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1. املقدمة: 

 يعتــر هــذا الدليــل إحــدى األدوات املرتبطــة بالخطــة االســراتيجية لــوزارة التنميــة االجتامعيــة والــذي يتوافــق 

مــع منظومــة املتابعــة والتقييــم عــىل مســتوى تطويــر األداء املؤســيس الحكومــي، حيــث تعــد عمليــة إعــداد دليــل 

ــداف  ــق األه ــدى تحقي ــىل م ــايئ ع ــم النه ــة، ألن الحك ــؤرشات األداء ذات أهمي ــه مل ــم وتضمين ــة والتقيي للمتابع

االســراتيجية أو تطويــر الخدمــات والعمليــات مرتبــط بتقييــم األداء العــام للمشــاريع وللمبــادرات والرامــج املنفذة 

املدرجــة يف الخطــة االســراتيجية للــوزارة واالســراتيجيات الوطنيــة التــي تســاهم الــوزارة يف تنفيذهــا. وعليــه فــإن 

ــب  ــوزارة، يتطل ــة لل ــات الدولي ــة وااللتزام ــة والوطني ــة املؤسســية واألهــداف القطاعي ــق الرؤي الوصــول إىل تحقي

ــام  ــم نظ ــل تصمي ــة ملراح ــة متكامل ــل منهجي ــذا الدلي ــن ه ــام يتضم ــتدام، ك ــم مس ــة وتقيي ــام متابع ــود نظ وج

متابعــة وتقييــم مبنــي عــىل النتائــج ومســتجيب للنــوع االجتامعــي، بهــدف مســاعدة قيــادة الــوزارة واملديريــن 

واملديــرات واملعنيــن واملعنيــات وضبــاط ارتبــاط املتابعــة والتقييــم )ذكــوًرا وإناثـًـا( عــىل تطبيــق هــذا النظــام مبــا 

يف ذلــك قيــاس مــؤرشات األداء لألهــداف عــىل املســتوى االســراتيجي والتنفيــذي. 

2. أهداف الدليل:

يهدف هذا الدليل إىل املساهمة يف تحقيق األهداف التالية:

توفري وثيقة مرجعية إرشادية توضح املامرسات الجيدة يف مجال املتابعة والتقييم املؤسيس.	 

توثيق وتوحيد آليات املتابعة والتقييم يف الوزارة.	 

ــي 	  ــم للرامــج واملشــاريع مبــا يعــزز عمليت ــة املتابعــة والتقيي ــي تســاعد يف عملي ــامذج الت ــري األدوات والن توف

الشــفافية واملســاءلة.

ــاع وصانعــات القــرار عــىل اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بالرامــج واملشــاريع بنهــج تشــاريك وفــق 	  مســاعدة صن

ــة مســتندة عــىل النهــج العلمــي واملامرســات الفضــىل. أدل

متابعة تنفيذ االسراتيجيات املؤسسية والقطاعية واملشاريع املمولة.	 

تطوير املعارف واملهارات واالتجاهات لدى القامئن والقامئات عىل عملية املتابعة والتقييم يف الوزارة.	 

يعتــر الدليــل إحــدى إجــراءات معالجــة فــرص التحســن الــواردة يف تقريــر مشــاركة الــوزارة يف جائــزة امللــك 	 

عبداللــه الثــاين لتميــز األداء الحكومــي والشــفافية للــدورة الثامنــة 2017/2016.

تعزيز الذاكرة املؤسسية وتفعيل آليات التعلم واكتساب الخرات.	 
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3. منهجية إعداد الدليل:

يف اآليت توضيحــاً لطريقــة وإجــراءات إعــداد دليــل تصميــم نظــام املتابعــة والتقييــم املبنــي عــىل النتائــج يف وزارة 

التنميــة االجتامعيــة:

السند الترشيعي/ مرجعية الدليل:

 قرار لجنة التخطيط والتنسيق واملتابعة يف وزارة التنمية االجتامعية.

نطاق التطبيق:

يطبــق هــذا الدليــل إلدارة الخطــة االســراتيجية لــوزارة التنميــة االجتامعيــة، ومتابعــة الخطــط التنفيذيــة املنبثقــة 

ــوزارة يف مجــال  ــة املبــارشة بطبيعــة عمــل ال ــة ذات الصل ــذ االســراتيجيات الوطني عنهــا، إضافــة إىل متابعــة تنفي

العمــل االجتامعــي واملشــاريع املمولــة. 

مسؤولية تطبيق الدليل:

كافة الوحدات اإلدارية يف الوزارة، وحسب اختصاص وطبيعة عمل الوحدة اإلدارية.

مسؤولية متابعة تطبيق الدليل:

الوحدة اإلدارية يف الوزارة املسؤولة عن املتابعة والتقييم املؤسيس يف الوزراة.

مسؤولية مراجعة الدليل:

 مديرية التطوير املؤسيس/ قسم املتابعة والتقييم يف الوزارة.

دورية مراجعة الدليل:

بشكل سنوي.

إجراءات إعداد الدليل:

تشكيل فريق فني إلعداد دليل إرشادي لتصميم نظام للمتابعة والتقييم يف وزارة التنمية االجتامعية. 	 

عقــد لقــاءات للفريــق الفنــي واالعتــامد عــىل أســاليب العصــف الذهنــي وتوزيــع املهــام بغــرض تحديــد محــاور 	 

ــذا الدليل. ه

الرجوع للعديد من املراجع واملصادر املتعلقة مبوضوعات املتابعة والتقييم.	 

عقــد ورشــتي عمــل لضبــاط ارتبــاط املتابعــة والتقييــم )ذكــوًرا وإناثًــا( يف مركــز الــوزارة ومديريــات امليــدان 	 

بغــرض مراجعــة هــذا الدليــل والحصــول عــىل التغذيــة الراجعــة.

تدقيــق الدليــل مــن الناحيــة النظريــة والفنيــة مــن قبــل خبــرياء يف مجــال املتابعــة والتقييــم والتطوير املؤســيس 	 

لــدى هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة )هيئــة األمــم املتحدة للمــرأة(.
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مؤرشات قياس أداء تطبيق الدليل:

بطاقات مؤرش قياس أداء موثقة ومعتمدة ويتم مراجعتها بشكل سنوي.	 

تقاريــر متابعــة معــدة بشــكل ربــع ســنوي تُظهــر أداء الرامــج واملشــاريع وفــق مــؤرشات قيــاس األداء والقيــم 	 

املستهدفة.

ــم 	  ــاس األداء والقي ــؤرشات قي ــق م ــاريع وف ــج واملش ــر أداء الرام ــنوي تظه ــكل س ــدة بش ــم مع ــر تقيي تقاري

املســتهدفة.

توصيات ودروس وعر مستفادة وخطط معتمدة لتحسن أداء الرامج واملشاريع.	 

صالحية اعتامد وإقرار الدليل:

لجنة التخطيط والتنسيق واملتابعة يف الوزارة مبوجب قرار رسمي يصدر عن معايل وزير التنمية االجتامعية.

4. مفاهيم ذات صلة بنظام املتابعة والتقييم املبني عىل النتائج:

نظام املتابعة والتقييم:

آلية تستخدم لقياس مدى تحقيق املستوى الكمي والنوعي املستهدف من الخدمات.	 

قياس نتائج قصرية ومتوسطة املدى للخدمات املقدمة ومعرفة اآلثار التي تنجم عن تقدميها.	 

التعــرف إىل األســباب الكامنــة وراء نوعيــة األداء ومســتوى اإلنجــاز مقارنــة مبــا هــو مســتهدف، بهــدف معالجــة 	 

ــم  ــد تقدي ــتفادة املســتقبلية عن ــا واالس ــم نتائجه ــوة يف التدخــات لتعظي ــاط الق ــز نق ــاط الضعــف وتعزي نق

خدمــات أخــرى.

ــاً،  ــا كان مخطط ــوء م ــتوى األداء يف ض ــتمرار مس ــع باس ــة تتاب ــة أو ذاتي ــة داخلي ــة )Monitoring(: عملي املتابع

وذلــك مــن خــال جمــع وتحليــل بيانــات عــن املــؤرشات التــي توضــع ألغــراض املراقبــة. وهــي تتيــح معلومــات 

مســتمرة عــام إذا كان يجــري إحــراز تقــدم نحــو تحقيــق املخرجــات والغايــات واألهــداف االســراتيجية مــن خــال 

ــوة والضعــف يف أي  ــد مكامــن الق ــة منتظمــة، وتســهم يف تحدي ــر بصف ــم تقاري أنظمــة حفــظ الســجات وتقدي

تدخــل.

التقييــم )Evaluation(: عمليــة منهجيــة وموضوعيــة لقيــاس أداء تدخــل اكتمــل أو يجــري تنفيــذه، مــن حيــث 

ــج واألهــداف  ــق النتائ ــة ومــدى تحقي ــد املاءم ــه االســراتيجية بهــدف تحدي ــه وأهداف ــذه وغايت تصميمــه وتنفي

والكفــاءة والفعاليــة واالســتدامة، وتســهم هــذه العمليــة بالخــروج بــدروس مســتفادة تســاعد يف تحســن فعاليــة 

اتخــاذ القــرار.
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الفرق بني املتابعة والتقييم:

املتابعةالتقييم

عملية مستمرة.عملية مرحلية.

ترصد وتتابع وتحلل سري الرنامج/ املرشوع.تقدم تحليل معمق وشامل.

تركز أكرث عىل متابعة املؤرشات.تركز أكرث عىل النتائج.

تتضمن قياس األداء واإلنجاز.تتضمن قياس األثر واالستدامة.

ــذه"؟" "أي تجيب عىل "ملاذا؟" " كيف؟". ــم تنفي ــي ت ــطة الت ــا األنش ــىل "م ــب ع تجي

ــا؟" ــم تحقيقه ــج ت النتائ

تقدم خيارات آنية للحلول ومواجهة املشكات.تساهم يف بناء نظريات ومناذج للتغيري.

والتخطيــط  للتوصيــات  قاعــدة معرفيــة  توفــر 

والتطويــر.

توفر قاعدة معرفية للتقييم املرحيل.

مهمة قيادة املؤسسة وفريق العمل يف األساس.تقدم توصيات اسراتيجية وسياسية.

قد يستعان مبقيم خارجي.

ــة  ــة معين ــات تســعى لتحقيــق أهــداف تنموي التدخــل )Intervention(: برنامــج أو مــرشوع أو نشــاط أو عملي
تهــدف إىل إحــداث أثــر مــا.

الهــدف االســراتيجي )Strategic Goal(: هــو مــا يرمــي التدخــل إىل تحقيقــه يف املــدى الطويــل، عــىل املســتوى 
االقتصــادي أو االجتامعــي أو املــايل أو البيئــي، ويجــب أن يتــم تحديــد الهــدف بوضــوح بحيــث يكــون املرجعيــة 
األساســية لجميــع األطــراف ذات العاقــة خــال فــرة تنفيــذ التدخــل، كــام يجــب أن يكــون الهــدف االســراتيجي 

واقعيــاً وقابــاً للتحقيــق.

الغايــة )Outcome(: بيــان محــدد يعــرض اإلنجــازات املرغوبــة للتدخــل وبالتــايل فهــو ميثــل الحالــة املتوقــع أن 
تســود يف املــدى القصــري أو املتوســط كنتيجــة لتنفيــذه وتكــون قابلــة للقيــاس ومرتبطــة بحــدود زمنيــة وقابلــة 
للتحديــد عمليــاً، وهــي تكــون عــادة خــارج الســيطرة املبــارشة إلدارة املــرشوع، ويجــب أن يكــون لــكل مــرشوع 

غايــة منشــودة واحــدة وواقعيــة ومحــددة بوضــوح.

املخرجــات )Outputs(: النتائــج امللموســة املبــارشة الناجمــة عــن تنفيــذ نشــاطات التدخــل وبالتــايل فهــي متثــل 
وســيلة أو وســائل لتحقيــق الغايــة املنشــودة.

النشــاطات )Activities(: العمليــات التــي يتــم مــن خالهــا تحويــل املدخــات إىل مخرجــات وفــق إطــار زمنــي 
معــن وموازنــة محــددة.
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ــتخدامها  ــم اس ــي يت ــن والت ــة للزم ــة، إضاف ــة واملالي ــوارد البرشي ــة وامل ــواد األولي ــي امل ــالت )Inputs(: ه املدخ
للوصــول إىل املخرجــات.

االفراضــات )Assumptions(: الظــروف أو املخاطــر أو األحــداث أو القــرارات التــي تكــون خــارج ســيطرة اإلدارة 
املبــارشة للتدخــل والتــي يجــب أن تتوفــر لنجاحــه، ويجــب أن تصــاغ االفراضــات بطريقــة إيجابيــة ويتــم تحديدها 

عنــد كل مســتوى مــن التنفيــذ وتعطــى أوزان متفاوتــة تبعــاً ألهميتهــا وإمكانيــة تحقيقهــا.

املخاطــر )Risks(: أحــداث غــري أكيــدة ســتؤثر يف حــال وقوعهــا عــىل تحقيــق األهــداف االســراتيجية أو املرحليــة 
للــوزارة.

اآلثــار )Impacts(: التغــريات طويلــة املــدى اإليجابيــة أو الســلبية واملســتهدفة وغــري املســتهدفة، الناجمــة عــن 
التدخــل بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش املنعكــس عــىل املجتمــع املســتهدف.

ــات،  ــة: )املدخ ــل التالي ــة بالساس ــل، واملتمثل ــة للتدخ ــتويات املختلف ــج )Results Chain(: املس ــلة النتائ سلس
ــر(. ــج، األث ــات، النتائ ــطة/العمليات، املخرج األنش

املــؤرشات )Indicators(: مقاييــس كميــة أو نوعيــة تســتخدم ملتابعــة و/أو تقييــم املدخــات، واإلجــراءات، 
ــج  ــان النتائ ــرز وبي ــدم املح ــدى التق ــع م ــدف إىل تتب ــل، وته ــار للتدخ ــداف واآلث ــات واأله ــات، والغاي واملخرج
املتحققــة واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة، إذا لــزم األمــر، وبالتــايل فهــي أشــبه مــا تكــون مبــؤرشات إنــذار مبكــر.

ــن  ــل األوىل م ــال املراح ــع خ ــات تجم ــات أو معلوم ــة )Baseline Information(: بيان ــرة املرجعي ــات الف بيان
التدخــل تبــن الواقــع الحــايل قبــل تنفيــذه وتشــكل أساســاً بقيــاس التقــدم املحــرز يف تحقيــق املخرجــات والغايــة.

القيــم املســتهدفة )Targets(: تحديــد مســتوى أداء الرنامــج أو املــرشوع الــذي نطمــح الوصــول إليــه وفــق إطــار 
زمنــي محــدد.

املالءمــة )Relevance(: مــدى مناســبة التدخــل الحتياجــات وتوقعــات الفئــات املســتهدفة للبيئــة املاديــة 
واملؤسســية والترشيعيــة التــي ســيتم تنفيــذ التدخــل يف إطارهــا.

الفعالية )Effectiveness(: قياس مدى تحقيق التدخل لألهداف التي وجد ألجلها.

ــة وضمــن  ــة والبرشي ــوارد املالي ــد امل ــة عــىل صعي ــة ممكن ــل كلف ــق األهــداف بأق ــاءة )Efficiency(: تحقي الكف
ــت املناســب. الوق

ــة  ــة الحق ــرة زمني ــا التدخــل لف ــي يحدثه ــة الت ــار اإليجابي ــة اســتمرار اآلث االســتدامة )Sustainability(: إمكاني
ــه. إلنتهائ
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الفئات املســتفيدة )Targeted Groups(: الفئات املســتهدفة بشــكل مبارش إىل جانب املســتفيدين واملســتفيدات 
بشــكل غــري مبــارش مــن منافــع التدخل.

نهــج اإلطــار املنطقــي )Logical Framework Approach(: وســيلة إدارة تســاهم يف تســهيل عمليــات التخطيــط 
والتنفيــذ واملتابعــة والتقييــم للتدخل.

5. مؤرشات إدماج النوع االجتامعي يف األداء املؤسيس:

أبرز مؤرشات قياس األداء التي تحكم عىل مدى إدماج الوزارة للنوع االجتامعي يف أدائها املؤسيس: 

مؤرش األداء: سياسات الوزارة وخططها

ــذ السياســات/ 	  ــوى تنفي ــن محت ــة ع ــات إضافي ــيل معلوم ــام ي ــام، وفي ــا يعادله وجــود سياســة أو خطــة أو م

ــذا املــؤرش:  ــات له ــي باملتطلب ــي تف الخطــط الت

تشــمل سياســة النــوع االجتامعــي/ خطــة املســاواة بــن الجنســن: خطــة التنفيــذ، اإلطــار الزمنــي للتنفيــذ، 	 

املــوارد الازمــة للتنفيــذ، آليــة املســاءلة عــىل مختلــف مســتويات املوظفــن واملوظفــات، ومتكــن املــرأة، مبا 

يف ذلــك تعميــم منظــور إدمــاج النــوع االجتامعــي، وإجــراءات موجهــة لإلنصــاف بــن الجنســن والتمثيــل 

املتســاوي للمــرأة والرجــل يف التوظيــف. وينبغــي أن تشــمل تدابــري املســاءلة تقييــم األداء و/أو التزامــات 

اإلدارة العليــا التــي تحــدد مجــاالت املســاءلة.

متابعــة وتقييــم السياســة وخطــة العمــل املنبثقــة عنهــا مبــا يتوافــق مــع السياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع 	 

االجتامعــي وفــق جــدول زمنــي.

االستفادة من نتائج املتابعة والتقييم يف عملية إعداد الرامج والخطط التنفيذية.	 

مؤرش األداء: إدارة األداء الوظيفي للموظفني واملوظفات مستجيبة ملنظور النوع االجتامعي

 يتعلــق هــذا املــؤرش بتضمــن القيــم األساســية للمؤسســة ببُعــد يتعلــق باملســاواة بــن الجنســن وتكافــؤ الفــرص 

ومتكــن املــرأة.

 مؤرش األداء: التخطيط االسراتيجي

يعنــي أن تتضمــن وثيقــة التخطيــط االســراتيجي للمؤسســة، مثــل اإلطــار االســراتيجي أو الخطــة االســراتيجية، 

ــوع  ــا الن ــي قضاي ــور يراع ــن منظ ــددة م ــوات املح ــد الفج ــة لس ــة املؤسس ــع وخط ــع املجتم ــا لوض ــًا وافيً تحلي

ــة:  ــارص التالي ــىل العن ــي ع ــوع االجتامع ــل الن ــي. ويشــمل تحلي االجتامع

تحليــل مؤســيس لواقــع املســاواة بــن الجنســن، مثــًا: يف األدوار واملســؤوليات، وإمــكان الحصــول عــىل املــوارد، 	 

ــرض  ــه التع ــدرات وأوج ــة، والق ــب القيادي ــا للمناص ــرأة وتبوئه ــاركة امل ــق مش ــي تعي ــود الت ــات والقي والعقب

ــح االســراتيجية. ــة، واملصال للمخاطــر، واالحتياجــات العملي

تقييم كيفية وآلية تعزيز املساواة بن الجنسن.	 

جمع وتحليل البيانات أو املعلومات عن خرات وأوضاع النساء والرجال عىل حد سواء.	 
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تصنيف البيانات حسب الجنس والعمر يك يصبح باإلمكان صياغة نهج للتنمية يراعي النوع االجتامعي.	 

تحليــل املشــكلة والخيــارات املتوفــرة عــىل مســتوى السياســات/الرامج املقرحــة لتبيــان اآلثــار املرتبــة عــىل 	 

حيــاة كل مــن النســاء والرجــال وتحقيــق املســاواة بــن الجنســن. 

اعتامد إجراءات تدعم التوزيع العادل للمنافع والفرص.	 

كــام ينبغــي وجــود فقــرة يف الخطــة االســراتيجية تشــري رصاحــة إىل الطــرق التــي تنــوي املؤسســة اعتامدهــا لتعزيــز 

ــم  ــة، أن يت ــراتيجية للمؤسس ــة االس ــة الخط ــن وثيق ــا ضم ــي أيًض ــرأة؛ وينبغ ــن امل ــن ومتك ــن الجنس ــاواة ب املس

تحديــد ناتــج/ مخــرج متوقــع واحــد عــىل األقــل للعمــل الرئيــيس الــذي تقــوم بــه املؤسســة بشــأن املســاواة بــن 

الجنســن ومتكــن املــرأة. ويشــري »املخــرج« إىل نتيجــة رئيســية تبتغــي املؤسســة تحقيقهــا، وليــس إىل مخــرج فرعي.

وهــذا يعنــي أن وثيقــة الخطــة االســراتيجية ينبغــي أن تشــمل مخــرج رئيــيس يتعلــق باملســاواة بــن الجنســن، 

مثــل »ســيجري تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة مــن خــال الركيــز عــىل رفــع كفــاءة املوظفــات«. 

ــج/  ــي للنات ــاس الكم ــل للقي ــل قاب ــىل األق ــًدا ع ــؤرًشا واح ــراتيجية م ــة االس ــة الخط ــن وثيق ــي أن تتضم وينبغ

املخــرج املتوقــع. فمثــًا: ميكــن للمــؤرش أن ينــص عــىل: »زيــادة نســبة الســيدات يف مواقــع صنــع القــرار خــال 

خمــس ســنوات بنســبة 20 يف املئــة«. أمــا املــؤرشات التــي تتضمــن عبــارات مثــل »مبــا يف ذلــك االهتــامم باملــرأة« 

فــا تفــي بالحــد األدىن املطلــوب، ألنهــا ال تقيــس التقــدم نحــو تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة.

مؤرش األداء: املتابعة وإعداد التقارير الدورية

ــة  ــج الرئيس ــر النتائ ــس التقاري ــي أن تقي ــر، إذ ينبغ ــداد التقاري ــة وإع ــوع املتابع ــىل موض ــؤرش ع ــذا امل ــز ه يرك

املحققــة يف مجــال املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة وفقــاً للمــؤرشات املراعيــة للنــوع االجتامعــي املدرجــة يف 

وثيقــة الخطــة االســراتيجية.

مؤرش األداء: التقييم

ــي بشــكل  ــوع االجتامع ــى بالن ــي تُعن ــج واملشــاريع الت ــط عــىل الوحــدات والرام ــق فق ــؤرش ال ينطب إن هــذا امل

مبــارش فقــط، ولكــن عــىل جميــع املديريــات والرامــج، بحيــث يجــب عــىل التقييــم بحــد ذاتــه أن يكــون مراعيــاً 

للنــوع االجتامعــي.

التنفيذ ووضع تقارير تتعلق مبؤرش أداء تقييم خطة العمل عىل نطاق املؤسسة 

مــن أجــل إعــداد تقاريــر حــول التقــدم املحــرز بالنســبة إىل مــؤرش أداء تقييــم خطــة العمــل عــىل نطــاق املؤسســة. 

ال بــد مــن إجــراء تحليــل يجمــع أجــزاء مــن التقييــامت التــي أدارتهــا و/أو أجرتهــا خــال ســنة واحــدة يقيّــم فيهــا 

مســتوى إدمــاج النــوع االجتامعــي يف هــذه التقييــامت.

سجّل أداء تقييم خطة العمل عىل نطاق املؤسسة

ــط  ــة. ويلتق ــة منظّم ــر بطريق ــع التقاري ــو أداة لوض ــة ه ــاق املؤسس ــىل نط ــل ع ــة العم ــم خط ــجّل أداء تقيي س



الدليــل اإلرشــادي لتصميــم نظام متابعــة وتقييم 12 
مبنــي عىل النتائج ومســتجيب للنــوع االجتامعي

العنــارص العامــة املتعلقــة بإدمــاج املســاواة بــن الجنســن كــام تنعكــس يف تقاريــر التقييــم التــي تجريهــا املؤسســة 

يف ســنة معينــة. ويكــون مصــدر البيانــات األساســية ووحــدة التحليــل لســجل األداء هــام تقاريــر التقييــم الفعليــة. 

وبســبب اعتبــارات الجــدوى العمليــة وافتقــار العديــد مــن املؤسســات لقــدرات إجــراء تحليــات أكــرث عمقــاً، فــإن 

املعايــري املُدرجــة يف ســجّل األداء هــي تلــك التــي ميكــن تقييمهــا عــن طريــق اســتعراض تقاريــر التقييــم.

معايري التسجيل األربعة املُدرجة يف سجل األداء هي:

ــا 	  ــم مصممــة مب ــل، ومــؤرشات التقيي ــم« التحلي ــرأة يف »نطــاق تقيي ــن الجنســن ومتكــن امل إدراج املســاواة ب

ــن الجنســن ومتكــن املــرأة. ــات املتعلقــة باملســاواة ب يضمــن جمــع البيان

إدراج املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف »معايــري التقييــم« و«أســئلة التقييــم« التــي تتنــاول عــىل وجــه 	 

التحديــد كيــف تـُـدرج املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف تصميــم وتخطيــط وتنفيــذ التدخــات والنتائــج 

التــي تحققــت. 

انتقاء منهجية وأساليب وأدوات وتقنيات تحليل بيانات مصنفة حسب الجنس.	 

أن يعكس تقييم النتائج واالستنتاجات والتوصيات تحليًا مصنًفا حسب الجنس.	 

 

ــودة  ــامً موج ــك نُظ ــي متل ــة الت ــن للمؤسس ــاط، وميك ــع نق ــن أرب ــاس م ــىل مقي ــات ع ــع الدرج ــم وض ــث يت حي

ــم  ــري التقيي ــق خاصــة مبعاي ــدرج أيضــاً وثائ ــات أكــرث شــموالً، وأن ت ــام بتحلي ــي تســتطيع القي ــاً والت أكــرث تفصي

والــرشوط املرجعيــة وتقاريــر بــدء األعــامل كمصــادر مرجعيــة لتقييامتهــا. وقــد تــدرج املؤسســة أيضــاً مقابــات 

هاتفيــة لجمــع بيانــات مــن املعنيــن واملعنيــات بالتقييــم وفــرق التقييــم للمســاعدة )ضبــاط املتابعــة والتقييــم 

ــاث( عــىل ســجّل األداء. مــن الذكــور واإلن

كيفية وضع الدرجات لكل معيار من معايري التقييم

تســتخدم املؤسســة ســجل األداء لتقديــر كل تقريــر تقييــم باســتخدام نظــام تصنيــف لــكل معيــار عــىل مقيــاس 

ــداد  ــل أع ــري، ب ــة يف تســجيل املعاي ــه ال ينبغــي إدخــال كســور عرشي ــم ماحظــة أن ــن امله ــاط وم ــع نق ــن أرب م

ــة: ــاه مــع عامــة رقمي ــق كل مســتوى مــن الدرجــات أدن صحيحــة فقــط. ويتطاب

0 = غري متضمن عىل اإلطاق: ينطبق عندما ال يستوىف أي عنرص من العنارص مبوجب معيار معن.	 

ــن 	  ــد م ــاك حاجــة إىل مزي ــن هن ــارص، لك ــن العن ــا يســتوىف الحــد األدىن م ــق عندم ــا: ينطب ــن جزئيً 1 = تضم

ــة. ــراءات إصاحي ــار إج ــة املعي ــب تلبي ــدم وتتطل التق

2 = متضمــن بشــكل ُمــرٍض: ينطبــق عندمــا يتــم التوصــل إىل مســتوى مــرٍض ويلبــي كثــري مــن العنــارص ولكــن 	 

ال يــزال هنــاك مجــاالت للتحســن.

3 = متضمــن متاًمــا: ينطبــق عندمــا تُســتوىف العنــارص جميعهــا مبوجــب معيــار معــن وتســتخدم وتدمــج بشــكل 	 

تــام يف التقييــم حيــث ال يتطلــب األمــر أي إجــراء إصاحــي.

ــدد  ــي يح ــل نوع ــري تحلي ــل توف ــة، يفض ــة النهائي ــات اإلجاملي ــيل والدرج ــجل األداء الفع ــري س ــة إىل توف  باإلضاف

ــذ. ــة للتنفي ــل الداعم ــات والعوام ــات والعقب التحدي



 13 الدليــل اإلرشــادي لتصميــم نظام متابعــة وتقييم 
مبنــي عىل النتائج ومســتجيب للنــوع االجتامعي

مؤرش األداء: التدقيق املراعي للنوع االجتامعي

يركّــز هــذا املــؤرش عــىل عمليــة التدقيــق التــي تحــدد املخاطــر املتعلقــة باســراتيجية املؤسســة وخططهــا لتحقيــق 

ــر املخاطــر لتتوافــق مــع  ــق بتقدي ــن الجنســن ومتكــن املــرأة، ويف املقــام األول، تقــوم خطــط التدقي املســاواة ب

ــة  ــة واملراعي ــة للمؤسس ــيل التابع ــق الداخ ــات التدقي ــا خدم ــي اعتمدته ــة الت ــة الداخلي ــة املهني ــري املامرس معاي

ــيل  ــق الداخ ــة التدقي ــذ عملي ــب أن تَأخ ــذا يتطل ــي. وه ــوع االجتامع ــاج الن ــال إدم ــة يف مج ــات الوطني للسياس

كافــة املخاطــر الهامــة التــي قــد تتعــرض لهــا املؤسســة باالعتبــار يف تحديــد أولويــات برامــج التدقيــق الســنوي أو 

املتعــدد الســنوات.

تســّجل الوثائــق املتعلقــة بتخطيــط العمــل والتــي تدعــم إعــداد برامــج التدقيــق الســنوي أو املتعــدد الســنوات 

مــدى املخاطــر املتعلقــة بتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف الرامــج التــي تديرهــا املؤسســة. وقــد 

ــة إدارة  ــرشح كيفي ــق وت ــج التدقي ــج يف برام ــتقلة تُدم ــات مس ــق أولوي ــة إىل تحقي ــل الحاج ــذا التحلي ــر ه يُظه

املخاطــر عــىل نطــاق املؤسســة، أو إىل إدمــاج كيفيــة إدارة املخاطــر يف برامــج أو مشــاريع تحقيقــات أوســع نطاقــاً. 

ومــن املمكــن أن يشــري التحليــل إىل أن املخاطــر تــدار بطريقــة مناســبة وأنــه ليــس هنــاك حاجــة إىل قيــام التدقيــق 

الداخــيل بإجــراء اختبــارات إضافيــة.

ويفضــل إجــراء تدقيــق تشــاريك للمســاواة بــن الجنســن أو مــا يعادلــه عــىل مســتوى املؤسســة مــرة كل خمــس 

ســنوات عــىل األقل.

مؤرش األداء: مراجعة الربامج

هــذا املــؤرش يتعلــق مبــدى إدمــاج النــوع االجتامعــي يف تصميــم الرامــج واملشــاريع، وليــس بتقييــم جــودة الرامج. 

لــدى معظــم املؤسســات الوطنيــة نظــام لضبــط الجــودة يقــوم مبراجعــة الرامــج لضــامن أنهــا تتــامىش مــع رؤيــة 

ــوب ضمــن هــذا  ــاء باملطل ــة واإلنســانية. وللوف ــة والتنموي ــة مبــا ينســجم مــع األهــداف املعياري املؤسســة املعني

املــؤرش، ينبغــي أن تتضمــن برامــج اآلليــات الوطنيــة مــا يــيل:

أن تحتوي املعلومات األساسية يف وثيقة الرنامج تحليًا مراعيًا للنوع االجتامعي.	 

أن يُشــار رصاحــة يف بيانــات نتائــج الرامــج إىل الطــرق التــي تعــزز املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة؛ وال 	 

يكفــي أن تحتــوي هــذه البيانــات جمــل مثــل »دعــم املــرأة« أو »مــع االهتــامم بالفئــات املعرضــة للمخاطــر 

مبــا يف ذلــك النســاء«.

ــتعود 	  ــف س ــة كي ــر رصاح ــي أن يذك ــوق، ينبغ ــات الحق ــاب وصاحب ــم أصح ــعى إىل دع ــج يس إذا كان الرنام

ــور. ــاث والذك ــن اإلن ــىل كل م ــع ع املناف

ينبغي تحديد من سينفذ الرنامج – رجااًل ونساًء – وتحديد أدوارهم/أدوارهن.	 

ينبغــي أن يتضمــن برنامــج املتابعــة وخطــط التقييــم تقديــرات ملــدى تحقيــق أهــداف املســاواة بــن الجنســن 	 

ومتكــن املــرأة.

ــل 	  ــدم تفصي ــبب ع ــي لس ــاس منطق ــدم أس ــر، أو يق ــس والعم ــب الجن ــات حس ــة البيان ــل كاف ــي تفصي ينبغ

ــر. ــس والعم ــب الجن ــات حس البيان



الدليــل اإلرشــادي لتصميــم نظام متابعــة وتقييم 14 
مبنــي عىل النتائج ومســتجيب للنــوع االجتامعي

مؤرش األداء: تتبع املوارد

ــوع  ــايل مســتجيب للن ــع م ــدى املؤسســة نظــام تتب ــؤرش، ينبغــي أن يكــون ل ــوب ضمــن هــذا امل ــاء باملطل  للوف

االجتامعــي لتحديــد كميــة األمــوال املنفقــة عــىل تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة. ولتجــاوز املتطلبات، 

ينبغــي أن يكــون هنــاك رابــط رصيــح بــن آليــة تتبــع املــوارد وعمليــات وضــع املوازنــة للمؤسســة. مــام يســاعد 

الجهــات املانحــة املهتمــة باالســتثامر يف مشــاريع ذات عاقــة بتمكــن املــرأة واملســاواة بــن الجنســن أن تنتقــي 

وتدعــم مشــاريع مصممــة جيــداً لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن.

مؤرش األداء: تخصيص املوارد

 يركــز هــذا املــؤرش عــىل رضورة وضــع معيــار مرجعــي مــايل لتنفيــذ املرجعيــة املتعلقــة باملســاواة بــن الجنســن 

ومتكــن املــرأة، بهــدف أن يتــم الحقــاً اســتيفاء وتجــاوز هــذا املعيــار املــايل. ولتحقيــق الهــدف املطلــوب يف هــذا 

ــق  ــام يتعل ــا في ــا وأهدافه ــاً اللتزاماته ــاً وفق ــاً مالي ــق هدف ــة أن تضــع وتحق ــكل مؤسســة وطني املــؤرش ينبغــي ل

باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف موازنتهــا، مبــا يف ذلــك املــوارد املنتظمــة واألساســية واملــوارد مــن خــارج 

امليزانيــة. 

إذا كان لــدى املؤسســة املعنيــة هــدف يتعلــق بتحقيــق التكافــؤ بــن الجنســن يف ورش العمــل التدريبيــة، ينبغــي 

تخصيــص املــوارد وتتبعهــا لتحقيــق هــذا التكافــؤ. وعــىل نحــو مشــابه، إذا كان أحــد أهــداف املؤسســة املعنيــة 

يقــي بتمكــن املــرأة مــن خــال مشــاركة أكــر يف عمليــات صنــع القــرار، ينبغــي تقديــر املــوارد الازمــة لذلــك 

وتتبعهــا.

مؤرش األداء: البنيان املؤسيس والتكافؤ بني الجنسني

ــا النــوع االجتامعــي وعــىل التكافــؤ بــن الجنســن   يركــز هــذا املــؤرش عــىل رضورة تعيــن نقــاط االرتــكاز لقضاي

يف مجــال التوظيــف، وتزويــد وحــدة / قســم النــوع االجتامعــي باملــوارد الكافيــة. وعليــه، لتحقيــق هــذا املــؤرش، 

يجــدر باملؤسســات الوطنيــة تعيــن موظفــن وموظفــات وضبــاط ارتبــاط لقضايــا النــوع االجتامعــي مــن الذكــور 

واإلنــاث، وتزويــد وحــدة / قســم النــوع االجتامعــي باملــوارد. وقــد يــدل تعيــن أفــراد مبتدئــن كضبــاط ارتبــاط 

عــىل عــدم االلتــزام باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف املؤسســات الوطنيــة، كــام قــد يــؤدي إىل عــدم إحــراز 

تقــدم يف تحقيــق تكافــؤ بــن الجنســن ويعطــي االنطبــاع بــأن املســاواة بــن الجنســن ال تؤخــذ عــىل محمــل الجــد 

وال تعتــر أولويــة.

ويعنــي الوفــاء باملتطلبــات ملــؤرش األداء هــذا أن تكــون للمؤسســة وحــدة / قســم معنــي بقضايــا النــوع االجتامعــي 

عــىل مســتوى اإلدارة املتوســطة مبــا يســمح بدفــع قضايــا النــوع االجتامعــي إىل األمــام. وينبغــي أن تكــون لــدى 

املؤسســة خطــة واقعيــة لتحقيــق التمثيــل املتســاوي للمــرأة، مبــا يف ذلــك:

تقييــم التغيــريات املتوقعــة يف التوظيــف )خطــة اإلحــال والتعاقــب( يف الســنوات الخمــس املقبلــة، مبــا يف ذلــك 	 

حــاالت التقاعــد املحتملة.

تقييــم األعــداد والنســب املئويــة للرجــال أو النســاء املطلــوب توظيفهــم عــىل مــدى الســنوات الخمــس املقبلــة، 	 

موزعــة حســب الدرجــة واإلدارة الرئيســية، بهــدف تحقيــق املســاواة بــن الجنســن. 
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وتشــمل األمثلــة عــن البنيــان املراعــي للنــوع االجتامعــي الــذي ييــّر تحقيــق املســاواة بــن الجنســن: آليــات 	 

للتعــاون بــن مكاتــب املــوارد البرشيــة واإلدارة العليــا بشــأن قضايــا التــوازن بــن الجنســن.

لجان تحقق لضامن أن عملية تعين وتقييم املرشحون للتعين والرقية عىل نحو صحيح ودون تحيز.	 

نُظــم اختيــار للموظفــن واملوظفــات تدعــم أهــداف محــددة لتحســن وتريــع تحقيــق التكافــؤ عــىل جميــع 	 

املســتويات الوظيفيــة والفئــات املهنيــة.

ســجات أداء للتــوازن بــن الجنســن تــوزع بانتظــام عــىل املوظفــن واملوظفــات وتُســتخدم لوضــع األهــداف 	 

ولتعزيــز آليــات املســاءلة.

ــز 	  ــام لتعزي ــا بانتظ ــري تحليله ــة يج ــة إلزامي ــة خدم ــات نهاي ــات ومقاب ــن واملوظف ــوح للموظف ــراء مس إج

اســتبقاء املوظفــن واملوظفــات املؤهلــن واملؤهــات مــن الفئــات األقــل متثيــًا يف أي مســتوى مــن مســتويات 

اإلدارة. وعــىل وجــه العمــوم، يعنــي ذلــك ضمنــاً كــوادر املوظفــن مــن اإلنــاث يف املســتويات الفنيــة ومــا فوقهــا 

ومــن الذكــور يف مســتويات الخدمــات العامــة.

وميكــن اعتبــار أن وحــدة / قســم النــوع االجتامعــي يتمتــع مبــوارد كاملــة إذا توفــرت لديهــا مــوارد برشيــة وماليــة 

كافيــة لدعــم املؤسســة املعنيــة يف تلبيــة التزاماتهــا فيــام يتعلــق بتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة. 

مؤرش األداء: الثقافة املؤسسية

تبــّن مــراراً أن الثقافــة التنظيميــة اإليجابيــة الداعمــة لجميــع املوظفــن واملوظفــات تعتــر محفــز رئيــيس لتعزيــز 

املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة. ويتجســد ذلــك فيــام يــيل:

الطرق التي تُسرّي بها املؤسسة أعاملها وتعامل بها كافة موظفيها ورشكائها ومتعامليها ذكوًرا وإناثًا.	 

مــدى مشــاركة املوظفــن ذكــوًرا وإناثـًـا )بغــض النظــر عــن الرتبــة أو الدرجــة( يف عمليــة صنــع القــرار وتبــادل 	 

املعلومــات. 

التزام العاملن والعامات بتحقيق األهداف الجامعية.	 

وللوفاء باملطلوب يف هذا املؤرش، ينبغي عىل املؤسسات الوطنية أن تبّن يف تقاريرها أنها تقوم مبا ييل:

أوأًل: الرتيبات القانونية

ــا 	  ــوًرا وإناثً ــم ذك ــون جميعه ــزم املوظف ــلوك ويُل ــة الس ــأن مدون ــة بش ــة املؤسس ــد وأنظم ــاذ قواع ــري إنف يج

باســتكامل التدريــب اإللزامــي حــول أخاقيــات العمــل، مــع عــدم التســامح مطلًقــا مــع أي ســلوك غــري أخاقــي.

تنفيــذ سياســات للحيلولــة دون التمييــز واملضايقــة، مبــا يف ذلــك تدابــري خاصــة تحــول دون االســتغال واالعتــداء 	 

الجنــيس وإســاءة اســتخدام الســلطة، وإقامــة العــدل، وحــل النزاعات.

 

ثانًيا: سياسات تيسريية

تنفيــذ وتعزيــز سياســات تيســريية إلجــازات األمومــة واألبــوة والتبنــي واإلجــازات العائليــة والطارئــة وإجــازات 	 

اإلرضــاع ورعايــة األطفــال ورفــع تقاريــر عــن ذلــك.

تنفيــذ وتعزيــز وتقييــم السياســات املتعلقــة بالعمــل والتــوازن بــن الحيــاة العمليــة والحيــاة االجتامعيــة، مبــا 	 
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يف ذلــك العمــل املــرن والــدوام الجــزيئ، والعمــل عــن بُعــد، والتوقــف عــن العمــل خــال إجــازة غــري مدفوعــة 

للقيــام بأنشــطة تعلّــم طويلــة، والدعــم املــايل لآلبــاء واألمهــات املســافرين مــع طفــل، والتقاعــد التدريجــي.

ــة 	  ــة لتتبــع آلي ــة داخلي ــة وتوفــري آلي ــة واالجتامعي ــاة العملي ــوازن بــن الحي ــز قواعــد وأنظمــة بشــأن الت تعزي

ــات حســب الجنــس والدرجــة.  ــف البيان ــذ وســهولة الحصــول وتصني التنفي

جدولــة االجتامعــات الدوريــة ملوظفــي الوحــدات ذكــوًرا وإناثـًـا خــال ســاعات العمــل األساســية ويف أيــام عمــل 	 

األفــراد الذيــن يعملــون بــدوام جــزيئ، مــع تشــجيع عقــد املؤمتــرات بالوســائط اإللكرونيــة أو غــري ذلــك مــن 

وســائط تكنولوجيــا املعلومــات.

ثالًثا: آليات املتابعة

إجــراء مســوح شــاملة منتظمــة ومقابــات نهايــة خدمــة إلزاميــة للحصــول عــىل بيانــات ذات صلــة لتقييــم الجانــب 

النوعــي للثقافــة املؤسســية وتحليــل هــذه البيانــات وتوفــري آليــة تدقيــق ومتابعــة يف املســائل التــي تؤثــر عــىل 

التوظيــف، واســتبقاء املوظفــن ذكــوًرا وإناثـًـا.

مؤرش األداء: تقييم القدرات

يركــز هــذا املــؤرش عــىل رضورة تقييــم قــدرات املوظفــن ذكــوًرا وإناثـًـا يف مجــال املســاواة بــن الجنســن ومتكــن 

املــرأة. كــام يتضمــن رضورة إيجــاد خطــة لتنميــة القــدرات بشــكل مســتمر. 

للوفــاء باملتطلبــات يف هــذا املــؤرش، ينبغــي عــىل املؤسســة إجــراء تقييــم لقــدرات كافــة املوظفــن املعنيــن ذكــوًرا 

وإناثـًـا، وتنفيــذ خطــة لتقليــص الفجــوات يف القــدرات عــىل كافــة املســتويات مــرة كل خمــس ســنوات عــىل األقــل، 

مــع تحديــد مــوارد وجــداول زمنيــة. 

مؤرش األداء: تطوير القدرات

ــار  ــب كب ــا، وعــىل رضورة تدري ــوًرا وإناثً ــن ذك ــع املوظف ــي لجمي ــب إلزام ــذ تدري ــىل تنفي ــؤرش ع ــز هــذا امل يرك

املديريــن واملديــرات تدريبــاً خاصــاً حــول قضايــا النــوع االجتامعــي. وإدراج التدريــب عــىل املســاواة بــن الجنســن 

ــل  ــوع عم ــب حســب ن ــف التدري ــي تكيي ــا املؤسســة. وينبغ ــي تجريه ــات األخــرى الت ــرأة يف التدريب ــن امل ومتك

املوظــف واملوظفــة. 

يعتر مستوى التدريب كافياً عىل نطاق املؤسسة بأكملها من خال ما ييل:

تدريــب عــىل املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة لجميــع املوظفــن املعنيــن ذكــوًرا وإناثـًـا – يــوم واحــد عــىل 	 

األقــل خــال الســنة األوىل، ويــوم واحــد مــن التدريــب كحــد أدىن مــرة كل ســنتن.

ــن 	  ــن الجنس ــاواة ب ــىل املس ــاً ع ــاً متخصص ــي تدريب ــوع االجتامع ــا الن ــات بقضاي ــون واملختص ــى املختص يتلق

ــنوياً.  ــد أدىن س ــن كح ــدة يوم ــرأة م ــن امل ومتك

ينبغــي عــىل املؤسســات أن تحــدد الــدورات التدريبيــة األكــرث ماءمــة ملوظفيهــا ذكــوًرا وإناثـًـا. كــام يفضــل تنظيــم 

دورات تدريبيــة معمقــة للمديريــن واملديــرات تتضمــن معلومــات أساســية حــول االتفاقيــات األساســية )بخاصــة 

اللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــىل التمييــز ضــد املــرأة، ولجنــة حقــوق الطفــل، واللجنــة املعنيــة بحقــوق األشــخاص 
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ــة  ــة باملؤسس ــات ذات الصل ــن )والسياس ــل بيج ــاج عم ــل منه ــة( مث ــات الدولي ــج االجتامع ــة )ونتائ ذوي اإلعاق

ووثائــق عــن املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة( مثــل السياســة القطاعيــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي؛ واألدلــة 

اإلجرائيــة؛ والطــرق التــي تعتمدهــا املؤسســة لتعزيــز املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة؛ ومتطلبــات تعزيــز 

املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة.

مؤرش األداء: توليد املعرفة ونرشها

ــادل هــذه  ــاج داخــيل للمعلومــات حــول املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة وتب يركــز هــذا املــؤرش عــىل إنت

ــا. ــة وتعميمه ــة منهجي ــا بطريق ــة وتبادله ــق املعرف ــق هــذا املــؤرش بتوثي ــات. ويتعل املعلوم

ــوع االجتامعــي وأن تؤكــد عــىل  ــة للن ــة والعامــة مراعي وينبغــي أيضــاً أن تكــون املراســات واملنشــورات الداخلي

ــك، وتقــدم معلومــات عــن  ــام أمكن/اقتــى ذل ــا املعالجــة حيث ــوع االجتامعــي يف شــتى القضاي ــا الن أبعــاد قضاي

متثيــل املــرأة ووضعهــا يف املؤسســة نفســها. كــام يفضــل أن تقــوم املؤسســة بالتشــبيك مــع املؤسســات الوطنيــة 

املعنيــة باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة.

مؤرش األداء: االتساق

 يركــز هــذا املــؤرش عــىل املشــاركة يف اللقــاءات املنظمــة بــن املؤسســات لتبــادل املعرفــة. حيــث تقــوم املؤسســة 

ــتعرض كل  ــث تس ــي، حي ــوع االجتامع ــة للن ــاتها املراعي ــا وسياس ــط عمله ــا وخط ــتعراض إنجازاته ــاركة واس مبش

ــم والتشــبيك. ومــن أهــداف ذلــك أيًضــا: مؤسســة أداء مؤسســة أخــرى، مــا يعــزز املســاءلة والتعلّ

تشجيع تبادل األفكار بن املؤسسات حول آليات املساءلة ووظائفها.	 

اســتعراض خطــة العمــل عــىل نطــاق املؤسســة أمــام املؤسســات أو املنظــامت األخــرى، مبــا يف ذلــك القيــود التي 	 

تعــرض تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة والفــرص املتاحــة لذلــك. 

التشــارك يف الخــرات ضمــن خطــط العمــل الوطنيــة واملســاءلة عــن تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن 	 

املــرأة.



الدليــل اإلرشــادي لتصميــم نظام متابعــة وتقييم 18 
مبنــي عىل النتائج ومســتجيب للنــوع االجتامعي

6. منوذج اإلطار املنطقي:

تعريف اإلطار املنطقي:

وسيلة إدارية تساهم يف تسهيل عمليات التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم للتدخل. 	 

أداة تساعد يف تحديد تسلسل تحقيق النتائج املتوقعة للمرشوع أو الرنامج.	 

عــرض للتسلســل املنطقــي والعاقــات الســببية بــن النتائــج املتوقعــة ونشــاطات الرنامــج أو املــرشوع واملــوارد 	 

املتاحة.

يضــع األســاس الــذي يوضــح ماهــي البيانــات املطلــوب جمعهــا وتحليلهــا لقيــاس مــدى تحقــق النتائــج املتوقعة 	 

مــن املــرشوع أو الرنامج.

ــج 	  ــن )النتائ ــة م ــىل مجموع ــذ )إجــراءات( للحصــول ع ــن خــال تنفي ــوارد( م ــتخدام )امل ــة اس وصــف لكيفي

ــدى(. ــدة امل ــريات بعي ــول إىل )تغ ــة للوص ــدى( كمقدم ــطة امل ــرية ومتوس قص

وصــف لكيفيــة اســتخدام )املدخــات( لتنفيــذ )أنشــطة( للحصــول عــىل مجموعــة مــن )املخرجــات والنتائــج( 	 

للوصــول إىل )الهــدف االســراتيجي/ األثــر(.

 	 ،)Impact( األثــر  املنطقــي:  اإلطــار  مكونــات  بــن  مــا  العاقــة  توضــح  اســراتيجية  تخطيــط  أداة 

النتائــج )Outcome(، املخرجــات )Output(، النشــاطات )Activities(، املدخــات )Input(، والعاقــة الهرميــة 

والســببية )Relationship( مــا بينهــا، واملــؤرشات )Indicators( التــي ميكــن مــن خالهــا قيــاس التقــدم املحرز، 

ــل. ــل التدخ ــاح أو فشـ ــر يف نج ــن أن تؤث ــي ميك ــر )Assumptions & Risks( الت ــات واملخاط واالفراض

اإلطار املنطقي املتكامل يوضح:

التسلســل املنطقــي الــذي يربــط املدخــات باألنشــطة، ويربــط األنشــطة باملخرجــات والنتائــج بالهــدف/ األثــر 	 

املتوقــع مــن املــرشوع أو الرنامــج.

العاقــات الســببية بــن املخرجــات والنتئــاج وارتباطهــا للحصــول عــىل الهــدف/ األثــر بعيــد املــدى للمــرشوع 	 

أو الرنامــج.

العوامــل والفرضيــات التــي قــد تؤثــر عــىل ســري املــرشوع أو الرنامــج لغايــة الوصــول للنتائــج وبالتــايل إحــداث 	 

األثــر املتوقــع.

ملاذا منهج اإلطار املنطقي؟

 	 ،)Output( املخرجــات ،)Outcome( النتائــج ،)Impact( أداة تخطيــط: توضــح العاقــة مــا بــن األثــر

.)Input( املدخــات   ،)Activities( النشــاطات 

ــة 	  ــة بطريقــة منطقيّ ــه ومــدى ترابــط األهــداف اإلمنائي ــة بشــكل دقيــق ال لبــس في ــات اإلمنائي تحــدد األولوي

تسلســليّة.

ــا املــرشوع مــن أجــل 	  ــي يجــب أن يتضمنه ــة املداخــات الت ــات: تحــدد نوعيّ ــد األولوي ــات تحدي ــد آلي تحدي

ــق األهــداف املنشــودة. تحقي

ــّر أو تعرقــل 	  ــد تي ــي ق ــة املســاعدة واملناهضــة والت تحــدد االفراضــات واملخاطــر: تحــدد العوامــل الخارجي

ــة. ــة إمنائيّ ــق أهــداف مداخل تحقي
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التخطيط للمشاريع بطريقة علميّة من خال: 	 
تحديد األولويات واألهداف.	 
تحديد آليات تحقيق األولويات.	 
ربط النشاطات بالنتائج املتوخاة. 	 
تطوير مؤرشات أداء.	 
تحديد االفراضات واملخاطر.	 
تحديد املسؤوليات.	 
تعزيز الشفافية واملساءلة.	 
بناء التوافق عىل املرشوع.	 

املدخالت

املدخالت

املدخالت

املدخالت

املدخالت

املدخالت

املدخالت

املدخالت

املدخالت

األنشطة

األنشطة

األنشطة

األنشطة

األنشطة

األنشطة

املخرجات

املخرجات

النتائج

النتائج

األثر/ الهدف

املخرجات

املخرجات
األنشطة

األنشطة

الفرضيات

األثر/ الهدفالنتائجاملخرجاتاألنشطة

الشكل )1(: منوذج اإلطار املنطقي
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7. مراحــل تصميــم نظــام متابعــة وتقييــم مبنــي عــىل النتائــج ومســتجيب 
للنــوع االجتامعــي:

تســري عمليــة تصميــم نظــام املتابعــة والتقييــم املبنــي عــىل النتائــج واملســتجيب للنــوع االجتامعــي وفــق سلســلة 

مــن املراحــل أو الخطــوات املرابطــة مــن الناحيــة العمليــة واملنفصلــة مــن الناحيــة النظريــة، واملتمثلــة يف املراحــل 

املوضحــة يف الشــكل التــايل:

 ١
تقييم

االستعداد

٢
تحديد 
النتائج

٣
وضع املؤرشات

٥
وضع

القيم 
املستهدفة 
للمؤرشات

 ٤
جمع قيم 
األساس 
للمؤرشات

 ٦
متابعة 
النتائج

٧
دور 

التقييم 

٨
عرض 
النتائج

٩
استخدام 

النتائج

١٠
استدامة 

نظام 
املتابعة 
والتقييم

الشكل )2(: مراحل تصميم نظام املتابعة والتقييم املبني عىل النتائج واملستجيب للنوع االجتامعي
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:)Readiness Assessment( مرحلة 1: تقييم االستعداد

ــاء نظــام متابعــة وتقييــم مبنــي عــىل   تعــد مرحلــة تقييــم االســتعداد إحــدى املراحــل والخطــوات الهامــة يف بن

النتائــج ومســتجيب للنــوع االجتامعــي، فهــذه املرحلــة تظهــر لــوزارة التنميــة االجتامعيــة مــدى قدرتهــا وجاهزيتها 

عــىل تصميــم هــذا النظــام الــذي ميكنهــا مــن متابعــة وتقييــم أهدافهــا االســراتيجية ومتابعــة برامجهــا ومشــاريعها، 

ومعرفــة مــدى اســتعداد الــوزارة بهــذا املجــال.

ــي  ــل الرباع ــتخدام أداة التحلي ــا اس ــة منه ــتعداد والجاهزي ــاس االس ــن األداوات لقي ــة م ــق مجموع ــن تطبي ميك

ــن  ــام، وميك ــذا النظ ــم ه ــرص املتاحــة لتصمي ــات والف ــال والتحدي ــذا املج ــوزارة به ــدرات ال ــة ق )SWOT( ملعرف

ــة: ــاؤالت التالي ــا التس ــذه األداة، أبرزه ــق ه ــد تطبي ــئلة عن ــن األس ــة م ــاد مبجموع االسرش

هل هنالك حاجة إىل تصميم نظام متابعة وتقييم مبني عىل النتائج ومستجيب للنوع االجتامعي؟ 	 

يف حــال كانــت اإلجابــة عــىل الســؤال الســابق نعــم، مــا هــي الحاجــة لتصميــم نظــام متابعــة وتقييــم مبنــي 	 

عــىل النتائــج ومســتجيب للنــوع االجتامعــي؟ 

ــوع 	  ــج ومســتجيب للن ــي عــىل النتائ ــم مبن ــة وتقيي ــاء نظــام متابع ــا لبن ــن اإلدارة العلي ــم م ــك دع هــل هنال

ــي؟  االجتامع

من الجهة املستفيدة من نظام املتابعة والتقييم يف الوزارة؟	 

من الجهة غري املستفيدة من نظام املتابعة والتقييم يف الوزارة؟	 

من الجهة املعنية بإنتاج البيانات يف الوزارة؟	 

أين ستعمل البيانات املنتجة؟	 

كيف ستعمل البيانات املنتجة؟	 

ما القدرات الفنية املتوفرة لدى الوزارة لتطوير وإدارة نظام املتابعة والتقييم؟	 

ما التقنيات )التكنولوجية( املستخدمة يف الوزارة؟	 

هل يوجد أي من املعيقات املبارشة لوضع نظام متابعة وتقييم؟	 

هل هنالك جهود سابقة ميكن أن تكون بداية مامرسات أو برامج تجريبية؟ 	 

هــل هنالــك فــرص متاحــة لــدى الــوزارة لبنــاء نظــام متابعــة وتقييــم مبنــي عــىل النتائــج ومســتجيب للنــوع 	 

االجتامعــي؟ 

السلبيةاإليجابيةالعوامل 

مواطن الضعف مواطن القوة الداخلية 

التحدياتالفرصالخارجية 

)SWOT( أداة التحليل الرباعي :)الشكل )3
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)Agreeing on Outcomes( مرحلة 2: تحديد النتائج

إىل  من     

جيـــدة بصحـــة  أطفـــال  األطفـــال                 وفيـــات  معـــدل  ارتفـــاع 

االفتقار إىل الشباب ذوي املهارات األساسية                       شباب مؤهلون ويتقنون املهارات األساسية

الزيادة املستمرة يف الجرائم يف املناطق الحرضية                               مدن ومجتمعات محلية آمنة

قاعــدة: تحــدد النتائــج بنــاًء عــىل تحليــل البيئــة املؤسســية بنهــج تشــاريك، ليشــمل وجهــات نظــر وأفــكار جميــع 

الجهــات عــىل املســتوى الداخــيل والخارجــي للمؤسســة، وذلــك مــن خــال إعــادة صياغــة املشــكلة أو القضايــا عــىل 

شــكل أهــداف إيجابيــة.

قاعدة: النتيجة الواحدة يجب أن تعر عن هدف واحد فقط، فكر يف النتيجة التالية:

تعليم أفضل للطاب يف املناطق الريفية وفرص عمل مناسبة للشباب، ماذا نقيس هنا؟

مثال عميل: األهداف االسراتيجية لوزارة التنمية االجتامعية 2021-2017 

إىل من

تطوير السياسات والترشيعات االجتامعية. قدم الترشيعات االجتامعية 

وتضاربها.

تعزيز القدرة املؤسسية للوزارة وتجذير ثقافة التميز. ضعف األداء املؤسيس.

تطوير الخدمات االجتامعية واالرتقاء بنوعيتها وجودتها. ضعف جودة الخدمات املقدمة.

تنظيم العمل التطوعي وتفعيله. ضعف قدرات الجمعيات يف إدارة 

شؤون عملها وفاعليتها يف تنمية 

املجتمع.

املساهمة يف متكن املجتمعات املحلية والفئات املستهدفة. انتشار جيوب الفقر والظواهر 

االجتامعية يف املجتمعات املحلية.

تطوير وبناء الرشاكات ومأسستها وتعزيز التعاون والتنسيق يف مجال 

العمل االجتامعي.

ضعف إدارة العاقة مع الرشكاء يف 

مجال العمل االجتامعي.
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ــة للقيــاس يتيــح إمكانيــة رصــد وتقييــم الحــل الحقــاً   وضــع أهــداف واضحــة مرتبطــة مبــارشة باملشــكلة وقابل

ــول  ــات أو الحل ــات أو الترشيع ــاح السياس ــدى نج ــد م ــث أن تحدي ــوح، حي ــددة بوض ــؤرشات مح ــتخدام م باس

ــق هــذه األهــداف. ويجــب أن  ــدم يف تحقي ــدار التق ــا يعتمــد عــىل مق ــم رصدهــا وتقييمه ــي يت والتدخــات الت

ــاه: ــكل أدن ــام يف الش ــة )SMART( ك ــداف ذكي ــون األه تك

محددة

قابلة
للقياس

األهداف
الذكية

ذات إطار
زمني محدد

مرتبطة
باملشكلة

قابلة
للتطبيق

)SMART( األهداف الذكية :)الشكل )4

ــددة  ــداف مح ــون األه ــي أن تك ــتهدفة؟ ينبغ ــة املس ــن الجه ــتهدف/ م ــوع املس ــا املوض ــددة )Specific(: م مح

ــل  ــل مــن قب ــة، ويجــب أن تُفهــم عــىل نحــو مامث وملموســة مبــا يكفــي يك ال تكــون مفتوحــة لتفســريات متباين

ــع. الجمي

قابلــة للقيــاس )Measurable(: ماهــي آليــة القيــاس املتبعــة؟ يجــب أن تُحــدد األهــداف وفــق الرؤيــة املســتقبلية 

املنشــودة بشــكل قابــل للقيــاس.

ــة  ــة وواقعي ــداف طموح ــون األه ــب أن تك ــق؟ يج ــل للتطبي ــدف قاب ــل اله ــق )Achievable(: ه ــة للتطبي قابل

ــا. ــن تحقيقه ــث ميك بحي

مرتبطــة باملشــكلة )Relevant(: هــل تتــامىش األهــداف مــع التوجــه العــام؟ يجــب أن تعالــج األهــداف املشــكلة 

التــي تــم تعريفهــا.
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ــج؟ تبقــى األهــداف غامضــة إذا مل تكــن  ــى ســتتحقق النتائ ــي محــدد )Time-bound(: مت مرتبطــة بإطــار زمن

محــددة بتاريــخ وجــدول زمنــي.

األخطاء الشائعة يف تحديد األهداف

• خلط األهداف بالحلول.

• اختيار أهداف غامضة أو ال �كن قياسها (م� يصعب معه التقييم الحقاً إذا كان الحل 

الذي تم تبنيه قد حقق األهداف املرجوة).

ــح يف  ــو موض ــام ه ــا، ك ــوب تحقيقه ــج املرغ ــة أو النتائ ــد النتيج ــج، تحدي ــة النتائ ــاء مصفوف ــوة األوىل لبن الخط

ــاه: ــج أدن ــة النتائ ــة يف مصفوف ــة املبين األمثل

القيمة املستهدفةقيمة األساساملؤرشاتالنتائج

وزارة متميزة قادرة عىل تطبيق معايري التميز.

مجتمع خاٍل من جنوح األحداث.

املرأة األردنية ممكنة اجتامعياً.

أشخاص ذوي إعاقة مندمجن يف أرسهم الطبيعية.

أطفال يعيشون يف بيئة أرسية آمنة.

مجتمع خاٍل من التسول.

كبار سن يعيشون يف بيئاتهم األرسية بأمان.

)Selecting Key Indicators( مرحلة 3: وضع املؤرشات

اختيار املؤرشات بشكل مناسب وذيك.	 

النتائج يجب ترجمتها إىل مؤرشات.	 

نقيس قيمة األساس للمؤرشات إذا أمكن، ونحدد القيم املستهدفة.	 

املــؤرش: املقيــاس الــدال عــىل تحقيــق النتائــج، ويســاعد املــؤرش التعــرف إىل مــدى التقــدم وقيــاس التغــري الــذي 	 

حدث.
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خصائص مؤرشات األداء الجيدة:

ال بــد أن يكــون هنالــك أســس لعمليــة تصميــم مــؤرشات األداء والتــي تتميــز بخصائــص محــددة ميكــن تلخيصهــا 

عــىل النحــو التــايل:

ذات معنــى وصلــة )Meaningful(: أي أن املقاييــس/ املــؤرشات يجــب أن تكــون ذات صلــة بالرؤيــة والرســالة 	 

واألهــداف االســراتيجية لــوزارة التنميــة االجتامعيــة ومرتبطــة أيضــاً ضمنيــاً برؤيــة األردن 2025 فيــام يخــص 

قطــاع العمــل االجتامعــي، واالســراتيجيات الوطنيــة األخــرى، مثــل: االســراتيجية الوطنيــة للحاميــة االجتامعيــة 

.2025	2019

ــة 	  ــي محــدد لعملي ــا إطــار زمن ــس / املــؤرشات يجــب أن يكــون له مرتبطــة بالزمــن )Timely(: أي أن املقايي

ــاس. القي

متوازنــة )Balanced(: يجــب أن تكــون املقاييــس/ املــؤرشات متنوعــة )قيــاس الجــودة، الفعاليــة، اإلنتاجيــة، 	 

مســتويات الرضــا( وذلــك إلعطــاء صــورة أفضــل عــن وضــع الــوزارة بشــكل عــام. 

ــع 	  ــم صن ــبة لدع ــة ومناس ــات دقيق ــؤرشات معلوم ــس/ امل ــا املقايي ــدم لن ــب أن تق ــة )Credible(: يج موثوق

ــي. ــل االجتامع ــاع العم ــوزارة وقط ــىل مســتوى ال ــرار ع الق

ــم 	  ــل فه ــن أج ــض م ــا البع ــع بعضه ــة م ــؤرشات مرابط ــس / امل ــون املقايي ــب أن تك ــة )Linked(: يج مرابط

ــم  ــة لتقيي ــام الخطــط التنفيذي ــوزارة ويجــب أن تكــون مرابطــة مــع مه ــألداء العــام يف ال ــة الســببية ل العاق

ــن األداء.  ــة لتحس ــوات املطلوب الفج

ــات املســتفيدة وطريقــة 	  ــدى الفئ بســيطة )Simple(: يجــب أن تكــون املقاييــس ســهلة مــن حيــث الفهــم ل

االحتســاب ومصــادر املعلومــات. 

ذات معنى
مرتبطة

بالزمن

بسيطةمرتابطة

متوازنة
خصائص مؤرشات

قياس األداء
موثوقة

الشكل )5(: خصائص مؤرشات قياس األداء
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أنواع مؤرشات قياس األداء

مؤرشات قياس األداء الكمية:	 

ميكن أن تكون عىل شكل أرقام مطلقة أو نسب مئوية.	 

ــل عــن مســتوى 	  ــد أو تق ــي تزي ــل: النســب الت ــة، مث ــا بطــرق مختلف ــري عنه ــة ميكــن التعب النســب املئوي

ــكان(. ــن الس ــى 10% م ــكان، أغن ــن الس ــر 10% م ــل: )أفق ــات، مث ــأيت يف مجموع ــي ت ــب الت ــتهدف، أو النس مس

مؤرشات قياس األداء النوعية:	 

تتطلــب تقييــام نوعيــاً، مثــل:) تحديــد مســتوى جــودة الخدمــات، تحديــد مســتوى االلتــزام، الشــفافية(، 	 

وهــي تســاعد يف معرفــة التغــريات التــي تحــدث يف العمليــات أو الســلوكيات أو الوعــي العــام تجــاه ظاهــرة 

معينــة.

ــم 	  ــن الحك ــاً م ــل، ونوع ــع والتحلي ــداً يف الجم ــاً وجه ــة ووقت ــارات عالي ــؤرشات مه ــل هــذه امل ــب مث تتطل

ــامت. ــل املقيّمــن واملقيّ ــن قب ــردي م الف

مثال عميل: مؤرشات قياس أداء لدى وزارة التنمية االجتامعية

النتيجة: زيادة قدرة وزارة التنمية االجتامعية يف تطبيق معايري التميز.

مؤرشات قياس األداء التي تقيس مدى وصول الوزارة لتحقيق هذه النتيجة:

نسبة التحسن يف مستوى أداء الوزارة ضمن جائزة امللك عبد الله الثاين للتميز.	 

نسبة الزيادة يف معدل رضا متلقي الخدمة عن خدمات وزارة التنمية االجتامعية.	 

نسبة الزيادة يف مستوى الرضا والتفاعل لدى موظفي وزارة التنمية االجتامعية.	 

نسبة الزيادة يف مستوى جودة الخدمات املقدمة وفق منهجية املتسوق الخفي.	 

ما هو العدد الكايف
من املؤرشات؟ 

العدد األد� الذي يجيب عىل السؤال 
التايل: هل تم إنجاز الهدف؟

العدد املناسب من املؤرشات يعتمد عىل:
من يحتاج لهذه املؤرشات؟	 
 عدد املؤرشات التي ميكن استخدامها أو اإلفادة منها.	 
مدى توفر بيانات نوعية وذات مصداقية الستخدامها يف إعداد املؤرشات.	 
تكاليف توفري هذه املؤرشات.	 
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ملــاذا نســتعمل مــؤرشات أداء بديلــة )Proxy Indictors(؟ ال يجــوز اســتعامل معايــري قيــاس غــري مبــارشة )بديلــة( 

إال يف حــن عــدم توفــر بيانــات مــن أجــل مــؤرشات مبــارشة أو ال ميكــن جمعهــا، مثــال: عــدد الســيارات الجديــدة 

كمقيــاس بديــل للداللــة عــىل ازديــاد دخــل األرسة.

ميكن تقسيم املؤرشات حسب سلسلة النتائج كام ييل:

مؤرشات
املدخالت

∙ تقيس 
مستوى 
املوارد.

مؤرشات األنشطة/ 
العمليات

∙ تقيس 
مستوى أداء 

األنشطة.

مؤرشات 
املخرجات

∙ تقيس 
مستوى أداء 

املخرجات 
الناتجة عن 

األنشطة.

مؤرشات
النتائج

∙ تقيس مستوى 
أداء النتائج 
قريبة املدى 

ومتوسطة 
املدى الناتجة 
عن املخرجات.

مؤرشات
األثر

∙ معرفة اآلثار 
املقصودة 

وغ� 
املقصودة 

جراء تنفيذ 
التدخالت.

مثال عميل: مؤرشات قياس أداء لدى وزارة التنمية االجتامعية

ــوع  ــاس الن ــىل أس ــة ع ــة االجتامعي ــة يف وزارة التنمي ــب القيادي ــوء املناص ــج تب ــة بنتائ ــؤرشات املتعلق ــد امل تحدي

ــي.  االجتامع

نســبة املوظفــات اللــوايت يشــغلن مناصــب إرشافيــة بســوية رئيــس قســم مــن املجمــوع الــكيل ملوظفــي الــوزارة 	 

الذيــن يشــغلون مناصــب إرشافيــة بســوية رئيــس قســم. 

ــي 	  ــكيل ملوظف ــوع ال ــن املجم ــة م ــر مديري ــوية مدي ــة بس ــب قيادي ــغلن مناص ــوايت يش ــات الل ــبة املوظف نس

ــة. ــر مديري ــوية مدي ــة بس ــب قيادي ــغلون مناص ــن يش ــوزارة الذي ال

تحديــد املــؤرشات املرتبطــة بالنتيجــة أو النتائــج املرغــوب تحقيقهــا، كــام هــو موضــح يف األمثلــة املبينــة يف مصفوفة 

ــج أدناه: النتائ

القيمة املستهدفةقيمة األساساملؤرشاتالنتائج

وزارة متميزة 

قادرة عىل تطبيق 

معايري التميز.

نسبة التحسن يف مستوى أداء الوزارة ضمن 

جائزة امللك عبد الله الثاين للتميز.

نسبة الزيادة يف معدل رضا متلقي الخدمة 

عن خدمات وزارة التنمية االجتامعية.

نسبة الزيادة يف مستوى الرضا والتفاعل لدى 

موظفي وزارة التنمية االجتامعية.

نسبة الزيادة يف مستوى جودة الخدمات 

املقدمة وفق منهجية املتسوق الخفي.
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أساليب تحليل البيانات:

التحليل اإلحصايئ: معالجة الجوانب الكمية والنوعية للوصول إىل نتائج محددة.	 

ــة مــن خــال اســتخدام طــرق اســتقرائية للوصــول إىل 	  ــات غــري النوعي ــل البيان ــل غــري اإلحصــايئ: تحلي التحلي

ــة. ــج منطقي نتائ

استخدام بطاقة مؤرشات قياس األداء املدرجة أدناه من أجل املساعدة يف عملية التحليل.	 

بطاقة مؤرشات قياس األداء

الهدف 

االسراتيجي

األهداف 

الفرعية 

دورية قياس املؤرش: املؤرشات

شهري، ربع سنوي، نصف 

سنوي، سنوي، سنتان.

وصف 

املؤرش

طريقة 

االحتساب

مربرات 

استخدام 

املؤرشات

)Baseline Data on Indicators( مرحلة 4 : جمع قيم األساس للمؤرشات

معلومــات )كميــة أو نوعيــة( توفــر لنــا بيانــات عنــد بدايــة فــرة املتابعــة أو قبلهــا مبــارشة، وتســتخدم مــن 	 

أجــل معرفــة الوضــع الحــايل وتقديــر األداء املســتقبيل املتوقــع لتحقيــق الهــدف.

مرحلة مرجعية تحدد فيها فرة األساس.	 

التفكري يف كيفية الحصول عىل قيم األساس ملؤرشات األداء املختارة بشأن كل النتائج.	 

ــن أنــت اآلن«، ســوف يكــون مــن الصعــب 	  ــة »أي يف حــال عــدم القــدرة عــىل تشــخيص واقــع الحــال ومعرف

ــت ذاهــب اآلن«. ــن أن ــد »إىل أي تحدي

يجب تحديد واقع الحال، »أين نحن اآلن«؟	 

تحديــد واقــع الحــال، سيســاعد يف عمليــة تحديــد القيــم املســتهدفة، وتحديــد »إىل أيــن أنــت ذاهــب اآلن« مــن 	 

أجــل املســاعدة يف عمليــة التخطيــط الســليم لوضــع األهداف.

مثــال افــرايض: يشــري واقــع الحــال يف ســجات وبيانــات وزارة التنميــة االجتامعيــة إىل وجــود 900 طفــل وطفلــة 

يف دور رعايــة الطفولــة اإليوائيــة، وتســعى الــوزارة بعــد مــي ثاثــة ســنوات إىل تخفيــض أعــداد األطفــال يف هــذه 

الــدور بنســبة 50% مــن خــال تنفيــذ برنامــج لــألرس الراعيــة البديلــة عــىل مســتوى وطنــي.

مصادر جمع البيانات املتعلقة بقيم األساس والقيم املستهدفة:

املصــادر األوليــة: الحصــول عــىل البيانــات مــن مصادرهــا األساســية، مثــل: متلقــي الخدمــة ذكــوًرا وإناثـًـا، الوحــدات 

اإلداريــة، املوظفــن واملوظفــات، العاملــن والعامــات يف املشــاريع، الــرشكاء، جهــات أخرى.

املصــادر الثانويــة: البيانــات التــي نحصــل عليهــا مــن بيانــات املصــادر الثانويــة، مثــل: التقاريــر الســنوية، التقاريــر 

امليدانيــة، التقاريــر الصحفيــة، الكتــب، املجــات العلميــة، الدراســات الســابقة، مصــادر أخــرى.
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ــة:  ــات مــن مصادرهــا ومــن أبرزهــا املصــادر التالي ــات: توجــد عــدة أســاليب لجمــع البيان أســاليب جمــع البيان

ــدة. ــر املعتم ــات، الدراســات الســابقة، التقاري ــة، االســتامرة، املســوحات، العين املاحظــة، املقابل

وبهــدف تحديــد قيــم األســاس واملســتهدفات يف مرحلــة الحقــة وإعــداد خطــة الحصــول عــىل البيانــات يتطلــب 

األمــر اإلجابــة عــىل األســئلة املبينــة أدنــاه:

ما هي 

مصادر 

البيانات؟

ما هي 

أساليب 

جمع 

البيانات؟

ما هي 

دورية جمع 

البيانات؟

هل يوجد 

تكاليف 

مالية لجمع 

البيانات؟

من سيقوم 

بجمع 

البيانات؟

من سيقوم 

بتحليل 

البيانات؟

أين سيتم 

تخزين 

وحفظ 

البيانات؟

من سيقوم/

ستقوم بإعداد 

التقرير حول 

نتائج التحليل؟

ملن 

سيقدم 

التقرير؟

مثال: 

مديرية 

التطوير 

املؤسيس.

استامرة 

رصد 

اإلنجازات.

بشكل 

شهري

ضابط ال يوجد

ارتباط 

املتابعة 

والتقييم.

رئيس 

قسم 

املتابعة 

والتقييم.

مديرية 

التطوير 

املؤسيس/ 

قسم 

املتابعة 

والتقييم.

رئيس قسم 

املتابعة 

والتقييم 

بإرشاف مدير 

التطوير 

املؤسيس.

معايل 

الوزير، 

عطوفة 

األمن 

العام.

تحديــد قيــم األســاس املتعلقــة باملــؤرشات املرتبطــة بالنتيجــة أو النتائــج املرغــوب تحقيقهــا، كــام هــو موضــح يف 

األمثلــة املبينــة يف مصفوفــة النتائــج أدنــاه:

قيمة األساساملؤرشاتالنتائج

2020

القيمة املستهدفة

وزارة متميزة 

قادرة عىل تطبيق 

معايري التميز.

نسبة التحسن يف مستوى أداء الوزارة ضمن جائزة 

امللك عبد الله الثاين للتميز.

44.7%

نسبة الزيادة يف معدل رضا متلقي الخدمة ذكوًرا 

وإناثًا عن خدمات وزارة التنمية االجتامعية.

72%

نسبة الزيادة يف مستوى الرضا والتفاعل لدى 

موظفي وزارة التنمية االجتامعية ذكوًرا وإناثًا.

53%

نسبة الزيادة يف مستوى جودة الخدمات املقدمة 

وفق منهجية املتسوق الخفي.

63.9%

)Targets( مرحلة 5: التخطيط للتحسني – اختيار قيم مستهدفة واقعية

تحديــد مســتوى األداء الــذي نطمــح الوصــول إليــه وفــق إطــار زمنــي محــدد، عــىل ســبيل املثــال: نســبة املشــمولن 

ذكــوًرا وإناثـًـا تحــت مظلــة التأمــن الصحــي عــىل مســتوى اململكــة.

قيمة األساس لعام 2019: %80. 

القيمة املستهدفة لعام 2020: %85.
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مستوى التحس� 
املرغوب 

يفرتض مستوى 
محدد ومتوقع من 
املدخالت واألنشطة

القيمة
األساس 
للمؤرش

القيمة املستهدفة 

مستوى األداء 
املرغوب الوصول إليه 
ضمن وقت محدد 

عوامل ينبغي النظر إليها عند اختيار القيم املستهدفة للمؤرشات:

ــم 	  ــادة أو النقــص يف قي ــا متوســط الزي ــدء األساســية )مث انظــر يف األداء الســابق/ الفهــم الواضــح لنقطــة الب

ــخ...(.  ــة، االتجاهــات، ال ــة، الســنة املاضي ــاث املاضي املــؤرشات للســنوات الث

التمويل ومستوى املوارد املتاحة )البرشية واملالية والفنية( طوال الفرة املستهدفة.	 

مقدار املوارد الخارجية املتوقعة لتعزيز موارد الرنامج.	 

القدرات املؤسسية.	 

االتجاهات االجتامعية والسياسية واالقتصادية.	 

يوضــع معظــم األهــداف ســنوياً، ولكــن ميكــن وضــع بعضهــا كل ثاثــة أشــهر، وهنــاك مــؤرشات أخــرى توضــع 	 

لفــرات أطــول )ال تزيــد عــىل 5 ســنوات(.

ينبغي توخي الواقعية عند وضع األهداف، إذ نحتاج ملرور وقت ملشاهدة آثار التحسينات.	 

ــج املرغــوب  ــة باملــؤرشات املرتبطــة بالنتيجــة أو النتائ ــم األســاس املتعلق ــا بقي ــم املســتهدفة وربطه ــد القي تحدي

ــاه: ــج أدن ــة النتائ ــة يف مصفوف ــة املبين ــام هــو موضــح يف األمثل ــا، ك تحقيقه

املؤرشاتالنتائج
قيمة األساس

2020

القيمة املستهدفة

2021

وزارة متميزة 

قادرة عىل 

تطبيق معايري 

التميز.

الــوزارة  أداء  مســتوى  يف  التحســن  نســبة 

ضمــن جائــزة امللــك عبــد اللــه الثــاين للتميــز.

44.7%50%

نســبة الزيــادة يف معــدل رضــا متلقــي الخدمة 

ذكــوًرا وإناثًــا عــن خدمــات وزارة التنميــة 

ــة. االجتامعي

72%75%

ــل  ــا والتفاع ــتوى الرض ــادة يف مس ــبة الزي نس

االجتامعيــة  التنميــة  وزارة  موظفــي  لــدى 

ــا. ــوًرا وإناثً ذك

53%70%

ــادة يف مســتوى جــودة الخدمــات  نســبة الزي

ــة املتســوق الخفــي. املقدمــة وفــق منهجي

63.9%70%
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)Monitoring for Results( مرحلة 6: متابعة النتائج

ــة  ــوات عملي ــن خط ــوة م ــع كل خط ــي يتتب ــوع االجتامع ــتجيب للن ــج واملس ــىل النتائ ــي ع ــة املبن ــام املتابع  نظ

التنفيــذ )املدخــات واألنشــطة واملخرجــات( ومرحلــة النتائــج )النتائــج واآلثــار(، ومتابعــة التنفيــذ تتــم مســاندته 

مــن خــال اســتعامل مجموعــة مــن األدوات، أبرزهــا خطــة الرنامــج أو املــرشوع ملعرفــة األنشــطة واملخرجــات 

التــي ستســهم يف تحقيــق الغايــات واألهــداف، والتأكــد مــن تحويــل املدخــات إىل مخرجــات. كــام هــو موضــح يف 

سلســلة النتائــج املدرجــة أدنــاه:

النتائج

التنفيذالتنفيذ

األثر- الهدف 
النها

النتائج

املخرجات

األنشطة

املدخالت

التغ�ات طويلة املدى اإليجابية أو السلبية واملستهدفة وغ� املستهدفة، الناجمة 
عن التدخل.

الغايات املتوقع الوصول إليها يف املدى القص� أو املتوسط. 

النتائج املبارشة الناجمة عن تنفيذ نشاطات التدخل.

العمليات التي يتم من خاللها تحويل املدخالت اىل مخرجات.

املوارد واملواد األولية واملوارد البرشية واملالية.

الشكل )6(: سلسلة النتائج

مثــال تطبيقــي لسلســلة النتائــج: متابعــة مــدى أداء املدخــات واألنشــطة واملخرجــات والنتائــج املرتبطــة بتحقيــق 

ــز  ــاين: تعزي ــق بالهــدف االســراتيجي الث ــة 2017	2021، واملتعل ــة االجتامعي ــوزارة التنمي األهــداف االســراتيجية ل

القــدرة املؤسســية للــوزارة وتجذيــر ثقافــة التميــز. 

النتائج

التنفيذالتنفيذ

األثر- الهدف تعزيز القدرة املؤسسية للوزارة وتجذير ثقافة التميز.
النها

النتائجالزيادة يف مستوى جودة الخدمات املقدمة وفق منهجية املتسوق الخفي . . .

املخرجاتالحصول عىل الخدمة حسب الزمن املستغرق . . .

األنشطةتطبيق معاي� ومتطلبات تقديم الخدمة . . .

موارد برشية مؤهلة، منهجيات عمل، أماكن تقديم خدمة مؤهلة، دعم اإلدارة 
املدخالتالعليا ... وغ�ها 

الخالصــة: إن نظــام املتابعــة والتقييــم عمليــة اســتداللية ويطلــق عليــه عــادة هرميــة التدخــل أو هرميــة الغــرض 

أو سلســلة النتائــج
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الهدف

االسرتاتيجي

الغاية

املخرجات

األنشطة- العمليات

املدخالت

سيطرة متناقصة

سيطرة متزايدة

سيطرة متناقصة

سيطرة متزايدة

األنشطة- العمليات

املدخالت

الشكل )7(: هرمية الغرض

 )تتزايد قدرة السيطرة عىل التدخل كلام انتقلنا إىل قاعدة الهرم(

ــاس األداء املرتبطــة  ــق الســجل املرجعــي ملــؤرشات قي ــم وتطبي ــم مــن خــالل تصمي ــج تت ــة متابعــة النتائ عملي

بسلســلة النتائــج، ويتكــون هــذا الســجل مــن بطاقــة مــؤرشات قيــاس األداء وخطــة جمــع البيانــات، كــام هــو 

ــاه: موضــح أدن

بطاقة مؤرشات قياس األداء

 الهدف

االسراتيجي

 األهداف

الفرعية

 دورية قياس املؤرش:املؤرشات

 شهري، ربع سنوي، نصف

سنوي، سنوي، سنتان

 وصف

املؤرش

 طريقة

االحتساب

 مربرات

 استخدام

املؤرشات

 القيمة

املستهدفة
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خطة الحصول عىل البيانات

 مصادر

البيانات

 أساليب

 جمع

البيانات

دورية

 جمع

البيانات

 تكاليف

 مالية لجمع

البيانات

 مسؤولية

 جمع

البيانات

 مسؤولية

 تحليل

البيانات

 مكان

 تخزين

 وحفظ

البيانات

 مسؤولية

إعداد

التقرير

 الجهة

 املقدم

 إليها

التقرير

مثــال عمــيل عــىل تعبئــة مــؤرش قيــاس أداء إلحــدى مــؤرشات قيــاس األداء الــواردة يف الخطــة االســراتيجية لــوزارة 

ــة االجتامعية: التنمي

قيمةاملؤرش
األساس
2020

مصدر 
البيانات

طريقة 
جمع 
البيانات

مسؤولية 
جمع 
البيانات

مسؤولية 
تحليل 
البيانات

دورية
جمع 
البيانات

القيمة
املستهدفة

2021

نســبة التحســن يف مســتوى 
ــزة  ــن جائ ــوزارة ضم أداء ال
الثــاين  اللــه  عبــد  امللــك 

للتميــز.

مركز امللك 44.7%
عبدالله 
للتميز

مديرية تقرير
التطوير 
املؤسيس

مديرية 
التطوير 
املؤسيس

%50سنتان

معــدل  الزيــادة يف  نســبة 
رضــا متلقــي الخدمــة ذكــوًرا 
ــات وزارة  ــا  عــن خدم وإناثً

ــة. ــة االجتامعي التنمي

مركز امللك 72%
عبدالله 
للتميز

مديرية تقرير
التطوير 
املؤسيس

مديرية 
التطوير 
املؤسيس

%75سنتان

ــتوى  ــادة يف مس ــبة الزي نس
لــدى  والتفاعــل  الرضــا 
التنميــة  وزارة  موظفــي 
ــا. ــوًرا وإناثً ــة  ذك االجتامعي

مركز امللك 53%
عبدالله 
للتميز

مديرية تقرير
التطوير 
املؤسيس

مديرية 
التطوير 
املؤسيس

%70سنتان

ــتوى  ــادة يف مس ــبة الزي نس
ــة  ــات املقدم ــودة الخدم ج
املتســوق  منهجيــة  وفــق 

الخفــي.

مركز امللك 63.9%
عبدالله 
للتميز

مديرية تقرير
التطوير 
املؤسيس

مديرية 
التطوير 
املؤسيس

%70سنتان

)Evaluation( املرحلة 7: دور التقييم

 التقييــم املبنــي عــىل النتائــج يهــدف إىل دراســة مــدى ماءمــة وكفــاءة وفاعليــة وأثــر واســتدامة سياســة أو برنامــج 

ــددة،  ــراض متع ــم ألغ ــذ، واســتخدام التقيي ــد التنفي ــذ أو بع ــاء التنفي ــذ أو أثن ــة التنفي ــل عملي ــا قب أو مــرشوع م

أبرزهــا:

اتخاذ القرارات املناسبة بشأن املوارد.	 

معرفة مدى جدوى التوسع يف املرشوع أو تكراره.	 

معرفــة مــدى التحســينات الناتجــة جــراء تنفيــذ التدخــل، وهــل التدخــل الســبب الرئيــيس يف إحــداث 	 

التحســينات املرغوبــة وخاصــة مــع مــرور الوقــت.
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عندما يظهر اختاف يف نتائج الرامج أو املشاريع املشابهة.	 

ضامن التوافق مع أصحاب املصلحة واملمولن بأن الرنامج أو املرشوع يحقق أو سيحقق أثر إيجايب.	 

معايري التقييم:

االستدامةاألثرالكفاءةالفعاليةاملالءمة

∙ هل التدخل 
يتالءم مع 
احتياجات 

الفئات 
المستهدفة؟

∙ هل توقيت 
التدخل 
مناسب؟

∙ هل يتم إنجاز 
التدخالت؟ 

∙ هل منطق 
التدخل سليم؟ 

وكيف؟

∙ هل تستخدم 
المدخالت 

بأفضل الطرق؟ 
وكيف ذلك؟

∙ ما الذي يمكن 
القيام به بشكل 
أفضل لتحقيق 

األثر بأقل 
تكلفة؟

∙ ما التغيرات 
السلبية أو 

اإليجابية التي 
نتجت عن 

التدخل بشكل 
مباشر أو غير 

مباشر سواء 
كانت مقصودة 

أو غير 
مقصودة.

∙ هل ستستمر 
اآلثار اإليجابية 

التي أوجدها 
التدخل بعد 

انتهائه؟

∙ كم ستستمر 
اآلثار؟ وكيف 

ذلك؟

أنواع التقييم:

1 .)Performance Logic Chain Assessment( تقييم التصميم

منطقية التصميم، من حيث العاقات السببية )السبب والنتيجة(.	 

منطقية تسلسل النشاطات والعمليات واإلجراءات.	 

احتاملية تحقق األهداف استناداً إىل البحث والدراسة.	 

2 .)Pre-implementation Assessment( تقييم ما قبل التنفيذ

تحديد األهداف بوضوح.	 

خطة عمل موضوعية وقابلة للتنفيذ.	 

منطقية استخدام وتخصيص املصادر املتاحة.	 

3 .)Process Implementation Evaluation( تقييم التنفيذ

هل يتم التنفيذ حسب ما هو مخطط؟	 

تزويد اإلدارة صانع القرار بالتغذية الراجعة املستمرة.	 
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ــذ . 4 ــي نجمــت نتيجــة لتنفي ــريات املقصــودة وغــري املقصــودة الت ــر )Impact Evaluation( التغي ــم األث تقي

التدخــل.

• عندما نالحظ أن األداء الفعيل يختلف كث�اً عن األداء حسب الخطة.

• التصميم يف تحديد نتائج املرشوع أو الربنامج أو السياسة.

متى يح� موعد 
التقييم واالستفادة 

منه؟

متى يح� موعد 
التقييم واالستفادة 

منه؟

)Evaluation Questions( أسئلة التقييم

Evaluation Questions  أسئلة التقييم

األسئلة الوصفية

Descriptive Questions

أسئلة عن املعايري 

Normative Questions

أسئلة عن السبب والنتيجة

Cause-Effect Questions

هدف األسئلة الوصفية هو 	 

وصف الرنامج أو إجراءاته.

هي األسئلة التي تبدأ )من؟ 	 

ماذا؟ أين؟ متى؟ كيف؟ (

ممكن استخدامها لوصف 	 

)مدخات، نشاطات، 

مخرجات( الرنامج وتستخدم 

الستطاع رأي املستفيدين 

واملستفيدات.

مقارنة ماذا حصل مبا 	 

يُفرض أن يحصل.

يقارن مبعيار تم 	 

االتفاق عليه مسبقاً 

)توجد املعايري يف وثيقة 

املرشوع(.

تهدف إىل معرفة األثر الذي أحدثه الرنامج.	 

تبحث يف معرفة السبب الرئييس لتحقيق 	 

األهداف )هل السبب هو الرنامج(.

نستخدم فيها تحليل قبل وبعد أو مع 	 

وبدون.

أسئلة تقييم األثر هي أسئلة السبب 	 

والنتيجة.

أمثلة عىل أسئلة التقييم:

ما هي أهداف الرنامج؟	 

أين تم تنفيذ الرنامج؟	 

من هم الفئة املستهدفة، 	 

الذين تلقوا خدمات الرنامج؟

ما هي العقبات التي واجهها 	 

الرنامج؟

ما هي مواصفات الخدمات 	 

املقدمة؟

متى تم تنفيذ الرنامج؟	 

ما مدى فائدة الرنامج من 	 

وجهة نظر متلقي الخدمة؟

هل تم تطعيم 80 % من 	 

األطفال؟

هل تم محو األمية 	 

بن املستفيدين 

واملستفيدات من 

الرنامج وبنسبة 95%؟

هل تم توزيع 10 ألواح 	 

تفاعلية عىل 10 مدارس 

متفق عليها؟

كنتيجة لرنامج تدريب الخريجن 	 

والخريجات، هل حصل املشاركون 

واملشاركات عىل عروض عمل أكرث من 

غريهم؟

هل ساهم برنامج متويل املشاريع الصغرية 	 

بخفض نسبة السكان تحت خط الفقر يف 

املناطق التي طبق فيها؟

هل أدت سياسة زيادة الرضائب عىل 	 

املحروقات بتحسن نوعية الهواء يف الجو؟

هل ساهم برنامج محاربة عاملة األطفال 	 

بتخفيض أعداد األطفال العاملن )من الذكور 

واإلناث( يف املناطق التي طبق فيها؟ 
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)Reporting( املرحلة 8: عرض النتائج

ــر مــن خــال  ــات وإعــداد تقاري ــل البيان ــن النجــاح والفشــل مــن خــال تحلي ــز ب ــة التميي ــج ملعرف ــاس النتائ قي

ــم:  ــج التقيي ــق بنتائ ــر املتعل ــة التقري ــد صياغ ــة عن ــور التالي ــاة األم مراع

إعطاء معلومات عن أوضاع املشاريع.	 

إعطاء اقراحات لحل املشاكل.	 

وضع طرق تحسن اسراتيجيات تنفيذ املشاريع املستقبلية.	 

معرفة بيانات أدائك باملقارنة ببيانات سابقة وحسب خط األساس.	 

ــة، 	  ــع الجغرافي ــة، املواق ــارات الســكانية، النســب املئوي ــك حســب: االعتب ــات الخاصــة ب ــك عــرض البيان ميكن

ــم. ــوع التقيي ــة مبوض ــة ذات الصل ــة والنوعي ــات الكمي ــن البيان ــا م ــام وغريه ــداد الخ األع

عــرض البيانــات بشــكل واضــح ومفهــوم مــن خــال: عــرض أهــم البيانــات فقــط، اســتعامل ملحــق أو تقريــر 	 

منفصــل لعــرض بيانــات تفصيليــة، اســتعامل )الرســوم البيانيــة والجــداول والخرائــط( إلبــراز النقــاط الرئيســية. 

استعامل ماحظات توضيحية عند عرض النتائج التي تم التوصل إليها. 	 

مساندة املعلومات النوعية مبعلومات كمية.	 

حن تظهر قيامً غري متوقعة،يجب إدراج التفسريات إذا كانت معروفة.	 

عرض أسباب إيضاحية داخلية: مثا خسارة عنارص موظفي الرامج أو موارد أخرى. 	 

عرض أسباب إيضاحية خارجية: مثا تغريات مناخية طبيعية غري متوقعة أو تغيريات سياسية. 	 

أوجز أهم النتائج التي توصلت إليها.	 

عرض املشاكل حال ظهورها )نظام إنذار مبكر(.	 

أبلغ عن النتائج السيئة وحدد خطوات حل املشاكل.	 

مثال: خالصة نتائج تقرير )نوعي( التقييم:

١

٢

٣

٤

٥

١

٢

٣

٤

٥

• التدخل جيد جداً، ويس� حسب أو افضل من ماهو مخطط. وكل الدالئل تش� إىل أنه 
سيحقق الغاية والهدف االسرتاتيجي.

• التدخل جيد، ويس� بشكل عام ك� هو مخطط، ولكن ر�ا تستدعي الحاجة اتخاذ بعض 
اإلجراءات التصحيحية للوصول إىل الغاية والهدف بشكل كامل.

• تم تنفيذ التدخل حسب ماهو مخطط له.

• التدخل يواجه مشاكل، وبدون اتخاذ إجراءات تصحيحية لن يكون باإلمكان تحقيق الغاية 
والهدف.

• التدخل يواجه عقبات وثغرات كث�ة وخط�ة، الرضورة تستدعي إما تنفيذ إجراءات تصحيحية 
شاملة أو إعادة التصميم أو يف حالة عدم التمكن من ذلك إيقاف التدخل.
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مثال: خالصة نتائج تقرير )كمي( التقييم:

الفرق %القيمة املستهدفة )%(الحايل )%(قيم األساس )%(املؤرش

النســبة املئويــة لألطفــال الذيــن 

تلقــوا اللقاحــات املطلوبــة.
2025305	

النســبة املئويــة لألطفــال الذيــن 

تــم فحــص عيونهــم.
2020244	

النســبة املئويــة لألطفــال الذيــن 

أجــري لهــم فحــص طبــي عــام.
5065650

النســبة املئويــة لألطفــال الذيــن 

اليومــي  الحــد األدىن  يتلقــون 

ــة. ــواد الغذائي ــن امل م

8085832+

)Using Your Findings( املرحلة 9 : استخدام النتائج التي تم توصل إليها

االستجابة للمتطلبات الدولية واملحلية.	 

املساعدة يف اتخاذ قرارات تخصيص املوارد للعمليات.	 

تنفيذ فحص متعمق ملشاكل التنفيذ القامئة والتصحيحات الازمة.	 

املساعدة يف تحفيز املوظفن لاستمرار يف تحسن الرامج.	 

متابعة أداء الجهات املنفذة واملتلقن للمنح.	 

املساعدة يف توفري الخدمات بصورة أكرث كفاءة.	 

ــع التقــدم 	  ــة األمــد )توفــري املعلومــات األساســية وتتب مســاندة الجهــود االســراتيجية والجهــود األخــرى طويل

املحــرز فيــام بعــد(.

تحسن التواصل مع الجمهور لبناء ثقة الجمهور ومتلقي الخدمات.	 

أي استخدامات أخرى.	 
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)Sustaining the M&E System( املرحلة 10: استدامة نظام املتابعة والتقييم

الســتمرارية تفعيــل نظــام املتابعــة والتقييــم، هنالــك جملــة مــن العوامــل الرئيســة التــي تحافــظ عــىل اســتدامة 

هــذا النظــام، أبرزهــا: 

الطلب: حاجة الجهات الداخلية والخارجية يف الوزارة لتقارير املتابعة والتقييم بشكل منتظم.	 

ــة 	  ــام املطلوب ــذ امله ــىل تنفي ــاعد ع ــح يس ــكل واض ــؤوليات بش ــد املس ــة: تحدي ــؤوليات الواضح األدوار واملس

ــة. ــف املســتويات اإلداري ــم عــىل مختل ــة والتقيي ــق نظــام املتابع لتطبي

املعلومــات املوثوقــة وذات املصداقيــة: اســتخدام أســاليب البحــث العلمــي يف عمليــة التوثيــق والرصــد مــام 	 

يســاعد يف إعــداد تقاريــر ذات مصداقيــة.

املســاءلة: اتخــاذ القــرارات واإلجــراءات مــن قبــل اإلدارة العليــا التــي تدعــم عمليــة تطبيــق نظــام املتابعــة 	 

والتقييــم واملســاءلة عنــد وجــود ضعــف يف األداء بهــدف التحســن.

تنميــة القــدرات: وجــود القــدرات املؤسســية وتحســينها يف مجــال املتابعــة والتقييــم مــام يســاعد يف عمليــة 	 

اســتدامة النظــام.

الحوافز: تطبيق خطة لتحفيز القامئن عىل تطبيق نظام املتابعة والتقييم.	 

إعــداد وتنفيــذ خطــة اتصــال: البــد مــن إعــداد اســراتيجية لاتصــال لدعــم عمليــة تطبيــق نظــام املتابعــة 	 

ــة  ــر املتابع ــن تقاري ــتفيدة م ــات املس ــة للجه ــددة وهادف ــائل مح ــال رس ــال إرس ــن خ ــك م ــم، وذل والتقيي

والتقييــم، وتحديــد هــذه الجهــات بشــكل جيــد مــن أجــل إيصــال الرســائل إليهــا ومبــا يخــدم عمليــة املتابعــة 

ــد آليــة عــرض املعلومــات. والتقييــم ونجاحهــا، وتحدي
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