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1.1

1.2

1.3

الن﮲طري  اإلطار  عىل  �﮴شتمل  السٮ﮵اسات  لمعدي  مر﮳حعٮ﮵ة  مادة  إعداد 
والتطٮ﮳ٮ﮵���� إلعداد أوراق السٮ﮵اسات.

ٮ﮵ة  كٮ﮵ڡ� أو  السٮ﮵اسات  أوراق  �﮳إعداد  والمهتمٮ﮵ن  الٮ﮳احثٮ﮵ن  مهارات  ز�﮵ادة 
ٮ﮵ٮ﮵ر مسار �﮳شأن ڡ�ضٮ﮵ة سٮ﮵اسا�﮴ٮ﮵ة محددة. �﮴عد�﮵ل أو �﮴ع�

�﮴وضح  الحكومٮ﮵ة  والمؤسسات  والهٮ﮵ئات  للوزارات  مر﮳حعٮ﮵ة  مادة  ٮ﮵ر  �﮴وڡ�
�﮳طر�﮵ڡ�ة  الڡ�د�﮵مة  السٮ﮵اسات  ٮ﮵ٮ﮵ر  �﮴ع� أو  ال﮳حد�﮵دة  السٮ﮵اسات  وضع  عملٮ﮵ة 

ٮ﮵ة مڡ�نعة لصناع الڡ�رار السٮ﮵ايس. احتراڡ�
أوراق  إعداد  حول  المد�﮲��  الم﮳حتمع  مؤسسات   ���� العاملٮ﮵ن  ڡ�درات  �﮳ناء 
ة سواء اك�﮲ت سٮ﮵اسٮ﮵ة أو  ٮ﮵ٮ﮵ر ���� م﮳حاالت م﮲حتلڡ� ٮ﮵ة إحداث �﮴ع� السٮ﮵اسات �﮳ع�

ا﮳حتماعٮ﮵ة أو اڡ�تصاد�﮵ة.
�﮴وض�﮵ح ماهٮ﮵ة عملٮ﮵ة وضع السٮ﮵اسات ومدى أهمٮ﮵تها، وعالڡ�تها �﮳الت﮲حطٮ﮵ط 
االسترا�﮴ٮ﮳﮵ح�� وإدارة األداء. و�﮵ستند هذا الدلٮ﮵ل إلى �﮳﮴حارب ﮳حٮ﮵دة من دول 

، الحكومة الٮ﮳ر�﮵طا�﮲ٮ﮵ة و�﮲موذج �﮴ور�﮵نو إلعداد السٮ﮵اسات.  مثل د�﮳��
والسٮ﮵اسات  الڡ�د�﮵مة  السٮ﮵اسات  �﮴حلٮ﮵ل  حول  وأدق  أعمق  إدراك  �﮴شكٮ﮵ل 
موا﮳حهة  �﮳ضرورة  السٮ﮵اسات  لصا�﮲ع��  والتركٮ﮵ز  االنتٮ﮳اه  و�﮴و﮳حٮ﮵ه  الحالٮ﮵ة، 
أو الحالٮ﮵ة،  الڡ�د�﮵مة  ���� اإل�﮳ڡ�اء عىل السٮ﮵اسات  شل  الڡ� مؤشرات وم﮲حاطر 
و�﮵تم ذلك من ﮲حالل �﮴ڡ�د�﮵م أوراق سٮ﮵اسا�﮴ٮ﮵ة ﮳حد�﮵دة �﮴سهم ���� حل المشاكل 

الڡ�ا�ٔمة.
لٮ﮵سمع �﮳شكل عڡ�ال�﮲�� وواڡ�ع�� ومٮ﮳ين  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� ���� إعالء صوت  المساهمة 
عىل �﮳دا�ٔل ﮳حد�﮵دة و�﮴صح�﮵ح سٮ﮵اسات أ�﮶ٮ﮳تت عدم �﮳﮲حاعتها أو ڡ�عالٮ﮵تها �﮳ل 

حىت ڡ�شلها.

.

.

.

.

.

.

.

و﮲عٮ﮵ر  الحكوم��  الڡ�طاع  من  والمهتمٮ﮵ن  للٮ﮳احثٮ﮵ن  معد  الدلٮ﮵ل  هذا  إن 
ة وضمن ڡ�طاعات  الحكوم�� من أ﮳حل إعداد أوراق سٮ﮵اسات أل﮲عراض م﮲حتلڡ�
ل﮲حدمة  المد�﮲��  الم﮳حتمع  مؤسسات  أو  الحكومات  مستوى  عىل  ة  م﮲حتلڡ�

ال﮳حمهور أو المواطنٮ﮵ن المتأ�﮶ر�﮵ن �﮳السٮ﮵اسات موضع التحلٮ﮵ل واإلعداد.

منهجية إعداد الدليل

أدلة  مرا﮳حعة  عىل  �﮵شتمل  �﮳حيث  منهج  اعتماد  ﮲حالل  من  الدلٮ﮵ل  إعداد  �﮴م 
اإلدار�﮵ة  السٮ﮵اسات  لتطو�﮵ر  ڡ�ٮ﮳ل مؤسسات عر�﮳ٮ﮵ة ودولٮ﮵ة  سا�﮳ڡ�ة أعدت من 
الدلٮ﮵ل  ٮ﮵ر لألڡ�ضل.  كما أن هذا  �﮴ع� وإحداث  األداء  والمؤسسا�﮴ٮ﮵ة، لتحسٮ﮵ن 
أوراق  إلعداد  واإلرشاد  التدر�﮵ب  م﮳حال   ���� سا�﮳ڡ�ة  ﮲حٮ﮳رات  عىل  �﮳ناء  أعد 
حكومٮ﮵ة  لمؤسسات  الدلٮ﮵ل  معدي  ڡ�ٮ﮳ل  من  ڡ�دمت  اليت  السٮ﮵اسات 
: ڡ�لسطٮ﮵ن  ومؤسسات الم﮳حتمع المد�﮲�� ���� �﮳عض الٮ﮳لدان العر�﮳ٮ﮵ة �﮴حد�﮵دا ����

واألردن ومصر و�﮴و�﮲س. 
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تعريف مفهوم السياسات

2.2 تعريف أوراق السياسات

ه�� �﮴ر﮳حمــة األولو�ـ﮵ـات والمٮـ﮳ـادئ السٮ﮵اســٮ﮵ة للحكومــة إلــى سلســلة منســڡ�ة مــن 
ٮ﮵ٮـ﮵ـرات المنشــودة وصٮ﮵ا﮲عــة أڡ�ضــل �﮴شــكٮ﮵لة مــن األ�﮲شــطة  ٮـ﮵ـذ التع� األعمــال لتنڡ�

. والمشار�﮵ع والٮ﮳رامج لتحڡ�ٮ﮵ق النتا�ٔج �﮳شكل منط����

ــات  ﮵ــذ السٮ﮵اس ٮ ــم تنڡ� ــة، و�﮵ت ــددة ومتنوع ــداف متع ــىل أه ــة ع ــتمل السٮ﮵اس �﮴ش
صٮ﮵ا﮲عــة  �﮵تــم  كمــا  الٮ﮳رو�﮴وكــوالت.  أو  اإل﮳حــراءات  مــن  م﮳حموعــة  ضمــن 
ٮـ﮵ـذ  �﮳رو�﮴وكــوالت معٮ﮵نــة لتڡ�ٮ﮵ٮـ﮵ـم المن﮳حــزات أو �﮴ڡ�ٮ﮵ٮـ﮵ـم األ﮲حطــاء النا�﮳﮴حــة أثنــاء تنڡ�

ذ�﮵ة الرا﮳حعة التطو�﮵ر�﮵ة.  هذه السٮ﮵اسات �﮳معىن التع�

�﮵تــم اعتمــاد السٮ﮵اســات مــن ڡ�ٮـ﮳ـل هٮ﮵ئــة الڡ�ٮـ﮵ـادة دا﮲حــل المن﮲طمــة أو المؤسســة.  
ــن ﮲حــالل  ــا م ﮵ ــن ڡ�ٮ﮳ــل اإلدارة العلٮ ــرارات م ـ�� ا�﮲﮴حــاذ الڡ� ــاعد السٮ﮵اســات �ـ� �﮴س
االعتمــاد عــىل م﮳حموعــة مــن العوامــل الدا﮲حلٮـ﮵ـة وال﮲حار﮳حٮـ﮵ـة ومعا�﮵ٮـ﮵ـر موضوعٮـ﮵ـة 

لڡ�ٮ﮵اس مدى مالءمة وڡ�اعلٮ﮵ة هذه الڡ�رارات.  

الم﮳حتمــع  ومؤسســات  الحكومٮ﮵ــة،  المؤسســات  السٮ﮵اســات  مصطلــح  �﮵هــم 
ــر  ــر األوام ــوع. و�﮴عتٮ﮳ ــة �﮳الموض ــراد ذوي العالڡ� ــاص واألڡ� ــاع ال﮲ح ــ�� والڡ�ط المد�﮲
ٮ﮵ذ�﮵ــة الر�ٔاســٮ﮵ة والسٮ﮵اســات ال﮲حصوصٮ﮵ــة ال﮲حاصــة �﮳الشــراكت وڡ�واعــد  التنڡ�

الن﮲طام الٮ﮳رلما�﮲�� كلها أمثلة للسٮ﮵اسات. 

ــإذا اكن الڡ�ا�﮲ــون �﮵مكــن أن �﮳﮵حٮـ﮳ـر أو  �﮲﮴حتلــف السٮ﮵اســة عــن الڡ�واعــد أو الڡ�ا�﮲ــون. ڡ�
ــىل  ــب ع ــع الضرا�ٔ ــب دڡ� ــون �﮵تطل ــال ڡ�ا�﮲ ــٮ﮳ٮ﮵ل المث ــىل س ــلوكٮ﮵ات (ع ــر الس �﮵ح﮲ط
�ــ��  ــإن السٮ﮵اســة �﮴شــتمل عــىل التو﮳ح�﮵هــات واإل﮳حــراءات الــيت �﮴ســهم � الد﮲حــل)، ڡ�

�﮴حڡ�ٮ﮵ق النتا�ٔج المر﮳حوة. 

ــرارات التن﮲طٮ﮵مٮـ﮵ـة الهامــة،  دراســة وإعــداد السٮ﮵اســات مر�﮴ٮـ﮳ـط �﮳عملٮـ﮵ـة ا�﮲﮴حــاذ الڡ�
ــة مثــل الٮ﮳رامــج أو األولو�ـ﮵ـات، واال﮲حتٮـ﮵ـار  �ــ�� ذلــك �﮴حد�ـ﮵ـد الٮ﮳دا�ـٔـل الم﮲حتلڡ� �﮳مــا �
ـ﮶ـر الــذي ســتتركه هــذه  ــة، أهمهــا: مــا األ� ـ﮵ـر معٮ﮵ن ــا �﮳ٮ﮵نهــا عــىل أســاس معا�﮵ٮ ٮ﮵م ڡ�

السٮ﮵اسات إذا �﮴م �﮴طٮ﮳ٮ﮵ڡ�ها؟ 

�﮵مكــن ڡ�هــم السٮ﮵اســات عــىل أ�﮲هــا آلٮ﮵ــات سٮ﮵اســٮ﮵ة وإدار�﮵ــة ومالٮ﮵ــة معــدة 
ئــات معٮ﮵نــة.  عــىل ســٮ﮳ٮ﮵ل  للوصــول إلــى أهــداف واضحــة ومعٮ﮵نــة �﮲﮴حــدم ڡ�
ـ�� م﮳حــال التمو�﮵ــل العــام للشــراكت، �﮴مثــل السٮ﮵اســة المحاســٮ﮳ٮ﮵ة  المثــال �ـ�
ـ﮵ـا ذا أهمٮـ﮵ـة ﮲حاصــة، ولهــا أ�ـ﮶ـر  الهامــة سٮ﮵اســة لشــركة أو صناعــة مــا عنصــرا ذا�﮴ٮ

مادي عىل الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات المالٮ﮵ة.  

﮵ــن  ــة والٮ﮳راهٮ ــىل األدل ــة ع ــة ڡ�ا�ٔم ــة ممنه﮳ح ــد �﮳طر�﮵ڡ� ــث �﮴ع ــة �﮳ح ــ�� ورڡ� ــات ه السٮ﮵اس
ـة  ســواء اك�﮲ــت كمٮ﮵ــة أو �﮲وعٮ﮵ــة وذات صلــة �﮳الڡ�ضٮ﮵ــة موضــوع الدراســة. �﮴ركــز ورڡـ�
ــى  ــول إل ـ﮵ـة الوص ٮ ــا �﮳ع� ــة و�﮴حلٮ﮵له ــة أو حد�﮵ث ــات ڡ�د�﮵م ــة سٮ﮵اس ــىل مرا﮳حع ــات ع السٮ﮵اس
ــات  وط ــىل ضع� ــد ردا ع ــد �﮴ع ــات. أو ڡ� ــذه السٮ﮵اس ﮵ــر ه ــل لتطو� ــل أڡ�ض ــارات و�﮳دا�ٔ ﮵ ﮲حٮ
ــة أو  ــ�� ال﮲حدم ـ﮵ـن متل�� ــتهلكٮ﮵ن أو المواطنٮ ــة المس ــت﮳حا�﮳ة لحا﮳ح ـ﮵ـة أو اس ـ﮵ـة أو ڡ�ا�﮲و�﮲ٮ مالٮ
ــون اســت﮳حا�﮳ة لمٮ﮳ــادرات وطنٮـ﮵ـة أو دولٮـ﮵ـة و﮲عٮ﮵رهــا مــن  المتأ�﮶ر�ـ﮵ـن �﮳السٮ﮵اســة، أو ڡ�ــد �﮴ك

الدواڡ�ع اليت ڡ�د �﮴كون المحرك وراء إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

ــا  �﮴ڡ�ــدم أوراق السٮ﮵اســات �﮴وصٮـ﮵ـات واضحــة لصا�﮲عــ�� السٮ﮵اســات، والحڡ�
ــرارات  ــاذ الڡ� ـ﮵ـة ا�﮲﮴ح �ــ�� عملٮ ٔــ�� � ــا �﮳شــكل كيل أو ﮳حز� ــم االعتمــاد عل�﮵ه �﮵ت

ذ�﮵ه الحڡ�ا. من ڡ�ٮ﮳ل صناع الڡ�رار ومنڡ�

ّ ّ
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ّ

 •

•

ِ َ ّ ُ

أ�﮳ســط أ�ـ﮲ـواع السٮ﮵اســات كما اڡ�ترحهــا ج. لــووي، �﮶ٮـ﮵ـودور eodore J. Lowi�، الٮ﮳احث الســٮ﮵ايس األمر�﮵ك�� 
١.  التوز�﮵ع ٢.  إعادة التوز�﮵ع ٣.  السٮ﮵اســات التن﮲طٮ﮵مٮ﮵ة ٤.السٮ﮵اسات  الشــهٮ﮵ر �﮴ركز عىل أر�﮳عة أ�﮲واع: وه��

التأسٮ﮵سٮ﮵ة. 
 ، اكن ذلــك ضمن مڡ�الته �﮳عنوان "أر�﮳عة أ�﮲﮲طمة للسٮ﮵اســة، والسٮ﮵اســة واال﮲حتٮـ﮵ـار" و���� "األعمال األمر�﮵ك��
والسٮ﮵اســة العامــة، ودراســات الحالــة والن﮲طر�ـ﮵ـة السٮ﮵اســٮ﮵ة". رأي ج. لــووي �﮶ٮـ﮵ـودور eodore J. Lowi� أن 
السٮ﮵اســة �﮴عالــج ﮲عا�ـ﮵ـات المن﮲طمــة، ســواء اك�﮲ــت حكومٮـ﮵ـة أو �﮳﮴حار�ـ﮵ـة أو مهنٮـ﮵ـة أو �﮴طوعٮـ﮵ـة. و�﮴هــدف 
"، أو ال﮳حمهــور الــذي تتعامــل معــه المؤسســة مــن ﮲حالل  السٮ﮵اســة إلــى التأ�﮶ٮـ﮵ـر عــىل العالــم "الحڡ�ٮ﮵��ــ��
ــن  ــة ولك ﮵ــر مكتو�﮳ ــم�� أو ﮲عٮ ــكل رس ــة �﮳ش ــت مكتو�﮳ ــواء اك�﮲ ــا س ــم ا�﮲﮴حاذه ــيت �﮵ت ــرارات ال ﮵ــه الڡ� �﮴و﮳حٮ

�﮴مارس عىل أرض الواڡ�ع. 

ٮ﮵ما �﮵يل شرح مٮ﮳سط عن أ�﮲واع هذه السٮ﮵اسات: ڡ�

�﮴اكلٮ﮵ف �﮴وز�﮵ع  السلع وال﮲حدمات وعىل طر�﮵ڡ�ة  أ�﮲واع  �﮴وس�﮵ع  التوز�﮵ع عىل   �﮴ر�﮴كز سٮ﮵اسات 
الحكومٮ﮵ة السٮ﮵اسات  �﮴لك  عل�﮵ها  األمثلة  ومن  ال﮲حدمات.  متل����  عىل  وال﮲حدمات   السلع 
الرڡ�اهٮ﮵ة والتعلٮ﮵م العام والطرق السر�﮵عة والسالمة العامة. اق وعىل  �﮴ؤ�﮶ر عىل األ�﮲ڡ�  اليت 
�﮴ليب سٮ﮵اسات  إعداد  إلى  السار�﮵ة  الڡ�ا�﮲و�﮲ٮ﮵ة  األطر  وضمن  السٮ﮵اسات  معد  �﮵سعى   وهنا 
سه مصالح مڡ�دم ال﮲حدمة وهو  احتٮ﮵ا﮳حات اكڡ�ة متل���� ال﮲حدمات وأ�﮵ضا �﮴راع�� ���� الوڡ�ت �﮲ڡ�

الحكومة أو الوزارة

 سٮ﮵اسات عمومٮ﮵ة �﮴ؤ�﮶ر عىل الرڡ�اهٮ﮵ة والتعلٮ﮵م العام والطرق السر�﮵عة

اق والسالمة العامة واأل�﮲ڡ�

ّ ّ َ ُ

ّ ً
ّ ّ

ً ّ ِ ُ

 •َ ّ

 •

مشوارهم الدرايس
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�﮴ڡ�وم عىل وضوح األهداف، و�﮴ر�﮴ٮ﮵ب األولو�﮵ات حسب أهمٮ﮵تها النسٮ﮳ٮ﮵ة، ومواز�﮲ة االعتٮ﮳ارات
ٮ﮵ما �﮳ٮ﮵نها   والتٮ﮳د�﮵ل ڡ�

االهتمام �﮳المتعاملٮ﮵ن من ﮲حالل التركٮ﮵ز عىل �﮴لٮ﮳ٮ﮵ة احتٮ﮵ا﮳حات المرا﮳حعٮ﮵ن/ المستهلكٮ﮵ن وما
�﮵ال�ٔمهم ولٮ﮵س ما �﮵ال�ٔم المنتج  

رص والتحد�﮵ات هم عمٮ﮵ق لألسٮ﮳اب واال�﮳﮴حاهات والڡ�  مدعومة �﮳ڡ�

 مستندة إلى ڡ�هم واڡ�ع�� لمدى ڡ�اعلٮ﮵ة وڡ�درات المؤسسات والدوا�ٔر المعنٮ﮵ة لٮ﮳لوغ النتا�ٔج
 المر﮳حوة

�﮴م �﮴طو�﮵رها �﮳التعاون �﮳ٮ﮵ن اكڡ�ة الشراكء والمعنٮ﮵ن وأصحاب العالڡ�ة

ٮ﮵ذهــا و�﮴عد�﮵لهــا ضمــن عملٮـ﮵ـة  إن السٮ﮵اســات �﮳حا﮳حــة إلــى أن �﮵تــم �﮴طو�﮵رهــا والتشــاور �﮳شــأ�﮲ها وتنڡ�
ــط ضمــن دورة التصمٮـ﮵ـم والت﮲حطٮـ﮵ـط. وڡ�ــد �﮴كــون هنــاك حا﮳حــة إلــى �﮴طو�ـ﮵ـر  مســتمرة ولٮـ﮵ـس ڡ�ڡ�

ة سٮ﮵اسات ﮳حد�﮵دة للتكٮ﮵ف مع عدد من العوامل الم﮲حتلڡ�

 �ـ﮴ـم وضعهــا ضمــن إطار عمــل اســترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ة طو�﮵لة المــدى، مع األ﮲حــذ �﮳االعتٮـ﮳ـار اإلماك�﮲ٮـ﮵ـات العملٮ﮵ة
ة، �﮳ل لتعمل معا ٮ﮵ذ والحا﮳حة إلى التنسٮ﮵ق لضمان عدم و﮳حود تناڡ�ض �﮳ٮ﮵ن السٮ﮵اسات الم﮲حتلڡ�  للتنڡ�

ا�﮵ات االسترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ة لٮ﮳لوغ الع�

2.4 

ّ ُ ّ
ُ ً َ َ ُ

 •ّ

 •ّ َ ّ

ّ ّ

 •ّ
 •َ َ ُ ُ

ء

ّ
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2.5

 أنظر الرسم التوضيحي رقم ١ والذي يبين الحاجة إلى سياسة جديدة حسب نموذج حكومة دبي 

ٮ﮵ذ السٮ﮵اســات، ومن �﮴م ا�﮲عــاكس ذلك التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م ����   �﮴عتٮـ﮳ـر إدارة األداء هــ�� الطر�﮵ڡ�ــة اليت �﮵تم �﮳واســطتها مراڡ�ٮ﮳ة و�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م تنڡ�
الت﮲حطٮ﮵ط االسترا�﮴ٮ﮳﮵ح�� و�﮳التال�� ���� صٮ﮵ا﮲عة سٮ﮵اسات أ﮲حرى

ــول إن الت﮲حطٮـ﮵ـط االســترا�﮴ٮ﮳﮵ح�� ـ إذا أ�﮳﮲حــز �﮳شــكل اكمــل ـ  �﮵مكــن الڡ�
ــوغ ــة لٮ﮳ل ــة أو المؤسس ــة أو الحكوم ــٮ﮳ة للمن﮲طم ﮵ــا �﮳النس ٮ ــر اكڡ�  �﮵عتٮ﮳
 ﮲عا�﮵ا�﮴هــا وأهداڡ�هــا. ولكــن هــذا االعتڡ�ــاد ﮲حاطــئ. �﮳ٮ﮳ســاطة، ال �﮵مكــن
ٮـ﮵ـذ  مــن الناحٮـ﮵ـة العملٮـ﮵ـة �﮴طو�ـ﮵ـر ﮳حم�ـ﮵ـع السٮ﮵اســات الضرور�ـ﮵ـة لتنڡ�
 ال﮲حطــة االســترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ة ك﮳حــزء مــن عملٮ﮵ــة الت﮲حطٮ﮵ــط الســنوي.
�﮳شــأ�﮲ها والتشــاور  �﮴طو�﮵رهــا  �﮵تــم  أن  إلــى  �﮳حا﮳حــة   ڡ�السٮ﮵اســات 
ــن ــط ضم ـ﮵ـس ڡ�ڡ� ــتمرة ولٮ ـ﮵ـة مس ــن عملٮ ــا ضم ــا و�﮴عد�﮵له ٮ﮵ذه  وتنڡ�

دورة الت﮲حطٮ﮵ط السنوي

 إن عملٮـ﮵ـة وضع السٮ﮵اســات �﮴هتــم �﮳انتڡ�اء أدوات
 دعم السٮ﮵اســة األكثر مالءمة لٮ﮳لوغ هدف محدد
ــ�� � ــم � ــذه الدعا�ٔ ــت﮲حدام ه ــة اس ﮵ ٮ ــة كٮ﮵ڡ�  ومعرڡ�
ــ�� وضع السٮ﮵اســات  التطٮ﮳ٮـ﮵ـق العمــيل. كمــا �﮵نٮ﮳ع�
 ضمــن إطار عمل اســترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ة طو�﮵لة المدى، مع
﮵ــذ ٮ ﮵ــة للتنڡ� ﮵ــات العملٮ ــار اإلماك�﮲ٮ ــذ �﮳االعتٮ﮳  األ﮲ح
ــود ــدم و﮳ح ــان ع ــٮ﮵ق لضم ــى التنس ــة إل  والحا﮳ح
ة، �﮳ل لتعمل معا  تناڡ�ض �﮳ٮ﮵ن السٮ﮵اسات الم﮲حتلڡ�

ا�﮵ات االسترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ة لٮ﮳لوغ الع�

 ً

ٮ﮵ا اكڡ� عمال  االسترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ة  ال﮲حطة  إ�﮳﮲حاز  اعتٮ﮳ار  �﮵مكن   هل 
 �﮳النسٮ﮳ة للحكومة أو المؤسسة لٮ﮳لوغ ﮲عا�﮵ا�﮴ها وأهداڡ�ها

سؤال

َ ُ ً
 ً ّ

الحاجة لسياسة
جديدة 

 إلــى ﮳حا�ـ﮲ـب الحا﮳حــة لتطو�﮵ر سٮ﮵اســات ﮳حد�ـ﮵ـدة لمعال﮳حة
ٮ﮵ذ�﮵ة  العوامــل ال﮲حار﮳حٮـ﮵ـة، ڡ�إن الدوا�ـٔـر الحكومٮـ﮵ـة والتنڡ�
ــة تتحمــل مســؤولٮ﮵ة �﮴وض�ـ﮵ـح �ــ�� المن﮲طمــات الم﮲حتلڡ� � 
 سٮ﮵اســا�﮴ها الحالٮـ﮵ـة للرأي العام ووســا�ٔل اإلعــالم و�﮴ڡ�د�﮵م
  األ﮳حو�﮳ــة عــىل �﮴ســاؤالت العامــة و�﮴هد�ٔــة م﮲حاوڡ�هــم.
 وعملٮـ﮵ـة التواصــل المســتمرة و�﮴ڡ�ٮ﮵ٮـ﮵ـم آراء المتعاملٮـ﮵ـن
��  والمعنٮ﮵ٮـ﮵ـن ه�� ﮳حزء من عملٮ﮵ة وضع السٮ﮵اســة. و�﮵نٮ﮳ع�
 عــىل صا�﮲عــ�� السٮ﮵اســة دا﮲حل الحكومــة أن �﮵ن﮲طــروا إلى
 وا﮳حٮ﮳ا�﮴هم عىل أ�﮲ها لٮ﮵ســت م﮳حرد اڡ�تراح أڡ�اكر للسٮ﮵اسة،
 ولكــن متا�﮳عــة هذه األڡ�اكر إلــى حٮ﮵ن �﮴حڡ�ٮـ﮵ـق نتا�ٔج عىل
ـ�� �ـ� �﮴عد�﮵ــل  �﮵تطلــب  أن  �﮵مكــن  ـع. وهــذا   أرض الواڡـ�
﮵ــق ــن �﮴حڡ�ٮ ــد م ــة للتأك ــوء الت﮳حر�﮳ ــىل ض ــات ع  السٮ﮵اس

أهداڡ�هم األصلٮ﮵ة

 أحٮ﮵ا�﮲ا ڡ�د �﮴كون هناك حا﮳حة إلى �﮴طو�﮵ر سٮ﮵اسات ﮳حد�﮵دة للتكٮ﮵ف مع عدد
وطات مالٮ﮵ة أوضرا�ٔٮ﮵ة  ة مثل الرد عىل ضع� من العوامل الم﮲حتلڡ�

 
وط المواز�﮲ة ضع�

المالٮ﮵ة 

 أحدات ﮲حار﮳حٮ﮵ة
ٮ﮵رة، مثال  أو �﮳ٮ﮵ئة متع�

التڡ�دم التڡ�ين

 متطلٮ﮳ات
ا�﮴حاد�﮵ة

 التكٮ﮵ف مع
ٮ﮵رات ���� سٮ﮵اسات  �﮴ع�

دوا�ٔر أ﮲حرى

مٮ﮳ادرة دولٮ﮵ة

وط من العامة  ضع�
أو المتعاملٮ﮵ن

مٮ﮳ادرة من
ٮ﮵ذي  الم﮳حلس التنڡ�

 أحاكم
ڡ�ا�﮲و�﮲ٮ﮵ة

 ﮲حطة د�﮳��
االسترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ة
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ً 2.7

2.6

 ّ
ُ

ُ ُ

2

3

1

تزويد الباحثين ومعدي
أوراق السياسات بأفكار جديدة 

 ظهر في الستينيات من القرن الماضي، يفترض أن عملية وضع السياسات هي
والمعلومات. هذه والضغوط،  كالمسائل،  بمعالجة مدخالت،  يقوم  نظام   نتاج 
 المدخالت تنتج مخرجات للسياسات العامة، مثل القوانين أو اللوائح، او غيرها من

الكتابات الخاصة بالسياسات العامة

 يفترض أن السياسات العامة هي نتاج المؤسسات وليست المدخالت، إذ يلعب
 هيكل المؤسسات الحكومية دورا هاما في تشكيل السياسات العامة، حيث أن
إدارة في  المؤسساتية  للقيود  يخضعون  المؤسسات  في  الفاعلين   األفراد 

.الموارد والقدرات التي تمتلكها تلك المؤسسات

 نموذج أكثر معيارية وله جذور في منهج اتخاذ القرارات.  ويفترض هذا النموذج أن
 لدى واضعي السياسات مجموعة كاملة من الخيارات تقدم لهم من خالل أوراق
لما السياسات  واضعي  معرفة  وعلى  والبراهين  األدلة  على  مبنية   السياسات، 
 يفضله ناخبوهم أو المواطنين، وما هي فوائد ومخاطر كل خيار، حتى يتمكنوا

 .من اختيار الخيار األنسب الذي يوفر أقصى منفعة عامة لجمهورهم

 وفي هذا الدليل نشجع الباحثين على استخدام واحد من هذه النماذج أو
.خليط بينها حسب طبيعة القضية موضع الدراسة

تعزيز الديمقراطية

ّ
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أوراق إلعداد  المراحل  أن  السٮ﮵اسات،  إعداد  ڡ�ضا�﮵ا   ���� المتعمق  الٮ﮳احث   �﮵الحظ 
 السٮ﮵اسات ڡ�د �﮲﮴حتلف من ﮲حٮ﮳ٮ﮵ر آل﮲حر أو من مؤسسة أل﮲حرى. ڡ�عىل سٮ﮳ٮ﮵ل المثال،
 مرا﮳حعة �﮲موذج مشروع �﮳را�﮵م-�﮴ور�﮵نو الذي طٮ﮳ق ���� األردن 2015-2016����  إلعداد
مراحل:�﮵مكن �﮶الث  عىل  اعتمد  األردن   ���� النساء  ٮ﮵ل  �﮳تشع� ﮲حاصة  سٮ﮵اسات   ورڡ�ة 

:ـ �﮴ل﮲حٮ﮵صها اكآل�﮴��

النموذج التوضيحي رقم١: نموذج برايم-تورينو: المؤسسة األوروبية للتدريب

 �﮴حلٮ﮵ل
ٮ﮵ات ال﮲حلڡ�

﮲حٮ﮵ارات
 �﮴صمٮ﮵م 
السٮ﮵اسة

وضع
 معا�﮵ٮ﮵ر 
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م

�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م
عٮ﮵لال﮲حٮ﮵ارات  التڡ�

مرحلة التحقق

 مرحلة مرحلة مرحلة

مرحلة التحقق

123
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�ــ�� صٮ﮵ا﮲عة   2- كذلــك النمــوذج الٮ﮳ر�﮵طا�ـ﮲ـ�� الــذي اعتمد�ـ﮴ـه حكومــة د�﮳�� �
سٮ﮵اسا�﮴ها والذي �﮵ڡ�وم عىل ﮲حمسة مراحل

مرحلة التحضٮ﮵رات 
مرحلة الٮ﮳حث والتحلٮ﮵ل

صٮ﮵ا﮲عة ال﮲حٮ﮵ارات 
�﮲﮴حطٮ﮵ط التطٮ﮳ٮ﮵ق 
إدارة المعنٮ﮵ٮ﮵ن 

ّ

عنــد مقارنــة مراحــل إعــداد السياســات حســب هذيــن النموذج�ن،نالحــظ أن هنــاك يوجــد 

�شابھ �� املضمون ولكن يوجد اختالف �� طر�قة تقسيم املراحل وماذا �شمل �ل مرحلة. 

هذا مع العلم أن النماذج الثالث تركز ع��: 

تحديــد املشــ�لة والبحــث والتحليــل �شــ�ل مســتفيض لتحديــد مســار العمــل، ومــن ثــم يتــم 

تحديــد ا��يــارات أو كمــا �ســم��ا البعــض البدائــل أو الســ�نار�وهات ��ــل املشــ�لة، ومــن 

أنــھ البديــل أو الســ�نار�و األفضــل ل��ــل. ومــن  يتــم تقييــم �ل مســار أو بديــل للتأكــد  ثــم 

ثــم تأ�ــي مرحلــة التنفيــذ: بمع�ــ� وضــع تصــور تنفيــذي للســ�نار�و أو ا��يــار للتأكــد أنــھ هــو 

أفضــل البدائــل وقابــل للتنفيــذ إذا اعتمــد مــن ا��هــة الرســمية ال�ــ� يتوجــب عل��ــا إقــرار 

ورقة السياسات.
 في هذا الدليل تم االستفادة

 من النموذجين السابقين
 واعتماد المراحل التالية في

إعداد أوراق السياسات
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ُ ّ
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 الجدول التالي يوضح االسئلة الرئيسية وارتباطها بمراحل إعداد السياسات

 االسئلة الرئيسية

 مرحلة التحضيرات وتشمل
تحديد آفاق العمل

املش�لة ال�� ي�ب�� حلها والفرصة ال�� ي�ب�� البحث ع��ا
فر�ق املشروع

 االتفــاق مــع را�ــ� املشــروع أو املبــادر إلعــداد ورقــة السياســات: مــاذا
يجب أن نفعل وكيف نفعل؟

مرحلة البحث والتحليل تشمل
ما �� املش�لة ا��الية؟ 

ما �� أسبا��ا؟ 
نتائجها؟ 

ما �� تأث��ا��ا؟ 
ما�� تأث��ا��ا؟ ما��م املشطلة؟

ما�� االتجاهات وا��لول املمكنة؟

أو حــل  إ�ــ�  الوصــول  مــن  تمكننــا  ال�ــ�  املتاحــة  ا��يــارات   تحديــد 

األهــداف تحديــد  خــالل  مــن  الدراســة  موضــع  للمشــ�لة   أك�ــ� 

إعــداد مراحــل  مــن  مرحلــة  لــ�ل  التقييــم  معاي�ــ�   والتدخــالت، 

السياسات

بمع�� كيف يمكننا تطبيق ا��ل املتفق عليھ؟

إن املرحلة �شمل

 تخطيط التطبيق: من خالل إعداد خطة التنفيذ. و�دارة املعني�ن

��شد املوارد واملؤ�دين لتطبيق ا��يار السياسا�ي املعتمد

 ارشادات عملية لتنفيذ مرحلة
التحضير بالتفصيل



3.1

3.1.1

3.1.2

َ َ ّ
ً

َ ُ

ّ ُ
َ

وصف المرحلة: سيتم من خالل هذه المرحلة تحديد األمور التالية 

إرشادات عملية لتنفيذ مرحلة التحضير بالتفصيل

 �﮴وض�﮵ح آڡ�اق مشروع إعداد السٮ﮵اسات؟
ٮ﮵ذي  التنڡ� العمل  وڡ�ر�﮵ق  السٮ﮵اسات  إعداد  مشروع  ڡ�ٮ﮵ادة   �﮴شكٮ﮵ل 

و�﮴وض�﮵ح أدوارهم ومسؤولٮ﮵ا�﮴هم
�﮴حد�﮵د المهتمٮ﮵ن �﮳الڡ�ضٮ﮵ة والمتأ�﮶ر�﮵ن �﮳ها سلٮ﮳ا أو ا�﮳﮵حا�﮳ا 
�﮴حد�﮵د الڡ�ضا�﮵ا موضع الدراسة والٮ﮳حث 
وضع ﮲حطة عمل �﮴شمل اكڡ�ة ال﮲حطوات إل�﮳﮲حاز ورڡ�ة السٮ﮵اسات 

�� �﮵نٮ﮳ع� ���� أي مشروع لوضع سٮ﮵اسة ما ه�� �﮴حد�﮵د المشكلة اليت   إن ال﮲حطوة األولى 
�﮲حن لماذا  سؤال:  عىل  اال﮳حا�﮳ة  �﮵عين  وهذا  اللها.  استع�  �� �﮵نٮ﮳ع� اليت  رصة  الڡ� أو   حلها 
�� ا﮳حراء الٮ﮳حث والتحلٮ﮵ل  �﮳حا﮳حة الى إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات؟ ما ه�� الڡ�ضا�﮵ا اليت �﮵نٮ﮳ع�

عل�﮵ها؟

يجب إجراء عملية تحديد اآلفاق األولية 
تتجاوز  ال  قصيرة  فترة  خالل  للسياسة 
يومين من خالل التحدث إلى المعنيين 
المؤسسة  أو  الحكومة  في  الرئيسين 
مساعدتهم  يتم  بحيث  العالقة،  ذات 

في: 

تحديد المشكلة التي ستتم معالجتها.
تحديد الرؤية والقيم المحركة لمشروع 

إعداد السياسة.
تحديد إطار عمل المشروع (المقصود به 

إعداد السياسات موضع الدراسة)
قيادة مشروع إعداد السياسات 

تحديد قيادة مشروع إعداد ورقة السياسات

1.تحديد قيادة مشروع إعداد السياسات 

الڡ�ضٮ﮵ة  اك�﮲ت  ڡ�إذا  ضروري،  أمر  للمشروع  المٮ﮳ادر  أو  المشروع  راع��  �﮴حد�﮵د   
�� الدولة او الوز�﮵ر  تتعلق �﮳سٮ﮵اسات دا﮲حل وزارة معٮ﮵نة، ڡ�د �﮵كون أحد كٮ﮳ار مو﮲ط��
سه هو الراع�� للتحضٮ﮵ر لورڡ�ة السٮ﮵اسات. وڡ�د �﮵كون المٮ﮳ادر لورڡ�ة السٮ﮵اسات  �﮲ڡ�
النزاعات  أثناء  المرأة  لحما�﮵ة  سٮ﮵اسات  وضع  مثل  المد�﮲��  الم﮳حتمع  من  ڡ�ادة 
 . والحروب، أو ڡ�د �﮵كون الراع�� لورڡ�ة السٮ﮵اسات ائتالف حكوم�� و﮲عٮ﮵ر حكوم��
ڡ�من الضروري و﮳حود هٮ﮵ئة ذات ﮲حٮ﮳رة عالٮ﮵ة �﮳الموضوع ڡ�د �﮴كون مثال من كٮ﮳ار 
استشار�﮴هم  و�﮵تم  للمشروع.  المو﮳حه  �﮳دور  لٮ﮵ڡ�وموا  الحكومة   ���� المعنٮ﮵ٮ﮵ن 

لتحد�﮵د آڡ�اق المشروع.
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3.تشكيل الفريق التنفيذي:

سها أو  ���� كل األحوال سواء اكن المٮ﮳ادر إلعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات هو الحكومة �﮲ڡ�
األطراف  لاكڡ�ة  ڡ�عالة  وإشراك  ا�﮴صال  آلٮ﮵ات  إ�﮳﮵حاد   �� �﮵نٮ﮳ع�  ، ﮲عٮ﮵ر حكوم�� شر�﮵ك 
من  ﮳حزءا  ال﮲حار﮳حٮ﮵ن  المعنٮ﮵ٮ﮵ن  مع  التواصل  �﮵كون  وأن  �﮳الموضوع  العالڡ�ة  ذوي 

﮲حطة العمل.

�﮵كون  أن   �� �﮵نٮ﮳ع�  ، احترا���� �﮳شكل  ومعدة  اكملة  سٮ﮵اسات  ورڡ�ة  وصٮ﮵ا﮲عة  إعداد  أ﮳حل  من 
ر�﮵ق لد�﮵ه ال﮲حٮ﮳رات التالٮ﮵ة:  الڡ�

- معرڡ�ة �﮳الڡ�طاع أو م﮳حال العمل موضع الدراسة عىل سٮ﮳ٮ﮵ل المثال: ���� اإلدارة العامة، 

وق، أو ���� ڡ�ضا�﮵ا المرأة، أو ﮲عٮ﮵ره من الڡ�ضا�﮵ا العامة. ���� الزراعة، ���� المٮ﮵اه، ���� الحڡ�
- مهارات الٮ﮳حث والتحلٮ﮵ل والصٮ﮵ا﮲عة لتحد�﮵د المهام واأل�﮲شطة.

- مهارات ���� اإلدارة والت﮲حطٮ﮵ط والٮ﮳حث والتحلٮ﮵ل.

- معرڡ�ة عملٮ﮵ة وڡ�هم لٮ﮳ٮ﮵ئة الحكومة أو المؤسسة اليت تتعامل مع السٮ﮵اسة �﮳شكل ر�ٔٮ﮵يس، 

من حٮ﮵ث الڡ�وا�﮲ٮ﮵ن، إ﮳حراءات العمل، سٮ﮵اسات سا�﮳ڡ�ة و﮲عٮ﮵ره
ٮ﮵ٮ﮵ر - التواصل وإدارة التع�

اوض للتعامل مع راع�� المشروع وم﮳حموعة التو﮳حٮ﮵ه - مهارات التڡ�

  تحليل المعنيين

أوراق  إعداد  من  الالحڡ�ة  المراحل   ���� �﮴حلٮ﮵لها   �� �﮵نٮ﮳ع� اليت  الڡ�ضا�﮵ا  ڡ�هم  من  ك﮳حزء 
وذهم  هم حسب در﮳حة �﮲ڡ� �� �﮴حد�﮵د المعنٮ﮵ن الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ن ال﮲حار﮳حٮ﮵ن و�﮴صنٮ﮵ڡ� السٮ﮵اسات، �﮵نٮ﮳ع�
(�﮳معىن الى أي در﮳حة �﮵ستطٮ﮵عون التأ�﮶ٮ﮵ر عىل النتا�ٔج النها�ٔٮ﮵ة للورڡ�ة) ومستوى �﮴أ�﮵ٮ﮵دهم 
ٮ﮵ٮ﮵ر. هذا التحلٮ﮵ل �﮳دوره �﮵حدد مدى الوڡ�ت وال﮳حهد الذي �﮳﮵حب صرڡ�ه للتشاور معهم.  للتع�
عىل  اإل�﮳ڡ�اء  و�﮳﮵حب  �﮴أ�﮵ٮ﮵دا.  واألڡ�ل  وذا  �﮲ڡ� األكثر  األش﮲حاص  �﮲حو  الموارد  �﮴و﮳حٮ﮵ه  و�﮳التال�� 
ا�﮴صال مع الم﮳حموعات المهمة والتشاور معها �﮳شكل مناسب، أل�﮲ه اثناء ڡ�ترة إعداد ورڡ�ة 

ٮ﮵ر إ�﮳﮵حا�﮳ا آراء �﮳عض المعنٮ﮵ٮ﮵ن. السٮ﮵اسات �﮵مكن أن تتع�

. تحديد القضايا: 

 ���� أ�﮲ه من المهم   إن الطٮ﮳ٮ﮵عة المعڡ�دة والمتشا�﮳كة لمشروعات وضع السٮ﮵اسات �﮴عين 
راع��  مع  عل�﮵ها  اق  واال�﮴ڡ� معال﮳حتها،  ستتم  اليت  للڡ�ضٮ﮵ة  واضح  ڡ�هم  �﮴طو�﮵ر  الٮ﮳دا�﮵ة 
ال﮲حتصاصات  مكتو�﮳ة  رسمٮ﮵ة  ة  صٮ﮵ع� وضع   �� و�﮵نٮ﮳ع� التو﮳حٮ﮵ه.  وم﮳حموعة  المشروع 
و�﮴حد�﮵د  للمرا﮳حعة  ڡ�ا�﮳لة  ﮲عٮ﮵ر  �﮶ا�﮳تة  حدود  أي  ومعرڡ�ة  اڡ�ه  آڡ� �﮴حد�﮵د  أ﮳حل  من  المشروع 

التوڡ�عات للنتا�ٔج المنشودة من المشروع.

�� أن �﮴وضح الڡ�ضٮ﮵ة الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة اليت ستتم معال﮳حتها و�﮴حلٮ﮵لها  إن عملٮ﮵ة �﮴حد�﮵د اآلڡ�اق �﮵نٮ﮳ع�
رعٮ﮵ة. هناك أداة ڡ�عالة لتوض�﮵ح هٮ﮵كل الڡ�ضٮ﮵ة  �﮳طر�﮵ڡ�ة منطڡ�ٮ﮵ة إل�﮳راز ﮳حم�﮵ع الڡ�ضا�﮵ا الڡ�
لش﮳حرة  المنط����  التر�﮴ٮ﮵ب  �﮲مط  �﮴وضح  اليت  الڡ�ضا�﮵ا  ش﮳حرة  رسم  وه��  الطر�﮵ڡ�ة  �﮳هذه 
ڡ�رصة  هناك  �﮵كن  لم  ڡ�إذا  رعٮ﮵ة،  الڡ� والڡ�ضا�﮵ا  الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة  الڡ�ضا�﮵ا  �﮳ٮ﮵ن  والعالڡ�ة  المشكلة 

ٮ﮵ذ مشروع وضع السٮ﮵اسة. إلحداث مثل هذا التأ�﮶ٮ﮵ر ڡ�لٮ﮵س من الم﮳حدي تنڡ�

إعداد  ورڡ�ة  من  الالحڡ�ة  للمراحل  الت﮲حطٮ﮵ط   ���� سٮ﮵ساعد  الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة  الڡ�ضٮ﮵ة  �﮴ڡ�سٮ﮵م  إن 
السٮ﮵اسات ووضع هٮ﮵كلٮ﮵تها. كما �﮵ساعد عىل: 

صٮ﮵يل للڡ�ضا�﮵ا ذات الصلة. - �﮴كو�﮵ن ڡ�هم �﮴ڡ�
- المساعدة عىل �﮴حد�﮵د األسٮ﮳اب ال﮳حوهر�﮵ة للڡ�ضٮ﮵ة.

رصة إل﮳حراء �﮲ڡ�اشات مع المعنٮ﮵ٮ﮵ن. ٮ﮵ر الڡ� - �﮴وڡ�
- إ�﮳راز م﮳حاالت العمل المحتملة أو ڡ�نوات العمل للمشروع.

 ً

ّ

ّ

ّ
ّ

ّ ً
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ٮ﮵ذ السٮ﮵اســات، ومن �﮴م ا�﮲عــاكس ذلك التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م ����   �﮴عتٮـ﮳ـر إدارة األداء هــ�� الطر�﮵ڡ�ــة اليت �﮵تم �﮳واســطتها مراڡ�ٮ﮳ة و�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م تنڡ�
الت﮲حطٮ﮵ط االسترا�﮴ٮ﮳﮵ح�� و�﮳التال�� ���� صٮ﮵ا﮲عة سٮ﮵اسات أ﮲حرى

أدوات تحديد المشكلة وتحليلها باستخدام األدوات التالية:

1.مراجعة سياسات سابقة وأدبيات ذات صلة بالمشكلة موضع الدراسة

�﮴سهم مرا﮳حعة األ�﮳حاث واألد�﮳ٮ﮵ات، ذات الصلة �﮳المشكلة موضع الدراسة، ���� اإللمام أكثر 
�﮳الموضوع ومعرڡ�ة التو﮳حهات اليت ڡ�د �﮴حدد مسار التحلٮ﮵ل والحل للمشكلة. ومن األمثلة 

عىل التڡ�ار�﮵ر المطلوب الٮ﮳حث عنها ومرا﮳حعة نتا�﮳ٔحها ما �﮵يل: 
أمكن  إن  شٮ﮳�﮵هة  مؤسسات  و�﮴ڡ�ار�﮵ر  والسٮ﮵اسات،  األداء  عن  سها  �﮲ڡ� المؤسسة  �﮴ڡ�ار�﮵ر   -

الحصول عل�﮵ها.
- التڡ�ار�﮵ر الحكومٮ﮵ة والتشر�﮵عٮ﮵ة و�﮳ٮ﮵ا�﮲ات السٮ﮵اسات العامة.

- �﮴ڡ�ار�﮵ر المؤسسات الدولٮ﮵ة مثل الٮ﮳نك الدول�� واألمم المتحدة.
- استطالع آراء ال﮳حمهور ودراسات الرأي العام.

- المڡ�االت األاكد�﮵مٮ﮵ة والكتب واألطروحات ال﮳حامعٮ﮵ة.
- الصحف والدور�﮵ات والمڡ�ا�﮳الت.

سها و�﮴طا�﮳ڡ�ها مع األداء. - الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات الت﮳حار�﮵ة، االڡ�تصاد�﮵ة واإلدار�﮵ة للمؤسسة �﮲ڡ�

2.شجرة القضايا أو شجرة تحليل المشكالت 

ما ه�� أداة ش﮳حرة �﮴حلٮ﮵ل المشكلة؟

- ه�� عٮ﮳ارة عن وسٮ﮵لة أو أداة مزدو﮳حة �﮴ڡ�ع ما �﮳ٮ﮵ن مرحلة ما ڡ�ٮ﮳ل التصور ومرحلة التصور 

وما �﮳عدها، �﮳معىن أ�﮲ها أداة �﮴ست﮲حدم إل�﮳﮵حاد حلول �﮲ا﮳حعة لمعرڡ�ة األسٮ﮳اب الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة اليت 
و�﮴حلٮ﮵الً اكمالً  �﮴صورًا شامالً  �﮴عطٮ﮵نا  الش﮳حرة  الڡ�ضٮ﮵ة، وهذه  أو  المشكلة  وڡ�وع  إلى  أدت 
ٮ﮵ة المناسٮ﮳ة لطرق حلها وكذلك �﮴كشف لنا اكڡ�ة العواڡ�ب  ل﮳حم�﮵ع األسٮ﮳اب و�﮳التال�� الكٮ﮵ڡ�
إلى األمور  الن﮲طرة  الڡ�ضٮ﮵ة، وهذا �﮵عين أن  أو  اليت �﮵مكن أن تن﮳حم عن استمرار المشكلة 
الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة للمشكلة، وهذه  �﮲ها�﮵ة األسٮ﮳اب   ���� ر�ٔٮ﮵سٮً﮵ا  إ�﮳﮵حا�﮳ٮ﮵ة و�﮴كون سٮ﮳ٮً﮳ا  عادة ما �﮴كون 

ه�� المرحلة اليت �﮲ر﮲عب ���� الوصول إل�﮵ها ﮳حراء است﮲حدام مثل هذه األدوات.

الت﮲حطٮ﮵ط  إدارة   ���� و﮲حاصة  عدة،  أشاكل   ���� المشكالت  ش﮳حرة  �﮴ست﮲حدم  أن  �﮵مكن   -

للمشار�﮵ع والتطو�﮵ر من أ﮳حل التنمٮ﮵ة، و�﮴سمى ش﮳حرة �﮴حلٮ﮵ل المشكالت ���� �﮳عض األحٮ﮵ان 
اك�﮲ت  وأ�ً﮵ا  اآل�﮲ٮ﮵ة،  ﮲طروڡ�ها  �﮳حسب  المشكلة  �﮴حلل  أ�﮲ها  �﮳معىن  ال﮲طر����  التحلٮ﮵ل  ش﮳حرة 
ما �﮵تم استعمالها ڡ�ه�� – �﮳صورة عامة – أداة �﮴ساعد عىل إ�﮳﮵حاد الحلول  التسمٮ﮵ة أو كٮ﮵ڡ�
النا﮳حعة عن طر�﮵ق �﮴عٮ﮵ٮ﮵ن العلة والمعلول، والسٮ﮳ب والمسٮ﮳ب حول الڡ�ضٮ﮵ة المطروحة 

�﮳طر�﮵ڡ�ة مشا�﮳هة ل﮲حر�﮵طة العڡ�ل.

- حسب هذه األداة �﮵تم �﮴ڡ�سٮ﮵م المشكلة إلى أ﮳حزاء سهلة التحكم ڡ��﮵ها و�﮵مكن �﮴حد�﮵دها 

�﮳سهولة، وهذا �﮵ؤدي إلى سهولة �﮴حد�﮵د األولو�﮵ات والعوامل األ﮲حرى لتص�﮳ح أكثر وضوًحا، 
دو أسٮ﮳ا�﮳ها أكثر وضوًحا،  �﮴حد�﮵د األهداف، و�﮳هذا �﮴ص�﮳ح المشكلة المطروحة أكثر ڡ�هًما و�﮴ع�
و﮲عالٮً﮳ا ما �﮴كون مترا�﮳طة ولٮ﮵ست متناڡ�ضة، وهذه ﮲عالٮً﮳ا ما �﮴كون ال﮲حطوة األولى ���� إ�﮳﮵حاد 

حلول عىل منه﮳حٮ﮵ة مكسب/ مكسب.

أن  و�﮵مكن  والمتناڡ�ضات،  وال﮲حالڡ�ات  والح﮳حج  والٮ﮳راهٮ﮵ن  األساسٮ﮵ة  الڡ�ضا�﮵ا  �﮴حد�﮵د   -

 ���� العمل  مراحل  من  مرحلة  كل   ���� السٮ﮵اسٮ﮵ة  العملٮ﮵ات  �﮴حلٮ﮵ل  �﮴أسٮ﮵س   ���� �﮴ساعد 
من  مز�﮵د  الى  حا﮳حة  هناك  اك�﮲ت  إذا  ما  �﮴حد�﮵د  عىل  �﮴ساعد  أن  و�﮵مكن  المؤسسات 

المعلومات واألدلة أو الموارد ل﮳حعل الڡ�ضٮ﮵ة ڡ�و�﮵ة، أو �﮳ناء حل مڡ�نع. 
إن عملٮ﮵ة التحلٮ﮵ل ال﮳حماعٮ﮵ة ���� �﮳ناء الش﮳حرة ﮲عالٮً﮳ا ما �﮴ساعد عىل �﮳ناء شعور عام ومشترك 
اهم  ٮ﮵ن والمشتركٮ﮵ن ���� �﮳ناء الش﮳حرة، وهذا الشعور ﮳حٮ﮵د �﮲﮵حلق �﮲وعا من التڡ� �﮳ٮ﮵ن المو﮲طڡ�

حول الهدف وطرق العمل.

ِ ُ
َ

ّ
ّ
ّ
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طريقة تنفيذ شجرة القضايا أو تحليل المشكالت

ٮ﮵ر مكون من حوال�� ستة إلى �﮶ما�﮲ٮ﮵ة أش﮲حاص، ذوي ا﮲حتصاصات  1. إ�﮲شاء ڡ�ر�﮵ق عمل صع�
متعددة حىت �﮵مكنهم مناڡ�شة الڡ�ضٮ﮵ة من ﮳حوا�﮲ب متعددة، �﮳است﮲حدام األوراق الڡ�ال�﮳ة.

المشكلة  ح﮳حم  من  الڡ�لق  عدم  و�﮳﮵حب  �﮴حلٮ﮵لها،  المراد  الڡ�ضٮ﮵ة  أو  المشكلة  مناڡ�شة   .2
ٮ﮵رة و�﮳التال�� �﮵مكن أن �﮲صل  و�﮴شع�﮳ها، ڡ�من ﮲حالل الش﮳حرة �﮵مكننا أن �﮳﮲حز�ٔها إلى أ﮳حزاء صع�
ه��  �﮴ص�﮳ح  �﮳حٮ﮵ث  الورڡ�ٮ﮵ة  اللوحة  وسط   ���� ڡ�ضٮ﮵ة  أو  مشكلة  كتا�﮳ة  وتتم  أصلها،  إلى 
«المشكلة  ه��  �﮴ص�﮳ح  أو  �﮴مثل  الش﮳حرة  ﮳حذع  ڡ�إن  آ﮲حر  �﮳معىن  الش﮳حرة،  «﮳حذع» 
الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة»، و�﮳﮵حد �﮳عض المت﮲حصصٮ﮵ن أ�﮲ه لٮ﮵س من الضروري أن �﮴كون صٮ﮵ا﮲عة المشكلة 
علٮ﮵ة أو  �� أن �ُ﮴وصف الڡ�ضٮ﮵ة الڡ� روع، ولكن �﮵نٮ﮳ع� س الصٮ﮵ا﮲عة عندما �﮲كتب ال﮳حذور والڡ� �﮳نڡ�

همها كل المشاركٮ﮵ن ���� ڡ�ر�﮵ق العمل. المشكلة �﮳حٮ﮵ث �﮵ڡ�

3. �﮵ڡ�وم ڡ�ر�﮵ق العمل �﮳عد ذلك �﮳تحد�﮵د أسٮ﮳اب المشكلة الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة، وهذه �﮴ص�﮳ح ال﮳حذور، 
روع.  الڡ� �﮴عتٮ﮳ر  الڡ�ضٮ﮵ة وهذه  أو  المشكلة  النا�﮳﮴حة من هذه  العواڡ�ب  �﮴حد�﮵د  �﮵تم  وكذلك 
�﮵مكن كتا�﮳ة �﮴لك األسٮ﮳اب والعواڡ�ب عىل �﮳طاڡ�ات أو كروت أو ما شا�﮳ه ذلك، و�﮵مكن أن 
�﮴كتب �﮳شكل ڡ�ردي أو ���� صورة أزواج، ومن �﮶م �﮴لصق عىل الش﮳حرة، و���� النها�﮵ة �﮳﮵حب أن 

�﮵تم �﮴ر�﮴ٮ﮵�﮳ها �﮳صورة منطڡ�ٮ﮵ة ومنه﮳حٮ﮵ة.

�﮴عد المناڡ�شة والحوار أساسا مهما ���� أداة ش﮳حرة �﮴حلٮ﮵ل المشكالت، لذلك �﮲عتڡ�د أ�﮲ه من 
�﮳األدلة  النڡ�اش  إ�﮶راء  �﮵تم  حىت  اال﮲حتصاص  ذوي  من  العمل  ڡ�ر�﮵ق  �﮵كون  أن  األ﮳حدى 

والٮ﮳راهٮ﮵ن والٮ﮳حوث العلمٮ﮵ة، ولٮ﮵س �﮳م﮳حرد �﮳عض اآلراء واألڡ�اكر وما إلى ذلك.

واألسٮ﮳اب  العوامل  �﮴ر�﮴ٮ﮵ب  �﮳إعادة  �﮵ڡ�وم  والتر�﮴ٮ﮵ب  النڡ�اش  مرحلة  من  االنتهاء  �﮳عد   .4
إلى  ال﮳حذور  �﮴ڡ�سٮ﮵م  أ�ً﮵ضا  �﮵مكن  �﮳ل  ڡ�حسب،  ذلك  لٮ﮵س  ڡ��﮵ها.  الن﮲طر  وإعادة  والعواڡ�ب 
و�﮳عدة  ڡ�رعٮ﮵ة  أسٮ﮳اب  إلى  �﮴ڡ�سم  أن  �﮵مكن  الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة  األسٮ﮳اب  أن  �﮳معىن  ڡ�رعٮ﮵ة،  ﮳حذور 
در﮳حات حىت �﮲صل إلى أهم األسٮ﮳اب اليت �﮲عتڡ�د أ�﮲ها ذات العالڡ�ة �﮳الموضوع، ور�﮳ما ���� 
�﮵سمح  أن  و�﮳﮵حب  العڡ�ل.  ﮲حر�﮵طة  �﮵شٮ﮳ه  ما  إلى  الش﮳حرة  شكل  تتحول  األحٮ﮵ان  �﮳عض 
رق ذلك الكثٮ﮵ر من الوڡ�ت، ڡ�مهما  للمشاركٮ﮵ن �﮳التحدث والحوار والمناڡ�شة حىت لو استع�
وإ�﮲ما كل ذلك �﮵ثري الش﮳حرة و�﮵ساعد  رق من وڡ�ت، ڡ�إن ذلك ال �﮵عد مضٮ﮵عة للوڡ�ت  استع�
عىل �﮴حلٮ﮵ل األسٮ﮳اب و�﮳التال�� �﮵سهم ���� وضع الحلول اليت من الممكن أن �﮴سهم �﮳طر�﮵ڡ�ة 

أو �﮳أ﮲حرى ���� حل الڡ�ضٮ﮵ة المطروحة للنڡ�اش. 

األڡ�اكر  كل  �﮴س﮳حٮ﮵ل  �﮳﮵حب  أ�﮲ه  �﮳معىن  متأ﮲حر،  وڡ�ت  إلى  األڡ�اكر  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮴رك  �﮵مكن  كما   .5
ض الن﮲طر عن مدى ڡ�ر�﮳ها أو �﮳عدها عن الڡ�ضٮ﮵ة، ڡ�إن ﮲حشٮ﮵نا أن  واالطروحات اليت �﮴طرح �﮳ع�
الٮ﮳نود األ﮲حرى مثل:  لٮ﮳عض  أن �﮲ضع ورڡ�ة ﮳حد�﮵دة و�﮲﮲حصصها  �﮵مكن  إ�﮲ه  ڡ� الورڡ�ة،  �﮴مت� 

الحلول أو الم﮲حاوف أو الڡ�رارات وما إلى ذلك. 

21

ُ ّ

َ ُ

ّ

ً ّ
ً

ً ً
ً

ّ



األسئلة التالية تساعد في إدارة النقاش أثناء العمل على شجرة 
المشكالت 

- هل هذه المشكلة حڡ�ٮ﮵ڡ�ة واڡ�عٮ﮵ة؟

ٮ﮵ة لهذه المشكلة �﮳عٮ﮵ن االعتٮ﮳ار؟ - هل أ﮲حذت األ�﮳عاد االڡ�تصاد�﮵ة والسٮ﮵اسٮ﮵ة واال﮳حتماعٮ﮵ة والثڡ�اڡ�

- ما االسٮ﮳اب والنتا�ٔج اليت �﮵مكن أن تتحسن، وما اليت �﮵مكن أن �﮴زداد سوًءا؟ وما اليت ست﮲طل كما 

ه�� ﮳حراء حل الڡ�ضٮ﮵ة أو عدم حلها؟

تثٮ﮵ر  أن  �﮵مكن  اليت  العواڡ�ب  �﮴لك  أكثر  وما  المشكلة؟  �﮴لك  و﮳حود  ﮳حراء  ﮲حطورة  العواڡ�ب  أهم  ما   -

كٮ﮵ر ڡ��﮵ها للميض ڡ�دًما؟  الڡ�لق؟ ما المعا�﮵ٮ﮵ر اليت من المهم التڡ�

- ما أهم األسٮ﮳اب اليت أدت إلى ﮲طهور �﮴لك المشكلة؟ وما أسهل الطرق للمعال﮳حة وما أصعب �﮴لك 

األسٮ﮳اب؟ 

ال﮲طروف من حٮ﮵ث  �﮴لك  ٮ﮵ر كل  تتع� أن  �﮵مكن  أ�﮵ن ومىت  المتاحة؟  األ﮲حرى  ال﮲حٮ﮵ارات  أو  الحلول  ما   -

األسٮ﮳اب والعواڡ�ب واألمور المتعلڡ�ة �﮳ذلك؟

ر�﮵ق ���� ا�﮲﮴حاذها؟ كر الڡ� اق عل�﮵ها؟ وما أهم اإل﮳حراءات اليت �﮵ڡ� - ما أهم الڡ�رارات اليت �﮴م اال�﮴ڡ�

ستكون هناك حا﮳حة إلى وضع ﮲حطة مشروع إلعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات ك�� �﮴ست﮲حدم دا﮲حلٮ﮵ا 
�� أن تتضمن ال﮲حطة ما �﮵يل: (است﮲حدم �﮲موذج رڡ�م 4) و�﮵نٮ﮳ع�

ر�﮵ق - �﮴حد�﮵د ڡ�ر�﮵ق المشروع وأدوار كل ڡ�رد دا﮲حل الڡ�
ش﮳حرة  �﮴حلٮ﮵ل  عملٮ﮵ة   ���� �﮴حد�﮵دها  �﮴م  اليت  رعٮ﮵ة  الڡ� والڡ�ضا�﮵ا  الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة  الڡ�ضٮ﮵ة   -

المشكالت
- ما ه�� األ�﮲شطة المر﮳حو �﮴حڡ�ٮ﮵ڡ�ها ومواعٮ﮵د اإل�﮳﮲حاز 

ستتم  وكٮ﮵ف  السٮ﮵اسات،  إعداد  مشروع  �﮳﮲حاح  �﮴هدد  اليت  الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة  الم﮲حاطر  ه��  ما   -

ادار�﮴ها؟
- كٮ﮵ف سٮ﮵تم التواصل مع المعنٮ﮵ٮ﮵ن وال﮳حهات األ﮲حرى؟

- اإلطار الزمين: تتوڡ�ف المدة الزمنٮ﮵ة عىل مدى سرعة وضع ﮲حطة العمل وأ﮲حذ المواڡ�ڡ�ة 
عل�﮵ها من ڡ�ٮ﮳ل ال﮳حهة الراعٮ﮵ة أو المٮ﮳ادرة لوضع ال﮲حطة.  أ�﮵ضا تتعلق �﮳مدة الت﮳حا�﮲س �﮳ٮ﮵ن 
ومنه﮳حه.  المشروع  آڡ�اق  عىل  اال﮳حماع  در﮳حة  عىل  �﮵توڡ�ف  �﮳دوره  الذي  العمل  ڡ�ر�﮵ق 
ادة منه  الل الوڡ�ت واالستڡ� �﮳النسٮ﮳ة لعامل الوڡ�ت ال�﮳د من التوض�﮵ح أن المهم هو استع�
ال عل�﮵ها، أي إذا  �﮳شكل ڡ�عال ���� �﮴حد�﮵د مالمح الڡ�ضٮ﮵ة اليت �﮵ر﮲عب ڡ�ر�﮵ق العمل االشتع�
 ���� مناسب  �﮳شكل  محددة  ﮲عٮ﮵ر  و�﮴و﮳حها�﮴ه  العمل  وآڡ�اق  الدراسة  موضع  الڡ�ضٮ﮵ة  اك�﮲ت 

3.وضع خطة عمل إلعداد ورقة السياسات
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من  �﮴عد  واليت  األهداف»،  «�﮳ش﮳حرة  �﮵عرف  �﮳ما  ا  و�﮶ٮ﮵ڡ�ً ار�﮴ٮ﮳اًطا  �﮴ر�﮴ٮ﮳ط  المشكالت  �﮴حلٮ﮵ل  ش﮳حرة  إن 
ڡ�ٮ﮳ل  من  ﮳حٮ﮵دة  �﮳صورة  �﮴ست﮲حدم  ما  وعادة  المشار�﮵ع،  م﮲حططات   ���� األ﮲حرى  الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة  األدوات 

المؤسسات اليت �﮴عىن �﮳التنمٮ﮵ة. 
صٮ﮵ا﮲عة  إعادة  مع  األهداف  ش﮳حرة  إلى  المشكالت  �﮴حلٮ﮵ل  ش﮳حرة  �﮴حو�﮵ل  �﮵مكن  أ�﮲ه  المالحظ  ومن 
الشكل النها�ٔ�� و�﮴حو�﮵ل كل مشكلة إلى نتٮ﮳﮵حة إ�﮳﮵حا�﮳ٮ﮵ة مر﮲عو�﮳ة، كما لو اك�﮲ت المشكلة ڡ�د �﮴م حلها. 
�﮵تم  إ�﮲ه  ڡ� ال﮳حذر�﮵ة إلى حلول ﮳حذر�﮵ة، وكذلك  �﮴حو�﮵ل األسٮ﮳اب والعواڡ�ب  �﮵تم  إ�﮲ه  ڡ� الطر�﮵ڡ�ة،  �﮳هذه 

ا�﮴�﮵ح السٮ﮵اسة وطرق الوصول إل�﮵ها.  وضع �﮲ڡ�اط ومڡ�
ٮ﮵ٮ﮵ر وهذا أمر  إن عملٮ﮵ة التحول هذه �﮴ساعد �﮳صورة كٮ﮳ٮ﮵رة ���� صٮ﮵ا﮲عة هذه األهداف كأهداف للتع�

. مطلوب، حٮ﮵ث �﮵مكن لهذا األمر أن �﮵صب �﮳عد ذلك ���� التحلٮ﮵ل المٮ﮵دا�﮲��
�﮴حلٮ﮵ل  ش﮳حرة   ���� الصٮ﮵ا﮲عة  �﮳ٮ﮵ن  ما  �﮲وًعا  �﮲﮴حتلف  ال﮳حمل  ڡ�إن  و�﮵ة،  اللع� الصٮ﮵ا﮲عة  �﮲احٮ﮵ة  من  أما 
�� ش﮳حرة �﮴حلٮ﮵ل المشكالت �﮴كون الصٮ﮵ا﮲عة عىل النحو التال�� «إذا  المشكالت وش﮳حرة األهداف، ڡ���
„إن  „�﮴كون النتٮ﮳﮵حة ع”، أما عىل ش﮳حرة األهداف ڡ�تصاغ عىل النحو التال��  اكن السٮ﮳ب هو س»، 

ا�﮵ة (ع”( استعمال الوسٮ﮵لة (س)سوف �﮵ت�﮵ح �﮴حڡ�ٮ﮵ق الع�

الٮ﮳دا�﮵ة، ڡ�ڡ�د �﮴ؤدي الى ﮲حالڡ�ات ومز�﮵د من التأ﮲حٮ﮵ر ���� �﮴صمٮ﮵م المراحل الالحڡ�ة. 
- ﮲حطة إدارة التواصل مع المعنٮ﮵ٮ﮵ن الدا﮲حلٮ﮵ٮ﮵ن وال﮲حار﮳حٮ﮵ٮ﮵ن

ال﮳حوا�﮲ب  ط��  �﮴ع� أن  �﮵تو﮳حب  واليت  السٮ﮵اسات  ورڡ�ة  إعداد  ٮ﮵ذ  لتنڡ� المطلو�﮳ة  المٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ة   -

التالٮ﮵ة: 

حلقات  تنظيم  الدراسات،  إجراء  بقصد  للزيارات  واإلقامة  السفر 
نقاش او مؤتمرات للتشاور مع الخبراء، إجراء استبيانات للرأي العام 
موقع  تصميم  معا،  االثنين  أو  العامة  مع  مفتوحة  لقاءات  إجراء  أو 

على شبكة االنترنت وإنتاج الوثائق.
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3.1.3 مخرجات المرحلة األولى

- اإلطار العام للڡ�ضٮ﮵ة اليت ستتمحور حولها ورڡ�ة السٮ﮵اسات
- ﮲حطة العمل اليت سٮ﮵تم ا�﮴ٮ﮳اعها من أ﮳حل إ�﮳﮲حاز ورڡ�ة السٮ﮵اسات

ستكون هناك حا﮳حة إلى وضع ﮲حطة مشروع إلعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات ك�� �﮴ست﮲حدم دا﮲حلٮ﮵ا 
�� أن تتضمن ال﮲حطة ما �﮵يل: (است﮲حدم �﮲موذج رڡ�م 4) و�﮵نٮ﮳ع�

ر�﮵ق - �﮴حد�﮵د ڡ�ر�﮵ق المشروع وأدوار كل ڡ�رد دا﮲حل الڡ�
ش﮳حرة  �﮴حلٮ﮵ل  عملٮ﮵ة   ���� �﮴حد�﮵دها  �﮴م  اليت  رعٮ﮵ة  الڡ� والڡ�ضا�﮵ا  الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة  الڡ�ضٮ﮵ة   -

المشكالت
- ما ه�� األ�﮲شطة المر﮳حو �﮴حڡ�ٮ﮵ڡ�ها ومواعٮ﮵د اإل�﮳﮲حاز 

ستتم  وكٮ﮵ف  السٮ﮵اسات،  إعداد  مشروع  �﮳﮲حاح  �﮴هدد  اليت  الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة  الم﮲حاطر  ه��  ما   -

ادار�﮴ها؟
- كٮ﮵ف سٮ﮵تم التواصل مع المعنٮ﮵ٮ﮵ن وال﮳حهات األ﮲حرى؟

- اإلطار الزمين: تتوڡ�ف المدة الزمنٮ﮵ة عىل مدى سرعة وضع ﮲حطة العمل وأ﮲حذ المواڡ�ڡ�ة 
عل�﮵ها من ڡ�ٮ﮳ل ال﮳حهة الراعٮ﮵ة أو المٮ﮳ادرة لوضع ال﮲حطة.  أ�﮵ضا تتعلق �﮳مدة الت﮳حا�﮲س �﮳ٮ﮵ن 
ومنه﮳حه.  المشروع  آڡ�اق  عىل  اال﮳حماع  در﮳حة  عىل  �﮵توڡ�ف  �﮳دوره  الذي  العمل  ڡ�ر�﮵ق 
ادة منه  الل الوڡ�ت واالستڡ� �﮳النسٮ﮳ة لعامل الوڡ�ت ال�﮳د من التوض�﮵ح أن المهم هو استع�
ال عل�﮵ها، أي إذا  �﮳شكل ڡ�عال ���� �﮴حد�﮵د مالمح الڡ�ضٮ﮵ة اليت �﮵ر﮲عب ڡ�ر�﮵ق العمل االشتع�
 ���� مناسب  �﮳شكل  محددة  ﮲عٮ﮵ر  و�﮴و﮳حها�﮴ه  العمل  وآڡ�اق  الدراسة  موضع  الڡ�ضٮ﮵ة  اك�﮲ت 

الٮ﮳دا�﮵ة، ڡ�ڡ�د �﮴ؤدي الى ﮲حالڡ�ات ومز�﮵د من التأ﮲حٮ﮵ر ���� �﮴صمٮ﮵م المراحل الالحڡ�ة. 
- ﮲حطة إدارة التواصل مع المعنٮ﮵ٮ﮵ن الدا﮲حلٮ﮵ٮ﮵ن وال﮲حار﮳حٮ﮵ٮ﮵ن

ال﮳حوا�﮲ب  ط��  �﮴ع� أن  �﮵تو﮳حب  واليت  السٮ﮵اسات  ورڡ�ة  إعداد  ٮ﮵ذ  لتنڡ� المطلو�﮳ة  المٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ة   -

التالٮ﮵ة: 

حلقات  تنظيم  الدراسات،  إجراء  بقصد  للزيارات  واإلقامة  السفر 
نقاش او مؤتمرات للتشاور مع الخبراء، إجراء استبيانات للرأي العام 
موقع  تصميم  معا،  االثنين  أو  العامة  مع  مفتوحة  لقاءات  إجراء  أو 

على شبكة االنترنت وإنتاج الوثائق.

.1

.2

.3ّ

.4

.5

نموذج 4
جدول األعمال موزعا على مراحل العمل
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إن  حلها.  عىل  المركز  المشكلة  طٮ﮳ٮ﮵عة  و�﮴وض�﮵ح  �﮴حد�﮵د  عىل  المشكلة  وصف  �﮵ساعد 
أوراق  واك�﮴ب  الٮ﮳احث  �﮵عط��  المشكلة  طٮ﮳ٮ﮵عة  حول  صل  ومڡ� واسع  �﮳شكل  التعمق 
وأسٮ﮳اب وصراعات  ﮲طروف  للمشكلة من  ة  الم﮲حتلڡ� األ�﮳عاد  ڡ�هم  الڡ�درة عىل  السٮ﮵اسات 
 ���� ساهموا  الذ�﮵ن  األساسٮ﮵ن  الالعٮ﮳ٮ﮵ن  أدوار  و�﮵وضح  والمسؤولٮ﮵ات  المصالح  وا﮲حتالف 

﮲طهور المشكلة. كذلك ﮳حمع األدلة والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات عىل و﮳حود المشكلة والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات لحلها.

�﮵ساعد وصف المشكلة �﮳شكل دڡ�ٮ﮵ق ���� اڡ�ناع الڡ�ارئ لورڡ�ة السٮ﮵اسات �﮳أهمٮ﮵ة التد﮲حل 
لحل  الالزمة  ٮ﮵ذ�﮵ة  التنڡ� والڡ�رارات  اإل﮳حراءات  أل﮲حذ  السٮ﮵ايس  الڡ�رار  صناع  ڡ�ٮ﮳ل  من 
�﮳امتٮ﮵از  مسٮ﮵سة  �﮴كون  حٮ﮵ث  المؤسسات   ���� و﮲حاصة  األحٮ﮵ان  من  كثٮ﮵ر   ���� المشكلة. 
و�﮳ار�﮴ٮ﮳اط المصالح والمناصب دا﮲حل المؤسسة �﮵مكن أن �﮵تم إ�﮲اكر و﮳حود المشكلة أصال 
ه��  الٮ﮳احث  ڡ�ٮ﮳ل  من  المطروحة  السٮ﮵اسا�﮴ٮ﮵ة  الورڡ�ة  أن  عىل  اق  واال�﮴ڡ� اإل﮳حماع  �﮵تم  وأال 

يشء هام.

 لذلك �﮳﮵حب عىل الٮ﮳احث /ة والاك�﮴ب/ة لورڡ�ة السٮ﮵اسات أن �﮵عمل عىل �﮳﮴حم�﮵ع أكٮ﮳ر ڡ�در 
�﮵ڡ�ٮ﮳ل  ال  �﮳شكل  المشكلة  و﮳حود  عىل  �﮴دل  اليت  واألرڡ�ام  واال�﮶ٮ﮳ا�﮴ات  الحڡ�ا�ٔق  من  واضح 

التأو�﮵ل أو المراو﮲عة أو الرڡ�ض.

�﮵مكن  و�﮳طر�﮵ڡ�ة  وواضح  مٮ﮳سط  �﮳شكل  المشكلة  �﮳تڡ�د�﮵م  الٮ﮳احث  �﮵ڡ�وم  أن  �﮵عين  هذا   
استٮ﮵عا�﮳ها ومڡ�نعة لصناع الڡ�رار والسٮ﮵اسات أل﮲حذ اال﮳حراءات �﮳شكل واضح �﮲﮵حدم مصالح 

المؤسسة وأهداڡ�ها.

ال﮲طروف  مع  �﮵تناسب  �﮳شكل  المشكلة  �﮴ڡ�د�﮵م  �﮵تم  ان  المشكلة  وصف  �﮳ند   ���� �﮵تو﮳حب 
الٮ﮳ٮ﮵ئٮ﮵ة واالڡ�تصاد�﮵ة واال﮳حتماعٮ﮵ة المحٮ﮵طة �﮳المؤسسة، ولٮ﮵س عن طر�﮵ق طرح أڡ�اكر عامة 
الذي  الواڡ�ع  ڡ�هم  عىل  ڡ�ا�ٔم  واضح  �﮳شكل  �﮳ل  دلٮ﮵ل،  أو  سند  لها  لٮ﮵س  مطلڡ�ة  أحاكم  أو 
والوضع  المؤسسة  مايض  عىل  �﮵عتمد  التحلٮ﮵ل  من  النوع  هذا  المؤسسة.  �﮳ه  تتوا﮳حد 
الراهن ومدى مطا�﮳ڡ�ة هذا المسار التار�﮲﮵ح�� للرؤ�﮵ة اليت تنطلق منها المؤسسة ���� ﮲حدمة 
أو  �﮲ڡ�دها  المراد  العامة  السٮ﮵اسات  عن  �﮳عده  أو  المسار  هذا  ڡ�رب  ومدى  أهداڡ�ها، 

�﮴صحٮ﮵حها أو �﮴طو�﮵رها. 
مناڡ�ع  و�﮵وضح  والحاضر،  المايض  �﮳ٮ﮵ن  �﮵ڡ�ارن  �﮳شكل  المشكلة  �﮳تڡ�د�﮵م وصف  �﮵نصح  لذا 

ٮ﮵ٮ﮵ر المڡ�ترح. اال�﮳﮴حاه �﮲حو التع�

واستٮ﮵عاب  اال�﮲ضٮ﮳اط  �﮵تم  ﮲حالله  من  عمل  إطار  �﮳ناء  �﮵تو﮳حب  المشكلة  وصف  لصٮ﮵ا﮲عة 
ال﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسا�﮴ٮ﮵ة المتوڡ�رة �﮳شكل ﮳حٮ﮵د، ولٮ﮵س �﮳شكل �﮳﮵حعل من حل المشكلة �﮳حد 

ذا�﮴ه مشكلة أكٮ﮳ر من المشكلة المطروحة أو موضع الدراسة. 
من  أن  السٮ﮵اسات   ���� العاملٮ﮵ن  �﮳عض  �﮵رى  المشكلة،  حل  �﮴عڡ�د  مدى  و�﮳سٮ﮳ب  أحٮ﮵ا�﮲ا 
األڡ�ضل اال�﮳ڡ�اء عىل و﮳حود المشكلة �﮳دال من طرح حلها �﮳شكل ﮳حذري �﮳سب �﮲ڡ�ص الموارد 
للسٮ﮵اسات وهو  ٮ﮵ٮ﮵ر شامل  �﮴ع� المشكلة من ﮲حالل  ال﮲حٮ﮵ارات لحل  ڡ�عالٮ﮵ة  �﮲ڡ�ص  �﮳سٮ﮳ب  أو 
﮲حٮ﮵ار ﮲عٮ﮵ر مڡ�ٮ﮳ول عىل المدى الڡ�ر�﮵ب �﮳ل أ�﮵ضا المتوسط. هذا �﮳﮵حعل من وصف المشكلة 

أداة هامة لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م المشكلة �﮳حد ذا�﮴ها.
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3.2 المرحلة الثانية: البحث والتحليل وتشمل: 

1 _وصف مرحلة البحث والتحليل للمشكلة
 التي تم تحديد إطارها في المرحلة التحضيرية

تشمل هذه المرحلة على الخطوات 
التالية:

-تحديد األسئلة الالزمة لجمع 
المعلومات

-جمع المعلومات باستخدام األدوات 
التي ذكرن في مرحلة التحضيرات 
-تحليل البيانات التي تم جمعها 

ّ َ ُ

ّ ُ



بمع�� كيف يمكننا تطبيق ا��ل املتفق عليھ؟

إن املرحلة �شمل

 تخطيط التطبيق: من خالل إعداد خطة التنفيذ. و�دارة املعني�ن

��شد املوارد واملؤ�دين لتطبيق ا��يار السياسا�ي املعتمد
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3.2.2
خطوات إرشادية في البحث و التحليل

البحث والتحليل يتطلب ما يلي:  

البحث  التي تساعد في تعميق عملية  األسئلة  1.قائمة من 
والتحليل: 

- وصف المشكلة؟

- ما هو مدى ﮲حطورة المشكلة؟

- ما ه�� النتا�ٔج اليت �﮵مكن التنٮ﮳ؤ �﮳ها إذا لم �﮵تم ڡ�عل أي يشء لحل المشكلة؟

- ما ه�� العوامل األساسٮ﮵ة اليت سٮ﮳ٮ﮳ت المشكلة؟

- ما هو رد السٮ﮵اسة الحالٮ﮵ة عىل هذه المشكلة؟ ولماذا هو ﮲عٮ﮵ر �﮲ا﮳حح؟

- ما ه�� الحلول اليت ﮳حر�﮳ت سا�﮳ڡ�ا؟ وما ه�� النتا�ٔج؟

���� أماكن أ﮲حرى لحل المشكلة؟ وما  ما ه�� الوسا�ٔل الٮ﮳د�﮵لة اليت �﮴م �﮳﮴حر�﮵�﮳ها   -

ه�� النتا�ٔج؟

س المشكلة؟ ادة من اآل﮲حر�﮵ن الذ�﮵ن عال﮳حوا �﮲ڡ� - ما ه�� الدروس المستڡ�

- �﮳عد ڡ�هم الٮ﮳ٮ﮵ئة الحالٮ﮵ة أ�﮵ن �﮲حن؟ من ﮲حالل ڡ�هم الٮ﮳ٮ﮵ئة المؤسسا�﮴ٮ﮵ة من حٮ﮵ث: 

الدراسة. عند  السٮ﮵اسة موضع  �﮳م﮳حال  الحالٮ﮵ة  ا�﮵ات واالسترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  الع� �﮴حلٮ﮵ل 

و﮳حود أكثر من ﮲عا�﮵ة استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ة واحدة، ڡ�د �﮴كون هنالك الحا﮳حة من أ﮳حل إ﮳حراء 

ا�﮵ات. ٮ﮵ما �﮳ٮ﮵ن الع� اضلة و�﮴ٮ﮳د�﮵ل ڡ� مڡ�

، السٮ﮵ايس، اال﮳حتماع�� واالڡ�تصادي للمشكلة؟ - ما هو السٮ﮵اق التار�﮲﮵ح��

�﮴ستهدڡ�ه  الذي  الم﮳حال  �﮴حكم  اليت  الحالٮ﮵ة  والتشر�﮵عات  الڡ�وا�﮲ٮ﮵ن  ه��  ما   -

�﮳ڡ�وا�﮲ٮ﮵ن وسٮ﮵اسات ا�﮴حاد�﮵ة أم دولٮ﮵ة أم ﮲حاصة؟  السٮ﮵اسة؟ هل الڡ�ضٮ﮵ة محددة 

هل من الوا﮳حب ا﮳حراء اڡ�تراح لتحسٮ﮵ن و�﮴عد�﮵ل �﮳عض الڡ�وا�﮲ٮ﮵ن إن أمكن؟ 

�� التشاور مع راع�� المشروع أو  الڡ�ٮ﮵ود المر�﮴ٮ﮳طة �﮳المٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ة والتحد�﮵ات: �﮵نٮ﮳ع�  -

ضمن  ست﮲طل  ال﮳حد�﮵دة  السٮ﮵اسة  اك�﮲ت  إذا  ٮ﮵ما  ڡ� والسٮ﮵اسات،  الڡ�رار  صناع 

اق المز�﮵د؟ أو  االماك�﮲ٮ﮵ات والمٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ات ال﮳حد�﮵دة؟ أو ما إذا اك�﮲ت هناك آڡ�اق إل�﮲ڡ�

الٮ﮳حث عن طرق ﮳حد�﮵دة لتعز�﮵ز المٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ة؟

-  إلى أ�﮵ن �﮲ر�﮵د أن �﮲صل ���� هذا الحڡ�ل من السٮ﮵اسة؟ إن و﮳حود دلٮ﮵ل �﮵لعب دور 

محور�﮵ا ���� وضع السٮ﮵اسات مهم ﮳حدا، أل�﮲ه �﮵ساعد ���� �﮴كو�﮵ن ڡ�هم واڡ�ع�� حول 

التأكد من  الممكنة مع  الحلول  و�﮵ڡ�دم م﮳حموعة من  تناولها،  �﮵تم  اليت  الڡ�ضا�﮵ا 

الحلول اليت �﮵مكن أن تن﮳حح عىل أرض الواڡ�ع.

أسئلة استكمالية تساعد على تحليل الجمهور 

وما  األهداف،  �﮴حڡ�ٮ﮵ق  من  �﮴منع  معٮ﮵نة  مشاكل  هنالك  أن  ال﮳حمهور  �﮵علم  هل   -

�﮳السٮ﮵اسات  عالڡ�ة  لها  هل  األسٮ﮳اب؟  �﮵عزي  ماذا  إلى  �﮳المسألة؟  إلمامه  مدى 

ٮ﮵ذ�﮵ة؟ العامة أم �﮳اإل﮳حراءات أم األهداف أم األدوات أم ال﮲حطط التنڡ�

ٮ﮵ٮ﮵ر؟  - هل لل﮳حمهور مصالح ���� حل المشكلة وإحداث التع�

 - ما ه�� احتٮ﮵ا﮳حات ال﮳حمهور واهتماما�﮴ه؟

مع  ور�﮳طها  والحڡ�ا�ٔق  �﮳الح﮳حج  ال﮳حمهور  احتٮ﮵ا﮳حات  م﮲حاطٮ﮳ة  �﮵مكن  كٮ﮵ف   -

السٮ﮵اسات العامة وصناع الڡ�رار؟

و�﮳ٮ﮵ن  ال﮳حمهور  �﮳ٮ﮵ن  سواء  المصالح  والتڡ�اء  المتضادة  المصالح   ���� الٮ﮳حث   -  

صناع الڡ�رارات والسٮ﮵اسات، ڡ�كر ���� االحتماالت المو﮳حودة لتسو�﮵ة األمر �﮳شكل 

�﮲﮵حدم حل المشكلة ولٮ﮵س ڡ�ڡ�ط �﮳شكل �﮲ڡ�د السٮ﮵اسات العامة من أ﮳حل النڡ�د ڡ�ڡ�ط 

للهٮ﮵كل  العام  الصالح  االعتٮ﮳ار  �﮳عٮ﮵ن  �﮴أ﮲حذ  �﮳طر�﮵ڡ�ة  المشكلة  حل  ﮲حالل  من  �﮳ل 

المؤسسا�﮴�� ككل.

هم رأي ال﮳حمهور �﮳حٮ﮵ث �﮵ص�﮳ح ﮳حمهورك أكثر �﮴ڡ�ٮ﮳ال للح﮳حج  ا- لٮ﮳حث عن طر�﮵ڡ�ة لڡ�

���� است﮲حالص أسٮ﮳اب المشكلة من أذها�﮲هم؟ محاولة استٮ﮵عاب  اليت ستسوڡ�ها 

هذه   ���� الٮ﮳حث  �﮳اإلماكن  كٮ﮵ف  للح﮳حج،  وسٮ﮵اڡ�تهم  للمشكلة  �﮴حلٮ﮵لهم  طرق 

العوامل ووضعها ضمن سٮ﮵اق ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

2. بناء قاعدة األدلة 

�﮳﮴حم�﮵ع األدلة واال�﮶ٮ﮳ا�﮴ات اليت �﮴ؤكد عىل أهمٮ﮵ة الڡ�ضٮ﮵ة موضع الدراسة و�﮳﮴حٮ﮵ب 
عىل األسئلة أعاله. إن و﮳حود ادلة وا�﮶ٮ﮳ا�﮴ات �﮵لعب دورا مهما ���� وضع السٮ﮵اسات، 
و�﮵ڡ�دم  تناولها،  �﮵تم  اليت  الڡ�ضا�﮵ا  حول  واڡ�ع��  ڡ�هم  �﮴كو�﮵ن   ���� �﮵ساعد  أل�﮲ه 
م﮳حموعة من الحلول الممكنة مع التأكد من الحلول اليت �﮵مكن ان تن﮳حح عىل 

أرض الواڡ�ع.

أسئلة ارشادية:

مٮ﮳ين  الدلٮ﮵ل  السٮ﮵اسات سٮ﮵كون  لمع﮲طم  �﮳النسٮ﮳ة  �﮲ٮ﮳حث؟   اليت  األدلة  ما ه��   -

استنٮ﮳اطه عىل: 
ورؤ�﮵ة  ڡ�هم   ���� التحلٮ﮵لٮ﮵ة وسٮ﮵سهم  لل﮳حهود  ال﮳حوهر  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات: سٮ﮵شكل  �﮴حلٮ﮵ل   -

ٮ﮵دة ���� مشروع وضع السٮ﮵اسة.  معمڡ�ة. إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات ال﮲حام لٮ﮵ست �﮳الضرورة مڡ�
هم الڡ�ضٮ﮵ة اليت �﮵تم التعامل معها. ڡ�األهم من ذلك هو �﮴حلٮ﮵ل الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات لڡ�

- �﮴حلٮ﮵ل المواڡ�ف العامة والسلوك والتوڡ�عات.
- �﮴حد�﮵د أڡ�ضل األمثلة للممارسات الدولٮ﮵ة لتشكٮ﮵ل �﮲موذج �﮵مكن االحتذاء �﮳ه.

- �﮴طو�﮵ر ڡ�رضٮ﮵ات �﮴راع�� اال�﮳﮴حاهات والعالڡ�ات السٮ﮳ٮ﮳ٮ﮵ة. 
ر الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات. رضٮ﮵ات �﮲﮲طر�﮵ا عىل أساس �﮴وڡ� - ا﮲حتٮ﮳ار الڡ�

3.استكمال التحليل من خالل:

المد�﮲��  الم﮳حتمع  إ�﮲شاء روا�﮳ط مع ا﮲حصا�ٔٮ﮵ٮ﮵ن حكومٮ﮵ٮ﮵ن/ أاكد�﮵مٮ﮵ٮ﮵ن/ ممثيل   -  

لتحد�﮵د أ�﮲ماط الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات والموارد المتوڡ�رة.

ٮ﮵رات ومعرڡ�ة  �﮳ٮ﮵ن المتع� هم العالڡ�ات  النماذج لڡ� ة من  أ�﮲ماط م﮲حتلڡ� است﮲حدام   -

األسٮ﮳اب.

- �﮵مكن �﮴حڡ�ٮ﮵ق المز�﮵د من التحلٮ﮵ل من ﮲حالل المڡ�ار�﮲ات الدولٮ﮵ة.

عن  �﮵ن﮳حم  أن  �﮵مكن  الذي  والضرر  وا�ٔد  الڡ� �﮴وض�﮵ح  ﮲حالل  من  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮴حلٮ﮵ل   -

استمرار السٮ﮵اسات الحالٮ﮵ة.

- أن �﮴شتمل ڡ�اعدة األدلة اليت �﮵تم �﮴طو�﮵ر السٮ﮵اسات ال﮳حد�﮵دة عىل أساسها عىل 

تتوڡ�ف  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  وكمٮ﮵ة  �﮲وعٮ﮵ة  أن  كما  والمستڡ�ٮ﮳ل.  الحاضر  احتٮ﮵ا﮳حات  طٮ﮵ة  �﮴ع�

ٮ﮵ذه �﮳عد المواڡ�ڡ�ة علٮ﮵ه. عىل �﮲وع مشروع السٮ﮵اسة الذي �﮵تم �﮴صمٮ﮵مه وتنڡ�

معرڡ�ة  المهم  من  المشكلة  �﮴حد�﮵د  �﮳عد  ال﮳حمهور:  واحتٮ﮵ا﮳حات  مواڡ�ف  �﮴حلٮ﮵ل   -

ئة.  ﮳حمهور المشكلة من ﮲حالل دراستهم عن ڡ�رب لمعرڡ�ة عدة أمور عن هذه الڡ�

لل﮳حمهور  إ�﮳﮵حاد حلول عملٮ﮵ة واڡ�عٮ﮵ة  ���� إماك�﮲ٮ﮵ة  التحلٮ﮵ل �﮵ساعد الحڡ�ا  إن هذا 

و�﮳التال��  المتوڡ�رة  الڡ�درات  من  ادة  استڡ� وأكٮ﮳ر  ٮ﮵ٮ﮵ر  للتع� ممكنة  مڡ�اومة  �﮳أڡ�ل 

ٮ﮵ٮ﮵ر، وڡ�ٮ﮳ل ذلك إڡ�ناع صناع السٮ﮵اسات �﮳ڡ�وة منطق  عالٮ﮵ة إل�﮳﮲حاز التع� السرعة والڡ�

ڡ�ٮ﮳لهم إلحداث  و�﮴طو�﮵رها من  �﮴ٮ﮳ن�﮵ها  احتمالٮ﮵ة  ز�﮵ادة  و�﮳التال��  السٮ﮵اسٮ﮵ة  الورڡ�ة 

ٮ﮵ٮ﮵ر ���� السٮ﮵اسات العامة.  التع�

  إطار التحليل لتطوير الغاية المنشودة الختيار البدائل

صلة  ٮ﮵ة حل المشكلة المڡ� كما ذكر�﮲ا سا�﮳ڡ�ا، ڡ�إن ورڡ�ة السٮ﮵اسات ه�� ح﮳حة لموڡ�ف �﮳شأن كٮ﮵ڡ�
�﮳عمل  الٮ﮳احث  �﮵ڡ�وم  سوف  التحلٮ﮵ل  إطار  ضمن  السا�﮳ڡ�ة.  المرحلة   ���� �﮴حد�﮵دها  �﮴م  اليت 
ا�﮵ة النها�ٔٮ﮵ة اليت ستڡ�ود الى ا﮲حتٮ﮵ار  ٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر الع� �﮴حلٮ﮵ل دڡ�ٮ﮵ق ل﮳حم�﮵ع الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات المتاحة �﮳ع�
ه��  السٮ﮵اسة  ورڡ�ة  معد  أو  الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدمها  اليت  التو﮳ح�﮵هٮ﮵ة  المٮ﮳ادئ  �﮴عتٮ﮳ر  الٮ﮳دا�ٔل. 

المو﮳حه ���� عملٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسات او الٮ﮳دا�ٔل لحل المشكلة موضع الدراسة.

�﮳ٮ﮵ن  �﮴ڡ�سٮ﮵م  أي  الدلٮ﮵ل  �﮵عرض  كما  العمل  �﮳تڡ�سٮ﮵م  �﮵ڡ�ومون  ال  السٮ﮵اسات  كتاب  �﮳عض  إن 
و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  عرض  �﮲﮵حتارون  وإ�﮲ما  العامة،  السٮ﮵اسة  و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  وصف 
، �﮳معىن أن �﮵ٮ﮳دأ إطار التحلٮ﮵ل ����  رع�� س الڡ�سم الڡ� السٮ﮵اسة العامة لڡ�ضٮ﮵ة معٮ﮵نة معا ���� �﮲ڡ�
ٮ﮵دا أل�﮲ها �﮴ساعد الڡ�ارئ عىل ڡ�هم أكثر  وڡ�ت مٮ﮳كر من إعداد الورڡ�ة، وڡ�د �﮵كون هذا النهج مڡ�

سهولة المواڡ�ف المٮ﮳ٮ﮵نة ���� وصف المشكلة. 

ٮ﮵د �﮳النسٮ﮳ة لك أن تن﮲طر ڡ�ٮ﮵ما  لذا عند �﮲﮴حطٮ﮵ط ورڡ�ة السٮ﮵اسة ال﮲حاصة �﮳ك، سٮ﮵كون من المڡ�
أ﮲حذا  المٮ﮳كر،  التحلٮ﮵ل  عىل  وڡ�درا�﮴ك  ومهارا�﮴ك  ﮲حٮ﮳را�﮴ك  مع  �﮵تالءم  النهج  هذا  اكن  إذا 

ٮ﮵ة لدى معد السٮ﮵اسة. �﮳االعتٮ﮳ار أن هذا النهج �﮵عتمد عىل مستوى عال من االحتراڡ�

أدوات  األڡ�ضل،  ال﮲حٮ﮵ار  و�﮴دعٮ﮵م  العامة  السٮ﮵اسات  ﮲حٮ﮵ارات  �﮴حلٮ﮵ل   ���� الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدم 
المؤسسات  سلوك  دراسة  وعىل  واالڡ�تصاد�﮵ة  اال﮳حتماعٮ﮵ة  العلوم  من  مأ﮲حوذة  وأسالٮ﮵ب 
والحكومات. األدوات واألسالٮ﮵ب تندرج �﮴حت ڡ�ئتٮ﮵ن: النوعٮ﮵ة والكمٮ﮵ة. األسالٮ﮵ب الكمٮ﮵ة 
النوعٮ﮵ة  األسالٮ﮵ب  االستڡ�صا�ٔٮ﮵ة.  والدراسات  التٮ﮳ا�﮵ن،  ٮ﮵ة،  الوصڡ� االحصاءات  �﮴شمل 
ومرا﮳حعة  السا�﮳ڡ�ة  الٮ﮳حوث  الٮ﮳ؤر�﮵ة،  والم﮳حموعات  والمڡ�ا�﮳الت  الحالة  دراسات  و�﮴شمل: 

الو�﮶ا�ٔق. 

عىل  المعتمدة  الڡ�ٮ﮵اسات  عىل  تنطوي  اليت  للدراسات  مال�ٔمة  أكثر  الكمٮ﮵ة  الدراسات 
الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  و﮳حمع  ٮ﮵رات  المتع� و�﮴ٮ﮳د�﮵ل  والتحكم  النمذ﮳حة  أ�﮵ضا  و�﮴شتمل   ، العلم�� المنهج 
ٮ﮵ة عمل  الت﮳حر�﮵ٮ﮳ٮ﮵ة. أما الدراسات النوعٮ﮵ة ڡ�ه�� أكثر مالءمة لإل﮳حا�﮳ة عىل األسئلة حول كٮ﮵ڡ�
ٮ﮵ة �﮴أ�﮶ٮ﮵رها عىل الناس �﮳هدف ڡ�هم المعا�﮲�� واأل�﮲ماط الاكمنة ���� العالڡ�ات. السٮ﮵اسات، وكٮ﮵ڡ�

إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات الدڡ�ٮ﮵ڡ�ة ذات المصداڡ�ٮ﮵ة العالٮ﮵ة �﮴عزز من مصداڡ�ٮ﮵ة ورڡ�ة السٮ﮵اسات و�﮴ز�﮵د من 
حٮ﮵ز  إلى  وإد﮲حالها  السٮ﮵اسا�﮴��  الڡ�رار  صناع  طرف  من  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� وإحداث  ڡ�ٮ﮳ولها  احتمالٮ﮵ة 

ٮ﮵ذ.  التنڡ�

�﮵تو﮳حب أن �﮴كون الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات موضوعٮ﮵ة وذات مصداڡ�ٮ﮵ة عالٮ﮵ة، �﮴عتمد عىل ﮳حودة الدراسات 
العلمٮ﮵ة المٮ﮳نٮ﮵ة عىل حڡ�ا�ٔق ولٮ﮵س عىل �﮴كهنات أو آراء ش﮲حصٮ﮵ة. 

والو�﮶ا�ٔق  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  ال﮳حماهٮ﮵ر  ڡ�ٮ﮳ل  من  االستطالع  �﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮳ٮ﮵ن  الصح�﮵ح  التوازن  �﮴حڡ�ٮ﮵ق 
رضٮ﮵ة أو الح﮳حة األساسٮ﮵ة اليت  الرسمٮ﮵ة وعدم اال�﮲حٮ﮵از إلى طرف ڡ�ڡ�ط من أ﮳حل ﮲حدمة الڡ�

ستڡ�دم ���� إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

﮳حهات  إلى  مصدرها  ا�﮲حٮ﮵از  وعدم  المست﮲حدمة  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  الدراسة  حدا�﮶ة  من  التحڡ�ق   
ڡ�ت﮲حسر  أ﮲حرى  ضد  معٮ﮵نة  ل﮳حهة  �﮳اال�﮲حٮ﮵از  وتتهم  اآل﮲حر�﮵ن  �﮶ڡ�ة  �﮲﮴حسر  ال  حىت  معٮ﮵نة، 

مصداڡ�ٮ﮵تك.



البحث  التي تساعد في تعميق عملية  األسئلة  1.قائمة من 
والتحليل: 

- وصف المشكلة؟

- ما هو مدى ﮲حطورة المشكلة؟

- ما ه�� النتا�ٔج اليت �﮵مكن التنٮ﮳ؤ �﮳ها إذا لم �﮵تم ڡ�عل أي يشء لحل المشكلة؟

- ما ه�� العوامل األساسٮ﮵ة اليت سٮ﮳ٮ﮳ت المشكلة؟

- ما هو رد السٮ﮵اسة الحالٮ﮵ة عىل هذه المشكلة؟ ولماذا هو ﮲عٮ﮵ر �﮲ا﮳حح؟

- ما ه�� الحلول اليت ﮳حر�﮳ت سا�﮳ڡ�ا؟ وما ه�� النتا�ٔج؟

���� أماكن أ﮲حرى لحل المشكلة؟ وما  ما ه�� الوسا�ٔل الٮ﮳د�﮵لة اليت �﮴م �﮳﮴حر�﮵�﮳ها   -

ه�� النتا�ٔج؟

س المشكلة؟ ادة من اآل﮲حر�﮵ن الذ�﮵ن عال﮳حوا �﮲ڡ� - ما ه�� الدروس المستڡ�

- �﮳عد ڡ�هم الٮ﮳ٮ﮵ئة الحالٮ﮵ة أ�﮵ن �﮲حن؟ من ﮲حالل ڡ�هم الٮ﮳ٮ﮵ئة المؤسسا�﮴ٮ﮵ة من حٮ﮵ث: 

الدراسة. عند  السٮ﮵اسة موضع  �﮳م﮳حال  الحالٮ﮵ة  ا�﮵ات واالسترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  الع� �﮴حلٮ﮵ل 

و﮳حود أكثر من ﮲عا�﮵ة استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ة واحدة، ڡ�د �﮴كون هنالك الحا﮳حة من أ﮳حل إ﮳حراء 

ا�﮵ات. ٮ﮵ما �﮳ٮ﮵ن الع� اضلة و�﮴ٮ﮳د�﮵ل ڡ� مڡ�

، السٮ﮵ايس، اال﮳حتماع�� واالڡ�تصادي للمشكلة؟ - ما هو السٮ﮵اق التار�﮲﮵ح��

�﮴ستهدڡ�ه  الذي  الم﮳حال  �﮴حكم  اليت  الحالٮ﮵ة  والتشر�﮵عات  الڡ�وا�﮲ٮ﮵ن  ه��  ما   -

�﮳ڡ�وا�﮲ٮ﮵ن وسٮ﮵اسات ا�﮴حاد�﮵ة أم دولٮ﮵ة أم ﮲حاصة؟  السٮ﮵اسة؟ هل الڡ�ضٮ﮵ة محددة 

هل من الوا﮳حب ا﮳حراء اڡ�تراح لتحسٮ﮵ن و�﮴عد�﮵ل �﮳عض الڡ�وا�﮲ٮ﮵ن إن أمكن؟ 

�� التشاور مع راع�� المشروع أو  الڡ�ٮ﮵ود المر�﮴ٮ﮳طة �﮳المٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ة والتحد�﮵ات: �﮵نٮ﮳ع�  -

ضمن  ست﮲طل  ال﮳حد�﮵دة  السٮ﮵اسة  اك�﮲ت  إذا  ٮ﮵ما  ڡ� والسٮ﮵اسات،  الڡ�رار  صناع 

اق المز�﮵د؟ أو  االماك�﮲ٮ﮵ات والمٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ات ال﮳حد�﮵دة؟ أو ما إذا اك�﮲ت هناك آڡ�اق إل�﮲ڡ�

الٮ﮳حث عن طرق ﮳حد�﮵دة لتعز�﮵ز المٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ة؟

-  إلى أ�﮵ن �﮲ر�﮵د أن �﮲صل ���� هذا الحڡ�ل من السٮ﮵اسة؟ إن و﮳حود دلٮ﮵ل �﮵لعب دور 

محور�﮵ا ���� وضع السٮ﮵اسات مهم ﮳حدا، أل�﮲ه �﮵ساعد ���� �﮴كو�﮵ن ڡ�هم واڡ�ع�� حول 

التأكد من  الممكنة مع  الحلول  و�﮵ڡ�دم م﮳حموعة من  تناولها،  �﮵تم  اليت  الڡ�ضا�﮵ا 

الحلول اليت �﮵مكن أن تن﮳حح عىل أرض الواڡ�ع.

أسئلة استكمالية تساعد على تحليل الجمهور 

وما  األهداف،  �﮴حڡ�ٮ﮵ق  من  �﮴منع  معٮ﮵نة  مشاكل  هنالك  أن  ال﮳حمهور  �﮵علم  هل   -

�﮳السٮ﮵اسات  عالڡ�ة  لها  هل  األسٮ﮳اب؟  �﮵عزي  ماذا  إلى  �﮳المسألة؟  إلمامه  مدى 

ٮ﮵ذ�﮵ة؟ العامة أم �﮳اإل﮳حراءات أم األهداف أم األدوات أم ال﮲حطط التنڡ�

ٮ﮵ٮ﮵ر؟  - هل لل﮳حمهور مصالح ���� حل المشكلة وإحداث التع�

 - ما ه�� احتٮ﮵ا﮳حات ال﮳حمهور واهتماما�﮴ه؟

مع  ور�﮳طها  والحڡ�ا�ٔق  �﮳الح﮳حج  ال﮳حمهور  احتٮ﮵ا﮳حات  م﮲حاطٮ﮳ة  �﮵مكن  كٮ﮵ف   -

السٮ﮵اسات العامة وصناع الڡ�رار؟

و�﮳ٮ﮵ن  ال﮳حمهور  �﮳ٮ﮵ن  سواء  المصالح  والتڡ�اء  المتضادة  المصالح   ���� الٮ﮳حث   -  

صناع الڡ�رارات والسٮ﮵اسات، ڡ�كر ���� االحتماالت المو﮳حودة لتسو�﮵ة األمر �﮳شكل 

�﮲﮵حدم حل المشكلة ولٮ﮵س ڡ�ڡ�ط �﮳شكل �﮲ڡ�د السٮ﮵اسات العامة من أ﮳حل النڡ�د ڡ�ڡ�ط 

للهٮ﮵كل  العام  الصالح  االعتٮ﮳ار  �﮳عٮ﮵ن  �﮴أ﮲حذ  �﮳طر�﮵ڡ�ة  المشكلة  حل  ﮲حالل  من  �﮳ل 

المؤسسا�﮴�� ككل.

هم رأي ال﮳حمهور �﮳حٮ﮵ث �﮵ص�﮳ح ﮳حمهورك أكثر �﮴ڡ�ٮ﮳ال للح﮳حج  ا- لٮ﮳حث عن طر�﮵ڡ�ة لڡ�

���� است﮲حالص أسٮ﮳اب المشكلة من أذها�﮲هم؟ محاولة استٮ﮵عاب  اليت ستسوڡ�ها 

هذه   ���� الٮ﮳حث  �﮳اإلماكن  كٮ﮵ف  للح﮳حج،  وسٮ﮵اڡ�تهم  للمشكلة  �﮴حلٮ﮵لهم  طرق 

العوامل ووضعها ضمن سٮ﮵اق ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

2. بناء قاعدة األدلة 

�﮳﮴حم�﮵ع األدلة واال�﮶ٮ﮳ا�﮴ات اليت �﮴ؤكد عىل أهمٮ﮵ة الڡ�ضٮ﮵ة موضع الدراسة و�﮳﮴حٮ﮵ب 
عىل األسئلة أعاله. إن و﮳حود ادلة وا�﮶ٮ﮳ا�﮴ات �﮵لعب دورا مهما ���� وضع السٮ﮵اسات، 
و�﮵ڡ�دم  تناولها،  �﮵تم  اليت  الڡ�ضا�﮵ا  حول  واڡ�ع��  ڡ�هم  �﮴كو�﮵ن   ���� �﮵ساعد  أل�﮲ه 
م﮳حموعة من الحلول الممكنة مع التأكد من الحلول اليت �﮵مكن ان تن﮳حح عىل 

أرض الواڡ�ع.

أسئلة ارشادية:

مٮ﮳ين  الدلٮ﮵ل  السٮ﮵اسات سٮ﮵كون  لمع﮲طم  �﮳النسٮ﮳ة  �﮲ٮ﮳حث؟   اليت  األدلة  ما ه��   -

استنٮ﮳اطه عىل: 
ورؤ�﮵ة  ڡ�هم   ���� التحلٮ﮵لٮ﮵ة وسٮ﮵سهم  لل﮳حهود  ال﮳حوهر  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات: سٮ﮵شكل  �﮴حلٮ﮵ل   -

ٮ﮵دة ���� مشروع وضع السٮ﮵اسة.  معمڡ�ة. إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات ال﮲حام لٮ﮵ست �﮳الضرورة مڡ�
هم الڡ�ضٮ﮵ة اليت �﮵تم التعامل معها. ڡ�األهم من ذلك هو �﮴حلٮ﮵ل الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات لڡ�

- �﮴حلٮ﮵ل المواڡ�ف العامة والسلوك والتوڡ�عات.
- �﮴حد�﮵د أڡ�ضل األمثلة للممارسات الدولٮ﮵ة لتشكٮ﮵ل �﮲موذج �﮵مكن االحتذاء �﮳ه.

- �﮴طو�﮵ر ڡ�رضٮ﮵ات �﮴راع�� اال�﮳﮴حاهات والعالڡ�ات السٮ﮳ٮ﮳ٮ﮵ة. 
ر الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات. رضٮ﮵ات �﮲﮲طر�﮵ا عىل أساس �﮴وڡ� - ا﮲حتٮ﮳ار الڡ�

3.استكمال التحليل من خالل:

المد�﮲��  الم﮳حتمع  إ�﮲شاء روا�﮳ط مع ا﮲حصا�ٔٮ﮵ٮ﮵ن حكومٮ﮵ٮ﮵ن/ أاكد�﮵مٮ﮵ٮ﮵ن/ ممثيل   -  

لتحد�﮵د أ�﮲ماط الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات والموارد المتوڡ�رة.

ٮ﮵رات ومعرڡ�ة  �﮳ٮ﮵ن المتع� هم العالڡ�ات  النماذج لڡ� ة من  أ�﮲ماط م﮲حتلڡ� است﮲حدام   -

األسٮ﮳اب.

- �﮵مكن �﮴حڡ�ٮ﮵ق المز�﮵د من التحلٮ﮵ل من ﮲حالل المڡ�ار�﮲ات الدولٮ﮵ة.

عن  �﮵ن﮳حم  أن  �﮵مكن  الذي  والضرر  وا�ٔد  الڡ� �﮴وض�﮵ح  ﮲حالل  من  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮴حلٮ﮵ل   -

استمرار السٮ﮵اسات الحالٮ﮵ة.

- أن �﮴شتمل ڡ�اعدة األدلة اليت �﮵تم �﮴طو�﮵ر السٮ﮵اسات ال﮳حد�﮵دة عىل أساسها عىل 

تتوڡ�ف  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  وكمٮ﮵ة  �﮲وعٮ﮵ة  أن  كما  والمستڡ�ٮ﮳ل.  الحاضر  احتٮ﮵ا﮳حات  طٮ﮵ة  �﮴ع�

ٮ﮵ذه �﮳عد المواڡ�ڡ�ة علٮ﮵ه. عىل �﮲وع مشروع السٮ﮵اسة الذي �﮵تم �﮴صمٮ﮵مه وتنڡ�

معرڡ�ة  المهم  من  المشكلة  �﮴حد�﮵د  �﮳عد  ال﮳حمهور:  واحتٮ﮵ا﮳حات  مواڡ�ف  �﮴حلٮ﮵ل   -

ئة.  ﮳حمهور المشكلة من ﮲حالل دراستهم عن ڡ�رب لمعرڡ�ة عدة أمور عن هذه الڡ�

لل﮳حمهور  إ�﮳﮵حاد حلول عملٮ﮵ة واڡ�عٮ﮵ة  ���� إماك�﮲ٮ﮵ة  التحلٮ﮵ل �﮵ساعد الحڡ�ا  إن هذا 

و�﮳التال��  المتوڡ�رة  الڡ�درات  من  ادة  استڡ� وأكٮ﮳ر  ٮ﮵ٮ﮵ر  للتع� ممكنة  مڡ�اومة  �﮳أڡ�ل 

ٮ﮵ٮ﮵ر، وڡ�ٮ﮳ل ذلك إڡ�ناع صناع السٮ﮵اسات �﮳ڡ�وة منطق  عالٮ﮵ة إل�﮳﮲حاز التع� السرعة والڡ�

ڡ�ٮ﮳لهم إلحداث  و�﮴طو�﮵رها من  �﮴ٮ﮳ن�﮵ها  احتمالٮ﮵ة  ز�﮵ادة  و�﮳التال��  السٮ﮵اسٮ﮵ة  الورڡ�ة 

ٮ﮵ٮ﮵ر ���� السٮ﮵اسات العامة.  التع�

  إطار التحليل لتطوير الغاية المنشودة الختيار البدائل

صلة  ٮ﮵ة حل المشكلة المڡ� كما ذكر�﮲ا سا�﮳ڡ�ا، ڡ�إن ورڡ�ة السٮ﮵اسات ه�� ح﮳حة لموڡ�ف �﮳شأن كٮ﮵ڡ�
�﮳عمل  الٮ﮳احث  �﮵ڡ�وم  سوف  التحلٮ﮵ل  إطار  ضمن  السا�﮳ڡ�ة.  المرحلة   ���� �﮴حد�﮵دها  �﮴م  اليت 
ا�﮵ة النها�ٔٮ﮵ة اليت ستڡ�ود الى ا﮲حتٮ﮵ار  ٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر الع� �﮴حلٮ﮵ل دڡ�ٮ﮵ق ل﮳حم�﮵ع الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات المتاحة �﮳ع�
ه��  السٮ﮵اسة  ورڡ�ة  معد  أو  الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدمها  اليت  التو﮳ح�﮵هٮ﮵ة  المٮ﮳ادئ  �﮴عتٮ﮳ر  الٮ﮳دا�ٔل. 

المو﮳حه ���� عملٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسات او الٮ﮳دا�ٔل لحل المشكلة موضع الدراسة.

�﮳ٮ﮵ن  �﮴ڡ�سٮ﮵م  أي  الدلٮ﮵ل  �﮵عرض  كما  العمل  �﮳تڡ�سٮ﮵م  �﮵ڡ�ومون  ال  السٮ﮵اسات  كتاب  �﮳عض  إن 
و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  عرض  �﮲﮵حتارون  وإ�﮲ما  العامة،  السٮ﮵اسة  و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  وصف 
، �﮳معىن أن �﮵ٮ﮳دأ إطار التحلٮ﮵ل ����  رع�� س الڡ�سم الڡ� السٮ﮵اسة العامة لڡ�ضٮ﮵ة معٮ﮵نة معا ���� �﮲ڡ�
ٮ﮵دا أل�﮲ها �﮴ساعد الڡ�ارئ عىل ڡ�هم أكثر  وڡ�ت مٮ﮳كر من إعداد الورڡ�ة، وڡ�د �﮵كون هذا النهج مڡ�

سهولة المواڡ�ف المٮ﮳ٮ﮵نة ���� وصف المشكلة. 

ٮ﮵د �﮳النسٮ﮳ة لك أن تن﮲طر ڡ�ٮ﮵ما  لذا عند �﮲﮴حطٮ﮵ط ورڡ�ة السٮ﮵اسة ال﮲حاصة �﮳ك، سٮ﮵كون من المڡ�
أ﮲حذا  المٮ﮳كر،  التحلٮ﮵ل  عىل  وڡ�درا�﮴ك  ومهارا�﮴ك  ﮲حٮ﮳را�﮴ك  مع  �﮵تالءم  النهج  هذا  اكن  إذا 

ٮ﮵ة لدى معد السٮ﮵اسة. �﮳االعتٮ﮳ار أن هذا النهج �﮵عتمد عىل مستوى عال من االحتراڡ�

أدوات  األڡ�ضل،  ال﮲حٮ﮵ار  و�﮴دعٮ﮵م  العامة  السٮ﮵اسات  ﮲حٮ﮵ارات  �﮴حلٮ﮵ل   ���� الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدم 
المؤسسات  سلوك  دراسة  وعىل  واالڡ�تصاد�﮵ة  اال﮳حتماعٮ﮵ة  العلوم  من  مأ﮲حوذة  وأسالٮ﮵ب 
والحكومات. األدوات واألسالٮ﮵ب تندرج �﮴حت ڡ�ئتٮ﮵ن: النوعٮ﮵ة والكمٮ﮵ة. األسالٮ﮵ب الكمٮ﮵ة 
النوعٮ﮵ة  األسالٮ﮵ب  االستڡ�صا�ٔٮ﮵ة.  والدراسات  التٮ﮳ا�﮵ن،  ٮ﮵ة،  الوصڡ� االحصاءات  �﮴شمل 
ومرا﮳حعة  السا�﮳ڡ�ة  الٮ﮳حوث  الٮ﮳ؤر�﮵ة،  والم﮳حموعات  والمڡ�ا�﮳الت  الحالة  دراسات  و�﮴شمل: 

الو�﮶ا�ٔق. 

عىل  المعتمدة  الڡ�ٮ﮵اسات  عىل  تنطوي  اليت  للدراسات  مال�ٔمة  أكثر  الكمٮ﮵ة  الدراسات 
الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  و﮳حمع  ٮ﮵رات  المتع� و�﮴ٮ﮳د�﮵ل  والتحكم  النمذ﮳حة  أ�﮵ضا  و�﮴شتمل   ، العلم�� المنهج 
ٮ﮵ة عمل  الت﮳حر�﮵ٮ﮳ٮ﮵ة. أما الدراسات النوعٮ﮵ة ڡ�ه�� أكثر مالءمة لإل﮳حا�﮳ة عىل األسئلة حول كٮ﮵ڡ�
ٮ﮵ة �﮴أ�﮶ٮ﮵رها عىل الناس �﮳هدف ڡ�هم المعا�﮲�� واأل�﮲ماط الاكمنة ���� العالڡ�ات. السٮ﮵اسات، وكٮ﮵ڡ�

إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات الدڡ�ٮ﮵ڡ�ة ذات المصداڡ�ٮ﮵ة العالٮ﮵ة �﮴عزز من مصداڡ�ٮ﮵ة ورڡ�ة السٮ﮵اسات و�﮴ز�﮵د من 
حٮ﮵ز  إلى  وإد﮲حالها  السٮ﮵اسا�﮴��  الڡ�رار  صناع  طرف  من  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� وإحداث  ڡ�ٮ﮳ولها  احتمالٮ﮵ة 

ٮ﮵ذ.  التنڡ�

�﮵تو﮳حب أن �﮴كون الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات موضوعٮ﮵ة وذات مصداڡ�ٮ﮵ة عالٮ﮵ة، �﮴عتمد عىل ﮳حودة الدراسات 
العلمٮ﮵ة المٮ﮳نٮ﮵ة عىل حڡ�ا�ٔق ولٮ﮵س عىل �﮴كهنات أو آراء ش﮲حصٮ﮵ة. 

والو�﮶ا�ٔق  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  ال﮳حماهٮ﮵ر  ڡ�ٮ﮳ل  من  االستطالع  �﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮳ٮ﮵ن  الصح�﮵ح  التوازن  �﮴حڡ�ٮ﮵ق 
رضٮ﮵ة أو الح﮳حة األساسٮ﮵ة اليت  الرسمٮ﮵ة وعدم اال�﮲حٮ﮵از إلى طرف ڡ�ڡ�ط من أ﮳حل ﮲حدمة الڡ�

ستڡ�دم ���� إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

﮳حهات  إلى  مصدرها  ا�﮲حٮ﮵از  وعدم  المست﮲حدمة  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  الدراسة  حدا�﮶ة  من  التحڡ�ق   
ڡ�ت﮲حسر  أ﮲حرى  ضد  معٮ﮵نة  ل﮳حهة  �﮳اال�﮲حٮ﮵از  وتتهم  اآل﮲حر�﮵ن  �﮶ڡ�ة  �﮲﮴حسر  ال  حىت  معٮ﮵نة، 

مصداڡ�ٮ﮵تك.
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البحث  التي تساعد في تعميق عملية  األسئلة  1.قائمة من 
والتحليل: 

- وصف المشكلة؟

- ما هو مدى ﮲حطورة المشكلة؟

- ما ه�� النتا�ٔج اليت �﮵مكن التنٮ﮳ؤ �﮳ها إذا لم �﮵تم ڡ�عل أي يشء لحل المشكلة؟

- ما ه�� العوامل األساسٮ﮵ة اليت سٮ﮳ٮ﮳ت المشكلة؟

- ما هو رد السٮ﮵اسة الحالٮ﮵ة عىل هذه المشكلة؟ ولماذا هو ﮲عٮ﮵ر �﮲ا﮳حح؟

- ما ه�� الحلول اليت ﮳حر�﮳ت سا�﮳ڡ�ا؟ وما ه�� النتا�ٔج؟

���� أماكن أ﮲حرى لحل المشكلة؟ وما  ما ه�� الوسا�ٔل الٮ﮳د�﮵لة اليت �﮴م �﮳﮴حر�﮵�﮳ها   -

ه�� النتا�ٔج؟

س المشكلة؟ ادة من اآل﮲حر�﮵ن الذ�﮵ن عال﮳حوا �﮲ڡ� - ما ه�� الدروس المستڡ�

- �﮳عد ڡ�هم الٮ﮳ٮ﮵ئة الحالٮ﮵ة أ�﮵ن �﮲حن؟ من ﮲حالل ڡ�هم الٮ﮳ٮ﮵ئة المؤسسا�﮴ٮ﮵ة من حٮ﮵ث: 

الدراسة. عند  السٮ﮵اسة موضع  �﮳م﮳حال  الحالٮ﮵ة  ا�﮵ات واالسترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  الع� �﮴حلٮ﮵ل 

و﮳حود أكثر من ﮲عا�﮵ة استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ة واحدة، ڡ�د �﮴كون هنالك الحا﮳حة من أ﮳حل إ﮳حراء 

ا�﮵ات. ٮ﮵ما �﮳ٮ﮵ن الع� اضلة و�﮴ٮ﮳د�﮵ل ڡ� مڡ�

، السٮ﮵ايس، اال﮳حتماع�� واالڡ�تصادي للمشكلة؟ - ما هو السٮ﮵اق التار�﮲﮵ح��

�﮴ستهدڡ�ه  الذي  الم﮳حال  �﮴حكم  اليت  الحالٮ﮵ة  والتشر�﮵عات  الڡ�وا�﮲ٮ﮵ن  ه��  ما   -

�﮳ڡ�وا�﮲ٮ﮵ن وسٮ﮵اسات ا�﮴حاد�﮵ة أم دولٮ﮵ة أم ﮲حاصة؟  السٮ﮵اسة؟ هل الڡ�ضٮ﮵ة محددة 

هل من الوا﮳حب ا﮳حراء اڡ�تراح لتحسٮ﮵ن و�﮴عد�﮵ل �﮳عض الڡ�وا�﮲ٮ﮵ن إن أمكن؟ 

�� التشاور مع راع�� المشروع أو  الڡ�ٮ﮵ود المر�﮴ٮ﮳طة �﮳المٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ة والتحد�﮵ات: �﮵نٮ﮳ع�  -

ضمن  ست﮲طل  ال﮳حد�﮵دة  السٮ﮵اسة  اك�﮲ت  إذا  ٮ﮵ما  ڡ� والسٮ﮵اسات،  الڡ�رار  صناع 

اق المز�﮵د؟ أو  االماك�﮲ٮ﮵ات والمٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ات ال﮳حد�﮵دة؟ أو ما إذا اك�﮲ت هناك آڡ�اق إل�﮲ڡ�

الٮ﮳حث عن طرق ﮳حد�﮵دة لتعز�﮵ز المٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ة؟

-  إلى أ�﮵ن �﮲ر�﮵د أن �﮲صل ���� هذا الحڡ�ل من السٮ﮵اسة؟ إن و﮳حود دلٮ﮵ل �﮵لعب دور 

محور�﮵ا ���� وضع السٮ﮵اسات مهم ﮳حدا، أل�﮲ه �﮵ساعد ���� �﮴كو�﮵ن ڡ�هم واڡ�ع�� حول 

التأكد من  الممكنة مع  الحلول  و�﮵ڡ�دم م﮳حموعة من  تناولها،  �﮵تم  اليت  الڡ�ضا�﮵ا 

الحلول اليت �﮵مكن أن تن﮳حح عىل أرض الواڡ�ع.

أسئلة استكمالية تساعد على تحليل الجمهور 

وما  األهداف،  �﮴حڡ�ٮ﮵ق  من  �﮴منع  معٮ﮵نة  مشاكل  هنالك  أن  ال﮳حمهور  �﮵علم  هل   -

�﮳السٮ﮵اسات  عالڡ�ة  لها  هل  األسٮ﮳اب؟  �﮵عزي  ماذا  إلى  �﮳المسألة؟  إلمامه  مدى 

ٮ﮵ذ�﮵ة؟ العامة أم �﮳اإل﮳حراءات أم األهداف أم األدوات أم ال﮲حطط التنڡ�

ٮ﮵ٮ﮵ر؟  - هل لل﮳حمهور مصالح ���� حل المشكلة وإحداث التع�

 - ما ه�� احتٮ﮵ا﮳حات ال﮳حمهور واهتماما�﮴ه؟

مع  ور�﮳طها  والحڡ�ا�ٔق  �﮳الح﮳حج  ال﮳حمهور  احتٮ﮵ا﮳حات  م﮲حاطٮ﮳ة  �﮵مكن  كٮ﮵ف   -

السٮ﮵اسات العامة وصناع الڡ�رار؟

و�﮳ٮ﮵ن  ال﮳حمهور  �﮳ٮ﮵ن  سواء  المصالح  والتڡ�اء  المتضادة  المصالح   ���� الٮ﮳حث   -  

صناع الڡ�رارات والسٮ﮵اسات، ڡ�كر ���� االحتماالت المو﮳حودة لتسو�﮵ة األمر �﮳شكل 

�﮲﮵حدم حل المشكلة ولٮ﮵س ڡ�ڡ�ط �﮳شكل �﮲ڡ�د السٮ﮵اسات العامة من أ﮳حل النڡ�د ڡ�ڡ�ط 

للهٮ﮵كل  العام  الصالح  االعتٮ﮳ار  �﮳عٮ﮵ن  �﮴أ﮲حذ  �﮳طر�﮵ڡ�ة  المشكلة  حل  ﮲حالل  من  �﮳ل 

المؤسسا�﮴�� ككل.

هم رأي ال﮳حمهور �﮳حٮ﮵ث �﮵ص�﮳ح ﮳حمهورك أكثر �﮴ڡ�ٮ﮳ال للح﮳حج  ا- لٮ﮳حث عن طر�﮵ڡ�ة لڡ�

���� است﮲حالص أسٮ﮳اب المشكلة من أذها�﮲هم؟ محاولة استٮ﮵عاب  اليت ستسوڡ�ها 

هذه   ���� الٮ﮳حث  �﮳اإلماكن  كٮ﮵ف  للح﮳حج،  وسٮ﮵اڡ�تهم  للمشكلة  �﮴حلٮ﮵لهم  طرق 

العوامل ووضعها ضمن سٮ﮵اق ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

2. بناء قاعدة األدلة 

�﮳﮴حم�﮵ع األدلة واال�﮶ٮ﮳ا�﮴ات اليت �﮴ؤكد عىل أهمٮ﮵ة الڡ�ضٮ﮵ة موضع الدراسة و�﮳﮴حٮ﮵ب 
عىل األسئلة أعاله. إن و﮳حود ادلة وا�﮶ٮ﮳ا�﮴ات �﮵لعب دورا مهما ���� وضع السٮ﮵اسات، 
و�﮵ڡ�دم  تناولها،  �﮵تم  اليت  الڡ�ضا�﮵ا  حول  واڡ�ع��  ڡ�هم  �﮴كو�﮵ن   ���� �﮵ساعد  أل�﮲ه 
م﮳حموعة من الحلول الممكنة مع التأكد من الحلول اليت �﮵مكن ان تن﮳حح عىل 

أرض الواڡ�ع.

أسئلة ارشادية:

مٮ﮳ين  الدلٮ﮵ل  السٮ﮵اسات سٮ﮵كون  لمع﮲طم  �﮳النسٮ﮳ة  �﮲ٮ﮳حث؟   اليت  األدلة  ما ه��   -

استنٮ﮳اطه عىل: 
ورؤ�﮵ة  ڡ�هم   ���� التحلٮ﮵لٮ﮵ة وسٮ﮵سهم  لل﮳حهود  ال﮳حوهر  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات: سٮ﮵شكل  �﮴حلٮ﮵ل   -

ٮ﮵دة ���� مشروع وضع السٮ﮵اسة.  معمڡ�ة. إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات ال﮲حام لٮ﮵ست �﮳الضرورة مڡ�
هم الڡ�ضٮ﮵ة اليت �﮵تم التعامل معها. ڡ�األهم من ذلك هو �﮴حلٮ﮵ل الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات لڡ�

- �﮴حلٮ﮵ل المواڡ�ف العامة والسلوك والتوڡ�عات.
- �﮴حد�﮵د أڡ�ضل األمثلة للممارسات الدولٮ﮵ة لتشكٮ﮵ل �﮲موذج �﮵مكن االحتذاء �﮳ه.

- �﮴طو�﮵ر ڡ�رضٮ﮵ات �﮴راع�� اال�﮳﮴حاهات والعالڡ�ات السٮ﮳ٮ﮳ٮ﮵ة. 
ر الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات. رضٮ﮵ات �﮲﮲طر�﮵ا عىل أساس �﮴وڡ� - ا﮲حتٮ﮳ار الڡ�

3.استكمال التحليل من خالل:

المد�﮲��  الم﮳حتمع  إ�﮲شاء روا�﮳ط مع ا﮲حصا�ٔٮ﮵ٮ﮵ن حكومٮ﮵ٮ﮵ن/ أاكد�﮵مٮ﮵ٮ﮵ن/ ممثيل   -  

لتحد�﮵د أ�﮲ماط الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات والموارد المتوڡ�رة.

ٮ﮵رات ومعرڡ�ة  �﮳ٮ﮵ن المتع� هم العالڡ�ات  النماذج لڡ� ة من  أ�﮲ماط م﮲حتلڡ� است﮲حدام   -

األسٮ﮳اب.

- �﮵مكن �﮴حڡ�ٮ﮵ق المز�﮵د من التحلٮ﮵ل من ﮲حالل المڡ�ار�﮲ات الدولٮ﮵ة.

عن  �﮵ن﮳حم  أن  �﮵مكن  الذي  والضرر  وا�ٔد  الڡ� �﮴وض�﮵ح  ﮲حالل  من  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮴حلٮ﮵ل   -

استمرار السٮ﮵اسات الحالٮ﮵ة.

- أن �﮴شتمل ڡ�اعدة األدلة اليت �﮵تم �﮴طو�﮵ر السٮ﮵اسات ال﮳حد�﮵دة عىل أساسها عىل 

تتوڡ�ف  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  وكمٮ﮵ة  �﮲وعٮ﮵ة  أن  كما  والمستڡ�ٮ﮳ل.  الحاضر  احتٮ﮵ا﮳حات  طٮ﮵ة  �﮴ع�

ٮ﮵ذه �﮳عد المواڡ�ڡ�ة علٮ﮵ه. عىل �﮲وع مشروع السٮ﮵اسة الذي �﮵تم �﮴صمٮ﮵مه وتنڡ�

معرڡ�ة  المهم  من  المشكلة  �﮴حد�﮵د  �﮳عد  ال﮳حمهور:  واحتٮ﮵ا﮳حات  مواڡ�ف  �﮴حلٮ﮵ل   -

ئة.  ﮳حمهور المشكلة من ﮲حالل دراستهم عن ڡ�رب لمعرڡ�ة عدة أمور عن هذه الڡ�

لل﮳حمهور  إ�﮳﮵حاد حلول عملٮ﮵ة واڡ�عٮ﮵ة  ���� إماك�﮲ٮ﮵ة  التحلٮ﮵ل �﮵ساعد الحڡ�ا  إن هذا 

و�﮳التال��  المتوڡ�رة  الڡ�درات  من  ادة  استڡ� وأكٮ﮳ر  ٮ﮵ٮ﮵ر  للتع� ممكنة  مڡ�اومة  �﮳أڡ�ل 

ٮ﮵ٮ﮵ر، وڡ�ٮ﮳ل ذلك إڡ�ناع صناع السٮ﮵اسات �﮳ڡ�وة منطق  عالٮ﮵ة إل�﮳﮲حاز التع� السرعة والڡ�

ڡ�ٮ﮳لهم إلحداث  و�﮴طو�﮵رها من  �﮴ٮ﮳ن�﮵ها  احتمالٮ﮵ة  ز�﮵ادة  و�﮳التال��  السٮ﮵اسٮ﮵ة  الورڡ�ة 

ٮ﮵ٮ﮵ر ���� السٮ﮵اسات العامة.  التع�
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صلة  ٮ﮵ة حل المشكلة المڡ� كما ذكر�﮲ا سا�﮳ڡ�ا، ڡ�إن ورڡ�ة السٮ﮵اسات ه�� ح﮳حة لموڡ�ف �﮳شأن كٮ﮵ڡ�
�﮳عمل  الٮ﮳احث  �﮵ڡ�وم  سوف  التحلٮ﮵ل  إطار  ضمن  السا�﮳ڡ�ة.  المرحلة   ���� �﮴حد�﮵دها  �﮴م  اليت 
ا�﮵ة النها�ٔٮ﮵ة اليت ستڡ�ود الى ا﮲حتٮ﮵ار  ٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر الع� �﮴حلٮ﮵ل دڡ�ٮ﮵ق ل﮳حم�﮵ع الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات المتاحة �﮳ع�
ه��  السٮ﮵اسة  ورڡ�ة  معد  أو  الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدمها  اليت  التو﮳ح�﮵هٮ﮵ة  المٮ﮳ادئ  �﮴عتٮ﮳ر  الٮ﮳دا�ٔل. 

المو﮳حه ���� عملٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسات او الٮ﮳دا�ٔل لحل المشكلة موضع الدراسة.

�﮳ٮ﮵ن  �﮴ڡ�سٮ﮵م  أي  الدلٮ﮵ل  �﮵عرض  كما  العمل  �﮳تڡ�سٮ﮵م  �﮵ڡ�ومون  ال  السٮ﮵اسات  كتاب  �﮳عض  إن 
و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  عرض  �﮲﮵حتارون  وإ�﮲ما  العامة،  السٮ﮵اسة  و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  وصف 
، �﮳معىن أن �﮵ٮ﮳دأ إطار التحلٮ﮵ل ����  رع�� س الڡ�سم الڡ� السٮ﮵اسة العامة لڡ�ضٮ﮵ة معٮ﮵نة معا ���� �﮲ڡ�
ٮ﮵دا أل�﮲ها �﮴ساعد الڡ�ارئ عىل ڡ�هم أكثر  وڡ�ت مٮ﮳كر من إعداد الورڡ�ة، وڡ�د �﮵كون هذا النهج مڡ�

سهولة المواڡ�ف المٮ﮳ٮ﮵نة ���� وصف المشكلة. 

ٮ﮵د �﮳النسٮ﮳ة لك أن تن﮲طر ڡ�ٮ﮵ما  لذا عند �﮲﮴حطٮ﮵ط ورڡ�ة السٮ﮵اسة ال﮲حاصة �﮳ك، سٮ﮵كون من المڡ�
أ﮲حذا  المٮ﮳كر،  التحلٮ﮵ل  عىل  وڡ�درا�﮴ك  ومهارا�﮴ك  ﮲حٮ﮳را�﮴ك  مع  �﮵تالءم  النهج  هذا  اكن  إذا 

ٮ﮵ة لدى معد السٮ﮵اسة. �﮳االعتٮ﮳ار أن هذا النهج �﮵عتمد عىل مستوى عال من االحتراڡ�

أدوات  األڡ�ضل،  ال﮲حٮ﮵ار  و�﮴دعٮ﮵م  العامة  السٮ﮵اسات  ﮲حٮ﮵ارات  �﮴حلٮ﮵ل   ���� الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدم 
المؤسسات  سلوك  دراسة  وعىل  واالڡ�تصاد�﮵ة  اال﮳حتماعٮ﮵ة  العلوم  من  مأ﮲حوذة  وأسالٮ﮵ب 
والحكومات. األدوات واألسالٮ﮵ب تندرج �﮴حت ڡ�ئتٮ﮵ن: النوعٮ﮵ة والكمٮ﮵ة. األسالٮ﮵ب الكمٮ﮵ة 
النوعٮ﮵ة  األسالٮ﮵ب  االستڡ�صا�ٔٮ﮵ة.  والدراسات  التٮ﮳ا�﮵ن،  ٮ﮵ة،  الوصڡ� االحصاءات  �﮴شمل 
ومرا﮳حعة  السا�﮳ڡ�ة  الٮ﮳حوث  الٮ﮳ؤر�﮵ة،  والم﮳حموعات  والمڡ�ا�﮳الت  الحالة  دراسات  و�﮴شمل: 

الو�﮶ا�ٔق. 

عىل  المعتمدة  الڡ�ٮ﮵اسات  عىل  تنطوي  اليت  للدراسات  مال�ٔمة  أكثر  الكمٮ﮵ة  الدراسات 
الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  و﮳حمع  ٮ﮵رات  المتع� و�﮴ٮ﮳د�﮵ل  والتحكم  النمذ﮳حة  أ�﮵ضا  و�﮴شتمل   ، العلم�� المنهج 
ٮ﮵ة عمل  الت﮳حر�﮵ٮ﮳ٮ﮵ة. أما الدراسات النوعٮ﮵ة ڡ�ه�� أكثر مالءمة لإل﮳حا�﮳ة عىل األسئلة حول كٮ﮵ڡ�
ٮ﮵ة �﮴أ�﮶ٮ﮵رها عىل الناس �﮳هدف ڡ�هم المعا�﮲�� واأل�﮲ماط الاكمنة ���� العالڡ�ات. السٮ﮵اسات، وكٮ﮵ڡ�

إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات الدڡ�ٮ﮵ڡ�ة ذات المصداڡ�ٮ﮵ة العالٮ﮵ة �﮴عزز من مصداڡ�ٮ﮵ة ورڡ�ة السٮ﮵اسات و�﮴ز�﮵د من 
حٮ﮵ز  إلى  وإد﮲حالها  السٮ﮵اسا�﮴��  الڡ�رار  صناع  طرف  من  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� وإحداث  ڡ�ٮ﮳ولها  احتمالٮ﮵ة 

ٮ﮵ذ.  التنڡ�

�﮵تو﮳حب أن �﮴كون الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات موضوعٮ﮵ة وذات مصداڡ�ٮ﮵ة عالٮ﮵ة، �﮴عتمد عىل ﮳حودة الدراسات 
العلمٮ﮵ة المٮ﮳نٮ﮵ة عىل حڡ�ا�ٔق ولٮ﮵س عىل �﮴كهنات أو آراء ش﮲حصٮ﮵ة. 

والو�﮶ا�ٔق  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  ال﮳حماهٮ﮵ر  ڡ�ٮ﮳ل  من  االستطالع  �﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮳ٮ﮵ن  الصح�﮵ح  التوازن  �﮴حڡ�ٮ﮵ق 
رضٮ﮵ة أو الح﮳حة األساسٮ﮵ة اليت  الرسمٮ﮵ة وعدم اال�﮲حٮ﮵از إلى طرف ڡ�ڡ�ط من أ﮳حل ﮲حدمة الڡ�

ستڡ�دم ���� إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

﮳حهات  إلى  مصدرها  ا�﮲حٮ﮵از  وعدم  المست﮲حدمة  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  الدراسة  حدا�﮶ة  من  التحڡ�ق   
ڡ�ت﮲حسر  أ﮲حرى  ضد  معٮ﮵نة  ل﮳حهة  �﮳اال�﮲حٮ﮵از  وتتهم  اآل﮲حر�﮵ن  �﮶ڡ�ة  �﮲﮴حسر  ال  حىت  معٮ﮵نة، 

مصداڡ�ٮ﮵تك.
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صل ال﮲حاص �﮳تحد�﮵د الڡ�ضا�﮵ا أو المشكالت الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة اليت سٮ﮵عتمد عل�﮵ها معدو أوراق  كتا�﮳ة الڡ�
السٮ﮵اسات ���� استكمال عملهم، إذ �﮵حتاج الٮ﮳احث ���� كتا�﮳ة وصف المشكلة إلى ا�﮴ٮ﮳اع منهج 
ڡ�ا�ٔم عىل الح﮳حة واال�﮶ٮ﮳ات، إلڡ�ناع الڡ�ارئ و�﮴سهٮ﮵ل ڡ�ٮ﮳ول صناع الڡ�رار السٮ﮵ايس لها، أ�﮵ضا إلى 

ڡ�عالٮ﮵ة ���� طر�﮵ڡ�ة الوصف من ﮲حالل هٮ﮵كل ڡ�كري واضح.

- استعراض و�﮴حلٮ﮵ل السٮ﮵اق العام السٮ﮵ايس واالڡ�تصادي واال﮳حتماع�� لٮ﮳لد المشكلة 

أو الڡ�ضا�﮵ا موضع الدراسة والتحلٮ﮵ل.

نتا�﮳ٔحها،  أسٮ﮳ا�﮳ها؛  المشكلة:  �﮴ار�﮵خ  ط��  �﮵ع� المشكلة  ٮ﮵ة  ﮲حلڡ� عن  م﮲حتصر  �﮴ڡ�د�﮵م   -

من  المشكلة  مايض  المتضرر�﮵ن؛  األش﮲حاص  او  الم﮳حموعات  لها،  المسٮ﮳ٮ﮳ة  العوامل 

ضمن  �﮴ڡ�ع  المشكلة  هل  واال﮳حتماعٮ﮵ة،  واالڡ�تصاد�﮵ة  والسٮ﮵اسٮ﮵ة  الڡ�ا�﮲و�﮲ٮ﮵ة  الناحٮ﮵ة 

عوامل  من  اك�﮲ت  إاذا  المشكلة،  عناصر   ���� الٮ﮳حث  ولماذا؟  الڡ�رار؟  صناع  أولو�﮵ات 

ٮ﮵رة والعمل عىل كل ﮳حز�ٔٮ﮵ة �﮳المڡ�دار  وعناصر متشعٮ﮳ة �﮳﮵حب �﮴ڡ�سٮ﮵مها إلى أ﮳حزاء صع�

واإل﮳حراء المناسب. 

المشكلة  لمعال﮳حة  المايض   ���� ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮴م  اليت  للسٮ﮵اسات  �﮴حلٮ﮵يل  استعراض   -

ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮳﮵حري  وكٮ﮵ف  �﮳المشكلة  الصلة  ذات  الحالٮ﮵ة  السٮ﮵اسة  استعراض  ونتا�﮳ٔحها. 

من حٮ﮵ث �﮲ڡ�اط الڡ�وة والضعف، األضرار والمناڡ�ع. استعراض إن اك�﮲ت المشكلة لها 

ٮ﮵ٮ﮵ر اال﮳حراءات والمستو�﮵ات اإلدار�﮵ة  عالڡ�ة �﮳السٮ﮵اسات العامة وال �﮵مكن معال﮳حتها �﮳تع�

ٮ﮵ذ�﮵ة.  األد�﮲ى أو التنڡ�

ه��  ما  و�﮴حد�﮵د  دراستها   �� �﮵نٮ﮳ع� اليت  ئة  والڡ� المشكلة  ﮳حمهور  و�﮴حلٮ﮵ل  �﮴وصٮ﮵ف   -

ٮ﮵ٮ﮵رات اليت ست﮳حل�﮳ها السٮ﮵اسات ال﮳حد�﮵دة.  التع�

ورڡ�ة  مصداڡ�ٮ﮵ة  �﮴عز�﮵ز  أ﮳حل  من  إحصا�ٔٮ﮵ة  ڡ�ٮ﮵مة  ذات  معلومات  عىل  االعتماد   -

السٮ﮵اسات وأهمٮ﮵ة إعادة الن﮲طر ���� السٮ﮵اسات الڡ�د�﮵مة.

- استعراض مسار الحلول ما �﮵سهل عمل الٮ﮳احث ���� ال﮲حطوات الالحڡ�ة إلعداد ورڡ�ة 

السٮ﮵اسات.
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صلة  ٮ﮵ة حل المشكلة المڡ� كما ذكر�﮲ا سا�﮳ڡ�ا، ڡ�إن ورڡ�ة السٮ﮵اسات ه�� ح﮳حة لموڡ�ف �﮳شأن كٮ﮵ڡ�
�﮳عمل  الٮ﮳احث  �﮵ڡ�وم  سوف  التحلٮ﮵ل  إطار  ضمن  السا�﮳ڡ�ة.  المرحلة   ���� �﮴حد�﮵دها  �﮴م  اليت 
ا�﮵ة النها�ٔٮ﮵ة اليت ستڡ�ود الى ا﮲حتٮ﮵ار  ٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر الع� �﮴حلٮ﮵ل دڡ�ٮ﮵ق ل﮳حم�﮵ع الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات المتاحة �﮳ع�
ه��  السٮ﮵اسة  ورڡ�ة  معد  أو  الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدمها  اليت  التو﮳ح�﮵هٮ﮵ة  المٮ﮳ادئ  �﮴عتٮ﮳ر  الٮ﮳دا�ٔل. 

المو﮳حه ���� عملٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسات او الٮ﮳دا�ٔل لحل المشكلة موضع الدراسة.

�﮳ٮ﮵ن  �﮴ڡ�سٮ﮵م  أي  الدلٮ﮵ل  �﮵عرض  كما  العمل  �﮳تڡ�سٮ﮵م  �﮵ڡ�ومون  ال  السٮ﮵اسات  كتاب  �﮳عض  إن 
و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  عرض  �﮲﮵حتارون  وإ�﮲ما  العامة،  السٮ﮵اسة  و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  وصف 
، �﮳معىن أن �﮵ٮ﮳دأ إطار التحلٮ﮵ل ����  رع�� س الڡ�سم الڡ� السٮ﮵اسة العامة لڡ�ضٮ﮵ة معٮ﮵نة معا ���� �﮲ڡ�
ٮ﮵دا أل�﮲ها �﮴ساعد الڡ�ارئ عىل ڡ�هم أكثر  وڡ�ت مٮ﮳كر من إعداد الورڡ�ة، وڡ�د �﮵كون هذا النهج مڡ�

سهولة المواڡ�ف المٮ﮳ٮ﮵نة ���� وصف المشكلة. 

ٮ﮵د �﮳النسٮ﮳ة لك أن تن﮲طر ڡ�ٮ﮵ما  لذا عند �﮲﮴حطٮ﮵ط ورڡ�ة السٮ﮵اسة ال﮲حاصة �﮳ك، سٮ﮵كون من المڡ�
أ﮲حذا  المٮ﮳كر،  التحلٮ﮵ل  عىل  وڡ�درا�﮴ك  ومهارا�﮴ك  ﮲حٮ﮳را�﮴ك  مع  �﮵تالءم  النهج  هذا  اكن  إذا 

ٮ﮵ة لدى معد السٮ﮵اسة. �﮳االعتٮ﮳ار أن هذا النهج �﮵عتمد عىل مستوى عال من االحتراڡ�

أدوات  األڡ�ضل،  ال﮲حٮ﮵ار  و�﮴دعٮ﮵م  العامة  السٮ﮵اسات  ﮲حٮ﮵ارات  �﮴حلٮ﮵ل   ���� الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدم 
المؤسسات  سلوك  دراسة  وعىل  واالڡ�تصاد�﮵ة  اال﮳حتماعٮ﮵ة  العلوم  من  مأ﮲حوذة  وأسالٮ﮵ب 
والحكومات. األدوات واألسالٮ﮵ب تندرج �﮴حت ڡ�ئتٮ﮵ن: النوعٮ﮵ة والكمٮ﮵ة. األسالٮ﮵ب الكمٮ﮵ة 
النوعٮ﮵ة  األسالٮ﮵ب  االستڡ�صا�ٔٮ﮵ة.  والدراسات  التٮ﮳ا�﮵ن،  ٮ﮵ة،  الوصڡ� االحصاءات  �﮴شمل 
ومرا﮳حعة  السا�﮳ڡ�ة  الٮ﮳حوث  الٮ﮳ؤر�﮵ة،  والم﮳حموعات  والمڡ�ا�﮳الت  الحالة  دراسات  و�﮴شمل: 

الو�﮶ا�ٔق. 

عىل  المعتمدة  الڡ�ٮ﮵اسات  عىل  تنطوي  اليت  للدراسات  مال�ٔمة  أكثر  الكمٮ﮵ة  الدراسات 
الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  و﮳حمع  ٮ﮵رات  المتع� و�﮴ٮ﮳د�﮵ل  والتحكم  النمذ﮳حة  أ�﮵ضا  و�﮴شتمل   ، العلم�� المنهج 
ٮ﮵ة عمل  الت﮳حر�﮵ٮ﮳ٮ﮵ة. أما الدراسات النوعٮ﮵ة ڡ�ه�� أكثر مالءمة لإل﮳حا�﮳ة عىل األسئلة حول كٮ﮵ڡ�
ٮ﮵ة �﮴أ�﮶ٮ﮵رها عىل الناس �﮳هدف ڡ�هم المعا�﮲�� واأل�﮲ماط الاكمنة ���� العالڡ�ات. السٮ﮵اسات، وكٮ﮵ڡ�

إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات الدڡ�ٮ﮵ڡ�ة ذات المصداڡ�ٮ﮵ة العالٮ﮵ة �﮴عزز من مصداڡ�ٮ﮵ة ورڡ�ة السٮ﮵اسات و�﮴ز�﮵د من 
حٮ﮵ز  إلى  وإد﮲حالها  السٮ﮵اسا�﮴��  الڡ�رار  صناع  طرف  من  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� وإحداث  ڡ�ٮ﮳ولها  احتمالٮ﮵ة 

ٮ﮵ذ.  التنڡ�

�﮵تو﮳حب أن �﮴كون الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات موضوعٮ﮵ة وذات مصداڡ�ٮ﮵ة عالٮ﮵ة، �﮴عتمد عىل ﮳حودة الدراسات 
العلمٮ﮵ة المٮ﮳نٮ﮵ة عىل حڡ�ا�ٔق ولٮ﮵س عىل �﮴كهنات أو آراء ش﮲حصٮ﮵ة. 

والو�﮶ا�ٔق  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  ال﮳حماهٮ﮵ر  ڡ�ٮ﮳ل  من  االستطالع  �﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮳ٮ﮵ن  الصح�﮵ح  التوازن  �﮴حڡ�ٮ﮵ق 
رضٮ﮵ة أو الح﮳حة األساسٮ﮵ة اليت  الرسمٮ﮵ة وعدم اال�﮲حٮ﮵از إلى طرف ڡ�ڡ�ط من أ﮳حل ﮲حدمة الڡ�

ستڡ�دم ���� إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

﮳حهات  إلى  مصدرها  ا�﮲حٮ﮵از  وعدم  المست﮲حدمة  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  الدراسة  حدا�﮶ة  من  التحڡ�ق   
ڡ�ت﮲حسر  أ﮲حرى  ضد  معٮ﮵نة  ل﮳حهة  �﮳اال�﮲حٮ﮵از  وتتهم  اآل﮲حر�﮵ن  �﮶ڡ�ة  �﮲﮴حسر  ال  حىت  معٮ﮵نة، 

مصداڡ�ٮ﮵تك.



إن  حلها.  عىل  المركز  المشكلة  طٮ﮳ٮ﮵عة  و�﮴وض�﮵ح  �﮴حد�﮵د  عىل  المشكلة  وصف  �﮵ساعد 
أوراق  واك�﮴ب  الٮ﮳احث  �﮵عط��  المشكلة  طٮ﮳ٮ﮵عة  حول  صل  ومڡ� واسع  �﮳شكل  التعمق 
وأسٮ﮳اب وصراعات  ﮲طروف  للمشكلة من  ة  الم﮲حتلڡ� األ�﮳عاد  ڡ�هم  الڡ�درة عىل  السٮ﮵اسات 
 ���� ساهموا  الذ�﮵ن  األساسٮ﮵ن  الالعٮ﮳ٮ﮵ن  أدوار  و�﮵وضح  والمسؤولٮ﮵ات  المصالح  وا﮲حتالف 

﮲طهور المشكلة. كذلك ﮳حمع األدلة والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات عىل و﮳حود المشكلة والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات لحلها.

�﮵ساعد وصف المشكلة �﮳شكل دڡ�ٮ﮵ق ���� اڡ�ناع الڡ�ارئ لورڡ�ة السٮ﮵اسات �﮳أهمٮ﮵ة التد﮲حل 
لحل  الالزمة  ٮ﮵ذ�﮵ة  التنڡ� والڡ�رارات  اإل﮳حراءات  أل﮲حذ  السٮ﮵ايس  الڡ�رار  صناع  ڡ�ٮ﮳ل  من 
�﮳امتٮ﮵از  مسٮ﮵سة  �﮴كون  حٮ﮵ث  المؤسسات   ���� و﮲حاصة  األحٮ﮵ان  من  كثٮ﮵ر   ���� المشكلة. 
و�﮳ار�﮴ٮ﮳اط المصالح والمناصب دا﮲حل المؤسسة �﮵مكن أن �﮵تم إ�﮲اكر و﮳حود المشكلة أصال 
ه��  الٮ﮳احث  ڡ�ٮ﮳ل  من  المطروحة  السٮ﮵اسا�﮴ٮ﮵ة  الورڡ�ة  أن  عىل  اق  واال�﮴ڡ� اإل﮳حماع  �﮵تم  وأال 

يشء هام.

 لذلك �﮳﮵حب عىل الٮ﮳احث /ة والاك�﮴ب/ة لورڡ�ة السٮ﮵اسات أن �﮵عمل عىل �﮳﮴حم�﮵ع أكٮ﮳ر ڡ�در 
�﮵ڡ�ٮ﮳ل  ال  �﮳شكل  المشكلة  و﮳حود  عىل  �﮴دل  اليت  واألرڡ�ام  واال�﮶ٮ﮳ا�﮴ات  الحڡ�ا�ٔق  من  واضح 

التأو�﮵ل أو المراو﮲عة أو الرڡ�ض.

�﮵مكن  و�﮳طر�﮵ڡ�ة  وواضح  مٮ﮳سط  �﮳شكل  المشكلة  �﮳تڡ�د�﮵م  الٮ﮳احث  �﮵ڡ�وم  أن  �﮵عين  هذا   
استٮ﮵عا�﮳ها ومڡ�نعة لصناع الڡ�رار والسٮ﮵اسات أل﮲حذ اال﮳حراءات �﮳شكل واضح �﮲﮵حدم مصالح 

المؤسسة وأهداڡ�ها.

ال﮲طروف  مع  �﮵تناسب  �﮳شكل  المشكلة  �﮴ڡ�د�﮵م  �﮵تم  ان  المشكلة  وصف  �﮳ند   ���� �﮵تو﮳حب 
الٮ﮳ٮ﮵ئٮ﮵ة واالڡ�تصاد�﮵ة واال﮳حتماعٮ﮵ة المحٮ﮵طة �﮳المؤسسة، ولٮ﮵س عن طر�﮵ق طرح أڡ�اكر عامة 
الذي  الواڡ�ع  ڡ�هم  عىل  ڡ�ا�ٔم  واضح  �﮳شكل  �﮳ل  دلٮ﮵ل،  أو  سند  لها  لٮ﮵س  مطلڡ�ة  أحاكم  أو 
والوضع  المؤسسة  مايض  عىل  �﮵عتمد  التحلٮ﮵ل  من  النوع  هذا  المؤسسة.  �﮳ه  تتوا﮳حد 
الراهن ومدى مطا�﮳ڡ�ة هذا المسار التار�﮲﮵ح�� للرؤ�﮵ة اليت تنطلق منها المؤسسة ���� ﮲حدمة 
أو  �﮲ڡ�دها  المراد  العامة  السٮ﮵اسات  عن  �﮳عده  أو  المسار  هذا  ڡ�رب  ومدى  أهداڡ�ها، 

�﮴صحٮ﮵حها أو �﮴طو�﮵رها. 
مناڡ�ع  و�﮵وضح  والحاضر،  المايض  �﮳ٮ﮵ن  �﮵ڡ�ارن  �﮳شكل  المشكلة  �﮳تڡ�د�﮵م وصف  �﮵نصح  لذا 

ٮ﮵ٮ﮵ر المڡ�ترح. اال�﮳﮴حاه �﮲حو التع�

واستٮ﮵عاب  اال�﮲ضٮ﮳اط  �﮵تم  ﮲حالله  من  عمل  إطار  �﮳ناء  �﮵تو﮳حب  المشكلة  وصف  لصٮ﮵ا﮲عة 
ال﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسا�﮴ٮ﮵ة المتوڡ�رة �﮳شكل ﮳حٮ﮵د، ولٮ﮵س �﮳شكل �﮳﮵حعل من حل المشكلة �﮳حد 

ذا�﮴ه مشكلة أكٮ﮳ر من المشكلة المطروحة أو موضع الدراسة. 
من  أن  السٮ﮵اسات   ���� العاملٮ﮵ن  �﮳عض  �﮵رى  المشكلة،  حل  �﮴عڡ�د  مدى  و�﮳سٮ﮳ب  أحٮ﮵ا�﮲ا 
األڡ�ضل اال�﮳ڡ�اء عىل و﮳حود المشكلة �﮳دال من طرح حلها �﮳شكل ﮳حذري �﮳سب �﮲ڡ�ص الموارد 
للسٮ﮵اسات وهو  ٮ﮵ٮ﮵ر شامل  �﮴ع� المشكلة من ﮲حالل  ال﮲حٮ﮵ارات لحل  ڡ�عالٮ﮵ة  �﮲ڡ�ص  �﮳سٮ﮳ب  أو 
﮲حٮ﮵ار ﮲عٮ﮵ر مڡ�ٮ﮳ول عىل المدى الڡ�ر�﮵ب �﮳ل أ�﮵ضا المتوسط. هذا �﮳﮵حعل من وصف المشكلة 

أداة هامة لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م المشكلة �﮳حد ذا�﮴ها.

���� هذه المرحلة �﮵تعٮ﮵ن عىل الٮ﮳احث �﮴حد�﮵د ال﮲حٮ﮵ارات �﮳االستناد الى المٮ﮳ررات والح﮳حج من 
﮲حالل اعتماد �﮲﮲طرة �﮴حلٮ﮵لٮ﮵ة ڡ�و�﮵ة لل﮲حصا�ٔص الهٮ﮵كلٮ﮵ة والتن﮲طٮ﮵مٮ﮵ة للمؤسسة لتڡ�د�﮵م �﮳د�﮵ل 

أو ﮲حٮ﮵ار أڡ�ضل من السٮ﮵اسات السا�﮳ڡ�ة.

�﮵تم �﮴حد�﮵د ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسات من ﮲حالل:

ٮ﮵ٮ﮵ر المنشود من وراء إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات * إطار التحلٮ﮵ل لتحد�﮵د ما التع�

*ا﮲حتٮ﮵ار ال﮲حٮ﮵ارات أو الٮ﮳دا�ٔل

* �﮴طو�﮵ر األهداف والتد﮲حالت لكل ﮲حٮ﮵ار أو �﮳د�﮵ل سٮ﮵اسا�﮴��

  إطار التحليل لتطوير الغاية المنشودة الختيار البدائل

صلة  ٮ﮵ة حل المشكلة المڡ� كما ذكر�﮲ا سا�﮳ڡ�ا، ڡ�إن ورڡ�ة السٮ﮵اسات ه�� ح﮳حة لموڡ�ف �﮳شأن كٮ﮵ڡ�
�﮳عمل  الٮ﮳احث  �﮵ڡ�وم  سوف  التحلٮ﮵ل  إطار  ضمن  السا�﮳ڡ�ة.  المرحلة   ���� �﮴حد�﮵دها  �﮴م  اليت 
ا�﮵ة النها�ٔٮ﮵ة اليت ستڡ�ود الى ا﮲حتٮ﮵ار  ٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر الع� �﮴حلٮ﮵ل دڡ�ٮ﮵ق ل﮳حم�﮵ع الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات المتاحة �﮳ع�
ه��  السٮ﮵اسة  ورڡ�ة  معد  أو  الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدمها  اليت  التو﮳ح�﮵هٮ﮵ة  المٮ﮳ادئ  �﮴عتٮ﮳ر  الٮ﮳دا�ٔل. 

المو﮳حه ���� عملٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسات او الٮ﮳دا�ٔل لحل المشكلة موضع الدراسة.

�﮳ٮ﮵ن  �﮴ڡ�سٮ﮵م  أي  الدلٮ﮵ل  �﮵عرض  كما  العمل  �﮳تڡ�سٮ﮵م  �﮵ڡ�ومون  ال  السٮ﮵اسات  كتاب  �﮳عض  إن 
و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  عرض  �﮲﮵حتارون  وإ�﮲ما  العامة،  السٮ﮵اسة  و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  وصف 
، �﮳معىن أن �﮵ٮ﮳دأ إطار التحلٮ﮵ل ����  رع�� س الڡ�سم الڡ� السٮ﮵اسة العامة لڡ�ضٮ﮵ة معٮ﮵نة معا ���� �﮲ڡ�
ٮ﮵دا أل�﮲ها �﮴ساعد الڡ�ارئ عىل ڡ�هم أكثر  وڡ�ت مٮ﮳كر من إعداد الورڡ�ة، وڡ�د �﮵كون هذا النهج مڡ�

سهولة المواڡ�ف المٮ﮳ٮ﮵نة ���� وصف المشكلة. 

ٮ﮵د �﮳النسٮ﮳ة لك أن تن﮲طر ڡ�ٮ﮵ما  لذا عند �﮲﮴حطٮ﮵ط ورڡ�ة السٮ﮵اسة ال﮲حاصة �﮳ك، سٮ﮵كون من المڡ�
أ﮲حذا  المٮ﮳كر،  التحلٮ﮵ل  عىل  وڡ�درا�﮴ك  ومهارا�﮴ك  ﮲حٮ﮳را�﮴ك  مع  �﮵تالءم  النهج  هذا  اكن  إذا 

ٮ﮵ة لدى معد السٮ﮵اسة. �﮳االعتٮ﮳ار أن هذا النهج �﮵عتمد عىل مستوى عال من االحتراڡ�

أدوات  األڡ�ضل،  ال﮲حٮ﮵ار  و�﮴دعٮ﮵م  العامة  السٮ﮵اسات  ﮲حٮ﮵ارات  �﮴حلٮ﮵ل   ���� الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدم 
المؤسسات  سلوك  دراسة  وعىل  واالڡ�تصاد�﮵ة  اال﮳حتماعٮ﮵ة  العلوم  من  مأ﮲حوذة  وأسالٮ﮵ب 
والحكومات. األدوات واألسالٮ﮵ب تندرج �﮴حت ڡ�ئتٮ﮵ن: النوعٮ﮵ة والكمٮ﮵ة. األسالٮ﮵ب الكمٮ﮵ة 
النوعٮ﮵ة  األسالٮ﮵ب  االستڡ�صا�ٔٮ﮵ة.  والدراسات  التٮ﮳ا�﮵ن،  ٮ﮵ة،  الوصڡ� االحصاءات  �﮴شمل 
ومرا﮳حعة  السا�﮳ڡ�ة  الٮ﮳حوث  الٮ﮳ؤر�﮵ة،  والم﮳حموعات  والمڡ�ا�﮳الت  الحالة  دراسات  و�﮴شمل: 

الو�﮶ا�ٔق. 

عىل  المعتمدة  الڡ�ٮ﮵اسات  عىل  تنطوي  اليت  للدراسات  مال�ٔمة  أكثر  الكمٮ﮵ة  الدراسات 
الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  و﮳حمع  ٮ﮵رات  المتع� و�﮴ٮ﮳د�﮵ل  والتحكم  النمذ﮳حة  أ�﮵ضا  و�﮴شتمل   ، العلم�� المنهج 
ٮ﮵ة عمل  الت﮳حر�﮵ٮ﮳ٮ﮵ة. أما الدراسات النوعٮ﮵ة ڡ�ه�� أكثر مالءمة لإل﮳حا�﮳ة عىل األسئلة حول كٮ﮵ڡ�
ٮ﮵ة �﮴أ�﮶ٮ﮵رها عىل الناس �﮳هدف ڡ�هم المعا�﮲�� واأل�﮲ماط الاكمنة ���� العالڡ�ات. السٮ﮵اسات، وكٮ﮵ڡ�
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3.3.1

3.3.2

3.3 المرحلة الثالثة: تحديد الخيارات (أو البدائل) أهدافها وتدخالتها من خالل:

الخطوات اإلرشادية لتحديد الخيارات

إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات الدڡ�ٮ﮵ڡ�ة ذات المصداڡ�ٮ﮵ة العالٮ﮵ة �﮴عزز من مصداڡ�ٮ﮵ة ورڡ�ة السٮ﮵اسات و�﮴ز�﮵د من 
حٮ﮵ز  إلى  وإد﮲حالها  السٮ﮵اسا�﮴��  الڡ�رار  صناع  طرف  من  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� وإحداث  ڡ�ٮ﮳ولها  احتمالٮ﮵ة 

ٮ﮵ذ.  التنڡ�

�﮵تو﮳حب أن �﮴كون الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات موضوعٮ﮵ة وذات مصداڡ�ٮ﮵ة عالٮ﮵ة، �﮴عتمد عىل ﮳حودة الدراسات 
العلمٮ﮵ة المٮ﮳نٮ﮵ة عىل حڡ�ا�ٔق ولٮ﮵س عىل �﮴كهنات أو آراء ش﮲حصٮ﮵ة. 

والو�﮶ا�ٔق  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  ال﮳حماهٮ﮵ر  ڡ�ٮ﮳ل  من  االستطالع  �﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮳ٮ﮵ن  الصح�﮵ح  التوازن  �﮴حڡ�ٮ﮵ق 
رضٮ﮵ة أو الح﮳حة األساسٮ﮵ة اليت  الرسمٮ﮵ة وعدم اال�﮲حٮ﮵از إلى طرف ڡ�ڡ�ط من أ﮳حل ﮲حدمة الڡ�

ستڡ�دم ���� إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

﮳حهات  إلى  مصدرها  ا�﮲حٮ﮵از  وعدم  المست﮲حدمة  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  الدراسة  حدا�﮶ة  من  التحڡ�ق   
ڡ�ت﮲حسر  أ﮲حرى  ضد  معٮ﮵نة  ل﮳حهة  �﮳اال�﮲حٮ﮵از  وتتهم  اآل﮲حر�﮵ن  �﮶ڡ�ة  �﮲﮴حسر  ال  حىت  معٮ﮵نة، 

مصداڡ�ٮ﮵تك.



البحث  التي تساعد في تعميق عملية  األسئلة  1.قائمة من 
والتحليل: 

- وصف المشكلة؟

- ما هو مدى ﮲حطورة المشكلة؟

- ما ه�� النتا�ٔج اليت �﮵مكن التنٮ﮳ؤ �﮳ها إذا لم �﮵تم ڡ�عل أي يشء لحل المشكلة؟

- ما ه�� العوامل األساسٮ﮵ة اليت سٮ﮳ٮ﮳ت المشكلة؟

- ما هو رد السٮ﮵اسة الحالٮ﮵ة عىل هذه المشكلة؟ ولماذا هو ﮲عٮ﮵ر �﮲ا﮳حح؟

- ما ه�� الحلول اليت ﮳حر�﮳ت سا�﮳ڡ�ا؟ وما ه�� النتا�ٔج؟

���� أماكن أ﮲حرى لحل المشكلة؟ وما  ما ه�� الوسا�ٔل الٮ﮳د�﮵لة اليت �﮴م �﮳﮴حر�﮵�﮳ها   -

ه�� النتا�ٔج؟

س المشكلة؟ ادة من اآل﮲حر�﮵ن الذ�﮵ن عال﮳حوا �﮲ڡ� - ما ه�� الدروس المستڡ�

- �﮳عد ڡ�هم الٮ﮳ٮ﮵ئة الحالٮ﮵ة أ�﮵ن �﮲حن؟ من ﮲حالل ڡ�هم الٮ﮳ٮ﮵ئة المؤسسا�﮴ٮ﮵ة من حٮ﮵ث: 

الدراسة. عند  السٮ﮵اسة موضع  �﮳م﮳حال  الحالٮ﮵ة  ا�﮵ات واالسترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  الع� �﮴حلٮ﮵ل 

و﮳حود أكثر من ﮲عا�﮵ة استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ة واحدة، ڡ�د �﮴كون هنالك الحا﮳حة من أ﮳حل إ﮳حراء 

ا�﮵ات. ٮ﮵ما �﮳ٮ﮵ن الع� اضلة و�﮴ٮ﮳د�﮵ل ڡ� مڡ�

، السٮ﮵ايس، اال﮳حتماع�� واالڡ�تصادي للمشكلة؟ - ما هو السٮ﮵اق التار�﮲﮵ح��

�﮴ستهدڡ�ه  الذي  الم﮳حال  �﮴حكم  اليت  الحالٮ﮵ة  والتشر�﮵عات  الڡ�وا�﮲ٮ﮵ن  ه��  ما   -

�﮳ڡ�وا�﮲ٮ﮵ن وسٮ﮵اسات ا�﮴حاد�﮵ة أم دولٮ﮵ة أم ﮲حاصة؟  السٮ﮵اسة؟ هل الڡ�ضٮ﮵ة محددة 

هل من الوا﮳حب ا﮳حراء اڡ�تراح لتحسٮ﮵ن و�﮴عد�﮵ل �﮳عض الڡ�وا�﮲ٮ﮵ن إن أمكن؟ 

�� التشاور مع راع�� المشروع أو  الڡ�ٮ﮵ود المر�﮴ٮ﮳طة �﮳المٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ة والتحد�﮵ات: �﮵نٮ﮳ع�  -

ضمن  ست﮲طل  ال﮳حد�﮵دة  السٮ﮵اسة  اك�﮲ت  إذا  ٮ﮵ما  ڡ� والسٮ﮵اسات،  الڡ�رار  صناع 

اق المز�﮵د؟ أو  االماك�﮲ٮ﮵ات والمٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ات ال﮳حد�﮵دة؟ أو ما إذا اك�﮲ت هناك آڡ�اق إل�﮲ڡ�

الٮ﮳حث عن طرق ﮳حد�﮵دة لتعز�﮵ز المٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ة؟

-  إلى أ�﮵ن �﮲ر�﮵د أن �﮲صل ���� هذا الحڡ�ل من السٮ﮵اسة؟ إن و﮳حود دلٮ﮵ل �﮵لعب دور 

محور�﮵ا ���� وضع السٮ﮵اسات مهم ﮳حدا، أل�﮲ه �﮵ساعد ���� �﮴كو�﮵ن ڡ�هم واڡ�ع�� حول 

التأكد من  الممكنة مع  الحلول  و�﮵ڡ�دم م﮳حموعة من  تناولها،  �﮵تم  اليت  الڡ�ضا�﮵ا 

الحلول اليت �﮵مكن أن تن﮳حح عىل أرض الواڡ�ع.

أسئلة استكمالية تساعد على تحليل الجمهور 

وما  األهداف،  �﮴حڡ�ٮ﮵ق  من  �﮴منع  معٮ﮵نة  مشاكل  هنالك  أن  ال﮳حمهور  �﮵علم  هل   -

�﮳السٮ﮵اسات  عالڡ�ة  لها  هل  األسٮ﮳اب؟  �﮵عزي  ماذا  إلى  �﮳المسألة؟  إلمامه  مدى 

ٮ﮵ذ�﮵ة؟ العامة أم �﮳اإل﮳حراءات أم األهداف أم األدوات أم ال﮲حطط التنڡ�

ٮ﮵ٮ﮵ر؟  - هل لل﮳حمهور مصالح ���� حل المشكلة وإحداث التع�

 - ما ه�� احتٮ﮵ا﮳حات ال﮳حمهور واهتماما�﮴ه؟

مع  ور�﮳طها  والحڡ�ا�ٔق  �﮳الح﮳حج  ال﮳حمهور  احتٮ﮵ا﮳حات  م﮲حاطٮ﮳ة  �﮵مكن  كٮ﮵ف   -

السٮ﮵اسات العامة وصناع الڡ�رار؟

و�﮳ٮ﮵ن  ال﮳حمهور  �﮳ٮ﮵ن  سواء  المصالح  والتڡ�اء  المتضادة  المصالح   ���� الٮ﮳حث   -  

صناع الڡ�رارات والسٮ﮵اسات، ڡ�كر ���� االحتماالت المو﮳حودة لتسو�﮵ة األمر �﮳شكل 

�﮲﮵حدم حل المشكلة ولٮ﮵س ڡ�ڡ�ط �﮳شكل �﮲ڡ�د السٮ﮵اسات العامة من أ﮳حل النڡ�د ڡ�ڡ�ط 

للهٮ﮵كل  العام  الصالح  االعتٮ﮳ار  �﮳عٮ﮵ن  �﮴أ﮲حذ  �﮳طر�﮵ڡ�ة  المشكلة  حل  ﮲حالل  من  �﮳ل 

المؤسسا�﮴�� ككل.

هم رأي ال﮳حمهور �﮳حٮ﮵ث �﮵ص�﮳ح ﮳حمهورك أكثر �﮴ڡ�ٮ﮳ال للح﮳حج  ا- لٮ﮳حث عن طر�﮵ڡ�ة لڡ�

���� است﮲حالص أسٮ﮳اب المشكلة من أذها�﮲هم؟ محاولة استٮ﮵عاب  اليت ستسوڡ�ها 

هذه   ���� الٮ﮳حث  �﮳اإلماكن  كٮ﮵ف  للح﮳حج،  وسٮ﮵اڡ�تهم  للمشكلة  �﮴حلٮ﮵لهم  طرق 

العوامل ووضعها ضمن سٮ﮵اق ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

2. بناء قاعدة األدلة 

�﮳﮴حم�﮵ع األدلة واال�﮶ٮ﮳ا�﮴ات اليت �﮴ؤكد عىل أهمٮ﮵ة الڡ�ضٮ﮵ة موضع الدراسة و�﮳﮴حٮ﮵ب 
عىل األسئلة أعاله. إن و﮳حود ادلة وا�﮶ٮ﮳ا�﮴ات �﮵لعب دورا مهما ���� وضع السٮ﮵اسات، 
و�﮵ڡ�دم  تناولها،  �﮵تم  اليت  الڡ�ضا�﮵ا  حول  واڡ�ع��  ڡ�هم  �﮴كو�﮵ن   ���� �﮵ساعد  أل�﮲ه 
م﮳حموعة من الحلول الممكنة مع التأكد من الحلول اليت �﮵مكن ان تن﮳حح عىل 

أرض الواڡ�ع.

أسئلة ارشادية:

مٮ﮳ين  الدلٮ﮵ل  السٮ﮵اسات سٮ﮵كون  لمع﮲طم  �﮳النسٮ﮳ة  �﮲ٮ﮳حث؟   اليت  األدلة  ما ه��   -

استنٮ﮳اطه عىل: 
ورؤ�﮵ة  ڡ�هم   ���� التحلٮ﮵لٮ﮵ة وسٮ﮵سهم  لل﮳حهود  ال﮳حوهر  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات: سٮ﮵شكل  �﮴حلٮ﮵ل   -

ٮ﮵دة ���� مشروع وضع السٮ﮵اسة.  معمڡ�ة. إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات ال﮲حام لٮ﮵ست �﮳الضرورة مڡ�
هم الڡ�ضٮ﮵ة اليت �﮵تم التعامل معها. ڡ�األهم من ذلك هو �﮴حلٮ﮵ل الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات لڡ�

- �﮴حلٮ﮵ل المواڡ�ف العامة والسلوك والتوڡ�عات.
- �﮴حد�﮵د أڡ�ضل األمثلة للممارسات الدولٮ﮵ة لتشكٮ﮵ل �﮲موذج �﮵مكن االحتذاء �﮳ه.

- �﮴طو�﮵ر ڡ�رضٮ﮵ات �﮴راع�� اال�﮳﮴حاهات والعالڡ�ات السٮ﮳ٮ﮳ٮ﮵ة. 
ر الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات. رضٮ﮵ات �﮲﮲طر�﮵ا عىل أساس �﮴وڡ� - ا﮲حتٮ﮳ار الڡ�

3.استكمال التحليل من خالل:

المد�﮲��  الم﮳حتمع  إ�﮲شاء روا�﮳ط مع ا﮲حصا�ٔٮ﮵ٮ﮵ن حكومٮ﮵ٮ﮵ن/ أاكد�﮵مٮ﮵ٮ﮵ن/ ممثيل   -  

لتحد�﮵د أ�﮲ماط الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات والموارد المتوڡ�رة.

ٮ﮵رات ومعرڡ�ة  �﮳ٮ﮵ن المتع� هم العالڡ�ات  النماذج لڡ� ة من  أ�﮲ماط م﮲حتلڡ� است﮲حدام   -

األسٮ﮳اب.

- �﮵مكن �﮴حڡ�ٮ﮵ق المز�﮵د من التحلٮ﮵ل من ﮲حالل المڡ�ار�﮲ات الدولٮ﮵ة.

عن  �﮵ن﮳حم  أن  �﮵مكن  الذي  والضرر  وا�ٔد  الڡ� �﮴وض�﮵ح  ﮲حالل  من  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮴حلٮ﮵ل   -

استمرار السٮ﮵اسات الحالٮ﮵ة.

- أن �﮴شتمل ڡ�اعدة األدلة اليت �﮵تم �﮴طو�﮵ر السٮ﮵اسات ال﮳حد�﮵دة عىل أساسها عىل 

تتوڡ�ف  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  وكمٮ﮵ة  �﮲وعٮ﮵ة  أن  كما  والمستڡ�ٮ﮳ل.  الحاضر  احتٮ﮵ا﮳حات  طٮ﮵ة  �﮴ع�

ٮ﮵ذه �﮳عد المواڡ�ڡ�ة علٮ﮵ه. عىل �﮲وع مشروع السٮ﮵اسة الذي �﮵تم �﮴صمٮ﮵مه وتنڡ�

معرڡ�ة  المهم  من  المشكلة  �﮴حد�﮵د  �﮳عد  ال﮳حمهور:  واحتٮ﮵ا﮳حات  مواڡ�ف  �﮴حلٮ﮵ل   -

ئة.  ﮳حمهور المشكلة من ﮲حالل دراستهم عن ڡ�رب لمعرڡ�ة عدة أمور عن هذه الڡ�

لل﮳حمهور  إ�﮳﮵حاد حلول عملٮ﮵ة واڡ�عٮ﮵ة  ���� إماك�﮲ٮ﮵ة  التحلٮ﮵ل �﮵ساعد الحڡ�ا  إن هذا 

و�﮳التال��  المتوڡ�رة  الڡ�درات  من  ادة  استڡ� وأكٮ﮳ر  ٮ﮵ٮ﮵ر  للتع� ممكنة  مڡ�اومة  �﮳أڡ�ل 

ٮ﮵ٮ﮵ر، وڡ�ٮ﮳ل ذلك إڡ�ناع صناع السٮ﮵اسات �﮳ڡ�وة منطق  عالٮ﮵ة إل�﮳﮲حاز التع� السرعة والڡ�

ڡ�ٮ﮳لهم إلحداث  و�﮴طو�﮵رها من  �﮴ٮ﮳ن�﮵ها  احتمالٮ﮵ة  ز�﮵ادة  و�﮳التال��  السٮ﮵اسٮ﮵ة  الورڡ�ة 

ٮ﮵ٮ﮵ر ���� السٮ﮵اسات العامة.  التع�

  إطار التحليل لتطوير الغاية المنشودة الختيار البدائل

صلة  ٮ﮵ة حل المشكلة المڡ� كما ذكر�﮲ا سا�﮳ڡ�ا، ڡ�إن ورڡ�ة السٮ﮵اسات ه�� ح﮳حة لموڡ�ف �﮳شأن كٮ﮵ڡ�
�﮳عمل  الٮ﮳احث  �﮵ڡ�وم  سوف  التحلٮ﮵ل  إطار  ضمن  السا�﮳ڡ�ة.  المرحلة   ���� �﮴حد�﮵دها  �﮴م  اليت 
ا�﮵ة النها�ٔٮ﮵ة اليت ستڡ�ود الى ا﮲حتٮ﮵ار  ٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر الع� �﮴حلٮ﮵ل دڡ�ٮ﮵ق ل﮳حم�﮵ع الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات المتاحة �﮳ع�
ه��  السٮ﮵اسة  ورڡ�ة  معد  أو  الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدمها  اليت  التو﮳ح�﮵هٮ﮵ة  المٮ﮳ادئ  �﮴عتٮ﮳ر  الٮ﮳دا�ٔل. 

المو﮳حه ���� عملٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسات او الٮ﮳دا�ٔل لحل المشكلة موضع الدراسة.

�﮳ٮ﮵ن  �﮴ڡ�سٮ﮵م  أي  الدلٮ﮵ل  �﮵عرض  كما  العمل  �﮳تڡ�سٮ﮵م  �﮵ڡ�ومون  ال  السٮ﮵اسات  كتاب  �﮳عض  إن 
و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  عرض  �﮲﮵حتارون  وإ�﮲ما  العامة،  السٮ﮵اسة  و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  وصف 
، �﮳معىن أن �﮵ٮ﮳دأ إطار التحلٮ﮵ل ����  رع�� س الڡ�سم الڡ� السٮ﮵اسة العامة لڡ�ضٮ﮵ة معٮ﮵نة معا ���� �﮲ڡ�
ٮ﮵دا أل�﮲ها �﮴ساعد الڡ�ارئ عىل ڡ�هم أكثر  وڡ�ت مٮ﮳كر من إعداد الورڡ�ة، وڡ�د �﮵كون هذا النهج مڡ�

سهولة المواڡ�ف المٮ﮳ٮ﮵نة ���� وصف المشكلة. 

ٮ﮵د �﮳النسٮ﮳ة لك أن تن﮲طر ڡ�ٮ﮵ما  لذا عند �﮲﮴حطٮ﮵ط ورڡ�ة السٮ﮵اسة ال﮲حاصة �﮳ك، سٮ﮵كون من المڡ�
أ﮲حذا  المٮ﮳كر،  التحلٮ﮵ل  عىل  وڡ�درا�﮴ك  ومهارا�﮴ك  ﮲حٮ﮳را�﮴ك  مع  �﮵تالءم  النهج  هذا  اكن  إذا 

ٮ﮵ة لدى معد السٮ﮵اسة. �﮳االعتٮ﮳ار أن هذا النهج �﮵عتمد عىل مستوى عال من االحتراڡ�

أدوات  األڡ�ضل،  ال﮲حٮ﮵ار  و�﮴دعٮ﮵م  العامة  السٮ﮵اسات  ﮲حٮ﮵ارات  �﮴حلٮ﮵ل   ���� الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدم 
المؤسسات  سلوك  دراسة  وعىل  واالڡ�تصاد�﮵ة  اال﮳حتماعٮ﮵ة  العلوم  من  مأ﮲حوذة  وأسالٮ﮵ب 
والحكومات. األدوات واألسالٮ﮵ب تندرج �﮴حت ڡ�ئتٮ﮵ن: النوعٮ﮵ة والكمٮ﮵ة. األسالٮ﮵ب الكمٮ﮵ة 
النوعٮ﮵ة  األسالٮ﮵ب  االستڡ�صا�ٔٮ﮵ة.  والدراسات  التٮ﮳ا�﮵ن،  ٮ﮵ة،  الوصڡ� االحصاءات  �﮴شمل 
ومرا﮳حعة  السا�﮳ڡ�ة  الٮ﮳حوث  الٮ﮳ؤر�﮵ة،  والم﮳حموعات  والمڡ�ا�﮳الت  الحالة  دراسات  و�﮴شمل: 

الو�﮶ا�ٔق. 

عىل  المعتمدة  الڡ�ٮ﮵اسات  عىل  تنطوي  اليت  للدراسات  مال�ٔمة  أكثر  الكمٮ﮵ة  الدراسات 
الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  و﮳حمع  ٮ﮵رات  المتع� و�﮴ٮ﮳د�﮵ل  والتحكم  النمذ﮳حة  أ�﮵ضا  و�﮴شتمل   ، العلم�� المنهج 
ٮ﮵ة عمل  الت﮳حر�﮵ٮ﮳ٮ﮵ة. أما الدراسات النوعٮ﮵ة ڡ�ه�� أكثر مالءمة لإل﮳حا�﮳ة عىل األسئلة حول كٮ﮵ڡ�
ٮ﮵ة �﮴أ�﮶ٮ﮵رها عىل الناس �﮳هدف ڡ�هم المعا�﮲�� واأل�﮲ماط الاكمنة ���� العالڡ�ات. السٮ﮵اسات، وكٮ﮵ڡ�

إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات الدڡ�ٮ﮵ڡ�ة ذات المصداڡ�ٮ﮵ة العالٮ﮵ة �﮴عزز من مصداڡ�ٮ﮵ة ورڡ�ة السٮ﮵اسات و�﮴ز�﮵د من 
حٮ﮵ز  إلى  وإد﮲حالها  السٮ﮵اسا�﮴��  الڡ�رار  صناع  طرف  من  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� وإحداث  ڡ�ٮ﮳ولها  احتمالٮ﮵ة 

ٮ﮵ذ.  التنڡ�

�﮵تو﮳حب أن �﮴كون الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات موضوعٮ﮵ة وذات مصداڡ�ٮ﮵ة عالٮ﮵ة، �﮴عتمد عىل ﮳حودة الدراسات 
العلمٮ﮵ة المٮ﮳نٮ﮵ة عىل حڡ�ا�ٔق ولٮ﮵س عىل �﮴كهنات أو آراء ش﮲حصٮ﮵ة. 

والو�﮶ا�ٔق  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  ال﮳حماهٮ﮵ر  ڡ�ٮ﮳ل  من  االستطالع  �﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮳ٮ﮵ن  الصح�﮵ح  التوازن  �﮴حڡ�ٮ﮵ق 
رضٮ﮵ة أو الح﮳حة األساسٮ﮵ة اليت  الرسمٮ﮵ة وعدم اال�﮲حٮ﮵از إلى طرف ڡ�ڡ�ط من أ﮳حل ﮲حدمة الڡ�

ستڡ�دم ���� إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

﮳حهات  إلى  مصدرها  ا�﮲حٮ﮵از  وعدم  المست﮲حدمة  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  الدراسة  حدا�﮶ة  من  التحڡ�ق   
ڡ�ت﮲حسر  أ﮲حرى  ضد  معٮ﮵نة  ل﮳حهة  �﮳اال�﮲حٮ﮵از  وتتهم  اآل﮲حر�﮵ن  �﮶ڡ�ة  �﮲﮴حسر  ال  حىت  معٮ﮵نة، 

مصداڡ�ٮ﮵تك.

تطوير الخيارات والبدائل

-ما هو األساس النظري لموقفك المعلن (نظرية التغيير التي تتبناها)؟

-  ما هي المبادئ والقيم والمثل العليا التي ستستخدمها كمرشد في بناء 

تحديد البدائل أو الخيارات؟

-  كيف تنطبق هذه المبادئ على المشكلة التي حددت في المراحل 

السابقة؟

- ما هي األسباب األخرى الختيار موقفك المعلن؟

- إلى أين أنت ذاهب في خياراتك؟

- بناء على إطارك التحليلي المبني على الحجج والبراهين، ما هي برأيك 

الخيارات المطروحة لحل المشكلة التي تركز عليها في ورقتك؟ 

أسئلة مساعدة لتطوير الخيارات أو البدائل:

*بناء على إجاباتك 
السابقة قم بصياغة 

2 إلى 3 خيارات 

�﮳عد التوصل الى ال﮲حٮ﮵ارات �﮳ناء عىل الٮ﮳راهٮ﮵ن واألدلة المو﮳حودة لدى الٮ﮳احث،   -

اال﮳حرا�ٔٮ﮵ة  األهداف  االسترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ة،  األهداف  �﮳تحد�﮵د  الڡ�ٮ﮵ام  علٮ﮵ه  �﮵تو﮳حب 

اهٮ﮵م: ٮ﮵ما �﮵يل �﮲وضح ما المڡ�صود �﮳هذه المڡ� والتد﮲حالت الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة. ڡ�

  

- األهداف االستراتيجية: ه�� النتا�ٔج اليت �﮵ر﮲عب معدوا السٮ﮵اسات �﮴حڡ�ٮ﮵ڡ�ها �﮳عد 

ٮ﮵ذ م﮳حموعة من األهداف اال﮳حرا�ٔٮ﮵ة و�﮳عد ڡ�ترة متوسطة من الزمن ال �﮴ڡ�ل عن  تنڡ�

�﮶الث سنوات.

�﮳عد  �﮴حڡ�ٮ﮵ڡ�ها  السٮ﮵اسات  معدوا  �﮵ر﮲عب  اليت  النتٮ﮳﮵حة  ه��  االجرائية:  األهداف   -

ٮ﮵ذ م﮳حموعة من األ�﮲شطة و�﮳عد ڡ�ترة ڡ�صٮ﮵رة من الزمن ال تت﮳حاوز العام تنڡ�

- التدخالت: ه�� المكون الر�ٔٮ﮵يس أو المركب الر�ٔٮ﮵يس الذي سٮ﮵سهم ���� �﮴حڡ�ٮ﮵ق 

األهداف، و�﮵ندرج �﮴حتها م﮳حموعة من األ�﮲شطة

�﮳عد �﮴حلٮ﮵ل اإلطار وا﮲حتٮ﮵ار الٮ﮳دا�ٔل لمشكلة ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

- ڡ�م �﮳صٮ﮵ا﮲عة األهداف �﮳عٮ﮵دة المدى وڡ�صٮ﮵رة المدى لل﮲حٮ﮵ار األول والثا�﮲�� والثالث 

(حسب ال﮲حٮ﮵ارات اليت ڡ�مت �﮳تحد�﮵دها سا�﮳ڡ�ا)

- ڡ�م �﮳صٮ﮵ا﮲عة التد﮲حالت اليت �﮴سهم ���� �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف 

- ڡ�م �﮳تطو�﮵ر معا�﮵ٮ﮵ر التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م لل﮲حٮ﮵ار و�﮴د﮲حال�﮴ه

- ڡ�م �﮳تطٮ﮳ٮ﮵ق المعا�﮵ٮ﮵ر واحتساب النتا�ٔج ال﮲حتٮ﮵ار الٮ﮳د�﮵ل األول والثا�﮲�� والثالث 

من  �﮴مكنك  اليت  المٮ﮳ررات  أو  الح﮳حج  كلمة  كثٮ﮵را  وردت  والمبررات:  الحجج   -

اهٮ﮵م: ٮ﮵ما �﮵يل �﮴وض�﮵ح لهذه المڡ� التوصل الى ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسات العامة، وڡ�

أو  اعتماد سٮ﮵اسة معٮ﮵نة  إلى  �﮵دعو  �﮳ٮ﮵ان  أسايس:  �﮳شكل  السياساتية ه��  الحجة 

�﮵ٮ﮳رر ڡ�رارا �﮳اعتماد سٮ﮵اسة ما، �﮴عط�� الح﮳حج ال﮳حٮ﮵دة شرحا واضحا للعمل أو اال﮳حراء 

�﮴مثل األداة  السٮ﮵اسا�﮴ٮ﮵ة  الح﮳حج  عال.  الڡ� المنط����  كٮ﮵ر  التڡ� �﮳ناء عىل  �﮳ه  الموىص 

األولى لصنع الڡ�رار ودعوة إلى العمل مع ال﮳حمهور المستهدف وتنشٮ﮵طه ���� حل 

المشاكل. �﮴عتمد الح﮳حج السٮ﮵اسا�﮴ٮ﮵ة عىل ما �﮵يل: 

كري والڡ�اعدة االستنتا﮳حٮ﮵ة لهكذا ح﮳حة. 1. ڡ�وة المنطق الڡ�

ٮ﮵ر المت﮲حصصٮ﮵ن ���� الشأن  2. الٮ﮳ساطة والوضوح ���� الصٮ﮵ا﮲عة واماك�﮲ٮ﮵ة شرحها لع�

�﮳شكل سر�﮵ع وواضح �﮳دون سوء ڡ�هم أو سوء �﮴أو�﮵ل أو ازدوا﮳حٮ﮵ة اإلدراك.

3. ﮲حدمتها للرؤ�﮵ة المؤسسا�﮴ٮ﮵ة واألهداف المتوسطة والطو�﮵لة األمد.

�﮴ز�﮵د  األطراف،  ل﮳حم�﮵ع  عادلة  ڡ�ه��  واالڡ�تصاد�﮵ة:  األ﮲حالڡ�ٮ﮵ة  وڡ�عالٮ﮵تها  اء�﮴ها  كڡ�  .4

�﮲﮴حدم  اليت  والٮ﮳ٮ﮵ئة  الٮ﮳شري  والاكدر  للمؤسسة  ال﮲حسا�ٔر  و�﮴ڡ�لل من  الماكسب  من 

ڡ��﮵ها.

الحڡ�ا�ٔق  ڡ�ڡ�ط  ولٮ﮵س  لل﮲حٮ﮳رات  ومرا﮳حعتها  المستڡ�ٮ﮳يل  التنٮ﮳ؤ  عىل  الڡ�درة   .5

العلمٮ﮵ة.

و�﮴طو�﮵عها  �﮴طو�﮵رها  وإماك�﮲ٮ﮵ة  ومرونتها  والشروط  لل﮲طروف  و�﮴ڡ�ٮ﮳لها  واڡ�عٮ﮵تها   .6

. ها الڡ�ٮ﮵م�� ر�﮵ع� �﮳دون �﮴ڡ�

���� اعتٮ﮳ارك  ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسة، ضع  ���� عنصر  ڡ�عالة  إ�﮲شاء ح﮳حة   ���� لمساعد�﮴ك 

األسئلة التالٮ﮵ة:

-  هل هناك روا�﮳ط واضحة �﮳ٮ﮵ن وصف المشكلة وعناصر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسة؟

رعٮ﮵ة لعنصر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسة؟ - هل ر�﮳طت �﮳شكل ڡ�عال ﮳حم�﮵ع األڡ�سام الڡ�

- هل الروا�﮳ط واضحة أ�﮵ضا دا﮲حل كل ڡ�سم ڡ�رع�� من عنصر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسة؟ 

ڡ�ڡ�رة   ���� �﮳ك  ال﮲حاصة  الوسٮ﮵طة  من  منطڡ�ٮ﮵ة  وحدة  كل  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�مت  هل    -

صلة؟ منڡ�

ڡ�را�﮴ك �﮳شكل متسق؟   هل �﮴م �﮴طو�﮵ر ڡ�

أنواع الحجج: 

أو ش﮲حص  �﮴وصٮ﮵ات من مؤسسة  �﮴ستند عىل  اليت  الح﮳حة  ه��  ال﮳حازمة:  الح﮳حة   -

مشهود له �﮲﮳حٮ﮳ر�﮴ه وعلمه الضل�﮵ع ���� المسألة، كأن �﮴ستشهد �﮳مشورة أحد ال﮲حٮ﮳راء 

كمٮ﮳رر ال�﮴ٮ﮳اع سٮ﮵اسة معٮ﮵نة.

ٮ﮵ر األساس المنط����  - الح﮳حة التڡ�نٮ﮵ة: �﮴ست﮲حدم الڡ�واعد أو النماذج الر�﮵اضٮ﮵ة لتوڡ�

وا�ٔد لمڡ�ار�﮲ة ال﮲حٮ﮵ارات المتعلڡ�ة  لعملٮ﮵ة صنع الڡ�رار من ﮲حالل �﮴حلٮ﮵ل التاكلٮ﮵ف والڡ�

�﮳السٮ﮵اسات، و�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى صواب ا﮲حتٮ﮵ار الٮ﮳د�﮵ل.

�﮳ٮ﮵ن  واال﮲حتالف  التشا�﮳ه  أو﮳حه  �﮴حد�﮵د  ﮲حالل  من  المڡ�ار�﮲ة  عىل  الڡ�ا�ٔمة  الح﮳حج   -

اثنٮ﮵ن أو أكثر من ڡ�ضا�﮵ا السٮ﮵اسة العامة و�﮳عٮ﮳ارة أ﮲حرى، �﮵مكنك ان �﮴ويص �﮳تكرار 

�﮴طٮ﮳ٮ﮵ق سٮ﮵اسة معٮ﮵نة إذا أ�﮶ٮ﮳تت هذه السٮ﮵اسة ڡ�عالٮ﮵تها ���� الحاالت السا�﮳ڡ�ة.

األ﮲حالڡ�ٮ﮵ة  لأل�﮳عاد  المٮ﮳د�ٔٮ﮵ة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  عملٮ﮵ات  عىل  �﮴ستند  الڡ�ٮ﮵مٮ﮵ة  الح﮳حج   -

للسٮ﮵اسة. و�﮴شمل هذه الڡ�ٮ﮵م المساواة واال�﮲صاف والعدالة اال﮳حتماعٮ﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق 

وق  �﮳الحڡ� �﮵تعلق  ٮ﮵ما  ڡ� الذا�﮴��  واالستڡ�الل  والحر�﮵ة  اءة  والكڡ� اال�﮲سان  كرامة 

السٮ﮵اسة واالڡ�تصاد�﮵ة. عند إعداد ح﮳حة من النوع الڡ�ٮ﮵م�� من المهم مالح﮲طة أ�﮲ه 

ڡ�ٮ﮵ما  �﮴همش  ڡ�ه��  الڡ�ٮ﮵م،  �﮳ٮ﮳عض  التمسك  ما عىل  �﮴ساعد سٮ﮵اسة  أن  �﮵مكن  �﮳ٮ﮵نما 

ٮ﮵ما �﮳ٮ﮵نها عند  ٮ﮵د �﮴ر�﮴ٮ﮵ب أولو�﮵ات الڡ�ٮ﮵م ومعال﮳حة التناڡ�ضات ڡ� أ﮲حرى. لدى من المڡ�

عرض ح﮳حتك.

�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الٮ﮳د�﮵ل أو ال﮲حٮ﮵ار وأهداڡ�ه و�﮴د﮲حال�﮴ه ڡ�ٮ﮳ل رڡ�عه لصناع الڡ�رار   �� �﮵نٮ﮳ع�
وأهداڡ�ه  ال﮲حٮ﮵ار  �﮴عد�﮵ل  من  �﮴مكننا  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  نتا�ٔج  إن  علٮ﮵ه.  للمواڡ�ڡ�ة 
وذات  والواڡ�عٮ﮵ة  عالة  والڡ� أ  االكڡ� والتد﮲حالت  الحلول  واڡ�تراح  و�﮴د﮲حال�﮴ه 

السمات األكثر �﮳﮴حاه معٮ﮵ار االستمرار�﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق األ�﮶ر.
مر�﮴ٮ﮳طة  متا�﮳عة  ﮲حطة  �﮳تطو�﮵ر  �﮲ڡ�وم  العامة:  للسٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  التنڡ� أثناء 
�﮳مؤشرات معٮ﮵نة موضوعة عىل مستوى م﮲حر﮳حات السٮ﮵اسة. ا�﮲﮲طر الملحق 

رڡ�م 8  
ٮ﮵ذ (�﮲موذج رڡ�م  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م األ�﮶ر النها�ٔ�� للسٮ﮵اسة العامة �﮳عد انتهاء ڡ�ترة التنڡ�
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  معا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  ﮲حالل  من  النها�ٔ��  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮵ست﮲حدم   :(9
اءة وڡ�اعلٮ﮵ة واماك�﮲ٮ﮵ة االستمرار  المست﮲حدمة دولٮ﮵ا لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى مالءمة وكڡ�
ها أو التوسع ڡ��﮵ها أو ا�﮲كماشها. �﮵ركز التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ��  ���� السٮ﮵اسة أو �﮴وڡ�ڡ�

عىل ما �﮵يل:
�﮳م﮳حتمع  ال﮲حاص  �﮳الواڡ�ع  وار�﮴ٮ﮳اطها  والتد﮲حالت  األهداف  مالءمة  مدى 

السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟
هل �﮴م �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والنتا�ٔج المتوڡ�عة من   السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟

السٮ﮵اسة  من  المستهدڡ�ة  للم﮳حموعات  حدث  الذي  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� هو  ما 
المڡ�ترحة؟

أ﮳حهزة  أم  ڡ�ا�ٔمة  أ﮳حهزة  ڡ�ٮ﮳ل  ذت من  �﮲ڡ� السٮ﮵اسة، هل  ٮ﮵ذ  تنڡ� ما ه�� طرق 
﮳حد�﮵دة؟

ا�﮵تها ومدى �﮴واڡ�رها؟ ما ه�� الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة من حٮ﮵ث: مدى كڡ�

- ما هو �﮲﮲طام الضٮ﮳ط والسٮ﮵طرة عىل العمل؟ 

- كٮ﮵ف سٮ﮵ستمر العمل �﮳هذه السٮ﮵اسة؟ ما ه�� عناصر االستمرار�﮵ة؟

من  المنشود  األ�﮶ر  ستحڡ�ق  ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮴م  إذا  والتد﮲حالت  األهداف  هل   -

صٮ﮵ا﮲عتها؟

نماذج تقييم السياسة العامة 

لمز�﮵د من الوع�� وااللمام �﮳نماذج التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م، ار�﮴أ�﮵نا ان �﮲درج ���� هذا الدلٮ﮵ل 
أثناء  السٮ﮵اسات  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� دولٮ﮵ا  المست﮲حدمة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮲ماذج  �﮲عرض  أن 

ٮ﮵ذ و���� ڡ�ترة التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ�� للسٮ﮵اسات. مرحلة التنڡ�

1 -نموذج سوشمان: 

أ�﮵ة سٮ﮵اسة من ﮲حالل المعا�﮵ٮ﮵ر ال﮲حمسة  �﮵ستند هذا النموذج �﮳الحكم عىل 
التالٮ﮵ة:

ڡ��﮵ها  (�﮳ما  المٮ﮳رم﮳حة  المد﮲حالت  و�﮲وعٮ﮵ة  كمٮ﮵ة  عىل  �﮵ركز  الٮ﮳ر�﮲امج:  ﮳حهد   -

ق  تنڡ� ٮ﮵ن والمال والموارد األ﮲حرى) اليت  العمالء والمو﮲طڡ� المعلومات عن 
���� الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ٮ﮵رات ����  - األداء: �﮵نصب عىل الم﮲حر﮳حات المٮ﮳رم﮳حة اليت �﮴وضح أ�﮲ماط التع�
الٮ﮳ٮ﮵ئة، و�﮵كون له أ�﮶ر

ا�﮵ة: �﮴ركز عىل عالڡ�ة ﮳حهد الٮ﮳ر�﮲امج وأدا�ٔه �﮳مستوى الحا﮳حة للٮ﮳ر�﮲امج  - الكڡ�
���� الم﮳حتمع،  

للٮ﮳ر�﮲امج  المعرضٮ﮵ن  االش﮲حاص  عدد   × الٮ﮳ر�﮲امج  ڡ�اعلٮ﮵ة  معدل   = وه�� 
(وصل إل�﮵هم) عدد األش﮲حاص المحتا﮳حٮ﮵ن إلى الٮ﮳ر�﮲امج (لم �﮵صل إل�﮵هم)

ا�﮵ة و�﮴ڡ�اس من ﮲حالل  اءة: �﮴شٮ﮵ر إلى العالڡ�ة �﮳ٮ﮵ن ال﮳حهد واألداء والكڡ� - الكڡ�

ا�﮵ة  وكڡ� أداء  �﮴ع﮲طٮ﮵م  الوڡ�ت  س  �﮲ڡ� و����  ال﮳حهد  �﮴ڡ�لٮ﮵ل  استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  ڡ�حص 
الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ذ العملٮ﮵ات المتعلڡ�ة �﮳ـتر﮳حمة ال﮳حهد إلى �﮲وا�﮴ج. - العملٮ﮵ة: �﮴ركز عىل تنڡ�
 

2- نموذج مورفي: 

العملٮ﮵ات  حول  األسئلة  من  م﮳حموعة  عىل  �﮵حتوي  استٮ﮳ٮ﮵ان،  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�ام 
�﮴حسٮ﮵نها،  وطرق  العامة،  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  ٮ﮵ذ  لتنڡ� است﮲حدمت  اليت 

والنتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳األهداف. 
أهم المعا�﮵ٮ﮵ر اليت �﮵تضمنها االستٮ﮳ٮ﮵ان:

- �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث النتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳الهدف، كما تتضح 

من مصدر�﮵ن: الو�﮶ٮ﮵ڡ�ة التشر�﮵عٮ﮵ة المن﮲طمة واألهداف اليت حڡ�ڡ�ها الٮ﮳ر�﮲امج 
ٮ﮵ذ  �﮳ناء عىل ﮲حٮ﮳رة التنڡ�

- موارده الٮ﮳ر�﮲امج واماك�﮲ٮ﮵ا�﮴ه

- ال﮲طروف ال﮲حار﮳حٮ﮵ة وكٮ﮵ف ا�﮶رت عىل الٮ﮳ر�﮲امج
ٮ﮵ل �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث: وضعه التن﮲طٮ﮵م�� والسٮ﮵ايس-المالمح  - �﮴شع�
 ���� األساسٮ﮵ة  والمؤسسات  -األڡ�راد  �﮵عمل)  (كٮ﮵ف  للٮ﮳ر�﮲امج  األساسٮ﮵ة 

الٮ﮳ر�﮲امج
الم﮳حتمع، وما ه�� ممارسا�﮴ه  ڡ�ٮ﮳ول ممارسا�﮴ه من  الٮ﮳ر�﮲امج ومدى  �﮴طور   -

عالة  الڡ�
 �﮴حد�﮵د أسٮ﮳اب ال﮲حطأ واصالحها 

3- نموذج فريمان وآخرون: 

وهو �﮵ركز عىل المعا�﮵ٮ﮵ر التالٮ﮵ة:

طٮ﮵ة: وه�� النسٮ﮳ة المئو�﮵ة للعدد الذي �﮴صله ﮲حدمات �﮳رامج السٮ﮵اسة  - التع�
ڡ�عال إلى العدد الذي �﮵حتاج ال﮲حدمة ���� منطڡ�ة العمل

�﮳رامج  �﮴صمٮ﮵م  مع  ڡ�ة  متڡ� علٮ﮵ة  الڡ� الوصول  عملٮ﮵ات  هل  الوصول:   -

���� ﮲حطة  ٮ﮵دون كما هو مصمم  المستڡ� السٮ﮵اسات؟ وهل �﮴صل  و�﮴د﮲حالت 
ٮ﮵ذ؟ التنڡ�

- رضا المشاركٮ﮵ن عن �﮳رامج السٮ﮵اسات

واإل﮳حراءات  والتاكلٮ﮵ف  (الوڡ�ت  حٮ﮵ث  من  عناصرها  إلى  ال﮲حدمة  �﮴حلٮ﮵ل   -

والنا�﮴ج).

 4- نموذج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:

 
وهو �﮵شتمل عىل �﮶ال�﮶ة معا�﮵ٮ﮵ر اساسٮ﮵ة �﮴وضح كٮ﮵ف �﮴ساهم السٮ﮵اسات ���� 

تنمٮ﮵ة الدولة:
الن﮳حاح  أسٮ﮳اب  ه��  ما  واأل﮲عراض؟  األهداف  �﮴حڡ�ڡ�ت  هل  اعلٮ﮵ة:  الڡ�

شل؟ هل سٮ﮵سهم �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف ���� التنمٮ﮵ة االڡ�تصاد�﮵ة  والڡ�
اءة  �﮴ٮ﮳رر العوا�ٔد ح﮳حم التاكلٮ﮵ف؟  هل هناك وسا�ٔل أكثر كڡ� اءة: هل   الكڡ�

س األهداف؟  لتحڡ�ٮ﮵ق �﮲ڡ�
اال�﮶ر النها�ٔ�� للٮ﮳ر�﮲امج وا�﮲عاكسه عىل المستهدڡ�ٮ﮵ن من الٮ﮳ر�﮲امج
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البحث  التي تساعد في تعميق عملية  األسئلة  1.قائمة من 
والتحليل: 

- وصف المشكلة؟

- ما هو مدى ﮲حطورة المشكلة؟

- ما ه�� النتا�ٔج اليت �﮵مكن التنٮ﮳ؤ �﮳ها إذا لم �﮵تم ڡ�عل أي يشء لحل المشكلة؟

- ما ه�� العوامل األساسٮ﮵ة اليت سٮ﮳ٮ﮳ت المشكلة؟

- ما هو رد السٮ﮵اسة الحالٮ﮵ة عىل هذه المشكلة؟ ولماذا هو ﮲عٮ﮵ر �﮲ا﮳حح؟

- ما ه�� الحلول اليت ﮳حر�﮳ت سا�﮳ڡ�ا؟ وما ه�� النتا�ٔج؟

���� أماكن أ﮲حرى لحل المشكلة؟ وما  ما ه�� الوسا�ٔل الٮ﮳د�﮵لة اليت �﮴م �﮳﮴حر�﮵�﮳ها   -

ه�� النتا�ٔج؟

س المشكلة؟ ادة من اآل﮲حر�﮵ن الذ�﮵ن عال﮳حوا �﮲ڡ� - ما ه�� الدروس المستڡ�

- �﮳عد ڡ�هم الٮ﮳ٮ﮵ئة الحالٮ﮵ة أ�﮵ن �﮲حن؟ من ﮲حالل ڡ�هم الٮ﮳ٮ﮵ئة المؤسسا�﮴ٮ﮵ة من حٮ﮵ث: 

الدراسة. عند  السٮ﮵اسة موضع  �﮳م﮳حال  الحالٮ﮵ة  ا�﮵ات واالسترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  الع� �﮴حلٮ﮵ل 

و﮳حود أكثر من ﮲عا�﮵ة استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ة واحدة، ڡ�د �﮴كون هنالك الحا﮳حة من أ﮳حل إ﮳حراء 

ا�﮵ات. ٮ﮵ما �﮳ٮ﮵ن الع� اضلة و�﮴ٮ﮳د�﮵ل ڡ� مڡ�

، السٮ﮵ايس، اال﮳حتماع�� واالڡ�تصادي للمشكلة؟ - ما هو السٮ﮵اق التار�﮲﮵ح��

�﮴ستهدڡ�ه  الذي  الم﮳حال  �﮴حكم  اليت  الحالٮ﮵ة  والتشر�﮵عات  الڡ�وا�﮲ٮ﮵ن  ه��  ما   -

�﮳ڡ�وا�﮲ٮ﮵ن وسٮ﮵اسات ا�﮴حاد�﮵ة أم دولٮ﮵ة أم ﮲حاصة؟  السٮ﮵اسة؟ هل الڡ�ضٮ﮵ة محددة 

هل من الوا﮳حب ا﮳حراء اڡ�تراح لتحسٮ﮵ن و�﮴عد�﮵ل �﮳عض الڡ�وا�﮲ٮ﮵ن إن أمكن؟ 

�� التشاور مع راع�� المشروع أو  الڡ�ٮ﮵ود المر�﮴ٮ﮳طة �﮳المٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ة والتحد�﮵ات: �﮵نٮ﮳ع�  -

ضمن  ست﮲طل  ال﮳حد�﮵دة  السٮ﮵اسة  اك�﮲ت  إذا  ٮ﮵ما  ڡ� والسٮ﮵اسات،  الڡ�رار  صناع 

اق المز�﮵د؟ أو  االماك�﮲ٮ﮵ات والمٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ات ال﮳حد�﮵دة؟ أو ما إذا اك�﮲ت هناك آڡ�اق إل�﮲ڡ�

الٮ﮳حث عن طرق ﮳حد�﮵دة لتعز�﮵ز المٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ة؟

-  إلى أ�﮵ن �﮲ر�﮵د أن �﮲صل ���� هذا الحڡ�ل من السٮ﮵اسة؟ إن و﮳حود دلٮ﮵ل �﮵لعب دور 

محور�﮵ا ���� وضع السٮ﮵اسات مهم ﮳حدا، أل�﮲ه �﮵ساعد ���� �﮴كو�﮵ن ڡ�هم واڡ�ع�� حول 

التأكد من  الممكنة مع  الحلول  و�﮵ڡ�دم م﮳حموعة من  تناولها،  �﮵تم  اليت  الڡ�ضا�﮵ا 

الحلول اليت �﮵مكن أن تن﮳حح عىل أرض الواڡ�ع.

أسئلة استكمالية تساعد على تحليل الجمهور 

وما  األهداف،  �﮴حڡ�ٮ﮵ق  من  �﮴منع  معٮ﮵نة  مشاكل  هنالك  أن  ال﮳حمهور  �﮵علم  هل   -

�﮳السٮ﮵اسات  عالڡ�ة  لها  هل  األسٮ﮳اب؟  �﮵عزي  ماذا  إلى  �﮳المسألة؟  إلمامه  مدى 

ٮ﮵ذ�﮵ة؟ العامة أم �﮳اإل﮳حراءات أم األهداف أم األدوات أم ال﮲حطط التنڡ�

ٮ﮵ٮ﮵ر؟  - هل لل﮳حمهور مصالح ���� حل المشكلة وإحداث التع�

 - ما ه�� احتٮ﮵ا﮳حات ال﮳حمهور واهتماما�﮴ه؟

مع  ور�﮳طها  والحڡ�ا�ٔق  �﮳الح﮳حج  ال﮳حمهور  احتٮ﮵ا﮳حات  م﮲حاطٮ﮳ة  �﮵مكن  كٮ﮵ف   -

السٮ﮵اسات العامة وصناع الڡ�رار؟

و�﮳ٮ﮵ن  ال﮳حمهور  �﮳ٮ﮵ن  سواء  المصالح  والتڡ�اء  المتضادة  المصالح   ���� الٮ﮳حث   -  

صناع الڡ�رارات والسٮ﮵اسات، ڡ�كر ���� االحتماالت المو﮳حودة لتسو�﮵ة األمر �﮳شكل 

�﮲﮵حدم حل المشكلة ولٮ﮵س ڡ�ڡ�ط �﮳شكل �﮲ڡ�د السٮ﮵اسات العامة من أ﮳حل النڡ�د ڡ�ڡ�ط 

للهٮ﮵كل  العام  الصالح  االعتٮ﮳ار  �﮳عٮ﮵ن  �﮴أ﮲حذ  �﮳طر�﮵ڡ�ة  المشكلة  حل  ﮲حالل  من  �﮳ل 

المؤسسا�﮴�� ككل.

هم رأي ال﮳حمهور �﮳حٮ﮵ث �﮵ص�﮳ح ﮳حمهورك أكثر �﮴ڡ�ٮ﮳ال للح﮳حج  ا- لٮ﮳حث عن طر�﮵ڡ�ة لڡ�

���� است﮲حالص أسٮ﮳اب المشكلة من أذها�﮲هم؟ محاولة استٮ﮵عاب  اليت ستسوڡ�ها 

هذه   ���� الٮ﮳حث  �﮳اإلماكن  كٮ﮵ف  للح﮳حج،  وسٮ﮵اڡ�تهم  للمشكلة  �﮴حلٮ﮵لهم  طرق 

العوامل ووضعها ضمن سٮ﮵اق ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

2. بناء قاعدة األدلة 

�﮳﮴حم�﮵ع األدلة واال�﮶ٮ﮳ا�﮴ات اليت �﮴ؤكد عىل أهمٮ﮵ة الڡ�ضٮ﮵ة موضع الدراسة و�﮳﮴حٮ﮵ب 
عىل األسئلة أعاله. إن و﮳حود ادلة وا�﮶ٮ﮳ا�﮴ات �﮵لعب دورا مهما ���� وضع السٮ﮵اسات، 
و�﮵ڡ�دم  تناولها،  �﮵تم  اليت  الڡ�ضا�﮵ا  حول  واڡ�ع��  ڡ�هم  �﮴كو�﮵ن   ���� �﮵ساعد  أل�﮲ه 
م﮳حموعة من الحلول الممكنة مع التأكد من الحلول اليت �﮵مكن ان تن﮳حح عىل 

أرض الواڡ�ع.

أسئلة ارشادية:

مٮ﮳ين  الدلٮ﮵ل  السٮ﮵اسات سٮ﮵كون  لمع﮲طم  �﮳النسٮ﮳ة  �﮲ٮ﮳حث؟   اليت  األدلة  ما ه��   -

استنٮ﮳اطه عىل: 
ورؤ�﮵ة  ڡ�هم   ���� التحلٮ﮵لٮ﮵ة وسٮ﮵سهم  لل﮳حهود  ال﮳حوهر  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات: سٮ﮵شكل  �﮴حلٮ﮵ل   -

ٮ﮵دة ���� مشروع وضع السٮ﮵اسة.  معمڡ�ة. إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات ال﮲حام لٮ﮵ست �﮳الضرورة مڡ�
هم الڡ�ضٮ﮵ة اليت �﮵تم التعامل معها. ڡ�األهم من ذلك هو �﮴حلٮ﮵ل الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات لڡ�

- �﮴حلٮ﮵ل المواڡ�ف العامة والسلوك والتوڡ�عات.
- �﮴حد�﮵د أڡ�ضل األمثلة للممارسات الدولٮ﮵ة لتشكٮ﮵ل �﮲موذج �﮵مكن االحتذاء �﮳ه.

- �﮴طو�﮵ر ڡ�رضٮ﮵ات �﮴راع�� اال�﮳﮴حاهات والعالڡ�ات السٮ﮳ٮ﮳ٮ﮵ة. 
ر الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات. رضٮ﮵ات �﮲﮲طر�﮵ا عىل أساس �﮴وڡ� - ا﮲حتٮ﮳ار الڡ�

3.استكمال التحليل من خالل:

المد�﮲��  الم﮳حتمع  إ�﮲شاء روا�﮳ط مع ا﮲حصا�ٔٮ﮵ٮ﮵ن حكومٮ﮵ٮ﮵ن/ أاكد�﮵مٮ﮵ٮ﮵ن/ ممثيل   -  

لتحد�﮵د أ�﮲ماط الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات والموارد المتوڡ�رة.

ٮ﮵رات ومعرڡ�ة  �﮳ٮ﮵ن المتع� هم العالڡ�ات  النماذج لڡ� ة من  أ�﮲ماط م﮲حتلڡ� است﮲حدام   -

األسٮ﮳اب.

- �﮵مكن �﮴حڡ�ٮ﮵ق المز�﮵د من التحلٮ﮵ل من ﮲حالل المڡ�ار�﮲ات الدولٮ﮵ة.

عن  �﮵ن﮳حم  أن  �﮵مكن  الذي  والضرر  وا�ٔد  الڡ� �﮴وض�﮵ح  ﮲حالل  من  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮴حلٮ﮵ل   -

استمرار السٮ﮵اسات الحالٮ﮵ة.

- أن �﮴شتمل ڡ�اعدة األدلة اليت �﮵تم �﮴طو�﮵ر السٮ﮵اسات ال﮳حد�﮵دة عىل أساسها عىل 

تتوڡ�ف  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  وكمٮ﮵ة  �﮲وعٮ﮵ة  أن  كما  والمستڡ�ٮ﮳ل.  الحاضر  احتٮ﮵ا﮳حات  طٮ﮵ة  �﮴ع�

ٮ﮵ذه �﮳عد المواڡ�ڡ�ة علٮ﮵ه. عىل �﮲وع مشروع السٮ﮵اسة الذي �﮵تم �﮴صمٮ﮵مه وتنڡ�

معرڡ�ة  المهم  من  المشكلة  �﮴حد�﮵د  �﮳عد  ال﮳حمهور:  واحتٮ﮵ا﮳حات  مواڡ�ف  �﮴حلٮ﮵ل   -

ئة.  ﮳حمهور المشكلة من ﮲حالل دراستهم عن ڡ�رب لمعرڡ�ة عدة أمور عن هذه الڡ�

لل﮳حمهور  إ�﮳﮵حاد حلول عملٮ﮵ة واڡ�عٮ﮵ة  ���� إماك�﮲ٮ﮵ة  التحلٮ﮵ل �﮵ساعد الحڡ�ا  إن هذا 

و�﮳التال��  المتوڡ�رة  الڡ�درات  من  ادة  استڡ� وأكٮ﮳ر  ٮ﮵ٮ﮵ر  للتع� ممكنة  مڡ�اومة  �﮳أڡ�ل 

ٮ﮵ٮ﮵ر، وڡ�ٮ﮳ل ذلك إڡ�ناع صناع السٮ﮵اسات �﮳ڡ�وة منطق  عالٮ﮵ة إل�﮳﮲حاز التع� السرعة والڡ�

ڡ�ٮ﮳لهم إلحداث  و�﮴طو�﮵رها من  �﮴ٮ﮳ن�﮵ها  احتمالٮ﮵ة  ز�﮵ادة  و�﮳التال��  السٮ﮵اسٮ﮵ة  الورڡ�ة 

ٮ﮵ٮ﮵ر ���� السٮ﮵اسات العامة.  التع�

  إطار التحليل لتطوير الغاية المنشودة الختيار البدائل

صلة  ٮ﮵ة حل المشكلة المڡ� كما ذكر�﮲ا سا�﮳ڡ�ا، ڡ�إن ورڡ�ة السٮ﮵اسات ه�� ح﮳حة لموڡ�ف �﮳شأن كٮ﮵ڡ�
�﮳عمل  الٮ﮳احث  �﮵ڡ�وم  سوف  التحلٮ﮵ل  إطار  ضمن  السا�﮳ڡ�ة.  المرحلة   ���� �﮴حد�﮵دها  �﮴م  اليت 
ا�﮵ة النها�ٔٮ﮵ة اليت ستڡ�ود الى ا﮲حتٮ﮵ار  ٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر الع� �﮴حلٮ﮵ل دڡ�ٮ﮵ق ل﮳حم�﮵ع الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات المتاحة �﮳ع�
ه��  السٮ﮵اسة  ورڡ�ة  معد  أو  الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدمها  اليت  التو﮳ح�﮵هٮ﮵ة  المٮ﮳ادئ  �﮴عتٮ﮳ر  الٮ﮳دا�ٔل. 

المو﮳حه ���� عملٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسات او الٮ﮳دا�ٔل لحل المشكلة موضع الدراسة.

�﮳ٮ﮵ن  �﮴ڡ�سٮ﮵م  أي  الدلٮ﮵ل  �﮵عرض  كما  العمل  �﮳تڡ�سٮ﮵م  �﮵ڡ�ومون  ال  السٮ﮵اسات  كتاب  �﮳عض  إن 
و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  عرض  �﮲﮵حتارون  وإ�﮲ما  العامة،  السٮ﮵اسة  و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  وصف 
، �﮳معىن أن �﮵ٮ﮳دأ إطار التحلٮ﮵ل ����  رع�� س الڡ�سم الڡ� السٮ﮵اسة العامة لڡ�ضٮ﮵ة معٮ﮵نة معا ���� �﮲ڡ�
ٮ﮵دا أل�﮲ها �﮴ساعد الڡ�ارئ عىل ڡ�هم أكثر  وڡ�ت مٮ﮳كر من إعداد الورڡ�ة، وڡ�د �﮵كون هذا النهج مڡ�

سهولة المواڡ�ف المٮ﮳ٮ﮵نة ���� وصف المشكلة. 

ٮ﮵د �﮳النسٮ﮳ة لك أن تن﮲طر ڡ�ٮ﮵ما  لذا عند �﮲﮴حطٮ﮵ط ورڡ�ة السٮ﮵اسة ال﮲حاصة �﮳ك، سٮ﮵كون من المڡ�
أ﮲حذا  المٮ﮳كر،  التحلٮ﮵ل  عىل  وڡ�درا�﮴ك  ومهارا�﮴ك  ﮲حٮ﮳را�﮴ك  مع  �﮵تالءم  النهج  هذا  اكن  إذا 

ٮ﮵ة لدى معد السٮ﮵اسة. �﮳االعتٮ﮳ار أن هذا النهج �﮵عتمد عىل مستوى عال من االحتراڡ�

أدوات  األڡ�ضل،  ال﮲حٮ﮵ار  و�﮴دعٮ﮵م  العامة  السٮ﮵اسات  ﮲حٮ﮵ارات  �﮴حلٮ﮵ل   ���� الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدم 
المؤسسات  سلوك  دراسة  وعىل  واالڡ�تصاد�﮵ة  اال﮳حتماعٮ﮵ة  العلوم  من  مأ﮲حوذة  وأسالٮ﮵ب 
والحكومات. األدوات واألسالٮ﮵ب تندرج �﮴حت ڡ�ئتٮ﮵ن: النوعٮ﮵ة والكمٮ﮵ة. األسالٮ﮵ب الكمٮ﮵ة 
النوعٮ﮵ة  األسالٮ﮵ب  االستڡ�صا�ٔٮ﮵ة.  والدراسات  التٮ﮳ا�﮵ن،  ٮ﮵ة،  الوصڡ� االحصاءات  �﮴شمل 
ومرا﮳حعة  السا�﮳ڡ�ة  الٮ﮳حوث  الٮ﮳ؤر�﮵ة،  والم﮳حموعات  والمڡ�ا�﮳الت  الحالة  دراسات  و�﮴شمل: 

الو�﮶ا�ٔق. 

عىل  المعتمدة  الڡ�ٮ﮵اسات  عىل  تنطوي  اليت  للدراسات  مال�ٔمة  أكثر  الكمٮ﮵ة  الدراسات 
الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  و﮳حمع  ٮ﮵رات  المتع� و�﮴ٮ﮳د�﮵ل  والتحكم  النمذ﮳حة  أ�﮵ضا  و�﮴شتمل   ، العلم�� المنهج 
ٮ﮵ة عمل  الت﮳حر�﮵ٮ﮳ٮ﮵ة. أما الدراسات النوعٮ﮵ة ڡ�ه�� أكثر مالءمة لإل﮳حا�﮳ة عىل األسئلة حول كٮ﮵ڡ�
ٮ﮵ة �﮴أ�﮶ٮ﮵رها عىل الناس �﮳هدف ڡ�هم المعا�﮲�� واأل�﮲ماط الاكمنة ���� العالڡ�ات. السٮ﮵اسات، وكٮ﮵ڡ�

إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات الدڡ�ٮ﮵ڡ�ة ذات المصداڡ�ٮ﮵ة العالٮ﮵ة �﮴عزز من مصداڡ�ٮ﮵ة ورڡ�ة السٮ﮵اسات و�﮴ز�﮵د من 
حٮ﮵ز  إلى  وإد﮲حالها  السٮ﮵اسا�﮴��  الڡ�رار  صناع  طرف  من  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� وإحداث  ڡ�ٮ﮳ولها  احتمالٮ﮵ة 

ٮ﮵ذ.  التنڡ�

�﮵تو﮳حب أن �﮴كون الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات موضوعٮ﮵ة وذات مصداڡ�ٮ﮵ة عالٮ﮵ة، �﮴عتمد عىل ﮳حودة الدراسات 
العلمٮ﮵ة المٮ﮳نٮ﮵ة عىل حڡ�ا�ٔق ولٮ﮵س عىل �﮴كهنات أو آراء ش﮲حصٮ﮵ة. 

والو�﮶ا�ٔق  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  ال﮳حماهٮ﮵ر  ڡ�ٮ﮳ل  من  االستطالع  �﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮳ٮ﮵ن  الصح�﮵ح  التوازن  �﮴حڡ�ٮ﮵ق 
رضٮ﮵ة أو الح﮳حة األساسٮ﮵ة اليت  الرسمٮ﮵ة وعدم اال�﮲حٮ﮵از إلى طرف ڡ�ڡ�ط من أ﮳حل ﮲حدمة الڡ�

ستڡ�دم ���� إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

﮳حهات  إلى  مصدرها  ا�﮲حٮ﮵از  وعدم  المست﮲حدمة  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  الدراسة  حدا�﮶ة  من  التحڡ�ق   
ڡ�ت﮲حسر  أ﮲حرى  ضد  معٮ﮵نة  ل﮳حهة  �﮳اال�﮲حٮ﮵از  وتتهم  اآل﮲حر�﮵ن  �﮶ڡ�ة  �﮲﮴حسر  ال  حىت  معٮ﮵نة، 

مصداڡ�ٮ﮵تك.

�﮳عد التوصل الى ال﮲حٮ﮵ارات �﮳ناء عىل الٮ﮳راهٮ﮵ن واألدلة المو﮳حودة لدى الٮ﮳احث،   -

اال﮳حرا�ٔٮ﮵ة  األهداف  االسترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ة،  األهداف  �﮳تحد�﮵د  الڡ�ٮ﮵ام  علٮ﮵ه  �﮵تو﮳حب 

اهٮ﮵م: ٮ﮵ما �﮵يل �﮲وضح ما المڡ�صود �﮳هذه المڡ� والتد﮲حالت الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة. ڡ�

  

- األهداف االستراتيجية: ه�� النتا�ٔج اليت �﮵ر﮲عب معدوا السٮ﮵اسات �﮴حڡ�ٮ﮵ڡ�ها �﮳عد 

ٮ﮵ذ م﮳حموعة من األهداف اال﮳حرا�ٔٮ﮵ة و�﮳عد ڡ�ترة متوسطة من الزمن ال �﮴ڡ�ل عن  تنڡ�

�﮶الث سنوات.

�﮳عد  �﮴حڡ�ٮ﮵ڡ�ها  السٮ﮵اسات  معدوا  �﮵ر﮲عب  اليت  النتٮ﮳﮵حة  ه��  االجرائية:  األهداف   -

ٮ﮵ذ م﮳حموعة من األ�﮲شطة و�﮳عد ڡ�ترة ڡ�صٮ﮵رة من الزمن ال تت﮳حاوز العام تنڡ�

- التدخالت: ه�� المكون الر�ٔٮ﮵يس أو المركب الر�ٔٮ﮵يس الذي سٮ﮵سهم ���� �﮴حڡ�ٮ﮵ق 

األهداف، و�﮵ندرج �﮴حتها م﮳حموعة من األ�﮲شطة

�﮳عد �﮴حلٮ﮵ل اإلطار وا﮲حتٮ﮵ار الٮ﮳دا�ٔل لمشكلة ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

- ڡ�م �﮳صٮ﮵ا﮲عة األهداف �﮳عٮ﮵دة المدى وڡ�صٮ﮵رة المدى لل﮲حٮ﮵ار األول والثا�﮲�� والثالث 

(حسب ال﮲حٮ﮵ارات اليت ڡ�مت �﮳تحد�﮵دها سا�﮳ڡ�ا)

- ڡ�م �﮳صٮ﮵ا﮲عة التد﮲حالت اليت �﮴سهم ���� �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف 

- ڡ�م �﮳تطو�﮵ر معا�﮵ٮ﮵ر التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م لل﮲حٮ﮵ار و�﮴د﮲حال�﮴ه

- ڡ�م �﮳تطٮ﮳ٮ﮵ق المعا�﮵ٮ﮵ر واحتساب النتا�ٔج ال﮲حتٮ﮵ار الٮ﮳د�﮵ل األول والثا�﮲�� والثالث 

من  �﮴مكنك  اليت  المٮ﮳ررات  أو  الح﮳حج  كلمة  كثٮ﮵را  وردت  والمبررات:  الحجج   -

اهٮ﮵م: ٮ﮵ما �﮵يل �﮴وض�﮵ح لهذه المڡ� التوصل الى ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسات العامة، وڡ�

أو  اعتماد سٮ﮵اسة معٮ﮵نة  إلى  �﮵دعو  �﮳ٮ﮵ان  أسايس:  �﮳شكل  السياساتية ه��  الحجة 

�﮵ٮ﮳رر ڡ�رارا �﮳اعتماد سٮ﮵اسة ما، �﮴عط�� الح﮳حج ال﮳حٮ﮵دة شرحا واضحا للعمل أو اال﮳حراء 

�﮴مثل األداة  السٮ﮵اسا�﮴ٮ﮵ة  الح﮳حج  عال.  الڡ� المنط����  كٮ﮵ر  التڡ� �﮳ناء عىل  �﮳ه  الموىص 

األولى لصنع الڡ�رار ودعوة إلى العمل مع ال﮳حمهور المستهدف وتنشٮ﮵طه ���� حل 

المشاكل. �﮴عتمد الح﮳حج السٮ﮵اسا�﮴ٮ﮵ة عىل ما �﮵يل: 

كري والڡ�اعدة االستنتا﮳حٮ﮵ة لهكذا ح﮳حة. 1. ڡ�وة المنطق الڡ�

ٮ﮵ر المت﮲حصصٮ﮵ن ���� الشأن  2. الٮ﮳ساطة والوضوح ���� الصٮ﮵ا﮲عة واماك�﮲ٮ﮵ة شرحها لع�

�﮳شكل سر�﮵ع وواضح �﮳دون سوء ڡ�هم أو سوء �﮴أو�﮵ل أو ازدوا﮳حٮ﮵ة اإلدراك.

3. ﮲حدمتها للرؤ�﮵ة المؤسسا�﮴ٮ﮵ة واألهداف المتوسطة والطو�﮵لة األمد.

�﮴ز�﮵د  األطراف،  ل﮳حم�﮵ع  عادلة  ڡ�ه��  واالڡ�تصاد�﮵ة:  األ﮲حالڡ�ٮ﮵ة  وڡ�عالٮ﮵تها  اء�﮴ها  كڡ�  .4

�﮲﮴حدم  اليت  والٮ﮳ٮ﮵ئة  الٮ﮳شري  والاكدر  للمؤسسة  ال﮲حسا�ٔر  و�﮴ڡ�لل من  الماكسب  من 

ڡ��﮵ها.

الحڡ�ا�ٔق  ڡ�ڡ�ط  ولٮ﮵س  لل﮲حٮ﮳رات  ومرا﮳حعتها  المستڡ�ٮ﮳يل  التنٮ﮳ؤ  عىل  الڡ�درة   .5

العلمٮ﮵ة.

و�﮴طو�﮵عها  �﮴طو�﮵رها  وإماك�﮲ٮ﮵ة  ومرونتها  والشروط  لل﮲طروف  و�﮴ڡ�ٮ﮳لها  واڡ�عٮ﮵تها   .6

. ها الڡ�ٮ﮵م�� ر�﮵ع� �﮳دون �﮴ڡ�

���� اعتٮ﮳ارك  ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسة، ضع  ���� عنصر  ڡ�عالة  إ�﮲شاء ح﮳حة   ���� لمساعد�﮴ك 

األسئلة التالٮ﮵ة:

-  هل هناك روا�﮳ط واضحة �﮳ٮ﮵ن وصف المشكلة وعناصر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسة؟

رعٮ﮵ة لعنصر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسة؟ - هل ر�﮳طت �﮳شكل ڡ�عال ﮳حم�﮵ع األڡ�سام الڡ�

- هل الروا�﮳ط واضحة أ�﮵ضا دا﮲حل كل ڡ�سم ڡ�رع�� من عنصر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسة؟ 

ڡ�ڡ�رة   ���� �﮳ك  ال﮲حاصة  الوسٮ﮵طة  من  منطڡ�ٮ﮵ة  وحدة  كل  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�مت  هل    -

صلة؟ منڡ�

ڡ�را�﮴ك �﮳شكل متسق؟   هل �﮴م �﮴طو�﮵ر ڡ�

أنواع الحجج: 

أو ش﮲حص  �﮴وصٮ﮵ات من مؤسسة  �﮴ستند عىل  اليت  الح﮳حة  ه��  ال﮳حازمة:  الح﮳حة   -

مشهود له �﮲﮳حٮ﮳ر�﮴ه وعلمه الضل�﮵ع ���� المسألة، كأن �﮴ستشهد �﮳مشورة أحد ال﮲حٮ﮳راء 

كمٮ﮳رر ال�﮴ٮ﮳اع سٮ﮵اسة معٮ﮵نة.

ٮ﮵ر األساس المنط����  - الح﮳حة التڡ�نٮ﮵ة: �﮴ست﮲حدم الڡ�واعد أو النماذج الر�﮵اضٮ﮵ة لتوڡ�

وا�ٔد لمڡ�ار�﮲ة ال﮲حٮ﮵ارات المتعلڡ�ة  لعملٮ﮵ة صنع الڡ�رار من ﮲حالل �﮴حلٮ﮵ل التاكلٮ﮵ف والڡ�

�﮳السٮ﮵اسات، و�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى صواب ا﮲حتٮ﮵ار الٮ﮳د�﮵ل.

�﮳ٮ﮵ن  واال﮲حتالف  التشا�﮳ه  أو﮳حه  �﮴حد�﮵د  ﮲حالل  من  المڡ�ار�﮲ة  عىل  الڡ�ا�ٔمة  الح﮳حج   -

اثنٮ﮵ن أو أكثر من ڡ�ضا�﮵ا السٮ﮵اسة العامة و�﮳عٮ﮳ارة أ﮲حرى، �﮵مكنك ان �﮴ويص �﮳تكرار 

�﮴طٮ﮳ٮ﮵ق سٮ﮵اسة معٮ﮵نة إذا أ�﮶ٮ﮳تت هذه السٮ﮵اسة ڡ�عالٮ﮵تها ���� الحاالت السا�﮳ڡ�ة.

األ﮲حالڡ�ٮ﮵ة  لأل�﮳عاد  المٮ﮳د�ٔٮ﮵ة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  عملٮ﮵ات  عىل  �﮴ستند  الڡ�ٮ﮵مٮ﮵ة  الح﮳حج   -

للسٮ﮵اسة. و�﮴شمل هذه الڡ�ٮ﮵م المساواة واال�﮲صاف والعدالة اال﮳حتماعٮ﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق 

وق  �﮳الحڡ� �﮵تعلق  ٮ﮵ما  ڡ� الذا�﮴��  واالستڡ�الل  والحر�﮵ة  اءة  والكڡ� اال�﮲سان  كرامة 

السٮ﮵اسة واالڡ�تصاد�﮵ة. عند إعداد ح﮳حة من النوع الڡ�ٮ﮵م�� من المهم مالح﮲طة أ�﮲ه 

ڡ�ٮ﮵ما  �﮴همش  ڡ�ه��  الڡ�ٮ﮵م،  �﮳ٮ﮳عض  التمسك  ما عىل  �﮴ساعد سٮ﮵اسة  أن  �﮵مكن  �﮳ٮ﮵نما 

ٮ﮵ما �﮳ٮ﮵نها عند  ٮ﮵د �﮴ر�﮴ٮ﮵ب أولو�﮵ات الڡ�ٮ﮵م ومعال﮳حة التناڡ�ضات ڡ� أ﮲حرى. لدى من المڡ�

عرض ح﮳حتك.

�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الٮ﮳د�﮵ل أو ال﮲حٮ﮵ار وأهداڡ�ه و�﮴د﮲حال�﮴ه ڡ�ٮ﮳ل رڡ�عه لصناع الڡ�رار   �� �﮵نٮ﮳ع�
وأهداڡ�ه  ال﮲حٮ﮵ار  �﮴عد�﮵ل  من  �﮴مكننا  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  نتا�ٔج  إن  علٮ﮵ه.  للمواڡ�ڡ�ة 
وذات  والواڡ�عٮ﮵ة  عالة  والڡ� أ  االكڡ� والتد﮲حالت  الحلول  واڡ�تراح  و�﮴د﮲حال�﮴ه 

السمات األكثر �﮳﮴حاه معٮ﮵ار االستمرار�﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق األ�﮶ر.
مر�﮴ٮ﮳طة  متا�﮳عة  ﮲حطة  �﮳تطو�﮵ر  �﮲ڡ�وم  العامة:  للسٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  التنڡ� أثناء 
�﮳مؤشرات معٮ﮵نة موضوعة عىل مستوى م﮲حر﮳حات السٮ﮵اسة. ا�﮲﮲طر الملحق 

رڡ�م 8  
ٮ﮵ذ (�﮲موذج رڡ�م  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م األ�﮶ر النها�ٔ�� للسٮ﮵اسة العامة �﮳عد انتهاء ڡ�ترة التنڡ�
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  معا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  ﮲حالل  من  النها�ٔ��  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮵ست﮲حدم   :(9
اءة وڡ�اعلٮ﮵ة واماك�﮲ٮ﮵ة االستمرار  المست﮲حدمة دولٮ﮵ا لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى مالءمة وكڡ�
ها أو التوسع ڡ��﮵ها أو ا�﮲كماشها. �﮵ركز التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ��  ���� السٮ﮵اسة أو �﮴وڡ�ڡ�

عىل ما �﮵يل:
�﮳م﮳حتمع  ال﮲حاص  �﮳الواڡ�ع  وار�﮴ٮ﮳اطها  والتد﮲حالت  األهداف  مالءمة  مدى 

السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟
هل �﮴م �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والنتا�ٔج المتوڡ�عة من   السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟

السٮ﮵اسة  من  المستهدڡ�ة  للم﮳حموعات  حدث  الذي  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� هو  ما 
المڡ�ترحة؟

أ﮳حهزة  أم  ڡ�ا�ٔمة  أ﮳حهزة  ڡ�ٮ﮳ل  ذت من  �﮲ڡ� السٮ﮵اسة، هل  ٮ﮵ذ  تنڡ� ما ه�� طرق 
﮳حد�﮵دة؟

ا�﮵تها ومدى �﮴واڡ�رها؟ ما ه�� الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة من حٮ﮵ث: مدى كڡ�

- ما هو �﮲﮲طام الضٮ﮳ط والسٮ﮵طرة عىل العمل؟ 

- كٮ﮵ف سٮ﮵ستمر العمل �﮳هذه السٮ﮵اسة؟ ما ه�� عناصر االستمرار�﮵ة؟

من  المنشود  األ�﮶ر  ستحڡ�ق  ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮴م  إذا  والتد﮲حالت  األهداف  هل   -

صٮ﮵ا﮲عتها؟

نماذج تقييم السياسة العامة 

لمز�﮵د من الوع�� وااللمام �﮳نماذج التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م، ار�﮴أ�﮵نا ان �﮲درج ���� هذا الدلٮ﮵ل 
أثناء  السٮ﮵اسات  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� دولٮ﮵ا  المست﮲حدمة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮲ماذج  �﮲عرض  أن 

ٮ﮵ذ و���� ڡ�ترة التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ�� للسٮ﮵اسات. مرحلة التنڡ�

1 -نموذج سوشمان: 

أ�﮵ة سٮ﮵اسة من ﮲حالل المعا�﮵ٮ﮵ر ال﮲حمسة  �﮵ستند هذا النموذج �﮳الحكم عىل 
التالٮ﮵ة:

ڡ��﮵ها  (�﮳ما  المٮ﮳رم﮳حة  المد﮲حالت  و�﮲وعٮ﮵ة  كمٮ﮵ة  عىل  �﮵ركز  الٮ﮳ر�﮲امج:  ﮳حهد   -

ق  تنڡ� ٮ﮵ن والمال والموارد األ﮲حرى) اليت  العمالء والمو﮲طڡ� المعلومات عن 
���� الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ٮ﮵رات ����  - األداء: �﮵نصب عىل الم﮲حر﮳حات المٮ﮳رم﮳حة اليت �﮴وضح أ�﮲ماط التع�
الٮ﮳ٮ﮵ئة، و�﮵كون له أ�﮶ر

ا�﮵ة: �﮴ركز عىل عالڡ�ة ﮳حهد الٮ﮳ر�﮲امج وأدا�ٔه �﮳مستوى الحا﮳حة للٮ﮳ر�﮲امج  - الكڡ�
���� الم﮳حتمع،  

للٮ﮳ر�﮲امج  المعرضٮ﮵ن  االش﮲حاص  عدد   × الٮ﮳ر�﮲امج  ڡ�اعلٮ﮵ة  معدل   = وه�� 
(وصل إل�﮵هم) عدد األش﮲حاص المحتا﮳حٮ﮵ن إلى الٮ﮳ر�﮲امج (لم �﮵صل إل�﮵هم)

ا�﮵ة و�﮴ڡ�اس من ﮲حالل  اءة: �﮴شٮ﮵ر إلى العالڡ�ة �﮳ٮ﮵ن ال﮳حهد واألداء والكڡ� - الكڡ�

ا�﮵ة  وكڡ� أداء  �﮴ع﮲طٮ﮵م  الوڡ�ت  س  �﮲ڡ� و����  ال﮳حهد  �﮴ڡ�لٮ﮵ل  استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  ڡ�حص 
الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ذ العملٮ﮵ات المتعلڡ�ة �﮳ـتر﮳حمة ال﮳حهد إلى �﮲وا�﮴ج. - العملٮ﮵ة: �﮴ركز عىل تنڡ�
 

2- نموذج مورفي: 

العملٮ﮵ات  حول  األسئلة  من  م﮳حموعة  عىل  �﮵حتوي  استٮ﮳ٮ﮵ان،  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�ام 
�﮴حسٮ﮵نها،  وطرق  العامة،  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  ٮ﮵ذ  لتنڡ� است﮲حدمت  اليت 

والنتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳األهداف. 
أهم المعا�﮵ٮ﮵ر اليت �﮵تضمنها االستٮ﮳ٮ﮵ان:

- �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث النتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳الهدف، كما تتضح 

من مصدر�﮵ن: الو�﮶ٮ﮵ڡ�ة التشر�﮵عٮ﮵ة المن﮲طمة واألهداف اليت حڡ�ڡ�ها الٮ﮳ر�﮲امج 
ٮ﮵ذ  �﮳ناء عىل ﮲حٮ﮳رة التنڡ�

- موارده الٮ﮳ر�﮲امج واماك�﮲ٮ﮵ا�﮴ه

- ال﮲طروف ال﮲حار﮳حٮ﮵ة وكٮ﮵ف ا�﮶رت عىل الٮ﮳ر�﮲امج
ٮ﮵ل �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث: وضعه التن﮲طٮ﮵م�� والسٮ﮵ايس-المالمح  - �﮴شع�
 ���� األساسٮ﮵ة  والمؤسسات  -األڡ�راد  �﮵عمل)  (كٮ﮵ف  للٮ﮳ر�﮲امج  األساسٮ﮵ة 

الٮ﮳ر�﮲امج
الم﮳حتمع، وما ه�� ممارسا�﮴ه  ڡ�ٮ﮳ول ممارسا�﮴ه من  الٮ﮳ر�﮲امج ومدى  �﮴طور   -

عالة  الڡ�
 �﮴حد�﮵د أسٮ﮳اب ال﮲حطأ واصالحها 

3- نموذج فريمان وآخرون: 

وهو �﮵ركز عىل المعا�﮵ٮ﮵ر التالٮ﮵ة:

طٮ﮵ة: وه�� النسٮ﮳ة المئو�﮵ة للعدد الذي �﮴صله ﮲حدمات �﮳رامج السٮ﮵اسة  - التع�
ڡ�عال إلى العدد الذي �﮵حتاج ال﮲حدمة ���� منطڡ�ة العمل

�﮳رامج  �﮴صمٮ﮵م  مع  ڡ�ة  متڡ� علٮ﮵ة  الڡ� الوصول  عملٮ﮵ات  هل  الوصول:   -

���� ﮲حطة  ٮ﮵دون كما هو مصمم  المستڡ� السٮ﮵اسات؟ وهل �﮴صل  و�﮴د﮲حالت 
ٮ﮵ذ؟ التنڡ�

- رضا المشاركٮ﮵ن عن �﮳رامج السٮ﮵اسات

واإل﮳حراءات  والتاكلٮ﮵ف  (الوڡ�ت  حٮ﮵ث  من  عناصرها  إلى  ال﮲حدمة  �﮴حلٮ﮵ل   -

والنا�﮴ج).

 4- نموذج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:

 
وهو �﮵شتمل عىل �﮶ال�﮶ة معا�﮵ٮ﮵ر اساسٮ﮵ة �﮴وضح كٮ﮵ف �﮴ساهم السٮ﮵اسات ���� 

تنمٮ﮵ة الدولة:
الن﮳حاح  أسٮ﮳اب  ه��  ما  واأل﮲عراض؟  األهداف  �﮴حڡ�ڡ�ت  هل  اعلٮ﮵ة:  الڡ�

شل؟ هل سٮ﮵سهم �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف ���� التنمٮ﮵ة االڡ�تصاد�﮵ة  والڡ�
اءة  �﮴ٮ﮳رر العوا�ٔد ح﮳حم التاكلٮ﮵ف؟  هل هناك وسا�ٔل أكثر كڡ� اءة: هل   الكڡ�

س األهداف؟  لتحڡ�ٮ﮵ق �﮲ڡ�
اال�﮶ر النها�ٔ�� للٮ﮳ر�﮲امج وا�﮲عاكسه عىل المستهدڡ�ٮ﮵ن من الٮ﮳ر�﮲امج
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البحث  التي تساعد في تعميق عملية  األسئلة  1.قائمة من 
والتحليل: 

- وصف المشكلة؟

- ما هو مدى ﮲حطورة المشكلة؟

- ما ه�� النتا�ٔج اليت �﮵مكن التنٮ﮳ؤ �﮳ها إذا لم �﮵تم ڡ�عل أي يشء لحل المشكلة؟

- ما ه�� العوامل األساسٮ﮵ة اليت سٮ﮳ٮ﮳ت المشكلة؟

- ما هو رد السٮ﮵اسة الحالٮ﮵ة عىل هذه المشكلة؟ ولماذا هو ﮲عٮ﮵ر �﮲ا﮳حح؟

- ما ه�� الحلول اليت ﮳حر�﮳ت سا�﮳ڡ�ا؟ وما ه�� النتا�ٔج؟

���� أماكن أ﮲حرى لحل المشكلة؟ وما  ما ه�� الوسا�ٔل الٮ﮳د�﮵لة اليت �﮴م �﮳﮴حر�﮵�﮳ها   -

ه�� النتا�ٔج؟

س المشكلة؟ ادة من اآل﮲حر�﮵ن الذ�﮵ن عال﮳حوا �﮲ڡ� - ما ه�� الدروس المستڡ�

- �﮳عد ڡ�هم الٮ﮳ٮ﮵ئة الحالٮ﮵ة أ�﮵ن �﮲حن؟ من ﮲حالل ڡ�هم الٮ﮳ٮ﮵ئة المؤسسا�﮴ٮ﮵ة من حٮ﮵ث: 

الدراسة. عند  السٮ﮵اسة موضع  �﮳م﮳حال  الحالٮ﮵ة  ا�﮵ات واالسترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  الع� �﮴حلٮ﮵ل 

و﮳حود أكثر من ﮲عا�﮵ة استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ة واحدة، ڡ�د �﮴كون هنالك الحا﮳حة من أ﮳حل إ﮳حراء 

ا�﮵ات. ٮ﮵ما �﮳ٮ﮵ن الع� اضلة و�﮴ٮ﮳د�﮵ل ڡ� مڡ�

، السٮ﮵ايس، اال﮳حتماع�� واالڡ�تصادي للمشكلة؟ - ما هو السٮ﮵اق التار�﮲﮵ح��

�﮴ستهدڡ�ه  الذي  الم﮳حال  �﮴حكم  اليت  الحالٮ﮵ة  والتشر�﮵عات  الڡ�وا�﮲ٮ﮵ن  ه��  ما   -

�﮳ڡ�وا�﮲ٮ﮵ن وسٮ﮵اسات ا�﮴حاد�﮵ة أم دولٮ﮵ة أم ﮲حاصة؟  السٮ﮵اسة؟ هل الڡ�ضٮ﮵ة محددة 

هل من الوا﮳حب ا﮳حراء اڡ�تراح لتحسٮ﮵ن و�﮴عد�﮵ل �﮳عض الڡ�وا�﮲ٮ﮵ن إن أمكن؟ 

�� التشاور مع راع�� المشروع أو  الڡ�ٮ﮵ود المر�﮴ٮ﮳طة �﮳المٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ة والتحد�﮵ات: �﮵نٮ﮳ع�  -

ضمن  ست﮲طل  ال﮳حد�﮵دة  السٮ﮵اسة  اك�﮲ت  إذا  ٮ﮵ما  ڡ� والسٮ﮵اسات،  الڡ�رار  صناع 

اق المز�﮵د؟ أو  االماك�﮲ٮ﮵ات والمٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ات ال﮳حد�﮵دة؟ أو ما إذا اك�﮲ت هناك آڡ�اق إل�﮲ڡ�

الٮ﮳حث عن طرق ﮳حد�﮵دة لتعز�﮵ز المٮ﮵زا�﮲ٮ﮵ة؟

-  إلى أ�﮵ن �﮲ر�﮵د أن �﮲صل ���� هذا الحڡ�ل من السٮ﮵اسة؟ إن و﮳حود دلٮ﮵ل �﮵لعب دور 

محور�﮵ا ���� وضع السٮ﮵اسات مهم ﮳حدا، أل�﮲ه �﮵ساعد ���� �﮴كو�﮵ن ڡ�هم واڡ�ع�� حول 

التأكد من  الممكنة مع  الحلول  و�﮵ڡ�دم م﮳حموعة من  تناولها،  �﮵تم  اليت  الڡ�ضا�﮵ا 

الحلول اليت �﮵مكن أن تن﮳حح عىل أرض الواڡ�ع.

أسئلة استكمالية تساعد على تحليل الجمهور 

وما  األهداف،  �﮴حڡ�ٮ﮵ق  من  �﮴منع  معٮ﮵نة  مشاكل  هنالك  أن  ال﮳حمهور  �﮵علم  هل   -

�﮳السٮ﮵اسات  عالڡ�ة  لها  هل  األسٮ﮳اب؟  �﮵عزي  ماذا  إلى  �﮳المسألة؟  إلمامه  مدى 

ٮ﮵ذ�﮵ة؟ العامة أم �﮳اإل﮳حراءات أم األهداف أم األدوات أم ال﮲حطط التنڡ�

ٮ﮵ٮ﮵ر؟  - هل لل﮳حمهور مصالح ���� حل المشكلة وإحداث التع�

 - ما ه�� احتٮ﮵ا﮳حات ال﮳حمهور واهتماما�﮴ه؟

مع  ور�﮳طها  والحڡ�ا�ٔق  �﮳الح﮳حج  ال﮳حمهور  احتٮ﮵ا﮳حات  م﮲حاطٮ﮳ة  �﮵مكن  كٮ﮵ف   -

السٮ﮵اسات العامة وصناع الڡ�رار؟

و�﮳ٮ﮵ن  ال﮳حمهور  �﮳ٮ﮵ن  سواء  المصالح  والتڡ�اء  المتضادة  المصالح   ���� الٮ﮳حث   -  

صناع الڡ�رارات والسٮ﮵اسات، ڡ�كر ���� االحتماالت المو﮳حودة لتسو�﮵ة األمر �﮳شكل 

�﮲﮵حدم حل المشكلة ولٮ﮵س ڡ�ڡ�ط �﮳شكل �﮲ڡ�د السٮ﮵اسات العامة من أ﮳حل النڡ�د ڡ�ڡ�ط 

للهٮ﮵كل  العام  الصالح  االعتٮ﮳ار  �﮳عٮ﮵ن  �﮴أ﮲حذ  �﮳طر�﮵ڡ�ة  المشكلة  حل  ﮲حالل  من  �﮳ل 

المؤسسا�﮴�� ككل.

هم رأي ال﮳حمهور �﮳حٮ﮵ث �﮵ص�﮳ح ﮳حمهورك أكثر �﮴ڡ�ٮ﮳ال للح﮳حج  ا- لٮ﮳حث عن طر�﮵ڡ�ة لڡ�

���� است﮲حالص أسٮ﮳اب المشكلة من أذها�﮲هم؟ محاولة استٮ﮵عاب  اليت ستسوڡ�ها 

هذه   ���� الٮ﮳حث  �﮳اإلماكن  كٮ﮵ف  للح﮳حج،  وسٮ﮵اڡ�تهم  للمشكلة  �﮴حلٮ﮵لهم  طرق 

العوامل ووضعها ضمن سٮ﮵اق ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

2. بناء قاعدة األدلة 

�﮳﮴حم�﮵ع األدلة واال�﮶ٮ﮳ا�﮴ات اليت �﮴ؤكد عىل أهمٮ﮵ة الڡ�ضٮ﮵ة موضع الدراسة و�﮳﮴حٮ﮵ب 
عىل األسئلة أعاله. إن و﮳حود ادلة وا�﮶ٮ﮳ا�﮴ات �﮵لعب دورا مهما ���� وضع السٮ﮵اسات، 
و�﮵ڡ�دم  تناولها،  �﮵تم  اليت  الڡ�ضا�﮵ا  حول  واڡ�ع��  ڡ�هم  �﮴كو�﮵ن   ���� �﮵ساعد  أل�﮲ه 
م﮳حموعة من الحلول الممكنة مع التأكد من الحلول اليت �﮵مكن ان تن﮳حح عىل 

أرض الواڡ�ع.

أسئلة ارشادية:

مٮ﮳ين  الدلٮ﮵ل  السٮ﮵اسات سٮ﮵كون  لمع﮲طم  �﮳النسٮ﮳ة  �﮲ٮ﮳حث؟   اليت  األدلة  ما ه��   -

استنٮ﮳اطه عىل: 
ورؤ�﮵ة  ڡ�هم   ���� التحلٮ﮵لٮ﮵ة وسٮ﮵سهم  لل﮳حهود  ال﮳حوهر  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات: سٮ﮵شكل  �﮴حلٮ﮵ل   -

ٮ﮵دة ���� مشروع وضع السٮ﮵اسة.  معمڡ�ة. إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات ال﮲حام لٮ﮵ست �﮳الضرورة مڡ�
هم الڡ�ضٮ﮵ة اليت �﮵تم التعامل معها. ڡ�األهم من ذلك هو �﮴حلٮ﮵ل الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات لڡ�

- �﮴حلٮ﮵ل المواڡ�ف العامة والسلوك والتوڡ�عات.
- �﮴حد�﮵د أڡ�ضل األمثلة للممارسات الدولٮ﮵ة لتشكٮ﮵ل �﮲موذج �﮵مكن االحتذاء �﮳ه.

- �﮴طو�﮵ر ڡ�رضٮ﮵ات �﮴راع�� اال�﮳﮴حاهات والعالڡ�ات السٮ﮳ٮ﮳ٮ﮵ة. 
ر الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات. رضٮ﮵ات �﮲﮲طر�﮵ا عىل أساس �﮴وڡ� - ا﮲حتٮ﮳ار الڡ�

3.استكمال التحليل من خالل:

المد�﮲��  الم﮳حتمع  إ�﮲شاء روا�﮳ط مع ا﮲حصا�ٔٮ﮵ٮ﮵ن حكومٮ﮵ٮ﮵ن/ أاكد�﮵مٮ﮵ٮ﮵ن/ ممثيل   -  

لتحد�﮵د أ�﮲ماط الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات والموارد المتوڡ�رة.

ٮ﮵رات ومعرڡ�ة  �﮳ٮ﮵ن المتع� هم العالڡ�ات  النماذج لڡ� ة من  أ�﮲ماط م﮲حتلڡ� است﮲حدام   -

األسٮ﮳اب.

- �﮵مكن �﮴حڡ�ٮ﮵ق المز�﮵د من التحلٮ﮵ل من ﮲حالل المڡ�ار�﮲ات الدولٮ﮵ة.

عن  �﮵ن﮳حم  أن  �﮵مكن  الذي  والضرر  وا�ٔد  الڡ� �﮴وض�﮵ح  ﮲حالل  من  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮴حلٮ﮵ل   -

استمرار السٮ﮵اسات الحالٮ﮵ة.

- أن �﮴شتمل ڡ�اعدة األدلة اليت �﮵تم �﮴طو�﮵ر السٮ﮵اسات ال﮳حد�﮵دة عىل أساسها عىل 

تتوڡ�ف  الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  وكمٮ﮵ة  �﮲وعٮ﮵ة  أن  كما  والمستڡ�ٮ﮳ل.  الحاضر  احتٮ﮵ا﮳حات  طٮ﮵ة  �﮴ع�

ٮ﮵ذه �﮳عد المواڡ�ڡ�ة علٮ﮵ه. عىل �﮲وع مشروع السٮ﮵اسة الذي �﮵تم �﮴صمٮ﮵مه وتنڡ�

معرڡ�ة  المهم  من  المشكلة  �﮴حد�﮵د  �﮳عد  ال﮳حمهور:  واحتٮ﮵ا﮳حات  مواڡ�ف  �﮴حلٮ﮵ل   -

ئة.  ﮳حمهور المشكلة من ﮲حالل دراستهم عن ڡ�رب لمعرڡ�ة عدة أمور عن هذه الڡ�

لل﮳حمهور  إ�﮳﮵حاد حلول عملٮ﮵ة واڡ�عٮ﮵ة  ���� إماك�﮲ٮ﮵ة  التحلٮ﮵ل �﮵ساعد الحڡ�ا  إن هذا 

و�﮳التال��  المتوڡ�رة  الڡ�درات  من  ادة  استڡ� وأكٮ﮳ر  ٮ﮵ٮ﮵ر  للتع� ممكنة  مڡ�اومة  �﮳أڡ�ل 

ٮ﮵ٮ﮵ر، وڡ�ٮ﮳ل ذلك إڡ�ناع صناع السٮ﮵اسات �﮳ڡ�وة منطق  عالٮ﮵ة إل�﮳﮲حاز التع� السرعة والڡ�

ڡ�ٮ﮳لهم إلحداث  و�﮴طو�﮵رها من  �﮴ٮ﮳ن�﮵ها  احتمالٮ﮵ة  ز�﮵ادة  و�﮳التال��  السٮ﮵اسٮ﮵ة  الورڡ�ة 

ٮ﮵ٮ﮵ر ���� السٮ﮵اسات العامة.  التع�

  إطار التحليل لتطوير الغاية المنشودة الختيار البدائل

صلة  ٮ﮵ة حل المشكلة المڡ� كما ذكر�﮲ا سا�﮳ڡ�ا، ڡ�إن ورڡ�ة السٮ﮵اسات ه�� ح﮳حة لموڡ�ف �﮳شأن كٮ﮵ڡ�
�﮳عمل  الٮ﮳احث  �﮵ڡ�وم  سوف  التحلٮ﮵ل  إطار  ضمن  السا�﮳ڡ�ة.  المرحلة   ���� �﮴حد�﮵دها  �﮴م  اليت 
ا�﮵ة النها�ٔٮ﮵ة اليت ستڡ�ود الى ا﮲حتٮ﮵ار  ٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر الع� �﮴حلٮ﮵ل دڡ�ٮ﮵ق ل﮳حم�﮵ع الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات المتاحة �﮳ع�
ه��  السٮ﮵اسة  ورڡ�ة  معد  أو  الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدمها  اليت  التو﮳ح�﮵هٮ﮵ة  المٮ﮳ادئ  �﮴عتٮ﮳ر  الٮ﮳دا�ٔل. 

المو﮳حه ���� عملٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسات او الٮ﮳دا�ٔل لحل المشكلة موضع الدراسة.

�﮳ٮ﮵ن  �﮴ڡ�سٮ﮵م  أي  الدلٮ﮵ل  �﮵عرض  كما  العمل  �﮳تڡ�سٮ﮵م  �﮵ڡ�ومون  ال  السٮ﮵اسات  كتاب  �﮳عض  إن 
و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  عرض  �﮲﮵حتارون  وإ�﮲ما  العامة،  السٮ﮵اسة  و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  وصف 
، �﮳معىن أن �﮵ٮ﮳دأ إطار التحلٮ﮵ل ����  رع�� س الڡ�سم الڡ� السٮ﮵اسة العامة لڡ�ضٮ﮵ة معٮ﮵نة معا ���� �﮲ڡ�
ٮ﮵دا أل�﮲ها �﮴ساعد الڡ�ارئ عىل ڡ�هم أكثر  وڡ�ت مٮ﮳كر من إعداد الورڡ�ة، وڡ�د �﮵كون هذا النهج مڡ�

سهولة المواڡ�ف المٮ﮳ٮ﮵نة ���� وصف المشكلة. 

ٮ﮵د �﮳النسٮ﮳ة لك أن تن﮲طر ڡ�ٮ﮵ما  لذا عند �﮲﮴حطٮ﮵ط ورڡ�ة السٮ﮵اسة ال﮲حاصة �﮳ك، سٮ﮵كون من المڡ�
أ﮲حذا  المٮ﮳كر،  التحلٮ﮵ل  عىل  وڡ�درا�﮴ك  ومهارا�﮴ك  ﮲حٮ﮳را�﮴ك  مع  �﮵تالءم  النهج  هذا  اكن  إذا 

ٮ﮵ة لدى معد السٮ﮵اسة. �﮳االعتٮ﮳ار أن هذا النهج �﮵عتمد عىل مستوى عال من االحتراڡ�

أدوات  األڡ�ضل،  ال﮲حٮ﮵ار  و�﮴دعٮ﮵م  العامة  السٮ﮵اسات  ﮲حٮ﮵ارات  �﮴حلٮ﮵ل   ���� الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدم 
المؤسسات  سلوك  دراسة  وعىل  واالڡ�تصاد�﮵ة  اال﮳حتماعٮ﮵ة  العلوم  من  مأ﮲حوذة  وأسالٮ﮵ب 
والحكومات. األدوات واألسالٮ﮵ب تندرج �﮴حت ڡ�ئتٮ﮵ن: النوعٮ﮵ة والكمٮ﮵ة. األسالٮ﮵ب الكمٮ﮵ة 
النوعٮ﮵ة  األسالٮ﮵ب  االستڡ�صا�ٔٮ﮵ة.  والدراسات  التٮ﮳ا�﮵ن،  ٮ﮵ة،  الوصڡ� االحصاءات  �﮴شمل 
ومرا﮳حعة  السا�﮳ڡ�ة  الٮ﮳حوث  الٮ﮳ؤر�﮵ة،  والم﮳حموعات  والمڡ�ا�﮳الت  الحالة  دراسات  و�﮴شمل: 

الو�﮶ا�ٔق. 

عىل  المعتمدة  الڡ�ٮ﮵اسات  عىل  تنطوي  اليت  للدراسات  مال�ٔمة  أكثر  الكمٮ﮵ة  الدراسات 
الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  و﮳حمع  ٮ﮵رات  المتع� و�﮴ٮ﮳د�﮵ل  والتحكم  النمذ﮳حة  أ�﮵ضا  و�﮴شتمل   ، العلم�� المنهج 
ٮ﮵ة عمل  الت﮳حر�﮵ٮ﮳ٮ﮵ة. أما الدراسات النوعٮ﮵ة ڡ�ه�� أكثر مالءمة لإل﮳حا�﮳ة عىل األسئلة حول كٮ﮵ڡ�
ٮ﮵ة �﮴أ�﮶ٮ﮵رها عىل الناس �﮳هدف ڡ�هم المعا�﮲�� واأل�﮲ماط الاكمنة ���� العالڡ�ات. السٮ﮵اسات، وكٮ﮵ڡ�

إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات الدڡ�ٮ﮵ڡ�ة ذات المصداڡ�ٮ﮵ة العالٮ﮵ة �﮴عزز من مصداڡ�ٮ﮵ة ورڡ�ة السٮ﮵اسات و�﮴ز�﮵د من 
حٮ﮵ز  إلى  وإد﮲حالها  السٮ﮵اسا�﮴��  الڡ�رار  صناع  طرف  من  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� وإحداث  ڡ�ٮ﮳ولها  احتمالٮ﮵ة 

ٮ﮵ذ.  التنڡ�

�﮵تو﮳حب أن �﮴كون الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات موضوعٮ﮵ة وذات مصداڡ�ٮ﮵ة عالٮ﮵ة، �﮴عتمد عىل ﮳حودة الدراسات 
العلمٮ﮵ة المٮ﮳نٮ﮵ة عىل حڡ�ا�ٔق ولٮ﮵س عىل �﮴كهنات أو آراء ش﮲حصٮ﮵ة. 

والو�﮶ا�ٔق  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  ال﮳حماهٮ﮵ر  ڡ�ٮ﮳ل  من  االستطالع  �﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮳ٮ﮵ن  الصح�﮵ح  التوازن  �﮴حڡ�ٮ﮵ق 
رضٮ﮵ة أو الح﮳حة األساسٮ﮵ة اليت  الرسمٮ﮵ة وعدم اال�﮲حٮ﮵از إلى طرف ڡ�ڡ�ط من أ﮳حل ﮲حدمة الڡ�

ستڡ�دم ���� إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

﮳حهات  إلى  مصدرها  ا�﮲حٮ﮵از  وعدم  المست﮲حدمة  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  الدراسة  حدا�﮶ة  من  التحڡ�ق   
ڡ�ت﮲حسر  أ﮲حرى  ضد  معٮ﮵نة  ل﮳حهة  �﮳اال�﮲حٮ﮵از  وتتهم  اآل﮲حر�﮵ن  �﮶ڡ�ة  �﮲﮴حسر  ال  حىت  معٮ﮵نة، 

مصداڡ�ٮ﮵تك.

�﮳عد التوصل الى ال﮲حٮ﮵ارات �﮳ناء عىل الٮ﮳راهٮ﮵ن واألدلة المو﮳حودة لدى الٮ﮳احث،   -

اال﮳حرا�ٔٮ﮵ة  األهداف  االسترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ة،  األهداف  �﮳تحد�﮵د  الڡ�ٮ﮵ام  علٮ﮵ه  �﮵تو﮳حب 

اهٮ﮵م: ٮ﮵ما �﮵يل �﮲وضح ما المڡ�صود �﮳هذه المڡ� والتد﮲حالت الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة. ڡ�

  

- األهداف االستراتيجية: ه�� النتا�ٔج اليت �﮵ر﮲عب معدوا السٮ﮵اسات �﮴حڡ�ٮ﮵ڡ�ها �﮳عد 

ٮ﮵ذ م﮳حموعة من األهداف اال﮳حرا�ٔٮ﮵ة و�﮳عد ڡ�ترة متوسطة من الزمن ال �﮴ڡ�ل عن  تنڡ�

�﮶الث سنوات.

�﮳عد  �﮴حڡ�ٮ﮵ڡ�ها  السٮ﮵اسات  معدوا  �﮵ر﮲عب  اليت  النتٮ﮳﮵حة  ه��  االجرائية:  األهداف   -

ٮ﮵ذ م﮳حموعة من األ�﮲شطة و�﮳عد ڡ�ترة ڡ�صٮ﮵رة من الزمن ال تت﮳حاوز العام تنڡ�

- التدخالت: ه�� المكون الر�ٔٮ﮵يس أو المركب الر�ٔٮ﮵يس الذي سٮ﮵سهم ���� �﮴حڡ�ٮ﮵ق 

األهداف، و�﮵ندرج �﮴حتها م﮳حموعة من األ�﮲شطة

�﮳عد �﮴حلٮ﮵ل اإلطار وا﮲حتٮ﮵ار الٮ﮳دا�ٔل لمشكلة ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

- ڡ�م �﮳صٮ﮵ا﮲عة األهداف �﮳عٮ﮵دة المدى وڡ�صٮ﮵رة المدى لل﮲حٮ﮵ار األول والثا�﮲�� والثالث 

(حسب ال﮲حٮ﮵ارات اليت ڡ�مت �﮳تحد�﮵دها سا�﮳ڡ�ا)

- ڡ�م �﮳صٮ﮵ا﮲عة التد﮲حالت اليت �﮴سهم ���� �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف 

- ڡ�م �﮳تطو�﮵ر معا�﮵ٮ﮵ر التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م لل﮲حٮ﮵ار و�﮴د﮲حال�﮴ه

- ڡ�م �﮳تطٮ﮳ٮ﮵ق المعا�﮵ٮ﮵ر واحتساب النتا�ٔج ال﮲حتٮ﮵ار الٮ﮳د�﮵ل األول والثا�﮲�� والثالث 

من  �﮴مكنك  اليت  المٮ﮳ررات  أو  الح﮳حج  كلمة  كثٮ﮵را  وردت  والمبررات:  الحجج   -

اهٮ﮵م: ٮ﮵ما �﮵يل �﮴وض�﮵ح لهذه المڡ� التوصل الى ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسات العامة، وڡ�

أو  اعتماد سٮ﮵اسة معٮ﮵نة  إلى  �﮵دعو  �﮳ٮ﮵ان  أسايس:  �﮳شكل  السياساتية ه��  الحجة 

�﮵ٮ﮳رر ڡ�رارا �﮳اعتماد سٮ﮵اسة ما، �﮴عط�� الح﮳حج ال﮳حٮ﮵دة شرحا واضحا للعمل أو اال﮳حراء 

�﮴مثل األداة  السٮ﮵اسا�﮴ٮ﮵ة  الح﮳حج  عال.  الڡ� المنط����  كٮ﮵ر  التڡ� �﮳ناء عىل  �﮳ه  الموىص 

األولى لصنع الڡ�رار ودعوة إلى العمل مع ال﮳حمهور المستهدف وتنشٮ﮵طه ���� حل 

المشاكل. �﮴عتمد الح﮳حج السٮ﮵اسا�﮴ٮ﮵ة عىل ما �﮵يل: 

كري والڡ�اعدة االستنتا﮳حٮ﮵ة لهكذا ح﮳حة. 1. ڡ�وة المنطق الڡ�

ٮ﮵ر المت﮲حصصٮ﮵ن ���� الشأن  2. الٮ﮳ساطة والوضوح ���� الصٮ﮵ا﮲عة واماك�﮲ٮ﮵ة شرحها لع�

�﮳شكل سر�﮵ع وواضح �﮳دون سوء ڡ�هم أو سوء �﮴أو�﮵ل أو ازدوا﮳حٮ﮵ة اإلدراك.

3. ﮲حدمتها للرؤ�﮵ة المؤسسا�﮴ٮ﮵ة واألهداف المتوسطة والطو�﮵لة األمد.

�﮴ز�﮵د  األطراف،  ل﮳حم�﮵ع  عادلة  ڡ�ه��  واالڡ�تصاد�﮵ة:  األ﮲حالڡ�ٮ﮵ة  وڡ�عالٮ﮵تها  اء�﮴ها  كڡ�  .4

�﮲﮴حدم  اليت  والٮ﮳ٮ﮵ئة  الٮ﮳شري  والاكدر  للمؤسسة  ال﮲حسا�ٔر  و�﮴ڡ�لل من  الماكسب  من 

ڡ��﮵ها.

الحڡ�ا�ٔق  ڡ�ڡ�ط  ولٮ﮵س  لل﮲حٮ﮳رات  ومرا﮳حعتها  المستڡ�ٮ﮳يل  التنٮ﮳ؤ  عىل  الڡ�درة   .5

العلمٮ﮵ة.

و�﮴طو�﮵عها  �﮴طو�﮵رها  وإماك�﮲ٮ﮵ة  ومرونتها  والشروط  لل﮲طروف  و�﮴ڡ�ٮ﮳لها  واڡ�عٮ﮵تها   .6

. ها الڡ�ٮ﮵م�� ر�﮵ع� �﮳دون �﮴ڡ�

���� اعتٮ﮳ارك  ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسة، ضع  ���� عنصر  ڡ�عالة  إ�﮲شاء ح﮳حة   ���� لمساعد�﮴ك 

األسئلة التالٮ﮵ة:

-  هل هناك روا�﮳ط واضحة �﮳ٮ﮵ن وصف المشكلة وعناصر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسة؟

رعٮ﮵ة لعنصر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسة؟ - هل ر�﮳طت �﮳شكل ڡ�عال ﮳حم�﮵ع األڡ�سام الڡ�

- هل الروا�﮳ط واضحة أ�﮵ضا دا﮲حل كل ڡ�سم ڡ�رع�� من عنصر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسة؟ 

ڡ�ڡ�رة   ���� �﮳ك  ال﮲حاصة  الوسٮ﮵طة  من  منطڡ�ٮ﮵ة  وحدة  كل  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�مت  هل    -

صلة؟ منڡ�

ڡ�را�﮴ك �﮳شكل متسق؟   هل �﮴م �﮴طو�﮵ر ڡ�

أنواع الحجج: 

أو ش﮲حص  �﮴وصٮ﮵ات من مؤسسة  �﮴ستند عىل  اليت  الح﮳حة  ه��  ال﮳حازمة:  الح﮳حة   -

مشهود له �﮲﮳حٮ﮳ر�﮴ه وعلمه الضل�﮵ع ���� المسألة، كأن �﮴ستشهد �﮳مشورة أحد ال﮲حٮ﮳راء 

كمٮ﮳رر ال�﮴ٮ﮳اع سٮ﮵اسة معٮ﮵نة.

ٮ﮵ر األساس المنط����  - الح﮳حة التڡ�نٮ﮵ة: �﮴ست﮲حدم الڡ�واعد أو النماذج الر�﮵اضٮ﮵ة لتوڡ�

وا�ٔد لمڡ�ار�﮲ة ال﮲حٮ﮵ارات المتعلڡ�ة  لعملٮ﮵ة صنع الڡ�رار من ﮲حالل �﮴حلٮ﮵ل التاكلٮ﮵ف والڡ�

�﮳السٮ﮵اسات، و�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى صواب ا﮲حتٮ﮵ار الٮ﮳د�﮵ل.

�﮳ٮ﮵ن  واال﮲حتالف  التشا�﮳ه  أو﮳حه  �﮴حد�﮵د  ﮲حالل  من  المڡ�ار�﮲ة  عىل  الڡ�ا�ٔمة  الح﮳حج   -

اثنٮ﮵ن أو أكثر من ڡ�ضا�﮵ا السٮ﮵اسة العامة و�﮳عٮ﮳ارة أ﮲حرى، �﮵مكنك ان �﮴ويص �﮳تكرار 

�﮴طٮ﮳ٮ﮵ق سٮ﮵اسة معٮ﮵نة إذا أ�﮶ٮ﮳تت هذه السٮ﮵اسة ڡ�عالٮ﮵تها ���� الحاالت السا�﮳ڡ�ة.

األ﮲حالڡ�ٮ﮵ة  لأل�﮳عاد  المٮ﮳د�ٔٮ﮵ة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  عملٮ﮵ات  عىل  �﮴ستند  الڡ�ٮ﮵مٮ﮵ة  الح﮳حج   -

للسٮ﮵اسة. و�﮴شمل هذه الڡ�ٮ﮵م المساواة واال�﮲صاف والعدالة اال﮳حتماعٮ﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق 

وق  �﮳الحڡ� �﮵تعلق  ٮ﮵ما  ڡ� الذا�﮴��  واالستڡ�الل  والحر�﮵ة  اءة  والكڡ� اال�﮲سان  كرامة 

السٮ﮵اسة واالڡ�تصاد�﮵ة. عند إعداد ح﮳حة من النوع الڡ�ٮ﮵م�� من المهم مالح﮲طة أ�﮲ه 

ڡ�ٮ﮵ما  �﮴همش  ڡ�ه��  الڡ�ٮ﮵م،  �﮳ٮ﮳عض  التمسك  ما عىل  �﮴ساعد سٮ﮵اسة  أن  �﮵مكن  �﮳ٮ﮵نما 

ٮ﮵ما �﮳ٮ﮵نها عند  ٮ﮵د �﮴ر�﮴ٮ﮵ب أولو�﮵ات الڡ�ٮ﮵م ومعال﮳حة التناڡ�ضات ڡ� أ﮲حرى. لدى من المڡ�

عرض ح﮳حتك.

تقييم الخيارات والتدخالت 

- لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م ال﮲حٮ﮵ارات المطروحة وأهداف �﮴د﮲حال�﮴ها واليت �﮴م است﮲حرا﮳حها �﮳ناء عىل 

اال﮳حتماع��  الڡ�ٮ﮳ول  معٮ﮵ار:  مثل  لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵مها  معا�﮵ٮ﮵ر  �﮴طو�﮵ر  �﮵تو﮳حب  التحلٮ﮵ل،  إطار 

�﮳ت﮳حم�﮵ع  الٮ﮳احث  �﮵ڡ�وم  �﮶م  اءة... ومن  الكڡ� السٮ﮵ايس،  الڡ�ٮ﮳ول  المطروح،  لل﮲حٮ﮵ار 

األول��  الٮ﮳حث  ���� مراحل  �﮴م ﮳حمعها  لد�﮵ه واليت  المو﮳حودة  والمٮ﮳ررات  الح﮳حج 

والذي  رڡ�م واحد  ال﮲حٮ﮵ار  �﮲﮲حتار  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  نتا�ٔج  �﮳ناء عىل  ﮲حٮ﮵ار.  إلسناد وضع كل 

العالمة  عىل  حصل  الذي  الثا�﮲��  وال﮲حٮ﮵ار  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  عالمات  أعىل  عىل  حصل 

الثا�﮲ٮ﮵ة.

أ�﮲﮲طر النموذج رڡ�م 5: �﮴طو�﮵ر 
األهداف والتد﮲حالت، 

والنموذج رڡ�م 6: معا�﮵ٮ﮵ر 
�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م ال﮲حٮ﮵ارات والتد﮲حالت.

�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الٮ﮳د�﮵ل أو ال﮲حٮ﮵ار وأهداڡ�ه و�﮴د﮲حال�﮴ه ڡ�ٮ﮳ل رڡ�عه لصناع الڡ�رار   �� �﮵نٮ﮳ع�
وأهداڡ�ه  ال﮲حٮ﮵ار  �﮴عد�﮵ل  من  �﮴مكننا  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  نتا�ٔج  إن  علٮ﮵ه.  للمواڡ�ڡ�ة 
وذات  والواڡ�عٮ﮵ة  عالة  والڡ� أ  االكڡ� والتد﮲حالت  الحلول  واڡ�تراح  و�﮴د﮲حال�﮴ه 

السمات األكثر �﮳﮴حاه معٮ﮵ار االستمرار�﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق األ�﮶ر.
مر�﮴ٮ﮳طة  متا�﮳عة  ﮲حطة  �﮳تطو�﮵ر  �﮲ڡ�وم  العامة:  للسٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  التنڡ� أثناء 
�﮳مؤشرات معٮ﮵نة موضوعة عىل مستوى م﮲حر﮳حات السٮ﮵اسة. ا�﮲﮲طر الملحق 

رڡ�م 8  
ٮ﮵ذ (�﮲موذج رڡ�م  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م األ�﮶ر النها�ٔ�� للسٮ﮵اسة العامة �﮳عد انتهاء ڡ�ترة التنڡ�
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  معا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  ﮲حالل  من  النها�ٔ��  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮵ست﮲حدم   :(9
اءة وڡ�اعلٮ﮵ة واماك�﮲ٮ﮵ة االستمرار  المست﮲حدمة دولٮ﮵ا لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى مالءمة وكڡ�
ها أو التوسع ڡ��﮵ها أو ا�﮲كماشها. �﮵ركز التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ��  ���� السٮ﮵اسة أو �﮴وڡ�ڡ�

عىل ما �﮵يل:
�﮳م﮳حتمع  ال﮲حاص  �﮳الواڡ�ع  وار�﮴ٮ﮳اطها  والتد﮲حالت  األهداف  مالءمة  مدى 

السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟
هل �﮴م �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والنتا�ٔج المتوڡ�عة من   السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟

السٮ﮵اسة  من  المستهدڡ�ة  للم﮳حموعات  حدث  الذي  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� هو  ما 
المڡ�ترحة؟

أ﮳حهزة  أم  ڡ�ا�ٔمة  أ﮳حهزة  ڡ�ٮ﮳ل  ذت من  �﮲ڡ� السٮ﮵اسة، هل  ٮ﮵ذ  تنڡ� ما ه�� طرق 
﮳حد�﮵دة؟

ا�﮵تها ومدى �﮴واڡ�رها؟ ما ه�� الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة من حٮ﮵ث: مدى كڡ�

- ما هو �﮲﮲طام الضٮ﮳ط والسٮ﮵طرة عىل العمل؟ 

- كٮ﮵ف سٮ﮵ستمر العمل �﮳هذه السٮ﮵اسة؟ ما ه�� عناصر االستمرار�﮵ة؟

من  المنشود  األ�﮶ر  ستحڡ�ق  ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮴م  إذا  والتد﮲حالت  األهداف  هل   -

صٮ﮵ا﮲عتها؟

نماذج تقييم السياسة العامة 

لمز�﮵د من الوع�� وااللمام �﮳نماذج التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م، ار�﮴أ�﮵نا ان �﮲درج ���� هذا الدلٮ﮵ل 
أثناء  السٮ﮵اسات  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� دولٮ﮵ا  المست﮲حدمة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮲ماذج  �﮲عرض  أن 

ٮ﮵ذ و���� ڡ�ترة التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ�� للسٮ﮵اسات. مرحلة التنڡ�

1 -نموذج سوشمان: 

أ�﮵ة سٮ﮵اسة من ﮲حالل المعا�﮵ٮ﮵ر ال﮲حمسة  �﮵ستند هذا النموذج �﮳الحكم عىل 
التالٮ﮵ة:

ڡ��﮵ها  (�﮳ما  المٮ﮳رم﮳حة  المد﮲حالت  و�﮲وعٮ﮵ة  كمٮ﮵ة  عىل  �﮵ركز  الٮ﮳ر�﮲امج:  ﮳حهد   -

ق  تنڡ� ٮ﮵ن والمال والموارد األ﮲حرى) اليت  العمالء والمو﮲طڡ� المعلومات عن 
���� الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ٮ﮵رات ����  - األداء: �﮵نصب عىل الم﮲حر﮳حات المٮ﮳رم﮳حة اليت �﮴وضح أ�﮲ماط التع�
الٮ﮳ٮ﮵ئة، و�﮵كون له أ�﮶ر

ا�﮵ة: �﮴ركز عىل عالڡ�ة ﮳حهد الٮ﮳ر�﮲امج وأدا�ٔه �﮳مستوى الحا﮳حة للٮ﮳ر�﮲امج  - الكڡ�
���� الم﮳حتمع،  

للٮ﮳ر�﮲امج  المعرضٮ﮵ن  االش﮲حاص  عدد   × الٮ﮳ر�﮲امج  ڡ�اعلٮ﮵ة  معدل   = وه�� 
(وصل إل�﮵هم) عدد األش﮲حاص المحتا﮳حٮ﮵ن إلى الٮ﮳ر�﮲امج (لم �﮵صل إل�﮵هم)

ا�﮵ة و�﮴ڡ�اس من ﮲حالل  اءة: �﮴شٮ﮵ر إلى العالڡ�ة �﮳ٮ﮵ن ال﮳حهد واألداء والكڡ� - الكڡ�

ا�﮵ة  وكڡ� أداء  �﮴ع﮲طٮ﮵م  الوڡ�ت  س  �﮲ڡ� و����  ال﮳حهد  �﮴ڡ�لٮ﮵ل  استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  ڡ�حص 
الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ذ العملٮ﮵ات المتعلڡ�ة �﮳ـتر﮳حمة ال﮳حهد إلى �﮲وا�﮴ج. - العملٮ﮵ة: �﮴ركز عىل تنڡ�
 

2- نموذج مورفي: 

العملٮ﮵ات  حول  األسئلة  من  م﮳حموعة  عىل  �﮵حتوي  استٮ﮳ٮ﮵ان،  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�ام 
�﮴حسٮ﮵نها،  وطرق  العامة،  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  ٮ﮵ذ  لتنڡ� است﮲حدمت  اليت 

والنتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳األهداف. 
أهم المعا�﮵ٮ﮵ر اليت �﮵تضمنها االستٮ﮳ٮ﮵ان:

- �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث النتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳الهدف، كما تتضح 

من مصدر�﮵ن: الو�﮶ٮ﮵ڡ�ة التشر�﮵عٮ﮵ة المن﮲طمة واألهداف اليت حڡ�ڡ�ها الٮ﮳ر�﮲امج 
ٮ﮵ذ  �﮳ناء عىل ﮲حٮ﮳رة التنڡ�

- موارده الٮ﮳ر�﮲امج واماك�﮲ٮ﮵ا�﮴ه

- ال﮲طروف ال﮲حار﮳حٮ﮵ة وكٮ﮵ف ا�﮶رت عىل الٮ﮳ر�﮲امج
ٮ﮵ل �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث: وضعه التن﮲طٮ﮵م�� والسٮ﮵ايس-المالمح  - �﮴شع�
 ���� األساسٮ﮵ة  والمؤسسات  -األڡ�راد  �﮵عمل)  (كٮ﮵ف  للٮ﮳ر�﮲امج  األساسٮ﮵ة 

الٮ﮳ر�﮲امج
الم﮳حتمع، وما ه�� ممارسا�﮴ه  ڡ�ٮ﮳ول ممارسا�﮴ه من  الٮ﮳ر�﮲امج ومدى  �﮴طور   -

عالة  الڡ�
 �﮴حد�﮵د أسٮ﮳اب ال﮲حطأ واصالحها 

3- نموذج فريمان وآخرون: 

وهو �﮵ركز عىل المعا�﮵ٮ﮵ر التالٮ﮵ة:

طٮ﮵ة: وه�� النسٮ﮳ة المئو�﮵ة للعدد الذي �﮴صله ﮲حدمات �﮳رامج السٮ﮵اسة  - التع�
ڡ�عال إلى العدد الذي �﮵حتاج ال﮲حدمة ���� منطڡ�ة العمل

�﮳رامج  �﮴صمٮ﮵م  مع  ڡ�ة  متڡ� علٮ﮵ة  الڡ� الوصول  عملٮ﮵ات  هل  الوصول:   -

���� ﮲حطة  ٮ﮵دون كما هو مصمم  المستڡ� السٮ﮵اسات؟ وهل �﮴صل  و�﮴د﮲حالت 
ٮ﮵ذ؟ التنڡ�

- رضا المشاركٮ﮵ن عن �﮳رامج السٮ﮵اسات

واإل﮳حراءات  والتاكلٮ﮵ف  (الوڡ�ت  حٮ﮵ث  من  عناصرها  إلى  ال﮲حدمة  �﮴حلٮ﮵ل   -

والنا�﮴ج).

 4- نموذج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:

 
وهو �﮵شتمل عىل �﮶ال�﮶ة معا�﮵ٮ﮵ر اساسٮ﮵ة �﮴وضح كٮ﮵ف �﮴ساهم السٮ﮵اسات ���� 

تنمٮ﮵ة الدولة:
الن﮳حاح  أسٮ﮳اب  ه��  ما  واأل﮲عراض؟  األهداف  �﮴حڡ�ڡ�ت  هل  اعلٮ﮵ة:  الڡ�

شل؟ هل سٮ﮵سهم �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف ���� التنمٮ﮵ة االڡ�تصاد�﮵ة  والڡ�
اءة  �﮴ٮ﮳رر العوا�ٔد ح﮳حم التاكلٮ﮵ف؟  هل هناك وسا�ٔل أكثر كڡ� اءة: هل   الكڡ�

س األهداف؟  لتحڡ�ٮ﮵ق �﮲ڡ�
اال�﮶ر النها�ٔ�� للٮ﮳ر�﮲امج وا�﮲عاكسه عىل المستهدڡ�ٮ﮵ن من الٮ﮳ر�﮲امج
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صلة  ٮ﮵ة حل المشكلة المڡ� كما ذكر�﮲ا سا�﮳ڡ�ا، ڡ�إن ورڡ�ة السٮ﮵اسات ه�� ح﮳حة لموڡ�ف �﮳شأن كٮ﮵ڡ�
�﮳عمل  الٮ﮳احث  �﮵ڡ�وم  سوف  التحلٮ﮵ل  إطار  ضمن  السا�﮳ڡ�ة.  المرحلة   ���� �﮴حد�﮵دها  �﮴م  اليت 
ا�﮵ة النها�ٔٮ﮵ة اليت ستڡ�ود الى ا﮲حتٮ﮵ار  ٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر الع� �﮴حلٮ﮵ل دڡ�ٮ﮵ق ل﮳حم�﮵ع الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات المتاحة �﮳ع�
ه��  السٮ﮵اسة  ورڡ�ة  معد  أو  الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدمها  اليت  التو﮳ح�﮵هٮ﮵ة  المٮ﮳ادئ  �﮴عتٮ﮳ر  الٮ﮳دا�ٔل. 

المو﮳حه ���� عملٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسات او الٮ﮳دا�ٔل لحل المشكلة موضع الدراسة.

�﮳ٮ﮵ن  �﮴ڡ�سٮ﮵م  أي  الدلٮ﮵ل  �﮵عرض  كما  العمل  �﮳تڡ�سٮ﮵م  �﮵ڡ�ومون  ال  السٮ﮵اسات  كتاب  �﮳عض  إن 
و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  عرض  �﮲﮵حتارون  وإ�﮲ما  العامة،  السٮ﮵اسة  و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  وصف 
، �﮳معىن أن �﮵ٮ﮳دأ إطار التحلٮ﮵ل ����  رع�� س الڡ�سم الڡ� السٮ﮵اسة العامة لڡ�ضٮ﮵ة معٮ﮵نة معا ���� �﮲ڡ�
ٮ﮵دا أل�﮲ها �﮴ساعد الڡ�ارئ عىل ڡ�هم أكثر  وڡ�ت مٮ﮳كر من إعداد الورڡ�ة، وڡ�د �﮵كون هذا النهج مڡ�

سهولة المواڡ�ف المٮ﮳ٮ﮵نة ���� وصف المشكلة. 

ٮ﮵د �﮳النسٮ﮳ة لك أن تن﮲طر ڡ�ٮ﮵ما  لذا عند �﮲﮴حطٮ﮵ط ورڡ�ة السٮ﮵اسة ال﮲حاصة �﮳ك، سٮ﮵كون من المڡ�
أ﮲حذا  المٮ﮳كر،  التحلٮ﮵ل  عىل  وڡ�درا�﮴ك  ومهارا�﮴ك  ﮲حٮ﮳را�﮴ك  مع  �﮵تالءم  النهج  هذا  اكن  إذا 

ٮ﮵ة لدى معد السٮ﮵اسة. �﮳االعتٮ﮳ار أن هذا النهج �﮵عتمد عىل مستوى عال من االحتراڡ�

أدوات  األڡ�ضل،  ال﮲حٮ﮵ار  و�﮴دعٮ﮵م  العامة  السٮ﮵اسات  ﮲حٮ﮵ارات  �﮴حلٮ﮵ل   ���� الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدم 
المؤسسات  سلوك  دراسة  وعىل  واالڡ�تصاد�﮵ة  اال﮳حتماعٮ﮵ة  العلوم  من  مأ﮲حوذة  وأسالٮ﮵ب 
والحكومات. األدوات واألسالٮ﮵ب تندرج �﮴حت ڡ�ئتٮ﮵ن: النوعٮ﮵ة والكمٮ﮵ة. األسالٮ﮵ب الكمٮ﮵ة 
النوعٮ﮵ة  األسالٮ﮵ب  االستڡ�صا�ٔٮ﮵ة.  والدراسات  التٮ﮳ا�﮵ن،  ٮ﮵ة،  الوصڡ� االحصاءات  �﮴شمل 
ومرا﮳حعة  السا�﮳ڡ�ة  الٮ﮳حوث  الٮ﮳ؤر�﮵ة،  والم﮳حموعات  والمڡ�ا�﮳الت  الحالة  دراسات  و�﮴شمل: 

الو�﮶ا�ٔق. 

عىل  المعتمدة  الڡ�ٮ﮵اسات  عىل  تنطوي  اليت  للدراسات  مال�ٔمة  أكثر  الكمٮ﮵ة  الدراسات 
الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  و﮳حمع  ٮ﮵رات  المتع� و�﮴ٮ﮳د�﮵ل  والتحكم  النمذ﮳حة  أ�﮵ضا  و�﮴شتمل   ، العلم�� المنهج 
ٮ﮵ة عمل  الت﮳حر�﮵ٮ﮳ٮ﮵ة. أما الدراسات النوعٮ﮵ة ڡ�ه�� أكثر مالءمة لإل﮳حا�﮳ة عىل األسئلة حول كٮ﮵ڡ�
ٮ﮵ة �﮴أ�﮶ٮ﮵رها عىل الناس �﮳هدف ڡ�هم المعا�﮲�� واأل�﮲ماط الاكمنة ���� العالڡ�ات. السٮ﮵اسات، وكٮ﮵ڡ�

إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات الدڡ�ٮ﮵ڡ�ة ذات المصداڡ�ٮ﮵ة العالٮ﮵ة �﮴عزز من مصداڡ�ٮ﮵ة ورڡ�ة السٮ﮵اسات و�﮴ز�﮵د من 
حٮ﮵ز  إلى  وإد﮲حالها  السٮ﮵اسا�﮴��  الڡ�رار  صناع  طرف  من  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� وإحداث  ڡ�ٮ﮳ولها  احتمالٮ﮵ة 

ٮ﮵ذ.  التنڡ�

�﮵تو﮳حب أن �﮴كون الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات موضوعٮ﮵ة وذات مصداڡ�ٮ﮵ة عالٮ﮵ة، �﮴عتمد عىل ﮳حودة الدراسات 
العلمٮ﮵ة المٮ﮳نٮ﮵ة عىل حڡ�ا�ٔق ولٮ﮵س عىل �﮴كهنات أو آراء ش﮲حصٮ﮵ة. 

والو�﮶ا�ٔق  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  ال﮳حماهٮ﮵ر  ڡ�ٮ﮳ل  من  االستطالع  �﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮳ٮ﮵ن  الصح�﮵ح  التوازن  �﮴حڡ�ٮ﮵ق 
رضٮ﮵ة أو الح﮳حة األساسٮ﮵ة اليت  الرسمٮ﮵ة وعدم اال�﮲حٮ﮵از إلى طرف ڡ�ڡ�ط من أ﮳حل ﮲حدمة الڡ�

ستڡ�دم ���� إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

﮳حهات  إلى  مصدرها  ا�﮲حٮ﮵از  وعدم  المست﮲حدمة  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  الدراسة  حدا�﮶ة  من  التحڡ�ق   
ڡ�ت﮲حسر  أ﮲حرى  ضد  معٮ﮵نة  ل﮳حهة  �﮳اال�﮲حٮ﮵از  وتتهم  اآل﮲حر�﮵ن  �﮶ڡ�ة  �﮲﮴حسر  ال  حىت  معٮ﮵نة، 

مصداڡ�ٮ﮵تك.

3.3.3 مخرجات المرحلة

- �﮴حد�﮵د ال﮲حٮ﮵ارات أو الٮ﮳دا�ٔل
- �﮴طو�﮵ر األهداف والتد﮲حالت

- �﮴طو�﮵ر معا�﮵ٮ﮵ر التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م واست﮲حدامها ال﮲حتٮ﮵ار الٮ﮳د�﮵ل األول والثا�﮲��

ٮ﮵ذ�﮵ة لل﮲حٮ﮵ار األول والثا�﮲�� واللذ�﮵ن �﮴م ا﮲حتٮ﮵ارهما ����  �� �﮴حضٮ﮵ر ال﮲حطة التنڡ� �﮵نٮ﮳ع�
المرحلة السا�﮳ڡ�ة. إن ﮲حطة التطٮ﮳ٮ﮵ق �﮴شمل الٮ﮳نود التالٮ﮵ة: 

- األ�﮲شطة اليت �﮴حڡ�ق األهداف
- المدة الزمنٮ﮵ة المتوڡ�عة لتحڡ�ٮ﮵ق األ�﮲شطة 

- الموارد المتاحة (الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة) 
ٮ﮵ذ اال�﮲شطة؟ - �﮴وض�﮵ح األدوار والمسؤولٮ﮵ات لتنڡ�

- آلٮ﮵ات المتا�﮳عة والمساءلة

- الحواڡ�ز المطلو�﮳ة لتحڡ�ٮ﮵ق النتا�ٔج المر﮳حوة
- آلٮ﮵ات التو�﮶ٮ﮵ق ورڡ�ع التڡ�ار�﮵ر 

- آلٮ﮵ات اال�﮴صال والترو�﮵ج للسٮ﮵اسة

ٮ﮵ة موا﮳حهتها - �﮴حد�﮵د الم﮲حاطر وكٮ﮵ڡ�

2 - الخطوات اإلرشادية لتطوير الخطة التنفيذية

ٮ﮵ذ�﮵ة:  كٮ﮵ف �﮵تم �﮴طو�﮵ر ال﮲حطة التنڡ�

مع  ومتال�ٔمة  �﮳األهداف  مر�﮴ٮ﮳طة  �﮴كون  �﮳حٮ﮵ث  الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة  األ�﮲شطة  -�﮴حد�﮵د 
التد﮲حالت.

ٮ﮵ذ؟ وهل هناك عوا�ٔد؟ - الموارد المالٮ﮵ة: كٮ﮵ف سٮ﮵تم �﮴مو�﮵ل التنڡ�
ون إلى �﮴در�﮵ب  ٮ﮵ن؟ هل �﮵حتاج المو﮲طڡ� - الموارد الٮ﮳شر�﮵ة: هل هناك حا﮳حة لمو﮲طڡ�
الذي سٮ﮵ڡ�ع  التأ�﮶ٮ﮵ر  ڡ�ما هو  ٮ﮵ن،  المو﮲طڡ� �﮴وز�﮵ع  إعادة  وإذا اكن سٮ﮵تم  أو معدات؟ 

عىل األ�﮲شطة الحالٮ﮵ة؟
- األدوار والمسؤولٮ﮵ات: من سٮ﮵كون مسؤوال عن كل �﮲شاط ���� ﮲حطة التطٮ﮳ٮ﮵ق ومن 

ال﮳حهة المسؤولة عن متا�﮳عتهم؟

3.4 المرحلة الرابعة: مرحلة تطوير الخطة التنفيذية لكل خيار

3.4.1

ٮ﮵ذ األمور التالٮ﮵ة: من المهم أن �﮴ر�﮴ٮ﮳ط �﮲﮳حطة التنڡ�

م﮳حموعة  �﮴شكٮ﮵ل  إعادة  تتم  أن  المال�ٔم  من  �﮵كون  ر�﮳ما  المساءلة:  توضيح   -
التو﮳حٮ﮵ه لمشروع إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات لك�� �﮴شرف عىل التطٮ﮳ٮ﮵ق و�﮵كون لد�﮵ها 
الصالحٮ﮵ات �﮳ا�﮲﮴حاذ إ﮳حراءات إذا حدث �﮴أ﮲حٮ﮵ر ���� ال﮳حدول الزمين المحدد للتطٮ﮳ٮ﮵ق 

أو ���� حال ﮲طهرت أ�﮵ة مشكالت.

 ���� ال﮳حد�﮵دة  السٮ﮵اسة  �﮳﮴حر�﮵ب  إلى  الل﮳حوء  �﮵مكن  للسياسة:  تجريبي  اختبار   -
�� �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  م﮳حال أو م﮳حالٮ﮵ن ڡ�ٮ﮳ل الٮ﮳دء ���� التطٮ﮳ٮ﮵ق الاكمل. و���� هذه الحالة، �﮵نٮ﮳ع�
الت﮳حر�﮳ة ڡ�ٮ﮳ل ا�﮲﮴حاذ الڡ�رارات حول ما إذا اكن سٮ﮵تم �﮴ٮ﮳ين السٮ﮵اسة عىل �﮲طاق واسع 

وكٮ﮵ف سٮ﮵تم ذلك ومىت؟

ٮ﮵ة  وكٮ﮵ڡ� الڡ�ٮ﮵اس  مؤشرات  �﮴حد�﮵د  ﮲حالل  من  والتقييم  المراقبة  خطة  إعداد   -
النتا�ٔج  �﮴عط��  السٮ﮵اسة  اك�﮲ت  إذا  عما  �﮳سرعة  الحكم  �﮵مكن  �﮳حٮ﮵ث  ڡ�ٮ﮵اسه، 

�� ا�﮲﮴حاذ إ﮳حراءات �﮴صحٮ﮵حٮ﮵ة.  المر﮳حوة، وإذا لم �﮴كن كذلك، �﮵نٮ﮳ع�

هم:  �� �﮴ڡ� ٮ﮵ٮ﮵ر، �﮵نٮ﮳ع� كٮ﮵ر ���� إرادة التع� - إدارة التغيير: عند التڡ�

 �� �﮵نٮ﮳ع� اليت  السرعة  مدى  وما  المطلوب؟  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� وعمق  و﮳حد�﮵ة  ﮳حذر�﮵ة  مدى   -
ٮ﮵ٮ﮵ر ڡ��﮵ها؟  إحداث التع�

اظ عل�﮵ها ���� الن﮲طام المو﮳حود؟ - ما ه�� األمور اليت �﮵مكن الحڡ�

�﮵تم  الوڡ�ت الذي   ���� ال﮲حدمات الحالٮ﮵ة المو﮳حودة  كٮ﮵ف �﮵مكن المحاڡ�﮲طة عىل   -

ٮ﮵ٮ﮵ر؟ ٮ﮵ه إ�﮳﮲حاز التع� ڡ�
لب عل�﮵ها؟ ٮ﮵ٮ﮵ر وكٮ﮵ف �﮵مكن التع� -ما ه�� العوا�ٔق اليت �﮴عوق التع�

مثل  معه  التعامل  �﮵تم  الذي  الن﮲طام   ���� السلوك  ز  �﮴حڡ� اليت  العوامل  ه��  ما   -

التمو�﮵ل، األهداف الكمٮ﮵ة، السمعة؟
- ما ه�� العواڡ�ب ﮲عٮ﮵ر المڡ�صودة اليت �﮵مكن أن تنشأ؟ وكٮ﮵ف �﮵مكن �﮳﮴حن�﮳ها؟

�﮳شأن  عال  الڡ� ٮ﮵ٮ﮵ر. والتواصل  التع� إدارة   ���� ﮳حزء أسايس  التواصل  إن  التواصل:   -
أهداف السٮ﮵اسة ال﮳حد�﮵دة سٮ﮵حسن احتمالٮ﮵ة أن �﮴حڡ�ق السٮ﮵اسة ال﮳حد�﮵دة التأ�﮶ٮ﮵ر 
المحيل  الصعٮ﮵د  عىل  المعنٮ﮵ٮ﮵ن  عند  الحكومة  سمعة  وسٮ﮵عزز  المطلوب، 
اال�﮴صاالت  ط��  �﮴ع� للتواصل  ﮲حطة  �﮴ضمن  أن  ٮ﮵ذ  التنڡ� ل﮲حطة   �� و�﮵نٮ﮳ع�  . والدول��

الدا﮲حلٮ﮵ة وال﮲حار﮳حٮ﮵ة.

ا�﮵ات/  الع� �﮴حڡ�ٮ﮵ق  من  �﮵منع  أن  �﮵مكن  يشء  أي  ه��  الم﮲حاطرة  المخاطر:  إدارة   -
�� عىل الٮ﮳احث �﮴حد�﮵د الم﮲حاطر و�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵مها لتحد�﮵د إلى أ�﮵ن �﮳﮵حب  األهداف. و�﮵نٮ﮳ع�

ٮ﮵ف شد�﮴ها. و�﮵مكن �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الم﮲حاطر  �﮴و﮳حٮ﮵ه مع﮲طم ال﮳حهود لتڡ�لٮ﮵ل الم﮲حاطر أو �﮲﮴حڡ�
���� حال حدو�﮶ها). و����  الذي تتركه  (التأ�﮶ٮ﮵ر  و�﮴أ�﮶ٮ﮵را�﮴ها  �﮳تحلٮ﮵ل احتمالٮ﮵ة حدو�﮶ها 
 �� �﮵ك�� أ﮲عل�﮳ها،   ���� ولكن  رڡ�مٮ﮵ة،  ـ  كمٮ﮵ة  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵مات  وضع  �﮵مكن  الحاالت،  �﮳عض 
�﮳النسٮ﮳ة  ضة.  من﮲حڡ� متوسطة،  عة،  مر�﮴ڡ� إلى:  �﮳ٮ﮳ساطة  الم﮲حاطر  شدة  �﮴صنٮ﮵ف 
إدارة  وطر�﮵ق  إلدار�﮴ها.  الطرق  أ�﮲سب  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  ٮ﮵تم  ڡ� ﮲حطورة،  األشد  للم﮲حاطر 

الم﮲حاطر تتضمن:
- �﮲ڡ�ل الم﮲حاطرة الى مؤسسة أ﮲حرى أكثر ڡ�درة عىل حلها.

- �﮳﮴حنب الم﮲حاطرة، �﮳الڡ�ٮ﮵ام �﮳عمل ما لتڡ�لٮ﮵ل احتمال وڡ�وعها.
- �﮴حضٮ﮵ر ﮲حطط طوارئ، لتڡ�لٮ﮵ل �﮴أ�﮶ٮ﮵رات الم﮲حاطر ���� حال وڡ�وعها.

�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الٮ﮳د�﮵ل أو ال﮲حٮ﮵ار وأهداڡ�ه و�﮴د﮲حال�﮴ه ڡ�ٮ﮳ل رڡ�عه لصناع الڡ�رار   �� �﮵نٮ﮳ع�
وأهداڡ�ه  ال﮲حٮ﮵ار  �﮴عد�﮵ل  من  �﮴مكننا  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  نتا�ٔج  إن  علٮ﮵ه.  للمواڡ�ڡ�ة 
وذات  والواڡ�عٮ﮵ة  عالة  والڡ� أ  االكڡ� والتد﮲حالت  الحلول  واڡ�تراح  و�﮴د﮲حال�﮴ه 

السمات األكثر �﮳﮴حاه معٮ﮵ار االستمرار�﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق األ�﮶ر.
مر�﮴ٮ﮳طة  متا�﮳عة  ﮲حطة  �﮳تطو�﮵ر  �﮲ڡ�وم  العامة:  للسٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  التنڡ� أثناء 
�﮳مؤشرات معٮ﮵نة موضوعة عىل مستوى م﮲حر﮳حات السٮ﮵اسة. ا�﮲﮲طر الملحق 

رڡ�م 8  
ٮ﮵ذ (�﮲موذج رڡ�م  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م األ�﮶ر النها�ٔ�� للسٮ﮵اسة العامة �﮳عد انتهاء ڡ�ترة التنڡ�
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  معا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  ﮲حالل  من  النها�ٔ��  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮵ست﮲حدم   :(9
اءة وڡ�اعلٮ﮵ة واماك�﮲ٮ﮵ة االستمرار  المست﮲حدمة دولٮ﮵ا لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى مالءمة وكڡ�
ها أو التوسع ڡ��﮵ها أو ا�﮲كماشها. �﮵ركز التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ��  ���� السٮ﮵اسة أو �﮴وڡ�ڡ�

عىل ما �﮵يل:
�﮳م﮳حتمع  ال﮲حاص  �﮳الواڡ�ع  وار�﮴ٮ﮳اطها  والتد﮲حالت  األهداف  مالءمة  مدى 

السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟
هل �﮴م �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والنتا�ٔج المتوڡ�عة من   السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟

السٮ﮵اسة  من  المستهدڡ�ة  للم﮳حموعات  حدث  الذي  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� هو  ما 
المڡ�ترحة؟

أ﮳حهزة  أم  ڡ�ا�ٔمة  أ﮳حهزة  ڡ�ٮ﮳ل  ذت من  �﮲ڡ� السٮ﮵اسة، هل  ٮ﮵ذ  تنڡ� ما ه�� طرق 
﮳حد�﮵دة؟

ا�﮵تها ومدى �﮴واڡ�رها؟ ما ه�� الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة من حٮ﮵ث: مدى كڡ�

- ما هو �﮲﮲طام الضٮ﮳ط والسٮ﮵طرة عىل العمل؟ 

- كٮ﮵ف سٮ﮵ستمر العمل �﮳هذه السٮ﮵اسة؟ ما ه�� عناصر االستمرار�﮵ة؟

من  المنشود  األ�﮶ر  ستحڡ�ق  ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮴م  إذا  والتد﮲حالت  األهداف  هل   -

صٮ﮵ا﮲عتها؟

نماذج تقييم السياسة العامة 

لمز�﮵د من الوع�� وااللمام �﮳نماذج التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م، ار�﮴أ�﮵نا ان �﮲درج ���� هذا الدلٮ﮵ل 
أثناء  السٮ﮵اسات  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� دولٮ﮵ا  المست﮲حدمة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮲ماذج  �﮲عرض  أن 

ٮ﮵ذ و���� ڡ�ترة التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ�� للسٮ﮵اسات. مرحلة التنڡ�

1 -نموذج سوشمان: 

أ�﮵ة سٮ﮵اسة من ﮲حالل المعا�﮵ٮ﮵ر ال﮲حمسة  �﮵ستند هذا النموذج �﮳الحكم عىل 
التالٮ﮵ة:

ڡ��﮵ها  (�﮳ما  المٮ﮳رم﮳حة  المد﮲حالت  و�﮲وعٮ﮵ة  كمٮ﮵ة  عىل  �﮵ركز  الٮ﮳ر�﮲امج:  ﮳حهد   -

ق  تنڡ� ٮ﮵ن والمال والموارد األ﮲حرى) اليت  العمالء والمو﮲طڡ� المعلومات عن 
���� الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ٮ﮵رات ����  - األداء: �﮵نصب عىل الم﮲حر﮳حات المٮ﮳رم﮳حة اليت �﮴وضح أ�﮲ماط التع�
الٮ﮳ٮ﮵ئة، و�﮵كون له أ�﮶ر

ا�﮵ة: �﮴ركز عىل عالڡ�ة ﮳حهد الٮ﮳ر�﮲امج وأدا�ٔه �﮳مستوى الحا﮳حة للٮ﮳ر�﮲امج  - الكڡ�
���� الم﮳حتمع،  

للٮ﮳ر�﮲امج  المعرضٮ﮵ن  االش﮲حاص  عدد   × الٮ﮳ر�﮲امج  ڡ�اعلٮ﮵ة  معدل   = وه�� 
(وصل إل�﮵هم) عدد األش﮲حاص المحتا﮳حٮ﮵ن إلى الٮ﮳ر�﮲امج (لم �﮵صل إل�﮵هم)

ا�﮵ة و�﮴ڡ�اس من ﮲حالل  اءة: �﮴شٮ﮵ر إلى العالڡ�ة �﮳ٮ﮵ن ال﮳حهد واألداء والكڡ� - الكڡ�

ا�﮵ة  وكڡ� أداء  �﮴ع﮲طٮ﮵م  الوڡ�ت  س  �﮲ڡ� و����  ال﮳حهد  �﮴ڡ�لٮ﮵ل  استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  ڡ�حص 
الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ذ العملٮ﮵ات المتعلڡ�ة �﮳ـتر﮳حمة ال﮳حهد إلى �﮲وا�﮴ج. - العملٮ﮵ة: �﮴ركز عىل تنڡ�
 

2- نموذج مورفي: 

العملٮ﮵ات  حول  األسئلة  من  م﮳حموعة  عىل  �﮵حتوي  استٮ﮳ٮ﮵ان،  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�ام 
�﮴حسٮ﮵نها،  وطرق  العامة،  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  ٮ﮵ذ  لتنڡ� است﮲حدمت  اليت 

والنتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳األهداف. 
أهم المعا�﮵ٮ﮵ر اليت �﮵تضمنها االستٮ﮳ٮ﮵ان:

- �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث النتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳الهدف، كما تتضح 

من مصدر�﮵ن: الو�﮶ٮ﮵ڡ�ة التشر�﮵عٮ﮵ة المن﮲طمة واألهداف اليت حڡ�ڡ�ها الٮ﮳ر�﮲امج 
ٮ﮵ذ  �﮳ناء عىل ﮲حٮ﮳رة التنڡ�

- موارده الٮ﮳ر�﮲امج واماك�﮲ٮ﮵ا�﮴ه

- ال﮲طروف ال﮲حار﮳حٮ﮵ة وكٮ﮵ف ا�﮶رت عىل الٮ﮳ر�﮲امج
ٮ﮵ل �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث: وضعه التن﮲طٮ﮵م�� والسٮ﮵ايس-المالمح  - �﮴شع�
 ���� األساسٮ﮵ة  والمؤسسات  -األڡ�راد  �﮵عمل)  (كٮ﮵ف  للٮ﮳ر�﮲امج  األساسٮ﮵ة 

الٮ﮳ر�﮲امج
الم﮳حتمع، وما ه�� ممارسا�﮴ه  ڡ�ٮ﮳ول ممارسا�﮴ه من  الٮ﮳ر�﮲امج ومدى  �﮴طور   -

عالة  الڡ�
 �﮴حد�﮵د أسٮ﮳اب ال﮲حطأ واصالحها 

3- نموذج فريمان وآخرون: 

وهو �﮵ركز عىل المعا�﮵ٮ﮵ر التالٮ﮵ة:

طٮ﮵ة: وه�� النسٮ﮳ة المئو�﮵ة للعدد الذي �﮴صله ﮲حدمات �﮳رامج السٮ﮵اسة  - التع�
ڡ�عال إلى العدد الذي �﮵حتاج ال﮲حدمة ���� منطڡ�ة العمل

�﮳رامج  �﮴صمٮ﮵م  مع  ڡ�ة  متڡ� علٮ﮵ة  الڡ� الوصول  عملٮ﮵ات  هل  الوصول:   -

���� ﮲حطة  ٮ﮵دون كما هو مصمم  المستڡ� السٮ﮵اسات؟ وهل �﮴صل  و�﮴د﮲حالت 
ٮ﮵ذ؟ التنڡ�

- رضا المشاركٮ﮵ن عن �﮳رامج السٮ﮵اسات

واإل﮳حراءات  والتاكلٮ﮵ف  (الوڡ�ت  حٮ﮵ث  من  عناصرها  إلى  ال﮲حدمة  �﮴حلٮ﮵ل   -

والنا�﮴ج).

 4- نموذج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:

 
وهو �﮵شتمل عىل �﮶ال�﮶ة معا�﮵ٮ﮵ر اساسٮ﮵ة �﮴وضح كٮ﮵ف �﮴ساهم السٮ﮵اسات ���� 

تنمٮ﮵ة الدولة:
الن﮳حاح  أسٮ﮳اب  ه��  ما  واأل﮲عراض؟  األهداف  �﮴حڡ�ڡ�ت  هل  اعلٮ﮵ة:  الڡ�

شل؟ هل سٮ﮵سهم �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف ���� التنمٮ﮵ة االڡ�تصاد�﮵ة  والڡ�
اءة  �﮴ٮ﮳رر العوا�ٔد ح﮳حم التاكلٮ﮵ف؟  هل هناك وسا�ٔل أكثر كڡ� اءة: هل   الكڡ�

س األهداف؟  لتحڡ�ٮ﮵ق �﮲ڡ�
اال�﮶ر النها�ٔ�� للٮ﮳ر�﮲امج وا�﮲عاكسه عىل المستهدڡ�ٮ﮵ن من الٮ﮳ر�﮲امج
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صلة  ٮ﮵ة حل المشكلة المڡ� كما ذكر�﮲ا سا�﮳ڡ�ا، ڡ�إن ورڡ�ة السٮ﮵اسات ه�� ح﮳حة لموڡ�ف �﮳شأن كٮ﮵ڡ�
�﮳عمل  الٮ﮳احث  �﮵ڡ�وم  سوف  التحلٮ﮵ل  إطار  ضمن  السا�﮳ڡ�ة.  المرحلة   ���� �﮴حد�﮵دها  �﮴م  اليت 
ا�﮵ة النها�ٔٮ﮵ة اليت ستڡ�ود الى ا﮲حتٮ﮵ار  ٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر الع� �﮴حلٮ﮵ل دڡ�ٮ﮵ق ل﮳حم�﮵ع الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات المتاحة �﮳ع�
ه��  السٮ﮵اسة  ورڡ�ة  معد  أو  الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدمها  اليت  التو﮳ح�﮵هٮ﮵ة  المٮ﮳ادئ  �﮴عتٮ﮳ر  الٮ﮳دا�ٔل. 

المو﮳حه ���� عملٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسات او الٮ﮳دا�ٔل لحل المشكلة موضع الدراسة.

�﮳ٮ﮵ن  �﮴ڡ�سٮ﮵م  أي  الدلٮ﮵ل  �﮵عرض  كما  العمل  �﮳تڡ�سٮ﮵م  �﮵ڡ�ومون  ال  السٮ﮵اسات  كتاب  �﮳عض  إن 
و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  عرض  �﮲﮵حتارون  وإ�﮲ما  العامة،  السٮ﮵اسة  و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  وصف 
، �﮳معىن أن �﮵ٮ﮳دأ إطار التحلٮ﮵ل ����  رع�� س الڡ�سم الڡ� السٮ﮵اسة العامة لڡ�ضٮ﮵ة معٮ﮵نة معا ���� �﮲ڡ�
ٮ﮵دا أل�﮲ها �﮴ساعد الڡ�ارئ عىل ڡ�هم أكثر  وڡ�ت مٮ﮳كر من إعداد الورڡ�ة، وڡ�د �﮵كون هذا النهج مڡ�

سهولة المواڡ�ف المٮ﮳ٮ﮵نة ���� وصف المشكلة. 

ٮ﮵د �﮳النسٮ﮳ة لك أن تن﮲طر ڡ�ٮ﮵ما  لذا عند �﮲﮴حطٮ﮵ط ورڡ�ة السٮ﮵اسة ال﮲حاصة �﮳ك، سٮ﮵كون من المڡ�
أ﮲حذا  المٮ﮳كر،  التحلٮ﮵ل  عىل  وڡ�درا�﮴ك  ومهارا�﮴ك  ﮲حٮ﮳را�﮴ك  مع  �﮵تالءم  النهج  هذا  اكن  إذا 

ٮ﮵ة لدى معد السٮ﮵اسة. �﮳االعتٮ﮳ار أن هذا النهج �﮵عتمد عىل مستوى عال من االحتراڡ�

أدوات  األڡ�ضل،  ال﮲حٮ﮵ار  و�﮴دعٮ﮵م  العامة  السٮ﮵اسات  ﮲حٮ﮵ارات  �﮴حلٮ﮵ل   ���� الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدم 
المؤسسات  سلوك  دراسة  وعىل  واالڡ�تصاد�﮵ة  اال﮳حتماعٮ﮵ة  العلوم  من  مأ﮲حوذة  وأسالٮ﮵ب 
والحكومات. األدوات واألسالٮ﮵ب تندرج �﮴حت ڡ�ئتٮ﮵ن: النوعٮ﮵ة والكمٮ﮵ة. األسالٮ﮵ب الكمٮ﮵ة 
النوعٮ﮵ة  األسالٮ﮵ب  االستڡ�صا�ٔٮ﮵ة.  والدراسات  التٮ﮳ا�﮵ن،  ٮ﮵ة،  الوصڡ� االحصاءات  �﮴شمل 
ومرا﮳حعة  السا�﮳ڡ�ة  الٮ﮳حوث  الٮ﮳ؤر�﮵ة،  والم﮳حموعات  والمڡ�ا�﮳الت  الحالة  دراسات  و�﮴شمل: 

الو�﮶ا�ٔق. 

عىل  المعتمدة  الڡ�ٮ﮵اسات  عىل  تنطوي  اليت  للدراسات  مال�ٔمة  أكثر  الكمٮ﮵ة  الدراسات 
الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  و﮳حمع  ٮ﮵رات  المتع� و�﮴ٮ﮳د�﮵ل  والتحكم  النمذ﮳حة  أ�﮵ضا  و�﮴شتمل   ، العلم�� المنهج 
ٮ﮵ة عمل  الت﮳حر�﮵ٮ﮳ٮ﮵ة. أما الدراسات النوعٮ﮵ة ڡ�ه�� أكثر مالءمة لإل﮳حا�﮳ة عىل األسئلة حول كٮ﮵ڡ�
ٮ﮵ة �﮴أ�﮶ٮ﮵رها عىل الناس �﮳هدف ڡ�هم المعا�﮲�� واأل�﮲ماط الاكمنة ���� العالڡ�ات. السٮ﮵اسات، وكٮ﮵ڡ�

إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات الدڡ�ٮ﮵ڡ�ة ذات المصداڡ�ٮ﮵ة العالٮ﮵ة �﮴عزز من مصداڡ�ٮ﮵ة ورڡ�ة السٮ﮵اسات و�﮴ز�﮵د من 
حٮ﮵ز  إلى  وإد﮲حالها  السٮ﮵اسا�﮴��  الڡ�رار  صناع  طرف  من  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� وإحداث  ڡ�ٮ﮳ولها  احتمالٮ﮵ة 

ٮ﮵ذ.  التنڡ�

�﮵تو﮳حب أن �﮴كون الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات موضوعٮ﮵ة وذات مصداڡ�ٮ﮵ة عالٮ﮵ة، �﮴عتمد عىل ﮳حودة الدراسات 
العلمٮ﮵ة المٮ﮳نٮ﮵ة عىل حڡ�ا�ٔق ولٮ﮵س عىل �﮴كهنات أو آراء ش﮲حصٮ﮵ة. 

والو�﮶ا�ٔق  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  ال﮳حماهٮ﮵ر  ڡ�ٮ﮳ل  من  االستطالع  �﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮳ٮ﮵ن  الصح�﮵ح  التوازن  �﮴حڡ�ٮ﮵ق 
رضٮ﮵ة أو الح﮳حة األساسٮ﮵ة اليت  الرسمٮ﮵ة وعدم اال�﮲حٮ﮵از إلى طرف ڡ�ڡ�ط من أ﮳حل ﮲حدمة الڡ�

ستڡ�دم ���� إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

﮳حهات  إلى  مصدرها  ا�﮲حٮ﮵از  وعدم  المست﮲حدمة  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  الدراسة  حدا�﮶ة  من  التحڡ�ق   
ڡ�ت﮲حسر  أ﮲حرى  ضد  معٮ﮵نة  ل﮳حهة  �﮳اال�﮲حٮ﮵از  وتتهم  اآل﮲حر�﮵ن  �﮶ڡ�ة  �﮲﮴حسر  ال  حىت  معٮ﮵نة، 

مصداڡ�ٮ﮵تك.

2 - الخطوات اإلرشادية لتطوير الخطة التنفيذية

ٮ﮵ذ�﮵ة:  كٮ﮵ف �﮵تم �﮴طو�﮵ر ال﮲حطة التنڡ�

مع  ومتال�ٔمة  �﮳األهداف  مر�﮴ٮ﮳طة  �﮴كون  �﮳حٮ﮵ث  الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة  األ�﮲شطة  -�﮴حد�﮵د 
التد﮲حالت.

ٮ﮵ذ؟ وهل هناك عوا�ٔد؟ - الموارد المالٮ﮵ة: كٮ﮵ف سٮ﮵تم �﮴مو�﮵ل التنڡ�
ون إلى �﮴در�﮵ب  ٮ﮵ن؟ هل �﮵حتاج المو﮲طڡ� - الموارد الٮ﮳شر�﮵ة: هل هناك حا﮳حة لمو﮲طڡ�
الذي سٮ﮵ڡ�ع  التأ�﮶ٮ﮵ر  ڡ�ما هو  ٮ﮵ن،  المو﮲طڡ� �﮴وز�﮵ع  إعادة  وإذا اكن سٮ﮵تم  أو معدات؟ 

عىل األ�﮲شطة الحالٮ﮵ة؟
- األدوار والمسؤولٮ﮵ات: من سٮ﮵كون مسؤوال عن كل �﮲شاط ���� ﮲حطة التطٮ﮳ٮ﮵ق ومن 

ال﮳حهة المسؤولة عن متا�﮳عتهم؟

ٮ﮵ذ األمور التالٮ﮵ة: من المهم أن �﮴ر�﮴ٮ﮳ط �﮲﮳حطة التنڡ�

م﮳حموعة  �﮴شكٮ﮵ل  إعادة  تتم  أن  المال�ٔم  من  �﮵كون  ر�﮳ما  المساءلة:  توضيح   -
التو﮳حٮ﮵ه لمشروع إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات لك�� �﮴شرف عىل التطٮ﮳ٮ﮵ق و�﮵كون لد�﮵ها 
الصالحٮ﮵ات �﮳ا�﮲﮴حاذ إ﮳حراءات إذا حدث �﮴أ﮲حٮ﮵ر ���� ال﮳حدول الزمين المحدد للتطٮ﮳ٮ﮵ق 

أو ���� حال ﮲طهرت أ�﮵ة مشكالت.

 ���� ال﮳حد�﮵دة  السٮ﮵اسة  �﮳﮴حر�﮵ب  إلى  الل﮳حوء  �﮵مكن  للسياسة:  تجريبي  اختبار   -
�� �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  م﮳حال أو م﮳حالٮ﮵ن ڡ�ٮ﮳ل الٮ﮳دء ���� التطٮ﮳ٮ﮵ق الاكمل. و���� هذه الحالة، �﮵نٮ﮳ع�
الت﮳حر�﮳ة ڡ�ٮ﮳ل ا�﮲﮴حاذ الڡ�رارات حول ما إذا اكن سٮ﮵تم �﮴ٮ﮳ين السٮ﮵اسة عىل �﮲طاق واسع 

وكٮ﮵ف سٮ﮵تم ذلك ومىت؟

ٮ﮵ة  وكٮ﮵ڡ� الڡ�ٮ﮵اس  مؤشرات  �﮴حد�﮵د  ﮲حالل  من  والتقييم  المراقبة  خطة  إعداد   -
النتا�ٔج  �﮴عط��  السٮ﮵اسة  اك�﮲ت  إذا  عما  �﮳سرعة  الحكم  �﮵مكن  �﮳حٮ﮵ث  ڡ�ٮ﮵اسه، 

�� ا�﮲﮴حاذ إ﮳حراءات �﮴صحٮ﮵حٮ﮵ة.  المر﮳حوة، وإذا لم �﮴كن كذلك، �﮵نٮ﮳ع�

هم:  �� �﮴ڡ� ٮ﮵ٮ﮵ر، �﮵نٮ﮳ع� كٮ﮵ر ���� إرادة التع� - إدارة التغيير: عند التڡ�

 �� �﮵نٮ﮳ع� اليت  السرعة  مدى  وما  المطلوب؟  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� وعمق  و﮳حد�﮵ة  ﮳حذر�﮵ة  مدى   -
ٮ﮵ٮ﮵ر ڡ��﮵ها؟  إحداث التع�

اظ عل�﮵ها ���� الن﮲طام المو﮳حود؟ - ما ه�� األمور اليت �﮵مكن الحڡ�

�﮵تم  الوڡ�ت الذي   ���� ال﮲حدمات الحالٮ﮵ة المو﮳حودة  كٮ﮵ف �﮵مكن المحاڡ�﮲طة عىل   -

ٮ﮵ٮ﮵ر؟ ٮ﮵ه إ�﮳﮲حاز التع� ڡ�
لب عل�﮵ها؟ ٮ﮵ٮ﮵ر وكٮ﮵ف �﮵مكن التع� -ما ه�� العوا�ٔق اليت �﮴عوق التع�

مثل  معه  التعامل  �﮵تم  الذي  الن﮲طام   ���� السلوك  ز  �﮴حڡ� اليت  العوامل  ه��  ما   -

التمو�﮵ل، األهداف الكمٮ﮵ة، السمعة؟
- ما ه�� العواڡ�ب ﮲عٮ﮵ر المڡ�صودة اليت �﮵مكن أن تنشأ؟ وكٮ﮵ف �﮵مكن �﮳﮴حن�﮳ها؟

�﮳شأن  عال  الڡ� ٮ﮵ٮ﮵ر. والتواصل  التع� إدارة   ���� ﮳حزء أسايس  التواصل  إن  التواصل:   -
أهداف السٮ﮵اسة ال﮳حد�﮵دة سٮ﮵حسن احتمالٮ﮵ة أن �﮴حڡ�ق السٮ﮵اسة ال﮳حد�﮵دة التأ�﮶ٮ﮵ر 
المحيل  الصعٮ﮵د  عىل  المعنٮ﮵ٮ﮵ن  عند  الحكومة  سمعة  وسٮ﮵عزز  المطلوب، 
اال�﮴صاالت  ط��  �﮴ع� للتواصل  ﮲حطة  �﮴ضمن  أن  ٮ﮵ذ  التنڡ� ل﮲حطة   �� و�﮵نٮ﮳ع�  . والدول��

الدا﮲حلٮ﮵ة وال﮲حار﮳حٮ﮵ة.

ا�﮵ات/  الع� �﮴حڡ�ٮ﮵ق  من  �﮵منع  أن  �﮵مكن  يشء  أي  ه��  الم﮲حاطرة  المخاطر:  إدارة   -
�� عىل الٮ﮳احث �﮴حد�﮵د الم﮲حاطر و�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵مها لتحد�﮵د إلى أ�﮵ن �﮳﮵حب  األهداف. و�﮵نٮ﮳ع�

ٮ﮵ف شد�﮴ها. و�﮵مكن �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الم﮲حاطر  �﮴و﮳حٮ﮵ه مع﮲طم ال﮳حهود لتڡ�لٮ﮵ل الم﮲حاطر أو �﮲﮴حڡ�
���� حال حدو�﮶ها). و����  الذي تتركه  (التأ�﮶ٮ﮵ر  و�﮴أ�﮶ٮ﮵را�﮴ها  �﮳تحلٮ﮵ل احتمالٮ﮵ة حدو�﮶ها 
 �� �﮵ك�� أ﮲عل�﮳ها،   ���� ولكن  رڡ�مٮ﮵ة،  ـ  كمٮ﮵ة  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵مات  وضع  �﮵مكن  الحاالت،  �﮳عض 
�﮳النسٮ﮳ة  ضة.  من﮲حڡ� متوسطة،  عة،  مر�﮴ڡ� إلى:  �﮳ٮ﮳ساطة  الم﮲حاطر  شدة  �﮴صنٮ﮵ف 
إدارة  وطر�﮵ق  إلدار�﮴ها.  الطرق  أ�﮲سب  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  ٮ﮵تم  ڡ� ﮲حطورة،  األشد  للم﮲حاطر 

الم﮲حاطر تتضمن:
- �﮲ڡ�ل الم﮲حاطرة الى مؤسسة أ﮲حرى أكثر ڡ�درة عىل حلها.

- �﮳﮴حنب الم﮲حاطرة، �﮳الڡ�ٮ﮵ام �﮳عمل ما لتڡ�لٮ﮵ل احتمال وڡ�وعها.
- �﮴حضٮ﮵ر ﮲حطط طوارئ، لتڡ�لٮ﮵ل �﮴أ�﮶ٮ﮵رات الم﮲حاطر ���� حال وڡ�وعها.

�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الٮ﮳د�﮵ل أو ال﮲حٮ﮵ار وأهداڡ�ه و�﮴د﮲حال�﮴ه ڡ�ٮ﮳ل رڡ�عه لصناع الڡ�رار   �� �﮵نٮ﮳ع�
وأهداڡ�ه  ال﮲حٮ﮵ار  �﮴عد�﮵ل  من  �﮴مكننا  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  نتا�ٔج  إن  علٮ﮵ه.  للمواڡ�ڡ�ة 
وذات  والواڡ�عٮ﮵ة  عالة  والڡ� أ  االكڡ� والتد﮲حالت  الحلول  واڡ�تراح  و�﮴د﮲حال�﮴ه 

السمات األكثر �﮳﮴حاه معٮ﮵ار االستمرار�﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق األ�﮶ر.
مر�﮴ٮ﮳طة  متا�﮳عة  ﮲حطة  �﮳تطو�﮵ر  �﮲ڡ�وم  العامة:  للسٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  التنڡ� أثناء 
�﮳مؤشرات معٮ﮵نة موضوعة عىل مستوى م﮲حر﮳حات السٮ﮵اسة. ا�﮲﮲طر الملحق 

رڡ�م 8  
ٮ﮵ذ (�﮲موذج رڡ�م  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م األ�﮶ر النها�ٔ�� للسٮ﮵اسة العامة �﮳عد انتهاء ڡ�ترة التنڡ�
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  معا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  ﮲حالل  من  النها�ٔ��  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮵ست﮲حدم   :(9
اءة وڡ�اعلٮ﮵ة واماك�﮲ٮ﮵ة االستمرار  المست﮲حدمة دولٮ﮵ا لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى مالءمة وكڡ�
ها أو التوسع ڡ��﮵ها أو ا�﮲كماشها. �﮵ركز التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ��  ���� السٮ﮵اسة أو �﮴وڡ�ڡ�

عىل ما �﮵يل:
�﮳م﮳حتمع  ال﮲حاص  �﮳الواڡ�ع  وار�﮴ٮ﮳اطها  والتد﮲حالت  األهداف  مالءمة  مدى 

السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟
هل �﮴م �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والنتا�ٔج المتوڡ�عة من   السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟

السٮ﮵اسة  من  المستهدڡ�ة  للم﮳حموعات  حدث  الذي  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� هو  ما 
المڡ�ترحة؟

أ﮳حهزة  أم  ڡ�ا�ٔمة  أ﮳حهزة  ڡ�ٮ﮳ل  ذت من  �﮲ڡ� السٮ﮵اسة، هل  ٮ﮵ذ  تنڡ� ما ه�� طرق 
﮳حد�﮵دة؟

ا�﮵تها ومدى �﮴واڡ�رها؟ ما ه�� الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة من حٮ﮵ث: مدى كڡ�

- ما هو �﮲﮲طام الضٮ﮳ط والسٮ﮵طرة عىل العمل؟ 

- كٮ﮵ف سٮ﮵ستمر العمل �﮳هذه السٮ﮵اسة؟ ما ه�� عناصر االستمرار�﮵ة؟

من  المنشود  األ�﮶ر  ستحڡ�ق  ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮴م  إذا  والتد﮲حالت  األهداف  هل   -

صٮ﮵ا﮲عتها؟

نماذج تقييم السياسة العامة 

لمز�﮵د من الوع�� وااللمام �﮳نماذج التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م، ار�﮴أ�﮵نا ان �﮲درج ���� هذا الدلٮ﮵ل 
أثناء  السٮ﮵اسات  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� دولٮ﮵ا  المست﮲حدمة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮲ماذج  �﮲عرض  أن 

ٮ﮵ذ و���� ڡ�ترة التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ�� للسٮ﮵اسات. مرحلة التنڡ�

1 -نموذج سوشمان: 

أ�﮵ة سٮ﮵اسة من ﮲حالل المعا�﮵ٮ﮵ر ال﮲حمسة  �﮵ستند هذا النموذج �﮳الحكم عىل 
التالٮ﮵ة:

ڡ��﮵ها  (�﮳ما  المٮ﮳رم﮳حة  المد﮲حالت  و�﮲وعٮ﮵ة  كمٮ﮵ة  عىل  �﮵ركز  الٮ﮳ر�﮲امج:  ﮳حهد   -

ق  تنڡ� ٮ﮵ن والمال والموارد األ﮲حرى) اليت  العمالء والمو﮲طڡ� المعلومات عن 
���� الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ٮ﮵رات ����  - األداء: �﮵نصب عىل الم﮲حر﮳حات المٮ﮳رم﮳حة اليت �﮴وضح أ�﮲ماط التع�
الٮ﮳ٮ﮵ئة، و�﮵كون له أ�﮶ر

ا�﮵ة: �﮴ركز عىل عالڡ�ة ﮳حهد الٮ﮳ر�﮲امج وأدا�ٔه �﮳مستوى الحا﮳حة للٮ﮳ر�﮲امج  - الكڡ�
���� الم﮳حتمع،  

للٮ﮳ر�﮲امج  المعرضٮ﮵ن  االش﮲حاص  عدد   × الٮ﮳ر�﮲امج  ڡ�اعلٮ﮵ة  معدل   = وه�� 
(وصل إل�﮵هم) عدد األش﮲حاص المحتا﮳حٮ﮵ن إلى الٮ﮳ر�﮲امج (لم �﮵صل إل�﮵هم)

ا�﮵ة و�﮴ڡ�اس من ﮲حالل  اءة: �﮴شٮ﮵ر إلى العالڡ�ة �﮳ٮ﮵ن ال﮳حهد واألداء والكڡ� - الكڡ�

ا�﮵ة  وكڡ� أداء  �﮴ع﮲طٮ﮵م  الوڡ�ت  س  �﮲ڡ� و����  ال﮳حهد  �﮴ڡ�لٮ﮵ل  استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  ڡ�حص 
الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ذ العملٮ﮵ات المتعلڡ�ة �﮳ـتر﮳حمة ال﮳حهد إلى �﮲وا�﮴ج. - العملٮ﮵ة: �﮴ركز عىل تنڡ�
 

2- نموذج مورفي: 

العملٮ﮵ات  حول  األسئلة  من  م﮳حموعة  عىل  �﮵حتوي  استٮ﮳ٮ﮵ان،  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�ام 
�﮴حسٮ﮵نها،  وطرق  العامة،  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  ٮ﮵ذ  لتنڡ� است﮲حدمت  اليت 

والنتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳األهداف. 
أهم المعا�﮵ٮ﮵ر اليت �﮵تضمنها االستٮ﮳ٮ﮵ان:

- �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث النتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳الهدف، كما تتضح 

من مصدر�﮵ن: الو�﮶ٮ﮵ڡ�ة التشر�﮵عٮ﮵ة المن﮲طمة واألهداف اليت حڡ�ڡ�ها الٮ﮳ر�﮲امج 
ٮ﮵ذ  �﮳ناء عىل ﮲حٮ﮳رة التنڡ�

- موارده الٮ﮳ر�﮲امج واماك�﮲ٮ﮵ا�﮴ه

- ال﮲طروف ال﮲حار﮳حٮ﮵ة وكٮ﮵ف ا�﮶رت عىل الٮ﮳ر�﮲امج
ٮ﮵ل �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث: وضعه التن﮲طٮ﮵م�� والسٮ﮵ايس-المالمح  - �﮴شع�
 ���� األساسٮ﮵ة  والمؤسسات  -األڡ�راد  �﮵عمل)  (كٮ﮵ف  للٮ﮳ر�﮲امج  األساسٮ﮵ة 

الٮ﮳ر�﮲امج
الم﮳حتمع، وما ه�� ممارسا�﮴ه  ڡ�ٮ﮳ول ممارسا�﮴ه من  الٮ﮳ر�﮲امج ومدى  �﮴طور   -

عالة  الڡ�
 �﮴حد�﮵د أسٮ﮳اب ال﮲حطأ واصالحها 

3- نموذج فريمان وآخرون: 

وهو �﮵ركز عىل المعا�﮵ٮ﮵ر التالٮ﮵ة:

طٮ﮵ة: وه�� النسٮ﮳ة المئو�﮵ة للعدد الذي �﮴صله ﮲حدمات �﮳رامج السٮ﮵اسة  - التع�
ڡ�عال إلى العدد الذي �﮵حتاج ال﮲حدمة ���� منطڡ�ة العمل

�﮳رامج  �﮴صمٮ﮵م  مع  ڡ�ة  متڡ� علٮ﮵ة  الڡ� الوصول  عملٮ﮵ات  هل  الوصول:   -

���� ﮲حطة  ٮ﮵دون كما هو مصمم  المستڡ� السٮ﮵اسات؟ وهل �﮴صل  و�﮴د﮲حالت 
ٮ﮵ذ؟ التنڡ�

- رضا المشاركٮ﮵ن عن �﮳رامج السٮ﮵اسات

واإل﮳حراءات  والتاكلٮ﮵ف  (الوڡ�ت  حٮ﮵ث  من  عناصرها  إلى  ال﮲حدمة  �﮴حلٮ﮵ل   -

والنا�﮴ج).

 4- نموذج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:

 
وهو �﮵شتمل عىل �﮶ال�﮶ة معا�﮵ٮ﮵ر اساسٮ﮵ة �﮴وضح كٮ﮵ف �﮴ساهم السٮ﮵اسات ���� 

تنمٮ﮵ة الدولة:
الن﮳حاح  أسٮ﮳اب  ه��  ما  واأل﮲عراض؟  األهداف  �﮴حڡ�ڡ�ت  هل  اعلٮ﮵ة:  الڡ�

شل؟ هل سٮ﮵سهم �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف ���� التنمٮ﮵ة االڡ�تصاد�﮵ة  والڡ�
اءة  �﮴ٮ﮳رر العوا�ٔد ح﮳حم التاكلٮ﮵ف؟  هل هناك وسا�ٔل أكثر كڡ� اءة: هل   الكڡ�

س األهداف؟  لتحڡ�ٮ﮵ق �﮲ڡ�
اال�﮶ر النها�ٔ�� للٮ﮳ر�﮲امج وا�﮲عاكسه عىل المستهدڡ�ٮ﮵ن من الٮ﮳ر�﮲امج
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صلة  ٮ﮵ة حل المشكلة المڡ� كما ذكر�﮲ا سا�﮳ڡ�ا، ڡ�إن ورڡ�ة السٮ﮵اسات ه�� ح﮳حة لموڡ�ف �﮳شأن كٮ﮵ڡ�
�﮳عمل  الٮ﮳احث  �﮵ڡ�وم  سوف  التحلٮ﮵ل  إطار  ضمن  السا�﮳ڡ�ة.  المرحلة   ���� �﮴حد�﮵دها  �﮴م  اليت 
ا�﮵ة النها�ٔٮ﮵ة اليت ستڡ�ود الى ا﮲حتٮ﮵ار  ٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر الع� �﮴حلٮ﮵ل دڡ�ٮ﮵ق ل﮳حم�﮵ع الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات المتاحة �﮳ع�
ه��  السٮ﮵اسة  ورڡ�ة  معد  أو  الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدمها  اليت  التو﮳ح�﮵هٮ﮵ة  المٮ﮳ادئ  �﮴عتٮ﮳ر  الٮ﮳دا�ٔل. 

المو﮳حه ���� عملٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسات او الٮ﮳دا�ٔل لحل المشكلة موضع الدراسة.

�﮳ٮ﮵ن  �﮴ڡ�سٮ﮵م  أي  الدلٮ﮵ل  �﮵عرض  كما  العمل  �﮳تڡ�سٮ﮵م  �﮵ڡ�ومون  ال  السٮ﮵اسات  كتاب  �﮳عض  إن 
و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  عرض  �﮲﮵حتارون  وإ�﮲ما  العامة،  السٮ﮵اسة  و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  وصف 
، �﮳معىن أن �﮵ٮ﮳دأ إطار التحلٮ﮵ل ����  رع�� س الڡ�سم الڡ� السٮ﮵اسة العامة لڡ�ضٮ﮵ة معٮ﮵نة معا ���� �﮲ڡ�
ٮ﮵دا أل�﮲ها �﮴ساعد الڡ�ارئ عىل ڡ�هم أكثر  وڡ�ت مٮ﮳كر من إعداد الورڡ�ة، وڡ�د �﮵كون هذا النهج مڡ�

سهولة المواڡ�ف المٮ﮳ٮ﮵نة ���� وصف المشكلة. 

ٮ﮵د �﮳النسٮ﮳ة لك أن تن﮲طر ڡ�ٮ﮵ما  لذا عند �﮲﮴حطٮ﮵ط ورڡ�ة السٮ﮵اسة ال﮲حاصة �﮳ك، سٮ﮵كون من المڡ�
أ﮲حذا  المٮ﮳كر،  التحلٮ﮵ل  عىل  وڡ�درا�﮴ك  ومهارا�﮴ك  ﮲حٮ﮳را�﮴ك  مع  �﮵تالءم  النهج  هذا  اكن  إذا 

ٮ﮵ة لدى معد السٮ﮵اسة. �﮳االعتٮ﮳ار أن هذا النهج �﮵عتمد عىل مستوى عال من االحتراڡ�

أدوات  األڡ�ضل،  ال﮲حٮ﮵ار  و�﮴دعٮ﮵م  العامة  السٮ﮵اسات  ﮲حٮ﮵ارات  �﮴حلٮ﮵ل   ���� الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدم 
المؤسسات  سلوك  دراسة  وعىل  واالڡ�تصاد�﮵ة  اال﮳حتماعٮ﮵ة  العلوم  من  مأ﮲حوذة  وأسالٮ﮵ب 
والحكومات. األدوات واألسالٮ﮵ب تندرج �﮴حت ڡ�ئتٮ﮵ن: النوعٮ﮵ة والكمٮ﮵ة. األسالٮ﮵ب الكمٮ﮵ة 
النوعٮ﮵ة  األسالٮ﮵ب  االستڡ�صا�ٔٮ﮵ة.  والدراسات  التٮ﮳ا�﮵ن،  ٮ﮵ة،  الوصڡ� االحصاءات  �﮴شمل 
ومرا﮳حعة  السا�﮳ڡ�ة  الٮ﮳حوث  الٮ﮳ؤر�﮵ة،  والم﮳حموعات  والمڡ�ا�﮳الت  الحالة  دراسات  و�﮴شمل: 

الو�﮶ا�ٔق. 

عىل  المعتمدة  الڡ�ٮ﮵اسات  عىل  تنطوي  اليت  للدراسات  مال�ٔمة  أكثر  الكمٮ﮵ة  الدراسات 
الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  و﮳حمع  ٮ﮵رات  المتع� و�﮴ٮ﮳د�﮵ل  والتحكم  النمذ﮳حة  أ�﮵ضا  و�﮴شتمل   ، العلم�� المنهج 
ٮ﮵ة عمل  الت﮳حر�﮵ٮ﮳ٮ﮵ة. أما الدراسات النوعٮ﮵ة ڡ�ه�� أكثر مالءمة لإل﮳حا�﮳ة عىل األسئلة حول كٮ﮵ڡ�
ٮ﮵ة �﮴أ�﮶ٮ﮵رها عىل الناس �﮳هدف ڡ�هم المعا�﮲�� واأل�﮲ماط الاكمنة ���� العالڡ�ات. السٮ﮵اسات، وكٮ﮵ڡ�

إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات الدڡ�ٮ﮵ڡ�ة ذات المصداڡ�ٮ﮵ة العالٮ﮵ة �﮴عزز من مصداڡ�ٮ﮵ة ورڡ�ة السٮ﮵اسات و�﮴ز�﮵د من 
حٮ﮵ز  إلى  وإد﮲حالها  السٮ﮵اسا�﮴��  الڡ�رار  صناع  طرف  من  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� وإحداث  ڡ�ٮ﮳ولها  احتمالٮ﮵ة 

ٮ﮵ذ.  التنڡ�

�﮵تو﮳حب أن �﮴كون الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات موضوعٮ﮵ة وذات مصداڡ�ٮ﮵ة عالٮ﮵ة، �﮴عتمد عىل ﮳حودة الدراسات 
العلمٮ﮵ة المٮ﮳نٮ﮵ة عىل حڡ�ا�ٔق ولٮ﮵س عىل �﮴كهنات أو آراء ش﮲حصٮ﮵ة. 

والو�﮶ا�ٔق  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  ال﮳حماهٮ﮵ر  ڡ�ٮ﮳ل  من  االستطالع  �﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮳ٮ﮵ن  الصح�﮵ح  التوازن  �﮴حڡ�ٮ﮵ق 
رضٮ﮵ة أو الح﮳حة األساسٮ﮵ة اليت  الرسمٮ﮵ة وعدم اال�﮲حٮ﮵از إلى طرف ڡ�ڡ�ط من أ﮳حل ﮲حدمة الڡ�

ستڡ�دم ���� إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

﮳حهات  إلى  مصدرها  ا�﮲حٮ﮵از  وعدم  المست﮲حدمة  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  الدراسة  حدا�﮶ة  من  التحڡ�ق   
ڡ�ت﮲حسر  أ﮲حرى  ضد  معٮ﮵نة  ل﮳حهة  �﮳اال�﮲حٮ﮵از  وتتهم  اآل﮲حر�﮵ن  �﮶ڡ�ة  �﮲﮴حسر  ال  حىت  معٮ﮵نة، 

مصداڡ�ٮ﮵تك.

2 - الخطوات اإلرشادية لتطوير الخطة التنفيذية

ٮ﮵ذ�﮵ة:  كٮ﮵ف �﮵تم �﮴طو�﮵ر ال﮲حطة التنڡ�

مع  ومتال�ٔمة  �﮳األهداف  مر�﮴ٮ﮳طة  �﮴كون  �﮳حٮ﮵ث  الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة  األ�﮲شطة  -�﮴حد�﮵د 
التد﮲حالت.

ٮ﮵ذ؟ وهل هناك عوا�ٔد؟ - الموارد المالٮ﮵ة: كٮ﮵ف سٮ﮵تم �﮴مو�﮵ل التنڡ�
ون إلى �﮴در�﮵ب  ٮ﮵ن؟ هل �﮵حتاج المو﮲طڡ� - الموارد الٮ﮳شر�﮵ة: هل هناك حا﮳حة لمو﮲طڡ�
الذي سٮ﮵ڡ�ع  التأ�﮶ٮ﮵ر  ڡ�ما هو  ٮ﮵ن،  المو﮲طڡ� �﮴وز�﮵ع  إعادة  وإذا اكن سٮ﮵تم  أو معدات؟ 

عىل األ�﮲شطة الحالٮ﮵ة؟
- األدوار والمسؤولٮ﮵ات: من سٮ﮵كون مسؤوال عن كل �﮲شاط ���� ﮲حطة التطٮ﮳ٮ﮵ق ومن 

ال﮳حهة المسؤولة عن متا�﮳عتهم؟

ٮ﮵ذ األمور التالٮ﮵ة: من المهم أن �﮴ر�﮴ٮ﮳ط �﮲﮳حطة التنڡ�

م﮳حموعة  �﮴شكٮ﮵ل  إعادة  تتم  أن  المال�ٔم  من  �﮵كون  ر�﮳ما  المساءلة:  توضيح   -
التو﮳حٮ﮵ه لمشروع إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات لك�� �﮴شرف عىل التطٮ﮳ٮ﮵ق و�﮵كون لد�﮵ها 
الصالحٮ﮵ات �﮳ا�﮲﮴حاذ إ﮳حراءات إذا حدث �﮴أ﮲حٮ﮵ر ���� ال﮳حدول الزمين المحدد للتطٮ﮳ٮ﮵ق 

أو ���� حال ﮲طهرت أ�﮵ة مشكالت.

 ���� ال﮳حد�﮵دة  السٮ﮵اسة  �﮳﮴حر�﮵ب  إلى  الل﮳حوء  �﮵مكن  للسياسة:  تجريبي  اختبار   -
�� �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  م﮳حال أو م﮳حالٮ﮵ن ڡ�ٮ﮳ل الٮ﮳دء ���� التطٮ﮳ٮ﮵ق الاكمل. و���� هذه الحالة، �﮵نٮ﮳ع�
الت﮳حر�﮳ة ڡ�ٮ﮳ل ا�﮲﮴حاذ الڡ�رارات حول ما إذا اكن سٮ﮵تم �﮴ٮ﮳ين السٮ﮵اسة عىل �﮲طاق واسع 

وكٮ﮵ف سٮ﮵تم ذلك ومىت؟

ٮ﮵ة  وكٮ﮵ڡ� الڡ�ٮ﮵اس  مؤشرات  �﮴حد�﮵د  ﮲حالل  من  والتقييم  المراقبة  خطة  إعداد   -
النتا�ٔج  �﮴عط��  السٮ﮵اسة  اك�﮲ت  إذا  عما  �﮳سرعة  الحكم  �﮵مكن  �﮳حٮ﮵ث  ڡ�ٮ﮵اسه، 

�� ا�﮲﮴حاذ إ﮳حراءات �﮴صحٮ﮵حٮ﮵ة.  المر﮳حوة، وإذا لم �﮴كن كذلك، �﮵نٮ﮳ع�

هم:  �� �﮴ڡ� ٮ﮵ٮ﮵ر، �﮵نٮ﮳ع� كٮ﮵ر ���� إرادة التع� - إدارة التغيير: عند التڡ�

 �� �﮵نٮ﮳ع� اليت  السرعة  مدى  وما  المطلوب؟  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� وعمق  و﮳حد�﮵ة  ﮳حذر�﮵ة  مدى   -
ٮ﮵ٮ﮵ر ڡ��﮵ها؟  إحداث التع�

اظ عل�﮵ها ���� الن﮲طام المو﮳حود؟ - ما ه�� األمور اليت �﮵مكن الحڡ�

�﮵تم  الوڡ�ت الذي   ���� ال﮲حدمات الحالٮ﮵ة المو﮳حودة  كٮ﮵ف �﮵مكن المحاڡ�﮲طة عىل   -

ٮ﮵ٮ﮵ر؟ ٮ﮵ه إ�﮳﮲حاز التع� ڡ�
لب عل�﮵ها؟ ٮ﮵ٮ﮵ر وكٮ﮵ف �﮵مكن التع� -ما ه�� العوا�ٔق اليت �﮴عوق التع�

مثل  معه  التعامل  �﮵تم  الذي  الن﮲طام   ���� السلوك  ز  �﮴حڡ� اليت  العوامل  ه��  ما   -

التمو�﮵ل، األهداف الكمٮ﮵ة، السمعة؟
- ما ه�� العواڡ�ب ﮲عٮ﮵ر المڡ�صودة اليت �﮵مكن أن تنشأ؟ وكٮ﮵ف �﮵مكن �﮳﮴حن�﮳ها؟

�﮳شأن  عال  الڡ� ٮ﮵ٮ﮵ر. والتواصل  التع� إدارة   ���� ﮳حزء أسايس  التواصل  إن  التواصل:   -
أهداف السٮ﮵اسة ال﮳حد�﮵دة سٮ﮵حسن احتمالٮ﮵ة أن �﮴حڡ�ق السٮ﮵اسة ال﮳حد�﮵دة التأ�﮶ٮ﮵ر 
المحيل  الصعٮ﮵د  عىل  المعنٮ﮵ٮ﮵ن  عند  الحكومة  سمعة  وسٮ﮵عزز  المطلوب، 
اال�﮴صاالت  ط��  �﮴ع� للتواصل  ﮲حطة  �﮴ضمن  أن  ٮ﮵ذ  التنڡ� ل﮲حطة   �� و�﮵نٮ﮳ع�  . والدول��

الدا﮲حلٮ﮵ة وال﮲حار﮳حٮ﮵ة.

ا�﮵ات/  الع� �﮴حڡ�ٮ﮵ق  من  �﮵منع  أن  �﮵مكن  يشء  أي  ه��  الم﮲حاطرة  المخاطر:  إدارة   -
�� عىل الٮ﮳احث �﮴حد�﮵د الم﮲حاطر و�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵مها لتحد�﮵د إلى أ�﮵ن �﮳﮵حب  األهداف. و�﮵نٮ﮳ع�

ٮ﮵ف شد�﮴ها. و�﮵مكن �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الم﮲حاطر  �﮴و﮳حٮ﮵ه مع﮲طم ال﮳حهود لتڡ�لٮ﮵ل الم﮲حاطر أو �﮲﮴حڡ�
���� حال حدو�﮶ها). و����  الذي تتركه  (التأ�﮶ٮ﮵ر  و�﮴أ�﮶ٮ﮵را�﮴ها  �﮳تحلٮ﮵ل احتمالٮ﮵ة حدو�﮶ها 
 �� �﮵ك�� أ﮲عل�﮳ها،   ���� ولكن  رڡ�مٮ﮵ة،  ـ  كمٮ﮵ة  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵مات  وضع  �﮵مكن  الحاالت،  �﮳عض 
�﮳النسٮ﮳ة  ضة.  من﮲حڡ� متوسطة،  عة،  مر�﮴ڡ� إلى:  �﮳ٮ﮳ساطة  الم﮲حاطر  شدة  �﮴صنٮ﮵ف 
إدارة  وطر�﮵ق  إلدار�﮴ها.  الطرق  أ�﮲سب  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  ٮ﮵تم  ڡ� ﮲حطورة،  األشد  للم﮲حاطر 

الم﮲حاطر تتضمن:
- �﮲ڡ�ل الم﮲حاطرة الى مؤسسة أ﮲حرى أكثر ڡ�درة عىل حلها.

- �﮳﮴حنب الم﮲حاطرة، �﮳الڡ�ٮ﮵ام �﮳عمل ما لتڡ�لٮ﮵ل احتمال وڡ�وعها.
- �﮴حضٮ﮵ر ﮲حطط طوارئ، لتڡ�لٮ﮵ل �﮴أ�﮶ٮ﮵رات الم﮲حاطر ���� حال وڡ�وعها.

3.4.3 مخرجات المرحلة

ٮ﮵ذ�﮵ة لل﮲حٮ﮵ار األول والثا�﮲�� (�﮲موذج عمل رڡ�م 7)                  ا�﮳﮲حاز ال﮲حطة التنڡ�
�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الٮ﮳د�﮵ل أو ال﮲حٮ﮵ار وأهداڡ�ه و�﮴د﮲حال�﮴ه ڡ�ٮ﮳ل رڡ�عه لصناع الڡ�رار   �� �﮵نٮ﮳ع�
وأهداڡ�ه  ال﮲حٮ﮵ار  �﮴عد�﮵ل  من  �﮴مكننا  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  نتا�ٔج  إن  علٮ﮵ه.  للمواڡ�ڡ�ة 
وذات  والواڡ�عٮ﮵ة  عالة  والڡ� أ  االكڡ� والتد﮲حالت  الحلول  واڡ�تراح  و�﮴د﮲حال�﮴ه 

السمات األكثر �﮳﮴حاه معٮ﮵ار االستمرار�﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق األ�﮶ر.
مر�﮴ٮ﮳طة  متا�﮳عة  ﮲حطة  �﮳تطو�﮵ر  �﮲ڡ�وم  العامة:  للسٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  التنڡ� أثناء 
�﮳مؤشرات معٮ﮵نة موضوعة عىل مستوى م﮲حر﮳حات السٮ﮵اسة. ا�﮲﮲طر الملحق 

رڡ�م 8  
ٮ﮵ذ (�﮲موذج رڡ�م  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م األ�﮶ر النها�ٔ�� للسٮ﮵اسة العامة �﮳عد انتهاء ڡ�ترة التنڡ�
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  معا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  ﮲حالل  من  النها�ٔ��  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮵ست﮲حدم   :(9
اءة وڡ�اعلٮ﮵ة واماك�﮲ٮ﮵ة االستمرار  المست﮲حدمة دولٮ﮵ا لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى مالءمة وكڡ�
ها أو التوسع ڡ��﮵ها أو ا�﮲كماشها. �﮵ركز التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ��  ���� السٮ﮵اسة أو �﮴وڡ�ڡ�

عىل ما �﮵يل:
�﮳م﮳حتمع  ال﮲حاص  �﮳الواڡ�ع  وار�﮴ٮ﮳اطها  والتد﮲حالت  األهداف  مالءمة  مدى 

السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟
هل �﮴م �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والنتا�ٔج المتوڡ�عة من   السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟

السٮ﮵اسة  من  المستهدڡ�ة  للم﮳حموعات  حدث  الذي  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� هو  ما 
المڡ�ترحة؟

أ﮳حهزة  أم  ڡ�ا�ٔمة  أ﮳حهزة  ڡ�ٮ﮳ل  ذت من  �﮲ڡ� السٮ﮵اسة، هل  ٮ﮵ذ  تنڡ� ما ه�� طرق 
﮳حد�﮵دة؟

ا�﮵تها ومدى �﮴واڡ�رها؟ ما ه�� الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة من حٮ﮵ث: مدى كڡ�

- ما هو �﮲﮲طام الضٮ﮳ط والسٮ﮵طرة عىل العمل؟ 

- كٮ﮵ف سٮ﮵ستمر العمل �﮳هذه السٮ﮵اسة؟ ما ه�� عناصر االستمرار�﮵ة؟

من  المنشود  األ�﮶ر  ستحڡ�ق  ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮴م  إذا  والتد﮲حالت  األهداف  هل   -

صٮ﮵ا﮲عتها؟

نماذج تقييم السياسة العامة 

لمز�﮵د من الوع�� وااللمام �﮳نماذج التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م، ار�﮴أ�﮵نا ان �﮲درج ���� هذا الدلٮ﮵ل 
أثناء  السٮ﮵اسات  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� دولٮ﮵ا  المست﮲حدمة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮲ماذج  �﮲عرض  أن 

ٮ﮵ذ و���� ڡ�ترة التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ�� للسٮ﮵اسات. مرحلة التنڡ�

1 -نموذج سوشمان: 

أ�﮵ة سٮ﮵اسة من ﮲حالل المعا�﮵ٮ﮵ر ال﮲حمسة  �﮵ستند هذا النموذج �﮳الحكم عىل 
التالٮ﮵ة:

ڡ��﮵ها  (�﮳ما  المٮ﮳رم﮳حة  المد﮲حالت  و�﮲وعٮ﮵ة  كمٮ﮵ة  عىل  �﮵ركز  الٮ﮳ر�﮲امج:  ﮳حهد   -

ق  تنڡ� ٮ﮵ن والمال والموارد األ﮲حرى) اليت  العمالء والمو﮲طڡ� المعلومات عن 
���� الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ٮ﮵رات ����  - األداء: �﮵نصب عىل الم﮲حر﮳حات المٮ﮳رم﮳حة اليت �﮴وضح أ�﮲ماط التع�
الٮ﮳ٮ﮵ئة، و�﮵كون له أ�﮶ر

ا�﮵ة: �﮴ركز عىل عالڡ�ة ﮳حهد الٮ﮳ر�﮲امج وأدا�ٔه �﮳مستوى الحا﮳حة للٮ﮳ر�﮲امج  - الكڡ�
���� الم﮳حتمع،  

للٮ﮳ر�﮲امج  المعرضٮ﮵ن  االش﮲حاص  عدد   × الٮ﮳ر�﮲امج  ڡ�اعلٮ﮵ة  معدل   = وه�� 
(وصل إل�﮵هم) عدد األش﮲حاص المحتا﮳حٮ﮵ن إلى الٮ﮳ر�﮲امج (لم �﮵صل إل�﮵هم)

ا�﮵ة و�﮴ڡ�اس من ﮲حالل  اءة: �﮴شٮ﮵ر إلى العالڡ�ة �﮳ٮ﮵ن ال﮳حهد واألداء والكڡ� - الكڡ�

ا�﮵ة  وكڡ� أداء  �﮴ع﮲طٮ﮵م  الوڡ�ت  س  �﮲ڡ� و����  ال﮳حهد  �﮴ڡ�لٮ﮵ل  استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  ڡ�حص 
الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ذ العملٮ﮵ات المتعلڡ�ة �﮳ـتر﮳حمة ال﮳حهد إلى �﮲وا�﮴ج. - العملٮ﮵ة: �﮴ركز عىل تنڡ�
 

2- نموذج مورفي: 

العملٮ﮵ات  حول  األسئلة  من  م﮳حموعة  عىل  �﮵حتوي  استٮ﮳ٮ﮵ان،  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�ام 
�﮴حسٮ﮵نها،  وطرق  العامة،  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  ٮ﮵ذ  لتنڡ� است﮲حدمت  اليت 

والنتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳األهداف. 
أهم المعا�﮵ٮ﮵ر اليت �﮵تضمنها االستٮ﮳ٮ﮵ان:

- �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث النتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳الهدف، كما تتضح 

من مصدر�﮵ن: الو�﮶ٮ﮵ڡ�ة التشر�﮵عٮ﮵ة المن﮲طمة واألهداف اليت حڡ�ڡ�ها الٮ﮳ر�﮲امج 
ٮ﮵ذ  �﮳ناء عىل ﮲حٮ﮳رة التنڡ�

- موارده الٮ﮳ر�﮲امج واماك�﮲ٮ﮵ا�﮴ه

- ال﮲طروف ال﮲حار﮳حٮ﮵ة وكٮ﮵ف ا�﮶رت عىل الٮ﮳ر�﮲امج
ٮ﮵ل �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث: وضعه التن﮲طٮ﮵م�� والسٮ﮵ايس-المالمح  - �﮴شع�
 ���� األساسٮ﮵ة  والمؤسسات  -األڡ�راد  �﮵عمل)  (كٮ﮵ف  للٮ﮳ر�﮲امج  األساسٮ﮵ة 

الٮ﮳ر�﮲امج
الم﮳حتمع، وما ه�� ممارسا�﮴ه  ڡ�ٮ﮳ول ممارسا�﮴ه من  الٮ﮳ر�﮲امج ومدى  �﮴طور   -

عالة  الڡ�
 �﮴حد�﮵د أسٮ﮳اب ال﮲حطأ واصالحها 

3- نموذج فريمان وآخرون: 

وهو �﮵ركز عىل المعا�﮵ٮ﮵ر التالٮ﮵ة:

طٮ﮵ة: وه�� النسٮ﮳ة المئو�﮵ة للعدد الذي �﮴صله ﮲حدمات �﮳رامج السٮ﮵اسة  - التع�
ڡ�عال إلى العدد الذي �﮵حتاج ال﮲حدمة ���� منطڡ�ة العمل

�﮳رامج  �﮴صمٮ﮵م  مع  ڡ�ة  متڡ� علٮ﮵ة  الڡ� الوصول  عملٮ﮵ات  هل  الوصول:   -

���� ﮲حطة  ٮ﮵دون كما هو مصمم  المستڡ� السٮ﮵اسات؟ وهل �﮴صل  و�﮴د﮲حالت 
ٮ﮵ذ؟ التنڡ�

- رضا المشاركٮ﮵ن عن �﮳رامج السٮ﮵اسات

واإل﮳حراءات  والتاكلٮ﮵ف  (الوڡ�ت  حٮ﮵ث  من  عناصرها  إلى  ال﮲حدمة  �﮴حلٮ﮵ل   -

والنا�﮴ج).

 4- نموذج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:

 
وهو �﮵شتمل عىل �﮶ال�﮶ة معا�﮵ٮ﮵ر اساسٮ﮵ة �﮴وضح كٮ﮵ف �﮴ساهم السٮ﮵اسات ���� 

تنمٮ﮵ة الدولة:
الن﮳حاح  أسٮ﮳اب  ه��  ما  واأل﮲عراض؟  األهداف  �﮴حڡ�ڡ�ت  هل  اعلٮ﮵ة:  الڡ�

شل؟ هل سٮ﮵سهم �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف ���� التنمٮ﮵ة االڡ�تصاد�﮵ة  والڡ�
اءة  �﮴ٮ﮳رر العوا�ٔد ح﮳حم التاكلٮ﮵ف؟  هل هناك وسا�ٔل أكثر كڡ� اءة: هل   الكڡ�

س األهداف؟  لتحڡ�ٮ﮵ق �﮲ڡ�
اال�﮶ر النها�ٔ�� للٮ﮳ر�﮲امج وا�﮲عاكسه عىل المستهدڡ�ٮ﮵ن من الٮ﮳ر�﮲امج
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صلة  ٮ﮵ة حل المشكلة المڡ� كما ذكر�﮲ا سا�﮳ڡ�ا، ڡ�إن ورڡ�ة السٮ﮵اسات ه�� ح﮳حة لموڡ�ف �﮳شأن كٮ﮵ڡ�
�﮳عمل  الٮ﮳احث  �﮵ڡ�وم  سوف  التحلٮ﮵ل  إطار  ضمن  السا�﮳ڡ�ة.  المرحلة   ���� �﮴حد�﮵دها  �﮴م  اليت 
ا�﮵ة النها�ٔٮ﮵ة اليت ستڡ�ود الى ا﮲حتٮ﮵ار  ٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر الع� �﮴حلٮ﮵ل دڡ�ٮ﮵ق ل﮳حم�﮵ع الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات المتاحة �﮳ع�
ه��  السٮ﮵اسة  ورڡ�ة  معد  أو  الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدمها  اليت  التو﮳ح�﮵هٮ﮵ة  المٮ﮳ادئ  �﮴عتٮ﮳ر  الٮ﮳دا�ٔل. 

المو﮳حه ���� عملٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسات او الٮ﮳دا�ٔل لحل المشكلة موضع الدراسة.

�﮳ٮ﮵ن  �﮴ڡ�سٮ﮵م  أي  الدلٮ﮵ل  �﮵عرض  كما  العمل  �﮳تڡ�سٮ﮵م  �﮵ڡ�ومون  ال  السٮ﮵اسات  كتاب  �﮳عض  إن 
و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  عرض  �﮲﮵حتارون  وإ�﮲ما  العامة،  السٮ﮵اسة  و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  وصف 
، �﮳معىن أن �﮵ٮ﮳دأ إطار التحلٮ﮵ل ����  رع�� س الڡ�سم الڡ� السٮ﮵اسة العامة لڡ�ضٮ﮵ة معٮ﮵نة معا ���� �﮲ڡ�
ٮ﮵دا أل�﮲ها �﮴ساعد الڡ�ارئ عىل ڡ�هم أكثر  وڡ�ت مٮ﮳كر من إعداد الورڡ�ة، وڡ�د �﮵كون هذا النهج مڡ�

سهولة المواڡ�ف المٮ﮳ٮ﮵نة ���� وصف المشكلة. 

ٮ﮵د �﮳النسٮ﮳ة لك أن تن﮲طر ڡ�ٮ﮵ما  لذا عند �﮲﮴حطٮ﮵ط ورڡ�ة السٮ﮵اسة ال﮲حاصة �﮳ك، سٮ﮵كون من المڡ�
أ﮲حذا  المٮ﮳كر،  التحلٮ﮵ل  عىل  وڡ�درا�﮴ك  ومهارا�﮴ك  ﮲حٮ﮳را�﮴ك  مع  �﮵تالءم  النهج  هذا  اكن  إذا 

ٮ﮵ة لدى معد السٮ﮵اسة. �﮳االعتٮ﮳ار أن هذا النهج �﮵عتمد عىل مستوى عال من االحتراڡ�

أدوات  األڡ�ضل،  ال﮲حٮ﮵ار  و�﮴دعٮ﮵م  العامة  السٮ﮵اسات  ﮲حٮ﮵ارات  �﮴حلٮ﮵ل   ���� الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدم 
المؤسسات  سلوك  دراسة  وعىل  واالڡ�تصاد�﮵ة  اال﮳حتماعٮ﮵ة  العلوم  من  مأ﮲حوذة  وأسالٮ﮵ب 
والحكومات. األدوات واألسالٮ﮵ب تندرج �﮴حت ڡ�ئتٮ﮵ن: النوعٮ﮵ة والكمٮ﮵ة. األسالٮ﮵ب الكمٮ﮵ة 
النوعٮ﮵ة  األسالٮ﮵ب  االستڡ�صا�ٔٮ﮵ة.  والدراسات  التٮ﮳ا�﮵ن،  ٮ﮵ة،  الوصڡ� االحصاءات  �﮴شمل 
ومرا﮳حعة  السا�﮳ڡ�ة  الٮ﮳حوث  الٮ﮳ؤر�﮵ة،  والم﮳حموعات  والمڡ�ا�﮳الت  الحالة  دراسات  و�﮴شمل: 

الو�﮶ا�ٔق. 

عىل  المعتمدة  الڡ�ٮ﮵اسات  عىل  تنطوي  اليت  للدراسات  مال�ٔمة  أكثر  الكمٮ﮵ة  الدراسات 
الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  و﮳حمع  ٮ﮵رات  المتع� و�﮴ٮ﮳د�﮵ل  والتحكم  النمذ﮳حة  أ�﮵ضا  و�﮴شتمل   ، العلم�� المنهج 
ٮ﮵ة عمل  الت﮳حر�﮵ٮ﮳ٮ﮵ة. أما الدراسات النوعٮ﮵ة ڡ�ه�� أكثر مالءمة لإل﮳حا�﮳ة عىل األسئلة حول كٮ﮵ڡ�
ٮ﮵ة �﮴أ�﮶ٮ﮵رها عىل الناس �﮳هدف ڡ�هم المعا�﮲�� واأل�﮲ماط الاكمنة ���� العالڡ�ات. السٮ﮵اسات، وكٮ﮵ڡ�

إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات الدڡ�ٮ﮵ڡ�ة ذات المصداڡ�ٮ﮵ة العالٮ﮵ة �﮴عزز من مصداڡ�ٮ﮵ة ورڡ�ة السٮ﮵اسات و�﮴ز�﮵د من 
حٮ﮵ز  إلى  وإد﮲حالها  السٮ﮵اسا�﮴��  الڡ�رار  صناع  طرف  من  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� وإحداث  ڡ�ٮ﮳ولها  احتمالٮ﮵ة 

ٮ﮵ذ.  التنڡ�

�﮵تو﮳حب أن �﮴كون الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات موضوعٮ﮵ة وذات مصداڡ�ٮ﮵ة عالٮ﮵ة، �﮴عتمد عىل ﮳حودة الدراسات 
العلمٮ﮵ة المٮ﮳نٮ﮵ة عىل حڡ�ا�ٔق ولٮ﮵س عىل �﮴كهنات أو آراء ش﮲حصٮ﮵ة. 

والو�﮶ا�ٔق  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  ال﮳حماهٮ﮵ر  ڡ�ٮ﮳ل  من  االستطالع  �﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮳ٮ﮵ن  الصح�﮵ح  التوازن  �﮴حڡ�ٮ﮵ق 
رضٮ﮵ة أو الح﮳حة األساسٮ﮵ة اليت  الرسمٮ﮵ة وعدم اال�﮲حٮ﮵از إلى طرف ڡ�ڡ�ط من أ﮳حل ﮲حدمة الڡ�

ستڡ�دم ���� إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

﮳حهات  إلى  مصدرها  ا�﮲حٮ﮵از  وعدم  المست﮲حدمة  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  الدراسة  حدا�﮶ة  من  التحڡ�ق   
ڡ�ت﮲حسر  أ﮲حرى  ضد  معٮ﮵نة  ل﮳حهة  �﮳اال�﮲حٮ﮵از  وتتهم  اآل﮲حر�﮵ن  �﮶ڡ�ة  �﮲﮴حسر  ال  حىت  معٮ﮵نة، 

مصداڡ�ٮ﮵تك.

3.5 المرحلة الخامسة: التقييم لكل مرحلة من مراحل إعداد السياسات

اعتٮ﮳ر التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م حسب هذا الدلٮ﮵ل هاما ���� كل مرحلة من مراحل ورڡ�ة السٮ﮵اسات، وذلك ألن 
الٮ﮳دا�ٔل،  ا﮲حتٮ﮵ار  (مرحلة  العامة  السٮ﮵اسات  إعداد  مراحل  من  مرحلة  كل   ���� �﮵د﮲حل  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م 
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  أن عملٮ﮵ة  إلى  إضاڡ�ة  السٮ﮵اسات).  ٮ﮵ذ  لتنڡ� ال﮲حتامٮ﮵ة  والمرحلة  ال﮲حٮ﮵ار  �﮴طٮ﮳ٮ﮵ق  مرحلة 

اء�﮴ها وڡ�اعلٮ﮵تها.  هامة �﮴ساعد ���� �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م االعمال اليت �﮲ڡ�وم �﮳إ�﮳﮲حازها والتأكد من كڡ�

الحكم  �﮵تم  والنوعٮ﮵ة واليت من ﮲حاللها  الكمٮ﮵ة  المعا�﮵ٮ﮵ر  إلى ﮳حملة من  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮴ستند عملٮ﮵ة 
عىل الٮ﮳دا�ٔل المتاحة و�﮴حلٮ﮵لها من �﮶م ا﮲حتٮ﮵ار الٮ﮳د�﮵ل األڡ�ضل. 

عبد  "السيد  الدكتور  يعرف 
بأنه:  المعيار  غانم“  المطلب 
أو  قاعدة  بمعنى  للحكم  "مقياس 
بها  تصبغ  راسخة  واقعة  أو  مبدأ 
حكمًا صحيحًا:" والمعيار في اللغة 

هو ما عايرت به المكاييل." 

ّ

ّ

�﮳ا﮲حتالف  الم﮳حتمع   ���� �﮴ڡ�ع  اليت  األحداث  سٮ﮵ر  �﮴ڡ� طرق  ا﮲حتالف 
س الحدث الواحد  ر عن �﮲ڡ� الناس وا﮲حتالف زمن وڡ�وعها، ڡ�ڡ�د �﮵سڡ�

مشكالت عدة.

�﮴ٮ﮳ا�﮵ن در﮳حة وصول األڡ�راد ومشاركتهم ���� عملٮ﮵ة صنع السٮ﮵اسة ���� 
الحكومة.

ا�﮲عاكسا�﮴ه  وما  هذا  �﮵حصل  لماذا  ومعرڡ�ة  الموضوع  عىل  الوڡ�وف 
عىل الم﮳حتمع؟

عملٮ﮵ة   ���� �﮳استمرار  ها  �﮴عر�﮵ڡ� وإعادة  والمطالب  المشكالت  �﮴ٮ﮳ا�﮵ن 
السٮ﮵اسة.

واضح  �﮴عر�﮵ف  و﮳حود  دون  ٮ﮵ذها  وتنڡ� الٮ﮳رامج  من  العد�﮵د  �﮴طو�﮵ر 
للمشكالت.

�﮵و﮳حد  ال  إذ  ال﮳حماعات.  �﮳عض  ضد  أو  مع  العامة  السٮ﮵اسات  ا�﮲حٮ﮵از 
ذلك  مصمم��  ا�﮲حٮ﮵از  �﮴أ�﮶ر  من  ﮲حال  العامة  للسٮ﮵اسة  مثال��  �﮲﮲طام 

الن﮲طام لمصالحهم.

اڡ�تڡ�ار الٮ﮳لدان النامٮ﮵ة الى سٮ﮵اسات عادلة، ڡ�المو﮳حود ﮲عالٮ﮳ا ما �﮵كون 
رڡ�ة. هو ڡ�رارات و�﮳رامج و﮲حطط م﮳حزأة ومتڡ�

و﮳حود �﮴عارض أو عدم ا�﮲س﮳حام أحٮ﮵ا�﮲ا دا﮲حل مكو�﮲ات السٮ﮵اسة العامة 
الواحدة. 

و�﮲﮲طم  شحٮ﮵حة  معلومات  ضوء   ���� السٮ﮵اسة  ڡ�رارات  مع﮲طم  �﮴ٮ﮳ىن 
ا�﮴صاالت محدودة.

�﮴صنع مع﮲طم ڡ�رارات السٮ﮵اسة العامة ���� ﮲طل ﮲طروف األزمات.

ٮ﮵ٮ﮵رات كٮ﮳ٮ﮵رة و﮲عٮ﮵ر واڡ�عٮ﮵ة، لذا  �﮴مٮ﮵ل مع﮲طم السٮ﮵اسات إلى إحداث �﮴ع�
شل ���� التطٮ﮳ٮ﮵ق أو �﮴ٮ﮳ڡ�ى عىل الورق دون �﮴طٮ﮳ٮ﮵ق. �﮴ڡ�

�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الٮ﮳د�﮵ل أو ال﮲حٮ﮵ار وأهداڡ�ه و�﮴د﮲حال�﮴ه ڡ�ٮ﮳ل رڡ�عه لصناع الڡ�رار   �� �﮵نٮ﮳ع�
وأهداڡ�ه  ال﮲حٮ﮵ار  �﮴عد�﮵ل  من  �﮴مكننا  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  نتا�ٔج  إن  علٮ﮵ه.  للمواڡ�ڡ�ة 
وذات  والواڡ�عٮ﮵ة  عالة  والڡ� أ  االكڡ� والتد﮲حالت  الحلول  واڡ�تراح  و�﮴د﮲حال�﮴ه 

السمات األكثر �﮳﮴حاه معٮ﮵ار االستمرار�﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق األ�﮶ر.
مر�﮴ٮ﮳طة  متا�﮳عة  ﮲حطة  �﮳تطو�﮵ر  �﮲ڡ�وم  العامة:  للسٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  التنڡ� أثناء 
�﮳مؤشرات معٮ﮵نة موضوعة عىل مستوى م﮲حر﮳حات السٮ﮵اسة. ا�﮲﮲طر الملحق 

رڡ�م 8  
ٮ﮵ذ (�﮲موذج رڡ�م  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م األ�﮶ر النها�ٔ�� للسٮ﮵اسة العامة �﮳عد انتهاء ڡ�ترة التنڡ�
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  معا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  ﮲حالل  من  النها�ٔ��  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮵ست﮲حدم   :(9
اءة وڡ�اعلٮ﮵ة واماك�﮲ٮ﮵ة االستمرار  المست﮲حدمة دولٮ﮵ا لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى مالءمة وكڡ�
ها أو التوسع ڡ��﮵ها أو ا�﮲كماشها. �﮵ركز التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ��  ���� السٮ﮵اسة أو �﮴وڡ�ڡ�

عىل ما �﮵يل:
�﮳م﮳حتمع  ال﮲حاص  �﮳الواڡ�ع  وار�﮴ٮ﮳اطها  والتد﮲حالت  األهداف  مالءمة  مدى 

السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟
هل �﮴م �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والنتا�ٔج المتوڡ�عة من   السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟

السٮ﮵اسة  من  المستهدڡ�ة  للم﮳حموعات  حدث  الذي  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� هو  ما 
المڡ�ترحة؟

أ﮳حهزة  أم  ڡ�ا�ٔمة  أ﮳حهزة  ڡ�ٮ﮳ل  ذت من  �﮲ڡ� السٮ﮵اسة، هل  ٮ﮵ذ  تنڡ� ما ه�� طرق 
﮳حد�﮵دة؟

ا�﮵تها ومدى �﮴واڡ�رها؟ ما ه�� الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة من حٮ﮵ث: مدى كڡ�

- ما هو �﮲﮲طام الضٮ﮳ط والسٮ﮵طرة عىل العمل؟ 

- كٮ﮵ف سٮ﮵ستمر العمل �﮳هذه السٮ﮵اسة؟ ما ه�� عناصر االستمرار�﮵ة؟

من  المنشود  األ�﮶ر  ستحڡ�ق  ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮴م  إذا  والتد﮲حالت  األهداف  هل   -

صٮ﮵ا﮲عتها؟

نماذج تقييم السياسة العامة 

لمز�﮵د من الوع�� وااللمام �﮳نماذج التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م، ار�﮴أ�﮵نا ان �﮲درج ���� هذا الدلٮ﮵ل 
أثناء  السٮ﮵اسات  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� دولٮ﮵ا  المست﮲حدمة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮲ماذج  �﮲عرض  أن 

ٮ﮵ذ و���� ڡ�ترة التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ�� للسٮ﮵اسات. مرحلة التنڡ�

1 -نموذج سوشمان: 

أ�﮵ة سٮ﮵اسة من ﮲حالل المعا�﮵ٮ﮵ر ال﮲حمسة  �﮵ستند هذا النموذج �﮳الحكم عىل 
التالٮ﮵ة:

ڡ��﮵ها  (�﮳ما  المٮ﮳رم﮳حة  المد﮲حالت  و�﮲وعٮ﮵ة  كمٮ﮵ة  عىل  �﮵ركز  الٮ﮳ر�﮲امج:  ﮳حهد   -

ق  تنڡ� ٮ﮵ن والمال والموارد األ﮲حرى) اليت  العمالء والمو﮲طڡ� المعلومات عن 
���� الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ٮ﮵رات ����  - األداء: �﮵نصب عىل الم﮲حر﮳حات المٮ﮳رم﮳حة اليت �﮴وضح أ�﮲ماط التع�
الٮ﮳ٮ﮵ئة، و�﮵كون له أ�﮶ر

ا�﮵ة: �﮴ركز عىل عالڡ�ة ﮳حهد الٮ﮳ر�﮲امج وأدا�ٔه �﮳مستوى الحا﮳حة للٮ﮳ر�﮲امج  - الكڡ�
���� الم﮳حتمع،  

للٮ﮳ر�﮲امج  المعرضٮ﮵ن  االش﮲حاص  عدد   × الٮ﮳ر�﮲امج  ڡ�اعلٮ﮵ة  معدل   = وه�� 
(وصل إل�﮵هم) عدد األش﮲حاص المحتا﮳حٮ﮵ن إلى الٮ﮳ر�﮲امج (لم �﮵صل إل�﮵هم)

ا�﮵ة و�﮴ڡ�اس من ﮲حالل  اءة: �﮴شٮ﮵ر إلى العالڡ�ة �﮳ٮ﮵ن ال﮳حهد واألداء والكڡ� - الكڡ�

ا�﮵ة  وكڡ� أداء  �﮴ع﮲طٮ﮵م  الوڡ�ت  س  �﮲ڡ� و����  ال﮳حهد  �﮴ڡ�لٮ﮵ل  استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  ڡ�حص 
الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ذ العملٮ﮵ات المتعلڡ�ة �﮳ـتر﮳حمة ال﮳حهد إلى �﮲وا�﮴ج. - العملٮ﮵ة: �﮴ركز عىل تنڡ�
 

2- نموذج مورفي: 

العملٮ﮵ات  حول  األسئلة  من  م﮳حموعة  عىل  �﮵حتوي  استٮ﮳ٮ﮵ان،  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�ام 
�﮴حسٮ﮵نها،  وطرق  العامة،  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  ٮ﮵ذ  لتنڡ� است﮲حدمت  اليت 

والنتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳األهداف. 
أهم المعا�﮵ٮ﮵ر اليت �﮵تضمنها االستٮ﮳ٮ﮵ان:

- �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث النتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳الهدف، كما تتضح 

من مصدر�﮵ن: الو�﮶ٮ﮵ڡ�ة التشر�﮵عٮ﮵ة المن﮲طمة واألهداف اليت حڡ�ڡ�ها الٮ﮳ر�﮲امج 
ٮ﮵ذ  �﮳ناء عىل ﮲حٮ﮳رة التنڡ�

- موارده الٮ﮳ر�﮲امج واماك�﮲ٮ﮵ا�﮴ه

- ال﮲طروف ال﮲حار﮳حٮ﮵ة وكٮ﮵ف ا�﮶رت عىل الٮ﮳ر�﮲امج
ٮ﮵ل �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث: وضعه التن﮲طٮ﮵م�� والسٮ﮵ايس-المالمح  - �﮴شع�
 ���� األساسٮ﮵ة  والمؤسسات  -األڡ�راد  �﮵عمل)  (كٮ﮵ف  للٮ﮳ر�﮲امج  األساسٮ﮵ة 

الٮ﮳ر�﮲امج
الم﮳حتمع، وما ه�� ممارسا�﮴ه  ڡ�ٮ﮳ول ممارسا�﮴ه من  الٮ﮳ر�﮲امج ومدى  �﮴طور   -

عالة  الڡ�
 �﮴حد�﮵د أسٮ﮳اب ال﮲حطأ واصالحها 

3- نموذج فريمان وآخرون: 

وهو �﮵ركز عىل المعا�﮵ٮ﮵ر التالٮ﮵ة:

طٮ﮵ة: وه�� النسٮ﮳ة المئو�﮵ة للعدد الذي �﮴صله ﮲حدمات �﮳رامج السٮ﮵اسة  - التع�
ڡ�عال إلى العدد الذي �﮵حتاج ال﮲حدمة ���� منطڡ�ة العمل

�﮳رامج  �﮴صمٮ﮵م  مع  ڡ�ة  متڡ� علٮ﮵ة  الڡ� الوصول  عملٮ﮵ات  هل  الوصول:   -

���� ﮲حطة  ٮ﮵دون كما هو مصمم  المستڡ� السٮ﮵اسات؟ وهل �﮴صل  و�﮴د﮲حالت 
ٮ﮵ذ؟ التنڡ�

- رضا المشاركٮ﮵ن عن �﮳رامج السٮ﮵اسات

واإل﮳حراءات  والتاكلٮ﮵ف  (الوڡ�ت  حٮ﮵ث  من  عناصرها  إلى  ال﮲حدمة  �﮴حلٮ﮵ل   -

والنا�﮴ج).

 4- نموذج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:

 
وهو �﮵شتمل عىل �﮶ال�﮶ة معا�﮵ٮ﮵ر اساسٮ﮵ة �﮴وضح كٮ﮵ف �﮴ساهم السٮ﮵اسات ���� 

تنمٮ﮵ة الدولة:
الن﮳حاح  أسٮ﮳اب  ه��  ما  واأل﮲عراض؟  األهداف  �﮴حڡ�ڡ�ت  هل  اعلٮ﮵ة:  الڡ�

شل؟ هل سٮ﮵سهم �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف ���� التنمٮ﮵ة االڡ�تصاد�﮵ة  والڡ�
اءة  �﮴ٮ﮳رر العوا�ٔد ح﮳حم التاكلٮ﮵ف؟  هل هناك وسا�ٔل أكثر كڡ� اءة: هل   الكڡ�

س األهداف؟  لتحڡ�ٮ﮵ق �﮲ڡ�
اال�﮶ر النها�ٔ�� للٮ﮳ر�﮲امج وا�﮲عاكسه عىل المستهدڡ�ٮ﮵ن من الٮ﮳ر�﮲امج
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صلة  ٮ﮵ة حل المشكلة المڡ� كما ذكر�﮲ا سا�﮳ڡ�ا، ڡ�إن ورڡ�ة السٮ﮵اسات ه�� ح﮳حة لموڡ�ف �﮳شأن كٮ﮵ڡ�
�﮳عمل  الٮ﮳احث  �﮵ڡ�وم  سوف  التحلٮ﮵ل  إطار  ضمن  السا�﮳ڡ�ة.  المرحلة   ���� �﮴حد�﮵دها  �﮴م  اليت 
ا�﮵ة النها�ٔٮ﮵ة اليت ستڡ�ود الى ا﮲حتٮ﮵ار  ٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر الع� �﮴حلٮ﮵ل دڡ�ٮ﮵ق ل﮳حم�﮵ع الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات المتاحة �﮳ع�
ه��  السٮ﮵اسة  ورڡ�ة  معد  أو  الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدمها  اليت  التو﮳ح�﮵هٮ﮵ة  المٮ﮳ادئ  �﮴عتٮ﮳ر  الٮ﮳دا�ٔل. 

المو﮳حه ���� عملٮ﮵ة �﮴طو�﮵ر ﮲حٮ﮵ارات السٮ﮵اسات او الٮ﮳دا�ٔل لحل المشكلة موضع الدراسة.

�﮳ٮ﮵ن  �﮴ڡ�سٮ﮵م  أي  الدلٮ﮵ل  �﮵عرض  كما  العمل  �﮳تڡ�سٮ﮵م  �﮵ڡ�ومون  ال  السٮ﮵اسات  كتاب  �﮳عض  إن 
و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  عرض  �﮲﮵حتارون  وإ�﮲ما  العامة،  السٮ﮵اسة  و﮲حٮ﮵ارات  المشكلة  وصف 
، �﮳معىن أن �﮵ٮ﮳دأ إطار التحلٮ﮵ل ����  رع�� س الڡ�سم الڡ� السٮ﮵اسة العامة لڡ�ضٮ﮵ة معٮ﮵نة معا ���� �﮲ڡ�
ٮ﮵دا أل�﮲ها �﮴ساعد الڡ�ارئ عىل ڡ�هم أكثر  وڡ�ت مٮ﮳كر من إعداد الورڡ�ة، وڡ�د �﮵كون هذا النهج مڡ�

سهولة المواڡ�ف المٮ﮳ٮ﮵نة ���� وصف المشكلة. 

ٮ﮵د �﮳النسٮ﮳ة لك أن تن﮲طر ڡ�ٮ﮵ما  لذا عند �﮲﮴حطٮ﮵ط ورڡ�ة السٮ﮵اسة ال﮲حاصة �﮳ك، سٮ﮵كون من المڡ�
أ﮲حذا  المٮ﮳كر،  التحلٮ﮵ل  عىل  وڡ�درا�﮴ك  ومهارا�﮴ك  ﮲حٮ﮳را�﮴ك  مع  �﮵تالءم  النهج  هذا  اكن  إذا 

ٮ﮵ة لدى معد السٮ﮵اسة. �﮳االعتٮ﮳ار أن هذا النهج �﮵عتمد عىل مستوى عال من االحتراڡ�

أدوات  األڡ�ضل،  ال﮲حٮ﮵ار  و�﮴دعٮ﮵م  العامة  السٮ﮵اسات  ﮲حٮ﮵ارات  �﮴حلٮ﮵ل   ���� الٮ﮳احث  �﮵ست﮲حدم 
المؤسسات  سلوك  دراسة  وعىل  واالڡ�تصاد�﮵ة  اال﮳حتماعٮ﮵ة  العلوم  من  مأ﮲حوذة  وأسالٮ﮵ب 
والحكومات. األدوات واألسالٮ﮵ب تندرج �﮴حت ڡ�ئتٮ﮵ن: النوعٮ﮵ة والكمٮ﮵ة. األسالٮ﮵ب الكمٮ﮵ة 
النوعٮ﮵ة  األسالٮ﮵ب  االستڡ�صا�ٔٮ﮵ة.  والدراسات  التٮ﮳ا�﮵ن،  ٮ﮵ة،  الوصڡ� االحصاءات  �﮴شمل 
ومرا﮳حعة  السا�﮳ڡ�ة  الٮ﮳حوث  الٮ﮳ؤر�﮵ة،  والم﮳حموعات  والمڡ�ا�﮳الت  الحالة  دراسات  و�﮴شمل: 

الو�﮶ا�ٔق. 

عىل  المعتمدة  الڡ�ٮ﮵اسات  عىل  تنطوي  اليت  للدراسات  مال�ٔمة  أكثر  الكمٮ﮵ة  الدراسات 
الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  و﮳حمع  ٮ﮵رات  المتع� و�﮴ٮ﮳د�﮵ل  والتحكم  النمذ﮳حة  أ�﮵ضا  و�﮴شتمل   ، العلم�� المنهج 
ٮ﮵ة عمل  الت﮳حر�﮵ٮ﮳ٮ﮵ة. أما الدراسات النوعٮ﮵ة ڡ�ه�� أكثر مالءمة لإل﮳حا�﮳ة عىل األسئلة حول كٮ﮵ڡ�
ٮ﮵ة �﮴أ�﮶ٮ﮵رها عىل الناس �﮳هدف ڡ�هم المعا�﮲�� واأل�﮲ماط الاكمنة ���� العالڡ�ات. السٮ﮵اسات، وكٮ﮵ڡ�

إن الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات الدڡ�ٮ﮵ڡ�ة ذات المصداڡ�ٮ﮵ة العالٮ﮵ة �﮴عزز من مصداڡ�ٮ﮵ة ورڡ�ة السٮ﮵اسات و�﮴ز�﮵د من 
حٮ﮵ز  إلى  وإد﮲حالها  السٮ﮵اسا�﮴��  الڡ�رار  صناع  طرف  من  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� وإحداث  ڡ�ٮ﮳ولها  احتمالٮ﮵ة 

ٮ﮵ذ.  التنڡ�

�﮵تو﮳حب أن �﮴كون الٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات موضوعٮ﮵ة وذات مصداڡ�ٮ﮵ة عالٮ﮵ة، �﮴عتمد عىل ﮳حودة الدراسات 
العلمٮ﮵ة المٮ﮳نٮ﮵ة عىل حڡ�ا�ٔق ولٮ﮵س عىل �﮴كهنات أو آراء ش﮲حصٮ﮵ة. 

والو�﮶ا�ٔق  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  ال﮳حماهٮ﮵ر  ڡ�ٮ﮳ل  من  االستطالع  �﮳ٮ﮵ا�﮲ات  �﮳ٮ﮵ن  الصح�﮵ح  التوازن  �﮴حڡ�ٮ﮵ق 
رضٮ﮵ة أو الح﮳حة األساسٮ﮵ة اليت  الرسمٮ﮵ة وعدم اال�﮲حٮ﮵از إلى طرف ڡ�ڡ�ط من أ﮳حل ﮲حدمة الڡ�

ستڡ�دم ���� إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات.

﮳حهات  إلى  مصدرها  ا�﮲حٮ﮵از  وعدم  المست﮲حدمة  والٮ﮳ٮ﮵ا�﮲ات  الدراسة  حدا�﮶ة  من  التحڡ�ق   
ڡ�ت﮲حسر  أ﮲حرى  ضد  معٮ﮵نة  ل﮳حهة  �﮳اال�﮲حٮ﮵از  وتتهم  اآل﮲حر�﮵ن  �﮶ڡ�ة  �﮲﮴حسر  ال  حىت  معٮ﮵نة، 

مصداڡ�ٮ﮵تك.
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الخطوات اإلرشادية لتنفيذ مرحلة التقييم

�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الٮ﮳د�﮵ل أو ال﮲حٮ﮵ار وأهداڡ�ه و�﮴د﮲حال�﮴ه ڡ�ٮ﮳ل رڡ�عه لصناع الڡ�رار   �� �﮵نٮ﮳ع�
وأهداڡ�ه  ال﮲حٮ﮵ار  �﮴عد�﮵ل  من  �﮴مكننا  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  نتا�ٔج  إن  علٮ﮵ه.  للمواڡ�ڡ�ة 
وذات  والواڡ�عٮ﮵ة  عالة  والڡ� أ  االكڡ� والتد﮲حالت  الحلول  واڡ�تراح  و�﮴د﮲حال�﮴ه 

السمات األكثر �﮳﮴حاه معٮ﮵ار االستمرار�﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق األ�﮶ر.
مر�﮴ٮ﮳طة  متا�﮳عة  ﮲حطة  �﮳تطو�﮵ر  �﮲ڡ�وم  العامة:  للسٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  التنڡ� أثناء 
�﮳مؤشرات معٮ﮵نة موضوعة عىل مستوى م﮲حر﮳حات السٮ﮵اسة. ا�﮲﮲طر الملحق 

رڡ�م 8  
ٮ﮵ذ (�﮲موذج رڡ�م  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م األ�﮶ر النها�ٔ�� للسٮ﮵اسة العامة �﮳عد انتهاء ڡ�ترة التنڡ�
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  معا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  ﮲حالل  من  النها�ٔ��  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮵ست﮲حدم   :(9
اءة وڡ�اعلٮ﮵ة واماك�﮲ٮ﮵ة االستمرار  المست﮲حدمة دولٮ﮵ا لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى مالءمة وكڡ�
ها أو التوسع ڡ��﮵ها أو ا�﮲كماشها. �﮵ركز التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ��  ���� السٮ﮵اسة أو �﮴وڡ�ڡ�

عىل ما �﮵يل:
�﮳م﮳حتمع  ال﮲حاص  �﮳الواڡ�ع  وار�﮴ٮ﮳اطها  والتد﮲حالت  األهداف  مالءمة  مدى 

السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟
هل �﮴م �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والنتا�ٔج المتوڡ�عة من   السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟

السٮ﮵اسة  من  المستهدڡ�ة  للم﮳حموعات  حدث  الذي  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� هو  ما 
المڡ�ترحة؟

أ﮳حهزة  أم  ڡ�ا�ٔمة  أ﮳حهزة  ڡ�ٮ﮳ل  ذت من  �﮲ڡ� السٮ﮵اسة، هل  ٮ﮵ذ  تنڡ� ما ه�� طرق 
﮳حد�﮵دة؟

ا�﮵تها ومدى �﮴واڡ�رها؟ ما ه�� الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة من حٮ﮵ث: مدى كڡ�

- ما هو �﮲﮲طام الضٮ﮳ط والسٮ﮵طرة عىل العمل؟ 

- كٮ﮵ف سٮ﮵ستمر العمل �﮳هذه السٮ﮵اسة؟ ما ه�� عناصر االستمرار�﮵ة؟

من  المنشود  األ�﮶ر  ستحڡ�ق  ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮴م  إذا  والتد﮲حالت  األهداف  هل   -

صٮ﮵ا﮲عتها؟

نماذج تقييم السياسة العامة 

لمز�﮵د من الوع�� وااللمام �﮳نماذج التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م، ار�﮴أ�﮵نا ان �﮲درج ���� هذا الدلٮ﮵ل 
أثناء  السٮ﮵اسات  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� دولٮ﮵ا  المست﮲حدمة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮲ماذج  �﮲عرض  أن 

ٮ﮵ذ و���� ڡ�ترة التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ�� للسٮ﮵اسات. مرحلة التنڡ�

1 -نموذج سوشمان: 

أ�﮵ة سٮ﮵اسة من ﮲حالل المعا�﮵ٮ﮵ر ال﮲حمسة  �﮵ستند هذا النموذج �﮳الحكم عىل 
التالٮ﮵ة:

ڡ��﮵ها  (�﮳ما  المٮ﮳رم﮳حة  المد﮲حالت  و�﮲وعٮ﮵ة  كمٮ﮵ة  عىل  �﮵ركز  الٮ﮳ر�﮲امج:  ﮳حهد   -

ق  تنڡ� ٮ﮵ن والمال والموارد األ﮲حرى) اليت  العمالء والمو﮲طڡ� المعلومات عن 
���� الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ٮ﮵رات ����  - األداء: �﮵نصب عىل الم﮲حر﮳حات المٮ﮳رم﮳حة اليت �﮴وضح أ�﮲ماط التع�
الٮ﮳ٮ﮵ئة، و�﮵كون له أ�﮶ر

ا�﮵ة: �﮴ركز عىل عالڡ�ة ﮳حهد الٮ﮳ر�﮲امج وأدا�ٔه �﮳مستوى الحا﮳حة للٮ﮳ر�﮲امج  - الكڡ�
���� الم﮳حتمع،  

للٮ﮳ر�﮲امج  المعرضٮ﮵ن  االش﮲حاص  عدد   × الٮ﮳ر�﮲امج  ڡ�اعلٮ﮵ة  معدل   = وه�� 
(وصل إل�﮵هم) عدد األش﮲حاص المحتا﮳حٮ﮵ن إلى الٮ﮳ر�﮲امج (لم �﮵صل إل�﮵هم)

ا�﮵ة و�﮴ڡ�اس من ﮲حالل  اءة: �﮴شٮ﮵ر إلى العالڡ�ة �﮳ٮ﮵ن ال﮳حهد واألداء والكڡ� - الكڡ�

ا�﮵ة  وكڡ� أداء  �﮴ع﮲طٮ﮵م  الوڡ�ت  س  �﮲ڡ� و����  ال﮳حهد  �﮴ڡ�لٮ﮵ل  استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  ڡ�حص 
الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ذ العملٮ﮵ات المتعلڡ�ة �﮳ـتر﮳حمة ال﮳حهد إلى �﮲وا�﮴ج. - العملٮ﮵ة: �﮴ركز عىل تنڡ�
 

2- نموذج مورفي: 

العملٮ﮵ات  حول  األسئلة  من  م﮳حموعة  عىل  �﮵حتوي  استٮ﮳ٮ﮵ان،  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�ام 
�﮴حسٮ﮵نها،  وطرق  العامة،  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  ٮ﮵ذ  لتنڡ� است﮲حدمت  اليت 

والنتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳األهداف. 
أهم المعا�﮵ٮ﮵ر اليت �﮵تضمنها االستٮ﮳ٮ﮵ان:

- �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث النتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳الهدف، كما تتضح 

من مصدر�﮵ن: الو�﮶ٮ﮵ڡ�ة التشر�﮵عٮ﮵ة المن﮲طمة واألهداف اليت حڡ�ڡ�ها الٮ﮳ر�﮲امج 
ٮ﮵ذ  �﮳ناء عىل ﮲حٮ﮳رة التنڡ�

- موارده الٮ﮳ر�﮲امج واماك�﮲ٮ﮵ا�﮴ه

- ال﮲طروف ال﮲حار﮳حٮ﮵ة وكٮ﮵ف ا�﮶رت عىل الٮ﮳ر�﮲امج
ٮ﮵ل �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث: وضعه التن﮲طٮ﮵م�� والسٮ﮵ايس-المالمح  - �﮴شع�
 ���� األساسٮ﮵ة  والمؤسسات  -األڡ�راد  �﮵عمل)  (كٮ﮵ف  للٮ﮳ر�﮲امج  األساسٮ﮵ة 

الٮ﮳ر�﮲امج
الم﮳حتمع، وما ه�� ممارسا�﮴ه  ڡ�ٮ﮳ول ممارسا�﮴ه من  الٮ﮳ر�﮲امج ومدى  �﮴طور   -

عالة  الڡ�
 �﮴حد�﮵د أسٮ﮳اب ال﮲حطأ واصالحها 

3- نموذج فريمان وآخرون: 

وهو �﮵ركز عىل المعا�﮵ٮ﮵ر التالٮ﮵ة:

طٮ﮵ة: وه�� النسٮ﮳ة المئو�﮵ة للعدد الذي �﮴صله ﮲حدمات �﮳رامج السٮ﮵اسة  - التع�
ڡ�عال إلى العدد الذي �﮵حتاج ال﮲حدمة ���� منطڡ�ة العمل

�﮳رامج  �﮴صمٮ﮵م  مع  ڡ�ة  متڡ� علٮ﮵ة  الڡ� الوصول  عملٮ﮵ات  هل  الوصول:   -

���� ﮲حطة  ٮ﮵دون كما هو مصمم  المستڡ� السٮ﮵اسات؟ وهل �﮴صل  و�﮴د﮲حالت 
ٮ﮵ذ؟ التنڡ�

- رضا المشاركٮ﮵ن عن �﮳رامج السٮ﮵اسات

واإل﮳حراءات  والتاكلٮ﮵ف  (الوڡ�ت  حٮ﮵ث  من  عناصرها  إلى  ال﮲حدمة  �﮴حلٮ﮵ل   -

والنا�﮴ج).

 4- نموذج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:

 
وهو �﮵شتمل عىل �﮶ال�﮶ة معا�﮵ٮ﮵ر اساسٮ﮵ة �﮴وضح كٮ﮵ف �﮴ساهم السٮ﮵اسات ���� 

تنمٮ﮵ة الدولة:
الن﮳حاح  أسٮ﮳اب  ه��  ما  واأل﮲عراض؟  األهداف  �﮴حڡ�ڡ�ت  هل  اعلٮ﮵ة:  الڡ�

شل؟ هل سٮ﮵سهم �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف ���� التنمٮ﮵ة االڡ�تصاد�﮵ة  والڡ�
اءة  �﮴ٮ﮳رر العوا�ٔد ح﮳حم التاكلٮ﮵ف؟  هل هناك وسا�ٔل أكثر كڡ� اءة: هل   الكڡ�

س األهداف؟  لتحڡ�ٮ﮵ق �﮲ڡ�
اال�﮶ر النها�ٔ�� للٮ﮳ر�﮲امج وا�﮲عاكسه عىل المستهدڡ�ٮ﮵ن من الٮ﮳ر�﮲امج

تقييم الخيار البديل، األهداف والتدخالت للخيارات:



�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الٮ﮳د�﮵ل أو ال﮲حٮ﮵ار وأهداڡ�ه و�﮴د﮲حال�﮴ه ڡ�ٮ﮳ل رڡ�عه لصناع الڡ�رار   �� �﮵نٮ﮳ع�
وأهداڡ�ه  ال﮲حٮ﮵ار  �﮴عد�﮵ل  من  �﮴مكننا  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  نتا�ٔج  إن  علٮ﮵ه.  للمواڡ�ڡ�ة 
وذات  والواڡ�عٮ﮵ة  عالة  والڡ� أ  االكڡ� والتد﮲حالت  الحلول  واڡ�تراح  و�﮴د﮲حال�﮴ه 

السمات األكثر �﮳﮴حاه معٮ﮵ار االستمرار�﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق األ�﮶ر.
مر�﮴ٮ﮳طة  متا�﮳عة  ﮲حطة  �﮳تطو�﮵ر  �﮲ڡ�وم  العامة:  للسٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  التنڡ� أثناء 
�﮳مؤشرات معٮ﮵نة موضوعة عىل مستوى م﮲حر﮳حات السٮ﮵اسة. ا�﮲﮲طر الملحق 

رڡ�م 8  
ٮ﮵ذ (�﮲موذج رڡ�م  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م األ�﮶ر النها�ٔ�� للسٮ﮵اسة العامة �﮳عد انتهاء ڡ�ترة التنڡ�
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  معا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  ﮲حالل  من  النها�ٔ��  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮵ست﮲حدم   :(9
اءة وڡ�اعلٮ﮵ة واماك�﮲ٮ﮵ة االستمرار  المست﮲حدمة دولٮ﮵ا لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى مالءمة وكڡ�
ها أو التوسع ڡ��﮵ها أو ا�﮲كماشها. �﮵ركز التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ��  ���� السٮ﮵اسة أو �﮴وڡ�ڡ�

عىل ما �﮵يل:
�﮳م﮳حتمع  ال﮲حاص  �﮳الواڡ�ع  وار�﮴ٮ﮳اطها  والتد﮲حالت  األهداف  مالءمة  مدى 

السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟
هل �﮴م �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والنتا�ٔج المتوڡ�عة من   السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟

السٮ﮵اسة  من  المستهدڡ�ة  للم﮳حموعات  حدث  الذي  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� هو  ما 
المڡ�ترحة؟

أ﮳حهزة  أم  ڡ�ا�ٔمة  أ﮳حهزة  ڡ�ٮ﮳ل  ذت من  �﮲ڡ� السٮ﮵اسة، هل  ٮ﮵ذ  تنڡ� ما ه�� طرق 
﮳حد�﮵دة؟

ا�﮵تها ومدى �﮴واڡ�رها؟ ما ه�� الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة من حٮ﮵ث: مدى كڡ�

- ما هو �﮲﮲طام الضٮ﮳ط والسٮ﮵طرة عىل العمل؟ 

- كٮ﮵ف سٮ﮵ستمر العمل �﮳هذه السٮ﮵اسة؟ ما ه�� عناصر االستمرار�﮵ة؟

من  المنشود  األ�﮶ر  ستحڡ�ق  ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮴م  إذا  والتد﮲حالت  األهداف  هل   -

صٮ﮵ا﮲عتها؟

نماذج تقييم السياسة العامة 

لمز�﮵د من الوع�� وااللمام �﮳نماذج التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م، ار�﮴أ�﮵نا ان �﮲درج ���� هذا الدلٮ﮵ل 
أثناء  السٮ﮵اسات  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� دولٮ﮵ا  المست﮲حدمة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮲ماذج  �﮲عرض  أن 

ٮ﮵ذ و���� ڡ�ترة التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ�� للسٮ﮵اسات. مرحلة التنڡ�

1 -نموذج سوشمان: 

أ�﮵ة سٮ﮵اسة من ﮲حالل المعا�﮵ٮ﮵ر ال﮲حمسة  �﮵ستند هذا النموذج �﮳الحكم عىل 
التالٮ﮵ة:

ڡ��﮵ها  (�﮳ما  المٮ﮳رم﮳حة  المد﮲حالت  و�﮲وعٮ﮵ة  كمٮ﮵ة  عىل  �﮵ركز  الٮ﮳ر�﮲امج:  ﮳حهد   -

ق  تنڡ� ٮ﮵ن والمال والموارد األ﮲حرى) اليت  العمالء والمو﮲طڡ� المعلومات عن 
���� الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ٮ﮵رات ����  - األداء: �﮵نصب عىل الم﮲حر﮳حات المٮ﮳رم﮳حة اليت �﮴وضح أ�﮲ماط التع�
الٮ﮳ٮ﮵ئة، و�﮵كون له أ�﮶ر

ا�﮵ة: �﮴ركز عىل عالڡ�ة ﮳حهد الٮ﮳ر�﮲امج وأدا�ٔه �﮳مستوى الحا﮳حة للٮ﮳ر�﮲امج  - الكڡ�
���� الم﮳حتمع،  

للٮ﮳ر�﮲امج  المعرضٮ﮵ن  االش﮲حاص  عدد   × الٮ﮳ر�﮲امج  ڡ�اعلٮ﮵ة  معدل   = وه�� 
(وصل إل�﮵هم) عدد األش﮲حاص المحتا﮳حٮ﮵ن إلى الٮ﮳ر�﮲امج (لم �﮵صل إل�﮵هم)

ا�﮵ة و�﮴ڡ�اس من ﮲حالل  اءة: �﮴شٮ﮵ر إلى العالڡ�ة �﮳ٮ﮵ن ال﮳حهد واألداء والكڡ� - الكڡ�

ا�﮵ة  وكڡ� أداء  �﮴ع﮲طٮ﮵م  الوڡ�ت  س  �﮲ڡ� و����  ال﮳حهد  �﮴ڡ�لٮ﮵ل  استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  ڡ�حص 
الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ذ العملٮ﮵ات المتعلڡ�ة �﮳ـتر﮳حمة ال﮳حهد إلى �﮲وا�﮴ج. - العملٮ﮵ة: �﮴ركز عىل تنڡ�
 

2- نموذج مورفي: 

العملٮ﮵ات  حول  األسئلة  من  م﮳حموعة  عىل  �﮵حتوي  استٮ﮳ٮ﮵ان،  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�ام 
�﮴حسٮ﮵نها،  وطرق  العامة،  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  ٮ﮵ذ  لتنڡ� است﮲حدمت  اليت 

والنتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳األهداف. 
أهم المعا�﮵ٮ﮵ر اليت �﮵تضمنها االستٮ﮳ٮ﮵ان:

- �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث النتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳الهدف، كما تتضح 

من مصدر�﮵ن: الو�﮶ٮ﮵ڡ�ة التشر�﮵عٮ﮵ة المن﮲طمة واألهداف اليت حڡ�ڡ�ها الٮ﮳ر�﮲امج 
ٮ﮵ذ  �﮳ناء عىل ﮲حٮ﮳رة التنڡ�

- موارده الٮ﮳ر�﮲امج واماك�﮲ٮ﮵ا�﮴ه

- ال﮲طروف ال﮲حار﮳حٮ﮵ة وكٮ﮵ف ا�﮶رت عىل الٮ﮳ر�﮲امج
ٮ﮵ل �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث: وضعه التن﮲طٮ﮵م�� والسٮ﮵ايس-المالمح  - �﮴شع�
 ���� األساسٮ﮵ة  والمؤسسات  -األڡ�راد  �﮵عمل)  (كٮ﮵ف  للٮ﮳ر�﮲امج  األساسٮ﮵ة 

الٮ﮳ر�﮲امج
الم﮳حتمع، وما ه�� ممارسا�﮴ه  ڡ�ٮ﮳ول ممارسا�﮴ه من  الٮ﮳ر�﮲امج ومدى  �﮴طور   -

عالة  الڡ�
 �﮴حد�﮵د أسٮ﮳اب ال﮲حطأ واصالحها 

3- نموذج فريمان وآخرون: 

وهو �﮵ركز عىل المعا�﮵ٮ﮵ر التالٮ﮵ة:

طٮ﮵ة: وه�� النسٮ﮳ة المئو�﮵ة للعدد الذي �﮴صله ﮲حدمات �﮳رامج السٮ﮵اسة  - التع�
ڡ�عال إلى العدد الذي �﮵حتاج ال﮲حدمة ���� منطڡ�ة العمل

�﮳رامج  �﮴صمٮ﮵م  مع  ڡ�ة  متڡ� علٮ﮵ة  الڡ� الوصول  عملٮ﮵ات  هل  الوصول:   -

���� ﮲حطة  ٮ﮵دون كما هو مصمم  المستڡ� السٮ﮵اسات؟ وهل �﮴صل  و�﮴د﮲حالت 
ٮ﮵ذ؟ التنڡ�

- رضا المشاركٮ﮵ن عن �﮳رامج السٮ﮵اسات

واإل﮳حراءات  والتاكلٮ﮵ف  (الوڡ�ت  حٮ﮵ث  من  عناصرها  إلى  ال﮲حدمة  �﮴حلٮ﮵ل   -

والنا�﮴ج).

 4- نموذج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:

 
وهو �﮵شتمل عىل �﮶ال�﮶ة معا�﮵ٮ﮵ر اساسٮ﮵ة �﮴وضح كٮ﮵ف �﮴ساهم السٮ﮵اسات ���� 

تنمٮ﮵ة الدولة:
الن﮳حاح  أسٮ﮳اب  ه��  ما  واأل﮲عراض؟  األهداف  �﮴حڡ�ڡ�ت  هل  اعلٮ﮵ة:  الڡ�

شل؟ هل سٮ﮵سهم �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف ���� التنمٮ﮵ة االڡ�تصاد�﮵ة  والڡ�
اءة  �﮴ٮ﮳رر العوا�ٔد ح﮳حم التاكلٮ﮵ف؟  هل هناك وسا�ٔل أكثر كڡ� اءة: هل   الكڡ�

س األهداف؟  لتحڡ�ٮ﮵ق �﮲ڡ�
اال�﮶ر النها�ٔ�� للٮ﮳ر�﮲امج وا�﮲عاكسه عىل المستهدڡ�ٮ﮵ن من الٮ﮳ر�﮲امج
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�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الٮ﮳د�﮵ل أو ال﮲حٮ﮵ار وأهداڡ�ه و�﮴د﮲حال�﮴ه ڡ�ٮ﮳ل رڡ�عه لصناع الڡ�رار   �� �﮵نٮ﮳ع�
وأهداڡ�ه  ال﮲حٮ﮵ار  �﮴عد�﮵ل  من  �﮴مكننا  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  نتا�ٔج  إن  علٮ﮵ه.  للمواڡ�ڡ�ة 
وذات  والواڡ�عٮ﮵ة  عالة  والڡ� أ  االكڡ� والتد﮲حالت  الحلول  واڡ�تراح  و�﮴د﮲حال�﮴ه 

السمات األكثر �﮳﮴حاه معٮ﮵ار االستمرار�﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق األ�﮶ر.
مر�﮴ٮ﮳طة  متا�﮳عة  ﮲حطة  �﮳تطو�﮵ر  �﮲ڡ�وم  العامة:  للسٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  التنڡ� أثناء 
�﮳مؤشرات معٮ﮵نة موضوعة عىل مستوى م﮲حر﮳حات السٮ﮵اسة. ا�﮲﮲طر الملحق 

رڡ�م 8  
ٮ﮵ذ (�﮲موذج رڡ�م  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م األ�﮶ر النها�ٔ�� للسٮ﮵اسة العامة �﮳عد انتهاء ڡ�ترة التنڡ�
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  معا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  ﮲حالل  من  النها�ٔ��  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮵ست﮲حدم   :(9
اءة وڡ�اعلٮ﮵ة واماك�﮲ٮ﮵ة االستمرار  المست﮲حدمة دولٮ﮵ا لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى مالءمة وكڡ�
ها أو التوسع ڡ��﮵ها أو ا�﮲كماشها. �﮵ركز التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ��  ���� السٮ﮵اسة أو �﮴وڡ�ڡ�

عىل ما �﮵يل:
�﮳م﮳حتمع  ال﮲حاص  �﮳الواڡ�ع  وار�﮴ٮ﮳اطها  والتد﮲حالت  األهداف  مالءمة  مدى 

السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟
هل �﮴م �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والنتا�ٔج المتوڡ�عة من   السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟

السٮ﮵اسة  من  المستهدڡ�ة  للم﮳حموعات  حدث  الذي  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� هو  ما 
المڡ�ترحة؟

أ﮳حهزة  أم  ڡ�ا�ٔمة  أ﮳حهزة  ڡ�ٮ﮳ل  ذت من  �﮲ڡ� السٮ﮵اسة، هل  ٮ﮵ذ  تنڡ� ما ه�� طرق 
﮳حد�﮵دة؟

ا�﮵تها ومدى �﮴واڡ�رها؟ ما ه�� الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة من حٮ﮵ث: مدى كڡ�

- ما هو �﮲﮲طام الضٮ﮳ط والسٮ﮵طرة عىل العمل؟ 

- كٮ﮵ف سٮ﮵ستمر العمل �﮳هذه السٮ﮵اسة؟ ما ه�� عناصر االستمرار�﮵ة؟

من  المنشود  األ�﮶ر  ستحڡ�ق  ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮴م  إذا  والتد﮲حالت  األهداف  هل   -

صٮ﮵ا﮲عتها؟

نماذج تقييم السياسة العامة 

لمز�﮵د من الوع�� وااللمام �﮳نماذج التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م، ار�﮴أ�﮵نا ان �﮲درج ���� هذا الدلٮ﮵ل 
أثناء  السٮ﮵اسات  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� دولٮ﮵ا  المست﮲حدمة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮲ماذج  �﮲عرض  أن 

ٮ﮵ذ و���� ڡ�ترة التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ�� للسٮ﮵اسات. مرحلة التنڡ�

1 -نموذج سوشمان: 

أ�﮵ة سٮ﮵اسة من ﮲حالل المعا�﮵ٮ﮵ر ال﮲حمسة  �﮵ستند هذا النموذج �﮳الحكم عىل 
التالٮ﮵ة:

ڡ��﮵ها  (�﮳ما  المٮ﮳رم﮳حة  المد﮲حالت  و�﮲وعٮ﮵ة  كمٮ﮵ة  عىل  �﮵ركز  الٮ﮳ر�﮲امج:  ﮳حهد   -

ق  تنڡ� ٮ﮵ن والمال والموارد األ﮲حرى) اليت  العمالء والمو﮲طڡ� المعلومات عن 
���� الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ٮ﮵رات ����  - األداء: �﮵نصب عىل الم﮲حر﮳حات المٮ﮳رم﮳حة اليت �﮴وضح أ�﮲ماط التع�
الٮ﮳ٮ﮵ئة، و�﮵كون له أ�﮶ر

ا�﮵ة: �﮴ركز عىل عالڡ�ة ﮳حهد الٮ﮳ر�﮲امج وأدا�ٔه �﮳مستوى الحا﮳حة للٮ﮳ر�﮲امج  - الكڡ�
���� الم﮳حتمع،  

للٮ﮳ر�﮲امج  المعرضٮ﮵ن  االش﮲حاص  عدد   × الٮ﮳ر�﮲امج  ڡ�اعلٮ﮵ة  معدل   = وه�� 
(وصل إل�﮵هم) عدد األش﮲حاص المحتا﮳حٮ﮵ن إلى الٮ﮳ر�﮲امج (لم �﮵صل إل�﮵هم)

ا�﮵ة و�﮴ڡ�اس من ﮲حالل  اءة: �﮴شٮ﮵ر إلى العالڡ�ة �﮳ٮ﮵ن ال﮳حهد واألداء والكڡ� - الكڡ�

ا�﮵ة  وكڡ� أداء  �﮴ع﮲طٮ﮵م  الوڡ�ت  س  �﮲ڡ� و����  ال﮳حهد  �﮴ڡ�لٮ﮵ل  استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  ڡ�حص 
الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ذ العملٮ﮵ات المتعلڡ�ة �﮳ـتر﮳حمة ال﮳حهد إلى �﮲وا�﮴ج. - العملٮ﮵ة: �﮴ركز عىل تنڡ�
 

2- نموذج مورفي: 

العملٮ﮵ات  حول  األسئلة  من  م﮳حموعة  عىل  �﮵حتوي  استٮ﮳ٮ﮵ان،  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�ام 
�﮴حسٮ﮵نها،  وطرق  العامة،  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  ٮ﮵ذ  لتنڡ� است﮲حدمت  اليت 

والنتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳األهداف. 
أهم المعا�﮵ٮ﮵ر اليت �﮵تضمنها االستٮ﮳ٮ﮵ان:

- �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث النتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳الهدف، كما تتضح 

من مصدر�﮵ن: الو�﮶ٮ﮵ڡ�ة التشر�﮵عٮ﮵ة المن﮲طمة واألهداف اليت حڡ�ڡ�ها الٮ﮳ر�﮲امج 
ٮ﮵ذ  �﮳ناء عىل ﮲حٮ﮳رة التنڡ�

- موارده الٮ﮳ر�﮲امج واماك�﮲ٮ﮵ا�﮴ه

- ال﮲طروف ال﮲حار﮳حٮ﮵ة وكٮ﮵ف ا�﮶رت عىل الٮ﮳ر�﮲امج
ٮ﮵ل �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث: وضعه التن﮲طٮ﮵م�� والسٮ﮵ايس-المالمح  - �﮴شع�
 ���� األساسٮ﮵ة  والمؤسسات  -األڡ�راد  �﮵عمل)  (كٮ﮵ف  للٮ﮳ر�﮲امج  األساسٮ﮵ة 

الٮ﮳ر�﮲امج
الم﮳حتمع، وما ه�� ممارسا�﮴ه  ڡ�ٮ﮳ول ممارسا�﮴ه من  الٮ﮳ر�﮲امج ومدى  �﮴طور   -

عالة  الڡ�
 �﮴حد�﮵د أسٮ﮳اب ال﮲حطأ واصالحها 

3- نموذج فريمان وآخرون: 

وهو �﮵ركز عىل المعا�﮵ٮ﮵ر التالٮ﮵ة:

طٮ﮵ة: وه�� النسٮ﮳ة المئو�﮵ة للعدد الذي �﮴صله ﮲حدمات �﮳رامج السٮ﮵اسة  - التع�
ڡ�عال إلى العدد الذي �﮵حتاج ال﮲حدمة ���� منطڡ�ة العمل

�﮳رامج  �﮴صمٮ﮵م  مع  ڡ�ة  متڡ� علٮ﮵ة  الڡ� الوصول  عملٮ﮵ات  هل  الوصول:   -

���� ﮲حطة  ٮ﮵دون كما هو مصمم  المستڡ� السٮ﮵اسات؟ وهل �﮴صل  و�﮴د﮲حالت 
ٮ﮵ذ؟ التنڡ�

- رضا المشاركٮ﮵ن عن �﮳رامج السٮ﮵اسات

واإل﮳حراءات  والتاكلٮ﮵ف  (الوڡ�ت  حٮ﮵ث  من  عناصرها  إلى  ال﮲حدمة  �﮴حلٮ﮵ل   -

والنا�﮴ج).

 4- نموذج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:

 
وهو �﮵شتمل عىل �﮶ال�﮶ة معا�﮵ٮ﮵ر اساسٮ﮵ة �﮴وضح كٮ﮵ف �﮴ساهم السٮ﮵اسات ���� 

تنمٮ﮵ة الدولة:
الن﮳حاح  أسٮ﮳اب  ه��  ما  واأل﮲عراض؟  األهداف  �﮴حڡ�ڡ�ت  هل  اعلٮ﮵ة:  الڡ�

شل؟ هل سٮ﮵سهم �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف ���� التنمٮ﮵ة االڡ�تصاد�﮵ة  والڡ�
اءة  �﮴ٮ﮳رر العوا�ٔد ح﮳حم التاكلٮ﮵ف؟  هل هناك وسا�ٔل أكثر كڡ� اءة: هل   الكڡ�

س األهداف؟  لتحڡ�ٮ﮵ق �﮲ڡ�
اال�﮶ر النها�ٔ�� للٮ﮳ر�﮲امج وا�﮲عاكسه عىل المستهدڡ�ٮ﮵ن من الٮ﮳ر�﮲امج
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�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الٮ﮳د�﮵ل أو ال﮲حٮ﮵ار وأهداڡ�ه و�﮴د﮲حال�﮴ه ڡ�ٮ﮳ل رڡ�عه لصناع الڡ�رار   �� �﮵نٮ﮳ع�
وأهداڡ�ه  ال﮲حٮ﮵ار  �﮴عد�﮵ل  من  �﮴مكننا  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  نتا�ٔج  إن  علٮ﮵ه.  للمواڡ�ڡ�ة 
وذات  والواڡ�عٮ﮵ة  عالة  والڡ� أ  االكڡ� والتد﮲حالت  الحلول  واڡ�تراح  و�﮴د﮲حال�﮴ه 

السمات األكثر �﮳﮴حاه معٮ﮵ار االستمرار�﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق األ�﮶ر.
مر�﮴ٮ﮳طة  متا�﮳عة  ﮲حطة  �﮳تطو�﮵ر  �﮲ڡ�وم  العامة:  للسٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  التنڡ� أثناء 
�﮳مؤشرات معٮ﮵نة موضوعة عىل مستوى م﮲حر﮳حات السٮ﮵اسة. ا�﮲﮲طر الملحق 

رڡ�م 8  
ٮ﮵ذ (�﮲موذج رڡ�م  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م األ�﮶ر النها�ٔ�� للسٮ﮵اسة العامة �﮳عد انتهاء ڡ�ترة التنڡ�
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  معا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  ﮲حالل  من  النها�ٔ��  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮵ست﮲حدم   :(9
اءة وڡ�اعلٮ﮵ة واماك�﮲ٮ﮵ة االستمرار  المست﮲حدمة دولٮ﮵ا لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى مالءمة وكڡ�
ها أو التوسع ڡ��﮵ها أو ا�﮲كماشها. �﮵ركز التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ��  ���� السٮ﮵اسة أو �﮴وڡ�ڡ�

عىل ما �﮵يل:
�﮳م﮳حتمع  ال﮲حاص  �﮳الواڡ�ع  وار�﮴ٮ﮳اطها  والتد﮲حالت  األهداف  مالءمة  مدى 

السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟
هل �﮴م �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والنتا�ٔج المتوڡ�عة من   السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟

السٮ﮵اسة  من  المستهدڡ�ة  للم﮳حموعات  حدث  الذي  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� هو  ما 
المڡ�ترحة؟

أ﮳حهزة  أم  ڡ�ا�ٔمة  أ﮳حهزة  ڡ�ٮ﮳ل  ذت من  �﮲ڡ� السٮ﮵اسة، هل  ٮ﮵ذ  تنڡ� ما ه�� طرق 
﮳حد�﮵دة؟

ا�﮵تها ومدى �﮴واڡ�رها؟ ما ه�� الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة من حٮ﮵ث: مدى كڡ�

- ما هو �﮲﮲طام الضٮ﮳ط والسٮ﮵طرة عىل العمل؟ 

- كٮ﮵ف سٮ﮵ستمر العمل �﮳هذه السٮ﮵اسة؟ ما ه�� عناصر االستمرار�﮵ة؟

من  المنشود  األ�﮶ر  ستحڡ�ق  ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮴م  إذا  والتد﮲حالت  األهداف  هل   -

صٮ﮵ا﮲عتها؟

نماذج تقييم السياسة العامة 

لمز�﮵د من الوع�� وااللمام �﮳نماذج التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م، ار�﮴أ�﮵نا ان �﮲درج ���� هذا الدلٮ﮵ل 
أثناء  السٮ﮵اسات  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� دولٮ﮵ا  المست﮲حدمة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮲ماذج  �﮲عرض  أن 

ٮ﮵ذ و���� ڡ�ترة التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ�� للسٮ﮵اسات. مرحلة التنڡ�

1 -نموذج سوشمان: 

أ�﮵ة سٮ﮵اسة من ﮲حالل المعا�﮵ٮ﮵ر ال﮲حمسة  �﮵ستند هذا النموذج �﮳الحكم عىل 
التالٮ﮵ة:

ڡ��﮵ها  (�﮳ما  المٮ﮳رم﮳حة  المد﮲حالت  و�﮲وعٮ﮵ة  كمٮ﮵ة  عىل  �﮵ركز  الٮ﮳ر�﮲امج:  ﮳حهد   -

ق  تنڡ� ٮ﮵ن والمال والموارد األ﮲حرى) اليت  العمالء والمو﮲طڡ� المعلومات عن 
���� الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ٮ﮵رات ����  - األداء: �﮵نصب عىل الم﮲حر﮳حات المٮ﮳رم﮳حة اليت �﮴وضح أ�﮲ماط التع�
الٮ﮳ٮ﮵ئة، و�﮵كون له أ�﮶ر

ا�﮵ة: �﮴ركز عىل عالڡ�ة ﮳حهد الٮ﮳ر�﮲امج وأدا�ٔه �﮳مستوى الحا﮳حة للٮ﮳ر�﮲امج  - الكڡ�
���� الم﮳حتمع،  

للٮ﮳ر�﮲امج  المعرضٮ﮵ن  االش﮲حاص  عدد   × الٮ﮳ر�﮲امج  ڡ�اعلٮ﮵ة  معدل   = وه�� 
(وصل إل�﮵هم) عدد األش﮲حاص المحتا﮳حٮ﮵ن إلى الٮ﮳ر�﮲امج (لم �﮵صل إل�﮵هم)

ا�﮵ة و�﮴ڡ�اس من ﮲حالل  اءة: �﮴شٮ﮵ر إلى العالڡ�ة �﮳ٮ﮵ن ال﮳حهد واألداء والكڡ� - الكڡ�

ا�﮵ة  وكڡ� أداء  �﮴ع﮲طٮ﮵م  الوڡ�ت  س  �﮲ڡ� و����  ال﮳حهد  �﮴ڡ�لٮ﮵ل  استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  ڡ�حص 
الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ذ العملٮ﮵ات المتعلڡ�ة �﮳ـتر﮳حمة ال﮳حهد إلى �﮲وا�﮴ج. - العملٮ﮵ة: �﮴ركز عىل تنڡ�
 

2- نموذج مورفي: 

العملٮ﮵ات  حول  األسئلة  من  م﮳حموعة  عىل  �﮵حتوي  استٮ﮳ٮ﮵ان،  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�ام 
�﮴حسٮ﮵نها،  وطرق  العامة،  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  ٮ﮵ذ  لتنڡ� است﮲حدمت  اليت 

والنتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳األهداف. 
أهم المعا�﮵ٮ﮵ر اليت �﮵تضمنها االستٮ﮳ٮ﮵ان:

- �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث النتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳الهدف، كما تتضح 

من مصدر�﮵ن: الو�﮶ٮ﮵ڡ�ة التشر�﮵عٮ﮵ة المن﮲طمة واألهداف اليت حڡ�ڡ�ها الٮ﮳ر�﮲امج 
ٮ﮵ذ  �﮳ناء عىل ﮲حٮ﮳رة التنڡ�

- موارده الٮ﮳ر�﮲امج واماك�﮲ٮ﮵ا�﮴ه

- ال﮲طروف ال﮲حار﮳حٮ﮵ة وكٮ﮵ف ا�﮶رت عىل الٮ﮳ر�﮲امج
ٮ﮵ل �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث: وضعه التن﮲طٮ﮵م�� والسٮ﮵ايس-المالمح  - �﮴شع�
 ���� األساسٮ﮵ة  والمؤسسات  -األڡ�راد  �﮵عمل)  (كٮ﮵ف  للٮ﮳ر�﮲امج  األساسٮ﮵ة 

الٮ﮳ر�﮲امج
الم﮳حتمع، وما ه�� ممارسا�﮴ه  ڡ�ٮ﮳ول ممارسا�﮴ه من  الٮ﮳ر�﮲امج ومدى  �﮴طور   -

عالة  الڡ�
 �﮴حد�﮵د أسٮ﮳اب ال﮲حطأ واصالحها 

3- نموذج فريمان وآخرون: 

وهو �﮵ركز عىل المعا�﮵ٮ﮵ر التالٮ﮵ة:

طٮ﮵ة: وه�� النسٮ﮳ة المئو�﮵ة للعدد الذي �﮴صله ﮲حدمات �﮳رامج السٮ﮵اسة  - التع�
ڡ�عال إلى العدد الذي �﮵حتاج ال﮲حدمة ���� منطڡ�ة العمل

�﮳رامج  �﮴صمٮ﮵م  مع  ڡ�ة  متڡ� علٮ﮵ة  الڡ� الوصول  عملٮ﮵ات  هل  الوصول:   -

���� ﮲حطة  ٮ﮵دون كما هو مصمم  المستڡ� السٮ﮵اسات؟ وهل �﮴صل  و�﮴د﮲حالت 
ٮ﮵ذ؟ التنڡ�

- رضا المشاركٮ﮵ن عن �﮳رامج السٮ﮵اسات

واإل﮳حراءات  والتاكلٮ﮵ف  (الوڡ�ت  حٮ﮵ث  من  عناصرها  إلى  ال﮲حدمة  �﮴حلٮ﮵ل   -

والنا�﮴ج).

 4- نموذج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:

 
وهو �﮵شتمل عىل �﮶ال�﮶ة معا�﮵ٮ﮵ر اساسٮ﮵ة �﮴وضح كٮ﮵ف �﮴ساهم السٮ﮵اسات ���� 

تنمٮ﮵ة الدولة:
الن﮳حاح  أسٮ﮳اب  ه��  ما  واأل﮲عراض؟  األهداف  �﮴حڡ�ڡ�ت  هل  اعلٮ﮵ة:  الڡ�

شل؟ هل سٮ﮵سهم �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف ���� التنمٮ﮵ة االڡ�تصاد�﮵ة  والڡ�
اءة  �﮴ٮ﮳رر العوا�ٔد ح﮳حم التاكلٮ﮵ف؟  هل هناك وسا�ٔل أكثر كڡ� اءة: هل   الكڡ�

س األهداف؟  لتحڡ�ٮ﮵ق �﮲ڡ�
اال�﮶ر النها�ٔ�� للٮ﮳ر�﮲امج وا�﮲عاكسه عىل المستهدڡ�ٮ﮵ن من الٮ﮳ر�﮲امج

�﮳كل  �﮴ر�﮴ٮ﮳ط  اليت  الر�ٔٮ﮵سة  المعا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  �﮲ڡ�ترح  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� ال﮲حٮ﮳رة  واڡ�ع  من 
: مرحلة من مراحل السٮ﮵اسة العامة، �﮵مكن �﮴ڡ�سٮ﮵مها عىل النحو التال��

1.مرحلة صنع السياسة العامة- تحديدا تقييم الخيارات 
�﮵مكنكم است﮲حدام معا�﮵ٮ﮵ر التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م التالٮ﮵ة:

ت  االستجابة: مدى است﮳حا�﮳ة ال﮲حٮ﮵ار السٮ﮵اسا�﮴�� لحل المشكلة الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة اليت صٮ﮵ع�
عىل أساسها السٮ﮵اسة العامة

العدالة والمساواة: إلى أي مدى ستساهم السٮ﮵اسة موضع التصمٮ﮵م ���� �﮴حڡ�ٮ﮵ق 
ئات المستهدڡ�ة منها المساواة والعدالة �﮳ٮ﮵ن اكڡ�ة الڡ�

 ���� الٮ﮳د�﮵ل  أو  الم﮲حتارة  السٮ﮵اسة  �﮴سهم  مدى  أي  إلى  المطالب:  ضغط  تخفيف   
ط عن أصحاب الڡ�رار ٮ﮵ف الضع� �﮲﮴حڡ�

التوازن ما بين القوى: إلى أي مدى �﮴سهم السٮ﮵اسة الم﮲حتارة أو الٮ﮳د�﮵ل ���� �﮴حڡ�ٮ﮵ق 
التوازن �﮳ٮ﮵ن اكڡ�ة األطراف ذات العالڡ�ة.

الخطة  تقييم  تحديدا  العامة-  السياسة  صنع  2.مرحلة 
التنفيذية للسياسة العامة، باستخدام المعايير التالية:

ٮ﮵ذ للواڡ�ع السٮ﮵ايس واال﮳حتماع�� واالڡ�تصادي للسٮ﮵اسة موضع  - مالءمة ﮲حطة التنڡ�

التصمٮ﮵م

ٮ﮵ذي  اءة الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة لتحڡ�ٮ﮵ق م﮲حر﮳حات ال﮲حطة التنڡ� اءة: مدى كڡ� - الكڡ�
للسٮ﮵اسة ضمن اإلطار الزمين المحدد لل﮲حطة 

- الن﮳حاعة: �﮵ڡ�ٮ﮵س هذه المعٮ﮵ار �﮳﮲حاعة ال﮲حطة من حٮ﮵ث �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف 

العامة  السٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  تنڡ� استمرار�﮵ة  ستضمن  اليت  ال﮳حوا�﮲ب  �﮴حلٮ﮵ل  االستمرار�﮵ة:   -

موضع التصمٮ﮵م

�﮳ا﮲حتصار  ال﮲حطة،  ٮ﮵ذ  تنڡ� �﮴م  إذا  المدى  �﮳عٮ﮵دة  األ�﮶ار  �﮴حڡ�ٮ﮵ق  إماك�﮲ٮ﮵ة  مدى  األ�﮶ر:   -

ٮ﮵ر هل سٮ﮵تحڡ�ق وما الذي �﮵ضمن ذلك. هوم التع� مڡ�

3. مرحلة التقييم النهائي لتنفيذ السياسات على األقل بعد 
3 سنوات من التنفيذ (نموذج رقم 8):

 ومن أ�﮳رز معا�﮵ٮ﮵رها:

اڡ�ٮ﮵ات  واال�﮴ڡ� واالسترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  الوطين  العام  للسٮ﮵اق  السٮ﮵اسات  �﮴صمٮ﮵م  مالءمة   -

الدولٮ﮵ة أو ڡ�وا�﮲ٮ﮵ن الدولة ذات الصلة �﮳السٮ﮵اسة العامة

- ڡ�اعلٮ﮵ة السٮ﮵اسة ���� �﮴حڡ�ٮ﮵ق أهداڡ�ها

- األ�﮶ر النا﮳حم عن �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والتد﮲حالت الم﮲حطط لها 

- االستمرار�﮵ة ���� عمل السٮ﮵اسة

او  ال﮲حار﮳حٮ﮵ة  لل﮲طروف  است﮳حا�﮳ة  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  �﮴عد�﮵ل   ���� المرو�﮲ة  أو  التأڡ�لم   -

ٮ﮵ذ الدا﮲حلٮ﮵ة اليت ڡ�د �﮴طرأ و�﮴ؤ�﮶ر عىل سٮ﮵ر التنڡ�

ة/العا�ٔد، �﮵ٮ﮳حث و�﮵حلل ���� احتساب التاكلٮ﮵ف عىل العا�ٔد  -  التكلڡ�
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�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الٮ﮳د�﮵ل أو ال﮲حٮ﮵ار وأهداڡ�ه و�﮴د﮲حال�﮴ه ڡ�ٮ﮳ل رڡ�عه لصناع الڡ�رار   �� �﮵نٮ﮳ع�
وأهداڡ�ه  ال﮲حٮ﮵ار  �﮴عد�﮵ل  من  �﮴مكننا  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  نتا�ٔج  إن  علٮ﮵ه.  للمواڡ�ڡ�ة 
وذات  والواڡ�عٮ﮵ة  عالة  والڡ� أ  االكڡ� والتد﮲حالت  الحلول  واڡ�تراح  و�﮴د﮲حال�﮴ه 

السمات األكثر �﮳﮴حاه معٮ﮵ار االستمرار�﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق األ�﮶ر.
مر�﮴ٮ﮳طة  متا�﮳عة  ﮲حطة  �﮳تطو�﮵ر  �﮲ڡ�وم  العامة:  للسٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  التنڡ� أثناء 
�﮳مؤشرات معٮ﮵نة موضوعة عىل مستوى م﮲حر﮳حات السٮ﮵اسة. ا�﮲﮲طر الملحق 

رڡ�م 8  
ٮ﮵ذ (�﮲موذج رڡ�م  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م األ�﮶ر النها�ٔ�� للسٮ﮵اسة العامة �﮳عد انتهاء ڡ�ترة التنڡ�
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  معا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  ﮲حالل  من  النها�ٔ��  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮵ست﮲حدم   :(9
اءة وڡ�اعلٮ﮵ة واماك�﮲ٮ﮵ة االستمرار  المست﮲حدمة دولٮ﮵ا لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى مالءمة وكڡ�
ها أو التوسع ڡ��﮵ها أو ا�﮲كماشها. �﮵ركز التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ��  ���� السٮ﮵اسة أو �﮴وڡ�ڡ�

عىل ما �﮵يل:
�﮳م﮳حتمع  ال﮲حاص  �﮳الواڡ�ع  وار�﮴ٮ﮳اطها  والتد﮲حالت  األهداف  مالءمة  مدى 

السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟
هل �﮴م �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والنتا�ٔج المتوڡ�عة من   السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟

السٮ﮵اسة  من  المستهدڡ�ة  للم﮳حموعات  حدث  الذي  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� هو  ما 
المڡ�ترحة؟

أ﮳حهزة  أم  ڡ�ا�ٔمة  أ﮳حهزة  ڡ�ٮ﮳ل  ذت من  �﮲ڡ� السٮ﮵اسة، هل  ٮ﮵ذ  تنڡ� ما ه�� طرق 
﮳حد�﮵دة؟

ا�﮵تها ومدى �﮴واڡ�رها؟ ما ه�� الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة من حٮ﮵ث: مدى كڡ�

- ما هو �﮲﮲طام الضٮ﮳ط والسٮ﮵طرة عىل العمل؟ 

- كٮ﮵ف سٮ﮵ستمر العمل �﮳هذه السٮ﮵اسة؟ ما ه�� عناصر االستمرار�﮵ة؟

من  المنشود  األ�﮶ر  ستحڡ�ق  ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮴م  إذا  والتد﮲حالت  األهداف  هل   -

صٮ﮵ا﮲عتها؟

نماذج تقييم السياسة العامة 

لمز�﮵د من الوع�� وااللمام �﮳نماذج التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م، ار�﮴أ�﮵نا ان �﮲درج ���� هذا الدلٮ﮵ل 
أثناء  السٮ﮵اسات  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� دولٮ﮵ا  المست﮲حدمة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮲ماذج  �﮲عرض  أن 

ٮ﮵ذ و���� ڡ�ترة التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ�� للسٮ﮵اسات. مرحلة التنڡ�

1 -نموذج سوشمان: 

أ�﮵ة سٮ﮵اسة من ﮲حالل المعا�﮵ٮ﮵ر ال﮲حمسة  �﮵ستند هذا النموذج �﮳الحكم عىل 
التالٮ﮵ة:

ڡ��﮵ها  (�﮳ما  المٮ﮳رم﮳حة  المد﮲حالت  و�﮲وعٮ﮵ة  كمٮ﮵ة  عىل  �﮵ركز  الٮ﮳ر�﮲امج:  ﮳حهد   -

ق  تنڡ� ٮ﮵ن والمال والموارد األ﮲حرى) اليت  العمالء والمو﮲طڡ� المعلومات عن 
���� الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ٮ﮵رات ����  - األداء: �﮵نصب عىل الم﮲حر﮳حات المٮ﮳رم﮳حة اليت �﮴وضح أ�﮲ماط التع�
الٮ﮳ٮ﮵ئة، و�﮵كون له أ�﮶ر

ا�﮵ة: �﮴ركز عىل عالڡ�ة ﮳حهد الٮ﮳ر�﮲امج وأدا�ٔه �﮳مستوى الحا﮳حة للٮ﮳ر�﮲امج  - الكڡ�
���� الم﮳حتمع،  

للٮ﮳ر�﮲امج  المعرضٮ﮵ن  االش﮲حاص  عدد   × الٮ﮳ر�﮲امج  ڡ�اعلٮ﮵ة  معدل   = وه�� 
(وصل إل�﮵هم) عدد األش﮲حاص المحتا﮳حٮ﮵ن إلى الٮ﮳ر�﮲امج (لم �﮵صل إل�﮵هم)

ا�﮵ة و�﮴ڡ�اس من ﮲حالل  اءة: �﮴شٮ﮵ر إلى العالڡ�ة �﮳ٮ﮵ن ال﮳حهد واألداء والكڡ� - الكڡ�

ا�﮵ة  وكڡ� أداء  �﮴ع﮲طٮ﮵م  الوڡ�ت  س  �﮲ڡ� و����  ال﮳حهد  �﮴ڡ�لٮ﮵ل  استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  ڡ�حص 
الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ذ العملٮ﮵ات المتعلڡ�ة �﮳ـتر﮳حمة ال﮳حهد إلى �﮲وا�﮴ج. - العملٮ﮵ة: �﮴ركز عىل تنڡ�
 

2- نموذج مورفي: 

العملٮ﮵ات  حول  األسئلة  من  م﮳حموعة  عىل  �﮵حتوي  استٮ﮳ٮ﮵ان،  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�ام 
�﮴حسٮ﮵نها،  وطرق  العامة،  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  ٮ﮵ذ  لتنڡ� است﮲حدمت  اليت 

والنتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳األهداف. 
أهم المعا�﮵ٮ﮵ر اليت �﮵تضمنها االستٮ﮳ٮ﮵ان:

- �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث النتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳الهدف، كما تتضح 

من مصدر�﮵ن: الو�﮶ٮ﮵ڡ�ة التشر�﮵عٮ﮵ة المن﮲طمة واألهداف اليت حڡ�ڡ�ها الٮ﮳ر�﮲امج 
ٮ﮵ذ  �﮳ناء عىل ﮲حٮ﮳رة التنڡ�

- موارده الٮ﮳ر�﮲امج واماك�﮲ٮ﮵ا�﮴ه

- ال﮲طروف ال﮲حار﮳حٮ﮵ة وكٮ﮵ف ا�﮶رت عىل الٮ﮳ر�﮲امج
ٮ﮵ل �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث: وضعه التن﮲طٮ﮵م�� والسٮ﮵ايس-المالمح  - �﮴شع�
 ���� األساسٮ﮵ة  والمؤسسات  -األڡ�راد  �﮵عمل)  (كٮ﮵ف  للٮ﮳ر�﮲امج  األساسٮ﮵ة 

الٮ﮳ر�﮲امج
الم﮳حتمع، وما ه�� ممارسا�﮴ه  ڡ�ٮ﮳ول ممارسا�﮴ه من  الٮ﮳ر�﮲امج ومدى  �﮴طور   -

عالة  الڡ�
 �﮴حد�﮵د أسٮ﮳اب ال﮲حطأ واصالحها 

3- نموذج فريمان وآخرون: 

وهو �﮵ركز عىل المعا�﮵ٮ﮵ر التالٮ﮵ة:

طٮ﮵ة: وه�� النسٮ﮳ة المئو�﮵ة للعدد الذي �﮴صله ﮲حدمات �﮳رامج السٮ﮵اسة  - التع�
ڡ�عال إلى العدد الذي �﮵حتاج ال﮲حدمة ���� منطڡ�ة العمل

�﮳رامج  �﮴صمٮ﮵م  مع  ڡ�ة  متڡ� علٮ﮵ة  الڡ� الوصول  عملٮ﮵ات  هل  الوصول:   -

���� ﮲حطة  ٮ﮵دون كما هو مصمم  المستڡ� السٮ﮵اسات؟ وهل �﮴صل  و�﮴د﮲حالت 
ٮ﮵ذ؟ التنڡ�

- رضا المشاركٮ﮵ن عن �﮳رامج السٮ﮵اسات

واإل﮳حراءات  والتاكلٮ﮵ف  (الوڡ�ت  حٮ﮵ث  من  عناصرها  إلى  ال﮲حدمة  �﮴حلٮ﮵ل   -

والنا�﮴ج).

 4- نموذج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:

 
وهو �﮵شتمل عىل �﮶ال�﮶ة معا�﮵ٮ﮵ر اساسٮ﮵ة �﮴وضح كٮ﮵ف �﮴ساهم السٮ﮵اسات ���� 

تنمٮ﮵ة الدولة:
الن﮳حاح  أسٮ﮳اب  ه��  ما  واأل﮲عراض؟  األهداف  �﮴حڡ�ڡ�ت  هل  اعلٮ﮵ة:  الڡ�

شل؟ هل سٮ﮵سهم �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف ���� التنمٮ﮵ة االڡ�تصاد�﮵ة  والڡ�
اءة  �﮴ٮ﮳رر العوا�ٔد ح﮳حم التاكلٮ﮵ف؟  هل هناك وسا�ٔل أكثر كڡ� اءة: هل   الكڡ�

س األهداف؟  لتحڡ�ٮ﮵ق �﮲ڡ�
اال�﮶ر النها�ٔ�� للٮ﮳ر�﮲امج وا�﮲عاكسه عىل المستهدڡ�ٮ﮵ن من الٮ﮳ر�﮲امج
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3.5.3

• �﮴طو�﮵ر معا�﮵ٮ﮵ر التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م ���� مرحلة ا﮲حتٮ﮵ار السٮ﮵اسات

ٮ﮵ذ السٮ﮵اسات • �﮴طو�﮵ر ﮲حطة المتا�﮳عة والتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م لتنڡ�

• معا�﮵ٮ﮵ر التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ�� للسٮ﮵اسات العامة



�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الٮ﮳د�﮵ل أو ال﮲حٮ﮵ار وأهداڡ�ه و�﮴د﮲حال�﮴ه ڡ�ٮ﮳ل رڡ�عه لصناع الڡ�رار   �� �﮵نٮ﮳ع�
وأهداڡ�ه  ال﮲حٮ﮵ار  �﮴عد�﮵ل  من  �﮴مكننا  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  نتا�ٔج  إن  علٮ﮵ه.  للمواڡ�ڡ�ة 
وذات  والواڡ�عٮ﮵ة  عالة  والڡ� أ  االكڡ� والتد﮲حالت  الحلول  واڡ�تراح  و�﮴د﮲حال�﮴ه 

السمات األكثر �﮳﮴حاه معٮ﮵ار االستمرار�﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق األ�﮶ر.
مر�﮴ٮ﮳طة  متا�﮳عة  ﮲حطة  �﮳تطو�﮵ر  �﮲ڡ�وم  العامة:  للسٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  التنڡ� أثناء 
�﮳مؤشرات معٮ﮵نة موضوعة عىل مستوى م﮲حر﮳حات السٮ﮵اسة. ا�﮲﮲طر الملحق 

رڡ�م 8  
ٮ﮵ذ (�﮲موذج رڡ�م  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م األ�﮶ر النها�ٔ�� للسٮ﮵اسة العامة �﮳عد انتهاء ڡ�ترة التنڡ�
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  معا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  ﮲حالل  من  النها�ٔ��  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮵ست﮲حدم   :(9
اءة وڡ�اعلٮ﮵ة واماك�﮲ٮ﮵ة االستمرار  المست﮲حدمة دولٮ﮵ا لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى مالءمة وكڡ�
ها أو التوسع ڡ��﮵ها أو ا�﮲كماشها. �﮵ركز التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ��  ���� السٮ﮵اسة أو �﮴وڡ�ڡ�

عىل ما �﮵يل:
�﮳م﮳حتمع  ال﮲حاص  �﮳الواڡ�ع  وار�﮴ٮ﮳اطها  والتد﮲حالت  األهداف  مالءمة  مدى 

السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟
هل �﮴م �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والنتا�ٔج المتوڡ�عة من   السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟

السٮ﮵اسة  من  المستهدڡ�ة  للم﮳حموعات  حدث  الذي  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� هو  ما 
المڡ�ترحة؟

أ﮳حهزة  أم  ڡ�ا�ٔمة  أ﮳حهزة  ڡ�ٮ﮳ل  ذت من  �﮲ڡ� السٮ﮵اسة، هل  ٮ﮵ذ  تنڡ� ما ه�� طرق 
﮳حد�﮵دة؟

ا�﮵تها ومدى �﮴واڡ�رها؟ ما ه�� الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة من حٮ﮵ث: مدى كڡ�

- ما هو �﮲﮲طام الضٮ﮳ط والسٮ﮵طرة عىل العمل؟ 

- كٮ﮵ف سٮ﮵ستمر العمل �﮳هذه السٮ﮵اسة؟ ما ه�� عناصر االستمرار�﮵ة؟

من  المنشود  األ�﮶ر  ستحڡ�ق  ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮴م  إذا  والتد﮲حالت  األهداف  هل   -

صٮ﮵ا﮲عتها؟

نماذج تقييم السياسة العامة 

لمز�﮵د من الوع�� وااللمام �﮳نماذج التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م، ار�﮴أ�﮵نا ان �﮲درج ���� هذا الدلٮ﮵ل 
أثناء  السٮ﮵اسات  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� دولٮ﮵ا  المست﮲حدمة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮲ماذج  �﮲عرض  أن 

ٮ﮵ذ و���� ڡ�ترة التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ�� للسٮ﮵اسات. مرحلة التنڡ�

1 -نموذج سوشمان: 

أ�﮵ة سٮ﮵اسة من ﮲حالل المعا�﮵ٮ﮵ر ال﮲حمسة  �﮵ستند هذا النموذج �﮳الحكم عىل 
التالٮ﮵ة:

ڡ��﮵ها  (�﮳ما  المٮ﮳رم﮳حة  المد﮲حالت  و�﮲وعٮ﮵ة  كمٮ﮵ة  عىل  �﮵ركز  الٮ﮳ر�﮲امج:  ﮳حهد   -

ق  تنڡ� ٮ﮵ن والمال والموارد األ﮲حرى) اليت  العمالء والمو﮲طڡ� المعلومات عن 
���� الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ٮ﮵رات ����  - األداء: �﮵نصب عىل الم﮲حر﮳حات المٮ﮳رم﮳حة اليت �﮴وضح أ�﮲ماط التع�
الٮ﮳ٮ﮵ئة، و�﮵كون له أ�﮶ر

ا�﮵ة: �﮴ركز عىل عالڡ�ة ﮳حهد الٮ﮳ر�﮲امج وأدا�ٔه �﮳مستوى الحا﮳حة للٮ﮳ر�﮲امج  - الكڡ�
���� الم﮳حتمع،  

للٮ﮳ر�﮲امج  المعرضٮ﮵ن  االش﮲حاص  عدد   × الٮ﮳ر�﮲امج  ڡ�اعلٮ﮵ة  معدل   = وه�� 
(وصل إل�﮵هم) عدد األش﮲حاص المحتا﮳حٮ﮵ن إلى الٮ﮳ر�﮲امج (لم �﮵صل إل�﮵هم)

ا�﮵ة و�﮴ڡ�اس من ﮲حالل  اءة: �﮴شٮ﮵ر إلى العالڡ�ة �﮳ٮ﮵ن ال﮳حهد واألداء والكڡ� - الكڡ�

ا�﮵ة  وكڡ� أداء  �﮴ع﮲طٮ﮵م  الوڡ�ت  س  �﮲ڡ� و����  ال﮳حهد  �﮴ڡ�لٮ﮵ل  استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  ڡ�حص 
الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ذ العملٮ﮵ات المتعلڡ�ة �﮳ـتر﮳حمة ال﮳حهد إلى �﮲وا�﮴ج. - العملٮ﮵ة: �﮴ركز عىل تنڡ�
 

2- نموذج مورفي: 

العملٮ﮵ات  حول  األسئلة  من  م﮳حموعة  عىل  �﮵حتوي  استٮ﮳ٮ﮵ان،  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�ام 
�﮴حسٮ﮵نها،  وطرق  العامة،  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  ٮ﮵ذ  لتنڡ� است﮲حدمت  اليت 

والنتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳األهداف. 
أهم المعا�﮵ٮ﮵ر اليت �﮵تضمنها االستٮ﮳ٮ﮵ان:

- �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث النتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳الهدف، كما تتضح 

من مصدر�﮵ن: الو�﮶ٮ﮵ڡ�ة التشر�﮵عٮ﮵ة المن﮲طمة واألهداف اليت حڡ�ڡ�ها الٮ﮳ر�﮲امج 
ٮ﮵ذ  �﮳ناء عىل ﮲حٮ﮳رة التنڡ�

- موارده الٮ﮳ر�﮲امج واماك�﮲ٮ﮵ا�﮴ه

- ال﮲طروف ال﮲حار﮳حٮ﮵ة وكٮ﮵ف ا�﮶رت عىل الٮ﮳ر�﮲امج
ٮ﮵ل �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث: وضعه التن﮲طٮ﮵م�� والسٮ﮵ايس-المالمح  - �﮴شع�
 ���� األساسٮ﮵ة  والمؤسسات  -األڡ�راد  �﮵عمل)  (كٮ﮵ف  للٮ﮳ر�﮲امج  األساسٮ﮵ة 

الٮ﮳ر�﮲امج
الم﮳حتمع، وما ه�� ممارسا�﮴ه  ڡ�ٮ﮳ول ممارسا�﮴ه من  الٮ﮳ر�﮲امج ومدى  �﮴طور   -

عالة  الڡ�
 �﮴حد�﮵د أسٮ﮳اب ال﮲حطأ واصالحها 

3- نموذج فريمان وآخرون: 

وهو �﮵ركز عىل المعا�﮵ٮ﮵ر التالٮ﮵ة:

طٮ﮵ة: وه�� النسٮ﮳ة المئو�﮵ة للعدد الذي �﮴صله ﮲حدمات �﮳رامج السٮ﮵اسة  - التع�
ڡ�عال إلى العدد الذي �﮵حتاج ال﮲حدمة ���� منطڡ�ة العمل

�﮳رامج  �﮴صمٮ﮵م  مع  ڡ�ة  متڡ� علٮ﮵ة  الڡ� الوصول  عملٮ﮵ات  هل  الوصول:   -

���� ﮲حطة  ٮ﮵دون كما هو مصمم  المستڡ� السٮ﮵اسات؟ وهل �﮴صل  و�﮴د﮲حالت 
ٮ﮵ذ؟ التنڡ�

- رضا المشاركٮ﮵ن عن �﮳رامج السٮ﮵اسات

واإل﮳حراءات  والتاكلٮ﮵ف  (الوڡ�ت  حٮ﮵ث  من  عناصرها  إلى  ال﮲حدمة  �﮴حلٮ﮵ل   -

والنا�﮴ج).

 4- نموذج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:

 
وهو �﮵شتمل عىل �﮶ال�﮶ة معا�﮵ٮ﮵ر اساسٮ﮵ة �﮴وضح كٮ﮵ف �﮴ساهم السٮ﮵اسات ���� 

تنمٮ﮵ة الدولة:
الن﮳حاح  أسٮ﮳اب  ه��  ما  واأل﮲عراض؟  األهداف  �﮴حڡ�ڡ�ت  هل  اعلٮ﮵ة:  الڡ�

شل؟ هل سٮ﮵سهم �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف ���� التنمٮ﮵ة االڡ�تصاد�﮵ة  والڡ�
اءة  �﮴ٮ﮳رر العوا�ٔد ح﮳حم التاكلٮ﮵ف؟  هل هناك وسا�ٔل أكثر كڡ� اءة: هل   الكڡ�

س األهداف؟  لتحڡ�ٮ﮵ق �﮲ڡ�
اال�﮶ر النها�ٔ�� للٮ﮳ر�﮲امج وا�﮲عاكسه عىل المستهدڡ�ٮ﮵ن من الٮ﮳ر�﮲امج
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3.6

3.6.1

ّ ّ

ّ

السٮ﮵اسات.  وضع  مشروع  من  مٮ﮳كرة  مرحلة   ���� الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ٮ﮵ن  المعنٮ﮵ٮ﮵ن  ﮳حم�﮵ع  �﮴حد�﮵د  �﮳﮵حب 
التواصل مع  إن  ﮲حار﮳حها.  األ﮲حر من  والٮ﮳عض  الحكومة  و�﮳عضهم سٮ﮵كون من دا﮲حل مؤسسات 
المعنٮ﮵ٮ﮵ن ال﮲حار﮳حٮ﮵ٮ﮵ن والدا﮲حلٮ﮵ٮ﮵ن سٮ﮵تم �﮳شكل م﮲حتلف. والتواصل مع المعنٮ﮵ٮ﮵ن سٮ﮵ساعد عىل 
ڡ�هم المشكلة ووضع ال﮲حٮ﮵ارات و�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵مها، و�﮲﮴حطٮ﮵ط التطٮ﮳ٮ﮵ق النا﮳حح.  إن هناك م﮲حاطرة كٮ﮳ٮ﮵رة 

ٮ﮵ٮ﮵ر ﮳حوهري ���� السٮ﮵اسة، إذا لم تتم استشارة ذوي المصلحة. ���� �﮴ڡ�د�﮵م اڡ�تراح إل﮳حراء �﮴ع�

من المهم �﮴وض�﮵ح سٮ﮵ر المشروع (إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات) مع المعنٮ﮵ٮ﮵ن ودورهم �﮳هدف ﮳حين 
�﮴وڡ�عات  �﮴حد�﮵د  �﮳﮵حب  مواڡ�ڡ�تهم.  استمرار�﮵ة  وضمان  مساهمتهم  من  ا�ٔدة  الڡ� من  ڡ�در  أكٮ﮳ر 
واضحة وواڡ�عٮ﮵ة و﮳حعل كل ش﮲حص تتم استشار�﮴ه مطلعا عىل الهدف والنتٮ﮳﮵حة المتو﮲حاة من 
الٮ﮳دا�﮵ة.  منذ  ذلك  �﮴وض�﮵ح  �﮳﮵حب  الحالة  �� هذه  ڡ��� النتٮ﮳﮵حة سر�﮵ة،  وإذا اك�﮲ت  االستشارة  �﮴لك 
و�﮳ا�﮴ٮ﮳اع هذه الڡ�واعد ال﮳حٮ﮵دة لالستشارات سٮ﮵تم ﮲حلق �﮳ٮ﮵ئة �﮵كون ڡ��﮵ها المعنٮ﮵ون أكثر مٮ﮵ال للن﮲طر 

�﮳شكل إ�﮳﮵حا�﮳�� الى السٮ﮵اسة ال﮳حد�﮵دة.

إن األنشطة المنفذة مع كل مجموعة من المعنيين تتوقف على مدى أهمية 
هؤالء ثم المهام المتوقعة منهم حسب مراحل إعداد السياسة.



�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الٮ﮳د�﮵ل أو ال﮲حٮ﮵ار وأهداڡ�ه و�﮴د﮲حال�﮴ه ڡ�ٮ﮳ل رڡ�عه لصناع الڡ�رار   �� �﮵نٮ﮳ع�
وأهداڡ�ه  ال﮲حٮ﮵ار  �﮴عد�﮵ل  من  �﮴مكننا  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  نتا�ٔج  إن  علٮ﮵ه.  للمواڡ�ڡ�ة 
وذات  والواڡ�عٮ﮵ة  عالة  والڡ� أ  االكڡ� والتد﮲حالت  الحلول  واڡ�تراح  و�﮴د﮲حال�﮴ه 

السمات األكثر �﮳﮴حاه معٮ﮵ار االستمرار�﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق األ�﮶ر.
مر�﮴ٮ﮳طة  متا�﮳عة  ﮲حطة  �﮳تطو�﮵ر  �﮲ڡ�وم  العامة:  للسٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  التنڡ� أثناء 
�﮳مؤشرات معٮ﮵نة موضوعة عىل مستوى م﮲حر﮳حات السٮ﮵اسة. ا�﮲﮲طر الملحق 

رڡ�م 8  
ٮ﮵ذ (�﮲موذج رڡ�م  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م األ�﮶ر النها�ٔ�� للسٮ﮵اسة العامة �﮳عد انتهاء ڡ�ترة التنڡ�
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  معا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  ﮲حالل  من  النها�ٔ��  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮵ست﮲حدم   :(9
اءة وڡ�اعلٮ﮵ة واماك�﮲ٮ﮵ة االستمرار  المست﮲حدمة دولٮ﮵ا لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى مالءمة وكڡ�
ها أو التوسع ڡ��﮵ها أو ا�﮲كماشها. �﮵ركز التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ��  ���� السٮ﮵اسة أو �﮴وڡ�ڡ�

عىل ما �﮵يل:
�﮳م﮳حتمع  ال﮲حاص  �﮳الواڡ�ع  وار�﮴ٮ﮳اطها  والتد﮲حالت  األهداف  مالءمة  مدى 

السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟
هل �﮴م �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والنتا�ٔج المتوڡ�عة من   السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟

السٮ﮵اسة  من  المستهدڡ�ة  للم﮳حموعات  حدث  الذي  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� هو  ما 
المڡ�ترحة؟

أ﮳حهزة  أم  ڡ�ا�ٔمة  أ﮳حهزة  ڡ�ٮ﮳ل  ذت من  �﮲ڡ� السٮ﮵اسة، هل  ٮ﮵ذ  تنڡ� ما ه�� طرق 
﮳حد�﮵دة؟

ا�﮵تها ومدى �﮴واڡ�رها؟ ما ه�� الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة من حٮ﮵ث: مدى كڡ�

- ما هو �﮲﮲طام الضٮ﮳ط والسٮ﮵طرة عىل العمل؟ 

- كٮ﮵ف سٮ﮵ستمر العمل �﮳هذه السٮ﮵اسة؟ ما ه�� عناصر االستمرار�﮵ة؟

من  المنشود  األ�﮶ر  ستحڡ�ق  ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮴م  إذا  والتد﮲حالت  األهداف  هل   -

صٮ﮵ا﮲عتها؟

نماذج تقييم السياسة العامة 

لمز�﮵د من الوع�� وااللمام �﮳نماذج التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م، ار�﮴أ�﮵نا ان �﮲درج ���� هذا الدلٮ﮵ل 
أثناء  السٮ﮵اسات  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� دولٮ﮵ا  المست﮲حدمة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮲ماذج  �﮲عرض  أن 

ٮ﮵ذ و���� ڡ�ترة التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ�� للسٮ﮵اسات. مرحلة التنڡ�

1 -نموذج سوشمان: 

أ�﮵ة سٮ﮵اسة من ﮲حالل المعا�﮵ٮ﮵ر ال﮲حمسة  �﮵ستند هذا النموذج �﮳الحكم عىل 
التالٮ﮵ة:

ڡ��﮵ها  (�﮳ما  المٮ﮳رم﮳حة  المد﮲حالت  و�﮲وعٮ﮵ة  كمٮ﮵ة  عىل  �﮵ركز  الٮ﮳ر�﮲امج:  ﮳حهد   -

ق  تنڡ� ٮ﮵ن والمال والموارد األ﮲حرى) اليت  العمالء والمو﮲طڡ� المعلومات عن 
���� الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ٮ﮵رات ����  - األداء: �﮵نصب عىل الم﮲حر﮳حات المٮ﮳رم﮳حة اليت �﮴وضح أ�﮲ماط التع�
الٮ﮳ٮ﮵ئة، و�﮵كون له أ�﮶ر

ا�﮵ة: �﮴ركز عىل عالڡ�ة ﮳حهد الٮ﮳ر�﮲امج وأدا�ٔه �﮳مستوى الحا﮳حة للٮ﮳ر�﮲امج  - الكڡ�
���� الم﮳حتمع،  

للٮ﮳ر�﮲امج  المعرضٮ﮵ن  االش﮲حاص  عدد   × الٮ﮳ر�﮲امج  ڡ�اعلٮ﮵ة  معدل   = وه�� 
(وصل إل�﮵هم) عدد األش﮲حاص المحتا﮳حٮ﮵ن إلى الٮ﮳ر�﮲امج (لم �﮵صل إل�﮵هم)

ا�﮵ة و�﮴ڡ�اس من ﮲حالل  اءة: �﮴شٮ﮵ر إلى العالڡ�ة �﮳ٮ﮵ن ال﮳حهد واألداء والكڡ� - الكڡ�

ا�﮵ة  وكڡ� أداء  �﮴ع﮲طٮ﮵م  الوڡ�ت  س  �﮲ڡ� و����  ال﮳حهد  �﮴ڡ�لٮ﮵ل  استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  ڡ�حص 
الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ذ العملٮ﮵ات المتعلڡ�ة �﮳ـتر﮳حمة ال﮳حهد إلى �﮲وا�﮴ج. - العملٮ﮵ة: �﮴ركز عىل تنڡ�
 

2- نموذج مورفي: 

العملٮ﮵ات  حول  األسئلة  من  م﮳حموعة  عىل  �﮵حتوي  استٮ﮳ٮ﮵ان،  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�ام 
�﮴حسٮ﮵نها،  وطرق  العامة،  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  ٮ﮵ذ  لتنڡ� است﮲حدمت  اليت 

والنتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳األهداف. 
أهم المعا�﮵ٮ﮵ر اليت �﮵تضمنها االستٮ﮳ٮ﮵ان:

- �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث النتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳الهدف، كما تتضح 

من مصدر�﮵ن: الو�﮶ٮ﮵ڡ�ة التشر�﮵عٮ﮵ة المن﮲طمة واألهداف اليت حڡ�ڡ�ها الٮ﮳ر�﮲امج 
ٮ﮵ذ  �﮳ناء عىل ﮲حٮ﮳رة التنڡ�

- موارده الٮ﮳ر�﮲امج واماك�﮲ٮ﮵ا�﮴ه

- ال﮲طروف ال﮲حار﮳حٮ﮵ة وكٮ﮵ف ا�﮶رت عىل الٮ﮳ر�﮲امج
ٮ﮵ل �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث: وضعه التن﮲طٮ﮵م�� والسٮ﮵ايس-المالمح  - �﮴شع�
 ���� األساسٮ﮵ة  والمؤسسات  -األڡ�راد  �﮵عمل)  (كٮ﮵ف  للٮ﮳ر�﮲امج  األساسٮ﮵ة 

الٮ﮳ر�﮲امج
الم﮳حتمع، وما ه�� ممارسا�﮴ه  ڡ�ٮ﮳ول ممارسا�﮴ه من  الٮ﮳ر�﮲امج ومدى  �﮴طور   -

عالة  الڡ�
 �﮴حد�﮵د أسٮ﮳اب ال﮲حطأ واصالحها 

3- نموذج فريمان وآخرون: 

وهو �﮵ركز عىل المعا�﮵ٮ﮵ر التالٮ﮵ة:

طٮ﮵ة: وه�� النسٮ﮳ة المئو�﮵ة للعدد الذي �﮴صله ﮲حدمات �﮳رامج السٮ﮵اسة  - التع�
ڡ�عال إلى العدد الذي �﮵حتاج ال﮲حدمة ���� منطڡ�ة العمل

�﮳رامج  �﮴صمٮ﮵م  مع  ڡ�ة  متڡ� علٮ﮵ة  الڡ� الوصول  عملٮ﮵ات  هل  الوصول:   -

���� ﮲حطة  ٮ﮵دون كما هو مصمم  المستڡ� السٮ﮵اسات؟ وهل �﮴صل  و�﮴د﮲حالت 
ٮ﮵ذ؟ التنڡ�

- رضا المشاركٮ﮵ن عن �﮳رامج السٮ﮵اسات

واإل﮳حراءات  والتاكلٮ﮵ف  (الوڡ�ت  حٮ﮵ث  من  عناصرها  إلى  ال﮲حدمة  �﮴حلٮ﮵ل   -

والنا�﮴ج).

 4- نموذج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:

 
وهو �﮵شتمل عىل �﮶ال�﮶ة معا�﮵ٮ﮵ر اساسٮ﮵ة �﮴وضح كٮ﮵ف �﮴ساهم السٮ﮵اسات ���� 

تنمٮ﮵ة الدولة:
الن﮳حاح  أسٮ﮳اب  ه��  ما  واأل﮲عراض؟  األهداف  �﮴حڡ�ڡ�ت  هل  اعلٮ﮵ة:  الڡ�

شل؟ هل سٮ﮵سهم �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف ���� التنمٮ﮵ة االڡ�تصاد�﮵ة  والڡ�
اءة  �﮴ٮ﮳رر العوا�ٔد ح﮳حم التاكلٮ﮵ف؟  هل هناك وسا�ٔل أكثر كڡ� اءة: هل   الكڡ�

س األهداف؟  لتحڡ�ٮ﮵ق �﮲ڡ�
اال�﮶ر النها�ٔ�� للٮ﮳ر�﮲امج وا�﮲عاكسه عىل المستهدڡ�ٮ﮵ن من الٮ﮳ر�﮲امج
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3.6.2 إرشادات عملية لتحسين التواصل مع أصحاب العالقة:



�﮳ا﮲حتالف  الم﮳حتمع   ���� �﮴ڡ�ع  اليت  األحداث  سٮ﮵ر  �﮴ڡ� طرق  ا﮲حتالف 
س الحدث الواحد  ر عن �﮲ڡ� الناس وا﮲حتالف زمن وڡ�وعها، ڡ�ڡ�د �﮵سڡ�

مشكالت عدة.

�﮴ٮ﮳ا�﮵ن در﮳حة وصول األڡ�راد ومشاركتهم ���� عملٮ﮵ة صنع السٮ﮵اسة ���� 
الحكومة.

ا�﮲عاكسا�﮴ه  وما  هذا  �﮵حصل  لماذا  ومعرڡ�ة  الموضوع  عىل  الوڡ�وف 
عىل الم﮳حتمع؟

عملٮ﮵ة   ���� �﮳استمرار  ها  �﮴عر�﮵ڡ� وإعادة  والمطالب  المشكالت  �﮴ٮ﮳ا�﮵ن 
السٮ﮵اسة.

واضح  �﮴عر�﮵ف  و﮳حود  دون  ٮ﮵ذها  وتنڡ� الٮ﮳رامج  من  العد�﮵د  �﮴طو�﮵ر 
للمشكالت.

�﮵و﮳حد  ال  إذ  ال﮳حماعات.  �﮳عض  ضد  أو  مع  العامة  السٮ﮵اسات  ا�﮲حٮ﮵از 
ذلك  مصمم��  ا�﮲حٮ﮵از  �﮴أ�﮶ر  من  ﮲حال  العامة  للسٮ﮵اسة  مثال��  �﮲﮲طام 

الن﮲طام لمصالحهم.

اڡ�تڡ�ار الٮ﮳لدان النامٮ﮵ة الى سٮ﮵اسات عادلة، ڡ�المو﮳حود ﮲عالٮ﮳ا ما �﮵كون 
رڡ�ة. هو ڡ�رارات و�﮳رامج و﮲حطط م﮳حزأة ومتڡ�

و﮳حود �﮴عارض أو عدم ا�﮲س﮳حام أحٮ﮵ا�﮲ا دا﮲حل مكو�﮲ات السٮ﮵اسة العامة 
الواحدة. 

و�﮲﮲طم  شحٮ﮵حة  معلومات  ضوء   ���� السٮ﮵اسة  ڡ�رارات  مع﮲طم  �﮴ٮ﮳ىن 
ا�﮴صاالت محدودة.

�﮴صنع مع﮲طم ڡ�رارات السٮ﮵اسة العامة ���� ﮲طل ﮲طروف األزمات.

ٮ﮵ٮ﮵رات كٮ﮳ٮ﮵رة و﮲عٮ﮵ر واڡ�عٮ﮵ة، لذا  �﮴مٮ﮵ل مع﮲طم السٮ﮵اسات إلى إحداث �﮴ع�
شل ���� التطٮ﮳ٮ﮵ق أو �﮴ٮ﮳ڡ�ى عىل الورق دون �﮴طٮ﮳ٮ﮵ق. �﮴ڡ�

�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الٮ﮳د�﮵ل أو ال﮲حٮ﮵ار وأهداڡ�ه و�﮴د﮲حال�﮴ه ڡ�ٮ﮳ل رڡ�عه لصناع الڡ�رار   �� �﮵نٮ﮳ع�
وأهداڡ�ه  ال﮲حٮ﮵ار  �﮴عد�﮵ل  من  �﮴مكننا  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  نتا�ٔج  إن  علٮ﮵ه.  للمواڡ�ڡ�ة 
وذات  والواڡ�عٮ﮵ة  عالة  والڡ� أ  االكڡ� والتد﮲حالت  الحلول  واڡ�تراح  و�﮴د﮲حال�﮴ه 

السمات األكثر �﮳﮴حاه معٮ﮵ار االستمرار�﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق األ�﮶ر.
مر�﮴ٮ﮳طة  متا�﮳عة  ﮲حطة  �﮳تطو�﮵ر  �﮲ڡ�وم  العامة:  للسٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  التنڡ� أثناء 
�﮳مؤشرات معٮ﮵نة موضوعة عىل مستوى م﮲حر﮳حات السٮ﮵اسة. ا�﮲﮲طر الملحق 

رڡ�م 8  
ٮ﮵ذ (�﮲موذج رڡ�م  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م األ�﮶ر النها�ٔ�� للسٮ﮵اسة العامة �﮳عد انتهاء ڡ�ترة التنڡ�
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  معا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  ﮲حالل  من  النها�ٔ��  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮵ست﮲حدم   :(9
اءة وڡ�اعلٮ﮵ة واماك�﮲ٮ﮵ة االستمرار  المست﮲حدمة دولٮ﮵ا لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى مالءمة وكڡ�
ها أو التوسع ڡ��﮵ها أو ا�﮲كماشها. �﮵ركز التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ��  ���� السٮ﮵اسة أو �﮴وڡ�ڡ�

عىل ما �﮵يل:
�﮳م﮳حتمع  ال﮲حاص  �﮳الواڡ�ع  وار�﮴ٮ﮳اطها  والتد﮲حالت  األهداف  مالءمة  مدى 

السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟
هل �﮴م �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والنتا�ٔج المتوڡ�عة من   السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟

السٮ﮵اسة  من  المستهدڡ�ة  للم﮳حموعات  حدث  الذي  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� هو  ما 
المڡ�ترحة؟

أ﮳حهزة  أم  ڡ�ا�ٔمة  أ﮳حهزة  ڡ�ٮ﮳ل  ذت من  �﮲ڡ� السٮ﮵اسة، هل  ٮ﮵ذ  تنڡ� ما ه�� طرق 
﮳حد�﮵دة؟

ا�﮵تها ومدى �﮴واڡ�رها؟ ما ه�� الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة من حٮ﮵ث: مدى كڡ�

- ما هو �﮲﮲طام الضٮ﮳ط والسٮ﮵طرة عىل العمل؟ 

- كٮ﮵ف سٮ﮵ستمر العمل �﮳هذه السٮ﮵اسة؟ ما ه�� عناصر االستمرار�﮵ة؟

من  المنشود  األ�﮶ر  ستحڡ�ق  ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮴م  إذا  والتد﮲حالت  األهداف  هل   -

صٮ﮵ا﮲عتها؟

نماذج تقييم السياسة العامة 

لمز�﮵د من الوع�� وااللمام �﮳نماذج التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م، ار�﮴أ�﮵نا ان �﮲درج ���� هذا الدلٮ﮵ل 
أثناء  السٮ﮵اسات  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� دولٮ﮵ا  المست﮲حدمة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮲ماذج  �﮲عرض  أن 

ٮ﮵ذ و���� ڡ�ترة التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ�� للسٮ﮵اسات. مرحلة التنڡ�

1 -نموذج سوشمان: 

أ�﮵ة سٮ﮵اسة من ﮲حالل المعا�﮵ٮ﮵ر ال﮲حمسة  �﮵ستند هذا النموذج �﮳الحكم عىل 
التالٮ﮵ة:

ڡ��﮵ها  (�﮳ما  المٮ﮳رم﮳حة  المد﮲حالت  و�﮲وعٮ﮵ة  كمٮ﮵ة  عىل  �﮵ركز  الٮ﮳ر�﮲امج:  ﮳حهد   -

ق  تنڡ� ٮ﮵ن والمال والموارد األ﮲حرى) اليت  العمالء والمو﮲طڡ� المعلومات عن 
���� الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ٮ﮵رات ����  - األداء: �﮵نصب عىل الم﮲حر﮳حات المٮ﮳رم﮳حة اليت �﮴وضح أ�﮲ماط التع�
الٮ﮳ٮ﮵ئة، و�﮵كون له أ�﮶ر

ا�﮵ة: �﮴ركز عىل عالڡ�ة ﮳حهد الٮ﮳ر�﮲امج وأدا�ٔه �﮳مستوى الحا﮳حة للٮ﮳ر�﮲امج  - الكڡ�
���� الم﮳حتمع،  

للٮ﮳ر�﮲امج  المعرضٮ﮵ن  االش﮲حاص  عدد   × الٮ﮳ر�﮲امج  ڡ�اعلٮ﮵ة  معدل   = وه�� 
(وصل إل�﮵هم) عدد األش﮲حاص المحتا﮳حٮ﮵ن إلى الٮ﮳ر�﮲امج (لم �﮵صل إل�﮵هم)

ا�﮵ة و�﮴ڡ�اس من ﮲حالل  اءة: �﮴شٮ﮵ر إلى العالڡ�ة �﮳ٮ﮵ن ال﮳حهد واألداء والكڡ� - الكڡ�

ا�﮵ة  وكڡ� أداء  �﮴ع﮲طٮ﮵م  الوڡ�ت  س  �﮲ڡ� و����  ال﮳حهد  �﮴ڡ�لٮ﮵ل  استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  ڡ�حص 
الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ذ العملٮ﮵ات المتعلڡ�ة �﮳ـتر﮳حمة ال﮳حهد إلى �﮲وا�﮴ج. - العملٮ﮵ة: �﮴ركز عىل تنڡ�
 

2- نموذج مورفي: 

العملٮ﮵ات  حول  األسئلة  من  م﮳حموعة  عىل  �﮵حتوي  استٮ﮳ٮ﮵ان،  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�ام 
�﮴حسٮ﮵نها،  وطرق  العامة،  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  ٮ﮵ذ  لتنڡ� است﮲حدمت  اليت 

والنتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳األهداف. 
أهم المعا�﮵ٮ﮵ر اليت �﮵تضمنها االستٮ﮳ٮ﮵ان:

- �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث النتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳الهدف، كما تتضح 

من مصدر�﮵ن: الو�﮶ٮ﮵ڡ�ة التشر�﮵عٮ﮵ة المن﮲طمة واألهداف اليت حڡ�ڡ�ها الٮ﮳ر�﮲امج 
ٮ﮵ذ  �﮳ناء عىل ﮲حٮ﮳رة التنڡ�

- موارده الٮ﮳ر�﮲امج واماك�﮲ٮ﮵ا�﮴ه

- ال﮲طروف ال﮲حار﮳حٮ﮵ة وكٮ﮵ف ا�﮶رت عىل الٮ﮳ر�﮲امج
ٮ﮵ل �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث: وضعه التن﮲طٮ﮵م�� والسٮ﮵ايس-المالمح  - �﮴شع�
 ���� األساسٮ﮵ة  والمؤسسات  -األڡ�راد  �﮵عمل)  (كٮ﮵ف  للٮ﮳ر�﮲امج  األساسٮ﮵ة 

الٮ﮳ر�﮲امج
الم﮳حتمع، وما ه�� ممارسا�﮴ه  ڡ�ٮ﮳ول ممارسا�﮴ه من  الٮ﮳ر�﮲امج ومدى  �﮴طور   -

عالة  الڡ�
 �﮴حد�﮵د أسٮ﮳اب ال﮲حطأ واصالحها 

3- نموذج فريمان وآخرون: 

وهو �﮵ركز عىل المعا�﮵ٮ﮵ر التالٮ﮵ة:

طٮ﮵ة: وه�� النسٮ﮳ة المئو�﮵ة للعدد الذي �﮴صله ﮲حدمات �﮳رامج السٮ﮵اسة  - التع�
ڡ�عال إلى العدد الذي �﮵حتاج ال﮲حدمة ���� منطڡ�ة العمل

�﮳رامج  �﮴صمٮ﮵م  مع  ڡ�ة  متڡ� علٮ﮵ة  الڡ� الوصول  عملٮ﮵ات  هل  الوصول:   -

���� ﮲حطة  ٮ﮵دون كما هو مصمم  المستڡ� السٮ﮵اسات؟ وهل �﮴صل  و�﮴د﮲حالت 
ٮ﮵ذ؟ التنڡ�

- رضا المشاركٮ﮵ن عن �﮳رامج السٮ﮵اسات

واإل﮳حراءات  والتاكلٮ﮵ف  (الوڡ�ت  حٮ﮵ث  من  عناصرها  إلى  ال﮲حدمة  �﮴حلٮ﮵ل   -

والنا�﮴ج).

 4- نموذج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:

 
وهو �﮵شتمل عىل �﮶ال�﮶ة معا�﮵ٮ﮵ر اساسٮ﮵ة �﮴وضح كٮ﮵ف �﮴ساهم السٮ﮵اسات ���� 

تنمٮ﮵ة الدولة:
الن﮳حاح  أسٮ﮳اب  ه��  ما  واأل﮲عراض؟  األهداف  �﮴حڡ�ڡ�ت  هل  اعلٮ﮵ة:  الڡ�

شل؟ هل سٮ﮵سهم �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف ���� التنمٮ﮵ة االڡ�تصاد�﮵ة  والڡ�
اءة  �﮴ٮ﮳رر العوا�ٔد ح﮳حم التاكلٮ﮵ف؟  هل هناك وسا�ٔل أكثر كڡ� اءة: هل   الكڡ�

س األهداف؟  لتحڡ�ٮ﮵ق �﮲ڡ�
اال�﮶ر النها�ٔ�� للٮ﮳ر�﮲امج وا�﮲عاكسه عىل المستهدڡ�ٮ﮵ن من الٮ﮳ر�﮲امج
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�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م الٮ﮳د�﮵ل أو ال﮲حٮ﮵ار وأهداڡ�ه و�﮴د﮲حال�﮴ه ڡ�ٮ﮳ل رڡ�عه لصناع الڡ�رار   �� �﮵نٮ﮳ع�
وأهداڡ�ه  ال﮲حٮ﮵ار  �﮴عد�﮵ل  من  �﮴مكننا  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  نتا�ٔج  إن  علٮ﮵ه.  للمواڡ�ڡ�ة 
وذات  والواڡ�عٮ﮵ة  عالة  والڡ� أ  االكڡ� والتد﮲حالت  الحلول  واڡ�تراح  و�﮴د﮲حال�﮴ه 

السمات األكثر �﮳﮴حاه معٮ﮵ار االستمرار�﮵ة و�﮴حڡ�ٮ﮵ق األ�﮶ر.
مر�﮴ٮ﮳طة  متا�﮳عة  ﮲حطة  �﮳تطو�﮵ر  �﮲ڡ�وم  العامة:  للسٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  التنڡ� أثناء 
�﮳مؤشرات معٮ﮵نة موضوعة عىل مستوى م﮲حر﮳حات السٮ﮵اسة. ا�﮲﮲طر الملحق 

رڡ�م 8  
ٮ﮵ذ (�﮲موذج رڡ�م  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م األ�﮶ر النها�ٔ�� للسٮ﮵اسة العامة �﮳عد انتهاء ڡ�ترة التنڡ�
التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  معا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  ﮲حالل  من  النها�ٔ��  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮵ست﮲حدم   :(9
اءة وڡ�اعلٮ﮵ة واماك�﮲ٮ﮵ة االستمرار  المست﮲حدمة دولٮ﮵ا لتڡ�ٮ﮵ٮ﮵م مدى مالءمة وكڡ�
ها أو التوسع ڡ��﮵ها أو ا�﮲كماشها. �﮵ركز التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ��  ���� السٮ﮵اسة أو �﮴وڡ�ڡ�

عىل ما �﮵يل:
�﮳م﮳حتمع  ال﮲حاص  �﮳الواڡ�ع  وار�﮴ٮ﮳اطها  والتد﮲حالت  األهداف  مالءمة  مدى 

السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟
هل �﮴م �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والنتا�ٔج المتوڡ�عة من   السٮ﮵اسة المڡ�ترحة؟

السٮ﮵اسة  من  المستهدڡ�ة  للم﮳حموعات  حدث  الذي  ٮ﮵ٮ﮵ر  التع� هو  ما 
المڡ�ترحة؟

أ﮳حهزة  أم  ڡ�ا�ٔمة  أ﮳حهزة  ڡ�ٮ﮳ل  ذت من  �﮲ڡ� السٮ﮵اسة، هل  ٮ﮵ذ  تنڡ� ما ه�� طرق 
﮳حد�﮵دة؟

ا�﮵تها ومدى �﮴واڡ�رها؟ ما ه�� الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة من حٮ﮵ث: مدى كڡ�

- ما هو �﮲﮲طام الضٮ﮳ط والسٮ﮵طرة عىل العمل؟ 

- كٮ﮵ف سٮ﮵ستمر العمل �﮳هذه السٮ﮵اسة؟ ما ه�� عناصر االستمرار�﮵ة؟

من  المنشود  األ�﮶ر  ستحڡ�ق  ٮ﮵ذها  تنڡ� �﮴م  إذا  والتد﮲حالت  األهداف  هل   -

صٮ﮵ا﮲عتها؟

نماذج تقييم السياسة العامة 

لمز�﮵د من الوع�� وااللمام �﮳نماذج التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م، ار�﮴أ�﮵نا ان �﮲درج ���� هذا الدلٮ﮵ل 
أثناء  السٮ﮵اسات  �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� دولٮ﮵ا  المست﮲حدمة  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م  �﮲ماذج  �﮲عرض  أن 

ٮ﮵ذ و���� ڡ�ترة التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م النها�ٔ�� للسٮ﮵اسات. مرحلة التنڡ�

1 -نموذج سوشمان: 

أ�﮵ة سٮ﮵اسة من ﮲حالل المعا�﮵ٮ﮵ر ال﮲حمسة  �﮵ستند هذا النموذج �﮳الحكم عىل 
التالٮ﮵ة:

ڡ��﮵ها  (�﮳ما  المٮ﮳رم﮳حة  المد﮲حالت  و�﮲وعٮ﮵ة  كمٮ﮵ة  عىل  �﮵ركز  الٮ﮳ر�﮲امج:  ﮳حهد   -

ق  تنڡ� ٮ﮵ن والمال والموارد األ﮲حرى) اليت  العمالء والمو﮲طڡ� المعلومات عن 
���� الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ٮ﮵رات ����  - األداء: �﮵نصب عىل الم﮲حر﮳حات المٮ﮳رم﮳حة اليت �﮴وضح أ�﮲ماط التع�
الٮ﮳ٮ﮵ئة، و�﮵كون له أ�﮶ر

ا�﮵ة: �﮴ركز عىل عالڡ�ة ﮳حهد الٮ﮳ر�﮲امج وأدا�ٔه �﮳مستوى الحا﮳حة للٮ﮳ر�﮲امج  - الكڡ�
���� الم﮳حتمع،  

للٮ﮳ر�﮲امج  المعرضٮ﮵ن  االش﮲حاص  عدد   × الٮ﮳ر�﮲امج  ڡ�اعلٮ﮵ة  معدل   = وه�� 
(وصل إل�﮵هم) عدد األش﮲حاص المحتا﮳حٮ﮵ن إلى الٮ﮳ر�﮲امج (لم �﮵صل إل�﮵هم)

ا�﮵ة و�﮴ڡ�اس من ﮲حالل  اءة: �﮴شٮ﮵ر إلى العالڡ�ة �﮳ٮ﮵ن ال﮳حهد واألداء والكڡ� - الكڡ�

ا�﮵ة  وكڡ� أداء  �﮴ع﮲طٮ﮵م  الوڡ�ت  س  �﮲ڡ� و����  ال﮳حهد  �﮴ڡ�لٮ﮵ل  استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  ڡ�حص 
الٮ﮳ر�﮲امج 

ٮ﮵ذ العملٮ﮵ات المتعلڡ�ة �﮳ـتر﮳حمة ال﮳حهد إلى �﮲وا�﮴ج. - العملٮ﮵ة: �﮴ركز عىل تنڡ�
 

2- نموذج مورفي: 

العملٮ﮵ات  حول  األسئلة  من  م﮳حموعة  عىل  �﮵حتوي  استٮ﮳ٮ﮵ان،  �﮳تطو�﮵ر  ڡ�ام 
�﮴حسٮ﮵نها،  وطرق  العامة،  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  ٮ﮵ذ  لتنڡ� است﮲حدمت  اليت 

والنتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳األهداف. 
أهم المعا�﮵ٮ﮵ر اليت �﮵تضمنها االستٮ﮳ٮ﮵ان:

- �﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵م �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث النتا�ٔج المر�﮴ٮ﮳طة �﮳الهدف، كما تتضح 

من مصدر�﮵ن: الو�﮶ٮ﮵ڡ�ة التشر�﮵عٮ﮵ة المن﮲طمة واألهداف اليت حڡ�ڡ�ها الٮ﮳ر�﮲امج 
ٮ﮵ذ  �﮳ناء عىل ﮲حٮ﮳رة التنڡ�

- موارده الٮ﮳ر�﮲امج واماك�﮲ٮ﮵ا�﮴ه

- ال﮲طروف ال﮲حار﮳حٮ﮵ة وكٮ﮵ف ا�﮶رت عىل الٮ﮳ر�﮲امج
ٮ﮵ل �﮳رامج السٮ﮵اسات من حٮ﮵ث: وضعه التن﮲طٮ﮵م�� والسٮ﮵ايس-المالمح  - �﮴شع�
 ���� األساسٮ﮵ة  والمؤسسات  -األڡ�راد  �﮵عمل)  (كٮ﮵ف  للٮ﮳ر�﮲امج  األساسٮ﮵ة 

الٮ﮳ر�﮲امج
الم﮳حتمع، وما ه�� ممارسا�﮴ه  ڡ�ٮ﮳ول ممارسا�﮴ه من  الٮ﮳ر�﮲امج ومدى  �﮴طور   -

عالة  الڡ�
 �﮴حد�﮵د أسٮ﮳اب ال﮲حطأ واصالحها 

3- نموذج فريمان وآخرون: 

وهو �﮵ركز عىل المعا�﮵ٮ﮵ر التالٮ﮵ة:

طٮ﮵ة: وه�� النسٮ﮳ة المئو�﮵ة للعدد الذي �﮴صله ﮲حدمات �﮳رامج السٮ﮵اسة  - التع�
ڡ�عال إلى العدد الذي �﮵حتاج ال﮲حدمة ���� منطڡ�ة العمل

�﮳رامج  �﮴صمٮ﮵م  مع  ڡ�ة  متڡ� علٮ﮵ة  الڡ� الوصول  عملٮ﮵ات  هل  الوصول:   -

���� ﮲حطة  ٮ﮵دون كما هو مصمم  المستڡ� السٮ﮵اسات؟ وهل �﮴صل  و�﮴د﮲حالت 
ٮ﮵ذ؟ التنڡ�

- رضا المشاركٮ﮵ن عن �﮳رامج السٮ﮵اسات

واإل﮳حراءات  والتاكلٮ﮵ف  (الوڡ�ت  حٮ﮵ث  من  عناصرها  إلى  ال﮲حدمة  �﮴حلٮ﮵ل   -

والنا�﮴ج).

 4- نموذج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:

 
وهو �﮵شتمل عىل �﮶ال�﮶ة معا�﮵ٮ﮵ر اساسٮ﮵ة �﮴وضح كٮ﮵ف �﮴ساهم السٮ﮵اسات ���� 

تنمٮ﮵ة الدولة:
الن﮳حاح  أسٮ﮳اب  ه��  ما  واأل﮲عراض؟  األهداف  �﮴حڡ�ڡ�ت  هل  اعلٮ﮵ة:  الڡ�

شل؟ هل سٮ﮵سهم �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف ���� التنمٮ﮵ة االڡ�تصاد�﮵ة  والڡ�
اءة  �﮴ٮ﮳رر العوا�ٔد ح﮳حم التاكلٮ﮵ف؟  هل هناك وسا�ٔل أكثر كڡ� اءة: هل   الكڡ�

س األهداف؟  لتحڡ�ٮ﮵ق �﮲ڡ�
اال�﮶ر النها�ٔ�� للٮ﮳ر�﮲امج وا�﮲عاكسه عىل المستهدڡ�ٮ﮵ن من الٮ﮳ر�﮲امج
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مالحق و�﮲ماذج عمل



�﮳كل  �﮴ر�﮴ٮ﮳ط  اليت  الر�ٔٮ﮵سة  المعا�﮵ٮ﮵ر  است﮲حدام  �﮲ڡ�ترح  التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م   ���� ال﮲حٮ﮳رة  واڡ�ع  من 
: مرحلة من مراحل السٮ﮵اسة العامة، �﮵مكن �﮴ڡ�سٮ﮵مها عىل النحو التال��

1.مرحلة صنع السياسة العامة- تحديدا تقييم الخيارات 
�﮵مكنكم است﮲حدام معا�﮵ٮ﮵ر التڡ�ٮ﮵ٮ﮵م التالٮ﮵ة:

ت  االستجابة: مدى است﮳حا�﮳ة ال﮲حٮ﮵ار السٮ﮵اسا�﮴�� لحل المشكلة الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ة اليت صٮ﮵ع�
عىل أساسها السٮ﮵اسة العامة

العدالة والمساواة: إلى أي مدى ستساهم السٮ﮵اسة موضع التصمٮ﮵م ���� �﮴حڡ�ٮ﮵ق 
ئات المستهدڡ�ة منها المساواة والعدالة �﮳ٮ﮵ن اكڡ�ة الڡ�

 ���� الٮ﮳د�﮵ل  أو  الم﮲حتارة  السٮ﮵اسة  �﮴سهم  مدى  أي  إلى  المطالب:  ضغط  تخفيف   
ط عن أصحاب الڡ�رار ٮ﮵ف الضع� �﮲﮴حڡ�

التوازن ما بين القوى: إلى أي مدى �﮴سهم السٮ﮵اسة الم﮲حتارة أو الٮ﮳د�﮵ل ���� �﮴حڡ�ٮ﮵ق 
التوازن �﮳ٮ﮵ن اكڡ�ة األطراف ذات العالڡ�ة.

الخطة  تقييم  تحديدا  العامة-  السياسة  صنع  2.مرحلة 
التنفيذية للسياسة العامة، باستخدام المعايير التالية:

ٮ﮵ذ للواڡ�ع السٮ﮵ايس واال﮳حتماع�� واالڡ�تصادي للسٮ﮵اسة موضع  - مالءمة ﮲حطة التنڡ�

التصمٮ﮵م

ٮ﮵ذي  اءة الموارد الٮ﮳شر�﮵ة والمالٮ﮵ة لتحڡ�ٮ﮵ق م﮲حر﮳حات ال﮲حطة التنڡ� اءة: مدى كڡ� - الكڡ�
للسٮ﮵اسة ضمن اإلطار الزمين المحدد لل﮲حطة 

- الن﮳حاعة: �﮵ڡ�ٮ﮵س هذه المعٮ﮵ار �﮳﮲حاعة ال﮲حطة من حٮ﮵ث �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف 

العامة  السٮ﮵اسة  ٮ﮵ذ  تنڡ� استمرار�﮵ة  ستضمن  اليت  ال﮳حوا�﮲ب  �﮴حلٮ﮵ل  االستمرار�﮵ة:   -

موضع التصمٮ﮵م

�﮳ا﮲حتصار  ال﮲حطة،  ٮ﮵ذ  تنڡ� �﮴م  إذا  المدى  �﮳عٮ﮵دة  األ�﮶ار  �﮴حڡ�ٮ﮵ق  إماك�﮲ٮ﮵ة  مدى  األ�﮶ر:   -

ٮ﮵ر هل سٮ﮵تحڡ�ق وما الذي �﮵ضمن ذلك. هوم التع� مڡ�

3. مرحلة التقييم النهائي لتنفيذ السياسات على األقل بعد 
3 سنوات من التنفيذ (نموذج رقم 8):

 ومن أ�﮳رز معا�﮵ٮ﮵رها:

اڡ�ٮ﮵ات  واال�﮴ڡ� واالسترا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ات  الوطين  العام  للسٮ﮵اق  السٮ﮵اسات  �﮴صمٮ﮵م  مالءمة   -

الدولٮ﮵ة أو ڡ�وا�﮲ٮ﮵ن الدولة ذات الصلة �﮳السٮ﮵اسة العامة

- ڡ�اعلٮ﮵ة السٮ﮵اسة ���� �﮴حڡ�ٮ﮵ق أهداڡ�ها

- األ�﮶ر النا﮳حم عن �﮴حڡ�ٮ﮵ق األهداف والتد﮲حالت الم﮲حطط لها 

- االستمرار�﮵ة ���� عمل السٮ﮵اسة

او  ال﮲حار﮳حٮ﮵ة  لل﮲طروف  است﮳حا�﮳ة  السٮ﮵اسات  �﮳رامج  �﮴عد�﮵ل   ���� المرو�﮲ة  أو  التأڡ�لم   -

ٮ﮵ذ الدا﮲حلٮ﮵ة اليت ڡ�د �﮴طرأ و�﮴ؤ�﮶ر عىل سٮ﮵ر التنڡ�

ة/العا�ٔد، �﮵ٮ﮳حث و�﮵حلل ���� احتساب التاكلٮ﮵ف عىل العا�ٔد  -  التكلڡ�

  

ُ

ِ ُ

 

ُ َ

ََ ِ

َ

ّ
ّ

ّ

ّ

ّ

نموذج رقم5:
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نموذج رقم 6: معاییر تقییم الخیارات والتدخالت

 ّ َ
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 •
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 ّ َ
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السٮ﮵اسات.  وضع  مشروع  من  مٮ﮳كرة  مرحلة   ���� الر�ٔٮ﮵سٮ﮵ٮ﮵ن  المعنٮ﮵ٮ﮵ن  ﮳حم�﮵ع  �﮴حد�﮵د  �﮳﮵حب 
التواصل مع  إن  ﮲حار﮳حها.  األ﮲حر من  والٮ﮳عض  الحكومة  و�﮳عضهم سٮ﮵كون من دا﮲حل مؤسسات 
المعنٮ﮵ٮ﮵ن ال﮲حار﮳حٮ﮵ٮ﮵ن والدا﮲حلٮ﮵ٮ﮵ن سٮ﮵تم �﮳شكل م﮲حتلف. والتواصل مع المعنٮ﮵ٮ﮵ن سٮ﮵ساعد عىل 
ڡ�هم المشكلة ووضع ال﮲حٮ﮵ارات و�﮴ڡ�ٮ﮵ٮ﮵مها، و�﮲﮴حطٮ﮵ط التطٮ﮳ٮ﮵ق النا﮳حح.  إن هناك م﮲حاطرة كٮ﮳ٮ﮵رة 

ٮ﮵ٮ﮵ر ﮳حوهري ���� السٮ﮵اسة، إذا لم تتم استشارة ذوي المصلحة. ���� �﮴ڡ�د�﮵م اڡ�تراح إل﮳حراء �﮴ع�

من المهم �﮴وض�﮵ح سٮ﮵ر المشروع (إعداد ورڡ�ة السٮ﮵اسات) مع المعنٮ﮵ٮ﮵ن ودورهم �﮳هدف ﮳حين 
�﮴وڡ�عات  �﮴حد�﮵د  �﮳﮵حب  مواڡ�ڡ�تهم.  استمرار�﮵ة  وضمان  مساهمتهم  من  ا�ٔدة  الڡ� من  ڡ�در  أكٮ﮳ر 
واضحة وواڡ�عٮ﮵ة و﮳حعل كل ش﮲حص تتم استشار�﮴ه مطلعا عىل الهدف والنتٮ﮳﮵حة المتو﮲حاة من 
الٮ﮳دا�﮵ة.  منذ  ذلك  �﮴وض�﮵ح  �﮳﮵حب  الحالة  �� هذه  ڡ��� النتٮ﮳﮵حة سر�﮵ة،  وإذا اك�﮲ت  االستشارة  �﮴لك 
و�﮳ا�﮴ٮ﮳اع هذه الڡ�واعد ال﮳حٮ﮵دة لالستشارات سٮ﮵تم ﮲حلق �﮳ٮ﮵ئة �﮵كون ڡ��﮵ها المعنٮ﮵ون أكثر مٮ﮵ال للن﮲طر 

�﮳شكل إ�﮳﮵حا�﮳�� الى السٮ﮵اسة ال﮳حد�﮵دة.

نموذج رقم 7: تطویر الخطة التنفیذیة
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نموذج رقم 8:التقییم النهائي لتنفیذ السیاسات
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