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صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره هللا

 
تدعيمــه  تــم  فقــد  احلكومــة،  مراقبــة  مجــال  يف  الربلمــان  لــدور  وتعميقــا 
دســتوريا، ليتــوىل مهمــة تقويــم السياســات العموميــة. وهــو مــا يفتــح آفاقــا واعــدة 
ــت  ــج، يف الوق ــى الربام ــة عل ــة والضروري ــالت املالئم ــال التعدي ــ�ة إدخ ــام إمكاني أم

ــا. ــرها وإجناحه ــن س ــان حس ــل ضم ــن أج ــك م ــب، وذل املناس
اخلطاب السايم الذي ألقاه صاحب اجلاللة امللك محمد السادس، نصره هللا، بمناسبة افتت�اح الدورة 
األوىل من السنة التشريعية الثاني�ة من الوالية التشريعية التاسعة  - الرباط: 12 أكتوبر -2012
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املقدمة

ــس  ــل مجل ــنة 2011، عم ــ�ة س ــة املغربي ــد للمملك ــتور اجلدي ــدار الدس ــذ إص من
النــواب بشــكل متواصــل علــى تطويــر كيفيــة ممارســته لوظائفــه الدســتورية، 
ســواء علــى مســتوى التصويــت علــى القوانــني، أو علــى مســتوى تعزيــز طــرق 
ممارســته للرقابــة علــى العمــل احلكــويم، كمــا بــدأ يف إرســاء أســس ممارســته 
للوظيفــة اجلديــدة الــي أوكلهــا إليــه الدســتور واملتعلقــة بتقييــم السياســات 

العموميــة. 

التشــريعية احلاليــة  الواليــة  الربلمانيــ�ة كانــت حريصــة خــالل  فاملؤسســة 
ــر  ــاد املعاي ــالل اعتم ــن خ ــة، م ــات العمومي ــم السياس ــة تقيي ــل وظيف ــى تفعي عل
واملواصفــات املتعلقــة بعمليــة التقييــم، وكــذا مــن خالل االســتفادة من املمارســات 
الدوليــة الفضلــى والتجــارب املقارنــة يف هــذا املجــال، وذلــك يف إطــار احلــرص علــى 
ــم  ــذ وتقيي ــة وتنفي ــداد وصياغ ــال إع ــة ملج ــتورية املنظم ــات الدس ــرتام املقتضي اح
السياســات العموميــة ومرجعياتهــا وتراتبيتهــا علــى مســتوى مختلــف الســلط 

ــتورية. ــات الدس واملؤسس

أ. الرقابة أم التقييم- هدف اإلطار املرجعي
يبــ�دو أن وظيفــة التقييــم غالبــا مــا تعــاين مــن ســمعة ســلبي�ة حبيــث ينظــر 
إليهــا مــن زاويــا »املراقبــة« أو »التدقيــق« أو »االفتحــاص« نظــرا لمــا يتولــد عــن 
هــذه الوظائــف مــن تبعــات ذات طابــع  رقــايب، وقــد يتــم اخللــط بينهــا وبــني هــذه 
اآلليــات الرقابيــ�ة الــي تنــ�درج ضمــن اختصــاص هيــآت دســتورية أخــرى ذات 

ــ�ة.  ــة أو قضائي ــة تنفيذي طبيع

ــام األول  ــم يف املق ــة التقيي ــل وظيف ــب، تظ ــذا اجلان ــكار ه ــك، ودون إن ــع ذل وم
ــة  ــذ احلكوم ــرق تنفي ــم ط ــتيعاب وفه ــى اس ــاعد عل ــي تس ــة ال ــة الفعال ــك اآللي تل
ملخططاتهــا ولسياســاتها العموميــة، وعلــى حتســني أســلوب اشــتغال الســلطة 
التنفيذيــة بمــا يضمــن األثــر الفعلــي وامللمــوس علــى املجتمــع،  بمــا يرســخ العالقــة 
ــفافية  ــوب الش ــن منس ــع م ــى الرف ــاعد عل ــا تس ــل إنه ــني، ب ــان واملواطن ــني الربلم ب

ــة. ــة العمومي ــر السياس ــ�ة يف تدب ــجام والعقالني واالنس
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ويتوجــه هــذا اإلطــار املرجعــي إىل الربلمانيــني وإىل كل الذيــن يرغبــون يف مقاربــة 
ــة  ــذه املهم ــام به ــة القي ــة، وكيفي ــات العمومي ــم السياس ــوم تقيي ــتيعاب مفه واس
والغايــات املتوخــاة مــن ممارســة هــذه الوظيفــة، دون احلاجــة إىل التوفــر علــى 

ــال.  ــذا املج ــ�ة يف ه ــربة التقني اخل

وعلــى هــذا األســاس يعتــرب هــذا اإلطــار املرجعــي بمثابــة املرجــع الربلمــاين 
لفهــم وظيفــة التقييــم وطــرق ممارســتها علــى الشــكل املطلــوب، وجتنــب االنــزالق 
ــة  ــات الرقاب ــن آلي ــه ضم ــزج ب ــواه أو ت ــن محت ــوم م ــرغ املفه ــد تف ــات ق ــو ممارس حن
الربلمانيــ�ة التقليديــة أو آليــات املراقبــة الــي ختتــص بهــا الســلط واملؤسســات 

الدســتورية األخــرى. 

ــني  ــاعدة الربلماني ــرب مســاهمة نظريــة وعمليــة ملس ــي يعت ــار املرجع ــذا اإلط  فه
علــى تصــور أفضــل للمفاهيــم الرئيســية املرتبطــة بصالحياتهــم الدســتورية فيمــا 
ــذه  ــة ه ــال مناقش ــم يف مج ــة وتعزيــز قدراته ــات العمومي ــم السياس ــق بتقيي يتعل

ــة. ــة ناجع ــا بصف ــم تقييمه ــا ث ــع تنفيذه ــات وتتب السياس

ب. الربلماين يف صلب وظيفة التقييم
طبقــا ألحــكام الفصــل 70 مــن الدســتور، يمــارس النائــب الربلمــاين ثالثــة 

وظائــف أساســية مفصلــة علــى الشــكل التــايل:

التصويت على القوانني، بصفته مشرعا باملعىن الضيق للمصطلح؛- 
مراقبة العمل احلكويم؛- 
تقييــم السياســات العموميــة، وهــو هنــا يعتــرب أيضــا وســيطا بــني املواطنــني  - 

السياســات  هــذه  وتنفيــذ  بإعــداد  تقــوم  الــي  التنفيذيــة  والســلطة 
العموميــة.

ويعتــرب تقييــم السياســات العموميــة بمثابــة الوظيفــة الربلمانيــ�ة ذات الطابــع 
حاجــة  يف  الربلمــاين   النائــب  جيعــل  ممــا  الوقــت،  نفــس  يف  والســيايس  التقــي 
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للوســائل الضروريــة الــي تســمح لــه باحلصــول علــى املعطيــات الدقيقــة ذات 
ــة  ــا ملمارس ــارف عليه ــات املتع ــط اآللي ــاج لضب ــا حيت ــم، كم ــة التقيي ــة بوظيف الصل

ــريعية.  ــته للســلطة التش ــبة ممارس ــه بمناس هــذه الوظيفــة الثالثــة املخولــة ل

يفــرتض  ال  الذيــن  للمنتخبــني  بالنســبة  أساســية  املعطيــات  هــذه  وتعتــرب 
ــات  ــم السياس ــة بتقيي ــ�ة املرتبط ــة والتقني ــب العلمي ــع اجلوان ــام جبمي ــم اإللم فيه
ــر  ــات والتوف ــذه السياس ــم ه ــع وتقيي ــن تتب ــم م ــذي يمكنه ــكل ال ــة بالش العمومي

علــى نظــرة نقديــة  وحتليليــة بشــأنها وطــرق تدبــر وتعامــل احلكومــة معهــا. 

لــذا يعتــرب تقييــم السياســات العموميــة آليــة فعالــة علــى هــذا املســتوى، فهــو  
ــ�ار  ــن اعتب ــم. ويمك ــذا التقيي ــدف إدارة ه ــويم به ــل العم ــتيعاب الفع ــمح باس يس
وظيفــة التقييــم بمثابــة عمليــة تمكــن  النائــب الربلمــاين مــن إصــدار حكــم معــني، 
أي بمعــىن آخــر، بتقديــر وتقييــم الفعــل العمــويم مــن خــالل الرهانــات الــي حتكمه. 
فهــو يســمح بالوقــوف علــى األســباب والدواعــي الــي اســتدعت التدخــل 
احلكــويم مــن خــالل صياغــة وتنفيــذ سياســة عموميــة معينــ�ة )أو عــدم التدخــل 
الــذي يعتــرب بــدوره سياســة عموميــة ســلبي�ة( وكــذا حتليــل النتــ�اجئ واآلثــار املباشــرة 

ــع. ــى املجتم ــة عل ــات العمومي ــرة للسياس ــر املباش وغ
ــل   ــام بالتحلي ــني بالقي ــوا مطالب ــني ليس ــواب الربلماني ــارة إىل أن الن ــدر اإلش وجت
ــة  ــق بعملي ــا يتعل ــ�ا فيم ــا أو تقني ــص علمي ــر املتخص ــدور اخلب ــام ب ــي أو بالقي التق
التقييــم، فالنائــب الربلمــاين ال يقــوم بتجميــع املعطيــات وال يقــوم بتحليــل تفصيلــي 
ــرباء  ــادة إىل اخل ــوكل ع ــام ت ــذه امله ــا، فه ــل عليه ــ�اجئ املحص ــ�ة للنت ــر  التقني للعناص
واملتخصصــني مــن أطــر إداريــة أو تقنيــ�ة، وإنمــا يرتكــز الــدور األســايس الــذي 
يقــوم بــه النائــب الربلمــاين  يف حتديــد قائمــة السياســات العموميــة املزمــع تقييمهــا 
واســتغالل نتــ�اجئ عمليــات التقييــم وحتليلهــا وتقييــم آثارهــا علــى املجتمــع، إضافــة 
ــات أو  ــذه السياس ــم ه ــني وتقوي ــة بتحس ــات الكفيل ــاد التوصي ــة واعتم إىل صياغ

ــر جناعــة. ــة أخــرى أك ــات عمومي ــتب�دالها بسياس اس
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التقييم يف اخلطب والرسائل امللكية

»....... نهيــب بكــم إىل اغتنــ�ام فرصــة هــذا املؤتمــر لتقييــم موضوعــي ملكاســب 
وحصيلــة الــدورة التاســعة ملنظمــة األمـــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة وكــذا أوفــاق 

مراكــش........«

ــني  ــدون التحس ــرة ب ــدان الفق ــو البل ــرة نم ــريع وت ــن تس ــف يمك » ...... أو كي
ــة  ــب للفعالي ــم مناس ــدون تقيي ــة وب ــواق العاملي ــوج األس ــوس لول ــري وامللم اجلوه

احلقيقيــة لإلجــراءات التفضيليــة األحاديــة اجلانــب.......«
الرسالة السامية الي وجهها صاحب اجلاللة لالجتماع الوزاري التاسع ملجموعة 77

»....... إن التطــورات الــي عرفتهــا بالدنــا يف جميــع املجــاالت ســتدفعكم ال 
ــ�ة  ــوص القانوني ــة األدوات والنص ــم وإىل مالءم ــة أعمالك ــم طريق ــة إىل تقيي محال

لتســتجيب للتطــورات االجتماعيــة واالقتصاديــة......«

»..... فقــد قررنــا إحالتــه علــى الربلمــان لوضــع مشــاريع القوانــني الــي توفــر له 
إمكانــات التنفيــذ علــى أن يتــم هــذا التنفيــذ ابتــ�داء مــن الســنة املقبلــة إن شــاء هللا 
بإيقــاع تدريــيج. وســتظل اللجنــة قائمــة ملتابعــة عمليــة التطبيــق وتقييــم النتــ�اجئ 

وإغنــاء امليثــ�اق ليواكــب التطــورات واملســتجدات.....«
خطاب صاحب اجلاللة امللك يف افتت�اح الدورة اخلريفية للسنة التشريعية

»....... ولــن يفوتنــ�ا يف هــذا اإلطــار أن نتوجــه إىل املؤسســات التمويليــة لنجــدد 
حثنــ�ا إياهــا علــى املزيــد مــن االهتمــام بهــذا القطــاع وذلــك بالســهر علــى مالءمــة 
مناهــج تقييمهــا جلــدوى مشــاريعه وإحــداث أجهــزة االســتقبال واليــات التمويــل 

الكفيلــة بتيســر توفــره علــى املــوارد الضروريــة الســتثماراته وتشــغيله.....«

»......وتيســر الســبل لــه األمــر الــذي يقتــي باعتبــ�ار أهميــة دورهــا أن يصبح 
مســتوى مجهودهــا يف هــذا املضمــار عنصــرا وازنــا يف تقييمنــا ملســتوى أداءهــا ومدى 
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اســتجابتها لمــا تتوخــاه جاللتنــ�ا مــن حتــول عميــق يف نوعيــة ممارســاتها ومنهجيــة 
تدبرهــا وطبيعــة تعاملهــا.......«

الرسالة السامية الي وجهها جـاللـة امللك يوجه إىل املشاركني يف ندوة »إنعاش املقاولة الصغرى 
واملتوسطة.. محرك التنمية االقتصادية

الستشــراف  متمــزي  كمنهــج  التخطيــط  اعتمــاد  أن  متيقنــون  »......وإننــ�ا 
ــلوب  ــج أس ــات ونه ــب األولوي ــ�ات وترتي ــات واإلمكاني ــم احلاجي ــتقبل وتقيي املس

توافقــي بنــ�اء مــع مختلــف الفرقــاء ........«
الرسالة امللكية السامية املوجهة إىل الوزير األول حول املخطط اخلمايس

»........ إن العمــل املتبصــر الــذي قــام بــه والدنــا املنعــم جاللــة امللــك احلســن 
الثــاين تغمــده هللا بواســع رحمتــه ســمح ململكتنــ�ا أن تتوفــر علــى ذخرة من الســدود 
الكبــرة والبحــرات التليــة وبالتــايل علــى شــبكة مــن البنيــ�ات التحتيــ�ة الســتغالل 
المــاء وعلــى أجهــزة تقييميــة وأدوات قانونيــ�ة وتقنيــ�ة ممــا يتيــح اليــوم حلواضرنــا 

وبوادينــ�ا أن تكــون يف مأمــن مــن االفتقــار للمــاء الشــروب.....«
الرسالة السامية الي أعلن فيها جاللة امللك عن مجموعة من اإلجراءات للتخفيف من آثار اجلفاف 

ــة.  ــة اخلالص ــ�ة واملواطن ــب روح التعبئ ــط يتطل ــذا املخط ــاح ه ».........إن جن
كمــا أنــه متوقــف علــى صــواب وجناعــة األليــات املســخرة ملتابعــة وتقييــم مراحــل 
ــتكون وال  ــي س ــم ال ــاتكم واقرتاحاتك ــا ملناقش ــا خاص ــنعر اهتمام ــذا س ــذه. له تنفي

ــ�اءة....« شــك مثمــرة وبن
اخلطاب امللكي السايم الذي ألقاه جاللة امللك يف افتت�اح أشغال املجلس األعلى لإلنعاش الوطي 
والتخطيط 

الــذي نريــده أن يظــل موعــدا مبــاركا تلتئــم فيــه جميــع  اليــوم  »..... هــذا 
ــا الطفــل  ــول قضاي ــوي والوطــي ح ــي واجله ــى الصعيــد املحل ــات احليــة عل الطاق
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إجيابي�اتهــا  وتقييــم  بب�الدنــا  تبــ�ذل  الــي  اجلهــود  حصيلــة  تــدارس  أجــل  مــن 
ــل  ــق الكفي ــدي واملنس ــل اجل ــايرة العم ــات ملس ــد األولوي ــايل حتدي ــلبي�اتها وبالت وس

التحديــات.......« برفــع 
الرسالة امللكية السامية املوجهة إىل الدورة الوطني�ة لربلمان الطفل

»...... ويف هــذا الســياق فانــه يتعني علينــ�ا أن نعمل بروح املســؤولية والتضامن 
توصيــات  واختــاذ  الطارئــة  واملســتجدات  الراهنــة  األوضــاع  لتقييــم  واإلجمــاع 

صائبــ�ة يكــون لهــا تأثرهــا اإلجيــايب علــى مســار املفاوضــات النهائيــ�ة......«
خطاب جاللة امللك يف اجللسة االفتت�احية للدورة الثامنة عشرة للجنة القدس

»...... فــال غــرو أن يكــون للمغــرب حضــوره الفاعــل اليــوم يف حركــة النهضــة 
الشــاملة لألمــة العربيــ�ة تفكــرا وتقييمــا وختطيطــا وممارســة. ومــن هــذا املنطلــق 
ال نعتــرب تنظيــم ندوتكــم القيمــة علــى أرض اململكــة املغربيــ�ة مجــرد ضيافــة أملتهــا 
ــر يف  ــات التفك ــن محط ــة م ــويم ملحط ــان ق ــع احتض ــي يف الواق ــا ه ــة وإنم املجامل
مســتقبل األمــة العربيــ�ة ووقفــة محاســبة ومكاشــفة وتقييــم لتشــخيص مكامــن 

العجــز الــذي طبــع املســرة العربيــ�ة....«
».... هــا أنتــم اليــوم تطرحــون للنقــاش مختلــف اآلليــات واملناهــج واملفاهيــم 
الــي يتشــكل منهــا املشــروع احلضــاري الشــامل ألمتنــ�ا العربيــ�ة يف ظــل تراكمــات 
مــن األفــكار والتجــارب وبعــد حصيلــة وافــرة مــن التفاعــالت واملنجــزات الــي 
ــك  ــا. وال ش ــا وتقييمه ــون بتحليله ــم مطالب ــي أنت ــ�ة وال ــعوب العربي ــا الش حققته
املعاصــر  احلضــاري  التطــور  عوامــل  مناقشــاتكم  يف  ستســتحضرون  أنكــم  يف 

ودين�اميتــ�ه...«
الرسالة امللكية السامية املوجهة إىل املشاركني يف الندوة الفكرية حول موضوع »حنو مشروع حضاري 
نهضوي عريب«

»...... فإننــ�ا حنثــه علــى أن يضاعــف مــن مجهوداتــه وأن يوجــه اهتمامــا خاصــا 
إىل املســاهمة يف املبــادرات واألعمــال املبذولــة مــن أجــل ختليــق احليــاة العامــة 
ــم  ــق وتقيي ــف املراف ــة مختل ــن مردودي ــع م ــواع التب�ذيــر والرف ــف أن ــة مختل ومحارب
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املشــاريع العموميــة خاصــة وأن دســتور اململكــة قــد أنــاط بــه مســؤوليات جديــدة 
ــل يف  ــي تدخ ــن ال ــة يف امليادي ــان واحلكوم ــاعدة للربلم ــذل املس ــا يف ب ــل أساس تتمث

ــه.....« ــال اختصاصات مج

»..... ويف هــذا اإلطــار فــإن مشــروع مدونــة املحاكــم الماليــة املعــروض حاليــا 
علــى أنظــار الربلمــان يشــكل نقلــة نوعيــة لنظــام الرقابــة بب�الدنــا وذلــك مــن خــالل 
اقــرتاح مفاهيــم جديــدة ضمــن نظــرة مســتقبلية ذات بعــد شــمويل آلليــات املراقبــة 
ــدة  ــ�ة وح ــ�ة الوطني ــة الرقابي ــات املنظوم ــف مكون ــن مختل ــل م ــأنها أن جتع ــن ش م
متكاملــة ومتن�اســقة تتكــون مــن محاكــم ماليــة متمثلــة يف املجلــس واملجالــس 
هــذه  وكل  الداخليــة  واملراقبــة  للتفتيــش  هيئــ�ات  ومــن  للحســابات  اجلهويــة 
ــع  ــن تتب ــابات م ــى للحس ــس األعل ــن املجل ــكل يمك ــا بش ــارس مهامه ــ�ات تم الهيئ
ــا يف  ــ�اجئ أعماله ــف نت ــة وتوظي ــة الداخلي ــش واملراقب ــ�ات التفتي ــل هيئ ــم عم وتقيي

ــة.....« ــى للرقاب ــاز األعل ــه اجله ــه بوصف ــف اختصاصات ــة مختل ممارس
جاللة امللك يوجه رسالة سامية إىل املشاركني يف الدورة السابعة للجمعية العامة للمجموعة العربي�ة 
لألجهزة العليا للرقابة المالية واملحاسبة

»..... وبفضــل مــا تراكــم لديــه مــن خــربة ومهــارة ومــا تقــوم بــه أطــره مــن 
متابعــة دائبــ�ة وتقييــم وتكييــف لمــا يتــم مــن مبــادرات وأعمــال يف هــذا املجــال فــإن 
املغــرب مســتعد لوضــع جتربتــ�ه املتواضعــة رهــن إشــارة املجموعــة الدوليــة خاصــة 

ــة.....« ــقاءه األفارق أش
الكلمة السامية لصاحب اجلاللة للدورة االستثن�ائي�ة لألمم املتحدة حول السيدا

»..... إن اإليمــان بمــا لدينــ�ا مــن طاقــات وبمــا حيركنــا مــن حوافــز للمــي قدمــا 
ــو  ــا ه ــيايس وإنم ــرار س ــاب أو ق ــرد خط ــد بمج ــاء ال يتجس ــدم والرخ ــى درب التق عل
رهــني بمــدى اإلرادة الذاتيــ�ة واملبــادرة املقدامــة. وذلــك مــا نفتقــر إليــه. لــذا جيــب 
أن ننطلــق مــن تقييــم واقعــي متبصــر ألوضاعنــا االقتصاديــة ومــن تصــور واضــح 
ــرة  ــراع بوت ــزم لإلس ــد وح ــا جب ــ�ا حتقيقه ــب علين ــي جي ــداف ال ــق لأله ــد دقي وحتدي

ــا وتوســيع دائرتــه. النمــو االقتصــادي لبالدن
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ــه يف  ــام ب ــزم القي ــا يل ــالين لم ــط عق ــم وختطي ــم محك ــع تقيي ــد آن األوان لوض لق
املســتقبل حــى يتحقــق التطابــق المأمــول واالنســجام املنشــود وحــى نتمكــن 
مــن حســن اســتثمار مــا حتقــق مــن تقــدم يف املجالــني الســيايس واالقتصــادي مــع 
االلــزام بالفعاليــة واملردوديــة وترتيــب األولويــات وفــق جــدول زمــي محــدد. وكل 
ذلــك يف نطــاق التقيــد بسياســة حســن تدبــر الشــأن العــام الــي اعتمدتهــا اململكــة 

ــتدامة.....« ــة املس ــادي والتنمي ــث االقتص ــق التحدي ــل حتقي ــن أج م
ــة  ــوات هام ــا خط ــد قطعن ــ�ا ق ــرية فإنن ــا البش ــل مواردن ــى تأهي ــال عل »..... عم
ــت  ــا زال ــربى م ــوات ك ــك خط ــ�د أن هنال ــة. بي ــة التربوي ــالح املنظوم ــال إص يف مج
تنتظرنــا يف نهــج سياســة تعليميــة متن�اســقة. كمــا أن متابعــة وتقييــم وإغنــاء 
ــة  ــكل موضوعي ــا ب ــض به ــي تنه ــام ال ــب تعزيــز امله ــم تتطل ــالح التعلي ــل إص تفعي
ونزاهــة اللجنــة اخلاصــة بالرتبيــ�ة والتكويــن، وذلــك يف أفــق إجيــاد جهــاز قــار يتــوىل 
مهــام التقييــم املتجــرد والشــمويل للمنظومــة التربويــة يف تعــاون مثمــر وتنســيق تــام 
مــع القطاعــات املختصــة ومــع جميــع الفاعلــني يف هــذا املشــروع املصــري.......«
خطاب صاحب اجلاللة امللك املوجه لألمة بمناسبة الذكرى الثالثة لرتبع جاللته على عرش أسالفه 
املنعمني

»...... وخيصــص هــذا التكريــم لــكل واحــد مــن املكونــات القطاعيــة للمشــهد 
اإلعــاليم الوطــي. علــى أن يتــم منحــه مــن لــدن جلنــة حتكيميــة مكونــة مــن 

مهنيــني يتولــون تقييــم أعمــال زمالئهــم.....«
جاللة امللك يوجه رسالة سامية إىل أسرة الصحافة واإلعالم بمناسبة اليوم الوطي لإلعالم

ــا  ــربى كلم ــاريعها الك ــوض بمش ــا النه ــا أن بإمكانه ــن بالدن ــم تربه »..... وبذلك
تعبــأت مــن أجــل تفعيــل خطــة وطنيــ�ة ذات أولويــة محــددة يف أهدافهــا ووســائلها 
وآمادهــا وطــرق تقييمهــا. وهــذا مــا يتــم بعــون هللا يف القطاع الســيايح الــذي أولين�اه 
كامــل عنايتنــ�ا موفريــن لــه كل أســباب الدعــم والنهــوض وفــق منهجيــة تعاقديــة 

واضحــة األفــق يضطلــع فيهــا كل فاعــل بالزاماتــه ويف مقدمتهــم الدولــة......«
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الرسالة امللكية السامية املوجهة إىل املشاركني يف املناظرة الوطني�ة الثالثة للسياحة

ــى  ــزة عل ــرقية مرتك ــة الش ــة اجله ــة لتنمي ــادرة ملكي ــاذ مب ــا اخت ــد قررن »..... فق
محــاور أربعــة تهدف إىل حتفزي االســتثمار واملقاوالت الصغرى واملتوســطة للشــباب 
وتزويــد اجلهــة بالتجهــزيات األساســية وإعطــاء األولويــة ملشــاريع اقتصاديــة 
هامــة فضــال عــن النهــوض بالرتبيــ�ة والتأهيــل وتفعيــل التضامــن معتمديــن آليــات 

للتمويــل واملتابعــة والتقييــم يف التفعيــل امللمــوس ملبادرتنــ�ا......«
اخلطاب امللكي السايم الذي ألقاه صاحب اجلاللة يف مدين�ة وجدة

»....كمــا أن علينــ�ا أن جنعــل مــن هــذه الذكــرى الذهبيــ�ة لالســتقالل وقفــة 
تاريخيــة لتقييــم األشــواط الــي قطعتهــا بالدنــا علــى درب التنميــة البشــرية 
ــن  ــرب م ــتخلصني الع ــا مس ــا وطموحاته ــا وصعوباته ــرن بنجاحاته ــف ق ــالل نص خ

اختيــ�ارات هــذه املرحلــة التاريخيــة واملنعطفــات الكــربى الــي مزيتهــا....«
خطاب جاللة امللك إىل األمة بمناسبة ذكرى 20 غشت

»...فضــال عــن إدمــاج برامــج محــو األميــة الــي تتــم يف املســاجد ضمــن محــاور 
هــذا املشــروع واســتفادتها مــن وســائل التأطــر والتقييــم الــي يعتمدهــا.....«

».... يتعــني علــى املســؤولني املباشــرين عــن هــذا املشــروع مــن ســلطات 
يف  اجلهــود  مضاعفــة  ملزمــة  وجمعيــات  وإداريــة  تعليميــة  وأطــر  عموميــة 
معركــة مكافحــة اجلهــل والقضــاء علــى ظــالم األميــة، والســر بالنــاس يف طريــق 
النــور ضمــن برنامــج مضبــوط خاضــع للتقييــم املنتظــم للتحقــق مــن جناعتــه 
مجســدين يف هــذا املجــال إرادتنــ�ا الراســخة يف اإلســراع بإجنــاز إصــالح نظــام الرتبيــ�ة 

والتكويــن....«
الرسالة امللكية السامية بمناسبة انطالق مسرة النور اخلاصة بمحاربة األمية
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ــر  ــا املعاص ــارزة يف تاريخن ــة ب ــرة معلم ــراء املظف ــرة اخلض ــتظل املس »..... وس
مثــل ثــورة امللــك والشــعب ومحطــة ســنوية لتقييــم مــا قطعنــاه مــن أشــواط علــى 

ــات.....« ــع التحدي ــتمرة لرف ــ�ة املس درب التعبئ
خطاب جاللة امللك محمد السادس بمناسبة ذكرى املسرة اخلضراء

»....إذ ليــس هنــاك مــا هــو أفضــل يف هــذا املجــال مــن التنســيق والتشــاور 
بــن كافــة األطــراف املعنيــ�ة مــن ممثلــي القطــاع العــام والفاعلــن يف القطــاع 
اخلــاص لتقييــم مــدى التقــدم الــذي حتقــق يف هــذا امليــدان والتخطيــط للعمليــات 
الــي جيــب مباشــرتها وحتديــد األهــداف الــي جيــب الوصــول إليهــا خــالل الســنة 

اجلديــدة....«

».... وإذا كان التقييــم املرحلــي ضمــن اســراتيجية تمتــد علــى مــدى عشــر 
ســنوات ال يمكــن أن يكــون ذا داللــة بــدون أن يشــمل علــى األقــل نصــف هــذه 
املــدة إال أن يف إجنــاز املخطــط األزرق الــذي أصبــح اليــوم محققــا بالنســبة للمراكــز 
الســاحلية للســعيدية والصويــرة واألكســوس واحلوزيــة يعتــرب مؤشــرا إجيابيــ�ا 

ــاه....« ــذا االجت ــدم يف ه ــى التق عل

»...... فإننــ�ا ننتظــر حبلــول هــذا املوعــد أن تعمــل األطــراف امللزمــة باالتفاقيــة 
ــزات  ــم املنج ــياحة لتقيي ــة للس ــ�ة املقبل ــرة الوطني ــص املناظ ــى ختصي ــار عل / اإلط
والتعــرف علــى مواطــن النجــاح وعلــى الصعوبــات الــي بــرزت مــن خــالل اإلجنــاز 

مــع تشــخيص أســبابها وحتديــد أجنــع الوســائل لتجاوزهــا....«
رسالة صاحب اجلاللة امللك محمد السادس إىل املشاركني يف املناظرة الوطني�ة الرابعة للسياحة
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الــذي ينبغــي أن يرفــع إىل نظرنــا الســديد يف  »....    وعلــى هــذا املخطــط، 
أقــرب اآلجــال، أن يتضمــن مشــاريع مضبوطــة، يف أهدافهــا ووســائل تمويلهــا، 
ــ�ة  ــية، المائي ــزيات األساس ــن التجه ــة م ــني املنطق ــا، لتمك ــا وتقييمه ــال إجنازه وآج

والكهربائيــ�ة والطرقيــة الكفيلــة بفــك العزلــة عنهــا....«
اخلطاب السايم الذي ألقاه جاللة امللك محمد السادس باحلسيمة

»....وقــد تولينــ�ا، منــذ اعتالئنــ�ا العــرش، ووفــاء للبيعــة الوثقــى، املجســدة 
للعهــد املتبــ�ادل بيننــ�ا، حتديــد التوجهــات الكــربى ملشــروعنا املجتمعــي الديمقراطي 
التنمــوي، علــى أن تقــوم املؤسســات الدســتورية، والهيئــ�ات السياســية، والقــوى 
احليــة يف البــالد، بتجســيد هــذه التوجهــات علــى أرض الواقــع، مــن خــالل برامــج 

ــا....« ــا وتقييمه ــاد إجنازه ــا، وآم ــائل تمويله ــا، ووس ــة يف أهدافه مضبوط
خطاب صاحب اجلاللة امللك محمد السادس بمناسبة عيد العرش

»..... وتـشـبـعـــا مـنـــا بثـقـافـــة التـقـويـــم واملـحـاسـبـــة لـكـــل الـفـاعـلـيـن، فـي 
قـيـامـهـــم بمـسـؤولـيـاتـهـــم، التـــي نـحـرص عـلـــى تـرسـيـخـهـا فـــي تـدبـيـر الـشـأن 
الـعـــام، فـإنـنـا نـحـــدد مـدة الـسـنـوات الثـالث املـقـبـلـة، كـمـوعـد لتـقـيـيـم نـتـائـج 
هـــذه املـبـادرة الـجـديـــدة، ومـا ستـفـرزه مـن تغـيـيـر إيـجـابـــي مـلـمـوس، فـي حـيـاة 

املـواطـنـيـن....«
اخلطاب السايم الذي وجهه جاللة امللك إىل األمة

»....    ويف ســياق حرصنــا املوصــول علــى التفعيــل األمثــل لــه، لتنميــة مواردنــا 
البشــرية، الــي هــي ثروتنــ�ا احلقيقيــة، ســنتوىل تنصيــب املجلــس األعلــى للتعليــم، 
الــذي وضعنــا ظهــره الشــريف، لينهــض بــدوره، كمؤسســة دســتورية، للتشــاور 

واالقــرتاح البنــ�اء، والتوقــع، والتقييــم املوضوعــي، لهــذا الــورش احليــوي....«
خطاب العرش الذي وجهه جاللة امللك إىل األمة
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ــزام  ــدى ال ــداف بم ــم األه ــاز تلك ــم إجن ــني تقيي ــياق يتع ــس الس »....    ويف نف
ــاطه يف  ــارس نش ــي يم ــات ال ــة للمجموع ــة االجتماعي ــادي بالتنمي ــل اقتص كل فاع

إطارهــا....«
الرسالة امللكية املوجهة للمشاركني يف أشغال ملتقى »تكامالت االستثمار«

»..... وإذ نســتحضر اخلمســيني�ة املنصرمــة، فإننــ�ا ال نريد أن جنعل من أنفســنا 
حكمــًا علــى التاريــخ. الــذي هــو مزيــج مــن اإلجيابيــ�ات والســلبي�ات. فاملؤرخــون هــم 
وحدهــم املؤهلــون، لتقييــم مســاره، بــكل جتــرد وموضوعيــة، بعيــدا عن االعتبــ�ارات 

السياســية الظرفية....«
خطاب جاللة امللك بمناسبة انتهاء مهمة هيئ�ة اإلنصاف واملصاحلة وتقديم الدراسة حول التنمية 
البشرية باملغرب

»..... وتعــد هــذه املناظــرة مناســبة ســاحنة للفاعلــني يف هــذا القطــاع، للوقــوف 
ــياحية  ــرتاتيجية الس ــذ االس ــار تنفي ــدم، يف إط ــن تق ــازه م ــم إجن ــا ت ــة م ــى حصيل عل
ــية،  ــات الرئيس ــد التحدي ــخيص ورص ــى تش ــي عل ــاب اجلماع ــ�ة، ولالنكب الوطني
الــي يتعــني مواجهتهــا، بــكل الفعاليــة املمكنــة، معتمديــن يف ذلــك مبــادئ التقييــم 

ــ�ة....« ــاركة اإلجيابي ــل املش ــتلهمن فضائ ــي، ومس املوضوع
الرسالة امللكية املوجهة إىل املشاركني يف املناظرة الدولية للسياحة بطنجة

»....وإن لقاءكــم اليــوم، ال يشــكل فحســب فرصــة ســاحنة الســتعراض النتــ�اجئ 
الماليــة ملؤسســاتكم، ونشــاطها يف مجــال تمويل املشــاريع اإلنمائي�ة، خالل الســنة 
الماضيــة، بــل يعــد أيضــا محطــة هامــة لتقييــم مــا حققتمــوه مــن منجــزات يف 
مســرتكم الطويلــة، علــى درب التكامــل والتنميــة االقتصاديــة العربيــ�ة املشــرتكة، 

وتوطيــد املكتســبات، وتســليط الضــوء علــى مــا يتعــني إجنــازه مســتقبال...«
رسالة جاللة امللك إىل املشاركني يف االجتماعات السنوية املشرتكة للهيئ�ات المالية العربي�ة
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».... ويف الســياق ذاتــه، تلقينــ�ا التقريــر الــذي أعدتــه مجموعــة مــن الطاقــات 
الفكريــة والعلميــة الوطنيــ�ة، الــذي يســتهدف، يف ضــوء تقييــم األشــواط الــي 
قطعتهــا بالدنــا، علــى درب التنميــة البشــرية، خــالل نصــف قــرن املنصــرم، تعميــق 
النقــاش العــام حــول السياســات العموميــة الوطنيــ�ة، املمكــن نهجهــا يف أفــق 

ــني....« ــن املقبل العقدي
اخلطاب السايم الذي وجهه جاللة امللك إىل األمة بمناسبة عيد العرش

ــا  ــتها، وورش ــة وممارس ــاركة املواطن ــم املش ــيلة لتعل ــا وس ــر لكونه ».... وبالنظ
محوريــا اللتقــاء السياســات والربامــج العموميــة وتن�اســقها، فــإن املبــادرة قــد 
شــكلت يف حــد ذاتهــا قطيعــة، مــع أنمــاط التفكــر والطــرق التقليديــة لتدبــر 
الشــأن العــام، بــل وتنطــوي علــى قطيعــات عديــدة، علــى مســتوى التخطيــط 
والتمويــل واإلجنــاز والتقييــم والالتمركــز، قطيعــات مــن شــأنها تعزيــز املســار 

الديمقراطــي...«
خطاب جاللة امللك يف افتت�اح الدورة األوىل من السنة التشريعية اخلامسة

».....  واعتبــ�ارا منــا لكــون الرتبيــ�ة والتكويــن والشــغل مــن القضايــا الوطنيــ�ة 
ــرا  ــرفنا مؤخ ــاص. أش ــاع اخل ــة أو القط ــى الدول ــر عل ــع، وال تقتص ــم اجلمي ــي ته ال
علــى تنصيــب املجلــس األعلــى للتعليــم جاعلــني مــن هــذه املؤسســة الدســتورية 
الــي تضــم يف عضويتهــا ممثلــني عــن كافــة الفاعلــني واملتدخلــني يف شــؤون الرتبي�ة، 
ــل  ــن أج ــددي م ــر وتع ــاش ح ــان نق ــع الحتض ــاء يتس ــق فض ــة خلل ــة ديمقراطي آلي
تقديــم اقرتاحــات بنــ�اءة، إىل جانــب القيــام بتقييــم يقــظ ملنظومتنــ�ا التربويــة....«
الرسالة الي وجهها جاللة امللك إىل املشاركني يف الدورة الرابعة مللتقى تكامالت االستثمار

ــدن  ــة امل ــعار، »تنمي ــت ش ــد حت ــذي ينعق ــي، ال ــى الوط ــذا امللتق ــكل ه »....يش
مواطنــة ومســؤولية«، فرصــة ســاحنة للمنتخبــني املحليــني، وممثلــي الســلطات 
العموميــة، وهيئــ�ات املجتمــع املــدين، لتقييــم مــا حتقــق مــن إجنــازات، وبرامــج 
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تنمويــة متكاملــة، ورصــد مكامــن اخللــل يف تدبرهــا، وكــذا التفكــر يف أنمــاط 
جديــدة مــن التســير، تمكنهــا مــن رفــع حتديــات العوملــة والتن�افســية الدوليــة 

للمــدن....«
نص خطاب جاللة امللك إىل املشاركني يف امللتقى الوطي حول اجلماعات املحلية

مراحــل  علــى  واملمتــد  الــدال  الربنامــج  هــذا  خيضــع  أن  ينبغــي  كمــا   ......«
ــزيي  ــدور التحف ــ�ار ال ــة، باعتب ــيتيح للمؤسس ــا س ــام، مم ــم بانتظ ــة والتقيي للمتابع
الــذي تضطلــع بــه يف هــذا الصــدد، إمكانيــ�ة تــدارس مــا تــم إحــرازه مــن تقــدم مــع 
شــركائها وإعــادة النظــر يف األولويــات املســطرة عنــد الضــرورة ورســم التوجيهــات 

ــة....« ــقا وجناع ــر تن�اس ــال أك ــام بأعم ــة للقي املالئم
الرسالة الي وجهها جاللة امللك إىل املشاركني يف حفل إعطاء االنطالقة لربنامج حماية وتنمية واحة 
النخيل بمراكش

ــة،  ــا التربوي ــم نظمن ــى تقيي ــاب عل ــة، االنكب ــات امللح ــن األولوي ــه مل »...... وإن
وحتديــد مواطــن اخللــل والقصــور فيهــا، وكــذا رصــد كل اإلكراهــات والعراقيــل 
الــي حيملهــا اكتســاح العوملــة لعاملنــا العــريب، ودراســة ردود الفعــل اإلجيابيــ�ة الــي 

ــتويات....« ــى كل املس ــا، عل ــع حتدياته ــا رف يتطلبه
رسالة جاللة امللك إىل املشاركني يف املنت�دى العريب اخلامس للرتبي�ة والتعليم

»..... يف هــذا اإلطــار نؤكــد أن مشــروع إحــداث املركــز اإلســاليم للمعلومــات 
ــوالت  ــد التح ــ�ة لرص ــ�ة ومعلوماتي ــر آليــة تقني ــ�ة لتوف ــادرة إجيابي ــرب مب ــ�ة يعت البيئي
ــة يف  ــاليم للتنمي ــج اإلس ــه الربنام ــا، وتوجي ــالمية وتقييمه ــا اإلس ــ�ة بأقطارن البيئي
حتديــد أولوياتــه، وكــذا مســاعدة صنــاع القــرار يف دولنــا علــى برمجــة مشــاريعهم 

ــ�ة....« البيئي
الرسالة السامية الي وجهها جاللة امللك إىل املشاركني يف املؤتمر اإلساليم الثالث لوزراء البيئ�ة
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».... كمــا نــود، يف هــذا اجلــو املفعــم بالثقــة والعــزم الوطيد على صنع مســتقبل 
أفضــل، التنويــه بمبــادرة مجلــس اجلاليــة املغربيــ�ة باخلــارج لتنظيــم هــذا امللتقــى 
األول مــن نوعــه، وجعلــه حلظــة تأمــل جماعــي واستشــراف مســتقبلي، وذلــك مــن 
ــه  ــا في ــا، لم ــا وتالقحه ــال وتفاعله ــذا املج ــارب يف ه ــف التج ــم مختل ــق تقيي منطل

مصلحــة املهاجريــن مــن مختلــف البلــدان واألجنــاس، دون تميــزي أو إقصــاء....«
الرسالة الي وجهها جاللة امللك إىل املشاركني يف امللتقى العاليم األول ملجالس ومؤسسات ومنتخيب 
املهجر لدى بلدان العالم

».... ثانيــ�ا: ضــرورة إخضــاع مشــاريعها للتقييــم واملراقبــة، واألخــذ بتوصيــات 
املرصــد الوطــي لهــذه املبــادرة....«

ــة  ــة االقتصادي ــان التنمي ــة بضم ــبل، الكفيل ــع الس ــاج أجن ــي انته ــا ينبغ »... كم
واالجتماعيــة، وإحــكام التنســيق، واألخذ بالتقييم املســتمر للسياســات العمومية، 

وذلــك يف تفاعــل مــع التحــوالت الدوليــة، وانفتــاح إجيــايب علــى العوملــة....«
اخلطاب الذي وجهه جاللة امللك إىل األمة بمناسبة عيد العرش

ــة  ــوالت االقتصادي ــى التح ــوع بش ــم مطب ــاء، يف عال ــح اإلحص ــد أصب ».... لق
ــ�ار  ــد واختي ــرار يف حتدي ــاع الق ــة يف تنويــر صن ــارعة، أداة مرجعي ــة املتس واالجتماعي

ــة. ــق جغرافي ــة ومناط ــات اجتماعي ــن فئ ــا م ــتهدفني منه ــة واملس ــج التنمي برام

العموميــة ومــا  لتقييــم السياســات  آليــة منهجيــة ال غــىن عنهــا  كمــا يعــد 
االقتضــاء....« عنــد  مراجعــة  مــن  تقتضيــه 

».... فــإذا كانــت املقاربــة املنهجيــة والصيــغ التدبريــة الــي أسســنا عليهــا هــذه 
املبــادرة الطموحــة، تقــوم قبــل كل يشء علــى خالصــات اطالعنــا امليــداين املوصــول 
علــى الواقــع االجتماعــي وظــروف عيــش مواطنينــ�ا األعــزاء بمختلــف جهــات 
اململكــة، فقــد حرصنــا علــى مراعــاة مبــدأ الدقــة العلميــة واالســتقاللية يف مرحلــة 
اإلجنــاز والتدبــر اليــويم، مــن خــالل إخضــاع مــا تســتهدفه مــن مناطــق جغرافيــة 
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ــم  ــام للتقيي ــ�اجئ إىل نظ ــن نت ــه م ــا حتقق ــ�ة وم ــر اإلحصائي ــة للمعاي ــات اجتماعي وفئ
ــاه منتظمــا ومتعــدد األطــراف....« أردن

».... وإن إجنــاز هــذا الربنامــج يف اآلمــاد املطلوبــة، وعلــى أســاس إطــار للتمويــل 
متعــدد الســنوات ملن شــأنه أن يســاهم يف تقديــر أدق التطورات الــي تعرفها بالدنا، 
وتوفــر املؤشــرات املوضوعيــة واملحينــ�ة الضروريــة لتقييــم أشــواط التقــدم، الــذي 
ــة  ــادي والتنمي ــو االقتص ــن النم ــعبن�ا األيب يف ميادي ــره لش ــى توف ــون عل ــن عازم حن

البشــرية....«
الرسالة السامية الي وجهها جاللة امللك للمشاركني يف الندوة الدولية حول »اإلحصاء يف خدمة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية: إحصائي�ات بمعاير دولية«

».... ومــن هنــا، فــإن منت�داكــم هــذا يشــكل مناســبة لتــدارس وتبــ�ادل وجهــات 
ــادة  ــتدامة، وبإع ــة املس ــة بالتنمي ــا املرتبط ــن القضاي ــد م ــوص العدي ــر خبص النظ
توزيــع الــروات، ومؤشــرات قيــاس النمــو، وتقييــم جناعتهــا، ومــدى مالءمتهــا 

ــتهدفها....« ــي تس ــرية ال ــ�ات البش ــف البيئ ــة بمختل ــاع اخلاص لألوض
الرسالة الي وجهها جاللة امللك إىل املشاركني يف أشغال منت�دى التنمية البشرية

».... كمــا تــم توســيع اختصاصــات املجلــس، لتشــمل، عــالوة علــى تدبــر 
ــريعية  ــوص التش ــرأي يف النص ــداء ال ــش وإب ــام التفتي ــاة، مه ــ�ة للقض ــاة املهني احلي

والتنظيميــة املتعلقــة بالقضــاء وتقييــم منظومتــه....«
اخلطاب السايم الذي وجهه جاللة امللك إىل األمة

ال  الــي  لألحــزاب،  الــذايت  التأهيــل  التحديــات  هــذه  تشــمل  كمــا   ....«
ديمقراطيــة حقــة بدونهــا؛ وذلــك مــن أجــل انبثــ�اق مشــهد ســيايس معقلــن وفعــال. 
ــراط  ــرب تعزيــز اخن ــر ع ــة، يم ــاركة املواطن ــرتة املش ــل دس ــإن تفعي ــك، ف ــوازاة ذل وبم
الفاعلــني اجلــدد، مــن مواطنــني وهيــآت املجتمــع املــدين، ونقابــات وقــوى منتجــة، 
ووســائل اإلعــالم، كشــريك بنــ�اء، يف بلــورة وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة، 
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واملشــاريع التنمويــة، واالقرتاحــات التشــريعية....«
اخلطاب الذي ألقاه جاللة امللك يف افتت�اح الدورة األوىل من السنة التشريعية اخلامسة من الوالية 
التشريعية الثامنة

إجــراء  يقتــي  والتكويــن  الرتبيــ�ة  لقطــاع  الراهــن  الوضــع  إن   ....«
الضعــف  مكامــن  وحتديــد  املنجــزات،  لتقييــم  الــذات،  مــع  موضوعيــة  وقفــة 

» . . . . ت ال الختــال ا و

».... ويف انتظــار ذلــك، فقــد قررنــا تفعيــل املجلــس األعلــى للتعليــم يف صيغتــه 
ــم  ــك لتقيي ــتور، وذل ــا الدس ــص عليه ــي ين ــة ال ــكام االنتقالي ــال باألح ــة، عم احلالي
منجــزات عشــرية امليثــ�اق الوطــي للرتبيــ�ة والتكويــن، واالنكبــاب علــى هــذا الورش 

الوطــي الكبــر....«
خطاب صاحب اجلاللة امللك إىل شعبه الويف بمناسبة الذكرى الستني لثورة امللك والشعب )الرباط، 
الثالثاء 20 غشت 2013(

».... ال خيفــى عليكــم أن برلمانــا، بهــذه املواصفــات، مدعــو ألن يعمــل علــى 
ــة يف  ــر جناع ــه وأك ــة يف تنظيم ــر فاعلي ــون أك ــه، ليك ــرق عمل ــاليب وط ــث أس حتدي
القيــام بهمامــه التشــريعية والرقابيــ�ة ويف مجال تقييــم السياســات العمومية....«

».... ثانيــ�ا: يف مجــال تقييــم السياســات العموميــة، حيــث أقــر الدســتور، ألول 
مــرة، هــذه املهــام لصالــح الربلمــان. وهــو مــا جيعــل املؤسســة الربلمانيــ�ة مدعــوة إىل 
ــا وإىل  ــر عليه ــي تتوف ــات ال ــف الصالحي ــدة يف مختل ــة اجلدي ــذه الوظيف ــاج ه إدم

تفعيلهــا عــن طريــق اآلليــات املوضوعــة دســتوريا رهــن إشــارتها....«

».... إننــ�ا نتطلــع إىل أن يكــون االحتفــاء خبمســيني�ة الربلمــان املغــريب، لمــا حيملــه 
ــوض  ــم، للنه ــا لك ــزا قوي ــدة، محف ــاق واع ــن آف ــه م ــا يفتح ــة، ولم ــن دالالت قوي م
بمســؤولياتكم النبيلــة واجلســيمة، مــن خــالل اســتثمار اإلجيابيــ�ات الــي راكمتهــا 
ــزي،  ــارها املتم ــابت مس ــي ش ــلبي�ات ال ــب الس ــ�ة، وجتن ــ�ة الوطني ــة الربلماني التجرب
ــواء علــى مســتوى األداء  ــي، س ــن مردوديــة النظــام التمثيل ــع م وذلــك بغيــة الرف
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التشــريعي، أو يف مجــال مراقبــة العمــل احلكــويم وتقييــم السياســات العموميــة، 
ــاع  ــاهم يف الدف ــني ويس ــات واملواطن ــة للمواطن ــغاالت امللح ــتجيب لالنش ــا يس بم

ــة واملصالــح العليــا للوطــن....« ــا العادل عــن القضاي
الرسالة الي وجهها صاحب اجلاللة إىل املشاركني يف الندوة الدولية املنعقدة بمناسبة االحتفاء بالذكرى 
50 إلحداث الربلمان يف املغرب

إطــار  ويف  املنعمــني،  أســالفنا  عــرش  اعتلينــ�ا  منــذ  حرصنــا،  لقــد   ...«
االســرتاتيجية اإلحصائيــ�ة، علــى أن يتــم إجنــاز اإلحصــاء العــام للســكان والســكىن 
ــل  ــره مث ــا توف ــ�ارا لم ــنوات، اعتب ــر س ــى رأس كل عش ــهر عل ــس الش ــة يف نف للمملك
ــ�ة،  ــية ومحين ــات أساس ــدة معطي ــن قاع ــا م ــربى دوري ــ�ة الك ــة الوطني ــذه العملي ه
ألداء  املوضوعــي  التقييــم  تتيــح  الوطــي،  الــرتاب  مســتويات  مختلــف  حــول 
سياســاتن�ا العموميــة يف مجــال التنميــة، ولمــا حققتــه بالدنــا مــن تقــدم اقتصــادي 

واجتماعــي....«
الرسالة امللكية السامية املوجهة إىل رئيس احلكومة، السيد عبد اإلله ابن كران، خبصوص اإلحصاء 
العام السادس للسكان والسكىن

 
ــالل  ــن خ ــذات، م ــع ال ــة م ــنة 2005، بوقف ــا، س ــا أن قمن ــبق لن ــد س »..... فق
ــتوى  ــة مس ــالالت، ومعرف ــد االخت ــزات، وحتدي ــم املنج ــيني�ة، لتقيي ــر اخلمس تقري
التطلعــات، منــذ بدايــة عهــد االســتقالل، بهــدف وضــع سياســات عموميــة أكــر 

جناعــة....«
اخلطاب الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك إىل األمة بمناسبة الذكرى ال 15 العتالء جاللته العرش 
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».... وإننــ�ا نتطلــع ألن يتــوج عمــل املجلــس، يف تقييم ميثــ�اق الربيــ�ة والتكوين، 
واحلــوار الوطــي الواســع، واللقــاءات اجلهويــة، ببلــورة توصيــات كفيلــة بإصــالح 

املدرســة املغربيــ�ة، والرفــع مــن مردوديتهــا....«
خطاب صاحب اجلاللة يف افتت�اح الدورة األوىل من السنة التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية 
التاسعة 

والبحــث  والتكويــن  للرتبيــ�ة  األعلــى  املجلــس  كلفنــا  الغايــة،  »..... ولهــذه 
منظــور  وبلــورة  والتكويــن،  للربيــ�ة  الوطــي  امليثــ�اق  تطبيــق  بتقييــم  العلــيم 

بب�الدنــا....« التربويــة  املنظومــة  إلصــالح  شــامل  اســرتاتييج 
خطاب صاحب اجلاللة امللك إىل األمة بمناسبة عيد العرش املجيد 

».... وعكــس مــا يعتقــده البعــض، فــإن املنتخــب الربلمــاين ال عالقــة لــه بت�دبــر 
الشــؤون املحليــة للمواطنــني. فهــو مســؤول علــى اقــراح ومناقشــة القوانــن، 
والتصويــت عليهــا، ومراقبــة عمــل احلكومــة، وتقييــم السياســات العموميــة....«
اخلطاب السايم الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك إىل األمة بمناسبة الذكرى الثاني�ة والستني لثورة 
امللك والشعب 

».... كمــا جيــب اعتمــاد اآلليــات املالئمــة لعقلنــة تدخــالت مختلــف الفاعلــني 
املعنيــني، داخــل اإلطــار القانــوين واملؤسســايت احلــايل، وذلــك ضمانــا للنجاعــة 
والفعاليــة املنشــودة، علــى املســتويني الوطــي والــرتايب، ســواء فيمــا خيــص ختطيط 

السياســة العقاريــة للدولــة، أو تتبــع تنفيذهــا وتقييــم أثرهــا....«

».....وألن التقييــم، الــذي يعــد أحــد مقومــات احلكامــة اجليــدة، جيــب أن 
يشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن آليــات التدبــر العمــويم، فــإن تنزيــل أي سياســة عقارية 
ــتمر، لالختيــ�ارات  ــم املس ــى رهينــ�ا بمــدى مواكبتهــا بالتتبــع والتقيي ناجحــة، يبق
املتبعــة مــن طــرف الدولــة يف مجــال تدبــر العقــار، بهــدف قيــاس أثرهــا علــى 
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مختلــف املجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــ�ة. ومــن ثــم العمــل علــى 
تقويــم اختالالتهــا، وحتســني جناعتهــا وفعاليتهــا...«

الرسالة السامية الي وجهها صاحب اجلاللة إىل املشاركني يف املناظرة الوطني�ة حول موضوع 
»السياسة العقارية للدولة ودورها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية« 



اإلطار املرجعي لتقييم السياسات العمومية

26

الفصل األول: األساس الدستوري لتقييم السياسات 
العمومية

يكتــي األســاس الدســتوري أهميــة خاصــة علــى مســتوى ممارســة الوظائــف 
ــة  ــاءت بمنظوم ــي ج ــدة ال ــتورية اجلدي ــكام الدس ــل األح ــة يف ظ ــ�ة، خاص الربلماني
متكاملــة تتعلــق بالســلط واملؤسســات وبكيفيــة اشــتغالها وعالقتهــا ببعضهــا 
ــة  ــة سياس ــس صياغ ــة بأس ــات املتعلق ــف املقتضي ــت مختل ــا تضمن ــض، كم البع
دور  إىل  وصــوال  وتنفيذهــا،  احلكوميــة  والربامــج  السياســات  وبإعــداد  الدولــة 

الربلمــان يف مناقشــة وتقييــم السياســات العموميــة.
وإذا كان دســتور 2011 قــد تضمــن وظيفــة ثالثــة وجديــدة للربلمــان املغــريب، 
تتعلــق بتقييــم السياســات العموميــة، فــإن هــذا التطــور يف الوثيقــة األساســية 
للمملكــة املغربيــ�ة قــد جــاء عقــب اعتمــاد املغــرب خــالل العشــر ســنوات األخــرة 
علــى منهجيــة إعــداد وتنفيــذ السياســات العموميــة التنمويــة وتنزيــل املخططــات 
االســرتاتيجية القطاعيــة املنبثقــة عنهــا، خاصة بعــد االرتفاع الكبــر يف االعتمادات 
ــرب اآلليــة األساســية لصياغــة  الماليــة املخصصــة لالســتثمار العمــويم الــذي يعت
وتنزيــل وتنفيــذ سياســة الدولــة علــى املــدى االســرتاتييج، والــي ترتجــم لسياســات 

عموميــة وبرامــج حكوميــة. 

فالفصــل 70 مــن الدســتور، الــذي يعتــرب املرجــع األســايس لتحديــد الوظائــف 
الســلطة  اختصــاص  علــى  بوضــوح  نــص  قــد  املغــريب،  للربلمــان  الرئيســية 
التشــريعية علــى مســتوى تقييــم السياســات العموميــة، فــإن فصــوال أخــرى مــن 
ــة  ــة املرتبط ــكام التفصيلي ــن األح ــة م ــت مجموع ــد تضمن ــتورية ق ــة الدس الوثيق
بأســس إعــداد السياســات العموميــة وبممارســة هــذه الوظيفــة الثالثــة للربلمــان.

ــرد  ــة تنف ــلطة التنفيذي ــت الس ــة، كان ــد للمملك ــتور اجلدي ــاد الدس ــل اعتم فقب
بصياغــة وإعــداد وتنفيــذ السياســات العموميــة وبتقييمهــا بمعــزل عــن الربلمــان 
الــذي لــم يكــن باســتطاعته تتبــع العمــل والنشــاط احلكــويم أو حــى تقييــم 
التطــور  أن  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك  املســتوى،  هــذا  علــى  احلكوميــة  الربامــج 
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الديمقراطــي الــذي عرفــه املغــرب بــدأ منــذ أواخــر تســعين�ات القــرن المــايض كان 
قــد أدى لتعزيــز دور الربلمــان بشــكل تدريــيج، خاصــة علــى مســتوى التشــريع 

ومراقبــة العمــل احلكــويم.

وجــاء الدســتور اجلديــد لســنة 2011 ليضــع قواعــد جديــدة تتعلــق بفصــل 
وتقييــم  مناقشــة  مســتوى  علــى  وخاصــة  الربلمــان،  دور  وبتقويــة  الســلط 
تســاعد  استشــارية  دســتورية  مؤسســات  وبإحــداث  العموميــة،  السياســات 

والتقييــم. املراقبــة  لوظائــف  ممارســته  مســتوى  علــى  الربلمانيــ�ة  املؤسســة 

الــي تضمنهــا دســتور  وبالنظــر ألهميــة هــذه الوظيفــة اجلديــدة للربلمــان 
2011، فــإن النقــاش العمــويم داخــل مجلــس النــواب انصــب منــذ أزيــد مــن ســنة 
حــول طــرق تفعيــل هــذه اآلليــة التحليليــة والتقييميــة اجلديــدة، وقــد كان موضــوع 
مناقشــة وتقييــم السياســات العموميــة يف صلــب اهتمــام مكتــب مجلــس النواب، 
والــذي حــرص مــن جهــة علــى تهيئــ�ة البنيــ�ات الضروريــة واملســاطر واإلجــراءات 
الالزمــة لقيــام املجلــس بوظيفــة التقييم، ومــن جهة ثانيــ�ة على صياغــة التوجهات 
األساســية لضبــط وحتديــد مجــاالت مناقشــة وتقييــم السياســات العموميــة 
وتميزيهــا عــن مختلــف اآلليــات األخــرى، وخاصــة  ذات الطبيعــة الرقابيــ�ة )بشــكل 
خــاص األســئلة املوجهــة لرئيــس احلكومــة واملتعلقــة بالسياســة العامــة(، وهــو مــا 
يتطلــب تدقيــق مفاهيــم السياســات العموميــة وعمليــات التقييــم وتميزيهــا عــن 
املجــاالت املشــابهة، إضافــة إىل مناقشــة دور الربلمــان املغــريب علــى هــذا املســتوى.
ويــأيت يف هــذا الســياق حــرص مكتــب مجلــس النــواب املغــريب علــى إعــداد 
وثيقــة متكاملــة تتضمــن اإلطــار املرجعــي واملفاهيــيم ملناقشــة وتقييم السياســات 
ــي  ــار املرجع ــية لإلط ــاور األساس ــ�ة واملح ــات التقني ــط اآللي ــذا ضب ــة، وك العمومي
للتقييــم الربلمــاين للسياســات العموميــة، منطلقــا يف ذلــك مــن تطــور الديمقراطية 
ــذا  ــدة يف ه ــة الرائ ــارب الدولي ــف التج ــن مختل ــتفيدا م ــرب، ومس ــ�ة باملغ الربلماني

اإلطــار.
وإذا كان مجلــس النــواب حيــرص علــى االنفتــاح علــى التجــارب املقارنــة يف هــذا 
املجــال، فــإن اســتقراء التطــور الدســتوري للمملكــة املغربيــ�ة علــى مســتوى تعزيــز 
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الوظائــف الربلمانيــ�ة، وخاصــة يف مجــال التقييــم، يســمح بالوقــوف علــى منظومــة 
متكاملــة تبــ�دأ مــن أســس صياغــة السياســات العموميــة ومرجعياتهــا الدســتورية 
ــع  ــتوى تتب ــى مس ــان عل ــوال إىل دور الربلم ــة، وص ــ�ة والمالي ــاتي�ة والقانوني واملؤسس
ــة  ــة املرتبط ــج احلكومي ــة والربام ــات العمومي ــم السياس ــويم وتقيي ــر احلك التدب

بهــا.

ــى  ــريب عل ــايت املغ ــتوري واملؤسس ــ�اء الدس ــة البن ــي خصوصي ــكل جل ــ�دو بش وتب
هــذا املســتوى، فقــد تضمــن النــص الدســتوري مجموعــة مــن األحــكام املرتابطــة 
واملنســجمة، بشــكل يعطــي صــورة واضحــة عــن تراتبيــ�ة دســتورية تبــ�دأ مــن وضع 
قواعــد إعــداد سياســة الدولــة علــى املــدى االســرتاتييج، وصياغــة السياســات 
العموميــة علــى املــدى املتوســط، وعالقــة الربنامــج احلكــويم بهذيــن املجالــني 
الدســتوريني، وصــوال إىل آليــات تنفيــذ السياســات عــرب الربامــج واملخططــات 
الربلمــان  لتنفيذهــا، وصــوال إىل دور  المــايل واملزيانيــ�ايت  االســرتاتيجية، والوعــاء 
ــرتاتيجية. ــج االس ــة والربام ــات العمومي ــدي للسياس ــم البع ــص بالتقيي ــذي خيت ال

ــن  ــط م ــة، ترتب ــية واضح ــد أساس ــن قواع ــتورية تتضم ــ�ة الدس ــذه الرتاتبي وه
ــد  ــام والقواع ــأن الع ــر الش ــتوى تدب ــى مس ــ�اء عل ــذا البن ــط ه ــجام وتراب ــة بانس جه
املؤسســات  بوظائــف  ثانيــ�ة  جهــة  ومــن  حتكمــه،  الــذي  املرجعيــة  الدســتورية 
مســتوى  علــى  ســواء  البعــض،  ببعضهــا  وبعالقتهــا  الرئيســية  الدســتورية 
صياغــة  مجــال  يف  الدســتورية  واملؤسســات  الســلط  مختلــف  اختصــاص 
مجلــي  بــني  العالقــة  مســتوى  علــى  أو  ومرجعياتهــا،  العموميــة  السياســات 
الربلمــان )مجلــس النــواب ومجلــس املستشــارين( يف مجــال ممارســتهما لوظيفــة 

الدســتورية اجلديــدة. املنظومــة  العموميــة يف ظــل  السياســات  تقييــم 

ومــن هــذا املنطلــق تبــ�دو احلاجــة ملحــة الســتعراض املحــاور األساســية لهــذا 
البنــ�اء الدســتوري الــذي يبــ�دأ مــن األســس العامــة والرئيســية إلعــداد السياســات 
العموميــة وصياغتهــا واعتمادهــا وتنفيذهــا، وصــوال لــدور الربلمــان علــى مســتوى 
مناقشــة وتقييــم السياســات العموميــة، فــال يمكــن بالتــايل فهــم اإلطــار لــدور 
ووظيفــة الربلمــان علــى هــذا املســتوى دون اإللمــام باألســاس الدســتوري لسياســة 
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الدولــة الــي تعتــرب بدورهــا مرجعا أساســيا لصياغــة وإعــداد السياســات العمومية، 
وموقــع هــذه السياســات العموميــة داخــل الربنامــج احلكــويم الــذي يصــادق عليــه 
الربلمــان قبــل التنصيــب الدســتوري للحكومــة، كمــا يتعــني ضبــط املصطلحــات 
ــواردة يف النــص الدســتوري والتميــزي بينهــا، إضافــة إىل ضبــط اإلطــار التدبــري  ال
والمــايل لتنفيــذ هــذه السياســات العموميــة والربامــج واملخططــات احلكوميــة 
ــان  ــتورية للربلم ــة الدس ــم الوظيف ــة لفه ــاور ضروري ــا مح ــي كله ــا؛ وه ــة به املرتبط

املغــريب علــى مســتوى مناقشــة وتقييــم السياســات العموميــة.  

أوال: البعد االسرتاتييج لسياسة الدولة
والتدابــر  اإلجــراءات  »مجمــوع  العموميــة  بالسياســات  عــادة  يقصــد 
االســراتيجية ذات البعــد التدبــري والتنمــوي«، فالربامــج االســرتاتيجية الــي 
ــة  ــار سياس ــا يف إط ــون نظري ــا تك ــا وتنفيذه ــة بإعداده ــات احلكومي ــوم القطاع تق
أو سياســات عموميــة، وبالتــايل فــإن السياســة العموميــة أشــمل مــن الربنامــج 
ــني أو  ــني حكومي ــمل قطاع ــث تش ــي حبي ــد أفق ــون ذات بع ــد تك Programme، وق

ــر. أك
التصــور  بمثابــة  تعــد   Politique générale العامــة  السياســة  كانــت  وإذا 
الســيايس العــام الــذي يتــم تزنيلــه عــرب قــرارات حكوميــة ملواجهــة اإلكراهــات 
التدبريــة أو معاجلــة املشــاكل االجتماعيــة، فإنهــا ختتلــف عــن السياســة العمومية 
ــدة  ــطة وبعي ــات متوس ــرب مخطط ــا ع ــر عنه ــم التعب ــي يت Politique publique ال
املــدى نابعــة مــن ذاك التصــور العــام وتكــون معضــدة باإلحصائيــ�ات وبآليــات 

التنفيــذ واملؤشــرات الرئيســية، ومحــددة األهــداف والوســائل. 
فعمليــة صنــع السياســة العامــة تتطلــب التحديــد املســبق لألهــداف، ويف 
ذات الوقــت حتديــد الوســائل الكفيلــة لتحقيــق هــذه األهــداف وضبــط مؤشــرات 

ــذ. ــات التنفي ــع آلي ــن وض ــؤولة ع ــات املس ــلط أو املؤسس ــاز والس اإلجن

ويتجلــى البعــد االســرتاتييج بشــكل واضــح ضمــن أحــكام الدســتور املغــريب 
لســنة 2011، وخاصــة يف الفصــل 49 الــذي يتضمــن املواضيــع الــي يتــ�داول فيهــا 
ــة  ــن جه ــر م ــق األم ــك، ويتعل ــة املل ــة جالل ــد برئاس ــذي ينعق ــوزاري ال ــس ال املجل
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»بالتوجهــات االســراتيجية لسياســة الدولــة«، وهــي تعــرب عــن السياســة العامــة 
للدولــة، ومــن جهــة ثانيــ�ة بالتــداول يف مشــاريع »قوانــن اإلطــار«، إضافــة إىل 

ــة«. ــون المالي ــروع قان ــة ملش ــات العام »التوجه

فالتوجهــات االســرتاتيجية لسياســة الدولــة يتــم اإلشــراف عليهــا مــن قبــل 
أعلــى ســلطة يف البــالد ممثلــة يف جاللــة امللــك بصفتــه رئيســا للدولــة، ويتــم 
ــات  ــلط واملؤسس ــع الس ــة جلمي ــي ملزم ــوزاري، وه ــس ال ــأنها يف املجل ــداول بش الت
الدســتورية األخــرى، وعلــى أساســها تتــم صياغــة الربنامــج احلكــويم، وكــذا 
ــس  ــأنهما املجل ــ�داول بش ــي يت ــة ال ــات القطاعي ــة والسياس ــات العمومي السياس

احلكــويم الــذي يرتأســه رئيــس احلكومــة )الفصــل 92 مــن الدســتور(.
عموميــة  سياســات  عــرب  إمــا  االســرتاتيجية  السياســة  هــذه  تنزيــل  ويتــم 
ــات  ــة واملؤسس ــل احلكوم ــن قب ــا م ــا وتنفيذه ــم صياغته ــة تت ــات قطاعي وسياس
ــن  ــار، أو ضم ــني إط ــاريع قوان ــة مش ــالل صياغ ــن خ ــا، أو م ــة له ــة التابع العمومي
لإلنفــاق  الكــربى  املحــاور  تتضمــن  أن  يتعــني  الــي  الســنوية  الماليــة  قوانــني 

االســرتاتيجية. التوجهــات  بهــذه  املرتبــط  العمــويم 

فقوانــن اإلطــار تضــع إطــارا لألهــداف األساســية لنشــاط الدولــة يف املياديــن 
مــن   71 الفصــل  أحــكام  وفــق  والثقافيــة  والبيئيــ�ة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
الدســتور، ويتعــني أن تعــرض بدورهــا علــى املجلــس الــوزاري ضمانــا النســجامها 

ــتورية. ــة الدس ــذه املؤسس ــل ه ــن قب ــددة م ــة املح ــرتاتيجية الدول ــع اس م

ــل  ــنوي قب ــة الس ــون المالي ــروع قان ــة ملش ــات العام ــرض التوجه ــني ع ــا يتع كم
إعــداده بشــكل رســيم وســلوكه املســطرة التشــريعية كمــا هــو محــدد يف الدســتور 

ــواب. ــس الن ــي ملجل ــام الداخل ــة ويف النظ ــون المالي ــيم لقان ــون التنظي ويف القان

وبالرجــوع للســنوات األخــرة جنــد بــأن املجلــس الــوزاري كان قــد تــداول يف عــدد 
مــن التوجهــات االســرتاتيجية لسياســة الدولــة ومشــاريع قوانــني اإلطــار، وبشــكل 

خــاص يف املواضيــع التاليــة:
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التوجهــات العامــة لتطويــر املنظومــة القانونيــ�ة واملؤسســاتي�ة املتعلقــة - 
باالســتثمار، وذلــك خــالل املجلــس الــوزاري املنعقــد بت�اريــخ 23 يونيــو 

2016؛

الرؤيــة االســرتاتيجية إلصــالح منظومــة الربيــ�ة والتكويــن 2030-2015، - 
وذلــك خــالل املجلــس الــوزاري املنعقــد بت�اريــخ 6 فربايــر 2016؛

احلــوار الوطــي حــول إصــالح القضــاء، وذلــك خــالل املجلــس الــوزاري - 
بت�اريــخ 10 مــاي 2012؛ املنعقــد 

اســرتاتيجية تنفيــذ النمــوذج التنمــوي اجلديــد لتنميــة األقاليــم اجلنوبيــ�ة، - 
وذلــك خــالل املجلــس الــوزاري املنعقــد بت�اريــخ 6 فربايــر 2016؛

مشــروع قانــون إطــار يتعلــق حبمايــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، - 
وذلــك خــالل املجلــس الــوزاري املنعقــد بت�اريــخ 14 أكتوبــر 2014؛

ــتدامة، -  ــة املس ــ�ة والتنمي ــي للبيئ ــ�اق وط ــة ميث ــار بمثاب ــون إط ــروع قان مش
وذلــك خــالل املجلــس الــوزاري املنعقــد بت�اريــخ 7 مــارس 2013؛

ويمكــن القــول بــأن السياســات العموميــة  الــي يتــم وضعهــا وتنفيذهــا بمثابــة 
صيغــة  يف  تتجســد  والــي  احلكومــة،  فقــط  وليــس  الدولــة«  عمــل  »حصيلــة 
ــن  ــا م ــت برمجته ــواء تم ــا، س ــة به ــاريع مرتبط ــج ومش ــة وبرام ــات تنموي مخطط
قبــل قطــاع وزاري واحــد أو عــدة قطاعــات حكوميــة أو مــن خــالل املؤسســات 
واملقــاوالت العموميــة، فالسياســة الصحيــة مثــال كسياســة عموميــة تت�داخــل 
فيهــا مجــاالت عمــل القطاعــات احلكوميــة املكلفــة بالصحــة والبيئــ�ة والصناعــة 
ــز  ــ�ة واملراك ــات الرتابي ــة إىل اجلماع ــة إضاف ــغال العمومي ــزي واألش ــ�ة والتجه الدوائي
ــا  ــا برنامج ــن اعتب�اره ــ�ة، وال يمك ــات العموميــة املعني ــايق املؤسس ــفائي�ة وب االستش

ــنوية. ــ�ة الس ــط باملزياني ــا فق ــدة أو مرتبط ــنة واح ــددا يف س مح

فالسياســة العموميــة تعتــرب بمثابــة سلســلة طويلــة مــن النشــاطات املرتابطــة 
واملتعلقــة بمجــال محــدد يعالــج اإلشــكاالت التنمويــة أو يهــدف لتطويــر وتأهيــل 
املجــال االقتصــادي أو االجتماعــي، فهــي أكــر مــن مجــرد قــرار ســيايس مرتبــط 
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عــدة  فيهــا  تدخــل  العموميــة  السياســات  صنــع  فعمليــة  العامــة،  بالسياســة 
ــرات  ــداف وملؤش ــبق لأله ــد املس ــط بالتحدي ــا يرتب ــا، وإعداده ــط به ــاالت ترتب مج
اإلجنــاز، وتطــال مراحلهــا األساســية تتبــع التنفيــذ وتقييــم آثارهــا وحتليــل تكلفتهــا 

ــة. المالي

ــ�اج  ــا نت ــة باعتب�اره ــة العمومي ــات السياس ــد مكون ــيايس أح ــد الس ــرب البع ويعت
قــرار وإرادة سياســيني، وهــو مــا يتــم تنفيــذه أو صياغــة سياســاته القطاعيــة ضمن 
الربنامــج احلكــويم أو يف الربنامــج التنمــوي العــام للدولــة أو نمــوذج النمــو املعتمــد، 
ــا، أي يف  ــد ذاته ــة يف ح ــة للدول ــة العام ــط بالوضعي ــة ال ترتب ــات العمومي فالسياس
ــا  ــة وأجهزته ــا احلكومي ــرب قطاعاته ــه ع ــوم ب ــه وتق ــا تفعل ــل بم ــكون، ب ــة الس حال

اإلداريــة. 
فيمــا  خاصــة  منطقيــة،  الدســتورية  الرتاتبيــ�ة  تبــ�دو  األســاس  هــذا  وعلــى 
يتعلــق بصياغــة التوجهــات االســرتاتيجية لسياســة الدولــة الــي تعتــرب أســاس 
إعــداد السياســات العموميــة والسياســات القطاعيــة الــي تبقــى مــن اختصــاص 

الســلطة التنفيذيــة.

ــى  ــا عل ــل عرضه ــة قب ــة للدول ــة العام ــ�داول يف السياس ــويم يت ــس احلك فاملجل
املجلــس الــوزاري )الفصــل 92 مــن الدســتور(، وإعــداد السياســات العموميــة 
ــل  ــة، ب ــة الدول ــرتاتيجية لسياس ــات االس ــن التوجه ــم ضم ــب أن يت ــة جي والقطاعي
إن إعــداد الربنامــج احلكــويم مــن أساســه يتعــني أن يتــم بانســجام مــع السياســة 
العامــة للدولــة الــي يفــوق مداهــا احلــزي الزمــي للواليــة احلكوميــة الــي تتحــدد يف 

ــنوات. ــس س خم

ثاني�ا: التميزي بني السياسة العامة والسياسات العمومية
والــي   Politique générale العامــة  السياســة  بــني  يتــم اخللــط  مــا  عــادة 
تعــرب عــن التوجــه الســيايس العــام للدولــة والــي تهــم تدبــر الشــأن العــام الوطــي 
الــي تعتــرب   Politiques publiques واملجــايل والــرتايب، والسياســات العموميــة 
حــل  بهــدف  العامــة  السياســة  ومحــاور  احلكــويم  الربنامــج  لتنزيــل  مجــاالت 

والتنمويــة. واالجتماعيــة  االقتصاديــة  اإلشــكاالت 
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ــن  ــا م ــم تبنيه ــية يت ــج سياس ــف وبرام ــن مواق ــرب ع ــة« تع ــة العام »فالسياس
قبــل احلكومــة أو الدولــة، وتتــم أجرأتهــا وتزنيلهــا عــرب اختــاذ القــرارات السياســية 
الكــربى أو إصــدار القوانــني أو صياغــة نظــام أو منظومــة ذات بعــد أفقــي يهــم 
اإلشــكاالت  مــع  وتعاطيهــا  احلكومــة  عمــل  منهــج  يشــمل  أو  بكاملهــا  الدولــة 

القائمــة.

تلخــص  والــي  الســيايس،  البعــد  ذات  العامــة  التصــورات  عــن  تعــرب  فهــي 
نظــرة احلكومــة بشــكل عــام لطريقــة تســير الدولــة، وعــادة مــا ترتبــط بالربنامــج 

احلكــويم.

ــط  ــن التخطي ــا م ــتويات علي ــرب مس ــة« تعت ــات العمومي ــني أن »السياس يف ح
التنمــوي داخــل البلــد، ويتــم إعدادهــا بانســجام مــع السياســة العامــة املحــددة يف 
الربنامــج احلكــويم ويتــم تزنيلهــا حلــل اإلشــكاالت الــي تعــاين منهــا البلــد، ســواء 
كانــت ضعفــا يف التنميــة أو النمــو االقتصــادي، أو هشاشــة اجتماعيــة وضعــف 
ــا  ــوة منه ــة املرج ــداف العملي ــع األه ــا لوض ــة صياغته ــعى عملي ــغيل... وتس التش
والربامــج املرتبطــة بهــا، وعــادة مــا تتضمــن اإلجــراءات واملخططــات القطاعيــة أو 

ــج. ــذه الربام ــا ه ــي تتضمنه ــة ال األفقي

 Politique Générale العامــة  السياســة  بــني  عمليــا  التميــزي  أجــل  ومــن 
والسياســات العموميــة Politiques Publiques نــورد املثالــني التاليــني املرتبطــني 

بالعمــل احلكــويم باملغــرب:

املثــال األول يتعلــق بالسياســة العامــة يف املجــال االجتماعــي، حبيــث تمــت - 
صياغــة التصــور العــام يف الربنامــج احلكــويم، ولــم تصــل احلكومــة إىل 
 Politique Générale مســتوى بلــورة تصــور اســرتاتييج لسياســة عامــة
ــني  ــة قوان ــرب ثالث ــتغالها وع ــن اش ــنتني م ــد س ــة إال بع ــة االجتماعي للحماي
للماليــة تضمنــت عــدة مقتضيــات ماليــة وضريبيــ�ة، وعــرب إصــدار مجموعة 

ــة. ــوص التطبيقي ــيم والنص ــني واملراس ــن القوان م
عــرب   Politique Générale العامــة  السياســة  هــذه  ترجمــة  تمــت  وقــد 
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تتعلــق   ،Politiques Publiques واضحتــني  عموميتــن  سياســتن  صياغــة 
األوىل باســراتيجية التماســك االجتماعــي، والــي تــم تزنيلهــا عــرب قوانــني الماليــة 
االجتماعيــة  للحمايــة  عموميــة  سياســة  صياغــة  بب�دايــة  والثانيــ�ة  الســنوية؛ 
للمهنيــن واحلرفيــن واملهــن احلــرة، والــي بــدأت بــوادر تزنيلهــا عــرب مشــاريع 
ــة  ــد واحلماي ــق بالتقاع ــارين، وتتعل ــس املستش ــى مجل ــا عل ــت إحالته ــني تم قوان

االجتماعيــة لهــذه الفئــة وعــرب مشــروع مدونــة التعاضــد.

ــويم -  ــج احلك ــى الربنام ــ�اء عل ــادي، فبن ــال االقتص ــط باملج ــاين يرتب ــال الث املث
الــذي وضــع املحــاور الكــربى لتنميــة االقتصــاد الوطــي، بــدأت الدولــة منــذ 
أواخــر ســنة 2013 بصياغــة سياســة عامــة Politique Générale ملراجعــة 
ــذ  ــرب من ــدا باملغ ــذي كان معتم ــو Modèle de croissance ال ــوذج النم نم
ســنة 2000، وقامــت ســنة 2014 بالتــداول يف مشــروع سياســة عامــة 
متكاملــة Politique Publique للتصنيــع وتنميــة االســتثمارات بهــدف رفــع 

حصــة القطــاع الصناعــي يف النــاجت الداخلــي اخلــام.

وتــم وضــع مؤشــرات واضحــة لإلجنــاز ومخططــات قطاعيــة تمتــد علــى 5 
ســنوات، وينتظــر مــن هــذه السياســة العموميــة الــي تمــت صياغتهــا ســنة 2015 
ــن 500  ــد م ــغيل أزي ــوق %20 وتش ــبة تف ــي بنس ــاد الوط ــم االقتص ــع حج أن ترف
ألــف مــن اليــد العاملــة يف أفــق 2020، واملســاهمة اإلجيابيــ�ة يف التصديــر ويف املــزيان 

ــرب. ــة للمغ ــادالت اخلارجي ــاري واملب التج

وقــد تــم توســيع هــذا املجــال ليصبــح توجهــا اســرتاتيجيا لسياســة الدولــة، 
والــذي تــم التــداول فيــه خــالل اجتمــاع املجلــس الــوزاري بت�اريــخ 23 يونيــو 2016، 
خاصــة وأنــه أصبــح سياســة عامــة للدولــة وســيتم بموجبــه إعــداد مشــروع جديــد 
بمثابــة ميثــ�اق لالســتثمارات، والــذي ســيتم عرضــه أيضــا علــى املجلــس الــوزاري 

كمشــروع قانــون إطــار طبقــا ألحــكام الفصــل 49 مــن الدســتور.

العموميــة يعتــرب  العامــة والسياســات  السياســة  بــني مفهــويم  التميــزي  إن 
مســألة جوهريــة ملنــع اخللــط بــني عمليــات صنــع القــرارات السياســية واملعطيات 
ــة  ــة صياغ ــني عملي ــة، وب ــل احلكوم ــا لعم ــا عام ــا برنامج ــا باعتب�اره ــة فيه املتحكم
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ــرب  ــا تع ــوي لكنه ــط التنم ــوم التخطي ــن مفه ــرتب م ــي تق ــة ال ــات العمومي السياس
عــن أســلوب متطــور يقــوم علــى وضــع برامــج منســجمة ومتن�اســقة ضمــن نفــس 
ــدد مجــال تدخــل  ــي حت السياســة العموميــة، وباحــرتام للمرجعيــة األساســية ال

ــتوى. ــذا املس ــى ه ــتورية عل ــات الدس ــلط واملؤسس ــاص الس واختص
اجلدول 1

صياغــة  وعلــى  التخطيــط  علــى  بالقــدرة  تنفــرد  احلكومــات  كانــت  وإذا 
ــة كانــت  ــإن احلاج ــا، ف ــا ومؤشــرات إجنازه ــات العموميــة وحتديــد أهدافه السياس
تبــ�دو دائمــا ملحــة إلجيــاد مؤسســات أو هيــآت مســتقلة عنهــا تمتلــك الصالحيــة 
أثرهــا  وتقييــم  السياســات  هــذه  تتبــع  علــى  العمليــة  والقــدرة  واالختصــاص 

االقتصــادي واالجتماعــي، وعلــى حتليــل تكلفتهــا الماليــة.

ــلطة  ــا للس ــه ممارس ــم بصفت ــة التقيي ــة وظيف ــال ملمارس ــان مؤه ــرب الربلم ويعت
ــج  ــى الربنام ــت عل ــرب التصوي ــة ع ــة للحكوم ــح الثق ــه يمن ــة وأن ــريعية، خاص التش
ــة  ــدرة احلكوم ــدى ق ــم م ــلطة تقيي ــا س ــا وعملي ــك نظري ــايل يمتل ــويم، وبالت احلك
علــى تنفيــذ هــذه التوجهــات ونســبة حتقيقهــا لألهــداف الكــربى املســطرة لذلــك، 
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إضافــة إىل تقييــم األثــر الواقعــي للسياســات العموميــة وحتليــل تكلفتهــا الماليــة 
ــة. ــا التدبري وجناعته

ثالثا: مرجعية الربنامج احلكويم
إن ممارســة اختصــاص الســلطة التنفيذيــة املتعلــق بإعــداد وصياغــة وتنفيــذ 
السياســات العموميــة تتــم يف إطــار أحــكام الدســتور الــي حتــدد اختصــاص ومجال 
ــتورية  ــكام الدس ــس األح ــدد نف ــا حت ــتورية، كم ــة دس ــلطة أو مؤسس ــل كل س تدخ
مجــال ممارســة الوظيفــة الربلمانيــ�ة املرتبطــة بالسياســة العامــة وبالتوجهــات 

ــة. ــات العمومي ــرتاتيجية وبالسياس االس

ــح  ــد واض ــق تعاق ــ�ا وف ــا برلماني ــد تنصيبه ــه عن ــة ثقت ــح احلكوم ــان يمن فالربلم
معــرب عنــه بالربنامــج احلكــويم، وهــذا الربنامــج يتضمــن اخلطــوط العريضــة 
والبيئيــ�ة،  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  املجــاالت  يف  احلكومــة  لعمــل 
وذلــك يف إطــار التوجهــات االســرتاتيجية لسياســة الدولــة الــي تعتــرب أشــمل مــن 

الربنامــج احلكــويم ومــن مجــال اشــتغال الســلطة التنظيميــة.

ويف هــذا اإلطــار البــد مــن التميزي بــني مجــاالت اشــتغال احلكومة على مســتوى 
صياغــة وإعــداد وتنفيــذ السياســات العموميــة والقطاعيــة، وبــايق املجــاالت الــي 
ــال  ــاس مج ــم باألس ــي ته ــة وال ــي للحكوم ــال الوظيف ــي أو املج ــزي الزم ــوق احل تف
السياســة العامــة Politique générale، وكــذا التوجهــات االســرتاتيجية لسياســة 
الدولــة، والــي يتعــني علــى احلكومــة أن تشــتغل يف ظلهــا وعلــى أســاس قواعدهــا 

األساســية.  
وإذا كان الربلمــان خيتــص دســتوريا بمنــح الثقــة للحكومــة عــرب املصادقــة علــى 
ــج،  ــذا الربنام ــربى له ــاور الك ــل املح ــوم بنزي ــة تق ــإن احلكوم ــويم، ف ــج احلك الربنام
إضافــة إىل املبــادرة التشــريعية، عــرب السياســات العموميــة. وعلــى هــذا األســاس 
يفــرتض أن تتــم مناقشــة وتقييــم السياســات العموميــة مــن قبــل الربلمــان علــى 
أســاس الربنامــج احلكــويم كمرجعيــة أساســية لعمــل احلكومــة وملســؤوليتها أمــام 

الســلطة التشــريعية. 
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و«بعــد   ،2011 لســنة  املغــريب  الدســتور  مــن   88 الفصــل  ألحــكام  فطبقــا 
تعيــني امللــك ألعضــاء احلكومــة، يتقــدم رئيــس احلكومــة أمــام مجلــي الربلمــان 
يتضمــن  أن  ويجــب  تطبيقــه.  يعــزم  الــذي  الربنامــج  ويعــرض  مجتمعــني، 
هــذا الربنامــج اخلطــوط الرئيســية للعمــل الــذي تنــوي احلكومــة القيــام بــه يف 
مختلــف مجــاالت النشــاط الوطــي، وباألخــص يف مياديــن السياســة االقتصاديــة 

واخلارجيــة«. والثقافيــة  والبيئيــ�ة  واالجتماعيــة 
ــني،  ــام كال املجلس ــة أم ــوع مناقش ــاله موض ــه أع ــار إلي ــج املش ــون الربنام »يك
بعــد  إال  منصبــة  احلكومــة  تعتــرب  وال  النــواب«،  مجلــس  يف  تصويــت  يعقبهــا 
ــة  ــ�ة املطلق ــت األغلبي ــه بتصوي ــرب عن ــواب املع ــس الن ــة مجل ــى ثق ــا عل »حصوله

ألعضائــه لصالــح الربنامــج احلكــويم«.

ــيايس  ــد الس ــذا »التعاق ــاس ه ــى أس ــة عل ــه إذن للحكوم ــح ثقت ــان يمن فالربلم
والســلطة  احلكــويم،  الربنامــج  يف  مســطر  هــو  مــا  علــى  وبنــ�اء  والدســتوري« 
التنفيذيــة تقــوم بتنزيــل املحــاور الكــربى لهــذا الربنامــج احلكــويم إمــا عــرب نصــوص 
تنظيميــة ومشــاريع النصــوص التشــريعية )القوانــني التنظيميــة –قوانــني اإلطار 
- القوانــني العاديــة - قوانــني الماليــة الســنوية...( أو عــرب سياســات عموميــة 

ــتور. ــن الدس ــل 71 م ــكام الفص ــو وارد يف أح ــا ه ــة كم ــات قطاعي وسياس
ــة  ــص بممارس ــي ختت ــة، ال ــن احلكوم ــل ضم ــة تعم ــات الوزاري ــا أن القطاع كم
الســلطة التنفيذيــة، »حتــت ســلطة رئيســها علــى تنفيــذ الربنامــج احلكــويم 
ــارس  ــا ُتم ــا، كم ــت تصرفه ــة حت ــن، واإلدارة موضوع ــذ القوان ــان تنفي ــى ضم وعل
اإلشــراف والوصايــة علــى املؤسســات واملقــاوالت العموميــة«، وذلــك وفــق أحــكام 

ــتور. ــن الدس ــل 89 م الفص

ويف نفــس الســياق الدســتوري لتنزيــل محــاور الربنامــج احلكــويم، جنــد أن 
يف  يتــ�داول  احلكومــة،  رئيــس  رئاســة  حتــت  ينعقــد  الــذي  احلكومــة،  مجلــس 
السياســة العامــة للدولــة قبــل عرضهــا علــى املجلــس الــوزاري، والــي تصبــح بعــد 
ــة،  ــة الدول ــرتاتيجية لسياس ــات اس ــة توجه ــر بمثاب ــذا األخ ــل ه ــن قب ــا م اعتماده
كمــا يتــ�داول يف السياســات العموميــة ويف السياســات القطاعيــة )الفصــل 92 مــن 
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الدســتور(، و »الــوزراء مســؤولون عــن تنفيــذ السياســة احلكوميــة كل يف القطــاع 
ــتور(. ــن الدس ــل 93 م ــويم« )الفص ــن احلك ــار التضام ــه ويف إط ــف ب املكل

ــة  ــات العمومي ــني السياس ــاس مضام ــم باألس ــتورية ته ــة الدس ــذه املنظوم فه
ــرتض  ــي يف ــا، وال ــا وتنفيذه ــا وإعداده ــة بصياغته ــلطة التنفيذي ــوم الس ــي تق ال
أن تقــوم بذلــك حتــت رقابــة الربلمــان أثنــ�اء عنــد صياغتهــا أو بعــد تنفيذهــا ، وهــو 
ــتمرة  ــة مس ــرب عملي ــي تعت ــة ال ــات العمومي ــة السياس ــار مناقش ــ�درج يف إط ــا ين م
ــات الدســتورية األخــرى  ــرب اآللي ــاته العموميــة وع تتــم عــرب جلــان املجلــس وجلس

ــك. ــة لذل املتاح
تركــزي  علــى  تعتمــد  العموميــة  السياســات  وإعــداد  صياغــة  كانــت  وإذا 
عــدة  علــى  واملتوقعــة  املوجــودة  اإلشــكاالت  ملعاجلــة  احلكوميــة  املجهــودات 
مســتويات )اقتصاديــة، اجتماعيــة، ثقافيــة، بيئيــ�ة...(، واختي�ار اآلليــات والبدائل 
املالئمــة حللهــا مــن خــالل منهجيــة املفاضلــة بــني هــذه اآلليــات وفقــًا ملعايــر 
علميــة وموضوعيــة، فــإن هــذا العمــل احلكــويم يت�أســس مــن جهــة علــى تراتبيــ�ة 
ــات  ــه )التوجه ــم تفصيل ــا ت ــية كم ــه األساس ــده ومرجعيات ــم قواع ــتورية تنظ دس
االســرتاتيجية لسياســة الدولــة، الربنامــج احلكــويم...(، ويعتمــد مــن جهــة ثانيــ�ة 
ــج  ــرتاتيجيات والربام ــات واالس ــذ السياس ــداد وتنفي ــة إلع ــر موضوعي ــى معاي عل
عموميــة«  »سياســة  مقومــات  ذات  باعتب�ارهــا  يســمح  بشــكل  احلكوميــة، 

ويجعلهــا »قابلــة للتقييــم« )الربلمــاين علــى وجــه اخلصــوص(. 
فصياغــة السياســات العموميــة تعــرب مــن أساســها عــن قــرار ســيايس حكــويم 
)يف إطــار املرجعيــة والرتاتبيــ�ة الدســتورية(، باعتب�ارهــا »قــرارا« تتخــذه احلكومــة 
تنفيــذا للربنامــج احلكــويم، وتعمــل علــى تزنيلــه عــرب تدابــر قانونيــ�ة وآليــات 
ــددة  ــج متع ــر )الربام ــط والقص ــدى املتوس ــى امل ــ�ة عل ــة ومزياني�اتي ــة ومالي تدبري
الســنوات، وقوانــني الماليــة الســنوية وبــايق النصــوص التشــريعية والتنظيميــة(.
ــل  ــن قب ــة م ــات القطاعي ــة والسياس ــات العمومي ــذه السياس ــذ ه ــد تنفي وعن
الســلطة التنفيذيــة تــربز جبــالء الوظيفــة الرئيســية الثالثــة للســلطة التشــريعية 
باملغــرب، واملتمثلــة يف مناقشــة وتقييــم السياســات العموميــة وفــق الضوابــط 
والشــروط والشــكليات املحــددة يف الدســتور ويف النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب.
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وإذا كان اختصــاص الربلمــان يعتــرب مزدوجــا علــى هــذا املســتوى، بــني املناقشــة 
والتقييــم، وباعتبــ�ار أن املناقشــة تتــم وفــق اآلليــات املحــددة واملنظمــة بشــكل 
واضــح يف الدســتور ويف النظــام الداخلــي، فــإن تقييــم السياســات العموميــة يعتــرب 
ــا  ــيايس، مم ــو س ــا ه ــي بم ــي وحتليل ــو تق ــا ه ــا م ــط فيه ــدة خيتل ــد معق ــة ج وظيف
ــاس  ــدة وأس ــم املعتم ــرق التقيي ــتغال ولط ــة االش ــا ملنهجي ــا واضح ــب ضبط يتطل
االشــتغال علــى هــذا املســتوى، كمــا يتطلــب األمــر عنــد ممارســة الوظائــف 
ــة  ــة العام ــني السياس ــزي ب ــان التمي ــي الربلم ــل مجل ــن قب ــة م ــ�ة والتقييمي الرقابي
ــ�ة  ــاءلة الربلماني ــع للمس ــي ختض ــة )ال ــة الدول ــرتاتيجية لسياس ــات االس والتوجه
ــي  ــة ال ــات العمومي ــني السياس ــاس( وب ــم أو القي ــع للتقيي ــهر، وال ختض ــرة كل ش م

ــان. ــل الربلم ــن قب ــم م ــع للتقيي ــة وختض ــا احلكوم تعده

وعلــى هــذا األســاس يتمــزي تقييــم هــذه السياســات العموميــة موضوعيــا 
ــث  ــة البح ــى عملي ــل عل ــز باملقاب ــويم ويرتك ــل احلك ــ�ة للعم ــة الربلماني ــن املراقب ع
مــن  وذلــك  والضعــف،  القــوة  مواطــن  حتديــد  بهــدف  والتحليــل  والدراســة 
ــذه  ــة به ــات املرتبط ــل املعلوم ــات وحتلي ــات والبي�ان ــر املعطي ــع وتفس ــالل جتمي خ

السياســات.

رابعا: األساس التدبريي والمايل للسياسات العمومية
عــادة مــا تتــم مناقشــة موضــوع تقييــم السياســات العموميــة كوظيفــة موحــدة 
تقــوم بهــا مختلــف املؤسســات ومــن ضمنهــا الربلمــان، إال أن االختالفــات املنهجيــة 
املؤسســات  مختلــف  بــني  التقييــم  عمليــة  مضامــني  خبصــوص  تظهــر  الــي 
ــي  ــكل جل ــذا التمايــز بش ــ�دو ه ــريب. ويب ــتور املغ ــا الدس ــص عليه ــي ن ــ�ات ال والهيئ
يف اختــالف مــآالت Finalités وظيفــة التقييــم حســب كل ســلطة أو مؤسســة 

ــتورية. دس
فاحلكومــة تقــوم بصياغــة وإعــداد وتنفيــذ السياســات العموميــة، وتعمــل 
ــى  ــم عل ــة التقيي ــتها لوظيف ــز يف ممارس ــات، وترك ــذه السياس ــم ه ــى تقيي ــا عل أيض
حتليــل النتــ�اجئ résultats، وهــو مــا خيتلــف عــن التقييــم الربلمــاين الــذي يركــز علــى 
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دراســة وحتليــل األثــر Impact االقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف والبيــي لهــذه 
السياســات العموميــة نظــرا خلصوصيــة العمــل الربلمــاين وطابعــه التمثيلــي. 
وباملقابــل خيتــص املجلــس األعلــى للحســابات بتحليــل النجاعــة الماليــة وفعاليــة 
التدبــر المــايل واملزيانيــ�ايت للسياســات العموميــة، وهــو مــا يدخــل أيضــا يف مجــال 

ــان.  ــه الربلم ــص ب ــذي خيت ــم ال التقيي

فالنظــام الدســتوري املغــريب يتضمــن تميــزيا وظيفيــا بــني محوريــن أساســيني 
علــى مســتوى وظيفــة التقييــم املخولــة للســلطة التشــريعية، وهذيــن املحوريــن 
يعتــربان متكاملــني ومرتابطــني وظيفيــا ومنهجيــا. فدســتور 2011 يتضمــن أحكامــا 
عامــة تتعلــق بتقييــم السياســات العموميــة كوظيفــة جديــدة تــم ختويلهــا للربلمــان 
املغــريب )الفصــل 70(، وهــذا املجــال يســتوعب مبدئيــ�ا مــع عمليــات التقييــم كمــا 
هــي يف أهــم الربلمانــات املتقدمــة، وباإلضافــة إىل ذلــك تضمنــت مقتضيــات تتعلــق 

بالتقييــم املتعلــق بالماليــة العامــة )الفصــل 148(.
ــع  ــل وتتب ــام بتحلي ــكل ع ــة بش ــات العمومي ــم السياس ــط تقيي ــة يرتب ــن جه فم
تنفيــذ هــذه السياســات مــن قبــل احلكومــة أو مــن قبــل األجهــزة واملؤسســات 
ــ�ة  ــركات الوطني ــة والش ــاوالت العمومي ــآت واملق ــات واملنش ــا )املؤسس ــة له التابع
اململوكــة كليــا أو جزئيــ�ا للدولــة(، وتركــز عمليــة التقييــم علــى دراســة األثــر الفعلــي 
ــ�اء  ــا بن ــددة له ــداف املح ــا لأله ــدى حتقيقه ــى م ــات، وعل ــذا السياس ــي له والواقع
علــى مؤشــرات اإلجنــاز، وعلــى مــربرات النســب غــر املنجــزة، بمــا يســمح بتكويــن 
ــة  ــات العمومي ــذه السياس ــة ه ــى صياغ ــة عل ــدرة احلكوم ــول ق ــة ح ــورة واضح ص
وعلــى تنفيذهــا وحتقيــق أهدافهــا التنمويــة علــى مســتوى القطاعــات االقتصاديــة 

ــة. ــاالت االجتماعي أو املج
ومــن جهــة ثانيــ�ة يرتبــط التقييــم املتعلــق بالماليــة العامــة أساســا بتحليــل 
التكلفــة الماليــة لهــذه السياســات العموميــة، وعلــى دراســة مــدى حتقيــق النتــ�اجئ 
املرجــوة باســتعمال االعتمــادات الماليــة املخصصــة لهــا، وبشــكل خــاص الكفــاءة 
Performance financière للمســؤولني عــن صياغــة وإعــداد وتنفيــذ  الماليــة 
السياســات العموميــة والنجاعــة والفعاليــة يف التدبــر المــايل للربامــج واملشــاريع 

ــا.  ــة به املرتبط
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فالفصــل 75 مــن الدســتور املغــريب لســنة 2011 حــدد مجــال تدخــل املؤسســة 
التشــريعية علــى مســتوى منــح الرتخيص الربلمــاين املرتبــط بالربامــج واملخططات 
ــان  ــت الربلم ــى تصوي ــص عل ــة، ون ــات احلكومي ــة بالسياس ــرتاتيجية املرتبط االس
إجنــاز  التنميــة،  مجــال  يف  يتطلبهــا،  الــي  التجهــز  نفقــات  علــى  واحــدة  »مــرة 
ــا  ــي تعده ــنوات، ال ــددة الس ــج متع ــراتيجية، والربام ــة االس ــات التنموي املخطط
احلكومــة وتطلــع عليهــا الربلمــان. وعندمــا يوافــق علــى تلــك النفقــات يســتمر 
مفعــول املوافقــة تلقائيــ�ا علــى النفقــات طيلــة مــدة هــذه املخططــات والربامــج«.

ــة  ــائل المالي ــة الوس ــتوى بمثاب ــذا املس ــى ه ــة عل ــتثمارات العمومي ــرب االس وتعت
الــي تمكــن احلكومــة مــن التنزيــل اإلجــرايئ والمــايل للسياســات  واملوازناتيــ�ة 
االســرتاتيجية  التوجهــات  ظــل  يف  احلكــويم،  بالربنامــج  املرتبطــة  العموميــة 
المــايل لتنزيــل  الدولــة، باعتبــ�ار أن املزيانيــ�ة الســنوية تعتــرب اإلطــار  لسياســة 
السياســات العموميــة يف شــكل مخططــات اســرتاتيجية تنمويــة، مجــزأة علــى 

مخصصــات ماليــة ســنوية يف قوانــني الماليــة.
ــالل  ــف خ ــد تضاع ــة ق ــ�ة الدول ــة بمزياني ــتثمارات العمومي ــم االس وإذا كان حج
عشــر ســنوات، حبيــث انتقــل مــن 24 مليــار درهــم ســنة 2006 إىل أزيــد مــن 54 
مليــار درهــم ســنة 2016 وارتفعــت اســتثمارات املؤسســات واملنشــآت واملقــاوالت 
العموميــة مــن 60 مليــار درهــم إىل أزيــد مــن 130 مليــار درهــم ســنويا خــالل نفــس 
الفــرتة؛ فــإن برمجــة هــذه االســتثمارات قــد وازاه تطــور كبــر يف صياغــة املخططــات 
االســرتاتيجية علــى املســتويات االقتصاديــة والتنمويــة، ممــا يعــي ترجمــة ماليــة 
ــج  ــات والربام ــذه املخطط ــا ه ــط به ــي ترتب ــة ال ــات العمومي ــ�ة للسياس ومزياني�اتي

االســرتاتيجية.

وبالتــايل يكتــي البعــد التدبــري والمــايل للسياســات العموميــة أهميــة بالغــة 
العملــي، فالدســتور  باعتبــ�اره ضمــان تنفيــذ هــذه السياســات علــى املســتوى 
ــى  ــتورية عل ــلط الدس ــف الس ــة بوظائ ــية املتعلق ــات األساس ــن اآللي ــريب تضم املغ
مســتوى إعــداد وتنفيــذ السياســات العموميــة يف صيغــة الربامــج واملخططــات 
السياســات  هــذه  لصياغــة  واضحــة  تراتبيــ�ة  وضــع  كمــا  االســرتاتيجية، 
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الســلط  هــذه  الشــتغال  العامــة  القواعــد  وضــع  وباملقابــل  واالســرتاتيجيات، 
واملؤسســات الدســتورية وأحــال علــى القانــون التنظيــيم للماليــة لتفصيلهــا.
وعلــى هــذا األســاس تضمنــت المــادة 39 مــن القانــون التنظيــيم لقانــون 
الماليــة تعريفــا للربنامــج باعتبــ�اره »مجموعــة متن�اســقة مــن املشــاريع والعمليات 
الــي حتــدد لهــا أهــداف محــددة وفــق غايــات ذات منفعــة عامــة، بمؤشــرات مرقمــة 
لقيــاس النتــ�اجئ املتوخــاة والــي ســتخضع للتقييــم قصــد التحقــق مــن شــروط 

ــازات«. ــة باإلجن ــودة املرتبط ــة واجل ــة والنجاع الفعالي

ــذه  ــم ه ــة، وتقيي ــات العمومي ــات السياس ــى مواصف ــق عل ــف ينطب ــو تعري وه
ــم  ــل وتقيي ــات حتلي ــع آلي ــع م ــابه ويتقاط ــرتاتييج يتش ــع االس ــج ذات الطاب الربام
السياســات العموميــة، بمــا جيعــل مضمــون المــادة 39 مــن القانــون التنظيــيم 
ــى  ــة عل ــة خاص ــات العمومي ــاين للسياس ــم الربلم ــياق التقيي ــ�درج يف س ــة ين للمالي
ــن  ــل 148 م ــه يف الفص ــوص علي ــة املنص ــة العام ــق بالمالي ــم املتعل ــتوى التقيي مس

ــتور. الدس
ــى  ــت عل ــي نص ــادة 39 ال ــس الم ــن نف ــ�ة م ــرة الثاني ــى بالفق ــذا املن ــزز ه ويتع
»إعــداد مشــروع جناعــة األداء مــن قبــل كل قطــاع وزاري، ويقــدم للجنــة الربلمانيــ�ة 
املختصــة بمناســبة مناقشــة القانــون المــايل واملزانيــ�ات القطاعيــة« )يدخــل هــذا 
املقتــى حــزّي التنفيــذ ابتــ�داء مــن ســنة 2018(، خاصــة وأن الفصــل 76 مــن 
الدســتور ينظــم أحــكام تقديــم قانــون التصفيــة الــذي جيــب أن يتضمــن »حصيلــة 
متعــددة  بالربامــج  واملرتبطــة  نفاذهــا«،  مــدة  انتهــت  الــي  التجهــز  مزانيــ�ة 
ــرب  ــي تعت ــا، وال ــم تفصيله ــي ت ــرتاتيجية ال ــة االس ــات التنموي ــنوات واملخطط الس
ــريعية  ــطرة التش ــمح املس ــة، وتس ــات العمومي ــ�ا للسياس ــا ومزياني�اتي ــال مالي تزني
بمناقشــة  التصفيــة  قانــون  مشــروع  علــى  والتصويــت  بالدراســة  املتعلقــة 
السياســات العموميــة الــي ترتبــط بهــا هــذه الربامــج واالســرتاتيجيات القطاعيــة.

وإذا كان الربلمــان املغــريب بمجلســيه قــد بــدأ عمليــا بوضــع اآلليــات الضروريــة 
لتقييــم السياســات العموميــة، فــإن مجلــس النــواب حــرص منــذ أزيــد من ســنتني 
علــى تفعيــل أحــكام الدســتور فيمــا خيــص التقييــم املتعلــق بالماليــة العامــة، ســواء 
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مــن خــالل دراســة مشــاريع قوانــني التصفيــة أو مناقشــة وتقييــم عــدد مــن 
ــرب  ــم ع ــة الدع ــة )سياس ــات عمومي ــرىق لسياس ــي ت ــة ال ــرتاتيجيات احلكومي االس
نظــام املقاصــة، سياســة التدبــر املفــوض للمرافــق العموميــة، سياســة الدعــم 
المــايل للجمعيــات، اســرتاتيجية املغــرب الرقــيم( حيــث تــم التعــاون بشــكل كبــر 
ــه  ــن نظام ــدث ضم ــا أح ــوص، كم ــابات بهــذا اخلص ــى للحس ــس األعل ــع املجل م

ــة. ــة العام ــة المالي ــة بمراقب ــة مختص ــة دائم ــي جلن الداخل

ولتمكــني مجلــس النــواب مــن ممارســة اختصاصــه بشــكل فعــال، فقــد تضمن 
ــن  ــة م ــة العام ــة المالي ــة ملراقب ــات الضروري ــن اآللي ــه الثام ــي يف باب ــام الداخل النظ
ــكل  ــكيلها بش ــم تش ــنة 2013 وت ــر س ــا أواخ ــم إحداثه ــي ت ــة ال ــة الدائم ــل اللجن قب
ــتغالها  ــال اش ــرة يف مج ــة كب ــن فعالي ــت ع ــي أبان ــل 2014، وال ــة أبري ــيم بداي رس
علــى مختلــف الوثائــق والتقاريــر، وعلــى مســتوى االســتعانة باملجلــس األعلــى 

ــابات. للحس
ــا  ــة كم ــات العمومي ــم السياس ــة تقيي ــني وظيف ــل ب ــإن التكام ــام، ف ــكل ع وبش
هــو متعــارف عليــه دوليــا، ووظيفــة التقييــم املتعلــق بالماليــة العامــة، يبــ�دو جليــا 
مــن خــالل ممارســة مجلــس النــواب لوظائفــه التحليليــة املرتبطــة بمناقشــة 
السياســات العموميــة وفــق اآلليــات الــي يمتلكهــا، وتقييــم هــذه السياســات مــن 
خــالل البنيــ�ات الــي أحدثهــا، ســواء علــى مســتوى مجموعــة العمــل املوضوعاتيــ�ة 
العامــة تطبيقــا  الماليــة  أو مــن خــالل جلنــة مراقبــة  الغــرض،  لهــذا  املحدثــة 

ــتور. ــن الدس ــل 148 م ــكام الفص ــب أح ــا بموج ــار إليه ــة املش للوظيف

وإذا كان عمــل هــذه اللجنــة الــذي يعتــرب جــزءا أساســيا مــن وظيفــة تقييــم 
السياســات العموميــة ويركــز علــى التقييــم املتعلــق بالماليــة العامــة، فــإن مجلــس 
النــواب يعطــي لوظيفــة التقييــم بــكل أبعــاده أهميــة خاصــة، وهــو مــا جيعــل 
التجربــة املغربيــ�ة رغــم حداثتهــا تعطــي شــكال جديــدا آلليــات تقييــم السياســات 
العموميــة، ســواء يف بعدهــا التحليلــي املتعلــق بأثــر هــذه السياســات، أو يف بعدهــا 
المــايل واملتعلــق باألســاس بدراســة وحتليــل التكلفــة الماليــة وتقييــم جناعــة التدبــر 

وفعاليــة األداء. 
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خامسا: البعد الدستوري ملناقشة وتقييم السياسات العمومية
أصبــح الربلمــان املغــريب، وفــق أحــكام دســتور 2011، يمتلــك ســلطة تقييــم 
ــة  ــاس دراس ــد باألس ــا يفي ــتور( بم ــن الدس ــل 70 م ــة )الفص ــات العمومي السياس
ــل  ــا بتحلي ــح مختص ــا أصب ــي، كم ــايف والبي ــي والثق ــادي واالجتماع ــا االقتص أثره
التكلفــة الماليــة لهــذه السياســات وتقييــم مــدى حتقيقهــا ألهدافهــا )وهــو مــا 
يســتفاد مــن منطــوق الفصــل 148 مــن الدســتور(. لكــن باإلضافــة إىل ذلــك، 
أيضــا  املغــريب  الربلمــان  يمتلــك  الدســتور،  مــن   101 الفصــل  أحــكام  وبموجــب 

العموميــة. السياســات  مناقشــة  اختصــاص 

ــى  ــتوري وعل ــص الدس ــتوى الن ــى مس ــة عل ــم واضح ــة التقيي ــت وظيف وإذا كان
مســتوى املمارســات الربلمانيــ�ة يف التجــارب املقارنــة، فــإن مصطلــح »املناقشــة« 
الــذي ورد يف الوثيقــة الدســتورية يوســع نســبي�ا مــن آليــات ووظائــف الربلمــان 

علــى هــذا املســتوى.

موضوعيــا  ارتب�اطهمــا  مــن  الرغــم  علــى  التقييــم،  عــن  ختتلــف  فاملناقشــة 
ــارة  ــتعمال عب ــى اس ــرص عل ــريب ح ــتوري املغ ــرع الدس ــتوى، فاملش ــذا املس ــى ه عل
ــن  ــم م ــى الرغ ــل 101، وعل ــا« يف الفص ــة وتقييمه ــات العمومي ــة السياس »مناقش
ــة  ــد العام ــدد القواع ــذي حي ــل 70 ال ــم يف الفص ــح التقيي ــط مصطل ــتعماله فق اس
لــم يكتفــي بهــذه الوظيفــة األساســية  أنــه  ملمارســة الســلطة التشــريعية، إال 
املتعلقــة بالتقييــم، وأورد مفهــوم »املناقشــة« ضمــن بــاب العالقة بني الســلطتني 
ــا  ــويم منه ــل احلك ــى العم ــة عل ــرب للرقاب ــا أق ــا جيعله ــة بم ــريعية والتنفيذي التش
ــة  ــس املفاهيمي ــط األس ــا لضب ــاج من ــا حيت ــو م ــم، وه ــل والتقيي ــة التحلي إىل منهجي

للمصطلحــات الــواردة يف األحــكام الدســتورية.

ــرب  ــذي يعت ــم ال ــن التقيي ــة م ــر عمومي ــة« أك ــارة »املناقش ــون عب ــا تك ــادة م وع
ســرورة سياســية وتقنيــ�ة ختضــع ملعايــر ومواصفــات تتعلــق بممارســتها كوظيفــة 
برلمانيــ�ة. فاملناقشــة مفهــوم غــر محــدد بشــكل دقيــق، بمــا يســمح بتوســيع 
موضوعــي ملهــام واختصاصــات الربلمــان على هــذا املســتوى، وقد تتعدى املناقشــة 
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األخــرى  الرئيســية  الوظائــف  مــع  لتتقاطــع  الضيــق  يف شــكله  التقييــم  مجــال 
للربلمــان املغــريب، ســواء علــى مســتوى التشــريع أو مراقبــة العمــل احلكــويم، كمــا 
ــا عنــد ممارســة الربلمــان لهاتــني الوظيفتــني مــع مناقشــة  قــد يقــع اخللــط أحيان

ــة. ــات العمومي ــذ السياس ــداد وتنفي ــرق إع ــة وط ــر احلكومي التداب

الســلطة  علــى  حكــرا  تعتــرب  العموميــة  السياســات  صياغــة  كانــت  فــإذا 
ــات  ــآت واملؤسس ــا واملنش ــة له ــة التابع ــة واإلدارات العمومي ــة )احلكوم التنفيذي
ــواء  ــة(، س ــات احلكومي ــذ السياس ــي تنف ــا وال ــت وصايته ــة حت ــة الواقع العمومي
مــن حيــث التدابــر املعتمــدة إلعدادهــا أو مــن حيــث اإلجــراءات املتخــذة لتنفيذهــا، 
فإنــه ال يمكــن إغفــال دور الربلمــان املغــريب علــى مســتوى التتبــع املواكــب لصياغــة 
هــذه السياســات العموميــة أو لتزنيلهــا علــى املســتوى اإلجــرايئ، وال يتعلــق األمــر 
هنــا بوظيفــة التقييــم يف حــد ذاتهــا، وإنمــا قــد يرتبــط بوظيفــة »املناقشــة« الــواردة 

ــتور. ــن الدس ــل 101 م ــة يف الفص صراح

التشــريعية  االختصاصــات  مــن  عــدد  اســتحضار  يمكــن  الصــدد  هــذا  ويف 
ــة  ــات العمومي ــداد السياس ــر بإع ــر مباش ــر أو غ ــكل مباش ــة بش ــ�ة املرتبط والرقابي
أو بمواكبــة وتتبــع تنفيذهــا، والــي تمكــن الربلمــان املغــريب مــن مناقشــة هــذه 
ممارســة  بمناســبة  بهــا  املرتبطــة  احلكوميــة  والربامــج  العموميــة  السياســات 
علــى  خــاص  وبشــكل  الدســتورية،  واختصاصاتهــا  ملهامهــا  وأجهزتــه  هياكلــه 

التاليــة: الوظائــف  مســتوى 
مناقشــة قوانــني اإلطــار Lois cadres: ينــص الفصــل 71 مــن الدســتور - 

املغــريب علــى اختصــاص الربلمــان بالتصويــت علــى القوانــني الــي »تضــع 
ــة  ــن االقتصادي ــة يف امليادي ــاط الدول ــية لنش ــداف األساس ــا لأله ــارا عام إط
ــت هــذه القوانــني تعــرب عــن  واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــ�ة«، وإذا كان
Politique générale الــي يتــم  مجــال مــن مجــاالت السياســة العامــة 
التــداول بشــأنها يف املجلــس احلكــويم قبــل عرضهــا علــى املجلــس الــوزاري 
والــي تلــزم احلكومــة بتزنيلهــا عرب سياســات عموميــة وسياســات قطاعية، 

ــة. ــات العمومي ــة السياس ــ�ا لصياغ ــا قانوني ــايل أساس ــرب بالت ــا تعت فإنه
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وعــادة مــا تكــون مرحلــة املناقشــة الربلمانيــ�ة ملشــاريع قوانــني اإلطــار مناســبة 
ســاحنة للســلطة التشــريعية ملناقشــة عمــق السياســات العموميــة املرتبطــة بهــا، 
بمــا يمنــح الربلمــان نوعــا مــن االختصــاص املتعلــق باملناقشــة القبليــة غــر املباشــرة 

للسياســات العموميــة رغــم أنــه خيتــص بالتقييــم البعــدي لهــذه السياســات.

الربامــج واملخططــات متعــددة الســنوات: ينــص الفصــل 75 مــن الدســتور - 
التجهــزي  نفقــات  علــى  بالربلمــان  بالتصويــت  خاصــة  مســطرة  علــى 
االســرتاتيجية،  التنمويــة  املخططــات  إجنــاز  يتطلبهــا  الــي  واالســتثمار 
والربامــج متعــددة الســنوات الــي يفصلهــا القانــون التنظيــيم للماليــة، 
والــي تعدهــا احلكومــة وتطلــع عليهــا الربلمــان، وترتبــط هــذه املخططــات 
علــى  تزنيلهــا  ويتــم  الدولــة«،  لسياســة  االســراتيجية  »بالتوجهــات 
ــذه  ــنوات. وه ــددة الس ــة متع ــج المالي ــرب الربام ــة ع ــ�ة الدول ــتوى مزياني مس
ــات  ــ�ايت للسياس ــايل واملزياني ــار الم ــة اإلط ــرب بمثاب ــج تعت ــات والربام املخطط
العموميــة وطــرق تنفيــذ محاورهــا الكــربى ضمــن قوانــني الماليــة الســنوية.
ويتــم إطــالع الربلمــان علــى هــذه املخططــات االســرتاتيجية، كمــا تتــم املصادقة 
مــن قبــل املؤسســة الربلمانيــ�ة علــى الربامــج متعــددة الســنوات، وتتيــح املســطرة 
ــط  ــي ترتب ــة ال ــات العمومي ــة« السياس ــتوى »مناقش ــذا املس ــى ه ــريعية عل التش

بهــا هــذه املخططــات والربامــج.

قوانــني الماليــة الســنوية: يعتــرب القانــون المــايل الســنوي مناســبة ملناقشــة - 
علــى  خاصــة  احلكوميــة،  القطاعــات  قبــل  مــن  العموميــة  السياســات 
مســتوى اللجــان الدائمــة للربلمــان الــي توســع مجــال مناقشــتها للمزياني�ات 
القطاعيــة املعروضــة عليهــا لتمتــد ملناقشــة السياســات العموميــة املرتبطة 
بمجــال تدخــل الــوزارات أو املؤسســات واملنشــآت واملقــاوالت العموميــة. 

تقديــم -  علــى  احلكومــة   76 فصلــه  يف  الدســتور  يلــزم  التصفيــة:  قانــون 
احلســاب اخلتــايم لتنفيــذ املزيانيــ�ة الســنوية )قانــون التصفيــة( للربلمــان 

ــ�ة. ــة املعني ــنة المالي ــة للس ــنة الثانيــ�ة املوالي ــة الس ــل نهاي قب
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ويتعــني أن يتضمــن قانــون التصفيــة حصيلــة مزيانيــ�ات التجهــزي الــي تــم 
تنفيذهــا بشــكل كامــل خــالل الســنة الماليــة املعنيــ�ة، وهــي تكاليــف ترتبــط بتنفيذ 
املخططــات متعــددة الســنوات، والــي يتــم مــن خاللهــا التنزيــل المــايل واملزيانيــ�ايت 

ــة. ــات التنموي ــف القطاع ــة يف مختل ــات العمومي للسياس

هامــة  مقتضيــات  عــدة  اجلديــد  للماليــة  التنظيــيم  القانــون  تضمــن  وقــد 
تتعلــق مباشــرة بتتبــع السياســات العموميــة وتقييمهــا وحتليــل تكلفتهــا الماليــة، 
وخاصــة علــى مســتوى الوثائــق والتقاريــر الــي ســتكون احلكومــة ملزمــة بتقديمهــا 
 Rapports de للربلمــان مــن قبيــ�ل التقاريــر الوزاريــة حــول األداء وفعاليــة التدبــر
ــات  ــذ السياس ــاز وتنفي ــق إلجن ــع دقي ــمح بتتب ــات ستس ــي آلي performance، وه

ــة.  ــة واالجتماعي ــا االقتصادي ــة آثاره ــة ودراس العمومي
وهــذه اآلليــة جتعــل املناقشــة الربلمانيــ�ة ذات أهميــة بالغــة، وعلــى الرغــم مــن 
أنهــا نظريــا تنصــب باألســاس علــى حتليــل التكلفــة الماليــة للمخططــات والربامج، 
إال أن هــذه »املناقشــة« الربلمانيــ�ة ال تقتصــر علــى حصيلــة تنفيذ هــذه املخططات 
ــي  ــة ال ــات العمومي ــذ السياس ــداد وتنفي ــرق إع ــة ط ــد ملناقش ــا تمت ــج وإنم والربام
ترتبــط بهــا هــذه األوراش االســرتاتيجية وكــذا األثــر املتوقــع واملفــرتض وحصيلــة 

تنفيــذ هــذه السياســات.
وإضافــة إىل هــذه اآلليــات الدســتورية والقانونيــ�ة الــي تمتلكهــا املؤسســة 
الربلمانيــ�ة »ملناقشــة« جــدوى وأهــداف السياســات العموميــة »وتقييمهــا«، 
ــي  ــية ال ــات األساس ــدى اآللي ــريب إح ــواب املغ ــس الن ــة ملجل ــان الدائم ــرب اللج تعت
السياســات  ومضامــني  التفصيليــة ملحتــوى  املناقشــة  مــن  الربلمانيــني  تمكــن 
العموميــة، وذلــك عــرب مناقشــة ودراســة اجلــدوى مــن اعتمــاد احلكومــة لسياســة 

معينــ�ة يف مجــاالت محــددة.
وتعتــرب ســلطة اســتدعاء الــوزراء ومســؤويل املؤسســات واملقــاوالت العموميــة 
الفــرق  بنــ�اء علــى طلــب مــن  أو  إمــا بمبــادرة منهــا  الدائمــة،  للجــان  املمنوحــة 

الربلمانيــ�ة، إحــدى اآلليــات الهامــة املخولــة لهــا يف هــذا اإلطــار.



اإلطار املرجعي لتقييم السياسات العمومية

48

ــ�اء علــى أحــكام الفصــل 102 مــن الدســتور، وبموجــب مقتضيــات النظــام  فبن
الداخلــي ملجلــس النــواب، حيــق للجــان الدائمــة ومجموعــات العمــل املوضوعاتيــ�ة 
العموميــة  واملؤسســات  باملنشــآت  الســامني  واملســؤولني  الــوزراء  اســتدعاء 
ــات  ــذ السياس ــة بتنفي ــع املتعلق ــة املواضي ــل مناقش ــن أج ــ�ة م ــركات الوطني والش
العموميــة، كل يف مجــال اختصاصــه ومجــال تدخلــه علــى مســتوى صياغــة وإقــرار 

ــات. ــذه السياس ــذ ه وتنفي
وعلــى الرغــم مــن أن اجتماعــات اللجــن حبضــور هــؤالء املســؤولني تعتــرب يف 
أساســها آليــة رقابيــ�ة، إال أنهــا عــادة مــا تتيــح باملــوازاة مــع ذلــك ألعضــاء الربلمــان 
»مناقشــة« كيفيــة صياغــة وإعــداد السياســات العموميــة ومــدى قــدرة احلكومــة 
علــى  االطــالع  وكــذا  لهــا،  املتوقعــة  واآلثــار  املســطرة  األهــداف  حتقيــق  علــى 

ــات. ــذه السياس ــذ ه ــات تنفي ــا وآلي ــة له ــات املخصص اإلمكان

ــة،  ــات العمومي ــة السياس ــايل لتكلف ــل الم ــار التحلي ــر، ويف إط ــب آخ ــن جان وم
يقــدم املجلــس األعلــى للحســابات مســاعدته للربلمــان يف مجــال الرقابــة علــى 
الماليــة العامــة، كمــا جييــب علــى األســئلة واالستشــارات املتعلقــة بوظائــف 
ــد  ــا ق ــو م ــة، وه ــة العام ــق بالمالي ــم املتعل ــة والتقيي ــريع واملراقب ــان يف التش الربلم
يرتبــط بشــكل واضــح »بمناقشــة« السياســات العموميــة علــى مســتوى تدبرهــا 
المــايل، إضافــة إىل ارتب�اطــه بوظيفــة التقييــم املتعلــق بالماليــة العامــة والــذي يعترب 

ــة. ــات العمومي ــم السياس ــة بتقيي ــة املتعلق ــة األصلي ــن الوظيف ــزأ م ــزءا ال يتج ج

ــة  ــن جه ــع م ــريعية ختض ــلطة التش ــريب للس ــواب املغ ــس الن ــة مجل إن ممارس
ــا،  ــا دولي ــارف عليه ــم املتع ــر والتقيي ــد التدب ــة ولقواع ــتورية العام ــد الدس للقواع
خاصــة يف مجــال مناقشــة وتقييــم السياســات العموميــة، كمــا يمــارس الربلمــان 
ملجــال  املحــددة  الدســتورية  الرتاتبيــ�ة  ظــل  يف  مهامــه  الســياق  هــذا  يف  املغــريب 
تدخــل واختصــاص مختلــف الســلط واملؤسســات الدســتورية علــى مســتوى 
صياغــة وإعــداد وتنفيــذ وتتبــع وتقييــم السياســات العموميــة، ووفــق التوجهــات 

االســرتاتيجية لسياســة الدولــة، وبنــ�اء علــى مرجعيــة الربنامــج احلكــويم.
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وإذا كان البنــ�اء الدســتوري املغــريب يتضمــن نســقا متكامــال علــى مســتوى أدوار 
السياســات  فــإن ممارســة وظيفــة تقييــم  الدســتورية،  ووظائــف املؤسســات 
ــة  ــر املوضوعي ــا للمعاي ــع أيض ــريب ختض ــواب املغ ــس الن ــل مجل ــن قب ــة م العمومي
والقواعــد العلميــة املتعلقــة بهــذا املجــال، وضبــط وحتديد مجــال اشــتغال الربلمان 
الدســتورية  واملؤسســات  الســلط  وظائــف  عــن  لتميــزيه  املســتوى  هــذا  علــى 

ــرى. األخ
كمــا يتعــني باملــوازاة مــع ذلــك اإللمــام باملفاهيــم األساســية والصيــغ الدالليــة 
املرتبطــة بتقييــم السياســات العموميــة، والــي تبــ�دأ مــن حتديد مفهوم السياســات 
السياســات،  بهــذه  املرتبطــة  التقييــم  عمليــات  مدلــوالت  وضبــط  العموميــة، 
واســتعراض مختلــف املناهــج العمليــة والتقنيــ�ة والسياســية املتحكمــة يف وظيفــة 

التقييــم.

وإذا كان مجلــس النــواب املغــريب ســباق لوضــع البنيــ�ات األوىل لوضــع »اإلطــار 
املرجعــي للتقييــم الربلمــاين للسياســات العموميــة«، فإنــه حريص على االســتفادة 
مــن مختلــف اخلــربات الدوليــة والتجــارب املقارنــة يف هــذا املجــال، كمــا ال يمنعــه 
ذلــك مــن االنفتــاح علــى مختلــف الصيــغ النظريــة واألكاديميــة باملــوازاة مــع 

ــة. ــات العمومي ــم السياس ــة وتقيي ــة ملناقش ــة العملي التجرب
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الفصل الثاين: اإلطار املفاهييم لتقييم السياسات العمومية

مــن أجــل اســتيعاب أفضــل للــدور املنــوط بالربلمــان والربلمانيــني يف مجــال 
ــن  ــدد م ــق ع ــد وتدقي ــة لتحدي ــة ملح ــ�دو احلاج ــة، تب ــات العمومي ــم السياس تقيي
املفاهيــم الرئيســية.  فدراســة السياســات العموميــة أو تقييمهــا تظــل مجــاال 
معقــدا ومتشــابكا تت�داخــل فيــه عوامــل متعــددة، وتعتــرب مجــال تقاطــع  بــني 
اإلدارة  وممارســات  االجتماعيــة  والعلــوم  األكاديميــة  والبحــوث  الدراســات 
العموميــة والتخصصــات التقنيــ�ة،  باعتبــ�ار أن السياســات العموميــة ترتبــط 

»بــإدارة شــؤون الدولــة واملجتمــع«. 

ولتجنــب مشــاكل التفســر الــداليل أو التأويــل املصطلــي، ومــن أجــل تســهيل 
ــرب  ــاه، ع ــم أدن ــض املفاهي ــد بع ــة لتوحي ــ�دو احلاج ــي، تب ــار املرجع ــذا اإلط ــراءة ه ق
تقديــم بعــض اإليضاحــات لهــذه املفاهيــم داخــل ســياقات اســتعمالها، خاصــة مــا 
يتعلــق »بالفعــل العمــويم«، و»السياســة العموميــة«، وكــذا »تقييــم السياســة 

العموميــة«، ثــم التقييــم »القبلــي« والتقييــم »البعــدي«.

أوال: الدولة، احلكومة والفعل العمويم والسياسات العمومية
واجهــت العلــوم االجتماعيــة بشــكل عــام العديد من املشــكالت املنهجيــة، ومن 
أبرزهــا صعوبــة وضــع تعريــف دقيــق للمفاهيــم املســتخدمة يف هــذا الســياق. فعادة 

مــا يصعــب تقديــم تعريــف شــامل وجامــع حييــط بأبعــاد أيــة ظاهــرة اجتماعية. 

ويشــكل مفهــوم احلكامــة »Gouvernance« املعتمد يف تدبر وإدارة السياســة 
ــذه  ــًا له ــاال حي ــة( مث ــية واإلداري ــوم السياس ــاالت العل ــة يف مج ــة )خاص العمومي
ــة »Gouvernance« أو  ــوم احلكام ــتخدام مفه ــاع اس ــد ش ــة. لق ــكلة املنهجي املش
ــة،  ــة العام ــة، والسياس ــ�ات اإلدارة العام ــع« يف أدبي ــة واملجتم ــؤون الدول »إدارة ش

والسياســات العموميــة واحلكومــات املقارنــة.
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ــان  ــدف إىل ضم ــتور يه ــا ورد يف الدس ــة كم ــوم احلكام ــد أن مفه ــن املؤك ــن م لك
ــة  ــا التنمي ــة وقضاي ــب اإلداري ــإدارة اجلوان ــد األول ب ــم البع ــني: يهت ــن متوازي بعدي
الثــاين  البعــد  يتعلــق  حــني  يف  والبيئيــ�ة،  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
باإلصــالح  االهتمــام  جانــب  إىل  يشــمل  حيــث  للمفهــوم؛  الســيايس  باجلانــب 
والكفــاءة اإلداريــة والرتكــزي علــى منظومــة القيــم الديمقراطيــة مــن قبيــ�ل كيفيــة 
حتقيــق التنميــة الشــاملة مــع محاربــة الفســاد وتكريــس العدالــة واملســاواة وتكافــؤ 
الفــرص، مــن جهــة، والرتكــزي علــى الشــروط الديمقراطيــة مــن حيــث تدعيــم 
املشــاركة وتفعيــل املجتمــع املــدين. وهــو بذلــك يعكــس قــدرة احلكومــة علــى قيــادة 

ــون. ــيادة القان ــار س ــع يف إط املجتم

مــن هــذا املنطلــق، ينطبــق مفهــوم »احلكومــة« يف هــذا الدليــل علــى املؤسســة 
الــي تتمتــع بالصالحيــات والتنظيــم والقــدرة علــى تدبــر قضايــا املجتمــع مــن 
ــار  ــتجيب ملعي ــي تس ــة وال ــول الناجع ــم احلل ــرب تقدي ــه ع ــتجابة ملطالب ــ�ل االس قبي

ــام.  ــح الع الصال

وبطبيعــة احلــال، كلمــا وجــدت احلكومــة نفســها أمــام »مشــكلة« أو »حاجــة 
العمــويم  للتدخــل  واحلاجــة  املوضــوع  أهميــة  حــول  ســؤال  يطــرح  خاصــة«، 

ملعاجلتــه. 

ويف الواقــع، وبصــرف النظــر عــن احلــاالت اخلاصــة الــي تكــون فيهــا احلكومــة 
ــة  ــريعية أو مالي ــات تش ــود أو إكراه ــرا لقي ــل« نظ ــام »بالفع ــى القي ــادرة عل ــر ق غ
أو ثقافيــة، ســواء كانــت خارجيــة أو داخليــة؛ فــإن عــدم القيــام بالفعــل أو عــدم 
ــة إرادة سياســية  ــا يف حــد ذاتــه، ويعتــرب بمثاب التصــرف العمــويم قــد يشــكل جواب

ــم. ــع القائ ــى الوض ــاظ عل للحف

وبشــكل عــام، يعتــرب اختيــ�ار عــدم القيــام بالفعــل إمــا يقينــ�ا مــن احلكومــة بــأن 
ــكالية دون  ــذه اإلش ــل ه ــى ح ــل عل ــون بالفع ــوف يقوم ــن س ــني آخري ــة متدخل ثم
ــه  ــتهدفني من ــة أو املس ــل احلكوم ــذايت(، أو أن عم ــم ال ــدأ التنظي ــا )مب ــل منه تدخ

ــرر. ــيتعرض للض س
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ــى  ــر عل ــا تتوف ــادة م ــا ع ــرف، فإنه ــة أن تتص ــرر احلكوم ــا تق ــل، عندم ويف املقاب
أربعــة عناصــر رئيســية للتدخــل، تســتعمل عــادة لتغيــر ســلوك شــخص طبيعــي 

ــايل: ــو الت ــى النح ــر عل ــذه العناص ــف ه ــن تصني ــ�اري، ويمك أو اعتب

ــار -  ــة بإخب ــه احلكوم ــن خالل ــوم م ــيي تق ــل حتس ــو فع ــاري: وه ــر إخب عنص
العمــوم بهــدف إطــالع شــخص )طبيعــي أو اعتبــ�اري( علــى معطيــات 
معنيــ�ة وتمكينــ�ه مــن كل العناصــر الــي تســاعده علــى حســن االختيــ�ار؛

عنصــر تشــريعي: وهــو فعــل يهــدف إىل تقنــني  وفــرض نــوع مــن الســلوك أو - 
منــع آخــر عــرب القــوة اإللزاميــة للدولة؛

عنصــر مــايل: الفعــل المــايل يســتهدف احتســاب الكلفــة / الــرحب للشــخص - 
ــح امتيــ�ازات ماليــة ألهــداف  )طبيعــي أو اعتبــ�اري( ســواء مــن خــالل من
عموميــة أو االســتجابة حلاجيــات عموميــة، أو عــرب فــرض ضرائــب لتحقيــق 

هــذه األهــداف؛
ــا -  ــون وحده ــا تك ــة عندم ــن احلكوم ــر م ــل مباش ــو فع ــي: وه ــر تنظي عنص

ــوب. ــو املطل ــى النح ــوج عل ــة أو منت ــر خدم ــى توف ــادرة عل ــط ق فق

ــة،  ــرة« للحكوم ــر مباش ــات »غ ــة تصرف ــرب بمثاب ــة األوىل تعت ــر الثالث فالعناص
ــذه  ــي يف ه ــر، وه ــل املباش ــن الفع ــد م ــوع الوحي ــو الن ــر ه ــر األخ ــني أن العنص يف ح
بصفــة  هنــا  األمــر  ويتعلــق  وســيط،  أي  مــن  مســاعدة  دون  تتصــرف  احلالــة، 
خاصــة باخلدمــة العموميــة أو املرفــق العــام أو بوســائل اإللــزام القســري )الشــرطة 
ــة أو  ــم أو الصح ــويم إىل التعلي ــل العم ــد الفع ــا أن يمت ــن أيض ــش...(، ويمك واجلي
غرهــا مــن املجــاالت. ويف هــذه احلالــة تقــوم احلكومــة بالتدخــل إمــا بشــكل مباشــر 
أو عــرب حتفــزي فاعلــني آخريــن علــى  القيــام بتقديــم خدمــات عموميــة للمواطنــني.

ويف املقابــل، ومــن خــالل التدخــل غــر مباشــر، تســعى احلكومــة إىل التأثــر علــى 
ــكام أو  ــن األح ــة م ــتخدام مجموع ــق اس ــن طري ــات ع ــراد أو املؤسس ــات األف تصرف
ــجيع«  ــارا أو »التش ــرب ض ــلوك يعت ــن س ــد« م ــعى إىل »احل ــي تس ــات ال املقتضي

علــى ســلوك يعتــرب مفيــدا ومناســبا.
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وهكــذا يبــ�دو أن »الفعــل« أو التصــرف الــذي تقــوم بــه احلكومــة هــو مفهــوم 
واســع جــدا، غــر أنــه ليــس كل »فعــل« تقــوم بــه احلكومــة يعتــرب بالضــرورة 

سياســة عموميــة.

ثاني�ا: السياسة العمومية
تعريف السياسة العمومية  .1

علــى الرغــم مــن صعوبــة حتديــد تعريــف دقيــق وموحــد للسياســة العموميــة، 
فقــد تــم الوقــوف علــى  ثالثــة توجهــات كــربى لتعريــف  السياســة العموميــة، 
السياســات  بتحليــل  املهتمــة  األكاديميــة  الكتابــات  ملختلــف  باللجــوء  وذلــك 

العموميــة. 
يتعلــق األول بالتعريــف  الــذي قدمــه »تومــاس داي«Thomas Dye 1  والــذي  
يعتــرب فيــه أن السياســة العموميــة هــي كل مــا ختتار احلكومــة أن تفعلــه أو ال تفعله، 

ومــزية هــذا التعريــف تكمــن يف كونــه مبســطا وال يضــع حــدا للفعــل احلكــويم.

 Vincent لوميــو«  »فانســان  الكنــدي  السياســية  العلــوم  ألســتاذ  ووفقــا 
Lemieux، فــإن »السياســة العموميــة هــي مجموعــة مــن القــرارات املرتابطــة الــي 
يقرهــا فاعــل أو مجموعــة فاعلــني سياســيني«2 ، ونالحــظ مــن هــذا التعريــف أن 
ــع  ــل يتوس ــط، ب ــة فق ــي احلكوم ــني ال يع ــة الفاعل ــل أو مجموع ــن الفاع ــد م القص
سياســية،  )أحــزاب  الضغــط  وجماعــات  األخــرى  املؤسســات  أيضــا  ليشــمل 
نقابــات، مجتمــع مــدين...( والــي تدفــع احلكومــة لتبــي سياســة عموميــة معينــ�ة.
وحســب أســتاذ العلــوم السياســية الكنــدي »لــزييل بــال« Leslie Pal، فــإن 
ــل  ــن قب ــذ م ــة تتخ ــرارات املرتابط ــن الق ــة م ــي »مجموع ــة ه ــات العمومي السياس
فاعــل أو مجموعــة فاعلــني سياســيني مــع حتديــد األهــداف والوســائل واإلمكانــات 

ــ�اجئ معينــ�ة«3 . قصــد بلــوغ نت
1 Dye, T.R. (2012). Understanding Public Policy (14e édition). New Jersey: 

Perason.
2 Lemieux, V. (2002). L’étude des Politiques Publiques. (2e édition). Québec: 

Les Presse de l’Université Laval.
3 Pal, L.A. (2006). Beyond Policy Analysis, Public Issue Management in 
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تشــكل هــذه التعريفــات مجتمعــة تصــورا متكامــال يتضمــن مختلــف العناصــر 
ــن  ــدة ع ــورة موح ــم ص ــد رس ــة، قص ــة العمومي ــوم السياس ــط مفه ــاعدة لضب املس

معــىن ومقصــود السياســة العموميــة يف هــذا  اإلطــار املرجعــي. 

ــ�ار السياســة العموميــة بمثابــة نتــ�اج فعــل أو  وعلــى هــذا األســاس يمكــن اعتب
ــل  ــكل عم ــة. ف ــف احلكوم ــام ووظائ ــا بمه ــا وثيق ــط ارتب�اط ــويم يرتب ــرف حك تص
ــة  ــال السياس ــل يف مج ــة ال يدخ ــر حكومي ــة غ ــن منظم ــادر ع ــاص Privé أو ص خ

العموميــة. 

ــام  ــم مه ــل يف صمي ــي تدخ ــال ال ــك األفع ــر تل ــذا احلص ــن ه ــد م ــايل يقص وبالت
ــام  ــى النظ ــاظ عل ــني، احلف ــة املواطن ــة، حماي ــة العام ــان املصلح ــة )ضم احلكوم
العــام، ضمــان التماســك االجتماعــي وحمايــة الــرتاب الوطــي( واملهــام الســيادية 

ــة(. ــة االجتماعي ــة والرعاي ــيادة االقتصادي ــية، الس ــات الدبلوماس )البعث

كمــا يقصــد بــه أيضــا كل سياســة عموميــة تتــم صياغتهــا كجــواب يهــدف إىل 
ــرة  ــكلة أو ظاه ــىن أن كل مش ــكان، بمع ــات الس ــتجيب ملتطلب ــكلة أو يس ــل مش ح
العموميــة  السياســة  اســتخدام  تــم  وإذا  حكوميــا.  حــال  بالضــرورة  تســتوجب 
كوســيلة لتقديــم اجلــواب مــن أجــل معاجلــة املشــاكل، فإنهــا بذلــك تقــدم حلــوال. 

ــة. ــة العمومي ــن السياس ــزأ م ــزءا ال يتج ــل ج ــح احل ــايل يصب وبالت

لكــن التعريــف الــذي ســنحتفظ بــه يف هــذا  اإلطــار املرجعــي، والــذي يســتجيب 
 Knoepfel، Larrue،Varonne ملواصفــات شــاملة هــو الــذي يســتعمله األســاتذة
القــرارات  مــن  »سلســلة  العموميــة  السياســة  أن  يعتــرب  والــذي   :Savardو
الفاعلــني  مختلــف  قبــل  مــن  واملتخــذة  واملنســجمة،  املتن�اســقة  األنشــطة  أو 
عالقاتهــا  وتتكامــل  وإمكاني�اتهــا،  مواردهــا  تتب�ايــن  واخلــواص،  العموميــني 
املؤسســاتي�ة وختتلــف املصالــح املتوخــاة. والــي تهــدف لتقديــم حــل ألمــر تعتــربه 
ــطة،  ــرارات واألنش ــن الق ــلة م ــذه السلس ــؤدي ه ــكال. وت ــية مش ــة السياس الطبق
والــي تتمــزي بطبيعتهــا امللزمــة، إىل تغيــر ســلوك الفئــات االجتماعيــة مــن املفرتض 

Turbulent times, Toronto.
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أنهــا أصــل مشــكلة جماعيــة ]...[ كل ذلــك يف إطــار املصلحــة العامــة للفئــات 
ــكلة« ــذه املش ــلبي�ة له ــار الس ــن اآلث ــاين م ــي تع ــة ال االجتماعي

وعلــى هــذا األســاس، يمكــن القــول  أن السياســة العموميــة تعتــرب أيضــا بمثابــة 
الــزام حكــويم اجتــاه املواطنــني، ممــا يعــي أنهــا تشــكل إطــارا موجهــا لصنــاع القــرار 
ــية  ــة السياس ــل املرجعي ــا يمث ــة، كم ــراءات الالزم ــرارات واإلج ــاذ الق ــل اخت ــن أج م

املتاحــة للمواطنــني والــي علــى أساســها تتــم مســاءلة أو محاســبة احلكومــة. 

ومــن جانــب آخــر، وباعتبــ�ار اخللــط الــذي يقــع يف العديــد مــن احلــاالت  عنــد 
ــوم  ــن مفه ــث ع ــياق احلدي ــة  يف س ــات املتقارب ــن املصطلح ــة م ــتعمال مجموع اس
ــار  ــذا  اإلط ــات يف ه ــذه املصطلح ــض ه ــح بع ــني توضي ــة،  يتع ــة العمومي السياس

املرجعــي كمــا يلــي:
 

السياســة اإلداريــة: وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة - 
ــة أو  ــة أو إدارة عمومي ــة عام ــل مؤسس ــة داخ ــراءات املطبق ــاطر واإلج واملس

ــا؛ ــة أعماله ــم ومراقب ــدف إىل تنظي ــام، وته ــق ع مرف

وترتبــط -  عامــة  أهدافــا  حتــدد  عموميــة  سياســة  اإلطــار:   - السياســة 
بهــا كل السياســات األخــرى املتفرعــة عنهــا. وتوجــد صلــة وطيــدة بــني 
يف  ويعــرب  -اإلطــار.  السياســة  وأهــداف  القطاعيــة  السياســات  أهــداف 
املنظومــة الدســتورية املغربيــ�ة عــن السياســة اإلطــار بقوانــني اإلطــار الــي 
حتــدد األهــداف العامــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وضمانــا لالنســجام 

والفعاليــة، يمكــن للقانــون - إطــار أيضــا أن يضــع سياســة إداريــة؛
السياســة القطاعيــة: سياســة عموميــة تســعى إىل وضــع حــل أو حلــول - 

ملشــكلة أو قضيــة يف قطــاع معــني. ويف هــذه احلالــة، يتوجــب أن تكــون 
منســجمة مــع القانــون - إطــار أو السياســات القطاعيــة األخــرى؛

معينــ�ة؛ -  سياســة  وتمثــل  للحكومــة،  رســمية  وثيقــة  ســيايس:  تصريــح 
ــر  ــاة، التداب ــداف املتوخ ــكلة، واأله ــد املش ــة: حتدي ــر التالي ــمل العناص وتش
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املقرتحــة، ومخطــط التنفيــذ وكــذا عناصــر التقييــم؛
برنامــج حكــويم: مجموعــة مــن التدابــر الدقيقــة وامللموســة الــي تتبن�اهــا - 

احلكومــة مــن أجــل العمــل علــى معاجلــة القضايــا أو مواجهــة التحديــات؛ 
ــة. ــات العمومي ــداف السياس ــويم أه ــج احلك ــدد الربنام وحي

التشــريع: النصــوص التشــريعية الــي تصــدر لتقنــني مجــال محــدد أو - 
تتمــم قانونــا موجــودا، وذلــك مــن أجــل تنظيــم الســلوك االجتماعــي أو 
ــر  ــى تفس ــريعات عل ــر التش ــد تؤث ــني. وق ــال مع ــل يف مج ــماح بالتدخ الس
ــة  ــات السياس ــن آلي ــة م ــتعمالها كآلي ــن اس ــا يمك ــة العموميــة، كم السياس

العموميــة.

2. سياسة عمومية أو برنامج عمويم
يبــ�دو  العموميــة،  للسياســة  بتعريــف  املتعلــق  القســم  هــذا  اختتــ�ام  قبــل 
مــن الضــروري الوقــوف علــى الفــرق بــني »السياســة العموميــة« و »الربنامــج 

بينهمــا. والتميــزي  العمــويم« 

ويف هــذا الســياق توجــد عــدة تعريفــات ملفهــوم »الربنامــج« والــي ختتلــف 
حســب التخصصــات األكاديميــة وممارســات اإلدارة العامــة. ويشــر الربنامــج 
هنــا إىل مجموعــة متماســكة ومنظمــة مــن األهــداف واألنشــطة واملــوارد البشــرية 
والماليــة والماديــة واملعطيــات، والــي يتــم جتميعهــا قصــد تقديــم منتــوج معــني أو 

ــويم. ــع عم ــات ذات طاب ــات أو خدم ــم منتج ــددة أو تقدي ــاكل مح ــول ملش حل
ــة،  ــة العمومي ــات السياس ــد مكون ــج أح ــكل الربنام ــان يش ــن األحي ــر م ويف الكث
ومــن املمكــن باملقابــل أن تكــون السياســة العموميــة عبــارة عــن مجموعة متن�اســقة 
ومرتابطــة مــن الربامــج، ويف احلالــة الــي تكــون فيهــا السياســة العموميــة مفصلــة 
ودقيقــة بمــا فيــه الكفايــة قــد تبــ�دو وكأنهــا عبــارة عــن برنامــج واحــد خاصــة إذا لــم 

تتعــدد الربامــج ضمــن نفــس السياســة العموميــة.
ومــن الناحيــة النظريــة، يتــم تنفيــذ السياســة العموميــة عــن طريــق حتويلهــا 
إىل برنامــج أو أكــر، ويف هــذه احلالــة تمتــاز هــذه املجموعــة مــن الربامــج بتن�اســقها 

وانســجامها وترابطهــا وحتقــق أهدافهــا بنســب عاليــة.
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ثالثا: بلورة وصياغة السياسات العمومية
ترتكــز بلــورة سياســة عموميــة علــى مجموعــة مــن العناصــر، وهــي: األهــداف، 
عناصــر التقييــم، النتــ�اجئ املتوخــاة، املــوارد، إجــراءات التنفيــذ وخطــة العمــل. 

ــر. ــذه العناص ــن ه ــر م ــل يف كل عنص ــم التفصي ــذا القس ــن ه ــيتم ضم وس

1.األهداف
املطلــوب  للمشــكل  دقيــق  بتعريــف  العموميــة  السياســة  أهــداف  ترتبــط 
معاجلتــه، وذلــك انطالقــا مــن التشــخيص املوضوعــي للمشــكل وحتديــد األهــداف 

ــخيص.  ــة التش ــى عملي ــ�اء عل ــة بن ــة العمومي ــن السياس ــاة م املتوخ

فكلمــا كانــت األهــداف واقعيــة وقابلــة للقيــاس إال وكانــت عمليــة التقييــم 
سلســة ومتاحــة بشــكل موضوعــي. ففــي الكثــر مــن األحيــان تكــون األهــداف 
فضفاضــة وغامضــة، إمــا تبعــا لطبيعــة املشــكل املطــروح أو بســبب نزاعــات 
سياســية حيــث يصبــح مــن الصعــب قيــاس حتقيقهــا؛ فــال ينبغــي إذن االقتصــار 
ــد  ــا حتدي ــني أيض ــا يتع ــدر م ــة  بق ــة العمومي ــ�اجئ السياس ــداف ونت ــد أه ــى حتدي عل

اآلثــار املتوقعــة علــى املجتمــع.

2.عناصر التقييم
 عــادة مــا يكــون مطلوبــا أن حتــدد السياســة العموميــة  بصفــة مســبقة العناصــر 
ــال  ــذا آج ــم، وك ــة التقيي ــام بوظيف ــذ والقي ــات التنفي ــع عملي ــن تتب ــن م ــي تمك ال

اإلجنــاز. 

باآلثــار املتوقعــة، فاألهــداف  العناصــر   كمــا يتعــني أيضــا أن ترتبــط هــذه 
والنتــ�اجئ واآلثــار املرجــوة مــن السياســة العموميــة تعتــرب املحــددات الرئيســية 
لنجــاح عمليــة التقييــم مــن أساســها، وبالتــايل جيــب أن تتــم صياغــة أيــة سياســة 
عموميــة  علــى أســاس التحديــد املســبق لهــذه األهــداف والنتــ�اجئ واآلثــار املتوقعــة 

ــا.  ــة بلوغه وكيفي
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ــية  ــر أساس ــة عناص ــد بمثاب ــة  تع ــيات العمومي ــ�اجئ السياس ــات أو نت إن مخرج
تســتعمل يف عمليــات التقييــم، وتصلــح لقيــاس مــا إذا كانــت السياســة العموميــة 
قــد أنتجــت فعــال مــا كان متوقعــا منهــا مــن نتــ�اجئ وأهــداف وآثــار.  وعلــى هــذا 
األســاس فهــي تعتــرب أدوات قيــاس ملردوديــة السياســة العموميــة وحتليــل كلفتهــا 

ــا. وجناعته

3.املوارد أو االعتمادات المالية
 يتوقــف إعــداد وصياغــة أيــة سياســة عموميــة علــى ختصيــص  اعتمــادات 
ــن  ــدد م ــ�ار ع ــني االعتب ــذ بع ــي أن  تؤخ ــياق ينبغ ــذا الس ــا،  ويف ه ــة به ــة خاص مالي
ــة.  ــكلة املطروح ــن املش ــر ع ــض النظ ــا، بغ ــرة دائم ــون حاض ــي تك ــ�ارات ال االعتب

فــإذا توفــرت  املخصصــات الماليــة بالشــكل الــكايف عنــد بدايــة تنفيــذ السياســة 
العموميــة فــإن األمــر يعتــرب بمثابــة مؤشــر علــى توافــر  حظــوظ النجــاح.  فإشــكالية 
توفــر االعتمــادات الماليــة الكافيــة ال جيــب حصرهــا فقــط يف مهمتهــا الرئيســة 
املتمثلــة يف تمويــل الفعــل احلكــويم،  وإنمــا جيــب وضعهــا يف خانــة اخليــارات 
السياســية وأولويــات احلكومــة، ألنهــا تشــغل مســاحة أساســية يف السياســة 
لهــا  خصــص  الســبب  ولهــذا  ومركزيــة؛  أساســية  مســألة  وتعتــرب  العموميــة 

الدســتور فصــوال مســتقلة وأحاطهــا بضمانــات االســتقرار واالســتمرارية. 

وإذا كان  الربلمــان يمتلــك حــق املناقشــة   والتقييــم يف مجال ممارســته للســلطة 
التشــريعية علــى مســتوى تقييــم السياســات العموميــة، فــإن الدســتور املغــريب قــد 
أعطــى حــق التعديــل علــى مســتوى السياســات العموميــة والربامــج واملخططــات 
االســرتاتيجية للحكومــة   بشــكل حصــري، وذلــك مــن أجــل ضمــان جنــاح السياســة 

العموميــة أو الربامــج املشــكلة لهــا.

4.عمليات التنفيذ
ــق  ــة إىل حتقي ــراءات الرامي ــى كل اإلج ــة عل ــة العمومي ــرورة السياس ــتمل س تش
األهــداف املســطرة. وتعتــرب هــذه اإلجــراءات، أو مــا يصطلــح عليــه بعمليــات تنفيــذ 

السياســة العموميــة، كل املخرجــات والنتــ�اجئ املتوقعــة.
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ــتهدفة  ــات املس ــف الفئ ــذ مختل ــات التنفي ــراءات وعملي ــدد اإلج ــع حت ويف  الواق
وكــذا شــروط تطبيــق التدابــر والتدخــالت، كمــا أنهــا تقــوم بتحديــد العالقــة بــني 
ــة  ــكاال مختلف ــذ أش ــن أن تتخ ــة. ويمك ــل احلكوم ــة تدخ ــتهدفة وكيفي ــة املس الفئ
لفعــل  املشــكلة  األربعــة  العناصــر  بــني  االنســجام  لتخلــق  بينهــا  فيمــا  تتوحــد 

ــك: ــا يف ذل ــة بم احلكوم

الرتتيب�ات التحسيسية )ذات طبيعة إعالمية(؛ - 
اإلجراءات التنظيمية )ذات بعد تشريعي(؛ - 
الرتتيب�ات التحفزيية )ذات طبيعة مالية(؛ - 
اإلمدادات املباشرة من اخلدمات )ذات طبيعة إدارية(.- 

5. برمجة عمليات التنفيذ - خطة العمل
تتــم برمجــة عمليــات التنفيــذ يف إطــار »خطــة عمل«، حبيــث حتدد هــذه األخرة 
األولويــات  حســب  ترتيبهــا  ويتــم  املتوقعــة،  للعمليــات  الالزمــة  القــرارات  كل 
والتسلســل الزمــي. كمــا يتــم حتديــد املــوارد الماديــة والماليــة والبشــرية لــكل 

ــق. ــجام والتن�اس ــا باالنس ــزي نظري ــا، وتتم منه
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الفصل الثالث: مبادئ التقييم الربلماين للسياسات 
العمومية

 أوال: مفهوم التقييم الربلماين للسياسات العمومية
تضــع المــادة 212 مــن  النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب تعريفــا وظيفيــا 
واضحــا لتقييــم السياســات العموميــة، فقــد جــاءت مقتضياتهــا محــددة علــى 

النحــو التــايل:
ــل، إىل  ــاث وحتالي ــاز أحب ــالل إجن ــن خ ــة م ــات العمومي ــم السياس ــدف تقيي »يه
التعــرف علــى نتــ�اجئ4 السياســات والربامــج العموميــة، وقيــاس تأثراتهــا علــى 
الفئــات وعلــى املجتمــع ومــدى حتقيقهــا لألهــداف املتوقعــة وحتديــد العوامــل الــي 

ــ�اجئ«. ــذه النت ــوغ ه أدت إىل بل
ــم يف  ــة تت ــات العمومي ــاين للسياس ــم الربلم ــة التقيي ــة عملي ــت ُممارس وإذا كان
مختلــف البلــدان علــى  أســس مفاهيميــة مختلفــة، فإنهــا باملقابــل تلتقــي وتتقاطــع  
علــى مســتوى »معرفــة السياســة وآثارهــا«. كمــا أنهــا توضــح بــأن الغايــة املتوخــاة 
مــن ممارســة التقييــم تكمــن قبــل كل يشء يف اقــرتاح حتســين�ات تهــم السياســات 
احلاليــة. وتشــر بعــض تلــك التعريفــات بشــكل جلــي إىل ضــرورة إبــراز مــدى جنــاح 

أو إخفــاق السياســة اخلاضعــة للتقييــم يف حتقيــق أهدافهــا.
تقييم السياسات العمومية من وجهات نظر برلمانات مختلفة:

الواليات املتحدة:
»ُتمثــل عمليــة التقييــم  دراســة منهجيــة تعتمــد علــى أســاليب جتميــع وحتليــل البي�انــات - 

ــاح.  ــك النج ــة وراء ذل ــباب الكامن ــذا األس ــني وك ــج مع ــاح برنام ــدى جن ــاس م ــدف قي به
وُتقــدم عمليــات التقييــم أجوبــة ألســئلة محددة خبصــوص نتــ�اجئ األداء املرتبطــة بربنامج 
مــا. أمــا خالصــات التقييــم فيمكــن اســتعمالها لقيــاس مــدى جناعــة الربنامــج والتعــرف 
واملــوارد«.  لالعتمــادات  أفضــل  رصــد  علــى  املســاعدة  أو  أداءه  حتســني  ســبل  علــى 

)US General Accounting Office( املكتــب العــام األمريكــي للمحاســبة(

يقدم امللخص املوجود يف نهاية هذه الوثيقة تعريفًا للمصطلحات املتعلقة حتديدًا بتقييم السياسات   4
العمومية
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فرنسا:

ــكل -  ــرف بش ــل والتع ــم  األمث ــ�ة إىل الفه ــة  معين ــة عمومي ــم سياس ــدف تقيي »يه
أفضــل علــى الطريقــة احلقيقيــة لعملهــا ونت�اجئهــا، كمــا ُيتــوىخ مــن ذلــك إطــالع 
ــم  ــي ت ــ�اجئ ال ــى النت ــني( عل ــتفيدين وفاعل ــن مس ــ�ة )م ــراف املعني ــوم واألط العم
ــددة  ــداف الُمَح ــارة لأله ــك باإلش ــة وذل ــة العمومي ــك السياس ــل تل ــا بفض بلوغه
الــي  الســبل  عــن  البحــث  وكــذا  املعنيــ�ة،  العموميــة  الســلطات  طــرف  مــن 
ســُتمكن مــن حتســني تلــك السياســة عــن طريــق صياغــة التوصيــات«. )جلنــة 

ــ�ة( ــة الوطني ــة للجمعي ــة التابع ــم واملراقب التقيي
سويسرا:

ــة -  ــا الديمقراطي ــا أو طبيعته ــدى قانونيته ــط بم ــاس فق ــة ال ُتق ــل الدول ــرعية عم »إن ش
، وإنمــا كذلــك بمــدى فاعليــة وجناعــة الســبل الُمَســـَخرة لذلــك.  وعلــى هــذا األســاس، 
فــإن التقييــم ُيســاهم بشــكل واســع يف التدبــر الفعــال للشــأن العــام. ولكونــه ُيمثــل 
ــم  ــإن التقيي ــؤولية، ف ــرد للمس ــكل مضط ــة بش ــاع الدول ــيلة إخض ــفافية ووس ــل ش عام
حُيقــق التحيــني املســتمر للثغــرات الــي قــد تعــرتي بعــض التدابــر، كمــا يقــرتح مســالك 

ــإلدارة( ــ�ة ل ــة الربلماني ــرات« )املراقب ــك الثغ ــئ تل ــرى ملل أخ
االحتاد األورويب:

»يســمح تقييــم اإلجــراءات السياســية والتشــريعية بتحســني مســؤولية الســلطة - 
العــام« )الربلمــان األورويب( للقطــاع  التنفيذيــة 

ثاني�ا: أهداف التقييم الربلماين للسياسات العمومية
وفقــًا للممارســات الدوليــة، يتعــني علــى عمليــة التقييــم الُمنَجـــزة مــن طــرف 

ــية: ــات أساس ــة غاي ــق ثالث ق
ُ

ــواب أن حت ــس الن مجل
إدراكية )cognitive(؛ . 1

معيارية )normative(؛. 2
3 ..)instrumentale( أداتي�ة

وبالتايل يتعني أن يستجيب التقييم الربلماين للمعاير والشروط التالية:
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ــكن مــن فهــم أفضــل للسياســة العموميــة، -  يتعــني علــى التقييــم أن ُيمـَ
وذلــك مــن خــالل جتميــع وحتليــل املعطيــات  املرتبطــة بمجــال التدخــل 
واآلثــار الناجمــة عنــه )الغايــة اإلدراكيــة ]finalité cognitive[(. وتبــ�دو 
ــر تقريــر  ــا يث ــوص عندم ــه اخلص ــى وج ــا عل ــة هن ــة جلي ــاهمة اإلدراكي املس
ــر - إىل  ــر مباش ــكل غ ــة -بش ــني واحلكوم ــ�اه الربلماني ــز انتب ــم الُمنجـَ التقيي

ــبان؛ ــن يف احُلس ــم تك ــام ل ــع وأرق وقائ
ــم  ــوع التقيي ــة السياســة موض ــك أن ُيمّكــن مــن قيــاس قيم ــى التقييــم كذل عل
أساســية  املســاهمة  هــذه  وُتعتــرب   .)]finalité normative[ املعياريــة  )الغايــة 
بالنســبة ملجلــس النــواب بمــا أنهــا تســاهم يف ترســيخ احلكامــة اجليــدة مــن خــالل 
تشــجيع املحاســبة والشــفافية حلســاب املواطنــني. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن 
َمـــكن مــن التعــرف علــى املمارســات اجليــدة وتعميمهــا علــى بــايق  عمليــة التقييــم تـُ

ــرى. ــات األخ السياس
يفــرض أن ُتفــي عمليــة التقييــم الربلمــاين إىل صياغــة اقرتاحــات  تمّكــن - 

توثيــق  بهــدف   للتقييــم،  اخلاضعــة  العموميــة  السياســة  حتســني  مــن 
ــم  ــي ت ــال ال ــة األعم ــة وجناع ــني فاعلي ــا، وحتس ــا بأهدافه ــا وصلته عالقته
تفعيلهــا )الغايــة األداتيــ�ة ]finalité instrumentale[(. كمــا أن اخلالصات 
والتوصيــات والتدابــر املقرتحــة ُيفــرتض أيضــا أن تكــون موجهــة باألســاس 
الواقعــة  املؤسســات  أو  لهــا  التابعــة  املعنيــ�ة  لــإلدارات  وكــذا  للحكومــة 
ــكن الســلطة التشــريعية  مـَ حتــت ســلطتها. وُيشــكل التقييــم األداة الــي تـُ
ــمدة مــن أرض الواقــع، وذلــك  مــن احلصــول علــى معطيــات موثوقــة ُمستـَ
ــم  ــرب تقدي ــك ع ــويم )action publique(، وذل ــل العم ــة العم ــدف مالئم به

ــي: ــا يل ــا فيم ــل أساس ــة تتمث ــات للحكوم اقرتاح
املراجعــة الشــاملة لسياســة يف حالــة عــدم اســتجابتها حلاجيات/انتظارات - 

املســتفيدين مــن تلك السياســة؛
إدخــال التعديــالت الضروريــة لتحســني نتــ�اجئ وآثــار السياســة اخلاضعــة - 

للتقييــم؛
ثــم اســتخالص الــدروس الــي مــن شــأنها أن تتحــول إىل  مقرتحــات للتحيني - 
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ــرى  ــة أخ ــات عمومي ــى سياس ــا عل ــة وتعميمه ــة العمومي ــد السياس أو جتدي
)نشــر الســلوك اجليــد(.

ثالثا: منهجية التقييم الربلماين
بالنظــر لطبيعتــه وآلياتــه، ُيعتــرب التقييــم الربلمــاين  ذا طبيعــة ديمقراطيــة، 
ــة لــه، فــإن املقاربــة  وبالنظــر لوضعيــة مجلــس النــواب  وباعتبــ�ار  الســلطات املخولـَ
احلكومــة  بمقاربــة  قياســًا  وشــرعيتها  بغاياتهــا  تتمــزي  التقييــم  يف  يتبعهــا  الــي 

العموميــة. بالسياســات  املكلفــة  واإلدارات 

إن التقييمــات الربلمانيــ�ة تميــل للتأكــد مــن أن املبــادرات احلكوميــة تســتجيب 
ــبون - علــى مختلــف مشــاربهم  فعــاًل ملعيــار الصالــح العــام، حيــث ينخــرط املنتخـَ
السياســية - يف العمليــة التقييميــة بهــدف الضغــط مــن أجــل ضمــان جــودة الفعــل 
ومرجعــا  املقرتحــة،  احللــول  ومواكبــة  الشــفافية،  ثقافــة  وإشــاعة  احلكــويم، 
للحــوار الديمقراطــي. كمــا أن مشــاركتهم يف هــذا املســار يمنــح شــرعية سياســية 

قويــة للخالصــات والتوصيــات الــي يتوصلــون إليهــا.
وختتلــف التقييمــات الربلمانيــ�ة عــن نظراتهــا احلكوميــة واإلداريــة، والــي 
تتمــزي بالطابــع التدبــري )managérial( والتعــددي )pluraliste(. فالتقييمــات 
التدبريــة ترتكــز بشــكل حصــري حــول حتســني فاعليــة وجناعــة العمــل العمــويم، 
ــ�ة.  ــرعية تقني ــم ش ــون للتقيي ــن يمنح ــرباء الذي ــى رأي اخل ــك عل ــل ذل ــد ألج وتعتم
ــح  ــي ُيصطل ــة )وال ــات التعددي ــن التقييم ــي تستحس ــض اإلدارات ال ــاك بع وهن
ــول  ــاد حل ــروم إىل إجي ــي ت ــاركية«( وال ــات »التش ــًا بالتقييم ــميتها أحيان ــى تس عل
توفيقيــة بــني اجلهــات الفاعلــة والوصــول إىل أحــكام غــر منحــازة خبصــوص 

ــم.  ــوع التقيي ــة موض السياس

وُيمكــن بالتــايل تلخيــص هــذه االختالفــات يف اجلــدول املبــني أســفله، والــذي 
ُيقــدم النمــاذج الثالثــة للتقييــم مــع الغايــات املتوخــاة منهــا، باإلضافــة للفاعلــني 

املنخرطــني يف إجنازهــا، وكــذا القاعــدة الشــرعية الُمعتمــدة يف كل نمــوذج.
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اجلدول 2 

أ- خصوصيات تقييم السياسات العمومية من طرف مجلس النواب

السياســات  تقييــم  لوظيفــة  الدقيــق  املجــال  وحتديــد  ضبــط  حــى يتســىن 
العموميــة مــن طــرف مجلــس النــواب املغــريب، فإنــه يبــ�دو مــن الضــروري توضيــح 
ــل يف  ــي تدخ ــة وال ــات ذات الصل ــع املمارس ــ�اط م ــم بارتب ــذا التقيي ــات ه خصوصي

ــي:  ــ�ة وه ــة أو القضائي ــلطة التنفيذي ــة الس خان
مراقبة الشرعية؛- 
متابعة التدبر؛- 
أو افتحاص األداء5.- 

وعلــى هــذا األســاس، ووفقــًا ملبــدأ فصــل الســلط املنصــوص عليــه دســتوريا، 
ــة لهــا، تهتــم باألســاس   فــإن الســلطة التشــريعية، ويف إطــار الصالحيــات الُمَخول
بتحليــل النتــ�اجئ واآلثــار املرتتبــ�ة عــن السياســة موضــوع التقييــم باتصــال مــع 
ــتفيدون   ــتهدفة واملس ــات املس ــة )الفئ ــك السياس ــ�ة بتل ــكاني�ة املعني ــات الس الفئ

ــايئ6(.  ــكل نه بش
5 Audit de performance
6 Publics cibles et bénéficiaires ultimes 
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فالقيــام بمراقبــة الشــرعية والتأكــد مــن االلــزام بالقواعــد واملســاطر اجلــاري 
ـــد للمــوارد الماليــة والبشــرية مــن طــرف  بهــا العمــل، أو مراقبــة االســتعمال الُمَرشَّ

املكلفــني بت�دبــر السياســات ال يدخــل مبدئيــ�ا يف إطــار اختصاصــات الربلمــان.

لة لعمليــة التقييــم حبكــم أنهــا تتمحــور  ــمِّ كمــا أن متابعــة التدبــر ُتعتــرب ُمكـَ
معايــر  ضــوء  علــى   )appréciation( ـر  بتقدـي وتــأيت  اإلجــراءات  تفعيــل  حــول 
ــري عمليــات افتحــاص  

ُ
التدبــر اجليــد.  وبالتــايل  يمكــن للســلطة التنفيذيــة أن جت

ــة  ــرب عملي ــار . وُتعت ــم اآلث ــرب لتقيي ــة األق ــي املمارس ــة، وه ــج العمومي ألداء للربام
افتحــاص األداء ابتــكارًا حديــث العهــد ظهــر يف الســنوات األخــرة، إذ ُيفــي يف 
ــل، يف  ــ�اجئ  أفض ــق  نت ــن  حتقي ــن املمك ــل م ــايل: ه ــؤال الت ــرح الس ــاف إىل ط ــر املط آخ

ــل؟  ــة أق ــر وبكلف ــدة  أقص م

ويتطــور هــذا االفتحــاص يف إطــار التدبــر املبــي علــى الربامــج،  مــن خــالل 
أحــكام ومقتضيــات القانــون التنظيــيم  اجلديــد لقانــون الماليــة7. 

ــة  ــة املوجه ــن األدوات التقديري ــانة م ــك الرتس ــل تل ــم يكم ــإن التقيي ــايل ف وبالت
األســئلة  طــرح  مــن  يمكــن  الربلمــاين  التقييــم  ووحــده  العموميــة،  للسياســات 
رة والسياســات العموميــة، وحــول  ــطَّ املتمحــورة حــول الصلــة بــني األهــداف الُمسـَ
اآلثــار املرتتبــ�ة عنهــا، وذلــك مــن خــالل تبــي وجهــة نظــر املواطنــني، وانطالقــًا مــن 
ــواع  ــف أن ــاه ُمختل ــ�اين أدن ــم البي ــدم الرس ــريب. وُيق ــع املغ ــائدة يف املجتم ــم الس القي
ــر  ــذا معاي ــادرة، وك ــكام الص ــا، واألح ــى نطاقه ــوء عل ــليط الض ــع تس ــات م املمارس

ــَبعة. األحــكام الُمتـَّ

7 Loi Organique des Lois de Finances « LOLF » والمعروفة اختصاراً بحروف
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د يف  ختامــًا فــإن تقييــم مجلــس النــواب للسياســات العموميــة، كمــا هــو ُمـَحـــدَّ
الفصــل 212 مــن القانــون الداخلــي، يســتوعب املمارســات الُفضلــى على املســتوى 
ــي،  ــكل جل ــوص، وبش ــه اخلص ــى وج ــتجيب عل ــم يس ــذا التقيي ــا أن ه ــدويل. كم ال
للغايــة اإلدراكيــة، كمــا أنــه ُيشــر صراحــة إىل إجنــاز أحبــاث  وحتاليــل، ُبغيــة حتديــد 

نتــ�اجئ السياســات العموميــة، واآلثــار املرتتبــ�ة عنهــا، ومســتوى حتقيــق األهــداف.
ــقة  بـَّ ولتشــجيع إجنــاز عمليــات التقييــم ذات جــودة تســتجيب للمعايــر الُمطـَ
التعريــف   علــى أعلــى مســتوى يف هــذا املجــال، فإنــه مــن املمكــن إغنــاء هــذا 
ــه  ــىن ل ــى يتس ــه، ح ــجمة مع ــات منس ــموال مليكانزيم ــر ش ــف أك ــم وتعاري بمفاهي

ـر القيمــة، وحــى يــؤدي أيضــا إىل صياغــة توصيــات. إدمــاج مفهــوم تقدـي

م على النحو التايل: مِّ ُيمكن تقديم هذا التعريف الُمـتـَ
»يهــدف تقييــم السياســات العموميــة، عــن طريــق إجنــاز حبــوث وحتاليــل، 
ــى  ــا عل ــاس تأثراته ــة، وقي ــج العمومي ــات والربام ــ�اجئ السياس ــى نت ــرف عل إىل التع
الفئــات املعنيــ�ة وعلــى املجتمــع. كمــا يهــدف التقييــم إىل تعريــف مســتوى اإلجنــاز 
الــذي تــم حتقيقــه قياســًا باألهــداف املرســومة وحتديــد العوامــل الــي مكنــت مــن 
بلــوغ تلــك األهــداف. ويقــدم للحكومــة اقراحــات بشــأن التحســين�ات الــي ُيمكــن 

ــة«. ــات العمومي ــى السياس ــا عل إدخاله
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ب - أهداف وأساليب تقييم السياسات العمومية
أن  ُيفــرتض  العموميــة،  السياســات  تقييــم  لوظيفــة  ممارســته  خــالل  مــن 
ترتكــز آليــات التقييــم املمارســة مــن قبــل مجلــس النــواب إىل إخضــاع الفعــل 
احلكــويم وعمــل الهيئــ�ات واملؤسســات العموميــة إىل الدراســة والتحليــل، إضافــة 
العموميــة وإخضاعهــا  بالسياســات  املتعلقــة  املعطيــات  إىل مناقشــة مختلــف 
للُمســاءلة الربلمانيــ�ة،  وكــذا اقــرتاح التحســين�ات الــي ُيمكــن إدخالهــا علــى هــذه 
علــى  الربلمــاين  التقييــم  يرتكــز  كمــا  التقييــم.  موضــوع  العموميــة  السياســات 
ــدى  ــويم وبم ــل احلك ــط بالعم ــويم املرتب ــاش العم ــر النق ــي وتأط ــتيعاب وتب اس
جنــاع السياســات احلكوميــة ومــدى قــدرة السياســات العموميــة علــى حتقيــق 

اآلثــار املرجــوة علــى أرض الواقــع. 

ــدد اجلوانــب الــي  وألجــل بلــوغ أهــداف التقييــم، فــإن مجلــس النــواب حُيـَ
ينبغــي معاجلتهــا يف إطــار عمليــات التقييــم الــي يقــوم بهــا، وذلــك مــن خــالل 
ــة  ــن تقديــر مجموع ــَمكن م ــأنها أن تـُ ــن ش ــة« م ــئلة تقييمي ــداد »أس ــة وإع صياغ

مــن املحــاور األساســية املرتبطــة بهــا.

ويف هــذا الســياق يتعــني أن يتــم التحديــد القبلــي للسياســة العموميــة القابلــة 
ــع احلاجيــات  ــة مــن اخلصوصيــات: التطابــق م ــزي  بمجموع ــي تتم للتقييــم، وال
ــة  ــة )efficacité(، والنجاع ــك )cohérence(، والفعالي )pertinence(، والتماس

 )durabilité(. واالســتدامة ،)utilité( واملنفعــة ،)efficience(

ج- األسئلة التقييمية للربلمان
ــَصبُّ الســؤال التقييــيم األكــر أهميــة علــى اجلوانــب املوضوعيــة للسياســة  َينـْ
العموميــة، واملتعلقــة بمــدى تطابــق أهــداف السياســة العموميــة مــع االنتظــارات 
ــملة للمجتمــع، ســواء كانــت ذات طبيعــة اجتماعيــة أو  واملشــاكل احلاليــة أو الُمحتـَ

اقتصاديــة أو بيئيــ�ة.
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وتبعــا لذلــك، فــإن التقييمــات الربلمانيــ�ة تطــرح بشــكل منـــهيج أســئلة تتعلــق 
ــرة،  الُمَسطـَّ األهــداف  العموميــة علــى حتقيــق  السياســة  قــدرة  بمــدى  أساســا 
ويتعلــق األمــر هنــا مــدى فعاليــة التدخــالت العموميــة، أي رصــد النجــاح الُمحــَرز 

ــاة.  ــ�اجئ املتوخ ــوغ النت يف بل

كمــا قــد يتعلــق األمــر بتحليــل التب�اينــ�ات احلاصلــة بــني مــا تــم التخطيــط لــه 
ومــا تــم إحــرازه علــى أرض الوقائــع، وكــذا حتديــد عوامــل النجــاح أو اإلخفــاق، 

خصوصــًا »العوامــل غــر املتوقعــة«8. 

يف معظــم األحيــان، يــويل التقييــم الربلمــاين أهميــة كــربى للتكامــل اجليــد بــني 
مختلــف األهــداف، والتن�اســق بــني مختلــف اإلجــراءات املقــررة ضمــن السياســة 

ــي(.  ــك الداخل ــم )التماس ــة للتقيي اخلاضع

ومــن جهــة ثانيــ�ة، يرصــد التقييــم العالقــة القائمــة بــني السياســات العموميــة 
ذات الصلــة )connexes( الــي يتــم تفعيلهــا يف نفــس الوقــت، أو بــني نفــس 
الفئــات باملجتمــع، أو املهتمــة بنفــس القطاعــات أو املجــاالت الرتابيــ�ة )التماســك 

ــاريج(. اخل

ـــل عليهــا وذلــك  كمــا ُيمكــن للتقييــم أن يهتــم بمراجعــة النتــ�اجئ واآلثــار الُمَحصَّ
البشــرية، والماليــة  للمــوارد   )optimisation( عــن طريــق االســتعمال األمثــل
واملــدة الزمنيــ�ة، ويتعلــق األمــر هنــا بتقييــم مــدى جناعــة السياســة، أي حتليــل 
العالقــة القائمــة بــني الكلفة/النجاعــة عــرب دراســة جوانــب تعبئــ�ة املــوارد الماليــة 
والتقنيــ�ة والتنظيميــة والبشــرية مــن جهــة، ومــا بــني مقارنة الكلفــة واملــدة الزمني�ة 
املطلوبــة للتفعيــل بالنســبة لسياســات مرجعيــة أخــرى )التشــكيل النمــوذيج(9. 
ــات  ــة السياس ــاق وفعالي ــة بانطب ــة املرتبط ــئلة التقييمي ــنظر لألس ــا ُيـ ــادة م وع
العموميــة علــى أنهــا جوهريــة بالنســبة لــكل تقييــم ُينجــزه مجلــس النــواب. كمــا 
أن مســألة التماســك الداخلــي واخلــاريج تتمــزي بالتكــرار. بالُمقابــل، فإنــه يصعــب 

8 Effets d’aubaine
9 Parangonnage
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يف معظــم األحيــان احلكــم علــى جناعــة سياســة مــا ألن ذلــك يفــرتض التمكــن 
ــس.  ــر ملتب ــهل وغ ــكل س ــة بش ــاس الفعالي ــن قي ــي م القبل

املتعلقــة  األســئلة  حصــر  علــى  حيــرص  أن  إذًا  ُيفــرتض  النــواب  فمجلــس 
ــكن قيــاس آثارهــا بشــكل ســهل  بالنجاعــة يف حــال تقييــم السياســات الــي ُيمـْ

.)indicateur consensuel( توافقيــة  وبمؤشــرات 

ــلة  ــار املحتمـَ ــل اآلث ــ�اول بالتحلي ــا يتن ــادة م ــم ع ــإن التقيي ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
ــعة، والــي يقصــد بهــا »اآلثــار اجلانبيــ�ة«.  للسياســة العموميــة خــارج تلــك املتوقـَّ
ومــن املستحســن تنــ�اول السياســة موضــوع التقييــم علــى ضــوء المنفعــة العامــة 
للمجتمــع، وذلــك عــن طريــق حتليــل آثارهــا غــر املتوقعــة وكيفيــة تأثرهــا - إن ســلبًا 

ــة.  ــك السياس ــتهَدفني بتل ــني املس ــر املواطن ــة نظ ــن وجه ــًا - م أو إجياب

وُيمكــن يف هــذا اإلطــار لسياســة عموميــة معينــ�ة أن تكــون فعالــة يف حــد ذاتهــا، 
ــة يف  ــعاتها املقلق بـِ ــبب تـَ ــد بس ــوع نق ــون موض ــس اآلن أن تك ــا يف نف ــن ُيمكنه ولك
بعــض املجــاالت األخــرى إمــا مــن الناحيــة االجتماعيــة أو االقتصاديــة أو البيئيــ�ة، 

وهــي اآلثــار الــي لــم تكــن يف األصــل مســتهدفة.

ــتدامة  ــة اس ــام بمراجع ــه االهتم ــواب ُيمكن ــس الن ــإن مجل ــول، ف ــة الق وخالص
ــى  ــب عل ــث ينك ــم، حي ــوع التقيي ــة موض ــرة للسياس ــر املباش ــرة وغ ــار املباش اآلث
رصــد تلــك اآلثــار   وكــذا طــول أو قصــر املــدة الزمنيــ�ة الــي ستســتغرقها، إذ 

ــمل اندثارهــا مــع نهايــة تنفيــذ اإلجــراءات أو املشــاريع احلكوميــة.  ُيـْحـتـَ

ــت  ــد أحدث ــل ق ــات التدخ ــت آلي ــا إذا كان ــد م ــب حتدي ــاس جي ــذا األس ــى ه وعل
ــذايت،  ــل ال ــات التموي ــرب آلي ــتدامة )ع ــق االس ــى حتقي ــادرة عل ــات ق ــ�ة أو ممارس بني
ــل أو التدخــل  ــد توقــف العم ــكل ذايت بع ــل والتطــور بش ــة املحليــة ...(، ب أو الصيان

ــويم.  احلك
وعلى العموم، جيب أن تسمح صياغة األسئلة التقييمية بما يلي:

معرفــة دقيقــة حلقيقــة السياســة العموميــة موضــوع التقييــم )الغايــة - 
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اإلدراكيــة(؛
ــن -  ــع أو املواط ــى املجتم ــا عل ــة وآثاره ــذه السياس ــة له ــة الفعلي ــد القيم حتدي

ــة(؛ ــة املعياري )الغاي
إدخالهــا -  ُيمكــن  الــي  والعملياتيــ�ة  االســرتاتيجية  التحســين�ات  صياغــة 

األداتيــ�ة(. )الغايــة 

د. فرتات التقييم الربلماين – قبلي أو بعدي
بالنظــر لألهــداف املرســومة لوظيفــة تقييــم سياســة عموميــة معينــ�ة الــي 
يقــوم بهــا مجلــس النــواب، فإنــه يفــرتض أن يركز أساســًا علــى التقييــم أثنــ�اء تنفيذ 
ــز إمــا  جـَ نـْ السياســة العموميــة موضــوع هــذا التقييــم. بمعــىن أن تلــك التقييمــات تـُ
بشــكل قبلــي أو مصاحــب. كمــا أن تلــك التقييمــات تهتــم يف املقــام األول بقضايــا 
التماســك، والفعاليــة، والتطابــق. كمــا أنهــا يتعــني أن تســمح بصياغــة توصيــات 

اســرتاتيجية وعملياتيــ�ة لتحســني اإلجــراءات املعمــول بهــا راهنــًا ومســتقبال.
 ،)ex-post( ــي ــر رجع ــات بأث ــك تقييم ــز كذل ــواب أن ُينج ــس الن ــن ملجل وُيمك
بمعــىن أن جُيريهــا بعــد انقضــاء املــدة الزمنيــ�ة املحــددة لسياســة معينــ�ة أو بعــد 

ــل.  ــكل كام ــة بش ــل احلكوم ــن قب ــا م تنفيذه
ويف هــذه احلالــة ُيفــرتض أن يســتهدف هــذا النــوع مــن التقييــم باألســاس 
الكشــف عمــا تــم حتقيقــه مــن آثــار متوقعــة وغــر متوقعــة، كمــا يركــز علــى 
الكشــف عــن مــدى حتقيــق الفائــدة العامــة ومــدى اســتدامتها بالنســبة للسياســة 
اخلاضعــة للتقييــم. وعــادة مــا تســتغرق هــذه العمليــة التقييميــة ســنتني أو ثــالث 
ســنوات بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التنفيــذ، حــى يتســىن لآلثــار الناجمــة عــن تلــك 

ــل. ــور الكام ــو التبل ــا حن ــرف طريقه ــة أن تع السياس
وعلــى العمــوم، ُيمكــن إجــراء تقييــم بأثــر قبلــي )ex-ante( فيمــا خيــص مختلف 
احلكوميــة  والقطاعــات  أنواعهــا  بمختلــف  التحتيــ�ة  للبنيــ�ة  الكــربى  املشــاريع 
السياســات  أو  القطاعيــة  االســرتاتيجيات  كافــة  عــام  وبشــكل  بهــا،  املعنيــ�ة 

االبتكاريــة والتجديديــة10، أو تلــك الــي يصعــب التخلــي عنهــا11. 
10 Les politiques innovantes
11 Difficilement réversibles
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مــن جهــة أخــرى، ينعكــس البعــد الزمــي )temporalité( للتقييــم علــى طبيعــة 
ــة  ــربز أهمي ــة، إذ ت ــئلة التقييمي ــة األس ــم يف صياغ ــي تتحك ــة وال ــائل املطروح املس
األخــذ بعــني االعتبــ�ار ملختلــف وجهــات النظــر خــالل صياغــة تلــك األســئلة، 

ــ�ار لمــا يلــي: وذلــك مــن خــالل األخــذ بعــني االعتب

واآلثــار -  العموميــة  السياســة  /إعــداد  بلــورة  خــالل  والرهانــات  الســياق 
)أســئلة  الســابق  »اجليــل«  طــرف  مــن  املتَخــذة  التدابــر  عــن  الناجتــة 

المــايض(؛ علــى  تنكــب   rétrospective اســرتجاعية 

مصاحبــة -  )أســئلة  التقييــم  إجنــاز  خــالل  املرتبــ�ة  واآلثــار  الســياق 
العموميــة(؛ السياســة  تنفيــذ  تواكــب   concomitantes

)أســئلة -  املقبلــة  الســنوات  خــالل  املواطنــن  وانتظــارات  إشــكاليات 
.)prospectives للمســتقبل  استشــرافية 

ثالثا: حكامة تقييم السياسات العمومية
بالنظــر ألهميــة اجلوانــب البنيويــة واملؤسســاتي�ة املتعلقــة بممارســة وظيفــة 
التقييــم، يضــم مجلــس النــواب املغــريب هيكلــة سياســة وإداريــة تتــم مــن خاللهــا 
برمجــة عمليــات التقييــم وتنفيذهــا وتتبعهــا، ويتعلــق األمــر باألســاس بالبنيــ�ات 

التاليــة:

1. مكتب مجلس النواب
بصفتــه اجلهــاز التنفيــذي للمؤسســة الربلمانيــ�ة، يضطلــع مكتــب مجلــس 
النــواب بــدور الضامــن للقيــام بوظيفــة تقييــم السياســات العموميــة املخولــة 
ــنوي  ــج س ــع برنام ــالل وض ــن خ ــك م ــريعية، وذل ــة التش ــذه املؤسس ــتوريا له دس
ــراءات  ــر واإلج ــف التداب ــتنفاذ مختل ــى اس ــرص عل ــذه واحل ــع تنفي ــم وتتب للتقيي
ــة  ــتوى اجللس ــى مس ــ�ة أو عل ــان الربلماني ــتوى اللج ــى مس ــواء عل ــه، س ــة ب املرتبط

العموميــة الــي تتــم يف إطارهــا مناقشــة وتقييــم السياســات العموميــة.
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وبالتــايل يعــىن مكتــب املجلــس بكافــة مراحــل عمليــة التقييــم مــن بدايتهــا إىل 
ــة  ــات العمومي ــة السياس ــد نوعي ــادرة لتحدي ــد املب ــص بتحدي ــو املخت ــا، فه نهايته
موضــوع التقييــم، كمــا أنــه ُيـــقرر نوعيــة اإلجــراءات والتدابــر الــي تمكن املؤسســة 

الربلمانيــ�ة مــن القيــام بهــذه الوظيفــة خــالل مختلــف مراحلهــا. 

2. اللجنة الني�ابي�ة لتقييم السياسات العامة
ــرى،  ــتورية األخ ــة الدس ــدد األنظم ــا لع ــريب، وخالف ــتوري املغ ــياق الدس يف الس
التشــريعية  االختصاصــات  جميــع  املغــريب  بالربلمــان  الدائمــة  اللجــان  تملــك 
ــكل  ــك بش ــا لتمتل ــة بعينه ــص جلن ــا ختصي ــن معه ــة، وال يمك ــ�ة والتقييمي والرقابي

حصــري هــذا االختصــاص.

هــذا  علــى  االختصــاص  ذات  تعتــرب  الني�ابيــ�ة  اللجــان  جميــع  فــإن  وبالتــايل 
ــات  ــف السياس ــة ملختل ــة األفقي ــق بالطبيع ــكاالت تتعل ــرح إش ــا يط ــتوى، مم املس
العموميــة، والــي تتجــاوز عــادة مجــال اختصــاص جلنــة برلمانيــ�ة بعينهــا، لــذا 
عمــل  مجموعــة  بتشــكيل  املغــريب  النــواب  ملجلــس  الداخلــي  النظــام  يســمح 
يف  املجلــس  قبــل  مــن  العموميــة  السياســات  ملناقشــة  للتحضــر  موضوعاتيــ�ة 

العموميــة.  جلســاته 
ومقابــل هــذه اآلليــة الــي يتيحهــا النظــام الداخلــي، تبــ�دو احلاجــة ملحــة 
مختصــة  تكــون  النــواب،  ملجلــس  السياســية  الهيــاكل  دائمــة  هيــأة  إلحــداث 

العموميــة.  السياســات  تقييــم  جللســات  بالتحضــر 

ــادة  ــن إع ــ�دأ م ــي تب ــين�اريوهات ال ــن الس ــة م ــرح مجموع ــدد تط ــذا الص ويف ه
النظــر يف مجــاالت اختصــاص عــدد مــن اللجــان الدائمــة وجتميعهــا، أو اعتمــاد 
نمــوذج آخــر يقــي بإحــداث  هيــأة دائمــة مختصــة بتقييــم السياســات العموميــة، 
والــي يمكــن أن تكــون حتــت اإلشــراف املباشــر لرئيــس مجلــس النــواب )علــى 
غــرار نــدوة الرؤســاء(، علــى أســاس أن تضــم أعضــاء مــن مختلــف الفــرق الني�ابيــ�ة 
يكــون لهــم إلمــام أو نــوع مــن التخصــص يف املجــاالت املرتبطــة بتقييــم السياســات 

ــريعية.  ــة التش ــة الوالي ــة طيل ــا التحضري ــارس مهامه ــة، وتم العمومي
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3. الوحدة التقني�ة لتقييم السياسات العمومية
التقييــم  مســتوى  علــى  الرائــدة  الدوليــة  التجــارب  مختلــف  علــى  اســتن�ادا 
ــ�ة  ــدة تقني ــداث وح ــواب إح ــس الن ــن ملجل ــة، يمك ــات العمومي ــاين للسياس الربلم
ضمــن هيكلتــه اإلداريــة، تتكــون باألســاس مــن مختلــف األطــر اإلداريــة والتقنيــ�ة 
وأطــر  موظفــي  مــن  )أو  الربلمانيــ�ة  املؤسســة  موظفــي  بــني  مــن  املتخصصــة 
املؤسســات الدســتورية األخــرى عنــد االقتضــاء(، والــي تتمتــع بكفــاءات مشــهود 

ــة.  ــات العمومي ــم السياس ــات تقيي ــذ عملي ــر وتنفي ــال تدب ــا يف مج له
وكفريــق مختــص يواكــب عمليــة تقييــم السياســات العموميــة، فــإن هــذه 
ــن مــن تأمــني اســتفادة قصــوى – علــى الصعيــد الداخلي  كـِّ الوحــدة ُيـــفرتض أن ُتمـَ

ــم. ــة التقيي ــد لعملي ــير اجلي ــة للتس ــربات الضروري ــن اخل – م

علــى هــذا األســاس، فــإن الوحــدة تكــون مكلفــة باألســاس بت�أمــني الدعــم 
تلجــأ عنــد  أن  التقييــم، كمــا يمكنهــا  لتنفيــذ عمليــة  الضروريتــني  واملســاعدة 
احلاجــة للتعاقــد أيضــا مــع فريــق مــن اخلــرباء أو مكاتــب اخلــربة والدراســات إلجنــاز 

كل أو بعــض عمليــات التقييــم مــن الناحيــة التقنيــ�ة الصرفــة. 

وبالتــايل يبقــى دور هــذه الوحــدة تقنيــ�ا صرفــا، علــى أن تضــع رهــن إشــارة 
الهيــأة السياســية املختصــة بالتحضــر جللســة تقييــم السياســات العموميــة كافــة 
األعمــال الُمنَجــزة مــن طرفهــا، ويبقــى بالتــايل لهيــآت املجلــس )اللجــان واجللســة 

ــة.  ــتورية للمملك ــة الدس ــدد يف الوثيق ــو مح ــا ه ــم كم ــاص التقيي ــة( اختص العام

يوضــح املبيــ�ان التــايل املســار املفــرتض لعمليــة التقييــم داخــل مجلــس النــواب، 
وكذلــك املهــام األساســية ملختلــف الهيئــ�ات:
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النــواب  ملجلــس  والوظيفــي  البنيــوي  الرتكيــب  هــذا  يســمح  أن  ويفــرتض 
ــ�درج  ــا ين ــو م ــربات، وه ــارب واخل ــاءات والتج ــن الكف ــال م ــكل فع ــتفادة بش باالس
مــن  العموميــة  السياســات  تقييــم  مســتوى  علــى  التدبــر  حكامــة  صلــب  يف 
ــة  ــم يف املمارس ــة التقيي ــيخ ثقاف ــن ترس ــن م َمكـِّ ــا تـُ ــ�ة. كم ــة الربلماني ــل املؤسس قب
ــات العموميــة. ــم السياس ــال تقيي ــان اســتمرارية وتماســك أعم ــ�ة، وضم الربلماني
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رابعا: الهدف من تقييم السياسات العمومية

1. لماذا تقييم السياسات العمومية؟
يهــدف تقييــم السياســات العموميــة إىل حتديــد مــدى حتقيــق السياســات 
املجموعــات  صفــوف  يف  منهــا  املتوخــاة  واآلثــار  املرجــوة  لألهــداف  العموميــة 
املعنيــ�ة باألمــر. ويســعى التقييــم إىل تقديــر نتيجــة عمــل  أو تصــرف عمــويم مــن 
أجــل حتقيــق هــدف  معــني، وإىل التعــرف علــى نتــ�اجئ سياســة أو برنامــج، وكــذا 
ــياق  ــذا الس ــة يف ه ــرب النتيج ــ�اجئ. وتعت ــا النت ــي وردت عليه ــة ال ــبب احلال ــرح س ش
بمثابــة »تغيــر« قابــل للوصــف أو للقيــاس وحتكمــه العالقــة الســببي�ة باألهــداف 
واحلاجيــات والوســائل. وبالتــايل يقتــي تقييــم سياســة عموميــة معينــ�ة حتديــد 

ــ�اجئ. ــث النت ــن حي ــا م ــا عليه ــا وم ــا له م

ال ينبغــي أن ينظــر إىل تقييــم السياســات العموميــة مــن زاويــة بروقراطيــة 
جافــة وبــدون روح أو إحســاس، فهــي عمليــة مهيكلــة وحيــة   تتطلــب التفاعــل 
والتعــاون مــع جميــع الفاعلــني. إنهــا نتــ�اج تفكــر عميــق حــول ســالمة اختيــ�ار 

احلكومــة لسياســات عموميــة دون غرهــا. 

فباإلضافــة إىل كونهــا آليــة مفيــدة موضوعــة بــني أيــدي صانعــي السياســات، 
ــتغال،  ــاليب االش ــرارات وأس ــارات والق ــول اخلي ــر ح ــة للتفك ــكل فرص ــي تش فه
وإلمكانــات االســتغالل األفضــل لهــذه الفرصــة. كمــا يمكــن خــالل القيــام بعمليــة 
التقييــم أن ال يقتصــر األمــر علــى الوقــوف علــى اجلانــب الكــيم أو المــادي أو 

ــار. ــة واآلث ــة واملنفع ــر النوعي ــا يف عناص ــر أيض ــن النظ ــل يمك ــة، ب الكلف

2. عناصر وأبعاد تقييم السياسات العمومية
الــي  الكيفيــة  علــى  الوقــوف  إىل  عموميــة  السياســة  تقييــم  عمليــة  تــريم 
ــا إىل  ــم أيض ــعى التقيي ــا يس ــا، كم ــددة له ــار  املح ــداف واآلث ــت األه ــا حتقق بفضله

قيــاس النتــ�اجئ املحققــة مقارنــة مــع احلاجيــات واملتطلبــات. 
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ــتطاعت  ــي اس ــة وال ــ�اجئ املحقق ــل  النت ــم وحتلي ــاس  تقيي ــا بالقي ــود هن واملقص
إحــداث  التغيــر، وهــي النتــ�اجئ القابلــة للوصــف وللقيــاس عــن طريــق عالقــة 
لألنشــطة  املباشــرة  النتــ�اجئ  بتحديــد  يســمح  الــذي  األمــر  والنتيجــة،  الســبب 

املربمجــة والنتــ�اجئ غــر املتوقعــة. 

ــة،    ــة العمومي ــذه السياس ــرة  له ــة املباش ــى احلصيل ــرف عل ــن التع ــرب ع ــا يع  كم
أو  العموميــة  السياســة  نتــ�اجئ  لتحديــد  التقييــم  يســعى  األســاس  هــذا  وعلــى 
الربنامــج، وشــرح لمــاذا كانــت النتــ�اجئ علــى مــا هــي عليــه )حتليــل أســباب الفجــوة 

بــني األهــداف واإلجنــازات(. 

ويمكــن الوقــوف هنــا علــى خمســة عناصــر أساســية تت�داخــل باســتمرار يف 
تشــكيل سياســة عموميــة: 

احلاجة الي تم حتديدها؛- 
األهداف املسطرة حسب احلاجة؛- 
املوارد املتوفرة واملعبأة؛- 
اإلجراءات؛- 
ثم النت�اجئ. - 

ومــن جهــة ثانيــ�ة، يشــكل الرتابــط بــني هــذه العناصــر املختلفــة مجمــوع األبعــاد 
املمكنــة ملمارســة مهمــة أو وظيفــة تقييــم السياســة العموميــة، ويف هــذا الســياق   
يمكــن    العموميــة،  للسياســات  املحــددة  اخلمــس  األساســية  العناصــر  ووفــق 

ــم: ــة للتقيي ــة قابل ــة عمومي ــة سياس ــل أي ــي جتع ــ�ة ال ــاد الثماني ــرق لألبع التط

الدقة والتطابق: أي العالقة بني احلاجة واألهداف؛- 
التماسك الداخلي: العالقة بني األهداف واألنشطة؛- 
اآلثار: العالقة بني األنشطة والنت�اجئ؛- 



مجلس النواب

77

املنفعة: العالقة بني احلاجة والنت�اجئ؛- 
الفعالية: العالقة بني األهداف املسطرة والنت�اجئ املحققة؛- 
النجاعة: العالقة بني  اإلمكانات المالية املستعملة والنت�اجئ املحققة؛ - 
االستدامة: استمرارية النت�اجئ   واستدامتها؛- 
التماسك اخلاريج: االلتقائي�ة مع السياسات العمومية األخرى.- 

ويلخــص التصميــم التــايل، املســتوىح مــن نظــر ينجــزه مجلــس احلســابات يف 
فرنســا، هــذه التفاعــالت املمكنــة:

إن التميــزي بــني هــذه األبعــاد املختلفــة، مــن خــالل نفــس عمليــة التقييــم، 
ــى  ــة،  وعل ــن جه ــر م ــط التوت ــالالت ونق ــى االخت ــوء عل ــليط الض ــى تس ــاعد عل يس

ــرى. ــة أخ ــن جه ــاح م ــل النج عوام
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تنظيم مجلس النواب لعمليات التقييم 

أوال: املراحل األساسية لعملية التقييم 
ــز مــن طــرف مجلــس النــواب علــى  يرتكــز تقييــم السياســات العموميــة الُمنجـَ

مســار واضــح يعتمــد املراحــل الرئيســية التاليــة:

وعــادة مــا تتكــون هــذه العمليــة مــن مرحلتــني رئيســيتني تتعلقــان بربمجــة 
عمليــات التقييــم وباإلشــراف علــى تنفيذهــا.

فمرحلــة برمجــة عمليــات التقييــم تتعلــق باألســاس بمجــال اختصــاص مكتــب 
مجلــس النــواب الــذي يتكفــل بالقيــام بمــا يلــي:

ــرق، -  ــاء الف ــع رؤس ــاق م ــا باتف ــع تقييمه ــة املزم ــات العمومي ــد السياس حتدي
وكــذا إطــالق دراســات متعلقــة بقابليــة التقييــم الــي يتوجــب علــى الوحــدة 

التقنيــ�ة االضطــالع بهــا؛

حتديــد االختيــ�ارات النهائيــ�ة بالنســبة للسياســات/الربامج العموميــة الــي - 
ســيتم تقييمهــا، وتعيــني مقرريــن مرتبطــني بــكل عمليــة تقييــم علــى حــدة؛

ــدد -  تقييــم الربنامــج الســنوي لعمليــات التقييــم يف حــد ذاتــه، والــذي حُيـَ
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اجلــدول الزمــي للتقييــم وكــذا املــوارد املخصصــة لذلــك؛
متابعة تنفيذ برنامج التقييم وتعديله أو حتيين�ه إن اقتى األمر ذلك.- 

وباملقابــل ينــ�درج اإلشــراف علــى تنفيــذ وتفعيــل إجــراءات التقييــم ضمــن 
ــرتض أن  ــي يف ــة، وال ــات العمومي ــم السياس ــة بتقيي ــة املكلف ــات اللجن اختصاص

ــي: ــا يل ــاس بم ــص أس ختت

التوجيــه واإلشــراف علــى تقــدم عمليــات التقييــم قياســًا باجلــدول الزمــي - 
د يف بدايــة األمــر؛ الــذي ُحــدِّ

ــك -  ــا، وذل ــني إجنازه ــي يتع ــال ال ــى األعم ــة عل ــالت الضروري ــراء التعدي إج
علــى ضــوء الصعوبــات الــي تمــت مواجهتهــا، ويهــم ذلــك نطــاق التقييــم، 

ــا؛ ــتماع إليه ــراكها أو االس ــا إش ــب إم ــي يتوج ــرِتكة ال ــراف املش واألط
ــدى -  ــار وم ــذا اإلط ــواب يف ه ــس الن ــن مجل ــادرة ع ــات الص ــة التوصي متابع

الــزام احلكومــة واإلدارات املعنيــ�ة بتفعيلهــا.

ومــن جهــة ثانيــ�ة، فــإن جلنــة التقييــم، وبمعيــة الوحــدة التقنيــ�ة، ختتــص بإجنــاز 
املراحــل اخلمســة الرئيســية الــي تعتــرب  بمثابــة اجلوانــب العمليــة ملمارســة وظيفة 

لتقييم. ا

1. إعداد مذكرة التقييم
واألهــداف  العريضــة  اخلطــوط  حتديــد  يف  التقييــم  مذكــرة  هــدف  يتمثــل 
ــن  ــالة تتضم ــكل رس ــرة يف ش ــذه املذك ــأيت ه ــني أن ت ــم، ويتع ــة التقيي ــبة ملهم بالنس

األبــواب اخلمســة التاليــة:
العموميــة -  السياســة  إطــالق  إىل  أدت  الــي  بالرهانــات  مقتضــب  تذكــر 

التقييــم؛ موضــوع 
إعطاء الطابع الرسيم ألسباب واستعماالت التقييم؛- 
نطاق عملية التقييم؛- 
صياغة األسئلة اجلوهرية املتعلقة بالتقييم؛- 
اآلجال املحددة إلجناز التقييم.- 
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ــروع  ــة مش ــع اللجن ــم، ترف ــن التقيي ــة م ــة األولي ــذه املرحل ــتنفاذ ه ــب اس وعق
ــج  ــة برنام ــيم وصياغ ــكل رس ــا بش ــواب العتماده ــس الن ــب مجل ــرة إىل مكت املذك
عمــل عــام لتقييــم السياســات العموميــة املحــددة مــن قبلــه والســماح بالبــدء 

عمليــا يف إجــراءات التقييــم.

2. صياغة الشروط املرجعية للتقييم
تهــدف الشــروط املرجعيــة إىل العــرض بالتفصيــل لعناصــر املذكــرة وتوضيــح 
أنمــاط تفعيــل التقييــم، وتتكلــف اللجنــة املختصــة بالتقييــم بإعدادهــا حتــت 
ــاط  ــة النق ــروط املرجعي ــة الش ــن وثيق ــني أ تتضم ــس، ويتع ــب املجل ــراف مكت إش

ــة: التالي
السياق واإلطار القانوين املتعلق بالسياسة العمومية؛- 
أهداف التقييم واستعماالته؛- 
نطــاق التقييــم: أي األنشــطة املعنيــ�ة بالتقييــم واملســتفيدون منــه، إضافــة - 

للمــدة الزمنيــ�ة الــي سيســتغرقها، واملجــال اجلغــرايف الــذي يمكــن أن حيــدد 
ضمــن عمليــة التقييــم؛  

األسئلة التقييمية الي تم تقسيمها إىل معاير التقدير12؛- 
التأطر والتوجهات املنهجية13؛- 
بالسياســة -  املعنيــني  ومختلــف  للمواطنــني  القبلــي  اإلشــراك  أنمــاط 

واإلعــداد؛ الصياغــة  مراحــل  ضمــن  التقييــم  موضــوع 
وصف للخدمات الي سيتم توفرها واإلجنازات املتوقعة؛- 
اجلدول الزمي إلجناز األشغال والتواريخ الرئيسية؛- 
املؤهالت / املهارات الرئيسية اخلاصة واملطلوبة؛- 
جهاز توجيه ومتابعة سر األعمال.- 

12 Critères d’appréciation
13 Cadrage et orientations stratégiques
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3. جتميع وحتليل البي�انات واملعطيات
العديــد مــن اإلجــراءات، نذكــر منهــا علــى وجــه  املرحلــة علــى  ُتركــز هــذه 

: ص خلصــو ا

حتديد البي�انات واملعطيات ومصادرها؛- 
جتميــع البي�انــات مــع األخــذ بعــني االعتبــ�ار للوثائــق املتوفــرة، وكــذا مــن - 

الواقــع؛ أرض  عــل  الُمنجــزة   )enquêtes( االســتقصائي�ة  الدراســات  خــالل 
معاجلة وحتليل البي�انات الي تم جتميعها.- 

4. صياغة تقرير التقييم
إضفــاء الطابــع الرســيم علــى النتــ�اجئ املرتبطــة بــكل ســؤال تقييــيم تــم - 

طرحــه؛
تقديم التحليالت الي تم القيام بها يف إطار التقييم.- 

5. صياغة اخلالصات والتوصيات
اقــرتاح التوصيــات واملجــاالت املعنيــ�ة بالتحســني خبصــوص السياســة - 

اخلاضعــة للتقييــم )املحــاور التشــريعية واإلداريــة و الماليــة والتقنيــ�ة ...(.
ـــن للتحليــالت واخلالصــات  َضمِّ وترفــع اللجنــة املكلفــة بالتقييــم التقريــر الُمتـَ

والتوصيــات إىل مكتــب مجلــس النــواب.

ثاني�ا: أدوار ومسؤوليات األطراف املعني�ة
ــة  ــإن ممارس ــم، ف ــة التقيي ــر عملي ــتوى س ــى مس ــني عل ــدد املتدخل ــر لتع بالنظ
هــذه الوظيفــة الدســتورية تتــم وفــق مســاطر وإجــراءات عمليــة منســجمة حســب 

الهيــآت الــي ختتــص بهــا.

فمكتــب مجلــس النــواب يعــىن بربمجــة عمليــات مناقشــة وتقييــم السياســات 
العموميــة وضمــان الســر الطبيعــي للعمــل الربلمــاين علــى هــذا املســتوى، إضافــة 
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ــى  ــواء عل ــواب، س ــس الن ــاكل مجل ــل هي ــن قب ــة م ــذه الوظيف ــة ه ــع ممارس إىل تتب
مســتوى اللجــان الربلمانيــ�ة أو خــالل اجللســات العموميــة.

يف حــني ختتــص اللجنــة الربلمانيــ�ة بالتحضــر للجلســة الســنوية ملناقشــة 
املعطيــات  بإعــداد  التقنيــ�ة  الوحــدة  وتهتــم  العموميــة،  السياســات  وتقييــم 
والتقاريــر التقنيــ�ة املتخصصــة ومســاعدة اللجنــة الني�ابيــ�ة علــى ممارســة مهامهــا. 

وعلــى العمــوم، وبالنظــر لطبيعــة املســاطر واإلجــراءات الــي تنــ�درج يف مجــال 
اختصــاص كل هيــأة مــن هــذه الهيــآت فــإن أدوارهــا ومســؤولياتها جتــد أساســها يف 

هــذه املراحــل العمليــة التاليــة:

1. برمجة عمليات التقييم
ــا أن  ــاين والــي يتعــني نظري ــام برلم ــرتح أعضــاء املكتــب مواضيــع ذات اهتم  يق
تكــون قابلــة للتقييــم، ويالــي يمكــن أن تكــون يف شــكل سياســة عموميــة متكاملــة، 

أو برنامــج ُمـــَحدد و/ أو تدابــر اختذتهــا بعــض املؤسســات/ اإلدارات العموميــة. 

أن  اعتبــ�ار  والرباغماتيــ�ة، علــى  بالواقعيــة  العمليــة  أن تتســم هــذه  ويجــب 
أعضــاء املكتــب يســهرون يف اختي�اراتهــم علــى إعطــاء األفضليــة ملواضيــع التقييــم 

الــي تتضمــن اخلصوصيــات التاليــة:

الــي ســتخضع -  الربامــج  السياســية /  املكونــات  بــني مختلــف  التن�اغــم 
، للتقييــم

املــدة الزمنيــ�ة واضحــة املعالــم بالنســبة للتفعيــل مــع تاريــخ يهــم بدايتــ�ه، - 
وآخــر يهــم نهايتــ�ه، 

موارد مخصصة للتفعيل والتنفيذ،- 
اآلثــار املتوقعــة أو املســتهدفة الــي تــم حتديدهــا بوضــوح والــي ُيمكــن - 

للتقييــم.  اخلاضــع  للموضــوع  نســبها 
باإلضافــة لمــا ســبق فــإن مكتــب مجلــس النــواب مدعــو لتقديــر مــدى قابليــة 
ــزة مــن طــرف  املواضيــع املقرتحــة للتقييــم، وذلــك عــن طريــق دراســة قبليــة ُمنجـَ
الوحــدة التقنيــ�ة، والــي تســتهدف التأكــد ممــا إذا كانــت هنــاك إمكانيــ�ة إلعطــاء 



مجلس النواب

83

األســئلة  علــى  لإلجابــة  باملصداقيــة  واملتمتعــة  بهــا  املوثــوق  األجوبــة  بعــض 
املطروحــة مــن طــرف بعــض الربلمانيــني14. 

ــَمكن مــن حتديــد  وتبقــى هــذه املرحلــة ضروريــة خــالل عمليــة التقييــم، ألنهــا تـُ
ــن  كـِّ مـَ مــا إذا كان مــن املالئــم البــدء يف التقييــم الــذي تــم التخطيــط لــه. كمــا أنهــا تـُ
مــن تعديــل، أو حــى حــذف األســئلة أو املواضيــع الــي قــد تبقــى بعيــدة االحتمــال 
ــكن مــن مالئمــة  مـَ فيمــا خيــص تقديمهــا إلجابــات موثــوق بهــا، ناهيــك عــن أنهــا تـُ

التفاصيــل والتكاليــف وذلــك يف ظــل ظــروف تبقــى أكــر أو أقــل ُيســرًا.

وبنــ�اء علــى هــذه الدراســة الــي تركــز علــى القابليــة للتقييــم، فــإن أعضــاء 
املكتــب يقومــون حبصــر املواضيــع أو القضايــا الــي ســتخضع للتقييم، كمــا يقومون 

ــواب. ــس الن ــا مجل ــيتكفل به ــي س ــات ال ــنوي للتقييم ــج الس ــد الربنام بتحدي

2. متابعة تنفيذ برنامج التقييم
ــت  ــد تم ــتحقاق ق ــخ االس ــن أن تواري ــد م ــواب بالتأك ــس الن ــب مجل ــوم مكت يق
مراعاتهــا يف الربنامــج الســنوي، كمــا يراقــب املكتــب مســتوى تقــدم األشــغال. 
وبهــذا الصــدد فــإن املكتــب يقــوم، بمعيــة أعضــاء جلنــة التقييــم، بتحديد إجــراءات 

ــم.  ــات التقيي ــدم عملي ــة )périodicité( تق ــر ودوري وتداب

ــا  ــي أعدته ــرة ال ــى املذك ــق عل ــل بالتصدي ــب يتكف ــإن املكت ــرى، ف ــة أخ ــن جه م
جلنــة التقييــم، وبتحديــد ســبل نشــر اخلالصــات والتوصيــات الُمقرتحــة مــن 

ــم.   ــة التقيي ــرف جلن ط

3. إعداد مذكرة التقييم
بالنظــر خلصوصيــة دور اللجنــة املكلفــة بالتحضــر لعمليــة تقييــم السياســات 
العموميــة، وبغــض النظــر عــن الشــكل الــذي يمكــن أن تتخــذه ضمــن هيــاكل 
ــع العملــي للتقييــم  بـُّ تـَ مجلــس النــواب، فإنهــا يتعــني أن تتكلــف باإلجنــاز والتـَ

ــة: ــة التالي ــام اخلمس ــذ امله ــص بتنفي ــا ختت ــاس فإنه ــذا األس ــى ه ــاين، وعل الربلم

ُيرىج االطالع على اجُلدادة املرتبطة باجلزء »ج«  14
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إعداد مذكرة التقييم قصد رفعها للمكتب العتمادها بشكل رسيم؛ - 
حترير الشروط املرجعية للتقييم؛- 
ــا -  ــل عرضه ــي قب ــمنة يف التقريــر التق ضـَ تـَ ــات املـُ ــاريع اخلالص ــاد مش اعتم

ــري؛ ــا التحض ــن تقريره ــب ضم ــى املكت عل
صياغــة مقرتحــات ومشــاريع التوصيــات مــن أجــل مناقشــتها واعتمادهــا - 

مــن قبــل املجلــس؛
التحضــر واملشــاركة يف إعــداد النقــاط الدوريــة لرصــد التقــدم15 حتــت - 

املكتــب. إشــراف 
وعلــى العمــوم، وبالنظــر ألهميــة هــذه املذكــرة، فإنهــا جيــب أن حتتــوي علــى 

ــم: ــاز التقيي ــة إلجن ــهيكلة التالي ــر املـُ العناص
يتــم -  حبيــث  العموميــة،  السياســة  إطــالق  إىل  أفضــت  الــي  الرهانــات 

التقييــم مــع األخــذ بعــني االعتبــ�ار لتلــك الرهانــات خــالل  اســتعراض 
الطلــب؛ حتديــد 

دواعي وأهداف التقييم؛- 
النطــاق املشــمول بالتقييــم مــع التأكيــد، علــى وجــه اخلصــوص، علــى - 

األنشــطة املعنيــ�ة بالتقييــم، زيــادة علــى املــدة الزمنيــ�ة واملنطقــة اجلغرافيــة 
ــ�ار؛ ــني االعتب ــوذة بع المأخ

ــة -  ــة عملي ــبة ألي ــة بالنس ــة االنطالق ــلة لنقط كـِّ ــة الُمـشـَ ــئلة التقييمي األس
تقييــم، وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن اإلكثــار مــن األســئلة قــد ُيضــر بالتقييــم، 

ــة؛ ــئلة تقييمي ــة أس ــئلة يف خمس ــر األس ــوىص حبص ــذا ي ل
اآلجال املحددة الواجب احرتامها16 - 

وعلــى إثــر اســتكمال مراحــل اإلعــداد، ُيرفــع مشــروع مذكــرة التقييــم إىل مكتــب 
املجلــس مــن أجــل اعتمــاده بشــكل رســيم. 

15 Points d’avancement périodiques
ُيرىج االطالع على اخُلطة املفصلة املوجودة يف اجلزء »ج«  16
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4. حترير الشروط املرجعية للتقييم
السياســات  لتقييــم  الســنوية  للجلســة  بالتحضــر  املكلفــة  اللجنــة  تضــع 
ــرة  ــاس مذك ــى أس ــم عل ــة للتقيي ــروط املرجعي ــية للش ــاور األساس ــة املح العمومي
بالوصــف  الوثيقــة  هــذه  تتنــ�اول  حيــث  املكتــب،  قبــل  مــن  املعتمــدة  التقييــم 

املفصــل مــا يلــي:
ــني -  ــات املرتبط ــة والرهان ــضمن للوضعي ــم، والُمـتـَ ــل بالتقيي ــياق املتص الس

بإطــالق السياســة موضــوع التقييــم، واإلطــار التشــريعي والقانــوين ذي 
ــة، ــار املتوقع ــداف واآلث ــى األه ــة غل ــة، إضاف الصل

العناصــر املرتبطــة بنطــاق التقييــم والُمتضمنــة لمــا يلــي: األنشــطة املعنيــ�ة - 
بالتقييــم، واملــدة الزمنيــ�ة، واملنطقــة اجلغرافيــة المأخــوذة بعــني االعتبــ�ار،

التقييميــة -  األســئلة  يف:  والُمتمثلــة  التقييــم  لعمليــة  الهيكليــة  العناصــر 
ــصلة بــكل ســؤال علــى حــدة.  ـر الُمتـَّ ومعايــر التقدـي

وتشــتمل العناصــر املنهجيــة علــى مختلــف مناهــج جتميــع وحتليــل البي�انــات، 
وكــذا  املطلوبــة،  أواخلــربات  واملؤهــالت  والفاعلــني  املعنيــ�ة  الفئــات  ونوعيــة 
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ــاز  ــددة لإلجن ــال املح ــة، واآلج ــازات املتوقع ــا واإلجن ــام به ــب القي ــي جي ــال ال األعم
العمليــات17.   لتســير  والرتتيبــ�ات املخصصــة 

5. التصديق على تقرير التقييم
ــغال  ــة األش ــى كاف ــق عل ــة بالتصدي ــات العمومي ــم السياس ــة تقيي ــف جلن تتكل
ــنجزة يف إطــار التقييــم. وتت�أكــد اللجنــة بــأن اخلالصــات الصــادرة عــن التقريــر  املـُ
قــد تــم تبريرهــا علــى النحــو الصحيــح، وأنهــا ترتكــز علــى بي�انــات وحتليــالت ذات 

صلــة.

ــيم اللجنة جــودة تقييم األعمــال الُمنجزة  قـَ ولتحقيــق هــذا املســعى، يمكــن أن تـُ
علــى أســاس املعايــر التالية:

تلبيــ�ة احلاجيــات الــي تظهــر يف الشــروط املرجعيــة؛ مــع التأكــد، علــى وجــه - 
اخلصــوص، مــن أن األســئلة التقييميــة قــد أفضــت إىل أجوبــة مناســبة؛

تالؤم املنهجية؛- 
موثوقية )fiabilité( البي�انات؛- 
متانة التحليل؛- 
األساس املنطقي )bien-fondé( للنت�اجئ؛- 
مربرات النت�اجئ؛- 
وضوح التقرير.- 

6. صياغة التوصيات
بمهمــة  اللجنــة  تضطلــع  التقريــر،  يف  الــواردة  االســتنت�اجات  أســاس  علــى 
صياغــة التوصيــات والتوجيهــات املقرتحــة للســلطات العموميــة بهــدف حتســني 
ــر  بـَ ــتخالص العـِ ــع اس ــم م ــوع التقيي ــة موض ــن السياس ــ�ة ع ــار املرتتب ــ�اجئ واآلث النت

واالســتفادة منهــا بالنســبة للسياســات املســتقبلية. 

ُيرىج االطالع على الشروط املرجعية املوجودة يف اجلزء »ج«  17
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وعلــى إثــر ذلــك، تســلم اللجنــة الني�ابيــ�ة ملكتــب مجلــس النــواب التقريــر 
ــزة، واخُلالصــات الُمتوصــل إليهــا،  ــضمن للتحليــالت الُمنجـَ النهــايئ للتقييــم والُمتـَ

والتوصيــات الُمقرتحــة.

وتعتــرب هــذه املرحلــة بمثابــة نهايــة األشــغال التحضرية وبدايــة ملرحلــة التقييم 
ــب  ــب مكت ــ�ة، ويلع ــة الربلماني ــل املؤسس ــن قب ــة م ــات العمومي ــيم للسياس الرس
الدســتورية  املرحلــة دورا حاســما يف اســتكمال املســطرة  املجلــس خــالل هــذه 

ــواب. ــس الن ــل مجل ــن قب ــة م ــات العمومي ــم السياس لتقيي

فاللجنــة املختصــة بالتحضــر لعمليــة التقييــم تتكلــف بتحضــر عناصــر رصــد 
ــدة  التقــدم احلاصــل يف إجنــاز عمليــات التقييــم، وذلــك علــى ضــوء األنمــاط الُمعـَ

ســلفًا مــن طــرف املكتــب. 

7. جتميع وحتليل البي�انات
تعتــرب الوحــدة التقنيــ�ة لتقييــم السياســات العموميــة مســؤولة باألســاس عــن 
ــع  ــة جم ــني عملي ــا بت�أم ــر هن ــق األم ــم، إذ يتعل ــي للتقيي ــايت والتق ــب العملي اجلان
الوثائــق والبي�انــات واملعطيــات الضروريــة، وكــذا معاجلــة وحتليــل هــذه املعلومات.

ــنجز هــذه األخــرة يف  وتقــدم الوحــدة التقنيــ�ة مســاعدتها للجنــة التقييــم حــى تـُ
أحســن الظــروف عمليــات التقييــم الــواردة يف الربنامــج الســنوي.

ويمكنهــا لهــذا الغــرض أن تعتمــد علــى املصــادر املتاحــة للمعلومــات )البي�انــات 
ــهَدفني  ـــعة من امليدان ومن املســتفيدين أو الُمستـَ مَّ جـَ الثانويــة( و/أو البي�انــات املـُ
مــن طــرف السياســة موضــوع التقييــم )البي�انــات األوليــة(، وبالنظــر ألهميــة 
ــل  ــجمل مراح ــاركة يف مـُ ــدة للمش ــذه الوح ــوة له ــه الدع ــن توجي ــه ُيمك ــا، فإن عمله

عمليــة التقييــم.
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8. إعداد تقرير التقييم
تتكفــل الوحــدة التقنيــ�ة بتحريــر التقريــر التقــي الــذي يســتعرض نتــ�اجئ التقييم 

واالســتنت�اجات املرتبطــة به.

تقييــم  جلنــة  طــرف  مــن  والدراســة  للمناقشــة  التقييــم  تقريــر  وخيضــع 
السياســات العموميــة قبــل جتميــع مختلــف املحــاور األساســية ضمــن تقريــر 

النــواب. مجلــس  ملكتــب  يرفــع  الــذي  اللجنــة 

ثالثا: إشراك املعنيني بالسياسة العمومية
ُيشــكل إشــراك األطــراف الفاعلــة يف عمليــة تقييــم السياســات العموميــة 
نقطــة أساســية يف املســار التقييــيم، وذلــك بهــدف االنســجام مــع روح دســتور 
2011. وعلــى هــذا األســاس، فــإن جلنــة التقييــم يمكــن أن تتوفــر علــى معلومــات 
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مســتقاة مباشــرة مــن الســاكنة املعنيــ�ة، كمــا قــد تتبلــور لديهــا عناصــر جوهريــة 
ــم. ــوع التقيي ــة موض ــة العمومي ــن السياس ــ�ة ع ــار املرتتب ــم اآلث لفه

وُيمكــن التميــزي هنــا بــني عــدة أصنــاف مــن املعنيــني بالسياســة العموميــة أو 
ــواء  ــاريعها، س ــا أو مش ــن برامجه ــني م ــتفيدين املفرتض ــا أو املس ــتهدفني منه املس
تعلــق األمــر بالســلطات العموميــة والهيــآت املكلفــة بتنفيــذ السياســة العموميــة 
أو  العموميــة  السياســات  بصياغــة  اآلخريــن  املعنيــني  أو  بالتقييــم،  املعنيــ�ة 

بتنفيذهــا، أو الفئــات املســتفيدة.

ُيمكن إشراك هؤالء الفاعلني عرب ثالثة أدوات رئيسية وهي:
طلبــات مكتوبــة إليصــال املعلومــات النوعيــة والكميــة )مــن نصــوص - 

ومحاضــر  للتتبــع،  بي�انــات  وقاعــدة  عملياتيــ�ة،  وملفــات  قانونيــ�ة، 
اجتماعــات...(،

عقد جلسات بهدف احلصول على معلومات أو توضيحها،- 
تنظيم ورشات ألجل االستشارة / التشاور بهدف حتضر التقييم.- 

1. املجموعات املستهدفة:
ومنظمــات  األشــخاص،  مــن  فئــات  أو  بمجموعــات  هنــا  األمــر  ويتعلــق 
ــهَدفة مباشــرة مــن طــرف السياســة العموميــة. أمــا الهــدف  ستـَ ومقــاوالت مـُ

الكامــن مــن وراء هــذا املســار فيتمثــل يف مــا يلــي:

إدراك الفئات املستهدفة لتصورها للسياسة العمومية؛- 
دة، -  التحقيــق مــن أن التدخــل يســتجيب فعــاًل لألهــداف العملياتيــ�ة الُمَحــدَّ

وبــأن النتــ�اجئ املتوصــل إليهــا تنطبــق كليــة مــع تلــك املتوقعــة؛
التعرف على اآلثار اجلانبي�ة املحتملة.- 
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الــي  األدوات  بعــض  طريــق  عــن  الُمســتهدفة  الفئــات  إشــراك  ُيمكــن 
العمــل،  وورشــات  الرتكــزي،  ومجموعــات  امليدانيــ�ة،  التحقيقــات  ضمنهــا:  مــن 
واملؤتمــرات الــي حيضرهــا املواطنــون (conférences citoyennes(، واملجموعــات 
الدائمــة للمــوارد والــي تتواجــد خــالل جتميــع البي�انــات، كمــا تتواجــد خــالل حتريــر 

والتوصيــات. االســتنت�اجات 

ُيمنــح  االمتيــ�از  فــإن  املســتهدفة،  الفئــات  مــع  التفاعــل  تيســر  وبهــدف 
والتواصــل. للمعلوميــات  احلديثــ�ة  التكنولوجيــات  الســتعمال 

2. املستفيدون النهائيون
ــة  ــ�ة املحتمل ــار اإلجيابي ــن اآلث ــتفيدون م ــن يس ــخاص الذي ــر باألش ــق األم يتعل
للتدخــل العمــويم إذا مــا تــم فعــاًل حتقيــق اآلثــار املتوقعــة. هكــذا فــإن إشــراك 
املســتفيدين النهائيــني يف عمليــة التقييــم ســيمكن مــن احلصــول علــى فكــرة 

ملموســة لآلثــار املرتتبــ�ة عــن التدخــل مقارنــة باآلثــار املتوقعــة ســلفًا. 

ــة  ــوة اقرتاحي ــكيل ق ــة وتش ــر أهمي ــ�ات األك ــة املعاين ــؤالء صياغ ــن له ــا ُيمك كم
القتفــاء ســبل التحســني الــي تــم حتديدهــا، وكــذا تعزيــز أهميــة ومصداقيــة 

التقييــم. 

ــتعملة  ــس األدوات املس ــق نف ــن طري ــني ع ــتفيدين النهائي ــراك املس ــن إش يمك
ــة  ــالل مرحل ــارتهم خ ــم استش ــن املالئ ــون م ــد يك ــتهدفة. وق ــات املس ــع املجموع م

ــات. ــات والتوصي ــة اخلالص ــة صياغ ــذا مرحل ــم، وك ــة التقيي ــر عملي حتض

هكذا فإن إشراك مختلف الفاعلني تسمح بما يلي:
تأمــني قبــول أفضــل لعمليــة تقييــم السياســات العموميــة، خصوصــًا مــن - 
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طــرف املســؤولني املكلفــني بتنفيذهــا؛
تيسر الوصول إىل املعلومات الضرورية؛- 
ــك اخلالصــات والتوصيــات الصــادرة يف التقريــر -  َمـلـُّ خلــق أرضيــة مالئمــة لتـَ

لنهايئ؛ ا
ــا -  ــد م ــني، وحتدي ــتفيدين النهائي ــة للمس ــات احلقيقي ــى احلاجي ــرف عل التع

لة تســتجيب لتلــك احلاجيــات، ومــا  ــعَّ إذا كانــت السياســة العموميــة الُمـفـَ
إذا كانــت قــد أثــرت بشــكل ملحــوظ علــى حيــاة املواطنــني.
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الدليل العملي للتقييم

يعتــرب الدليــل العملــي بمثابــة منظومــة مــن التدابــر ذات الطابــع اإلجــرايئ الــي 
تمكــن مجلــس النــواب مــن إجنــاز عمليــات التقييــم وفــق املعايــر املتعــارف عليهــا يف 

مجــال ممارســة وظيفــة التقييــم الربلمــاين للسياســات العموميــة.

ويتعلــق األمــر هنــا باألســاس باآلليــات والنمــاذج الرئيســية للتقييــم الربلمــاين، 
والــي يمكــن اســتعمالها مــن طــرف الهيــآت املكلفــة بالتقييــم ألجــل إجنــاز مختلــف 

مراحــل عمليــة تقييــم السياســات العموميــة، وعلــى اخلصــوص املحــاور التاليــة:

ــى -  ــدة للحكــم عل ــر الُمعتم ــق األمــر باملعاي ــات التقييــم، ويتعل برمجــة عملي
مــدى قابليــة سياســة عموميــة للتقييــم؛

إعداد مذكرة التقييم، وذلك وفق نموذج بمعاير علمية وموضوعية؛- 
حتريــر الشــروط املرجعيــة للتقييــم، اعتمــادا علــى نمــوذج إعــداد مذكــرة - 

التقييــم؛
إجنــاز عمليــة جتميــع وحتليــل البي�انــات، بنــ�اء علــى اخلــربة الذاتيــ�ة أو اللجــوء - 

للخــربة اخلارجيــة ألجــل إجنــاز التقييــم يف مرحلتــه التقنيــ�ة؛ 
ــودة -  ــدة لتقديــر ج ــر املعتم ــى املعاي ــ�اء عل ــك بن ــم، وذل ــة تقريــر التقيي صياغ

ــم. التقيي
وعــالوة علــى ذلــك، فلقــد تــم إرفــاق مســرد الكلمــات الرئيســية املســتعملة يف 
إطــار التقييــم ألجــل وضــع لغــة موحــدة ومشــرتكة للتعريفــات واملبــادئ اخلاصــة 

ــة. ــات العمومي ــم السياس بتقيي

أوال: برمجة عمليات التقييم
ـر  بتقدـي النــواب  يقــوم مكتــب مجلــس  التقييــم،  يف إطــار برمجــة عمليــات 
إمكانيــ�ة تقييــم املواضيــع املقرتحــة، وذلــك عــن طريــق دراســة معينــ�ة تعتمــد علــى 
ــع  ــم املواضي ــب تقيي ــن املناس ــا إذا كان م ــد مم ــدف إىل التأك ــية، وته ــر رئيس معاي
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الــي تــم حتديدهــا، وهــل مــن املمكــن إجيــاد أجوبــة موثــوق بهــا علــى األســئلة الــي 
ــا  ــن تبينه ــي يمك ــر ال ــا باملعاي ــر أساس ــق األم ــون، ويتعل ــواب الربلماني ــا الن يطرحه

ــة ــة العمومي ــم السياس ــة تقيي ــة قابلي ملعرف

ويمكــن احلديــث هنــا عــن خمســة معايــر أساســية تمكــن مــن معرفــة قابليــة 
تقييــم السياســة العموميــة:

1. املعيار السيايس
رغبة سياسية يف تعديل ما هو موجود؛- 
رهانات إعادة صياغة أهداف السياسة العمومية؛- 
هامش التدبر التقريري املرتقب.- 

وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أنــه ال يمكــن إجــراء التقييــم إذا كانــت األطــراف املتدخلة 
مختلفــة فيمــا بينهــا بشــأن األهــداف والوقائع.

2. املعيار العملي
طرق تسير مصممة بشكل جيد؛- 
ملفات عملية ممسوكة بشكل جيد؛- 
شفافية ممارسات التسير؛- 

ويمكــن يف هــذا الســياق تنفيــذ التقييــم بطريقــة أســهل إذا تــم تســير السياســة 
ــكل جيد. بش

3. املعيار التقين
كمية وجودة املعلومات املتوفرة مسبقا؛- 
وجود تقييمات سابقة.- 

فكلمــا توفــرت املعلومــات الضروريــة واملالئمــة وذات جــودة، إال وكان التقييــم 
متاحــا بشــكل أســرع وبأقــل كلفــة ممكنــة.
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4. املعيار السيايق
وجود إجماع/ خالف بني السلطات العمومية والفاعلني؛- 
استعداد الفاعلني للتعاون. - 

وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أنــه مــن املســتحب عــدم إطــالق عمليــة التقييــم يف حالــة 
االعــرتاض الصريــح ملســؤويل التنفيــذ علــى التقييم.

5. املعيار القطاعي
ــ�ة، -  ــة والتقني ــة واالقتصادي ــات: االجتماعي ــل السياس ــاع تدخ ــال/ قط مج

ــة... ــرة أو املعياري املبتك
وتعتــرب عمليــات التقييــم أكــر طــوال وكلفــة عندمــا يكــون املجــال متعــدد األبعاد 

)خاصــة البعــد االجتماعــي( ومبتكر.

Mandat d’évaluation ثاني�ا: إعــداد انت�داب )تكليف( التقييم
بالنظــر خلصوصيــة وظيفــة التقييــم الربلمــاين، فــإن االنتــ�داب عــادة مــا يكــون 
علــى شــكل أمــر بمهمــة حيــدد ضمنــه نطــاق التقييــم وأهدافــه، وهــو يشــتمل علــى 

العناصــر التاليــة:

رهانات التقييمأ. 
يتعلــق األمــر هنــا بالتذكــر بالســياق واحلاجيــات واإلشــكاليات الــي أسســت 
إلطــالق السياســة العموميــة ليتــم أخذهــا بعــني االعتبــ�ار خــالل حتديــد الطلــب، 

وبالتــايل حتديــد منظــور التقييــم املزمــع إجــراؤه.

أسباب التقييم وغاياتهب. 
مــن املهــم وصــف الدوافــع الــي أدت إىل تقييــم هــذه السياســة العموميــة، 

وكــذا الغايــات املرتبطــة بهــا.
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محيط التقييمج. 
املعنيــ�ة،  األنشــطة  الحئــة  بواســطة  التقييــم  مجــال  بتحديــد  األمــر  يتعلــق 
والفــرتة واملجــال اجلغــرايف الواجــب أخــذه بعــني االعتبــ�ار، ثــم فئــة املســتفيدين أو 

املســتهدفني

األسئلة التقييميةد. 
يتعلــق األمــر بصياغــة األســئلة التقييميــة الــي ُيفــرتض أن تؤطــر ســر عمليــة 
التقييــم عــن طريــق حتديــد التســاؤالت ذات األولويــة، وتتمخــض األســئلة عمومــا 

عــن دراســة معمقــة للمحــاور التاليــة:

منطق التدخل؛- 
احلاجيات الي بررت قرار التقييم؛- 
مقرتحات أعضاء مكتب مجلس النواب؛- 
مقرتحات رؤساء الفرق الني�ابي�ة.- 

ويرتكــز اختيــ�ار وصياغــة األســئلة التقييميــة اجليــدة علــى املراحــل األربــع 
اآلتيــ�ة:

 إعداد الحئة مؤقتة لألسئلة بن�اء على منطق املرحلة 1
التدخل وسبب�ه واملواضيع/العناصر الي 

حددها أعضاء املكتب.

املرحلة 2
تقدير طريقة استعمال اإلجابة ومن سيقوم 

بذلك. 
التأكد من أن اإلجابة غر معروفة من قبل.

التأكد من أن اإلجابة على السؤال ستكون املرحلة 3
مستوفية للمعطيات املطلوبة.

مناقشة اختي�ار األسئلة واستخدام وسيلة املرحلة 4
للتنشيط من أجل هيكلة النقاش والتوصل 

إىل صيغ توافقية.
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االستحقاقات والتواريخ الهامة:	. 
يتعلق األمر بتحديد التاريخ املرغوب فيه لتسليم التقرير النهايئ للتقييم.

ثالثا: حترير املصطلحات والعناصر املرجعية للتقييم
تتكلــف جلنــة التقييــم بوضــع املصطلحــات املرجعيــة، ويتعلــق األمــر هنــا 
بنمــوذج املصطلحــات املرجعيــة للتقييــم، وهــي تهــدف باألســاس لتفصيــل عناصــر 

ــم. ــراء التقيي ــرق إج ــح ط ــ�داب وتوضي االنت

تشتمل املصطلحات املرجعية على العناصر التالية:
السياق واإلطار التشريعي/ التنظيي. 1

يتعلــق األمــر بوصــف الســياق الــذي أدى إىل اعتمــاد سياســية عموميــة معينــ�ة 
ــل  ــن أج ــوم...(، م ــون، مرس ــك )قان ــط بذل ــيم املرتب ــريعي/ التنظي ــار التش واإلط
السياســة  هــذه  لتبــي  املؤسســة  واإلشــكاليات  للحاجيــات  أفضــل  اســتيعاب 

ــودة. ــة املنش ــداف األولي ــة واأله العمومي
هدف التقييم. 2

يتعلق األمر بتحديد أهداف التقييم وجدواه بالنسبة ملجلس النواب.
محيط التقييم. 3

مــن املهــم تفصيــل محيــط التقييــم لكــي يتــم حتديــد مجــال تدخــل فريــق 
لتقييــم. ا

والفــرتة واملجــال  القطاعــات،  املحيــط كال مــن الحئــة األنشــطة/  ويشــمل 
اجلغــرايف الواجــب أخــذه بعــني االعتبــ�ار، وكــذا خصائــص الســاكنة الــي ســتخضع 

ــتهدفني. ــتفيدين أو املس ــة املس ــة وفئ للدراس

ويمكــن جتســيد املحيــط بشــكل أوضــح وذلــك بوضــع بيــ�ان ختطيطــي كالــذي 
ــ�اء علــى النصــوص املؤسســة للسياســة اخلاضعــة للتقييــم. ــاه، بن هــو مبــني أدن
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األسئلة التقييمية. 4
ــق  ــن طري ــ�داب ع ــة يف االنت ــة املصاغ ــئلة التقييمي ــح األس ــر بتوضي ــق األم يتعل

ــيم. ــؤال تقيي ــكل س ــة ب ــني املرتبط ــر التثم ــد معاي حتدي
التوجهات املنهجية. 5

يتعلــق األمــر بتحديــد بعــض املبــادئ املنهجيــة الواجــب احرتامهــا يف إطــار إجــراء 
ــيما: التقييم، الس

طرق جتميع املعطيات النوعية والكمية؛- 
أنواع حتليل املعلومات ومعاجلتها؛- 
املوارد الرئيسية للمعلومات الي سيتم استخدامها.- 

اخلدمات الواجب تقديمها والوثائق املرتقب تسليمها. 6

عمليــة  كســر  بهــا،  القيــام  ســيتم  الــي  األشــغال  بتفصيــل  األمــر  يتعلــق 
التقييــم وإعــداد العــروض وتنشــيط اجتماعــات التوجيــه والتتبــع، وحتريــر تقاريــر 
ــت  ــن التقريــر املؤق ــ�ل كل م ــن قبي ــا، م ــة به ــق املرتبط ــذا الوثائ ــات... وك االجتماع
والتقريــر النهــايئ، وملخــص األجوبــة علــى األســئلة التقييميــة، والعــروض وتقاريــر 

االجتماعــات.
املؤهالت والكفاءات املطلوبة. 7

يتعلــق األمــر هنــا بضــرورة توفــر املؤهــالت أو الكفــاءات التقنيــ�ة واإلداريــة 
الالزمــة مــن أجــل ضمــان الســر اجليــد لعمليــة التقييــم، الســيما اللجــوء إىل 
ــال  ــربة يف املج ــ�ة واخل ــاث امليداني ــات واألحب ــني يف الدراس ــن املتخصص ــة م مجموع

أو القطــاع اخلاضــع للتقييــم الربلمــاين.
نظام توجيه األشغال وتتبعها. 8

يتعلــق األمــر بوصــف طــرق توجيــه وتتبــع ســر عمليــة التقييــم، ويتعلــق األمــر 
بالهيئــ�ات أو اللجــان الواجــب تكوينهــا مــع اإلشــارة إىل تــردد االنعقــاد واملشــاركني 

يف كل هيئــ�ة. 
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صياغة البي�ان التخطيطي والبي�ان االجتماعي. 9
يف إطــار إعــداد املصطلحــات املرجعيــة، ســيكون مــن املناســب إجنــاز بيــ�ان 
العموميــة  للسياســة  اجتماعــي  بيــ�ان  ثــم  للتأثــرات(  منطقــي  )أو  ختطيطــي 

للتقييــم. اخلاضعــة 

يتم استخدام هاتني الوسيلتني اللتان تتخذان شكل عرض بي�اين من أجل:
تبيــ�ان -  بواســطة  معــني،  برنامــج  أو  مــا  سياســة  عمــل  نظريــة  توضيــح 

مــن  بــدءا  املنتظــرة،  آثــاره  العمــويم  التدخــل  بهــا  ينتــج  الــي  الطريقــة 
الشــاملة؛  التأثــرات  غايــة  إىل  اإلجنــازات 

تقديــم مختلــف الفاعلــني املنخرطــني يف السياســة العموميــة، ويتعلــق - 
األمــر أساســا باملســؤولني السياســيني والفاعلــني املكلفــني بالتنفيــذ وكــذا 

ــتهدفني. ــوم املس عم

ويتعــني أن يتــم إجنــاز كل مــن البيــ�ان التخطيطــي والبيــ�ان االجتماعــي انطالقــا 
مــن الوثائــق الرســمية الرئيســية للربنامــج أو السياســة )لكــي يكونــا أكــر مالءمــة 
مــع النــص األويل(، ويتــم إتمامهــا انطالقــا مــن العناصــر املجمعــة لــدى الفاعلــني.
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مثال للبي�ان التخطيطي:

 
مثال للبي�ان االجتماعي:
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رابعا: جتميع املعطيات وحتليلها
والبي�انــات ودراســتها وحتليلهــا مــن صميــم مهــام  املعطيــات  يعتــرب جتميــع 
ــذا  ــدة به ــوم الوح ــن أن تق ــة، ويمك ــات العمومي ــم السياس ــ�ة لتقيي ــدة التقني الوح
ــن  ــة م ــربة اخلارجي ــب للخ ــراف املكت ــت إش ــوء حت ــ�ة أو اللج ــه الذاتي ــر بإمكانات األم
أجــل مرافقتهــا يف مختلــف أعمــال التقييــم املســندة إليهــا، الســيما خــالل مرحلــة 

ــا. ــات وحتليله ــع املعطي جتمي

ويف حالــة اللجــوء إىل اخلــربة اخلارجيــة، فإنــه يتوجــب حتليل ومراجعة األشــغال 
التمهيديــة لهــذه اخلــربة بهــدف التأكــد مــن الفهــم اجليــد للســياق والرهانــات 

واألعمــال الواجــب إجنازهــا. 

ـر جــودة عــرض مقــدم  ويرتكــز هــذا التحليــل علــى قائمــة تمكــن مــن تقدـي
اخلدمــة:

-+/-+++فهم السياق
1.1 هل يذكر االقرتاح باخلطوط العريضة 

للسياسة املقيمة يف سياقها التارييخ والسيايس؟
الباألحرىنعم

1.2 هل يقدم االقرتاح التعاريف األساسية أو 
التحديدات املتعلقة باخلصائص الرئيسية 

للسياسة املقيمة؟

الباألحرىنعم

تعاليق محتملة
-+/-+++2.فهم األسئلة املطروحة

2.1  هل يدل االقرتاح على الفهم اجليد ألسئلة 
املصطلحات املرجعية، وخاصة هدف التقييم؟

باألحرىنعم

2.2  هل يعترب ترتيب األسئلة ذات األولوية 
والثانوية مالئما، وهل هو مأخوذ بعني االعتب�ار يف 

برنامج العمل؟

الباألحرىنعم

تعاليق محتملة
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-+/-+++3.مبادئ املنهج املقرتح
3.1 هل تم استخدام املبادئ األساسية لتقييم 

السياسات بدراية يف االقرتاح؟ 
الباألحرىنعم

3.3 هل املقاربة املنهجية املعتمدة مناسبة يف 
شموليتها؟ )التوازن الكيم والنوعي(

الباألحرىنعم

3.4 هل للمشروع قيمة مضافة منهجية بالنسبة 
للمصطلحات املرجعية؟

الباألحرىنعم

تعاليق محتملة

-+/-+++4.طرق هيكلة املعطيات وجتميعها
4.1 هل يقدم االقرتاح طريقة هيكلة املعطيات 

)األنواع، التعريفات، الفئات...(؟
الباألحرىنعم

4.2 هل تم وصف مصادر املعطيات )اإلحصائي�ات 
وغرها( يف االقرتاح )عدد املعطيات، املصادر، 

اجلودة(؟

الباألحرىنعم

4.3 هل تم حتديد طرق إجراء املقابالت )وجها 
لوجه/هاتفيا، مباشرة/مفتوحة، مقابالت 

جماعية، حبث بواسطة استطالعات الرأي...(؟ 

الباألحرىنعم

تعاليق محتملة

-+/-+++5.حتليل املعطيات
5.1 هل قدم االقرتاح وصفا كافيا لربوتوكول 

التحليل؟
الباألحرىنعم

5.2 هل حيدد االقرتاح فرضيات تكميلية لتلك 
اخلاصة باملصطلحات املرجعية )عوامل السياق 

الواجب أخذها بعني االعتب�ار خالل حتليل جناح أو 
فشل السياسة اخلاضعة للتقييم(؟

الباألحرىنعم

تعاليق محتملة
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-+/-+++6.االستنت�اجات والتوصيات
6.1 هل يصف االقرتاح طريقة استخالص 

االستنت�اجات والتوصيات انطالقا من املعطيات 
املجمعة والتحليل؟

الباألحرىنعم

6.2 هل حيدد االقرتاح كيفية انتقاء عناصر املقارنة 
الي سرتتكز عليها األحكام؟

الباألحرىنعم

تعاليق محتملة

-+/-+++7.كفاءات وانسجام الفريق
7.1 هل فصل االقرتاح الكفاءات املوجودة داخل 

الفريق )املناهج أو القطاعات(، وهل تتماىش مع 
حاجيات العمل؟

الباألحرىنعم

7.2 هل تم تفصيل دور كل واحد من أعضاء الفريق 
ومدير املهمة، وهل هو مناسب لضمان االندماج 

اجليد إلسهامات كل عضو؟

الباألحرىنعم

تعاليق محتملة

-+/-+++8.تنظيم العمل
8.1 هل يب�دي الفريق القدرة على إشراك هيئ�ة 

التقييم مع اخليارات املنهجية، وخصوصا مع إعداد 
االستنت�اجات والتوصيات؟ 

الباألحرىنعم

8.2 هل عدد اجتماعات هيئ�ة التقييم كاف؟ هل تم 
وصف محتوى االجتماعات؟

الباألحرىنعم

8.3 هل تمت موائمة نمط االشتغال )املسؤوليات 
التنظيمية واملوضوعية...(؟ هل يعترب الربنامج 

الزمي للعمل واقعيا؟ هل يعترب ختصيص املوارد 
مناسبا؟

الباألحرىنعم

تعاليق محتملة
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احلصيلة
النقطة املحتسبة

نقاط القوة
نقاط الضعف

العوامل الواجب أخذها بعني االعتب�ار عند عملية التثمني
.1

.2

.3
سيتم التنقيط )مالحظة: ++=4؛ ++=2؛ +/-=1؛ -=0(، وإذا تم اعتماد موازنة املعاير، وهذا 

ما هو مرغوب فيه، فسيتم منح كل نقطة الوزن املطابق لها.

خامسا: صياغة تقرير التقييم 

1.سريورة ومعايري عملية تقدير جودة التقييم
يســتهدف تقديــر جــودة التقييــم التأكــد مــن احــرتام فريــق التقييــم ملتطلبــات 
اللجنــة املكلفــة بالتحضــر لعمليــة تقييــم السياســات العموميــة للتوجيهــات 
واملعايــر املحــددة مــن قبــل مكتــب مجلــس النــواب،  والتميــزي بــني االســتنت�اجات 
أو  عليهــا  االعــرتاض  يمكــن  الــي  وتلــك  جيــد  بشــكل  واملصاغــة  الصحيحــة 

تســتوجب مراجعــة أكــر عمقــا.

وعلــى هــذا األســاس ُيفــرتض أن يشــكل تقديــر جــودة التقييــم مرحلــة ســابقة 
ـر  الســتعمال االســتنت�اجات والتوصيــات، وهــو مرحلــة منطقيــة. فهــذا التقدـي
الــذي يتعــني أن يكــون ذا جــودة عاليــة يمكــن أن يتصــدى لالنتقــادات الناجتــة عــن 
األحــكام الــي تصــدر يف حــق النجاحــات واإلخفاقــات. كمــا تعتــرب اجلــودة يف غالــب 
األحيــان تقديــرا شــكليا مســبقا قبــل نشــر تقريــر التقييــم وقبــل اعتبــ�ار اســتنت�اجاته 

وتوصياتــه.
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2.عناصر اجلودة 
ترتبط جودة التقييم بالعناصر التالية:

املوافقة على سرورة التقييم وتوضيح أهدافها؛ - 
مستوى الكفاءات وإشراك األطراف املتدخلة؛- 
مناهج التقييم املستعملة. - 

ــر  ــو التقري ــد وه ــاس واح ــى أس ــم عل ــودة التقيي ــى ج ــم عل ــم احلك ــا يت ــرا م كث
ــن  ــدءا م ــا، ب ــرورة برمته ــودة الس ــير ج ــة تس ــط بطريق ــر يرتب ــايئ، إال أن األم النه

الطلــب إىل غايــة صياغــة التوصيــات وإعطــاء النتــ�اجئ. 

ـر التقييــم أن تنحــو منــى التأكــد مــن جــودة  وبالتــايل يمكــن لعمليــة تقدـي
ــن للتقريــر  ــاس ال يمك ــذا األس ــى ه ــها. وعل ــن أساس ــم م ــات التقيي ــوع عملي مجم
نتــ�اج نســق متكامــل يعــئ عــددا مــن األشــخاص داخــل  النهــايئ إال أن يكــون 
مجموعــة مؤسســاتي�ة واســعة وداخــل جهــاز مخصــص للتقييــم. ويف هــذه احلالــة، 

يتعلــق األمــر بمراقبــة ورفــع اجلــودة يف املراحــل الهامــة للتقييــم.

3.اإلكراهات واحلدود 
يمكننــ�ا رصــد نوعــني مــن اإلكراهــات واحلــدود الــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى 

جــودة عمليــات التقييــم:
إكراهات متعلقة بإجراء طلب التقييم.- 
مدى وضوح ودقة دفرت التحمالت؛ - 
املوارد المالية والوقت املخصص للمكلف بالتقييم؛- 
إشراك الشركاء املعنيني خالل تطبيق التقييم؛- 
اإلكراهات املتعلقة بالربنامج أو بالسياسة وبالتسير والتنفيذ؛- 
وضوح األهداف، وبالتايل القدرة على تقدير فعاليت�ه؛ - 
التعقيدات؛- 
أزمات وانقطاعات التنفيذ واآلثار على سر التقييم؛- 
جودة املعلومات الي تم جمعها مسبقا يف إطار نظام التتبع.- 
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وعلــى العمــوم يتوجــب علــى الشــركاء حتييــ�د أو التقليــل مــن عواقــب أو تأثــرات 
التقنيــ�ة  املشــاكل  اســتب�اق  التقييــم  فــرق  علــى  يتعــني  كمــا  اإلكراهــات،  هــذه 

ــم. ــة التقيي ــروع يف عملي ــل الش ــة قب والعملي

4.تسيري وحتسني جودة عملية التقييم
ترصــد عمليــة تثمــني اجلــودة مــدى احــرتام عقــد فريــق التقييــم، حيــث يســاهم 
وجــوده يف حتســيس فريــق التقييــم، ممــا يــؤدي إىل حتســني عمليــة صياغــة التقريــر 
النهــايئ للجنــة التقييــم. وقــد حتســن عمليــة التثمــني املمارســات املهنيــ�ة عــن 
ــر  ــة أك ــة ديمقراطي ــدم غاي ــد خت ــا ق ــدة، كم ــة اجلي ــس املمارس ــر مقايي ــق نش طري

ــورة. ــات املنش ــة املعلوم ــالل تعزيــز مصداقي ــن خ ــمولية م ش

ويتضمــن اجلــدول التــايل جوابــا عــن األســئلة املتعلقــة بمــن يقــوم بتثمــني 
التقييمــات: جــودة 

من أجل ......يمكن تثمني اجلودة من طرف .....
فريق التوجيه، بمساعدة مختصني إذا 

اقتى األمر
املصادقة على صحة التقرير النهايئ ومتانت�ه

معرفة مصداقية االستنت�اجات والتوصياتاملقررون املشرتكون للربنامج
ضمان صدق االستنت�اجات املعروضة على املختصون املستقلون

العامة
تطوير املقاييس املهني�ة )التقييم التحويلي(

ومــن جانــب آخــر، يمكــن لعمليــة التثمــني أن تركــز علــى التأكــد مــن جــودة 
مجمــوع ســرورة عمليــة التقييــم. إذ ال يمكــن للتقريــر النهــايئ إال أن يكــون نتيجــة 
ــاز  ــل جه ــعة وداخ ــاتي�ة واس ــة مؤسس ــل مجموع ــخاص داخ ــدة أش ــئ ع ــام يع نظ
مخصــص للتقييــم. ويف هــذه احلالــة، يتعلــق األمــر بمراقبــة ورفــع اجلــودة يف 

املراحــل الكــربى للتقييــم. 

وباعتبــ�ار أن ســرورة عمليــة التقييــم تبــ�دأ مــن الربمجــة األوليــة وتمتــد إىل غايــة 
ــم  ــني أن يت ــم يتع ــودة التقيي ــني ج ــإن حتس ــ�اجئ، ف ــر النت ــام ونش ــم التقريــر الع تقدي

مــن خــالل العمــل علــى املحــاور التاليــة: 
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جودة النظام املعلومات ونظام التتبع؛- 
الماليــة -  واملــوارد  تقييمــه،  تعــني  مــا  حتــدد  الــي  التحمــالت  دفــرت  بنــود 

الزمنيــ�ة؛ واملــدة  املخصصــة 
اختي�ار فريق التقييم )املؤهالت واملراجع والتجارب...(؛- 
العقد املربم مع فريق التقييم الذي حيدد خطة العمل؛- 
تردد وطبيعة التفاعل بني فريق التقييم وفريق التوجيه؛  - 
التقديم السريع والتام للمعلومات املتوفرة ذات اجلودة؛- 
طريقــة تبليــغ االســتنت�اجات الــي تضــم التقريــر نفســه وبــايق قنــوات - 

النشــر؛
العموميــة -  للســلطات  التقاريــر  تقديــم  أجــل  مــن  التقييــم  اســتعمال 

. طنــني ا للمو و
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تقييم وتثمني وظيفة تقييم السياسات العمومية

أوال: معايري تثمني وتقييم وظيفة التقييم الربلماين 
يتم حتليل التقرير النهايئ للتقييم بن�اء على املعاير التالية:

1.تلبي�ة الطلبات: هل يعالج التقييم على حنو كاف طلبات 
احلصول على املعلومات الي يديل بها املعنيون وهل تتوافق مع دفرت 

التحمالت؟
لماذا؟ .....................................

2.مالئمة املنهجية: عند إعداد عملية التقييم هل يتم تكييفها 
ومالئمتها لتوفر املعلومات الضرورية )مع حدودية صالحيتها( من 

أجل اإلجابة على األسئلة التقييمية الرئيسية؟
لماذا؟ .....................................

3.مصداقية املعلومات: هل يتم مالئمة املعطيات األولية والثانوية 
املحصل عليها والي وقع اختي�ارها؟ هل لها درجة مصداقية كافية 

مقارنة مع املجال املزمع استعمالها فيه؟
لماذا؟ .....................................

4.قوة التحليل: هل تتوافق عملية حتليل املعلومات النوعية والكمية 
مع القواعد الفني�ة؟ وهل يتم استكمالها وتكييفها لتجيب بشكل 

صحيح على أسئلة التقييم؟
لماذا؟ .....................................

5.صحة النت�اجئ: هل تم الوصول لهذه النت�اجئ منطقيا وهل تم 
تعليلها عن طريق حتليل املعطيات أو عن طريق تفسرها اعتمادا 

على فرضية توضيحية مقدمة بعناية؟
لماذا؟ .....................................

6.تعليل اخلالصات: هل اخلالصات واضحة؟ هل هي مبني�ة على 
نت�اجئ ذات مصداقية؟

لماذا؟ .....................................
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7.وضوح التقرير: هل يصف التقرير السياق والهدف من الربنامج 
الذي تم تقييمه وهل يصف طريقة إعداده ونت�اجئه بطريقة تمكن 

من فهم املعلومات املحصل عليها بسهولة ؟
لماذا؟ .....................................

نظرا للقيود الي حتيط بالتقييم من حيث السياق، كيف ترى 
التقرير اخلاص بالتقييم
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ثاني�ا: التقييم بن�اء على املعايري

املعيار األول: تلبي�ة الطلبات

هل يعالج 
التقييم على حنو 

كاف طلبات 
احلصول على 

املعلومات 
الي يديل بها 

الماحنني وهل 
تتوافق مع دفرت 

التحمالت؟ 

ممتازجيدمقبولغر مقبول
تمت معاجلة 

بعض األسئلة 
اخلاصة بدفرت 

التحمالت 
بشكل غر مالئم 
أو لم يتم التطرق 

إليها إال جزئي�ا. 
لم يتم التطرق 
إىل العديد من 

األسئلة املتعلقة 
بدفرت التحمالت 

أو أن معاجلتها 
كانت بشكل 

جزيئ.

تمت اإلجابة 
على الطلبات 

املبين�ة متطلبات 
دفرت التحمالت 
بشكل صحيح، 

وال سيما أن 
أسئلة التقييم 

قد تمت 
معاجلتها بشكل 

مريض.

يعطي التقرير 
اخلاص 

بالتقييم نظرة 
شاملة على 

الطريقة الي 
حتقيق األهداف 

املتوخاة من 
خاللها كما 

يوضح اإلطار 
املنطقي 

للتدخل. جتاوز 
التقرير الطلبات 

املتعلقة بدفرت 
التحمالت 
وتطرق إىل 

مواضع أخرى 
ذات أهمية.

ال تعالج األسئلة 
املتطرق إليها 

الطلبات 
املتعلقة بدفرت 

التحمالت 
فقط بل أعادت 
التقييم إىل إطار 

عام يف عالقته 
مع السياسات 

اجلماعية 
والوطني�ة 

واملحلية ذات 
الصلة.
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املعيار الثاين: مالئمة املنهجيات

عند تصميم 
التقييم هل 

يتم تكييفها 
ومالئمتها من 

لتوفر املعلومات 
الضرورية 

)مع حدودية 
صالحيتها( من 

أجل اإلجابة 
على األسئلة 

التقييمية 
الرئيسية؟

ممتازجيدمقبولغر مقبول
ليس هناك أية 

اسرتاتيجية 
خاصة بالتقييم 

كما أن اخليارات 
املنهجية  تكون 

دائما غر 
مالئمة مقارنة 

مع النت�اجئ 
املبحوث عنها. 
يب�دو أنه قد تم 

أخذ خيارات 
املنهجية لكن 

دون شرحها 
ودون الدفاع 

عنها

اسرتاتيجية 
التقييم هي 
اسرتاتيجية 

واضحة وقد 
تم تفعيلها 

طيلة الدراسة. 
كانت اخليارات 

املنهجية مالئمة 
لإلجابة على 
طلبات دفرت 

التحمالت.

حدود 
اسرتاتيجية 

التقييم قد تم 
حتديدها كما 

تم مناقشة 
اخليارات 

املنهجية 
والدفاع عنها 

مقارنة مع 
اخليارات 

األخرى.

قام املسؤول عن 
التقييم بتحليل 

نقدي شامل 
السرتاتيجيت�ه 

العامة وخياراته 
املنهجية 

كما أشار إىل 
اإلجيابي�ات 

غر املالئمة 
للمنهجيات 

البديلة.
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املعيار الثالث: مصداقية املعلومات

هل يتم مالئمة 
املعطيات 

األولية والثانوية 
املحصل عليها 

والي وقع 
اختي�ارها؟ 

هل لها درجة 
مصداقية كافية 

مقارنة مع 
املجال املزمع 

استعمالها فيه؟

ممتازجيدمقبولغر مقبول
املعطيات 

املستعملة 
سواء كانت 

أولية أو ثانوية 
هي معطيات 

مغرضة بسبب 
الطريقة غر 
املالئمة الي 

جمعت بها أو 
تم استعمالها 

بشكل يسء 
)نموذج أو 

دراسة حال غر 
موفٍق اختي�ارها( 

أو أنها تمدنا 
بمعلومات غر 

نافعة

تم حتديد مصادر 
املعطيات 

النوعية 
والكمية. 
تم اختب�ار 
مصداقية 
املعطيات 

األولية والثانوية 
ومناقشتها 

مع املستشار. 
تم تبيني طرق 

جمع املعطيات 
ومالئمتها مع 

املعلومات 
املبحوث عنها

هذه املعطيات 
هي معطيات 

متقاطعة 
بشكل منهيج 

بواسطة مصادر 
أو مناهج حبث 

مستقلة عن 
بعضها البعض. 

تم عرض 
حدود صالحية 

املعطيات وطرق 
جمعها بشكل 

واضح.

تم حتليل 
وتصحيح 

بطرق معروفة 
جميع البي�انات 

املغرضة الناجتة 
عن املعلومات 

املحصل عليها. 
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املعيار الرابع: قوة التحليل

هل تتوافق 
عملية حتليل 

املعلومات 
النوعية والكمية 

مع القواعد 
الفني�ة؟ وهل 

يتم استكمالها 
وتكييفها 

لتجيب بشكل 
صحيح على 

أسئلة التقييم؟

ممتازجيدمقبولغر مقبول
عنصرين من 
ثالثة لم يتم 

معاجلتهما 
بشكل صحيح 
)انظر أسفله: 

أسلوب 
التحليل، 

العالقة 
العرضية، 

املقارنات(.

تم القيام 
بتحليل 

املعطيات 
النوعية 

والكمية بطرق 
حتليلية معروفة 

ومالئمة 
مقارنة مع نوع 
املعطيات الي 
تم حتليلها. تم 

إجراء املقارنات 
بشكل مناسب 
)املستفيدون، 

غر 
املستفيدون(

تم شرح طرق 
التحليل مع 

حتديد حدود 
صالحيتها. 
تم توضيح 

العالقات 
السببي�ة 

بني اإلجراء 
والتأثرات 

املختلفة. تمت 
اإلشارة إىل 

حدود صالحية 
املقارنات.

جميع املعطيات 
املغرضة 

)بواسطة 
العناصر 

الثالثة( قد 
تم حتليلها 

بشكل منهيج 
كما تم عرضها 

مع أثرها على 
حدود صالحية 

التحليل. 
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املعيار اخلامس: صحة النت�اجئ

هل تم استنت�اج 
هذه النت�اجئ 

منطقيا وهل 
تم تعليلها عن 

طريق حتليل 
املعطيات أو 

عن طريق 
تفسرها اعتمادا 

على فرضية 
توضيحية 

مقدمة بعناية؟

ممتازجيدمقبولغر مقبول
يتبني أن نت�اجئ 

التحليل غر 
قابل للتصديق. 

حيتوي النص 
على بي�انات 

لم يتم إثب�اتها. 
االستقراء 

والتعميم الذي 
تم القيام به على 
مستوى التحليل 

بعيد الصلة 
باملوضوع.

يظهر أن النت�اجئ 
الي أسفر 

عنها التحليل 
موثوق بها 

ومتوازنة، نظرا 
للسياق الي تم 
تقييم الربنامج 

يف إطاره. 
االفرتاضات 

التفسرية 
واالستقراءات 
تب�دو مقبولة. 

تعكس هذه 
النت�اجئ حال 

وسطا مقبوال 
بني واقع 
البي�انات 

واحلقائق 
املعاين�ة أو 

املقدرة وحقيقة 
الربنامج كما 

يراه الفاعلون 
واملستفيدون.

تم توضيح 
ومناقشة حدود 

االفرتاضات 
التفسرية 

واالستقراءات. 
تم عزل اآلثار 

املتعلقة باإلجراء 
الذي تم تقييمه 

عن اآلثار 
الناجمة عن 

القيود والسياق 
الي خضعت 

له. التوازن 
بني الصالحية 

الداخلية )ال 
يشوب الطريقة 
املتبن�اة أي حتزي( 

والصالحية 
اخلارجية 
)تمثيلية 

النت�اجئ( هو 
توازن كاف 

ومرض.

تم حتليل 
االختالالت 

املوجودة 
على مستوى 

الصالحية 
الداخلية 

والصالحية 
اخلارجية كما 

تم توضيح 
عواقبها على 

دراسة التقييم. 
تم عزل اآلثار 

املرتتب�ة عن 
السياق كما تم 

إثب�اتها من خالل 
املؤشرات ذات 

الصلة. تم حتليل 
جوانب التحزي 

املوجود على 
مستوى اختي�ار 

الفرضيات 
التفسرية 

واالستقراءات 
املستخلصة 

كما تم تبيني 
عواقبها.
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املعيار السادس: تعليل اخلالصات 

هل اخلالصات 
واضحة؟ هل 

هي مبني�ة 
على نت�اجئ ذات 

مصداقية؟

ممتازجيدمقبولغر مقبول
ال تعتمد 

اخلالصات على 
حتليل مناسب 
ودقيق. تعتمد 

اخلالصات على 
بي�انات لم يتم 
إثب�اتها. هناك 
نوع من التحزي 

على مستوى 
اخلالصات 

ألنها تعكس 
»استنت�اج« 
املسؤول عن 

التقييم أكر مما 
تعكس احلقائق 

اخلاضعة 
للتحليل.

اخلالصات 
تستن�د على 
التحليل. تم 

إثب�ات النت�اجئ 
باعتماد احلقائق 
والتحليالت الي 

يمكن التعرف 
عليها يف بقية 

التقرير بسهولة. 
تمت اإلشارة إىل 

حدود صالحية 
اخلالصات.

تمت مناقشة 
النت�اجئ يف إطار 

السياق الذي تم 
فيه التحليل. تم 
توضيح وإثب�ات 
حدود صالحية 

اخلالصات.

تم ترتيب 
النت�اجئ حسب 

األولويات، 
وذلك حسب 

عالقتها 
بالربنامج 

اخلاضع للتقييم 
وتأخذ بعني 

االعتب�ار عالقة 
هذا الربنامج 

بسياقه، ويراعى 
هنا على وجه 

اخلصوص 
الربامج األخرى 

أو السياسات 
العامة الي 

تؤثر على 
هذا الربنامج 

بالذات. 
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املعيار السابع: وضوح التقرير 

هل يصف 
التقرير السياق 

والهدف من 
الربنامج الذي 

تم تقييمه 
وإعداده 

ونت�اجئه بطريقة 
تمكن من فهم 

املعلومات 
املحصل عليها 

بسهولة؟

ممتازجيدمقبولغر مقبول
تقرير يفتقد 

للملخص، وغر 
مقروء وبنيت�ه 

غر منظمة. 
ال حيتوي على 
فصل يتطرق 

للخالصات 
)والتوصيات(.

تسهل قراءة 
التقرير وبنيت�ه 

منطقية 
أو تعكس 

مطالب املبادئ 
التوجيهية. 

يعكس امللخص 
املوجز فحوى 

التقرير. تم 
عرض املفاهيم 

املتخصصة 
واملسائل الفني�ة 
يف مالحق تمت 

اإلشارة إليها 
بشكل واضح يف 

النص.

منت التقرير 
قصر وموجز 

ويسهل قراءته 
باسرتسال. 

يسهل تذكر 
بني�ة التقرير. 

ملخص التقرير 
واضح ويعرض 

التوصيات 
الرئيسية بكل 

توازن وحياد.

يسهل قراءة 
التقرير وكأنه 

»رواية« 
والطريقة 

الي بنيت بها 
أفكاره ال يمكن 
دحضها. يعترب 

ملخص التقرير 
عمليا يف حد 

ذاته. 
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املصطلحات الرئيسية املتعلقة بالتقييم 

رقابة األداء- 
تتمحــور رقابــة األداء حــول التأكــد مــن أن اإلجنــازات والنتــ�اجئ الــي تــم 
احلصــول عليهــا قــد حتققــت بتكلفــة معقولــة. وينطبــق هــذا املصطلــح 
الــدويل(، كمــا  يف بعــض الســياقات علــى اإلجنــازات باألســاس )البنــك 
ــون  ــال، القان ــبي�ل املث ــى س ــار )عل ــمل اآلث ــرى ليش ــياقات أخ ــا يف س يتعداه

فرنســا(. يف   )LOLF( الماليــة  للقوانــني  التنظيــيم 

نطاق التقييم- 
تعريف دقيق ملوضوع التقييم، ما الذي يتم تقييمه.

ــتوى  ــل: املس ــى األق ــتويات عل ــة مس ــم أربع ــاق التقيي ــمل نط ــي أن يش ينبغ
العملــي )جميــع مجــاالت العمــل أو جــزء منهــا(، واملســتوى املؤسســايت 
ــي  ــ�ة ال ــرتة الزمني ــي )الف ــتوى الزم ــا(، واملس ــزء منه ــات أو ج ــع الكيان )جمي
تــم أخذهــا بعــني االعتبــ�ار(، ثــم املســتوى اجلغــرايف )جميــع املناطــق أو جــزء 

ــا(. منه

التن�اسق وااللتقائي�ة الداخلية و / أو اخلارجية - 
ــس  ــة لنف ــداف املختلف ــني األه ــد ب ــل اجلي ــاين بالتكام ــم الربلم ــىن التقيي يع
الداخلــي(.  )االتســاق  إجراءاتهــا  أو  مشــاريعها  بــني  والتــآزر  السياســة، 
كمــا يشــمل حتليــل أوجــه االلتقائيــ�ة مــع األعمــال الــي تنــ�درج يف إطــار 
ــس  ــا يف نف ــم تنفيذه ــي يت ــة، وال ــرى ذات الصل ــة األخ ــات العمومي السياس

الوقــت أو يف نفــس القطــاع )التن�اســق اخلــاريج(.

الرقابة القانوني�ة- 
تفيد باألساس التحقق من قانوني�ة وانتظام استعمال املوارد.
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ــة  ــة ومعروف ــر عام ــط ومعاي ــى ضواب ــا عل ــة يف تقييمه ــذه الرقاب ــز ه وترتك
وموضحــة مقدمــا، وســارية علــى مســتوى أحــد املجــاالت السياســية أو 

ــى أنشــطة القطــاع العــام.  ــر عل املهنيــ�ة بشــكل كامــل، وال تقتص

ففــي حالــة تقديــم دعــم للمقــاوالت الصغــرى واملتوســطة مثــال، يســتهدف 
ــر  ــرتام معاي ــم اح ــد ت ــا إذا كان ق ــق مم ــاس التحق ــة باألس ــذه الرقاب ــل ه تدخ
األهليــة، ومــا إذا كانــت املقــاوالت املســتفيدة قــد احرتمت شــروط اســتخدام 

هــذا الدعــم. 

وينبغــي أن تكــون لــدى املراقــب دراية واســعة باملعايــر )املعرفــة القانوني�ة أو 
املحاســبي�ة علــى ســبي�ل املثــال(. ويتمــزي تدخــل املراقــب بطبيعتــه اإللزاميــة 
ــن  ــة األوىل ع ــة بالدرج ــذه الرقاب ــث ه ــلطة. وتبح ــرتام والس ــي االح ويقت

األخطــاء أو اخلروقــات، وهــي تهــدف إىل أن يكــون لهــا مفعــول رادع.

وتشــمل الرقابــة والتدقيــق أيضــا التحقــق مــن وجــود إجــراءات الرصــد 
والتقييــم وحســن ســرها.

مقياس النجاح- 
يتعلــق األمــر بطبيعــة النشــاط العمــويم أو ممزياتــه أو نتيجتــه الــي ســيتم 

علــى أساســها حتديــد قيمتــه بالنســبة للمجتمــع.

فعلــى ســبي�ل املثــال، يمكــن تقييــم برنامــج للمســاعدة علــى التوظيــف مــن 
ــاعدات  ــبة املس ــا« أو »نس ــم خلقه ــة يت ــة كل وظيف ــاس »تكلف ــالل مقي خ
الــي يســتفيد منهــا العاطلــون عــن العمــل ملــدة طويلــة« )ويفــرتض يف هــذه 
احلالــة األخــرة أنــه كلمــا كان التدخــل مثاليــا كلمــا كانــت النســبة مرتفعــة(.

وينبغــي أن يكــون مقيــاس التقييــم صرحيــا، بمعــىن أنــه ال بــد مــن أن يظهــر 
بوضــوح األمــور الــي جتعــل مــن نشــاط مــا إمــا جيــدا أو أقــل جــودة.
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فلكــي يتــم اســتخدامه يف أحــد أنشــطة التقييــم، يشــرتط أن يكــون املقيــاس 
ــم  ــه تقيي ــ�دأ عن ــذي يب ــاح ال ــتوى النج ــال: مس ــدد )مث ــار مح ــا بمعي مصحوب
نشــاط مــا علــى أنــه ناجــح طبقــا لهــذا املقيــاس(. ويتــم يف الغالــب تقييــم 

نشــاط معــني علــى أســاس عــدة معايــر موضوعيــة.

االستدامة- 
تهتــم بتقييــم مــا إذا كانــت اآلثــار املباشــرة أو غــر املباشــرة للسياســة ســوف 
تســتمر عــرب الزمــان بشــكل مســتدام، وينبغــي هنــا حتديــد مــا إذا كان اإلجــراء 
قــد أدى إىل إنشــاء هيــاكل أو ممارســات قــادرة علــى ضمــان اســتمراريتها 
هــذه  انتهــاء  بعــد  تطورهــا  أو  املحليــة،...(  الصيانــة  الــذايت،  )التمويــل 

ــة. السياس

الفعالية- 
تقييــم مــدى حتقيــق أهــداف النشــاط العمــويم، مــن خــالل حتليــل النتــ�اجئ 
ــوارق  ــاس الف ــة وقي ــار املتوقع ــ�اجئ واآلث ــع النت ــا م ــة ومقارنته ــار الفعلي واآلث
غــر  »الفائــدة  يســى  مــا  بمســألة  التقييــم  هــذا  يعــىن  كمــا  املمكنــة. 

.)Effet d’aubaine( املتوقعــة« 

الكفاءة- 
ــا  ــم حتقيقه ــد ت ــار ق ــ�اجئ واآلث ــت النت ــا إذا كان ــق مم ــم التحق ــذا التقيي ــم ه يه
عــن طريــق االســتفادة املثلــى مــن املــوارد البشــرية والماليــة والزمنيــ�ة، 

ــي: ــا يل ــالل م ــن خ ــة م ــة بالفعالي ــة التكلف ــة عالق ــىن بدراس ويع
حتليل طرق تعبئ�ة املوارد المالية والتقني�ة والتنظيمية والبشرية؛- 
مقارنة التكاليف مع املراجع ذات الصلة.- 
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دراسة القابلية للتقييم- 
تعتــرب هــذه الدراســة اجلــزء التقــي مــن التقييــم األويل، وتعــىن بتقييــم 
مســتوى املعــارف املتاحــة، والتحقــق مــن أن الظــروف التقني�ة واملؤسســاتي�ة 
متوفــرة مــن أجــل تقديــم إجابــات موثوقــة وذات مصداقيــة علــى األســئلة 

ــة. املطروح

ــتخدم أدوات  ــم يس ــق تقيي ــود فري ــن وج ــد م ــد، التأك ــذا بالتحدي ــي ه ويع
التقييــم املناســبة، وقــادر علــى اإلجابــة علــى األســئلة التقييميــة يف الوقــت 
املحــدد وبتكلفــة تتــ�الءم مــع القيــود القائمــة، مــع احتمــال كبــر للتوصــل إىل 

نتــ�اجئ مفيــدة.

التقييم- 
حتديــد قيمــة نشــاط عمــويم بالرجــوع إىل معايــر ومقاييــس واضحــة، 
ويســتن�د هــذا التقييــم إىل معلومــة تــم جمعهــا وتفســرها خصيصــا لتحديــد 

ــاط. ــذا النش ــة ه قيم

ــر  ــي تقتص ــة وال ــد القيم ــة بتحدي ــم املرتبط ــض املفاهي ــا بع ــتثىن منه وتس
ــاط. ــى النش ــ�ة عل ــار املرتتب ــاس اآلث ــى قي عل

ويف بعــض الســياقات، ال يهتــم التقييــم بالنشــاط العمويم وإنما باملؤسســة 
العموميــة )مثل تقييــم جامعة أو مستشــفى(.

التقييم الديمقراطي- 
هــو نهــج يف التقييــم يهــدف إىل زيــادة جــودة وشــفافية احلــوار الديمقراطــي، 
ــاط  ــار النش ــق وآث ــل ملنط ــح األفض ــف والتوضي ــر بالتعري ــق األم ــواء تعل س

ــ�ه. ــوده أو فعاليت ــبب وج ــم س ــويم أو بتقيي احلك

ــل  ــن قب ــويم م ــاط احلك ــة النش ــني لقيم ــه »تثم ــم بأن ــذا التقيي ــرف ه ويع
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مســؤولني منتخبــني ديمقراطيــا«، ويتعلــق األمــر هنــا أساســا بالنــواب 
الربلمانيــني. 

التقييم القبلي- 
تقييــم يتــم قبــل تنفيــذ السياســة العموميــة، ويســاعد هــذا النــوع مــن 
ــة  ــة ممكن ــى درج ــى أعل ــويم عل ــاط احلك ــل النش ــان جع ــى ضم ــم عل التقيي

ــي: ــا يل ــم م ــذا التقيي ــكام ه ــم أح ــاق. وته ــة واالتس ــن األهمي م
التحديد اجليد واملالئم لقضايا التنمية،- 
باحلاجيــات، -  مقارنــة  يف  املقرتحــة  واألهــداف  االســرتاتيجية  أهميــة 

والتوجيهــات؛ السياســات  مــع  انســجامها  أو  تطابقهــا  ومــدى 
واقعية اآلثار املتوقعة.- 

القبلــي األســس الالزمــة لعمليــات  التقييــم  وعــالوة علــى ذلــك، يوفــر 
وكميــة. واضحــة  أهــداف  وجــود  ضمــان  مــع  للسياســة،  املســتقبلية  التقييــم 

التقييم البعدي أو الالحق- 
ــار  ــ�اجئ واآلث ــق النت ــوارد وحتقي ــتخدام امل ــل اس ــم إىل حتلي ــذا التقيي ــدف ه يه
العموميــة مــن  املتوقعــة، فضــال عــن جنــاح السياســات  املتوقعــة وغــر 
أساســه. وعــادة مــا يتــم إجنــازه ســنتني أو ثــالث ســنوات بعــد االنتهــاء 
مــن التنفيــذ، حبيــث يتــم منــح الوقــت الــكايف لتحقــق هــذه النتــ�اجئ وبالتــايل 

دراســة مــدى اســتدامتها.

التقييم الذايت - 
وهــو تقييــم يتــم مــن قبــل املؤسســة الــي قامــت بصياغــة وتنفيــذ السياســة 
ــيرين،  ــم واملس ــق التقيي ــني فري ــا ب ــا تام ــرتض تعاون ــا يف ــو م ــة، وه العمومي
ويمكــن  والتوصيــات.  االســتنت�اجات  مــن  قــدر  كــم  ختصيــص  وبالتــايل 
اعتبــ�ار هــذا التقييــم نتيجــة دراســات مســتفيضة تشــمل حتليــالت متعاقبــة 

حــول أســئلة التقييــم الــي تــم حتديدهــا أثنــ�اء التنفيــذ.
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التقييم اإلداري- 
هــو نهــج متكامــل لتقييــم العمــل احلكــويم الــذي يهــدف إىل التوصيــة 
التقييــم اإلداري علــى احــرتام كل مــن  بإجــراء تغيــرات. وتعتمــد جــودة 
املســتخدمة. التقييــم  طريقــة  وموضوعيــة  التقييــم  اســتقاللية  مبدأيــن 

التقييم التعددي- 
يعتــرب هــذا النهــج يف التقييــم إجــراءا جماعيــا حلــل املشــاكل مــن خــالل 
موثوقــة  معلومــات  أســاس  فعلــى  املصلحــة.  أصحــاب  جميــع  إشــراك 
باملــوازاة مــع  القيمــة  تتــم صياغــة أحــكام  ومقبولــة مــن قبــل اجلميــع، 
ــادة  ــم ق ــم تض ــة تقيي ــار جلن ــوية يف إط ــاق أو تس ــل التف ــعي إىل التوص الس

املعنيــ�ة. الفئــات  عــن  وممثلــني  وإداريــني  سياســيني 

الغاية املعرفية- 
املســاعدة علــى فهــم أفضــل للسياســة الــي تــم تقييمهــا مــن خــالل جمــع 

ــاره. ــويم وآث ــاط احلك ــن النش ــدة ع ــات جدي ــل بي�ان وحتلي
تتضح المساهمة المعرفية بشكل خاص في تقرير التقييم الذي يقدم للبرلمانيين، وبشكل غير مباشر 

إلى الحكومة، والذي ينطوي على حقائق وأرقام لم تكن لديهم دراية بها.

الغاية األداتي�ة - 
ــى  ــين�ات عل ــال حتس ــة، إدخ ــلطات ذات الصل ــة، والس ــى احلكوم ــرتح عل تق
السياســة الــي تــم تقييمهــا مــن أجــل تعزيــز أهميــة أهدافهــا وفعاليــة 

اإلجــراءات املنفــذة.

ويســمح مثــل هــذا التقييــم للربلمانيــني صياغــة توصيــات اســرتاتيجية 
وعمليــة مدعومــة بنتــ�اجئ حبثيــ�ة قويــة.

الغاية املعيارية- 
للسياســة  بالنســبة  الفشــل  أو  النجــاح  عناصــر  تقييــم  علــى  تعتمــد 

. ميــة لعمو ا
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ويعتــرب هــذا الدعــم أساســيا بالنســبة ملجلــس النــواب، ألنــه يســاهم يف 
تعزيــز احلكامــة اجليــدة مــن خــالل املراقبــة واملســاءلة وضمــان الشــفافية 
اجليــدة  املمارســات  بتحديــد  أيضــا  التقييــم  ويســمح  والديمقراطيــة. 

وتعميمهــا علــى جميــع أحنــاء اململكــة.

املؤشر- 
يعــرب عــن قيــاس األهــداف املــراد حتقيقهــا، أو املــوارد الــي تمــت تعبئتهــا، أو 
إجنــاز تــم حتقيقــه، أو أثــر تــم تســجيله، أو متغــر ســيايق )اجتماعــي أو بيــي 

أو اقتصــادي(.

وتعتــرب املعلومــات املقدمــة مــن خــالل املؤشــر معطيــات كميــة لقيــاس 
حقائــق أو آراء معينــ�ة )علــى ســبي�ل املثــال: نســبة الشــركات الــي تــم دعمهــا 
بفضــل التدخــل احلكــويم، أو نســبة الــرىض لــدى  للمتدربــني بنــ�اء علــى هــذا 

التدخــل(.

وتتميمهــا  التقييــم  فريــق  قبــل  مــن  املؤشــرات  وصياغــة  بنــ�اء  ويمكــن 
ــون  ــا تك ــا م ــي غالب ــ�ة. وه ــات اإلحصائي ــتقصاءات أو البي�ان ــتخدام االس باس
ــر  ــون املؤش ــد يك ــ�ة. وق ــل اإلحصائي ــع أو السالس ــة التتب ــن أنظم ــتقاة م مس
ــبة  ــة نس ــرى يف صيغ ــرات األخ ــن املؤش ــد م ــن العدي ــتمدا م ــ�ا أو مس ابت�دائي

مئويــة أو شــاهد.

األثر- 
يتعلــق األمــر بشــكل خــاص بالنتيجــة الــي تظهــر علــى املســتفيدين أو 
املعنيــني بشــكل مباشــر بالسياســة العموميــة، أو النتيجــة غــر املباشــرة 
الــي تظهــر علــى املتلقــني اآلخريــن غــر املعنيــني أصــال بهــذه السياســة 

العموميــة، ســواء كانــوا مســتفيدين أو متضرريــن.
يمكــن مالحظــة بعــض اآلثــار علــى املتلقــني املباشــرين على املديــني القصر 
والطويــل )علــى ســبي�ل املثــال بقــاء الشــركات الــي تتلقــى املســاعدات بعــد 
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ســنتني(. ونشــر يف مجــال املســاعدات لغــرض التنميــة إىل هــذه اآلثــار 
بمصطلــح النتــ�اجئ املســتدامة.

التفويض- 
حيــدد هــذا التفويــض مــا ســيتم تقييمــه )نطــاق التقييــم(، ولمــاذا تــم القيام 

بهــذا التقييــم ومــا هــو مجــال اســتخدام المــادة موضــوع التقييم.

وحيــدد املفــّوض طبيعــة التوصيــات الــي ينتظرهــا يف نهايــة التقييــم، كمــا 
ــو  ــا، وه ــة عليه ــي اإلجاب ــي ينبغ ــية ال ــم الرئيس ــئلة التقيي ــض أس ــدد بع حي
مــا يعطــي عــادة فكــرة أوليــة عــن معايــر التقييــم. كمــا حيــدد موعــدا نهائيــ�ا 

ــم التقريــر. لتقدي

ــي،  ــي، بي ــنة، )قبل ــن كل س ــد ع ــات يف آن واح ــدة تفويض ــداد ع ــن إع ويمك
ــنوات. ــدة س ــم لع ــة التقيي ــن خط ــزء م ــدي( كج وبع

التطابق- 
والقضايــا  باألهــداف  يتعلــق  فيمــا  العموميــة  السياســة  مزايــا  دراســة 
ــة  ــات مقارن ــل واالحتي�اج ــني العم ــق ب ــل التواف ــب حتلي ــذا يتطل ــة. وه األولي

االســتفادة. بمتطلبــات 

الربنامج- 
مجموعــة منظمــة مــن املــوارد الماليــة والتنظيميــة والبشــرية تــم حشــدها 

لتحقيــق هــدف أو مجموعــة مــن األهــداف يف فــرتة معينــ�ة.

ــة،  ــ�ة املخصص ــي واملزياني ــدول الزم ــث اجل ــن حي ــج م ــد الربنام ــم حتدي ويت
ــيج عــن  ــداف املناســبة، والبحــث املنه ــد مســبق لأله ــوع حتدي ــو موض وه

ــداف.  ــذه األه ــني ه ــجام ب ــق واالنس التن�اس

التصميــم والتنفيــذ  الربنامــج هــي  ثــالث مراحــل يف دورة حيــاة  وهنــاك 
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والتقييــم الالحــق أو البعــدي. ويكــون الربنامــج دائمــا حتــت إشــراف ســلطة 
مســؤولة )أو عــدة ســلط( تعمــل يف إطــار مــن الشــراكة. وتنقســم الربامــج 

عمومــا إىل مشــاريع وأوراش.

سؤال تقييي - 
وثيقــة  يف  التقييــم  عمليــة  علــى  املشــرف  أو  املســؤول  يطرحــه  ســؤال 
التفويــض، ويؤخــذ بعــني االعتبــ�ار مــن قبــل فريــق التقييــم مــن أجــل 

عليــه. اإلجابــة 

)مــاذا  املعرفيــة  اخلاصيــة  خصائــص:  بثــ�الث  التقييــم  أســئلة  وتمتــاز 
حــدث؟(، واخلاصيــة املعياريــة )هــل األثــر مقبــول؟(، واخلاصيــة األداتيــ�ة 
مــا يتضمــن  بهــا؟(. وعــادة  القيــام  ينبغــي  الــي  التحســين�ات  )مــا هــي 

التقييــم عــددا محــدودا مــن األســئلة.

اإلجناز- 
مــا تــم إتمامــه أو حتقيقــه بشــكل فعلــي،  فعــادة مــا يلــزم املســؤول عــن 

الربنامــج بتحقيــق نتيجــة باســتعمال الوســائل املتاحــة لــه.

فاملنفــذون مســؤولون عــن اإلجنــازات ويجــب أن خيــربوا بشــأنها بشــكل 
دوري ومنتظــم مــن خــالل نظــام الرصــد. ويمكــن لإلجنــازات أن تأخــذ شــكل 
ومحطــات  البــور،  األرايض  تأهيــل  وإعــادة  الطــرق،  بنــ�اء  )مثــل  أشــغال 
معاجلــة امليــاه، األســرة الســياحية(. كمــا يمكنهــا أن تأخــذ شــكل خدمــات 

)التدريــب واملشــورة واملعلومــات(.

املوارد- 
ــة  ــة والتنظيمي ــرية والمادي ــة والبش ــ�ات المالي ــاس اإلمكاني ــا أس ــد به يقص

ــج. ــة أو الربام ــة العمومي ــذ السياس ــل تنفي ــن أج ــأة م املعب
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وعــادة مــا يهتــم الرصــد والتقييــم بقيمــة املــوارد الــي ختصصهــا الســلطات 
ــ�ار مــوارد  العامــة ويســتخدمها املنفــذون لتحقيــق اإلجنــازات. ويمكــن اعتب
ــم  ــن الدع ــتفيدة م ــاوالت مس ــل مق ــن قب ــال م ــأة مث ــاص املعب ــاع اخل القط

أنهــا مــن بــني نتــ�اجئ التدخــل احلكــويم.

ــى  ــوارد«، عل ــة »امل ــبي�ا لكلم ــعا نس ــىن واس ــي مع ــد يعط ــف ق ــذا التعري فه
الرغــم مــن أن البعــض يفضــل حصــره يف مجــال املــوارد الماليــة أو املزيانيــ�ة، 
ــوارد  ــل امل ــى تفعي ــاط« عل ــة »النش ــق كلم ــن أن تنطب ــة يمك ــذه احلال ويف ه

ــة.  ــرية والتنظيمي البش

كمــا قــد يســتخدم مصطلــح »اإلجنــاز المــايل« أيضــا يف بعــض األحيــان 
ليعــرب عــن اســتهالك مــوارد املزيانيــ�ة.

النتيجة- 
نهايــة  عنــد  املباشــرين  املتلقــني  لــدى  حيصــل  الــذي  العيــب  أو  املــزية 
املرافــق  إجنــاز  مــن  االنتهــاء  عنــد  أو  احلكــويم  التدخــل  يف  مشــاركتهم 

. ميــة لعمو ا

وتالحــظ النتــ�اجئ عنــد انتهــاء املنفــذ مــن عملــه، حبيــث يقــدم تقريــره حــول 
األمــوال الــي كان مســؤوال عــن إدارتهــا. ويف هــذه اللحظــة يمكــن أن يظهــر 
علــى ســبي�ل املثــال أن تقدمــا قــد حصــل علــى مســتوى فــك العزلــة بفضــل 
إجنــاز طريــق، أو أن الشــركات الــي حصلــت علــى استشــارة أعربــت عــن 

ــا.  ارتي�احه

ويمكــن للمنفذيــن مالحظــة النتــ�اجئ وجعلهــا موضــوع رصــد منتظــم. كمــا 
تقــع علــى عاتقهــم مســؤولية تكييــف تنفيــذ التدخــل علــى أســاس النتــ�اجئ 

الــي تــم احلصــول عليهــا.



اإلطار املرجعي لتقييم السياسات العمومية

126

رصد اإلدارة- 
وهــو رصــد شــامل ومنتظــم الســتخدام املــوارد وحتقيــق اإلجنــازات والنتــ�اجئ 

مــن خــالل التدخــل احلكــويم.

ويســتن�د الرصــد إىل نظــام معلومــات متكامــل يشــمل تقاريــر األنشــطة 
نظــام  معلومــات  وتــأيت  واملؤشــرات...  االســتعمال  وجــداول  والنتــ�اجئ 
الرصــد أساســا مــن املنفذيــن وتســتخدم ملراقبــة التدخــل احلكــويم. وبمــا 
ــق  ــر لتحقي ــك يؤش ــإن ذل ــم، ف ــة التقيي ــاص عملي ــكل خ ــم بش ــد يه أن الرص

أهــداف التنفيــذ. 

االختصاصات- 
تقــوم االختصاصــات علــى توزيــع املهــام واجلــدول الزمــي الــذي يتبعــه فريــق 

التقييــم.

كمــا يرتبــط باإلطــار التنظيــيم وحتديــد نطــاق التقييــم. وتعلــن عــن األســباب 
الرئيســية للتقييــم وحتــدد األســئلة التقييميــة. وهــي تســتذكر املعرفــة املتاحــة 
العمــل  توزيــع  وتصــف  التقييــم.  ملنهجيــة  العريضــة  اخلطــوط  وترســم 
واملســؤوليات بــني املشــاركني يف عمليــة التقييــم. كمــا حتــدد اجلــدول الزمــي، وإذا 
ــي  ــذي ينبغ ــق ال ــة يف الفري ــالت املطلوب ــدد املؤه ــة. وحت ــ�ة املخصص ــن، املزياني أمك

تعبئتــ�ه.
اجلدوى- 

حيلــل التقييــم اآلثــار املحتملــة للسياســة العامــة خــارج األهــداف املرجــوة، 
أي »اآلثــار اجلانبيــ�ة«. وينبغــي التأكــد ممــا إذا كانــت هــذه اآلثــار غــر 

ــني.  ــكان املعني ــر الس ــة نظ ــن وجه ــلبي�ة م ــ�ة أو س ــرة إجيابي املنتظ

ويمكــن للسياســة العموميــة أن تكــون فعالــة يف حــد ذاتهــا، لكنهــا باملقابــل 
قــد تكــون لهــا عواقــب مقلقــة يف مناطــق أخــرى غــر تلــك الــي كانــت 

البدايــة. مســتهدفة يف 
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