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 8102 لعام األولى العادية الدورة
 نيويورك ،2102 الثاين/يناير كانون 22 إىل 22 من

 املؤقت األعمال جدول من 7 البند
 تقييم – للسكان المتحدة األمم صندوق

 للسكان المتحدة األمم صندوق
 8180-8102 للفترة الميزانية في المدرجة السنوات الرباعية التقييم خطة

 امللخص
 مع متاشًيا 2120-2102 للفرتة امليزانية يف املدرجة السنوات الرباعية التقييم ةخط إعداد مت
 ووفًقا (،DP/FPA/2013/5) للسكان املتحدة األمم بصندوق اخلاصة املنقحة التقييم سياسة

 حول 70/242 رقم العامة اجلمعية وقرار التنفيذي اجمللس عن الصادرة الصلة ذات للمقررات
 اليت التنمية أجل من التنفيذية األنشطة لسياسة سنوات أربع كل جيري الذي الشامل االستعراض

 املتحدة. األمم منظومة هبا تضطلع
 املؤسسية التقييمات بالتفصيل وتوضح التقييمات لتخطيط اإلسرتاتيجي النهج اخلطة تطرح
 حول معلومات عن فضالً  للسكان املتحدة األمم لصندوق الربامج مستوى على املقرتحة والالمركزية

 اإلبالغ. وترتيبات األساسية واملخاطر امليزانية
 

 املقرر عناصر
 اآليت: يف التنفيذي اجمللس يرغب قد
 للفرتة امليزانية يف املدرجة السنوات الرباعية التقييم خطة ومنفعة بأمهية الرتحيب (أ)

2102-2120. 
 خطة تطوير يف املتخذةو  املشاركة على والقائمة بالشفافية املتسمة بالعملية االعرتاف (ب)

 .2120-2102 للفرتة امليزانية يف املدرجة السنوات الرباعية التقييم
 .2120-2102 للفرتة امليزانية يف املدرجة السنوات الرباعية التقييم خطة على املوافقة (ج)
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I. للفترة الميزانية في المدرجة السنوات الرباعية التقييم خطة وغرض خلفية 
8102-8180 

 للسكان املتحدة األمم لصندوق لتابعةا املنقحة التقييم سياسة مع متاشًيا .1
(DP/FPA/2013/5،) رئيسية: أغراض ثالثة للسكان املتحدة األمم صندوق يف التقييم خيدم 

 املصاحل، أصحاب أمام احملرز األداء عن للمساءلة القابلية على للربهنة وسيلة أنه (أ)
 األدلة، على القائم املقرر اختاذ يدعم وأنه  (ب)
 املنظمة. معارف قاعدة إىل مهمة مستفادة سدرو  بإضافة يسهم وأنه  (ج)
 التقييم سياسة مع 2120-2102 للفرتة امليزانية يف املدرجة السنوات الرباعية التقييم خطة تتفق  .2

 االستعراض حول 70/242 رقم العامة اجلمعية قرار مع تتماشى كما التنفيذي، اجمللس من املعتمدة املنقحة
 منظومة هبا تضطلع اليت التنمية أجل من التنفيذية األنشطة لسياسة سنوات أربع كل جيري الذي الشامل

 املتحدة. األمم

 التكليف لتوجيه متسق إطار وضع هو امليزانية يف املدرجة السنوات الرباعية التقييم خطة من الغرض  .3
 تنفيذ راقبةمل أساًسا اخلطة تطرح كما واستخدامها. وإدارهتا للسكان املتحدة األمم صندوق يف بالتقييمات

 وأساًسا املنقحة، التقييم خطة يف واملتوقعة الربامج مستوى على والالمركزية املؤسسية املقررة التقييمات
 األمم لصندوق التنفيذي اجمللس على اخلطة يف املشمولة املؤسسية التقييمات طرح وسيتم عنها. لإلبالغ

 للسكان. املتحدة

 املتحدة األمم صندوق فيه يعمل الذي املتغري للسياق ومراعية مرنة أهنا على اخلطة إىل النظر ينبغي .4
 تبين تسهيل بغية وأهدافها. للمنظمة املستمرة أمهيتها لضمان الضرورة عند تنقيحها سيتم ولذلك، للسكان.

 وطيدة مقرتحات طرح مت سنوات. أربع اخلطة تغطي ومنفعته، للتقييم اإلسرتاتيجي الشمول بني متوازن هنج
 .2120-2121 للفرتة إرشادية مقرتحات عن فضالً  ، 2109-2102 للفرتة

 8180-8102 للفترة الميزانية في المدرجة السنوات الرباعية التقييم خطة وشمول نطاق
 

 والفعالية الكفاءة ونتائج الربناجمية النتائج مع امليزانية يف املدرجة السنوات الرباعية التقييم خطة تتسق .5
  للفرتة للسكان املتحدة األمم لصندوق اإلسرتاتيجية اخلطة يف احملددة التنظيمية

2102-2120. 
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 األمم لصندوق التابعة املنقحة التقييم سياسة يف حمدد هو كما التقييمات، من فئتني اخلطة تشمل .6
 للسكان. املتحدة

 هبا يضطلع مستقلة عمليات هي املؤسسية التقييمات املؤسسية. التقييمات اخلطة تشمل أواًل، .7
 املتحدة األمم لصندوق اإلسرتاتيجية اخلطة أهداف حتقيق يف تسهم اليت القضايا لتقدير التقييم مكتب

 املنظمة مستوى على قضايا املؤسسية التقييمات تتناول التنظيمي. واألداء التنمية بفعالية يتصل فيما للسكان
 املتحدة، األمم منظومة توىمس على ومشرتكة ومؤسسية مواضيعية وتقييمات توليفية دراسات وتشمل

 وصناديق وشراكات للسكان املتحدة األمم صندوق مستوى على رئيسية لربامج تقييمات إىل باإلضافة
 التمويل. شركاء طلب على بناءً  عاملية استئمانية

 بإدارة تضطلع املشمولة. التقييمات من الثانية الفئة هي الربامج مستوى على الالمركزية التقييمات  .8
 خارجيون مقّيمون التقييمات هذه وجيري التقييم. بإدارة املعنية واإلقليمية الُقطرية املكاتب التقييمات هذه

 هو كما التقييم مكتب من املعتمد لالختصاص وفًقا وذلك التقييم، مكتب من مسبًقا تأهيلهم مت مستقلون
 الربامج مستوى على التقييمات من نوعان مثة املنقحة. التقييم سياسة من )ب( 02 الفقرة يف إليه مشار

 حتقيق حنو احملرز التقدم التقييمات هذه تقدر اإلقليمية. الربامج وتقييمات الُقطرية الربامج تقييمات ومها:
 الربامج لتصميم معلومات ويوفر تعلم عملية خيلق مما التوايل، على واإلقليمي الُقطري املستوى على النتائج

 وتنفيذها. املقبلة

II. واستخدامها التقييمات قصدية 
 احملرز واألداء التنظيمي األداء لتحسني منها املستفادة والدروس وتوصياهتا التقييمات نتائج ُتستخَدم  .9

 اإلجناب وحقوق واإلجنابية اجلنسية الصحة مبتطلبات الوفاء هبدف املتحدة األمم منظومة مستوى على
 ذلك يف مبا دولًيا، عليها املتفق التنمية أهداف من وغريها ميةوالتن للسكان الدويل املؤمتر تنفيذ وترية وإسراع

 املستدامة. التنمية أهداف

 يف التقييم نتائج إسهام وضمان النتائج عن املساءلة تعزيز إىل للسكان املتحدة األمم صندوق يسعى .11
 الربامج. فعالية زيادة أجل من املنظمة إطار يف التعلم عملية وإدخال األدلة على قائمة مستنرية مقررات اختاذ

 ذلك يف مبا وتنفيذها، واملعيارية التنفيذية والسياسات اخلطط وضع لعملية املعلومات النتائج توفر أن ينبغي
 املدة منتصف واستعراض 2120-2102 للفرتة للسكان املتحدة األمم لصندوق اإلسرتاتيجية اخلطة تنفيذ

 وثائق وإنشاء ،2125-2122 للفرتة للسكان املتحدة مماأل لصندوق اإلسرتاتيجية اخلطة وتصميم هلا،
 واإلقليمية. الُقطرية الربامج

 اإلدارة بني مشرتكة ومسؤولية التقييم عملية يف األمهية بالغ عنصرًا التقييم نتائج استخدام يعد .11
 نقله تمي وأن وموجًها التوقيت ومناسب مهًما التقييم يكون أن جيب االستخدام، لتسهيل التقييم. ومكتب
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 املرجعية الفرق مع والتشاور املشاركة على قائم حنو على التقييمات التقييم مكتب جيري مث، من بكفاءة.
 البداية من والتوصيات النتائج واستخدام املؤسسية االنضمام تسوية عملية يدعم أن هذا شأن ومن احملددة.
 اإلدارة استجابة ُيستلزم ذلك، إىل باإلضافة واملصداقية. واملوضوعية االستقاللية ذاته الوقت يف ويضمن

 من العديد عرب ونشرها التقييمات إليها تتوصل اليت املعلومات مشاركة وتتم املكتملة التقييمات جلميع الرمسية
 املعارف. إدارة منصات

III. التقييمات لتخطيط اإلستراتيجي النهج 
 األساسية التقييم وقواعد مبادئ .أ 

 واملقررات التقييم، سياسة من للسكان املتحدة األمم بصندوق التقييم عمليةل التوجيهية املبادئ تنبع  .12
 للسكان املتحدة األمم لصندوق التنفيذية اإلدارة التزام ومن التنفيذي، واجمللس العامة اجلمعية من املتخذة

 احلاكمة وكالسل وقواعد بالتقييم، املعين املتحدة األمم فريق وقواعد معايري ومن تقييم، ثقافة بتعزيز
 للتقييمات.

 امليزانية: يف املدرجة السنوات الرباعية التقييم خطة وضع وجهت اليت املبادئ يلي وفيما  .13

 من التقييم لعمليات الوطنية واملسؤولية القيادة لضمان وإجراؤها للتقييمات التخطيط يتم (أ)
 وزيادة التقييم على الوطنية قدرةال تعزيز هبدف التقييمات إجراء ويتم مبسؤولية. واملكلفني احلقوق أصحاب

 ووفًقا املشاركة على قائم شامل هنج خالل من احلقوق أصحاب ذلك يف مبا الوطنيني، النظراء مشاركة
 املشرتكة. واملساءلة الوطنية املسؤولية مبادئ سيما ال املعونة، فعالية ملبادئ

 واحرتام اجلنسني بني واملساواة عدلوال اإلنصاف وهي أال عاملًيا، املشرتكة بالقيم التقييم يلتزم (ب)
 حقوق دمج حول بالتقييم املعين املتحدة األمم لفريق التوجيهية املبادئ يف املبني النحو على التنوع،

 التقييم. يف اجلنسني بني واملساواة اإلنسان

 أن اإلدارة تضمن مستنرية. بصورة املقررات واختاذ اإلدارة األدلة إجياد خالل من التقييم يتيح (ج)
 عن املساءلة ثقافة من كجزء للسكان. املتحدة األمم لصندوق التنظيمية املعايري من يتجزأ ال جزء التقييم
 احملرزة النتائج حول جتريبية أدلة على احلصول إىل للسكان املتحدة األمم صندوق يسعى وإدارهتا، النتائج

 احلقوق. أصحاب احتياجات ولتلبية وفعاليتها الربامج تصميم لتحسني املستفادة الدروس باستخدام

 يبذهلا اليت التقييم جهود مع جيريها اليت التقييمات ويوائم للسكان املتحدة األمم صندوق ينسق (د)
 من وغريهم الشركاء هؤالء مع مشرتكة تقييمات إجراء ذلك طرق وتشمل املتحدة، األمم منظومة شركاء
 املتحدة. األمم منظومة مستوى على متقيي جهود يف املشاركة عن فضالً  التنمية، شركاء
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 الخطة في المشمولة التقييمات انتقاء معايير .ب 
 التقييمات انتقاء لتوجيه التقييم سياسة يف احملدد أولويتها ترتيب حسب التالية املعايري استخدام مت .14

 الربامج: مستوى على والتقييمات املؤسسية

 مؤسسية إسرتاتيجية أمهية ذات قضايا ييمالتق يشمل هل (0) :للموضوع اإلسرتاتيجية األمهية (أ)
 سياسية؟ أم اقتصادية اجتماعية أولوية التقييم موضوع هل (2و) اإلسرتاتيجية؟ اخلطة حتقيق يف تسهم

 هل (4و) للسكان؟ املتحدة األمم لصندوق السنوية األولويات من جزًءا يعد التقييم موضوع هل (2و)
 املثال، سبيل على تعاين، حمددة جغرافية منطقة يف للسكان تحدةامل األمم لصندوق أولوية التقييم موضوع

 املراهقات؟ محل معدالت ارتفاع أو احلمل منع وسائل شيوع اخنفاض أو األمهات وفيات معدالت ارتفاع

 تنظيمية أو هيكلية أو متويلية أو اقتصادية أو سياسية عوامل مثة هل :باملوضوع املرتبطة املخاطر (ب)
 من األدلة من مزيد إىل بشأهنا اإلدارة حتتاج أو النتائج حتقيق بعدم هتدد حمتملة عالية رخماط على تنطوي

 املقررات. اختاذ أجل

 التقييم يسنح هل :املتحدة األمم منظومة مستوى على تقييم أو مشرتك تقييم إجراء إمكانية (ج)
 الوطنية واحلكومات املتحدة لألمم التابعة الُقطرية )الفرق اآلخرين الشركاء مع مشرتك تقييم إلجراء بفرصة

 اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم إطار تقييمات أحد يف يسهم هل أو ذلك( إىل وما املاحنة واجلهات
 التنسيق؟ وتعزيز التكرار لتاليف

 املتحدة األمم صندوق أنشطة حبافظة عالقته حيث من مهًما املوضوع يُعد هل :مهم استثمار  (د)
 للسكان؟

 ميكن متعمقة دراسة إلجراء كافية التدخل عملية تقييم قابلية هل (0) :املشروع تنفيذ إمكانية  (ه)
 أو التقييم )مكتب التكليف ملكتب تتوفر هل (2و) مواتية؟ مستفادة ودروًسا وتوصيات نتائج توفر أن

 املشار الزمنية دةامل خالل إدارته أو اجلودة عايل تقييم إلجراء الالزمة املوارد الُقطري( أو اإلقليمي املكتب
 إليها؟

 العوامل لتحديد الالزمة املعلومات التقييم سيوفر هل (0) :النطاق وتوسيع التكرار إمكانية  (و)
 التدخل عملية هل (2و) نطاقها؟ توسيع أو تكرارها إمكانية وحتديد التدخل عمليات لنجاح املطلوبة

 كالمها؟ األمران أم ابتكارية مبادرة أم جترييب منوذج

 الرتكيز مبجال تتصل حيوية معرفية فجوة ملء على التقييم سيساعد هل :املعرفية فجوةال  (ز)
 للسكان؟ املتحدة األمم لصندوق املواضيعي
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 سبيل )على التقييم يطلبون املصاحل أصحاب هل (0) :املصاحل ألصحاب الرمسية االلتزامات  (ح)
 التقييم طلب تلبية ميكن هل (2و) شرتك(؟امل التمويل اتفاقات يف املاحنة اجلهات شروط خالل من املثال

 بالفعل؟ له خمطط تقييم عرب هذا

 الخطة لوضع المتبعة التشاور عملية .ج 
 فيما اإلسرتاتيجية التقييم أولويات )أ( التايل: لتحديد رئيسية خطوات ثالث التقييم مكتب انتهج .15

 الفجوات و)ب( 2120-2102 للفرتة للسكان املتحدة األمم لصندوق اإلسرتاتيجية باخلطة يتصل
 قيمة. هبا يتصل فيما املؤسسية التقييمات تضيف أن ميكن اليت املعرفية

-2104 الفرتة خالل املدارة املؤسسية التقييمات مشول بتقدير األدلة لفجوة حتليل إجراء مت أواًل، .16
 أنه التقييم فاكتش للسكان. املتحدة األمم لصندوق اإلسرتاتيجية اخلطة ونواتج بنتائج ومقارنتها 2107

 األمر فإن األربعة، اإلسرتاتيجية اخلطة نتائج جماالت مجيع مستوى على النطاق واسع مشول وجود من بالرغم
 2107 عام جتميعي وحتليل مؤسسي تقييم بدأ إذ بداية، جمرد كان اإلنسانية املساعدة لتقييمات بالنسبة

 .2102 عام إهناؤمها ويتوقع

 املقرتحة املؤسسية التقييمات من أولية قائمة خضعت أعاله، املوضحة عايريامل إىل استناًدا ثانًيا،  .17
 قائمة واسُتخِدمت التفاصيل(. من ملزيد 2 املرفق )انظر ومنفعتها أمهيتها تقدير أجل من انتقاء لتحليل

 نظمة.امل مستويات مجيع على الرئيسيني املصاحل أصحاب مع الثنائية التشاورات كأساس احملتملة التقييمات

 مع امليزانية يف املدرجة السنوات الرباعية التقييم خطة مسودة طرح بشأن تشاورات عقد مت ثالثًا، .18
 اإلقليمي واملستوى املقرات مستوى على العليا واإلدارة للسكان املتحدة األمم لصندوق التنفيذية اللجنة

 املتحدة األمم منظمات مع تشاورات عقد اأيضً  مت التنفيذي. واجمللس بالرقابة املعنية االستشارية واللجنة
 املمكنة. املشرتكة التقييمات حتديد هبدف األخرى
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 المتطورة االحتياجات مراعاة .د 
 تتطلب خاص، بوجه للتنمية. ومتغري ديناميكي مشهد يف للسكان املتحدة األمم صندوق يعمل .19

 املتحدة األمم وخطة سنوات، أربع كل جيري الذي الشامل السياسات واستعراض املستدامة، التنمية أهداف
 األمم صندوق يف مؤخرًا املعتمدة اإلسرتاتيجية واخلطة التنمية، شراكات من اجلديدة واألنواع لإلصالح،

 وستكون للسكان. املتحدة األمم صندوق عمل آلية يف تغيريات 2120-2102 للفرتة للسكان املتحدة
 األدلة على القائمة املقررات اختاذ عملية يف جدوى ذات وقيتالت ومناسبة اجلودة وعالية املهمة التقييمات

 مهمة نضج اكتمال فإن نفسه، الوقت يف للسكان. املتحدة األمم صندوق يف املستفادة الدروس من والتعلم
 األمم لصندوق يسمح تدرجيًيا التقييم وقدرات أنظمة وتعزيز للسكان املتحدة األمم صندوق لدى التقييم

 الدروس من التعلم احتياجات ملراعاة املستويات مجيع على التقييمات نطاق بتنويع كانللس املتحدة
 اخلطة. وضع التالية املتطورة االحتياجات وجهت مث، ومن أفضل. بصورة واملساءلة املستفادة

 التقييم إىل متزايد بشكل املتحدة األمم منظومة منظمات تسعى املتحدة األمم يف التقييم آلية اتساق .21
 املنظومة. مستوى على األهداف سياق يف أو املشرتكة الربامج سياق يف سيما ال املشرتكة، جلهودها املشرتك

 مستوى على أو مشرتكة تقييم مبادرات يف اإلسرتاتيجية املشاركة هبدف جهوده التقييم مكتب وسيكثف
 مستوى على تقييم مبادرات يف املشاركة أو إجراءها أو مشرتكة تقييمات إدارة ذلك يتضمن قد املنظومة.

 تقييمات ثالثة حتديد مت التعاونية. املشاركة عمليات من غريها أو مرجعية فرق يف املشاركة أو املنظومة
 املتحدة. األمم منظومة مستوى على كتقييمات واثنني مشرتكة، كتقييمات مؤسسية

 من املزيد إنشاء متزايد بشكل واملعقدة الشديدة األزمات انتشار استدعى :اإلنسانية التقييمات  .21
 تليب أن ويلزم اإلنسانية. االستجابات يف املشاركة للسكان املتحدة األمم لصندوق التابعة امليدانية املكاتب

 املستفادة الدروس وتعلم األداء لتقدير احملددة املتطلبات للسكان املتحدة األمم صندوق لدى التقييم نُ ُهج
 من حدين. ذات سياسة تطبيق سيتم السبب، هلذا اإلنسانية. السياقات ويف اإلنسانية التدخل عمليات من

 األوضاع يف للسكان املتحدة األمم صندوق أداء على اهتمامه يصب جديد تركيز جمال وضع مت جهة،
 التنمية بني الرتابط اخلصوص وجه على املؤسسية التقييمات مجيع ستحلل أخرى، جهة من اإلنسانية.

 احلالية الشراكات يف نشاطًا أكثر بدور التقييم مكتب سيساهم ذلك، إىل باإلضافة نسانية.اإل والعمليات
 األمم منظومة مستوى على خمتارة تقييمات يف نشط كعضو املشاركة )أ( خالل من إنسانية تقييمات إلجراء

 الوكاالت بني شرتكةامل اإلنسانية للتقييمات التوجيهي الفريق يديرها الطوارئ حلاالت لالستجابات املتحدة
 اإلنساين. العمل جمال يف واألداء للمساءلة اإلجيايب التعلم لشبكة كعضو االنضمام )ب( خالل ومن
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 لصندوق حيوي بشكل املهم من جتميعية: توليفية دراسة خالل من احلالية التقييمية األدلة استخدام .22
 الربامج مستوى على والالمركزية املؤسسية قييماتالت من التعلم عملية متاًما يفهم أن للسكان املتحدة األمم

 التقييم مكتب سيجري ولذلك، اجلوانب. ومتعددة العامة باملسائل يتصل فيما سيما ال هبا، ينتفع وأن
 ومشاركتها. اجلوانب متعددة التعلم عملية الستقاء توليفية دراسات

 التقييم، ألدلة املتطورة واخلارجية لداخليةا االحتياجات إىل بالنظر :التقييم لتعزيز االبتكار استخدام .23
 سينفذ ينبغي، كما التقييم يف املستدامة التنمية أهداف ترابط ضمان يف املنهجية التحديات عن فضالً 

 املتطورة السياقات هذه معاجلة ونُ ُهج االبتكارية التقييم منهجيات جتربة هبدف تدرجيًيا هنًجا التقييم مكتب
 والعاملي، واإلقليمي الُقطري املستوى على جترى اليت التقييمات من متنوًعا نطاقًا تجين هذا وسيظل بسرعة.

 املقررات اختاذ لعملية أفضل معلومات توفري أجل من واملراعية املهمة التقييم أدلة اهنمار من بدوره سيزيد مما
 ة.املنظم مستوى على والتعلم املساءلة يف واإلسهام والشفافية املساءلة وتعزيز

IV. المؤسسية التقييمات 
 النتائج جملاالت الكلي الشمول أدناه 0 اجلدول يف املطروحة املؤسسية التقييمات قائمة تضمن .24

 تقدير خالل من 2120-2102 للفرتة للسكان املتحدة األمم صندوق لدى اإلسرتاتيجية للخطة الرئيسية
 مخسة إكمال اخلطة تتوقع التنظيمية. والكفاءة يةالفعال ونتائج اإلنسانية التدخل وعمليات املواضيعية جماالهتا

 تقييًما 21 إدارة التقييم مكتب يتوقع أعوام، أربعة مدى على مث ومن عام. كل 1مؤسسية تقييمات
 مستوى على واثنان املتحدة، لألمم تابعة أخرى كيانات مع مشرتكة تقييمات ثالثة بينها من مؤسسًيا،

 واحد وتقييم الوكاالت، بني املشرتكة اإلنسانية للتقييمات التوجيهي الفريق رعاية حتت املتحدة األمم منظومة
 للسكان. املتحدة األمم صندوق لدى التقييم ملهمة مستقالً  استعراًضا سيكون

 جماالت حسب املؤسسية للتقييمات املقرتحة النطاق واسعة املواضيع باختصار 0 رقم اجلدول يطرح  .25
 على التقييمات وتسلسل 2120-2102 للفرتة للسكان املتحدة األمم صندوقل اإلسرتاتيجية اخلطة نتائج
 به، مدرجة تكون اليت العام يف بالتقييمات التكليف يتم أن ويُتوقع اخلطة. تشملها اليت أعوام األربعة مدى

 التايل. العام يف احلاالت أغلب يف إمتامها ويتوقع

                                                             
 

 مل التقييمات املؤسسية تقييمات مواضيعية ومؤسسية وعمليات دراسة توليفية وحتليل جتميعي.تش 1
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 8180-8102 ةللفتر  المقترحة المؤسسية التقييمات 0 الجدول

 8180 8181 8109 8102 الخطة نتائج

 :0 النتيجة

 منتصف تقييم
 لربنامج املدة

 صندوق إمدادات
 املتحدة األمم

  )بدأ للسكان
 (2107 عام

  

  األمم صندوق إمدادات لربنامج النهائي التقييم
 للسكان املتحدة

 
 الوقاية جلهود للسكان املتحدة األمم صندوق دعم تقييم

  إمتامه املقرر )من البشرية املناعة نقص فريوس من
 (2122 عام

   :2 النتيجة

 بني املشرتك العاملي للربنامج املشرتك التكويين التقييم
 املتحدة األمم ومنظمة للسكان املتحدة األمم صندوق

 إىل الرامية اإلجراءات وترية تعجيل بشأن للطفولة
 األطفال زواج على القضاء

   

 :2 النتيجة

 األمم صندوق دعم تقييم
 الوقاية جلهود للسكان املتحدة

 على والقضاء واالستجابة
 واملمارسات اجلنساين العنف

 يف الدعم ذلك يف مبا الضارة،
  )بدأ اإلنسانية األوضاع

 (2107 عام

 بني للمساواة للسكان املتحدة األمم صندوق دعم تقييم
   املرأة ومتكني اجلنسني

 املشرتك ربنامجلل املشرتك التقييم
 املتحدة األمم صندوق بني

 املتحدة األمم ومنظمة للسكان
 تشويه وقف بشأن للطفولة

 األنثوية: التناسلية األعضاء
 التغيري بإحداث التعجيل

 الثانية( + األوىل )املرحلة

  

 صندوق بني املشرتك للربنامج املشرتك التكويين التقييم
 للطفولة املتحدة األمم ومنظمة للسكان املتحدة األمم
 التعجيل األنثوية: التناسلية األعضاء تشويه وقف بشأن

 الثالثة( )املرحلة التغيري بإحداث

     :4 النتيجة
 الستخدام للسكان املتحدة األمم صندوق دعم تقييم

 اإلنسانية للحاالت التأهب يف السكان بيانات
 اإلنسانية واالستجابة
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 اإلنساين التقييم

 األمم صندوق استجابة تقييم
 لألزمة للسكان املتحدة
 (.2107 عام )بدأ السورية

      

 االستجابة على للسكان املتحدة األمم صندوق قدرة تقييم
     اإلنسانية لألزمة

 املنظومة مستوى على الوكاالت بني املشرتك اإلنساين التقييم
 )األول(

 مستوى على الوكاالت بني املشرتك اإلنساين التقييم
 )الثاين( ملنظومةا

 الفعالية
 والكفاءة
 التنظيمية

 اإلسرتاتيجية اخلطة هيكل تقييم النتائج على القائمة اإلدارة نُ ُهج تقييم

 اتساق يف للسكان املتحدة األمم صندوق إسهام تقييم    
 املتحدة باألمم العمل

 التحليل
التجميعي/الدرا

   التوليفية سة

 عملية -- توليفية دراسة
 الربامج تقييمات من لمالتع

 لصندوق التابعة الُقطرية
    للسكان املتحدة األمم

 عملية -- توليفية دراسة
 الربامج تقييمات من التعلم

 لصندوق التابعة الُقطرية
 للسكان املتحدة األمم

V. البرامج مستوى على الالمركزية التقييمات 
  واملعتمدة واإلقليمية الُقطرية كاتبامل وضعتها اليت التكاليف حمددة التقييم خطط مراجعة متت .26

  التقييم خطة يف الربامج مستوى على املتوقعة واإلقليمية الُقطرية التقييمات تضمني ومت اجمللس، من
 السنوات. الرباعية

 اليت الستة املناطق مجيع مستوى على الُقطرية للربامج تقييًما 20 إلجراء التخطيط مت عام، بوجه .27
 سنويًا تقييًما 21 حنو الُقطرية الربامج تقييمات متوسط بلغ إذ للسكان، املتحدة ألمما صندوق فيها يعمل

 09 إلجراء خطة هناك اإلقليمي، املستوى على (.2 واملرفق 2 اجلدول )انظر املناطق هذه مستوى على
 (.2 اجلدول )انظر الربامج مستوى على إقليمًيا تقييما
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 8180-8102 للفترة المنطقة حسب المقترحة طريةالق   البرامج تقييمات عدد 8 الجدول

 اإلجمالي 8180 8181 8109 8102 المنطقة حسب الق طرية البرامج تقييمات

 04 5 5 2 0 اهلادئ واحمليط آسيا

 02 4 4 2 2 العربية الدول

 07 2 0 02 0 الوسطى وآسيا الشرقية أوروبا

 00 0 4 4 2  األفريقي واجلنوب أفريقيا شرق

 02 0 4 0 2  الكارييب البحر ومنطقة الالتينية اأمريك

 05 4 5 4 2  أفريقيا ووسط غرب

 20 02 83 82 01 العام حسب اإلجمالي
 

 8180-8102 للفترة المنطقة حسب المقترحة اإلقليمية البرامج تقييمات عدد 3 الجدول

 اإلجمالي 8180 8181 8109 8102 اإلقليمية البرامج تقييمات

 2 1 2 0 1 بيةالعر  الدول

 5 0 2 0 0 اهلادئ واحمليط آسيا

 0 1 0 1 1 األفريقي واجلنوب أفريقيا شرق

 0 1 0 1 1 الوسطى وآسيا الشرقية أوروبا

 2 1 0 0 0 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا

 2 1 2 2 0 أفريقيا ووسط غرب

 09 0 9 2 3 العام حسب اإلجمالي
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VI. التقييم موارد 
 والبشرية. املالية املوارد يف وكاف ومتوقع آمن بشكل االستثمار التقييم مهمة فعالية متستلز  .28

 البشرية الموارد .أ 
 وينعكس للسكان، املتحدة األمم بصندوق والتقييم املراقبة عملية أمهية تزايدت ،2102 عام منذ .29
 موظفي نسبة تزايدت ،2102 عام ويف الُقطرية. املكاتب يف والتقييم املراقبة مسؤويل عدد زيادة يف هذا

 من ارتفعت حيث طفيف، بشكل للسكان املتحدة األمم صندوق موظفي إمجايل نسبة إىل والتقييم املراقبة
 لصندوق التابعة الُقطرية املكاتب نصف وجتهزت ،2102 عام باملئة 2.1 إىل 2105 عام باملئة 2.2
 خمتص. وتقييم مراقبة بأخصائي للسكان املتحدة األمم

 املسؤولية كذلك يتحملون بل فحسب، املؤسسية التقييمات بإدارة التقييم مكتب موظفو يضطلع ال .31
 التقييمات دعم 2120-2102 الفرتة يف التقييم مكتب وسيواصل األخرى. التقييم بأنشطة يتصل فيما

 التالية: باألساليب الربامج مستوى على الالمركزية

 بصندوق الربامج مستوى على المركزية تقييمات تصميم كيفية حول املنهجي التوجيه تقدمي (أ)
 إجرائها. كيفية وحول للسكان املتحدة األمم

 املهين للتطوير فرص وتنسيق الالمركزية واإلقليمية الُقطرية الربامج تقييمات منهجية على التدريب (ب)
 الوطنيني. لنظراءوا للسكان املتحدة األمم لصندوق التابعة الُقطرية املكاتب لدى التقييم قدرات لتطوير

 الربامج. مستوى على والالمركزية املؤسسية التقييمات من لكل اجلودة تقييم نظام إدارة  (ج)

 مستوى على الالمركزية التقييمات جودة ضمان يف اإلقليمية املكاتب مع بالتنسيق اإلسهام  (د)
 االختصاصات. واعتماد التقييم لفرق املسبق التأهيل خالل من الربامج

 األمم لصندوق التابعة املعلومات إدارة منصات خالل من التقييمات عن وماتاملعل نشر  (ه)
 ممارسيها. ومجاعة وشبكاهتا للسكان املتحدة

 المالية الموارد .ب 
 من باملئة 2 بقيمة إمجالًيا هدفًا للسكان املتحدة األمم صندوق لدى املنقحة التقييم سياسة حتدد .31

 التقييم يف به املوصى االستثمار كمستوى وغريها( ةالعادي املوارد )من الربامج نفقات إمجايل
(DP/FPA/2013/5 22 لفقرةا.) 
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 املتحدة األمم صندوق إدارة رفعت ،2102 عام تقلباهتا باستمرار اتسمت موارد بيئة وجود رغم .32
 .2105 عام دوالر مليون 2.22 كانت أن بعد دوالر ماليني 2.70 إىل التقييم مكتب ميزانية للسكان

 21.7 نسبة أخرى موارد وفرت بينما املؤسسية، امليزانية من املبلغ هذا من باملئة 24.0 نسبة استمدت
 باملئة. 5.2 بلغت بنسبة العادية املوارد وأسهمت التمويل، من باملئة

 ماليني 2.95 عن طفيفة زيادة إمجاالً  التقييم ملهمة املخصصة امليزانية قيمة زادت ،2102 عام يف  .33
 22.0 نسبته كبريًا ارتفاًعا شّكل مما الالمركزي(، املستوى على التوظيف تكاليف ذلك يف )ويدخل دوالر

 حصته تبلغ الذي التقييم، عمليات يف االستثمار يزال ال ذلك، مع .2105 عام يف قيمتها عن باملئة
 النسبة نم بكثري أدىن للسكان، املتحدة األمم لصندوق التابعة الربامج نفقات إمجايل من باملئة 1.75

 باملئة. 2 البالغة له املستهدفة

VII. المتوقعة الميزانيات 
 مبكتب اخلاصة التكاليف مع الربامج مستوى على والالمركزية املؤسسية للتقييمات امليزانيات طرح يتم .34

 يةالتقدير  امليزانيات فإن الربامج، مستوى على الالمركزية التقييمات حالة يف أنه باملالحظة اجلدير من التقييم.
 للفرتة املتكاملة امليزانية من كجزء رمسًيا املؤسسية التقييمات ميزانيات توضع بالتوفر. مرهونة إرشادية مؤشرات

2102-2120. 

 قد اليت واإلضافية املخصصة املتطلبات باستيفاء تسمح اليت املرونة هنا املطروحة امليزانية من املقصود .35
 املتحدة. األمم منظومة مستوى على وتقييمات مشرتكة قييماتت يف واملشاركة اخلطة تنفيذ سياق يف تنشأ

 اإلمجالية التكلفة تبلغ أدناه. 4 اجلدول يف مطروحة املؤسسية التقييمات ميزانية على العامة النظرة .36
 املؤسسية امليزانية من مستمدة دوالر ماليني 2.72 منها دوالر، ماليني 2.15 املؤسسية للتقييمات

 .0 املرفق يف أخرى تفاصيل تتوفر األخرى. املوارد من دوالر مليون 2.22و
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 8180-8102 للفترة التكاليف على عامة نظرة – المؤسسية التقييمات 1 الجدول

 اإلجمالي األخرى الموارد المؤسسية الميزانية  
 الدوالرات( )بماليين 

 والمؤسسية والبرنامجية المواضيعية التقييمات
 0.22 0.00 1.25 :0 النتيجة 

 1.25 1.22  :2 النتيجة
 0.41 1.72 1.27 :2 النتيجة
 1.52  1.57 :4 النتيجة

 1.91 1.24 1.25 اإلنساين التقييم
 0.41  0.41 التنظيمية والكفاءة الفعالية

 5.27 8.33 3.51 الفرعي المجموع
       األخرى التقييمات

 مستوى على الوكاالت بني املشرتك اإلنساين التقييم
 1.01  1.01 والثاين( )األول ملنظومةا

 1.01  1.01  الفرعي المجموع
   أخرى دراسات

 الُقطرية الربامج تقييم من التعلم عملية -- توليفية دراسة 
-2102 )للفرتة للسكان املتحدة األمم لصندوق التابعة

2107) 

 1.14  1.14 

 ريةالُقط الربامج تقييم من التعلم عملية -- توليفية دراسة
-2102 )للفرتة للسكان املتحدة األمم لصندوق التابعة

2109) 

1.14  1.14 

 1.12  1.12  الفرعي المجموع
 2.15 8.33 3.78 المؤسسية للتقييمات التكلفة إجمالي
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 5 اجلدول يف الربامج مستوى على الالمركزية للتقييمات التقديرية التكاليف على عامة نظرة تتوفر .37
 تقييمات يف استثماره املقرر اإلمجايل املبلغ قيمة تقدر .2 املرفق يف املدرجة التفاصيل من داملزي مع أدناه،

 السنوات. الرباعية اخلطة فرتة مدى على دوالر ماليني 7.42 ب  واإلقليمية الُقطرية الربامج

  تعتمدو  واإلقليمية الُقطرية الربامج تتحملها الربامج مستوى على الالمركزية التقييمات تكلفة .38
 وامليزانية الصلة ذات األنشطة وحجم تقييمه جيري الذي الربنامج تعقيد مدى على أخرى، أشياء ضمن

 للربنامج. اإلمجالية

 

 

 للفترة التقديرية الميزانية على عامة نظرة - البرامج مستوى على الالمركزية التقييمات 5 الجدول
8102-8180 

 التقديرية الميزانية المنطقة حسب الق طرية البرامج تقييمات
 الدوالرات( )بماليين

 0.05 اهلادئ واحمليط آسيا

 1.21 العربية الدول

 1.95 الوسطى وآسيا الشرقية أوروبا
 0.02  األفريقي واجلنوب أفريقيا شرق

 1.71  الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا
 0.22  أفريقيا ووسط غرب

  تقييمات تكلفة قيمة إجمالي
 الق طرية لبرامجا

2.14 

  تقييمات تكلفة قيمة إجمالي
 اإلقليمية البرامج

0.29 

 7.13 التقديرية التكاليف إجمالي

-2102 للفرتة للسكان املتحدة األمم بصندوق التقييم ملهمة التقديرية اإلمجالية التكلفة تبلغ .39
 املؤسسية والتقييمات التقييم مبكتب اخلاصة التكاليف فيها مبا دوالر، مليون 22.51 يساوي ما 2120

 دوالر مليون 2.22 إىل باإلضافة 2120-2102 للفرتة املتكاملة امليزانية مبوجب دوالر مليون 02.74)
 دوالر(. ماليني 7.42 قيمتها )وتبلغ الالمركزية للتقييمات التقديرية والتكاليف األخرى( املوارد من
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  التقييم لمهمة الميزانية في المدرجة التقديرية التكاليف على عامة نظرة 2 الجدول
 8180-8102 للفترة

 (الدوالرات بماليين)

 املتكاملة امليزانية متوهلا اليت املؤسسية والتقييمات * التقييم مكتب تكاليف
 أخرى موارد متوهلا اليت املؤسسية التقييمات

02.74 

 2.22 
 7.42  ديريةالتق التكاليف - الربامج مستوى على الالمركزية التقييمات
 88.51 (8180-8102 )للفترة التقييم لمهمة التقديرية الميزانية

  و)د( واملعدات األثاث و)ج( االستشاريني و)ب( الوظائف )أ( التقييم: مكتب تكاليف تشمل *
 التشغيلية. النفقات

 ضطلعت أخرى أنشطة كذلك متول بل فحسب، املؤسسية التقييمات التقييم مكتب ميزانية متول ال .41
 مهمة على االحرتافية الصفة وإضفاء لتعزيز جهودها سيما ال والرقابة، الدعم يف دورها ذلك يف يدخل هبا.

 مشاركة ذلك يف يدخل كما املنظمة، مستوى على األساسية والنظم للسكان املتحدة األمم بصندوق التقييم
 إىل هتدف اليت الوكاالت بني ملشرتكةا األنشطة األوىل وبالدرجة والشبكات، الشراكات يف التقييم مكتب

 الوطنية. التقييم قدرة تطوير مبادرات عن فضالً  املتحدة، األمم منظومة يف وتوحيده التقييم تعزيز

VIII. المخاطر 
 يلي: ما التقييم خطة حتقيق هتدد اليت املخاطر تشمل .41

 السنوات والرباعية املقرتحة التقييم خطة تنفيذ يتأثر قد والبشرية: املالية املوارد على القيود (أ)
 هناك كانت إذا أو تقليصها مت أو متويالت تتوفر مل إذا سلًبا 2120-2102 للفرتة امليزانية يف واملدرجة

 هذه ختفيف على كثب عن والبشرية املالية للموارد التخطيط مراقبة وستساعد متوقعة. غري موظفني حركة
 املخاطر.

 املتحدة األمم بصندوق اخلاصة اإلسرتاتيجية اخلطة نقيحت يُستلزم قد اإلسرتاتيجية: اخلطة تغيري (ب)
 توفري بيئة يف والتقلبات التقشف حالة استمرار عند تنفيذها سياق يف 2120-2102 للفرتة للسكان

 ألي للتصدي التقييم خطة يف مهمة تعديالت بإدخال التقييم لتخطيط املتجدد النهج وسيسمح املوارد.
 للسكان. املتحدة األمم لصندوق اإلسرتاتيجي التوجيه يف كبرية تغيريات
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IX. اإلبالغ 
 التقرير يف امليزانية يف املدرجة السنوات الرباعية التقييم خطة تنفيذ يف احملرز التقدم عن اإلبالغ سيتم .42

م التقييم مهمة حول السنوي  عام. كل التنفيذي للمجلس املقدَّ

 املوارد مستوى ذلك يف مبا اخلطة، هذه فيذتن من املستفادة الدروس بتضمني التقييم مكتب سيقوم .43
 خطة إعداد ويف ذلك األمر استلزم إذا احلالية للخطة املدة منتصف استعراض يف املتوقعة، النتائج إىل نسبةً 

 .2120 عام التنفيذي اجمللس فيها سينظر اليت 2125-2122 للفرتة التالية السنوات الرباعية التقييم

 

__________________ 


