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تمهيد
ال ميكن اعتبار االنتهاك املنهجي حلقوق النساء مشكلة تقتصر على الشرق األوسط العربي فقط، وبالرغم 
من حتقق بعض التقدم في مجال متكني النساء، إال أن هذا التحسن لم يغير على اإلطالق من دنيوية وضع 
املرأة في اجملتمع العربي. ال شك أن غياب التكافؤ قائم في النوع االجتماعي وبارز في جوانب محددة من 
ويخضعن ألشكال  بقرارات حياتهن،  يتحكمن  ال  األوسط  الشرق  النساء في  أن  درجة  إلى  املدنية،  احلياة 
مختلفة من العنف، ويستثنني من عمليات صنع القرار على املستويات كافة، وقد وصل ذلك إلى مستويات 
التيارات  إعادة ظهور  بفعل  املاضية  السنوات  العربي خالل  املشرق  في  النساء  وضع  تدهور  باخلطر.  تنذر 
احملافظة التي تعزز النهج التقليدي الساعي للحد من مشاركة املرأة وَقصر عملها على األدوار التي تعتبر 
»تقليدية«، وترافق ذلك مع تعزيز التمييز في املؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم والقانون وبخاصة قانون 

األحوال الشخصية.

من نشاطها  بول جزءا مركزياً  تنفذه مؤسسة هينريش  الذي  االجتماعي  النوع  برنامج دميقراطية  يعتبر 
تنشط  التي  العربي  األوسط  الشرق  دول  بعض  ومنها  العالم  امتداد  على  دولة   60 من  أكثر  في  الدولي 
مكاتبها من أجل رفع الوضع القانوني والسياسي واالجتماعي للنساء، وإلى حتسني فرص مشاركتهن في 
عمليات صنع القرار. يتركز عمل املؤسسة في املنطقة العربية بشكل أساسي على متكني النساء وعلى 
النساء ومتنعهن  التي تعيق  العوامل  املرأة من أهم  العنف ضد  أن  املرأة، فقد تبني  العنف ضد  مناهضة 
من الدفاع عن حقوقهن اإلنسانية وممارسة تلك احلقوق. فقد ُحرمت النساء بشكل منهجي من املعارف 
بالقوانني  التدقيق  العنف، مثل  الذي ميكنهن من مواجهة  بالعتاد  التي من شأنها تسليحهن  واملهارات 
القائمة والنصوص الدينية ومعايير حقوق اإلنسان الدولية واملطالب التي تشغل احلركة النسوية العربية. 
نؤمن أن املعنفات ال يحتجن إلى املساعدة والتضامن والدعم على املستوى الفردي فحسب، بل يلزمهن 
قيام  دون  املرأة  حقوق  أجل  من  النضال  ينجح  ولن  أيضا.  والسياسي  اجملتمعي  املستويني  على  مناصرة 
اجملتمعية  البيئة  لتغيير  بها  تقوم  التي  الضغط  وجهود  املناصرة  نشاطات  بتجميع  النسوية  املنظمات 
املغذية للعنف األسري: أمناط الدور التقليدي للنساء والرجال، التفرقة في التعليم وعلى املستوى الفردي 

وفي التشريعات الوطنية وغيرها.

تقوم مؤسسة هينرش بل من خالل مكتبها في الشرق األوسط العربي ومنذ العام 2003 بدعم مشروع 
سلمى »احلياة بدون عنف ومتييز ممكنة!« وهي حملة إقليمية حلماية النساء العربيات من العنف األسري. 
وبفضل املساعدات السخية التي يقدمها االحتاد األوروبي فإن املنظمات النسوية من مختلف البالد العربية 
تتعاون ملكافحة العنف ضد املرأة. وإنني على قناعة باألهمية الكبرى للتعاون اإلقليمي لنشر املعلومات 

حول القضية وملعاجلة املشكلة في العالم العربي عبر االمكانيات املتاحة:

التشارك باآلراء حول القضايا النسوية.  
تبادل اخلبرات والدروس املستقاة من العمل اليومي مع ضحايا العنف.  

تبادل قصص النجاح واإلخفاقات في احلمالت الوطنية لتحسني وضع النساء.   
فتح حوار بشأن التغيرات التي ينبغي إضفاؤها على التشريعات.  

أن تخلق فرصة كبيرة للنشاطات املشتركة، وقد تكون شرطاً مسبقاً  واالجراءات ميكنها  هذه اخلطوات 
موحدة  إقليمية  حملة  إلى  فقط  املشروع  يسعى  ال  األسري.  العنف  لتجرمي  اإلقليمية  احلملة  لنجاح 
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خلق  إلى  تهدف  بل  كلها،  العربية  الدول  في  النسوية  املؤسسات  مختلف  تضم  احلدود  عبر  ومشتركة 
شبكة مستدامة تضم تلك املؤسسات لبناء التحالفات مع مجموعات حقوق اإلنسان األخرى وتوسيع 

الشراكة مع النشاطات النسوية في املنطقة العربية كافة.

يتضمن  وهو  »سلمى«،  مشروع  شركاء  بني  املتعددة  النشاطات  من  صغير  جزء  مجرد  هو  اإلصدار  هذا 
واملؤسسات  عام  بشكل  املدني  اجملتمع  مؤسسات  بها  تعنى  التي  احليوية  القضايا  من  كبيرة  مجموعة 
على  القائمني  جميع  ومساعدة  حتفيز  منه  ويفترض  النساء،  ضد  العنف  مناهضة  مجال  في  النشطة 
العمل،  إلى  يدفعكم  حافزا  بصفته  اإلصدار  قراءة  يرجى  املهمة.  القضايا  في  جيداً  للتدقيق  التخطيط 
فاحلملة حلماية النساء من العنف األسري ال حتتاج لدعمكم فقط، بل يلزمها تضامنكم ومشاركتكم 

النشطة كذلك.

الشكر لألفراد واملؤسسات العديدة على املساهمة املتميزة في إعداد النشرة، والشكر اخلاص للزميلة هبة 
الطيبي، منسقة مشروع شبكة »سلمى« اإلقليمي، ذلك أنه دون صبرها ومثابرتها، مبادرتها وإبداعها لم 

يكن باإلمكان إصدار هذه النشرة.

كريستيان شتيرتسنج
مدير مكتب الشرق األوسط العربي
مؤسسة هينرش بل األملانية 
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شبكة سلمى اإلقليمية
يقصد بسلمى »املرأة السليمة« التي حتيا في إطار مجتمع مسالم ال تنتهك فيه حقوقها، وسلمى اسم 
محاربة  بهدف  التأسيس  تزال حتت  ما  على شبكة  لتطلقه  النسوية  املؤسسات  من  اتخذته مجموعة 
العنف ضد النساء على مستوى إقليمي. تضم الشبكة عشر مؤسسات نسوية تنشط في هذا اجملال 
في سبع دول عربية. عملت مؤسسة هينرش بل األملانية على تأسيس مجموعة سلمى في املرحلة األولى 
من املشروع- مت تنفيذها بني عامي 2005-2007، بجمع خمس مؤسسات عربية ناشطة في اجملال من مصر، 
األردن، فلسطني ولبنان في مشروع إقليمي، يشجع املؤسسات في كل دولة على حتضير مسودات لقوانني 
وطنية تناهض العنف ضد النساء والعنف األسري، ومتابعة العمل على تنفيذ حمالت دفاع وتعبئة حول 

هذه املسودات على مستوى وطني مدعومة بحملة واسعة وشاملة على املستوى اإلقليمي.

2007-2009، تعمل مؤسسة هينرش بل األملانية حتى العام املقبل على استكمال املهمة  وخالل الفترة 
بتنفيذ املشروع في مرحلته الثانية مستندة إلى ما مت إجنازه في املرحلة األولى. يجري العمل حاليا على 
املقترحة  والتشريعات  القوانني  تفعيل  بهدف  وفلسطني  واألردن  تنفيذ حمالت وطنية في كل من مصر 
من  بدال  لتضم عشر مؤسسات  توسيع مجموعة سلمى  مع  بالتزامن  وذلك  األولى،  املرحلة  في  سابقا 
خمس، على أن جتتمع هذه املؤسسات دوريا في أنشطة واجتماعات إقليمية تهدف إلى رفع قدراتها وتقريبها 

ومن ثم حتويل اجملموعة إلى شبكة.

يعتبر شركاء شبكة »سلمى« األنشطة املشتركة على املستوى اإلقليمي مبثابة احملرك األساسي لدعم 
وتقوية التعاون اإلقليمي في محاربة العنف ضد النساء، وتهدف األنشطة إلى بناء نوع من التضامن على 
املستوى الوطني واإلقليمي وتأتي النشاطات ضمن اجتاهني رئيسيني: التشبيك وبناء القدرات. على مستوى 

التشبيك تعمل مؤسسة هينرش بل وبالتعاون مع الشركاء على تنفيذ األنشطة التالية: 

املشروع وشركاء  اجتماعات لشركاء  تنفيذ خمسة  على  العمل  مت  للشركاء:  اإلقليمية  االجتماعات   
شبكة »سلمى«. كانت هذه االجتماعات في غاية األهمية ألنها عملت على:

املستفادة  الدروس  اخلبرات،  تبادل  خالل  من  الوطنية  احلمالت  ويقوي  يدعم  إقليمي  تضامن  بناء   
والصعوبات التي قد تواجه الشركاء والبحث معا عن آليات ملواجهتها.

حتديد األهداف والتخطيط واتخاذ القرارات وتوزيع األدوار بني الشركاء فيما يتعلق بأمور الشبكة.   
البحث عن أساليب تضمن استمرارية الشبكة بعد انتهاء املشروع من خالل حتديد أشكال وآليات   

التعاون بني الشركاء.
املؤمتر اإلقليمي حول قوانني مناهضة العنف ضد النساء: اجتمعت عضوات الشبكة مع القانونيني/ات   

الناشطني ملناقشة فلسفة القانون، استراتيجياته واخلطوات العملية لتطبيقه في الدول العربي. 
املؤسسات  عقدت  النساء:  ضد  العنف  مناهضة  في  العربي  اإلعالم  دور  حول  إقليمية  عمل  ورشة   
النسوية اجتماعاً مع اإلعالميني/ات الناشطني في اجملال، وعملوا على مناقشة عدد من احملاور أبرزها: 
التحديات والصعوبات التي تواجه تغطية مواضيع العنف ضد النساء، القضايا املهنية التي تواجه 
تغطية مواضيع العنف ضد النساء، التشبيك بني املؤسسات النسوية واإلعالمية في تغطية مواضيع 

العنف املوجه ضد النساء. 
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وفي مجال بناء القدرات، مت تنفيذ دورتني تدريبيتني على املستوى اإلقليمي تناولت:

في  وللعاملني/ات  الشريكة  املؤسسات  في  للعاملني/ات  موجهة  وكانت  والتقييم،  اإلشراف  مهارات   
املؤسسات احلليفة.

من  وحللفائهم  النسوية  املؤسسات  في  للعاملني/ات  موجهة  وكانت  والتعبئة،  الدفاع  مهارات   
الصحافيني/ات. 

املؤسسات الشريكة في الشبكة: 
املعهد الدولي لتضامن النساء - األردن  

الهيئة اللبنانية ملناهضة العنف ضد املرأة - لبنان.   
برنامج غزة للصحة النفسية - فلسطني.   

جمعية النساء الدميقراطيات التونسيات - تونس.   
اجلمعية الوطنية لنجدة النساء في الشدة - اجلزائر.  

اجلمعة املغربية للدفاع عن حقوق النساء- املغرب.  
جمعية نساء ضد العنف- فلسطني.   

مركز الندمي للعالج والتأهيل النفسي لضحايا العنف – مصر.   
مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي – فلسطني.   

منتدى الشقائق العربي حلقوق اإلنسان – اليمن.  
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لماذا ولمن هذا الكتيب؟
يستهدف هذا الدليل جميع منظمات اجملتمع املدني.

هذا الدليل ال يعني املدربني فقط ، بل املنظمات األهلية من أجل التعرف 
تطوير  في  واملساهمة  واملتابعة  للتقييم  األساسية  املباديء  بعض  على 
في  ضعيفاً  مازال  الذي  املتخصص  احلقل  هذا  في  املنظمات  هذه  قدرات 

مجتمعاتنا العربية.

ارتكز الدليل في معلوماته على األوراق التدريبية ملركز دعم التنمية.
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مقدمة

ملاذا التقييم واملتابعة؟!

طلب  أحياناً  وتضمن  املشروعات،  بتقييم  القيام  على  األخيرة  السنوات  في  الطلب  تزايد 
تقييم املؤسسات نفسها، واعتمدت العديد من املشاريع الكبري بنداً مركزياً في تقييم 

املشروع وخاصة التقييم النهائي باعتباره جزءاً من املشروع وامليزانية.

اجنازه  مت  مما  التأكد  بهدف  املمول  ملطالب  الرئيسية  األسباب  أحد  البند  اعتماد  كان  وإذ 
واحملاسبة  الشفافية  لضمان  املؤسسي  التقييم  أضيف  فقد  االتفاق،  وفق  املشروع  في 
على  املتزايد  الطلب  نطاق  من  وسع  الذي  األمر  املدني،  اجملتمع  منظمات  في  و”احلوكمة” 

التقييم.

القضية اجلوهرية أن العديد من منظمات اجملتمع املدني أصبحت تشعر بضرورته ملعرفة 
األثر احلقيقي ألنشطتها والتعلم من جتاوز العقبات وتعزيز االيجابيات.

التي عملنا من أجلها؟وكيف نطور  القضايا  فيما يخص  وبات السؤال: هل شكلنا فارقاً 
األداء؟ ما هي األساليب الواجب اتباعها؟هذه االسئلة املطروحة على بساط البحث داخل 

منظمات اجملتمع املدني واجملتمع عامة تثير االهتمام وتتطلب البحث عن اجابات شافية..

في تقديرى  أن  األمر اجلوهري الذي ييخلق قيمة للتقييم و يجعل املتابعة عملية حقيقية 
بعيداً عن شكلية اثبات االجناز للممول، يكمن في توفير موارد تعليمية جديدة وابداعية 

للمؤسسة أو األطراف اخملتلفة املعنية باملؤسسة و )أو( املشاريع التي تقوم بها. 

يعتمد الدليل أساساً على فكرة أن املتابعة والتقييم هما وجهان لعملية واحدة من حيث 
اجلوهر، وهدفها األساسي ال بتركز على اثبات االجناز بل التعلم والتطوير املستمر لإلداء مبا 
في ذلك تغيير األهداف ذاتها إذا ثبت عدم صحتها أو عدم واقعيتها. ويجب أن يتضمن ذلك 
إذا  مهما كانت جوهرية  وعملياً  املطلوبة مؤسسياً  بالتغييرات  القيام  القدرة على  أيضاً 

تطلب األمر. 

او  على مشروع  املمول  بهدف حكم  توقيته،  وخاصة  التقييم،  يرتبط  ال  أن  املهم  من  رمبا 
مؤسسة خاصة وأن هناك طرق متعددة لذلك منها االطالع على تقييمات سابقة. يُحرف 
حالة  في  والعاملني  املؤسسة  بوضعه  األحيان  أغلب  في  التقييم  عملية  االرتباط  هذا 
دفاعية بعيداً عن صياغة رؤية مستقبلية تستند على احلقائق. يجب أن ينبع التقييم من 
رغبة أصحاب القضية في التعلم من خبرتهم بهدف التطوير، وقد يتطلب األمر  في  كثير 

من األحيان اعادة التخطيط للمؤسسة.
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أهداف الدليل
تعريف التقييم،أشكاله، أهميته )املتابعة كشكل من أشكال التقييم   

والفروق بينهما(.
البرامج  )املؤسسات/األفراد/  التقييم  يتناولها  التي  املستويات  حتديد   

واملشاريع(.
تعريف وحتديد طرق وأدوات التقييم.  

تعريف محددات ومؤشرات التقييم واملتابعة.   
حتديد مراحل التقييم.  

توضيح أهمية املتابعة، وحتديد بعض الطرق التي ميكن استخدامها.  
بلورة بعض أدوات املتابعة.  
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خصائص وفوارق التقييم والمتابعة
قبل التطرق إلى محتوى هذا الدليل من املهم الوقوف على اخلصائص والفوارق بني التقييم واملتابعة، وتبرز 

أهم هذه الفوارق في اجلدول التالي:

املتابعةالتقييم

عملية مرحلية.  
مت  ما  ملقارنة  وموسع  معمق  حتليل  تقدم   
تخطيطه وما حتقق وقد تشمل فحص املالئمة 

لالحتياجات.
تركز أكثر على النتائج و قد تتضمن قياس األثر   

واالستمرارية.
جتيب على ملاذا وكيف مت حتقيق النتائج وتساهم   

في بناء نظريات ومناذج للتغيير.
استراتيجية  خيارات  للمؤسسة  تقدم   

وسياسية.
للتخطيط  جديدة  معرفية  قاعدة  توفر   

واملتابعة املستقبلية.
قد يستعان مبقّيم خارجي.   

عملية مستمرة.  
وتوثق  املشروع   البرنامج/  وحتلل سير  تتعقب   

العملية.

تركز أكثر على اإلداء و متابعة مؤشرات االجناز.  

جتيب على أى من األنشطة مت تنفيذها واى من   
النتائج بتم حتقيقها.

تنبه القيادة للمشاكل املوجودة وتقدم خيارات   
أنية للحلول.

توفر أساس قوي للتقييمات املرحلية.  

في  وأعضائها  املؤسسة  قيادة  مهمة   
األساس.

ماذا نقّيم وملاذا؟

ميكن  تقسيم الغاية أو األهداف األساسية من التقييم إلى ثالثة محاور أساسية:التأكد والتعرف، التعلم، 
التوصيات والتطوير.

إلى قصور  يؤدي  املكونات  من  إغفال مكون  أن  ذلك  مترابط،  الثالثة بشكل  احملاور  مع  التعامل  املهم  من 
التقييم عن اجناز أهدافه احلقيقية والقيام مبهمته.

توضح خبرة منظمات اجملتمع املدني أن في كثير من األحوال يتم االكتفاء والتوقف عند املرحلة األولي، أي 
التأكد من شيء نريد التحقق منه دون وضع طرق وأدوات محددة لتحقيق التعلم املؤسسي اعتماداً على 
نتائج التقييم ومتابعة التطوير املستمر للعمل  واالداء والقياس احلقيقي ألثر األنشطة واالستراتيجيات 

التي نتبناها. 
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التأكد والتعرف )ماذا؟(

الواقع/ احلالة واالحتياجات

كما سيظهر الحقاً فأن التأكد هي املرحلة األولي أو اخلطوة األولي في أي تقييم. وفي كثير من األحيان قد 
يتوقف التقييم عند هذه النقطة وفقاً لهدف التقييم والطرف املعني به.

أفراد  

مؤسسات  

برامج  

مشاريع  

أنشطة  

املالئمة  

األداء  

االجناز  

املشاركة  

التأكد  
)اختبار-تدقيق(  

التعرف  
)معرفة-  

اكتشاف جديد(  

ماذا؟ملاذا؟من؟

التطويرالتعلم

ما الذي يحب أن نتأكد منه؟ والتأكد هدف أساسي للتقييم؟ التأكد: 

يشمل التأكد في احلقيقة محاور التقييم ومجاالته كافة )انظر مجاالت القييم  )من نقيم؟ في الشكل 
التالي( أي منظمة على سبيل املثال  ال احلصر تقوم بالتقييم من أجل التأكد من : مالئمة قدرات األفراد أو 
العاملني بها ألدوارهم ومهامهم، حجم االلتزام بالعمل وتأديته في الوقت اخملطط له، مدى مالئمة رسالة 
املؤسسة وأهدافها وحجم االستجابة لالحتياجات احلقيقية في الواقع، مدى ترجمة برامجها ومشاريعها 

وأنشتطها في هذه الرسالة وحتقق األهداف اخملطط لها...الخ

اما التعرف فهو عملية اكتساب معرفة جديدة بالواقع من خالل اساليب املتابعة و التقييم.  التعرف: 
وتتم أيضاً على كافة املستويات سابقة الذكر أي على مستوي االفراد املؤسسات وكذلك 
املشاريع. فبدون التعرف على اجلديد أي اكتشاف، خبرات جديدة، احتياجات مستجدة، طرق 

جديدة في العمل لن نتمكن من االنتقال الى املرحلة الثانية في التقييم وهي التعلم.
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التعلم

أهم ناجت للتقييم واملتابعة، وهو نتاج للعمليتني السابقتني أي التأكد و التعرف. مثالً، عند  التعلم: 
تقيم أو/ و رصد درجة اجناز خطة مشروع محدد وجدنا أن هناك بعض األهداف التي حتققت 
وبعضها لم يتحقق، وتعرفنا كذلك من خالل التقييم على تناقض بني إمكانيات األفراد 
القائمني على املشروعات و األدوار التي يفترض منهم القيام بها، فتصبح املهمة امللحة هي 
)التعلم(. كيف ميكن  الدروس املستفادة  الوقائع اخملتلفة و اخلروج باستنتاجات تبرز  حتليل 
االستفادة مثالً من قدرات العاملني املكتشفة من خالل هيكل مختلف و أكثر استجابة 
إلمكانياتهم الفعلية؟ كيف ميكن جذب عمال ذوي كفاءة مناسبة لألدوار والهيكل املوجود...
الخ. يجب التأكيد هنا أن التعلم ينبثق من النجاح بقدر التعلم من الفشل. النجاح يعلمنا 
أن  يعلمنا ما يجب  والفشل  نبني عليه؟  ان  الذي ميكن  ما  العمل:  الصحيحة في  الطرق 
أو  الفشل  من  التعلم  أن  ذلك  معاً،  العنصرين  أهمية  على  التأكيد   إال  ميكن  وال  نطوره. 

اإلخفاق قد يكون أكثر فائدة من االكتفاء بالتعلم من النجاح. 

التقييم يجب أن يتوج في حلظة محددة برصد: 

دروس من النجاح )مناذج وطرق وأفكار جديدة(  
دروس من الفشل )أسباب، عوائق، مشاكل...الخ؟(  

أساليب وطرق جديدة في العمل.  

التطوير

يشكل بطبيعة احلال نهاية احملطة التي نسعى للوصول اليها..  كيف نطور اإلداء ونغير طرق العمل وقد 
يتضمن األمر تغيير األهداف والرسائل التي مت حتديدها مسبقاً وليس االكتفاء بتطوير اإلداء من أجل حتقيق 

األهداف فقط. وهذه هي مرحلة توصيات تقرير التقييم أو تقارير املتابعة والرصد.

قد تتحقق جميع هذه اخلطوات على الورق عبر صياغة تقرير، لكن التحدي احلقيق كيف نخلق اآلليات أو 
الطرق الكفيلة بضمان حتقق التعلم على مستوى القيادة واملؤسسة و التأكد من وجود آلية لالستفادة 

من التعلم لضمان حتوله إلى تدخالت جديدة أو/ و تغيرات حقيقة في الواقع لتكتمل دائرة التقييم؟

َمن يقّيم؟

يعتمد هدف التقييم على نوعية الفرد الذي يقوم بعملية التقييم ..إذا كان الهدف احلكم على املشروع أو 
املؤسسة من قبل هيئة خارجية، يصبح دور املقّيم مثل القاضي ال يستهدف التعلم والتطوير  بل اتخاذ 

قرار باالستمرار أو التوقف ...الخ.

املعنية  األطراف  التقييم جميع  في  يشترك  أن  فالبد  والتطوير   اخلبرة  من  التعلم  الهدف  كان  إذا  ولكن 
األطراف  تشارك  لم  إذا  للتقييم.  فريق  هناك  يكون  أن  دائماً  املفضل  من  ولذلك  املشروع،  عن  واملسؤولة 
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بالتعلم والتطوير تكون  التقييم احلقيقية  التقييم، فإن نتيجة  املعنية واملسؤولة عن أي قضية موضع 
شديدة الضعف. وفي املقابل فإن مشاركة تشكيل فريق للتقييم  من األطراف اخملتلفة يسهم في بلوغ 
نتيجة أكثر فاعلية لرؤية املنظمة واملشروع قيد التقييم. ويوضح اجلدول أدناه بعض مميزات وعيوب املقّيم 
اخلارجي مقارنة باملقّيم الداخلي. وتوضح اخلبرة الشخصية أن اجلمع بني االثنني في فريق، إذا توفرت املوارد  
الالزمة لتعظيم  واألدوار  الكفاءات الضرورية  التأكيد على أهمية توفير وتنويع  أفضل، مع  يضمن مردوداً 
فائدة التقييم. على سبيل املثال إذا كنا نريد تقييم مستوى إدراج النوع االجتماعي بشكل مؤسسي فقد 
نحتاج إلى فريق يحتوي على متخصص/ة في التطور املؤسسي وكذلك متخصص/ة في النوع االجتماع 

مع املسؤولني عن املؤسسة...الخ.

املقّيم اخلارجي 
شخص قادر على رؤية البرنامج بنظرة جديدة باعتباره غير مشارك فيه، لذلك لن يكسب أو يخسر شيئا  
من التقييم، ومثل هذا املقيم لن يتأثر كثيرا بهيئة العاملني بالبرنامج أو املمولني أو الصدقات أو األحقاد ،  
فمن املرجح أن يكون اقل انحيازا وأكثر قدرة على أن يكون موضوعيا.في ذات الوقت يجب أن تتوفر في املقيم 

اخلارجي اخلبرة و املهارة اخلاصة بعملية التقييم.

املقّيم الداخلي  
شخص من داخل البرنامج أو ممن يعرفون البرنامج جيدا، يعرف فعلياً اجتاه عمل البرنامج  وكذلك أهدافه 
ومشاكله ونقاط ضعفه، ومع ذلك فإنه يجد صعوبة في إعداد تقرير تقيمي غير منحاز، المكانية تأثره 

مبشاعر احلب والكراهية داخل املؤسسة.

جدول يوضح مميزات وعيوب املقيم اخلارجي والداخلي: 

املقّيم الداخلياملقّيم اخلارجي

يستطيع أن يري البرنامج بنظرة جديدة  يعرف البرنامج جيدا    

غير مشترك شخصيا  في البرنامج لذا فمن   
السهل أن يكون موضوعيا 

يجد صعوبة في أن يكون موضوعيا   

ليس جزءاً من الهيكل التنظيمي للبرنامج  في   والسلطة  التنظيمي  الهيكل  من  جزء   
البرنامج 

قد  ولكنه  البرنامج  من  شيئا  يكسب  لن   
يكسب االحترام والثقة 

مكسب  لتحقيق   بآماله  مدفوعا  يكون  قد   
شخصي 

لديه خبرة في  ورمبا  التقييم  مدرب علي طرق   
بالنسبة  كخبير  ويعتبر  األخرى  التقييمات 

للبرنامج 

قد يكون غير مدرب خاصة في طرق التقييم   

او  البرنامج  يتفهم  ال  وقد  خارجي  شخص   
األفراد املشتركني فيه 

البرنامج مألوف لديه لذا فهو يفهمه ويستطيع   
أن يفسر السلوك واالجتاهات الشخصية 

رمبا يسبب قلقا لعدم تأكد األشخاص العاملني   
في البرنامج من دافعه 

معروف للبرنامج لذا فهو ال ميثل تهديدا   
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متي ُنقّيم؟

بالنسبة لألفراد
دوري  

عقب األنشطة  
نهاية السنة املالية  

بالنسبة لتقييم املؤسسة:
عادة تتم عملية التقييم كل ثالث سنوات، ورمبا اقل من ذلك إذا تغيرت الظروف احمليطة، أو إذا توافر لدى   

القيادة أسباب تدعو للقلق. 

بالنسبة لتقييم البرامج/املشاريع:
نهاية املشروع  

مرحلي )منتصف املدة(  
دوري )متابعة ورصد(  

إذا كان للبرنامج أهداف طويلة املدى فسوف يكون من غير اجملدي قياس األثر بسرعة  أي قبل عامني على   
األقل. 

ينتهي  عندما  التقييم  إجراء  يتم  احلالة  هذه  في  تدريبية(  دورة  مثل   ( املدى  قصير  البرنامج  كان  إذا   
البرنامج. 
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تقييم األفراد 

ماذا نعنى بتقييم أداء األفراد؟

القدرات  
مالئمة لالحتياج الوظيفي  

كفاءة اإلداء  
اجلهد Efficiency )استخدام الوقت، االلتزام...الخ(  

الفاعلية Effectiveness )جودة املنتج، تطوير العمل، بث روح الفريق...الخ(  

االجناز   
حجم املنتج  

نتائجه  
أثاره  

تنقسم أهداف تقييم األداء إلى: إدارية وتطويرية. 

تخطيط املوارد البشرية   

الترقية - النقل  

عقوبات - الصرف من اخلدمة  

املكافآت والعالوات  

اكتشاف احلاجات للتدريب  

توجيه ودفع األفراد لتحسني األداء  

تخطيط املسار الوظيفي  

ية
دار

ف إ
دا

أه
ية

ير
طو

ف ت
دا

أه
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َمْن يقوم بتقييم األفراد؟

عادة يقوم الرئيس املباشر بتقييم أداء املرؤوسني   
االجتاه احلديث مييل إلى إيجاد أكثر من شخص يسهم في عملية التقييم   

االجتاه ثالثي األبعاد:   
الرئيس املباشر   
تقييم الزمالء   

تقييم الفرد لنفسه   

شروط جناح عملية تقييم أداء األفراد

اهتمام واقتناع قيادة املؤسسة بالتقييم ونتائجه  
اقتناع املشرفني والعاملني بالتقييم وبالعدالة في تطبيقه  

اعتماد معايير ثابتة وموضوعية )االرتباط بالتوصيف الوظيفي وشرحها للجميع(  
الشراكة في وضع املعايير والعملية  

االستفادة من النتائج وإبراز ما ميكن تطويره وحتسينه  
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التقييم المؤسسي

هدف التقييم املؤسسى

احملاور الرئيسية للتقييم املؤسسي:  
السياسات واملوقف  

الهيكلية  
العاملني   

الرؤية والرسالة: احللم اجلامع للمنظمة و دورها وسبب تشكيلها وقيامها  
هدف التقييم:  

املالئمة الحتياجات الواقع  
مؤشرات ومعايير: هل موجودة أم ال؟ كيف مت صياغاتها  )تخطيط، مشاركة...الخ( درجة معرفة   

األعضاء بها، درجة متثلها

األهداف  
هدف التقييم:  

مالئمتها لالحتياجات، اتساقها، واقعيتها،  

االستراتيجيات،  جتيب على سؤال كيف تعمل املنظمة؟  
هدف التقييم: مالئمتها لتحقيق االهداف..الخ  

الهيكل واإلدارة   
هدف التقييم:  

االتساق مع الرؤية والرسالة، املشاركة، التواصل، التنمية الداخلية، الشفافية، احملاسبة )ملن وكيف(   
...الخ

كفاءة اإلداء،املنتجات وجودتها, االلتزام، املالئمة لألدوار ...الخ  
املوارد. التوفر، اخلطط، االتساق مع الرؤية والرسالة، االستدامة  

بعض القضايا الرئيسية في تقييم املؤسسات

القيادة الرشيدة  واإلدارة والعاملني
الفصل و التكامل بني القيادة واإلدارة  

املشاركة  
احملاسبة والشفافية  

توفير املوارد وحسن إدارتها  
أساليب املتابعة والتقييم  

كفاءة العاملني و درجة تطابقهم مع األدوار  
تطوير العاملني وبيئة التعلم   
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محور العالقات مع األطراف املعنية
التوافق مع توقعات األطراف املعنية  

وصول  الرسالة ووضوحها  
درجة الشفافية وآلياتها  

التواصل مع األعضاء، الفئات املستهدفة....الخ )موجود أم ال، اجتاه واحد أم اجتاهني (  
التشبيك والتحالفات  

التوسع...الخ  

البرامج واملشاريع )إدارة وأجناز(

اخملرجات   
حجم اإلنتاج املادي املباشر في مقابل التكلفة  

حجم التغطية  
اجلودة  

االلتزام باخلطة الزمنية...الخ  

النتائج  
التطورات في الفئات املستهدفة الناجتة عن خطة املشروع   

النتائج الثانوية غير اخملطط لها  

األثر  
مساهمة نتائج املشروع على واقع الفئات املستهدفة  
اآلثار الثانوية للمشروع على واقع الفئات املستهدفة  

مجرى تخطيط استراتيجي ملنظمة ومجاالت التقييم اخملتلفة

في  التخطيط  ملراحل  وفقاً  اخملتلفة  التقييم  مكونات  إلى  النظر  ميكن  كيف  التالي  الشكل  يوضح 
منظمة. ميكن للتخطيط أن يبدأ بالنظر إلى مدى مالئمة الرؤية والرسالة للواقع، االستراتيجيات، البرامح 
واملشروعات وصوالً ملدي قدرة األفراد على االستجابة إلى املهام املطروحة. وميكن أن يتضمن ذلك أيضاً درجة 

املشاركة في صنع القرار والدميوقراطية الداخلية واحلكم الرشيد ...الخ.
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رسم توضيحي: هرم التخطيط ومحاالت التقييم املؤسسي

اجملتمع                 الرؤية االحتياجات

التوجه، القيم واملبادئ الرسالةالدور اخلاص

االستراتيجيات

املشروعات

البرامج

الناس

االدارة

النتائج
والتعلم

االنظمة

العالقات

الهيكل

املوارد

طريقة العمل وحتديد 
نوعية التدخاالت

التنظيم والقيادة اللوائح والسياسات

األنشطة

ادارة املوارد املادية والبشرية
املتابعة والتقييم املنظمة

األطراف املعنية
)داخلياً وخارجياً(

الكفائة والقدرات
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التقييم املؤسسي منوذج البصلة

ثم  واملكان،  املوارد  )مثل  اخلارج  من  بداية  نراه  ما  مؤسسة،  تقيم  عند  الرؤية  مدى  البصلة  منوذج  يوضح 
ان هناك مجاالت  إلى  التنبه  بالرغم من اهميتها. يجب  ...الخ( تشكل جزءا من احلقيقة فقط  العاملني 
للتقييم قد ال تكون ظاهرة ولكن تقييمها ومتابعتها ال تقل أهمية عن رسالة املنظمة و ثقافتها الداخلية 
التي نشأت حولها أو التي حتكم إلى درجة كبيرة قراراتها ونظرتها للحياة. فالبصلة قد يبدأ فيها العطب 

من قلبها الداخلي بالرغم من بريق غالفها اخلارجي. 

الثقافة
الهوية
والقيم

الرؤية والرسالة

أهداف/ استراتيجية

البناء/ األبنية التنظيمية

القدرات واملهارات

املوارد املادية

النظم واللوائح

العاملني

املوارد املالية

البيئة اخلارجية/ احمليط

التقييم الداخلي ملؤسسة )منوذج البصلة(
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تقييم البرامج / المشاريع

مكونات تقييم البرامج/املشاريع

ما الذي نقيمه في البرامج أو املشاريع؟
تصميم البرنامج  

تنفيذ البرنامج وإدارتها و كفاءة األداء  
االجناز  

رسم توضيحي جملرى تخطيط املشاريع 

األثر قياس التغير

النتائج

لة
ص

حمل
ا

قياس الفعالية

قياس اجلهد

اخملرجات

األنشطة

املدخالت

األهداف اخلاصة/ املشروع املتابعة والتقييم

األهداف العامة املعوقات )أسباب املشكلة(

املشكلة / املبررات
)دراسة الوضع(

التأثير املطلوب

تقليل حجم املشكلة
أو إزالتها

يوضح الرسم املرفق اجملاالت اخملتلفة جملرى املشاريع بداية من مبررات املشروع في الواقع، أي االجتياجات اجملتمعية 
التي نشأ لالستجابة لها وصوال إلى  األثر املراد حتقيقه لالستجابة للقضايا اجملتمعية التي نشأ من أجلها.

ويوضح اجلانب األمين من الشكل التوضيحي مجاالت املتابعة والتقييم بداية من متابعة درجة اجناز اخملرجات 
لقياس الناجت )حتقق األهداف اخلاصة للمشروع( إلى األثر والذي يقابل األهداف أو الهدف العام للمشروع.
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مؤشرات للتقييم

بعض مجاالت تقييم املشروعات وفقا لدورة تخطيطها

تقييم تصميم البرنامج/املشروع
وجود رؤية وتصور وأهداف عامة.  

حتليل الواقع واالحتياجات.  
وضوح وحتديد اخملرجات والنتائج والتأثير املراد.  

وضوح وموضوعية ومالئمة املؤشرات .  
واقعية ومالئمة االستراتيجيات بحيث حتقق النتائج )وحتديد للمخاطر اخلارجية والداخلية(  

حتديد مسؤوليات وآليات التنفيذ واملتابعة والتقييم.  
حساسية النوع اإلجتماعي )وجود مخرجات ومؤشرات واضحة(  

تنفيذ املشروع وكفاءة اإلداء

هل يسير البرنامج في التوجه الصحيح لتحقيق النتائج اخملطط لها؟

األنشطة: كيف يتم تنفيذها؟  
املشاركة، الزمن، كفاءة العاملني  

إدارة املشروع:   
هل قام منفذو البرنامج بأدوارهم بشكل فّعال )ملاذا؟(  
هل متت إدارة املوارد املالية والبشرية بكفاءة وحكمة؟  

هل مت تقدمي دعم تقني مالئم وذو جودة؟  
اخلارجية  البيئة  في  والتحديات  اخملاطر  في  التغيرات  مبتابعة  والتقييم  املتابعة  نظم  تسمح  هل   

والداخلية؟ هل خدم ذلك اتخاذ قرارات حكيمة خالل تنفيذ البرنامج؟ 

هل يحقق أهدافه بكفاءة؟

الفاعلية )حتقق النتائج(  
اخملرجات- املؤشرات- حساسية النوع- بناء القدرات  

الكفاءة )النتائج في مقابل املوارد املستهلكة(  
التكلفة- التكرار- خيارات بديلة  

االستمرارية )هل يستمر تأثير البرنامج بعد انتهائه(  

االستجابة النتائج غير املتوقعة )ايجابية أو سلبية(  

البدائل االستراتيجية )هل توفر بدائل أكثر قدرة على حتقيق نتائج البرنامج؟(   
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تقييم االجناز في املشروعات

البرامج واملشاريع

اخملرجات   .1
حجم اإلنتاج املادي املباشر مقابل التكلفة/حجم التغطية  

اجلودة  
االلتزام باخلطة الزمنية...الخ  

النتائج  .2
التطورات في الفئات املستهدفة الناجتة عن خطة املشروع )املستهدفة(  

النتائج الثانوية غير اخملطط لها  

األثر  .3
مساهمة نتائج املشروع على واقع الفئات املستهدفة  
اآلثار الثانوية للمشروع على واقع الفئات املستهدفة  

رسم توضيحي لتقييم اإلجناز
يوضح الرسم املرفق مسار تخطيط واجناز مشروع ومجاالت التقييم. وتشكل احملاور الثالثة األخيرة كما 

ذكرنا سابقاً اجملاالت األساسية لقياس اجناز املشروع )مخرجات، النتائج واألثر(.

على سبيل املثال لو أخذنا مشروعا ملنتوجات األلبان، تشكل اجملاالت الثالثة التالية مستوى االجناز:

املنتج املباشر لعملية االنتاج )االنشطة بتحويل املدخالت من موارد مالية و مادية وبشرية  1.   اخملرجات: 
إلى منتجات ملموسة على هيئة علب لنب، أجبان ..( وميكن تقييمها ببساطة وفقاً لعددها 

،تكلفتها والزمن الذي استغرقته...

وهي االستخدام املباشر للمنتج.. هل مت شرب األلبان وأكل اجلنب  واستخدامها أم ال؟ 2.   النتائج: 

النتائج النهائية للنشاط أو املنتج وقد عبرنا عنه في هذه احلالة بتأثير املنتح على الصحة،  3.   االثر: 
ويجب االنتباه إلى أن االثر قد يكون ايجابياً او سلبياً وكذلك يجب االنتباه إلى أن تقييم األثر 

يرتبط بتقييم االجناز.
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تقييم اإلجناز

األنشطةاملدخالت

)عملية إدارة املدخالت(

األثرالنتائجاخملرجات

جدول عمل حتديد محاور التقييم، القضايا واملؤشرات:

املؤشر قضايا  التقييم محاور

وجود رسالة مكتوبة  
وضوح الرسالة  

درجة املشاركة )من االطراف(  
درجة التبني  

)نسبة الذين يعرفون الرسالة   
من االعضاء والعاملني...الخ(

في  يعرفون  الذين  نسبة   
املستويات اخملتلفة

الفهم؟؟!!  
والبرامج  املشاريع  عالقة   

بتحقيق الرسالة
)نوع املشاريع(  

)طريقة اختيار املشاريع(  
)أسباب االختيار(  

محتوي النص...الخ  

رؤي��ة  تبلور  درج��ة  حتديد   
ورسالة املؤسسة

القيادة  تبني  على  التعرف   
لرؤية  واألعضاء  والعاملني 

ورسالة املنظمة
درجة تخلل الرسالة والرؤية   

للمنظمة
مدي عكس الرسالة والرؤية   
النسوي  احلقوقي/  للمنهج 
وم��واق��ف  سياسات  ف��ي 

املؤسسة؟

ال��س��ي��اس��ات ال��ع��ام��ة   
للمنظمة 

الرؤية والرسالة  
وقيم املنظمة  

السياسات واملواقف  
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المحددات والمؤشرات

احملددات:

املكونات األساسية املشتقة من تعريف عملي متفق علية!!!   
أي ما الذي نعنيه عندما نتحدث عن مفهوم ما مثل  

محددات الصحة ،السكن ،الغذاء... الخ  

املؤشر:

هو التعريف العملي ملتغير ما.
أي الدليل املادي الذي ميكن مالحظته، رصده أو قياسه للتحقق من معلومات أوسع مطلوب معرفتها  

ويجب بالتالي االتفاق عليه وعلي داللته  
يستخدم في الكشف عن واقع أو حقيقة مطلوب معرفتها أو التأكد منها  
مبعنى آخر هو الدليل املادي للتحقق من سؤال ال ميكن التحقق منه مباشرة  

مثال:
إذا كان هناك محدد من احملددات التي نبحث عنها مثل درجة اتاحة اخلدمات يصبح السؤال:

ما هي مؤشرات االتاحة؟ اي ما هو الدليل املتفق عليه للحكم على درجة االتاحة؟

التساؤالت واإلجابة 

عند تناول موضوع املؤشرات نواجه بعض التساؤالت من العاملني والنشطاء مبنظمات اجملتمع املدني تتعلق 
بأهمية استخدامها ومدى تأثيرها على تقييم املشروعات، ولعل في طرح األسئلة التالية واإلجابة عنها 

توضيح لهذا االلتباس:

1. ما هي هذه املؤشرات؟
هي نوعية املعلومات التي ميكن حتقيق إالتفاق عليها و تكون قابلة للقياس و دقيقة للتعرف على وجود ظاهرة 

”متغير“ في الواقع، تطوره، درجة انتشاره...الخ )ظاهرة العنف ضد النساء، موجودة أم ال، تزيد، تنخفض...(

2. ملاذا نريد مؤشرات للمشاريع؟
والذي  الواقع  الذي حدث في  التغيير  التحقق من  أي  األهداف،  للرغبة في حتقيق  نريد مؤشرات ببساطة 

ننشده ونستهدفه من املشروع.

3. هل نحتاج دائماً إلى مؤشرات؟
يعتمد ذلك على نوعية الهدف، واملدي الذي يحتاج حتقيقه )إذا كان الهدف رصد ظاهرة العنف ضد النساء، 
أو التغيير الذي يحدث فيها، بالطبع نحتاج، أما إذا كان سن قانون ومت اقراره فعلياً بعد وقت قصير...فهذا 

أحسن مؤشر عن حتقيق الهدف.
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4. ما هي العالقة بني مخرجات املشروع واملؤشرات؟
ميكن اعتبار مخرجات املشروع كافة مؤشرات لتحقيق األهداف ولكنها في االغلب غير كافية و ليست 

دقيقة ولذلك نحتاج عادة إلى مؤشرات أخري  مرتبطة بالتغير املنشود. 

بعض محددات احلقوق؟

مثال: احلق فى الصحة  
مدى اتاحة اخلدمات الصحية   

الوصول للخدمات: غير مميز، السالمة، القدرة املادية، املعلومات  
القبول: احترام األخالق الطبية وتكون مالئمة ثقافيا  

اجلودة  

مثال: احلق في الغذاء  
اتاحة ومالئمة االمداد الغذائى: كاف، نظيف وآمن، مالئم ثقافيا  

الوصول: جسديا، واقتصاديا  
االستقرار واالستدامة: للمستقبل )التخطيط اجليد وتوزيع املوارد  

مؤشرات كمية )زيادة أو نقص أو نسبة(  

الوضع االقتصادي:   
انتشار البطالة )%البطالة للسكان في سن العمل(  

معدل حدوث البطالة )تزيد أو تقل(  
متوسط الدخل )دخل األفراد /عدد األفراد( )قد يحتاج إلى مؤشرات(  

الصحة:  
نسبة وفيات األمهات احلامل لكل ألف امرأة   

نسبة وفيات األطفال الرضع لكل ألف طفل رضيع، دون اخلامسة  
معدل اإلصابة بالدرن  

نسبة الغياب عن العمل نتيجة لظروف املرض  

مساواة املرأة في اجملتمع  
نسبة عمالة املرأة  

نسبة متثيل املرأة في املواقع القيادية  
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األهداف واملؤشرات اخلاصة بقضايا العنف ضد النساء، مصدرها ورشة سلمى /االردن يوليو 08 

املؤشرات الهدف

درجة انتشار الظاهرة  
معدل حدوث الظاهرة  

القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء  

معرفة النساء بحقوقهم  
ثقة النساء بأنفسهم  

عدد النساء التي نظمن أنفسهم مقارنة بعدد   
النساء التي كانوا منظمني قبل املشروع....

متكني/تقوي��ة النس��اء ودع��م قدراته��م على   
االستقالل واملواجهة....

نسبة احلاالت التي استجابت الشرطة والنيابة   
لها

نسبة القضايا التي أخذت النساء فيها أحكام   
منصفة

معرفة رجال الشرطة بالقوانني احلمائية  
مواقف رجال الشرطة، النيابة، القضاء....الخ  

تطوير التشريعات والبيئة القانونية  

التغير في مواقف صناع القرار والتشريعيني  
مع��دل اجللس��ات البرملاني��ة الت��ي ناقش��ت   

املوضوع
نسبة املتحدثني في البرملان املؤيدين للقانون  

معدل التغطية اإلعالمية  

اصدار قانون حلماية االسرة من العنف  

عدداملراكز التي تقدم اخلدمة )قبل وبعد(  
معدل استخدام اخلدمة من النساء املعنفات  

رضا النساء املعنفات عن اخلدمة  

توفير وتوس��يع منافذ تقدمي اخلدمات احلمائية   
للنساء املعنفات ذات جودة عالية

معدل مشاركة الناس في املؤمترات والندوات  
معدل التغطية اإلعالمية  

التغير في مواقف اإلعالم...الخ  

رفع وعي اجملتمع بقضية العنف النساء وتغير   
التوجهات السلبية

طرق جمع البيانات

الطرق اخملتلفة جلمع البيانات

استخدام املعلومات املتاحة.  
املالحظة واملشاهدة.  
املقابلة الشخصية.  

استخدام استمارات استبيان.  
مجموعات املناقشة املكثفة.  

طرق أخرى  
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مراحل التقييم
مرفق رسم توضيحي ملراحل التقييم ابتداًء من التحضير وانتهاء بوضع اقتراحات، مروراً بالتنفيذ والتحليل.

بعض االرشادات

التحضير أهم احللقات في التقييم، فإذا لم يتم بشكل جيد ميكن أن يفشل التقييم ويقلل الفائدة   
العائدة على املنظمة.

ويشمل ذلك حتديد محاور وأهداف التقييم مع املنظمة و /أو الطرف الذي طلب التقييم  وكذلك مصادر   
املعلومات

ضمان تنوع فريق التقييم )داخلي وخارجي( وايضاً تنوع الكفاءات بحيث يتم اجلمع بني املقيم املؤسسي   
والبرنامجي وكذلك خبير املوضوع النوعي )إعاقة، مرأة...الخ(

اشراك قيادة املؤسسة أمر حاسم إذا كان الهدف تطوير املؤسسة.  
متثيل األطراف املعنية كافة في عملية التقييم لرؤية املوضوع من الزوايا اخملتلفة.  

حتديد املطلوب تقييمه  
بلورة أهداف التقييم  

حتديد املعايير واملؤشرات  
حتديد مصادر املعلومات  

حتديد الطرق واألدوات وتصميمها  
حتديد توفير املوارد املادية والبشرية  

حتديد األدوار وتقسيم العمل  
حتديد اإلطار الزمني للتنفي  

جتميع املعلومات  
تصنيف املعلومات  

توثيق املعلومات  
ادخال البيانات  

حلل املعلومات  
حدد اإلستنتاجات الرئيسية وبرهن  

استخلص الدروس )إيجابية وسلبية(  

حدد وبلور االقتراحات  
اكتب مسودة التقرير األولي  

ناقش املسودة مع املنظمة و أو الطرف املعني قبل نشره  
اعمل على الوصول الى اتفاق مع االطراف املعنية )احرص على أن الهدف الرئيسي لي احلكم   

ولكن التعلم من اجل التطوير
من املفيد في كثير من االحيان ان يلي التقييم اعادة تخطيط للمستقبل وفقاً للتعلم واخلبرة   
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مراعاة بعض اإلرشادات أثناء التقييم واملتابعة:

ان يكون قليل التكلفة  وذو جدوى اقتصادية.  
مع  آلية  بصورة  النتائج  مطابقة  على  يقتصر  وال  والتحليلية  التأملية  الفكرية  القدرات  ينمى   

األنشطة.
التكيف  إلى  والتأثير مبا يقود  والنتائج  دورة املشروع)السنوية( مبعلومات منتظمة عن اخملرجات  يغذى   

املستمر للخطط واألهداف. 
يؤكد على عملية صنع القرار والتحليل، وليس جمع املعلومات والبيانات فقط.  

يضع فى احلسابات التغيرات غير املتوقعة.   
ادراج مكون النوع االجتماعي.  

يهتم باملتابعة وليس االقتصار فقط على النتائج اخلتامية للمشروع.  
يستفيد من املصادر غير التقليدية للمعلومات بجانبيها البصرى )املالحظة( والشفهى.   

المتابعة
عملية مستمرة  

تتعقب وحتلل سير البرنامج/ املشروع  وتوثق العملية  
تركز أكثر على االداء و متابعة مؤشرات األجناز  

جتيب على أى من االنشطة التي مت تنفيذها واخملرجات اخملطط لها.  
تنبه القيادة للمشاكل املوجودة وتقدم خيارات أنية للحلول  

توفر أساس قوي للتقييمات املرحلية  
مهمة قيادة املؤسسة وأعضائها في األساس   

أهداف املتابعة

التأكد من سير  املشروع فى االجتاه اخملطط لتحقيق أهدافه.   
زيادة كفاءة املنفذين للعمل.   

تطوير أداء البرنامج / أو املشروع.   
بناء العالقات وحتفيز العاملني وخلق اجتاهات لتحقيق أهداف البرنامج.   

اكتشاف قدرات العاملني وتوظيفها.   
دعم العاملني.   

تقدير الكفاءة ومراقبة األداء.   
إعداد التقارير الالزمة.   
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نظام املتابعة

املرحلة األولى )عند تصميم املشروع، أو قبل البدء في النشاط(
حتديد االحتياجات من املعلومات الالزمة   

حتديد مصادر املعلومات والبيانات )حتديد األشخاص املستهدفني(.  
وضع مؤشرات   

تصميم و إعداد مناذج جمع البيانات واملعلومات وصياغة األسئلة   
توزيع األدوار على فريق املتابعة   

املرحلة الثانية
جمع البيانات ومقارنتها باألهداف )مخرجات، ونتائج(  

حتليلها  
عرض املعلومات واتخاذ القرارات )تعديل أسلوب العمل أو تعديل األهداف(  

متابعة تنفيذ القرارات السابق اتخاذها  

نقاط ضرورية إلجناح عملية املتابعة

التحديد السريع للمشاكل فور وقوعها.   
مقارنة التقدم الفعلي باخملطط.   

حتديد حاالت االنحراف عن اخملطط ومقدار هذا االنحراف.   
حتديد العوامل املؤثرة على كفاءة التنفيذ.   

حتديد حاالت جتاوز التكاليف اخملططة للتنفيذ أو التشغيل.   
حتديد مشاكل السيوله النقدية و أسلوب حلها.   

حل مشاكل التنسيق بني اجلهات اخملتلفة املسئولة عن التنفيذ أو التمويل.   
حتديد مستويات التنفيذ العيني  واإلنفاق الفعلي.   
التنبؤ باملشاكل املستقبلية للعمل على تداركها.   

معدالت األداء واستغالل املوارد املتاحة.   
رقابة جودة تنفيذ املشروعات ومستوي تشغيلها.   

مستوي املهارات  املطلوبة و أسلوب تدريبها وتشغيلها ومعدالت أدائها.   
تقدير االحتياجات من املستلزمات  واملواد وتخطيط التنفيذ أو التشغيل.   

مستوى اخلدمات التي يقدمها املشروع.   
انطباعات وردود فعل املنتفعني  باملشروع.  




