
							 						 									  	
	
						

من أجل التقییم" حملة "برلمانیون  
دامھواستخرتقاء بالطلب على التقییم ن عن التقییم بغرض اإلویقصص البرلمان  

 
 

 ,المحترمات والنائبات المحترمین أعزائي النواب
 
برلمان العالمي للعام الدولى للتقییم والذى تم عقده فى  الحدث التاریخى صاحب عقد الذي الكبیر النجاح طارإ في

 أكثر التقییم ثقافة تعزیز في البرلمانیین دور أصبح ،)GPFE( للتقییم العالمي البرلمانیین منتدى وإطالق نیبال مملكة
 ً  حكومیین مسؤولینو الوطنیةالتقییم جمعیات وقادة فى  برلمانیون بینھم مندوبا ٤٥٠ من أكثر قام .وأھمیة وضوحا
 الحدث ھذا المانحة وأخرین بحضور والجھات الخاص والقطاع الدولیة والمنظمات المتحدة األمم وكاالت وممثلي
 .نیبال  برلمان في الھام التاریخي

 
ً مبدأ "لن یبقى أحدا  تكفل لألھداف االنمائیة المستدامة ٢٠٣٠أجندة  وحیث أن -٢٠١٦ العالمیة التقییم أجندةو" متروكا
 GPFE" التقییم أجل من برلمانیون" حملة بدأت ، للتقییم الدعوة مجال في الجھود مضاعفة إلى الحاجة توضح ٢٠٢٠
ً اتمواألھداف االنمائیة المستدامة  أجندة سیاق في التقییم لدعم ومساندة العالم أنحاء جمیع من البرلمانیین دعوة  مع شیا
فى مجال النوع  اإلنصاف أھمیة على الضوء تسلیطلأیضا  الحملةتھدف ھذه . ٢٠٢٠-٢٠١٦ التقییم العالمیة دةجناأل
تنشر  قصیرة فیدیومقاطع  ونشر توثیقل الحملة تھدفوكما . جتماعى فى التقییمالنوع اإلقضایا وتضمین  جتماعىاإل
 من أرشیف وإنشاء للتقییم مواتیة بیئة لتعزیز البرلمانیین منالھامة  الرئیسیة الرسائل تحمل بعضو واسع نطاق على

 . يمنھ مجتمع التقییم على المستوى العالمیستفید  المشتركة المعرفة
 

ً ھام مصدراً / برلمانیة يكبرلمانتجربتك  تمثل ندعوك  وبناء على ذلك .التقییم أنشطة واستخدام الطلب نوعیة لزیادة ا
 مشكوراً  باالجابة من خاللھتقوم  فیدیو تسجیل مقطع طریق عن الخاصة بك، EvalStoryقصة التقییم لمشاركتنا بـ 

 :التالیة األسئلة على
 

 فى وضع السیاسات القائمة على األدلة فى البلد؟   مفیداً  التقییم كیف كان بلدك، برلمان فيعملك على مدى  .أ
فیما  اتعملیات صناعة القرار دعمعلى التقییم واستخدامھ المساھمة بشكل أفضل فى لطلب ل كیف یمكن  .ب

 یتعلق بالسیاسات القومیة العامة؟
تقییم  كیف یمكن" ، متروكاً "لن یبقى أحد  ٢٠٣٠فى اطار دعوة أجندة األھداف االنمائیة المستدامة  .ت

 یمكناأللیات التى  يھ ماووالمساواة فى النوع؟ اعى عامة فى ضوء االنصاف االجتمالسیاسات ال
 " فى ھذه العملیة؟ متروكاً تحقیق مبدأ "لن یبقى أحد لضمان استخدامھا 

 األكبرجزء المن الموضوعات والقضایا یجب أن تنال  يوأ ؟مستقبل التقییم فى األعوام القادمة ترىكیف  .ث
   ولماذا؟  من وجھة نظرك من االھتمام فى ھذا الصدد

 
حال عدم توفر ذلك  ي. فجودة المادة المسجلةلضمان وذلك لتسجیل الفیدیو ندعوك الستخدام كامیرا فیدیو متخصصة 

. بعد قیامك باستكمال عملیة  الجھاز المحمولأو  يكامیرا الفیدیو الموجودة فى حاسبك األلبیمكنك االستعاضة عنھا 
  Jérôme Gandin السید مع ومشاركة ھذا الملف Dropboxالتسجیل، یرجى تحمیل ھذا الفیدیو على 



							 						 									  	
	

jgandin@universalia.com . السید ، یمكنك التواصل معأو إستفساراتأسئلة  يأ كان لدیكإن Jérôme Gandin .
 Adaالسیدة ، یمكنك التواصل مع GPFEالتقییم"  أجل من برلمانیون" حملة لحصول على مزید من المعلومات عنل

Ocampo aocampo@unicef.org السید أو  Asela Kalugampitiya aselakalugampitiya@yahoo.ie.  
 

لنا فى حدود الثالث رسال التسجیل الرجاء إ .دقائق 5تزید عن  التسجیل یجب أالاالعتبار أن مدة  یرجى األخذ في
  أسابیع القادمة. 

 
نتطلع لمشاھدة الفیدیو الخاص بك . حملة برلمانیون من أجل التقییموالتزامك فى العمل مع  إلھتمامك جزیالً شكراً 

  . الدوليومشاركتھ على المستوى 
 

 ,وتفضلوا بقبول فائق االحترام
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