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 2015الدورة السنوية لعام 
 2015متوز/يوليه  2 -حزيران/يونيه  30
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 
    التقييم

تقرير عن مهمة التقييم اليت تضطلع هبا هيئة األمم املتحدة للمسـاواة بـني     
 2014اجلنسني ومتكني املرأة، 

 

 موجز 
يت تتبعهـا هيئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة      أعد التقريـر السـنوي واقـا لسيااـة التقيـيم الـ       

ــرة     بـــني ــتراتي ية للفتـ ــة ا اـ ــرأةل واةطـ ــة األمـــم املتحـــدة للمـ ــرأة مهيئـ  اجلنســـني ومتكـــني املـ
2014-2017. 
ويــــوار التقريــــر معلومــــام عــــن أ ال مهمــــة التقيــــيم علــــ  املســــتويام املؤاســــية    

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة       ــة، وكــذل  عــن مســااة هيئ ــيم املراعــ    والالمركزي تنســيا التقي
للمنظـور اجلنســال علـ  نطــام منظومـة األمــم املتحـدة، و  تنميــة القـدرام الو نيــة    ــال      

 .2015التقييم. وإضااة إىل ذل ، يعرض التقرير برنامج عمل مكتب التقييم املستقل لسنة 
ــامج        ــر وب ن ــذا التقري ــذي   أنط مأل  ــي  علمــا هب ــس التنفي ــد ير ــب اجملل عمــل وق

؛ مبل يرحــب بـاجلهو  الــيت بذلتـها هيئــة األمـم املتحــدة    2015مكتـب التقيـيم املســتقل لعـام    
يرحــب  للمــرأة    ــال التعزيــز املنــه   ملهمــة التقيــيم وبالتقــدم اةــرز   هــذ  املهمــة؛ م ل  

 بالتقدم الذي أحرزته هيئة األمم املتحدة للمرأة   قيـا ة جهـو  تقيـيم املسـاجلل اجلنسـانية علـ       
ــيم       ــز قــدرام التقي ــة األمــم املتحــدة للمــرأة مواتــلة تعزي ــب إىل هيئ نطــام املنظومــة؛ م ل يطل

ل يثين عل  اجلهـو   ـاةاتة هبا وختصيص املوار  البشرية واملالية الكااية أل ال مهمة التقييم؛ مه
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التقيـيم  اليت تبذهلا هيئة األمم املتحدة للمرأة لتعزيز الشراكام املبتكرة من أجـل تنميـة قـدرام    
الو نية؛ مول يطلـب إىل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة طسـني نطـام تتطيـة التقييمـام، ومعـدل           
ــها     تنفيــذ التقييمــام املقــررة، وتقــدإل ر و  اى ارة علــ  التقييمــام وتنفيــذ الــر و  الــيت قدمت

يطلــب مــن مكتــب التقيــيم املســتقل مواتــلة بــذل جهــو  تقيــيم   اى ارة علــ  التقييمــام؛ مزل
ساجلل اجلنسانية عل  نطام منظومة األمم املتحدة وتش يع إقامة شراكام مبتكرة مـن أجـل   امل

تنميــة قــدرام التقيــيم الو نيــة؛ و مإل يطلــب إىل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أن تــدر  بنــدا   
، لكــ  ينظــر ايــه 2017-2016مســتقال يتعلــا بةنشــطة التقيــيم   امليزانيــة املتكاملــة للفتــرة  

 .2015يذي   الدورة العا ية الثانية لعام اجمللس التنف
 
   

 التقييم من أجل التنمية املستدامة -أو   
ــرأة.       2014شــهد عــام   - 1 ــني اجلنســني ومتكــني امل ــهوض باملســاواة ب ــا   الن ــدما هام تق

وباىضـــااة إىل ذلـــ ، اـــ ن اقتـــراإ إ را  املســـاواة بـــني اجلنســـني    طـــة التنميـــة ملـــا بعـــد  
ــام ــد  2015 عـ ــة        كهـ ــد األايـ ــر  يزيـ ــدا  األ ـ ــع األهـ ــل   فيـ ــه ومتكامـ ــاجلم بذاتـ قـ

 ا اتراتي ية للتقييمام املراعية للمنظور اجلنسال.
ــة الت       - 2 ــار اةط ــيم   إ  ــة التقي ــ  أاي ــام عل ــني الع ــد    وشــد  األم ــا بع ــة مل ــة للتنمي حويلي
ل. وجر  إبراز مبا ئ التقيـيم املراعـ  للمنظـور اجلنسـال،  ـا        A/69/700مانظر  2015 عام

ذل  امللكية الو نية والعمليام القاجلمة علـ  املشـاركة. وعـالوة علـ  ذلـ  اعتمـدم اجلمعيـة        
بشةن بنال القدرة عل  تقييم األنشـطة اىااجليـة علـ  الصـعيد القطـري،       69/237العامة القرار 

لقدرام الو نية من أجل تقييم األنشطة اىااجلية ويـدعو كيانـام   الذي يؤكد  د ا أاية بنال ا
منظومــة األمــم املتحــدة اىااجليــة لكــ  تقــدم الــدعم عنــد الطلــب بالتعــاون مــع اجلهــام املعنيــة   
الو نية والدولية إىل اجلهو  املبذولة من أجل مواتـلة تعزيـز قـدرام الـدول األعضـال    ـال       

 ام واألولويام الو نية.التقييم،  ا يتماش  مع السياا
“ إيفــال بــارتنرز”مبــا رة  - وانضــم اريــا األمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم إىل شــراكة   - 3
”EvalGender “وه  شراكة التقيـيم العامليـة الـيت تشـار       ،مالتقييم املراع  للمنظور اجلنسالل

هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأةل       قيا هتا هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة م
اـنة  وليـة للتقيـيم.     2015واملنظمة الدولية للتعاون    ـال التقيـيم، لالحتفـال بـ عالن عـام      

ومن  الل تنظـيم العمليـام ا اتشـارية واملنااـبام   فيـع ألـال العـار، اـتتعر  أواـا           

http://undocs.org/ar/A/69/700
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مالجلمـا للتـرض   ”كـون التقيـيم   التقييم العاملية عل  األولويام املستقبلية الرجليسية الـيت اـتكفل   
، ويتسـم برييـة قوامهـا تعزيـز التقييمـام      2015  ايام  طة التنميـة ملـا بعـد عـام     “ املنشو 

 املراعية للمنظور اجلنسال.
وبفضل قـوة وييفـة التقيـيم الـيت يقـوم هبـا مكتـب التقيـيم املسـتقل، حسـب تقـديرام             - 4

ــة بــالتقييم الشــامل      ــة األمــم املتحــدة للمــرأة الل نــة ا اتشــارية املعني ، يتمتــع مكتــب ل1مهيئ
التقييم املستقل التابع هليئة األمم املتحدة للمرأة  ركز ااتراتي   ميكِّنه من العمل مع الشـركال  
ــواتج      ــام والنـ ــال   العمليـ ــهام الفعـ ــل اىاـ ــن أجـ ــا مـ ــدة و ارجهـ ــم املتحـ ــة األمـ   منظومـ

 أعال . املذكورة
 

 ة األمم املتحدة للمرأةوييفة التقييم   هيئ -ثانيا  
يتمثل اهلد  ا اتراتي   ملهمة التقييم اليت تضطلع هبا هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة       - 5

تعزيز قدرة هيئة األمم املتحدة للمرأة عل  طقيا النتـاجلج املعياريـة والتنفيذيـة والتنسـيقية بشـةن      
يــيم املســتقل علــ  إجــرال املســاواة بــني اجلنســني. ولتحقيــا ذلــ  اهلــد ، يشــر  مكتــب التق 

ــم         ــة األم ــو  منظوم ــو  جه ــة، ويق ــام الالمركزي ــدعم للتقييم ــدم ال التقييمــام املؤاســية، ويق
ــة    ــال         ــدرام الو ني ــزز الق ــة للمنظــور اجلنســال، ويع املتحــدة املتصــلة بالتقييمــام املراعي

 التقييمام املراعية للمنظور اجلنسال.
ل، الـيت  UNW/2012/12ا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة م    وتقوم ايااة التقييم اليت تنته ه - 6

، 2014، بتوجيــه مهمــة التقيــيم. و  عــام 2013  لــت حيــز النفــاذ   كــانون الثال/ينــاير 
ــع        ــة. وتسـ ــذ  السيااـ ــل هـ ــاملة لتفعيـ ــتراتي ية شـ ــة ااـ ــتقل  طـ ــيم املسـ ــب التقيـ ــد مكتـ أعـ

تي ية إىل تعزيــز قــدرة مــديري التقيــيم علــ  تنفيــذ تقييمــام عاليــة اجلــو ة، مــع تعزيــز   ا اــترا
ااــتادام التقيــيم أل ــراض املســاللة والــتعلم وعمليــام تــنع القــرار اعتمــا ا علــ  األ لــة.           
ووضـــعت أيضــــا  طــــ  التقيــــيم ا اــــتراتي ية اىقليميــــة لضــــمان الصــــلة مــــع الســــياقام  

 املاتلفة. اىقليمية

__________ 

ــة بــالتقييم الشــامل لصــور التقــديرام اةارجيــة لوييفــة التقيــيم الــيت    انظــر تقريــر الل نــة ا اتشــار  ل1م  ية املعني
 ل.UNW/2015/CRP.1تضطلع هبا هيئة األمم املتحدة للمرأة م

http://undocs.org/ar/UNW/2012/12
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، قـدمت الل نـة   ل2م2014ا إىل  رااة ومناقشة ثالثة تقييمام أجريت   عام وااتنا  - 7
ا اتشارية للتقييم الشامل تقييمها الشامل وتوتياهتا إىل اجمللس التنفيـذي هليئـة األمـم املتحـدة     

. و لصــت الل نــة إىل أن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تضــطلع 2015للمــرأة   شــبا /ا اير 
ة قوية وأكدم الدور احليوي الذي يؤ يـه التقيـيم   تـواأل األ لـة واملعـار        همة تقييم حموري

 إىل األعمال املعيارية والتشتيلية والتنسيقية اليت تقوم هبا هيئة األمم املتحدة للمرأة.
 

 أ ال مهمة التقييم -ألف  
، أنشـة  من منطلا اعترا  مكتب التقييم املسـتقل بةايـة تعزيـز مهمـة الرقابـة والتقيـيم       - ٨

النظام العامل  لإلشرا  علـ  التقيـيم هبـد  تـواأل معلومـام تتسـم بالشـفااية عـن أ ال وييفـة          
التقييم عل  املستويام املؤاسـية والالمركزيـة. ويعتمـد النظـام العـامل  لإلشـرا  علـ  التقيـيم         

ام ، ااتمر تقدإل األ ال املعتمد علـ  مؤشـر  2014عل  مثانية مؤشرام أ ال رجليسية. و  عام 
األ ال الرجليســية إىل اى ارة العليــا   املقــر واملكاتــب امليدانيــة، ورــري ايــه إبــراز  ــا م القــوة 
ــام اى ارة         ــز اهتم ــ    تعزي ــن اى ارة. وأاــهم ذل ــا مباشــرا م ــب اهتمام ــيت تتطل واملســاجلل ال

 بالتقييمام.   العليا
 1اجلدول   

 ل2014و  2013اجتاهام مؤشرام األ ال الرجليسية م  
  (٢٠١7اهلدف )حبلول عام  ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 التقييم العام )النسبة املئوية( الوصف مؤشر األداء الرئيسي
املوار  املالية املستثَمَرة   مهمة       

 التقييم
نسبة نفقام التقييم إىل  مـو   
ــة األمـــم املتحـــدة     نفقـــام هيئـ

 للمرأة

مأل2 1,3
 قيد التنفيذ 3,0 2,

اة للرتد املوار  البشرية املكرَّ
 والتقييم

ــة    ــت جهــ ــيت عينــ ــب الــ املكاتــ
ــد   ــيا أو مويـــــف للرتـــ تنســـ

 والتقييم

 نفذم تقريبا 100,0 0,9٨ ٨3,0

املكاتب اليت أجري ايهـا تقيـيم    تتطية التقييم
ــام   واحـــد علـــ  األقـــل منـــذ عـ

2011 

ــة إىل  100,0 0,6٨ 67,0 حباجـــــــــــ
 طسني

ــة للتقييمــــــام   معدل تنفيذ النواتج ــبة املئويــــ النســــ
 مبلاملنفذة

ــة إىل  95,0 71,0 ٨3,0 حباجـــــــــــ
 طسني

__________ 

مااـتعراض األقـران املهـين الـذي أجـرا        The United Nations Evaluation Group Professional Peer Review ل2م 
تقييمل؛ طليل وييفة التقييم   منظومة األمم املتحدة الصا ر عـن وحـدة التفتـي     اريا األمم املتحدة املعين بال

ل؛ وتقيــيم هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة الصــا ر عــن شــبكة تقيــيم أ ال املنظمــام    JIU/REP/2014/6املشــتركة م
 املتعد ة األ را .
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  (٢٠١7اهلدف )حبلول عام  ٢٠١٤ ٢٠١٣ 
 التقييم العام )النسبة املئوية( الوصف مؤشر األداء الرئيسي

نســبة التقييمــام الــيت حصــلت   جو ة التقييمام      
 “مرض أو أعل ”عل   رجة 

 أجنز 100,0 100,0 ٨5,0

ــن    ــرم عـ ــيت نشـ ــام الـ التقييمـ
 ريــا نظــام املســاللة ومتابعــة     
ــ    ــام علـــ ــتادام التقييمـــ ااـــ

 الصعيد العامل 

ــام الــيت     ــبة املئويــة للتقييم النس
 أجنـــزم ونشــــرم عــــ  نظــــام 
املســـــاللة ومتابعـــــة ااـــــتادام 
 التقييمام عل  الصعيد العامل 

 أجنز 100,0 100,0 100,0

ــام  ــة نظــــ ر و  اى ارة املقدمــــ
املســـــاللة ومتابعـــــة ااـــــتادام 
 التقييمام عل  الصعيد العامل 

النســـبة املئويـــة لتقـــارير التقيـــيم 
الـــيت قـــدمت مشـــفوعة بـــر و   
اى ارة   نظــــــــام املســــــــاللة   

ــتادام ال  ــة ااـ ــام ومتابعـ تقييمـ
 عل  الصعيد العامل 

ــة إىل  100,0 ٨6,0 ٨5,0 حباجـــــــــــ
 طسني

النســبة املئويــة ملــا رــري تنفيــذ    تنفيذ ر و  اى ارة
من اىجرالام الرجليسية الوار ة 

   ر و  اى ارة

ــة إىل  90,0 ٨3,0 0,٨٨ حباجـــــــــــ
 طسني

ــذم   تتطية التقييم ــيت نفـ ــب الـ ــا  املكاتـ تقييمـ
ــل منـــــذ     ــ  األقـــ ــدا علـــ واحـــ

 2011 عام

ــة إىل  100,0 0,6٨ 67,0 حباجـــــــــــ
 طسني

 
 .النظام العامل  لإلشرا  عل  التقييم طاملصدر 

 يشمل أيضا امليزانية املؤاسية. 2014الرقم املس ل لعام  مأل 
 .2014يشأل إىل عد  التقييمام اليت اكتملت واعتمدم مقابل  مو  عد  التقييمام املقررة   عام  مبل 
 
عــال ، أنــه علــ  الــر م مــن كــون أربعــة مــن أتــل مثانيــة مــن    أ 1يتــبني مــن اجلــدول   - 9

اهنـا  أربعـة مؤشـرام أ ـر  طتـا  إىل       ،مؤشرام األ ال الرجليسية قـد أجنـزم أو قيـد التنفيـذ    
 .مزيد من التحسني. وير  أ نا  طليل مفصل لكل مؤشر من مؤشرام األ ال الرجليسية

 
 ط املوار  املالية1مؤشر األ ال الرجليس    

  املاجلة من ميزانية هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة     3ت  ايااة التقييم بااتثمار نسبة تو - 10
  مهمـة التقيــيم. ور ــم أنـه مــن املــرجَّت أن يتفـاوم ح ــم املــوار  املسـتثمرة   التقيــيم كــل     
انة، يعط  مؤشر األ ال الرجليس  هذا   لة عامة عل   رجة ا لتزام املايل هليئـة األمـم املتحـدة    

 ل.2مرأة جتا  مهمة التقييم مانظر اجلدول لل
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 2اجلدول   
 2014و  2013نفقام مهمة التقييم   العامني   

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
 )أ(٢٠١٤ ٢٠١٣ 
 900 537 270 584 660 269  مو  نفقام هيئة األمم املتحدة للمرأة   

 163 917 5 396 576 3  مو  نفقام التقييم

 942 499 4 750 123 2 ييم املستقلمكتب التق

 221 417 1 729 226 1 التقييمام الالمركزية

 2,2 1,3  مو  نفقام التقييم مالنسبة املئويةل 

 
ااتالصــت شــعبة شــؤون اى ارة والتنظــيم الــرقم الــذي ميثــل نفقــام مكتــب التقيــيم املســتقل مــن      طاملصدر 

ل،   حـني قـام مكتـب التقيـيم املسـتقل      ATLASم بر يام اجلـ  اةطـ  املضـبو ة اليا/نظـام أ لـس     
 بت ميع األرقام املتعلقة بالتقييمام الالمركزية بنال عل  املد الم املقدمة من املكاتب امليدانية.

 أيضا امليزانية املؤاسية. 2014يشمل الرقم لعام  مأل 
 

م املتحــدة   املاجلــة مــن  مــو  نفقــام هيئــة األمــ  2.2، مت ااــتثمار 2014و  عــام  - 11
  املاجلة مـن املـوار     76للمرأة   مهمة التقييم. وشكلت نفقام مكتب التقييم املستقل نسبة 

  املاجلـة منـها بالتقييمـام الالمركزيـة،      24املستثمرة   مهمة التقيـيم،   حـني تعلقـت نسـبة     
 ويشمل ذل  الشعب املوجو ة   املقر.

حدة للمـرأة املـوار  املسـتثمرة   مهمـة التقيـيم زيـا ة       ، زا م هيئة األمم املت2014و  عام  - 12
. ومثـل  2014   املاجلـة   عـام   2.2إىل  2013  املاجلـة   عـام    1.3ملحوية، حيث راعتـها مـن   

   املاجلة واملنصور عليه   ايااة التقييم. 3ذل   طوة إرابية لو طقيا اهلد  البالغ 
 

 شريةط املوار  الب2مؤشر األ ال الرجليس    
منـهم عـاملون    9مويفـاط   16، كان مكتب التقييم املستقل مؤلفا مـن  2014  عام  - 13

أ صاجلي  تقيـيم   كـل مكتـب إقليمـ ، ومويـف اـين مبتـدئ   منطقـة شـرم           6  املقر، و 
أاريقيا واجلنوب األاريق . وأ صاجليو التقييم اىقليميـون هـم مويفـون تـابعون ملكتـب التقيـيم       

شــرهم   املكاتــب اىقليميــة ويكونــون مســؤولني مباشــرة أمــام مــدير مكتــب املســتقل رــري ن
التقييم املستقل. واعت  ااتعراض األقران الذي أجرا  اريا األمم املتحـدة املعـين بـالتقييم ذلـ      

 الترتيب مماراة إرابية لتعزيز نزاهة التقييمام الالمركزية ومصداقيتها وجو هتا.
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للمكاتــب الــيت قامــت بتعــيني مويــف أو جهــة تنســيا للرتــد   وبلتــت النســبة املئويــة - 14
. وعل  الـر م مـن أن هـذا    2013  املاجلة   عام  ٨3  املاجلة باملقارنة مع نسبة  9٨والتقييم 

تطــور إرــاغ للتايــة، امــن املهــم تســلي  الضــول علــ  أن  البيــة مكاتــب هيئــة األمــم املتحــدة    
تعتمــد علــ  جهــام التنســيا للرتــد والتقيــيم، األمــر    املاجلــة منــها،   تــزال  71للمــرأة، أو 

ل. وباىضااة إىل ذلـ ، وبسـبب   1الذي يؤ ي إىل قيام املويفني بة وار متعد ة مانظر الشكل 
التتألام املتكررة   تعيني جهام التنسيا املعنية بالرتد والتقييم، يلـزم ا اـتثمار املسـتمر      

 تنمية القدرام عل  الصعيد القطري.
 

 1لشكل ا  
 املوار  البشرية املاصصة للمويفني/جهام التنسيا    ال الرتد والتقييم حبسب املنطقة  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 .النظام العامل  لإلشرا  عل  التقييم طاملصدر 

 
 ط نطام تتطية التقييمام وأنواعها3مؤشر األ ال الرجليس    

م تشتر  أن رري تقيـيم مـا   يقـل عـن ثلـث إفـايل       عل  الر م من أن ايااة التقيي - 15
  املاجلـة مـن    32حااظة املكتب  الل اتـرة تسـ يل املالحظـام ا اـتراتي ية، ر تقـم نسـبة       

ل. وأاــهمت املــوار  اةــدو ة  2مانظــر الشــكل  2011املكاتــب بــ جرال أي تقيــيم منــذ عــام  
ــة علــ  إ ارة عمليــام    ــتتأل املتكــرر     املتاحــة، وضــعف قــدرام املكاتــب القطري ــيم، وال التقي

  يوجد مويف أو جهة 
 تنسيا للرتد والتقييم
 جهة تنسيا للرتد والتقييم

 للرتد والتقييم مويف
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جهام تنسيا الرتد والتقييم، وكذل  تةجيل التقييمام اةارجية املستقلة املقررة أو إلتايهـا  
أو طويلها   بعض احلا م إىل عمليـام ااـتعراض  ا لـ ،   بـ ل التقـدم اةـرز   تواـيع        

 .نطام تتطية التقييمام
 2الشكل   

 2012-2011املنطقة، للفترة نطام تتطية التقييمام حسب   

       
 .النظام العامل  لإلشرا  عل  التقييم طاملصدر 
 

ــام     - 16 ــت   ع ــيت أجري ــام ال ــدرم التقييم ــتويام     2014ق ــ  مس ــازام عل ــة اىجن اعالي
  املاجلة منها عل  مستو  النـواتج،   حـني كـان تقيـيم      71خمتلفةط اقد جر  تقييم إجنازام 

ــازام    ــز التالبيــة          29اىجن ــال تركي ــ  مســتو  املارجــام. ويعكــس   ــها عل ــة من  املاجل
العظم  من التقييمام أاية تقييم نواتج اىجناز، وهو ما يشكل تطـورا إرابيـا    عـم اى ارة    

 القاجلمة عل  النتاجلج.
 

 ط معدل تنفيذ التقييمام املقررة4مؤشر األ ال الرجليس    
   74  هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة كـان       2014ام من أتل التقييمـام املقـررة لعـ    - 17

  املاجلــةل. وبلــغ  مــو   34  املاجلــة، وبــدأ تنفيــذ  40املاجلــة منــها قيــد التنفيــذ مأجنــزم نســبة 
  املاجلـة   24  املاجلة ر يبدأ تنفيـذها و   2  املاجلة م 26التقييمام املقررة  أل املنفذة ما نسبته 

  املاجلــة  55ل. واخنفـض عـد  التقييمـام املن ـزة مـن      3شـكل  ألتيـت و/أو تةجلـتل مانظـر ال   
 .2014  املاجلة عام  40إىل  2013عام 
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ر تقييمام  الل املكاتب اليت ر جت
 ل2014-2011السنوام األربع األ ألة م

 عل  واحدا تقييما أجرم اليت املكاتب 
 األ ألة األربع السنوام  الل األقل

 ل2014-2011م
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وكانـت األاـباب الرجليسـية املبلــغ عنـها للتـة ر   إجنــاز التقييمـام املقـررة أو إلتاجلهــا         - 1٨
تةجيلها ه  عدم كفاية التمويل املاصـص للتقييمـام، وضـعف نوعيـة عمـل ا اتشـاريني        أو
التة   التاطي  والتة ر   بدل عمليام التقييم. ونظـرا للـتتأل املتكـرر   جهـام تنسـيا      واملب

ــيم أو رتــدها  اجلمــا علــ  لــو منــه     نظــام       ــيم، ر رــر تنفيــذ  طــ  التقي الرتــد والتقي
 املساللة ومتابعة ااتادام التقييمام عل  الصعيد العامل .  

 3الشكل   
 2014معدل تنفيذ النواتج،   

 
 
 
 
 
 
 .النظام العامل  لإلشرا  عل  التقييم طاملصدر 
 

 ط جو ة تقارير التقييم5مؤشر األ ال الرجليس    
أتدر تقييم نوعية التقييمام الذي نفذ  مقيم  ارج  مستقل   إ ار النظـام العـامل     - 19

أجنـزم   عـام    لفحص وطليل تقارير التقييمام تقـديرا لل ـو ة العامـة جلميـع التقييمـام الـيت      
   2٨.5، و “جيــد جــدا”  املاجلــة مــن تقــارير التقيــيم  ســتو   43. وقــدر التقيــيم 2014

ل. وكـان  4مانظـر الشـكل    “مـرض ”اجلـة  سـتو      امل 2٨.5و “ جيـد ”املاجلة منها  سـتو   
 تعيني أ صاجليني للتقييم اىقليم    كل منطقة من املنـا ا، وبـدل تنفيـذ النظـام املتعلـا  عـايأل      
وكفالة جو ة التقييم، واز يا  التركيز عل  النواتج بالنسبة ملعظم التقييمام، عوامـل أاـهمت   
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  طسني النوعية العامة لتقارير التقييم. وأتدر تقييم اعالية التنميـة الـذي كلتفـت بـه حكومتـا      
يهـر التقيـيم   كندا وهولندا بدور  تقديرا للتقييمام اليت أ ارهتـا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة. وأ     
 بوجه عام نتاجلج مماثلة لتقييم نوعية التقييمام الذي نفذ  مكتب التقييم املستقل.

  املاجلة من التقييمام اليت أ ارهتـا املكاتـب    35وعل  الر م من ذل ، وجد أن نسبة  - 20
، وحباجــة إىل طســني مــن أجــل تلبيــة “مرضــية”ل كانــت 17تقييمــام مــن أتــل  6امليدانيــة م
ريا األمم املتحدة املعين بالتقييم، و  ايما من حيـث تقـدإل الوتـف الكامـل للسـيام      معايأل ا

واملوضو  واجلهام املعنية واأل القيام وإ ار املعاينة. وعل  الر م من أن  طـة العمـل علـ     
، “مسـتواية للمتطلبـام  ”نطام املنظومـة بشـةن املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة وجـدم         

  “ ااـتيفال املتطلبـام وجتاوزهـا   ”  املاجلة من التقارير عل  تقـدير   10ة طصل او  نسب ر
أما النسـبة املتبقيـة مـن التقـارير البالتـة      “. مستواية للمتطلبام”  املاجلة  42حني كانت نسبة 

وهــذا يعــين أن “. ر تســتو  املتطلبــام”أو “ كــا م تســتو  املتطلبــام”  املاجلــة اقــد  3٨
  يزال  أل ممتثل بالكامل ةطة العمـل علـ  نطـام املنظومـة. ويسـتدع       ا بنصف التقارير تقري

ذلــ  مواتــلة أنشــطة اىشــرا  املنــه   واملســاعدة التقنيــة وتنميــة القــدرام    ــال التقيــيم 
 املراع  للمنظور اجلنسال و  ايما عل  املستو  الالمركزي.

 
 4الشكل 

 2014جو ة التقييمام، لعام   

 
 
 
     
 .النظام العامل  لفحص وطليل تقارير التقييمام طاملصدر 
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ارتبطت نوعية التقارير بالنطام اجلترا  للتقيـيمط اكانـت معـد م التقييمـام العامليـة       - 21
هــ  األعلــ ، تليهــا التقييمــام اىقليميــة   الو نيــة. وكــان هنــا  ارتبــا  قــوي بــني تقييمــام  

   املاجلـــة منـــها علـــ  تقـــدير جيـــد   ٨6ذ حصـــلت نســـبة النـــواتج والتقـــارير عاليـــة اجلـــو ة، إ
وللمقارنــة، ر طصــل اــو  نســبة    املاجلــةل علــ  التــوايل. 50  املاجلــةل أو جيــد جــدا م 36م

   املاجلة من تقييمام مستو  املارجام عل  تقدير جيد أو أعل . 33
 

ة ومتابعـــة ط معـــدل عـــرض التقـــارير املن ـــزة   نظـــام املســـالل6مؤشــر األ ال الرجليســـ     
 ااتادام التقييمام عل  الصعيد العامل  

واقا ملقتضيام ايااـة التقيـيم، يتنتظـر مـن فيـع املكاتـب أن طم ـل علـ  موقـع نظـام            - 22
الـيت تقـوم    املساللة ومتابعة ااتادام التقييمام عل  الصـعيد العـامل  تقـاريَر التقييمـام النهاجليـة     

اـتة أاـابيع مـن ا نتـهال مـن إجنازهـا. وعلـ   ـرار         ب عدا ها ور و  اى ارة عليها    ضـون  
ــنم  الــذي لــوحع   العــام املاضــ ، حتم لــت نســبة     ــة مــن التقييمــام املن ــزة   100ال   املاجل

 وُأتيحت   ال  اجلمهور عليها من  الل النظام.
 

ــتادام  7مؤشـــر األ ال الرجليســـ     ط عـــرض ر و  اى ارة   نظـــام املســـاللة ومتابعـــة ااـ
 عل  الصعيد العامل  التقييمام 

تقتض  ايااة التقييم من إ ارة هيئة األمم املتحدة للمرأة أن تعد ر ا عل  كل عمليـة   -23
   ٨6ور م اى ارة علـ  مـا نسـبته     نظـام املسـاللة العـامل .    تقييم من زة وطم لـه علـ  موقـع   

تقييمـا، وهـو    21 ها والبـالغ عـد  املاجلة من التقييمام املن زة  الل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير،    
ل. ومــن 5  املاجلــة مانظــر الشــكل  ٨5الــيت بلتــت  2013يضــاه  النســبة املن ــزة   عــام  مــا

ريقيــا حققــت نســبة امتثــال تبلــغ  ناحيــة ثانيــة، جتــدر اىشــارة إىل أن فيــع املنــا ا بااــتثنال أا  
   املاجلة ايما يتعلا بر و  اى ارة. 100
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 5الشكل 
م املن زة مراقة بر و  اى ارة عليها   نظام املسـاللة ومتابعـة   معدل عرض تقارير التقيي  

 ااتادام التقييمام عل  الصعيد العامل  

 
 
 
 
   
 
 

 ط النظام العامل  للمساللة وتتب ع ااتادام التقييمام.املصدر
  

 ط حالة تنفيذ ما ور    ر و  اى ارة٨مؤشر األ ال الرجليس    
 املاجلـة مـن اىجـرالام املتفـا عليهـا   ر و  اى ارة قيـد التنفيـذط          ٨3كانت نسـبة   - 24

  املاجلة، وهو مـا ميثـل اخنفاضـا     46  املاجلة من اىجرالام وجار تنفيذ  37وقد ُأجنزم نسبة 
  املاجلـة   16  املاجلـة الـيت طققـت   العـام السـابا. ور يتشـر    إجنـاز         ٨٨ فيفا عن نسبة 

  املاجلـة املتبقيـة مـن     1كمـا ر يتحـد  موعـد يـاجل  بعـد ىجنـاز نسـبة         قيـة، من اىجـرالام املتب 
 ل.6اىجرالام الرجليسية مانظر الشكل 
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 6الشكل 
حالــة تنفيــذ ر و  اى ارة علــ  التقييمام/تنفيــذ اىجــرالام الرجليســية حســب املنطقــة،      

 2013 عام

 
 
 
 
      
 ع ااتادام التقييمام.النظام العامل  للمساللة وتتب  طاملصدر 
 

 التقييمام املؤاسية -بال  
، بــذل مكتــب التقيـيم املســتقل جهــو ا  اتـة لضــمان حســن توقيــت   2014  عـام   - 25

ــا وااــتادامها، باىضــااة إىل إ  ــال ابتكــارام        ــام املؤاســية وجو هت ــارير التقييم ــدإل تق تق
اسـيني يتعلقـان بالسـالم واألمـن     منه ية عليها. وقد م املكتب إىل اجمللس التنفيذي تقيـيمني مؤ 

ــل الت ميعـــ      ــااة إىل تقدميـــه التحليـ ــتركة، باىضـ ــتر  للـــ امج اجلنســـانية املشـ ــالتقييم املشـ وبـ
. وعرضـت التقـارير الثالثـة      2013للتقييمام اليت أ ارهتا هيئة األمم املتحدة للمرأة   عـام  

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة،      ــها هيئ ــيت حققت ــها اىجنــازام ال ــيت حباجــة    مل ــرزم اجملــا م ال وأب
 لتحسني، وأعدم توتيام أ ذهتا اى ارة العليا   ا عتبار.
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 إجرالام ر  د  موعد 
 ياجل  ىجنازها
 إجرالام ر يتشر    إجنازها
 إجرالام بدأ إجنازها
 إجرالام ُأجنزم
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ــام    - 26 ــة عـ ــول يايـ ــرة     2014وحبلـ ــية   الفتـ ــام املؤاسـ ــذ التقييمـ ــدل تنفيـ ــان معـ  ، كـ
، ُأجنـزم ثـال    3  املاجلـة. وحسـب مـا هـو مـبني   اجلـدول        100قد بلـغ   2014-2015

 .“قيد التنفيذ”وهنا  أربع عمليام  ؤاس  السبع املقررة،عمليام من عمليام التقييم امل
 

 3اجلدول 
 2015-2014حالة تنفيذ التقييمام املؤاسية املقررة، الفترة   

 معلومات إضافية احلالة مسّمى التقييم املؤسسي 
 عترض عل  اجمللس التنفيذي ُأجنز 2014التحليل الت ميع  لعام  - 1    
 عترض عل  اجمللس التنفيذي ُأجنز   ىاهام اهليئة   متكني املرأة اقتصا ياالتقييم املواضيع - 2
التقييم اةارج  ملهمة التقييم اليت تضطلع هبا هيئة األمم املتحدة  - 3

 للمرأة
 عترض عل  اجمللس التنفيذي ُأجنز

ايتعرض عل  اجمللس التنفيذي    ورته  ذقيد التنفي ااتعراض املساواة بني اجلنسني والتنمية   منظومة األمم املتحدة - 4
ل؛ و  1ماجلزل  2015السنوية لعام 

 ل2ماجلزل  2015 ورته العا ية الثانية لعام 
ايتعرض عل  اجمللس التنفيذي    ورته  قيد التنفيذ 2015التحليل الت ميع  لعام  - 5

 2015العا ية الثانية لعام 
رأة   تقدإل الدعم املعياري تقييم عمل هيئة األمم املتحدة للم - 6

 مألوما يرتب  به عل  الصعيد التنفيذي
ايتعرض عل  اجمللس التنفيذي    ورته  قيد التنفيذ

 2015العا ية الثانية لعام 
تقييم إاهام هيئة األمم املتحدة للمرأة   تنسيا األعمال املتعلقة  - 7

 ألمم املتحدةباملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  ا ل منظومة ا
ايتعرض عل  اجمللس التنفيذي    ورته  قيد التنفيذ

 2016العا ية األوىل لعام 
 

 أجر  مكتب  دمام الرقابة الدا لية هذا التقييم بالتعاون مع مكتب التقييم املستقل. مأل 
  

ــرة     - 27 ــ  للفتـــ ــيم املؤاســـ ــة التقيـــ ــت  طـــ ــة   2017-2014نتّقحـــ ــمان إمكانيـــ لضـــ
ــتنارة ــتعراض منت اا ــرأة للفتــرة        اا ــم املتحــدة للم ــة األم ــتراتي ية هليئ ــة ا ا ــدة للاط صــف امل
بالتقييمــام املؤاســية   الوقــت املنااــب. وجتس ــد التنقــيت أاااــا   تتــيأل     2014-2017

 ضـو  فيـع العناتـر     اجلدول الزمين للتقييمام املؤاسـية املقـررة، مـع مواتـلة العمـل  بـدأ      
 طـة التقيـيم    م  الل  ورة اةطـة ا اـتراتي ية. وتقتضـ    الرجليسية للاطة ا اتراتي ية للتقيي

، 2017بـد  مـن عـام     2016التع يل ب جناز تقييمني مؤاسيني   عـام   املؤاس  املستكملة
ويتعلا أحد التقييمني بالفعالية التنظيمية عل  الصعيدين القطري واىقليم ، ايما يتعلـا اخ ـر   

 تحدة للمرأة.بالشراكام ا اتراتي ية هليئة األمم امل
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 تعزيز ا بتكارام الرامية إىل تدعيم أاية التقييمام وجو هتا  
 لب التقرير الصا ر عن الل نة ا اتشارية العاملية املعنيـة بـالتقييم إىل مكتـب التقيـيم      - 2٨

املستقل ااتكشاَ  يج ومنه يام مبتكرة لتعزيز التقييمام املؤاسية. وأ  ل التقييم املتعلـا  
 املــرأة اقتصــا يا عــد ا مــن العناتــر املبتكــرة   جوانــب إ ارتــه وتصــميمه ومنه يتــه.  بــتمكني

وايمــا يتعلــا بــاى ارة، ا نــه باىضــااة إىل اليــام ضــمان النوعيــة املوجــو ة كاألارقــة املرجعيــة  
الدا ليــة واةارجيــة، تــوىل ثالثــة مستشــارين  ــارجيني مســتقلني التحقــا مــن نوعيــة املســاجلل  

يعية واملنه ية،   حني أشر  مويفـو مكتـب التقيـيم املسـتقل عـن كثـب علـ         الفنية واملواض
 فيع مراحل التقييم.

معيــار تقيـيم حمـد  ايمـا  ــص     أمـا ايمـا يتعلـا بتصـميم التقيــيم ومنه يتـه، قـد ُأ  ـل        - 29
املساواة بني اجلنسني، مع التركيز بشدة عل  تقييم النتاجلج عل  املستويام املعياري والتنسـيق   

املنظور اجلنسـال،   تصميم مراعاة التنفيذي، والرواب  ايما بينها. وأ  ل التقييم،  ا يتفا معو
أااليب تشاركية مبتكرة من قبيـل اىبـالا التعـاول عـن النتـاجلج وأشـر ة الفيـديو التشـاركية،         
ل مع ا اتنا    الوقت ذاته إىل أحد  البحو    اقتصا يام املسـاواة بـني اجلنسـني   طليـ    

 املساجلل الفنية املرتبطة بتمكني املرأة اقتصا يا.
 

 ااتادام التقييمام املؤاسية أل راض إحدا  التتيأل  
 عا التقرير الصا ر عن الل نة ا اتشارية العامليـة املعنيـة بـالتقييم هيئـةم األمـم املتحـدة        - 30

يم املستقل يكتفـ  بـ بالا   للمرأة إىل تعزيز ااتادام التقييم. وهلذا السبب، ر يعد مكتب التقي
اجمللس التنفيذي  عدل تنفيذ ر و  اى ارة عل  التقييمام املؤاسـية، بـل األهـم مـن ذلـ  أنـه       

يـتم إ  اهلـا علـ  ايااـام هيئـة األمـم املتحـدة         بدأ يتبلته أيضا بالتتيألام اليت أ  لـت، أو ر 
 ية   حدوثها.للمرأة وااتراتي ياهتا وممارااهتا اليت أاهمت التقييمام املؤاس

وقد ُأجنـز أول تقيـيم مؤاسـ  مواضـيع  ىاـهام هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة   إيـال            - 31
. و  كـانون األول/ يسـم    2013العنف ضـد املـرأة وعتـرض علـ  اجمللـس التنفيـذي   عـام        

  املاجلة من التوتـيام الصـا رة عـن التقيـيم إىل اختـاذ إجـرالامط        100، أاضت نسبة 2014
  املاجلـة مـن اىجـرالام وهـ       ٨1  املاجلة، ايمـا شتـر    إجنـاز نسـبة      19زم منها نسبة ُأجن
تزال قيد التنفيذ. واألهم من ذل  أن هـذا التقيـيم أاـهم   ثالثـة  ـا م رجليسـية متـو            

موضـع األولويـة بـةن     إحدا  تتيأل ايها. اةو ، وضـعت اهليئـة مسـةلة إيـال العنـف ضـد املـرأة       
ــام     إكهــد  حــد هتا  ــد ع ــا بع ــة مل ــة لطــة التنمي ــاجل    املناقشــام املتعلق ، ااــت ابة 2015ا

 ،للتوتية  واتلة تواأل إاهاماهتا الفنية وعملها املستند إىل األ لـة لـدعم تعزيـز األ ـر املعياريـة     



 UNW/2015/5 

 

16/34 15-06714 

 

وعملت عن كثب   الوقـت نفسـه مـع الشـعبة اىحصـاجلية التابعـة ى ارة الشـؤون ا قتصـا ية         
ــني الوكــا م املعــين باىحصــالام     وا جتماعيــ ــا اةــ ال املشــتر  ب ــة العامــة، واري ة   األمان
 لالتفام عل  مؤشرام لرتد هذا اهلد . اجلنسانية،

ثانيا، عززم اهليئة الرواب  اليت تعتمـدها ايمـا بـني العمـل املعيـاري والتنفيـذي املتعلـا         - 32
أل املزيــد مــن التوجيــه علــ  الصــعيدين  ب يــال العنــف ضــد املــرأة. و ــا يتفــا مــع التوتــية بتــوا  

تنفيـذي، أعـد  القسـم املعـين      عمـل  اىقليم  والقطري بشـةن كيفيـة ترفـة العمـل املعيـاري إىل     
  سةلة إيال العنف ضد املرأة مذكرام توجيهية بشةن كيفية تنفيـذ ا اـتنتاجام املتفـا عليهـا    

تيـام ومنعهـا والـيت اعتمـدهتا جلنـة      بالقضال عل  فيع أشكال العنف ضـد النسـال والف   واملتعلقة
، “أو ”، الفصــــــل E/2013/27وضــــــع املــــــرأة    ورهتــــــا الســــــابعة واةمســــــني مانظــــــر  

 ل.“ألف” الباب
ثالثا، أتـدرم التقييمـام توتـية حمـد ة تـدعو هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة إىل وضـع            - 33

ــام   ااــتراتي ية ىيــ  ــرأة. و  ع ــف ضــد امل ــو     2014ال العن ــة ااــتراتي ية تت ، وضــعت اهليئ
 ايتني، ااط مأل تواأل األاس لكفالة أن يسـو   ا ـل املؤاسـة وضـوإ بشـةن نقـا  التركيـز        
والتنسيا املتعلقة ب يال العنف ضـد املـرأة؛ مبل طديـد أولويـام املنظمـة ايمـا تضـطلع بـه مـن          

أة علــ  الصــعيد الفــين وعلــ  تــعيد السيااــام والــ امج،    عمــل علــ  إيــال العنــف ضــد املــر  
باىضااة إىل طديد العمليام الكفيلـة بضـمان إحـراز تقـدم   اجملـا م ا اـتراتي ية. ورـري        

 .2015  عام  حاليا ااتعراض مشرو  ا اتراتي ية، ومن املتوقع ا نتهال من إعدا  
 

 نظام التقييم الالمركزي -جيم  
  املاجلـة   90ع الطابع الالمركزي للمنظمة، تدير املكاتب امليدانية نسبة تفوم م متاشيا - 34

مــن التقييمــام الــيت تــدعمها هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة. ويعــد إجنــاز التقييمــام الالمركزيــة    
أاااــيا لتقيــيم املســاجلل الــيت تكتســ  أايــة علــ  الصــعيد ال نــا  ، ويــؤ ي ذلــ   ورا بــالغ     

أ لـة يسترشـد هبـا   اختـاذ قـرارام مسـتنألة و  إ ارة النتـاجلج. كمـا أن هـذ           األاية   تـواأل  
التقييمام تعزز الرقابة اى اريـة واةضـو  للمسـاللة أمـام األ ـرا  املعنيـة والشـركال، وتقـدم         
إاهامام هامة   إجناز التقييمام املؤاسـية وتقييمـام إ ـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة        

 اىااجلية.
 

 طسني التحّقا من جو ة التقييمام وتعزيز مصداقيتها وااتادامها نُظم  
لتعزيز مصـداقية التقييمـام وااـتادامها وطسـني التحقـا مـن جو هتـا علـ  املسـتو            - 35

الالمركزي، واتل مكتب التقييم املستقل تعزيز الياته للتحقا من اجلـو ة، وتعـاونم مـع شـعبة     

http://undocs.org/ar/E/2013/27
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أة واملكاتب اىقليمية من أجل تعزيز التاطي  ا اـتراتي    ال امج   هيئة األمم املتحدة للمر
وااتادام التقييمام. ويتم التحقا مـن جـو ة فيـع التقييمـام الالمركزيـة بااـتادام النظـام        

ــاإ التقييمــام    ــل تقــارير التقييمــام، وتتت   ــال  اجلمهــور علــ  نظــام    العــامل  لفحــص وطلي
مراقـة بـر و  اى ارة عليهــا. و     لصـعيد العـامل ،  املسـاللة ومتابعـة ااـتادام التقييمـام علــ  ا    

ــل تقــارير     2014عــام  ــيم املســتقل،   إ ــار النظــام العــامل  لفحــص وطلي ، أجنــز مكتــب التقي
، وقـدم تعليقـام   2013التقييمام، تقييما مستقال جلو ة فيع تقـارير التقيـيم املن ـزة   عـام     

ــا عـــد       ســـني جـــو ة التقييمـــام املقبلـــة    ط مكتبـــا بشـــةن أاـــاليب   24عمليـــة إارا يـــة ملـ
 ااجلدهتا. ومد 
جـر  تعزيـز    ولتعزيز الشفااية وتيسأل املساللة اى ارية وطسـني ااـتادام التقييمـام،    - 36

لزيــا ة  الســمام  زيــد مــن نظــام املســاللة ومتابعــة ااــتادام التقييمــام علــ  الصــعيد العــامل   
يتضمنها النظام العـامل  لفحـص وطليـل     ااجلدته. االنظام يضم اخن وييفة ااتعراض اجلو ة اليت

اعاليـة   تقارير التقييمام، ومت وتُله بالبوابة اىلكترونية لتقيـيم املسـاواة بـني اجلنسـني. ولتعزيـز     
إىل اهليكـل األاااـ  لتكنولوجيـا املعلومـام      النظام من حيث التكلفـة، نتقـل هـذا النظـام أيضـا     

 هبيئة األمم املتحدة للمرأة. املتعلقة
لضمان أك  قدر مـن الوضـوإ بشـةن أ وار ومسـؤوليام كبـار املـديرين، ومـويف         و - 37

الرتــد والتقييم/املنســقني، واملــديرين املســؤولني عــن التقيــيم، ُأ  لــت تنقيحــام علــ  الفصــل  
هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة. و ـا يتفـا        وعمليـام  برامج الذي يتناول موضو  التقييم    ليل

العاملية ىجنـاز التقييمـام، وضـعت املكاتـب اىقليميـة بااـتثنال مكتـب         مع اةطة ا اتراتي ية
واحــد ااــتراتي يام إقليميــة للتقيــيم مــن  ــالل عمليــام تشــاورية، مســتندة إىل ا حتياجــام  

 .ل3ماألولويام اىقليمية بالتحديدو
و  تــزال  طــ  التقيــيم الالمركــزي تشــكل جــزلا   يت ــزأ مــن عمليــام التاطــي     - 3٨
مكتبـا مـن املكاتـب     20، أعـد  2014ااقة عل  الصعيدين القطري واىقليمـ . افـ  عـام    واملو

امليدانية  ط  تقييم  مركزي جديدة حمد ة التكلفة ومتعد ة السـنوام متسـقة مـع مـذكراهتا     
ا اـتراتي ية، بينمـا أ  لـت عـدة مكاتـب أ ـر  مـا يلـزم مـن تنقيحـام علـ  مـا لـديها مــن              

ملستقل  عما مكثفا   فيع مراحل عملية التاطـي ، إضـااة إىل    ط . وقدم مكتب التقييم ا
الـوار ة   النتاجلج للتقييم، والفرو  ذام الصلة بـالتقييم  أ ر بقابلية إاهامام   األبواب املتعلقة
   املذكرام ا اتراتي ية.

__________ 

ــة ا قتصــا ية        ل3م  ــة الل ن ــن منطق ــيم اىقليمــ  املســؤول ع ــدأ أ صــاجل  التقي ــه   كــانون األول/  ب ــا عمل  ألاريقي
 .2015. واتوضع ا اتراتي ية اىقليمية للتقييم وتتعتمد   عام 2014  يسم 
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    ال التقييمام الدا لية  تنمية القدرة  
ــيم املســتقل واملكاتــ   - 39 ــذل جهــو  متضــاارة لتحســني   واتــل مكتــب التقي ــة ب ب اىقليمي

قدرام التقييم عل  الصعيدين اىقليم  والقطري. ومشل ما بذلو  من جهـو  تنظـيم منااـبام    
تعليميــة، وشــبكام للمماراــني، وحلقــام  رااــية عــن التقيــيم، وتــواأل  ــدمام مكتــب         

ــا   ــة. و  عـ ــتقين والرقـــاغ إىل املكاتـــب امليدانيـ ، تلقـــ  2014م املســـاعدة، وتقـــدإل الـــدعم الـ
 التقييم املراع  للمنظور اجلنسال وإ ارته وااتادامه. ختطي  مويفا التدريب بشةن 226
ــا ا با اــتفا ة مــن       - 40 ــع املن ونتّظمــت الســلة مــن احللقــام الدرااــية الشــبكية   في

التكنولوجيــام اجلديـــدة امليســـورة الكلفـــة. وقـــد عـــززم احللقـــام الدرااـــية الشـــبكية اهـــم  
 ســؤولني عــن الــ امج ومــويف  الرتــد والتقييم/املنســقني لــت وار واملســؤوليام   مــن امل 135

واملقتضيام الرجليسية لسيااة التقييم. وإضااة إىل ذل ، نتّظمت ات حلقـام   املتعلقة بالتقييم،
 رااية شبكية   منطقـة ااـيا واةـي  اهلـا ئ، وحلقـة واحـدة   األمـريكتني ومنطقـة البحـر          

عل  نشر نتاجلج التقييمام وتش يع زيا ة ااتادام النتـاجلج والتوتـيام.    كيزالكارييب، مع التر
وقدم مكتب التقييم املستقل أيضا التوجيه بشةن مهمة التقييم لفاجلدة املـويفني املنتـدبني حـديثا    

   املقر، وملويف  الرتد والتقييم عل  تعيد املكاتب القطرية.
إ ــار اجملــا م الرجليســية الــيت يقــدمون الــدعم   وقــدم أ صــاجليو التقيــيم اىقليميــون،    - 41
تقنيا ورقابيا إىل املكاتب امليدانية. ومشـل الـدعم التحقـا مـن جـو ة  طـ  التقيـيم          عما ايها،

ــ ال       ــار اةـ ــة، وا تيـ ــة والنهاجليـ ــيتتها املبدجليـ ــارير   تـ ــة والتقـ ــر املرجعيـ ــزي، واأل ـ الالمركـ
ااـــتادام نظـــام املســـاللة ومتابعـــة   ارة، وقـــارير التقيـــيم، ور و  اىا اتشـــاريني، وتعمـــيم ت

 ااتادام التقييمام عل  الصعيد العامل .  
وعــزز مكتـــب التقيــيم املســـتقل أيضــا نُظمـــه ى ارة املعــار   عمـــا ملهمــة التقيـــيم.       - 42

وواتــلت شـــبكة مماراــ  التقيـــيم العامليـــة املتاحــة علـــ  اىنترنـــت العمــل كمنتـــد  لتبـــا ل     
مويفـا   177يئة األمم املتحدة للمرأة. وبلغ عد  أعضال الشـبكة  املعلومام ايما بني مويف  ه

  املاجلة عن العام السـابا. وبـدأ إتـدار     24عل  الصعيد العامل ، وهو ما يشكل زيا ة قدرها 
نشرة إ باريـة إلكترونيـة جديـدة هبـد  إبقـال مـويف  هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وشـركاجلها            

ر مـا  موعـه اـت نشـرام إ باريـة حـ  اخن، عتم مـت        تد عل  ا ال  بقضايا التقييم. وقد
 عل  نطام وااع  ا ل املنظمة وعل  الشركال.

و  حني ُأحرز تقـدم ملحـويف   تعزيـز قـدرام إجنـاز التقيـيم  ا ليـا،   يـزال هنـا            - 43
الكثأل مما يتعني القيام به. كما أكد ااـتعراض األقـران الـذي أجنـز  اريـا األمـم املتحـدة املعـين         

 بالتقييم أاية مواتلة تعزيز جو ة التقييمام الالمركزية ومصداقيتها ونزاهتها.
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 ااتقال الدروس من التقييم الالمركزي وااتادامه  
بذل مكتب التقيـيم املسـتقل جهـو ا متضـاارة لتعزيـز ااـتقال الـدروس مـن التقييمـام           - 44

تراتي ية وال  ــة. وأاــهمت الالمركزيــة وااــتادامها   توجيــه عمليــة اختــاذ القــرارام ا اــ 
شعبة ال امج ومكتب التقييم املستقل بانتظام   جلسام اـرم ااـتعراض األقـران للمـذكرام     
ــذكرام     ــدا  املـــــ ــام   إعـــــ ــتعانة بالتقييمـــــ ــا ة ا اـــــ ــدعوة إىل زيـــــ ــتراتي ية بالـــــ ا اـــــ

 اجلديدة. ا اتراتي ية
ــو   اتــة     - 45 ــيم الالمركــزي جه ــة التقي ــذلت   إ ــار مهم ــاجلج  لتيســ وبت أل ااــتادام نت

التقييمام. افـ  منطقـة شـرم أاريقيـا واجلنـوب األاريقـ  علـ  اـبيل املثـال، ااتترشـد بتقيـيم            
ــني        ــامج مشــتر  بشــةن املســاواة ب ــابوي   إعــدا  برن ــدعم اجلنســال املن ــز   زمب ــامج ال برن

نتـاجلج  اجلنسني وبرنامج مشتر  ا ر بشةن العنف اجلنسـال. وقـد ااـتعانت اجلهـام املالـة بال     
 اليت  لص إليها هذا التقييم   اختاذ القرارام بشةن مواتلة تقدإل الدعم إىل ال امج.

أمــا   منطقــة أوروبــا وااــيا الواــط ، اااــت ابة للتوتــية اةــد ة الــيت تــدرم عــن  - 46
بنال املساللة عن تنفيذ قـرارام  لـس    النسال يتواتْلن َعْبر الزناعامط”التقييم النهاجل  ملشرو  

، ل“2009م 1٨٨9ل، و 2009م 1٨٨٨ل، و 200٨م 1٨20ل، و 2000م 1325األمـــن 
ــة       ــب كازا ســتان املتعــد  األقطــار   إجــرال  رااــة    اجيكســتان ىعــدا   ل شــر  مكت
للــدعوة تســتند إىل األ لــة للتصــدي للــزوا  املبكــر بوتــفه انتــهاكا حلقــوم املــرأة. وااتترشــد    

من ال نامج. كما أاض  التقييم نفسـه إىل الشـرو    تقـدإل    بالدرااة   إعدا  املرحلة املقبلة 
تدريب متاصص   الواا ة املراعية لالعتبـارام اجلنسـانية   املنازعـام بشـةن إ ارة املـوار       

ــة  ”الطبيعيــة وااــتادامها   املعــابر احلدو يــة. و عــم تقيــيم مبــا رة    ــز السيااــام املراعي تعزي
طديد اجملا م ال نا ية ذام األولويـة وأاضـ  إىل    “بلقانللمنظور اجلنسال   بلدان  رب ال

 املشرو . وضع إ ار حمكم لرتد األ ال يندر    إ ار املرحلة املقبلة من
برنـامج تـواأل مدينـة امنـة     ”و  األمريكتني ومنطقـة البحـر الكـارييب، ااـتتادم تقيـيم       - 47

زيـل لتحسـني خمطـ  املرحلـة املقبلـة مـن       الذي أجنز  املكتب القطري   ال ا “للنسال والفتيام
ال نامج وتنفيذ . ونتي ة لذل ، أوىل ال نامج اجلديد األولوية لتنفيذ  طـة جديـدة للم ـالس    

 البلدية بوتفها الية لتنفيذ القانون اةل  املتعلا ب يال العنف ضد املرأة.
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 ظومة األمم املتحدةتنسيا التقييم املراع  للمنظور اجلنسال عل  نطام من - ثالثا 
ــراض      2014  عــام  - 4٨ ــه أل  ــذي تقدم ــدعم ال ــم املتحــدة للمــرأة ال ــة األم ، كثفــت هيئ

التنسيا عل  نطام املنظومة بشةن التقييم املراع  للمنظور اجلنسال، وذل  أاااـا مـن  ـالل    
 اجملا م اةمسة املبينة أ نا .

 
 ىقليمية املعنية بالتقييماريا األمم املتحدة وأارقة األمم املتحدة ا - ألف 

واتلت هيئة األمم املتحدة للمرأة تقـدإل الـدعم القـوي والقيـا ة ألنشـطة اريـا األمـم         - 49
، شــتل مــدير مكتــب التقيــيم املســتقل منصــب ناجلــب 2014املتحــدة املعــين بــالتقييم. و  عــام 

تتمثل   تعزيز الشـراكة  الرجليس   اريا األمم املتحدة املعين بالتقييم، وُأنيطت به و ية حمد ة 
  أواــا  التقيــيم العامليــة. وباىضــااة إىل ذلــ ، شــار  مكتــب التقيــيم   ا اــتراتي ية للفريــا

املســتقل وأاــهم إاــهاما كــبألا   اجملــا م ا اــتراتي ية الرجليســية األ ــر . واــاهم املكتــب  
ــة      ــة العام ــرار اجلمعي ــيت أاضــت إىل اعتمــا  ق ــال ’’شــةن ب 67/237كــذل    املناقشــام ال بن

 ‘‘.  القدرة عل  تقييم األنشطة اىااجلية عل  الصعيد القطري
قيــام مكتــب التقيــيم املســتقل، بــدور راجلــد   وضــع الوثيقــة التوجيهيــة   وباىضــااة إىل - 50

إ ما  حقوم اىنسـان واملسـاواة بـني اجلنسـني       ”لفريا األمم املتحدة املعين بالتقييم املعنونة 
ومشــاركته    ،‘‘اريــا األمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم     عمليــام التقيــيم لتحقيــا توجيهــام    

تعزيــز   ريــا األمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم، اــاعد املكتــب علــ         األهــدا  ا اــتراتي ية لف  
الشراكام واملوار  من أجل طقيا أقص  قدر من العمل املشتر  الرامـ  إىل تعزيـز التقييمـام    

 املراعية للمنظور اجلنسال   عمل وكا م األمم املتحدة واجلهام املعنية اةارجية.
أة نشطة   شبكام ومنابر التقيـيم   األمـم املتحـدة،    ويّلـت هيئة األمم املتحدة للمر - 51

 مـن حيـث تقيـيم    هبد  تعزيز التقييمام املراعية للمنظور اجلنسال وا تسام   األمم املتحدة
وواتـلت هيئـة    .مهارام ومعار  مويف  األمم املتحدة امليدانيني املتعلقـة بـالتقييم وتطويرهـا   

ويّلت عضوا نشطا   أارقـة األمـم املتحـدة اىقليميـة املعنيـة      األمم املتحدة للمرأة تواأل القيا ة 
بالتقييم   األمريكتني ومنطقة البحر الكارييب وشرم أاريقيا واجلنوب األاريقـ  ومنطقـة ااـيا    

هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ويس ــرم املناقشــام ا ئ. و  الــدول العربيــة، أ لقــت واةــي  اهلــ
مشـتر  بـني الوكـا م مـع اـتة مـن وكـا م األمـم املتحـدة           بشةن إنشال اريا تقييم إقليمـ  

مويفــا مــن مــويف  األمــم  164تــدريب أكثــر مــن  الشــقيقة. وبفضــل هــذ  األنشــطة، أمكــن
 املتحدة والشركال اخ رين.
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  طة العمل عل  نطام املنظومة بشةن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة - بال 
لعمل املوضوعة عل  نطـام منظومـة األمـم املتحـدة بشـةن      يتمثل اهلد  األمس  ةطة ا - 52

مؤشــر األ ال املتعلــا بتقيــيم املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة   أن تفــ  كيانــام منظومــة  
األمم املتحدة كااة باملتطلبـام املتعلقـة بـ  را  املسـاواة بـني اجلنسـني   عمليـام التقيـيم الـيت          

قيااــا هبــذا املؤش ــر   ريــب املنه يــة األتــلية لتقــدإل التقــارير رريهــا كــل منــها. وااــتنا ا إىل جت 
ونتاجلج الدرااة ا اتقصـاجلية العامليـة الـيت ُأجريـت جلهـام التنسـيا املعنيـة بتقيـيم  طـة العمـل           

راجعـت ارقـة عمـل تابعـة لفريـا األمـم        ،أعدم التقـارير  عل  نطام املنظومة   الكيانام اليت
ألول  هيئة األمم املتحـدة للمـرأة املالحظـة التقنيـة واـ ل اىجنـاز       املتحدة املعين بالتقييم بقيا ة

  طة عمل عل  نطام املنظومة.
كيانا مـن كيانـام األمـم املتحـدة الـيت       62كيانا من أتل  16، أبلغ 2014و  عام  - 53

قدمت تقارير، بةن املؤشر   ينطبا عليها، إما بسـبب عـدم إجـرال الكيـان ألي تقيـيم أو أليـا       
قيااـا هبـذا    كيانـا مـن الكيانـام الـيت قـدمت تقـارير       46كن لديها وييفة تقييم. ومن بني ر ت

  املاجلـة منـها    41وأاـا م نسـبة    “تستو  املتطّلبـام ”  املاجلة بةيا  46املؤشر، أاا م نسبة 
. “ر تسـتو  املتطلبـام  ”  املاجلة منها بةيا  9وأاا م نسبة  “تكا  تستو  املتطلبام”بةيا 
. وبصورة عامـة، اعتتـ  مؤش ـر    “جتاوزم املتطلبام”  املاجلة منها بةيا  2 تفد او  نسبة ور
ــيم أ ال ــني       تقي ــة إ مــا  املســاواة ب ــة بةاي ــة للتوعي ــ  نطــام املنظومــة أ اة قوي  طــة العمــل عل

 اجلنسني   التقييمام اليت جتريها خمتلف كيانام األمم املتحدة.
 طـة العمـل    تقيـيم  ملستقل  ابعا مؤاسيا عل  مؤشـر أ ال وقد أضف  مكتب التقييم ا - 54

عل  نطام املنظومة عن  ريا إ ماجه   النظام العامل  لفحص وطليل تقـارير التقييمـام. و    
اةاتـة  ؤشـر أ ال   “ تسـتو  املتطلبـام  ”، أاا م هيئة األمم املتحدة للمرأة بةيـا  2014عام 

لـ  نطـام املنظومـة، بنـالى علـ  تقيـيم  ـارج  مسـتقل         التقييم املتصل لطة العمل املوضـوعة ع 
 ضعت له فيع عمليام التقيـيم علـ  الصـعيدين املؤاسـ  والالمركـزي هليئـة األمـم املتحـدة         

 للمرأة.
 

 التقييم املستقل عل  نطام املنظومة - جيم 
ــا     2013  عــام  - 55 ــدا لسيااــام الشــراكة يتعل ــة العامــة إ ــارا جدي ، اعتمــدم اجلمعي

تقييمام مستقلة عل  نطام املنظومة لتنشطة التنفيذية اليت تضـطلع هبـا منظومـة األمـم      ب جرال
ل. وُأنشئت الية تنسيا مؤقتة مؤلفة من وحـدة  6٨/229املتحدة من أجل التنمية مانظر القرار 

التفتي  املشتركة واريا األمم املتحدة املعين بالتقييم ومكتب تنسيا الشـؤون اىنسـانية وإ ارة   
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ــة العامــة، لــد  اعتما هــا هــذ  السيااــة،     الشــ ــة. وقــررم اجلمعي ؤون ا قتصــا ية وا جتماعي
التقيـيم ا اتعراضـ  التـوليف  لتقييمـام إ ـار      ”التكليف ب جرال تقييمني مسـتقلني اـوذجينيط   

عمل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اىااجليـة مـع التركيـز بشـكل  ـار علـ  القضـال علـ  الفقـر،             
ــة   تعزيــز القــدرام الو نيــة    ــال التحليــل    وتقيــيم إاــهام منظو مــة األمــم املتحــدة اىااجلي

،  تع  مكتب التقيـيم املسـتقل للمشـاركة    2014. و  أوا ر عام “اىحصاجل  وفع البيانام
   الية التنسيا املؤقتة وااهم   التوجيه العام ايها.

 
 املتحــــــدة  عــــــم التقييمــــــام املشــــــتركة وتقييمــــــام إ ــــــار عمــــــل األمــــــم   -  ال 

 للمساعدة اىااجلية
، نتّفـذ عـد  مـن ا بتكـارام مـن  ـالل عمليـة نشـر وتعزيـز ااـتادام           2014  عام  - 56

التقييم املشتر  لل امج املشتركة بشةن املساواة بـني اجلنسـني الـذي ُأجـري بتكليـف مـن هيئـة        
حـدة اىاـاجل  وتـندوم    األمم املتحدة للمرأة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األمم املت

األمــم املتحــدة للســكان وتــندوم طقيــا األهــدا  اىااجليــة لتلفيــة بالشــراكة مــع حكــوميت     
النــرويج وإاــبانيا. وللمــرة األوىل، نتّظمــت  ورة  ــأل رمسيــة للم لــس التنفيــذي مشــتركة بــني 

األمـم املتحـدة   هيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األمم املتحدة اىااجل  واليونيسيف وتندوم 
للسكان وقد م مديرو مكاتب التقييم   الكيانام األربعة نتاجلج التقيـيم بشـكل فـاع . وات بـع     
يج ابتكاري كذل    وضع ااـت ابة إ اريـة مشـتركة قـد مها بشـكل فـاع  كبـار املـديرين         

   كيانام األمم املتحدة األربعة    ورة اجمللس  أل الرمسية املشتركة.
اتعراض املعـين باملسـاواة بـني اجلنسـني هـو أول عمليـة مـن نوعهـا تقـي م األ ال            وا  - 57

 ال تعميم مراعاة املنظور اجلنسـال ونتـاجلج املسـاواة بـني اجلنسـني علـ  نطـام منظومـة األمـم          
املتحدة. وبالنظر إىل الشـركال الرجليسـيني   ا اـتعراض، الـذين يشـملون هيئـة األمـم املتحـدة         

ل، EvalPartners“ مإيفــال بــارتنرز ”يــا األمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم وشــراكة      للمــرأة، وار
ــة اجملــال      ــة، اتفســت التقــارير النهاجلي ــة املشــاركة   العملي و موعــة وااــعة مــن اجلهــام املعني
ىجرال مناقشام فاعيـة بشـةن الـدروس املسـتفا ة واملماراـام اجليـدة والتحـديام والفـرر         

  ال والنتاجلج    ال املساواة بني اجلنسني.الرامية إىل طسني األ
و  إ ار األارقة اىقليمية املعنية بالتقييم، قد مت هيئة األمم املتحـدة للمـرأة اةـدمام     - 5٨

 التقنية وا اتشارية إىل مثال عمليام تقييم ى ـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اىااجليـة        
ــا ئ واأل   ــي  اهلـ ــيا واةـ ــا ا،   ااـ ــارييب  منـ ــر الكـ ــة البحـ ــريكتني ومنطقـ ــا   مـ ــرم أاريقيـ وشـ

 األاريق . واجلنوب
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 بوابة تقييم املساواة بني اجلنسني - هال 
يّلت بوابة تقيـيم املسـاواة بـني اجلنسـني مـور ا لل هـام املعنيـة   هيئـة األمـم املتحـدة            - 59

م ذام األايــة الــيت للمــرأة   فيــع ألــال العــار واــاعدم   ربــ  األ لــة التقييميــة مــع اجملــا 
تقرير تقييم، مأي  411يتضمنها منها  عمل بي ني. ويوّار املوقع الشبك  إمكانية الوتول إىل 

ل، ويهد  إىل تبا ل األ لة التقييمية بشـةن مـا يصـلت    2013  املاجلة من عام  17بزيا ة قدرها 
مــن التقــارير تــر  مــن    املاجلــة 70ومــا   يصــلت لتحقيــا املســاواة بــني اجلنســني. و  حــني أن 

ــر    ــة     30منظومــة األمــم املتحــدة، ت ــة واملؤاســام الثناجلي ــها مــن األواــا  األكا ميي ــة من   املاجل
، ااــتقبل 2014واخليــام احلكوميــة الدوليــة واملصــار  اىااجليــة املتعــد ة األ ــرا . و  عــام  

ة   تقـارير التقيـيم   زاجلر. ومن أجل تعزيز ااتادام املعار  واأل ل 2 100املوقع الشبك  زهال 
 ، رمع ا اتعراض عن املساواة بني اجلنسني الدروس املستفا ة واملماراام اجليدة.411 الـ
 

 عــم القــدرام الو نيــة واىقليميــة    ــال التقيــيم املراعــ  لالعتبــارام  -رابعًا  
 اجلنسانية

 الدولية للتقييم السنة 2015تعزيز البيئة املواتية للتقييم من  الل إعالن انة  - ألف 
، الشــراكة العامليــة مــن أجــل تنميــة قــدرام التقيــيم   “إيفــال بــارتنرز”تتســم شــراكة   - 60

الو نية واليت تشار    قيا هتـا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة واملنظمـة الدوليـة للتعـاون    ـال          
جـرال تقييمـام   التقييم، بةيـا شـراكة وااـعة ومتنوعـة للـدعوة إىل هتيئـة بيئـام تفسـت اجملـال ى         
، وضـعت  2014مراعية للمنظور اجلنسال عل  الصعد الـدويل واىقليمـ  والـو ين. و  عـام     

السنة الدولية للتقيـيم وا حتفـال بـه،     2015ااتراتي ية ىعالن عام “ إيفال بارتنرز”شراكة 
 بتية تعزيز الطلب علـ  التقيـيم وااـتادامه عنـد وضـع السيااـام. ورح ـب األمـني العـام،           

اذار/مــارس  9 طابــه إىل اريــا األمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم  ــالل املنااــبة الــيت نتّظمــت    
 وليـة للتقيـيم، وذكـر أن التقيـيم اـيؤ ي  ورا       انة 2015  نيويور ، بتحديد عام  2015

رجليســيا   تنفيــذ  طــة التنميــة اجلديــدة   كــل مكــان وعلــ  كــل مســتو ، ويتقااــم اجلميــع  
ز التقييم بوتفه وييفة هامة. و  هذا السـيام، عقـد اريـا األمـم املتحـدة ثالثـة       مسؤولية تعزي

اجتماعام رايعة املستو    بانكو  ونيويور ، شد   ايها برملانيون أيضا عل  ضرورة تعزيـز  
احتفـا  بالسـنة الدوليـة     35، مـن املقـرر تنظـيم مـا   يقـل عـن       2015ثقااة التقييم. و  عام 

 ناابة عاملية   برملان نيبال.للتقييم، تتو   
بشةن بنال القـدرة علـ     69/237وباىضااة إىل ذل ، أتدرم اجلمعية العامة القرار  - 61

. ويكـرر  2014كـانون األول/ يسـم     19تقييم األنشطة اىااجليـة علـ  الصـعيد القطـري       
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قطـري ويـدعو كيانـام    القرار أايـة بنـال القـدرة علـ  تقيـيم األنشـطة اىااجليـة علـ  الصـعيد ال         
منظومــة األمــم املتحــدة اىااجليــة، بالتعــاون مــع أتــحاب املصــلحة الــو نيني والــدوليني، إىل أن 
تدعم، بنال عل  الطلب، اجلهـو  الراميـة إىل زيـا ة تعزيـز قـدرة الـدول األعضـال علـ  التقيـيم،          

 م.واقا لسياااهتا وأولوياهتا الو نية، مع ا عترا  بالسنة الدولية للتقيي
ولتعزيز الطلب الو ين عل  التقييم وااتادامه   وضـع السيااـام،  تعـ  ال ملـانيون      - 62

ــا ة   وهيئــة األمــم “ إيفــال بــارتنرز”شــراكة  إىل املشــاركة   تعزيــز بيئــة مواتيــة للتقيــيم. وبقي
املتحدة للمرأة وبـدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة اىاـاجل  ومصـر  التنميـة األاريقـ ، التقـت           

ــدورهم   وضــع السيااــام         ــا ب ــروا فاعي ــع ألــال العــار وأق ــانيني مــن في موعــة مــن ال مل
املستندة إىل األ لة، وقرروا إ الم منتـد  ال ملـانيني العـامل  مـن أجـل تقيـيم التنميـة وذلـ            

. 2015املزمـع تنظيمـه   برملـان نيبـال عـام      “ إيفـال بـارتنرز  ”أابو  التقييم العامل  لشـراكة  
وهيئة األمم املتحدة للمرأة ومصر  التنميـة األاريقـ    “ إيفال بارتنرز”اضطلعت شراكة وقد 

اـريقيني لتقيـيم التنميـة و موعـة ال ملانيـام        عم إنشـال شـبكة ال ملـانيني األ   أيضا بدور هام  
 للتقييم   منطقة الدول العربية.

وهيئـة األمـم   “ يفـال بـارتنرز  إ”و  هذا السيام، يصبت ال ملانيون، بدعم من شـراكة   - 63
املتحــدة للمــرأة،  عــاة أقويــال للتقيــيم املراعــ  للمنظــور اجلنســال. وقــد كفلــت مشــاركة هيئــة  
األمم املتحدة للمرأة إ را  منظور املساواة بني اجلنسني   منتديام التقيـيم ال ملانيـة اىقليميـة    

 ية.الثالثة القاجلمة   جنوب اايا و  أاريقيا والدول العرب
وبترض تواأل التوجيـه بشـةن اـبل إ را  مسـاجلل املسـاواة بـني اجلنسـني   ايااـام          - 64

وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة واملنظمـة       “إيفـال بـارتنرز  ”ونظم التقييم الو نية، نشرم شراكة 
الدوليــة للتعــاون    ــال التقيــيم،   شــراكة مــع اريــا األمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم املبــا ئ    

ايااــام التقيــيم الو نيــة أل ــراض التنميــة املســتدامة واملنصــفةط  ”توجيهيــة اجلديــدة املعنونــة ال
ــيم         ــم التقيـ ــام ونظـ ــة   السيااـ ــة ا جتماعيـ ــني والعدالـ ــني اجلنسـ ــاواة بـ ــا  املسـ ــبل إ مـ اـ

. ووج هت الوثيقة مداو م املشاورة اىقليمية بشةن ايااام التقييم الو نيـة الـيت   ل4م“الو نية
“ إيفـال بـارتنرز  ”نتد  ال ملانيني املعين بتقييم التنمية   جنـوب ااـيا   شـراكة مـع     نّظمها م

وهيئة األمم املتحدة للمرأة. ووضع برملانيون من البلدان الثمانية   جنـوب ااـيا  طـ  عمـل     
 لصيا ة ايااام تقييم و نية مراعية للمنظور اجلنسال.

 
__________ 

 http://c.ymcdn.com/sites/www.afrea.org/resource/resmgr/books/Nationalمتاإ عل  الراب  التايلط  ل4م 

EvaluationPolicies_w.pdf. 

http://c.ymcdn.com/sites/www.afrea.org/resource/resmgr/books/National
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 رال التقييمام وإ ارهتا وااتادامهاتعزيز القدرام املؤاسية عل   لب إج - بال 
منظمام التقييم املهين الطوعية هـ  اجلهـام ا اـتراتي ية املعنيـة بتعزيـز الطلـب والعـرض         - 65

وااتادام التقيـيم   تـناعة السيااـام علـ  الصـعيد اةلـ . وبعـد جنـاإ اجلولـة           املتعلقني بالتقييم
نظمــام التقيــيم املهــين الطوعيــة، أ لقــت شــراكة  األوىل مــن برنــامج الــدعم املتبــا ل بــني األقــران مل 

منظمـة  وعيـة و نيـة     23. ومّكـن ال نـامج   2014برنامج اجلولة الثانية   عام “ إيفال بارتنرز”
منظمام  وعية إقليمية من تعزيز قدراهتا املؤاسـية عـن  ريـا تبـا ل اةـ ام و عـم بعضـها         4 و

األاريقية وشبكة الرتد والتقييم والتنظيم   أمريكـا  بعضا. اعل  ابيل املثال، عملت رابطة التقييم 
 الالتينية ومنطقة البحر الكارييب معا من أجل تعزيز النتهج املت صلة بالسيام   عمليام التقييم.

مواجهــة ”، بقيــا ة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة     “إيفــال بــارتنرز ”وأ لقــت شــراكة   - 66
ــز األ  “التحــديام    ــال ا بتكــار  ــ     هبــد  حف ــب عل ــز الطل ــة إىل تعزي اكــار املبتكــرة الرامي

وتتمثـل إحـد  النتـاجلج       التقييمام املراعيـة للمنظـور اجلنسـال واملعـروض منـها وااـتادامها.      
شــكل ااــتراتي ية وضــعتها شــبكة الرتــد والتقيــيم والتنظــيم   أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر 

ا  املنظـور اجلنسـال   منظمـام التقيـيم املهـين      الكارييب وفعية التقييم األوروبية مـن أجـل إ مـ   
إيفـال  ”الطوعية. وأ ألا وليس ا را، قد مت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، بالتعـاون مـع شـراكة        

واملنظمة الدولية للتعاون    ـال التقيـيم وشـبكة الرتـد والتقيـيم والتنظـيم   أمريكـا        “ بارتنرز
م التقين لتعزيز قدرام التقييم املراعيـة للمنظـور اجلنسـال      الالتينية ومنطقة البحر الكارييب الدع

 نظم التقييم الو نية   بألو وكولومبيا واملكسي .
 

تعزيز القدرام الفر ية للمقيِّمني عل  إجرال تقييمام مفيدة وموثوم هبـا تراعـ     - جيم 
 ا عتبارام اجلنسانية

ة اعالة من حيث التكلفة، يس ـرم شـراكة   وهبد  تعزيز قدرام املقي مني التقنية بطريق - 67
ماي أم أنـد  ”التعّلم العامل  بشةن التقييم من  الل تطوير البوابة اىلكترونية “ إيفال بارتنرز”
ــدرام      My M&E“ مإي ــز ق ــار  يرمــ  إىل تعزي ل، وهــ  نظــام اــهل ا اــتعمال ى ارة املع

 تقييم الو نية.التقييم الو نية، وارعان ما أتبت اةور العامل  لقدرام ال
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 7الشكل   
 “إيفال بارتنرز”التابع لشراكة “ ماي أم أند إي”اجملمو  التراكم  لعد  زوار من    

 
 
 
 
 
 
 

 .2014ل، كانون األول/ يسم  My M&Eم “ماي أم أند إي” إحصاءات: املصدر
 

 ٨الشكل   
التــابع “ أنــد إي مــاي أم”اجملمــو  التراكمــ  لعــد  الصــفحام الــيت مت تزنيلــها مــن منــ      

 “إيفال بارتنرز”لشراكة 
 
 
 
 
 
 
 

 .2014، كانون األول/ يسم  “ماي أم أند إي” إحصاءات: املصدر
 

 2010زاجلـــر   عـــام  22 000وقـــد ارتفـــع اجملمـــو  التراكمـــ  لعـــد  الـــزوار مـــن   - 6٨
ل. 7بلـدا مانظـر الشـكل     16٨، مـوز عني علـ  أكثـر مـن     2014زاجلر   عام  605 000 إىل
 2 300 000إىل  2010تـفحة   عـام    76 000عد  الصفحام اليت مت تزنيلها مـن   وزا 

 ل.٨مانظر الشكل  2014تفحة   عام 
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ــال       - 69 ــتراتي   والفعــ ــتادام ا اــ ــل ا اــ ــاجلج بفضــ ــ  النتــ ــل إىل تلــ ــد مت التوت ــ وقــ
كة للتكنولوجيام اجلديدة، و  ايما بدل الدورة التدريبية املفتوحـة الوااـعة النطـام علـ  شـب     

ــة   أوا ــر عــام    ــيم التنمي ــة عــام 2012اىنترنــت بشــةن تقي ، بلــغ اجملمــو  2014. و  ياي
بلـدا. و  حـني    17٨مشـار  مـن    21 000التراكم  لعد  املشاركني املسـ لني   الـدورة   

أن الدورة قد تممت   املقام األول للمقيِّمني   البلدان النامية، اقد اجتـذبت جو هتـا أيضـا    
  املاجلـة   70 من البلدان املتقدمة النموط اقد بلتت نسبة املشاركني من البلـدان الناميـة   املقيِّمني

  املاجلــة. وعلــ  الــر م مــن   30  حــني بلتــت نســبة املشــاركني مــن البلــدان املتقد مــة النمــو   
الشوا ل املتعلقة بب ل ا تصال ع  اىنترنت   أاريقيـا، كانـت أكـ   موعـة مشـاركني مـن       

  املاجلــة مــن  17  املاجلــة مــن األمــريكتني، و  30  املاجلــة مــن أاريقيــا، و  34نطقــةط تلــ  امل
   املاجلة من أوقيانوايا. 3  املاجلة من اايا، و  16أوروبا، و 

ومــن حيــث ا نتمــالام التنظيميــة، انتمــ  املشــاركون إىل منظمــام خمتلفــة األنــوا ط    - 70
  املاجلـة مـن    17   املاجلـة مـن احلكومـام، و    19 ، و  املاجلة من منظمام اجملتمـع املـدل   2٨

  املاجلــة مــن اجلامعــام   11   املاجلــة مــن القطــا  اةــار، و  16 كيانــام األمــم املتحــدة، و
 .“جهام أ ر ”  املاجلة طت مسم   9وور م النسبة املتبقية والبالتة 

الدرااــية  انيــة وثبتــت أن الــدورة اعالــة جــدا مــن حيــث التكلفــة. ومــع أن الــدورام  - 71
لـــو “ إيفـــال بـــارتنرز”للمشـــاركني، اقـــد بلتـــت التكلفـــة اىفاليـــة الـــيت تكبـــدهتا شـــراكة  

 و رام لكل مشار . إ  أن هذ  التكلفة تشمل التكلفـة املداوعـة مقـدما ىعـدا  برنـامج       5
ــتثنال التكــال         ــل، باا ــامج بالكام ــة الســنوية لتشــتيل ال ن ــغ التكلف ــرول. وتبل ــتعلم اىلكت يف ال

  و رام لكل مشار . 3املداوعة مقدما، ما مقدار  
 

ــا رة  - ال   ــدة     “ EvalGender”مب ــيم املراعــ  للمنظــور اجلنســالل شــراكة جدي مالتقي
 لتعزيــــــز الطلــــــب والعــــــرض وا اــــــتادام    ــــــال التقييمــــــام املراعيــــــة  

 للمنظور اجلنسال
، مـع زيـا ة   2015ة ملـا بعـد عـام      حني ينتقل العار إىل تنفيذ  طة التنمية املسـتدام  - 72

ل، 69/237التركيز عل  املسـاواة بـني اجلنسـني، واختـاذ اجلمعيـة العامـة لقـرار جديـد مالقـرار          
تلــوإ ارتــة  ــأل  ل،69/237 ــد ا أايــة تعزيــز قــدرام التقيــيم الو نيــة مالقــرار   تؤكــد ايــه

عــامل  واىقليمــ  علــ  الصــعد ال 2015ااــتنارة  طــة التنميــة ملــا بعــد عــام   مســبوقة لتحســني
 .املنظور اجلنسال تراع  بة لة تقييمية ذام مصداقية، والو ين
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ونظرا للتحدي اهلام الذي يواجه اجلهـو  الراميـة إىل تعزيـز القـدرام الو نيـة    ـال        - 73
تقييم السيااام وال امج املتعلقة باملساواة بـني اجلنسـني، وجهـت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة        

ــا رة  ــام     “sEvalPartner”ومب ــر ع ــيمل،   أوا  ــراب عــن   2014مشــركال التقي ــوة لإلع ،  ع
وهــ  شــراكة عامليــة جديــدة مكراــة للمســااة     ،“rEvalGende”ا هتمــام ب نشــال مبــا رة 

طقيا املساواة بني اجلنسني  راعاة املنظور اجلنسـال   السيااـام اىااجليـة مـن  ـالل التقيـيم       
 .املراع  للمنظور اجلنسال

وكالـة   16شـريكا،  ـا   ذلـ      33و   ضون بضعة أشهر، انضم إىل هذ  املبا رة  - 74
تابعة لتمم املتحدة ومصراان متعد ا األ ـرا ، لتنسـيا اجلهـو  ومضـاعفتها   تعزيـز التقيـيم       

عل  اىعالن رمسيا عـن بـدل تنفيـذ املبـا رة   أاـبو  التقيـيم        املراع  للمنظور اجلنسال واتتفا
   برملان نيبال. 2015عامل  املقرر عقد    عام ال
 

 2015برنامج عمل مكتب التقييم املستقل لعام  - امسا  
مـع ايااـة التقيـيم ويسـهم      2015يتماش  برنامج عمل مكتب التقييم املستقل لعـام   - 75

تي ية للفتـرة    اةطة ا اتراتي ية هليئة األمم املتحدة للمرأة. ويستند إىل  طة التقييم ا اـترا 
. ومتاشـيا مـع أ ـر التاطـي      2017-2014و طة التقييم املؤاسـ  للفتـرة    2014-2017

ا اــتراتي  ، ايواتــل مكتــب التقيــيم املســتقل العمــل    ــا م النتــاجلج الرجليســية األربعــة    
 أ نا . املبينة
 

 تنفيذ نظم اعالة للتقييم املؤاس  -ألف  
 ط، تقيــيمني مؤاســني رجليســيني اــا 2015عــام  اــي ري مكتــب التقيــيم املســتقل    - 76
تقييم عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة    ال الـدعم املعيـاري وعالقاهتـا التنفيذيـة بالتعـاون       مأل

مــع شــعبة التفتــي  والتقيــيم   مكتــب  ــدمام الرقابــة الدا ليــة و مبل تقيــيم مســااة هيئــة  
تحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة.       األمم املتحدة للمـرأة   تنسـيا منظومـة األمـم امل    

للتقيـيم املؤاسـ  والتقيـيم الالمركـزي اللـذين أ ارهتمـا        كما اـي ري طلـيال للبيانـام الفوقيـة    
. وإضـااة إىل ذلـ ، اـي ري إعـدا  الصـيتة النهاجليـة       2014هيئة األمم املتحدة للمرأة   عام 

سـاواة بـني اجلنسـني. ولتعزيـز ا اـتفا ة مـن       للعنصرين الثـال والثالـث لالاـتعراض املتعلـا بامل    
مكتــب التقيــيم املســتقل بقــوة علــ  تيســأل ااــتادام التقييمــام   التقييمــام املؤاســية، اــألكز

املؤاسية بااتكشا  ابل مبتكرة ىبالا خمتلف اجلهام املعنية   هيئة األمم املتحـدة للمـرأة   
 يام تقيــيم مبتكــرة ومراعيــة واجلهـام اةارجيــة، مــع ا اــتمرار   ااتكشــا  ووضــع منــه 

 للمنظور اجلنسال.
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 تنفيذ نظم   مركزية اعالة للتقييم املؤاس  -بال  
ــيم الالمركــزي.        - 77 ــة ومماراــة التقي ــز ثقاا ــم تعزي ــيم املســتقل  ع ــب التقي ايواتــل مكت

اون مـع  واتتعزَّز قدرام التقييم الدا ل  ببدل تنفيذ برنامج للتةهيل املهين    ال التقييم، بالتع
إ ارة املوار  البشرية ومركز التدريب التابعني هليئة األمم املتحـدة للمـرأة، يشـمل  ليـل التقيـيم      

ــوان   ــة بعن  ،ل5مكيفيةةة إدارة التقيةةيم املراعةةي للمننةةور النسةةات: دليةة  التقيةةيم   الصــا ر عــن اهليئ
ملـ . وايواتـل   و ورة للتعلم اىلكترول تستند إىل الدليل، وبرنـامج توجيـه يكفـل الـتعلم الع    

مكتب التقييم املستقل أيضا تنفيـذ اليـام لضـمان اجلـو ة منـها النظـام العـامل  لإلشـرا  علـ           
التقييم، والنظـام العـامل  لفحـص وطليـل تقـارير التقييمـام، ومعـايأل جـو ة التقيـيم للتقييمـام           

  شـبكة  الالمركزية. واـت ري اةااظـة علـ  نظـم إ ارة املعـار  أل ـراض التقيـيم  ـا   ذلـ         
املماراة املهنية اةاتة بةنشطة التقييم  ا ل هيئة األمم املتحدة للمرأة، ونظـام املسـاللة وتتبـع    
ااتادام التقييمام عل  الصعيد العـامل ، ومسـتو   تقييمـام املسـاواة بـني اجلنسـني. واـيعد        

 لل مهــور ويتيحهــا والتقيــيم اجلنســانية مكتــب التقيــيم املســتقل قاعــدة بيانــام قاجلمــة املســاواة 
ــ       ــيم املراعـ ــال التقيـ ــارجيني املـــؤهلني    ـ ــاريني اةـ ــ ال ا اتشـ لتيســـأل التعـــر  علـــ  اةـ

 اجلنسال. للمنظور
 

ــ         -جيم   ــالتقييم املراعـ ــا بـ ــا يتعلـ ــدة   مـ ــم املتحـ ــعيد األمـ ــ  تـ ــيا علـ ــز التنسـ  تعزيـ
 للمنظور اجلنسال

ا ة واملشـاركة بنشــا     اتواتـل هيئــة األمـم املتحــدة للمـرأة ا ضــطال  بـدور القيــ     - 7٨
أعمال اريا األمم املتحدة املعين بالتقييم وأارقـة األمـم املتحـدة اىقليميـة املعنيـة بـالتقييم. وبـدأ        
مــدير مكتــب التقيــيم املســتقل تــويل مســؤوليام رجلــيس الفريــا املعــين بــالتقييم   اذار/مــارس    

للمنظـور اجلنسـال  ا ـل    . ومن شةن ذل  هتيئة اـرر جديـدة لتعزيـز التقيـيم املراعـ       2015
كيانام األمـم املتحـدة. وايواتـل مكتـب التقيـيم املسـتقل املشـاركة   اـرم العمـل لضـمان           
تعميم مراعاة املسـاواة بـني اجلنسـني   فيـع أعمـال التقيـيم املشـتركة بـني الوكـا م. وعلـ            

كيفيـة  وجه اةصـور، اـيقو  مكتـب التقيـيم املسـتقل وضـع  ورة للـتعلم اىلكتـرول بشـةن          
إ ما  املساواة بني اجلنسـني   التقيـيم. وايسـاهم املكتـب   أ ـر املسـاللة املتعلقـة باملسـاواة         
بني اجلنسني عل  نطـام املنظومـة عـن  ريـا  عـم عمليـة تقـدإل التقـارير املقدمـة مـن كيانـام            

__________ 

ــايل   متـــــاإ ل5م  ــراب  التـــ ــ  الـــ -unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/4/un-women-evaluationعلـــ

handbook-how-to-manage-gender-responsive-evaluation. 
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، األمــم املتحــدة عــن مؤشــر األ ال املتعلــا بتقيــيم  طــة العمــل املوضــوعة علــ  نطــام املنظومــة 
 وبتواأل مكتب للمساعدة وأنشطة تدريبية.

 
 تعزيز قدرام التقييم الو نية ايما يتعلا بنظم التقييم املراع  للمنظور اجلنسال - ال  

ــيم املراعــ        - 79 ــة للتقي ــة القــدرام الو ني ــة األمــم املتحــدة للمــرأة  عــم تنمي اتواتــل هيئ
وتقــدإل  ،“EvalGender” و“ EvalPartners” للمنظــور اجلنســال والتنميــة عــن  ريــا مبــا ري

ــيم املســتقل بشــكل         ــب التقي ــة. وايســتتل مكت ــيم الو ني  عــم حمــد  األهــدا  إىل نظــم التقي
للـدعوة إىل التقيـيم املراعـ  للمنظـور     “ EvalPartners”ااتراتي   مشاركته   رجلااـة مبـا رة   

صـــعد العـــامل  ، علـــ  ال2015اجلنســـال   األنشـــطة املتصـــلة بالســـنة الدوليـــة للتقيـــيم عـــام  
واىقليمــ  والــو ين. وايواتــل قيــا ة اــرم عمــل الشــراكة املعنيــة بــالتقييم املراعــ  للمنظــور    
اجلنسال و عم التعاون بني بلـدان اجلنـوب لـد  املنظمـام التطوعيـة اىقليميـة للتقيـيم املهـين.         

 “.EvalGender”كما ايقو  مكتب التقييم املستقل اىعالن الرمس  عن بدل أعمال مبا رة 
 

 2015امليزانية املعتمدة ل نامج عمل مكتب التقييم املستقل لعام  -هال  
 4 691 ٨23مــا مقــدار   2015يبلـغ  مــو  ميزانيــة مكتــب التقيـيم املســتقل لعــام    - ٨0

 ، و ر 3 726 727 و ر. وتبلــغ ميزانيــة املــوار  األاااــية املتاحــة للــ امج مــا مقــدار         
التقيـيم اىقليمـيني. وتشـمل هـذ  التقـديرام عقـو  املـويفني        ويشمل ذل  تكاليف أ صـاجلي   

؛ ومصــرواام 2015وائــام  طــة العمــلط أي عقــو  الشــركام لدرااــام التقيــيم   عــام    
تشتيل املكاتب؛ و عم نظم التقييم الالمركزي؛ و عم األعمـال املتعلقـة بالتنسـيا علـ  نطـام      

نظــور اجلنســال؛ وتنميــة القــدرام الو نيــة منظومـة األمــم املتحــدة    ــال التقيــيم املراعـ  للم  
ــ امج، تتطــ         ــواارة لل ــوار  األاااــية املت ــيم املراعــ  للمنظــور اجلنســال. وإضــااة إىل امل للتقي

  و ر مرتبام مخسة مويفني. 965 096امليزانية املؤاسية البالتة 
 و ر  537 927 طأمـوا  لتقااـم التكـاليف علـ  النحـو التـايل       وتلق  املكتـب أيضـا   - ٨1

 363 ٨٨5 و ر مــن انلنــدا و  249 665مــن اويســرا لتعزيــز مهمــة التقيــيم الــدا ل ، و  
 “.EvalPartners” و ر من وكالة التنمية الدولية التابعة للو يام املتحدة لدعم مبا رة 
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 املراا األول
 2014التقييمام املن زة   عام   

 
 التقييم معنوان الربنامج املقيَّ املكتب/الشعبة املنطقة
 جيد جدا اةطة الو نية لدعم تنفيذ ايااام املرأة املكتب القطري   ال ازيل األمريكتان ومنطقة البحر الكارييب    
املكتب اىقليم  لتمريكتني ومنطقـة   

 البحر الكارييب مبنمال
املشـــاركة السيااـــية للمـــرأة   أمركـــا الالتينيـــة ومنطقـــة  

 البحر الكارييب
 جيد جدا

املكتب املتعد  األقطـار ملنطقـة اةـي      اايا واةي  اهلا ئ
 اهلا ئ ماي  ل

تندوم املراا اىقليم  ملنطقة اةي  اهلا ئ للقضـال علـ    
 العنف ضد املرأة

 جيد جدا

املكتب املتعد  األقطار للهند وبوتـان   
 واري  نكا

متكني املرأة   املنـا ا الريفيـة و  السـياقام  ـأل الرمسيـة      
 ن  ريا تنمية القدرامع

 جيد جدا

املكتب املتعد  األقطار للهند وبوتـان   
 وملديف واري  نكا

 جيد جدا برنامج هيئة األمم املتحدة ملكااحة ا جتار بالبشر

ــي     ــيا واةــ املكتــــب اىقليمــــ  خاــ
 اهلا ئ متايلندل

ــع    ”ااــتعراض  ــ  في ــة القضــال عل ــال  تفاقي ــامج الث ال ن
ــز ضــد   ــيا    أشــكال التميي ــوب شــرم اا ــرأة   جن    “امل

 منتصف املدة

 مترٍض

ــي     ــيا واةــ املكتــــب اىقليمــــ  خاــ
 اهلا ئ متايلندل

مشـرو  اليــام رابطـة أمــم جنـوب شــرم ااـيا اىقليميــة     
حلماية حقوم اىنسان للنسال والفتيـام   جنـوب شـرم    

 2014 -2010اايا، 

 مترٍض

الشــباب مــن مناتــرة حقــوم اىنســان للمــرأة عــن   متكــني املكتب القطري   األر ن الدول العربية
  ريا العمل التطوع 

 جيد

ــار لبلــــدان      ــب املتعــــد  األقطــ املكتــ
 املترب العرغ ماملتربل

عمــل املكتــب املتعــد  األقطــار التــابع هليئــة األمــم املتحــدة  
للمــرأة   بلــدان املتــرب العــرغ    ــال مكااحــة العنــف 

 ضد النسال والفتيام

 مترٍض

ااــتعراض منتصــف املــدة ملشــرو  هيئــة األمــم املتحــدة        املكتب القطري   جورجيا واايا الواط  أوروبا
نسال من أجل املساواة والسـالم والتنميـة،   ”للمرأة املعنون 

 “الثال

 مترٍض

اواة برنامج هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة   السـو ان للمسـ       املكتب القطري   السو ان شرم أاريقيا واجلنوب األاريق 
تعزيز اجلهو  الـيت تسـاهم     ”بني اجلنسني ومتكني املرأةط 

 “املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة   السو ان

 جيد جدا

املكتب القطري   فهورية الكونتو  
 الدميقرا ية

ــال    ــور اجلنسـ ــة للمنظـ ــريعام املراعيـ ــم التشـ مشـــرو   عـ
ــرم فهوريـــة الكونتـــو       ــز القيـــا ة النســـاجلية   شـ وتعزيـ

 لدميقرا يةا

 جيد

ال نامج املشتر  بني هيئة األمم املتحدة للمـرأة وتـندوم    املكتب القطري   إثيوبيا 
 إيال العنف ضد املرأة للسكان بشةن األمم املتحدة

 جيد

ال نامج املشتر  بني حكومة كينيا واألمـم املتحـدة بشـةن     املكتب القطري   كينيا 
 رأةاملساواة بني اجلنسني ومتكني امل

 جيد

ــوب     ــار لل نـ ــد  األقطـ ــب املتعـ املكتـ
 األاريق  مجنوب أاريقيال

ــني      ــاواة بـ ــرال واملسـ ــام الفقـ ــة  حتياجـ ــة املراعيـ احلوكمـ
 اجلنسني ومتكني املرأة من منظور املوار  البشرية   ناميبيا

 مترٍض
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 التقييم معنوان الربنامج املقيَّ املكتب/الشعبة املنطقة
ــوب         ــار لل نـ ــد  األقطـ ــب املتعـ املكتـ

 األاريق  مجنوب أاريقيال
 مترٍض احلرة   جنوب أاريقيامشرو  مباشرام األعمال 

لمـرأة   طقيـا نتـاجلج التنميـة     لمسااة هيئة األمم املتحدة  املكتب القطري   كوم  يفوار  رب ووا  أاريقيا
   كوم  يفوار

 جيد

مسااة هيئة األمم املتحدة للمرأة   الـتمكني ا قتصـا ي    مكتب التقييم املستقل مكتب التقييم املستقل
 للمرأة

 جداجيد 

ــدة    شعبة السيااام العامة شعبة املقر ــا  األوروغ/هيئـــة األمـــم املتحـ مبـــا رة مفوضـــية ا طـ
 عم املساواة بني اجلنسني   ايام األوس نقص ”للمرأة 

 “املناعة البشرية واىيدز

 جيد جدا

يام اـألوس نقـص   اىجرالام الرامية إىل متكني املرأة   ا شعبة السيااام العامة 
 اىيدزلبشرية واملناعة ا

 اجيد جد

تعزيز التـدابأل الراميـة إىل   ”تقرير منتصف املدة عن مبا رة  شعبة  عم ال امج 
تكــوين الثــروة واحلــد مــن الفقــر لصــات املــرأة   الت ــارة   

 “العابرة للحدو    أاريقيا

 جيد
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 املراا الثال
 ةالتقييم   الصنا يا اليت تديرها هيئة األمم املتحدة للمرأ  

 
 املرأة الصندوم ا اتئمال لدعم اىجرالام الرامية إىل القضال عل  العنف ضد  

تندوم األمـم املتحـدة ا اـتئمال لـدعم اىجـرالام الراميـة إىل القضـال علـ  العنـف           - 1
عمـاًل بقـرار اجلمعيـة العامـة      1996ضد املرأة اليـة متعـد ة األ ـرا  لتقـدإل املـنت أنشـ  عـام        

يئـة األمــم املتحـدة للمـرأة الصــندوم ا اـتئمال نيابـة عــن منظومـة األمــم       . وتـدير ه 50/166
املتحدة. ويدعم الصندوم ا اتئمال ال امج اةلية والو نيـة واىقليميـة والشـاملة لعـدة أقـاليم      
ملنــع فيــع أشــكال العنــف ضــد النســال والفتيــام ومواجهتــها. ويقــدم الصــندوم التمويــل إىل    

الـيت تنفـذها منظمـام اجملتمـع املـدل واحلكومـام        وام واملبتكرة واحلفازةال امج املتعد ة السن
 الو نية واةلية وأارقة األمم املتحدة القطرية.  

 ارجيـة   منحة رتدم   امليزانية ىجرال تقييمام 15تقرر تقدإل  ،2014و  عام  - 2
 و ر وأ  ـت   711 594 ياجلية. وبلغ  مو  املبالغ املرتو ة   امليزانيام أل راض التقيـيم 

  امليزانية ال نا ية اليت منحها الصندوم ا اـئتمال لكـل واحـدة مـن اجلهـام املسـتفيدة مـن        
للمشـاريع املقـررة، وأرجـ  تقيـيم      عملية تقييم 15من أتل  14وأجنز  املنت منذ بداية املنحة.

 .2015واحد إىل عام 
لتقييمــام اةارجيــة اةاتــة هبــا، وقامــت وتولــت اجلهــام املســتفيدة مــن املــنت إ ارة ا - 3

أمانة الصندوم وهيئة األمم املتحدة للمرأة واملكاتب اىقليميـة والقطريـة بتـواأل الرقابـة وتقـدإل      
، واتل الصـندوم ا اـتئمال إاـنا   ور أ صـاجل      2014الدعم التقين عند الطلب. و  عام 

ل هـام املسـتفيدة مـن املـنت. وإضـااة      الرتد والتقييم إىل مويف واحد لتقـدإل الـدعم الـتقين ل   
إىل ذل ، قامت جهام التنسيا   املكاتب اىقليمية التابعة للهيئة بتقدإل تعليقـام تقنيـة علـ     

 مشرو  ا تصاتام وتقارير التقييم.
 2014، ونتفــذ بالكامــل   عــام  2013وأتــاإ نظــام إ ارة املــنت الــذي ُأ لــا   عــام    - 4

تقييمام النهاجلية. واضال عن ذل ، متكنت اجلهـام املسـتفيدة مـن    بيانام أكثر منه ية لرتد ال
املنت من ا  ال  عل  املبا ئ التوجيهية للتقيـيم الصـا رة عـن الصـندوم ا اـتئمال   النظـام.       

ىتاحـة   معنيـة بـالتقييم   وقرر الصندوم ا اتئمال تعزيـز نظـام إ ارة املـنت ليشـمل وحـدة كاملـة      
 .2015واينفذ هذا النظام   عام  عن  ريا اىنترنت. تقييمتقدإل وااتعراض تقارير ال
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ويل جتميع البيانام املسـتقاة مـن تقـارير تقيـيم مشـاريع اجلهـام املسـتفيدة مـن املـنت           - 5
يشــكل طــديا علــ   والقيــام بتحليــل البيانــام بشــكل منــه     فيــع مشــاريع تلــ  اجلهــام

التحـدي، اتتضـمن ااـتراتي ية الصـندوم      مستو  أمانة الصندوم ا اتئمال. وملواجهة هـذا 
 موعة من املؤشرام املشـتركة الـيت اـتدر        2020-2015وإ ار نتاجل ه املقبلني للفترة 

 املشاريع ذام الصلة هبد  تواأل  ريقة موحدة جلمع البيانام.
ــة عمــل      - 6 ــدهتا  وكمــا جــر    الســنوام الســابقة، عقــد الصــندوم ا اــتئمال حلق م
من اجلهام املستفيدة من املنت والـيت حصـلت علـ  التمويـل مـؤ را، اـعيا        17ة لفاجلد أيام 5

 إىل تعزيز قدراهتا.  
 

 تندوم املساواة بني اجلنسني  
، هو اخلية الراجلدة للمنظمـة  2009تندوم املساواة بني اجلنسني، الذي أ لا   عام  - 1

وخمصـص لـ امج    جلهـام املالـة  تقدإل املنت عل  الصـعيد العـامل ، والصـندوم متعـد  ا        ال
منظمــام اجملتمــع املــدل    ــال متكــني املــرأة ايااــيا واقتصــا يا. ويكفــل الصــندوم ااــتدامة 
ــر واملتعــد ة        ــ امج الكــبألة األث ــذ ال ــز قــدرام منظمــام اجملتمــع املــدل علــ  تنفي و عــم وتعزي

  شــكل  ــدمام جتســد ا لتزامــام املتعلقــة بــالقوانني والسيااــام   أتــحاب املصــلحة الــيت 
ملمواــة للنســال والفتيــام والرجــال والفتيــان   فيــع ألــال العــار،   اــيما بالنســبة ألكثــر     

 وهتميشا. اجملتمعام اةلية ااتبعا ا
 ، رتــدم اجلهــام املســتفيدة مــن مــنت الصــندوم   ميزانياهتــا مبلــغ       2014و  عــام  - 2

مليـــة تقيـــيم مقـــررة، وبـــدأم ع 14مـــن أتـــل  ٨وأجنـــز  تقييمـــام.  و ر ىجـــرال 260 40٨
. وقام مخسة من أ صاجلي  الرتد واىبـالا الـذين مت نشـرهم    2015عمليام واتنته    عام  6

   امليدان بتقدإل املساعدة والدعم التقنيني إىل اجلهام املستفيدة من املنت   عمليام التقييم.
قــاجلم علــ  تقيــيم  وبنــال علــ  توتــيام مراجعــة احلســابام با نتقــال إىل نظــام رتــد  - 3

املاا ر، وبالتشاور مع مكتب التقييم املستقل التابع هليئة األمم املتحدة للمرأة، قرر الصـندوم  
 ا اتئمال ختطي  التقييمام بطريقة ااتراتي ية من أجل زيا ة الكفالة واجلو ة.

 ، قـام الصـندوم بتطـوير قـدرام اجلهـام املسـتفيدة مـن املـنت بتقـدإل         2014و  عام  - 4
ــيم،  ــا   ذلــ  مــن  ــالل إاــدال       ــه والــدعم التقنــيني   فيــع مراحــل عمليــام التقي التوجي

ا  ــال  علــ  املــوا  ذام الصــلة،  املشـورة التقنيــة ووضــع ا تصاتــام التقيــيم واملشـاركة    
 إضااة إىل تعزيز قدرام أ صاجلي  الصندوم    ال الرتد واىبالا.
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