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 محطات تاريخية والعالقة مع رقابة األداء نبذة، :بالتقييممجموعة العمل الخاصة  .1

 

 نبذة  .1.1

 2التقييماألخرى املكلفة ب هيئاتوالالعليا للرقابة  االجهزةلى مساعدة إ 1يةالتوجيهالخطوط هذه  تسعى

التي تلف املعايير خمل ستقلاملحايد و امل التحليل بالذكر منها التقييم، ونخصعملية  بلوغ أهدافعلى 

 ومن .(بعينهاإدارية )دون التركيز على وحدة عمومية ما سياسة  جدوى حول  بتقييم االدالء تمكن من

دور مختلف السلطات  دراسةو  ثالعلمية للبح بين األساليب كونه يجمعلتقييم ل الخاصيات املميزةبين 

 .في عملية التقييمدائم بشكل وإشراكهم  دنياملجتمع املداخل كذا الفاعلين و  املعنيةمومية الع

 

 ةيتاريخمعطيات  .2.1

في  ادورهيتمثل . و 1992سنة  (EWG)بتقييم البرامج  ةاملكلف اإلنتوساي عملمجموعة  تم تأسيس

لتقييم أو تلك التي تسعى إلى ممارسته، امارس التي تسواء منها تلك  ،مساعدة األجهزة العليا للرقابة

التي  الخاصة بهدف اعتماد هذه املقاربة عملية وباقتراح حلول املنهجية واآلليات مدها بالوثائق وذلك ب

لهذه االعتبارات، تم وضع مجموعة العمل سالفة الذكر تحت و . االفتحاصتبقى مختلفة عن املراقبة و 

 .(KSC)لجنة تقاسم املعارف إشراف 

وتترأسها، منذ تأسيسها، محكمة الحسابات  3مؤسسة عليا للرقابة 22وحاليا تضم هذه املجموعة 

 الفرنسية.

املجموعة من إنجاز وثيقة أولى حول تقييم البرامج تمت املصادقة هذه ، تمكنت 2010سنة خالل و 

وقد جاءت هذه الوثيقة كنتاج الستبيان على عليها خالل املؤتمر العشرين لإلنتوساي بجوهانسبورغ. 

. فهذه العملية التي 4البرامج ليا للرقابة هم الجانب املتعلق بتقييمنطاق واسع شمل مختلف األجهزة الع

كانت تهدف إلى صياغة تعريف عام للتقييم وكذا إلى إصدار اعتمدت أسلوبا تصاعديا للتعاون، 

 توصيات عامة بشأن التخطيط لعملية التقييم.

                                                           
. ويحتوي على توجيهات بخصوص الرقابة الداخلية اإلنكوساي"يتضمن دليل اإلنتوساي حول الحكامة الجيدة وثائق مصادق عليها من طرف   1

بة من لعليا للرقااألجهزة مسؤولية في الميدان اإلداري. كما يتضمن هذا الدليل وثائق تمكن اوالمعايير المحاسبية والمواد األخرى المرتبطة بال
فاصيل مزيد من التدة". للممارسة تقييمها بشكل مهني للتدابير المتخذة من طرف السلطات اإلدارية أو توجه هذه السلطات وتشجع على الحكامة الجي

 /http://fr.issai.org/principes-de-classificationيمكن الرجوع إلى 
 هذه الخطوط التوجيهية ال تهم إال االفتحاص الخارجي وإن كان بإمكان اإلدارة العمومية والوحدات األخرى القيام بتقييمات ذاتية.  2
وكينيا وليبيا وليتوانيا والمكسيك  ألمانيا وبلجيكا والشيلي وكوسطاريكا والواليات المتحدة اآلمريكية وفنلندا وفرنسا والغابون وجورجيا وهنغاريا  3

 بولونيا وجمهورية الكوريا وجمهورية السالفادور وسويسرا. و .....والمغرب وباكستان والفيليبين و
 "تقييم البرنامج" هي الصيغة التي نجدها في الوثائق القديمة لإلنتوساي. وقد تم تعويضها اليوم ب"تقييم السياسات العمومية".  4
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 االتفاق على تم ،(EWG)بتقييم البرامج  ةالعمل املكلفمجموعة داخل  دار  الذي النقاشوعلى إثر 

هذا األخير يعتمد مفاهيم أكثر ، اعتبارا لكون العموميةاالنتقال من تقييم البرامج إلى تقييم السياسات 

 النوظمةكمبادرات  خاضعة للبرمجةغير ، إذ يضم مكونات األداءرقابة اتساعا من تلك املتداولة في 

أن التركيز على بمجموعة العمل  اقتنعت ،املنطلقومن هذا  ... غير امللزمة القانونية والقواعد

 .قيمة مضافة من شأنه أن يضيف إلى عملها العموميةالسياسات 

تقييم السياسات ل صائص املميزةخالتحديد هذه الوثيقة  موضوع يةالتوجيهالخطوط وتروم 

تبدي اهتماما بتحسين كيفية التعاطي مع مختلف األطراف التي تتضمن توصيفا ل، إذ العمومية

ما، كما تضع املقاربة الشمولية التي تؤطر عمل األجهزة املكلفة بتقييم السياسات  عموميةسياسة 

عمليات التقييم الجوانب املتعلقة بنشر خالصات تناول هذه الخطوط التوجيهية ب وتنتهي. العمومية

والتدخل السياس ي، ذلك أن هذه  ميةالعمو والرهانات املرتبطة بالحدود الفاصلة بين تقييم السياسة 

 تجاوزها.تجاهلها أو الحدود ال يمكن، بأي حال من األحوال، 

املبادئ املشتركة،  باستثناءإذ تتوخى تحديد معيار موحد،  يمكنها أن غير أن هذه الخطوط التوجيهية ال 

، . و فضال عن ذلكم من جهاز أعلى للرقابة إلى آخرلى مستوى املمارسة، تختلف عملية التقييعإنه ف

. بل على العكس من يبقى دون فائدة وال جدوى وضع فاصل بين ما يمكن وما ال يمكن اعتباره تقييما

يتعين أن تدفع هذه التوصيات مختلف األجهزة العليا للرقابة ومجموعة املدققين والوحدات ذلك، 

تزودهم بما يساعدهم على إنجاز ، كما يتعين أن العموميةاألخرى إلى االهتمام بتقييم السياسات 

 القرار.ع ناولصن نيعمليات تقييم بطريقة علمية ومستقلة خدمة للمواط

 

 األداء برقابة الخاصة العالقة بين مجموعة العمل الخاصة بالتقييم واللجينة  .3.1

 إذاألداء، برقابة لقد تقرر إقامة رابط بين مجموعة العمل الخاصة بالتقييم واللجينة الخاصة 

على مستوى  األداء، وذلكورقابة التقييم  كل من املعتمدتين في يستعص ي أحيانا التمييز بين املقاربتين

  األداء.رقابة التقييم أن يشكل إحدى مكونات  التي ال يعدو فيها بعض األجهزة العليا للرقابة

د، قوم على التأكتاألداء رقابة إلى أن " 300 املعيار الدولي لألجهزة الرقابيةشير يوفي فقرته التاسعة، 

بشكل مستقل وموضوعي وموثوق به، من أن مقاوالت أو أنظمة أو عمليات أو برامج أو أنشطة أو 

 ".وكذا التحسينات املمكنة هيئات من القطاع العام تسير وفق مبادئ االقتصاد والنجاعة والفعالية

األداء، فإنه متى تعلق األمر رقابة اهتمامات وإذا كانت مراقبة االقتصاد والنجاعة والفعالية في صلب 

على املديين  العموميةلسياسة ا األثر العامهو تقدير  ، يظل الهدف األبرز العموميةبتقييم السياسات 



3  
 

استحضار أثر السياسات األخرى في املجال املعني باألمر( يستدعي في الغالب  مماوالطويل )القصير 

 .5وتقدير مدى وجاهة هذه السياسة

لكونه يتضمن أنواعا مختلفة من املراقبة، بما في  أكثر اتساعاوإجماال، يظهر التقييم كنشاط ذي مجال 

لكن  ،األداءمراقبة ونتائج بل  مناهجأدوات و نفس  على فالتقييميعتمد  ويمكن أن. األداءمراقبة ذلك 

 العموميةومع ذلك، فإن لتقييم السياسات  لغاية مختلفة تتمثل فيما تم توضيحه في الفقرة السابقة.

 .خاصيات وأهدافا تستدعي املزيد من التوضيح

كل هذه االعتبارات كانت وراء إعداد هذه الخطوط التوجيهية، إذ اتضح أن تقييم السياسات 

خطوط  أصبح يكتس ي مزيدا من األهمية لدى السلطات العمومية وأننا أصبحنا في حاجة إلى العمومية

 األجهزة املكلفة بالتقييم. لدنتوجيهية موحدة لتدعيم الجهود املبذولة من 

 

 حدود: التعريف واألهداف والالعموميةتقييم السياسات  .2

 

 التعريف .1.2

من حيث أهدافها وطرق  ة هذه السياسةقيمتقدير  املنجزة بهدف الدراسة هو  موميةعتقييم سياسة 

وقياس مستوى األداء، وذلك كله  واالجتماعية، قتصاديةاالتنزيلها على أرض الواقع ونتائجها وآثارها 

يكتس ي  العموميةمن أجل تقدير مدى وجاهة هذه السياسة. ومن هذا املنطلق، أصبح تقييم السياسة 

عام والساسة أصبحوا تواقين إلى خاصة وأن الرأي ال النقاش العمومي، داخلمزيدا من األهمية 

 االعتماد في قراراتهم على معطيات ملموسة ومضبوطة.

وتفاديا السياسات.في وصفته إلى حد توجيه عدم الذهاب  ،مقيمبالنسبة لليبقى أساسيا، غير أنه 

 لذلك يتعين:

 االستقاللية؛ أكلفة بالتقييم ضرورة مراعاة مبدامل هيئاتأن تستحضر ال -

توجيهات مؤسسة على وقائع  التوصيات الناتجة عن خالصات التقرير النهائيأن تشكل  -

 بالنسبة للسلطتين التنفيذية والتشريعية. يستشف منها الطابع اإللزامي وأال ومالحظات 

 . األهداف2.2
 

                                                           
يمكن أن يكون مفيدا لتقدير مدى وجاهة العملية وشروط مباشرتها قبل الشروع في إنجاز النفقات األولى المرتبطة  قبلياومع ذلك، فإن تقييما   5

 بذلك.
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جال مبشأن تقديم مساهمة خاصة  ، إذ يرومأوسعكونه ذا نطاق ب العموميةيتميز تقييم السياسات 

 فيما يلي: في هذا السياق املعنية. وتتمثل األهداف األكثر تداوال  العموميةالسياسة من مجاالت 

ن املوارد يتم أومن عمومية سياسة اعتماد النجاعة: التأكد من وجود ما يبرر  /التخطيط -

 توظيفها بشكل ناجع؛

املعنية تحقيق  العموميةي حد استطاعت السياسة أاملساءلة وتقديم الحساب: إظهار إلى  -

 أهدافها وما هو مستوى جودة استعمال املوارد وكيف كانت النتائج؛

 وتحسين فعالية تنزيلها وتدبيرها؛ : تحسين أداء السياسةنفيذالت -

 إنتاج املعرفة: فهم ما يسير على نحو جيد وملاذا وفي أي سياق؛ -

على و  العموميةاسة علين في السيالفالدى التدعيم املؤسساتي: تحسين وتطوير الكفاءات  -

  .6شبكاتهم ومؤسساتهممستوى 

 ، وذلكالعموميةاألداء وتقييم السياسات رقابة وتبسط الجذاذة أسفله العناصر األساسية لكل من 

 التمييز بينهما: تيسير  من أجل

 التقييم عملية

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 :املفتاح

 العموميةخاصة بتقييم السياسات        

 العموميةاألداء وتقييم السياسات رقابة تستعمل في كل من        

                                                           
6  ”The foundations of evaluation and impact research“. Philosophies and types of evaluation research Stern, E. (2004): 

اآلثار 
االقتصادية 
 واالجتماعية

 

 الحاجيات األهداف الموارد اإلنجاز النتائج
 

 الفعالية

 النجاعة

 الجدوى

 الوجاهة

 االقتصاد
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 العالقات السببية بين الفعل العمومي وآثاره، العموميةاألداء وتقييم السياسات رقابة كل من تناول تو 

 مع وجود فارق بين املقاربتين: لكن

  األداء على مراقبة االقتصاد رقابة ركز ت، 300املعيار الدولي لألجهزة الرقابية كما ذكر بذلك

 املبادئ على النحو التالي:هذه يعرف ذات املعيار  ،11 وفي فقرتهوالفعالية والنجاعة. 

تكون يقوم مبدأ االقتصاد على تقليص كلفة املوارد إلى أدنى حد ممكن، مع ضرورة أن  -

ها جاهزة في الوقت املناسب وبالكمية والجودة املناسبتين وبأحسن توظيف الوسائل املزمع

 األثمان؛

من املوارد املتاحة. كما يقوم على  ،قدر اإلمكان ،يقوم مبدأ النجاعة على ضرورة االستفادة -

 ؛آجال التنفيذ و أالجودة  الربط بين الوسائل املسخرة واإلنجازات، إن على مستوى الكم أو 

 فيقوم على مدى تحقيق األهداف املحددة والحصول على النتائج املرجوة. ،أما مبدأ الفعالية -

، فيما يتولى والفعالية على مستوى النتائج اآلنيةاألداء باألساس في االقتصاد والنجاعة رقابة نظر تو 

 ، وذلك علىيةالزمنالفترة  و أبالنطاق فيما يتعلق سواء  ،التقييم النظر في هذه النتائج بمزيد من العمق

 األثر العام وعلى املستوى االقتصادي واالجتماعي.  ى مستو 

  هذه جدوى بمدى وجاهة و على الخصوص  العموميةيهتم تقييم السياسات  ذلك،باالضافة الى

 :السياسات

والحاجيات االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي كانت  هابين أهداف التوفيقوجاهة سياسة:  -

 ؛هاوراء اعتماد

سياسة: وتقاس باآلثار املباشرة وغير املباشرة، بما في ذلك ما كان غير متوقع أو غير  جدوى  -

تسعى إلى والحاجيات التي هذه السياسة مقصود. كما تقاس بمدى التقارب بين أثر 

 إليها. االستجابة

أن يتوقف عند األهداف املحددة  ينبغيال  العموميةوإجماال، يمكن القول بأن تقييم السياسات 

يبقى التحدي األبرز هو لكن . الذهاب إلى حد انتقاد األهداف التي تحددها القوانين فهي تتيح ،سلفا

 وفعالية الوسائل املسخرة لها. العموميةالوصول إلى تقدير قيمة السياسة 
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تظالن متكاملتين  األداء(رقابة ومقاربة  العمومية)مقاربة تقييم السياسات  فإن املقاربتين ،ومع ذلك

ا يمكن من . فقياس آثار سياسة معموميةتقييم كل سياسة  فيوتشكالن عموما مكونين حاسمين 

 هاألداء.  فهذرقابة في  أيضا مكونات أساسية . وتعد هذه العناصر تقدير نجاعة وفعالية هذه السياسة

عتمدة في نفس املخرى األ سياسات ال)كاألخذ بعين االعتبار ، ضمن عناصر أخرى ايستعان به ةاألخير 

بشكل معمق، لكن في التقييم،  (… الخعالجة لنفس القضايا، أو دراسة سياسات بديلة، املاملجال أو 

 .ماعمومية سياسة  جدوى دى حول م

األداء يمكن رقابة ، مما يعني أن العموميةإحدى خاصيات تقييم السياسات  ةوتعد هذه املقاربة األخير 

الرئيسية كما  اهذلك ليس من أهداف ، لكنعموميةسياسة  جدوى بهتم تأحيانا، في نهاية التقص ي، أن 

 .300الدولي لألجهزة الرقابية  املعيار يوضح ذلك 

تتمثل في تقدير مدى وجاهة أهدافها عمومية ومن هذا املنطلق، فإن الخاصية األولى لتقييم سياسة 

 مع إصدار توصيات من أجل تحسين هذه السياسة أو إعادة النظر فيها.

 

 العمومية. حدود تقييم السياسات 3.2

وإن كانت  بل ،املهمة املوكولة إليها املكلفة باملراقبة تتجاوز يمكن التساؤل عما إذا كانت الوحدات 

لكن، . العمومية اتبمناسبة إصدارها أحكاما بشأن إحدى السياس نفسها في الجدال السياس يتحشر 

 مرغوب فيه. غير ممكن و  غير األمر هذا  يظل مبدئيا،

والوحدات األخرى من تطوير تقييم  وحتى اآلن، وفي كل الدول التي تمكنت فيها األجهزة العليا للرقابة

. فاألجهزة املكلفة بتقييم السياسات مستقل، ظل أمر الدخول في الجدال السياس ي غير مطروح

فإن  ،. وهكذاآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذه السياساتلتقوم بتقييم مستقل لألهداف و  العمومية

تتيح لكل مواطن إمكانية تكوين رأيه الخاص بشأن الفعل األخرى هذه األجهزة والوحدات الرقابية 

، عموميةعن سياسة  التخليالعمومي، كما تساعد صناع القرار السياس ي على متابعة أو تقويم أو 

وذلك اعتمادا على معطيات دقيقة وملموسة )وليس فقط بناء على انطباعات أو استطالعات للرأي(. 

قراطي تظل محايدة ومعتمدة على وقائع، إذ تقدم تصورا هذه املساهمة في النقاش الديملكن 

 يقوم على تحليل موضوعي ينتهي بإصدار توصيات. العمومية اتسياسإحدى البخصوص 
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 الفاعلون في مجال التقييم واملحيط املؤسساتي .3

 . الفاعلون 1.3

  أخرى  ، بل هناك جهاتالعموميةتقييم السياسات بمهمة ال تنفرد األجهزة العليا للرقابة

 تتقاسم معها هذا الدور:

 بمبادرة منها أو بطلب من الفاعلين السياسيين كالبرملان؛ ، وذلكمستقلة جامعية مؤسسات -

 بطلب من إحدى السلطات العمومية.وذلك  ،الخاصة لالستشارة كاتبامل -

  التقييم التي يمكن أن تقوم بعمليات و  الداخلي االفتحاصاملؤسسات اإلدارية كأجهزة الرقابة و

 بطلب من السلطات الحكومية التي هي تابعة لها.

  أن يعهدوا إلحدى الجهات  لهم يمكن إذاملعنية،  العموميةالسياسة  نفيذبتالفاعلون املكلفون

 بتقييم هذه السياسة.

أن يأخذ بعين االعتبار ما خلصت إليه عمليات  ومن جهة أخرى، يتعين على الجهاز األعلى للرقابة

موضوع التقييم، بل يمكن  العموميةسابقة التي خضع لها جانب أو جوانب من السياسة التقييم ال

 .هدمجها ضمن مخرجات

 العمومية تلكن مع ذلك، يبقى الجهاز األعلى للرقابة الفاعل الطبيعي بامتياز في مجال تقييم السياسا

املعارف الضرورية الخاصة بمنهجية التقييم، اإلملام بملا يحيط أعماله من ضمانات االستقاللية و 

. فخالفا العموميةعبر املهام التقييمية التي يجريها على السياسات تجارب إلى ما يراكمه من إضافة 

للمؤسسات اإلدارية واألجهزة الخاصة، ال تحتاج األجهزة العليا للرقابة إلى إثبات ما يميز عملها من 

 املصالح الخاصة.أنواع أي نوع من ومة واتجاه موضوعية واستقاللية اتجاه الحك

 

 . املحيط املؤسساتي2.3

بمبادرة منه أو بطلب من إحدى السلطات  عموميةيمكن لجهاز املراقبة أن يباشر تقييم سياسة 

 العمومية أو البرملان أو السلطة التنفيذية.

وحين يكون التقييم بطلب من إحدى السلطات العمومية، يدخل جهاز الرقابة في حوار مع الجهة 

واإلشكالية موضوع التقييم. غير أنه، بالنسبة لألجهزة العليا النطاق صاحبة الطلب من أجل تحديد 

لعمليات  كونها عموما تأخذ بعين االعتبار رأي األطراف املعنية عند التخطيط من رغمبالللرقابة، و 

التقييم واملسلسل الخاص بهذه العملية، كما عملية طاله تنها تنفرد بتحديد املجال الذي سالتقييم، فإ
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فإن الجهاز األعلى للرقابة  ،وتقوم بتحرير الخالصات. وهكذا العموميةتقود بنفسها تقييم السياسات 

إطالق أية عملية تقييم متى بدا له أن  عدمبو يبقى ملزما برفض االستجابة لطلب سلطة عمومية ما 

 استقالليته مهددة.

العليا للرقابة االعتماد على كل مصدر آخر للتقييم على األجهزة  في جميع الحاالت، يتعينكما أنه، 

كالرجوع إلى عمليات التقييم التي تكون وحدات أخرى قد أجرتها بخصوص نفس املوضوع. وتسمى هذه 

رجعية ملوتتم االستعانة به من أجل تحديد مدى الوجاهة واملطابقة  ،"جامعال/"التقييمالعملية 

ودرجة الدقة بالنسبة لكل عملية أو عمليات تقييم. إضافة إلى ذلك،  الطابع املنظمو امليثاق( التقييم )

ها ترقى إلى تبين أن كلمايمكن القيام بتلخيص نتائج عمليات التقييم التي أجرتها الوحدات املذكورة 

 .مستوى كاف من الجودة

نا ومن جانب آخر، فإنه في بعض الدول، تتولى اإلدارة العمومية بنفسها تقييم سياساتها وبرامجها. وه

الوزارات أو  لدنيمكن أن ينحصر دور الجهاز األعلى للرقابة في دراسة التقييم الذي أنجز من 

ربة املعتمدة بشأنه. ويمكن لهذه ، وذلك من حيث تكامله وصحة املقااملعنية املؤسسات العمومية

العملية أن تتخذ شكل افتحاص لتقييم النتائج املحصل عليها أو شكل مهمة استشارة لفائدة هذه 

 الوزارات واملؤسسات العمومية.
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 األطراف املعنية بمعيةاختيار املوضوع ووضع املشروع  .4

 

 : ثالثة معاييرالعمومية السياساتتقييم . اختيار موضوع 1.4

 

)والتي يمكن أن تتكون من عدة برامج(  العمومية اتسياسإحدى اليمكن أن تشمل عملية التقييم 

ة عن تنظيمات مختلفة وموارد بشرية ومالية، وذلك ر صاد عماال تضمنة ملقتضيات قانونية ومالية وأامل

 .محددةمن أجل تحقيق أهداف 

 

أن يقرر ما إذا كان من املمكن تقييم سياسة معينة، يقوم الجهاز املعني بدراسة جدوى  وحتى يستطيع

 شروط تنفيذها.و عملية التقييم، وذلك بهدف تحديد إطار 

 

 . أهمية السياسة املراد تقييمها1.1.4

 بما يلي: العموميةتتحدد أهمية السياسة 

 ؛ هال رصودةالعمومية امل األموالحجم ميزانيتها، أي مبالغ  -

 ؛ذه األطرافه و درجة تعقد العالقات بينعنية أعدد أو أهمية األطراف امل -

 أهمية التأثير املتوقع على املستفيدين وعلى املجتمع؛ -

 صعوبة تقييم آثارها؛ بالتاليو  عنيةبسبب تعدد األطراف امل العموميةتعقد السياسة  -

 أي العام؛لدى الر  العموميةاألهمية الرمزية للسياسة  -

  العمومية: اتعند اختيار موضوع التقييم، يجب تفادي نوعين من السياسو وباإلضافة إلى ذلك، 

  مثل السياسة البيئية،  جدا واسعذات نطاق  عموميةيتمثل النوع األول في اختيار سياسة(

 سياسة التشغيل أو السياسة التعليمية(.

 :لالعتبارات التالية املراد تقييمها شاسعا جدا موميةفيجب أال يكون نطاق السياسة الع

  على الرغم من املطالب واإلغراءات املمكنة، فقد يظهر أنه من الصعب تقييم السياسة

التعليمية أو سياسة اإلسكان أو أي سياسة شاملة أخرى عندما يكون من الواجب أن تستوفي 

 لجودة؛امتطلبات حدا معينا من عملية التقييم 
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  كما هو الشأن بالنسبة لوضعية  ،من الصعب تقييم وضعية قطاع ما في شموليتهكما أنه

 املدارس أو الضمان االجتماعي أو الدفاع أو العدالة على سبيل املثال؛

 كلما كانت العملية العمومية موضوع الدراسة واسعة، كلما ازدادت  وبصفة عامة، فإنه

 ومختلف اآلثار املسجلة. صعوبة إثبات وجود عالقة سببية بين هذه العملية

وعلى سبيل املثال، فإن بعض السياسات العمومية كسياسة دعم الطاقات املتجددة )وليس السياسة 

 الطاقية في شموليتها( أو سياسة محاربة اإلدمان على الكحول )وليس سياسة الصحة العمومية( قد

 تم اختيارها كمواضيع للتقييم. سبق أن

 استهداف مشروع أو عملية عمومية جد خاصة )بنية تحتية، آلية الثاني في  ويتمثل النوع

 ضريبية، وما إلى ذلك(. فمن األفضل أال تكون السياسة العمومية املراد تقييمها ضيقة جدا

 :لالعتبارات التالية

 يمكن أن تكون اآلثار ضعيفة جدا لدرجة أنه يصعب ضبطها إحصائيا؛ 

 العمومية على املجتمع جد محدود،  عي للسياسةيمكن أن يكون األثر االقتصادي واالجتما

حيث إن الجهاز الذي ال ينجز إال عمليات محدودة للتقييم كل سنة يكون ملزما بترشيد توزيع 

 ؛فرقه

  إن أهداف وآثار السياسات العمومية املستهدفة تبقى محدودة، ويمكن أن يكون مبالغا فيها إذا

وسيكون من األفضل استعمال املوارد من أجل لم يتم اعتبارها داخل مجموعة موسعة. 

 مقارنة آثار املقتضيات ذات الصلة مع أهدافها وكذا املقتضيات املستقلة ذات نفس الهدف؛

 مع حاالت ت ذات داللةاسابقي نظرا لعدم وجود إمكانيات للمقارنة، فإنه من الصعب القيام 

 دول أخرى؛ في

 األداء منه إلى التقييم باملعنى  رقابةرب إلى وبالخصوص، فإن فحصا من هذا النوع يكون أق

 الدقيق للكلمة.

 

 . إمكانية قياس مختلف "آثار" السياسة العمومية2.1.4

. اآلثار االقتصادية واالجتماعية تبقى عنصرا مهما في تقييم السياسة العموميةو  التأثير  إن قابلية قياس

فالنظر في جدوى سياسة عمومية يتطلب قياس آثارها املباشرة وذلك في عالقة مع جوانب أخرى 

)وهذا يعني أنه يمكن فحص  نوعييمكن تقييم اآلثار بشكل كمي أو و كتكاليف وتنظيم هذه السياسة: 

في غالب األحيان عملية معقدة من  القياسيعتبر  ،فضال على ذلكساس صحة املعطيات(. قيمتها على أ

 الناحية التقنية ويتطلب مجهودا أكبر.

 :لهذه الغاية يتعينو 
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  :التمييز بين "النتائج" و"اآلثار"أوال: 

  التي تخص املستفيدين املباشرين تعتبر و املدى القصير  على"اآلثار" املباشرة والفورية أو

 "نتائج"؛

  أشخاص غير  يحس بها"اآلثار" املتأخرة أو التي تحدث على املدى املتوسط أو البعيد والتي

 املستفيدين املباشرين تعتبر "آثارا اقتصادية واجتماعية".

أو  فقياس اآلثار على املدى املتوسط .االقتصادية واالجتماعية أمر ضروري  إن التمييز بين النتائج واآلثار 

 األداء. رقابةالبعيد يميز تقييم السياسة العمومية ويتجاوز بشكل كبير القياس املنجز بمناسبة 

 

  :توقعة:املثار غير اآلتوقعة و املثار اآلالتمييز بين ضروريا يمكن أن يكون ثانيا 

  املتوقعة. ويستند التقييم أوال على قياساآلثار  العمومية هياآلثار املتعلقة بأهداف السياسة 

 املتوقعة ويفترض أن تكون األهداف املرتبطة بهذه اآلثار قد تم تسطيرها وأن تكون قابلة اآلثار 

 للتحليل.

  "التي قد و اآلثار األخرى التي لم تكن متوقعة من خالل األهداف املسطرة: "اآلثار غير املتوقعة

 تي تسمى أحيانا "آثار ضارة"(. ولكي تكون عملية التقييم شاملةتكون "إيجابية" أو "سلبية" )وال

وغير مقتصرة على األهداف املسطرة للسياسة العمومية، يجب األخذ بعين االعتبار جميع اآلثار 

 لسياسة.اغير املتوقعة لهذه 

 

  األهدافو املدى الطويل واآلثار املحسوسة وعلى اآلثار على املدى القصير معرفة. 

فقط اآلثار املستهدفة من طرف بعين االعتبار عملية تقييم السياسات العمومية  تأخذال ينبغي أن 

" من طرف فاعلي السياسة واملستفيدين منها. املحسوسةالسياسة، بل يجب أن تهتم أيضا باآلثار "

ملتدخلة" في وآراء "األطراف ا واقفتوصيفا وتقييما ملقد يتطلب  ةاملحسوساملستهدفة و  فقياس اآلثار 

السياسة العمومية، أي اإلدارات واألجهزة العمومية املعنية، واملستفيدين املحتملين واألطراف األخرى 

 املعنية.

آليات هذه السياسات باملحسوسة اآلثار  ربطومن الضروري أن يهدف تقييم السياسات العمومية إلى 

ينبني ذلك العمومية. ومن تم ينبغي أن  املنجزة، وإال فسيكون من املستحيل تحديد أهمية السياسة

على منطق السببية والذي يمكن أن يثبت الصلة بين العملية املرتبطة بالسياسة العمومية واألثر الذي 

 تم قياسه.
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ومبدئيا، فالتقييم يجب أن يقوم ب "نمذجة السياسة العمومية"، أي إنجاز خريطة دقيقة لسلسلة 

 قعة(.املوارد واألنشطة واملنتوجات والنتائج واآلثار )املتوقعة وغير املتو العالقات السببية بين األهداف و 

مقاربة منهجية لجميع اآلثار التي تخضع للتقييم. وسيكون من الصعب ملء هذا  ويقترح الجدول أسفله

 من طموحات تقييم السياسات العمومية. ةذلك واحد شكلالجدول بشكل كاف، ولكن يجب أن ي

 

 تأثير على املدى الطويل )أثر( املدى القصير )نتيجة(تأثير على  

 مستهدف محسوس مستهدف محسوس 

     تأثير متوقع

     تأثير غير متوقع

 

 . املدة الزمنية على إطالق السياسة العمومية3.1.4

 من الناحية النظرية، يمكن إطالق عملية تقييم سياسة عمومية خالل ثالثة أوقات مختلفة:

  قبلي يتم إنجازه قبل إطالق السياسة العمومية أو قبل خلق الجهاز، وهو ش يء ناذر جدا تقييم

 بالنسبة لألجهزة العليا للرقابة؛

  تقييم مصاحب يتم إنجازه خالل تنفيذ السياسة موضوع التقييم. ويمكن اتخاذ قرار القيام

على السياسة بهذا النوع من التقييم عند إطالق التشريع الذي يضفي الطابع الرسمي 

 العمومية؛

  تقييم بعدي مبني على التحليل بأثر رجعي. ويتم في بعض األحيان التنصيص بشكل صريح على

 هذا النوع من التقييم عند إطالق السياسة.

وعلى الرغم من وجود ثالثة أنواع من التقييمات، فإن األجهزة العليا للرقابة وبعض الهيئات األخرى هي 

في الغالب بالتقييمات البعدية أو املصاحبة، أي بعد بضع سنوات من إطالق السياسة التي يتم تكليفها 

العمومية. ويكون من األفضل انتظار سنتين أو ثالث سنوات من إطالق السياسة العمومية من أجل 

الحصول على معطيات كافية وتفادي مخاطر االعتماد على النتائج املؤقتة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 

 غير املباشرة واآلثار على املدى البعيد التي تشكل جزءا الفترة تبقى ضرورية من أجل تقييم اآلثار هذه 

 هاما من عملية التقييم.

ألن من  ،التنزيلحديثة ومن األفضل تقييم سياسة عمومية قديمة عوض سياسة حديثة االعتماد أو 

 شأن ذلك أال يمنح الوقت الكافي الذي يمكن أن تظهر معه اآلثار األخرى غير اآلثار الفورية.
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وبترك بعض الوقت للفعل العمومي، سيكون من السهل تحديد "الوضعية بدون هذه السياسة" )والتي 

 السياسة العموميةار تسمى أيضا السيناريو املغاير( ومقارنتها بالوضع الحالي، وذلك من أجل استنتاج آث

 .فيذهاتنالتي تم 

 

 املشروع انشاء مصاحبة األطراف املعنية في . 2.4

املشترك  والتأسيسيعد تقييم السياسات العمومية عملية خاصة نظرا الرتكازه على العالقة الوطيدة 

 عمال التي تممن األ  مباشر  و غير أ و املستفيدين بشكل مباشر املعنيين أ مع الفاعلينللمقاربة املنهجية 

 .ثرهاأ و السياسات التي بلغهمأتقييمها 

ن الهدف املتوخى ال ينحصر فقط في أمادام  مرا هاماأيضا أ املعنية لألطراف ويعد التحديد الدقيق

 .تطوير السياسات العمومية تصحيح االختالالت اإلدارية، بل يتعداه إلى

بلورة دارية التي ساهمت في السلطات اإل هناك من بين فاعلي السياسات العمومية الخاضعة للتقييم * 

 .و الوطنيأاملحلي  سواء على الصعيد ،عنهاعلى الدوام املسؤول املباشر تعتبر حيث  هذه السياسات،

 .التفتيش والتدقيقو مكاتب أجهزة العليا للرقابة مجال مراقبة األ  ضمنتدخل هذه السلطات عادة ما و 

عالقة جديدة مختلفة عن تلك  مع السلطات اإلدارية املذكورة ن ينسجأ لفريق التقييمويبقى مفيدا 

والعمل  هذه العالقة على الثقة املتبادلةتبنى ن أكما يجب . االفتحاصات العادية إطار في  تتمالتي 

جوبة لتساؤالت أركة وتقديم هداف مشتأجل تحقيق أاملشترك )على سبيل املثال العمل معا من 

لى إساسا أجدوى سياسة معينة يوجه بخصوص مدى ن التقييم املنجز ألى إشارة . وتجدر اإل ) التقييم

يجب إذ  ذه السياسة،ه دارية التي قامت بتنفيذلى السلطات اإل إالسلطات السياسية التي طلبته وليس 

املوجهة  ستفساراتاال نها في وضعية حرجة بسبب أاالنطباع بلدى هذه السلطات اإلدارية يتكون  أال 

أن  العليا للرقابة على االجهزةولكسب هذه الثقة واملحافظة عليها يجب  .التقييم إليها خالل عملية

خالل مهام  الطريقة التي تعتمدهااالختالالت في التسيير بنفس  براز ، خالل مهامها التقييمية، إتتفادى

يكون على حساب ن أيجب  ال هذه الثقة وراء كسب زة العليا للرقابة األجهن سعي أ غير  .الفتحاصا

 .تهااستقاللي

السياسة التي تم تقييمها مساهمة تتطلب عندما  أطرافا معنيةيمكن اعتبارهم  : املنتخبون املحليون * 

 .محلية و أ ةجهويمستقلة  أجهزة
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عندما يكون البرملان قد صوت مثال على مقتضيات تشكل  طرفا معنياحيانا اعتباره أويمكن  : املشرع* 

ليات ملزمة لتقييم آخاصة عندما تضع هذه املقتضيات  ،طار السياسة التي تم تقييمهاإساس و أ

 .املنجزة السياسات

طرفا معنيا سلطة سياسية و  ،ن واحدآفي  ،لة الزالت محل جدال لكون البرملان يعدأن هذه املسأإال 

 .ويمكن أن يترتب عن هذا الدور املزدوج مس باستقاللية عملية التقييم .السياسات العموميةتقييم ب

طرفا معنيا مبدأ اعتباره  فإن ،طرفا معنيا دائماكون البرملان يعد في األصل ذلك، ونظرا لعالوة على و 

املصلحة يعنى بالسياسة املطبقة وليس بكل  فصاحب(يصعب استيعابه  أمرايعتبر سياسة عمومية ب

 ولهذه الغاية ال تعتبر (. ؟البرملانممثلي كيف سيتم اختيار  ( تطبيقهكما يصعب ) السياسات العمومية

طرف معني ن البرملان أاالجهزة العليا للرقابة وغيرها من هيئات تقييم السياسات العمومية  بعض

 .7بعملية التقييم

منظمات مهنية و  مقاوالتو  منظمات خاصة )هيئات غير حكومية املعنية األخرى منوتتشكل األطراف 

 ونقابية إلخ( مهتمة بتطبيق السياسة وممثلين للمستفيدين من السياسة الخاضعة للتقييم.

را في ذإال ناتقع ال فهذه األطراف نقطة حساسة في مسلسل التقييم.  وتشكل قائمة األطراف املعنية

ة ئالهي هذه العمل مع معتادة علىبالتقييم وبالتالي فهي ليست املكلفة  ةئاقبة الهينطاق اختصاص مر 

 .باالنخراط في هذه العملية كما أنها ليست ملزمة

االنخراط بشكل بناء في عملية  يتعين العمل على أن تفهم هذه األطراف أن من مصلحتها ،وعليه

 .ملكلفة بالتقييمايئة هال معتعاملها التقييم وخلق مناخ من الثقة خالل 

 :مراعاة أمرين اثنينيلزم في هذا اإلطار، و

  غفل أي طرف من األطراف املعنية ت أال يجب  األطراف املعنيةول في أن الئحة يتمثل األ

حظوظ أن يقلل من مس بقيمة استنتاجات التقييم و ياألطراف يمكن أن هذه فإغفال )

 .العمومية( نظرة جزئية عن السياسة سوى  إعطاءال يمكن من ذلك بل إن  ،تطبيقها

  مما قد يجعل  (جدا تكون طويلة أال  ، في املقابل،في أن الالئحة يجب األمر الثاني يتمثلو

 .صعوبة( شدأ إدارته يجعلمسلسل التقييم أكثر تعقيدا و 

يعد عامال مهما لنجاح التقييم نظرا لكون  األطراف املعنيةفإن اجتماع  ،وخالفا ألغلب مراقبات األداء

فمن . لتقييمايصاحبون الهيئة املشرفة على السياسات العمومية في مسلسل  هذه األطرافممثلي 
                                                           

تقييمية بطلب من البرلمان، فإن هذا األخير يصبح طرفا معنيا، خالفا للحالة التي يتم فيها التقييم تلقائيا من لدن  غير أنه إذا تعلق األمر بعملية  7

 الجهاز أو الوحدة المعهود لها بذلك، حيث يصعب إدراج ممثلي البرلمان ضمن األطراف المعنية.
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فقط  ذلك أن الهدف األسمى ليسعملية التقييم،  فيبناء  بشكلهذه األطراف  تساهمالواجب أن 

على تلبية االحتياجات  أصحاب القرار كشف وتصحيح االختالالت بقدر ما هو وسيلة ملساعدة 

 االجتماعية والسياسة.

 :مدعوة إلى األطراف املعنيةفإن  ،ولذلك

 ؛االنخراط في تقييم السياسات العمومية وأجندتها ومنهجيتها -

 ؛املشاركة الفعالة في التقييم -

 ؛اإلطالع على االستنتاجات املؤقتة والنهائية -

 .القرار بعد التقييمالقيام بدور رائد في عملية اتخاذ  -

أمرا أساسيا في يشكل نجزته أوجود حوار تفاعلي بين طالب التقييم واملؤسسة التي فإن ، ومع ذلك

البتة باستقاللية وحياد الهيأة املشرفة على تقييم السياسات  عملية التقييم. فهذا التواصل ال يمس

 العمومية.

أن تأثيرات السياسية و الفمن الضروري أن تبقى في منأى عن  ،وفيما يخص األجهزة العليا للرقابة

املصالح السياسية الخاصة. ويجب أن يتم توضيح هذه بعض تلبية من أجل  عملها كون يأن تتفادى 

 عملية التقييم.اإلعداد لالنقطة منذ 

يآت تاريخ عريق في التقييم على أهمية أن تكون لألجهزة العليا للرقابة أو الهلها كل الدول التي وتؤكد 

 مراحل عملية التقييم.كل األخرى املشرفة على تقييم السياسات العمومية الكلمة الفصل خالل 
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 تخطيط التقييم .5

عدة عندما يتم تحديد موضوع التقييم يمكن عندها الشروع في عملية التخطيط التي تنقسم إلى 

 مراحل:

 ؛لتقييمادراسة جدوى  -

 ؛التنظيم -

 واالستعانة بالخبراء.املزمع استعمالها الوسائل واملناهج  -

املراحل ذاتها التي تمر بها هي تقييم السياسات العمومية، بل ليست خاصة فقط بإن هذه املراحل 

 لتقييم.ا يمنع من إثارة بعض خصوصيات مسلسل جميع أنواع مراقبة األداء. إال أن ذلك ال 

 

 جدوى التقييم دراسةالخاصة ب ذكرةامل. 1.5

ذاتية أو بطلب من جهة  مبادرةنابعا من ذلك قبل اتخاذ القرار بالشروع في عملية التقييم سواء كان 

جدوى  التأكد من الجهة املشرفة على تقييم السياسات العمومية أن تنكب على يتعين علىخارجية، 

التي الجوانب الجدوى على جميع  وتنصب دراسةمنهجيتها الذاتية أو املقاربة املطلوب منها التقيد بها. 

 قصد ضمان نجاح التقييم:معالجتها يتعين 

 تحديد موضوع ونطاق تقييم السياسات العمومية؛ -

 ؛األطراف املعنيةتحديد  -

 تحديد األسئلة التي يتعين اإلجابة عنها؛ -

 املعلومات الضرورية إلنجاز عملية تقييم السياسات العمومية؛لوصول إلى ااحتمال مدى  -

 الزمنية؛الجدولة تنظيم عملية التقييم وضبط  -

 املنهجية واألدوات العلمية؛اختيار  -

 .الواجب رصدها البشرية واملالية املواردتحديد  -

بسط نتائجها أمام أنظار يتم و دراسة الجدوى  مذكرةة املقدمة يتم فحصها في إطار األجوبمختلف إن 

ة املشرفة على تقييم السياسات العمومية في ئر إلى نتائج هذا البحث تقرر الهيأصحاب القرار. وبالنظ

 عملية التقييم ذاتها. وإعطاء انطالقةالتقييم مسلسل متابعة  مكانيةإ
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تقييم السياسات  يهم فقطتحديد أهداف التقييم ونطاقه ومنهجيته خالل دراسة تمهيدية ال  وإذا كان

التأكد من إمكانية القيام  ،دراسة الجدوى تقتض ي، باإلضافة إلى املعايير سالفة الذكر ، فإنالعمومية

 .بمعية األطراف املعنيةبتقييم مستقل 

مرحلة دراسة الجدوى نسبيا مباشرة عندما تقوم الهيأة بمحض إرادتها بتقييم سياسة عمومية. وتعتبر 

قصائها إ)وإن كان أمر  األطراف املعنيةحوار تفاعلي مع تستغني عن أي لها أن  ففي هذه الحالة يمكن

وكذا معطيات واردة من مصادر نوعية  نهائيا غير وارد( كما يجوز لها استعمال معطيات كمية وأخرى 

 الذكر. سالفةمما يمكنها من تحديد معايير التقييم  ،خارجية إلنجاز التقييم

 إذدراسة الجدوى تكون أكثر تركيبا  مذكرةفإن  ،لطلب خارجياستجابة مشروع التقييم أما عندما يأتي 

بل أيضا غايات طالبي التقييم ووجهات  ،املعلومات املذكورة فقط االعتبار ليسبعين يجب أن تأخذ 

 نظرهم حول القضايا موضوع املعالجة واألسئلة التي يجب وضعها والجدولة الزمنية التي يلزم التقيد

 بها والنتائج املتوخاة.

دراسة الجدوى ال يجب أن يأخذ بعين  مذكرةف على التقييم املكلف بصياغة إال أن الفريق املشر 

بااللتزامات املنهجية والتنظيمية  ؤالءه أيضا إخبار عليه االعتبار فقط غايات طالبي التقييم، بل 

 والزمنية للتقييم.

التقييم والهيأة املشرفة على تقييم السياسات العمومية أساسيا ويعتبر الحوار التفاعلي بين طالبي 

لصياغة األسئلة األساسية للتقييم وتحديد املقاربة املتبعة بشكل مناسب. كما يمكن التوصل إلى 

بسبب استنتاج يقض ي بعدم امكانية إنجاز تقييم حول املوضوع املقترح من طرف طالب التقييم )

 .(طالب التقييم روط املوضوعة من طرفطبيعة املوضوع نفسه أو الش

ة املشرفة على إنجاز تقييم السياسات العمومية تعتبر الوحيدة التي ئوفي جميع الحاالت، فإن الهي

عندما ال  في هذا الشأن طلبكما تبقى ملزمة برفض كل  ،تتحمل مسؤولية اتخاذ قرار إنجاز التقييم

 التقييم. تتوفر املعايير املتعلقة بموضوع وشروط عملية

وهناك نقطة أخرى خاصة باألجهزة العليا للرقابة تتمحور حول عدد مشاريع تقييم السياسات 

خالل بالتوازن بين مختلف االختصاصات ، تفاديا لكل إالعمومية التي يمكن إنجازها بطلب خارجي

تستلزم تعبئة موارد بشرية ومالية،  عموميةالقانونية لهذه األجهزة. إن عملية تقييم أية سياسة 

ت العليا ئاالهي لدنجية التي يتم قبولها من تضر هذه الطلبات الخار  أال وبالتالي يجب الحرص على 

 اختيارية.أم  كانت للمراقبة بمواردها املعبأة للقيام بمهام رقابية أخرى الزامية



18  
 

تقييم سياسة عمومية معينة دراسة الجدوى إلى عدم استحباب إنجاز  مذكرةتخلص ويمكن أن 

 أو  انخراط األطراف املعنيةاستحالة أو  ر يصعب قياسها أو غير ذات أهميةآثاوجود  :من قبيلألسباب 

الخ. ففي مثل هذه الحاالت يصبح من  نوعاأو كما املوارد نقص  أو  اإلنجاز وجود عمليات تقييم قيد 

املستحب تقليص الطموحات األولية وإنجاز مراقبة أداء عادية تمكن من قياس نتائج السياسة 

 العمومية من حيث األهداف املسطرة واملوارد املرصودة بغية مراقبة مدى فعاليتها ونجاعتها.

لتقييم، فإنه من الواجب اقتراح تصميم دراسة الجدوى إلى إمكانية إنجاز عملية ا مذكرةوإذا خلصت 

العمومية الخاضعة  صادق على مختلف عناصره )وصف السياسةيإطار مقاربة التقييم و  يحدد

 .)انتقاء املنهجية واألدوات العلميةو  األطراف املعنيةتحديد  و  للتقييم

يجب أن كما عليها، تتم اإلجابة جدول أسئلة التقييم التي يلزم أن هذا التصميم ويجب أن يحدد 

 النتائج املتوخاة من التقييم. حول األسئلة هذه تتمحور الئحة 

 

 التنظيم. 2.5

 يجب أن تتوفر الهيئة املنجزة لتقييم السياسات العمومية على تنظيم يشمل:

 املقيمين فريق+ 

ويضم فريق املقيمين هذا أعضاء دائمين للهيئة املكلفة بتقييم السياسات العمومية والخبراء الذين 

 يتم اللجوء إليهم. وباعتبار أن املؤهالت التقنية للهيئة املكلفة بإنجاز تقييم السياسات العمومية ال 

اء في تقنيات التقييم االستعانة بخبر فإنه في غالب األحيان، تكون يمكن أن تغطي جميع امليادين، 

 .أمرا ضروريا في املجال موضوع التقييموآخرين 

 الشراف+ هيئة ا

وتشرف  ،هذه الهيئة تحت املسؤولية التامة للجهاز املكلف بإنجاز تقييم السياسات العموميةتعمل 

 :ما يلي على

يتعلق األمر املوافقة على دراسة الجدوى واتخاذ القرار بشأن ضرورة إنجاز التقييم )عندما  -

 مصدر خارجي؛ من بتقييم ذاتي املصدر( أو قبول طلب

 لتقييم؛عملية اتحديد األسئلة التي يلزم وضعها خالل  -

مع رصد املوارد البشرية واملالية الضرورية  ،برمجة التقييم وإدماجه في برنامج عمل الهيئة -

 إلنجازه؛
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 واملصادقة عليهما؛  مناقشة النتائج املؤقتة والتقرير النهائي للتقييم -

 نشر النتائج والتعريف بها؛ -

 

 واكبةامل+ مجموعة 

األطراف من أعضاء الهيئة املكلفة بإنجاز تقييم السياسات العمومية وممثلي هذه املجموعة تتشكل 

وتمكينهم رسميا من تتبع أشغال فريق  هذه األطرافها أيضا بغية جمع ممثلي ؤ . كما يمكن إنشااملعنية

لألشغال من أجل تبادل اآلراء ومناقشة سير األطراف املعنية التأكد من تتبع  يمكن منمما  ،التقييم

 النهائي، وكذا التحقق من كون املعلومات املطلوبةالتقرير و األشغال وفتح حوار حول التقارير املؤقتة 

 تم بالفعل تجميعها.  والالزمة

، في حين أن للرقابةلدى بعض األجهزة العليا  صورة منتظمةهذه يتم تشكيلها ب واكبةفمجموعات امل

 ،دون اللجوء إلى هذه الطريقة. وفي جميع الحاالت األطراف املعنيةأجهزة أخرى تعمل على إشراك 

قرارات تتعلق بمنهجية أو نتائج  البتة اتخاذيجب أن تبقى هذه الوحدة ذات رأي استشاري وال يمكنها 

 الخاصة للمقيم املستقل. في نطاق املسؤوليةذلك أن هذه القضايا تدخل  ،التقييم

 

 األدوات واملناهج املتوفرة .3.5

إلى كلفة بتقييم السياسات العمومية الهيئات امل لجأتعلى أحسن وجه،  من أجل القيام بمهامهاو 

وكذا  موضوعية ومصداقية املعطيات املجمعةضمان تمكن من مهنية استعمال أدوات ومناهج 

 . وتعتبر هذه العناصر أكثر أهمية عندما يتعلق األمر بمقاربة تقييمية.معالجتها وتحليلها

التوجيهية يتمثل في الخطوط الهدف املتوخى من هذه  ، فإن3.1وكما تمت اإلشارة الى ذلك في الجزء 

تقديم ليس هو  ذلك كل املقصود من ، علما أنإلنجاز تقييم للسياسات العموميةمشترك تحديد إطار 

ناهج، حيث توجد مصادر أخرى يمكن الرجوع إليها عند البحث عن األدوات املنهجية ومناقشة امل

على غرار منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنظمة  ،إلنجاز التقييم. وقد قامت منظمات دولية

 . فيجب على8املتعلقة بتقييم السياسات العموميةالعامة األمم املتحدة والبنك الدولي بتطوير مناهجها 

                                                           
  8 بالنسبة لألدوات أنظر على سبيل المثال:

 Monitoring & evaluation : some tools, methods, and approaches (Banque mondiale): -(:الرصد والتقييم: بعض األدوات واألساليب واملناهج )البنك الدولي  

 http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/24cc3bb1f94ae11c85256808006a0046/a5efbb5d776b67d285256b1e0079c9a
3/$FILE/MandE_tools_methods_approaches.pdf    

    Inspection and evaluation manual (ONU): )دليل التفتيش والتقييم )االمم املتحدة 

 https://oios.un.org/resources/2015/01/OIOS-IED_Manual.pdf  

 OECD Framework for regulatory policy evaluation (OCDE):  (:منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)اإلطار التنظيمي لتقييم السياسات  

 https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/47832438.pdf 

http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/24cc3bb1f94ae11c85256808006a0046/a5efbb5d776b67d285256b1e0079c9a3/$FILE/MandE_tools_methods_approaches.pdf
http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/24cc3bb1f94ae11c85256808006a0046/a5efbb5d776b67d285256b1e0079c9a3/$FILE/MandE_tools_methods_approaches.pdf
https://oios.un.org/resources/2015/01/OIOS-IED_Manual.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/47832438.pdf


20  
 

كل هيئة معنية بتقييم السياسات العمومية أن تتوفر على كم هائل من األدوات املنهجية الضرورية 

تقتصر فقط على املؤشرات الكمية بل أيضا على  والتي ال يجب أنإلنجاز تقييم السياسات العمومية 

 ومعطيات إحصائية واجتماعية منتظمة عشوائية وكذا تجارب (للمجموعات)دراسات مقارنة 

 واستطالعات ومقابالت.

 القيام باألعمال التالية: ،املطروحة سئلةحسب األ قييمية، التاملقاربة وتستلزم 

 األدبيات العلمية الدولية؛االطالع على  -أ

ت أو عند استحالتها مقارنة دولية من خالل القيام بمهام بالخارج أو إجراء مقابال املعيارية املقارنة  -ب

 من الباطن مع خبراء وجامعيين إلخ ؛أو من خالل التعاقد 

حيث يمكن اللجوء إلى جميع  ،التي تم تقييمها العموميةثار السياسة آحول ونوعية مؤشرات كمية  -ج

التي و املتوفرة  املناهج الكمية الحالية لتقييم السياسات العمومية وتطبيقها على قواعد املعطيات

. وقياس ي...(  حساب االحتماالت، تحليل اقتصادي ،تإحصائياورة )يمكن تقييم مصداقيتها عند الضر 

الى أن فعالية كل سياسة ال يمكن استقراؤها من خالل قاعدة مؤشرات  وبالرغم من ذلك يجب اإلشارة

 طة د(.قفردية معزولة )انظر الن

إن  : لتقييم نتائج السياسات العمومية وآثارها االجتماعية واالقتصاديةمقارنة للمجموعات دراسات  -د

سواء بشكل -العمومية السياسة تنعدم فيها  مفترضةالهدف من هذه الدراسات يتمثل في خلق وضعية 

من  تقدير الفروق ثم ، 9"مع ثبات العوامل األخرى"مقارن  مراقبة( أو ضمني )تحليلمجموعة صريح )

تتم مقارنة الوضعية الحالية بها. وبفضل هذه املقارنة  غير واقعيةوضعية وهي   -(خالل االختالفات

 التي خضعت للتقييم. العموميةنتيجة السياسة تقييم  حد مايصبح من املمكن إلى 

 

الرأي للحصول على معلومات واقعية و/ أو قياس آراء املستفيدين من هذه السياسات  استطالعات-هـ 

معلومات حول اآلثار بالخصوص . وتعطي هذه االستطالعات بتنزيلها الذين قاموا وكذا آراء الفاعلين

ن اآلثار أاملحسوسة أكثر منها حول اآلثار املوضوعية، ولكنها تبقى مفيدة بالنسبة للتقييم باعتبار 

 عنية.املعمومية السياسة ال في صلحةاملعلى سلوك أصحاب تؤثر املحسوسة 

 ويمكن استقصاء هذه اآلراء بواسطة:

                                                                                                                                                                                     
:بالنسبة للمؤشرات أنظر   

  االنتوساي الكتاب األبيض حول املؤشرات الوطنية الرئيسية املبادئ التوجيهية بشأن استخدام املؤشرات الوطنية الرئيسية

INTOSAI White Paper on Key National Indicators; Guidelines on the Use of Key National Indicators 

 

  9   يؤخذ بعين االعتبار خالل المقارنة بثبات العوامل األخرى المرتبطة بالبيئة المحيطة.
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ة للحصول على معلومات واقعية يتم توجيهها إلى عينة عشوائية أو تمثيلية استطالعات كمي -

فاعلي السياسة الخاضعة  لدنالهيئة املكلفة بالتقييم أو من لدن )وليس عينة مختارة من 

 الحصول على معطيات ذات مصداقية.من ال تمكن العينة غير التمثيلية إن للتقييم(. حيث 

أو جماعية )داخل مجموعات منسجمة أو مختلطة أو وجها لوجه استطالعات كيفية: مقابالت  -

تتميم لهذه املقاربة  تعتمدو  ...(لخ)ام مختلطة بعد ذلك( أو منتديات ثمنسجمة في البداية 

، حيث إن األسئلة املطروحة واألجوبة تمثيليةعشوائية و القياس الكمي لآلراء عبر عينات 

الحوارات داخل املجموعات  كما أن التفكير وصياغة اآلراء.تساعد املشاركين على  وصل بهااملت

 .املختلطة وفي املنتديات تكون أيضا غنية باملعلومات

العليا للرقابة يمكنها أن تساهم في املقاربة التقييمية للسياسات فإن األجهزة  ،وباإلضافة إلى ذلك

لى نفس املوضوع، خاصة ما يتعلق بفضل جميع املعلومات املتوفرة لديها املنصبة ع ، وذلكالعمومية

ن إالتي لها صلة بالسياسة التي تم تقييمها.  العموميةنجازها حول األجهزة إمنها برقابة األداء التي تم 

نية املتناول وكذا املؤسسات املع للرقابة باملوضوعهذا الثراء الناتج عن املعرفة الخاصة لألجهزة العليا 

 يشكل قيمة مضافة أساسية.

 

 اللجوء إلى خدمات الخبراء .4.5

تقتض ي الطبيعة العلمية واملتعددة التخصصات لتقييم السياسات العمومية اللجوء إلى خدمات 

خبراء في املجال الخاضع للتقييم و  علماء اجتماعو  نيحصائيإو  نيالخبراء من مختلف امليادين: اقتصادي

استعمال أشغال الخبراء املعنيين من طرف حول  1620املعيار الدولي لألجهزة الرقابية إلخ. )انظر 

 (.5.4النقطة  –املراقبين 

تقييم يكلف بفريقا دائما من الخبراء تكون ويمكن للوحدة املكلفة بتقييم السياسات العمومية أن 

يمكنها أيضا أن تلجأ لتشغيل خبير أو خبراء  ،نظرا ملحدودية املوارد ،إال أنه السياسات العمومية.

وغالبا ما  ،ف بهم، سواء في املجال املنهجي أو في أحد جوانب السياسة التي يتم تقييمهاخارجيين معتر 

. ويجب أن يتم تحديد هذه االحتياجات عند دراسة وخالل مدة محددةيكون ذلك في مجال دقيق 

 الجدوى.

اللية واالستقاملعايير فيما يخص املهنية والصرامة أن تخضع مساطر انتقاء الخبراء لنفس كما يجب 

التي يخضع لها املراقبون واملشرفون على التقييم وباقي أعضاء الجهاز املكلف بتقييم السياسات 

العمومية. فعلى سبيل املثال، وعندما يخول القانون وأنظمة األجهزة العليا للرقابة ذلك، يكون من 
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وأن يلزموا لعليا للرقابة أن تمنح للخبراء نفس سلطات التقص ي التي يتمتع بها مراقبو األجهزة ااألجدر 

 نفس الواجبات املهنية )خاصة واجب السرية(.باحترام 

بشكل طبيعي  تؤدى لهم أجور بالطابع اإلرادي، مع ضرورة أن هؤالء الخبراء تتميز مساهمة ويجب أن 

 جودة أشغالهم.ولضمان لضمان استقالليتهم وانخراطهم في العمل 
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 وضع الصيغة النهائية للنتائج .6

 تفحص النتائج. 1.6

تسمح بتبادل  عداد التقرير النهائي لتقييم السياسة العموميةإقبل تمهيدية يمكن أن تنجز تقارير 

 في إطار مجموعة مواكبة التقييم.األطراف املعنية وجهات النظر مع 

يجب أن يعد فريق التقييم مشروع التقرير النهائي الذي يضم جميع العناصر الواردة في دراسة و 

 :. ويتعلق األمر بما يلي الجدوى وكذا استنتاجات تقييم السياسة العمومية

 مختصر أهداف الدراسة؛ -

 جذاذة األسئلة األولية؛ -

 األطراف املعنية؛ تحديد  -

 املناهج واألدوات العلمية؛ -

 مصادر املعلومات املستقاة؛ -

القيام  معفيه السياسة التي تم تقييمها وتطوره التاريخي، أنجزت السياق العام الذي  -

 ؛متى كان ذلك ممكنا بمقارنات وجيهة مع تجارب أجنبية

التقييم تقارير أخرى للجهاز األعلى للمراقبة في املجال موضوع  تقديم املعطيات الواردة من -

تبنيه لتطبيق  فيما يتعلق بالتنظيم الذي تموخاصة  ،)خاصة عند القيام برقابة األداء(

 السياسة العمومية وتكلفته الحقيقية؛

الوقع  /اآلثار  النتائج، قياستقديم املعطيات املستقاة من األجوبة على أسئلة التقييم ) -

 االقتصادي واالجتماعي(؛

تحليل وتأويل هذه املعطيات بشكل منفصل عن تقديم املعطيات اآلنفة الذكر لتفادي خلط  -

التي تم بخصوص هذه النتائج وآثارها حكم قيمة يضم هذا الجزء و مع التأويالت.  الوقائع

 ؛واآلثار املسجلةنجازات السببية بين اإل العالقات كما يتناول قياسها، 

 آراء أصحاب املصلحة املستقاة خالل األشغال؛ -

من التقص ي وكذا التوصيات املتعلقة باتخاذ اإلجراءات  املستفادةوالخالصات الدروس  -

 الشاملة للسياسة التي تم تقييمها. الوجاهةتقدير يتضمن هذا الجزء و  .التصحيحية
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يتم تعيينه لهذه الغاية عند بداية العملية  يوجه التقرير النهائي إلى الجهاز املشرف الذيوبعد ذلك، 

وتتم استشارة الجهاز  حسب املساطر الخاصة بكل مؤسسة مكلفة بتقييم السياسات العمومية.

 عند االقتضاء من أجل تعديل مشروع تقرير التقييم.املشرف وأخذ رأيه 

يخص تقييم السياسات العمومية وليس  الدي مضمون التقرير  علىيتم التركيز ، وخالل هذه املرحلة

  .ةصياغالشكل أو على ال

 

  )حق الرد( التواجهيةمرحلة  .2.6

حق الرد لألطراف املعنية النتائج والتحاليل بشكل مؤقت، فمن الضروري أن يكفل  فحصيتم  بعدما

السياسة التي تم  بشأن السلطة صاحبة القرار  اعتمدتهتقرير التقييم الذي املضامين الواردة في على 

 تقييمها.

التأكد من كون التحاليل املؤقتة بإلى األطراف املعنية  هذه رير امشاريع التق ارسال يسمحو 

ومعروفة دقيقة  ،خالل تقييم السياسات العمومية املستقاةاألطراف، و هذه واالستنتاجات وكذا آراء 

 الجميع. لدى

كما يمكن  )خالل جلسات استماع(.شفهيا أو كتابة سواء  األطراف املعنيةويمكن الحصول على ردود 

 املسطرة املعيارية للتدقيق.وفق أن تتم التواجهية ملسطرة 

املستفيدين من السياسة العمومية ممثلو  فيهم ن)بم األطراف املعنية بهذه العمليةجميع إشراك ويعتبر 

 التي تم تقييمها( أحد خصائص املقاربة التقييمية للسياسات العمومية.

 وضع الصيغة النهائية للنتائج  .3.6

كتابيا أو شفويا، يقوم الجهاز املكلف بتقييم  ابالتعبير عن وجهات نظرهتقوم األطراف املعنية حاملا 

على التقرير النهائي للتقييم وتبنيه طبقا عند الضرورة،  ،تعديل واملصادقةالالسياسات العمومية ب

 .تحت مسؤوليتهذلك و  ،للمساطر

الوحدة يتعين على  ،وحتى في الحالة التي يتم فيها التقييم بطلب من جهاز خارجي، بما في ذلك البرملان

والخالصات جات والتحاليل املكلفة بتقييم السياسات العمومية إصدار تقييم خاص ومستقل للمستنت

 والتوصيات املتعلقة بتقييم السياسات العمومية.

يالء أهمية خاصة للتوصيات التي تمت صياغتها إيستحب  ،وخالل مرحلة املصادقة على التقرير النهائي

 حول اإلجراءات الالزم اتخاذها في مجال السياسة العمومية التي تم تقييمها.
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غالب توجه هذه التوصيات في  ،فإنها بحكم وضعها املؤسساتي ،للرقابةألجهزة العليا وبالنسبة ل

 إلى البرملان أو إلى الحكومة.األحيان 

 لهاته التوصيات مثال أن:ويمكن 

 السياسة العمومية أو األعمال املنجزة؛ جدوى تقر ب -

لآلثار فعالية األعمال املنجزة نظرا عدم  مة أو ءماللكن بعدم  العمومية،السياسة  بجدوى تقر  -

 املباشرة أو غير املباشرة التي تم الوقوف عليها؛

انسجام أهدافها وتقوم بصياغة توصيات حول مدى السياسة العمومية و  جدوى حول  تتساءل -

 عنها؛ التخلي حتىأو ها بديلة لتقويم

وحدة إدارية أو أكثر مسؤولة  هناك فإنه عندما تكون  ،هيئات أخرى  لدنوفي حالة القيام بالتقييم من 

، كما هو الشأن بالنسبة هذه الهيئات عن السياسة العمومية التي تم تقييمها، فمن األجدى أن تقوم

 لألجهزة العليا للرقابة، بنشر أجوبة رؤساء هذه األجهزة أو ردود الحكومة مرفقة بالتقرير.
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 التقييمواستعمال نتائج نشر  .7

 

 . نشر تقرير التقييم1.7

. وبهذا الخصوص، يتعين يعتبر نشر املستنتجات أحد العناصر األساسية لتقييم السياسات العمومية

سياسة بال األطراف املعنيةالتقرير النهائي إلى وتوجيه  األجهزة العليا للرقابة نشر تقاريرها التقييميةعلى 

نجاز تقييم بناء على إفي حالة ) وإلى الجهات التي كانت وراء طلب التقييمالعمومية التي تم تقييمها 

 الرأي العام بصفة عامة.إلى طلب خارجي( و 

خارجي، فإن قرار نشر التقرير أو عدمه يتم  طلبعمومية بناء على  ةوعندما يتم القيام بتقييم سياس

 اتخاذه بالتشاور مع الجهة التي أصدرت امللتمس. إال أن مبادئ استقاللية األجهزة العليا للرقابة ونشر 

حال  الرقابية في هذه األجهزةالقرار األخير ل يرجع ستنتجات تقييم السياسات العمومية تقتض ي أنم

في مع الجهة طالبة التقييم )وينبغي أن يتم التطرق لهذه النقطة  ، بهذا الخصوص،خالف وجود

 (.صاحبة الطلبخالل النقاشات التي تدور بين الجهاز األعلى للرقابة والسلطة البداية 

إن األجهزة العليا للرقابة أو أية أجهزة أخرى مكلفة بتقييم السياسات العمومية يجب أن تعمل كل ما 

تقييم مقاربة استوعبوا خصوصيات  قد قارئيهوالتقرير األطراف التي أرسل إليها بوسعها للتأكد من أن 

 املنهجية.االختيارات السياسات العمومية التي تم تبنيها، خاصة 

صياغة أثناء أخذ احتياطات خاصة تقتض ي سياسة عمومية لالوجاهة الشاملة حساسية تقدير إن 

خاصة من  ،واملبالغ فيهااملغلوطة التأويالت ولدرء مشروع تقرير التقييم ليتم فهمه بالشكل املطلوب 

 طرف وسائل اإلعالم.

 وفي تقاريرها السنوية مثال، بشكل علني ،وفي الختام، فمن املستحب أن تخبر األجهزة العليا للرقابة

، وذلك بمجرد انخراطها في هذا التوجه وقيامها ببعض بأنشطتها املتعلقة بتقييم السياسات العمومية

 .عمليات تقييم من هذا النوع

توضيح تقييم هذه املهام تمكن شيئا فشيئا من  تم اكتسابها أثناء القيام بكل ان البيداغوجية التي

واألطراف املعنية كما أنها تساهم في خلق مناخ من الثقة مع الفاعلين العموميين السياسات العمومية، 

 .األخرى 
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بشكل أوسع تتبع تقييم السياسات العمومية في عملية اتخاذ القرار العمومي ويكون موضوع يستثمر 

 مما عليه الحال بالنسبة لألنشطة األخرى كرقابة األداء واالفتحاصات املالية.

تتحمل الهيئة املكلفة بتقييم السياسات العمومية املسؤولية املباشرة  أال جدر من األ إنه ومهما يكن، ف

تتهم بالتدخل في ال من جهة، وحتى  ،تحافظ على استقالليتهاحتى ، بالتتبعلجميع القرارات املتعلقة 

وحتى عندما ال تقتض ي هذه العملية  .، من جهة أخرى السلطات التقريرية للسلطات العمومية

بالضرورة استعمال مستنتجات التقييم، فإن الهيئة املكلفة بتقييم السياسات العمومية يمكنها أن 

ا يمكنها أيضا تنظيم املسطرة بصفتها مراقبا خارجيا وتصادق بالتالي على النتائج. كمبتتبع تقوم 

 التوصيات داخل أجل معقول.أو عدم تفعيل تفعيل بشأن مدى مقابالت 

  


