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سية ي الحياة سواء كانت اجتماعية أو سياارتباطا وثيقا بجميع المجاالت ف السياسات العامةترتبط 

أو اقتصادية أو غيرها، وهى تنطلق من مشكالت عامة تواجه المجتمع وبالتالي تتدخل الدولة 

 لحكومة بعملقيام ا السياسة العامة بأنها ماس داي وويعرف ت ها.للوضع السياسيات العامة لح

يام الحكومة بحل مشكلة معينة يعتبر سياسة عامة وكذلك عدم قف .متناع عنهأو االيء ما شوتنفيذ 

 ملياتعن العالناتجة النشاطات و التوجيهات كما يعرفها البعض بانها  حلها يعتبر سياسة عامة.

 لتحقيق المطالب المتعلقة بالنظام اإلجتماعي والسياسي. التي تتم في الجهاز الحكومي  وذلك

كما يعرفها هارولد السويل بانها من يحصل على ماذا ومتى وكيف؟ وفي هذا التعريف إشارة إلى 

التي تحدد األولويات دور الدولة في إدارة الجانب االقتصادي  من خالل رسم السيايات العامة 

التي يجب التركيز عليها. وبالتالي يمكن القول بان السياسات العامة هى الخطوط العريضة أو 

 التوجهات التي تضعها الدولة لرسم ما تريده خالل الفترة القادمة بما يحقق المصلحة العامة. 

يقة بين اإلدارة العامة والسياسات العامة، فمخرجات السياسة العامة هى مدخالت وهناك عالقة وث

. وبالتالي يتضح الترابط ت العامة سياساللإلدارة العامة ، ومخرجات اإلدارة العامة هى مدخالت ل

م المسئولة عن رسالدولة والمؤسسات التي تنفذ سياسات  ؤسساتمالمع والوثيق بين المجت

 للدولة.السياسات العامة 

السياسات العامة بعدة مراحل، المرحلة األولى هى صياغة المشكلة، والمرحلة عملية صنع وتمر 

ياسة بلورة و صياغة الس، والمرحلة الثالثة ةأو جدولة مهام السياسة العام ةألجندة السياسياالثانية 

 تاتنفيذ السياسوالمرحلة الخامسة  تبني و إقرار السياسات العامة، والمرحلة الرابعة  العامة

 م السياسات العامة.، والمرحلة السادسة تقويالعامة
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عون والمنفذون واإلجهزة اإلدارية والسلطة العامة هم المشر اتالسياسصنع لون في عاا الفام

  ات الضغط ة وجماعيسياسال حزابالقضائية ، كما يعتبر من الفاعلون في صنع السياسات ايضا األ

  .ووسائل اإلعالم والمواطنون

 ات العامة وتنفيذها بما يحقق مصالح المجتمعسأنه لضمان النجاح في رسم  السيا مما سبق يتضح

ات سامون السيلون في صنع السياسات العامة او من يرسعاسواء الف القيم ب الجميع ان يتحلي

ج المشاكل  التي تحتا تحديد ون وجود قيم لدى هؤالء يكون من الصعب دبالعامة او المنفذين، ف

 رسم السياسة بشكل صحيح، وكذلك التنفيذ لن يتم بشكلإلى سياسات عامة بشكل صحيح، وكذلك 

كذلك خاطئة.  وبالتالي من المشاكل التي  يهنت البداية خاطئة فستكون النهاصحيح، ألنه إذاكا

يم سواء القيم  المطلوب أن تكون لدى الناس أو القيم المؤسسية قمة هى التواجه صنع السياسات العا

 .التي يجب أن تتوافر في العاملين في الجهاز الحكومي لتنفيذ السياسات العامة

 ، هىت معينةضع سياسات عامة طويلة األجل لمعالجة مشكالكما يعتبر من ضمن القيم عند و

شكلة او أن تكون هناك سياسات عامة قصيرة األجل للتقليل من آثار القضية أو الم راعاة م

. هذا يجب مراعاته من صانعي السياسات داري او اصالح اقتصادياالصالح سواء كان إصالح ا

إلى سنوات حتى تظهر نتائجها في طويلة األجل تحتاج  ن السياسات العامةالعامة ومنفذيها. أل

ال  الذي  من يقدم لهم الحل هم من الجمهور العادي غير المتخصصبعض األحيان، وبالتالي 

ولكنه يحتاج إلى سياسات قصيرة األجل تخفف من آثار المشكلة  أن هذا هو للصالح العام،  يعرف 

اسات لمنفذي السي داعما جابية لديه ويجعلهيعزز القيم االياو القضية التي يتم معالجتها، وهذا  

 العامة.

  

 

 

 


