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التقرير املتعلق بوظيفة التقييم هليئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني   
 2017 ومتكني املرأة لعام

 

 
 

 امللخص
 يلخص هذا التقرير أداء وظيفة التقييم للجوانب املؤسسية والالمركزية هليئة األمم املتحدة 

، ويقدم رؤية شاملة لإلجراءات (UN-Women)للمرأة  2018من اخلطة االسرتاتيجية 
( يف التنسيق على نطاق UN-Womenاملتخذة لتقوية مسامهة هيئة األمم املتحدة للمرأة )

منظومة األمم املتحدة وتطوير القدرات الوطنية للتقييم املراعي للمنظور اجلنساين. كما يقدم 
واليت حتدد  2021-2018هذا التقرير معلومات حول اسرتاتيجية التقييم العاملية اجلديدة 

التوجه االسرتاتيجي للتقييم بغرض دعم تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة 
(UN-Women إضافة إىل ذلك، يستعرض التقرير برانمج العمل لعام .)وميزانية  2018

 )1IES.(خدمة التقييم املستقل 
( اإلحاطة بتقرير وظيفة التقييم هليئة األمم املتحدة 1قد يرغب اجمللس التنفيذي يف اآليت: )

وميزانية  2018وبرانمج العمل لعام  2017للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف عام 
( الرتحيب ابخلطوات اليت تتخذها هيئة األمم املتحدة للمرأة 2، )(IES)خدمة التقييم املستقل 

(UN-Women لرتسيخ مصداقية وفائدة وظيفة التقييم ومسامهتها يف جهود التقييم املراعية )
بري عن الدعم ( التع3للمنظور اجلنساين على نطاق املنظومة وتطوير قدرات التقييم الوطنية، )

( مطالبة خدمة التقييم 4املتصل جلهود تعزيز وظيفة التقييم املستقل يف هيئة األمم املتحدة، )
( ابلسعي لدى الوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة خللق فرص إلجراء تقييم IESاملستقل )

 .2021-مشرتك للفصل املشرتك 
 

 

__________________ 

استخدم يف هذا  .2018كانون الثاين/يناير   1خدمات التقييم املستقل ومراجعة احلساابت الداخلية يف ( Women-UNأسست هيئة األمم املتحدة للمرأة ) 1 
. استخدم االسم اجلديد "خدمة التقييم املستقل" لإلشارة إىل 2017(" لإلشارة إىل األنشطة املنفذة يف IEOالتقرير االسم السابق "مكتب التقييم املستقل )

 .2018األنشطة املخطط هلا يف 
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"البد لنا من التأكد من أن أهداف التنمية املستدامة تساعد يف تغيري حياة البشر حول العامل. 
 -مؤثرة. وذلك لن حيدث دون مساءلة وتقييم وتعلم." البد أن تتحول الكلمات إىل أفعال 

2أمينة حممد، انئب األمني العام لألمم املتحدة
 

 

  .  تغيري حياة النساء والفتيات من خالل التقييم أوًلا
 

 

( على UN-Women، صادق اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة )2017يف  .1
. ومسامهة من اجمللس التنفيذي هليئة األمم 2021-2018خطتها االسرتاتيجية اجلديدة 

( يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية بنجاح، طور مكتب التقييم UN-Womenاملتحدة للمرأة )
 ( التابع هليئة األمم املتحدة اسرتاتيجية التقييم الشاملة اجلديدة للهيئة IEOاملستقل )

2018-2021. 
التوجه االسرتاتيجي لوظيفة تقييم  2021-2018تبني اسرتاتيجية التقييم الشاملة  .2

هيئة األمم املتحدة وأهدافها يف دعم جهود اهليئة الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني 
 ومتكني النساء والفتيات. كما حتدد كيفية تعزيز هيئة األمم املتحدة للمرأة 

(UN-Women وظيفة التقييم لديها لتقدمي دليل تقييمي يهدف إىل مزيد من التأثري يف حياة )
النساء والفتيات الاليت ختدمهن اهليئة. حتدد االسرتاتيجية مخس جوانب عمل اسرتاتيجية: 

( 3( تنفيذ أنظمة التقييم الالمركزي الفعال، )2( تنفيذ أنظمة التقييم املؤسسي الفعال، )1)
( تعزيز قدرات التقييم الوطنية 4مم املتحدة للتقييم املراعي للمنظور اجلنساين، )تعزيز تنسيق األ

( تعزيز االستفادة من التقييم. يف الوقت 5ألنظمة الرقابة والتقييم املراعية للمنظور اجلنساين، )
فيدة ذاته، تقدم خطة التقييم املؤسسي إطارًا زمنًيا تُنتج داخله وعلى حنو ممنهج أدلة تقييمية م

 (UN-Women)على أداء العمل حتت مظلة اخلطة االسرتاتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة 
2018-2021. 

( حتسني استخدام 1تؤكد اسرتاتيجية التقييم على األولوايت الرئيسية اآلتية: ) .3
 التقييم املراعي للمنظور اجلنساين من جانب هيئة األمم املتحدة للمرأة 

(UN-Womenوشركائه )( ،تقدمي دليل 2ا بغرض التعلم وصناعة القرار االسرتاتيجي )
 تقييمي مالئم زمنًيا وموضوعي على مسامهة هيئة األمم املتحدة للمرأة 

(UN-Women( ،يف نتائج فعالية وكفاءة التطوير والفعالية والكفاءة املؤسسية )زايدة 3 )
م املساءلة عن حتقيق الطلب على التقييمات املراعية للمنظور اجلنساين بغرض دع

( SDGالتزامات املساواة بني اجلنسني من أجل الوصول إىل أهداف التنمية املستدامة )
وما ورائها. تُعرف االسرتاتيجية االبتكار واملركز املعريف وتدعم تكوين الشراكات 
وشبكات العمل واحلفاظ عليها بوصفها حمركات رئيسية للتغيري اهلادف إىل تعزيز التقييم 

 املراعي للمنظور اجلنساين.
__________________ 

جامعة كلريمونت للدراسات العليا. لالطالع زر الرابط  -( UNITAR(. معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث )2018الربانمج التنفيذي لتدريب القيادات ) 2 
 http://www.unitar.org/sites/default/files/uploads/elpe_electronic_19.9.17.pdfالتايل: 
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 حوكمة وظيفة التقييم
 اشرتاك وظيفيت التقييم املستقل ومراجعة احلساابت الداخلية يف مكان واحد

( يف كانون IEASأتسست خدمات التقييم املستقل ومراجعة احلساابت الداخلية ) .4
 2017. أتبع ذلك قرار اجمللس التنفيذي الصادر يف آب/أغسطس 2018الثاين/يناير 

ابعتماد ختصيص امليزانية املؤسساتية؛ مبا يف ذلك ميزانية خدمات التقييم املستقل 
( واشرتاكهما مًعا حتت مظلة خدمات رقابية IEASومراجعة احلساابت الداخلية )

 واحدة. مت تطوير ميثاق جديد حيدد مهمة املكتب اجلديد ونطاق أعماله 
 وأدواره ومسؤولياته.

يم املستقل ومراجعة احلساابت الداخلية مًعا حتت مظلة ستعمل وظيفتا التقي .5
 واحدة ألجل املسامهة يف توفري اإلشراف على عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة 

(UN-Women والتعلم املؤسسي ابهليئة وضماهنما. بينما تستخدم الوظيفتان مناهج )
ل التضافر، مثل عمل خمتلفة، تشرتكان مًعا يف مبادئ التكامل وبوسعهما تعزيز سب

التخطيط والتنفيذ واإلبالغ، بفعالية. داخل هذه البنية، حتتفظ وظيفة التقييم 
ابستقالليتها من الناحية العملياتية والوظيفية. وتواصل تقيدها بسياسة هيئة األمم 

 ( املنفذة يف إطار اسرتاتيجية التقييم UN-Womenاملتحدة للمرأة )
 .2021-2018سي وخطة التقييم املؤس 2018-2021

( العمل كآلية GEACواصلت اللجنة االستشارية املعنية ابلتقييم الشامل ) .6
( هتدف إىل IEOاستشارية مؤسسية للرئيس التنفيذي ومكتب التقييم املستقل )

، انعقدت اللجنة االستشارية املعنية 2017استقاللية وجودة وظيفة التقييم. يف عام 
إىل  2014أداء وظيفة التقييم عن الفرتة من ( لفحص GEACابلتقييم الشامل )

( ألدائه املثري لإلعجاب يف التقييم IEO. مثنت اللجنة مكتب التقييم املستقل )2017
تعرفه على مشاركة اإلدارة يف وظيفة التقييم، وخاصة أدائه ذي الصلة ابالستفادة 

 .2021-2018املكثفة للدليل التقييمي يف التعريف ابخلطة االسرتاتيجية 
( ابلعمل عن كثب UN-Womenنصحت اللجنة إدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .7

( واألقسام ذات الصلة إلدراك اإلمكاانت الكاملة IEOمع مكتب التقييم املستقل )
لوظيفة التقييم والتعرف على قصص التغيري والتأثري اليت تقدمها هيئة األمم املتحدة 

اشرتاك وظيفيت التقييم املستقل ومراجعة احلساابت (. ابلنظر إىل UN-Womenللمرأة )
الداخلية يف مكان واحد، شددت اللجنة على احلاجة إىل التأكد من حتقيق التوازن 
واملزامنة والتكامل الوظيفي الكايف بني الوظيفتني. وفًقا ألولوايت اخلطة االسرتاتيجية 

يف شراكات مع هيئات  ( ابلعمل عن كثبIEOأوصت اللجنة مكتب التقييم املستقل )
أخرى، والوصول إىل سبل خالقة لتشجيع التعلم عرب وظائف التقييم، وتسهيل 
االستفادة من نتائج التقييم، ومواصلة قيادته لفرق عمل األمم املتحدة املعنية ابلتقييم 
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(UNEGو )(EvalGender+)  ألجل التأثري يف املمارسات على مستوى املنظومة وتطوير
 يم الوطنية املراعية للمنظور اجلنساين.قدرات التقي

 

 

 تنفيذ تقييمات مؤسسية فعالة اثنياا. 
 

 

 (2018-2017تنفيذ خطة التقييم املؤسسية )
 

 

( التابع هليئة األمم املتحدة IEOعلى املستوى املؤسسي، أكد مكتب التقييم املستقل ) .8
( تغطية نواحي النتائج الرئيسية للخطة االسرتاتيجية هليئة األمم UN-Womenللمرأة )

عن طريق تقدمي تقييم شامل لعمله  2014-2017 (UN-Women)املتحدة للمرأة 
التنسيقي والعمليايت املعياري يف إطار منظومة األمم املتحدة. مشل ذلك سبعة تقييمات 

طة االسرتاتيجية، وأربعة حتليالت مؤسسية للجوانب املواضيعية للمهمة املتكاملة واخل
، (UN-Women)جتميعية لكافة التقييمات اليت تشرف عليها هيئة األمم املتحدة للمرأة 

 ومراجعتني مشرتكتني للسياسات واملمارسات اجلنسانية يف منظومة األمم املتحدة 
 وما ورائها.

( ثالثة تقارير تقييمية للمجلس IEO، قدم مكتب التقييم املستقل )2017يف  .9
 ( التقييم املؤسسي للبنية اإلقليمية هليئة األمم املتحدة للمرأة 1التنفيذي: )

(UN-Women)( ،2 التقييم املؤسسي للشراكات االسرتاتيجية للمساواة بني اجلنسني )
مات اليت ( حتليل جتميعي للتقيي3، )(UN-Women)ومتكني املرأة هبيئة األمم املتحدة للمرأة 

. صاحب هذه 2016( عام UN-Womenأشرفت عليها هيئة األمم املتحدة للمرأة )
اخلاص خبطة التقييم  2018-2017التقارير رد اإلدارة عليها. وفًقا لربانمج العمل 

املؤسسي، بدأ العمل على اثنني من التقييمات املؤسسية املواضيعية والذين سوف يقدما 
. إال أن خطة العمل على نطاق منظومة األمم 2019و 2018للمجلس التنفيذي يف 

( واليت مت التخطيط هلا يف UN-SWAPاملتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )
( التابعة ملنظومة األمم JIUألغيت درًءا للتكرار. تضمنت وحدة التفتيش املشرتكة ) 2017

ومة تقييًما خلطة العمل على نطاق املتحدة بوصفها جزًءا من مهمتها على مستوى املنظ
( يف برانمج UN-SWAPمنظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )

بغرض تقدميه للجمعية العامة كما هو منصوص عليه يف القرار  2018عملها لعام 
67/2263. 

 .2018-2017حالة تنفيذ التقييمات المؤسسية للفترة  1يقدم الجدول   .10

 

  

__________________ 

 https://undocs.org/A/RES/67/226 2012كانون األول/ديسمرب   21القرار الذي تبنته اجلمعية العامة يف  3 
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 1اجلدول 

 (2018-2017حالة تنفيذ التقييمات املؤسسية املخططة )
 

 

 معلومات إضافية عنوان الدراسة التقييمية 
   

 تقييم مؤسسي للبنية اإلقليمية هليئة األمم املتحدة للمرأة  .1
(UN-Women) 

ُعرض على اجمللس التنفيذي يف الدورة العادية األوىل، 
2017 

للشراكات االسرتاتيجية للمساواة بني اجلنسني تقييم مؤسسي  .2
 (UN-Womenومتكني املرأة هليئة األمم املتحدة للمرأة )

ُعرض على اجمللس التنفيذي يف الدورة السنوية 
2017 

حتليل جتميعي للتقييمات اليت أشرفت عليها هيئة األمم  .3
 2016( يف UN-Womenاملتحدة للمرأة )

يف الدورة العادية األوىل،  ُعرض على اجمللس التنفيذي
2017 

 تقييم مؤسسي ملسامهة هيئة األمم املتحدة للمرأة  .4
(UN-Women يف قيادة املرأة ومشاركتها السياسية ) 

سيعرض على اجمللس التنفيذي يف الدورة السنوية، 
2018 

تقييم مؤسسي مواضيعي ملسامهة هيئة األمم املتحدة للمرأة  .5
(UN-Women يف ) احلوكمة والتخطيط الوطين يعكس

بشكل كامل املساءلة حول التزامات املساواة بني اجلنسني 
 واألولوايت ذات لصلة

سيعرض على اجمللس التنفيذي يف الدورة السنوية، 
2019 

حتليل جتميعي للتقييمات اليت أشرفت عليها هيئة األمم  .6
 2017( يف UN-Womenاملتحدة للمرأة )

اجمللس التنفيذي يف الدورة العادية سيعرض على 
 2018الثانية، 

تقييم خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن   .7
 (UN-SWAPاملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )

 ( JIUأُلغي )جتريه وحدة التفتيش املشرتكة )
 (2018يف 

 

 

 لتقدمي إطار متسق لتقييم اخلطة االسرتاتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة  .11
(UN-Women) 2018-2021( طورت خدمة التقييم املستقل ،IES خطة التقييم )

. تشمل اخلطة عشرة تقييمات مؤسسية، وإدارة مشرتكة لـ 2021-2018املؤسسي 
 12، ومساعدة فنية ملا يصل إىل يف املائة من تقييمات احلافظة اإلقليمية والقطرية 100

يف املائة من التقييمات على املستوى القطري. اعتمد اخلطة  100تقييًما بقيادة املقار، و
( UN-Womenالرئيس التنفيذي ومت تقدميها إىل اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة )

يم املؤسسي مل يبت . مازال هناك موضوعان من موضوعات التقي2017يف أيلول/سبتمرب 
فيهما، إذ أن التنفيذ رهًنا إباتحية التمويل. سيسفر الرد على طلب الدول األعضاء إجراء 

( ومنظمة األمم املتحدة للطفولة UNDPتقييم مشرتك بني برانمج األمم املتحدة اإلمنائي )
(UNICEF( وصندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA( وهيئة األمم املتحدة للمرأة )UN-

Women للفصل املشرتك من اخلطة االسرتاتيجية عن حتديث خطة التقييم املؤسسي ذات )
 .2018الصلة يف 

( نشاطني مهمني لتحسني هنج IEO، نفذ مكتب التقييم املستقل )2017يف  .12
ومنهجيات التقييم. كان أوهلما إعداد العمل لتطوير هنج تقييم خمول التقييم احلصري ألوجه 
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( ابلتعاون مع جامعة ISE4GEMsجلنسني والبيئات واألصوات املهمشة )املساواة بني ا
جيمس كوك )أسرتاليا( وجامعة هال )اململكة املتحدة(. جيمع النهج بني ممارسة التقييم 
 املمنهج املبتكر والتحليل متعدد اجلوانب ويعد وثيق الصلة هبيئة األمم املتحدة للمرأة 

(UN-Women وشركائها يف عصر )( أهداف التنمية املستدامةSDG واثنيهما إمتام دراسة .)
 من جمموعة بياانت (UN-Women) جدوى بشأن كيفية استفادة هيئة األمم املتحدة للمرأة

ضخمة لتحسني التقييم. وهتدف هذه الدراسة إىل اإلحاطة ابلفرص اليت ميكن أن تتيحها 
 ونطاق التقييمات.جمموعة البياانت الضخمة لتحسني اجلودة واملصداقية 

 

 

 

 التقييمات املؤسسية كأحد عوامل التغيري
( االستفادة من نتائج التقييم UN-Womenواصلت هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .13

وتوصيات التقييمات املؤسسية الكربى يف التعريف ابلتغيريات وحتسني السياسات 
 واالسرتاتيجيات واملمارسات الرباجمية.

 
 تقييم مؤسسي للبنية اإلقليمية هليئة األمم املتحدة للمرأة 

(UN-Women) 
( والذي أجنز يف UN-Womenإن تقييم البنية اإلقليمية هليئة األمم املتحدة للمرأة ) .14

ساعد هيئة  2017( يف UNW/2017/CPR. 2وُعرض على اجمللس التنفيذي ) 2016
والوصول إىل عمليات إدارية تنطوي على األمم املتحدة على مراجعة التصميم التنظيمي 

تعديالت مستمرة. وقد أدى التقييم إىل تعزيز إدارة الربانمج ووظائف التخطيط 
االسرتاتيجية عن طريق إعادة تشخيص دور فريق إدارة الربانمج اإلقليمي. إضافة إىل 

( عملية هتدف إىل حتديث UN-Womenذلك، دشنت هيئة األمم املتحدة للمرأة )
( لتحسني سبل التعاون والدعم التحليلي HQحليل الوظيفي لوظائف املقار )الت

والرباجمي للمجال وإىل االستجابة للطلب املتزايد يف إدارة االستجابة للكوارث 
واالستجابة اإلنسانية والقدرة على التحمل. كما مت حتديث إطار الرقابة الداخلية 

يد من الرتكيز على حتقيق الالمركزية وتفويض السلطة ليعكسا هذه التغريات مع مز 
 والتمكني على املستوى امليداين.

( أداة داخلية UN-Womenرًدا على التقييم، طورت هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .15
حتدد أهداًفا للمساعدة يف التعريف ابالعتبارات املؤدية إىل تصنيف الوجود القطري هليئة 

عتبار التقييم جزًءا من إجراءات الكفاءة فإنه (. ابUN-Womenاألمم املتحدة للمرأة )
قد أدى إىل التحول من منوذج املكتب متعدد األقطار إىل منوذج املكتب القطري يف 
أورواب ووسط آسيا. كما أن هناك تغيريات مشاهبة يف طريقها للتنفيذ أو يف طور 

متعدد األقطار املراجعة ملكاتب أخرى متعددة األقطار. يستثىن من ذلك منوذج املكتب 
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يف منطقة البحر الكارييب ومنطقة احمليط اهلادئ؛ حيث إن جغرافيا اجلزيرة الصغرية تتيح 
 إمكانية التطبيق بشكل أفضل وفًقا لتوصيات التقييم.

ختاًما، أشار التقييم إىل وجود فجوة خطرية يف إدارة املعارف، وهو األمر الذي  .16
على متثيل نفسه أمام الشركاء على املستويني  يقوض قدرة االنضمام إىل التنظيم وقدرته

القطري واإلقليمي كسلطة ذات مصداقية ختتص ابملساواة بني اجلنسني. استجابت هيئة 
( حيث أسست فريق إدارة معين ابملعارف الداخلية UN-Womenاألمم املتحدة للمرأة )

 ملعارف.يقوده رؤساء السياسات والربامج وتطوير اسرتاتيجية جديدة إلدارة ا
 تعكس هذه التغيريات اجلهود الكلية اليت تبذهلا هيئة األمم املتحدة للمرأة  .17

(UN-Women لتوضيح األدوار وحتسني الكفاءة والفعالية، وذلك يف إطار تنفيذ اخلطة )
 مبا يتماشى مع التقييم. 2021-2018االسرتاتيجية 

يف املائة( من بني  38، مت إجناز ثالث توصيات )2017يف كانون األول/ديسمرب  .18
مثانية إجراءات حددت لالستجابة للتوصيات الثمان اليت تضمنها التقييم، بينما استمر 

 .2018يف املائة( مع توقع إجنازها بنهاية عام  62العمل على مخس توصيات )
 
 

يف  (UN-Women)التقييم املؤسسي ملسامهة هيئة األمم املتحدة للمرأة  
 ني اجلنسني ومتكني املرأة ابألمم املتحدةتنسيق منظومة املساواة ب

 

 

( للتقييم املؤسسي ملسامهة UN-Womenجاءت استجابة هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .19
اهليئة يف تنسيق منظومة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ابألمم املتحدة والذي ُعرض 

ابملثل. صنع التقييم فرصة ( إجيابية UNW/2016/CRP.7) 2016على اجمللس التنفيذي يف 
لتعميق فهم وتنفيذ مهمة التنسيق للهيئة. رًدا على إحدى التوصيات الرئيسية للتقييم، 

( نظريتها عن اسرتاتيجية التغيري والتنسيق UN-Womenحدثت هيئة األمم املتحدة للمرأة )
يئة. عزز ذلك بشأن تنفيذ مهمتها التنسيقية. مشلت العملية مشاركة واسعة لألقسام عرب اهل

ملكية احلافظة املهمة لعمل اهليئة واالستثمار فيها وأعطى رؤية أوضح هلا وأسهم يف التعرف 
عليها على حنو أفضل. يف استجابة للتقييم، متكن فريق العمل املشارك يف وظائف وآليات 

 تنسيقية عرب اهليئة من استيضاح دوره وتعزيزه.
أن املهمة  2021-2018يجية اجلديدة عالوة على ذلك، توضح اخلطة االسرتات .20

( غري قابلة للتقسيم وأنه ميكن حتقيق UN-Womenاملركبة هليئة األمم املتحدة للمرأة )
االستفادة القصوى منها على حنو متكامل متاًما، مبا يف ذلك من خالل اخلطة 

الوقوف االسرتاتيجية. يف هذا السياق أسفر حتديث منظومة إدارة النتائج والذي استهدف 
بشكل أفضل على نتائج وظائف التنسيق عن تطوير وحدة املشروع اليت سوف تستويل 

 تدرجيًيا على الربامج املشرتكة املنفذة على أرض الواقع.
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يف املائة( من بني  84إجراًء ) 26، مت إجناز 2017اعتباًرا من كانون األول/ديسمرب  .21
إجراًء، بينما  31التقييم والبالغ عددها إجراءات االستجابة للثماين توصيات اليت تضمنها 

 .2018يف املائة( مع توقع إجنازها بنهاية عام  16يستمر العمل على مخس إجراءات )
 

 

 (UN-Women)أداء وظيفة التقييم يف هيئة األمم املتحدة للمرأة  اثلثاا.  
 

 

للمديرين يف ( دورية GEOSقدم النظام العاملي ملراقبة تقارير التقييم معلومات ) .22
املستوايت املختلفة ألجل حث التقدم يف أداء وظيفة التقييم واحملافظة على هذا التقدم. 
أحرزت كافة مؤشرات األداء الرئيسية اليت مت تتبعها على لوحة متابعة النظام العاملي 

 .2014ملراقبة تقارير التقييم مكاسب جديرة ابلثناء منذ 
 

 (2017-2014داء الرئيسية ): اجتاهات مؤشرات األ1اجلدول 
 اهلدف 2017 2016 2015 2014 الوصف مؤشر األداء الرئيسي

بحلول عام )
2017) 

املوارد املالية املستثمرة يف        
 وظيفة التقييم

 

اإلنفاق على التقييم مقابل اإلنفاق 
 على برامج هيئة األمم املتحدة للمرأة

2.2 2.0 42.9 2.7 3.0 

املكرسة للرصد املوارد البشرية 
 والتقييم

املكاتب اليت عينت منسق أو مسؤول 
 للرصد والتقييم

98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

املكاتب اليت أجرت تقييًما واحًدا  النطاق املشمول ابلتقييم
 2011على األقل منذ عام 

68.0 71.0 84.0 89.0 100.0 

 95.0 84.0 84.0 76.0 71.0 نسبة التقييمات اخلاضعة للتنفيذ معدل تنفيذ التقييم

النسبة املئوية للتقييمات املصنفة أبهنا  جودة التقييمات
 "مرضية وأعلى"

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

تقارير التقييم املنشورة على 
 GATEنظام 

النسبة املئوية لتقارير التقييم املكتملة 
 GATEاملنشورة على نظام 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

إرسال ردود اإلدارة إىل نظام 
GATE 

النسبة املئوية لتقارير التقييم املكتملة 
املقدمة مع ردود اإلدارة على نظام 

GATE 

86.0 86.0 94.0 100.0 100.0 

النسبة املئوية لإلجراءات األساسية  تنفيذ ردود اإلدارة
 اخلاصة بردود اإلدارة اليت جيري تنفيذها

 83.0 85.0 94.0 86.0 90.0 

النسبة املئوية للمكاتب اليت أبلغت  استخدام التقييمات
 عن استخدام التقييم

 71.0 75.0 -5 86.0 90.0 

 

__________________ 

 ابستخدام املنهج اجلديد، ومن مث ال ميكن مقارنتها ابألعوام السابقة. 2017و 2016مت حساب كافة األرقام عن عامي  4 
 

 يف تقاريرها السنوية. 2016املؤسسية، مل تقدم املكاتب بياانت عن استخدام التقييم لعام نتيجة وجود مواطن خلل يف أنظمة إدارة النتائج  5 
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ابلنظر إىل مؤشرات األداء الرئيسية جمتمعة جند أن أربعة مؤشرات من بني تسعة  .23
مؤشرات حققت أهدافها، بينما أحرزت مخسة مؤشرات تقدًما ملحوًظا حنو حتقيق 

املوضوعة. استقر مستوى تقارير التقييم اليت حصلت على التقييم "مرضي" األهداف 
ابملائة. أتيحت على املشاع مائة يف املائة من التقييمات املستكملة  100و"أعلى" عند 

يف املائة  100 (IEO)تلقى مكتب التقييم املستقل  2014منذ عام  GATE عرب نظام
يف املائة من ردود اإلدارة على  92ة ومن ردود اإلدارة على التقييمات املؤسسي

التقييمات الالمركزية. بلغ تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها ابلنسبة للتقييمات املستكملة 
 يف املائة. 86ما نسبته  2017يف 
يف املائة  13يف املائة. وذلك يعرب عن زايدة تقدر بـ  84بلغ تنفيذ التقييمات املخطط هلا  .24

يف املائة. بلغ عدد املكاتب اليت هلا تقييم  71واليت بلغت  2014عن النسبة السائدة يف عام 
ة يف املائة مقارنة بنسب 22، وهو ما ميثل ارتفاًعا بـ 2017يف املائة يف  89واحد على األقل 

. لكن ذلك ال يفي بسياسة التقييم اليت تتطلب إجراء تقييم واحد على األقل 2014عام 
 2017يف املائة يف  86خالل كل دورة. زاد إعداد التقارير عن استخدام دليل تقييمي إىل 

 والذي بلغت فيه نسبة إعداد التقارير عن استخدام دليل تقييمي  2014مقارنة بعام 
 .يف املائة 71
عام يعزى هذا التقدم إىل اندماج أنظمة الرقابة وضمان اجلودة والبدء يف بوجه  .25

تنفيذ توجيهات متنوعة تتصل ابلتقييم ومبادرات تطوير األدوات والكفاءة القوية. 
واألهم من ذلك أن لدعم الرقابة وضمان اجلودة الذي قدمه متخصصون إقليميون يف 

والتقييم املعزز على املستوى الالمركزي. كما أدى التقييم أتثريًا مباشًرا يف ثقافة اجلودة 
( وشعبة الربامج واملكاتب اإلقليمية إىل IEOالتعاون النشط بني مكتب التقييم املستقل )

 تكثيف املديرين ُجل تركيزهم على التقييم.
بينما حتسنت كافة املؤشرات، جاءت أمناط األداء بني األقاليم بنتائج معاكسة،  .26

االحتياجات اليت ينبغي تنفيذها الستمرار تقدم الوظيفة وتطورها. وظهرت مزيد من 
هناك حاجة إىل بذل جهود إقليمية ومواصلة ضخ االستثمارات لبناء القدرات على  
كافة املستوايت ولقيادة التقدم على أصعدة كافة مؤشرات األداء داخل إطار 

 .2021-2018اسرتاتيجية التقييم الشامل اجلديدة 
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 : املوارد املالية1داء الرئيسي مؤشر األ

 2اجلدول 
 (2016-2013نفقات وظيفة التقييم )

 )ابلدوالر األمريكي(

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 249,447,953 254,413,520 315,101,084 270,537,900 269,660,584 إمجايل إنفاق هيئة األمم املتحدة للمرأة      
 6,714,506 7,391,573 6,272,545 5,917,163 3,576,396 إمجايل نفقات التقييم

 4,208,814 5,377,637 4,621,818 4,499,942 2,123,750 مكتب التقييم املستقل
 2,505,691 2,013,936 1,650,727 1,417,221 1,226,729 6التقييمات الالمركزية

 72.7 2.9 2.0 2.2 1.3 إمجايل اإلنفاق على التقييم )ابلنسبة املئوية(

(" و"إنفاق مكتب التقييم املستقل" ابستخدام UN-Women: مت التعرف على "إمجايل إنفاق هيئة األمم املتحدة للمرأة )املصدر
(ATLAS( بواسطة قسم التنظيم واإلدارة )DMA( أجرى قسم التنظيم واإلدارة .)DMA حساب أرقام التقييمات الالمركزية بناًء )

 واستكملت هذه األرقام ابلبياانت اليت مت احلصول عليها من املكاتب امليدانية.على األرقام الرمسية 

مليون دوالر أمريكي  6.7مبلغ  2017بلغ إمجايل اإلنفاق على التقييم يف  .27
يف  2.9: 2016يف املائة ) 2.7مليون دوالر أمريكي( مبا ميثل  7.4: 2016)

يف املائة  63النسبة، هناك  املائة( من "إنفاق برانمج" األمم املتحدة. من هذه
يف املائة  37، و(IEO)يف املائة( مثلت إنفاق مكتب التقييم املستقل  73: 2016)
يف املائة( اتصلت ابلتقييمات الالمركزية. يشمل إنفاق مكتب التقييم  27: 2016)

( رواتب ستة متخصصني إقليميني، وهم ينتمون إىل مكتب التقييم IEOاملستقل )
( ولكنهم يعملون يف املكاتب اإلقليمية لدعم وظيفة التقييم الالمركزية. IEOاملستقل )

إىل حد   2017يف املائة يف  10نتج االخنفاض يف اإلنفاق الكلي على التقييم والبالغ 
 كبري عن موارد تقاسم التكاليف.

 : املوارد البشرية2مؤشر األداء الرئيسي 
 ( التابع هليئة األمم املتحدة للمرأة IEOحظى عمل مكتب التقييم املستقل ) .28

(UN-Women يف )بدعم عشرة من أعضاء فريق عمل املقر وستة من متخصصي  2017
التقييم املوجودين بكل مكتب من املكاتب اإلقليمية. مت اإلعالن عن احلاجة لشغل منصب 

ًرا ومدير ( املؤسسة مؤخIEASرئيس خدمات التقييم املستقل ومراجعة احلساابت الداخلية )
 .2018، وقد مت التعيني يف (IES)خدمة التقييم املستقل 

__________________ 

 لرصد والتقييم، ونقل مشلت التكاليف التقديرية للتقييمات الالمركزية جمموعة واسعة من الفئات، مثل إجراء التقييم، وتطوير قدرات التقييم، وتكاليف موظفي ا 6 
 ونشر منتجات التقييم.

 ابستخدام املنهج اجلديد، ومن مث ال ميكن مقارنتها ابألعوام السابقة. 2017و 2016مت حساب كافة األرقام عن عامي  7 
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، 2017هناك ترتيبات مؤسسية متعددة للتوظيف على املستوى امليداين. يف عام  .29
يف املائة( عن وجود مسؤول واحد على األقل  46مكتًبا قطراًي وإقليمًيا ) 26أبلغ 

تقييم. نتيجة حمدودية القدرات للرصد والتقييم. عينت بقية املكاتب منسق للرصد وال
مول املكتب اإلقليمي مكتًبا واحًدا بشرق وجنوب إفريقيا. بينما كانت أعلى نسبة 
إاتحية ملسؤويل الرصد والتقييم يف إقليم غرب ووسط إفريقيا وإقليم شرق وجنوب 
إفريقيا. يستلزم الطلب الناشئ على تقييمات احلافظة القطرية واحلاجة إىل تسهيل 

اء املعلومات من التقييمات تدخالت مستمرة لتطوير القدرات على املستوى استق
 الالمركزي.

 
 1الشكل 

 نقاط تنسيق الرصد والتقييم حسب المنطقة/الموارد البشرية لموظفي

 

 : النظام العاملي لإلشراف على التقييماملصدر
 ، الرصد والتقييمM&E: االختصارات

 املشمول ابلتقييم: النطاق 3مؤشر األداء الرئيسي 
 حتسن النطاق املشمول ابلتقييم حتسًنا مطرًدا مبرور الوقت. خالل الفرتة  .30

يف املائة من املكاتب تقييًما واحًدا على األقل. مع ذلك  89أجرت  2012-2017
فإن مؤشر األداء الرئيسي املعين تقدم بصعوبة ليحقق االمتثال التام وفًقا لسياسة التقييم، 

من كافة املكاتب اإلعداد إلجراء تقييم واحد على األقل أثناء دورة املالحظة  واليت تستلزم
االسرتاتيجية. من أبرز األمور أن دول آسيا ودول منطقة احمليط اهلادئ والدول العربية 

يف املائة من النطاق املشمول ابلتقييم. وابستثناء األمريكتني ومنطقة البحر  100حققت 
أورواب ووسط آسيا وإقليم شرق وجنوب إفريقيا وإقليم غرب  الكارييب، تقرتب كل من

 ووسط إفريقيا من االمتثال الكامل. وترتبط أسباب عدم االمتثال ابلسياقات املعقدة 
 واملوارد احملدودة.
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 2الشكل 
 (2017-2012)النطاق المشمول بالتقييم تبعًا لإلقليم 

 

 : النظام العاملي لإلشراف على التقييماملصدر

( IEOأسفرت جهود مكتب التقييم املستقل ): معدل 4مؤشر األداء الرئيسي  .31
املبذولة لتعزيز التقييمات االسرتاتيجية عن ارتفاع عدد تقييمات احلافظة القطرية 

(CPEs بلغ النطاق املشمول بتقييمات احلافظة القطرية .)(CPE) 27  يف املائة منذ
إجناز تسعة تقييمات اشتملت عليها  وحده مت 2017. يف عام 2015بدأها يف عام 

. ترجح هذه القفزة أتكيد املكاتب 2016احلافظة القطرية، مقارنة إبجناز تقييمني يف 
القطرية على التقييمات االسرتاتيجية اليت أثبتت دورها احليوي يف تقدمي أدلة مفيدة 

مم املتحدة لتطوير املالحظات االسرتاتيجية اجلديدة. يتيح النهج حلافظات هيئة األ
 ( مزيًدا من الشمولية على املستوى القطري.UN-Womenللمرأة )

إال أن إجراء تقييمات احلافظة القطرية يتنوع بتنوع األقاليم. سجل إقليم شرق  .32
وجنوب إفريقيا وإقليم أورواب وإقليم وسط آسيا وإقليم غرب ووسط إفريقيا أعلى نسبة 

ري إقليم آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ أي تقييمات إلجراء تقييمات احلافظة القطرية. مل جي
من حافظة التقييمات القطرية حىت اآلن. قد تعزى هذه التنوعات إىل عوامل عدة تتصل 

 بتخصيص امليزانية وقدرة املكاتب، واإلطار الزمين لدورات املالحظة االسرتاتيجية.

 تنفيذ التقييمات املقررة
يف املائة  84بواقع  2017تقييًما من إمجايل التقييمات املخطط هلا يف  72مت إجراء  .33

يف املائة من  15يف املائة قيد العمل(. إال أن  31يف املائة وبقاء  53)مع استكمال 
التقييمات خضعت للتأجيل أو اإللغاء. ترتبط أسباب أتجيل التقييم إىل حد كبري مبد 

يف املائة(،  70رتاتيجية والربانمج االسرتاتيجي املربم مع املتربعني )اتفاقات املالحظات االس
يف املائة(، وبعض السياقات القطرية املعقدة  10وشؤون تتصل ابلقدرات االستشارية )
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يف املائة( حمل  10يف املائة(. حلت تقييمات مواضيعية إقليمية وتقييمات أخرى ) 10)
 عدد قليل من التقييمات.

األمر بعبارات إقليمية نشري إىل استكمال أعلى نسبة تقييمات يف إقليم للتعبري عن  .34
يف املائة(. وتلى ذلك إقليم غرب  26يف املائة( والدول العربية ) 29شرق وجنوب إفريقيا )

يف املائة(، وإقليم  15يف املائة(، وإقليم آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ ) 18ووسط إفريقيا )
 املائة(. بينما مل جترى أي تقييمات يف األمريكتني ومنطقة يف 12أورواب ووسط آسيا )

البحر الكارييب. وبينما يتضح التقدم على مدار األعوام، تربز احلاجة إىل التعامل مع بعض 
التحدايت ذات الصلة بتخطيط التقييم، مبا يشمل الرتكيز على اختيار التقييمات األكثر 

 ساءلة إلدارة التقييمات املخطط هلا وإجنازها يف اسرتاتيجية وواقعية، ورفع القدرة وامل
 الزمن املطلوب.

 
 3الشكل 

 (2017معدل تنفيذ التقييم )

 

 النظام العاملي لإلشراف على التقييم :املصدر

 : جودة تقارير التقييم5مؤشر األداء الرئيسي 

( تقييم UN-Women( التابع هليئة األمم املتحدة للمرأة )IEOبدأ مكتب التقييم املستقل ) .35
( UN-Womenجتميعي خارجي لكافة التقييمات اليت أشرفت عليها هيئة األمم املتحدة للمرأة )

. يبني الفحص حدوث حتسن متعدد األبعاد يف جودة التقييمات. توضح نتائج 2017يف 
يف املائة( على تصنيف جيد  34تقريرًا ) 13تقرير تقييم، حصل  38الفحص أنه من بني 

يف املائة(  5يف املائة( على تقييم جيد، وحصل تقريران ) 61تقريرًا ) 23بينما حصل جًدا، 
 على تقييم مرضي. مل حيصل أي تقرير على تقييم غري مرضي. ميثل ذلك نسبة تبلغ 

يف املائة من اجتماع التقييم ويتجاوز معايري اجلودة املوضوعة. سجلت أورواب ووسط آسيا  95
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لة على تقييم جيد جًدا. تعترب فحوصات جودة التقييمات إحدى طرق أعلى نسبة تقارير حاص
 التحقق من االلتزام ابملعايري املطلوبة.

 
 4الشكل 

 (2017جودة التقييمات )

 

 النظام العاملي لفحص وحتليل التقييماتاملصدر:
 

 GATE: معدل تقدمي تقارير التقييم املستكملة على نظام 6مؤشر األداء الرئيسي  

( بسجل إلكرتوين للتقييمات. أتيحت على IEOمكتب التقييم املستقل ) احتفظ .36
يف املائة من التقييمات املستكملة عرب النظام شأهنا يف ذلك شأن النمط  100املشاع 

 املالحظ يف األعوام السابقة.

 GATE: رد اإلدارة على التقارير املقدمة على نظام 7مؤشر األداء الرئيسي  

يف املائة من التقييمات املنجزة رد اإلدارة بشأهنا،  100تضمنت ، 2017يف عام  .37
وذلك وفق ما نصت عليه سياسة التقييمات، وهو ما يعد حتسًنا جوهراًي مقارنة 

( من UN-Womenابألعوام السابقة. متكن ردود اإلدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة )
 لتوصيات لتحقيق حتسن.االستجابة لنتائج التقييم وتعكس كيفية التعامل مع ا

 2017: تنفيذ رد اإلدارة/إجراءات رئيسية، 8مؤشر األداء الرئيسي 

هيئة األمم  2016تقريًرا واليت مت إجنازها يف  36ألزمت التقارير البالغ عددها  .38
إجراًء إداراًي للتصدي. اعتباًرا من  411( ابختاذ UN-Womenاملتحدة للمرأة )

يف املائة من اإلجراءات ما بني إجراءات مستكملة  86، كانت 2017شباط/فرباير 
يف املائة  50يف املائة لإلجراءات املستكملة و 36وإجراءات قيد التنفيذ/مستمرة )

يف املائة من  لإلجراءات قيد التنفيذ/املستمرة(. بينما مازالت هناك أربعة عشر
يف املائة لإلجراءات املتأخر  7اإلجراءات املتفق عليها مل يتم البدء يف تنفيذها، و
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تنفيذها. تعكس هذه البياانت التزام اإلدارة ابلتعلم املؤسسي. مع ذلك واجه مكتب 
( حتدايت يف تلقي ردود اإلدارة وتنفيذ التزاماهتا جتاه توصيات IEOالتقييم املستقل )

يف إطار زمين حمدد. من املتوقع أن يؤدي توثيق الشراكة مع شعبة الربامج  التقييم
ونظام إدارة النتائج املؤسسية إىل  GATEواملكاتب اإلقليمية والتكامل املوحد لنظام 

 التعامل مع هذه التحدايت.
 

 5الشكل 
 تنفيذ إجراءات رد اإلدارة بشأن التقييم

 

 التقييمات وتتبعه على الصعيد العاملي.املصدر: نظام املساءلة عن استعمال 

 : استخدام التقييم9مؤشر األداء الرئيسي 

( ابستخدام UN-Womenمت رصد ارتفاع اثبت يف التزام هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .39
التقييم لتعزيز املساءلة وصناعة القرارات املستنرية والتعلم الواعي. أوضحت التقارير 

تيعاب اإلدارة تدرجيًيا للدروس واالستبصارات املستخلصة السنوية للمكاتب تزايد اس
يف املائة من املكاتب امليدانية عن استخدام  86، أبلغ 2017من التقييمات. يف 

التقييمات. يف عديد من اجملاالت، حفزت الدروس املستفادة صناعة قرارات لتطوير 
ستخدمت مذكرات اسرتاتيجية واتفاقات شراكة جديدة. إضافة إىل ذلك، ا

االستبصارات والدروس املستخلصة من التقييمات لضمان مزيد من الرتكيز وتعميق 
الوجود الرباجمي، وتعزيز قدرات املوظفني فيما يتصل ابإلدارة املبنية على النتائج وما 
يتصل بذلك من شؤون، وختطي فجوات املعلومات يف النواحي الناشئة والنواحي 

، وتقوية االئتالفات (UN-Women)يئة األمم املتحدة للمرأة املوسعة ابلعمل اإلنساين هل
 والشبكات احلالية.
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من املتوقع حدوث مزيد من التحسن يف سياق اسرتاتيجية التقييم الشامل   .40
واليت عززت تيسري استخدام التقييمات بوصفها إحدى  2021-2018اجلديدة 

 الركائز األساسية لعمل وظيفة التقييم.
  

 6الشكل 
 (2017استخدام التقييمات )

 

 املصدر: نظام إدارة النتائج.

 نظام التقييم الالمركزي رابعاا. 
 

 

( مت حتديد إجراءات 2017-2014على مدار اخلطة االسرتاتيجية السابقة ) .41
مهمة لتعزيز مصداقية وظيفة التقييم الالمركزي وحيادها وجودهتا. مت دمج أنظمة الرقابة 

اجلودة لتصبح جزًءا ال يتجزأ من االسرتاتيجيات والربجمة  وتطوير القدرات وضمان
املؤسسية على املستوى امليداين. أسفر ذلك عن تقدم ملحوظ على صعيد جمموعة من 

 مؤشرات األداء الرئيسية للتقييم واليت تشمل تعزيز التعلم املؤسسي.

 ضمان جودة التقييمات الالمركزية ودعمها تقنياا

( التعاون عرب أجزاء املؤسسة املختلفة بغرض IEOستقل )شجع مكتب التقييم امل .42
، شارك مكتب التقييم 2017حتسني التعلم واملساءلة كثمرة لوظيفة التقييم الفعالة. يف 

( يف إدارة تسعة من تقييمات احلافظة القطرية، وأدار أربعة تقييمات IEOاملستقل )
ييًما المركزي. كما قدم مكتب تق 21إقليمية، وقدم الدعم التقين وضمان اجلودة لـ 

 (HQ( دعًما تقنًيا ممنهًجا لثالث تقييمات أجريت بقيادة املقار )IEOالتقييم املستقل )
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 نظم حتسني جودة التقييمات الالمركزية ومصداقيتها واستخدامها

رغبة يف احلفاظ على التقدم احملرز يف األعوام السابقة استخدم مكتب التقييم  .43
( لتتبع تقدم مؤشرات األداء GEOSالنظام العاملي ملراقبة تقارير التقييم )( IEOاملستقل )

كسجل   GATEالرئيسي للتقييم دوراًي وإحاطة املديرين هبا. استمر التعامل مع نظام 
إلكرتوين لتقارير التقييم وأداة حيوية لتتبع تقدم ردود اإلدارة بشأن توصيات التقييم عرب 

، مت تعزيز النظام بوظائف جديدة 2017(. يف UN-Women) هيئة األمم املتحدة للمرأة
 لدعم سهولة االستخدام.

( فحًصا مستقاًل GERAASقدم النظام العاملي لفحص وحتليل تقارير التقييمات ) .44
خارجًيا لكافة تقارير التقييم املؤسسي والالمركزي. ومرت كافة التقارير املستكملة يف 

رحلة تقييم اجلودة. أرسلت تعقيبات للمكاتب تقريًرا مب 38والبالغ عددها  2017
املعنية ومت إعداد تقرير تقييم جتميعي. أعلنت املكاتب احلاصلة على تصنيف جيد جًدا، 
ومت رفع التقارير ونشرها على مستوى املؤسسة. كما احتفظ مكتب التقييم املستقل 

(IEOبقاعدة بياانت املستشارين واليت تتيح التعرف على املستشا ) رين اجلنسانيني
 واخلربة التقييمية.

( خطة شاملة للتقييم جتمع بني IEO، طور مكتب التقييم املستقل )2017يف   .45
التقييمات املؤسسية والتقييمات الالمركزية. عززت اخلطة االتساق والتضافر يف أثناء 
 إعداد املعلومات لتحسني الفعالية املؤسسية. أصبح اآلن دعم التخطيط االسرتاتيجي

لألنشطة التقييمية يف أثناء تعزيز األطر الزمنية والتغطية املواضيعية واجلغرافية الكافية 
( جزًءا ال يتجزأ من UN-Womenللتقييمات عرب عمليات هيئة األمم املتحدة للمرأة )

 (.UN-Womenجهود هيئة األمم املتحدة للمرأة )

 املهين على التقييمتطوير قدرات التقييم الداخلي وبرانمج إضفاء الطابع 

ابلتعرف على االحتياجات احلالية والنهج املرحلي الالزمني لبناء القدرات الداخلية  .46
( جمموعة متنوعة من الطرق عن طريق تدريبات IEO، ابشر مكتب التقييم املستقل )

 التقييم وتوفري املواد التوجيهية والدعم الفين املستمر لوظيفة التقييم الالمركزي.
مبادرة إضفاء الطابع املهين لتعزيز وظيفة التقييم يف جذب كل من موظفي  استمرت  .47

( واألطراف اخلارجية املعنية للمشاركة يف دورة UN-Womenهيئة األمم املتحدة للمرأة )
التعلم اإللكرتوين بعنوان "كيف تدير تقييًما يراعي املنظور اجلنساين". تضم ستة وثالثني يف 

( منسًقا واحًدا على األقل UN-Womenاألمم املتحدة للمرأة )املائة من مكاتب هيئة 
يف املائة عن  8للرصد والتقييم حاصاًل على شهادة إمتام الدورة؛ وهو ما ميثل حتسًنا يقدر بـ 

العام املاضي. ميكن االطالع على دورة التعلم اإللكرتوين عرب اإلنرتنت واليت انضم هلا 
. مخسة ومثانون يف املائة 2016شخص منذ  900شخًصا بزايدة تقدر بنحو  2,078

من األشخاص الذين أمتوا الدورة رأوا أنه بوسعهم تضمني عملهم منظوًرا جنسانًيا. كما 
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تضمنت مبادرة إضفاء الطابع املهين أيًضا العمل مع موارد بشرية لعكس كفاءات 
ظائف ذات الصلة واليت ومسؤوليات التقييم املراعي للمنظور اجلنساين يف الُنبذ الوصفية للو 

 يشتمل عليها معجم الوظائف املدشن حديثًا.
أحدااًث تعلمية أشرف عليها  2017( يف IEOكما عقد مكتب التقييم املستقل ) .48

متخصصو التقييم اإلقليميون ابملكتب وغطت مئات من موظفي هيئة األمم املتحدة 
تدريًبا مباشًرا ومساعدة تقنية (. على املستوى الالمركزي، مت تقدمي UN-Womenللمرأة )

مشال مراجعة للشروط املرجعية للتقييم والتقارير ومراقبة وتقييم اخلطط وإمكانية تقييم 
املالحظات االسرتاتيجية وتسهيل استخدام األدلة التقييمية. نتيجة التغري املتكرر يف 

تتصل بتطوير  منسقي الرصد والتقييم، تربز احلاجة إىل إجراء تدخالت حمددة ومستمرة
( توفري مزيد من UN-Womenالقدرات. ويستلزم ذلك من هيئة األمم املتحدة للمرأة )

 اجلهود واملوارد اإلضافية.
( يف دورات استعراض األقران IEOكما استمر متثيل مكتب التقييم املستقل ) .49

تفظت هذه اخلاصة ابملذكرات االسرتاتيجية اجلديدة بقيادة املكاتب اإلقليمية واملقار. اح
املنصة بقيمتها لضمان إعداد خطط التقييم حمددة التكاليف وإمكانية تقييم الربامج 

 واإلدماج املمنهج للدروس يف برامج جديدة.
 اًلتصال اهلادف إىل تيسري استخدام التقييم خامساا. 

 
 تنفيذ اسرتاتيجية اًلتصال

مكتب التقييم املستقل ظلت إدارة املعارف واالتصاالت بؤرة تركيز أساسية لنشاط  .50
(IEO يف )2017( وقد طور مكتب التقييم املستقل .IEO اسرتاتيجية االتصاالت )

واستخدام التقييم وقاس تعميمها على اجلمهور ذي الصلة عرب قنوات االتصاالت 
املختلفة. أعد املكتب حزمة اتصاالت مصغرة لكل تقييم مؤسسي يتضمن تقرير تقييم 

ت وحلقات دراسية شبكية وعرض للمجلس التنفيذي ووسائل وإحاطة وجملة وإعالان
 التواصل االجتماعي.

، وهي جملة تعىن ,Transform( إصدار جملة IEOواصل مكتب التقييم املستقل ) .51
ابلتقييم املراعي للمنظور اجلنساين. ُتظهر بياانت تفاعل القراء عرب اإلنرتنت أنه يتم االطالع 

سنواًي،   ,Transformعدد من األعداد الصادرة جمللة  مرة يف املتوسط على كل 2,000
مرة(. يف  400وهو ما يتجاوز بكثري عدد مرات االطالع على تقارير التقييم ذاهتا )

( البنية اإلقليمية هليئة األمم 1: ),Transform، صدرت ثالثة أعداد من جملة 2017
يئة األمم املتحدة للمرأة ( الشراكات االسرتاتيجية هل2، )(UN-Women)املتحدة للمرأة 
(UN-Women)( ،3 التحليل التجميعي الرابع للتقييمات الالمركزية اليت تشرف عليها )

 .2016( يف UN-Womenهيئة األمم املتحدة للمرأة )
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 اًلتصال اًلبتكاري وإدارة املعارف

( إىل "مركز معريف" إلصدار تقييمات تراعي IEOلتحويل مكتب التقييم املستقل ) .52
املنظور اجلنساين، خضعت أنظمة إدارة املعارف وأنشطة االتصال األخرى إىل مزيد من 

للتحديث من أجل توفري  GATE. كما خضع نظام 2017التطوير واالستخدام يف 
 (.UN-Womenدعم مناسب زمنًيا للموظفني على نطاق هيئة األمم املتحدة للمرأة )

( على شبكة اإلنرتنت، أعيد IEOمتاشًيا مع الوجود املتزايد ملكتب التقييم املستقل )
تنظيم الشبكة الداخلية )اإلنرتانت( واملوقع اإللكرتوين للمكتب مع حتسني خاصية 

يف املائة  67.2، بلغت معدالت زوار املوقع اإللكرتوين 2017البحث هبما. يف 
، وهو ما يعرب عن زايدة تفاعل اجلمهور مع 2015يف املائة عام  46.5مقارنة بـ 

 حمتوى املوقع اإللكرتوين للتقييم.
( أقصى استفادة من املشاركة يف املؤمترات IEOحقق مكتب التقييم املستقل ) .53

واحللقات الدراسية الشبكية إلدماج قاعدة عريضة من اجلمهور اخلارجي يف تغطية 
ا ما كان يتم التقاط رسائل وسائل التواصل مسائل التواصل االجتماعي املباشرة. غالبً 

( HQاالجتماعي من جانب حساابت ذات قاعدة مشاركة عريضة، مثل حساب مقر )
( لتتسع إمكانية وصوهلا إىل ما يتجاوز مجهور UN-Womenهيئة األمم املتحدة للمرأة )

بني اجلنسني  (. ظل املوقع اإللكرتوين لبوابة تقييم املساواةIEOمكتب التقييم املستقل )
مورًدا رئيسًيا للتعرف على ما من شأنه أن خيدم املساواة بني اجلنسني وما من شأنه أن 

 يكون ضدها.
اتبعت األقاليم ابملثل توجًها ممنهًجا لتحقيق االستفادة األمثل من الدليل التقييمي  .54

للدول وتوفري إمكانية أفضل للوصول إليه. على سبيل املثال، أحرز املكتب اإلقليمي 
( للتقييم اإلقليمي إلدماج SharePointالعربية تقدًما يف أتسيس صفحة شري بوينت )

موارد التقييم ورفع االستفادة من التقييم. أصدر املكتب اإلقليمي آلسيا ومنطقة احمليط 
اهلادئ تقريًرا حتليلًيا جتميعًيا شاماًل يلتقط استبصارات من تقارير التقييم. إضافة إىل 

تجت األمريكتان ومنطقة البحر الكارييب، وإقليم شرق وجنوب إفريقيا، وإقليم ذلك، أن
أورواب ووسط آسيا، وإقليم غرب ووسط إفريقيا سلسلة من املنتجات املعرفية 
واإلحاطات التجميعية اخلاصة بكل إقليم على حدة وجمموعة من الفيديوهات ذات 

 الصلة.
تنسيق األمم املتحدة يف دعم مشروع ( وشعبة IEOشارك مكتب التقييم املستقل ) .55

 ( هليئة األمم املتحدة للمرأة SDGأتييد اإلدارة املعرفية ألهداف التنمية املستدامة )
(UN-Women يهدف املشروع إىل حتفيز كافة املعارف ذات الصلة أبهداف التنمية .)

رض موارد ( منصة يكون للتقييم فيها لسان خمصص لع1( عرب مكونني: )SDGsاملستدامة )
( ومنتجاته ذات الصلة ابلتقييم املراعي للمنظور اجلنساين IEOمكتب التقييم املستقل )
( مجاعة ممارسني ترسل حتديثات شهرية لألعضاء 2، و)(SDGs)وأهداف التنمية املستدامة 
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( يف املناطق املتنوعة هليئة SDGsابألخبار واملوارد ذات الصلة أبهداف التنمية املستدامة )
  ( وميادين.HQ( مبا تشمله من مقار )UN-Womenمم املتحدة للمرأة )األ

 
 

 تنسيق التقييم املراعي للمنظور اجلنساين على نطاق األمم املتحدة -سادساا  
 

 

( دعمها لتنسيق UN-Women) للمرأة، قدمت هيئة األمم املتحدة 2017يف  .56
( 1التقييم املراعي للمنظور اجلنساين على نطاق املنظومة عرب اإلجراءات اآلتية: )

( تتبع مؤشر األداء الرئيسي 2، )(UNEG)االرتباط بفريق األمم املتحدة املعين ابلتقييم 
لتقييم خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني 

( املشاركة يف شبكات العمل وجمموعات التقييم اإلقليمية فيما 3، )(UN-SWAP)رأة امل
 بني الوكاالت والتنسيق معها.

 

 

فريق األمم املتحدة املعين ابلتقييم وفرق األمم املتحدة اإلقليمية املعنية  أ.  
 ابلتقييم

 

 

األمم املتحدة ( بدورها يف فريق UN-Womenاحتفظت هيئة األمم املتحدة للمرأة )  .57
( عن طريق تعزيز إدماج أبعاد املساواة بني اجلنسني وحقوق UNEGاملعين ابلتقييم )

اإلنسان يف التقييم واملسامهة يف األهداف االسرتاتيجية للفريق من خالل املشاركة مع 
( مع فريق األمم املتحدة IEO، شارك مكتب التقييم املستقل )2017فرق العمل. يف 

( يف عقد االستعراضات املهنية لألقران بوظيفة التقييم يف UNEGييم )املعين ابلتق
منظمات األمم املتحدة وفرق العمل املعنية حبقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني ودفع 
إبدماج األبعاد اجلنسانية يف أنظمة التقييم. خالل االجتماع العام السنوي وتبادل 

، لعب 2017( يف عام UNEGة املعين ابلتقييم )ممارسات التقييم لفريق األمم املتحد
( دوًرا رائًدا يف تنظيم االجتماع والتأكد من إدماج املنظور IEOمكتب التقييم املستقل )

( مع IEOاجلنساين عرب مداوالت وورش عمل عدة. كما تعاون مكتب التقييم املستقل )
قشات ذات الصلة بـ "التقييم ( وساهم يف املناUNEGفريق األمم املتحدة املعين ابلتقييم )

على مستوى املنظومة الداعم إلصالح األمم املتحدة واهلادف إىل الوصول إىل مساءلة 
 مجاعية وتعلم مجاعي."

 

 

خطة العمل املوضوعة على نطاق منظومة األمم املتحدة للمساواة بني  ب. 
 اجلنسني ومتكني املرأة

 

 

( دعمه هليئات األمم املتحدة عن IEO، قدم مكتب التقييم املستقل )2017يف عام  .58
( يف قيادة فرق العمل املعنية UNEGطريق مشاركة فريق األمم املتحدة املعين ابلتقييم )

ابملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان . أنتجت فرق العمل حتت قيادة هيئة األمم املتحدة 
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اإلبالغ عرب هيئات ( نبذة جتميعية تتناول اجتاهات 1( ما يلي: )UN-Womenللمرأة )
( مذكرة تقنية مراجعة بشأن مؤشر األداء الرئيسي لتقييم خطة العمل 2األمم املتحدة، )

( UN-SWAPعلى نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )
ة تتماشى مع اجليل التايل من خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساوا

( توجيه بشأن تقييم مراعاة املنظور 3، )(UN-SWAP 2.0)بني اجلنسني ومتكني املرأة 
اجلنساين املؤسسي. ابلنظر إىل أن إطار خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة 

يستلزم اإلبالغ عن نتائج  2.0 (UN-SWAP)بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
 واملساواة بني اجلنسني، يعترب هذا التوجيه مبثابة مورد هليئات األمم مراعاة املنظور اجلنساين

 املتحدة الراغبة يف إجراء تقييم ملراعاة املنظور اجلنساين على املستويني املؤسسي والرباجمي.
أحرزت اهليئات اليت أبلغت عن مؤشر األداء الرئيسي لتقييم خطة العمل على نطاق  .59

( تقدًما UN-SWAPEPIاملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ) منظومة األمم املتحدة بشأن
جيًدا يف إدماج تقييم املساواة بني اجلنسني. ارتفعت النتائج الكلية وسعت مزيد من اهليئات 

هيئة أبلغت عن استخدام مؤشر التقييم  42إىل انتهاج مناظري خارجية لفحصها. من بني 
 50أهنا "جتاوزت االحتياجات"، بينما أبلغت يف املائة عن  26، أبلغت نسبة 2017يف 

يف املائة منها عن أهنا "تقرتب من تلبية  24يف املائة منها عن أهنا "لبت االحتياجات"، و
( إىل هذا املعيار 24/33أرابع مستخدمي سجل األداء ) االحتياجات". وصل حنو ثالثة 

بلغ أي هيئة عن عدم الوفاء أبي للتقييم الذي يراعي املنظور اجلنساين. للمرة األوىل مل ت
 احتياجات.

والذي يضم التقييمات اليت أدارهتا هيئة األمم  2017أشار التقييم التجميعي لعام  .60
( إىل زايدة ملحوظة يف أداء مؤشر األداء الرئيسي لتقييم خطة UN-Womenاملتحدة للمرأة )

-UNسني ومتكني املرأة )العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلن

SWAP EPI)( وهو أعلى أداء مسجل هليئة األمم املتحدة للمرأة ،UN-Women منذ بدء )
(. يعين ذلك أن هيئة األمم املتحدة 12من احلد األقصى البالغ  10.4تتبع هذا املؤشر )

( أوفت ابملوعد النهائي للوصول إىل معايري مؤشر األداء الرئيسي UN-Womenللمرأة )
لتقييم خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني 

(. أسهم التحول حنو تقييمات أكثر اسرتاتيجية ودعم اتساق UN-SWAP EPIاملرأة )
ضمان اجلودة على يد متخصصي التقييم اإلقليميني والتدقيق الصارم لتعيني املستشارين 

 ء القدرات يف إحداث التغري اإلجيايب.واملبادرات املستمرة لبنا
ال تزال هناك حاجة لبعض التعزيزات يف الطرق وترتيب أولوايت التوصيات من  .61

أجل جتاوز مؤشر األداء الرئيسي لتقييم خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة 
ة (. ميكن أن تسفر املعاجلUN-SWAP EPIبشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )

املمنهجة هلذه الثغرات واستمرار الزخم إىل ضمان جتاوز التقييمات املستقبلية املعايري 
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اجلديدة خلطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني 
 (.UN-SWAP 2.0ومتكني املرأة )

 

  ائيةدعم التقييمات املشرتكة وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمن  .ج 
 

 

( من خالل متخصصي التقييم اإلقليميني دوره  IEOواصل مكتب التقييم املستقل )  .62
كعضو نشط يف شبكات ومنصات التقييم اإلقليمية لألمم املتحدة لتعزيز التقييم املراعي 

 للمنظور اجلنساين.
رغبة يف تعزيز االتساق على مستوى منظومة األمم املتحدة، دعمت هيئة األمم  .63

( إدماج املساواة بني اجلنسني عرب أعمال التقييم بني وكاالت UN-Womenللمرأة )املتحدة 
األمم املتحدة، واليت تشمل الربامج املشرتكة وتقييمات إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة 

، داخل إطار عمل (UN-Women)(. قدمت هيئة األمم املتحدة للمرأة UNDAFاإلمنائية )
تقييًما إلطار عمل األمم املتحدة  12اإلقليمية، دعًما تقنًيا واستشاراًي لـ جمموعات التقييم 

 ( وساعدت يف إدارة أربعة تقييمات مشرتكة.UNDAFللمساعدة اإلمنائية )

 

 

تعزيز الشراكة من أجل تقييم قدرات التقييم الوطنية وتطويرها خلدمة  - سابعاا   
 (SDGs)أهداف التنمية املستدامة 

 

 

تعزيز قدرات التقييم املراعي للمنظور اجلنساين يف إطار عمل أهداف  .أ 
 (SDGsالتنمية املستدامة )

 

 

( عملها يف دعم التقييمات املراعية UN-Womenواصلت هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .64
(. مت االرتقاء ابجلهود SDGsللمنظور اجلنساين يف سياق أهداف التنمية املستدامة )

  قدرات التقييم الوطنية عرب التدريب وإنتاج املعارف وتبادهلا.املستمرة لتحسني
( دعمها UN-Womenواصلت هيئة األمم املتحدة للمرأة ) 2017على مدار عام  .65

لقدرات التقييم الوطين واإلقليمي املراعي للمنظور اجلنساين. خاصة أهنا شاركت يف قيادة 
(EvalGender+) وهي شراكة عاملية جتمع جهات متعددة وهتدف إىل بناء املعارف ،

والقدرات ذات الصلة ابلتقييم املراعي للمنظور اجلنساين داخل إطار جدول عمل عام 
للوصول إىل كتلة حرجة من  (+EvalGender)للتنمية املستدامة. كجزء من محلة  2030

، اتسعت قاعدة 2017يف عام مجاعة املمارسني.  (+EvalGender)املقيمني، وسعت 
. عملت شبكة العمل كمنصة رئيسية لتبادل املمارسات اجليدة 3,123العضوية لتضم 

 والدروس املستفادة ذات الصلة ابملوضوعات املرتبطة ابلنوع والتقييم.
( الذي نظمه برانمج األمم NECيف املؤمتر اخلامس املعين بقدرات التقييم الوطنية ) .66

(  IEO( وشركاء آخرون يف اسطنبول، عمل مكتب التقييم املستقل )UNDP) املتحدة اإلمنائي
كمتحدث للدورة املعنية بـ "عدم ترك أي أحد خلف الركب: من االلتزامات العاملية إىل 
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(." كما مت تنظيم SDGsاخلربات الوطنية لوضع إطار عمل لتقييم أهداف التنمية املستدامة )
( من خالل تقييمات SDGsم أهداف التنمية املستدامة )مؤمتر تدرييب سابق عين بـ "تقيي

ترتكز على العدالة وتراعي املنظور اجلنساين." حققت الدوراتن جناًحا يف تقدمي توجيه بشأن 
إدماج هنج املساواة بني اجلنسني يف أنظمة التقييم الوطنية وتعزيز االستفادة من التقييمات 

 (.SDGsملراجعات الوطنية ألهداف التنمية املستدامة )املراعية للمنظور اجلنساين للتعريف اب
( تدريًبا على "تقييم أهداف التنمية UN-Womenقدمت هيئة األمم املتحدة للمرأة ) .67

( من خالل مناظري ترتكز على العدالة وتراعي املنظور اجلنساين" يف املؤمتر SDGsاملستدامة )
دولة. حققت  71مشارًكا من  687ضم  والذي 2017اإلفريقي لرابطة التقييم املنعقد يف 

سلسلة التقييمات املرتكزة على العدالة واملراعية للمنظور اجلنساين اثين أعلى رقم من حيث 
األوراق واألفرقة وامللصقات وورش العمل املقبولة أثناء املؤمتر. سامهت هيئة األمم املتحدة 

قيمني ابلشرق األوسط ومشال ( ابملثل يف املؤمتر السادس لشبكة املUN-Womenللمرأة )
إفريقيا يف دعم تبادل املعارف ذات الصلة ابلتقييم املراعي للمنظور اجلنساين عرب األقاليم يف 

 (.SDGsإطار عمل أهداف التنمية املستدامة )
لدفع العمل العاملي والوطين ذي الصلة ابلتقييم املراعي للمنظور اجلنساين وتقييم  .68

( من منظور جنساين، لعبت هيئة األمم املتحدة للمرأة SDGsة )أهداف التنمية املستدام
(UN-Women دوًرا رئيسًيا يف امللتقى العاملي الثالث للتقييم يف بيشكيك، قريغيزستان )

والرابطة الدولية لتقييم التنمية ومؤمتر أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب لشبكة عمل 
املكسيك. يف غرب إفريقيا دعمت هيئة األمم املتحدة للمرأة املراقبة والتقييم والتنظيم يف 

(UN-Women إنشاء جمموعة عمل رابطة التقييم السنغالية املعنية ابلتقييم املرتكز على )
العدالة واملراعي للمنظور اجلنساين. كما قدمت سلسلة من ورش العمل على سبيل 

 للمنظور اجلنساين. االستجابة لتزايد الطلب على قدرات التقييم املراعي
مجعت املؤمترات والدورات التدريبية ما يربو على ألف مشارك وحكومة ممثلة ومنظمة  .69

تطوعية للمقيمني والباحثني واألكادمييني واملفوضني ابلتقييم وممارسي التقييم احملرتفني لتبادل 
 هنج وخربات التقييم.

 اجلنساين يف دول خمتارةدعم أنظمة الرصد والتقييم الوطنية املراعية للمنظور 
وحتت مظلة الشراكة، قدمت هيئة األمم املتحدة  2030 يف إطار جدول عمل  .70

( املشورة التقنية وبناء القدرات املستهدفة فيما يتصل ابلتقييم املراعي UN-Womenللمرأة )
 للمنظور اجلنساين من أجل دعم املساءلة يف الوفاء اباللتزامات ذات الصلة ابملساواة بني

 (.SDGsاجلنسني لتحقيق أهداف التنمية املستدامة )
( التابع هليئة األمم املتحدة IEOتبع مكتب التقييم املستقل ) 2017يف أثناء عام  .71

( هنًجا ثنائي املسار لدعم الرصد والتقييم وبناء الشراكات مع UN-Womenللمرأة )
لدول العربية وإفريقيا. دعم احلكومات الوطنية والوكاالت الدولية يف أمريكا الالتينية وا

( تصميم وتنفيذ تقييم السياسة اجلنسانية الوطنية يف  IEOمكتب التقييم املستقل )
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كوستاريكا، وتقييم اخلطة الوطنية اجلنسانية مع وزارة املرأة يف اجلمهورية الدومينيكية، 
 وتطوير نظام املؤشرات اجلنسانية مع حكومة بوينس آيرس.

( دراسات حالة UN-Womenدشنت هيئة األمم املتحدة للمرأة )يف الدول العربية،  .72
تعىن ابلسياسات واألنظمة الوطنية للتقييم يف مصر ولبنان واملغرب وتونس. عرب توثيق ما 
هو حمقق والتعرف على املعززات الرئيسية لتأسيس نظام رصد وتقييم يراعي املنظور اجلنساين 

بلي على قدرات التقييم الوطين. أتيحت هذه تضع هذه الدراسات أساًسا للعمل املستق
اإلمكانية عرب التعاون والشراكات املوسعة مع وكاالت األمم املتحدة وهيئاهتا اإلقليمية 
األخرى، مبا يف ذلك شبكة التقييم بني الوكاالت للدول العربية وفريق دعم األقران اإلقليمي 

على املستوى الوطين امللكية الوطنية  بني الوكاالت. عززت املشاورات بني اجلهات املعنية
( يف UN-Womenللعمل احملتمل احلايل واملستقبلي. دعم مكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة )

احلكومة مبادئ توجيهية للرصد والتقييم تراعي املنظور اجلنساين من شأهنا زمبابوي تطوير 
 أن تفعل السياسة الوطنية للرصد والتقييم.

( مع مناظري SDGsرجم توجيه تقييم أهداف التنمية املستدامة )، تُ 2017يف عام  .73
 "عدم ترك أي أحد خلف الركب" ألربع لغات )العربية والفرنسية والروسية واإلسبانية(.

 

 

 2018 برانمج عمل خدمة التقييم املستقل لعام - اثمناا  
 

 

 العام األول يف تنفيذ اسرتاتيجية التقييم املطورة حديثًا  2018سيكون عام  .74
 وخطة التقييم املؤسسي  (IES) (IES)خلدمة التقييم املستقل  2018-2021
. حتدد مناطق النتائج الرئيسية اخلمس اآلتية برانمج عمل خدمة التقييم 2018-2021

 ( مع الرتكيز على إصالح األمم املتحدة ومسامهة أهداف التنمية IESاملستقل )
 (.SDGsاملستدامة )
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 تطبيق التقييمات املؤسسية الفعالة أ. 
 

 

( للمجلس التنفيذي نتائج تقييمني IES، تقدم خدمة التقييم املستقل )2018يف  .75
جتميعي للتقييمات ( حتليل 2( قيادة املرأة ومشاركتها السياسية، )1مؤسسيني بشأن: )

( يف UN-Womenاملؤسسية والالمركزية اليت أشرفت عليها هيئة األمم املتحدة للمرأة )
( تقييًما للحوكمة والتخطيط الوطين ويرفع IES. جتري خدمة التقييم املستقل )2017

. كما تدشن تقييًما مؤسسًيا ملسامهة هيئة األمم املتحدة للمرأة 2019للمجلس التنفيذي يف 
(UN-Women يف االستجابة اإلنسانية ومراجعة خلطة التقييم هبيئة األمم املتحدة للمرأة )
(UN-Women لتحديد مدى سهولة وموثوقية قياس التقدم حنو أهداف اخلطة االسرتاتيجية .)

( جتري خدمة التقييم املستقل UN-Womenهليئة األمم املتحدة للمرأة ) 2018-2021
(IES فحًصا إلمكانية )( تقييم اخلطة االسرتاتيجية احلالية هليئة األمم املتحدة للمرأةUN-

Women( إضافة إىل ذلك، تواصل خدمة التقييم املستقل .)IES )منهجيات  استكشاف
( IESالتقييم املبتكرة واملراعية للمنظور اجلنساين وتطويرها. كما تتعاون خدمة التقييم املستقل )

( UNFPA( وصندوق األمم املتحدة للسكان )UNDPائي )مع برانمج األمم املتحدة اإلمن
( ووكاالت األمم املتحدة األخرى لتقدمي تقييم UNICEFومنظمة األمم املتحدة للطفولة )

 .2021-2018مشرتك للفصل املشرتك من اخلطة االسرتاتيجية 
 

 

 تطبيق نظم فعالة للتقييم الالمركزي .ب 
 

 

نظمتها وممارساهتا الالمركزية عن طريق إدارة ( أIESتعزز خدمة التقييم املستقل ) .76
تقييمات احلافظة اإلقليمية والقطرية وتطبيق الربانمج املعين إبضفاء الطابع املهين. وحيظى 
مديرو التقييم بفرصة التأكيد على اإلرشاد املوجه إليهم. إضافة إىل ذلك، تتوىل خدمة 

اإلقليمي وتواصل اإلشراف على آليات  حتديث اسرتاتيجيات التقييم (IESالتقييم املستقل )
ضمان جودة التقييمات الالمركزية وتوفري الدعم التقين هلا. تشمل هذه اآلليات النظام 
العاملي ملراقبة التقييم والنظام العاملي لفحص وحتليل تقارير التقييمات وقائمة املقيمني املعنيني 

 مبراعاة املنظور اجلنساين.

 

 

 التقييم املراعي للمنظور اجلنساين ابألمم املتحدةترقية تنسيق  ج. 
 

 

( قيادة فريق األمم املتحدة املعين ابلتقييم IESستواصل خدمة التقييم املستقل ) .77
(UNEG .واملشاركة الفاعلة يف الفرق اإلقليمية املعنية ابلتقييم والتابعة لألمم املتحدة )

األمم املتحدة املعنية ابلتقييم ( يف فرق عمل IESستشارك خدمة التقييم املستقل )
(UNEG لضمان تعميم املساواة بني اجلنسني عرب عمل التقييم بني الوكاالت. يشمل )

ذلك مساعدة هيئات األمم املتحدة على مؤشر أداء التقييم خلطة العمل على نطاق 
ل ( من خالUN-SWAPمنظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )
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التوجيه التقين والتدريب وتيسري التبادل بني هيئات األمم املتحدة. فيما يتصل إبعادة 
( فرق عمل األمم IESتنظيم نظام تطوير األمم املتحدة، تشارك خدمة التقييم املستقل )

( لتحسني دعم آلية التقييم التصورية على مستوى UNEGاملتحدة املعنية ابلتقييم )
 حها األمني العام.املنظومة واليت اقرت 

 

 

 تعزيز قدرات التقييم الوطنية لنظم التقييم املراعية للمنظور اجلنساين د. 
 

 

( العمل ضمن شراكات لتحقيق االستفادة IESتواصل خدمة التقييم املستقل ) .78
( املراعي للمنظور SDGsالقصوى من تعزيز دعم تقييم أهداف التنمية املستدامة )

( تطوير القدرات الوطنية للتقييم املراعي IESالتقييم املستقل )اجلنساين. تدعم خدمة 
للمنظور اجلنساين واالستفادة االسرتاتيجية من دور هذا التقييم يف القيادة املشرتكة لـ 

(EvalGender+)  من أجل محاية أنظمة التقييم الوطنية املراعية للمنظور اجلنساين. عالوة
( مساعدة تقنية يف إجراء التقييمات IESتقل )على ذلك، تقدم خدمة التقييم املس

 املراعية للمنظور اجلنساين على املستويني اإلقليمي والوطين.
 

 

 تعزيز استخدام التقييم املراعي للمنظور اجلنساين هـ. 
 

 

مع "استخدام التقييم" كنتيجة رئيسية منفصلة جديدة، تعمق خدمة التقييم  .79
املعنية الرئيسية الداخلية واخلارجية يف الرتكيز على ( مشاركتها مع اجلهات IESاملستقل )

تقييمات تعزز ملكية التوصيات وتستوعب الدروس وتسجيل توقيتها ومتابعتها. 
( يف تبادل املعارف اجلوهرية عرب شراكات املعرفة IESتستثمر خدمة التقييم املستقل )

 .التعلم والتعلم، مبا يشمل إطالق سلسلة توجيهية جديدة لدعم احتياجات

 

 

 2018امليزانية املعتمدة لربانمج عمل خدمة التقييم املستقل لعام  و. 
 

 

مبلغ  2018( يف عام IESيبلغ إمجايل ميزانية خدمة التقييم املستقل ) .80
 دوالًرا أمريكًيا. تتألف امليزانية من فئتني متوليتني: امليزانية املؤسسية  3,980,078
 وقابلية الربجمة.

موظًفا: مدير  11دوالًرا أمريكًيا رواتب  2,817,937تغطي امليزانية املؤسسية البالغة  .81
واحد واثنني من موظفي دعم خدمات التقييم املستقل ومراجعة احلساابت الداخلية اجلديدة.  
كما تغطى أيًضا األنشطة الرئيسية خلطة العمل: دراسات تقييمية لعقود الشركات يف 

لتشغيلية للمكتب، وأنظمة الدعم الالمركزي، ودعم تنسيق األمم ، والتكاليف ا2018
املتحدة التقييم املراعي للمنظور اجلنساين، وتطوير قدرات التقييم املراعي للمنظور اجلنساين 
على املستوى الوطين. إضافة إىل امليزانية املؤسسية، متت تغطية رواتب مخسة من متخصصي 

 دوالًرا أمريكًيا.1,162,141 د الرئيسية مببلغالتقييم اإلقليميني عرب املوار 
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 األولاملرفق 
 

 2017التقييمات املستكملة خالل عام 

 

 تصنيف اجلودة عنوان التقييم املكتب/القسم املنطقة
غرب ووسط 

 أفريقيا
 جيد تعميم املنظور اجلنساين يف االستجابة اإلنسانية الكامريون 

 جيد تقييم احلوافظ القطرية الكامريون

 جيد تقييم احلوافظ القطرية ديفوار

ترقب ومحاية النساء والفتيات الصغريات من التعرض لإلرهاب  ديفوار
من خالل متكينهم وعرب التعويل على احلوار اجملتمعي والتعليم 

 يف اجلزء الشمايل من كوتديفوار

 جيد

مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية

 جيد جداا تقييم احلوافظ القطرية

املكتب اإلقليمي 
إلفريقيا الغربية 

 والوسطى )السنغال(

العمل اإلنساين املعين ابلنوع االجتماعي ومساعدات النساء 
 والفتيات املتأثرات ابإلرهاب يف بوكو حرام يف منطقة 

 النيجر -ديفا 

 جيد

شرق أفريقيا 
واجلنوب 
 األفريقي

 جيد ومتكني املرأةالربانمج املشرتك للمساواة بني اجلنسني  أثيوبيا 

 جيد تقييم احلافظة القطرية النصفي  كينيا

 جيد مشاركة املرأة يف منع العنف املتطرف ومكافحته

 جيد إدماج النوع يف عمليات دعم السالم

 جيد نوع اجلنس احلوكمة القائمة على مالوي
 جيد جداا تقييم احلوافظ القطرية

املكتب اإلقليمي 
لشرق وجنوب إفريقيا 

 )كينيا(

التقييم اإلقليمي ملبادرات تطوير القدرات أثناء فرتة املالحظة 
 االسرتاتيجية

 جيد 

 جيد جداا تقييم احلوافظ القطرية السودان

لقيادة املرأة ومشاركتها ( Wanawake-Wanawezaمشروع ) اًلحتادية
 السياسية.

 مرض  

 مرض   (ISANGEاالرتقاء بنموذج املركز اجلامع ) رواندا

https://gate.unwomen.org/Evaluation/Details?EvaluationId=4914
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آسيا واحمليط 
 اهلادئ

تعزيز جهود التشريع الوطين للعنف املنزيل واالرتقاء ابلنموذج  الصني 
 متعدد القطاعات يف الصني

 جيد

ومشروع ازرع معرفة حتصد قوة املساواة من أجل التقدم  اببوا غينيا اجلديدة
(Plant Knowledge, Grow Strong) 

 جيد

 جيد التعزيز املؤسسي للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة تيمور ليشيت

ا  تعزيز قدرات املرأة للحد من الكوارث ومواكبة التغري يف املناخ فيتنام  جيد جدا

 جيد  القضاء على العنف ضد املرأة أفغانستان

 جيد جداا تعزيز األمن الغذائي للمرأة الريفية األردن  الدول العربية

املكتب اإلقليمي 
 للدول العربية )مصر(

التقييم املواضيعي للعمل اإلنساين هليئة األمم املتحدة للمرة يف 
 الدول العربية

 جيد جداا

 جيد املشروع اإلقليمي للتمكني االقتصادي للمرأة السورية

 جيد للتنمية املستدامةمركز جامع للربانمج املشرتك  فلسطني

 جيد جداا تقييم احلوافظ القطرية

 جيد تقييم درجة إدماج املنظور اجلنساين يف خطط التطوير اجملتمعي املغرب

 Appui aux Femmes Semencières pour un“مشروع 

Développement Egalitaire, Solidaire et Durable au 

Maroc” 

 جيد

مصر )املكتب 
 القطري(

 جيد أتمني احلقوق وحتسني سبل العيش يف ظل برانمج املرأة
 تقييم مواضيعي ملسامهة هيئة األمم املتحدة للمرأة 

(UN-Womenيف قيادة املرأة ومشاركتها السياسية ) 
ا   جيد جدا

أورواب وآسيا  
 الوسطى

املكتب اإلقليمي  
ألورواب وآسيا الوسطى 

 )تركيا(

( يف امليزنة UN-Womenللمرأة ) مسامهة هيئة األمم املتحدة
 املراعية للمنظور اجلنساين يف إقليم أورواب ووسط آسيا

 جيد جداا

 جيد جداا تقييم احلوافظ القطرية قريغيزستان

تعزيز التمثيل السياسي للمرأة من خالل حتسني القدرات  مولدوفا
 وتعزيز الدعم

 جيد جداا

 جيد  تقييم احلوافظ القطرية مولدوفا

 جيد جداا الشراكات االسرتاتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة مكتب التقييم   املؤسسة

https://gate.unwomen.org/Evaluation/Details?evaluationId=11190
https://gate.unwomen.org/Evaluation/Details?EvaluationId=11189
https://gate.unwomen.org/Evaluation/Details?EvaluationId=11189
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 ( واملعنية ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةUN-Women) املستقل

شعب املقار  
(HQ) 

منع ومواجهة العنف ضد النساء والفتيات يف ألبانيا  قسم السياسة
 واملكسيك وتيمور ليشيت

 جيد جداا

التمكني االقتصادي للمرأة وإدماج املرأة يف سلسلة القيمة 
 لشركة كوكا كوال يف الربازيل ومصر وجنوب إفريقيا

 جيد

تعزيز ومحاية العامالت املهاجرات وحقوق اإلنسان دمج  شعبة الربامج
آليات حقوق اإلنسان العاملية والوطنية من أجل تعزيز 

 املساءلة

 جيد

  



 
UNW/2018/4 

 

30/32 

 

 الثايناملرفق  
 

 

 (UN-Women)التقييم داخل الصناديق اليت تديرها هيئة األمم املتحدة للمرأة 
 

 صندوق األمم املتحدة اًلستئماين أ. 
 

 

 1996( يف UNTFأسست اجلمعية العامة صندوق األمم املتحدة االستئماين ) .82
( وأدارته هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني 50/166)مبوجب القرار رقم 

، أدار الصندوق 2017( نيابة عن منظومة االمم املتحدة. يف UN-Womenاملرأة )
 مشروًعا يهدف إىل منع ومواجهة العنف ضد النساء والفتيات يف  120االستئماين 

 دولة وإقليًما. 80
، خضع واحد وعشرون مشروًعا من مشاريع صندوق األمم املتحدة 2017يف  .83

دوالًرا  231,281لتقييم خارجي بتكلفة بلغت حنو ( املنفذة مبنح UNTFاالستئماين )
أمريكًيا. اعتمدت ميزانيات التقييمات اخلارجية النهائية على املنح املقدمة. تشرف املنظمات 
املستفيدة من املنح على ختطيط التقييم إىل جانب ضمان اجلودة، بينما يضطلع صندوق 

اختصاصي رصد وتقييم واحد فقط يف  ( ابلرقابة.  هناكUNTFاألمم املتحدة االستئماين )
صندوق األمم املتحدة االستئماين لتقدمي الدعم التقين للمستفيدين من املنح يف إعداد 

تقييًما خمطط  23تقييمًا من أصل الـ  21ابملائة ) 91تقييمات مشاريعهم وإدارهتا. وبنسبة 
تحدة االستئماين له( ، يكون معدل إجناز اجلهات املستفيدة من منح صندوق األمم امل

(UNTF للتقييم املخطط له مرتفًعا. حيث مل يتبق سوى تقييمني مل يكتمال على النحو )
 املخطط له بسبب املشكالت الرباجمية والتحدايت السياسية واملؤسسية.

( ونفذ توصيات UNTF، تتبع صندوق األمم املتحدة االستئماين ) 2017يف عام  .84
لتقييمات مشروع  2016مل املستقل الذي ُأجرى يف عام التقييم األخري والتحليل الشا

(. وكان ذلك يرمي إىل حتسني ممارسات التقييم UNTFصندوق األمم املتحدة االستئماين )
وضمان إنتاج تقييمات عالية اجلودة توفر أدلة على إهناء العنف ضد النساء. ولضمان جودة 

( إجراءات صارمة UNTFتحدة االستئماين )وموثوقية األدلة التقوميية، وضع صندوق األمم امل
ملراجعة جودة اختصاصات التقييم والتقارير املبدئية ومشاريع التقارير والتحقق منها وزايدة 
امليزانية املخصصة لتقييمات اجلهات املستفيدة من املنح. مت تلخيص ثالثة وعشرين تقييًما 

 ى موقعه اإللكرتوين حتت حمور األدلة.من تقييمات املشروعات ذات اجلودة العالية لنشرها عل
، لتعزيز (UNTF)على غرار السنوات السابقة، عقد صندوق األمم املتحدة االستئماين  .85

قدرات اجلهات املستفيدة من املنح واملموَّلة حديثًا يف جماالت الربجمة والرصد والتقييم املستند 
 إىل األدلة، ورشة عمل لتنمية القدرات على مدار أربعة أايم حيث حضرها 

مشرتًكا من تسع منظمات غري حكومية صغرية يف نيويورك. ركزت ورشة العمل على  18
ين من املنح إىل ختطيط مشاريعهم ومتابعتها وتقييمها بناء على النتائج كما توجيه املستفيد
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تضمنت ورشة العمل دورات تدريبية للمشرتكني حول كيفية إجراء تصميم للتقييم واإلعداد 
 لتقييمات املشروع.

 صندوق املساواة بني اجلنسني ب. 
 

 

وهو آلية عاملية رائدة  ،2009( يف عام FGEمت إنشاء صندوق املساواة بني اجلنسني ) .86
( لتقدمي املنح وصندوق متعدد املاحنني UN-Womenاستحدثتها هيئة األمم املتحدة للمرأة )

خمصص لربامج منظمات اجملتمع املدين اليت تقودها النساء فيما يتعلق بتمكني املرأة سياسًيا 
تمع املدين ( قدرات منظمات اجملFGEواقتصاداًي. يعزز صندوق املساواة بني اجلنسني )
( مبسؤولية تنفيذ برامج عالية األثر CSOsويدعمها ويقويها. تضطلع منظمات اجملتمع املدين )
لی ون والسياسات إلقانت املتعلقة ابمازالتوبرامج ألصحاب املصلحة املتعددين واليت ترتجم اال

في يما م ال سلعالأحناء اع يفي جمل والفتيان جارلت واايلفتء واسة للنساوملمت مادخ
 شًا.يمھتومااًل ھر إألکثت المجتمعاا

( التابع هليئة األمم FGE، أصدر صندوق املساواة بني اجلنسني )2017يف عام   .87
( تعليماته إبجراء أول تقييم مستقل له لتقييم جدوى إنفاق UN-Womenاملتحدة للمرأة )

املساواة بني اجلنسني من مليون دوالر مت استثماره يف تسريع تنفيذ التزامات  64مبلغ قدره 
دولة  80( اليت تقودها النساء يف CSOsمنحة ملنظمات اجملتمع املدين ) 121خالل تقدمي 

( قد FGE. وُتظهر النتائج األولية للتقييم أن صندوق املساواة بني اجلنسني )2009منذ عام 
سانية للمرأة امرأة لزايدة الوعي ابحلقوق اإلن 535,800عمل على حنو مباشر مع أكثر من 

( للمساواة بني CSOوتسليط الضوء عليها وإنشاء شبكات أقوى ملنظمات اجملتمع املدين )
اجلنسني وأتسيس شراكات حملية لتمكني املرأة. ونتيجة هلذا، ينظر اجملتمع املدين للمرأة إىل 

ني ( ابعتباره آلية مهمة وضرورية لتعزيز املساواة بFGEصندوق املساواة بني اجلنسني )
( قد قدم FGEاجلنسني. كما ختلص النتائج األولية إىل أن صندوق املساواة بني اجلنسني )

قيمة مادية ومتسقة ومتعددة األبعاد مقابل املال طوال فرتة إنشائه. حيث تتمثل ميزته 
التعاونية داخل منظومة األمم املتحدة يف معاجلة عدم املساواة بني منظمات اجملتمع املدين 

(CSOs ) لتحقيق مبدأ "عدم ترك أي أحد خلف الركب"، وابلتايل احتالل مكانة فريدة يف
جمال التمويل اخلاص بعامل املساواة بني اجلنسني، يف حني تتمثل ميزته النسبية يف معاجلة 
املعايري االجتماعية لتعزيز املساواة بني اجلنسني. سيصدر تقرير التقييم يف شكله النهائي حبلول 

 .2018ل نيمان/ابري
لی ، إ(FGE)معلنة لصندوق املساواة بني اجلنسني ة يولذي يُعد أولم، اييلتقدف ايھ .88

وقد مت إرساء هنج المركزي للتقييم لنتائج. م واإلبالغ ابلتعلواة يسسؤلمالة ءلمساضمان ا
يضطلع فيه الشركاء املستفيدين من املنح، حتت إشراف موظفي فريق عمل صندوق املساواة 

، إبجراء تقييمات اسرتاتيجية بشكل أساسي، وذلك ابستخدام معايري (FGE) بني اجلنسني
؛ ومل (UNEG)( وفريق األمم املتحدة املعين ابلتقييم UN-Womenهيئة األمم املتحدة للمرأة )

)مصر(، وال  2017يكتمل سوى تقييم هنائي لربامج اجلهات املستفيدة من املنح يف عام 
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( نشطة؛ حيث من املتوقع االنتهاء من  FGEساواة بني اجلنسني )تزال بقية حمافظ صندوق امل
 .2019-2018كافة الربامج يف عامي 


