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 2015لعام  السنويةالدورة 
 نيويورك، 2015 ان/يونيهرحزي 9إىل  1

 من جدول األعمال املؤقت 9البند 
    التقييم -للسكان املتحدة  األممصندوق 

 للسكاناملتحدة  األممصندوق   
    التقرير السنوي عن التقييم  
 تقرير مدير مكتب التقييم  

  

 موجز   
ــمقحــــة لقــــندوق  وفقــــا لسيالــــة التقيــــيم املن    للســــكان املتحــــدة  األمــ

(DP/FPA/2013/5)     ــيم ومقــررات اجمللــس التنفيــذي صات القــلة، يقــدم مكتــب التقي
. ويعرض التقريـر التقـدم الـذي زحر تـه و يفـة      2014املستقل تقريره السنوي لعام 

ــرة        ــة فت ــة املدرجــة   ميزاني ــيم ارنتقالي ــيم، ووقوصــا فيمــا يتقــل ييــة التقي التقي
،   ضــوم مؤاــرات األاام الرئيســية. وطــو يســل  ال ــوم  2015-2014الســنت  

على التقدم احملر    تعزيز القدرة على التقييم ااول املنظمة، وحيـدا مـدم مسـا ة    
 القندوق   تعزيز القدرات الوطنية   جمال التقييم.

ويقدم التقرير الدروس املستفااة من التقييمات على مسـتوم املؤلسـة الـ      
. ويشري زي ا إىل كيفية مسا ة مكتـب التقيـيم   جدـوا    2014جنا طا   عام مت إ

 التقييم املشتركة ضمن األمم املتحدة واجملموعـات الـ  رـارس التقيـيم علـى القـعيد       
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العاملي. ويسل  التقرير ال وم على التحديات الرئيسية للتقيـيم وففاقـه املسـتقبلية      
 ان ويقدم عداا من التوصيات.إطار صندوق األمم املتحدة للسك

 عناصر مقرر
 قد يوا اجمللس التنفيذي زن: 

بالتقرير احلايل بشـنن و يفـة التقيـيم   صـندوق األمـم املتحـدة        حييط علما )ز(
)انظـر املرفـ     2015ويية عمـل مكتـب التقيـيم لعـام      (DP/FPA/2015/6)للسكان 

يم ارنتقاليـة املدرجـة   ميزانيـة    (، مبا   صلك التعديالت املدولة على ويـة التقيـ  1
 ؛2015-2014فترة السنت  

علـى الـدور املركـزي الـذي تؤايـه و يفـة التقيـيم   صـندوق          يعيد التأكيد )ب(
ــة         ــيم املنقحـ ــة التقيـ ــة   ليالـ ــااة املدرجـ ــة املبـ ــكان، وز يـ ــدة للسـ ــم املتحـ األمـ

(DP/FPA/2013/5)وز ية تنفيذ طذه املبااة ضمن إطار املنظمة؛ ، 
بالتحديات املواجدـة   ميـدان التقيـيم والتوصـيات صات القـلة       حييط علما )ج(

صندوق األمـم املتحـدة للسـكان علـى ااـاص اإلجـرامات       ويشجع املقدمة   التقرير، 
 من زجل مواصلة تعزيز و يفة التقييم   القندوق؛

عــن  2016إىل صــندوق األمــم املتحــدة للســكان اإلبــال    عــام    يطلبب  )ا(
لتقدم احملـر    معاةـة املسـائل والتحـديات الرئيسـية الـ  تواجـه عمليـة التقيـيم            ا

 التقرير السنوي املقدَّم إىل اجمللس التنفيذي عن التقييم.
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 مقدمة - زور 

يقدم طذا التقرير تقييما ألاام و يفة التقيـيم   ضـوم ويـة التقيـيم ارنتقاليـة املدرجـة        - 1
. وطـو يسـل  ال ـوم علـى التقـدم احملـر  والتحـديات        2015-2014فترة السـنت      ميزانية

املواجدــة   إطــار تيــور و يفــة التقيــيم منــذ اعتمــاا ليالــة التقيــيم املنقحــة   حزيران/يونيــه  
األاام باملقارنة مـع املؤاـرات؛ وحيـدا اخليـوات     . ويوفر التقرير معلومات تفقيلية عن 2013

زيز القدرة على التقييم؛ وحيدا كيفية مشاركة صـندوق األمـم املتحـدة    ال  ااذت من زجل تع
للسكان   عملية التقييم ضمن األمم املتحدة وعلـى القـعيد العـاملي. ويقـدم التقريـر الـدروس       

، ويــوفر 2014عــام  املســتفااة مــن ثــالا عمليــات تقيــيم علــى مســتوم املؤلســة زجنــزت    
، مبــا   2015-2014ضـوم ويــة التقيـيم للفتــرة    معلومـات مســتكملة عـن التقــدم احملــر     

صلـك التعــديالت الــ  زاولــت للتمااــي مــع األطـر الوطنيــة املــتغرية )التقييمــات علــى مســتوم   
 الربامج( ولتلبية احتياجات املنظمة )التقييمات على مستوم املؤلسة(.

ان زولويـة  واكل ارلتمرار   تعزيز و يفة التقيـيم   صـندوق األمـم املتحـدة للسـك      - 2
، وقد عمل مكتب التقييم املستقل املنشن حديثا مع املكاتب اإلقليمية والقيريـة  2014  عام 

من زجل نقل ليالة التقييم املنقحة إىل مرحلة التيبي  العملي. وقد بذل جدـد كـبري لتحسـ     
ــو ف      ــدرات امل ــااة ق ــدوض قــواة التقييمــات، و ي ــيم، والن   التخيــي  واإلاارة   جمــال التقي

املسـؤول  عــن الرصــد والتقيـيم. و  الوقــت نفســه،  اا مكتــب التقيـيم مــن كميــة التقييمــات    
ــذي زحــر ه          ــدم ال ــراف بالتق ــد مت ارعت ــى مســتوم املؤلســة. وق ــا عل ــ  اريد والدرالــات ال
ــة   التعراضــ  مســتقل  زجر مــا       ــر ن ــجا وفعالي ــيم زكث القــندوق  ــو جعــل و يفــة التقي

 .(2)ووحدة التفتيش املشتركة (1)م املنظمات املتعداة األطرافمؤورا ابكة تقييم زاا
 التقييمزاام و يفة  -ثانيا  

اــري تقيــيم و يفــة التقيــيم   صــندوق األمــم املتحــدة للســكان   ضــوم لــتة زبعــاا    - 3
ــائج؛ و )ا(      ــ،اام، وطــي: )ز( التخيــي  واإلاارة؛ و )ب( اةــواة؛ و )ج( نشــر النت رئيســية ل

تابعة؛ و )طـ( املوارا البشـرية؛ و )و( املـوارا املاليـة. وطـذه األبعـاا متمااـية مـع        ارلتخدام وامل
ليالة التقييم املنقحة وتوفر الدليل على التقدم احملر    اجملـارت صات األ يـة بالنسـبة إلنتـاج     
تقييمات حسنة التوقيـت وصات نوعيـة جيـدة، و كـن الـتخدامدا بثقـة لتلبيـة ارحتياجـات           

_________________ 

، التقريـر التجميعـي،   صندوق األمم املتحدة للسباا  ، (MOPAN) األطرافابكة تقييم زاام املنظمات املتعداة  (1) 
2014. 

 .(JIU/REP/2014/6) حتليل وظيفة التقييم يف منظومة األمم املتحدةوحدة التفتيش املشتركة،  (2) 
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املســـاملة، وااـــاص القـــرارات الـــتناا إىل األالــة، والـــدروس املســـتفااة. وحيثمـــا يكـــون  جمــال  
باإلمكــان، تدقــدم البيانــات الســابقة لتيســري حتليــل التوجدــات. وعنــدما ر يكــون صلــك  كنــا،   

 األلاس الذي ليستند إليه   وضع التقارير املقبلة. 2014لوف توفر بيانات عام 
: 2015-2014قاليـــة املدرجـــة   ميزانيـــة فتـــرة الســـنت  ويـــة التقيـــيم ارنت -زلف  

 ايي  وإاارة التقييمات على مستوم املؤلسة وعلى مستوم الربامج
 التقييمات على مستوى املؤسسة

، زجنــز مكتــب التقيــيم تقييمــا مســتقال للربنــامج القيــري للبنــان للفتــرة 2014  عــام  - 4
؛ وتقييمـا  2015-2011ي لتركيـا للفتـرة   ؛ وتقييما مسـتقال للربنـامج القيـر   2010-2014

 مشتركا للربامج اةنسانية املشتركة بشنن املساواة ب  اةنس    منظومة األمم املتحدة.
ثـالا عمليـات تقيـيم مواضـيعية لتقيـيم الـدعم        2014وزطل  مكتـب التقيـيم   عـام     - 5

-2008لـــرة )الـــذي يقدمـــه صـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان   جمـــارت: )ز( تنظـــيم األ 
ــباب ) 2013 ــون والشـ ــكان  2014-2008(؛ و )ب( املراطقـ ــداا السـ ــات تعـ (؛ و )ج( بيانـ

ــرار وصــيا ة السيالــات )      ــا   صــنع الق ــ  يستراــد ن ــا 2014-2005واملســاكن ال (. كم
زصدر تكليفا بإجرام ارالة جتميعيـة للـدروس املسـتفااة مـن تقييمـات الـربامج القيريـة وـالل         

 .(3)2013-2010الفترة 
وليشمل تقييم الـدعم الـذي يقدمـه صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان   جمـال تنظـيم           - 6

األلــرة تقيــيم الكيفيــة الــ  زلــدم نــا اإلطــار احملــدا   اخليــة ارلــتراتيجية للقــندوق للفتــرة   
ــة )   2008-2013 ــة والقــحة اةنســية واإلجنابي -2008، واإلطــار املتعلــ  بــاحلقوق اإلجنابي
ــامج ا2011 ــة األوىل:    (، والربن ــة )املرحل ــوفري الســلع   جمــال القــحة اإلجنابي ــة ت لعــاملي لكفال
(، واإلطار املتعل  بفريوس نقص املناعة البشرية/حارت احلمـل  ـري املر ـوب    2007-2012
ــا ) ــذطا   لــياق األنشــية الــ        2015-2011فيد ــه عمليــة وضــع الــربامج وتنفي (   توجي

رة. وتركـز عمليـة التقيـيم طـذه بوجـه وـا  علـى        ي يلع نـا القـندوق   جمـال تنظـيم األلـ     
الــتعل،م، وصلــك نــدف ارلتراــاا باملعلومــات   تنفيــذ الــتراتيجية القــندوق املتعلقــة بتنظــيم  

، و ريطـا مـن   2020-2012للفتـرة  “ عن اوتيار، ولـيس بالقـدفة  ”األلرة ال  حتمل اعار 
لكفالة توفري السلع   جمال القـحة   صلك الربنامج العاملياألنشية والربامج صات القلة، مبا   

 (.2020-2013اإلجنابية )املرحلة الثانية: 

_________________ 

 انظر املرف  األول. (3) 
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وليشــمل تقيــيم الــدعم الــذي يقدمــه صــندوق األمــم املتحــدة للســكان إىل املــراطق     - 7
والشــباب تقيــيم الكيفيــة الــ  زلــدم نــا اإلطــار احملــدا   اخليــت  ارلــتراتيجيت  األوريتــ     

إطــار عمــل القــندوق املتعلــ  بــاملراطق      (، و2017-2014؛ 2013-2008للقــندوق )
(   توجيــه 2012(، والــتراتيجية القــندوق بشــنن املــراطق  والشــباب )2007والشــباب، )

وتنفيـذطا   لـياق األنشـية الـ  ي ـيلع نـا القـندوق بشـنن املـراطق           عملية وضع الـربامج  
ن زجـل اإللـدام   تنفيـذ الـتراتيجية     والشباب. ويدتووى من طذا التقييم توفري فرصة للتعلم مـ 

( و  التعجيــل ييــى تنفيــذ   2020-2012القــندوق احلاليــة بشــنن املــراطق  والشــباب )    
 برنامج عمل املؤرر الدويل للسكان والتنمية.

وليشمل تقييم الدعم الذي يقدمـه صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان   جمـال بيانـات         - 8
دم جنــاا القــندوق   تعزيــز القــدرة الوطنيــة علــى إنتــاج  تعــداا الســكان واملســاكن تقيــيم مــ

ونشر والتخدام بيانات صات نوعية جيدة مقنفة حبسب نوع اةنس، وعلى إامـاج التحاليـل   
القائمة على األالة   صميم عملية صنع القرار وصيا ة السيالات. ولـوف تقـدم املعلومـات    

لحة الرئيسـي  اخوـرين عـن الـدعم الـذي      إىل البلدان الشريكة واةدات املا ة وزصحاب املق
لتعـدااات السـكان واملسـاكن. ولـوف يقـدم التقيـيم زي ـا         2010قدمه القندوق ةولة عام 

املعلومــات الــ  ليستراــد نــا   برجمــة وتنفيــذ األنشــية   إطــار اخليــة ارلــتراتيجية للفتــرة  
ــنقص، والفــر  ، مبــا   صلــك التوجدــات ارلــتراتيجية الرئيســية، وزوجــ  2014-2017 ه ال

املتاحة لدعم صندوق األمم املتحدة للسكان لتعـدااات السـكان واملسـاكن، وويـة التنميـة ملـا       
 بشنن تسخري البيانات أل راض التنمية. 2015بعد عام 

، زجنز مكتب التقييم املرحلة األوىل لكل عملية مـن عمليـات التقيـيم،    2014و  عام  - 9
رحلــة   موقــع صــندوق األمــم املتحــدة للســكان علــى       وقــد نشــرت التقــارير عــن تلــك امل    

، بدزت املرحلـة الرئيسـية ةمـع البيانـات وحتليلـدا؛ وطـي تشـمل        2015. و  عام (4)اإلنترنت
برناجمــا قيريــا تابعــا للقــندوق؛ وارالــات  19مــا يلــي: التعراضــات حتليليــة متعمقــة، تغيــي 

ــي      ــة، تغي ــارات ميداني ــتند إىل  ي ــة تس ــ 17حــارت قيري ــتان حلــالت    برناجم ــا؛ وارال ا قيري
ومقـابالت مـع زصـحاب املقـلحة؛ وجمموعـة متنوعـة مـن        ؛ (5)إفراايت  على القـعيد اإلقليمـي  

_________________ 

 (4) http://www.unfpa.org/evaluation. 
 انظر املرف  الثالث. (5) 

http://www.unfpa.org/evaluation
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ــة للقــندوق وزصــحاب املقــلحة         ــب القيري ــاق للمكات ــعة الني الدرالــات ارلتققــائية وال
 اخلارجي .

 2015/ايســمرب ولــيتم ارنتــدام مــن التقييمــات الثالثــة   الفتــرة بــ  كــانون األول   - 10
، وبــذلك تنتــدي عمليــة تقــد  تقــارير مكتــب التقيــيم عــن نتــائج اخليــة  2016ونيســان/زبريل 

وتــوفري املعلومــات رلــتعراض منتقــف املــدة للخيــة   (6)2013-2008ارلــتراتيجية للفتــرة 
 .2017-2014ارلتراتيجية للفترة 

رج فيدا الـدروس املسـتفااة   وقد زصدر مكتب التقييم تكليفا بإجرام ارالة جتميعية تد - 11
من تقييمات الربامج القيرية ال  قرر صندوق األمـم املتحـدة للسـكان إجرامطـا   الفتـرة بـ        

 .(7)2015. وليتم ارنتدام من وضع التقرير التجميعي   زيار/مايو 2013و  2010
ــام    - 12 ــن ع ــاين م ــيم مســتقل    2015و  النقــف الث ــإجرام تقي ــيم ب ــب التقي  ، لــيبدز مكت

(. ونذا لوف يكتمل العمل الـذي ي ـيلع بـه    2016-2012للربنامج القيري لبنغالايش )
مكتب التقييم فيمـا يتعلـ  بـدورة التقييمـات املسـتقلة للـربامج القيريـة السـتة املقـررة، ويغيـي           
كل تقييم مندا منيقة خمتلفة من مناط  صندوق األمم املتحدة للسكان، من زجـل اعـم وضـع    

(، والكـــامريون 2012شـــنن تعزيـــز تقييمــات الـــربامج القيريـــة: بوليفيـــا ) وتيبيــ  مندجيـــة ب 
 (.2014(، وتركيا )2014(، ولبنان )2013(، ومد شقر )2012)

ــام  - 13 ــيم منتقــف املــدة       2015و  ع ــيم املرحلــة التح ــريية لتقي ــب التقي ــيبدز مكت ، ل
ــة )املر       ــوفري الســلع   جمــال القــحة اإلجنابي ــة ت ــاملي لكفال ــامج الع ــة:  للربن ــة الثاني -2013حل

املنظمــات األربــع العاملــة   والتقيــيم النــدائي للــدعم املشــترك الــذي تقدمــه اــراكة   (؛2020
( مــن زجــل حتســ  صــحة النســام واألطفــال، والــذي  +H4) جمــال القــحة مبجموعتــدا املولــعة

 .(8)2016-2011يغيي الفترة 
 

_________________ 

التقيــيم املشــترك و(؛ 2011-2000) األمالتقيــيم املواضــيعي لــدعم صــندوق األمــم املتحــدة للســكان لقــحة  (6) 
ــامج املشــترك   ــ  صــندوق األمــم املتحــدة للســكان   للربن بتر/تشــويه األع ــام التنالــلية  بشــنن اليونيســيف وب

لـربامج املشـتركة بشـنن املسـاواة بـ       لشترك املتقييم ال؛ و(2012-2008) يريلإلناا: التعجيل بإحداا التغ
 ة.اةنس    منظومة األمم املتحد

 انظر املرف  األول. (7) 

 ملزيد من التفاصيل بشنن طذه التقييمات، انظر املرف  األول. (8) 
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 التقييمات على مستوى الربامج
علـى   2015-2014قاليـة املدرجـة   ميزانيـة فتـرة السـنت       تـنص ويـة التقيـيم ارنت    - 14

التزامات بشنن إجرام تقييمات للربامج القيرية ال  قرر ا املكاتـب القيريـة التابعـة للقـندوق     
 واضيلعت بإاار ا، وصلك بتوجيه واعم من املكاتب اإلقليمية ومكتب التقييم.

ج قيريـة، مت ارنتـدام مـن يانيـة منـدا،      تقييمـا لـربام   16، تقرر إجـرام  2014و  عام  - 15
. وقـد التراـد بنتـائج طـذه     (9)والثمانية األورم طي   مرحلة صيا ة مسـواة التقريـر النـدائي   

التقييمات   تقميم الربامج القيرية اةديدة ال  لتقدم إىل اجمللس التنفيذي إلقرارطـا   عـام   
ــررة بســبب ر    2015 ــيم مق ــات تقي ــع عملي ــل،   . ومت إرجــام زرب ــة )الربا ي ــربامج القيري ــد ال دي

ــيم مقــررة       ــة تقي ــيمن(. ول تدجــرم عملي ــة الشــعبية، والقــومال، وال ــة رو الد قراطي ومجدوري
إطـار عمـل األمـم املتحـدة     امللديف، من زجـل ركـ  املكتـب القيـري مـن املشـاركة   تقيـيم        

ألمـم املتحـدة للسـكان    . واضـيلعت اـعبة الشـؤون اإلنسـانية   صـندوق ا     للمساعدة اإلمنائيـة 
بإجرام تقييم على مستوم الربامج لنظام إاارة املعلومات املتعلقة بالعنف املمـارس علـى زلـاس    

؛ ووفــر مكتــب التقيــيم الــدعم الفــر كع ــو   فريــ  التشــاري  2014نــوع اةــنس   عــام 
 تشارك فيه عدة وكارت.

، مقارنـة بالتقييمـات   2015 تقييما لـربامج قيريـة وـالل عـام     20ومن املتوقع إجرام  - 16
البـال    (10)2015-2014املتوواة   وية التقييم ارنتقاليـة املدرجـة   ميزانيـة فتـرة السـنت       

(. وباإلضــافة إىل صلــك، 2014تقييمــا )مبــا   صلــك التقييمــات املرجــنة مــن عــام   15عــداطا 
جمــال تنظــيم  لــيجرم تقيــيم إقليمــي للــدعم الــذي يقدمــه صــندوق األمــم املتحــدة للســكان   

 األلرة   زوروبا الشرقية وفليا الوليى.
وتتــووى ليالــة التقيــيم املنقحــة إجــرام تقييمــات للــربامج القيريــة مــرة كــل اورتــ    - 17

برناجميت  على األقل، بدر من املمارلـة السـابقة املتمثلـة   إجـرام تقيـيم واحـد   كـل اورة        
التقليل من التغيية اةغرافيـة مـع مـرور الـزمن. و       . ومن املتوقع زن يؤاي طذا إىل(11)برناجمية
  املائــة مــن املكاتــب القيريــة الــ  بــدزت اورة برناجميــة   90، زجــرم زكثــر مــن 2014عــام 

. ولــيكون مــن املدــم رصــد تــنثري (12)تقييمــا لرباجمدــا القيريــة الســابقة 2015جديــدة   عــام 
_________________ 

-2014ربامج القيريــة املقــررة للفتــرة يــوفر املرفــ  الثــاين عرضــا مفقــال للتقــدم احملــر    تنفيــذ تقييمــات الــ  (9) 
2015. 

 (10) DP/FPA/2014/2. 

 (11) DP/FPA/2013/5 ز(. 13، الفقرة( 
 انظر املرفق  الثاين والثالث. (12) 
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املــتغرية   جمــال التقيــيم فيمــا يتقــل  النــدج اةديــد، مبــا   صلــك انعكالــه علــى ارحتياجــات  
، والربامج املشـتركة،  “توحيد األاام”بيرائ  العمل املتغرية على القعيد القيري، مبا   صلك 

وتزايد عمليـات تقـد  املسـاعدة اإلنسـانية. ومـن املدـم زي ـا ارلـتجابة علـى النحـو املنالـب            
لقندوق املمولة من موارا  ري زلالـية  لتزايد طلبات اةدات املا ة بإجرام تقييمات ألنشية ا

 على القعيد القيري واإلقليمي والعاملي.
ومن حيـث املبـدز، ينبغـي زن تـؤاي طـذه التغـيريات إىل طائفـة متنوعـة مـن التقييمـات            - 18

جترم على القعيدين القيري واإلقليمي ومن قبل وحدات عمل زوـرم؛ ولـوف يـؤاي طـذا     
التقييميــة الــ  تســاعد علــى ااــاص قــرارات مســتنرية وتعــز    بــدوره إىل تــوافر مزيــد مــن األالــة  

املساملة والشفافية، وتسـدم   املسـاملة والـتعل،م علـى مسـتوم املنظمـة. ويـة مـا يـدل علـى زن           
بعــا املكاتــب القيريــة ايــ  إلجــرام زنــواع خمتلفــة مــن التقييمــات واقــص  ــا املــوارا     

احلديثـة الـ  ارلـت تكاليفدـا والـ  قـدمت إىل        امليزانية، على  ـو مـا  دـر   ويـ  التقيـيم     
ــيم          ــ  بتقي ــا يتعل ــر إىل الوضــوا فيم ــر األم ــت احلــايل، يفتق ــذي. ولكــن،   الوق ــس التنفي اجملل
الــربامج، نظــرا ألن التوجيــه القــائم متبــاين ور يواكــب التيــورات. وطنــاك حاجــة إىل توجيــه   

فري املـوارا  ـا والـتخدامدا. ويـوفر     اامل يستراد به   ايي  عمليات التقيـيم وإاار ـا وتـو   
 فرصة لتوضيح التوقعات.وضع وية التقييم اةديدة املدرجة   امليزانية 

 جواة تقارير التقييم -بام  
، التحدا صندوق األمـم املتحـدة للسـكان تـدابري إضـافية،   لـياق       2014  عام  - 19

، مـن زجـل النـدوض قـواة تقييمـات      التركيز علـى املرحلـة التح ـريية الرئيسـية لعمليـة التقيـيم      
 الربامج القيرية.

تقيـيم   على اوتقاصـات مجيـع عمليـات   ومكتب التقييم طو املسؤول اخن عن املوافقة  - 20
الـربامج القيريـة، وعـن التنطيـل املسـب  للمقـيذم  الـذين يـتم اوتيـارطم مـن قبـل املكاتـب الــ              

عنيــون بالرصــد والتقيــيم ي ــيلعون مبدمــة  قــررت إجــرام التقيــيم. واملستشــارون اإلقليميــون امل 
ــيم      ــل تقــد دا إىل مكتــب التقي ــة قب ضــمان جــواة اروتقاصــات الــ  زعــد ا املكاتــب القيري

، واف  مكتب التقيـيم علـى اروتقاصـات املتعلقـة بــ      2014للموافقة الندائية عليدا. و  عام 
تقييمـا علـى مسـتوم     12ئدـا لــ   ، وزطَّل زفرقة التقييم قبل إجراتقييما على مستوم الربامج 17

 .(13)الربامج
ــإجرام     - 21 ــاليف بـ ــيم   املكاتـــب املقـــدرة للتكـ ــة زن مـــديري التقيـ ومـــن املدـــم مالحظـ

التقييمات طم الذين ي يلعون مبدمة ضمان جواة كـل مـن مسـواات تقـارير التقيـيم الندائيـة       
مسـتوم الـربامج. و  حالـة    وتقارير التقييم الندائية نفسدا ةميع التقييمات امل يلع نـا علـى   

_________________ 

 انظر املرف  الثاين. (13) 
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التقييمــات علــى مســتوم الــربامج، جتــرم عمليــات ضــمان اةــواة بــدعم مــن املستشــارين           
 اإلقليمي  املعني  بالرصد والتقييم.

ويقوم مكتب التقييم بإجرام تقييم رحـ  ةـواة التقـارير الندائيـة لتقيـيم الـربامج، مـن         - 22
للنتائج وارلتنتاجات والتوصيات الـواراة   التقيـيم،   زجل تبيان مدم الثقة ال   كن إيالؤطا 

، قـدم  2014ورصد مدم امتثا ا لقواعد ومعايري فري  األمم املتحدة املعر بـالتقييم. و  عـام   
تقريــرا ئائيــا عــن تقييمــات زجريــت علــى مســتوم الــربامج   األعــوام  16إىل مكتــب التقيــيم 

 .(14)ييم جواة طذه التقاريرحىت يقوم بتق 2014و  2013و  2012و  2010
-2010موجزا لتقييم جـواة تقـارير تقيـيم الـربامج القيريـة للفتـرة        1ويوفر اةدول  - 23

، وصلك حبسب السنة ال  زجري فيدا التقييم. وقد مت إحرا  تقدم بيـيم ولكـن ميـرا    2014
تزايـدا، ونسـبة   “ جيد”من مستوم فيما يتعل  باةواة. وتشدد نسبة التقارير املقيمة على زئا 

تناققـا. ومـن اةـدير باملالحظـة زنـه ل اـر تقيـيم زي        “ ضعيف” من مستومالتقارير املنا رة 
 “.   ري مرض”على زنه من مستوم  2014و  2013تقرير   عامي 

 
 1اةدول 

 (2014-2010جواة تقارير تقييم الربامج القيرية )

 تقييم مستوى جودة عمليات التقييم

 السنة جيد جدا نسبة مئوية جيد نسبة مئوية ضعيف نسبة مئوية غري مرض ويةنسبة مئ اجملموع

 2010 صفر صفر 2 8 16 70 5 22 23

 2011 صفر صفر 3 12 19 73 4 16 26

 2012 صفر صفر 3 20 10 67 2 13 15

 2013 صفر صفر 5 45 6 55 صفر صفر 11

 2014 صفر صفر 3 100 صفر صفر صفر صفر 3

 إمجايل النتائج صفر صفر 16 21 51 65 11 14 78

 اجتاه اةواة ↔ ↑↑ ↓↓ ↓↓ 

  املقدر: مكتب التقييم التابع لقندوق األمم املتحدة للسكان

_________________ 

ر تقريـرا منـدا تقييمـات لـربامج قيريـة. انظـ       15تنـاول  تقريـرا،   16من ب  تقارير التقييم طـذه البـال  عـداطا     (14) 
 املرف  الرابع لالطالع على موجز لتقييم جواة تقارير التقييم الندائية للربامج القيرية.
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وما  ال من املبكر ارلتنتاج بنن خمتلف التدابري الـ  وضـعدا صـندوق األمـم املتحـدة       - 24
ان اةــواة   تقيــيم للســكان مــن زجــل تعزيــز القــدرة وحتســ  التخيــي  وتــوفري املــوارا وضــم

الربامج قد زات إىل حتسـ  اةـواة. ولكـن تقييمـات الـربامج القيريـة الثالثـة الـ  زجريـت            
ــام  ــا  صــنفت  2014ع ــى زئ ــن مســتوم  عل ــد”م ــدا    “جي ــن  من ــي اإلاــارة إىل زن اث ، وتنبغ

)طاجيكستان، زو بكستان( زجريا بعـد الـتحداا اوتقاصـات ضـمان اةـواة وتنطيـل فريـ         
. ولنتوصــل إىل صــورة زوضــح بعــد ارنتــدام مــن تقيــيم مجيــع عمليــات تقيــيم الــربامج   التقيــيم

 .2014ال  زجريت والل عام  16القيرية الـ 
ويتقل بعد مدم من زبعاا جواة التقييم مبـدم وفـام صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان        - 25

عـر بـالتقييم فيمـا يتعلـ      مبقت يات قواعد ومعايري التقييم الـ  يعتمـدطا فريـ  األمـم املتحـدة امل     
، زبل  مكتب التقييم زن و يفة التقيـيم   صـندوق األمـم    2014بالشؤون اةنسانية. و  عام 

املتحدة للسكان قـد وفـت باملقت ـيات فيمـا يتعلـ  بالتقييمـات علـى مسـتوم املؤلسـة وعلـى           
حتقيـ  املسـاواة    لتنفيـذ ليالـة  املعتمدة على نيـاق املنظومـة   مستوم الربامج قيالا يية العمل 

. ومن زجل مواصلة تعزيز عملية تقد  التقارير، لوف يقوم مكتـب  ب  اةنس  ورك  املرزة
، بإامــاج مؤاـــرات التقيــيم وزاوات اإلبـــال  التابعــة خليـــة العمـــل    2015التقيــيم،   عـــام  

 املعتمدة على نياق املنظومة   فليات ضمان اةواة القائمة.
ولـع صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان نيـاق فليـة تقيـيم ضـمان          ، لي2015و  عام  - 26

اةواة لتشـمل مجيـع التقييمـات علـى مسـتوم الـربامج. ولي ـع مكتـب التقيـيم فليـة مندجيـة            
 مستقلة ل مان جواة التقييمات على مستوم املؤلسة من زجل تعزيز املمارلة احلالية.  

 التحـديات علـى مسـتوم املنظمـة.     عـدا مـن  ولكن من املعترف به زنه ر يزال طنالـك   - 27
وعلى وجه اخلقو ، وكما طو احلال بالنسبة ملعظم اةدات الثنائية واملتعـداة األطـراف الـ     
تقدر تكليفات بإجرام عمليات تقيـيم، يواجـه صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان مسـنلة تـوافر         

ل حتـديا كـبريا   ضـوم    األوقائي  املدرة   جمال التقييم بنعـداا وقـدرات وـدواة. وطـذا  ثـ     
املدمــة الشــديدة التخقــص للقــندوق، ويــدل علــى احلاجــة إىل تعزيــز  ارلــة الشــرام بالنســبة  

 للتقييمات على مستوم الربامج وعلى مستوم املؤلسة على حد لوام.
 

 نشر نتائج التقييم -جيم  
واملسـاملة زمـام    إن الفعالية   نشر وإيقال نتائج التقييم زمـر زلالـي لكفالـة الشـفافية     - 28

ــيم الــ  زجراطــا       ــدا والــتخدامدا. ومجيــع عمليــات التقي ــتعل،م من ــز ال زصــحاب املقــلحة ولتعزي
صــندوق األمــم املتحــدة للســكان علــى مســتوم الــربامج وعلــى مســتوم املؤلســة، ف ــال عــن  
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ــة    راوا اإلاارة عليدـــا، متـــوفرة   قاعـــدة بيانـــات صـــندوق األمـــم املتحـــدة للســـكان اخلاصـ
 .(15)بالتقييم
، عمل مكتب التقيـيم علـى حتسـ  فليـات التواصـل مـن زجـل إبـال          2014و  عام  - 29

مــو في صــندوق األمــم املتحــدة للســكان والشــركام الرئيســي  وزصــحاب املقــلحة بشــكل     
زف ــل بنتــائج التقييمــات علــى مســتوم املؤلســة وعلــى مســتوم الــربامج، ف ــال عــن زنشــية   

. ويقدم القـندوق معلومـات ودَّثـة كـل ثالثـة زاـدر إىل       التقييم األورم ال  اريدا القندوق
اللجنة التنفيذية للقندوق، وصلـك نـدف الـتمك  مـن ارلـتفااة مـن نتـائج التقيـيم   عمليـة          
صــنع القــرار علــى مســتوم املؤلســة. واــري زي ــا تقــد  تقــارير منتظمــة عــن نتــائج التقيــيم    

للمراجعة. وقـد زعيـد تقـميم موقـع القـندوق      والتعل،م مندا بنام على طلب اللجنة ارلتشارية 
نشــرة إوباريــة وطــي )األثــر(،  Impactاخلــا  بــالتقييم علــى اإلنترنــت، وصــدر زول عــدا مــن 

ــتتنــاول عمليــات نقــف لــنوية  ،   تشــرين الثــاين/نوفمرب قــندوقال اي ــيلع نــ  التقيــيم ال
2014(16). 

ــائج التقيــيم، تت ــمن مج   - 30 يــع عمليــات التقيــيم علــى  ومــن زجــل النــدوض بالــتخدام نت
مســتوم املؤلســة ويــة للنشــر  ــدف إىل ضــمان صــدور نــواتج التقييمــات   الوقــت احملــدا   

. ويـتم تـوفري نـواتج التقيـيم بلغـات      (17)وإمكانية احلقول عليدا   مجيع مراحـل عمليـة التقيـيم   
الربتغاليـة( مــن  خمتلفـة )ارنكليزيـة والفرنسـية واإللـبانية، وبالنســبة لـبعا التقييمـات العربيـة و       

زجل تيسري ارطالع عليدا من قبل طائفـة والـعة مـن زصـحاب املقـلحة الرئيسـي  والشـركام        
 اإلمنائي .

، عز  مكتب التقييم النشر النش  لنتائج التقييمات من وـالل تنظـيم   2014و  عام  - 31
ة املقـلحة، وحلقـات ارالـية اـبكية، ومـؤررات، وإحاطـات إعالميـ       حلقات عمل ألصحاب 

 ري رمسية للمجلس التنفيذي. وبالنسبة لتقييم الربنـامج القيـري الثالـث للتعـاون بـ  صـندوق       
مـن زجـل    2014األمم املتحدة للسـكان ولبنـان، عدقـد مـؤرر اـبكي   تشـرين الثـاين/نوفمرب        

مناقشة نتـائج والـتنتاجات وتوصـيات التقيـيم، ف ـال عـن را اإلاارة عليدـا. وبالنسـبة لتقيـيم          
ب  صندوق األمم املتحـدة للسـكان وتركيـا، عدقـدت حلقـة       ج القيري اخلامس للتعاونالربنام

عمل مـع زصـحاب املقـلحة،   مرحلـة صـيا ة مسـواة التقريـر النـدائي،   زنقـرة   تشـرين           
_________________ 

 (15) http://web2.unfpa.org/public/about/oversight/evaluations/. 

 (16) http://www.unfpa.org/admin-resource/newsletters. 
ــة؛ ومــذكرات عــن     (17)  ــة األولي ــة؛  التقــارير عــن املرحل ــة قيري ــيم وارالــة حال ــارير التقي ــة تق ــوجزات ؛ الندائي وامل

 التنفيذية؛ وتقارير موجزة متعلقة بالتقييم.

http://web2.unfpa.org/public/about/oversight/evaluations/
http://www.unfpa.org/admin-resource/newsletters
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. وقد حظيت حلقة العمل مبشاركة والعة من طـرف احلكومـة التركيـة،    2014الثاين/نوفمرب 
اجملتمع املدين. ومت   إطار املناقشات الـ  اارت املقـااقة علـى     والشركام املنفذين، ومنظمات

 نتائج والتنتاجات التقييم وتنقيح التوصيات ال  لتدرج   التقرير الندائي.
واري تنسي  عملية نشر التقييمات املشـتركة بشـكل وثيـ  مـع الشـركام   التقيـيم.        - 32

لتقييمــات املشــتركة بــ  صــندوق األمــم بننشــية نشــر نتــائج ا 2014ومت ارضــيالع   عــام 
املتحدة للسـكان واليونيسـيف فيمـا يتعلـ  بالربنـامج املشـترك بشـنن مكافحـة تشـويه األع ـام           
التناللية لإلناا والـربامج اةنسـانية املشـتركة بشـنن املسـاواة بـ  اةنسـ    منظومـة األمـم          

)صــندوق األمــم املتحــدة للســكان  املتحــدة. وقــدمت اةدتــان الرئيســيتان اللتــان زجرتــا التقيــيم
بالنسبة ملكافحة تشويه األع ام التناللية لإلناا؛ وطيئة األمم املتحدة للمـرزة بالنسـبة للـربامج    
ــة املشــتركة عليدــا وــالل      ــراوا اإلااري ــائج الــ  مت التوصــل إليدــا وال اةنســانية املشــتركة( النت

الت  كلتيدمـا، مت زي ـا عقـد اورات    الدورات السنوية لكل من جملسيدما التنفيـذي . و  احلـ  
 مشتركة وحلقات ارالية ابكية. ري رمسية 

 التخدام التقييم وإجرامات املتابعة -اال  
، طلب اجمللس التنفيذي من صندوق األمـم املتحـدة للسـكان    2014  حزيران/يونيه  - 33

و ، ينبغـي  كفالة زن يـتم بشـكل منـدجي الـتخدام التقييمـات ومتابعتـدا؛ وعلـى وجـه اخلقـ         
لـراوا اإلاارة تنـاول نتـائج وتوصـيات التقيـيم علـى وجـه السـرعة، وصلـك نـدف حتسـ  زاام            

 وفعالية وكفامة الربامج.
ــز       - 34 ــربامج   صــندوق األمــم املتحــدة للســكان باملســؤولية عــن تعزي وت ــيلع اــعبة ال

ملؤلســة وعلــى الــتخدام نتــائج التقيــيم ومتابعــة راوا اإلاارة علــى التقييمــات علــى مســتوم ا 
، زنشـن القـندوق نظامـا علـى اإلنترنـت لتتبـع راوا اإلاارة       2011مستوم الـربامج. و  عـام   

من زجل رصد التقدم احملر    تنفيذ الراوا املتعلقة بتقييمات الربامج القيرية. وقـد طبـ  طـذا    
لومـات  . ويـوفر النظـام املع  2014النظام على مجيع التقييمـات الـ  زجراطـا القـندوق   عـام      

عن حالة مـا يتقـل بـالتقييم مـن توصـيات، وإجـرامات متابعـة، وزاوار/مسـؤوليات عـن تنفيـذ           
اإلجرامات بالنسبة للتوصيات ال  حظيت بالقبول )زو الـ  حظيـت بقبـول جزئـي(. و  عـام      

، مت رب  النظام بقاعدة بيانات القندوق اخلاصة بالتقييم، مبا يكفل إيـراا مجيـع تقـارير    2013
 م وراوا اإلاارة عليدا.التقيي
وتستخدم البيانات املتنتية عن طذا النظام   اإلبـال  عـن متابعـة راوا اإلاارة كجـزم      - 35

للخية ارلتراتيجية للقـندوق  “ الفعالية والكفامة التنظيمية”من التقارير املقدمة بشنن مؤار 
لـ  حظيـت بـالقبول    ئويـة لتوصـيات تقيـيم الـربامج ا    النسبة امل”(، الذي يقيم 2014-2017)



 DP/FPA/2015/6 

 

14/28 15-05087 

 

، بلـ  معـدل تنفيـذ    2014و  عـام  “. وال  مت اااص اإلجـرامات الال مـة بشـنئا وـالل السـنة     
توصيات تقييم الربامج ال  حظيت بـالقبول )مبـا فيدـا الـ  ر تـزال معلقـة مـن السـنة السـابقة(          

مـا يعتـرب حتسـنا       املائـة، وطـو   76.49وال  مت اااص اإلجرامات الال مة بشنئا وـالل السـنة   
 .(18)  املائة( 60.96) 2013مقارنة بعام 

ــا املعلومــات     - 36 ــراطن، ر يســتخدم صــندوق األمــم املتحــدة للســكان رمسي و  الوقــت ال
املفقــلة املتعلقــة مبتابعــة راوا اإلاارة، علــى عكــس ترتيباتــه بشــنن متابعــة التوصــيات املتعلقــة    

ىل زن نظـام تتبـع راوا اإلاارة، الـذي يقـدم بيانـات      مبراجعة احلسابات. وتنبغي اإلاارة زي ا إ
ــة. ونتيجــة لــذلك، مــن      ــة حتقــ  وارجي تــدرجدا الوحــدات اإلااريــة بنفســدا، ر ي ــع لعملي
القعب التنكد مـن مـدم ارلـتخدام الفعـال لنتـائج التقيـيم   اعـم عمليـة صـنع القـرار علـى            

 مستوم املنظمة.
وارا   رويل التقييمات على مسـتوم املؤلسـة،   ويستثمر القندوق قدرا كبريا من امل - 37

ــيم       ــوفر التقي ــة   متابعــة والــتخدام التقييمــات. وي ــ  الفعالي ــة حتقي ــيم بن ي ويقــر مكتــب التقي
املشـترك بـ  صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان واليونيسـيف للربنـامج املشـترك بشـنن مكافحــة           

ةيدة   تعزيز ارلـتخدام الفعـال للتقيـيم    تشويه األع ام التناللية لإلناا مثار عن املمارلة ا
منــذ بدايــة عمليــة التقيــيم. فقــد زاار مكتبــا التقيــيم   القــندوق واليونيســيف بعنايــة مشــاركة  
ــائج         ــال لنت ــة ارلــتخدام الفع ــيم مــن زجــل كفال ــة التقي زصــحاب املقــلحة الرئيســي    عملي

لعليـــا   القـــندوق   وتوصـــيات التقيـــيم مـــن قبـــل واضـــعي السيالـــات. وزعـــدت اإلاارة ا      
واليونيسيف   املوعد امليلوب راا إااريا مشتركا اامال وجيـد التنسـي . وقـد زتوـذت نتـائج      
التقييم   ارعتبار لدم تقميم املرحلـة الثانيـة مـن الربنـامج املشـترك، والـتخدمت   حتسـ         

 التخيي  على املستوم القيري.
 املوارا املالية -طام  

اوررا،  3 689 713غـــت امليزانيـــة املخققـــة لو يفـــة التقيـــيم ، بل2014  عـــام  - 38
ــااة عامــة بنســبة    ــل  ي ــة عــن عــام   20وطــذا  ث ــااة   2013  املائ . ويتقــل طــذا مبااــرة بزي

 تكاليف مكتب التقييم بسبب إنشام منقب املدير.
إن امليزانيـة املخققــة للتقيـيم، كنســبة مــن نففـات صــندوق األمـم املتحــدة للســكان،      - 39
 3  املائة، وطي زقل بكثري من القاعدة اخلاصة بامليزانية ال  ينبغي زر تقل عـن   0.37ل تشك

  املائة من جممـوع امليزانيـة الربناجميـة لو يفـة التقيـيم، علـى النحـو املنقـو  عليـه   ليالـة           
_________________ 

 .طالع على متابعة راوا اإلاارةاخلامس لالانظر املرف   (18) 
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ة . وطذا يشـري إىل زنـه مـن  ـري املمكـن تقـد  تقريـر اقيـ  عـن كامـل ميزانيـ           (19)التقييم املنقحة
ونفقــات عمليــات التقيــيم اخلاصــة بالقــندوق وــارج إطــار مكتــب التقيــيم. ور تســجل نظــم  
اإلبــال  املــايل النفقــات اخلاصــة بــالتقييم، وتوجــد صــعوبة واصــة   تقيــيم تكــاليف املــو ف   

 املخققة للتقييم، مبا زن طذه التكاليف تشمل و ائف زورم، مثل عملية الرصد.
مليزانية املخققة لعمليات تقييم الربامج القيرية الـ  صـدر   ، بلغت ا2014و  عام   - 40

 63 000مليـون اورر. وبلغـت القيمـة الولـيية      1.1ما جمموعه  2014نا تكليف   عام 
؛ ولكـن طـذا   2013-2012اورر   الفترة  50 000اورر، وطي رثل حتسنا مقارنة مببل  

 30 000اورر. وقـد تـراوا التمويـل بـ       70 000ر يزال زقل من املبل  املوصى به البـال   
اوررا ) مبــابوي(؛ زمــا كنســبة مــن ميزانيــات الــربامج القيريــة،   139 947اورر )بنمــا( و 

   1.10  املائـة )بوركينـا فالـو وكمبوايـا( و      0.26فقد تراوحـت ميزانيـات التقيـيم بـ      
 .(20)املائة )لوا يلند(

اوررا بكاملـدا مـن ميزانيـة     2 382 084م البالغـة  لت ميزانيـة مكتـب التقيـي   وِّوقد مد - 41
  املائـة. وكانـت نسـبة     96.2وبل  معدل التخدام امليزانيـة  . صندوق األمم املتحدة للسكان

  املائة فق  من ميزانية مكتب التقييم متاحة لتكاليف التشـغيل )مبـا فيدـا التقييمـات(.      32.6
حتمـال حـدوا نقـص   التمويـل بسـبب تزايـد       وطذا الوضع ليس مثاليا؛ فمـن املدـم تفـااي ا   

اليلب، وصلك من والل تنويع مقـاار رويـل التقييمـات علـى مسـتوم املؤلسـة، ووقوصـا        
 كفالة زن اقص املوارا الكافية لعملية التقييم بالنسبة للربامج املمولة من موارا  ري زلالية.

اوررا، وطــي  2 595 131مــا جمموعــه  2015وتبلــ  ميزانيــة مكتــب التقيــيم لعــام  - 42
  املائـة. ول يـتم    44.5تعكس  يااة   نسبة املبال  املخققة لتكاليف التشغيل الـ  بلغـت   

السـلع   جمـال القـحة     بالربنـامج العـاملي لكفالـة تـوفري    بعد ارنتدام من وضع امليزانيـة املتعلقـة   
(، +H4) مبجموعتـدا املولـعة   املنظمات األربع العاملة   جمال القحةاإلجنابية وميزانية اراكة 

، ولـيتم رويلـدما بشـكل رئيسـي مـن املـوارا  ـري        (21)وصلك بانتظـار حتديـد النيـاق التفقـيلي    
 األلالية.

و  التشــراف للمســتقبل، مــن املدــم زن ينظــر صــندوق األمــم املتحــدة للســكان         - 43
ــة بنســبة      ــة املتمثل ــدة امليزاني ــ  قاع ــة حتقي ــة املنقــو  علي  3كيفي ــيم     املائ ــا   ليالــة التقي د

_________________ 

 (19) DP/FPA/2013/5 32، الفقرة. 

 انظر املرف  الثاين، اةدول بام. (20) 

 لالطالع على مزيد من التفاصيل بشنن طذه التقييمات، انظر املرف  األول. (21) 
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املنقحة. وتتـيح ويـة التقيـيم اةديـدة املدرجـة   امليزانيـة الفرصـة لتحديـد املسـتوم املنالـب           
وال روري لنياق التغيية بالتقييم ملختلف زجزام املنظمة من زجل التمااي بشـكل زف ـل مـع    

ئـ  التمويـل   اخلية ارلتراتيجية ومنوصج عمل صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان؛ ولتحديـد طرا     
 لتلبية اليلبات املتزايدة على و يفة التقييم   مجيع املستويات.

 2اةدول   
-2013ارجتاطــات املاليــة بشــنن عمليــات التقيــيم   صــندوق األمــم املتحــدة للســكان )  

2014) 
 

 خمققات امليزانية مبالي  الدوررات  

  2013  2014  

 مكتب التقييم

  1.60   تكاليف املو ف 

تكاليف التشغيل )مبا فيدا عمليات 
 التقييم(

  0.78  

  2.38  1.80 اجملموع، مكتب التقييم

التقييمات 
 (1)الالمركزية

  -  - تكاليف املو ف 

تكاليف التشغيل )مبا فيدا عمليات 
 التقييم(

1.29  1.31  

 1.31 (2) 1.29 اجملموع، التقييمات الالمركزية
(3) 

  3.69  3.09 جمموع امليزانية

 995.6  913.2 جمموع نفقات صندوق األمم املتحدة للسكان
(4) 

  % 0.37  % 0.34 ميزانية التقييم كجزم من نفقات القندوق
 
تقييمات الربامج القيرية فق .   طذه املرحلة، ليس من امليزانيات املتعلقة بيشمل طذا الرقم ( 1)

املرتبية باملوارا البشرية املخققة والتكاليف ننشية التقييم األورم امليزانيات املتعلقة باملمكن حتديد 
 .ال مركزيةالتقييم الللتقييم   وحدات 

ضمان اةواة، تقييم بشنن مكتب التقييم زحيلت إىل تقييما ) 27 بـالرقم يتعل  ، 2013 عام (  2)
 (.التقييمال  زجري فيدا بغا النظر عن السنة 

تقييما على مستوم الربامج صدر  17 املبل  عندا بالنسبة لـ امليزانياتبالرقم يتعل  ، 2014 عام (  3)
 .2014عام تكليف بإجرائدا   

 .2015فصار/مارس  26( رقم مؤقت بتاريخ 4)
قندوق األمم املتحدة التقرير السنوي لقندوق األمم املتحدة للسكان، مكتب التقييم التابع لاملقدر: 
  .للسكان

 املوارا البشرية -واو  
يشري املرف  السااس إىل بعا التغـيريات اإلاابيـة املتقـلة بـاملوارا البشـرية املخققـة        - 44

للرصد والتقييم   صندوق األمـم املتحـدة للسـكان. فقـد ا ااات نسـبة املـو ف ، مـن حيـث         
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 العـدا اإلمجـايل   النسبة املئوية للمـو ف  مـن الفئـة الفنيـة العـامل    جمـال الرصـد والتقيـيم إىل        
 .2014  املائة   عام  3للمو ف ، وبلغت 

  املائة(   عدا املو ف  العـامل    جمـال الرصـد     28.3وقد حدثت  يااة كبرية ) - 45
والتقييم   املكاتب القيرية، مـع حـدوا تنـاقص مقابـل   عـدا نقـاا ارتقـال. وطـذا  ثـل          

ب القيريــة التابعـة لقــندوق األمـم املتحــدة للســكان   اجتاطـا إاابيــا؛ ففـي حــوايل نقـف املكاتــ   
وجـوا تفاوتـات كـبرية بـ       1يعمل اخن مو ف متخقص بالرصد والتقييم. ويظدر الشـكل  

 املناط .
 

 1الشكل 
 2014عدا املو ف  العامل    جمال الرصد والتقييم   عام 
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ومن ناحية زورم، بقي عدا املو ف    مكتب التقيـيم واملكاتـب اإلقليميـة علـى مـا       - 46
طو عليه، بالر م من  يااة عبم العمـل النـاجم عـن ليالـة التقيـيم املنقحـة، ور لـيما طلـب         
ــيم واملكاتــب      ــز اليــابع الالمركــزي  ــذه الو يفــة. وينظــر مكتــب التقي اجمللــس التنفيــذي تعزي

قليمية   اخليارات املتاحة لتعزيـز القـدرة علـى املـدم الققـري، وصلـك مـن وـالل ارلـتعانة          اإل
مبو ف  مبتدئ  من الفئة الفنية وانتداب املو ف  بيريقة الترتيجية. وصندوق األمم املتحـدة  
للســـكان حباجـــة إىل كفالـــة زن يكـــون مـــالك املـــو ف  وا ياكـــل علـــى املســـتوي  املركـــزي  

 ي قاارين على ارلتجابة مبرونة   ضوم تيور حالة و يفة التقييم.والالمركز

 تعزيز القدرات   جمال التقييم -ثالثا  
، مت ارضيالع بيائفة من األنشية مـن زجـل املسـا ة   تعزيـز قـدرة      2014  عام  - 47

الــ   املبــاارات ل جمموعــةوطــذه األنشــية تكمذــو يفــة التقيــيم وإضــفام اليــابع املدــر عليدــا.  
وتسـتند إليدـا، مبـا فيدـا تـوفري التوجيـه املنـدجي         2012التحدثت بشكل تدراي والل عـام  

 والتدريب.
وقد وقص مكتب التقييم نقاا اتقال إقليمية من زجل حتس  التنسـي  واملواممـة      - 48

ــدعم واملشــورة         ــد  ال ــاا ارتقــال بتق ــوم نق ــع زجــزام القــندوق. وتق ــيم   مجي  ارلــة التقي
خققــة إىل املكاتــب اإلقليميــة   لــياق اضــيالعدا بــدورطا الــداعم رحتياجــات املكاتــب   امل

القيرية. وتدعقد اجتماعات كل ثالثة زادر ب  مكتب التقييم واملستشارين اإلقليمي  املعنـي   
ة بالرصد والتقييم من زجل تقييم التقدم احملر    تنفيذ وية التقييم ارنتقالية املدرجة   ميزانيـ 

ــرة الســنت    ــب      2015-2014فت ــد لعــب مكت ــاج إىل حتســ . وق ــ  حتت ــد اجملــارت ال وحتدي
 .(22)التقييم زي ا اورا فاعال   تعي  و يئة املستشارين اإلقليمي  املعني  بالرصد والتقييم

ثالا حلقات عمـل إقليميـة لتنميـة القـدرات اـارك فيدـا        2014وقد نظمت   عام  - 49
ــا جمموعــه    ع باضــيتلاخقــا. و 89 ــام مل ــة زي ــه زربع ــدريب مدت مو فــا   جمــال اإلعــداا   23ت

تقييمــات الــربامج القيريــة   زمريكــا الالتينيــة ومنيقــة  فيمــا يتعلــ  بواإلاارة وضــمان اةــواة 
ي  لعقد حلقـة عمـل مشـانة   منيقـة الـدول العربيـة، ولكنـدا زرجئـت         البحر الكارييب. وود

ليمــي للــدول العربيــة حلقــة عمــل تدريبيــة بشــنن الرصــد   . ونظــم املكتــب اإلق2015إىل عــام 
ى صلـك إىل إنشـام مجاعـة    ف ـ القائم على النتائج؛ وقد مشلت جلسـة زاارطـا مكتـب التقيـيم، وز    

 ري رمسية لتباال املمارلات اةيدة   جمال التقيـيم مـن زجـل تعزيـز التبـاال املنـتظم للمعـارف        
_________________ 

زفرقـة إجـرام   ، اارك مكتب التقييم   اوتيار املراح ، وزعد امتحانـات وييـة، واـارك      2014  عام  (22) 
املقابالت من زجل تعـي  مستشـارين للرصـد والتقيـيم   املكاتـب اإلقليميـة ألمريكـا الالتينيـة ومنيقـة البحـر           

 .؛ و رب وول  زفريقياالكارييب؛ ومنيقة فليا واحملي  ا ااة
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مجيع املكاتب القيريـة   املنيقـة. و  اـرق       ماملعني  بالرصد والتقيياملو ف  ندف اعم 
، نظــم املكتــب اإلقليمــي حلقــة عمــل اامــت زلــبوعا كــامال بشــنن اةنــوب األفريقــيزفريقيــا و

نتائج الرصد والتقييم )بدعم من مكتـب التقيـيم واـعبة الـربامج(. وكـان مـن نتائجدـا إطـالق         
  جمال تقييم الربامج. وت ـمنت   األقرانلتباال الدعم اخين ب  ابكة إقليمية للرصد والتقييم 

صـندوق األمـم   زنشية تنمية القدرات املستددفة األورم   املكاتب القيرية مشاركة مو في 
املعني  بالرصد والتقييم   الربنامج الدويل للتدريب   جمال تقيـيم التنميـة      املتحدة للسكان

 ويسرية.كندا، وصلك بدعم من وكالة التعاون اإلمنائي الس
، اـجع اجمللــس التنفيـذي صـندوق األمــم املتحـدة للســكان     2014و  حزيران/يونيـه   - 50

علــى امل ــي   تعزيــز بنــام القــدرات وإضــفام اليــابع املدــر علــى و ــيف  الرصــد والتقيــيم     
. وبنـام علـى التقـدم احملـر  حـىت اخن، حـدا مكتـب التقيـيم فليـات زوـرم يـتع             (23)القندوق

مبا فيدا: قائمة  كن الرجوع إليدـا بسـدولة بنمسـام املقـيِّم  الـذين       2015ل عام تيويرطا وال
ــداولي        ــدم؛ ومنقــة اــاملة للمــوارا علــى موقــع اإلنترنــت ال ــيم مــن زطليت تنكــد مكتــب التقي
للقـندوق؛ وتــوفري توجيــه اــامل ومســتكمل لــدعم ايــي  عمليــات التقيــيم الــ  ي ــيلع نــا  

وتوفري فليات معز ة ل مان اةواة من زجـل التقييمـات علـى     القندوق وإاار ا والتخدامدا؛
 مستوم املؤلسة وعلى مستوم الربامج.

و  الوقــت نفســه، يــة حاجــة إىل معاةــة التحــديات املتقــلة بــإاارة املــوارا البشــرية    - 51
ن ورك  املو ف  املعني  بالرصد والتقييم من الناحية املدنية. ويشري عمل مكتب التقييم ضـم 

إطار الفري  العامل املعر بالتنطيل املدر والتشاور مع اعبة املوارا البشرية التـابع لفريـ  األمـم    
املتحدة املعر بالتقييم إىل وجوا طائفة مـن اخليـارات احملتملـة ويسـل  ال ـوم علـى احلاجـة إىل        

لتقييم حاليـا  وضع التراتيجية ااملة ومزواة باملوارا الال مة لتنمية القدرات. ويسعى مكتب ا
إىل إنشام و يفت  إضافيت  )مو ـف فـر معـار مـن احلكومـة السـويدية، ومو ـف مبتـدة           
 جمال الربامج( من زجل  يااة قدرته والل السنت  القاامت  على بذل اةدوا   طذا اجملال.

الـذي   67/226ويالحظ صندوق األمم املتحدة للسـكان ز يـة قـرار اةمعيـة العامـة       - 52
 تعزيـز مساعدة البلدان املستفيدة من الـربامج علـى    من زجلدا على ضرورة تكثيف اةدوا يش

ألوروبـا الشـرقية وفلـيا    ، واملكتب اإلقليمي 2010. ومنذ عام قدرا ا الوطنية   جمال التقييم
مـن كبـار    34على وجـه اخلقـو ، وقـد مـوذل مشـاركة       يعمل بنشاا   طذا اجملال الوليى

بلـدا   برنـامج الشـراكة بـ  القيـاع اخلـا  والقيـاع العـام، الـذي وضـع            16املو ف  مـن  

_________________ 

 .2014/17مقرر اجمللس التنفيذي  (23) 
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للتدريب   جمال تقييم التنمية وجامعة كـارلتون   كنـدا. وكـان    بالتعاون مع الربنامج الدويل 
ن ومشاركون من الـو ارات واإلاارات ومؤلسـات البحـث احلكوميـة مسـؤول      ،ب  طؤرممن 

والرصــد  ،والتخيــي  الــوطر  ،وتنســي  املعونــة  ،امجعــن وضــع السيالــات الوطنيــة زو الــرب    
 .والتقييم، ف ال عن ارندماج   ارحتاا األورويب

ــام  - 53 ــيكون 2015و  ع ــة    ، ل ــب اإلقليمي ــيم واملكات ــب التقي ــزم  لقــندوق لمكت ملت
  تعزيــز  صــندوق األمــم املتحــدة للســكان الــذي  كــن زن ي ــيلع بــه بالــدور بزيــااة الــوعي 

مــن وــالل املشــاركة    جمــال التقيــيم   اجملــارت املتقــلة بوريتــه، وصلــك   طنيــة قــدرات الوال
إىل ع ــوية مكتــب التقيــيم ان ــم ، 2014  عــام و .النشــية   املبــاارات العامليــة واإلقليميــة

الـــنظم املســا ة   حتســـ   مــن زجـــل  ، الـــ  تعمـــل )اـــركام التقيــيم(  EvalPartnersاــراكة  
تراعـي املنظـور   الـ  تركـز علـى اإلنقـاف و      جمـال التقيـيم و  بلـدان  الوالسيالات ال  تـديرطا  

مـا يلـي:   املكاتـب اإلقليميـة   الشـبكي الـ  اضـيلعت نـا     زنشية التواصل ومشلت . (24)اةنساين
و )ب(  بـ  الوكـارت للـدول العربيـة؛    التقييم اإلقليمية املشتركة )ز( املسا ة   تيوير ابكة 

مــع مجعيــة التقيــيم األوروبيــة   روبــا الشــرقية وفلــيا الولــيى واملكتــب اإلقليمــي ألمشــاركة 
 اإلقليمي لشرق زفريقيـا واةنـوب األفريقـي   صالت ب  املؤلست ؛ و )ج( قيام املكتب إنشام 

مــن زجــل اعــم بنــام القــدرات وإاارة املعــارف   جمــال   بالبحــث عــن إطــالق مبــاارة إقليميــة  
إقامــة مــن زجــل للقــندوق الفــر   ،لتقيــيمليــة لالدوســنة ، وطــو ال2015عــام ويتــيح التقيــيم. 
القيـــري واإلقليمـــي  اةماعـــات املعنيـــة مبمارلـــة التقيـــيم علـــى القـــعيد زقـــوم مـــع صـــالت 
 .(25)والعاملي

 2014الدروس املستفااة من التقييمات على مستوم املؤلسة   عام  -رابعا  
نسـ    منظومـة األمـم    لربامج املشتركة بشنن املسـاواة بـ  اة  لشترك املتقييم ال -زلف  

 ةاملتحد
مـع طيئـة األمـم املتحـدة للمـرزة، واليونيسـيف، وبرنـامج األمـم         )مكتب التقيـيم  اارك  - 54

بــإاارة  (إلــبانيا والنــرويجحكــوم  و ،املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األطــداف اإلمنائيــة ل،لفيــة 
وكـان  ومـة األمـم املتحـدة.    لربامج املشـتركة بشـنن املسـاواة بـ  اةنسـ    منظ     اتقييم عملية 

لقيمـة  مـن وـالل التقيـيم بشـنن ا     مقـداقية معلومات مفيـدة وصات  توفري طو التقييم ا دف من 
وقـد وفـر   . وجـدواطا  الـربامج اةنسـانية املشـتركة   منظومـة األمـم املتحـدة      ال  رثلدا امل افة 

_________________ 

 (24) http://www.mymande.org/evalpartners. 
 (25) http://mymande.org/evalyear/Declaring_2015_as_the_International_Year_of_Evaluation. 

http://www.mymande.org/evalpartners
http://mymande.org/evalyear/Declaring_2015_as_the_International_Year_of_Evaluation
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 ،واملـواطن   ،امل ـيفة واحلكومات  ،كارت األمم املتحدةارولا مستفااة وتوصيات لوتقييم ال
اةيــل القــاام مــن تعزيــز تقــميم مــن زجــل  ،وفريــ  األمــم املتحــدة اإلمنــائي  ،واةدــات املا ــة

اةـدوم؛ وتـويل   طـي:    مخسـة جمـارت رئيسـية    وحتسـ  تنفيـذطا   الربامج اةنسانية املشتركة 
 .ةوحتقي  نتائج مستدامة؛ وارتساق والتآ ر والكفام ؛واملساملة  مام األمور؛

لتعـاون  ليريقـة  كقيمـة م ـافة   مـن  لـربامج اةنسـانية املشـتركة    ما رثله ا در التقييم وز - 55
ار ـدار   جمـال الـتعل،م،    اـديد  وبالر م من وجوا مـنح   اإلمنائي   منظومة األمم املتحدة. 

ك احلكومـات   حتقيـ  ارلتزامـات املعياريـة، وإن كـان صلـ       تاعمال  مت تقييمدا الربامج فإن 
ــة.   ــدرجات متفاوت ــت ربامج اةنســانية املشــتركة  ووجــد زن الــ ب ــدة   كان طــرا الق ــايا  مفي

السيالـات. بيـد زئـا ل    إىل إجـرام تغـيريات إاابيـة      احلـوارات الوطنيـة  ـا افـع     اةنسانية   
ترتيبـات  ال، وعـدم وضـوا   العقبـات املتنصـلة  الكفـامة، وصلـك زلالـا بسـبب       إىل  يااة تؤا 
صندوق األمـم   داوكارت األمم املتحدة، مبا فيوبالنسبة لتقميم. عمليات ال وضعف ،ةياإلاار

الـربامج اةنسـانية املشـتركة إىل عمليـات      ـرورة زن تسـتند   ، زوصـى التقيـيم ب  املتحدة للسكان
الــتجابة الــ  تعتمــدطا األمــم املتحــدة مرتبيــة بــنطر التخيــي  وزن تكــون  ةايــي  الــتراتيجي
ــات الوطنيــ  ــن  ل،ولوي ــدر م ــا ة، ب ــل املخقــص.    اعتمااط ــر  التموي ــى ف ــي للــ عل ربامج وينبغ

القـارم  ارتكـا  التحليـل   ، مبـا يكفـل   تتسم بدقـة اـديدة   إىل مرحلة تقميم تستندزن املشتركة 
 يلع به مجيع الشركام وزصحاب املقـلحة   جمـال   يلتغيري ووضوا الدور الذي انظرية على 

علـى  ومبنيـة   ةداف الـربامج اةنسـانية املشـتركة واقعيـ    زطـ وينبغـي زن تكـون   التقميم والتنفيـذ.  
الســياق الــوطر. متجــذرة   ســاملة زن تكــون املالوطنيــة: طياكــل التشــغيل فدــم لــليم لقــدرة 

علــى وجــه تف ــي “ توحيــد األاام”زن البيئــة الــ   كــن مــن وال ــا   وزوــريا، اقتــرا التقيــيم 
طرائــ  التعــاون بارلــتناا إىل املشــتركة لــربامج اةنســانية لتحقيــ  اتــوفري إطــار إىل اخلقــو  

 .القائمة
 صــندوق األمــم املتحــدة للســكان لتعــاون بــ  لتقيــيم الربنــامج القيــري الثالــث   -بام  

 (2014-2010) ولبنان
 صــندوق األمــم املتحــدة للســكانلتعــاون بــ  لتقيــيم الربنــامج القيــري الثالــث  وجــد - 56

ف الربنــامج مــع احتياجــات الســكان، وزن زطــدا ه قــد مت تكييــفزنــ( 2014-2010) ولبنــان
صـندوق  وقـد لـاطم   القيري ركـن مـن ارلـتجابة بسـرعة ومرونـة ل، مـة السـورية.        املكتب 

تقـد   يااة توافر وـدمات القـحة اإلجنابيـة، مبـا   صلـك   لـياق           األمم املتحدة للسكان
حقول زكثـر  إمكانية    اإلنسانية، وإن كانت طناك حتديات زات إىل نتائج ودواةاملساعدة 

الـدعم  تركيـز   زعـاا القـندوق    ميدان السكان والتنمية، وعلى طذه اخلدمات.  الفئات ضعفا
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قـندوق  وقـد زام ال السـكان.  اـيخووة  بشـنن  عزيز إطار السيالة الوطنيـة  الذي يقدمه على ت
تمـاا املؤلسـات   د إليدـا   اع معايري يسـتن  وفري  توثي  حالة املسن    لبنان و  ت امدم ااور

الفنيــة قــدرة ال  النــدوض ب قــندوقال  جمــال املســاواة بــ  اةنســ ، جنــح املعنيــة باملســن . و
العنف القائم علـى نـوع   سنلة للمؤلسات الوطنية واملنظمات  ري احلكومية و   يااة الوعي مب

 .اةنس
يته بارلـتناا  تكييـف زنشـ   يواصل صندوق األمم املتحدة للسكانزوصى التقييم بنن و - 57

قـندوق  وينبغـي لل ئج قـائم علـى املشـاركة.    وباتباع لالحتياجات، إىل عمليات تقييم منتظمة 
ــدوض مبزي ــا  ــ   املتقــلة بالسيالــات بشــنن ســتوم احلــوار  الن ــامج شــملدا الربياجملــارت ال ن

 مـن دا الـتراتيجية طويلـة األجـل    حيـ قـندوق زن  ينبغـي لل   جمال القحة اإلجنابية، والقيري. 
ينبغــي   جمــال الســكان والتنميــة،  والقــحة اإلجنابيــة   نظــام التعلــيم.  زجــل إاراج موضــوع 

نظـام  اخثـار املاليـة املترتبـة علـى     معاةـة  كفالة توعية من زجل شارك   جدوا اليزن قندوق لل
يسـتند  قـندوق زن  ينبغـي لل   جمال املساواة ب  اةنس ، واملسن . املعنية بملؤلسات ااعتماا 

مـن زجـل الـدفع قـدما      القائم علـى نـوع اةـنس   بشنن العنف  إىل العمل الذي قام به   الساب 
ــوطر،    ــنثري  ومــن زجــل  نــذه املســنلة   جــدول األعمــال ال ــااة الت ــ    ي ــاص  عــن طري لــن وإنف

 .السيالات والقوان 
 صــندوق األمــم املتحــدة للســكانلتعــاون بــ  لتقيــيم الربنــامج القيــري اخلــامس  -جيم  

 (2015-2011) ركياوت
 صـندوق األمـم املتحـدة للسـكان    لتعـاون بـ    لتقيـيم الربنـامج القيـري اخلـامس     وجد  - 58

ــا ــار     (2015-2011) وتركي ــد زوــذت   ارعتب ــد  زن احتياجــات الســكان ق   بشــكل جي
بالنســبة للســكان املعرضــ  تقــميم الربنــامج القيــري، علــى الــر م مــن زن حتديــد األولويــات  

  جمـال القـحة   و ـري كـاف.   ن املخاطر والفئات السكانية األاد ضعفا اعتـرب  ملستوم زكرب م
يـااة تـوافر وـدمات القـحة اإلجنابيـة، مبـا          قندوق   القوق اإلجنابية، لاطم اإلجنابية واحل

   يـااة إمكانيـة حقـول    بوجه وا  نتائج إاابية ولوحظ وجوا لالجئ  السوري . لصلك 
  ميــدان الســكان وتنظــيم األلــرة وصــحة األم.  جرين علــى وــدمات املدــااملــومسي  العمــال 

 ، ورارجتماعيـة -قـندوق    يـااة تـوافر البيانـات الد غرافيـة وارقتقـااية      الوالتنمية، زلـدم  
  جمـال املسـاواة بـ     وليما بشـنن املسـائل السـكانية املسـتجدة، مثـل الشـيخووة والتح ـر.        

ل رلتجابة للعنف القـائم علـى نـوع اةـنس، وإن كـان        حتس  ا قندوقالاةنس ، زلدم 
 ة.ملرزاحتس  ودمات محاية يشدا بشكل كاف على 
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حتديـد  يركز الربنامج القيري املقبل للقندوق بشـكل زكـرب علـى    زوصى التقييم بنن و - 59
الفئات ضعفا والفئات املدمشة والفئات املعرضة لقدر زكرب من املخاطر ومنحدا األولويـة  زاد 

قـندوق زن يعـز    ينبغي لل  جمال القحة اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية، و. والتددافدا باألنشية
، و ارة القـحة والشـركام اخوـرين مـن زجـل  يـااة فعاليـة وـدمات القـحة اإلجنابيـة          عالقته ب

القائمــة علــى التفــاوت زوجــه واحمللــي، ور لــيما نــدف احلــد مــن   علــى القــعيدين املركــزي  
السـكان والتنميـة،   جمـال    وو يااة التركيـز علـى الشـباب والفئـات املدمشـة.       القعيد الوطر

ــدعم  ه   جمــالحتســ  اورواصــل يقــندوق زن ينبغــي لل ــة وال ــوافر ه   واور التوعي ــل ت وحتلي
ــز بقــفة واصــة علــى زاــد    املتعلقــة باملســائل املتقــلة ب البيانــات  الســكان والتنميــة، مــع التركي

واصـل  يقـندوق زن  املساواة بـ  اةنسـ ، ينبغـي لل     جمال ورومة. الفئات ضعفا والفئات احمل
رزة ومكافحة العنف القائم على نـوع اةـنس عـن طريـ      لتمك  املاتية ؤالعمل على  يئة بيئة م

ــك  نيــاق اــراكته  تولــيع  ــ   لووضــع مؤاــرات   (القيــاع اخلــا  مــع )مبــا   صل لمســاواة ب
 .اإلقليمي واحملليلقعيدين اةنس  على ا

 أل مة السوريةاألمم املتحدة والسكان إ ام اقندوق ارلتجابة اإلنسانية ل -اال  
معلومـات  يوفر التقييمـان املسـتقالن اللـذان زجريـا للربنـاجم  القيـري  للبنـان وتركيـا          - 60

ي كلتـا  ففـ أل مة السورية. إ ام ا األمم املتحدة للسكانقندوق عن ارلتجابة اإلنسانية لطامة 
ــة رحتياجــات الالجــئ     قــندوق وجــد التقييمــان زن ال  احلــالت ، ــدم الــتجابة لــريعة ومرن ق
لعنـف القـائم   منـع ا توفري وـدمات القـحية اإلجنابيـة، إىل جانـب       جمال ور ليما  ،السوري 

 والتقدي له. على نوع اةنس
ة ارلــتجابة ل تكــن اائمــا كافيــة لتلبيــ مــع صلــك،   حالــة لبنــان، وجــد التقيــيم زن  و - 61

بــإيالم مزيــد مــن ارطتمــام إىل احتياجــات زاــد الفئــات    ىارحتياجــات املعــرب عنــدا، وزوصــ 
لزيااة املسـتمرة   زعـداا الالجـئ  ومـا يتقـل      نظرا لضعفا. و  حالة تركيا، وجد التقييم زنه 

ارلـتجابة للحالــة  فــإن واملعلومـات،  فنيــة ال املسـاعدة واحتياجــات   جمـال الــدعوة  مـن   بـذلك 
ي ــع املــوارا البشــرية واملاليــة. وزوصــى التقيــيم بــنن    كــن زن تف ــي إىل الــت اف  ية اإلنســان

ــع وكــارت        القــندوق ــتراك م ــك بارا ــون صل ــدة، ويف ــل زن يك ــتراتيجيات جدي ــم اال ألم
 .مجع موارا إضافيةمن زجل ، األورم املتحدة
الفعـــال التبـــاال ز يـــة ركـــزا علـــى قييمـــان ال ـــوم علـــى تعقـــد األ مـــة، و وزلقـــى الت - 62
لقندوق و  إطـار ارلـتجابة اإلنسـانية    ب  املكاتب القيرية ل والدروس املستفااةلمعلومات ل

الـ     حالـة لـورية،   مسـاملة والـدروس املسـتفااة    وتتنـاول املبـاارة املنسـقة لل   األولع نياقـا.  
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احلاجـة   ،الفري  التوجيدي املشترك ب  الوكـارت املعـر بتقيـيم ارحتياجـات اإلنسـانية     يديرطا 
 .إىل حتس  تباال املعلومات فيما ب  وكارت األمم املتحدة

 
 الشراكات   جمال التقييم -وامسا  

 التقييمات املشتركة -زلف  
 إاارة ارالـات التقيـيم املشـترك   اخلـربة    بقـورة تدرايـة   يكتسب ن مكتب التقييم إ - 63

عمليـات تقيـيم   فرصـة رئيسـية إلجـرام     يـوفر عمومـا  وجوا الربامج املشـتركة  ف. واملشاركة فيدا
ال  يكون فيدـا  األورم مكتب التقييم بنشاا إىل حتديد اجملارت يسعى مشتركة. ومع صلك، 
 العمل املشترك مفيدا.

اليونيسـيف  للربنامج املشترك ب  صندوق األمم املتحـدة للسـكان و  التقييم املشترك إن  - 64
الـذي  لتقيـيم  اإلااري لبقيـااة الفريـ    زتجـري   إلنـاا تشويه األع ـام التنالـلية ل  مكافحة بشنن 
حتقيـ  زف ـل الـتفااة  كنـة     كتيب التقييم التابع  للقندوق ولليونيسـيف مـن زجـل    ب  ممجع 

 التعاون ب  مكتيب التقيـيم، التعاون . وقد جتاو  نياق من اخلربة املشتركةمن املوارا احملدواة و
املشــاورات كمــا اــكلت    الربنــامج املشــترك.إص حظــي التقيــيم بــدعم نشــ  مــن فريــ  تنســي 

البلـدان  وطنيـة    الرجعيـة  املفرقـة  األ، ومـع  بـالتقييم املشـترك   الفري  املرجعي املعـر املنتظمة مع 
ولـيلة فعالـة للتحقـ  مـن صـحة نتـائج       اوتريت من زجل ارالـة حـارت إفراايـة،     األربعة ال 

 .مقداقيتدا وتعزيز جدوم التوصياتفالة  ا زف ى إىل كالتقييم   مجيع مراحل العملية، 
التقيــيم املشــترك للــربامج املشــتركة بشــنن املســاواة بــ  اةنســ    منظومــة   وزتجــري  - 65

ألمــم املتحــدة )طيئــة األمــم املتحــدة  اوكــارت مــن األمــم املتحــدة بالتعــاون الوثيــ  مــع ثــالا  
دوق التعجيـل بتحقيـ  األطـداف    صـن ، و(للمرزة، واليونيسيف، وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي  

مكتب التقيـيم التـابع   قيااة وحتت . (إلبانيا والنرويجحكومتا ) ، وبلدين ما  اإلمنائية ل،لفية
الال مـة  املاليـة  املـوارا  ةمـع  امـكلت اخليـة املشـتركة ولـيلة فعالـة      يئة األمم املتحدة للمـرزة،   

زي ــا مــن  تشــاركة. كمــا وف ــالكيانــات املموضــوع اــامل يدــم مجيــع قيــيم للشــروع   ت
نـامج، وطـو العـبم الـذي كـان لينشـن لـور صلـك         العبم الواقع على البلدان املستفيدة من الرب

 عن إجرام تقييمات متوا ية.
الفريــ  التــوجيدي املشــترك بــ  مكتــب التقيــيم إىل ان ــم ، 2014 زيلول/لــبتمرب و  - 66

األمـم املتحـدة   مكتـب  الـذي اعـا إىل انعقـااه    الوكارت املعـر بتقيـيم ارحتياجـات اإلنسـانية،     
التقييمـات املشـتركة بـ      2014ومشلت األولويات املوضوعة لعام تنسي  الشؤون اإلنسانية. ل

(؛ تالفلـب  )زجنـز  الذي ضـرب  حيان الوكارت للمساعدة اإلنسانية املقدمة التجابة إلعقار 
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؛ واأل مة اإلنسانية   جنوب السـواان  ية(واأل مة اإلنسانية   مجدورية زفريقيا الوليى )جار
 ية(.)جار  حالة لورية مساملة والدروس املستفااة املباارة املنسقة لل(؛ وية)جار

 
 التقييماألمم املتحدة املعر بفري   -بام  

سـدم  طـو ي التقييم، واألمـم املتحـدة املعـر بـ      فريـ   فاعل ع و طو مكتب التقييم إن  - 67
فريـ  األمـم املتحـدة املعـر بـالتقييم      يـة عمـل   خلاف ارلتراتيجية األربعـة    حتقي  مجيع األطد

التنطيـل  مـن زجـل   العمـل  جدـواه علـى اعـم    مكتب التقييم وقد ركز . 2015-2014للفترة 
الـتيفام  : 1الفرعيـة   إطـار ا ـدف ارلـتراتيجي     اخلـا  باألفرقـة   املدـر والـتعراض األقـران    

الـ  اعتمـدطا   عـايري  املقواعـد و للبـه كيانـات األمـم املتحـدة      مدام ونواتج التقييم الـذي ت ـيلع  
دورة املتعلقـة بـ    التعراض املواا التدريبيـة  . ولاطم مكتب التقييم زي ا بالتقييمبشنن الفري  

 الفريـ  املرجعـي    ع ـوية  واارك املكتب  املساعدة اإلنسانية.للتعلم اإللكتروين بشنن تقييم 
ــاملعــر  ــة األمــم املتحــدة للمــرزة   ل لإجرام الــتعراض اــام ب ــااة طيئ  ،لمســاواة بــ  اةنســ  بقي

املعـر بإعـااة النظـر   مؤاـر زاام التقيـيم واملـذكرة الفنيـة        الفري  العامـل  واصل مشاركته   و
حتسـ   األمـم املتحـدة مـن زجـل     عمـل علـى نيـاق منظومـة     اليـة  ووثيقة قياس اإلجنا  التابعة خل
نيـاق منظومـة األمـم    عمليات التقييم على ساواة ب  اةنس    املعملية تقد  التقارير بشنن 

 .املتحدة
لفريـ   التح ري لالجتماع العام السـنوي  املعر بمكتب التقييم ع و   فري  اإلاارة و - 68

م الـ   التقيـي ، و  عملية التباال بـ  املعنـي  مبمارلـة    2015عام لاملعر بالتقييم األمم املتحدة 
 (.2015)فصار/مارس  ركعقدت   نيويو

علــى طلــب برنــامج األمــم   بنــاممــدير مكتــب التقيــيم وــدمات التشــارية  كمــا قــدم  - 69
األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة بشـنن     منظمة و ،املتحدة اإلمنائي، ومنظمة القحة العاملية

 م.التقييوضع السيالات املتعلقة بخمتلف جوانب 
 عنية مبمارلة التقييم على القعيد العامليالعمل مع اةماعات امل -جيم  

زنشـية اةماعـات املعنيـة مبمارلـة     تعزيـز املشـاركة     كتـب التقيـيم علـى    لقد عمل م - 70
 صات األ ية.  اجملارت  ارلته حتس   ندفوصلك ، التقييم على القعيد العاملي

عاملـة   تقيـيم عمليـات    المع اةدـات الفاعلـة الرئيسـية    القالت التقييم وزقام مكتب  - 71
العمـل  جمـال     ملسـاملة واألاام بشـنن ا اإلاـايب  اـبكة الـتعلم   صلـك  مبـا    املساعدة اإلنسـانية،  

صـندوق األمـم     معلومات تفيد   عمليات التقييم املقبلة ألنشية تقدندف  ، وصلكاإلنساين
 .  جمال املساعدة اإلنسانية املتحدة للسكان
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 التقيـيم   الفريـ  املرجعـي رلـتعراض    واة ب  اةنس ، اارك مكتب ساو  جمال امل - 72
كتــب وزاار املبــالعنف ضــد النســام والفتيــات. بشــنن األنشــية املتقــلة التقيــيم ندددــج وزلــاليب 
ــة ارالــية  ــوان حلق ــند ” بعن ــاج ال ــيم: ج اةنســانية   ددإام ــة التقي ــامج القيــري   حال ــيم الربن تقي

حقـوق اإلنسـان     ئـج  اةنسـانية و النـدج  إامـاج  ”املعنونة ل عمالكجزم من حلقة ، “لبوليفيا
 (.2014احلكومة اإللبانية )حزيران/يونيه ال  الت افتدا  “التقييمعملية 

  
التشراف املستقبل: حتـديات التقيـيم وففاقـه   صـندوق األمـم املتحـدة        -لاالا  

 للسكان
  إحرا  التقـدم  ـو جعـل     لسكانالتمرار صندوق األمم املتحدة لطذا التقرير يظدر  - 73

، وطو مـا مت ارعتـراف بـه   التعراضـ  مسـتقل  زجر مـا       زكثر ن جا وفعاليةو يفة التقييم 
 .(27)ووحدة التفتيش املشتركة (26)ابكة تقييم زاام املنظمات املتعداة األطراف مؤورا
طـذا التقريـر    وطـو مـا يـذكره   التحـديات،  ولكن كـال التقريـرين يشـريان إىل عـدا مـن       - 74
جـواة التقييمـات علــى   ونيـاق تغييتـدا؛ و   التقيـيم  يل ايـي  عمليـات  ، ور لـيما   جمـا  زي ـا 

الـتخدام نتـائج عمليـات    املوارا املالية والبشرية املخققة للتقييم؛ ورصـد  ومستوم الربنامج؛ 
 التقييم.

مـم املتحـدة   صـندوق األ م علـى و يفـة التقيـيم      وصـفه القـيذ  ويقترا مكتب التقييم، ب - 75
إطـار  ضـمن  السـنوات املقبلـة و  وـالل  ، عداا من التوصيات ملعاةة طذه التحديات (28)للسكان

 .2016ال  لتبدز   عام و ،املدرجة   امليزانيةوية التقييم اةديدة 
ــن يكــون باإلمكــان إاــاا حلــول لــريعة مــن زجــل التقــدي  ــذه التحــديات؛       ومــع صلــك، ل

فرصـة   ،2016عـام  ي  األمم املتحدة املعر بالتقييم، املرتقب   لفراألقران وليوفر التعراض 
صـندوق  زاام و يفـة التقيـيم     للتقـدم احملـر      تقيـيم وـارجي مسـتقل    للحقول علـى   تا ة 

املمارلـات اةيـدة       ضوم ليالة التقييم املنقحة وكـذلك   ضـوم    األمم املتحدة للسكان
 .منظومة األمم املتحدة

_________________ 

قريـر التجميعـي،   ، التصندوق األمم املتحدة للسباا  ، (MOPAN) ظمات املتعداة األطرافابكة تقييم زاام املن (26) 
2014 (JIU/REP/2014/6). 

يدعــد تقريــر وحــدة التفتــيش املشــتركة مفيــدا بقــفة واصــة ألنــه يقــارن بــ  و يفــة التقيــيم   صــندوق األمــم   (27) 
 مم املتحدة.منظمة زورم من منظمات األ 24املتحدة للسكان وتلك الو يفة   

 (28) DP/FPA/2013/5. 
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 تغييتدانياق و التقييم التخيي  لعمليات

نياق التقييمات ال  توضيح قندوق األمم املتحدة للسكان ينبغي ل
وجوا ضمان من زجل املركزي والالمركزي، ستوي  ، على امللتجرم

. ور ملتعل،احتياجات املنظمة من حيث املساملة واتغيية منالبة لتلبية 
عمليات التقييم ايي  يستراد به   وجيه اامل تبد من وجوا 

 ت.على مجيع املستويا داوالتخداموإاار ا 

 

قيري امج نكل براري تقييم زن )ز( تيلب ليالة التقييم املنقحة 
قد يف ي طذا مرة واحدة كل اورت  برناجميت ، وعلى األقل 

امجة عن الن  كمية األالة إىل نقص التغيية وتقليل نياق ىل إ بدوره
 ر.عملية صنع القراالتقييم ال  يستراد نا   

يف ي إىل  موارا  ري زلاليةمن لنمو   الربامج املمولة اإن ( )ب 
اليلب على تقييم الربامج. ومع صلك، طناك عدم وضوا    يااة 

 .بشنن طرائ  تقييم طذه الربامج
 

 املوارا املالية وخمققات امليزانية

التغيية نياق تنالب مع ير املايل   التقييم ينبغي زن ارلتثما)ز( 
اخلية ارلتراتيجية للقندوق للفترة ومع ضرورة التمااي مع املنالب 
 ومع منوصج عمل القندوق. 2014-2017

إمجايل بلغت النسبة املئوية حلقة التقييم من ، 2014 عام )ز(   
قاعدة ال بكثري منوطذا زقل  ؛  املائة 0.34 قندوقنفقات ال

املائة من جمموع    3تقل عن  راخلاصة بامليزانية ال  ر ينبغي ز
 ليالة املنقو  عليه  على النحو  ،التقييملو يفة امليزانية الربناجمية 
 .التقييم املنقحة

يرمز إليدا ينبغي زن والالمركزي. نفقات التقييم ينبغي رصد  )ب(
 ي.لاس لنوواإلبال  عندا على زكبند تكلفة مستقل 

، مبا   صلك املوارا ةالالمركزي اتيزانيات املخققة للتقييم)ب( امل 
)وقوصا  األنشية األورماملدام ومع خمتلية  ري واضحة و البشرية،

  (.الرصد والتخيي
إطار معياري واضح لاللترااا به   اقيص املوارا حبيث )ج( وضع 

موارا لالية اقيص ربامج املمولة من موارا  ري زاري   إطار ال
عندما ي ع الربنامج لتقييم و. (التنبؤإمكانية حسب ارقت ام )للتقييم 

زن يكون حتت امليزانية   تقييم لبند الينبغي على مستوم املؤلسة، 
 .التقييماإلاارة املباارة ملكتب 

موارا  ري فيه اعم برامج القندوق من زااا ي  السياق الذي )ج(  
األموال املخققة للتقييم تكون زن كفالة جة إىل زلالية، طناك حا

 زن تدار بشكل جيد.تنبؤ نا وقابلة لل

 املوارا البشرية املخققة للتقييم

على كل من  ،املو ف  وا ياكل قدرة دوقينبغي زن يكفل القن
تيور و يفة لعلى ارلتجابة مبرونة  ،املركزي والالمركزياملستوي  

  إطار التراتيجية ااملة لتنمية قدرات صلك ن كويالتقييم. وينبغي زن 
 .الرصد والتقييم املعني  بو ف امل

 

 

التقييم  على الر م من اةدوا ال  بذلت من زجل تعزيز قدرات)ز( 
املكاتب ب   ةكبريزوجه تفاوت  كعلى القعيد القيري، طنا

 .كبرية   قدرات املو ف فروق القيرية، و

املركزي املستوي  د على و يفة التقييم على طناك طلب متزاي)ب(  
ليالة التقييم املنقحة األاوار وقد زوضحت والالمركزي. 
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. ومع صلك، فإن املوارا بكاملدا واملسؤوليات على نياق املنظمة

البشرية   املكاتب اإلقليمية و  مكتب التقييم ل تزا مبا يتنالب 
 نظمة.تلبية احتياجات املو

 اإلاارةنظام تتبع را 

املمارلات بارلتعانة بالتقييم متابعة نبغي للقندوق زن يعز  نظام ي
 .اةيدة   املنظمات األورم

  الوقت الراطن، ر يستخدم القندوق رمسيا املعلومات )ز(  
املفقلة املتعلقة مبتابعة راوا اإلاارة، على عكس ترتيباته 

ات. ونظام بشنن متابعة التوصيات املتعلقة مبراجعة احلساب
تتبع راوا اإلاارة يقدم بيانات تدرجدا الوحدات اإلاارية 

بنفسدا ور ي ع لعملية حتق  وارجية. ونتيجة لذلك، من 
القعب التنكد من مدم ارلتخدام الفعال لنتائج التقييم   

 اعم عملية صنع القرار على مستوم املنظمة.
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