
نظام متابعة أجندة أهداف التنمية المستدامة وقياس أثرها  





معتحقيقهاالمراداألهداففيهاموضحموضوعةلخطةوفقا  ومستمرةمنظمةعمليةهي

الصحيحاالطارفييتمالتنفيذإنمنللتأكددوريبشكلمراجعتها

تتم عملية المتابعة من خالل جمع البيانات الخاصة بمؤشرات األداء الدورية المحددة لذلك بإ طار 

رية األداء وعلى ضوء نتائج تحليل البيانات المجمعة يتم إعداد تقارير المتابعة الدو(متابعة)قياس 

في االوقات المتفق عليها

المخطط التنفيذالمتحقق



لماذا المتابعة والتقييم

معرفة مدى تطبيق
ة اجندة اهداف التنمي
المستدامة ودمج 

االهداف ضمن عمل 
أداء مؤسسات 

القطاع العام

يحدد بشكل واضح 

مسؤولية االطراف 

تلفة من شركاء خالم

التنمية

يحسن من عملية 

صنع القرار على 

المستويين المركزي 

والمحلي

يحسن من سبل الحوار 

ويزيد قدرة االطراف 

المعنية على رصد 

االهداف والغايات 

المتحققة بوضوح على 

ذات العالقة ووكاالت 

التمويل الدولية

يوفر قاعدة معرفية العادة 

النظر والمراجعة الدورية 

لالهداف والغايات 

والمؤشرات وتحديد 

االولوية لكل قطاع

يؤشر حجم النجاح 

في انجاز المشاريع 

وتقديم الخدمات من 

خالل التأشير 

المستمر للتقدم 

المحرز نحو تحقيق 

االهداف المخططة

يرفع مستوى 

التنسيق والتعاون 

بين مختلف االطراف 

المعنية والجهات 

المختلفة

يرفع من التزام 

االطراف المعنية تجاه 

تحقيق النتائج 

المرجوة

يرفع من كفاءة تخصيص

الموارد وتخطيط 

المشروعات والبرامج 

لغرض تسريع عملية 

التنمية 

يساعد على معرفة 

نقاط القوة والضعف 

وتعتبر مرجعية 

والعمل وفق ماهو 

متحقق من االجندة 

ومقارنة النتائج مع 

الدول المجاورة 

والمتقدمة



:لتقييم االثر عدة فوائد من أهمها

-تخصيص الموارد المحددة لما يعظم أثرها  .

-الحاجة الى شواهد على ماتحقق من نجاح على أرض الواقع.

-(األثر)مقارنة الخيارات من خالل تحليل التكلفة والعائد

-تطوير االستراتيجيات والسياسات المؤسسية واالنشطة والبرامج.

-دفات وضع مستهدفات طموحة وواقعية في نفس الوقت من خالل دراسة المسته

السابقة والحالية والمستقبلية

-اريع بناء سياسات قائمة على المعرفة مما يضمن االستدامة للمؤسسات والمش

.وتنمية مستفيديها



:مقياس االثر يتحدد من خالل الخطوات التالية

اختيار مؤشرات قياس األداء الكمية والنوعية المالئمة  والمناسبة لكل قطاع

ذ قبل البدء في تنفي(بيانات خط األساس)تحديد القيم األولية للمؤشرات المختارة 

الخطة

وضع مستهدفات واقعية للمؤشرات المتفق عليها بناءا على تحليل مناسب لألوضاع 

وباشراك  كافة األطراف المعنية ،واسترشادا  بالخبرات المكتسبة من تجارب الدولة

متابعة تحقق النتائج وتحديد فجوات األداء إن وجدت وإقتراح الحلول المصاحبة لذلك



من حيث مصدرها-2

انواع المتابعة

طبيعتهاحيثمن-1

:الفنيةالمتابعة

باالنشطةاالجندةمؤشراتدمج*

رسيعلىتأثيرهاومدىوالبرامج

التنمويةالعملية

المخرجات،وتقديمتحقيق*

ومرفةالتقاريرخاللمنالخدمات

المحرزالتقدممدى

الماليةالمتابعة

يةالتنموالمشاريععلىاالنفاق*

ةالمحددبالتخصيصاتااللتزام*

بالموازنة

ىعلوالعامليناالفرادأداءمتابعة

المستدامةالتنميةاجندة

ةبأجندوالمعرفةالمهاراتمعرفة*

المستدامةالتنمية

من حيث المدى الزمني-3



 مؤشرات أهداف التنمية المستدامة( متابعة)إطار قياس

طيطالتخفياستخدامهايتمالتيالتنميةقياسأدواتأهممن

نحومالتقدواظهارلتقييمالصلةذاتالبياناتلجمعالمنظم

تميماسوفمابينيربطفاالطارالمخططةالنتائجتحقيق

.ذلكعملكيفيةمعمتابعته

المستدامةالتنميةاهدافاجندهلمتابعةقياسإطارإعداديتم

ددتحاذاإلنجازونسبوانشطتهاالدائرةمهامتحديدخاللمن

.االتيالنموذجخاللمنوالقيموالمؤشراتالنتائجفيه





االداءقياسمؤشرات

حقيقتصوبالمحرزالتقدمرصدفيتساعدالتيالقياسوحدات

النتائج

وأاألنشطةأوالبرامجأوالنتائجتحقيقعلىالدالةالعالقةهو

الذيرالتغيوقياسالتقدممدىعلىبالتعرفاذيساعد،المشاريع

حدث

تيجةنالحاصلقياسفيتساعدونوعيةكميةمتغيراتعنعبارة

االصلفيلهخططبمامقارنةالمختلفةوالتدخالتلالنشطة



                                                                         عدد

                                                                              طول

المدة الزمنية

                                                                             احجام

                                                                               معدل

                                                                       مرات تكرار

                                                                                نسبة

 مستوى الجودة

 مدى رضاء

المستفيدين 

القدرة على استيعاب  /

فهم 

 مدى تاثير..

تطابق مع...

 درجة مشاركة...

 مستوى المهارة  ..

الكمية المؤشرات 

قياسات كمية تتضمن البيانات االحصائية 

( النوعية)الكيفية المؤشرات 

احكام وأدراك ورؤية شخصية 



جمع البيانات الكمية والكيفيةطرق 

:ان عملية إختيار الجمع يحكمها الكثير من العوامل يذكر منها على سبيل المثال

 المؤشر والغرض من البيانات المجمعةنوع

الدقة المطلوبة في حساب وتقدير المؤشر

تكرارية وعدد مرات جمع هذه البيانات

مدى توافر المعلومات من المصادر الثانوية ودقتها

المزايا والعيوب الخاصة بالطرق المختلفة لجمع البيانات

من طرق جمع البيانات

 االستبياناستمارات

ركةالبحث السريع بالمشا

جماعات النقاش المركزة

اللقاءات الفردية

المقابالت شبه المنظمة

 المباشرةالمالحظة

دراسة حالة



محدد بزمن 

Time
bound

محدد     

specific قابل للقياس    

Measurable

قابل للتحقق    

Achievablaذو صلة

Relevant



متطلبات نظام المتابعة والتقييم

فهم واضح لكيفية وضع مستهدفات مؤشرات قياس االداء ومتابعة تحقيقها

هقاعدة بيانات موثوقة ويفضل ان تكون بشكل نظام الكتروني يسهل تحديث

 بناء القدرات المؤسساتية لدى مختلف مؤسسات الدولة

تيجية االستفادة من مخرجات عملية المتابعة في تطوير عملية إعداد الخطط االسترا

القادمة

تها تشكيل فريق عمل من جميع الجهات المنفذة للبرامج واالنشطة والمشاريع مهم

اد حلول متابعة تحقيق االهداف االستراتيجية واكتشاف مواطن الخلل واالنحراف وايج

لها

ثوقيتهاالتخطيط الدقيق لكيفية جمع البيانات وتحديد مصادر الجمع والتأكد من مو



LOGO


