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 مقدمة:
 العالمي ادياالقتص الفكر يبحثها التي الفروع في هامة بمكانة الراهن الوقت في االقتصادية التنمية موضوع يحظى

 أخرالت مثل ،لدالب في السائدة االقتصادية اياالقض نحو المواقف في والتغير االختالف لىإ ،ذلك في األسباب وتعود

 دمةالمتق العالم بلدان جل كون ،وسريعة جذرية بمجهودات القيام عيتستد تالحاال وهذه ،االقتصادي التخلف و

 عملية يزتعز لىإ تهدف و تعمل المتخلفة الدول نجد وبالعكس ،االقتصادي التكامل من المزيد قيقتح نحو تسعى

 وتكسبها ،قتصادياال التخلف مرحلة تخطي في تساعدها التي ،االقتصادية التنمية وتحقيق تصادياالق اإلصالح

 .المتقدمة الدول ركب بمواكبة لها يسمح موقعا

 برامج شكل في تجسدت والتي ، االقتصادية التنمية استراتيجية تطبيق لىإ النامية الدول من الكثير عمدت فقد ولهذا

 انف هذا ورغم ،الدول لهذه االقتصادية والظروف ةاألنظم باختالف ختلفتا التي ،إصالحية عمومية سياسات و

 لفالتخ مساوئ من تعانيو ،االقتصادي التقدم مزايا لىإ تفتقر التزال الدول هذه نأ يؤكد االقتصادي واقعال

 يكفي ال ولهذا ،المنشودة لألهداف تحقيقها في بعد ق  ر  ت   لم  المطبقة التنموية تيجياتاالسترا هذه  نأ أي ،االقتصادي

 ، المسطرة ألهدافا مع تتناسب بصورة تنفيذها حسن على لعملا نماإو االقتصادية، للتنمية استراتيجيات تبني فقط

 البرامج ذهه تنفيذ في  والفعالية الكفاءة تحقيق على السهر ،أي والوقت والمال الجهد في تبذير وأ سرافإ دون من

  . التنموية والسياسات

 اتنفيذه وحسن موميةالع والسياسات البرامج صياغة ودقة صحة مدى عن تكشف التي المؤشرات همأ من لعلو

 ءجراإ يتطلب ما وهذا المرسومة، هدافألل مطابقتها ومدى تطبيقها، جراء من تحدث التي ثارواآل النتائج تلك

 اتالتصحيح التخاذ واالنحرافات األخطاء استخراج غيةب ،مسبقا المسطرة األهداف تلك مع النتائج لهذه مقارنة

 يةالتنم تحسين ضمن الموضوعة العمومية والسياسات البرامج تقييم بمرحلة عليه يصطلح ما وهذا ،الالزمة

  .االقتصادية

 وتطبيق رساءإل حقيقيا ومقياسا ،ملحا مجتمعيا مطلبا العمومية والبرامج السياسات تقييم أصبح الحاضر الوقت ففي

 عملها ةبعقلن تسمح ة،يحقيق مؤشرات لىإ بحاجة العمومية السلطات كون لىإ ذلك ويرجع ،الرشيدة الحوكمة دعائم

   .العمومية يةالتنمو وبرامجها اتهالسياس الحقيقية االثار تقييم تحقيق في وتساعد ،أمثل بشكل وسائلها وتدبير

 :التالية المحاور لىإ المطبوعة ههذ في نتطرقس سبق امم وانطالقا  

 .التنموية حول السياسات والبرامج العمومية يفاهيمإطار م المحور األول:

 على ينائموالق وخصائصها العمومية، لبرامجوا بالسياسات المتعلقة التعاريف مختلف لىإ المحور هذا في طرقنت 

  وصنعها. عدادهاإ مراحل خيرا  أو ومكوناتها، تصنيفها ومعايير وضعها،

 البرامج العموميةلسياسات ولتقييم الحول عامة مفاهيم  المحور الثاني:

 وأهدافه هميتهأو تجاهاتهوا ،العمومية والبرامج سياساتلل بالتقييم المتعلقة التعاريف فمختل المحور هذا في نعرض

  .نواعهأ ثم



 

 

 
 ب

  الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية للتقييم المحور الثالث:

 المفتشيةو الجزائري المحاسبة مجلس في والمتمثلة للتقييم الوطنية الهيئات بعض على المحور هذا في صرنقت

 االقتصادي التعاون ومنظمة الدولي البنكك للتقييم الدولية والمؤسسات الهيئات وبعض الجزائر، في للمالية العامة

 االنمائي. المتحدة مماأل وبرنامج ،والتنمية

 طرق ومناهج التقييم للسياسات والبرامج العموميةالمحور الرابع: 

 لىإ باإلضافة ،والفعالية( كفاءةال التناسق،و مالئمةال) لتقييما في ستخدمةالم المعايير مختلف المحور هذا في نبين

 ييمالتق مراحل مختلف وكذا ،وغيرها التقديرية الموازنات وطريقة ،العائد– التكلفة طريقةك التقييم مناهج

 .التقييم عملية في مصادفتها لممكنا والصعوبات

 البرامج العموميةالسياسات وعرض بعض النماذج المقترحة لتقييم  :المحور الخامس

 ةالعربي البلدان بعضل التنمية تجربة بتقييم يتعلق أحدهما ،نموذجين عرض على نقتصر سوف المحور هذا في

 الفترة: خالل الجزائري االقتصادي اإلنعاش برنامج بتقييم يتعلق والثاني ،0101-0691 الفترة خالل

البرنامجين. بآثار وتتعلق بعدية التقييم عملية تكون نأ على ،0110-0112 
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 التنموية.لبرامج العمومية وا لسياساتحول ا مفاهيمي إطار: األول رالمحو

 تمهيد:

 جوانب افةك مست نهاأ ذإ والشمول، بالتنوع السياسي النظام يقرهاو يسنها التي العمومية والبرامج السياسات تتميز

 في والتعقيد بةوبالصع تتصف والسياسات برامجال فهذه االقتصادي، بالجانب المتعلقة تلك اسيم ال ،المجتمع في الحياة

 ياغتهاص حيث من ،العمومية السياسة اعداد طبيعة في اختالف نجد لهذاو والتطور، والتغيير البناء خرجاتم تحقيق

 األجهزة مختلف ودور هميةأو ،السياسي النظام وطبيعة نوع بحسب وذلك ،أخرى لىإ دولة من وتقيمها وتنفيذها

  .له التابعة الحكومية وغير حكوميةال

 العمومية:أوال: مفهوم البرنامج والسياسة 

 اصاالختص ذوي والطلبة واألساتذة ،العلماء من الكثير لدى هامة مكانة العمومية والبرامج السياسات موضوع يحتل

 لطبقةا تلك عن فضال ،السياسية العلوم لىإ باإلضافة ،واالقتصاد العمومية االعمال بإدارة المتعلقة مجاالتال في

 ذإ ،االختصاص حيث من متنوع العمومية السياسة فمجال ،المدراء أو والقادة والموظفين السياسيين، من بها المهتمة

 ،التطبيقية عمليةال المهارات تلك وبين النظرية العلمية االتجاهات تلك بين أي ،له الميداني والتطبيق العلم بين يمزج نهأ

 القديمة اراتالحض الى جذوره تمتد بل ،فحسب اليوم وليد ليس  العمومية والبرامج للسياسات المعرفي فالحقل وعليه

 تعاريف لحو واألفكار اآلراء واختلفت تنوعت فقد الصدد هذا وفي ،العشرين القرن منتصف مع كعلم تبلور ،ولكنه

 العمومية. البرامج و السياسات ومصطلحات

 :لسياسة العموميةنشأة وتطور ا -0

 يعتبرون نالمفكري غلبا نأ الإ بذاته، ا  قائم  علما   يكن لم نإو حتى اإلنسانية، الحضارات قدم قديم العمومية السياسة علم

 الياتوالو األوروبية الدول عملت حيث الماضي، القرن وستينيات خمسينيات لىإ يرجع العمومية السياسة علم نأ

 جتماعيةواال االقتصادية األوضاع تصحيح إلعادة الشاملة، التنموية السياسات من جملة وضع على مريكيةاأل المتحدة

 فيه ينصح بحث بنشر زويل" ال هارولد" العالم قام 0690 عام ففي والثانية، األولى العالمية الحرب نتيجة المتدهورة

 األسباب تحديدل والنوعية الكمية البيانات لىإ اإلضافةب ،العلمي التحليل بأدوات االستعانة على يرتكز علم بتأسيس

 وذلك ،ستمراربا لتطور قابل مرن كعلم العمومية السياسة صياغة أي ،الحكومية القرارات تخلفها التي والنتائج

 باإلدارة المتعلقة ومكالعل ،عليها يستند التي القاعدية بالعلوم ترتبط التي والتحليلية النظرية التطورات من باستفادته

 .العالقة ذات العلوم من وغيرها اءواالحص واالقتصاد والسياسة العامة

 على ماتهااهتما جل ركزت التي ،السابق القرن من الستينيات ةفتر في أبحاث عدة ظهرت فقد ،سبق ما لىإ باإلضافة

 حكومةال عمالأ سلوكيات دراسة على يركز علمي، معتقد وأ منطلق من ليهاإ النظر يجب العمومية السياسة نأ اعتبار

 العامة اإلدارة مدارس ولتأ كما والجماعات، فراداأل لسلوك واالجتماعية النفسية القواعد دراسة وكذا ،وتحليلها
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 هابلورت وكيفية األخيرة، هذه مفهوم على العمومية بالسياسة األخرى المختلفة التوجهات ذات المدارس من وغيرها

   تنفيذها. في المستخدمة واألساليب ومضامينها دافهابأه واالحاطة

 يتم لهاخال من التي والكيفية طبيعتها حيث من مهمة تغيرات الدولة أنشطة شهدت فقد ،الحديث الوقت لىإ وبالنظر

 لخاص،ا والقطاع العمومي القطاع مستويات بين والتفاعل الترابط درجات تزايدت كما وتنفيذها، األنشطة هذه تأدية

 ساعدت العوامل هذه كل ،الحكومية وغير الحكومية الدولية والمنظمات الجنسيات ةدالمتعد الشركات دور وتعاظم

  وتوجهاتها. العمومية السياسة صياغة في التأثير على

 :ياسة العموميةمفهوم الس -0

 العمومية اتالسياس ومفهوم (générale Politique) العامة السياسة مفهوم بين الخلط يتم األحيان من الكثير في

(spublique sPolitique)، الشأن رتدبي لىإ عىيس الذي للدولة العام السياسي التوجه ذلك لىإ األول المفهوم يشير ذإ 

 حل ضلغر العامة السياسة وعناصر البرنامج لتجسيد المجاالت تلك لىإ فيشير الثاني المفهوم ماأ ،الوطني العام

 .الجتماعيةوا االقتصادية المشاكل

 لعموميةا رامجالب وأ العامة المشاريع وأ الحكومية كالسياسات العمومية لسياسات متعدة تسميات وجود لىإ باإلضافة

 الضرورةب يشترط فال ،موميالع نامجوالبر السياسة بين اختالف وجود ىلإ التنويه يجب ولهذا ،الحكومية البرامج وأ

 عن عبارة فهي ،الضرائب بزيادة متعلقةال ماليةال سياسةال مثل معينة ةعمومي سياسة لتطبيق مالي غالف تخصيص

 وأ امشروع يمثل البرنامج فان ذلك خالف على ،مثال الضرائب نسبة زيادة مفادها وتعليمات وامرأ و توجيهات

 ترةف العمومية السياسة وضع في يشترط ال كما ، معينة عامة هدافأ تحقيقل صرفها يتم ميزانية ضمنيت ،مخططا

 جزائريال االقتصادي اإلنعاش برنامج مثل معينة زمنية فترةب محدد يكون البرنامج فان العكس وعلى ،محددة زمنية

 .لمفهوما نفس عن لتعبير السابقة المصطلحات استخدام يتم األحيان من كثير في لكنو ،0112-0110 :الفترة خالل

 :نذكر العمومية لسياسة الشائعة يفلتعارا همأ ومن

 ."عمله عدم وأ عمله الحكومة تقرر ام كل هي العمومية السياسة" داي: توماس تعريف-

 والتي اعلةالف السياسية، الجهات بها تقوم التي األنشطة من مجموعة " هي العمومية السياسة لوميكس فنسنت تعريف-

   المطروحة". للمشاكل الحلول إيجاد لىإ تهدف

 يمالق تتضمن ألفعال موجهة عزم، وأ لقصد مؤشر وأ تعبير "هي موميةالع السياسة باردز: و ديبونيك تعريف-

  "والمجتمع. الحكومة بين والعالقات األولويات وتحدد المجتمعية،

 ةبيئ نطاق في حكومة أو جماعة أو شخصل مقترح عمل برنامج هي:" العمومية السياسة :فريدريك كارل تعريف-

 غرض لتحقيق أو هدف إلى للوصول سعيا تجاوزها المراد المحدداتو المستهدفة الفرص توضح ،محددة

 الحكومة أهداف أن من الرغم على موجهاو هادفا سلوكا فيها يجعل ما هذاو أهداف نحو موجهة هنا فالسياسة ،"مقصود

 أو ضافترا مجرد ليسو فعله يتم ما بلورة هو السياسة من المطلوب أنو التحديد، وجه على أحيانا فرزها يصعب قد

 أخذه. يمكن مقترح
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 وأ فردي أداء يعقبه هادف عمل برنامج ":هي العمومية السياسة ":Anderson Jamesندرسون"أ جيمس تعريف-

 ."موضوع وأ قضية مواجهة وأ لمشكلة التصدي في جماعي

 لتيا السياسية البرامج وأ األهداف من "مجموعة هي العمومية السياسة االجتماعية: للعلوم الدولية الموسوعة تعريف-

 ." وتقيمها ومراقبتها تنفيذها يتم وكيف األهداف، تتخذ كيف تحدد القرارات من مجموعة تصاحبها

 ،يأخذ ومتى يأخذ، وكيف يأخذ وماذا يأخذ، الذي هو من معرفة" هي العمومية السياسة :ليزو ال هارولد تعريف -

 ساسأ على ليهاإ ينظر ذإ العمومية، لسياسة االقتصادية الجوانب على مبني التعريف هذا نأ ونالحظ ،يأخذ" ولماذا

 (.دولةلل العامة )الموازنة المالية الموارد لتوزيع عملية نهاأ

 قامت سواء ،الناس حياة في تؤثر التي الحكومية تالنشاطا مجموع "هي العمومية السياسة :Peters Guy تعريف-

 "لها وكالء وأ مندوبين خالل من بها قامت نهاأ أو بنفسها النشاطات بهذه الحكومة

 منها يظهر معا، هذه كل وأ عامة هدافأ وأ برامج وأ خطط نهاأب التطبيقية الفنية الناحية من العمومية السياسة وتعرف

 عن تعبير يه العمومية السياسة نأ يعني وهذا ،مبرراتها لها يكون وبحيث ستقبليةم زمنية لفترة للحكومة العمل اتجاه

 .الحكومة هي التوجيه عن والمسؤول ،الدولة لموارد القهري وأ السلطوي توجيه

 التالي: النحو على العمومية لسياسة شامل تعريف استنتاج يمكن التعاريف هذه خالل من

 رغي وأ مباشر بشكل كان ء  سوا ،به القيام عن تمتنع وأ الحكومة به تقوم ما أي ،الحكومة من يصدر سلوك كل هي

  لبالد.ل العامة المصلحة ضمن تندرج ما، قضية لتشجيع أو ما مشكلة مواجهة وأ لمعالجة ،مباشر

 :السياسة العمومية دراسة أهمية -3

 هال يسمح المناسب بالشكل وتوجيهها فهمها نأ ذإ ،األهمية غاية في عنصرا   تمثل العمومية السياسة طبيعة دراسة

 أدوار عامة بصفة وتتلخص له، الممكنة الخدمات أفضل توفير خالل من ،)المواطن( لإلنسان هامة مكانة بإعطاء

 يلي: فيما العمومية السياسة

 :المواطنين سلوك وتنظيم تقنين-

 محدد جالم في ،العمل لياتأو وأسلوب ونمط شكل بتحديد قامت قد نهاأ نقول ، معينة سياسة ما حكومة بنىتت فعندما 

 سوف هذاف ،األجور سقف رفع لىإ ترمي سياسة ةالحكوم تبنت ذاإ المثال سبيل ،فعلى الدولة داخل الحياة مجاالت من

 قد كذلكو ،وميالحك القرار متطلبات مع تناسبي بما موظفينلل الرواتب مخصصات زيادة لىإ العمل بصاحب يدفع

 يبرم نأ له يمكن الموظف نأ وأ ،البنك في دخارها زيادة لىإ الفائض بتوجيه جرهأ رتفاعا جراء سلوكه الموظف يغير

 ساتوالمؤس األشخاص سلوكيات في التغيرات  هذه أن اعتبار يمكن وعليه السلوكات، من غيرها وأ ، جديد عمل عقدا

    .الدولة داخل العام السلوك تشكيل في تساهم ،العالقة ذات

 :االجتماعية العدالة لتحقيق دولةلل العامة الموارد توزيع إلعادة وسيلة العمومية السياسة-

 تقوم أن للحكومة يمكن مثال ،خرينآ مواطنين لىإ مواطنين من المالية الموارد توزيع إعادة خالل من ذلك ويظهر

 إعادةب تقوم ثم ،معنويين وأ طبيعيين كانوا سواء شخاصأ عند من وجمعها ما رسوم وضعو معينة ضرائب بفرض
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 اساتوسي مشاريع لتمويل وضقر شكل في وأ ،الخاصة االحتياجات وذوي لمعوزينكا ،خرينآ شخاصأ على توزيعها

 .تنموية

 :المنافع لتوزيع كوسيلة العمومية السياسة-

 عن تحديد تمي ،الدولة في كالبرلمان بذلك لفةلمكا السلطات طرف من تصدر التي والتعليمات التشريعات  خالل فمن

 فمثال ،الحكومية الخدمات من يستفيد من – وتشاورية ومعمقة موسعة تحليلية دراسة بعد– العمومية السياسة طريق

 ،البكالوريا امتحان في 01 من 01 العامة معدالتهم تتجاوز الذين الطلبة نأ مفادها حكومية سياسة نس   تعين ما ذاإو

 فئة رمح قد يكون الحكومي االجراء هذا فان وعليه ،همتسادر لمواصلة الراقية  األجنبية بالجامعات االلتحاق لهم يحق

 هذه يهمف تتوفر فالذين العكس وعلى ، الحكومية اتالخدم هذهب لالنتفاع زمةالالا   الشروط فيهم تتوفر ال الطلبة من

   سة.السيا هذه منافع من استفادوا قد يكونون الشروط

 ات:سالمؤس لتنظيم كأداة العمومية السياسة-

 بعدم الالمث سبيل على وتتعلق ،المواطنين تهم وتطلعات انشغاالت تواجد الحكومة الحظت ما وإذا الحاالت بعض في

 لعاديةا احتياجاتهم تلبي التي المحطات بعض لىإ وأ ،عملهم مواقع لىإ ورحالتهم لتنقالتهم زمةالا ال المرافق توفر

 ؤالءه لنقل برية محطات بتأسيس كفيلة تكون عمومية سياسة صياغة يتم الحالة هذه في ،األسبوعية كاألسواق

 .المواطنين ورضا القبول يلقى بما رحالتهم تنظيم على السهر مع ،والمواطنين األشخاص

 :: خصائص السياسة العمومية والقائمون على وضعهاثانيا

 فة،هاد مجتمعية لمطالب استجابة هامة راتيتغي حداثإ خالل من وتبرز الحكومي، العمل جوهر هي العمومية السياسة

 في الفاعلينو المشاركين، لمختلف حقيقي تصور على مبنية فهي عامة، مشكلة معالجة أو قضية بتشجيع تعلقت سواء

 تنفيذها. على والقائمين صياغتها

 العمومية:خصائص السياسة  -0

 عن لعموميةا السياسات تميز التي والصفات الخصائص من مجموعة استنتاج يمكن الذكر لفةاالس التعاريف على بناء  

 :السياسات من غيرها

  السياسات أو البرامج العمومية هي نتاج عمل جماعي تقدم تصورا  حقيقيا  الجتهادات المشاركين فيها، وتأثيرات

هم المختلفة، كما ترتكز على المعرفة والجوانب النظرية، وتخضع لألساليب العقالنية اتجاهاتهم وايديولوجيات

 والتقنية.  

  تتعلق السياسة العمومية بالقضايا والمشاكل التي تحمل الطابع العمومي، أي أنها تهتم وتهدف إلى تحقيق المصلحة

علقة بشريحة أفراد أو منطقة معينة، أو تلك العامة للمجتمع والوطن، وهذا ال يستبعد أو يلغي تلك القضايا المت

 السياسات العمومية التي تخص المدى البعيد والمستقبلي أي المبنية على التوجهات االستراتيجية.
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  واقعية تميز بالتيجعلها ما تتميز السياسات العمومية من كونها مشاريع عمل تنفذ وتنجز على أرض الواقع، وهذا

 لتنفيذ والقياس باإلضافة إلى قابليتها للتقييم والتحليل. لقابلية الوالعقالنية و

  يعود إصدار السياسات أو البرامج العمومية إلى الحكومة أو من يمثلها، وبالتالي فهي تعبر عن سلوك أو عمل

حكومي، وال يمكن بأي حال من األحوال اعتبار سياسة ما سياسة عمومية إال إذا كانت موضوعة من طرف 

 الحكومة.

 وعملية تنفيذها مستمرة إلى غاية نهايتها وإتمامها، تصف السياسة العمومية من حيث أن موضوعها يكون ثابتا  ت ،

 وعلى القائمين على وضع هذه السياسة العمومية تحديد بدقة الفترة الزمنية المناسبة ومتطلبات الظروف القائمة.

   اعتبار التصريحات والوعود التي ال تتوج بعمل ملموس ، فال يمكن ملموسا   تمثل السياسة العمومية عمال ماديا

 ومادي سياسة عمومية. 

  تعبر السياسة العمومية عن ذلك التصرف أو العمل الحكومي، المباشر أو غير مباشر الذي تنفذه مختلف أجهزة

عتبر عمومية، أخرى تمر بالسلطة التشريعية أو التنفيذية أو الرقابية، باإلضافة إلى سياسات الدولة، سواء تعلق األ

 ولكنها تحمل مسميات مختلفة كالتعليمات واللوائح والقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية.

 عمال التي يقوم بها الخواص في إطار تعاقد الحكومة مع الشركات الخاصة سياسة عمومية، مثل كذلك تعتبر األ

 خطوط السكك الحديدية ...الخ. –المطارات 

  السياسة العمومية مع البيئة التي تعمل فيها، حيث تراعي السياسة العمومية في مضمونها طبيعة تتوافق وتنسجم

 وبالتالي فهي تعبر عن تلك القيم االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية للمجتمع.    ،المجتمع

 :القائمون على وضع السياسة العمومية -0

 ،بسهولة ذهاتنفي عليها للقائمين يتسنى حتى تكاملية تكون صياغتها طريقة نأ حيث من العمومية السياسة تتميز

 عامةال اإلدارة وظيفة بين تداخل وجود لىإ اإلشارة وتجدر ،للحكومة اإلدارية ستوياتم جميع على بدقة ومراقبتها

 المواطنين مع عاملتت عامة وبصفة ،والمراسيم التعليمات تنفيذ في العمومية اإلدارة وظيفة تنحصر ذإ ،الحكومة ومهام

 السياسي. النظام لقواعد خاضعة تكون الحكومة الحين في

 يتمتع لتيا سلطةال ورتبة درجة حسب على ،وتنفيذها العمومية السياسة صياغة في الحكومية المؤسسات أدوار تتباين

 .ذلك لىوتت التي ةالحكومي اتسالمؤس بتعدد العمومية السياسة رسم في المستويات تتدرج كما ،القرار متخذ بها

 وتحديد العمومية ةالسياس صياغة مهمة لها وتسند والقضائية والتنفيذية التشريعية الثالث السلطات تتكفل عامة وبصفة

 ،العام صالحلل اهدفه تحقيق في فشلها وأ العمومية السياسة نجاح احتمال يبقى وعليه ،مراقبتها ةوكيفي تنفيذها طريقة

 السلطات. بين الفصل مبدأ احترام مع ومتناسق متجانس بشكل تعمل نأ السلطات هذه بقدرة مرهون
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 :السلطة التنفيذية 1-2

 دور صلخويت .العمومية السياسات بتنفيذ تلتزم التي الرسمية والهيئات اإلدارية األجهزة مجموعة في أساسا تتمثل

  :يلي فيما التنفيذية السلطة

  قتراحالالسياسة العمومية في شكلها النهائي حتى تصبح قابلة لبلورة وصياغة. 

  بهدف مناقشتها. مام السلطة التشريعيةأطرحها 

 شراف الحكومة.إن تكون تحت أاإلدارة العامة بتنفيذ هذه السياسة على  إلزام 

 األسئلة  ابة على كافةلزمة باإلجفتكون م   ،حمل الحكومة كامل المسؤولية السياسية عن تنفيذ السياسة العموميةتت

 .السلطة التشريعية، فيما يتعلق بتنفيذ هذه السياسةنواب وممثلي  طرحهايالتي 

  :السلطة التشريعية 1-1

 ةواالقتصادي السياسية الحياة أوجه مختلف تنظم التي العامة وقواعد القوانين وسن إقرار لها المخول الهيئة وهي

 :يلي فيما التشريعية السلطة دور خصويتل ،دولةلل وغيرها واالجتماعية

 يله،و تعدأرفضه  قراره، أوإمن أجل  ،ة المعد من طرف السلطة التنفيذيةومناقشة مشروع السياسة العمومي دراسة 

 .تأجيله وأ

 ض الحاالت الحكومة في بع وإلزام ،تم تشريعه سياسة العمومية بما يتوافق مع مالالسهر على متابعة تنفيذ الحكومة ل

 .هاو السياسة العمومية المتفق عليأالبرنامج  القواعد المعمول بها في تنفيذ التباع ،لزم الحال إذاها والضغط علي

  النهائي لعملية تنفيذ السياسة العمومية معتمدة في ذلك على مختلف األجهزة المخصصة لذلك تتولى مهمة التقييم، 

 .في الجزائر مجلس المحاسبة مثل

 هذا السياسية ألنظمةا طبيعة بتباين يتباين العمومية بالسياسة يتعلق فيما التشريعية السلطة دور نأ لىإ اإلشارة وتجدر

 بعات وذلك ،الواحد السياسي النظام صعيد على حتى التشريعية السلطة دور يتباين فقد أخرى جهة ومن جهة، من

  بتطبيقها. ذيةالتنفي السلطة زمتتل وقوانين تشريعات تتطلب التي المطروحة القضايا لنوعية

 :السلطة القضائية 1-3

 دستور،لل القانون مخالفة وأ موافقة مدى تحديد أي النزعات، في الفصل األساسية مهمتها الدولة، في سلطة ثالث هي

 جلأ من هال المنظمة للقوانين هامراجعت خالل من ذلك ويتجلى العمومية، السياسة على قضائي رقيب تمثل بذلك وهي

 وجود حالة في تتدخل نماإو منها بمبادرة يتم ال ذلك نأ لىإ اإلشارة ويجب الدستورية، المبادئ وفق ااتساقه من التحقق

 االطار ذاه في وننوه القانون، يمليه ما ووفق المختلفة الدولة أجهزة وأ المجموعات وأ  فراداأل بين فيه(، )للفصل نزاع

 ولكن ة،العمومي السياسة لتشكيل النواة ت كون التي وخيارات المبادرات طرح حقها من ليس القضائية السلطة نأ لىإ

 امةع وبصفة زمة،الالا   العمومية السياسة ووضع تشكيل على مباشر وغير مباشر تأثير لها اختصاصاتها حسب

 ودرجة البلد، في المطبق الدستوري النظام بيعةط بحسب العمومية، السياسة صناعة في القضائية السلطة دور ينحصر

    السلطات. بين الفصل مبدأ من موقفه
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 :معايير تصنيفهاعناصر السياسة العمومية و: ثالثا

 وبمختلف اهبمكونات االحاطة عليها يستلزم نماإو ،فقط وتنفيذها عمومية سياسات بتبني السلطات تقوم نأ يكفي ال

  .للمجتمع المناسبة العمومية السياسة ةغاوصي حاقترا ستطيعت حتى تصنيفاتها

 :عناصر السياسة العمومية -0

 :التالي الشكل حسب توضيحها يمكن رالعناص من مجموعة العمومية السياسة تتضمن

  

 

 المطالب السياسية: 2-2

 ،لسياسيا النظام لىإ والموجهة المجتمع، فرادأ طرف من المطلوبةو المتنوعة والتفضيالت االحتياجات تلك بها ونقصد

 سبح ترتيبها والتنظيمات المؤسسات على ويستوجب بأخرى، وأ بصورة المطالب لهذه االستجابة السلطات وعلى

 األولويات.

 :    اسيةقرارات سي 2-1

 إلداريةا مستوياتال مختلف في تفعيلها يطلب العمومية، بالسياسة علقتت تشريعية طرأو قوانين عن عبارة وهي

 .العمومية البرامج وأ السياسات ذهه وتقييم وتنفيذ صدارإ يتسنى حتى ،للحكومية

 :اعالن محتوى السياسة العمومية 2-3

 مصلحة تحقيق لىإ تهدف والتي ،الواقع رضأ على ومنافع وخدمات أنشطة من به، القيام الحكومة تنوي ما أي

 .القضاة الحكام راءأو لسلوك حددةم ضوابطو قانونية وتعبيرات شفهية أوامر تشمل فهي وبالتالي المواطنين،

 العمومية:مخرجات السياسة  2-4

 يلمسها نأ ويستطيع يشعر التي العمومية السياسة جراء من الملموسة عملياتال أي العمومية السياسة منتوجات وهي

 ونوايا. وعود فقط وليس الحكومة، واعمال تصرفات من ،المواطن

مطالب 
سياسية 

قرارات 
سياسية 

إعالن 
محتوى 
السياسة

مخرجات 
السياسة 

آثار 
السياسة
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 ثار السياسة العمومية:آ 2-5

 غير وأ دةمقصو تكون وقد ،الواقع رضأ على تطبيقها نتيجة ركهاتت التي ونتائجها، العمومية السياسة مخلفات وهي

 سلبية. أو إيجابية مقصودة،

 :معايير تصنيف السياسة العمومية -0

 فيما ابكةوالمتش المترابطة المعايير، من العديد استخدام على غالب في يعتمد العمومية والبرامج السياسات تصنيف

 نذكر: المعايير هذه همأ ومن نها،بي

 معيار الشكل: 1-2

 التفريق ميت حيث بإصدارها، المخولة الهيئة وأ الجهة باختالف تختلف متنوعة، شكاال  أو صورا   العمومية السياسة تأخذ

 لى:إ العمومية السياسات صنفت المعيار هذا وحسب ،التشريعي مصدرها أساس على المختلفة شكالهاأ بين

 العمومية صادرة بصيغة القانون:سياسات 

 لتنفيذ المنظمةو الصادرة ،األوامر وتنفيذ بتطبيق بالتقييد العمومية السلطات يلزم الذي دستوري لنص ستجابةا وذلك

 .العامة المصلحة تحقيق بغرض ،غيرها وأ ةاجتماعي وأ قتصاديةا وأ إدارية أنشطة

 سياسات عمومية صادرة في شكل مرسوم رئاسي:

 منعقدة غير نتكو التشريعية السلطة نأ كما التأجيل، تستدعي ال التي االستعجالية الحاالت في النوع هذا صدارإ ويتم

  .لمهمةا العمومية السياسة هذه الحص غير في يكون وقتا يتطلب فهذا استثنائية جلسة فتح لىإ دعيت نإو وحتى

 و تعليمة:أعمومية صادرة على شكل نظام أو الئحة سياسات 

 ينة،مع قضية وأ موضوع أي ضبط وأ توجيه خالل بها االلتزام يجب التي سسواأل المعالم تحديد لىإ موجهة وتكون

 لبالد.ل العام الصالح تخدم

 :معيار الهدف 1-1

   ليه،إ الوصول المراد المسعى وأ الهدف ساسأ على العمومية السياسة تصنيف يتم المعيار، هذا حسب

 نجد: السياسات هذه منو

 :سياسات عمومية وقائية

 اساتسي وضع أي ،فيها مرغوب غير ومشاكل أزمات في الوقوع وخشية لتفادي السياسات من النوع هذا صدارإ ويتم

 .استباقية عمومية

 :سياسات عمومية إصالحية

  .البلد داخل ومظاهرها مالمحها ظهرت التي المشاكل تلك مواجهة بهدف السياسات من النوع هذا تبني ويتم
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 :سياسات عمومية محافظة

 اعاألوض نفس على الحفاظ أي ،وديمومته الوضع استمرارية بهدف العمومية السياسات من النوع هذا صدارإ ويتم

 مستويات في وارتفاع والتضخم ،البطالة معدالت في بانخفاض يتميز ما بلد في اقتصادي وضع على كالحفاظ السائدة،

  االقتصادي. النمو

 :تجديدية سياسات عمومية

 واألحسن. األفضل نحو والتغيير االنتقال أجل من السياسات هذه تتخذ

 سياسات عمومية ثورية )فورية(:

  .لها للتحضير مرحلة هناك تكون نأ دون عاجلة ةفوري تغيرات جراءإ لىإ تهدف التي وهي

 معيار األثر: 1-3

 قامت ما ذاإ فمثال ،السياسة هذه تخلفها التي ثاراآل على بناء   العمومية السياسات تصنيف في المعيار هذا يستخدم

 حماية لىع ايجابية ثارهاآ تكون سوف السياسة هذه فان ،األساسية بالمواد المتعلقة األسعار وتحديد بتثبيت الحكومة

  المحدودة. الدخول ذوي خاصة للمواطنين االستهالكية القدرة

 ،إيجابية ونتك بحيث وتعديلها السياسة تائجن مراجعة تم ما وإذا ة،بالتوزيعي العمومية السياسات من النوع هذا سمىوي

 نذكر: التصنيفات هذه ومن ،توزيعها المعاد العمومية بالسياسات عليها يطلق فانه

 ثار المالية والنقدية:السياسات العمومية ذات اآل

 في غالمبال هذه تجميع يتم نأ على معينة، نسبة الموظفين رواتب من ةالحكوم تقتطع عندما مثال النوع هذا ويحدث

 تقاعدهم. ثناءأ الكريم العيش من محترم مستوى لهم وضمان لتوفير ،التقاعد صندوق عليه يطلق صندوق

 المادية:ثار السياسات العمومية ذات اآل

 وطنيال المنتوج تشجيع إطار في مثال   ،عمومية سياسة وضع على الحكومة دمق  ت   لما السياسات من النوع هذا ويظهر

     الفئات. لبعض رمزية بأثمان وآالت عتاد منح خالل من

 ثار الخدماتية:السياسات العمومية ذات اآل

 بهدف يافباألر القاطنين للتالميذ، المجانية المطاعم وخدمات النقل خدمات بتوفير الحكومة مثال   تقوم عندما وتتحقق

 التعليمي. واهممست وتحسين دراستهم مزاولة

 ثار المعنوية:السياسات العمومية ذات اآل

 بتقديم لمتعلقةا السياسة مثل مجتمع،لل معنوية ومكاسب منافع تحقيق في السياسات من النوع هذا تبني من الهدف يتجلى

 بالمالع داخل العنف مخاطر من التقليل بهدف القدم، كرة على المالعب في تفرجينللم والتوجيهات النصائح

 الرياضية.
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 معيار المجال: 1-4

 ذكر:ن السياسات هذه همأ ومن ،بها المتعلقة المجاالت حسب العمومية والبرامج السياسات تصنيف يتم الحالة هذه في

 والجوي. والبري البحري لنقلكا النقل مجالب متعلقة عمومية وبرامج سياسات

  .وغيرها العبور مراكزو المطاراتو نئلمواكا األخرى المختلفة نشطةباأل متعلقة وبرامج سياسات

     غيرها.و والصحة والتعليم ،للصناعة القاعدية الهياكل بناء مثل العمومية بالمرافق متعلقة عمومية وبرامج سياسات

 معيار الزمن: 1-5

 ذلكو جل،األ وقصيرة ومتوسطة طويلة عمومية وبرامج سياسات لىإ المعيار هذا وفق العمومية السياسات تصنف

 رفظ أي يف للوقوع وتفاديا المناسب الوقت في أهدافها وتحقيق ،تنفيذها على القائمة الجهات على تسهيلال جلأ من

 ياساتبالس الحالة هذه في السياسات توصف نأ ويمكن ،السلبية تأثيراتها درجة من يزيد مام المشاكل وقوع يؤجج

  .نائيةاالستث وأ تكتيكيةال وأ االستراتيجية

  الجغرافي: معيار النطاق 1-6

 منطقة وأ ،هةج تخص التي والمشاكل بالقضايا تتعلق عمومية سياسات تبني على الحاالت بعض في الحكومات تعمل

 التل من القريبة المناطق في األشجار لغرس مشروع إطالق مثل ،معينة بخصوصية لتميزها ،معينة جغرافية

 التصحر. ظاهرة حدوثل تجنبا ،الصحراوي

 و الجزئية:أمعيار الشمولية  1-7

 جميع تمس التي والقضايا بالمشاكل مراأل يتعلق لما ،كلية عمومية سياسات لىإ العمومية والبرامج السياسات تصنف

 ضايابالق مراأل يتعلق ولما جل،األ الطويل وأ المتوسط وأ القصير المدى على سواء   ،والشرائح والفئات القطاعات

 العمومية بالسياسات الحالة هذه في عليها يطلق لها الجزئية المكونات وأ والقطاعات الفئات بعض تمس التي والمشاكل

  الجزئية.

 :عداد السياسة العموميةإ: مراحل رابعا

 لىع ترتكز فهي الهذو والتعقيد، بالدقة تمتاز كونها ،األهمية غاية في عملية العمومية السياسة عدادإ عملية تعد 

 ائمالق السياسي النظام حسب وذلك ىخرأ لىإ دولة من المراحل هذه اختالف ورغم ،والمراحل لياتاآل من مجموعة

 تقديم نم ،العمومية السياسة إلعداد األساسية العمليات في تشترك الدول معظم نأ الإ ،المجتمع وثقافة الحكم وفلسفة

 لتجسيده نفيذيةالت السلطة لىإ تقديمه ثم ،عليه مصادقةلل التشريعية السلطة على عرضه ثم ،العمومية السياسة مشروعل

  .العمومية والبرامج ساتالسيا ههذ تقييمو متابعة ذلك بعد ليتم الواقع، رضأ على
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 السياسة العمومية تحديد مشكلة مرحلة األولى:ال -0

 جتماعيةاال البيئة وساطأ مختلف في ،االنتباه تلفت التي القضايا من ةمجموع عن العمومية السياسة مشكلة تعبر

 اهتمام محل تكون التي والقيم والحاجات المطالب من مجموعة على تقوم فهي للدولة، وغيرها والسياسية واالقتصادية

 العمومية. السياسة

 على نمويةالت السياسة بلورة بهدف المقترحة، للمواضيع قائمة وأ مجموعة تقديم يتم المرحلة، هذه في نهأ القول ويمكن

 لمتاحةا واإلمكانات والدولية، المحلية البيئة تغيراتم االعتبار بعين خذاأل مع والطويل والمتوسط القصير، المدى

 المجتمع. فرادأ وتطلعات انشغاالت لىإ باإلضافة

 للسياسة العمومية المرحلة الثانية: تحديد األولويات -0

 وتنفيذ تحقيق بمكان الصعوبة من فانه ،عينةم عمومية سياسة مشكلة لمعالجة المقترحة المواضيع مةقائ تحديد بعد

  لىع باالعتماد وذلك ،منها األهم الختيار األولويات تحديد الحكومة على يستلزم ولهذا المقترحة، المواضيع جميع

 اتالعملي بحوث وأسلوب دلفي، وأسلوب هاتسيناريو وأسلوب الحدس كأسلوب ،والتقنيات األساليب من مجموعة

 األساليب. من وغيرها

 لمحقق،ا العائد أهمها ومن ،البدائل بين المفاضلة في المعايير من مجموعة على االعتماد يمكن سبق ما لىإ باإلضافة

 مع ديلالب جامانس مدى كلية(، وأ )جزئية المعالجة نوعية المتاحة، الموارد استغالل على البديل قدرة البديل، تكلفة

 الخطورة درجة ،المحتملة نتائجه وإظهار الحل إيجاد في المطلوب والتوقيت سرعة مدى العمومية، السياسة فاهدأ

 منه. المرجو هدفلل تحقيقه عدم حالة في البديل عن المتوقعة

  :المرحلة الثالثة: صياغة السياسة العمومية -3

 سياسةال صنع وإجراءات طبيعة ختالفا لىإ راجع وذلك ومعقدة، صعبة عملية نهاأب العمومية سياسة صياغة ميزتت

 كما ،حكومية وغير الحكومية األجهزة دور لىإ باإلضافة السائد، السياسي للنظام تبعاو أخرى الى دولة من العمومية

 يتم حيث ،بها متأثرة وأ منها مستفيدة ،رسمية وغير رسمية مختلفة أطراف فيها تشارك العمومية السياسة صياغة نأ

 فئات لحاجات االستجابة بغية بها، القيام الحكومة تنوي التي والتصرفات عمالواأل واألنشطة البرامج مختلف رسم

 يةكاف معلومات توفير يجب ذلك يتحقق وحتى العام، للصالح خدمة   ما وضع تطوير وأ تغيرات إلحداث وأ معينة

 لرائدةا التجاربو ،السابقة الدراسات من االستفادةو ،ةصالمتخص البحوث مراكز مختلف  على باالعتماد ،وصحيحة

  .االختصاص ذوي المفكرين وتحاليل بآراء واالسترشاد ،المجال هذا في

 :المرحلة الرابعة: اصدار السياسة العمومية -2

 ألهدافا سمتر التي والتعليمات والتشريعات القوانين تلك اصدار أي العمومية، السياسية قرار اتخاذ مرحلة وهي

 وقت لىإ تأجيلها وأ بديل، خرآ بمقترح لغائهاإ وأ تعديلها يتم وأ هي كما المقترحات قبول يتم نهأ أي تحقيقها، المراد

    الحق.
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 المرحلة الخامسة: تنفيذ السياسة العمومية: -9

 وتوجيه ،اليبساألو الوسائل كافة تسخير أي ،العمومية السياسة بتنفيذ اإلداري الجهاز لىإ فيها يعهد التي مرحلةال وهي

 األنشطة تلك لىإ المرحلة هذه ترمي أخرى وبعبارة ،العمومية السياسة ومقاصد غايات ونح المبذولة الجهود

 المادية نياتاإلمكا بتسخير التنفيذ، حيز العمومية السياسة مضامين لجعل الهادفة ،التنفيذية والتدابير واإلجراءات

   المقصودة. الغايات تحقيق جلأ من ،يرهاوغ والتكنولوجية والبشرية

 :منها نذكر العوامل من جملة على ةالمرحل هذه نجاح ويتوقف

 .حصر ورصد المصادر االقتصادية والقدرات البشرية الكافية لتنفيذ السياسة العمومية 

 .توفر القدرة اإلدارية لتنفيذ السياسة العمومية وتحقيق ما تصبو اليه 

 ن السلطات الثالث لضمان التنفيذ الجيد والناجح لسياسة العمومية.إمكانية التنسيق بي 

 ها:تقييموالسياسة العمومية المرحلة السادسة: متابعة  -9

 على التعرف لىإ دفته علمية لمنهجية يستند ا  منظم ا  شاطن ،وتقيمها العمومية والبرامج السياسات متابعة عملية تعتبر

 فعاليتها مدىو ،وتأثيراتها خرجاتهامو ،هاوتنفيذ العمومية السياسة وضع على المترتبة ،وااليجابية السلبية النتائج

 بها مرت التي المراحل جميع العملية هذه ترافق نأو العشوائية، عن بعيدا   لها، المحددة األهداف تحقيق في وكفاءتها

 الجيد اسالقي لضمان العلمي، األسلوب هاومن لذلك المناسبة األساليب مختلف على عتماداال ويتم ،العمومية السياسة

 العمومية. والبرامج السياسات ونتائج ألثار والدقيق

 التالي: الشكل حسب المراحل هذه تلخيص ويمكن
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 لبرامج العمومية او لسياساتلتقييم الحول عامة  مفاهيمالثاني:  المحور

  تمهيد:

 السياسات يللتحل اجتهاد شكل في ظهر حيث الماضي، القرن ثالثينيات لىإ العمومية والبرامج السياسات تقييم يرجع

 الحرب بعد ولكن المشاريع، دراسة في الحكومي التدخل خالل من مريكيةاأل المتحدة الواليات باشرته الذي العمومية،

 المجتمع، يف الموسع التدخل على المرتكزة اإليديولوجية على قائم أحدهما اتجاهين، التقييم مفهوم خذأ الثانية العالمية

 اإليديولوجية بادئبم فيتعلق الثاني هاالتجا ماأ بعد، فيما االشتراكية الدول وتبنته آنذاك، السوفياتي االتحاد قرهأ والذي

 اقتصاره و ، ةالدول تدخل دور بتقليص االتجاه هذا يتعلق حيث الغربية، أوروبا ودول أمريكا تبنته الذي ، الليبيرالية

 دولة،لل العامة لنفقاتا تقليص لىإ االتجاه هذا في التقييم  يهدف وبالتالي واالقتصادية، االجتماعية الحياة تنظيم على فقط

 فيما طبيقهت ليتم والتكلفة، العائد بين للموازنات برنامجا آنذاك مريكيةاأل الدفاع وزارة استعملت فقد االطار هذا وفي

 يركز صبحأو أوروبا، لىإ وامتد التقييم مفهوم تطور الستينيات فترة حلول ومع لها، التابعة الوزارات مختلف على بعد

 صنع في البرلمان شراكإ وعلى والنوعية، الكمية نتائجها تشخيص خالل من راستهاود العمومية السياسات تحليل على

 التسيير متابعة في ،بالميزانية المكلفة العمومية والهيئات اإلدارة دور تفعيل إلى باإلضافة وتقييمها، العمومية السياسة

  العمومية. والسياسات للبرامج المالية االعتمادات يخص فيما العمومي

 سياساتال وضع يكفي ال ذإ العمومية، والسياسات لبرامجل التقييم ودور أهمية عن الحديث تزايد الراهن الوقت فيو

 التقييم عمليةف ،لها التقييم بمرحلة الوقوف دون من بل ومتابعتها مراقبتها دون تنفيذها، على والعمل العمومية، البرامجو

 وصياغتها وكفاءتها هامالئم مدى حيث من العمومية، السياساتو البرامج عدادإ مراحل مختلف تحليل لىإ تهدف

 جميع يف التنمية وتحقيق داءهاأ مستوى تحسين في الزيادة بغية ،المعنية األطراف جميع لدى وقبولها وفعاليتها

  البلد. في المتواجدة والقطاعات مستوياتال

 واتجاهاته:التقييم  أوال: مفهوم

 في تقييموال نظرهم، ووجهات أراءهم في والعلماء المفكرين باختالف لتقييم،ل مفاهيمالو تعاريفال تتعددو اختلفت

 مونهومض ونطاقه ،التقييم محل برنامجال وأ السياسة بمفهوم تتعلق تتساؤال من جملة على إجابة الإ هو ما النهاية

  ومسالكه. مفهومه أي واجراءاته،

 مفهوم التقييم: -0

 للسياسات ييمالتق مصطلح يخص فيما ماأ خر،آ شيء مع بالمقارنة معين الشيء قيمة قديرت وأ وزن التقييم بكلمة يقصد

 مفهوم إيجاد في النظر وجهات تنوعتو تعددت حيث ،األخرى االقتصادية المصطلحات أنش نهأفش العمومية والبرامج

 تدخل نع لناتجةا واالجتماعية يةاالقتصاد ثارلآل انعكاسا   يمثل التقييم نأ يعتبر من المفكرين من فهناك ،له موحد

 جلأ من ،المجال هذا في المختصين من فريق لىإ تسند وظيفة التقييم نأ أخرى جهات ترى بينما ،العمومية الهيئات
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 سياسةال فشل ولح ختامي بيانب خروجلل ،العمومية سياسةلل المختلفة مراحلال في والضعف القوة نقاط وتشخيص تحليل

 أهمها: من نذكر التعاريف من متنوعة مجموعة توجد عامة وبصفة ،عليها التحفظ وأ نجاحها وأ

 عملية " هو: التقييم :(العامة السياسة وتحليل وتقييم وتنفيذ رسم) كتابه في القريوتي القاسم محمد عند التقييم فيعرت-

 عنها رتبةالمت ثارواآل ،العامة لسياسةا برامج مختلف تقيمو متابعة جلأ من ،العلمية المنهجية لىإ فيها يستند ،منظمة

 والغايات افاألهد وتجسيد والفعالية الكفاءة درجة قياس لىإ باإلضافة ،سلبية وأ إيجابية كانت سواء ،التنفيذ ثناءأ

   العامة". السياسة تلك وراء من المنشودة

 التقييم يشكل" (:والتحليل البيئة في كلي منظور -العامة السياسة) كتابه في لفهداويا خليفة فهمي عند التقييم تعريف-

 الحقيقية يةالعلم المعرفة لىإ وتدع عملية ألنها ،العمومية السياسات وتنفيذ صنع لعمليات زمةومالا  مصاحبة مهمة عملية

 ومدى ،هامخرجات أثر وعن تنفيذها وعن العامة السياسة عن المترتبة ،وااليجابية السلبية باالنعكاسات والموضوعية

  لها". المرسومة األهداف تحقيق في كفاءتها وأ فعاليتها

 السياسة نتائج مقارنة هو ": Fontane cquesJa فونتان جاسك حسب العمومية والبرامج السياسات تقييم تعريف-

 وهو ، يامبدئ المحددة باألهداف  مالية وأ إدارية وأ قانونية الوسائل هذه كانت سواء ،تستخدمها التي بالوسائل العمومية

 وليس ،سساتالمؤ هذه فعالية حول تركمش حكم صدارإ لىإ يتوصل التقييم نأل ، التفتيشي والعمل الرقابة عن يختلف

 .والتقنية" اإلدارية المعايير ترامحا حول تحقيق جراءإ فقط

  مالزم. تقييمو ،بعدي تقييم ،قبلي تقييم التقييم، من أنواع ثالث بين المجال هذا في "فونتان جاسك" ويفرق

 كان بما يقه)الدليل(تحق تم ما مقارنة في التقييم يتمثل "برينوكارلن: حسب العمومية والسياسات البرامج تقييم تعريف-

 ."المقارنة تلك نتائج حول أحكام صدارإ يتم عليه وبناء تحقيقه)المعيار(، يجب كان ما وأ مستهدفا

 لكبيسيا عامر ترجمة- العامة السياسة صنع :كتابه في "اندرسون جيمس" حسب العمومية السياسات تقييم تعريف-

 ثالث تسبهاتك التي األهمية ،تحديد تثمين بتقدير، عام بوجه ويهتم السياسة عمليات من األخيرة المرحلة هو التقييم"

 على مالقائ السلوك بمعنى تطبيقها في المتخذة اإلجراءات والثانية مضمونها، أولها العمومية، السياسة في جوانب

 يكون قد ،العلمية يةالناح من التقييم أن ذلك بعد ليوضح تطبيقها، عن المترتبة باألثار يتعلق الثالث الجانب ماأ، تنفيذها

 مشكلةبال تبدأ التي الدورة إعادة لىإ يؤدي نأ يمكن نهأ حيث ، العمومية السياسة رسم مراحل لمختلف ومالزما مرافقا

 اإللغاء مأ عديلالت مأ لالستمرارية قابلة ،التقييم محل السياسة كانت ذاإ ما لتقرير المفاضلة ثم لبدائلا عن البحث ثم،

 ."النهائي

 أن حيث ة(العام والمشاريع البرامج )تقييم كتابهما في ،"وآرزوقي عباس "بحس العمومية السياسات تقييم تعريف-

 على قدرتها مدىو للتنفيذ، العامة البرامج صالحية بقياس المتعلقة ،نيةاإلنسا واألنشطة الفعاليات مجموعة هو:" التقييم

 هال المخططة هدافواأل المتحققة النتائج بين االبتعادات أو نحرافاتاال ومعرفة جهة، من لها المحددة األهداف تحقيق

  ."أخرى جهة من ذلك وغير تأجيل، وأ لغاءإ وأ تبديل أو تعديل من الالزمة اإلجراءات تخاذاو

 للتقييم: التالي التعريف استنتاج يمكن الذكر السالفة التعاريف خالل من
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 فشل وأ ،نجاح مدى على للحكم مقياس بمثابة نهأ أي ،العمومية السياسة عدادإ عملية من األخيرة المرحلة هو التقييم

 خالل منف ،بعده وأ تنفيذها أثناء وأ هاإقرار قبل سواء لها، المرسومة األهداف تحقيق في العمومية البرامجو السياسات

 السياسات ذهه استمرار جدوى معرفة جلأ من وهذا المسطرة، والنتائج فعال المحققة النتائج بين مقارنة جراءإ يتم التقييم

  التنفيذ. عدوب و/أ /وأثناء أو قبل يكون نأ يمكن العمومية والسياسات للبرامج التقييم أن يعني وهذا ،التقييم قيد البرامج وأ

 خصائص التقييم: 2-2

 :يكون أن في والمتمثلة الخصائص من بمجموعة المقبول التقييم يتميز

 البداية. منذ وواضح محدد هدف على التقييم يبنى نأ ينبغي :هادفا  و واضحا   -

   العمومية. للسياسة التنفيذية اإلدارة عن مستقال مالمقي   يكون نأ ينبغي :مستقال   -

 الموضوعية. من درجة قصىأ يلتزم نأو زالتحيا  عن بعيدا   التقييم يكون نأ ينبغي :نزيها  -

 المعنية. األطراف بين الجاد التشاور على مبني :شفافا  

   التقييم. سسأو لقواعد الجيد التطبيق خالل من ويظهر الجودة: عالي

  فعالة. وصياتهوت نتائجه تكون حتى ،والمالئم المناسب الوقت في منه وانتهاء التقييم، وتنفيذ تخطيط ينبغي :مالئما  

 في اعدهاتس التي والبيانات المعلومات على الحصول أجل من اإلدارة ستخدمهت نظام بمثابة التقييم يعتبر :مجربا  

   .ال  مستقب العمومية والبرامج السياسات لوضع هاما   توجيهيا مسارا   توصياته وتشكل المناسبة، القرارات اتخاذ

 الفرق بين التقييم والمتابعة: 2-1

 :التالي الجدول في والمتابعة التقييم بين الفرق ويتلخص

 المتابعة عملية التقييم عملية

 .عملية مرحلية 

 تم تخطيطه وما  بين تحليل معمق وموسع لمقارنة مات

 وقد تشمل فحص المالئمة لالحتياجات. فعال تحقق

 األثر ضمن قياس تقد تو ،تركز أكثر على النتائج

 .واالستمرارية

  لماذا وكيف تم تحقيق النتائج وتساهم في بناء  عنتجيب

 نظريات ونماذج للتغيير.

  وسياسية. استراتيجيةتقدم للمؤسسة خيارات  

 دة للتخطيط والمتابعة المستقبليةتوفر قاعدة معرفية جدي. 

 قد يستعان بمقيم خارجي. 

 

 عملية مستمرة. 

  لسياسة و اأتتعقب وتحلل سير البرنامج

 وتوثق العملية.

  تركز أكثر على األداء ومتابعة مؤشرات

 اإلنجاز.

  تجيب على أي من األنشطة تم تنفيذها واي

 من النتائج يتم تحقيقها.

  تنبه القيادة للمشاكل الموجودة وتقدم خيارات

 نية للحلول.آ

 المرحلية. توفر أساس قوي للتقييمات 

  األساس.مهمة قيادة المؤسسة وأعضاءها في 
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 اتجاهات التقييم: -0

 على لتركيزا يتم ،للتقييم اتجاهين بين ونميز ،التقييم عملية حولها تتمحور التي المسارات وأ المسالك بها ونقصد

  .التقييم عملية في معا أو أحدهما

 مضمون السياسة أو البرنامج العام:: األولاالتجاه  1-2

 أهمها: ومن العمومي البرنامج وأ السياسة ضمونلم المكونة العناصر بمختلف االتجاه هذا يتعلق

 مشكلة البرنامج:

 وجودل فعليةو حقيقة ومبررات معلومات وجود من والتأكد البحث لىإ تسعى أن ،التقييم بعملية المكلفة الجهة على يجب

   .العمومية والبرامج السياسات ورسم صياغة في السبب وهو ودقيق، واضح جماهيري مطلب وأ مشكلة

 و السياسة العمومية:أهدف البرنامج 

 والوضوح. الدقة حيث من مكانتها أي األهداف، تحديد كيفية في البحث المقي م على يتعين االتجاه هذا وفي

 البرنامج او السياسة العمومية: مصادر تمويل

 وأ السياسات هذه اتجاه كفايتهو تهمالئم مدى و ،المستخدم التمويل نوع عن التساؤل التقييم بعملية القائمين على ينبغي

 لىع المفروضة العامة الضرائب من هامصدر كان هلف المستخدمة، التمويل نواعأ في البحث أي العمومية، البرامج

 ،اطعةالمق وأ بالوالية الخاصة المحلية اإليرادات من ناتج وأ للبلد، العامة والثروات اإليرادات حصيلة من وأ فراد،األ

 درمص مالئمة مدى عن كذلك التساؤل يجب نماإو التمويل مصدر على التعرف يكفي فال سبق ما لىإ باإلضافة

 كفايته مدى نع مالمقي   كذلك ويتساءل ، محليا التمويل نوع يكون نأ يتعين نهإف مثال محليا البرنامج كان ذاإف ،التمويل

 فيه. التصرف وطريقة

  المقترحة: الحلول البديلة ومعايير المفاضلة بين الحلول

قي  لل يحق المجال هذا وفي  تلبية وأ المشكلة لحل وضعت التي األخرى العمومية والسياسات البرامج عن يتساءل أن مم 

 األفضل. البديل اختيار في عليها رتكزأ التي المعايير عن كذلك ويتساءل الجمهوري، المطلب

 النتائج المتوقعة: 

قي   يجعل االتجاه هذا في حثالب  الكيفية وعن العمومية، السياسات وأ البرامج تنفيذ من المتوقعة النتائج عن يتساءل مالم 

  وضعها. في استخدمت التي والمعايير

 لصعوبات والعقبات المتوقعة:ا

قي  ال نأ أي ،العمومية السياسة وأ البرنامج تنفيذ خالل نصادفها أن الممكن والحواجز ات  ق  و  ع  الم   تلك بها ونقصد  يبحث مم 

 التنفيذ مليةع ترافق التي الصعوبات وكذلك السياسات، هذه على المصادقة الجهات وقعهاتت التي العقبات مختلف في

   وغيرها. البيئية الفنية ،البشرية ،المالية كالصعوبات للبرامج،
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 إجراءات صياغة البرامج والسياسات العمومية وتنفيذها:: االتجاه الثاني 1-1

 ،تنفيذها اتوعملي العمومية والسياسات البرامج بصياغة المتعلقة اإلجراءات مختلف في البحث في هاالتجا هذا يتمحور

 التالية: النقاط في عامة بصفة االتجاه هذا ويتلخص

 مشاركة المواطنين:

 السياسة وأ البرنامج مشكلة تحديد في المصلحة أصحاب المواطنين مشاركة مدى حول اهتمامه االتجاه هذا يركز

 العمومية.

 الوسائل المتاحة:

قي   يتساءل اإلطار هذا في  هاتووج آراءهم عن للتعبير الضغط، وجماعات للمواطنين أتيحت التي الوسائل عن مالم 

 نظرهم.

 الثالث:دور السلطات 

قي   يسعى  التشريعية ،ثالثال السلطات تؤديها نأ يمكن التي دواراأل في البحث لىإ ليهإ الموكلة الوظيفة على بناء   مالم 

   العمومي. والبرنامج السياسة وتنفيذ صياغة عملية في والتنفيذية، والقضائية

 و البرنامج العمومي:أرزنامة تنفيذ السياسة 

قي   يهدف  العمومي نامجالبر وأ السياسة تنفيذ في للبدء ،زمنية رزنامة وضع تم خاللها من التي الكيفية معرفة لىإ مالم 

   الرزنامة. هذه ودقة وضوح مدى عن بعد فيما ليتساءل ،منه واالنتهاء

 و البرنامج العمومي:أالميزانية المخصصة لتنفيذ السياسة 

قي   دور ويظهر  عن ستفسري حيث ،العمومية السياسة وأ البرنامج لتنفيذ المخصصة الميزانية في البحث خالل من مالم 

  تقتير. وأ سرافإ دون دقيق بشكل حددت وهل ،للتنفيذ رصدها تم التي األموال مقدار

 و السياسة العمومية:أاالفراد المشاركون في تنفيذ البرنامج 

  .العمومي امجالبرن وأ السياسة تنفيذ في المشاركين فراداأل وفعالية كفاءة معرفة ،ميالتقي   عمليةب المكلفون يحاول

 الوسائل الرقابية:

 نفيذت عند فيها الوقوع الممكن األخطاء لمواجهة تخذت،ا التي الرقابية والوسائل اإلجراءات تلك االتجاه هذا يوضحو

 اضحو بشكل وصالحياتها مهامها تحديد وكيفية ،الرقابة عن المسؤولة الجهات كذلكو ،العمومية والسياسات البرامج

 ودقيق.

 كللست األخيرة ذهه نتائج نإف التقييم، عملية جراءإ عند الذكر السالفة بالبنود التقييد تم متى هنأ لىإ نشير عامة بصفة

 .بعيد حد لىإ بالنجاح
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 :غراضهالتقييم وأ دافهأ: ثانيا   

 يلةوس كونها من أهميتها زتبر ذإ العمومية، السياسة صناعة مراحل من ومهمة أساسية مرحلة التقييم عملية تعتبر

 رسمت تيال لألهداف تحقيقها ومدى ،الواقع أرض على العمومية السياسات تنفيذ ونتائج ثارآ لقياس ،علمي وأسلوب

 بدقة. التقييم من الهدف بتحديد مرهون النتائج أفضل تحقيق أن ذلك الدقة، من قدر بأكبر ألجلها

 :التقييم دافأه -0

 أهمها: ومن للتقييم هدافأ عدة توجد

 برامج والسياسات العمومية قيد التقييم.لسيير بها األموال العامة المخصصة لت   التعرف على الطريقة التي 

  في إطار تنفيذ البرامج والسياسات العمومية ،نها تقوم بعملها المنوط لهاأتشخيص األجهزة التنفيذية للتأكد من 

 بشكل المناسب وكل حسب الدور المسند اليه.

 جراء إء المقارنة بين ما تم تخطيطه وما تم تنفيذه، والعمل على ثناأ تحديد االنحرافات الممكن اكتشافها

 زمة.الالتصحيحات ال

 و السياسات العمومية.أها عملية تنفيذ البرامج ثإظهار النتائج غير مقصودة التي تحد 

  و المصلحة أو السياسة العمومية، في معالجة المشكلة أو الفشل التي حققها البرنامج أمعرفة نسبة النجاح

 لعمومية المطروحة.ا

 و السياسة العموميةأبرنامج لو االجتماعية لأسواء المادية  ،التعرف على التكلفة المباشرة وغير المباشرة، 

 معايير المستخدمة في قياسها.الو

  و البرنامج العمومي.     أالتعرف على مستوى الكفاءة والفعالية لألجهزة محل تنفيذ السياسة 

 :التقييم أغراض -0

 يماف حصرها ويمكن العمومية، والبرامج سياساتلل التقييم عملية إجراء وراء والمكاسب المبررات من العديد توجد

 يلي:

    صناعها: لغرض خدمةعمومية ال والسياسات تقييم البرامج 1-2

 ،نفيذهات في الشروع قبل تقييمها من البد ولذلك ،الحكومة طرف من صياغتها يتم العمومية فالسياسة معروف هو اكم

 بـ: األداء( )قبل العليا المستويات في العمومية السياسات صانعي يمد التقييم من الغرض نأ حيث

 حجمها من حيث ، ةمعين و سياسة عموميةأ المشكالت التي يراد حلها عن طريق برنامجو القضايا معلومات عن

 .لتغيير الحاصل فيهاتكرارها واوخطورتها و

 السابقة التي نفذت لحل نفس المشكالت والسياسات العمومية معلومات حول نتائج البرامج. 

 المنافسة المطروحة لحل نفس المشكالت والسياسات العمومية معلومات حول البرامج. 

  األفضل. و السياسة العموميةأ البرنامج ختيارامعلومات تساعد في  
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 :لغرض خدمة التنفيذين عموميةالوالسياسات تقييم البرامج  1-1

 معرفة في ساعدهمت العمومية، والبرامج للسياسات التنفيذي المستوى في القرارات صانعي لصالح معلومات التقييم يقدم

 :نذكر التقييم يوفرها التي علوماتالم همأ ومن والسياسات، البرامج هذه تنفيذ في والفعالية الكفاءة

  ،الفساد  أو معرفة االخطاءو تكلفة، شعور المستفيدين بالنتائجالو االمكانية من حيثمعلومات عن تنفيذ البرنامج

 .في التنفيذ

  توزيع و طرة والتحكم في مصروفات البرنامج، مؤهالت القائمينالسيمن حيث دارة البرنامج إمعلومات عن

  .الموارد على عناصر البرنامج

 معلومات حول التغييرات في طبيعة المشكلة.  

   :لغرض تحقيق المسؤولية العمومية والسياسات امجتقييم البر 1-3

  :عن معلومات حتاجت ،األداء( )بعد موميةالع البرامج وأ اتالسياس صنع عملية على المسؤولية تحقيق

 .نتائج البرنامج -

 .التغيرات التي أحدثها البرنامج في طبيعة المشكلة -

 .آثار البرنامج المتوقعة وغيرها، االيجابية والسلبية -

 حقق ؤولمس كل وهل ،العمومي للبرنامج النهائية النتيجة معرفة غرضها المستوى هذا في ميةيالتقي العمليةف وعليه

  منه. المطلوب

 :التقييم كأداة إدارية 1-4

 التالية: األغراض تحقيق في يساهم أن إدارية كأداة للتقييم يمكن

 .مراجعة التقدم في الخدمات الحكومية -

 .توزيع المواردتخصيص و -

 .الحكم على البرامج -

 .وضع المقاييس -

 .الحوافز قتراحا -

  .المنفذين ألداءالتوجيه المتابعة و -

  .تطوير المعايير -

 .التطويرعادة النظر في طرق التنفيذ وإ -

 .بين المواطنين والمنفذين والحكوميين تصاالتاالتحسين  -
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 :ثالثا: أنواع التقييم

 التالية: المعايير بحس التقييم نصنف عامة وبصفة ليه،إ منها ينظر التي الزاوية باختالف واختلفت التقييم أنواع تعددت

 المعيار الزمني:حسب  -0

 على باستمرار ومتكررة، عادية بصفة يطبق األول فالنوع ،واستثنائي دوري تقييم لىإ المعيار هذا حسب التقييم يقسم

 ةالمتابع هو التقييم من النوع هذا استعمال من لغايةوا سداسية، وأ سنة تكون ما غالبا محددة، زمنية فترات طول

 تحول نأ شأنها من التي العقبات على والتعرف الوقوف أجل من العمومية، السياسة تنفيذ مراحل لفلمخت المستمرة

 طبقي لذيا االستثنائي التقييم فهو الثاني النوع ماأ العمومية، والبرامج السياسات هذه من المرجو الهدف تحقيق دون

 تعمد لةوسي نهأ إذ والتكرارية، باالستمرارية يتصف ال كونه من األول عن ويتميز فجائية،الو عاجلةال حاالتال في

 جاك سميق المجال هذا وفي العمومية، البرامج وأ السياسة تنفيذ تعيق فجائية، مجتمعية أزمات لمواجهة الحكومة إليها

 وهي: أنواع ثالثة إلى وميةالعم والسياسات للبرامج التقييم فونتانال

   :التقييم القبلي 2-2

 الممكن والنتائج ثارباآل التنبؤ من تمكن ،استشرافية مستقبلية دراسة إجراء على تعمل التقييم بعملية المكلفة الجهة أن أي

 جميع تبارعاال بعين خذاأل مينالمقي   على يتعين الحالة هذه وفي العمومية، والسياسات البرامج تنفيذ أثناء تحدث أن

  .حدوثها المتوقع االختالالت تصحيح أجل من ،المتوفرة مكانياتإو والزمنية البيئية المعلومات

 :بعديالتقييم ال 2-1

 بعملية لمكلفا يقوم الحالة هذه وفي العمومية، السياسة وأ البرنامج تنفيذ من االنتهاء بعد التقييم من النوع هذا يستخدم

 ورغم لعمومية،ا والبرامج السياسات هذه تنفيذ عن الناجمة ،والسلبية اإليجابية والنتائج ثاراآل مختلف بدراسة التقييم

 جانبا تعتبر تيال الضعف ونقاط ،مستقبال منه يستفاد مكسبا تمثل يالت القوة نقاط يشخص كونه من التقييم هذا مزايا

 أثناء وباتوالصع األخطاء تحدث قدف ،متأخرا   تييأ هنأ عليه يعاب أنه إال مستقبال، تجنبه على تعمل للحكومة سلبيا

 مومية.الع البرامج وأ السياسات تنفيذ لمراحل مالزم تقييم يوجد ال طالما وتداركها اكتشافها يمكن وال ،التنفيذ

 :التقييم المالزم 2-3

 خالل من يتحقق أن يجب بل يمكن لسياساتل التقييم بأن" قوله خالل من رسونندأ جيمس ليهإ أشار الذي التقييم هو

 ختلفي المالزم التقييم نأ أي ،أخيرة" كمرحلة وأ الحق كنشاط وليس والتطبيق، والصياغة والصنع الرسم عمليات

 يكون نماإو رنامج،الب تنفيذ من االنتهاء بعد وال فقط، البرنامج تنفيذ أبد قبل يطبق فال الذكر، السالفين النوعين عن

  العمومية. السياسة وأ البرنامج تنفيذ لمراحل ومالزما مرافقا

 : الجهة المسؤولة عن التقييمحسب  -0

 وهما: صنفين لىإ التقييم تقسيم يتم المعيار، هذا حسب
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 :التقييم الداخلي 1-2

 هذه قييمبت موميةالع والسياسات للبرامج المنفذة للجهات تابعون موظفون يقوم عندما التقييم، من النوع هذا يحدث

 )قرار معينة ةسياس بتقييم مستشاريه أو أعوانه أحد يكلف أن ما، لوزير يمكن المثال سبيل فعلى ،البرامج أو سياساتال

 المراجعة ستدامةا يضمن بذلك فهو ،المنفذة المؤسسة وبكفاءة التنظيمية بالثقافة يرتبط فالتقييم وعليه قانون(، وأ

 األداء. في فعاليتها على الحفاظ في المنفذة ؤسسةالم يساعد مما والتقييم،

 الشخص افتقار إلى راجع وذلك التحيز ،أهمها ومن العيوب من مجموعة على ينطوي نهأ إال ،التقييم هذا مزايا رغمو

 يكلف قد رىأخ جهة ومن المهام، هذه مثل للتقليد ةالصحيح اتوالتدريب المهارات إلى التقييم، بعملية المكلف الفريق وأ

 أعضاء على زيرتك الهيئة هذه اختيار ولكن ما، لسياسة التقييم عملية لتولي داخلية هيئة التنفيذية جهةال عن المسؤول

 يؤثر مما ،سمعتها على حفاضا المنفذة، لجهةل اإليجابية الجوانبو القوة نقاط إظهار االحيان من كثير في غايتهم تكون

      .الداخلي ييمالتق مصداقية على

 :التقييم الخارجي 1-1

 هذه تقييمب  العمومي البرنامج وأ للسياسة ةذالمنف الجهة خارج من آخرون يقوم عندما خارجي تقييم إلى التقييم يصنف

 العمومية) اليالع التعليم لسياسة تقيمي بإجراء المثال سبيل على التشريعي المجلس قام ما فإذا البرامج، وأ سياسات

 سياساتلل لخارجيا فالتقييم وعليه الخارجي، التقييم ضمن يندرج الحالة هذه في التقييم فإن ،ما بلد في الحال( ةبطبيع

 إلى العمومية ةاإلدار مؤسسات تلجأ األحيان من كثير ففي والمصداقية، التنظيمي بالتغيير يرتبط العمومية، والبرامج

 من وهذا العمومية، والبرامج السياسات لتقييم المؤسسة خارج أخرى أبحاث مراكز أو ،أخرى مؤسسات مع التعاقد

 ينتمي طرف ألي التحيز من خالية حيادية توصيات على الحصول وكذلك والموضوعية، المصداقية ضمان أجل

 نتك لم يدةجد وأفكار مقترحات على الحصول أخرى جهة ومن ،ما قسم رئيس وأ ما كمدير ،التقييم محل للمؤسسة

 والدقة العمق يمالتقي هذا يضمن كما التقييم، قيد سياساتها تكون  التي المؤسسة داخل منتشرة أو سابقا، ومتداولة معروفة

 التحليل. في

 جل نأ ذإ ،والالمباالة االنفصالية أهمها ومن والنقائص العيوب بعض من يخلو ال نهأ إال الخارجي التقييم مزايا ورغم

 مما ،التقييم قيد بالمؤسسة يحيط بما محدود(، )إطالع الكاملة الدراية لديها تتوفر ال الخارجي بالتقييم لفةالمك جهاتال

 مسؤولياته أن عورش أحيانا ينتابه الخارجي التقييم بعملية القائم أن لىإ باإلضافة النتائج، وتقدير قياس سوء لىإ يؤدي

 لن نهأ يعتقد وأنه خصوصا لديه، الالمباالة من نوعا يخلق ما وهذا ئي،النها للتقرير وتقديمه ،عقده بانتهاء مرهونة

 التقييم. محل المؤسسة خارج من ألنه ،الزمن مرور بعد حراجاإل يصبه
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 :معيار الطريقة ومصادر المعلوماتحسب  -3

 التالية: األنواع نصنف المعيار هذا حسب

 التقييم من خالل االستطالع: 3-2

 بينو العمومية السياسات من المستهدفين بين التفريق وجوب مع اآلراء، صبر على االعتماد يتم الحالة هذه وفي

 على لتعرفل وغيرها، كاالستمارات معينة وسائل باستخدام الفريقين واستجواب مساءلة يتم حيث منها، المستفيدين

  مستهدفة. غير الفئات بعض منها تفادتاس التي والمنافع، المصالح تحقيق دون حالت التي العوامل

 التقييم من خالل المقاييس والمؤشرات: 3-1

 ذجية)المعيارية(،النمو أو مباشرة غير أو المباشرة المقاييس بعض باستخدام بالتقييم المكلفة الجهة تقوم النوع لهذا وفقا

 )المرسوم(، المخطط األداء مع تطابقها ومدى ،التقييم محل العمومية والبرامج السياسات تنفيذ من الناتج األداء قياس في

 وغيرها. المهمات بعضل اإلنجازات أو المخالفات رصد في العمومية اإلدارات أداء تقييم مثل

 التقييم المبني على البحوث والدراسات: 3-3

 وأ البرنامج جعةمرا في والمتمثلة أغراض ثالثة تحقيق لىإ يسعى التقييم فريق كان إذا التقييم، من النوع هذا يستعمل

 تحقيق في مالتقيي هذا يستخدم نأ يمكن كما بالعائد، مقارنة الكلفة تحليلو ثاره،آ وتثمين دراسة العمومية، السياسات

 هميتهأ حيث من كبير مستوى على التقييم محل البرنامج أو العمومية السياسة تكان إذا السابقة، األغراض جميع

    .والدولي الوطني المستوى لىإ وامتدادها ثارهآ ثقل حيث منو وحجمه،

 التقييم: صفة معيارحسب  -2

 ومدى لتقييما بعملية المكلفة والجهة توثيقها، ومدى المعلومات صدق على بناء التقييم تصنيف يتم المعيار هذا وحسب

 الرسمية. الجهات طرف من اعتمادهاو قبولها ومدى التقييم، لقواعد تطبيقها

 التقييم الرسمي: 4-2

 ينب المقارنة يتم حيث واالستقصاء، كالمراجعة علمية ساليبأو ،ودقيقة واضحة معلومات على مبنية عملية وهو

 يفصل بأنه ميزيت الرسمي والتقييم المجال، في والمختصين المستشارين على باالعتماد المسطرة، هدافواأل النتائج

 امجالبر أهداف حول تتمحور موضوعية، أهدافه تبقى ولهذا به، يقوم الذي التقييمي والعمل مالمقي   الشخص بين

  العمومية. والسياسات

 التقييم غير الرسمي: 4-1

 رأيب مرتبطا يظل التقييم فهذا وبالتالي وصدقها، دقتها مراعاة دون المعلومات لجمع وسيلة أي يستعمل النوع هذا

 من يالضئ ا  درق   يقدم التقييم فهذا وعليه األمور، على الشخصي وحكمه واإلبداعية، يةالعقل وإمكاناته القرار صانع

 غير قييمالت نتائج يجعل مما مصداقيتها على يؤثر ما وهذا ،علمية وغير منتظمة غير بأنها تتميز نهاأ كما المعلومات،

    مؤكدة. غير الرسمي
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 األسس النظرية والعملية: معيارحسب  -9

 إلى: لنوعا هذا وينقسم

 التقييم الذي يركز على أهداف السياسة أو البرنامج العمومي: 5-2

 الحكومة نجاح مدى في البحث ثم تقيمها، المراد العمومية والبرامج للسياسات األهداف تحديد يتم فإنه النوع هذا حسب

 وماتالمعل تجميع ذلك بعد ليتم هدف، لكل األهمية حسب تنازليا األهداف ترتيب خالل من األهداف، هذه تحقيق في

 ميعج حصلتت وبذلك حد، على هدف كل أي أهدافها، تحقيق في الحكومة نجاح مدى تقييم يتسنى حتى هدف، لكل

 التقييم. من متساوية حصة على األهداف

 العمومية: و البرامجأ اتالتقييم الذي يركز على الجوانب اإلدارية للسياس 5-1

 من كافي قدر يرتوف على ،العمومي البرنامج وأ السياسة قدرة مدى باختبار التقييم بعملية المكلف يقوم التقييم هذا وفق

 قالنيةع بصورة بالتصرف القرار لمتخذ تسمح المعلومات وهذه تحقيقها، المراد المنفعة وأ المشكلة حول المعلومات

 لعناصرا التقييم هذا ويتضمن وتصورات، اتتخمين وليس واقعية حقائق من انطالقا ،وصائبة سليمة قرارات التخاذ

 التالية:

   م المحتوى: تقي 

 ياساتلسل مصادرالو معلوماتال في كذلك والبحث ،الحالية السياسة احتياجات على التعرف خالل من ذلك ويتحقق

 الحالية. بالسياسة العالقة ذات األخرى

 :تقييم المدخالت 

 بنجاح. السياسة لتنفيذ للحكومة المتاحة واالمكانيات المصادر ودراسة تحديد على مالمقي   يعمل 

 :تقييم عملية تنفيذ السياسة 

 نهاأش من لتيا العقبات تحديد لىإ باإلضافة العمومية، البرامج وأ السياسات لتنفيذ الموجهة الخطة جودة مدى تقييم يتم 

 سالسة.و دقةب الحكومة سياسة تنفيذ في كحاجز الوقوف

  :تقييم مخرجات السياسة 

 ،لمستقبلا في تفييدهم ناجحة تجارب بناء من التمكنو ،قراراتهم من االستفادة من القرار صانعي التقييم هذا يساعد

 واإلجراءات ققةالمح األهداف تحديد على التقييم عمليةب المكلف يعمل الحالة هذه وفي السابقة، األخطاء في للوقوع تفاديا

 .المستقبل في القرار صانع منها يديستف حتى ،وتقيمها والنشاطات
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 :رابعا: التجارب الدولية للتقييم   

 في خدمةالمست طرقالو جراءاتاال الختالف راجع وذلك أخرى، لىإ دولة من للتقييم الدولية التجارب تباينتو تتعدد

 البرامجو تالسياسا وطبيعة نوع في ختالفواال المتوفرة، واالمكانيات الظروف في االختالف بسبب ،التقييم عملية

 لعموميةا والسياسات البرامج من مجموعة االستقالل منذ تبنت النامية البلدان من كغيرها والجزائر المنتهجة، العمومية

 ومن ،السياسات هذه ومتابعة لتقييم األجهزة من مجموعة وضع على سهرت كما ،الوطني االقتصادب للنهوض التنموية

 الثالث. المحور في اليهما نتطرق سوف الذين للمالية، العامة والمفتشية المحاسبة مجلس أهمها

 في مثلةوالمت العمومية، والسياسات البرامج لتقييم الدولية التجارب بعض عرض العنصر هذا في ناولسنت وعليه

     والفرنسية. البريطانية والتجربة مريكيةاأل المتحدة الواليات تجربة

 مريكية:التجربة األ -0

 مريكيةألا المتحدة الواليات أنشئت حيث الحكومي، لألداء التدقيق عملية ظهرت الماضي القرن من الستينيات أواخر مع

 ياتللوال الفيدرالية الحكومة في الرئيسي المراجعة أساس وهو ،ةاألمريكي الحكومة لمساءلة ا  مكتب المجال هذا في

 مريكية،األ المتحدة الواليات حكومات معظم لتشمل ،الحكومي لألداء التدقيق عملية توسعت ينالح ذلك ومنذ المتحدة،

 على تحتوي وغيرها، وكاليفورنيا واشنطن مثل البلديات من كثيرا نأ نجد طاراال هذا وفي المحلية، حكوماتها وكذا

 وتطوير للحكومة المساءلة ضمان هو المكتب هذا من الهدف أن على االداري، هيكلها داخل المدينة راجعلم   مكاتب

 أعضاء لىإ مباشرة تقاريره بتقديم المدينة راجعم   مويق كما الحكومة، لعمليات والكفاءة الفعالية وتحقيق االقتصاد،

 حكوماتال رابطة وتمثل تقاريره، إعداد في المكتب هذا استقاللية يضمن مما المدينة، إلدارة وليس المنتخب المجلس

 تتأسس وقد وكندا، المتحدة الواليات في المحلية الحكومة أداء مراجعة لمنظمات المركزية المهنية المنظمة لية،المح

 في منظمة 311 من أكثر لىإ وصل حتى ،الحين ذلك منذ يتزايد أعضائها عدد وأخذ ،0616 عام في الرابطة هذه

ا أعضاؤها ويعكس ،ضوع 0111 عن األفراد أعضائها عدد يزيد حين في ، الراهن الوقت  منظمات في هائال   تنوع 

 ىإل وصوال   فقط واحد شخص بها يعمل التي المراجعة مراكز بين ما تتراوح والتي المحلية، الحكومة أداء مراجعة

ا. 59 عن فيها العاملين عدد يزيد التي المراكز  فرد 

 :التالية الصالحيات المكتب هذا يتولى عامة وبصفة

 لمدن األخرى التي تنفذ برامج مماثلةتحديد المعايير ل. 

 عقد المقارنات بين أفضل الممارسات أو الهيئات أو اإلرشادات. 

 تقييم مقاييس األداء للوحدات الموجودة داخل الهيئات. 

 التحقق من موثوقية نظم تكنولوجيا المعلومات في البلديات. 

 .تقييم األثر االقتصادي للبرامج أو الفعاليات، وغير ذلك 
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 تفويضه تمي أو ،للكونغرس تابعة لجان  من طلب على بناء يتم الحكومة ساءلةم مكتب عمل فإن سبق، ما الى إلضافةبا

 لكونجرسا مراقبة  تدعيم في المكتب دور يتمثلو ،العام المراقب سلطة تحت البحوث وتجري ،العامة القوانين بموجب

 :خالل من

  كانت األموال االتحادية تنفق بكفاءة وفعاليةعمليات مراجعة الحسابات لتحديد ما إذا. 

 التحقيق في االدعاءات المتعلقة باألنشطة غير القانونية وغير المشروعة. 

 التحقق من قدرة البرامج والسياسات الحكومية على تحقيق أهدافها. 

 إجراء تحليل للسياسات وتحديد الخيارات المتاحة أمام الكونغرس. 

  القانونيةإصدار القرارات واآلراء. 

 حول الطرق التي تساعد في جعل الحكومة أكثر كفاءة  ،تقديم المشورة للكونجرس ورؤساء الوكاالت التنفيذية

 .وفعالية

 مراجعة معايير إما تستخدم ،األمريكية المتحدة لوالياتل التابعة األداء مراجعة منظمات أن إلى اإلشارة وتجدر

ا المقبولة الحكومية الحسابات  ألمريكيا الحكومة مساءلة مكتب ينشره الذي "األصفر الكتاب" باسم المعروفةو ،عموم 

(GAO)، الكتاب" باسم المعروف الداخليين، الحسابات مراجعي بمعهد الدولية المهنية الممارسات إطار وإما 

 ."األحمر

 التجربة البريطانية: -0

 التقييم عملية تتم يثح العمومية، والسياسات البرامج تقييم في تجربتها حيث من الثانية المرتبة البريطانية المملكة تحتل

 المتحدة لكةالمم في التقييم حقل يركز حيث المالية، وزارة هيئات في ممثلة تكون والتي التنفيذية السلطة طرف من

 الجدل دوري كان حيث ،الثمانينيات سنوات منذ وذلك االجتماعية، العلوم داخل القياس بأدوات االهتمام على البريطانية

 لجديد،ا العمومي التدبير حول واألفكار المقاربات من كبير عدد وجود ظل في خاصة العمومية، النفقات تخفيض حول

 التاليين: الهدفين تحقيق حول تنصب كانت التقييم، عملية عامة وبصفة

  عني ربط المسؤولية بالمحاسبة.تالمساءلة: والتي  -

صد بها استخدام الموارد المالية )صرف األموال( بكفاءة، عند تنفيذ السياسات العمومية، الكفاءة والفعالية: والتي يق -

 مع العمل على تحقيق النتائج )األهداف المسطرة(، بقدر كبير من الفعالية. 

 البرامج حول تحقيق جراءإ لىإ البريطانية الحكومة اضطرت فقد ،0659سنة حلول مع نهأ لىإ اإلشارة وتجدر

 عملية في المستخدمة أساليب مراجعة بغية وذلك ،Leitch لجنة انشاء خالل من السريعة الطرق إلنشاء المخصصة

 على تركيزال ضرورة الى اللجنة هذه توصلت وقد المرور، بحركة وتنبؤ السريعة للطرق المخصصة للبرامج التقييم

 عملية يف االعتبار بعين خذؤت أخرى معايير وضع لىإ باإلضافة النقدي، جانبها من األساسية الطرقات برامج تقييم

 األخرى. والبيئية االجتماعية جوانبلل التقييم
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  التجربة الفرنسية: -3

 انطلقت قدف الثمانينيات(، مع )ظهورها متأخرة جاءت كونها من السابقة، التجارب مع بمقارنة الفرنسية التجربة تميزت

 من ثم ،كاررو ميشيل لحكومة الشهيرة دراتالمبا بتلك وكذلك نية،بالميزا المرتبطة الخيارات عقلنة تجربة فشل من

 تم 0669سنة حلول ومع البرلمانين، لدى حسنا قبوال يلقى لم والذي ،0610 الخيارات لتقييم البرلماني المكتب خالل

 لتقييم خرآ رلمانيب ومكتب التشريع، لتقييم برلماني مكتب وهما ،للتقييم مكتبين لتجسيد قانونين على التصويت

 حيث ،MECوالرقابة للتقييم وطنية جمعية إنشاء ذلك بعد ليتم ، بالنجاح كذلك يحظى لم والذي العمومية، السياسات

 .0111 سنة  حلول مع العمومية السياسات لتقييم لجنة حداثإ تم

 كل تخص التي العمومية للسياسات التقييم ضرورة على ،تشريعاتها في 0666سنة مطلع مع فرنسا كدتأ قدف عليهو

 تقييم،ال عملية إلجراء مندوبية وأ مديرية من مؤسسة تخلو تكاد ال حيث المركزية، غير وأ المركزية سواء ،القطاعات

 نشر على ملتع كما الخارجي، بالتقييم وأ الداخلي مبالتقيي تعلق فيما سواء مين،المقي   مجاالت توسيع إلى باإلضافة

 السياسات ييملتق الفرنسية الجمعية لىإ باإلضافة كالجامعات، العلمي البحث مراكز مختلف مع وميالعم التقييم ثقافة

المتخصصة. اتالدراس مكاتب ومختلف العمومية
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 .الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية للتقييم :المحور الثالث

 تمهيد:

 انشغاالتو متطلبات مع يتوافق بما العمومية، والسياسات البرامج ووضع صياغة على الدول من كغيرها الجزائر تعمل

 برامجوال السياسات هذه إنجاح جلأ ومن أهدافها، تحقيق يضمن الذي بالشكل تنفيذها على تسهر كما المجتمع، فرادأ

 ديمتق مهمتها ،والتعاونية الرقابية والهيئات المؤسسات من ةمجموع على الجزائرية الدولة اعتمدت فقد ،العمومية

 ناهجوالم  القواعد  مختلف تقديم كذلكو العمومية، والبرامج السياسات هذه تنفيذ عملية إلنجاح والدعم اتالمساعد

 اليها، ولالوص المراد المنفعة وتحقيق المطروحة المشاكل حل في فاعليتها مدى قياس خالل من  تقييمها عملية إلنجاح

 نجد: المؤسسات هذه بين ومن

 الجزائري. مجلس المحاسبة -

 في الجزائر. المفتشية العامة للمالية -

 البنك الدولي. -

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية -

 :الجزائري مجلس المحاسبة: أوال

 مختلف يف تتمثل الدستورية، الناحية من هامة بمكانة الجزائر في العمومية والبرامج السياسات تقييم عملية حظيت

 أنشئت وانينوالق التشريعات لهذه وتنفيذا قياسها،و العمومية السياسات مراقبة لىإ تهدف التي والقوانين التشريعات

 دستور بموجب مرة ألول أنشئ الذي المحاسبة مجلس أهمها من كان الرقابية، والهيئات المجالس من مجموعة الجزائر

 والمرافق اإلقليمية، والجماعات الدولة أموال على البعدية للرقابة العليا الهيئة يمثل وهو ،061 ةمادال في 0659

 .العمومية

 :وتنظيم مجلس المحاسبة تعريف -0

 ثحي ،الفرنسي المحاسبة مجلس من قواعده استلهم الجزائري المحاسبة مجلس أن الجزائري القانون خبراء يرى

  .الجزائري عالواق مع ويتالءم يتناسب بما اختصاصاته وتحديد ،وقوانينه قواعده فيتكي على الجزائري المشرع حرص

 تعريف مجلس المحاسبة: 2-2

 تطبيقا وهذا 0611مارس 10 في المؤرخ 19-11رقممربصدوراأل 1106 سنة في الجزائري المحاسبة مجلس أنشئ

 يتمتع ، 0109 مارس19   في المؤرخ الدستوري التعديل من المعدلة المادة وحسب ،0659دستور من 061 للمادة

 وكذلك ية،العموم والمرافق اإلقليمية عاتوالجما الدولة ألموال البعدية بالرقابة ويكلف باالستقاللية المحاسبة مجلس

 األموال سييرت في والشفافية الراشد الحكم تطوير في المحاسبة مجلس ويساهم للدولة، التابعة التجارية األموال رؤوس

د العمومية،  جلسالم ورئيس مةاأل مجلس ورئيس الجمهورية، رئيس لىإ يرفعه سنويا تقريرا المحاسبة مجلس وي ع 
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 حقيقاتهت وجزاء وعمله تنظيمه ويضبط المحاسبة مجلس صالحيات القانون يحدد كما  األول والوزير الوطني الشعبي

 والتفتيش. بالرقابة المكلفة الدولة في األخرى بالهياكل عالقته وكذلك

 تنظيم مجلس المحاسبة: 2-1

 ،يقليمإو وطني اختصاص ذات الغرف من مجموعة تشكلها قضائية، طبيعة ذات هياكل من المحاسبة مجلس يتكون

 على فرهتو جانب لىإ الضبط وكتابة العامة النيابة مهام تتولى عامة نظارة على يحتوي كما المختلفة، وتشكيالتها

 التدعيم. مهام تتولى التي التقنية واالقسام اإلدارية المصالح مختلف

 :غرف مجلس المحاسبة وتشكيالتها المختلفة 

 ،وطني اختصاص ذات غرف ثمانية من األخير هذا يتكون ،المحاسبة لمجلس اخليالد النظام نم 16 المادة حسب

 لماليةل الوطنية كالغرفة ،النشاط حيث من المتقاربة اتالوزار من مجموعة وأ وزارة مراقبة في منها واحدة كل تختص

 تذا جهوية رفغ تسع من أيضا المحاسبة مجلس يتكون كما المالية، وزارة مصالح مراقبة في بفرعيها تختص

 الختصاص،ل التابعة العمومية والهيئات اإلقليمية الجماعات مالية على البعدية الرقابة مهمة لها تسند إقليمي، اختصاص

 ،تلمسان وزو، تيزي عنابة،  قسنطينة، وهران، ر،الجزائ :التالية الواليات عواصم في تقع الغرف  هذه مقراتو

 .بشار ورقلة، بليدة،ال

 صلوالف عليه، المطروحة القضايا مختلف دراسة أجل من جلساته يعقد فانه ،المحاسبة مجلس غرف ىلإ باإلضافة

 وتشكيلة فروعها،و الغرفة وتشكيلة مجتمعة، الغرف كل تشكيلة تشكيالت، ثالث وهي مختلفة، تشكيالت شكل في فيها

 لتقاريرل جنةل المجلس كذلك يضم ،تشكيالتال هذه لىإ باإلضافة والمالية، الميزانية تسيير مجال يف االنضباط غرفة

 المحاسبة. لنشاط السنوي البرنامج على وتصادق تحضر نماإو ،قضائي نشاط أي تمارس ال التي والبرامج

  م:التدعيالنظارة العامة وأجهزة 

 مجتمعة، رفالغ كل تشكيلة لجلسات التحضير مهمة لها تسند الضبط وكتابة ،العامة النيابة مهام العامة النظارة تتولى

 ظائفهم،و ممارسة من المحاسبة مجلس قضاة تمكن التي المناسبة والظروف الوسائل توفير فمهمتها التدعيم أجهزة ماأ

   اإلدارية. والمصالح التقنية قسامواأل العامة األمانة من وتتكون

 المحاسبة: وظائف وصالحيات مجلس-3

 العامة واالموال المادية والوسائل الموارد، الهيئات، شروط في كتدقيق المهام من مجموعة المحاسبة لمجلس تسند

 المعمول وانينوالق التنظيمات مع عملياتها مطابقة من والتأكد تسييرها تقييم على يسهر كما اختصاصه، لنطاق التابعة

 رساتوالمما ،الغش شكالأ مختلف من الوقاية تعزيز ضمان على يعمل حاسبةالم فمجلس سبق ما لىإ باإلضافة بها،

 تخص تقرارا صدارإ في القضائية صالحياته المحاسبة مجلس يمارس كما ،ومكافحتها شرعية غير وأ القانونية غير

 بالنسبة الماليةو الميزانية تسيير مجال في واالنضباط الحسابات وتقديم العمومين، المحاسبين حسابات تصفية حاالت

 قبةبمرا يقوم فهو اإلدارية لصالحياته ممارسته حيث ومن المسيرين، طرف من المرتكبة األخطاء وكذلك لألخطاء،
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 وفق تهصالحيا المحاسبة مجلس يمارس عامة وبصفة فيها، قتصاداالو وفعاليتها كفاءتها خالل من التسيير نوعية

 نذكر: المجلس لرقابة ضعتخ التي مجاالتال همأ ومن ، اختصاصه مجال

مصالح الدولة والجماعات اإلقليمية والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية باختالف أنواعها والتي تسري عليها  -

  قواعد المحاسبة العمومية.

و أوالمؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا  ،المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري -

 و ماليا، وتندرج أموالها ومواردها ورؤوس أموالها ضمن الطابع العمومي.أتجاريا 

و أو الجماعات اإلقليمية، أالدولة  الشركات والمؤسسات والهيئات مهما يكن وضعها القانوني، والتي تكون فيها -

 .ا سلطة في اتخاذ القرارله ن تكونمما يؤهلها أل ،المرافق العمومية األخرى مساهمة في رأسمالها بنسبة كبيرة

 وأالمساهمات العمومية في الشركات والمؤسسات والهيئات، مهما يكن وضعها القانوني وذلك بالنسبة للدولة  -

 س مالها االجتماعي.أمن ر و الهيئات العمومية األخرى، التي تملك جزءا  أو المؤسسات أالجماعات اإلقليمية 

 مين وحماية االجتماعيين.أاالجبارية للتالهيئات التي تقوم بتسيير النظم  -

و أو المرافق العمومية أو الجماعات اإلقليمية أنتائج استعمال المساعدات المالية الممنوحة من طرف الدولة يراقب  -

 كل هيئة أخرى.

جل أمن  تالهيئا يهالإتلجا وكذلك التي ، يئات مهما تكن وضعيتها القانونيةالهالتبرعات العمومية التي تلجا إليها  -

 وذلك بمناسبة حمالت التضامن الوطني.والثقافية،  دعم قضايا اإلنسانية واالجتماعية والعلمية والتربوية

 قواعد سير رقابة مجلس المحاسبة: -0

 واألدوات لالوسائ من مجموعة طريق عن العمومية، والسياسات للبرامج والتقييم المراقبة بعملية المحاسبة مجلس يقوم

 التحري. وسلطة االطالع حق في والمتمثلة الدستور، له ايخوله التي صالحياته مع تتماشى المختلفة

 الوسائل الرقابية: 1-2

 قبل من له المقدمة الوثائق خالل من مهامه يمارس المحاسبة مجلس فان 01-69 رقم: مراأل من 02 المادة حسب

 ،الهيئات لمع بدون فجائية بصفة تمارس أن لها كنيم الرقابة أن حيث ،تهلرقاب الخاضعة والمؤسسات وهيئات المصالح

 وأ ن،المكا عين لىإ مباشرة بالتنقل ماإ الرقابة هذه زاولوت المعنية، المصالح تبليغ بعد تمارس أن لها يمكن كما

 تعمالهاس خالل من تلقائيا يتدخل نأ المحاسبة لمجلس يمكن كما ،ذلك إلى وما الهيئة على مسؤول كل لىإ باالستماع

 الجمهورية رئيس نم طلب بموجب كذلك ويتدخل ،التحقيق بعملية القيام أثناء لحساباتل وتصفية تقييم من لصالحياته،

 األول. الوزير وأ مةاأل مجلس وأ الوطني الشعبي مجلس رئيس وأ

 حق االطالع وسلطة التحري:  1-1

 كل على االطالع يطلب نأ يمكنه ذإ التحري، وسلطة االطالع بحق مهامه مزاولة إطار في المحاسبة مجلس يتمتع

 لرقابته، لخاضعةا والهيئات المصالح تسيير لتقييم والمحاسبية، المالية العمليات رقابة تسهيل نهاأش من التي الوثائق

 لتيا التحريات كل جراءإ له يحق كما لرقابته، الخاضعة والهيئات الجماعات في العون يأر لىإ االستماع سلطة وله



  

 

 
37 

 الحقبة كانت مهما العام القطاع ومؤسسات اإلدارات مع االتصال خالل من ،المنجزة المسائل على االطالع نهاأش من

 لمحالتا كل لىإ الدخول بحق المحاسبة مجلس قضاة ويتمتع به، العمل الجاري التشريع مراعاة مع معها، تعاملت التي

 ذلك. التحريات تتطلب عندما المجلس لرقابة خاضعة هيئة وأ عمومية، جماعة أمالك تشملها التي

 إجراءات رقابة مجلس المحاسبة: -3

 الحالمص مردود تحسين جلأ من ،اقتراحات ويقدم توصيات يصدر نأ اختصاصاته طارإ في المحاسبة لمجلس يحق

 من المراقبة ةبعملي قيامه ثناءأ المسجلة لتجاوزاتوا بالنقائص المعنية السلطات طلعي   كما للرقابة، الخاضعة والهيئات

 من بطلب استشارية هيئة بصفته يتدخل نأ كذلك له ويحق زمة،الالا  والتصحيحات اإلجراءات مختلف اتخاذ جلأ

 ظاتالمالح مختلف فيه يبين تقرير تقديم خالل من الوطنية، األهمية ذات القضايا بعض في العمومية السلطات

 رفقةم التشريعية الهيئة على مشاريعها بعرض الحكومة زملا أ الجزائري المشرع نأ نجد المجال هذا يوف والتوصيات،

 المحاسبة. مجلس يعده الذي المطابقة بتقرير

 نتائج العمليات الرقابية لمجلس المحاسبة: -2

 النتائج: من نوعين تحقيق لىإ القانون له يخولها التي الرقابة عملية خالل من المحاسبة مجلس يتمكن

 وتتمثل فيما يلي: نتائج إدارية: 4-2

 :مذكرة التقييم 

 يبين حيث قييم،الت مذكرة تدعى مذكرة، في التسيير لنوعية مراقبته من الناتجة النهائية تقييماته المحاسبة مجلس يدون

 وترسل معنية،ال والهيئات المصالح تسيير وفعالية مردود تحسين نهاأش من التي واالقتراحات التوصيات مختلف فيها

 المعنية. إدارية والسلطات الوزراء وكذلك مسؤوليها لىإ المذكرة هذه

 :االجراء المستعجل 

 من والتي العام المال على خطر وأ خلل وجود مفادها ،رسالة بتحرير المحاسبة مجلس خالله من يقوم جراءإ وهو

  .المخالفات وأ الوقائع تلك على االطالع المؤهلة وأ الوصية وأ السلمية لسلطات يمكن خاللها

 :المذكرة المبدئية 

 شروطب المتعلقة ،النصوص في المسجلة بالنقائص المعنية السلطة طالعاب المحاسبة مجلس رئيس يقوم بموجبها

 لرقابته. الخاضعة العمومية والمصالح ،الهيئات أموال مراقبة وتقدير وتسيير استعمال

  السنوي:التقرير 

 شغالأ عن اجمةالن التقييمية، والنتائج والمالحظات المعاينات همأ فيه يوضح ويسن تقرير بإعداد المحاسبة مجلس ميقو

 قانونين،ال والممثلين المسؤولين ردود مختلف لىإ باإلضافة واالقتراحات، التوصيات ومختلف المجلس، وتحريات

 في وكلهأ منه جزء لينشر الجمهورية رئيس لىإ بعد فيما رسالهإ يتمل بذلك، المرتبطة المعنية الوصية والسلطات

 التشريعية. الهيئة لىإ كذلك منه نسخة ترسل كما الرسمية، الجريدة
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 :التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية 

د  طرف من المنجز الميزانية ضبط لقانون التمهيدي المشروع حول ،تقيمي تقرير مشروع المحاسبة مجلس ي ع 

 به. المرتبط القانون بمشروع مرفقا التشريعية الهيئة لىإ بعد فيما ترسله الذيو ،الحكومة

 نتائج قضائية: 4-1

 في: وتتمثل

 مرين بالصرف:مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين واآل 

 لحساباتا إيداع تأخر حالة في ،نيينالمع بالصرف مرينواآل المحاسبين ضد غرامات يصدر نأ المحاسبة لمجلس يمكن

 واآلمرين نالمحاسبي على مالية كراهاتإ ويطبق الثبوتية، المستندات رسالهمإ عدم بسبب العموميين المحاسبين وضد

 المحاسبة. مجلس لدى حساباتهم إليداع المحددة اآلجال انقضت ذاإ المعنيين، بالصرف

 :مجال تصفية حسابات المحاسبين العموميين 

 تضمني بقرار ويبت مخالفة، يةأ المحاسب ذمة على تسجل ال عندما نهائي، بقرار المحاسبة مجلس يبت المجال هذا في

 نهائي. استحقاق وأ مخالصة بقرار يتبع ثم األخرى، الحاالت في تحفظات وأو/ مراأو

 :في مجال رقابة نوعية التسيير 

 محاسبةال مجلس يعمل حيث مفصل، تقرير عدادإ مخالفة، ائعوق وجود الحظت ما حالة في المحاسبة مجلس لغرف يحق

 مجلس عرويش بذلك، العدل وزير ويطلع القضائية، المتابعة بغرض إقليميا، المختص العام النائب لىإ رسالهإ على

 خالفةم ائعقو سجل ما ذاإ المحاسبة لمجلس ويمكن يتبعونها، التي والسلطة المعنيين األشخاص االرسال بهذا المحاسبة

 اختصاص جالم في عمومية لهيئة تابع عون وأ مسؤول ضد والمالية للميزانية التسيير يخص فيما االنضباط، مجال في

 ضد الماليةو الميزانية تسيير مجال في االنضباط، صالحية لها التي السلطة لىإ الوقائع هذه المعني يبلغ نأ مراقبته،

  العون. وأ المسؤول

 باط في مجال تسيير الميزانية والمالية:في مجال رقابة االنض 

 تكبامر يكون الخطأ وأ المخالفة هذه عمومية، هيئة وأ العمومية بالخزينة ضرارا   تلحق مخالفة وأ خطأ ثباتإ حالة في

 غرامة المحاسبة مجلس يصدر الحالة هذه في العمومين، المسؤولين وأ االعوان وأ الهيئات وأ مؤسسات طرف من

  ضدهم. مالية

 :في مجال الطعن في قرارات المجلس 

 صيةالو السلطات وأ العامة، النظارة تقدمها التي الطعون في البت جلأ من المحاسبة مجلس غرف تشكيالت تجتمع

 المجلس. هذا غرف طرف من تصدر التي القرارات يعارضون الذين ،المعنيين المتقاضين وأ

 امج العمومية:لسياسات والبرل هتقييم مجلس المحاسبة في تقييم -9

 والوسائل العمومية، والموارد لألموال والفعال الصارم استعمال مدى مراقبة جلأ من أساسا المحاسبة مجلس أنشئ

 هذا يةاستقالل أهمها من التباينات من مجموعة نالحظ ،بالواقع ومقارنتها له المنظمة القوانين لىإ بالنظر ولكن ،العامة



  

 

 
39 

 بمرسوم  عينهمت يتم  غلبهمأ القضاة من مجموعة من مكون التنفيذية، الهيئة عن مستقلة ةوطني رقابية هيئة فهو ،المجلس

 عند االستقاللية همل تضمن التي ،العليا المحكمة قضاة بها يتمتع التي القضائية الميزات بنفس يتمتعون حيث رئاسي،

 يوصي المحاسبة مجلس نأ كما ،مضمونة غير االستقاللية هذه نأ الحاالت بعض في نجد ذلك رغم لكن مهامهم، أداء

 ،لرقابته خضعت التي الهيئات وتسيير إدارة في التدخل ودون ،الردعية صفة التوصيات لهذه تكون نأ دون فقط ويقترح

 التي ةالقانوني للضمانات المجلس يفتقد كما ،وأهدافها العمومية والبرامج السياسات وجدوى صحة في نظر إعادة ودون

 سواء لنيةع بصورة المحاسبة المجلس تقارير نشر عدم لىإ باإلضافة ينبغي، كما مهامهم تأدية من لمجلسا قضاة تمكن

 . االعالم وسائل عبر وأ الرسمية الجريدة في
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 :المفتشية العامة للمالية: انياث

 انبهج لىإ أنشئ فقد العام، للمال بعدية رقابة من الجزائري المحاسبة مجلس جهاز يؤديه الذي الدور لىإ باإلضافة

 ئةهي نهاأ حيث من معه وتشترك العام، المال مراقبة كذلك ليهاإ يسند التي للمالية العامة المفتشية وهو خرآ جهاز

  بعدية. للرقابة

 تعريف: -0

 مارس10 في المؤرخ 93-11 رقم مرسوم بموجب تأنشئ الالحقة، المالية للرقابة جهاز هي للمالية العامة المفتشية

 لمباشرةا السلطة تحت توضع مراقبة هيئة هي للمالية العامة المفتشية" نأ على األولى مادته في ينص حيث ،0611

 ،0660-10-00 في رخالمؤ 51-60 رقم تحت خرآ تنفيذي بمرسوم المرسوم هذا لغاءإ بعد فيما ليتم ،"المالية لوزير

-19 في المؤرخ 050-11 رقم تنفيذي بمرسوم خراآل هو لغاءهإ ليتم للمالية، العامة المفتشية الختصاصات المحدد

 قابةر تمارس "هنإف الثانية مادته من األولى الفقرة وحسب للمالية، العامة المفتشية صالحيات حدد الذي 0111 -16

 واألجهزة اتالهيئ وكذا ،اإلقليمية والجماعات الدولة، لمصالح والمحاسبي المالي التسيير على للمالية العامة المفتشية

  ."العمومية المحاسبة لقواعد الخاضعة والمؤسسات

 لمباشرةا السلطة حتت موضوع للدولة، تابع دائم رقابة جهاز نهاأ على للمالية العامة المفتشية تعرف ،عامة وبصفة

 جميع ذلكوك المحلية، والجماعات ،الدولة لمصالح والمحاسبي المالي التسيير مراقبة في دورها يتمثل المالية، لوزير

 العمومية. المحاسبة لقواعد الخاضعة والهيئات المؤسسات

 وصالحيات المفتشية العامة للمالية: مهام -0

 بصفة ،عمومية يئةه وأ المحلية الجماعات وأ الدولة، من المالية المساعدات من مستفيد معنوي شخص كل يخضع

 أنظمة داءأ تقييمل للمالية العامة المفتشية طرف من للرقابة ،ضمان وأ تسبيق وأ قرض وأ عانة،إ شكل في وأ تساهمية

 الميزانية.

 كيةيلكالسا فأما ،مستحدثة وأخرى كيةيكالس صالحيات لىإ ،عامة فةبص للمالية العامة المفتشية صالحيات وتصنف

 من ،التحققو والفحص والمتابعة المالحظة لىإ الرقابة مصطلح يشير حيث ،والمحاسبة التدقيق رقابة ىلإ أوال فتقسم

 وثائقوال ،للدولة المالي الجهاز تصرف تحت الموضوعة الوسائل جميع وكذا ،والمادية البشرية اإلمكانيات استعمال

 ذات راتوالخب ساتاالدر مهمة لىإ ثانيا تقسمو ،للعمل كمقياس الموضوعة والتعليمات القوانين واحترام ،والحسابات

 االنفاق ترشيد مدى على للوقوف واقتصادي، مالي تحليل جراءإ جلأ من وذلك ،التقني وأ المالي وأ قتصادياال الطابع

 حياتالصال ماأو ،عامة بصفة العمومية للمؤسسات المسخرة المالية الموارد بتسيير المكلفة اإلدارة وفعالية ،العام

 : التالية النقاط في تتلخصف للمفتشية المستحدثة

لى حد داري واالقتصادي عتساهم المفتشية العامة للمالية في تطبيق سياسة إعادة الهيكلة للمؤسسات ذات الطابع اإل -

 .سواء
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حسابات للشركات والمؤسسات العمومية االقتصادية التتولى مهمة تعيين محافظي الحسابات، بهدف تدقيق  -

 والمالية.

 و لكيان اقتصادي.أ ،و فرعيأو قطاعي أالتقييم االقتصادي والمالي لنشاط شامل،  -

 متيازية مهما كان نظامها.المصالح العمومية من طرف المؤسسات اال واستغاللتقييم شروط تسيير  -

 األدوار تتولى لماليةل العامة المفتشية فإن عنها، المترتبة والنتائج العمومية السياسة وتقييم تنفيذ شروط يخص فيما ماأ

  التالية:

وسائل الية إدارة وتسير الموارد المالية والجل تقدير فاعلية وفعأالقيام بالدراسات والتحاليل المالية واالقتصادية من  -

 العمومية األخرى.

 و ما بين القطاعات.أجراء دراسات مقارنة تطورية لمجموعة من القطاعات إ -

فها مع األهداف يم الهيكلي، من ناحية تناسقها وتكيوالمتعلقة بالتنظي حكام التشريعية والتنظيميةتقييم تطبيق األ -

 المحددة.

  نجازات مقارنة مع األهداف المحددة، والتعرف على نقائص التسيير وعوائقه وتحليل أسباب ذلك.تحديد مستوى اإل -

 وسائل تدخل المفتشية العامة للمالية: -3

 مفتشي لىع باالعتماد والتقويم، الرقابة إلجراء لها المخولة الصالحيات إطار في مهامها للمالية العامة المفتشية تمارس

 تفتيشية. فرق وأ تفتيشية بعثات ماإ شكلين في يتجسدون الذين المالية

 البعثة التفتيشية: 3-2

 فرقة وكل فرق (13ثالث) لىإ (10فرقتين) من تتراوح التفتيش، فرق من وعدد رئيس من التفتيشية البعثة تتكون

) من تتكون ين  فتش  ين   (13) ثالث إلى (10م  فتش   سائلم في والتدقيق التحقيق في عامة بصفة البعثة هذه وتختص ،م 

 للدولة. الحساسة لقطاعاتل النجاعة

 فرقة التفتيش: 3-1

 وفرق بعثاتل نوعين بين ونميز وضيقة، معينة مجاالت في العادية التفتيشية المهام نجازإ لتولي قاعدية خلية تمثل

 ليهما:إ المسندة المهام طبيعة حيث من التفتيش

 .)مستوى المديريات الجهوية( عمالها على المستوى المحليأوهي تنفذ  :بعثات وفرق تفتيشية متعددة الوظائف -

عمالها في مجال معين وفي إقليم جغرافي محدد )تتواجد على المستوى أبعثات وفرق تفتيشية متخصصة: تنفذ  -

 المركزي للمفتشية العامة للمالية(.

 مميزات رقابة المفتشية العامة للمالية: -2

 التالية: بخصائص للمالية العامة المفتشية رقابة تتميز

لى عمليات الفحص والمراقبة التي تتم بصورة دورية، في مجال تنفيذ البرنامج إوذلك بالنظر  ،تتم بصفة دائمة -

 السنوي.
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  لطلب الهيئات المؤهلة. استجابةتمارس بصفة ظرفية وذلك  -

الجماعات المحلية والهيئات  نها تنصب على جميع مصالح الدولة ومختلفأتمارس بصفة شمولية، من حيث  -

 الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية.

وصات ما بطريقة فجائية بالنسبة للفحإوتتم  ،زمةتجرى عمليات الرقابة للمفتشية في عين المكان وبالوثائق الالا  -

  .و التقييمات والخبراتأما عن طريق التبليغ المسبق بالنسبة للدراسات إوالتحقيقات و

يير المالي عمال التسأو أ ،الرقابة من كونها تمزج بين مفهومي المطابقة والمالئمة في تنفيذ النفقات العموميةتتميز  -

 والمحاسبي.

 إطارن في المفتشو أعدهاالتي  ،ولي يبين مختلف المالحظات والمعايناتأتختتم رقابة المفتشية بتحرير تقرير  -

 و الهيئة المراقبة.أفعالية تسيير المصلحة 

ما و أالرد  باستخدام حق ،تتميز رقابة المفتشية بالسماح لمسيري المصالح وهيئات المراقبة ما سبقلى إاإلضافة ب -

دة م انتهاء، وبعد رسال التقريرإة بشهرين من تاريخ عليه باإلجراء مضاد، وذلك خالل فترة الرد المقدر يطلق

 و الوصية.ألى السلطة السلمية إ تقرير نهائي يبلغ بإعداداالجراء المضاد، يقوم المفتشون 

 تقييم رقابة المفتشية العامة للمالية: -9

 حساباتها اجعةومر لرقابتها الخاضعة الهيئات تفتيش طارإ في للمالية العامة للمفتشية المخولة الصالحيات من بالرغم

 مالحظات جردم تبقى والسنوية الدورية فتقاريرها ،بالرقابة المعنية للهيئات مةلز  م   ليست تدخالتها نأ الإ ،حرية بكل

 ،فاتلامخالو تجاوزاتالو ،لألخطاء اكتشافها عند فعالية ذات المفتشية رقابة تكون نأ المفترض فمن ونتائج،

 وتغيرات أخيراتت على يحتوي مثال التقرير عدادإ فبعد العكس نجد ولكن تنفيذ، محل يكون نهائي تقرير في وتوضيحها

 من تيبهاتر وإعادة المحاسبة هذه بتحسين للمالية العامة للمفتشية العملية وحدات مسؤولو يطلب ،المحاسبة يف هامة

 يرسل ،وتأخيرات باختالالت تتميز نهاأ وأ العمومية الهيئات ومحاسبة فحص استحالة حالة وفي المعنين، المسيرين

 عدادإ بإعادة مرأت التي الوصية وأ السلمية السلطة لىإ ،ورقص محضر للمالية العامة للمفتشية العملية الوحدات مسؤول

 ةالمفتشي المعإ يتم نأ على ،ذلك مراأل اقتضى ذاإ الخبرة لىإ ءاللجو يتم وأ ،تحسينها وأ المقصودة المحاسبة

 سيمج ضرر وأ قصور بكل الوصية السلطة عالمإ على دورها تقتصر المفتشية نأ نجد وعليه ،المتخذة باإلجراءات

 ةللمفتشي التابع للمفتش يجوز كان حيث ،الذكر لسالفا 93-11 رقم المرسوم ظل في الوضع خالف على وهذا فقط،

 المحاسبة. هذه في هام تأخير وأ نقائص وجود حالة في المحاسبة بضبط المحاسبين يأمر نأب ،للمالية العامة
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 :البنك الدولي: ثالثا

 صاديةاالقت خاصة المجاالت جميع مست التي حداثواأل التغيرات من العديد ،الحربين بين ما فترة خالل العالم شهد

 يلالتمو سياسة على الدول عتمادا لىإ باإلضافة ،الزامي ورقي نقدي نظام محلها وحل الذهب قاعدة نهارتا حيث منها،

 اتها.يقتصادإ بناء إعادة جلأ من بالتضخم

 وممثلي ممثليها بحضور مريكية،األ المتحدة بالواليات وودز بريتون مؤتمر عقد 0622 سنة حلول ومع وعليه

 منظمات ثالث نشاءإ على تفاقاال جتماعاال هذا مخرجات من وكان ،دولي جديد نقدي نظام صياغة بهدف ،بريطانيا

 مويللتا مصادر همأ أحد األخير هذا ويعتبر ،الدولي والبنك الدولي النقد صندوق الدولية، التجارة منظمة وهي: دولية

 انالبلد سياسات ييموتق لمراقبة هيئة بمثابة كذلك ويعتبر ،األحيان من ثيرك في والنامية الفقيرة البلدان ليهاإ تلجا التي

 ذلك. شابه ما وأ قروض شكل في ،بمساعدتها تقوم التي النامية

 ومهامه هل التنظيمي هيكل على التعرف ثم البنك ونشأة تعريف لىإ العنصر هذا في سنتطرق سبق ما على بناء 

 الدولي. لبنكا هذا وحدود نقائص مختلف وماهي ،العمومية والبرامج سياساتلل تقيمه كيفية على والتركيز وصالحياته،

 تعريف ونشأة البنك الدولي:   -0

 طبيقت على والسهر الدولي المالي النظام إدارة بمهمة تضطلع ،كبرى دولية مالية قتصاديةا مؤسسة هو الدولي البنك

 على امساعدته خالل من األعضاء، لدول االقتصادية التنمية تحقيق نهاأش من التي ،االقتصادية السياسات مختلف

 إلصالحا وسياسات واالستثمارات التنمية سياسات تحقيق في مهامه عامة بصفة وتنحصر الضخمة، المشاريع نشاءإ

 يعتمد كونه من االئتمانية بالجدارة اهتمامهو ،الخاص وأ عامال القطاع في سواء الموارد، تخصيص وسياسات ،الهيكلي

 المال. أسواق من االقتراض على تمويله عملية في

 ومقره دولة، 22رحضوـب مريكية،األ المتحدة بالواليات 0622 جويلية 10في وودز بريتون تفاقإ بموجب أنشئ وقد 

 ومجلس المحافظين مجلس في راءهاآو مصالحها تمثل دولة، 601 فيه األعضاء دول عدد يبلغ ،بواشنطن الرئيسي

 البنك ذاه في ويعمل ،الدولي النقد صندوق في أوال عضوا   الدولة تكون نأ البنك هذا في للعضوية ويشترط اإلدارة،

 .العالم أنحاء جميع من والبقية ن،واألميركي هم منهم نصفال من أكثر موظف، 6311 عن يزيد ما

 ماأ "،IDA" للتنمية الدولية والمؤسسة "،IBDR  والتعمير" لإلنشاء الدولي البنك لىإ الدولي البنك عبارة تشير

 مع نتتعاو حيث ،ثيقةو وبصورة ،باألخرى حداهاإ ترتبط مؤسسات خمس عن فتعبر ،الدولي البنك مجموعة عبارة

 ،في الدولي البنك مجموعة مثلتوت ،الفقراء عدادأو نسبة تخفيض لىإ والرامي المنشود الهدف لتحقيق ،البعض بعضها

 "، IFC" الدولية التمويل ومؤسسة "،IDA للتنمية" الدولية والمؤسسة "،IBDR والتعمير" لإلنشاء الدولي البنك

 ."ICSIDاالستثمار" منازعات لتسوية الدولي والمركز "،  MIGA" االستثمار لضمان الدولية والوكالة
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 وأهدافه: الهيكل التنظيمي للبنك -0

 كل ليهماإ وسنتطرق ،هدافهأب خرواآل الدولي للبنك التنظيمي بالهيكل يتعلق حدهماأ جزئيين من العنصر هذا يتكون

 يلي: كما حد على

 الهيكل التنظيمي للبنك: 1-2

 .والموظفين التنفيذين المدراء ومجلس المحافظين مجلس من للبنك اإلداري المجلس عامة بصفة يتكون

  المحافظين:مجلس 

 المحافظين مجلس اجتماعات في ليمثلها ،سنوات9 لمدة له ونائب محافظ بتعين الدولي البنك في عضو دولة كل تقوم

 دراسةو البنك رأسمال زيادة على العمل مثل ،للبنك العليا اإلدارة مهمة المجلس ىلإ وتوكل سنة، كل مرة ينعقد الذي

 .المجلس في الجديدة العضوية قبول طلبات

 :المدراء التنفيذين 

 سؤوليةم المجلس هذا لىإ ويوكل له، التنظيمي الهيكل حيث من الثاني المستوى في التنفيذين المدراء مجلس يندرج

 مجلس نم لهم المخولة السلطة بموجب بوجباتهم التنفيذيون المدراء ويقوم الدولي، للبنك العامة العمليات تسيير

 ،رأسمال أسهم من عدد كبرأ تملك التي الخمسة األعضاء قبل من منهم9 يعين مديرا   02 المجلس هذا ويضم المحافظين،

 كبرأ يه مريكيةاأل المتحدة الواليات نأ لىإ اإلشارة وتجدر  ،األخرى األعضاء دول قبل من انتخابهم فيتم الباقي ماأ

 وألمانيا %5.15بـ: اليابان ليليها ،األصوات مجموع من %09.20بـ: فيها األصوات نسبة تقدر حيث ،المساهمين

 ويجتمع ،األخرى األعضاء بلدان باقي على فيوزع الباقي ماأ فرنسا، مع %2.30بـ: المتحدة والمملكة ،%2.26بـ:

 اتوالسياس والضمانات، القروض على الموافقة خالل من البنك، عمل على لإلشراف سبوعأ كل تينمر المجلس هذا

 لىإ ةباإلضاف ،المالية والقرارات اإلقراض وقرارات ة،ي  ر  ط  الق   المساعدة ستراتيجياتاو ارية،اإلد والميزانية الجديدة

 في ونشير ،كالبن رئيس قبل من تقديمها الممكن المقترحات في لنظرا وكذلك ،للبنك العامة عملياتال تسير في لنظرا

 ئيسر وبالتالي ،الدولي البنك في المساهمين كبرأ مواطني من البنك رئيس يكون نأ العادة جرت هنأ لىإ المجال هذا

 الممثل لتنفيذيا المدير قبل من ترشيحه ويتم ،مريكيةاأل المتحدة الواليات  من يكون ما غالبا الحال بطبيعة الدولي البنك

 وه يولالد للبنك الحالي والرئيس ،المحافظين مجلس قبل من للتجديد قابلة سنوات9 لمدة للبنك كرئيس لينتخب لها،

 .مالباس ديفيد

 :الموظفين 

 ،غيرهمو والمحللين البيئة وعلماء ،والتربويون االقتصادين الخبراء فيهم بما موظف، 6311 من أكثر البنك بهذا يتواجد

 بلد. 016 من ألكثر ينتمون والذين
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 البنك الدولي: هدافأ 1-1

 نذكر: أهدافه همأ ومن ،الفقر من خال وجعله العالم في التنمية تعزيز لىإ رئيسية بصفة البنك يهدف

والسهر على تحقيق االستقرار في موازين المدفوعات  ،الدوليةواالستثمارات العمل على تنمية وتشجيع التجارة  -

 للدول األعضاء.

من خالل حماية المستثمر األجنبي من مخاطر االستثمار غير  ،تشجيع وتحفيز االستثمارات األجنبية الخاصة -

 التجاري.

والمساهمة في تحضير وتدريب  وتنفيذ الخطط االستثمارية واإلنمائية، عدادإجل أتقديم المساعدات الفنية من  -

عتماد على معهد التنمية االقتصادية نماء في الدول النامية، باالة واإلدارية التي تحتاجها خطط اإلاإلطارات الفني

 .التابع للبنك

 ات واألكثر نفعا.ولوية للمشروعاألمنح القروض يكون حسب  -

ا وتطوير موارده ،لى تنمية وتعمير أقاليم بلدان األعضاءإالرامية  ،العمل على تشجيع االستثمارات األجنبية -

 اإلنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة ومناخ العمل في دول األعضاء.

و المؤسسات االقتصادية الخاصة أالمتاحة للدول األعضاء  ،تقديم يد المساعدة من خالل مختلف التسهيالت المالية -

و صعوبة الحصول على قروض من أالمتواجدة في أراضيها، وهذا في حالة عدم كفاية االستثمارات الخاصة بها 

 جهات أخرى بشروط تكون مقبولة.

 العمل على عالج االختالالت الهيكلية في ميزان المدفوعات للدول النامية.  -

 موارد البنك الدولي: -3

 التالية: العناصر من تتكون البنك موارد نإف الكبرى، المتقدمة الدول تقدمها التي المساهمات لىإ باإلضافة

 : البنك رأسمالحساب االكتتاب للدول األعضاء في  3-2

 دولة 013 الى ووصلت 0669 سنة في دولة 050 بلغت فقد ،األعضاء دول من كبيرة مجموعة الدولي البنك يضم

  دولة 016 يضم وحاليا ،مريكيأ دوالر مليون 016919 قيمتها سهم 0951169 يحوال اكتتب حيث ،0110 سنة في

 حصة جزأوتت ،الدولي البنك رأسمال في مشاركتها من دولة كل نصيب تحدد التي أسهم من البنك رأسمال يتكون حيث

 وهي: أجزاء ثالث لىإ عضو كل

 لإلقراض. قابلة أمريكية دوالرات وأ ذهب شكل في مباشرة البنك لىإ تدفعو ،الحصة من% 0 مثليو :الجزء االول

 دبع الإ بإقراضها يسمح وال العضو للدولة محلية عموالت شكل في تدفعو ،الحصة من %01 مثليو :الجزء الثاني

 بذلك. المعني العضو فقةامو

 اماتلتزا لضمان ويخصص لإلقراض قابليته بعدم ويتميز الحصة، باقي أي الحصة من %11 ويمثل الجزء الثالث:

 قروض. من يضمنه وما ،نفسه البنك
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 من كبيرة نسبة أن حيث ،قلأ وأ %01 حدود في هي الجارية عمالهأ في البنك رأسمال من المتاحة فالموارد وعليه

 قابليتها عدم لىإ باإلضافة ،عليها الطلب النعدام وذلك اطلة،ع أو مجمدة هي ،%01 بشريحة المتعلقة الوطنية العمالت

 لىإ بالنظر وذلك الغير، مع البنك لتعامل كضمان رفيعتب البنك رأسمال (%11) باقي أما ،أخرى عمالت لىإ للتحويل

  قروض. شكل في تقديمها وإعادة األسواق من القروض على الحصول وهو ،البنك جلهأ من نشاأ الذي الغرض

 االقتراض: 3-1

 ولللحص رأسمال أسواق إلى خيراأل هذا أيلج حيث ،الدولي البنك لموارد المكونة مصادرال همأ من االقتراض يعتبر

 أسواق من ذلك في الراغبة األعضاء للدول المقدمة للقروض الضامن دور يؤدي نأ له يمكن كما قروض، على

 من ترضيق الذي العضو من موافقة على البنك يحصل نأ ترطيش ولهذا ،فيها يساهم التي العمليات لتمويل ،رأسمال

م   الذي العضو كذلك وموافقة سواقه،أ  لماليةا األسواق من قروضه على يتحصل البنك كان وقد بعملته، القرض ي قوا

 وروبيةاأل األسواق لتشمل ،االقتراض دائرة توسعت األمريكي الجار الحساب في العجز تزايد بعد ولكن مريكية،األ

 السوق. بأسعار المختلفة الحكومية والمؤسسات المركزية البنوك لىإ باإلضافة واليابانية

 الفائض: 3-3

 ضقرو من يضمنه ما وأ ،قروض من يقدمه ما نتيجة عليها يتحصل التي العموالت تلك من البنك فائض يتكون

 حتتراو والتي ،هايمنح التي القروض فوائد لىإ باإلضافة ،القرض قيمة من %0.9 الى %0 بين ما تتراوح معدالتب

 المتراكمة. المحتجزة األرباح من القرض يتكون كما القرض، مدة بحسب سنويا %9و %3.9 بين ما

 مصادر أخرى: 3-4

 بغرض ماليةال المؤسسات لىإ له المسددة الديون أقساط تحويل نتيجة البنك عليها يتحصل التي المبالغ في وتتمثل

  مصرفية. مجموعات طريق عن وأ مباشرة ماإ الرئيسة بالعمالت سندات إصدارات لىإ باإلضافة ظيفها،تو

 :البرامج العموميةللسياسات وفي تقييمه  الدولي البنك دور -2

 تنمية جلأ من يهلد العضوية تملك التي وأ الفقيرة للبلدان والقروض المساعدات تقديم في الدولي البنك دور ينحصر ال

 خاصة للبلدان ةالعمومي والسياسات للبرامج التقييم وظيفة كذلك يؤدي نماإو فقط، التنموية وبرامجها سياساتها وتنفيذ

 ذهه على وتشرف ،المجال هذا في يعدها التي التقارير مختلف خالل من جليا ذلك ويظهر قبله، من المدعومة تلك

 ،أساسية محاور بعةأر على التقييم عملية تستند حيث الدولي، للبنك ةالتابع المستقلة التقييم جموعةم تسمى لجنة المهمة

 جلأ من ،ييمالتق عملية طيلة المشاركة بضمان ملتزمة التقييم فمجموعة والشراكة، واالستقاللية والتعلم ةالمساءل وهي

 يسمح ال نأ يجب  ليةاالستقال أمبد حتراما نأ كما ، التقييم وتوصيات نتاجاتاالست في والملكية الشمولية تشجيع

 االستقالل نأل لمساءلةا مبدأ من ينتقص الأ ينبغي التعلم مبدأ فان وبالمثل التقييم، بعملية باالستئثار والملكية للمشاركة

 .بانتظام دقيقة تقييمية وثائق صدارإ يتطلب السلوكي

 التقييم، ياسةس حكامأ من العديد في تظهر بالغة، أهمية الدولي البنك لدى التقييم وظيفة في االستقاللية مبدأ يكتسيو

 برنامج عدادإ يتم نأو الدولي، البنك رئيس مامأ وليس ،التنفيذي المجلس مامأ مسؤوال   التقييم مجموعة رئيس يكون نأك
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 ومجلس ذيالتنفي المجلس على مباشرة يعرضل الدولي البنك إدارة عن مستقل بشكل التقييم مجموعة وميزانية العمل

 العتماده. المحافظين

 التابعة شريةالب بالموارد المتعلقة القرارات جميع اتخاذ سلطة التقييم مجموعة رئيسل الدولي البنك رئيس يفوض اكم

 خارج لمسؤو أي من الموافقة التماس بدون يةالتقييم التقارير كافة إصدار التقييم مجموعةل يفوض كما للمجموعة،

 التقييم. مجموعة

 المالئمة، وهي يسيةرئ معايير ثالث توفر على للتقييم قياسها في الدولي البنك لدى المستقلة التقييم مجموعة وتستند

 سياسة طبيقت من الناجم األثر في تبحث كما العمومية، السياسة وأ البرنامج أداء لقياس والمستخدمة ،والكفاءة الفعالية،

  الجدوى اسةدر بعد الإ قروض شكل في المالية المساعدات يقدم ال الدولي فالبنك لبلد،ا متغيرات على معين جبرنام أو

 المحددة، آلجالا في المقدمة القروض تسديد وإمكانية قدرة بتحليل فيقوم طرفه، من تمويلها الممكن والسياسات للبرامج

 اختيار ليتم ،رىاألخ لبلدانا في المتواجدة البديلة مشروعات باقي مع ذلك مقارنة ليتم ،هاعلي المتفق والفوائد وبالمبالغ

 واألكثر يهاعل المتفق الشروط وفق دينه يدتسد على القادر (واحدا   بلدا يكون أن يشترط ال) البلد وهو ،األمثل البديل

 التقييمية جالمناه مختلف باستخدام ،اتهايقتصادإ على العمومية والسياسات البرامج هذه ثارآ تقييم يتولى كما لحاحا ،إ

 ائجالنت مقارنة بغرض وهذا ،لقياسها زمةالا ال المعلومات ريوتوف ،األداء لمؤشرات وقياس مساءلة من ،لديه المعتمدة

 تسديد يف يفشل الذي للبلد الديون جدولة إعادة أو التسديد جالآ تمديد إمكانية ثم نوم ،المحتملة النتائج مع المحققة

 المحدد. الوقت في ديونه

 النتائج كانت واءس المعني البلد في الفقراء حياة على الفقر محاربة برنامج أثر الدولي البنك يحلل المثال سبيل فعلى

 والنوعية الكمية القياس أساليب باستخدام وذلك مقصودة، غير وأ مقصودة مباشرة، غير وأ مباشرة ،سلبية وأ إيجابية

 .المتوفرة والمعلومات للموارد المناسبة

 حيث ،درجة 19 لىإ درجة 10 من التصنيف على كذلك التقييم محل النتائج قياس في يعتمد نهأ لىإ اإلشارة وتجدر 

 لىإ مرضية وغير ،مرضية غير ،ما حد لىإ مرضية غير التوالي علىو النتائج نأ 31 لىإ 01 من التصنيف قيسي

 حد لىإ مرضية ،مرضية ما، حد لىإ مرضية التوالي وعلى النتائج نأ على يعبر 9 لىإ 2 من والتصنيف ،بعيد حد

 بعيد.

 نأ بذلك دونقص األدلة، اقتفاء على التقييم عملية في تركز المستقلة التقييم مجموعة فان سبق ما لىإ باإلضافة

 تستند كما التقييم، راريتق في توثق نأو بالتحليل، متسقا ارتباطا ترتبط نأ ينبغي ،ليهاإ توصلالم والنتائج االستنتاجات

 ذات قراتوالف األقسام لىإ مرجعية حاالتإ التقارير تتضمن كما ،التقييم في الواردة االستنتاجات على التوصيات

 فضىأ لذيا والتحليل معينة توصية وراء ،االستنتاجات على بسهولة الوقوف على القراء لمساعدة ،الوثيقة في الصلة

  معين. استنتاج لىإ
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 :ل البنك الدولياعمأتقييم  -9

 من مجموعة على باالعتماد العام، والجمهور المساهمة البلدان مامأ لةأللمس أخرى مؤسسة كأي الدولي البنك يخضع

 رصد امونظ ،الدولي البنك لمجموعة المؤسسي األداء قياس بطاقةك ،والمساءلة التقييمية المالحظات تقديمل لياتاآل

 مديرينال مجلس مع العمليات في المحرز التقدم لمناقشة المنتظمة والفرص ،للتنمية الدولية المؤسسة عمل نتائج

  للبنك. التنفيذين

 يقدمها لتيا والتقييمات المالحظات فرغم طرفه، من المدعومة العمومية والسياسات للبرامج البنك تقييم يخص فيما ماأ

 التقييم: عملية أثناء التالية للعناصر االعتبار بعين أخذه عدم عليه يعاب نهأ الإ ،الدولي البنك

  ن واحد.آوالنوعية( في  )الكميةال يستخدم األساليب المختلطة 

 ة وال يمكن لها تنمي ،تقديم القروض في بعض الحاالت للدول الفقيرة وغير قادرة على تسديد ديونها من جهة

خرى بالمقارنة مع التطور الهائل للعالم، ورغم ذلك تستفيد من القروض بحجة أاتها من جهة يوتطوير اقتصاد

معدالت نموها  راجعتومن ثم تالدول في المديونية الخارجية  همما يورط هذ ،االلحاح الشديد على هذه القروض

 ، مما يعيق ويعسر عملية التقييم في هذه البلدان.االقتصادي بدال من ارتفاعها

 ثم وجود  ومن ،تقييم دقيق للبرامج والسياسات العمومية في بعض البلدان الفقيرة إلجراءمالئم  عدم توفر مناخ

مؤشرات  مما يؤدي إلى إفراز غير دقيق في قياس ،صعوبة في الحصول على معلومات دقيقة وذات مصداقية

  األداء.
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 وبرنامج األمم المتحدة االنمائي "OCDE "والتنمية االقتصادي : منظمة التعاونرابعا

"PNUD" 

 خالل من وذلك ،منها االقتصادية خاصة المجاالت جميع في كبيرة تحديات تواجه والنامية الفقيرة البلدان تزال ال

 خاصة لبلدانا هذه أتلج ما فكثيرا   اتها،يباقتصاد النهوض طارإ في تتبانها التي العمومية والسياسات البرامج مختلف

 ،الالزمة والنصائح المشورات وتقديم المالية، المصادر بمختلف مهايلتدع الدولية المالية المؤسسات لىإ منها ةالفقير

P.N.U.D المتحدة لألمم اإلنمائي وبرنامج "،O.C.E.D"والتنمية االقتصادي التعاون منظمة نأ نجد االطار هذا وفي

 سياساتلا وتحسين تدعيم جلأ من ما،لديه المتوفرة لياتاآل مختلفب البلدان لهذه المساعدة يد مد في جهدا   يدخران ال ،

 في هاحركيتو استمراريتها على حافظت ،وشاملة ناجحة تنموية نماذج تحقيق لىإ الهادفةو ،البلدان لهذه اإلصالحية

 إلجراء طرقو مناهجال مختلفب ،العمومية والسياسات برامجلل المتبنية البلدان هذه تعزيز لىإ باإلضافة ،البعيد المدى

  المستقبل. في والتعلم األخطاء لتصحيح والتقييم المتابعة عمليات

 ":O.C.E.D"والتنمية  االقتصادي منظمة التعاون -0

 عضويةال تملك التي الدول بين والمشاورات للتعاون الداعمة الهيئات همأ حدأ هي والتنمية االقتصادي التعاون منظمة

 ذلك. إلى وما واالجتماعية والبيئية االقتصادية المجاالت مختلف في لديها

 :والتنمية االقتصادي منظمة التعاون نشأة 2-2

 مختصر اقتصادي مصطلح "وهو .C.D E. O " بـ: والتنمية االقتصادي التعاون منظمة إلى االقتصاديون يشير 

 هذه تأسست حيث ،development dan operation-co economic for Organisation باإلنجليزية يعني

 0621 سنة أنشئت التي ،O.E.E.C األوروبي االقتصادي التعاون منظمة لتعوض ،0690سبتمبر 31 في المنظمة

 ،الثانية العالمية الحرب سببته الذي الخراب بعد ،أوروبا بناء إلعادة مارشال مشروع إنجاح في المساهمة جلأ من

 دولة. 39 وتضم بفرنسا، باريس في حاليا مقرها ويوجد ،ةأوروبي رغي بلدان ضموت بعد فيما لتتوسع

 أهدافها: 2-1

 ويلط اقتصادي نمو تحقيق على أعضاءها بلدان مساعدة في والتنمية االقتصادي نالتعاو منظمة عامة بصفة تهدف 

 لنقدا والصندوق الدولي كالبنك األخرى الدولية المنظمات خالف على وهي ،السكان معيشة مستوى تحسينو ،جلاأل

 دعمل سياسات وأ برامج شكل في وتوجيهات اقتراحات تقدم نماإو ،التمويل أنواع من نوع أي تقدم ال فهي الدولي،

 نذكر: المنظمة أهداف همأ ومن االقتصادي، الرفاه لىإ بهم للوصول ،العالم بلدان في والنمو التنمية

 ودعم الشفافية والمساءلة. ،الحكم الراشد بمبادئالسياسة العمومية تعزيز تقديم المساعدة في مجال  -

 .دعم وتحسين المؤسسات العمومية واألنظمة االقتصادية -

، اصوإصالح القطاع الخ ،توفير الخبرة الفنية حول إطارات االستثمار وسياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 والمساهمة في محاربة الفقر، وتنمية التجارة الدولية.
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 وفر، ي"O.C.E.D "ليه منظمةإوهو مشروع دعت  ،مثل النمو األخضر ،ادر مبتكرة ومستديمة للنمومصبتدعيم ال -

وتنفيذ التنمية المستديمة من خالل التشاور على نطاق  ،لرعاية النمو االقتصادياألبحاث  لواضعي السياسات أفضل

 واسع.

والطاقة المتجددة  ،مجاالت الطاقة بحاث وتجارب لتحليل وتعزيز سياسات االستثمارات فيأتقديم مناهج و -

 والزراعة، والعلم والتكنولوجيا والصناعة.

 اقتراحلى إلى تدعيم القدرة التنافسية وقابلية النمو في مجال السياحة، باإلضافة إتحليل مختلف السياسات الرامية  -

 الدول. والمعلومات بينوتبادل األفكار  ،برامج لتطوير العلم والتعليم العالي

 سام المنظمة:قأ  2-3

 وهي: مهامها تحقيق في اتساعده مقساأ ثالث من المنظمة تتكون

 مجلس اإلدارة:

 هذال ويسند ،ياألوروب االتحاد ألمانة ممثلين ومن المنظمة، في عضو دولة كل عن ممثلين من اإلدارة مجلس يتألف

 باألغلبية. فيها القرارات واتخاذ ومراقبتها، المنظمة سياسة وضع مسؤولية المجلس

 األمانة:

 حليالتالت عن مسؤولة بذلك وتكون اإلدارة، مجلس يتخذه الذي فضلياتاأل سلم وفق القرارات وتنفيذ دعم تتولى

 .تواالقتراحا

 اللجان:

 بالكفاءة ىتحظ أخرى دولية لمنظمات ممثلين شراكإو العضوية، تملك التي البلدان عن ممثلين من المنظمة لجان تتكون

 011 من أكثر المنظمة داخل وينشط وغيرهم، والصناعات والنقابات المدني المجتمع ممثلي لىإ باإلضافة خبرة،وال

 المنظمة. عمل مراكز مختلف في إطار

 اإلنمائية: تمعايير جودة تقييم التنمية حسب لجنة المساعدا 2-4

 لتعاونا لمنظمة التابعة اإلنمائية مساعداتال ةلجن عملت الدول، بين ما فيما االقتصادي التعاون اسهامو نشر اطار في

 يمتقي في  تستخدم ،الجودة" "معايير عليها طلقتأ سالمقايي من مجموعة وضع على"،O.CE.D"والتمية االقتصادي

 مرجعا تمثل نهاأ أي التنمية، لتقييم والجيدة ةم  يا  ل  الس   للممارسات رشاديإ دليل بمثابة وهي التنموية، والسياسات البرامج

 التقييم ودةج تحسين هو ،الدولية المعايير هذه وجود من والغرض عالم،ال بلدان غالبية في عليه المتفق للتقييم أساسيا

 تقييمات إلعداد والشراكة التعاون تعزيز لىإ باإلضافة البلدان، بين فيما التقييم عمليات وتيسير ومخرجاته، للتنمية

  حد. على لك الشركاء جرهاأ التي التقييم استنتاجات من التنمية لشركاء دلةالمتبا االستفادة نسبة وزيادة ،مشتركة

 بعضب دعيمهات يمكن نماإو التنفيذ، واجب معياري كدليل لتطبيقها وتصمم أتنش لم المعايير هذه نأ لىإ اإلشارة وتجدر 

 استخدام من تمنع ال نهاأ لىإ إلضافةبا البلد، بحسب تقييم عملية لكل والوطنية ،المحلية البيئات مع فتتكيل التعديالت
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 لىإ تهدف مساعدة كوثيقة المعايير هذه توضع نماإو أخرى، منظمات وأ جمعيات وأ لوكاالت األخرى التقييم معاير

 التالية: بعاداأل توضح اعتيادية نموذجية تقيم عملية تحديد

  عامة:العتبارات اال

 االكتمال، وأ التنفيذ طور في نمائياإل لتدخلل وموضوعي منهجي تقييم نهأ على ،منظمةال حسب التنمية تقييم يعرف

 تقييم مليةع جراءإ أن أوال   رب  عت  ت   التي االعتبارات من مجموعة على ويرتكز ونتائجه، وتنفيذه تصميمه حيث من موي قيا 

 بأخالقيات التقيد وثانيا   ،السياسات وواضعي البرامج إدارة عن واالستقاللية بالشفافية تتميز نهاأ أي ،ومنفتحة حرة تكون

قي   نأ أي ،التقييم  في لموضوعةا السلوكية والقواعد واألخالقية االحترافية التوجيهات تباعإو باحترام يلتزمون ميينالم 

 ينلمستفيدوا ،المدني والمجتمع والبرلمان لحكومةل يسمح الذي ،الشراكة منهج تباعإ وثالثا ،التقييم عملية إنجاح إطار

 فيتعلق لرابعا االعتبار ماأ التقييم، عملية في بمشاركة ،الدوليين الشركاء لىإ باإلضافة ،التنمية عملية من المعنيين

 في يتمثل الخامس واالعتبار التقييم، وخطط والوطنية المحلية والسياسات األنشطة مختلف بين والموائمة بالتنسيق

 مراقبة وسادسا   ية،التنم لشركاء ةالتقييمي القدرة على التقييم عن الناتجة يجابيةاإل ثاراآل تعظيم خالل من القدرات تنمية

  التقييم. عملية طوال مراقبتها أي الجودة

 لغرض والتخطيط والتصميم:ا

 الوقت هذا في مالتقيي جراءإ يتم لماذا التالية: األسئلة على اإلجابة خالل من فتظهر منه والغرض التقييم ألسس بالنسبة

 يمللتقي ددةالمح األهداف ماأ والمساءلة؟ التعلم وظائف في التقييم استخدام يتم وكيف من؟ ولفائدة يجري ولماذا ؟تحديدا  

 وتقييم النتائج من قالتحق لىإ التقييم يهدف المثال سبيل فعلى عنه، لكشفل التقييم عملية تسعى الذي مقصدال فتوضح

  ذلك. لىإ وما وكفاءته ومالئمته ،اإلنمائي التدخل فعالية مدى

 والمبالغ ، زمنيةال والفترة نطاقه وتحديد ،اإلنمائي التدخل ونظرية منطق بتوضيح فيتعلق ،ونطاقه التقييم موضوع ماأ

 التي األخرى بعاداأل لىإ بإضافة ،التنظيمي والهيكل ،المستهدفة والمجموعات ،الجغرافية والمنطقة فعال المنفقة

 نتائجه، من قالتحق يمكن وهل ،كاف بشكل اإلنمائي التدخل تعريف تم هل أي ،للتقييم والقابلية التقييم، سيتناولها

 ألكثر تعاوني وبشكل ،المشترك التقييم جراءإ خيار ترجيحو التقييم عملية في المعنية األطراف مشاركة لىإ باإلضافة

 وذات ،محددة أسئلة لىإ ههدافأ ترجمة خالل من بالتقييم المتعلقة المسائل لىإ باإلضافة شريكة، دولة وأ وكالة من

 والكفاءة ئمةالمال وهي ،أساسية معايير خمسة خالل من فيتم التقييم معايير وتطبيق تحديد ماأ التقييم، بعملية صلة

  .التقييم يرتقر في ذلك  توضيح يتم نأ على أخرى، إضافية معايير اعتماد يمكن كما واالستدامة، والتأثير والفعالية

 خالل نم تقييم كل إلجراء والطرق المناهج نسبأو أفضل تحديد فيتم التنفيذ، وطرق المنهج تحديد يخص فيما ماأ

 مناهج من منهج ياراخت سبب لتوضيح مبدئي تقرير استخدام ويمكن نفسه، بالتقييم المتعلقة واالسئلة ،والنطاق الغرض

 البيانات جمع أساليبو ،التقييم تصميم وضع تم أساسها على التي ،توالمبررا الموصفات التنفيذ طريقة وتشمل ،التقييم

 التحقق يتم ماك الموثوقة، األدلة على باالعتماد التقييم، أسئلة على جابةاإل جوهرها في التنفيذ طريقة وتحمل وتحليلها،

 يفه األداء قياس تكمؤشرا ،عام بشكل المقبولة المعايير خالل من  األهداف تحقيق مدى  قياس مؤشرات صحة من
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 وهياكل ،ييمالتق وإنجاح تحقيق لضمان كافية تكون نأ فيجب الموارد ماأ ،زمنيا ومحددة واقعية ،والتحقق للقياس قابلة

 وثيقة دادإع يتم أخير وفي وأهدافه، ونطاقه منه والغرض التقييم سياق مع يتناسب بما مصاغة تكون الرشيدة اإلدارة

 طلباتومت له المخصص والوقت وموارده منهجيته و ونطاقه، وأهدافه التقييم من الغرض ددتح التي المرجعية الشروط

  ومنتجاته. بالتقييم تتعلق أخرى توقعات وأي التقارير، إعداد

 التنفيذ وتقديم التقارير:

 ،سياقال اهذ في الالزمة والمعرفة مهاراتالب يتمتع نوأ ،التقييم فريق اختيار في والوضوح الشفافية ةمراعا يجب

 ايتهموحم المعنية األطراف استشارة يتم كما مهامه، ممارسة في والحرية لمعنيةا األطراف عن باالستقاللية ويتميز

 يذتنف يتم كما ،ذلك مراأل استوجب ذاإ المؤسسات وأ اإلحصاء مراكز من جمعها، عند المعلومات سرية على فاظوالح

 المستخدمة لتقييما منهجية فيه يشرح ،للتقييم تقرير عدادإ خيراأل في ليتم ،ةمخصص وبميزانية محدد زمن خالل التقييم

 ختلفم وتبيان المستخدمة، التقييم مؤشرات مختلف وحساب والبيانات، المعلومات وجمع التقييم، تصميم من بدء  

 ،لتوصياتوا الصاتوالخ االستنتاجات مختلف التقرير يبين كما التقييم، عملية على ثارهاآو الحاصلة الصعوبات

 مع صل،مف بشكل المرجعية الشروط جزء في األسئلة نع اإلجابة لىإ باإلضافة مفصل، بشكل المستفادة والدروس

 قيود وأ تغيرات أي عن التقرير هذا ينوه نأ يجب كما األسئلة، بعض نع إجابة وجود عدم حالة في وتبرير توضيح

 باإلضافة لتفصيلي،ا التقرير على عامة نظرة يوضح تنفيذي، ملخصل التقييم تقرير ويتضمن ،التقييم عملية على جرت

  وشركاء لوكاالتا وسياسات العمومية السياسة سياق ويشمل ،اإلنمائي التدخل سياق يوضح التقييم فتقرير سبق ما لىإ

 وتوضيح قياس لىإ باإلضافة الجتماعية...(،وا االقتصادية ملا)العو التنمية فيه تتم الذي سياقالو وغيرهم، التنمية

 مختلف وإبراز ثره،أو اإلنمائي التدخل منطق التقرير كذلك ويوضح اإلنمائي، التدخل أداء على العام السياق ثرأ مدى

 ومالئمة ةصالحي مدى بتوضيح التقرير هذا كذلك ويهتم اإلنمائي، التدخل نجاح على تؤثر التي والعوامل المتغيرات

 وموثوقيتها. المعلومات مصادر

 التعلم:و ستخداماالالمتابعة و-د

 تقرير إعدادو يذهوتنف التقييم تصميم يتم حيث ، استخدامه و ومالئمته التقييم جراءإ وقت توضيح يتم السياق هذا وفي

 لةص وذات واضحة واالستنتاجات الخالصات تكون نأ على المعنين، نالمستخدمي احتياجات ةبيتل بهدف حوله،

 والمحدد اسبالمن الوقت في التقييم عمليات تتم نأو لتحقيق وقابلة منه، المستهدفين للمواطنين وموجهة بالموضوع،

 مدى ولح المساءلة إمكانية لضمان وذلك ،اإلدارة قبل من رسميا ومتابعتها للتوصيات المنظمة االستجابة تتم كما ،لها

 بصفة توزيعهاو وسهلة مبسطة بصورة التقييم نتائج عرض يتم ،لشفافيةا ولضمان والمتابعة التعلم جلأ ومن ،تنفيذها

 لىإ التوصل يتم لم التي التقييم فريق ضمن الخالف نقاط لىإ البند هذا في التنويه يجب كما وخارجيا، داخليا ،دورية

 للتعليق صةالفر يةالمعن لألطراف يمنح حيث ،التقرير في المعنية األطراف تعليقات تضمين يتم األخير وفي حلها،

 تغيير ثم ومن ،نهام والتحقق بالوقائع المتعلقة الخالفات عن التقصي يمكن كما النهائي، التقرير في التقرير مسودة على

 إضافة تمفي ،التفسير وأ التأويل أو الرأي في اختالف وجود حالة وفي األخطاء، هذه تصحيح خالل من التقييم مسودة
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 يتعارض ال نأ لكذ في ويشترط ،التقرير بحاشية وأ للتقرير تابع ملحق في حرفية بصورة ةالمعني افاالطر تعليقات

 المشاركين. ومصالح حقوق مع
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 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: -0

 لتيا ،والطرق المناهج مختلف عن البحث إلى النامية البلدان لدى خاصة الحاجة تزداد الراهنة التغيرات سياق في

 المتحدة األمم برنامج يحتلو ،لديها االقتصادية ةالتنمي لتطوير الهادفة والبرامج السياسات وتعزيز بدعم كفيلة تكون

 التي والتقارير التشاورية الحوارات مختلف خالل من ،النامية البلدان مساعدة في رائدة مكانة المجال هذا في اإلنمائي

    يقترحها. التي والبرامج يعدها

  نشأة برنامج األمم المتحدة: 1-2

" P D. N. U.،" بارةللع عربية ترجمة وهو اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج عن يعبر مختصر اقتصادي مصطلح هو 

 عالمية تطوير شبكة بمثابة البرنامج هذا ويعد "Programme Development Nations United "اإلنجليزية

 المحلية ةالتنمي تحديات لمواجهة الحلول تطوير في ومساعدتهم النامية البلدان تدعيم لىإ تهدف المتحدة، لألمم تابعة

 سواء. حد على والدولية

 برنامج مع ،EPTA الممتد ةالتقني للمساعدة المتحدة األمم برنامج لدمج كنتيجة ،10/10/0699 في البرنامج هذا تأسس

 على ويحتوي بنيويورك الرئيسي مقره يتواجد حيث ،0650 عام كلية الدمج ليكتمل ،الخاص للدعم المتحدة األمم

 دولة.055 البرنامج هذا ضمن يعمل كما مريكي،أ دوالر ماليير بخمسة تقدر سنوية ميزانية

 أهدافه: 1-1

 جانهل مختلف خالل من ،نموا   األقل خاصة للبلدان المساعدات تقديم في مهما دورا   اإلنمائي المتحدة األمم برنامج يؤدي

 مستدامة تنمية وتحقيق الدولية، زماتاأل على والقضاء الفقر من لاخ عالم تحقيق بهدف ،الخمس القارات عبر الموزعة

 نذكر: أهدافه همأ ومن ،لمياالع المستوى على

 مكتب. 030 ـب دولة عبر مكاتبه التي تقدر055التنموية في تعزيز وتقديم الدعم للبرامج والسياسات  -

 عمال المؤسسات.أالتركيز على محاربة الفقر والعمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في إدارة  -

 عداد تقارير للتنمية البشرية من خالل تنشيط الحوار والعمل في مجال التنمية.إالعمل على  -

 ،لتمكينها من تمثيل المجتمع المحلي والمساهمة في تطوير ،تمع المدنيالعمل على تحسين قدرات منظمات المج -

 التنمية االقتصادية واالجتماعية. استراتيجيةوتطبيق 

 .مساعدة البلدان على تحقيق التنمية المستدامة -

ير س شراك جميع األطراف المعنية، ووضع اإلطار الزماني للمتابعة ومراقبةإتحضير تقارير لألهداف اإلنمائية، ب -

 العمل.

 منهجية التقييم حسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: 1-3

 البرامج نتائج تحسين في تساهم هادفة عملية يعتبره اذ للتقييم، بالغة أهمية اإلنمائي المتحدة األمم برنامج يولي

 صائبة،و واعية قرارات اتخاذ  في  تساعدهم للمدراء ملموسة وأدلة معلومات يقدم فهو واستدامتها، التنموية والسياسات

 غير تكون ة،وتقديري تقويمية عملية جراءإ هو المتحدة األمم منظمة منظور من  فالتقييم  استراتيجية، بأبعاد والتخطيط
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 ،لكذ لىإ وما ،مؤسساتي أداء وأ معين، تنفيذ مجال وأ قطاع وأ ،مشروع وأ برنامج وأ لسياسة مقبول، حد لىإ متحيزة

 شروط يهمف وتتجسد ،والخبرة الالزمة والكفاءة ،المهارة خصائص فيهم تتوفر مينالمقي   من فريق المهمة بهذه ويتكفل

 يشرف الذي اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج لدى المستقل لتقييما مكتب ،الفريق هذا يشكلو والمهنية، الشخصية النزاهة

  اإلنمائي حدةالمت األمم برنامج يستخدم المجال هذا فيو التقييم، فريق أعضاء بين من المعين المكتب رئيس دارتهإ على

 ،مهيتقي المراد روعالمش أو جالبرنام إدارة عن مستقال التقييم مكتب فيه يكون الذي المستقل تقييمالك للتقييم، أنواع عدة

 تقييمالو لعالمي،وا اإلقليمي وبرنامج التنمية( نتائج طرية)تقييمالق   للبرامج التقييم يشمل الذي الالمركزي تقييمالو

 . مختلفون شركاء به يقوم الذي مشتركال

 رئيسية: خطوات ثالث باستخدام اإلنمائي المتحدة األمم برنامج وفق التقييم عملية تجرى عامة بصفةو

 الخطوة األولى: التعبئة والتصميم

 ليتم التقييم، عمليةل التنموية السياسة وأ البرنامج جاهزية أي التقييم قابلية عن التحري ينبغي التقييم بعملية البدء قبل

 ولهذا يين،الرئيس الالعبين ومسؤوليات األدوار تحديد مع ،التقييم وتنظيم إلدارة بوضوح محدد هيكل وضع بعد فيما

 سيشارك منو التقييم؟ فريق أعضاء هم منع بالتساؤل ،له تصميمال عملية ءجراإ عند التقييم فريق مراعاة يستوجب

 التقييم؟ جراءإ سيتم وكيف وأين التقييم؟ في

 ةالمعني الوطنية األطراف من مؤلفة مقارنة مجموعة ثمة يكون أن يجب تقييم، كل وفي ،الموضوعية الناحية فمن

 على شخاصأ ياراخت التقييم فريق تشكيل في يشترط ولهذا .العملية لقيادة التقييم مدير مع قرب عن لتعمل والشركاء

 اتالسياس وأ البرامج من المستفيدين أي المصلحة أصحاب إشراك أن كما ،التقييم عملية ومحتوى بسياق دراية

 من الممكن حدال الى متوازن تقييم فريق اختيار أي ،يمالتقي عمليةل حاجون واضح تصميم وضع على يساعد العمومية،

 عموما مالتقيي ويرتكز مهامه، أداء في واالستقاللية الكفاءة حيث ومن الجغرافي والتوزيع االجتماعي التنوع حيث

 :التالية األسئلة نع باإلجابة

 الماذ ثال  م ن نتساءلأالسياسة المنفذة، كو أيحدد ويوضح األولوية للبرنامج هذا السؤال ؟ هل نقوم باألشياء السليمة 

نسبة رفع  وأ ،البرنامج المتعلق بتخفيض مستوى البطالة اختياريتم برنامج المتعلق بزيادة األجور ولم ال ختيرأ  

  .ذلكو غير أالزراعة في و أي قطاع الصناعة اإلنتاجية ف

 ؟ ق والشمولهل نقوم باألشياء على نحو سليم؟ أي نتساءل عن الكفاءة واالتسا 

 ؟هل نحقق نتائج؟ نتساءل عن الفعالية في تحقيق النتائج 

 ؟را  وتبقى سارية بصفة مستديمةاثأو البرنامج المنفذ أ ةهل تحقق السياس  

 الخطوة الثانية: إجراءات التقييم

 تقيمها مرادال النقاط مجمل  يتضمن الذي ،التقييم لاعمأ وجدول رزنامة بتنفيذ التقييم فريق يلتزم الخطوة هذه وفي

 الفهم وكذلك ييم،التق لتنفيذ الالزمة والبشرية المالية الموارد مختلف تحديد الى باإلضافة لتقيمها، المناسب والتوقيت

 المكلفون يباشر يثح األدلة، على تقوم قرارات واتخاذ واالستعالم والتعلم النتائج على التركيز ثقافة أي للتقييم السليم
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 على االعتمادب إنجازها، والمتوقع المنجزة جوالبرام السياسات حول والمعلومات البيانات مختلف بجمع  قييمالت بعملية

 ليتم ،البيانات جمع وسائل من وغيرها ،المعلومات استمارات وملء الشخصية كالمقابالت والنوعية الكمية األساليب

 األداء قياس لىع يعتمد كما ،للقياس القابلة للنتائج تقييمال المخرجات( )قياسمؤشرات وأ معايير مختلف بحسا ذلك بعد

 درجة 91 الى  درجة 01 من مثال خاصة،  دالالت لها التي التصنيف معايير باستخدام التقييم متغيرات وأ النتائج وأ

 .للقياس)نوعية( قابلة غير التقييم متغيرات حالة في وذلك،

 تلخيص وتفسير النتائجالخطوة الثالثة: 

 النتائج وبين العمومية، البرامج وأ السياسات تنفيذ من المحققة)المنجزة( نتائج بين مقارنةال تتم الخطوة هذه وفي

 ،لمناسبا القرار اتخاذ ثم ومن المتوقعة، والنتائج المحققة النتائج بين ما تاالنحرافا تحديد أي )المسطرة(، المرجوة

 تنفيذ عن التوقف وأ المستقبل، في العمومية والسياسات البرامج وضع يف منها واالستفادة تاالنحرافا تصحيحب ماإ

 وأ امةالع النتائج تخص كانت سواء تاالنحرافا وتسجل ،بأخرى واستبدالها العمومية والسياسات البرامج هذه مثل

 السياسات وأ البرامج ذهه على قائمينلل تقدمو ،بتوصيات تختتم تقارير شكل في والسياسات للبرامج التفصيلية النتائج

  المتحدة. األمم لهيئة التنفيذي المجلس لىإ منه نسخة رسالإ بعد ،العمومية

 تقييم إنجازات مكتب التقييم المستقل لدى هيئة األمم المتحدة: 1-4

 الإ اريع،المش على والقائمين العمومية والسياسات البرامج لمنفذي وتوصيات مزايا من التقييم وظيفة تقدمه ما رغم

 أهمها: من العيوب من الكثير على نطويت انهأ

لشاغلين ان أعضاء المكتب أخصوصا و بشكل مستديم، ذلك مكتب التقييم ورئيسه، ال يمكن ضمان استقالليةمبدأ  -

 كأعضاء في التقييم. م  ه  ت  ي  ال  و   انتهاءللمؤسسة بعد ن يعودوا ألهم  ن  ك  م  ي   ،للوظيفة

ن أو ،ن يتحلى بصفات إدارية وقيادية متميزةأولهذا ينبغي  ،الحاالت لدى رئيس التقييم نقص الخبرة في بعض -

ط ترتبط بالتخطيخبرة في تلك المجاالت التي التكون مكتملة مع  ،يمتلك مؤهالت وخبرة واسعة في التقييم

 ت الصلة.وغيرها من مجاالت الخبرة ذا ،والبحث األساسي والتنفيذي وإدارة المعرفة ،االستراتيجي

 ،ة التقييمإعادة تقييم سياسات وظيفتنصب حول  التي ،توصيات من قبل مكاتب التقييمالو تقاريرالعداد إنقص في  -

 التحديات والظروف الراهنة.  ويتماشى معبما يتوافق  ،ولوياتهاأو ستراتيجياتهااو

د طلبات خاصة في ظل تزاي، التكاليف رتفاعاوتعاني وظيفة التقييم في منظومة األمم المتحدة من نقص في الموارد  -

من الموظفين في مكتب التقييم بالنسبة لباقي الموظفين في منظومة األمم المتحدة، ونسبة %1.0 )توظفالتقييم، 

 من مجموع تمويل المنظمة ككل(.%1.3التمويل 

  .وجود صعوبة في قياس بعض المؤشرات بالدقة الكافية -

 الليةاستقلى حد ما إو السياسات( في عملية التقييم يعيق أشراك أصحاب المصلحة )المستفيدون من البرامج إ -

ونزاهة نتائج التقييم.
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  العمومية برامجالسياسات والطرق ومناهج تقييم المحور الرابع: 

 تمهيد:

 لىإ تهدف مية،عل وأساليب منهجية على يرتكز الذي المنظم النشاط ذلك عن العمومية والبرامج للسياسات التقييم يعبر

 وتأثيراتها اومخرجاته ،عموميةال برامجوال سياساتال ذوتنفي عدادإ عن المترتبة وااليجابية السلبية قاطالن في البحث

 جميع العملية هذه تالزم نأ على العشوائية، عن بعيدا   لها، ةالمحدد األهداف إلى الوصول في وفعالياتها كفاءتها ومدى

 العمومية. والبرامج السياسات بها تمر التي مراحلال

 :التالية العناصر إلى المحور هذا في رقنتط سوف المنطلق هذا ومن

 معايير تقييم البرامج والسياسات العمومية. -

 مومية.أساليب المستخدمة في تقييم البرامج والسياسات الع -

  مراحل تقييم البرامج والسياسات العمومية. -

    صعوبات تقييم البرامج والسياسات العمومية. -

 معايير تقييم البرامج والسياسات العمومية  :أوال

 أداء عند قييمالت بعملية المكلف عليها يركز التي العناصر همأ من العمومي البرنامج وأ السياسة تقييم معايير تعتبر

 مكني وعليه عدمها، من العمومية السياسة صالحية مدى قياس أو للحكم ساسيةأ قاعدة يعد المعايير هذه فتوفر مهامه،

 فها.أهدا وتحقيق العمومية السياسة وأ البرنامج أداء لقياس مفاتيح بمثابة هي التقييم معايير أن القول

 نذكر: التقييم معايير أهم ومن

  :والتنسيق المالئمةمعيار  -0

 اإلمكانيات مع والفعليات األنشطة انسجام ومدى لألهداف، البرامج وأ السياسات مالئمة مدى في المعيار هذا يبحث

  يلي: كما حد على والتنسيق المالئمة من كل بشرح نقوم سوف وعليه المتاحة،

 معيار المالئمة: 2-2

 أو حله الواجب المطلب وأ المشكل طبيعة مع تتالءم أهدافه كانت إذا ،مالئم أنه ما عمومي برنامج أو سياسة عن يقال

 بعبارةو لألهداف، مالئمته مدى في النظر دون من عمومي برنامج وأ عمومية سياسة تقييم المعقول غير فمن ،تحقيقه

 انسجام قيست المالئمة أن أي المحددة، األهداف إلى استنادا األفضل التدخل أسس بتقييم يتعلق المالئمة فموضوع أخرى

 الإ ماهي المالئمةف بالتاليو ،المتاحة اإلمكانات مع كذلك وانسجامها ،مواجهتها على تعمل التي الرهانات مع األهداف

 واالهداف. والرهانات والمهام البيئة بين المتواجدة للعالقة تحليل

 وأ لسياساتا تكيف خالل من تتحقق ،التقييم عملية لتفعيل األساسية المعايير كأحد المالئمة أن نستنتج سبق ومما

 أهداف حقيقت فائدة عن التكلم المجد غير فمن وخصوصياتها، وميزاتها ،بيئتها مع التقييم موضوع العمومية البرامج
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 مع قهاتطاب يعني ألهدافها العمومية السياسة فمالئمة تحقيقه، وأ حله واجب معين طلبم وأ بمشكل مقرونة تكن لم ما

   والطويل. والمتوسط القصير المدى على الحقيقية حاجاتها

 معيار التنسيق: 2-1

 المواردو الوسائل وبين بينها فيما ومتكاملة منسجمة، بطريقة وتتم مترابطة واألنشطة األعمال تكون أن به ونقصد

 ياسةالس أهداف لتحقيق كافية المسخرة وإمكانات الوسائل تكون عندما يتحقق أن يمكن والتنسيق لذلك، احةالمت

 اتقيمه ادالمر ةالعمومي السياسة كانت ماذا حالة وفي الداخلي، بالتنسيق التنسيق من النوع هذا على ونطلق العمومية،

 محل العمومية السياسة أن أو ،دولية وهيئات سساتمؤ طرف من ومنفذة مطروحة أخرى عمومية سياسة مع تناسبت

 الخارجي. قبالتنسي التنسيق من النوع هذا على نطلق البديلة العمومية بالسياسات ما حد إلى متشابهة تكون التقييم

 :الكفاءةمعيار  -0

 الكفاية متقي  و يها،إل الوصول في المرغوب هدافاأل تحقيق أجل من للموارد األمثل ستخداماال أنها على الكفاية تعرف 

 مفتقي   أخر بمعنى ال،فع المحققة للنتائج بالنسبة عمومي برنامج أو عمومية سياسة لتحقيق عملةالمست الموارد بتقييم يهتم

 عند ،جمهورلل المحققة الخدمة نوعية ناحية من مرضية فعليا المحققة النتائج كانت ذاإ ما حول نتساءل يجعلنا الكفاية

 المتاحة. واإلمكانيات الوسائل االعتبار بعين األخذ

 تكون الكفاية نأ العمومية، السياسة مجال في المتخصص " Dupuis Jérôme "الفرنسي االقتصادي الخبير ويرى

  التالية: للعناصر يستجيب كان إذا مرضيا يكون الفعل وأن الرضا، بتحقيق مرتبطة

 االقتصاد:  -

 الموارد. على الحصول يتم خاللها من والتي ،والكمية التكلفة بين االقتصاد يمتقس خالل من ويظهر

 اإلنتاجية:  -

 (.0 نوع نم )الكفاءة اإلنتاجية بالكفاية كذلك وتسمى المعالجة، المشاكل وحجم المخصصة الوسائل بين العالقة وتمثل

 المردودية: -

 (.0 النوع من )الكفاءة االقتصادية الكفاية وتمثل

 الشاملة:الكفاية  -

 (.13 النوع من )الكفاءة المحققة والنتائج المخصصة الوسائل بين العالقة بها ونقصد

 :الفعاليةمعيار  -3

 مع هاب الخاصة ثاراآل مقارنة خالل من وذلك العمومية، البرامج وأ السياسات نتائج تقييم الفعالية موضوع يتناول

 األهداف. قتحق قياس في يتمثل الفعالية مضمون أن أي لها، المرسومة األهداف

 البرامج أو السياسات نجاح مدى قياس من تمكنها حيث التقييم، بعملية المكلفة الجهة بها تهتم مهمة هي الفعالية وقياس

 تحققه لذيا المدى في تكمن العمومية، السياسة فعالية أن قنديل أماني الباحثة ترى المجال هذا وفي فشلها، من العمومية
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 المتوقعة. غير النتائج إهمال عدم مع تحققها، أن عليها ينبغي التي فوائد أو منافع من

 مع مؤشرينال أحد تثبيت تم ذافإ المستخدمة، الموارد مع المحققة النتائج مقارنة طريق عن الفعالية قياس يتم وعليه

 النتائج يمق كانت فطالما ،يةالعموم البرامج وأ السياسات تنفيذ في فعالية هناك أن عندئذ نقول ،األخر المؤشر نتحس

 عالة.ف العمومية السياسات وأ البرامج كانت طالما )المدخالت(، المستخدمة الوسائل قيم من أكبر )المخرجات( المحققة

 السياسات نيعتبرو أنهم أي التكاليف، مع المحققة النتائج بمقارنة ذلك على القائمون يهدف التقييمية الدراسات وفي

 اآلجال قلأ في تحققتو ممكنة، تكاليف أقل تطلبت قد إليها المتوصل النتائج كانت ما إذا فعالة، وميةالعم والبرامج

 لها. المرسومة األهداف مع متناسبة كانت الوقت نفس وفي الممكنة،

 لعاملةا دللي استخدام وأ أموال من إخراجه)صرفه( تم ما مقارنة العمومي البرنامج أو السياسة فعالية لقياس ويستحسن

 النتائج أو ابقةالس النتائج مع فعال المحققة النتائج مقارنة إلى باإلضافة ،المسطرة األهداف مع الفعلية المتاحة الموارد أو

 ياساتالس فعالية تقييم يتطلب عامة وبصفة دولية، أو محلية كانت سواء لها كبدائل المطروحة لسياسات األخرى

 التالية: العناصر توفر العمومية

 ن تكون األهداف واضحة ودقيقة.أ -

 توفر إمكانية لحصر الوسائل الضرورية المستخدمة. -

 بفترة زمنية معينة. و البرامج العمومية، يكون محددا  أتنفيذ السياسات  -

 . بعملية التقييم توفر عنصر االستقاللية لدى الجهة المكلفة  -

 األثر والتأثيرات:معيار  -2

 وأ مطالبال تحقيق إلى وأدت تحققت، قد المتوقعة والنتائج المرتقبة األثار كانت إذا فيما تبيان إلى المعيار هذا يهدف

 لسياساتا في المختصون الخبراء يعتقد حيث العمومي، البرنامج وأ السياسة محور تمثل التي المجتمع، مشاكل حل

 االرتكاز يستوجب عقالنية بطريقة ةمحدود الغالب في تكون والتي العمومية األموال استخدام أن العمومية، االقتصادية

 لتيا والطرق ،المدخالت عن تعبر التي المستعملة الوسائل كمية منها المؤشرات، من مجموعة االعتبار بعين خذواأل

 تمثل وهي ةالمحقق والمنافع المكاسب لىإ باإلضافة العمومية، واألنشطة بالعمليات القيام في المباشرة يتم بواسطتها

 كان سواءو والبرامج، السياسات هذه خاللها تنفذ التي الزمنية الفترة طيلة العمومية، البرامج أو سياساتلل المخرجات

 ةالسياس في المشاركة األطراف كافة طرف من تستخدم المؤشرات هذه أن كما المتوسط، أو البعيد المدى على ذلك

 العمومية، لسياسةا تناولتها التي الفئات مختلف على ئجالنتا تلك رتبتها التي التأثيرات قياس أجل من وذلك العمومية،

 . والرائدة المقارنة األخرى الدولية التجارب أو السابقة، الفترات نتائج مع مقارنتها على والعمل

 السياسات تهاخلف التي ثاراآل وتحليل بدراسة القيام منها يستوجب فانه التقييم، بعملية المكلفة الجهة إلى وبالنظر

 تأكدال على يسهر مفالمقي   إذن ،مشاكلهم حل وأ المجتمع لمطالب االستجابة إطار في الموضوعة ،العمومية رامجوالب

 األهداف تحقيق ما حد إلى استطاعت قد المستخدمة واإلدارية القانونية والوسائل ،والمالية المادية اإلمكانيات تلك نأ من
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 تعيني فانه تقدم ما على وبناء لها، مخططا كان كما حدثت قد المتوقعة التأثيرات نأ من كذلك التأكد و لها، المرسومة

 التي يبوأسال أدوات جميع االعتبار بعين االخذ مع ،العمومية السياسة حول الحقيقية المعلومات كافة جمع مالمقي   على

 للحكم وذلك ،العمومية البرامج وأ سياساتال تنفيذ من الناجمة ثاراآل وفرز قياس أجل من المعطيات، تحليل في تساعده

   فشلها. وأ نجاحها مدى على

 ثانيا: مناهج تقييم السياسة العمومية:

 والحكم لحدسا على يرتكز ما فمنها عليها، يرتكز التي والمبادئ لألسس تبعا التقييم، وأساليب مناهج وتتنوع تتعدد

 السياسة أو البرنامج صالحية على الحكم في الموضوعية لميةالع والحقائق سسلأل يخضع ال فهو وبالتالي الشخصي،

 فيتص فهو ولذلك مختصة، غير جهات وأ مواطنين أراء من نابعة ،وارتجالية سطحية ألحكام يخضع بل العمومية،

 وكثيرا   ة،واألدل البراهين لىإ يفتقر فهو وبالتالي ،خطاءهاأ احتماالت وكثرة دقتها وعدم ،حكاماأل صدارإ في بالبساطة

 ةسياس وأ برنامج من منتفعة وغير المتضررة والجهات المواطنين، طرف من التقييم من األسلوب هذا يستعمل ما

 معينة. عمومية

 منها: الحاالت بعض في عليه تعتمد الحكومية الجهات نأ الإ عيوب من األسلوب هذا يميز ما ورغم

 .جدا  ين و السياسة العمومية صغيرأعندما يكون البرنامج  -

 و السياسة العمومية محدودة.أعن البرنامج  ةثار الناتجعندما تكون أهمية اآل -

عن  ظرالن و السياسة العمومية لما تتصف به من أهمية، بغضأتنفيذ البرنامج  بإلزاميةوجود قناعة لدى الحكومة  -

  تكاليفها، والنتائج الممكن تحقيقها. ارتفاع

  الالزمة إلجراء عملية التقييم.في حالة نقص التخصيصات المالية   -

برنامج أو كبر من الأنها في بعض األحيان تكون أو حتى أكلفة التقييم تفوق المنفعة المحققة من عملية التقييم،  -

  السياسة العمومية في حد ذاتها.

 المناسب للقيام بعملية التقييم. االختصاصالكفؤة ذات اإلطارات  انعدامو أقلة  -

 تدعييس ما وهذا القطعية، واألدلة البراهين على المبنية الموضوعية العلمية والحقائق األسس لىع يرتكز ما ومنها

 حيث من كبير حد لىإ مقبولة حكامأ إلصدار ،وتفسيرها تحليلها أجل من ،والبيانات المعلومات من هائل كم توفير

 وشفافيتها. مصداقيتها

 الية:الت الحاالت في الحكومية، غير أو الحكومية الجهات من سواء األحيان غالب في التقييم من النوع هذا ويستخدم

 محاسبة النظم االجتماعية. -

 .التجريب االجتماعي -

 موازنة البرامج العمومية.  -

 نماذج تقييم الكفاءة للبرامج والسياسات العمومية. -
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 الطرائق واألساليب اإلحصائية. -

 نموذج تقييم كفاءة البرامج والسياسات العمومية: -0

 في العمومية اسةالسي وأ البرنامج كفاءة تقييم في ترغب ،التقييم بعملية المكلفة الجهة تكون عندما النموذج هذا ستخدمي

 التالية: الثالثة العناصر على االعتماد خالل من ذلك ويتجلى لها، المسطر األهداف تحقيق

 األهداف: 2-2

 عليه توفرت ما وفق تلبيتها المعنية السلطات بإمكان لتيا ،المجتمع فرادأ وحاجات المطالب جميع في األهداف تتمثل

 ريتغي به نعني األهداف وتحقيق المرحلة، أولويات ضمن وتدخل ذلك، وغير وتكنولوجية وبشرية مادية إمكانيات من

 األفضل ووه رخآ مستوى لىإ العمومية( السياسة وأ البرنامج تنفيذ )قبل القائم الوضع من ،معينة فئات وأ فراداأل ونقل

 معا. وأ والكيف الكم حيث من وهذا ،العمومية( السياسة وأ البرنامج تنفيذ )بعد

 ة،جزئي األهداف تكون نأ يمكن كما العمومية، السياسات وأ البرامج جميع األهداف تتضمن نأ يمكن اإلطار هذا وفي

 هدافأ عمومية سياسة وأ برنامج لكل يكون نأ يمكن اكم العمومية، السياسة وأ البرنامج ونوعية طبيعة حسب وذلك

 بها. اننفردي خاصة

 عمال:النشاطات واأل 2-1

 وأ ةالسياس تجسيد في وغيرها، وآالت معدات من واألجهزة )األشخاص(، العمال يؤديها التي األفعال تلك بها ويقصد

 اضح.وو قيقد بشكل تحديدها التقييم بعملية القائمين على ويتعين الواقع، رضأ على العمومي البرنامج

 الموارد: 2-3

 فرادأو ومعدات وآالت أموال رؤوس من العمومي، البرنامج وأ السياسة تنفيذ عملية تحتاجه ما جميع ابه ونعني

 التنفيذ يةعمل تعزيز نهاأش من التي المطلوبة، والقانونية االدارية واإلجراءات التسهيالت ومختلف ،عقارية وإمكانيات

 والتحديد. الدقة حيث من وراقي عال بمستوى ،السياسات لهذه

 وجب الدقة،و الوضوح من بشكل ،الذكر السابقة العناصر تحليل من العمومية والسياسات للبرامج مالمقي   يتمكن حتىو

 أهمها: ومن لتقييمل النسب من مجموعة على االعتماد عليه

االهداف الحقيقية

االهداف المرسومة
، 

 النشاطات الفعلية

النشاطات المخططة
،

 الموارد الفعلية  

الموارد المخططة
 

 موازنة الخطط والبرامج: -0

 استخدم يثح الماضي، القرن من الستينيات فترة إلى العمومية والسياسات للبرامج التقييم من النوع هذا تطبيق يعود

 هذا ويرتكز كي،األمري للجيش البديلة والتسليح الدفاع نظم ومنفعة كلفة تقييم بغرض ،مريكيةاأل الدفاع وزارة قبل من

 الختيارل كأساس يصلح نأ يمكن كما عمومية،ال اتسياسال وأ برامجلل بالمدخالت المخرجات مقارنة مبدأ على األسلوب

 عالمتوق المتنوعة  الموارد قارنةم خالل من ذلك يتم ذاإ المقترحة، العمومية والسياسات البرامج بين والمفاضلة
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 البديل اختيار لكذ بعد ليتم المقترح، وأ البديل هذا تنفيذ من المتوقعة النتائج تلك مع ،مقترح وأ بديل لكل تخصيصها

 المتاحة. الموارد قلأ باستخدام النتائج فضلأ يحقق الذي األفضل

 التالية: العناصر االعتبار بعين خذاأل األسلوب وأ المنهج هذا تطبيق ويتطلب

 و السياسة العمومية بصورة واضحة ودقيقة.أحصر وتحديد أهداف البرنامج  -

ثار والنتائج المترتبة عن عملية تنفيذ السياسات والبرامج االعتماد على مؤشرات ومعايير كمية، تسمح بقياس اآل  -

 و التقييم.أالعمومية التي تكون محل االختيار 

و أو السياسة العمومية المقترحة أو تنفيذ البرنامج أ اختيار)المدخالت(، المنفقة على  ةحصر كمية الموارد المتنوع -

  المنفذة.

بدائل ال و المتوقعة منأ تحديد وقياس المنافع والنتائج اإليجابية المحققة من تنفيذ البرامج والسياسات العمومية، -

 لسياسات العمومية المقترحة.لو ألبرامج ل

اسات و السيأجل تنفيذ كل بديل من بدائل البرامج أو المتوقعة مع الموارد المنفقة من أمقارنة النتائج الفعلية  -

  العمومية. 

 المشاكلو الصعوبات من جملة األحيان من كثير في يواجهون العملية بهذه المكلفون نإف التقييمية، األساليب وككل

 االتية: النقاط في نحصرها التي

و السياسات العمومية االجتماعية )صعوبة أر ومؤشرات كمية ودقيقة لبعض البرامج يوضع معاي شكالية فيوجود إ -

 مية، والجريمة.القياس(، كتلك البرامج المخصصة لمكافحة الفساد اإلداري، ومحو األ

يار مر باالخت، خصوصا عندما يتعلق األجراء مقارنة بين بدائل البرامج والسياسات العموميةإوجود صعوبة في  -

 بين قطاع التعليم والصحة والزراعة مثال.

بديل من  ألي ،و النتائج غير مقصودةأثار و التنبؤ بالنتائج واآلأعملية تقدير بعض األحيان ل وجود إشكالية في -

 ومن ثم صعوبة في المقارنة وتحديد البديل األفضل. ،البدائل للبرامج والسياسات العمومية المقترحة

 ثقة روأكث استعماال األكثر يعتبر نهأ الإ ،التقييم من المنهج هذا هاهيواج التي والعقبات الصعوبات من رغم وعلى

 ومصداقية.

 األساليب والطرق الكمية: -3

 استخدام زماتمستل حيث من تتابين وهي التقييم، بعملية للقيام حصائيةواإل الكمية األساليبو الطرق من العديد توجد

 نذكر: الطرق هذه همأ ومن استعمالها ومجاالت وقتها لىإ باإلضافة تحتاجها، التي والمعلومات البيانات

 تحليل نقطة التعادل -

  .تحليل االنحدار -

 المعادالت اآلنية.-تحليل االتجاه العام -
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 البرمجة الخطية. -

  تحليل االنحدارطريقة ، والتعادل نقطة نقتصر بالدراسة فقط على طريقة تحليلوسوف 

 طريقة تحليل التعادل: 3-2

 يعود ما خالل من البرنامج وأ السياسة قياس في التقييم، بعملية المكلفة الجهات ترغب عندما الطريقة هذه تستخدم

 ،عمومية سياسة وأ برنامج من المتوقعة المنافع تربط التي قةالعال تلك التعادل بتحليل ويقصد عائد، وأ منفعة من هماعلي

 البرنامج وأ سياسةلل التكاليف مع المنافع تتساوى فعندما ،العمومي البرنامج وأ السياسة هذه لتنفيذ المطلوبة بالتكاليف

 الرغم على مللمقي   النسبةب مقبولة حالة وهي ،وااليرادات التكاليف بين ما تعادل وأ توازن هناك نأ نقول ،التقييم محل

 أن ندئذع نقولف ،سالبة تكون النتيجة أي اإليرادات عن التكاليف فيها تزيد التي حالةال في ماأ عليها، تحفظه من

 ييم،بالتق المكلف قبل من اقتصاديا( فيها)مرفوضة مرغوب غير حالة  وهي التكاليف تغطية عن عاجزة االيرادات

 العمومي لبرنامجا وأ السياسة وبالتالي ،موجبة النتيجة تكون التكاليف على اإليرادات فوقتت فعندما سبق ما خالف على

 من الممتدة رةفت في األسعار ارتفاع ذلك في يراعى نأ على ،التقييم بعملية المكلفة الجهة طرف من بالقبول يانحظي

 للتضخم. كمعالجة وذلك ،تنفيذه من االنتهاء غاية لىإ العمومي البرنامج وأ السياسة بدء

 يلي: كما التعادل تحليل عن للتعبير رياضية صياغة ايجاد ويمكن

𝑉𝑎𝑛 = ∑ R𝑡

𝑛

𝑡=0

− ∑ 𝐶𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 حيث:

𝑉𝑎𝑛: الصافية الحالية القيمة تمثل 

∑ R𝑡
𝑛
𝑡=0: المخصومة اإليرادات مجموع تمثل 

 ∑ 𝐶𝑡
𝑛
𝑡=0 : المخصومة. النفقات مجموع تمثل 

 R𝑡: األرباح على وضرائب ومعنوية المادية المنافع تمثل 

𝐶𝑡 : البديلة)الضائعة(. الفرصة وكلفة للبرامج اإلدارية ومصاريف الدولة تقدمها التي المعونات تمثل 

𝑟:   العائد. على الخصم معدل مثلي 

𝑛: العمومية. السياسة وأ للبرنامج الزمنية المدة أو العمر تمثل 

 الرياضية بالعالقة عنها ويعبر واحد بالعدد ومقارنتها النفقات على المنافع قسمةب تعادل تحليل طريقة عن التعبير ويمكن

 التالية:

 مجموع القيمة الحالية للمنافع

مجموع القيمة الحالية للنفقات
=  نسبة المنفعة الى التكلفة
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 ذهه كانت إذا أما كفاءة، ذو العمومية السياسة أو البرنامج أن عندئذ نقول واحد العدد من أكبر النسبة هذه كانت فإذا

 كفؤة. غير العمومية السياسة أو البرنامج أن عندئذ نقول واحد العدد من أصغر النسبة

 مع كفاءة وذ العمومية السياسة أو البرنامج أن عندئذ نقول واحد، للعدد مساوية النسبة هذه فيها تكون التي الحالة وفي

 عليها. التحفظ

 لمنصوصا والتشريعات القواعد بحسب تنفيذها تم متى كفاءة، ذات أنها العمومية البرامج أو السياسات عن اليق وعليه

 المستهدف. المجتمع أو األفراد رفاهية تحقق تجعلها درجة إلى المتوفرة، اإلمكانيات وبحسب عليها،

 كون التكلفة، ىإل المنفعة نسبة أو التكلفة مع المنفعة تعادل حساب في الحالية القيمة استخدام تم أنه إلى اإلشارة وتجدر

 دتعتم ما كثيرف الباقي أما فورا ، يسدد الغالب في النفقات من األكبر الجزء أن إلى باإلضافة الحاضر في تأتي ال المنافع

 البنوك نم كاالقتراض خارجية مصادر على تمويله، في العمومية والسياسات للبرامج التنفيذ بعملية المكلفة الجهات

 الزمنية لقيمةا االعتبار بعين األخذ من البد وبالتالي متتالية زمنية فترات على يأتي الباقي أن أي محددة، فوائد مقابل

  للنقود.

 بعد فيما ليتم مية،العمو والسياسات البرامج بترتيب نقوم /التكلفة، العائد لنسبة السابقة الرياضية العالقة أساس وعلى

 .نسبة أكبر على يحصل الذي البرنامج أو السياسة نختار أن على بينها، المفاضلة لكذ

   نذكر: الطريقة هذه تطبيق تواجه التي الصعوبات أهم ومن 

 تحديد معدل الخصم االجتماعي.في صعوبة وجود  -

وبة قياس فمثال صع ومية،و قيمة المنافع المعنوية الخاصة بالبرامج والسياسات العمأوجود إشكالية في تقدير كمية  -

  ، روح المعنوية لدى المواطنين.قلة التذمر الشعور بالمواطنة واالنتماء،

 والتذمر اككاإلربو سياسة عمومية، أوجود إشكالية وصعوبة في تقدير التكاليف المعنوية، نتيجة تنفيذ البرنامج  -

نهم أأي  ،وسط المدينة (،د مصلحة عامةنتيجة وجو)عرض بناياتهم للهدم تفراد الذين تالذي يصيب األ مثال  

 ، مثل فقدان الجيران.يتعرضون لخسائر مادية ومعنوية كبيرة يصعب تقديرها

 وجود إشكالية في توزيع المنافع والتكاليف بطريقة عادلة. -

فس ذها بنالتي يمكن تنفي ،و المشاريع البديلةأفرص البديلة الوجود صعوبة في تحديد ومعرفة التكاليف ومنافع  -

 مكانيات المادية والبشرية المتاحة بدقة.إالموارد و

  العمومية. والسياسات البرامج تطبيق من المتضرر أو المستفيد من الطريقة هذه توضح ال -

 اساتوالسي البرامج تقييم في بكثرة المستخدمة األساليب همأ من يعتبر األسلوب هذا نأ الإ الصعوبات هذه ورغم

 الملموسة. العلمية المسائل على كثيرا يرتكز كونه ،العمومية

 

 



 

 

 
66 

 طريقة االنحدار 3-1

 أحدهما يرين،متغ بين كانت سواء االقتصادية العالقات قياس في تستخدم التي اإلحصائية األساليب أحد االنحدار يعد

 ويطلق لةالمستق اتالمتغير من لمجموعة تابع واحد متغير أوبين البسيط، باالنحدار ويسمى له تابع واألخر مستقل

 لخطيا االنحدار ويكتب ، خطية غير تكون قد كما خطية تكون قد االقتصادية العالقات وهذه المتعدد، باالنحدار عليه

 المتغيرات لمجموعة شعاع يمثلXو التابع المتغير يمثل Y،حيث +ɛ+bY=AXالتالية: الرياضية بالعالقة عامة بصفة

 يطلب معلمة وهو الثابت الحد فيمثل b  أما المستقلة، بالمتغيرات المتعلقة لنموذجا لمعالم شعاع يمثلAو  ،المستقلة

 عدم الةح وفي ، العادية الصغرى المربعات طريقة وفق النموذج هذا تقدير ويتم العشوائي، المتغير يمثل ɛ ، تقديرها

 أو المعممة أو المرحلتين ذات  الصغرى المربعات طريقةك  أخرى تقدير  طريقةب  بدالهااست يتم ، شروطها توفر

 ،وفي النماذج من النوع هذا مثل لبناء مستقرة الزمنية السالسل تكون أن يشترط كما ، المناسبة  الطرق من غيرها

 ناءب أجل من المشترك التكامل واختبار تكاملها درجة على االعتماد يتم ، الزمنية السالسل هذه استقرار عدم حالة

 عليها مديعت طرق خمس بين نميز  العمومية والسياسات البرامج تقييم إطار وفي ،ذلك إلى وما الخطأ لتصحيح نماذج

 العمومية: والسياسات للبرامج تقيمه في الخطي االنحدار أسلوب

 :طريقة التوازن العام

 باإلضافة التقييم، محل البرنامج أو السياسة ومتغيرات المستهدفة المتغيرات بين تربط التي العالقة تقدير في وتتمثل 

 النمو على خمالتض محاربة سياسات أثر لتقييم قياسي نموذج بناء يمكن فمثال التأثير، ذات الخارجية المتغيرات لىإ

 المتغيرات من لمجموعة تابع متغير التضخم يكون الحالة هذه ،وفي 0109-0611 فترة خالل الجزائر في  االقتصادي

 النقود بمتغير لةالممث النقدية سياسةالك التضخم، لمحاربة الموضوعة والبرامج لسياساتا مختلف في والمتمثلة المستقلة

 لوارداتا تقليص في المتمثلة الخارجية سياسةال أو ، الضرائب متغيرة خالل من المالية السياسة أو الخصم، سعر أو

 ذلك إلى وما عاراألس وتثبيت األجور رفع سياسة إلى باإلضافة المحلي، التضخم على المستورد التضخم أثر من لتقليل

 التضخم. محاربة إلى الموجهة السياسات من

 طريقة التقييم ما قبل وما بعد تطبيق البرنامج أو السياسة العمومية:

 من مجموعة أو ،ما بلد في االقتصادية للعالقات القياسي النموذج تقدير نتائج بين المقارنة يتم الطريقة هذه وحسب

 إدخال بعد صاديةاالقت للعالقات القياسي النموذج تقدير نتائج وبين ،العمومية والسياسات البرامج تطبيق قبل البلدان

 قاءب افتراض مع الدراسة، محل البلدان مجموعة أو البلد لنفس اإلصالحية العمومية والبرامج السياسات متغيرات

 العمومية. ياساتوالس البرامج هذه تطبيق أثناء حالها على األخرى العوامل

 تغير من هحساب يتم فيما ،السبب هي تكون قد ربما التي األخرى العوامل لثبات افتراضها الطريقة هذه على يعاب وما

 مع منتظمة روغي متحيزة التقديرات هذه ثارآ يجعل مما ،الدراسة محل للفترتين القياسي للنموذج التقدير نتائج بين

  الزمن.
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 الحاالت التي تطبق فيها وبين الحاالت التي ال تطبق فيها البرامج والسياسات العمومية: بينما طريقة التقييم 

 لعمومية(،ا والبرامج السياسات تطبيق بعد وما قبل )ما األولى الطريقة صعوبات على للتغلب الطريقة هذه تستخدم

 وبين ،العمومية التنموية والبرامج السياسات تطبق التي الدول مجموعة بين المقارنة على الطريقة هذه تعتمد حيث

 وهذا ية،الخارج االقتصادية البيئة نفس تواجه الدول هذه أن افتراض مع ،والبرامج السياسات هذه تطبق ال التي تلك

 سياسات،ال أو البرامج تطبيق بعد وما قبل ما طريقة استخدام إلى نظرنا ما إذ تالشىي األخرى العوامل تأثير يجعل ما

 جموعةم استبدلنا نناأ أي لها، المطبقة للدول االقتصادي األداء على اإلصالحية البرامج أو السياسات أثر يعكس مما

 والظروف. الفترة نفس وفي لها المقارنة الدول بمجموعة البرامج غياب ظل في الدول

 ضبع على األخرى هي تنطوي أنها إال السابقة الطريقة عيوب على التغلب في الطريقة هذه أهمية من الرغم علىو

 تطبق التي الدول ومجموعة والسياسات البرامج تطبق ال التي الدول مجموعة بين فرق وجود أهمها من ،العيوب

 اءهادأ على ثرتأ زماتأل تعرضت قد تكون نماإو ،عشوائيا اختيارها يتم ال األخيرة هذه كون والسياسات، البرامج

   متحيزا . سيكون السياسات تأثير أن على إحصائيا يفسر يالعشوائ غير االختيار وهذا االقتصادي،

 الطريقة المعممة للتقييم:

 ذلكو ،النتائج في التحيز مظاهر على التغلب أجل من المقارنة الدول مجموعة طريقة تعديل إلى الطريقة هذه تهدف

 طبقهات ال التي الدول ومجموعة ،والسياسات برامجلل المطبقة الدول مجموعة بين االختالفات على التعرف خالل من

 االعتبار عينب االبتدائية الظروف في االختالفات هذه خذأ أجل من ،والسياسات البرامج تطبيق تسبق التي الفترة خالل

 المسار باراالعت بعين خذاأل لىإ باإلضافة للدول، االقتصادي األداء على والسياسات البرامج تطبيق أثر تقدير عند

 السياسات. لتجاوب دالة بتقدير وذلك البرامج غياب في للسياسات التطوري

 طريقة النموذج التمثيلي:

 تطبيقها، يف المرغوب العمومية والسياسات البرامج غياب في لالقتصاد البديلة الحالة تقدير على الطريقة هذه تعتمد

 البرامج طبيقت فيها بما ،والحاالت األوضاع بمختلف االقتصادية الحالة ومقارنة االقتصاد خصائص أهم تقدير يتم حيث

 تقديرات لىع تشتمل التي العام التوازن نماذج تطبيق يستحسن ولهذا فيها، المرغوب اإلصالحية العمومية والسياسات

 القتصاد.ل السلوكية العالقات أهم بتقدير تهتم التي االقتصادي القياس ونماذج قطاعاته، بكل االقتصادي هيكللل

 على اسلب ينعكس قد مما ،السياسات مع تجاوبها وعدم المقدرة المعلمات ثبات افتراضها الطريقة هذه على بيعا وما

 .التقييم عملية حقائق
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 السياسة العمومية:و أالبرنامج  ثالثا: مراحل تقييم

 اإلجابة لىع فيها ةمرحل كل تعبر ،أساسية مراحل بثالث عامة بصفة العمومية والسياسات للبرامج التقييم عملية تمر

 التوالي: وعلى التالية األسئلة نع

 ماذا نقييم؟- -

 كيف يتم التقييم؟- -

 لماذا نقييم؟- -

 :التقييم مراحل يوضح الموالي لشكلوا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل التقييم

ماذا نقييم؟:المرحلة االول 

كيف نقييم؟: المرحلة الثانية

لماذا نقييم؟: المرحلة الثالثة 
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 ؟(ماذا نقييم التقييم) تصميم المرحلة األولى: -0

 ائمينالق تعلم نأ الحكومي( للبرنامج المنفذة الجهة يمثل من )أو الحكومة على يتعين أولى وكخطوة المرحلة هذه في

 لعموميةا السياسة وأ البرنامج سما المرحلة هذه في تحدد الحكومة نأ أي "،تقييم نأ تريد ماذا عن" التقييم عملية على

 اتجاه انواياه عن صاحاإلف عن ذلك بعد لتقوم األخرى، العمومية والبرامج السياسات مختلف بين من تقيمها، المزمع

 عن نهائيا يالتخل لىإ تهدف نهاأ وأ العمومي، لبرنامجل وأ سياسةلل السلبية الجوانب في البحث لىإ تهدف هل التقييم،

 العمومية، سياسةال تنفيذ حيثيات حول الحقائق تقصي عن تبحث نهاأ وأ ،فشلها ثباتإو العمومي البرنامج وأ السياسة هذه

 تقييمها. المراد األهداف من وغيرها ،تطويرها على عملالو الحالية، السياسة تطبيق في االستمرار هو غايتها مأ

 لديها، تربصينالم على الكمبيوتر أجهزة توزيع في ترغب المهني، والتعليم تكوينال وزارة كانت إذا الجزائر، في فمثال

 هو والأ تقيمها المراد السياسة هدف الحالة هذه يف فيكون الدولة، داخل لياآل االعالم في تخصص مستوى على مثال

 مستقبال، ةالبرمج مهارات من واستفادة لتعلم المتربصين عدادإو تحضير وثانيا ،الدولة داخل التعليم طريقة تحسين

 اسق.ومتن متكامل بشكل للمتربصين لياآل االعالم بحواسيب الدولة في والجامعات المعاهد مكتبات ربط وثالثا

 هذه تبني عند الحكومة وضعتها التي ،األهداف بتحديد التقييم بعملية ةالمكلف الجهة تقومف الثانية، الخطوة في ماأ 

 حبصا يريد ماذا حول تمحوري الذي السؤال ذلك عن اإلجابة على يعمل مالمقي   نأ أي العمومية، والبرامج السياسات

 العمومية؟ السياسة وأ برنامجلل تنفيذه من القرار

 معها، تداخلت التي األخرى هدافواأل التقييم، موضع العمومية ياسةالس أهداف بين يفصل المقي م تجعل األهداف فتحديد

 للمواطنين، ةالصحي الثقافة مستوى رفع سياسة تتبنى كان ومتشابهة، متقاربة سياسات الحكومة تتبنى لما خاصة

  الدولة. داخل نالمقيمي لألجانب صحية منشورات توزيع عدادإ وسياسة

 .فيها والتحقيق فحصها المراد األهداف ماهية معرفة مالمقي   على يستوجب عامة وبصفة

 دون قيق،ود واضح بشكل العمومية البرامج وأ السياسة بأهداف التعريف يتم األهداف، تحديد تلي التي الخطوة وفي 

فةالم   والجمل للكلمات المعاني في التباس  لسياسةل السابق المثال لىإ وبالرجوع العمومي، برنامجال وأ للسياسة عر 

 داخل االلي العالما فرع في المتربصين على الكومبيوتر أجهزة لتوزيع ،المهني والتعليم التكوين وزارة بقرار المتعلقة

 "زيادة في مثليت هتقييم المراد والهدف الدولة، في التعليم تحسين  هو العمومية السياسة هدف فيكون البلد، المؤسسات

 التكوين ةلوزار التابعة التكوينية والجامعات المعاهد في الكومبيوتر أجهزة استعمال على القادرين المتربصين عدد

 .0601-1010و 1010-5010 مثال عامين وهي التربص فترة وخالل ،للجزائر المهني والتعليم

 التقييم، ةمليع في أالبد مواقيت تبين رزنامة، تحديد التقييم بعملية المكلفين على الواجب فمن ،سبق ما على وبناء

 ذاتها. التقييم عملية نجازإ سرعة وضمان التكاليف يةندت بغية ،منه االنتهاء ومواقيت
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 المرحلة الثانية: إجراءات عملية التقييم -0

 على وجبستي األولى، المرحلة في وواضح دقيق بشكل العمومية، السياسة وأ البرنامج وتعريف تحديد تم نأ فبعد

 يم؟التقي يتم كيف التالي: التساؤل نع كجواب تكون ،اإلجراءات من بمجموعة القيام الثانية المرحلة في مالمقي  

 التالية: الخطوات في التقييم إجراءات وتتلخص

 التقييم:على أساسها عملية  تجرىلية واضحة آتحديد وإيجاد الخطوة األولى:  1-2

 وطبيعة فألهدا مالئمةو مناسبة تكون بحيث ،العمومية والبرامج السياسات تقييم لعملية أساليب وتعين تصميم أي

 وأ برنامجلا تنفيذ بعملية المكلفة الجهة وأ الحكومة أداء جوانب كل قياس على قادرة تكون كما تقيمها، المراد السياسة

 لخطيةا البرمجة أسلوب التعادل، نقطة أسلوب التكلفة،/المنفعة أسلوب نجد األساليب هذه همأ ومن ،العمومية السياسة

 األساليب. من وغيرها التقليدي)الحدس(، سلوباألو

 لعملية التقييم: مناسبةتحديد ووضع مؤشرات ومعايير  الخطوة الثانية: 1-1

 المقاييس هذه تكون نأ يمكن فمثال ،لها معيارية ومقايس مؤشرات وتحديد وضع دون من تتم نأ نيمك ال التقييم عملية

 حالة عن يعبر (10) الرقم مثال معينة حالة لوصف أو فراداأل من لعدد محددا   رقما وأ األموال، من مقدار عن عبارة

 مكني قسب ما لىإ باإلضافة وغيرها، السلع من معينة كمية وأ ،زمنيا   حجما وأ ،سيئة حالة عن يعبر (1) والرقم مقبولة

 شرية.الب للموارد التقديرية وازنةالم للمواد، التقديرية الموازنة مثل تقديرية، موازنات عن ريالمعاي هذه تعبر نأ

   جمع وتحليل البيانات والمعلومات الخطوة الثالثة: 1-3

 البرامجو سياساتال مختلف حول والبيانات المعلومات بجمع التقييم، بعملية المكلفة الجهات تقوم الخطوة هذه في

 .انتهت قد تنفيذها عملية نأ وأ تنفيذ، قيد كانت سواء تقيمها، المزمع العمومية

 لتنفيذا بعملية المكلفة الجهة اتعده التي التقارير كافة من المعلومات على الحصول وأ استخراج يتم عامة وبصفة

 يمكن ماك اليومية، وأ شهرية وأ فصلية وأ سداسية وأ سنوية تكون قد التقارير وهذه العمومية، لبرامجل أو لسياساتل

 المركز وقوائم ،الختامية المالية وقوائم ،والصرف االستالم ومستندات ،السجالت خالل من المعلومات على نتحصل نأ

 عالقة. لها التي الرسمية والمراسالت اإلدارية، األوامر وكذلك المالي،

 والدراسات اتوالمنشور ،اإلحصائية المراكز مختلف لىإ التقييم بعملية لمكلفةا الفرقة تتجه قد سبق ما لىإ باإلضافة

 تماراتاس شكل في أسئلة وتطرح ميدانية، مقابالت تجري األحيان بعض وفي المعلومات، على الحصول في وغيرها

 التقييم. لمح العمومي البرنامج وأ السياسة تنفيذ عملية حول كافية معلومات تقديم نهاأش من استبيانية،

 المقارنة بين ما تم تخطيطه وما تم تنفيذه :رابعةالخطوة ال 1-4

 التخطيط تم ما و تنفيذه تم ما بين تقع نأ يمكن التي تواالنحرافا الفروقات بحساب التقييم فريق يقوم الخطوة هذه في

 مع الفعلية اإلنجاز تكلفة بين رنةالمقا يمكن فمثال المحققة، والنتائج التنفيذية لألجهزة النمطي األداء مقارنة أي له،

 المسطر والوقت لعموميا البرنامج وأ السياسة تنفيذ لعملية الفعلي المستغرق الوقت بين المقارنة كذلك التقديرية، التكلفة
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 دفرااأل عدد نوبي العمومي البرنامج وأ السياسة تنفيذ في فعال المشاركين فراداأل عدد بين المقارنة لىإ باإلضافة له،

 المرسومة، هدافاأل مع الحقيقية هدافواأل المخططة، والمواد المستهلكة المواد بين كذلك والمقارنة ،لهم المخطط

  التنفيذ فعاليةو كفاءة على الحكم  لىإ تهدف المقارنات هذه وكل ،رتقبةالم ثارواآل العمومية السياسة تخلفها التي ثارواآل

  عدمه. من

 التوصيات والمقترحاتالمرحلة الثالثة: تقديم  -3

 الصراحةو الوضوح غاية في تكون ومقترحات، توصيات شكل في بيان، بإعداد التقييم فريق المرحلة هذه في يقوم

 األول لجزءا ففي ،جزئيين لىإ البيان هذا تقسيم يمكن عامة وبصفة ،ضبابية وأ لبس وأ غموض كل من وخالية والدقة

 كيفية معرفة في ،القرار صانعي أو الحكومة مساعدة نهاأش من ،رشاداتإو وصياتت التقييم فرقة تقدم البيان هذا من

 وأ ،نهام أفضل بسياسة استبدالها وأ ،العمومي البرنامج وأ السياسة مسار تعديل وأ (،ت)االنحرافا األخطاء تصحيح

 مفادها تيجةن لىإ التوصل يمكن بقس ما على وبناء   نهائيا، عنها والتخلي الغاءها وأ ،السياسة هذه تنفيذ في االستمرار

 هادفة اأساسه على المتخذة القرارات كانت كلما والدقة، الجودة من عالية بدرجة تتصف التقييم عملية كانت كلما نهأ

  وناجحة.

 ، مطاعملا خدماتب الريفية بالقرى المتواجدة المدارس تجهيز لىإ تهدف معين، لبلد العمومية السياسة كانت إذا فمثال

 فيما صرهاح يمكن التقييم جهة طرف من المقدمة والمقترحات فتوصيات ،المدرسة عن سكناهم مقر تبعد التي لتالميذل

 :ييل

 قبل شهر من بداية التعليم. بخدمات المطاعمالمدارس الريفية  بتجهيزالبدء  -

 .ساتذةمثال لسد النقص الموجود على مستوى األ معلما جديدا 091 توظيف -

 المعلمين وليس التالميذ فقط.ليشمل  التجهيز بخدمات المطاعم قرارتمديد  -

 التي ات،واالقتراح التوصيات من مجموعة التقييم بعملية المكلفة الفرقة فتوجه البيان، هذا من الثاني جزءال في ماأ

 ما إذا مومي،الع البرنامج وأ السياسة لنفس خرآ تقييم جراءإ تخص والتي مستقبال، اتخاذها على القرار صانع تساعد

 وتبرير وضيحت التقييم بعملية القائمين على يتعين وعليه نهائيا، تقيما الحالي التقييم اعتبار وأ ذلك، مراأل تطلب

 مراأل استدعى ما إذا حقالال للتقييم مقترح شكل في زمنية رزنامة وضع على العمل مع الذكر، السابقة التوصيات

 ذلك.

 خدماتب الريفية بالقرى المتواجدة ،المدارس تجهيزل عمومية سياسة بوضع المتعلق السابق المثال نفس خذناأ فاذا

 حول تمحورت نأ يمكن ،التقييم جهة من المعدة الثانية فتوصية المدرسة، عن سكناهم مقر تبعد التي للتالميذ مطاعمال

 التاليين: العنصرين

 السنة. في راتم ثالث لها تقييم اجراء مع المقبلة، للسنة الحالي العمومي جالبرنام وأ للسياسة التقييم عملية استمرار-

 الريفية. القرى في الواقعة المدراس لتلك بالمطاعم المدارس تجهيز سياسة استمرار-
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 هصعوباتلعوامل المؤثرة على عملية التقييم وا :رابعا

 :التالية عواملال نتيجة تحدث التي والصعوبات، المشاكل من مجموعة العمومية والسياسات للبرامج التقييم عملية تواجه

 عامل الزمن والبيئة. -

 عامل التركيز والترابط. -

 .عامل االختالف والغموض -

 .عامل التكلفة والقياس -

 .عامل االستقاللية ومقاومة التغيير -

 عامل الزمن والبيئة: -0

  التقييم عملية على السياسية والبيئة الزمن من كل ألثر السلبية الجوانب تبيان نحاول العنصر هذا في

 عامل الزمن: 2-2

 ال لعموميةا والبرامج السياسات بعض نجد أولى جهة فمن التقييم، جراءإ عملية في أساسيا امتغير الزمن عامل يعتبر

 هدافهاأ تحقيقل كبيرا وقتا األخرى هي تتطلب تقيمها)نتائجها(، عملية يوبالتال الطويل، المدى على الإ نتائجها تتحقق

 لعمليةا بهذه المكلفة الجهة فان التقييم، عملية جراءإ طلب على المعنية الجهات إصرار حالة وفي موضوعية، بصورة

 البرنامج وأ سياسةال نتائجل حقيقةال الصورة يعكس وال يعبر ال وناقص جزئي تقيم ،حال كل على ر  صد  وت   ستقدم

 شاءنإ قرارإ خالل من ،الصناعي بالقطاع النهوض لىإ تهدف سياسة الحكومة تنتهج فقد  المثال سبيل وعلى ،العمومي

 انعالمص وتهيئة بناء عملية لكون وذلك الطويل، المدى على الإ نتائجها تظهر لن والتي ضخمة، صناعية مؤسسات

 مجدية. غيرو ناقصة الحالة  هذه في التقييم عملية تكون وبالتالي سنوات، يتطلب الالئق بشكل ،عملها لتباشر

 نتائج عالنإ في الحكومة، على األحيان بعض في الضاغط السياسي بالمتغير يرتبط الزمن فعامل ثانية جهة ومن

 ناسبا  مو هال  س منفذا   اعتبارهب الحكومة، يحرج ما كثيرا   الضاغط المتغير فهذا معين، عمومي برنامج وأ لسياسة تطبيقها

 مؤسساتها. تقهقر وأ الحكومة، أداء ضعف على الضوء لتسليط

 تحفيز لىإ تماح سيؤدي ،العمومي البرنامج وأ سياسةلل التقييم نتائج عالنإ في التسرع فان الوجهتين تاكل وفي وعليه

 المطلوبة، السرعةب تنفيذها قيعي ما كل وتجنب ،الوقت لربح السياسة تنفيذ في كفاءة أكثر أساليب تباعإ على الحكومة

 ،العمومية السياسة ييموتق وتنفيذ صياغة جودة تحسين على العمل لىإ سياسةلل النتائج تقييم في التسريع هذا يؤدي قد كما

 نتائجها. قياس في ومصداقية نجاعة األكثر أساليب استخدام ةمراعا مع

 سياستها، وأ الحكومة جهود فشالإ في يساهم نأ يمكن العمومية، السياسة تقييم عملية جراءإ في تسرعفال ثالثة جهة ومن

 معالمها وتنضج تتضح لم السياسة هذه نأ أي مراحلها، تنفيذ من بعد اينتهو لم العمومية السياسة تنفيذ على القائمين كون

 تجنبا   وذلك ،العمومية السياسات من النوع هذا لمث تبني على مستقبال ت قب ل لن ربما الحكومة فان وعليه بعد، ونتائجها

 سياستها. بها تظهر نأ يمكن التي رداءةللو فشلها، لتكرار
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 عامل البيئة السياسية: 2-1

 تراعي نأ لتقييما بعملية المكلفة للجهة البد ذإ التقييم، عملية على التأثير في مهما، عامال السياسية البيئة عامل تبريع

 تمثيليات وأ جمعيات رؤساء مثال مسؤولون الحاالت، بعض في يقوم فقد المعنية، العمومية ياسةبالس المحيطة الظروف

 واضح كلبش العمومية السياسة على تأثير له يكون قد وهذا بأنفسهم، العمومية والبرامج السياسات بتقييم معينة،

 وملموس.

 الترابط:التركيز و عامل -0

 التفصيل من يءبش وسنتطرق والترابط، التركيز بعامل كذلك التقييم عملية تتأثر والبيئة الزمن عامل إلى باإلضافة

   حد. على منهما واحد لكل

 عامل التركيز: 1-2

 بمقارنة موميةالع بالسياسة المتعلقة الجوانب بعض على تقييمه عملية في يركز أو يهتم المقي م أن العامل بهذا ونقصد

 أو مدخالتها،ب يهتم مما أكثر معينة عمومية سياسة وأ برنامج مخرجاتب المقي م يهتم كأن ،األخرى الجوانب باقي مع

 .هانتائج على يركز مما أكثر هاإجراءات على يركز أنه

 :عامل االهتمام بالمخرجات 

 خرجاتم تقييم على البالد، في ارالقر وأصحاب الحكومات وأ السلطات قبل من كثيرا   االهتمام ازداد الراهن الوقت في

 لىإ هدفي مينقي  الم   اهتمام جوهر أصبح ذإ ، فقط مدخالتها تقييم على التركيز وليس العمومية، والسياسات البرامج

 هذه صامتصا و إرضاء ومدى ،الفعالية من عالية بدرجة ،العمومية والبرامج السياسة تنفيذ على الحكومة قدرة قياس

 تأدية عند ميالتقي بعملية المكلفة بالجهة عدف ما وهذا البلد، داخل مجتمعال فرادأ غالبية وانشغاالت اتلمتطلب السياسة

 لعامة،ا لألموال نفاقهمإ ساليبأ على والمسؤولين الوزراء ومسائلة ،للسياسة المخصصة الموازنة على التركيز مهامها

 يركزون  األساسية السلع أسعار دعم لسياسة  مينالمقي   نأ النامية، خاصة البلدان بعض  في نجد المثال سبيل فعلى

 خفاضان التقييم( )مخرجات النتائج بينت وإذا ، التضخم معدل أي العام، االستهالك أسعار مؤشر تطور حساب على

 تحويالت أن ،نجد الدولة ميزانية إلى بالنظر ولكن تحسن، قد لألفراد المعيشي المستوى أن عندئذ   نقول التضخم، معدل

 ذات تالمتغيرا باقي على ثم ومن للدولة، العامة الميزانية رصيد على يؤثر قد مما ارتفعت قد الحكومية)المدخالت(

    العالقة.

 :عامل التركيز على اإلجراءات بدال من التركيز على النتائج 

 وأ السياسة ذتنفي إجراءات تقييم ىعل التركيز عنصر التقييم، عملية على كذلك تؤثر نأ يمكن التي العناصر ومن 

 على سلبية تكون قد ثارآ من العمومي البرنامج وأ السياسة هذه تخلفه وما تنتجه ما واهمال العمومي، البرنامج

 التضاريس ذات المعزولة الجبلية المناطق في الريفية سكنات لبناء الدعم سياسة يذفتن المثال سبيل فعلى ،المواطنين

 القول مكني السياسات لهذه التقييم جراءإ حيث فمن الحياة، وضروريات شروط دنىأ على تتوفر ال والتي الصعبة،
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 ازلمن مجرد فنجدها نتائجها لىإ نظرنا ذاإ ولكن ،المطلوبة سالمقايي وحسب ومطمئنة، حسنة ظروف في تجرى نهاأ

 وضوالنه األرياف تعمير وهو األساسي اهدفه طالقاإ تخدم وال مثال(، )الربيع المناسبة أوقات في للتنزه مراكز وأ

 والزراعي. الفالحي بالقطاع

 عامل الترابط: 1-1

 سياسة نتائج تتداخل فقد المحققة، النتائج حيث من بينها فيما العمومية والبرامج السياسات وتشابك ترابط به يقصد

 سياسة تائجن تتداخل قد كما بينهما، زيالتمي المقي مين على يصعب الحالة هذه وفي عنها، مختلفة أخرى سياسة مع معينة

 مشكلة حاالتال بعض في المقي م يواجه كما ،مفعولال سارية نتائجها تزال وال سابقة أخرى سياسة نتائج مع معينة حالية

 العمومية. للسياسة والنتيجة السبب بين المضلل الترابط

  المختلفة البرامج العمومية وأالسياسات بين نتائج  نياآلالترابط عامل: 

 هي ييمهاتق معايير يجعل ما وهذا الدولة، داخل بينها فيما العمومية البرامج وأ السياسات وتشابك ترابط به ويقصد

 تكون خرىأ سياسة نتائج مع معينة سياسة نتائج فصل الحاالت بعض في يصعب حيث بينها، فيما تتداخل األخرى

 نتائج مع لجزائر،ا في البطالة محاربة لىإ تهدف عمومية، سياسة تبني ئجنتا تتداخل قد المثال سبيل فعلى بها، ةمرتبط

 يثح متزامن، وقت في تبنيهما افتراض مع المحروقات، خارج الصادرات ترقية لىإ تهدف عمومية سياسة تبني

 الضرائب نسبة خفيضتف السياستين، بين الشركات أرباح على الضرائب نسبة تخفيض نتائج قياس الحالة هذه في يرتبط

 رباحهأ دائرة توسيع لىإ يؤدي مما االستثمار، قطاع تشجيع إلى األولى السياسة حسب دييؤ الشركات أرباح على

 زيادة على دتاك المعيار هذا نتائج فقياس الثانية السياسة ماأ البطالة، نسبة من يقلل مما فراد،األ تشغيل زيادة ثم ومن

 ئجالنتا قياس معيار في التداخل وهذا الصادرات، زيادة ثم ومن ،لمحروقاتا قطاع خارج المنتوجات في االستثمار

 السياسة احنج وأ فشل على نجاحها توقف وأ ،األولى السياسة فشل يعني قد الشركات، أرباح على الضرائب يضفتخ

 لوزارة عةتاب فاألولى معينة، لوزارة تابعة سياسة كل كون ،معا   السياستين دمج الممكن غير من نهأ باعتبار الثانية،

 االستثمار. لوزارة تابعة الثانية و ،العمل

 :عامل التداخل التاريخي بين السياسة الجديدة والسياسة القديمة المشابهة لها 

 ونتائجها مة،قدي متبناة عمومية سياسة وأ برنامج مع ،ونتائجها متبناة عمومية سياسة وأ برنامج يتصادف نأو يحدث فقد

 تداخلةم الجديدة، العمومية السياسة لنتائج التقييم عملية مخرجات يجعل مما بعد(، تنضج )لم التحقق قيد الزالت

 الجديدة لسياسةا ونتائج القديمة السياسة نتائج بين الفصل وأ التفرقة يمكنه ال مي  المق نأ لىإ ذلك ويرجع ومتشابكة،

 في بتسب من بين زهمتمي   عدم نتيجة ،باإلحباط وغيرهم مونوالمقي   المواطنون يشعر الحالة هذه وفي لها، شابهةالم

 الجديدة. مأ القديمة السياسة هي هل ،النتائج هذه
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  بين السبب والنتيجة: ل  ل  ض  الم  الربط عامل 

 الحاالت، ضبع في نهأ غير سلبية، وأ إيجابية انتك سواء أسبابها مع وربطها النتائج، ظهارإ لىإ التقييم عملية تهدف

 ، م ضل لة انتك واألسباب النتائج بين الربط عملية نأ لىإ ذلك ويرجع ،وخادعة مغلوطة نتائج تقييمال عملية تفرز قد

 الظاهرة، ذهه أسباب معرفة من لنا بد فال األموال، تبيض ظاهرة لمكافحة برنامجا نقييم نأ ردناأ ذاإ المثال، سبيل فعلى

 عدادإ فيتم الظاهرة، هذه مضار حول والوطنية االقتصادية والثقافة الوعي نقص هو ذلك في السبب نأ ولنفترض

 تنفيذ بعدو الظاهرة، هذه وتقليص نبلتج ،المواطنين لدى والوطنية ،االقتصادية والثقافة الوعي لزيادة عمومي برنامج

 الظاهرة ههذ تراجع األسباب في البحث عند ولكن األموال، تبيض نسبة في انخفاض وجود حقيقة يظهر البرنامج هذا

 سببلا ربط عملية يجعل مما الظاهرة، هذه تراجع في السبب هي المساجد، في والمواعظ الدينية باتالخطا نأ يتبين

 .ة  ع  اد  وخ   ةل  ل  ض  م   بالنتيجة

 والغموض:ختالف عامل اال -3

 سياسةلل األهداف وعمق وتشعب التقييم، فريق داخل اآلراء تباين من التقييم، عملية تتأثر الحاالت من الكثير في

    التقييم. مخرجات وجودة قيمة من يقلل مما ،العمومية

 اختالف وتباين اآلراء والمصالح للجهات القائمة بالتقييم:  3-2

 بين التقييم مليةع تمتزج فقد التقييم، بعملية يقوم الذي الفريق بين فيما اتاختالف وجود الحاالت بعض في نصادف قد

 ينوب ،وانطباعاتها راءهاآ وإعطاء وتحليلها للمعلومات جمعها في العلمية األساليب على تعتمد متخصصة، جهات

 ما ىلإ ضف واالحكام، اآلراء في متباينة التقييم عملية يجعل ما وهذا ،واجتهادية شخصية حكامأ على تعتمد جهات

 وغيرهم. ،نوالصحفيي االعالم وسائل بعض وأ كالمواطنين ،مختصة غير جهات قبل من التقييم عملية تتم فقد سبق

 غموض األهداف وتشعبها: 3-1

 نأ أجل من وذلك المتعارضة، افاألطر جميع إلرضاء واسعة بطريقة األهداف صياغة يتم األحيان من كثير في

 في عوباتالص بعض وجود لىإ باإلضافة البلد، في المتواجدة التشريعية المجالس قبل من والموافقة بالقبول تحظى

 العمومية. والسياسات للبرامج ةدالمتعد األهداف تنفيذ في األولويات تحديد

  :التكلفة والقياسعامل  -2

 العمومية البرامج وأ السياسات لقياس المناسبة المعايير وايجاد اختيار مشكلة األحيان، من الكثير في التقييم عملية تواجه

     م.التقيي مجريات على سلبا يؤثر مما التقييم، عملية تكاليف فاتورة ضخامة الى باإلضافة التقييم، محل

 تكاليف التقييم: 4-2

 المتنوعة اليفالتك تكون حيث مكلفة، نهاأ أي والوقت، والجهد المال من الكثير الحاالت بعض في التقييم عملية تتطلب

 ولئكأ حظوظ من ويزيد التقييم، أهمية من يقلل مما العمومية، السياسة وأ البرنامج من المتوقعة اإليرادات من أكبر
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 سلبيةال جالنتائ لمواجهة مقترحات تقديم مع والحجج، الذرائع شتى خالل من ،التقييم وصدق نزاهة في يشككون الذين

 المتوقعة.

 وسيلة التقييم: ختياراعامل  4-1

 المناسبة األداة راختيا التقييم بعملية المكلفة الجهة على يستوجب ذإ التقييم، لنتائج قياسه حيث من مهما العامل هذا يعد

 تتالءم ال معاييرب النتائج قياس يتم الحاالت بعض في نهأ الإ ،ام  ه  م  تقي   المراد العمومي البرنامج وأ السياسة نتائج لقياس

 من الحد ةسياس )مثال كمي طابع ذات عمومية سياسة تقييم يتم كان التقييم، محل العمومية السياسة هدافأو طبيعة مع

 زيادة الث)م نوعي طابع ذات عمومية سياسة تقييم يتم نأك العكس وأ نوعي، أسلوب وأ بأداة للدولة(، العامة النفقات

 مناسبة. غير كمية بأداة واالنتماء(، المواطنة الشعور مستوى

 الثقافة مستوى قياس يتم نأك الخاطئ، التعميم مشكلة التقييم عملية تصادف قد الحاالت بعض في سبق ما لىإ باإلضافة

 الجزائر مستوى على يينالجامع والطلبة والباحثين األساتذة من ،المثقفين من فئة وأ مجموعة وحصر إحصاء خالل من

 كل ثلتم )ال مثيلة غير عينة اختيار تم ألنه خاطئ، يعتبر فهذا الوطن، فرادأ جميع على وتعميمها مثال، العاصمة

 مع ،هاأهداف تحقيق خالل من العمومية السياسة فعالية قياس الحكومات لبعض يمكن كما الجزائري(، المجتمع أطياف

 تحقيق يتم حيث العمومية، السياسة كفاءة الهمإ يتم ولكن ،المناسب والتوقيت والموارد فالتكالي االعتبار بعين خذاأل

 الموارد. من مقدار قلأب السياسة هدافأ

 :االستقاللية ومقاومة التغييرعامل  -9

 أن إال مهامه، فيذتن في استقالليته مبدأ احترام حول التقييم بعملية المكلف للفريق المقدمة والتوجيهات توصيات رغم

 مصداقية على يؤثر مما ،البرنامج وأ للسياسة المنفذة الجهة لىإ التقييم فريق انحياز المرات من العديد في أثبت الواقع

 الطرق تىبش البرامج او للسياسات المنفذة جهة تصدي الحاالت بعض في نجد سبق ما خالف وعلى ونزاهته، التقييم

    ولي.الد أو الوطني المستوى على ومكانتها صورتها على تؤثر أن يمكن التي ،التقييم يةعمل إلفشال والوسائل

 :ستقالليةعامل اال 5-2

 هذه لىع ا  ثارأ له األشخاص، من مجموعة وأ شخصا   كان سواء التقييم بعملية المكلف نجد ما كثيرا   العملي الواقع في

 وذلك العلمية ةاألمان على ومحافظا   ،محايدا   يكون نأ التقييم فريق ىعل ينبغي لهذا الشخصية، تأثيراته خالل من العملية

 خالل: من

ن وجدت، إية الحزب انتمائيتهو أبميوالته السياسية  واعترافهبداء وتوضيح القيم األساسية التي يؤمن بها، بإعالمه إ -

 ووالءه التنظيمي وتبعيته الفكرية وتوجهاته الثقافية.

لى نتائج عمله، وطريقة أدائه في إ ،ي للحد من تأثيره الذي ينساب من قيمه الشخصيةالعمل بجهد كبير وموضوع -

 ان يوضحوأو تقريره، ولهذا على المقي مون أوطبيعة التوصيات التي سيبديها ويعبر عنها في بيانه  ،تقييم السياسة

ا من و غيرهأو نقابة ما أ ،خلفياتهم القيمية، فعلى سبيل المثال هل يمثلون أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة معينة
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التمثيليات، بغية معرفة األشخاص لهذه االعتبارات عند قراءاتهم وتحليلهم لبيان التقييم، حتى ال تنطلي عليهم ربما 

 اآلراء التقييمية غير محايدة.بعض 

 مستقال يكون نأ المدير هذا على فيجب ،معينة لسياسة التقييم بعملية بالقيام ما مديرا   الوزراء أحد مثال كلف فلو

 معينة. تمثيلية في انخراطه وأ انتماءه يخفي نأ المهنة، آداب من فليس مهمته، أداء في وموضوعيا

 موضوعيةو باستقاللية العمومية برامجال وأ للسياسات التقييم عملية تتم نأ يمكن ال العملي الواقع في عامة وبصفة

  الشخصية. التأثيرات عن البعد كل وبعيدة تامة

 مقاومة التغيير: 5-1

 سلبيةال حكاماأل هذه معين، برنامج وأ سياسة حول سلبية ومخرجات ا  حكامأ التقييم عملية تصدر الحاالت بعض في

 وأ السياسات هلهذ التنفيذ بعملية المكلفة الجهة ومستقبل سمعة حول ،سيئة صورةو انطباعا تمثل قد التقييم لعملية

 ماإ ة،مالمقي   الجهة مع التعاون عدم لىإ والبرامج سياساتلل المنفذة دارةاإل الحاالت بعض في يدفع ما وهذا البرامج،

 والغموض، لضبابيةا هابوشت وبيانات معلومات تقديم وأ ،التقييم لعملية الكافية بياناتالو معلوماتال تقديم عن االمتناعب

 .اكتمالها عدم وأ التقييم عملية فشل لىإ يؤدي ما وهذا

 ،التقييم خرجاتم تحدثه الذي التغيير مقاومة لىإ تميل قد لسياساتوا البرامج تنفيذ على القائمة المؤسسات بعضف ذنإ

الخاصة. مصالحها بقاء ويهدد تخشاه الذي الخطر ألنه
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 البرامج العمومية السياسات ودراسة تقييمية لبعض : المحور الخامس

 تمهيد:

 مالحظته يمكن ام ولكن ،التنمية مجاالت في بالتقييم المتعلقة التطبيقية النماذج من مجموعة تقديم نحاول المحور هذا في

 شكل يف وتلخص تختصر -الدولية أو الوطنية كانت سواء الهيئات أو المؤسسات بها تقوم التي- التقييم عمليات نأ

 تفي مفصلة يميةتقي تقارير على الحصول في وصعوبة كبير نقص نجد ولذلك التقييم طالبي لىإ يقدم ،نهائي تقرير

 وصياتوت استنتاجات من مخرجاته على والموافقة ،التقييم بمراجعة متعلقة تقارير نجد ذلك خالف على ،بالغرض

 المنهجية  على مبنية غيرو ،مختصر لكنه وعلمي تحليلي بشكل ةصاغم تكون التقييمات بعض أن نجد كما ، وغيرها

 مختصة جهات من معدة  للتقييم نماذج باقتراح نقوم سوف ولذلك االكاديمية، التقييمية الدراسات في عليها المعتمد

 العمل نقتصر ما،ك العمومية والسياسات البرامج تقييم في  االكاديمية المنهجية مع يتناسب بما وتكيفها تعديلها ونحاول

 شامل حليلت ويتضمن ومفصلة، معمقة دراسة يتطلب المنجز التقييم نأل، معين وهدف معين جانب على دائما بالتركيز

 تحليل على نقتصر سوف  ولهذا التنفيذ، ثناءأو وبعد قبل يكون قد كما التنموية، السياسة وأ البرنامج األهداف لجميع

 لبرنامجين: تقييمي

معهد التخطيط معطيات ، وقد تم االعتماد على 0101-0691ربة العربية لتحقيق التنمية خالل الفترة تقييم التج -

  ، مع إدخال بعض التعديالت فيما يخص منهجية وخطوات التقييم.   )منظمة عربية مستقلة( الكويت

 .0112-0110تقييم برنامج اإلنعاش االقتصادي  -

   تنمية خالل الفترةالالنموذج األول: تقييم تجربة البلدان العربية في تحقيق  أوال:

2960-1020 

 تمهيد:

 مرت حيث ،ماضيال القرن وستينيات خمسينيات من ابتداء   اتها،ياقتصاد لتنمية حقيقية انطالقة العربية البلدان عرفت

 ونهاية الستينيات طلعم مع الشامل التخطيط في ىاألول تمثلت ،متوالية مراحل بثالث التنموية العربية التجربة

 المرحلتين تينها نأ حيث ،الهيكلي لتصحيحا ببرامج عرفت اإلنمائية التدخالت من ثانية مرحلة لتعقبها ،السبعينيات

 في الثةث مرحلة الى التوجه لىإ البلدان بهذه دفع مما التنمية، تحقيق في المطلوب بالنجاح تكلال لم األسباب من وللعديد

 الدولي لبنكا بها نادى التي ،" الشاملة التنمية طارإ" مفهوم في تجسدت الثالثة االلفية دخول مع التنمية، تحقيق طارإ

 ىلإ ترق لم نهاأ الإ ،العربية للبلدان التنمية تحقيق طارإ في الموضوعة المحاوالت هذه كل ورغم ،0666 سنة في

 .العالمي الصعيد على المقبول المستوى

-0691 لفترةا خالل التنمية لتحقيق بيةالعر البلدان لتجربة بعدية تقييمية عملية جراءإ نحاول سوف المنطلق هذا من

 مراحل. ثالث في تتم التقييم عملية أن نتصور حيث ،0101
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 مراحل التقييم:

 برامجال وأ السياسات فشل وأ نجاح مدى على للحكم مقياس بمثابة هو التقييم نأب رك  ذ  ن   السابقة المحاور خالل من

 يتم تقييمال خالل فمن العمومية، السياسة وأ البرنامج تنفيذ أو إقرار قبل لها، المرسومة األهداف تحقيق في العمومية،

 وأ السياسات هذه استمرار جدوى معرفة جلأ من وهذا المسطرة، والنتائج فعال المحققة النتائج بين مقارنة جراءإ

 و/أ /وأثناءأو قبل يكون أن يمكن العمومية والسياسات للبرامج التقييم أن يعني وهذا ،التقييم محل العمومية البرامج

 التنفيذ. وبعد

 على نقتصر إنناف ،للتنمية تحقيقها في العربية للبلدان العمومية والسياسات للبرامج التقييم عملية تصور إطار وفي

  - ي يم؟نق كيف - نقي يم؟ "ماذا :مباشرة أسئلة ثالث عن اإلجابة في مجسدة مراحل ثالث وفي ،لها بعدي تقييم جراءإ

 نقي يم؟ لماذا

 )ماذا نقييم(المرحلة األولى: تصميم التقييم  -0

 وفي مها؟تقي المراد السياسة وأ البرنامج هو ما أي ،(نقييم؟ ماذا) التقييم موضوع عن وال  أ التساؤل يتم المرحلة هذه في

 .0101-0691 الفترة خالل التنمية لتحقيق دولة(، 06) العربية البلدان تجربة في ،التقييم وضوعم يتمثل السياق هذا

 راحل:م ثالث في وتبلورت الماضي، القرن الستينيات منذ بالتنمية عامة بصفة العربية البلدان اهتمت حيث

لى إعادة إجل تهدف األوضع خطط تنموية متوسطة في هذه المرحلة تم  ،0656-0691 مرحلة التخطيط الشامل -

 في شكل برامج وخطط واجتماعية واقتصاديةتغيرات هيكلية حداث إ يأتخصيص الموارد وتوفير االستثمارات، 

قق من خالله التنمية في اقتصاد ن تتحأمال ذلك الجانب الذي يمكن هإوتسيرها بشكل مباشر الحكومات، وتديرها 

 السوق.

ما بمحض إبلدان العربية التبنتها التي برامج نقصد بها تلك الو: 0111-0611مرحلة برامج التصحيح الهيكلي  -

ترات ال في ف مقبولة، ترتكز على سياسات االقتصاد الكلي لتحقيق معدالت نمووهي  نها فرضت عليها،أو أ ،رادتهاإ

ور دوتقليص من  وهي تحرير السوق وتحرير األسعار، ،على ثالث أسس رئيسية قوموتتتجاوز ثالث سنوات، 

 الحكومات في االقتصاد.

تحقيق التنمية تتمحور حول و ،وهي التي نادى بها البنك الدولي: 0101-0111"إطار التنمية الشاملة"مرحلة  -

 الشاملة من خالل تفاعل ومشاركة كل األطراف التي لها دور في التنمية.

 البرامج هذه يف تقييمه نريد الذي الموضوع حول اإلطار نفس وفي نتساءل تقيمها، المراد البرامج وتوضيح تحديد بعد

 ماذا؟ تقييم نريد مأ المرتقبة ثاراآل مأ المرجوة األهداف تحقق تقييم نريد هل يأ التنموية، السياسات وأ

 في: أساسا والمتمثلة المرجوة األهداف تحقيق على الدراسة هذه تقتصر سوف المجال هذا يوف

وهذا بالنسبة لبرنامج التخطيط الشامل  ،الي يفوق معدل النمو السكانيتحقيق معدل نمو للناتج المحلي اإلجم -

 وبرنامج التصحيح الهيكلي.
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مكونات  وتعزيز التداخل بين ،تحقيق تنمية شاملة تتكون من األهداف التالية والمتمثلة في تخفيض معدالت الفقر -

   والهيكلية واالقتصادية والحاكمية والبيئية. ،االجتماعية واإلنسانية

 المرحلة الثانية: إجراءات عملية التقييم -0

 التقييم نم الغرض وأ الهدف وتعيين وواضح، دقيق بشكل العمومية، السياسة وأ البرنامج وتعريف تحديد تم نأ فبعد

 نع كجواب تكون ،اإلجراءات من بمجموعة القيام الثانية المرحلة في مالمقي   على يستوجب األولى، المرحلة في

 التقييم؟ يتم كيف لتالي:ا التساؤل

 التالية: الخطوات في التقييم عملية إجراءات عامة بصفة وتتلخص

 لية واضحة تجرى على أساسها عملية التقييم:آتحديد وإيجاد الخطوة األولى:  1-2

 االختيار أي ييم،التق عملية إلجراء مالئمالو ،المناسب األسلوب وتعيين تحديد التقييم فريق على يتوجب الخطوة هذه في

 على لمبنيا التقليدي األسلوب وبين والبراهين واألدلة العلمية، والحقائق التجربة على المبني العلمي األسلوب بين

 الإ منه، مرجوةال النتائج وتحقيق قياس في التجارب من كثير في فشل التقليدي سلوباأل أن رغمو ،والتخمين الحدس

 لبلدا وحسب محددة بشروط ولكن ،األسلوب هذا بتطبيق يسمحون قتصادواال المالية في وخبراء علماءال بعض نأ

 ينسلوباأل دمج يتم الحاالت بعض في نهأ لىإ اإلشارة وتجدر الرابع(، المحور في هذا لىإ التطرق المعني)سبق

 التقييم. عملية جراءإ في المختلط( )األسلوبمعا

  .مهيتقي المراد هدفال وقياس تحديد في مناسب ألنه ميالعل األسلوب نختار سوف تقييمه، المراد برنامج وحسب

 تحديد ووضع مؤشرات ومعايير مناسبة لعملية التقييم: الخطوة الثانية: 1-1

 النمو لمعد في المتمثل النمو مؤشر نأ فنرى التقييم، عملية من األولى المرحلة في المذكورين الهدفين على بناء

 الثاني. الهدف لقياس البشرية التنمية ومؤشر األول، الهدف لقياس كمؤشر يصلح الحقيقي

 التالية: الرياضية بالعالقة الحقيقي النمو معدل ويقاس

معدل نمو الدخل الحقيقي  =
𝐺𝐷𝑃1 − 𝐺𝐷𝑃2 

GDP1

∗ 100 

 وغيره اإلنمائي المتحدة األمم برنامجف البشرية، التنمية مؤشر يخص مافي ماأ الحقيقي، الدخل عنGDP يعبر حيث

 وظروف ،الصحية الرعاية عن بديل كمؤشر" المتوقع العمر متوسط "مفهوم يستخدمون المتحدة األمم منظمات من

 وظروف ،الصحية الرعاية تحسن هو المنطقي االفتراض فإن أطول زمنا   الناس عاش إذا نهأ معتقد من وذلك ،المعيشة

 بديل مؤشر أنه على ،نفسه المؤشر في للفرد بالنسبة الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج استخدام نقترح وسوف ،المعيشة

 .المتاح للدخل

   جمع وتحليل البيانات والمعلومات الخطوة الثالثة: 1-3

 ،لشاملا التخطيط برنامج في المتمثل اإلنمائي بالتدخل المتعلقة والبيانات المعلومات بجمع نقوم الخطوة هذه في

 البنك لمث اإلحصائية األجهزة من المنجزة التقارير مختلف من الشاملة، التنمية وإطار ،الهيكلي التصحيح وبرنامج
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 العربية البلدان بعض في االقتصادي النمو معدالت تطور يوضح أحدهما ينجدول يلي وفيما ،العربي والبنك الدولي

 العربية. لدانللب البشرية التنمية مؤشر قيمة تطور يوضح والثاني ،تقيمها المراد الفترة حسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    المقارنة لتطور معدالت النمو االقتصادي في بعض البلدان العربية في  (:1-5)جدول

  %الوحدة:                               مراحل الثالثة المختلفةال
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 4.50 5.40- ليبيا  1.00 8.70- عمان  2.10 8.70- عمان

 0.90 3.20- السعودية  2.30 5.00- الكويت  1.20- 5.00- الكويت

 0.40- 2.50- الصومال   4.50 4.90- ليبيا  5.40- 4.90- ليبيا

 4.00 2.50- االمارات  6.30 3.40- السودان  1.30 3.40- السودان

 2.30 1.20- الكويت  1.90- 1.20- جيبوتي  0.10- 1.20- جيبوتي

 2.20 1.10- األردن   2.20 0.20- األردن   1.10- 0.20- األردن 

 4.00 0.60- البحرين        

 5.30 0.40- قطر  0.40- 1.30 الصومال   2.50- 1.30 الصومال 

 1.40 0.20- موريتانيا   2.60 1.60 الجزائر  0.10- 1.60 الجزائر

 1.90- 0.10- جيبوتي  2.80 1.70 مصر  3.90 1.70 مصر

 2.60 0.10- الجزائر        

 0.10- 0.10- جزر القمر  5.30 2.50 قطر  0.40- 2.50 قطر

 1.00 0.10- العراق  0.10- 3.00 جزر القمر  0.10- 3.00 جزر القمر

     2.30 3.20 سوريا   1.00 3.20 سوريا 

 0.20 0.00 لبنان  0.20 3.90 لبنان  0.00 3.90 لبنان

 2.10 0.90 المغرب  4.10 4.30 تونس  2.90 4.30 تونس

 2.30 1.00 سوريا   1.00 4.40 العراق  0.10- 4.40 العراق

 6.30 1.30 السودان  4.00 4.90 البحرين  0.60- 4.90 البحرين

 1.00 2.10 عمان  2.10 5.20 المغرب  0.90 5.20 المغرب

     1.40 7.30 موريتانيا   0.20- 7.30 موريتانيا 

 4.10 2.90 تونس  4.00 18.10 االمارات  2.50- 18.10 االمارات

 2.80 3.90 مصر  0.90 32.10 السعودية  3.20- 32.10 السعودية

 الدولي البنك تقارير من مستخرجة معلومات: المصدر
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 (: تطور قيمة مؤشر التنمية البشرية في البلدان العربية1-5جدول رقم)

2010 2009 2005 2000 1990 1980 
 السنوات      

 البلد             

 االمارات  0.62 0.69 0.75 0.8 0.84 0.84

 قطر 0.7 0.74 0.78 0.81 0.81 0.82

 البحرين  0.65 0.72 0.77 0.79 0.8 0.8

 السعودية 0.65 0.69 0.72 0.74 0.76 0.76

 الكويت 0.68 0.71 0.75 0.75 0.75 0.75

 ليبيا       0.74 0.76 0.77

 لبنان       0.71 0.73 0.73

 عمان       0.69 0.7 0.7

 تونس 0.45 0.54 0.63 0.66 0.69 0.69

 األردن 0.54 0.59 0.64 0.67 0.69 0.69

 الجزائر 0.45 0.55 0.62 0.66 0.69 0.69

 مصر 0.4 0.49 0.58 0.61 0.63 0.64

 سوريا 0.49 0.54 0.58 0.62 0.63 0.63

 المغرب 0.36 0.43 0.5 0.55 0.57 0.57

 العراق        0.55 0.56 0.56

 اليمن      0.37 0.42 0.45 0.46

 جيبوتي       0.4 0.42 0.42

 السودان 0.26 0.29 0.35 0.38 0.4 0.4

 معلومات مستخرجة من تقارير البنك الدوليالمصدر: 

 

 الخطوة الرابعة: المقارنة بين ما تم تخطيطه وما تم تنفيذه 1-4

 وحسب ه،ل التخطيط تم وما تنفيذه تم ما بين تقع نأ يمكن التي تواالنحرافا الفروقات بحساب نقوم الخطوة هذه في

 لىإ تهدف المقارنة وهذه المرسومة، هدافاأل مع الحقيقية هدافألا بمقارنة نقوم سوف الدراسة محل هو الذي التقييم

   عدمه. من التنفيذ وفعالية كفاءة على لحكما

 جراء مقارنة بين ما تم تخطيطه وبين ما تم تنفيذه فيما يخص الهدف األول:إ 

 ظروبالن ،السكاني النمو معدل يفوق اإلجمالي المحلي للناتج نمو معدل تحقيق في والمتمثل ألولا الهدف لىإ بالنسبة

 العربية لبلدانا حققته الذي الحقيقي النمو معدل بمقارنة نقوم الهيكلي، التصحيح وبرنامج الشامل التخطيط برنامج إلى

 تحقيقو المعيشة مستوى لتحسين المقبول النمو معدل نأ نعتبر وعليه ،مقبوالو ا  مرجعي كوني حقيقي نمو لمعد مع

 الجدول حسب المتوفرة والبيانات المعلومات خالل ومن ،%3.0هو: سنة 13 ولفترة ،% 93.هو سنة01 لفترة الرفاهية

 بلدان قسام،أ ثالث لىإ المرجعي النمو معدل وفق (دولة 06العينة حجم) العربية الدول نقسم  أن يمكن (0-9) رقم
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 معدالت حققت وبلدان ، %3.0من قلأو الصفر من كبرأ نمو معدالت حققت وبلدان ،%1 عن تقل نمو معدالت حققت

 . %3.0 عن تزيد

 1000-2990والفترة: 2973-2960مقارنة معدالت النمو للبلدان العربية بين الفترة:  -أ

 :وهي 0653-0691 الفترة في سالبة نمو معدالت حققت فقط عربية دول ستة أن (0-9رقم) جدول خالل من نالحظ

  :بمعدل جيبوتي ،%3.2-  بمعدل: السودان ،%2.6- بمعدل ليبيا ،%9- بمعدل: الكويت ،%1.5- بمعدل: مانع  

 0111-0611 الفترة في النمو معدالت في ارتفاعا   منها فقط دولتين حققت وقد ،%1.0- بمعدل: ردنواأل ،0.0%-

 . %3.0 بمعدل والسودان %0.0 بمعدل مانع   وهما ،%3.0عن قلت لكنو موجبة بمعدالت

 وهي: المعدل هذا حققت فقط عربية دول ثالث نجد ،0653-0691 وللفترة  %0.3 من قلأو موجب نمو معدل وعند

 أصبحو المعدل هذا تراجع ما سرعان ،%0.3 بمعدل والصومال ،% 0.9 بمعدل والجزائر ،% 0.5 بمعدل مصر

 مصر تمكنت بينما ،% 1.0-و % 0.9- التوالي علىو منهما كل في بلغ حيث ،والجزائر الصومال من كل في سالبا

   .%3.6لىإ المعدل هذا رفع من

 وهي: المعدل هذا حققت عربية دولة 00 نجد ،0653-0691 وللفترة  %0.3من كبرأو موجب نمو معدل وعند

 البحرين ،%9.0 بمعدل المغرب ، %35.بمعدل موريتانيا ، %01.0بمعدل االمارات ، %30.0بمعدل السعودية

 القمر جزر ،% 3.0بمعدل سوريا ،% 3.6بمعدل لبنان ،% 2.3بمعدل تونس ،% 2.2بمعدل العراق ،% 2.6بمعدل

 ، 0111-0611 الفترة في تراجعت العربية للبلدان النمو معدالت معظم ولكن ، % 0.9بمعدل قطر ، % 3بمعدل

 موريتانيا ،%0.9-بمعدل االمارات ،%3.0-بمعدل السعودية وهي: سالب نمو تمعدال عربية دول سبع سجلت حيث

 ،% 1.2-بمعدل قطر ،% 1.0-بمعدل القمر جزر ،% 1.0-بمعدل العراق ،%1.9- بمعدل البحرين ، %1.0-بمعدل

 في ،% 1.6بمعدل المغربو ،% 0بمعدل سوريا وهي ،% 0.3من قلأو موجبة نمو معدالت فقط دولتين وسجلت

 على الحفاظ  من تمكنت نهاأ أي ،% 0.6نمو معدل حققت فقد تونس ماأ ، % 1 نمو معدل سجلت قد لبنان نجد الحين

  .(%2.3)السابقة الفترة في المسجل دلمعبال مقارنة قلأ ولكنه ،%0.3 من كبرأ نمو معدل تحقيق في مرتبتها

 مقياس على عتمادا  ا العربية الدول في التنمية تحقيق في فشلت عامة بصفة ،الهيكلي التصحيح برامج نأ نستنتج وعليه

 الحقيقي. النمو معدل

 1007-1000والفترة: 2973-2960مقارنة معدالت النمو للبلدان العربية بين الفترة:  -ب

 والمذكورة سالبة نمو معدالت حققت عربية دول ستة أن ،0653 – 0691 الفترة خاللو (0-9) رقم جدول من نالحظ

 ذلك، عن يزيد وما % 0.3 لىإ النمو معدالت ارتفعت فقد 0115-0111 الفترة في لكنو السابقة، المقارنة جراءإ عند

 النمو معدالت ارتفعت كما ،%39. بمعدل والسودان ،%92. بمعدل وليبيا ،%30. بمعدل الكويت وهي دول ثالث في

مان ،%00. بمعدل األردن وهما دولتين في ،% 0.3 عن تقل ولكن موجبة أصبحت حتى  جيبوتي أما ،%0 بمعدل وع 

 تحسن. أي تحقق ولم سالبا نموها معدل فبقي



   

 

  
85 

 هي:و المعدل هذا حققت فقط عربية دول ثالث نجد 0653-0691 وللفترة ، %0.3 من قلأو موجب نمو معدل عندو

 وأصبح لمعدلا هذا تراجع ما سرعان ،%0.3 بمعدل والصومال ،% 0.9 بمعدل والجزائر ،% 0.5 بمعدل مصر

  .% 0.9 إلى والجزائر ،%0.1 إلى مصر من كل رفعه من تمكنت بينما ،% 1.2- الصومال دولة في سالبا

 عند ذكرهم سبق وقد المعدل هذا حققت عربية دولة 00 نجد 0653-0691 وللفترة ، %0.3 يفوق نمو معدل عند

 ما لىإ عربية دول لخمسة النمو معدالتل تراجع  نسجل 5011 – 0111الفترة خالل ولكن السابقة، المقارنة اجراء

 ،%0.2بمعدل موريتانيا ،%0.0بمعدل المغرب ،% 1.6بمعدل السعودية وهي ،موجبة إشارة تحمل ولكن %0.3 دون

 النمو مستوى نفس على المحافظة ،من أخرى دول خمسة تمكنت ،الحين في ،%1.0بمعدل لبنان ،%0بمعدل العراق

 تونس ،%2بمعدل البحرين ،%0.3بمعدل سوريا ،%2بمعدل االمارات وهي ،عنه ويزيد %0.3 ساويي نمو معدل أي

 ماأ ،(%9.0)السابقة الفترة مع بالمقارنة نموها معدل تحسن األخيرة هذه نأ الإ ،%9.3بمعدل قطر ،%2.0بمعدل

  (.%0.1-)سالبا صبحأ حتى نموها معدل تراجع فقد القمر جزر

 1007-1000والفترة: 1000-2990للبلدان العربية بين الفترة: مقارنة معدالت النمو- جـ

 وهي ،سالبة نمو معدالت حققت قد عربية دولة 03 أن 0111 – 0611 الفترة خاللو (0-9) رقم جدول من نالحظ

-بمعدل العراق ،%1.0-بمعدل الجزائر ،%1.0-بمعدل جيبوتي ،%0.1-بمعدل القمر جزر ،%0.9-بمعدل الصومال

 قطر ،%0.9-بمعدل االمارات ،%1.0-بمعدل موريتانيا ،%3.0-بمعدل السعودية ،%0.0-بمعدل األردن ،1.0%

 0115-0111 ةالفتر في ولكن ،%1.9-بمعدل البحرين ،%0.0-بمعدل الكويت ،%9.2-بمعدل ليبيا ،%1.2-بمعدل

 قطر ،%2بمعدل االمارات ،وهي عربية دول ستة في وتجاوزته %0.3 إلى وصلت حتى النمو معدالت ارتفعت

 ارتفعت كما ،%0.9والجزائربمعدل ،%2بمعدل البحرين ،%0.3بمعدل الكويت ،%2.9بمعدل ليبيا ،%9.3بمعدل

 0.0بمعدل األردن ، %0بمعدل العراق وهي، %0.3 تتعدى لم ولكنها أخرى عربية دول أربعة في النمو معدالت

 سالبة نموها معدالت بقيت فقد الثالثة العربية الدول بقية ماأ ،%0.2بمعدل موريتانيا ،%1.6بمعدل السعودية ،%

 . %0.6- بمعدل جيبوتي ،%1.0-بمعدل القمر جزر ،%1.2-بمعدل الصومال ،وهي

 ،وهي المعدل هذا حققت فقط عربية دول خمسة نجد 0111-0611 وللفترة ،%0.3 من قلأو موجب نمو معدل عندو

 ولكن ،%0.3بمعدل سودانال ،%0بمعدل سوريا ،%1 بمعدل لبنان ،%1.6 بمعدل المغرب ،%0.0 معدلـب عمان

 ، %0.3بمعدل سوريا ،هيو أكثرو %0.3 إلى النمو معدالت امفيه تارتف فقط دولتين نجد 0115-0111 الفترة في

 نع يقل و موجب ونم معدل عند نموها مستوى على الحفاظ من فتمكنت الباقية دول ثالث ماأ ، %9.3بمعدل السودان

 . %1.0بمعدل لبنان ، %0.0بمعدل المغرب ، %0 بمعدل عمان ،وهي  0.3%

 ميةيالتقي الدراسة محل العربية الدول من فقط دولتين نجد 0111-0611 وللفترة ،%0.3 يفوق نمو معدل عند أما

 امبقائه على الحفاظ الدولتين هاتين استطاعت وقد ،%0.6 بمعدل تونس ،%3.6 بمعدل مصر ،وهما المعدل هذا حققت

 .0115-0111 الفترة خالل ( %0.3) النمو لمعدل المقبول مستوى في
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  :نأ نستنج الثالث المقارنات خالل ومن

لى معيار إفي تحقيق التنمية في بلدان العربية محل التقييم باالستناد  بصفة عامة برامج التصحيح الهيكلي فشلت -

 معدل النمو الحقيقي.

قد حقق نجاحا واضحا ، 0115-0111و بشكله الحديث أ 0653-0691كان بشكله القديم  سواء  التخطيط الشامل  -

 بمقارنة مع برامج التصحيح الهيكلي وباالعتماد على معيار معدل النمو الحقيقي.

  الثانياجراء مقارنة بين ما تم تخطيطه وبين ما تم تنفيذه فيما يخص الهدف: 

 مقارنة بإجراء حتسم المتوفرة والمعطيات العربية، الدول في التخطيط أداء لتقييم كمقياس التنمية مؤشر استخدام يمكن

 ،0101-0111 الشاملة التنمية إطار وفترة 0111-0611 الهيكلي التصحيح فترة بين

 ،(0-9) رقم الجدول وحسب الدولي البنك معطيات من المستخرجة العربية للبلدان التنمية مؤشر تطور بيانات منو

 ائجنت حققت العربية الدول نأ على يدل مما ،استثناء دون الدراسة فترة طول على تزايد سجل المؤشر نأ نالحظ

 الناتج معدل رمؤش استخدام عند ذلك العربية الدول من كثيرا   تحقق لم الحين في البشرية، التنمية مستوى على إيجابية

    االجمالي. المحلي

 صيات والمقترحاتالمرحلة الثالثة: تقديم التو -3

  التالية: تراحاتاالق نضع واالستنتاجات، النتائج واستخالص االنحرافات تحليل بعد أي الثانية، المرحلة من االنتهاء بعد

 تجاه نحو سياسات تنموية مستديمة.االو ،سياسة التصحيح الهيكلياالستفادة والتعلم من أخطاء  ينبغي -

لى تشكيل تكتل عربي، لتبني استراتيجية تنموية موحدة المعالم فيما بين إتشجيع الجهود الرامية و تظافرضرورة  -

 .خصوصية كل بلددون المماس ب، الدول العربية

جل أها، من ميتبني البرامج التنموية وتنفيذها وتقي مجال في والرائدة االستفادة من تجارب الدول المتقدمة الناجحة -

ل بي لها، رف  تفادي االستعمال الح   والمخاطر المترتبة عن ذلك، معتحاشي عوامل الفشل خذ بأسباب النجاح، واأل

 خصوصيات المنطقة العربية وتقاليدها.ويجب تكييفها وتعديلها بما يتوافق 

فيما  لى تحقيق تنسيق عربيإ، لدعم الجهود الرامية ةالعمل على تطوير التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمي -

 ة العربية. يتعلق بالتدخالت اإلنمائي

وياتها، والعمل ولأوتنموية ال سياساتالبرامج وتصاميم لل تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في تحقيق -

التنمية،  هدافأجل تحقيق أ، وهذا من الموارد الطبيعيةوخصوصا  على استثمار المزايا النسبية بين البلدان العربية،

 الطاقوي ضمن سلة متكاملة.من األمن الغذائي والمائي وبما في ذلك األ

مؤسسي لدى كل بلد من البلدان العربية، بحيث يكون شامال إلدارة وظيفة التقييم بالفعالية  إطارينبغي توافر  -

 المطلوبة.
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زمة إلقامة البرامج التنموية واالعتماد على اإلطارات لمؤسسات وتوفير مصادر التمويل الالا لينبغي تحسين األداء  -

لى تدعيم المؤسسات بما يكفل لها محاربة الفساد وتعزيز نظام المسائلة إ، باإلضافة في تنفيذ هذه البرامجالمتخصصة 

 إدارة الحوكمة الرشيدة.    اعتمادو ،والتعبير

 دارتها على مستوى مجموعة الدول العربية.إتعزيز تكنولوجيا المعلومات و -

هداف أيق جل تحقأذات أولويات، من  واستراتيجية تنفيذية ،ىبعيدة المدينبغي توافر لدى البلدان العربية رؤية  -

  .، بما في ذلك القضاء على الفقرتنموية مستديمة

زمة الستقطاب الموارد المحلية لتمويل التنمية داخل البلد، بما في ذلك صناديق اإلجراءات والتدابير الالا البحث عن  -

  خاص.التنمية الوطنية والميزانيات العمومية والقطاع ال

اف هدأبهدف االستثمار في مشاريع تدخل من ضمن  ،الشروط المالئمة لجذب القطاع الخاص المساهمة في تحقيق -

 التنمية في البلد.

    ذها.بالمشاركة في صياغتها وتنفي المجتمعالكفاءات في كل ل، تسمح تنموية شاملة ومتوازنة ةاستراتيجياعتماد  -

والتجارب التنموية الناجحة  ،خصوصيات المجتمعية المختلفةالضرورة اعتماد نموذج تنموي ذاتي، مبني على  -

 والمناسبة لكل زمان ومكان.

ة، البحث العلمي للبلدان المتقدممؤسسات  االستفادة منعلى البحث والتطوير في البلدان العربية حث مؤسسات  -

 معها. تبادل المعلوماتو
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برنامج اإلنعاش االقتصادي الجزائري خالل  أثرالنموذج الثاني: تقييم ثانيا: 

 على مستويات النشاط االقتصادي الوطني 1004-1002الفترة:

 تمهيد:

 لنموا معدالت بانخفاض تميزت والتي الثانية، االلفية نهاية مع الجزائر عرفتها التي االقتصادية األوضاع أدت

 %06.1 البطالة معدالت وارتفاع ،0666 سنة في %0.3 الحقيقي المحلي الناتج النمو سبةن بلغت حيث االقتصادي،

 أسعار رتفاعال نتيجةو أخرى جهة ومن جهة، من هذا0111 سنة في % 00الفقر مستويات وزيادة ،0111 سنة

 تم فقد ،0111 سنة للبرميل دوالر مليون 01.9 لىإ 0666 سنة للبرميل  دوالر مليون05.1 من ارتفعت التي البترول

 مليار00.2لىإ 0666 سنة دوالر مليار 3.3 من  التجاري الميزان رصيد ارتفع حيث ، للدولة الكلية التوازنات استعادة

 ،0111 سنة في دوالر مليار5.9 بقيمة فائضا بذلك مسجال  المدفوعات ميزان  رصيد تحسن كما ،0111 سنة دوالر

 ،دوالر مليار0.5 التوالي على قدر عجزا   المدفوعات ميزان فيها لسج التي6606 و 1066 تيسن مع مقارنة

 دوالر مليار 09.0 لىإ 0666 سنة في دوالر مليار 01.3 من الخارجية المديونية انخفضت كما دوالر، مليار0.2و

 في تندةمس  ،توسعية إنفاقية سياسات اتباع لىإ الجزائرية  العمومية بالسلطات أدت العوامل هذه فكل ،0111 سنة في

  تثماري.االس الحكومي االنفاق زيادة طريق عن ،الكلي الطلب رفع لىإ تهدف التي الكينزية المدرسة أفكار على ذلك

 له خصص الذي ،0112-0110 الفترة خالل االقتصادي اإلنعاش لدعم برنامج وضع خالل من فعال تجسد ما وهذا

 معظم البرنامج هذا شمل وقد دوالر، مليار 5.9 يعادل ما أي جزائري دينار مليار 909ـ:ب قيمته قدرت مالي مبلغ

 لنموا معدل رفع في خاصة والمتمثلة الرئيسية األهداف من مجموعة تحقيق جلأ من البلد، في المتواجدة القطاعات

  التضخم. ظاهرة من والحد البطالة محاربة االقتصادي،

 ال انهف نمائيإ تدخل وككل ،ليهاإ يصبوا التي هدافاأل ثقلو البرنامج هذا على المنفقة المبالغ ضخامة لىإ وبالنظر

 وأ تنفيذه بعد وأ تنفيذه ثناءأ وأ تصميمه قبل كانت سواء حوله، تقييمية دراسة اجراء دون من البرنامج هذا تنفيذ يكفي

 من ذلكك التأكد و له، المخصصة العمومية موالاأل بها يرسا ت   التي الطريقة على التعرف بغية وهذا الحاالت، كل في

 األهداف حققت مدى معرفة لىإ باإلضافة لها، الموجه الدور وبحسب ،المناسب شكلالب بعملها تقوم التنفيذية األجهزة نأ

 نأ كما المستقبل، في األخطاء من والتعلم  واالستفادة زمةالال التصحيحات إلجراء ،المنجزة األهداف مع المسطرة

  يذه.تنف في االستمرار وأ قبوله وأ هرفض على دليال تعد التي ،البرنامج نجاح نسبة معرفة من نك  مي   التقييم

 لمخصصةا والوسائل هدفه، أهميته، البرنامج، موضوع التالية: العناصر تشمل البرنامج لهذا التقييم فعملية وعليه

 يتم حيث والمالي، المادي المدى على 0112 نهاية في )الفعلية( المحققة النتائج وأخيرا ،منه المرتقبة والنتائج لتنفيذه،

 من البرنامج كفاءة وتقييم المحققة، النتائج مع المسطرة األهداف تحقق مدى عن البحث خالل من البرنامج فعالية تقييم

 المستخدمة. اإلمكانيات مع المحققة النتائج مقارنة خالل
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 :االقتصاديثار برنامج اإلنعاش آ مراحل تقييم

 األسئلة نع اإلجابة التوالي وعلى فيها مرحلة كل تمثل مراحل، ثالث لىإ البرنامج هذا تقييم مراحل بتقسيم نقوم سوف

 م؟نقي   لماذا  - نقي يم؟ كيف - ؟نقي يم ماذا التالية:

 (؟م)ماذا نقي   المرحلة األولى: تصميم التقييم -0

 اإلنمائي لتدخلا وتعريف بتحديد يتعلق التقييم موضوع نأ حيث ،هنطاقو التقييم موضوع بتحديد نقوم المرحلة هذه في

 ال وما يجب لما حدود وضع خالل من ،التقييم تركيز دائرة ضيقت على يعمل الذي فهو هنطاق ماأ ،للتقييم المطلوب

  .منه الغرض لتلبية التقييم يغطيه أن يجب

 في تتمثل التساؤل هذا عن االجابة و ،تقييمه؟ المراد اإلنمائي التدخل هو ما أي م؟نقي   ماذا عن نتساءل أولى كخطوةو

-0110 من ةالممتد للفترة الجزائر في االقتصادي النمو لدعم موجه ساساأل في وهو ،االقتصادي اإلنعاش برنامج تقييم

 دوالر مليار 5.9 يعادل ما أي جزائري ناردي مليار 909قدربـ: ماليا   غالفا   الوطنية السلطات له خصصت ،0112

 التجهيز، سمبق الخاصة الدولة ميزانية تنفيذ جراءإ عند ،بها المعمول المبادئ بنفس البرنامج هذا تنفيذ ويتم مريكي،أ

 نم االستفادة جلأ من وذلك ،للدولة العامة للميزانية االستثمارات مخطط ضمن البرنامج هذا مشاريع تصنف ولهذا

 السنوية لماليةا االعتمادات منح وكذلك للمشروع، النهائية التكلفة تغطية تتم حتى ،السنوات المتعددة البرامج صتراخي

    البرنامج. شغالأ تقدم مع يتناسب بما

 ماذا يأ المحدد؟ البرنامج في منقي   ماذا عن أخرى مرة نتساءل ثانية خطوة وفي التقييم، موضوع على تعرفنا ما بعد

 ثاراآل قييمت حول اإلطار هذا في اإلجابةب قتصرن وسوف ؟،بالضبط الجزائري االقتصادي اإلنعاش برنامج في نقيايم

 تقتصر كما 0112-0110الفترة: خالل االقتصادي النشاط مستوى على ،الجزائر في االقتصادي اإلنعاش برنامجل

 يلي: فيما المتمثلةو االقتصادي اإلنعاش برنامج من المرتقبة ثاراآل بعض تقييم على كذلك ةدراسال هذه

 .%9و %9تراوح ما بين يتحقيق معدل نمو معتبر خالل سنوات البرنامج  -

 .%5و %9وح ما بين اتحسين مستوى المعيشة بنسبة تتر -

 .%31خفض معدل البطالة الذي كان يقدر بـ: -

 نيتحسه من نتظري  بل  ،ى مدى المتوسطعل المالية للبالد التوازناتحداث مخاطر على إلن يتسبب هذا البرنامج في  -

مريكي أيار دوالر مل 00لى إمريكي أمليار دوالر  09الخارجية من  المديونية تقليصحيث يرتقب ، التوازناتهذه 

 .0112بحلول سنة 

 المجال. هذا في لها نتعرض فلن قطاع مستوى كل على المرتقبة ثاراآل يخص وفيما

 م(التقييم )كيف نقي  نية: إجراءات المرحلة الثا -0

 التقييم راءاتإلج خطوات ثالث وضع لىإ تدفعنا ذلك نع واالجابة ،التقييم كيفية عن بالتساؤل التقييم إجراءات تتم

 في: والمتمثلة
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  الخطوة األولى: تحديد وتعيين مؤشرات التقييم  1-2

 دراستنا صرتقت وسوف االقتصادي، اإلنعاش برنامج تنفيذ من تحقيقها المراد األهداف على بناء   مؤشراتال تحديد يتم 

 يلي: كما المعرفة البرنامج التقييم مؤشرات بعض على

فيتم قياس هذا المعدل عن طريق تطور مستويات الناتج المحلي  ،هدف رفع معدل النمو االقتصاديل بالنسبة -

 :بالصياغة الرياضية التالية عبر عنهفترة المدروسة، وياللى أخرى وحسب إنة من س(𝐺𝐷𝑃) الحقيقي

𝐺𝐷𝑃(%) =
GDP2−GDP1

GDP1
∗ 100  . 

 قياسه من خالل تطور معدل الفئة العاطلة عن العمل، فيما يخص الهدف الثاني المتعلق بتقليص البطالة فيتم ماأ -

 :االتيمعدل البطالة بالقانون ويحسب 

معدل البطالة =
الفئة العاطلة عن العمل 

الفئة النشيطة
∗ 100 

 الستهالكا أسعار مؤشرل السنوي تطورال خالل من التضخم قياس فيتم ،الجزائر في التضخم مكافحة يخص فيما ماأ

𝐼𝑁𝐹 التالية: الرياضية بالعالقة التضخم معدل عن يعبرو ،(P)الجزائر مدينة مستوى على =
p2−p1

p1
∗  حيث 100

   ية،والثان األولى الفترة خالل التوالي وعلى لألسعار العام المستوى عن تعبر  1P ،2Pو التضخم معدل عن INFتعبر

لى الناتج ع للدولة نسبة رصيد الميزانية إلى الناتج المحلي اإلجمالي، فيتم حسابها بقسمة رصيد الميزانية العامة -

 اإليرادات العامة والنفقات العامة للدولة. قيمة و الفرق بين ن رصيد الميزانية هألى إالمحلي اإلجمالي، مع اإلشارة 

ج المحلي اإلجمالي، وهي عبارة عن حاصل قسمة قيمة الحساب الجاري على قيمة تاحساب الجاري إلى الننسبة ال -

، ويتكون الحساب الجاري من رصيد ميزان التجاري للسلع المنظورة فقط، في الجزائر الناتج المحلي اإلجمالي

لى رصيد ميزان التحويالت، وميزان في هذه الحالة هو عبارة عن إورصيد ميزان الجاري للخدمات باإلضافة 

 ، خالل فترة زمنية معينة.الفرق بين الصادرات والواردات للدولة

الالازمة لمبادلة وحدة واحدة  الدينار الجزائري()ن العملة الوطناية م يعرف سعر الصرف على أنه عدد الوحدات -

 .، خالل فترة زمنية معينةالدوالر األمريكي( )من العملة األجنبياة 

ضات التي تحصلت عليها الجزائر من البنك الدولي افي الجزائر عن مجموع االقترالديون الخارجية تعبر  -

 . االقتصادوإعادة هيكلة اقيات المبرمة معه، بهدف التصحيح وصندوق النقد الدولي في إطار االتف

 جمع المعلومات والبيانات : ثانيةالخطوة ال 1-1

 والمعلومات ياناتالب جمع التقييم بعملية المكلفة الجهة من يتطلب المطلوب، التقييم لقياس زمةالالا  المؤشرات تحديد بعد

 الوطني الديوان بيانات على ا  واعتماد السابقة، الخطوة في كورةالمذ المؤشرات مختلف عن معبرة جداول في وتبويبها

 التالي: الجدول نضع الجزائري لإلحصاء
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 مقارنة األهداف المسطرة مع األهداف المنجزةالخطوة الثالثة:  1-3

 بالنظرو المسطرة، هدافواأل المنجزة األهداف بين تقع نأ يمكن التي اتوقالفر مختلف بحساب نقوم المرحلة هذه في

 ستوىم على االنحرافات حساب في قابلية لها ،األهداف بعض نأ نجد التقييم محل االقتصادي اإلنعاش برنامج لىإ

 سبتهن قلت نأ يجب ال والذي االقتصادي النمو مثل ،اتاالنحراف لحساب مرجعيو كمي مؤشر توفر بحكم ،سنة كل

 نيتحس على مبنية كانت األهداف بعض نأ نجد الحين في ،% 31 عن يقل أال يجب الذي البطالة ومعدل ،%9 عن

 هدف هال سطر التي الخارجية الديون مثل محدد، كمي مؤشر على باالعتماد ،البرنامج تنفيذ فترة  نهاية في  قيمتها

 تحسين على مبنية فكانت األخرى األهداف بقية ماأ ،0112 سنة نهاية في دوالر مليار00 تتجاوز ال نأ في المتمثل

 باالعتمادو هما،ل متتاليتين قيمتين بين ما الفرق سأسا على االنحراف يحسب وبالتالي ،البرنامج تنفيذ خالل قيمتها

  تي:اآل الجدول وضع يمكن الكلي، االقتصاد مؤشرات بعض لتطور السابق جدولال معطيات على

 

 

 

 

 

 

 

 

 1004-1002خالل الفترة  يلجزائرابعض مؤشرات االقتصاد الكلي تطور (: 3-5جدول رقم)

 1004 1003 1001 1002 المؤشرات                                      السنوات

 9.0 9.6 2.5 0.0 % اإلجمالي المحلي الناتج في النمو معدل

 00.22 03.01 00.92 00.2 دوالر بالمليار الخارجية الديون

 9.6+ 3.93- 1.0- 1.9- اإلجمالي المحلي الناتج من العامة الميزانية فائض أو عجز

 03.01 03.11 00.6 00.5 االجمالي المحلي الناتج من الجاري الحساب فائض أو عجز

 3.9 0.9 0.2 2.0  %التضخم معدل

 50.3 55.36 56.61 55.09   الجزائري الدينار مقابل األمريكي الدوالر صرف سعر

 05.5 03.5 09.5 05.3 %البطالة معدل

Source : Collections Statistiques, N : 125, des comptes économiques de la 

nation1963-2004, Office National des statistiques, Alger, 2005. 



   

 

  
92 

 

 المرحلة الثالثة: تحليل االنحرافات واستخالص النتائج والتوصيات -3

 ،وثهاحد وراء من كانت التي األسباب معرفة جلأ من تحليلها يجب نماإو ،فقط االنحرافات حسابو تحديد يكفي ال

 والصحيح. المناسب القرار اتخاذ بعد فيما ليتم المسؤولية، عليها تقع التي األطراف تحديد ثم ومن

 فات: انحرتحليل اال 3-2

 بعين خذاأل لمقي مينا على ينبغي ولذا وتوضيح، تفسير إلى تحتاج فهي وبالتالي ،نسبا   أو أرقاما   االنحرافات تمثل

 السابقة الدراسات من االستفادة إلى باإلضافة ،بالبلد المحيطة والظروف واالجتماعية االقتصادية األوضاع االعتبار

 األرقام. هذه تفسير عند االختصاص ذوي الخبراء تحاليل من االستفادة وكذلك العالقة، ذات

 :نمو الناتج المحلي اإلجمالي معدل -أ

 في السالب االنحراف نخفضا حيث ،النمو معدل في تحسن وجود (2-9رقم) الجدول في المسجلة قاتالفرو أظهرت 

 في ةموجب صبحتل شارتهإ االنحراف ليغير ،% 1.3 - :لىإ % 0.6 - :من أي ،البرنامج فترة من وليتيناأل السنتين

 عن المحقق النمو معدل زيادة عن تعبر كونها مقبولة وهي ،%1.0و %0.6 واليةالمت بنسبو ،األخيرتين السنتين

 معتبر نمو تحقيق في ،البرنامج لهذا قوية واقتصادية فعلية انطالقة وجود على يؤكد مما (،%9) المستهدف النمو معدل

 سنة في اهمةالمس )نسبة كثيرا ساهم الذي البترول، أسعار في واالرتفاع التحسن ذلك االعتبار بعين االخذ مع ،للبالد

 رفع على ساعد حيث األخرى، القطاعات باقي مع بمقارنة ،النمو معدل رفع في (%35.19 الى وصلت 0112

 نهاتضم التي االستثمارية المشاريع زيادة خالل من الداخلي الطلب ارتفاع لىإ أدى مما الخارج، من الدولة إيرادات

 االقتصادي. اإلنعاش برنامج

 خالل الفترة يلجزائرابعض مؤشرات االقتصاد الكلي االنحرافات ل (:4-5رقم) جدول

1002-1004 

 1004 1003 1001 1002 السنوات              المؤشرات                        

 1.10 0.6+ 1.3- 0.6-  % اإلجمالي المحلي الناتج في النمو معدل نحرافا

 01.23 3.23- 1.9+  اإلجمالي المحلي الناتج من العامة الميزانية فائض أو عجز

 1.10 1.01 0.0  االجمالي المحلي الناتج من الجاري الحساب فائض أو عجز

 0 0.0 0.1- 3.6 %التضخم معدل

 9.16- 0.90- 0.92 0.59 الجزائري الدينار مقابل األمريكي الدوالر صرف سعر

 -00.3 -9.3 -2.3 -0.5 %البطالة معدل نحرافا
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 للمواطن، شيالمعي المستوى رفع في إيجابي بشكل ساهم الفترة، هذه في النمو معدالت فارتفاع سبق ما لىإ باإلضافة

 0993 لىإ ،0110 سنة الواحد للفرد مريكيأ دوالر0556 من اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب رتفعا حيث

 .مريكيأ دوالر 522 قدرها زيادة أي ،0112 سنة مريكيأ دوالر

 المديونية الخارجية: -ب

 لىإ 0669 سنة دوالر مليار 33.99 من ،الخارجية المديونية تراجعت فقد االقتصادي االنعاش برنامج لىإ بالنظر

 لىإ ذلك رجاعإ ويمكن ،دوالر( مليار00) المستهدفة المديونية قيمة من قلأ أي ،0112 سنة في دوالر مليار00.22

 قطاع ديهيؤ الذي األساسي الدور لىإ باإلضافة الخارجي، اإلصالح إطار في الجزائر تبنتها التي السياسات مختلف

 لىإ توجه التي (ةالفتر تلك في البترول أسعار ارتفاع نتيجة) األجنبية بالعملة إضافية إيرادات توفير في ،المحروقات

 الخارجية. المديونية هذه من جزء تسديد

 كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي: و فائض الميزانيةأعجز  -ج

 سنتي بين العجز انخفاض أي ،0110 سنة في موجب انحراف وجود (2-9رقم) نحرافاتاال جدول خالل من نالحظ

 لىع داللة سالبة إشارة الموالية السنة في نحرافاال ليأخذ ،االجمالي المحلي الناتج قيمة من 9.1 بـ: 0110و 0110

 ،ملحوظا تحسنا شهدت فقد 0112 سنة ماأ ،االجمالي المحلي الناتج قيمة من االنحراف( )قيمة 3.23 بـ: العجز ارتفاع

 نأ القول يمكن وبذلك ،اإلجمالي المحلي الناتج من مرة 9.6 بـ: قدرت فائضا للدولة العامة الميزانية سجلت حيث

 العامة، يتهاميزان لتوزان الدولة استعادة في والمتمثل ،المسطر الهدف تحقيق في نجح  قد  االقتصادي اإلنعاش برنامج

 لماليةا لتوازناتها لدولةا استرجاع في كبيرالو األول ثراأل لها كان  البترول مداخيل تحسن نأ  لىإ اإلشارة وتجدر

 العامة. ميزانيتها في الدولة إيرادات  تكوين في كبيرة بنسبة يساهم ذإ ،الكلية

 و فائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي:أعجز  -د

 لمحليا الناتج من كنسبة التجاري الحساب في بالفائض المتعلقة االنحرافات نأ نالحظ االنحرافات جدول خالل من

 مؤشر وهو ،االجمالي المحلي الناتح من الجاري حساب في الفائض نسبة زيادة على داللة موجبة، كانت اإلجمالي

 زناتالتوا على رخط وجود عدم في والمتمثل ،المسطر الهدف تحقيق في المنفذ البرنامج نجاح على للحكم مقبول

 للدولة. اتالمدفوع ميزان في الجاري الحساب رصيد تحسين في يساهم فهو بالعكس بل ،البرنامج تنفيذ في المالية

 بدرجة عودت البرنامج فترة خالل الجاري، حساب رصيد في المتوالية الزيادات نأ لىإ السياق هذا في ننوه نأ يجب كما

 األولى. بالدرجة المحروقات على صادراتها في تعتمد الجزائر كون البترول، أسعار ارتفاع لىإ كبيرة

 معدل التضخم: -ه

 لكنو %1.3 معدله بلغ حيث ،0111 سنة مع بمقارنة نسبيا ةمرتفع وهي % 2.0 نسبة  0110 سنة في التضخم سجل

 لىإ ليرتفع ،%0.1 بـ: قدر ض()انخفا سالب نحرافا بنسبة يأ ،%0.2 لىإ الموالية السنة في نخفضا ما سرعان

 معدالت تعتبر العموم وعلى،0112 سنة في %0 )ارتفاع( موجب بانحراف أي ،% 3.9 لىإ ثم 0113 سنة % 0.9

 شكلب األسعار فيها ارتفعت التي ،التسعينيات سنوات مع بمقارنة مقبول 0112-0110 الفترة خالل المسجلة التضخم
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 لىإ البرنامج فترة في التضخم تمعدال في ذبذباتالت تلك ارجاع ويمكن ،(%30.5)0660 سنة في خاصة كبير

 سياسة وإلى ،جهة من الدولة طرف من المدعمة األسعار على أجريت التي التعديالت لىإو ،الدينار قيمة انخفاض

 احلنج مؤشرك اعتبارها يمكن الفترة هذه في التضخم تطورات عامة بصفةو خرى،أ جهة من األجور في التحكم

 التضخم. حدة من تخفيفوال مكافحة لىإ والرامي ،المسطر دفاله وتحقيق

 :سعر الصرف -و

 0.92و 0.59 التوالي على بلغت والتي ،البرنامج عمر من وليتيناأل سنتين في موجبة فاتاانحر الصرف سعر سجل

 السالب، نحو إشارتها مغيرة بعد فيما االنحرافات هذه لتنخفض الجزائري، الدينار قيمة في تراجع أي مريكي،أ دوالر

 ترةف خالل الصرف سعر تطورات بمقارنة ولكن ،الجزائري الدينار قيمة في طفيف تحسن وجود على يدل ما ذاوه

 إلنتاجيةا ضعف لىإ ذلك ارجاع ويمكن ،الجزائري الدينار قيمة في تراجع نلمس ،التنفيذ قبل ما بالفترة البرنامج

     المحروقات. خارج تالقطاعا نمو وانخفاض

 :البطالة -ز

 بإشارات برنامج الفترة خالل 0111 سنة في المسجل ،%31 المستهدف معدل عن البطالة معدالت فاتاانحر ظهرت

 انحرافب أي ، %05.3 الى 0111 سنة %31 من البطالة نسبة تقلصت فقد البطالة، معدل انخفاض على داللة ،سالبة

 انحراف ليرتفع ،%2.3ـ:ب الموالية السنة في االنخفاض ليستمر ،0110 سنة في %0.5بـ: قدر )انخفاض( سالب

 قدر (سالب انحراف) معتبرا   انخفاضا 0112 سنة نهاية في أخرى مرة ،وليسجل0113 سنة في %9.3 الى السالب

 الى 0111 سنة في % 01.6 من أي بالنصف تقريبا البطالة انخفضت فقد البرنامج فترة لىإ وبالنظر ،%00.3 بـ:

 طالةالب تخفيض في والمتمثلة ،المسطر الهدف تحقيق في البرنامج نجاح على مؤشر ،وهو0112 سنة في % 05.5

 لةالعام اليد نمو خالل من ،لبطالةل تهمحارب في االقتصادي اإلنعاش برنامج مساهمة وتظهر .%31 عن يقل معدل لىإ

 نعاشاإل برنامج ضمن المطبقة التشغيل سياسة بينت فقد سياقال هذا وفي جديدة، شغل مناصب حداثإ طريق عن

 %0.9 من انتقلت  العاملة قوةال نمو معدالت نأ ،لإلحصاء الوطني الديوان من مأخوذة رقامأ على وبناء   ،االقتصادي

 لىإ ثم ،0113 سنة في %9.0 لىإ ثم ،0110 سنة في %9.0 لىإ ثم ،الموالية السنة في %2.9 الى 0111 سنة

 شجيعت لىإ الرامية ،القتصاديا االنفتاح وسياسة االقتصادية اإلصالحات نجاح يؤكد ما وهذا ،0112 سنة في 39.9%

  والتجارية. االقتصادية النشاطات مختلف في األجنبي و الوطني االستثمار

 911111 :بـ قدرت جديدة شغل مناصب أحدثت فقد ،جديدة عمل مناصب حداثإ في البرنامج هذا ةساهمم إطار وفي

 نفقات لىإ وبالنظر سنة، كل في عمل منصب 000111 ـ:ب للبرنامج األربعة سنوات على توزع جديد، عمل منصب

 ،0110 سنة في جديد عامل19151مايقارب تحقق قد نهأ نجد نأ فيمكن ،سنة كل في لألجور الموجهة الحقيقية

 سنة في عامل 361051 يقارب وما ،0113سنة في عامل 019001يقارب وما ،0110 سنة في عامل 099031و

 له. مخططا كان ما مع ما حد لىإ تتقارب وهي ،البرنامج فترة خالل جديد عامل132961 يقارب ما أي ،0112
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 إطار في المسطر الهدف إن القول يمكن ،%31عن البطالة معدالت انخفاض معيار إلى الستنادوبا األساس هذا وعلى

 دور له قاتالمحرو أسعار أن إلى اإلشارة يجب ولكن تحقق، قد التقييم محل نامجالبر فترة في البطالة نسب تخفيض

  البطالة. حجم من يقلل مما جديدة استثمارات خلق في تساهم التي ،الدولة إيرادات زيادة في كبير

 مقترحات: 3-1

 التالية: االقتراحات إلى نتوصل واالستنتاجات النتائج واستخالص االنحرافات تحليل خالل من

 المطبق قتصادياال اإلنعاش برنامجف ،اإلنمائي االقتصادي التدخل تنفيذ قبل المناسبة البيئة وأ المناخ توفير ضرورة-

 كوميالح االنفاق في زيادة كل نأ في تتمثل الكينزية، النظرية مبادئ من مستمدة فكرة على مبني الجزائر، في

 المتغيرات مختلف على بدوره يؤثر الذي الوطني الدخل زيادة أي ،الكلي الطلب زيادة لىإ يؤدي االستثماري

 بيئةال بتوفر مرهون يبقى المفهوم هذا نأ غير المضاعف، مفهوم خالل من ،العالقة ذات األخرى الكلية االقتصادية

 .يالجزائر االقتصاد ليهاإ يفتقر والتي اإلنتاجي الجهاز وتنشيط لتفعيل والالزمة المناسبة االقتصادية

 ذإ ،اليةبفع االقتصادي اإلنعاش برنامج وتنفيذ إلدارة ،واف مؤسسي إطار الجزائرية الحكومة لدى يكون أن ينبغي-

 اإلنعاش برنامج ضمن المدرجة االستثمارية للمشاريع منحها عند اهتمامها ركزت الجزائر نأ اإلطار هذا في نالحظ

 أداء ضعف لىإ الحال بطبيعة ذلك ويرجع فقط، والتركية الصينية كالمؤسسات معينة مؤسسات على ،االقتصادي

  الجزائري. االقتصاد على خطرا   يشكل وهذا الوطنية، المؤسسات

 البدء قبل ،برنامجلا وتقييم متابعةب تسمح التي والمناسبة الضرورية لياتاآل الجزائرية الحكومة لدى تتوافر أن ينبغي-

 التنفيذ لعملية صفو مجرد على التقييم يقتصر الأو ،المناسب بالشكل ،تنفيذه من االنتهاء وبعد تنفيذه ثناءأو بتنفيذه

 نقاط معوقات،الو النتائج مختلف حول شامال تحليال فيه يوضح تقريرا   المقي م حرري نأ ينبغي نماإو ،النتائج وتحقيق

 الوضع حليلت وكذلك الصعوبات، خلق وفيأ اإلنجازات تحقيق في دور لها التي الخارجية العواملو والضعف، القوة

 .واالجتماعي االقتصادي

 ارجخ أخرى اتقطاع تشجيع خالل من ،للمحروقات بدائل عن والبحث ،التمويل مصادر تنويع في اإلسراع ضرورة-

 ساهم قد حقيقة نجده ،0112-0110 االقتصادي اإلنعاش برنامج تنفيذ لىإ وبالنظر ،والسياحة الزراعةك ،المحروقات

 جماح وكبح البطالة وتخفيض االقتصادي، النمو معدل كرفع االقتصادية، المؤشرات بعض تحسين في ما حد إلى

 البترول ارأسع في تراجع فأي المحروقات، بقطاع مرتبط أنه طالما الظرفية حبيس يبقى التحسن هذا ولكن التضخم،

    لدولة.ل والتقدم التنمية ومستقبل نتائجه، تحقيق وعلى البرنامج، تنفيذ على سلبية نتائج إلى حتما سيؤدي

 والخارجية اخليةالد موازين وتحسين ،والتضخم البطالة ومحاربة ،النمو لتحقيق الهادفة برامجال تلك تبني عند ينبغي - 

 يجيات،استرات شكل في وضعها لىإ باإلضافة ،البرامج لهذه وشاملة معمقة دراسةب القيام ،كالجزائر النامية للبلدان

 في هدافاأل يقتحق يتسنىو ،ودقيق صحيح وبشكل تدريجيا اتنفيذه يسهل حتى الدولة، وظروف مكانياتإ مع تتناسب

 بركب تحاقواالل ،االقتصادي لإلقالع وحقيقية متينة اقتصادية بيئة إرساء في مستقبال يساعد مما ،المناسب الوقت

 المتقدمة. الدول
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  خاتمة:
 اآلتية: النتائج إلى توصلن المطبوعة هذه خالل من

 المسطرة فاألهدا تحقيق في ،ةالعمومي البرامج وأ اتالسياس فشل أو نجاح مدى على للحكم مقياس بمثابة هو التقييم- 

 الحاالت كل يشمل أو ذهاتنفي بعد أو تنفيذها أثناء أو السياسة تنفيذ قبل يتم أن لتقييمل ويمكن معينة، زمنية فترة خالل لها

 ضافةإ الئما،وم وشفافا ونزيها قراراته، في مستقال ،هادفاو اواضح يكون هأن حيث من التقييم يتميزو سابقا . المذكورة

 التقييم يبنى ماك واألثر، الفعالية ،الكفاءةو المالئمة في المتمثلة معايير بعةأر على عامة بصفة يرتكز التقييم أن إلى

 تجاهاال بينما عموميةال السياسة بمضمون يتعلق األول االتجاهف معا ، االتجاهين وأ ىحد على واحد كل اتجاهين على

 .العمومية السياسة بإجراءات فيتعلق الثاني

 مالزم، قبلي، ييمتق إلى الزمن معيار حسب التقييم يصنف حيث إليه، منها نظري   التي للجهة تبعا   التقييم أنواع وتتعدد 

 نصنف التقييم مليةبع المكلفة جهةال إلى وبالنظر رسمي غير وتقييم رسمي تقييم نجد الصفة معيار وحسب بعدي، وتقييم

 .نواعاأل من ذلك إلى وما ،خارجي وتقييم داخلي تقييم

 ،شخصيال والحكم الحدس على يرتكز ،تقليدي هو ما منها واألساليب المناهج من مجموعة على التقييم عملية تستند-

 كنقص ثنائية،االست الحاالت بعض في إال الاالستعم قليل وهو األخطاء، كثرة ل  م  ت  ح  وت   دقيقة غير تكون نتائجه وبالتالي

 كونت وبالتالي واألدلة البراهين على يرتكز علمي هو ما ومنها وغيرها، التقييم عملية إلجراء المالية المخصصات

 هو الناجح مقي مفال وعليه ،التقليدي األسلوبب مقارنة استخداما   األكثر فهو العكس وعلى ،مصداقية أكثرو دقيقة نتائجه

 معا   لنوعينا دمج يمكن الحاالت بعض وفي العمومية، والبرامج سياساتلل المناسب التقييم نوع يختار كيف يعرف من

 .المختلط بالتقييم النوع هذا على ويطلق التقييم، عملية إجراء في

 ،بينها من يمالتقي عملية في تؤثر التي والمشاكل الصعوبات من مجموعة التقييم بعملية قيامه أثناء مالمقي   يصادف- 

 من المختلفة السياسات بين االرتباط يحدث كما ،المتشابهة والحالية السابقة السياسات بين رتباطاالو القياس صعوبة

 ، النتيجةو السبب بين  ل  ل  ض  الم   االرتباط التقييم عملية تصادف أن يمكن كما .األثر نفس تحقق هاولكن الهدف حيث

 بعض في ويواجه األهداف، وأ المدخالت مع مقارنةبال اإلجراءات وأ المخرجاتب كاالهتمام التركيز عامل إلى ضافةإ

 لتقييم،ا عملية نجاح يعيق مما وصورتها سمعتها على خوفا ،المنفذة اإلدارة من لتغييرا مقاومة ظاهرة  المقي م الحاالت

 والمعوقات. تالصعوبا من ذلك إلى وما

 اقبةلمر األجهزة من مجموعة أنشئت حيث باالهتمام، لديها التقييم عملية حظيت النامية، الدول من كغيرها الجزائر-

 لرقابةا ومهمتهما ،للمالية العامة والمفتشية المحاسبة مجلس نجد األجهزة هذه أهم ومن العام، مالها تسيير نوعية وتقييم

 يف محصورة الجهازين وظيفة تبقى اإلطار هذا في الجزائر من المبذولة المجهودات ورغم ،العمومية لألموال البعدية

م  ل  م   غير ونتائج مالحظات عن عبارة تكون ما كثيرا   ،تقارير وضع  وقت يأ من أكثر اليوم مطالبة فالجزائر ولهذا ،ة  ز 

 ما إلى ةباإلضاف العام، لمالها واألمثل نوعيال التسيير وضمان لتحقيق ،الرقابية أجهزتها في النظر إعادة على مضى

 البنكك الدولية الهيئات فإن ،منها الفقيرة ،خاصة النامية الدول لدى اإلنمائي التعاون وتعزيز دعم إطار وفي سبق،

 تلفمخ تقديم على األخرى هي تعمل اإلنمائي، المتحدة األمم وبرنامج والتنمية االقتصادي التعاون ومنظمة الدولي
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 التعاون منظمة ) التقييم جودة تحسين إطار في مقدمة توجيهات أو الدولي( )البنك مالية كانت سواء مساعداتال

 مناهجال مختلف إلى باإلضافة التنمية، مجال في والرائدة الناجحة النماذج ببعض إمدادها أو والتنمية(، االقتصادي

 إلنمائي(.ا المتحدة األمم المستقبل)برنامج في والتعلم اءاألخط لتصحيح والتقييم المتابعة عمليات إلجراء والطرق

 تلخصها مكنوي االقتراحات، من جملة إلى التقييم بنماذج المتعلق الخامس المحور في توصلنا فقد سبق، ما إلى ضافةإ-

 التالية: النقاط في

 - نولوجيا ، مع تعزيز تكواف إلدارة وتنفيذ البرامج والسياسات العمومية التنموية اتيينبغي توفير إطار مؤسس

 المعلومات وادارتها على مستوى البلد، أو بين مجموعة البلدان العربية. 

 بحيث أنها تسمح لكل الكفاءات في المجتمع بالمشاركة في صياغتها  ،استراتيجيات تنموية شاملة ومتوازنة اعتماد

 تجنب تكرار التجارب التنموية السابقة الفاشلة.، ووتنفيذها

 الضرورية والمناسبة لمتابعة وتقييم البرامج قبل ليات(، اآلينبغي أن تتوفر لدى البلدان النامية )منها الجزائر 

 التنفيذ و/أو اثناء التنفيذ و/أو بعد التنفيذ، بالشكل المناسب.

 بصفات  ، على أن يتحلى رئيس الفريقالكفاءات المتخصصةمن مختلف اإلطارات و ،ينبغي تشكيل فريق للتقييم

رام مبدأ احتفي أداء مهامه على  هذا الفريق يرتكز، وأن ، وبالخبرة الواسعة في عملية التقييمإدارية وقيادية متميزة

مكاتب لا، واالستفادة من نصائح واإلرشادات من خالل التشاور مع االستقاللية والتحلي بمبادئ الشفافية والنزاهة

 المستقلة المتواجد على المستوى العالمي. 

 ف بعملية التقييم وإنما يتطلب من المكل ،ق النتائجيينبغي أال يقتصر التقييم على مجرد الوصف لعملية التنفيذ وتحق

 ،فعوة والضنقاط القو والصعوبات،أن يقدم تقريرا مفصال يوضح فيه مختلف التحاليل المتعلقة بنتائج التقييم 

العوامل الخارجية التي لها دور في تحقيق اإلنجازات أوفي خلق الصعوبات، وكذلك تحليل الوضع لى إإلضافة با

 االقتصادي واالجتماعي.

  ينبغي االستفادة من تجارب الدول المتقدمة الناجحة والرائدة في مجال صياغة وتنفيذ وتقييم البرامج التنموية من

امج حسب وامل الفشل، والمخاطر المترتبة عنها مع تكييف هذه البرأجل األخذ بأسباب النجاح وتحاشي ع

 خصوصيات البلدان العربية أو النامية وتقاليدها.
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