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الآراء ال�اردة يف هذا الإ�صدار تعرب عن راأي امل�ؤلف ولي�س عن راأي املعهد



اأهداف  »ج�صر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعل�مات واملعارف لأو�صع �صريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �صرطًا اأ�صا�صيًا جلعل التنمية ق�صية وطنية ي�صارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�صرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�صعًا  وال�صفافية  امل�صاركة  على  قائمًا  ن�صاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�صاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �صياق  يف  التنمية«  »ج�صر  �صل�صلة  وتاأتي 

للتخطيط  على ت�فري مادة مب�صطة قدر امل�صتطاع للق�صايا املتعلقة 

ب�صيا�صات التنمية ونظرياتها واأدوات حتليلها مبا ي�صاعد على ت��صيع 

دائرة امل�صاركني يف احل�ار ال�اجب اإثارته ح�ل تلك الق�صايا حيث 

يرى املعهد اأن امل�صاركة يف و�صع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها 

من قبل القطاع اخلا�س وهيئات املجتمع املدين املختلفة، تلعب دورًا 

خ�ص��صية  اإىل  ي�صتند  للتنمية  عربي  ومنهج  من�ذج  بل�رة  يف  مهمًا 

الأو�صاع القت�صادية والجتماعية والثقافية وامل�ؤ�ص�صية العربية، 

مع ال�صتفادة دائمًا من الت�جهات الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
          

                    مدير عام املعهد العربي للتخطيط
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 بناء السياسات العامة 

 د. منى العلبان و  فيصل املناور إعداد: أ.د.      

 

 مة مقد
من  يستند   العدد  توسيع  سلسلة  هذا  عملية  أنها  على  للتنمية  العريض  التعريف  على  التنمية  جسر 

و  و الخيارات  االقتصادية  لرفاهيتهم  خدمة  البشر  بها  يتمتع  التي  الحقيقية  االجتماعية  ضمان  الحريات  الفرص 

وفي ظل هذا التعريف، ال ينظر لهذه الحريات على أنها أهداف للتنمية فقط، .  (2004بأنواعها )سن،  والحقوق  

لبلوغها،   وسائل  أنها  على  الفرص   حيثولكن  توسيع  في  تساعد  وكذلك  االقتصادي،  األمن  تحقيق  في  تساعد 

،  فيهايس ي  االجتماعية في املشاركة االقتصادية. ولكي تكون التنمية موجهة للبشر يشترط أن يكونوا هم الالعب الرئ

ففي هذه الحالة فقط يمكن توفير اإلطار املحفز لدعم التنمية وتحقيق استدامتها من خالل املشاركة في صنع 

في عملية   للحريات. فاألهمية املحورية  واملجتمعاتوتنفيذ القرارات أو السياسات التي تشكل مسار حياة األفراد  

بحسب   "التنمية،  املعروف  الهندي  سنيأمراتاالقتصادي  باالقتصادا  نوبل  جائز  على  الحاصل  من "  تتأتى   ،

مصدرين: األول ُيعنى بتقييم أداء السجل التنموي، بمعنى أن التقدم الذي يتم إحرازه من خالل العملية التنموية 

الثاني   . واملصدروتوسيعهاالبد وأن يتم تقييمه بالنظر إلى ما إذا كانت الحريات التي يتمتع بها الناس قد تم مؤازرتها  

 على التفاعل الحر 
ً
ُيعنى بكفاءة األداء التنموي بمعنى أن كل تقدم يحرز في مجال التنمية البد وأن يكون مرتكزا

بواسطة البشر واشتراكهم في إحراز التقدم املعني كشركاء، وليس كأطراف مستقبلة لنتائج البرامج التنموية التي 

 تطبق عليهم بواسطة طرف آخر. 

الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر خدمة لرفاهيتهم الخيارات و تعرف التنمية على أنها عملية توسيع  

 االقتصادية وضمان الفرص االجتماعية والحقوق السياسية. 

على   سبقبناًء  منما  العامة  السياسات  موضوع  في  البحث  اعتبار  يمكن  الصياغة  الرسم حيث ،   أو 

وأجهزتها   واملتابعةوالتقييم   والتنفيذ التنفيذية  السلطة  وكفاءة  قدرة  لتقييم  املرجعي  باإلطار  التعريف  بمثابة 

من جهة    متخذ القرار أو الحكومةاإلدارية في تنفيذ السياسات العامة باتجاه يكفل توطيد قنوات االتصال بين  

كذلك بالضرورة بحث في طبيعة ممارسة    تنفيذ السياسات العامة هو رسم و البحث في  و واملجتمع من جهة أخرى.  

السيادة في الدولة وفي مراحل صنع القرار، أو بمعنى آخر بحث في طبيعة الدولة، ذلك أن جوهر هذا املوضوع هو  

انقسام املجتمع إلى فئة تسيطر على معطيات سلطة اتخاذ القرار وفئة أخرى يقع عليها واجب االلتزام بالقرارات 
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 قضايا تتعلق بأحد أهم املفاهيم املستحدثة في دراسات اإلدارة    والسياسات التي يتم
ً
اقرارها. والبحث يثير أيضا

اليوم   والتي أصبحت    العامة، 
ً
السياسات  أيضا مسألة  لقيت  أعقدها، حيث  نفسه  اآلن  وفي  املواضيع  أهم  أحد 

 لدى الباحثين في علم اإلدارة العامة واهالعامة  
ً
 واسعا

ً
 وتداوال

ً
 بالغا

ً
في السياسة. والبحث في السياسات العامة  تماما

 وغير ذلك.   واجتماع واقتصاد من سياسة االجتماعية العلوم مختلف  مع يتقاطع معرفي هو كذلك حقل

عرف السياسةهذا، و 
ُ
 دولة من صنعها إجراءات طبيعة تختلف  األول  املقام في سياسية العامة بأنها عملية ت

  أخرى  إلى
ً
 وغير  والتشريعي( والبيروقراطي أو اإلداري  الحكومي الحكومية )الجهاز ودور األجهزة السياس ي  للنظام تبعا

 مختلط(،  ،)برملاني، رئاس ي السياس ي النظام طبيعة باختالف العامة، السياسة صنع عملية تختلف  كما  .الحكومية

املادية والبشرية املتاحة   واملوارد  نات املاديةاإلمكا إلى باإلضافة النظام، في املدني املجتمع ومكانة املنظومة وباختالف

 .(2001)الهنداوي،  للدولة

االرتقاء وتحســين عمليــة صنــع السياســات    فيمــن دراســة السياســات العامــة    يالهــدف الرئيــس وبذلك، يبرز  

خــ  ،العامــة مــن  التحليـل    اللوذلــك  بـأدوات  اإلمساك  علـى  قادريـن  خبـرة  ذوي  ودارسـين  سياسـات  محللـي  إعـداد 

للسياسـات  
ً
موضوعـا تشـكل  التـي  العامـة  والقضايا  املشكالت  ملواجهة  يتصـرف   ،الالزمة  أن  القـرار  صانـع  وعلـى 

 حيالهـا.

 السياسات العامة منظور مؤسسي أوالً:  
ذ القرار ورسم السياسات العامة من حيث كونها عملية تنظيمية تقتضيها تخااتمثل الحكومة مركز عملية  

والسياسات العامة هي بمثابة الوسائل  ،  الطبيعة املؤسساتية للحكومة وعالقتها مع البيئة الخارجية بكل محتوياتها

عتمد من ِقبل الحكومة من أجل إحداث تغيرات معينة داخل النظام  
ُ
للدولة، وهي    االجتماعياالقتصادي و التي ت

القضايا   بغية معالجة  الحكومية  الهيئات واملؤسسات والجهات  التي تضعها  القرارات والخطط  كذلك مجموعة 

السياسات    تقدم. وباالعتماد على هذا التعريف،  (Dunn, 1994)  والتي تهم قطاعات كبيرة منه  ،العامة في املجتمع

قضايا   من  الحكومة  مواقف  أو  أفكار  ملاهية   
ً
توضيحا و العامة  مختلفةاقتصادية  عن    ،اجتماعية  التعبير  ويتم 

 السياسات العامة في عدة أشكال منها القوانين واللوائح والقرارات اإلدارية. 

العامة   للسياسات  املؤسس ي  املنظور  الحاضر    باهتمامويحظى  الوقت  في  ظلبارز  حلية  امليرات  تغال  في 

ُيقّيم على أساسها أداء الحكومات دولية، حيث تشكل السياسات العامة واحدة من أهم املعايير التي  القليمية و االو 

 . ومدى قدرتها على تحقيق التنمية الشاملة لشعوبها
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تشير األدبيات املتخصصة إلى وجود اختالفات جوهرية بين عملية صنع السياسات العامة وعملية  و ،  هذا

صنع القرار. فالعملية األولى تشير إلى املنظومة التي تتفاعل مع محيطها من خالل استجابتها بالشكل الذي يعبر  

عن نشاط املؤسسات الحكومية الرسمية وسلطاتها املنعكسة في البيئة االجتماعية املحيطة بها بمختلف مجاالتها، 

تقبلية، وتحديد الوسائل واملوارد البشرية والفنية الالزمة،  عبر األهداف والبرامج ومواجهة املشكالت القائمة واملس

وتقويمها. أما عملية صنع   ،وتطويرها  ،ومتابعتها  ،التطبيقيةكمنطلقات نظامية هامة ألغراض التنفيذ واملمارسة  

البدائل والحلول ص املتاحة، واختيار أكثر هذه  البدائل والحلول  بين  بأنها عملية املفاضلة  الحية  القرار فتعرف 

و  مترابطة.  أو مشكالت  معّينة  مشكلة  من حل  الهدف   لتحقيق 
ُ
واجبات    عملية   عدت العامة من  السياسات  صنع 

الفاعلين في النظام السياس ي واالجتماعي، أما صنع القرار فيرجع إلى    كافةالجهات السياسية في الدولة بمشاركة  

 . (2002)جمعة،  واملحليةالعاملين في الجهاز اإلداري في كافة املستويات املركزية 

يتكون نشاط األجهزة الحكومية من جزئين هما رسم السياسات العامة ومن ثم تنفيذها. واملقصود برسم و 

وهو الجزء الذي    استخدامهالسياسات العامة هو ما يجب عمله، واملقصود بالتنفيذ هو تحديد األسلوب الواجب  

أو   العامة  للسياسات  تنفيذية  أداة  العامة بصفتها  اإلدارة  مهام  عاتقه  يعبر عن  يقع على  تحويل    مسئوليةجهاز 

 جراءات عملية مجسدة على أرض الواقع لغرض تحقيق األهداف املعتمدة.إالسياسات إلى 

 مراحل إعداد السياسات العامة   : اً ني ثا 
 الخاص بمفهوميتضح من التعريف الذي  

ً
لسياسات العامة أن القرارات التي تنتج ا  تم استعراضه سلفا

وتزداد    ،وكذلك مساومة بين مختلف مراكز القوة والتأثير في املجتمع   ،عنها إنما هي حصيلة أخذ وعطاء وتجاذب  

 في ظل حالة من عدم التأكد والغموض
ً
فاملسار من التفكير في حلول عملية    ،صياغة السياسات العامة تعقيدا

بشأنها سياسة  إقرار  إلى  ما  بالصعوبات   ،ملشكلة  محفوفة  آثارها  إدراك  مع  التنفيذ  حيز  األخيرة  هذه  وإلى وضع 

محور االختالف بين الجماعات  حول القضايا  واملرحلية للوصول إلى اتفاق    التدرجمما يستوجب توخي    ،واملخاطر

العام. وعلى هذا األساس،  الضاغطة واألحزاب السياس أو    بناء  عملية  مرتية والرأي  العامة بمراحل  السياسات 

جرائية تسهم في إخراج مفهوم إخطوات مترابطة فيما بينها ومتعاقبة في العمل والتصرف، وهي بمثابة خطوات  

يوضح الشكل التالي ما  السياسات العامة من إطاره النظري أو األكاديمي لربطها بالقواعد والبيئة املطبقة فيها. و 

 . Policy cycleيعرف بدورة السياسات العامة 
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 Policy cycle دورة السياسات العامة(: 1رقم ) شكل

 

 . (املسيرة دار : عمان )والتحليل  البنية في كلي منظور  العامة: السياسة (،2001). خليفة فهمي ، الفهداوي املصدر:                            

يلي  نستعرض بهاا  فيما  التي تمر  بناء  ملراحل األساسية  العامة  عملية  التي    ،السياسات  املتطلبات  وأهم 

 :وذلك على النحو التالي، يجب توفرها في هذه العملية

 ت التي تستهدفها السياسات املرحلة األوىل: حتديد املشكل 
التأكيد  ت املرحلة  هذه  االنطالق  على  تطلب  العامة   فيضرورة  املشكلة  على  تحديد  القيم    بناء  مجموعة 

املشكالت تناول  في  األولويات  لترتيب  كأساس  املجتمع  في  ملعالجتها،  السائدة  والضرر  اإللحاح  درجة  حيث   ،من 

أو ويدخل ضمن هذه العملية عوامل شخصية وتفاعالت بين املجموعات الفاعلة في املجتمع سواء كانت رسمية  

 رسمية. غير 

 من املواطنين، ولكن هذا ال يمنع بأن تنتقل املشكلة   كما أن
ً
 كبيرا

ً
املشكالت العامة يجب أن تمس عددا

أو كثير من    كافة  وقدرتها على استيعابالوفرة االقتصادية  مدى    وهذا يعتمد على  ،من أولوية دنيا إلى أولوية عليا

 . التي يتم وضع مختلف السياسات ملعالجتهااملشكالت العامة، 
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املجتمع  في  السائدة  القيم  على مجموعة  بناء  حلها  العامة  السياسات  تستهدف  التي  املشكلة  تحديد  يتم 

من حيث درجة اإللحاح والضرر ملعالجتها، ويدخل ضمن هذه  كأساس لترتيب األولويات في تناول املشكالت

 رسمية. أو غير لفاعلة في املجتمع سواء كانت رسمية االعملية عوامل شخصية وتفاعالت بين املجموعات 

اإلشارة الصدد  وتجدر  هذا  املشكال   في  أو  القضايا  أن  األوساط    تإلى  في  وقوعها  ورغم  االهتمام  محل 

ال   باالحكومية  اتخاذ  تستوجب  عنها  إلضرورة  النظر  صرف  يكون  فقد   ،
ً
نهائيا أو   

ً
جزئيا لحلها  بشأنها  جراءات 

  الصرعات وحساسيات أكبر، ويمكن اعتبار    التاستجابة ضمنية لها ملا قد يثيره الفعل الحكومي حيالها من مشك

 من املشك
ً
  ، دم اإلدالء برأي حولهاالعامة التي تفضل بعض الحكومات ع  التاإلثنية أو العرقية أو الطائفية مثاال

  يمكننا اإلشارة  كما    وعدم التدخل املباشر لحلها وتسوية النزاع والخالف.
ً
إلى أن عدم قدرة السياسات العامة  أيضا

مقاومة عملية التغيير  ،  قدرة املجتمع على التكيف مع السياسات  ؛أهمها  .في حل املشكالت يتوقف على عدة أمور 

 .السياسات ااملجتمع أو الفئة التي تستهدفهمن قبل 

رئيس ي بشكل  املرحلة  هذه  في  العامة  ويتطلب  السياسات  مشكالت  حول  واملعلومات  البيانات  ،  تجميع 

 الو 
ً
 ونوعا

ً
  تحقق عن طريق تفعيل دور االستشارة واملشاورة مع ذوي االختصاص، وكذلك بتوفير معلومات كافية كما

وفي الوقت املحدد، سواء يتعلق األمر باألهداف والوسائل وبالتأثيرات املتبادلة بين القرارات والبدائل، وتوظيف  

الدقة والصدق والثبات بما يضمن الفعالية في كذلك  و   ،وضوعيةماملعلومات باالستناد إلى مقاييس    وأجودأفضل  

 للتفضيالت والخيارات. صياغة القرارات والتقييمات الجيدة 

يلي   ما  معالجتها  إلى  العامة  السياسات  تهدف  التي  املشكلة  صياغة  عملية  تتطلب  سبق،  ما  على  وبنا 

(Gomaa, 1997:) 

هل هي عامة ومتكررة يمكن حلها بطرق محددة أم أنها استثنائية تتطلب تطوير برنامج جديد    تصنيف املشكلة: ▪

 لدرجة   علىإيجاد ترتيب لها    علىلها؟ كما يساعد تصنيف املشكالت  
ً
السلم الحكومي حسب األولوية وطبقا

 . تأثيرها

تحديدها ومنحها تفسيرات مناسبة معينة عن جميع الحقائق التي تدور حولها من أجل    املشكلة:بف  يالتعر  ▪

ما الذي يحدث بالضبط؟ ما الذي له عالقة فعلية بما يحدث؟ وما هو مفتاح    تساؤالت. هي:االجابة على ثالثة  

 املشكلة؟

جراء املتخذ أو  لى اإل بتحديد املعايير الواضحة بخصوص ما يجب ع   وذلك  املشكلة:الخاصة ب  تحديد الجواب ▪

 وما الهدف الذي يجب الوصول إليه؟ ؟القرار الصادر أن ينجزه
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وبناء على تلك املتطلبات أعاله، يمكننا صياغة مجموعة من التساؤالت التي قد تساعد في عملية ضمان  

 لك على النحو التالي: ، وذدقيقجودة صياغة املشكلة، أو تحديدها بشكل 

 مناسب للتعامل مع هذه املشكلة بالذات؟هل هذا الوقت  ▪

 موضع اهتمام صناع القرار؟  املشكلةهل  ▪

 هل يمكن حل املشكلة من خالل السياسات؟ ▪

 هل هناك تعريف واضح ومحدد للمشكلة؟ ▪

 صناع القرار حيال هذه املشكلة؟اإلجراءات التي نأمل أن نقنع بها ما  ▪

 ؟املشكلةهل يمكن الحصول على معلومات موثوقة وذات صلة بخصوص هذه  ▪

 هل يمكن التفكر في الحلول املحتملة لهذه املشكلة؟ ▪

 اخلاصة بالسياسات   املرحلة الثانية: حتديد األولويات 
وتبنيها ملعالجتها  الحكومة  انتباه  لفت  املهتمة ومن أجل  الجهات  املشكلة من قبل  من   ،بعد تحديد  البد 

الحكومة برنامج عمل  املشكلة ضمن   بوضع 
ً
االهتمام عمليا ترجمة هذا  النقاش  بعد ذلك  لتبدأ    ،ضمان  عملية 

 حولها وتتم بلورة السياسات ملعالجتها.

للتدخل ومن   ،ويتبع املعنيون بموضوع السياسة املعنية عدة وسائل وتكتيكات للضغط على الحكومة 

التي الجهود  ذلك،  على  املدني،   األمثلة  املجتمع  ومنظمات  املصالح،  وجماعات  السياسيون،  النشطاء  يبذلها 

املرشحون للوظائف السياسية، ورؤساء تحرير وكتاب األعمدة الصحفية ومحررو األخبار في اإلذاعة والتلفزيون  و 

مة وتضع  وعادة ما تتدخل الحكو   ،وغيرهم، حيث تضغط كل هذه الجهات على الحكومة التخاذ القرارات الالزمة

أعداد بـــــ "ويعتمد التأثير على عوامل تتصل  ،  سياسة تعكس في مضمونها ثقل الجهات املعنية وقدرتها على التأثير 

 .(2007)حسين،  التي يمتلكونها"والقوة االقتصادية  ،الثقافةو  ،املعنيين باملوضوع، ومستوى التعليم، واملهارات

، الرأي العام، وبالتالي في تحديد األجندة السياسية للحكومة  كما أن لوسائل اإلعالم دور مهم في تعبئة

التأثير على القيم واالتجاهات حول ،  تحديد القضايا العامة  ؛هي  .ويمكن تلخيص تأثير وسائل اإلعالم بثالثة جوانب

 تغيير سلوك األفراد ومتخذ القرارات.  ، قضية معينة أو قضايا مختلفة
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ماذا يعكس وصول قضية أو مشكلة ما  تساؤل هام في هذا الصدد. هو:  وبناء على ما سبق، يمكننا طرح  

 يمكن االجابة عن هذا التساؤل من خالل اآلتي:  ألجندة صانع السياسات؟

 القوى نفــــوذ ومصالــــح  و   القــــوي القــــادرة علــــى التأثيــــر ، وهييعكــــس توازنــــات القــــوي املوجــــودة فــــي املجتمــــع ▪

 املؤثـرة فـي أحـد القضايــا.

▪  
ً
 في حالة قيـــم وتحيـــزات صانـــع القـــراريعكس أيضا

ً
تغليـــب العامـــل االقتصادي فـــي رســـم  ، عند النظر مثال

" عكست بشــــكل كبيــــر تحيــــزات اإلدارة رونالد ريغاناألسبق " فتــــرة حكــــم الرئيــــس األمريكي  يالسياســــات ف

علــــى تمريــــر   "أوبامــــا األسبق "باراك  إصــــرار إدارة الرئيــــس األمريكي  ويمثل. األمريكية ضــــد الفئــــات الفقيــــرة

 
ً
ل والفقيرة في الواليات املتحدة  نحو الفئـــات محـــدودة الدخـــ  قانـــون الرعايـــة الصحيـــة توجهـــا أخالقيا قويا

 األمريكية.

من   طرح مجموعة  ويمكننا  عملية  هذا،  في  تساعد  قد  التي  التي تحديد  التساؤالت  والقضايا  األولويات 

 تستهدفها السياسات العامة، وذلك على النحو التالي:

 ؟ ولويات الحكوميةاأل املعلومات والبيانات لتحديد  مجموعة متنوعة من مصادرتم استخدام هل  ▪

 ؟حجج النقاش والتفاعل بين مختلف األطراف الفاعلةتحديد الحلول ودعم الخاصة ب األدلة تتوفرهل  ▪

ويعتمد    وغير متحيزة  موضوعيةمصادر البيانات واملعلومات التي تم استخدامها في تحديد األولويات  هل   ▪

 عليها ويمكن التحقق منها؟ 

القوى   توازنـات القـوي املوجـودة فـي املجتمـع  يعكس وصول قضية أو مشكلة ما ألجندة صانع السياسات

 . قيـم وتحيـزات صانـع القـرار، و القـوي املؤثـرة فـي أحـد القضايــانفـوذ ومصالـح و  القـادرة علـى التأثيـر 
 

 صياغة وبلورة السياسات )طرح البدائل( :  لثة املرحلة الثا 
 نحو إيجاد حل للمشكلة محل االهتمام  هذه املرحلة  تمثل

ً
 فاعال

ً
وذلك بوضع حلول واقتراحات  ،  اتجاها

، وهي توضح ملدى االستجابة وصياغة البدائل بناًء على  تينالسابق  املرحلتينأولية تستند إلى املعلومات املقدمة في  

هل يتم التدخل لحلها؟ فإذا كان الجواب يستند إلى أو  ؟  ههما: هل يتم ترك املشكلة على ما هي علي  .تساؤلين هامين

فيتم طرح سؤال آخر يتعلق بالبدائل املطروحة للحلول. وتبرز هذه املرحلة أهمية الدور  ضرورة التدخل والحل  

والذي يعد دوره من صلب مرحل صنع السياسات العامة، وينبع هذا الدور   ،الذي يؤديه محلل السياسات العامة

 . (2007)حديد،  من املنهجية العلمية املطبقة في عملية التحليل ووضع البدائل



-9 - 

 

من هذه املرحلة من الناحية النظرية وضع أهداف إجرائية للسياسات املطلوبة، وترتيبها حسب  تتضكما 

األولويات، وتوزيع املخصصات الالزمة لرسم السياسات على كافة الجهات الفرعية، وتحديد أولويات للقيم التي  

 لتحديد البديل األفضل  يجب أن تعكسها، وإعداد البدائل املختلفة وتحليل مزايا وتكاليف كل منها ومقا
ً
رنتها وصوال

 وإقراره بالوسائل القانونية.  

من   مجموعة  طرح  يمكننا  سبق،  ما  على  عملية  بناء  في  تساعد  قد  التي  وبلورة  التساؤالت  صياغة 

السياسات، بشكل يضمن الوصول إلى مجموعة من البدائل قادرة على حل املشكالت التي يتم صياغة السياسات  

 حلها، وذلك على النحو التالي:من أجل 

 خيار واحد فقط للسياسة العامة؟  علىهل تستدعي هذه الحالة التركيز  ▪

 هل توجد حلول محتملة متعددة؟ ▪

؟ ▪
ً
 هل يعد الحفاظ على الوضع الراهن خيارا

 هل هناك طرق مختلفة لتنفيذ أو تمويل الخيارات ذات صلة؟ ▪

 ؟ للبدائل والخيارات املطروحة نظام واضح للمعايير التقييمية يتوفرهل  ▪

 ؟األهداف من وراء السياساتإلى أي مدى يحقق كل من الخيارات  ▪

 ؟ ما الفئات املستفيدة واملتضررة من جراء عملية تنفيذ الخيارات والبدائل املطروحة ▪

 ؟ أو التنفيذ لتطبيقل الخيارات والبدائل املطروحة قابلةهل  ▪

 إقرار السياسات )اختيار البديل املناسب( :  الرابعة املرحلة  
من البدائل املطروحة وإصدار القرارات بشكلها النهائي. ومن    املناسب  بديلالاختيار    هذه املرحلة  تشمل

 : ما يليأهم املعايير في املفاضلة أو االختيار بين مختلف البدائل 

 كلفة البديل املترتبة عنه. ▪

 استغالل املوارد املتاحة التي سيتم تسخيرها في حل املشكلة.قدرة البديل على  ▪

 نوعية املعالجة الجزئية أو الكلية التي يقدمها. ▪

 مدى انسجام البديل مع أهداف السياسات العامة. ▪

 درجة املخاطر واآلثار الجانبية املتوقعة عن تنفيذ هذه السياسة. ▪
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يمكننا طرح مجموعة من   ما سبق،  املناسب من  بناء على  في عملية اختيار  التي قد تساعد  التساؤالت 

 البدائل املطروحة، وذلك على النحو التالي: 

 وسهل املتابعة؟  البديل الذي سيتم اختياره مقنعهل  ▪

 منطق اختيار البديل متماسك؟هل  ▪

 ومعايير واضحة تدعم عملية اختيار البديل؟  أدلة هناكهل  ▪

 تنفيذ السياسات :  اخلامسة املرحلة  
العامة، ولكنها   تناولت مفهوم تنفيذ السياسات  التي  التعريفات  تنفيذ    اجتمعتتعددت  على أن عملية 

يظن  كما  به  املعنية  األطراف  عن  بمعزل  يتم  أداء  أو   
ً
 محدودا

ً
نشاطا أو  يسيرة  مهمة  تعد  لم  العامة  السياسات 

 يتم تنفيذه من األطراف املعينة كما هو الحال في تنفيذ  
ً
 تلقائيا

ً
البعض. ذلك ألن السياسات العامة ليست نشاطا

ة، وإنما بات التنفيذ يستلزم صياغة جديدة للمشاريع أو تصميم للبرامج أو  بعض النصوص القانونية أو اإلجرائي

. وأي فشل استمرارهاتقديم لخدمات جديدة أو تدخل لتغيير سلوكيات أو لتطوير أوضاع قائمة لم يعد باإلمكان 

سياسية أو   أو تقصير في تنفيذ هذه املخرجات أو وصول هذه املنافع والعوائد ملستحقيها قد يؤدي إلى مشكالت

التعريفات    اضطرابات بعض  تقديم  يمكن  الصدد  هذا  وفي  نتائجها،  تحمل  الحكومية  النظم  على  يتعذر  أمنية 

 :(2002)جمعة،  اإلجرائية ملفهوم عملية تنفيذ السياسات العامة على النحو التالي

يز الواقع، وذلك األنشــــــــــــطة واإلجراءات الهادفة إلخراج الســــــــــــياســــــــــــات العامة أو قراراتها إلى ح  بهايقصــــــــــــد   ▪

 املوارد البشرية واملادية والتكنولوجية املتاحة في سبيل تحقيق األهداف العامة. باستخدام

 العملية التفاعلية بين األهداف والعوائد املطلوب واملرغوب تحقيقها من إقرار السياسات العامة. ▪

 لواقع.األنشطة واألفعال التي تبذل من أجل ترجمة السياسات العامة على أرض ا ▪

 املؤسس ي لها. واإلطارنتاج التفاعالت بين السياسات  ▪

 وتتميز عملية تنفيذ السياسات العامة بالخصائص التالية: 

العالقة بين صــنع الســياســات العامة وأهدافها املحددة وبين الوســائل واألســاليب املســتخدمة في تنفيذها  ▪

 التنفيذ.ذات طبيعة عضوية تقررها الظروف املحيطة بعملية 

من املمكن أن تتبدل وتتغير األســــاليب والوســــائل في عملية تنفيذ الســــياســــات العامة كلما اقت ــــ ى األمر،  ▪

 من أجل ضمان التوائم مع الغايات والعوائد املقصود تحقيقها.
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حولها، تطلب األمر   االختالفنطاقها أو زاد غموضها أو درجة  واتسعكلما كبرت معاني السياسات العامة  ▪

إيكالها إلى جهات تتمتع بالصــالحيات والســلطات التنفيذية الواســعة لتتمكن من التصــرف بمرونة وحرية  

 وأجواء الغموض التي تحيط بها.  االختالفاتوسط هذه 

وأن تحرص على ترجمة ما    ،يتطلب من الجهات القائمة على عملية التنفيذ أن تعي وتدرك املطلوب منها ▪

له من  أوكل   
ً
بدال والغايات،  للمقاصد   

ً
تنفيذه وفقا تعيق   االنشغالا  التي قد  والكلمات  األلفاظ  بمعاني 

 فهمها أو تضيق نطاقها.

إلى فعل على أرض  السياسات  برامج وأنشطة  ترجمة مختلف  العامة  السياسات  تنفيذ  تستهدف عملية 

اقع.   الو

تنفيذ السياسات العامة من خالل عديد من املحاور، وبناء على ما سبق، يمكن مناقشة تفاصيل عملية  

 وذلك على النحو التالي:

 اإلطار املنهجي لعملية تنفيذ السياسات العامة: االعتبارات النظرية والعملية .1

السليمة اإلدارة  مبادئ  عن  العامة  السياسات  تنفيذ  في  اإلدارية  العملية  أصول  تختلف  وتحقيق    ،ال 

الصالح العام بمستوى عالي من الكفاءة والفعالية. ويمكن عرض األصول العلمية في تنفيذ السياسات العامة على  

 :(2007)حديد،  النحو التالي

 وضع الخطط التنفيذية  ▪

 إلنجاز أي عمل بطريقة سليمة، لذلك البد لإلدارات وأجهزة الحكومة املختلفة 
ً
يعتبر التخطيط ضروريا

الخطط التنفيذية الالزمة لتنفيذ السياسات العامة، منطلقة في عملها من السياسات أو القوانين التي    من وضع

تحدد األهداف العامة التي يسعى صانع السياسات إلى تحقيقها وفق ما يتوفر من موارد مالية وبشرية. وتتم عملية 

 لية:  التخطيط كأي عمل منهجي علمي التخاذ القرارات وفق الخطوات التا

وذلك بشكل إجرائي، ،  تحديد الجوانب املختلفة للمشكلة التي يتوجب حلها من خالل خطة العمل -

 وكمي قدر اإلمكان، حتى تسهل عملية التنفيذ.

املشكلة - لحل  اتباعها  املمكن  البدائل  مختلف  ودراسة  كل    ،تحديد  وسلبيات  مزايا  على  والتعرف 

 بديل. 

فضل في ظل بديل من البدائل املقترحة لحل املشكلة واختيار البديل األ دراسة املزايا واملحاذير لكل   -

 اإلمكانيات والظروف. 
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 تنظيم وتنسيق العمل  ▪

  ويتطلب ذلكاألفضل في آلية عمل تنظيمية،  البديلالبد أن تنعكس الخطة التي يتم إقرارها بعد اختبار 

إلى خطط وأهداف فرعية، يعهد بكل منها إلى وحدة م ن الوحدات التنظيمية املوجودة في الجهة  تقسيم الخطة 

من أن يتم التنسيق بين  البد  املعنية أو إنشاء وحدة جديدة لها إن لم تكن موجودة، ولضمان حسن سير العمل  

  
ً
 ضمانا

ً
في العمل. ويستلزم ذلك والتشابك  عدم التضارب  لمختلف الوحدات في التنظيم الجديد أو املنشأ حديثا

املختلفة حسب األصول العلمية، بحيث يعرف كل موظف واجباته ومسئولياته وعالقاته عملية توصيف للوظائف  

هو   )الوظيفة(  العمل  ألن  التوظيف،  عملية  تسبق  أن  يجب  وهذه خطوة  له،  املمنوحة  والصالحيات  الوظيفية 

ملتصلة بعملية  األساس الذي تعتمد عليه عملية تحديد املواصفات واملؤهالت املطلوب توافرها في شاغل الوظيفة ا

 تنفيذ السياسات العامة. 

 توجيه املوظفين وقيادتهم   ▪

نوايا والتنظيم  التخطيط  عمليات  على    تبقى  العمل  املوظفين  مباشرة  بعد  إال  نتائجها  تظهر  ال  وأطر 

تنفيذها. ومن هنا فإن العناصر البشرية تبقى األهم، وهذا ما يفسر املفهوم الجديد للموظفين باعتبارهم موارد 

ود إدارات إال بوج  يتأتىبشرية ينظر إليها على أنها األقدر على إحداث النقلة النوعية املطلوبة في العمل، وهذا ال  

أن اإلدارة هي إدارة البشر وحسن التعامل معهم وتشجيعهم وإرشادهم حول أفضل الطرق املمكن اتباعها   تعي

 كان مستواه الوظيفي يجب أن يتمتع بمهارات قيادية يستطيع من خاللها 
ً
للوصول لألهداف املطلوبة، فاملدير أيا

اع الدعم لهم، ألن حسن القيادة ومهارة اإلدارة عامل حاسم  تحفيز العاملين على أداء املهام، وتقديم مختلف أنو 

 على العمل. ولعل مثل هذه الروح 
ً
في خلق روح الفريق ونمط العمل الجماعي، والتي إذا غابت أدت إلى التأثير سلبا

اعي، وعلى  لعمل الجملكبير  واهتمام  الجماعية تفسر التطور الهائل لليابان ملا تعطيه اإلدارة اليابانية من تأكيد  

  .
ً
 صحيا

ً
 تنظيميا

ً
 الثقافة التنظيمية التي تخلق مناخا

 الرقابة على التنفيذ  ▪

إن الحلقة األخيرة في سلسلة العمليات اإلدارية الرئيسية هي ممارسة الرقابة على العاملين وهم يؤدون  

قبل املطلوب  وباملستوى  األهداف  تحقيق  عن  االنحراف  حاالت  استكشاف  يمكن  بحيث  إن    عملهم،  حصولها 

أمكن، أو حال حصولها وذلك لتداركها وتصحيح املسار، وترتبط هذه العملية بعملية التخطيط، ذلك أن الخطوة  

قياسه،   ثم  ومن  األداء،  معايير  تحديد  ثم  ومن  الخطة،  في  الواردة  األهداف  تحديد  هي  الرقابة  عملية  في  األولى 

جز. إذ البد من توافر معلومات من خالل ما يسمى بعملية وتحديد الفجوات بين األهداف املخططة والعمل املن

يتم على أساسها إجراء التعديالت الالزمة لتجسير أو سد الهوة بين ما تحدده الخطط وما يتم    "التغذية العكسية"

 ف مختلالذي من شأن التزام    "املثالي/ العقالني"تنفيذه، وتمثل جوانب العملية اإلدارية السابق ذكرها النموذج  
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التكاليف، ولكن وبسبب طبيعة العمل السياس ي يعتبر هذا  إنتاجية وبأقل  به تحقيق أفضل  األجهزة الحكومية 

تحققه   ويصعب   
ً
مثاليا السياسة  عالم  في  أرض  النموذج  بمحددات  على  السياس ي  الواقع  يتميز  حيث  الواقع، 

نموذج املثالي، حيث يعملون وفق نماذج ومؤثرات عديدة تحول دون اتباع متخذي القرارات في الحلبة السياسية لل

 أخرى.  

القرارات لتنفيذ السياسات    اتخاذالقرارات تحقيق املثالية والعقالنية في    صانعو ومن الطبيعي أن ينشد  

مجاالت   في  عمليات    ،والتوجيه  ،والتنظيم  ،التخطيطالعامة  أن  هو  الواقع  عالم  في  يحصل  ما  ولكن  والرقابة. 

التنفيذ تتم من خالل قنوات وبأشكال تختلف عما جاء في النموذج املثالي الذي تحدده اللوائح والقوانين والخطط،  

حيث تتشكل القرارات من خالل مجموعة من القرارات الفرعية وفي مواقع تنظيمية مختلفة يختلف تأثير كل منها  

سب طبيعة السلطة واملركز والقدرة على االتصال وحجم الضغوط واملصالح على كل موقع، حيث تأتي القرارات ح

 وقرارات معقولة  
ً
 وسطا

ً
كمحصلة لعمليات التفاوض بين جماعات املصالح املتعارضة، مما يعني أنها ستكون حلوال

تخطيط على القضايا امللحة وعلى املدى القصير،  أو مقبولة، وليست قرارات مثالية، بحيث يتم التركيز في مجال ال

وليس على القضايا االستراتيجية بعيدة املدى، حيث ال يمكن التنبؤ بدقة كبيرة باملواقف املستقبلية وتطوراتها  

األمر الذي يؤدي إلى اتخاذ قرارات بناء على معلومات غير مكتملة )وهذا ال يعني عدم أهمية التخطيط اإلستراتيجي  

 املدى(.   بعيد

 أطلق عليه النموذج التدر   "تشارلز لندبلوم"ويحدد  
ً
جي ليصف عملية اتخاذ القرارات على أرض  ي نموذجا

الواقع، فهو يرى أن عملية رسم وتنفيذ السياسات العامة تتم بشكل تدرجي كإضافات وتحسينات جزئية تضاف 

  
ً
 يتوفر ملتخذي القرارات في الغالب الوقت الكافي بل الحد األدنى، حيث ال  ،أمثلللقرارات السابقة، وال تشكل حال

 من القرارات تكون 
ً
وال املوارد الكافية التي تمكنهم من تطبيق الخطوات التي يتضمنها النموذج املثالي. كما أن كثيرا

ال بالتكاليف  يسمى  ما  وهو  إلغاؤها،  يمكن  وال  فيها،  واالستثمار  بها  االلتزام  تم  سابقة  لقرارات   
ً
 غارقة استكماال

(Sunk Costs)  ،ل الدول املتقدمة تستمر هذه السياسات  وكنتيجة  في  لصفة املؤسسية واملوضوعية للسياسات 

 ما تلغى، بل تتم اإلضافات والتعديالت عليها بشكل طفيف. وينطبق هذا النموذج بشكل كبير على عملية  
ً
ونادرا

أنها عملية معروفة وشبه   العامة، حيث  في  وضع وتنفيذ املوازنات  كبيرة منها لعدة أسباب    ءأجزاثابتة ومتجددة 

 : ما يلي . ومن عيوب النموذج التدريجيهاقانونية كوجود عقود أو التزامات عن سنوات سابقة واجب تنفيذ

 البناء على قرارات سابقة أو سياسات خاطئة.  احتمال -

 قدرة هذا النموذج على التجاوب السريع مع املعطيات واملتغيرات. ضعف  -

 املسئولية، وعدم القدرة على تحديدها لتعدد املراحل في هذا النموذج.  شيوع -
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تنفيذ السياسات العامة أو كيفية تنفيذ عملية   منهجيةوفي ضوء ما سبق، يمكننا طرح سؤال هام حول  

مراجعة   خالل  فمن  العامة.  أبرز مختلف  السياسات  استخالص  يمكننا  التنفيذ  عملية  تناولت  التي  األدبيات 

 على النحو التالي: ، وذلكاألساليب التي تتم عن طريقها عملية التنفيذ

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص ▪

الشر  ا  كةاتعرف  والعامةبين  الخاص  املتعلقة    لقطاعين  القطاعين  بين  والتعاون  التفاعل  أوجه  بأنها 

املشاركة   من  أسس  على  واملعرفية،  والتكنولوجية  والتنظيمية  واإلدارية  واملالية  البشرية  إمكانياتهما  بتوظيف 

وحرية    وااللتزام األهد  االختيارباألهداف  تحقيق  أجل  من  واملساءلة،  املشتركة  االواملسئولية  قتصادية  اف 

جتماعية التي تهم العدد األكبر من أفراد املجتمع ولها تأثير بعيد املدى على تطلعاتهم حتى يتمكن املجتمع من واال 

 مواكبة التطورات واملتغيرات بطريقة فاعلة وتحقيق وضع تنافس ي أفضل.

 اإلسناد للغير  ▪

من خالل التنظيمات القائمة على إيكال العمل في مجال معين    يتم تنفيذ السياسات وفق هذا األسلوب

 عند إسناد إدارة مرافق السجون للقطاع الخاص.   األمريكيةمثل ما هو قائم بالفعل في الواليات املتحدة  ،للغير 

  خلق إدارات جديدة ▪

 
ً
املوضوع مستجدا يكون  إدارة جديدة حين  أو  إنشاء هيئة  العامة على  السياسات  تنص  م يسبق ول  قد 

تتجهمعالجت كأن  إنشاؤها   ه.  يتم  متخصصة  إدارة  أو  مجلس  أو  وزارة  إلى  وتوكل  الفساد  مكافحة  إلى  الدولة 

 ستحداثها لتنفيذ هذه السياسات، وهذه الخطوة يحددها معيار الحاجة والقضايا الحديثة.او 

 التنظيمات القائمة بالفعل ▪

األجه إلى  العامة  السياسات  تنفيذ  مسئولية  تناط  اال قد  أو  األمنية  القائمة  زة  لتتولى    بالفعلقتصادية 

تنفيذها على أن تخولها مهام وصالحيات إضافية للقيام بذلك، وعندها يمكن لهذه الجهات أن تستحدث أقسام  

.
ً
 أو وحدات فرعية تتبع لها لتتفرغ لهذه املهام، أو أنها توكل عملية التنفيذ لوحدة موجودة فعال

 حلي أو شراكة دولية على املستوى املحلي التنفيذ على املستوى امل ▪

املحلي:   - املستوى  على  لكل التنفيذ  التنفيذ  مسئولية  تحميل  على  العامة  السياسات  تنص  كأن 

بالنص يكتفى  وعندها  واملحلية.  املركزية  األجهزة  ولكل  الرسمية    الوزارات  الجهات  جميع  "على 

 املختصة تنفيذ هذه السياسات". 
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املحلي:    - املستوى  بين منظمة دولية  التنفيذ على مستوى شراكة دولية على  التعاون  يتم  وهنا 

لتنفيذ سياسة عامة على    أو البنك الدولي أو برنامج األمم املتحدة اإلنمائي  كصندوق النقد الدولي

 قتصادية لدولة ما.اال االختالالتإلصالح  املستوى املحلي مثل املساعدات الفنية

 تنفيذ السياسات العامة ت متطلبا .2

على النحو لتنفيذ السياسات العامة، وذلك  أساسية    متطلباتيمكن أن نميز في هذا الصدد بين أربعة  

 : (2006)القريوتي،  التالي

   متطلبات قانونية ▪

ال تتم مرحلة تنفيذ السياسات العامة إال بعد سن القوانين والتشريعات العامة التي يضعها املشرع على  

مجال في  "كل  العامة  اإلدارة  أجهزة  ذلك  بعد  لتتولى  عامة  لواقع  ههيئة صيغ  وترجمتها  التشريعات  تلك  دراسة   "

أي ترجمة القوانين املكتوبة وتحويل الكلمات إلى تصرف فعلي، ويبرز هنا دور القانون اإلداري والذي يتم    ؛ملموس

جتماعية من  إلدارة العامة على نحو يحقق العدالة اال من خالله وضع القواعد القانونية الالزمة إلنجاز أنشطة ا

الدول    انتفاع وفي  سليم،  نحو  على  تنفذ  السياسات  أن  ومن  الدولة  تقدمها  التي  املختلفة  بالخدمات  املواطنين 

النامية يالحظ أن مشاكلها ال تكمن في السياسات أو في برامج التنمية أو عدم قدرة النظام السياس ي على إدارة 

ا التنمية  شئون  برامج  العامة ووضع  السياسات  تنفيذ  العامة على  اإلدارة  أجهزة  في عدم قدرة  تكمن  بل  لدولة، 

األنظمة السياسية تحدد األهداف والتوجهات العامة للدولة ثم تأتي أجهزة اإلدارة العامة   فبذلكموضع التنفيذ. 

مدة، وذلك بالطبع يعتمد على مدى كفاءتها وقدرتها لتتولى مهمة التنفيذ والتطبيق في حدود القواعد القانونية املعت

 على التنفيذ.

   متطلبات فنية ▪

تتولى أجهزة اإلدارة العامة تخطيط وتنظيم وتوجيه موارد الدولة املتاحة البشرية واملادية، على نحو يخدم  

هة متطلبات األفراد  األهداف العامة التي تسعى الدولة للوصول إليها، وعليه فإن مقدار نجاح الحكومة على مواج

ووضع األسس واآلليات ذات الكفاءة والفعالية على    اختيارالتنمية يعتمد على مقدار حسن  مستهدفات  وتحقيق  

 بمستوى التنفيذ على نحو سليم.  واالرتقاءاملستوى الفني، وتطبيق املفاهيم اإلدارية الحديثة 

 متطلبات مالية ورقابية  ▪

التي ال يمكن تحويلها لواقع واألنشطة السياسات التي تضعها الدول تمثل مجموعة من البرامج واملشاريع 

وامليزانيات  ملموس املالية  املبالغ  إال من خالل رصد  التنفيذية مسئولية   ،وتنفيذها  تتولى األجهزة  ما  والتي عادة 

 لطبيعتها  
ً
إعدادها وإدارتها، إن مسألة إعداد امليزانيات من األمور التخصصية التي ال يمكن للساسة القيام بها نظرا
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لعاملين بهذا املجال، كما أن السياسات العامة ال يمكن لها أن  ولحاجتها لوجود املؤهلين من املحاسبين ا  ،الفنية

ما لم يكن هناك نظام محاسبي يضبط الصرف ويراقب سالمة اإلجراءات املالية   ترى النور وتنفذ بشكل سليم 

اإل  الرقابة  بها  فيقصد  الرقابة  أما  العامة.  األموال  توظيف  وسوء  استغاللها  سوء  ومن  التجاوزات  دارية  ويحدد 

املالية لضمان  لل والرقابة  للدولة،  العامة  والسياسات  املركزية  الخطط  تطبيق توجهات وأهداف  تأكد من مدى 

، والرقابة القانونية للتأكد من  الدولةحسن الصرف واإلنفاق وسالمة توظيف األموال العامة والحفاظ على ثروات  

الها. وهذه جهود تقوم بها أجهزة اإلدارة العامة  تطبيق مؤسسات الدولة للقوانين واللوائح اإلدارية املنظمة ألعم

 كانت  ان نجاح  ،  هودعائم  هاملتخصصة وتصب في صالح النظام السياس ي وتقوي أركان
ً
السياسات العامة للدولة أيا

 طبيعتها مرهون بمدى فعالية أساليب الرقابة واملتابعة.

 بناء القدرات والتمكين متطلبات ▪

القدرات والت  تكمن بناء  القادرين على عملية  في توفير األشخاص األكفاء من املديرين واملوظفين  مكين 

من   االضطالع قدر  بأكبر  العامة  السياسات  تنفيذ  على  قادر  إداري  وتكوين صف  وظائفهم،  ومسئوليات  بمهام 

محتوى  فهم  على  قادرين  وموظفين  قيادات  وجود  على  يعتمد  العامة  السياسات  فتنفيذ  والفعالية،  الكفاءة 

. ألجل ذلك برزت شكل  أفضل وعلى إدارة وتصريف شئون العمل على  ،  اسات العامة وتحمل أعباء املسئوليةالسي

أهمية بناء القدرات وتمكين العاملين من خالل عملية تأهيل وتدريب وتطوير العنصر البشري القادر على القيام 

 بعملية تنفيذ السياسات وترجمتها على أرض الواقع.   

 تنفيذ السياسات العامة معوقات  .3

إن عملية تنفيذ السياسات العامة تعد من أهم املراحل التي تمر بها دورة السياسات العامة، وتنبع هذه 

األهمية من كونها املرحلة التي تتم فيها ترجمة السياسات على أرض الواقع ووضعها على حيز التنفيذ، وفي املقابل 

من املعوقات التي قد تعترض طريق عملية تنفيذ تلك السياسات، وفي هذا األدبيات على وجود جملة    مختلف   تؤكد

 الصدد يمكن تصنيف تلك املعوقات على النحو التالي:

السياسية ▪ من  ،املعوقات  بها،  ها  نذكر  املعمول  اإلدارية  والنظم  السياس ي  النظام  بين  االنسجام  ضعف 

ية صنع السياسات، وتفش ي ظاهرة الفساد وغياب واقعية السياسات املطروحة من قبل الفاعلين في عمل 

 الصراع على مستوى السياسيين واملنفذين.  واحتدام ،سواء على املستوى اإلداري أو السياس ي

اإلدارية ▪ ال  املعوقات  أن  واحتمال  املنفذة،  البشرية  والطاقات  اإلدارية  الكفاءات  في  النقص  تشمل   ،

الظ  مع  ما  لتنفيذ سياسة  الذي وضع  التوقيت  املحيطة،  يتناسب  البيئة  فيها  تمر  التي  واملتغيرات  روف 

املخصصة   املالية  أو  املادية  املوارد  وشح  واملتابعة،  والتنظيم  والتنسيق  التخطيط  عملية  في  والقصور 
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األدوار   توزيع  في  الغموض  من  كل  يمثل  كما  املعلومات.  نظم  في  والضعف  السياسات،  تنفيذ  لعملية 

 ات اإلدارية لتنفيذ السياسات العامة.  ومقاومة املنفذين أحد أهم املعوق

وكذلك   ،، نذكر منها القصور في تهيئة املجتمع لتقبل تنفيذ السياسات العامة املقرةاملعوقات االجتماعية ▪

 مقاومة الفئات املستهدفة. 

 شروط عملية التنفيذ الجيد للسياسات العامة  .4

وتخطي املعوقات سالفة الذكر، هناك من أجل الوصول إلى سياسات عامة قابلة للتنفيذ بشكل جيد  

وضوح صياغة السياسات ومراميها مع الوضوح كذلك  ؛  مجموعة من الشروط التي تعد ضمانه لذلك، نذكر منها

في تحديد املسئوليات وتوزيع األدوار وتوفير الكفاءات في مجال تنفيذ السياسات العامة، وانسجام وتطابق اإلطار 

عامة مع توجهات وقيم املنفذين مع تحديد اإلطار القانوني واإلجرائي امللزم لكافة الفكري والقيمي للسياسات ال

األطراف ذات العالقة بالسياسات العامة. كما يشترط في عملية التنفيذ الجيد للسياسات العامة أن ال يؤدي تنفيذ 

 أي سياسية عامة جديدة إلى تجاهل أو إعاقة السياسات العامة التي سبقتها.

 تقييم ومتابعة السياسات :  السادسة املرحلة  
السياسات العامة، وتعرف  تعتبر مرحلة تقويم ومتابعة السياسات العامة املرحلة األخيرة من مراحل دورة  

عملية تقييم السياسات العامة بأنها الجهد املنظم واملوضوعي لقياس نتائج السياسات بهدف تقدير وقياس مدى  

يم  يفتقيتها ومواءمتها واستدامتها من ناحية، ولتحديد آثار تلك السياسات من ناحية أخرى.  ترابطها وكفاءتها وفعال

العامة املنطلق يعتبر    السياسة  إلى أي مدى  بمثابة  من هذا  لتلك السياسة لتحديد  مراجعة دورية وموضوعية 

، فاملقصود  عملية املتابعة ما  وغير املتوقعة( متفقة مع ما كان مخطط لها. أ  –كانت األهداف والنتائج )املتوقعة  

بها عملية تحليل وتجميع مستمر للبيانات لتقدير مدى التقدم لسياسة ما ومقارنتها باألداء املتوقع. وتهدف هذه 

سياسة ما ومحاولة إرجاعها إلى املسار الذي يضمن   تتعرض لهااملرحلة بشكل عام إلى تصحيح االنحرافات التي  

 تحقيق األهداف املنشودة من تلك السياسة.

ه يعتبر التقييم عملية أساسية للذين يصممون وينفذون البرامج واألنشطة بشكل عام، وتهدف هذكما  

واألنشطة   البرامج  تلك  على  املترتبة  والنتائج  اآلثار  وقياس  تشخيص  إلى  من العملية  املنجز  معرفة  إلى  للتوصل 

 
ً
بالسلع أو الخدمات التي تقدمها، أو النتائج املرحلية لها في مجال معين، أو ما يترتب   النتائج سواء كان ذلك قياسا

من أثر على املجتمع. إلى جانب هذا تتم عملية التقييم ضمن جميع مرحل إعداد البرامج واألنشطة، وال تتوقف  

تائج التنفيذية، بل هو نشاط وظيفي يجب أن يتحقق من خالل عمليات الصياغة والتطبيق  عملية التقييم عند الن

 
ً
وحساب    .أيضا املعلومات  توفير  أجل  من  العامة  واملشكالت  القضايا  في  النظر  خالل  من  يكون  أن  ينبغي  أي 
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ار حتى يتم توظيف  الحسابات املنطقية والعلمية حول املقترحات واآلراء املطروحة، ومن ثم خالل عملية االختي

النتائج املفيدة ملحتويات البرامج واألنشطة ليصل من بعد إلى املتابعة املستمرة لعملية التنفيذ وتعزيزها، ليكون 

التركيز منصبا على نواتج وآثار تلك املخرجات، ففي ظل هذه الدائرة التقييمية يمكن الوقوف على حقيقة البرامج  

 . (2007)اندرسون،    مواطن الخلل فيها إلعادة النظر في البرامج واألنشطة املقبلةواألنشطة وكشف عيوبها، وتبيان  

تقوم فكرة التقييم املتعلقة بالبرامج واألنشطة العامة على معرفة جدوى أو جدارة تنفيذها، وذلك هذا، و 

والب األنشطة  كانت  إذا  ما  على  للحكم  إجراءات  إتباع  آخر  بمعنى  أو  مختلفة،  مقاييس  جديرة باستعمال  رامج 

بالتنفيذ أو االستمرار، وتستخدم عملية التقييم أيضا للحكم على مدى احتماالت نجاح البرامج واألنشطة في حل 

مشكلة معينة، ويكون التقييم في هذه الحالة إجراء سابق إلقرارها. كما أنه يمكن استخدامه للحكم على جدوى  

 استمرار العمل بها، وهذا يعني املقارنة بين الن
ً
أن تحققه، ويكون التقييم في  تائج الفعلية لتطبيقها وما كان متوقعا

  هذه الحالة الحق إلقرار واعتماد تلك األنشطة والبرامج.

وذلك   تنفيذها،  جدارة  أو  جدوى  معرفة  على  العامة  واألنشطة  بالبرامج  املتعلقة  التقييم  فكرة  تقوم 

ءات للحكم على ما إذا كانت األنشطة والبرامج جديرة  باستعمال مقاييس مختلفة، أو بمعنى آخر إتباع إجرا

 . بالتنفيذ أو االستمرار

املعرفية كما   املرتكزات  ضوء  في  األطروحات  فيها  وتنوعت  التقييم  لعملية  املفسرة  التعاريف  تعددت 

استخدامها من زاوية  والنظرية التي تقوم عليها هذه العملية، وكذلك املنهجية العلمية لألدوات واملقاييس التي يتم 

البرامج واألنشطة، وبهذا الصدد   التجريبية ألجل معرفة األثر الذي أحدثته تلك  الغاية  االختبار والفحص ذات 

 على النحو التالي:، وذلك يمكننا استعراض بعض املحاوالت التي سعت لتفسير مفهوم التقييم

في سبيل تحديد قيمة النتائج املترتبة عن تنفيذ   العملية املنهجية التي يقوم بها املقيم ويطبقهايقصد بها   ▪

املرتبطة  العمليات  تقييم  إلى  يهدف  يستند على أساس علمي  بمعنى آخر هو نشاط  البرامج واألنشطة، 

  (.Fiona, 1999) بالبرامج واألنشطة وآثارها من جراء عملية التنفيذ

تقدير   ▪ بهدف  والبرامج  األنشطة  نتائج  لقياس  وموضوعي  منظم  وكفاءتها، جهد  ترابطها،  مدى  وقياس 

 (.2006)القريوتي،  وفعاليتها، ومواءمتها، واستدامتها، وكذلك آثارها

مراجعة دورية موضوعية لبرنامج أو نشاط ما لتحديد إلى أي مدى كانت األهداف والنتائج "املتوقعة، وغير  ▪

 (. 2007)حسين،  متوقعة" متفقة مع ما كان مخطط

هذا، وتوضح األشكال التالية؛ هيكل عملية تقييم السياسات العامة، وأشكال عملية التقييم، واألدوات  

 التي يتم استخدامها إلجراء تقييم مختلف البرامج واألنشطة املرتبطة بالسياسات العامة.  
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 السياسات (: هيكل عملية تقييم 2شكل رقم )

 
 مصادر عده. املصدر: شكل تم تصميمه بناء على       

 أشكال عملية التقييم(: 3شكل رقم )

  

 املصدر: شكل تم تصميمه بناء على مصادر عده.         

  



-20 - 

 

 أدوات عملية التقييم (: 4شكل رقم )

 

 املصدر: شكل تم تصميمه بناء على مصادر عده.            

العامة من خالل عديد من املحاور،  بناء على ما سبق، يمكن مناقشة تفاصيل عملية تقييم السياسات  

 وذلك على النحو التالي:

 برامج وأنشطة السياساتنقاط التركيز في عملية تقييم  .1

االقتصادي  ▪ على الجانب  القدرة  في  عيوبه قصور  أهم  ومن  الحكومي،  اإلنفاق  من  التقليل  على  يؤكد   :

 اإلنفاق.احتساب زيادة اإلنفاق واملنافع التي تتخلى عنها كنتيجة لخفض 

 الكفاءة ▪
ً
مقاسا النتائج  أو  اإلنجاز  مستوى  تعني  ويشمل   :  املدخالت  أو  املستعملة  املوارد  مع  باملقارنة 

 التي سوف يتم إنجازها. لألمور على مواصفات معنية   التعرف

 .: تقيس املقدار الذي أنجز من األهداف، أي من حيث القدرة على تحقيق النتائجالفعالية ▪

التوزيع العادل للمنافع بين مختلف الشرائح، وتستخدم عدد من املقاييس في كيفية : من حيث  العدالـة ▪

 توزيع املوارد والثروات الحكومية.

 : من حيث مطابقة هذه البرامج واألنشطة للتشريعات والقوانين واللوائح املنظمة لها.  الشرعية القانونية ▪

 برامج وأنشطة السياساتمعايير تقييم  .2

 يعتبر وجود  
ً
   املعايير واملستويات أمرا

ً
   مهما

ً
في عملية التقييم، وهي وسائل تستخدم للتحقق من   وأساسيا

بلوغ األنشطة والبرامج ألهدافها، فكلما كانت املعايير واملستويات كمية ساعد ذلك في إجراء عملية التقييم بشكل  

التوظيف   برامج  يكون هدف  أن  واملثال على ذلك  أعوامدقيق،   ادمالق  لألربعة 
ً
مثال البطالة   ة  تخفيض معدالت 

 الخمسةخالل السنوات  %10إلى  %5أو هدف برامج اإلقالل من الفقر تخفيض معدالت الفقراء من  %3بنسبة 

  %3القادمة. أما املستويات فهي ميزان لتقرير ما إذا كان هذا املستوى جيدا أم ال؟ إذا انخفضت نسبة الفقراء من  

   %7إلى  
ً
من جراء تطبيق برامج اإلقالل من الفقر خالل السنوات املحددة فهل هذا مؤشر    %15إلى    %5من    بدال

 نجاح أم فشل؟ 
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كما  إلى معايير رئيسية وأخرى ثانوية    السياسات  ويمكن تقسيم املعايير املتعلقة بتقييم أنشطة وبرامج

 تبينها األشكال التالية. 

لتقييم أنشطة وبرامج السياسات رئيسية(: املعايير ال5شكل رقم )  

 
 املصدر: شكل تم تصميمه بناء على مصادر عده.   

 * املخرجات: هي الجهود التي تم تنفيذها لبرنامج أو نشاط، مثل بناء مدرسة جديدة.   

 جراء تنفيذ برنامج أو نشاط، كارتفاع الدخل جراء ارتفاع مستوى التعليم لشخص ما. حصلت** اآلثار: هي التغيرات التي   

 (: املعايير الثانوية لتقييم أنشطة وبرامج السياسات 6شكل رقم )

 
 املصدر: شكل تم تصميمه بناء على مصادر عده.   
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 برامج وأنشطة السياسات العامة  األساليب املستخدمة في عملية تقييم .3

هناك عديد من األساليب والطرق لتقييم برامج وأنشطة السياسات العامة، التي يمكن االعتماد عليها  

 للوقوف على مدى كفاءة وفعالية السياسات أو تصحيح األخطاء، وذلك على النحو التالي: 

 األساليب العامة للتقييم  ▪

 في عملية تقييم برامج وأنشطة السياسات و يوضح الشكل التالي، الطرق  
ً
األساليب العامة أو األكثر شيوعا

 العامة.

 (: األساليب العامة لتقييم أنشطة وبرامج السياسات7شكل رقم )

 
 املصدر: شكل تم تصميمه بناء على مصادر عده.                   

 األساليب الفنية التخصصية ▪

 : التجريب املثالي -

يقوم هذا األسلوب على مقارنه مجموعه تجريبية بمجموعة ضابطة متماثلة في الظروف، والفكرة في هذا  

األسلوب هي إحضار مجموعتان متماثلتان في الظروف، مع تنفيذ البرنامج أو النشاط على أحد املجموعتين دونما 

في تلك املجموعة باألخر  التغيرات  ليكون هذا هو األثر. يمكن طرح مثال حول استخدم هذا  األخرى، ومقارنة  ى 

 األسلوب على النحو التالي:

إحضار مجموعتان من النساء الفقيرات في الريف واملتماثالت في الظروف )نفس مستوى األمية، السن،  ✓

 (. ، وغير ذلكمستوى املعيشة

أو نشاط حول   ✓ برنامج  إلى  )التجريبية(  املجموعتين  تترك  تتعرض إحدى  بينما  بتنظيم األسرة،  التوعية 

 الثانية دون التعرض لذلك. 

يعزي االنخفاض في عدد املواليد بين النساء املستفيدات من البرنامج بعد فترة من تطبيقه إلى البرنامج  ✓

 على اعتبار أن هذا االنخفاض هو األثر املتحقق. 
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املستفيدات من البرنامج بعد فترة من تطبيقه إلى البرنامج يعزي االنخفاض في عدد املواليد بين النساء   ✓

 على اعتبار أن هذا االنخفاض هو األثر املتحقق. 

 املقارنة ملجموعة ضابطة غير متماثلة  ▪

هذا األسلوب شبيه باألسلوب السابق، ولكن يختلف عنه في عدم وجود تجربة مثل األسلوب األول، وعدم  

إلى العالقات السببية. ويمكن طرح مثال حول استخدم هذا األسلوب على النحو   تماثل املجموعات، وعدم االستناد

 التالي:

 وتدريبهم على موضوع "مهارات التنبؤ باملشكالت". التنمية االجتماعية إحضار مجموعة من موظفي وزارة  ✓

الت ✓ املشكالت  بكم  التدريب  من  فترة  بعد  املتدربين  املوظفين  توجه  التي  املشكالت  كم  يواجههامقارنة   ي 

 موظفو أحد الوزارات األخرى التي لم تتعرض لهذا التدريب. 

في هذه الحالة يتم االستدالل على األثر من خالل مقارنة كم املشكالت في هذه الوزارات بكم املشكالت في   ✓

 الوزارة األخرى. 

االنخفاض في عدد املشكالت "إن وجد" في الوزارة موضع التدريب يعود إلى أثر الدورة   ال يمكن القول أن  ✓

 التدريبية بمفردها. 

 املقارنة )قبل/ بعد(  ▪

يعتمد هذا األسلوب على مجموعة واحدة فقط حيث يقارن أوضاع تلك املجموعة قبل تنفيذ البرنامج أو 

ب هو عبارة عن مقارنة مثل سابقه، ولكنها مقارنة عبر الزمن، النشاط ثم أوضاعها بعد عملية التنفيذ، وهذا األسلو 

 ويمكن طرح مثال حول استخدام هذا األسلوب على النحو التالي:

مقارنة الحالة الصحية ملجموعة من األطفال قبل التعرض لبرنامج التطعيمات املقدم من وزارة الصحة   ✓

 ج.بالحالة الصحية لنفس األطفال بعد التعرض لهذا البرنام

 هنا يكون التحسن في الحالة الصحية لألطفال هو األثر. ✓

يمكن قياس هذا التحسن بعدد من املؤشرات منها: قلة الزيارات إلى الطبيب، انخفاض معدل الوفيات،  ✓

 ، وغير ذلك. انخفاض معدل شراء األدوية
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 املالحظة البسيطة ملا بعد التنفيذ ▪

أو   دراسة  إجراء  على  األسلوب  هذا  أو يعتمد  البرنامج  تنفيذ  انتهاء  بعد  املستهدفة  للمجموعة  مالحظة 

النشاط، بينما يصعب التوصل إلى نتيجة أو استخالص األثر، فإنه من املمكن تحديد إلى أي مدى نجح أو لم ينجح  

 البرنامج أو النشاط، وبالتالي يمكن االستدالل بعد ذلك على تحقيق األثر املطلوب. 

يستهدف مشروع أو برنامج لتربية الدواجن تشغيل  ستخدام هذا األسلوب.  كما يمكن طرح مثال حول ا

حدى القرى. نبحث هنا على اآلتي: هل تحقق هدف تشغيل األفراد أم ال؟ وفي حالة اإلجابة إمجموعة من فقراء  

اق على ارتفاع الدخل، االستهالك، اإلنف"بنعم فإنه يمكن الوصل إلى األثر باالستدالل عليه بعد ذلك بمؤشرات  

 " ذلك  وغير   ،الصحة، التعليم، املسكن، الزواج
ً
إلى الهدف ثم نستدل على   . فهنا ال نصل إلى األثر وإنما نصل أوال

 األثر من خالل مدى تحقق الهدف أم ال.

التي تم لعملية تقييم السياسات  وبناء على ما سبق، يمكن توضيح أهم الفروقات بين األساليب األربعة  

 تناولها  
ً
، على كل أسلوب  ن خالل التركيز على بيان اإلمكانيات التي يتمتع بها كل أسلوب، والقيود املفروضة، مسلفا

 األدوات املستخدمة. كما في الجدول التالي.

 (: أهم اإلمكانيات والقيود واألدوات املستخدمة في األساليب األربعة1الجدول رقم ) 

 املنهج
موعة ضابطة املقارنة بمج التجريبي املثالي  املالحظات

 غير متماثلة 
 املقارنة 

 قبل / بعد 
املالحظات البسيطة ملا بعد  

 التنفيذ 

 اإلمكانيات 

 ومثالية.  -
ً
 أكثر املناهج تكامال

تقييم   - في  يستخدم  ما  عادة 
 البرامج واألنشطة العالجية. 

تحديد   - على  يساعد 
)السبب   السببية  العالقات 

 النتيجة(. /

مختلفة   - بمجموعة  املقارنة 
حيث   )حل من  الخصائص 

 مشكلة التماثل(.
بتحديد    - للمقيمين  يسمح 

أفضل لألثر أو لنتائج البرامج  
دون الحاجة إلثبات عالقات 
بتوليد  يسمح  كما  سببية، 
السلوكيات   عن  معلومات 

 واملمارسات.  

 .أسلوب عام وشائع -
-   / معلومات  توفير  على  يساعد 

 بالتحديد ووصف للتأثيرات. 
فهم   - تقديم  على  يساعد 

ت املجموعات املرتبطة  لسلوكيا
ولألدوات/   بالبرنامج 

 امليكانيزميات املستخدمة. 

 منهج بسيط.  -
الوسائل  - لتقييم  مالئم 

 والتنفيذ. 
يسمح للمقيمين تحديد كيف   -

وقياس   البرامج،  نفذت 
املخرجات،  الحالية/  نتائجها 
لسلوكيات   أفضل  وفهم 
واآلليات   املرتبطة  الجماعات 

 واألدوات املستخدمة.  

 القيود 

تحقيقه   - مثالي يصعب  نمط 
االجتماعية  البرامج  في 

 واالقتصادية.  
بتوافر   - تتعلق  مشكالت 

ذات   الضابطة  املجموعة 
 الظروف املتشابهة. 

وجود   - أثنيه  اعتبارات 
جماعة ال تستفيد من مزايا  
رغم   منها  أخري  مشروع 

 لظروف(. اتشابه 
تلك   - إيجاد  تكاليف  ارتفاع 

جماعة   وجود  أو  الجماعة 
 خارج مجموعة املستفيدين.

عالقات   - تحديد  صعوبة 
 سببية.

هذا   - نتائج  مصداقية  تعتمد 
املزيد   استخدام  على  املنهج 

الضبط   من   مجموعات 
 )تكلفة عالية(.

تحيز  - ارتفاع  احتمال 
تعلم  عندما  املجموعات 
بدورها في عملية التقييم وهو  
أدوات   استخدام  يتطلب  ما 
للتخلص  معقدة  إحصائية 

  .التحيز من هذا 

التأثيرات   - فصل  صعوبة 
عن  البرامج  عن  الناجمة 
إن   يمكن  التي  األخرى  العوامل 

 .تسببها
تحيز   - نسبة  ارتفاع  احتمال 

 املقيم. 
السببية  - عالقات  عن  الحديث 

ولكن مع    ، جائزفي هذا النموذج  
تجنب مخاطر التعميم وضعف  
العالقات   تلك  مصداقية 

 )هشة(.

 . نفس قيود األسلوب السابق -

 األدوات 
 املستخدمة

تحليل   اإلحصائي،  املسح 
السالسل   تحليل  البيانات، 

 الزمنية، النمذجة.  

املسح    الحالة،  دراسات 
البيانات،   تحليل  اإلحصائي، 
الزمنية،   السالسل  تحليل 

 النمذجة.  

الوصف الدقيق للموقف األصلي     
للمجموعة، مراجعة ملفات ووثائق  
أرا املباشرة،  املالحظات  ء  املشروع، 

املسوح   الحالة،  دراسات  الخبراء، 
اإلحصائية، تحليل البيانات، تحليل  
 السالسل الزمنية، أسلوب املقارنة. 

دراسة   املباشرة،  املالحظات 
اإلحصائية،   املسوح  الحالة، 
املعدة  والقواعد  البيانات  تحليل 

.
ً
 مسبقا

 بناء على مصادر عده.  إعداده من قبل الباحثتم  جدول املصدر: 
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 اخلامتة   : ثالثاً 
 Publicتعتبر السياسات العامة نتائج أداء وتفاعل مختلف الفاعلين في إطار شبكة السياسات العامة  

Policy Network  تحقيق مختلف في  العامة  السياسات  نجاح  درجة  تتوقف  والتفاعل  األداء  ذلك  وعلى ضوء   ،

الس تستهدف  حيث  العام  الصالح  تحقيق  وكذلك  منها.  التنموية  وخاصة  الدولة  حّل  أهداف  العامة  ياسات 

 املشكالت التي يعاني منها قطاع كبير في املجتمع أو تطوير قطاع معين وهكذا. 

هذا، تبرز الحاجة إلى تنظيم عملية بناء السياسات العامة من خالل صياغة منهجية توضح الخطوات  

ة والفعالية، لذلك بدأ واملتطلبات التي يجب توفرها من أجل بناء سياسات عامة تحقق الحّد األدنى من الكفاء

الباحثون بتطوير النماذج النظرية لعملية بناء السياسات العامة وكان أبرزها نموذج "دورة السياسات العامة" 

Policy Cycle    الذي تم تناول تفاصيله في هذا العدد من سلسلة جسر التنمية، والذي يناقش ست مراحل لبناء

 وتنتهي بعملية التقييم واملتابعة. السياسات العامة تبدأ بتحديد املشكلة 

بناء  عملية  بتحسين  الخاصة  التوصيات  من  عدد  طرح  يمكن  الورقة،  هذه  في  تناوله  تم  ما  على  وبناًء 

 السياسات العامة، وذلك على النحو التالي:  

الوزراء   .1 بمجلس  االستراتيجية  السياسات  صنع  فريق  كان  حيث  باالحترافية،  تتسم  عامة  سياسات  تبني 

أن البر  أوضحت  والعشرين"،  الواحد  للقرن  االحترافية  السياسة  "صنعن  بعنوان  دراسة  أصدر  قد  يطاني 

األدلة،   استخدام  اإلبداع،  االبتكار،  الخارجية،  النظرة  األمامية،  النظرة  تشمل:  السياسات  تلك  خصائص 

 الشمولية، التحالف، التقويم، املراجعة، تعلم الدروس.  

 سياسات العامة، مثل:  اتباع دورة منهجية لصنع ال .2

 . Policy Cycleدورة السياسات العامة  ▪

في "صياغة السياسة، تحقيق السياسة،  ▪ تتمثل  التي  العامة ثالثية املراحل،  منهجية صنع السياسات 

 التعلم من السياسة" 

 . The Political Systemمنهجية تحليل النظم لديفيد اسيتون القائمة على نموذج املدخالت واملخرجات   ▪

املقترح   .3 لها، ومن  التالية  الخطوات واإلجراءات  لكافة  االرتكاز  العامة قاعدة  السياسات  تعّد مرحلة صياغة 

 ملنهجية "مسار الخطوات الثماني" وهي تتشابه إلى حّد ك
ً
 Policyبير مع منهجية دورة السياسات  تنفيذها وفقا

Cycle معايير اختيار  الحل،  بدائل  صياغة  األدلة،  تجميع  املشكلة،  تعريف  في:  الخطوات  تلك  وتتمثل   .

الصورة  عرض   
ً
أخيرا القرار،  اتخاذ  التناقضات،  مواجهة  التطبيق،  )مردودات(  بعوائد  التنبؤ  املفاضلة، 
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اإلجمالية.  وفي هذا الشأن يمكن االستعانة بكثير من األدوات اإلدارية إلنجاز كل خطوة من تلك الخطوات،  

 التي تضم فيما بينها مصفوفة صنع القرار.  

 للمنهج الكندي، بحيث   .4
ً
صياغة وثيقة معيارية لكل سياسة من حزمة السياسات العامة التي تم اختيارها وفقا

األساسي محتوياتها  السياسة  تضم  بيان  املستخدمة،  التعاريف  النسق،  التطبيق،  مجال  النفاذ،  تاريخ  ة: 

 وأهدافها، احتياجات التطبيق، أية بيانات أخرى.  

 ملنهجية البنك الدولي.   .5
ً
وتعّبر مؤشرات األداء   تصميم مصفوفة مؤشرات متابعة أداء السياسات العامة وفقا

ن املعنيين من تتبع مدى التقدم املحرز عن مقاييس املدخالت وإجراءات ونتائج السياس 
ّ
ات العامة، بحيث تمك

وبيان النتائج املتحققة واإلجراءات التصحيحية املطلوبة. وتضم املصفوفة معلومات عن مؤشر األداء؛ وحدة  

االختصاص  وجهة  البيانات  جمع  منهجية  النشاط؛  املخرج/  العائد/  بالتأثير/  يرتبط  كان  إذا  ما  القياس؛ 

 االفتراضات والتحديات املرتبطة به.  األصلية؛ 

تطوير خطة تقويم نتائج تنفيذ السياسات، التي تسعى إلى قياس كافة تأثيراتها املباشرة وغير املباشرة في الواقع  .6

الراهن، والتغيرات املجتمعية التي تسببت في إحداثها في املدى القصير واملتوسط، حيث تضم خطة التقويم  

منها بمجموعة من األسئلة الفرعية، وطبيعة السؤال )وصفي، معياري، العائد والتأثير  أسئلة عامة يرتبط كل  

 أو السبب والتأثير( وطبيعة التصميم )تجريبي، شبه تجريبي، غير تجريبي(، واملؤشرات واملقاييس ومصدرها. 

التو  .7 كأحد  العامة(  السياسات  تنفيذ  )في  الحكومي  األداء  مجمل  وتقويم  متابعة  نظم  الدولية تطوير  جهات 

الرئيسية. ذلك أن تبني تلك النظم يسهم في تحسين مستوى األداء الحكومي، ودرجة كفاءة وفعالية جهود 

التنمية، ورغم تعدد نماذج تطوير نظم املتابعة والتقويم، فمن املقترح تبني خطوات أساسية لتطويره تتمثل  

د املرجو متابعته وتقويمه؛ اختيار املؤشرات الرئيسية في: تقويم درجة االستعداد؛ التوافق حول التأثير والعائ

لعمليات املتابعة والتقويم؛ وجمع قيم املؤشرات في سنة األساس لتعكس الوضع الراهن؛ التخطيط لجهود  

التطوير املرجوة واختيار النتائج واملستهدفات؛ ومتابعتها؛ وتنفيذ عمليات التقويم؛ وإصدار النتائج في تقارير؛ 

 مها إلحداث مزيد من التطور في األداء.  واستخدا
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اإىل هوجن كوجن

حتليل الأداء التنموي

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

الإنتاجية وقيا�شها

نوعية املوؤ�ش�شات والأداء التنموي

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

ح�شاب فجوة الأهداف الإمنائية لالألفية

موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق 

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

اإخفاق اآلية الأ�شواق وتدخل الدولة

موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإداري

ال�شيا�شات التنموية

متكني املراأة: املوؤ�شرات والأبعاد التنموية

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

برامج الإ�شالح املوؤ�ش�شي

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

خ�شائ�س اأ�شواق الأ�شهم العربية

التجارة اخلارجية والتكامل 

القت�شادي الإقليمي

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

ال�شتثمارات البينية العربية

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د.اإبراهيم اأونور

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

اخلام�س الأربعون

ال�شاد�س الأربعون

ال�شابع الأربعون

الثامن الأربعون

التا�شع الأربعون

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون

الثامن والثمانون



فعالية اأ�شواق الأ�شهم العربية

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

البنية اجلزئية لأ�شواق الأوراق املالية

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

تذبذب اأ�شواق الأوراق املالية

الإمكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

حول �شياغة اإ�شكالية البطالة يف الدول العربية

متكني املراأة من اأجل التنمية

الأطر الرقابية لأ�شواق الأ�شهم العربية

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  الأزمة  تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

اإدارة املخاطر يف الأ�شواق املالية

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

البنوك  ومركزية  ا�شتقاللية  حول  مالحظات 

املركزية

التخطيط والتنمية يف الدول العربية

التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية

�شيا�شات التناف�شية

ت�شنيف  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  تقارير  منهجية 

القت�شادية  املوؤ�شرات  بع�س  ح�شب  الدول 

والجتماعية: بني الواقعية واملبالغة

�شراكة القطاعني العام واخلا�س كمطلب تنموي

القت�شاد الأخ�شر والبلدان العربية

الالمركزية واإدارة املحليات: جتادب عربية ودولية

حدود ال�شيا�شات القت�شادية

التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي

الدعم الفني واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

التدريب وبناء ال�شلوك املهني

املخاطر الجتماعية

خرائط فر�س ال�شتثمار واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

القت�شادية:  التنمية  يف  ودوره  املادي  غري  املال  راأ�س 

حالة الدول العربية

د. اإبراهيم اأونور

د. ح�شني الأ�شرج 

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

د. و�شاح رزاق

د. ح�شني الطالفحة

د. وليد عبدموله

اأ. �شالح الع�شفور

د. حممد اأمني لزعر

اأ. بالل حموري

د. اأحمد الكواز 

د. حممد عمر باطويح 

د. اأحمد الكواز 

د. حممد اأمني لزعر

د. ايهاب مقابله

د. فهد الف�شالة

د. في�شل حمد املناور

د. ايهاب مقابله

د. وليد عبدموله

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�شعة

املائة وع�شرة

املائة واحلادي ع�شر

املائة والثاين ع�شر

املائة والثالث ع�شر

املائة والرابع ع�شر

املائة واخلام�س ع�شر

املائة وال�شاد�س ع�شر

املائة وال�شابع ع�شر

املائة والثامن ع�شر

املائة والتا�شع ع�شر

املائة والع�شرون

املائة والواحد والع�شرون

املائة والثاين والع�شرون

املائة والثالث والع�شرون

املائة والرابع والع�شرون

املائة واخلام�س والع�شرون

املائة وال�شاد�س والع�شرون



د. نواف اأبو �شمالة  

د. اأحمد الكواز

د.نواف اأبو �شمالة

د. اأحمد الكواز

د. اإيهاب مقابله

د. في�شل املناور

د. اإيهاب مقابله

د. حممد اأمني لزعر

د. اإيهاب مقابله

د. اإيهاب مقابله

اأ.د. ح�شني الطالفحه

اأ. عمر مالعب

د. نواف اأبو �شماله 

د. فهد الف�شالة 

د. حممد باطويح 

د. عوين الر�شود

د. اإيهاب مقابله

د.علم الدين بانقا

د. في�شل املناور

اأ. عبداهلل بوعجيلة

د. ايهاب مقابله

اأ. عبداهلل بوعجيلة

د. حممد باطويح

د. علم الدين بانقا

اأ. �شفاء املطريي

د. حممد اأمني لزعر 

اأ. عمر مالعب 

د. اإيهاب مقابله

اأ. حممد عواوده

اأ.د. اإيهاب مقابله

د. �شهيل مقابله

اأ. عمر مالعب

اأ.د. في�شل املناور

د. منى العلبان

املائة والثامن والع�شرون

املائة والتا�شع والع�شرون

املائة والثالثون

املائة والواحد والثالثون

املائة والثاين والثالثون

املائة والثالث والثالثون

املائة والرابع والثالثون

املائة واخلام�س والثالثون

املائة وال�شاد�س والثالثون

املائة وال�شابع والثالثون

املائة والثامن والثالثون

املائة والتا�شع والثالثون

املائة والأربعون

املائة والواحد والأربعون

املائة والثاين والأربعون

املائة والثالث والأربعون

املائة والرابع والأربعون

املائة واخلام�س والأربعون

املائة وال�شاد�س والأربعون

املائة وال�شابع والأربعون

املائة والثامن والأربعون

املائة والتا�شع والأربعون

املائة واخلم�شون

املائة والواحد واخلم�شون

املائة والثاين واخلم�شون

املائة والثالث واخلم�شون

املائة والرابع واخلم�شون

القت�شاد الأخ�شر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية

النمو ال�شامل

تقييم اأداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

تطوير متويل التنمية

ال�شغرى  امل�شروعات  ومتويل  التجارية  البنوك 

وال�شغرية واملتو�شطة

متكني املراأة العربية يف املجال التنموي

حا�شنات الأعمال وامل�شروعات ال�شغرى وال�شغرية 

واملتو�شطة

الدول العربية وتنويع ال�شادرات

ال�شغر  املتناهية  للم�شروعات  التنموي  الأثر 

وال�شغرية واملتو�شطة

امل�شروعات  ومتويل  القرو�س  �شمان  برامج 

ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة

من الأهداف التنموية لالألفية اإىل خطة التنمية 

امل�شتدامة 2030: التقييم وامل�شتجدات

 ال�شيا�شات ال�شناعية احلديثة يف جتارب الدول 

املتقدمة والنا�شئة

اجلدارة يف العمل

التنمية املحلية امل�شتدامة وامل�شروعات ال�شغرية 

واملتو�شطة

التخطيط ال�شرتاتيجي وا�شتخدام بطاقات الأداء 

املتوازن يف بناء ثقافة التميز يف املوؤ�ش�شات العامة

ومتويل  امل�شرفية  غري  التمويلية  املوؤ�ش�شات 

امل�شروعات املتناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة

تطور مفاهيم الفقر وتوزيع الدخل خالل الفرتة 

)2017-1960(

العمل التطوعي والتنمية

للم�شروعات  املوقع  اختيار  وحمددات  مرتكزات 

املتناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة

تقييم الأثر البيئي للم�شروعات التنموية

اقت�شاد  يف  ال�شتثمار  و�شيا�شات  ا�شرتاتيجيات 

املعرفة يف الدول العربية

التعلم الريادي

التناف�شية  موؤ�شرات  واإ�شدار  الدولية  املوؤ�ش�شات 

القت�شادية: اأية م�شداقية؟

احلكومة الإلكرتونية وجائحة )كوفيد- 19(

ملوؤ�ش�شات  الأداء  قيا�س  وموؤ�شرات  اأ�شا�شيات 

التمويل الأ�شغر

الأعمال  ريادة  جمال  يف  وم�شطلحات  مفاهيم 

وامل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

التخطيط                  الجتماعية:  املخاطر  اإدارة 

و�شبل املواجهة
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د. نواف اأبو �شماله  
 

اأ. د. وليد عبد موله

اأ. د. في�شل املناور

د. منى العلبان

املائة واخلام�س واخلم�شون

املائة وال�شاد�س واخلم�شون

املائة وال�شابع واخلم�شون

تطبيقات �شيا�شات �شوق العمل يف الدول العربية 

والأداء  والأدوات  الهيكل  الدولية:  والتجادب 

املقارن

تطوير العناقيد ال�شناعية

بناء ال�شيا�شات العامة

لالطالع على الأعداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإلكرتوين التايل: 

http://www.arab-api.org/develop_1.htm
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