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  ٢٠١٣الدورة السنوية لعام 
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧-٢٥

        التقييم
تقرير عن مهمة التقييم اليت تضطلع هبا هيئة األمم املتحدة للمساواة بـني                 

  ٢٠١٢اجلنسني ومتكني املرأة، 
  

  موجز  
للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني        امتثاال لسياسة التقييم اليت تتبعها هيئـة األمـم املتحـدة              

، يقـدم مكتـب   ٢٠١٣-٢٠١١واخلطة االسـتراتيجية للفتـرة   ) هيئة األمم املتحدة للمرأة  (املرأة  
ويـسلط التقريـر الـضوء علـى التقـدم الـذي أُحـرز              . ٢٠١٢التقييم تقرير التقيـيم الـسنوي لعـام         
سياسة التقيــيم ، ويتــضمن وضــع الــصيغة النهائيــة لــ ٢٠١٢علــى صــعيد مهمــة التقيــيم يف عــام  

املتبعة يف هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، وختطـيط التقييمـات الالمركزيـة واسـتخدامها، والتقـدم                    
، اضـطلعت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة           ٢٠١٢ويف عـام    . احملرز يف جمال تعزيز قدرات التقيـيم      

سـتفادة  بثالثة تقييمات مؤسسية مستقلة عن مواضيع منع العنف ضد املـرأة وتوسـيع نطـاق اال               
من اخلدمات؛ ومسامهة هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة يف تعزيـز تـويل املـرأة أدوارا قياديـة وزيـادة                      
ــربامج       ــسانية؛ وال ــسالم واألمــن واالســتجابة اإلن مــشاركتها يف االســتجابة يف جمــال إحــالل ال

ــة األمــم املتحــدة     ــشأن املــساواة بــني اجلنــسني يف منظوم ه ومــن املقــرر إجنــاز هــذ  . املــشتركة ب
ــة    . ٢٠١٣التقييمــات يف عــام   ــيمني مؤســسيني علــى اجمللــس التنفيــذي هليئ وســُيعرض أول تقي

  بتمرب،ـس/ولـدها يف أيلـرر عقـ املق٢٠١٣ة لعام ـة الثانيـه العاديـدة للمرأة يف دورتـم املتحـاألم

 
  

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
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 املقــرر عقــدها يف ٢٠١٤وســيعرض التقيــيم الثالــث يف الــدورة العاديــة األوىل للمجلــس لعــام   
كذلك يسلط التقريـر الـضوء علـى الـدور القيـادي الـذي تـضطلع بـه هيئـة          . يناير/انون الثاين ك

األمم املتحدة للمرأة يف تنسيق تقارير التقييم من خالل خطة العمل على نطاق منظومـة األمـم       
وأخــريا، يبــّين التقريــر املــسائل . املتحــدة مــن أجــل حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة

 واخلطـوات الـيت سـتتخذها       ٢٠١٢يسية الناشئة عن التقييمات الالمركزية املنجـزة يف عـام           الرئ
ومنــذ بــدء ســريان سياســة . هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة لتعزيــز مهمــة التقيــيم الــيت تــضطلع هبــا

، يقّيم اإلبالغ عن التقدم احملرز على صعيد مهمـة التقيـيم            ٢٠١٣يناير  /التقييم يف كانون الثاين   
 عن طريق قياسه باملعامل الرئيـسية احملـددة يف التقريـر املتعلـق مبهمـة التقيـيم الـيت                    ٢٠١٢م  يف عا 

  ).UNW/2012/8 (٢٠١١تضطلع هبا هيئة األمم املتحدة للمرأة، لعام 
حييط علما هبذا التقرير وبرنـامج العمـل الـذي          ) أ: (وقد يرغب اجمللس التنفيذي يف أن       

ألمــم املتحــدة ايرحــب بــاجلهود الــيت تبــذهلا هيئــة  ) ب (؛٢٠١٣اقترحــه مكتــب التقيــيم لعــام  
يـثين علـى اجلهـود الـيت تبـذهلا هيئـة       ) ج(للمرأة وبالتقـدم احملـرز يف جمـال تعزيـز مهمـة التقيـيم؛         

يطلـب  ) د(األمم املتحدة للمرأة يف قيادة جهود تقييم املسائل اجلنسانية علـى نطـاق املنظومـة؛                
يطلـب إىل   ) هــ (زيـز قـدرات التقيـيم وتـوفري التمويـل للتقيـيم؛             إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة تع     

هيئة األمم املتحدة للمرأة استخدام الدروس املستفادة من التقييمات يف الربامج الـيت سـُتنفذ يف        
    .املستقبل
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  مقدمة  -أوال   
ة  اجلنــسني ومتكــني املــرأُيــضطلع مبهمــة التقيــيم يف هيئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني    - ١
يف إطار سياسـة التقيـيم الـيت وافـق عليهـا اجمللـس التنفيـذي يف عـام                   ) األمم املتحدة للمرأة   هيئة(

وهي تعزز عمل اهليئة واإلدارة القائمـة علـى النتـائج مـن خـالل املـسامهة يف الـشفافية                    . ٢٠١٢
جهودهـا  ويـدعم التقيـيُم هيئـةَ األمـم املتحـدة للمـرأة يف              . والتعلم واملساءلة على صعيد املنظمـة     

الرامية إىل حتقيق نتائج أفضل للمرأة عن طريق تزويـد هـذه اهليئـة باملعلومـات املناسـبة التوقيـت           
ويـوفر مكتـب التقيـيم التـابع هليئـة األمـم            . واالستراتيجية عن أداء سياساهتا وبراجمها ومبادراهتـا      

منظومــة األمــم املتحــدة للمــرأة القيــادة والــدعم ملهمــة التقيــيم علــى صــعيد اهليئــة وعلــى نطــاق  
 .املتحدة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

، أحرزت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة تقـدما كـبريا يف توحيـد نظـامي                  ٢٠١٢ويف عام     - ٢
التقييم املؤسسي والالمركزي، واضطلعت بدور بارز يف التنـسيق وإدارة املعـارف علـى صـعيد               

ويتـضمن هـذا التقريـر      . لـق بـالتقييم املراعـي للمنظـور اجلنـساين         منظومة األمم املتحـدة فيمـا يتع      
ويصف الفرع الثاين مهمة التقييم يف إطار هيئة األمم املتحدة للمرأة، ويـشري إىل              . مخسة فروع 

ويركز الفرع الثالث على العناصر الرئيسية اليت تـسهم يف          . سياسة التقييم اليت اعُتمدت مؤخرا    
ظومـة األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني          تنسيق التقيـيم علـى صـعيد من      

ويفـــّصل الفـــرع الرابـــع اإلجـــراءات املتخـــذة لـــدعم التقيـــيم علـــى الـــصعيدين الـــوطين  . املـــرأة
واإلقليمي، مع تسليط الضوء على مسامهة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف فريـق األمـم املتحـدة          

 وهي مبادرة جديدة على الصعيد العاملي للتعاون يف جمـال         EvalPartnersاملعين بالتقييم ومبادرة    
ويصف الفرع اخلامس االستنتاجات الرئيسية املستمدة من التقييمات الالمركزية لعـام           . التقييم
 واملسائل الرئيسية الناشئة عن التقييمات املؤسسية اجلارية، مثل اجلهود الراميـة إىل بنـاء        ٢٠١٢

  . ت التقييمامللكية الوطنية يف عمليا
ويتــضمن املرفــق . ٢٠١٣وحيــدد الفــرع الــسادس برنــامج عمــل مكتــب التقيــيم لعــام     - ٣

، ويتـضمن املرفـق الثـاين       ٢٠١٢األول للتقرير قائمة بالتقييمات الالمركزية اليت أُجنزت يف عام          
ــم املتحــدة            ــسني وصــندوق األم ــني اجلن ــساواة ب ــا صــندوق امل ــيت اضــطلع هب ــيم ال ــشطة التقي أن

  .اين إلهناء العنف ضد املرأةاالستئم
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  مهمة التقييم اليت تضطلع هبا هيئة األمم املتحدة للمرأة  -ثانيا   
حتدد سياسة التقييم اليت تتبعها هيئة األمم املتحدة للمرأة إطـارا لتقيـيم أداء هـذه اهليئـة                    - ٤

  .)١(يف سعيها إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 االتــساق علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة والتركيــز علــى حتقيــق ومــن أجــل تعزيــز  - ٥

، ٦٧/٢٢٦نتــائج يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني، وســعت اجلمعيــة العامــة، مبوجــب قرارهــا    
نطاق والية التقييم اليت تضطلع هبا هيئة األمم املتحدة للمـرأة لتـشمل توليهـا دورا علـى صـعيد                    

  .منظومة األمم املتحدة
ــيم    وعـــززت ه  - ٦ يئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة قـــدراهتا يف جمـــال التقيـــيم، وختطـــيط التقيـ

واستخدامه مبا يتماشى مع النظام املايل والقواعد املالية لألمـم املتحـدة، وقواعـد ومعـايري فريـق                   
األمم املتحدة املعين بالتقييم، والتنقيح املقترح للنظام املايل والقواعـد املاليـة هليئـة األمـم املتحـدة         

  ).UNW/2012/6(مرأة لل
  

  سياسة التقييم اليت تتبعها هيئة األمم املتحدة للمرأة  -ألف   
تنظّم سياسة التقييم مهمـة التقيـيم املـستقل الـيت تـضطلع هبـا اهليئـة وتنطبـق أيـضا علـى                         - ٧

وقـد ُوضـعت    . الصناديق اليت تديرها هيئة األمم املتحـدة للمـرأة وعلـى املبـادرات الـيت تـدعمها                
سة حبيث تناسب الوالية الفريدة اليت تضطلع هبا هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة يف جمـال                  هذه السيا 

إجــراء عمليــات تقيــيم مراعيــة ملــسائل املــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق املــرأة، ودعــم التنــسيق    
واالتساق واملساءلة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة يف منظومـة األمـم املتحـدة،            

يما من خالل الوالية املنوطة هبا يف جمال الدعوة إىل اعتمـاد أدلـة تقييميـة بـشأن املـساواة             وال س 
بني اجلنسني عن طريق خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق باملـساواة بـني                 

  .اجلنسني ومتكني املرأة، ويف جمال رصد هذه األدلة
ومـن  . ألمهيـة يف دعـم مهمـة التقيـيم وتوجيههـا          ويضطلع اجمللس التنفيذي بـدور بـالغ ا         - ٨

خالل تقرير التقييم السنوي، تقوم هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة بـإبالغ اجمللـس التنفيـذي خبطـط                    
. التقييم املؤسسي، ونتائج التقييمـات املؤسـسية ومـا ورد بـشأهنا مـن ردود مـن جانـب اإلدارة                   

__________ 
، وتستند إىل الواليات املشار إليهـا يف       ٦٢/٢٠٨ و   ٦٤/٢٨٩تتسق سياسة التقييم مع قراري اجلمعية العامة          )١(  

ــرار  ــرار      ٦٤/٢٨٩الق ــة األمــم املتحــدة للمــرأة، والق ــه هيئ ــة مبوجب ــشأت اجلمعي ــذي أن ــشأن ٦٧/٢٢٦، ال  ب
 سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم               االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع     

 .املتحدة من أجل التنمية
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 احملـددة  )٢(ي اسـتنادا إىل املعـايري الثمانيـة   وقد يطلب اجمللس التنفيذي أيضا إجـراء تقيـيم مؤسـس         
  .يف سياسة التقييم، مبا يف ذلك التقييمات املشتركة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى

وميكــن للجنــة وضــع املــرأة واهليئــات احلكوميــة الدوليــة األخــرى االســتفادة مــن نتــائج   - ٩
خلـصة منـها عنـد      نـها والـدروس املست    تقييمات هيئة األمم املتحدة للمرأة والتوصـيات املنبثقـة ع         

  .إصدارها للسياسات
كــذلك حتــدد سياســة التقيــيم دور مكتــب التقيــيم املــستقل ومــسؤولياهتا بوصــفه القــّيم   – ١٠

على مهمة التقييم اليت تضطلع هبـا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة املـسؤول عـن إجـراء التقييمـات                       
ر التنفيـذي هـو املـسؤول عـن النتـائج الـيت حتققهـا               املـدي /وكيل األمني العام  و. املؤسسية املستقلة 

هيئة األمم املتحدة للمرأة وهو املدافع الرئيسي عن إجراء التقييم داخل اهليئة وعن كفالـة هتيئـة                 
مـسؤوال يف هنايـة     رئـيس اهليئـة     وعـن طريـق نائـب املـدير التنفيـذي، يكـون             . بيئة مؤاتية للتقيـيم   

ية املتصلة بالرصد والتقيـيم والبحـث، وعـن االسـتفادة         املطاف عن تنفيذ مجيع اخلطط الالمركز     
مــن نتــائج التقيــيم والتوصــيات املنبثقــة عنــه والــدروس املــستفادة منــه وذلــك مــن خــالل ردود   

  .اإلدارة وخطط العمل
  

  هيكل مهمة التقييم واملوارد البشرية واملالية املرصودة هلا  -باء   
تقيـيم الـيت تـضطلع هبـا هيئـة األمـم املتحـدة              إن مكتب التقيـيم هـو القـّيم علـى مهمـة ال              - ١١

ومكتـب  . للمرأة، ويتضمن موظفني متخصصني هبـذا الـشأن يف املقـر وعلـى الـصعيد اإلقليمـي                
ــام     ــرة أم ــسؤول مباش ــيم م ــام  التقي ــني الع ــل األم ــة     /وكي ــسم باحليادي ــو يت ــذي، وه ــدير التنفي امل

ن الفئـة الفنيـة واثـنني مـن     ، كان املكتب يـضم مثانيـة مـوظفني مـ      ٢٠١٢ويف عام   . واالستقاللية
). بـانكوك وبنمـا ونـريويب     (وكانت ثالث مـن وظـائف الفئـة الفنيـة يف امليـدان              . موظفي الدعم 

ــدة يف عــام     ــع وظــائف جدي ــشئت أرب ــة متخــصص إقليمــي يف    ٢٠١٢وأن ــا يف ذلــك وظيف ، مب
  .٢٠١٣وسيتم االنتهاء من عملية التوظيف يف عام . شؤون التقييم للدول العربية

قــوم أربعــة متخصــصني إقليمــيني يف شــؤون التقيــيم بتقــدمي الــدعم علــى الــصعيدين    وي  - ١٢
وهم يتولون مـسؤولية دعـم التقيـيم االسـتراتيجي، وتنميـة قـدرات التقيـيم                . اإلقليمي والقطري 

ــة     ــات الالمركزيـ ــودة التقييمـ ــمان جـ ــي، وضـ ــصعيد اإلقليمـ ــى الـ ــؤالء   . علـ ــدم هـ ــذلك يقـ كـ
  .تقييم والبحث على الصعيد القطرياملتخصصون الدعم لوضع خطط الرصد وال

__________ 
أمهية املوضوع؛ واملخاطر املرتبطة بالتدخل؛ وحجـم االسـتثمار؛ والطلـب علـى املـساءلة               : املعايري الثمانية هي    )٢(  

اء تقييم مشترك أو تقيييم إلطـار  من أصحاب املصلحة؛ وإمكانية تكرار التقييم وتوسيع نطاقه؛ وإمكانية إجر       
 .املساعدة اإلمنائية لألمم املتحدة؛ وجدوى تنفيذ التقييم، والفجوة املعرفية
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ويعكس جمموع النفقات اليت صرفتها هيئة األمم املتحـدة للمـرأة علـى التقيـيم يف عـام                    - ١٣
ــام       ٢٠١٢ ــة بع ــات مقارن ــة يف النفق ــادة ملحوظ ــاه، زي ــبني يف اجلــدول األول أدن . ٢٠١١، امل

  .وُيعزى هذا إىل زيادة التقييمات املنجزة وتعيني موظفني إضافيني
  
  جلدول األولا

  اإلنفاق على التقييم حبسب السنة    
  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  
  ٢٠١٢  ٢٠١١  

٧٨٣ ٠٧١ ٦٣٢١ ٩٨٨  الربنامج األساسي
٩٨٣ ٢٠٠٦٠٢ ٢٧٠  ميزانية الدعم لفترة السنتني

 تنميـة القـدرات مـن       -إدارة املعـارف العامليـة      ”تقاسم التكـاليف    
٨٦٣ ٦٦٧٨٠٥ ٥٣٣  “خالل ممارسة التقييم
٧٦٨ ٢٧٧ ٥٥٣١ ٦٨٧  )أ(النفقات الالمركزية

٣٩٧ ٧٥٨ ٠٥٢٣ ٤٨٠ ٢  اجملموع  
  

  .تشري فقط إىل اإلنفاق على دراسات التقييم  )أ(  
    

  التقييمات املؤسسية والالمركزية  -جيم   
ة تغطي تقييمات هيئة األمم املتحدة للمرأة األعمال التنفيذية هليئة األمم املتحـدة للمـرأ               - ١٤

ــا          ــاري، ودوره ــدعم املعي ــال ال ــها يف جم ــة، وعمل ــة والقطري ــة واإلقليمي ــستويات العاملي ــى امل عل
وتنقـسم تقييمـات هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة إىل       . التنسيقي على صعيد منظومة األمم املتحدة  

  . فئتني رئيسيتني، مها التقييمات املؤسسية والتقييمات الالمركزية
  

  التقييمات املؤسسية    
التقييمات املؤسسية يف هيئة األمم املتحدة للمرأة هي تقييمات مستقلة جيريهـا مكتـب                - ١٥

وهــي تــتم بالتــشاور مــع احلكومــات الوطنيــة  . التقيــيم املــستقل، بــدعم مــن مقــيِّمني خــارجيني 
  .وتعزيز ملكية النتائج اإلمنائيةواجلهات املعنية األخرى لكفالة سالمة األدلة 

ان يترتـب علــى التزامـات التقيـيم الــواردة يف برنـامج العمـل الــيت      ، كـ ٢٠١٢ويف عـام    - ١٦
املــدير التنفيــذي وأيــدها اجمللــس التنفيــذي إجــراء ثالثــة تقييمــات / وكيــل األمــني العــاماعتمــدها

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة، مــن املقــرر أن ُتنجــز يف       مؤســسية عــن األولويــات االســتراتيجية هليئ
  : هي التاليةوالتقييمات املؤسسية. ٢٠١٣ عام
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تقييم مسامهة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف منـع العنـف ضـد املـرأة وتوسـيع                        )أ(  
  نطاق االستفادة من اخلدمات؛ 

ــة         )ب(   ــرأة أدوارا قياديـ ــويل املـ ــادة تـ ــدة يف زيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــسامهة هيئـ ــيم مـ تقيـ
  نسانية؛ ومشاركتها يف االستجابات الرامية إىل إحالل السالم واألمن واالستجابة اإل

ــشأن املــساواة بــني اجلنــسني يف       )ج(   ــالربامج املــشتركة ب ــيم املــشترك املتعلــق ب التقي
  . منظومة األمم املتحدة

وترد املسائل العملية الناشئة عن هـذه التقييمـات يف الفـرع اخلـامس أدنـاه، وسـُتعرض                    - ١٧
ريــر ُيقــدم يف دورتــه  النتــائج الكاملــة املــستمدة مــن أول تقيــيمني علــى اجمللــس التنفيــذي يف تق   

وســُيقدم التقيــيم الثالــث ليناقــشه اجمللــس يف دورتــه العاديــة األوىل . ٢٠١٣العاديــة الثانيــة لعــام 
  .٢٠١٤ لعام

  
  التقييمات الالمركزية    

ُتستخدم التقييمـات الالمركزيـة لتقيـيم املـسائل اهلامـة علـى املـستوى الربنـاجمي، وهـي                     - ١٨
ــة يف متاب  ــالغ األمهي ــؤدي دورا ب ــائج     ت ــى النت ــة اإلدارة القائمــة عل ــاء ثقاف ــدم احملــرز وبن ــة التق . ع

وُيجري هذه التقييمات مقيمون خارجيون مستقلون وتديرها املكاتب الربناجميـة بالتـشاور مـع              
ورغـم اسـتمرار وجـود بعـض التحـديات يف           . األطراف املعنية الوطنية ووكاالت األمم املتحدة     

 تظهر أوجه حتسن واعـدة يف ختطـيط   ٢٠١٢املنجزة يف عام  جمال التقييم، فإن زيادة التقييمات      
  ). انظر الشكل األول أدناه(التقييم على نطاق هيئة األمم املتحدة للمرأة 

وتضع هيئة األمم املتحـدة للمـرأة خططـا وميزانيـات للتقيـيم مـن خـالل خطـة التقيـيم                       - ١٩
لـة للرصـد والتقيـيم     املؤسسي النصف سنوية ومن خالل خطط المركزيـة نـصف سـنوية متكام            

 خطــة، ممــا يــدل علــى ٥٥، وضــعت املكاتــب القطريــة واإلقليميــة ٢٠١٢ويف عــام . والبحــث
  .االلتزام بتخطيط أنشطة الرصد والتقييم والبحث

ــا٢٩، كــان قــد مت إجنــاز  ٢٠١٣مــارس /ويف آذار  - ٢٠ ــة .  تقييمــا المركزي وكانــت التغطي
، )سـتة (، تليها آسيا واحمليط اهلـادئ       )سبعة(ربية  ويف الدول الع  ) سبعة(األوسع نطاقا يف أفريقيا     

، وتقيـيم   )ثالثـة (، وأوروبـا وآسـيا الوسـطى        )مخـسة (وأمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب        
وكان أحد عشر تقييما من العـدد اإلمجـايل         . واحد على مستوى املقر، بقيادة شعبة السياسات      
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)  تقييمـا  ٥٩(غ معدل إجناز التقييمـات املقـررة        وبل. )٣(للتقييمات الالمركزية تقييمات مشتركة   
  .٢٠١١ يف املائة يف عام ٤٠ يف املائة، مقارنة مبعدل إجناز بلغ ٤٩,١

  
  الشكل األول

  ، حبسب املنطقة اجلغرافية٢٠١٢التقييمات املقررة مقابل التقييمات املنجزة يف عام     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 زيـادة يف التغطيـة      ٢٠١٢ الالمركزية للفتـرة     كذلك تظهر البيانات املتعلقة بالتقييمات      - ٢١

، مبــا يف ذلــك )ســتة(، واملــسائل الــشاملة لعــدة قطاعــات  )ســتة(املواضــيعية للعنــف ضــد املــرأة  
، يليهـا التخطـيط وامليزنـة       )ستة(التقييم املشترك بشأن املساواة بني اجلنسني والقيادة واحلوكمة         

  ). ثالثة(، والسالم واألمن )أربعة(ي ، والتمكني االقتصاد)أربعة(على الصعيد الوطين 
  

  تنمية قدرات التقييم وضمان اجلودة  -دال   
واصل مكتب التقييم تعزيز التقييم الداخلي وبناء ثقافة تعزز اسـتخدام التقيـيم والـتعلم                 - ٢٢

، أجـرى املكتـب استقـصاءا الحتياجـات الرصـد والتقيـيم للوقـوف               ٢٠١٢ويف عام   . واملساءلة
اليــة ملــوظفي هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف جمــال الرصــد والتقيــيم واإلدارة  علــى القــدرات احل

كمـا عقـد مكتـب التقيـيم        . القائمة على النتائج وعلى ما يتمتعون به مـن معرفـة هبـذه اجملـاالت              
 يتبعهــا الــيتوأخــريا، نقّــح املعــايري . دورات تدريبيــة لتحــسني القــدرة الداخليــة يف جمــال التقيــيم

__________ 
 . تقييمات مشتركة مع صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية٦ تقييما مشتركا، كان هناك ١١من أصل   )٣(  
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ر من أجل حتسني نوعية التقييمات الالمركزية واملؤسسية ومصداقيتها، بنـاء علـى             لتقييم التقاري 
  . ٢٠١٢استعراض للتقييم أجنز يف عام 

  
  نتائج االستقصاء الذي أُجري للوقوف على احتياجات الرصد والتقييم    

 يف املائـة مـن اجمليـبني يعلمـون بوجـود دليـل هيئـة األمـم                 ٣٠أظهر االستقصاء أن نسبة       - ٢٣
دليـل املـدير إلجـراء تقيـيم مـراع للمـساواة بـني              ”ملتحدة للمرأة املتاح على اإلنترنت واملعنون       ا

 يف املائــة مــن املــوظفني مل يــشاركوا قــط يف أي   ٦٠، وأن نــسبة “اجلنــسني وحقــوق اإلنــسان 
حمدوديـة  ) أ: (ومشلـت التحـديات الرئيـسية الـيت حـددها اجمليبـون مـا يلـي          . تدريب على التقيـيم   

حمدوديـة الوقـت املتـاح للمـوظفني     ) ب(وظفني وخـرباهتم يف جمـال الرصـد والتقيـيم؛          معارف امل 
  .االفتقار إىل الوضوح يف حتديد املسؤوليات والعمليات) ج(للرصد والتقييم؛ 

ويف حالة اإلدارة القائمة على النتائج، ينبغـي أن تركـز التحـسينات علـى فهـم عناصـر                     - ٢٤
أمــا يف مــا يتعلــق بتعزيــز قــدرات التقيــيم، فقــد أشــار . واتــهسلــسلة النتــائج ومبــادئ الرصــد وأد

اجمليبــون علــى االستقــصاء إىل ضــرورة أن تكــون التقييمــات مراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية وأن 
  .يتم نشرها على نطاق واسع

وعموما، أظهرت نتائج االستقصاء احلاجة إىل حتـسني وتوسـيع نطـاق اخلـربة يف جمـال                   - ٢٥
.  صــفوف مــوظفي هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وإىل تعزيــز النــشر الــداخلي الرصــد والتقيــيم يف

وجيري حاليا معاجلة هذا من خالل تصميم برنامج للتدريب علـى التقيـيم يراعـي املـساواة بـني                   
وقـد ازداد عـدد أعـضاء شـبكة التقيـيم العـاملي الـيت يـديرها مكتـب               . اجلنسني وحقوق اإلنسان  

  .٢٠١٢ عضوا يف عام ١٢٤ إىل ٢٠١١ عضو يف عام ١٠٠التقييم من 
  

  تعزيز قدرات التقييم الداخلية    
املتخصـصني يف جمـال     ب، مت توحيد دعم اخلرباء عن طريق االسـتعانة          ٢٠١٢خالل عام     - ٢٦

ل تعزيــز التقيــيم علــى الــصعيد اإلقليمــي وعقــد دورات تدريبيــة وتــوفري املــوارد التقنيــة مــن أجــ  
  .قدرات التقييم الداخلية

دت مثانيــة عــشرة دورة تدريبيــة مشلــت حلقــات عمــل عــن اإلدارة القائمــة علــى   وُعقــ  - ٢٧
 ٢٠١٢النتــائج ودورات تدريبيــة مــشتركة بــني الوكــاالت وحلقــات دراســية شــبكية يف عــام    

ويـشكل  .  من موظفي هيئة األمم املتحدة للمرأة وشركائها       ٦٠٩مبشاركة نشطة من أكثر من      
وحــضر . ٢٠١١ يف املائــة باملقارنــة مــع عــام  ١٠٠ هــذا زيــادة يف املــشاركني تتجــاوز نــسبتها 

دوريت تدريب مشتركتني بني الوكاالت يف منطقة احمليط اهلادئ وجنوب شرق آسيا وجنـوب              
 مشاركا، كما حضر حلقة عمل عن نـشر التقيـيم عقـدت يف جنـوب آسـيا       ٧٠آسيا أكثر من    
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 اســتفادت منطقتــا كمــا.  مــشاركا مــن قطاعــات خمتلفــة يف مجيــع أحنــاء املنطقــة  ٩٠أكثــر مــن 
أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب أيضا من العديد من الـدورات التدريبيـة بـشأن                

ومــن املقــرر عقــد . إدراج األبعــاد املتــصلة حبقــوق اإلنــسان واملــساواة بــني اجلنــسني يف التقيــيم  
وظيـف متخصـصني   دورات تدريبية يف الدول العربية وأوروبا وآسـيا الوسـطى مبجـرد أن يـتم ت               

  .اإلقليميالصعيد يف التقييم على 
  اجلدول الثاين 

شركاء وموظفـو هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة الـذين مت تدريبـهم يف جمـال التقيـيم واإلدارة القائمـة علـى                       
  ٢٠١٢النتائج يف عام 

  
  املنطقة  

  أفريقيا  األشخاص الذين مت تدريبهم
أمريكا الالتينية ومنطقـة    

  الدول العربية  يبالبحر الكاريـ
ــيا واحملـــيط  آسـ

  اهلادئ
ــا وآســيا   أوروب

  اجملموع  الوسطى

ــة األمــــم     ــو وشــــركاء هيئــ موظفــ
  ٦٠٩  ٣١  ٣٩٣  صفر  ٩٥  ٩٠  املتحدة للمرأة

    
، ُوضعت قائمة املرشحني املقبولني لتـويل مهـام خـرباء استـشاربني يف              ٢٠١٢ويف عام     - ٢٨

يد اخلـرباء يف مـسائل التقيـيم واملـساواة بـني اجلنـسني               لتحد )٤(املسائل اجلنسانية وشؤون التقييم   
ــة   ــم    . إلجــراء التقييمــات املؤســسية والالمركزي ــست لألم ــة ال والقائمــة متاحــة باللغــات الرمسي

وسيــساعد هــذا .  طلــب مــن مجيــع أحنــاء العــامل ٣٠٠املتحــدة، وقــد ورد إليهــا مــا يربــو علــى  
هبـــا هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة يف اهلـــام علـــى دعـــم الواليـــة الفريـــدة الـــيت تـــضطلع  املـــورد
  .التقييم جمال

  
  النتائج املستمدة من استعراض التقييم : نوعية تقارير التقييم    

، جـرى   ٢٠١٣مـارس   /يف إطار استعراض التقييم الذي أجراه مستشار خارجي يف آذار           - ٢٩
، )٥(رى تقييمهـا   تقريـرا جـ    ١٨وأظهرت النتائج أنـه مـن بـني         . تقييم نوعية التقييمات الالمركزية   

علـى  ) تقـارير  تـسعة ( يف املائة    ٥٠، و “ممتاز”ير  على تقد )  تقارير ٧( يف املائة    ٣٩حصلت نسبة   
). الـشكل الثـاين أدنـاه    انظـر (“ متوسـط ”علـى تقـدير   ) قريـران ت( يف املائـة    ١١و  “ جيد”تقدير  

  .“ضعيف جدا”أو “ ضعيف”على تقدير ومل حيصل أي تقرير تقييم 
  

__________ 
 .https://evaluationroster.unwomen.org: /متاح على الرابط  )٤(  
 تقييمـا مـشتركا وبالتـايل مل ُتـدرج نتائجهـا يف عمليـة التقيـيم                 ١١ تقييما مت إجنازه، كان هنـاك        ٢٩من أصل     )٥(  

 .الداخلية جلودة التقييمات اليت جتريها هيئة األمم املتحدة للمرأة
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  الشكل الثاين
  ودة تقارير التقييم الصادرة عن هيئة األمم املتحدة للمرأةج    

  
  
  
  
  
  
  
  

ــائج اســتعراض التحلــيالت الــذي جــرى يف عــام       - ٣٠ ــة بنت ميثــل هــذا تغــريا ملحوظــا مقارن
وبني التقرير الذي أُعد عن مهمة التقييم الـيت تـضطلع هبـا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة            .٢٠١١

 تقـارير  ٣ تقريـرا مـن تقـارير التقيـيم، حـصل         ١٥أصـل   أنـه مـن     ) UNW/2012/8 (٢٠١١لعام  
، “جيــد”و تقريــر واحــد علــى تقــدير “ جيــد جــدا” علــى تقــدير ٥، و “ممتــاز”علــى تقــدير 

 تقــارير علــى ٣ و“ ضــعيف”، وتقريــر واحــد علــى تقــدير “متوســط”وتقريــران علــى تقــدير 
  .“ضعيف جدا”تقدير 

  
  ها من أجل حتسني األداءاستخدام التقييم واإلعالن عن نتائجه ونشر  -هاء   

امتثاال لسياسة التقييم واستنادا إىل توصيات مراجعي احلـسابات، وضـعت هيئـة األمـم          - ٣١
ــع        ــع مــسار التقييمــات علــى الــصعيد العــاملي مــن أجــل تتب املتحــدة للمــرأة نظــام املــساءلة وتتب

تجـزأ مـن عمليـة      استخدام التقييم، وكفالة أن تصبح املعارف املكتسبة من التقييمات جزءا ال ي           
وتعـد ردود اإلدارة علـى عمليـات التقيـيم عناصـر            . التعلم التنظيمي هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة        

رئيسية من النظام الذي يوفر آلية للمساءلة والذي ميكّن هيئة األمم املتحدة للمـرأة مـن حتـسني             
  . ٢٠١٣ عام وسينفذ النظام تنفيذا كامال يف. أدائها ونوعية براجمها واستراتيجياهتا

وعمــال باخلطــة االســتراتيجية هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، جيــب أن تتــضمن مجيــع           - ٣٢
، تــضمنت ٢٠١٢وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير لعــام . التقييمــات املنجــزة ردا مــن اإلدارة

ممتاز
جيد
متوسط
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ــسبة  ــة    ٩٣ن ــع التقييمــات الالمركزي ــن مجي ــة م ــن أصــل  ٢٦( يف املائ ــن اإلدارة، ) ٢٩ م ردا م
  .)٦(٢٠١١ يف املائة يف عام ٦٢ل زيادة مقارنة بنسبة ميث مما
. وأجــرى مكتــب التقيــيم حتلــيال لتحديــد أكثــر املواضــيع تكــرارا يف توصــيات التقيــيم    - ٣٣

ضـرورة أن تأخـذ هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة             )  يف املائـة   ٣٨(وحدد أكثر من ثلث التوصـيات       
  . ابنهج أكثر استراتيجية وأن حتدد األولويات يف عمله

ومشلـــت املواضـــيع املتكـــررة األخـــرى ضـــرروة حتديـــد الـــشراكات علـــى حنـــو أكثـــر     - ٣٤
، وضــرورة تعزيــز جهــود بنــاء القــدرات الــيت يــضطلع هبــا الــشركاء  ) يف املائــة١٤(اســتراتيجية 

ــة١٢( ــيم     ) يف املائ ــائج، مبــا يف ذلــك الرصــد والتقي ــز اإلدارة القائمــة علــى النت ، وضــرورة تعزي
  ).يف املائة ١٠(

 إجـراء   ٤٣١ومشلت ردود اإلدارة التعهد بالتزامات هليئة األمم املتحـدة للمـرأة باختـاذ                - ٣٥
أن نـسبة اإلجـراءات الـيت        ويـبني النظـام   . من أجل تنفيذ التوصيات املنبثقة عن عمليات التقيـيم        

ــا بلغـــت    ــن إجنازهـ ــغ عـ ــذها   ٣٢أُبلـ ــري تنفيـ ــيت جيـ ــراءات الـ ــة، واإلجـ ــة، ١٠ يف املائـ  يف املائـ
 يف ١٧ يف املائــة، واإلجــراءات الــيت مل ُيباَشــر بتنفيــذها  ٢٧ءات الــيت بوشــر بتنفيــذها  اإلجــراو

 يف املائــة، ممــا يــدل علــى إحــراز تقــدم جيــد بــشأن ١٥املائــة، واإلجــراءات الــيت تــأخر تنفيــذها 
  .استخدام النتائج املستمدة من التقييمات

    
م بــشأن املــساواة بــني  التنــسيق علــى نطــاق املنظومــة فيمــا يتعلــق بــالتقيي     -ثالثا   

  اجلنسني ومتكني املرأة
أنشأت اجلمعية العامـة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة لتعزيـز اجلهـود الـيت تبـذهلا منظومـة                        - ٣٦

وتضطلع هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة       . األمم املتحدة يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة        
ودعـت  . علـى نطـاق املنظومـة يف جمـال العمـل هـذا            بدور قيادي على صعيد التنسيق واملـساءلة        

ــا   ــة، يف قراره ــيت      ٦٧/٢٢٦اجلمعي ــة ال ــشطة التنفيذي ــسياسة األن ــشامل ل ــشأن االســتعراض ال  ب
تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل تعزيـز دورهـا                 

  .وخاصة عن طريق التقييم
  

__________ 
حـدة للمـرأة، بالنيابـة     وقـد قامـت هيئـة األمـم املت        . مثة تقييم مشترك بني الوكاالت ال يتضمن ردا مـن اإلدارة            )٦(  

عن الوكاالت األخرى التابعة لألمـم املتحـدة، بـإدارة التقيـيم املـشترك للـسنتني األولـيني لتنفيـذ االسـتراتيجية             
ــة املتعلقــة مبكافحــة العنــف اجلنــساين يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة       ــتم تقيــيم    . الوطني ونظــرا ألنــه مل ي

 .لن يكون هناك رد من إدارة هذه اهليئةأنشطة هليئة األمم املتحدة للمرأة،  أي
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  ني اجلنسني من خالل فريق األمم املتحدة املعين بالتقييمتعزيز املساواة ب  -ألف   
يعــد اســتمرار القيــادة واملــشاركة يف فريــق األمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم وســيلة بالغــة    - ٣٧

األمهية لإلسهام يف اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة يف جمـال التنـسيق واملـساءلة بـشأن املـساواة                   
، اضـطلعت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة بـدور قيـادي يف فريــق        ٢٠١٢ويف عـام  . بـني اجلنـسني  

ــسان ضــمن         ــوق اإلن ــسني وحق ــني اجلن ــساواة ب ــة بامل ــاد املتعلق ــاج األبع ــيم، فواصــلت إدم التقي
  :واضطلعت اهليئة بدور حموري يف اجملاالت التالية. التوجيهات الفنية املقدمة بشأن التقييم

م املتحــدة املعــين بــالتقييم يف عــام    تــرأس رئــيس مكتــب التقيــيم فريــق األمــ       )أ(  
؛ وساهم يف التقييم املستقل ملبادرة توحيـد أداء األمـم املتحـدة بوصـفه عـضوا يف فريـق                    ٢٠١٢

اإلدارة؛ وأسدى املشورة إلجناز االسـتعراض الـشامل لإلطـار املؤسـسي القـائم لتقيـيم األنـشطة           
لـى نطـاق املنظومـة، وذلـك علـى          التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة املتحـدة مـن أجـل التنميـة ع             

ــصوص عليــ   ــة   النحــو املن ــة العام ــرار اجلمعي ــدول    ٦٤/٢٨٩ه يف ق ــداوالت ال ــدعم مل ــدم ال ؛ وق
  األعضاء بشأن التقييم خالل االستعراض الشامل للسياسات الذي جيرى كل أربع سنوات؛

يف إطــار مــن الــشراكة الوثيقــة مــع مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان      )ب(  
كاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة، كانت هيئة األمم املتحدة للمـرأة شـريكة يف قيـادة          وتسع و 

عملية إجناز وضع التوجيهات الشاملة ملنظومة األمم املتحدة لعرض املنهجيات الكفيلـة مبعاجلـة              
  األبعاد املتصلة باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان يف جمال التقييم؛

ملتحـدة شـريكة يف قيـادة تنميـة قـدرات التقيـيم الوطنيـة مـن                 كانت هيئة األمم ا     )ج(  
  املبادرات؛ عميم مراعاة املنظور اجلنساين يف وكفالة البدء بتEvalPartnersخالل إطالق مبادرة 

كفلت هيئة األمم املتحدة للمرأة أن تتضمن مجيع التوجيهات إشـارة إىل هنـج             )د(  
 بــني اجلنــسني فيمــا يتعلــق بكيفيــة إجــراء تقييمــات  التقيــيم املراعيــة حلقــوق اإلنــسان واملــساواة 

  .للعمل املعياري، وكيفية إجراء تقييمات مشتركة وتقييمات لألثر
  

ــم         -باء    ــى صــعيد التقييمــات يف األم ــسني عل ــني اجلن ــساواة ب ــالغ عــن امل ــة اإلب مواءم
  املتحدة وتعزيز التقييمات املشتركة

  ومة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةالتقييم يف إطار خطة العمل على نطاق املنظ    
قادت هيئة األمم املتحدة للمرأة عملية وضع خطة العمـل علـى نطـاق املنظومـة بـشأن                    - ٣٨

املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة باعتبارهـا إطـارا للمـساءلة يـتعني تنفيـذه بـشكل كامـل مـن                
ــائي    ــم املتحــدة اإلمن ــاز األم ــيت  . جانــب جه ــستلزم اخلطــة، ال ــا اجمللــس الرؤســاء   وت ــق عليه  واف

التنفيذيني يف منظومة األمم املتحـدة املعـين بالتنـسيق، أن تلـيب التقييمـات الـيت جتريهـا وكـاالت                     



UNW/2013/4
 

14 13-31730 
 

األمــم املتحــدة القواعــد واملعــايري املتــصلة باملــسائل اجلنــسانية الــيت حــددها فريــق األمــم املتحــدة 
  .اة املنظور اجلنساين يف التقييماملعين بالتقييم وأن تعكس تطبيق التوجيهات بشأن مراع

واضطلع مكتب التقييم التابع هليئة األمم املتحـدة للمـرأة بـدور نـشط يف وضـع سـجل                 - ٣٩
وقـد حظـي    . للتقييم ويف مواءمة وتنسيق اإلبالغ على نطاق املنظومة مع مؤشرات أداء التقيـيم            

م املتحدة، الـيت تـشكل فريـق    هذا بتأييد رؤساء الوحدات املعنية بالتقييم يف مجيع منظمات األم    
  .٢٠١٣ة املعين بالتقييم، يف عام األمم املتحد

  
  التقييم املشترك    

يعّرف التقييم املشترك على أنه تقيـيم تتـشارك يف إجرائـه وإدارتـه هيئـة األمـم املتحـدة                      - ٤٠
د وأثبتـت اهليئــة، امتثـاال لواليتـها يف جمــال تعزيـز جهــو    . للمـرأة مـع منظمــة واحـدة علـى األقــل    

التنـــسيق والتقييمـــات املـــشتركة علـــى صـــعيد منظومـــة األمـــم املتحـــدة، التزامهـــا مـــن خـــالل  
 تقييما من التقييمات الالمركزيـة الـيت أجريـت يف عـام       ٢٩ من أصل    ١١املشاركة هبمة يف     )أ(

قيادة إجراء تقييم مؤسسي مشترك بشأن الربامج اجلنسانية املشتركة مع أربعـة            ) ب( ؛   ٢٠١٢
وتترافــق زيــادة انتــشار التقييمــات  . مــم املتحــدة وحكــوميت إســبانيا والنــرويج  مــن كيانــات األ

  .املشتركة مع زيادة الربامج املشتركة والشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين
  

املعارف القائمة على األدلة املتاحة على شـبكة      : بوابة تقييم املساواة بني اجلنسني      -جيم   
  اإلنترنت

، ٢٠١٢، الـيت أطلقـت رمسيـا يف هنايـة عـام      يـيم املـساواة بـني اجلنـسني    أنشئت بوابـة تق    - ٤١
 ومتاشيا مع الوالية العامة هليئـة األمـم       ٢٠١١/٦استجابة لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      

املبـادرات الـيت    باملتحدة للمرأة اليت تنص علـى أن تكـون اهليئـة مبثابـة مركـز للمعـارف املتـصلة                    
 وتشكّل البوابة أداة لتعزيز وتـشجيع تبـادل النتـائج           .)٧(نسني ومتكني املرأة  تعزز املساواة بني اجل   

ــسياسات       ــسترشد هبــا ولتحــسن وضــع ال ــالتقييم لكــي ُي ــصلة ب واالســتنتاجات والتوصــيات املت
  .والربامج يف جمال املساواة بني اجلنسني

أغلبيتـها   تقريـرا، قُـدمت      ٢٩١، كانت قاعـدة البيانـات تتـضمن         ٢٠١٢ويف هناية عام      - ٤٢
وتركـز التقييمـات علـى    ). انظر الـشكل الثالـث أدنـاه   (من كيانات تابعة ملنظومة األمم املتحدة     

ويتبّنــى بعــض التقييمــات . مجيــع منــاطق العــامل، وقــد ورد معظمهــا مــن آســيا واحملــيط اهلــادئ  
 كـذلك متكّـن البوابـة مـن تـصنيف الوثـائق حبـسب             ). انظر اجلدول الثالث أدنـاه    (منظورا عامليا   

__________ 
 .http://genderevaluation.unwomen.org/Reports/Default.aspxانظر   )٧(  
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وُصـنفت غالبيـة التقـارير علـى أهنـا          . اجملاالت االهتمـام احلامسـة احملـددة يف منـهاج عمـل بـيجني             
، وهـو   ٦، يليها اجملـال     ) تقارير ١٠٧(، وهو اآلليات املؤسسية للنهوض باملرأة       ٨متصلة باجملال   

  ). تقريرا٥٣(املرأة واالقتصاد 
  

  الشكل الثالث
  ابة حبسب املنظمةتقييمات املساواة بني اجلنسني يف البو    

  
  

  
  
  
  
  
      

  اجلدول الثالث
  ٢٠١٢تقييمات املساواة بني اجلنسني حبسب املنطقة، هناية عام     

  
  التقييمات  املنطقة

  ٤٤  أفريقيا
  ٢٨  األمريكيتان ومنطقة البحر الكارييب

  ٢٤  الدول العربية
  ٧٧  آسيا واحمليط اهلادئ

  ٣١  أوروبا وآسيا الوسطى
  ١٢  اطقالشاملة لعدة من

  ٧٥  العاملية
  ٢٩١  اجملموع  

    

13%

13%

9%

3%

62%

Academia, non-governmental
organization, research institution

Bilateral development agency

Intergovernmental entity

Multilateral Development Bank

UN

األوساط األكادميية، املنظمات غري
مؤسسات البحوث احلكومية،

وكاالت التنمية الثنائية

الكيانات احلكومية الدولية

املصرف اإلمنائي املتعدد

األمم املتحدة
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  دعم قدرات التقييم الوطنية واإلقليمية  - رابعا  
قامت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة، مدفوعـة مببـادئ امللكيـة الوطنيـة وتطـوير القـدرات                      - ٤٣

الوطنيــة، مبقاربــة تنميــة قــدرات التقيــيم مــن خــالل إقامــة الــشراكات والــشبكات مــع رابطــات 
بكات اإلقليمية واملنظمات الفكرية واملؤسسات البحثيـة ووكـاالت األمـم املتحـدة            التقييم والش 

الوكاالت من أجل القيام على حنو فعال بتعزيز األخذ بُنهج تراعـي املـساواة بـني اجلنـسني إزاء                
وواصـل مكتـب التقيـيم، يف إطـار جهـوده املبذولـة يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر                      . التقييم

قامة الشراكات مع الفريق العامل التابع للشبكة اإلقليمية للرصـد والتقيـيم واملنهجـة           الكارييب، إ 
ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب مــن أجــل تيــسري تبــادل املعــارف بــشأن التقييمــات   

ــة    ــا، نــتج عــن  . املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان واملــساواة بــني اجلنــسني يف أمريكــا الالتيني ويف أفريقي
ع الشبكة األفريقية ملقيِّمي املسائل اجلنسانية والتنمية وضع دورات تدريبية للنـاطقني            الشراكة م 

نكليزيــة وبالفرنــسية تتعلــق بالتقييمــات املراعيــة حلقــوق اإلنــسان واملــسائل اجلنــسانية يف         باإل
ــدى     ــا ويف منت ــا وكيني ــا فاســو وغان ــدEvalPartnersبوركين ــذلك، ازدادت  .  يف تايلن ونتيجــة ل

وتتـضمن  .  عضوا جديدا  ٤٣ مبقدار    املسائل اجلنسانية والتنمية   بكة األفريقية ملقيِّمي  عضوية الش 
.  بلـدا أفريقيـا مـن البلـدان الناطقـة باإلنكليزيـة وبالفرنـسية           ٢٦ عـضوا مـن      ١١٤الشبكة حاليا   

ــسية    ــسخة الفرن ــشبكة الن ــا أصــدرت ال ــة حل   كم ــيم املراعي ــة أدوات الرصــد والتقي ــوق جملموع ق
  . اجلنسايناإلنسان واملنظور

وعلى الصعيد العاملي، شاركت هيئة األمم املتحدة للمـرأة باعتبارهـا شـريكا أساسـيا يف               - ٤٤
، وهي شراكة مبتكرة مع املنظمات التطوعية للتقييم املهين وكيانات األمـم            EvalPartnersمبادرة  

ويتمثــل . ملــديناملتحــدة والوكــاالت املاحنــة الثنائيــة، هتــدف إىل تعزيــز قــدرات منظمــات اجملتمــع ا
 يف تعزيز قـدرات املنظمـات التطوعيـة للتقيـيم املهـين علـى املـشاركة                 EvalPartnersهدف مبادرة   

على حنو اسـتراتيجي يف عمليـات التقيـيم الوطنيـة، واملـسامهة يف حتـسني نظـم وسياسـات التقيـيم                      
  .اليت تقودها البلدان واليت تركز على اإلنصاف واملراعية للمساواة بني اجلنسني

وجنحت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف الدعوة إىل اإلدراج االسـتراتيجي للمـساواة بـني        - ٤٥
، مما أسفر عن إنشاء فرقة العمـل املعنيـة      EvalPartnersاجلنسني ضمن األولويات العملية ملبادرة      

ويكـرس  . بتنسيق هـذه اجلهـود، الـيت سـتكون هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة شـريكة يف رئاسـتها                     
 القيم الرئيسية املتمثلة يف اإلنـصاف واملـساواة         EvalPartners التابع ملبادرة    )٨(عالن شيانغ ماي  إ

  .بني اجلنسني والعدالة االجتماعية باعتبارها مبادئ أساسية للتقييم
__________ 

: ميكن االطالع عليه على الرابط التايل  )٨(  
http://mymande.org/sites/default/files/Declaration_evalpartners_English.pdf. 
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  أبرز النتائج والدروس املستفادة من التقييمات  -خامسا  

ادة مـن عمليـات التقيـيم املؤسـسية الـيت           يوجز هذا الفرع أبرز النتائج والدروس املـستف         - ٤٦
. ، وحيــدد النتــائج الرئيــسية املستخلــصة مــن التقييمــات الالمركزيــة      ٢٠١٢أُجريــت يف عــام  

وبــالنظر إىل حمدوديــة عــدد التقييمــات، ينبغــي أن تعتــرب النتــائج جمــرد أمثلــة عــن العمــل الــذي     
وتـرد  . ذي تقـوم بـه هـذه اهليئـة    تضطلع به هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة ال ممثّلـة جملمـل العمـل الـ                

  .قائمة بالتقييمات الالمركزية يف املرفق األول
  

  التقييمات املؤسسية  -ألف   
كمــا لــوحظ يف الفــرع األول أعــاله، مل تكــن التقييمــات املؤســسية الثالثــة الــيت مت           - ٤٧

ملـسائل  وبالتـايل، فـإن أبـرز ا      .  قد أُجنزت عند صياغة هذا التقريـر       ٢٠١٢االضطالع هبا يف عام     
 وسـيعرض مكتـب التقيـيم     . الناشئة عن التقييمات والدروس الرئيسية املستفادة منها مبينة أدنـاه         

 ٢٠١٣نتائج التقييمـات املؤسـسية لينظـر فيهـا اجمللـس التنفيـذي يف دورتـه العاديـة الثانيـة لعـام                       
  .٢٠١٤ودورته العادية األوىل لعام 

  
  ساواة بني اجلنسني يف منظومة األمم املتحدةالتقييم املشترك للربامج املشتركة بشأن امل    

على النحـو املـبني يف الفـرع الثالـث أعـاله، قـادت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة التقيـيم                          - ٤٨
املشترك للربامج املشتركة بشأن املـساواة بـني اجلنـسني يف منظومـة األمـم املتحـدة، وهـو جهـد                     

ــائي واليو    ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــسكان   تعــاوين مــع برن ــسيف وصــندوق األمــم املتحــدة لل ني
وركـز التقيـيم علـى الـربامج        . وصندوق األهداف اإلمنائية لأللفيـة وحكـوميت إسـبانيا والنـرويج          

املشتركة املنفذة على الصعيد القطري واملتعلقة باملساواة بـني اجلنـسني؛ وسيـصدر تقريـر تقيـيم                 
  .)٩(٢٠١٣أكتوبر /توليفي هنائي يف تشرين األول

عّد اهليكل اإلداري املنشأ واإلرادة الـسياسية وحتديـد األولويـات فيمـا بـني الـشركاء         وُي  - ٤٩
وأجــرى التقيــيَم فريــُق تقيــيم خــارجي مــستقل، وأداره فريــق   . عوامــل متكينيــة رئيــسية للتقيــيم 

تتـألف مـن    (وقامـت جلنـة توجيهيـة       . إلدارة التقييم يتألف من مكاتب التقيـيم التابعـة للـشركاء          
واملقــر واألفرقــة املرجعيــة الوطنيــة بتقــدمي مــدخالت وتعليقــات تتــصل بعمليــة    )ينكبــار املــدير

  .التقييم، وبتوفري الدعم الستخدام النتائج

__________ 
: افية عــن التقيــيم، مبــا يف ذلــك االختــصاصات، علــى الــرابط التــايل       ميكــن االطــالع علــى معلومــات إضــ      )٩(  

http://www.unwomen.org/about-us/evaluation/ongoing-strategic-evaluations/. 
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وُيتوقــع أن ُيعــرض رد إداري مــشترك علــى الــدورة العاديــة الثانيــة للمجلــس التنفيــذي   - ٥٠
ساواة بــني اجلنــسني يف ويــشكل التقيــيم املــشترك للــربامج املــشتركة املتعلقــة باملــ  . ٢٠١٣لعــام 

  .منظومة األمم املتحدة خطوة هامة يف جمال التعاون املشترك بني الوكاالت
  

  تعزيز املشاركة على الصعيد الوطين يف التقييمات املؤسسية    
تتمثل إحدى األولويات الرئيسية ملهمة التقييم يف هيئة األمم املتحدة للمـرأة يف كفالـة                 - ٥١

، أنـشأت   ٢٠١٢ويف عام   . ج التقييم واالستفادة منها على الصعيد القطري      امللكية الكاملة لنتائ  
مجيع التقييمات املؤسـسية أفرقـة مرجعيـة وطنيـة لدراسـات احلـاالت القطريـة مـن أجـل كفالـة                      

  :مشاركة أصحاب املصلحة الوطنيني هبمة يف التقييمات
املتحـدة للمـرأة يف     مشل التقييم املواضيعي املؤسسي املتعلق مبسامهة هيئة األمـم            )أ(  

منــع العنــف ضــد املــرأة وتوســيع نطــاق الوصــول إىل اخلــدمات ســبع دراســات حــاالت قطريــة  
  ؛)الربازيل وجامايكا وغرينادا وغواتيماال واملغرب وموزامبيق واهلند(

مـــم املتحـــدة للمـــرأة يف زيـــادة  مشـــل التقيـــيم املواضـــيعي املتعلـــق مبـــسامهة األ   )ب(  
املــرأة أدوارا قياديــة يف جهــود إحــالل الــسالم واألمــن واالســتجابة اإلنــسانية وتعزيــز          تــويل

 )١٠(أفغانـستان وليربيـا وكوسـوفو     (مشاركتها يف هذه اجلهـود مخـس دراسـات حلـاالت قطريـة              
  ).وهاييت وكولومبيا
ــسني يف         )ج(   ــني اجلن ــساواة ب ــة بامل ــشتركة املتعلق ــربامج امل ــشترك لل ــيم امل مشــل التقي
ألبانيـا وكينيـا وليربيـا      (حلـاالت قطريـة     /األمم املتحـدة مخـس دراسـات حلـاالت منـاطق          منظومة  

  ).ونيكاراغوا ودولة فلسطني
وباإلضافة إىل ذلـك، انـضم موظفـو ومستـشارو مكتـب التقيـيم الـذي يـدعمون إدارة                    - ٥٢

وأدت . التقييمـــات املؤســـسية إىل أفرقـــة التقيـــيم اخلـــارجي املـــستقلة يف عـــدة زيـــارات قطريـــة
مشاركتهم إىل زيادة عدد أصحاب املـصلحة الـذين تـتم استـشارهتم، وحتـسني فهـم املعلومـات         

  .السياقية الرئيسية، وتعزيز ضمان اجلودة
ورغــم التحــديات الــيت اعترضــت كفالــة املــشاركة النــشطة لألفرقــة املرجعيــة الوطنيــة،    - ٥٣

ك الزيارات تعـزز التـشاور      كان هناك دروس مستفادة من الزيارات القطرية، مبا يف ذلك أن تل           
  . مع احلكومة واجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين هبدف تعزيز امللكية الوطنية

__________ 
 ).١٩٩٩ (١٢٤٤تفهم اإلشارات إىل كوسوفو يف سياق قرار جملس األمن   )١٠(  
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  التشجيع على تطبيق هنج نظرية التغيري    

ــة األمــم         - ٥٤ ــة هليئ ــاجلهود الربناجمي ــق ب ــة تغــيري تتعل متــت مواجهــة حتــديات يف وضــع نظري
ويـشكل هنـج نظريـة      . ٢٠١٢سية الـيت أجريـت يف عـام         املتحدة للمرأة خالل التقييمـات املؤسـ      

التغيري أداة قوية لدعم اإلدارة القائمة على النتائج، ألنه يضع افتراضات واضحة بشأن الكيفيـة                
اليت يفترض أن يعمل هبا برنامج ما وأن حيقق تغريا اجتماعيـا، عـن طريـق وضـع سلـسلة نتـائج                      

  .سطة األجل والطويلة األجلسببية بني املوارد والغايات واألهداف املتو
ويــؤدي األخــذ بنــهج قــائم علــى النظريــة إىل إجيــاد فهــم مــشترك فيمــا بــني أصــحاب      - ٥٥

وقامــت أفرقــة التقيــيم، باســتخدام . املــصلحة بــشأن الطريقــة الــيت ينبغــي أن تعمــل هبــا الــربامج 
ق، بإعـادة بنـاء     الوثائق االستراتيجية الرئيسية هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة بوصـفها نقطـة انطـال                

نظريــات التغــيري بالتعــاون مــع مــوظفي هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى الــصعيدين املؤســسي    
والقطــري يف حماولــة لتحديــد الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا للتــدخالت أن تــؤدي إىل حتقيــق النتــائج    

  .املرجوة حتديدا واضحا
  

مج ومشاريع هيئة األمـم املتحـدة       توحيد اآلليات املنهجية لتخزين املعلومات املتعلقة بربا          
  تبع هذه املعلومات واإلبالغ عنهاللمرأة وت

ــيالت        - ٥٦ ــة شــاملة وحتل مت االضــطالع، يف إطــار التقييمــات املؤســسية، بدراســات مكتبي
للحافظات لتحديد املناخ واخلصائص واالجتاهات املتصلة مببادرات هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة              

. ، والــسلم واألمــن، والــربامج اجلنــسانية املــشتركة عنــف ضــد املــرأةاالت القــضاء علــى اليف جمــ
وحــددت هــذه الدراســات االفتقــار إىل اآلليــات املنهجيــة لتخــزين املعلومــات املتــصلة بــربامج     

  .ومشاريع هيئة األمم املتحدة للمرأة باعتباره حتديا رئيسيا
بط اآليل، وهـو نظــام  فعلـى سـبيل املثـال، كـان نظـام برجميــات اجلـرب اخلطـي ذات الـض          - ٥٧

للمعلومات املالية، يف أحيان كثرية غري مكتمل، ويف الكـثري مـن احلـاالت، مل تـتمكن املكاتـب             
وأيـضا، يف عـدد مـن الـربامج واملـشاريع اإلقليميـة،       . امليدانية من توفري الوثائق التكميلية الكافية    

دة، أو التـدخالت أو النتـائج   مل توفر الوثائق املتاحة أي معلومات عـن خمصـصات امليزانيـة احملـد      
ــادرة     ) أو املنجــزة(املتوخــاة  ــذه املب ــشاركة يف ه ــدان امل ــن البل ــات  . يف كــل م ــدمت التقييم وق

غــري أن . املؤســسية مــسامهة موضــوعية يف منهجــة املعلومــات الربناجميــة يف جمــاالت التحليــل       
ضـع نظـام مؤسـسي    الدالئل تشري إىل ضـرورة أن تـويل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة األولويـة لو                

وسيؤدي وضـع هـذا     . ملنهجة املعلومات املتصلة بالربامج واملشاريع وللرصد واإلبالغ الشاملني       
  .ل على معلومات تقييمية أكثر دقةالنظام إىل دعم احلصو
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النتائج واالسـتنتاجات  : املسامهة يف النتائج اإلمنائية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني    -باء   

  تقييمات الالمركزية اليت جتريها هيئة األمم املتحدة للمرأةاملستمدة من ال
  كفالة امللكية الوطنية    

  :النتائج واالستنتاجات املتعلقة بكفالة امللكية الوطنية هي  - ٥٨
  الدروس املستفادة   )أ(  
لكي تكفل هيئة األمم املتحدة للمرأة الالزمة امللكية الوطنية، جيب أن تـستند                 

 إىل الـسياق الـوطين، وأن متثـل آراء قطـاع واسـع النطـاق مـن اجملتمـع،                    اجلهود املبذولة 
  وأن تقوم على العمليات التشاركية واملنطلقة من دوافع وطنية؛ 

  النتائج اإلجيابية  )ب(  
تبيَّن أن عمل هيئة األمم املتحـدة للمـرأة يتـسق باسـتمرار مـع الـسياق الثقـايف                     ‘١’  

األولويـات الوطنيـة والعامليـة للـدول        الـوطين ومـع      االقتـصادي  - واالجتماعي
املتعلـق ببنـاء القـدرات يف        فعلى سبيل املثال، كشف تقييم الربنـامج      . األعضاء

جمال املساواة بني اجلنـسني يف احلوكمـة ومحايـة حقـوق املـرأة يف الـسودان أن                  
هيئة األمم املتحدة للمرأة راعـت البيئـة الـسياسية املـتغرية ولبـت االحتياجـات                

 إىل أول انتخابــات متعــددة ٢٠١٠لــسودان، إذ اســتجابت يف عــام القطريــة ل
  األحزاب جترى منذ عشرين عاما عرب وضع مشاريع لالنتخاب واالستفتاء؛

حددت التقييمـات أمثلـة للكيفيـة الـيت قامـت هبـا هيئـة األمـم املتحـدة بفعاليـة                       ‘٢’  
صــليني بإشــراك اجملتمــع املــدين، والفئــات الــسكانية الــضعيفة مثــل الــسكان األ 

اإليـدز، واحلكومـة، لكفالـة األخـذ        /واملصابات بفريوس نقص املناعـة البـشرية      
فعلـى سـبيل املثـال، حـدد تقيـيم الربنـامج          . بنهج مـدفوع باألولويـات الوطنيـة      

املتعلق حبماية سبل املعيشة والتمكني املـستدام للمجتمعـات الـضعيفة والريفيـة             
ــةاألرض ال(وجمتمعــات الالجــئني يف وادي األردن  اســتخدام ) فلــسطينية احملتل
وبــدأ هــذا النــهج مبرحلــة التــصميم مــن  . تقنيــات الــتمكني التــشاركية واحملليــة

خــالل إشــراك أصــحاب املــصلحة يف حتديــد االحتياجــات ومت إضــفاء الطــابع   
املؤســـسي عليـــه مـــن خـــالل وضـــع هيكـــل إلدارة الربنـــامج، وهـــو املنتـــدى   

  االستشاري الوطين؛
  التحديات  )ج(  
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 عدة تقييمات التحديات الـيت تعتـرض كفالـة ملكيـة بعـض أصـحاب                 حددت  ‘١’  
. املــصلحة باعتبارهــا حتــديات رئيــسية أمــام املــضي قــدما يف جــدول األعمــال  

للجهــود دون اإلقليميــة املبذولــة إلهنــاء  فعلــى ســبيل املثــال، تــبني مــن تقيــيمني
ــا ويف شــرق        ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة االقت ــرأة يف اجلماع ــف ضــد امل العن

أنــه رغــم اتــساق الــربامج مــع  ريقيــا ومنطقــة القــرن األفريقــي دون اإلقليميــةأف
األولويــات الوطنيــة وارتباطهــا الوثيــق بعمليــات ختطــيط التنميــة الوطنيــة، فــإن 

  ة الوطنية حمدودة؛يمشاركة املؤسسات احلكوم
يف حــني أن تقيــيم الربنــامج املتعلــق بــالتمكني االقتــصادي للمــرأة عــن طريــق      ‘٢’  

إمكانية العمل يف مجهورية مولدوفا حقق مستوى عاليا مـن امللكيـة مـن       زيادة  
جانب مكتب رئيس الوزراء، تبني أن مستوى امللكية علـى الـصعد التنفيذيـة،             

مليـة  من قبيل الصعيد الوزاري وصعيد اجملتمع املدين، غري كاف بالنسبة إىل ع           
  .مدفوعة باألولويات الوطنية

  
  وة سائرة على الطريق الصحيحالتوعية من خالل جهود الدع    

  :النتائج واالستنتاجات فيما يتعلق بالتوعية من خالل جهود الدعوة هي  - ٥٩
  النتائج اإلجيابية    
أشارت عدة تقييمـات إىل قـدرة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى النجـاح يف               ‘١’  

ساواة هتيئة بيئة مؤاتيـة إلضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى االلتزامـات املتعلقـة باملـ               
وبّين التقييم املواضـيعي للمـشاريع الراميـة إىل إهنـاء العنـف ضـد          . بني اجلنسني 

املرأة يف منطقـة اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا أن أنـشطة التوعيـة،           
ة النــشر والتوعيــة، ســامهت يف زيــادة الــوعي باملــسائل  طمثــل احلمــالت وأنــش

  تعلقة بالعنف ضد املرأة؛االجتماعية واحلقوق واألحكام القانونية امل
ــادة      ‘٢’   ــة للمنظــور اجلنــساين يف اهلنــد يف زي ــة املراعي كــذلك ســاهم برنــامج امليزن

  الوعي والفهم املتصلني هبذه امليزنة مما أدى إىل زيادة أمهيتها داخل البلد؛
) ٢٠٠٠ (١٣٢٥تبني مـن تقيـيم برنـامج النـهوض بتنفيـذ قـرار جملـس األمـن                    ‘٣’  

 م واألمن املنفذ يف منطقة غـرب البلقـان أن جهـود الـدعوة             بشأن املرأة والسال  
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف املنطقــة دون       ــا مــن عمــل هيئ ــا هام شــكلت جانب

فعلــى ســبيل املثــال، ســامهت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف إنــشاء  . اإلقليميــة
 ودعم بعض منظمات اجملتمع املدين، مثل مجاعة الضغط النسائية اإلقليمية مـن      
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أجل السالم واألمن والعدالة يف جنوب شرق أوروبا، الذي أجـرت حتلـيالت             
سياسية وبذلت جهودا للدعوة من أجل زيادة مشاركة املـرأة يف صـنع القـرار           

  ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥السياسي وتأثريها عليه، مما يسهم بالتايل يف تنفيذ القرار 
  

  ستدامة حمّبذةكان تعزيز قدرات اجملتمع املدين فعاال، لكن زيادة اال    
  :النتائج واالستنتاجات فيما يتعلق بتعزيز قدرات اجملتمع املدين هي  - ٦٠

  النتائج اإلجيابية   )أ(  
تشري معظم تقارير التقيـيم إىل اجلهـود الـيت تبـذهلا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                      ‘١’  

لتعزيز منظمات اجملتمع املدين بوصـفها طريقـة فريـدة وفعالـة لتحقيـق أهـداف                
 فعلى سبيل املثال، نتج عـن تقيـيم برنـامج         . ملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    ا

وبـريو  )  املتعددة القوميـات   -دولة  (دون إقليمي مشل إكوادور وبنما وبوليفيا       
ــشعوب        ــساء ال ــصلة بن ــة املت ــات القائم ــز العملي ــدوراس لتعزي ــاال وهن وغواتيم

املنظمـات العاملـة يف جمـال     األصلية على الصعد احمللي والوطين والدويل تعزيـز         
  إعمال حقوق نساء الشعوب األصلية؛

يف كينيــا، أفيــد يف إطــار تقيــيم برنــامج مــشترك بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني     ‘٢’  
ومتكــني املــرأة بــأن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة قامــت، بالــشراكة مــع منظمــة  

مــن  مــن مــوظفي اخلدمــة املدنيــة    ٨ ٠٠٠ العمــل الدوليــة، بتيــسري تــدريب   
االقتصاديني واملخططني، مبا يف ذلك تدريب املـدربني يف جمـال تنميـة مباشـرة               

  املرأة لألعمال احلرة؛
  التحديات  )ب(  
حدد بعض التقييمات التحديات اليت تعتـرض كفالـة اسـتدامة اجلهـود الراميـة                 ‘١’  

ــز شــركاء اجملتمــع املــدين   ــشبكة    . إىل تعزي ــيم ل ــال، وجــد تقي ــى ســبيل املث فعل
ــصابات  ــشرية  امل ــسنوات   /بفــريوس نقــص املناعــة الب ــه يف ال ــد أن ــدز يف اهلن اإلي

ــز        ــدرات أساســية لتعزي ــة الق ــشبكة، كانــت جهــود تنمي ــشاء ال ــد إن األوىل بع
الشبكة وتوسـيع نطاقهـا، وقـد مكّنـت هـذه اجلهـود الـشبكة مـن املـسامهة يف                    

ــشرية      ــة الب ــريوس نقــص املناع ــصلة بف ــد /حتــسني اخلــدمات املت ــدز يف اهلن . اإلي
ــة األمــم      ويال ــاج إىل دعــم تقــين مــستمر مــن هيئ ــشبكة حتت ــيم أن ال حــظ التقي

املتحــدة للمــرأة مــن أجــل املــضي يف التزامهــا مبكافحــة فــريوس نقــص املناعــة    
  اإليدز؛/البشرية
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أكد تقييم برنامج احلقيقة والعدالة واجلرب يف كولومبيا قوة هيئة األمم املتحـدة     ‘٢’  
ــة   للمــرأة يف إقامــة الــشراكات مــع اجملت  ــة الكولومبي ــة الوطني مــع املــدين واللجن

 قلقهم إزاء اسـتدامة  للجرب واملصاحلة، غري أن شركاء اجملتمع املدين أعربوا عن   
  .تلك اجلهود

  
وجود جمال لتحسني تعزيز االتساق والتنسيق ملنظومة األمم املتحدة على صعيد املساواة     

  بني اجلنسني ومتكني املرأة 
ات فيمــــا يتعلــــق بتعزيــــز االتــــساق والتنــــسيق ملنظومــــة األمــــم النتــــائج واالســــتنتاج  - ٦١

  :هي املتحدة
  الدروس املستفادة  )أ(  
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة وقــدرهتا علــى دعــم          ــيم خبــربة هيئ تــسلّم تقــارير التقي

كيانــات األمــم املتحــدة األخــرى ومواءمــة اجلهــود املبذولــة يف جمــال املــساواة بـــني          
مم املتحدة للمرأة أيـضا نتـائج جيـدة مـن خـالل آليـات               وقد حققت هيئة األ   . اجلنسني

  التنسيق، وال سيما الربامج املشتركة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني؛
  النتائج اإلجيابية  )ب(  
أكثـر   بقيـادة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، أصـبح الربنـامج املـشترك يف أوغنـدا             

ية هليئة األمم املتحـدة للمـرأة وشـركائها         كفاءة وتنظيما وإنتاجية، فقام بتهيئة بيئة مؤات      
ويف كينيـا، كـشف تقيـيم الربنـامج املـشترك بـشأن             . للعمل ملكافحة العنف ضـد املـرأة      

املــساواة بــني اجلنــسني أن دور اهليئــة يف جمــال التنــسيق كــان شــامال ومتــسقا مــع دعــم 
  للمبادرات الوطنية للمساواة بني اجلنسني؛ األمم املتحدة

  التحديات  )ج(  
الحظت بعض التقييمات وجود جمـال للتحـسني علـى صـعيد جهـود التنـسيق                  ‘١’  

وكانـت  . اليت تبذهلا هيئة األمم املتحدة للمرأة فيما بني شركاء األمم املتحـدة           
الربامج املشتركة تعترب مبثابة وسـيلة لتعزيـز االتـساق، ولكنـها كانـت ال تـزال                 

ــة يف     ــة باالتــصاالت واالزدواجي ــه حتــديات متعلق ــلتواج فعلــى ســبيل  .  العم
ليشيت، أدى الربنامج املشترك إىل زيادة الوضـوح يف جمـال            - املثال، يف تيمور  

املساواة بني اجلنـسني، غـري أن التقيـيم كـشف عـن ضـرورة حتقيـق املزيـد مـن                     
  االتساق بني تنسيق الربامج املشتركة والفريق القطري التابع لألمم املتحدة؛
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م املتحــدة للمــرأة االتــساق والتنــسيق علــى صــعيد  ينبغــي أن تكفــل هيئــة األمــ  ‘٢’  
ــة    ــود الربناجمي ــع اجله ــسني يف مجي ــني اجلن ــساواة ب ــة   . امل ــامج احلقيق وأحــرز برن

والعدالة واجلرب يف كولومبيا تقدما كـبريا فيمـا يتعلـق مبواءمـة عمليـات الربجمـة                 
م املتعلقة بالعمـل بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة يف منظومـة األمـ                   

املتحدة، غري أنه يتعني تعزيز التنسيق على املستوى التنفيـذي لكفالـة التكامـل              
  فيما يتعلق بالواليات املؤسسية؛

مل توضع يف إطار الربنامج اإلقليمي املتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني يف اإلدارة                  ‘٣’  
ة السياسية، الذي نفذ يف منطقة احمليط اهلادئ، استراتيجية أو إجراءات ملنهجـ           

ــآزر وإىل       ــا أدى إىل ضــياع أوجــه الت ــشركاء، مم ــع ال ــة م ــشاركات التعاوني امل
  ازدواجية اجلهود؛

حدد التقييم الشركاء يف التنمية الـذين يقـدمون بـرامج تـدريب علـى الـصعيد                   ‘٤’  
الوطين للنساء الاليت يتولني بالفعل أدورا قيادية وآليات التنـسيق القائمـة علـى          

ــة علــى  .  الــيت ال جيــري اســتخدامها الــصعيدين اإلقليمــي والــوطين  وهــذه أمثل
ضــرورة أن تقــوم هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بتوضــيح اســتراتيجيات التنــسيق 

  .على مجيع املستويات
  

  ينبغي على األمم املتحدة تعزيز اإلدارة والعمليات القائمة على النتائج    
ت األطـر النظريـة الكافيـة    يف مجيع التقييمات، مت حتديد أوجه ضعف مؤسسية يف جماال          - ٦٢

القائمة علـى النتـائج، واملعلومـات األساسـية الـشاملة، وأدوات اإلدارة القويـة لرصـد الـتغريات                   
ح أن  وبدون أدوات التخطيط والرصد الرئيـسية هـذه، مـن غـري املـرجّ             . يف التقدم احملرز وتتبعها   
  .توفّر التقييمات أدلة قوية

مليــات هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، مثــل تــأخر  ومت حتديــد أوجــه ضــعف يف كفــاءة ع  - ٦٣
مرحلــة البــدء يف املــشاريع واملوافقــة عليهــا وحتويــل األمــوال إىل الــشركاء، ممــا أدى إىل تــأخري   

ومع ذلك، أظهرت ستة تقييمات قدرة هيئة األمم املتحدة للمرأة على اإلجنـاز             . تنفيذ املشاريع 
  .لفةيف الوقت املناسب وعلى حنو فعال من حيث التك

وعمومــا، أفيــد بــأن قــدرة مــوظفي هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى اإلدارة والتنفيــذ     - ٦٤
وأوصــت بعــض التقييمــات بــأن . جيــدة، غــري أنــه لــوحظ نقــص يف املــوظفني ووجــود شــواغر 

ختطط اهليئة على حنو أكثر استراتيجية من أجل حتديد األولويات يف إطـار اجلهـود املبذولـة مـع                   
  . الداخلية واخلارجية والقيود املفروضة على املواردمراعاة القدرة
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  ٢٠١٣برنامج عمل مكتب التقييم لعام   - سادسا 
  :سريكز برنامج عمل مكتب التقييم على اجملاالت األربعة التالية  - ٦٥

  التقييمات املؤسسية   )أ(  
ستقيم هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة جمـاالت العمـل االسـتراتيجية للمـسامهة يف                      

التعلم وصنع القرار واملساءلة املتعلقـة بأمهيـة عمـل اهليئـة وفعاليتـه وكفاءتـه واسـتدامته                  
إجراء استعراض تقييمـي لتقييمـات     ) أ: (وسوف جتري ثالثة تقييمات مؤسسية    . وأثره

؛ تقييم خطط العمل الـسنوية القطريـة      ) ب(األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني؛       
وستواصـل اهليئـة تعزيـز      . ي بشأن التمكني االقتصادي للمرأة    إجراء تقييم مواضيع  ) ج(

اســتخدام التقيــيم ومتابعــة التوصــيات املنبثقــة عنــه عــرب تنفيــذ النظــام العــاملي للمــساءلة  
  وتتبع التقييمات وبدء تطبيق خطة تنفيذ سياسة التقييم؛

  التقييمات الالمركزية، وبناء القدرات الداخلية  )ب(  
ملتحدة للمـرأة التقييمـات الالمركزيـة مـن خـالل تـشجيع             ستدعم هيئة األمم ا       

تنفيــذ سياســة التقيــيم، واســتخدام املبــادئ التوجيهيــة للتقيــيم، وتــوفري ضــمان اجلــودة    
ــيم مــن خــالل    ــيم، وحتــسني ختطــيط التقي ــيم اإلقليمــيني  لتــصميم التقي . أخــصائيي التقي

نـامج لبنـاء القـدرات يف    وسيتم تعزيز قدرات التقييم الداخلية من خالل البدء بتنفيذ بر   
جمال التقيـيم مـع مركـز البحـث والتـدريب التـابع هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة؛ وتعّهـد                    
قائمة باملرشحني املقبـولني مـن اخلـرباء يف جمـال الـشؤون اجلنـسانية وحقـوق اإلنـسان؛                   

  ؛والتبادل املنهجي للمعلومات املتصلة بطرائق التقييم املبتكرة
على نطاق املنظومة بشأن التقييم يف جمال املساواة بـني اجلنـسني            قيادة التنسيق     )ج(  

  ومتكني املرأة
سيقوم مكتب التقيـيم بتوحيـد هنجـه، وسيواصـل االضـطالع بـدوره القيـادي                    

يف التنسيق على نطاق املنظومـة بـشأن التقيـيم يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                     
 املتحــدة املعــين بــالتقييم لكفالــة إدراج  وسيــضطلع بــدور فعــال يف فريــق األمــم . املــرأة

املساواة بني اجلنسني ضمن عمـل هـذا الفريـق، وسيـشجع اسـتخدام توجيهاتـه التقنيـة                  
بشأن املساواة بني اجلنـسني، مبـا يف ذلـك اسـتخدام مؤشـرات أداء تقيـيم خطـة العمـل                    

رهـا  وسـيتعهد بوابـة تقيـيم املـساواة بـني اجلنـسني ويواصـل تطوي        . على نطـاق املنظومـة    
  كما سيعزز استعراض التقييمات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني؛ 

  الشراكات االستراتيجية لتنمية قدرات التقييم الوطنية   )د(  
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ستعزز هيئة األمم املتحدة للمرأة إدراج املنظور املتصل باملساواة بني اجلنـسني                
ــة       ــق إقام ــة عــن طري ــيم الوطني ــدرات التقي ــة ق ــرأة يف تنمي ــوق امل ــع  وحق ــشراكات م  ال

ــادرة         ــل مب ــن قبي ــة م ــادرات املبتكــرة القائم ــى املب ــاء عل ــم املتحــدة والبن وكــاالت األم
EvalPartners.  
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   األولاملرفق
  التقييمات الالمركزية املنجزة    

      
  )أ(نوعية التقرير  نوع التقييم  البلدان  عنوان التقييم  املنطقة

          أفريقيا
  جيد  هنائي   كينيا  قوق اإلنسان تقرير تقييم برنامج كينيا حل  
ــساواة   ــشترك املعــين بامل ــامج امل ــيم الربن تقي

  بني اجلنسني ومتكني املرأة
  جيد  منتصف املدة  كينيا

تقييم إجراءات األمم املتحـدة للمـرأة مـن  
ــة ــرأة يف منطق أجــل إهنــاء العنــف ضــد امل
ــا والقــــرن األفريقــــي دون شــــرق أفريقيــ

  اإلقليمية 

ــا، أوغنـــــدا،  ــة إثيوبيـــ مجهوريـــ
ترتانيــــــا املتحــــــدة، جنــــــوب   
السودان، السودان، الـصومال،    

  كينيا

  جيد  مواضيعي

تقييم مسامهة املشاريع املمولة مـن إيطاليـا  
الرامية إىل إهناء العنف ضـد املـرأة وتعزيـز
املساواة بني اجلنـسني يف الـدول األعـضاء
ــرب ــدول غــ ــصادية لــ ــة االقتــ يف اجلماعــ

ليمـي هليئـة    أفريقيا من خـالل املكتـب اإلق
األمم املتحدة للمرأة يف غرب أفريقيـا مـع
ــة يف ــاالت إفراديــ ــات حــ ــراء دراســ إجــ

  سرياليون ومايل

ــرأس   ــو، الـــــ ــا فاســـــ بوركينـــــ
األخضر، الـسنغال، سـرياليون،     
ــا،    ــوار، ليربي ــا، كــوت ديف غيني

  مايل، النيجر، نيجرييا 

  جيد  هنائي 

تقيــيم الربنــامج املتعلــق ببنــاء القــدرات يف  
اة بــني اجلنــسني يف احلوكمــة جمــال املــساو

  ومحاية حقوق املرأة يف السودان

  جيد  هنائي   السودان

ــم املتحــدة   ــة األم ــني هيئ ــشترك ب ــيم م تقي
ــائي ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــرأة وبرن للم
ــرأة يف ــسياسية للمــ ــشاركة الــ ــدعم املــ لــ

  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

بورونــــدي، جنــــوب أفريقيــــا، 
  ا جنوب السودان، نيجريي

  غري مصنف  هنائي 

ــذ   ــن تنفيــ ــسنتني مــ ــشترك لــ ــيم املــ التقيــ
ــة ــة مبكافحـ ــة املتعلقـ ــتراتيجية الوطنيـ االسـ
ــائم علــــى نــــوع اجلــــنس يف العنــــف القــ

  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  غري مصنف  هنائي   مجهورية الكونغو الدميقراطية
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          الدول العربية
تقييم مشروع املطاعم املدرسـية املـسؤول  

  عيا الذي تديره النساء اجتما
  جيد  هنائي   األرض الفلسطينية احملتلة

ــة   ــشيط مثانيـ ــشاء وإصـــالح وتنـ ــيم إنـ تقيـ
مراكـــز نـــسائية يف قطـــاع غـــزة والـــضفة

  الغربية

  متوسط  هنائي   األرض الفلسطينية احملتلة

تقيــيم الربنــامج املــشترك لــصندوق حتقيــق  
األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة بـشأن املـساواة

ــرأة يف األرض  بـــني اجل ــسني ومتكـــني املـ نـ
  الفلسطينية احملتلة

  غري مصنف  هنائي   األرض الفلسطينية احملتلة

تقيــيم الربنــامج املــشترك لــصندوق حتقيــق  
ــة ــشأن الثقاف ــة ب ــة لأللفي األهــداف اإلمنائي

  والتنمية

  غري مصنف  هنائي   األرض الفلسطينية احملتلة

تقيـــيم برنـــامج محايـــة أســـباب املعيـــشة  
كني املـستدام للمجتمعـات الـضعيفة       والتم

ــئني يف وادي ــات الالجـ ــة وجمتمعـ والريفيـ
  األردن 

  غري مصنف  منتصف املدة  األردن

ــالتراث   ــامج املــشترك املتعلــق ب ــيم الربن تقي
ــا ــة باعتباره ــصناعات اإلبداعي ــايف وال الثق
أداة مـــــن أجـــــل التنميـــــة يف املغـــــرب،

٢٠١٢-٢٠٠٨  

  غري مصنف  هنائي   املغرب

نــامج املتعــدد القطاعــات بــشأن  تقيــيم الرب  
مكافحة العنف القـائم علـى نـوع اجلـنس
مـــن خـــالل متكـــني النـــساء والفتيـــات يف

  املغرب 

  غري مصنف  هنائي   املغرب

        آسيا واحمليط اهلادئ
ــسني   ــساواة بـــني اجلنـ ــشروع املـ ــيم مـ تقيـ

  واحلوكمة السياسية
  ممتاز  هنائي   فيجي

رأة يف  تقييم عمل هيئة األمـم املتحـدة للمـ  
جمال امليزنة املراعية للمنظـور اجلنـساين يف

  اهلند

  ممتاز  هنائي   اهلند
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ــم   ــة األمـ ــن هيئـ ــدم مـ ــدعم املقـ ــيم الـ تقيـ
إىل مـــــشاريع شـــــبكة النـــــساء  املتحـــــدة

املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية
  واإليدز يف اهلند

  ممتاز  هنائي   اهلند

تقييم برنامج دعـم املـساواة بـني اجلنـسني  
  ليشيت  - ق املرأة يف تيموروحقو

  غري مصنف  هنائي    ليشيت-تيمور 

ــسانية   ــسائل اجلن ــصني للم ــق ال ــيم مرف تقي
  املعين بالبحوث والدعوة

  ممتاز  منتصف املدة  الصني

الـــشراكة مـــن أجـــل    ”تقيـــيم مـــشروع  
صــوب تنفيــذ : املــساواة وتعزيــز القــدرات
) ٢٠٠٠(١٣٢٥قـــراري جملـــس األمــــن

  “)٢٠٠٨(١٨٢٠ و

  جيد  ائي هن  نيبال

        أوروبا وآسيا الوسطى 
تقييم برنـامج هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة  

املتعلــق بــالتمكني االقتــصادي للمــرأة مــن
ــة للتوظيـــــف يف ــادة القابليـــ ــالل زيـــ خـــ

  مجهورية مولدوفا

  ممتاز  منتصف املدة  مجهورية مولدوفا

ــذ   ــهوض بتنفي ــق بالن ــامج املتعل ــيم الربن تقي
) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قــــرار جملــــس األمــــن

ــرب ــن يف غ ــسالم واألم ــرأة وال ــشأن امل ب
  البلقان

ــة   ــنة واهلرســـك، مجهوريـ البوسـ
الفية الـسابقة،   مقدونيا اليوغوس 
  )ب(صربيا، كوسوفو

  جيد  منتصف املدة

ــائي احمللــي املتكامــل   ــيم الربنــامج اإلمن تقي
  املشترك

  غري مصنف  منتصف املدة  مجهورية مولدوفا

        اريبـيأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الك
ــق   ــامج املتعلـ ــدة للربنـ ــصف املـ ــيم منتـ تقيـ

باحلقيقة والعدالة واجلرب للنـساء الناجيـات
  يف كولومبيا

  ممتاز  منتصف املدة   كولومبيا

ــيم النـــهائي للربنـــامج املـــشترك بـــني   التقيـ
ــني ــساواة بـ ــز املـ ــين بتعزيـ ــاالت املعـ الوكـ

  العنصرية - اجلنسني واملساواة العرقية

  غري مصنف  هنائي   الربازيل
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ــم   ــوعي األمـ ــامج متطـ ــصر برنـ ــيم عنـ تقيـ
املتحدة للميزنة املراعية للمنظور اجلنساين

ــة ــامج املواطن ــة  : وبرن ــسامهة يف احلوكم م
ــسني يف ــساواة بـــني اجلنـ ــة واملـ الدميقراطيـ

  أمريكا الالتينية

 األرجنــتني، إكــوادور، بوليفيــا  
  ) املتعددة القوميات-دولة (

  غري مصنف  هنائي 

نامج اإلقليمي املتعلـق بالـشعوب      تقييم الرب   
العمــل مــن ”األصــلية املنفــذ حتــت عنــوان
العنـصري   - أجل مكافحة التمييز العرقي

برنـامج مـن أجـل      : والتمييز بـني اجلنـسني
اإلنفـــاذ الفعـــال حلقـــوق نـــساء الـــشعوب

  “ األصلية يف أمريكا الالتينية

ــا   ــا، بوليفيــــ ــوادور، بنمــــ   إكــــ
ــة ( ــددة -دولـــــــــــ  املتعـــــــــــ

و، غواتيمــاال، ، بــري)القوميــات
  هندوراس 

  ممتاز  هنائي 

ــة مــن   ــة اخلالي ــيم مــشروع املــدن اآلمن تقي
  العنف للنساء والفتيات

  متوسط  هنائي   إكوادور

        على الصعيد العاملي
إدمــاج امليزنــة املراعيــة للمنظــور اجلنــساين  

تقيــــيم هنايــــة : يف خطــــة فعاليــــة املعونــــة
   ٢٠١٢سبتمرب /الربنامج يف أيلول

  ممتاز  هنائي   عاملي 

  
  .أجرى خبري استشاري خارجي مستقل معين بالتقييم استعراضا تقييميا لنوعية التقييمات  )أ(  

  ).١٩٩٩ (١٢٤٤ُتفهم اإلشارات إىل كوسوفو يف سياق قرار جملس األمن   )ب(  
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  املرفق الثاين
  التقييم يف الصناديق االستئمانية اليت تديرها هيئة األمم املتحدة للمرأة    
  صندوق املساواة بني اجلنسني    

صندوق املساواة بني اجلنسني هو الـصندوق العـاملي الوحيـد املكـرس حـصرا للـتمكني                   - ١
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة واملنظمــات    . االقتــصادي والــسياسي للمــرأة  وهــذه الــشراكة بــني هيئ

نــهوض بــتمكني النــسائية اإلقليميــة والوطنيــة واحملليــة واحلكومــات تــشكل هنجــا مبتكــرا إزاء ال  
 مليـون   ٥٥، قدم الصندوق منحا حمددة اهلدف بلغت قيمتها اإلمجالية          ٢٠٠٩ومنذ عام   . املرأة

  . بلدا٥٧ من الشركاء املتلقني للمنح يف ٩٣دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لدعم 
 تقييمـا   ١١ تقييمات تكوينية للربامج احلفـازة، و        ٣: ، أجنز الصندوق  ٢٠١٢ويف عام     - ٢
دى قابليـة التقيـيم فيمـا يتعلـق بـربامج التنفيــذ، وتقييمـا واحـدا هنائيـا لربنـامج تنفيـذ صــندوق           ملـ 

املساواة بني اجلنسني يف كمبوديـا، وتقييمـا ملـدى قابليـة التقيـيم فيمـا يتعلـق بـصندوق املـساواة              
ــرة املــشمولة     . بــني اجلنــسني وشــهد الــصندوق تغــيريات كــبرية يف مــالك املــوظفني خــالل الفت

ــالت ــل عــدة      ب ــرار بتأجي ــسبة إلدارة التقييمــات، وأدى إىل اختــاذ ق ــا شــكل حتــديات بالن قرير، مم
وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن التقييمــات التكوينيــة املــذكورة . ٢٠١٣التزامــات بــالتقييم إىل عــام 

 شـهدت حتـديات علـى صـعيد الوفـاء مبعـايري             ٢٠١١أعاله للربامج احلفازة الـيت بـدأت يف عـام           
وبالتايل، أعّد الصندوق تقييما ألوجه القصور يف تقارير التقيـيم          . دها الصندوق اجلودة اليت حد  

ولعمليــة إدارة التقيــيم ألغــراض املــساءلة والــتعلم، وسيــستخدم التقــارير إلصــدار املنتجــات         
  . املعرفية

وأدخــل الــصندوق حتــسينات علــى وظيفــة التقيــيم اســتنادا إىل الــدروس املــستفادة مــن    - ٣
ــدورة املاضــية ــامج، طُلــب إىل   . ال ــة تــصميم الربن ــدة مــن  ٥٣وخــالل مرحل ــارة جدي  جهــة خمت

 يف املائــة ٣ إىل ٢للتقيــيم و   يف املائــة مــن املــوارد ١٠ إىل ٨اجلهــات املتلقيــة للمــنح ختــصيص  
وباإلضافة إىل ذلك، وضعت وثائق توجيهية عن شروط تقييم الـربامج موهلـا صـندوق      . للرصد

  . ياسة التقييم اليت تتبعها هيئة األمم املتحدة للمرأةاملساواة بني اجلنسني، وفقا لس
وحبسب التقيـيم النـهائي للمـشروع املتعلـق بتعزيـز أسـباب املعيـشة االقتـصادية للنـساء                     - ٤

املنخفضات الدخل واملصابات بفريوس نقص املناعة البشرية يف كمبوديا، فقد أحـرز املـشروع              
 امـرأة مـن املـصابات بفـريوس نقـص       ١ ٣٠٠ وأكمـل أكثـر مـن     . تقدما كـبريا يف حتقيـق هدفـه       

املناعة البشرية التدريب على كسب الرزق وحصلن على منح صـغرية إلنـشاء أنـشطة لكـسب                 
 يف املائة من املـستفيدين أهنـم يولـدون اآلن املزيـد مـن      ٩٣ونتيجة لذلك، ذكرت نسبة     . الرزق
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  الغـذائي وتغذيتـهم حتـسنا      اإليرادات لدعم نفقاهتم اليومية وحتسني أسباب رزقهـم، وأن أمنـهم          
  . يزاولونه من أنشطة لكسب العيشنتيجة ما

وقد أظهر االستقصاء اخلتامي الـذي أجرتـه الـسلطة الوطنيـة ملكافحـة اإليـدز اخنفاضـا                    - ٥
 يف املائـة    ١٧يف نسبة املستفيدين الذين ال ميكنهم حتمل تكلفة إرسال أطفاهلم إىل املدارس مـن               

قيـيم أيـضا أن زيـادة إمكانيـة الوصـول إىل الرعايـة الـصحية تـشكل         وكشف الت .  يف املائة  ٧إىل  
  . نتيجة هامة وناجحة للمشروع

  : ومشلت بعض الدروس املستفادة ما يلي  - ٦
ميكــن لتقــدمي الــدعم املــايل والــتقين وإتاحــة إمكانيــة االســتفادة مــن خــدمات      )أ(  

ساء املــصابات بفــريوس نقــص الرعايــة الــصحية وهتيئــة بيئــة متكينيــة كفالــة النجــاح يف دعــم النــ 
ــيت حتــسن نوع      ــرزق ال ــشطة كــسب ال ــى االضــطالع بأن ــشرية عل ــاة  املناعــة الب ــاهتن وحي ــة حي ي

  أسرهن؛
مــن املــرجح أن يكــون دعــم ســبل كــسب العــيش غــري فعــال يف حالــة النــساء    )ب(  

الفقريات فقرا مـدقعا املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية اللـوايت لـديهن معـالني ومـوارد                       
   واللوايت يعانني من مشاكل صحية؛ليلةق

ــصابات         )ج(   ــساء امل ــم الن ــة إىل دع ــشطة الرامي ــى األن ــز احلــصري عل ميكــن للتركي
بفريوس نقص املناعـة البـشرية أن يزيـد إىل حـد كـبري مـن التكـاليف مـن حيـث الوقـت واملـال                          

يـات الفقـريات    بالنسبة للمستفيدين والوكاالت املنفذة، كما ميكن أن يهدد بعزل النساء األخر          
   اجملتمعات احمللية املستهدفة؛يف) األفقر(

ينبغي أن يشمل تصميم املشاريع القائم على أساس الـشراكات هـيكال إداريـا                )د(  
واضحا ومـشتركا ييـسر التنـسيق والتخطـيط املـشترك والرقابـة، باإلضـافة إىل ملكيـة أصـحاب                    

  .املصلحة
  

  لعنف ضد املرأة صندوق األمم املتحدة االستئماين إلهناء ا    
صندوق األمم املتحدة االستئماين إلهناء العنف ضد املرأة هـو آليـة عامليـة لتقـدمي املـنح                    - ٧

وتدير هيئة األمـم املتحـدة      . مكرس حصرا للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات جبميع أشكاله        
 احلكوميــة للمــرأة الــصندوق بالنيابــة عــن منظومــة األمــم املتحــدة، بالتعــاون مــع املنظمــات غــري 

ــم املتحــدة     ــة لألم ــة التابع ــة القطري ــات واألفرق ــام  . واحلكوم ــذ ع ــصندوق  ١٩٩٦ومن ــدم ال ، ق
وحبلـول عـام    .  بلـدا وإقليمـا    ١٢٨ مبـادرة يف     ٣٥١ مليـون دوالر إىل      ٨٦االستئماين أكثر مـن     

 مليـون   ٦٣,٥، كانت حافظة املنح الفعالة املقدمة من الصندوق االستئماين ومقـدارها            ٢٠١٣
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 مليـون مـن     ٢٤أكثـر مـن       بلـدا وإقليمـا، ومتـس حيـاة        ٨٥ برناجمـا تغطـي      ٩٥د مشلـت    دوالر ق 
  . مؤسسة رمسية وغري رمسية٥ ٠٠٠النساء والفتيات وتؤثر على أكثر من 

ومن املتوقع أن تيـسر اجلهـات املتلقيـة ملـنح الـصندوق االسـتئماين تقييماهتـا اخلارجيـة،                     - ٨
ن أمانـة الـصندوق واملكاتـب اإلقليميـة التابعـة هليئـة        مع تقدمي خدمات الرقابة والـدعم الـتقين مـ         

 مــن اجلهــات املتلقيــة تقييماهتــا اخلارجيــة ١٧، أجنــزت ٢٠١٢ويف عــام  .األمــم املتحــدة للمــرأة
ــة ــة      . النهائي ــادة قــدرة املــستفيدين مــن املــنح يف جمــال الربجمــة القائمــة علــى األدل ومــن أجــل زي

حلقـة عمـل مـدهتا مخـسة أيـام لتطـوير القـدرات          والرصد والتقييم، عقـد الـصندوق االسـتئماين         
  .٢٠١٢ييت يف عام  من متلقي املنح يف مكسيكو س١٤لفائدة 

، أدخــل الــصندوق االســتئماين عــددا مــن التحــسينات علــى وظيفــة    ٢٠١٢ويف عــام   - ٩
وأنشئت وظيفة اختصاصي يف جمال الرصد والتقييم ومت َشغلها هبدف تعزيـز ممارسـات               .التقييم

كمـا  .  جمال الرصد والتقيـيم وتقـدمي مزيـد مـن الـدعم إىل اجلهـات املتلقيـة للمـنح                   الصندوق يف 
جـل حتديـد احلـد األدىن مـن         وضع الصندوق االستئماين وثائق توجيهية إلدارة التقييمـات مـن أ          

  .الشروط
. ومت وضع إطار جديد للنتائج واملـوارد لزيـادة التركيـز علـى حتقيـق أهـداف املـشروع                    - ١٠

 للتقييمات اخلارجية النهائيـة املقبلـة للجهـات املتلقيـة للمـنح هبـدف               ي األساس وسيشكل اإلطار 
  .مشروع على حياة النساء والفتياتتقييم مدى تأثري كل 

ويقوم الصندوق االستئماين وصندوق املساواة بني اجلنسني حاليـا بوضـع نظـام إلدارة                - ١١
 حالـة تقييمـات املـشاريع حبـسب         املنح على اإلنترنت يشمل منوذج تقيـيم حمـدد مـن أجـل تتبـع              

اجلهة املتلقية للمنح، وختزين اختـصاصات التقيـيم والتقـارير النهائيـة، وجتميـع وحتليـل البيانـات                  
  .املتصلة بالتقييمات) ة والنفقاتامليزاني(املالية 
: إشراك الرجال ملنـع العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس             ”ونفذ معهد بروموندو برنامج       - ١٢

يف الربازيـل وروانـدا وشـيلي واهلنـد انتـهى يف            “ ة بلدان ودراسـة ألثـر التقيـيم       تدخل يشمل عد  
وقد سعى الربنامج إىل اختبار وتقيـيم طائفـة مـن التـدخالت الـيت ُتـشرك الـشبان                   . ٢٠١٢عام  

والرجال البالغني يف منع العنـف اجلنـساين، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت الرياضـة والتعلـيم والـصحة                    
، وأظهر التقييم تغـريا هامـا علـى    ٢٠١٢رى تقييم تأثري الربنامج يف عام  وج. ويف أماكن العمل  

د اإلحصائي يف املواقف إزاء العنف ضد املرأة واخنفاضا كبريا يف حاالت اإلبـالغ الـذايت           يالصع
وجاءت النتائج النوعية لتؤكد جمددا تراجـع تأييـد املواقـف        . عن استخدام العنف ضد الشريكة    

  . رجل للعنف ضد الشريكة احلميمةاليت تشجع استخدام ال
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ويف اهلند، أدى الربنامج إىل اخنفاض حاالت اإلبالغ الذايت عن العنـف املرتكـب ضـد                  - ١٣
ويف جانوبور، حـدث اخنفـاض يف اإلبـالغ الـذايت عـن             . الشريك احلميم يف صفوف املشاركني    
 يف املائة عند خـط      ٩ يف املائة عند خط األساس إىل        ١٩استخدام العنف البدين ضد املرأة، من       

  . وأظهر التقييم أيضا زيادة يف املعرفة بالقوانني املتعلقة بالعنف ضد املرأة. النهاية
ــل ومحـــالت        - ١٤ ــات عمـ ــيت مشلـــت حلقـ ــية الـ ــدخالت الرياضـ ــل، عِقـــب التـ ويف الربازيـ

ومسابقات رياضـية، حـدث اخنفـاض ملمـوس يف نـسبة الرجـال الـذين وافقـوا علـى أن العنـف                       
وأفاد نصف املشاركني يف مسابقة كرة قدم أهنـم تعلمـوا كيفيـة             .  احلميمة مقبول  ضد الشريكة 

 يف املائـة إهنـم تعلمـوا كيـف يتحكمـون            ٢٠التعامل مع النساء بطريقة خمتلفة، وقـال أكثـر مـن            
  .يف أنفسهم بشكل أفضل عندما تغريهم الظروف باستخدام العنف

لصحي تغّيـرا إجيابيـا ملموسـا يف سـلوك          ويف شيلي، أظهر التدخل الذي نفذه القطاع ا         - ١٥
وأظهـر التقيـيم أيـضا      . املشاركني املبلغ عنه ذاتيا، مبا يف ذلك زيـادة اسـتخدام الـواقي الـذكري              

 يف  ٨٠زيادة ملموسة يف سـلوك املـشاركني املراعـي للمـساواة بـني اجلنـسني، وأفـاد أكثـر مـن                      
  . املشاكل دون اللجوء إىل العنفاملائة من الشباب أن التدخل زودهم مبزيد من األدوات حلل
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	ألف - سياسة التقييم التي تتبعها هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	7 - تنظّم سياسة التقييم مهمة التقييم المستقل التي تضطلع بها الهيئة وتنطبق أيضا على الصناديق التي تديرها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعلى المبادرات التي تدعمها. وقد وُضعت هذه السياسة بحيث تناسب الولاية الفريدة التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال إجراء عمليات تقييم مراعية لمسائل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، ودعم التنسيق والاتساق والمساءلة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما من خلال الولاية المنوطة بها في مجال الدعوة إلى اعتماد أدلة تقييمية بشأن المساواة بين الجنسين عن طريق خطة العمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وفي مجال رصد هذه الأدلة.
	8 - ويضطلع المجلس التنفيذي بدور بالغ الأهمية في دعم مهمة التقييم وتوجيهها. ومن خلال تقرير التقييم السنوي، تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإبلاغ المجلس التنفيذي بخطط التقييم المؤسسي، ونتائج التقييمات المؤسسية وما ورد بشأنها من ردود من جانب الإدارة. وقد يطلب المجلس التنفيذي أيضا إجراء تقييم مؤسسي استنادا إلى المعايير الثمانية() المحددة في سياسة التقييم، بما في ذلك التقييمات المشتركة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
	9 - ويمكن للجنة وضع المرأة والهيئات الحكومية الدولية الأخرى الاستفادة من نتائج تقييمات هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتوصيات المنبثقة عنها والدروس المستخلصة منها عند إصدارها للسياسات.
	10 – كذلك تحدد سياسة التقييم دور مكتب التقييم المستقل ومسؤولياتها بوصفه القيّم على مهمة التقييم التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة المسؤول عن إجراء التقييمات المؤسسية المستقلة. ووكيل الأمين العام/المدير التنفيذي هو المسؤول عن النتائج التي تحققها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وهو المدافع الرئيسي عن إجراء التقييم داخل الهيئة وعن كفالة تهيئة بيئة مؤاتية للتقييم. وعن طريق نائب المدير التنفيذي، يكون رئيس الهيئة مسؤولا في نهاية المطاف عن تنفيذ جميع الخطط اللامركزية المتصلة بالرصد والتقييم والبحث، وعن الاستفادة من نتائج التقييم والتوصيات المنبثقة عنه والدروس المستفادة منه وذلك من خلال ردود الإدارة وخطط العمل.
	باء - هيكل مهمة التقييم والموارد البشرية والمالية المرصودة لها
	11 - إن مكتب التقييم هو القيّم على مهمة التقييم التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويتضمن موظفين متخصصين بهذا الشأن في المقر وعلى الصعيد الإقليمي. ومكتب التقييم مسؤول مباشرة أمام وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، وهو يتسم بالحيادية والاستقلالية. وفي عام 2012، كان المكتب يضم ثمانية موظفين من الفئة الفنية واثنين من موظفي الدعم. وكانت ثلاث من وظائف الفئة الفنية في الميدان (بانكوك وبنما ونيروبي). وأنشئت أربع وظائف جديدة في عام 2012، بما في ذلك وظيفة متخصص إقليمي في شؤون التقييم للدول العربية. وسيتم الانتهاء من عملية التوظيف في عام 2013.
	12 - ويقوم أربعة متخصصين إقليميين في شؤون التقييم بتقديم الدعم على الصعيدين الإقليمي والقطري. وهم يتولون مسؤولية دعم التقييم الاستراتيجي، وتنمية قدرات التقييم على الصعيد الإقليمي، وضمان جودة التقييمات اللامركزية. كذلك يقدم هؤلاء المتخصصون الدعم لوضع خطط الرصد والتقييم والبحث على الصعيد القطري.
	13 - ويعكس مجموع النفقات التي صرفتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة على التقييم في عام 2012، المبين في الجدول الأول أدناه، زيادة ملحوظة في النفقات مقارنة بعام 2011. ويُعزى هذا إلى زيادة التقييمات المنجزة وتعيين موظفين إضافيين.
	الجدول الأول
	الإنفاق على التقييم بحسب السنة

	(بدولارات الولايات المتحدة)
	2011
	2012
	البرنامج الأساسي
	988 632
	1 071 783
	ميزانية الدعم لفترة السنتين
	270 200
	602 983
	تقاسم التكاليف ”إدارة المعارف العالمية - تنمية القدرات من خلال ممارسة التقييم“
	533 667
	805 863
	النفقات اللامركزية(أ)
	687 553
	1 277 768
	المجموع
	2 480 052
	3 758 397
	(أ) تشير فقط إلى الإنفاق على دراسات التقييم.
	جيم - التقييمات المؤسسية واللامركزية
	14 - تغطي تقييمات هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأعمال التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية، وعملها في مجال الدعم المعياري، ودورها التنسيقي على صعيد منظومة الأمم المتحدة. وتنقسم تقييمات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى فئتين رئيسيتين، هما التقييمات المؤسسية والتقييمات اللامركزية. 
	التقييمات المؤسسية

	15 - التقييمات المؤسسية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة هي تقييمات مستقلة يجريها مكتب التقييم المستقل، بدعم من مقيِّمين خارجيين. وهي تتم بالتشاور مع الحكومات الوطنية والجهات المعنية الأخرى لكفالة سلامة الأدلة وتعزيز ملكية النتائج الإنمائية.
	16 - وفي عام 2012، كان يترتب على التزامات التقييم الواردة في برنامج العمل التي اعتمدها وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي وأيدها المجلس التنفيذي إجراء ثلاثة تقييمات مؤسسية عن الأولويات الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، من المقرر أن تُنجز في عام 2013. والتقييمات المؤسسية هي التالية:
	(أ) تقييم مساهمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في منع العنف ضد المرأة وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات؛ 
	(ب) تقييم مساهمة هيئة الأمم المتحدة في زيادة تولي المرأة أدوارا قيادية ومشاركتها في الاستجابات الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستجابة الإنسانية؛ 
	(ج) التقييم المشترك المتعلق بالبرامج المشتركة بشأن المساواة بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة. 
	17 - وترد المسائل العملية الناشئة عن هذه التقييمات في الفرع الخامس أدناه، وستُعرض النتائج الكاملة المستمدة من أول تقييمين على المجلس التنفيذي في تقرير يُقدم في دورته العادية الثانية لعام 2013. وسيُقدم التقييم الثالث ليناقشه المجلس في دورته العادية الأولى لعام 2014.
	التقييمات اللامركزية

	18 - تُستخدم التقييمات اللامركزية لتقييم المسائل الهامة على المستوى البرنامجي، وهي تؤدي دورا بالغ الأهمية في متابعة التقدم المحرز وبناء ثقافة الإدارة القائمة على النتائج. ويُجري هذه التقييمات مقيمون خارجيون مستقلون وتديرها المكاتب البرنامجية بالتشاور مع الأطراف المعنية الوطنية ووكالات الأمم المتحدة. ورغم استمرار وجود بعض التحديات في مجال التقييم، فإن زيادة التقييمات المنجزة في عام 2012 تظهر أوجه تحسن واعدة في تخطيط التقييم على نطاق هيئة الأمم المتحدة للمرأة (انظر الشكل الأول أدناه). 
	19 - وتضع هيئة الأمم المتحدة للمرأة خططا وميزانيات للتقييم من خلال خطة التقييم المؤسسي النصف سنوية ومن خلال خطط لامركزية نصف سنوية متكاملة للرصد والتقييم والبحث. وفي عام 2012، وضعت المكاتب القطرية والإقليمية 55 خطة، مما يدل على الالتزام بتخطيط أنشطة الرصد والتقييم والبحث.
	20 - وفي آذار/مارس 2013، كان قد تم إنجاز 29 تقييما لامركزيا. وكانت التغطية الأوسع نطاقا في أفريقيا (سبعة) وفي الدول العربية (سبعة)، تليها آسيا والمحيط الهادئ (ستة)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (خمسة)، وأوروبا وآسيا الوسطى (ثلاثة)، وتقييم واحد على مستوى المقر، بقيادة شعبة السياسات. وكان أحد عشر تقييما من العدد الإجمالي للتقييمات اللامركزية تقييمات مشتركة(). وبلغ معدل إنجاز التقييمات المقررة (59 تقييما) 49.1 في المائة، مقارنة بمعدل إنجاز بلغ 40 في المائة في عام 2011.
	الشكل الأول
	التقييمات المقررة مقابل التقييمات المنجزة في عام 2012، بحسب المنطقة الجغرافية

	21 - كذلك تظهر البيانات المتعلقة بالتقييمات اللامركزية للفترة 2012 زيادة في التغطية المواضيعية للعنف ضد المرأة (ستة)، والمسائل الشاملة لعدة قطاعات (ستة)، بما في ذلك التقييم المشترك بشأن المساواة بين الجنسين والقيادة والحوكمة (ستة)، يليها التخطيط والميزنة على الصعيد الوطني (أربعة)، والتمكين الاقتصادي (أربعة)، والسلام والأمن (ثلاثة). 
	دال - تنمية قدرات التقييم وضمان الجودة
	22 - واصل مكتب التقييم تعزيز التقييم الداخلي وبناء ثقافة تعزز استخدام التقييم والتعلم والمساءلة. وفي عام 2012، أجرى المكتب استقصاءا لاحتياجات الرصد والتقييم للوقوف على القدرات الحالية لموظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال الرصد والتقييم والإدارة القائمة على النتائج وعلى ما يتمتعون به من معرفة بهذه المجالات. كما عقد مكتب التقييم دورات تدريبية لتحسين القدرة الداخلية في مجال التقييم. وأخيرا، نقّح المعايير التي يتبعها لتقييم التقارير من أجل تحسين نوعية التقييمات اللامركزية والمؤسسية ومصداقيتها، بناء على استعراض للتقييم أنجز في عام 2012. 
	نتائج الاستقصاء الذي أُجري للوقوف على احتياجات الرصد والتقييم

	23 - أظهر الاستقصاء أن نسبة 30 في المائة من المجيبين يعلمون بوجود دليل هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتاح على الإنترنت والمعنون ”دليل المدير لإجراء تقييم مراع للمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان“، وأن نسبة 60 في المائة من الموظفين لم يشاركوا قط في أي تدريب على التقييم. وشملت التحديات الرئيسية التي حددها المجيبون ما يلي: (أ) محدودية معارف الموظفين وخبراتهم في مجال الرصد والتقييم؛ (ب) محدودية الوقت المتاح للموظفين للرصد والتقييم؛ (ج) الافتقار إلى الوضوح في تحديد المسؤوليات والعمليات.
	24 - وفي حالة الإدارة القائمة على النتائج، ينبغي أن تركز التحسينات على فهم عناصر سلسلة النتائج ومبادئ الرصد وأدواته. أما في ما يتعلق بتعزيز قدرات التقييم، فقد أشار المجيبون على الاستقصاء إلى ضرورة أن تكون التقييمات مراعية للاعتبارات الجنسانية وأن يتم نشرها على نطاق واسع.
	25 - وعموما، أظهرت نتائج الاستقصاء الحاجة إلى تحسين وتوسيع نطاق الخبرة في مجال الرصد والتقييم في صفوف موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإلى تعزيز النشر الداخلي. ويجري حاليا معالجة هذا من خلال تصميم برنامج للتدريب على التقييم يراعي المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. وقد ازداد عدد أعضاء شبكة التقييم العالمي التي يديرها مكتب التقييم من 100 عضو في عام 2011 إلى 124 عضوا في عام 2012.
	تعزيز قدرات التقييم الداخلية

	26 - خلال عام 2012، تم توحيد دعم الخبراء عن طريق الاستعانة بالمتخصصين في مجال التقييم على الصعيد الإقليمي وعقد دورات تدريبية وتوفير الموارد التقنية من أجل تعزيز قدرات التقييم الداخلية.
	27 - وعُقدت ثمانية عشرة دورة تدريبية شملت حلقات عمل عن الإدارة القائمة على النتائج ودورات تدريبية مشتركة بين الوكالات وحلقات دراسية شبكية في عام 2012 بمشاركة نشطة من أكثر من 609 من موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركائها. ويشكل هذا زيادة في المشاركين تتجاوز نسبتها 100 في المائة بالمقارنة مع عام 2011. وحضر دورتي تدريب مشتركتين بين الوكالات في منطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا أكثر من 70 مشاركا، كما حضر حلقة عمل عن نشر التقييم عقدت في جنوب آسيا أكثر من 90 مشاركا من قطاعات مختلفة في جميع أنحاء المنطقة. كما استفادت منطقتا أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أيضا من العديد من الدورات التدريبية بشأن إدراج الأبعاد المتصلة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في التقييم. ومن المقرر عقد دورات تدريبية في الدول العربية وأوروبا وآسيا الوسطى بمجرد أن يتم توظيف متخصصين في التقييم على الصعيد الإقليمي.
	الجدول الثاني 
	شركاء وموظفو هيئة الأمم المتحدة للمرأة الذين تم تدريبهم في مجال التقييم والإدارة القائمة على النتائج في عام 2012

	المنطقة
	الأشخاص الذين تم تدريبهم
	أفريقيا
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريـبي
	الدول العربية
	آسيا والمحيط الهادئ
	أوروبا وآسيا الوسطى
	المجموع
	موظفو وشركاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	90
	95
	صفر
	393
	31
	609
	28 - وفي عام 2012، وُضعت قائمة المرشحين المقبولين لتولي مهام خبراء استشاربين في المسائل الجنسانية وشؤون التقييم() لتحديد الخبراء في مسائل التقييم والمساواة بين الجنسين لإجراء التقييمات المؤسسية واللامركزية. والقائمة متاحة باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وقد ورد إليها ما يربو على 300 طلب من جميع أنحاء العالم. وسيساعد هذا المورد الهام على دعم الولاية الفريدة التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال التقييم.
	نوعية تقارير التقييم: النتائج المستمدة من استعراض التقييم 

	29 - في إطار استعراض التقييم الذي أجراه مستشار خارجي في آذار/مارس 2013، جرى تقييم نوعية التقييمات اللامركزية. وأظهرت النتائج أنه من بين 18 تقريرا جرى تقييمها()، حصلت نسبة 39 في المائة (7 تقارير) على تقدير ”ممتاز“، و50 في المائة (تسعة تقارير) على تقدير ”جيد“ و 11 في المائة (تقريران) على تقدير ”متوسط“ (انظر الشكل الثاني أدناه). ولم يحصل أي تقرير تقييم على تقدير ”ضعيف“ أو ”ضعيف جدا“.
	الشكل الثاني
	جودة تقارير التقييم الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة

	30 - يمثل هذا تغيرا ملحوظا مقارنة بنتائج استعراض التحليلات الذي جرى في عام 2011. وبين التقرير الذي أُعد عن مهمة التقييم التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2011 (UNW/2012/8) أنه من أصل 15 تقريرا من تقارير التقييم، حصل 3 تقارير على تقدير ”ممتاز“، و 5 على تقدير ”جيد جدا“ و تقرير واحد على تقدير ”جيد“، وتقريران على تقدير ”متوسط“، وتقرير واحد على تقدير ”ضعيف“ و 3 تقارير على تقدير ”ضعيف جدا“.
	هاء - استخدام التقييم والإعلان عن نتائجه ونشرها من أجل تحسين الأداء
	31 - امتثالا لسياسة التقييم واستنادا إلى توصيات مراجعي الحسابات، وضعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة نظام المساءلة وتتبع مسار التقييمات على الصعيد العالمي من أجل تتبع استخدام التقييم، وكفالة أن تصبح المعارف المكتسبة من التقييمات جزءا لا يتجزأ من عملية التعلم التنظيمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتعد ردود الإدارة على عمليات التقييم عناصر رئيسية من النظام الذي يوفر آلية للمساءلة والذي يمكّن هيئة الأمم المتحدة للمرأة من تحسين أدائها ونوعية برامجها واستراتيجياتها. وسينفذ النظام تنفيذا كاملا في عام 2013. 
	32 - وعملا بالخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يجب أن تتضمن جميع التقييمات المنجزة ردا من الإدارة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير لعام 2012، تضمنت نسبة 93 في المائة من جميع التقييمات اللامركزية (26 من أصل 29) ردا من الإدارة، مما يمثل زيادة مقارنة بنسبة 62 في المائة في عام 2011().
	33 - وأجرى مكتب التقييم تحليلا لتحديد أكثر المواضيع تكرارا في توصيات التقييم. وحدد أكثر من ثلث التوصيات (38 في المائة) ضرورة أن تأخذ هيئة الأمم المتحدة للمرأة بنهج أكثر استراتيجية وأن تحدد الأولويات في عملها. 
	34 - وشملت المواضيع المتكررة الأخرى ضرروة تحديد الشراكات على نحو أكثر استراتيجية (14 في المائة)، وضرورة تعزيز جهود بناء القدرات التي يضطلع بها الشركاء (12 في المائة)، وضرورة تعزيز الإدارة القائمة على النتائج، بما في ذلك الرصد والتقييم (10 في المائة).
	35 - وشملت ردود الإدارة التعهد بالتزامات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة باتخاذ 431 إجراء من أجل تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عمليات التقييم. ويبين النظام أن نسبة الإجراءات التي أُبلغ عن إنجازها بلغت 32 في المائة، والإجراءات التي يجري تنفيذها 10 في المائة، والإجراءات التي بوشر بتنفيذها 27 في المائة، والإجراءات التي لم يُباشَر بتنفيذها 17 في المائة، والإجراءات التي تأخر تنفيذها 15 في المائة، مما يدل على إحراز تقدم جيد بشأن استخدام النتائج المستمدة من التقييمات.
	ثالثا - التنسيق على نطاق المنظومة فيما يتعلق بالتقييم بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	36 - أنشأت الجمعية العامة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتضطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدور قيادي على صعيد التنسيق والمساءلة على نطاق المنظومة في مجال العمل هذا. ودعت الجمعية، في قرارها 67/226 بشأن الاستعراض الشامل لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تعزيز دورها وخاصة عن طريق التقييم.
	ألف - تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم
	37 - يعد استمرار القيادة والمشاركة في فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم وسيلة بالغة الأهمية للإسهام في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مجال التنسيق والمساءلة بشأن المساواة بين الجنسين. وفي عام 2012، اضطلعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدور قيادي في فريق التقييم، فواصلت إدماج الأبعاد المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان ضمن التوجيهات الفنية المقدمة بشأن التقييم. واضطلعت الهيئة بدور محوري في المجالات التالية:
	(أ) ترأس رئيس مكتب التقييم فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم في عام 2012؛ وساهم في التقييم المستقل لمبادرة توحيد أداء الأمم المتحدة بوصفه عضوا في فريق الإدارة؛ وأسدى المشورة لإنجاز الاستعراض الشامل للإطار المؤسسي القائم لتقييم الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة المتحدة من أجل التنمية على نطاق المنظومة، وذلك على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة 64/289؛ وقدم الدعم لمداولات الدول الأعضاء بشأن التقييم خلال الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات؛
	(ب) في إطار من الشراكة الوثيقة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتسع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، كانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة شريكة في قيادة عملية إنجاز وضع التوجيهات الشاملة لمنظومة الأمم المتحدة لعرض المنهجيات الكفيلة بمعالجة الأبعاد المتصلة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في مجال التقييم؛
	(ج) كانت هيئة الأمم المتحدة شريكة في قيادة تنمية قدرات التقييم الوطنية من خلال إطلاق مبادرة EvalPartners وكفالة البدء بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المبادرات؛
	(د) كفلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تتضمن جميع التوجيهات إشارة إلى نهج التقييم المراعية لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بكيفية إجراء تقييمات للعمل المعياري، وكيفية إجراء تقييمات مشتركة وتقييمات للأثر.
	باء - مواءمة الإبلاغ عن المساواة بين الجنسين على صعيد التقييمات في الأمم المتحدة وتعزيز التقييمات المشتركة
	التقييم في إطار خطة العمل على نطاق المنظومة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

	38 - قادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عملية وضع خطة العمل على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارها إطارا للمساءلة يتعين تنفيذه بشكل كامل من جانب جهاز الأمم المتحدة الإنمائي. وتستلزم الخطة، التي وافق عليها المجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، أن تلبي التقييمات التي تجريها وكالات الأمم المتحدة القواعد والمعايير المتصلة بالمسائل الجنسانية التي حددها فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم وأن تعكس تطبيق التوجيهات بشأن مراعاة المنظور الجنساني في التقييم.
	39 - واضطلع مكتب التقييم التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدور نشط في وضع سجل للتقييم وفي مواءمة وتنسيق الإبلاغ على نطاق المنظومة مع مؤشرات أداء التقييم. وقد حظي هذا بتأييد رؤساء الوحدات المعنية بالتقييم في جميع منظمات الأمم المتحدة، التي تشكل فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، في عام 2013.
	التقييم المشترك

	40 - يعرّف التقييم المشترك على أنه تقييم تتشارك في إجرائه وإدارته هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع منظمة واحدة على الأقل. وأثبتت الهيئة، امتثالا لولايتها في مجال تعزيز جهود التنسيق والتقييمات المشتركة على صعيد منظومة الأمم المتحدة، التزامها من خلال (أ) المشاركة بهمة في 11 من أصل 29 تقييما من التقييمات اللامركزية التي أجريت في عام 2012 ؛ (ب) قيادة إجراء تقييم مؤسسي مشترك بشأن البرامج الجنسانية المشتركة مع أربعة من كيانات الأمم المتحدة وحكومتي إسبانيا والنرويج. وتترافق زيادة انتشار التقييمات المشتركة مع زيادة البرامج المشتركة والشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين.
	جيم - بوابة تقييم المساواة بين الجنسين: المعارف القائمة على الأدلة المتاحة على شبكة الإنترنت
	41 - أنشئت بوابة تقييم المساواة بين الجنسين، التي أطلقت رسميا في نهاية عام 2012، استجابة لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2011/6 وتماشيا مع الولاية العامة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تنص على أن تكون الهيئة بمثابة مركز للمعارف المتصلة بالمبادرات التي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة(). وتشكّل البوابة أداة لتعزيز وتشجيع تبادل النتائج والاستنتاجات والتوصيات المتصلة بالتقييم لكي يُسترشد بها ولتحسن وضع السياسات والبرامج في مجال المساواة بين الجنسين.
	42 - وفي نهاية عام 2012، كانت قاعدة البيانات تتضمن 291 تقريرا، قُدمت أغلبيتها من كيانات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة (انظر الشكل الثالث أدناه). وتركز التقييمات على جميع مناطق العالم، وقد ورد معظمها من آسيا والمحيط الهادئ. ويتبنّى بعض التقييمات منظورا عالميا (انظر الجدول الثالث أدناه). كذلك تمكّن البوابة من تصنيف الوثائق بحسب المجالات الاهتمام الحاسمة المحددة في منهاج عمل بيجين. وصُنفت غالبية التقارير على أنها متصلة بالمجال 8، وهو الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة (107 تقارير)، يليها المجال 6، وهو المرأة والاقتصاد (53 تقريرا).
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	رابعا - دعم قدرات التقييم الوطنية والإقليمية
	43 - قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مدفوعة بمبادئ الملكية الوطنية وتطوير القدرات الوطنية، بمقاربة تنمية قدرات التقييم من خلال إقامة الشراكات والشبكات مع رابطات التقييم والشبكات الإقليمية والمنظمات الفكرية والمؤسسات البحثية ووكالات الأمم المتحدة الوكالات من أجل القيام على نحو فعال بتعزيز الأخذ بنُهج تراعي المساواة بين الجنسين إزاء التقييم. وواصل مكتب التقييم، في إطار جهوده المبذولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إقامة الشراكات مع الفريق العامل التابع للشبكة الإقليمية للرصد والتقييم والمنهجة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من أجل تيسير تبادل المعارف بشأن التقييمات المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في أمريكا اللاتينية. وفي أفريقيا، نتج عن الشراكة مع الشبكة الأفريقية لمقيِّمي المسائل الجنسانية والتنمية وضع دورات تدريبية للناطقين بالإنكليزية وبالفرنسية تتعلق بالتقييمات المراعية لحقوق الإنسان والمسائل الجنسانية في بوركينا فاسو وغانا وكينيا وفي منتدى EvalPartners في تايلند. ونتيجة لذلك، ازدادت عضوية الشبكة الأفريقية لمقيِّمي المسائل الجنسانية والتنمية بمقدار 43 عضوا جديدا. وتتضمن الشبكة حاليا 114 عضوا من 26 بلدا أفريقيا من البلدان الناطقة بالإنكليزية وبالفرنسية. كما أصدرت الشبكة النسخة الفرنسية لمجموعة أدوات الرصد والتقييم المراعية لحقوق الإنسان والمنظور الجنساني.
	44 - وعلى الصعيد العالمي، شاركت هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها شريكا أساسيا في مبادرة EvalPartners، وهي شراكة مبتكرة مع المنظمات التطوعية للتقييم المهني وكيانات الأمم المتحدة والوكالات المانحة الثنائية، تهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني. ويتمثل هدف مبادرة EvalPartners في تعزيز قدرات المنظمات التطوعية للتقييم المهني على المشاركة على نحو استراتيجي في عمليات التقييم الوطنية، والمساهمة في تحسين نظم وسياسات التقييم التي تقودها البلدان والتي تركز على الإنصاف والمراعية للمساواة بين الجنسين.
	45 - ونجحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدعوة إلى الإدراج الاستراتيجي للمساواة بين الجنسين ضمن الأولويات العملية لمبادرة EvalPartners، مما أسفر عن إنشاء فرقة العمل المعنية بتنسيق هذه الجهود، التي ستكون هيئة الأمم المتحدة للمرأة شريكة في رئاستها. ويكرس إعلان شيانغ ماي() التابع لمبادرة EvalPartners القيم الرئيسية المتمثلة في الإنصاف والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية باعتبارها مبادئ أساسية للتقييم.
	خامسا - أبرز النتائج والدروس المستفادة من التقييمات
	46 - يوجز هذا الفرع أبرز النتائج والدروس المستفادة من عمليات التقييم المؤسسية التي أُجريت في عام 2012، ويحدد النتائج الرئيسية المستخلصة من التقييمات اللامركزية. وبالنظر إلى محدودية عدد التقييمات، ينبغي أن تعتبر النتائج مجرد أمثلة عن العمل الذي تضطلع به هيئة الأمم المتحدة للمرأة لا ممثّلة لمجمل العمل الذي تقوم به هذه الهيئة. وترد قائمة بالتقييمات اللامركزية في المرفق الأول.
	ألف - التقييمات المؤسسية
	47 - كما لوحظ في الفرع الأول أعلاه، لم تكن التقييمات المؤسسية الثلاثة التي تم الاضطلاع بها في عام 2012 قد أُنجزت عند صياغة هذا التقرير. وبالتالي، فإن أبرز المسائل الناشئة عن التقييمات والدروس الرئيسية المستفادة منها مبينة أدناه. وسيعرض مكتب التقييم نتائج التقييمات المؤسسية لينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام 2013 ودورته العادية الأولى لعام 2014.
	التقييم المشترك للبرامج المشتركة بشأن المساواة بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة

	48 - على النحو المبين في الفرع الثالث أعلاه، قادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة التقييم المشترك للبرامج المشتركة بشأن المساواة بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة، وهو جهد تعاوني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأهداف الإنمائية للألفية وحكومتي إسبانيا والنرويج. وركز التقييم على البرامج المشتركة المنفذة على الصعيد القطري والمتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛ وسيصدر تقرير تقييم توليفي نهائي في تشرين الأول/أكتوبر 2013().
	49 - ويُعدّ الهيكل الإداري المنشأ والإرادة السياسية وتحديد الأولويات فيما بين الشركاء عوامل تمكينية رئيسية للتقييم. وأجرى التقييمَ فريقُ تقييم خارجي مستقل، وأداره فريق لإدارة التقييم يتألف من مكاتب التقييم التابعة للشركاء. وقامت لجنة توجيهية (تتألف من كبار المديرين) والمقر والأفرقة المرجعية الوطنية بتقديم مدخلات وتعليقات تتصل بعملية التقييم، وبتوفير الدعم لاستخدام النتائج.
	50 - ويُتوقع أن يُعرض رد إداري مشترك على الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2013. ويشكل التقييم المشترك للبرامج المشتركة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة خطوة هامة في مجال التعاون المشترك بين الوكالات.
	تعزيز المشاركة على الصعيد الوطني في التقييمات المؤسسية

	51 - تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية لمهمة التقييم في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في كفالة الملكية الكاملة لنتائج التقييم والاستفادة منها على الصعيد القطري. وفي عام 2012، أنشأت جميع التقييمات المؤسسية أفرقة مرجعية وطنية لدراسات الحالات القطرية من أجل كفالة مشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين بهمة في التقييمات:
	(أ) شمل التقييم المواضيعي المؤسسي المتعلق بمساهمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في منع العنف ضد المرأة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات سبع دراسات حالات قطرية (البرازيل وجامايكا وغرينادا وغواتيمالا والمغرب وموزامبيق والهند)؛
	(ب) شمل التقييم المواضيعي المتعلق بمساهمة الأمم المتحدة للمرأة في زيادة تولي المرأة أدوارا قيادية في جهود إحلال السلام والأمن والاستجابة الإنسانية وتعزيز مشاركتها في هذه الجهود خمس دراسات لحالات قطرية (أفغانستان وليبريا وكوسوفو() وكولومبيا وهايتي).
	(ج) شمل التقييم المشترك للبرامج المشتركة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة خمس دراسات لحالات مناطق/لحالات قطرية (ألبانيا وكينيا وليبريا ونيكاراغوا ودولة فلسطين).
	52 - وبالإضافة إلى ذلك، انضم موظفو ومستشارو مكتب التقييم الذي يدعمون إدارة التقييمات المؤسسية إلى أفرقة التقييم الخارجي المستقلة في عدة زيارات قطرية. وأدت مشاركتهم إلى زيادة عدد أصحاب المصلحة الذين تتم استشارتهم، وتحسين فهم المعلومات السياقية الرئيسية، وتعزيز ضمان الجودة.
	53 - ورغم التحديات التي اعترضت كفالة المشاركة النشطة للأفرقة المرجعية الوطنية، كان هناك دروس مستفادة من الزيارات القطرية، بما في ذلك أن تلك الزيارات تعزز التشاور مع الحكومة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين بهدف تعزيز الملكية الوطنية. 
	التشجيع على تطبيق نهج نظرية التغيير

	54 - تمت مواجهة تحديات في وضع نظرية تغيير تتعلق بالجهود البرنامجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال التقييمات المؤسسية التي أجريت في عام 2012. ويشكل نهج نظرية التغيير أداة قوية لدعم الإدارة القائمة على النتائج، لأنه يضع افتراضات واضحة بشأن الكيفية التي يفترض أن يعمل بها برنامج ما وأن يحقق تغيرا اجتماعيا، عن طريق وضع سلسلة نتائج سببية بين الموارد والغايات والأهداف المتوسطة الأجل والطويلة الأجل.
	55 - ويؤدي الأخذ بنهج قائم على النظرية إلى إيجاد فهم مشترك فيما بين أصحاب المصلحة بشأن الطريقة التي ينبغي أن تعمل بها البرامج. وقامت أفرقة التقييم، باستخدام الوثائق الاستراتيجية الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بوصفها نقطة انطلاق، بإعادة بناء نظريات التغيير بالتعاون مع موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصعيدين المؤسسي والقطري في محاولة لتحديد الكيفية التي يمكن بها للتدخلات أن تؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة تحديدا واضحا.
	توحيد الآليات المنهجية لتخزين المعلومات المتعلقة ببرامج ومشاريع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتتبع هذه المعلومات والإبلاغ عنها

	56 - تم الاضطلاع، في إطار التقييمات المؤسسية، بدراسات مكتبية شاملة وتحليلات للحافظات لتحديد المناخ والخصائص والاتجاهات المتصلة بمبادرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجالات القضاء على العنف ضد المرأة، والسلم والأمن، والبرامج الجنسانية المشتركة. وحددت هذه الدراسات الافتقار إلى الآليات المنهجية لتخزين المعلومات المتصلة ببرامج ومشاريع هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتباره تحديا رئيسيا.
	57 - فعلى سبيل المثال، كان نظام برمجيات الجبر الخطي ذات الضبط الآلي، وهو نظام للمعلومات المالية، في أحيان كثيرة غير مكتمل، وفي الكثير من الحالات، لم تتمكن المكاتب الميدانية من توفير الوثائق التكميلية الكافية. وأيضا، في عدد من البرامج والمشاريع الإقليمية، لم توفر الوثائق المتاحة أي معلومات عن مخصصات الميزانية المحددة، أو التدخلات أو النتائج المتوخاة (أو المنجزة) في كل من البلدان المشاركة في هذه المبادرة. وقدمت التقييمات المؤسسية مساهمة موضوعية في منهجة المعلومات البرنامجية في مجالات التحليل. غير أن الدلائل تشير إلى ضرورة أن تولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأولوية لوضع نظام مؤسسي لمنهجة المعلومات المتصلة بالبرامج والمشاريع وللرصد والإبلاغ الشاملين. وسيؤدي وضع هذا النظام إلى دعم الحصول على معلومات تقييمية أكثر دقة.
	باء - المساهمة في النتائج الإنمائية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين: النتائج والاستنتاجات المستمدة من التقييمات اللامركزية التي تجريها هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	كفالة الملكية الوطنية

	58 - النتائج والاستنتاجات المتعلقة بكفالة الملكية الوطنية هي:
	(أ) الدروس المستفادة 
	لكي تكفل هيئة الأمم المتحدة للمرأة اللازمة الملكية الوطنية، يجب أن تستند الجهود المبذولة إلى السياق الوطني، وأن تمثل آراء قطاع واسع النطاق من المجتمع، وأن تقوم على العمليات التشاركية والمنطلقة من دوافع وطنية؛ 
	(ب) النتائج الإيجابية
	’1‘ تبيَّن أن عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة يتسق باستمرار مع السياق الثقافي والاجتماعي - الاقتصادي الوطني ومع الأولويات الوطنية والعالمية للدول الأعضاء. فعلى سبيل المثال، كشف تقييم البرنامج المتعلق ببناء القدرات في مجال المساواة بين الجنسين في الحوكمة وحماية حقوق المرأة في السودان أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة راعت البيئة السياسية المتغيرة ولبت الاحتياجات القطرية للسودان، إذ استجابت في عام 2010 إلى أول انتخابات متعددة الأحزاب تجرى منذ عشرين عاما عبر وضع مشاريع للانتخاب والاستفتاء؛
	’2‘ حددت التقييمات أمثلة للكيفية التي قامت بها هيئة الأمم المتحدة بفعالية بإشراك المجتمع المدني، والفئات السكانية الضعيفة مثل السكان الأصليين والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والحكومة، لكفالة الأخذ بنهج مدفوع بالأولويات الوطنية. فعلى سبيل المثال، حدد تقييم البرنامج المتعلق بحماية سبل المعيشة والتمكين المستدام للمجتمعات الضعيفة والريفية ومجتمعات اللاجئين في وادي الأردن (الأرض الفلسطينية المحتلة) استخدام تقنيات التمكين التشاركية والمحلية. وبدأ هذا النهج بمرحلة التصميم من خلال إشراك أصحاب المصلحة في تحديد الاحتياجات وتم إضفاء الطابع المؤسسي عليه من خلال وضع هيكل لإدارة البرنامج، وهو المنتدى الاستشاري الوطني؛
	(ج) التحديات
	’1‘ حددت عدة تقييمات التحديات التي تعترض كفالة ملكية بعض أصحاب المصلحة باعتبارها تحديات رئيسية أمام المضي قدما في جدول الأعمال. فعلى سبيل المثال، تبين من تقييمين للجهود دون الإقليمية المبذولة لإنهاء العنف ضد المرأة في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفي شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي دون الإقليمية أنه رغم اتساق البرامج مع الأولويات الوطنية وارتباطها الوثيق بعمليات تخطيط التنمية الوطنية، فإن مشاركة المؤسسات الحكومية الوطنية محدودة؛
	’2‘ في حين أن تقييم البرنامج المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق زيادة إمكانية العمل في جمهورية مولدوفا حقق مستوى عاليا من الملكية من جانب مكتب رئيس الوزراء، تبين أن مستوى الملكية على الصعد التنفيذية، من قبيل الصعيد الوزاري وصعيد المجتمع المدني، غير كاف بالنسبة إلى عملية مدفوعة بالأولويات الوطنية.
	التوعية من خلال جهود الدعوة سائرة على الطريق الصحيح

	59 - النتائج والاستنتاجات فيما يتعلق بالتوعية من خلال جهود الدعوة هي:
	النتائج الإيجابية
	’1‘ أشارت عدة تقييمات إلى قدرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على النجاح في تهيئة بيئة مؤاتية لإضفاء الطابع المؤسسي على الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وبيّن التقييم المواضيعي للمشاريع الرامية إلى إنهاء العنف ضد المرأة في منطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن أنشطة التوعية، مثل الحملات وأنشطة النشر والتوعية، ساهمت في زيادة الوعي بالمسائل الاجتماعية والحقوق والأحكام القانونية المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛
	’2‘ كذلك ساهم برنامج الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في الهند في زيادة الوعي والفهم المتصلين بهذه الميزنة مما أدى إلى زيادة أهميتها داخل البلد؛
	’3‘ تبين من تقييم برنامج النهوض بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن المنفذ في منطقة غرب البلقان أن جهود الدعوة شكلت جانبا هاما من عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة دون الإقليمية. فعلى سبيل المثال، ساهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إنشاء ودعم بعض منظمات المجتمع المدني، مثل جماعة الضغط النسائية الإقليمية من أجل السلام والأمن والعدالة في جنوب شرق أوروبا، الذي أجرت تحليلات سياسية وبذلت جهودا للدعوة من أجل زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي وتأثيرها عليه، مما يسهم بالتالي في تنفيذ القرار 1325 (2000). 
	كان تعزيز قدرات المجتمع المدني فعالا، لكن زيادة الاستدامة محبّذة

	60 - النتائج والاستنتاجات فيما يتعلق بتعزيز قدرات المجتمع المدني هي:
	(أ) النتائج الإيجابية 
	’1‘ تشير معظم تقارير التقييم إلى الجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز منظمات المجتمع المدني بوصفها طريقة فريدة وفعالة لتحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فعلى سبيل المثال، نتج عن تقييم برنامج دون إقليمي شمل إكوادور وبنما وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وبيرو وغواتيمالا وهندوراس لتعزيز العمليات القائمة المتصلة بنساء الشعوب الأصلية على الصعد المحلي والوطني والدولي تعزيز المنظمات العاملة في مجال إعمال حقوق نساء الشعوب الأصلية؛
	’2‘ في كينيا، أفيد في إطار تقييم برنامج مشترك بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة قامت، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، بتيسير تدريب 000 8 من موظفي الخدمة المدنية من الاقتصاديين والمخططين، بما في ذلك تدريب المدربين في مجال تنمية مباشرة المرأة للأعمال الحرة؛
	(ب) التحديات
	’1‘ حدد بعض التقييمات التحديات التي تعترض كفالة استدامة الجهود الرامية إلى تعزيز شركاء المجتمع المدني. فعلى سبيل المثال، وجد تقييم لشبكة المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الهند أنه في السنوات الأولى بعد إنشاء الشبكة، كانت جهود تنمية القدرات أساسية لتعزيز الشبكة وتوسيع نطاقها، وقد مكّنت هذه الجهود الشبكة من المساهمة في تحسين الخدمات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الهند. ويلاحظ التقييم أن الشبكة تحتاج إلى دعم تقني مستمر من هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل المضي في التزامها بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
	’2‘ أكد تقييم برنامج الحقيقة والعدالة والجبر في كولومبيا قوة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إقامة الشراكات مع المجتمع المدني واللجنة الوطنية الكولومبية للجبر والمصالحة، غير أن شركاء المجتمع المدني أعربوا عن قلقهم إزاء استدامة تلك الجهود.
	وجود مجال لتحسين تعزيز الاتساق والتنسيق لمنظومة الأمم المتحدة على صعيد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

	61 - النتائج والاستنتاجات فيما يتعلق بتعزيز الاتساق والتنسيق لمنظومة الأمم المتحدة هي:
	(أ) الدروس المستفادة
	تسلّم تقارير التقييم بخبرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وقدرتها على دعم كيانات الأمم المتحدة الأخرى ومواءمة الجهود المبذولة في مجال المساواة بين الجنسين. وقد حققت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا نتائج جيدة من خلال آليات التنسيق، ولا سيما البرامج المشتركة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛
	(ب) النتائج الإيجابية
	بقيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أصبح البرنامج المشترك في أوغندا أكثر كفاءة وتنظيما وإنتاجية، فقام بتهيئة بيئة مؤاتية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركائها للعمل لمكافحة العنف ضد المرأة. وفي كينيا، كشف تقييم البرنامج المشترك بشأن المساواة بين الجنسين أن دور الهيئة في مجال التنسيق كان شاملا ومتسقا مع دعم الأمم المتحدة للمبادرات الوطنية للمساواة بين الجنسين؛
	(ج) التحديات
	’1‘ لاحظت بعض التقييمات وجود مجال للتحسين على صعيد جهود التنسيق التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما بين شركاء الأمم المتحدة. وكانت البرامج المشتركة تعتبر بمثابة وسيلة لتعزيز الاتساق، ولكنها كانت لا تزال تواجه تحديات متعلقة بالاتصالات والازدواجية في العمل. فعلى سبيل المثال، في تيمور - ليشتي، أدى البرنامج المشترك إلى زيادة الوضوح في مجال المساواة بين الجنسين، غير أن التقييم كشف عن ضرورة تحقيق المزيد من الاتساق بين تنسيق البرامج المشتركة والفريق القطري التابع للأمم المتحدة؛
	’2‘ ينبغي أن تكفل هيئة الأمم المتحدة للمرأة الاتساق والتنسيق على صعيد المساواة بين الجنسين في جميع الجهود البرنامجية. وأحرز برنامج الحقيقة والعدالة والجبر في كولومبيا تقدما كبيرا فيما يتعلق بمواءمة عمليات البرمجة المتعلقة بالعمل بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في منظومة الأمم المتحدة، غير أنه يتعين تعزيز التنسيق على المستوى التنفيذي لكفالة التكامل فيما يتعلق بالولايات المؤسسية؛
	’3‘ لم توضع في إطار البرنامج الإقليمي المتعلق بالمساواة بين الجنسين في الإدارة السياسية، الذي نفذ في منطقة المحيط الهادئ، استراتيجية أو إجراءات لمنهجة المشاركات التعاونية مع الشركاء، مما أدى إلى ضياع أوجه التآزر وإلى ازدواجية الجهود؛
	’4‘ حدد التقييم الشركاء في التنمية الذين يقدمون برامج تدريب على الصعيد الوطني للنساء اللاتي يتولين بالفعل أدورا قيادية وآليات التنسيق القائمة على الصعيدين الإقليمي والوطني التي لا يجري استخدامها. وهذه أمثلة على ضرورة أن تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتوضيح استراتيجيات التنسيق على جميع المستويات.
	ينبغي على الأمم المتحدة تعزيز الإدارة والعمليات القائمة على النتائج

	62 - في جميع التقييمات، تم تحديد أوجه ضعف مؤسسية في مجالات الأطر النظرية الكافية القائمة على النتائج، والمعلومات الأساسية الشاملة، وأدوات الإدارة القوية لرصد التغيرات في التقدم المحرز وتتبعها. وبدون أدوات التخطيط والرصد الرئيسية هذه، من غير المرجّح أن توفّر التقييمات أدلة قوية.
	63 - وتم تحديد أوجه ضعف في كفاءة عمليات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مثل تأخر مرحلة البدء في المشاريع والموافقة عليها وتحويل الأموال إلى الشركاء، مما أدى إلى تأخير تنفيذ المشاريع. ومع ذلك، أظهرت ستة تقييمات قدرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الإنجاز في الوقت المناسب وعلى نحو فعال من حيث التكلفة.
	64 - وعموما، أفيد بأن قدرة موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الإدارة والتنفيذ جيدة، غير أنه لوحظ نقص في الموظفين ووجود شواغر. وأوصت بعض التقييمات بأن تخطط الهيئة على نحو أكثر استراتيجية من أجل تحديد الأولويات في إطار الجهود المبذولة مع مراعاة القدرة الداخلية والخارجية والقيود المفروضة على الموارد.
	سادسا - برنامج عمل مكتب التقييم لعام 2013
	65 - سيركز برنامج عمل مكتب التقييم على المجالات الأربعة التالية:
	(أ) التقييمات المؤسسية 
	ستقيم هيئة الأمم المتحدة للمرأة مجالات العمل الاستراتيجية للمساهمة في التعلم وصنع القرار والمساءلة المتعلقة بأهمية عمل الهيئة وفعاليته وكفاءته واستدامته وأثره. وسوف تجري ثلاثة تقييمات مؤسسية: (أ) إجراء استعراض تقييمي لتقييمات الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين؛ (ب) تقييم خطط العمل السنوية القطرية؛ (ج) إجراء تقييم مواضيعي بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة. وستواصل الهيئة تعزيز استخدام التقييم ومتابعة التوصيات المنبثقة عنه عبر تنفيذ النظام العالمي للمساءلة وتتبع التقييمات وبدء تطبيق خطة تنفيذ سياسة التقييم؛
	(ب) التقييمات اللامركزية، وبناء القدرات الداخلية
	ستدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة التقييمات اللامركزية من خلال تشجيع تنفيذ سياسة التقييم، واستخدام المبادئ التوجيهية للتقييم، وتوفير ضمان الجودة لتصميم التقييم، وتحسين تخطيط التقييم من خلال أخصائيي التقييم الإقليميين. وسيتم تعزيز قدرات التقييم الداخلية من خلال البدء بتنفيذ برنامج لبناء القدرات في مجال التقييم مع مركز البحث والتدريب التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ وتعهّد قائمة بالمرشحين المقبولين من الخبراء في مجال الشؤون الجنسانية وحقوق الإنسان؛ والتبادل المنهجي للمعلومات المتصلة بطرائق التقييم المبتكرة؛
	(ج) قيادة التنسيق على نطاق المنظومة بشأن التقييم في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	سيقوم مكتب التقييم بتوحيد نهجه، وسيواصل الاضطلاع بدوره القيادي في التنسيق على نطاق المنظومة بشأن التقييم في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وسيضطلع بدور فعال في فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم لكفالة إدراج المساواة بين الجنسين ضمن عمل هذا الفريق، وسيشجع استخدام توجيهاته التقنية بشأن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك استخدام مؤشرات أداء تقييم خطة العمل على نطاق المنظومة. وسيتعهد بوابة تقييم المساواة بين الجنسين ويواصل تطويرها كما سيعزز استعراض التقييمات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛ 
	(د) الشراكات الاستراتيجية لتنمية قدرات التقييم الوطنية 
	ستعزز هيئة الأمم المتحدة للمرأة إدراج المنظور المتصل بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في تنمية قدرات التقييم الوطنية عن طريق إقامة الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة والبناء على المبادرات المبتكرة القائمة من قبيل مبادرة EvalPartners.
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	(أ) أجرى خبير استشاري خارجي مستقل معني بالتقييم استعراضا تقييميا لنوعية التقييمات.
	(ب) تُفهم الإشارات إلى كوسوفو في سياق قرار مجلس الأمن 1244 (1999).
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	صندوق المساواة بين الجنسين

	1 - صندوق المساواة بين الجنسين هو الصندوق العالمي الوحيد المكرس حصرا للتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة. وهذه الشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمات النسائية الإقليمية والوطنية والمحلية والحكومات تشكل نهجا مبتكرا إزاء النهوض بتمكين المرأة. ومنذ عام 2009، قدم الصندوق منحا محددة الهدف بلغت قيمتها الإجمالية 55 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لدعم 93 من الشركاء المتلقين للمنح في 57 بلدا.
	2 - وفي عام 2012، أنجز الصندوق: 3 تقييمات تكوينية للبرامج الحفازة، و 11 تقييما لمدى قابلية التقييم فيما يتعلق ببرامج التنفيذ، وتقييما واحدا نهائيا لبرنامج تنفيذ صندوق المساواة بين الجنسين في كمبوديا، وتقييما لمدى قابلية التقييم فيما يتعلق بصندوق المساواة بين الجنسين. وشهد الصندوق تغييرات كبيرة في ملاك الموظفين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مما شكل تحديات بالنسبة لإدارة التقييمات، وأدى إلى اتخاذ قرار بتأجيل عدة التزامات بالتقييم إلى عام 2013. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقييمات التكوينية المذكورة أعلاه للبرامج الحفازة التي بدأت في عام 2011 شهدت تحديات على صعيد الوفاء بمعايير الجودة التي حددها الصندوق. وبالتالي، أعدّ الصندوق تقييما لأوجه القصور في تقارير التقييم ولعملية إدارة التقييم لأغراض المساءلة والتعلم، وسيستخدم التقارير لإصدار المنتجات المعرفية. 
	3 - وأدخل الصندوق تحسينات على وظيفة التقييم استنادا إلى الدروس المستفادة من الدورة الماضية. وخلال مرحلة تصميم البرنامج، طُلب إلى 53 جهة مختارة جديدة من الجهات المتلقية للمنح تخصيص 8 إلى 10 في المائة من الموارد للتقييم و 2 إلى 3 في المائة للرصد. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت وثائق توجيهية عن شروط تقييم البرامج مولها صندوق المساواة بين الجنسين، وفقا لسياسة التقييم التي تتبعها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. 
	4 - وبحسب التقييم النهائي للمشروع المتعلق بتعزيز أسباب المعيشة الاقتصادية للنساء المنخفضات الدخل والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في كمبوديا، فقد أحرز المشروع تقدما كبيرا في تحقيق هدفه. وأكمل أكثر من 300 1 امرأة من المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية التدريب على كسب الرزق وحصلن على منح صغيرة لإنشاء أنشطة لكسب الرزق. ونتيجة لذلك، ذكرت نسبة 93 في المائة من المستفيدين أنهم يولدون الآن المزيد من الإيرادات لدعم نفقاتهم اليومية وتحسين أسباب رزقهم، وأن أمنهم الغذائي وتغذيتهم تحسنا نتيجة ما يزاولونه من أنشطة لكسب العيش.
	5 - وقد أظهر الاستقصاء الختامي الذي أجرته السلطة الوطنية لمكافحة الإيدز انخفاضا في نسبة المستفيدين الذين لا يمكنهم تحمل تكلفة إرسال أطفالهم إلى المدارس من 17 في المائة إلى 7 في المائة. وكشف التقييم أيضا أن زيادة إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية تشكل نتيجة هامة وناجحة للمشروع. 
	6 - وشملت بعض الدروس المستفادة ما يلي: 
	(أ) يمكن لتقديم الدعم المالي والتقني وإتاحة إمكانية الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية وتهيئة بيئة تمكينية كفالة النجاح في دعم النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على الاضطلاع بأنشطة كسب الرزق التي تحسن نوعية حياتهن وحياة أسرهن؛
	(ب) من المرجح أن يكون دعم سبل كسب العيش غير فعال في حالة النساء الفقيرات فقرا مدقعا المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية اللواتي لديهن معالين وموارد قليلة واللواتي يعانين من مشاكل صحية؛
	(ج) يمكن للتركيز الحصري على الأنشطة الرامية إلى دعم النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أن يزيد إلى حد كبير من التكاليف من حيث الوقت والمال بالنسبة للمستفيدين والوكالات المنفذة، كما يمكن أن يهدد بعزل النساء الأخريات الفقيرات (الأفقر) في المجتمعات المحلية المستهدفة؛
	(د) ينبغي أن يشمل تصميم المشاريع القائم على أساس الشراكات هيكلا إداريا واضحا ومشتركا ييسر التنسيق والتخطيط المشترك والرقابة، بالإضافة إلى ملكية أصحاب المصلحة.
	صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة 

	7 - صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة هو آلية عالمية لتقديم المنح مكرس حصرا للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله. وتدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة الصندوق بالنيابة عن منظومة الأمم المتحدة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والحكومات والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة. ومنذ عام 1996، قدم الصندوق الاستئماني أكثر من 86 مليون دولار إلى 351 مبادرة في 128 بلدا وإقليما. وبحلول عام 2013، كانت حافظة المنح الفعالة المقدمة من الصندوق الاستئماني ومقدارها 63.5 مليون دولار قد شملت 95 برنامجا تغطي 85 بلدا وإقليما، وتمس حياة أكثر من 24 مليون من النساء والفتيات وتؤثر على أكثر من 000 5 مؤسسة رسمية وغير رسمية.
	8 - ومن المتوقع أن تيسر الجهات المتلقية لمنح الصندوق الاستئماني تقييماتها الخارجية، مع تقديم خدمات الرقابة والدعم التقني من أمانة الصندوق والمكاتب الإقليمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي عام 2012، أنجزت 17 من الجهات المتلقية تقييماتها الخارجية النهائية. ومن أجل زيادة قدرة المستفيدين من المنح في مجال البرمجة القائمة على الأدلة والرصد والتقييم، عقد الصندوق الاستئماني حلقة عمل مدتها خمسة أيام لتطوير القدرات لفائدة 14 من متلقي المنح في مكسيكو سيتي في عام 2012.
	9 - وفي عام 2012، أدخل الصندوق الاستئماني عددا من التحسينات على وظيفة التقييم. وأنشئت وظيفة اختصاصي في مجال الرصد والتقييم وتم شَغلها بهدف تعزيز ممارسات الصندوق في مجال الرصد والتقييم وتقديم مزيد من الدعم إلى الجهات المتلقية للمنح. كما وضع الصندوق الاستئماني وثائق توجيهية لإدارة التقييمات من أجل تحديد الحد الأدنى من الشروط.
	10 - وتم وضع إطار جديد للنتائج والموارد لزيادة التركيز على تحقيق أهداف المشروع. وسيشكل الإطار الأساسي للتقييمات الخارجية النهائية المقبلة للجهات المتلقية للمنح بهدف تقييم مدى تأثير كل مشروع على حياة النساء والفتيات.
	11 - ويقوم الصندوق الاستئماني وصندوق المساواة بين الجنسين حاليا بوضع نظام لإدارة المنح على الإنترنت يشمل نموذج تقييم محدد من أجل تتبع حالة تقييمات المشاريع بحسب الجهة المتلقية للمنح، وتخزين اختصاصات التقييم والتقارير النهائية، وتجميع وتحليل البيانات المالية (الميزانية والنفقات) المتصلة بالتقييمات.
	12 - ونفذ معهد بروموندو برنامج ”إشراك الرجال لمنع العنف القائم على نوع الجنس: تدخل يشمل عدة بلدان ودراسة لأثر التقييم“ في البرازيل ورواندا وشيلي والهند انتهى في عام 2012. وقد سعى البرنامج إلى اختبار وتقييم طائفة من التدخلات التي تُشرك الشبان والرجال البالغين في منع العنف الجنساني، بما في ذلك في مجالات الرياضة والتعليم والصحة وفي أماكن العمل. وجرى تقييم تأثير البرنامج في عام 2012، وأظهر التقييم تغيرا هاما على الصعيد الإحصائي في المواقف إزاء العنف ضد المرأة وانخفاضا كبيرا في حالات الإبلاغ الذاتي عن استخدام العنف ضد الشريكة. وجاءت النتائج النوعية لتؤكد مجددا تراجع تأييد المواقف التي تشجع استخدام الرجل للعنف ضد الشريكة الحميمة. 
	13 - وفي الهند، أدى البرنامج إلى انخفاض حالات الإبلاغ الذاتي عن العنف المرتكب ضد الشريك الحميم في صفوف المشاركين. وفي جانوبور، حدث انخفاض في الإبلاغ الذاتي عن استخدام العنف البدني ضد المرأة، من 19 في المائة عند خط الأساس إلى 9 في المائة عند خط النهاية. وأظهر التقييم أيضا زيادة في المعرفة بالقوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة. 
	14 - وفي البرازيل، عقِب التدخلات الرياضية التي شملت حلقات عمل وحملات ومسابقات رياضية، حدث انخفاض ملموس في نسبة الرجال الذين وافقوا على أن العنف ضد الشريكة الحميمة مقبول. وأفاد نصف المشاركين في مسابقة كرة قدم أنهم تعلموا كيفية التعامل مع النساء بطريقة مختلفة، وقال أكثر من 20 في المائة إنهم تعلموا كيف يتحكمون في أنفسهم بشكل أفضل عندما تغريهم الظروف باستخدام العنف.
	15 - وفي شيلي، أظهر التدخل الذي نفذه القطاع الصحي تغيّرا إيجابيا ملموسا في سلوك المشاركين المبلغ عنه ذاتيا، بما في ذلك زيادة استخدام الواقي الذكري. وأظهر التقييم أيضا زيادة ملموسة في سلوك المشاركين المراعي للمساواة بين الجنسين، وأفاد أكثر من 80 في المائة من الشباب أن التدخل زودهم بمزيد من الأدوات لحل المشاكل دون اللجوء إلى العنف.

