 2017المراقبة والتقييم

الدرس األول

مقدمة عن املراقبة والتقييم
إن عملية املتابعة والتقييم جزء ال يتجزأ من إدارة املشاريع إذ أنها تأتي لتكمل أعمال تنفيذ املشروع وتساعد في التأكد أن املشروعيحقق األهداف املرجوة منه
 وفي نفس الوقت تلعب املتابعة والتقييم دورا في تصميم املشاريع وإعادة النظر في االنشطة املخططة بناء على نتائج املتابعةوالتقييم

 غالبا مايترافق مصطلحا املتابعة والتقييم ولكن هذا اليعني أبدا أنهما يحمالن نفس املعنى -يختلف مفهوم املتابعة والتقييم من حيث األهداف واآلليات إال انه من املفيد تخطيط أنشطة املتابعة والتقييم في وقت واحد

إذ قد يتم االعتماد على نفس البيانات واتباع نفس آليات التحليل لذلك بالرغم من أنه ينصح بتصميم انشطة املتابعة والتقييممعا ال بد من األخذ بعين االعتبار االختالفات بينهما

إذا تنبع أهمية املراقبة والتقييم من كونها :
-1تصب في عملية تخطيط وتصميم املشاريع

-2تتيح امكانية مدى نجاح العمل
-3تيسر عملية التعلم من الدروس املستفادة
-4تظهر مدى تحقق األهداف
-5تقدم الدليل للجهات املانحة واملمولة على احترافية املنظمة املنفذة للمشروع ممايزيد فرص الحصول على التمويل
في املستقبل

ماهو المشروع وماهي دورة حياة المشروع اإلنساني؟

ماهو املشروع
ماهو املشروع :
هو عبارة عن مجهود أو مسعى يبذل لخلق منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها

إدارة املشاريع :
تهدف الى تخطيط  ,تنظيم وإدارة املوارد لتحقيق أهداف املشروع وغاياته بنجاح

النموذج األول من دورة حياة املشروع اإلنساني

تصميم
المشروع
التخطيط
للمشروع

تنفيذ
المشروع

متابعة نتائج
المشروع
إتمام
المشروع

منتصف
المشروع

النموذج الثاني من دورة حياة املشروع اإلنساني

 -1تحديد وتصميم املشروع :
تقوم فرق املشروع في هذه املرحلة بتحديد االحتياجات ,استكشاف الفرص املتاحة  ,تحليل بيئة املشروع ,وبدائل تصميم
املشروع وفي هذه املرحلة ترسم الخطوط العريضة التي سيعمل من خالله املشروع .

 -2إعداد املشروع :
وهي املرحلة التي يتم فيها التصريح رسميا (منح اإلذن والتمويل ) للمشروع ويتم تحديد معامله العامة وإعالم أصحاب املصلحة
باملشروع .
 -3تخطيط املشروع :
انطالقا من الوثائق املعدة في مراحل املشروع املبكرة يقوم الفريق خالل مرحلة التخطيط بوضع خطة تنفيذ شاملة ومفصلة
تقدم نموذجا لكافة اعمال املشروع
تتم مراجعة هذه الخطة وتحديثها طوال فترة حياة املشروع لتعكس السياقات املتغيرة للمشروع

-4نفيذ املشروع :
يهدف العمل اليومي لتنفيذ املشروع الى قيادة وإدارة تطبيق خطة تنفيذ املشروع مثل قيادة الفريق ,التعامل مع
املسائل ,إدارة فريق املشروع ودمج العناصر املختلفة لخطة املشروع بطريقة خالقة .
-5نهاية املشروع وانتقاله :

تشمل هذه املرحلة تنفيذ كافة األنشطة االنتقالية التي يجب ان تحصل عند نهاية املشروع مثل  :التاكد من تسليمات
منجزات املشروع مع املستفيدين ,جميع الدروس املستفادة ,استكمال األنشطة اإلدارية املالية والتعاقدية الخاصة
بإغالق املشروع .

املراقبة والتقييم والسيطرة على املشروع :
تمتد هذه املرحلة لتشمل كافة مراحل حياة املشروع وترصد مدى تقدم املشروع على نحو مستمر وتحدد االجراءات
التصحيحية املناسبة عند انحراف أداء املشروع عن الخطة .
 -قد يوحي هذا النموذج بي ام دي برو أن املراحل منفصلة ومتعاقبة ولكنها علميا تتداخل ووتفاعل مع بعضها البعض :

فخالل مرحلة تحديد وتصميم املشروع يتم استكمال الكثير من األعمال إلعداد عناصر التخطيط لتنفيذ املشروع
خالل مرحلة اعداد املشروع يتم اعداد األنظمة التي توجه أنشطة املتابعة والتقييم

وخالل مرحلة التنفيذ
إن عددا من األنشطة سوف ينجز والتي تهيء إلغالق املشروع عند اقتراب مرحلة نهاية املشروع وانتقاله .

مفهوم املراقبة والتقييم والعالقة بينهما
املراقبة
هي عملية متابعة تنفيذ خطوات املشروع للتاكد من أنه يسير ضمن الخطة املوضوعه ورصد أي خلل قد يؤدي الى توقف او
تاخر املشروع والعمل على تالفيه .

تتم عملية املتابعة على مستوى األنشطة وتنفذ بشكل دوري عبر جمع املعلومات والبيانات التي قد تساعد في قياس مدى تنفيذ
الخطة للمشروع ومدى تقدم املشروع نحو تحقق االهداف .
تقع مهمة املتابعة على عاتق فريق املشروع وإدارته ,إذ تدخل ضمن املهام اليومية للتأمد من حسن سير املشروع ومن جودة
التنفيذ
تتضمن عملية املتابعة التأكد من أن الخطط املوضوعه يتم تنفيذها ضمن االطار الزمني املحدد وبالجودة املطلوبة لضمان
تحقيق النتائج املرجوة والوصول لألهداف املوضوعه عند تصميم وتخطيط املمشروع .

كذلك تتضمن التأكد من كفاءة و فاعلية التنفيذ ومن حسن استخدام موارد املشروع بشكل يضمن االلتزام بمزانية
املشروع وبرنامجه الزمني .
تساعد نتائج عملية املتابعة فريق املشروع على مالحظة الثغرات في خطة املشروع وعملية التنفيذ بشكل مبكر بحيث
يتم تالفيها أو تداركها للتأكد من املشروع ال ينحرف عن الخطة املوضوعه سواء من حيث جودة التنفيذ أو من حيث
االلتزام بامليزانية والجداول الزمنية
معظم املنظمات تقوم ببعض أسئلة املتابعة بشكل دوري كااالجتماعات والتقارير الدورية والزيارات امليدانية رغم
اهمية هذه األنشطة اال أنها يجب أن تترافق بخطة واضحة حول ماهية األنشطة التي تتم متابعنها والهدف من هذه
املتابعة .
ومن املهم جداوجود آلية لالستفادة من نتائج عملية املتابعة في عملية ادارة املشروع .

إذا تهدف عملية املراقبة الى التحقق من أن : -1التنفيذ يتم وفقا للجدول الزمني املخطط له

 -2تكلفة األنشطة املنفذة في حدود املوازنة املعتمدة لذلك
 -3مدخالت ومخرجات املشروع تصل للفئة املستهدفة
 -4الصرف يتم في الوجه الصحيح لالنفاق
 -5التنفيذ يتم بالجودة العالية املطابقة للمواصفات
 -6القوى البشرية واالمكانيات املادية يتم استخدامها بفاعلية وكفاءة

التقييم :
هي عملية تهدف للتأكد من ان املشروع قد حقق النتائج املرجوة منه وإلى تحديد أثر املشروع سواء املباشرة على
املستفيدين من املشروع أو غير املباشر على املستفيدين والبيئة املحيطة وذلك على املستوى القريب والبعيد .

يتم من خالل عملية التقييم استقاء الدروس املستفادة من التجربة بحيث يمكن الحقا التعلم من األخطاء وتفاديها
وتكرار الخطوات الناجحة والبناء عليها في عملية تخطيط املشاريع الالحقة
خالل عملية التقييم تتم دراسة نتائج املشروع بشكل علمي وممنهج ومقارنتها باالهداف املوضوعه للمشروع خالل
مراحل التخطيط
كذلك يتم تحديد الفجوات بين األهداف املوضوعة والنتائج الفعلية ودراسة أسبابها ليتم أخذها بعين االعتبار عند
تخطيط مشاريع اخرى .

 من املمكن أن يقوم فريق عمل املشروع بعملية التقييم والذي يسمى التقييم الداخلي  ,ولكن عادة مايقوم بالتقييمالنهائي فريق من الخبراء الفنيين ذوي الخبرة في مجال التقييم والبحث ومستقلين عن الجهة املنفذة للمشروع حتى
يتمكنوا من دراسة وتقييم نتائج املشروع بشكل علمي ومستقل وهذا مايسمى بالتقييم الخارجي .
 عملية التقييم هي عملية مرحلية إذ يتم تنفيذها في مراحل محددة من دورة حياة املشروع بشكل سنوي على سبيلاملثال أو بعد نهاية املشروع  .ولكن هذا اليعني أن عملية التقييم التبدا مع بداية املشروع إذ من املهم جدا القيام
بدراسة أولية ملعرفة الواقع قبل البدء بالعمل والتمكن من مقارنة التغييرات بعد تنفيذ املشروع لدراسة أثره .لذا يجب
أن يبدأ التقييم مع املشروع وأن يكون جزءا أساسيا منه فعملية جمع البيانات للتقييم النهائي تحدث خالل املشروع
واليمكن اهمالها .

إذا تهدف عملية التقييم الى التحقق من : -1تحقق أهداف املشروع
 -2مالءمة استراتيجيات املشروع وانشطته لألهداف
 -3مالءمة اهداف املشروع واسلوب تنفيذه الحتياجات املجتمع
 -4مشاركة املجتمع املحلي في املشروع
 -5استمرارية املشروع
 -6فعالية ادارة املشروع

الفرق بين املراقبة والتقييم
المراقبة

التقييم

عملية مستمرة طيلة حياة المشروع

عملية مرحلية

يقوم بتنفيذها فريق عمل المشروع

يقوم بها فريق من الخبراء

تتبع سير العمل ومقارنته بالخطة الموضوعه والميزانية

دراسة نتائج وأثر المشروع ومقارنتها بأهداف المشروع

تساعد في تصحيح األخطاء وتالفي المشكالت أثناء تنفيذ المشروع

تساعد في تحسين عملية التخطيط للمشاريع الالحقة والتعلم من
التجارب

 كال العمليتين تساعدان في تطوير وبناء قدرات املؤسسة املنفذة للمشروع وفريق عملهاكال العمليتين تساهمان في تقديم صورة احترافية للمؤسسة املنفذة للمشروع وفريق عملها ممايساعد في عملية بناءالثقة مع الجهات املانحة وزيادة احتمالية الحصول على تمويل ملشاريع الحقة .

نهاية الدرس

