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 لوىاحملاضرة األ
 مفهوم تقييم املشروعات

 Managing for impactالتقييم جزء من اإلدارة وفقًا لآلثار 
ً  الماممممم و  ولأاس للوتا     تعد عمليات التخطيط والتصمممممميلم والمتاوعلم والتأييل ً أااس ً ممممما ممممميل لم روع  فقا

ً  والوتا   واآلثاً.  )اآلثاً(م ًي اإلقا

ًي  ً  وتو ععا وما ت أأت رج أتا   ًي وما ت دثت رج وثاً. وت مج وهو المبدً اإلقا الامممعي  اليي م فل لل مممال اإلقا
ً  المامممم و م وةاوممممل المتاوعل والتأييلم لم ر مممماعد  ال ًق على فقاً  م ممممنوليجالا    األ مممما مممميل التم ت فل قو   الموا

  ا لم األ ل الأصي  ًو الطويل.واألأاطل لم الما و  لت  يج الوتا   واآلثاً المت تبل على الما و   وا

ًق المتا ل للمامممم و  أ و ف داا وثاً وأتا    ً  الماممم و  ولأاس للوتا   ًو را م دثت رج وثاً تعوم  امممد الموا فن فقا
 لم شفل  ل لل رتتاوعل على الو و التالم :

ًق ًو المدةالت التم تنقي فلى رخ  ات ًو روتجاتم التم  ً  الما و  والموا ا فلى تنقي بدوه  يث تبدً قو
ًق وت ممممتيم  األرواا وما ليعام األرواا الخاومممملم  أتا  م التم ت مممما  عج ف داا وثاً. لالمامممم وعات ت ممممتخدس الموا
ًاس فمجابيلم رج ةالا تطبيق ال ميا ات والعمليات والأواعد وال لو،م على  وليس لأط األرواا العارلم كم ت دا وثا

  يا  األل اق.

ًق والعارليج واألأاممممطل( وتميل را مع ال والمدةالتم  يث  ًوا ةطو  لم المامممم و  هم اال ممممتيماً )الموا
تنقي فلى رخ  ات رتميلل لم الموتجات رج ال مممممممملا والخدرات التم لول ها المامممممممم وعاتم تنقي فلى ت أيق أتا   

ًهدالاس و ممممممميطل ويطلق عليعا الم صممممممملل ًي االأجااات الو ممممممميطلم والتم تنقي فلى ف داا وثاً ًو    لم تأثيتميل 
ًتباطعا واألهداال التطوي يل للما و .  المدى الطويل وبافل ر تم م وت مى وثاً ال

وتوطبق هيه ال ل لل رج العمليات على ً د الما وعات الخاولم )وقد ت ون عارل( التم توت   لعل ريل 
ًعل إلأتاج الأمح( :  الأمح )رأ

ًضيل والما يل والبا يل والماليل الم تخدرل لم األأاطل المختلال. المدخالت: ًق األ ً  عج الموا  عبا

 تتميل لم روت  الأمح الالاس لصواعل المخبواات )الم صلل(. المخرجات:
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ًق الباممم يل  المحصلل أ  و لالاتا(: : ًق المتا لم وتامممريل الموا ً  عج تولي  روت  ً ممما مممم ر ليا وا مممترالا للموا عبا
 يل رعدا البطالل لم الموطأل.وتأل

ًلا ر ممتوى رعياممل ال ممفان لم الموطأل ويتل ت أيأعا لم المدى الطويلم وتميل را  اآلثار: ت أيق االكتااا الياتم و
 ت دثت الوتا   )الووات ( رج تأثي  واأعفا ات على البيئل والمجتمام ًو التري ات ال اقثل لم األ ل الطويل.

 ه ال ل لل رج الوتا   ممفج تبيج رفاأل عمليل المتاوعل والتأييل على الو و التالم.وبواا على هيا الوع  وهي
ًقم ورا تل فأتا ت  المتابعأ -1 ًه رج روا : وتتعلق وم  لتم المدةالت والمخ  اتم وت ومممممد را تل ا مممممتيما

 رج  لا وةدرات.

وعمممل رج عمليمممل المتممما : وتتعلق وم  لمممل الوتممما   ورج ثل لعم تعتممممد على رممما تول ه التقييم والمراجعللأ -2
ًأعا وما هو رخطط لت أيأيتم وتبيج عمليل التأييل التأدس اليي ً  اه المامممممم و   بياأات ورعلوراتم وتأا

 أ و ت أيق األهداال.
: تبأى عمليل ًةي   تتعلق والت أق رج اآلثاً التم تعد وة   ل لل أتا   الما و م  التحقق من اآلثار -3

المتواوممممممملل لم األ ل الطويل التم  دثيم وكيايل ف مممممممعاس الوتا    وت كأ على التري ات الم مممممممتم   ًو
 المت تبل على الما و  لم ا داا تلك اآلثاً على المجتما.

ً  قد أج ي لم ف داا اآلثاً الم ممممممممممتأبليل  وتتميل عمليل الت أق رج اآلثاً لم الت أق رج ًن التخطيط واإلقا
ً  عج  عوق رت ارلل وتت مل  ً   يا  الماممممم و م وللك على ً ممممماو ًن الماممممم وعات عبا يل ت أيق ر مممممنولةالا قو

 الوتا   وإ داا وثاً ر تأبليل.
 :ماذا يعاي (قييم المشروعات

ًبما بتعدق ال تب واألقلل التم تتواوا الموضو م فال ًن هيا هو شأن ًي تتعدق   تع ياات تأييل الما وعاتم 
 راعوس ًو رصطلح لت عد   واأب ًوكي  رج وظيال وعدق رج األقواً ًوكي  رج ردلوا وهدال.

ًن بيج را تل ت أيأت )الدليل(م وما كان ر ممممممممممممممتعدلاس ًو را كان  وأأت التأييل ع ال تماللًو يأت )المعياً(م مجب ت أمأا
 C.L. Taylor (1998)وبواا عليت فوداً ً فاس  وا كيايل  دوا للك. 

التأييل لتل ف  اؤه أل مممباع رعيولم ًي ًن هوا، ً مممباواس تأوس على ً ممما مممعا األلعاام ًون المعلورات التم لتل تولي ها 
 مجب ًن ت عل ف  اا هيه األلعاا.
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ً  ً ممباع ف  اا التأي  لورات التم م لالمعلول  رعلورات ت مماعد على ت  مميج المامم و يل ًأت ويأتم لم وممدا
تتعلق وما فلا كان العدال ًو األهداال المتوةا  رج الماممممممم و  قد ت أأيم والمعلورات التم تتول   وا كيايل عمل 

ًيل لم عمليل الت  يج الم تم  للما و . ًات الما و  تعد ر ا ل ض و  رختلف  واأب وإقا

لول  وافل ر تم  أظ   لا صل  دلد م ورعلورات  دلد  لل فضالل فلى للك وبواس األهميلم لإن التأييل  
ًهل الوتا   المايد  ت ج رتوقعمل . وبالتالم لإن را مع ال والوتا   غي  المتوقعل للب أار  ًو المامممممممممممممم و  تعد رج بيج 

 ت اعد لم ت  يج ًقاا الما و . لعمليل التأييل وإ ماال ممفج الأوا ًن التأييل لول  رعلورات

وعلى ردى الأرجم كان لوظ  للتأييل على ًأت عمليل ريي   للجدا لعم عمليل كاشممال للمامم و  وتميل أظ    
ًا مل العارليج  ً م لعمدق ويألق  لما صممممممممممممممل ألقا متم ولميلمك كمان لوظ  فليعما لم وعخ األ يمان على ًأعما تمدةمل ةما

ًغل ًن  ً م فال ًن األر  األهل هو عدس والمامممم و  وال م مممماعد على شممممما. و للك قد م دا لم وعخ األ يان الواق
ً  تيي  الألق.  ف  اا التأييل لعيا الر ض ًو وصو

وبمالتمالم لمإن و عمل الوظ  المعماومممممممممممممم   لم عمليل التأييل تنكد على العالقل المتباقلل المو وق  بيج التأييل  
و . اللم عج المامم و م ول وت  أاس روت روي بدامل عمل المامم  وتوايي المامم و م لالتأييل ليس رواصممالسم وال مميل فضمم

لالتخطيط والتأييل والتوايي تميل  ميععا ً أاا رت ارللم وتعمل واممممممفل ًلمممممممل عودرا تعمل رعاس. ويوضممممممح الاممممممفل 
 التالم العالقل التباقليل بيج التأييل واألو ت األة ى ألي را و .
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 دورة (طتير (قييم المشروع     1شكل ل  

ًرما ال ممممممممممممممبمب اليماأم إل  اا عمليل التأييلم ليأتم رج ةالا را مأدرت التأييل رج رعلورات للتواوممممممممممممممل را  
الا وممممممل كم تع ض فأجاااتعا . لالتأييل لتيح للمامممممم وعات Stakeholdersرختلف األط اال لات العالقل والمامممممم و  

ًي  التم  ًوقا عا واممممممممممفل ًلممممممممممملم ويب ا قيمل المامممممممممم و . كما لول  للمدل يج البياأات التم م تا وأعا إلعداق التأا
ًيل األعلى  وا أتا   األعماا وعوا د اال تيماً.  معدوأعا للع ض على الم تويات اإلقا

ًي  لبيان االأج ًاتم  تى وقد تل التو ممممممما لم ا مممممممتخداس هيه التأا ااات والوتا   ًو الم صممممممملل والعا د رج اال مممممممتيما
شمممملي الماممم وعات ال فوريل وما ليعا الماممم وعات الخدريل لم رجاالت الصممم ل والتعليل والم الق األة ىم والتم 

ًي.  ًوب ي تأدس وافل  ووي وقو

ًغ اض وًهداال ا ممت اتيجيل ألي رامم و  ًو ب أار م  ً  و وق  ًي  وممم و ً  ورج ثل ضمم وتأمممم هيه التأا  و
ًي   وا الوتا   والعا د واألقاا لم شممفل رنشمم ات  تى ممفج تأييمعا. وبالتالم لل معد مفتام والمعلورات  فعداق تأا

 األوليل  وا رصاقً التمويل والم تايدلجم ًووبح االهتماس روصباس على الوتا   واآلثاً ألي را و  ًو ب أار .

ًعمالعام وردى ومممملتعا واآلثاً  ورج هوا مطلب رج المامممم وعات ًن تول   بياأات  وا اأجاااتعا لم رجاا 
ً  الما و  ولأاس للوتا   الم تعدلل.  الم تعدال ف داثعا رج الما وعات ولأاس لومولج فقا

ً  ةاومممممممل  رواقامممممممل: فلا كوي ردل اس أل د الماممممممم وعاتم لما هو روقاك رج عمليل التأييلا هل تت مس إلأاممممممماا فقا
 والتأييلا

ًهل   ًو ت ول ص اال تااق  رج عمليل التأييل لدعل ر كأ، الوظياماراهم 
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