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 .U.K" ةصنمـل -,+ظوبأ -

Government Outcomes Lab (GoLab) ". 

]+يب ماظن نمض تاردقلا ءانب – جئاتنلا جهنم PQHمضت :ةثلاثلا ةنودملا
  ددحم -

 IJKس جنوه هCش روتكدلا :فلؤملا

 

 ةمدقم

'& تح"!
'& )Mامتجالا رثألا دوقع ةموظنم " عAضوم لوان>ت ):9لا تانودملا ةلسلس نم 1وألا ةنودملا )

( 

 زكرت ثSح_ ةماعلا ةSعمتجملا تامدخلا معدل "لما]لا ماظنلا جهنم" ةSنعملا تاهجلا '9ب>ت فSك ")9Qظوبأ

'&و ،جئاتنلا fع cdeأ
 ،حمطأ جمانرب قالطإ ةSفSك تح"! ،ةلاح ةسارد لlش تذخأ ):9لاو اهتلت ):9لا ةنودملا )

'& )Mامتجالا رثألا دوقع ةموظنم نمض )Mامتجالا رثألا تادنسل عو"tم لوأ
'& ،)9Qظوبأ )

 يذلاو ،2020 لuvبأ )

zاجهنم لثم
|

اجهنم ل_اقم ،ماظنلا ىوتسم fع 
|

 فورظلا ةSساسح حضوي يذلا رمألا ،عو"tملا ىوتسم fع 

'& عبتملا جهنلا رثؤت ):9لا ةSلحملا
 رثألا دنس مSمصت fع رثأ جهنملا اذه نأ تحضوأ ام� ،عو"tملا ذSفنت )

'& ەذSفنتو )Mامتجالا
 .ةSس�ئر )�اون )

 فوسف ،جئاتنلا_ قلعتملا )9Qظوبأ جهنمل رغصملا جذومنلا وه )Mامتجالا  رثألا تادنسل حمطأ عو"tم نا� اذ�و

'& "زكرأ"
 عسوأ قاطن تاذ ةSجSتا:dسا نمض ،هعضوو )Mامتجالا رثألا تادنس ماظن fع ةنودملا ەذه )

 .اهلامعأ ذSفنتل ةموكحلا هSلإ حمطت ام مامتها روحم اهلعجو جئاتنلا '��مضتل

 فا"!إلا

'& عمتجملا ةSمنت ةرئاد قتاع fع ةلماشلا )Mامتجالا لاملا سأر ةSمنت ةدنجأ ةرادإ ةSلوؤسم عقت
 )9Qظوبأ )

 زكرتو ،قاطنلا ةعساو ةدنجألا ەذه نم ةددحم بناوج زاجنإ نع ةلوؤسم نوكت ثSح اهل ةع_اتلا تاهجلاو

 :ةSس�ئر فادهأ ةثالث fع ةرئادلا



"��عم ىوتسم •
'& درف ل]ل قئال )

 عمتجملا )

 ةكسامتم !أ fع مئاقو لماشو حماس>م عمتجم •

 لوؤسمو طش� عمتجم •

 .ةنيعم جئاتن قيقحت fع حضاو لlش¡ ةرئادلا ةSجSتا:dسا زكرتو

 باحصأ دzدحتل )9Qظوبأ ةطuvخ مسرل ةSلSصفت ثاح_أ ءارج�و ةلصفملا ةلدألا عمج ةرئادلا تضوف دقو

 كلذ fع ءان§و ،ةSلودلا رطألاو تا"!ؤملا نم ددع_ اهتنراقمو ةSس�ئرلا ةSعامتجالا تاAvلوألاو ةحلصملا

اzدحت نو"tع  )20(  ددحت نأ ةرئادلا تعاطتسا
|

اSعامتجا 
|

 ةع_اتلا تاهجلل اهتلاحإ متو  ،تاAvلوأ� اهعضوو 

 .اهتجلاعمل ةAvنسلا لمعلا ططخو تاجSتا:dسالا نم ءزجك  ةرئادلل

 ەذه نم "تاzدحتلا ەذه لح مهيلإ ل�وملا" دzدحتو "اهلح بجوتي ):9لا ةس�ئرلا تاzدحتلا" دصر مت دقو

 fع مئاقلا دقاعتلا نأ_ ضا:dفا fع ءانب تاzدحتلا ەذه ةجلاعمل اهلمع فارطألا ەذه "!ا¬ت ملو .تاهجلا

'&و ،تاzدحتلا ەذه ل]ل لحلا نوكSس - هلاlشأ دحأ )Mامتجالا رثألا دنس نوكz يذلا -  جئاتنلا
 رمألا عقاو )

ا'�dكرت ةرئادلا زكرت
|

ا�dبك 
|

'& ةفداه تا̄ا"! ءانب fع 
 .اهرارمتسا fع ظافحلاو تاعاطقلا فلتخم )

 ك_^شملا لامعألا لودج

'& ةAvلوألا هل )Mامتجا يدحت ل�
ادقعم نوكz ةرامإلا )

|
ا¬لاغو 

|
ا¬كرم" نوكz ام 

|
'³¬²ي اذل ،"

 ءانب جئاتنلا '��سحت )

'µتقz يذلاو ك:dشم لمع لودج fع
 ل_ )·وكحلا عاطقلا dQع طقف س�ل نواعتلا ةحلصملا باحصأ نم )

اضzأ
|

 .دارفألاو ةSعامتجالا تاعاطقلاو صاخلا عاطقلا عم 

 تارغثلاو حلاصملا '��ب قفاوتلا ىدم حيضوت مت هSلع ءان§و ،)fحملا )9¹يبلا ماظنلل لماش طSطخت ءارجإ متو

'& ،ةلمتحملاو ةSلعفلا
 عاطقلاو ،اهل ةع_اتلا تاهجلاو عمتجملا ةSمنت ةرئادو ةSموكحلا رئاودلا فلتخم )

 نم ةعونتم ةعومجم دzدحت نكمأ �dياعم ةسمخ نم ةنوكم ةعومجم fع ءان§و ،ثلاثلا عاطقلاو صاخلا



 تاAvلوألل ةفدهتسملا جئاتنلا '��سحت لجأ نم تاعاطقلا فلتخم '��ب تا̄ا"tلا نع أش²ت ):9لا حلاصملا

 .ةفلتخملا ةSعامتجالا

 تاhاfgلا حاجن لماوع مaأ

 ةماعلا ةlعامتجالا فادaألا jع دانiسالا

 نواعتلا n لماmتلا

 ةفاضملا ةمlقلا

 ةلداsتملا ةدئافلا

 ءالمعلا تاsلطتم jع -vاسأ لmشQ̂H uك̂_لا

 

 زv«عتل جئاتنلا fع ة²Sبملا تادقاعتلا نم ةدافتسالا ةدوجو ىودج فاشكتسال ءا�"tلا ةرئادلا زفحت فوسو

 لlش¡ نواعتلا مهنكمz ال ءا�"tلا نأ ةرئادلا كردت  ،ن¾ل  ، اهساSق نكمz ):9لا راثآلاو حاجنلا قيقحت صرف

 قيقحت fع ة²Sبملا تادقاعتلل نكمz :9مو فSك مهفل مهداشرإل مئالم لمع راطإ مهيدل نا� اذإ الإ لاعف

 .ةمSقلا ةفاضإ جئاتنلا

GH تاlناmمإلاو تاردقلا ءانب
 ماظنلا -

اعم – ةSعامتجالا تامهاسملا ةئيه موقت
|

  &'
'& )9¹يبلا ماظنلا )

 ة²Sبملا تادقاعتلا fع ")Áولا" رود_ )9Qظوبأ )

'& ت'�dمت دقو ، جئاتنلا fع
  ةSمنت ةرئاد اهعضت ):9لا ةحضاولا س�ياقملا fع ءان§و ،رودلا اذهل اهقSقحت )

اعم ةئيهل نكمz عمتجملا
|

ارود بعلت نأ 
|

ازرا_ 
|

 &'
 ءانب بلطتي يذلاو ةددحم ةSعامتجا تاAvلوأ fع '�dك:dلا )

اعم – ةئيهلا موقت ام� ،cdQأ )Mامتجا رثأ قيقحتل تاردقلا
|

'& ةحضاو ةمهم_  
'& معدلاو مSلعتلا )

 فلتخم )

الضف )9¹يبلا ماظنلا ءاحنأ
ً

 اهقSبطتو جئاتنلا fع زكرت ):9لا جهانملا مهف fع ةSنعملا تاهجلا ةدعاسم نع 

 .دقاعتلا تاSلآ Åحلا ال لاثملا لÄSس fع كلذ لمشÃو لضفأ لlش¡



'&و
اعم ةئيه ةdQخ ءوض )

|
 &'

 فلتخم ىدل نأ حضتا )Mامتجالا رثألا تادنس نم حمطأ جمانرب ذSفنتو رAvطت )

'& فارطألا
ادzدحت جهنملا اذه نأش¡ طقف س�ل تاراسفتسالا نم عساو قاطن )9Qظوبأ )

|
 1إ فدهي يذلا 

اضzأ ل_ )Mامتجا رثأ قيقحت
|

اعم ةئيه تماق دقو ،ىرخألا لئاد¬لا نأش¡ 
|

 قالطإ دع_ "عالطتسا" ءارجÇب 

 .ةمداقلا اهتاوطخ دzدحت اهل '9س>ي :9ح ءارآلا تعمجو ،حمطأ عو"tم

 فارطألا فلتخم ةدعاسمل ةSلمعو ةحاتم فاصوأو تاحو"! �dفوت 1إ فدهي دروم جاتنإ كلذ نع جتنو

  .اهذاختا نكمz ):9لا تاوطخلا دzدحتو ةدSفم جئاتنلا fع ة²Sبملا تادقاعتلا لاlشأ نوكت :9مو فSك مهفل

 جئاتنلا '�dفحت اهلالخ نم نكمz ):9لا ةدSحولا لئاسولا تس�ل  ضAvفتلاو دقاعتلا نأ fع دمتعz دروملا اذهو

 .�dيغتلا '�dفحتل ماعلا عاطقلاو ةموكحلا فÅتل عضخت ةAvق '��كمت لماوع اهن¾ل ةSعامتجالا

'&و
'& ك:dشملا دقاعتلا ماظن ذختي نأ نكمz )1احلا تقولا )

 :ةSلاتلا لاlشألا نم يأ )9Qظوبأ )

'& :ةفلmتلا ض}zعت دوقع •
 اهنود¬كتي ):9لا ةSلعفلا ةفلlتلا نع '��لواقملا ضAvعت متي دوقعلا ەذه )

'& ةددحملا لامعألا ذSفنتل
 .ةSفاضإلا موسرلا 1إ ةفاضإلا_ دوقعلا )

 اهيلع ءان§و ەالعأ ةحضوملا دوقعلا نم ءزج دوقعلا ەذه dQتعت :تامدخلا ل{اقم موسرلا دوقع •

ت
ُ

 .لصفنم لlش¡ اهتمSق ةAvسÊ متvو لواقملا اهمدقz ):9لا تامدخلا بسح

 .ةمدقملا تامدخلا مجحو عAن fع دوقعلا نم عAنلا اذه دمتعz :طاش�لا jع ة�lبملا دوقعلا •

 

'& ةمئالمو ةحSحص دقاعتلل ةzدSلقتلا لاlشألا نوكتو
 لlش¡ '�dك:dلا بلطتت تالاح كانه ن¾ل ةدzدع تالاح )

 .جئاتنلا ەذه '�dفحتل اهمzدقت زوجz ):9لا زفاوحلا عاونأو اهتا¬ثإ ةSفSكو ةSعامتجالا جئاتنلا قيقحت fع cdQأ

 :لثم جئاتنلا fع ة²Sبملا تادقاعتلل ةSساسألا لاlشألا دروملا اذه فصvو

 .جئاتنلا ل_اقم عفدلا .1



 .)جئاتنلا ل_اقم عفدلا لاlشأ دحأ( جئاتنلا fع ة²Sبملا تاضAvفتلا .2

 .)جئاتنلا fع )'9بملا ضAvفتلا لاlشأ دحأ( )Mامتجالا رثألا دنس .3

 تادقاعتلا دzدحت fع ةدعاسملل ةلجاع لولح مدقvو دوقعلا رادصإ معدت ):9لا ةSساسألا طو"tلا حضوي ام�

'& بس�ألا
'& لولحلا ەذه مادختسا ةSفSك حضوي ام� ةفلتخم تاقاSس )

 fع ةفلتخم تامدخÎ تاساSس )

 .ملاعلا ىوتسم

]+يبلا ماظنلا تاsلطتم عم فlكتلا
 -jحملا -

'& ةمدقملا تاهيجوتلا ضع_ عم فSكتلا بجz هنأ ةظحالملا_ ريدجلا نم
 تاهيجوتلا لثم نادل¬لا فلتحم )

 تادنس نأش¡( ةSموكحلا جئاتنلا لمعمو )جئاتنلا ل_اقم عفدلا نأش¡( )'9طولا قيقدتلا بتكم نم ةرداصلا

'& ))Mامتجالا رثألا
'& ةئÏبلا عم قفاوتتل كلذو ةدحتملا ة¾لمملا )

 تاهيجوت حضوت لاثملا لÄSس fعو ،)9Qظوبأ )

اعم ةئيه
|

افلتخم �dثأتلا اذه ود¬ي فSك )Mامتجالا رثألا تادقاعت نأش¡ 
|

 &'
 .)9Qظوبأ )

 :)zf امSف حAضو cdeأ لlش¡ كلذ دسجتvو

'& ةئÏبلا يوتحت نأ حجرملا �dغ نم"
 ]جئاتنلا fع ة²Sبملا تادقاعتلا معدت ):9لا[ صئاصخلا ةفا� fع )9Qظوبأ )

&'
 رثألا تادقاعت مادختسا ةلاحتسا ةرو'Åلا_ اذه )'9عz الو ،ةموكحلا اهيلإ ³سÊ ):9لا بناوجلا ةفا� )

 بجz ثSح ،كلذ نع أش²ت دق ):9لا ةzدSلقتلا تاzدحتلا كردت نأ ةSنعملا فارطألا fع بجz ن¾ل )Mامتجالا

 .)Mامتجالا رثألا دوقع ةSلآ ذSفنتو مSمصت ةرادإل ةSفا]لا تاdQخلاو تقولا را¬تعالا '��ع_ اوذخأz نأ مهيلع

'& ةددحم تالاجم كانه لاثملا لÄSس fع
 نأش¡ ةلSلق تاناSب الإ رفوت ال وأ تاناSب رفوت ال )9Qظوبأ ةساSس )

'& دعاسÊ نأ نكمz ):9لا ةSعامتجالا جئاتنلا
'&و ،ةSس�ئرلا ءادألا �dياعم عضو )

 قرط راSتخا نكمz ةلاحلا ەذه )

 ل_اقم عفدلا نم رغصأ ة¬س� لمشÊ ):9لا )Mامتجالا رثألا دوقع راSتخا ةSنعملا فارطألل نكمz وأ عفدلل ىرخأ

 .رطاخملا نم دحلل كلذو زاجنإلا ل_اقم وأ جئاتنلا قيقحت



اضzأ كانهو
|

 لاثملا لÄSس fع ةSكuvمألا ةدحتملا تاzالولاو ةدحتملا ة¾لمملا_ ةنراقملا_ ة�dبك فالتخا ةطقن 

'& ةردن دجوي ثSح تامدخلا )·دقم رفوت )Óو
'& تامدخلا )·دقم ددع )

الضف ،تالاجملا نم ددع )
ً

 نأ نع 

'& )Mامتجالا عاطقلا
 ثSح ،مامتهالل ة�dثم ومن تاراسم دوجو عم امSس الو أش²ملا ثzدح لازي ال )9Qظوبأ )

اعم ةئيه نم ل� حمطت
|

'& نuvخألا ةحلصملا باحصأو 
 ةحاتملا ةفلتخملا رAvطتلا لئاسو لالغتسال )9Qظوبأ )

 fع ة¬ت:dملا راثآلا نأش¡ ةددحم تارا¬تعا كانه هSلع ءان§و ،)Mامتجالا عاطقلا ومن '�dفحت لجأ نم ةموكحلل

 )Mامتجا عاطق ءاش�إل ةمزاللا طو"tلا عضو نكمz :9ح جئاتنلا fع ة²Sبملا تادقاعتلا نم ةفلتخم عاونأ

 .طش�و عAنتم

اعم ةئيه تماق هSلع ءان§و
|

 قيقحت عيجشÊو '�dفحت لجأ نم ىرخألا تاSلآلل ەا¬>نالا بذجل قاطنلا عيسوتب 

 دن>سÊ ):9لا حنملاو )Mامتجالا رثألا نامض لثم ةدzدجلا تاراlتبالا_ ةSعوتلا كلذ لمشÃو )Mامتجالا رثألا

 مهمSيقت fع دان>سالا_ ةفلتخملا تاSلآلا ةمئالم ىدم ةساردل '��مدختسملا عيجشÊ متvو ،ءادألا fع

'& فعضلاو ةوقلا نطاومل
اعم ةئيهل ماعلا ريدملا )SÖمعلا ةمالس  ةداعس تحÕو ،)fحملا )9¹يبلا ماظنلا )

|
 

امئاد ³س�" :ةلئاق
|

 &'
اعم - ةSعمتجملا تامهاسملا ةئيه  )

|
'& لضفأ ةدئار جمارب مzدقتل ل¬س داجzإل 

 لاجم )

 اه�dغو )Mامتجالا رثألا تادنس¡ قلعتت ةفلتخم جهانم فاشكتسال دهجلاو تقولا لذ¬ن ام� ،)Mامتجالا رثألا

'& دعاسÊو )9Qظوبأ تاجاSتحا )9Qلت تاراlتبالا نأ_ نمؤنو ،تادقاعتلا لاlشأ نم
 مئادو سوملم �dغت قيقحت )

&'
 ".ةل¬قملا تاونسلا )

 ةمتاخ

 �dكفتلا عيمجلا نم بلطتت تارغثلا نأ نإف جئاتنلا '��مضتل ماظنلا ىوتسم fع عبتملا جهنملا_ قلعتي امSفو

'& فارطألا فلتخم اهعطقz ):9لا ةلحرلاف ،فلتخم لlش¡ لمعلاو
 رجح عضو ةSمهأ fع لدت )9Qظوبأ )

 ةفرعمو ءا�"tلاو حلاصملا زربأو ةSجSتا:dسالا تاAvلوألا دzدحت نم ةفلتخملا فارطألا نكمz يذلا ساسألا

 .ةنيعم جئاتن fع '�dك:dلا fع عجشÊ ):9لا رAvطتلا لئاسو مهفو تا̄ا"tلا لالخ نم نواعتلا ةSفSك



'& ةSلودلا ة§uجتلا نم هملعتنل �dث¾لا كانه نأ نم مغرلا§و
 نم هنأ الإ عراس>م لlش¡ ومني يذلا ملاعلا اذه )

اضzأ يرو'Åلا
|

'& ةلاعف جئاتن تققح ):9لا جذامنلا اهنÏب نمو ةSلاحلا جذامنلا رركن الأ 
 بجSف ،'��عم ناlم )

'& ةzانع_ اهقSبطتو ة§uجتلا ەذه ةمجرت
 تاجاSتحالاو ةSعمتجملا تاzدحتلا عم مءالتي ام_ )9Qظوبأ ةرامإ عقاو )

 قيقحتل دقاعتلا ةركفل )Mامتجالا رثألا نأش¡ دقاعتلا تاهيجوت خسرت لاثملا لÄSس fع ، اهيف ةSعامتجالا

 تاAvلوألا دzدحت fع تاهيجوتلا ەذه دن>سÊو ،)9Qظوبأل )9¹يبلا ماظنلا ءانبل ةمزاللا ةسوململا جئاتنلا

'& ةSلاحلا ةوقلا نطاومو ةSجSتا:dسالا
 ةSنمز ة:dفل دتمz جهنم قيبطت 1إ ةفاضإلا_ حAضوب )9¹يبلا ماظنلا )

'& فارطألا فشكتسÙ  عساو قاطن fع قئاوعلا دzدحتلو ،تارغثلا ەذه ضع_ دسل لوطأ
 تاSناlمإ )9Qظوبأ )

'&و ،جئاتنلا fع ة²Sبملا عــــvراشملا ذSفنتو مSمصت فSلاlت لSلقتل جئاتنلا قيدانص
 نأ نوري تقولا سفن )

 .ةSلحملا ةئÏبلا عم "Ûامتي نأ بجz قيدانصلا ەذه ذSفنتو مSمصت


