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განვითარების შეფასების ქსელი არის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 
ორგანიზაციის (OECD) განვითარების მხარდაჭერის კომიტეტის (DAC) უწყება.  მისი მიზანი 
ყოვლისმომცველი, ინფორმირებული და დამოუკიდებელი შეფასების მხარდაჭერის გზით 
განვითარების საერთაშორისო პროგრამების ეფექტურობის გაზრდაა.  ქსელი არის უნიკალური 
უწყება, რომელშიც  31 ორმხრივი დონორი და მრავალმხრივი განვითარების სააგენტოებია 
გაერთიანებული: ავსტრალია, ავსტრია, ბელგია, კანადა, დანია, ევროკომისია, ფინეთი, 
საფრანგეთი, გერმანია, საბერძნეთი, ირლანდია, იტალია, იაპონია, კორეა, ლუქსემბურგი, 
ნიდერლანდები, ახალი ზელანდია, ნორვეგია, პორტუგალია, ესპანეთი, შვედეთი, შვეიცარია, 
გაერთიანებული სამეფო, აშშ, აფრიკის განვითარების ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, 
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, ინტერ–ამერიკული განვითარების ბანკი, 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამა და 
მსოფლიო ბანკის ჯგუფი.  
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შესავალი 
 
 
განვითარების შეფასების DAC ქსელი უნიკალური საერთაშორისო ფორუმია, 
რომელიც OECD წევრი ქვეყნების განვითარების სააგენტოებისა და 
განვითარების მრავალმხრივი ინსტიტუტების შეფასების მენეჯერებსა და 
სპეციალისტებს უყრის თავს. ქსელის მიზანი ყოვლისმომცველი, 
ინფორმირებული და დამოუკიდებელი შეფასების მხარდაჭერის გზით 
საერთაშორისო განვითარების პროგრამების ეფექტურობის გაზრდაა.  ქსელის 
მისიის მთავარი კომპონენტი შეფასების პოლიტიკისა და პრაქტიკის 
განსამტკიცებლად საერთაშორისოდ აღიარებული ნორმებისა და სტანდარტების 
შემუშავებაა. გაზიარებული სტანდარტები მიდგომების ჰარმონიზაციას უწყობს 
ხელს, რაც დახმარების ეფექტურობის პარიზის დეკლარაციის 
ვალდებულებებთან არის თანხვედრაში. ნორმები და სტანდარტები 
გამოცდილებას ეფუძნება და დროთა განმავლობაში იცვლება, რათა დახმარების 
ცვალებად გარემოს მოერგოს. ეს პრინციპები საერთაშორისო დონეზე 
შეთანხმებული ერთგვარი საწყისი წერტილია, რომელიც მაღალი ხარისხის 
შეფასების გზით განვითარების შედეგების გაუჯობესებას უწყობს ხელს.  
 
ქვემოთ მოცემული ნორმები და სტანდარტები თითოეული შეფასების მიზნებს, 
საგანსა და კონტექსტს ფრთხილად უნდა მივუსადაგოთ. ეს შემაჯამებელი 
დოკუმენტი შეფასების ყოვლისმომცველ სახელმძღვანელოს არ წარმოადგენს. 
მკითხველებს მოვუწოდებთ, სრულ ტექსტებს DAC განვითარების შეფასების 
ქსელის ვებ–გვერდზე გაეცნონ: www.oecd.org/dac/evaluationnetwork. რამდენიმე 
ტექსტი სხვა ენებზეც არის ხელმისაწვდომი. 
 



შეფასების განმარტება 
 

შეფასება მიმდინარე ან დასრულებული პროექტის, პროგრამის ან 
პოლიტიკის, მისი დიზაინის, განხორციელებისა და შედეგების 
სისტემური და ორბიექტური შემოწმებაა.  
 
შეფასების მიზანი მიზნების, განვითარების ეფექტიანობის, ეფექტურობის, 
გავლენისა და მდგრადობის შეფასებაა. შეფასების შედეგად უნდა 
მივიღოთ ინფორმაცია, რომელიც არის სანდო და სასარგებლო, და 
რომელიც დახმარების მიმღებებსაც და დონორებსაც გადაწყვეტილებები 
მიღების დროს დაეხმარება. 
 
შეფასება ასევე გულისხმობს აქტივობის, პოლიტიკისა ან პროგრამის 
ღირებულების ან მნიშვნელობის შემოწმების პროცესს.  

 
 
ეს და სხვა ძირითადი განმარტებები მოცემულია შეფასებისა და შედეგებზე 
დაფუძნებული მენეჯმენტის ძირითადი ტერმინების განმარტებით ლექსიკონში. 
ლექსიკონი შესაძლებლობების განვითარებისთვის სასარგებლო ხელსაწყოა, 
რომელიც შეფასების ფუნდამენტური ცნებების გარშემო საერთო განმარტების 
შექმას უწყობს ხელს. ეს ლექსიკონი ხელმისაწვდომია არაბულ, ჩინურ, 
ჰოლანდიურ, ინგლისურ, ფრანგულ, გერმანულ, იტალიურ, იაპონურ, 
კიშვაჰილურ, პორტუგალიურ, რუსულ, ესპანურ, შვედურ და თურქულ ენებზე.  
 
რას ნახავთ შეფასებისა და შედეგებზე დაფუძნებული 
მენეჯმენტის ძირითადი ტერმინების DAC განმარტებით 
ლექსიკონში 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



შეფასების ნორმებისა და სტანდარტების შემუშავება 
 
განვითარების დახმარების შეფასების ძირითადი პრინციპების ნაკრები 
(რომელიც  პირველ ნაწილშია შეჯამებული)  OECD DAC–მა 1991 წელს მიიღო და 
შეფასებისადმი შეფასების ქსელის მიდგომას დაედოს საფუძვლად. ეს 
პრინციპები განვითარების სააგენტოების შიგნით შეფასების სისტემების 
მენეჯმენტსა და ინსტიტუციონალურ მოწყობაზე ამახვილებს ყურადღებას.   
 
1999 წელს შეფასების პრინციპების გადახედვისას, DAC წევრების უმეტესობამ  
ძირითადი პრინციპების განხორციელებისას მიღწეულ პროგესზე ისაუბრა და 
აღნიშნა, რომ ეს პრინციპები სასარგებლო და რელევანტური აღმოჩნდა. 
შეფასების ეს ფუნდამენტური პრინციპები განვითარების შეფასების 
არამხოლოდ მთავარ სტანდარტად რჩება, არამედ ასევე DAC–ის  გარეშე 
რეფეირების (peer review) საფუძველია. DAC–ის გარეშე რეფერირება არის 
ერთადერთი, საერთაშორისო დონეზე შეთანხმებული მექანიზმი, რომელიც 
OECD DAC წევრების განვითარების მხარდაჭერის პროგრამების საქმიანობას 
აფასებს. ამის მიუხედავად, განხილვის შედეგად ასევე გამოვლინდა ის 
სფეროები, რომელიც შემდგომ დახვეწას ან უფრო სპეციფიკურ განმარტებას 
საჭიროებდა, რაც შემდგომ განვითარებებს დაედო საფუძვლად.   
 
განვითარების დახმარების შეფასების DAC კრიტერიუმები (დეტალურად 
მოცემულია II ნაწილში) შეფასების პრინციპებს ეფუძნება და წარმოადგენს იმ 
ღონისძიებების ერთგვარ სახელმძღვანელოს, რომელიც განვითარების სამუშაოს 
შესაფასებლად შეიძლება გამოვიყენოთ.  
 
რვა წლის განმავლობაში კოლეგების გარეშე რეფერირების შედეგებზე 
დაყრდნობით 2006 წელს წევრების შეფასების პოლიტიკისა და პრაქტიკის 
ანალიზი ჩატარდა, რომლის საფუძველზეც შემუშავდა შეფასებების სისტემები 
და გამოყენება: სამუშაო ხელსაწყო გარეშე რეფერირებისა და შეფასებისათვის 
(ნაწილი III). ეს დოკუმენტი განვითარების სააგენტოებში გამოყენებული 
შეფასების ძლიერი ფუნქციის მთავარ ელემენტეს გვთავაზობს და პრინციპების 
შემდგომი დანერგვის ხელის შესაწყობად გამოიყენება. 
 
ნორმატიული ჩარჩოს შექმნისკენ გადადგმული ერთ–ერთი ბოლო ნაბიჯი 
განვითარების ხარისხის სტანდარტების განმარტებაა (ნაწილი IV). ეს 
სტანდარტები შეფასების პროცესისა და პროდუქტის სახელმძღვანელო 
პრინციპებს გვთავაზობს.  
 
სამწლიანი სატესტო პერიოდის შემდეგ ეს სტანდარტები ქსელმა 2010 წლის 8 
იანვარს დაამტკიცა, ხოლო DAC–მა – 2010 წლის 1 თებერვალს.  
 
 
 
 



ამ ზოგადი ნორმებისა და სტანდარტების გარდა, OECD DAC–ის წევრები 
აღიარებენ, რომ განვითარების შეფასების რიგ სფეროებში სპეციფიკური 
მიდგომაა საჭირო. ზემოთ მოცემულ ტექსტებსა და შეფასების გამოცდილებაზე 
დაყრდნობით, რიგ სფეროებში შემუშავდა სახელმძღვანელო პრინციპები. ამ 
მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო დოკუმენტები V ნაწილშია 
წარმოდგენილი.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ნაწილი I 
 
განვითარების დახმარების შეფასების DAC პრინციპები 
 
 

შეფასების კრიტერიუმები OECD DAC–ის მაღალი დონის შეხვედრაზე 
1991 წელს მიიღეს და 1992 წელს გამოქვეყნდა, როგორც “ეფექტური 
დახმარების DAC პრინციპების“ მაწილი. ქვემოთ თავდაპირველი 
დოკუმენტის ძირითადი ელემენტებია მიმოხილული.  

 
 
I. მთავარი მესიჯები 
 
პრინციპები დახმარების მენეჯმენტის პროცესში დახმარების შეფასების როლის 
შესახებ ზოგად სახელმძღვანელო პოსტულატებს მოიცავს, რომელიც შემდეგ 
მთავარ მესიჯებს ეფუძნება:  
 
• დახმარების სააგენტოებს უნდა გააჩნდეთ შეფასების პოლიტიკა, 

რომელიც მკაფიოდ ჩამოყალიბებულ სახელმძღვანელო პრინციპებსა და 
მეთოდებს ეფუძნება და რომელსაც დახმარების ინსტიტუციურ 
სტრუქტურაში მკაფიოდ განსაზღვრული ადგილი, როლი და 
პასუხისმგებლობა გააჩნია 

• შეფასების პროცესი უნდა იყოს მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი 
პოლიტიკის შემუშავების პროცესისგან და განვითარების დახმარების 
მიწოდებისა და მენეჯმენტისაგან  

• შეფასების პროცესი რაც შეიძლება ღია უნდა იყოს და შედეგები საჯაროდ 
ხელმისაწვდომი 

• იმისთვის, რომ შეფასება სასარგებლო იყოს, აუცილებელია მისი 
გამოყენება. როგორც პოლიტიკის შემქმნელებთან, ასევე 
განმხორციელებლებთან უკუკავშირი აუცილებელია 

• პარტნიორობა მიმღებებთან და თანამშრომლობა დონორებთან 
დახმარების შეფასებისას თანაბრად მნიშვნელოვანია; ეს მიმღების 
ინსტიტუციონალურ განვითარებას და დახმარების კოორდინირებას 
უწყობს ხელს და შეიძლება მიმღების ადმინისტრაციული ტვირთი 
შეამსუბუქოს 

• დახმარების შეფასება და მისი მოთხოვნები თავიდანვე დახმარების 
დაგეგმვის განუყრელი ნაწილი უნდა იყოს. ობიექტური შეფასების 
მნიშვნელოვანი წინაპირობა სწორად დახმარების მიზნების მკაფიო 
განსაზღვრაა (პარაგრაფი 4).  

 
 
 
 
 



II. შეფასების მიზანი 
 
შეფასების მთავარი მიზნებია: 
 
• მიღებული გამოცდილების საფუძველზე დახმარების სამომავლო 

პოლიტიკის, პროგრამებისა და პროექტების გაუმჯობესება 
• ანგარიშვალდებულების საფუძველის შექმნა, მათ შორის - 

საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მისაწოდებლად 
 
როგორც წარმატებების, ასევე წარუმატებლობების შეფასების შედეგად ვიღებთ 
მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელსაც, სწორი უკუკავშირის შემთხვევაში, 
შეუძლია მომავალი პროგრამები და პროექტები გააუმჯობესოს (პარაგრაფი 6). 
 
III. მიუკერძოებლობა და დამოუკიდებლობა 
 
შეფასების პროცესი მიუკერძოებელი და პოლიტიკის შექმნის პროცესისგან და 
განვითარების დახმარების მიწოდებისა და მენეჯმენტისაგან  დამოუკიდებელი 
უნდა იყოს (პარაგრაფი 11). 
 
მიუკერძოებლობა შეფასების სანდოობას ამტკიცებს და თავიდან გვარიდებს 
მიგნებების, ანალიზისა და დასკვნების მიკერძოებულობას. დამოუკიდებლობა 
შეფასებას ლეგიტიმურობას სძენს და ინტერესტთა კონფლიქტის 
შესაძლებლობას ამცირებს, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას იმ შემთხვევაში, თუ 
საკუთარი აქტივობების შეფასებაზე მხოლოდ პოლიტიკის შემქმნელები და 
მენეჯერები იქნებიან პასუხისმგებლები (პარაგრაფი 12).  
 
მიუკერძოებლობის და დამოუკიდებლობის მისაღწევად მნიშვნელოვანია, 
შეფასების ფუნქცია ჩამოვაშოროთ მენეჯერებს, რომლებიც განვითარების 
დახმარების დაგეგმვასა და მართვაზე არიან პასუხისმგებელნი. ამისთვის, 
შესაძლოა, არსებობდეს ცალკე განყოფილება, რომელიც შეფასებაზე იქნება 
პასუხისმგებელი და პირდაპირ მინისტრს ან საერთაშორისო დახმარებაზე 
პასუხისმგებელი უწყების ხელმძღვანელს  ან მმართველებსა ან დირექტორთა 
საბჭოს დაექვემდებარება. ვინაიდან შეფასების ზოგიერთი ფუნქცია მენეჯმენტს 
უკავშირდება, ეს ფუნქციები ცენტრალური უწყების ან მართვის საკმაოდ მაღალი 
რგოლის ან პროგრამის დიზაინზე პასუხისმგებელი მენეჯმენტის კომიტეტის 
დაქვემდებარებაში უნდა იყოს. ასეთ შემთხვევაში, ყველა ძალისხმევას უნდა 
მივმართოთ, რომ შეფასების პროცესსა და მის შედეგებს ხელი არ შეეშალოს. 
მიუხედავად იმისა, რომელ მიდგომას ავირჩევთ, ორგანიზაციულმა მოწყობამ 
და პროცედურებმა ხელი უნდა შეუწყოს შეფასების მიგნებების დაკავშირებას 
პროგრამებისა და პოლიტიკის შემუშავებასთან (პარაგრაფი 16).  
 
 
 
IV. სანდოობა 



 
შედასების სანდოობა შემფასებლების გამოცდილებასა და დამოუკიდებლობაზე 
და შეფასების პროცესის გამჭვირვალობის ხარისხზეა დამოკიდებული. 
სანდოობისთვის მნიშვნელოვანია, რომ შეფასებამ როგორც წარმატებები, ასევე 
წარუმატებლობები აღწეროს. როგორც წესი, მიმღები ქვეყნები სრულად 
მონაწილეობენ შეფასებაში, რათა ხელი შეუწყონ სანდოობას (პარაგრაფი 19).   
 
შეფასების სანდოობა და ლეგიტიმურობა დიდწილად არის დამოკიდებული 
პროცესის გამჭვირვალობაზე (პარაგრაფი 20).  
 
V. სასარგებლობა 
 
გადაწყვეტილების მიღებაზე გავლენის მოსახდენად მნიშვნელოვანია, რომ 
შეფასების მიგნებები შესაფერისად და სასარგებლოდ ჩაითვალოს და მკაფიოდ 
იყოს წარმოდგენილი. ისინი განვითარების თანამშრომლობაში ჩართული ბევრი 
სხვადასხვა მხარის ინტერესებსა და საჭიროებებს სრულად უნდა ასახავდეს. 
შედეგების სასარგებლობისთვის მნიშვნელოვანია მათი ადვილად 
ხელმისაწვდომობაც (პარაგრაფი 21).  
 
შეფასებები უნდა იყოს დროული იმ მხრივ, რომ ისინი ხელმისაწვდომი უნდა 
იყოს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის დრო. ეს მიგვანიშნებს, რომ 
შეფასება პროექტის ან პროგრამის განხორციელების სხვადასხვა საფეხურებზე 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და ამიტომ შეფასება მხოლოდ 
პროექტის/პროგრამის დასრულების შემდგომ ღონისძიებას არ უნდა 
წარმოადგენდეს. მიმდინარე აქტივობების მონიტორინგი თანამშრომლების 
მოვალეობაა. განხორციელების გეგმაში დამოუკიდებელი შემფასებლების 
ჩართვა რეგულარული მონიტორინგის მნიშვნელოვანი დამატებაა (პარაგრაფი 
22).  
 
VI. დონორების და მიმღებების მონაწილეობა 
 
სადაც შესაძლებელია, შეფასების პროცესში დონორები და მიმღებებიც უნდა 
ჩაერთონ. ვინაიდან შეფასების მიგნებები ორივე მხარისთვის მნიშვნელოვანია, 
შეფასების ტექნიკური დავალება თითოეული პარტნიორის მიერ წამოჭრილ 
საკითხებს უნდა ასახავდეს. შეფასება ასევე უნდა ასახავდეს მათ შეხედულებებს 
აქტივობების ეფექტურობისა და გავლენის შესახებ. მიუკერძოებლობისა და 
დამოუკიდებლობის პრინციპი თანაბრად ეხება დონორსაც და მიმღებსაც. 
მონაწილეობა და მიუკერძოებლობა შეფასების ხარისხს ზრდის, რასაც, თავის 
მხრივ, გრძელვადიან მდგრადობაზე დიდი გავლენა აქვს, ვინაიდან დონორის 
წასვლის შემდეგ შედეგების მდგრადობაზე მხოლოდ მიმღებები არიან 
პასუხისმგებელნი (პარაგრაფი 23). 



შესაძლებლობის ფარგლებში, შეფასების განუყოფელი ნაწილი უნდა იყოს იმ 
ჯგუფების შეხედულებები და გამოცდილება, რომელზედაც 
პროგრამამ/პროექტმა გავლენა მოახდინა (პარაგრაფი 24). 
 
ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართვა საშუალებას გვაძლევს, ვისწავლოთ 
პრაქტიკაში განხორციელების გზით და მიმღებ ქვეყნებში უნარებსა და 
შესაძლებლობებს გააძლიერებს - ეს კი მნიშვნელოვანი მიზანია, რომელიც უნდა 
წავახალისოთ ტრენინგებისა და მენეჯმენტისა და ინსტიტუციონალური 
განვითარების მხარდაჭერის სხვა მეთოდებით (პარაგრაფი 25).  
 
VII. დონორებთან თანამშრომლობა 
 
დონორებს შორის თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია, რათა გავუზიაროთ 
გამოცდილება და თავიდან ავირიდოთ დუბლირება. დონორების 
თანამშრომლობა უნდა წახალისდეს, რათა შემუშავდეს შეფასების მეთოდები, 
გაზიარდეს ანგარიშები და ინფორმაცია და შეფასების მიგნებები უფრო 
ხელმისაწვდომი გახდეს. უნდა წახალისდეს ერთობლივი შეფასებები, რათა 
გაუმჯობესდეს წარმოდგენა სხვადასხვა დონორის პროცედურებისა და 
მიდგომების შესახებ და შემცირდეს მიმღების ადმინისტრაციული ტვირთი. 
ერთობლივი შეფასებების ხელშეწყობის მიზნით, დონორებმა შეფასების გეგმები 
სისტემატურად და შეფასების დაწყებამდე დიდი ხნით ადრე უნდა გაცვალონ 
(პარაგრაფი 26).  
 
 
VIII. შეფასების პროგრამა 
 
ზოგადი გეგმა დახმარების აქტივობების შემფასებელმა უწყებამ უნდა 
შეიმუშავოს. გეგმის შემუშავებისას შეფასებისთვის განკუთვნილი სხვადასხვა 
აქტივობები შესაბამის კატეგორიებად უნდა დაიყოს, შემდეგ უნდა 
განისაზღვროს კატეგორიების შეფასების პრიორიტეტულობა და შედგეს 
გრაფიკი (პარაგრაფი 27).  
 
დახმარების სააგენტოებმა, ვისაც ეს ჯერ კიდევ არ გაუკეთებია, შეფასების 
პროცესის სტანდარტები და/ან სახელმძღვანელო პრინციპები უნდა შეიმუშავონ. 
ამ პრინციპებმა შეფასების და ანგარიშგების მინიმალური მოთხოვნები უნდა 
დაადგინოს (პარაგრაფი 31).  
 
IX. შეფასების დიზაინი და იმპლემენტაცია 
 
თითოეული შეფასება უნდა დაიგეგმოს და  უნდა დაიწეროს ტექნიკური 
დავალება, რათა: 
 
 
 



• განისაზღვროს შეფასების მიზანი და არსი, მათ შორის ვინ მიიღებს 
შეფასების მიგნებებს  

• აღიწეროს, რა მეთოდები იქნება გამოყენებული შეფასების დროს 
• განისაზღვროს სტანდარტები, რომელთანაც მიმართებაში მოხდება 

პროექტის/პროგრამის საქმიანობის შეფასება  
• განისაზღვროს, რა დრო და რესურსები სჭირდება შეფასების 

დასრულებას (პარაგრაფი 32).  
 
მნიშვნელოვანია, განისაზღვროს, რა კითხვებს უპასუხებს შეფასება - მათ 
ხშირად შეფასების “საკითხებად” მოიხსენიებენ. ეს საკითხები შეფასების ჩარჩოს 
ქმნის და მკაფიო დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადების საფუძველს 
იძლევა (პარაგრაფი 35).  
 
X. ანგარიშის გავრცელება და უკუკავშირი 
 
შეფასების ანგარიში უნდა იყოს მკაფიო, რაც შეიძლება დაცლილი ტექნიკური 
ლექსიკისგან და უნდა შეიცავდეს შემდეგ ელემენტებს: მოკლე შეჯამება, 
შეფასებული აქტივობის აღწერა, შეფასებისას გამოყენებული მეთოდების 
აღწერა, ძირითადი მიგნებები, მიღებული გამოცდილება, დასკვნები და 
რეკომენდაციები (რომელიც შეილება ანგარიშისგან ცალკე გამოიყოს)  
(პარაგრაფი 39). 
 
უკუკავშირი შეფასების პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილია და წარსულ და 
მომავალ აქტივობებს შორის ბმას ქმნის. იმისთვის, რომ შეფასების შედეგები 
მომავალი პოლიტიკისა და პროგრამის შემუშავებისთვის იქნას გამოყენებული, 
აუცილებელია შემუშავდეს უკუკავშირის მექანიზმი, რომელშიც ყველა 
დაინტერესებული მხარე იქნება ჩართული. ეს მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, 
როგორიცაა შეფასების კომიტეტები, სემინარები და სამუშაო შეხვედრები, 
ავტომატური სისტემები, ანგარიშგება და შემდგომი პროცედურები. 
არაფორმალური მეთოდები, როგორიცაა ინფორმაციის არაფორმალურ 
ვითარებაში გაცვლა და შიდა კომუნიკაცია ასევე შეუწყობს ხელს იდეებისა და 
ინფორმაციის გავრცელებას. ეფექტურობისთვის უკუკავშირის პროცესს 
სჭირდება თანამშრომლები და ბიუჯეტი, ასევე მხარდაჭერა უფროსი 
მენეჯერებისა და სხვა ჩართული აქტორების მხრიდან (პარაგრაფი 42). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



განვითარების დახმარების შეფასების DAC პრინციპების მიმოხილვა  
 
პრინციპები DAC წევრებისათვის შეფასების მთავარ სახელმძღვანელოდ რჩება 
და განვითარების სააგენტოების შეფასების ფუნქციის DAC გარეშე რეფერირების  
საფუძველია. უფრო მეტიც, ქსელი პერიოდულად განიხილავს პრინციპების 
შესრულებას და წევრების შეფასების სისტემებს აფასებს.  
 
1998 წელს დახმარების შეფასების სამუშაო ჯგუფების წევრებმა (ახლა 
დახმარების შეფასების DAC ქსელი) პრინციპების გამოყენებით საკუთარი 
გამოცდილების სრული კვლევა ჩაატარეს  (OECD, 1998). კვლევის მიზანი 
პრინციპების სასარგებლობის დადგენის მიზნით მათი განხორციელების 
შესწავლა იყო. კვლევამ აჩვენა, რომ განვითარების თანამშრომლობის სფეროში 
შეფასების ცნება ვითარდებოდა და იცვლიდა ფოკუსს. ქსელის წევრების 
უმეტესობამ შეფასებაზე პასუხისმგებელი ცენტრალური უწყებების 
რეორგანიზაცია მოახდინა და მათ ახალი როლი მიანიჭა, რომელიც დახმარების 
ეფექტურობაზე არის ორიენტირებული. უფრო მეტიც, შეფასების ცენტრალურმა 
ოფისებმა ყურადღება პროექტის შეფასებისად პროგრამის, სექტორის, თემატურ 
და ქვეყნის-დონის შეფასებებზე გადაიტანეს.  
 
წევრებმა აღნიშნეს, რომ პრინციპები სასარგებლოა და მუშაობისას, ზოგიერთ 
შემთხვევაში კი, უწყებების რეორგანიზაციისას გამოადგათ. კვლევამ აღმოაჩინა, 
რომ წევრების უმეტესობა პრინციპებს უმეტესწილად იცავს. ამ შედეგებზე 
დაყრდნობით, ქსელმა დაასკვნა, რომ პრინციპები ჯერ კიდევ მართებულია. 
მიუხედავად ამისა, აღინიშნა, რომ საჭირო იყო პრინციპებს რიგ მნიშვნელოვან 
სფეროებში სახელმძღვანელო პრინციპები დამატებოდა (მაგალითად, კარგი ან 
საუკეთესო პრაქტიკა). ეს მოიცავს: უკუკავშირისა და კომუნიკაციის 
გაუმჯობესების გზებს; შეფასების კულტურის დანერგვას; ქვეყნისა და 
ერთობლივი შეფასებების ჩატარებას; პარტნიორობის ხელის შეწყობას და 
ჰუმანიტარული დახმარების შეფასებას.  
 
2009 წელს წევრების შეფასების სისტემებისა და რესურსების კვლევა ჩატარდა, 
რომელსაც საფუძვლად ქსელის ყველა წევრის ყოვლისმომცველი გამოკითხვა 
დაედო. გამოკითხვის ფოკუსი წევრების მიერ პრინციპების ძირითადი 
ელემენტების შესრულება იყო, მათ შორის: შეფასების ფუნქციის 
დამოუკიდებლობა და სანდოობა, დღის წესრიგის განსაზღვრა და მენეჯმენტი 
და პარტნიორი ქვეყნების ჩართულობა. ანგარიში მიმოიხილავს როგორც ზოგად 
ტენდენციებს, ასევე ქსელის თითოეული წევრის ინდივიდუალურ  პროფილს. 
კვლევამ დაადგინა, რომ განვითარების სააგენტოების უმრავლესობას ამჟამად 
შეფასების მკაფიო პოლიტიკა გააჩნია, მათ შორის - შეფასებაზე პასუხისმგებელ 
უწყების აქვს შესაბამისი მანდატი და არსებობს  შეფასების ფუნქციის 
დამოუკიდებლობის დაცვის გარანტიები.  
 
 
 



უფრო ფართო შეფასების (თემატური, ქვეყნის ან სექტორის დონეზე) ჩატარების 
ტენდენცია გრძელდება და მზარდია ინტერესი, დახმარების წვლილი 
განვითარებაში მყისიერი შედეგების მიღმა შეფასდეს. სულ უფრო იზრდება 
ზეწოლა შეფასების უწყებებზე, მოახდინონ შედეგების დემონსტრირება. 
გახშირდა ერთობლივი შეფასებები და ბევრი წევრი ახლა შეფასების გეგმებს სხვა 
დონორებთან აკოორდინირებს და პარტნიორ ქვეყანასთან ერთობლივად 
მუშაობს. კვლავ რჩება გამოწვევები ადამიანური რესურსების, გამოცდილების 
გაზიარებისა და განვითარების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით შეფასების 
მიგნებების გაზიარების კუთხით.  



 
 



ნაწილი II 
 
შეფასების კრიტერიუმები 
 
 

განვითარების თანამშრომლობის პროგრამებისა და პროექტების 
შეფასებისას სასარგებლოა იმ კრიტერიუმების გათვალისწინება, 
რომელიც განვითარების დახმარების შეფასების DAC-ის 
პრინციპებშია მოცემული   

 
შესაბამისობა 
 
რამდენად შეესაბამება დახმარების აქტივობა სამიზნე ჯგუფის, მიმღების და 
დონორის პრიორიტეტებსა და პოლიტიკას  
 
პროგრამის ან პროექტის რელევანტურობის შეფასებისას, სასარგებლოა შემდეგი 
კითხვების გათვალისწინება:  
 
• ჯერ კიდევ რამდენად მართებულია  პროგრამის მიზნები? 
• არის თუ არა პროგრამის აქტივობები და მყისიერი შედეგები ზოგადი 

მიზნის შესაბამისი?  
• შეესაბამება თუ არა პროგრამის აქტივობები და მყისიერი შედეგები 

დაგეგმილ გავლენასა და შედეგებს?  
 
ეფექტურობა 
 
დახმარების აქტივობის მიერ მიზნების მიღწევის საზომი 
 
პროექტის ან პროგრამის ეფექტურობის შეფასებისას, სასარგებლოა 
გავითვალისწინოთ შემდეგი კითხვები: 
 
• რამდენად არის მიზნები მიღწეული/მიღწევადი? 
• რა მთავარმა ფაქტორებმა იქონია გავლენა მიზნების მიღწევა/არმიღწევაზე?  

 
 
ეფექტიანობა 
 
ეფექტიანობა ზომას მყისიერ შედეგებს - ხარისხობრივს და რიცხობრივს - 
შეტანილ ძალისხმევასთან შედარებით. ეს ეკონომიკური ტერმინია, რომელიც 
აფასებს, რამდენად იყენებს დახმარება ყველაზე იაფ რესურსებს სასურველი 
შედეგების მისაღწევად.  ეს მოითხოვს ერთი და იმავე მყისიერი შედეგის 
მიღწევის ალტერნატიული მიდგომების შედარებას, რათა დავინახოთ, 
გამოყენებული იყო თუ არა ყველაზე ეფექტიანი გზა.   



პროექტის ან პროგრამის ეფექტიანობის შეფასებისას, სასარგებლოა, 
გავითვალისწინოთ შემდეგი შეკითხვები:  
 
• იყო თუ არა აქტივობები ეფექტიანი ხარჯის თვალსაზრისით? 
• დროულად იყო თუ არა მიზნები მიღწეული? 
• განხორციელდა თუ არა პროექტი ან პროგრამა ყველაზე ეფექტიანად სხვა 

ალტერნატივებთან შედარებით?  
 
 
გავლენა 
 
განვითარების ჩარევის მიერ გამოწვეული დადებითი ან უარყოფით 
ცვლილებები, პირდაპირი ან არაპირდაპირი, დაგეგმილი ან 
გაუთვალისწინებელი. ეს მოიცავს ძირითად გავლენებს და აქტივობის გავლენას 
ადგილობრივ სოციალურ, ეკონომიკურ, გარემოსდაცვით და განვითარების სხვა 
ინდიკატორებზე. შეფასებამ უნდა მოიცვას როგორც დაგეგმილი, ასევე 
გაუთვალისწინებელი შედეგები და ასევე გარე ფაქტორების დადებითი და 
უარყოფითი გავლენა, როგორიცაა ვაჭრობის პირობების და ფინანსური 
პირობების ცვლილება.   
 
პროექტის ან პროგრამის გავლენის შეფასებისას, სასარგებლოა, 
გავითვალისწინოთ შემდეგი კითხვები: 
 
• რა მოხდა პროექტის ან პროგრამის შედეგად და რატომ? 
• რა რეალური განსხვავევები მოუტანა აქტივობამ ბენეფიციარებს?  

 
მდგრადობა 
 
მდგარობა მოიცავს იმის შეფასებას, თუ რამდენად გაგრძელდება აქტივობის 
სარგებელი მას შემდეგ, რაც დონორის დაფინანსება შეწყდება. პროექტები 
როგორც ფინანსურად, ასევე გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით მდგრადი უნდა 
იყოს.  
 
პროექტის ან პროგრამის მდგრადობის შეფასებისას, სასარგებლოა, 
გავითვალისწინოთ შემდეგი კითხვები:  
 
• რამდენად გაგრძელდა პროგრამის ან პროექტის სარგებელი დონორის 

დაფინანსების შეწყვეტის შემდეგ? 
• რა მთავარმა ფაქტორებმა მოახდინა გავლენა პროექტის ან პროგრამის 

მდგრადობა/არა-მდგრადობაზე?  
 



 
 
 
ნაწილი III 
 
შეფასების სისტემები და გამოყენება: სამუშაო ხელსაწყო გარეშე 
რეფერირებისა და შეფასებისათვის 
 

ეს ჩარჩო 2006 წლის მარტში DAC  გარეშე რეფერირების 8-წლიანი 
პერიოდის დეტალური ანალიზის ბაზაზე შემუშავდა. ეს ხელსაწყო 
განვითარების სააგენტოებში გამჭვირვალობისა და 
ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობისა და შეფასების ფუნქციის 
გაძლიერების მიზნით შემუშავდა. მისი შემუშავებისას 
გათვალისწინებული იყო გარეშე რეფერირება და ასევე დახმარების 
სააგენტოებში შეფასების პრაქტიკის გაუმჯობესებისათვის ჩარჩოს 
მენეჯმენტის ხელსაწყოდ გამოყენების საშუალება. ეს ე.წ “ცოცხალი” 
ხელსაწყოა, რაც გულისხმობს, რომ იგი გამოცდილების შესაბამისად 
მუდმივად განახლდება. 

 
1. შეფასების პოლიტიკა: შეფასების უწყების როლი, პასუხისმგებლობა და 
მიზნები 

 
• გააჩნია თუ არა სამინისტროს/დახმარების სააგენტოს შეფასების 

პოლიტიკა? 
• აღწერს თუ არა პოლიტიკა შეფასების უწყების როლს, მმართველობის 

სტრუქტურას და პოზიციას დახმარების ინსტიტუციონალური 
სტრუქტურის ფარგლებში? 

• მოიცავს თუ არა შეფასების ფუნქცია განვითარების თანამშრომლობის 
სრულ პროგრამას? 

• პოლიტიკის მიხედვით, რა წვლილი შეაქვს შეფასებას სწავლებასა და 
ანგარიშვალდებულებაში? 

• როგორ არის ურთიერთობა შეფასებასა და აუდიტს შორის 
მოწესრიგებული სააგენტოს შიგნით? 

• ორი ან მეტი დახმარების სააგენტოს მქონე ქვეყნებში, როგორ 
განისაზღვრება თითოეულის შეფასების უწყების როლი და როგორ ხდება 
მათ შორის კოორდინაცია?  

 
è დახმარების სააგენტოს შიგნით, ადექვატურად არის თუ არა ცნობილი 

და გამოყენებული შეფასების პოლიტიკა?  



 
2. მიუკერძოებლობა, გამჭვირვალობა და დამოუკიდებლობა 
 
• რამდენად დამოუკიდებელია შეფასების უწყება და შეფასების პროცესი 

მენეჯმენტისაგან?  
• რა ფორმალური და რეალური ფაქტორები უწყობს ან უშლის ხელს 

შეფასების უწყების დამოუკიდებლობას? 
• რა გამოცდილება გააჩნია შეფასების უწყებას დახმარების 

პროგრამებისა და მათი განხორციელების წარმატებისა და 
წარუმატებლობის გამოვლენის თვალსაზრისით? 

• საკმარისად გამჭვირვალეა თუ არა შეფასების პროცესი, რომ 
უზრუნველყოფილი იყოს მისი სანდოობა და ლეგიტიმურობა? 
რეგულარულად საჯაროვდება თუ არა შეფასების მიგნებები?  

• სისტემის შიგნით როგორ არის დაცული ბალანსი დამოუკიდებლობასა 
და მენეჯმენტთან ურთიერთობის საჭიროებას შორის? 

 
è სააგენტოს შიგნით და გარეთ შეფასებაში არმონაწილე 

აქტორები შეფასების პროცესსა და ანგარიშებს მიუკერძოებლად 
თვლიან თუ არა? 

 
3. რესურსები და თანამშრომლები 
 
• არის თუ არა შეფასებისთვის გამოყოფილი სათანადო რესურსები და 

თანამშრომლები? 
• გააჩნია თუ არა შეფასების უწყებას საკუთარი ბიუჯეტი? ყოველწლიური 

თუ მრავალწლიანი? გათვალისწინებულია თუ არა ბიუჯეტში 
აქტივობები, რომელიც მიზნად უკუკავშირის და შეფასების გამოყენების 
პოპულარიზებასა და შეფასების ცოდნის მენეჯმენტს ისახავს მიზნად? 

• გააჩნიათ თუ არა თანამშრომლებს სპეციფიკური ცოდნა და თუ არა, 
ხელმისაწვდომია თუ არა ტრენინგის პროგრამები? 

• არსებობს თუ არა კონსულტანტების დაქირავების პოლიტიკა, მათ შორის 
კვალიფიკაციის, მიუკერძოებლობისა და ეთიკის ნორმების 
გათვალისწინებით? 

 
 
4. თანამშრომლობა შეფასების კუთხით და შესაძლებლობების განვითარება 
 
• რამდენად ჩართულები არიან ბენეფიციარები შეფასების პროცესში? 
• რამდენად იყენებს სააგენტო ადგილობრივ შემფასებლებს და, როცა ეს 



შეუძლებელია, შემფასებლებს პარტნიორი ქვეყნებიდან? 
• ერთვება თუ არა სააგენტო შეფასებაში, რომელსაც პარტნიორი 

ხელმძღვანელობს? 
• უჭერს თუ არა მხარს შეფასების განყოფილება ტრენინგისა და 

შესაძლებლობების განვითარების პროგრამებს პარტიორ ქვეყნებში? 
 
 
 
 
 

როგორ აღიქვამენ პარტნიორები/ბენეფიციარები/ადგილობრივი 
არასამთავრობო ორგანიზაციები შეფასების პროცესებსა და 
მასალებს, რომელსაც სააგენტო/ქვეყანა ავრცელებს - 
ხარისხის, დამოუკიდებლობის, ობიექტურობის, 
სასარგებლობისა და პარტნიორებზე ორიენტაციის კუთხით? 

 
5. ხარისხი  
 
• როგორ უზრუნველყოფს შეფასების უწყება შეფასების ხარისხს 

(ანგარიშებისა და პროცესის ჩათვლით)? 
• აქვს თუ არა სააგენტოს შეფასების ჩატარების სახელმძღვანელო 

პრინციპები და იყენებენ თუ არა ამ პრინციპებს შესაბამისი 
დაინტერესებული მხარეები? 

• შეიმუშავა/მიიღო თუ არა სააგენტომ სტანდარტები შეფასების 
ანგარიშების ხარისხის შეფასებისა და გაუმჯობესების მიზნით? 

 
როგორ აღიქმება შეფასების მასალების/პროცესის ხარისხი სააგენტოს 

შიგნით? 
 

6. დაგეგმვა, კოორდინაცია და ჰარმონიზაცია 
 
• აქვს თუ არა სააგენტოს შეფასების მრავალწლიანი გეგმა, რომელშიც 

მომავალი შეფასებების განრიგია მოცემულია? 
• როგორ მუშავდება შეფასების გეგმა? სააგენტოს შიგნით ვინ განსაზღვრავს 

პრიორიტეტებს და როგორ? 
• DAC წევრებს შორის, სადაც საზღვარგარეთ განვითარების დახმარებაზე 

პასუხისმგებლობა გადანაწილებულია ორ ან მეტ სააგენტოს შორის, 
შეფასების ფუნქცია როგორ არის ორგანიზებული? 

• შეფასების უწყება ახდენს თუ არა შეფასების აქტივობების სხვა 



დონორებთან კოორდინირებას? 
• როგორ ხდება შეფასების საველე აქტივობების კოორდინაცია? შეფასების 

უფლებამოსილება ცენტრალიზებულია თუ დეცენტრალიზებული? 
• ერთვება თუ არა შეფასების უწყება ერთობლივ/მრავალი დონორის მიერ 

ჩატარებულ შეფასებებში? 
 
 
• იყენებს თუ არა შეფასების უწყება/დახმარების სააგენტო სხვა დონორი 

ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ შეფასებით ინფორმაციას? 
• რა მეთოდებით აფასებს სააგენტო მრავალმხრივ ორგანიზაციებში მისი 

წვლილის ეფექტურობას? რამდენად არის ის დამოკიდებული 
მრავალმხრივი სააგენტოების შეფასების სისტემებზე? 

 
7. გავრცელება, უკუკავშირი, ცოდნის მართვა და სწავლება 
 
• როგორ ხდება შეფასების მიგნებების გავრცელება? ანგარიშების გარდა, 

კომუნიკაციის რა საშუალებები გამოიყენება? (პრეს რელიზები, პრეს 
კონფერენციები, აბსტრაქტები, წლიური ანგარიშები, სადაც მიგნებებია 
შეჯამებული?) 

• რა მექანიზმებით მიეწოდება შეფასების შედეგები პოლიტიკის 
შემქმნელებს, განმხორციელებლებსა და საზოგადოებას? 

• რა მექანიზმები უზრუნველყოფს შეფასების შედეგად მიღებული ცოდნის 
ხელმისაწვდომობას თანამშრომლებისა და შესაბამისი დაინტერესებული 
მხარეებისთვის?  

 
 

è განიხილავენ თუ არა სააგენტოს თანამშრომლები შეფასებას 
“სწავლების შესაძლებლობად”? 

 
8. შეფასების გამოყენება 
 
• დახმარების სააგენტოს შიგნით და გარეთ, ვინ არის შეფასების მთავარი 

მომხმარებელი? 
• პასუხობს თუ არა შეფასება პარლამენტის, აუდიტის ოფისის, მთავრობისა 

და საზოგადოების ინფორმაციულ საჭიროებებს? 
• რა მექანიზმები უზრუნველყოფს შეფასების მიგნებებისა და 

რეკომენდაციების შესრულებას? 
 
 



• განვითარების სააგენტო/სამინისტრო როგორ უწყობს ხელს შესაბამისი 
დაინტერესებული მხარეების მიერ მიგნებების გაზიარებას?  

• უზრუნველყოფილია თუ არა კავშირები გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესებთან, რათა შეფასება პოლიტიკის ფორმულირების დროს იყოს 
გამოყენებული? 

• არსებობს თუ არა ახალი მაგალითები, როდესაც მნიშვნელოვანი 
აქტივობა და პოლიტიკა შეფასების მიგნებებისა და რეკომენდაციების 
საფუძველზე შეიცვალა?  

• არის თუ არა მაგალითები იმისა, თუ როგორ გამოიყენება შეფასება 
ანგარიშვალდებულების მექანიზმად?  

 
 

è რა  წარმოდგენა აქვთ შეფასებაში არმონაწილე აქტორებს 
(განმხორციელებელ და პოლიტიკის დეპარტამენტებს, ფილიალებს და 
ა.შ.) შეფასების სარგებლიანობისა და გავლენის შესახებ? 



ნაწილი IV 
 
DAC შეფასების ხარისხის სტანდარტები 
 
შესავალი 
 
განვითარების შეფასების DAC ხარისხის სტანდარტები იმ ძირითად 
მიმართულებებს განსაზღვრავს, რომელიც განვითარების შეფასების ხარისხიანი 
პროცესისა და შედეგისათვის არის საჭირო. ეს სტანდარტები შეფასების 
მენეჯერებისა და პრაქტიკოსებისათვის არის განკუთვნილი. ეს სტანდარტები 
სავალდებულო არ არის, მაგრამ კარგი პრაქტიკის ერთგვარი მაგალითია. ისინი, 
ძირითადად,    DAC  წევრებისათვის შემუშავდა, მაგრამ ყველა დანარჩენ 
პარტნიორსაც შეუძლია მათი გამოყენება.  
 
სტანდარტები მიზნად ხარისხის გაუმჯობესებას და განვითარების შედეგების 
გაუმჯობესებაში შეფასების წვლილის გაძლიერებას ისახავს. კერძოდ, 
სტანდარტების მიზანია: 
 
• განვითარების შეფასების პროცესებისა და შედეგების ხარისხის 

გაუმჯობესება 
• სხვადასხვა ქვეყნებს შორის შეფასებების შედარების ხელის შეწყობა 
• ერთობლი შეფასებების ირგვლივ პარტნიორობისა და თანამშრომლობის 

მხარდაჭერა და  
• განვითარების პარტნიორების მიერ ერთმანეთის შეფასებებების მიგნებების 

გამოყენების ზრდა  
 
სტადარტები მხარს უშერს შეფასებებს, რომელიც განვითარების დახმარების 
შეფასების  DAC პრინციპებს (1991) შეესაბამება, მათ შორის: მიუკერძოებლობის, 
დამოუკიდებლობის, სანდოობისა და სასარგებლობის პრინციპებს და ამ 
პრინციპებთან ერთად უნდა განვიხილოთ. პრინციპები ყურადღებას 
მენეჯმენტსა და შეფასების სისტემების ინსტიტუციონალურ მოწყობაზე 
ამახვილებს და ის ძირითადი ნიშნულია, რომლის მიხედვით OECD DAC 
წევრები DAC გარეშე რეფერირების დროს ფასდება. ამის საპირისპიროდ, 
სტანდარტები შეფასების პროცესებისა და შედეგებისთვის გამოიყენება. 
სტანდარტები შეიძლება შეფასების პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე და სხვადასხვა 
გზით გამოვიყენოთ, მათ შორის შეფასების ხარისხის განსაზღვრის, პრაქტიკის 
გაუმჯობესების, შეფასების ტრენინგის გაძლიერებისა და ჰარმონიზაციის 
მიზნით ან როგორც მასალა შეფასების სახელმძღვანელო პრინციპების ან 
პოლიტიკის დოკუმენტების შედგენის დროს.  
 
სტანდარტები გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ და ადგილობრივ და ეროვნულ 
კონტექსტს, ასევე თითოეული შეფასების მიზნებს უნდა  
 
 



მივუსადაგოთ. სტანდარტები შეფასების სახელმძღვანელო არ არის და 
სხვადასხვა ტიპის შეფასებებს, მეთოდოლოგიებსა და მიდგომების არ ცვლის. 
უფრო მეტიც, ეს სტანდარტები შეფასების ხარისხის სხვა სტანდარტების და 
შესაბამისი ტექსტების გამოყენებას არ გამორიცხავს, როგორიცაა სხვადასხვა 
სააგენტოების, შემფასებლების პროფესიული ასოციაციებისა და ქსელების მიერ 
შემუშავებული დოკუმენტები.  
 
სტანდარტები ტიპური შეფასების პროცესის მსგავსად არის დალაგებული: 
მიზნის განსაზღვრა, დაგეგმვა, დიზაინი, განხორციელება, ანგარიშგება და 
შეფასების შედეგების მიხედვით სწავლება და მათი გამოყენება. სტანდარტები 
ზოგადი მიმოხილვით იწყება, რომელიც შეფასების სრული პროცესის 
განმავლობაში მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ.  
 

 
 
 



1 ზოგადი მიმოხილვა 
 
1.1 განვითარების შეფასება 
 

განვითარების შეფასება არის განვითარების მიმდინარე ან დასრულებული  
ინტერვენციის, მისი დიზაინის, განხორციელებისა და შედეგების 
სისტემური და ობიექტური შეფასება. განვითარების კონტექსში შეფასება 
გულისხმობს პროცესს, რომელიც განვითარების ინტერვენციის 
მნიშვნელობას ან ფასეულობას განსაზღვრავს.  

 
განვითარების შეფასებისას ქვემოთ მოცემული ზოგადი პოსტულატები 
მთელი პროცესის განმავლობაში უნდა გავითვალისწინოთ.  

 
1.2 თავისუფალი და ღია შეფასების პროცესი 
 

შეფასების პროცესი, მისი სანდოობის უზრუნველყოფის მიზნით, არის 
გამჭვირვალე და დამოუკიდებელი პროგრამის მენეჯმენტისა და 
პოლიტიკისგან.  

 
1.3 შეფასების ეთიკა 
 

შეფასება შესაბამისი პროფესიული და ეთიკური სახელმძღვანელო 
პრინციპებისა და ინდვიდუალური შემფასებლებისათვის ეთიკის 
კოდექსის შესაბამისად ტარდება, პატიოსნების დაცვით. დაქირავებული 
შემფასებლები და მენეჯერები პატივს სცემენ ადამიანის უფლებებს და 
დაინტერესებული მხარეების კულტურულ, რელიგიური 
შეხედულებებისა და პრაქტიკის სხვაობებს.  

 
შემფასებლები ითვალისწინებენ გენდერულ როლებს, ეთნიკურ 
წარმომავლობას, შესაძლებლობას, სქესს, სექსუალურ ორიენტაციას, ენას 
და სხვა განსხვავებებს შეფასებების დიზაინისა და განხროციელების 
დროს.   



1.4 პარტნიორული მიდგომა 
 

განვითარებაზე საკუთრების განცდის გაზრდის და შედეგებზე ორმხრივი 
პასუხისმგებლობის განვითარების მიზნით, განვითარების შეფასებისადმი 
პარტნიორული მიდგომა რეგულარულად პროცესის ადრეულ ეტაპზე 
არის გათვალისწინებული. პარტნიორობის ცნება გულიხმობს 
ინკლუზიურ პროცესს, რომელშიც სხვადასხვა დაინტერესებული 
მხარეებია ჩართული (მთავრობა, პარლამენტი, სამოქალაქო საზოგადოება, 
ბენეფიციარები და საერთაშორისო პარტნიორები).  

 
1.5 კოორდინაცია 
 

განვითარების შეფასების კოორდინაციის გაუმჯობესების და ქვეყნების 
სისტემების გაძლიერების მიზნით, შეფასების პროცესი შეფასების 
ეროვნულ და ადგილობრივ გეგმებს, აქტივობებსა და პოლიტიკებს 
ითვალისწინებს.  

 
1.6 შესაძლებლობის განვითარება 
 

შეფასების პროცესის პოზიტიური ეფექტი განვითარების პარტნიორების 
შეფასებით შესაძლებლობებზე მაქსიმალურად აისახება. მაგალითად, 
შეფასებამ შესაძლოა, ხელი შეუწყოს შესაძლებლობის განვითარებას 
შეფასების ცოდნისა და უნარების გაუმჯობესების, შეფასების მენეჯმენტის 
გაძლიერების, შეფასების მიგნებებზე მოთხოვნის და მათი გამოყენების 
წახალისების და ანგარიშვალდებულებისა და სწავლების გარემოს 
მხარდაჭერის გზით.  

 
1.7 ხარისხის კონტროლი 
 

ხარისხის კონტროლი შეფასების მთელი პროცესის განმავლობაში 
მიმდინარეობს. შეფასების არსისა და კომპლექსურობის მიხედვით, 
ხარისხზე კონტროლი შიდა და/ან გარე მექანიზმების საშუალებით 
მიმდინარეობს - მაგალითად, გარეშე რეფერირების გზით, მრჩეველთა 
პანელის მიერ.  

 
 
 
 
 
 



2  მიზანი, დაგეგმვა და დიზაინი 
 
2.1 შეფასების დასაბუთება და მიზანი 
 

შეფასების დასაბუთება, მიზანი და სავარაუდო გამოყენება მკაფიოდ არის 
ჩამოყალიბებული და მოიცავს შემდეგ ასპექტებს: რატომ ტარდება 
შეფასება დროის ამ კონკრეტულ მომენტში, რატომ და ვისთვის ტარდება 
ის, და როგორ იქნება შეფასება გამოყენებული სწავლებისა და/ან 
ანგარიშვალდებულებისათვის.  

 
მაგალითისთვის, შეფასების ზოგადი მიზანი შეიძლება იყოს: 

 
• განვითარების პოლიტიკის, პროცედურისა ან მეთოდის 

გაუმჯობესებაში წვლილის შეტანა 
• პროექტის ან პროგრამის გაგრძელება/შეწყვეტის შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღება 
• დახარჯული საზოგადოებრივი თანხებისა და განვითარების 

შედეგების შესახებ დაინტერესებული მხარეებისა და გადასახადების 
გადამხდელთა ინფორმირება  

 
2.2 შეფასების სპეციფიკური მიზნები 
 

შეფასების სპეციფიკური მიზნები აღწერს, კონკრეტულად, რას ისახავს 
მიზნად შეფასება, მაგალითად:  

 
• შედეგების (მყისიერი შედეგი, შედეგი და გავლენა) დადგენა და 

განვითარების კონკრეტული ინტერვენციის ეფექტურობის, 
ეფექტიანობის, შესაბამისობის და მდგრადობის შეფასება 

• განვითარების კონკრეტული ინტერვენციის შესახებ მიგნებების, 
დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება სამომავლო 
დიზაინისა და განხორციელების გაუმჯობესების მიზნით 

 
2.3 შეფასების საგანი და არსი 
 

განვითარების ინტერვენცია (შეფასების საგანი) მკაფიოდ არის 
განსაზღვრული, მათ შორის - აღწერილია ინტერვენციის ლოგიკა ან 
თეორია. შეფასების არსი განსაზღვრავს დროის პერიოდს, დახარჯულ 
თანხებს, გეოგრაფიულ რეგიონს, სამიზნე ჯგუფებს, ორგანიზაციულ 
მოწყობას, განხორციელების გეგმას, პოლიტიკურ და ინსტიტუციონალურ 
კონტექსტს და სხვა ასპექტებს, რაც შეფასებამ უნდა მოიცვას. 
გამოკვეთილია განვითარების ინტერვენციის დაგეგმილ და რეალურ 
განხორციელებას შორის არსებული სხვაობები.

 
 



2.4 შეფასების შესაძლებლობა 
 

ფასდება შეფასების ჩატარების შესაძლებლობა, კერძოდ, უნდა 
განისაზვროს, ადექვატურად არის თუ არა განსაზღვრული განვითარების 
ინტერვენცია და შესაძლებელია თუ არა მისი შედეგების შემოწმება და 
არის თუ არა შეფასება საუკეთესი მეთოდი პოლიტიკის შემქმნელებისა და 
დაინტერესებული მხარეების კითხვებზე პასუხის გასაცემად.  

 
2.5 დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა 
 

შესაბამისი დაინტერესებული მხარეები შეფასების პროცესის ადრეული 
ეტაპიდანვე არიან ჩართულნი და აქვთ შესაძლებლობა, წვლილი შეიტანონ 
შეფასების დიზაინში, მათ შორის, რა საკითხებზე უნდა გამახვილდეს 
ყურადღება და შეფასების რა კითხვებს უნდა გაეცეს პასუხი.  

 
2.6 ერთობლილი შეფასებების ჩატარების შესაძლებლობის სისტემატური 
განხილვა 
 

ჰარმონიზაციის და შრომის ეფექტური დანაწილების 
უზრუნველყოფისათვის, დონორთა სააგენტოებმა და პარტნიორმა 
ქვეყნებმა სისტემატურად უნდა განიხილონ ერთობლივი შეფასებების 
ჩატარების შესაძლებლობა, რომელსაც ერთზე მეტი სააგენტო და/ან 
პარტნიორი ქვეყანა ერთად ჩაატარებს.  

 
ერთობლივი შეფასებები პასუხობს როგორც საერთო ინტერესებიდან 
გამომდინარე კითხვებს, ასევე ინდივიდუალური პარტნიორებისთვის 
საინტერესო კონკრეტულ კითხვებს.  

 
2.7 შეფასების კითხვები 
 

შეფასების მიზნები შესაბამის და კონკრეტულ შეფასებით კითხვებში 
გამოიხატება. შეფასების კითხვები პროცესის საწყის ეტაპზე მუშავდება და 
მეთოდოლოგიის შემუშავებაზე აისახება. შეფასების კითხვები ასევე 
ფარავს მომიჯნავე საკითხებს, როგორიცაა გენდერი, გარემოს დაცვა და 
ადამიანის უფლებები.  
 

2.8 შეფასების კრიტერიუმების შერჩევა და გამოყენება 
 

შეფასება განვითარების დახმარების შეფასების  DAC კრიტერიუმებს 
იყენებს, როგორიცაა: შესაბამისობა, ეფექტიანობა, ეფექტურობა, გავლენა 
და მდგრადობა. ამ და სხვა დამატებითი კრიტერიუმების გამოყენება 
შეფასების კითხვებსა და მიზნებზეა დამოკიდებული. თუ რომელიმე 



კრიტერიუმი გამოყენებული არ არის და/ან დამატებითი კრიტერიუმია 
გამოყენებული, ეს შეფასების ანგარიშში არის ახსნილი. ყველა 
გამოყენებული კრიტერიუმი მკაფიოდ არის განმარტებული.  

 
2.9 მიდგომის შერჩევა და მეთოდოლოგია 
 

შეფასების მიზანი, არსი და კითხვები განსაზღვრავს თითოეული 
შეფასებისთვის ყველაზე შესაფერის მიდგომასა და მეთოდოლოგიას. 
შეფასების მიდგომის შესარჩევად შეიძლება, საწყისი ანგარიში 
გამოვიყენოთ.  

 
მეთოდოლოგია შეფასების მიდგომის მიხედვით განისაზღვრება. 
მეთოდოლოგია მოიცავს შეფასების დიზაინისა და მონაცემთა 
შეგროვებისა და ანალიზის პროცესის დეტალებსა და დასაბუთებას. 
შერჩეული მეთოდოლოგია შეფასების კითხვებს სანდო მტკიცებულებების 
გამოყენებით პასუხობს. შედეგების განსხვავებულ დონეებს შორის მკაფიო 
გამიჯვნა არსებობს (ჩარევის ლოგიკა შეიცავს მიზნების იერარქიას: 
შენატანი, მყისიერი შედეგი, შედეგი და გავლენა).  
 
მიზნების შესრულების ინდიკატორების გაზომვა ზოგადად მიღებული 
კრიტერიუმების მიხედვით ხდება, როგორიცაა, მაგალითად, SMART 
(კონკრეტული, გაზომვადი, მიღწევადი, რეალისტური და დროული). 
ღარიბი ადამიანების სხვადასხვა ჯგუფებს, მათ შორის, მარგინალიზებულ 
ჯგუფებს შორის არსებული განსხვავებების, ასევე სქესთა შორის 
არსებული განსხვავებების წარმოსაჩენად, მონაცემები დაყოფილი უნდა 
იყოს.  
  

2.10 რესურსები 
 

შეფასებისთვის გამოყოფილი რესურსები არის ადეკვატური, მათ შორის 
მატერიუალური სახსრები, თანამშრომლები და უნარ-ჩვევები, რათა 
შეფასების მიზნები ეფექტურად შესრულდეს.  

 
2.11 მმართველობის და მენეჯმენტის სტრუქტურები 
 

მმართველობის და მენეჯმენტის სტრუქტურები შეფასების კონტექსტს, 
მიზანს, არსსა და ამოცანებს მიესადაგება.  

 
შეფასების მმართველოს სტრუქტურა იცავს სანდოობას, ინკლუზიურობას 
და გამჭვირვალობას. მენეჯმენტი ორგანიზებას უკეთებს შეფასების 
პროცესს და პასუხისმგებელია ყოველდღიურ ადმინისტრირებაზე. 
შეფასების კომპლექსურობასა და მასშტაბიდან გამომდინარე, ეს 



ფუნქციები შეიძლება კომბინირებული ან განცალკევებული იყოს  
 
2.12 მიზნებისა და მოლოდინების აღმწერი დოკუმენტი 
 

დაგეგვა და დიზაინის საბოლოო ფაზა მკაფიო და სრული დოკუმენტის 
შემუშავებაა, რომელსაც “ტეკნიკური დავალება” ეწოდება. ამ დოკუმენტში 
თავმოყრილია შეფასების მიზანი, არსი და ამოცანები; მეთოდოლოგია; 
გამოყოფილი რესურსები და ვადები; ანგარიშგების მოთხოვნები; და 
ნებისმიერი სხვა მოლოდინი შეფასების პროცესსა და საბოლოო 
ანგარიშთან დაკავშირებით. დოკუმენტს შეფასების მენეჯერები და 
შემფასებლები ათანახმებენ. დოკუმენტს შეიძლება ასევე “სამუშაოს არსი” 
ან “შეფასების მანდატი” ეწოდოს. 



3. განხორციელება და ანგარიშგება 
 
 
3.1 შეფასების გუნდი 
 

შეფასების გუნდი გამჭვირვალე და ღია პროცესის მეშვეობით შეირჩევა. 
 
შეფასების გუნდის წევრებს გააჩნიათ შეფასების სხვადასხვა უნარ-ჩვევები 
და თემატური ცოდნა. გათვალისწინებულია გენდერული ბალანსი და 
გუნდის წევრებს შორის არიან პროფესიონალები პარტნიორი ქვეყნებიდან 
და რეგიონებიდან.  

 
 
3.2 დაინტერესებული მხაარეებისგან შემფასებელთა  დამოუკიდებლობა 
 

შემფასებლები განვითარების ინტერვენციისგან დამოუკიდებლები არიან, 
მათ შორის, არ მონაწილეობენ პოლიტიკის, განხორციელებისა და 
მენეჯმენტის ფუნქციაში და ასევე არ არიან ბენეფიციარები. ინტერესთა 
ნებისმიერი პოტენციური კონფლიქტი ღიად და გულახდილად 
განიხილება. შეფასების გუნდი თავისუფლად და ჩარევის გარეშე მუშაობს. 
გუნდი თანამშრომლობს სხვა მხარეებთან და ხელი მიუწვდება ყველა 
შესაბამის ინფორმაციაზე.  

 
3.3 კონსულტაციები და დაინტერესებული მხარეების დაცვა 
 

შეფასების პროცესის დროს იმართება კონსულტაციები ყველა 
დაინტერესებულ მხარესთან, მათ შორის პარტნიორებსა და დონორებთან 
და მათ აქვთ შესაძლებლობა, თავისი წვლილი შეიტანონ. მკაფიოდ არის 
განსაზღვრული დაინტერესებული მხარეების გამოვლენისა და შერჩევის 
კრიტერიუმები.  

 
დაცულია შეფასებაში მონაწილეთა უფლებები და კეთილდღეობა. 
მოთხოვნის ან საჭიროების შემთხვევაში, დაცულია ინფორმაციის 
მომწოდებელი ინდივიდების ანონიმურობა და კონფიდენციალურობა.  

 
3.4 შეფასების განხორციელება გამოყოფილი ვადებისა და ბიუჯეტის  
   ფარგლებში 
 

შეფასება ტარდება და დამკვეთებს შედეგები მიეწოდება დროულად. 
შეფასება ტარდება ეფექტიანად და გამოყოფილი ბიუჯეტის ფარგლებში. 
პირობებისა და გარემოებების ცვლილებები აღნუსხულია და ვადებისა და 
ბიუჯეტის ცვლილებები ახსნილი, განხილული და შეთანხმებული 
შესაბამის მხარეებს შორის. 



3.5 შეფასების ანგარიში 
 

მიზნობრივი აუდენციისთვის შეფასების ანგარიში გასაგებია და ანგარიშის 
ფორმა შეფასების მიზნებს შეესაბამება.  

 
   ანგარიში შემდეგ ასპექტებს და საკითხებს მოიცავს: 

 
3.6 შეჯამების მკაფიოობა და წარმომადგენლობითობა 
 

შეფასების წერილობითი ანგარიში შეიცავს მოკლე შეჯამებას. შეჯამება 
გვთავაზობს ანგარიშის მიმოხილვას და ხაზს უსვამს მთავარ მიგნებებს, 
დასკვნებს, რეკომენდაციებსა და ძირითად გაკვეთილებს.  

 
3.7 განვითარების ინტერვენციის კონტექსტი 
 

შეფასების ანგარიში განვითარების ინტერვენციის კონტექსტს აღწერს, 
კერძოდ:  

 
• პოლიტიკური კონტექსტი, განვითარების სააგენტოს და 

პარტნიორის პოლიტიკა, მიზნები და სტრატეგიები 
• განვითარების კონტექსტი, მათ შორის სოციო-ეკონომიკური, 

პოლიტიკური და კულტურული ფაქტორები 
• ინსტიტუციუონალური კონტექსტი და დაინტერესებული 

მხარეების ჩართულობა. 
 

შეფასება გამოყოფს და აფასებს კონტექსტის გავლენას განვითარების 
ინტერვენციის წარმატებაზე.  

 
3.8 ინტერვენციის ლოგიკა 
 

შეფასების ანგარიში აღწერს და აფასებს ინტერვენციის ლოგიკას ან 
თეორიას, მათ შორის წინასწარ ვარაუდებს და ფაქტორებს, რომელიც 
ინტერვენციის წარმატებაზე მოქმედებს.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



3.9 ინფორმაციის წყაროების სანდოობა 
 

შეფასების ანგარიში საკმარისად დეტალურად აღწერს ინფორმაციის 
წყაროებს (დოკუმენტებს, რესპონდენტებს, ადმინისტრაციულ მონაცემებს, 
ლიტერატურას და ა.შ), რათა შესაძლებელი იყოს ინფორმაციის 
ადეკვატურობის შეფასება. შეფასების ანგარიშში ახსნილია ნებისმიერი 
მაგალითების ან პრაქტიკული შემთხვევების შერჩევა. ასევე ახსნილია 
ნიმუშების რეპრეზენტატულობის შეზღუდვები.  

 
შეფასება ინფორმაციის წყაროების სანდოობას ადარებს და კრიტიკულად 
აფასებს მონაცემების ვალიდურობასა და სანდოობას.  

 
ანგარიშში მოცემულია რესპონტენტების და ინფორმაციის სხვა წყაროების 
სრული სია - თუ ეს კონფლიქტში არ მოდის მონაწილეთა პირადი 
ცხოვრების უფლებასა და კონფიდენციალურობასთან.   

 
3.10 გამოყენებული მეთოდოლოგიის ახსნა 
 

შეფასების ანგარიშის აღწერს და ხსნის შეფასების მეთოდოლოგიას და მის 
გამოყენებას. შედეგებისა და გავლენების შეფასებისას, მათი კავშირი და/ან 
წვლილი რეზულტატების მიღწევაში ახსნილია. ანგარიში ახსენებს 
ნებიმისიერ შეზღუდვას, რომელსაც გუნდი წააწყდა და როგორ იმოქმედა 
ამან შეფასებაზე, მათ შორის, შეფასების დამოუკიდებლობასა და 
მიუკერძოებლობაზე. დეტალურად არის აღწერილი მონაცემთა 
შეგროვებისა და ანალიზის ტექნიკა. მიღებული გადაწყვეტილებები 
დასაბუთებულია, ხოლო შეზღუდვები და ნაკლოვანებები - ახსნილი.  

 
3.11 ანალიზის სიცხადე 
 

ანგარიშში ცალ-ცალკე არის მოცემული მიგნებები, დასკვნები, 
რეკომენდაციები და გაკვეთლები და მათ შორის მკაფიო ლოგიკური 
განსხვავებებია.  

 
მიგნებები ლოგიკურად გამომიდინარეობს მონაცემთა ანალიზიდან და 
დასკვნებს მტკიცებულებებით ამყარებს. დასკვნებს მიგნებები და 
მტკიცებულებები უდევს საფუძვლად. რეკომენდაციები და ნებისმიერი 
გაკვეთილები ლოგიკურად გამომდინარებს დასკვნებიდან. ანალიზისას 
გამოყენებული ნებისმიერი დათქმა/ვარაუდი მკაფიოდ არის ახსნილი.  

 
 
 
 
 
 



3.12 პასუხი შეფასების კითხვებზე 
 

შეფასების ანგარიში შეფასების ტეკნიკურ დავალებაში მოცემულ ყველა 
კითხვას პასუხობს. თუ ეს შეუძლებელია, ახსნილია, რატომ. 
თავდაპირველი კითხვები და ასევე მათი ნებისმიერი სახეცვლილება 
ანგარიშში არის წარმოდგენილი, რათა მკითხველმა თავად შეაფასოს, 
საკმარისად გასცა თუ არა პასუხი ამ კითხვებს შეფასების გუნდმა, მათ 
შორის  - მომიჯნავე საკითხებთან დაკავშირებით, და შეასრულა თუ არა 
შეფასების ამოცანები.  

 
3.13 შეფასების შეზღუდვების და ცვლილებების აღიარება  
 

შეფასების ანგარიშში ახსნილია პროცესის, მეთოდოლოგიის ან 
მონაცემების შეზღუდვები და შეფასების ვალიდურობა და სანდოობა. 
ანგარიშში დოკუმენტირებულია თავისუფალი და ღია შეფასებისათვის 
ნებისმიერი ხელისშემშლელი ფაქტორი, რომელსაც შეიძლება მიგნებებზე 
მოეხდინა გავლენა. ახსნილია ნებისმიერი სხვაობა დაგეგმილ და რეალურ 
განხორციელებასა და ანგარიშს შორის.  

 
3.14 შეფასების გუნდის შიგნით არსებული განხსვავებული მოსაზრებების 

აღიარება 
 

შეფასების გუნდის წევრებს საშუალება აქვთ, გაემიჯნონ ნებისმიერ 
კონკრეტულ დასკვნას და რეკომენდაციას, რომელსაც არ ეთანხმებიან. 
გუნდის შიგნით არსებული ნებისმიერი განსხვავებული მოსაზრება 
ანგარიშშია ნახსენები.  

 
3.15 დაინტერესებული მხარეების კომენტარების ჩართვა 
 

შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებს აქვთ შესაძლებლობა, ანგარიშის 
პირველად ვერსიაზე  კომენტარები გამოთქვან. შეფასების საბოლოო 
ანგარიში ამ კომენტარებს და ნებისმიერი მნიშვნელოვან უთანხმოებებს 
ასახავს. იმ ფაქტების შემთხვევაში, რომელთა გადამოწმება შეიძლება, 
შეფასების გუნდი მოიპოვებს ამ ფაქტებს და, საჭიროების შემთხვევაში, 
ანგარიშში შეაქვს ცვლილება. მოსაზრების ან ინტერპრეტაციის 
შემთხვევაში, დაინტერესებული მხარეების კომენტარები ციტატების 
სახით დანართში ან სქოლიოშია მოცემული, თუ ეს მონაწილეთა 
უფლებებსა და კეთილდღეობას არ ეწინააღდეგება.  

 
 
 
 
 
 



4 შემდგომი ნაბიჯები, გამოყენება და სწავლება  
 
 
4.1 შეფასების დროულობა, შესაბამისობა და გამოყენება 
 

შეფასების დიზაინი, შესრულება და ანგარიში შესაბამისი მომხმარებლების 
საჭიროებებს უნდა აკმაყოფილებდეს. დასკვნები, რეკომენდაციები და 
გაკვეთილები მკაფიო, შესაბამისი, მიზნობრივი და შესრულებადია, რათა 
შეფასებამ სწავლებისა და ანგარიშვალდებულების მიზნებს მიაღწიოს. 
შეფასება დროულად ტარდება, რათა შედეგები მაქსიმალურად 
ოპტიმალურად იყოს გამოყენებული. 

 
უზრუნველყოფილია შეფასების ანგარიშის სისტემური გავრცელება, 
შენახვა და მენეჯმენტი, რათა განვითარების ყველა პარტნიორს და 
მიზნობრივ აუდიენციას ადვილად მიუწვდებოდეს ხელი და 
მაქსიმალური გახდეს შეფასების სწავლითი სარგებელი.  

 
4.2 სისტემატური რეაგირება რეკომენდაციებზე 
 

რეკომენდაციებზე სისტემატურად რეაგირებს ის ადამიანი/უწყება, 
რომელსაც ეს რეკომენდაცია ეხება. ეს ასევე მოიცავს ოფიციალურ 
რეაგირებას და შემდგომ ნაბიჯებს მენეჯმენტის მხრიდან. ნებისმიერი 
შეთანხმებული შემდგომი ნაბიჯი მოწმდება, რათა უზრუნველყოფილი 
იყოს ანგარიშვალდებულება მათ შესრულებაზე.   

 
4.3 გავრცელება 
 

შეფასების შედეგები ხელმისაწვდომ ფორმატშია მოცემული და 
სისტემატურად ვრცელდება ორგანიზაციის შიგნით და გარეთ სწავლებისა 
და შემდგომი ნაბიჯების განხორციელების მიზნით და გამჭვირვალობის 
უზრუნველსაყოფად. შეფასების შედეგად გამოვლენილი გაკვეთილების 
ფონზე, ხდება დამატებითი დაინტერესებული მხარეების 
იდენტიფიცირება და შესაბამისი მიგნებების გაზიარება მათი გამოყენების 
მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით.  



ნაწილი V 
 
სახელმძღვანელო დოკუმენტები 
 
 
 

განვითარების შეფასების კონკრეტულ სფეროებში უფრო 
კონკრეტული სახელმძღვანელო პრინციპების საჭიროებაზე 
პასუხის მიზნით და ზემოაღწერილ პრინციპებსა და შეფასების 
გამოცდილებაზე დაყრდნობით, შეფასების პოლიტიკის და 
პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად რიგი დოკუმენტები შემუშავდა. 
ზოგიერთი ამ დოკუმენტთაგანი ქვემოთ არის წარმოდგენილი  

 
მშვიდობის მშენებლობისა და კონფლიქტის პრევენციის შეფასების 
სახელმღვანელო პრინციპები: სამუშაო ვერსია  
 (OECD, 2008) 
 
ამ დოკუმენტში თავმოყრილია კონფლიქტის 
პრევენციისა და მშვიდობის მშენებლობის 
აქტივობების შეფასების გამოწვევები და 
საუკეთესო პრაქტიკა.  
 
დახმარების რესურსების, დროის და ენერგიის 
სულ უფრო მზარდი ნაწილი კონფლიქტის 
პრევენციასა და მშვიდობის მშენებლობას 
ეთმობა. შესაბამისად, იზრდება ინტერესი, 
გავიგოთ, რა მუშაობს და რა არა და რატომ. ამ 
სახელმძღვანელო პრინციპების მიზანია, პასუხი 
გასცემს ამ კითხვებს და მიმართულება მისცემს 
მათ, ვინც კონფლიქტის პრევენციისა და 
მშვიდობის მშენებლობის პროექტებს, 
პროგრამებსა და პოლიტიკას აფასებს. ეს ხელს 
შეუწყობს სისტემურ სწავლებას, გაზრდის 
ანგარიშვალდებულებას და გააუმჯობესებს 
მშვიდობის მშენებლობის ეფექტიანობას.  
 
დოკუმენტის რამდენიმე მნიშვნელოვანი მესიჯია:  
 
• დონორებმა ხელი უნდა შეუწყონ კონფლიქტის პრევენციისა და 

მშვიდობის მშენებლობის ყველა ღონისძიების სისტემურ, 
მაღალხარისიან შეფასებას - მათ შორის პარტნიორიების (მაგალითად, 
არასამთავრობო ორგანიზაციების) მიერ შესრულებული სამუშაოს 
შემთხვევაშიც  
 



 
• შეფასებებს პროგრამის გაუმჯობესებული დიზაინის საშუალებით უნდა 

შევუწყოთ ხელი 
• მშვიდობის მისაღწევად თანმიმდევრული და კოორდინირებული 

ინტერვენცია და პოლიტიკური სტრატეგიაა საჭირო 
• კონფლიქტის პრეფენციისა და მშვიდობის მშენებლობის ცნებები და 

განმარტებები დაზუსტებას საჭიროებს.  
 
 
სახელმძღვანელო პრინციპები ერთობლიბი შეფასებების მენეჯმენტისათვის 
(OECD, 2006) 
 

ეს პუბლიკაცია შეიცავს პრაქტიკულ ნაბიჯებს 
განვითარების პროგრამების ერთობლივი 
შეფასების მენეჯერებისათვის და ერთობლივი 
შეფასებების ეფექტურობის გაზრდას ისახავს 
მიზნად. მას საფუძვლად დაედო არსებული 
გამოცდილების საფუძვლიანი მიმოხილვა, 
რომელიც წარმოდგენილია პუბლიკაციაში 
“ერთობლივი შეფასებები: უახლესი გამოცდილება, 
გაკვეთილები და ალტერნატივები სამომავლოდ” 
და უფრო ადრინდელ დოკუმენტში ერთობლივი 
მრავალ-დონორიანი შეფასებების 
განხორციელების ეფექტური პრაქტიკები (2000).  

 
ამ პუბლიკაციის მთავარი ფოკუსი 
მონაწილეობითი შეფასება და პროცესში 
დაინტერესებული მხარეების ჩართვის ტექნიკა არ 
არის, არამედ ერთზე მეტი განვითარების 
სააგენტოს მიერ ერთობლივად 
განხორციელებული შეფასებები. მსგავსი 
კოლაბორაციული მიდგომები, იქნება ეს მრავალ 
დონორს შორის, მრავალ პარტნიორს შორის თუ ამ 
ორის კომბინაცია, სულ უფრო მნიშვნელოვანი 
ხდება, ვინაიდან საერთაშორისო საზოგადოება 
განვითარების შედეგებზე ორმხრივ 
პასუხისმგებლობასა და დახმარების მართვაზე 
ერთობლივ მიდგომებს ანიჭებს უპირატესობას.  

 
ერთობლივ შეფასებებს შეუძლია, ყველა პარტნიორს მოუტანოს სარგებელი, 
როგორიცაა:  
 
• პარტნიორებს შორის ორმხრივი სწავლება და შესაძლებლობების 

განვითარება 



 
 
• მონაწილეობის და საკუთრების განცდის განმტკიცება 
• სამუშაო ტვირთის განაწილება 
• მიგნებების ლეგიტიმურობის განმტკიცება 
• შეფასებების ზოგადი რაოდენობის და პარტნიორი ქვეყნებისათვის 

ტრანზაქციის ღირებულების შემცირება   
 

მიუხედავად ამისა, ერთობლივ შეფასებას შეიძლება კონკრეტული 
დანახარჯების ზრდა და გამოწვევები მოჰყვეს და ეს შეიძლება მნიშვნელოვან 
ტვირთად დააწვეს დონორ სააგენტოებს. მაგალითად, სააგენტოებს შორის 
კონსენსუსის მიღწევა და ეფექტური კორდინაციის შენარჩუნება შეიძლება 
დროში გაიწელოს; კომპლექსური ერთობლივი შეფასებების დასრულების 
გადავადებამ შეიძლება, უარყოფითი გავლენა იქონიოს შეფასების 
დროულობასა და რელევანტურობაზე. 
 
შეფასების უკუკავშირი ეფექტური სწავლებისა და ანგარიშგებისათვის  
(OECD, 2001) 
 
ეს პუბლიკაცია გამოყოფს უკუკავშირის სხვადასხვა სისტემებს და 
განსაზღვრავს იმ სფეროებს, რომელიც შეფასების უკუკავშირის 
გაუმჯობესებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. ეს დოკუმენტი ასევე 
განსაზღვრავს შეფასების უკუკავშირის მთავარ პრობლემებსა და გამოწვევებს 
და მათი გადაჭრის გზებს.  
 
მთავარი გამოწვევა შეფასების შედეგების სხვადასხვა აუდიენციებამდე 
მიტანაა - იქნება ეს განვითარების სააგენტოების შიგნით თუ გარეთ. ამიტომ 
უკუკავშირი და შეფასების შედეგების კომუნიკაცია შეფასების ციკლის 
განუყოფელი ნაწილია. ეფექტურ უკუკავშირს წვლილი შეაქვს განვითარების 
პოლიტიკის, პროგრამებისა და პრაქტიკის გაუმჯობესებაში პოლიტიკის 
შემქმნელებისათვის ინფორმირებული გადაწყვეტილების მისაღებად 
შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდების გზით. სააგენტოები მათი ისტორიის, 
სტრუქტურისა და პრიორიტეტების მიხედვით განსხვავდება, რაც ნიშნავს, 
რომ რაღაც ერთი, ყველა სფეროსთვის შესაფერისი მიდგომა არ არსებობს. 
უფრო მეტიც, საჭიროა, უკუკავშირი სხვადასხვა მიზნობრივ აუდიტორიას 
მოვარგოთ. თუმცა, სხვადასხვა დონეზე შეიძლება, გამოვყოთ მოქმედების 
რამდენიმე სფერო.  
 
შეფასების უკუკავშირის გაუმჯობესება რამდენიმე მოქმედებას მოიცავს:  
• ეცადეთ, გაიგოთ, როგორ ხდება სწავლება ორგანიზაციის შიგნით და 

გარეთ და განსაზღვრეთ, სად იბლოკება უკუკავშირი 
 
 
 



• შეაფასეთ, როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს შეფასების უკუკავშირის 
შესაბამისობა და დროულობა და გადადგით შესაბამისი ნაბიჯები 

• შეიმუშავეთ უფრო სტრატეგიული ხედვა, როგორ შეიძლება მოერგოს 
უკუკავშირის მიდგომები სხვადასხვა აუდიტორიის საჭიროებებს 

• ჩადეთ უფრო მეტი ძალისხმევა, რომ პარტნიორი ქვეყნების 
დაინტერესებული მხარეები შეფასების სამუშაოში ჩართოთ, მათ 
შორის - შეფასების გაკვეთილების გაზიარების კუთხით 

• გადადგით ნაბიჯები, რათა გაზარდოთ ორგანიზაციის შიგნით 
სწავლების მოტივაცია (შეფასებებიდან და სხვა წყაროებიდან).  

 
კომპლექსური კრიზისული მდგომარებების დროს ჰუმანიტარული 
დახმარების შეფასების სახელმძღვანელო პრინციპები  
(OECD, 1999) 
 
ეს პუბლიკაცია გამიზნულია მათვის, ვინც ჰუმანიტარული დახმარების 
პროგრამების შეფასებების დაკვეთაში, დიზაინსა და მენეჯმენტშია 
ჩართული.  
 
ისტორიულად, ჰუმანიტარული დახმარება განვითარების დახმარებასთან 
შედარებით, ნაკლებად მკაცრად ფასდებოდა. ჰუმანიტარულ დახმარებაში 
საგარეო დახმარების წვლილის ზრდასთან და მისი კომპლექსურობის 
გააზრებასთან ერთად, გაჩნდა მსგავსი ტიპის დახმარების შეფასებისთვის 
შესაბამისი მეთოდოლოგიების შემუშავების საჭიროება. ეს სახემძღვანელო 
პრინციპები ერთგვარი დამატებაა განვითარების დახმარების შეფასების DAC 
პრინციპების და ხაზს უსვამს შეფასების იმ ასპექტებს, რომლებიც 
ჰუმანიტარული დახმარების სფეროში განსაკუთრებულ ყურადღებას 
საჭიროებას.  
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განვითარების შეფასების OECD DAC ქსელი  
 
განვითარების თანამშრომლობის შეფასება 
 
ძირითადი ნორმებისა და სტანდარტების შეჯამება 
 
მეორე გამოცემა 
 
განვითარების შეფასების DAC ქსელის მისიის მთავარი კომპონენტი 
განვითარების შეფასების საერთაშორისოდ შეთანხმებული ნორმებისა და 
სტანდარტების განვითარებაა. გაზიარებული სტანდარტები მიდგომების 
ჰარმონიზაციას უწყობს ხელს, რაც დახმარების ეფექტურობის პარიზის 
დეკლარაციის ვალდებულებებთან არის თანხვედრაში. ნორმები და 
სტანდარტები გამოცდილებას ეფუძნება და დროთა განმავლობაში იცვლება, 
რათა დახმარების ცვალებად გარემოს მოერგოს. ეს პრინციპები საერთაშორისო 
დონეზე შეთანხმებული ერთგვარი საწყისი წერტილია, რომელიც მაღალი 
ხარისხის შეფასების გზით განვითარების შედეგების გაუჯობესებას უწყობს 
ხელს.  
 
ანგარიშში მოცემული ნორმები და სტანდარტები თითოეული შეფასების 
მიზნებს, საგანსა და კონტექსტს ფრთხილად უნდა მივუსადაგოთ. ეს 
შემაჯამებელი დოკუმენტი შეფასების ყოვლისმომცველ სახელმძღვანელოს არ 
წარმოადგენს. მკითხველებს მოვუწოდებთ, სრულ ტექსტებს DAC განვითარების 
შეფასების ქსელის ვებ–გვერდზე გაეცნონ: www.oecd.org/dac/evaluationnetwork.  
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