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 تمهيد : 
يعتبرر سسرل ا الاتابعررة والتقيريم سسيرة وسرريلة وسنجرت سفاع للتعررت دلررل مر و تقر م العاررة ومر ي مشراائة الجايرر  سر  ال تررا   

األمر ا  الترر   و الررم مرأ سوررة و ر سهم دلررل نهرا اا  سمايررة ئبيررع للاتبررديأساء الارر ينيأ سو الافرتني  أم ئاررا الاتحققرة سر  
 ظاة.للا   م ما 

دالية الاتابعة والتقييم ليفت مييعة لل  رت ئارا  ترر اما الر علم يرة مر  إير ا  ومتعرة ولررواع ألورة تطر  ر العارة إن 
 .دلل ح وف الافؤولية س  الا ظاة دلل ح  س اء والتحكم باتجاماته والتعرت

  
  ة :المتابع

بشكة سساس  تزو ر  إفااع الا ظارة وسارحاا الع  رة يتقراا ر  م تفته ت الحاوة تنتييهة مفتارع ت جز س  سي تاا خ مها 
واألنشررطة والبرررام  باتجررات ت نيررف النعاليررا   لاخروررا  الاتحققررة والتقرر م الحااررةكافيررة دررأ تقرر م العاررة سرر  الخطررة تشرراة ا

وا  ييانا  فقيقة ووالحة درأ داليرا  الت نيرف ومرأ حرم تحليلهرا واسرتخرات مؤشررا  ترشر  الا ظارة  تطلبومفا   واألم ات
 .إلل مفت و ت نيف تلم األداا  واالخت ال  الحاالة سيها تاهي ا التخاا القرااا  الرحية ال زمة دليها

 
 :  أما التقييم 

تفرته ت إورراء مفرت م ما نهاية ت نيرف العارة سو سر  مرحلرة متق مرة م ره إكرا خ   سترا  زم ية معي ةم م  مهاة فوا ة تت
لافرت و األفاء سرر  ت نيررف سعاليرة سو نشرراا سو يرنررام  سو مر ت سرر  الخطررة االسرتراتيجية سو الخطررة يرمتهررا مرأ خرر   معررا ير 

الكناءع والنعالية واألحر واالستاراا ة والا  اةم س اء ئان الرم خر   ستررع  رريرع سو ة  لرة مرأ سورة تقر رر مرا  :معي ة م ها
م مر  ييران األسر اا التر  تكارأ وااء االخرت ت يريأ الاخطرر  سو لرم ت جرز يتاتررا   ا  سو وز ير ئانرت األمر ات  ر  سنجرز  ئليرا  إاا 

نفره سر  الظرروت ننفرهام تره الا ظارة ومرا سنجزتره م ظارا  سخررو مرأ العارة نوالا نف فاخة الا ظاة ننفرهام سويريأ مرا سنجز 
وررة تحفرريأ ن ايررة األفاء واخررف الرر اوة الافررت  طة ل سررتنافع م هررا سرر  األداررا  ال حقررة د رر  ي رراء الخطرر  سكررة الررم مررأ 

 .القافمة
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 :الفرق بين المتابعة والتقييم 
دلرل ن طتيأ و كارة بعيرهاا ارخرر وتحت  راوالرم لكر ن العاليتران مترراب سره   ال يك ن  لتاييز ييأ الاتابعة والتقييم   إن ا 

 :وم  الم ت قل يي هاا س ااق تح ف ويينة ئة م ها تلخص بارت م الكثير مأ األفوا  واإلوراءا  الاتشايهة 
 التقييم المتابعة *
 فوا ة مفتارع 1
 تؤشر األفاء تؤشر تق م ال شاا 2
 ت نف س  نهاية ال شاا سو س  مرحلة متق مة م ه ال شااال ت تظر اكاا   3
مؤشراتها مخروا  ال شاا والع اار الافاماة س   4

 تحقيق ال تا  
مؤشراتها الكناءع والنعالية واألحر واالستاراا ة والا  اة 

 لل تا   الاتحققة .
تفتخ م الاقاانة ييأ الا نف النعل  والاخط  الابيأ  5

 لت نيف لحظة اوراء الاقاانة س  الج و  الزم  
تفتخ م مقاانة األفاء النعل  بالاخط  باإللاسة ال  

 الاقاانة م  سفاء الا ظاا  الشبيهة
 
 

 :فوائد وضرورات المتابعة والتقييم
  :ضرورات التاليةللتنشأ الحاجة إلى المتابعة والتقييم   
وال   ت دلل األس اا والابراا  الت  تقف وااء د م تحقرق بعرل لاراوعة ما تم إنجازت مأ الخطة وتح    نقاا النشة.  و

 .األم ات
لتحفررريأ سفاء الا ظارررة وخاارررة مرررا تق مررره تقر رررر الاتابعرررة والتقيررريم مرررأ ت اررريا  يفررراد ما دلرررل اتخررراا القررررااا   .1

 .الا اس ة لتط  ر سفاء الا ظاة
  .للتعرت دلل آحاا ت نيف الخطة دلل الافتني  أ والاجتا   .2
 .قاا الق ع وإدافع ت يينها س  تط  ر الا ظاةلتط  ر ن  .3
 .للفيطرع دلل إفااع األم ا  والا ازنة  .4
 .لتأميأ مشاائة الافتني  أ والشرئاء س  ت نيف الخطة .5
 .س  تحقيق ال تا   الت   ر  ونها األةرات بأن سم الهم    استخ مت الاا ليأ للخطة مأ ئة لطاأنة .6
  .ف واالة   دلل سفاء الا نف أتح    الافؤوليا  الاتعلقة بالت نيل .7
 دلل االخت سا  ييأ ما ئانت تر  ت الا ظاة وما م  متحقق؟ للتعرت  .8
 .انحراساتها داا م  مخط  وتع  ةدلل مفاا بعل األنشطة   حايترحباا يجب اتخاات مأ  لإلحاةة .9

 .القافمررررررررةترررررررر سير ملررررررررف متكامررررررررة دررررررررأ تجريررررررررة الخطررررررررة الحاليررررررررة ل سررررررررتنافع م هررررررررا سرررررررر  إدرررررررر اف الخطررررررررة ل .11
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 : مسؤوليات المتابعة والتقييم

ئاررررررا تقتيرررررر  م تتطلرررررب داليررررررا  الاتابعرررررة والتقيرررررريم تح  ررررر  الجهررررررا  الافرررررؤولة د هررررررا سشرررررخا  ئرررررران ا سو مجا درررررا  
 تح    ن   الافؤولية ومتطل اتها والاعل ما  ال زمة لها. 

 :ومفا يفتلزم التعرت دلل ما  ل 
  مأ م  الجهة الافؤولة؟ 
 األسراف س  مفت الجهة؟ وما م  د ف 
 مأ يق م بجا  الاعل ما ؟ 
 ما م  متطل ا  داة ئة سر ق سو سرف.؟ 
 ما م  م ا   األشخا  الاع ييأ؟ 
 ما م  ش كة االتراال  يي هم؟ 
 كيف ت سق الاعل ما  مأ مرئز رخر س  فاخة الاجا دة؟ 
 كيف تت سق الاعل ما  ييأ مجا دة وسخرو؟ 

 
 :والتقييم المشاركون في عملية المتابعة

 :يشارك في عملية المتابعة والتقييم األطراف التالية
  اإلفااا  الافؤولة دأ ت نيف البرنام 
 الافتني ون مأ الا ظاة. 
  الاا ل ن والاانح ن. 
 ساحاا الع  ة بالا ظاة . 
  الاجتا. 

 
 :القضايا الرئيسية التي تخضع للتقييم 

وتب ر  تجريرة منير ع دلرل  م ئسو خراةتفعل الا ظاة فا اة لاعرسة ما إاا ئانت تاي  س  دالها بشركة ارحيت 
س اا ح وحه وئيفية تشر ه الرم سر  الافرتقبةم والرم مرأ خر   تقيريم و انرب دالهرا التر  تترئرز سر  سو  مخ شما ي  

 :القيايا الر يفية التالية
 

 . تقييم العمليات أواًل :
الاقرررا  ليررا  الا ئلررة إلرريهم سرر  ال  ررتمعرسررة مررا إاا ئرران الافررؤول ن دررأ العاررة  رر  سنجررزوا العا و ررراف يررفلم   

اعروسررة فياررا إاا ئران مررفا اإلنجرراز بالافرت و الاطلرر ام ودررافع مررا الويالا ازنرة الاعتارر عم و تطلررب تقيريم العاليررا  
 .نجاز البرنام  الاع   بكاملهيجري التقييم د   مرحلة متق مة مأ ت نيف البرنام  سو بشكة سسية د   إ
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تقييم المخرجاتثانيًا :     

خر   ططرت لرهم و خير  الرم لل يراة الكار  و ه ت مفا التقييم إلل معرسة م و إنجراز الا ظارة مرا ئانرت  ر  خ
خر متهم؟ ئرم در ف ال ااسرا  تم  الف أ مثا  الم: ئم د ف ال يا ف الت  شغلت؟ ئم د ف الافتني  أ -و ت مح ف

 .ظات؟ وغيرماجز ؟ وئم د ف ال واا  الت  ن  سن  الت  
 
 . تقييم النتائجثالثًا : 

م ومفرت و بأكالهراو ه ت تقييم ال تا   إلل ال   ت دلل مرا تحقرق مرأ ت نيرف يرنرام  معريأ سو مر ت سو الخطرة    
تك ن ال ترا   ال ها يرة اا  دارر ة  رةم مثرا   حيثال جاح الفي يلغته الا ظاة مأ ت نيف الم دلل الا و ال عي م 

الررم: الت اررة إلررل درر ف  ليررة مررأ يترريض سرر  سقرررم تخفرريل درر ف حرر افي الطرررقم وتخفرريل نفرر ة األميررة سرر  
ودررافع مررا   اورره مررفا التقيرريم اررع يا  درر ع بفرربب خيرر ده لع امررة بعيررها تحررت  مالاجتارر ؟ ومررا شررابه... الررخ

 .ة الع امة البيئية وآحاا ال ا  الفكان  واال ترافي وغيرماالفيطرع وال عل ارخر خاات الفيطرع مث
 -:أساليب تقييم نتائج الخطة

 ..هنالك عدة طرق وأساليب لتقييم النتائج المتحققة من الخطة يمكن إيجازها بما يأتي   
 ( التقييم الذاتي) الداخلي : 

 .بق ااتها الفاتيةوم  التقييم الفي   رب دلل سفاء الا ظاة ننفها وتق م به    
  التقييم المشترك:  

وم  التقييم الفي   رب دلل سفاء الا ظاة: ال اخل  وتشااك فيه سةرات د ع دلل اسسها الا ظاة   
 .باشاائة النئا  الافتني ع ومجامي  اا  خبرع

  التقييم السريع  
 .سو ةاا ةوم  التقييم الفي   رب دلل سفاء الا ظاة لاعالجة حالة معي ة ادتيافية    

  التقييم الخارجي  
 .وم  التقييم الفي يق م به سر ق متخرص خااو  سي ليس مأ م ين  الا ظاة   

 التقييم المتقاطع  
 .او  باشاائة سر ق مأ الا ظاةاوم  التقييم الفي يق م به سر ق خ   
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  فوائد ومضار التقييم الداخلي والخارجي :- 
 :والخارجي كما في اللوح التالي تتلخص فوائد التقييم الداخلي    

 المضار الفوائد نوع التقييم

التقييم 
 الداخلي

  مأل ت مأ  بة الا ظاة 
  ميررة العررامليأ للتقيررريم الرر اخل  ولرريس التقيررريم

 الخااو  .
  والرررررت وسرررررهة وس رررررة خطررررر اع مرررررأ التقيررررريم

 الخااو 
 . س ة تكلنة مأ التقييم الخااو 

   فا اا مية النر ق ال اخل  للتقييم االيجاي
يي اا ياية النر ق الخااو  ال  التقييم 

 م ل د .
  ال يك ن النر ق ال اخل  مؤم   س  بعل

 األحيان .
  بالرغم مأ ئلنته الا خنية اال انه    ال

تك ن ال تا   الافتخلرة مج ية بانه م 
 تكاليف النر  

 

التقييم 
 الخارجي

  سكثر م ل اية ما فام النر ق ال مرلحة
 له بالعاة .

 . دافع ما تك ن للنر ق الخااو  خبرع 
  مية الا ينيأ والافتني  أ ال  التح ي

برراحة م  النر ق الخااو  فون النر ق 
 ال اخل .

  التقييم الخااو  يعط  مر اقية سكثر
لل تا   الت   ت اة اليها النر ق وخااة 

 االيجايية م ها

  د م سهم بعل النروق الخااوية حقاسة وةبيعة
 داة الا ظاة

  الترفف سو الخ ت الفي يعرض بعل النرق
الخااوية س  الكشف دأ ح يقة األم ا س  

 الا ظاة 
 . النر ق الخااو  مكلف و ا 
  د م سهم النر ق الخااو  مااا تر   م ه

 الا ظاة س  بعل األحيان .

 
 

 
 

 . المعلومات المطلوبة لعملية المتابعة والتقييم
 :المتابعة والتقييم إلى نوعين رئيسيين هماتنقسم المعلومات التي تحتاجها عملية 

  المعلومات الكمية: 
تجيرب درافع دلرل مرا مر   اال سنهرا تتطلب الاعا ير الت  تفتخ م سر  داليرة الاتابعرة والتقيريم إلرل معل مرا  ئايرة 

الكايرة ؟ سر اء ئانررت در فا سو حجاررا ومفراحة. مثرا  الررم ئرم درر ف الرف أ تخرور ا مررأ الر واع الت ا بيررة؟ وئرم درر ف 
مأ الا ينيأ  لتحق ن ي واا  ت ا بيرة...  ٪۲۰الاراييأ بارض معيأ؟ واما تأخف مفت الكايا  شكة نفب مثة 

 .ومكفا
  المعلومات النوعية : 
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لاعرررا ير التررر  تفرررتخ م سررر  داليرررة الاتابعرررة والتقيررريم معل مرررا  درررأ الاشرررادر وارحررراا والفرررل ك كارررا تتطلرررب ا  
مرررأ الاررر ينيأ مرتررراح ن  ٪۳۰مرررأ الافرررتني  أ االرررييأ درررأ الخ مرررة الاق مرررةم و  ٪۵۰والترررررتم مثرررا  الرررم: 

فررا ة ل لررعهم سرر  الا ظاررةم والاعل مررا  سدرر ت ليفررت ئايررة يررة مرر  ن ايررة  واررفية  مررا فامررت ت حررث دررأ الا
و عتق  ال عل بأن الاعل ما  الكاية م ل اية وسهلة التعامة وم ح ق يهام ومرفا ادتقراف غيرر ارحيت  .الفل ئية

ألن مفت الاعل ما  ااتهرا  ر  تكر ن العكرس ئارا سنهرا  ر  تحترات إلرل معالجرا  لكر  تعطر  وارنا للظرامرع ستقتررا 
يعطر  ترر ا سسيرة  الرر نيأ مرأ الاعل مرا  سدر تمأ منه م الاعل ما  ال  ايرة. ولهرفا سران الجار  يريأ مرف أ 

 .سشاة للظامرع وم ياة
 .وسائل الحصول على البيانات

ال ي  للا ظاة يرف  ئرة الجهر ف مرأ سورة الحرر   دلرل الاعل مرا  سر  و تهرا الا اسرب درأ تقر م البرنرام  وخاارة د ر ما  
حيررث تت رر   مرررافا الاعل مررا  الترر  م (Outputs) وئررفلم دررأ مخرواترره (Outcounes) يرررة إلررل نتا جرره ال ها يررة

دلررل ةبيعرة الحالررة الاررراف قياسرها ومفررت و األفوا  الاترر سرع للا ظارة ويشرركة دررام  داليررة الاتابعررة والتقيريم ادتاررافا   سرتطلبها
 :سان مرافا الاعل ما  تق  لاأ الحق   ارتية

  .االستبيانا  .1
 .الاقاب   .2
 .مجا دا  الترئيز .3
 .الاف حا  بالعي ة .4
 .نا  الرسايةالبيا  .5
 .االوتاادا  الا سعة .6
  .لتقاا ر الاي انية .7
 . الترتيب .8
 . العروض .9

 :الرس م الشخرية واياا يك ن مأ الاني  إلقاء الي ء دلل مفت ال سا ة بايجاز وئاا  ل  .11
 :وم  دلل سن ا  االستبياناتأواًل :  
 . ال  ل  إشااع   نعم   سو  يوم  االستبيان الاخترر الفي ال  تطلب اإلوابة دلل سسئلته س و :  االستبيان المغلق

ا ااا  تشج  وتفاد  األسراف الاكلنيأ باإلوابة دلل ولر  مشرادرمم  وم  االستبيان الفي يحت ي دلل وح:المفت ستبياناال
ويالرغم مأ سن مفا ال    مرأ االسرتبيان بطر ء سر  اإلنجراز إال وآاا هم وسسكاامم ي ون  ي ف واياا يعبر دأ الحالة الا ح حة. 

و عكررس ئثيررر مرأ االنط ادررا  الشخرررية للاشررا ليأ بعاليررة االستقررراءم والترر  ياكررأ  مسنره  ررزوف الا ظاررة معل مررا  منيرر ع
 اتحليلها وتغفية نظام الاتابعة له

 . المقابالت:  ثانياً 
تقيريم  يرية مرأ  يرايا الا ظارة التر  تحر ح ا د هرا وتجرري مر  مجا درة  و راف يها الحر   دلل معل ما  معي ة ألغرراض

سشخا  سو م  سشخا  م نرف أ متخرريأ سر  م لر   معريأ يهر ت الحرر   دلرل معل مرا  منير ع لتغطيرة متطل را  
 .الحالة م ل دة التقييم

 ثالثًا مجموعات التركيز .
 يرية معي رة تجرري معهرم م ا شرتها مرأ و انبهرا الاختلنرة   مرأ الاهتاريأ سر  12-6م  مجا دا  تيم ئة م هرا يريأ    

 .خرت معل ما  وافية دأ الا ل  وت اا مأ  بة م فق مقت ا ي  
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 :المسوحات بالعينة رابعًا:
مجا درة وز يرة مرأ مجتار  مرفت الحالرة ت خيرا  اختيرااوم  سسرل ا لجار  البيانرا  والاعل مرا  درأ حالرة معي رة درأ ةر رق 

 .للفردة وتنافيا للتكاليف ال امظة الت  تترتب دلل الافت الشامة
 :البيانات الرسمية خامسًا:

وم  البيانا  والاعل ما  الت  تفرتق  مرأ اإلفااا  الحك ميرة والتر  درافع مرا ترر اما سوهرزع إحررا ية متخرررة تعتار    
 وتشررررررراة ئاسرررررررة و انرررررررب سنشرررررررطة ال ولرررررررة سو  ررررررر  ترررررررر اما إفااا  تهرررررررتم يرررررررفلم لخ مرررررررة سغرالرررررررها مالاعرررررررا ير ال وليرررررررة

  :االجتماعات الموسعة سادسًا:
دلررل آاا هررم  ةرر  ل وخااررة الافررتني  أ مررأ البرنررام  و قررر  م هررا ةرررح سسررئلة دلررل درر ف م اسررب مررأ الاجتاعرريأ    

 .وانط اداتهم ومقترحاتهم بشان البرنام  ونتا جه
  :التقارير الميدانية سابعًا:

وتع  مفت التقاا ر مرأ خر   زا رر لاير ان العارة يقر م بطررح سرؤا  سو مجا درة سسرئلة محر فع ومر وزع دلرل الا ور ف أ سر   
 .رس  إلل م يم ال شاا الفي يق  س  الم الاي ان مفا الاي ان وت و أ اإلوابا  وتلخيرها س  تقر ر 

 
 . الترتيب: ثامناً 

سررر   واياررا يكرر ن غيررر مكترر ا يقرر م برره شررخص دررأ ةر ررق ت ويرره سسررئلة ل شررخا  تتعلررق بانط ادرراتهم ومرر  اسررتبيان   
الفلبية سو اإليجايية ح   م ل   مح ف والم فياا إاا ئران مقير ا سو غيرر مقير ؟ سو مهارا سو غيرر مهرم ؟ وغيرر الرم. و رتم 

 .ت ييف اإلوابا  س  تقييم ال شاا الاع  
 

 . العروض تاسعًا:
عرررض دلررل ال رراة تفررتعاة التررر  ر حالررة ت  م حيررث ومرر  إمررا سن تكرر ن ارر اع س ت غرافيررة سو سشرررةة تفررجيلية سو اسرر م 

فررجة انط ادرراتهم وآاا هررم حرر   الحرراال  الترر  تحت  هررا ومررأ حررم  ررتم تفررجية وتحليررة مررفت األسكرراا والررم للحررر   دلررل وت  
 .معل ما  بشأن الحاال  تحت التقييم

 
 .  تيةالرسوم الذا عاشرًا:

 مرأ خر   اسر ما  الطل رة  م ويا وب مفت ال سيلة  تم الحر   دلرل انط ادرا  ومشرادر األشرخا  بشرأن حالرة معي رة  
 .يتحلية مفت الرس م واستخرات الاعل ما  الاتعلقة بالحالة الخالعة للتقييم يق م متخرر ن س  مجا  الاعل ما 

 
   M&E Indicators معايير المتابعة والتقييم الحادي عشر:

   معايير المتابعة: 
 :وتحت ي بشكة سساس  دلل الاؤشرا  التالية    

 المدخالت Inputs 
وتشاة واي  مفتلزما  اإلنتات الت  تر خة سر  العاليرا  سر اء ئانرت بشرر ة سو مافيرة والتر  ترؤفي إلرل إنترات   

بشرركة اشرري  مقاانررة بالاخروررا م  الخ مرة سو الفررلعة حيررث  تعرريأ دلرل الا ظاررة سرر مة اسررتخ ام مررفت الار خ  
 :وتقاة حفب الاتياا التال 
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 متياا التكلنة = التكاليف النعلية / التكاليف الاخططة
 متياا س مة الررت = الق اد  النعلية للررت/ الق اد  ال اسفع للررت

 العمليات Operations  
مفررت و الجرر فع  الن يررة الا لرر دة وحفرربوالا ااررنا  ن اإلنتررات  ررتم وسررق الفرر ا ا  واإلاشررافا  سو ررراف يهررا   

 :وئاا  ل لها  الاخط  
 ./ م و االلتزام الاخط  باإلاشافا  والتعلياا والتعلياا متياا العاليا = م و االلتزام النعل  باإلاشافا  

 :سما متياا الج فع سه 
 متياا الج فع = م اانا  اإلنتات النعلية / م اانا  اإلنتات الاخططة

 المخرجات  Outputs Indicators. 
وتتعر ف مرفت  (Objectives) و ختص يتقييم مفت و التق م الفي يلغته الا ظاة باتجات تحقيرق األمر ات النرايرة  

األنشررطة والبررررام م سنرر  يرنررام  للردايرررة األسررر ة  رر  تكرر ن الاخرورررا : درر ف األسررر التررر   خت تبرراالاخروررا  
شالتها الردايةم ود ف الز ااا  الت  سورتها الا ظاة ل سر الاحتاوةم وئاية الافاد ا  ال ق ية والعي ية الاق مرة 

فرراد ا  إلررل الع ا ررة سرر  ل سررر الاشررا لةم ومرر و نجرراح الارر ينيأ سرر  التعامررة مرر  األسرررم وسررردة وارر   الا
إن تح  رر  التقرر م سرر  داررة مررفت الع ااررر الترر  تشرركة حزمررة  مخروررا  يرنررام  م  الحرراال  الطاا ررة وغيررر الررم

ا إاا ئران م راك  رر ا معيأ  تفتطي  الا ظاة ال   ت دلل اتجاما  سفاء مرفت الع اارر ئارا مر  مخطر  وفيار
 .الفررير سرر  ت نيررف البرنرام  حتررل اكتاالرره سرر  نهايررة النترررعما  ررؤحر سررل ا دلررل يلر ف األمرر ات د رر  ا حرر إسيهرا سو سرر  

 :وتقاة ئاا يأت 
 .متياا الاخروا  = الاخروا  النعلية / الاخروا  الاخططة

ال زمرة للاتابعرة ال ير  مرأ االنت رات إلرل در م اإلكثراا مرأ الاعرا ير والحرر  دلرل سن  و بة الب ء يتح    الاعرا ير
 ايلررة لل يرراة وترر سير معل مررا  ئافيرة لهررام وتيفررير داليررا  واعهررا  و والرحة تكر ن مجا دررة الاعررا ير الاختررااع

 .ومعالجتها بفه لة وف ة
  الزمن Timing  

و فتخ م مفا الاتياا للتأك  مأ سن اإلنتات  تم وسق الت  يتا  الزم ية ال اافع س  الج او  الزم ية للت نيف    
 :وحفب الريغة التالية

 الزمأ النعل  لإلنجاز / الزمأ الاخط  لإلنجازمتياا الت  يت الزم  = 
 معايير التقييم : 

  :إن مأ الاعا ير الر يفية للتقييم نفئر ما  ل    
 مؤشرات النتائج Outcome Indicators  
 (Goals) واالسرتراتيجية Objectives تخرتص يتقيريم الافرت ي الرفي يلغتره الا ظارة سر  تحقيرق األمر ات النرايرةو 

مااا و ر  الاتر اي ن سر  الاثرا  سدر ت مرأ مهرااا  سر  مجرا  ادايرة الطن لرة؟ ومرا مر  الاعراات التر  : مثا  الم    
  :ئاا يأت  م مقاانة ما  بة الت ا ب و خ لهوالتغيرا  الت  ح حت دلل ولعه محرل ا دليها

 متياا تحقق ال تا   = ال تا   النعلية / ال تا   الافته سة
  الكفاءة Efficiency:  

 رررراف يهرررا فيارررا إاا ئررران البرنرررام   ررر  اسرررتخ م الاررر ااف بطر قرررة ا تررررافية مثلرررل إلنجررراز الهررر ت. و أخرررف الاتيررراا و 
 :الريغة التالية
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 الكناءع = الاخروا  / الا خ  
 الفعالية Effectiveness:  

 :وتقاة ئاا  ل  م لية مقاانة باله ت الا ل   قر  يها فياا إاا ئان ال شاا    حقق ال تا   الار و 
 متياا النادلية= األم ات النعلية / األم ات الاخططة

 األثرImpact:  
تع   ال تا   الاتحققة مأ الت خة س  تغيير الحالة س اء ئانرت الاقرر فع سو غيرر الاقرر فعم إيجاييرة سو سرلبية و 

 : ل وتيم ارحاا اال ترافية واالوتاااية والبيئية دلل مفت و النرف والاجتا . وئم 
 / األحر الاخط  النعل متياا األحر= األحر 

 االستمرارية Sustainability:  
يت  ررف الرر دم الخررااو  ماررا يفررت د  سرر  حالرررة باسرررتاراا سو ت عفياررا إاا ئانررت األنشررطة وآحاامررا سرريهررا  و ررراف
الاتيراا ئارا سر  و ظهرر  رنرام  ئاملرةة البرنرام م سو ايقرات البطإورراء تغييررا  و مر رة دلرل سنشر دل   لهحر  

 :الريغة التالية
 .م  الاخط  ت نيفما حفب الا ااف الاخططةامتياا االستاراا ة= البرام  الا نفع حفب الا ااف النعلية / البر 

 المالئمة Relevance:  
و قرررر  يهرررفا الاتيررراا مررر ا تااشررر  مخرورررا  البرنرررام  وسم اسررره مررر  األوليرررا  االوتااايرررة الاطروحرررة والت  يرررت 

لت نيفتم وفياا إاا ئانت التغييرا  االوتاااية خ   سترع ت نيف البرنرام  تبررا الق ادرا  التر  ي ر  دليهرا. الا اسب 
الاجتار  مرأ البرنرام  ومر و ت ممره مر  سول  را   Utility مر  م يراة لار و انتنرا :  Relevance سالا  ارة

 .وحاوا  الاجتا  الاطروحة
اة البرنام  م  حاوا  الاجتا  والنئة الافته سة / الافت و الاخط  متياا الا  اة = الافت و النعل  لا  

 .لا  اة البرنام  م  حاوا  الاجتا  والنئة الافته سة
 الجودة Quality:  

مررفا الاتيرراا سرر  قيرراة فياررا إاا ئانررت الخ مررة سو الفررلعة الا تجررة والاق مررة تررت ءم مرر  الا ااررنا  الن يررة  و هررتم
سر  مرفا الاجرا . و ظهرر مرفا  ISO9000 التر  تعتار ما الا ظارة وتؤخرف درافع الا اارنا  ال وليرة ودلرل اسسرها

 :الاتياا بالريغة التالية
 الا اانا  الاعتا عمتياا الج فع= الا اانا  النعلية للا ت  / 
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 :ويظهر مخطط المتابعة والتقييم في الخطة االستراتيجية كما يأتي

 

 
 :خصائص معايير المتابعة والتقييمالثاني عشر : 

ال ي  سن تت سر س  الاتيراا الرفي تحت  ره  ا ارة الاعرا ير الاعر ع للاتابعرة وتقيريم سفاء الخطرة االسرتراتيجية بعرل الشرروا    
  :يك ن متيااا وي ام ومأ الم لك 

 .ال ل ح: سي سن يك ن منه مة مأ  بة الجاي  وخااة الف أ  تعامل ن يهفا الاتياا وسه لة تطبيقها -
 .  ع تعبيرما دأ الحالة الاراف قياسها و  اتها دلل تق يم تر ا دأ االنحراسا  واألخطاء الا و فع  -
 .للا ظاةاحت اء مك ناتها دلل القيايا األساسية   -
  .سه لة التعرت دلل سس اا التغيرا  الت  تح ي سيها وم و د  ة الم بالاعا ير األخرو   -
 .شا ليتها ل نشطة الر يفية للا ظاة واألم ات ال اافع س  الخطة االستراتيجية  -
 .م ءمتها لطبيعة نشاا الا ظاة  -
 .ت سير البيانا  والاعل ما  ال زمة لحفاباتها  -
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  Deviating From Plan.االنحرافات عن الخطةالثالث عشر :
الا ظارة ننفرها ميرطرع تحرت  ت   وال حياف د ره. سقر  تجر يجب سن       إال فلية دال  وليفت مفاا حايتإن الخطة ما م 

تأحير الاتغيرا  غير الات  عة خ   ت نيف الخطة ال يام باوراء تغييرا  سر  الخطرة لكر  تتكيرف مر  معطيرا  ال ا ر  التر  ال 
 .مؤحراتهام ا  مأ العاة تحت 

تغيررا  البيئررة دلرل الا ظاررة تحرت وةررأع  سإن التغيررا  الترر  تحر ي دلررل الخطرة دررافع مرا تتررأت  مرأ الافررتج ا  التر  تطررر  
 .ترررررررررررررر  ترررررررررررررر عكس م اشررررررررررررررررع دلررررررررررررررل سمرررررررررررررر ات الخطرررررررررررررررةتبرررررررررررررر   حاوررررررررررررررا  النئرررررررررررررررا  الافررررررررررررررتني ع والالخااويررررررررررررررة و 

ال  ررر ت دلررل االنحراسرررا  وإن األمررم م ررره مرر  معرسرررة مررفت االنحراسرررا  وتحليلهرررا الشرر ء الاهرررم سرر  داليرررة الاتابعررة  إن  
 .وتشخيص مفب اتها

  Changing the planتعديل الخطة الرابع عشر:
وراء تغييرا  س  الخطة االستراتيجية لحااية االنحراسا  الت  حر حت خر   الت نيرفم ئارا سسرلن ا سران إ  حكات اليرواع نإ  

 :مح فع تق م دلل الخط ا  واألسس التالية ألليةالتغييرا  الاطل ية  لخي  م اك حاوة 
 :التعرت دلل األس اا الت  فدت إلل التغيير؟ مة  .1
  التا  ةبفبب تب   سسل ا.  
  يروت وسس اا ةاا ة سحر  دلل هيكة البرنام. 
  ت سي  سم ات البرنام. 
 ز افع سعالية البرنام   
 وغير الم... 
 .تقر ر فياا إاا ئانت م اك لرواع إلوراء التغيير بالرغم مأ وو ف األس اا .2
 .شا   التغييرا  األم ات االستراتيجية والنراية  .3
 .الجها  الافؤولة دأ الت نيفامت اف التغييرا  إلل واي   .4
 .تب  ة الت  يتا  الزم ية لب ء وانتهاء ت نيف البرام  س  الخطة الت نيفية حفب مقتييا  التغييرا  الحاالة .5
 .إدافع تشكية وحا ق الخطة لتحت ي دلل ال ص األال  والتغيير الج    .6
 ة مرأ مرفت التغييررا  ل متر اء يهرات  طباإللاسة إلل استح اي دا ف س  خطة الاتابعة يحت ي دلل ال اوة الافر .7

 .س  الاتابعة والتقييم واسم الخط  القافمة
 

 . مراحل المتابعة والتقييم السادس عشر :
 :ت قفم الاراحة الت  تار يها دالية الاتابعة والتقييم إلل ما  ل 

 .االختياا دليهاتح    الاعا ير الا اس ة لعالية الاتابعة والتقييم س  الاجاال  الت  و    .1
وارر  الاعل مررا  األساسررية واليررروا ة لعاليررة الاتابعررة والتقيرريم والترر  ياكررأ الحررر   دليهررا بال سررا ة الاختلنررة  .2

 .الفالف ائرما
 .ت  يق وتحلية الاعل ما  ومأ حم استخ امها س  قياة الاعا ير الت  و   االختياا دليها .3
 سيةتح    سووه الخ ت والتطايق م  الاعا ير ال يا .4
 .ول  االست تاوا  والت ايا  وييان االتجاما  واالنحراسا  م  الت ليحا  الكافية لها .5
 إوراء دالية ترحيت االنحراسا  الت  شخرت وتعز ز نقاا الق ع الت  سحبتتها دالية ال ياة والرا  .6
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مررأ األمرر ات   إلمكرران مراوعررة ئررة 4م  5م 6تغفيررة نظررام الاتابعررة بالاعل مررا  الترر  تجاعررت مررأ النقرررا      .7
 .والرم ة والرسالة ويعل االسترالا  الت  است    دليها الخطة االستراتيجية

 .إد اف تقاا ر فوا ة دأ نتا   داليت  الاتابعة والتقييم وال اوة الافت  طة  .8
. وئارا تغفية ملف االستراتيجية القافمة باحت  ا  التقاا ر الافئ اع بع  إورراء داليرة ترر ينها وتب  بهرا وتحليلهرا  .9

  :م لت س  الشكة التال 

 
  Designing of M&E Systeتصميم نظام المتابعة التقييم السادس عشر:

 الغرض ترايم نظام متابعة وتقييم يغط  ئاسة سنشطة الخطة االستراتيجية ياكأ إت ا  الخط ا  التالية  
 .Impact واألحرر Effectiveness والنعاليرة Efficiency ولر  تعراا ف والرحة ومحر فع لكرة مرأ الكنراءع .1

وال ترررا    Outputs ولكرررة مرررأ الاخروررا  Relevance والا  ارررة Sustainability واالسررتاراا ة
 . .Outcomesال ها ية

 .ول  إةاا للاتابعة والتقييم يغط  مفت الاعا ير .2
 .ول  مؤشرا  قياة للاعا ير سد ت .3
الاعررا ير. مثررا  الررم: تررأحير الرر خة دلررل متيرراا الافررت و الرررح  تح  رر  الاتغيرررا   الع امررة اا  الع  ررة يهررفت   .4

 .للنرف
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ت ليت خلفية الحالة  البرنام  ما م  سم اسه؟ ومرا مر  النئرا  الافرته سة؟ ومرا مر  م ازنتره؟ ومرا مر  إورراءا    .5
 ت نيفت؟

 :داليرررررررررررررررررررررة الاتابعرررررررررررررررررررررة والتقيررررررررررررررررررررريم مثرررررررررررررررررررررة سرررررررررررررررررررررتطلبهاتح  ررررررررررررررررررررر  األسرررررررررررررررررررررئلة الر يفرررررررررررررررررررررية التررررررررررررررررررررر   .6
 رنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررام  ويأيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة وسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريلة؟مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررأ الافررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتني  مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررأ الب •
 مررررررررررررررررة الارررررررررررررررر خ    سمرررررررررررررررر ا  وزمررررررررررررررررأ  تبرررررررررررررررررا الاخروررررررررررررررررا ؟ ومررررررررررررررررا مرررررررررررررررر  األسرررررررررررررررر اا ؟ •
 مرررا الرررفي  رسررر  مرررأ مفررررت و الكنررراءع والنعاليرررة واألحرررر واالسررررتاراا ة والا  ارررة والجررر فع سررر  البرنررررام ؟ •
 .مررررررررررررررررررررررررررررررررا مرررررررررررررررررررررررررررررررر  الرررررررررررررررررررررررررررررررر اوة الافررررررررررررررررررررررررررررررررت  طة مررررررررررررررررررررررررررررررررأ تقيرررررررررررررررررررررررررررررررريم البرنررررررررررررررررررررررررررررررررام  •
 .سسئلة سخرو تت اسب م  ةبيعة ئة يرنام  •

 .ح    ةر قة التقييم والافا ة الت  تحتاوهات .7
 .تح    الاعل ما  ال زمة لكة متياا وئيفية حنظها  .8
وولررر  نظرررام الكترونررر   ايارررا  ررر وي  لرررري  مرررفت الاعرررا ير بعيرررها برررال عل ارخرررر والرررم لتأحيراتهرررا الات افلرررة   .9

 .والاتشت ةم بحيث ت يف الاعل ما  بشكة وي  وتفتخرت م ها تحلي   ئافية
 تخرات التحلي   وإد اف تقر ر متابعة وتقييم دأ ةر ق ال ظام االلكترون اس .11
األساسرية اا  الررلة يتقيريم البرنرام  مثرة: الرزمأم التكراليفم مفرتلزما  العارة  (Parameters) تح  ر  الاعرالم .11

 وغير الم
 
 

 . & evaluation Timing of Monitoringتوقيتات تقارير المتابعة والتقييمالسابع عشر :
 

 :تقارير المتابعة -أواًل 
 ل ا سن الاتابعة دالية مفتارع تتطلب استخرات تقاا ر   مية وسسب اية سو شهر ة است افا إلرل ةبيعرة الا ظارة والبيئرة   

براوال الت  تعاة يها وفياا إاا ئانت تشه  تغيررا  سرر عة فاخليرة سو خااويرة سانهرا تحترات إلرل متابعرة ت نيرف خطتهرا سوال 
واسررررتخرات تقرررراا ر سررررر عة لتلبيررررة سيررررة مفررررتج ا  سرررر  العاليررررة اإلنتاويررررة وم اوهررررة االنحراسررررا  الترررر  تحرررر ي خرررر   

ولكرر ن مجلرررس اإلفااع يطلرر  دلررل الحالرررة العامررة للا ظاررة وئيرررف يجررري ت نيررف خلتهرررا االسررتراتيجية سانرره حاورررة  الت نيررف
 .رليةللتعرت دلل الم خ   سترا  م اس ة    تك ن شهر ة سو س

 
 :تقارير التقييم -ثانيًا 

  :سما ت  يتا  تقاا ر التقييم سه 
التقييم االيت ا  : يعر  مرفا التقر رر بعر  انتهراء ستررع م اسر ة مرأ دارر ت نيرف البرنرام  سو ال شراا و فراد  دلرل   .1

ؤئرر  دلررل  م الاتابعررة إال سنرره مراوعررة النترررع األولررل مررأ تقرر م العاررة سرر  البرنررام  ومرر  وان ا ترررا مررأ منهرر  
 معا ير التقييم

التقييم وس  النترع: و  نف بع  انتهاء ترنه دار البرنام  و فاد ت س  مقاانة ما سنجز برالاخط  و اكرأ سر    .2
 .الم اتخاا اإلوراءا  الترحيحية

التقييم س  نهاية النتررعم و  نرف بعر  انتهراء دارر البرنرام  وم ره تتعررت الا ظارة دلرل االخرت ت يريأ مرا ئران   .3
 .ا وييأ ما سنجز سع مخطط
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التقييم س  سترع ما بع  البرنام : و  نرف مرفا التقيريم بعر  مر ع زم يرة مرأ انتهراء البرنرام  مرأ سورة التعررت دلرل  .4
 .آحاا البرنام  دلل الاتغيرا  اإلواالية للا ظاة والاجتا 

 . أنواع تقارير المتابعة والتقييمالثامن عشر :
 حسب مراكز المسؤولية

تقاا ر الاتابعة باخت ت سغرالها واخت ت مراكز اتخاا وإوراءا  الترحيت والاع ييأ ي ل  تختلف     
 :االستراتيجية وغيرممم وم  تشاة ما  ل 

 ا يس مجلس اإلفااع  .1
 مجلس اإلفااع .2
 الا  ر الت نيفي .3
 الا ااء وامساء األ فام .4
 الجها  الاا لة .5
 الجها  الافتني ع  .6
 تالجها  األخرو مأ ااحاا الارال  .7
 الجاتية العا مية .8
 الا  قيأ والارا بيأ الاالييأ .9

  Components of M&E Reportsمحتويات تقارير المتابعة التقييم التاسع عشر:
  :تحت ي تقاا ر الاتابعة والتقييم دلل ما  ل    

 .ال تا   الاتحققة الت  ترف داة الا ظاة وسق الاعا ير الافتعالة .1
 .تحققةاال تا   الاالست تاوا  الافتخلرة مأ  .2
 .الت ايا  والت  تحت ي دلل ما يجب داله س  الافتقبة لكة حالة دلل ح ع .3
 .ال اوة الافت  طة الت  ت ينها الا ظاة لاعالجة الحاال  القافمة وول  الخط  الافتقبلية .4
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وس  سفنات الجر او  الر يفرية لعاليرة متابعرة وداليرة تقيريم الخطرة االسرتراتيجية ايتر اء مرأ سسرنة إلرل سدلرلم سي مرأ 
البرنرررام  سالهررر ت النردررر  الاررررت   بررره مجا درررة البررررام  حرررم إلرررل الهررر ت االسرررتراتيج  الرررفي تررررت   بررره مجا درررة 

مر و ال جراح للخطرة االسرتراتيجية درأ ةر رق واألفاء  األم ات النرايرة وسخيررا الاعر   العرام لتقر م العارة الاتابعرة 
 :استخرات الاع   العام لتق م وسفاء األم ات االستراتيجية س  الخطة

 



17 
 

 



18 
 

 



19 
 

 



20 
 

 

 



21 
 

 
 نقاط ضرورية إلنجاح عملية المتابعةالعشرون : 

 .التح    الفر   للاشاكة س ا و  دها .1
 .مقاانة التق م النعل  بالاخط   .2
 .دأ الاخط  ومق اا مفا االنحراتتح    حاال  االنحرات  .3
 .تح    الع امة الاؤحرع دلل ئناءع الت نيف .4
 .تح    حاال  تجاوز التكاليف الاخططة للت نيف سو التشغية .5
 .تح    مشاكة الفي لة ال ق ية وسسل ا حلها .6
 .حة مشاكة الت فيق ي   الجها  الاختلنة الافؤولة دأ الت نيف سو التا  ة .7
 .يف العي   واإلنناق النعل تح    مفت  ا  الت ن .8
 .الت بؤ بالاشاكة الافتقبلية للعاة دلل ت اائها .9

 .مع ال  األفاء واستغ   الا ااف الاتاحة .11
 .ا ابة و فع ت نيف الاشرودا  ومفت و تشغيلها .11
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 .مفت و الاهااا  الاطل ية و سسل ا ت ا بها وتشغيلها ومع ال  سفا ها .12
 . اف وتخطي  الت نيف سو التشغيةتق  ر االحتياوا  مأ الافتلزما  والا .13
 .مفت و الخ ما  الت  يق مها الاشرو  .14
 .انط ادا  وافوف سعة الا تنعيأ مأ الاشرو  .15

 . محدودية المتابعة والتقييمالحادي والعشرون : 
 :م اك د ع د امة تح  مأ سعالية الاتابعة والتقييمم م ها ما  ل      

 .الحالةد م ئناية الاعل ما  والبيانا  ل اف  .1
 .ح وي تغييرا  مهاة ال ت   ل ظام الاتابعة والتقييم مجاال للعاة ئاا م  مطل ا .2
 .د م إلاام الاكلنيأ ي ظام الاتابعة والتقييم بأساليب إفااته .3
 .د م اكتراي اإلفااع العليا ي تا   الاتابعة والتقييم .4
 .لعف االست تاوا  والت ايا  الت  يق مها نظام الاتابعة والتقييم .5
د م سعالية ش كة االتراال  س  نقة الاعل ما  مأ نظام الاتابعة والتقييم بالت  يتا  وال  ة الاطل ية إلل  .6

 .الارئز
 .تلكؤ الجها  الا نفع ود م حااسها س  التعاون م  متطل ا  نظام الاتابعة والتقييم .7


