
مييقتلا ةيلمع مهف
هتفرعم نويناملربلا جاتحي ام

 عيراشمو تاسايسلا نوحرتقت نييناملرب مكتفصب
 مكدعاست نأ نكمي ،اهيلع نوفرشتو تاعيرشتلاو نيناوقلا

 .ربكأ ةءافكب ةوجرملا مكجئاتن قيقحت ىلع مييقتلا ةيلمع
 :يلي ام ىلع مكتدعاسمل ةلدألا مييقتلا ةيلمع رفوت نأ نكميو

اهليدعت وأ تاعيرشتلاو تاسايسلا حرط ريربت •

 امب ةرثؤملا ةينعملا فارطألا فلتخم نم معدلا ىلع لوصحلا •
 نوينفلا ءاربخلا وأ ليومتلا تاهج وأ ةيموكحلا تارازولا اهيف

  .ةديفتسملا تاعومجملا ولثمم وأ

 تقولا يف جماربلاو تاسايسلاو عيراشملا ذيفنت نامض •
 ىلإ اهدانتسال اًرظن ةددحملا جئاتنلاو ةينازيملل اًقفوو ددحملا

.ةقبسم ةلدأ

 جماربلا وأ تاسايسلا هثدحت يذلا ريثأتلا نيب طبرلا  •
.ةبعصلا ةلدألاو قئاقحلاو اهنومدقت يتلا

 هققحت يذلا مظتنملا مدقتلا لوح ريراقت دادعإ •
 .تقولا رورمب مكجماربو مكتاسايس

 ينطولا مكناملرب يف ةديجلا ةمكوحلا تاسرامم سرغ •
.مكتموكحو

 رثكأ لكشب مكب ةصاخلا ةينطولا ةيمنتلا فادهأ قيقحت •
ةيلاعفو ةءافك

؟مييقتلا وه ام
Eميمصتل يعوضوملاو يجهنملا مييقتلا نع ةرابع وه 

 لمشتو .اهجئاتنو اهذيفنتو جماربلاو تاسايسلاو عيراشملا
 لخدتلا ىلع ةبترتملا جئاتنلا ليلحت مييقتلا ةيلمع

.ةعقوتملا ريغو ةعقوتملا جئاتنلاب ةنراقم

 سدحلاب ليلحتلا مييقتلا تاسرامم زواجتتو
 مييقتلا دمتعيو .تانايبلل ةيعوضوملا ريغ تاعجارملاو

 ةلدأ ميدقتل ةيجهنملا تايلمعلاو ةيملعلا لئاسولا ىلع
.ةيعوضوم

 ةديفمو ةقوثوم تامولعم نع مييقتلا رفسُي نأ بجيو
 جئاتنلا قيبطتب نييناملربلل حمست ةلدألا ىلع ةمئاقو

 ةقلعتملا تارارقلا عنص تايلمع ىلع سوردلاو تايصوتلاو
.ةينطولا تاعيرشتلاو تاسايسلاب

“We have come to an understanding that 
monitoring and evaluation is a key factor in any 
country’s development, especially if you are to 

see results for the people you represent”  
–Hon. Raphael Chegeni, Parliament of Tanzania

؟جماربلاو تاسايسلا مييقت متي اذامل
 يساسألا اهلكش يف جماربلاو تاسايسلا مييقت ةيلمع يدؤت

 حيضوت ىلع دعاستو ذيفنتلاو ميمصتلا نيسحت ىلإ
 ةمكوحلل ةادأك عساو قاطن ىلع مييقتلا مدختسيو .رثألا

 ةيموكحلا تاقايسلا يف هقيبطتو همارتحا دادزيو ةلاعفلا
 ةرود نم اًءزج مييقتلا لثمي نأ بجيو .ةينطولا ةيناملربلاو

 نمضي امب اهنيسحتو جماربلا وأ تاسايسلا طيطختل ةرمتسم
..ىوقأ ةلدأ ىلع يلبقتسملا طيطختلا موقي نأ
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“I think it’s very important to have a system that 
give exactly the right metrics, the right measures 
and makes people know exactly what is going 
on” –Hon. Rachid Benmokhtar Benabdellah, 
Parliament of Morocco



gpf.evaluation@gmail.com

@GPFEval

@eval_gpf

 مييقتلل يملاعلا نييناملربلا ىدتنم

globalparliamentarianforum.wordpress.com

ءدبلا لبق
 ةسايس حارتقا لبق بغرت

 جمانرب وأ نوناق عورشم وأ ام
 فرعت نأ ناملربلا ىلع

 قيقحت يف هتيلاعف ىدم
 نأ نكمي .ةينطولا حلاصملا

 اذه يف مييقتلا كدعاسي
 تامييقتلا“ ءارجإ متي ثيح

 لحارملا يف ”ةينيوكتلا
 تاسايسلا ةغايص نم ىلوألا

 يف كلذكو ،جماربلا وأ
 هذهف .ذيفنتلا ةلحرم علطم

 تاهيجوت يطعت تامييقتلا
 فادهألا قيقحت ةيفيك لوح
.لضفألا وحنلا ىلع ةوجرملا

Eتاسايسلا مييقت 
ةيلاحلا جماربلاو

 تاسايسلا ىدحإ نوكت امدنعو
 ،لعفلاب ةمئاق جماربلا وأ
 مييقتلا» دعاسي نأ نكمي

 ىدم حيضوت ىلع «يعيمجتلا
 .ةوجرملا جئاتنلا اهقيقحت

 عونلا اذه دعاسي نأ نكميو
 سايق ىلع مييقتلا نم

 ةطسوتمو ةريصق تاريثأتلا
 فارطألا ىلع لجألا ةليوطو
 وأ ةسايسلا نم ةديفتسملا
 يأ ىلإ ةفاضإلاب جمانربلا
.ةدوصقم ريغ راثآ وأ بقاوع

 ؟ديزملا فرعت نأ ديرت
 كنيب مييقتلل يملاعلا نييناملربلا ىدتنم طبري نأ نكمي
 عفدو ةديرفلا كتاجايتحا معدل نيصتخملا ءاربخلا نيبو

.مكناملرب ي– مييقتلا تاسرامم

 مويلا انعم لصاوت

Tعم ةكارشلاب مييقتلل يملاعلا نييناملربلا ىدتنم دقعُي::


