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  ٢٠١٤الدورة السنوية لعام 
  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٩-١٧

   من جدول األعمال املؤقت٣البند 
        التقييم

تقرير عن مهمـة التقيـيم الـيت تـضطلع هبـا هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة                        
  ٢٠١٣اجلنسني ومتكني املرأة،  بني

    

  موجز  
مـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني       عمال بسياسة التقييم الـيت تتبعهـا هيئـة األمـم املتحـدة لل                

، يقـدم مكتـب     ٢٠١٣-٢٠١١واخلطة االسـتراتيجية للفتـرة      ) هيئة األمم املتحدة للمرأة   (املرأة  
  .٢٠١٣التقييم املستقل تقرير التقييم السنوي لعام 

ــيم يف عــام        ــه مهمــة التقي ــذي أحرزت ــى التقــدم ال ــضوء عل ــر ال ــسلط التقري ، ٢٠١٣ وي
 والنظم اليت ُوضعت لتعزيز مهمة التقيـيم الـداخلي، وكـذلك       ويعرض مؤشرات األداء الرئيسية   

مسامهة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف تنسيق التقييم على نطاق منظومة األمـم املتحـدة يف جمـال               
  .املساواة بني اجلنسني ويف جمال تنمية قدرات التقييم الوطنية

، ٢٠١٤لـسنة   املـستقل   وإضافة إىل ذلك، يعرض التقرير برنامج عمل مكتـب التقيـيم              
  .شامال تكاليف األنشطة

ونظـــرا إىل أمهيـــة اإلبـــالغ عـــن النتـــائج الرئيـــسية والـــدروس املـــستفادة مـــن التقييمـــات      
، ســُيعَرض تقريــران ٢٠١٧-٢٠١٤الالمركزيــة، كمــا تقــر بــذلك خطــة التقيــيم املؤســسي للفتــرة  

  .الثانية صلة أثناء الدورة العاديةقائمان بذاهتما عن استعراض التحليالت واستجابة اإلدارة ذات ال
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ــذي يف أن     ــد يرغــب اجمللــس التنفي ــامج عمــل     )أ: (وق ــر وبربن ــذا التقري ــا هب حيــيط علم
ويرحـب بـاجلهود الـيت تبـذهلا هيئـة األمـم املتحـدة               )ب(؛  ٢٠١٤مكتب التقييم املـستقل لعـام       

ؤســسي والالمركــزي؛ للمــرأة وبالتقــدم احملــرز يف جمــال تعزيــز مهمــة التقيــيم علــى املــستويني امل
ويرحب بالتقدم الذي أحرزته هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة يف قيـادة جهـود تقيـيم املـسائل                )ج(

ويـثين علـى اجلهـود الـيت تبـذهلا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة               )د(اجلنسانية على نطاق املنظومة؛     
ميـة قـدرات    لتعزيز الـشراكات املبتكـرة الـيت تـضم العديـد مـن أصـحاب املـصلحة مـن أجـل تن                     

 “إيفـال بـارتنرز  ”التقييم الوطنية، بسبل من بينـها إقامـة شـراكات عامليـة مبتكـرة مثـل مبـادرة               
)EvalPartners( ؛)ويطلــب إىل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تعزيــز قــدرات التقيــيم وتــوفري   )ـهــ

 ردود  ويطلـب إىل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة تكثيـف اسـتخدام               )و(التمويل الكـايف للتقيـيم؛      
ــستقبلية؛       ــربامج املـ ــدة الـ ــات لفائـ ــن التقييمـ ــستفادة مـ ــدروس املـ ــات والـ ــى التقييمـ اإلدارة علـ

 مواصــلة بــذل جهــود تقيــيم املــسائل اجلنــسانية علــى  املــستقلويطلــب مــن مكتــب التقيــيم )ز(
نطاق املنظومة وإقامة شـراكات مبتكـرة تـضم العديـد مـن أصـحاب املـصلحة مـن أجـل تنميـة                       

  .وطنيةقدرات التقييم ال
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  مقدمة  - أوال  
 ملهمة التقييم اليت تضطلع هبا هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة          ييتمثل اهلدف االستراتيج    - ١

يف التأثري على قدرة هيئـة األمـم املتحـدة          ) هيئة األمم املتحدة للمرأة   (بني اجلنسني ومتكني املرأة     
 جمال املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة            للمرأة على حتقيق نتائج معيارية وإمنائية وتنسيقية يف       

ولتحقيـق هـذا اهلـدف، ُيجـري مكتـب          . باالشتراك مع أصـحاب املـصلحة الـوطنيني والـدوليني         
التقيـــيم املـــستقل تقييمـــات مؤســـسية مـــستقلة ومفيـــدة وذات مـــصداقية، ويـــدعم التقييمـــات   

املراعيـــة للمنظـــور الالمركزيـــة، ويقـــود جهـــود منظومـــة األمـــم املتحـــدة املتـــصلة بالتقييمـــات  
  .اجلنساين، ويعزز قدرات التقييم الوطنية

ويتطلب الدور الفريد الذي تضطلع به هيئة األمم املتحدة للمرأة، املكلَّفة بواليـة قويـة          - ٢
للعمــل علــى املــستويني املعيــاري والتنفيــذي، وكــذلك لــضمان التنــسيق علــى نطــاق املنظومــة،  

ويعتمـد حتقيـق مهمـة التقيـيم        .  من شراكات اهليئة ومعارفها    القيام مبهمة تقييم ابتكارية تستفيد    
ألهدافها على الشبكة القوية اليت تقيمها اهليئة مع خمتلف أصـحاب املـصلحة، سـواء كـانوا مـن         

وتسعى مهمة التقييم، مـن خـالل القيـام        . اجملتمع املدين أو منظومة األمم املتحدة      احلكومات أو 
رها ومضاعفته عن طريق إجـراء تقييمـات مـشتركة، والتنـسيق          بدور احملفّز، إىل توسيع نطاق أث     

علــى نطــاق املنظومــة يف جمــال التقيــيم، وإقامــة شــراكات مبتكــرة تــضم العديــد مــن أصــحاب    
  .“إيفال بارتنرز”املصلحة، مثل مبادرة 

    
  مهمة التقييم لدى اهليئة  -ثانيا   
  إدارة مهمة التقييم  - ألف  

) UNW/2012/12(نتــهجها هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أصــبحت سياســة التقيــيم الــيت ت  - ٣
وتنظم هذه الـسياسة مهمـة التقيـيم املـستقل الـيت            . ٢٠١٣يناير  /سارية املفعول يف كانون الثاين    

عمها هـذه   تضطلع هبا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، وهـي تنطبـق علـى مجيـع املبـادرات الـيت تـد                       
وقـد متـت مواءمـة هـذه الـسياسة مـع قواعـد ومعـايري فريـق                  . ق الـيت تـديرها    ياهليئة وعلى الصناد  

املتحدة املعين بالتقييم، لكنها صممت خصيصا من أجل الوالية والدور الفريدين اللـذين              األمم
جلنـسني  تضطلع هبما هيئة األمم املتحدة للمـرأة إلجـراء تقييمـات تراعـي مـسائل املـساواة بـني ا         

ــا خيـــص املـــساواة     ــالتوازي مـــع دعـــم التنـــسيق واالتـــساق واملـــساءلة يف مـ وحقـــوق املـــرأة، بـ
  .اجلنسني ومتكني املرأة يف منظومة األمم املتحدة بني

http://undocs.org/ar/UNW/2012/12�
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وتـوفر وكيلـة   . وحتدد سياسة التقييم العناصر املكونة لنظام إدارة واضـح ملهمـة التقيـيم             - ٤
وهـي تـضمن    .  السياسية والبيئة املؤاتية لتعزيز ثقافـة التقيـيم        املديرة التنفيذية اإلرادة  /العام األمني

أيضا استقاللية مكتب التقيـيم بكفالـة تـوفري عـدد كـاف مـن املـوظفني ومـا يكفـي مـن املـوارد              
ومــن أجــل احلفــاظ علــى اســتقالل وظيفــة التقيــيم عــن اإلدارة، . لكــي يــضطلع املكتــب بــدوره

  .رئيسة اهليئةخيضع مدير مكتب التقييم لإلشراف املباشر ل
وهبدف تكريس استقالل مهمة التقييم وحتسني نوعيتها، أنشئت جلنة استـشارية معنيـة           - ٥

وتتألف هذه اللجنة من مقيِّمني خـارجيني مـستقلني     . ٢٠١٣ديسمرب  /بالتقييم يف كانون األول   
ــستوى مــن        ــيم رفيعــي امل ــات املؤســسية، وخــرباء تقي ــة واخللفي ــاطق اجلغرافي ــون خمتلــف املن  ميثل
كيانات منظومة األمم املتحـدة ومؤسـسات بريتـون وودز، واإلدارة العليـا هليئـة األمـم املتحـدة                   

  .ويرأس هذه اللجنة مدير عام فريق التقييم املستقل التابع للبنك الدويل. للمرأة
ــام       - ٦ ــة األمــني الع ــشورة إىل وكيل ــالتقييم امل ــة ب ــشارية املعني ــة االست ــدم اللجن ــديرة /وتق امل

وأثنـاء االجتمـاع األول     . بشأن مهمة التقيـيم بـشكل عـام       املستقل  وإىل مكتب التقييم    التنفيذية  
، قدمت اللجنة املـشورة االسـتراتيجية بـشأن         ٢٠١٤فرباير  /الذي عقدته اللجنة يف أوائل شباط     

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة حــىت اآلن، كمــا قــدمت       ــيم يف هيئ التقــدم الــذي أحرزتــه مهمــة التقي
 وخطــة التقيــيم  ٢٠١٧-٢٠١٤ى اخلطــة االســتراتيجية للتقيــيم للفتــرة    تعقيبــات مفــّصلة علــ  

  .٢٠١٧-٢٠١٤املؤسسي للفترة 
ــه مهمــة       - ٧ ــالتقييم باســتعراض التقــدم الــذي أحرزت ــة ب ــة االستــشارية املعني وقامــت اللجن

 التابع هليئة األمم املتحدة للمـرأة ألنـشطة التخطـيط            املستقل التقييم، وأثنت على مكتب التقييم    
، واعتـربت أن    ٢٠١٤  وأوائـل عـام    ٢٠١٣سيما يف أواخـر عـام        تراتيجي اليت قام هبا، وال    االس

  .مكتب التقييم يسري يف االجتاه الصحيح وفقا خلطة عمله
وتتـــضمن سياســـة التقيـــيم أحكامـــا بـــشأن اســـتعراض األقـــران الـــذي مـــن املقـــرر أن    - ٨

والتقيـيم اخلـارجي الـذي مـن املقـرر      ، ٢٠١٤ فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم يف عام      به يقوم
أنـه   إال. ٢٠١٥ أن جتريه وحدة التفتيش املشتركة أو مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة يف عـام           

ســيما هيكلــها  نظــرا إىل الــسرعة الــيت يــتم هبــا دمــج عناصــر هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، وال    
يا ملهمة التقييم يف كيانـات      اإلقليمي، وإىل أن وحدة التفتيش املشتركة قد أجرت تقييما خارج         

، اقُتــرِح اســتخدام التقيــيم الــذي أجرتــه وحــدة التفتــيش  ٢٠١٤ األمــم املتحــدة يف مطلــع ســنة 
 الــذي ســيجريه فريــق األمــم املتحــدة املعــين  ٢٠١٤املــشتركة لتوجيــه اســتعراض األقــران لعــام  

رته وحدة التفتـيش    وسُتعرض النتائج اليت توصل هلا كل من التقييم اخلارجي الذي أج          . بالتقييم
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املشتركة واسـتعراض األقـران الـذي سـيجريه فريـق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم أثنـاء إحـدى                       
  .٢٠١٥ دورات اجمللس التنفيذي اليت سُتعقد يف عام

  
  أداء مهمة التقييم  - باء  

يكتــسي وجــود نظــام شــفاف وســليم لرصــد أداء مهمــة التقيــيم أمهيــة بالغــة لتحقيــق       - ٩
ــاز  ــة   االمتي ــيم الالمركزي ــيم، وال ســيما مهمــة التقي ــشأ  . املنــشود يف أداء التقي وهلــذا الــسبب، أن

ويـشمل  .  نظامـا عامليـا لإلشـراف علـى التقيـيم     ٢٠١٣ديسمرب /مكتب التقييم يف كانون األول    
هـــذا النظـــام لوحـــة متابعـــة تعـــرض مؤشـــرات األداء الرئيـــسية ملهمـــة التقيـــيم بطريقـــة ســـهلة   

رات األداء الرئيسية مـع سياسـة التقيـيم وتبـّين مـا إذا كـان قـد أُحـرز                    وتتواءم مؤش . االستعمال
  .ال تقدم يف جماالهتا احلرجة أما

  
  املوارد املالية املستثَمَرة يف التقييم: ١مؤشر األداء الرئيسي     

ــن      - ١٠ ــل عـ ــا ال يقـ ــتثمار مـ ــيم باسـ ــة التقيـ ــي سياسـ ــة   ٣توصـ ــة هيئـ ــن ميزانيـ ــة مـ  يف املائـ
ــم ــيم املتحــدة للمــرأة   األم ــوارد     . يف مهمــة التقي ــاوت حجــم امل ــرجَّح أن يتف ــه مــن امل ورغــم أن

ــي         ــات، يعطـ ــتراتيجي للتقييمـ ــيط االسـ ــا للتخطـ ــه وفقـ ــنة، فإنـ ــل سـ ــيم كـ ــستثمرة يف التقيـ املـ
األداء الرئيسي هذا داللة عامة على درجة االلتزام املايل هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة جتـاه                   مؤشر
  .التقييم مهمة
ــستعرض اجلــ   - ١١ ــيم مــن       ١دول وي ــصة للتقي ــرأة املخصَّ ــة األمــم املتحــدة للم ــات هيئ  نفق
املائـة مـن جممـوع نفقـات         يف ١,٣، مت اسـتثمار     ٢٠١٣ويف عام   . ٢٠١٣ إىل عام    ٢٠١١ عام

املائـة مـن هـذا املبلـغ نفقـات مكتـب        يف ٥٩ومثـل  . هيئة األمم املتحدة للمرأة يف مهمة التقيـيم     
ة مــــن هــــذا املبلـــغ مّتــــصال بالتقييمــــات الالمركزيــــة  املائـــ  يف ٣٤، وكــــان  املــــستقلالتقيـــيم 

ــل    ).١ اجلــدول انظــر( ــذي ميث ــي ال ــسم املتبق ــة    يف ٧ واســُتثمر الق ــَعب خمتلف ــة بواســطة ُش املائ
 ولكــن مكتــب التقيــيم اعتــرف باحلاجــة إىل التوجيــه مــن أجــل ضــمان اإلبــالغ عــن    .املقــر يف

 املايل، وهو يتعاون حاليا مع شـعبة        نفقات التقييم على حنو أكثر منهجية ودقة عرب نظام أطلس         
  .شؤون اإلدارة والتنظيم ملعاجلة هذه املسألة
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  ١اجلدول 
  )٢٠١٣-٢٠١١(اجتاهات اإلنفاق على التقييم 

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  
  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  

٥٨٤ ٦٦٠ ٩٥٨٢٦٩ ٨٨٦ ٠٠٠٢٣٥ ٣١٥ ١٩٨  جمموع النفقات
٣٩٦ ٥٧٦ ٣٩٧٣ ٧٥٨ ٠٥٢٣ ٤٨٠ ٢  تقييمجمموع النفقات املخصَّصة لل

٧٥٠ ١٢٣ ٦٢٩٢ ٤٨٠ ٤٩٩٢ ٧٩٢ ١  )أ(مكتب التقييم
٧٢٩ ٢٢٦ ٧٦٨١ ٢٧٧ ٥٥٣١ ٦٨٧  التقييمات الالمركزية

جممــــوع النفقــــات املــــستثمرة يف جمــــال   
١,٣١,٦١,٣  )املئوية النسبة(التقييم 

  
 مـن نظـام أطلـس؛ أمـا أرقـام           ٢٠١٣َم املتعلقـة بعـام      استمّدت شـعبة شـؤون اإلدارة والتنظـيم األرقـا           :املصدر  

 اســتنادا إىل  املــستقل، فقــد مجعهــا مكتــب التقيــيم ٢٠١٢ و ٢٠١١التقييمــات الالمركزيــة لعــامي  
  .معلومات مقدَّمة من املكاتب

تاحـة  امليزانية املؤسسية، واألموال امل/يشمل هذا الرقم املوارد األساسية، وميزانية الدعم لفترة السنتني         )أ(  
  . ذلك تكاليف املوظفني يف ، مبا املستقليف إطار تقاسم التكاليف اليت أنفقها مكتب التقييم

     
  املوارد البشرية: ٢مؤشر األداء الرئيسي     

ــه يف املقــر يف نيويــورك، ليــصل جممــوع املــوظفني       - ١٢ ــيم تعزيــز قدرات واصــل مكتــب التقي
يني مـن الرتـب املتوسـطة، وموظفـان مـن فئـة             مخسة موظفني فن  : العاملني فيه إىل تسعة موظفني    

وُرفــع مــستوى وظيفــة رئــيس مكتــب التقيــيم إىل  . اخلــدمات العامــة، وخــبري استــشاري واحــد
). ٣-ف(، ومت تعــيني اثــنني مــن أخــصائيي التقيــيم      )١-مــد (وظيفــة جديــدة ملــدير للتقيــيم    

ــهاء مــن تعــ  )٣-ف(وأنــشئت وظيفــة إضــافية ألخــصائي تقيــيم    يني شــاغل ، ومــن املقــرر االنت
  .٢٠١٤ الوظيفة يف عام

وإضــافة إىل ذلــك، قــام مكتــب التقيــيم بتعزيــز قــدرات التقيــيم يف املكاتــب اإلقليميــة       - ١٣
للدول العربية، وبإنـشاء وظيفـة أخـصائي تقيـيم إقليمـي         ) ٤-ف(بتعيني أخصائي تقييم إقليمي     

ــهما يف    ) ٤-ف( ــا، ومــن املقــرر االنتــهاء مــن تعيين . ٢٠١٤  عــامملنطقــة غــرب ووســط أفريقي
جمموعــه أربعــة أخــصائيي تقيــيم  وعلــى املــستوى الالمركــزي، أصــبح لــدى مكتــب التقيــيم مــا 

وخيـضع أخـصائيو   . إقليميني يف املكاتب اإلقليمية املوجودة يف بانكوك والقاهرة ونـريويب وبنمـا   
 خـط  التقييم اإلقليميون لإلشراف املباشـر ملـدير مكتـب التقيـيم، وإلشـراف املـدير اإلقليمـي يف               

  .ثان للتسلسل اإلداري
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  ١الشكل 
  املوارد البشرية املكرَّسة للرصد والتقييم حسب املنطقة

      
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  . النظام العاملي لإلشراف على التقييم هليئة األمم املتحدة للمرأة  :املصدر  
    

أمــا علــى مــستوى املكاتــب املتعــددة األقطــار واملكاتــب القطريــة، فقــد ُبــذل عــدد مــن   - ١٤
ولــدى . يــزال هنــاك الكــثري الــذي يــتعني القيــام بــه   هــود لتعزيــز قــدرات التقيــيم، ولكــن ال اجل
موظفون مكلّفون بالرصد والتقييم للمـساعدة      /املائة من املكاتب الالمركزية أخصائيون     يف ٢٤

 يف املائــة مــن ٢٤ويــشغل . )١(علــى وضــع خطــط تقيــيم المركزيــة وعلــى تنفيــذ هــذه اخلطــط  
حمـددة املـدة،    وظـائف غـري   ) ١انظـر الـشكل     ( مكلَّفـا بالرصـد والتقيـيم        موظفا/أخصائيا ١٧ الـ

وهــي وظــائف ُتــسجَّل فيهــا معــدالت دوران مــوظفني مرتفعــة قــد تعيــق اجلهــود الراميــة لتنميــة 
املائــة مــن  يف ٥٩ومــع أن . القــدرات يف جمــال التقيــيم وقــد تعيــق أداء املكتــب يف جمــال التقيــيم

ــار وامل   ــددة األقط ــب املتع ــني بالرصــد       املكات ــسيق مكلّف ــوظفي تن ــت م ــد عّين ــة ق ــب القطري كات
والتقيــيم، فــإن هــؤالء املــوظفني يقــدمون احلــد األدىن مــن املــساعدة علــى وضــع خطــط التقيــيم 

وليس لدى هؤالء املوظفني بالضرورة خربات فنيـة يف جمـال التقيـيم             . الالمركزية وعلى تنفيذها  
، ٢٠١٣وحــىت هنايــة عــام .  للقيــام هبــذه املهمــةُيكرِّســون إال قــسما صــغريا مــن وقتــهم أو ال/و

__________ 
يضم كلّ من املكتـب اإلقليمـي لـشرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي، واملكتـب القطـري يف أوغنـدا، واملكتـب                 )١(  

املنـسقني  /وهكذا يبلغ جمموع عـدد املـوظفني  . املتعدد األقطار يف اهلند موظفني اثنني مكلّفني بالرصد والتقييم     
 مكاتـب   ٦ مكتبـا المركزيـا، تـشمل        ٥٨، كـان هنـاك      ٢٠١٣ويف عـام    .  فردا ٥١بالرصد والتقييم   املكلّفني  

 مكتبا قطريا، مما يعكس التطورات األخرية اليت اسـتجّدت مـع            ٤٦ مكاتب متعددة األقطار، و      ٦إقليمية، و   
 .استحداث اهليكل اإلقليمي

األخصائيني/ملنسقنيعدد ا
املنسقون املكلفون بالرصد والتقييم

ــون ــون/املوظف األخــصائيون املكلف
 بالرصد والتقييم
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املائة من املكاتب املتعددة األقطـار واملكاتـب القطريـة قـد عـّين مـوظفي تنـسيق              يف ١٧يكن   مل
  .مكلَّفني بالرصد والتقييم

ومن الـضروري االسـتعانة مبـوظفني إضـافيني مكلّفـني بالرصـد والتقيـيم علـى مـستوى                     - ١٥
ــددة األقطــار و   ــب املتع ــديها      املكات ــيت ل ــب ال ــسبة لتلــك املكات ــة، ال ســيما بالن ــب القطري املكات

حافظــات واســتثمارات برناجميــة كــبرية، مــن أجــل تعزيــز إمكانيــة تقيــيم الــربامج ونظــم الرصــد 
وسـيكون السـتمرار غيـاب اخلـربات املكّرسـة هلـذا األمـر           . ومهمة التقييم على الصعيد القطري    

ة األمــم املتحــدة للمــرأة وعلــى قــدرهتا علــى التــرويج    تــأثري كــبري علــى األنــشطة التقييميــة هليئــ  
ــشتركة و     ــات املـ ــساين يف التقييمـ ــور اجلنـ ــة للمنظـ ــات املراعيـ ــى   /للتقييمـ ــا علـ ــضطلَع هبـ أو املـ

ــاق ــري، وال    نط ــصعيد القط ــى ال ــة عل ــم املتحــدة      املنظوم ــل األم ــار عم ــات إط ــيما يف تقييم س
  .اإلمنائية للمساعدة

  
  ية وأنواع التقييمات اليت أُديرتتغطنطاق ال: ٣مؤشر األداء الرئيسي     

 مكتبــا تقييمــا ٥٨ يف املائــة مــن املكاتــب الالمركزيــة البــالغ عــددها ٦٧أجــرت نــسبة   - ١٦
 يف املائـة مـن   ٣٣، بينما مل جير ٢٠١٣ إىل عام  ٢٠١١واحدا على األقل خالل الفترة من عام        

تقييمـات تطـورا إجيابيـا    ويف حـني يـشكل معـدل تغطيـة ال      ). ٢انظر الشكل   (املكاتب أي تقييم    
بالنسبة لكيان مثل هيئة األمم املتحدة للمرأة مل ُينشأ إال مؤخرا، فاملتابعة واإلشراف املنـهجيان               

  .المتثال ملتطلبات سياسة التقييمأمران ضروريان ل
  

   ٢الشكل 
  حسب املنطقة ) ٢٠١٣- ٢٠١١(نطاق تغطية التقييمات     

  
  
  
  
  
  
  
  
  . لإلشراف على التقييم هليئة األمم املتحدة للمرأةالنظام العاملي   :املصدر  
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Offices that conducted no eval over
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Offices that have conducted at least
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ــيم يف املكاتـــــب الـــــيت مل ُتجـــــر أي تقيـــ
 السنوات الثالث املاضية

املكاتـب الــيت أجـرت تقييمــا واحـدا علــى
       األقل يف السنوات الثالث املاضية
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ــة         - ١٧ ــواردة يف اخلطـ ــأثري الـ ــاالت التـ ــع جمـ ــات مجيـ ــيعية للتقييمـ ــة املواضـ ــشمل التغطيـ وتـ
إهنـاء العنـف ضـد املـرأة والفتـاة          : ٣االستراتيجية، مع إيالء أكرب قدر من االعتبـار جملـال التـأثري             

).  تقريـرا  ١١(ع املـرأة بـدور قيـادي ومـشاركتها          زيـادة اضـطال   : ١وجمال التأثري   )  تقريرا ١٣(
  ).٣انظر الشكل  (ونظرت ستة تقارير على األقل يف كل جمال من جماالت التأثري

  
   ٣الشكل 

  توزيع التقارير اليت نظرت يف جماالت التأثري الواردة يف اخلطة االستراتيجية    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .حدة للمرأةتقييمات هليئة األمم املتالنظام العاملي لفحص وحتليل ال  :املصدر  
    

 مدى الفعالية يف اإلجناز على خمتلـف        ٢٠١٣وفحصت التقييمات اليت أجريت يف عام         - ١٨
 يف املائـة مـن التقـارير اإلجنـاز علـى مـستوى النتـائج، يف                 ٥٠حيث فحـصت نـسبة      : املستويات

  واتج، أمــا نــسبة از علــى مــستوى النــ   يف املائــة مــن التقــارير اإلجنــ   ٣١حــني فحــصت نــسبة   
 - ومعظمها تقييمـات مؤسـسية وتقييمـات بـرامج مـشتركة      - يف املائة من التقارير املتبقية     ١٩
تناولت مدى اإلسهام يف حتقيق املنجزات األطول أجـال، وذلـك غالبـا بـالنظر يف األعمـال                 فقد

وق األمـم   اليت اضطلعت هبا هيئة األمم املتحدة للمرأة واألعمـال الـيت اضـطلع هبـا مـسبقا صـند                  
)  يف املائـة   ٦٩(ويعكـس جمـال تركيـز الغالبيـة العظمـى مـن التقييمـات               . املتحدة اإلمنائي للمـرأة   

عــم اإلدارة أمهيــة تقيــيم اإلجنــاز علــى املــستويات األعلــى، وهــو مــا يــشكل تطــورا إجيابيــا يف د  
  .القائمة على النتائج

دعم : ٦جمال التأثري 
جمموعة شاملة من 

القواعد والسياسات 
واملعايري العاملية 
املتعلقة بتحقيق 

املساواة بني اجلنسني 
 ومتكني املرأة

: ٥جمال التأثري 
تعزيز مراعاة اخلطط 
وامليزانيات ملسألة 
حتقيق املساواة بني 

 اجلنسني

: ١جمال التأثري 
زيادة اضطالع 

املرأة بدور قيادي 
 ومشاركتها

: ٢جمال التأثري 
زيادة وصول املرأة 
إىل فرص التمكني 

 االقتصادي

: ٣ل التأثري جما
إهناء العنف ضد 
 املرأة والفتاة

: ٤جمال التأثري 
زيادة اضطالع 

املرأة بدور قيادي 
يف جماالت السالم 

واألمن 
واالستجابة 
 اإلنسانية
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ـــ    - ١٩ ن الربــع للتقييمــات ، كــا٢٠١٣ الــيت أجنــزت يف عــام  ٢٧ومــن جممــل التقييمــات ال
وتـشكل املـشاركة الكـبرية ملكاتـب اهليئـة يف التقييمـات املـشتركة خطـوة يف االجتـاه                    . املشتركة

 التقييمات اليت حـصلت     إال أن أغلب تقارير   . الصحيح صوب حتقيق االتساق يف األمم املتحدة      
ك مـا   ويعكـس ذلـ   .  من حيث اجلـودة أديـرت مباشـرة مـن ِقبـل اهليئـة              “جيد جدا ”على تقدير   

  .تنطوي عليه عمليات التقييم املشتركة من تعقيد
  

  معدل تنفيذ التقييمات املقررة : ٤مؤشر األداء الرئيسي     
  أُجنــز( يف املائــة ٨٢ مــا قــدره  ٢٠١٣بلــغ معــدل تنفيــذ التقييمــات املقــررة يف عــام        - ٢٠
ن التقييمـات   مـ )  يف املائـة   ٣٠(ومـصدر أعلـى نـسبة       ).  يف املائـة   ٢٧ يف املائة، وجـار إجنـاز        ٥٥

وتليهـا منطقـة آسـيا      . اليت نفذت أو اجلاري تنفيذها هو منطقة شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي          
، مث منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة األمـريكتني والبحـر    ) يف املائة  ١٧,٥(واحمليط اهلادئ   

ــهما  ١٢,٥(الكــارييب  ــة لكــل من ــرب  ) يف املائ ــة غ ــا  ، مث منطق ــة يف امل١٠(ووســط أفريقي ، )ائ
  .)٢( يف املائة١٠وشكلت التقييمات املؤسسية نسبة ).  يف املائة٧,٥(الدول العربية  مث

 يف املائـة للتقييمـات   ١٤ يف املائـة، ومـن ذلـك     ١٨ميثل جمموع التقييمات اليت مل ُتنفّـذ          - ٢١
مــن و). ٤انظــر الــشكل ( يف املائــة للتقييمــات الــيت مت إلغاؤهــا  ٤الــيت مل ُيــشرع يف تنفيــذها و 

 ولكـن مل ُيـشرع فيهـا، كانـت          ٢٠١٣جمموع التقييمات اليت كان مـن املقـرر إجنازهـا يف عـام              
وذلـك أمـر ميكـن تفّهمـه        .  يف املائة منها تقييمات تتعلق مبنطقة غرب ووسـط أفريقيـا           ٥٥نسبة  

ألن وظيفة أخصائي التقييم اإلقليمي مل تكن قد أُنـشئت، وألن عمليـة دمـج املكتـب اإلقليمـي                   
  .٢٠١٣يف عام ب القطرية كانت جارية واملكات

  

__________ 
ا كـبريا يف حتديـد عـدد التقييمـات املنجـزة يف كـل           يؤثر عدد املكاتب القطريـة املوجـودة يف كـل منطقـة تـأثري               )٢(  

  .منطقة من املناطق
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  التقييمأُلغي
 مل ُيشرع فيه
 ُشرع فيه
ــطاجملموع أُجنز وســــــ

وغـــــرب
أفريقيا

ــب مكتــــ
ــيم التقيــــ
املستقل

شـــــــــرق
أفريقيــــــا
واجلنوب
األفريقي

أوروبـــــــا
وآســـــــيا
الوسطى

الـــــــدول
العربية

ــيا آســــــــ
ومنطقـــــة
ــيط احملــــــ
اهلادئ

ــان األمريكت
ــة ومنطقـــــــ
 الكارييب

 يف املائة١٠٠
 يف املائة٩٠
 يف املائة٨٠
 يف املائة٧٠
 يف املائة٦٠
 يف املائة٥٠
 يف املائة٤٠
 يف املائة٣٠
 يف املائة٢٠
 يف املائة١٠

صفر يف املائة

٢
٧

١٣

٢٧

٥

٢

٢

١

٣

٤

٨

١

٥

٢

١

١

٣

٤

١
١
١

٤

  ٤الشكل 
  ٢٠١٣معدل تنفيذ التقييمات يف عام     

  
 
 
 
 
 
 

  
  .النظام العاملي لإلشراف على التقييم هليئة األمم املتحدة للمرأة: املصدر

    
ونتيجــة ملــا جــرى بــشكل ممنــهج مــن إعــداد وإقــرار خلطــط الرصــد والتقيــيم والبحــث    - ٢٢
خطــط العمــل الــسنوية الــيت أُجريــت يف الربــع  /املــذكرات االســتراتيجيةإطــار عمليــة إعــداد  يف

، مت إنشاء املزيد مـن الـنظم الكفيلـة بـضمان جـدوى التقييمـات املقـررة        ٢٠١٣األخري من عام  
عن طريق زيادة قـدرات التقيـيم لـدى املكاتـب ومنـع تقريـر إجنـاز عـدد مفـرط مـن التقييمـات                         

 يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ عمليتــان واســعتا وإضــافة إىل ذلــك، أجريــت. ٢٠١٤عــام  يف
  . النطاق الستقصاء إمكانية إجناز التقييمات حتضرياً إلجناز التقييمات املقبلة

  
معدل تقدمي التقارير عن التقييمات املنجزة إىل النظـام العـاملي           : ٥مؤشر األداء الرئيسي        

  للمساءلة وتتّبع استخدام التقييمات 
مجيــع مكاتــب اهليئــة حتميــل التقــارير النهائيــة عــن التقييمــات علــى النظــام  يــتعني علــى   - ٢٣

ــات     ــتخدام التقييمـ ــع اسـ ــساءلة وتتّبـ ــاملي للمـ ــع  (العـ ــى املوقـ ــاح علـ ) gate.unwomen.org: املتـ
غضون ستة أسابيع من تاريخ االنتهاء من إعدادها، وفقا ملتطلبات الكـشف عـن املعلومـات                 يف

ــواردة يف سياســة التق  ــشرها ال ــيمون ــل ٢٠١٣ومت يف عــام . ي ــارير  ١٠٠ حتمي ــة مــن التق  يف املائ
ــام     ــن خـــالل النظـ ــور مـ ــوم اجلمهـ ــا لعمـ ــة االطـــالع عليهـ ــّدة وإتاحـ ــات . املعـ ــد بيانـ وال توجـ

  . ٢٠١٢السنوات السابقة مبا أن النظام أُنشئ يف عام  عن
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  جودة تقارير التقييمات : ٦مؤشر األداء الرئيسي     
ــى    - ٢٤ ــيم عل ــضمان جــودة التقييمــات    يعمــل مكتــب التقي .  اختــاذ عــدد مــن اإلجــراءات ل
، بـدأ املكتـب العمـل بالنظـام العـاملي لفحـص وحتليـل تقـارير            ٢٠١٣الربع األخري من عام      ففي

ويتوافق النظام اجلديد بشكل تام مع املعـايري الـيت حـددها لتقـارير التقييمـات فريـُق                  . التقييمات
هجيات املماثلـة لتقيـيم اجلـودة الـيت تـستخدمها كيانـات          األمم املتحدة املعين بـالتقييم، ومـع املنـ        

ويضّم نظام الفحص والتحليل أيـضا مؤشـرات لتقيـيم األداء    . أخرى من كيانات األمم املتحدة    
وفحص التقييمات من حيث مراعاهتا للمنظـور اجلنـساين، وذلـك حـسبما تتطلبـه خطـة العمـل                 

 هنجـا نوعيـا يف تقيـيم جـودة التقـارير،            ديـد  اجل ويتبـع النظـام   . على نطاق منظومة األمم املتحدة    
ومـع بـدء العمـل هبـذه اجملموعـة اجلديـدة            . على عكس ما كان عليه األمر يف السنوات الـسابقة         

من املقاييس ونظـام التـصنيف اجلديـد، إىل جانـب تلبيـة املتطلبـات املنـصوص عليهـا يف سياسـة                      
 ٢٠١٣لتقييمات الـذي أُجنـز يف عـام         التقييم اجلديدة، تعذّرت املقارنة بني نتائج فحص جودة ا        

وبالتايل فإن النتائج الـواردة أدنـاه ال تـشمل          . ونتائج الفحوص اليت أُجنزت يف السنوات السابقة      
  . ٢٠١٣سوى نتائج فحص اجلودة لعام 

ومت يف إطـــار اســـتعراض للتقييمـــات أجرتـــه جهـــة خارجيـــة مـــستقلة تقيـــيم مـــستوى    - ٢٥
وأُعطيـت نـسبة    ). ٥انظـر الـشكل      (٢٠١٣ليت أجنزت يف عام     العامة جلميع التقييمات ا    اجلودة
 يف املائــة ٢٦ أو أعلــى؛ وأُعطيــت نــسبة   “مــرض” يف املائــة مــن تقــارير التقيــيم درجــة     ٨٥
ويعـين  .  وفاقت معـايري اجلـودة علـى مـستوى مقـاييس متعـددة             “جيد جدا ”التقارير درجة    من

رجــة معقولــة مــن الثقــة يف توجيــه  ذلــك أنــه بإمكــان املكاتــب اســتخدام تقــارير التقييمــات بد  
)  يف املائـة   ١٥(غـري أن أربعـة تقـارير        . التخطيط والربجمة القائمني على األدلة ويف تعزيـز الـتعلّم         

ويــستدعي ذلــك مواصــلة التنميــة املمنهجــة للقــدرات يف جمــال . “غــري مــرض”أُعطيـت درجــة  
  . التقييم، وال سيما على الصعيد الالمركزي
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 غري ُمرض
 ُمرض
 جيد
ــرباجملموع جيد جداً غــــــ

ووســـــط
أفريقيا

ــب مكتــــ
ــيم التقيــــ
املستقل

أوروبـــــــا
وآســـــــيا
الوسطى

شـــــــــرق
أفريقيــــــا
واجلنوب
األفريقي

ــيا آســــــــ
منطقـــــــة
ــيط احملــــــ
اهلادئ

الـــــــدول
العربية

ــان األمريكت
ــة ومنطقـــــــ
 الكارييب

 يف املائة١٠٠

 يف املائة٨٠

 يف املائة٦٠

 يف املائة٤٠

 يف املائة٢٠

صفر يف املائة
٧

١

٣

٤

٨

١

٣

١

١

٣

١

١

١

٨
٣

٣
١

١

٣

   ٥الشكل 
  ٢٠١٣لتقييمات اليت أُجنزت يف عام جودة ا    

  
 
 
 
 

  
  
  
      

  .النظام العاملي لإلشراف على التقييم هليئة األمم املتحدة للمرأة: املصدر
    

  استخدام التقييم، مبا يف ذلك ردود اإلدارات: ٧مؤشر األداء الرئيسي     
ة استخدام التقييم من خالل إلزامها اإلدارات بـأن تقـدم       تعزز هيئة األمم املتحدة للمرأ      - ٢٦

وجيري حتميل ردود اإلدارات على نظام املساءلة وتتّبـع اسـتخدام           . ردودا على مجيع التقييمات   
ــاح االطــالع عليهــا لعمــوم اجلمهــور    ــة  ٢٠١٣ويف عــام . التقييمــات وُيت ــسبة املئوي ، بلغــت الن

 يف املائة، وهـو مـا ميثـل اخنفاضـا           ٨٥اإلدارات نسبة   للتقييمات املنجزة اليت صدر رد عليها من        
ومــن التقييمــات ). ٦انظــر الــشكل ) ( يف املائــة٩٣ (٢٠١٢عــن النــسبة الــيت حتققــت يف عــام  

ــربامج           ــات ال ــن تقييم ــان م ــاك اثن ــن اإلدارات، هن ــد م ــا بع ــصدر ردود عليه ــيت مل ت ــة ال األربع
ــه   . املــشتركة ــأخر يف إعــداد رد اإلدارة وحتميل ــد املــرتبط باإلعــداد   ويرجــع الت ــا إىل التعقي جزئي

  . املشترك لرد اإلدارة
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   ٦الشكل 
  االجتاه السائد يف تقدمي ردود اإلدارات    

  
 

 

 

 
   .للمرأة املتحدة األمم هليئة التقييم على لإلشراف العاملي النظام  :املصدر  
  

 ضـمان  لتعزيـز  لةكوسـي  اإلدارات ردود تنفيـذ  أيـضا  للمـرأة  املتحـدة  األمـم  هيئة وتتتّبع  - ٢٧
 ردود يف عليهـا  املتفـق  اإلجـراءات  تنفيـذ  معدل وبلغ .الصادرة التوصيات على بناء تدابري اختاذ

 يف ٥٨ أُجنـز ( املائـة  يف ٨٨ قـدره  ما ،)٣(إجراءات ٤٠٧ عددها والبالغ ،٢٠١٢ لعام اإلدارات
 يف ٨ و اإلجـراءات،  نمـ  املائـة  يف ٤ إجنـاز  يف ُيـشرع  مل بينمـا  ،)املائة يف ٣٠ تنفيذ وجار املائة
  ).٧ الشكل انظر( حمددة هنائية مبواعيد مقيدة غري منها املائة

   ٧ الشكل
 ٢٠١٢ لعــــام الرئيــــسية اإلجــــراءات/التقييمــــات علــــى اإلدارات ردود تنفيــــذ حالــــة    

   املنطقة  حسب
  
  
  
  
  
    
  
  
  . النظام العاملي لإلشراف على التقييم هليئة األمم املتحدة للمرأة  :املصدر  

__________ 
ــها يف عــام       )٣(   ــغ عن ــسية املبل ــالغ عــددها  ٢٠١٢ومــن أصــل جممــوع اإلجــراءات الرئي ، ألغــي  إجــراًء٤٣١ والب

  . رئيسيا نظرا ألهنا مل تعد ساريةإجراًء ٢٤

ليس هناك موعد 
هنائي حمّدد للتنفيذ

مل ُيشرع يف التنفيذ

ُشرع فيه

أُجنز
ــرباجملموع غــــــ

ووســـــط
أفريقيا

أوروبـــــــا
وآســـــــيا
الوسطى

شـــــــــرق
أفريقيــــــا
واجلنوب
األفريقي

ــيا آســــــــ
منطقـــــــة
ــيط احملــــــ
اهلادئ

ــان األمريكت
ــة ومنطقـــــــ
 الكارييب

 يف املائة١٠٠

 يف املائة٨٠

ئة يف املا٦٠

 يف املائة٤٠

 يف املائة٢٠

صفر يف املائة

٢٣٥

٣٤

الـــــــدول
العربية

١٦

١٢٢١٦

١٣

٢٠

٥٨

٦

٢١

٦٧

١٦

٢٣

٧

٣٦

٤٠

٢٧

٥
١٣

٣٤

٥
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 املؤســسية التقييمــات اســتخدام اهليئــة تعــزز اإلدارات، ردود بنــهج العمــل إىل وإضــافة  - ٢٨
 سياســة عــن واإلحاطــات التقــارير بنــشر وذلــك ونــشرها، التقييمــات نتــائج إعــداد طريــق عــن

 مــؤمترات عــرب املعنيــة اجلهـات  مــع بنــشاط والتواصــل شـبكية،  دراســية حلقــات وتنظــيم التقيـيم 
 مثــل الوكــاالت بــني املــشتركة املنــابر مــع والتواصــل اإللكتــروين لربيــدل وقــوائم التقيــيم بــشأن
   .اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة

  
   املؤسسية التقييمات  - جيم  

 التقييميـة  األدلـة  توليـد  ممنهجـة  وبـصورة  نطاقـه  يف جيـري  متماسـك  إطـار  توفري بغرض  - ٢٩
 اإلمكـان،  قـدر  األدلة، توليد إىل إضافة ،وكفاءهتا وفعاليتها املنجزة األعمال أمهية بشأن املفيدة
 للمـرأة  املتحـدة  األمـم  هليئة ةستراتيجياال للخطة وفقا استدامتها ومدى األعمال هذه تأثري على
 ٢٠١٧-٢٠١٤ للفتـرة  املؤسـسي  التقيـيم  خطـة  التقيـيم  مكتب وضع ،٢٠١٧-٢٠١٤ للفترة
 /حزيــران يف ســتعقد يتالــ التنفيــذي للمجلــس الــسنوية الــدورة يف عرضــها املقــرر مــن الــيت
   .٢٠١٤ يونيه
 خـالل  التقييم مكتب سيديرها اليت املؤسسية التقييمات املؤسسي التقييم خطة وُتحّدد  - ٣٠

ــرة ــا ،٢٠١٧-٢٠١٤ الفت ــة وفق ــتراتيجياال للخط ــرة ةس ــي .٢٠١٧-٢٠١٤ للفت ــوخى وه  تت
 تقييمـات  ٥ و كـربى  تقييمـات  ٧ منـها  سنوات، أربع يف مؤسسيا تقييما ١٦ جمموعه ما إجناز
   .الالمركزية للتقييمات استعراضات ٤ و نطاقا أضيق
 والـواردة  فيهـا  نتـائج  حتقيُق املتوخى الرئيسية للمجاالت الشاملة التغطيةَ اخلطة وتكفل  - ٣١
 النتــائج ذلــك يف مبــا املواضــيعية، جماالهتــا جلميــع تقيــيم بتــوفري وذلــك ة،ســتراتيجياال اخلطــة يف

 وتأخـذ  .املعيـاري  والعمـل  والتنـسيق،  التنظيميـتني،  والكفـاءة  الفعاليـة وب التطـور  بدرجة املتعلقة
 خطـة  إطـار  يف إدارهتا سبق اليت املؤسسية التقييمات االعتبار يف املقترحة املؤسسي التقييم خطة

ــيم ــرة املؤســسي التقي ــيم :األخــص علــى وهــي ،٢٠١٣-٢٠١٢ للفت ــة مــسامهة تقي  األمــم هيئ
 ،)٢٠١٣ لعـام  الثانيـة  العادية الدورة يف التقييم ُعرض( املرأة ضد العنف منع يف للمرأة املتحدة
 الــسالم جمــاالت يف ومــشاركتها قيــادي بــدور املــرأة اضــطالع زيــادة يف اهليئــة مــسامهة وتقيــيم
 والتقيـيم  ،)٢٠١٤ لعـام  األوىل العاديـة  الـدورة  يف التقيـيم  ُعرض( اإلنسانية واالستجابة واألمن
 الـذي  املتحـدة  األمـم  منظومة يف اجلنسني بني باملساواة املعنية ملشتركةا بالربامج املتعلق املشترك
  .٢٠١٤ عام يف اجمللس على سُيعرض
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  تعزيز نظام التقييم على الصعيد الالمركزي والقدرات الداخلية يف جمال التقييم  -دال   
تحـدة للمـرأة،    يف املائة من تقييمـات هيئـة األمـم امل   ٨٩تدير املكاتب امليدانية ما نسبته      - ٣٢

ويكفـل هـذا األمـر أن تـتمخض عـن مهمـة التقيـيم          . وهو ما يعكس الطبيعة الالمركزيـة للهيئـة       
أدلة مالئمة للسياق مبـا يعظّـم فـرص استرشـاد مقـّرري الـسياسات هبـا لـدى وضـع الـسياسات                       

لـى  غري أن ذلك جيعل أيضاً من الـصعب ع        . الوطنية اخلاصة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة      
اإلدارة كفالة أن تستويف التقييمات معايري التقيـيم املتفـق عليهـا دوليـاً، مثـل املعـايري الـيت أقرهـا                      

  . فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم
ورغبةً يف مواجهة هذا التحدي، دأبت هيئة األمم املتحدة للمـرأة علـى اتبـاع أسـلوب             - ٣٣

تب التقييم وشعبة الـربامج التابعـة هليئـة األمـم           ويعمل كل من مك   . ممنهج لتحسني مهمة التقييم   
املتحدة للمرأة واملكاتب اإلقليمية معـاً لتعزيـز مهمـة التقيـيم الالمركـزي يف عـدد مـن اجملـاالت                     

حتسني التخطيط االستراتيجي لعمليات التقيـيم، وحتـسني ودعـم جـودة عمليـات التقيـيم،                : هي
  . ، وتعزيز القدرات الداخلية يف جمال التقييموحتسني استخدام عمليات التقييم وردود اإلدارة

وإضــافةً إىل إنــشاء النظــام العــاملي لإلشــراف علــى التقيــيم، أعلــن مكتــب التقيــيم، يف      - ٣٤
، عن بدء العمل بالنظام العـاملي لفحـص وحتليـل تقـارير التقيـيم،               ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول 

ويتخذ نظـام التقيـيم والتحليـل       . امهاوذلك هبدف حتسني نوعية التقييمات الالمركزية واستخد      
ــايري اإلبــالغ عــن التقيــيم الــيت وضــعها فريــق األمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم أساســاً              مــن مع
لالستعراض والتقييم، ويكفل يف الوقت نفسه تطبيق معـايري حمـددة صـاحلة هليئـة األمـم املتحـدة            

وباإلضـافة إىل   . ر التقيـيم وفائـدهتا    ويتيح ذلك النظام إجراء تقييم مـستقل لنوعيـة تقـاري          . للمرأة
ــتنتاجات واملمارســـات الـــسليمة     ذلـــك، خيـــدم النظـــام أهـــداف إدارة املعـــارف بتجميـــع االسـ
والدروس املستفادة يف جمال التقييم، وخيدم أهداف تنمية القدرات عـن طريـق موافـاة املكاتـب                 

ودعمـاً لتحقُّـق    .  وفائـدهتا  املعنية بـآراء عمليـة فرديـة عـن ُسـبل حتـسني نوعيـة التقييمـات املقبلـة                  
املساءلة والشفافية لدى اإلدارة يف جمال التقييم، يتعّهد مكتـب التقيـيم النظـام العـاملي للمـساءلة             
وتتبع استخدام التقييمات، وهو النظام الذي يتيح لعموم اجلمهور االطّالع عرب اإلنترنت علـى              

  . تقارير التقييم وما يتصل هبا من ردود اإلدارة
قــام مكتــب التقيــيم، وال ســيما عــن طريــق أخــصائّيي التقيــيم اإلقليمــيني التــابعني لــه، و  - ٣٥

بتقدمي الدعم واملساعدة التقنية إىل املكاتـب امليدانيـة هبـدف تعزيـز اإلدارة القائمـة علـى النتـائج                
ومشـل الـدعم   . وثقافة التقييم، ومـساعدهتا يف االضـطالع مبـسؤولياهتا متـشياً مـع سياسـة التقيـيم           

 هذا القبيل جماالت من بينها إعداد خطط التقييم الالمركزي احملـّدد التكـاليف، واسـتعراض         من
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مشروع اختصاصات التقيـيم وتقـارير التقيـيم، ونـشر تقـارير التقيـيم واسـتخدام النظـام العـاملي                
  . وقُّدمت أيضا خدمات استشارية إىل ُشعب املقر بناًء على طلبها. للمساءلة وتتبع التقييمات

ــيم علــى الــصعيد الالمركــزي، أســهم       - ٣٦ ولتعزيــز التخطــيط االســتراتيجي لعمليــات التقي
ــة واملتعــددة األقطــار      ــيم يف اســتعراض املــذكرات االســتراتيجية للمكاتــب اإلقليمي مكتــب التقي

ونتيجـة لـذلك، وضـعت مجيـع        . والقُطرية، وهي تشمل أيضا خطط الرصـد والتقيـيم والبحـث          
ــد   ــة واملتع ــب اإلقليمي ــة      املكات ــددة التكلف ــيم الالمركــزي حم ــاً للتقي ــة خطط ــار والقُطري دة األقط

ويـشكّل إقـرار خطـط الرصـد والتقيـيم          . ومتعددة السنوات متـسقة مـع مـذكراهتا االسـتراتيجية         
والبحــث، إضــافة إىل املــذكرات االســتراتيجية، تطــورا إجيابيــا يف حتــسني االلتــزام املؤســسي         

  . التقييم مبهمة
ييم دورات تعلّم، باعتبارهـا جـزءاً ال يتجـزأ ممـا يبذلـه مـن جهـود يف                   ونظّم مكتب التق    - ٣٧

 موظفـا مـن مـوظفي هيئـة األمـم املتحـدة             ٢٥٠جمال بناء القدرات الداخليـة، لـصاحل أكثـر مـن            
للمــرأة يف أفريقيــا، واألمــريكتني ومنطقــة البحــر الكــارييب، وآســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ، ويف 

الــتعلّم تلــك إىل تبــادل مكثــف للمعــارف واخلــربات املتعلقــة  وأفــضت دورات . الــدول العربيــة
وشـارك  . بالتقييم املراعي للمنظور اجلنساين، والربامج املشتركة، واإلدارة القائمـة علـى النتـائج            

 موظــف يف حلقــات دراســية شــبكية نظمهــا مكتــب التقيــيم، باالشــتراك مــع    ١٠٠أكثــر مــن 
 شـبكة رصـد وتقيـيم متاحـة علـى اإلنترنـت             وعالوة على ذلك، تعّهد املكتـب     . شركاء آخرين 

لتيــسري التبــادل والــتعلم بــشأن املــسائل املتعلقــة بالرصــد والتقيــيم يف مــا بــني زمــالء هيئــة األمــم  
  .  موظفا على الصعيد العاملي١٣٤وقد وصلت الشبكة إىل . املتحدة للمرأة

    
ــة         - ثالثا   ــسائل املتعلق ــيم امل ــشأن تقي ــة ب ــاق املنظوم ــى نط ــسيق عل ــساواة التن بامل

  اجلنسني ومتكني املرأة  بني
أنشأت اجلمعية العامـة هيئـةَ األمـم املتحـدة للمـرأة لتعزيـز اجلهـود الـيت تبـذهلا منظومـة                        - ٣٨

وتــضطلع اهليئــة بــدور رائــد يف  . األمــم املتحــدة يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة  
وقـد دعـت اجلمعيـة، يف قرارهــا    . ل هـذا التنـسيق واملـساءلة علـى نطـاق املنظومـة يف جمـال العمـ       

 بشأن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنـشطة التنفيذيـة              ٦٧/٢٢٦
اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنميـة، هيئـةَ األمـم املتحـدة للمـرأة ومنظمـات               

ــيم أخــرى إ ــدرات التقي ــز ق ــسيق علــى نطــاق     . ىل تعزي ــة األمــم املتحــدة للمــرأة التن ــدعم هيئ وت
املنظومــة ألنــشطة التقيــيم املتــصلة باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة، وال ســيما عــن طريــق 

  . اجملاالت الستة املعروضة أدناه
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ق األمـم املتحـدة     تعزيز عمليات التقييم املراعية للمنظور اجلنساين من خالل فريـ           - ألف  
  املعين بالتقييم 

فريق األمم املتحـدة املعـين بـالتقييم هـو شـبكة تطوعيـة جتمـع الوحـدات املـسؤولة عـن                        - ٣٩
وهو يساعد يف النهوض بأمهيـة عمـل منظومـة األمـم املتحـدة           . التقييم يف منظومة األمم املتحدة    

ــيم و      ــشجيع التقي ــق ت ــأثريه واســتدامته عــن طري ــه وت ــه وكفاءت ــزهوفعاليت ــدور  . تعزي ــا زال ال وم
احملوري للفريق متمـثّالً يف وضـع قواعـد ومعـايري مـشتركة خاصـة جبميـع عمليـات التقيـيم الـيت                       

وتــدعم قواعــد ومعــايري فريــق األمــم املتحــدة املعــين  . تــضطلع هبــا األمــم املتحــدة والتــرويج هلــا 
ــيت تُ        ــاألمم املتحــدة ال ــيم ب ــام التقي ــى مه ــين عل ــابع امله ــالتقييم إضــفاء الط ــن   ب ــا م ــن كياناهت مكّ

  . االستمرار يف التعلم وحتسني الفعالية واالستجابة التنظيميتني
وإذْ يــسلّم فريــق األمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم باملــشهد العــاملي الــسريع التطــور، فقــد     - ٤٠

وأوصـى التقيـيم الفريـَق بزيـادة شـراكاته مـع سـائر        . أصدر تكليفاً بإجراء تقيـيم مـستقل ألدائـه       
ت واملنظمات املهنية املعنيـة بـالتقييم، وتنقـيح هياكلـه يف جمـالَي احلوكمـة واختـاذ القـرار                    الشبكا

  . ووضع استراتيجية حمددة
ونتيجــةً لــذلك، وضــع فريــق األمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم اســتراتيجية جديــدة تغطــي    - ٤١

ــرة  ــذي ســيتخذه عمــل الفر     . ٢٠١٩-٢٠١٤الفت ــسار ال ــذه االســتراتيجية امل ــق يف وحتــدد ه ي
وقـد تطـور دور الفريـق وأولوياتـه، فاكتـسبت هـذه             . املستقبل، باالستفادة من إجنازاتـه املاضـية      

األمور أمهية معززة وباتت توفر الدعم جلهود إصالح األمم املتحدة، وذلك من خـالل ضـمان                
أن تستويف مهـام ونـواتج التقيـيم الـذي تـضطلع بـه كيانـات األمـم املتحـدة قواعـد                      ) أ: (يلي ما
وأن تستخدم كيانات األمـم املتحـدة وشـركاؤها التقيـيم     ) ب(معايري الفريق اخلاصة بالتقييم؛    و

وأن ُيسترشد بالتقييم يف ما يستجّد من مبادرات وطلبـات علـى     ) ج(يف دعم املساءلة والتعلم؛     
وأن يــستفيد الفريــق مــن جمتمــع التقيــيم العــاملي املعــّزز       ) د(نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة؛    

  . فيه ويسهم
، انُتخب مدير مكتب التقييم التابع هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة             ٢٠١٣ويف أواخر عام      - ٤٢

نائباً لرئيس فريق األمم املتحدة املعين بـالتقييم، حيـث أُنيطـت بـه واليـة حمـددة تتمثـل يف قيـادة                       
وستـستفيد هيئـة    . فيـه خطة الفريق املتعلقة باالستفادة من جمتمع التقييم العاملي املعزَّز واملسامهة           

األمم املتحدة للمرأة من هذه الفرصـة إلقامـة أوجـه التـآزر بـني أعـضاء الفريـق وجمتمـع التقيـيم                 
العاملي رغبةً يف النهوض بإضفاء الطابع املهين على مهمة التقيـيم، مبـا يف ذلـك عمليـات التقيـيم            

  . املراعية للمنظور اجلنساين
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يم يف أعمـال فريـق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم       ، ساهم مكتب التقيـ   ٢٠١٣ويف عام     - ٤٣
  : يف اجملاالت التالية

ــيم          ) أ(    ــدرات التقي ــة ق ــة بتنمي ــة العمــل املعني ــادة فرق ــيم يف قي ــب التقي شــارك مكت
تقريـرا يتـضمن    ) باإلنكليزية والفرنسية واإلسـبانية   (الوطنية التابعة للفريق، اليت أعّدت ونشرت       

وتقـدم هـذه الوثيقـة الـسهلة االسـتعمال      . يز نظـم التقيـيم الوطنيـة    إرشادات عملية عن سبل تعز    
املمارســات الــسليمة املتبعــة يف تعزيــز نظــم التقيــيم الوطنيــة، وكــذلك اقتراحــات عمليــة تتعلــق   
باجملاالت اليت ميكن أن يوجَّه إليها دعم وكاالت األمم املتحدة لتنمية قـدرات التقيـيم الوطنيـة،               

إيفـال  ”وباإلضـافة إىل ذلـك، نـشر املكتـب، بالـشراكة مـع مبـادرة                . وبسبل تقدمي ذلك الدعم   
املنظمـات التطوعيـة للتقيـيم      ” و“ التقيـيم واجملتمـع املـدين     ”، تقريـرين عـن موضـوَعي        “بارتنرز
ــة األســترالية     : املهــين ــريكتني، وآســيا، واملنطق ــا، واألم ــتعلّم مــن جتــارب أفريقي اآلســيوية،  - ال

طاً الــضوء علــى إطــار مفــاهيمي مــشترك لتنميــة قــدرات   ، مــسلِّ“وأوروبــا، والــشرق األوســط 
  التقييم الوطنية واملمارسات السليمة املتعلقة بدور منظمات اجملتمع املدين يف هذا املضمار؛ 

شــارك مكتــب التقيــيم بنــشاط يف فرقــة العمــل املعنيــة بتقيــيم العمــل املعيــاري     )ب(   
ــق، حيــث أســهم يف إجنــاز     ــة للفري ــل إجــراء ت ”التابع ــة   دلي ــاري يف منظوم قييمــات العمــل املعي

وكفل تضميَنه مجيع العناصر املراعيـة للمنظـور اجلنـساين اخلاصـة بـإجراء تقيـيم             “ املتحدة األمم
  وشارك مكتب التقييم أيضا يف فرقة العمل املعنية بتقييم التأثري التابعة للفريق؛ . للعمل املعياري

ملعــارف يف جمــال التقيــيم، ســاهم مكتــب ســعياً إىل الــتعلم واملــسامهة يف إدارة ا  )ج(   
التقييم يف فريـق إدارة املعـارف التـابع لفريـق التقيـيم، والـذي يتمثـل هدفـه يف هتيئـة بيئـة مؤاتيـة                          

ومن بني اإلجنـازات الـيت حققهـا فريـق إدارة املعـارف         . إلدارة املعارف بني أعضاء فريق التقييم     
التقيـــيم، الـــيت بلـــغ عـــدد أعـــضائها حنـــو اإلطـــالق النـــاجح لـــشبكة املمارســـني التابعـــة لفريـــق 

ــرة      . عــضوا ١٥٠ ــشبكية ودورات فت ــات الدراســية ال ــاال يف تنظــيم احللق ــضا دورا فع وأدى أي
الغداء اليت قدمت يف إطارها هيئة األمم املتحدة للمرأة حلقة دراسـية شـبكية عـن خطـة العمـل                    

ساواة بـــني اجلنـــسني املوضــوعة علـــى نطــاق املنظومـــة بـــشأن مؤشــر األداء املتعلـــق بتقيـــيم املــ    
  . املرأة ومتكني

  
خطـــة العمـــل املوضـــوعة علـــى نطـــاق املنظومـــة بـــشأن املـــساواة بـــني اجلنـــسني     - باء  

  إضفاء املنهجية واالتساق على عملية اإلبالغ عن التقييم: املرأة ومتكني
يتمثل اهلدف األمسى خلطة العمـل املوضـوعة علـى نطـاق املنظومـة بـشأن مؤشـر األداء                - ٤٤
تعلق بتقييم املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة يف أن تفـي كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة                      امل
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كافة باملتطلبات املتعلقـة بـإدراج املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة يف عمليـات التقيـيم الـيت                       
عـه  ، أّيـد فريـق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم، خـالل اجتما               ٢٠١٣ويف عـام    . جيريها كل منـها   

العام السنوي، بدء االستخدام التجـرييب للمـذكرة الفنيـة وقائمـة املنجـزات اخلاصـة مبؤشـر أداء            
تقييم خطة العمل املوضوعة على نطاق املنظومة، وذلك هبدف دعم إضفاء املزيد مـن املنهجيـة             

ى واالتساق على عملية اإلبالغ باستخدام أداة مشتركة تتيح أيضا حتسني القابلية للمقارنـة علـ              
  . نطاق مجيع كيانات األمم املتحدة

وسعياً إىل دعم عمليـة التجريـب الفعلـي للتوجيهـات وقائمـة املنجـزات، نظّـم مكتـب                     - ٤٥
التقيــيم دورات تدريبيــة، بطــرق شــىت مشلــت حلقــات دراســية شــبكية، وأنــشأ وظيفــة مكتــب    

  . للمساعدة يف ما يتعلق خبطة العمل املوضوعة على نطاق املنظومة
ــام ويف  - ٤٦ ــه  ٢٠١٣ عــ ــا جمموعــ ــّدم مــ ــر أداء  ٥٨، قــ ــستند إىل مؤشــ ــارير تــ ــا تقــ  كيانــ

أفــادت نــسبة : املتعلــق خبطــة العمــل املوضــوعة علــى نطــاق املنظومــة، وذلــك كمــا يلــي  التقيــيم
 يف املائــة مــن الكيانــات الــيت قــدمت تقــارير اســتناداً إىل هــذا املؤشــر بالــذات، بأهنــا           ٢٩,٣

تقتـــرب مـــن اســـتيفاء ” يف املائـــة منـــها بأهنـــا ٢٩,٣، وأفـــادت نـــسبة “تـــستويف املتطلبـــات”
، فيمـا أفـادت نـسبة      “تفـوق املتطلبـات   ” يف املائـة فقـط بأهنـا         ٣,٤وأفـادت نـسبة     . “املتطلبات
ــا  ١٢,١ ــة بأهن ــات  ” يف املائ ــستوفية للمتطلب ــه   . “غــري م ــا جمموع ــاد م ــن  ٢٥,٩وأف ــة م  يف املائ

، إمـا ألن الكيـان مل ُيجـر أي تقييمـات        الكيانات بأن ذلك املؤشر ال ينطبق على حالتها حتديدا        
  . وإما أن ذلك جنم عن كون أعماله ذات طبيعة تقنية للغاية

اخلاصــة مبؤشــر أداء “ تــستويف املتطلبــات”وأفــادت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بأهنــا    - ٤٧
التقييم املتصل خبطة العمـل املوضـوعة علـى نطـاق املنظومـة، بنـاًء علـى تقيـيم خـارجي مـستقل                       

عت له مجيع عمليات التقيـيم علـى الـصعيدين املؤسـسي والالمركـزي هليئـة األمـم املتحـدة            خض
وورد يف ذلك االستعراض أن أداء هيئة األمم املتحدة للمـرأة كـان أقـوى يف مـا يتعلـق                    . للمرأة

وتبــيَّن أن معــايري التحــضري تــستويف  . مبعــايري منهجيــة العمــل، وهــو جمــال فاقــت فيــه املتطلبــات  
ويتمثـل التحــدي  .  عمومـاً، إذْ تقتـرب معـايري اسـتخدام التقـارير مـن املعـايري الالزمـة        املتطلبـات 

الكبري الـذي يعتـرض هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف وضـع خطـط واضـحة لنـشر التقيـيم علـى                          
ــولَى اهتمامــا كــبريا لتوســيع نطــاق االســتعانة    . الــصعيد الالمركــزي وهــذا اجملــال جــدير بــأن ُي
  .ت التقييم هبدف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةباستنتاجات وتوصيا
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  سياسة التقييم على نطاق املنظومة  -جيم   
ــا      - ٤٨ ــة، يف قراره ــة العام ــت اجلمعي ــسيق    ٦٧/٢٢٦طلب ــة تن ــشاء آلي ــام إن ــني الع ، إىل األم

ة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة علـى                     مؤقتة لتقييم األنشطة التنفيذي   
نطــاق املنظومــة، ووضــع سياســة للتقييمــات املــستقلة الــيت جتــرى علــى نطــاق املنظومــة لتلــك      

ويتمثــل الغــرض مــن سياســة التقيــيم علــى نطــاق املنظومــة يف وضــع إطــار مؤســسي   . األنــشطة
طالع بعمليـات التقيـيم املـستقل علـى         مشترك ومتسق على نطاق منظومة األمـم املتحـدة لالضـ          

وقـد شـارك    . نطاق املنظومة لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا األمم املتحـدة مـن أجـل التنميـة               
مكتب التقييم يف املشاورات املفضية إىل وضع سياسة التقيـيم علـى نطـاق املنظومـة عـن طريـق                    

ــالتقييم، مــع التركيــز حتديــدا ع    لــى إدراج املــساواة بــني اجلنــسني  فريــق األمــم املتحــدة املعــين ب
  .قواعد ومعايري التقييم على نطاق املنظومة يف
  

  تعزيز أفرقة األمم املتحدة اإلقليمية املعنية بالتقييم   -دال   
، أسهم مكتب التقييم بنـشاط يف أفرقـة األمـم املتحـدة اإلقليميـة املعنيـة               ٢٠١٣يف عام     - ٤٩

لتقيـيم، مبـا يف ذلـك يف التقييمـات املراعيـة للمنظـور              بالتقييم من أجل تعزيز قدرات ومهارات ا      
فعلـى سـبيل املثـال، قـام املكتـب، مـن خـالل عمـل مكتـب                  . اجلنساين، علـى الـصعيد اإلقليمـي      

التقيـــيم مـــع برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة للمـــستوطنات البـــشرية   
إطالق شبكة نريويب املشتركة بـني الوكـاالت    ، بتوفري القيادة فيما يتعلق ب     )األمم املتحدة  موئل(

ويف األمريكتني ومنطقة البحر الكارييب، تولت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة قيـادة فريـق             . للتقييم
األمم املتحدة اإلقليمي العامل املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بالرصـد والتقيـيم، كمـا سـامهت                    

وباملثـل، يف آسـيا    . اإلمنائية وتقييماته يف املنطقة   عمليات إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة        يف
ومنطقة احمليط اهلادئ، ساهم املكتب يف التـدريب املـشترك بـني الوكـاالت علـى التقيـيم الـذي                    

ــيم يف آســيا واحملــيط اهلــادئ      ــق األمــم املتحــدة املعــين بتطــوير التقي وبفــضل هــذه  . أجــري لفري
 مــن مــوظفي ٤٥٠لوصــول إىل أكثــر مــن األنــشطة وأنــشطة مماثلــة يف منــاطق أخــرى، أمكــن ا 

وقــد ســاعدت املــشاركة يف املنتــديات اإلقليميــة مــن هــذا  . األمــم املتحــدة والــشركاء اآلخــرين
القبيل على تعزيز االتساق يف األمم املتحـدة يف مـا يتـصل بـالتقييم وإدمـاج منظـورات املـساواة            

  .اجلنسني بني
  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/226�
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   عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةدعم التقييمات املشتركة وتقييمات إطار  -هاء   
باإلضافة إىل التقييم املشترك للربامج اجلنسانية املشتركة على الصعيد املؤسـسي، تقـدم               - ٥٠

هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة الــدعم أيــضا إىل تقييمــات إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة     
صعيد القطري التابعة ألفرقـة األمـم املتحـدة         اإلمنائية وفرق العمل املعنية بالرصد والتقييم على ال       

، كـــان ربـــع التقييمـــات الـــيت أجرهتـــا هيئـــة  ٢٠١٣وباإلضـــافة إىل ذلـــك، يف عـــام . القطريـــة
  .املتحدة للمرأة تقييمات مشتركة األمم

  
ــيم املــساواة بــني اجلنــسني    -واو    ــة تقي ــة علــى    : بواب إتاحــة املعــارف القائمــة علــى األدل

  اإلنترنت شبكة
ر عدد التقييمـات املتاحـة مـن خـالل بوابـة تقيـيم املـساواة بـني اجلنـسني يف االرتفـاع                       استم  - ٥١

بزيـادة   أي( كيانـا خمتلفـا      ٥٥ تقريـرا مـن      ٣٥٢وتتضمن قاعدة البيانات حاليـا      . ٢٠١٣خالل عام   
ــدرها  ــة عــن عــام  ٢٠ق ــة     )٢٠١٢ يف املائ ــدول العربي ــارير املقدمــة مــن ال ــادة يف عــدد التق ، مــع زي

، ومن أوروبا وآسيا الوسـطى      ) يف املائة  ٤٣زيادة قدرها   (، ومن أفريقيا    ) يف املائة  ٤٥ قدرها زيادة(
، ) يف املائـة   ٢١زيادة قـدرها    (، ومن األمريكتني ومنطقة البحر الكارييب       ) يف املائة  ٢٥زيادة قدرها   (

ــدرها  (ومــن آســيا واحملــيط اهلــادئ    ــادة ق ــة١٢زي ــصعيد العــاملي  ) يف املائ ــدره (، وعلــى ال ــادة ق ا زي
وجـــرى حتـــديث قاعـــدة البيانـــات، وميكـــن للمـــستخدمني اآلن ). ٢انظـــر اجلـــدول ) (املائـــة يف ٨

وسـوف يـتم حتليـل وجتميـع        . االنضمام إىل شبكة املمارسة واملسامهة بتقاريرهم على أساس سـنوي         
يف الدروس املستفادة واملمارسات السليمة اليت جرى حتديدها يف تقـارير التقيـيم املتاحـة يف البوابـة،                  

  .٢٠١٤ عام إطار استعراض شامل مشترك من املقرر الشروع فيه يف
  ٢اجلدول 

  تقييمات املساواة بني اجلنسني حسب املنطقة
  ٢٠١٣  ٢٠١٢  املنطقة

  ٦٣  ٤٤  أفريقيا
  ٣٤  ٢٨  األمريكتان ومنطقة البحر الكارييب

  ٣٥  ٢٤  الدول العربية
  ٨٧  ٧٧  آسيا واحمليط اهلادئ

  ٣٩  ٣١  أوروبا وآسيا الوسطى
  ٩٤  ٨٧  على الصعيد العاملي

  ٣٥٢  ٢٩١  اجملموع  
  .بوابة تقييم املساواة بني اجلنسني  :املصدر  
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دعـم القــدرات الوطنيــة واإلقليميــة يف جمــال التقيــيم املراعــي لالعتبــارات    -رابعا   
  اجلنسانية

 شـراكة عامليـة مبتكـرة مـن أجـل تعزيـز قـدرات التقيـيم         : “إيفال بارتنرز ”شراكة    -ألف   
  على الصعيدين الوطين واإلقليمي

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف تأســيس شــراكة      - ٥٢ ــارتنرز ”اشــتركت هيئ ، وهــي “إيفــال ب
مبادرة للشراكة العاملية من أجل تعزيز القـدرات الوطنيـة واإلقليميـة مـن أجـل كفالـة أن تركّـز                     

 بنـــشاط نظـــم التقيـــيم علـــى اإلنـــصاف وتراعـــي االعتبـــارات اجلنـــسانية، وهـــي قـــد شـــاركت
 حمـــل منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة  ٢٠١٣الـــشراكة منـــذ إطالقهـــا، وحلـــت يف عـــام   يف
والـشراكة، الـيت    . “إيفال بـارتنرز  ”يف متثيل كيانات األمم املتحدة ضمن شراكة        ) اليونيسيف(

ــيم،         ــاون يف جمــال التقي ــة للتع ــة الدولي ــم املتحــدة للمــرأة، واملنظم ــة األم ــا هيئ ــشارك يف قيادهت ت
 مــن املنظمــات التطوعيــة املعنيــة بــالتقييم املهــين، هــي شــبكة  ١٥٠اد العــاملي الــذي ميثــل واالحتــ

منظمة جتتمع من أجل االستفادة من أوجه التـآزر باالسـتناد إىل القيمـة املـضافة                 ٥٥تتألف من   
مجيـع املنظمـات التطوعيـة اإلقليميـة املعنيـة         : لكل منظمة منها، وتشمل اجلهـات التاليـة وغريهـا         

فريـق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم، وبرنـامج األمـم              (يم املهين؛ وكيانـات األمـم املتحـدة         بالتقي
؛ )املتحدة اإلمنائي، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، واليونيسيف، وبرنامج متطوعي األمـم املتحـدة            

إســـبانيا، وســـري النكـــا، وسويـــسرا، وفنلنـــدا، (وحكومـــات مـــن بلـــدان اجلنـــوب والـــشمال 
ــسيك، و ــة واملكـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــائي  )الواليـ ــيم اإلمنـ ــبكة التقيـ ــة ) EvalNet(؛ وشـ بلجنـ

املــساعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي؛ ومــصارف متعــددة   
مؤســسة روكفلــر، ومؤســسة   (؛ ومؤســسات خاصــة  )مــصرف التنميــة األفريقــي  (األطــراف 

  .)٤(سيني اآلخرين؛ وأصحاب املصلحة الرئي)كارد ماستر
واستنادا إىل اإلطار املفاهيمي بشأن تنمية قدرات التقيـيم الوطنيـة، الـذي وضـعه قـادة                   - ٥٣

فريــق األمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم، والبنــك الــدويل، وجلنــة املــساعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة   
يف جمــال التقيــيم، يف إطــار التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، واملنظمــة الدوليــة للتعــاون  

ــارتنرز”مبــادرة  ــادرة إىل تعزيــز مــا يلــي  “إيفــال ب ــة للتقيــيم؛   )أ: (، تــسعى هــذه املب ــة مؤاتي بيئ
القـدرات   )ج(القدرات املؤسـسية علـى طلـب إجـراء التقييمـات وإدارهتـا واسـتخدامها؛                 )ب(

  . اجلنسانيةالفردية للمقيمني على إجراء تقييمات مفيدة وموثوق هبا تراعي االعتبارات
__________ 

 ؛www.mymande.org/evalpartners الـشبكية    يف الـصفحة  “ إيفال بـارتنرز  ”ترد معلومات إضافية عن شراكة        )٤(  
وتتوفر املعلومات بشأن املنشورات واملناسبات والدورات املشار إليها يف الفرع الرابع مـن هـذا التقريـر علـى                   

 .www.mymande.orgوعنواهنا ) MyM&E(“ ماي أم أند إي”بوابة 
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   السنة الدولية للتقييم ٢٠١٥تعزيز البيئة املؤاتية للتقييم من خالل إعالن سنة   -باء   
 شـراكة متنوعـة واسـعة النطـاق تعمـل علـى الـدعوة إىل                “إيفال بـارتنرز  ”متثل شراكة     - ٥٤

عد هتيئة بيئات متكن من إجراء تقييمات جيدة النوعية ومراعية لالعتبارات اجلنـسانية علـى الـص             
، اجتمعـت قيـادات عليـا مـن املنظمـات التطوعيـة             ٢٠١٣ويف عـام    . الدويل واإلقليمي والوطين  

املعنية بالتقييم املهين، والبلدان النامية واملتقدمة النمو، وكيانات األمم املتحدة، من أجـل وضـع         
  .استراتيجية لتعزيز البيئات املؤاتية إلجراء التقييمات

 تعزيز الطلب علـى التقييمـات املراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية             وتسعى االستراتيجية إىل    - ٥٥
ــاملي         ذات ــصعيدين الع ــى ال ــة عل ــسياسات العام ــا ال ــسترشد هب ــدة واســتخدامها لت ــة اجلي النوعي

ــوطين ــسياق، أعلنــت شــراكة   . وال ــذا ال ــارتنرز ”ويف ه ــال ب ــة  ٢٠١٥  ســنة“إيف ــسنة الدولي  ال
لتقيــيم الوطنيــة، الــذي عقــد يف ســاو بــاولو، للتقيــيم، وذلــك يف املــؤمتر الــدويل بــشأن قــدرات ا

 بلـدا التـزامهم بتعزيـز       ٦٣ مشاركا مـن     ١٦٠وأدى ذلك إىل إعالن     . ٢٠١٣ الربازيل، يف عام  
الطلــب علــى التقييمــات واســتخدامها يف بلــداهنم ومنظمــاهتم، مبــا يف ذلــك مــن خــالل إعــالن   

ملي، أيـد فريـق األمـم املتحـدة         وعلى الـصعيد العـا    .  السنة الدولية للتقييم يف بلداهنم     ٢٠١٥ سنة
، وحتــدث ٢٠١٣املعــين بــالتقييم االحتفــال هبــذه الــسنة أيــضا يف اجتماعــه العــام الــسنوي لعــام  

األمــني العــام عــن األمهيــة االســتراتيجية للتقيــيم يف أســبوع التقيــيم الــذي نظمــه الفريــق يف مقــر  
 واملنـاخ احلـايل الـذي تـسوده         .أمـر بـالغ األمهيـة     ”التقييم   األمم املتحدة، مسلطا الضوء على أن     

وحنـن نـشترك مجيعـا      . املعّوقات املرتبطة بامليزانيات جيعل التقييم أكثر أمهية من أي وقت مـضى           
  .“التقييم يف املسؤولية عن تعزيز مهمة

 وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة واملنظمــة  “إيفــال بــارتنرز”وقــد صــدرت عــن شــراكة    - ٥٦
م، يف شراكة مع فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم وشـبكة تقيـيم             الدولية للتعاون يف جمال التقيي    

التنمية يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي، جمموعـة               
أدوات عملية ألصـحاب املـصلحة الـوطنيني كـي يـضعوا االسـتراتيجيات اخلاصـة هبـم يف جمـال                     

ــدعوة اســتنادا إىل ا  ــصعيدين      ال ــى ال ــادرات عل ــام باملب ــسري القي ــي، وذلــك بقــصد تي ــسياق احملل ل
  .والوطين احمللي
 السنة الدولية للتقييم هو املـسامهة يف املناقـشات الرفيعـة            ٢٠١٥واملقصود بإعالن سنة      - ٥٧

املستوى على الصعيدين الدويل والوطين بشأن دور التقييم يف احلكـم الرشـيد مـن أجـل التنميـة         
وهذا من شأنه أن يتيح اجملال لتبويء التقيـيم مكانـه يف جمـال الـسياسة العامـة،                  . عادلةالبشرية ال 

ذلك عن طريق زيادة الـوعي بأمهيـة إدمـاج التقيـيم يف العمليـات املتـصلة بتنفيـذ أهـداف                       يف مبا
  . التنمية املستدامة اليت ستوضع يف املراحل املقبلة على الصعيدين الدويل والوطين
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  القدرات املؤسسية على طلب إجراء التقييمات وإدارهتا واستخدامهاتعزيز   -جيم   
 مبــسح دويل لتحديــد املنظمــات   “إيفــال بــارتنرز ”، قامــت شــراكة  ٢٠١٣يف عــام   - ٥٨

منظمـة   ١٥٥وقـد أسـفر املـسح عـن حتديـد           . التطوعية اإلقليمية والوطنية املعنية بـالتقييم املهـين       
عــضو، وعــن إجــراء  ٣٤ ٠٠٠أعــضائها جمتمعــة بلــدان، يبلــغ عــدد  ١١٠مــن هــذا القبيــل يف 

  .العديد من دراسات احلاالت اإلفرادية وإصدارها ونشرها
 برناجمـا   “بـارتنرز  إيفـال ”والستغالل القدرات املتاحة والبنـاء عليهـا، أطلقـت شـراكة              - ٥٩

منظمــات  ٦ منظمــة تطوعيــة وطنيــة و ٣٢وقــد مكــن الربنــامج . للــدعم املتبــادل بــني األقــران 
إقليمية معنية بالتقييم املهين من دعم بعضها البعض مـن خـالل تبـادل اخلـربات املالئمـة        تطوعية  

وبقـصد البنـاء علـى النجـاح الـذي حققـه            . للسياق من أجل تيسري اإلرشاد عـن طريـق األقـران          
إيفـال  ”الربنامج، وعمال مببدأ االستعانة مبسامهات عموم اجلمهـور اخلـارجي، أطلقـت شـراكة               

ــارتنرز ــضا مــ “ب ــة بطلــب التقييمــات       أي ــدرات املتعلق ــز الق ــز األفكــار املبتكــرة لتعزي سابقة حلف
وكــان إلحــدى األفكــار اخلمــس الفــائزة دور حمــوري يف   . واســتخدامها يف وضــع الــسياسات 

ــه يف       ــة يف جنــوب آســيا، الــذي يتمثــل اهلــدف من إنــشاء منتــدى الربملــانيني املعــين بتقيــيم التنمي
  .آسيا ييم ونظم تقييم وطنية فعالة يف بلدان جنوباملطالبة بوضع سياسات وطنية للتق

  
تعزيز القدرات الفردية للمقيِّمني على إجراء تقييمات مفيدة وموثوق هبا تراعـي              -دال   

  االعتبارات اجلنسانية
 أيــضا بتيــسري الــتعلم علــى الــصعيد العــاملي يف جمــال   “إيفــال بــارتنرز”قامــت شــراكة   - ٦٠

ــام األو   ــك يف املقـ ــيم، وذلـ ــشبكية    التقيـ ــة الـ ــز البوابـ ــق تعزيـ ــن طريـ ــاي”ل عـ ــد أم مـ  “إي أنـ
)My M&E(   وهــي نظــام ســهل االســتخدام إلدارة املعــارف مــن أجــل تعزيــز قــدرات التقيــيم ،

وإضافة إىل كون البوابة موردا تعليميـا، فهـي تيـسر تعزيـز جمتمـع التقيـيم العـاملي، مـع                     . الوطنية
رعان مـا أصـبحت البوابـة املركـز العـاملي           وسـ . حتديد املمارسـات الـسليمة والـدروس املـستفادة        

  .لقدرات التقييم الوطنية
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  ٨الشكل 
  “إيفال بارتنرز” التابع لشراكة “ماي أم أند إي”اجملموع التراكمي لعدد زوار منرب 

  
  .٢٠١٣ديسمرب /، كانون األول“ماي أم أند إي”إحصاءات   :املصدر  
    

  ٩الشكل 
ــها مــن منــرب  اجملمــوع التراكمــي لعــدد الــصفحات الــيت    ــد إي ”مت ترتيل ــابع “مــاي أم أن  الت

  “إيفال بارتنرز”لشراكة 

  
  .٢٠١٣ديسمرب /، كانون األول“ماي أم أند إي”إحصاءات   :املصدر  
    

 إىل ٢٠١٠ زائــر يف عــام ٢٢ ٠٠٠وقــد ارتفــع اجملمــوع التراكمــي لعــدد الــزوار مــن    - ٦١
وزاد عـدد الـصفحات   . بلـدا  ١٦٨، مـوّزعني علـى أكثـر مـن        ٢٠١٣ زائر يف عام   ٥٠٠ ٠٠٠

صـــــفحة يف  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ إىل ٢٠١٠ صـــــفحة يف عـــــام ٧٦ ٠٠٠الـــــيت مت ترتيلـــــها مـــــن 
  . ٢٠١٣ عام
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ويرجــــع الفــــضل يف مــــا حتقــــق مــــن نتــــائج إىل الســــتخدام االســــتراتيجي والفعــــال   - ٦٢
حلقــة  ٤٤ “إيفــال بــارتنرز”ومنــذ إطــالق البوابــة، نظمــت شــراكة . للتكنولوجيــات اجلديــدة

ــا       دراســية مذاعــة   ــدد املــشاركني فيه ــغ اجملمــوع التراكمــي لع ــت، وبل ــواء عــرب اإلنترن ــى اهل عل
واســــتنادا إىل التعليقــــات الــــواردة مــــن املــــشاركني، قــــررت شــــراكة       . مــــشارك ٣ ٣٠٠

 إطــالق اســتراتيجية مبتكــرة جديــدة للوصــول إىل آالف املقــيِّمني يف البلــدان “بــارتنرز إيفــال”
ــة      ــث التكلف ــن حي ــة م ــة فعال ــة بطريق ــى     النامي ــة حاشــدة عل ــة مفتوح ــل يف دورة إلكتروني تتمث

  .اإلنترنت بشأن تقييم التنمية
، بلـغ اجملمـوع التراكمـي لعـدد املـشاركني املـسجلني يف الـدورة          ٢٠١٣ويف هناية عـام       - ٦٣
ويف حني أن الدورة قد صـممت يف املقـام األول للمقـيِّمني             . بلدا ١٧٨مشارك من    ١٨ ٠٠٠

ــة، فقــد اجتــ   ــدان النامي ــة النمــو    يف البل ــدان املتقدم ــيِّمني مــن البل ــضا املق كــان : ذبت جودهتــا أي
املائـة مـن البلـدان املتقدمـة       يف ٣١املائة من املشاركني من البلدان النامية، يف حني كان           يف ٦٩
وعلى الرغم من الشواغل املتعلقة ببطء االتصال عرب اإلنترنـت يف أفريقيـا، كانـت أكـرب                 . النمو

املائـة مـن آسـيا،       يف ٢٠ املائـة مـن أفريقيـا، و       يف ٣٦:  تلـك املنطقـة    جمموعة من املشاركني من   
املائـة   يف ١٥  يف املائة من أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، و          ٢٥ و

  .املائة من أوقيانوسيا يف ٤ من أوروبا، و
ــشاركون ينتمـــون إىل خمت     - ٦٤ ــان املـ ــة، كـ ــاءات التنظيميـ ــواع ومـــن حيـــث االنتمـ لـــف أنـ

ــات ــدين، و   يف ٢٨: املنظمــ ــع املــ ــات اجملتمــ ــن منظمــ ــة مــ ــات   يف ٢١ املائــ ــن كيانــ ــة مــ املائــ
ــم ــدة، و األمـ ــاص، و    يف ١٦ املتحـ ــاع اخلـ ــن القطـ ــة مـ ــن احلكومـــات،    يف ١٧ املائـ ــة مـ املائـ

ــسبة     يف ٩ و ــة الـــيت متثـــل نـ ــا البقيـ ــات، أمـ ــة مـــن اجلامعـ ــتمني إىل   يف ٩املائـ ــة فهـــي للمنـ املائـ
  .“أخرى جهات”
ومــع أن الــدورات الدراســية جمانيــة . وثبــت أن الــدورة فعالــة جــدا مــن حيــث التكلفــة  - ٦٥

دوالرات  ٥ تبلـغ حنـو      “إيفال بارتنرز ”للمشاركني، فإن التكلفة اإلمجالية اليت تكبدهتا شراكة        
ــتعلم      . لكــل مــشارك  ــامج ال ــدما إلعــداد برن ــة املدفوعــة مق ــشمل التكلف ــة ت إال أن هــذه التكلف
ــ. اإللكتــروين غ التكلفــة الــسنوية لتــشغيل الربنــامج بالكامــل، باســتثناء التكــاليف املدفوعــة   وتبل
  .دوالرات لكل مشارك ٣مقداره  مقدما، ما

  
  الشراكات املباشرة مع املنظمات اإلقليمية   -هاء   

وخـالل  . شراكات استراتيجية مع شبكات التقييم اإلقليمية     املستقبل  أقام مكتب التقييم      - ٦٦
الـشؤون  ني يف جمـال  مز املكتـب شـراكته مـع الـشبكة األفريقيـة للمقـيّ         تعراض، عـزّ  الفترة قيد االس  
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 يف أمريكــا وإضــفاء الــصبغة املنهجيــةرصــد والتقيــيم عنيــة بالشبكة املمــع الــ والتنميــة، واجلنــسانية
وقد ساهم املكتب كذلك . مني يف جنوب آسيا املقّيومع شبكةالالتينية ومنطقة البحر الكارييب،   

 الدورة اليت ُعقدت يف نيبـال الجتمـاع    على الصعيدين العاملي واإلقليمي، مثل        مهنية مناسباتيف  
تبحـث يف   سلسلة موائـد مـستديرة   و عبارة عن وهالذي يقام كل سنتني، جنوب آسيايف التقييم  
 يف إطار شراكة مع كيانات أخرى تابعة لألمـم          وُتنظّم اجلنسانية والتقييم يف جنوب آسيا       املسائل
 الـيت اسـتهلّتها املراكـز اإلقليميـة للـتعلّم عـن التقيـيم ونتائجـه                 )Clear (“كلـري ” ، ومبادرة املتحدة

بدعم من البنك الدويل، واملؤمتر احلادي عشر لشبكة الرصد والتقييم يف أمريكا الالتينية ومنطقـة               
.  يف الربازيل  عقودامل يف بريو، واملؤمتر الدويل املعين بقدرات التقييم الوطنية          املعقودالبحر الكارييب   

 عـن إدمـاج املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق اإلنـسان يف أنـشطة          جلـسة ويف أفريقيا، قـاد املكتـب       
  . التقييم خالل األسبوع الوطين للرصد والتقييم يف كينيا

    
  ٢٠١٤  املستقل لعامبرنامج العمل املقترح ملكتب التقييم  -سا خام 

 الفعاليـة والكفـاءة    حتقيـق سياسة التقييم ويسهم يف مع ٢٠١٤يتواءم برنامج العمل لعام     - ٦٧
 عن كثب اخلطة االسـتراتيجية      وهو يتبع .  للخطة االستراتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة      التنفيذية
ــرة  ــيم  ٢٠١٧-٢٠١٤للفت ــامج أن يــضع  املــستقل، الــيت يطلــب فيهــا إىل مكتــب التقي  عمــل برن
كــل ســنة يف جمــاالت النتــائج يف ئج املــراد حتقيقهــا د فيــه العمليــات واألنــشطة والنتــا، حيــّداســنوي

  . الرئيسية األربع املبينة أدناه
  

   ُنظم فعالة للتقييم املؤسسي تطبيق  - ألف  
املـستخدمة   نظم التقييم املؤسسي الفعالـة       بتعّهد وتعزيز  هيئة األمم املتحدة للمرأة      ستقوم  - ٦٨

علـى تعزيـز نظـم      املـستقل   مكتـب التقيـيم      وسـيعمل . هاواسـتخدام هتـا   إدارو اتالتقييميف ختطيط   
تقيـيم  ) أ: (رئيـسيني ني  يوسيـشرع املكتـب بتقيـيمني مؤسـس       . إدارة التقييم وتوطيـد مهـام التقيـيم       

ــرأة،      ــصادي للمـ ــتمكني االقتـ ــرأة يف الـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــسامهة برنـ ــيعي ملـ ــوي مواضـ بنيـ
وستـضطلع وحـدة    . تنميـة واستعراض منـهجي مـشترك للمـساواة بـني اجلنـسني يف ميـدان ال               )ب(

التفتـيش املـشتركة بـالتقييم اخلـارجي ملهـام التقيـيم كجـزء مـن التقيـيم اخلـارجي ملهـام التقيــيم يف            
سياسة لـ   األقـران  لتقييم باسـتعراض  املعـين بـا   كيانات األمم املتحدة، وسيقوم فريـق األمـم املتحـدة           

  . التقييم اليت تنتهجها اهليئة
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  المركزيالقييم تلل ُنظم فعالة تطبيق  - باء  
القطريـة يف   و بـدعم املكاتـب اإلقليميـة واملتعـددة األقطـار             املـستقل  سيقوم مكتب التقييم    - ٦٩

تعزيز ثقافة التقييم الالمركزي وممارساته من خـالل ضـمان مـشاركتها النـشطة يف تنفيـذ سياسـة              
يم الحتياجـات   ءمـة مهمـة التقيـ     الستوضع استراتيجيات تقييم إقليمية من أجل كفالـة م        و. التقييم

ز قـدرات التقيـيم الداخليـة مـن خـالل توحيـد توجيهـات التقيـيم القائمـة                   وسـتعزَّ . خمتلف املناطق 
ز نظـم إدارة املعـارف      وسـتعزَّ . ٢٠١٥ دورات تعلّم إلكترونية داخلية، تبـدأ جتربتـها عـام            وإعداد

 يف  الـسليمة ألغراض التقييم وذلك من أجـل تيـسري تبـادل املعلومـات واملعـارف عـن املمارسـات                   
جمــال التقيــيم، وســيكون ذلــك عــن طريــق نــشر تقــارير مــوجزة ونــشرات إخباريــة عــن التقيــيم،   

. وتوسيع نطاق شبكة املمارسة املهنية اخلاصة بأنـشطة التقيـيم داخـل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة           
ل  املـستق   مكتـب التقيـيم    سـيتعّهد ومن أجـل حتـسني نوعيـة التقييمـات الالمركزيـة واسـتخدامها،              

 للقيـام  التقييمات، فضالً عن تقدمي املساعدة التقنية         استخدام لمساءلة وتتبع النظام العاملي ل   ويعّزز
بتعّهـد    املـستقل  وسيقوم مكتـب التقيـيم    . هذا اجملال االستعانة بأخصائيني إقليميني يف       ربعالتقييم  ب

 التقيـيم    يف جمـال   الستـشاريني رباء ا بـاخل  التقييم اجلنساين وقائمة     املستودع العاملي ملعلومات   وتعزيز
  . ذوي اخلربات يف جمال حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسنيمن 

  
   األمم املتحدة على مستوىلتقييم املراعي للمنظور اجلنساين اتعزيز تنسيق   - جيم  

لتقييم وأفرقـة   املعـين بـا   قيـادة فريـق األمـم املتحـدة         للمـرأة ب   هيئة األمـم املتحـدة       ستضطلع  - ٧٠
 وسـيتوىل مـدير مكتـب التقيـيم    . هـا وستـشارك بنـشاط في   م املتحـدة اإلقليميـة املعنيـة بـالتقييم    األمـ 

التقييم، قيـادة العمـل حنـو حتقيـق اهلـدف      املعـين بـ  لرئيس فريق األمم املتحدة     ا  ، بوصفه نائب  املستقل
  وسيواصل موظّفـو املكتـب املـشاركة يف فـرق العمـل واألفرقـة               املتصل بالشراكات،  االستراتيجي

ــني          ــشتركة ب ــيم امل ــال التقي ــع أعم ــسني يف مجي ــني اجلن ــساواة ب ــسألة امل ــضمان معاجلــة م ــة ل العامل
ع كذلك املواءمة بني السياسات واإلصالحات يف هيئة األمم املتحدة للمرأة            جََّشوسُت. الوكاالت

الت املـشتركة بـني الوكـا   األنشطة وسيدعم املكتب  . منظومة األمم املتحدة يف ما يتعلق بالتقييم      و
 دورة  قيـادة عمليـة إعـداد      التقيـيم املراعـي للمنظـور اجلنـساين مـن خـالل              يف جمـال  بناء القـدرات    ل

ذ نفّـــم وُتصّم، علـــى أن ُتـــاجلنـــسايناملراعـــي للمنظـــور  يف موضـــوع التقيـــيم للـــتعلّم اإللكتـــروين
 أعمـال التعريـف بتوجيهـات     باالشتراك مع اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة، ومن خالل تعزيـز           

 وتعمـيم    باملـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق اإلنـسان          يف ما يتعلـق   لتقييم   املعين با  فريق األمم املتحدة  
 املــساواة بــني اجلنــسني علــى نطــاق  عــنوسيــساهم املكتــب يف أطــر املــساءلة  . هــذه التوجيهــات

ق املتعلـ داء  األ مؤشـر    عـن دعم عملية تقدمي التقارير من قبل كيانـات األمـم املتحـدة             عرب  املنظومة  
 وأنشطة تدريبيـة  توفري مكتب للمساعدة      ربع و ،تقييم خطة العمل املوضوعة على نطاق املنظومة      ب
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مــشاركته يف ا وسيواصــل املكتــب أيــض. لتقييماملعــين بــاطــة لفريــق األمــم املتحــدة هــذه اخلبــشأن 
  . يف سياق إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةاليت تتم عمليات التقييم 

  
املراعيـــة نظم الرصـــد والتقيـــيم يف مـــا يتـــصل بـــزيـــز قـــدرات التقيـــيم الوطنيـــة  تع  - دال  

  اجلنساين لمنظورل
 الطلب على نظم التقييم الوطنية اليت تراعي        حفزستعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة على         - ٧١

 واستخدامها مـن خـالل مواصـلة االشـتراك مـع املنظمـة              وحفز توفري هذه النظم   املنظور اجلنساين   
الـشراكات  إىل جانـب إقامـة      ،  “إيفـال بـارتنرز   ”ولية للتعاون يف جمال التقييم يف قيادة شراكة         الد

وسـتعّزز هـذه الـشراكة القـدرة     . العاملـة يف جمـال التقيـيم املهـين    األخـرى  طوعيـة   تمع املنظمـات ال   
 شتركةاملـ قـران واملبـادرات     ملنظمات من خالل تيسري برامج الدعم املتبادل بني األ        هلذه ا املؤسسية  

بني بلدان اجلنوب، ويف الوقت نفسه تيسري التعاون بني نظم التقييم الوطنية اليت تقودها احلكومة               
قـدرات املقـّيمني الفرديـة، مبـا يف         ا  ومن شأن هذه الشراكة أن تعّزز أيض      . ورابطات التقييم املهنية  

 إلدارة املعــارف “مـاي أم أنــد إي ” منــصة عـرب ذلـك يف التقييمــات املراعيـة للمنظــور اجلنــساين،   
ــة     ــيم الوطني ــدرات التقي ــة ق ــراض تنمي ــرة  (ألغ ــدورات ) ٦٠انظــر الفق ــة اإلوال فتوحــة امللكتروني

 بنــشاط يف تنفيــذ أنــشطة الــسنة الدوليــة للتقيــيم،    املــستقلوسيــشارك مكتــب التقيــيم . اشــدةاحل
ياسـات   يف نظـم وس اجلنـسني   املـساواة بـني   يقّدم املساعدة التقنيـة مـن أجـل إدمـاج منظـورات           سو

  .  يف بلدان خمتارةالوطنيةالتقييم 
  

  ٢٠١٤امليزانية املعتمدة خلطة عمل مكتب التقييم املستقل لعام   - هاء  
ــيم      - ٧٢ ــية ملكتـــب التقيـ ــوارد األساسـ ــة املـ ــغ ميزانيـ ــستقل تبلـ ــام املـ ــه ٢٠١٤لعـ ــا جمموعـ   مـ
 دوالر رصــدت لتغطيــة تكــاليف خــدمات    ١ ٣٠٠ ٠٠٠دوالر، باإلضــافة إىل  ١ ٧٣٠ ٠٠٠

: ةوتتــضمن امليزانيــة تكــاليف املــوظفني وفئــات خطــة العمــل التاليــ . خــصائيي التقيــيم اإلقليمــينيأ
ألنــشطة تنــسيق املقــّدم  لــنظم التقيــيم الالمركزيــة، والــدعم  املقــّدمالتقييمــات املؤســسية، والــدعم

ساسـية  وباإلضـافة إىل املـوارد األ     . األمـم املتحـدة   التقييم املراعي للمنظور اجلنساين علـى مـستوى         
  . ا دوالر٨٧٦ ٧٤٠املتوافرة للربامج، تغطي امليزانية املؤسسية مرتبات مخسة موظفني، مبا قيمته 

: تقاسـم التكـاليف  املبـالغ التاليـة كمـسامهة يف     املـستقبل أيـضا  وقد تلقـى مكتـب التقيـيم         - ٧٣
 دوالر ٣٥٠ ٠٠٠  دوالر من سويـسرا مـن أجـل تعزيـز وظيفـة التقيـيم الـداخلي، و                 ٦٧٥ ٠٠٠

، لتقدمي الـدعم    التابعة للواليات املتحدة   لتنمية الدولية ا دوالر من وكالة     ١٢٥ ٠٠٠ من فنلندا و  
  . “إيفال بارتنرز”لشراكة 
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  املرفق األول 
   ٢٠١٣التقييمات املنجزة عام 

  

  عنوان التقييم  البلد  نوع التقييم  ريرق التجودة
 /مؤسسي
  المركزي

ــيم املواضــ   تقييمات مؤسسية ــة األمــم املتحــدة   التقي يعي إلســهام هيئ
للمـــرأة يف منـــع العنـــف ضـــد النـــساء والفتيـــات  

  وتوسيع نطاق االستفادة من اخلدمات

  جيد جدا  مواضيعي   عاملي 

ــة األمــم املتحــدة       ــيم املواضــيعي إلســهام هيئ التقي
ــرأة     ــادي للمـــ ــدور القيـــ ــز الـــ ــرأة يف تعزيـــ للمـــ
ومــــشاركتها يف الــــسالم واألمــــن واالســــتجابة  

  اإلنسانية

  جيد جدا  مواضيعي   عاملي 

التقييم املشترك للربامج املـشتركة بـشأن املـساواة           
  بني اجلنسني يف منظومة األمم املتحدة

  جيد جدا  تقييم مشترك  عاملي

التقيـــيم النـــهائي ملركـــز محايـــة ومتكـــني املـــرأة        الدول العربية
  )حمور(واألسرة 

ــري يف   ــب القطـــ املكتـــ
  فلسطني 

  ُمرض  تقييم الربنامج 

التقيــــيم النــــهائي للــــدعم املقــــدم إىل احلكومــــة    سيا واحمليط اهلادئآ
األفغانية من خـالل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى             
ــى       ــضاء عل ــانون الق ــذ ق ــرأة لتنفي ــف ضــد امل العن
العنف ضد املـرأة وتقـدمي املـساعدة إىل الـضحايا           

  من النساء

ــري يف   ــب القطـــ املكتـــ
  أفغانستان

  جيد  تقييم املشروع

ــص    ــيم منت ــامج مكافحــة االجتــار   تقي ــدة لربن ف امل
  بالبشر

املكتب املتعـّدد األقطـار     
ــا  لبوتـــان وســـري النكـ

  وملديف واهلند 

  غري مرض  تقييم املشروع

التقيــيم النــهائي لربنــامج احلفــاظ علــى مكاســب    
هجرة العمالة األجنبية مـن خـالل محايـة حقـوق           

  العمال املهاجرين

ــري يف   ــب القطـــ املكتـــ
  نيبال

  جيد  تقييم الربنامج 

تسخري السياسة لـصاحل   ”التقييم النهائي ملشروع      
   يف نيبال“ةاملرأ

ــري يف   ــب القطـــ املكتـــ
  نيبال

  جيد  تقييم املشروع 

أوروبــــــــا وآســــــــيا 
  الوسطى

التقييم البنيـوي اخلـارجي النـهائي ملـشروع نـساء       
  من أجل املساواة والسالم والتنمية يف جورجيا

ــري يف   ــب القطـــ املكتـــ
  جورجيا

  ادجيد ج   تقييم الربنامج
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  عنوان التقييم  البلد  نوع التقييم  ريرق التجودة
 /مؤسسي
  المركزي

النــساء يتواَصــلْن َعْبــر ”التقيــيم النــهائي ملــشروع   
بناء املساءلة عن تنفيذ قـرارات جملـس        : الرتاعات
، )٢٠٠٨ (١٨٢٠، و )٢٠٠٠ (١٣٢٥األمـــن 

  “)٢٠٠٩ (١٨٨٩، و )٢٠٠٩ (١٨٨٨و 

املكتب املتعـّدد األقطـار     
آلســــــــــيا الوســــــــــطى 

  )كازاخستان(

  جيد  تقييم الربنامج 

التقيــيم النــهائي ملــشروع تعزيــز امليزنــة املراعيــة        
   اجلنساين يف جنوب شرق أوروباللمنظور

املكتب املتعـدد األقطـار     
  للبوسنة واهلرسك 

  ادجيد ج  تقييم املشروع

ــوق       ــز احلقـــ ــشروع تعزيـــ ــهائي ملـــ ــيم النـــ التقيـــ
االقتصادية واالجتماعية للمرأة يف اجلبـل األسـود        

  وصربيا

املكتب املتعـدد األقطـار     
  للبوسنة واهلرسك 

  ادجيد ج  تقييم املشروع

ــيم ال   ــرار    التقي ــذ ق ــّدم يف تنفي ــشروع التق ــهائي مل ن
   يف غرب البلقان )٢٠٠٠ (١٣٢٥جملس األمن 

املكتب املتعـدد األقطـار     
  للبوسنة واهلرسك 

  ُمرض   تقييم الربنامج 

شــــــــرق أفريقيــــــــا  
  واجلنوب األفريقي

ــهائي  ــيم النـ ــامجالتقيـ ــم لربنـ ــة األمـ ــدة  هيئـ املتحـ
   ٢٠١٣-٢٠١٠للمرأة يف بوروندي للفترة 

ــري يف   ــب القطـــ املكتـــ
  بوروندي

التقيــــيم علـــى  
الــــــــــــــــصعيد 

  القطري

  غري مرض

 عن املساواة بني اجلنـسني      تقييم الربنامج املشترك    
  املرأة ومتكني

ــري يف   ــب القطـــ املكتـــ
  إثيوبيا

  جيد  تقييم الربنامج

حلكـم  واالتقييم النهائي لربنامج املنظور اجلنساين        
   الرشيد

ــري يف   ــب القطـــ املكتـــ
  كينيا

  ُمرض  تقييم الربنامج

تقييم اإلجراءات اليت اختـذهتا هيئـة األمـم املتحـدة             
للمرأة يف ما يتعلق مبنع العنف ضد املرأة والقضاء          
عليــه، مــع التركيــز علــى محلــة التوعيــة املعنونــة       

  “إهناء العنف ضد املرأةمتحدون من أجل ”

ــري يف   ــب القطـــ املكتـــ
  مبيق موزا

  ُمرض  تقييم املشروع 

 التقيـــــيم النـــــهائي ملراكـــــز اخلـــــدمات اجملمعـــــة   
  )Isange (“إسانج”

ــري يف   ــب القطـــ املكتـــ
  رواندا 

  ُمرض  تقييم الربنامج 

ــري يف    تقييم الربنامج املشترك عن املساواة بني اجلنسني   ــب القطـــ املكتـــ
  أوغندا 

تقيــــــيم علـــــى 
الــــــــــــــــصعيد 

  القطري

  جيد

ــري يف    مج الدعم اجلنساين التقييم النهائي لربنا   ــب القطـــ املكتـــ
  زمبابوي 

  جيد  تقييم الربنامج 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)�
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  عنوان التقييم  البلد  نوع التقييم  ريرق التجودة
 /مؤسسي
  المركزي

تقيــيم دعــم هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة للمــؤمتر     
  الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى 

املكتب اإلقليمي لشرق   
ــا واجلنــــــــوب  أفريقيــــــ

  األفريقي

  جداجيد   تقييم املشروع 

األمريكتــان ومنطقــة 
  البحر الكارييب

ــري يف    ييم النهائي لربنامج الشابات املواطنات التق ــب القطـــ املكتـــ
  الربازيل

  ُمرض  تقييم الربنامج

  “املـــــدن اآلمنـــــة”التقيـــــيم النـــــهائي لربنـــــامج   
)CitiesSafe (  

ــري يف   ــب القطـــ املكتـــ
  غواتيماال

  ُمرض  تقييم الربنامج

تقيــيم اتفــاق التعــاون بــني اللجنــة الوطنيــة لتنميــة   
األمــم املتحــدة للمــرأة، الــشعوب األصــلية وهيئــة 

ضمن إطار برنـامج العمـل لتحقيـق املـساواة بـني       
  اجلنسني لدى الشعوب األصلية 

ــري يف   ــب القطـــ املكتـــ
  املكسيك

 غري مرض   تقييم الربنامج

ــة     ــةدراســة تقييمي ــون  طولي ــادا املعن ــامج غرين  لربن
برنامج التـدخل ملكافحـة العنـف األسـري عـن           ”

  “طريق املساعدة من رجل إىل رجل

املكتب املتعـدد األقطـار     
ملنطقــة البحــر الكــارييب  

  )بربادوس(

  ُمرض  تقييم جترييب

غـــــــرب ووســـــــط  
  أفريقيا 

تقييم الربنامج املشترك عن املساواة بني اجلنـسني        
  والتمكني االقتصادي للمرأة 

ــري يف   ــب القطـــ املكتـــ
  ليربيا

  جيد  تقييم الربنامج

ــني       ــساواة بـ ــز املـ ــامج تعزيـ ــهائي لربنـ ــيم النـ التقيـ
  نسني يف إطار احلكم الدميقراطي يف مايل اجل

 غري مرض   تقييم الربنامج  املكتب القطري يف مايل
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  املرفق الثاين 

  ديرها هيئة األمم املتحدة للمرأةالتقييم يف الصناديق االستئمانية اليت ت    
  صندوق املساواة بني اجلنسني    

 مـن أجـل التعجيـل    ٢٠٠٩استهلّ صـندوق املـساواة بـني اجلنـسني أعمالـه عـام              - ١  
للمنظمـات احملليـة الـيت      ا  منحـ الـصندوق   م  ويقـدّ .  باملساواة بني اجلنـسني     املتعلقة بتنفيذ االلتزامات 

يف متكـــني املـــرأة يف اجملـــالني االقتـــصادي ا تقودهـــا النـــساء والـــشركاء احلكـــوميني للمـــضي قـــدم
 مليـون دوالر،    ٤٦,٥، أدار الصندوق حافظـة نـشطة يبلـغ إمجاليهـا            ٢٠١٣ويف عام   . والسياسي
  . منحة يف مجيع أحناء العامل ٦٩ وتغطي

 سياسات الصندوق الداخلية أن ختّصص كل جهة متلقيـة ملنحـة نـسبة              وتقتضي  - ٢  
 وقـد تـولّى   . ٢٠١٣عـام   يف   يف املائة من املنحـة ألنـشطة الرصـد والتقيـيم             ١٢  و ١٠تتراوح بني   

 اإلبـالغ ي  يأخـصائ أحـد   و  يف امليـدان   جـودين  املو قليمـيني من أخصائيي التقيـيم واإلبـالغ اإل      أربعة  
. عمليـات التقيـيم الـيت تقـوم هبـا اجلهـات املـستفيدة مـن مـنح الـصندوق                دعـم   يف املقر   املوجودين  

 مــسؤول تنــسيق تــابع هليئــة األمــم  ٤٠وباإلضــافة إىل ذلــك، لــدى الــصندوق شــبكة مؤلّفــة مــن  
يف وقــد قــدم الــصندوق . يمهــااملتحــدة للمــرأة يــضطلع بــدور هــام يف كفالــة رصــد الــربامج وتقي 

 الدعم املتواصل واملساعدة التقنية ملسؤويل التنسيق واجلهات املستفيدة من املـنح مـن              ٢٠١٣ عام
  . خالل أنشطة التدريب والتوجيه للرصد والتقييم

وقــد قــام الــصندوق بتحــسينات متعلقــة بــالتقييم عــرب وضــع دليــل تنفيــذ شــامل    - ٣  
 التنسيق ودليل لإلدارة القائمة على النتائج من أجل تعزيـز       ملسؤويلللجهات املتلقية للمنح ودليل     

 نظـم كمـا اسـتثمر يف بنـاء        .  جماالت التخطـيط للـربامج وإدارهتـا وتقييمهـا         يفقدرات متلقي املنح    
مـن خـالل    يف مـا يتـصل بـاملنح         والرصد ومجع البيانات وحتليلها      أعمال اإلبالغ املعلومات لتعزيز   

  . ٢٠١٤ عام  يفالكاملسيدخل طور التشغيل ح وضع نظام إلدارة املن
، أّدت إىل زيـادة قـدرات       ٢٠١٣ الصندوق أربعة اجتماعات إقليمية عام       ونظّم  - ٤  

 مــسؤول تنــسيق يف جمــاالت اإلدارة  ٣٠ ن اجلهــات املتلقيــة للمــنح و عــ ممــثالً ١٥٠مــا جمموعــه 
 التــدريب علــى اإلدارة وقــد وضــعت منــاهج . القائمــة علــى النتــائج، والتنفيــذ والرصــد والتقيــيم 

 حاليـا القائمة على النتائج، مبا يف ذلك التقييم، واختربت ووضعت صيغتها النهائية، وهي متاحـة               
  . للمستفيدين من املنح



UNW/2014/3 
 

14-29946 35/36 
 

 اجلهـــات املـــستفيدة مـــن مـــنح  كـــان مـــن املقـــّرر أن جتـــري، ٢٠١٣ويف عـــام   - ٥  
ني هذه التقييمات أُجنز تقييمان      تقييما يف منتصف املدة؛ ومن ب      ١١  تقييمات هنائية و   ٣الصندوق  
  . دوالر٢٦٥ ٠٠٠وبلغت ميزانية التقييمات املنجزة .  املدةمنتصف تقييمات يف ٧ هنائيان و

  
ــة إىل القــضاء علــى          ــدعم اإلجــراءات الرامي صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين ل

  العنف ضد املرأة 
راميـة إىل القـضاء علـى    صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين لـدعم اإلجـراءات ال        - ١  

 عمـالً بقـرار اجلمعيـة      ١٩٩٦العنف ضد املرأة هو آلية متعددة األطراف لتقدمي املنح أنشئت عام            
 نيابــة عــن منظومــة تــدير هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة الــصندوق االســتئماين  و. ٥٠/١٦٦العامــة 
  .املتحدة األمم

إلجـراء   جهـة مـن اجلهـات احلاصـلة علـى مـنح              ١٤، خططت   ٢٠١٣ويف عام     - ٢  
خـــالل ا  تقييمـــ١٣تقييمـــات هنائيـــة خارجيـــة ورصـــدت لـــذلك مبـــالغ مـــن ميزانياهتـــا؛ وأُجنـــر   

 حـىت   وفقـا ملـا أُبلـغ عنـه       ،  ٢٠١٣وبلغ جممـوع املبـالغ املنفقـة علـى التقييمـات عـام              . ٢٠١٣ عام
قّــع مــن اجلهــات احلاصــلة علــى مــنح الــصندوق االســتئماين   وُيتو. )٥(ا دوالر٢٧١ ٦٢٩ ،تارخيــه

املكاتــب اإلقليميــة و  لــصندوق االســتئمايناأمانــة قيــام  مــع ،تــدير تقييماهتــا اخلارجيــة بنفــسها أن
  .عند الطلب الدعم التقينوبتوفري  الرقابة،  بتوفريوالقطرية هليئة األمم املتحدة للمرأة

أخــصائي واحــد يف جمــال االســتئماين  الــصندوق كــان لــدى، ٢٠١٣ويف عــام   - ٣  
رصد والتقييم من أجل توفري الدعم التقين للمستفيدين من املنح يف إعـداد تقييمـات مـشاريعهم                 ال

  . وإدارهتا، باإلضافة إىل دعم احتياجات التقييم يف أمانة الصندوق االستئماين
ديـد إلدارة   ، أطلق الصندوق االستئماين النظـام اإللكتـروين اجل        ٢٠١٣ويف عام     - ٤  

ــنح ــنح اآلن النظــام    . امل ــستفيدة مــن امل ــستخدم اجلهــات امل ــس  إلوت ــا ال وية نعــداد وتقــدمي تقاريره
ــة،  ــوفّر وتقاريرهــا املرحلي  الســتخدامها يف التقييمــات رصــد ممنهجــة بدرجــة أكــرب بيانــات ممــا ي

ات ، بــدأ الــصندوق االســتئماين بوضــع منــوذج لبعثــ٢٠١٣ هنايــة عــام وقــرب.  النهائيــةاخلارجيــة
 بني خمتلف مـشاريع اجلهـات       يف ما   مجع البيانات وجتميعها وحتليلها     أمناط الرصد من أجل توحيد   

  . املتلقية للمنح

__________ 
يف  جملس الـسكان   كل مناليت قام هبا (غ الصندوق االستئماين مبجموع النفقات النهائية للتقييمات الثالثة         بلَّمل يُ   )٥(  

، وُينتظـر أن ُيقـّدم      )ألمم املتحـدة القطـري يف بنمـا، وفريـق األمـم املتحـدة القطـري يف نيبـال                  اغواتيماال، وفريق   
 .تقاريرهم املالية اخلتاميةهذه املعلومات يف  على املنح احلاصلون

http://undocs.org/ar/A/RES/50/166�
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وكمــا يف الــسنوات الــسابقة، ومــن أجــل تعزيــز قــدرات اجلهــات احلاصــلة   - ٥  
 الربجمــة والرصــد والتقيــيم القائمــة علــى األدلــة، نفّــذ   أعمــالعلــى مــنح يف جمــاالتا حــديث
ق االستئماين حلقة عمل دامت مخسة أيام عن تنمية القدرات اسـتفادت منـها اثنتـا     الصندو

زت حلقـة العمـل علـى تـوفري التوجيـه           وركّـ . عشرة منظمة من اجلهات احلاصلة علـى مـنح        
  علـى النتـائج، ومشلـت دورتـني        ة التخطـيط والرصـد والتقيـيم القائمـ         أعمال للشركاء بشأن 

  .اد التقييم اخلارجي للمشروع وتصميمه وإدارته على إعداملشاركنيحمددتني لتدريب 
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	٣ - أصبحت سياسة التقييم التي تنتهجها هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNW/2012/12) سارية المفعول في كانون الثاني/يناير 2013. وتنظم هذه السياسة مهمة التقييم المستقل التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي تنطبق على جميع المبادرات التي تدعمها هذه الهيئة وعلى الصناديق التي تديرها. وقد تمت مواءمة هذه السياسة مع قواعد ومعايير فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، لكنها صممت خصيصا من أجل الولاية والدور الفريدين اللذين تضطلع بهما هيئة الأمم المتحدة للمرأة لإجراء تقييمات تراعي مسائل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، بالتوازي مع دعم التنسيق والاتساق والمساءلة في ما يخص المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في منظومة الأمم المتحدة.
	٤ - وتحدد سياسة التقييم العناصر المكونة لنظام إدارة واضح لمهمة التقييم. وتوفر وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية الإرادة السياسية والبيئة المؤاتية لتعزيز ثقافة التقييم. وهي تضمن أيضا استقلالية مكتب التقييم بكفالة توفير عدد كاف من الموظفين وما يكفي من الموارد لكي يضطلع المكتب بدوره. ومن أجل الحفاظ على استقلال وظيفة التقييم عن الإدارة، يخضع مدير مكتب التقييم للإشراف المباشر لرئيسة الهيئة.
	٥ - وبهدف تكريس استقلال مهمة التقييم وتحسين نوعيتها، أنشئت لجنة استشارية معنية بالتقييم في كانون الأول/ديسمبر 2013. وتتألف هذه اللجنة من مقيِّمين خارجيين مستقلين يمثلون مختلف المناطق الجغرافية والخلفيات المؤسسية، وخبراء تقييم رفيعي المستوى من كيانات منظومة الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز، والإدارة العليا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويرأس هذه اللجنة مدير عام فريق التقييم المستقل التابع للبنك الدولي.
	٦ - وتقدم اللجنة الاستشارية المعنية بالتقييم المشورة إلى وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية وإلى مكتب التقييم المستقل بشأن مهمة التقييم بشكل عام. وأثناء الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة في أوائل شباط/فبراير 2014، قدمت اللجنة المشورة الاستراتيجية بشأن التقدم الذي أحرزته مهمة التقييم في هيئة الأمم المتحدة للمرأة حتى الآن، كما قدمت تعقيبات مفصّلة على الخطة الاستراتيجية للتقييم للفترة 2014-2017 وخطة التقييم المؤسسي للفترة 2014-2017.
	٧ - وقامت اللجنة الاستشارية المعنية بالتقييم باستعراض التقدم الذي أحرزته مهمة التقييم، وأثنت على مكتب التقييم المستقل التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لأنشطة التخطيط الاستراتيجي التي قام بها، ولا سيما في أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014، واعتبرت أن مكتب التقييم يسير في الاتجاه الصحيح وفقا لخطة عمله.
	٨ - وتتضمن سياسة التقييم أحكاما بشأن استعراض الأقران الذي من المقرر أن يقوم به فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم في عام 2014، والتقييم الخارجي الذي من المقرر أن تجريه وحدة التفتيش المشتركة أو مكتب خدمات الرقابة الداخلية في عام 2015. إلا أنه نظرا إلى السرعة التي يتم بها دمج عناصر هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولا سيما هيكلها الإقليمي، وإلى أن وحدة التفتيش المشتركة قد أجرت تقييما خارجيا لمهمة التقييم في كيانات الأمم المتحدة في مطلع سنة 2014، اقتُرِح استخدام التقييم الذي أجرته وحدة التفتيش المشتركة لتوجيه استعراض الأقران لعام 2014 الذي سيجريه فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم. وستُعرض النتائج التي توصل لها كل من التقييم الخارجي الذي أجرته وحدة التفتيش المشتركة واستعراض الأقران الذي سيجريه فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم أثناء إحدى دورات المجلس التنفيذي التي ستُعقد في عام 2015.
	باء - أداء مهمة التقييم
	٩ - يكتسي وجود نظام شفاف وسليم لرصد أداء مهمة التقييم أهمية بالغة لتحقيق الامتياز المنشود في أداء التقييم، ولا سيما مهمة التقييم اللامركزية. ولهذا السبب، أنشأ مكتب التقييم في كانون الأول/ديسمبر 2013 نظاما عالميا للإشراف على التقييم. ويشمل هذا النظام لوحة متابعة تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية لمهمة التقييم بطريقة سهلة الاستعمال. وتتواءم مؤشرات الأداء الرئيسية مع سياسة التقييم وتبيّن ما إذا كان قد أُحرز تقدم في مجالاتها الحرجة أما لا.
	مؤشر الأداء الرئيسي 1: الموارد المالية المستثمَرَة في التقييم

	١٠ - توصي سياسة التقييم باستثمار ما لا يقل عن 3 في المائة من ميزانية هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مهمة التقييم. ورغم أنه من المرجَّح أن يتفاوت حجم الموارد المستثمرة في التقييم كل سنة، فإنه وفقا للتخطيط الاستراتيجي للتقييمات، يعطي مؤشر الأداء الرئيسي هذا دلالة عامة على درجة الالتزام المالي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تجاه مهمة التقييم.
	١١ - ويستعرض الجدول 1 نفقات هيئة الأمم المتحدة للمرأة المخصَّصة للتقييم من عام 2011 إلى عام 2013. وفي عام 2013، تم استثمار 1.3 في المائة من مجموع نفقات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مهمة التقييم. ومثل 59 في المائة من هذا المبلغ نفقات مكتب التقييم المستقل، وكان 34 في المائة من هذا المبلغ متّصلا بالتقييمات اللامركزية (انظر الجدول 1). واستُثمر القسم المتبقي الذي يمثل 7 في المائة بواسطة شُعَب مختلفة في المقر. ولكن مكتب التقييم اعترف بالحاجة إلى التوجيه من أجل ضمان الإبلاغ عن نفقات التقييم على نحو أكثر منهجية ودقة عبر نظام أطلس المالي، وهو يتعاون حاليا مع شعبة شؤون الإدارة والتنظيم لمعالجة هذه المسألة.
	الجدول 1
	اتجاهات الإنفاق على التقييم (2011-2013)
	(بدولارات الولايات المتحدة)
	2011
	2012
	2013
	مجموع النفقات
	198 315 000
	235 886 958
	269 660 584
	مجموع النفقات المخصَّصة للتقييم
	2 480 052
	3 758 397
	3 576 396
	مكتب التقييم(أ)
	1 792 499
	2 480 629
	2 123 750
	التقييمات اللامركزية
	687 553
	1 277 768
	1 226 729
	مجموع النفقات المستثمرة في مجال التقييم (النسبة المئوية)
	1,3
	1,6
	1,3
	المصدر: استمدّت شعبة شؤون الإدارة والتنظيم الأرقامَ المتعلقة بعام 2013 من نظام أطلس؛ أما أرقام التقييمات اللامركزية لعامي 2011 و 2012، فقد جمعها مكتب التقييم المستقل استنادا إلى معلومات مقدَّمة من المكاتب.
	(أ) يشمل هذا الرقم الموارد الأساسية، وميزانية الدعم لفترة السنتين/الميزانية المؤسسية، والأموال المتاحة في إطار تقاسم التكاليف التي أنفقها مكتب التقييم المستقل، بما في ذلك تكاليف الموظفين. 
	مؤشر الأداء الرئيسي 2: الموارد البشرية

	١٢ - واصل مكتب التقييم تعزيز قدراته في المقر في نيويورك، ليصل مجموع الموظفين العاملين فيه إلى تسعة موظفين: خمسة موظفين فنيين من الرتب المتوسطة، وموظفان من فئة الخدمات العامة، وخبير استشاري واحد. ورُفع مستوى وظيفة رئيس مكتب التقييم إلى وظيفة جديدة لمدير للتقييم (مد-1)، وتم تعيين اثنين من أخصائيي التقييم (ف-3). وأنشئت وظيفة إضافية لأخصائي تقييم (ف-3)، ومن المقرر الانتهاء من تعيين شاغل الوظيفة في عام 2014.
	١٣ - وإضافة إلى ذلك، قام مكتب التقييم بتعزيز قدرات التقييم في المكاتب الإقليمية بتعيين أخصائي تقييم إقليمي (ف-4) للدول العربية، وبإنشاء وظيفة أخصائي تقييم إقليمي (ف-4) لمنطقة غرب ووسط أفريقيا، ومن المقرر الانتهاء من تعيينهما في عام 2014. وعلى المستوى اللامركزي، أصبح لدى مكتب التقييم ما مجموعه أربعة أخصائيي تقييم إقليميين في المكاتب الإقليمية الموجودة في بانكوك والقاهرة ونيروبي وبنما. ويخضع أخصائيو التقييم الإقليميون للإشراف المباشر لمدير مكتب التقييم، ولإشراف المدير الإقليمي في خط ثان للتسلسل الإداري.
	الشكل 1
	الموارد البشرية المكرَّسة للرصد والتقييم حسب المنطقة
	المصدر: النظام العالمي للإشراف على التقييم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. 
	١٤ - أما على مستوى المكاتب المتعددة الأقطار والمكاتب القطرية، فقد بُذل عدد من الجهود لتعزيز قدرات التقييم، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. ولدى 24 في المائة من المكاتب اللامركزية أخصائيون/موظفون مكلّفون بالرصد والتقييم للمساعدة على وضع خطط تقييم لامركزية وعلى تنفيذ هذه الخطط(). ويشغل 24 في المائة من الـ 17 أخصائيا/موظفا مكلَّفا بالرصد والتقييم (انظر الشكل 1) وظائف غير محددة المدة، وهي وظائف تُسجَّل فيها معدلات دوران موظفين مرتفعة قد تعيق الجهود الرامية لتنمية القدرات في مجال التقييم وقد تعيق أداء المكتب في مجال التقييم. ومع أن 59 في المائة من المكاتب المتعددة الأقطار والمكاتب القطرية قد عيّنت موظفي تنسيق مكلّفين بالرصد والتقييم، فإن هؤلاء الموظفين يقدمون الحد الأدنى من المساعدة على وضع خطط التقييم اللامركزية وعلى تنفيذها. وليس لدى هؤلاء الموظفين بالضرورة خبرات فنية في مجال التقييم و/أو لا يُكرِّسون إلا قسما صغيرا من وقتهم للقيام بهذه المهمة. وحتى نهاية عام 2013، لم يكن 17 في المائة من المكاتب المتعددة الأقطار والمكاتب القطرية قد عيّن موظفي تنسيق مكلَّفين بالرصد والتقييم.
	١٥ - ومن الضروري الاستعانة بموظفين إضافيين مكلّفين بالرصد والتقييم على مستوى المكاتب المتعددة الأقطار والمكاتب القطرية، لا سيما بالنسبة لتلك المكاتب التي لديها حافظات واستثمارات برنامجية كبيرة، من أجل تعزيز إمكانية تقييم البرامج ونظم الرصد ومهمة التقييم على الصعيد القطري. وسيكون لاستمرار غياب الخبرات المكرّسة لهذا الأمر تأثير كبير على الأنشطة التقييمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وعلى قدرتها على الترويج للتقييمات المراعية للمنظور الجنساني في التقييمات المشتركة و/أو المضطلَع بها على نطاق المنظومة على الصعيد القطري، ولا سيما في تقييمات إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.
	مؤشر الأداء الرئيسي 3: نطاق التغطية وأنواع التقييمات التي أُديرت

	١٦ - أجرت نسبة 67 في المائة من المكاتب اللامركزية البالغ عددها 58 مكتبا تقييما واحدا على الأقل خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2013، بينما لم يجر 33 في المائة من المكاتب أي تقييم (انظر الشكل 2). وفي حين يشكل معدل تغطية التقييمات تطورا إيجابيا بالنسبة لكيان مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة لم يُنشأ إلا مؤخرا، فالمتابعة والإشراف المنهجيان أمران ضروريان للامتثال لمتطلبات سياسة التقييم.
	الشكل 2 
	نطاق تغطية التقييمات (2011-2013) حسب المنطقة 

	المصدر: النظام العالمي للإشراف على التقييم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. 
	١٧ - وتشمل التغطية المواضيعية للتقييمات جميع مجالات التأثير الواردة في الخطة الاستراتيجية، مع إيلاء أكبر قدر من الاعتبار لمجال التأثير 3: إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة (13 تقريرا) ومجال التأثير 1: زيادة اضطلاع المرأة بدور قيادي ومشاركتها (11 تقريرا). ونظرت ستة تقارير على الأقل في كل مجال من مجالات التأثير (انظر الشكل 3).
	الشكل 3 
	توزيع التقارير التي نظرت في مجالات التأثير الواردة في الخطة الاستراتيجية

	المصدر: النظام العالمي لفحص وتحليل التقييمات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	١٨ - وفحصت التقييمات التي أجريت في عام 2013 مدى الفعالية في الإنجاز على مختلف المستويات: حيث فحصت نسبة 50 في المائة من التقارير الإنجاز على مستوى النتائج، في حين فحصت نسبة 31 في المائة من التقارير الإنجاز على مستوى النواتج، أما نسبة19 في المائة من التقارير المتبقية - ومعظمها تقييمات مؤسسية وتقييمات برامج مشتركة - فقد تناولت مدى الإسهام في تحقيق المنجزات الأطول أجلا، وذلك غالبا بالنظر في الأعمال التي اضطلعت بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والأعمال التي اضطلع بها مسبقا صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. ويعكس مجال تركيز الغالبية العظمى من التقييمات (69 في المائة) أهمية تقييم الإنجاز على المستويات الأعلى، وهو ما يشكل تطورا إيجابيا في دعم الإدارة القائمة على النتائج.
	١٩ - ومن مجمل التقييمات الـ 27 التي أنجزت في عام 2013، كان الربع للتقييمات المشتركة. وتشكل المشاركة الكبيرة لمكاتب الهيئة في التقييمات المشتركة خطوة في الاتجاه الصحيح صوب تحقيق الاتساق في الأمم المتحدة. إلا أن أغلب تقارير التقييمات التي حصلت على تقدير ”جيد جدا“ من حيث الجودة أديرت مباشرة من قِبل الهيئة. ويعكس ذلك ما تنطوي عليه عمليات التقييم المشتركة من تعقيد.
	مؤشر الأداء الرئيسي 4: معدل تنفيذ التقييمات المقررة 

	٢٠ - بلغ معدل تنفيذ التقييمات المقررة في عام 2013 ما قدره 82 في المائة (أُنجز55 في المائة، وجار إنجاز 27 في المائة). ومصدر أعلى نسبة (30 في المائة) من التقييمات التي نفذت أو الجاري تنفيذها هو منطقة شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي. وتليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ (17.5 في المائة)، ثم منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة الأمريكتين والبحر الكاريبي (12.5 في المائة لكل منهما)، ثم منطقة غرب ووسط أفريقيا (10 في المائة)، ثم الدول العربية (7.5 في المائة). وشكلت التقييمات المؤسسية نسبة 10 في المائة().
	٢١ - يمثل مجموع التقييمات التي لم تُنفّذ 18 في المائة، ومن ذلك 14 في المائة للتقييمات التي لم يُشرع في تنفيذها و 4 في المائة للتقييمات التي تم إلغاؤها (انظر الشكل 4). ومن مجموع التقييمات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2013 ولكن لم يُشرع فيها، كانت نسبة 55 في المائة منها تقييمات تتعلق بمنطقة غرب ووسط أفريقيا. وذلك أمر يمكن تفهّمه لأن وظيفة أخصائي التقييم الإقليمي لم تكن قد أُنشئت، ولأن عملية دمج المكتب الإقليمي والمكاتب القطرية كانت جارية في عام 2013.
	الشكل 4
	معدل تنفيذ التقييمات في عام 2013

	المصدر: النظام العالمي للإشراف على التقييم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	٢٢ - ونتيجة لما جرى بشكل ممنهج من إعداد وإقرار لخطط الرصد والتقييم والبحث في إطار عملية إعداد المذكرات الاستراتيجية/خطط العمل السنوية التي أُجريت في الربع الأخير من عام 2013، تم إنشاء المزيد من النظم الكفيلة بضمان جدوى التقييمات المقررة عن طريق زيادة قدرات التقييم لدى المكاتب ومنع تقرير إنجاز عدد مفرط من التقييمات في عام 2014. وإضافة إلى ذلك، أجريت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عمليتان واسعتا النطاق لاستقصاء إمكانية إنجاز التقييمات تحضيراً لإنجاز التقييمات المقبلة. 
	مؤشر الأداء الرئيسي 5: معدل تقديم التقارير عن التقييمات المنجزة إلى النظام العالمي للمساءلة وتتبّع استخدام التقييمات 

	٢٣ - يتعين على جميع مكاتب الهيئة تحميل التقارير النهائية عن التقييمات على النظام العالمي للمساءلة وتتبّع استخدام التقييمات (المتاح على الموقع: gate.unwomen.org) في غضون ستة أسابيع من تاريخ الانتهاء من إعدادها، وفقا لمتطلبات الكشف عن المعلومات ونشرها الواردة في سياسة التقييم. وتم في عام 2013 تحميل 100 في المائة من التقارير المعدّة وإتاحة الاطلاع عليها لعموم الجمهور من خلال النظام. ولا توجد بيانات عن السنوات السابقة بما أن النظام أُنشئ في عام 2012. 
	مؤشر الأداء الرئيسي 6: جودة تقارير التقييمات 

	٢٤ - يعمل مكتب التقييم على اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان جودة التقييمات. ففي الربع الأخير من عام 2013، بدأ المكتب العمل بالنظام العالمي لفحص وتحليل تقارير التقييمات. ويتوافق النظام الجديد بشكل تام مع المعايير التي حددها لتقارير التقييمات فريقُ الأمم المتحدة المعني بالتقييم، ومع المنهجيات المماثلة لتقييم الجودة التي تستخدمها كيانات أخرى من كيانات الأمم المتحدة. ويضمّ نظام الفحص والتحليل أيضا مؤشرات لتقييم الأداء وفحص التقييمات من حيث مراعاتها للمنظور الجنساني، وذلك حسبما تتطلبه خطة العمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة. ويتبع النظام الجديد نهجا نوعيا في تقييم جودة التقارير، على عكس ما كان عليه الأمر في السنوات السابقة. ومع بدء العمل بهذه المجموعة الجديدة من المقاييس ونظام التصنيف الجديد، إلى جانب تلبية المتطلبات المنصوص عليها في سياسة التقييم الجديدة، تعذّرت المقارنة بين نتائج فحص جودة التقييمات الذي أُنجز في عام 2013 ونتائج الفحوص التي أُنجزت في السنوات السابقة. وبالتالي فإن النتائج الواردة أدناه لا تشمل سوى نتائج فحص الجودة لعام 2013. 
	٢٥ - وتم في إطار استعراض للتقييمات أجرته جهة خارجية مستقلة تقييم مستوى الجودة العامة لجميع التقييمات التي أنجزت في عام 2013 (انظر الشكل 5). وأُعطيت نسبة 85 في المائة من تقارير التقييم درجة ”مرض“ أو أعلى؛ وأُعطيت نسبة 26 في المائة من التقارير درجة ”جيد جدا“ وفاقت معايير الجودة على مستوى مقاييس متعددة. ويعني ذلك أنه بإمكان المكاتب استخدام تقارير التقييمات بدرجة معقولة من الثقة في توجيه التخطيط والبرمجة القائمين على الأدلة وفي تعزيز التعلّم. غير أن أربعة تقارير (15 في المائة) أُعطيت درجة ”غير مرض“. ويستدعي ذلك مواصلة التنمية الممنهجة للقدرات في مجال التقييم، ولا سيما على الصعيد اللامركزي. 
	الشكل 5 
	جودة التقييمات التي أُنجزت في عام 2013

	المصدر: النظام العالمي للإشراف على التقييم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	مؤشر الأداء الرئيسي 7: استخدام التقييم، بما في ذلك ردود الإدارات

	٢٦ - تعزز هيئة الأمم المتحدة للمرأة استخدام التقييم من خلال إلزامها الإدارات بأن تقدم ردودا على جميع التقييمات. ويجري تحميل ردود الإدارات على نظام المساءلة وتتبّع استخدام التقييمات ويُتاح الاطلاع عليها لعموم الجمهور. وفي عام 2013، بلغت النسبة المئوية للتقييمات المنجزة التي صدر رد عليها من الإدارات نسبة 85 في المائة، وهو ما يمثل انخفاضا عن النسبة التي تحققت في عام 2012 (93 في المائة) (انظر الشكل 6). ومن التقييمات الأربعة التي لم تصدر ردود عليها بعد من الإدارات، هناك اثنان من تقييمات البرامج المشتركة. ويرجع التأخر في إعداد رد الإدارة وتحميله جزئيا إلى التعقيد المرتبط بالإعداد المشترك لرد الإدارة. 
	الشكل 6 
	الاتجاه السائد في تقديم ردود الإدارات

	المصدر: النظام العالمي للإشراف على التقييم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. 
	٢٧ - وتتتبّع هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا تنفيذ ردود الإدارات كوسيلة لتعزيز ضمان اتخاذ تدابير بناء على التوصيات الصادرة. وبلغ معدل تنفيذ الإجراءات المتفق عليها في ردود الإدارات لعام 2012، والبالغ عددها 407 إجراءات()، ما قدره 88 في المائة (أُنجز 58 في المائة وجار تنفيذ 30 في المائة)، بينما لم يُشرع في إنجاز 4 في المائة من الإجراءات، و 8 في المائة منها غير مقيدة بمواعيد نهائية محددة (انظر الشكل 7).
	الشكل 7 
	حالة تنفيذ ردود الإدارات على التقييمات/الإجراءات الرئيسية لعام 2012 حسب المنطقة 

	المصدر: النظام العالمي للإشراف على التقييم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. 
	٢٨ - وإضافة إلى العمل بنهج ردود الإدارات، تعزز الهيئة استخدام التقييمات المؤسسية عن طريق إعداد نتائج التقييمات ونشرها، وذلك بنشر التقارير والإحاطات عن سياسة التقييم وتنظيم حلقات دراسية شبكية، والتواصل بنشاط مع الجهات المعنية عبر مؤتمرات بشأن التقييم وقوائم للبريد الإلكتروني والتواصل مع المنابر المشتركة بين الوكالات مثل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية. 
	جيم - التقييمات المؤسسية 
	٢٩ - بغرض توفير إطار متماسك يجري في نطاقه وبصورة ممنهجة توليد الأدلة التقييمية المفيدة بشأن أهمية الأعمال المنجزة وفعاليتها وكفاءتها، إضافة إلى توليد الأدلة، قدر الإمكان، على تأثير هذه الأعمال ومدى استدامتها وفقا للخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2014-2017، وضع مكتب التقييم خطة التقييم المؤسسي للفترة 2014-2017 التي من المقرر عرضها في الدورة السنوية للمجلس التنفيذي التي ستعقد في حزيران/ يونيه 2014. 
	٣٠ - وتُحدّد خطة التقييم المؤسسي التقييمات المؤسسية التي سيديرها مكتب التقييم خلال الفترة 2014-2017، وفقا للخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017. وهي تتوخى إنجاز ما مجموعه 16 تقييما مؤسسيا في أربع سنوات، منها 7 تقييمات كبرى و 5 تقييمات أضيق نطاقا و 4 استعراضات للتقييمات اللامركزية. 
	٣١ - وتكفل الخطة التغطيةَ الشاملة للمجالات الرئيسية المتوخى تحقيقُ نتائج فيها والواردة في الخطة الاستراتيجية، وذلك بتوفير تقييم لجميع مجالاتها المواضيعية، بما في ذلك النتائج المتعلقة بدرجة التطور وبالفعالية والكفاءة التنظيميتين، والتنسيق، والعمل المعياري. وتأخذ خطة التقييم المؤسسي المقترحة في الاعتبار التقييمات المؤسسية التي سبق إدارتها في إطار خطة التقييم المؤسسي للفترة 2012-2013، وهي على الأخص: تقييم مساهمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في منع العنف ضد المرأة (عُرض التقييم في الدورة العادية الثانية لعام 2013)، وتقييم مساهمة الهيئة في زيادة اضطلاع المرأة بدور قيادي ومشاركتها في مجالات السلام والأمن والاستجابة الإنسانية (عُرض التقييم في الدورة العادية الأولى لعام 2014)، والتقييم المشترك المتعلق بالبرامج المشتركة المعنية بالمساواة بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة الذي سيُعرض على المجلس في عام 2014.
	دال - تعزيز نظام التقييم على الصعيد اللامركزي والقدرات الداخلية في مجال التقييم
	٣٢ - تدير المكاتب الميدانية ما نسبته 89 في المائة من تقييمات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهو ما يعكس الطبيعة اللامركزية للهيئة. ويكفل هذا الأمر أن تتمخض عن مهمة التقييم أدلة ملائمة للسياق بما يعظّم فرص استرشاد مقرّري السياسات بها لدى وضع السياسات الوطنية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. غير أن ذلك يجعل أيضاً من الصعب على الإدارة كفالة أن تستوفي التقييمات معايير التقييم المتفق عليها دولياً، مثل المعايير التي أقرها فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم. 
	٣٣ - ورغبةً في مواجهة هذا التحدي، دأبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على اتباع أسلوب ممنهج لتحسين مهمة التقييم. ويعمل كل من مكتب التقييم وشعبة البرامج التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمكاتب الإقليمية معاً لتعزيز مهمة التقييم اللامركزي في عدد من المجالات هي: تحسين التخطيط الاستراتيجي لعمليات التقييم، وتحسين ودعم جودة عمليات التقييم، وتحسين استخدام عمليات التقييم وردود الإدارة، وتعزيز القدرات الداخلية في مجال التقييم. 
	٣٤ - وإضافةً إلى إنشاء النظام العالمي للإشراف على التقييم، أعلن مكتب التقييم، في كانون الأول/ديسمبر 2013، عن بدء العمل بالنظام العالمي لفحص وتحليل تقارير التقييم، وذلك بهدف تحسين نوعية التقييمات اللامركزية واستخدامها. ويتخذ نظام التقييم والتحليل من معايير الإبلاغ عن التقييم التي وضعها فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم أساساً للاستعراض والتقييم، ويكفل في الوقت نفسه تطبيق معايير محددة صالحة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويتيح ذلك النظام إجراء تقييم مستقل لنوعية تقارير التقييم وفائدتها. وبالإضافة إلى ذلك، يخدم النظام أهداف إدارة المعارف بتجميع الاستنتاجات والممارسات السليمة والدروس المستفادة في مجال التقييم، ويخدم أهداف تنمية القدرات عن طريق موافاة المكاتب المعنية بآراء عملية فردية عن سُبل تحسين نوعية التقييمات المقبلة وفائدتها. ودعماً لتحقُّق المساءلة والشفافية لدى الإدارة في مجال التقييم، يتعهّد مكتب التقييم النظام العالمي للمساءلة وتتبع استخدام التقييمات، وهو النظام الذي يتيح لعموم الجمهور الاطّلاع عبر الإنترنت على تقارير التقييم وما يتصل بها من ردود الإدارة. 
	٣٥ - وقام مكتب التقييم، ولا سيما عن طريق أخصائيّي التقييم الإقليميين التابعين له، بتقديم الدعم والمساعدة التقنية إلى المكاتب الميدانية بهدف تعزيز الإدارة القائمة على النتائج وثقافة التقييم، ومساعدتها في الاضطلاع بمسؤولياتها تمشياً مع سياسة التقييم. وشمل الدعم من هذا القبيل مجالات من بينها إعداد خطط التقييم اللامركزي المحدّد التكاليف، واستعراض مشروع اختصاصات التقييم وتقارير التقييم، ونشر تقارير التقييم واستخدام النظام العالمي للمساءلة وتتبع التقييمات. وقُدّمت أيضا خدمات استشارية إلى شُعب المقر بناءً على طلبها. 
	٣٦ - ولتعزيز التخطيط الاستراتيجي لعمليات التقييم على الصعيد اللامركزي، أسهم مكتب التقييم في استعراض المذكرات الاستراتيجية للمكاتب الإقليمية والمتعددة الأقطار والقُطرية، وهي تشمل أيضا خطط الرصد والتقييم والبحث. ونتيجة لذلك، وضعت جميع المكاتب الإقليمية والمتعددة الأقطار والقُطرية خططاً للتقييم اللامركزي محددة التكلفة ومتعددة السنوات متسقة مع مذكراتها الاستراتيجية. ويشكّل إقرار خطط الرصد والتقييم والبحث، إضافة إلى المذكرات الاستراتيجية، تطورا إيجابيا في تحسين الالتزام المؤسسي بمهمة التقييم. 
	٣٧ - ونظّم مكتب التقييم دورات تعلّم، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ مما يبذله من جهود في مجال بناء القدرات الداخلية، لصالح أكثر من 250 موظفا من موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفريقيا، والأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي، وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وفي الدول العربية. وأفضت دورات التعلّم تلك إلى تبادل مكثف للمعارف والخبرات المتعلقة بالتقييم المراعي للمنظور الجنساني، والبرامج المشتركة، والإدارة القائمة على النتائج. وشارك أكثر من 100 موظف في حلقات دراسية شبكية نظمها مكتب التقييم، بالاشتراك مع شركاء آخرين. وعلاوة على ذلك، تعهّد المكتب شبكة رصد وتقييم متاحة على الإنترنت لتيسير التبادل والتعلم بشأن المسائل المتعلقة بالرصد والتقييم في ما بين زملاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وقد وصلت الشبكة إلى 134 موظفا على الصعيد العالمي. 
	ثالثا - التنسيق على نطاق المنظومة بشأن تقييم المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
	٣٨ - أنشأت الجمعية العامة هيئةَ الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتضطلع الهيئة بدور رائد في التنسيق والمساءلة على نطاق المنظومة في مجال العمل هذا. وقد دعت الجمعية، في قرارها 67/226 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، هيئةَ الأمم المتحدة للمرأة ومنظمات أخرى إلى تعزيز قدرات التقييم. وتدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة التنسيق على نطاق المنظومة لأنشطة التقييم المتصلة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولا سيما عن طريق المجالات الستة المعروضة أدناه. 
	ألف - تعزيز عمليات التقييم المراعية للمنظور الجنساني من خلال فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم 
	٣٩ - فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم هو شبكة تطوعية تجمع الوحدات المسؤولة عن التقييم في منظومة الأمم المتحدة. وهو يساعد في النهوض بأهمية عمل منظومة الأمم المتحدة وفعاليته وكفاءته وتأثيره واستدامته عن طريق تشجيع التقييم وتعزيزه. وما زال الدور المحوري للفريق متمثّلاً في وضع قواعد ومعايير مشتركة خاصة بجميع عمليات التقييم التي تضطلع بها الأمم المتحدة والترويج لها. وتدعم قواعد ومعايير فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم إضفاء الطابع المهني على مهام التقييم بالأمم المتحدة التي تُمكّن كياناتها من الاستمرار في التعلم وتحسين الفعالية والاستجابة التنظيميتين. 
	٤٠ - وإذْ يسلّم فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم بالمشهد العالمي السريع التطور، فقد أصدر تكليفاً بإجراء تقييم مستقل لأدائه. وأوصى التقييم الفريقَ بزيادة شراكاته مع سائر الشبكات والمنظمات المهنية المعنية بالتقييم، وتنقيح هياكله في مجالَي الحوكمة واتخاذ القرار ووضع استراتيجية محددة. 
	٤١ - ونتيجةً لذلك، وضع فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم استراتيجية جديدة تغطي الفترة 2014-2019. وتحدد هذه الاستراتيجية المسار الذي سيتخذه عمل الفريق في المستقبل، بالاستفادة من إنجازاته الماضية. وقد تطور دور الفريق وأولوياته، فاكتسبت هذه الأمور أهمية معززة وباتت توفر الدعم لجهود إصلاح الأمم المتحدة، وذلك من خلال ضمان ما يلي: (أ) أن تستوفي مهام ونواتج التقييم الذي تضطلع به كيانات الأمم المتحدة قواعد ومعايير الفريق الخاصة بالتقييم؛ (ب) وأن تستخدم كيانات الأمم المتحدة وشركاؤها التقييم في دعم المساءلة والتعلم؛ (ج) وأن يُسترشد بالتقييم في ما يستجدّ من مبادرات وطلبات على نطاق منظومة الأمم المتحدة؛ (د) وأن يستفيد الفريق من مجتمع التقييم العالمي المعزّز ويسهم فيه. 
	٤٢ - وفي أواخر عام 2013، انتُخب مدير مكتب التقييم التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة نائباً لرئيس فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، حيث أُنيطت به ولاية محددة تتمثل في قيادة خطة الفريق المتعلقة بالاستفادة من مجتمع التقييم العالمي المعزَّز والمساهمة فيه. وستستفيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة من هذه الفرصة لإقامة أوجه التآزر بين أعضاء الفريق ومجتمع التقييم العالمي رغبةً في النهوض بإضفاء الطابع المهني على مهمة التقييم، بما في ذلك عمليات التقييم المراعية للمنظور الجنساني. 
	٤٣ - وفي عام 2013، ساهم مكتب التقييم في أعمال فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم في المجالات التالية: 
	(أ) شارك مكتب التقييم في قيادة فرقة العمل المعنية بتنمية قدرات التقييم الوطنية التابعة للفريق، التي أعدّت ونشرت (بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية) تقريرا يتضمن إرشادات عملية عن سبل تعزيز نظم التقييم الوطنية. وتقدم هذه الوثيقة السهلة الاستعمال الممارسات السليمة المتبعة في تعزيز نظم التقييم الوطنية، وكذلك اقتراحات عملية تتعلق بالمجالات التي يمكن أن يوجَّه إليها دعم وكالات الأمم المتحدة لتنمية قدرات التقييم الوطنية، وبسبل تقديم ذلك الدعم. وبالإضافة إلى ذلك، نشر المكتب، بالشراكة مع مبادرة ”إيفال بارتنرز“، تقريرين عن موضوعَي ”التقييم والمجتمع المدني“ و ”المنظمات التطوعية للتقييم المهني: التعلّم من تجارب أفريقيا، والأمريكتين، وآسيا، والمنطقة الأسترالية - الآسيوية، وأوروبا، والشرق الأوسط“، مسلِّطاً الضوء على إطار مفاهيمي مشترك لتنمية قدرات التقييم الوطنية والممارسات السليمة المتعلقة بدور منظمات المجتمع المدني في هذا المضمار؛ 
	(ب) شارك مكتب التقييم بنشاط في فرقة العمل المعنية بتقييم العمل المعياري التابعة للفريق، حيث أسهم في إنجاز ”دليل إجراء تقييمات العمل المعياري في منظومة الأمم المتحدة“ وكفل تضمينَه جميع العناصر المراعية للمنظور الجنساني الخاصة بإجراء تقييم للعمل المعياري. وشارك مكتب التقييم أيضا في فرقة العمل المعنية بتقييم التأثير التابعة للفريق؛ 
	(ج) سعياً إلى التعلم والمساهمة في إدارة المعارف في مجال التقييم، ساهم مكتب التقييم في فريق إدارة المعارف التابع لفريق التقييم، والذي يتمثل هدفه في تهيئة بيئة مؤاتية لإدارة المعارف بين أعضاء فريق التقييم. ومن بين الإنجازات التي حققها فريق إدارة المعارف الإطلاق الناجح لشبكة الممارسين التابعة لفريق التقييم، التي بلغ عدد أعضائها نحو 150 عضوا. وأدى أيضا دورا فعالا في تنظيم الحلقات الدراسية الشبكية ودورات فترة الغداء التي قدمت في إطارها هيئة الأمم المتحدة للمرأة حلقة دراسية شبكية عن خطة العمل الموضوعة على نطاق المنظومة بشأن مؤشر الأداء المتعلق بتقييم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 
	باء - خطة العمل الموضوعة على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: إضفاء المنهجية والاتساق على عملية الإبلاغ عن التقييم
	٤٤ - يتمثل الهدف الأسمى لخطة العمل الموضوعة على نطاق المنظومة بشأن مؤشر الأداء المتعلق بتقييم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أن تفي كيانات منظومة الأمم المتحدة كافة بالمتطلبات المتعلقة بإدراج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمليات التقييم التي يجريها كل منها. وفي عام 2013، أيّد فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، خلال اجتماعه العام السنوي، بدء الاستخدام التجريبي للمذكرة الفنية وقائمة المنجزات الخاصة بمؤشر أداء تقييم خطة العمل الموضوعة على نطاق المنظومة، وذلك بهدف دعم إضفاء المزيد من المنهجية والاتساق على عملية الإبلاغ باستخدام أداة مشتركة تتيح أيضا تحسين القابلية للمقارنة على نطاق جميع كيانات الأمم المتحدة. 
	٤٥ - وسعياً إلى دعم عملية التجريب الفعلي للتوجيهات وقائمة المنجزات، نظّم مكتب التقييم دورات تدريبية، بطرق شتى شملت حلقات دراسية شبكية، وأنشأ وظيفة مكتب للمساعدة في ما يتعلق بخطة العمل الموضوعة على نطاق المنظومة. 
	٤٦ - وفي عام 2013، قدّم ما مجموعه 58 كيانا تقارير تستند إلى مؤشر أداء التقييم المتعلق بخطة العمل الموضوعة على نطاق المنظومة، وذلك كما يلي: أفادت نسبة 29.3 في المائة من الكيانات التي قدمت تقارير استناداً إلى هذا المؤشر بالذات، بأنها ”تستوفي المتطلبات“، وأفادت نسبة 29.3 في المائة منها بأنها ”تقترب من استيفاء المتطلبات“. وأفادت نسبة 3.4 في المائة فقط بأنها ”تفوق المتطلبات“، فيما أفادت نسبة 12.1 في المائة بأنها ”غير مستوفية للمتطلبات“. وأفاد ما مجموعه 25.9 في المائة من الكيانات بأن ذلك المؤشر لا ينطبق على حالتها تحديدا، إما لأن الكيان لم يُجر أي تقييمات وإما أن ذلك نجم عن كون أعماله ذات طبيعة تقنية للغاية. 
	٤٧ - وأفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأنها ”تستوفي المتطلبات“ الخاصة بمؤشر أداء التقييم المتصل بخطة العمل الموضوعة على نطاق المنظومة، بناءً على تقييم خارجي مستقل خضعت له جميع عمليات التقييم على الصعيدين المؤسسي واللامركزي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وورد في ذلك الاستعراض أن أداء هيئة الأمم المتحدة للمرأة كان أقوى في ما يتعلق بمعايير منهجية العمل، وهو مجال فاقت فيه المتطلبات. وتبيَّن أن معايير التحضير تستوفي المتطلبات عموماً، إذْ تقترب معايير استخدام التقارير من المعايير اللازمة. ويتمثل التحدي الكبير الذي يعترض هيئة الأمم المتحدة للمرأة في وضع خطط واضحة لنشر التقييم على الصعيد اللامركزي. وهذا المجال جدير بأن يُولَى اهتماما كبيرا لتوسيع نطاق الاستعانة باستنتاجات وتوصيات التقييم بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	جيم - سياسة التقييم على نطاق المنظومة
	٤٨ - طلبت الجمعية العامة، في قرارها 67/226، إلى الأمين العام إنشاء آلية تنسيق مؤقتة لتقييم الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية على نطاق المنظومة، ووضع سياسة للتقييمات المستقلة التي تجرى على نطاق المنظومة لتلك الأنشطة. ويتمثل الغرض من سياسة التقييم على نطاق المنظومة في وضع إطار مؤسسي مشترك ومتسق على نطاق منظومة الأمم المتحدة للاضطلاع بعمليات التقييم المستقل على نطاق المنظومة للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية. وقد شارك مكتب التقييم في المشاورات المفضية إلى وضع سياسة التقييم على نطاق المنظومة عن طريق فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، مع التركيز تحديدا على إدراج المساواة بين الجنسين في قواعد ومعايير التقييم على نطاق المنظومة.
	دال - تعزيز أفرقة الأمم المتحدة الإقليمية المعنية بالتقييم 
	٤٩ - في عام 2013، أسهم مكتب التقييم بنشاط في أفرقة الأمم المتحدة الإقليمية المعنية بالتقييم من أجل تعزيز قدرات ومهارات التقييم، بما في ذلك في التقييمات المراعية للمنظور الجنساني، على الصعيد الإقليمي. فعلى سبيل المثال، قام المكتب، من خلال عمل مكتب التقييم مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، بتوفير القيادة فيما يتعلق بإطلاق شبكة نيروبي المشتركة بين الوكالات للتقييم. وفي الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي، تولت هيئة الأمم المتحدة للمرأة قيادة فريق الأمم المتحدة الإقليمي العامل المشترك بين الوكالات المعني بالرصد والتقييم، كما ساهمت في عمليات إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وتقييماته في المنطقة. وبالمثل، في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، ساهم المكتب في التدريب المشترك بين الوكالات على التقييم الذي أجري لفريق الأمم المتحدة المعني بتطوير التقييم في آسيا والمحيط الهادئ. وبفضل هذه الأنشطة وأنشطة مماثلة في مناطق أخرى، أمكن الوصول إلى أكثر من 450 من موظفي الأمم المتحدة والشركاء الآخرين. وقد ساعدت المشاركة في المنتديات الإقليمية من هذا القبيل على تعزيز الاتساق في الأمم المتحدة في ما يتصل بالتقييم وإدماج منظورات المساواة بين الجنسين.
	هاء - دعم التقييمات المشتركة وتقييمات إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية
	٥٠ - بالإضافة إلى التقييم المشترك للبرامج الجنسانية المشتركة على الصعيد المؤسسي، تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم أيضا إلى تقييمات إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وفرق العمل المعنية بالرصد والتقييم على الصعيد القطري التابعة لأفرقة الأمم المتحدة القطرية. وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2013، كان ربع التقييمات التي أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقييمات مشتركة.
	واو - بوابة تقييم المساواة بين الجنسين: إتاحة المعارف القائمة على الأدلة على شبكة الإنترنت
	٥١ - استمر عدد التقييمات المتاحة من خلال بوابة تقييم المساواة بين الجنسين في الارتفاع خلال عام 2013. وتتضمن قاعدة البيانات حاليا 352 تقريرا من 55 كيانا مختلفا (أي بزيادة قدرها 20 في المائة عن عام 2012)، مع زيادة في عدد التقارير المقدمة من الدول العربية (زيادة قدرها 45 في المائة)، ومن أفريقيا (زيادة قدرها 43 في المائة)، ومن أوروبا وآسيا الوسطى (زيادة قدرها 25 في المائة)، ومن الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي (زيادة قدرها 21 في المائة)، ومن آسيا والمحيط الهادئ (زيادة قدرها 12 في المائة)، وعلى الصعيد العالمي (زيادة قدرها 8 في المائة) (انظر الجدول 2). وجرى تحديث قاعدة البيانات، ويمكن للمستخدمين الآن الانضمام إلى شبكة الممارسة والمساهمة بتقاريرهم على أساس سنوي. وسوف يتم تحليل وتجميع الدروس المستفادة والممارسات السليمة التي جرى تحديدها في تقارير التقييم المتاحة في البوابة، في إطار استعراض شامل مشترك من المقرر الشروع فيه في عام 2014.
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	المصدر: بوابة تقييم المساواة بين الجنسين.
	رابعا - دعم القدرات الوطنية والإقليمية في مجال التقييم المراعي للاعتبارات الجنسانية
	ألف - شراكة ”إيفال بارتنرز“: شراكة عالمية مبتكرة من أجل تعزيز قدرات التقييم على الصعيدين الوطني والإقليمي
	٥٢ - اشتركت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تأسيس شراكة ”إيفال بارتنرز“، وهي مبادرة للشراكة العالمية من أجل تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية من أجل كفالة أن تركّز نظم التقييم على الإنصاف وتراعي الاعتبارات الجنسانية، وهي قد شاركت بنشاط في الشراكة منذ إطلاقها، وحلت في عام 2013 محل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في تمثيل كيانات الأمم المتحدة ضمن شراكة ”إيفال بارتنرز“. والشراكة، التي تشارك في قيادتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمة الدولية للتعاون في مجال التقييم، والاتحاد العالمي الذي يمثل 150 من المنظمات التطوعية المعنية بالتقييم المهني، هي شبكة تتألف من 55 منظمة تجتمع من أجل الاستفادة من أوجه التآزر بالاستناد إلى القيمة المضافة لكل منظمة منها، وتشمل الجهات التالية وغيرها: جميع المنظمات التطوعية الإقليمية المعنية بالتقييم المهني؛ وكيانات الأمم المتحدة (فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسيف، وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة)؛ وحكومات من بلدان الجنوب والشمال (إسبانيا، وسري لانكا، وسويسرا، وفنلندا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية)؛ وشبكة التقييم الإنمائي (EvalNet) بلجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ ومصارف متعددة الأطراف (مصرف التنمية الأفريقي)؛ ومؤسسات خاصة (مؤسسة روكفلر، ومؤسسة ماستر كارد)؛ وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين().
	٥٣ - واستنادا إلى الإطار المفاهيمي بشأن تنمية قدرات التقييم الوطنية، الذي وضعه قادة فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، والبنك الدولي، ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمنظمة الدولية للتعاون في مجال التقييم، في إطار مبادرة ”إيفال بارتنرز“، تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز ما يلي: (أ) بيئة مؤاتية للتقييم؛ (ب) القدرات المؤسسية على طلب إجراء التقييمات وإدارتها واستخدامها؛ (ج) القدرات الفردية للمقيمين على إجراء تقييمات مفيدة وموثوق بها تراعي الاعتبارات الجنسانية.
	باء - تعزيز البيئة المؤاتية للتقييم من خلال إعلان سنة 2015 السنة الدولية للتقييم 
	٥٤ - تمثل شراكة ”إيفال بارتنرز“ شراكة متنوعة واسعة النطاق تعمل على الدعوة إلى تهيئة بيئات تمكن من إجراء تقييمات جيدة النوعية ومراعية للاعتبارات الجنسانية على الصعد الدولي والإقليمي والوطني. وفي عام 2013، اجتمعت قيادات عليا من المنظمات التطوعية المعنية بالتقييم المهني، والبلدان النامية والمتقدمة النمو، وكيانات الأمم المتحدة، من أجل وضع استراتيجية لتعزيز البيئات المؤاتية لإجراء التقييمات.
	٥٥ - وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الطلب على التقييمات المراعية للاعتبارات الجنسانية ذات النوعية الجيدة واستخدامها لتسترشد بها السياسات العامة على الصعيدين العالمي والوطني. وفي هذا السياق، أعلنت شراكة ”إيفال بارتنرز“ سنة 2015 السنة الدولية للتقييم، وذلك في المؤتمر الدولي بشأن قدرات التقييم الوطنية، الذي عقد في ساو باولو، البرازيل، في عام 2013. وأدى ذلك إلى إعلان 160 مشاركا من 63 بلدا التزامهم بتعزيز الطلب على التقييمات واستخدامها في بلدانهم ومنظماتهم، بما في ذلك من خلال إعلان سنة 2015 السنة الدولية للتقييم في بلدانهم. وعلى الصعيد العالمي، أيد فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم الاحتفال بهذه السنة أيضا في اجتماعه العام السنوي لعام 2013، وتحدث الأمين العام عن الأهمية الاستراتيجية للتقييم في أسبوع التقييم الذي نظمه الفريق في مقر الأمم المتحدة، مسلطا الضوء على أن التقييم ”أمر بالغ الأهمية. والمناخ الحالي الذي تسوده المعوّقات المرتبطة بالميزانيات يجعل التقييم أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونحن نشترك جميعا في المسؤولية عن تعزيز مهمة التقييم“.
	٥٦ - وقد صدرت عن شراكة ”إيفال بارتنرز“ وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمة الدولية للتعاون في مجال التقييم، في شراكة مع فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم وشبكة تقييم التنمية في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مجموعة أدوات عملية لأصحاب المصلحة الوطنيين كي يضعوا الاستراتيجيات الخاصة بهم في مجال الدعوة استنادا إلى السياق المحلي، وذلك بقصد تيسير القيام بالمبادرات على الصعيدين المحلي والوطني.
	٥٧ - والمقصود بإعلان سنة 2015 السنة الدولية للتقييم هو المساهمة في المناقشات الرفيعة المستوى على الصعيدين الدولي والوطني بشأن دور التقييم في الحكم الرشيد من أجل التنمية البشرية العادلة. وهذا من شأنه أن يتيح المجال لتبويء التقييم مكانه في مجال السياسة العامة، بما في ذلك عن طريق زيادة الوعي بأهمية إدماج التقييم في العمليات المتصلة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي ستوضع في المراحل المقبلة على الصعيدين الدولي والوطني. 
	جيم - تعزيز القدرات المؤسسية على طلب إجراء التقييمات وإدارتها واستخدامها
	٥٨ - في عام 2013، قامت شراكة ”إيفال بارتنرز“ بمسح دولي لتحديد المنظمات التطوعية الإقليمية والوطنية المعنية بالتقييم المهني. وقد أسفر المسح عن تحديد 155 منظمة من هذا القبيل في 110 بلدان، يبلغ عدد أعضائها مجتمعة 000 34 عضو، وعن إجراء العديد من دراسات الحالات الإفرادية وإصدارها ونشرها.
	٥٩ - ولاستغلال القدرات المتاحة والبناء عليها، أطلقت شراكة ”إيفال بارتنرز“ برنامجا للدعم المتبادل بين الأقران. وقد مكن البرنامج 32 منظمة تطوعية وطنية و 6 منظمات تطوعية إقليمية معنية بالتقييم المهني من دعم بعضها البعض من خلال تبادل الخبرات الملائمة للسياق من أجل تيسير الإرشاد عن طريق الأقران. وبقصد البناء على النجاح الذي حققه البرنامج، وعملا بمبدأ الاستعانة بمساهمات عموم الجمهور الخارجي، أطلقت شراكة ”إيفال بارتنرز“ أيضا مسابقة لحفز الأفكار المبتكرة لتعزيز القدرات المتعلقة بطلب التقييمات واستخدامها في وضع السياسات. وكان لإحدى الأفكار الخمس الفائزة دور محوري في إنشاء منتدى البرلمانيين المعني بتقييم التنمية في جنوب آسيا، الذي يتمثل الهدف منه في المطالبة بوضع سياسات وطنية للتقييم ونظم تقييم وطنية فعالة في بلدان جنوب آسيا.
	دال - تعزيز القدرات الفردية للمقيِّمين على إجراء تقييمات مفيدة وموثوق بها تراعي الاعتبارات الجنسانية
	٦٠ - قامت شراكة ”إيفال بارتنرز“ أيضا بتيسير التعلم على الصعيد العالمي في مجال التقييم، وذلك في المقام الأول عن طريق تعزيز البوابة الشبكية ”ماي أم أند إي“ (My M&E)، وهي نظام سهل الاستخدام لإدارة المعارف من أجل تعزيز قدرات التقييم الوطنية. وإضافة إلى كون البوابة موردا تعليميا، فهي تيسر تعزيز مجتمع التقييم العالمي، مع تحديد الممارسات السليمة والدروس المستفادة. وسرعان ما أصبحت البوابة المركز العالمي لقدرات التقييم الوطنية.
	الشكل 8
	المجموع التراكمي لعدد زوار منبر ”ماي أم أند إي“ التابع لشراكة ”إيفال بارتنرز“
	المصدر: إحصاءات ”ماي أم أند إي“، كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣.
	الشكل 9
	المجموع التراكمي لعدد الصفحات التي تم تنزيلها من منبر ”ماي أم أند إي“ التابع لشراكة ”إيفال بارتنرز“
	المصدر: إحصاءات ”ماي أم أند إي“، كانون الأول/ديسمبر 2013.
	٦١ - وقد ارتفع المجموع التراكمي لعدد الزوار من 000 22 زائر في عام 2010 إلى 000 500 زائر في عام 2013، موزّعين على أكثر من 168 بلدا. وزاد عدد الصفحات التي تم تنزيلها من 000 76 صفحة في عام 2010 إلى 000 000 2 صفحة في عام 2013. 
	٦٢ - ويرجع الفضل في ما تحقق من نتائج إلى لاستخدام الاستراتيجي والفعال للتكنولوجيات الجديدة. ومنذ إطلاق البوابة، نظمت شراكة ”إيفال بارتنرز“ 44 حلقة دراسية مذاعة على الهواء عبر الإنترنت، وبلغ المجموع التراكمي لعدد المشاركين فيها 300 3 مشارك. واستنادا إلى التعليقات الواردة من المشاركين، قررت شراكة ”إيفال بارتنرز“ إطلاق استراتيجية مبتكرة جديدة للوصول إلى آلاف المقيِّمين في البلدان النامية بطريقة فعالة من حيث التكلفة تتمثل في دورة إلكترونية مفتوحة حاشدة على الإنترنت بشأن تقييم التنمية.
	٦٣ - وفي نهاية عام 2013، بلغ المجموع التراكمي لعدد المشاركين المسجلين في الدورة 000 18 مشارك من 178 بلدا. وفي حين أن الدورة قد صممت في المقام الأول للمقيِّمين في البلدان النامية، فقد اجتذبت جودتها أيضا المقيِّمين من البلدان المتقدمة النمو: كان 69 في المائة من المشاركين من البلدان النامية، في حين كان 31 في المائة من البلدان المتقدمة النمو. وعلى الرغم من الشواغل المتعلقة ببطء الاتصال عبر الإنترنت في أفريقيا، كانت أكبر مجموعة من المشاركين من تلك المنطقة: 36 في المائة من أفريقيا، و 20 في المائة من آسيا، و 25 في المائة من أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و 15 في المائة من أوروبا، و 4 في المائة من أوقيانوسيا.
	٦٤ - ومن حيث الانتماءات التنظيمية، كان المشاركون ينتمون إلى مختلف أنواع المنظمات: 28 في المائة من منظمات المجتمع المدني، و 21 في المائة من كيانات الأمم المتحدة، و 16 في المائة من القطاع الخاص، و 17 في المائة من الحكومات، و 9 في المائة من الجامعات، أما البقية التي تمثل نسبة 9 في المائة فهي للمنتمين إلى ”جهات أخرى“.
	٦٥ - وثبت أن الدورة فعالة جدا من حيث التكلفة. ومع أن الدورات الدراسية مجانية للمشاركين، فإن التكلفة الإجمالية التي تكبدتها شراكة ”إيفال بارتنرز“ تبلغ نحو 5 دولارات لكل مشارك. إلا أن هذه التكلفة تشمل التكلفة المدفوعة مقدما لإعداد برنامج التعلم الإلكتروني. وتبلغ التكلفة السنوية لتشغيل البرنامج بالكامل، باستثناء التكاليف المدفوعة مقدما، ما مقداره 3 دولارات لكل مشارك.
	هاء - الشراكات المباشرة مع المنظمات الإقليمية 
	٦٦ - أقام مكتب التقييم المستقبل شراكات استراتيجية مع شبكات التقييم الإقليمية. وخلال الفترة قيد الاستعراض، عزّز المكتب شراكته مع الشبكة الأفريقية للمقيّمين في مجال الشؤون الجنسانية والتنمية، ومع الشبكة المعنية بالرصد والتقييم وإضفاء الصبغة المنهجية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومع شبكة المقيّمين في جنوب آسيا. وقد ساهم المكتب كذلك في مناسبات مهنية على الصعيدين العالمي والإقليمي، مثل الدورة التي عُقدت في نيبال لاجتماع التقييم في جنوب آسيا الذي يقام كل سنتين، وهو عبارة عن سلسلة موائد مستديرة تبحث في المسائل الجنسانية والتقييم في جنوب آسيا وتُنظّم في إطار شراكة مع كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة، ومبادرة ”كلير“ (Clear) التي استهلّتها المراكز الإقليمية للتعلّم عن التقييم ونتائجه بدعم من البنك الدولي، والمؤتمر الحادي عشر لشبكة الرصد والتقييم في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المعقود في بيرو، والمؤتمر الدولي المعني بقدرات التقييم الوطنية المعقود في البرازيل. وفي أفريقيا، قاد المكتب جلسة عن إدماج المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في أنشطة التقييم خلال الأسبوع الوطني للرصد والتقييم في كينيا. 
	خامسا - برنامج العمل المقترح لمكتب التقييم المستقل لعام 2014
	٦٧ - يتواءم برنامج العمل لعام 2014 مع سياسة التقييم ويسهم في تحقيق الفعالية والكفاءة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وهو يتبع عن كثب الخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017، التي يطلب فيها إلى مكتب التقييم المستقل أن يضع برنامج عمل سنويا، يحدّد فيه العمليات والأنشطة والنتائج المراد تحقيقها في كل سنة في مجالات النتائج الرئيسية الأربع المبينة أدناه. 
	ألف - تطبيق نُظم فعالة للتقييم المؤسسي 
	٦٨ - ستقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعهّد وتعزيز نظم التقييم المؤسسي الفعالة المستخدمة في تخطيط التقييمات وإدارتها واستخدامها. وسيعمل مكتب التقييم المستقل على تعزيز نظم إدارة التقييم وتوطيد مهام التقييم. وسيشرع المكتب بتقييمين مؤسسيين رئيسيين: (أ) تقييم بنيوي مواضيعي لمساهمة برنامج الأمم المتحدة للمرأة في التمكين الاقتصادي للمرأة، (ب) واستعراض منهجي مشترك للمساواة بين الجنسين في ميدان التنمية. وستضطلع وحدة التفتيش المشتركة بالتقييم الخارجي لمهام التقييم كجزء من التقييم الخارجي لمهام التقييم في كيانات الأمم المتحدة، وسيقوم فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم باستعراض الأقران لسياسة التقييم التي تنتهجها الهيئة. 
	باء - تطبيق نُظم فعالة للتقييم اللامركزي
	٦٩ - سيقوم مكتب التقييم المستقل بدعم المكاتب الإقليمية والمتعددة الأقطار والقطرية في تعزيز ثقافة التقييم اللامركزي وممارساته من خلال ضمان مشاركتها النشطة في تنفيذ سياسة التقييم. وستوضع استراتيجيات تقييم إقليمية من أجل كفالة ملاءمة مهمة التقييم لاحتياجات مختلف المناطق. وستعزَّز قدرات التقييم الداخلية من خلال توحيد توجيهات التقييم القائمة وإعداد دورات تعلّم إلكترونية داخلية، تبدأ تجربتها عام 2015. وستعزَّز نظم إدارة المعارف لأغراض التقييم وذلك من أجل تيسير تبادل المعلومات والمعارف عن الممارسات السليمة في مجال التقييم، وسيكون ذلك عن طريق نشر تقارير موجزة ونشرات إخبارية عن التقييم، وتوسيع نطاق شبكة الممارسة المهنية الخاصة بأنشطة التقييم داخل هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ومن أجل تحسين نوعية التقييمات اللامركزية واستخدامها، سيتعهّد مكتب التقييم المستقل ويعزّز النظام العالمي للمساءلة وتتبع استخدام التقييمات، فضلاً عن تقديم المساعدة التقنية للقيام بالتقييم عبر الاستعانة بأخصائيين إقليميين في هذا المجال. وسيقوم مكتب التقييم المستقل بتعهّد وتعزيز المستودع العالمي لمعلومات التقييم الجنساني وقائمة بالخبراء الاستشاريين في مجال التقييم من ذوي الخبرات في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. 
	جيم - تعزيز تنسيق التقييم المراعي للمنظور الجنساني على مستوى الأمم المتحدة 
	٧٠ - ستضطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بقيادة فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم وأفرقة الأمم المتحدة الإقليمية المعنية بالتقييم وستشارك بنشاط فيها. وسيتولى مدير مكتب التقييم المستقل، بوصفه نائبا لرئيس فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، قيادة العمل نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المتصل بالشراكات، وسيواصل موظّفو المكتب المشاركة في فرق العمل والأفرقة العاملة لضمان معالجة مسألة المساواة بين الجنسين في جميع أعمال التقييم المشتركة بين الوكالات. وستُشَجَّع كذلك المواءمة بين السياسات والإصلاحات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظومة الأمم المتحدة في ما يتعلق بالتقييم. وسيدعم المكتب الأنشطة المشتركة بين الوكالات لبناء القدرات في مجال التقييم المراعي للمنظور الجنساني من خلال قيادة عملية إعداد دورة للتعلّم الإلكتروني في موضوع التقييم المراعي للمنظور الجنساني، على أن تُصمّم وتُنفّذ بالاشتراك مع الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة، ومن خلال تعزيز أعمال التعريف بتوجيهات فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان وتعميم هذه التوجيهات. وسيساهم المكتب في أطر المساءلة عن المساواة بين الجنسين على نطاق المنظومة عبر دعم عملية تقديم التقارير من قبل كيانات الأمم المتحدة عن مؤشر الأداء المتعلق بتقييم خطة العمل الموضوعة على نطاق المنظومة، وعبر توفير مكتب للمساعدة وأنشطة تدريبية بشأن هذه الخطة لفريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم. وسيواصل المكتب أيضا مشاركته في عمليات التقييم التي تتم في سياق إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. 
	دال - تعزيز قدرات التقييم الوطنية في ما يتصل بنظم الرصد والتقييم المراعية للمنظور الجنساني
	٧١ - ستعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على حفز الطلب على نظم التقييم الوطنية التي تراعي المنظور الجنساني وحفز توفير هذه النظم واستخدامها من خلال مواصلة الاشتراك مع المنظمة الدولية للتعاون في مجال التقييم في قيادة شراكة ”إيفال بارتنرز“، إلى جانب إقامة الشراكات مع المنظمات التطوعية الأخرى العاملة في مجال التقييم المهني. وستعزّز هذه الشراكة القدرة المؤسسية لهذه المنظمات من خلال تيسير برامج الدعم المتبادل بين الأقران والمبادرات المشتركة بين بلدان الجنوب، وفي الوقت نفسه تيسير التعاون بين نظم التقييم الوطنية التي تقودها الحكومة ورابطات التقييم المهنية. ومن شأن هذه الشراكة أن تعزّز أيضا قدرات المقيّمين الفردية، بما في ذلك في التقييمات المراعية للمنظور الجنساني، عبر منصة ”ماي أم أند إي“ لإدارة المعارف لأغراض تنمية قدرات التقييم الوطنية (انظر الفقرة 60) والدورات الإلكترونية المفتوحة الحاشدة. وسيشارك مكتب التقييم المستقل بنشاط في تنفيذ أنشطة السنة الدولية للتقييم، وسيقدّم المساعدة التقنية من أجل إدماج منظورات المساواة بين الجنسين في نظم وسياسات التقييم الوطنية في بلدان مختارة. 
	هاء - الميزانية المعتمدة لخطة عمل مكتب التقييم المستقل لعام 2014
	٧٢ - تبلغ ميزانية الموارد الأساسية لمكتب التقييم المستقل لعام 2014 ما مجموعه 000 730 1 دولار، بالإضافة إلى 000 300 1 دولار رصدت لتغطية تكاليف خدمات أخصائيي التقييم الإقليميين. وتتضمن الميزانية تكاليف الموظفين وفئات خطة العمل التالية: التقييمات المؤسسية، والدعم المقدّم لنظم التقييم اللامركزية، والدعم المقدّم لأنشطة تنسيق التقييم المراعي للمنظور الجنساني على مستوى الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى الموارد الأساسية المتوافرة للبرامج، تغطي الميزانية المؤسسية مرتبات خمسة موظفين، بما قيمته 740 876 دولارا. 
	73 - وقد تلقى مكتب التقييم المستقبل أيضا المبالغ التالية كمساهمة في تقاسم التكاليف: 000 675 دولار من سويسرا من أجل تعزيز وظيفة التقييم الداخلي، و 000 350 دولار من فنلندا و 000 125 دولار من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، لتقديم الدعم لشراكة ”إيفال بارتنرز“. 
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	١ - استهلّ صندوق المساواة بين الجنسين أعماله عام 2009 من أجل التعجيل بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. ويقدّم الصندوق منحا للمنظمات المحلية التي تقودها النساء والشركاء الحكوميين للمضي قدما في تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي. وفي عام 2013، أدار الصندوق حافظة نشطة يبلغ إجماليها 46.5 مليون دولار، وتغطي 69 منحة في جميع أنحاء العالم. 
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	٣ - وقد قام الصندوق بتحسينات متعلقة بالتقييم عبر وضع دليل تنفيذ شامل للجهات المتلقية للمنح ودليل لمسؤولي التنسيق ودليل للإدارة القائمة على النتائج من أجل تعزيز قدرات متلقي المنح في مجالات التخطيط للبرامج وإدارتها وتقييمها. كما استثمر في بناء نظم المعلومات لتعزيز أعمال الإبلاغ والرصد وجمع البيانات وتحليلها في ما يتصل بالمنح من خلال وضع نظام لإدارة المنح سيدخل طور التشغيل الكامل في عام 2014. 
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	٥ - وفي عام 2013،  كان من المقرّر أن تجري الجهات المستفيدة من منح الصندوق 3 تقييمات نهائية و 11 تقييما في منتصف المدة؛ ومن بين هذه التقييمات أُنجز تقييمان نهائيان و 7 تقييمات في منتصف المدة. وبلغت ميزانية التقييمات المنجزة 000 265 دولار.
	صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة 
	١ - صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة هو آلية متعددة الأطراف لتقديم المنح أنشئت عام 1996 عملاً بقرار الجمعية العامة 50/166. وتدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة الصندوق الاستئماني نيابة عن منظومة الأمم المتحدة.
	٢ - وفي عام 2013، خططت 14 جهة من الجهات الحاصلة على منح لإجراء تقييمات نهائية خارجية ورصدت لذلك مبالغ من ميزانياتها؛ وأُنجر 13 تقييما خلال عام 2013. وبلغ مجموع المبالغ المنفقة على التقييمات عام 2013، وفقا لما أُبلغ عنه حتى تاريخه، 629 271 دولارا(). ويُتوقّع من الجهات الحاصلة على منح الصندوق الاستئماني أن تدير تقييماتها الخارجية بنفسها، مع قيام أمانة الصندوق الاستئماني  والمكاتب الإقليمية والقطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتوفير الرقابة، وبتوفير الدعم التقني عند الطلب.
	٣ - وفي عام 2013، كان لدى الصندوق الاستئماني أخصائي واحد في مجال الرصد والتقييم من أجل توفير الدعم التقني للمستفيدين من المنح في إعداد تقييمات مشاريعهم وإدارتها، بالإضافة إلى دعم احتياجات التقييم في أمانة الصندوق الاستئماني. 
	٤ - وفي عام 2013، أطلق الصندوق الاستئماني النظام الإلكتروني الجديد لإدارة المنح. وتستخدم الجهات المستفيدة من المنح الآن النظام لإعداد وتقديم تقاريرها السنوية وتقاريرها المرحلية، مما يوفّر بيانات رصد ممنهجة بدرجة أكبر لاستخدامها في التقييمات الخارجية النهائية. وقرب نهاية عام 2013، بدأ الصندوق الاستئماني بوضع نموذج لبعثات الرصد من أجل توحيد أنماط جمع البيانات وتجميعها وتحليلها في ما بين مختلف مشاريع الجهات المتلقية للمنح. 
	٥ - وكما في السنوات السابقة، ومن أجل تعزيز قدرات الجهات الحاصلة حديثا على منح في مجالات أعمال البرمجة والرصد والتقييم القائمة على الأدلة، نفّذ الصندوق الاستئماني حلقة عمل دامت خمسة أيام عن تنمية القدرات استفادت منها اثنتا عشرة منظمة من الجهات الحاصلة على منح. وركّزت حلقة العمل على توفير التوجيه للشركاء بشأن أعمال التخطيط والرصد والتقييم القائمة على النتائج، وشملت دورتين محددتين لتدريب المشاركين على إعداد التقييم الخارجي للمشروع وتصميمه وإدارته.

