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كراش
Aنووعدم تاناملربلاو نييناملربلا عيمج 

 ةيوضعلا .ةيمانتملا ةكرحلا هذه ىلإ مامضنالل
.ةيناجم

 نكمي فيك ةفرعمل مويلا انعم لصاوت
 يملاعلا نييناملربلا ىدتنم كدعاسي نأ
 ةقلعتملا كفادهأ قيقحت ىلع مييقتلل

.ةيناملربلا ةسايسلاب

 لاسرإ ىجري ةيهيجوتلا ةنجللا عم لصاوتلل
 ايتيبماغولاك اليسأ ىلإ ةينورتكلإ ةلاسر

 ادأ ىلإ وأ aselakalugampiti ya@yahoo.ie ىلع
.aocampo@unicef.org ىلع وبماكوأ



 نييناملربلا ىدتنم
 :مييقتلل يملاعلا

لداعلا ةيمنتلاو ةديجلا ةمكوحلا لجأ نم نواعتلا



 يملاعلا نييناملربلا ىدتنم وه ام
  ؟مييقتلل

 نييناملرب نم نوكتت ةينواعت ةكرح نحن
 جئاتن نيسحتب مزتلت نييملاع

 ةيلمع معدتو ةيعامتجالا ةلءاسملاو تاسايسلا
 كردنو اذه .ةلدألا ىلع ةمئاقلا تارارقلا ةعانص
 تاناملربلاو تاموكحلا نكمُي دق مييقتلا نأ

 ةءافكب ةينطولا حلاصملا عم لماعتلا نم
 تاسايسلا يعضاو عجشن امك .ةيلاعفو

 اًّيوس لمعلا ىلع مييقتلاب نيصتخملاو
 .ملاعلا لوح مييقتلا تاردق ءانبل

 نيكمت تائيب قلخ يف انفده لثمتيو
 ةفافشلاو ةينطولا مييقتلا تايلمعل
 ءانب لالخ نمو .ةدحوملاو ةيجهنملاو
 معدي ،دييأتلاو ةفرعملا ةكراشمو تاردقلا
 مييقتلل يملاعلا نييناملربلا ىدتنم
 ذيفنتل مهنيكمتب بلاطيو نييناملربلا
 نم يتلاو ةلدألا ىلع ةمئاقلا تاسايسلا
 ةديجلا ةمكوحلا قيقحت ىلع ةدعاسملا اهنأش

.ةيعامتجالا ةاواسملاو ةمادتسملا ةيمنتلاو

؟مييقتلا وه ام
 يعوضوملاو يجهنملا مييقتلا نع ةرابع وه
 جماربلاو تاسايسلاو عيراشملا ميمصتل

 ةيلمع لمشتو .اهجئاتنو اهذيفنتو
 ةبترتملا جئاتنلا ليلحت مييقتلا

 ةعقوتملا جئاتنلاب ةنراقم لخدتلا ىلع
 مييقتلا رفسُي نأ بجيو .ةعقوتملا ريغو

 ىلع ةمئاقو ةديفمو ةقوثوم تامولعم نع
 قيبطتب نييناملربلل حمست ةلدألا

 تايلمع ىلع سوردلاو تايصوتلاو جئاتنلا
 تاسايسلاب ةقلعتملا تارارقلا عنص

.ةينطولا تاعيرشتلاو

 ةمساح ةادأ ةينطولا مييقتلا ةمظنأ دعتو
 ىلع تاموكحلا دعاست ثيح ةلاعفلا ةمكوحلل

 تارارقلا ةعانصو ةينازيملا عضوو طيطختلا
..ةلدألا ىلإ اًدانتسا

“As a Member of Parliament,  
I have to say that evaluation is 

one of the most important tools 
for good decision making” 

–Hon. Pekka Haavisto,  
Parliament of Finland



“Knowing what has happened 
before, we learn from those 

mistakes and we evaluate the 
present-day processes to make 

sure that history does not  
repeat itself”–Hon. Dexter Nduna, 

Parliament of Zimbabwe 

 يملاعلا نييناملربلا ىدتنم ةميق
مييقتلل

Wيملاعلا نييناملربلا ىدتنم رفوي 
 ةيلمع ضوهنل ةديرف ةئيب مييقتلل

 دوجول اًرظن ينطولا ديعصلا ىلع مييقتلا
 راطإ يفو .قطانملاو لودلا فلتخم نم ءاضعأ

 فلتخم عم نواعتلابو زرنترابلافيإ ةردابم
 :ىلع نييناملربلا ىدتنملا دعاسي ،ءاكرشلا

 ةينطولا ةيمنتلا ةيلاعف ةدايز •
لماشلا ومنلاو

 لوح مهفلاو ةفرعملا باستكا •
 هقيبطت ةيفيكو مييقتلا

 عيراشمو تاسايسلا ةغايص ىلع
.تاعيرشتلاو نيناوقلا

 مييقتلل ةينطو ةسايس عضو  •
 يف مييقتلا ريياعم ديدحتل

 ةمظنأ زيزعتو ةموكحلاو ناملربلا
مييقتلا

 دصرلا تاودأ ىلإ لوصولا •
  اًّيملاع ةدمتعملا مييقتلاو

 جيورتل ةمزاللا داوملا ريفوت
 نييناملربلا ءالمزلا نيب مييقتلا

نييموكحلاو

 ققحتي يذلا مدقتلا دصر نيسحت •
 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأب ةنراقم

 فارطأ عم تاكارش ةماقإو راوحلا ليهست •
 تایعمج كلذ يف امب ةيساسأ ةينعم

 يندملا عمتجملا تامظنمو ةینطولا مییقتلا
 نييناملربلا نم ءالمزلاو لیومتلا تاسسؤمو

 نيسحتب نوبلاطي نيذلا نييميلقإلا
مييقتلا تاسرامم

 جيورتلا يف نييناملربلا رود
 مييقتلل

 مييقتلا تاسايس عضو لثمي
 قيقحتل ةيمهأ لودلا يف اهزيزعتو

 .ةلاّعفلا ةيمنتلاو ةديجلا ةمكوحلا

 نم اًرود نويناملربلا بعلي نأ نكميو
 :لالخ

 نامضل ةدوجلا ةيلاع تامييقت بلط •
 ةلءاسملا

 ةينطو ةمظنأو تاسايس ةدايق  •
 مييقتلل

 نيب مييقتلا ةيمهأب يعولا عفر •
ءالمزلا

 ىلع نويناملربلا دعاسي نأ نكمي كلذبو
 ةروصب مييقتلا اهلالخ جردني ةئيب قلخ

 ءارجإ ةجردل ةديجلا ةمكوحلا يف ةريبك
 ةعجارمل نيريدملا وأ تاسايسلا يعضاو

 يئاقلت لكشب مييقتلا تامولعمل ةدياحم
 ليلحت كلذ لمشيو  .تارارقلا عنص لبق

 ديدحتو ،جئاتنلا مييقتل ىؤرلاو تانايبلا
 فدهب مّلعتلا داوم عيمجتو ،تاراكتبالا

..تارارقلا عنص ةيلمعو تاسايسلا نيسحت

“I think evaluation is a powerful 
tool to improve democracy -  
to improve citizen control of 

governments and parliaments. It’s 
a powerful tool against populism. 

I think we must make laws on 
public policies based on evidence. 

It is the way to have better 
government, better policies,  

better laws. So, I believe it is  
the only way we can improve  

our democracy”  
–Hon. Samuel Hoyos Mejia


