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UNPS+""العامة""للخدمة"المتحدة""األمم""جوائز A""*واإلقلیمیة""المحلیة ""المستویات""على"العامة""الخدمة""في""التمیز""تقدر""

"خطة""اعتماد""مع""العامة"الخدمات""تقدیم""في""االبتكارات""ودعم""تعزیز""أجل "من""4225""عام""في""اإطالقھ""تم0""والوطنیة

S+""المستدامة""التنمیة""وأھداف ""4252""لعام""المستدامة""التنمیة DGs""*،""ال""یركزUNPS A""واالعتراف""تعزیز""على""
"لتعزیز""العام""القطاع""مؤسسات""وعمل ""العامة""الخدمات""تقدیم""في""واالبتكار"اإلبداع""یعزز""الذي""التحویلي""بالعمل
 0وراء""أحد""یترك""ال""بحیث""والشمولیة ""والشفافیة""الفعالیة

 

UNDE+""المتحدة""باألمم""واالجتماعیة""االقتصادیة""الشؤون ""دائرة""البرنامج""تدیر S A""*،""المؤسسات""شعبة"خالل ""من""

""ھیئة+"المرأة""وتمكین""الجنسین ""بین""للمساواة ""المتحدة ""األمم"ھیئة""مع""بالتعاون""،*""DPIDG+""الرقمیة""والحكومة ""العامة

"*"للمرأة""المتحدة ""األمم

 

 

 

 

 

 

UNPSال من""الغرض A ""التنمیة""أھداف ق تحقی""لدعم""العامة""الخدمات""في""والتمیز""االبتكار""ومكافأة""تشجیع""ھو"

""مختلف""االعتبار""بعین""یأخذ ""كما0""4252""عام""أعمال"جدول""صلب""في""وھو ""وراء،"احد"ترك""عدم""ومبدأ ""المستدامة 

 0المستدامة""التنمیة""ألھداف""العالمي""الطابع""ویعكس""البلدان ""في""التنمیة""مستویات

 

UNPS تھدف""العامة،""للخدمة""ورؤیة""ومھنیة"دور""تعزز""التي ""العالمیة""المنافسة"خالل""من A إلى: 

 الحكم""في""االبتكارات"على""الضوء""تسلیط ✔
 العام ""القطاع""في""التمیز""مكافأة ✔
 االبتكار""لتعزیز""العمومیین""الموظفین""تحفیز ✔
 العامة ""الخدمة ""في""االحتراف""تعزیز✔
 العامة""الخدمة""صورة""رفع✔
 ممكن"للتكرار""الناجحة""الممارسات""ونشر""جمع ✔

     الھدف
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"من""توصیة""أید "الذي""،4224""لعام""واالجتماعي"االقتصادي"المتحدة"األمم""مجلس""لقرار""وفقا""البرنامج""ھذا ""أنشئ

""واالجتماعي،""االقتصادي""المجلس ""قرار+""العامة""والمالیة"العامة""لإلدارة "المتحدة""األمم""ببرنامج""المعني""الخبراء""فریق

E  / R E S / 2001/45*. ""تقدیم""ومزایا""بقیم""لالحتفال""العامة""للخدمة""المتحدة ""األمم""یوم""إعالن$""الى""المجلس ""ودعا"" 
"العام""األمین"قبل""من""جوائز""صتخصی""مع"والعالمیة،""والوطنیة"المحلیة""المستویات"على""للمجتمع""الخدمات

 ." العامة""الخدمة""ورؤیة""ومكانة""دور""تعزیز""قضیة""للمساھمین

 

A / R+""قرارھا""في""الجوائز""أھمیة""على""العامة""الجمعیة""الحق""وقت"في""أكدت""4237""عام""فيو E S  / 69/327*،""

""جھودھا""في""طلبھا،""على""بناء""النامیة،""للبلدان ""سیما""وال"المساعدة،""تقدیم""في""یواصل""أن""العام""األمین$""طلب"الذي

""العامة""الخدمة ""یوم""خالل""من ""ذلك""في"بما000""""المستدامة""التنمیة"أجل"من""العامة""والخدمات""العامة""المؤسسات""لتعزیز

"." العامة"لإلدارة"المتحدة""األمم""وشبكة"العامة""للخدمة""المتحدة ""األمم""جوائز""توزیع""حفل"المتحدة،""لألمم

 

 

 

 

 

 

""العامة""للخدمة"المتحدة""األمم"یوم""باعتباره""العامة""الجمعیة""عینتھ""الذي"الیوم""یونیو،""45""یوم""عادةً ""الجوائز""تسلیم""یتم

. للمجتمع"العامة""الخدمات""تقدیم""ومزایا""بقیم""االحتفال$ل  (A / R E S ""في""تشجع العامة""الجمعیة""إن (57/277 / 

""عملیة""في""العامة"الخدمة""إسھام""إلبراز ""الیوم"لھذا""خاصة""مناسبات""تنظیم""على""األعضاء""الدول""791499""قرارھا

".التنمیة

 

UNPS حفل A 0""سنویا""العالم""من""مختلفة""مناطق""في""قامی""الذي""العامة،""للخدمة"المتحدة""األمم""منتدى""من""جزء""ھو 

 

""مجموعاتھم "ضمن"الفائزین""اعتبار"یتم0"الجوائز""من "فئة"كل"تحت"فائزین"خمسة "إلى ""یصل""ما "اختیار"یمكن

 >یلي""كما""المتحدة""لألمم"التابعة""اإلقلیمیة

 

 أفریقیا ""��
 الھادئ""والمحیط""آسیا""��
 الكاریبي""البحر""ومنطقة""الالتینیة""أمریكا""��
 الشرقیة "أوروبا""��
"األخرى""والمجموعات""الغربیة"أوروبا""��

     الوالیة

   الجوائز
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"":موقع""زیارة""یرجى""،""العامة""للخدمة""المتحدة""األمم""منتدى""أحداث""حول ""المعلومات""من""للمزید 

https: //publicadministration. un. org"

 

 

 

 

 
"الدول""جمیع""من""والمحلي""الوطني""الصعیدین ""على""العام"القطاع""مؤسسات ""لجمیع"مفتوحة""الجائزة •

"والقطاع""المدني""المجتمع""ذلك""في""بما+""مبتكرة""شراكات""حالة"في0""المتحدة""األمم""في""األعضاء

"العام"للقطاع""تابعة""مؤسسة ""المرشح"یكون""أن ""ویجب""،*وغیرھا""األكادیمیة""واألوساط""الخاص

 

 

"فقط""ترشیح""تقدیم""یمكن0""ثالثة""أطراف""قبل""من""والترشیحات""الذاتیة""الترشیحات""من ""كل""قبول""یتم •
"منظمات؛ ""خالل""من

 
"المتحدة""األمم""جوائز""فئات""من"بواحدة""الصلة""وذات ""مبتكرة""تكون""أن""یجب""المرشحة"المبادرة •

 >"العامة""للخدمة 

 
 تأثیرھا؛ ""وتوثیق ""شرح""مع""سنتین،""عن ""تقل""ال""لمدة ""نفذت"قد ""تكون ""أن""یجب""المبادرة "ھذه •

 
 بالكامل""االستمارة""ملء""یجب •

 

 .المطلوبة""الداعمة""الوثائق ""كل""یتضمن ""أن""یجب""المقدم""الترشیح •

 
 قبل ""من""المتحدة ""لألمم""العامة""الخدمة""جائزة""تلقت"قد""تكون""أن ""لمبادرة""كن""یمل""ال •

 
"المتحدة ""األمم"منظومة""قبل ""من""مباشرة""نُفِّذت""قد""المبادرة"تكون""أال""یجب •

 

 0"المبادرة"ھذه"المتحدة""األمم""منظومة""تنفذ ""أال""یجب""،""المصالح ""تضارب""لتجنب •

 

"

 

 

UNPS""من ""الھدف A""الفعالة ""والتنمیة""الفعالة ""والخدمات""واإلدارة ""العام""الحكم""تعزز""التي""بالجھود""االعتراف"ھو""

 0"المستدامة""للتنمیة""38""الھدف""مع""یتماشى""بما""،""المواطن ""على""تركز""والتي"المواطن""حول""والمتمحورة 
"خدمات""تقدیم""وضمان""عشر""السبعة""األھداف""جمیع""لتحقیق""ضروریة""والشفافة""والمساءلة ""الفعالة""المؤسسات""تعد 

    معاییر األھلیة
 
 

    الفئات
 

https://publicadministration.un.org/
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""التعلیم""مثل""الخدمات""إلى ""الوصول ""لتعزیز"المبذولة"الجھود""في""حاسًما""دوًرا""لعبت""اإنھ0"والجودة""بالكفاءة""تتسم""عامة

""بأسعار""والطاقة"،*""8""الھدف +""الصحي ""والصرف"والمیاه""،*""5"الھدف +""الصحیة""والرعایة""،*""6""الھدف +""الجید

""، *"":""الھدف+""الالئق"العمل""فرص""تعزیز""خالل"من ""المبذولة""الجھود ""عن ""فضالً ""، *""9""الھدف+"ونظیفة""معقولة
""وتعزیز"،*""32""الھدف+""المساواة""عدم"ومعالجة""،*""7"الھدف+""والنساء""الفتیات""وتمكین""الجنسین""بین""المساواة ""وتحقیق

"*390""الھدف+""الشراكات

 
"األھداف"لجمیع""المتكاملة""الطبیعة""فإن""،""الفردیة""األھداف""لتحقیق""مستھدفة""جھود""بذل""إلى""حاجة""ھناك""أن""حین""في

"ومع ""والسیاسات""الحكومیة""الوكاالت""بین""والتنسیق"التعاون""تعزیز""على""تعمل""مؤسسیة""وآلیات""عمل"أطر""تتطلب
""العام""القطاع""لمؤسسات""یمكن""،""نفسھ""الوقت""وفي0""المستدامة""التنمیة"أھداف""لتحقیق""،""اآلخرین""المصلحة""أصحاب
""المعلومات""تكنولوجیا""،""الحصر""ال""المثال""سبیل""على""مثل""،""والمزدھرة ""الجدیدة ""االبتكار""أشكال"من""االستفادة

 0المجاالت""جمیع""في""اإلنمائیة""األھداف""وتحقیق""المواطنین""إلى""للوصول""وفعالة""جذابة ""طرق""لتوفیر""واالتصاالت

UNPS""لـ*"أدناه+""فئات""أربعة""اختیار""تم""،""االعتبار""في""ذلك"وضع""مع A""الطلبات ""تتماشى"أن ""یجب0""2022""لعام""

"،""مبتكرة""تكون""أن ""وینبغي""المستدامة""التنمیة""بأھداف""صلتھا""توضیح"مع ""،""4252""عام""خطة""مع""فئة"كل""في""المقدمة

$""التقییم""معاییر$""انظر+""المصلحة ""أصحاب""ومشاركة"التكیف""على ""والقدرة""واالستدامة""اإلیجابي""التأثیر""على""یدل""مما

"0*التفاصیل"من""لمزید 

 

:1 الفئة الرقمي التحول خالل  من ذلك  في  بما  للجمیع  ومنصفة شاملة  خدمات  لتقدیم  االبتكار  تعزیز    

 
عامة  خدمات  إلى الوصول لزیادة مبتكرة طرقًا للجمیع ومنصفة شاملة خدمات لتقدیم  االبتكار  تعزیز  فئة  تعزز  
.ضعفا كثراألو فقر في یعیشون الذین ألولئك سیما  ال  ، معقولة وبأسعار جیدة وعادلة شاملة خدمات تقدیم  یتطلب   

الفعالیة تعزیز  أجل من بھم  الخاصة الخدمات تقدیم  آلیات وتحویل إلصالح  العام القطاع مؤسسات من العدید   
.العامة الخدمات تقدیم في والكفاءة تقنیات  ،  التصمیم حسب  رقمي  نھج استخدام خالل من ذلك یشمل أن یمكن    

والحدودیة الحالیة التقنیات من مبتكرة استراتیجیة وتطبیقات مناھج یتبنى  الذي الرقمي  التحول تعزیز أو / و جدیدة  
الشبكات إلى التكلفة المیسور الوصول مراعاة مع العامة واإلدارة العامة الخدمات تقدیم  تعزیز  إلى تھدف التي  

. الرقمیة الحلول على  التركیز من بدالً  وتقدیمھا العامة الخدمات تصمیم  في المستخدم احتیاجات على  التركیز إن   
األشخاص  حول تتمحور التي  الخدمات تقدیم صمیم  في  یقع والتنوع والتكامل واإلنصاف واإلدماج التقنیة  

 

 

 

:الثانیة لفئةا المستدامة التنمیة أھداف  إلى  للوصول العامة  المؤسسات  فعالیة  تعزیز    

 
الشفافیة  تعزز  التي المؤسسیة األطر  المستدامة التنمیة أھداف إلى للوصول المؤسسات فعالیة  تعزیز  فئة  تعزز  

.الحكومیة السیاسات في والتعاون التنسیق تسھل وكذلك والمساءلة الجھود  على التعرف إلى الفئة ھذه تھدف    
العدید  بین الروابط على والتأكید  ،  المستدامة التنمیة أھداف لتحقیق السعي في المؤسسات فعالیة لتعزیز المبذولة  

.التنمیة وخطط المتكاملة السیاسات عبر المستدامة التنمیة أھداف من الشفافیة  تعزیز على أیًضا الفئة تركز    
المفتوحة الحكومیة البیانات نھج لتعزیز المبذولة الجھود  خالل من ذلك في  بما ، العامة المؤسسات في والمساءلة  ، 

.خارجھا أو اإلنترنت  على سواء ،  والمشاركة التشاركیة القرارات  واتخاذ  المبذولة  الجھود  تسخیر  أیًضا یمكن   



 

5 

 

ذلك في بما یتبنى الذي الرقمي التحول خالل من المستدامة التنمیة أھداف إلى للوصول المؤسسات فعالیة لتعزیز  
العامة اإلدارة تعزیز إلى تھدف التي  والحدودیة الحالیة للتقنیات  االستراتیجیة  والتطبیقات النھج تعزیز  خالل من  ، 

كأدوات الحكومیة المنصات استخدام وتمكین  المؤسسات بین  البیني التشغیل قابلیة تعزیز  خالل من ذلك في بما  
واالستشارة للتواصل  

 

 

:3 الفئة المستدامة التنمیة أھداف  لتحقیق  الجنساني  للمنظور  المراعیة العامة الخدمات  تعزیز    

 
العامة السیاسات المستدامة التنمیة أھداف لتحقیق الجنساني للمنظور المراعیة العامة الخدمات تعزیز  فئة  تعزز  

.والفتیات للنساء المحددة االحتیاجات  تلبي التي المبتكرة والخدمات للنوع المستجیبة العامة الخدمات تلعب    

.والفتیات النساء بحقوق والنھوض المساواة وعدم الفقر  من الحد في  حاسًما دوًرا االجتماعي الخدمات ھذه تتطلب   

.بالكامل تنفیذھا  أجل من اإلداریة والقدرات المؤسسیة والھیاكل التمكینیة والتشریعیة السیاسیة األطر أنھا كما    
وإمكانیة والفعالیة االبتكار  لضمان الرقمي والتحول والحدودیة والجدیدة الرقمیة  التقنیات من االستفادة تتطلب  

.والمھارات الرقمیة األمیة محو بناء  إلى باإلضافة الوصول الجنسین بین المساواة  المبادرات تتناول أن ینبغي   
والتقییم والرصد  والتنفیذ  والمیزنة التخطیط مراحل جمیع في  والفتیات النساء وتمكین  

 

 

لوباء""المبتكرة""واالستجابات"المؤسسیة""المرونة>""خاصة""فئة ;3/""كوفید    

 

"إلى *"";3/""كوفید +"";423""المستجد ""كوورنا ""لفیروس""المبتكرة""واالستجابات""المؤسسیة""بالمرونة""الخاصة""الفئة""تھدف

""كوفید+"";423""المستجد ""كوورنا""فیروس""من ""بسرعة""للتخفیف""العامة ""المؤسسات""تبذلھا""التي""الجھود""على""الضوء""تسلیط

/3;*. "لضمان ""عملھا""طریقة"العامة""المؤسسات""غیرت""وقد""،""الناس "حیاة""على"كبیر""بشكل""كورونا""فیروس""أثر ""لقد "" 

"مواجھة"في "المرونة"تعزیز"على"أیًضا"الفئة"تركز0"األزمة "خالل "الھامة"العامة "الخدمات""واستمرار"الفعالة"االستجابة
"الذكاء ""تطویر""خالل ""من ""ذلك ""في""بما""، ""والحالیة ""الجدیدة ""للتقنیات""الفعال""االستخدام ""خالل ""من""المستقبلیة""الصدمات

"والحوسبة""اآللي،""والتعلم""،""الكتل ""وسلسلة""التحلیالت،""ومن""،""والضخمة""المفتوحة""البیانات""ومن ""واستخدامھ،""االصطناعي
"أن ""یجب0""االجتماعیة""الحمایة""تدابیر""وزیادة ""المناسبة""والموارد ""المیزانیة""وتخصیص""،""األشیاء""وإنترنت""،""السحابیة

""الخدمات""توفیر""خالل ""من *"";3/""كوفید +""";423""المستجد ""كوورنا""لفیروس""المؤسسات""استجابة""كیفیة""المبادرات""تتناول

"مبادرات ""عن ""التنازل""سیتم0""الحالیة""األزمة""لمعالجة""الخدمات""وتكییف""وتعزیز""وشامل،""للمساءلة""وخاضع""فعال""بشكل

 .التنفیذ "متطلبات""من""األقل ""على""عامین""لمدة ""الفئة"ھذه

 

 

 

 

 

 

""یجب0""والشراكة""والسالم""واالزدھار""والكوكب""للناس""عمل ""خطة""ھي""4252""عام""خطة0""4252""أجندة "مع "التوافق 

"أن""ینبغي0""وراء""شخص""أي""ترك""عدم""في""المتمثلة""الشاملة"وأولویاتھ"األعمال""جدول "مبادئ ""مع""المبادرة""تتماشى""أن

 معیار االختیار
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"الوطنیة"ودون""والوطنیة ""العالمیة""المستویات""على""المستدامة""التنمیة"أھداف""وتحقیق""األعمال ""جدول""تنفیذ ""یدعم
 .والمحلیة

 

""عام"خطة""تنفیذ ""تدعم""فریدة""آلیة""أو""مبتكرة""جدیدة""طریقة""أو ""جدیدة "سیاسة ""أو""فكرة"المبادرة""تقدم""أن""یجب0""االبتكار

""تقویة"أو""الجمھور""تھم""مشكلة ""حل""أو"العامة""الخدمات"تقدیم""تحسین""یكون""قد ""معینة،""منطقة ""أو""بلد""سیاق""في0""4252

 .العامة"المؤسسات

 

""تھم""ھامة""مسألة ""ومعالجة""السكان ""من*""مجموعات+""مجموعة""على""إیجابي""تأثیر""للمبادرة""یكون ""أن""ینبغي""كان0""الداللة

 .معینة""منطقة ""أو""بلد""سیاق""في""الجمھور

 

"أو""نطاقھا""لتوسیع ""األخرى ""السیاقات""مع""للتكیف""وقابلة""للتطبیق""قابلة""المبادرة""تكون""أن""یجب0""التكیف"على ""القدرة 

""األخرى""العام""القطاع""مؤسسات""في""مماثلة""ابتكارات""إلى""مفضیھ""تكون ""أن""ینبغي""المثالیة،""الناحیة""من0""تكرارھا

 .العالمي"المستوى""على""أو""منطقة""أو""معین""بلد""داخل 

 

""النتائج ""تحقیق""یمكن""بحیث""والبیئیة،""واالجتماعیة"المالیة"الناحیة""من ""مستدامة ""المبادرة"تكون""أن ""یجب0""االستدامة

 .علیھا""والمحافظة""المرجوة 

 

"على""یقتصر""أن""ینبغي""ال0""المعنیین""والشركاء""المصلحة""أصحاب""أشركت"أنھا""المبادرة""تثبت""أن""یجب0""الشراكة
"والمجتمع""المجتمع""في""المجتمع"غیر""من ""المصلحة"أصحاب""یشمل""ولكن ""الحكومیة""والھیئات""العامة"المؤسسات

".الخاص"والقطاع""المدني

"

"

"

"

"

 

 

 

 

"التي""للمبادرات ""فقط+""المتحدة ""األمم""ووكاالت"العامة""اإلدارة ""ومدارس "العام""القطاع""مؤسسات"الترشیح؟ "یستطیع "من

 .الخاص""القطاع""وكیانات""الحكومیة""غیر""والمنظمات""والجامعات*""تدعمھا""لم

 
"الدول""جمیع""من""والمحلي""الوطني"ودون""الوطني""المستوى""على""العامة""المؤسسات""جمیع""ترشیحھ؟"یمكن "من

"یكون ""أن""یجب""،""والخاص""العام""القطاعین ""بین""الشراكات""حالة""في0""للتقدیم""مؤھلة""المتحدة ""األمم""في""األعضاء

 .العام""للقطاع"مؤسسة""الرئیسي"المرشح

الترشیح   كیفیة تقدیم  
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 موقع""على""اإلنترنت""عبر""الطلب"نموذج""خالل""من""فقط""الطلب ""تقدیم""یمكن""التقدیم؟"عملیة "ھي "ما 

https: //publicadministration. un. org/unpsa/en/ 

 

UNPS اإللكتروني ""البرید ""عبر UNPSA بفریق "االتصال""یرجى"،""الفنیة"المساعدة""على""للحصول A@ un. org 

;+""3-""الھاتف"أو 39""*589""5226. 

 

 42430""دیسمبر"5""ھو ""الطلب""لتقدیم""النھائي"الموعد 

""في0""المطلوبة""المعلومات"على""الحقول""جمیع""تحتوي""أن""یجب0""بالكامل""اإلنترنت"عبر""الطلب""نموذج""إكمال""یجب

 .المبادرة ""تقییم""یتم""فلن""،""المطروح""السؤال ""مع""مباشرةً ""تتوافق ""ال""اإلجابة ""كانت""إذا""أو ""،""فارًغا""حقل""أي""ترك""حالة

 

""والروسیة""والفرنسیة"واإلنجلیزیة""والصینیة""العربیة+""المتحدة ""لألمم""الست""الرسمیة""اللغات""بإحدى""الطلبات""تقدیم""یمكن

"العامة""األمانة"في""العمل""لغات"بإحدى""الطلبات"تقدیم""،""أمكن"إذا""،""األفضل ""من""سیكون ""،""ذلك""ومع*0""واإلسبانیة

"اللغات""إحدى"غیر""بلغة""الداعم ""المستند"أو1"""و"الطلب""قبول""یتم""لن 0""والفرنسیة"اإلنكلیزیة""وھي"،""المتحدة""لألمم

 .المتحدة""لألمم""الست""الرسمیة

 
 الالزمة؟""الداعمة ""الوثائق""ھي""ما
 

1.  .للمبادرة""مماثلة""وثائق""أو""الخارجي"أو""الداخلي""التدقیق1""""التقییم""تقریر""مطلوب>""التقییم""تقریر 

 

 :التقییم""تقریر""یتضمن ""أن""یجب

 

 للتقریر ""موجز""ملخص>""التنفیذي""الملخص ✔

 قیاسھ""إلى""التقییم""یھدف""ما>""النطاق ✔

 المستخدمة""المنھجیة""شرح""خالل""من""التقییم""إجراء""یتم""كیف>""الطرق ✔

 والتوصیات ""للتقییم""الرئیسیة"النتائج>""والتوصیة""النتائج✔

 

. 0""ونتائجھا""المبادرة ""تأثیر""على""الضوء""وتسلیط ""إلظھار""إضافیة""مواد"خمس""إلى""یصل""ما""توفیر""یمكن*""اختیاري+2 
""مقاالت ""أو ""المشروع""وثائق ""أو ""السیاسات""أو ""البرامج""عن""ملخصات""أو""حالة""دراسات""شكل""في""ذلك "یكون""قد 

 .إلخ""األخرى"الجوائز""اختیار"أو"الفیدیو""مقاطع""أو "االتصال""مواد""أو""المنشورات"أو"الصحف

 

"مصلحة""من ""،""لذلك0""للمراجعة""عشوائي""بشكل""خمسة"المقیمون""فسیختار""، ""تكمیلیة""مواد ""خمس""من""أكثر""توفیر""تم""إذا 

"عن+"""المتحدة""لألمم"الست"الرسمیة""اللغات""بإحدى""التكمیلیة""المواد ""تكون""أن""یجب0""خمسة""على""المواد"قصر""المرشح

".دراستھا"یجب""التي*""ذلك""إلى""وما""الفرعیة""والعناوین "الترجمة""طریق

"
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"

"

 

 

 

"

""معاییر""مقابل""اإلنترنت""عبر""الطلبات""بتقییم""فریقال""یقوم""،""األولى ""الجولة ""في0""جوالت""عدة""من""التقییم"عملیة""تتكون

""فریق""یجري""،""الثانیة"الجولة""في0""معینة""منطقة"أو""بلد ""سیاق""االعتبار""في""األخذ "مع""مبادرة ""كل""تقییم ""یتم0""التقییم

CE)العامة""باإلدارة ""المعنیة"المتحدة""األمم""خبراء"لجنة ""من""عامل PA) 1 بقائمة""ویوصي""االستعراضات""من""مزیدًا""

"مستندات""بین""التطابق""لضمان ""الصحة""من ""التحقق""لعملیة""المختصرة ""القائمة""في""المدرجة""المبادرات ""تخضع0""قصیرة

"المصادق""المبادرات""بین""من""لفائزینل""النھائي""باالختیار""المتحدة ""لألمم""العام""األمین""یقوم0""المدعمة""والنتائج""الطلب

 .علیھا

 
"من ""غیرھا""أو""العام""البرنامج""على "ولیس""،""التطبیق""في""المحددة ""المبادرة "على""صارم""بشكل""التقییم""عملیة""تعتمد 

""فسیتم""،""سلوك "سوء""عن""معینة""لمبادرة""المبدئي""التحقق ""كشف""إذا 0"المرشحة""المؤسسة""بھا""تقوم"التي"المبادرات

".الطلب""استبعاد 

 

 

 

 

 

ال""یمكن""منح""الجوائز""إال"لمؤسسات""القطاع""العام""التي""لھا""ملكیة""للمبادرات ""المرشحة0""الوكاالت""المنفذة ""التي""تعمل""

على""للحصول""مؤھلة""لیست""استشاري""أساس ""على  UNPS A.  

 
"،""تنفیذھا""أو ""بتنفیذھا""قام""الذي""الشخص""إلى""ولیس"،""تنفیذھا""عن""المسؤولة "والمؤسسة""المبادرة ""إلى""الجائزة ""تذھب
الفرد ""منح""یمكن""ال 0""النحو""ھذا ""على""البلد""إلى ""وال .  

 
العام"القطاع""مؤسسة ""إلى""التقدیر""یذھب""،""والخاص"العام""القطاعین""بین""الشراكات""حالة""في  

 

 

 

 

 
1CEPA   خبیرا یعملون بصفتھم الشخصیة   24ھي ھیئة استشاریة فرعیة تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة وتضم

تعلق بتعزیز  ویجتمعون سنویا في مقر األمم المتحدة في نیویورك. اللجنة مسؤولة عن دعم عمل المجلس االقتصادي واالجتماعي فیما ی
ودعم تنفیذ أھداف التنمیة   2030وتطویر اإلدارة العامة والحكم فیما بین الدول األعضاء ، ال سیما فیما یتعلق بخطة التنمیة المستدامة لعام 

 .المستدامة واستعراضھا

    عملیة التقییم
 
 
 

جائزة؟ الیحصل على من       
 
 
 

     فقدان األھلیة
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 :التالیة"لألسباب "تقییم"أي "من "المؤسسات "استبعاد "سیتم

 

 

 """الترشیح""تقدیم""قواعد ""مراعاة ""عدم 10
 المعنیة ""الجھات"من""أي""قبل""من"بالعملیة""التقید ""وعدم "المصالح""في""تضارب""أي 20
 "وكاذبة"مضللة"داعمة""وثائق ""أو""معلومات""تقدیم 30
 المبادرة ""لتقییم""الوثائق""من""یكفي""ما""توفیر""على""القدرة""عدم 40
 واالختیار""التقییم""عملیة""في"متورط""شخص"أي""على""مبرر"غیر ""ضغط""أي"ذلك""في""بما""أخالقي،""ال""سلوك  50

 

 

 

 

 

UNPS""ال ""جوائز""برنامج""قواعد""مراعاة""في""أخفقت""قد""ما ""مؤسسة""أن ""ثبت""إذا""وقت،""أي ""في""الجائزة""إلغاء""ویمكن A""0 

 

 

 

 

 

 

 الجزائر•

 أنغوال •

 بنین  •

 بوتسوانا •

 فاسو""بوركینا•

 بوروندي •

 فیردي ""كابو •

 الكامیرون •

 الوسطى ""افریقیا""جمھوریة•

 تشاد  •

 القمر ""جزر •

 الكونغو  •

 أثیوبیا•

 الغابون  •

 غامبیا  •

 غانا  •

 غینیا  •

 بیساو""غینیا •

 كینیا  •

 لیسوتو  •

 لیبیریا  •

 لیبیا  •

 مدغشقر •

 مالوي •

 النیجر •
 نیجیریا  •
 رواندا  •
 وبرینسیبي "تومي""ساو •
 السنغال  •
 سیشیل •
 لیون ""سیرا •
 الصومال  •
 أفریقیا ""جنوب •
 السودان ""جنوب •
 السودان  •
 سوازیالند •
 توغو  •
 تونس •
 أوغندا  •
""تنزانیا ""جمھوریة •

 المتحدة 

    جائزةالإلغاء   
 
 
 

المجموعات اإلقلیمیة : المرفق      
 

 
 
 
 

 أفریقیا 
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 دیفوار""كوت •

 لل ""الدیمقراطیة""الجمھوریة •

 الكونغو  

 جیبوتي  •

 مصر  •

 اإلستوائیة""غینیا•

 إریتریا  •

  

 مالي  •

 موریتانیا  •

 موریشیوس •

 المغرب•

 موزمبیق  •

 نامیبیا  •

  

 تنزانیا    •
 زامبیا •
 زیمبابوي  •

  

  

 

 أفغانستان  •

 البحرین•

 بنغالدیش •

 بوتان •

 السالم""دار""بروناي•

 كمبودیا •

 الصین •

 قبرص  •

""كوریا""جمھوریة   •""
"الدیمقراطیة""الشعبیة

 فیجي  •

 الھند •

 اندونیسیا •

 إیران •

 العراق •

 الیابان •

 األردن •

 كازاخستان  •

 كیریباتي  •

 الكویت •

 قیرغیزستان •

 الشعبیة ""الو""جمھوریة •

 لبنان •

 مالیزیا  •

 المالدیف""جزر •

 مارشال""جزر•

"""میكرونیزیا •

 منغولیا •

 میانمار  •

 ناورو •

 نیبال  •

 عمان ""سلطنة•

 باكستان  •

 باالو •

 الجدیدة ""غینیا""بابوا •

 الفلبین •

 قطر•

 كوریا""جمھوریة•

 ساموا  •
"العربیة"المملكة •

 السعودیة
 سنغافورة •
 سلیمان""جزر •
 سیریالنكا  •
""العربیة""الجمھوریة •

 السوریة 
 طاجیكستان •
 تایالند  •
 لیشتي""تیمور •
 تونغا •
 تركیا  •
 تركمانستان  •
 توفالو •
""العربیة""اإلمارات •

 المتحدة 
 أوزبكستان •
 فانواتو •
 فیتنام  •
 الیمن  •

 

   آسیا والمحیط الھادئ
 
 

Latin America and the Caribbean 
 
 

أوروبا الشرقیة        
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 ألبانیا •

 أرمینیا  •

 أذربیجان •

 البیضاء""روسیا •

 والھرسك"البوسنة•

 بلغاریا  •

 كرواتیا •

 التشیك""جمھوریة•

 استونیا •
 جورجیا •
 المجر •
 التفیا  •
 لیتوانیا •
 األسود"الجبل •
 بولندا  •
 مولدوفا""جمھوریة  •

 رومانیا  •
 روسیا •
 صربیا •
 سلوفاكیا •
 سلوفینیا •
 مقدونیا •
 أوكرانیا •

  

 

 وبربودا ""أنتیغوا  •
 األرجنتین •
 الباھاما •
 بربادوس •
 بلیز •
 بولیفیا •
 البرازیل  •
 شیلي •
 كولومبیا •
  ریكا""كوستا •
 كوبا •

  

 دومینیكا •
 الدومنیكان""جمھوریة •
 اإلكوادور •
 السلفادور •
 غرینادا •
 غواتیماال •
 غیانا •
 ھایتي  •
 ھندوراس  •
 جامایكا  •
 المكسیك  •

 نیكاراغوا •

 بنما  •

 باراغواي •

 بیرو  •

 ونیفیس""كیتس""سانت •

 لوسیا""سانت •

 وجزر""فنسنت""سانت •

 غرینادین   

 سورینام  •

 وتوباغو ""ترینداد""•

 أوروغواي •

  فنزویال •

 

 أندورا  •

 أسترالیا •

 النمسا •

 بلجیكا  •

 كندا •

 الدنمارك •

 فنلندا •

 أیسلندا  •

 أیرلندا  •

 إسرائیل •

 إیطالیا •

 لیختنشتاین  •

 لوكسمبورغ •

 مالطا •

 النرویج "" •

 البرتغال"" •

 مارینو""سان"" •

 "إسبانیا"""•

 السوید"""•

 "سویسرا"" •

 المتحدة""المملكة ""•

           أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي  
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 فرنسا  •

 ألمانیا •

 الیونان •

 موناكو •

 ھولندا •

 نیوزیالندا•

 المتحدة ""الوالیات•

 

""یعتبر""انتخابیة""ألغراض""ولكن ""اآلسیویة،"والمجموعة""الغربیة""أوروبا""مجموعة ""كل""في""كامل""بشكل""تشارك ""تركیا،*

 .فقط""أوروبا""غرب""في""عضوا 

 أوروبا الغربیة والمجموعات األخرى 
 


