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 مقدمة - أوال 
 ٨٢/٢٠ اإلدارة جملـــس لقـــراري اســـتجابة التنفيـــذي اجمللـــس إىل التقريـــر هـــذا يقـــدَّم - ١
 عـن  تقريـرا  سـنتني،  كـل  تقـدم،  أن التنفيذيـة  املـديرة  إىل فيهمـا  طُلـب  اللذين ألف، ٩٠/٣٥ و

 .التقييم أنشطة
 تعمليـا  عـن  تفاصـيل  يعـرض  الـذي  التقريـر  هـذا  مـن  الثـاين  فـرعُ ال املقدمـة  عـد ب ويرد - ٢

 مشلتـه  مـا  ذلـك  يف مبـا  ،٢٠٠٧-٢٠٠٦ الـسنتني  فتـرة  خـالل  الـصندوق  يف هبا املضطلع التقييم
 الثالـث  الفـرع  وُيـربزُ  .وجودهتا للمعايري واحترامها إجرائها   وكيفية أنشطة، من التقييمات هذه
 فيهـا  مبـا  لـصندوق، ل االسـتراتيجية  باألولويـات  صلةتـ امل التقيـيم  إليها توصل اليت الرئيسية نتائجال

 ،٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفتــرة ،للــصندوق الــسنوات املتعــدد يلتمــويلا اإلطــار نتــائجب املتعلقــة تلــك
 الفــرع ويلخــص .٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفتــرة صندوق،للــ التــابع البلــدان بــني ملــشتركا ربنــامجالبو

 اخلــامس الفــرع يعــرضو .التقييمبــ املتعلقــة توصــياتال تنفيــذ أجــل مــن املبذولــة اجلهــود الرابــع
  .توصية السادس الفرع ويتضمن .املقبلة والتوجهات االستنتاجات

 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الفترة خالل هبا اضطُلع اليت التقييم أنشطة - ثانيا 

 السائدة واالجتاهات عام عرض  
ــصندوق أجــرى - ٣ ــرة خــالل ال ــة ١٧٠ ،٢٠٠٧-٢٠٠٦ الفت ــيم عملي ــها ١٥٩ :تقي  من

 جمـال  يف التقيـيم  عمليـات  مـن  ائـة امل يف ٤٥ نسبة وأجريت .عاملية وست إقليمية ومخس قطرية
 العمليـات  هـذه  مـن  املائـة  يف ٢١ ونـسبة  للمـراهقني؛  ةجنابياإل الصحة فيها مبا ،ةجنابياإل الصحة
 واضـيع مب تتعلـق  منـها  املائـة  يف ١٣ نـسبة و ؛القطريـة  لـربامج ل تقييمات مشلت القطاعات متعددة
 يف رياتيتغـ ال وُتعـزى  .التقييم تعمليا من عدد سجله الذي االجتاه ١ الشكل ويبني .جنسانية

 .واملشاريع الربامج دورات من ختلفةامل ملراحلا إىل السنوية اتالتقييم عدد
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 يف صندوقالـ  تجربةل تقييم :نفصلنيم نيتقييم بإجراء تكليف أُصدر ،٢٠٠٧ عام يفو - ٤

 سـتخدام ال آخـر  وتقيـيم  لـشاملة؛ ا يـة قطاعال النـهج  يف املـشاركة  خـالل  مـن  املعونة فعالية زيادة
 املناعـــة نقـــص فـــريوس مـــن الوقايـــة فيهـــا مبـــا ،ةجنابيـــاإل الـــصحة جمـــال يف شتركةاملـــ ربامجالـــ

 مــشاركة كانــت إذا مــا درس وهــ الــُنهج هــذه تقيــيم مــن الرئيــسي والغــرض .يــدزاإل/البــشرية
 بطـرق  قـه حتقي ميكـن  كـان  ما تفوق االستثمار من اتعائد حتقيق من مكنت قد هافي الصندوق
 املـشتركة  الـربامج  يف الـصندوق  مـشاركة  كانـت  إذا مـا  املـشتركة  الـربامج  تقيـيمُ  وقدَّر .أخرى

 برنـامج  لتنفيـذ  الالزمة املوارد تعبئةو زيادة يف وأسهمت القطري الصعيد على أداءه تعزز قد
 مــن كـل  إليهــا توصـل  الـيت  الرئيــسية النتـائج صبح وستــ .والتنميـة  للـسكان  الــدويل املـؤمتر  عمـل 
  .٢٠٠٨ عام من الحق وقت يف متاحة نيالتقييم ينهذ
، ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الـسنتني  فتـرة  خـالل  أجريـت  الـيت  اتالتقييمـ  مـن  تقييما   ١٧كان  و - ٥

 ثنائيـة  ومنظمـات  ،املتحـدة  لألمم أخرى وكاالت مع بالتعاون أجريت مشتركة تقييمعمليات  
ــ منظمــاتو ،األطــراف تعــددةم أو ــ غــري أو ةحكومي  منياملقــيِّ مــن فريــق جــرىوأ .)١(ةحكومي

__________ 

ومـن هــذه املنظمــات برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنـائي، اليونيــسيف، منظمــة الــصحة العامليــة، برنــامج األغذيــة    )١( 
يــة، احلكومــات احملليــة، الوكالــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة، إدارة التنميــة الدوليــة،    العــاملي، الــوزارات احلكوم

، )منظمـة كـري  (الوكالة اليابانيـة للتعـاون الـدويل، جملـس الـسكان، تعاونيـة اإلغاثـة األمريكيـة يف كـل مكـان                
 . جامعة ستانفورد، جامعة كولومبيا، والصليب األمحر السويسري

 ٢٠٠٧ - ٢٠٠٣تقييم اجتاهات الفترة :١الشكل
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اتجمموع التقييم  

 تقييم قطري

 عدد الربامج القطرية الواجب تقييمها
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ــ التقييمــات مخــس وحنــ نيوالــوطني نيالــدولي  املــشمولة الفتــرة يفعلــى غــرار مــا جــرى   ةالقطري
 أجراهـا  فقـد  الباقيـة  التقييمـات  مـا أ .وندوليـ  مـون مقيِّ اآلخـر  مـس اخل أجرىو السابق، بالتقرير

 .وطنيون نوممقيِّ
 نـسبة  نأ ىلإ ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ يعـام  يف هبـا  عاملـضطلَ  تقييمال أنشطة استعراض ويشري - ٦

 لـربامج ل جديدة ةدور بدء قبل القطرية لربامجل اتقييم تأجر القطرية املكاتب من املائة يف ٧٥
  يتــضمنمنــها ةٌنــعيِّ استعرضــت الــيت القطريــة الــربامج تقييمــات مخــس كمــا أن زهــاء .ةالقطريــ
 عائقـا  الـربامج  مؤشراتبشأن   والنهاية خطي األساس    بيانات توفر عدُم لَشكَّو .للنتائج تقييماً
 تكفـل  هادفـة  دابريتـ  اختـاذ  علـى  حاليـا  ربنـامج ال ويعكـف  ،لنتـائج ل اتتقييمـ  إجراء أمام رئيسيا
 .اجلديدة القطرية الربامج جلميع البيانات هذه إتاحة
 هجُنالــ بــترََّج الــيت الــصندوق مــن دعومــةامل ٢٧ الـــ الرياديــة شاريعاملــ مجيــُع وأجــرت - ٧
 املـشاريع  ركـزت  وقـد  .٢٠٠٧ عـام  يف تقييمـا  حتـسينها،  أو هـا تكرار قبل ةيرابتكاالو ديدةاجل
 لـصحة ل التـرويج  يف كـشريك  الرجـل  شـراك إو األطفـال؛  زواج مـن  احلـد  قبيـل  نم قضايا على
 مهـارات  تعلـيم و للـشباب؛  ئمـة املال اخلـدمات  تقـدمي  علـى  شجيعتالو ؛العمل مكان يف ةجنابياإل

 وتعزيـز  املدرسيني؛ للمرشدين النفسي التدريب وتوفري ؛والدةال ناسور مشكلة ومعاجلة احلياة؛
 .ةالطارئ االتاحل يف التوليد رعاية توفري

 
 تقييمال جودة  

ــ يرصــد - ٨ ــيم جــودة انتظــامب صندوقال ــوفري هبــدف التقي ــدعم ت ــذ يف املعلومــاتو ال  تنفي
 أجــري يذلــا تقيــيمال جــودة تقــدير بــه أوصــى امــ حنــو علــى التنظيميــة، واألولويــات األهــداف

 عــامي بــني صــدرت الــيت التقيــيم تقــارير مــن تقريــرا ٣٤ مــن عينــة واسُتعرضــت .٢٠٠٥ عــام
ــتناداً ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ ــنمقياســا  ٢٣ مــن جمموعــة إىل اس  لتقيــيما جلــودة الــدنيا املقــاييس م
 دوليـا  هبـا  املعتـرف  التقيـيم  قاييسم تشمل هيو .لتقييمبا املعين املتحدة األمم فريق عم املتوائمة

 إيـالء  مثـل  قـاييس امل من ذلك وغري ثراألو واالستدامة والكفاءة والفعالية باجلدوى يتعلق ما يف
  .التقييم ممارسات أفضل منهجية واستخدام اجلنسني بني املساواة لتحقيق الكايف االهتمام

ــ ٣٤ الـــــ التقــــارير مشــــل لتحليــــل ووفقــــا - ٩  ٢٠٠٦ عــــام يف اتقييمــــ ١٨( ةستعرضاملــ
ــا ١٦ و ــ املائـــة يف ٣٧ نـــسبةُ َســـجلت )٢٠٠٧ عـــام يف تقييمـ ــيةًُم تقيـــيم درجـــات هامنـ  رضـ
 التقـارير  مـن  املائـة  يف ٤١ نـسبةُ  فيهـا  َسـجلت  الـيت  ٢٠٠٤-٢٠٠٢ الفترةبـ  مقارنةً ،أفضل أو

 وقـد  اجملـاالت  مـن  العديد يف رضيةُم غري تقييمال جودة وظلت .أفضل أو رضيةُم تقييم درجات
 خـدمات  شـعبة  أوفـدهتا  الـيت  ةيـ باالرق بعثـات ال إليها توصلت اليت النتائج يف أيضا ذلك إىل أشَري

ــة ــة الرقاب ــص التابع ــيت ندوق،لل ــيم الرصــد جــودة درســت ال ــدا ١٥ يف والتقي ــرة خــالل بل  الفت
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 الرقابــــة ةنــــشطأ تقريــــرو للحــــسابات الداخليــــة املراجعــــة يف ورد وكمــــا .٢٠٠٧-٢٠٠٦
)DP/FPA/2008/11(، والفعاليـة  اجلـدوى  لقيـاس  هبـا  عترفامل املقاييس احترام حتسني ميكن فإنه 

 ذلك،بـ  للقيـام  هادفـة  تـدابري  اختـاذ  صـدد  يف حاليا هو صندوقالو ،واالستدامة واألثر والكفاءة
 .  يف الفرع اخلامسأدناه شروحم هو كما

 
 القدرات تنمية أنشطة  

 ىعلـ  الوطنيـة  القـدرات  تنميـة  تـدعم  الـيت  للـصندوق  التابعـة  القطريـة  املكاتب عدد زاد - ١٠
 مـن  املائـة  يف ٤٦ نـسبة  مـن  والتقيـيم،  الرصـد  ذلـك  يف مبـا  النتـائج،  أسـاس  على اإلدارة ممارسة
 مـن  األول املـستفيد  كانـت  الـصحة  زاراتو أن مـع و .املائـة  يف ٧١ ىلإ القطريـة  املكاتب مجيع
 إىل لــصندوقا مــن املقــدم الــدعم يف زيــادة أيــضا ُســجلت فقــد القــدرات، تنميــةل املقــدم دعمالــ

 ملكافحـة  الوطنيـة  واملنظمـات  والتخطـيط،  واملال االقتصاد وزاراتك ،خرىعنية األ امل تالوزارا
 إنــشاء يف املــسامهة( ؤشــراتامل ُنظُــم بــني صندوقالــ مــن املقــدم دعمالــ تركيــز وتــراوَح .يــدزاإل

 )اللوجـستية  ةداراإل معلومـات  نظـم و الـصحية  املعلومـات  نظـم و ،DevInfo مثـل  بيانات قواعد
 املناعـة  نقـص  فـريوس  سـياق  يف النتـائج  أسـاس  علـى  والتقيـيم  لرصـد ل نطاقا سعأو ُنظم وتطوير
 . ت احلد من الفقرواستراتيجيا اإليدز/البشرية
 املتحــدة األمــم لربنــامج اإلقليميــة ودون اإلقليميــة املكاتــُبنــشأت أ ،٢٠٠٧ عــام يفو - ١١

 جنــوب يف العــاملي ةغذيــاأل وبرنــامج للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق واليونيــسيف اإلمنــائي
 واهلــدف .بـالتقييم  املعـين  اإلمنـائي  املتحــدة األمـم  فريـقَ  اهلـادئ  احملــيط منطقـة  يفو آسـيا  وشـرق 
 اإلقليميـة  ودون اإلقليميـة  املكاتـب  هبـا  تـضطلع  الـيت  التقيـيم  وظيفـة  تعزيـز  هو الفريق اهلذ العام

 وتـسهم  .الوطنيـة  تقيـيم ال قـدرات  تنميـة  واصـلة م يف اإلسـهام و املتحـدة،  لألمـم  التابعة األعضاء
ــة كــل ــا الوكــاالت مــن وكال ــشطأ يف مالي ــشمل ةن ــة مــن ت ــا مجل ــشمل م  املــسؤولني إشــراَك ت

 األهـداف  حتقيـق  علتتبُّـ  التقييمـات  اسـتخدام  يف الوطين ودون الوطين املستويني على احلكوميني
 تدريبيـة  بـرامج  يموتنظـ  ؛املهـين  والتطوير اخلربات لتبادل إقليمي منتدى توفريو لأللفية؛ ئيةمنااإل

  .الوطنيني والشركاء املتحدة األمم ملوظفي األجل قصرية
 وبرنـامج  واليونيـسيف  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  مـع  بالتعـاون  ،صندوُقالـ  وموَّلَ - ١٢

 الثنائيــة، املاحنــة واجلهـات  اإليــدز/البـشرية  املناعــة نقــص بفـريوس  املعــين املـشترك  املتحــدة األمـم 
 الكونغـو  مجهوريـة  يف العـام  القطاع وتقييم رصد حالة على أجريت اليت   راساتالد من سلسلةً

ــة ــسنغال الدميقراطي ــوار كــوتو وال ــد .والنيجــر ديف ــط وق ــذه بعــض ُرب  بوضــع الدراســات ه
 وظيفـة  لتعزيـز  وطنيـة  عمـل  خطـط  وضـع  إىل املبادرة هذه وأدت .الفقر من احلد استراتيجيات

 نـامي املت الطلـب  تلبيـة  عـدم  منـها  أمـور  مجلـة  دراسـات ال أظهـرت و .العـام  القطاع وتقييم رصد
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 املــستوى علــى تنــسيقال ماعــدان ىلإ ذلــك ويعــزى .كــاف بــشكل العــام القطــاع تقييمــات علــى
 صـعوبة و ؛والتقيـيم  والرصـد  البيانـات  مجـع  تجمـاال  يف العاملة احلكومية ؤسساتامل بني الوطين
 والـربامج،  املـشاريع  علـى  التركيـز  ىلإ ملتـوفرة ا لتقييمـات ا َمْيل إىلو ؛التقييم تقارير إىل الوصول

  .السياسات على تركز ما نادرا اليتو
ــا، أمــا - ١٣ ــ نظــم فقــد داخلي  مــوظفي جلميــع الــربامج إدارة علــى شــامال تــدريبا صندوقال

 حــديثا ننيعيَّــامل التقنيــة لخــدماتل القطــري فريــقال مستــشاري وبعــض اجلــدد الوطنيــة الــربامج
 النتـائج  أسـاس ى  علـ  والتقيـيم  الرصـد ب املتعلقـة  مارساتاملو بادئامل كلتوش .أفريقيا منطقة يف

 .التدريب برنامج من هاما جزءا
 

 الوكاالت بني املشتركة ةنشطاأل  
 جمـايل  يف التقييمتوجيهات  ب املعنية العمل فرقة يف الصندوق شارك ،٢٠٠٧ عام خالل - ١٤

 تنميـة ب املعنيـة  العمل فرقةو ،بالتقييم املعين قفريل ل  التابعة اجلنسني بني واملساواة اإلنسان حقوق
توجيهـات  ب املعنيـة  العمـل  فرقـة  وأنـشئت  . املعـين بـالتقييم    للفريـق  التابعـة  التقيـيم  علـى  قدراتال

 الـسنوي  العـام  االجتمـاع  عقـاب أ يف اجلنـسني  بـني  واملـساواة  اإلنـسان  حقـوق  جمـايل  يف التقييم
 هـذه  العمـل  فرقـة  إنـشاء  من واهلدف .٢٠٠٧ عام جنيف يف بالتقييم املعين فريقال عقده الذي
 اإلنــسان حقــوق منظــور باســتخدام تقييمــاتال وإجــراء إدارة بــشأن توجيهيــة وثيقــة وضــع هــو

 إعـداد خريطـة لتوجيهـات       هـذه  العمـل  فرقـة ل الرئيـسية  األنـشطة  ومـن  .اجلنـسني  بني واملساواة
توجيهيــة ال مــوادلل شروحٍمــ مــوجزٍ وَعمــشر تتــضمن مفاهيميــة مــذكرة ووضــعاملتبعــة  لتقيــيما

 إىل اسـتنادا  املـواد  هـذه  وضـع  علـى  هـذه  العمـل  فرقة ستركز ،٢٠٠٨ عام يفو .إنتاجها املزمع
  .٢٠٠٨ لعام السنوي العام االجتماع عن ستصدر اليتتوجيهات ال من مزيد
 التقيــيم علـى  قــدراتال تنميـة ب املعنيــة العمـل  فرقــة بالتقيـيم  علــى التـدريب  فريــق ونظـم  - ١٥
 يف وذلــك تقيــيمال علــى التــدريب برنــامج إطــار يف تعريفيــة دورة بــالتقييم املعــين فريــقلل ابعــةالت

 مـواد  اسـتعراض  يف صندوقالـ  موظفو وشارك .املتحدة األمم منظومة موظفي كلية مع شراكة
  .تجرييبال لتدريباو التدريبية لدورةا

 
 لصندوقل االستراتيجية باألولويات املتصلة التقييم نتائج - ثالثا 

 رةـالفتـــ اللـخـــ تـأجريـــ يـالتـــ اتـالتقييمـــ نـمـــ ٢٠ ونـمـــضم لـحتليـــ ىـلـــإ اســـتنادا - ١٦
 ملـشاريع ا تقييمـات  إليهـا  توصلت اليت الرئيسية النتائج على فرعال هذا يركز ،٢٠٠٧-٢٠٠٦

ــو ــة ربامجال ــة القطري ــة واإلقليمي ــلال هــذا ويقــدم .والعاملي ــائج عــن حملــة تحلي ــيم نت ــصلة التقي  املت
  .لصندوقا دىل االستراتيجية باألولوية حتظى اليت االتاجملب
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  ةجنابياإل الصحة  
  الشاملة ةجنابي احلصول على خدمات الصحة اإلةمكانيإ  

 خـدمات  جـودة و تغطيـة  حتـسني  يف ناجحـة  إجـراءات  اختـاذ  عـن  عدة تقييمات أفادت - ١٧
 انتــشار معــدالت ويف يالــواق اســتخدام يف ةيــادزأدى إليــه ذلــك مــن   مــاعو ةجنابيــاإل الــصحة

 إحــدى ويف ).مـثال  ومنغوليـا  قريغيزسـتان و والـسنغال  دنـ تايل يف( احلمـل  منـع  وسـائل  اسـتعمال 
 مـن  دنيـا  رزمـةٍ  تـوفري  خالل من ةجنابياإل الصحة خدمات كامل على احلصول أمكَن احلاالت،

ــواد ــصحة م ــاإل ال ــع يف ةجنابي ــاط مجي ــدمي نق ــذه تق ــاطق يف اخلــدمات ه ــستهدفة، املن ــك امل  وذل
 كـبري  اخنفاض ىلإ اإلجراء هذا اختاذ أدى وقد .العاملية الصحة ومنظمة اليونيسيف مع بالتعاون

 تقـدميُ  اإلجـراء  هـذا  جنـاح إ يف وأسـهمَ  .املـستهدفة  املناطق إحدى يف األمهات وفيات معدل يف
 وعمليــات ةشــرافياإل الزيــارات ذلــك يف مبــا اخلــدمات، إدارة تعزيــز عــن فــضال جمانــا اخلــدمات
 نــسبة يف زيــادة عــن أخــرى تقييمــات وأفــادت .خلــدماتا الــيت جيريهــا مقــدمو  الــذايت التقيــيم

 ).مـثال  والـسنغال  نـد وتايل ريترياإ يف احلال هي كما( مهرة موظفني بإشراف تتم اليت الوالدات
 يف لــوالدةل الــسابقة الرعايــة حتــسُنيو األمومــة انتظــار بيــوت إنــشاُء أثبــت ذلــك، علــى وعــالوة
 الـوالدة  عنـد  هرةم أشخاص حضور لزيادة فعالتني تنياستراتيجي يشكالن أهنما ملناسبا الوقت

  .ومنغوليا ريترياإ يف
 فقـد  ،األمهـات  وفيات خفض يف دوره أثبت اخلدمات هلذه املؤسسات تقدمي أن معو - ١٨

 لداخـ  ةالـوالد بعـة مـن     املت املمارسـة  تغيري يف حتديات الصندوق من املمولة اإلجراءات واجهت
 الــوالدة علــى األم َحْمــلإىل  )التقليــديات القــابالت مــن املــساعدة لقــىت مــا كــثريا الــيت( املــرتل
 رداءةُ العيـادات  إىل التوجه يف املرأة رغبة عدم تفسر اليت األسباب ومن .الصحية املرافق داخل
 تقـدمي  علـى  املـدربني  واألفـراد  املتـوفرة  األدويـة  كفاية عدم ذلك يف مبا ، املقدمة اخلدمات نوعية

 .الوالدة خدمات
 

 الطلب على خدمات الصحة اإلجنابية  
ُسجل جناح ملحوظ يف بوليفيا، سواء من حيث زيادة الطلب اإلمجـايل علـى خـدمات        - ١٩

وقـد  . الصحة اإلجنابية اجليدة النوعية أم من حيث متكني السكان مـن املطالبـة باالسـتفادة منـها              
 مـشاريع حمـو األميـة يـستهدف أفقـر الـسكان األصـليني             تبني من تقييم آثـار مـشروع رائـد مـن          

ببوليفيا، وغالبيتهم من النساء، أن فصول حمو األميـة كانـت يف غايـة النفـع فيمـا يتـصل بتعزيـز                      
معارف ومواقف وممارسات النساء املـشاركات، وذلـك يف جمـال رعايـة صـحتهن بـشكل عـام                   

ــصفة خاصــة     ــة ب ــسية واإلجنابي ــصحتهن اجلن ــام ب ــسبة     وع. واالهتم ــدت ن ــال، ولّ ــبيل املث ــى س ل
ــد أطفــاهلن يف مركــز صــحي، وذلــك       يف ٥٧ ــساء املــشاركات يف املــشروع الرائ ــة مــن الن املائ
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ويف نفـس الوقـت،     .  يف املائة من النساء ببلديات خمتارة أخـرى للمقارنـة          ١٨بالقياس إىل نسبة    
قـراءة والكتابـة، وذلـك       يف املائة مـن األمـيني بالبلـد مبـادئ ال           ١٦جنح املشروع الرائد يف تعليم      

وبفـضل املكاسـب    . بتكلفة أقل للشخص الواحد ممـا هـو عليـه يف الربنـامج الـوطين حملـو األميـة                  
اليت حتققت على صعيد حمو األمية، زاد شعور االعتداد بـالنفس وباهلويـة الفرديـة والثقافيـة بـني                

 البلديات على زيـادة     وأفضى جناح املشروع الرائد أيضا إىل تشجيع      . أفراد السكان املستهدفني  
وباإلضـافة إىل ذلـك، تعـززت      . على املـسامهة يف تكـاليف املـشروع       ومشاركتها يف اإلجراءات    

 .قدرات هذه البلديات على إدارة برامج تعليم البالغني وحتديد أولوياهتا
ومثة حتد متكرر يتطلب االضطالع بعمل خـالق، وهـو حتـد يتـصل بالقيـام، علـى حنـو          - ٢٠

ناســبة مــن الناحيــة الثقافيــة، بتوجيــه رســائل ملختلــف اجلماعــات املــستهدفة    واضــح وبطــرق م
ويف ضـوء   . واألطراف املعنية الرئيسية بشأن مسائل حساسة تتعلق بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة            

الصعوبات املصادفة يف أغلب األحيان فيما يتصل بفهم املواد اإلعالمية، من املهـم تنقـيح تلـك                 
 . مناسبة لالحتياجات احمللية والسياقات الثقافية احملددةاملواد حىت تصبح أكثر

 
 خدمات الصحة اإلجنابية للمراهقني  

أجريــت تقييمــات عديــدة لــربامج واســعة النطــاق تتعلــق بالــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة      - ٢١
وقـد حتقـق حتـسن ملحـوظ     . للشباب، وذلك بالتعاون مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية 

واملواقف وأمناط السلوك املتصلة بالـصحة اإلجنابيـة للـشباب، وذلـك جـّراء املبـادرة       يف املعارف  
الــيت مشلــت باكــستان وبــنغالديش ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية   (املــضطلع هبــا يف آســيا  

ــال    ــا ونيب ــام وكمبودي ــا ) وســري النكــا وفييــت ن ــسوانا   (ويف أفريقي ــدا وبوت والــيت مشلــت أوغن
وقــد لــوحظ مــن التقييمــات ذات الــصلة أنــه كانــت هنــاك  ). تحــدة وغانــاومجهوريــة ترتانيــا امل

زيادات يف مؤشرات من قبيل استخدام الواقي عند ممارسـة اجلـنس للمـرة األوىل؛ واالسـتخدام               
املــستمر للــواقي مــع الــشريك احلــايل؛ واســتعمال وســائل منــع احلمــل احلديثــة لــدى أول مــرة     

 .آخر مرة ميارس فيها اجلنس أو
جل جنــاح يف اإلجــراءات اإلقليميــة جــّراء تطبيــق اســتراتيجيات برناجميــة تتــسم        وُســ - ٢٢

ممــا اتــصف ( الثقافيــة -باالبتكــار والــشمول وتعــدد العناصــر يف خمتلــف الظــروف االجتماعيــة  
ــان   ــادرات    ). بالتحــدي يف كــثري مــن األحي ــدعم للمب ــوفري ال وتــضمنت هــذه االســتراتيجيات ت

قـة بالـشباب واختـاذ مبـادرات الـدعوة الالزمـة يف هـذا الـصدد،                 املتصلة بتنميـة الـسياسات املتعل     
وسـاعدت االسـتراتيجيات يف زيـادة التـزام         . فضال عن التعـاون مـع أصـحاب املـصلحة احمللـيني           

ومـن العناصـر األخـرى      . احلكومات، وتوزيع املوارد على الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني       
ريب علــى مهــارات ختطــيط احليــاة للــشباب املقيــدين   تــوفري التــد: اهلامــة هلــذه االســتراتيجيات 
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غــري املقيــدين باملــدارس، واالضــطالع بأنــشطة تثقيفيــة وترفيهيــة، وإعــداد مثقفــي األقــران،     أو
وزيادة توفر اخلدمات املالئمة الحتياجـات الـشباب، والقيـام باالتـصال مـن أجـل تقيـيم أمنـاط                    

ــاء      ــربامج حــول طــرق كــسب العــيش، وبن ــسلوك، ووضــع ال ــشركاء  ال القــدرات املؤســسية لل
 سـياق مـشاركة نـشطة مـن     املنفـذين، واالضـطالع بـنظم لتنـسيق ونـشر الـدروس املـستفادة يف       

 .جانب الشباب
وقد كفلت استدامة هـذه اإلجـراءات بوسـائل تتـضمن، مـن بـني مـا تتـضمنه، وجـود                      - ٢٣

تياجـات الـشباب    ملكية حكومية وجمتمعية رفيعة املستوى، وإدراج هنج للخدمات املالئمة الح         
يف التدريب السابق على مرحلة اخلدمة فيما يتصل مبقدمي اخلدمات الصحية، وإدخال منـهاج              

أو اخلاصـة، والنجـاح     /ملهارات ختطيط املعيشة يف املناهج الدراسية للمؤسسات املهنية العامـة و          
 الـربامج  يف توليد الدخل وتعبئـة املـوارد األخـرى لتغطيـة تكـاليف التـشغيل، وإدراج أنـشطة يف                

 .احلالية للمنظمات غري احلكومية الشريكة
ووفقــا لتقيــيم املبــادرة املــشتركة الــيت اضــطلعت هبــا يف منطقــة احملــيط اهلــادئ كــل مــن   - ٢٤

وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان وأمانـة مجاعـة          ) اليونيـسيف (منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة        
املالئمـــة الحتياجــات الـــشباب يف  ، كـــان إدراج اخلــدمات  )٢٠٠٧-٢٠٠٥(احملــيط اهلــادئ   

ــة مــن        ــر فعالي ــضا، أكث ــة ويف املــدارس أي ــادات الــيت ختــضع إلدارة املنظمــات غــري احلكومي العي
الــذين الــشباب إدراجهــا بــشكل مماثــل يف املرافــق الــصحية العامــة القائمــة، وذلــك بــسبب قلــة  

كـان أن تـصبح   ومع هذا، فقـد اتـضح أن مـن األمهيـة مب         . يستفيدون من خدمات الصحة العامة    
اخلدمات الصحية احلكومية أكثر مالئمـة الحتياجـات الـشباب ألهنـا تـشكل الوسـيلة الوحيـدة                  

 املعلومــات واخلــدمات املتــصلة  الــيت تــسمح بالوصــول علــى حنــو مــستدام وواســع النطــاق إىل   
 .باب على املدى الطويلبالش
تعلــق بــاملراهقني املــشردين وقــد تــبني مــن تقيــيم الربنــامج اإلنــساين املتعــدد األقطــار، امل  - ٢٥

األرض الفلـــسطينية احملتلـــة (أراضـــي /داخليـــا واملنفـــذ علـــى الـــصعيد العـــاملي يف ســـبعة بلـــدان 
ــا   ــا وليربيـ ــدا وســـرياليون وكولومبيـ ــة وروانـ ــة الكونغـــو الدميقراطيـ ، أن )وبورونـــدي ومجهوريـ

ستهدفني، اإلجــراءات ذات الــصلة قــد أفــضت إىل آثــار إجيابيــة متعــددة بالنــسبة للمــراهقني املــ   
وقــد فهــم املــستفيدون علــى حنــو أفــضل تــأثري حــاالت  . وكــذلك بالنــسبة آلبــائهم وجمتمعــاهتم

. احلمل املبكر على صحة األم وطفلها، وكيفية تأثري ذلك علـى الفـرص التعليميـة املتاحـة لـألم                   
وبات املراهقون قادرون بشكل أكرب على الوصول إىل خدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة يف                

ــران   ضــو ــه ينبغــي هلــذه   . ء اختــاذ اإلجــراءات الناجحــة علــى صــعيد مثقفــي األق ومــع هــذا، فإن
اإلجراءات أن تويل مزيـدا مـن االهتمـام حلمايـة املـراهقني املـشردين داخليـا مـن كافـة أشـكال                       
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ــوع اجلــنس     ــائم علــى ن ــسي أو العنــف الق ــة الناجحــة   . العنــف اجلن ــُنهج االبتكاري ــضمنت ال وت
وقد ولدت هذه الـُنهج قـدرا   . ية واجلسدية يف تقييم وتغيري سلوك الشباب     استخدام التعابري الفن  

كــبريا مــن احلمــاس لــدى املــشاركني فيهــا، كمــا أهنــا أفــضت إىل زيــادة االعتــداد بــالنفس بــني  
 .صفوفهم واحترام بعضهم بعضا

وكانـــت هنـــاك بعـــض الـــدروس املـــستفادة مـــن تقييمـــات بـــرامج الـــصحة اإلجنابيـــة     - ٢٦
ن ناحية أوىل، ميكن ملنظمـات القطـاع اخلـاص والتـسويق االجتمـاعي أن تقـوم،           فم. للمراهقني

مبعرفة وموافقة احلكومات، بتوفري مصادر تكميلية هامة ملعلومـات وخـدمات الـصحة اإلجنابيـة               
فيما يتصل بالشباب، وذلـك يف الـسياقات الـيت قـد ال تكـون فيهـا احلكومـات مـستعدة لتـوفري                   

ي بـدعم مـن     ة ثانية، يالحـظ أن أعمـال الـدعوة احملليـة الـيت جتـر              ومن ناحي . مثل هذه اخلدمات  
ــسيني  ــاء     (أصــحاب املــصلحة الرئي ــة واآلب ــيني واجملتمعــات احمللي ــل الزعمــاء احملل ــسم ) مــن قبي تت

باألمهيــة والفعاليــة يف تقليــل العقبــات الــيت تواجــه العمــل القــائم علــى صــعيد الــصحة اجلنــسية    
ومـن ناحيـة ثالثـة،      . جع على اختاذ املواقف اجملتمعية اإلجنابيـة      واإلجنابية للمراهقني، كما أهنا تش    

قد يكون من املمكن تكـرار هـذه اإلجـراءات لـدى مجاعـات ضـعيفة حمـددة يـصعب الوصـول                      
ــضرورة مــن اجملــدي توســيع نطاقهــا،       ــد ال يكــون بال ــه ق يف حــني أن اإلجــراءات  وإليهــا ولكن

ابلية لتوسيع نطاقها ومـع هـذا، ومهمـا    املتخذة مع عموم السكان من الشباب قد تكون أكثر ق   
كــان النجــاح الــذي حتققــه الــربامج الفرديــة، فإهنــا ال تكفــي لتغــيري ســلوك الــشباب يف اجملتمــع   

 .إذا حصلت تغيريات أعمق وأوسع يف املواقف احمللية إزاء الشباب إال
 يترتب علـى    وُسلط الضوء على املشاركة احمللية يف مجع البيانات وتقييم املشاريع، وما           - ٢٧

هــذا مــن شــعور بامللكيــة احملليــة يف جمــال التقييمــات، باعتبــار أن هــذه األمــور تــشكل عوامــل     
وأكــدت التقييمــات أنــه ينبغــي . أساســية مــن شــأهنا أن تــساهم يف التغــيري علــى املــدى الطويــل 

ــات         ــن الفتي ــة، إىل إدراك وجتــارب كــل م ــار احمللي ــائع واآلث ــيم الوق ــد تقي ــام، عن ــه االهتم توجي
وقد استندت الربامج اليت جنحت يف الوصول إىل مجهـور الـشباب املعـرض للمخـاطر           . الفتيانو

وشددت نتائج التقيـيم كـذلك علـى أن مـن املهـم تعبئـة األمـوال الالزمـة                   . إىل القيادات الشابة  
لتلبيــة احتياجــات الــشباب الــذي يعــاين مــن أزمــات إنــسانية؛ وتعزيــز مــشاركة املنظمــات غــري  

قــدمي خــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، وكفالــة مشــول الــشباب الــذكور يف   احلكوميــة يف ت
 .اإلجراءات املتعلقة بتقدمي خدمات الصحة اإلجنابية، بتنمية املهارات

 
 السكان والتنمية  

لوحظت يف عدد من التقييمات اإلجراءات الفعالة اليت ترمي إىل زيادة تـوفري البيانـات                - ٢٨
ليـل بيانـات    جلـنس والعمـر وسـائر املـتغريات وبتح        املوزعة حـسب نـوع ا     الوطنية ودون الوطنية    
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ــسنغال       ــل وال ــدا والربازي ــصندوق يف أوغن ــدعمها ال ــالربامج الــيت ي التعــداد، فيمــا يتــصل مــثال ب
وقــد تلقــى . وكولومبيــا ومنغوليــا ونيبــال وأدرجــت تنميــة القــدرة الوطنيــة يف هــذه اإلجــراءات

قدرة دولية من مكتب التعداد بالواليات املتحدة بفـضل          بكولومبيا شهادة م   املكتب اإلحصائي 
وقد اتضح مـن التقيـيم أيـضا        . الدعم التقين الوطين والدويل املقدم من الصندوق والبنك الدويل        

 االقتصادي مكنـت،    -أن صياغة األدلة املنهجية املتعلقة بالتخطيط اإلمنائي البيئي واالجتماعي          
، بلديات املنـاطق املـستهدفة مـن حتليـل العوامـل الـسكانية مـن         مع مراعاة الديناميات الدميغرافية   

وقــد أتاحــت املبــالغ األساســية الــيت قــدمها      . أجــل وضــع اســتراتيجياهتا اإلمنائيــة االقتــصادية    
ــقاطات ســكانية وجــداول         ــا واإلحــصاءات بوضــع إس ــي للجغرافي ــد الربازيل ــصندوق للمعه ال

 دميغرافيـة أخـرى تتـسم باألمهيـة         -اعيـة   بالوفيات وتقـديرات اهلجـرة، فـضال عـن بيانـات اجتم           
ويف نيبـال، أدى الــدعم الطويــل  . ملهـام التخطــيط الـيت تــضطلع هبــا احلكومـات احملليــة والوطنيــة   

األجل املقدم من الصندوق إىل القيـام بـشكل نـاجح بتعزيـز قـدرة القـسم املركـزي للدراسـات                   
ث، وأن يقـدم برناجمـا لدرجـة        وبوسع القـسم اآلن أن جيـري البحـو        . السكانية جبامعة ثريهوفان  

املاجــستري يف الدراســات الــسكانية، وأن يــوفر التــدريب واخلــربة الفنيــة للوكــاالت الوطنيــة         
 . يدعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف هذا اجملال والدولية، وأن

وعلى الرغم من هذه اإلجنازات امللموسـة، أشـارت التقييمـات إىل أن دعـم الـصندوق            - ٢٩
 السكان والتنمية قد ال يفـضي دائمـا إىل حتقيـق اآلثـار املتوقعـة فيمـا يتـصل مبناقـشات                      حقليف  

حمدوديـة فهـم صـانعي      ) أ: (السياسة العامة علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي، وذلـك مـن جـراء               
الـسياسات واملخططــني الــوطنيني واحمللــيني للعالقــات املتبادلـة والــروابط القائمــة بــني ديناميــات   

وبغيـة  . وعدم كفاية متويـل األنـشطة الـسكانية علـى صـعيد املقاطعـات             ) ب(تنمية؛  السكان وال 
معاجلة هذا األمر، سيويل الصندوق اهتمام مركـزا لتنميـة املعـارف املتـصلة بالـسكان والقـضايا                  

 . اإلمنائية فيما بني رامسي السياسات واملخططني على مجيع املستويات
 

 أةاملساواة بني اجلنسني ومتكني املر  
 يف املائــة تقريبــا مــن التقييمــات الــيت أجريــت يف ميــدان نــوع اجلــنس ٤٠تتنــاول نــسبة  - ٣٠

وقد جاء يف هذه التقييمـات أن اإلجـراءات املمولـة           . موضوع العنف القائم على أساس اجلنس     
من الصندوق أحرزت تقدما كبريا يف معاجلة هذا العنف القائم علـى أسـاس اجلـنس ويف جعـل                  

وأفضت التوعية املقدمة للمجتمعـات احملليـة       . انية جماال من جماالت االهتمام العام     القضايا اجلنس 
والزعمــاء الــدينيني إىل زيــادة ملموســة يف إدراك ودعــم هــؤالء الزعمــاء واألعــضاء الرجــال         

وقــد أســهمت  . مبجتمعــاهتم ألمــور تتــضمن وقــف ممارســة تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى    
ندوق يف الـسنغال إىل تنقـيح القـوانني الوطنيـة املتعلقـة باألسـرة مـن                 اإلجراءات املمولة من الـص    
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وفيمـا يتـصل باجلماعـات الـضعيفة بـشكل خـاص،            . أجل إلغـاء املمارسـات القانونيـة التمييزيـة        
يوجد مثال للنجاح يف إثيوبيا، حيث عرضت استخدام رفاالت اإلناث فيما بـني العـامالت يف                

وفيما خيص تعمـيم مراعـاة     . التفاوض بشأن اجلنس املأمون   حقل اجلنس التجاري، مما أتاح هلن       
املنظور اجلنساين، أشارت التقييمات إىل احلاجة إىل القيام بتحديد واضح للنتائج املتصلة بنـوع              

 . اجلنس وبوضع امليزانيات الالزمة لالضطالع بالفعل هبذا التعميم
 

 التقييمات األخرى  
 ٢٠٠٧‐٢٠٠٤للصندوق للفترة اإلطار التمويلي املتعدد السنوات   

، عمــد تقيــيم خــارجي ملــدى فعاليــة اإلطــار التمــويلي املتعــدد   ٢٠٠٧ويف أوائــل عــام  - ٣١
ــرة   ــة اســتراتيجية، إىل  ٢٠٠٧-٢٠٠٤الــسنوات لــصندوق الــسكان للفت ، بوصــفه أداة ختطيطي

أنـه  اخلروج بنتيجة مفادها أن هـذا اإلطـار يـوفر رؤيـة ملهمـة الـصندوق وحملـة عامـة عنـها كمـا                 
ولقـد وضـع هـذا اإلطـار مـن      . يشكل توجيها استراتيجيا للصندوق مل يكن موجودا حىت اليوم 

خالل عملية استراتيجية واسعة النطاق، ومن جراء ذلك، يالحـظ أنـه كـان مرنـا بقـدر يكفـي                  
لتكييف اإلجراءات املتخذة على املستوى القطري وفق األولويات الوطنية، مع القيام يف نفـس              

ومـع هـذا،    . ري اإلطار للمنظمة ككل حىت متضي حنو حتقيـق نتـائج مـشتركة حمـددة              الوقت بتوف 
فقد تبني للتقييم أن بيانات الصندوق امليدانية اخلاصة بتقصي مدى حتقـق نتـائج اإلطـار كانـت                  

والحظ التقييم أيضا أن اإلبالغ مـن املكاتـب امليدانيـة مل يكـن خيـضع للتحليـل                  . متباينة النوعية 
 هبـدف االسـتفادة مـن التجـارب ذات الـصلة يف حتـسني الربجمـة املتـصلة بالعـام                     على حنو منـتظم   

وباإلضافة إىل ذلك، مل يكن من املمكـن الوصـول إىل الـدروس املـستفادة مـن عمليـات                   . التايل
ــة، كمــا أهنــا مل تكــن متاحــة بطريقــة ســهلة، ومــن مث، فإهنــا        ــامج يف أحــد املواقــع املركزي الربن

 . ني الربجمةتستخدم دائما يف حتس مل
وقــد أوصــى التقيــيم، مــن بــني مــا أوصــى بــه، بــأن يقــوم الــصندوق فيمــا يتعلــق خبطتــه  - ٣٢

ــرة   ــدة للفت ــة مــن مؤشــرات   ٢٠١١-٢٠٠٨االســتراتيجية اجلدي ، باســتحداث جمموعــة مرجعي
الــربامج القطريــة املنــسوبة إلتاحــة مجيــع املنجــزات علــى صــعيد النــواتج؛ وربــط أهــداف اخلطــة 

يزانية ما ودعم الوظائف اإلدارية؛ ووضع جمموعة مـن اإلجـراءات االسـتراتيجية             االستراتيجية مب 
املتــصلة باملمارســات الــصاحلة هبــدف تعزيــز فعاليــة اإلجــراءات امليدانيــة؛ وحتــسني مــدى يــسر    
االستعمال واألمهية والنوعيـة فيمـا يتـصل بـأدوات تنظـيم املعـارف القائمـة أصـال، وجـاء علـى                      

مــا هــو وارد يف الفــرع الرابــع أدنــاه الربنــامج املــشترك بــني األقطــار   تنفيــذ هــذه التوصــيات، ك
 .٢٠٠٧-٢٠٠٤للفترة 
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.  تقييم للربنـامج املـشترك بـني األقطـار والتـابع للـصندوق      ٢٠٠٧أجنز يف منتصف عام      - ٣٣
 مــن املــشاريع اإلقليميــة واألقاليميــة بتمويــل إمجــايل      ٣٤٨وكــان هــذا الربنــامج يتــألف مــن     

وقد أبـرز التقيـيم عـددا مـن املـشاريع واملبـادرات الناجحـة الـيت أدت         . الر مليون دو ٢٥٥ يبلغ
من قبيل احلملة املتعلقة بناسور الوالدة، وإطالق الـدعوة علـى الـصعيد العـاملي               (إىل نتائج هامة    

مــع الربملــانيني، وبرنــامج أمــن ســلع الــصحة اإلجنابيــة، والتقريــر عــن حالــة الــسكان يف العــامل،    
، فــضال عــن جمموعــة )لقــة بالــصحة اإلجنابيــة لــدى املــراهقني يف أفريقيــا وآســيا واملبــادرات املتع

كبرية من األدلة واملنشورات والوسائل املستخدمة بشكل منتظم مـن جانـب املكاتـب القطريـة                
ومـع هـذا، فقـد كانـت هنـاك بـرامج كـثرية تفتقـر إىل صـلة                . للصندوق وأفرقة الـدعم القطريـة     

ج املـشترك بـني األقطـار، كمـا أن الترابطـات الـيت كانـت قائمـة                  واضحة بنواتج ونتـائج الربنـام     
وعـــالوة علـــى هـــذا، . بينـــها كانـــت بالغـــة احملدوديـــة بـــشكل جيعلـــها ال تـــأيت بآثـــار متـــآزرة 

االستدامة واحلاجة إىل زيادة تنمية قدرات النظراء قد ظلتا من القضايا القائمة فيمـا يتـصل                 فإن
جة لقيام الربنامج املشترك بني األقطار بتشجيع األخـذ بنـهج           ومثة حا . باملشاريع اليت مت تقييمها   

وتعتـري إدارة   . متكامل فيما يتصل بتطوير القدرات بناء على تقييمات منتظمة هلـذه القـدرات            
وعلـى سـبيل املثـال، ومـن جـراء عـدم اكتمـال التوثيـق،                . الربامج واإلشراف عليه نقاط ضعف    

.  مجيع املـشاريع قـد تعرضـت للتقـدير قبـل اعتمادهـا             يكن بوسع التقييم أن يقدم تأكيدا بأن       مل
ومل يول الربنامج املشترك بني األقطار اهتماما كافيا لتطبيق اإلدارة القائمة على النتـائج، مبـا يف       

أمــا حماولــة مجــع البيانــات األساســية فقــد تــأخرت،   . ذلــك إجــراءات الرصــد والتقيــيم القائمــة 
 هنايـة اخلطـة، ممـا جعـل مـن الـصعب تقيـيم الفعاليـة                 تتوفر سوى بيانات ضـئيلة مـن بيانـات         ومل
 .األثر أو
وأوصى التقييم بأن يضع الصندوق خطـة عمـل مـدهتا سـنتان مـشفوعة مبعـايري قياسـية                    - ٣٤

للحد األدىن لـألداء، وبـأن يـستعرضها مـرتني كـل عـام، علـى أن يليهـا اسـتعراض خـارجي يف                      
ل علـى تعزيـز املبـادئ التوجيهيـة للـربامج عـن             وينبغي خلطة العمل أن تـشتم     . هناية فترة السنتني  

طريق إرساء معـايري لنفقـات إدارة الـربامج، وانتقـاء الـشركاء، واسـتراتيجيات تقيـيم القـدرات                   
وبنائهــا، واســتعراض املــشاريع وتقييمهــا، وتعريــف أدوار الوحــدات ذات الــصلة يف الــصندوق 

 خطــة العمــل بتقيــيم أداء نــائيب  وأوصــى التقيــيم كــذلك بــربط تنفيــذ . ومــسؤولياهتا وحماســبتها
وينبغــي إعــادة تنظــيم وظيفــة الرقابــة هبيئــة استــشارية رمسيــة تــشمل شــركاء    . املــديرة التنفيذيــة

. خــارجيني وتكفــل الرقابــة واملــساءلة؛ وتــستعرض األداء ســنويا؛ وتقــدم التوجيــه االســتراتيجي
عناصـر الفرعيـة للـربامج الـيت        ويف سبيل إجياد هيكل برناجمي أكثر اتساقا، اقتـرح التقيـيم مجـع ال             

تتناول املشاكل نفسها وترمي إىل حتقيـق األهـداف ذاهتـا، وإنـشاء عمليـة موافقـة أكثـر صـرامة                     
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والعمـل جـار علـى تنفيـذ     . وقاعدة بيانات من شأهنا تيـسري رصـد البيانـات وحتليلـها عـن قـرب             
 .هذه التوصيات كما هو موصوف أدناه يف الفرع الرابع

 
 لتوصيات املتعلقة بالتقييمتنفيذ ا -رابعا  

أفاد ثالثة أرباع املكاتب القطرية التابعة للـصندوق بأهنـا قـد نفـذت أغلـب التوصـيات                   - ٣٥
غـري أن   . ٢٠٠٦اليت أوصى هبـا املـشروع والربنـامج القطـري والتقييمـات املواضـيعية مـن عـام                   

فلـم يفـد سـوى ثلـث     . معدل التنفيذ مل يكن باالرتفاع نفسه بالنسبة لتقييمات الربامج القطرية 
ويف . املكاتب القطرية عن إجراء متابعة وثيقة لتقييمات الربامج القطرية خالل فترة عام واحـد             

حني ميكن أن يعزى هذا األمر جزئيا إىل الوقـت الـالزم لتنفيـذ التوصـيات الـواردة يف الربنـامج             
 بتقيـــيم اجلديـــد، فمـــن الواضـــح أنـــه ينبغـــي حتـــسني مـــستوى متابعـــة التوصـــيات املتعلقـــة         

 .القطرية الربامج
واســـتجابة للتقييمـــات الـــيت أجريـــت لإلجـــراءات املوصـــوفة أعـــاله يف جمـــال الـــصحة  - ٣٦

اإلجنابية للمراهقني والشباب وباإلضافة إىل التقييم الذي أجرته اجلهـات املاحنـة املتعـددة سـابقا                
 الـصحة اجلنـسية     إلسهام الـصندوق واالحتـاد الـدويل لتنظـيم األسـرة يف جمـال             ) ٢٠٠٣يف عام   (

واإلجنابيــة للمــراهقني يف ســتة بلــدان، وضــع الــصندوق أداة تقيــيم لتحديــد الثغــرات يف وضــع    
الــربامج للــشباب، وهــو حاليــا بــصدد وضــع إطــار مفــاهيمي بــشأن إعــداد الــربامج للمــراهقني   

ــة    ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــشباب يف جمــال ال ــيت     . وال ــائج ال ــق النت ــى توثي ــصندوق عل ويعمــل ال
وهـو  .  إليهـا براجمـه يف جمـال الـصحة اإلجنابيـة للمـراهقني بغيـة تعلـم الـدروس وتبادهلـا                     توصلت

يعتزم يف املستقبل وضع استراتيجية لتعبئة املوارد يف سبيل تلبية احتياجات الـشباب يف حـاالت                
الطوارئ، وذلك يف شراكة مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية األخـرى الـيت        

وسيـشرك الـصندوق بـشكل نـشط أيـضا اجلهـات املاحنـة الثنائيـة                . الـشباب املـشردين   تعمل مع   
لضمان تلبيـة احتياجـات الـشباب عـن طريـق تقـدمي اقتراحـات للتمويـل اإلنـساين ومـن خـالل                       

 .الصندوق املشترك بني الوكاالت للمراهقات
 اإلطار التمـويلي    واختذ الصندوق عدة إجراءات متابعة للتوصيات املتعلقة بتقييم فعالية         - ٣٧

والـصندوق بـصدد    . ، كـأداة للتخطـيط االسـتراتيجي      ٢٠٠٧-٢٠٠٤املتعدد الـسنوات للفتـرة      
تنفيذ نظام للتخطيط االستراتيجي يتسم بالشفافية ويتمحور حـول اخلطـة االسـتراتيجية للفتـرة               

وتــستخدم الوحــدات نظــام التخطــيط هــذا علــى كــل مــن الــصعد القطــري    . ٢٠١١-٢٠٠٨
يـوفر بيانـات ماليـة      ) نظام أطلـس  (عاملي مدعوما بنظام حاسويب ملعلومات اإلدارة       واإلقليمي وال 

ــة جلميــع املــديرين يف الــصندوق   ــة آني والعمــل جــار علــى وضــع بيانــات وأهــداف خــط    . وفني
األســاس ليــصبح مــن املمكــن تتبــع التقــدم احملــرز يف إســهام الــصندوق يف النتــائج واإلجنــازات     
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ووضـعت للـربامج علـى كـل مـن الـصعد         . عة للخطـة االسـتراتيجية     للنواتج اإلدارية التس   ١٣ الـ
وبــدأ . العــاملي واإلقليمــي والقطــري قائمــة مرجعيــة مبؤشــرات النــواتج علــى مــستوى الــربامج    

الصندوق، يف سياق إعادة تنظيمه، يف إنـشاء برنـامج متكامـل ونظـام تقـين لتبـادل املعلومـات،                    
جليـدة يف مجيـع اجملـاالت الـيت تـشملها واليـة             لضمان توليد ونـشر املعـارف بـشأن املمارسـات ا          

 تطبيـق برنـامج تـدرييب شـامل ملـوظفي الفئـة الفنيـة               ٢٠٠٨وختامـا، سـيبدأ يف عـام        . الصندوق
 . بشأن اإلدارة ووضع الربامج على أساس النتائج

ــرة       - ٣٨ ــامج املــشترك بــني األقطــار للفت ــشأن الربن ــالتقييم ب واســتجابة للتوصــيات املتعلقــة ب
ــة        ٢٠٠٧-٢٠٠٤ ــربامج العاملي ــنتان لتحــسني أداء ال ــدهتا س ــل م ــة عم ــصندوق خط ، وضــع ال

وتــشمل خطــة العمــل إقامــة هيكــل رقــايب جديــد وآليــات . ٢٠١١-٢٠٠٨واإلقليميــة للفتــرة 
جديــدة لــإلدارة، مبــا يف ذلــك فريــق استــشاري خــارجي وجلنــة الســتعراض الــربامج؛ وتنقــيح     

ــة للــربامج اإلقل   ــة الربناجمي ــادئ التوجيهي ــد ســبل قيــاس األداء، ووضــع    املب ــة؛ وحتدي ــة والعاملي يمي
املعايري القياسية للربامج واإلدارة؛ وتوفري التوجيـه واألدوات الالزمـني لتنميـة القـدرات اسـتنادا                
إىل إطــار قــدرات جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة؛ وحتــديث نظــام أطلــس للمراقبــة املاليــة           

وبــدأ تنفيــذ خطــة العمــل هــذه يف      .  ســنوات والربناجميــة؛ ووضــح خطــة تقيــيم مــدهتا أربــع      
 .  وهو جار على قدم وساق٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
واختذ الصندوق أيضا عددا من اخلطوات اسـتجابة لتقيـيم اإلدارة علـى أسـاس النتـائج                  - ٣٩

، والذي أوصـى بإدمـاج النتـائج بـشكل أكـرب         ٢٠٠٥فيه، الذي أجري برعاية الدامنرك يف عام        
ــات اإلدارة يف ــصندوقيف عملي ــة      .  ال ــاله، ويف إطــار اخلط ــا ذكــر أع ــال، كم ــى ســبيل املث فعل

، اعتمد الصندوق جمموعة مرجعية من النـواتج مـن شـأهنا            ٢٠١١-٢٠٠٨االستراتيجية للفترة   
وباإلضـافة إىل   . متكني الصندوق من اإلبالغ عن إسهاماته احملددة يف نواتج اخلطة االستراتيجية          

وعمـم  . ركاء، مما سيساعد علـى التثبـت مـن حتقيـق النتـائج            هذا، يعتزم الصندوق استقصاء الش    
الصندوق التوجيه حنو حتقيق النتائج يف عملياته يف جمال اإلدارة، وهو أمر متثل يف تنظيم بـرامج                 
تدريبية على اإلدارة على أساس النتـائج واعتمـاد سـجل متكامـل لقيـاس اإلجنـاز وميزنـة قائمـة                     

 .ى النتائج لتخطيط العمل وتقييم األداءعلى النتائج، وتنفيذ نظام قائم عل
 املتعلــق بتعمــيم ٢٠٠٥وقــام الــصندوق، متابعــة للتوصــيات الــيت أصــدرها تقيــيم عــام    - ٤٠

مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف مــواده، بإصــدار مبــادئ توجيهيــة وبإنــشاء عمليــة لــضمان اجلــودة 
سني الوصـول اإللكتـروين     هبدف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مطبوعات الصندوق، وبتح        

كمـا أصـدر اسـتراتيجية الـصندوق حـول املـساواة            . إىل املواد اجلنسانية اليت يصدرها الصندوق     
بني اجلنسني ومتكني املرأة ووزعها على موظفيه حول العـامل، وعمـم مراعـاة املنظـور اجلنـساين                  
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ريبا إلزاميـا   والصندوق بصدد إصدار قرص مـدمج يتـضمن تـد         . يف الدورة التوجيهية للصندوق   
يف الــشؤون اجلنــسانية، وذلــك بالتعــاون مــع صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة وبرنــامج  

ونفّـذت  . األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة، لتوزيعـه علـى مجيـع املـوظفني               
ــذ        ــى تنفيـ ــل علـ ــري العمـ ــا جيـ ــالتقييم، بينمـ ــة بـ ــسبع املتعلقـ ــيات الـ ــن التوصـ ــذلك مخـــس مـ بـ

 . املتبقيتني لتوصيتنيا
، نفـذت   ٢٠٠٥ومن التوصيات العشر اليت قامت هبا هيئة تقدير جودة التقييم يف عام              - ٤١

هناك سبع توصيات أو أهنا يف طور التنفيذ يف سبيل حتـسني جـودة العمـل التقييمـي اجلـاري يف                   
قـايييس؛  والصندوق بصدد وضع سياسة تقييم جديدة تضع التعريفات واملبادئ وامل         . الصندوق

. وحتــدد األدوار واملــسؤوليات التقييميــة لعــدة مكاتــب؛ وتــصف مســات وظيفــة التقيــيم الفعالــة 
وبدأت مراقبـة جـودة التقييمـات علـى حنـو منـتظم، وجيـري العمـل علـى إنـشاء قاعـدة بيانـات                         

ومتــت . للتقيــيم الغــرض منــها ختــزين املمارســات اجليــدة وإتاحــة التقييمــات علــى نطــاق أوســع 
علـى إنـشاء مخـس وظـائف ملستـشارين لـشؤون الرصـد والتقيـيم يف املكاتـب اإلقليميـة                     املوافقة  

ــرة      ــوظيفهم خـــالل الفتـ ــيبدأ تـ ــه، وسـ ــادة تنظيمـ ــة إعـ ــن عمليـ ــزء مـ ــدة للـــصندوق كجـ  اجلديـ
٢٠٠٩-٢٠٠٨. 

 
 االستنتاجات والتوجهات املقبلة -خامسا  

ا يتـبني أيـضا مـن عـدد     كما يبني هذا التقرير، الصندوق هو منظمة تلتزم بالتقييم، كمـ      - ٤٢
وكـان للعديـد   ). ٢٠٠٧-٢٠٠٦ تقييما خالل الفترة     ١٧٠(التقييمات اليت جتري يف كل عام       

 ٢٠٠٧-٢٠٠٤من التقييمات الـيت أجريـت بنهايـة اإلطـار التمـويلي املتعـدد الـسنوات للفتـرة                   
ــة كــربى يف إعــداد اخلطــة االســتراتيجية للف      ــني األقطــار أمهي ــشتركة ب ــربامج امل ــرة ودورات ال ت

 .، ووضع اهليكل التنظيمي اجلديد للصندوق٢٠١١-٢٠٠٨
ويقر الصندوق باحلاجة إىل مواصلة حتـسني مـدى القـدرة علـى االعتمـاد علـى أعمالـه                 - ٤٣

ومتنح اإلدارة العليا للـصندوق     . التقييمية ونوعيتها، وتعزيز قدرة موظفيه ونظرائهم على التقييم       
 . يز ثقافة املراقبة والتقييم داخل الصندوقاألولوية ملعاجلة قضايا املساءلة وتعز

وتــشكل اجلــودة عنــصرا حيويــا يف حتــسني وظيفــة التقيــيم داخــل الــصندوق، ألن مــن شــأهنا  - ٤٤
غري أن جـودة التقيـيم تـرتبط ارتباطـا          . تيسري زيادة االستخدام ومن مث اإلسهام يف رعاية ثقافة التقييم         

مل يستند وضع الربامج  وما. على االعتماد عليها وبأمهيتهاوثيقا جبودة تصميم الربامج ومبدى القدرة    
إىل بيانات وأدلـة دامغـة ويعتمـد عليهـا وإىل أهـداف حمـددة بوضـوح وأفـضل النـهج املتاحـة واجملّربـة                         
لتحقيقها، ستظل إمكانية عدم حتول التقييم يف الصندوق إىل أداة مفيدة لتعلم الـدروس وقيـاس األثـر               
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ــ. تــشكل خطــرا مــستمرا  الفرصــة ملواجهــة هــذه  ٢٠١١-٢٠٠٨يح اخلطــة االســتراتيجية للفتــرة وتت
  .التحديات، مبا يف ذلك عن طريق التركيز بشكل أكرب وأنشط على قياس النتائج واألثر

ــه يف         - ٤٥ ــاد علي ــدى االعتم ــيم وم ــى جــودة التقي ــن التحــسينات عل ــد م وســيتطلب إدخــال املزي
 يف جمـال التقيـيم وتبـادل املعـارف علـى نطـاق املنظمـة        الصندوق زيادة االستثمارات يف حتـسني اخلـربة      

ومــع الــشركاء الــوطنيني، يف ســبيل تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى التقيــيم؛ وحتديــد اخلطــوط الواضــحة    
للمسؤولية واملساءلة يف التقييم بني اإلدارة وشعبة خدمات الرقابة التابعـة للـصندوق؛ والتـشجيع علـى         

 .ييمات واستخدامها كما عّرفتها سياسة التقييم املتبعة يف الصندوقاستخدام املقاييس إلجراء التق
وســبق للــصندوق أن اختــار طريقــة بإعــداد الــربامج قائمــة علــى األدلــة لتكــون إحــدى  - ٤٦

، وهــو يعتــزم تنفيــذ عــدة أنــشطة ملراقبتــها عــن طريــق الــسجل  ٢٠٠٨أولوياتــه التنظيميــة لعــام 
ق أيـضا تعزيـز القـدرة علـى التقيـيم عـن طريـق إنـشاء                 ويعتـزم الـصندو   . املتوازن لقيـاس اإلجنـاز    

مخــس وظــائف ملستــشارين لــشؤون الرصــد والتقيــيم باملكاتــب اإلقليميــة لــدعم تنميــة قــدرات   
أمــا علــى املــستوى القطــري، فــسيتم تــشجيع  . املكاتــب القطريــة والنظــراء الــوطنيني يف التقيــيم
فيـذ الـوطين طريقـة الربجمـة املفـضلة      ويعـد التن . تعيني موظفني خمصصني لشؤون الرصد والتقيـيم      

ويقــر بــأن بنــاء . يف الــصندوق، ويقــر الــصندوق بقيمــة النــهج القــائم علــى التــشارك يف التقيــيم 
القــدرات يتخطــى مــوارده البــشرية، ويعتــزم، متاشــيا مــع قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة     

امج القائمـة علـى      علـى وضـع الـرب      ٢٠٠٩، تنفيذ مشروع تـدرييب شـامل يف عـام           )٢(٦٢/٢٠٨
 .األدلة وجودة التقييم، ميكن إجراؤه ملا فيه صاحل موظفيه ونظرائه الوطنيني

وسريد وصف مفصل للتطورات املـذكورة أعـاله الـيت هتـدف إىل اسـتخدام التقيـيم يف                 - ٤٧
وستقوم الـسياسة   . الصندوق على حنو أكثر فعالية وكفاءة يف سياسة الصندوق املتعلقة بالتقييم          

بتعريف أدوار ومسؤوليات إدارة الصندوق وشـعبة خـدمات الرقابـة التابعـة لـه بالنـسبة                 كذلك  
ويف حني تتوىل اإلدارة مسؤولية توفري معلومـات يعـول عليهـا بالنـسبة لتحقيـق النتـائج         . للتقييم

ويكون هلا أثر على املستفيدين املستهدفني، ستركز شـعبة خـدمات الرقابـة علـى ضـمان فعاليـة        
وينبغـي هلــذه اجلهـود أال حتــسن عمليــة   . كفاءهتــا وجودهتـا ومــدى االعتمـاد عليهــا  التقييمـات و 

وضــع الــربامج فحــسب، وإمنــا أيــضا اســتقالل الــضمانة الــيت توفرهــا الرقابــة لــإلدارة واجمللــس     
ــسماح     . التنفيــذي وستــسهم هــذه اجلهــود مبــرور الوقــت يف إدارة املخــاطر بــشكل أفــضل وال

 .كفاءة والفعاليةللصندوق بإظهار قدر أكرب من ال
 

__________ 

لذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبـا منظومـة األمـم     االستعراض الشامل ا   )٢( 
 .املتحدة من أجل التنمية
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 التوصية -سادسا  
قــد يرغــب اجمللــس التنفيــذي يف اإلحاطــة علمــا هبــذا التقريــر الــدوري عــن التقيــيم           - ٤٨
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