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السياسات   "العامة  تعرف  ما    بأنها  مشكلة  تجاه  الحكومة  تفعله  ال  أو  تفعله    والجراءات ما 

  ات السياس  . ضيةهي مسار عمل هادف يتم اتخاذه للتعامل مع مشكلة أو ق ،  و   "بشأنها  المتخذة

ي  
اح مؤسسي لحل المشاكل ذات الصلة ف  يتم  المجتمع  العامة هي اقتر ي 

التر امج  الت  من خالل 

ي تستر عليها الدولة    السياسات العامةتركز    تنفيذها.   
خالل  عىل وضع الخطوط العريضة التر

ة   اتيجية  ،قادمةفتر وبرامج ومشاري    ع  لتحقيق   وتقوم األجهزة التنفيذية بتحويلها إىل خطط استر

م وسياسات الصحة وسياسات  يسياسات التعل  السياسات العامة  من أمثلة  هذه السياسات. و 

ها.    الصناعة العامة وغتر السياسات  صنع  ي 
ف  ذات     ويشارك  والمؤسسات  نفسها  الحكومة 

ي و العال 
المدن  والجهاز الداري للدولة ، وهناك   والنقابات    باألحزا   قة ومجتمعات المجتمع 

مدخالت للجهاز الداري للدولة، وخرجات الجهاز الداري    هي اطراف أخرى . السياسات العامة  

 مدخالت للساسة العامة.  هي للدولة 

ي    لةتلعب الدو 
ا ف  ي نفس الوقت  عىل أفراد المجتمع  تر التأثدورا كبتر

  المواطنير    يحاول      ، ولكن ف 

ي المجتمع   والج
ي عىل    التأثتر ماعات الموجودة ف 

 السياسة العامة من خالل العملية السياسة ف 

. ولكن  تأثتر دعم المرشحير   واألحزاب السياسية لحداث   ي ريقة ليست جيدة  هذه الط  ايجان 

الطويل ل المدى  تنتهي  Hعىل  أفضل طريقة    بانتهاءنها  الحزب، ولكن  أو  المرشح     للتأثتر دور 

   . تغيتر الرأي العام  وتغيتر  المعتقدات هي ة   عىل السياسة العام

 



األ عملية   ذوي  المشاركير   من  العديد  تشمل  معقدة  عملية  العامة  السياسة  دوار  صنع 

المؤسسات يتم تطوير السياسة العامة من قبل المسؤولير  أو  و   واالهتمامات والموارد المختلفة. 

ا  ، ول  هدف أو غرض معير   عمل موجه نحو  فه    الحكومية. 
ً
ا عشوائًيا أو سلوك

ً
يتسم يس سلوك

و  مسارات  بالصدفة.  قرارات  هي  وليست   ، الوقت  بمرور  الحكوميون  المسؤولون  يتخذها 

 .  . تظهر السياسات استجابة لمطالب الجهات الفاعلة األخرىمنفصلة

  السياسات العامة  ت سما

 ت العامة وه: اهناك عدة سمات للسياس

ي لها اهتمام عام وتخص قط •
اع كبتر من  تحدد السياسة العامة عىل أساس القضايا التر

 المجتمع. 

ي شكل الئحة أو قانون أو مجموعة قوانير  تتعلق بقضية او   •
السياسات العامة قد تكون ف 

 مشكلة معينة. 

 نيابة عن الجمهور  يتم تحديد السياسات العامة  •

 حل مشكلة عامة. السياسات العامة الهدف منها  •

العامة سواء ك • أو    انت فكرتها أن فكرة جهاتتضع الحكومة السياسات  مثل الجمهور 

 أخرى داخل المجتمع فئات 

التقييم المستمر للسياسات العامة فقد تحتاج   ة نتيجة  السياسات العامة عملية مستمر  •

ي المجتمعاالقض راريةالستمتعديلها او صناعة سياسات عامة جديدة ،  ونظرا  إىل
 . يا ف 

 السياسات العامة تتطلب مشاركة الحكومة لحل مشكلة معينة.  •


