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ن حل املشكالت وتحسيفهى قرارات تهدف إلى  ، اإلجراءات التي تتخذها الحكومة تشير السياسة العامة إلى

،  زراعة، صناعة، تجارة  ظيم  جميع املجاالت ات العامة لتنسللمواطنين. فالدولة تضع السيانوعية الحياة 

وهناك العديد من التعريفات للسياسات العامة منها تعريف  .، وغيرها جحماية املواطنين في الداخل والخار 

" كما عرفها جميس أندرسون بانها من يحصل على ماذا ؟ ومتـى؟ وكيف؟ "هارولد السويل  الذي عرفها بأنها 

ت العامة تنشأ من وجود سا".  وبصفة عامة السياجتمعية مارض التعامل مع مشكلة مغمنهج عمل هادف ب"

من  هر ة، وال  يعتبر اي برنامج تقدمه الحكومة أو حزب سياس ي أو غيمشكلة عامة أو قضية عامة تهتم بها الدول

ن عود بالتنفيذ ال يمكى واقع تنفيذي أما النوايا والو عامة إال إذا تحول إل القطاعات داخل املجتمع سياسات

 .اعتبارها سياسات عامة

ثال قد تكون مل، على سبيل ا، يجب أن تكون هناك مشكلة تسترعي انتباه الحكوم قبل وضع السياسات العامة و 

شكلة مولكن لم يكن هناك عدد كاٍف من الناس يعتبرونها  في العشوئيات  هناك مشكلة موجودة منذ سنوات

  ا وتدرك الحكومة خطورته ولكن عندما تصبح لها اثار سلبية كبيرة .تتطلب مزيًدا من اإلجراءات الحكوميةخطيرة 

صياغة السياسة تعني الخروج بنهج لحل وبالتالي    .ن على صانعي السياسات معالجتهافإنها تصبح قضية يتعي

األجهزة التنفيذية والتشريعية وغيرها من صانعوا السياسات  منها  ويشارك في وضعها جهات كثيرة .مشكلة ما

ولكن يتم مناقشتها  حيث يكون لكل طرف رؤية متناقضة  ا ما يتم تقديم مقترحات متناقضةغالب العامة و

جزء ال يتجزأ من قوة  العامة  إن قوة صنع السياسات ومراجعتها حتى يتم االتفاق على الصياغة النهائية.



عليه  يمكن أن يترتب العامة  فشل السياسات ويجب ان يؤخذ ذلك في االعتبار، ألن  وقوة الدولة ككلالحكومة 

 تكلفة كبيرة  

 يوفر تحليل السياسات  أن    Public Policy Analysis: introductionفي كتابة  William Dunnويشير  

 حول خمسة أنواع من األسئلة:  العامة  املعلومات ذات الصلة بالسياسات

اس هل االحتبعلى سبيل املثال ما هي املشكلة التي يتم البحث عن حل محتمل لها ،  مشاكل السياسات ،

حرارة  نتيجة للتقلبات الدورية في درجةوالسيارات؟ أم أنه  الحراري نتيجة من صنع اإلنسان النبعاثات الطائرات

الغالف الجوي؟ ما هي البدائل املتاحة للتخفيف من ظاهرة االحتباس الحراري؟ ما هي النتائج املحتملة لهذه 

 لبدائل وما هي قيمتها أو فائدتها.ا

نظًرا و عة للسياسات املصممة لتقليل االنبعاثات الضارة؟ ، وما هي النتائج املتوق نتائج السياسة املتوقعة

لصعوبة التقلبات الطبيعية الدورية أو استحالة السيطرة عليها ، ما هي احتمالية خفض االنبعاثات عن طريق 

 باشتراط استخدام الطائرات والسيارات للوقود الحيوي؟  ر البنزين ووقود الديزل ، مقارنةرفع سع

توقعة ذ في االعتبار ليس فقط النتائج املما هي السياسات التي ينبغي اختيارها ، مع األخ السياسات املفضلة:

ا قيمة االنبعاثات املنخفضة من حيث التكاليف والفوائد االنبعاثات الضارة ، ولكن أيض منفي الحد 

االقتصادية؟ هل ينبغي استخدام معايير التوزيع التي تتضمن العدالة البيئية إلى جانب معايير الكفاءة 

 االقتصادية؟

ما هي نتائج السياسة التي يتم مالحظتها ، على الرغم من تمييزها عن النتائج املتوقعة  رصودة:تائج السياسة املن

قبل تنفيذ السياسة املفضلة ، هل أدت السياسة املفضلة بالفعل إلى تقليل االنبعاثات؟ هل كانت العوامل 

إلى أي  ، هداف االنبعاثاتاألخرى مثل املعارضة السياسية للتنظيم الحكومي مسؤولة عن اإلنجاز املحدود أل 

في الحد من ظاهرة االحتباس الحراري من خالل التحكم في االنبعاثات؟ ما هي فوائد مدى تساهم نتائج السياسة 

 وتكاليف التنظيم الحكومي للتجديدات الحالية واملستقبلية؟

اع من خمسة أنو توفر اإلجابات على هذه األسئلة  ة عن هذه التساؤالت توفر خمسة أنواع من املعلومات. االجاب

 وهى:مات املعلو 

هي حاجة غير محققة أو قيمة أو فرصة للتحسين ، مشكلة السياسات فيما يتعلق بمشكلة السياساتوال: أ

تطلب معرفة املشكلة التي يجب حلها معلومات حول الظروف ي و وصول إليها من خالل العمل العام ،يمكن ال



تلعب املعلومات املتعلقة و  .قد يؤدي إنجازها إلى حل املشكلةالتي  ، باإلضافة إلى معلومات حول القيم   السابقة 

ريقة طبمشكالت السياسة دوًرا مهًما في تحليل السياسات ، ألن الطريقة التي يتم بها تحديد املشكلة تشكل 

ملشكلة تحديد ا نتيجة قد تؤدي املعلومات غير الكافية أو الخاطئة إلى خطأ فادحالبحث عن الحلول املتاحة ، و 

 .ةالخاطئ

هي النتائج املحتملة لواحد أو أكثر من البدائل السياسية املصممة   مةاالنتائج املتوقعة للسياسات العثانيا: 

تعد املعلومات حول الظروف التي أدت إلى حدوث مشكلة ضرورية إلنتاج معلومات حول . و  لحل مشكلة ما

تائج السياسة املتوقعة ، ولكن غالًبا ما تكون هذه املعلومات غير كافية ألن املاض ي ال يكرر نفسه تماًما ، وقد ن

املعلومات حول نتائج السياسة    توفير لهذا السبب ، ال يتم  .تتغير القيم التي تشكل السلوك في املستقبل

املعلومات اإلبداع والبصيرة واستخدام املعرفة  قد يتطلب إنتاج مثل هذهو  .املتوقعة من خالل الوضع القائم

 .ةالضمني

، من الضروري الحصول على  الختيار سياسة مفضلة  السياسة املعتمدة هي حل محتمل ملشكلة ما: ثالثا

على  .معلومات حول نتائج السياسة املتوقعة باإلضافة إلى معلومات حول قيمة أو فائدة هذه النتائج املتوقعة

، لةرر اختيار السياسة املفضيال تفإن هذا  ،  تحقق نتائج أفضل من األخرى إحدى السياسات  سبيل املثال ،

من أو ة أو األ إلى عمليات التقييم التي تتضمن الكفاءة أو املساوا البيانات الواقعية  يضم يجب أن ولكن 

 .ى الديمقراطية أو أي قيمة أخر 

في بعض األحيان  .نتيجة السياسة املرصودة هي نتيجة حاضرة أو سابقة لتنفيذ السياسة املفضلةرابعا: 

ائج بعض التأثيرات ليست نت لسياسة ، ألنليكون من غير الواضح ما إذا كانت النتيجة هي في الواقع تأثير 

من املهم أن ندرك أن عواقب العمل  ، هي نتيجة عوامل أخرى خارج السياساتالعديد من النتائج ،  السياسات

 .ا ، مما يعني أن العديد من العواقب غير متوقعة أو مقصودةتحديدها بالكامل أو معرفتها مسبقال يمكن 

تنفيذ  سات( ، وليس فقط مسبًقا )قبليمكن إنتاج معلومات عن مثل هذه النتائج بأثر رجعي )بعد تنفيذ السياو 

 .(السياسات

من الناحية  .أداء السياسة هو الدرجة التي تساهم بها نتيجة السياسة املرصودة في حل املشكلةخامسا: 

املشكالت  يتم حل  في أغلب األحيان و . املشكالت  حل  ا ما يتم ية ، ال يكون أداء السياسة مثاليا أبدا. ونادر العمل

 .ةفرص التحسين التي أدت إلى ظهور مشكل يعتبر  عدم حلها ها وحتى وإعادة صياغت

  



 


