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  ٢٠١٢الدورة العادية الثانية لعام 
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠-٢٨

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
        املسائل التنظيمية

املتحدة للمـساواة بـني اجلنـسني        سياسة التقييم اليت ستنتهجها هيئة األمم         
  ومتكني املرأة

    

  موجز  
 نياملتحـدة للمـساواة بـ      األمـم تعرض هذه الوثيقة سياسة التقيـيم الـيت سـتنتهجها هيئـة               

، والــــيت تــــدخل حيــــز النفــــاذ يف )املتحــــدة للمــــرأة هيئــــة األمــــم(اجلنــــسني ومتكــــني املــــرأة 
وتنظم هذه السياسة مهمة التقييم املستقل اليت تضطلع هبـا هيئـة            . ٢٠١٣ يناير/الثاين كانون ١

يئة وعلى الصنادق الـيت     املتحدة للمرأة، وتنطبق على مجيع املبادرات اليت تدعمها هذه اهل          األمم
املتحــدة املعــين بــالتقييم، لكنــها  وقــد متــت مواءمتــها مــع قواعــد ومعــايري فريــق األمــم . تــديرها

صممت خصيصا من أجل الوالية والـدور الفريـدين اللـذين تـضطلع هبمـا هيئـة األمـم املتحـدة             
دعم التنـسيق  للمرأة إلجراء تقييمات تراعي مـسائل املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق املـرأة، ولـ                 
  .املتحدة واالتساق واملساءلة فيما خيص املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف منظومة األمم

املتحــدة للمــرأة، والتعريــف الــذي  وتــبني الــسياسة الغــرض مــن التقيــيم يف هيئــة األمــم  
. العمليـة وضعته هذه اهليئة خصيصا للتقيـيم، واملبـادئ واملعـايري الـيت تـسترشد هبـا يف املمارسـة                 

خيـص التقييمـات الـيت جتـرى      يئـة فيمـا  اهل بـه  وهي تشمل كال من الـدور التنـسيقي الـذي تقـوم          
املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني، والتقييم على مـستوى املؤسـسة            على نطاق منظومة األمم   

وعلــى املــستوى الالمركــزي للــدعم التنفيــذي واملعيــاري وألعمــال التنــسيق الــيت تــضطلع هبــا    
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كما أهنا تعرض معايري التقييم اليت ينبغي أن تطبق يف التقييمات الـيت جتريهـا هيئـة األمـم                   . ئةاهلي
املتحدة للمرأة، إىل جانب العملية والبارامترات فيما خيـص اختيـار التقييمـات لـضمان التغطيـة            

ام وتوجـه سياســة التقيــيم أيـضا عمليــة إدارة التقيــيم واسـتخدامه، وإنــشاء نظــ   . الكافيـة للتقيــيم 
وأخــريا، حتــدد الــسياسة بوضــوح األدوار . لــضمان اجلــودة، وتنميــة القــدرات يف جمــال التقيــيم

املتحــدة للمــرأة وعمليــة  يتعلــق بــالتقييم علــى مجيــع مــستويات هيئــة األمــم  واملــسؤوليات فيمــا
وقــد يرغــب . التقيــيم اخلــارجي ملهمــة التقيــيم الــيت تــضطلع هبــا اهليئــة علــى املــستوى التنظيمــي 

  :التنفيذي يف أناجمللس 
يتفـق مـع      بوضع سياسة التقييم اليت سـتنتهجها هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مبـا                يرحب  •  

املتحـدة   فريـق األمـم   ومعـايري    وقواعـد    ٦٢/٢٠٨  و ٦٤/٢٨٩  العامـة  قراري اجلمعيـة  
  املعين بالتقييم

قيـيم لـدى هيئـة       على هذه الوثيقة باعتبارها بيان السياسة العامة املتعلق مبهمة الت          يوافق  •  
  األمم املتحدة للمرأة

يعترف مع التقدير بـاخلطوات الـيت اختـذهتا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة لـضمان اتـسام                       •  
  مهمة التقييم باالستقالل واملصداقية والفائدة

 إىل هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة أن تـضمن االمتثـال لـسياسة التقيـيم مـن خـالل                   يطلب  •  
ذ مبادئهــا والتزاماهتــا، ولزيــادة القــدرات يف جمــال تــصميم الــربامج  إنــشاء آليــات لتنفيــ

ورصــدها وتقييمهــا، وأن تقــدم تقــارير منتظمــة عــن التقــدم احملــرز يف مواصــلة تعزيــز    
  .مهمة التقييم وحتسني استخدام التقييم
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  مقدمة    
املتحـدة   األمـم  السياسة املبينـة يف هـذه الوثيقـة مهمـة التقيـيم الـيت تقـوم هبـا هيئـة                      تنظم  - ١

وهـي تـضع إطـارا لـضمان        ). هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       (للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة       
املتحـدة للمـرأة مـن حيـث النتـائج          مهمة تقييم مستقلة توفر أدلة موثوقة بشأن أداء هيئـة األمـم           

هنـا تـنص علـى دور     كمـا أ  . اليت حترزها يف سعيها إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة           
املتحدة للمرأة يف التقييم على نطاق املنظومـة ويف تعزيـز التقييمـات املراعيـة ملـسائل                  هيئة األمم 

وتنطبــق هــذه الــسياسة علــى . املتحــدة املــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق املــرأة يف منظومــة األمــم
وهـي  . الـيت تـديرها   مجيع املبـادرات الـيت تـدعمها هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وعلـى الـصناديق                    

، وسـتكون مـشفوعة بـنظم لـدعم تنفيـذها           ٢٠١٣ ينـاير /الثـاين  كـانون  ١تدخل حيز النفاذ يف     
وسـيتطلب جنـاح تنفيـذ هـذه الـسياسة تعزيـز القـدرات الداخليـة هلـذه           . بغرض االمتثـال الفعـال    

  .اهليئة يف جماالت التصميم والرصد والتقييم
ــم املتحــدة للمــرأ     - ٢ ــة األم ــشئت هيئ ــد أن ــا    وق ــة مبوجــب قراره ــة العام ــل اجلمعي ة مــن قب

تقــدم يف إطــار مهــام الــدعم الــيت تتوالهــا يف جمــال وضــع املعــايري واألنــشطة  ” لكــي ٦٤/٢٨٩
التنفيذية اليت تضطلع هبا، التوجيه والدعم التقين إىل مجيـع الـدول األعـضاء مبختلـف مـستوياهتا                  

بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة        الت املساواة   يف التنمية ويف مجيع املناطق، وبناء على طلبها، يف جما         
ويتمثل دور هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة أيـضا يف             . “وحقوقها وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين    

قيــادة عمليــة املــساءلة وتنــسيقها وتعزيزهــا فيمــا خيــص املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة يف 
  .ق واالتساق وتعميم املنظور اجلنسايناملتحدة بغرض زيادة فعالية التنسي منظومة األمم

، الــيت ٢٠١٣-٢٠١١املتحــدة للمــرأة للفتــرة  م اخلطــة االســتراتيجية هليئــة األمــمزِلــوُت  - ٣
. وافق عليها اجمللس التنفيذي، اهليئة بوضع سياسة للتقييم تـنظم مهمـة التقيـيم الـيت تـضطلع هبـا                   

 ٢٠٠٤ امــة بــشأن استعراضــي عــامياخلطــة االســتراتيجية لقــرارات اجلمعيــة العمتتثــل وبــذلك، 
 من االستعراضات الشاملة للسياسة العامة الـيت جتـرى كـل ثـالث سـنوات، واللـذين               ٢٠٠٧ و

املتحدة املعـين بـالتقييم      يدعوان إىل القيام على التوايل بوضع وتنفيذ قواعد ومعايري لفريق األمم          
سة أيـضا مـع األنظمـة والقواعـد     وتتواءم هذه الـسيا . املتحدة خيص التقييم يف منظمة األمم    فيما

ــيم         ــذ وأســاليب التقي ــة ورصــد التنفي ــة للميزاني ــب الربناجمي ــربامج واجلوان ــيت حتكــم ختطــيط ال ال
)ST/SGB/2000/8(ومع التنقيح املقترح للنظام املايل والقواعد املالية هليئة األمم املتحدة للمرأة .  
 لتنفيـذ برنـامج تعمـيم مراعـاة املنظـور           والتقييم يف هيئة األمم املتحدة للمرأة هو وسيلة         - ٤

 واملبادئ الـواردة يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                 اجلنساين والقواعد 
ــيجني  ــل بـ ــهاج عمـ ــة، واستنتاج ومنـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ـــ، واألهـ ـــات اجمللــ ــصادي ــ س االقتـ
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، والـسياسة الـيت   ٢٠١١/٥لـس   وكذلك قرار اجمل١٩٩٧/٢واالجتماعي املتفق عليها يف قراره    
يتعلـق باملـساواة     بالتنسيق فيما املعين  املتحدة   وضعها جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم      

وعلـى  . بني اجلنسني ومتكني املـرأة، وخطـة عملـه املقابلـة لتلـك الـسياسة علـى نطـاق املنظومـة                    
ها اهليئــة مــع قــرارات وجــه التخــصيص، ســتجري مواءمــة تنفيــذ سياســة التقيــيم الــيت ســتنتهج  

االســتعراض املقبــل الــشامل للــسياسات الــذي جيــرى كــل أربــع ســنوات بــشأن املــساواة بــني      
اجلنسني ومتكني املرأة والتقييم على نطاق املنظومة وتنفيذ مؤشر أداء خطـة العمـل علـى نطـاق                  

  .يتعلق بالتقييم املراعي للمنظور اجلنساين املنظومة فيما
  

  املتحدة للمرأة  ه يف هيئة األممهدف التقييم وتعريف    
املتحدة للمـرأة لثالثـة أغـراض رئيـسية تتـسم بـنفس القـدر                جيرى التقييم يف هيئة األمم      - ٥

فهـو أوال وسـيلة إلثبـات اخلـضوع للمـساءلة         . من األمهية وتدعم جمتمعة حتقيـق النتـائج عمومـا         
ن اإلدارة عـ  واجبـات،  ذلك النـساء الالئـي هلـن حقـوق وعلـيهن      يف أمام أصحاب املصلحة، مبا  
مـــثال يف ســـياق جمـــالس اإلدارة، واحلكومـــات املاحنـــة والـــشريكة،  (الراميـــة إىل حتقيـــق نتـــائج 

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف      ووكــاالت األمــم  ــشقيقة، واجلهــات املــستفيدة مــن هيئ املتحــدة ال
 بـشأن املـساواة بـني       وثانيا يوفر أدلة تتسم باملـصداقية واملوثوقيـة الختـاذ القـرارات           ). العامل أحناء

وثالثــا، يــسهم بــدروس مــستفادة هامــة بــشأن  . اجلنــسني ومتكــني املــرأة بغــرض حتــسني النتــائج 
األعمال املعيارية والتنفيذية والتنسيقية يف جماالت املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة يف قاعـدة               

د مـن االتـساق بـني األعمـال         ذلك املعارف املتعلقة بكيفية حتقيق املزي      يف املعارف املوجودة، مبا  
  .املعيارية والتنفيذية يف تلك اجملاالت

املتحــدة املعــين بــالتقييم مــن  مــا وضــعه فريــق األمــمد هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يــوتؤ  - ٦
لكنها ُتدرج فيه بشكل مباشر مبادئ املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق املـرأة         ،  )١(تعريف للتقييم 
ــرأة  ــدر     وُيعــرَّف. )٢(ومتكــني امل ــزة ق ــة وغــري متحي ــة تقــدير، منهجي ــه عملي ــة بأن ــيم يف اهليئ  التقي

__________ 
إجــراء عمليــة تقــدير، منهجيــة وغــري متحيــزة قــدر  ”ف التقيــيم وفقــا للقواعــد الــيت وضــعها الفريــق بأنــه  ُيعــرَّ  )١(  

ذي اإلمكــان، لنــشاط أو مــشروع أو برنــامج أو اســتراتيجية أو سياســة أو موضــوع أو قطــاع أو جمــال تنفيــ   
ــا  أو ــس      . إىل ذلــك أداء مؤســسي، وم ــة فاحــصا سل ــة واحملقق ــازات املتوقع ــى اإلجن ــز عل ــو يرك لة النتــائج وه

وهـو يرمـي إىل حتديـد أمهيـة         . والعمليات والعوامل الظرفيـة والـسببية، مـن أجـل فهـم اإلجنـازات أو انعـدامها                
املتحدة، وأثر تلك التدخالت واملسامهات وفعاليتها وكفاءهتا        تدخالت ومسامهات مؤسسات منظومة األمم    

ة وتتـسم باملـصداقية واملوثوقيـة والفائـدة، متكِّـن       وينبغي أن يقدم التقييم معلومات تـستند إىل أدلـ         . واستدامتها
من القيام يف الوقت املناسب بإدراج النتائج احملققة والتوصيات املقدمة والدروس املستفادة يف عمليـات صـنع             

 .“املتحدة وأعضاؤها القرار اليت تقوم هبا مؤسسات منظومة األمم

 . مبوجبه هيئة األمم املتحدة للمرأة، الذي أنشئت٦٤/٢٨٩وفقا لقرار اجلمعية العامة   )٢(  
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اإلمكان، توفر معلومات تتسم باملصداقية واملوثوقية وتستند إىل األدلة عن مدى إحـراز تـدخل      
يتعلـق   أو غـري املقـصودة فيمـا      / صوب حتقيق النتـائج املقـصودة و       )٣()عدم إحرازه  أو(للتقدم   ما

وباعتبـار التقيـيم عمليـة يف حـد ذاتـه، فإنـه وسـيلة أيـضا                 . ني املـرأة  باملساواة بني اجلنـسني ومتكـ     
لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة مـن خـالل دمـج األبعـاد اجلنـسانية واملتعلقـة حبقـوق                   

يقتـصر التقيـيم علـى       وبنـاء علـى ذلـك، ال      . املرأة يف ُنُهج التقييم وأساليبه وعملياته واستخدامه      
ن عوامل التغيري اإلجيايب صوب حتقيق املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة،             كونه عامال هاما م   

  .بل إن الطريقة اليت جترى هبا عملية التقييم نفسها تؤدي إىل متكني أصحاب املصلحة املعنيني
، فإن التقييمات املراعية ملسائل املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق             وعلى وجه التخصيص    - ٧

  :ا كانت التدخالت قدإذ املرأة تقدِّر ما
ذات الــصلة بــني ) والوطنيــة واإلقليميــة(استرشــدت بــاألطر املعياريــة الدوليــة    )أ(  

  املتحدة، واألهداف التنظيمية؛ اجلنسني وحقوق املرأة، والواليات على نطاق منظومة األمم
حللت وعاجلت اهلياكـل الـيت تـسهم يف أوجـه عـدم املـساواة الـيت يعـاين منـها                   )ب(  
ــساء  ــان، ال  الن ــات والفتي ــن       والرجــال والفتي ــددة م ــن أشــكال متع ــهم م ــانون من ــن يع ســيما م

  التهميش؛
يتعلـق مبـن هلـم       مـا في(أدت إىل زيادة املشاركة وعدم اإلقصاء إىل أقـصى حـد              )ج(  

ما يقومون به من عمليات التخطـيط والتـصميم والتنفيـذ واختـاذ              ، يف )واجباتحقوق وعليهم   
  القرار؛

لتحقيـق نتـائج مـستدامة مـن خـالل متكـني املـرأة وفئـات ذوي                 حتينت الفرص     )د(  
  احلقوق والواجبات وبناء قدراهتم؛

أســــهمت يف حتقيــــق األهــــداف القــــصرية واملتوســــطة والطويلــــة األجــــل         )هـ(  
من خالل فحص سلسلة النتائج والعمليات والعوامـل الظرفيـة الـسببية،            ) تسهم يف ذلك   مل أو(

  .على احلقوقباستخدام حتليل جنساين وقائم 
ويتصل التقييم بأربع مهام رقابية وتنظيمية أخرى من بـني املهـام املـضطلع هبـا يف هيئـة                     - ٨

  :األمم املتحدة للمرأة، لكنه مستقل عنها

__________ 
مشروع أو برنامج أو استراتيجية أو خطـة أو سياسـة عامـة أو قطـاع                : باملعىن الواسع بأنه  “ التدخل”ُيعرَّف    )٣(  

 .أو موضوع أو جمال تنفيذي أو مؤسسي، أو ما شابه ذلك
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 وهي تعـىن بتقـدير مـدى كفايـة ضـوابط اإلدارة لكفالـة اسـتخدام                 - املراجعة  )أ(  
لومـات املاليـة وغريهـا مـن املعلومـات؛      املوارد باقتصاد وكفاءة؛ وصون األصول؛ وموثوقيـة املع    

والتقيد باألنظمة والقواعد والسياسات املقررة؛ وفعالية إدارة املخاطر؛ وكفاية هياكـل املنظمـة             
وتركــز املراجعــة أساســا علــى االمتثــال، بينمــا يركــز التقيــيم علــى حتقيــق    . ونظمهــا وعملياهتــا

وميكــن أن . ا والــسبيل إىل ذلــكالنتــائج وتعزيــز فهــم أســاليب العمــل الناجحــة وســبب جناحهــ 
  يستعان يف التقييمات مبعلومات عن كفاءة الربامج تستمد من عمليات املراجعة؛

عبــارة عــن مهمــة اإلدارة الربناجميــة املــستمرة الــيت هتــدف إىل   وهــو - الرصــد  )ب(  
توفري معلومات بانتظام عن مـدى حتقيـق النتـائج املرجـوة وتـوفري مؤشـرات مبكـرة عمـا أحـرز                      

يـسوى بـاإلبالغ، حيـث يـشكل      وهـو عـادة مـا     . من تقدم يف حتقيق تلـك النتـائج       ) مل حيرز  أو(
وبينمــا يعــىن الرصــد أساســا مبــدى ســالمة تنفيــذ  . إحــدى الوســائل الرئيــسية جلمــع املعلومــات 

يتخـذ مـن إجـراءات يف إطـار ذلـك            برنامج من الربامج، فإن التقييم يعىن أيضا مبدى صـحة مـا           
إذا كانـت هنـاك سـبل     ية حتقيق النتائج املقصودة وغـري املقـصودة، ومـا        الربنامج، وبسبب وكيف  

  إذا كانت النتائج احملققة مستدامة؛ أفضل لتحقيق النتائج املرجوة، وما
 وهـي عبـارة عـن العمليـة املنهجيـة واملتكاملـة إلجيـاد املـوارد                 - إدارة املعارف   )ج(  

تقيــيم والــدروس واملــستفادة إســهامات يف  ومتثــل نتــائج ال. املعرفيــة وحتليلــها وختزينــها ونــشرها 
  التعلم املؤسسي، وبالتايل فإهنا تصب يف نظم إدارة املعارف؛

ــة   )د(   ــهجي ومعمــق للظــواهر     - البحــوث االجتماعي ــل من ــارة عــن حتلي  وهــي عب
وبينمــا يــستعني التقيــيم . توليــد معــارف عمليــة أو اإلســهام فيهــااالجتماعيــة، يــراد هبــا حتديــدا 

 االجتماعيــة التقليديــة جلمــع البيانــات وحتليلــها، وميكنــه اإلســهام يف املعرفــة،   بأســاليب العلــوم
يتمثل هدفه الرئيسي يف دعم اإلدارة باإلسهام يف املساءلة املؤسسية ويف عملية اختـاذ القـرارات                

ــتعلم ــات       . وال ــسيا للمعلوم ــصدرا رئي ــان م ــن األحي ــة يف كــثري م ــشكل البحــوث االجتماعي وت
  .التقييماتإجراء املستخدمة يف 

  
  املبادئ واملعايري التوجيهية للتقييم    

يكفـل إمجـاال    ُيسترشد بعدد من املبادئ يف ختطيط التقييم وإجرائـه ومتابعتـه، وهـو مـا       - ٩
الواليـات املعياريـة والتنفيذيـة والتنـسيقية         )أ: (يلي من خالل عمليات التقييم كافـة       انعكاس ما 

التـزام   )ب( املتحـدة، و   صـفها كيانـا داخـل منظومـة األمـم         املتحدة للمـرأة بو    العامة هليئة األمم  
هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة بـإجراء تقيـيم مـراعٍ ملـسائل املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق املـرأة،                     

ــة   املتحــدة األمــمالتــواؤم مــع قواعــد ومعــايري فريــق    )ج( و ــالتقييم، واملبــادئ التوجيهي املعــين ب
إدمـاج حقـوق اإلنـسان املـساواة بـني      ”ريـق املـذكور، ودليـل    األخالقية للتقييم اليت وضـعها الف  

  .“املعين بالتقييم املتحدة األمماجلنسني يف التقييم وفقا إلرشادات فريق 
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  :املتحدة للمرأة أن يتقيد باملبادئ التالية وينبغي للتقييم الذي جيرى يف هيئة األمم  
 ينبغـي أن جيـرى التقيـيم        - األخذ بزمام األمور والقيادة علـى الـصعيد الـوطين           )أ(  

 وعلــيهمحقــوق وينبغــي أن خيطــط لــه وأن ينفــذ لــضمان أخــذ َمــن هلــم   . مببــادرة مــن البلــدان
وحتقيقـا هلـذه الغايـة، ينبغـي        . واجبات بزمام عمليات التقييم وقيادهتم هلا علـى الـصعيد الـوطين           

ــة ملــسائل املــساواة     ــة القــدرة علــى إجــراء تقييمــات مراعي  بــني اجلنــسني للتقيــيم أن يــدعم تنمي
  وحقوق املرأة؛

املتحدة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنـسني        التنسيق واالتساق يف منظومة األمم      )ب(  
 ت ينبغــي إجــراء التقييمــات علــى نطــاق املنظومــة وباالشــتراك مــع وكــاال        - ومتكــني املــرأة 

يتعلـق    فيمـا ما كان ذلك ممكنا، كوسـيلة لتعزيـز التنـسيق واالتـساق      لاملتحدة الشقيقة، ك   األمم
بـصورة ممنهجـة كيفيـة حتـسني     تقـيِّم  وينبغي للتقييمات أن  . باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    

يتعلــق  ســيما فيمــا واليتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة،   التنــسيق واالتــساق فيمــا
  باألعمال املعيارية والتنفيذية يف هذين اجملالني؛

مـا   أن تسعى التقييمات إىل حتديد وتوضـيح االبتكـارات يف          ينبغي   - االبتكار  )ج(  
يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني           تضطلع به هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـن أعمـال فيمـا               

وينبغي هلا أيضا تطبيق ُنُهج وأساليب مبتكرة للتقييم ميكنها أن تقف علـى حنـو أمت علـى                   . املرأة
  يف هذين اجملالني من تعقيد ومن طول أجل؛ما تتسم به علمية حتقيق النتائج 

 ينبغي إجراء التقييمات يف ظـل       - عدالة عالقات القوة بني اجلنسني والتمكني       )د(  
فهــم القــوة الظرفيــة والعالقــات بــني اجلنــسني وينبغــي هلــذه العمليــة أن تــسعى إىل متكــني املــرأة  

  والفئات احملرومة؛
ت التقيـيم أن تـضمن مـشاركة أصـحاب           ينبغي لعمليـا   - املشاركة واالندماج   )هـ(  

وعلـى  . املصلحة علـى حنـو هـام وشـامل يف آن واحـد، بـالنظر إىل موضـوع التقيـيم قيـد النظـر                       
وجه اخلصوص، ينبغي إجراء حتليل أصحاب املصلحة وختطيطـه حبيـث يراعـي الوقـت واملـوارد               

الــاليت يــواجهن ســيما النــساء  إلتاحــة مــشاركة كــل الفئــات املعنيــة، وال اإلضــافيني الالزمــني 
  عراقيل حتول دون مشاركتهن؛

ينبغــي أن جتــرى مهمــة التقيــيم علــى حنــو مــستقل عــن  - االســتقالل والرتاهــة  )و(  
مـربر لـه، ومـن     املهام اإلدارية األخرى للتأكد مـن أهنـا ذات مـصداقية ومبنـأى عـن أي تـأثري ال       

تقييم أن يتحلـوا باحليـاد وأن       وينبغـي للقـائمني بـال     . أهنا تؤدي إىل إعداد تقـارير حمايـدة وشـفافة         
وينبغـي أن يكـون هلـم احلـق الكامـل           . يكونوا يف مأمن من أي تنازع للمصاحل أو مـن أي حتيـز            

ــة التعــبري        ــا وأن تكــون هلــم حري ــيت يقيِّموهن ــة باملواضــيع ال ــى املعلومــات املتعلق يف احلــصول عل
  آرائهم؛ عن
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م بالـشفافية ويقـوم علـى        ينبغي أن جترى التقييمات على حنـو يتـس         - الشفافية  )ز(  
وينبغــي أن تتــاح للعمــوم خطــط التقيــيم وإطــاره   . التــشاور مــع أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني  

يتعلــق بالكفــاءة وااللتــزام  املرجعــي وتقــاريره لتعزيــز شــفافية هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة فيمــا  
  باإلدارة الرامية إىل حتقيق نتائج؛

 بتطبيــق ،)٤(رى التقييمـات بطريقــة ممنهجـة   ينبغـي أن جتــ - اجلـودة واملــصداقية   )ح(  
يتولـد عنـها مـن نتـائج وتوصـيات           ُنُهج وأسـاليب سـليمة كفيلـة بـضمان جـودة ومـصداقية مـا              

وســتوفر آليــة لــضمان . وينبغــي أن تكــون التقــارير كاملــة ومتوازنــة . يــستفاد مــن دروس ومــا
  اجلودة دعما للمقيِّمني ومديري التقييم يف هذا الصدد؛

 يــدل التخطــيط للتقييمــات علــى وجــود نيــة - ة التقيــيم واســتخدامهمقــصودي  )ط(  
ــا  ــرأة        واضــحة فيم ــم املتحــدة للم ــة األم ــائج لتحــسني عمــل هيئ ــق بغــرض واســتخدام النت يتعل

أو يــساهم يف /املتحــدة يف جمــايل املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة، و       منظومــة األمــم  أو
ــسني و    ــساواة بــني اجلن ــة بامل ــرأة، و املعــارف املتعلق ــات األوســع  /متكــني امل ــساهم يف العملي أو ي

 عن خطـط نـشر التقيـيم،        فضالًوهذا يتطلب حسن توقيت التقييمات،      . املتحدة ملنظومة األمم 
  العمل اليت تعكس القصد األصلي؛ وردود اإلدارة، وخطط

ــة وأن   - األخالقيــات  )ي(    ينبغــي للمقــيِّمني أن يتحلــوا بالرتاهــة الشخــصية واملهني
 املتحـدة املعـين بـالتقييم      ا باملبادئ التوجيهيـة األخالقيـة للتقيـيم املعتمـدة مـن فريـق األمـم               يتقيدو

املتحــدة، لكفالــة احتــرام  التقييم يف منظومــة األمــماملتعلقــة بــومبدونــة الفريــق لقواعــد الــسلوك  
وجيــب علــى املقــيِّمني أن يتــصرفوا علــى حنــو يراعــي  . )٥(حقــوق األفــراد املــشتركني يف التقيــيم

ــيت        ا ــد والتوصــيات ال ــا خاصــا للربوتوكــوالت والقواع ــوا اهتمام ــة وأن يول حلــساسيات الثقافي
  .)٦(تكون ذات صلة بطريقة تعاملهم مع النساء قد

__________ 
 التوجيهية للتقيـيم الـيت تعتمـدها هيئـة األمـم            املتحدة املعين بالتقييم، واملبادئ    وفقا لقواعد ومعايري فريق األمم      )٤(  

ــق            ــدها فري ــيت يعتم ــى البحــث ال ــة عل ــة املنطبق ــايري األخالقي ــسلوك واملع ــد ال ــة قواع ــرأة، ومدون املتحــدة للم
  .املتحدة املعين بالتقييم األمم

 UNEG Code of  وUNEG Ethical Guidelines for Evaluation in the UN Systemانظـر املـوقعني الـشبكيني      )٥(  

Conduct for Evaluators.  
 Putting women first: Ethical and safety“مـــن ذلـك مثـــال منـشـــور منظمـة الـصحـــة العامليـــــة املعنــــــون          )٦(  

recommendations for research on domestic violence against women”   ومنـشورها املعنـون ،“Ethical and 

Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women”. 
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تنسيق هيئة األمم املتحدة للمرأة للتقييم الذي جيري على نطاق منظومـة األمـم املتحـدة                     
  بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

شاء هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وواليتــها مبثابــة اســتجابة مباشــرة مــن الــدول   جــاء إنــ  - ١٠
األعضاء يف سياق دعمها خلطة إصـالح األمـم املتحـدة لتحقيـق االتـساق علـى نطـاق املنظومـة                    

وتعاجل الوالية الثغرات اليت مت حتديدها على نطـاق         . يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة      
املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة، مبــا يف ذلــك عــدم كفايــة التنــسيق بــني     املنظومــة بــشأن 

وكاالت األمم املتحدة، وعدم كفاية االتساق بني األعمـال املعياريـة والتنفيذيـة، واالفتقـار إىل                
 )٧(والحـظ االسـتعراض الـشامل آلليـة التقيـيم املـستقل علـى نطـاق املنظومـة           . املساءلة والسلطة 

إطار إلدماج املساواة بني اجلنسني يف عمليـات التقيـيم علـى نطـاق املنظومـة،       أيضا عدم وجود    
وتوقع أن تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة بنشاط علـى تعزيـز إدمـاج املـساواة بـني اجلنـسني يف                

  .التقييم الذي جيرى على نطاق املنظومة
قيـيم التقـدم احملـرز يف       ومن مث فـإن هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة دورا أساسـيا يف دعـم ت                    - ١١

الوفاء بالتزامات منظومة األمم املتحدة إزاء املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وخاصـة تنفيـذ               
سياسة جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق املوضوعة علـى نطـاق املنظومـة بـشأن املـساواة               

. )٨(وعة علــى نطــاق املنظومــة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة، وخطــة العمــل املرتبطــة هبــا املوضــ    
وسوف تدعم اهليئة االمتثال ملؤشر أداء خطة العمل املتعلق بالتقييم املراعـي للمنظـور اجلنـساين                

  .واإلبالغ عن هذا املؤشر
وستعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة على تعزيز االتساق والتنسيق واملساءلة يف منظومـة             - ١٢

ــيم     األمــم املتحــدة فيمــا خيــص املــساواة    ــرأة، وذلــك مــن خــالل التقي بــني اجلنــسني ومتكــني امل
  :به على نطاق املنظومة والتقييم املشترك، عن طريق القيام مبا يلي املضطلع

  اإلسهام بفعالية يف الفريق املعين بالتقييم وأفرقة التقييم اإلقليمية والقطرية  •  
جلنـسني واملـساءلة علـى نطـاق        تعزيز املبادرات املـشتركة املتعلقـة بتقيـيم املـساواة بـني ا              •  

  املنظومة على كل من الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري
  دعم القدرة على إجراء تقييمات مراعية للمنظور اجلنساين داخل منظومة األمم املتحدة  •  
  .بناء املعرفة القائمة على األدلة بشأن املساواة بني اجلنسني  •  

__________ 
االســتعراض الــشامل لإلطــار املؤســسي القــائم لتقيــيم  : آليــات التقيــيم املــستقل علــى نطــاق املنظومــة ”انظــر   )٧(  

، والـذي   “األنشطة التنفيذية الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة علـى نطـاق املنظومـة                         
 .٢٠١٢مارس /، آذار٦٤/٢٨٩قرار اجلمعية العامة أُجري بتكليف مبوجب 

خطة العمل علـى نطـاق املنظومـة لتنفيـذ سياسـة جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق فيمـا يتعلـق                          انظر    )٨(  
 .)هيئة األمم املتحدة للمرأة (باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
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لـى الـصعيد العـاملي اسـتخدام التقيـيم املنفَّـذ علـى              وعلى حنو أكثـر حتديـدا، سـيجري ع          - ١٣
نطاق املنظومة للتصدي للثغرات يف املساءلة اليت مت حتديدها فيما يتعلق باملـساواة بـني اجلنـسني                 

ــم املتحــدة     ــة األم ــرأة يف منظوم ــة     . ومتكــني امل ــب اإلقليمي ــتعزز املكات ــك، س وباإلضــافة إىل ذل
ني اجلنسني ومتكني املـرأة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة             والقطرية التنسيق يف جماالت املساواة ب     

مــن خــالل املــشاركة يف التقيــيم املــشترك، ويف تقييمــات أطــر عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة  
وأي عمليــة تقيــيم ذات صــلة علــى نطــاق     “ توحيــد األداء ”اإلمنائيــة، وتقييمــات مبــادرات   

  .املنظومة، تتم على الصعيد اإلقليمي أو القطري
  

  )٩(قييمات هيئة األمم املتحدة للمرأةت    
تقيس التقييمات األعمـال التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى                        - ١٤

كل من الصعيد العاملي واإلقليمي والقطـري؛ والعمـل الـذي تـضطلع بـه اهليئـة يف إطـار الـدعم                      
نبغـي أن تقـيس مجيـع التقييمـات         وي. املعياري؛ ودورها التنسيقي داخل منظومـة األمـم املتحـدة         

  .مدى االتساق بني األعمال املعيارية والتنفيذية
وتقدم تقييمات هيئة األمم املتحدة للمرأة أدلة على العمليات املستخدمة والنتائج الـيت               - ١٥

حتققت على صعيد النواتج والنتـائج واألثـر؛ وتلقـي الـضوء علـى الـصالت الـيت ينطـوي عليهـا                      
يد الذي تضطلع به هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة مـن حيـث األعمـال التنفيذيـة،              ضمنا الدور الفر  

والدعم املعياري وأعمال التنـسيق؛ وتكـشف عـن العوامـل والطرائـق الـيت تيـسر حتقيـق النتـائج                     
وتــستخدم التقييمــات هنجــا مبتكــرة وطرقــا خمتلطــة لتوضــيح املــسارات الــيت يــتعني  . تعوقهــا أو
املـساواة بــني اجلنـسني ومتكــني املـرأة علــى كـل مــن الـصعيد العــاملي      اجها يف عمليـة حتقيــق  هنتـ ا

  .وطويلة األجلال تسري يف مسار واحد واإلقليمي والقطري، اليت غالبا ما تتسم بالتعقيد وبكوهنا 
  :وتنقسم تقييمات هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل فئتني رئيسيتني  - ١٦

قلة جيريهـا مكتـب التقيـيم املـستقل،         وهي تقييمات مـست   : التقييمات املؤسسية   )أ(  
وهـي ُتـستخدم لتقيـيم مـسائل ذات أمهيـة اسـتراتيجية مؤسـسية               . بدعم مـن مقـيِّمني خـارجيني      

  ؛تتعلق بفعالية التنمية واألداء التنظيمي واالتساق املعياري والتنفيذي
وهي تقييمات جيريهـا مقيِّمـون خـارجيون مـستقلون،          : التقييمات الالمركزية   )ب(  
وهـي جتـرى بالتـشاور الكامـل مـع أصـحاب املـصلحة              .  تتوىل إدارهتـا املكاتـب الربناجميـة       ولكن

__________ 
وهـي تنـدرج حتـت فئـة التقييمـات الذاتيـة أو التقييمـات               . املرفـق يرد تعريف ألنـواع التقيـيم املدرجـة هنـا يف              )٩(  

ويتــوىل إجراؤهــا مجيعــا مقيِّمــون خــارجيون  . ST/SGB/2000/8الداخليــة علــى النحــو املــشار إليــه يف الوثيقــة  
 .مستقلون مؤهلون
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وتــستخدم التقييمــات . الــوطنيني ووكــاالت األمــم املتحــدة أو بالــشراكة معهــا قــدر اإلمكــان  
الالمركزية لتقييم املسائل املهمة على الصعيد الربنـاجمي وتـضطلع بـدور هـام يف اإلدارة الراميـة                  

وهــي مــدخالت رئيــسية للتقييمــات املؤســسية وتقييمــات أطــر عمــل األمــم   . تــائجإىل حتقيــق ن
  .املتحدة للمساعدة اإلمنائية

ــرأة          - ١٧ ــم املتحــدة للم ــة األم ــا هيئ ــيت جتريه ــة ال ــيس التقييمــات املؤســسية والالمركزي وتق
يم األعمال التنفيذيـة والـدعم املعيـاري وأعمـال التنـسيق الـيت تـضطلع هبـا اهليئـة مـن خـالل تقيـ                       

. اإلقليميــة والقطريــة والربناجميــةوالــسياسات، والتقييمــات التنظيميــة واملواضــيعية /االســتراتيجية
  .وجيري أيضا تعزيز التقييم املشترك

خـالل   وجيري االضطالع بالتقييمات املؤسسية والالمركزية هليئة األمم املتحدة للمرأة          - ١٨
 القابليــة للتقيــيم، وتقيــيم منتــصف  خمتلــف مراحــل دورة حيــاة الربنــامج، وتــشمل قيــاس مــدى 

  .املدة، والتقييم النهائي، وتقييم التقييم
ومعــايري التقيــيم هــي الــيت تــصدر علــى أساســها أحكــام التقيــيم وهــي منــاظرة لألســئلة    - ١٩

وتتفق معايري التقييم لدى هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـع معـايري فريـق األمـم                    . الرئيسية للتقييم 
بالتقييم، مبا يف ذلك املعـايري القائمـة علـى أسـاس املـساواة بـني اجلنـسني ومبـادئ                    املتحدة املعين   

ــة  ــسان الدولي ــة، والكفــاءة، واالســتدامة،    . حقــوق اإلن ــة، والفعالي ــايري األمهي ــشمل هــذه املع وت
ــشمول،      ــشاركة، والـ ــار، واملـ ــسيق، واالبتكـ ــة، والتنـ ــرابط، والتغطيـ ــساق، والتـ ــر، واالتـ واألثـ

وســيتوىل مكتــب التقيــيم تــصميم تعريــف كــل   . والــتمكني، واملــساواةوالتحــول االجتمــاعي، 
معيــار مــن معــايري التقيــيم ليتماشــى مــع الواليــة والــدور الفريــدين هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة    

  .وسيضع توجيهات حمددة بشأن استخدام هذه املعايري
ــيم      - ٢٠ ركزيــة علــى  كــل مــن التقييمــات املؤســسية والالم   لويتوقــف اختيــار معــايري التقي

خصائص كـل تقيـيم وسيـسترشد هـذا االختيـار خبـصائص وسـياق التـدخل املعـين، فـضال عـن                       
  . احلاجة إىل التركيز على جماالت معينة من جماالت التحري

  
  ضمان نوعية التقييم وتنمية القدرة على إجرائه     

سني سيقوم مكتب التقييم بوضع وتعهـد آليـات لـضمان اجلـودة مـن أجـل مواصـلة حتـ           - ٢١
وتعزيــز نوعيــة ومــصداقية التقييمــات املؤســسية والالمركزيــة الــيت جتريهــا اهليئــة ومهمــة التقيــيم  

ــا ــة         . عموم ــه التوجيهي ــالتقييم، ومبادئ ــين ب ــق املع ــايري الفري ــد ومع ــن قواع ــام م ــستفيد النظ وسي
 األمـم   األخالقية املتعلقة بالتقييم، ومدونة الفريـق لقواعـد الـسلوك املتعلقـة بـالتقييم يف منظومـة                

  .املتحدة، ووثائق التوجيه اخلاصة بالفريق
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  : وتتضمن العناصر الرئيسية آلليات ضمان اجلودة ما يلي  - ٢٢
إرشادات وأدوات إلجراء وإدارة التقييمـات املؤسـسية والالمركزيـة املتعلقـة باملـساواة                •  

  بني اجلنسني واملراعية حلقوق املرأة
   التقييم اخلاصة هبيئة األمم املتحدة للمرأة معايري اجلودة لتقييم مجيع تقارير  •  
اســتعراض النظــراء لتقــارير وعمليــات التقيــيم املؤســسي والالمركــزي، ومهمــة التقيــيم   •  

  عموما
  تقييم التقييمات اليت جتريها هيئة األمم املتحدة للمرأة  •  
  .أفرقة لضمان جودة التقييم  •  
ي، سـيجري تعزيـز قـدرات هيئـة األمـم           ومن أجل حتسني نوعية التقييم بـشكل تراكمـ          - ٢٣

. املتحــدة للمــرأة يف جمــال التقيــيم علــى الــصعيد العــاملي وعلــى الــصعيدين اإلقليمــي والقطــري   
  . وستعزز اهليئة أيضا قدرات التقييم يف مجيع منظمات األمم املتحدة

مـم  وباإلضافة إىل ذلك، تشكل تنمية القدرات الوطنية عنصرا حموريا يف عمل هيئة األ              - ٢٤
ــع      . املتحــدة للمــرأة  ــصرا أساســيا يف مجي ــة بوصــفها عن ــة القــدرات الوطني ــة تنمي وســتدعم اهليئ

وسـيجري تعزيـز الـشراكات املتعلقـة مببـادرات تنميـة القـدرات              . عمليات التقييم اليت تقـوم هبـا      
م التقييمية بغية تدعيم قدرة احلكومات والرابطات والشبكات الوطنية واإلقليميـة املعنيـة بـالتقيي         

  .فيما يتعلق بالتقييمات املراعية للمنظور اجلنساين
وسيجري على الصعيدين املؤسـسي واإلقليمـي إقامـة شـراكة يف جمـال التقيـيم ووضـع                    - ٢٥

  .استراتيجية لتنمية القدرة على إجرائه
  

  ختطيط التقييم    
 تــضع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بــصورة ممنهجــة خططــا وميزانيــات للتقييمــات مــن    - ٢٦

خالل خطة نصف سنوية للتقييم املؤسـسي وخطـط المركزيـة نـصف سـنوية متكاملـة للرصـد                   
  .)١٠(والتقييم والبحث

، جيري لدى اختيار التقييمات املؤسسية والالمركزيـة        ١وعلى النحو املبني يف اجلدول        - ٢٧
يــيم النظــر يف مثانيــة بــارامترات رئيــسية علــى مــستويني لألولويــة، وذلــك لكفالــة أن يغطــي التق  

وسـيحدد ختطـيط التقيـيم      . اجملاالت الرئيسية لعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة وأدائهـا التنظيمـي          
__________ 

 .اخلطة االستراتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة  )١٠(  
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أولويات النتائج على املستوى االسـتراتيجي وسـيكون مـدفوعا ببـارامترات تتجـاوز االسـتثمار                
  .وقد يطلب اجمللس التنفيذي أيضا إجراء تقييم على أساس هذه البارامترات. الكبري احلجم

  
  ١اجلدول 

  البارامترات الثمانية لتحديد أولويات التقييمات    
  

سياسـية  اقتـصادية أو أولويـة    -  هل ميثـل موضـوع التقيـيم أولويـة اجتماعيـة     - أمهية املوضوع   - ١  األولوية األوىل
لوالية هيئة األمم املتحـدة للمـرأة ودورهـا؟ هـل يـشكل أولويـة رئيـسية للخطـة االسـتراتيجية أو                      

السنوية؟ هل يشكل أولوية جغرافيـة لـدى هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، علـى سـبيل                    خطة العمل   
  مستويات عدم املساواة بني اجلنسني وحالة املرأة يف البلد؟: املثال

متويليـة أو هيكليـة أو       هـل توجـد عوامـل سياسـية أو اقتـصادية أو            - املخاطر املقترنة بالتدخل    - ٢  
 حتقيق النتـائج أو تـستلزم تـوفر املزيـد مـن األدلـة مـن أجـل                   تنظيمية تشكل خماطرة كبرية بعدم    

  اختاذ اإلدارة للقرار؟
 هل يعد التدخل استثمارا كبري احلجم بالنسبة إىل حافظة اسـتثمارات  - كرب حجم االستثمار   - ٣  

  ؟)استثمار يزيد عن الثلث(املكتب عموما 
 هـل يطلـب أصـحاب املـصلحة حتديـدا إجـراء        - ساءلةمطالب أصحاب املصلحة املتعلقة باملـ       - ٤  األولوية الثانية

على سبيل املثال مـن خـالل شـروط حتـددها اجلهـات املاحنـة تتعلـق بترتيبـات التمويـل                 (التقييم  
  ؟ وهل ميكن تلبية املطالب من خالل تقييم مقرر بالفعل؟)املباشر والتمويل املشترك

ملعلومات الالزمة لتحديـد العوامـل املطلوبـة     هل سيقدم التقييم ا   - إمكانية التكرار أو التوسع     - ٥  
توسيع نطاقه؟ وهـل يـشكل التـدخل مـسعى جتريبيـا             لنجاح التدخل ومدى جدوى تكراره أو     

  أو مبادرة مبتكرة؟/و
 هـل   - إمكانية إجراء تقييم مشترك أو تقييم إلطار عمل األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة               - ٦  

أفرقة األمم املتحدة القطريـة،     ( املشترك مع شركاء آخرين      يطرح التقييم فرصة واضحة للتقييم    
أو لالندماج يف أحـد تقييمـات أطـر عمـل األمـم املتحـدة         ) واحلكومات الوطنية، وما إىل ذلك    

  للمساعدة اإلمنائية لتجنب االزدواجية وتعزيز التنسيق؟
  الشمولية

ــا  ( ــيجري تقييمهـ سـ
ــع التقييمــات   يف مجي

  )احملددة األولوية

 هــل يتــوفر لــدى املكتــب الــذي يــصدر عنــه التكليــف املــوارد املاليــة  -  تنفيــذ التقيــيمجــدوى  - ٧
والبشرية الالزمة إلجراء أو إدارة تقيـيم عـايل اجلـودة خـالل الفتـرة الزمنيـة املـشار إليهـا؟ هـل                       
تبلغ قابلية التدخل للتقييم درجة كبرية مبا يكفـي إلجـراء دراسـة متعمقـة ميكـن أن ختلـص إىل                     

   وتوصيات ودروس سليمة؟استنتاجات
 هل سيساعد التقييم يف سد فجوة معرفية ملحـة تتعلـق بتحقيـق املـساواة                - الفجوات املعرفية   - ٨  

  بني اجلنسني أو متكني املرأة؟
  .٢ويسترشد التخطيط للتقييمات املؤسسية والالمركزية بالشروط املبينة يف اجلدول   - ٢٨
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  ٢جلدول ا
  م املتحدة للمرأةشروط تقييمات هيئة األم    

  
  املكتب املسؤول  اهلدف  نوع التقييم  

ــيم االســـتراتيجية     /تقيـ
  السياسة

إجــراء تقيــيم واحــد علــى األقــل طــوال دورة حيــاة كــل خطــة  
  استراتيجية، وتقييمات إضافية حسب الوالية وتوفر املوارد

  مكتب التقييم

واحـــد علـــى األقـــل خـــالل دورة حيـــاة اخلطـــة  إجـــراء تقيـــيم  تقييم األداء املؤسسي
  )أ(االستراتيجية

  مكتب التقييم

إجـــراء تقيـــيم واحـــد علـــى األقـــل خـــالل دورة حيـــاة اخلطـــة    تقييم الدعم املعياري
  االستراتيجية

  مكتب التقييم

التقييمـــــات 
  املؤسسية

ــن          التقييم املواضيعي ــى كــل جمــال م ــل يركــز عل ــى األق ــيم واحــد عل إجــراء تقي
 )ب(الستراتيجية خالل دورة حياهتااجملاالت املواضيعية للخطة ا

  مكتب التقييم

تقييمـــات اجملموعـــات 
ــة ــيم /اإلقليميـــــ التقيـــــ
  املواضيعي

تقييم مواضيعي يف   /إجراء تقييم واحد على األقل للمجموعات     
ــاة اخلطــة     ــة اخلمــس خــالل دورة حي كــل مــن املنــاطق اإلقليمي

  االستراتيجية

و املكتــب اإلقليمــي أ 
  مكتب التقييم

التقيــــــــــــيم 
 املؤســـــــسي

 أو
 الالمركزي

تقيـــــــــيم املـــــــــستوى 
  )ج(القطري

إجـــراء تقيـــيم واحـــد علـــى املـــستوى القطـــري لكـــل برنـــامج   
لدورة حياة كل خطة؛ ينبغي تنسيق التقييم كي يتـواءم          /قطري

ــة أو       ــساعدة اإلمنائي ــم املتحــدة للم ــار عمــل األم ــيم إط ــع تقي م
  )د(يتكامل معه حيثما أمكن ذلك

مكتـــــب التقيـــــيم أو 
  املكتب اإلقليمي

ــيم حلافظــة املكتــب    تقييم الربامج ــة التقي ــة تغطي ، مــع إعطــاء )هـــ(ضــمان كفاي
 :األولوية لالستثمارات الكبرية احلجم، ويوصى بالقيام مبا يلي

املكتـــــب القطـــــري، 
ــي،   املكتــــب اإلقليمــ

  شعبة املقر

ــساوي قيمتــها أو تتجــاوز ثلــث         •     ــربامج الــيت ت تقيــيم ال
  إمجايل احلافظة 

  

ــساوي قيمتــها أو تتجــاوز ثلــث          ــاك بــرامج ت وإذا مل تكــن هن
  :حافظة املكتب، يوصى مبا يلي

لعــدة بــرامج ) بــشكل جتميعــي أو فــردي(إجــراء تقيــيم   •  
تساوي قيمتها جمتمعة ثلث إمجايل حافظة املكتب علـى         

   األقل

  

  ويوصى بإجراء تقييم أيضا  
ــسيني       •   ــصلحة الرئيـ ــحاب املـ ــزام ألصـ ــدور التـ ــد صـ عنـ

هات املاحنة، الـدول األعـضاء، اجلهـات املـستفيدة،           اجل(
  )وما إىل ذلك

  

 الالمركزي

جلميع املبـادرات التجريبيـة االسـتراتيجية املـصممة كـي             •    
   ميكن تكرارها وتوسيع نطاقها
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  املكتب املسؤول  اهلدف  نوع التقييم  

  :التواؤم مع التقييمات اليت جترى على الصعيد القطري    
سيجري ختطيط التقييمات النهائية وتقييمـات منتـصف          •  

 تتـــاح نتائجهـــا وتـــصلح لالســـتعانة هبـــا يف املـــدة حـــىت
التقييمــات الــيت جتــري علــى املــستوى القطــري، مبــا يف   

ــك تقييمــات   ــأُذل ــم املتحــدة للمــساعدة   رطُ  عمــل األم
  اإلمنائية

  

  
يـات  نظرا للفترة الزمنية الوجيزة اليت تغطيها خطـة االسـتراتيجية األوىل هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، سـيلزم حتديـد أولو                         )أ(  

  ).٢٧الفقرة (تقييم األداء التنظيمي والدعم املعياري وفقا لبارامترات التخطيط 
يتسىن إجراء تقييمات    من اخلطة االستراتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة، قد ال        ) ٢٠١٣-٢٠١٢(خالل الدورة األوىل      )ب(  

  .ج جممعةجلميع اجملاالت املواضيعية نظرا لعدم توفر الوقت الالزم إلعداد نتائ
  .تشمل التقييمات على املستوى القطري املكاتب املتعددة األقطار، اليت ستتحول يف النهاية إىل مكاتب قطرية  )ج(  
ــة االضــطالع بقــدر حمــدود مــن تقييمــات       )د(   ــيم أو املكاتــب اإلقليمي ــيم والســيتوىل مكتــب التقي ــة للتقي أو تقييمــات /قابلي

  .، بدءا بالبلدان اليت لديها تفويض كامل للسلطة٢٠١٣نوية خالل عام خطط العمل الس/للمذكرات االستراتيجية
  .ف حافظة استثمارات املكتب بأهنا جمموع مبلغ املوارد األساسية وغري األساسيةُتعرَّ  )هـ(  

    
وينبغي أال تقتصر خطط التقييم لدى هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى شـروط التقيـيم                     - ٢٩

  . اجة للتقييم وتوفرت القدرات الالزمة إلجرائهاملتقدمة إذا ثبت وجود ح
وســيجري إدمــاج ختــصيص املــوارد مــن أجــل تلبيــة شــروط التقيــيم هــذه ضــمن جممــل   - ٣٠

واملــستوى األدىن املوصــى بــه بالنــسبة لالســتثمار يف التقيــيم  . عمليــة التخطــيط ووضــع امليزانيــة
بغــي ختــصيص نــسبة إضــافية تتــراوح وين. امليزانيــة الربناجميــة/ يف املائــة مــن جممــوع اخلطــة٣ هــو
 يف املائة من إمجايل امليزانية الربناجمية من أجل الرصد، مبا يعكـس أمهيـة الرصـد    ١٠ و   ٣بني   ما

  .ليس فقط إلدارة الربامج، وإمنا أيضا للتقييم الفعال
  

  التقييمإدارة عمليات     
ن اجلــودة املعمــول هبــا، ات هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وفقــاً ملعــايري ضــما قييمــُتــدار ت  - ٣١

والُنظم الصادرة عن مكتب التقييم، مبا يكفل االستقاللية واجلـودة العاليـة واملـصداقية يف نتـائج                 
وجيب االلتزام، عند إجراء وإدارة التقييمـات       . وتوصيات التقييمات والدروس املستخلصة منها    

ه التقييمـات وإدارهتـا خيـضعان    املؤسسية والالمركزية، هبذه املعايري والُنظم، كمـا أن إجـراء هـذ       
  .الستعراضات اجلودة

  :التقييم ما يليعمليات بروتوكوالت إدارة وتشمل   - ٣٢
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مـا يتعلـق بعنـصري املـساواة بـني اجلنـسني             يف ذلك مبا   تقييمات للقابلية للتقييم،     إجراء  •  
  وحقوق املرأة يف هذا التدخل

 النساء والرجـال    خمتلفة من عات   جممو يشمل أصحاب املصلحة، مبا      بشأن حتليلإجراء    •  
  ممن هلم حقوق وعليهم واجبات يف آن معا

  قائمة على املشاركة بطريقة اإلطار املرجعي للتقييموضع   •  
أفرقة التقييم، بطريقة شفافة وقائمة على املنافسة وامتالكهم خلـربات          /استقدام املقيِّمني   •  

  ةكافية يف جمايل املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأ
 األفرقة   وإدارة شكيل ت يشمليف العملية، مبا     صحاب املصلحة أل  الشاملة شاركةامل كفالة  •  

  املرجعية املعنية بالتقييم اليت تضم نساء هلن حقوق وعليهن واجبات يف آن معاً
  منتجات التقييم املرحلي والنهائيضمان جودة لعمليات تقرير   •  
فالة وصول املعلومات إىل جمموعة واسـعة مـن      وضع خطط للنشر وتوفري املوارد هلا لك        •  

  أصحاب املصلحة
  .بالتشاور مع أصحاب املصلحةإعداد ردود وخطط عمل اإلدارة دعم   •  
ــوان        - ٣٣ ــت عنـــ ــرأة حتـــ ــدة للمـــ ــم املتحـــ ــة األمـــ ــن هيئـــ ــصادر عـــ ــدليل الـــ ــوفر الـــ   ويـــ
”A Manager’s Guide to Gender Equality and Human Rights Responsive Evaluation“ 
ــيم الــذي يراعــي املــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق اإلنــسان    دليــل( األدوات )  املــديرين إىل التقي

، بــــــدءاً مــــــن إعــــــدادها إىل إجرائهــــــا الالزمــــــة إلدارة مجيــــــع مراحــــــل عمليــــــة التقيــــــيم
 Integrating”  املعنونفريق األمم املتحدة املعين بالتقييمويشكل دليل . اـاستخدامه/اــومتابعته

Human Rights and Gender Equality in Evaluation: Towards UNEG Guidance“ )  دليـل
 فريـق األمـم املتحـدة        وفقـاً إلرشـادات    إدماج حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني يف التقيـيم        

  . األمم املتحدة للمرأة هيئةجلميع تقييماتمرجعاً رئيسياً أيضاً ) املعين بالتقييم
  

   املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة األداء يف جمايلاستخدام التقييم لتحسني    
 األداء التنظيمـي   لتحـسني خلـصة منـه   والـدروس املست  هتقيـيم وتوصـيات   ال  نتائج ستخدمُت  - ٣٤

 عزيــز وت، املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة وعلــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة يف جمــايل  
 يـوفر   ،شكل أكثـر حتديـداً    وبـ .  يف هـذين اجملـالني     ذيالتنفيـ العمل  املعياري و عمل  االتساق بني ال  

  :ملا يلي املدخالت الرئيسية التقييم
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ــة صــقل   )أ(   ــة الدولي ــة وضــع املــرأة ،اهليئــات احلكومي  للمعــايري املتعلقــة ، مثــل جلن
  ؛املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةب

ة دوره يف مـنح   الدور الرقايب للمجلس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأ دعم  )ب(  
  املوافقات؛ 

  : ما يليختطيط وتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم  )ج(  
ــة ا  ‘١’   ــدة  خطـــط هيئـ ــم املتحـ ــاهتلألمـ ــرأة وسياسـ ــتراتيجياهتالمـ ــا وبراجما واسـ  /هـ

  ها؛شاريعم
   والربامج القطرية املوحدة األداء؛ عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةأطر  ‘٢’  
الــــربامج املوضــــوعة علــــى نطــــاق منظومــــة  الــــسياسات وخطــــط العمــــل و  ‘٣’  

  املتحدة؛ األمم
  ة؛ والوطنية واإلقليميةالدوليوالسياسات واألهداف طط اخل  ‘٤’  
  تعزيز آليات التنسيق املعنية باملساواة بني اجلنسني على نطاق املنظومة؛  ‘٥’  
  ؛عمليات التقييم على نطاق املنظومة  ‘٦’  
  ملنظور اجلنساين؛وضع ُنهج ومنهجيات تقييم تراعي ا  ‘٧’  
  . مبادرات البحث وارفإدارة املع  ‘٨’  

من خالل قيام اإلدارة، بصورة إلزامية، بإعداد ردود وخطـط          التقييم   استخداميتيسر  و  - ٣٥
 يف غـضون سـتة أسـابيع مـن وضـع الـصيغة              ة، وذلك  املستقل اتميع التقييم عمل يف ما يتعلق جب    

مــات املــشتركة، توَضــع ردود اإلدارة وخطــط عملــها   وبالنــسبة للتقيي.النهائيــة لتقــارير التقيــيم
  .)١١(بشكل مشترك

ــستكملو  - ٣٦ ـــ هُت ــسياســ ــة وـــبنظــام للمــساءل ة ــــذه ال ــعة العاملي ـــ استخَتَتبُّ   دام التقييمــاتـ
)GATE system(ردود اإلدارة وخطـط  ة ــد حالــرصي ـــه مكتب التقييم املستقل فــ، يستعني ب

  .ا سنويعليهااجمللس التنفيذي و التنفيذي ملديرعملها ويف إطالع ا
وجيـري تـشجيعه    . مجيع املديرين واملـوظفني   وتقع مسؤولية استخدام التقييم على عاتق         - ٣٧

إدراجـه يف نظـام تقيـيم       و نظـام للحـوافز التنظيميـة        عـن طريـق    األمم املتحـدة للمـرأة        هيئة داخل
__________ 

خطـة  /ة أن ُتصدر ردا أحادي اجلانب يف احلاالت الـيت يتعـذر فيهـا إصـدار رد                ينبغي هليئة األمم املتحدة للمرأ      )١١(  
 .عمل مشتركني لإلدارة
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التنفيـذي أيـضاً مـسؤولية      لـس   عـاتق اجمل  وتقـع علـى     . واالستثمار يف تنمية قدرات التقيـيم      األداء
  .النظر يف نتائج التقييم واستخدامها يف أعماله

ويف إطــار األمــم ملنظومــة األمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل يــشجَّع اســتخدام املعلومــات   - ٣٨
 املتاحة اليت يوفرها التقييم يف مـا يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة مـن خـالل إقامـة                        

  .ابر معرفية للتقييمات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني منهدوتع
  

  ها ونشركشف عن املعلوماتال    
 وبإتاحـة مـا لـديها مـن معرفـة         املساءلة العامـة    بلمرأة التزامها   لاألمم املتحدة   ُتثبت هيئة     - ٣٩

 واإلطــار املرجعــي للتقيــيم املــستقل، والتقــارير  خطــط التقيــيم، مجيــعمــن خــالل الكــشف عــن
مركز موارد التقييم التـابع للهيئـة، وهـو جهـاز          خطط عمل اإلدارة، وذلك عرب      /نهائية وردود ال

  .مركزي قائم على شبكة اإلنترنت ومتاح للجمهور
املؤسسية واألجزاء التقييمية من خطط الرصـد والتقيـيم والبحـث     التقييم   طخطُتنشر  و  - ٤٠

وُينـشر اإلطـار املرجعـي للتقيـيم        . هـا الالمركزية يف غضون شـهر واحـد مـن تـاريخ املوافقـة علي             
وتقــاريره وردود وخطــط عمــل اإلدارة يف غــضون ســتة أســابيع مــن وضــع صــيغتها النهائيــة؛     

وُتتــاح . خطــط عمــل اإلدارة/ مــا خيــصها مـن ردود بـالتزامن مــع ة  التقيــيم النهائيــوُتتـاح تقــارير 
  . منتجات التقييم املعدة للنشر عقب وضعها يف صيغتها النهائية

وُتدرك هيئة األمم املتحدة للمرأة أن الكـشف عـن املعلومـات عـن طريـق نظـام مركـز             - ٤١
 إمكانيـة   كفالـة  ل وال استخدام املعلومات التقييمية،     عزيز لت موارد التقييم ال يكفي، يف حد ذاته،      

ا، توضـع اسـتراتيجيات للنـشر وتتـاح         لـذ و. الوصول إىل جمموعة واسعة من أصـحاب املـصلحة        
وتصمَّم هذه االستراتيجيات لتعزيز اسـتخدام      . ما يتعلق جبميع التقييمات املستقلة    املوارد هلا يف    

  :التقييم والترويج له عن طريق ما يلي
  خصوصية التصميمعرفية منتجات م إعداد  •  
بذل جهود إلزالة احلواجز القائمة أمام وصول فئات أساسية جـرى حتديـدها ممَّـن هلـم                   •  

  ا النساءحقوق وعليهم واجبات، وال سيم
  نشرللاستخدام أساليب مبتكرة   •  
ــة للمــساواة بــني اجلنــسني    إجــراء بــشأنوضــع مالحظــات منهجيــة    •   التقييمــات املراعي

  وحقوق املرأة
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  األدوار واملسؤوليات يف جمال التقييم    
 مببـادئ   تقيـد  ال  مـسؤولية   األمـم املتحـدة للمـرأة       يف هيئـة   تقع على عاتق مجيـع املـوظفني        - ٤٢

 التقيــيم املراعــي للمــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق املــرأة يف ســياق  اسة وتعزيــز ثقافــةهــذه الــسي
  . األدوار املنوطة هبم، سواء داخل اهليئة نفسها أو داخل منظومة األمم املتحدة األوسع

منظومــة األمــم وملــا كانــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة عنــصًرا حــديث العهــد داخــل     - ٤٣
فتــرة  هنــج تــدرجيي خــالل  إطــار يفاء هيكلــها اإلقليمــي تتــواىل حاليــافــإن عمليــة إنــشاملتحــدة، 

وتتجـــسد هـــذه العمليـــة يف مـــا ُيـــسند إىل التقييمـــات  . ٢٠١٣-٢٠١١اخلطـــة االســـتراتيجية 
  .املؤسسية والالمركزية من أدوار حمددة ومواطن خاصة للمساءلة

يم املؤسـسية والتقييمـات     بلَّغ عن خطـط التقيـ     يوسياسة التقييم   وسُيقر اجمللس التنفيذي      - ٤٤
ــة هبــا واملؤســسية  ــيم املؤســسية     . ردود اإلدارة املتعلق ــذ خطــط التقي ــة وتنفي ــى حال وســُيطلَع عل

عـده مكتـب    ُيالـذي    تقرير التقييم السنوي  والالمركزية وردود وخطط عمل اإلدارة من خالل        
ؤسسي علـى أسـاس      أيضاً أن حيدد جماالت للتقييم امل      جيوز للمجلس التنفيذي  و. التقييم املستقل 

املعايري الثمانيـة احملـددة يف الـسياسة، مبـا يف ذلـك التقييمـات املـشتركة مـع الوكـاالت األخـرى                       
  :سيقوم اجمللس مبا يلي، وبشكل أكثر حتديداً. لألمم املتحدة

  ة ومناقشة خطة التقييم املؤسسياستعراض  •  
 علــــى اإلدارة هــــاثار والنظــــر يف آؤســــسيةلتقييمــــات امللمناقــــشة النتــــائج الرئيــــسية   •  

  يئة األمم املتحدة للمرأةاالستراتيجية هل
 املنوطـة بـه يف      الرقابة واملوافقة مهام   التقييم عند ممارسة      وتوصيات  نتائج االطالع على   •  

  ما يتعلق بسياسات واستراتيجيات هيئة األمم املتحدة للمرأة
  . أفرقة عاملة خمصصة ملناقشة نتائج التقييمإنشاء  •  

ــشاركة يف      وباإل     ــذي امل ــس التنفي ــرادى أعــضاء اجملل ــك، جيــوز لف ضــافة إىل ذل
  . األفرقة املرجعية اخلاصة بتقييمات مؤسسية خمتارة

النظـــر يف نتـــائج األخـــرى ميكـــن للجنـــة وضـــع املـــرأة واهليئـــات احلكوميـــة الدوليـــة  و  - ٤٥
 دارهاعنــد إصــ ها منــخلــصة األمــم املتحــدة للمــرأة والــدروس املست ات هيئــةوتوصــيات تقييمــ

  .لسياساتل
املتحـدة للمـرأة وهـو       واملدير التنفيذي هو املسؤول عن النتائج اليت حتققها هيئـة األمـم             - ٤٦

ومنــه توجــد اإلدارة الــسياسية وتتــوفر البيئــة . املــدافع الرئيــسي عــن إجــراء التقيــيم داخــل اهليئــة
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يـيم عـن طريـق تعـيني        وهو مسؤول عن صون استقاللية مكتب التق      . املواتية لتعزيز ثقافة التقييم   
مدير تقيـيم كفـؤ وضـمان كفايـة مـوظفي املكتـب ومـوارده لالضـطالع بـدوره املتـصل                /رئيس

يتعلـق باملـساواة    مـا  املتحدة بتقييم وتنسيق التقييمـات علـى نطـاق املنظومـة يف         بقيام هيئة األمم  
لـى عاتقـه   وهو الـذي يوافـق علـى خطـة التقيـيم املؤسـسية، وتقـع ع        . بني اجلنسني ومتكني املرأة   

مـــسؤولية كفالـــة إعـــداد وتنفيـــذ ردود وخطـــط عمـــل اإلدارة املتـــصلة بالتقييمـــات املؤســـسية 
وهو املسؤول يف النهاية، من خـالل نـائيب املـدير التنفيـذي، عـن            . وتقدميها إىل اجمللس التنفيذي   

تنفيــذ مجيــع اخلطــط الالمركزيــة للرصــد والتقيــيم والبحــث، وعــن اســتخدام نتــائج وتوصــيات  
وعـالوة علـى ذلـك،      . يم والدروس املستخلصة منه من خالل ردود وخطـط عمـل اإلدارة           التقي

  .يتوىل املدير التنفيذي رئاسة جلنة التقييم
. ومكتب التقييم هو اجلهـة املـشرفة علـى مهمـة التقيـيم يف هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                - ٤٧

يكفــل لــه تــسيري عملــه   مبــاوهــو يتبــع املــدير التنفيــذي مباشــرة لــصون اســتقالليته عــن اإلدارة، 
  :وتقع على كاهله املسؤوليات الرئيسية التالية. حبيادية

  :إنشاء ُنظم فعالة للتقييم املؤسسي  )أ(  
  وضع سياسة واستراتيجية للتقييم وخطة العمل السنوية ملكتب التقييم؛  ‘١’  
ــستقلة        ‘٢’   ــسية م ــات مؤس ــراء تقييم ــسية وإج ــيم مؤس ــة تقي ــيقوم . وضــع خط س

د وضع خطة التقييم املستقلة، حمافظـا علـى اسـتقاللية عمليـة صـنع               املكتب عن 
اجمللــس التنفيــذي والبلــدان (القــرار فيــه، مبراعــاة مــصاحل جهــات معنيــة خمتلفــة 

  ؛)املتحدة للمرأة مثال املستفيدة من الربامج ومكاتب هيئة األمم
  وضع تقرير تقييم سنوي لتقدميه إىل اجمللس التنفيذي؛  ‘٣’  
  ائج التقييم االستراتيجي على اجمللس التنفيذي؛عرض نت  ‘٤’  
  تنبيه اإلدارة العليا إىل املسائل الناشئة عن التقييم؛  ‘٥’  
ذلـك لـضمان اجلـودة، والتخطـيط، والكـشف عـن             يف وضع ُنظم للتقييم، مبـا      ‘٦’  

  املعلومات، وردود وخطط عمل اإلدارة، وإدارة املعارف؛
   وضع منتجات معرفية تقييمية؛تعزيز استخدام التقييم من خالل  ‘٧’  
  :تعزيز ُنظم التقييم الالمركزية  )ب(  
وضع إرشـادات بـشأن التقيـيم تراعـي املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق املـرأة،                     ‘١’  

  يشمل معايري التقييم؛ مبا
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تعزيز نظم التقيـيم الالمركزيـة، وإجـراء تقييمـات اسـتراتيجية إقليميـة وتقـدمي                  ‘٢’  
   التقييم الالمركزي وإجرائه ومتابعته واستخدامه؛الدعم املباشر لتخطيط

  ؛ للتقييمإسداء املشورة التقنية يف ما يتعلق بقابلية الربامج  ‘٣’  
  ربات التقييم يف جمال املساواة بني اجلنسني؛خب قائمٍة وتعهدإعداد   ‘٤’  
قيـــادة التنـــسيق علـــى صـــعيد األمـــم املتحـــدة يف مـــا يتعلـــق بـــالتقييم املراعـــي    )ج(  
  :اجلنساين ورللمنظ

دعــم التنفيــذ واإلبــالغ يف مــا يتعلــق مبؤشــر تقيــيم خطــة العمــل علــى نطــاق       ‘١’  
   وتوفري الدعم التقين؛اإلرشاداتاملنظومة، من خالل وضع 

  قيادة فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم واملشاركة يف أنشطته؛  ‘٢’  
 علــى نطــاق املنظومــة ذةاملنفَّــاملــشتركة والتقييمــات  تعزيــز وقيــادة التقييمــات  ‘٣’  

  يتعلق باملساواة بني اجلنسني؛ ما يف
 تعزيـز املـساواة     بـالطرق اجملديـة يف    يتعلق   ما يفتعزيز االبتكار وإنتاج املعارف       )د(  

  :بني اجلنسني، وذلك ببناء قدرات التقييم على الصعيد الوطين
ة والقــدرات بنــاء قــدرات هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ومنظومــة األمــم املتحــد  ‘١’  

إجـراء تقييمـات مراعيـة للمـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق املـرأة،         على   ةالوطني
  من خالل دعم الرابطات املعنية بالتقييم والُنظم الوطنية للرصد والتقييم؛

  . مستودع للتقييمات يف ما يتعلق باملساواة بني اجلنسنيوتعهدإقامة   ‘٢’  
 التقييم، وتناط به سـلطة إبـالغ املـدير التنفيـذي     مدير كفؤ لقيادة مكتب/ويعيَّن رئيس   - ٤٨

وتقـع علـى عاتقـه، يف هنايـة         . بشكل مباشر وتقدمي تقرير التقيـيم الـسنوي إىل اجمللـس التنفيـذي            
املطاف، املسؤولية عن كفالة التزام املكتب مبعايري مهنية عاليـة عنـد تنفيـذ خطـة العمـل وخطـة          

.  عــن إدارة ميزانيــة املكتــب وتعــيني املــوظفني فيــهويتحمــل املــسؤولية أيــضا. التقيــيم املؤســسية
املتحـدة املعـين بـالتقييم     وجيب أن تتوافر فيه الكفاءات األساسـية اخلاصـة الـيت قـرر فريـق األمـم               

ضرورة توافرها يف املقيِّمني وأن يتقيد بقواعـد الفريـق ومعـايريه، ومببادئـه التوجيهيـة األخالقيـة                  
  .املتحدة عد السلوك املتعلقة بالتقييم يف منظومة األمماملتصلة بالتقييم، ومبدونته لقوا

مدير مكتب التقييم الدعم يف تنفيذ خطة عمـل املكتـب مـن أخـصائيني               /ويتلقى رئيس   - ٤٩
وحمللني يف جمال التقييم، وأخصائيني يف التقييم اإلقليمي، ومـساعدين يف جمـال التقيـيم، يتبعونـه      

املتحـدة املعـين بـالتقييم       ة اخلاصة الـيت قـرر فريـق األمـم         مباشرة وتتوافر فيهم الكفاءات األساسي    
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ضرورة توافرها يف املقيِّمني، ويتقيـدون بقواعـد الفريـق ومعـايريه ومبادئـه التوجيهيـة األخالقيـة                  
  .ومدونته اخلاصة بقواعد السلوك

ــيم اإلقليمــي العــاملون يف املكاتــب  ـخــصائيأوعلــى وجــه اخلــصوص، ســُيجري    - ٥٠ و التقي
 تقييمــات ال مركزيـة اســتراتيجية ويـديروهنا علــى الـصعيدين اإلقليمــي والقطـري، ممــا     اإلقليميـة 

ــات  ــزز اســتقاللية العملي ــيم      . يع ــني ُنظــم التقي ــضافرا ب ــر ت ــادل أكث ــضا لتب وســيتيحون اجملــال أي
املؤسسية والالمركزية، بدعمهم لتنفيذ سياسات واستراتيجيات التقييم يف مناطقهم عن طريـق            

، فـضال عـن ذلـك، تنميـة قـدرات املـوظفني يف هيئـة                وسـيدعمون . إقليميـة وضع اسـتراتيجيات    
املتحـدة   املتحدة للمـرأة هبـدف إدارة التقييمـات الالمركزيـة وتقييمـات أطـر عمـل األمـم              األمم

  .اجلنسني للمساعدة اإلمنائية والعمليات األخرى للتقييم املشترك من منظور املساواة بني
أعضاء من فريق اإلدارة العليا ومديرين إقليميني وخرباء تقيـيم          وتتألف جلنة التقييم من       - ٥١

وتعمـل اللجنـة كمنتـدى استـشاري     . خارجيني كبار من وكاالت شقيقة تابعـة لألمـم املتحـدة       
يستعني به املدير التنفيذي ومكتب التقييم لكفالة استقاللية ونوعية مهمة التقييم بدرجة أكـرب،              

وجتتمع جلنة التقييم مرتني يف الـسنة       . ئة األمم املتحدة للمرأة   وتعزيز استخدام مجيع تقييمات هي    
السـتعراض خطــة التقيــيم املؤســسية، وتقــارير التقيــيم املؤســسي، وردود وخطــط عمــل اإلدارة  
ذات الصلة، وتقرير التقيـيم الـسنوي املقـدم إىل اجمللـس التنفيـذي، وللنظـر يف أي مـسألة هامـة                       

  .للجنة ختطيط وتنفيذ التقييمات الالمركزيةكما تراقب ا. أخرى تتعلق بالتقييم
 املــدير التنفيــذي، ومــديرو الــشعب، واملــديرون      ابــ ئنا(موظفــو اإلدارة العليــا   يــدعم   - ٥٢

 استخدام مجيع التقييمات داخل هيئة األمم املتحدة للمـرأة          -) اإلقليميون، واملمثلون القطريون  
الفعاليـة  متـام  يكفل  جراء التقييم املركزي مبا   ويكفلون إتاحة القدرات املالية والبشرية الكافية إل      

وتقــع علــى عــاتقهم مــسؤولية هتيئــة بيئــة مواتيــة لتعزيــز ثقافــة  . التقيــيميف أداء مهمــة والكفــاءة 
وهـم يـوفرون العوامـل واملـوارد الالزمـة لكفالـة قابليـة              . التقييم يف اجملال اخلاضع الختـصاصهم     

تقـع علـى    و. عية ورصدها، وُنظم اإلبـالغ والتوثيـق      ذلك تصميم النو   يف ، مبا  للتقييم التدخالت
 اســتخدام االســتنتاجات والتوصــيات والــدروس املستخلــصة مــن   مــسؤولية يف النهايــة عــاتقهم

التقييمات الـيت يـتم إجراؤهـا بتكليـف مـن املكاتـب الـيت يعملـون فيهـا، ومـن سـائر التقييمـات               
ض حتـسني األداء باعتبـاره عنـصراً        وسـيدَرج اسـتخدام التقيـيم ألغـرا       . املؤسسية أو ذات الـصلة    

  :وعلى حنو أكثر حتديداً. رئيسياً يف تقييمات أداء كبار املديرين
تعيِّن اإلدارة العليا منسقني للرصد والتقيـيم ومـديرين معنـيني مبهـام التقيـيم قبـل بـدء                   س  •  

  مرحلة التحضري جلميع التقييمات الالمركزية
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تنفيذ ورصد ردود وخطط عمل اإلدارة، املتعلقـة        تتوىل اإلدارة العليا مسؤولية وضع و       •  
بالتقييمات الالمركزية اليت جتري بتكليف من مكاتـب هـذه اإلدارة العليـا، إضـافة إىل                
اضطالعها مبسؤولية اإلبالغ عـن حالـة هـذه الـردود وخطـط العمـل مـن خـالل نظـام                     

  استخدام التقييماتوَتَتبُّع املساءلة العاملية 
ــديرون اإل   •   ــضطلع امل ــايب يف  ي ــدور رق ــون ب ــة يف     قليمي ــات الالمركزي ــق بالتقييم ــا يتعل م

مناطقهم، وتقع على عاتقهم مسؤولية كفالة عدد كاف من املوظفني والكفاءات مـن             
ذلك االسـتقدام اإللزامـي ألخـصائيني يف جمـايل الرصـد          يف أجل تأدية أدوار التقييم، مبا    

  تعيني منسقني يف هذين اجملالني والتقييم أو
افـــق شـــعبة الـــربامج علـــى خطـــط الرصـــد والتقيـــيم والبحـــث الالمركزيـــة وتـــدعم  تو  •  

التقييمــات الالمركزيــة مــن خــالل ضــمان قابليــة الــربامج للتقيــيم، وذلــك بتخــصيص    
مــا يتعلــق بوضــع نظريــات التغــيري، وأطــر  املــوارد املناســبة والــدعم الــتقين والتوجيــه يف

  .ناجميرصد األداء وتنفيذها، وإنشاء ُنظم للتوثيق الرب
ــيم وإدارة التقييمــات،      - ٥٣ ــذ خطــط التقي ــوموســعياً إىل تنفي ــسقو الرصــد  / أخــصائيويق من

 بتنسيق ودعم مجيـع األعمـال املتـصلة بـالتقييم الـيت يقـوم هبـا املكتـب الربنـاجمي وبنـشر                    والتقييم
وباإلضــافة إىل ذلــك، يتــوىل . هبــدف تعزيــز االمتثــال لــسياسة التقيــيم معلومــات عنــها، وذلــك 

دارة عمليــات التقيــيم الفرديــة، مبــا يف ذلــك كفالــة إ جممــل مهــام التقيــيم مــسؤولية دعــمرو مــدي
  .املشاركة الشاملة ألصحاب املصلحة

ــة      ســو  - ٥٤ ــع العقــود الفردي ــشمل مجي ــشتريات أن ت ــسم امل ــشرية وق ــوارد الب ــسم امل يكفل ق
تقييم يف  ك املتعلقـة بـال     الـسلو  املؤسسية مع املقيِّمني اخلارجيني نسخاً موقعة من مدونة قواعد         أو

  .فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم اليت وضعها منظومة األمم املتحدة
ــام للحــوافز           - ٥٥ ــن خــالل نظ ــاله م ــا أع ــشار إليه ــسؤوليات امل ــز األدوار وامل ــيتم تعزي وس

وإدراجها يف خطط العمل الفردية وخطط عمـل املكاتـب، واعتمادهـا رمسيـاً عـن طريـق نظـام                    
  .اءتقييم األد

  
  التقييم اخلارجي    

وسـُيجري اسـتعراض    . ٢٠١٥سينفَّذ استعراض خارجي لتنفيذ سياسة التقييم يف عـام            - ٥٦
  .استعراض السياسةيف د به سترَش ُي لكي٢٠١٤يف عام ملهمة التقييم بواسطة جهات مناظرة 

عتبـار  ، أخـذاً يف اال  وميكن ملكتب خدمات الرقابة الداخلية ووحـدة التفتـيش املـشتركة            - ٥٧
  .  إجراء التقييم املستقل اخلارجي هليئة األمم املتحدة للمرأةوالية كل منهما،
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  املرفق
هيئة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني         ذي جيري يف    لتقييم ال أنواع ا     

  )أ(ومتكني املرأة
  

  :هيئة األمم املتحدة للمرأة الذي جيري يف هناك نوعان رئيسيان من التقييم  
وهي تقييمات مستقلة ُيجريها مكتب التقييم املستقل بـدعم مـن           التقييمات املؤسسية،     •  

علـى مـستوى    تقييم املـسائل ذات األمهيـة االسـتراتيجية         وُتستخدم ل . مقيِّمني خارجيني 
  بـني األعمـال  التنظيمـي، واالتـساق  اهليئة ككل، وفيمـا يتعلـق بفعاليـة التنميـة، واألداء            

  ؛والتنفيذية ةاملعياري
الـيت ُيجريهـا مقيِّمـون خـارجيون مـستقلون وتـديرها املكاتـب               ،التقييمات الالمركزيـة    •  

لتشاور الكامل أو بالشراكة مـع أصـحاب املـصلحة الـوطنيني            وُيضطلع هبا با  . الربناجمية
وُتستخدم لتقيـيم املـسائل ذات األمهيـة علـى      . ووكاالت األمم املتحدة، قدر املستطاع    

وهـي تـشكل    . حتقيق نتـائج  الرامية إىل   املستوى الربناجمي، وهلا دور أساسي يف اإلدارة        
عمل األمـم املتحـدة للمـساعدة        أُطرمدخالت رئيسية للتقييمات املؤسسية ولتقييمات      

  . اإلمنائية
  :وجيري التقييم على املستويات التالية  

 اسـتراتيجية أو    - أو لالمتثـال لــ    /و -وهـو تقيـيم لتنفيـذ       الـسياسة،   /تقييم االستراتيجية   •  
وحيلل هذا التقييم تـصميم واتـساق جمموعـة مـن الـربامج يف إطـار معـني            . سياسة معينة 
  يل؛ الطوملدىوأثرها على ا

وهو تقييم للعمل الذي تنفذه هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة دعمـاً              تقييم الدعم املعياري،      •  
لوضــع القواعــد واملعــايري يف االتفاقيــات واإلعالنــات والقــرارات واألطــر التنظيميـــة        
واالتفاقـات واملبــادئ التوجيهيــة ومـدونات قواعــد املمارســات وسـائر صــكوك حتديــد    

ويــشمل العمــل املعيــاري . عيد العــاملي واإلقليمــي والــوطينالــصكــل مــن املعــايري علــى 
ــا يف        ــسياسايت، أي إدماجه ــصعيد ال ــى ال ــصكوك عل ــذ هــذه ال ــضاً دعــم تنفي ــة أي للهيئ

  التشريعات والسياسات وخطط التنمية، ودعم تنفيذها على الصعيد الربناجمي؛

 
  

وسيجري شرحها بالكامـل وإدراجهـا      . هناك أنواع إضافية من التقييمات ميكن هليئة األمم املتحدة إجراؤها           )أ(  
 .يف التوجيهات اليت سُيعدها مكتب التقييم التابع للهيئة
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ا بكفـاءة مـن أجـل       وهـو تقيـيم لقـدرة اهليئـة علـى إدارة أصـوهل            تقييم األداء التنظيمـي،       •  
وينطــوي هــذا التقيــيم علــى دراســة  . حتقيــق النتــائج، ولقــدرهتا علــى االبتكــار والتغــيري 

  عمليات اختاذ القرار يف اهليئة وهياكلها التنظيمية وقدراهتا املؤسسية؛
وحيلــل بــرامج متعــددة تتنــاول . وهــو تقيــيم جملــال عمــل مواضــيعيالتقيــيم املواضــيعي،   •  

 يف جمـال حمـدد، والتوصـل إىل فهـم أفـضل              اجملمعـة  جل فهم النتائج  موضوعاً معيناً من أ   
وميكـن إجـراؤه    . للفرص والتحديات والفجوات القائمة على صعيدي الربجمة والنتـائج        

  على الصعيد العاملي أو اإلقليمي أو القطري؛
وينطـوي  .  وهو تقيـيم لعمـل اهليئـة علـى الـصعيد اإلقليمـي             العنقودي،/التقييم اإلقليمي   •  

ى تقييم إسهامات هيئة األمم املتحدة للمرأة يف النتـائج احملققـة يف منطقـة معينـة مـن                عل
منطقة مـا يف مـا يتعلـق بربنـامج حمـدد، أو التركيـز               يف أحناء   خالل حتليل برامج متعددة     

أخرى، مثـل تنميـة القـدرات واالبتكـار واالسـتراتيجيات القائمـة             برناجمية  على عناصر   
  حملققة على الصعيد اإلقليمي؛على الشراكة والنتائج ا

 إلسهام هيئة األمم املتحدة للمـرأة يف حتقيـق النتـائج            نهجوهو تقييم مم  التقييم القطري،     •  
ويركز علـى جمموعـة مـن    . اإلمنائية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني على الصعيد القطري  

  لبلد؛التدخالت وعلى جناحها العام يف النهوض باملساواة بني اجلنسني يف ا
  .وهو تقييم لربنامج فردي هليئة األمم املتحدة للمرأة ولنتائجهتقييم الربنامج،   •  

  :وميكن أن جيري تقييم التدخل على أي مستوى يف مراحل زمنية خمتلفة  
 تساعد على حتديد ما إذا كان التدخل قـابالً          ممنهجةوهو عملية   لتقييم،  لقابلية  التقييم    •  

لتقيــيم مــا يــربره، ومــا إذا كــان إجــراؤه ممكنــاً وقــابالً لتــوفري    للتقيــيم، ومــا إذا كــان ل 
والغــرض منــه لــيس فقــط حتديــد مــا إذا كــان ينبغــي إجــراء التقيــيم   . معلومــات مفيــدة

  . مجيع الشروط الالزمة إلجراء التقييمعلى حنو يهيئال، وإمنا أيضاً إعداد الربنامج  أو
ــاةةيف منتــصف دورالــذي جيــري  ،تقيــيم منتــصف املــدة   •    التــدخل، ويتنــاول طــور   حي

وميكـن أن يـوفر أيـضاً       . التكوين بـشكل رئيـسي، مـع التركيـز علـى العمليـة حبـد ذاهتـا                
وهـو مفيـد باعتبـاره دراسـة     . إشارة مبكرة بشأن حتقيق النتائج على صعيد املخرجـات    

ــه إجــراء          ــدة إن كــان اهلــدف من ــصف امل ــن اســتعراض منت ــصداقية م ــاً وم ــر تعمق أكث
  .تدخلتعديالت على ال
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ــهائي،    •   ــيم الن ــة دورة التقي ــتم إجــراؤه يف هناي ــاةوي ــدخل حي ويكــون عــادة مــوجزاً  .  الت
بطبيعته، ويركز على تقيـيم النتـائج علـى صـعيد املخرجـات، لكـن التقييمـات النهائيـة                   

  .تشمل أيضاً الدروس املستخلصة من تنفيذ التدخل
رير التقيـيم املكتملـة الـيت أعـدها     مقـيِّم لواحـد أو أكثـر مـن تقـا          وُيجريـه    ،لتقيـيم اتقييم    •  

وُيستخدم بشكل رئيـسي لتقيـيم النوعيـة العامـة للتقيـيم مبقارنتـه مـع         . مقيِّمون آخرون 
تحليل فـوقي ميـزج بـني معلومـات      وميكن أن ُيقرن ب   . قواعد أو معايري معينة معمول هبا     

  .متييزهاالستبانة أمناط واجتاهات ميكن من عدد من التقييمات مستمدة 
املـساواة بـني    بـشأن   جع هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضاً إجراء تقييمـات مـشتركة            وتش  

  : وتقود عددا من تلك التقييماتاجلنسني ومتكني املرأة
وهو تقييم يصدر به تكليف مـشترك مـن جانـب هيئـة األمـم املتحـدة                  التقييم املشترك،   •  

، ويكـون فيـه لكـل    ما بينهللمرأة ومؤسسة أخرى على األقل، وخيضع إلدارة مشتركة     
وكــثرياً مــا يــتم إجــراء التقييمــات  . مؤســسة ســلطة اختــاذ القــرار بــشأن عمليــة التقيــيم 

 أُطـر لتقييمـات املـشتركة تقييمـات       لومن األمثلـة الرئيـسية      . املشتركة للربامج املشتركة  
  .“توحيد األداء”مبادرات عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وتقييمات 
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	5 - يجرى التقييم في هيئة الأمم المتحدة للمرأة لثلاثة أغراض رئيسية تتسم بنفس القدر من الأهمية وتدعم مجتمعة تحقيق النتائج عموما. فهو أولا وسيلة لإثبات الخضوع للمساءلة أمام أصحاب المصلحة، بما في ذلك النساء اللائي لهن حقوق وعليهن واجبات، عن الإدارة الرامية إلى تحقيق نتائج (مثلا في سياق مجالس الإدارة، والحكومات المانحة والشريكة، ووكالات الأمم المتحدة الشقيقة، والجهات المستفيدة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أنحاء العالم). وثانيا يوفر أدلة تتسم بالمصداقية والموثوقية لاتخاذ القرارات بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بغرض تحسين النتائج. وثالثا، يسهم بدروس مستفادة هامة بشأن الأعمال المعيارية والتنفيذية والتنسيقية في مجالات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في قاعدة المعارف الموجودة، بما في ذلك المعارف المتعلقة بكيفية تحقيق المزيد من الاتساق بين الأعمال المعيارية والتنفيذية في تلك المجالات.
	6 - وتؤيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة ما وضعه فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم من تعريف للتقييم()، لكنها تُدرج فيه بشكل مباشر مبادئ المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وتمكين المرأة(). ويُعرَّف التقييم في الهيئة بأنه عملية تقدير، منهجية وغير متحيزة قدر الإمكان، توفر معلومات تتسم بالمصداقية والموثوقية وتستند إلى الأدلة عن مدى إحراز تدخل ما للتقدم (أو عدم إحرازه)() صوب تحقيق النتائج المقصودة و/أو غير المقصودة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وباعتبار التقييم عملية في حد ذاته، فإنه وسيلة أيضا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال دمج الأبعاد الجنسانية والمتعلقة بحقوق المرأة في نُهُج التقييم وأساليبه وعملياته واستخدامه. وبناء على ذلك، لا يقتصر التقييم على كونه عاملا هاما من عوامل التغيير الإيجابي صوب تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بل إن الطريقة التي تجرى بها عملية التقييم نفسها تؤدي إلى تمكين أصحاب المصلحة المعنيين.
	7 - وعلى وجه التخصيص، فإن التقييمات المراعية لمسائل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة تقدِّر ما إذا كانت التدخلات قد:
	(أ) استرشدت بالأطر المعيارية الدولية (والوطنية والإقليمية) ذات الصلة بين الجنسين وحقوق المرأة، والولايات على نطاق منظومة الأمم المتحدة، والأهداف التنظيمية؛
	(ب) حللت وعالجت الهياكل التي تسهم في أوجه عدم المساواة التي يعاني منها النساء والرجال والفتيات والفتيان، لا سيما من يعانون منهم من أشكال متعددة من التهميش؛
	(ج) أدت إلى زيادة المشاركة وعدم الإقصاء إلى أقصى حد (فيما يتعلق بمن لهم حقوق وعليهم واجبات)، في ما يقومون به من عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ واتخاذ القرار؛
	(د) تحينت الفرص لتحقيق نتائج مستدامة من خلال تمكين المرأة وفئات ذوي الحقوق والواجبات وبناء قدراتهم؛
	(هـ) أسهمت في تحقيق الأهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل (أو لم تسهم في ذلك) من خلال فحص سلسلة النتائج والعمليات والعوامل الظرفية السببية، باستخدام تحليل جنساني وقائم على الحقوق.
	8 - ويتصل التقييم بأربع مهام رقابية وتنظيمية أخرى من بين المهام المضطلع بها في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لكنه مستقل عنها:
	(أ) المراجعة - وهي تعنى بتقدير مدى كفاية ضوابط الإدارة لكفالة استخدام الموارد باقتصاد وكفاءة؛ وصون الأصول؛ وموثوقية المعلومات المالية وغيرها من المعلومات؛ والتقيد بالأنظمة والقواعد والسياسات المقررة؛ وفعالية إدارة المخاطر؛ وكفاية هياكل المنظمة ونظمها وعملياتها. وتركز المراجعة أساسا على الامتثال، بينما يركز التقييم على تحقيق النتائج وتعزيز فهم أساليب العمل الناجحة وسبب نجاحها والسبيل إلى ذلك. ويمكن أن يستعان في التقييمات بمعلومات عن كفاءة البرامج تستمد من عمليات المراجعة؛
	(ب) الرصد - وهو عبارة عن مهمة الإدارة البرنامجية المستمرة التي تهدف إلى توفير معلومات بانتظام عن مدى تحقيق النتائج المرجوة وتوفير مؤشرات مبكرة عما أحرز (أو لم يحرز) من تقدم في تحقيق تلك النتائج. وهو عادة ما يسوى بالإبلاغ، حيث يشكل إحدى الوسائل الرئيسية لجمع المعلومات. وبينما يعنى الرصد أساسا بمدى سلامة تنفيذ برنامج من البرامج، فإن التقييم يعنى أيضا بمدى صحة ما يتخذ من إجراءات في إطار ذلك البرنامج، وبسبب وكيفية تحقيق النتائج المقصودة وغير المقصودة، وما إذا كانت هناك سبل أفضل لتحقيق النتائج المرجوة، وما إذا كانت النتائج المحققة مستدامة؛
	(ج) إدارة المعارف - وهي عبارة عن العملية المنهجية والمتكاملة لإيجاد الموارد المعرفية وتحليلها وتخزينها ونشرها. وتمثل نتائج التقييم والدروس والمستفادة إسهامات في التعلم المؤسسي، وبالتالي فإنها تصب في نظم إدارة المعارف؛
	(د) البحوث الاجتماعية - وهي عبارة عن تحليل منهجي ومعمق للظواهر الاجتماعية، يراد بها تحديدا توليد معارف عملية أو الإسهام فيها. وبينما يستعين التقييم بأساليب العلوم الاجتماعية التقليدية لجمع البيانات وتحليلها، ويمكنه الإسهام في المعرفة، يتمثل هدفه الرئيسي في دعم الإدارة بالإسهام في المساءلة المؤسسية وفي عملية اتخاذ القرارات والتعلم. وتشكل البحوث الاجتماعية في كثير من الأحيان مصدرا رئيسيا للمعلومات المستخدمة في إجراء التقييمات.
	المبادئ والمعايير التوجيهية للتقييم

	9 - يُسترشد بعدد من المبادئ في تخطيط التقييم وإجرائه ومتابعته، وهو ما يكفل إجمالا انعكاس ما يلي من خلال عمليات التقييم كافة: (أ) الولايات المعيارية والتنفيذية والتنسيقية العامة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بوصفها كيانا داخل منظومة الأمم المتحدة، و (ب) التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإجراء تقييم مراعٍ لمسائل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، و (ج) التواؤم مع قواعد ومعايير فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، والمبادئ التوجيهية الأخلاقية للتقييم التي وضعها الفريق المذكور، ودليل ”إدماج حقوق الإنسان المساواة بين الجنسين في التقييم وفقا لإرشادات فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم“.
	وينبغي للتقييم الذي يجرى في هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن يتقيد بالمبادئ التالية:
	(أ) الأخذ بزمام الأمور والقيادة على الصعيد الوطني - ينبغي أن يجرى التقييم بمبادرة من البلدان. وينبغي أن يخطط له وأن ينفذ لضمان أخذ مَن لهم حقوق وعليهم واجبات بزمام عمليات التقييم وقيادتهم لها على الصعيد الوطني. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي للتقييم أن يدعم تنمية القدرة على إجراء تقييمات مراعية لمسائل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة؛
	(ب) التنسيق والاتساق في منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة - ينبغي إجراء التقييمات على نطاق المنظومة وبالاشتراك مع وكالات الأمم المتحدة الشقيقة، كلما كان ذلك ممكنا، كوسيلة لتعزيز التنسيق والاتساق فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وينبغي للتقييمات أن تقيِّم بصورة ممنهجة كيفية تحسين التنسيق والاتساق فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالأعمال المعيارية والتنفيذية في هذين المجالين؛
	(ج) الابتكار - ينبغي أن تسعى التقييمات إلى تحديد وتوضيح الابتكارات في ما تضطلع به هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أعمال فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وينبغي لها أيضا تطبيق نُهُج وأساليب مبتكرة للتقييم يمكنها أن تقف على نحو أتم على ما تتسم به علمية تحقيق النتائج في هذين المجالين من تعقيد ومن طول أجل؛
	(د) عدالة علاقات القوة بين الجنسين والتمكين - ينبغي إجراء التقييمات في ظل فهم القوة الظرفية والعلاقات بين الجنسين وينبغي لهذه العملية أن تسعى إلى تمكين المرأة والفئات المحرومة؛
	(هـ) المشاركة والاندماج - ينبغي لعمليات التقييم أن تضمن مشاركة أصحاب المصلحة على نحو هام وشامل في آن واحد، بالنظر إلى موضوع التقييم قيد النظر. وعلى وجه الخصوص، ينبغي إجراء تحليل أصحاب المصلحة وتخطيطه بحيث يراعي الوقت والموارد الإضافيين اللازمين لإتاحة مشاركة كل الفئات المعنية، ولا سيما النساء اللاتي يواجهن عراقيل تحول دون مشاركتهن؛
	(و) الاستقلال والنزاهة - ينبغي أن تجرى مهمة التقييم على نحو مستقل عن المهام الإدارية الأخرى للتأكد من أنها ذات مصداقية وبمنأى عن أي تأثير لا مبرر له، ومن أنها تؤدي إلى إعداد تقارير محايدة وشفافة. وينبغي للقائمين بالتقييم أن يتحلوا بالحياد وأن يكونوا في مأمن من أي تنازع للمصالح أو من أي تحيز. وينبغي أن يكون لهم الحق الكامل في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمواضيع التي يقيِّمونها وأن تكون لهم حرية التعبير عن آرائهم؛
	(ز) الشفافية - ينبغي أن تجرى التقييمات على نحو يتسم بالشفافية ويقوم على التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. وينبغي أن تتاح للعموم خطط التقييم وإطاره المرجعي وتقاريره لتعزيز شفافية هيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما يتعلق بالكفاءة والالتزام بالإدارة الرامية إلى تحقيق نتائج؛
	(ح) الجودة والمصداقية - ينبغي أن تجرى التقييمات بطريقة ممنهجة()، بتطبيق نُهُج وأساليب سليمة كفيلة بضمان جودة ومصداقية ما يتولد عنها من نتائج وتوصيات وما يستفاد من دروس. وينبغي أن تكون التقارير كاملة ومتوازنة. وستوفر آلية لضمان الجودة دعما للمقيِّمين ومديري التقييم في هذا الصدد؛
	(ط) مقصودية التقييم واستخدامه - يدل التخطيط للتقييمات على وجود نية واضحة فيما يتعلق بغرض واستخدام النتائج لتحسين عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة أو منظومة الأمم المتحدة في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، و/أو يساهم في المعارف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، و/أو يساهم في العمليات الأوسع لمنظومة الأمم المتحدة. وهذا يتطلب حسن توقيت التقييمات، فضلاً عن خطط نشر التقييم، وردود الإدارة، وخطط العمل التي تعكس القصد الأصلي؛
	(ي) الأخلاقيات - ينبغي للمقيِّمين أن يتحلوا بالنزاهة الشخصية والمهنية وأن يتقيدوا بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية للتقييم المعتمدة من فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم وبمدونة الفريق لقواعد السلوك المتعلقة بالتقييم في منظومة الأمم المتحدة، لكفالة احترام حقوق الأفراد المشتركين في التقييم(). ويجب على المقيِّمين أن يتصرفوا على نحو يراعي الحساسيات الثقافية وأن يولوا اهتماما خاصا للبروتوكولات والقواعد والتوصيات التي قد تكون ذات صلة بطريقة تعاملهم مع النساء().
	تنسيق هيئة الأمم المتحدة للمرأة للتقييم الذي يجري على نطاق منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

	10 - جاء إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة وولايتها بمثابة استجابة مباشرة من الدول الأعضاء في سياق دعمها لخطة إصلاح الأمم المتحدة لتحقيق الاتساق على نطاق المنظومة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتعالج الولاية الثغرات التي تم تحديدها على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك عدم كفاية التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة، وعدم كفاية الاتساق بين الأعمال المعيارية والتنفيذية، والافتقار إلى المساءلة والسلطة. ولاحظ الاستعراض الشامل لآلية التقييم المستقل على نطاق المنظومة() أيضا عدم وجود إطار لإدماج المساواة بين الجنسين في عمليات التقييم على نطاق المنظومة، وتوقع أن تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بنشاط على تعزيز إدماج المساواة بين الجنسين في التقييم الذي يجرى على نطاق المنظومة.
	11 - ومن ثم فإن لهيئة الأمم المتحدة للمرأة دورا أساسيا في دعم تقييم التقدم المحرز في الوفاء بالتزامات منظومة الأمم المتحدة إزاء المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وخاصة تنفيذ سياسة مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق الموضوعة على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وخطة العمل المرتبطة بها الموضوعة على نطاق المنظومة(). وسوف تدعم الهيئة الامتثال لمؤشر أداء خطة العمل المتعلق بالتقييم المراعي للمنظور الجنساني والإبلاغ عن هذا المؤشر.
	12 - وستعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز الاتساق والتنسيق والمساءلة في منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك من خلال التقييم المضطلع به على نطاق المنظومة والتقييم المشترك، عن طريق القيام بما يلي:
	• الإسهام بفعالية في الفريق المعني بالتقييم وأفرقة التقييم الإقليمية والقطرية
	• تعزيز المبادرات المشتركة المتعلقة بتقييم المساواة بين الجنسين والمساءلة على نطاق المنظومة على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقطري
	• دعم القدرة على إجراء تقييمات مراعية للمنظور الجنساني داخل منظومة الأمم المتحدة
	• بناء المعرفة القائمة على الأدلة بشأن المساواة بين الجنسين.
	13 - وعلى نحو أكثر تحديدا، سيجري على الصعيد العالمي استخدام التقييم المنفَّذ على نطاق المنظومة للتصدي للثغرات في المساءلة التي تم تحديدها فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في منظومة الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، ستعزز المكاتب الإقليمية والقطرية التنسيق في مجالات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة داخل منظومة الأمم المتحدة من خلال المشاركة في التقييم المشترك، وفي تقييمات أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وتقييمات مبادرات ”توحيد الأداء“ وأي عملية تقييم ذات صلة على نطاق المنظومة، تتم على الصعيد الإقليمي أو القطري.
	تقييمات هيئة الأمم المتحدة للمرأة()

	14 - تقيس التقييمات الأعمال التنفيذية التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقطري؛ والعمل الذي تضطلع به الهيئة في إطار الدعم المعياري؛ ودورها التنسيقي داخل منظومة الأمم المتحدة. وينبغي أن تقيس جميع التقييمات مدى الاتساق بين الأعمال المعيارية والتنفيذية.
	15 - وتقدم تقييمات هيئة الأمم المتحدة للمرأة أدلة على العمليات المستخدمة والنتائج التي تحققت على صعيد النواتج والنتائج والأثر؛ وتلقي الضوء على الصلات التي ينطوي عليها ضمنا الدور الفريد الذي تضطلع به هيئة الأمم المتحدة للمرأة من حيث الأعمال التنفيذية، والدعم المعياري وأعمال التنسيق؛ وتكشف عن العوامل والطرائق التي تيسر تحقيق النتائج أو تعوقها. وتستخدم التقييمات نهجا مبتكرة وطرقا مختلطة لتوضيح المسارات التي يتعين انتهاجها في عملية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقطري، التي غالبا ما تتسم بالتعقيد وبكونها لا تسير في مسار واحد وطويلة الأجل.
	16 - وتنقسم تقييمات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى فئتين رئيسيتين:
	(أ) التقييمات المؤسسية: وهي تقييمات مستقلة يجريها مكتب التقييم المستقل، بدعم من مقيِّمين خارجيين. وهي تُستخدم لتقييم مسائل ذات أهمية استراتيجية مؤسسية تتعلق بفعالية التنمية والأداء التنظيمي والاتساق المعياري والتنفيذي؛
	(ب) التقييمات اللامركزية: وهي تقييمات يجريها مقيِّمون خارجيون مستقلون، ولكن تتولى إدارتها المكاتب البرنامجية. وهي تجرى بالتشاور الكامل مع أصحاب المصلحة الوطنيين ووكالات الأمم المتحدة أو بالشراكة معها قدر الإمكان. وتستخدم التقييمات اللامركزية لتقييم المسائل المهمة على الصعيد البرنامجي وتضطلع بدور هام في الإدارة الرامية إلى تحقيق نتائج. وهي مدخلات رئيسية للتقييمات المؤسسية وتقييمات أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.
	17 - وتقيس التقييمات المؤسسية واللامركزية التي تجريها هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأعمال التنفيذية والدعم المعياري وأعمال التنسيق التي تضطلع بها الهيئة من خلال تقييم الاستراتيجية/السياسات، والتقييمات التنظيمية والمواضيعية والإقليمية والقطرية والبرنامجية. ويجري أيضا تعزيز التقييم المشترك.
	18 - ويجري الاضطلاع بالتقييمات المؤسسية واللامركزية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال مختلف مراحل دورة حياة البرنامج، وتشمل قياس مدى القابلية للتقييم، وتقييم منتصف المدة، والتقييم النهائي، وتقييم التقييم.
	19 - ومعايير التقييم هي التي تصدر على أساسها أحكام التقييم وهي مناظرة للأسئلة الرئيسية للتقييم. وتتفق معايير التقييم لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع معايير فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، بما في ذلك المعايير القائمة على أساس المساواة بين الجنسين ومبادئ حقوق الإنسان الدولية. وتشمل هذه المعايير الأهمية، والفعالية، والكفاءة، والاستدامة، والأثر، والاتساق، والترابط، والتغطية، والتنسيق، والابتكار، والمشاركة، والشمول، والتحول الاجتماعي، والتمكين، والمساواة. وسيتولى مكتب التقييم تصميم تعريف كل معيار من معايير التقييم ليتماشى مع الولاية والدور الفريدين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وسيضع توجيهات محددة بشأن استخدام هذه المعايير.
	20 - ويتوقف اختيار معايير التقييم لكل من التقييمات المؤسسية واللامركزية على خصائص كل تقييم وسيسترشد هذا الاختيار بخصائص وسياق التدخل المعني، فضلا عن الحاجة إلى التركيز على مجالات معينة من مجالات التحري. 
	ضمان نوعية التقييم وتنمية القدرة على إجرائه 

	21 - سيقوم مكتب التقييم بوضع وتعهد آليات لضمان الجودة من أجل مواصلة تحسين وتعزيز نوعية ومصداقية التقييمات المؤسسية واللامركزية التي تجريها الهيئة ومهمة التقييم عموما. وسيستفيد النظام من قواعد ومعايير الفريق المعني بالتقييم، ومبادئه التوجيهية الأخلاقية المتعلقة بالتقييم، ومدونة الفريق لقواعد السلوك المتعلقة بالتقييم في منظومة الأمم المتحدة، ووثائق التوجيه الخاصة بالفريق.
	22 - وتتضمن العناصر الرئيسية لآليات ضمان الجودة ما يلي: 
	• إرشادات وأدوات لإجراء وإدارة التقييمات المؤسسية واللامركزية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمراعية لحقوق المرأة
	• معايير الجودة لتقييم جميع تقارير التقييم الخاصة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة 
	• استعراض النظراء لتقارير وعمليات التقييم المؤسسي واللامركزي، ومهمة التقييم عموما
	• تقييم التقييمات التي تجريها هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	• أفرقة لضمان جودة التقييم.
	23 - ومن أجل تحسين نوعية التقييم بشكل تراكمي، سيجري تعزيز قدرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال التقييم على الصعيد العالمي وعلى الصعيدين الإقليمي والقطري. وستعزز الهيئة أيضا قدرات التقييم في جميع منظمات الأمم المتحدة. 
	24 - وبالإضافة إلى ذلك، تشكل تنمية القدرات الوطنية عنصرا محوريا في عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وستدعم الهيئة تنمية القدرات الوطنية بوصفها عنصرا أساسيا في جميع عمليات التقييم التي تقوم بها. وسيجري تعزيز الشراكات المتعلقة بمبادرات تنمية القدرات التقييمية بغية تدعيم قدرة الحكومات والرابطات والشبكات الوطنية والإقليمية المعنية بالتقييم فيما يتعلق بالتقييمات المراعية للمنظور الجنساني.
	25 - وسيجري على الصعيدين المؤسسي والإقليمي إقامة شراكة في مجال التقييم ووضع استراتيجية لتنمية القدرة على إجرائه.
	تخطيط التقييم

	26 - تضع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بصورة ممنهجة خططا وميزانيات للتقييمات من خلال خطة نصف سنوية للتقييم المؤسسي وخطط لامركزية نصف سنوية متكاملة للرصد والتقييم والبحث().
	27 - وعلى النحو المبين في الجدول 1، يجري لدى اختيار التقييمات المؤسسية واللامركزية النظر في ثمانية بارامترات رئيسية على مستويين للأولوية، وذلك لكفالة أن يغطي التقييم المجالات الرئيسية لعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وأدائها التنظيمي. وسيحدد تخطيط التقييم أولويات النتائج على المستوى الاستراتيجي وسيكون مدفوعا ببارامترات تتجاوز الاستثمار الكبير الحجم. وقد يطلب المجلس التنفيذي أيضا إجراء تقييم على أساس هذه البارامترات.
	الجدول 1
	البارامترات الثمانية لتحديد أولويات التقييمات

	الأولوية الأولى
	1 - أهمية الموضوع - هل يمثل موضوع التقييم أولوية اجتماعية - اقتصادية أو أولوية سياسية لولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودورها؟ هل يشكل أولوية رئيسية للخطة الاستراتيجية أو خطة العمل السنوية؟ هل يشكل أولوية جغرافية لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على سبيل المثال: مستويات عدم المساواة بين الجنسين وحالة المرأة في البلد؟
	2 - المخاطر المقترنة بالتدخل - هل توجد عوامل سياسية أو اقتصادية أو تمويلية أو هيكلية أو تنظيمية تشكل مخاطرة كبيرة بعدم تحقيق النتائج أو تستلزم توفر المزيد من الأدلة من أجل اتخاذ الإدارة للقرار؟
	3 - كبر حجم الاستثمار - هل يعد التدخل استثمارا كبير الحجم بالنسبة إلى حافظة استثمارات المكتب عموما (استثمار يزيد عن الثلث)؟
	الأولوية الثانية
	4 - مطالب أصحاب المصلحة المتعلقة بالمساءلة - هل يطلب أصحاب المصلحة تحديدا إجراء التقييم (على سبيل المثال من خلال شروط تحددها الجهات المانحة تتعلق بترتيبات التمويل المباشر والتمويل المشترك)؟ وهل يمكن تلبية المطالب من خلال تقييم مقرر بالفعل؟
	5 - إمكانية التكرار أو التوسع - هل سيقدم التقييم المعلومات اللازمة لتحديد العوامل المطلوبة لنجاح التدخل ومدى جدوى تكراره أو توسيع نطاقه؟ وهل يشكل التدخل مسعى تجريبيا و/أو مبادرة مبتكرة؟
	6 - إمكانية إجراء تقييم مشترك أو تقييم لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية - هل يطرح التقييم فرصة واضحة للتقييم المشترك مع شركاء آخرين (أفرقة الأمم المتحدة القطرية، والحكومات الوطنية، وما إلى ذلك) أو للاندماج في أحد تقييمات أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لتجنب الازدواجية وتعزيز التنسيق؟
	الشمولية
	(سيجري تقييمها في جميع التقييمات المحددة الأولوية)
	7 - جدوى تنفيذ التقييم - هل يتوفر لدى المكتب الذي يصدر عنه التكليف الموارد المالية والبشرية اللازمة لإجراء أو إدارة تقييم عالي الجودة خلال الفترة الزمنية المشار إليها؟ هل تبلغ قابلية التدخل للتقييم درجة كبيرة بما يكفي لإجراء دراسة متعمقة يمكن أن تخلص إلى استنتاجات وتوصيات ودروس سليمة؟
	8 - الفجوات المعرفية - هل سيساعد التقييم في سد فجوة معرفية ملحة تتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين أو تمكين المرأة؟
	28 - ويسترشد التخطيط للتقييمات المؤسسية واللامركزية بالشروط المبينة في الجدول 2.
	الجدول 2
	شروط تقييمات هيئة الأمم المتحدة للمرأة

	نوع التقييم
	الهدف
	المكتب المسؤول
	التقييمات المؤسسية
	تقييم الاستراتيجية/ السياسة
	إجراء تقييم واحد على الأقل طوال دورة حياة كل خطة استراتيجية، وتقييمات إضافية حسب الولاية وتوفر الموارد
	مكتب التقييم
	تقييم الأداء المؤسسي
	إجراء تقييم واحد على الأقل خلال دورة حياة الخطة الاستراتيجية(أ)
	مكتب التقييم
	تقييم الدعم المعياري
	إجراء تقييم واحد على الأقل خلال دورة حياة الخطة الاستراتيجية
	مكتب التقييم
	التقييم المواضيعي
	إجراء تقييم واحد على الأقل يركز على كل مجال من المجالات المواضيعية للخطة الاستراتيجية خلال دورة حياتها(ب)
	مكتب التقييم
	التقييم المؤسسي أو اللامركزي
	تقييمات المجموعات الإقليمية/التقييم المواضيعي
	إجراء تقييم واحد على الأقل للمجموعات/تقييم مواضيعي في كل من المناطق الإقليمية الخمس خلال دورة حياة الخطة الاستراتيجية
	المكتب الإقليمي أو مكتب التقييم
	تقييم المستوى القطري(ج)
	إجراء تقييم واحد على المستوى القطري لكل برنامج قطري/لدورة حياة كل خطة؛ ينبغي تنسيق التقييم كي يتواءم مع تقييم إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية أو يتكامل معه حيثما أمكن ذلك(د)
	مكتب التقييم أو المكتب الإقليمي
	اللامركزي
	تقييم البرامج
	ضمان كفاية تغطية التقييم لحافظة المكتب(هـ)، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات الكبيرة الحجم، ويوصى بالقيام بما يلي:
	المكتب القطري، المكتب الإقليمي، شعبة المقر
	• تقييم البرامج التي تساوي قيمتها أو تتجاوز ثلث إجمالي الحافظة 
	وإذا لم تكن هناك برامج تساوي قيمتها أو تتجاوز ثلث حافظة المكتب، يوصى بما يلي:
	• إجراء تقييم (بشكل تجميعي أو فردي) لعدة برامج تساوي قيمتها مجتمعة ثلث إجمالي حافظة المكتب على الأقل 
	ويوصى بإجراء تقييم أيضا
	• عند صدور التزام لأصحاب المصلحة الرئيسيين (الجهات المانحة، الدول الأعضاء، الجهات المستفيدة، وما إلى ذلك)
	• لجميع المبادرات التجريبية الاستراتيجية المصممة كي يمكن تكرارها وتوسيع نطاقها 
	التواؤم مع التقييمات التي تجرى على الصعيد القطري:
	• سيجري تخطيط التقييمات النهائية وتقييمات منتصف المدة حتى تتاح نتائجها وتصلح للاستعانة بها في التقييمات التي تجري على المستوى القطري، بما في ذلك تقييمات أُطُر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية
	(أ) نظرا للفترة الزمنية الوجيزة التي تغطيها خطة الاستراتيجية الأولى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيلزم تحديد أولويات تقييم الأداء التنظيمي والدعم المعياري وفقا لبارامترات التخطيط (الفقرة 27).
	(ب) خلال الدورة الأولى (2012-2013) من الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، قد لا يتسنى إجراء تقييمات لجميع المجالات المواضيعية نظرا لعدم توفر الوقت اللازم لإعداد نتائج مجمعة.
	(ج) تشمل التقييمات على المستوى القطري المكاتب المتعددة الأقطار، التي ستتحول في النهاية إلى مكاتب قطرية.
	(د) سيتولى مكتب التقييم أو المكاتب الإقليمية الاضطلاع بقدر محدود من تقييمات القابلية للتقييم و/أو تقييمات للمذكرات الاستراتيجية/خطط العمل السنوية خلال عام 2013، بدءا بالبلدان التي لديها تفويض كامل للسلطة.
	(هـ) تُعرَّف حافظة استثمارات المكتب بأنها مجموع مبلغ الموارد الأساسية وغير الأساسية.
	29 - وينبغي ألا تقتصر خطط التقييم لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة على شروط التقييم المتقدمة إذا ثبت وجود حاجة للتقييم وتوفرت القدرات اللازمة لإجرائه. 
	30 - وسيجري إدماج تخصيص الموارد من أجل تلبية شروط التقييم هذه ضمن مجمل عملية التخطيط ووضع الميزانية. والمستوى الأدنى الموصى به بالنسبة للاستثمار في التقييم هو 3 في المائة من مجموع الخطة/الميزانية البرنامجية. وينبغي تخصيص نسبة إضافية تتراوح ما بين 3 و 10 في المائة من إجمالي الميزانية البرنامجية من أجل الرصد، بما يعكس أهمية الرصد ليس فقط لإدارة البرامج، وإنما أيضا للتقييم الفعال.
	إدارة عمليات التقييم

	31 - تُدار تقييمات هيئة الأمم المتحدة للمرأة وفقاً لمعايير ضمان الجودة المعمول بها، والنُظم الصادرة عن مكتب التقييم، بما يكفل الاستقلالية والجودة العالية والمصداقية في نتائج وتوصيات التقييمات والدروس المستخلصة منها. ويجب الالتزام، عند إجراء وإدارة التقييمات المؤسسية واللامركزية، بهذه المعايير والنُظم، كما أن إجراء هذه التقييمات وإدارتها يخضعان لاستعراضات الجودة.
	32 - وتشمل بروتوكولات إدارة عمليات التقييم ما يلي:
	• إجراء تقييمات للقابلية للتقييم، بما في ذلك ما يتعلق بعنصري المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في هذا التدخل
	• إجراء تحليل بشأن أصحاب المصلحة، بما يشمل مجموعات مختلفة من النساء والرجال ممن لهم حقوق وعليهم واجبات في آن معا
	• وضع الإطار المرجعي للتقييم بطريقة قائمة على المشاركة
	• استقدام المقيِّمين/أفرقة التقييم، بطريقة شفافة وقائمة على المنافسة وامتلاكهم لخبرات كافية في مجالي المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة
	• كفالة المشاركة الشاملة لأصحاب المصلحة في العملية، بما يشمل تشكيل وإدارة الأفرقة المرجعية المعنية بالتقييم التي تضم نساء لهن حقوق وعليهن واجبات في آن معاً
	• تقرير عمليات لضمان جودة منتجات التقييم المرحلي والنهائي
	• وضع خطط للنشر وتوفير الموارد لها لكفالة وصول المعلومات إلى مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة
	• دعم إعداد ردود وخطط عمل الإدارة بالتشاور مع أصحاب المصلحة.
	33 - ويوفر الدليل الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان”A Manager’s Guide to Gender Equality and Human Rights Responsive Evaluation“ (دليل المديرين إلى التقييم الذي يراعي المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان) الأدوات اللازمة لإدارة جميع مراحل عملية التقييم، بدءاً من إعدادها إلى إجرائها ومتابعتهــا/استخدامهـا. ويشكل دليل فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم المعنون ”Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluation: Towards UNEG Guidance“ (دليل إدماج حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في التقييم وفقاً لإرشادات فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم) مرجعاً رئيسياً أيضاً لجميع تقييمات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	استخدام التقييم لتحسين الأداء في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

	34 - تُستخدم نتائج التقييم وتوصياته والدروس المستخلصة منه لتحسين الأداء التنظيمي وعلى نطاق منظومة الأمم المتحدة في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعزيز الاتساق بين العمل المعياري والعمل التنفيذي في هذين المجالين. وبشكل أكثر تحديداً، يوفر التقييم المدخلات الرئيسية لما يلي:
	(أ) صقل الهيئات الحكومية الدولية، مثل لجنة وضع المرأة، للمعايير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
	(ب) دعم الدور الرقابي للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة دوره في منح الموافقات؛ 
	(ج) تخطيط وتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم ما يلي:
	’1‘ خطط هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسياساتها واستراتيجياتها وبرامجها/ مشاريعها؛
	’2‘ أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والبرامج القطرية الموحدة الأداء؛
	’3‘ السياسات وخطط العمل والبرامج الموضوعة على نطاق منظومة الأمم المتحدة؛
	’4‘ الخطط والسياسات والأهداف الدولية والإقليمية والوطنية؛
	’5‘ تعزيز آليات التنسيق المعنية بالمساواة بين الجنسين على نطاق المنظومة؛
	’6‘ عمليات التقييم على نطاق المنظومة؛
	’7‘ وضع نُهج ومنهجيات تقييم تراعي المنظور الجنساني؛
	’8‘ إدارة المعارف ومبادرات البحث. 
	35 - ويتيسر استخدام التقييم من خلال قيام الإدارة، بصورة إلزامية، بإعداد ردود وخطط عمل في ما يتعلق بجميع التقييمات المستقلة، وذلك في غضون ستة أسابيع من وضع الصيغة النهائية لتقارير التقييم. وبالنسبة للتقييمات المشتركة، توضَع ردود الإدارة وخطط عملها بشكل مشترك().
	36 - وتُستكمل هـــذه السياســــة بنظام للمساءلـــة العالمية وتَتَبُّع استخــدام التقييمات(GATE system)، يستعين بــه مكتب التقييم المستقل فـــي رصــد حالــة ردود الإدارة وخطط عملها وفي إطلاع المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي عليها سنويا.
	37 - وتقع مسؤولية استخدام التقييم على عاتق جميع المديرين والموظفين. ويجري تشجيعه داخل هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن طريق نظام للحوافز التنظيمية وإدراجه في نظام تقييم الأداء والاستثمار في تنمية قدرات التقييم. وتقع على عاتق المجلس التنفيذي أيضاً مسؤولية النظر في نتائج التقييم واستخدامها في أعماله.
	38 - وفي إطار الأمم لمنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يشجَّع استخدام المعلومات المتاحة التي يوفرها التقييم في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال إقامة وتعهد منابر معرفية للتقييمات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
	الكشف عن المعلومات ونشرها

	39 - تُثبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة التزامها بالمساءلة العامة وبإتاحة ما لديها من معرفة من خلال الكشف عن جميع خطط التقييم، والإطار المرجعي للتقييم المستقل، والتقارير النهائية وردود/خطط عمل الإدارة، وذلك عبر مركز موارد التقييم التابع للهيئة، وهو جهاز مركزي قائم على شبكة الإنترنت ومتاح للجمهور.
	40 - وتُنشر خطط التقييم المؤسسية والأجزاء التقييمية من خطط الرصد والتقييم والبحث اللامركزية في غضون شهر واحد من تاريخ الموافقة عليها. ويُنشر الإطار المرجعي للتقييم وتقاريره وردود وخطط عمل الإدارة في غضون ستة أسابيع من وضع صيغتها النهائية؛ وتُتاح تقارير التقييم النهائية بالتزامن مع ما يخصها من ردود/خطط عمل الإدارة. وتُتاح منتجات التقييم المعدة للنشر عقب وضعها في صيغتها النهائية. 
	41 - وتُدرك هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الكشف عن المعلومات عن طريق نظام مركز موارد التقييم لا يكفي، في حد ذاته، لتعزيز استخدام المعلومات التقييمية، ولا لكفالة إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. ولذا، توضع استراتيجيات للنشر وتتاح الموارد لها في ما يتعلق بجميع التقييمات المستقلة. وتصمَّم هذه الاستراتيجيات لتعزيز استخدام التقييم والترويج له عن طريق ما يلي:
	• إعداد منتجات معرفية خصوصية التصميم
	• بذل جهود لإزالة الحواجز القائمة أمام وصول فئات أساسية جرى تحديدها ممَّن لهم حقوق وعليهم واجبات، ولا سيما النساء
	• استخدام أساليب مبتكرة للنشر
	• وضع ملاحظات منهجية بشأن إجراء التقييمات المراعية للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة
	الأدوار والمسؤوليات في مجال التقييم

	42 - تقع على عاتق جميع الموظفين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة مسؤولية التقيد بمبادئ هذه السياسة وتعزيز ثقافة التقييم المراعي للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في سياق الأدوار المنوطة بهم، سواء داخل الهيئة نفسها أو داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع. 
	43 - ولما كانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عنصرًا حديث العهد داخل منظومة الأمم المتحدة، فإن عملية إنشاء هيكلها الإقليمي تتوالى حاليا في إطار نهج تدريجي خلال فترة الخطة الاستراتيجية 2011-2013. وتتجسد هذه العملية في ما يُسند إلى التقييمات المؤسسية واللامركزية من أدوار محددة ومواطن خاصة للمساءلة.
	44 - وسيُقر المجلس التنفيذي سياسة التقييم ويبلَّغ عن خطط التقييم المؤسسية والتقييمات المؤسسية وردود الإدارة المتعلقة بها. وسيُطلَع على حالة وتنفيذ خطط التقييم المؤسسية واللامركزية وردود وخطط عمل الإدارة من خلال تقرير التقييم السنوي الذي يُعده مكتب التقييم المستقل. ويجوز للمجلس التنفيذي أيضاً أن يحدد مجالات للتقييم المؤسسي على أساس المعايير الثمانية المحددة في السياسة، بما في ذلك التقييمات المشتركة مع الوكالات الأخرى للأمم المتحدة. وبشكل أكثر تحديداً، سيقوم المجلس بما يلي:
	• استعراض ومناقشة خطة التقييم المؤسسية
	• مناقشة النتائج الرئيسية للتقييمات المؤسسية والنظر في آثارها على الإدارة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
	• الاطلاع على نتائج وتوصيات التقييم عند ممارسة مهام الرقابة والموافقة المنوطة به في ما يتعلق بسياسات واستراتيجيات هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	• إنشاء أفرقة عاملة مخصصة لمناقشة نتائج التقييم.
	وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لفرادى أعضاء المجلس التنفيذي المشاركة في الأفرقة المرجعية الخاصة بتقييمات مؤسسية مختارة. 
	45 - ويمكن للجنة وضع المرأة والهيئات الحكومية الدولية الأخرى النظر في نتائج وتوصيات تقييمات هيئة الأمم المتحدة للمرأة والدروس المستخلصة منها عند إصدارها للسياسات.
	46 - والمدير التنفيذي هو المسؤول عن النتائج التي تحققها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وهو المدافع الرئيسي عن إجراء التقييم داخل الهيئة. ومنه توجد الإدارة السياسية وتتوفر البيئة المواتية لتعزيز ثقافة التقييم. وهو مسؤول عن صون استقلالية مكتب التقييم عن طريق تعيين رئيس/مدير تقييم كفؤ وضمان كفاية موظفي المكتب وموارده للاضطلاع بدوره المتصل بقيام هيئة الأمم المتحدة بتقييم وتنسيق التقييمات على نطاق المنظومة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وهو الذي يوافق على خطة التقييم المؤسسية، وتقع على عاتقه مسؤولية كفالة إعداد وتنفيذ ردود وخطط عمل الإدارة المتصلة بالتقييمات المؤسسية وتقديمها إلى المجلس التنفيذي. وهو المسؤول في النهاية، من خلال نائبي المدير التنفيذي، عن تنفيذ جميع الخطط اللامركزية للرصد والتقييم والبحث، وعن استخدام نتائج وتوصيات التقييم والدروس المستخلصة منه من خلال ردود وخطط عمل الإدارة. وعلاوة على ذلك، يتولى المدير التنفيذي رئاسة لجنة التقييم.
	47 - ومكتب التقييم هو الجهة المشرفة على مهمة التقييم في هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وهو يتبع المدير التنفيذي مباشرة لصون استقلاليته عن الإدارة، بما يكفل له تسيير عمله بحيادية. وتقع على كاهله المسؤوليات الرئيسية التالية:
	(أ) إنشاء نُظم فعالة للتقييم المؤسسي:
	’1‘ وضع سياسة واستراتيجية للتقييم وخطة العمل السنوية لمكتب التقييم؛
	’2‘ وضع خطة تقييم مؤسسية وإجراء تقييمات مؤسسية مستقلة. سيقوم المكتب عند وضع خطة التقييم المستقلة، محافظا على استقلالية عملية صنع القرار فيه، بمراعاة مصالح جهات معنية مختلفة (المجلس التنفيذي والبلدان المستفيدة من البرامج ومكاتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة مثلا)؛
	’3‘ وضع تقرير تقييم سنوي لتقديمه إلى المجلس التنفيذي؛
	’4‘ عرض نتائج التقييم الاستراتيجي على المجلس التنفيذي؛
	’5‘ تنبيه الإدارة العليا إلى المسائل الناشئة عن التقييم؛
	’6‘ وضع نُظم للتقييم، بما في ذلك لضمان الجودة، والتخطيط، والكشف عن المعلومات، وردود وخطط عمل الإدارة، وإدارة المعارف؛
	’7‘ تعزيز استخدام التقييم من خلال وضع منتجات معرفية تقييمية؛
	(ب) تعزيز نُظم التقييم اللامركزية:
	’1‘ وضع إرشادات بشأن التقييم تراعي المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، بما يشمل معايير التقييم؛
	’2‘ تعزيز نظم التقييم اللامركزية، وإجراء تقييمات استراتيجية إقليمية وتقديم الدعم المباشر لتخطيط التقييم اللامركزي وإجرائه ومتابعته واستخدامه؛
	’3‘ إسداء المشورة التقنية في ما يتعلق بقابلية البرامج للتقييم؛
	’4‘ إعداد وتعهد قائمةٍ بخبرات التقييم في مجال المساواة بين الجنسين؛
	(ج) قيادة التنسيق على صعيد الأمم المتحدة في ما يتعلق بالتقييم المراعي للمنظور الجنساني:
	’1‘ دعم التنفيذ والإبلاغ في ما يتعلق بمؤشر تقييم خطة العمل على نطاق المنظومة، من خلال وضع الإرشادات وتوفير الدعم التقني؛
	’2‘ قيادة فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم والمشاركة في أنشطته؛
	’3‘ تعزيز وقيادة التقييمات المشتركة والتقييمات المنفَّذة على نطاق المنظومة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؛
	(د) تعزيز الابتكار وإنتاج المعارف في ما يتعلق بالطرق المجدية في تعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك ببناء قدرات التقييم على الصعيد الوطني:
	’1‘ بناء قدرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظومة الأمم المتحدة والقدرات الوطنية على إجراء تقييمات مراعية للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، من خلال دعم الرابطات المعنية بالتقييم والنُظم الوطنية للرصد والتقييم؛
	’2‘ إقامة وتعهد مستودع للتقييمات في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
	48 - ويعيَّن رئيس/مدير كفؤ لقيادة مكتب التقييم، وتناط به سلطة إبلاغ المدير التنفيذي بشكل مباشر وتقديم تقرير التقييم السنوي إلى المجلس التنفيذي. وتقع على عاتقه، في نهاية المطاف، المسؤولية عن كفالة التزام المكتب بمعايير مهنية عالية عند تنفيذ خطة العمل وخطة التقييم المؤسسية. ويتحمل المسؤولية أيضا عن إدارة ميزانية المكتب وتعيين الموظفين فيه. ويجب أن تتوافر فيه الكفاءات الأساسية الخاصة التي قرر فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم ضرورة توافرها في المقيِّمين وأن يتقيد بقواعد الفريق ومعاييره، وبمبادئه التوجيهية الأخلاقية المتصلة بالتقييم، وبمدونته لقواعد السلوك المتعلقة بالتقييم في منظومة الأمم المتحدة.
	49 - ويتلقى رئيس/مدير مكتب التقييم الدعم في تنفيذ خطة عمل المكتب من أخصائيين ومحللين في مجال التقييم، وأخصائيين في التقييم الإقليمي، ومساعدين في مجال التقييم، يتبعونه مباشرة وتتوافر فيهم الكفاءات الأساسية الخاصة التي قرر فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم ضرورة توافرها في المقيِّمين، ويتقيدون بقواعد الفريق ومعاييره ومبادئه التوجيهية الأخلاقية ومدونته الخاصة بقواعد السلوك.
	50 - وعلى وجه الخصوص، سيُجري أخصائيـو التقييم الإقليمي العاملون في المكاتب الإقليمية تقييمات لا مركزية استراتيجية ويديرونها على الصعيدين الإقليمي والقطري، مما يعزز استقلالية العمليات. وسيتيحون المجال أيضا لتبادل أكثر تضافرا بين نُظم التقييم المؤسسية واللامركزية، بدعمهم لتنفيذ سياسات واستراتيجيات التقييم في مناطقهم عن طريق وضع استراتيجيات إقليمية. وسيدعمون، فضلا عن ذلك، تنمية قدرات الموظفين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف إدارة التقييمات اللامركزية وتقييمات أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والعمليات الأخرى للتقييم المشترك من منظور المساواة بين الجنسين.
	51 - وتتألف لجنة التقييم من أعضاء من فريق الإدارة العليا ومديرين إقليميين وخبراء تقييم خارجيين كبار من وكالات شقيقة تابعة للأمم المتحدة. وتعمل اللجنة كمنتدى استشاري يستعين به المدير التنفيذي ومكتب التقييم لكفالة استقلالية ونوعية مهمة التقييم بدرجة أكبر، وتعزيز استخدام جميع تقييمات هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتجتمع لجنة التقييم مرتين في السنة لاستعراض خطة التقييم المؤسسية، وتقارير التقييم المؤسسي، وردود وخطط عمل الإدارة ذات الصلة، وتقرير التقييم السنوي المقدم إلى المجلس التنفيذي، وللنظر في أي مسألة هامة أخرى تتعلق بالتقييم. كما تراقب اللجنة تخطيط وتنفيذ التقييمات اللامركزية.
	52 - يدعم موظفو الإدارة العليا (نائبا المدير التنفيذي، ومديرو الشعب، والمديرون الإقليميون، والممثلون القطريون) - استخدام جميع التقييمات داخل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ويكفلون إتاحة القدرات المالية والبشرية الكافية لإجراء التقييم المركزي بما يكفل تمام الفعالية والكفاءة في أداء مهمة التقييم. وتقع على عاتقهم مسؤولية تهيئة بيئة مواتية لتعزيز ثقافة التقييم في المجال الخاضع لاختصاصهم. وهم يوفرون العوامل والموارد اللازمة لكفالة قابلية التدخلات للتقييم، بما في ذلك تصميم النوعية ورصدها، ونُظم الإبلاغ والتوثيق. وتقع على عاتقهم في النهاية مسؤولية استخدام الاستنتاجات والتوصيات والدروس المستخلصة من التقييمات التي يتم إجراؤها بتكليف من المكاتب التي يعملون فيها، ومن سائر التقييمات المؤسسية أو ذات الصلة. وسيدرَج استخدام التقييم لأغراض تحسين الأداء باعتباره عنصراً رئيسياً في تقييمات أداء كبار المديرين. وعلى نحو أكثر تحديداً:
	• ستعيِّن الإدارة العليا منسقين للرصد والتقييم ومديرين معنيين بمهام التقييم قبل بدء مرحلة التحضير لجميع التقييمات اللامركزية
	• تتولى الإدارة العليا مسؤولية وضع وتنفيذ ورصد ردود وخطط عمل الإدارة، المتعلقة بالتقييمات اللامركزية التي تجري بتكليف من مكاتب هذه الإدارة العليا، إضافة إلى اضطلاعها بمسؤولية الإبلاغ عن حالة هذه الردود وخطط العمل من خلال نظام المساءلة العالمية وتَتَبُّع استخدام التقييمات
	• يضطلع المديرون الإقليميون بدور رقابي في ما يتعلق بالتقييمات اللامركزية في مناطقهم، وتقع على عاتقهم مسؤولية كفالة عدد كاف من الموظفين والكفاءات من أجل تأدية أدوار التقييم، بما في ذلك الاستقدام الإلزامي لأخصائيين في مجالي الرصد والتقييم أو تعيين منسقين في هذين المجالين
	• توافق شعبة البرامج على خطط الرصد والتقييم والبحث اللامركزية وتدعم التقييمات اللامركزية من خلال ضمان قابلية البرامج للتقييم، وذلك بتخصيص الموارد المناسبة والدعم التقني والتوجيه في ما يتعلق بوضع نظريات التغيير، وأطر رصد الأداء وتنفيذها، وإنشاء نُظم للتوثيق البرنامجي.
	53 - وسعياً إلى تنفيذ خطط التقييم وإدارة التقييمات، يقوم أخصائيو/منسقو الرصد والتقييم بتنسيق ودعم جميع الأعمال المتصلة بالتقييم التي يقوم بها المكتب البرنامجي وبنشر معلومات عنها، وذلك بهدف تعزيز الامتثال لسياسة التقييم. وبالإضافة إلى ذلك، يتولى مديرو مهام التقييم مسؤولية دعم مجمل إدارة عمليات التقييم الفردية، بما في ذلك كفالة المشاركة الشاملة لأصحاب المصلحة.
	54 - وسيكفل قسم الموارد البشرية وقسم المشتريات أن تشمل جميع العقود الفردية أو المؤسسية مع المقيِّمين الخارجيين نسخاً موقعة من مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالتقييم في منظومة الأمم المتحدة التي وضعها فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم.
	55 - وسيتم تعزيز الأدوار والمسؤوليات المشار إليها أعلاه من خلال نظام للحوافز وإدراجها في خطط العمل الفردية وخطط عمل المكاتب، واعتمادها رسمياً عن طريق نظام تقييم الأداء.
	التقييم الخارجي

	56 - سينفَّذ استعراض خارجي لتنفيذ سياسة التقييم في عام 2015. وسيُجري استعراض لمهمة التقييم بواسطة جهات مناظرة في عام 2014 لكي يُسترشَد به في استعراض السياسة.
	57 - ويمكن لمكتب خدمات الرقابة الداخلية ووحدة التفتيش المشتركة، أخذاً في الاعتبار ولاية كل منهما، إجراء التقييم المستقل الخارجي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. 
	المرفق
	(أ) هناك أنواع إضافية من التقييمات يمكن لهيئة الأمم المتحدة إجراؤها. وسيجري شرحها بالكامل وإدراجها في التوجيهات التي سيُعدها مكتب التقييم التابع للهيئة.
	أنواع التقييم الذي يجري في هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة(أ)
	هناك نوعان رئيسيان من التقييم الذي يجري في هيئة الأمم المتحدة للمرأة:
	• التقييمات المؤسسية، وهي تقييمات مستقلة يُجريها مكتب التقييم المستقل بدعم من مقيِّمين خارجيين. وتُستخدم لتقييم المسائل ذات الأهمية الاستراتيجية على مستوى الهيئة ككل، وفيما يتعلق بفعالية التنمية، والأداء التنظيمي، والاتساق بين الأعمال المعيارية والتنفيذية؛
	• التقييمات اللامركزية، التي يُجريها مقيِّمون خارجيون مستقلون وتديرها المكاتب البرنامجية. ويُضطلع بها بالتشاور الكامل أو بالشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنيين ووكالات الأمم المتحدة، قدر المستطاع. وتُستخدم لتقييم المسائل ذات الأهمية على المستوى البرنامجي، ولها دور أساسي في الإدارة الرامية إلى تحقيق نتائج. وهي تشكل مدخلات رئيسية للتقييمات المؤسسية ولتقييمات أُطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. 
	ويجري التقييم على المستويات التالية:
	• تقييم الاستراتيجية/السياسة، وهو تقييم لتنفيذ - و/أو للامتثال لـ - استراتيجية أو سياسة معينة. ويحلل هذا التقييم تصميم واتساق مجموعة من البرامج في إطار معين وأثرها على المدى الطويل؛
	• تقييم الدعم المعياري، وهو تقييم للعمل الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعماً لوضع القواعد والمعايير في الاتفاقيات والإعلانات والقرارات والأطر التنظيمية والاتفاقات والمبادئ التوجيهية ومدونات قواعد الممارسات وسائر صكوك تحديد المعايير على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والوطني. ويشمل العمل المعياري للهيئة أيضاً دعم تنفيذ هذه الصكوك على الصعيد السياساتي، أي إدماجها في التشريعات والسياسات وخطط التنمية، ودعم تنفيذها على الصعيد البرنامجي؛
	• تقييم الأداء التنظيمي، وهو تقييم لقدرة الهيئة على إدارة أصولها بكفاءة من أجل تحقيق النتائج، ولقدرتها على الابتكار والتغيير. وينطوي هذا التقييم على دراسة عمليات اتخاذ القرار في الهيئة وهياكلها التنظيمية وقدراتها المؤسسية؛
	• التقييم المواضيعي، وهو تقييم لمجال عمل مواضيعي. ويحلل برامج متعددة تتناول موضوعاً معيناً من أجل فهم النتائج المجمعة في مجال محدد، والتوصل إلى فهم أفضل للفرص والتحديات والفجوات القائمة على صعيدي البرمجة والنتائج. ويمكن إجراؤه على الصعيد العالمي أو الإقليمي أو القطري؛
	• التقييم الإقليمي/العنقودي، وهو تقييم لعمل الهيئة على الصعيد الإقليمي. وينطوي على تقييم إسهامات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في النتائج المحققة في منطقة معينة من خلال تحليل برامج متعددة في أنحاء منطقة ما في ما يتعلق ببرنامج محدد، أو التركيز على عناصر برنامجية أخرى، مثل تنمية القدرات والابتكار والاستراتيجيات القائمة على الشراكة والنتائج المحققة على الصعيد الإقليمي؛
	• التقييم القطري، وهو تقييم ممنهج لإسهام هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تحقيق النتائج الإنمائية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على الصعيد القطري. ويركز على مجموعة من التدخلات وعلى نجاحها العام في النهوض بالمساواة بين الجنسين في البلد؛
	• تقييم البرنامج، وهو تقييم لبرنامج فردي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولنتائجه.
	ويمكن أن يجري تقييم التدخل على أي مستوى في مراحل زمنية مختلفة:
	• تقييم القابلية للتقييم، وهو عملية ممنهجة تساعد على تحديد ما إذا كان التدخل قابلاً للتقييم، وما إذا كان للتقييم ما يبرره، وما إذا كان إجراؤه ممكناً وقابلاً لتوفير معلومات مفيدة. والغرض منه ليس فقط تحديد ما إذا كان ينبغي إجراء التقييم أو لا، وإنما أيضاً إعداد البرنامج على نحو يهيئ جميع الشروط اللازمة لإجراء التقييم.
	• تقييم منتصف المدة، الذي يجري في منتصف دورة حياة التدخل، ويتناول طور التكوين بشكل رئيسي، مع التركيز على العملية بحد ذاتها. ويمكن أن يوفر أيضاً إشارة مبكرة بشأن تحقيق النتائج على صعيد المخرجات. وهو مفيد باعتباره دراسة أكثر تعمقاً ومصداقية من استعراض منتصف المدة إن كان الهدف منه إجراء تعديلات على التدخل.
	• التقييم النهائي، ويتم إجراؤه في نهاية دورة حياة التدخل. ويكون عادة موجزاً بطبيعته، ويركز على تقييم النتائج على صعيد المخرجات، لكن التقييمات النهائية تشمل أيضاً الدروس المستخلصة من تنفيذ التدخل.
	• تقييم التقييم، ويُجريه مقيِّم لواحد أو أكثر من تقارير التقييم المكتملة التي أعدها مقيِّمون آخرون. ويُستخدم بشكل رئيسي لتقييم النوعية العامة للتقييم بمقارنته مع قواعد أو معايير معينة معمول بها. ويمكن أن يُقرن بتحليل فوقي يمزج بين معلومات مستمدة من عدد من التقييمات لاستبانة أنماط واتجاهات يمكن تمييزها.
	وتشجع هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضاً إجراء تقييمات مشتركة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتقود عددا من تلك التقييمات:
	• التقييم المشترك، وهو تقييم يصدر به تكليف مشترك من جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة أخرى على الأقل، ويخضع لإدارة مشتركة بينهما، ويكون فيه لكل مؤسسة سلطة اتخاذ القرار بشأن عملية التقييم. وكثيراً ما يتم إجراء التقييمات المشتركة للبرامج المشتركة. ومن الأمثلة الرئيسية للتقييمات المشتركة تقييمات أُطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وتقييمات مبادرات ”توحيد الأداء“.

