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   ٢٠١٢ لعام الدورة السنوية
  ٢٠١٢يونيه /حزيران ١ -مايو / أيار٢٩

  *** من جدول األعمال املؤقت٥البند 
        التقييم

  للمرأةعن مهمة التقييم اليت تضطلع هبا هيئة األمم املتحدة تقرير     
  

  موجز  
 لتقـدمي تقـارير عـن معـايري التقيـيم املطبقـة يف منظومـة          ١أعد هذا التقرير وفقا للمعيار        

ــم املتحــدة   ــرة ) UNEG/FN/Standards(2005((األم ــة    ٧٢والفق ــتراتيجية هليئ ــة االس ــن اخلط  م
). UNW/2011/9 (٢٠١٣-٢٠١١األمم املتحدة للمساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة للفتـرة             

ويقدم معلومات عن الرؤية االسـتراتيجية هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                    
املرأة بشأن التقييم؛ وعن اخلطوات املتخذة إلنشاء مهمة ميكن الوثوق فيهـا ومثمـرة ومـستقلة                

تـضمن  وي. للتقييم؛ واحلالة احلالية للتقييم يف املنظمـة؛ والتقـدم احملـرز يف تعزيـز قـدرات التقيـيم                 
، وكـذلك مـوجزا لنتـائج جهـود األمـم املتحـدة             ٢٠١١موجزا للتقييمات اليت أجنـزت يف عـام         

املبذولة لتنسيق التقييمات اليت جترى على نطاق املنظومة عـن املـساواة بـني اجلنـسني، ومبـادرة                  
 ويعرض أخريا سـبيل املـضي قـدما ملواصـلة تعزيـز           . تعزيز تنمية قدرات التقييم الوطنية اإلقليمية     

ــيم للفتــرة        ــة األمــم املتحــدة للمــرأة، وخطــة عمــل مكتــب التقي ــه هيئ ــيم الــذي تــضطلع ب التقي
٢٠١٣-٢٠١٢.  

 
  بش

  .٢٠١٢مايو / أيار٢٣ ألسباب فنية يوم  للمرة الثانيةأُعيد إصدارها  **  
  ***  UNW/2012/L.3.  
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أن حيـيط علمـا بـالتقرير وبربنـامج العمـل الـذي             ) أ: (وقد يرغـب اجمللـس التنفيـذي يف         
وأن يطلـب إىل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مواصـلة            ) ب(؛  ٢٠١٢اقترحه مكتب التقييم لعام     

وأن يطلب من هيئة األمم املتحدة للمـرأة معاجلـة          ) ج(مة التقييم واالستعانة بالتقييم؛     تعزيز مه 
  .ملسائل املثارة يف التقييمات السابقةا
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  مقدمة  -وال أ  
للمـساواة   يف اجلهود اليت تبذهلا هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة    سياايشكل التقييم ركنا أس    - ١

 لتقيـيم وتـشجيع الـسبل الفعالـة لتعزيـز           )األمـم املتحـدة للمـرأة     هيئة  ( بني اجلنسني ومتكني املرأة   
وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، باعتبارهــا منظمــة منــشأة  . املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة 

حديثا ودينامية ومكلفة بواليات علـى املـستويات املعياريـة واحلكوميـة الدوليـة والربناجميـة وهلـا           
يقية لألمــم املتحــدة املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني، تعمــل علــى  دور واضــح يف اجلهــود التنــس

وضع استراتيجية للتقييم ذات جودة عالية وابتكارية الختاذ قـرارات مبنيـة علـى أدلـة، ومتـسك                  
ويــسهم التقيــيم يف الــتعلم . زمــام املبــادرة يف عمليــة التقيــيم يف منظومــة األمــم املتحــدة بأســرها 

ويف . ه األمــم املتحــدة للمــرأة تعــزز االســتخدام املنــهجي لنتائجــ  واملــساءلة؛ ولــذلك فــإن هيئــة 
، ركزت هيئة األمم املتحدة للمرأة على وضع أسس ملهمة مستقلة وجديرة بالثقـة              ٢٠١١ عام

  .ومثمرة للتقييم تستجيب للطابع الفريد للمنظمة اجلديدة
ــذا التقريـــر مـــن مخـــسة أقـــسام    - ٢ ــر ال . ويتـــألف هـ رئيـــسية يـــضم القـــسم الثـــاين العناصـ

الستراتيجية التقييم اليت تطبقها هيئة األمم املتحدة للمرأة؛ وهيكل مكتب التقييم وسـبل تعزيـز         
قدرات التقيـيم الـداخلي؛ ونطـاق تغطيـة التقييمـات الـيت جتـرى علـى مـستوى املؤسـسة وعلـى                      

وينتـــهي مبـــوجز بـــشأن . املـــستوى الالمركـــزي، وختطـــيط هـــذه التقييمـــات، وحتليـــل جودهتـــا
ة من التقييم ويربز التحديات الـيت تواجـه مهمـة التقيـيم واإلجـراءات الـيت يـتعني علـى                     االستفاد

ــربامج       ــام لل ــيم ع ــة إجــراء تقي ــا لتحــسينها، وإمكاني ــة اختاذه ــث   . املنظم ــسم الثال ــضمن الق ويت
. املبادرات املتخذة إلجراء تقييم على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املـساواة بـني اجلنـسني    

سم الرابــع النتــائج الــيت حتققــت يف تعزيــز قــدرات التقيــيم الوطنيــة واإلقليميــة عــن ويتــضمن القــ
ويـــضم القـــسم اخلـــامس النتـــائج . طريـــق إقامـــة شـــراكات مـــع الرابطـــات املختـــصة بـــالتقييم 

ويرسـم القـسم الـسادس الطريـق إىل         . ٢٠١١املستخلصة مـن التقييمـات الـيت أجريـت يف عـام             
ويتـضمن املرفـق األول للتقريـر    . ٢٠١٣-٢٠١٢ يف الفترة  األمام وبرنامج عمل مكتب التقييم    

قائمة التقييمات، ويضم املرفـق الثـاين تطـورات التقيـيم الـذي أُجـري للـصندوقني االسـتئمانيني                 
  .اللذين تديرمها هيئة األمم املتحدة للمرأة

  
تعزيز مهمـة التقيـيم الـيت تـضطلع هبـا هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني              -ثانيا   

  نسني ومتكني املرأة اجل
تسترشد مهمة التقييم اليت تـضطلع هبـا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة باملبـادئ التوجيهيـة              - ٣

والواليات املتبعة على نطاق منظومة األمم املتحدة، وبصفة خاصة قواعد ومعـايري فريـق األمـم                
شامل الـذي جيـري      عـن االسـتعراض الـ      ٦٢/٢٠٨املتحدة املعين بـالتقييم وقـرار اجلمعيـة العامـة           
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كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل                   
 ٢٠١٣-٢٠١١وتعهدت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف خطتـها االسـتراتيجية للفتـرة           . التنمية

(UNW/2011/9)  بغــرس ثقافــة اإلدارة القائمــة علــى النتــائج يف املؤســسة، وحــددت مبوجــب 
 تنفيـذ  لـى تقيـيم تـوفر أدلـة ع   للوظيفة وثقافة ” من تلك اخلطة وسائل حمددة لوجود      ٥٧فقرة  ال

اخلطة االستراتيجية ألغراض التعلم، وصنع القرار، واملساءلة يف مجيع جماالت عمل هيئـة األمـم          
  .“املتحدة للمرأة

 املـساواة بـني   ومن شأن اجلمع بني العمل املعياري والتنفيذي يف األمم املتحدة يف جمال    - ٤
وتعزيز املكاتب القطريـة واهليكـل اإلقليمـي اجلديـد أن يـؤدي إىل بنـاء مهمـة للتقيـيم                    ،  اجلنسني

تــضطلع هبــا هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بطريقــة متكنــها مــن تغطيــة مهامهــا اخلمــس وأهــدافها   
ضـطالع بـدور   االستراتيجية الستة على املـستويات العامليـة واإلقليميـة والوطنيـة مبـا يف ذلـك اال             

  .رائد يف إجراء تقييم على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني
وقد أعدت استراتيجية للتقييم حتدد رؤية هيئة األمم املتحدة للمـرأة للتقيـيم علـى حنـو                   - ٥

واستنادا إىل مبادئ املساءلة واملوثوقية واالسـتفادة واالسـتقالل واالبتكـار           . يتماشى مع مهامها  
ركة وامللكية الوطنية والتنسيق على مـستوى األمـم املتحـدة، سـتقيِّم هيئـة األمـم املتحـدة         واملشا

ــها    ــذي لعمل ــاري والتنفي ــدين املعي ــيم    . للمــرأة البع ــة الســتراتيجية التقي ــشمل العناصــر األربع وت
  :يلي ما

إقامة نظم تقييم فعالة على نطاق املؤسسة لضمان وضع سياسات مبنيـة علـى                )أ(  
  ستفادة بشكل فعال من التقييمات؛األدلة واال
تعزيـــز ثقافـــة ونظـــم التقيـــيم علـــى املـــستوى الالمركـــزي لتحـــسني املـــساءلة    )ب(  
  والربجمة؛
قيادة تنسيق التقييم على مستوى األمـم املتحـدة الـذي يـستجيب لالعتبـارات                 )ج(  

 اجلنـسني،   اجلنسانية من أجل توليد معارف وضمان املـساءلة يف مـا يتعلـق بنتـائج املـساواة بـني                  
  املرتبطة باملساءلة عن املساواة بني اجلنسني على نطاق املنظومة؛

تعزيز االبتكار وتوليد معارف بشأن التـدابري الناجحـة يف مـا يتـصل باملـساواة                  )د(  
  .بني اجلنسني عن طريق بناء القدرات الوطنية للتقييم

ينمـا سـيؤدي فريـق اإلدارة       وسيتوىل مكتـب التقيـيم قيـادة تنفيـذ اسـتراتيجية التقيـيم، ب               - ٦
العليا دورا مهما يف ضمان قيام الُشعب املختلفة يف هيئة األمم املتحدة للمرأة بتكـريس املـوارد                 

ويتمثـل  . وتكريس االلتزام املؤسسي الالزم إلجراء التقييمات وضـمان االسـتفادة مـن نتائجهـا             
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يـيم الـذي تـضطلع هبـا هيئـة         اإلجراء األول املنفذ كجزء من االسـتراتيجية يف وضـع سياسـة التق            
ــة        ــسؤولياته داخــل املنظم ــيم وأدواره وم ــادئ التقي ــيت ســتحدد مب ــرأة، وال ــم املتحــدة للم . األم

وسـتعاجل سياسـة التقيـيم     . ٢٠١٢وسُتعرض على اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعـام           
  .الدروس احملددة يف هذا التقرير

  
  لع هبا هيئة األمم املتحدة للمرأةهيكل مهمة التقييم اليت تضط  -ألف   

تتـألف مهمـة التقيــيم الـيت تــضطلع هبـا هيئــة األمـم املتحــدة للمـرأة مــن مكتـب التقيــيم          - ٧
مكتــب التقيــيم املــستقل مــسؤول مباشــرة أمــام  و. املركــزي واملــوظفني املتخصــصني يف امليــدان

ويـضم   .م علـى وظيفـة التقيـيم      ، ويـضطلع بـدور القـيِّ      ة هليئة األمم املتحدة للمرأة    لتنفيذية ا املدير
 وظـائف   ٣مكتب التقييم تسعة موظفني منهم مثانية من الفئة الفنية وموظف للدعم إىل جانب              

ومـن أجـل تـدعيم مكتـب        . من وظائف املساعدة املؤقتة العامـة ملـوظفني متمركـزين يف امليـدان            
سية هليئــة األمــم التقيــيم، وضــمان تزويــده علــى حنــو واف بــاملوظفني، ســتغطي امليزانيــة املؤســ   

ــسنتني    ــرة الـ ــرأة لفتـ ــدة للمـ ــن  (UNW/2011/13) ٢٠١٣-٢٠١٢املتحـ ــسة مـ ــاليف مخـ  تكـ
وباإلضافة إىل ذلك، ُتستخدم املوارد الربناجمية األساسية إلنـشاء أربـع           . الوظائف التسع القائمة  

كـزي  وظائف إضافية يف املقر ويف املراكـز اإلقليميـة لتعزيـز مهمـة التقيـيم علـى املـستوي الالمر                   
  . على حنو يتماشى مع اهليكل اإلقليمي النهائي اخلاضع حاليا لالستعراض

والوظــائف امليدانيــة القائمــة الــثالث هــي وظــائف ألخــصائيني يف التقيــيم، مــسؤولون     - ٨
وهـم مـسؤولون عـن دعـم التقيـيم االسـتراتيجي وتنميـة القـدرات         . مباشرة أمام مكتب التقيـيم    

ــيم وضــ    ــة يف جمــال التقي ــم     اإلقليمي ــيم يف األم ــسيق التقي ــة وتن مان جــودة التقييمــات الالمركزي
ويــؤدون دورا رئيــسيا يف التخطــيط االســتراتيجي للمنظمــة عــن طريــق دعــم خطــط    . املتحــدة

  .الرصد والتقييم والبحث
ــيم     ٢٠١١ويف عــام   - ٩ ــة األمــم املتحــدة للمــرأة املكرســة للتقي ، بلــغ جممــوع نفقــات هيئ

ــغ ٢ ٤٨٠ ٠٥٢ ــة  ٩٨٨ ٦٣٢ دوالرا، مشلــــت مبلــ ــوارد الربناجميــ  دوالرا أُنفقــــت علــــى املــ
 دوالر، ٢٧٠ ٢٠٠ الــيت بلــغ جمموعهــا   ٢٠١١-٢٠١٠األساســية، وميزانيــة الــدعم للفتــرة    

 دوالر الــذي أنفــق علــى مــوارد تقاســم التكــاليف يف إطــار املبــادرة العامليــة  ٥٣٣ ٦٦٧ومبلــغ 
 ونفقـــات التقيـــيم ،يـــيمإلدارة املعلومـــات مـــن أجـــل تنميـــة القـــدرات مـــن خـــالل عمليـــة التق 

، بلغــت نفقـــات هيئــة األمـــم   ٢٠١١ويف عـــام .  دوالرا٦٨٧ ٥٥٣ الـــيت بلغــت  الالمركــزي 
 ٢ ٢٠٩ ٨٥٢ على التقييم، باستثناء ميزانية الـدعم لفتـرة الـسنتني، مـا جمموعـه                املتحدة للمرأة 

ــا يقــدر بزهــاء   ــة األمــم املتحــدة للمــر    ١,٥دوالرا، أي م ــة مــن جمموعــة نفقــات هيئ أة  يف املائ
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املـديرة  / مليون دوالر، وفقا ملا جاء يف تقرير وكيلة األمني العـام           ١٣٩,١٤ البالغة   ٢٠١١ لعام
  .(UNW/2012/4)التنفيذية 

  
   تعزيز القدرات الداخلية للتقييماإلجراءات الرامية إىل  -باء   

يشكل بناء قـدرات داخليـة للتقيـيم خطـوة رئيـسية حنـو ترسـيخ ثقافـة تعـزز االسـتعانة                        - ١٠
واعترافـا باالحتياجـات القائمـة والنـهج املرحلـي الـالزم        . لتقييم واملساءلة والـتعلم مـن التقيـيم       با

لبناء قدرات داخليـة، نفـذ مكتـب التقيـيم جمموعـة مـن الـُنهج، تـشمل التـدريب علـى التقيـيم،                        
  .التقييم على املستوى الالمركزيوتوفري مواد توجيهية ودعم مستمر ألداء مهمة 

ع دورات تدريبية على التقييم مشلـت تقـدمي حلقـتني دراسـيتني عـرب شـبكة                 وقُدمت تس   - ١١
كاء هيئـة األمـم    مـن مـوظفي وشـر   ٢٤٠ مبشاركة فعلية من أكثر مـن  ٢٠١١اإلنترنت يف عام    

ومشـل نطـاق التغطيـة اجلغرافيـة بالـدورات التدريبيـة أمريكـا              ). ١نظر اجلـدول    ا(املتحدة للمرأة   
  . أفريقيا وجنوهبا ووسط شرق آسياالالتينية وجنوب

  
  ١اجلدول 

   ٢٠١١شركاء وموظفو هيئة األمم املتحدة للمرأة الذين تلقوا تدريبا على التقييم يف عام 
  

 أفريقيا األشخاص املتدربون
أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة 

 البحر الكارييب
الــــــــــــدول 

 العربية
ــيط   ــيا واحمل آس

 اهلادئ
أوروبـــــــــــــــا 
 اجملموع ووسط آسيا

ــركا  ــو وشـ ــة موظفـ ء هيئـ
  ٢٤٤  صفر  ٨٠  صفر  ٤٥  ١١٩ األمم املتحدة للمرأة

    
ــدريبا مباشــرا إضــافيا           - ١٢ ــستوى اإلقليمــي ت ــيم العــاملون علــى امل ــدم أخــصائيو التقي ويق

ومساعدة تقنية إضافية، تشمل استعراضا ألطر الرصد والتقييم ومـشورة فنيـة يف وضـع خطـط                 
  .الرصد والتقييم والبحث

ذا الدعم أنه قد جرى إحراز تقدم بطـئ يف غـرس اإلدارة القائمـة         ويبني حتليل نوعي هل     - ١٣
على النتائج كجزء متأصل يف عمل اهليئة، وأنه يلزم مواصلة إدماج مبادئ التقيـيم يف عمليـات                 
الربجمة لضمان اتسام املبادرات اليت تدعمها هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة بالفعاليـة والـتمكن مـن                   

ــيم علــى     وي. تقييمهــا بعــد تنفيــذها  ــز قــدرات الرصــد والتقي ؤكــد التحليــل أيــضا ضــرورة تعزي
وجيــري تــصميم اســتراتيجية شــاملة لبنــاء قــدرات الرصــد والتقيــيم يف إطــار . املــستوى القطــري

خطــة عمــل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وذلــك كجــزء مــن مبــادرة حتقيــق الفعاليــة التنظيميــة     
  .ت يف اهليئةللتصدي للفجوات يف القدرات على مجيع املستويا
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وأعـد مكتـب التقيـيم      . وتعد منهجية وتوجيهـات التقيـيم أساسـية إلجـراء تقيـيم فعـال               - ١٤
مواد موضوعية عالية اجلودة على اإلنترنت عـن التقييمـات الـيت تراعـي االعتبـارات اجلنـسانية،                  
منــها دليــل عــن املــساواة بــني اجلنــسني وتقيــيم يراعــي حقــوق اإلنــسان، متــاح علــى اإلنترنــت   

وأسهمت شبكة عاملية للتقييم يديرها مكتب التقيـيم        . اللغات اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية   ب
 مــن مــوظفي هيئــة األمــم املتحــدة ١٠٠يف نــشر توجيهــات التقيــيم ومــواد التــدريب لتــصل إىل 

  .  مكتبا على نطاق العامل٣٩للمرأة من 
  

ة وعلـــى املـــستوى  علـــى مـــستوى املؤســـس٢٠١١التقييمـــات املنجـــزة يف عـــام   -جيم   
  الالمركزي

تعــد التقييمــات الــيت جتــرى علــى مــستوى املؤســسة تقييمــات مــستقلة جيريهــا مكتــب     - ١٥
التقييمات وتغطي اجملاالت االستراتيجية هليئة األمم املتحدة للمـرأة، أمـا التقييمـات الالمركزيـة            

  .ضيعيةفتتوىل الشعب الربناجمية إدارهتا وتقيِّم الربامج أو اجملموعات املوا
، اختذت املنظمة خطوة ملواءمة ختطيط التقييم علـى مـستوى املؤسـسة     ٢٠١١ويف عام     - ١٦

واسـتلزم هـذا    . وعلى املستوى الالمركزي مع اخلطـة االسـتراتيجية هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة               
ــة األهــداف املواضــيعية الرئيــسية للخطــة      وضــع نظــام للتخطــيط يف املؤســسة يهــدف إىل تغطي

جية وعينة من خطط العمل القطرية وجعل اخلطط املتكاملة للرصد والتقييم والبحـث             االستراتي
وأُعـد نظـام لـضمان      . ٢٠١٢جنازهـا يف عـام      إجزءا ال يتجزأ من خطط العمـل الـسنوية املقـرر            

ومجيـع خطـط التقيـيم    . إجراء تقييمات للجودة وااللتزام مببادئ امللكية الوطنيـة وزيـادة أمهيتـها    
  . مركز موارد التقييممتاحة للجميع يف

  
   املؤسسةمستوىالتقييمات على     

تشمل التزامات التقييم احملددة يف اخلطة االستراتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة للفتـرة               - ١٧
وحـىت هنايـة    .  تقييمات كل سنة   ة، اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي، إكمال أربع      ٢٠١٣-٢٠١١
إجـراء تقيـيم، وجيـري إجـراء تقيـيم آخـر، وهنـاك تقييمـان                 مت االنتهاء من     ٢٠١٢فرباير  /شباط

  :ويف ما يلي موجز حلالة التقييم. ويرد موجز للنتائج يف القسم اخلامس. قيد اإلعداد
 تقييم اخلطة االسـتراتيجية لـصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي            دوىتقييم جل   )أ(  
 يف توجيـه إعـداد   اسـيا هاء منـه أس وكـان االنتـ  .  وقـد أُجنـز هـذا التقيـيم وُنـشر         - للمرأةالسابق  

اخلطة االستراتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة من خالل اإلشارة إىل اجملـاالت الرئيـسية الواجبـة      
  التعزيز والتركيز على حتسني اإلدارة والكفاءة؛ 
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ــساء        )ب(   ــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف إهنــاء العنــف ضــد الن ــيم ملــسامهة هيئ تقي
ى املــستويني املعيــاري ا عــن طريــق جتميــع حافظــة جلميــع املبــادرات علــ وبــدأ هــذ -والفتيــات 
  والتنفيذي؛

تقيــيم ملـــسامهة هيئــة األمـــم املتحــدة للمـــرأة يف جمــاالت املـــرأة والـــسالم       )ج(  
  وبدأ هذا من خالل جتميع مبادرات على املستويني املعياري والربناجمي؛  - واألمن

دة املــشتركة بــشأن املــساواة بــني  عــرض حتليلــي عــام لــربامج األمــم املتحــ   )د(  
وتتـوىل قيادتـه هيئـة األمـم املتحـدة      . ر حاليـا هـذا التقيـيم املـشترك مبرحلـة التنفيـذ            مي -اجلنسني  

والتقرير يعد األول من نوعه داخـل       . للمرأة كمرحلة أوىل لتحديد نطاق التقييم املشترك املقرر       
ودع شـامل للـربامج املـشتركة املتعلقـة         منظومة األمم املتحدة ويتيح إمكانية االطالع على مـست        

  باملساواة بني اجلنسني؛ 
جنــازات النتــائج وأداء أنــشطة حفــظ الــسالم يف األمــم املتحــدة يف   إتقيــيم   )هـ(  

كجــزء مــن مــسامهة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف التقيــيم  -مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 
 اهليئـة حتلـيال لتعمـيم املنظـور اجلنـساين يف            الذي جيريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية، أجرت      

. صميم أنشطة بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                
وسيقدم التقرير الكامل ملكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة إىل اللجنـة اخلامـسة التابعـة للجمعيـة                  

  .رهتا السادسة والستني املستأنفةالعامة يف دو
. وانتــهى أيــضا مكتــب التقيــيم مــن تــصميم تقيــيم ألثــر الربنــامج العــاملي للمــدن اآلمنــة  - ١٨

  .تخدم كأساس لقياس أهداف التقييموأُكملت دراسة خلط األساس سُتس
وأجــرى مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة تقيــيمني خــارجيني آخــرين علــى مــستوى     - ١٩

لــذي حتقــق يف املــساواة بــني اجلنــسني وتعمــيم جنــاز امؤســسة األمــم املتحــدة لدراســة مقــدار اإل
ــة العامــة  ــاملرأة ومكتــب املستــشارة    . املنظــور اجلنــساين يف األمان ومهــا تقيــيم لــشعبة النــهوض ب

ــسابقني     ــسانية ال ــسائل اجلن ــة بامل ــيم املواضــيعي لتعمــيم املنظــور   )٢٠١١(اخلاصــة املعني ، والتقي
  ). ٢٠١٠(اجلنساين يف األمانة العامة 

  
  ت على املستوى الالمركزيالتقييما    

تتــوىل الــشعب الربناجميــة إدارة التقييمــات الالمركزيــة يف املقــر ويف امليــدان، وعــادة          - ٢٠
ــا ــة    م ــيم خارجي ــرق تقي ــا ف ــدعمها      . جتريه ــيم وي ــسيق الرصــد والتقي ــا مراكــز تن ــوىل إدارهت وتت

نــسبة للمــساءلة والتقييمــات الالمركزيــة هلــا أمهيــة حامســة بال . أخــصائيون إقليميــون يف التقيــيم 
  . وتوليد املعارف بشأن نتائج املبادرات اليت تدعمها هيئة األمم املتحدة للمرأة
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 اليت ستعد سـنة األسـاس لتجميـع         ٢٠١١والتقييمات املشار إليها تناظر سنة التخطيط        - ٢١
ز ، أُجنـ ٢٠١٢فربايـر  / شـباط ٢٩وحـىت  . نتائج التقييم يف املستقبل يف هيئة األمم املتحدة للمرأة       

 ومنطقـة   آسـيا وبعـدها    ؛)٧(وكانت أعلى تغطية يف أفريقيـا       .  تقييما ال مركزيا   ١٥ما جمموعة   
) ١(؛ وأمريكـا الالتينيـة      )٢(طى   الوس آسيا؛ وأوروبا و  )٢(؛ والدول العربية    )٣(احمليط اهلادئ   

  ).نظر الشكل أدناها(
ورغـم أن   .  منها  يف املائة  ٤٠، أجنزت نسبة    ٢٠١١ تقييما يف عام     ٣٨وُخطط إلجراء     - ٢٢

جناز كان منخفضا، فإن عدد التقييمات ميثل زيادة باملقارنـة بالـسنوات الـسابقة، ولـه                معدل اإل 
ومـع ذلـك    . قيمته نظرا ألن تلك السنة كانت سنة انتقالية بالنـسبة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                 

اتيجي وواقعــي فيـتعني التـصدي لـبعض التحــديات الـيت تواجـه التقيـيم، ومنــها اتبـاع هنـج اسـتر         
. بقدر أكـرب يف اختيـار التقييمـات، وزيـادة القـدرات واملـساءلة عـن إدارة التقييمـات املخططـة                    

وستشكل العناصر جزءا من خطط متكاملـة للرصـد والتقيـيم والبحـث تتـوىل إعـدادها يف عـام                
  .لمرأة، وسياسات التقييم املقبلة مكاتب هيئة األمم املتحدة ل٢٠١٢

  
  ، حسب املنطقة اجلغرافية٢٠١١ باملقارنة بالتقييمات املنجزة يف عام التقييمات املخططة

  
 

  
  
  
  
  
  
    

وباتبـــاع اجملـــاالت ذات األولويـــة يف اخلطـــة االســـتراتيجية، ُيظهـــر حتليـــل للتقييمـــات    - ٢٣
 حـسب املواضـيع أن التغطيـة كانـت مرتفعـة للمـسائل           ٢٠١١الالمركزية اليت أجريت يف عـام       

) ٢(ومتكـني املـرأة     ) ٣(والعنف ضـد املـرأة      ) ٣(يت بعدها الشراكة واملشاركة     ويأ) ٥(الشاملة  
ومل جتر أي تقييمات للتخطيط وإعـداد امليزانيـات علـى الـصعيد الـوطين               ). ٢(والسالم واألمن   

  . أو للقواعد واملعايري العاملية

الدول 
 العربية

أفريقيا ســياآأوروبــا و
 الوسطى

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر
 الكارييب

آسيا واحمليط
 اهلادئ

اجملموع

املخططة
ةاملنجز
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ــالغ عــددها       - ٢٤ ــة الب ــدة إلجــراء التقييمــات الالمركزي  تقييمــا ١٥وبلغــت النفقــات املتكب
 يف ١٠ و ٣وتعهد مكتب التقييم بتكريس نـسبة تتـراوح بـني         .  دوالرا ٦٨٧ ٥٥٣جمموعه   ما

املائة من تكلفة الربامج من أجل تقييمها، إال أن معظم التقييمات اليت أجريت كرست مقـدارا                
 أدىن من ذلك إىل حد ما، ألنه كان من املقرر إجراؤها يف هناية الـدورة الربناجميـة، وهـو وقـت                    

  ).٢نظر اجلدول ا(مل تكن تتوافر فيه أموال كافية 
  

  ٢اجلدول 
  ميزانية التقييمات الالمركزية حسب املنطقة

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  

 الكلية امليزانية عدد التقييمات املنجزة املنطقة 

 ٣٤٢ ٨٩٣  ٧ أفريقيا
 ٦٧ ٧٧٩  ٢ الدول العربية 

 ١٠٩ ٥٨٢  ٣  واحمليط اهلادئآسيا
 ١٣٠ ١٧٠  ١ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٣٧ ١٢٩  ٢  الوسطىآسياأوروبا و
 ٧٤٣ ٤٨٨  ١٥ العاملية

    
  جودة التقييمات اليت جتريها هيئة األمم املتحدة للمرأة    

يساعد تقدير جودة التقييمات على حتديد إمكانية الوثـوق يف نتائجهـا ومـدى امتثاهلـا                  - ٢٥
ووضع مكتب التقييم نظاما شامال إلعطاء درجات لتقيـيم جـودة التقييمـات     . ةللمعايري املطلوب 

ــة األمــم املتحــدة      ــالتقييم وهيئ ــة اســتنادا إىل توجيهــات فريــق األمــم املتحــدة املعــين ب الالمركزي
  .للمرأة
 منـها  ٣ تقريـرا للتقيـيم صـنفت     ١٥وتبني النتائج العامة لتقديرات اجلودة أنـه مـن بـني              - ٢٦

 على أهنا جيدة جدا، وتقرير واحد علـى أنـه جيـد، وتقريـران علـى أهنمـا                   ٥ تازة، و على أهنا مم  
ووفقا هلـذا النظـام     .  تقارير على أهنا ضعيفة جدا     ٣ مقبوالن، وتقرير واحد على أنه ضعيف، و      

وحيـدد  .  يف املائة مـن التقييمـات الـيت أجريـت صـنفت علـى أهنـا جيـده أو أعلـى                     ٦٠فإن نسبة   
ــة جيــرى علــى أساســها إجــراء مزيــد مــن التحــسينات يف جــودة     مكتــب التقيــيم نقاطــا   مرجعي

  . التقييم عملية
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  االستفادة من التقييمات وتعزيز املساءلة من خالل نظام االستجابة اإلدارية  -دال   
تعـزز هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة االســتفادة مـن التقييمــات عــن طريــق وســائل خمتلفــة     - ٢٧

وينطـوي هـذا علـى متطلـب اسـتخدام نتـائج            . داء والربجمـة الفعالـة    لتحسني مساءلة اإلدارة واأل   
التقييمات يف تصميم برامج جديدة ونشر نتائج التقييمـات وإعـداد اسـتجابة إداريـة لتوصـيات                 

ــيم ــيم     . التقيـ ــارير التقيـ ــارف، وضـــعت مجيـــع تقـ ــادل املعـ ــدابري الـــشفافية وتبـ ــدبري مـــن تـ وكتـ
كتروين املتاح للجمهـور ملركـز مـوارد التقيـيم، الـذي            واالستجابات اإلدارية هلا على املوقع اإلل     

وســتحول هــذه . علــى الــشبكة تستــضيفه املنــصة اإللكترونيــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  
  . تقريرا للتقييم٤٠املنصة إىل املنصة الشبكية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وتضم أكثر من 

 هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن معاجلــة نتــائج   وتــؤدي اســتجابات اإلدارة إىل متكــني   - ٢٨
، ٢٠١١ويف عــام . التقيـيم ومـن إمعـان النظـر جبديــة يف كيفيـة االسـتجابة لتوصـيات التحـسني        

مـن التقييمـات املنجـزة علـى مـستوى          ) ١٦ من بـني     ١٠( يف املائة    ٦٢انطوت نسبة تزيد على     
ــة      ــى اســتجابات إداري ــستوى الالمركــزي عل ــى امل ــذه االســتجابات   ومش. املؤســسة وعل ــت ه ل

 إجـراًء يف سـبيل تنفيـذ    ١٢٠اإلدارية التزامات مت التعهد هبـا هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة باختـاذ         
 إجـراءات، وعـن أن      ٣جنـاز   إ، اُبلـغ عـن      ٢٠١٢فربايـر   / شـباط  ٢٩وحىت  . توصيات التقييمات 
ــه جــرى الــشروع يف  ١٣العمــل مــستمر يف  ، ٣٩ ، ومل جيــر الــشروع بعــد يف ٦٥ إجــراًء، وأن
وجيري مكتب التقيـيم حتلـيال لزيـادة عـدد االسـتجابات اإلداريـة              .  إجراءً ٣٢وفات أوان تنفيذ    

وعلـى أسـاس هـذا التحليـل، يأمـل يف إدارة آليـة عامليـة للرقابـة                  . ومتابعة لإلجراءات امللتـزم هبـا     
  .ية حتت إشراف املديرة التنفيذيةعلى االستجابات اإلدار

م املعـــارف التقييميـــة يف تعلـــيم املنظمـــات، ُتـــنظم نتـــائج  ومـــن أجـــل تعزيـــز اســـتخدا  - ٢٩
، وتـشكل سلــسلة تعليميـة جديــدة،   ٢٠١١ منــها يف عـام  ٤التقييمـات يف تقـارير قــصرية ُنـشر    

  . وُنشرت رسالة إخبارية عن التقييم مرتني يف السنة
مـرأة  ومل يتعزز استخدام تقييمات املساواة بـني اجلنـسني داخـل هيئـة األمـم املتحـدة لل                   - ٣٠

وعلـى النحـو املـبني يف القـسم     . فحسب ولكن أيضا يف شراكة مع منظمات وشـبكات أخـرى          
الرابع، تعزز اهليئة استخدام وإدماج املـساواة بـني اجلنـسني يف التقييمـات الـيت جتـرى مـع فريـق                      

ون األمم املتحـدة املعـين بـالتقييم، وشـبكة التقيـيم التابعـة للجنـة املـساعدة اإلمنائيـة ملنظمـة التعـا                   
والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي وأفرقــة التعــاون يف إجــراء التقييمــات التابعــة ملــصارف التنميــة    

  .م اإلقليمية يف أرجاء العاملاملتعددة األطراف ورابطات التقيي
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 املـساواة بـني     بشأناألمم املتحدة    التقييمات اليت جترى على نطاق منظومة        قيادة  -ثالثا   
  اجلنسني ومتكني املرأة

ــة   - ٣١ ــة هليئ ــة املوكول ــز املــساءلة يف    إن الوالي ــسيق وتعزي ــادة وتن  األمــم املتحــدة للمــرأة لقي
وتـستخدم  .  هلـا آثـار هامـة بالنـسبة للتقيـيم      املساواة بني اجلنسني يف جمال منظومة األمم املتحدة    

يم تعزيـز عمليـات التقيـ     ) أ: (يـيم لـدعم هـذه الواليـة عـن طريـق            التق هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة      
 يف منظومـة األمـم      اتمـستودع للتقييمـ   والعمـل ك  ) ب (؛املشتركة بشأن املساواة بني اجلنـسني     

املـساءلة يف   واملـسامهة بـشكل فعـال يف        ) ج(املـرأة؛   املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني       
اســتخدام عمليــات التقيــيم علــى نطــاق  دة بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني ب منظومــة األمــم املتحــ

  . على حنو فعال يف عمل فريق األمم املتحدة املعين بالتقييماملسامهةو) د (؛ظومةاملن
  

بشأن املساواة بني اجلنسني من خالل فريـق   التقييمات على نطاق املنظومة  تعزيز  -لف أ  
  األمم املتحدة املعين بالتقييم

مـسامهة  اة الرئيـسية لل األداألمم املتحدة املعين بالتقييم   فريق يف  الفعالة املشاركةتشكل    - ٣٢
وتقـوم هيئـة األمـم    .  املـساواة بـني اجلنـسني   يف جمـال  واملـساءلة   للتنـسيق األمم املتحدةيف جهود   

 اجلنـسني   املـساواة بـني   البعـدين املـتعلقني ب     إدمـاج   تعزيـز  مـن خـالل   املتحدة للمرأة بدور قيادي     
ــيم ومــن خــالل املــسامهة يف العمــل املوضــوعي     ــسان يف التقي ــق لوحقــوق اإلن وأظهــرت . لفري

األمـم  كذلك جهات التقيـيم هـذا االلتـزام مـن خـالل انتخـاب رئيـسة مكتـب التقيـيم يف هيئـة                 
إدارة التقيـيم املخـتص بـإجراء        صفة، عـضو يف فريـق     هبذه ال وهي  . تحدة للمرأة رئيسةً للفريق   امل

ل آليـة  ة، وتـشارك يف املناقـشات الـيت تـدور حـو      الرائد“توحيد األداء” ملبادرات   مستقلتقييم  
  بـشأن ٦٣/٣١١شيا مـع قـرار اجلمعيـة العامـة         األمـم املتحـدة، متـ     على مستوى منظومـة     لتقييم  ا

  .االتساق على نطاق املنظومة
 واليــةوتــستفيد هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن الــشراكات الرئيــسية للنــهوض هبــذه ال   - ٣٣

دمـج املـساواة بـني      يف   انمفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـس       مع   وشاركت. بالتنسيق املتعلقة
ت أيـضا   وأد. نظومـة األمـم املتحـدة     اجلنسني وحقوق اإلنسان يف التقييمـات الـيت أجريـت يف م           

 “توحيـد األداء ” والتقييم املـستقل ملبـادرات     البلدان التقييمات اليت جتريها  دورا حموريا يف دعم     
قيـيم العمـل املعيـاري الـذي         على حنو كبري يف هنج ت      سامهتالرائدة وفقا للقرار املذكور آنفا، و     

مـم املتحـدة للمـرأة      ، حققـت هيئـة األ     ٢٠١١ويف عام   . أعده فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم     
  :كان هلا دور حموري يف اجملاالت التاليةوإجنازات حمددة 

قـوق اإلنـسان    حل  األمـم املتحـدة     مـع مفوضـية    ة وثيق املشاركة يف قيادة شراكة     )أ(  
ســتكمال األداة املنهجيــة األوىل يف  ال املتحــدةألمــم ا ن وكــاالت مــوتــسع وكــاالت أخــرى  
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إلنـسان يف   حقـوق ا  للتصدي للبعـدين املـتعلقني باملـساواة بـني اجلنـسني و           منظومة األمم املتحدة    
وفقـا إلرشـادات    إدمـاج حقـوق اإلنـسان واملـساواة بـني اجلنـسني يف التقيـيم                ” :التقييم املعنـون  

ليزيـة، والعربيـة،    سـبانية، واإلنك  وهـذا املنـشور متـوافر باإل      . “تقييملفريق األمم املتحدة املعين بـا     
  والفرنسية؛

  ؛ للعمل املعياري بشأن كيفية إجراء تقييم ة املقبليةوثيقة التوجيهاليف املسامهة   )ب(  
يف املـواد التوجيهيـة الـيت     اسـية   ج أبعاد املساواة بـني اجلنـسني كمبـادئ أس         إدما  )ج(  

تقييمـات األثـر الـيت جتـري بـشأن أعمـال         لتـستعني هبـا  لتقييم املعين بـا دةاألمم املتحيعدها فريق  
  ؛يف األمم املتحدة الدعم املعياري واملؤسسي

 تقيــيمال هــاتتوجيأبعــاد املــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق اإلنــسان يف   إدمــاج   )د(  
  ؛دة للمساعدة اإلمنائيةألمم املتح عمل اطارإل املوفرة

بأعمـال    القيـام يـشجع ر لتنميـة قـدرات التقيـيم الوطنيـة          طـا يف وضع إ  املسامهة    )هـ(  
  .على املستوى الوطينة للتقييم تعاوني

  
ــيم   - اءب   ــات التقي ــز عملي ــادرات تعزي ــة واملب ــشتركة  االبتكاري ــبــني الوكــاالت   امل ى عل

 املنظومة  نطاق
تنـسيق  والاالتـساق    يات التقيـيم املـشتركة لزيـادة      عملة   األمم املتحدة للمرأ   تشجع هيئة   - ٣٤

 لـديها القـدرة علـى زيـادة تـوافر املعلومـات       والتقييمـات املـشتركة  . بني منظمات األمم املتحدة  
.  املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة          يف جمـال  منظومة األمـم املتحـدة      على نطاق    االتساقعن  

 لـى النحـو   ع املساواة بني اجلنسني يف املبادرات املختلفـة املـشتركة بـني الوكـاالت،               وتعزز اهليئة 
  .وضح أدناهامل
  

  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ب  املتعلقة للربامج املشتركةالتقييم املشترك    
ت هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة أول تقيـــيم مـــشترك للـــربامج ، أطلقـــ٢٠١١يف عـــام   - ٣٥

كـاالت  وتـشارك مخـس و    . ساواة بـني اجلنـسني يف منظومـة األمـم املتحـدة           املشتركة املتعلقة باملـ   
شريكة من وكاالت األمم املتحـدة وحكومتـان وطنيتـان يف التقيـيم املـشترك املقـرر أن يكتمـل           

) اليونيـسيف  (م املتحدة للمرأة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة       األم ، وهي هيئة  ٢٠١٢يف عام   
صـندوق حتقيـق األهـداف      صندوق األمم املتحدة للـسكان، و     و،  مج األمم املتحدة اإلمنائي   وبرنا

  .النرويج  وحكومة إسبانيا وحكومةإلمنائية لأللفية،ا
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 التقييم حتلـيال شـامال      أجرى مكتب ومن أجل إعداد أساس التقييم،      ،  ٢٠١١عام  ويف    - ٣٦
 مـن بـرامج األمـم     ١١٣، وتضم معلومات عـن      حىت اآلن للحافظة، فأنشأ أمشل قاعدة للبيانات      

ــة   ــشتركة املتعلق ــسني   املتحــدة امل ــني اجلن ــساواة ب ــل   . بامل ــذا التحلي ــرى ه ــد أث ــيم  وق نطــاق التقي
  .املشترك

  
أنشطة األمم املتحدة حلفظ الـسالم يف مجهوريـة         : املسامهة يف تقييم حتقيق النتائج واألداء         

   الكونغو الدميقراطية
 مكتــب خــدمات الرقابــة الــذي أجــراه  التقيــيمت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يفســامه  - ٣٧

يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـن          املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار      األمـم     منظمـة  الداخلية لبعثة 
م املتحـدة للمـرأة مـسؤولية     األمـ وتولـت هيئـة  . تزيد على ثالثة أشهر موظفني ملدة خالل ندب 

ت صـاغ و.  ومجـع البيانـات والتحليـل       تـصميم التقيـيم    انـب املـساواة بـني اجلنـسني يف        ج جو ادمإ
هـذا  ويعطـي   .  لنتائج تعميم مراعاة املنظور اجلنساين     اعمقتما وأعدت حتليال تكميليا     تقريرأيضا  

عـن  مثاال اللتزام هيئة األمم املتحدة للمرأة مبـساءلة منظومـة األمـم املتحـدة                القائم بذاته التقرير  
لتقيـيم املـساواة بـني اجلنـسني         ا إطـار  يـشكل  املساواة بني اجلنسني، ويتوقع أن       يف جمال التزاماهتا  

  .م يف املستقبلتقييمات حفظ الساليف 
  

 التقييم يف خطة العمل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني على نطاق املنظومة باعتبـاره              إدماج    
  ملساءلةيف ا سيااعنصرا أس

جملس الرؤسـاء   ملرأة الذي أعده     إطار املساءلة عن املساواة بني اجلنسني ومتكني ا        ضمن  - ٣٨
 لتنسيق، تـستلزم خطـة العمـل علـى نطـاق املنظومـة            با  يف منظومة األمم املتحدة املعين     التنفيذيني
 املتعلقــة بــاملنظور ملعــايرية بالقواعــد وا وكــاالت األمــم املتحــدالتقييمــات الــيت جتريهــا أن تتقيــد

تطبيـق   املعـين بـالتقييم، وأن تقـدم بيانـا عمليـا علـى       مـم املتحـدة  اجلنساين الـيت وضـعها فريـق األ       
 يف هيئــة تقيــيمالمكتــب ويــتعني علــى .  يف التقيــيمنظــور اجلنــساينالتوجيهــات بــشأن إدمــاج امل

 نشط يف تقـدمي الـدعم الـتقين للوكـاالت األخـرى لتمكينـها مـن                  دور األمم املتحدة للمرأة أداء   
  . بالتقييم املراعي للمنظور اجلنسايناملتصلةتلبية معايري األداء 

  
   عمليات التدريب املشتركة بني الوكاالت    

 املـشتركة    املبـادرات  يف منظومـة األمـم املتحـدة مـن خـالل          تقييم  تعزيز قدرات ال  شكل    - ٣٩
وأُعـد منـهج تعليمـي      . ٢٠١١عـام   يـات الرئيـسية ملكتـب التقيـيم يف           األولو أحد بني الوكاالت 

مـن   ٤٠أكثر من    وحضر.  وحدة تدريبية  أُعدت، و للتقييم املراعي للمنظور اجلنساين للمقيِّمني    
 األمـم   احمليط اهلـادئ، يف شـراكة مـع فريـق          و آسياملنطقة   دورات تدريبية موظفي األمم املتحدة    
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يف شـراكة مــع املركــز   وذلــك مريكــا الالتينيـة أل واحملـيط اهلــادئ و ســيااملتحـدة لتقيــيم التنميـة آل  
  .ربنامج األمم املتحدة اإلمنائيلاإلقليمي 

    
 ييمــاتلتقمــستودع ا:  باملــساواة بــني اجلنــسني رف التقييميــة املتعلقــةاتعزيــز املعــ  - جيم  

  ابروغريه من املناجلنسانية 
 ومتشيا مع الواليـة العامـة   ٢٠١١/٦١ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي استنادا إىل   - ٤٠

عـزز املـساواة بـني    املبـادرات الـيت ت   لمعارف املتعلقـة ب   مركز ل للعمل ك  هليئة األمم املتحدة للمرأة   
 وارد املرتبطـة  املـ املساواة بـني اجلنـسني و     أنشئ مستودع عاملي لتقييمات     ملرأة،  اجلنسني ومتكني ا  

 حــىت اآلن ٢٠٠٤ تقييمــا مــن عــام ٢٨٠ وتــشمل املــوارد قاعــدة بيانــات تــضم أكثــر مــن  .هبــا
 يف إعـالن   الـواردة    ١٢  ونـوع التقيـيم، وجمـاالت االهتمـام الــ           اجلغرافيـة،  اطق وفقا للمنـ   ُنظمت

 ات التقييمـ  طـالع علـى   يسري اال  اإللكترونية هو ت   واهلدف من هذه البوابة   . ومنهاج عمل بيجني  
ت اســـتعراض التقييمـــات واالستعراضـــات املنهجيـــة يف املـــستقبل، حتلـــياللالســـتفادة منـــها يف 

  . القائمة على األدلةات قرارات السياسوتوجيه
 سلـسلة مـن     ا مع اليونيسيف، مما أسفر عن     األمم املتحدة للمرأة شراكته   وعززت هيئة     - ٤١

مركز ملوارد التقييمـات الـشاملة املراعيـة للمنظـور اجلنـساين كجـزء              النواتج القيمة، منها إنشاء     
 ٤٢ ٧٠١ ه زارمــن منــرب إلكتــروين لتبــادل اآلراء علــى شــبكة اإلنترنــت عــن الرصــد والتقيــيم  

تقـدمي حلقـة دراسـية      ، و  صفحات من املوقع   ١١٠ ٩٠٨وترتيل   بلدا   ٤٥شخص من أكثر من     
ييمـات مراعيـة للمـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق            النظر يف ُنهج إجـراء تق      معانإ” بعنوان   شبكية
 ا ومفوضية حقوق اإلنـسان، وحـضره       للمرأة  االمم املتحدة   اشتركت يف قيادهتا هيئة    “اإلنسان

  . مشارك٢٠٠أكثر من 
  
  دعم قدرات التقييم الوطنية واإلقليمية  -رابعا   

ال رئيــسي تــدعم هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة قــدرات الرصــد والتقيــيم الوطنيــة كمجــ   - ٤٢
وجيـري تطـوير قـدرات      . لدعم صنع سياسـات مبنيـة علـى األدلـة بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني                 

ــيم     ــة يف شــراكة مــع منظمــات األمــم املتحــدة ورابطــات التقي ــيم الوطني ــائج  . التقي وتــشمل النت
  : ما يلي٢٠١١الرئيسية اليت حتققت يف عام 

التابعـة   املسائل اجلنسانية والتنميـة   ملقيِّمي  الشبكة األفريقية    قامت   -يف أفريقيا     )أ(  
قـدرات الرصـد   بنـاء  ”هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة باختـاذ مبـادرة بعنـوان            رابطة التقييم األفريقية و   ل
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ــوق     ــساين واحلق ــور اجلن ــة للمنظ ــيم املراعي ــة  “والتقي ــة وكمي ــات يف اجملــال   لتحــسني نوعي  التقييم
  عزيز قدرات التقييم؛ اليت أجريت يف أفريقيا وتاجلنساين وحقوق اإلنسان

مني يف املنطقـة  مـن أجـل تعزيـز قـدرات املقـيَّ      -احمليط اهلادئ   و آسيا  منطقة يف  )ب(  
قابلـة للتحويـل عـن طريـق      رفا يف املـؤمترات اإلقليميـة وانتـاج معـ    م مـشاركته شجيعمن خالل ت  
شاركني إعانـات سـفر ماليـة للمـ        األمـم املتحـدة للمـرأة        الرفيعـة النوعيـة، قـدمت هيئـة       املنشورات  

ــذي     ضورحلــ ــيم، وال ــدويل الثالــث لرابطــة ســري النكــا للتقي ــؤمتر ال ــشور املأدى إىل صــدور  امل ن
  .املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان يف التقييماإلقليمي األول حول 

األمـم املتحـدة للمـرأة شـراكة مـع          قامـت هيئـة     أ - الوسـطى    آسـيا يف أوروبا و    )ج(  
 آســيايف أوروبــا الــشرقية وبنــاء قــدرات التقيــيم ”موضــوع ة حــول  الدوليــ تقيــيم الــربامجشــبكة

أسـاليب  لتـشجيع اسـتخدام      عقدتا يف جورجيا وكازاخستان       عمل كجزء من حلقيت   ،“الوسطى
وأتيحـت   إىل اللغـة الروسـية        املوارد وقد ترمجت . ني اجلنسني لمساواة ب املراعية ل لية و التقييم التحو 
  .للجمهور

بنـاء  املتعلقـة ب كجزء من املبـادرة   - لالتينية ومنطقة البحر الكارييب  يف أمريكا ا    )د(  
االنتـهاء   يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، مت              توليد املعارف يف التقييمـات    القدرات و 

الترتيـب  : حقـوق اإلنـسان    منظـور املـساواة بـني اجلنـسني و         مـن التقيـيم   ”بعنـوان   من وضع تقريـر     
 الجتاهات املبتكرة يف جمـال    ، الذي وفر دراسة شاملة ل     “رسة يف أمريكا الالتينية   ذه املما املنهجي هل 

 نـدوة   وعقدت أيضا . واة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان يف املنطقة       املسا التقييمات اليت تركز على   
ــيم    ــة حــول تقي ــسان يف   إقليمي ــوق اإلن ــساين وحق ــيم  كــوادور، مجعــت إاملنظــور اجلن  خــرباء التقي

 ملناقـشة وحتديـد التحـديات       ةرسني من املؤسسات العامة واملنظمات غري احلكوميـ       وأكادمييني ومما 
وتأثريهـا   منظـور جنـساين ومنظـور حقـوق اإلنـسان            والدروس املستفادة من عمليات التقيـيم مـن       

وعـالوة علـى ذلـك، أنـشئت شـبكة افتراضـية معنيـة بعمليـات إجـراء هـذه                    . اسات العامة يف السي 
  .افتراضيانالتقييمات وُعقد منتديان 

  قدمت هيئة األمم املتحدة للمرأة مـن خـالل شـراكتها           - على الصعيد العاملي    )هـ(  
يف إدماج أبعـاد املـساواة بـني اجلنـسني يف التقيـيم             ا مهنيا حول    تدريبالرابطة األمريكية للتقييم    مع  

نـوب بـدعم     اجل  بلـدان  مني مـن  مثانية مقـيِّ  ، الذي شارك فيه     ٢٠١١ املؤمتر السنوي للرابطة يف عام    
 تعــاوين بعـد حلقــة العمــل   منــشوردعمـت اهليئــة أيــضا إصـدار  و. أةاملتحــدة للمــرهيئــة األمـم  مـن  

عـن قيـاس املـساواة بـني اجلنـسني، نظمهـا       عمـل  ان النامية الذين حضروا حلقة     البلد للمقيِّمني من 
  .معهد حتقيق املساواة بني اجلنسني ومعهد الدراسات اإلمنائية
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  ٢٠١١ تقييمات عام  املستخلصة منرئيسيةالنتائج ال  - خامسا 
 تــائج الرئيــسية للتقييمــات الــيت أجريــت علــى مــستوى املؤســسة   النيــضم هــذا القــسم    - ٤٣

حـدة   األمـم املت    الـيت أكملتـها هيئـة      اخلارجيـة التقييمـات   المركزي و والتقييمات على املستوى ال   
احملـدود  لعـدد   لنظـرا   و. ينيف القـسم الثـا    علـى النحـو املـبني       ،  ٢٠١١ عـام    للمرأة وشركاؤها يف  

العمــل الــذي تقــوم بــه هيئــة األمــم مــل  ال متثــل جمكأمثلــة إىل النتــائج ينبغــي النظــرللتقييمــات، 
وتـرد  . وميكن احلـصول علـى تقـارير التقيـيم الكاملـة مـن مركـز مـوارد التقيـيم                 . املتحدة للمرأة 

  .قائمة التقييمات يف املرفق األول
  

   تقييمات املؤسسية واخلارجيةالدروس املستفادة من ال  - ألف  
ا مكتــب خــدمات  أجرامهــني مقتطفــات مــن تقيــيم التاليــة هــيوالنتــائجاالســتنتاجات   - ٤٤

لألمــم  يف األمانــة العامــة عــن نتــائج تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين   خليــة، األولالرقابــة الدا
املستــشارة اخلاصــة ومكتــب املرأة  شــعبة النــهوض بــ الــيت حققتــهانتــائجاملتحــدة، والثــاين عــن ال

 سـنة علـى     ١٥يبني التقييم األول أنه بعد انقـضاء مـا يقـرب مـن              و. السابقني للقضايا اجلنسانية 
مج اسـتجابت كـل بـرا      تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين،          صدور قرار اجلمعية العامة األول عن     

سامهته يف حتقيـق    مـ م املنظور اجلنساين كان متفاوتـا، ومل تكـن          تعمي ، ولكن تنفيذ   العامة األمانة
 اهلياكــل والعمليــات أن هنــاك جمموعــة واســعة مــن  نيويف حــ. املــساواة بــني اجلنــسني واضــحة 

 فجـوات كـبرية يف فهـم معـىن          ور اجلنساين يف األمانة العامة، فهناك     املنظمراعاة  تعميم  ل املختلفة
ة شـاملة   ، فـضال عـن عـدم وجـود أدلـ          ر العملية لتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين         وغرض واآلثا 

علـى   يف حتقيق نتائج     ا قد أسهم  ني السابق ني إىل أن الكيان   ويشري التقييم الثاين  . ومنهجية للنتائج 
هيئـات األمـم املتحـدة      دعمـا فنيـا إىل       ا أيـضا  ، وقـدم  النطاق العاملي يف مراعاة املنظـور اجلنـساين       

، والـيت حظيـت    وضـع املـرأة   جلنـة  الـيت حققتـها  جواتلنـ يف ا وسـاهم عملـهما  . احلكومية الدوليـة  
املتحـدة يف   منظمـات األمـم     يضا   أ ان السابق نكياناودعم ال . تأثري كبري  باعتراف باعتبارها ذات  

علــى الــرغم مــن و.  يف أنــشطتها ولكــن ال تــزال هنــاك ثغــراتتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين
 كامـل جود عدة هياكل للتعاون والتآزر مع اجلهات املعنية، فإن الشراكات مل تتدعم بشكل              و

ا ومواقعهمـا   ممنـشوراهت ا وحتليالت جيدة يف     أحباثونشر الكيانان   . من خالل الكيانني السابقني   
ني قـد  الـسابق ني  إىل أن الكيـان وخيلـص التقيـيم  .  خـربة فنيـة قويـة   ا، واجتذبعلى شبكة اإلنترنت 

دوليـة  املتحـدة للمـرأة مـن خـالل تـوفري الـدعم للـهيئات احلكوميـة ال               أضافا قيمة إىل هيئة األمم      
يف تنفيــذ  الــدول األعــضاء اوســاعد معلومــات ومــساعدة تقنيــةقــدما  واملــرأة؛مثــل جلنــة وضــع 

  .م املتحدةتنسيق واإلبالغ عن التقدم احملرز يف مجيع أحناء منظومة األمال والسياسات
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ــيم وأشــار   - ٤٥ ــة الكونغــو     تقي ــق االســتقرار يف مجهوري ــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقي لبعث
يف هيئـة األمـم      مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالتعـاون مـع مكتـب التقيـيم              أجراهالدميقراطية  

 حفـظ الـسالم   أنـشطة    يف ختطـيط     بـبطء  جيـري إدماجـه   املنظـور اجلنـساين     املتحدة للمرأة إىل أن     
الـسالم واألمـن    قـرارات جملـس األمـن بـشأن املـرأة و     وحتقق التقيـيم مـن أن    . اليت تقوم هبا البعثة   

املنظــور اجلنــساين يف ختطــيط  أن  تــدرجييا يف واليــة البعثــة ووجــدتجمــأدد  قــ٢٠٠٣منــذ عــام 
 نـزع الـسالح  و غالب يف جماالت االنتخابات وإصالح قطـاع األمـن       بشكل كان حاضرا    البعثة

األداء علـى مـستوى     قيـاس   وكـان   .  وإصالح قطاع القانون والقضاء     وإعادة اإلدماج  والتسريح
ويف حــني أنــشئت وحــدة  .  غائبــا إىل حــد كــبرينفةوأهــداف مــصاســتخدام مؤشــرات البعثــة ب

فـــإن ، ٢٠٠٩ يف عـــام وحـــدة معنيـــة بـــالعنف اجلنـــسي و٢٠٠٢ يف عـــام للمــسائل اجلنـــسانية 
 يف   بـشكل فعـال     اجلنـساين  اهليكلني الوظيفيني يفتقـران إىل القـدرة علـى تعمـيم مراعـاة املنظـور              

 ما يتعلـق باإلطـار التـشريعي بـشأن        ت في  إجنازا  حتقيق سامهت يف  ووجد التقييم أن البعثة   . البعثة
ــة، و     ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مجهوري ــسي يف حكوم ــف اجلن ــسانية أُدجمــت  العن ــسائل اجلن  أن امل

ومــع ذلــك، .  وإعــادة اإلدمــاج والتــسريحرتع الــسالحاملختلفــة لــطــوات اخلبــشكل فعــال يف 
 .احمدودألمين املشاركة السياسية للمرأة وإصالح القطاع ازال التقدم احملرز يف جمال  ما

تـــائج املستخلـــصة مـــن تقيـــيم جلـــدوى إجـــراء تقيـــيم للخطـــة االســـتراتيجية نكـــان للو  - ٤٦
مـرأة تـأثري يف وضـع اخلطـة االسـتراتيجية هليئـة األمـم              لل الـسابق املتحدة اإلمنائي   لصندوق األمم   
ــسابق صــياغة هامــة ومناســبة   لــصندوق  االســتراتيجية لطــةاخل فقــد قــدمت . املتحــدة للمــرأة  ال

 أن هنـاك عـدم      يـشري إىل   مؤشرا ييمتقال وضم. ليمة من الناحية املفاهيمية لواليتها األساسية     وس
اسـتراتيجيات تنفـذ   ( وجـود أهـداف واضـحة    عدمو؛ )خط األساس (البدءنقطة   بشأن   وضوح

؛ وعـدم كفايـة نظـم وقـدرات     )يف البلدان، فضال عن خطط استراتيجية على مستوى املؤسـسة      
 بـشكل   لنتـائج التنظيميـة   ى قيـاس أداء ا     القدرة عل  ت مجيعها كثريا من   الرصد، وهي عناصر حدَّ   

 النتـائج،   زيـادة االهتمـام بتخطـيط وإدارة       ه كان يـتعني    أن أُشري إىل  ويف الدراسة، . قوي وشامل 
، يـستلزم رسـالة واضـحة بأمهيـة النتـائج         التحول إىل ثقافة إدارة النتـائج       ف. هابدال من جمرد قياس   

التوصــيات  مشلــتو. نظمــةالعامــة للمثقافــة ال وترســي أســاس احلــوافزة، و أساســية للواليــوأهنــا
اهليئـة يف تقويـة    داة قيمـة لتعزيـز مـسؤولية      أاملتعلقة هبيئة األمم املتحدة للمـرأة تزويـد املـوظفني بـ           

يف إطـار   واالضـطالع بـدور القـوة الدافعـة للمـساواة بـني اجلنـسني               الصالت املعيارية التـشغيلية     
  .األمم املتحدة

نـسني االسـتنتاجات    شتركة بشأن املساواة بـني اجل     املربامج  لل تحليليةال افظةوقدمت احل   - ٤٧
نتــائج التنميــة الوطنيــة املــشتركة عمومــا يف   اجلنــسانيةلــربامجاسامهة األوليــة للتقيــيم اجلــاري ملــ

ــرأة    ــني املــ ــسني ومتكــ ــني اجلنــ ــساواة بــ ــشأن املــ ــايلي  . بــ ــة إىل مــ ــائج الكميــ ــارت النتــ   : وأشــ
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 املــــشتركةربامج الــــ  حلافظــــةةخططــــيــــة املكلبلغــــت القيمــــة ال، ٢٠١٠ اىل ٢٠٠٦مــــن ) أ(
 مليـون دوالر؛    ٢٧٤وقت توقيع هذه الـربامج       ةمولقيمة امل ال وبلغ جمموع مليون دوالر،    ٤٦٣

مــن  علــى األقــل  املختلفــة يف برنــامج واحــد األمــم املتحــدةكيانــات  مــن٢٤وشــاركت  )ب(
  األمـم املتحـدة للـسكان     صـندوق بـني اجلنـسني مـع كـل مـن           املعنيـة باملـساواة      ةشتركاملامج  الرب

منظمـة األمـم املتحـدة       و وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة     وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
ركا بـــشأن املـــساواة بـــني اجلنـــسني؛  برناجمـــا مـــشت٦٠ يف أكثـــر مـــن ،)اليونيـــسيف(للطفولـــة 

 يف  ٥٥ شتركة بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني و          عدد من الـربامج املـ      أكربوحظيت أفريقيا ب   )ج(
وشـكل القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة       ) د(افظـة؛  حالقيمة املاليـة الكليـة املخططـة لل       املائة من   

ومـن بـني النتـائج النوعيـة، اقترحـت      . أضخم جمال مواضيعي من حيث عـدد الـربامج املـشتركة    
ــة   ــات املعني ــسأل  اجله ــى م ــز عل ــشارك”ة التركي ــى وجــه ، “الت ــدوعل ــدى، التحدي ــشاركة  م  م

شـددت اجلهـات املعنيـة أيـضا        و.  على قدم املساواة يف الربامج املشتركة      وكاالت األمم املتحدة  
 اجلنــسانية املــشتركة قيمــةً للجهــود ربامجالــ علــى ضــرورة إجــراء دراســة متعمقــة ملــدى إضــافة 

ــز مــ  ــة لتعزي قــوق يف ، ودعــم أصــحاب احل  عــن أداء الواجبــات هــات املــسؤولة اجلساءلة املبذول
  .املطالبة حبقوقهم

  
نتــائج : أمهيــة وفعاليــة وكفــاءة واســتدامة النتــائج املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني  - باء  

   من التقييمات الالمركزية املستخلصةالتقييم الرئيسية
دة للمـرأة يف    األمـم املتحـ   هيئـة   هتـا   الـوارد أدنـاه إىل التقييمـات الـيت أجر         يستند التحليل     - ٤٨
  . للربامج اليت بدأها صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة٢٠١١عام 
رب مهمـا للغايـة مـن جانـب         عتُـ  ا  األمم املتحدة للمـرأة     هيئة  عمل وأكدت التقييمات أن    - ٤٩

وض باملــساواة بــني اجلنــسني النــهيــة األخــرى الــيت تــسهم يف  ووكــاالت التنمينيالنظــراء الــوطن
  األمم املتحدة للمـرأة يف تـدخالت برناجميـة تـسهل سـن             وتتمثل مواطن قوة هيئة   . ومتكني املرأة 

 تعـزز االمتثـال للمعـايري الدوليـة         واللـوائح الـيت    على املستوى القطـري وتنفيـذ القواعـد          القوانني
 أشكال التمييز ضد املـرأة،       جلنة القضاء على مجيع     تلك الصادرة عن   ، مثل الصادرة بشأن املرأة  
 األمـم    اليت اختذهتا هيئة   بادراتالتقييمات أن امل  رزت  أبو. )٢٠٠٠ (١٣٢٥وقرار جملس األمن    

قليمية، مثـل تلـك   اإلوطنية واللتزامات الة احملددة يف ااممع األهداف الع تحدة للمرأة تتماشى    امل
 تواقترحــ. جورجيــايف لعنــف ضــد املــرأة يف منطقــة أفريقيــا الوســطى و ل وضــع هنايــةاملتعلقــة ب

ــيم أن   ــة توصــيات التقي ــستخدم هيئ ــمت ــرأة،   األم ــصفتها املتحــدة للم ــة   ب ــدة املعني ــة الرائ  الوكال
 الــسياسات ووضــع أطــر العمــل  اســتراتيجي يف وضــعألداء دور قوهتــا ساواة بــني اجلنــسني،باملــ
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 غري احلكومية ووكاالت األمـم املتحـدة   اجلنسانية واملؤشرات اجلنسانية للحكومات واملنظمات   
  .شركاءالوغريها من 

 التقييمــات املــبني يف  هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى النحــو جامويبــدو أن فعاليــة بــر  - ٥٠
وقد حتققت أهداف النواتج بـصفة عامـة،    .  تقييما، كانت كافية   ١٥، البالغ عددها    الالمركزية

ى  مـستو  ىنتـائج علـ    جورجيـا والعـراق وكينيـا،        خالت، كما هو احلال يف    وحققت غالبية التد  
. لتـشريعية املـساواة بـني اجلنـسني يف العمليـات ا         األسـاس لتحقيـق     السياسات من خـالل إرسـاء       

ربنـامج كـان عـامال     أن الوأظهر تقيـيم حلملـة التوعيـة الوطنيـة بالدسـتور واالسـتفتاء يف العـراق          
مرســوما لربملــان الــوزيرات ويف إصــدار اتعــيني مزيــد مــن حــافزا يف دفــع احلكومــة العراقيــة إىل 

ــسبة  بتخــصيص ــة ٢٥ن ــان    يف املائ ــن عــضوية الربمل ــساءم ــق يفو. للن ــا، حق ــشروع  جورجي  امل
بشكل مباشر يف توقيع الـرئيس خطـة العمـل الوطنيـة للقـضاء              املائة من أهدافه، وساهم      يف ٩٠

ــرة    ــائلي يف الفت ــى العنــف الع ــد و. ٢٠١٢-٢٠١١عل ــى   ق ــربامج عل ــة ال ــةعملــت غالبي  التوعي
ــا الوســطى ايناجلنــسالعنــف باملــساواة بــني اجلنــسني أو   ــة أفريقي ــا، حيــث ، كمــا يف حال  وكيني

لـصعيدين  بـشكل فعـال يف زيـادة تدرجييـة يف مـشاركة املـرأة يف احلكـم علـى ا                   سامهت الـربامج    
 أن الربنــامج  يف كينيــا، برنــامج الــشؤون اجلنــسانية واحلوكمــة تقيــيموأوضــح. الــوطين واحمللــي

علومـات عـن حقـوق       امـرأة مب   ١٠ ٠٠٠اء من تزويد أكثر مـن        من الشرك  ١٧ من خالل    متكن
لتنميـة القـدرات يف   تقييمـات  أظهـرت  و. ة لتعزيـز قـدراهتن  كمو الدستورية واحلسائل، وامل املرأة

  والــتمكني االقتــصادي للمــرأة الريفيــة يف قرغيزســتان فعاليــة عاليــة يف تعزيــز اجلنــوب األفريقــي
ــيريات يف املواقـــف   ــداث التغـ ــة وإحـ ــاءات الفرديـ ــردي   الكفـ ــستوى الفـ ــى املـ ــصرفات علـ  والتـ

  .اة بني اجلنسنييتعلق باملساو فيما
 تطبيـق مبـادئ اإلدارة    أن هناك تفاوتـا يف      من التقييمات   االستنتاجات املستمدة    وبينت  - ٥١

 لتحقيـق نتـائج التنميـة       دارةوأشارت إىل أن اإل   .  والرصد والتقييم  لى النتائج يف الربجمة   القائمة ع 
  املتحـدة للمـرأة    هيئـة األمـم   امج   اآلن، على النحو املناسب، جزءا مـن صـميم بـر           حىتمل تصبح   

نقــاط وقــد أثــرت .  عنــها بــني تــصميم الــربامج وتنفيــذها وإعــداد التقــارير انفــصاما أن هنــاكو
جنــازات مــم املتحــدة املــرأة علــى حتقيــق اإلالنتــائج علــى قــدرة هيئــة األالــضعف يف رصــد وتتبــع 

ام  والقيـ  ها أفـضل   للممارسـات وحتديـد     منـاذج  وضـع  مـن جتارهبـا، و     وإحراز التقـدم، واالسـتفادة    
  . يف جمال املساواة بني اجلنسني يف الربجمةحافزبدور 
ــة  قــدراتيفالــنقص  اســتمرار  معظــم التقييمــات أيــضا إىل تأشــارو  - ٥٢  املكاتــب القطري

 واإلقليمية هليئة األمم املتحدة للمرأة، مبا يف ذلك نقص موظفي الرصد والتقييم الالزمـني لتلبيـة           
 وكشفت التقييمـات يف الغالـب       .ملساواة بني اجلنسني  تعزيز ا التوقعات على أرض الواقع بشأن      
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لربجمـة وعـدد     ا نطـاق  بـني  نـسبة مناسـبة      تطبيـق احلاجـة إىل    عن وجود حتـدي رئيـسي يتمثـل يف          
 بــني تعبئــة املــوارد الــشد واجلــذب القائمــة وأبــرزت التقييمــات أيــضا حالــة. املــوظفني املتــاحني
  . حتل يف بعض احلاالتألموال وفعالية التنمية، واليت ملوالبطء يف صرف ا

ــدو أن و  - ٥٣ ــل  روجاخلــاســتراتيجيات وضــعف إعــداد  االســتدامة يب  أو عــدم وجودهــا متث
 اسـتراتيجيات   ى فـشل املـشاريع يف إدمـاج        أدلـة علـ    وقدمت سـبعة تقييمـات    . ني للتحس جماالت

ــش    ــصميم املـ ــة تـ ــروج يف مرحلـ ــرت ال. عيرااخلـ ــة يف  وأظهـ ــارب الناجحـ ــياتجـ ــطى آسـ  الوسـ
بدايـة كـشرط مـسبق      التعـزز التعـاون واحلـوار البنـاء مـن           جيدة التـصميم     اكاتوجود شر  أمهية

  .االستدامة لضمان
  

  االستنتاجات الرئيسية املستخلصة من التقييمات الالمركزية  -جيم   
  زيادة فعالية الدعم املقدم إلقامة الشراكات والتنسيق يف منظومة األمم املتحدة    

حامسـة   شراكات سـبال  تـدعيم الـ   ومة األمم املتحدة و    التماسك داخل منظ   تشكل زيادة   - ٥٤
 األمم املتحـدة للمـرأة قـد        وجدت التقييمات أن هيئة   و. املساواة بني اجلنسني  إلحداث تغيري يف    

ين ووكـاالت   حققت جناحـا يف االسـتفادة مـن الـشراكات، وخباصـة مـع منظمـات اجملتمـع املـد                   
ــسيق بــني  وأظهــر تقييمــا . األمــم املتحــدة  ــاطق  االت حقــق أقــصى الوكــن أن التن ــة يف املن  فعالي

تقيــيم للربنــامج يف جنــوب دارفــور أن فعاليــة هــذا الربنــامج يف وأبــرز . اتاملتــضررة مــن الرتاعــ
  األمـم املتحـدة للمـرأة   اين قد نتجـت عـن التنـسيق النـاجح بـني هيئـة      معاجلة قضايا العنف اجلنس   

 لالحتـاد    املختلطـة  ان والعمليـة   األمـم املتحـدة للـسك      برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق        و
 إضـافية    أمواال القائمةغيزستان، وفرت الشراكات    رييف ق و.  يف دارفور  األفريقي واألمم املتحدة  

واملنظمـات    التعاوين للـشراكات بـني املنظمـات احلكوميـة         بعاطكان ال يف جورجيا،   و،  مجلربنال
  فقـد  ومـع ذلـك،   . ة مـن العنـف     تعزيز ومحاية حـق املـرأة يف حيـاة خاليـ           يف ا حامس غري احلكومية 

علـى االسـتفادة مـن     ألمـم املتحـدة للمـرأة        ا ضـرورة تركيـز هيئـة       مخس عمليات للتقيـيم    أبرزت
ة مــن أجــل املــسامهة بقــدر أكــرب مــن الفعاليــة يف املزيــد مــن الــشراكات مــع احلكومــات الوطنيــ

وسـط  يف   و فريقي األ نوبويف اجل ألولويات الوطنية، كما هو احلال يف العراق وكينيا والفلبني          ا
مـن إدارة الـشراكات      تنتقـل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة            أيضا بـأن  وأوصت التقييمات   . أفريقيا

ر النتـائج الطويلـة األجـل مـن أجـل           من خالل األنشطة والنواتج إىل الشراكات القائمة على أط        
  .استخالص نتائج على مستوى أعلى
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  أعم استراتيجية تلزمعلى الطريق الصحيح ولكن تسري تنمية القدرات     
نظمــات واجملتمعــات مــن خالهلــا األفــراد وامل يعــزز  تنميــة القــدرات هــي العمليــة الــيت    - ٥٥

وأظهرت التقييمات وجـود    .  على مر الزمن   همحتقيق أهداف عليها من أجل     وحيافظون القدرات
ة يف اســتجابة عاليــة يف مــساعدة احلكومــات احملليــة واملركزيــة لزيــادة قــدرهتا علــى املــشارك         

. كينيـا  قريغيزسـتان و    يف علـى النحـو الـذي شـوهد       ،  وكمة املـستجيبة لالعتبـارات اجلنـسانية      احل
 تعزيـز األمـن االقتـصادي للمـرأة الريفيـة أمثلـة علـى       ففي حالة قريغيزستان، قـدم تقيـيم برنـامج      

دفع تكـاليف التـدريب الزراعـي       ا بـ   قـرار   املزارعـات  اختاذإجيابية غري متعمدة، مثل      آثار   حدوث
  هيئة األمم املتحدة للمـرأة     وأظهر تقييم أنشطة  .  عليه من الربنامج   نالفين باإلضافة إىل ما حصل    

ني  أهنا كانت فعالة يف تعزيـز الكفـاءات الفرديـة للمـشارك            األفريقينوب  اجل يف   القدراتتنمية  ل
 بنـاء القـدرات   ولكن مل تكن هناك سوى أدلة حمدودة علـى النتـائج الـيت حتققـت يف مـا يتعلـق ب                    

  واألبعـاد  دماج أبعـاد املـساواة بـني اجلنـسني        برنامج إ ويف أمريكا الالتينية، أكد تقييم      . اجلماعية
 حتـسني القـدرات احلكوميـة      ه قـد جـرى     أنـ  العرقية واإلثنية يف الربامج الرامية إىل مكافحة الفقـر        

 لاألصـ والعرق و   نوع اجلنس   مجع معلومات مصنفة حسب    يف جمال والنظم اإلحصائية الوطنية    
هــي يف األغلــب  للتــأثري علــى القــدرة التنظيميــة  االنطــالق نقــاط  أوضــحيف حــني أنو. اإلثــين

 األمـم املتحـدة     قدرات فردية، فقد وجدت التقييمات أن دعم بناء القدرات الذي تقدمـه هيئـة             
 حـداث يستلزم استراتيجية مدروسة بعناية، تتطلـع إىل عمليـات أعـم لتنميـة القـدرات إل               للمرأة  

  .اجلنسنياملساواة بني يف تقوية القدرات الوطنية يف جمال قي تغيري حقي
  

  هلا اإلدارة الفعالة يتعني زيادة نشراملعارف لتحقيقرف فعال ولكن اتوليد املع    
ومـات   األمـم املتحـدة للمـرأة إلنتـاج املعل         يقع توليد املعرفة يف صـلب اسـتراتيجية هيئـة           - ٥٦

ثالثـة تقييمـات أنـه ينظـر     وأظهـرت  . ة بني اجلنـسني   لتحقيق املساوا  ذات الصلة بشأن ما يصلح    
عــداد ، وخــصوصا يف إ لتبــادل املعرفــةوســيط موثــوق بــههليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى أهنــا 

العـراق  ففـي  . توسع قاعدة املعارف املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة     الدراسات اليت   
 املتعلقــة األمـم املتحــدة للمـرأة   شورات هيئــةت عـن حقــوق املـرأة ومنـ   معلومــازعـت  وكينيـا، و 

ى الـشركاء واملـستفيدين، وأشـري إىل    اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة علـ             ب
وأظهـر  .  حقـوق املـرأة    اهليئة على أهنا مصدر مرجعـي وأداة للـضغط علـى حنـو فعـال مـن أجـل                  

قليمـى أن هيئـة      للتعـاون اإل   آسـيا نـوب   لرابطـة ج  التـابع     ملنفذ توزيـع املعلومـات اجلنـسانية       تقييم
أهنـا  ، وةياناجلنـس القـضايا  قليمية بـشأن  إ قاعدة بيانات دة للمرأة قد جنحت يف إنشاءاألمم املتح 

 للمرأة مـن أقـيم شـركائها،    مم املتحدةاأل من جانب الرابطة، اليت تعترب هيئة     تقدير كبري ب حتظى
ــة حــول مراعــاة املنظــور   منظــرا ألهنــا تــوفر  ــارات  والربجمــة اجلنــساينعــارف فني ــة لالعتب  املراعي
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 جيـري توزيـع     ،غواي والربازيل ودولة بوليفيا املتعددة القوميـات وغواتيمـاال        اويف بار . اجلنسانية
ع اجلـنس    ونـو  انات مصنفة حسب األصـل العرقـي واإلثـين        الفقر باستخدام بي  املعارف املتعلقة ب  
 وجيـري اسـتخدام هـذه املعـارف         كومية صناع القرار واملنظمات غري احل     على على نطاق واسع  

  العرقيـة   واألبعـاد  على النحو املوضح يف تقييم برنامج إدمـاج املـساواة بـني اجلنـسني             ،  من قبلهم 
أيــضا إىل أشـارت ثالثــة تقييمــات  ومــع ذلــك، .  مكافحـة الفقــر الراميــة إىلاإلثنيـة يف الــربامج  و

األمـم املتحـدة للمـرأة مبثابـة        هيئـة    لكـي تكـون   ضرورة حتـسني نـشر املعرفـة، وهـو أمـر حاسـم              
  .ربات واخلوسيط عاملي يف جمال تبادل املعارف

  
  أكيد امللكية الوطنيةإعادة ت    

ــم املتحــدة للمــرأة يف ا      - ٥٧ ــة األم ــهائي هليئ ــل اهلــدف الن ــساعدة يفيتمث ــدرات  مل ــز الق  تعزي
علـى التـزام مـن    ملساواة بني اجلنسني ودعم امللكية الوطنية من خالل احلصول        الوطنية يف جمال ا   

 يف جمـال   علـى تنميـة القـدرات        تكـز ات أن التدخالت الـيت ر     وأظهرت التقييم . اجلهات املعنية 
 مــن منظــور ، يف معظــم احلــاالت، مهمــة كانــت ومنــع العنــف اجلنــسايناملــساواة بــني اجلنــسني

. نالكـامريو و األفريقـي نـوب   اجلالوطنية القائمـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة و           األولويات
وقـع الـرئيس    بعـد أن    أنـه    يز منع العنف العـائلي    لجهود املبذولة لتعز  لأظهر تقييم   ويف جورجيا،   

، ُوضـعت خطـة عمـل وطنيـة         ٢٠١٢-٢٠١١  العـائلي للفتـرة    عنـف ملنـع ال  وطنية  العمل  الخطة  
اخلطـة بالكامـل     تنفيـذ    صاحبتها عملية لتقدير التكاليف احلقيقية لـتمكني احلكومـة مـن امـتالك            

ت بعض التقييمات الضوء على ضرورة حتـسني االتـساق   سلطو. صيص املوارد الكافية ختنتيجة  
  .ضمان امللكية الوطنية لعملية التنميةمن أجل ا احلكومات حددهتاألولويات الوطنية اليت مع 
  

 هيئــة األمــم املتحــدة  يفخطــة عمــل مكتــب التقيــيم  : الطريــق إىل األمــام  - سادسا 
   للمرأة

ــرارا ل  - ٥٨ ــدروس إق ــشاء   ل ــد إن ــسنة األوىل بع ــستفادة يف ال ــة امل ــم املتحــدة للمــرأة،  هيئ األم
 األمـم املتحـدة للمـرأة       هيئـة   التقييم القويـة الـيت تـضطلع هبـا          مهمة ترسيخ مواصلةوحرصا على   
  :تاليةعلى اجملاالت األربعة الرئيسية المل التقييم خطة عا، ستركز لدعم واليته

سياسات لــلتقيــيم ا فعالــة ا مؤســسيةنظمــأة ستنــشئ هيئــة األمــم املتحــدة للمــر  )أ(  
ــة   ــى األدل ــيم   والقائمــة عل ــال للتقي ــاء نظــم   و. االســتخدام الفع ــى بن ــاس  لســتعمل عل ــيم لقي لتقي

واف  ة مــزودة مبــالك وظيفــي تقيــيم قويــ، ومتابعــة توصــيات التقيــيم، وستنــشئ مهمــةاملــساءلة
ات علـى مـستوى املؤسـسة        تقييم ةإجراء ثالث ب، سيقوم مكتب التقييم     ٢٠١٢يف عام   و. للتقييم
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 بـني األعمـال   صالت اللألولويات االستراتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة، تكفل القيام بتحليل     
  .، ستجرى أربعة تقييمات إضافية٢٠١٣ويف عام . املعيارية والتنفيذية

 زيــادةالمركزيــة لســتركز هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى تعزيــز نظــم تقيــيم   )ب(  
سـيقوم مكتـب التقيـيم      و. لنتائج االعتماد على ا   وحتسني الربجمة يف املنظمة وتعزيز ثقافة     املساءلة  

لتقييمـات الالمركزيـة    ت، وتقدمي املساعدة التقنية ل    والتوجيه واألدوا اجلودة  وضع أطر لضمان    ب
 جـودة تـصميم تـدخالت هيئـة       وسيتم دعم   . خصائيي التقييم على الصعيد اإلقليمي    أ من خالل 

ــم املتحــ  ــدخالت   األم ــيم دة للمــرأة مــن خــالل دمــج الت ــارامترات التقي ــا وب ت الربجمــة  يف عملي
وسـيتم تطـوير    . االرتقاء هبا وتكرارهـا   لتقييم اليت ميكن    اب  املتعلقة ربامجوضمان الدعم املوجه لل   

امج تقييم بنـاء القـدرات، ووضـع قائمـة خلـرباء             بدء تنفيذ بر   درات التقييم الداخلى من خالل    ق
 املنـــهجي تبـــادل اخلـــربة يف جمـــال األمـــور اجلنـــسانية وحقـــوق اإلنـــسان، والالتقيـــيم مـــن ذوي
  املبتكرة؛تقييم الأساليب ب للمعلومات املتعلقة

 التنسيق الذي تقـوم بـه األمـم املتحـدة            قيادة ستتوىل هيئة األمم املتحدة للمرأة      )ج(  
اءلة عـن نتـائج املـساواة     لتوليـد املعرفـة وحتقيـق املـس        بشأن التقييمات املراعية للمنظور اجلنـساين     

 وسيـشجع . يسهم يف فريق األمم املتحدة املعـين بـالتقييم  ووسيقود مكتب التقييم   . بني اجلنسني 
 نظومة األمم املتحدة على الـصعد     عمليات التقييم املشتركة بشأن املساواة بني اجلنسني داخل م        

املـساواة بـني    ب ظومـة املتعلقـة   خطة العمل على نطاق املن     يف   يسهم، و ة والقطري ة واإلقليمي ةالعاملي
املـساواة بـني اجلنـسني مـن خـالل       بـشأن    وأخـريا، فـسيقوم ببنـاء املعرفـة       .  ومتكني املرأة  اجلنسني

اواة بــني اجلنــسني وتعزيــز إجــراء استعراضــات املــسب تعزيــز مــستودع عــاملي للتقييمــات املتعلقــة
  ساواة بني اجلنسني؛املتعلقة بامل لتقييماتل

ألمم املتحدة للمرأة االبتكار وتوليد املعـارف حـول مـا يـصلح             هيئة ا  ستشجع  )د(  
سـتوفر  و.  على إجـراء التقييمـات     بناء القدرات الوطنية  سني من خالل    لتحقيق املساواة بني اجلن   

  األمــم املتحــدة، وستــسهم يف شــركاء التقيــيم اإلقليميــة مــعمجعيــاتانتقائيــا لــشبكات و ادعمــ
  .القائمة على نوع اجلنسيب التقييم توليد املعارف بشأن أسال
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  املرفق األول
   ٢٠١١التقييمات املنجزة يف عام     

  

 عنوان التقييم البلد املنطقة دون اإلقليمية

ــيم  ــوع التقيـــ  نـــ
منتـــــــــــــــصف (

 )هنائي/املدة
ــديرات  تقـــــــــــــ

 )أ(اجلودة

  التقييمات على املستوى الالمركزي
دة املشترك لتيـسري تنفيـذ      التقييم النهائي لربنامج األمم املتح     الفلبني آسياجنوب شرق 

التعليقات اخلتامية يف الفلبني على اتفاقية القضاء على مجيع         
 أشكال التمييز ضد املرأة 

 ضعيف جدا هنائي

تقيــيم منتــصف املــدة للربنــامج املتكامــل إلشــراك املــرأة يف    ليشيت - تيمور 
 احلياة السياسية وصنع القرار

 ضعيف جدا منتصف املدة

 آســيا جنــوب رابطــة آسياجنوب 
: للتعــــاون اإلقليمــــي

ــستان،  أفغانـــــــــــــــــــ
باكـــــــــــــــــــــــستان، 
ــان،   ــنغالديش، بوتـ بـ
العــــــــراق، ســــــــري 
النكــــــا، ملــــــديف، 

 نيبال، اهلند 

تقيـــيم برنـــامج بـــشأن قاعـــدة البيانـــات اجلنـــسانية لرابطـــة  
 للتعاون اإلقليمي اليت أعدها املكتب اإلقليمـي        آسياجنوب  
  وهيئة األمم املتحدة للمرأة آسياجلنوب 

 جيد جدا ملدةمنتصف ا

مـــشروع محلـــة التوعيـــة بالدســـتور الـــوطين واالســـتفتاء يف  العراق الدول العربية
  العراق

 ضعبف هنائي

مشروع تقيـيم القـانون اخلـاص بالقـضاء علـى العنـف ضـد                 
 املرأة

 متوسط هنائي

ــوب  اجلنوب األفريقي ــا، أجنــــ فريقيــــ
 قزمبابوي، موزامبي

أة لتنميـة القـدرات يف   تقييم أنشطة هيئة األمم املتحدة للمـر  
 ٢٠١٠-٢٠٠٩اجلنوب األفريقي يف الفترة 

 جيد جدا هنائي

تقييم مؤسسي لثالث شـبكات إقليميـة للمـرأة يف اجلنـوب               
 األفريقي

 جيد جدا هنائي

دعــم مراعــاة املنظــور اجلنــساين والقــدرات ومحايــة حقــوق   سرياليون غرب أفريقيا
يـل وبنـاء الـسالم يف    املرأة ومحاية الطفل يف فترة إعادة التأه      

  سرياليون

 جيد هنائي

 ضعيف جدا هنائي  تقييم الربنامج القطري لليربيا ليربيا 

ــامج الثالــث للمنظــور اجلنــساين     كينيا شرق أفريقيا والقرن األفريقي ــيم منتــصف املــدة للربن تقي
 )٢٠١١-٢٠٠٨(واحلوكمة يف كينيا 

 ممتاز منتصف املدة

جنــــــوب دارفــــــور،  
 السودان

عمـل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة بـشأن الـدفاع عـن                تقييم  
ــة     ــها يف األزمـ ــات وتأمينـ ــساء والفتيـ ــسان للنـ ــوق اإلنـ حقـ

 اإلنسانية يف دارفور

 ممتاز هنائي
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 عنوان التقييم البلد املنطقة دون اإلقليمية

ــيم  ــوع التقيـــ  نـــ
منتـــــــــــــــصف (

 )هنائي/املدة
ــديرات  تقـــــــــــــ

 )أ(اجلودة

ــو   وسط أفريقيا ــة الكونغــ مجهوريــ
ــة،  الدميقراطيـــــــــــــــــ

 الكامريون

تقييم مواضيعي لإلجراء الذي اختذه صندوق األمم املتحدة       
ع هنايــة للعنــف ضــد املــرأة يف اإلمنــائي الــسابق للمــرأة لوضــ

 منطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية

 ممتاز هنائي

بــاراغواي، الربازيــل،   الربازيل واملخروط اجلنويب
دولة بوليفيا املتعـددة    
 القوميات، غواتيماال

ــة      ــسانية والعرقي ــاد اجلن ــامج املعــين بإدمــاج األبع ــيم الربن تقي
ــة     ــر يف أربع ــة يف سياســات مكافحــة الفق  بلــدان يف واإلثني

 أمريكا الالتينية

 متوسط منتصف املدة

امـتالك   تقييم هنائي للربنامج املعـين بتـأمني حقـوق املـرأة يف            قريغيزستان  آسياأوروبا الشرقية ووسط 
 األراضي يف قريغيزستان

 جيد جدا هنائي

تقيــيم هنــائي للمــشروع املتعلــق بتعزيــز منــع العنــف العــائلي  جورجيا 
 ومواجهته يف جورجيا

 جيد جدا  هنائي

 التقييمات على املستوى املؤسسي
اخلطة االستراتيجية السابقة لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي      – –

 للمرأة السابق لتقييم قدراته التقييمية
  - هنائي

ــدة       – عاملي ــم املتحـ ــرامج األمـ ــة بـ ــي حلافظـ ــام حتليلـ ــتعراض عـ اسـ
 اجلنسانية املشتركة

 –  – 

ــة الكونغــــ   أفريقيا و مجهوريــ
 الدميقراطية

أنــشطة األمــم املتحــدة حلفــظ  : تقيــيم إجنــاز النتــائج واألداء
  السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

 –  هنائي

 التقييمات اخلارجية
ــشارة اخلاصــة     – عاملي ــاملرأة ومكتــب املست ــيم شــعبة النــهوض ب تقي

ــسانية يف إدارة الـــــــشؤون االقتـــــــصادية   ــضايا اجلنـــــ للقـــــ
 واالجتماعية

 –  هنائي

ــور اجلنـــساين يف    عاملي عاملي ــاة املنظـ ــيم مراعـ ــيعي لتعمـ ــيم املواضـ التقيـ
 األمانة العامة لألمم املتحدة

 –  هنائي

  
وعلى موثوقيتها، وصـياغتها   ، أدلةإىل هذه النتائج وعلى استناد، لبياناتا الدقة التامة يف مجع على مدى  التقييمات تتوقف تقديرات جودة    )أ(  

 النتــائج لتــدعيم بيانــات دقيقــة “جيــدة جــدا” أو “ممتــازة”التقييمــات الــيت صــنفت علــى أهنــا  وقــدمت. ذه النتــائجمــع هــبــشكل متــوائم 
هذه التقييمـات توصـيات عمليـة    وغالبا ما تتضمن .  من نتائج تستند إىل األدلة   اسُتمدت و واتسمت باملصداقية ،   املستخلصة واالستنتاجات

 لإلجنازات؛ وحتليالت حمدودة، إن وجدت،   ة  مبهم استنتاجات  فتشتمل على  “ضعيفة جدا ”هنا  أما التقييمات اليت صنفت على أ     . ملموسة
  .أهدافهلتقييم أو لتستجيب ألسئلة ا ، ومل تصغالستنتاجاتونتائجها غري مستخلصة من ا
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  املرفق الثاين
  تقييم الصندوقني االستئمانيني اللذين تديرمها هيئة األمم املتحدة للمرأة    

هيئة األمم املتحدة للمرأة منحا لتعزيـز الـربامج االبتكاريـة عاليـة األثـر الـيت تقـوم         تقدم    - ١
هبا الوكاالت احلكومية ومجاعات اجملتمع املـدين مـن خـالل الـصندوق االسـتئماين لوضـع هنايـة              

  .للعنف ضد املرأة وصندوق حتقيق املساواة بني اجلنسني
  

  ة للعنف ضد املرأةصندوق األمم املتحدة االستئماين لوضع هناي    
لعنـف ضـد املـرأة، الـذي تـديره          ل لوضـع هنايـة   يعمل صندوق األمم املتحدة االستئماين        - ٢

وقـف مجيـع أعمـال العنـف     علـى   منظومة األمـم املتحـدة،   بالنيابة عنهيئة األمم املتحدة للمرأة  
، ٢٠١١ويف عــام .  الــيت تـنقص مــن حقـوق املــرأة يف أرجـاء العــامل   مبختلــف أشـكاهلا اجلنـساين  

والقـدرات لـدى اجلهـات احلاصـلة علـى مـنح            االسـتئماين تعزيـز نظـم التقيـيم          واصل الصندوق 
ت اجلهـات الـيت قـدم هلـا الـصندوق           زوأجنـ . منه، وأجرى دراسة ابتكارية لرسم خريطة للنواتج      

  .  تقييمات١٠االستئماين منحا 
رحـات للـدورة    ووفقا ملا حدث يف السنوات الـسابقة، تـضمنت الـدعوة إىل وضـع مقت                - ٣
 يف املائــة مــن املــنح للتقيــيم ونــسبة إضــافية ١٠ توصــية بــأن يكــرس مقــدمو الطلبــات نــسبة ١٦

ولـضمان التنفيـذ النـاجح هلـذا املتطلـب، جعـل الـصندوق              .  يف املائة للرصـد    ٥ و   ٢تتراوح بني   
االستئماين التدريب على تنمية القـدرات للجهـات الـيت حـصلت مـؤخرا علـى متويـل جـزءا يف                     

وُعقدت حلقات عمـل لبنـاء القـدرات        . م الربامج القائمة على النتائج ورصدها وتقييمها      تصمي
  .  منظمة١٨يف بانكوك ونيويورك جلميع اجلهات احلاصلة على منح وصلت إىل ما جمموعة 

ــيم، مثــل وضــع       - ٤ ــة للتقي ــهجيات بديل ــصندوق االســتئماين واســتخدم من واستكــشف ال
ملتعلقـة بوضـع هنايـة للعنـف ضـد املـرأة الـيت تعـد ُنهجـا واعـدة                    خرائط للنواتج، لتحديد الُنهج ا    

وأجريـت عمليـة    . بشكل خاص، واحلاالت اليت تكون فيها استثمارات الـصندوق أكثـر فعاليـة            
 جهـة حاصـلة علـى مـنح، ُتنفـذ مـشاريع مـن        ٨٠لوضع خريطـة للنـواتج يف تـشاور واسـع مـع          

ن وضــع حــد للعنــف ضــد املــرأة وكــشفت الدراســة أ.  بلــدا٧٣ يف ١٤إىل  ١٠الـدورات مــن  
يــستلزم اتبــاع هنــج شــامل يتــضمن وقايــة ومحايــة ومــساعدة الناجيــات، وكــذلك مقاضــاة           

ووضـع حــد للعنـف ضــد املـرأة لـيس مــسؤولية شـخص واحــد أو جهـة أو جمموعــة       . املـرتكبني 
وبينمــا تقــع املــسؤولية األساســية علــى عـاتق الدولــة، فــال يــزال التنــسيق والتعــاون مــع  . واحـدة 

ويعـــد لـــذلك تعزيـــز . تمـــع املـــدين واجلهـــات املعنيـــة األخـــرى يـــشكل اســـتراتيجية حيويـــة اجمل
ــف          ــق بوضــع حــد للعن ــل املتعل ــات حامســا يف العم ــددة القطاع ــُنهج املتع ــم ال ــشراكات ودع ال

  . املرأة ضد
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  ندوق حتقيق املساواة بني اجلنسنيص    
جهـات ماحنـة متعـددة      صندوق حتقيق املساواة بـني اجلنـسني مبـادرة تـشارك فيهـا               يعد  - ٥

أو مـشاركتها الـسياسية   /وتكرس للربامج الرامية إىل زيادة الفرص االقتـصادية املتاحـة للمـرأة و            
، عزز الـصندوق قدرتـه علـى الرصـد والتقيـيم            ٢٠١١ويف عام   . على الصعيدين احمللي والوطين   

 جهـة  ٤٠  متخصصني يف الرصد وإعداد التقـارير لتقـدمي مـساعدة تقنيـة إىل            ٥عن طريق تعيني    
من اجلهات احلاصـلة علـى مـنح يف رصـد الـربامج وإعـداد التقـارير والتقيـيم حلافظـة الـصندوق                       

  .  مليون دوالر٣٧,٥مببلغ 
 تقييمــات مــوجزة لتقيــيم ٥وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، صــدر تكليــف بــإجراء    - ٦

ييمـات جملمـوعتني مـن      ومشلت التقييمـات إجـراء تق     . الرعيل األول للمنح االقتصادية والسياسية    
 بـــرامج عـــن موضـــوعي التقيـــيم االقتـــصادي  ٩الـــربامج وثالثـــة بـــرامج، تغطـــي مـــا جمموعـــه  

 تقييمــات أخـرى جاريــة ومــن  ٣، بينمــا ال تـزال  ٢٠١١وأُكمــل تقييمـان يف عــام  . والـسياسي 
  . ٢٠١٢أبريل /املتوقع إكماهلا يف نيسان

ق بنجـاح اجلهـات احلاصـلة علـى         ويف إطار تقييمات جمموعيت الربامج، أشرك الـصندو         - ٧
منح ومراكز التنسيق امليدانية التابعة هليئة األمم املتحدة للمرأة وسائر اجلهات املعنيـة يف أنـشطة                

وُصمم اجتماعان لألفرقة املرجعية للتقييمني آخذا شكل مناسـبتني افتراضـيتني           . تنمية القدرات 
ملوضـوعني الفـرعيني للعمـل املـرتيل وغـري           برامج تعمـل يف إطـار اجملـالني ا         ٦للتعلم مبشاركة من    

  . النظامي واملساواة بني اجلنسني يف برجمة فريوس نقص املناعة البشرية
 تعزيـز املؤسـسات  ”تقييم برنامج الضمان املعنـون     ستنتاجات املستخلصة من    الوتشري ا   - ٨

فادور، إىل أن   يف الـسل   “وضـع قـانون للمـساواة     : حتقيق املساواة وإىل مكافحة التمييز     إىل سعيا
عـن  املساواة بني اجلنسني ويف الـتمكني الـسياسي للمـرأة            يف املوافقة على قانون      ساهمالربنامج  

ــدعوة      ــشراكات وال ــصاالت وال ــن اســتراتيجيات االت ــزيج م ــق م ــامج   و. طري ــيم برن خلــص تقي
 “مبادرة املساءلة عن تـوفري سـبل كـسب العـيش لنـساء الـداليت املهمـشات                ”الضمان املسمى   

 للغاية يف زيادة حصول املـرأة علـى املـستحقات املـوفرة          ال فعا ند إىل أن هذا الربنامج كان     يف اهل 
كجزء من قانون املهامتا غاندي الوطين لضمان العمالة الريفية، ويف تأمني سـبل كـسب العـيش      

لربنامج ارتفعت معدالت تـشغيل النـساء       هلذا ا إىل أنه نتيجة    أيضا  وخلص التقييم   . للمستفيدين
 قـــد قُيـــدت للحـــصول علـــى امـــرأة مـــن الطوائـــف املـــصنفة ١٤ ١٧٤ كـــبري وأن حنـــو بقـــدر

ــام     ــانون يف ع ــصلة بالق ــستحقات املت ــدده   ٢٠١١امل ــا ع ــة مب ــام ٢ ٨١١ باملقارن . ٢٠٠٩ يف ع
وشدد التقييم علـى اإلمكانيـة الواعـدة الـيت ينطـوي عليهـا الربنـامج يف حتقيـق نتـائج مـستدامة،                       

ــراديش   ــار ب ــة يف اهلنــد  حيــث أعربــت حكومــة أوت ــادة حجــم   احمللي عــن اهتمامهــا بتكــرار وزي
  .الربنامج
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	** أُعيد إصدارها للمرة الثانية لأسباب فنية يوم 23 أيار/مايو 2012.
	*** UNW/2012/L.3.
	البند 5 من جدول الأعمال المؤقت***
	التقييم
	تقرير عن مهمة التقييم التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	موجز
	أعد هذا التقرير وفقا للمعيار 1 لتقديم تقارير عن معايير التقييم المطبقة في منظومة الأمم المتحدة ((UNEG/FN/Standards(2005) والفقرة 72 من الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للفترة 2011-2013 (UNW/2011/9). ويقدم معلومات عن الرؤية الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشأن التقييم؛ وعن الخطوات المتخذة لإنشاء مهمة يمكن الوثوق فيها ومثمرة ومستقلة للتقييم؛ والحالة الحالية للتقييم في المنظمة؛ والتقدم المحرز في تعزيز قدرات التقييم. ويتضمن موجزا للتقييمات التي أنجزت في عام 2011، وكذلك موجزا لنتائج جهود الأمم المتحدة المبذولة لتنسيق التقييمات التي تجرى على نطاق المنظومة عن المساواة بين الجنسين، ومبادرة تعزيز تنمية قدرات التقييم الوطنية الإقليمية. ويعرض أخيرا سبيل المضي قدما لمواصلة تعزيز التقييم الذي تضطلع به هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وخطة عمل مكتب التقييم للفترة 2012-2013.
	وقد يرغب المجلس التنفيذي في: (أ) أن يحيط علما بالتقرير وببرنامج العمل الذي اقترحه مكتب التقييم لعام 2012؛ (ب) وأن يطلب إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة مواصلة تعزيز مهمة التقييم والاستعانة بالتقييم؛ (ج) وأن يطلب من هيئة الأمم المتحدة للمرأة معالجة المسائل المثارة في التقييمات السابقة.
	أولا - مقدمة
	1 - يشكل التقييم ركنا أساسيا في الجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) لتقييم وتشجيع السبل الفعالة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، باعتبارها منظمة منشأة حديثا ودينامية ومكلفة بولايات على المستويات المعيارية والحكومية الدولية والبرنامجية ولها دور واضح في الجهود التنسيقية للأمم المتحدة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، تعمل على وضع استراتيجية للتقييم ذات جودة عالية وابتكارية لاتخاذ قرارات مبنية على أدلة، وتمسك زمام المبادرة في عملية التقييم في منظومة الأمم المتحدة بأسرها. ويسهم التقييم في التعلم والمساءلة؛ ولذلك فإن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزز الاستخدام المنهجي لنتائجه. وفي عام 2011، ركزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على وضع أسس لمهمة مستقلة وجديرة بالثقة ومثمرة للتقييم تستجيب للطابع الفريد للمنظمة الجديدة.
	2 - ويتألف هذا التقرير من خمسة أقسام. يضم القسم الثاني العناصر الرئيسية لاستراتيجية التقييم التي تطبقها هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ وهيكل مكتب التقييم وسبل تعزيز قدرات التقييم الداخلي؛ ونطاق تغطية التقييمات التي تجرى على مستوى المؤسسة وعلى المستوى اللامركزي، وتخطيط هذه التقييمات، وتحليل جودتها. وينتهي بموجز بشأن الاستفادة من التقييم ويبرز التحديات التي تواجه مهمة التقييم والإجراءات التي يتعين على المنظمة اتخاذها لتحسينها، وإمكانية إجراء تقييم عام للبرامج. ويتضمن القسم الثالث المبادرات المتخذة لإجراء تقييم على نطاق منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين. ويتضمن القسم الرابع النتائج التي تحققت في تعزيز قدرات التقييم الوطنية والإقليمية عن طريق إقامة شراكات مع الرابطات المختصة بالتقييم. ويضم القسم الخامس النتائج المستخلصة من التقييمات التي أجريت في عام 2011. ويرسم القسم السادس الطريق إلى الأمام وبرنامج عمل مكتب التقييم في الفترة 2012-2013. ويتضمن المرفق الأول للتقرير قائمة التقييمات، ويضم المرفق الثاني تطورات التقييم الذي أُجري للصندوقين الاستئمانيين اللذين تديرهما هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	ثانيا - تعزيز مهمة التقييم التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
	3 - تسترشد مهمة التقييم التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمبادئ التوجيهية والولايات المتبعة على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة قواعد ومعايير فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم وقرار الجمعية العامة 62/208 عن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية. وتعهدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في خطتها الاستراتيجية للفترة 2011-2013 (UNW/2011/9) بغرس ثقافة الإدارة القائمة على النتائج في المؤسسة، وحددت بموجب الفقرة 57 من تلك الخطة وسائل محددة لوجود ”وظيفة وثقافة للتقييم توفر أدلة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لأغراض التعلم، وصنع القرار، والمساءلة في جميع مجالات عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة“.
	4 - ومن شأن الجمع بين العمل المعياري والتنفيذي في الأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين، وتعزيز المكاتب القطرية والهيكل الإقليمي الجديد أن يؤدي إلى بناء مهمة للتقييم تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بطريقة تمكنها من تغطية مهامها الخمس وأهدافها الاستراتيجية الستة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية بما في ذلك الاضطلاع بدور رائد في إجراء تقييم على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين.
	5 - وقد أعدت استراتيجية للتقييم تحدد رؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة للتقييم على نحو يتماشى مع مهامها. واستنادا إلى مبادئ المساءلة والموثوقية والاستفادة والاستقلال والابتكار والمشاركة والملكية الوطنية والتنسيق على مستوى الأمم المتحدة، ستقيِّم هيئة الأمم المتحدة للمرأة البعدين المعياري والتنفيذي لعملها. وتشمل العناصر الأربعة لاستراتيجية التقييم ما يلي:
	(أ) إقامة نظم تقييم فعالة على نطاق المؤسسة لضمان وضع سياسات مبنية على الأدلة والاستفادة بشكل فعال من التقييمات؛
	(ب) تعزيز ثقافة ونظم التقييم على المستوى اللامركزي لتحسين المساءلة والبرمجة؛
	(ج) قيادة تنسيق التقييم على مستوى الأمم المتحدة الذي يستجيب للاعتبارات الجنسانية من أجل توليد معارف وضمان المساءلة في ما يتعلق بنتائج المساواة بين الجنسين، المرتبطة بالمساءلة عن المساواة بين الجنسين على نطاق المنظومة؛
	(د) تعزيز الابتكار وتوليد معارف بشأن التدابير الناجحة في ما يتصل بالمساواة بين الجنسين عن طريق بناء القدرات الوطنية للتقييم.
	6 - وسيتولى مكتب التقييم قيادة تنفيذ استراتيجية التقييم، بينما سيؤدي فريق الإدارة العليا دورا مهما في ضمان قيام الشُعب المختلفة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتكريس الموارد وتكريس الالتزام المؤسسي اللازم لإجراء التقييمات وضمان الاستفادة من نتائجها. ويتمثل الإجراء الأول المنفذ كجزء من الاستراتيجية في وضع سياسة التقييم الذي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي ستحدد مبادئ التقييم وأدواره ومسؤولياته داخل المنظمة. وستُعرض على المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام 2012. وستعالج سياسة التقييم الدروس المحددة في هذا التقرير.
	ألف - هيكل مهمة التقييم التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	7 - تتألف مهمة التقييم التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة من مكتب التقييم المركزي والموظفين المتخصصين في الميدان. ومكتب التقييم المستقل مسؤول مباشرة أمام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويضطلع بدور القيِّم على وظيفة التقييم. ويضم مكتب التقييم تسعة موظفين منهم ثمانية من الفئة الفنية وموظف للدعم إلى جانب 3 وظائف من وظائف المساعدة المؤقتة العامة لموظفين متمركزين في الميدان. ومن أجل تدعيم مكتب التقييم، وضمان تزويده على نحو واف بالموظفين، ستغطي الميزانية المؤسسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لفترة السنتين 2012-2013 (UNW/2011/13) تكاليف خمسة من الوظائف التسع القائمة. وبالإضافة إلى ذلك، تُستخدم الموارد البرنامجية الأساسية لإنشاء أربع وظائف إضافية في المقر وفي المراكز الإقليمية لتعزيز مهمة التقييم على المستوي اللامركزي على نحو يتماشى مع الهيكل الإقليمي النهائي الخاضع حاليا للاستعراض. 
	8 - والوظائف الميدانية القائمة الثلاث هي وظائف لأخصائيين في التقييم، مسؤولون مباشرة أمام مكتب التقييم. وهم مسؤولون عن دعم التقييم الاستراتيجي وتنمية القدرات الإقليمية في مجال التقييم وضمان جودة التقييمات اللامركزية وتنسيق التقييم في الأمم المتحدة. ويؤدون دورا رئيسيا في التخطيط الاستراتيجي للمنظمة عن طريق دعم خطط الرصد والتقييم والبحث.
	9 - وفي عام 2011، بلغ مجموع نفقات هيئة الأمم المتحدة للمرأة المكرسة للتقييم 052 480 2 دولارا، شملت مبلغ 632 988 دولارا أُنفقت على الموارد البرنامجية الأساسية، وميزانية الدعم للفترة 2010-2011 التي بلغ مجموعها 200 270 دولار، ومبلغ 667 533 دولار الذي أنفق على موارد تقاسم التكاليف في إطار المبادرة العالمية لإدارة المعلومات من أجل تنمية القدرات من خلال عملية التقييم، ونفقات التقييم اللامركزي التي بلغت 553 687 دولارا. وفي عام 2011، بلغت نفقات هيئة الأمم المتحدة للمرأة على التقييم، باستثناء ميزانية الدعم لفترة السنتين، ما مجموعه 852 209 2 دولارا، أي ما يقدر بزهاء 1.5 في المائة من مجموعة نفقات هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2011 البالغة 139.14 مليون دولار، وفقا لما جاء في تقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية (UNW/2012/4).
	باء - الإجراءات الرامية إلى تعزيز القدرات الداخلية للتقييم
	10 - يشكل بناء قدرات داخلية للتقييم خطوة رئيسية نحو ترسيخ ثقافة تعزز الاستعانة بالتقييم والمساءلة والتعلم من التقييم. واعترافا بالاحتياجات القائمة والنهج المرحلي اللازم لبناء قدرات داخلية، نفذ مكتب التقييم مجموعة من النُهج، تشمل التدريب على التقييم، وتوفير مواد توجيهية ودعم مستمر لأداء مهمة التقييم على المستوى اللامركزي.
	11 - وقُدمت تسع دورات تدريبية على التقييم شملت تقديم حلقتين دراسيتين عبر شبكة الإنترنت في عام 2011 بمشاركة فعلية من أكثر من 240 من موظفي وشركاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة (انظر الجدول 1). وشمل نطاق التغطية الجغرافية بالدورات التدريبية أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا ووسط أفريقيا وجنوبها.
	الجدول 1
	شركاء وموظفو هيئة الأمم المتحدة للمرأة الذين تلقوا تدريبا على التقييم في عام 2011 
	الأشخاص المتدربون
	أفريقيا
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	الدول العربية
	آسيا والمحيط الهادئ
	أوروبا ووسط آسيا
	المجموع
	موظفو وشركاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	119
	45
	صفر
	80
	صفر
	244
	12 - ويقدم أخصائيو التقييم العاملون على المستوى الإقليمي تدريبا مباشرا إضافيا ومساعدة تقنية إضافية، تشمل استعراضا لأطر الرصد والتقييم ومشورة فنية في وضع خطط الرصد والتقييم والبحث.
	13 - ويبين تحليل نوعي لهذا الدعم أنه قد جرى إحراز تقدم بطئ في غرس الإدارة القائمة على النتائج كجزء متأصل في عمل الهيئة، وأنه يلزم مواصلة إدماج مبادئ التقييم في عمليات البرمجة لضمان اتسام المبادرات التي تدعمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالفعالية والتمكن من تقييمها بعد تنفيذها. ويؤكد التحليل أيضا ضرورة تعزيز قدرات الرصد والتقييم على المستوى القطري. ويجري تصميم استراتيجية شاملة لبناء قدرات الرصد والتقييم في إطار خطة عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك كجزء من مبادرة تحقيق الفعالية التنظيمية للتصدي للفجوات في القدرات على جميع المستويات في الهيئة.
	14 - وتعد منهجية وتوجيهات التقييم أساسية لإجراء تقييم فعال. وأعد مكتب التقييم مواد موضوعية عالية الجودة على الإنترنت عن التقييمات التي تراعي الاعتبارات الجنسانية، منها دليل عن المساواة بين الجنسين وتقييم يراعي حقوق الإنسان، متاح على الإنترنت باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية. وأسهمت شبكة عالمية للتقييم يديرها مكتب التقييم في نشر توجيهات التقييم ومواد التدريب لتصل إلى 100 من موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة من 39 مكتبا على نطاق العالم. 
	جيم - التقييمات المنجزة في عام 2011 على مستوى المؤسسة وعلى المستوى اللامركزي
	15 - تعد التقييمات التي تجرى على مستوى المؤسسة تقييمات مستقلة يجريها مكتب التقييمات وتغطي المجالات الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أما التقييمات اللامركزية فتتولى الشعب البرنامجية إدارتها وتقيِّم البرامج أو المجموعات المواضيعية.
	16 - وفي عام 2011، اتخذت المنظمة خطوة لمواءمة تخطيط التقييم على مستوى المؤسسة وعلى المستوى اللامركزي مع الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. واستلزم هذا وضع نظام للتخطيط في المؤسسة يهدف إلى تغطية الأهداف المواضيعية الرئيسية للخطة الاستراتيجية وعينة من خطط العمل القطرية وجعل الخطط المتكاملة للرصد والتقييم والبحث جزءا لا يتجزأ من خطط العمل السنوية المقرر إنجازها في عام 2012. وأُعد نظام لضمان إجراء تقييمات للجودة والالتزام بمبادئ الملكية الوطنية وزيادة أهميتها. وجميع خطط التقييم متاحة للجميع في مركز موارد التقييم.
	التقييمات على مستوى المؤسسة

	17 - تشمل التزامات التقييم المحددة في الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2011-2013، التي اعتمدها المجلس التنفيذي، إكمال أربعة تقييمات كل سنة. وحتى نهاية شباط/فبراير 2012 تم الانتهاء من إجراء تقييم، ويجري إجراء تقييم آخر، وهناك تقييمان قيد الإعداد. ويرد موجز للنتائج في القسم الخامس. وفي ما يلي موجز لحالة التقييم:
	(أ) تقييم لجدوى تقييم الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي السابق للمرأة - وقد أُنجز هذا التقييم ونُشر. وكان الانتهاء منه أساسيا في توجيه إعداد الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال الإشارة إلى المجالات الرئيسية الواجبة التعزيز والتركيز على تحسين الإدارة والكفاءة؛ 
	(ب) تقييم لمساهمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات - وبدأ هذا عن طريق تجميع حافظة لجميع المبادرات على المستويين المعياري والتنفيذي؛
	(ج) تقييم لمساهمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجالات المرأة والسلام والأمن - وبدأ هذا من خلال تجميع مبادرات على المستويين المعياري والبرنامجي؛ 
	(د) عرض تحليلي عام لبرامج الأمم المتحدة المشتركة بشأن المساواة بين الجنسين - يمر حاليا هذا التقييم المشترك بمرحلة التنفيذ. وتتولى قيادته هيئة الأمم المتحدة للمرأة كمرحلة أولى لتحديد نطاق التقييم المشترك المقرر. والتقرير يعد الأول من نوعه داخل منظومة الأمم المتحدة ويتيح إمكانية الاطلاع على مستودع شامل للبرامج المشتركة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛ 
	(هـ) تقييم إنجازات النتائج وأداء أنشطة حفظ السلام في الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية - كجزء من مساهمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في التقييم الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية، أجرت الهيئة تحليلا لتعميم المنظور الجنساني في صميم أنشطة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وسيقدم التقرير الكامل لمكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة في دورتها السادسة والستين المستأنفة.
	18 - وانتهى أيضا مكتب التقييم من تصميم تقييم لأثر البرنامج العالمي للمدن الآمنة. وأُكملت دراسة لخط الأساس ستُستخدم كأساس لقياس أهداف التقييم.
	19 - وأجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية تقييمين خارجيين آخرين على مستوى مؤسسة الأمم المتحدة لدراسة مقدار الإنجاز الذي تحقق في المساواة بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني في الأمانة العامة. وهما تقييم لشعبة النهوض بالمرأة ومكتب المستشارة الخاصة المعنية بالمسائل الجنسانية السابقين (2011)، والتقييم المواضيعي لتعميم المنظور الجنساني في الأمانة العامة (2010). 
	التقييمات على المستوى اللامركزي

	20 - تتولى الشعب البرنامجية إدارة التقييمات اللامركزية في المقر وفي الميدان، وعادة ما تجريها فرق تقييم خارجية. وتتولى إدارتها مراكز تنسيق الرصد والتقييم ويدعمها أخصائيون إقليميون في التقييم. والتقييمات اللامركزية لها أهمية حاسمة بالنسبة للمساءلة وتوليد المعارف بشأن نتائج المبادرات التي تدعمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. 
	21 - والتقييمات المشار إليها تناظر سنة التخطيط 2011 التي ستعد سنة الأساس لتجميع نتائج التقييم في المستقبل في هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وحتى 29 شباط/فبراير 2012، أُنجز ما مجموعة 15 تقييما لا مركزيا. وكانت أعلى تغطية في أفريقيا (7)؛ وبعدها آسيا ومنطقة المحيط الهادئ (3)؛ والدول العربية (2)؛ وأوروبا وآسيا الوسطى (2)؛ وأمريكا اللاتينية (1) (انظر الشكل أدناه).
	22 - وخُطط لإجراء 38 تقييما في عام 2011، أنجزت نسبة 40 في المائة منها. ورغم أن معدل الإنجاز كان منخفضا، فإن عدد التقييمات يمثل زيادة بالمقارنة بالسنوات السابقة، وله قيمته نظرا لأن تلك السنة كانت سنة انتقالية بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ومع ذلك فيتعين التصدي لبعض التحديات التي تواجه التقييم، ومنها اتباع نهج استراتيجي وواقعي بقدر أكبر في اختيار التقييمات، وزيادة القدرات والمساءلة عن إدارة التقييمات المخططة. وستشكل العناصر جزءا من خطط متكاملة للرصد والتقييم والبحث تتولى إعدادها في عام 2012 مكاتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسياسات التقييم المقبلة.
	التقييمات المخططة بالمقارنة بالتقييمات المنجزة في عام 2011، حسب المنطقة الجغرافية
	23 - وباتباع المجالات ذات الأولوية في الخطة الاستراتيجية، يُظهر تحليل للتقييمات اللامركزية التي أجريت في عام 2011 حسب المواضيع أن التغطية كانت مرتفعة للمسائل الشاملة (5) ويأتي بعدها الشراكة والمشاركة (3) والعنف ضد المرأة (3) وتمكين المرأة (2) والسلام والأمن (2). ولم تجر أي تقييمات للتخطيط وإعداد الميزانيات على الصعيد الوطني أو للقواعد والمعايير العالمية. 
	24 - وبلغت النفقات المتكبدة لإجراء التقييمات اللامركزية البالغ عددها 15 تقييما ما مجموعه 553 687 دولارا. وتعهد مكتب التقييم بتكريس نسبة تتراوح بين 3 و 10 في المائة من تكلفة البرامج من أجل تقييمها، إلا أن معظم التقييمات التي أجريت كرست مقدارا أدنى من ذلك إلى حد ما، لأنه كان من المقرر إجراؤها في نهاية الدورة البرنامجية، وهو وقت لم تكن تتوافر فيه أموال كافية (انظر الجدول 2).
	الجدول 2
	ميزانية التقييمات اللامركزية حسب المنطقة
	(بدولارات الولايات المتحدة)
	المنطقة 
	عدد التقييمات المنجزة
	الميزانية الكلية
	أفريقيا
	7
	893 342
	الدول العربية 
	2
	779 67
	آسيا والمحيط الهادئ
	3
	582 109
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	1
	170 130
	أوروبا وآسيا الوسطى
	2
	129 37
	العالمية
	15
	488 743
	جودة التقييمات التي تجريها هيئة الأمم المتحدة للمرأة

	25 - يساعد تقدير جودة التقييمات على تحديد إمكانية الوثوق في نتائجها ومدى امتثالها للمعايير المطلوبة. ووضع مكتب التقييم نظاما شاملا لإعطاء درجات لتقييم جودة التقييمات اللامركزية استنادا إلى توجيهات فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	26 - وتبين النتائج العامة لتقديرات الجودة أنه من بين 15 تقريرا للتقييم صنفت 3 منها على أنها ممتازة، و 5 على أنها جيدة جدا، وتقرير واحد على أنه جيد، وتقريران على أنهما مقبولان، وتقرير واحد على أنه ضعيف، و 3 تقارير على أنها ضعيفة جدا. ووفقا لهذا النظام فإن نسبة 60 في المائة من التقييمات التي أجريت صنفت على أنها جيده أو أعلى. ويحدد مكتب التقييم نقاطا مرجعية يجرى على أساسها إجراء مزيد من التحسينات في جودة عملية التقييم. 
	دال - الاستفادة من التقييمات وتعزيز المساءلة من خلال نظام الاستجابة الإدارية
	27 - تعزز هيئة الأمم المتحدة للمرأة الاستفادة من التقييمات عن طريق وسائل مختلفة لتحسين مساءلة الإدارة والأداء والبرمجة الفعالة. وينطوي هذا على متطلب استخدام نتائج التقييمات في تصميم برامج جديدة ونشر نتائج التقييمات وإعداد استجابة إدارية لتوصيات التقييم. وكتدبير من تدابير الشفافية وتبادل المعارف، وضعت جميع تقارير التقييم والاستجابات الإدارية لها على الموقع الإلكتروني المتاح للجمهور لمركز موارد التقييم، الذي تستضيفه المنصة الإلكترونية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الشبكة. وستحول هذه المنصة إلى المنصة الشبكية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتضم أكثر من 40 تقريرا للتقييم.
	28 - وتؤدي استجابات الإدارة إلى تمكين هيئة الأمم المتحدة للمرأة من معالجة نتائج التقييم ومن إمعان النظر بجدية في كيفية الاستجابة لتوصيات التحسين. وفي عام 2011، انطوت نسبة تزيد على 62 في المائة (10 من بين 16) من التقييمات المنجزة على مستوى المؤسسة وعلى المستوى اللامركزي على استجابات إدارية. وشملت هذه الاستجابات الإدارية التزامات تم التعهد بها لهيئة الأمم المتحدة للمرأة باتخاذ 120 إجراءً في سبيل تنفيذ توصيات التقييمات. وحتى 29 شباط/فبراير 2012، اُبلغ عن إنجاز 3 إجراءات، وعن أن العمل مستمر في 13 إجراءً، وأنه جرى الشروع في 65، ولم يجر الشروع بعد في 39، وفات أوان تنفيذ 32 إجراءً. ويجري مكتب التقييم تحليلا لزيادة عدد الاستجابات الإدارية ومتابعة للإجراءات الملتزم بها. وعلى أساس هذا التحليل، يأمل في إدارة آلية عالمية للرقابة على الاستجابات الإدارية تحت إشراف المديرة التنفيذية.
	29 - ومن أجل تعزيز استخدام المعارف التقييمية في تعليم المنظمات، تُنظم نتائج التقييمات في تقارير قصيرة نُشر 4 منها في عام 2011، وتشكل سلسلة تعليمية جديدة، ونُشرت رسالة إخبارية عن التقييم مرتين في السنة. 
	30 - ولم يتعزز استخدام تقييمات المساواة بين الجنسين داخل هيئة الأمم المتحدة للمرأة فحسب ولكن أيضا في شراكة مع منظمات وشبكات أخرى. وعلى النحو المبين في القسم الرابع، تعزز الهيئة استخدام وإدماج المساواة بين الجنسين في التقييمات التي تجرى مع فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، وشبكة التقييم التابعة للجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وأفرقة التعاون في إجراء التقييمات التابعة لمصارف التنمية المتعددة الأطراف ورابطات التقييم الإقليمية في أرجاء العالم.
	ثالثا - قيادة التقييمات التي تجرى على نطاق منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	31 - إن الولاية الموكولة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لقيادة وتنسيق وتعزيز المساءلة في منظومة الأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين لها آثار هامة بالنسبة للتقييم. وتستخدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة التقييم لدعم هذه الولاية عن طريق: (أ) تعزيز عمليات التقييم المشتركة بشأن المساواة بين الجنسين؛ (ب) والعمل كمستودع للتقييمات في منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ (ج) والمساهمة بشكل فعال في المساءلة في منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين باستخدام عمليات التقييم على نطاق المنظومة؛ (د) والمساهمة على نحو فعال في عمل فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم.
	ألف - تعزيز التقييمات على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين من خلال فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم
	32 - تشكل المشاركة الفعالة في فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم الأداة الرئيسية للمساهمة في جهود الأمم المتحدة للتنسيق والمساءلة في مجال المساواة بين الجنسين. وتقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدور قيادي من خلال تعزيز إدماج البعدين المتعلقين بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في التقييم ومن خلال المساهمة في العمل الموضوعي للفريق. وأظهرت كذلك جهات التقييم هذا الالتزام من خلال انتخاب رئيسة مكتب التقييم في هيئة الأمم المتحدة للمرأة رئيسةً للفريق. وهي بهذه الصفة، عضو في فريق إدارة التقييم المختص بإجراء تقييم مستقل لمبادرات ”توحيد الأداء“ الرائدة، وتشارك في المناقشات التي تدور حول آلية التقييم على مستوى منظومة الأمم المتحدة، تمشيا مع قرار الجمعية العامة 63/311 بشأن الاتساق على نطاق المنظومة.
	33 - وتستفيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة من الشراكات الرئيسية للنهوض بهذه الولاية المتعلقة بالتنسيق. وشاركت مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دمج المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في التقييمات التي أجريت في منظومة الأمم المتحدة. وأدت أيضا دورا محوريا في دعم التقييمات التي تجريها البلدان والتقييم المستقل لمبادرات ”توحيد الأداء“ الرائدة وفقا للقرار المذكور آنفا، وساهمت على نحو كبير في نهج تقييم العمل المعياري الذي أعده فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم. وفي عام 2011، حققت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إنجازات محددة وكان لها دور محوري في المجالات التالية:
	(أ) المشاركة في قيادة شراكة وثيقة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتسع وكالات أخرى من وكالات الأمم المتحدة لاستكمال الأداة المنهجية الأولى في منظومة الأمم المتحدة للتصدي للبعدين المتعلقين بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في التقييم المعنون: ”إدماج حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في التقييم وفقا لإرشادات فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم“. وهذا المنشور متوافر بالإسبانية، والإنكليزية، والعربية، والفرنسية؛
	(ب) المساهمة في الوثيقة التوجيهية المقبلة بشأن كيفية إجراء تقييم للعمل المعياري؛ 
	(ج) إدماج أبعاد المساواة بين الجنسين كمبادئ أساسية في المواد التوجيهية التي يعدها فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم لتستعين بها تقييمات الأثر التي تجري بشأن أعمال الدعم المعياري والمؤسسي في الأمم المتحدة؛
	(د) إدماج أبعاد المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في توجيهات التقييم الموفرة لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛
	(هـ) المساهمة في وضع إطار لتنمية قدرات التقييم الوطنية يشجع القيام بأعمال تعاونية للتقييم على المستوى الوطني.
	باء - تعزيز عمليات التقييم الابتكارية والمبادرات المشتركة بين الوكالات على نطاق المنظومة 
	34 - تشجع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عمليات التقييم المشتركة لزيادة الاتساق والتنسيق بين منظمات الأمم المتحدة. والتقييمات المشتركة لديها القدرة على زيادة توافر المعلومات عن الاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتعزز الهيئة المساواة بين الجنسين في المبادرات المختلفة المشتركة بين الوكالات، على النحو الموضح أدناه.
	التقييم المشترك للبرامج المشتركة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

	35 - في عام 2011، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أول تقييم مشترك للبرامج المشتركة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة. وتشارك خمس وكالات شريكة من وكالات الأمم المتحدة وحكومتان وطنيتان في التقييم المشترك المقرر أن يكتمل في عام 2012، وهي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وحكومة إسبانيا وحكومة النرويج.
	36 - وفي عام 2011، ومن أجل إعداد أساس التقييم، أجرى مكتب التقييم تحليلا شاملا للحافظة، فأنشأ أشمل قاعدة للبيانات حتى الآن، وتضم معلومات عن 113 من برامج الأمم المتحدة المشتركة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وقد أثرى هذا التحليل نطاق التقييم المشترك.
	37 - ساهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في التقييم الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال ندب موظفين لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. وتولت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مسؤولية إدماج جوانب المساواة بين الجنسين في تصميم التقييم وجمع البيانات والتحليل. وصاغت أيضا تقريرا وأعدت تحليلا تكميليا متعمقا لنتائج تعميم مراعاة المنظور الجنساني. ويعطي هذا التقرير القائم بذاته مثالا لالتزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمساءلة منظومة الأمم المتحدة عن التزاماتها في مجال المساواة بين الجنسين، ويتوقع أن يشكل إطارا لتقييم المساواة بين الجنسين في تقييمات حفظ السلام في المستقبل.
	38 - ضمن إطار المساءلة عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الذي أعده مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، تستلزم خطة العمل على نطاق المنظومة أن تتقيد التقييمات التي تجريها وكالات الأمم المتحدة بالقواعد والمعايير المتعلقة بالمنظور الجنساني التي وضعها فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، وأن تقدم بيانا عمليا على تطبيق التوجيهات بشأن إدماج المنظور الجنساني في التقييم. ويتعين على مكتب التقييم في هيئة الأمم المتحدة للمرأة أداء دور نشط في تقديم الدعم التقني للوكالات الأخرى لتمكينها من تلبية معايير الأداء المتصلة بالتقييم المراعي للمنظور الجنساني.
	عمليات التدريب المشتركة بين الوكالات 

	39 - شكل تعزيز قدرات التقييم في منظومة الأمم المتحدة من خلال المبادرات المشتركة بين الوكالات أحد الأولويات الرئيسية لمكتب التقييم في عام 2011. وأُعد منهج تعليمي للتقييم المراعي للمنظور الجنساني للمقيِّمين، وأُعدت وحدة تدريبية. وحضر أكثر من 40 من موظفي الأمم المتحدة دورات تدريبية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، في شراكة مع فريق الأمم المتحدة لتقييم التنمية لآسيا والمحيط الهادئ ولأمريكا اللاتينية وذلك في شراكة مع المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	جيم - تعزيز المعارف التقييمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين: مستودع التقييمات الجنسانية وغيره من المنابر
	40 - استنادا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2011/61 وتمشيا مع الولاية العامة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للعمل كمركز للمعارف المتعلقة بالمبادرات التي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أنشئ مستودع عالمي لتقييمات المساواة بين الجنسين والموارد المرتبطة بها. وتشمل الموارد قاعدة بيانات تضم أكثر من 280 تقييما من عام 2004 حتى الآن نُظمت وفقا للمناطق الجغرافية، ونوع التقييم، ومجالات الاهتمام الـ 12 الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين. والهدف من هذه البوابة الإلكترونية هو تيسير الاطلاع على التقييمات للاستفادة منها في تحليلات استعراض التقييمات والاستعراضات المنهجية في المستقبل، وتوجيه قرارات السياسات القائمة على الأدلة.
	41 - وعززت هيئة الأمم المتحدة للمرأة شراكتها مع اليونيسيف، مما أسفر عن سلسلة من النواتج القيمة، منها إنشاء مركز لموارد التقييمات الشاملة المراعية للمنظور الجنساني كجزء من منبر إلكتروني لتبادل الآراء على شبكة الإنترنت عن الرصد والتقييم زاره 701 42 شخص من أكثر من 45 بلدا وتنزيل 908 110 صفحات من الموقع، وتقديم حلقة دراسية شبكية بعنوان ”إمعان النظر في نُهج إجراء تقييمات مراعية للمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان“ اشتركت في قيادتها هيئة الامم المتحدة للمرأة ومفوضية حقوق الإنسان، وحضرها أكثر من 200 مشارك.
	رابعا - دعم قدرات التقييم الوطنية والإقليمية
	42 - تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة قدرات الرصد والتقييم الوطنية كمجال رئيسي لدعم صنع سياسات مبنية على الأدلة بشأن المساواة بين الجنسين. ويجري تطوير قدرات التقييم الوطنية في شراكة مع منظمات الأمم المتحدة ورابطات التقييم. وتشمل النتائج الرئيسية التي تحققت في عام 2011 ما يلي:
	(أ) في أفريقيا - قامت الشبكة الأفريقية لمقيِّمي المسائل الجنسانية والتنمية التابعة لرابطة التقييم الأفريقية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة باتخاذ مبادرة بعنوان ”بناء قدرات الرصد والتقييم المراعية للمنظور الجنساني والحقوق“ لتحسين نوعية وكمية التقييمات في المجال الجنساني وحقوق الإنسان التي أجريت في أفريقيا وتعزيز قدرات التقييم؛
	(ب) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - من أجل تعزيز قدرات المقيَّمين في المنطقة من خلال تشجيع مشاركتهم في المؤتمرات الإقليمية وانتاج معارف قابلة للتحويل عن طريق المنشورات الرفيعة النوعية، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إعانات سفر مالية للمشاركين لحضور المؤتمر الدولي الثالث لرابطة سري لانكا للتقييم، والذي أدى إلى صدور المنشور الإقليمي الأول حول المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في التقييم.
	(ج) في أوروبا وآسيا الوسطى - أقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة شراكة مع شبكة تقييم البرامج الدولية حول موضوع ”بناء قدرات التقييم في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى“، كجزء من حلقتي عمل عقدتا في جورجيا وكازاخستان لتشجيع استخدام أساليب التقييم التحولية والمراعية للمساواة بين الجنسين. وقد ترجمت الموارد إلى اللغة الروسية وأتيحت للجمهور.
	(د) في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - كجزء من المبادرة المتعلقة ببناء القدرات وتوليد المعارف في التقييمات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تم الانتهاء من وضع تقرير بعنوان ”التقييم من منظور المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان: الترتيب المنهجي لهذه الممارسة في أمريكا اللاتينية“، الذي وفر دراسة شاملة للاتجاهات المبتكرة في مجال التقييمات التي تركز على المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في المنطقة. وعقدت أيضا ندوة إقليمية حول تقييم المنظور الجنساني وحقوق الإنسان في إكوادور، جمعت خبراء التقييم وأكاديميين وممارسين من المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية لمناقشة وتحديد التحديات والدروس المستفادة من عمليات التقييم من منظور جنساني ومنظور حقوق الإنسان وتأثيرها في السياسات العامة. وعلاوة على ذلك، أنشئت شبكة افتراضية معنية بعمليات إجراء هذه التقييمات وعُقد منتديان افتراضيان.
	(هـ) على الصعيد العالمي - قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال شراكتها مع الرابطة الأمريكية للتقييم تدريبا مهنيا حول إدماج أبعاد المساواة بين الجنسين في التقييم في المؤتمر السنوي للرابطة في عام 2011، الذي شارك فيه ثمانية مقيِّمين من بلدان الجنوب بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ودعمت الهيئة أيضا إصدار منشور تعاوني بعد حلقة العمل للمقيِّمين من البلدان النامية الذين حضروا حلقة عمل عن قياس المساواة بين الجنسين، نظمها معهد تحقيق المساواة بين الجنسين ومعهد الدراسات الإنمائية.
	43 - يضم هذا القسم النتائج الرئيسية للتقييمات التي أجريت على مستوى المؤسسة والتقييمات على المستوى اللامركزي والتقييمات الخارجية التي أكملتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاؤها في عام 2011، على النحو المبين في القسم الثاني. ونظرا للعدد المحدود للتقييمات، ينبغي النظر إلى النتائج كأمثلة لا تمثل مجمل العمل الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويمكن الحصول على تقارير التقييم الكاملة من مركز موارد التقييم. وترد قائمة التقييمات في المرفق الأول.
	44 - الاستنتاجات والنتائج التالية هي مقتطفات من تقييمين أجراهما مكتب خدمات الرقابة الداخلية، الأول عن نتائج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الأمانة العامة للأمم المتحدة، والثاني عن النتائج التي حققتها شعبة النهوض بالمرأة ومكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية السابقين. ويبين التقييم الأول أنه بعد انقضاء ما يقرب من 15 سنة على صدور قرار الجمعية العامة الأول عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني، استجابت كل برامج الأمانة العامة، ولكن تنفيذ تعميم المنظور الجنساني كان متفاوتا، ولم تكن مساهمته في تحقيق المساواة بين الجنسين واضحة. وفي حين أن هناك مجموعة واسعة من الهياكل والعمليات المختلفة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الأمانة العامة، فهناك فجوات كبيرة في فهم معنى وغرض والآثار العملية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، فضلا عن عدم وجود أدلة شاملة ومنهجية للنتائج. ويشير التقييم الثاني إلى أن الكيانين السابقين قد أسهما في تحقيق نتائج على النطاق العالمي في مراعاة المنظور الجنساني، وقدما أيضا دعما فنيا إلى هيئات الأمم المتحدة الحكومية الدولية. وساهم عملهما في النواتج التي حققتها لجنة وضع المرأة، والتي حظيت باعتراف باعتبارها ذات تأثير كبير. ودعم الكيانان السابقان أيضا منظمات الأمم المتحدة في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أنشطتها ولكن لا تزال هناك ثغرات. وعلى الرغم من وجود عدة هياكل للتعاون والتآزر مع الجهات المعنية، فإن الشراكات لم تتدعم بشكل كامل من خلال الكيانين السابقين. ونشر الكيانان أبحاثا وتحليلات جيدة في منشوراتهما ومواقعهما على شبكة الإنترنت، واجتذبا خبرة فنية قوية. ويخلص التقييم إلى أن الكيانين السابقين قد أضافا قيمة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال توفير الدعم للهيئات الحكومية الدولية مثل لجنة وضع المرأة؛ وقدما معلومات ومساعدة تقنية وساعدا الدول الأعضاء في تنفيذ السياسات والتنسيق والإبلاغ عن التقدم المحرز في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة.
	45 - وأشار تقييم لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالتعاون مع مكتب التقييم في هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن المنظور الجنساني يجري إدماجه ببطء في تخطيط أنشطة حفظ السلام التي تقوم بها البعثة. وتحقق التقييم من أن قرارات مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن منذ عام 2003 قد أدمجت تدريجيا في ولاية البعثة ووجد أن المنظور الجنساني في تخطيط البعثة كان حاضرا بشكل غالب في مجالات الانتخابات وإصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع القانون والقضاء. وكان قياس الأداء على مستوى البعثة باستخدام مؤشرات وأهداف مصنفة غائبا إلى حد كبير. وفي حين أنشئت وحدة للمسائل الجنسانية في عام 2002 ووحدة معنية بالعنف الجنسي في عام 2009، فإن الهيكلين الوظيفيين يفتقران إلى القدرة على تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل فعال في البعثة. ووجد التقييم أن البعثة ساهمت في تحقيق إنجازات فيما يتعلق بالإطار التشريعي بشأن العنف الجنسي في حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن المسائل الجنسانية أُدمجت بشكل فعال في الخطوات المختلفة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. ومع ذلك، ما زال التقدم المحرز في مجال المشاركة السياسية للمرأة وإصلاح القطاع الأمني محدودا.
	46 - وكان للنتائج المستخلصة من تقييم لجدوى إجراء تقييم للخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي السابق للمرأة تأثير في وضع الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. فقد قدمت الخطة الاستراتيجية للصندوق السابق صياغة هامة ومناسبة وسليمة من الناحية المفاهيمية لولايتها الأساسية. وضم التقييم مؤشرا يشير إلى أن هناك عدم وضوح بشأن نقطة البدء (خط الأساس)؛ وعدم وجود أهداف واضحة (استراتيجيات تنفذ في البلدان، فضلا عن خطط استراتيجية على مستوى المؤسسة)؛ وعدم كفاية نظم وقدرات الرصد، وهي عناصر حدَّت جميعها كثيرا من القدرة على قياس أداء النتائج التنظيمية بشكل قوي وشامل. وفي الدراسة، أُشير إلى أنه كان يتعين زيادة الاهتمام بتخطيط وإدارة النتائج، بدلا من مجرد قياسها. فالتحول إلى ثقافة إدارة النتائج يستلزم رسالة واضحة بأهمية النتائج، وأنها أساسية للولاية، وترسي أساس الحوافز والثقافة العامة للمنظمة. وشملت التوصيات المتعلقة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة تزويد الموظفين بأداة قيمة لتعزيز مسؤولية الهيئة في تقوية الصلات المعيارية التشغيلية والاضطلاع بدور القوة الدافعة للمساواة بين الجنسين في إطار الأمم المتحدة.
	47 - وقدمت الحافظة التحليلية للبرامج المشتركة بشأن المساواة بين الجنسين الاستنتاجات الأولية للتقييم الجاري لمساهمة البرامج الجنسانية المشتركة عموما في نتائج التنمية الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأشارت النتائج الكمية إلى مايلي: (أ) من 2006 الى 2010، بلغت القيمة الكلية المخططة لحافظة البرامج المشتركة 463 مليون دولار، وبلغ مجموع القيمة الممولة وقت توقيع هذه البرامج 274 مليون دولار؛ (ب) وشاركت 24 من كيانات الأمم المتحدة المختلفة في برنامج واحد على الأقل من البرامج المشتركة المعنية بالمساواة بين الجنسين مع كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في أكثر من 60 برنامجا مشتركا بشأن المساواة بين الجنسين؛ (ج) وحظيت أفريقيا بأكبر عدد من البرامج المشتركة بشأن المساواة بين الجنسين و 55 في المائة من القيمة المالية الكلية المخططة للحافظة؛ (د) وشكل القضاء على العنف ضد المرأة أضخم مجال مواضيعي من حيث عدد البرامج المشتركة. ومن بين النتائج النوعية، اقترحت الجهات المعنية التركيز على مسألة ”التشارك“، وعلى وجه التحديد، مدى مشاركة وكالات الأمم المتحدة على قدم المساواة في البرامج المشتركة. وشددت الجهات المعنية أيضا على ضرورة إجراء دراسة متعمقة لمدى إضافة البرامج الجنسانية المشتركة قيمةً للجهود المبذولة لتعزيز مساءلة الجهات المسؤولة عن أداء الواجبات، ودعم أصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم.
	48 - يستند التحليل الوارد أدناه إلى التقييمات التي أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2011 للبرامج التي بدأها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.
	49 - وأكدت التقييمات أن عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة اعتُبر مهما للغاية من جانب النظراء الوطنيين ووكالات التنمية الأخرى التي تسهم في النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتتمثل مواطن قوة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تدخلات برنامجية تسهل سن القوانين على المستوى القطري وتنفيذ القواعد واللوائح التي تعزز الامتثال للمعايير الدولية الصادرة بشأن المرأة، مثل تلك الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقرار مجلس الأمن 1325 (2000). وأبرزت التقييمات أن المبادرات التي اتخذتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتماشى مع الأهداف العامة المحددة في الالتزامات الوطنية والإقليمية، مثل تلك المتعلقة بوضع نهاية للعنف ضد المرأة في منطقة أفريقيا الوسطى وفي جورجيا. واقترحت توصيات التقييم أن تستخدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بصفتها الوكالة الرائدة المعنية بالمساواة بين الجنسين، قوتها لأداء دور استراتيجي في وضع السياسات ووضع أطر العمل الجنسانية والمؤشرات الجنسانية للحكومات والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء.
	50 - ويبدو أن فعالية برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة على النحو المبين في التقييمات اللامركزية، البالغ عددها 15 تقييما، كانت كافية. وقد تحققت أهداف النواتج بصفة عامة، وحققت غالبية التدخلات، كما هو الحال في جورجيا والعراق وكينيا، نتائج على مستوى السياسات من خلال إرساء الأساس لتحقيق المساواة بين الجنسين في العمليات التشريعية. وأظهر تقييم لحملة التوعية الوطنية بالدستور والاستفتاء في العراق أن البرنامج كان عاملا حافزا في دفع الحكومة العراقية إلى تعيين مزيد من الوزيرات وفي إصدار البرلمان مرسوما بتخصيص نسبة 25 في المائة من عضوية البرلمان للنساء. وفي جورجيا، حقق المشروع 90 في المائة من أهدافه، وساهم بشكل مباشر في توقيع الرئيس خطة العمل الوطنية للقضاء على العنف العائلي في الفترة 2011-2012. وقد عملت غالبية البرامج على التوعية بالمساواة بين الجنسين أو العنف الجنساني، كما في حالة أفريقيا الوسطى وكينيا، حيث ساهمت البرامج بشكل فعال في زيادة تدريجية في مشاركة المرأة في الحكم على الصعيدين الوطني والمحلي. وأوضح تقييم برنامج الشؤون الجنسانية والحوكمة في كينيا، أن البرنامج تمكن من خلال 17 من الشركاء من تزويد أكثر من 000 10 امرأة بمعلومات عن حقوق المرأة، والمسائل الدستورية والحوكمة لتعزيز قدراتهن. وأظهرت تقييمات لتنمية القدرات في الجنوب الأفريقي والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في قرغيزستان فعالية عالية في تعزيز الكفاءات الفردية وإحداث التغييرات في المواقف والتصرفات على المستوى الفردي فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
	51 - وبينت الاستنتاجات المستمدة من التقييمات أن هناك تفاوتا في تطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النتائج في البرمجة والرصد والتقييم. وأشارت إلى أن الإدارة لتحقيق نتائج التنمية لم تصبح حتى الآن، على النحو المناسب، جزءا من صميم برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة وأن هناك انفصاما بين تصميم البرامج وتنفيذها وإعداد التقارير عنها. وقد أثرت نقاط الضعف في رصد وتتبع النتائج على قدرة هيئة الأمم المتحدة المرأة على تحقيق الإنجازات وإحراز التقدم، والاستفادة من تجاربها، ووضع نماذج للممارسات وتحديد أفضلها والقيام بدور حافز في البرمجة في مجال المساواة بين الجنسين.
	52 - وأشارت معظم التقييمات أيضا إلى استمرار النقص في قدرات المكاتب القطرية والإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بما في ذلك نقص موظفي الرصد والتقييم اللازمين لتلبية التوقعات على أرض الواقع بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين. وكشفت التقييمات في الغالب عن وجود تحدي رئيسي يتمثل في الحاجة إلى تطبيق نسبة مناسبة بين نطاق البرمجة وعدد الموظفين المتاحين. وأبرزت التقييمات أيضا حالة الشد والجذب القائمة بين تعبئة الموارد والبطء في صرف الأموال وفعالية التنمية، والتي لم تحل في بعض الحالات.
	53 - ويبدو أن الاستدامة وضعف إعداد استراتيجيات الخروج أو عدم وجودها تمثل مجالات للتحسين. وقدمت سبعة تقييمات أدلة على فشل المشاريع في إدماج استراتيجيات الخروج في مرحلة تصميم المشاريع. وأظهرت التجارب الناجحة في آسيا الوسطى أهمية وجود شراكات جيدة التصميم تعزز التعاون والحوار البناء من البداية كشرط مسبق لضمان الاستدامة.
	جيم - الاستنتاجات الرئيسية المستخلصة من التقييمات اللامركزية
	زيادة فعالية الدعم المقدم لإقامة الشراكات والتنسيق في منظومة الأمم المتحدة

	54 - تشكل زيادة التماسك داخل منظومة الأمم المتحدة وتدعيم الشراكات سبلا حاسمة لإحداث تغيير في المساواة بين الجنسين. ووجدت التقييمات أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد حققت نجاحا في الاستفادة من الشراكات، وبخاصة مع منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة. وأظهر تقييمان أن التنسيق بين الوكالات حقق أقصى فعالية في المناطق المتضررة من النزاعات. وأبرز تقييم للبرنامج في جنوب دارفور أن فعالية هذا البرنامج في معالجة قضايا العنف الجنساني قد نتجت عن التنسيق الناجح بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. وفي قيرغيزستان، وفرت الشراكات القائمة أموالا إضافية للبرنامج، وفي جورجيا، كان الطابع التعاوني للشراكات بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية حاسما في تعزيز وحماية حق المرأة في حياة خالية من العنف. ومع ذلك، فقد أبرزت خمس عمليات للتقييم ضرورة تركيز هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الاستفادة من المزيد من الشراكات مع الحكومات الوطنية من أجل المساهمة بقدر أكبر من الفعالية في الأولويات الوطنية، كما هو الحال في العراق وكينيا والفلبين وفي الجنوب الأفريقي وفي وسط أفريقيا. وأوصت التقييمات أيضا بأن تنتقل هيئة الأمم المتحدة للمرأة من إدارة الشراكات من خلال الأنشطة والنواتج إلى الشراكات القائمة على أطر النتائج الطويلة الأجل من أجل استخلاص نتائج على مستوى أعلى.
	تنمية القدرات تسير على الطريق الصحيح ولكن تلزم استراتيجية أعم

	55 -  تنمية القدرات هي العملية التي يعزز من خلالها الأفراد والمنظمات والمجتمعات القدرات ويحافظون عليها من أجل تحقيق أهدافهم على مر الزمن. وأظهرت التقييمات وجود استجابة عالية في مساعدة الحكومات المحلية والمركزية لزيادة قدرتها على المشاركة في الحوكمة المستجيبة للاعتبارات الجنسانية، على النحو الذي شوهد في قيرغيزستان وكينيا. ففي حالة قيرغيزستان، قدم تقييم برنامج تعزيز الأمن الاقتصادي للمرأة الريفية أمثلة على حدوث آثار إيجابية غير متعمدة، مثل اتخاذ المزارعات قرارا بدفع تكاليف التدريب الزراعي الفني بالإضافة إلى ما حصلن عليه من البرنامج. وأظهر تقييم أنشطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنمية القدرات في الجنوب الأفريقي أنها كانت فعالة في تعزيز الكفاءات الفردية للمشاركين ولكن لم تكن هناك سوى أدلة محدودة على النتائج التي تحققت في ما يتعلق ببناء القدرات الجماعية. وفي أمريكا اللاتينية، أكد تقييم برنامج إدماج أبعاد المساواة بين الجنسين والأبعاد العرقية والإثنية في البرامج الرامية إلى مكافحة الفقر أنه قد جرى تحسين القدرات الحكومية والنظم الإحصائية الوطنية في مجال جمع معلومات مصنفة حسب نوع الجنس والعرق والأصل الإثني. وفي حين أن أوضح نقاط الانطلاق للتأثير على القدرة التنظيمية هي في الأغلب قدرات فردية، فقد وجدت التقييمات أن دعم بناء القدرات الذي تقدمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة يستلزم استراتيجية مدروسة بعناية، تتطلع إلى عمليات أعم لتنمية القدرات لإحداث تغيير حقيقي في تقوية القدرات الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين.
	توليد المعارف فعال ولكن يتعين زيادة نشرالمعارف لتحقيق الإدارة الفعالة لها

	56 - يقع توليد المعرفة في صلب استراتيجية هيئة الأمم المتحدة للمرأة لإنتاج المعلومات ذات الصلة بشأن ما يصلح لتحقيق المساواة بين الجنسين. وأظهرت ثلاثة تقييمات أنه ينظر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على أنها وسيط موثوق به لتبادل المعرفة، وخصوصا في إعداد الدراسات التي توسع قاعدة المعارف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ففي العراق وكينيا، وزعت معلومات عن حقوق المرأة ومنشورات هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الشركاء والمستفيدين، وأشير إلى الهيئة على أنها مصدر مرجعي وأداة للضغط على نحو فعال من أجل حقوق المرأة. وأظهر تقييم لمنفذ توزيع المعلومات الجنسانية التابع لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد نجحت في إنشاء قاعدة بيانات إقليمية بشأن القضايا الجنسانية، وأنها تحظى بتقدير كبير من جانب الرابطة، التي تعتبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أقيم شركائها، نظرا لأنها توفر معارف فنية حول مراعاة المنظور الجنساني والبرمجة المراعية للاعتبارات الجنسانية. وفي باراغواي والبرازيل ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وغواتيمالا، يجري توزيع المعارف المتعلقة بالفقر باستخدام بيانات مصنفة حسب الأصل العرقي والإثني ونوع الجنس على نطاق واسع على صناع القرار والمنظمات غير الحكومية ويجري استخدام هذه المعارف من قبلهم، على النحو الموضح في تقييم برنامج إدماج المساواة بين الجنسين والأبعاد العرقية والإثنية في البرامج الرامية إلى مكافحة الفقر. ومع ذلك، أشارت ثلاثة تقييمات أيضا إلى ضرورة تحسين نشر المعرفة، وهو أمر حاسم لكي تكون هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمثابة وسيط عالمي في مجال تبادل المعارف والخبرات.
	إعادة تأكيد الملكية الوطنية

	57 - يتمثل الهدف النهائي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المساعدة في تعزيز القدرات الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين ودعم الملكية الوطنية من خلال الحصول على التزام من الجهات المعنية. وأظهرت التقييمات أن التدخلات التي ركزت على تنمية القدرات في مجال المساواة بين الجنسين ومنع العنف الجنساني كانت، في معظم الحالات، مهمة من منظور الأولويات الوطنية القائمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والجنوب الأفريقي والكاميرون. وفي جورجيا، أظهر تقييم للجهود المبذولة لتعزيز منع العنف العائلي أنه بعد أن وقع الرئيس خطة العمل الوطنية لمنع العنف العائلي للفترة 2011-2012، وُضعت خطة عمل وطنية صاحبتها عملية لتقدير التكاليف الحقيقية لتمكين الحكومة من امتلاك تنفيذ الخطة بالكامل نتيجة تخصيص الموارد الكافية. وسلطت بعض التقييمات الضوء على ضرورة تحسين الاتساق مع الأولويات الوطنية التي حددتها الحكومات من أجل ضمان الملكية الوطنية لعملية التنمية.
	58 - إقرارا للدروس المستفادة في السنة الأولى بعد إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وحرصا على مواصلة ترسيخ مهمة التقييم القوية التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم ولايتها، ستركز خطة عمل التقييم على المجالات الأربعة الرئيسية التالية:
	(أ) ستنشئ هيئة الأمم المتحدة للمرأة نظما مؤسسية فعالة لتقييم السياسات القائمة على الأدلة والاستخدام الفعال للتقييم. وستعمل على بناء نظم للتقييم لقياس المساءلة، ومتابعة توصيات التقييم، وستنشئ مهمة تقييم قوية مزودة بملاك وظيفي واف للتقييم. وفي عام 2012، سيقوم مكتب التقييم بإجراء ثلاثة تقييمات على مستوى المؤسسة للأولويات الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تكفل القيام بتحليل الصلات بين الأعمال المعيارية والتنفيذية. وفي عام 2013، ستجرى أربعة تقييمات إضافية.
	(ب) ستركز هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز نظم تقييم لامركزية لزيادة المساءلة وتحسين البرمجة في المنظمة وتعزيز ثقافة الاعتماد على النتائج. وسيقوم مكتب التقييم بوضع أطر لضمان الجودة والتوجيه والأدوات، وتقديم المساعدة التقنية للتقييمات اللامركزية من خلال أخصائيي التقييم على الصعيد الإقليمي. وسيتم دعم جودة تصميم تدخلات هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال دمج التدخلات وبارامترات التقييم في عمليات البرمجة وضمان الدعم الموجه للبرامج المتعلقة بالتقييم التي يمكن الارتقاء بها وتكرارها. وسيتم تطوير قدرات التقييم الداخلى من خلال بدء تنفيذ برامج تقييم بناء القدرات، ووضع قائمة لخبراء التقييم من ذوي الخبرة في مجال الأمور الجنسانية وحقوق الإنسان، والتبادل المنهجي للمعلومات المتعلقة بأساليب التقييم المبتكرة؛
	(ج) ستتولى هيئة الأمم المتحدة للمرأة قيادة التنسيق الذي تقوم به الأمم المتحدة بشأن التقييمات المراعية للمنظور الجنساني لتوليد المعرفة وتحقيق المساءلة عن نتائج المساواة بين الجنسين. وسيقود مكتب التقييم ويسهم في فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم. وسيشجع عمليات التقييم المشتركة بشأن المساواة بين الجنسين داخل منظومة الأمم المتحدة على الصعد العالمية والإقليمية والقطرية، ويسهم في خطة العمل على نطاق المنظومة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأخيرا، فسيقوم ببناء المعرفة بشأن المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز مستودع عالمي للتقييمات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعزيز إجراء استعراضات للتقييمات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛
	(د) ستشجع هيئة الأمم المتحدة للمرأة الابتكار وتوليد المعارف حول ما يصلح لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال بناء القدرات الوطنية على إجراء التقييمات. وستوفر دعما انتقائيا لشبكات وجمعيات التقييم الإقليمية مع شركاء الأمم المتحدة، وستسهم في توليد المعارف بشأن أساليب التقييم القائمة على نوع الجنس.
	المرفق الأول
	التقييمات المنجزة في عام 2011 
	المنطقة دون الإقليمية
	البلد
	عنوان التقييم
	نوع التقييم(منتصف المدة/نهائي)
	تقديرات الجودة(أ)
	التقييمات على المستوى اللامركزي 
	جنوب شرق آسيا
	الفلبين
	التقييم النهائي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لتيسير تنفيذ التعليقات الختامية في الفلبين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
	نهائي
	ضعيف جدا
	تيمور - ليشتي
	تقييم منتصف المدة للبرنامج المتكامل لإشراك المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار
	منتصف المدة
	ضعيف جدا
	جنوب آسيا
	رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي: أفغانستان، باكستان، بنغلاديش، بوتان، العراق، سري لانكا، ملديف، نيبال، الهند 
	تقييم برنامج بشأن قاعدة البيانات الجنسانية لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي التي أعدها المكتب الإقليمي لجنوب آسيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة 
	منتصف المدة
	جيد جدا
	الدول العربية
	العراق
	مشروع حملة التوعية بالدستور الوطني والاستفتاء في العراق 
	نهائي
	ضعبف
	مشروع تقييم القانون الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة
	نهائي
	متوسط
	الجنوب الأفريقي
	جنوب أفريقيا، زمبابوي، موزامبيق
	تقييم أنشطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنمية القدرات في الجنوب الأفريقي في الفترة 2009-2010
	نهائي
	جيد جدا
	تقييم مؤسسي لثلاث شبكات إقليمية للمرأة في الجنوب الأفريقي
	نهائي
	جيد جدا
	غرب أفريقيا
	سيراليون
	دعم مراعاة المنظور الجنساني والقدرات وحماية حقوق المرأة وحماية الطفل في فترة إعادة التأهيل وبناء السلام في سيراليون 
	نهائي
	جيد
	ليبريا
	تقييم البرنامج القطري لليبريا
	نهائي
	ضعيف جدا
	شرق أفريقيا والقرن الأفريقي
	كينيا
	تقييم منتصف المدة للبرنامج الثالث للمنظور الجنساني والحوكمة في كينيا (2008-2011)
	منتصف المدة
	ممتاز
	جنوب دارفور، السودان
	تقييم عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان للنساء والفتيات وتأمينها في الأزمة الإنسانية في دارفور
	نهائي
	ممتاز
	وسط أفريقيا
	جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكاميرون
	تقييم مواضيعي للإجراء الذي اتخذه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي السابق للمرأة لوضع نهاية للعنف ضد المرأة في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية
	نهائي
	ممتاز
	البرازيل والمخروط الجنوبي
	باراغواي، البرازيل، دولة بوليفيا المتعددة القوميات، غواتيمالا
	تقييم البرنامج المعني بإدماج الأبعاد الجنسانية والعرقية والإثنية في سياسات مكافحة الفقر في أربعة بلدان في أمريكا اللاتينية
	منتصف المدة
	متوسط
	أوروبا الشرقية ووسط آسيا
	قيرغيزستان
	تقييم نهائي للبرنامج المعني بتأمين حقوق المرأة في امتلاك الأراضي في قيرغيزستان
	نهائي
	جيد جدا
	جورجيا
	تقييم نهائي للمشروع المتعلق بتعزيز منع العنف العائلي ومواجهته في جورجيا
	نهائي
	جيد جدا
	التقييمات على المستوى المؤسسي
	–
	–
	الخطة الاستراتيجية السابقة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة السابق لتقييم قدراته التقييمية
	نهائي
	-
	عالمي
	–
	استعراض عام تحليلي لحافظة برامج الأمم المتحدة الجنسانية المشتركة
	 –
	 –
	أفريقيا
	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	تقييم إنجاز النتائج والأداء: أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
	نهائي
	 –
	التقييمات الخارجية
	عالمي
	–
	تقييم شعبة النهوض بالمرأة ومكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
	نهائي
	 –
	عالمي
	عالمي
	التقييم المواضيعي لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الأمانة العامة للأمم المتحدة
	نهائي
	 –
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	المرفق الثاني
	تقييم الصندوقين الاستئمانيين اللذين تديرهما هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	1 - تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة منحا لتعزيز البرامج الابتكارية عالية الأثر التي تقوم بها الوكالات الحكومية وجماعات المجتمع المدني من خلال الصندوق الاستئماني لوضع نهاية للعنف ضد المرأة وصندوق تحقيق المساواة بين الجنسين.
	صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لوضع نهاية للعنف ضد المرأة

	2 - يعمل صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لوضع نهاية للعنف ضد المرأة، الذي تديره هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالنيابة عن منظومة الأمم المتحدة، على وقف جميع أعمال العنف الجنساني بمختلف أشكالها التي تنقص من حقوق المرأة في أرجاء العالم. وفي عام 2011، واصل الصندوق الاستئماني تعزيز نظم التقييم والقدرات لدى الجهات الحاصلة على منح منه، وأجرى دراسة ابتكارية لرسم خريطة للنواتج. وأنجزت الجهات التي قدم لها الصندوق الاستئماني منحا 10 تقييمات. 
	3 - ووفقا لما حدث في السنوات السابقة، تضمنت الدعوة إلى وضع مقترحات للدورة 16 توصية بأن يكرس مقدمو الطلبات نسبة 10 في المائة من المنح للتقييم ونسبة إضافية تتراوح بين 2 و 5 في المائة للرصد. ولضمان التنفيذ الناجح لهذا المتطلب، جعل الصندوق الاستئماني التدريب على تنمية القدرات للجهات التي حصلت مؤخرا على تمويل جزءا في تصميم البرامج القائمة على النتائج ورصدها وتقييمها. وعُقدت حلقات عمل لبناء القدرات في بانكوك ونيويورك لجميع الجهات الحاصلة على منح وصلت إلى ما مجموعة 18 منظمة. 
	4 - واستكشف الصندوق الاستئماني واستخدم منهجيات بديلة للتقييم، مثل وضع خرائط للنواتج، لتحديد النُهج المتعلقة بوضع نهاية للعنف ضد المرأة التي تعد نُهجا واعدة بشكل خاص، والحالات التي تكون فيها استثمارات الصندوق أكثر فعالية. وأجريت عملية لوضع خريطة للنواتج في تشاور واسع مع 80 جهة حاصلة على منح، تُنفذ مشاريع من الدورات من 10 إلى 14 في 73 بلدا. وكشفت الدراسة أن وضع حد للعنف ضد المرأة يستلزم اتباع نهج شامل يتضمن وقاية وحماية ومساعدة الناجيات، وكذلك مقاضاة المرتكبين. ووضع حد للعنف ضد المرأة ليس مسؤولية شخص واحد أو جهة أو مجموعة واحدة. وبينما تقع المسؤولية الأساسية على عاتق الدولة، فلا يزال التنسيق والتعاون مع المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى يشكل استراتيجية حيوية. ويعد لذلك تعزيز الشراكات ودعم النُهج المتعددة القطاعات حاسما في العمل المتعلق بوضع حد للعنف ضد المرأة. 
	صندوق تحقيق المساواة بين الجنسين

	5 - يعد صندوق تحقيق المساواة بين الجنسين مبادرة تشارك فيها جهات مانحة متعددة وتكرس للبرامج الرامية إلى زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة و/أو مشاركتها السياسية على الصعيدين المحلي والوطني. وفي عام 2011، عزز الصندوق قدرته على الرصد والتقييم عن طريق تعيين 5 متخصصين في الرصد وإعداد التقارير لتقديم مساعدة تقنية إلى 40 جهة من الجهات الحاصلة على منح في رصد البرامج وإعداد التقارير والتقييم لحافظة الصندوق بمبلغ 37.5 مليون دولار. 
	6 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، صدر تكليف بإجراء 5 تقييمات موجزة لتقييم الرعيل الأول للمنح الاقتصادية والسياسية. وشملت التقييمات إجراء تقييمات لمجموعتين من البرامج وثلاثة برامج، تغطي ما مجموعه 9 برامج عن موضوعي التقييم الاقتصادي والسياسي. وأُكمل تقييمان في عام 2011، بينما لا تزال 3 تقييمات أخرى جارية ومن المتوقع إكمالها في نيسان/أبريل 2012. 
	7 - وفي إطار تقييمات مجموعتي البرامج، أشرك الصندوق بنجاح الجهات الحاصلة على منح ومراكز التنسيق الميدانية التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وسائر الجهات المعنية في أنشطة تنمية القدرات. وصُمم اجتماعان للأفرقة المرجعية للتقييمين آخذا شكل مناسبتين افتراضيتين للتعلم بمشاركة من 6 برامج تعمل في إطار المجالين الموضوعين الفرعيين للعمل المنزلي وغير النظامي والمساواة بين الجنسين في برمجة فيروس نقص المناعة البشرية. 
	8 - وتشير الاستنتاجات المستخلصة من تقييم برنامج الضمان المعنون ”تعزيز المؤسسات سعيا إلى تحقيق المساواة وإلى مكافحة التمييز: وضع قانون للمساواة“ في السلفادور، إلى أن البرنامج ساهم في الموافقة على قانون المساواة بين الجنسين وفي التمكين السياسي للمرأة عن طريق مزيج من استراتيجيات الاتصالات والشراكات والدعوة. وخلص تقييم برنامج الضمان المسمى ”مبادرة المساءلة عن توفير سبل كسب العيش لنساء الداليت المهمشات“ في الهند إلى أن هذا البرنامج كان فعالا للغاية في زيادة حصول المرأة على المستحقات الموفرة كجزء من قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان العمالة الريفية، وفي تأمين سبل كسب العيش للمستفيدين. وخلص التقييم أيضا إلى أنه نتيجة لهذا البرنامج ارتفعت معدلات تشغيل النساء بقدر كبير وأن نحو 174 14 امرأة من الطوائف المصنفة قد قُيدت للحصول على المستحقات المتصلة بالقانون في عام 2011 بالمقارنة بما عدده 811 2 في عام 2009. وشدد التقييم على الإمكانية الواعدة التي ينطوي عليها البرنامج في تحقيق نتائج مستدامة، حيث أعربت حكومة أوتار براديش المحلية في الهند عن اهتمامها بتكرار وزيادة حجم البرنامج.

