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  تقدیم

فــي إطــار جھــود شــبكة المنظمــات األھلیــة الفلســطینیة المســتمرة بھــدف تنمیــة قــدرات المنظمــات األھلیــة وفقــا 

ألســس ومبــادئ الدیمقراطیــة والشــفافیة واإلدارة الرشــیدة بمــا یعــزز مــن دورھــا الوطنــي وخدمــة أبنــاء شــعبنا 

والدفــاع عــن حقوقھــم وتعزیــز صمودھــم.

تــم اصــدار ھــذا الدلیــل ضمــن مشــروع “تعزیــز الدیمقراطیــة وبنــاء قــدرات المنظمــات األھلیــة” والــذي تنفــذه الشــبكة 

بالشــراكة مــع المســاعدات الشــعبیة النرویجیــة.

اصــدار ھــذا الدلیــل یأتــي تعزیــزا للــدور الــذي تقــوم بــه الشــبكة فــي تعزیــز الدیمقراطیــة وتطویــر وبنــاء قــدرات 

الشــبكة. رؤیــة وأھــداف  یعتبــر محــور أساســیا ضمــن  المنظمــات االھلیــة حیــث 

ان تطویــر دلیــل اجرائــي خــاص بمتابعــة وتقییــم مشــاریع المنظمــات األھلیــة ھــو حصیلــة لجھــد أشــرفت علیــه، الشــبكة 

أخــذا بعیــن االعتبــار احتیــاج المنظمــات األھلیــة مــن مختلــف القطاعــات وخبــرات وتجــارب ذوي االختصــاص فــي ھــذا 

المجــال لیشــكل أداة تســاھم فــي تحســین قــدرات العاملیــن فــي المنظمــات األھلیة في متابعة وتقییم مشــاریعھم، 

والــذي بــدوره ینعكــس إیجابــا علــى اداء ھــذه المنظمــات.

وشــراكتھا. دعمھــا  علــى  النرویجیــة  الشــعبیة  للمســاعدات  الشــكر  بجزیــل  األھلیــة  المنظمــات  شــبكة  وتتقــدم 

كما تتقدم بالشكر والتقدیر الى االستشاري عالء الغالییني على تعاونه، وجھده في اعداد الدلیل.

كمــا نشــكر الخبیریــن التنموییــن الســید محمــود حمــادة والســید أحمــد الصورانــي علــى مــا قدمــوه مــن مالحظــات علــى 

الدلیــل حتــى خــرج بھــذه الصــورة المشــرفة.

شبكة المنظمات االھلیة الفلسطینیة

2017
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  الهدف من الدليل

یھــدف ھــذا الدلیــل إلــى مســاعدة المؤسســات األھلیــة الفلســطینیة علــى تطویــر أنظمــة متابعــة وتقییــم للمشــاریع 

الخاصــة بھــا اعتمــاد ًا علــى نمــوذج الســت خطــوات الخــاص ببنــاء أنظمــة المتابعــة والتقییــم.

لالســتفادة القصــوى مــن ھــذا الدلیــل علــى المســتخدم أن یكــون علــى إطــالع كامــل بمفاھیــم تصمیــم وإدارة 

المشــاریع الخاصــة بالمؤسســات األھلیــة. كمــا ینصــح مســتخدمي ھــذا الدلیــل بالرجــوع إلــى الدلیــل االرشــادي الصــادر 

عــن مركــز تطویــر المؤسســات األھلیــة الخــاص بالمتابعــة والتقییــم بالمشــاركة )طبعــة 2015( وذلــك لتغطیــة المفاھیم 

األساســیة واالطــار النظــري للمتابعــة والتقییــم.

كمــا يجــب االنتبــاه علــى أن هــذا الدليــل ال يهــدف إلــى تقييــم قــدرات المؤسســات األهليــة أو تقييــم األفــراد العامليــن 

ــزام  ــل أداة االلت ــم المؤسســي المختلفــة مث ــل أدوات التقيي ــك مث ــات خاصــة بذل ــك أدوات ومنهجي بهــا، حيــث أن هنال

المؤسســات  احتياجــات  تقييــم  وادة  تطويــر  بمركــز  الخاصــة  الفلســطينية  األهليــة  المؤسســات  ســلوك  بمدونــة 

بالمشــاركة )بونــات - PONAT( الصــادرة عــن مؤسســة خدمــات اإلغاثــة الكاثوليكيــة.
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  تعريف للمصطلحات والمفاهيم الواردة في الدليل  

المشروع:

المشــروع عبــارة عــن مجموعــة مــن الفعاليــات المخططــة والمبرمجــة والمتناســقة فيمــا بينهــا تعمــل علــى تحقيــق هــدف 

معيــن فــي خــالل فتــرة محــددة مــن الزمــن ومــن خــالل موازنــة محــددة.

إدارة المشاريع:

هــي تنظيــم عمليــة التغييــر عبــر التوظيــف األمثــل للمــوارد المتوفــرة والضروريــة لتحقيــق هــدف معيــن ضمــن اطــار 

زمنــي معلــوم ومــن خــالل تنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة والفعاليــات المخططــة والمبرمجــة والمتناســقة فيمــا بينهــا.

المتابعة:

المتابعــة  هــي عمليــة منتظمــة و مســتمرة لجمــع المعلومــات و تحليلهــا و اســتخدامها لتكــون األســاس فــي عمليــة 

التحكــم اإلداري و اتخــاذ القــرارات اإلداريــة المختلفــة.

التقييم:

التقييم هو مراجعة مرحلية لمالئمة وكفاءة وفعالية وتأثير واستمرارية المشروع في سياق أهدافة المعلنة.

التدقيق:

ــة تعكــس بصــورة ســليمة نشــاطات المؤسسة/المشــروع والتحقــق مــن  ــر المالي ــات والتقاري هــو التأكــد مــن أن البيان

ممارســات المؤسسة/المشــروع فيمــا يتعلــق بالمتابعــة الداخليــة، وأن سياســات االدارة الماليــة تتطابــق مــع المعاييــر 

المتفــق عليهــا ســواء كانــت محليــة، عربيــة، أو دوليــة، وان عمليــات صــرف أمــوال المشــروع تتــم حســب االجــراءات الماليــة 

والتعاقديــة  الســليمة.

نموذج السبع خطوات:

هــو نمــوذج خــاص بتصميــم أنظمــة المتابعــة والتقييــم الخاصــة بمشــروعات وبرامــج المؤسســات االهليــة ويعتبــر هــذا 

النظــام مــن أنجــع األنظمــة وأكثرهــا عمليــة.
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التدخل المنطقي:

يشمل التدخل المنطقي أو ما يعرف بسلسلة النتائج كل من األهداف، المخرجات، النشاطات، والمدخالت.

الهدف التنموي )الغاية(:

الهدف التنموي يصف الهدف األشمل للمشروع.

هدف المشروع )غرض المشروع(:

هدف المشروع يعكس التغير المتوقع أن يحدثه المشروع.

المخرجات:

المخرجات هي المنتجات الناتجة من نشاطات المشروع.

النشاطات )األنشطة(:

الفعاليات التي يقوم بها المشروع.

المدخالت:

الموارد البشرية و المالية الالزمة  لتنفيذ النشاطات.

المؤشرات:

المؤشــرات هــي أوضــاع يمكــن التحقــق منهــا بموضوعيــة وتســاعد علــى التعــرف علــى درجــة نجــاح أو فشــل تحقــق 

األهــداف والمخرجــات.

المؤشرات الكمية:

هي مؤشرات لقياس الكم وتعتمد بصفة أساسية على األرقام والنسب المئوية و معدل التكرار.

المؤشرات النوعية:

هــي مؤشــرات تعكــس أراء المســتفيدين مــن المشــروع و/أو المختصيــن و/أو الجهــات والمؤسســات العاملــة فــي 

منطقــة أو مجــال المشــروع.
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مصادر المعلومات:
مصادر المعلومات هي من أو ما الذي سوف يزود المعلومات الخاصة بالمشروع.

خط األساس:
عبارة عن معلومات خاصة بالمؤشرات يتم جمعها في بداية أو قبل المشروع.

األداء المستهدف:
هــو مســتوى محــدد مــن األداء ترغــب إدارة المشــروع بتحقيقــه بنــاء علــى التدخــالت التــي تــم تنفيذهــا، وبمعنــى آخــر، 

هــو توصيــف كمــي للمؤشــرات التــي يــراد تحقيقهــا.

المالئمة:
هي مدى مالئمة المشروع للتعامل مع المشاكل التي كان من المفترض أن يتم التغلب عليها.

الكفاءة:
التكلفــة والســرعة والمهــارة اإلداريــة التــي تــم مــن خاللهــا تحويــل المدخــالت والنشــاطات إلــى مخرجــات، مــع األخــذ بعيــن 

االعتبــار جــودة هــذه المخرجات.

الفعالية:
هي مدى مساهمة المخرجات في تحقيق غرض المشروع.

األثر:
هو مدى تأثير المشروع في بيئته الخارجية ومدى مساهمته في تحقيق الهدف العام للمشروع.

االستمرارية:
هي مدى إمكانية استمرار فوائد المشروع بعد وقف التمويل الخارجي.
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القسم الثاني
خلفية عامة عن المشاريع 

والمتابعة والتقييم
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  المشــروع
المشــروع هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الفعاليــات المخططــة والمبرمجــة و المتناســقة فيمــا بينهــا تعمــل علــى تحقيــق 

هــدف معيــن فــي خــالل فتــرة محــددة مــن الزمــن و مــن خــالل موازنــة محــدد. 

  إدارة المشاريع
تهــدف عمليــة إدارة المشــاريع بالخصــوص علــى إحــداث تغييــر إيجابــي فــي واقــع الفئــات المســتهدفة وذلــك مــن خــالل 

التأثيــر فــي الوضــع الحالــي التــي تعيشــه تلــك الفئــات والوصــول إلــى وضــع مســتقبلي أفضــل مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 

المحتــوى الحالــي )البيئــة الحاليــة( والتغيــر المتوقــع فــي المحتــوى المســتقبلي )البيئــة المســتقبلية( وذلــك كمــا يظهــر 

فــي الشــكل التالــي:

عملية التغيير

الزمن
الوضع المستقبليالوضع الحالي



11

  تعريف إدارة المشاريع
وبنــاء علــى مــا ســبق يمكــن تعريــف عمليــة إدارة المشــاريع علــى أنهــا عبــارة عــن تنظيــم عمليــة التغييــر عبــر التوظيــف 

األمثــل للمــوارد المتوفــرة والضروريــة لتحقيــق هــدف معيــن ضمــن اطــار زمنــي معلــوم ومــن خــالل تنفيــذ مجموعــة مــن 

األنشــطة والفعاليــات المخططــة والمبرمجــة والمتناســقة فيمــا بينهــا.

  دورة حياة المشروع
تمر دورة حياة المشــروع بســتة مراحل أساســية وتشــمل تحديد االحتياج، تعريف )تحليل( المشــكلة، تصميم المشــروع 

بمــا يتناســب مــع المشــكلة المــراد العمــل علــى حلهــا، جلــب التمويــل الــالزم، تنفيــذ المشــروع، والمتابعــة والتقييــم 

ألنشــطة ومخرجــات وأهــداف المشــروع. علــى أن يتــم ذلــك بمــا يتوافــق مــع الخطــة االســتراتيجية للمؤسســة. الشــكل 

التالــي يوضــح دورة حيــاة المشــروع وعالقتهــا بالخطــة االســتراتيجية للمؤسســة.
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المـشـروع

تحديد
االحتياج

تعريف
المشكلة

التنفيذ التمويل

المتابعةالتصميم

التقييم

التخطيط
 االستراتيجي

دورة حياة المشروع
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  العالقة بين تخطيط، متابعة وتقييم المشاريع
إن عمليــة المتابعــة والتقييــم الناجحــة للمشــروع تبــدأ مــع بدايــة مرحلــة التخطيــط للمشــروع، حيــث يوجــد عالقــات متداخلة 

بيــن تخطيــط ومتابعــة وتقييــم المشــاريع. الشــكل التالــي يوضــح العالقــات األساســية مــا بيــن التخطيــط، المتابعــة، 

تقييــم المشــروع:

التخطيط

التقييمالمتابعة

الخطة تحدد ما يجب متابعته.	·
المتابعة تعدل الخطط خالل 	·

تنفيذ المشروع.

التقييم يقدم توصيات 	·
للتخطيط المستقبلي.

الخطط تحدد ما يجب تقييمه.	·

معلومات المتابعة تستخدم في التقييم.	·
التقييم يحدد المناطق التي بحاجة إلى متابعة أكثر.	·
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  تعريف المتابعة
· المتابعــة  هــي عمليــة منتظمــة و مســتمرة لجمــع المعلومــات و تحليلهــا و اســتخدامها لتكــون األســاس فــي عمليــة 	

التحكــم اإلداري و اتخــاذ القــرارات اإلداريــة المختلفــة.

· ــك بغــرض 	 ــج المخطــط لهــا وذل ــارة عــن تحليــل مســتمر لتقــدم ســير المشــروع نحــو تحقيــق النتائ المتابعــة هــي عب

تحســين عمليــة اتخــاذ القــرارات االداريــة. 

ــة الالزمــة  ــد اإلدارة بالمعلومــات الضروري المتابعــة جــزء أساســي مــن اإلدارة اليوميــة للمشــروع يتــم مــن خاللهــا تزوي

لتحديــد المشــاكل التــي تواجــه التنفيــذ وتحديــد التقــدم فــي ســير العمــل وفــق الخطــط الموضوعــة.

يمكن تلخيص المتابعة على أنها:

· عبارة عن نشاط إداري	

· يعتمد على تجميع البيانات والمعلومات	

· يحدث في جميع المستويات اإلدارية	

· يتم خالله مقارنة العمل المنجز/الفعلي مع العمل المخطط لتحديد اإلجراءات اإلصالحية/التصحيحية الالزمة	

· تستخدم التقارير الرسمية و االتصاالت الغير رسمية	

· تركز على الموارد، النشاطات، المخرجات	

  استخدامات المتابعة
تستخدم المتابعة للتأكد من أن:

-  التنفيذ يتم وفقا للجدول الزمني المخطط.

-  مدخالت ومخرجات المشروع تصل للفئة المستهدفة في المكان والوقت المناسبين.

-  التنفيذ يتم بالجودة العالية المطابقة للمواصفات الفنية.

-  القوى البشرية واإلمكانيات المادية يتم استخدامها بفاعلية وكفاءة.
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-  إنجازات المشروع تتم وفقا لما هو مخطط له.

-  الصرف يتم في األوجه الصحيحة لإلنفاق.

-  تكلفة األنشطة المنفذة في حدود الموازنة المعتمدة لذلك.

-  تأثيرات المشروع قد تحققت ، والتعرف على درجة تحققها.

-  تحديد مواطن الضعف في المشروع للعمل على تحسينها.

-  تحديد المشكالت التي تعوق التنفيذ إليجاد الحلول المناسبة لها.

  تعريف التقييم
يمكــن تعريــف التقييــم علــى أنــه مراجعــة مرحليــة لمالئمــة وكفــاءة و فعاليــة و تأثيــر واســتمرارية المشــروع  فــي ســياق 

أهدافــه المعلنة.

التقييم يركز على:

         غرض المشروع/الهدف الحالي

هل تحقق

النتائج/المخرجات          
   

 
         غاية المشروع/الهدف العام   

هل يحقق

غرض المشروع            
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يستخدم التقييم للتأكد من:

مقارنة نتائج المشروع  مع التوقعات المخطط لها.

تحسين أداء المشروع الحالي )إن أمكن(.

تحسين تصميم المشاريع والبرامج المستقبلية.

  أنواع التقييم
يمكن تقسيم أنواع التقييم حسب مجالين أساسيين:

1. التوقيت

- تقييم خالل التنفيذ 

- تقييم مع نهاية المشروع

- تقييم بعد نهاية المشروع   

2. مسئولية التقييم

- تقييم ذاتي

- تقييم مستقل

· تقييم داخلي	

· تقييم خارجي	

- تقييم مشترك

1. التوقيت

- تقييم خالل التنفيذ 

يتــم خــالل تنفيــذ المشــروع وعــادة يكــون فــي منتصــف المشــروع ويعــرف هــذا التقييــم بالتقييــم المرحلــي ويركــز 

علــى كفــاءة اســتخدام المــوارد لتنفيــذ األنشــطة وعلــى إمكانيــة تحقيــق المخرجــات المخطــط لهــا.
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- تقييم مع نهاية المشروع 

يتــم مــع نهايــة المشــروع ويركــز علــى فعاليــة المشــروع فــي تحقيــق المخرجــات وهدف/غــرض المشــروع المخطــط 

لهــم

- تقييم بعد نهاية المشروع

يتــم بعــد نهايــة المشــروع وعــادة يتــم تنفيــذه بعــد ســنة أو ثــالث أو خمــس ســنوات مــن نهايــة المشــروع ويركــز علــى 

مدى أثر المشــروع واســتمراريته

2. مسئولية التقييم

- تقييم ذاتي

يتم إجراء التقييم من قبل الفريق العامل في المشروع

- تقييم مستقل

· تقييــم داخلــي )يتــم إجــراء التقييــم مــن قبــل طاقــم المؤسســة الغيــر عامــل فــي المشــروع مثــل طاقــم عمــل 	

مشــروع آخــر أو قســم آخــر فــي المؤسســة(

· تقييم خارجي )يتم إجراء التقييم من قبل جهة خارج المؤسسة وعادة تكون جهة أو شركة استشارية(	

- تقييم مشترك )التقييم بالمشاركة(

ــة استشــارية  ــق تقييــم خــاص لتقييــم المشــروع مكــون مــن طاقــم عمــل المشــروع وجهــة خارجي ــن فري يتــم تكوي

)قــد تشــمل الجهــة الممولــة(. ومــن الجديــر ذكــرة أن هــذا النــوع مــن التقييــم أخــذ يالقــي استحســان متزايــد فــي 

الســنوات األخيــرة مــن قبــل المؤسســات األهلــي، المولييــن والفئــات المســتهدفة. وفيمــا يلــى بعــض الفروقــات 

بيــن أســاليب التقييــم التقليديــة وأســلوب التقييــم بالمشــاركة: 
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  مقارنة بين أنواع التقييم التقليدية والتقييم بالمشاركة*  

المراقبة والتقييم بالمشاركةالمراقبة والتقييم التقليديةالمؤشر

ذوو الشأن في البرنامج أو المشروع، بما في خبراء من خارج المؤسسةمن

ذلك المجتمعات وطاقم المشروع

مؤشرات محددة مسبقا خالل مرحلة تصميم ماذا

المشروع لقياس المدخالت والمخرجات

مؤشرات مختارة ذاتيا لقياس العملية، وكذلك 

المخرجات والنتائج

استمارات، مسوحات تجمع من خالل أشخاص كيف

من خارج المؤسسة

أساليب بسيطة في جمع المعلومات من قبل 

المعنيين؛ )ذوي الشأن( أنفسهم

حتى يكون المشروع والطاقم العامل قاباًل لماذا

للمحاسبة من قبل الممولين ويقيم في 

النهاية

لتقوية ذوي الشأن من اجل اخذ أفعال تصحيحية 

خالل عملية المشروع، وليس فقط في نهايته

* المصدر: الدليل االرشادي حول المراقبة والتقييم بالمشاركة )2015( مركز تطوير المؤسسات األهلية – صفحة )9( 
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  نظام التخطيط والمتابعة والتقييم بالمشاركة
المتابعــة  المشــاريع والممارســين لعلميــة  الممارســين لتصميــم وإدارة  الكثيــر مــن  إلــى مــا ســبق فــإن  باإلضافــة 

والتقييــم يؤكــدوا علــى أهميــة أن تتعــدى المشــاركة عمليــة المتابعــة والتقييــم لتشــمل عمليــة التخطيــط  وبمشــاركة 

فعالــة مــن الجهــات ذات المصلحــة بحيــث تتفاعــل عناصــر التخطيــط والمتابعــة والتقييــم لتشــكل نظامــًا تفاعليــًا متكامــاًل 

لــه العديــد مــن المميــزات:

· التفاعل الكامل ما بين التخطيط والمتابعة والتقييم	

· المشــاركة الفعالــة مــن جميــع المعنيــن بالمشــروع )الجهــات ذات المصلحــة( بمــا يحقــق التغييــر االيجابــي المنشــود 	

وذلــك مــن خــالل الجميــع ومــن أجــل الجميــع والــذي بــدورة يحقــق التنميــة المنشــودة

· بنــاء القــدرات علــى المســتوى المحلــي والتــي تســاهم فــي زيــادة االعتمــاد علــى الــذات وفــي االســتمرارية فــي 	

تنفيــذ المشــاريع 

· زيادة الشفافية وتقوية عملية المحاسبة	

· تدفق معلوماتي على مستويات مختلفة	

· تقوية الفئات المستهدفة	

· تسهيل عملية التعلم	

والشكل التالي يوضح نظام التخطيط

والمتابعة والتقييم بالمشاركة:

الجهات ذات العالقة

تخطيط

تقييممتابعة كة
شار

م
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  مميزات وعيوب المقيم الخارجي والداخلي*  

المقّيم الداخليالمقّيم الخارجي

يستطيع أن يري البرنامج بنظرة جديدة يعرف البرنامج 

جيدا

يعرف البرنامج جيدا

غير مشترك شخصيا في البرنامج لذا فمن السهل أن 

يكون موضوعيا

يجد صعوبة في أن يكون موضوعيا

جزء من الهيكل التنظيمي والسلطة في البرنامج/ليس جزءًا من الهيكل التنظيمي للبرنامج/المشروع

المشروع

لن يكسب شيئا من البرنامج ولكنه قد يكسب 

االحترام والثقة

قد يكون مدفوعا بآماله لتحقيق مكسب شخصي

مدرب علي طرق التقييم وربما لديه خبرة في 

التقييمات األخرى ويعتبر كخبير بالنسبة للبرنامج

قد يكون غير مدرب خاصة في طرق التقييم

شخص خارجي وقد ال يتفهم البرنامج او األفراد 

المشتركين فيه

البرنامج مألوف لديه لذا فهو يفهمه ويستطيع أن 

يفسر السلوك واالتجاهات الشخصية

ربما يسبب قلقا لعدم تأكد األشخاص العاملين في 

البرنامج من دافعه

معروف للبرنامج لذا فهو ال يمثل تهديدا

* المصدر: دليل منظمات المجتمع المدني حول التقييم والمتابعة – مؤسسة هينرش بل األلمانية – صفحة )14( 
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  الفرق بين المتابعة والتقييم  
التقييمالمتابعةمحاور المقارنة

- مدي تنفيذ األنشطة وفقًا لخطة الغرض الرئيسي
المشروع.

- مدي تحقيق أهداف المشروع.

- عملية مستمرة طوال مرحلة التوقيت
التنفيذ.

- عملية مرحلية )عند نصف مدة 
المشروع أو في نهاية المشروع أو 

بعد انتهاء المشروع بفترة عند تقييم 
أثر المشروع(.

- أفراد من داخل المشروع والجهات الجهات المشاركة
التي تتعامل معه.

- أساسًا أفراد من خارج المشروع 
ومختارين من قبل الجهة الممولة.

- أيضًا قد يكون تقييم ذاتي أو 
مشترك.

- مقارنة نتائج المشروع المتحققة مع - في تنفيذ وإدارة موارد المشروع.االستفادة
النتائج المخطط لها

- تحسين تصميم المشاريع 
المستقبلية.

- تحسين أداء المشروع )إن أمكن(.

العالقة مع مراحل 
المشروع )مجال التركيز(

- ينطبق علي جميع مراحل المشروع - تركز على عملية التنفيذ.
من تخطيط وتنفيذ ومتابعة.

العالقة بين المتابعة 
والتقييم

- توفر المتابعة معلومات هامة 
لعملية التقييم.

- يقوم التقييم باقتراح أساليب 
وأدوات جديدة لزيادة فعالية المتابعة.
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وأخيــرًا يجــب االنتبــاه إلــى أنــه يوجــد تداخــل مــا بيــن المتابعــة والتقييــم فــي مــا يتعلــق بتتبــع وتقييــم التغييــر المنشــود 

للمشــروع وذلــك كمــا يوضــح الشــكل التالــي:

المتابعــة والتقييــم والتغييــر

المتابعة
تتبع 

و
تقييم 
التغيير

التقييم

  التدقيق
وإلعطــاء صــورة أوضــح للمؤسســات األهليــة فمــن المهــم أيضــًا أن يتــم توضيــح مفهــوم التدقيــق وخاصــة التدقيــق 

المالــي. فالتدقيــق عبــارة عــن التأكــد مــن:

مــدى قانونيــة وســالمة مصاريــف ومدخــوالت المشــروع وذلــك مــن خــالل مــدى االلتــزام بالقوانيــن واالجــراءات . 1

المعمــول بهــا ومــن خــالل االلتــزام باالتفاقــات التعاقديــة المختلفــة.

أن األموال المرصودة للمشروع قد تم استخدامها بكفاءة وذلك بناًء على إدارة مالية ناجحة.. 2

أن األموال المرصودة للمشروع قد تم استخدامها بفعالية: أي أنه تم استخدامها للغرض المخصص.. 3

كما يمكن تعريف التدقيق على أنه:

مــن  والتحقــق  المؤسسة/المشــروع  نشــاطات  بصــورة ســليمة  تعكــس  الماليــة  والتقاريــر  البيانــات  أن  مــن  التأكــد 

ممارســات المؤسسة/المشــروع فيمــا يتعلــق بالمتابعــة الداخليــة، وأن سياســات االدارة الماليــة تتطابــق مــع المعاييــر 

المتفــق عليهــا ســواء كانــت محليــة، عربيــة، أو دوليــة، وان عمليــات صــرف أمــوال المشــروع تتــم حســب االجــراءات الماليــة 

ــة  الســليمة. والتعاقدي
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القسم الثالث
نموذج السبع خطوات الخاص بتصميم

 أنظمة المتابعة والتقييم
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  نموذج السبع خطوات 
يعتمــد هــذا الدليــل علــى نمــوذج الســبع خطــوات الخــاص بتصميــم أنظمــة المتابعــة والتقييــم الخاصــة بمشــروعات 

المؤسســات األهليــة ويعتبــر هــذا النظــام مــن أنجــع األنظمــة وأكثرهــا عمليــة.

الخطوة السابعة   |  التقييم  |

استخدم معلومات المتابعة للتخطيط، اإلدارة، والتقييم

الخطوة السادسة   |  المتابعة  |

متابعة تنفيذ التدخالت من خالل تجميع المعلومات عن المؤشرات

الخطوة الخامسة   |  حدد األداء المستهدف  |

تحديد معاير األداء المستهدفة المناسبة الخاصة بالمؤشرات

الخطوة الرابعة   |  الدراسة األولية )خط األساس(  |

إجراء الدراسة األولية الخاصة بالمشروع/المؤشرات

الخطوة الثالثة   |  حدد مصادر المعلومات وأدوت جمعها وتحليلها  |

استخدام المصادر المتاحة أو تطوير مصادر أخرى 

الخطوة الثانية   |  حدد المؤشرات المناسبة  |

مؤشرات ذات مواصفات محددة  ويمكن قياسها

الخطوة األولى   |  حدد نطاق التدخل/ التدخل المنطقي/ سلسلة النتائج  |

حدد ما تريد أن تحققه. حدد المدخالت والنشاطات والمخرجات والمحصالت )التغير المطلوب( واألثر المطوب 

نموذج السبع خطوات الخاص بتطوير أنظمة المتابعة والتقييم
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الخطوة األولي

التدخل المنطقي/نطاق التدخل  )سلسلة النتائج(

يشمل نطاق التدخل/التدخل المنطقي أو ما يعرف بسلسلة النتائج بالمكونات األساسية التالية:

1-  األهداف )*(

     - الهدف التنموي/الغاية/األثر     

     - الهدف الحالي/غرض المشروع/المحصلة 

2- المخرجات/النتائج*

3- النشاطات

4- المدخالت

مالحظة )*( :

يوجد أكثر من تسمية لنفس المفهوم وذلك بسب وجود تسميات مختلفة عند المملولين المختلفين.

  تعريف مكونات التدخل المنطقي  

يصف الهدف األشمل للمشروعالهدف التنموي )الغاية(

يعكس التغير المتوقع أن يحدثه المشروعهدف المشروع )غرض المشروع(

المنتجات الناتجة من نشاطات المشروعالمخرجات

الفعاليات التي يقوم بها المشروعالنشاطات )األنشطة(

الموارد البشرية و المالية الالزمة  لتنفيذ النشاطاتالمدخالت
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العالقة بين مفردات التدخل المنطقي

النتائج

تحت السيطرة الكاملة إلدارة المشرع

 

خارج سيطرة إدارة المشروع

الهدف التنموي/الغاية
األثر

النشاطات

المخرجات

المدخالت

الهدف الحالي/غرض المشروع 
المحصلة
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LINKAGES AMONG INTERVETION LOGIC ELEMENTS

Results

Under full control of project management

Beyond the control of project management

Development Objective/ 
Aim/Goal/Impact

Activities
Processes

Outputs
Results

Inputs

Immediate-spceific Objective/
Project Purpose/Outcome
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  مثال مبسط لمشروع زراعي  

زيادة إنتاجية األراضي الزراعية من الخضروات

المساهمة في زيادة دخل صغار المزارعين

1- خدمات إرشاد مقدمة

نشاط 1

2- برامج إقراض فعالة 

نشاط 2

2.1 تصمم البرنامج1.1 تدريب الطاقم

2.3 تسويق البرنامج 1.3 تطوير برنامج كامل

 2.2 تدريب الطاقم1.2 تنفيذ برنامج مبدئي/تجريبي

الهدف العام )الهدف التنموي - األثر(

هدف المشروع )غرض المشروع - المحصلة(

مخرجات المشروع

النشاطات
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الخطوة الثانية

تحديد المؤشرات
المؤشــرات هــي أوضــاع يمكــن التحقــق منهــا بموضوعيــة وتســاعد علــى التعــرف علــى درجــة نجــاح أو فشــل تحقــق 

األهــداف والمخرجــات. لذلــك يجــب فــي هــذه الخطــوة تحديــد المؤشــرات المناســبة الخاصــة لجميع األهــداف والمخرجات، 

كمــا أنــه يمكــن وضــع مؤشــرات للنشــاطات ولكــن هــذا يتطلــب الكثيــر مــن التفصيــل.

فوائد المؤشرات:

- تساعد في التعرف على درجة النجاح

- تشجع المؤسسة األهلية على توضيح ما تعنية باألهداف والمخرجات

- توفر أساس موضوعي للقيام بعمليات المتابعة والتقييم

أنواع المؤشرات:

)Quantitative Indicators( 1. مؤشرات كمية

هي مؤشرات لقياس الكم وتعتمد بصفة أساسية على األرقام والنسب المئوية و معدل التكرار.

)Qualitative Indicators( 2. مؤشرات نوعية

هــي مؤشــرات تعكــس أراء المســتفيدين مــن المشــروع و/أو المختصيــن و/أو الجهــات والمؤسســات العاملــة فــي 

منطقــة أو مجــال المشــروع.

1- المؤشرات الكمية :
إرشادات عامة لكتابة المؤشر  :

لكتابة المؤشر بطريقة صحيحة يجب إتباع اإلرشادات التالية:

1. التوصيف الكمي
* عدد  

* نسبة  مئوية )%(  
* نعم/ال  
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2. تحديد الفئة المستهدفة

* الفالحين  

* الطالب )طالب التوجيهي – طالب المرحلة الثانوية – طالب التدريبي المهني )  

* المؤسسات األهلية  

* المؤسسات القاعدية  

3. تحديد مجال التدخل/الخدمة

* متلقين لخدمات االرشاد الزراعي  

* الحاصلين على قروض زراعية  

4. الحيادية

* بدون تحديد اتجاه )زيادة أو نقصان(  

* بدون تحديد كميات أو أرقام  

5. متعلق بنتيجة واحدة فقط

)X( عدد الفالحين المتلقين لخدمات االرشاد الزراعي والحاصلين على قروض زراعية *  

)X( عدد الفالحين والمهندسين الزراعين المشاركين في دورات تدريبية *  

أمثلة لمؤشرات جيدة:
مثال 1 - عدد الفالحين المتلقين لخدمات االرشاد الزراعي

مثال 2 - نسبة )%( للفالحين الحاصلين على قروض زراعية

مثال 3 – نسبة العيادات الطبية التي تعمل بدوامين )صباحي ومسائي(

مثال 4 – معدل وفيات األطفال تحت سن 5 سنوات

مثــال 5 – نســبة )%( لطــالب الصــف الســادس االبتدائــي المحققين/الحاصليــن علــى عالمــة %70 وأكثــر فــي امتحانــات 

الرياضيــات والعلــوم
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2- مؤشرات نوعية :
هي مؤشرات تعكس أراء:

- المستفيدين من المشروع

- المختصين

- الجهات والمؤسسات العاملة في منطقة المشروع

من المفضل إضافة أبعاد كمية للمؤشر )إن أمكن ذلك(
               

أمثلة للمؤشرات النوعية :
· مــدى رضــى ســكان مخيــم البريــج عــن الخدمــات الصحيــة المقدمــة لهــم مــن قبــل عيــادة وكالــة الغــوث مــع نهايــة عــام 	

.2018

· ــر قــدرة علــى التعامــل مــع 	 ــذات الالتــي يؤكــدون علــى أنهــن أكث ــة ال عــدد النســاء المشــاركات فــي نشــاطات تنمي

المشــاكل اليوميــة التــي تواجههــن.

· نســبة )%( مــن شــباب منطقــة الزيتــون المســتفيدين مــن المشــروع يوصــون بإعــادة المشــروع فــي مناطــق أخــرى 	

مجــاورة.

كم عدد المؤشرات المطلوبة؟
How Many Indicators?

أقل عدد ممكن لقياس ما هو مهم
The minimum number that measures 

what is important.
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الخطوة الثالثة

تحديد مصادر المعلومات وأدوات جمعها وتحليلها
للحصول على معلومات مفيدة ويمكن االعتماد عليها للتأكد من تحقق المؤشرات، يجب تحديد اآلتي:

1- مصادر المعلومات
2- أدوات جمع المعلومات

1. مصادر المعلومات :
)Who or what will provide the data( المعلومــات  يــزود  الــذي ســوف  مــا  أو  مــن  هــي  المعلومــات  مصــادر 

مصادر المعلومات يجب أن تكون:
· متاحة في الوقت المناسب	
· غير مكلفة	
· مفيدة	
· ذات جودة عالية	
· يمكن االعتماد عليها	

عند تحديد مصادر المعلومات يجب أن يؤخذ بعين االعتبار االسئلة التالية:

ما هي مصادر المعلومات؟
ما هي أدوات جمع  المعلومات المطلوبة؟

من الذي سوف يجمع المعلومات؟
متى سوف يتم تجميع المعلومات وما هو معدل تكرار جمعها؟

ما هي تكلفة جمع المعلومات؟
ما مدى صعوبة الحصول على المعلومات؟

من الذي سوف يحلل المعلومات؟
من هو الذي سوف يكتب التقرير؟

من الذي سوف يستخدم المعلومات؟
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أمثلة لمصادر المعلومات :
· التقارير الدورية	

- التقارير نصف السنوية/السنوية - التقارير الشهرية   - التقارير األسبوعية  

· تقارير الزيارات الميدانية	

· تقارير رضى المستفيدين	

· تقارير النشاطات	

- تقارير االقراض - تقارير الحمالت االعالمية   - تقرير الدورات التدريبية  

· سجالت المشروع	

· نتائج االختبارات	

· نتائج التجارب 	

· اإلحصائيات الرسمية	

· المنشورات الرسمية	

· الدراسات التي قامت بها مؤسسات أخرى	

· األشخاص ذوي العالقة	

-الموظفين الرسمين - مقدمي الخدمات   - الخبراء   - المستفيدين  

· المؤسسات الحكومية وغير الحكومية	

-المجالس القروية - المؤسسات األهلية   - المؤسسات القاعدية  

- الوزارات - البلديات   
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2. أدوات جمع المعلومات

فيما يلي قائمة بأشهر األدوات المستخدمة في جمع المعلومات:

· المقابالت	

- الفردية  )منظمة، شبه منظمة، غير منظمة(

- الجماعية )منظمة، شبه منظمة، غير منظمة(

· االستبيان/االستمارات	

· المجموعات البؤرية	

· مراجعة الوثائق	

· المالحظة المباشرة	

· دراسة الحالة	

· قصص النجاح	

الجدول التالي يشرح هذه األدوات ويوضح مميزاتها وأهم التحديات الخاصة بها.
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أداوت جمع المعلومات
التحديات المميزات شرح األداة األداة

تحتاج إلى مهارات جيدة في 
إجراء المقابالت. يمكن أن تستخدم مع 

أي شخص له عالقة 
بالمشروع.

وممكن عملها وجها 
لوجه أو من خالل الهاتف

ممكن أن تكون:
مقابــالت منظمــة تتبــع أســئلة محــددة ومعــدة 	 

مسبقا 
فيهــا 	  ليــس  والتــي  منظمــة  غيــر  مقابــالت 

األســئلة  وتتكــون  مســبقُا  معــدة  أســئلة 
المقابلــة مجريــات  بحســب 

مقابــالت الشــبة منظمــة والتــي تكــون فيهــا 	 
اســئلة محــددة ولكــن أيضــًا يتــم التوســع فيهــا 
وطــرح أســئلة جديــدة بحســب مجريــات الحديــث
ــة األســئلة مغلقــة ويتــم  ممكــن أن تكــون نوعي
أو  اختيــار محــدد  أو  أو ال،  عليهــا  بنعــم  االجابــة 
أســئلة مفتوحــة يمكــن االســهاب فــي الشــرح 
فيهــا . كمــا تقــوم هــذه الطريقــة بجمــع بيانــات 

كميــة أو نوعيــة

المقابالت

ال تنفع في حالة األفراد الذين 
ال يعرفون القراءة والكتابة

بسبب أنها األكثر شيوعًا 
فقد يمل منها األفراد وقد 

يرفضون تعبئة االستمارة

قد ال تفهم بعض األسئلة 
بالشكل المطلوب

ال بد من وجود خبير لتحليل 
البيانات

ربما تحتاج إلى خبير في اختيار 
العينات

توفر الكثير من الوقت

 

ويمكن أن تشمل عددًا 
كبيرًا من األفراد ليعبروا 
عن رأيهم بصراحة وحرية 

أكثر من المقابالت

تستخدم للحصول على معلومات مكتوبة ويمكن 
أن تحتوي على أسئلة مفتوحة أو أسئلة مغلقة.

االستبيان/ 
االستمارات
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التحديات المميزات شرح األداة األداة

قد ال تودي للنتيجة المطلوبة 

إذا كانت المجموعة غير 

متجانسة

سرعة التحقق من األمور 

بشكل سريع بما أنها نفس 

الفئات )فئات متجانسة(

 تتيح الحصول على أكبر 

قدر من المعلومات في 

وقت قصير

تتم مع مجموعة متجانسة من األفراد يبلغ 

عددهم من 6-18 فرد )األفضل من 7-12 فرد(. 

يدير الجلسة ميسر متخصص يتبع أسئلة معدة 

مسبقًا

المجموعات 

البؤرية

يصعب إدارتها وتتطلب 

مهارات عالية للميسر

قد تتطلب تقسيم الحضور 

إلى مجموعات ليتم في 

األخير مناقشة عمل 

المجموعات واالتفاق على 

األشياء المشتركة

هي طريقة إلشراك 

الفئة المستهدفة 

في عملية التخطيط 

واعطائهم االحساس 

باالنتماء للمشروع وتحمل 

المسؤولية وااللتزام

هو اجتماع لعدد كبير من األفراد أو الفئات 

المستهدفة  لمناقشة المشاكل و االحتياجات 

الخاصة بهم

اجتماعات 

مجتمعية

المعلومات قد ال تكون 

كافية ومكتملة

تأخذ وقت طويل

البد أن يكون الباحث مدرك 

جيدًا ماذا يريد من هذه 

المعلومات

طريقة جيدة للحصول 

على تاريخ المشروع.

ال يكون فيها إزعاج 

ومقاطعة للعاملين 

بالمشروع.

المعلومات تكون شبه 

حيادية

هي أّلخذ انطباع عن سير المشروع بدون 

الرجوع إلى األفراد وذلك من خالل التقارير 

الدورية للمشروع، سجالت الميزانية، محاضر 

االجتماعات

مراجعة 

الوثائق
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التحديات المميزات شرح األداة األداة

يصعب أحيانُا تفسير 

تصرفات األفراد

يمكن أن تؤثر على تصرفات 

األفراد إلحساسهم أن 

هنالك من يراقبهم

ذات تكاليف عالية

التصحيح السريع لألخطاء عبارة عن جمع معلومات خالل سير المشروع 

من قبل أشخاص مدربين لعمل ذلك

المالحظة

تستنفذ وقتُا طوياًل إلعداد 

وتجميع المعلومات وتحليلها

توضح بعمق التغييرات 

الحاصلة

أداة قوية لعرض إنجازات 

المشروع

وهي التعمق في حالية معينة ودراسة 

التغييرات التي تحدث لهذه الحالة ومقارنتها 

بمثيالتها ممن لم يشملهم المشروع

دراسة 

الحالة
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الخطوة الرابعة

خط األساس

· يعرف خط األساس أيضًا بمسح خط األساس أو الدراسة األولية. 	

· لقيــاس مــدى تحقــق أهــداف المشــروع واألثــر الناتــج عنــة البــد مــن معرفــة الواقــع )وبصفــة خاصــة واقــع الفئــة 	

المشــروع. تنفيــذ  المســتهدفة( قبــل 

· إن تقييــم المشــروع يعتمــد بشــكل إساســي علــى مقارنــة نتائــج الواقــع بعــد المشــروع بنتائــج الدراســة األوليــة 	

لقيــاس مــدى التحســن المحقق/التغييــر المنشــود.

· يعتبر خط األساس القياس األول للمؤشر.	

· يحدد خط األساس الوضع الحالي الذي سوف يتم قياس التغير المنشود بناًء عليه.	

· ــة 	 ــة أو قبــل بداي ــارة عــن معلومــات قــد تكــون كميــة أو غيــر كميــة يتــم جمعها/تحديدهــا فــي بداي خــط األســاس عب

المشــروع.

· كل مؤشــر ســوف يحتــاج إلــى جمــع المعلومــات الخاصــة بــه، تحليــل هــذه المعلومــات، ونظــام لكتابــة التقاريــر لتوصيــل 	

المعلومات.

· تحديد خط األساس ضروري قبل البدء بنشاطات المشروع .	

· األولوية تعطى للمعلومات من المصادر الثانوية إن وجدت حيث يوفر هذا الجهد والمال.	

· ال بــد مــن دراســة الحقــة تســتخدم نفــس أســاليب جمــع المعلومــات للحصــول علــى معلومــات يمكــن مقارنتهــا مــع 	

خــط األســاس لتحــدد مقــدار التغييــر الــذي تــم تحقيقــه .
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القواعد األساسية الثالث التالية

اجمع فقط المعلومات التي لها 
عالقة مباشرة بالمؤشرات ونطاق 
األداءال تضيع الوقت والجهد في 

تجميع المعلومات األخرى

تقييم المشروع يكون مع بداية 
المشروع وهو ليس نشاط مكمل 

للمشروع ينفذ في نهايته

معلومات خط االساس يجب أن تتوفر دائمًا

 ولكن هذا ال يعني أنه يجب دائمًا إجراء 
دراسة أولية لخط األساس

 )مسح خط األساس(

تذكر
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خط األساس – الدراسات الالحقة ودورة حياة المشروع

التخطيط

دراسة خط 
االساس

ما هو الوضع 
قبل بداية 
المشروع؟

التنفيذ

المتابعة

هل نحن 
على المسار 

الصحيح لتحقيق 
األهداف؟

التقييم

دراسة الحقة

ما الذي تم 
تحقيقه؟

إذا لم يتم إجراء الدراسة األولية/خط األساس
· يمكن إجراء دراسات الحقة لسد نقص المعلومات جزئيُا	

    - تعتمد الدراسة على سؤال المشاركين/المستفيدين عن األوضاع قبل المشروع

· يمكن االعتماد على دراسات تم إجراؤها من قبل مؤسسات أخرى	

عملية التقييم لن تكون بشكلها األفضل
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خطوات إجراء دراسة خط األساس

حدد إذا كان هنالك حاجة لتنفيذ دراسة خط األساس. 1

قرر من سوف ينفذ الدراسة. 2

حدد أهداف الدراسة. 3

حدد وقت التنفيذ. 4

حدد أسئلة الدراسة. 5

اختار وحدة الدراسة )العائلة، المدرسة، المؤسسة، القرية،...(. 6

حدد المصادر الثانوية. 7

حدد أساليب جمع المعلومات من المصادر األولية. 8

 حدد عينة الدراسة. 9

حضر خطة العمل والموازنة االزمة. 10

نفذ الدراسة. 11
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الخطوة الخامسة

األداء المستهدف
يعبر عن مستوي محدد من األداء الذي يجب تحقيقه بناء على التدخل الذي تم تنفيذه.• 

يحدد العدد/الكمية، الوقت، ومكان ما تريد أن تحققه.• 

عبارة عن توصيف كمي للمؤشرات التي تريد تحقيقها.• 

الخطوة األولى لتحديد األداء المستهدف هي تحديد خط األساس.• 

أمثلة على األداء المستهدف :
عدد  الدونمات المستصلحة 2000 دونم زراعي مع نهاية عام 2018• 

100 بئر مياه زراعي يتم تأهيلهم مع نهاية عام 2020 	 

مــع نهايــة عــام 2020 يقــل عــدد العائــالت التــي تعيــش تحــت خــط الفقــر المدقــع بنســبة 25% مقارنــة مــع خــط • 

األســاس

زيادة الطالب المنتسبين للتعليم المهني بمقدار 20% مقارنة مع خط األساس مع نهاية عام 2019.• 

كيفية تحديد األداء المستهدف

األداء 
المستهدف

خط
األساس

مستوى 
التحسن 
المطلوب



43

عوامل تحديد األداء المستهدف :

األداء السابق:• 

معدل األداء لألعوام الثالثة الماضية	 

معدل األداء للعام الماضي	 

معدل التوجه العام	 

المعلومات الخاصة بالستة أشهر الماضية	 

الموارد المالية والبشرية المتاحة• 

الوقت المتاح• 

الوضع السياسي• 

الوضع االقتصادي • 

األداء المستهدف المرحلي

 • Interim( عندما يكون تحقيق األداء المستهدف يستغرق عدة سنوات يمكن تحديد أداء مستهدف مرحلي

)targets

يتم تحديد األداء المستهدف خالل مراحل معينة من عمر المشروع أو البرنامج• 

كل سنة أو كل ثالث سنوات• 

مثال - أهداف التنمية المستدامة* 

عنــد تحديــد األداء المســتهدف يكــون هنالــك دائمــا توجــه لوضــع أداء مســتهدف غيــر واقعــي • 

ممــا يؤثــر علــى صــورة المشروع/المؤسســة و معنويــات العامليــن بهمــا

االدارة الفعالة لألداء تتطلب:• 

معايير أداء واقعية	 

معايير أداء يمكن تحقيقها	 

معايير أداء تتحدى المؤسسة والعاملين بها	 

تذكر
دائمًا
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الخطوة السادسة

المتابعة
تتكــون هــذه الخطــوة مــن ثــالث أجــزاء رئيســية. الجــزء األول يتعلــق بعالقــة المتابعــة بالمعلومــات بصفــة عامــة. أمــا الجــزء 

الثانــي ســوف يناقــش  جمــع المعلومــات الخاصــة باألهــداف والمخرجــات والمؤشــرات الخاصــة بالمشــروع وذلــك مــن 

خــالل خطــة المتابعــة العامــة ومشــتقاتها. أمــا الجــزء الثالــث يتعلــق بمتابعــة أنشــطة المشــروع وذلــك مــن خــالل الخطــة 

التنفيذيــة للمشــروع.

الجزء األول: المتابعة والمعلومات
نظام المتابعة هو نظام لجمع و توصيل و استخدام المعلومات، لذلك يجب على النظام أن يوصل المعلومات:

· في الشكل المناسب	

·  للشخص المناسب	

· في الوقت المناسب	

في هذه الحالة فقط يمكن اتخاذ قرارات إدارية صحيحة في التوقيت السليم
               

نظــام المتابعــة الفعــال يجــب أن يكــون قــادر علــى تزويــد المعلومــات المتعلقــة  بالمشــروع أو المشــاريع وعلــى درجــات 

متفاوتــة مــن التفصيــل بنــاًء علــى المســتوى االداري المــراد تزويــده بالمعلومــات. حيــث تكــون المعلومــات مفصلــة 

للمســتويات االداريــة الدنيــا وتكــون مختصــرة ومركــزة للمســتويات االدريــة العليــا. هــرم المعلومــات الموضــح بالشــكل 

التالــي يبيــن حجــم وتفصيــل المعلومــات للمســتويات االداريــة المختلفــة كمــا يوضــح مســتوى المعلومــات المطلوبــة 

للموليــن والمســتفيدين علــى حــد ســواء.
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هرم المعلومات

الجمعية
العمومية

مجلس االدارة

مدير المؤسسة

مدير المشاريع

منسق/مدير المشروع

موظف المشروع

حجم المعلومات

ولين
المم

ستفيدين
الم
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   القاعدة الذهبية للمتابعة   

وثق بينما تعلم

Document As You Go

الجزء الثاني: خطط المتابعة
فيمــا يلــى جــدول يشــمل مكونــات خطــة المتابعــة لألهــداف والمخرجــات والمؤشــرات الخاصــة بالمشــروع ويعــرف هــذا 

الجــدول بخطــة المتابعــة العامــة حيــث يمكــن أن يشــتق منــة خطــط متابعــة متنوعــة وأكثــر تفصيــاًل وذلــك بنــاًء علــى 

االحتياجــات الخاصــة بــكل مؤسســة أهليــة. ومــن الجديــر ذكــره أن مكونــات الخطة تم مناقشــتها وتحديدهــا في الخطوات 

الســابقة مــن نمــوذج الســت خطــوات الخــاص بتصميــم أنظمــة المتابعــة والتقييــم. يقــوم منســق المتابعــة والتقييــم 

بعمــل خطــة متابعــة لــكل مشــروع مــن مشــاريع المؤسســة ويتأكــد مــن التجميــع الــدوري للمعلومــات المطلوبــة وذلــك 

باســتخدام مصــادر المعلومــات وأدوات جمعهــا )وســائل التحقــق( التــي تــم مناقشــها فــي الخطــوة الثالثــة مــن نمــوذج 

الســت خطــوات.
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مالحظات
الجهة 

المسؤولة

تاريخ الحصول 
على 

المعلومات

معدل/تكرار 
الحصول على 

المعلومات

أدوات 
جمع 

المعلومات

مصدر 
المعلومات

األداء 
المستهدف

خط
االساس

المؤشر
التدخل 

المنطقي

        
مؤشر 1 الهدف 

العام
        

 

        
مؤشر 1 هدف 

المشروع
        

مؤشر 2

        
المخرجات 

        
مؤشر 1.1

مخرج 1
        

مؤشر 2.1

        
مؤشر 3.1

        
مؤشر 1.2

مخرج 2
        

مؤشر 2.2

        
مؤشر 3.2

        
مؤشر 1.3

        مخرج 3
مؤشر 2.3

   خطة المتابعة العامة   
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الجهة 
المسؤولة

معدل/تكرار 
الحصول على 

المعلومات

أدوات جمع 
المعلومات

مصدر 
المعلومات

األداء 
المستهدف

خط 
االساس

المؤشر التدخل المنطقي

 
وزارة الصحة 

 
سنويًا – في 

نهاية العام

 
مراجعة 
الوثائق

 
 وزارة الصحة

 
1000/10 

 
1000/15

مؤشر 1
معدل وفيات االطفال 

الرضع المسجلة 
والمتعلقة بأمراض 

اإلسهال 

الهدف العام:
انخفاض معدل 
وفيات األطفال 
الرضع بمناطق 
جنوب قطاع غزة

فريق المتابعة 
بالمشروع

نصف سنويُا
مراجعة 
التقرير

 تقرير مسح 
األسر

%20 %75
مؤشر 1:

معدل االصابة بأمراض 
االسهال هدف المشروع:

انخفاض معدل 
االصابة بأمراض 

االسهال بمناطق 
جنوب قطاع غزة

االدارة الصحية 
في مناطق 
جنوب قطاع 

غزة

نصف سنويُا
مراجعة 
السجالت

 سجالت وحدات 
الرعاية الصحية 

االولية
50 200 

مؤشر 2:
متوسط عدد حاالت 

االسهال الشهرية التي 
تتلقى العالج

فريق المتابعة 
بالمشروع

سنويًا – في 
نهاية العام

مراجعة 
التقرير

 تقرير مسح 
األسر

%70 %20
مؤشر 1.1:

نسبة األسر التي لديها 
مياه شرب صحية

مخرج 1:
تحسن فرص حصول 

األسر على مياه 
الشرب الصالحة

فريق المتابعة 
بالمشروع

نصف سنويُا
مراجعة 
التقرير

 عينة عشوائية  
من األسر

%85 %40
مؤشر 2.1:

مستوى رضي  المجتمع 
عن المياه الواصلة لهم

فريق المتابعة 
بالمشروع

ربع سنويًا
التحليل 

الكيميائي 
لمياه اآلبار

 عينات من مياة 
اآلبار

ppm 250 ppm 1200
مؤشر 3.1:

قياس جودة المياه

   خطة المتابعة العامة - مثال   
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مالحظات
األداء المستهدف التجميعي األداء 

المستهدف
خط

االساس
المؤشر

التدخل 
2020المنطقي 2019 2018

      
مؤشر 1

      الهدف العام
 

      
مؤشر 1 هدف 

      المشروع
مؤشر 2

      
المخرجات 

      
مؤشر 1.1

مخرج 1
      

مؤشر 2.1

      
مؤشر 3.1

      
مؤشر 1.2

مخرج 2
      

مؤشر 2.2

      
مؤشر 3.2

      
مؤشر 1.3

      مخرج 3
مؤشر 2.3

   مشتقات خطة المتابعة العامة بناًء على سنوات المشروع - 1   
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مالحظات

األداء المستهدف 
2020

األداء المستهدف 
2019

األداء المستهدف 
2018 خط

االساس
المؤشر

التدخل 
المنطقي

المحقق المخطط المحقق المخطط المحقق المخطط
    

مؤشر 1 الهدف 

    العام
 

    
مؤشر 1 هدف 

    المشروع
مؤشر 2

    
المخرجات 

    
مؤشر 1.1

مخرج 1
    

مؤشر 2.1

    
مؤشر 3.1

    
مؤشر 1.2

مخرج 2
    

مؤشر 2.2

    
مؤشر 3.2

    
مؤشر 1.3

    مخرج 3
مؤشر 2.3

   مشتقات خطة المتابعة لألداء المستهدف )المخطط والفعلي( - 2   
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الجزء الثالث: خطة العمل
تعتبــر خطــة العمــل - أو مــا يعــرف بالخطــة التنفيذيــة للمشــروع - األداة األساســية فــي إدارة ومتابعــة أنشــطة • 

المختلفــة. المشــروع 

تهدف خطة العمل إلى:

إعطاء صورة متكاملة و واضحة ومفصلة عن تنفيذ المشروع.• 

 توجيه عملية التنفيذ.• 

تسهيل عملية تحديد المسؤولية.• 

تستخدم كأساس لمراجعة سير العمل .• 

تعتبر األساس في حساب موازنة المشروع.• 

تحتوي خطة العمل على:

األنشطة الرئيسية• 

األنشطة الفرعية )المهمات(• 

الزمن )المدة، تاريخ البدء و تاريخ االنتهاء(• 

العالقات بين األنشطة المختلفة• 

 	)Milestones( المحطات الرئيسية

الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل نشاط فرعي• 

يمكن إضافة الموارد الالزمة لكل نشاط• 

يمكن إضافة التكلفة لكل نشاط• 
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   مثال 1: خطة عمل دورة تدريب إدارة المشاريع   

الزمنالنشاط 
الموارد 
المطلوبة

الجهة 
المسؤولة

 

 

األسبوع 
األول

األسبوع 
الثاني

األسبوع 
الثالث

األسبوع 
الرابع

األسبوع 
الخامس

األسبوع 
السادس

األسبوع 
السابع

  

دورة تدريب إدارة 
المشاريع

         

كتابة الوثيقة 
المرجعية

         

الحصول على سير 
ذاتية لمدربين 

محتملين
         

تقييم السير 
الذاتية 

         

         اختيار المدرب

         التحضير للتدريب

         تنفيذ التدريب 

·     انتهاء التدريب  	   
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   مثال 2: خطة عمل دورة تدريب إدارة المشاريع   

الزمنالنشاط 
الموارد 
المطلوبة

الجهة 
المسؤولة

 

 

األسبوع 
األول

األسبوع 
الثاني

األسبوع 
الثالث

األسبوع 
الرابع

األسبوع 
الخامس

األسبوع 
السادس

األسبوع 
السابع

  

دورة تدريب إدارة 
المشاريع

         

كتابة الوثيقة 
المرجعية

         

الحصول على سير 
ذاتية لمدربين 

محتملين
         

تقييم السير 
الذاتية 

         

         اختيار المدرب

الحصول على 
نسخة من عقد 

المدرب
   · 	      

         التحضير للتدريب

        تنفيذ التدريب 

·     انتهاء التدريب  	   
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  خطة متابعة األنشطة والمحطات الرئيسية 
يمكــن لمــدراء المؤسســات ومــدراء البرامــج والمشــاريع ومــدراء المتابعــة والتقييــم اســتخدام خطــة متابعــة األنشــطة 

والمحطــات الرئيســية لمتابعــة عــدد كبيــر مــن المشــاريع بفعاليــة كبيــرة وبأقــل جهــد ممكــن وذلــك مــن خــالل تلخيــص 

األنشــطة األساســية للمشــاريع والمحطــات الرئيســية المتعلقــة بهــا فــي جــدول واحــد يســهل متابعتــه وذلــك كمــا هــو 

موضــح فــي الجــدول التالــي.

مالحظات
الجهة 

المسؤولة
تاريخ االنجاز للمحطة الرئيسية المحطة 

األساسية
األنشطة 
الرئيسية

المخرجات المشروع
الفعلي المخطط

نشاط 1     
مخرج 1

مشروع 1

نشاط 2     
نشاط 3     
نشاط 1     

نشاط 2     مخرج 2
نشاط 3     
        

نشاط 1     
مخرج 1

مشروع 2

نشاط 2     
نشاط 1     

نشاط 2     مخرج 2
نشاط 3     
        

نشاط 1     

مخرج 1 مشروع 3
نشاط 2     
نشاط 3     
نشاط 4     
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الخطوة السابعة

التقييم  |  استخدام معلومات المتابعة للتخطيط واإلدارة، والتقييم

كــم ذكــر ســابقًا، يمكــن تعريــف التقييــم علــى أنــه مراجعــة مرحليــة لمالئمــة وكفــاءة وفعاليــة وتأثيــر واســتمرارية 

المشــروع  فــي ســياق أهدافــه المعلنــة.

في أي عملية تقييم للمشاريع يتم التركيز على عناصر أساسية وهي:

المالئمة، جودة التصميم، الكفاءة، الفعالية، األثر، واالستمرارية. فيما يلى شرح مختصر للك من هذه العناصر:

عناصر التقييم األساسية:
Relevance  1. المالئمة

مدى مالئمة المشروع للتعامل مع المشاكل التي كان من المفترض أن يتم التغلب عليها

Validity of Design  2. جودة تصميم المشروع

هل تصميم المشروع منطقي و مترابط

Efficiency  3. الكفاءة

التكلفة و السرعة و المهارة اإلدارية التي تم من خاللها تحويل المدخالت و النشاطات إلى مخرجات، مع األخذ بعين  

االعتبار جودة هذه المخرجات.

)Doing Things Right(

Effectiveness  4. الفعالية

مدى مساهمة المخرجات في تحقيق غرض المشروع.

)Doing the Right Things(
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   Impact  5. األثر

مدى تأثير المشروع في بيئته الخارجية و مدى مساهمته في تحقيق الهدف العام للمشروع.• 

ما هو التأثير بعيد المدى على حياة الفئة المستهدفة والمجتمع المحلي.• 

  Sustainability  6. االستمرارية

مدى إمكانية استمرار فوائد المشروع بعد وقف التمويل الخارجي. 

العالقة بين عناصر التدخل المنطقي )عناصر التصميم( وتقييم المشروع

ية
رار

تم
س

اال

األثر

الفعالية

الكفاءة

المالئمة

الهدف العام:

غرض المشروع:

المخرجات:

النشاطات:

المدخالت:

المشكلة
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أسئلـة التقـييم العامــة :

عنــد تقييــم المشــاريع هنالــك أســئلة عامــة متعلقــة بعناصــر التقييــم األساســية الســتة التــي تــم ذكرهــا ســابقًا، وعليــة 

البــد لــك مقيــم مــن اإللمــام بهــذه األســئلة والتــي مــن خــالل اإلجابــة عليهــا يتمكــن المقيــم مــن إعطــاء توصياتــه الخاصــة 

بتقييــم المشــروع. فيمــا يلــى أهــم األســئلة المتعلقــة بعناصــر التقييــم األساســية:

Relevance  1. المالئمة

مدى مالئمة المشروع للتعامل مع المشاكل التي كان من المفترض أن يتم التغلب عليها:

األسئلة:

مدى توافق المشروع الحتياجات وأولويات الفئات المستهدفة؟• 

هل كان للفئات المستهدفة دور في تحديد االحتياجات والنشاطات المنفذة؟• 

هل استهدف المشروع المجموعات التي تم تحديدها في بداية المشروع؟• 

مدى تلبية المشروع الحتياجات الفئة المستهدفة؟• 

هل تم االلتزام بمعاير االختيار الخاصة بالفئة المستهدفة؟• 

Validity of Design  2. جودة تصميم المشروع

هل تصميم المشروع منطقي و مترابط

األسئلة:

ما مدى ترابط األنشطة بالمخرجات؟• 

ما مدى ترابط المخرجات بأهداف المشروع؟• 

هل تم تحديد المؤشرات المناسبة؟• 

هل تم تحديد معايير األداء المناسبة لقياس المؤشرات؟• 

هل تم تحديد االفتراضات والمخاطر المتعلقة بالمشروع؟• 

هل تم وضع االجراءات االزمة للتعامل مع هذه المخاطر واالفتراضات؟• 



58

Efficiency  3. الكفاءة

التكلفة و السرعة و المهارة اإلدارية التي تم من خاللها تحويل المدخالت و النشاطات إلى مخرجات، مع األخذ بعين 

االعتبار جودة هذه المخرجات.

األسئلة:

هل تم حشد الموارد بطريقة صحيحة؟• 

هل التكلفة كانت معقولة بالنسبة لألسعار السائدة؟• 

هل تم الحصول على المخرجات المخطط لها مع بداية المشروع؟• 

ما مدى جودة المخرجات؟• 

ما مدى االلتزام بالجدول الزمني؟• 

هل تم االلتزام باإلجراءات التعاقدية المتفق عليها؟• 

ما مدى االلتزام بالموازنة الموضوعة؟• 

Effectiveness  4. الفعالية

مدى مساهمة المخرجات في تحقيق غرض المشروع.

األسئلة:

هل حقق المشروع النتائج المخطط لها؟• 

ما مدى ترابط األنشطة مع المخرجات، مع هدف المشروع مع الهدف العام• 

هل أثرت االفتراضات والمخاطر على تحقيق المخرجات واألهداف؟• 
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   Impact  5. األثر

مدى تأثير المشروع في بيئته الخارجية و مدى مساهمته في تحقيق الهدف العام للمشروع.• 

ما هو التأثير بعيد المدى على حياة الفئة المستهدفة والمجتمع المحلي.• 

األسئلة:

هل أثر المشروع على بيئته المحيطة؟• 

هل للمشروع أثر طويل األجل على الفئة المستهدفة؟• 

هل حقق المشروع نتائج تنموية بعيدة المدى ؟• 

هل جميع النتائج إيجابية؟• 

هل هنالك تأثيرات إيجابية للمشروع لم تكون متوقعة أو مخطط لها؟• 

هل هنالك تأثيرات سلبية غير متوقعة للمشروع؟• 

  Sustainability  6. االستمرارية

مدى إمكانية استمرار فوائد المشروع بعد وقف التمويل الخارجي.

األسئلة:

هل سوف يستمر المشروع بعد انتهاء الدعم المقدم له؟• 

هل سوف يستمر أثر المشروع بعد انتهاء الدعم المقدم له؟• 

ما مدى االحساس بملكية المشروع لدى الفئة المستهدفة؟• 

هل ساهم المجتمع المحلي في تمويل المشروع )مساهمة مادية أو عينية(؟• 

ما مدى الدعم والمساندة المقدمة من األطراف المعنية األساسية؟• 

ما مدى توفر الكوادر الفنية والخبرات البشرية والمؤسسية للمشروع؟• 
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ومن الجدير ذكره أن هنالك ثالث مستويات من االستمرارية:
1. االستمرارية المالية:

وتعني القدرة على تغطية تكلفة المشروع، عن طريق:

الحصول على دعم من جهة أخرى.• 

إنشاء نظام داخلي لتغطية التكلفة مثل بيع الخدمة للمستفيدين أو لمؤسسات أخرى.• 

توفير دعم عيني.• 

الحصول على مساعدات تقنية.• 

2. االستمرارية المؤسسية: 

ونعني بها التغيير على مستوى المؤسسة والذي يساعدها على االستمرار في مشاريعها، وذلك عن طريق:

تطوير نظم العمل.• 

تطوير كفاءة الموظفين.• 

تطوير رؤية وقيم المؤسسة.• 

القدرة على مواكبة التغيرات الخارجية.• 

3. االستمرارية السياسية:

ونعني بها حدوث التغيير على مستوى السياسات والتي تدعم المشروع، عن طريق:

الحصول على دعم المجتمع المحلي ومناصرته.• 

تطوير شبكات لتعاون وتشكيل جماعات ضاغطة بالتعاون مع المنظمات األخرى.• 

دعم السياسات بعيدة األمد.• 
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  الدروس المستفادة  
تعتبــر الــدروس المســتفادة مــن أهــم فوائــد عمليــة التقييــم وفيمــا يلــى أهــم األســئلة التــي يجــب أخذهــا بعيــن 

االعتبــار فــي اســتخالص الــدروس المســتفادة:

ما هي األشياء التي تم تنفيذها بنجاح الفت؟• 

ما هي العوامل التي أدت لهذا النجاح؟• 

ما هي األشياء التي لم ينجح المشروع بتحقيقها بصورة مرضية؟• 

ما هي العوامل التي أدت لعدم النجاح المنشود؟• 

هل كان باإلمكان تفادي أو التعامل مع تلك العوامل؟• 

كيف سوف نستفيد من الدروس المستفادة في تصميم المشاريع المستقبلية؟• 
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  مؤشرات التقييم :
فيمــا يلــى ملخــص ألنــواع مختلفــة مــن المؤشــرات مــع األمثلــة الخاصــة بهــا والتــي يمكــن االســتفادة منهــا مــع أســئلة 

التقييــم المختلفــة والتــي تعطــي صــورة واضحــة لمــا يبحــث عنــة مقيمــي المشــاريع والبرامــج .

  مؤشرات التقييم*  
مؤشر الجهدمؤشر االستخداممؤشر التوافر 

یبین هذا المؤشر ما إذا كان شيء ما 
موجودا أو متاحًا.

یبین إلى أي مدي یستخدم شيء ما 
في الغرض الذي اعد له.

یبین نوعیه وحجم الجهد أو الموارد 
المستثمرة لتحقیق األهداف.

مثال : وجود راعیة صحیة لكل 50 منزل 
بقریة ما یكون مؤشرا لمدي توافر 

الراعیات بالقریة.

مثال: عدد األهالي بالقریة الذین 
یستخدموا المرحاض الصحي المنشأ 

حدیثا من خالل المشروع بانتظام .

مثال : العدد المطلوب من شباب 
القریة للقیام بحمالت التوعیة ونظافة 
الشوارع خالل فترة العطلة الصیفیة .

مؤشر الكفاءةمؤشر التغطیةمؤشر المالئمة

یبین نسبة أو عدد من یحصلون علي یبین هذا المؤشر مدي مالئمة شيء ما .
شئ ما من بین أفراد الفئة التي تحتاج 

إلى هذا الشيء.

یبین ما إذا كانت الموارد واألنشطة 
قد استخدمت أفضل استخدام ممكن 

لتحقیق األهداف.

مثال : قد یكون مؤشر مدي مالئمة نوع 
معین من سالالت الماعز للتربیة لدي 

األهالي بقریة ما من حیث نوعیة العالئق 
المقدمة ودرجة حرارة المنطقة .

مثال : أن مؤشر التغطیة لعدد أو 
نسبة األسر التي استفادت من 

مشروع إنشاء خزانات الصرف الصحي 
المنزلي بالنسبة لعدد األسر بالقریة .

مثال : عدد ومدي تكرار ونوعیة الزیارات 
اإلشرافیة التي تمت بعد تبني 

استخدام وسائل المكافحة الحیویة 
للمزروعات بإحدى القري.

مؤشر األثرمؤشر النوعیة )الجودة( مؤشر سهوله المنال 

یبین هذا المؤشر ما إذا كان الشيء الموجود 
في متناول أولئك الذین یحتاجونه فعاًل.

یبین هذا المؤشر نوعیة أو مستوي 
جودة شيء ما

یبین مدي األثر الناتج عن األنشطة 
والبرامج

مثال : أن وجود حضانة نموذجیة بقریة 
ما قد ال یكون في متناول جمیع األسر 
بالقریة نتیجة لبعد مقر الحضانة أو ارتفاع 

قیمة االشتراك الشهري .

مثال : إن مؤشر جودة منتجات مشروع 
إنتاج الخبز هو ظهور الرغیف في شكل 

مقبول وجذاب وخالي من الشوائب 
والعیوب .

مثال : إن انخفاض الحاالت اإلصابة 
باإلسهال لدي األطفال بقریة ما بعد 

حمالت التوعیة الصحیة قد یكون مؤشر 
لألثر الناتج عن هذه الحمالت .

* المصدر: مادة تدریبیة - التدریب على مهارات المتابعة والتقییم – جامعة بني سویف – برنامج التنمیة بالمشاركة صفحة )38(
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  نـهــج التقييم :
فيمــا يلــى رســم يوضــح النهــج العــام لعمليــة التقييــم والتــي يمكــن اســتخدامه فــي عمليــة تقييــم المشــاريع. للحصــول 

علــى معلومــات أكثــر تفصيــاًل يمكــن الرجــوع إلــى دليــل مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة الخــاص بالمتابعــة والتقييــم 

بالمشــاركة )طبعــة 2015(.
  نهج التقييم*  

)1(
ركز على ماهية التقييم:

ما هو الغرض من التقييم؟• 
حضر الشروط المرجعية.• 
ما هي األسئلة المحددة • 

التي نرغب ان يجيب 
التقييم عنها؟

من هم ذوو الشأن أصحاب • 
العالقة بالتقييم، وكيف 

سنشركهم؟
من سيقوم بالتقييم؟ • 

ولماذا؟

)2(
حدد تصميم التقييم وطرقه:

أسئلة التقييم.• 
طرق جمع المعلومات.• 
طرق انتقاء عينة • 

المستهدفين من التقييم.
أدوات جمع المعلومات.• 
أفكار ذوي الشأن • 

ومالحظاتهم.
معالجة أي تحديات أو عقبات.• 
حضر خطة العمل.• 

)3(
اجمع وحلل المعلومات:

جمع المعلومات باستخدام • 
األدوات المحددة ودليل جمع 

المعلومات.
تحضير المعلومات التي تم • 

جمعها للتحليل.
حلل/ي المعلومات.• 

)5(
استخدم النتائج:

شارك اآلخرين بالتقرير.• 
احصل على التغذية الراجعة ومالحظات • 

المعنيين.
استخدم التقرير ونتائجه ومقترحاته • 

في عملية اتخاذ القرارات ذات العالقة 
بالمؤسسة، البرنامج، أو المشروع.

)4(
انشر، وزع المعلومات:

فسر المعلومات التي تم تحليلها.• 
اكتب التقرير بناًء على نموذج تم االتفاق • 

عليه في بداية التقييم.
ركز على الدروس المستفادة، واالقتراحات • 

المستقبلية.
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القسم الرابع
وثائق خاصة بعملية التقييم
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  أواًل: الشروط المرجعية للتقييم
يوصــى بــان تحضــر الشــروط المرجعيــة مــن مديــر التقييــم أو أي شــخص آخــر مــن المؤسســة كان لــه اطــالع أو عمــل فــي 

المؤسســة، البرنامــج، أو المشــروع المــراد تقييمــه. لمعلومــات أكثــر تفصيــاًل ينصــح بالرجــوع إلــى دليــل مركــز تطويــر 

المؤسســات األهليــة الخــاص بالمتابعــة والتقييــم بالمشــاركة )طبعــة 2015(.

وبشكل عام توضح الشروط المرجعية ما يلي: 

- ما الذي سيتم تقييمه )مجال العمل(.

- لماذا سيتم التقييم )أهداف التقييم(.

- عناصر وتفاصيل حول كيفية عمل التقييم )التركيز على منهجية التقييم، وأسلوب العمل(.

وباألخص، يتوقع أن تطرح الشروط المرجعية مجموعة من العناصر األساسية المفصلة كما يلي:

العناصر األساسية للشروط المرجعية للتقييم :
· العنوان	

· مجال عمل التقييم	

· أسباب التقييم	

· خلفية عن المشروع	

· هدف التقييم	

· مشاركة ذوي الشأن	

· الطريقة/المنهجية	

· المسؤوليات	

· الخبرات المطلوبة	

· إعداد التقارير 	

· المرفقات	
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العناصر األساسية للشروط المرجعية للتقييم :
· العنوان: يجب أن يكون قصيرًا، وصفيًا، ويسهل تذكره.	

· مجــال عمــل التقييــم: مــا ســيتم تقييمــه وطبيعــة نــوع التقييــم )تقييــم نصفــي، تقييــم نهائــي، أو تقييــم بدايــة 	

ــر(. العمل/خــط االســاس أو تقييــم األث

· أسباب التقييم: يشير إلى لماذا سيتم التقييم؟ ولمن سيوجه؟ وما هي االنجازات المتوقعة؟	

· ــة عــن المشــروع، هــي: بيانــات عــن أهــداف المؤسســة والغــرض منها/البرنامج/المشــروع المنــوي تقييمــه، 	 خلفي

والتغيــرات والظــروف، الميزانيــة والفتــرة الزمنيــة، الوضــع الحالــي لعمليــة التنفيــذ ومــا التغييــرات التــي تمــت علــى 

المؤسسة/البرنامج/المشــروع والنجاحــات والمشــاكل.

· هــدف التقييــم: يشــمل المواضيــع التــي يجــب دراســتها، ووصــف لألســئلة المحــددة والمركزيــة لألمــور والمشــاكل 	

الرئيســية التــي يجــب اإلجابــة عنهــا.

· مشاركة ذوي الشأن: تحديد ذوو الشأن الرئيسيين والعناصر الالزمة لمشاركتهم الفاعلة في التقييم.	

· الطريقة/المنهجيــة: تحديــد شــروط التقييــم )التناســق واالنســجام، والفعاليــة، وجدوى الفعالية، واألثر واالســتدامة( 	

مــع ذكــر أســاليب التقييــم ووســائل التحليــل المســتخدمة )تجميــع المعلومــات وتحليلهــا( فــي كل حالــة مــن حــاالت 

المواضيــع التــي يجــب تحليلهــا.

· المســؤوليات؛ هــي: تحديــد هيكليــة التقييــم ووصــف لــألدوار والمســؤوليات المحــددة للمؤسســة غيــر الحكوميــة 	

فــي عمليــة التقييــم.

· الخبرات المطلوبة؛ هي: تحديد المؤهالت الرئيسية والخبرات المطلوبة في المقيم أو فريق التقييم.	

· إعــداد التقاريــر والتغذيــة العائــدة؛ هــي: تحديــد متطلبــات المؤسســة غيــر الحكوميــة للتقريــر وكيفيــة عرضــه )تقريــر 	
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المرحلــة البدائيــة، والملخــص التنفيــذي، وتقريــر أولــي، وتقريــر نهائــي، وعــرض ملخــص للمســتخلصات(، وتحديــد 

اللغــة، وعــدد النســخ المطلوبــة، وتاريــخ تســليم التقريــر. ونمــوذج التقريــر/ وطريــق عرضــه.

· الجــدول الزمنــي والتكلفــة؛ همــا: اإلشــارة إلــى الفتــرة الزمنيــة والتاريــخ للتقييــم، والتكلفــة المتوقعــة مــن قبــل 	

ــز بيــن التكلفــة المهنيــة والمصاريــف األخــرى. المقيــم بتفاصيلهــا، والتميي

· ــم والتــي ال 	 ــام بالتقيي ــدة للقي ــاًل النمــاذج والتوجيهــات المفي ــة، مث ــي: إعطــاء المعلومــات اإلضافي ــات، ه المرفق

يمكــن وضعهــا فــي وثيقــة الشــروط المرجعيــة )مثــال: نمــوذج التقريــر/ وتفاصيــل عــن المشــروع ووصفــه(.

  ثانيُا: تقرير التقييم
     محتويات/عناوين لتقرير التقييم - نموذج المحتويات

1. صفحة الغالف

2. الملخص التنفيذي

3. المقدمة

4. أسلوب )منهجية( العمل

5.  نتائج التقييم

6. االستنتاجات والتوصيات

7. المالحق

لمعلومــات أكثــر تفصيــاًل يمكــن الرجــوع إلــى دليــل مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة الخــاص بالمتابعــة والتقييــم 

.)2015 بالمشــاركة )طبعــة 
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محتويات/عناوين مقترحة لتقرير التقييم :

 1. صفحة الغالف

تتضمن اسم المؤسسة، البرنامج أو المشروع الذي تم تقييمه، وتاريخ التقييم وأسماء المقيمين.

 

2. الملخص التنفيذي:

الطول: 6-5 صفحات

هــو الجــزء األساســي مــن التقريــر حيــث ان لــه التأثيــر األكبــر، وهــو األكثــر قــراءة مقارنــة بالتقريــر كامــال. ويجــب ان 

يحتــوي علــى: )1( الغــرض مــن التقييــم، )2( محتــوى مــن التقييــم، )3( أســلوب التقييــم، )4( تحليــل النتائــج الرئيســية )5( 

المســتخلصات والتوصيــات. 

3. المقدمة:

الطول: 2-1 صفحات

تصــف باختصــار الغــرض مــن تقريــر التقييــم  والمحتــوى والمجــال مــن المشــروع الــذي ســيتم تقييمــه. كذلــك يتــم فــي 

هــذا الجــزء تقديــم الشــكر لــكل مــن ســاهموا فــي عمليــة التقييــم.

4. أسلوب )منهجية( العمل:

الطول: 3 صفحات.

يشــير هــذا الجــزء إلــى األســئلة التــي طرحهــا التقييــم والحــدود والمعيقــات التــي واجههــا المقيمــون. ويصــف هــذا 

الجــزء معاييــر األداء ومصــادر المعلومــات، وطــرق تجميــع المعلومــات وتحليلهــا. وتوصــف أيضــا مســاهمة ذوي الشــأن 

فــي عمليــة التقييــم فــي هــذا الجــزء.
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5. نتائج التقييم:

الطول: هذا أطول جزء من التقرير، وقد يصل إلى 30 صفحة.

تســاهم النتائــج المطروحــة فــي التقريــر علــى المعلومــات التــي تــم تجميعهــا. لــب التقريــر يتبــع المعاييــر الخمســة 

للتقييــم، والتــي تصــف الحقائــق وتحللهــا باالعتمــاد علــى األســئلة الرئيســية المرتبطــة بــكل معيــار مــن المعاييــر 

الخمســة؛ وهــي:

التناســق واالنســجام: هــل كان تصميــم المشــروع باألصــل ومــا زال يســتهدف االحتياجــات الحقيقيــة والمشــاكل . 1

للفئــة المســتهدفة، أم ال؟

ــج . 2 ــج ذاتهــا بتكلفــة اقــل؟ وهــل كان باإلمــكان الحصــول علــى النتائ ــة: هــل كان مــن الممكــن تحقيــق النتائ الفعالي

ــر؟ نفســها بطريقــة مختلفــة أو مالئمــة أكث

جــدوى الفعاليــة: هــل تــم الوصــول إلــى األهــداف المحــددة وتحقيقهــا؟ وهــل تــم الوصــول إلــى الفوائــد المرجــوة . 3

للمســتفيدين؟ وهــل األهــداف التــي تحققــت تــؤدي للوصــول إلــى الغــرض؟

األثــر: وهــو مــا يرتبــط بالتأثيــرات األعــم للمشــروع علــى الفئــة المســتهدفة والفئــات األخــرى مــن المجتمــع ككل، . 4

واألثــر هــو – أيضــًا -النجــاح أو الفشــل فــي تحقيــق الهــدف العــام، واألســباب لهــذا النجــاح أو الفشــل.

االســتدامة: هــل انتقــال الفوائــد للمســتفيدين والمجتمــع بشــكل عــام يمكــن حدوثــه واســتمراره؟ وكيــف يتــم . 5

ذلــك؟

6. االستنتاجات والتوصيات:

الطول: 6-3 صفحات.

االســتنتاجات تصــف النتائــج التــي تحققــت ومقارنتهــا بمــا تــم التخطيــط لــه فــي مرحلــة التخطيــط والتصميــم للمشــروع. 

والتوصيــات هــي بيانــات مشــتقة مــن حقائــق وبراهيــن، تصــف مــا يجــب عملــه، ومــن قبــل مــن فــي المســتقبل. وتصــف 

مقترحــات لتحســين مواضيــع للمتابعــة وتحديدهــا. أينمــا يوجــد مســتخلص يجــب أن يكــون -بقــدر اإلمــكان- هنالــك توصيــة 

متعلقــة بهــذا المســتخلصة.
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القيمــة القصــوى للتقييــم تعتمــد علــى النوعيــة والمصداقيــة للتوصيــات المقترحــة. والتوصيــات يجــب أن تكــون واقعيــة 

تنفيذيــة وبراغماتيــة بقــدر اإلمــكان، ولهــذا يجــب اخــذ الحــذر، واألخــذ بنظــر االعتبــار جميــع الظــروف الحاليــة التــي ســادت 

علــى محتــوى المشــروع والمــوارد المتوفــرة لتنفيــذه علــى المســتوى المحلــي.

والتوصيــات يجــب أن تســتهدف وبحــذر المســتمعين المناســبين وعلــى جميــع المســتويات، وخاصــة هــؤالء الذيــن هــم 

داخــل هيكليــة المؤسســات غيــر الحكوميــة؛ مــن مثــل )مــدراء التقييــم، والموظفــون، ومســتوى وطني-مناطقــي، 

ومنســقون ومــدراء مشــاريع(.

المالحق:

يجب أن يحتوي التقرير بشكل عام على الملحقات التالية:

-  الشروط المرجعية  للتقييم.

-  تشكيل فريق عمل التقييم )السيرة الذاتية، ويفضل أن تكون بشكل ملخص(.

-  مصفوفة اإلطار المنطقي )األصلي والذي تم تعديله أو تحديثه(.

-  المرفقات التقنية )مثل: التحليل اإلحصائي(.

-  خريطة لموقع المشروع.

-  قائمة لألشخاص الذين تمت مقابلتهم والمؤسسات التي تمت استشارتها.

-  الوثائق والمرجعيات التي تم استخدامها أو استشارتها.
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