
 مييقتلا ةسايس
ةينطولا

ةيناملربلا جئاتنلا نيسحت

 نويناملربلا جاتحي امك ،ةلدألا ىلإ ةيؤرلا تاذ ةدايقلا جاتحت
 دعيو .ينطولا مهقايسل بسنألا لخدتلا تايلمع ةفرعم ىلإ

 قيرط ىلع ةيساسأ ةوطخ مييقتلل ةينطو ةسايس عضو
 ذاختال ةمزاللا لئاسولاب تاموكحلاو تاناملربلا حيلست

..ةينطولا ةحلصملا يف بصت ةلدألا ىلع ةمئاق تارارق

 ؟ةينطولا مييقتلا ةسايس يه ام

 مييقتلا تاسراممل اًرايعم ةينطولا مييقتلا ةسايس عضت
 ةلدألا مادختسا ةسايسلا هذه نمضتو .ةلودلا ىوتسم ىلع

 نوناق عورشم وأ ةسايس يأ ميمصت يف ةيعوضوملاو ةقوثوملا
 ةينازيملا دادعإ وأ هريوطت وأ ،حرتقم وأ يلاح ،عيرشت وأ

  .هتعجارم وأ هب ةصاخلا

 تايلمعلاو ةمظنألا عضو لالخ نم ،ةسايسلا هذه يدؤت امك
 ىلإ ،ةلقتسمو ةيعوضوم تامييقت ءارجإل ةمزاللا تاودألاو

 قيبطت لجأ نم ةلءاسملاو يموكحلاو يناملربلا ءادألا نيسحت
 ةيلاعفو ةلص تاذ ةمادتسم جمارب وأ تاعيرشت وأ تاسايس

.ريثأتو ةءافكو

؟ةينطولا مييقتلا ةسايس مدقت اذام
Aيلي ام ىلإ ةينطولا مييقتلا ةسايس فدهت: 

 دانتسا نامضل اهريوطتو ةينطولا مييقتلا ةردق زيزعت  •
ةلدألا ىلإ ةيناملربلاو ةيموكحلا تارارقلا

 ءارجإل ةمزاللا ةيوقلا تايلمعلاو ةمظنألاو تايلآلا عضو معد  •
ةيعوضوم تامييقت

ةيمنتلا جمارب تابلطتم دحأك مييقتلا عضو زيزعت  •

 جماربو ةلاعفلا تاردابملا لوح نييناملربلل ةروشملا ءادسإ  •
  تارارقلا عنص ةيلمع ءارثإل ةيمنتلا

 دصرل ةلصلا تاذ تامولعملاو تانايبلا ىلع لوصحلا نامض •
مئالم وحن ىلع جمانرب وأ ةسايس يأ هققحت يذلا مدقتلا

 قئاقحلا ىلع لضفأ لكشب ةماعلا عالطإل ةلدألا ميدقت •
نينطاوملا بلاطمل ةباجتسالاو ةينطولا

“…we have got a vision: we want to become 
a middle income country by 2020. How do 

we attain this? We need evidence. We need 
evaluation in whatever we are doing -  

every step that we are taking” 
–Hon. Atim Joy Ongom, Parliament of Uganda

 مييقتلا ةسايس هققحت نأ نكمي يذلا ام
: ؟تاموكحلاو تاناملربلل ةينطولا

:يلي ام ةينطولا مييقتلا ةسايس ققحت نأ نكمي

 ةيموكحلاو ةيناملربلا ةلءاسملا يف ةماعلا ةقثلا ءانب
ةينطولا ةيومنتلا لخدتلا تايلمع ةيلاعف بناجب

 لالخ نم ةيلاعف رثكأ لكشب دراوملا صيصخت نامض•
 جئاتنلا قيقحت نود لوحت يتلا قئاوعلاو تاحاجنلا دصر

اهتعجارمو ةوجرملا

 نأشب نيرمثتسملاو نيحناملاو بئارضلا يعفاد ةنأمط •
 مئالم وحن ىلع اهرامثتساو دراوملاب ةقلعتملا ةلءاسملا

ةلاعف جمارب يف

 معدل ةلدألا ىلع مئاقلا ملعتلا ريفوتو راطإ ميدقت •
 دوجو نامضل يندملا عمتجملا اهب موقي يتلا تالخدتلا

ةمءاومو ةيلومش رثكأ جمارب

 ةيمنتلل ةينطولا فادهألا قيقحت يف ةدعاسملا •
 ىلإ ةفاضإلاب ةيلاعفلا نم نكمم ردق ىصقأب ةمادتسملا

ناسنإلا قوقح زيزعتو ةيعامتجالا ةاواسملا قيقحت

 عيجشت فدهب ناملربلل ةسوململا تازاجنإلا حيضوت •
يبعشلا معدلا ىلع لوصحلا

“With the Sustainable Development Goals we 
know that the livelihoods of the people will 

change - their lives will be changed - but this 
can only happen if there is effective evaluation 

by Members of Parliament” –Hon. Thokozani 
Khupe, Parliament of Zimbabwe

“When you talk in Parliament with evidence  
and you show that something is wrong  

people believe in you, people respect you  
and your stature” –Hon. Kabir Hashim,  

Parliament of Sri Lanka



gpf.evaluation@gmail.com

@GPFEval

@eval_gpf

مييقتلل يملاعلا نييناملربلا ىدتنم

globalparliamentarianforum.wordpress.com

Pجاردإ نويناملربلا ديأ 
  ّلك روتسد يف مييقتلا

 جاعلا لحاسو لابين نم
 ةيلمع دانتسا نامضل

.ةلدأ ىلإ تارارقلا عنص

؟ديزملا فرعت نأ ديرت
 كنيب مييقتلل يملاعلا نييناملربلا ىدتنم طبري نأ نكمي

 عفدو ةديرفلا كتاجايتحا معدل نيصتخملا ءاربخلا نيبو
.مكناملرب يف مييقتلا تاسرامم

مويلا انعم لصاوت

 يف نويناملربلا ردصأو
 ناتسزيغريق ةيروهمج

 قلعتي اًعيرشت
.2014 ماع يف مييقتلاب

 لايبن ناملرب نأ ركذيو
 ينطو ناملرب لوأ وه
 ةيلاعف فيضتسي
 ءاجو مييقتلاب قلعتت
 ىدتنم عم نواعتلاب كلذ
 ينطولا نييناملربلا

.ةيمنتلا تاسايسل

؟ملعت له

Tعم ةكارشلاب مييقتلل يملاعلا نييناملربلا ىدتنم دقعُي:


