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من أجل تقييم  مقاييس أفضل

 أفضل
 مقاييس التقييم المنقَّحة

 ومبادئ استخدامها تعريفاتها
ُالميدانُُشبكة ُ ُفي ُوالتنمية ُالتعاون ُلمنظمة ُالتابعة ُاإلنمائية ُالمساعدة لجنة

ُاالقتصاديُ 

با ُلتقييمُاإلنمائيالمعنيةُ 
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Introduction to the Arabic version 

This Arabic language adaptation of “Better Criteria for Better Evaluation” has been produced 

through a partnership between the Islamic Development Bank (IsDB) Evaluation Department 

and its translation services, the African Development Bank (AfDB) Independent Development 

Evaluation Unit, the United Arab Emirates Ministry of Foreign Affairs and International 

Cooperation (UAE MFAIC) and the Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD). From these partner institutions, the work greatly benefited from the contributions 

and thoughtful engagement of Zaher Rebai, Ahmed Abdelgawad (IsDB), Khaled Samir Hussein 

(AfDB) and Rehab Ibrahim (UAE MFAIC). 

The process has been managed on behalf of the OECD by Santhosh Persaud with support from 

Gemma Martinez, under the supervision of Megan Kennedy-Chouane. Stéphanie Coic 

designed the visual elements, and the OECD Translation Division checked the translation.  

This partnership-based approach has been an opportunity to build new, collaborative working 

relationships and was critical to producing a translation that is rigorous, adapted and useful. 

This new Arabic language adaptation will contribute to raising awareness about evaluation, 

strengthening policy and supporting evaluation capacity development among Arabic speaking 

actors.” 

 

Megan Kennedy-Chouane, 
Senior Policy Analyst, Team Lead for 
Evaluation 
Development Co-operation Directorate 
OECD 

 

Anas Aissami, 
Director 
Operations Evaluation Department 
Islamic Development Bank 

Karen Rot-Munstermann, 
Acting Evaluator General 
Independent Development Evaluation 
Department  
African Development Bank  

 

Rashed Alhemeiri,  
Director 
Foreign Aid Affairs Department 
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ُمقدمةُالترجمةُالعربية

معاييرُأفضلُمنُ"] ”Better Criteria for Better Evaluation“ النسخة العربية منِعدَّت أ  

بين "إدارة التقييم" و"شعبة الخدمات اللغوية" )البنك  إطار شراكة  في  ["أجلُتقييمُأفضل

اإلسالمي للتنمية( و"وحدة التقييم اإلنمائي المستقل" )بنك التنمية األفريقي( و"وزارة 

الخارجية والتعاون الدولي" )دولة اإلمارات العربية المتحدة( و"منظمة التعاون والتنمية 

المهمة والمشاركة من المساهمات  كثيًرامل  في الميدان االقتصادّي". واستفاد هذا الع

لبعض موظفي هذه المؤسسات، وهم زاهر رباعي وأحمد عبد الجواد وحازم  المتأنية

)من "البنك اإلسالمي للتنمية"( وخالد سمير حسين  المهدي هاشمومحّمد  حمدي عباس

اون الدولي" )من "بنك التنمية األفريقّي"( ورحاب إبراهيم )من "وزارة الخارجية والتع

 اإلماراتية(.

الميدان "منظمة التعاون والتنمية في  باسم إعدادَ هذا العمل أدار ساْنت وْش بِيْرس وو

، وذلك بمساعدة ِخيِما مارتينيْث، وبإشراف ميغَْن كنيدي ْشَواْن. االقتصادّي" )"المنظمة"(

مت ستيفاني ك ِويْك العناصرَ  ق البصرية، وتولَّت شعبة  الترجمة في "المنظمة" التحق   وصمَّ

 من الترجمة.

جديدة،  يةتعاونعمل إلقامة عالقات  الفرصةَ  النهج القائم على الشراكةهذا أتاح لقد 

النسخة  الجديدة باللغة ترجمة دقيقة ومالئمة ومفيدة. وستساهم هذه إلعداد  يًاوكان ضرور

 في مجال  القدرات نميةودعم ت ،وتعزيز السياسات ،التقييم ةزيادة الوعي بأهميفي  العربية

 .التقييم بين الجهات الفاعلة الناطقة بالعربية

  ميغن كينيدي شوان
المحلِّلة األولى للسياسات، رئيسة فريق 

  التقييم
  مديرية التعاون اإلنمائيّ 

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

  االقتصاديّ 

 

 أنس عيصامي

 مدير

 إدارة تقييم العمليات

 البنك اإلسالمي للتنمية

  كاَرن روت مينسترمان
  خبيرة التقييم العاّمة باإلنابة
  إدارة تقييم التنمية المستقل

 بنك التنمية األفريقي

 

 راشد محمد الحميري

 مدير إدارة شؤون المساعدات الخارجية

 والتعاون الدوليوزارة الخارجية 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
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الًُ معلوماتُأساسيةُ-أو   

 حيثياتُتكييفُالمقاييسُ.1-1

لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان  المساعدة اإلنمائية" التابعة   عرضت "لجنة   .1

المالءمة والفعالية والكفاية والتأثير وهي " مقاييس التقييم )االقتصاديّ 

ُاإلنمائية" تهاوثيق في أّواًل واالستدامة(  ُالمساعدة ُتقييم ُأجل ُمن " مبادئ

[Principles for Evaluation of Development Assistance سنة ]فت تلك 1991 ، ثم عرَّ

ُالقائمةُفي " المصطلحات ُواإلدارة ُالتقييم ُفي ُالمصطلحاتُاألساسية معجم

ُ  Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based" ]النتائجعلى

Management وقد أصبحت هذه المقاييس الخمسة "(المعجم)" 2002[ سنة .

المرجَع األساسّي لتقييم المشاريع والبرامج والسياسات في مجال التنمية والعمل 

ضوهم هذه المقاييس في مجال  خبراء التقييميستخدم  وكماالدولّي. اإلنساني  ومفوَّ

في مجاالت أخرى من السياسة  اإلنمائّي، فإنهم يستخدمونها أيضً التعاون ا

 العاّمة. 

بدأ سنة،  25على الدروس المستفادة من استخدام هذه المقاييس طوال  ااعتمادً   .2

من  إمكان مراجعة هذه المقاييس بعد اعتماد كل يبحثونالتقييم في العالم خبراء 

"ُ ُلعام ُالمستدامة ُالتنمية  -ومنها "أهداف التنمية المستدامة" -"2030خطة

( و"اتفاق باريس" ضمن "اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية "2030خطة عام ")

. وقررت "لجنة المساعدة 2015بشأن تغير المناخ" )"اتفاق باريس"( سنة 

اإلنمائية"، في البيان الصادر عنها في اجتماعها الرفيع المستوى الذي ع ِقد في 

على ، ، "بحث إمكان تكييف مقاييس التقييم الخمسة األساسية2017أكتوبر  31

". فعملت "شبكة  لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة 2030خطة عام  وفق

)"شبكة التقييم  التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي المعنية  بالتقييم اإلنمائّي"

عن دعم  للجنة المساعدة اإلنمائية والمسؤولة   التابعة   ، وهي الهيئة  اإلنمائّي"(

ووضع السياسات، على إجراء هذا التكييف سنة للتعلم  بياناتوبناء قاعدة التقييم 

2018-2019. 

الدروس المستفادة والخبرات المكتَسبة  جرد  هو  كان الهدف من عملية التكييف  .3

ز تحسين تحسين المقاييس. إذ من شأن تحسين المقاييس أن  حتى يمكنَ  يعّزِ

في تحسين السياسات من ومن شأن تحسين التقييمات أن يساهم بدوره التقييمات. 

المنصوص  الوطنية ، وتحقيق المساهمات"2030"خطة عام دعم تنفيذ أجل 

 ."اتفاق باريس"، وغير ذلك من األهداف في عليها
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 التحسينُومجاالتةُ.ُالتشاورُبشأنُالمقاييس:ُمواطنُالقوُ 1-2

واسعة النطاق، أجريت فيما بين مايو  اتمشاورعلى  قامت عملية التكييف  .4

، وتمثلت في استطالع للرأي العاّم، ومقابالت، ومناقشات خالل 2018ونوفمبر 

، مسودات أوليةمن  اذات الصلة. وانطالقً  للمنشوراتاجتماعات دولية، وفحص 

الستنتاجات  مجَملٌ عرٌض  ويوَجد. 2019حتى أواخر سنة  اتمشاوراستمرت ال

 .(1)اتاورمشتلك ال

عن تأييد كبير واستخدام واسع النطاق للمقاييس. فقد  اتمشاورلقد كشفت تلك ال .5

لون اإلبقاء على  مقاييس  متن مجموعةذكر المستجَوبون بوضوح أنهم يفّضِ

من قبول عالمّي ولما تنطوي هذه المقاييس لما القته  وذلك اعتباًراالتقييم الحالية، 

عليه من فائدة. ولفت العديد  منهم االنتباه إلى ما للمقاييس من أهمية في تحقيق 

في ممارساته. وأشاروا بوضوح التوحيد واالتساق سواٌء في مهنة التقييم أو 

إلى ضرورة الحفاظ على البساطة باإلبقاء على مجموعة محدودة من  اأيضً 

 على تماسك التعريفات. صالحرمقاييس التقييم و

أشار العديد من فلبات تستوضح عن بعض المفاهيم. في مقابل ذلك، وردت ط  .6

التي ت ستخدَم بها المقاييس في الممارسة  المستجَوبين إلى ما يكتنف الطريقةَ 

 من المقاييس اجد  بعدد كبير الميل إلى اإلحاطة وقالوا إن  من صعوبات.العمليّة 

معاييرُالجودةُالمتعلقةُ". وذكروا أنه إذا كانت يطرح مشكلة خاصة واألسئلة

تنّص بوضوح على أن استخدام جميع المقاييس غير إلزامّي،  "بتقييمُالتنمية

ناحية وأنه يمكن استخدام مقاييس أخرى، فإنه ينتهي المطاف بالمقاييس، من ال

التقييم والغرض منه.  ، دون إيالء اعتبار كاف لسياقاالعملية، إلى تطبيقها آليً 

ا عن قلقهم من أن المجموعة األصلية من المقاييس لم تكن على وأعربوا أيضً 

السياسات "، وال بأولويات 2030"خطة عام  بأطروحةقدر كاف من االهتمام 

ز أكثر مما ينبغي على  الحالية. ورأى بعض أولئك المستجَوبين أن المقاييس ترّكِ

بين  كالتعقيد والموازناتما فيه الكفاية مسائل عنصر المشاريع وال تتناول ب

األولويات، أو اإلنصاف، أو إدماج كّل من حقوق اإلنسان والمساواة بين 

بشأن تنفيذ  اأكثر وضوحً  توجيهات  ب المستجَوبينلب العديد من االجنسين. وط

 مقاييس التقييم حتى يمكن تحسين استخدامها والمساهمة في تعزيز جودة التقييم.

في ممارسات  مآخذَ عدّةعلى  الضوءَ  ات  مشاورذلك، سلَّطت ال إلى إضافةً  .7

 -""شبكة التقييم اإلنمائيّ  وتعريفاتها. وتلتزم وأنظمة التقييم تتجاوز المقاييسَ 

                                                           

والتنمية في الميدان االقتصادي راجع منشور شبكة لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون  (1)
(2018،) OECD DAC Evaluation Criteria: Summary of Consultation Responses  نوفمبر(

 .oe.cd/criteria(. المتاح على: 2018
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بالتعاون مع شركائها  -تها المتمثلة في المساعدة على تحسين التقييملمهمّ  اطبقً 

ك على من خبراء التقييم في العالَم تلك المآخذ؛ وهي تعكف في الوقت  تدار 

 .الجهد في هذا الصددمزيد من بذل اللسب ل الالحالّي على بحث 

 أهم ُسماتُالمقاييسُالمكيَّفةُ.1-3

عنه البيان الصادر عن "لجنة الذي عبَّر للطلب  ""شبكة  التقييم اإلنمائيّ استجابت  .8

المستوى، وعملت على أخذ استنتاجات المساعدة اإلنمائية" في اجتماعها الرفيع 

تعريفات ومبادئ  منقَّحةً من فوضعت مجموعةً في الحسبان،  اتمشاورال

مالحظات  ""شبكة التقييم اإلنمائيّ استخدام المقاييس. وأبدى أعضاء وشركاء 

إجراء مناقشات  غيةَ ب  على مسودتين، ثم عقدت سلسلة من الندوات اإللكترونية 

هت ال إلى خبراء تقييم  ادعوة أيضً ومباحثات مستفيضة بشأن التعريفات. ووّجِ

 ن.المسودتيْ  هاتْين ن للتعليق علىيدوليّ 

 التالية: لسماتِ  باالمكيَّفة   المقاييس   إلى أن تتّسمالت المْدخكل  تلك  أدّت .9

 استبقاء  تعريفات جديدة ومحسَّنة للمقاييس الخمسة األصلية: فقد جرى  •

الميزة األساسية المتمثلة في الوضوح المفاهيمّي، فن قِّحت  وتعزيز  

على النص  وأ بِقيَ  لشرح المفاهيم، واست خِدمت الملحوظات   التعريفات  

 قدر اإلمكان.  اا وبسيطً وجيزً 

التعبير  في سبيلوذلك التماسك، مقياس ، هو مهمّ إضافة مقياس جديد  •

، ودينامية الشراكات، التفكير الن ظ ميبطريقة أفضل عن الترابطات، و

 والتعقيد.

مة  عنبإضافة  عنها ورفع اللبس استخدام المقاييسدعم  •  ما يلي: مقدِّ

استخدامها؛ ودليل   يبيِّنان طريقةالغرض من المقاييس؛ ومبدأين توجيهيين 

ح بمزيد من التفصيل  (ا)يصد ر قريبً  مصاِحب   كّل مقياس  أبعادَ يوّضِ

 على مختلف أنواع التقييم. األبعاد  تلك التي تنطبق بها  والطريقةَ 

 ما وراء نطاقالتدخالت، وفيضمان قابلية تطبيق المقاييس على مختلف  •

ع األنشطة واألدوات اإلنمائية  واإلنسانيّة التي المشاريع: فبالنظر إلى تنو 

غير أخرى في مجاالت استخدام المقاييس بالنظر إلى و ،تخضع للتقييم

من  بداًل هنا م ستخدَ ي  مصطلح "التدّخل" ، صار التعاون اإلنمائيّ مجال 

التي كانت ، مثاًل  ،"التمويل الخارجّي" أو "البرنامج" أو "المشروع"

ِذفت اإلشارات إلى "الجهات المانحة". ت ستخدَم  في السابق. كذلك، ح 

 الحالية، ومنها اإلنصاف، والمساواة السياسات ألولوياتمراعاة أفضل  •

 كّل  ع تعريف  يشجِّ  :بين الجنسين، والهدف المتمثل في "عدم إهمال أحد"

ا لقضايا قً على إجراء تحليل أكثر تعمّ  خصوًصاالمالءمة والفعالية  من
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المقاييس في تقييم الجهود )الوطنية أو دون الوطنية أو  اإلنصاف. وتفيد

الدولية( الرامية إلى بلوغ "أهداف التنمية المستدامة" المنصوص عليها 

" و"اتفاق باريس". وفي الوقت نفسه، تتسم المقاييس 2030في "خطة عام 

بقدر كاف من العمومية يضمن أن تكون قابلة للتطبيق على نطاق واسع، 

 .السياسات وأهدافها ئمة حتى عند تغيّر أولوياتوأن تظل مال

مية المستدامة، االستخدام عن الطبيعة التكاملية للتن ودليل   تعبِّر التعريفات   •

ع النظرَ   اتالتآزر ذلك دراسة   ، ومنمترابطةً  إلى المقاييس نظرةً  فتشّجِ

 والموازنات بين األولويات.
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ُالمكيَّفةمقاييسُالتقييمُُ-ثانيًا

 الغرضُمنُمقاييسُالتقييم.2-1ُ

التمكين من تحديد  وهي، ذاته من التقييم بالغايةيرتبط الغرض من مقاييس التقييم  .10

ستخدم مصطلح "التدخل" في هذه وي   .(2)ل ما أو قيمته أو أهميتهتدخ   جْدوى

 مقياس ل كلّ ويمثِّ (. 1التقييم )انظر اإلطار  موضوع كلها للداللة علىالوثيقة 

ن هذه المقاييس،إلى التدخل. ه ر مني نظَ  امختلفً  منظوًرا من هذه المقاييس  وتمّكِ

حصَّل تالم ، والنتائجتنفيذهل، وعملية لتدخ  أشمل عن ا فكرة تقديم ، منمجتمعةً 

 .عليها

المنشودةَ من تصف السمات  ،مجتمعةً  ،وهي .معياري ا ادورً  ي المقاييس  تؤدِّ  .11

مع  متماسكةً وتكوَن لسياق، ل مالئمةً التدخالت  جميع   أن تكونَ  وهي:، التدخالت

 ثَ حدِ ت  و، كافيةبطريقة  النتائجَ  قَ ها، وتحقِّ أهدافَ  تبلغَ والتدخالت األخرى، 

 .دائمةً  إيجابيةً  تأثيرات  

 :من أجل ما يليالتقييم إطار ستخدم المقاييس في ت    .12

 ؛المعلومات للجمهورويشمل ذلك توفيَر ، المسؤولية لدعم تحم   •

 .واالستفادة منها الدروسالنتائج واستخالص بم التعل   تشجيع •

لرصد وإدارة ، وذلك من أجل االتقييم خارج نطاقا أيضً  م المقاييس  ستخدَ ت   .13

 الت.وتصميم التدخ   لتخطيط االستراتيجيّ من أجل االنتائج، و

النتائج )ما الذي و)كيف يحدث التغيير(  السيرورات لفحصتخدامها يمكن اس .14

 .(3)بعده أو أو خالله تنفيذهقبل تدّخل لتقييم ر(. ويمكن استخدام كل المقاييس يّ تغ

 .ُتقييمُالتدخالت1اإلطارُ

التقييم. ويشمل التدخل  للداللة على موضوع كلهاهذه الوثيقة  في "التدخل"مصطلح م ستخدِ نَ
 منأنواع الجهود اإلنمائية واإلنسانية التي يمكن تقييمها باستخدام هذه المقاييس،  مختلف

أو مساعدة فنية أو مشورة  يّ محورمجال مشروع أو برنامج أو سياسة أو استراتيجية أو 
، اإلنمائيّ  العملنشاط آخر. وهو يشمل أّي أو أداة أو  أو آلية تمويل أو مؤسسة استراتيجية
 واألعمالَ معه،  فَ تغير المناخ والتكي   آثار من السالم، والتخفيفَ  وإقرارَ اإلنسانية،  والمعونةَ 
 السيادية. غيرَ  ، والعملياتِ المعياريّة

تدخالت القطاع الخاص، وتقييم أنشطة التعاون الدولي، جل أليمكن استخدام المقاييس و
 .الوطنيةالسياسات  في سياق يةوالجهات الفاعلة غير الحكومية، والحكومات الوطنية أو المحل

ُ

                                                           

 Principles" ]مبادئُمنُأجلُتقييمُالمساعدةُاإلنمائيةالقيمة واألهمية في "تلك انظر اإلشارة إلى  (2)

for Evaluation of Development Assistance( ]1991.) 
فت بها غير أن الطريقة التي ع   (3) دهنا  المقاييسّرِ  حق.والالّ  والنهائيّ  المرحليّ التقييم ممارسة  هيمنةَ  تجّسِ
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 الستخدامُامبدآُُ.2-2

المصاِحب )يصد ر  ه المبدآن التاليان استخدام المقاييس. ويتضّمن الدليل  يوجِّ  .15

ن اقريبً  ُةالجودةُالمتعلقُمعاييرُ "( المزيد من التوجيهات واألمثلة. كذلك، تتضمَّ

لمعايير  ا[ وصفً Quality Standards for Development Evaluation] "بتقييمُالتنمية

وفي  التقييم. وال بدّ من فهم تعريفات المقاييس في سياق أوسعوتنفيذ تخطيط 

حبمبادئ وتوجيهات أخرى  إطار عالقتها مفيدة تقييمات كيفية إجراء  توّضِ

 .وجيّدة

ُةالمفيدُاتدعمُالتقييممنُأجلُينبغيُتطبيقُالمقاييسُبعنايةُ:ُالمبدأُاألول

نوع ، والواحدالتقييم  أي فهمها في سياق -السياقربطهاُبينبغيُو.ُوالجيدة

التقييم )ما  أسئلة   تساهمطراف المعنية. وينبغي أن التدخل الخاضع للتقييم، واأل

هاما ي نوى األجوبة  على تلك األسئلة )و( اكتشاف ه َولحاي   تحديد في له(  تسخير 

 المقاييس وتحليلها. تفسيرطريقة 

ال ينبغي ف. استخدامُالمقاييسُعلىُالغرضُمنُالتقييمُيتوقف: المبدأُالثانيُُ

حتياجات األطراف ا بحسب هااستخدام  ، بل ينبغي اآلي   تطبيقًاتطبيق المقاييس 

الوقت  كثير أو قليل من تخصيصسياق التقييم. ويمكن  وبحسبة المعنيَّ 

ويمكن لغرض من التقييم. ل اتبعً  ، وذلكلكل مقياس والموارد للتحليل التقييميّ 

 في اأيضً ر ؤثِّ أن ت المنهجية والجوانب، الموارد، والتوقيتوفر البيانات، اتول

  .(4)لتقييمفي ا( استخدامه مدى وفي)ن مقياس معيَّ  الطريقة التي ي ستخدَم بها

 التعديالتُوشرحالتعريفاتُُ.2-3

ح ملحوظات  ب التعريفات   وت رفَقمقياس.  التالي كلَّ  ف القسم  يعرِّ  .16 المفاهيم.  توّضِ

لت على التعريفات األصلية التي أدخِ  التعديالتِ  توضيحية  ال اإلطارات   وتشرح

معجمُالمصطلحاتُاألساسيةُفيُالتقييمُواإلدارةُالقائمةُعلىُ" فيالواردة 

[ Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management" ]النتائج

طبعة  (. ويجري إعداد  2002، )منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديّ 

تتضّمن ألنها  ،اءللقرّ  مفيدًا امرجعً ستكون هي طبعةٌ و ".المعجملهذا "ثانية 

 ومنها -الحالية مة في الوثيقةلعديد من المصطلحات المستخدَ تعريفات  ل

 ."الهدف"و و"الحصيلة" و"الـم خَرج" و"النتيجة" "لالتدخ  "

ُ

                                                           

المعلومات التي  عنعات واقعية توق   وضعفي  اقبل بدء التقييم( مفيدً وذلك، لتقييم )اقابلية  يكون تحديد مدىيمكن أن  (4)

 عن األسئلة.بها  أن يجيب مكني وعن الطريقة التيجمعها، أن ياألدلة التي يمكن وعن التقييم،  أن يوفِّرهايمكن 
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لُفيُمحل ه؟المالءمة:ُ  ُُهلُكانُالتدخ 

التدخل احتياجات وسياسات وأولويات وتصميم   أهداف   الذي توافق به القدر  هي 

أو  الشريكةِ  والجهاتِ  الدولّي، والمجتمعِ  ،، والبلدِ (5)المستفيدةِ  الجهاتِ 

 .عند تغي ر الظروفحتى والقدر  الذي تستمر به تلك الموافقة  ، ساتِ المؤسَّ 

 الظروفَ ي تراعل التدخ  وتصميَم  أهدافَ  " أنَّ قة  الموافَ : تعني "ملحوظة

 واإلمكانيةَ  ةَ السياسي يةَ االقتصادو االجتماعيةَ و واإلنصافيةَ  والبيئيةَ  االقتصاديةَ 

 اتالمؤسسات" الحكومأو  الجهات الشريكةشمل "ت. وفيها التدخلجري يالتي 

 ،والكيانات الخاصة ،ومنظمات المجتمع المدنيّ  ،)الوطنية، اإلقليمية، المحلية(

 اإلشراف عليهفي تنفيذه أو في والهيئات الدولية المشاِركة في تمويل التدخل أو 

االختالفات والموازنات بين  فحص في تقييم المالءمة ويتمثل. اعً مأو فيها 

في السياق من  تغي ر يتطلب تحليل أيّ هو مختلف األولويات أو االحتياجات. و

 ا.مالئمً  يظلالتدخل حتى  به تكييف( أمكن)أو  يمكن القدر الذي تحديدأجل 

                                                           

ف " (5)  ةً مباشر  استفادةً اإلنمائيّ مات، التي تستفيد من التدخل "األفراد أو الجماعات أو المنظَّ ا بأنه الجهات  المستفيدة"ت عرَّ

أو  "الحقوق أصحاب"يمكن استخدام مصطلحات أخرى، مثل و". ة، مقصودةً أو غيَر مقصودةأو غير مباشر

 ."ريناألشخاص المتأثِّ "
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 "المالءمة"تُعلىُتعريفُالتيُأدخلُ ُشرحُالتعديالت.2ُاإلطارُ
أي  ،بمالءمة التدخل تتعلقأخرى  نوعيةعناصر  من أجل إبرازتصميم" "لفظة  نضيف
سنهو من هل التدخل  تقييم كل االحتياجات ذات الصلة )و األولويات التصميم بحيث يلبي ح 

 ، وتحليلِ وطريقة أدائه، عمله ونظريةِ التغيير التي ينبني عليها،  ه، ونظريةِ أهدافِ  من
عميق تحليل المالءمة، في حين يقيَّم من ذلك هو ت والقصد(. إلخ.السياق،  المخاطر، وتحليلِ 

 تنفيذ التدخل في إطار الكفاية. ح سناألهداف في إطار الفعالية، ويقيَّم مدى  تحقيق
من أجل ل، وذلك التدخّ  أن يراعيَهاينبغي  األساسيةَ التيلسياق ا عناصرَ  تصف الملحوظة  

 لظروف السياقية.ل تشجيع تحليل أكثَر تعّمقًا
توضيح أهمية األشخاص المتأثرين من أجل  الجهات المستفيدةونضيف "أولويات" 

كذلك، ا. إلحاحً و )وليس الجهات المانحة أو الحكومات فقط( في تحديد ما هو أكثر أهمية
عدم إهمال "الحالية المتمثلة في  السياسة لجهات المستفيدة عن أولويةيكشف التركيز على ا

 ."أحد
"متطلبات" لفظة من  يسهل فهمها أكثر، ألنه "[needs]" احتياجات"" لفظةونستخدم 

[requirements ](معنى لتبسأن ي اأحيانً يحدث  إذ "requirements ،معناها مع "، في اإلنجليزية
 (.]الشروط أو المقتضيات[ القانونيّ 

 "،"جهات مستفيدة عبارة انزعاجه منيعرب عن  ، سمعنا البعضَ اتمشاورخالل الو 
الناس  أنّ  تحمل على الظنّ  أو ألنها ؛دوًرا فاِعاًل ال تؤدّي  ةالمتلقيالجهات  بأنّ توحي ألنها قد 
ألن  ،نحتفظ بهذا المصطلح هناغير أننا . وهو ما قد يخالف واقَع الحال، من التدخل يستفيدون

الذين ، شخاصبعض األ مقاصد الوصول إلىمن جهة مالءمة التقييم  في ةً خاصّ  داللةً له 
ف مصطلحل وتجنّبًا. هملا التدخل مالئمً ينبغي أن يكون   ""الجهات المستفيدة اللتباس، نعّرِ

 .مرادفات لهونعرض  الهامشفي 
اتفاق في "و "2030 عام خطة"اليوم في  المدرَجة"، الدولية"األولويات بفكرة  ونحتفظ 

ق وسيطبَّ ستتغير،  السياساتفي التعريف، ألن أولويات  ال نذكرها صراحةً  غير أننا. "باريس
 تقييم مختلفة. عيمواضمقياس المالءمة على 
 ضمن مدَرًجافي السابق وهو بعدٌ كان في التعريف ) الزمنعد ب   ونشير صراحةً إلى

تصميم التدخل وفي وقت الحق. ومن المفيد  (، ألن المالءمة يمكن تقييمها وقتَ ملحوظة
 وغالبًالفعالية. ل رة مهم  دة أو المتغيِّ لظروف المعقَّ مع ا والتجاوبألن التكيف  الب عد، ذلكإدراج 
أولويات بناًء على  واحدة يحدث مرةً  تقييم  إلجراء م ستخدَ ت   " السابقة  الءمةت صيغة  "المانما ك
 .يةاتسياس

 نحذف، فإننا أفضل اتعبيرً  التعاون اإلنمائيّ  خارج مجالالمقاييس  استخدام نعبِّر عنولكي 
المؤسسات  أو الجهات الشريكةأن  حتوّضِ مصطلح "الجهات المانحة" ونضيف ملحوظة 

تلك الجهات التي قد تكون وهي واإلشراف ) ،والتنفيذ ،التمويل الجهات الشريكة في تشمل
 (.أو خاصة، إلخ. ،األطراف ةمتعددمحلية، أو 

ألنهما عامالن يؤثران في  ،االنخراطو مفهومي المشاركةفي التعريف وال ندرج  
ن اهذ وسي تناَولالمقياس نفسه.  عدين من أبعادب   افي الفعالية واالستدامة( وليسوالمالءمة )
 ."الدليلفي " ناالمفهوم

: "مدى مطابقة أهداف التدّخل اإلنمائّي لمتطلباِت "المعجم"تعريف المالءمة في 
وظة: في وسياسات الشركاء والمانحين. ملح المستفيدين، وحاجات البلد، واألولويَّات العاّمة،

ما يصبح السؤال عن المالءمة كما يلي: أما زالت أهداف   اضوء تجارب الماضي، غالبً 
ه مناِسبةً وإن تغيَّرت الظروف؟".  التدّخل اإلنمائّي أو تصميم 

ُ

ُ  
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 ؟معُغيرهُمنُالتدخالتُالتدخلُهلُيتوافقك:ُالتماسُ 

 في بلد أو قطاع أو مؤسسة.التي تنفَّذ تدخالت الغيره من ل مع انسجام التدخ  هو 

زالقدر الذي هو ملحوظة:  السياسات(  وال سيماالتدخالت األخرى )به  تعّزِ

والتماسك  الداخليّ  يشمل التماسكَ هو ، والعكس بالعكس. وت ضِعفهلتدخل أو ا

بين التدخل والترابطات  راتالتآز فيخصّ ، التماسكُالداخليُ ُفأّما: الخارجيّ 

اتساق التدخل و، الواحدة الحكومةأو  المؤسسة تنفذهاالتدخالت التي غيره من و

أو  تلك المؤسسة هاتلتزمالدولية ذات الصلة التي  والمعاييرمع القواعد 

التي تدخالت وال لالتدخ  بين تساق الا فيهمّ ، التماسكُالخارجيُ  أّماو. الحكومة

 والتواؤمل يشمل التكام  ما  وهو أخرى في نفس السياق.جهات فاعلة تقوم بها 

قيمة  ل  التدخ   ق بهوالقدَر الذي يحقِّ ، الجهات الفاعلة األخرىمع  والتناس ق

 .في الوقت نفسه تجنب ازدواجية الجهودمضافة وي

 تعريفهبوُ"التماسكمقياسُ"إضافةُمتعل  ٌقُبُشرح.3ُاإلطارُ
 يَ التماسك أن يؤدِّ  نقص. ومن شأن في الحسبان سابقًا يؤخذلم  ب عدًا هذا المقياس   يستلِحق

رفع  فيالمقياس إضافة هذا  وستساهم. العامّ  متقويض التقد  إلى إلى ازدواجية الجهود و
فهم على  خبراَء التقييم تحِفزكذلك، فإنها تين. مهمّ المسألتين ال تحليل هاتينل الالّزممستوى ال

 بداًل بلد(، أو ، مجال محوريّ أو قطاع، أو مة، )منظَّ  ةنمعيَّ  ما في إطار منظومة  ل تدخ  دور 
 ل أو المؤسسة.ا على التدخ  حصرً  التركيزمن 
التركيز بوذلك لتماسك، لاالهتمام  من إيالء مزيد من ال بدّ ، الوقت الحاضرسياق وفي  
التنسيق وباالنتباه أكثر إلى  السياسة العاّمة)أو الموازنات( بين مجاالت  اتعلى التآزرأكثر 
لطوارئ المناخية. ل يوالتصدِّ ؛ اإلنسانيّ  العملو النزاع؛ حاالتفي  ماوال سيّ الحكومات، بين 
 .في تنّوع مستمرّ تمويل التنمية المستدامة ة بالخاصّ  (والوطنيةمصادر )الدولية ال إنَّ ثّم 
ع   االلتزامات  معل ساق التدخ  دولية" على تحليل اتِّ الإلى "القواعد والمعايير  اإلشارة  وتشّجِ
قوانين مكافحة ك، الدوليةالجهة الفاعلة على نفسها بموجب القانون أو االتفاقيات  تلتزمهاالتي 

الكيان  التزم بهاات التي االتفاقتلك على  وهو ما يسريالفساد أو اتفاقيات حقوق اإلنسان. 
ال هذا النوع من التماسك ا ما كان غالبً و. التماسك الداخليّ  في إطار من ثم يندرج، وفعاًل 

المالءمة  في إطاريمكن تقييم القواعد والمعايير الدولية كذلك،  .السابقفي  يخضع لتحليل كاف
 .اكميليً ا تيمثّل منظورً  الذي، ألولويات العالميةا مراعاةمن منظور 

ُ

ُ

ُ  
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 لُأهدافه؟الفعالية:ُهلُيحققُالتدخُ 

 ومنهاه، ه ونتائجَ أهدافَ  ق به،ي توقَّع أن يحقِّ ، أو ل  التدخ   به قالذي حقَّ  القدرهي 

 .المختلفة الفئاتبين ب ةتفاوتمنتائج  أيّ 

في  األهمية النسبية لألهداف أو النتائج أخذتحليل الفعالية  يستتبعملحوظة: 

 .االعتبار

 "الفعالية"التيُأدخلتُعلىُتعريفُُشرحُالتعديالت.4ُاإلطارُ
ألهداف تحقيق ا التقدم المحَرز في تحليل يساعد علىالفعالية ينبغي أن مقياس ح أن نوّضِ 

والتغييرات  ثارالتأثير يتناول اآلمقياس وإذا كان  بي.السبالنتائج والمسار  سلسلة من منظور
بالنتائج التي يمكن إسنادها  تتعلقالفعالية ، فإن هم التدخل في إحداثهااا التي قد يساألوسع نطاقً 

 إلى التدخل.ا وثيقً ا إسنادً 
توزيع  عن" لفتح المجال لطرح أسئلة مهمة ةتفاوتم"نتائج عبارة نتائج" و"لفظة ونضيف 

يتسق وهو إجراٌء ، وللنظر إلى ما هو أبعد من األهداف المقصودة. الفئاتمختلف  بينالنتائج 
على دراسة قضايا  التقييم خبراءَ ع يشجِّ وأحد.  المتمثلة في عدم إهمال السياساتيةمع األولوية 

شةلفئات ا التي تهمّ اإلنصاف والنتائج   دون افتراض أن اإلنصاف هدف منمن ولكن ، المهمَّ
 أهداف التدخل.

ن ا على مرونة  الصياغة هذه  وتنطوي  النتائج ولتركيز على األهداف من التقييمات تمّكِ
 .األكثر أهمية
ألنه ينبغي وزن أهمية  ،ذات الصلة اإلشارة إلى "األهمية النسبية" في الملحوظةونستبقي 

 الفعالية الخروج باستنتاجات عنعة عند المتوقَّ و قةغير المحقَّ و قةاألهداف والنتائج المحقَّ 
 األولوية ل  التدخ   به ينالالذي  القدرَ م، في إطار المالءمة، ، فإننا نقيِّ ومن جهة أخرى. العاّمة
في إطار مقياس  فت تناَول ،لالتدخ   ثارآل ةالعامّ همية األا . أمَّ األساسيةاألطراف المعنية  لدى

 التأثير.
، أو ي توقع : "المدى الذي تحققت به أهداف  التدّخل اإلنمائيّ "المعجم"تعريف الفعالية في  

 اكلّي   اأن تتحقق به، مع أخذ أهميتها النسبية بعين االعتبار. ملحوظة: ت تََّخذ الفعالية  كذلك مقياسً 
على هذه الجدارة أو القيمة(؛ وبعبارة أخرى، إنها المدى  الجدارة نشاط أو قيمته )أو حكمً 

ٌل أهدافَه الرئيسةَ المالئمةَ، أو ي توقَّع أن يحققها به على نحو  كاف  مستدام،  الذي حقَّق به تدخ 
 ".وبتأثير إنمائّي  مؤسَّسّي  إيجابيّ 

ُ  
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 ؟اُجي ًدااستخدامًُُالمواردُهلُت ستخَدمالكفاية:ُ

بطريقة ، التدخل نتائجه أن يحقِّق به ي حتَمل، أو القدر الذي يحقِّق بههي 

 .وفي وقت مناسباقتصادية 

 ،والخبرة ،الت )األموالتحويل المدخَ  على" صفة "اقتصاديّ  تدلّ ملحوظة: 

جات وحصائل وتأثيرات بأكثر إلى مخرَ ( إلخ.والوقت،  ،والموارد الطبيعية

في السياق.  المحتَملة بالخيارات نةً مقارَ  ،فعالية من حيث التكلفةالممكنة الطرق 

تقيّد باآلجال المحدَّدة أو الم على التحقيق" في وقت مناسب" عبارة وتدلّ 

وهو ما . رالتطو   المستِمرِّ السياق  قتَضياتم مع معقواًل  تكييفًااآلجال المكيَّفة ب

 إدارة التدخل(.سن الكفاية التشغيلية )مدى ح   تقييم قد يشمل

 "الكفاية"التيُأدخلتُعلىُتعريفُُالتعديالتُشرح.5ُاإلطارُ
 ،)المخرجات كلِّهابسلسلة النتائج  مقاَرنةً الت المدخَ  يفَحصالكفاية قد مقياس نوضح أن 

م به أن تحليل سلسلة الجيدة. ومن المسلَّ  التقييم اتلممارس وذلك طبقًاوالتأثيرات(،  ،والحصائل
صعٌب من الناحية تأثيرات، حتى الالت المدخَ  منكفاية ال فحص، وال سيما كلِّهاالنتائج 
 ولذلك، مهمّ استقصاء  مجال  المجال هذا  غير أن. البيانات  المرجعيَّة ت فتَقَدا ما . فكثيرً المنهجية

تحليل  بتسليطمرونةً تسمح لهم مين دِ لمستخسيمنَح ا وهو مانحتفظ باإلشارة إلى التأثيرات. 
 تقييمهم.لمالءمة  أكثر الذي هو النتائجسلسلة على جانب كفاية ال

أن التحليل  فكرةً مفادها" في السياق المحتَملة بالخيارات نةً "مقارَ  عبارة ز إضافةوتعزِّ  
ذي الصلة: فقد ال يكون  التدخل بالواقع المضادّ  أهميةيتطلب مقارنة  المنافعولتكاليف ل السليم
 .كافيةً  منافعَ  يحقِّقلم  إنبالضرورة األفضل  ل الخيارَ تدخ   ص  أرخَ 

في بعض  ي غفَلل من قيمة التدخ   المهمّ ألن هذا الجانب  ،المناَسبة الوقتيّة ونضيف ب عدَ 
 األحيان.

 تحظى التدبير وأمورالتنفيذ  سيرورات ، ألنّ "الكفاية التشغيلية"إلى  ونشير صراحةً 
 فحص مدى تمكينفي ، مفيدٌ، مثاًل  وهو إجراءٌ . بالتقييمة األطراف المعنيَّ بأهمية كبرى لدى 

 .نتيجة ذلك زيادة تكاليف المعامالت ومدى، ن التماسكيتحس منآليات التنسيق 
دَخالت  )من أموال "المعجم"تعريف الكفاية في  ل به الموارد / الم  : "المدى الذي ت حوَّ

 ".وخبرة ووقت وغيِرها( إلى نتائَج بطريقة  اقتصاديّة  

ُ  
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 ل؟حدثهُالتدخُ التأثير:ُماُالفرقُالذيُي ُ

وأوسَع  مهّمةً  اآثارً ، به أن ي حِدثَ  عتوقَّ ي  ، أو ل  التدخ   القدر الذي أحدَث بههو 

 مقصودة . أو غيرَ  ، مقصودةً سلبيةً أو  ، إيجابيةً نطاقًا

 ذاتِ ه آثار علىوالقصوى ل لتدخ  ا على أهميةِ التأثير مقياس  ينصب   ملحوظة:

االجتماعية لتدخل ا آثار. وهو يرمي إلى تحديد المحتَمل الطابع التحويليّ 

 تناولهاالتي سبق  ثاراآلن م اوسع نطاقً األأو  أمدًا األبعدوالبيئية واالقتصادية 

مقياس المباشرة، يرمي  نطاق النتائج وراءفيما فمقياس الفعالية. في إطار 

، وذلك لةالمباشرة والثانوية والمحتمَ غير  التدخل عواقباإلحاطة بإلى  التأثير

ما ي حتَمل والقواعد، أو دائمة في األنظمة و شاملةتغيرات ما ي حدثه من  بفحص

الناس، وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين،  رفاهيةفي  آثارأن يحدثه من 

 والبيئة.

 .ُشرحُالتعديالتُالتيُأدخلتُعلىُتعريفُ"التأثير"6اإلطارُ
" بغيةَ التعبير عن أهمية اآلثار ونطاقها وطبيعتها التحويلية، ا"أوسع نطاقً  عبارةلقد أدخلنا 

، في السياق السياساتوهو ما تشرحه الملحوظة ذات الصلة. وهذا المعنى مالئم من ناحية 
 " و"اتفاق باريس" إلى إحداث تغيير تحويلّي.2030الذي تدعو فيه "خطة عام 

مع االستخدام الشائع لكلمة "تأثير"، الذي يدّل على  ااتساقً قد صار التعريف اآلن أكثر و
 أو مهّمة. كبيرةتغييرات 

في بعض األحيان بين مصطلح التأثير وفكرة اإلسناد السببّي  خلطٌ  يَحد ث  ونحن ندرك أنه 
لتي يأخذ بها بعض  المستخِدمين )والتي ت ستخدم عادة في "تقييم التأثير"(، ولكننا االصحيح 

ٌن في كل المقاييس.الصحيح نرى أن اإلسناد السببّي   متضمَّ
بهذين ونحذف "مباشرة أو غير مباشرة" و"أولية وثانوية"، ألن مقياس الفعالية يحيط 

 ساعد على توضيح الفرق بين الفعالية والتأثير.. ثّم إن الملحوظة المتعلقة بالتأثير تالب عدَين
تعريف التأثير في "المعجم": "مفاعيل طويلة األجل، إيجابية وسلبية، أّوليّة وثانوية، 

 ".ي حِدث ها التدّخل  اإلنمائي  بطريقة مباِشرة  أو غيِر مباشرة ، مقصودة  أو غيِر مقصودة  

ُ

ُ  
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 ؟المنافعتدومُساالستدامة:ُهلُ

 الصافية.لتدخل ا، منافع ي حتَمل أن تستمّر به، أو تستمّر بهالذي  القدر

قدرات المالية واالقتصادية ال فحصَ  مقياس االستدامةملحوظة: يشمل 

زمة للحفاظ على المنافع الصافية الالّ ألنظمة لواالجتماعية والبيئية والمؤسسية 

 ،المخاطر تحليلَ و ،القدرة على الصمود ن ذلك تحليلَ ويتضمَّ . ّر الزمنعلى مَ 

فإنه قد التقييم،  الوقت الذي يجرى فيه وبحسبلة. الموازنات المحتمَ  تحليلَ و

المنافع  احتمال استمرار تخمينَ للمنافع الصافية أو  ق الفعليّ لتدف  ا حليلَ ت يعني

 المتوسط والطويل. على المديينالصافية 

 "االستدامة"التيُأدخلتُعلىُتعريفُُشرحُالتعديالت.7ُاإلطارُ
 ،)ماليّ عدّة أبعاد والملحوظة التفسيرية توضح أن لالستدامة  مقتَضبالتعريف 
 (.وبيئيّ  ،واجتماعيّ  ،واقتصاديّ 

 إالّ  يعير االهتمام فلم يكنالجهات المانحة،  شديد التركيز على وكان التعريف األصليّ 
 فيه الكفاية عنيعبّر بما  يكنلم وهو ما كبرى(، النمائية المساعدات اإل) لتمويل الخارجيّ ل
في حتى . وإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد تقييم االستدامة تقييم اإلنمائيّ الحالّي للسياق ال

تقييم   مناإلشارة إلى التمويل الخارجيّ  حذف وسيمّكن. األنشطة تنفيذ التمويل أو أثناء حشد
 سياقات.مختلف الاالستدامة في 
ع  القدرات صمودتحليل على الموازنات المحتملة، وتحليل على ا أيضً  الملحوظة   وتشّجِ
عبارات يشتمل على التعريف السابق  كاناستمرار المنافع. وبالمقابل،  تدَعمالتي  واألنظمة

متكررة )"الحصول على منافع طويلة األجل" و" القدرة على الصمود تجاه ما يحدق بها من 
 مخاطر"(.

المستمرة في  التدخل العاّمة فائدةعلى  التشديدمن أجل المنافع الصافية" " ونحتفظ بعبارة
 بالتدخل. متعلقة جاريةتكاليف  يّ مع إعارة االنتباه أل، الزمن
: "استمراٌر للمنافع الناشئة عن التدّخل اإلنمائّي بعد "المعجم"تعريف االستدامة في  

تحلِّي المنافع اكتمال مساعدة إنمائية كبرى. احتمال  الحصول على منافع طويلة األجل. 
 ".الصافية بالمرونة تجاه ما يحدق بها من مخاطر على مّر الزمن
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 صالملخَُّ

لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة  "شبكة مراجعةَ  تصف هذه الوثيقة  

شبكة )" بالتقييم اإلنمائّي" ي المعنيةالتعاون والتنمية في الميدان االقتصاد

تعريفات واستخدام مقاييس التقييم التي ل 2019 -2018 سنةالتقييم اإلنمائّي"( 

المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان  "لجنةوضعتها 

 المتمثلة في مقاييسلل المكيَّفةالتعريفات  هذه الوثيقة   تعِرضو. "يّ االقتصاد

تعريف مقياس  وتقترح ؛واالستدامة ،والتأثير ،والكفاية ،والفعالية ،لمالءمةا

 ،المقاييس بعناية هذه استخدام طريقةَ  التماسك. وتصف  مقياس جديد، هو 

 .المعنيّينمين واحتياجات المستخدِ اإلنمائّي مع سياق التدخل  ومواءمتِها

 ات  مشاور نتاج  هي االستخدام  أيالتعريفات ومبدالصيغة  المنقَّحة  من وهذه 

. وفي غيرهاستخدامها في التقييم  لطريقة وفحص  المقاييس بشأن  واسعة النطاق

في مناقشة وخبراء تقييم خارجيون التقييم اإلنمائّي" شبكة "أعضاء  وقد أفاض

التعريفات  وتبدو. اتالمشاورتلك  بعد انتهاء ،عدة مسودات وفحصوا المفاهيم

ن من أكثر وضوًحا المكيَّفة قضايا ل حتى، وتفصياًل أكثر دقةً تحليل  وستمّكِ

ويرفع هذا الحالية.  السياساتيةولويات لأل وذلك طبقًا، اتالتآزرواإلنصاف 

مبدأين من الو منهابإضافة مقدمة عن الغرض عن المقاييس  التكييف اللبس

 المقاييستلك وسي قدَّم دليل مفصَّل عن تطبيق . المتعلقين باستخدامهاتوجيهيين ال

 اعتمادها.بعد في وثيقة مستقلة 

"شبكة  لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في  وافقت

نوفمبر  20على هذه الوثيقة في  ي المعنية  بالتقييم اإلنمائّي"الميدان االقتصاد

ورفعت عنها السرية في  "لجنة المساعدة اإلنمائية" اعتمدتهاو ؛2019

 .2019ديسمبر  10اجتماعها الذي عقد في 
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