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مقدمــــــة
برزت أهمية تقييم السياسات العمومية في خضم البحث عن تطوير األداء العمومي ،إذ يمكن اللجوء إليه

لمعرفة استخدامات المال العام ،واإلجنجازات والجنتائج المترتبة عن تجنفيذ هذه السياسات وتقدير آثارها على

المجتمع بما يسمح بتحسين األداء وترشيد اإلجنفاق العام والرفع من كفاءته وتقويم السياسات العمومية.

كمااا ازدادت الحاجااة إلااى التقياايم فااي ظاال االجنتقااال ماان طاارق التساايير السااابقة للموازجنااات والمااال العااام التااي
تعتمااد علااى تخوااي

الوسااائل نموازجنااات البجنااود إلااى طاارق التساايير الحااديث التااي تعتمااد علااى الفعاليااة

واألداء ،بحيااث تمااجنح الم اوارد الماليااة علااى ضااوء األهااداه الم اراد تحقيقاااا نموازجنااات الب ارامج واألداء  ،ممااا

يساااهم فااي عوارجنة الدولةنمواكبااة الدولااة للعواار وتحسااين فعاليااة ومردوديااة الجنشاااط العمااومي ،باإلضااافة

إلى تعزيز الشفافية والمساءلة.

 قرار إعداد الدليل اإلرشادي
وااادق المجلااف التجنفيااذ للمجنظمااة العربيااة ل جاااز العليااا للرةابااة الماليااة والمحاساابة ناألرابوسااا

خا ل

اجتماعااه الثاااجني والسااتين المجنعقااد بالدوحااة يااومي  24و 25ذ القعااد  1442ه الموافااق لا ا  5و 6يوليااو
 2021م ،عل ااى القا ارار رة اام  2021/314م.ت ن 62المتض اامن تقري اار لججن ااة المع ااايير الماجني ااة والرةابي ااة

للمجنظمااة العربيااة فااي اجتماعاااا السااابع عشاار المجنعقااد عاان بعااد ،والااذ برمحااال ماان خ لااه بمقتاار مجلااف
المحاسا اابة بالجماوريا ااة الجزائريا ااة الديمقراطيا ااة الشا ااعبية حا ااول التكفا اال بماما ااة إعا ااداد دليا اال إرش ا ااد لتقيا اايم
السياسات العمومية ،ووودق من خ ل ذات القرار على مذكر المفاهيم الخاوة باذا المشروع.
 من أعد هذا الدليل اإلرشادي؟
أِ
بع ااد ه ااذا ال اادليل اإلرش اااد م اان ط ااره فري ااق م اان الخبا اراء ف ااي مج ااال تقي اايم السياس ااات العمومي ااة بمجل ااف

المحاسبة ،وتمت مراجعته من طره لججنة المعايير الماجنية والرةابية ل رابوسا .
 الغرض من الدليل اإلرشادي

إن إعداد هذا الدليل اإلرشاد يأتي في إطار التازام المجنظماة العربياة ،اتجااه األجااز العربياة العلياا للرةاباة،
بتجنمية وتعزيز معارفاا العلمية والماجنية وممارساتاا الفضلى في مجال تقييم السياسات العمومية.

إن هااذا الاادليل اإلرشاااد الااذ أ ِ
بعااد فااي ظاال االسترشاااد بمعااايير المجنظمااة الدوليااة ل جاااز العليااا للرةابااة
الماليااة والمحاساابة ناإلجنتوسااا

ذات الواالة ،ال ساايما الاادليل اإلرشاااد

 :GUID 9020تقياايم السياسااات

العمومي ااة  ،ي ااوفر لم اادةقي األجا ااز الرةابي ااة المف اااهيم األساس ااية ومجن اااهج وآلي ااات تقي اايم السياس ااات والبا ارامج
العمومية مرفقة باألدوات والوثائق العامة.
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 محتوى الدليل اإلرشادي
يضم هذا الدليل اإلرشاد جزئيين اثجنين:
الجزء األول :يتعلق بالمفاهيم والمبادئ العاماة والخاواة التاي تحكام التقيايم وأوجاه التشاابه واالخات ه بيجناه
وبين أجنواع الرةابة األخرى.
الجـــزء الثـــاني :يضا ام الخط اوات الرئيس ااية لتخطاايط وتجنفي ااذ عملي ااة التقياايم وك ااذا إعااداد التقري اار واإلجااراءات
المرافقة له نالتواجاية ،جنشر التقرير واستعمال جنتائج التقييم .
وتم إرفاق هذا الدليل ببطاةات ِارشادية تسمح بمعرفة أدوات تقييم السياسات العمومية والغرض مجناا وكيفية
إعدادها واستخداماا ،باإلضافة إلى أهم الموطلحات المستعملة باللغة اإلجنجليزية.
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الجزء األول :المفاهيم والمبادئ العامة والخاصة لتقييم السياسات العمومية
 -1مفهوم السياسات العمومية وتطور التقييم على مستوى األجهزة العليا للرقابة
 -1-1ماهية السياسات العمومية
تبعااره السياسااات العموميااة علااى أجناااا حلااول تقاادماا الساالطات العموميااة المختوااة نالدولااة أو الجماعااات
المحلية لمشاكل وعبة أو احتياجات مجتمعية يعبر عجنااا بمجموعاة متجنوعاة مان اإلجاراءات التجنظيمياة أو
البرامج أو المشاريع أو األجنشطة ،أهماا:

 السياســـــة :مجموع ا ااة معق ا ااد ومترابط ا ااة م ا اان البا ا ارامج والمش ا اااريع واألجنش ا ااطة واإلجا ا اراءات والقواع ا اادوالتجنظيمات التي تستاده تحقيق الااده العاام ناالساتراتيجي للسياساة والموجااة ل ساتجابة لمطلاال

اجتماعي واحداث تغيير في حالة المجتمع.1

 البرنــام  :مجموعااة ماان األجنشااطة أو المشاااريع محاادد ماان حيااث األهااداه والوسااائل وزماان التجنفيااذ،تاده إلى تحقيق الاده العام للبرجنامج.2

 النشــاط (أو الفعــل) :عمليااة محاادد ماان حيااث األهااداه والوسااائل واإلج اراءات التجنفيذيااة نعبااار عاانعمليات أو مشاريع أو مجنظومات ةاجنوجنية وادارية تسمح بتحقيق اإلجنجازات والجنتائج المجنتظر .

 -2-1نشأة وتطور اإلطار المعياري للتقييم

تم تأسيف مجموعة عمل اإلجنتوسا المكلفة بتقييم البرامج خ ل المؤتمر الرابع عشر لإلجنتوساا بواشاجنطن

سجنة  1992تحت رئاسة الجااز األعلى للرةابة الفرجنسي لمساعد األجاز العليا للرةابة في ممارساة التقيايم
عان طرياق مادها بالوثاائق واتلياات المجناجياة للتقيايم .لياتم بعادها وضاع هاذه المجموعاة تحات إشاراه لججنااة

تقاسم المعاره.

وةااد ةاماات هااذه المجموعااة بيجنجاااز وثيقااة أولااى حااول تقياايم الب ارامج تماات الموااادةة علياااا خ ا ل المااؤتمر

العش ا ارين لإلجنتوسا ااا المجنعقا ااد بجوهاجنسا اابور نججنا ااوال إفريقيا ااا سا ااجنة  .2010كما ااا تا اام االتفا اااق داخا اال ذات

المجموعة على االجنتقال من تقييم البرامج إلى تقييم السياسات العمومية.

1

« Des politiques publiques aux programmes : l’évaluation sauvée par la LOLF ? Les enseignements de la
politique de la ville », La Documentation française | « Revue française des affaires sociales », 2010/1 | pages 227
à 250.
2
Ibidem.
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ولوضع إطار مجناجي ومعيار للتقييم ،تمت الموادةة على الخطوط التوجياية لتقييم السياسات العمومية

 INTOSAI GOV 9400المعجنوجنة تقييم السياسات العمومية  ،وذلك خ ل االجتماع السابع والستين
للمجلف التجنفيذ

لإلجنتوسا في مديجنة أبوظبي باإلمارات العربية المتحد في يوليو  .2016لتوبح

تسميته في ظل إطار اإلجنتوسا

.GUID 9020

الجديد للتوجياات واإلودارات الماجنية ن IFPPالدليل اإلرشاد

 -2المفاهيم العامة للتقييم وأهدافه
 -1-2تعريف تقييم السياسات العمومية
يتمثاال تقياايم السياسااات والب ارامج العموميااة فااي تقاادير العماال والجنشاااط العمااومي عل اى أساااف مجموعااة ماان

المعايير بما يسمح بقياف الجنتائج واتثار الذاتية والجاجنبية للسياسة العمومية بالجنظر إلى أهدافاا ،مع األخذ
بعااين االعتبااار السااياق العااام لاااا ،فاااو يقاادم عجناواار المعرفااة حااول المجاااالت الخمااف :األهااداه والوسااائل
والجنتااائج واتثااار والسااياق .كمااا يحلاال التقياايم دور األطاراه ذات الواالة وتاادخ تام باااده معرفااة الع ةااات

السببية بين األجنشطة والجنتائج المحول علياا.

كمااا يعااره التقياايم علااى أجنااه تقاادير للتاادخل العمااومي ماان حيااث الجنتااائج واتثااار والحاجااات التااي ياااده إلااى
تلبيتاا أو المشاكل المراد حلاا.

وعرفاات اإلجنتوسااا تقياايم السياسااة العموميااة ماان خا ل الاادليل اإلرشاااد

 :GUID 9020تقياايم السياسااات

العمومية على أجنه الدراسة المنجزة بهدف تقدير قيمـة هـذا السياسـة مـن حيـث أهـدافها وطـرق تنزيلهـا
على أرض الواقع ونتائجها وآثارها االقتصادية واالجتماعية ،وقياس مستوى األداء ،وذلـ كلـه مـن أجـل
تقدير مدى وجاهة هذا السياسة .3

كم ااا عرف اات مجنظم ااة التع اااون والتجنمي ااة االةتو ااادية تقي اايم السياس ااات العمومي ااة عل ااى أجن ااه تقيــــيم منهجــــي
وموضوعي بغـرض تقـديم رأي حـول قيمـة مشـروع أو برنـام أو سياسـة فـي طـور التنفيـذ أو منتـه مـن

حيث التصميم والتنفيذ والنتـائ  ،الهـدف منـه تحديـد وجاهـة ومـدى تنفيـذ األهـداف ،إضـافة إلـى الكفـاءة
واألثر وديمومة (دوام واستمرار) النتائ في مجال التنمية".4

3

GUID INTOSAI 9020: Evaluation of Public Policies, INTOSAI, 2019, p. 8.
« Évaluer la coopération pour le développement : récapitulatif des normes et standards de référence »,
deuxième édition, Réseau du CAD sur l’évaluation en matière de développement, OCDE, p. 4.
4
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فااالتقييم ل اايف القي ااام بوو ااه الوس ااائل واإلجنج ااازات نال ااذ ه ااو دور المتابع ااة ب اال يرم ااي إل ااى وض ااع رؤيـــة
مشــتركة لسياسااة أو برجنااامج معااين وتقياايم فعاليتاااا علااى أساااف معااايير مجناساابة وواضااحة ،تشاامل أهاادافاا

المتبعة ومجنطق تدخلاا ومواردها المستخدمة ،وجنتائجاا واتثار الجناجمة عجناا سواء كاجنت مقوود أو ال.
إن المقوااود بااالتقييم لاايف إثبااات مااا إذا كاجناات األهااداه ةااد تحققاات فقااط ،باال السااعي إلااى تحديااد تااأثيرات
السياسة العمومية ،أ مجماوع الجنتاائج واتثاار لسياساة ماا نعلاى المجتماع فاي معجنااه األوساع والتميياز باين
اتثار التي تجنتج عن الجنشاط أو التدخل العمومي موضوع عملية التقييم وتلك التي تجنتج عن تاأثير العوامال

الخارجية نسياسات أو تدخ ت عمومية أخرى .
كماا أن التقياايم يشاخ

األسااباال الرئيساية لعاادم تحقياق األهااداه أو تحقيقااا الجنساابي و يحادد العواماال التااي

أثارت علاى التجنفياذ ،وياتم ذلاك خاواة مان خا ل اعتمااد مجناجياة تحليال السابال الجاذر

Root Cause

.Analysis
وال يااده التقيايم إلااى الحكام علااى األشاخا

ولكاان إلاى تحساين السياسااات العمومياة .كمااا أن التقيايم لاايف

مجرد رةابة ،فاو ال يتم حسال ةواعد محدد مسبقاً لتبرير الفوارق ،إجنماا بيبجناى علاى معاايير التقيايم المجناسابة
المقيمة.
وعلى جناج تشاور مع األطراه ذات الولة في السياسة العمومية ب
فالمقيم ليف مراةبا أو ةاضيا ،فاو ياتم بجنقااط القاو وكاذا جنقااط الضاعه ،وتقادير ةيماة السياساة ياتم بيشاراك
ب
األط اراه ذات الواالة الرئيساايين نهيئااات رساامية ،مؤسسااات المجتمااع الماادجني ،م اركااز بحثيااة ، ...كمااا أن
التقييم يكون عم مقارجنا له جنظر حول المحيط الخارجي.

ويجنبغي على التقييم أن يكون موضوعيا ويرتكز أساسا على:
 -اإلع ن الواضح لمعايير التقييم.

 مجناجية تقييم شفافة ومستقلة مع األخذ في االعتبار كافة وجاات الجنظر ل طراه الفاعلة. جمع وتحليل المعطيات بوفة حيادية ومدروسة.وةبل اتخااذ ةارار تقيايم سياساة عمومياة الباد مان التأكاد مان الفائاد والجنفاع الجنااجمين عان تقيايم هاذه السياساة
على السلطات العمومية من جاة ،وعلى المواطن من جاة أخرى ،وأن يكون ذا توةيت مجناسال.
 مفهوم األهداف وضرورة التمييز بين اإل نجازات (المخرجات) والنتائ واآلثار
الاااده عبااار عاان الجنتيجااة الماراد الووااول إلياااا أو تحقيقاااا وتكااون ةابلااة للقياااف والرةابااة .وتمثاال األهااداه
اإلجنجازات نالمجنتجات والجنتائج واتثار المجنتظر من خ ل السياسة أو البرجنامج المجنفذ .
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 اإل نجازاتتو ااه المجنتج ااات أو األعم ااال الممول ااة والمجنف ااذ بالوس ااائل المرو ااود للت اادخل العم ااومي والت ااي تس اامح
بتحقيق الجنتائج ،ويعبر عن اإلجنجازات بوفة كمياة نعادد الكيلاومترات المعباد لطرياق ،عادد األةساام أو

الحجرات التعليمية المجنجز  ،عدد اتبار ،عدد ةاعات الع ج ،عدد الدورات التكويجنية أو التحسيسية...
 النتائهااي الفوائااد نأو المساااوئ المباشاار والفوريااة التااي يتحواال علياااا المسااتفيدون المباشاارون عل اى الماادى

القواير بعاد تجنفيااذ السياساة أو البرجنااامج ،وةاد تكااون الجنتيجاة إيجابيااة أو سالبية مجنتظاار أو غيار مجنتظاار ،
يمكن م حظتاا بساولة على المستفيدين من التدخل العمومي.
وتعباار الجنتااائج عاان ةياااف اتثااار المباشاار للبرجنااامج بااالجنظر إلااى األهااداه الخاوااة المحاادد  ،وتكااون

متوةعة الرتباطاا باألهداه الخاوة.
 اآلثار "االقتصادية واالجتماعية"وهااي المظاااهر أو العواةااال أو الجنتااائج غياار المباشاار المتوةعااة وغياار المتوةعااة التااي تجنااتج علااى المااديين

المتوسااط والطوياال بعااد تجنفيااذ السياسااة أو البرجنااامج ،ويحااف باااا خاوااة األشااخا

غياار المسااتفيدين

مباشر من السياسة ،وتكون إيجابية أو سلبية ،مرغوبا فياا أو ال ،إرادية أو ال.
وي ااجن

ال اادليل اإلرش اااد

 :GUID 9020تقي اايم السياس ااات العمومي ااة عل ااى أجن ااه يج ااال عل ااى التقي اايم

جنمذجة السياسة العمومية أ إجنجااز خريطاة دةيقاة للع ةاات الساببية باين األهاداه والماوارد واألجنشاطة

والمجنتجات والجنتائج واتثار نالمتوةعة وغير المتوةعة .

جدول رقم  :1مقاربة منهجية لآلثار التي تخضع للتقييم
النتيجة
محسوس

األ ثر
مستهدف

متوقع
غير متوقع
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محسوس

مستهدف

 -2-2أهداف التقييم

ياااده تقي اايم السياسااات العمومي ااة إلااى إجنت اااج ثاام تحلي اال أكباار ة اادر ممكاان م اان المعلومااات ح ااول األعم ااال

الحكومية والمحلية ومستويات أدائاا ،ال سيما فيما يتعلق بآثارها نأ فام أفضل ل هداه ومستوى إجنجازها
والتحوالت الم حظة .

 إنتاج المعارف لفهم سيرورة التدخالت العمومية بما يعطي ةراء واضحة عان اإلجنجاازات والجنتاائج
واتثار والمستفيدين.
 الحكم على قيمة التدخل العمومي :ياتم تحليال المعطياات التاي تام جمعااا للحكام علاى تجنفياذ وآثاار
السياسة العمومية المعجنية.
 المســـاعدة فـــي اتخـــاذ القـــرار :م اان خا ا ل االس ااتجنتاجات والتوو اايات الموض ااوعة يمك اان تو ااحيح
االخت الت وتفاد أسباال فشل السياسات والبرامج أو توةيه تجنفيذ البرجنامج أو إعاد توويبه.
 تحســين األداء العمــومي  :ال ساايما ماان خ ا ل حساان اسااتعمال الم اوارد والوسااائل وتحسااين وجاهااة
وفعالية توميم وتجنفيذ السياسات العمومية.

 -3-2حدود التقييم

يق ااوم الفري ااق الرة ااابي بتقي اايم مس ااتقل للسياس ااة العمومي ااة اعتم ااادا عل ااى معطي ااات دةيق ااة و ملموس ااة ،فيت اايح

للمواطن إمكاجنياة تكاوين أرياه الخاا

و يسااعد واجناع القارار علاى متابعاة أو تقاويم أو التخلاي عان سياساة

عموميااة ،غياار أن مااا ال يرغ اال فيااه تجاااوز الفريااق الرةااابي المامااة الموكلااة لااه فيحشاار جنفسااه فااي الجاادال

السياسي.

 -3أنواع التقييم
 -1-3أنواع التقييم من حيث وقت تنفيذ التقييم
 تقيــيم قبلــي ( :)EX ANTEيمكاان أن تبقاايم السياسااة العموميااة فااي مرحلااة توااميماا وةباال الشااروع فاايالتجنفيذ لفام وةياف بشكل مسبق الجنتائج واتثار المجنتظر والممكجنة على ضوء المعااره الحالياة ،كماا يسامح
بتقدير ةبلي ودراسة مستقبلية للجدوى واتثار والفوائد والمساوئ وكذا البادائل الممكجناة ،ويساتخدم هاذا التقيايم

للمساعد في اتخاذ الق اررات حول تجنفيذ السياسات والبرامج.
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 تقيــيم مواكــب للتنفيــذ ( :)IN ITENEREيمكاان إج اراء التقياايم خ ا ل كافااة م ارحاال تجنفيااذ البرجنااامج أوالسياسااة العموميااة ،لمراةبااة الجنتااائج وتقاادير مااا إذا كااان مسااار التجنفيااذ يسااير بشااكل سااليم بمااا يساامح باتخاااذ
التوحيحات الضرورية لجنجا التجنفيذ .كما يسمح بمعرفة الجنتائج األولية المحول علياا.

 تقييم بعد االنتهاء من التنفيذ :يمكن إجراء التقييم بعد االجنتااء من تجنفيذ السياسة العمومية الستخالدروف ،فيما أن يكون:

 تقييما نهائيا ( :)FINALإذا تم مباشر بعد االجنتااء من تجنفيذ السياسة أو البرجنامج ،ويسامحبقياف الجنتائج الفعلية المحول علياا.
 أو تقييمـا بعـديا ) :(EX POSTوذلاك عجنادما ياتم تجنفياذ التقيايم بعاد مارور عاد ساجنوات مانتجنفيذ السياسة أو البرجنامج نتقييم األثر .

وبما أن األجاز العليا للرةابة ال تشاارك فاي تواميم السياساات العمومياة ،فااي ال تجنفاذ التقيايم القبلاي ،لكان

يمكجناااا القيااام بأشااكال التقياايم األخاارى ،غياار أجنااه يفضاال ممارسااة التقياايم بعااد اجنتااااء السياسااة أو البرجنااامج
بسجنتين فما فوق.

 -2-3أنواع التقييم من حيث الجهة المنفذة
 تقييم ذاتي :يجنفذه القائمون على تجنفيذ السياسة العمومية. تقييم داخلي :تجنفذه مولحة داخل الايئة العمومياة التاي ةاررت السياساة أو البرجناامج ،أو موالحة أخارىغير التي ةامت بالتجنفيذ.
 تقييم خارجي :تقوم به جهة خارجية مستقلة (مكتب أو مؤسسة تقييم ودراسات عامةة أو خاصةة ،هيئةةرقابة)...

 -4مكانة األجهزة العليا للرقابة بين مختلف الفاعلين في مجال تقييم السياسات العمومية
ال تجنفاارد األجاااز العليااا للرةابااة بمامااة تقياايم السياسااات العموميااة ،واجنمااا تتقاسااماا مااع عااد فاااعلين آخ ارين
مجنام:

 -البرلمان نلجان برلماجنية .

 هيئات عمومية نالمجلف الوطجني االةتواد واالجتماعي والبيئي . مؤسسات جامعية مستقلة. -مكاتال خاوة.
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 الايئات المكلفة بتجنفيذ السياسات العمومية ذاتيا أو من خ ل توكيل لجاة ما. -مؤسسات الرةابة األخرى.

إال أن األجاااز العليااا للرةابااة تحااوز علااى مي ازات وخوااائ
السياسات العمومية ،حيث تتميز أعمالاا بما يلي:

تجعاال مجناااا الفاعاال األهاام فااي مجااال تقياايم

 موةع ومكاجنة الجااز األعلى للرةابة بين مؤسسات وهياكل الدولة. -ضماجنات االستق لية والموضوعية التي يتميز باا عمل األجاز العلياا للرةاباة والمامااا بمعااره ومجنااهج

التقييم.

 -معرفااة األجاااز العليااا للرةابااة بالفاااعلين والتاادخ ت العموميااة ماان خا ل أجن اواع الرةابااة األخاارى الممارسااة

مثل رةابة األداء.

 التقارال بين مااماا في رةابة األداء وتقييم السياسات العمومية. إمكاجنية العمل الرةابي متعدد التخووات وذلك بيشراك عد هياكل داخلية في عملية التقييم. -إمكاجنية اللجوء إلى الخبر الخارجية.

 -ساااولة الحوااول علااى المعلومااات ماان الايئااات موضااوع التقياايم نواجااال وحااق االطا ع علااى المسااتجندات

والبياجنات .

ويتعااين علااى األجاااز العليااا للرةابااة أن تأخااذ بعااين االعتبااار أعمااال التقياايم الت اي جنفااذت حااول السياسااة أو
جاجنال مجناا من ةبل الايئات واألطراه األخرى.

 -5أوجه االختالف والتوافق بين تقييم السياسات العمومية وأنواع الرقابة األخرى
 مع رقابة األداء
يجن

الدليل اإلرشااد

 :GUID 9020تقيايم السياساات العمومياة أن التقيايم كجنشااط يظاار أكثار اتسااعا

لكوجنه يشمل رةابة األداء.

ورغ اام أن المق اااربتين تتك ااام ن فيم ااا بيجنام ااا إال أجن ااه يج ااال ع اادم الخل ااط بيجنام ااا أو اعتب ااار تقي اايم السياس ااات
العمومية كامتداد لرةابة األداء ،حيث تتشابه رةاباة األداء والتقيايم مان حياث المجنااهج التحليلياة وطارق جماع

البياجنات .كما يشترك التقييم مع رةابة األداء في بعض معاايير الفحا

والقيااف خاواة الجنجاعاة نالكفااء

والفعالي ااة ،والت ااي تظ اال ف ااي و االال اهتمام ااات رةاب ااة األداء ،إال أجنا اه مت ااى تعل ااق األم اار بتقي اايم السياس ااات

العموميااة ،يظاال الاااده األباارز ،إضااافة إلااى الفعاليااة ،هااو تقاادير ماادى وجاهااة وجاادوى السياسااة العموميااة،
وكذا األثر العام للسياسة العمومية على المديين المتوسط والطويل.
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المقيمااون
وعلاى عكااف رةابااة األداء ففااي تقياايم السياسااات العموميااة ،وفااي غياااال مؤشارات القياااف ،يضااطر ب

إلى جمع وبجناء المؤشرات لتجنفيذ أعمال التقييم.

إال أن تقياايم السياسااة العموميااة ال يكتفااي بالمعااايير التقييميااة الااث ث الخاوااة باااألداء ،باال يسااتخدم معااايير

رئيسية أخرى تببجنى علياا أهداه التقييم ،والمتمثلة في الوجاهة نالم ءمة والجدوى والتجناسق وتقدير اتثار
المرغوال وغير المرغوال فياا الجناجمة عن التدخل العمومي.

تقييم السياسات العمومية
(الوجاهة والجدوى
والتناسق واآلثار االقتصادية
واالجتماعية)

رقابة األداء
(فعالية و نجاعة
و اقتصاد)

جدول رقم  :2مقارنة بين رقابة األداء وتقييم السياسات العمومية
رقابة األداء

وجه المقارنة
من حيث الموضوع

تقييم السياسات العمومية
موضوع التقييم أوسع نسياسة،

هيئة.

برجنامج .

يتعلق األمر بالمسيرين فقط

يتم إشراك العديد من الفاعلين نوجناع

الرةابة الداخلية .

المكلفين باإلجنجاز...

من حيث الفاعلين

نموالح المالية والميزاجنية،

من حيث معايير التحليل

الجنجاعة ،الفعالية ،االةتواد.

القرار ،المستفيدين ،المتعاملين،

اتثار االجتماعية واالةتوادية،
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الجدوى ،الوجاهة ،التجناسق ،الجنجاعة،

والفعالية.

من حيث طرق جمع

مؤشرات القياف المعد من

تقجنيات كمية وجنوعية ،في حالة عدم

وجنوعية.

فريق التقييم بجناؤها.

طره الايئة ،تقجنيات كمية

وتحليل المعطيات

تقرير عملي ومختور موجه

من حيث التقرير والمتابعة

للمسير.

وجود مؤشرات لقياف األداء يجال على

تقرير تم إثراءه من طره الفاعلين.

 مع التدقيق والرقابة
يساامح التمييااز بااين تقياايم السياسااات العموميااة والتاادةيق والرةابااة بتفاااد الخلااط بيجنامااا ،ذلااك الااذ ةااد يشااكل
مودر تردد خاوة لدى األعوان المكلفين بالتجنفيذ .ويختله التقييم عن التدةيق فيما يلي:
جدول رقم  :3مقارنة بين التدقيق والرقابة والتقييم

التدقيق والرقابة
فح

التقييم

ل جنشطة وعمليات التسيير بالجنظر إلى ياتم التقييم بالوجاهة واألثر وبتحقيق األهداه.

القواعد واإلجراءات القاجنوجنية واإلدارية والمحاسبية
والتجنظيمية ،وال ياتم بوجاهة األهداه واتثار

الجناجمة عن تجنفيذها.
 مع المتابعة

تتمثل أهم أوجه االختالف والتشابه بين التقييم والمتابعة فيما يلي.
جدول رقم  :4مقارنة بين المتابعة والتقييم

وجه المقارنة

التقييم

المتابعة
المتابعة هي ركن أساسي من

ياتم التقييم بما أجنجز فع من األهداه

رةابة التسيير وهو جنظام تلقائي

واتثار والع ةات السببية بين األهداه

داخل الايئة مامته ووه نمن
من حيث الموضوع

خ ل جمع وتحليل المعلومات

الوسائل واألجنشطة واإلجنجازات
المحول علياا بالجنظر إلى

الموارد المسخر والتوةعات
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والجنتائج ،وكذا تحديد مدى وجاهة تلك

األهداه بالجنظر إلى سياق السياسة أو
البرجنامج والمشكلة والحاجيات التي كان

على البرجنامج إيجاد حل لاا.

واألهداه المسطر ضمن الجداول يستخدم التقييم المعلومات التي تتيحاا
الزمجنية ،وتحديد الفروق بيجناا

بغرض معرفة وتحديد تطور تجنفيذ

برجنامج أو مشروع أو جنشاط معين.

المتابعة وةد يعمد التقييم إلى إجنتاج
المعطيات التي ال توفرها المتابعة.

تجنجز المتابعة خ ل جميع مراحل عاد ما يجنجز التقييم بعد االجنتااء من

من حيث التوقيت

تجنفيذ السياسة.

تجنفيذ البرجنامج أو السياسة.

تسمح المتابعة بالتأكد من حسن يقوم التقييم بتقدير التدخل العمومي
سير المشروع أو البرجنامج حسال واودار حكم ةيمي بشأجنه.

من حيث الهدف

ما خطط له.

الموارد

النتائ

اإلنجازات

Inputs

Outcomes

Outputs

اآلثار
Impact

متابعة ورقابة
تسيير

تقييم نهائي
Final

تقييم بعدي Ex post

 -6المبادئ العامة والقواعد المشتركة للتقييم
يجنبغي أن يخضع التقييم للمبادئ التالية:
 الحياد واالستقال لية والموضـوعية :أن تكاون إجاراءات التقيايم محايـدة ومسـتقلة وموضـوعية ساواء عجنادالقيام بالتحلي ت ووياغة الخ وات أو إعداد التوويات للحوول على جنتائج ذات موداةية.
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كما يجنبغي أن تؤسف التوويات الجناتجة عن الخ وات أو االستجنتاجات على وةاائع ومعايجناات وتحلاي ت
موضوعية.

 تـــوفر المهـــارات متعـــددة التخصصـــات :أن يحاايط فريااق التقياايم جنفسااه بالمهـــارات متعـــددة التخصصـــاتال زمة إلجراء التقييم ،ووياغة األسئلة ،وجمع المعطيات وتحليلاا ،ووياغة التوويات.
 الشـــفافية :تك ااون ماان خا ا ل شاار مجناجي ااة التقياايم بوض ااو عجنااد بداي ااة التقي ايم عب اار عاارض األه ااداه،والجدول الزمجني ،ومجناجية التقييم واجراءات ومراحل تجنفيذه .كما البد أن يتسم التقييم بالشافافية عجناد إعاداد

التقرياار وعجنااد اختيااار الطاارق المسااتخدمة فااي جمااع وتحلياال المعطيااات ماان جاااة ،واسااتخ

المعايجنااات

والخ وات من جاة أخرى ،حيث تعد الشفافية في ممارسة التقييم شرطا أساسيا لموداةيته وشرعيته.
 البعـــدين االرتجـــاعي واالستشـــرافي :إعطاااء التقياايم بعا ًادا ارتجاعيااا ماان خ ا ل اسااتخبعدا استشرافيا ،عبر وياغة توويات مفيد لتحسين األداء والق اررات.
التجربة ،و ً

الاادروف ماان

 االعتـــداد بـــآراء ووجهـــات نظـــر الفـــاعلين :يسااتحال إش اراك كافااة الفاااعلين فااي التقياايم والحوااول علااىمختله وجاات الجنظر نمقررين ،مجنفذ السياسة والمستفيدين وغير المستفيدين  ،بحيث ال ياتم تقادير ةيماة

السياسة وجنتائجاا من وجاة جنظر المسيرين ومجنفذ السياسة فقط ،بل من وجاة جنظر المستفيدين كذلك مع
ضمان احترام األشخا

المساهمين في كافة مراحل التقييم.

 احت ـرام حــق الــرد :البااد ماان احت ارام حااق الاارد لتمكااين المعجنيااين نمقااررين ومجنفااذين ومساايرين ماان إبااداءآراءهم وردودهم حول جنتائج التقييم ةبل ضبطاا بوفة جناائية.
 المصــداقية :يعتمااد التقياايم أساسااا علااى الماااارات والقاادرات الماجنيااة واسااتق لية المقيمااين ودرجااة شاافافيةاإلج اراءات وطاارق التقياايم وواادةية ودةااة موااادر المعلومااات ووضااو التحلااي ت .ولكااي يكااون التقياايم ذا
موداةية يستحال أن يجنوال على حاالت الجنجا وكذا حاالت الفشل.

 الجدوى :يكون التقييم مجديا إذا تم استغ ل جنتائجه من طره المسيرين ومجنفذةادر على التأثير على أخذ الق اررات وتحسين البرامج المستقبلية.
المجناسال وأن يكون ا

16

السياسة في الوةت

 -7الشروط المسبقة والقواعد الخاصة لتقييم السياسات العمومية
 -1-7القاعدة المعيارية "الوكالة القانونية والصالحية"
يجنبغي أن تخول القواجنين و حية تقييم السياساات العمومياة للجاااز األعلاى للرةاباة حتاى يساتطيع ممارساة
هااذه المامااة ،ويااتم الااجن

علااى هااذه الو ا حية فااي القاااجنون المااجنظم للجااااز أو ةاااجنون آخاار يساامح بااذلك،

وهجناك بعض الادول ،إضاافة إلاى الاجن

واراحة فاي القااجنون الماجنظم ألجازتااا العلياا للرةاباة ،ةامات بايدراج

هذه الو حية في دساتيرها نمثل فرجنسا .

واذا لاام يكاان الجااااز يتمتااع باااذه الوا حية يجااال العماال علااى استواادار ةاااجنون أو تعااديل القاااجنون الخااا
بالجااز لممارسة هذه المامة الجديد .

 -2-7المحيط المؤسساتي
يجنفااذ الجااااز عمليااات تقياايم لسياسااات وبارامج عموميااة بكاال اسااتق لية و حياااد وضاامن اإلمكاجنااات المتاحااة،
من تلقاء جنفسه نبرمجة ذاتية أو من خ ل طلال البرلمان أو الحكومة ،وفي حالة الطلبات الخارجية يمكن

للجااااز رفااض تجنفيااذ تقييمااات إذا كاجناات اسااتق ليته مااادد أو ليسات لديااه الماوارد البشارية ال زمااة ،وأن مااد
التجنفيذ المطلوبة مجنه غير كافية.

كمااا أجنااه ماان الضاارور أن تبقااى األجاااز العليااا للرةابااة فااي مجنااأى عاان التااأثيرات السياسااية وأن تتفااادى أن

يكااون عملاااا ماان أجاال تلبيااة بعااض الموااالح السياسااية الخاوااة ،ويفضاال أن يااتم توضاايح ذلااك مجنااذ بدايااة
التخطيط لعملية التقييم.

 -3-7القدرات المؤسساتية الخاصة
إن إجنجا تقييم السياسات العمومية ال يتحقق إال بتوفر مجموعة من الشروط:

 -فريق المقيمين :من الشروط األساساية والمسابقة لجنجاا تقيايم السياساات العمومياة تاوفر الماوارد البشارية

الكافية التي تحوز على الماارات الكفيلة بيجنجا التقييم ،والقادر على الحفاظ علاى السالوك الماجناي الم ئام
والتقدير الماجني والعجناية الواجبة طوال عملية التقييم.
وجنظ ا ار لكااون السياسااات العموميااة عاااد مااا تمااف عااد ةطاعااات ،وعاااد مااا تجنفااذ علااى المسااتويين المركااز

والمحلي ،فيجنه يفضل أن يكون فريق المقيمين متعدد التخووات لياتمكن مان فاام وتحليال جمياع تشاعبات

السياسة المعجنية.
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من جاة أخرى ،فين المؤه ت التقجنية للجااز األعلى للرةابة ةد ال تكون كافية إلجنجا مثل هكذا تقييم ،ما
يستوجال اللجوء إلى الخبر الخارجية في مجال موضوع التقييم.

 تكــوين خبــرة فــي مجــال التقيــيم :حتااى تااتمكن األجاااز العليااا للرةابااة ماان تكااوين خباار فااي مجااال تقياايمالسياسات العمومية ،يشاترط أن تعمال علاى تشاجيع العمال الجمااعي والتشااركي وتباادل الخبارات باين فرياق

المقيمين من جاة ،وموالح الدعم األخرى ،باإلضافة إلى تعزيز الدورات التدريبية ذات الولة.

كمااا يجنبغااي بجناااء ع ةااات متيجنااة مبجنيااة علااى تبااادل المفاااهيم األساسااية حااول العماال التقييمااي ومجناجيتااه بااين
المشرفين على التقييم وفريق المقيمين.
 شــبكة مراســلي التقيــيم :إن خلااق شاابكة تواواالية مااع م ارساالي التقياايم ماان فاااعلي التقياايم إلااى الباااحثينوالمكوجنين في مجال التقييم ،إلى المجنظمات المكلفة بالتقييم في القطاعين العام والخا
لتحسين جنوعية أشغال التقييم.

أمر ضرورًيا
 ،يعد ًا

 -4-7الموقع في البرمجة
مثلمااا يجاار بااه العماال بالجنساابة ألجن اواع الرةابااة األخاارى ،تب ادرج عمليااات تقياايم السياسااات العموميااة ضاامن
البرامج السجنوية أو متعدد السجنوات ل جاز العليا للرةابة بجناء على جنتائج د ارساة الجادوى التاي تجنفاذ ةبال أ
تسجيل ضمن البرجنامج الرةابي للجااز.

فتخو

موازجنة  -زمجنياة مان الموازجناة الزمجنياة اإلجمالياة للجاااز الرةاابي والتاي تارتبط أساساا بعادد ماجنياي

الرةابااة وأهميااة عملي ااات التقياايم .كم ااا يستحساان تحدي ااد حوااة جنشاااط التقي اايم ماان الحج اام اإلجمااالي لجنش اااط

الجااز.
يجنبغي تفاد إجنجاز تقييم سياسة معيجنة في حالاة وجاود آثاار يواعال ةياسااا ،أو اساتحالة اجنخاراط األطاراه
الموارد كما وكيفا.

المعجنية ،أو وجود عمليات تقييم ةيد اإلجنجاز ،أو جنق

 -5-7وجــوب اإلع ـداد المســبق لمــذكرة دراســة الجــدوى و ضــرورة إنشــاء لجنــة المرافقــة
(مجموعة المواكبة)
ويعدان من القواعد الخاوة التي تميز التقييم عن بقياة األعماال الرةابياة ل جااز العلياا للرةاباة بحياث الباد
ماان إخضاااع أ موضااوع مااا لد ارسااة الجاادوى ةباال برمجااة عمليااات التقياايم وتجنفيااذها ،واجنشاااء لججنااة المرافقااة
كيطار للمشور وتوجيه أعمال التقييم.
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الجزء الثاني :مراحل وسير عملية التقييم
يمر تقييم السياسات والبرامج العمومية من طره األجاز العليا للرةابة بالخطوات الرئيسية الموضحة في
الشكل التالي:

دورة تقييم السياسات العمومية في األجهزة العليا للرقابة

اختيار الموضوع

كشف وتحليل األهداف

دراسة الجدوى

بناء المخطط االجتماعي
المصادقة على مذكرة دراسة
الجدوى

إعداد المخطط المنطقي لألثر

تكوين فريق التقييم

تحديد األسئلة الرئيسية للتقييم

تحديد واختيار مؤشرات القياس

إعداد مخطط التقييم

إنشاء لجنة المواكبة

جمع وتحليل المعطيات
المعاينات واالستنتاجات (الخالصات)
إعداد التقرير األولي للتقييم
مشروع التوصيات
المصادقة على التقرير وتنفيذ
حق التواجهية والرد

التقرير النهائي (الخالصات
النهائية والتوصيات)
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 -1التخطيط لعملية التقييم
ماان الركااائز األساسااية التااي تميااز التقياايم وجااوال اإلعااداد المساابق لد ارسااة الجاادوى للموضااوع أو السياسااة

المقيم عجند اختيار موضوع التقييم القيام بما يلي:
المراد تقييماا ،لذا يجنبغي على ب
 الفااام الجيااد لمجنطااق التاادخل العمااومي نالسااياق وضااعية مااا ةبال التاادخل  ،تحديااد األهااداه ،الماوارد،اإلجنجازات والجنتائج واعداد المخطط المجنطقي ل ثر أو اإلطار المجنطقي.

 تحديد وفام دور األطراه ذات الولة والع ةات بيجناا نالمخطط االجتماعي للفاعلين . -تحديد األسئلة التقييمية.

 تحديد معايير التقييم واختيار مؤشرات القياف. اختيار موادر جمع المعطيات. -تجنظيم التقييم.

 اختيار مجناجية وطرق جمع وتحليل المعطيات ،مع إمكاجنية االستعاجنة بالخبراء الخارجيين.وعموما يتضمن التخطيط لعملية التقييم:

 -اختيار الموضوع واعداد دراسة الجدوى.

 اختيار فريق التقييم واعداد مخطط التقييم. -إجنشاء لججنة المرافقة نمجموعة المواكبة .

 -1-1اختيار موضوع التقييم
يتم اختيار مواضيع التقييم مسبقًا في إطار البرمجة متعدد السجنوات علاى أسااف معاايير ياتم تحديادها وفقًاا
ااء علاى اساتجنتاجات
لمدى فائد السياسات العمومية وأهميتااا ،وياتم تأكياد الخياار أثجنااء البرمجاة الساجنوية ،بجن ً

مذكر دراسة الجدوى التفويلية التي يتم وضعاا ةبل ذلك لكل مشروع تقييم مقتر .

تتمثاال المرحلااة األولااى ماان أ تقياايم فااي إعااداد مقتاار تقياايم ياااده إلااى تحديااد هاال ماان شااأن موضااوع مااا

نسياسة ،برجنامج ،إلخ أن يكون محل تقييم.

موحوبا ببرمجة مذكر دراسة الجدوى ،خاوة في البرمجة متعدد السجنوات.
ةد يكون هذا االختيار
ً
بجناء على معايير مثل:
ويكون اختيار موضوع التقييم ً
 أهمية السياسة أو البرجنامج ورهاجنات وحجم الغ ه المالي المخو
 األثر على المستفيدين والسكان واألداء العمومي.
 تحليل الفر

الوةتية.
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 تحلي اال المخ اااطر والعوام اال الت ااي م اان ش ااأجناا أن ت ااؤثر س االبا عل ااى تحقي ااق األه ااداه المرس ااومة
للسياسة أو البرامج.

 أهمية السياسة لدى ال أر العام.

 تعزيز الشفافية وتقدير حسن استعمال المال العام.
عجند اختيار الموضوع يفضل تفاد الوةوع فيما يلي:
 اختيار سياسة واسعة الجنطاق مثل سياسة التعليم ،سياسة التشغيل ،سياساة الطاةاة ،فكلماا كاجنات

السياسة أوسع أوبح من الوعال تحليلاا وتحدياد الع ةاة الساببية بيجنااا وباين اتثاار المساجلة،
لااذا يجنبغ ااي اختي ااار ج اازء أو ةس اام مجنا ااا ،مث اال سياس ااة التس اارال المدرس ااي م اان سياس ااة التعل اايم أو
الطاةات البديلة من سياسة الطاةة.

 اسااتاداه مشااروع أو فعاال عمااومي محاادود ،مااث مجنشااأ أو إج اراء ض اريبي ،ألجنااه يستحساان أال
مختور جدا ،ألن اتثار ةد تكون ةليلة جدا أو غير ةابلة للقياف:
ا
يكون موضوع التقييم
 يستحساان عادم تقياايم سياسااة ةديمااة جاادا أو تاام االجنتااااء ماان تجنفيااذها مجنااذ مااد ةوااير ال
تسمح بقياف جنتائجاا وآثارها بشكل كاه.
 يستحسن تفاد تقييم سياسة آثارها االةتوادية واالجتماعية محدود على المجتمع.

 -2-1إعداد مذكرة دراسة جدوى التقييم
ال تستوجال كل سياسة عمومية إجراء تقييم ،ولذلك من الضارور البحاث بشاكل مجناجاي ودةياق فاي ماذكر
دراسة الجدوى عن فائد اللجوء إلى التقييم ،عن وياغة األسئلة التقييمية وكاذا عان إمكاجنياة جماع البياجناات
ال زمة لتقديم اإلجابة عن ذلك ،والتأكد من إمكاجنية تجنفيذ التقييم بشكل مستقل وموضوعي.

وتعااد مااذكر التقياايم أهاام ركيااز وخوووااية للعمليااة التقييميااة بالمقارجنااة مااع األعمااال الرةابيااة األخاارى ،ف ا
يمكاان الشااروع فااي عمليااة التقياايم لموضااوع مااا باادون إجنجاااز مرحلااة تحلياال الجاادوى التااي علااى ضااوئاا يمكاان

تسجيلاا ضمن البرجنامج الرةابي السجنو بعد موافقة هيئة اإلشراه نغرفاة أو ةسام مان الجاااز عليااا ،كماا
أن جنتائج مذكر دراسة جدوى التقييم يمكن أن تفضي إلى التخلي عن إجراء العملية التقييمية.
إن إعداد مذكر دراسة الجدوى هي المرحلاة اإللزامياة األولاى لكال جنشااط تقيايم .وهاي تسابق اإلجنجااز الفعلاي
للتقييم ،ومن المام بشكل خا

إجراء فحا

فاي البداياة لرؤياة ماا إذا كاان تحدياد آثاار السياساة العمومياة
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وةياساااا وتوااجنيفاا ممكجنااا أو ،علااى األةاال ،ةابلااة للووااول إلياااا ،ألن هااذه العجناواار تشااترط إمكاجنيااة تقياايم

لمواءمة هذه السياسة.

وبجناء عليه ،يجنبغي أن تسمح مذكر دراسة جدوى التقييم با:
ً
 تحديد موضوع التقييم.
 تحديد أهداه ،رهاجنات وجنطاق التقييم.

 تحدي اد مجموعااة األساائلة التااي يجااال علااى التقياايم اإلجابااة علياااا نعلااى أساااف مجنطااق التاادخل
العمومي ومعايير التقييم .

 تقاادير الوااعوبات واةتا ار الحلااول ماان أجاال تخطياااا نالماااارات المطلوب اة ماان المقااررين ،تاادخل
الخبراء. ...

 إعداد مجناجية التقييم وأدوات جمع المعطيات.
 تحديد موادر الوثائق والمعطيات المتاحة والجناةوة الضرورية للتقييم وكيفية الووول إلياا.

 تتبااع سلساالة أهااداه نشااجر األهااداه والمخطااط المجنطقااي ل ثاار التاادخل العمااومي الااذ ساايتم
تقييمه.

 تحديد موادر المخاطر وحجماا ومستوياتاا.

المقيماة وتحدياد درجاة التشاور/المشااركة فاي
 تحديد األطراه ذات الولة في السياسة العمومياة ب
التقييم.
 تخطيط المراحل المختلفة للتقييم وآجال تقديم التقرير.

 تق اادير الوس ااائل ال زم ااة لتجنفي ااذه بجنج ااا نالما اوارد المالي ااة والبشا ارية والمادي ااة ،ع اادد أي ااام العم اال
والجدولة الزمجنية. ...

وبالتااالي ،يجااال أن تمكاان مااذكر د ارسااة الجاادوى ماان الحكاام علااى ةابليااة السياسااة العموميااة للتقياايم .5وعجنااد
االةتضاء ،يجال أال تتردد المذكر في اإلشار إلى أن السياسة ال يمكن تقييماا ل سباال التالية:
 -الجنق

الواضح في القدر على ةياف اتثار وتقديرها.

 -غياال الرغبة أو القدر في إشراك األطراه ذات الولة.

 وجود تقييم للسياسة مجنفذ حديثا أو ةيد التجنفيذ لاذه السياسة. م ءمة اللجوء إلى األساليال الك سيكية للرةابة أو التدةيق. -عدم ةدر الجااز على إجراء التقييم في آجال معقولة.

5

يمكن فام ةابلية تقييم السياسة العمومية من خ ل شجر األهداه ،والتي عرضت مجناجيتاا في البطاةة رةم  2من هذا الدليل.
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هااذه الوااعوبات يمكاان أن تااؤد إلااى التجنااازل عاان إجنجاااز التقياايم أو تغيياار جنطاةااه لجعاال تقياايم هااذه السياسااة

ممكجنا ،أو لتفضيل طريقة أخرى.

إذا جنتج التقيايم عان طلاال خاارجي ،فيجنبغاي لماذكر د ارساة الجادوى أن تساار علاى التتباع الجياد لجنواياا الجااة
الطالبة ،ويفضل أن يكون على أساف إخطار مكتوال للجااز األعلى للرةابة.

وفااي حالااة الطلااال الخااارجي لتقياايم سياسااة أو برجنااامج مااا فالجااااز لااه الحااق وحااده فااي اإلجابااة علااى الطلااال

حسال الشروط المتوفر .
ال يتم اإلشعار بمذكر دراسة الجادوى إذا كاان محتواهاا ال يادعو إلاى التواجاياة نحاق الارد  .ويمكان أن ياتم
اإلش ااعار إذا ك ااان ذل ااك يس ااال جم ااع العجناو اار الض اارورية إلجنش اااء حو اايلة م ااوجز ع اان السياس ااة العمومي ااة
المعجنية أو إذا كاجنت ضرورية إلجراء المقاب ت األولية مع بعض األطراه ذات الولة.
لتجنفيااذ هااذه الد ارس ااة يجنبغااي فح ا

جمي ااع العجناواار الض اارورية نوثااائق السياسااة ،تق ااارير وحوااائل التجنفي ااذ

والمتابعااة ، ...ال ساايما السااياق نوضااعية مااا ةباال السياسااة الااذ علااى أساسااه ةااررت السياسااة أو البرجنااامج

والمحف ازات األوليااة ،دور األط اراه ذات الواالة والع ةااات بيجناااا ،األهااداه المرجااو معباار عجناااا فااي شااكل

إجنجازات وجنتائج ،الموارد المالية والوسائل البشرية والقاجنوجنية واإلدارية والتجنظيمية المعبأ والمستخدمة.

 تبعارض مااذكر د ارساة جاادوى التقياايم علاى هيئااة اإلشاراه للموااادةة نأعضاااء مان الغرفااة أو ماان
القسم المعجناي مان الجاااز ومان ثام علاى لججناة البارامج والتقاارير للتساجيل فاي البرجناامج الرةاابي
والتي إذا وافقت على االجنتقال إلى مرحلة التجنفيذ ،تجن

علاى إدراج التقيايم فاي البرجناامج الساجنو

للجااز.
 االسااتجنتاج الطبيعااي لمااذكر د ارسااة جاادوى التقياايم المتااداول بشااأجناا هااو إعااداد خطااة للتقياايم الااذ
سيوجه فريق التقييم في مرحلة التجنفيذ.
إلعداد مذكر دراسة الجدوى يووى بالخطة اإلرشادية نبطاقة رقم  01ملحقة باذا الدليل .

 -3-1المتطلبات واألعمال التحضيرية لدراسة الجدوى
يتطلال إعداد مذكر دراسة الجدوى باإلضافة إلى فام مجنطق التدخل والسياق القيام بما يلي:
 -1-3-1كشف وترتيب وتحليل األهداف الصريحة والضمنية للسياسة (شـجرة األهـداف) :نبطاقـة رقـم
 02ملحقة باذا الدليل .
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يجنبغااي علااى فريااق التقياايم ،العماال علااى كشااه وتحديااد واعاااد ترتيااال مجمااوع أهااداه السياسااة أو البرجنااامج
لتسايل التحليل وةياف الجنتائج المجنتظر والع ةات السببية التي تربط بيجناا من خ ل إعداد شجر األهاداه

والمخطط المجنطقي ل ثر.
ويسمح هذا العمل في مرحلة تحليل المعطيات بتقدير وجاهة األهداه وةياف مدى تحققاا نالفعالياة  .كماا

يساعد في:

 -إع اااد تش ااكيل ش ااجر األه ااداه اجنط ة ااا م اان المس ااتويات المختلف ااة أله ااداه السياس ااة العمومي ااة نعام ااة

وخاوة وعملية :

 األهداف االستراتيجية أو العامة :التي يجنجم عجناا األثر الكلي أ التغيير المجنشود. األهداف الخاصة :وتعبر عن الجنتائج المرجو . األهــداف التشــغيلية أو العمليــة :وتعباار عاان األجنشااطة واإلجنجااازات والمجنتجااات التااي تاؤد للحوااولعلى الجنتائج المرجو .
 ترتيال وتحديد األولوية ل هداه المختلفة فيما بيجناا. تحديد ما إذا كان التقيايم يمكان أن يركاز بشاكل واةعاي علاى تحليال مادى تحقاق مجماوع أهاداه السياساةالعموميااة ووجاهتاااا وم ءمتاااا ،أو مااا إذا كااان يجنبغااي أن يركااز جنطاااق التقياايم علااى عاادد محاادود ماان هااذه

األهداه.

وتسمح شجر األهداه بتواور اساتراتيجية الفااعلين العماوميين وتباادل فامااا ماع األطاراه ذات الموالحة

في السياسة العمومية.

 -2-3-1إعداد المخطط المنطقي لألثر( :بطاقة رقم  03ملحقة باذا الدليل)
إن جنقطااة البدايااة أل تاادخل عمااومي هااو التحلياال االجتماااعي -االةتواااد والبيئااي الااذ يساامح بتحديااد
بعض المشك ت ،االحتياجات أو الرهاجنات .يمكن ةياف هذه االحتياجات من الجناحية المادية والمالية.
يجنبغي إجراء هذا التحليل بمجرد إعداد مذكر دراسة الجدوى ويدرج فياا.
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يمكن تعبئة جنوعين رئيسيين من األدوات .الجنوع األول يتمثل فاي الرسام البيااجني المجنطقاي ل ثار أو المخطاط

المقيمااة .أمااا الجنااوع الثاااجني ،وهااو اإلطااار
المجنطقااي ،والااذ يساامح بااالتحقق ماان اجنسااجام السياسااة العموميااة ب
المجنطقي ،فيضيه إلى تحليل االجنسجام الداخلي فحوا ل جنسجام الخارجي للسياسة العمومية.

ياااده إعااداد المخطااط المجنطقااي للتااأثيرات أو اإلطااار المجنطقااي إلااى المساااعد فااي فااام مجنطااق العماال الااذ
تجنفذه األطراه ذات الولة في السياسة العمومية ل ستجابة لمختله األهداه المحدد .

هاذا المخطااط المجنطقاي هااو تمثيال بياااجني يفواال جنظرياة عماال برجناامج أو سياسااة ويكشاه عاان االفت ارضااات،

التي غالبا ما تكون ضامجنية ،التاي يجريااا الممولاون والمسايرون مان أجال تخطايط التادخل العماومي وجعلاه
بيحول اتثار المتوةعة ،من اإلجنجازات إلى غاية التأثيرات الشاملة.
يمكاان بجناااء مخطااط مجنطقااي ماان الوثااائق الرساامية الرئيسااية للبرجنااامج أو السياسااة نالمخطااط المجنطقااي الااوفي
للجن

أو من العجناور التي تم جمعاا من الفاعلين نوجناع السياسات والمتعاملين والخبراء .

يتيح المخطط المجنطقي:

 -فا ام سلساالة السااببية نمجنطااق الساابال والتااأثير التااي يجنبغااي أن تتبعاااا السياسااة والتااي يجنبغااي أن يختبرهااا

التقييم.

 -الحكاام علااى االجنسااجام الااداخلي للسياسااة ماان خا ل بيااان مااا إذا كاجناات جميااع اإلجنجااازات تساااهم جياادا فااي

التأثير الجناائي أو إذا كاجنت هجناك أهداه ةليلة المعالجة في سلسلة التدخل المجنطقية.
 -المساعد في إعداد األسئلة التقييمية.

 -3-3-1بناء المخطط االجتماعي (السوسيوجرام)( :بطاقة رقم  04ملحقة باذا الدليل).
ماان أجاال االسااتجابة لمباادأ الشاامولية الخااا

بتقييمااات السياس اات العموميااة ،ماان الضاارور تحديااد جميااع

المقيمااة .باإلضااافة إلااى ذلااك ،فااين تجنفيااذ سياسااة عموميااة يججنااد العديااد ماان
الفاااعلين فااي السياسااة العموميااة ب

الفاعلين ،الذين تتجنوع وظائفام ويمكن أن تتداخل.

إن المخطط االجتماعي هو تمثيل بياجني يسمح برؤية مختله األطراه ذات الولة في السياسة العمومية،
وأدوارهم ،ودرجة مشاركتام في تحقيق أهداه السياسة العمومية.
يسمح إعداد المخطط االجتماعي باا:
 الحوول على رؤية عامة عن األطراه ذات الولة في السياسة ووظائفام.25

 تحديد الكيفية التي سيتم باا إشراكام في عملية التقييم نالمقاب ت ،مجموعة التركيز ،وما إلى ذلك . فاام الااروابط بااين مختلااه األطاراه ذات الواالة الماذكورين والتكاماال نأو المجنافسااة فااي عملااام فااي تجنفيااذالسياسة العمومية.
 -فام أفضل ،على أساف هاذه العجناوار ،لتحدياد المواةاع واالساتراتيجيات واألهاداه التاي يساعى إليااا كال

الفاعلين.

 -4-3-1تحديد أسئلة التقييم( :بطاقة رقم  05ملحقة باذا الدليل).
تبجنى األسئلة التقييمية اجنط ةا من رهاجنات السياسة العمومية التي تم تحديدها مسبقًا بفضل تحليل األهداه
ومجنطق التدخل و رهاجنات وجنوايا األطراه ذات الولة في السياسة العمومية .ومن المام بشكل خا ربط
األسئلة التقييمية بمعايير الحكم والمؤشرات الكمية و/أو الجنوعية التي تسمح باإلجابة عن ذلك.
تس اامح األس اائلة بتركي ااز العم اال التقييم ااي ح ااول مجموع ااة م اان المح اااور الت ااي تس اااعد ف ااي جم ااع المعطي ااات
والمعلومات بشكل مركز وتحليل أكثر عمقا.

يجااال أن تبجنااى األساائلة التقييميااة علااى مجموعااة ماان المعااايير التااي تساامح بتقياايم السياسااة العموميااة خاوااة

معايير :الوجاهة والفعالية والنجاعة والجدوى واآلثار االقتصادية واالجتماعيـة التاي تبجنتااا اإلجنتوساا فاي
الدليل اإلرشاد

 :GUID 9020تقييم السياسات العمومية .

 مثــــال عــــن األســــئلة التقييميــــة للسياســــة الوطنيــــة لمكافحــــة الســــرطان ،وفقــــا لمعــــايير الوجاهــــة
والفعالية والنجاعة:

 إلى أ مدى خفض مخطط مكافحة السرطان من معدل اإلوابات والوفيات؟ نالفعالية إلى أ مدى يلبي مخطط مكافحة السرطان احتياجات السكان الموابين بالسرطان؟ نالوجاهة ماهي تكلفة تجنفيذ مخطط مكافحاة السارطان وماا مادى تجناساباا ماع الجنتاائج التاي تام الحواول عليااا؟نالجنجاعة
 ما مدى تجناسق أهداه المخطط فيما بيجناا من جاة و مع األهداه المسطر فاي إطاار بارامج أخارىمتزامجنة من جاة أخرى ؟ نالتجناسق
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 معايير التقييم وفق الدليل اإلرشادي " :GUID 9020تقييم السياسات العمومية"

المصدر :الدليل اإلرشاد .GUID 9020

يتم تقييم فعالية الفعل العمومي بشكل أساسي بمقارجنة الجنتائج التي تم تحقيقاا باألهداه المرجو ةبل مرحلة

تجنفيذه.

ي اواز تحلياال الكفاااء أو الجنجاعااة بااين تكلفااة وفعاليااة سياسااة معيجنااة .هاال كااان ماان الممكاان تحقيااق جنفااف

المستوى من األهداه بتكلفة أةل؟ مع جنفاف الجنفقاات العمومياة ،هال كاان مان الممكان تحقياق مساتوى أعلاى

من األهداه؟

والى جاجنال الفعالية والجنجاعة يتم تقييم سياسة ما وفق معايير الوجاهة واألثر والجدوى والديمومة.
يجال أن تغطي أسئلة التقييم وأعمال التحليل العديد من هذه المعايير وفقًا للرهاجنات التي تام تحديادها أثجنااء
دراسة الجدوى ،وتعتبر الم ءمة نالوجاهة والفعالية والكفااء مان المعاايير الرئيساية لمعظام أشاغال التقيايم.
ومع ذلك ،ال يتعين بالضرور أن يتعامل التقييم مع جميع المعايير.

توجه األسئلة التقييمية جناج التقييم بجعله يرتكز علاى الجواجناال التاي تعتبار مفياد للغاياة للمساتفيدين وكاذلك
لواجنعي القرار ،والتي لدياا ةيمة مضافة كبير .
يتبع اختيار واعداد األسئلة اجنط ةا من معايير التقييم عد خطوات:
27

 إجنشاء ةائمة مؤةتة من األسئلة على أساف مجنطق التدخل للسياسة ومعايير التقييم. التأكد من إمكاجنية تقديم أجوبة على مختله األسئلة استجناداً إلى البياجنات الكمية والمعلومات الجنوعياةالمتاحة ،والوةت المخو

للتقييم والميزاجنية المخووة.

 إشراك األطراه ذات الولة في السياسة العمومية في اختيار األسئلة أو توفحاا. بعد هذه التحلي ت ولتفاد التكرار تتم مراجعة القائماة المؤةتاة ل سائلة عان طرياق دمجااا أو حاذهبعضاا للتوول إلى عدد محدود من األسئلة ن 4أو  ، 5التي تركز على أبرز المعايير والرهاجنات.
 إحواء المؤشرات الكمية والجنوعية التي تسمح باإلجابة عجناا ،وكذلك موادر الوواول إليااا نةواعادالبياجنات والتقارير والمقاب ت .
 -5-3-1تحديد واختيار مؤشرات القياس
يجنبغااي تحديااد واختيااار مؤش ارات ةياااف ماادى تحقيااق األهااداه وتقاادير بقيااة عجناواار الفعاال العمااومي ،لكاان

خ ل العملية التقييمية ،يواجه فريق المقيمين مشاكل لغياال مؤشرات معتمد من طره المسيرين ،لذا يقوم
المسيرون باعتماد مؤشرات تكون األةرال إلى إبراز أهاداه السياساة العمومياة تساتخدم لتقيايم مادى اإلجاباة

عاان األساائلة التقييميااة .فبوضااع األساائلة التقييميااة يكااون فريااق المقيمااين ةااد حاادد التغيارات التااي يتعااين عليااه
ةياساا إلودار الحكم.
يستجند التقييم أساسا إلى مؤشرات مرجعيـة نموافوفة المؤشارات  ،والمؤشار عباار عان ترتياال للحجام يسامح
بقياف هده معين ،أو مورد معبأ ،أو أثر بمجنتج.
ويجنتج المؤشر معلومات كمية تسمح بتقدير الجواجنال المختلفة للسياسة العمومية.
يتم تحديد المؤشر بوحد ةياف ن كم ،٪ ،مم ،عدد ،متر مكعال. ...
يجااال أن يكااون لمؤشاار جيااد الواافات المتضاامجنة فااي االختوااار اإلجنجليااز ن ، SMARTأ أن يك ااون
ويجنجز في الوةت.
ً
اةعيا ،ب
محددا ،وةاب للقياف ،وةاب للبلو  ،وو ً
وة ااد تس ااتمد المؤشا ارات أو يع اااد تش ااكيلاا اجنط ة ااا م اان وث ااائق برمج ااة الت اادخل ،ولوح ااة المتابع ااة والتق ااارير،
والدراسات ،وتقارير التجنفيذ ،ومحاضر االجتماعات والم ارسا ت المتعلقاة بالتادخل .إجنااا تشاكل أحاد أهاداه

مذكر دراسة الجدوى إلجراء تحديد واحواء المؤشرات ،واةت ار تشكيل البعض مجناا إذا لزم األمر.
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مالحظة :مـن حيـث المبـدأ ،يقتـرن كـل هـدف محـدد للتـدخل العمـومي بمؤشـرات اإل نجـاز والنتيجـة التـي
تسمح بقياسه.

وتجاادر اإلشااار إلااى أن االعتماااد فقااط علااى المؤش ارات الكميااة ال تكفااي للحوااول علااى تحلياال جيااد ،لااذا
يستحسن إضافة مؤشرات وأساليال جنوعية من خ ل ناالستبياجنات ،المقاب ت والحوارات .

إذا لاام تقاام الايئااة المعااد أو المجنجااز للسياسااة أو البرجنااامج بيعااداد مؤش ارات القياااف ،فماان الضاارور علااى

فريق التقييم بجناؤها نعكف رةابة األداء التي ال تستوجال بجناء المؤشرات .

مالحظة :يمكن اختيار مؤشرات التقييم خالل جميع المراحل (عند دراسة موضـوع التقيـيم واعـداد مـذكرة

دراسة الجدوى واستكمالها عند جمع المعطيات وتحليلها).
تصنيف المؤشرات:

 مؤشرات السياق (الوضـعية) :تواه الوضاعية ناالجتماعياة أو االةتواادية أو البيئياة ...ةبال تادخل
السياسااة .أمثلااة فااي المجااال الد ارسااي :عاادد األةسااام المحوااا  ،عاادد الت ميااذ ،عاادد المكتبااات والق اراء،
جنسبة التمدرف ،معدل االجنتقال إلى األةسام العليا ،القدر على استقبال الطفولة المبكر  ،إلخ.
 مؤشـــرات المـــوارد (المـــدخالت) :تقاايف الميزاجنيااة المخووااة واالسااتا ك والم اوارد البش ارية واإلداريااة
والقاجنوجنية والتجنظيمية التي يتم حشدها لتجنفيذ السياسة.
 مؤشـــرات اإلنجـــاز (المخرجـــات) :تق اايف المجنجا ازات المتحو اال عليا ااا واألجنش ااطة المجنف ااذ وتجنبث ااق ع اان
األهااداه التشااغيلية نالعمليااة  :عاادد الكيلااومترات ماان الطاارق المجنجااز  ،عاادد اتبااار أو محطااات الحفاار
المجنجز  ،عدد عمليات التوعية الوحية المجنفذ  ،عدد األشخا

المكوجنين ،عدد األةسام المجنجز  ،عادد

السكجنات المبجنية ،عدد الدورات التكويجنية وعدد الحم ت التحسيسية...

 مؤشرات النتائ  :ةياف الفوائد واتثار المباشر الجناتجة عن السياساة أو البرجناامج علاى المادى القواير
والتااي تم ااف الفئااات المس ااتفيد بواافة مباش اار :جنت ااائج إيجابيااة أو س االبية ،متوةعااة أو ال نعل ااى الم اادى

القوير ،على المتلقين والمستفيدين المباشرين :الوةات الاذ ياوفره مساتخدمو الطارق  -وعادد الوفياات

علااى الطاارق  -وعاادد األساار المعاااد إسااكاجناا ،وعاادد األساار التااي غطتاااا العمليااة ،وكميااة تاادفق المياااه

بالمتر المكعال نم ، 3وجنسبة تزويد المجنازل باا...

 مؤشـرات التــأثير (األ ثــر) :تسااتخدم لقياااف اتثااار متوسااطة وطويلااة األجاال الجناتجااة عاان السياسااة علااى
السكان المستفيدين المباشرين وغير المباشرين ،اتثار اإليجابية أو السلبية المباشر أو غير المباشار.
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مثاال غيرهااا ماان المؤش ارات ،يمكاان لمؤش ارات التااأثير أن تكااون كميااة وجنوعيااة :حجاام المياااه المسااتالكة

واجنخف اااض مع اادل بع ااض األما اراض وزي اااد اإلجنت اااج الز ارع ااي وزي اااد ال اادخل واجنخف اااض مع اادل البطال ااة
واجنخفاض معدل الجنزو الريفي ومستوى الحفاظ على السكان في مجناطقام.
 -6-3-1اختيار طرق جمع وتحليل المعطيات وتحديد مصادرها
لجماع المعطياات الضارورية إلجاراء أعمااال التقيايم يساتخدم المقيماون طرةاا جنوعيااة نبطاقـة رقـم  06ملحقااة

باذا الدليل وكمية نبطاقة رقـم  07وفقاا لطبيعاة الموضاوع الماراد تقييماه وأهاداه التقيايم واألسائلة الماراد

اإلجابة عجناا.
المعطيااات التااي تاام جمعاااا يااتم تحليلاااا وترجمتاااا علااى ضااوء معااايير التقياايم المحاادد مساابقا لإلجابااة عاان
أسئلة التقييم.

وهذه المرحلة تعد أساسية في عملية التقييم حيث ياتم تعبئاة مؤشارات التقيايم الكمياة والجنوعياة لقيااف وتقادير

التدخل العمومي.

 -4-1المصادقة على مذكرة دراسة الجدوى
يجال أن تكاون ماذكر د ارساة الجادوى محال فحا

ومواادةة مان طاره هيئـة إشـراف يعاين أعضاائاا مان

القساام المعجناي ماان الجااااز نأو تشااكيلة خاوااة تضاام عااد أةسااام أو غااره بالجنساابة للتقييمااات المشااتركة بااين

الغره أو األةسام .

توااادق هيئااة اإلش اراه علااى د ارسااة الجاادوى وت اأمر بتسااجيل أو عاادم تسااجيل عمليااة التقياايم فااي البرمجااة
الرةابية السجنوية أو متعدد السجنوات ،وفي حالة اإليجاال ،تقوم ب ا:
 تأطير الجنطاق المراد تغطيته وتحديد األسئلة التي يجال على التقييم اإلجابة عجناا. تحديد الموارد البشرية والمادية ال زمة لتجنفيذ التقييم.ومن ماام هيئة اإلشراه أيضا:

 دراسة طلبات التقييم الخارجية وابداء الموافقة علياا أو ال. تحديد األسئلة التي يجال على التقييم اإلجابة عجناا. مجناةشة الجنتائج المؤةتة والتقرير الجناائي والموادةة عليه والعمل على جنشر الجنتائج.30

 -5-1تشكيل فريق التقييم
يااتم اختيااار وتعيااين الفريااق المكلااه بااالتقييم ماان بااين أعضاااء ومسااتخدمي الجااااز األعلااى للرةابااة ،ويكلااه

أحاادهم بواافة مقاارر مسااؤول عاان تجنفيااذ التقياايم .كمااا يفضاال أن يكااون لاادى الفريااق المكلااه باايجراء التقياايم

معرفة بالميدان المتعلق بالموضوعات التي سيتم تقييماا ،وأن يتم تدريبه على الكيفيات الخاوة للتقييم.
أيضا من تدريال خا
إذا لزم األمر ،يمكن أن يستفيد الفريق ً
دليل خا لتوجيه وتأطير أشغال التقييم.

يتعلق باذا الموضوع ،باإلضاافة إلاى إعاداد

يمكن لفريق التقييم ،عجند االةتضاء ،االستعاجنة بخبراء خارجيين ،كما يخضع عمل الفريق إلشراه ومتابعة
ومسؤولية هيئة اإلشراه.

يعد حسن اختيار المقرر المجنسق المسؤول عن توجيه أشاغال فرياق التقيايم وتأطيرهاا وتقاديم التقريار ،شارطا
لجنجا المامة.

 -6-1إعداد مخطط التقييم
بعاد إعاداد ماذكر د ارساة جاادوى التقيايم يقاوم فرياق التقيايم بيعااداد مشاروع مخطاط للتقيايم ،إذ يكاون المخطااط

ةاب للتعديل والتكييه حسال تطور وسير العملية التقييمية ،شريطة أن يكون هذا التعديل مبر ار.

ياده مخطاط التقيايم إلاى تحدياد المجاال واالمتاداد التقادير للعمال التقييماي ،إال أجناه الباد لخطاة التقيايم أن
تحترم بعض الشروط مجناا إبراز مجناجية التقييم والتاي تفضاي بالضارور إلاى اإلجاباة عان األسائلة التقييمياة

التي سبق طرحاا في بداية التقييم.

تتم الموافقة على مخطط التقييم من طاره المشارفين علاى التقيايم ،حياث تشاكل أيضاا وسايلة لمتابعاة فرياق

التقييم وتوحيد أشغاله وتسايل الجنتائج وتوليفاا.

تتضامن هاذه الوثيقااة بطاةاات أساائلة بعادد األساائلة التقييمياة .تتضاامن كال بطاةااة ساؤاال ماان األسائلة الفرعيااة
التقييمية ،والمعايير والمؤشرات المتولة به واألدوات المستخدمة لإلجابة عجنه.

يتضمن مخطط التقييم العجناور التالية:
 أهداه التقييم. األساائلة التقييميااة ناألساائلة الرئيسااية التااي يجااال علااى التقياايم اإلجابااة عجناااا تكااون بعاادد ال يتجاااوزالخمف أسئلة  .ويمكن أن تقسم األسئلة التقييمية الرئيسية إلى أسئلة فرعية.
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 الجنطاق نمجال وامتداد العملية التقييمية الذ يجنبغي تغطيته ،السياق ،طبيعة التقييم نتقييم تلخيويأو تقييم تكويجني ،تقييم بعد أو جناائي ،األماكن ،الفترات .

 تحديد الفاعلين ومجناجية جمع وتحليل المعطيات وموادرها. المخاطر التي يجنطو علياا تقييم السياسة العمومية والعجناور الخارجية التي يمكان أن تحاد أو تقيادعملية التقييم.

 الم ااد التقديري ااة وج اادول التوزي ااع الزمجن ااي إلجنج اااز للتقي اايم وأج اال تق ااديم التقري اار نرزجنام ااة تجنفي ااذ عملي ااةالتقييم .

 -تشكيلة فريق التقييم وتحديد ماامام ومسؤولياتام ضمن التوزيع الزمجني.

 -7-1إنشاء لجنة المرافقة (مجموعة المواكبة)
لججنة المرافقة عبار عان هيئاة استشاارية نال تتخاذ ةا اررات تعمال كيطاار لتقاديم المشاور فاي مجاال موضاوع

التقييم وتبادل اتراء حول متابعة التجنفيذ وجنتائج التقييم لضمان حسن إجنجازه.

يتمثاال الاادور الرئيسااي للججنااة المرافقااة نلججنااة ةياااد التقياايم فااي تسااايل إج اراء التقياايم ،وال ساايما ماان خ ا ل

السما بيع م جيد لمختله المتدخلين وعملاا يشمل جميع مراحل التقييم.

وهي تعطي رأيااا بشاأن ماذكر د ارساة الجادوى وخطاة التقيايم ودليال التقيايم فيماا يتعلاق بالموضاوع المختاار،
كمااا أجناااا تشااارك فااي وااياغة أساائلة تقييميااة وتعطااي أريااا استشاااريا بشااأن الطريقااة المتوخااا لجمااع البياجنااات.
وهي ترافق أشغال التقييم ووياغة االستجنتاجات والتوويات وتشارك أيضا في تقييم جود التقييم.

يج ااوز للججن ااة ،الت ااي ي أرس اااا مس ااؤول القس اام أو القط اااع المعجن ااي م اان الجا اااز ،االس ااتعاجنة بخبا اراء ف ااي مج ااال

المقيمة.
السياسة ب

يجنبغي أن تكون لججنة المرافقة ذات تمثيل مقبول ل طراه الفاعلة وتجنحور في عدد معقول من األعضاء
عضوا على األكثر( ،مما يسمح للجميع بيجراء حوار مفيد خ ل االجتماع.
)حوالي 15
ً
يرأف اللججنة إطار أو مسؤول في الجااز األعلى للرةابة ،وتجتمع عاد ث ث مرات خ ل عملية التقييم:
 في مرحلة إطالق التقييم :لشر مجنطق العمل وأسئلة التقييم المحدد  ،ومعايير التقييم المشتقة مجناا،وكذلك مجناجية التقييم المختار .
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 في المرحلة الوسطى للتقييم :للرد على التحلي ت األولى لفريق التقييم وردود الفعل للماام الميداجنيةوالمقاب ت.
 ف ااي مرحل ااة اإلجنا اااء :إلب ااداء اتراء بش ااأن اس ااتجنتاجات وتوو اايات التقي اايم ةب اال تق ااديماا إل ااى التش ااكيلةالمداولااة نهيئااة اإلش اراه  ،وهااو األماار الااذ ةااد يباارر عقااد جلسااتين مجنفواالتين ،يمكاان أن تسااتمر
الجلس ااات لجنو ااه ي ااوم )أ علا اى األة اال س اااعتين إل ااى ثا ا ث س اااعات( ،وتش ااكل مواظب ااة األعض اااء

المدعوين إلى الحضور ،أحد شروط جنجا التقييم.

مثال :لجنة المرافقة لتقييم السياسة الوطنية لفترة ما حول الوالدة (الجزائر)
 رئيف ةسم طال المواليد. طبيال الجنساء والتوليد. طبيال أطفال مرتبط بموالح األمومة. مجنسق لججنة الخبراء في طال فتر ما حول الوالد وطال األطفال حديثي الوالد . مجنسق لججنة الخبراء لمراجعة وفيات األماات نالمعاد الوطجني للوحة العمومية . مدير والئي للوحة والسكان. إطار ممثل عن المديرية العامة للاياكل الوحية نوزار الوحة . إطار ممثل عن المديرية العامة للوةاية وترةية الوحة نوزار الوحة . ممثل عن الديوان الوطجني لإلحواء. ممثل عن اتحاد جمعيات الفدرالية الجزائرية ل شخا -طبيال مخت

المعاةين.

في طال إجنعاش حديثي الوالد .

مثال :لجنة المرافقة لتقييم السياسة الوطنية لمكافحة السرطان (الجزائر)
 -أستاذ متخو

في األورام السرطاجنية.

 عضو لججنة مكافحة السرطان. المدير العام لمركز مكافحة السرطان نورةلة . المدير العام للويدلية المركزية للمستشفيات. إطار ممثل عن للوجندوق الوطجني للتأميجنات االجتماعية. مدير والئي نالتضامن الوطجني .33

 رئيف جمعية مكافحة السرطان. ممثل عن جنقابة الويادلة. مدير الوةاية على مستوى وزار الوحة. أستاذ الفيزياء الجنووية. باحث في العلوم الطبية.مثال :لجنة المرافقة لتقييم سياسة التكفل بمرض الفشل الكلوي المزمن في المرحلة النهائية
 -ممثلو وزار الوحة وباألخ

مديرية الوةاية.

 ممثلو وزار العمل التي تمول  %60من غسيل الكلى. ممثلو المؤسسات االستشفائية التي تتكفل باذا المرض في الواليات. األساتذ والباحثون الذين ةاموا بأعمال في هذا المجال. ممثلو جمعيات المرضى. المرافقة االجتماعية. خبراء الوحة العمومية الوطجنية الذين لديام جنظر جناةد حول التقييم. -الحوول على أر خبير أججنبي يعره الواةع الطبي للبلد.

 -8-1تبليغ الشروع في التقييم
بعد إعداد خطة التقييم ،يتم توجيه رسالة إشعار موةعة من رئايف القسام المعجناي فاي الجاااز إلاى المسايرين

القائمين على تجنفيذ السياسة والاياكل المعجنية بالتقييم ،تحتو على معلومات ضرورية توضح هده المامة

التقييمية.
لاااذه الرسااالة دور هااام فااي بدايااة بجناااء الع ةااة بااين فريااق التقياايم والايئااات موضااوع التقياايم ،كمااا ماان شااأجناا
تسايل العملية الرةابية عن طريق إط ع الايئة موضوع الرةابة على أهداه التقييم لتحسيسام بأهمية دور

جميع الفاعلين في إجنجا التقييم.

تتض اامن ه ااذه الرس ااالة معلوم ااات أساس ااية أهما ااا :األس اااف الق اااجنوجني الختو ااا
الغرض من التقييم وجنطاةه ،الفتر التي يغطياا التقييم وهوية أعضاء فريق التقييم.
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الجا اااز األعل ااى للرةاب ااة،

أيضا ،عجند االةتضاء ،إلى حق الفريق الرةاابي فاي الوواول إلاى المعلوماات والمساتجندات
كما تشير الرسالة ً
المفيد ل شغال.

 -9-1مقابلة االفتتاح
يقوااد بالمقابل ااة االفتتاحي ااة اللق اااء ال ااذ يب اارمج مباش اار ةب اال اجنطا ا ق العم اال التقييم ااي ويض اام فري ااق العم اال
والفاعلين المختلفين المعجنيين بالسياسة العمومية المستادفة في عملية التقييم.
تلعال هاذه المقابلاة دو ار تواواليا الااده مجنااا تحسايف الايئاات المعجنياة باالتقييم بأهمياة العملياة ثام إشاراكام
فياااا ةوااد تسااايل واجنجااا التقياايم .كمااا يااتم خ ا ل هااذه المقابلااة شاار إشااكالية التقياايم ،مجناجيتااه ،المواعيااد
الجناائية كييداع تقرير التقييم ،مع تحديد المطلوال من جميع األطراه ذات الولة.

 -2تنفيذ التقييم
 -1-2جمع وتحليل المعطيات
بعد الموادةة على مذكر دراسة الجدوى ثم تعياين فرياق التقيايم واجنشااء مجموعاة المواكباة نلججناة المرافقاة ،
يشاارع فريااق التقياايم فااي تجنفيااذ مامااة التقياايم ماان خ ا ل جمااع وتحلياال المعطيااات والبياجنااات الضاارورية طبقااا

لمذكر دراسة الجدوى ومخطط التقييم مع احترام المخطط الزمجني المحدد للعملية.

وبوفة عامة يتم تجنفيذ التقييم من خ ل جمع المعطياات وتحليلااا باالساتجناد إلاى مختلاه أجناواع المؤشارات،
للحوول على المعلومات واألدلة التي تسمح باإلجابة عن أسائلة التقيايم وتأسايف المعايجناات واالساتجنتاجات

والتوويات التي ستوضع في التقرير.
يمكن تكييه موفوفة التقييم لمقابلة جمع المعطيات إلى األسئلة التقييمية كالتالي:
جدول رقم  :5تكييف مصفوفة التقييم
أسئلة التقييم

مقابلة

استبيان

مثـــال  :إلـــى أي مـــدى تـــم تحقيـــق
أهداف البرنام ؟
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ملفات البرنام

المشاهدة الميدانية

إن جمع وتحليل المعطيات هو الذ سيسمح باإلجابة عن أسئلة التقييم والتي عاد ما تكاون ذات مواادر
وطبيعة مختلفة تستوجال استعمال تقجنيات مختلفاة والمازج باين عاد أدوات جنوعياة و/أو كمياة ،ألن اساتخدام
تقجنية واحد عاد ما يكون غير كاه لإلجابة عن سؤال تقييم معين ،بل يشترط استخدام عد تقجنيات .لذا:
 -يجنبغي تكييه كل أدا لجمع المعطيات.

 ياتم اسااتخدام عااد تقجنيااات للااتمكن ماان الحوااول علاى المعطيااات الضاارورية للتقياايم وبمااا يمكاان ماانالقيام بمقاربة بين هذه المعلومات.

إن اختيااار تقجنياات جمااع المعطيااات يارتبط بطبيعااة أهاداه التقياايم واألساائلة التقييميااة وسااياق ومسااتوى تعقيااد
السياسة العمومية في ظل االحترام الكامل لمذكر دراسة الجدوى ومخطط التقييم.
هجناااك عااد طاارق جنوعيااة نبطاقــة رقــم  07وكميااة نبطاقــة رقــم  08لجمااع المعطيااات يجنبغااي الماازج بيجناااا
واختيار المجناسبة مجناا لطبيعة الموضوع وغالبا ما تستخدم الطرق الجنوعية في أعمال التقييم:
الطرق النوعية أهمها:
 -الفح

والتحليل المستجند  :نجنوو

ةاجنوجنية ،حواول وتقارير المتابعة التجنفيذية ،تقارير الرةاباة،

محاضر ،ةواوات وحفية دراسات...

 استقراء ةاعد البياجنات ناإلع م اتلي . المقاب ت الفردية الموجاة. االستبيان باألسئلة. المقاب ت الجماعية نمجموعة التركيز . الم حظات نالمشاهدات المباشر نزيارات ميداجنية ،وور . دراسة الحالة. فريق الخبراء. المقارجنات المرجعية.ةباال االجنط ا ق فااي جمااع المعلومااات يسااتوجال علااى فريااق التقياايم االط ا ع علااى األدبيااات العلميااة الوطجنيااة

مجناااا والدوليااة ألخااذ فكاار شاااملة وعلميااة علااى موضااوع عمليااة التقي ايم .ثاااجني خطااو يقااوم المقاايم هااي تحديااد

جميع المعطيات التي يستوجال جمعاا مع تحديد طبيعتاا ومودرها ،أ الطره الذ تودر عجنه ووسيلة
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جمعه وعضو الفريق التقييمي المسؤول عن جمع هذه المعلومات ،وأخي ار رزجنامة تجنفيذ هذه العملياة نعملياة

جمع المعطيات  .نيفضل في هذا اإلطار إذا كان متاحا اللجوء إلى البياجنات الضخمة . Big Data

ومن أجل تسايل وتجنظيم عملية جمع المعطيات يجنبغي احترام المجناجية التالية :المعطيات الماراد جمعااا –

مودرها – وسيلة جمعاا – عضو الفريق التقييمي المكله باا – رزجنامة التجنفيذ .

بعد جمع المعطيات يجنبغي القيام بتحليلاا للحوول على المعلومات المفيد التي تسمح باإلجابة عن أسئلة
التقييم.
وتحليل المعطيات المجمعة يرتكز على محتوى األجوبة وفاام تجناوع وجااات جنظار األشاخا

الاذين وجاات

لام األسئلة ،ويستحسن استخدام األشكال والرسوم البياجنية لذلك.
هذا التحليل يسمح بعرض ،لكل سؤال أو لكل معيار ،الجنتاائج المحوال عليااا .هاذه الجنتاائج تسامح بيظااار

إما:

 تباين كبير في األجوبة. -أو تجاجنف في األجوبة.

ماان أجاال معالجااة المعطيااات التااي تاام جمعاااا ،يمكاان للفريااق المكلااه بعمليااة التقياايم االعتماااد علااى أدوات

وتطبيقااات معالجااة البياجنااات مثاال مايكروسااوفت إكس ال ،أمااا إذا مااا تجاااوز حجاام هااذه المعطيااات ةاادر هااذا
األخير استوجال اللجوء إلى برامج أخرى موممة خويوا لاذه الحاالت.

 -2-2المقابلة الختامية
فا ااي جناايا ااة التحقيا ااق والتقيا اايم ،يتعا ااين إج ا اراء مقابلا ااة ما ااع الفا اااعلين المعجنيا ااين ما اان أجا اال تعزيا ااز المعايجنا ااات

واالستجنتاجات والتوويات التي يجنبغي وياغتاا ومعرفاة وجااات جنظارهم أو ردود أفعاالام األولياة حاول تلاك

المعايجنات واالستجنتاجات.

 -3-2إعداد تقرير التقييم
 -1-3-2صياغة االستنتاجات والتوصيات
يقوم فرياق التقيايم بيعاداد التقريار األولاي لعملياة التقيايم يبارز فياه االساتجنتاجات نالخ واات مساتجنبطة مان
المعايجنات والتي تفضي بدورها إلى وياغة توويات .فتقرير التقييم ،زياد على كوجناه يسارد أهاداه التقيايم

ومجناجيته ،فيجنه يحتو على جميع المعايجنات التي تبجنى من تحليل المعطيات والمعلومات.
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فالتقرير يسمح بالفام السال و يظار بوضو :
 -المعايجنات.

 االستجنتاجات. -التوويات.

والمعايجنات هي عبار عن تأكيدات مبجنياة علاى المعطياات المجمعاة وتواريح يمثال الجنتيجاة الجناائياة لتحليال
وتفسير األدلة الكمياة والجنوعياة المستخلواة مان تحليال ومقارباة المعطياات المجمعاة نمان خا ل المعطياات
المجمعة التي تم فرزها والوةائع والتحلي ت جنستخرج المعايجنات .

يتم عرض المعايجنات وتحضيرها لإلجابة عن األسئلة باستخدام معايير التقييم المختار أثجناء تحليل المشكل

بحيث يستطيع القارئ أن يفام ويربط بين الجنتائج واألدلة التي تم جمعاا مع تحديد مودر تلك المعطيات،
ويجنبغي على أدلة التحليل الكمية أو الووفية أن تكون متوفر ووجياة وذات موداةية.

 من خالل المعاينات يقوم المقيم بتقدير (تحليل) والحكم على قيمة التدخل العمـومي اعتمـادا علـى
معايير التقييم المختارة.

ومن خ ل هذه المعايجنات والحكم على التدخل العماومي ،يقاوم فرياق التقيايم ببجنااء اساتجنتاجاته نخ وااته ،

والتااي يجااال أن تعاارض بطريقااة هرميااة مدعومااة بالمعايجنااات والتحلااي ت المتيجنااة نوفقااا لمجنطااق :المعايجنااة -

االستجنتاج .
حيااث يجااال أن تقاادم االسااتجنتاجات أجوبااة عاان أساائلة التقياايم التااي طرحاات ةباال اجنط ا ق تجنفيااذ التقياايم وأن
تستخل

من تحليل المعطيات وتكون مرتبطة بمعايير التقييم المحدد مسبقا.

يمكن ل ستجنتاج الواحد أن يجيال على عدد من األسئلة ،ويمكن للعديد من االستجنتاجات أن تجيال على

سؤال واحد كما يمكن الستجنتاج واحد أن يستجند إلى عد معايجنات.

يفساار االسااتجنتاج المشااكلة نالمشااك ت التااي ت اام تحدياادها ،والف اوارق المسااجلة مقارجنااة باألهااداه المجنش ااود

وأس ااباباا وجنق اااط الض ااعه و/أو جنق اااط الق ااو  ،والمخ اااطر ،والفوائ ااد والمس اااوئ ،وما اواطن الفش اال الت ااي كش اافاا

التقييم ،وآثارها على السياسة أو البرجنامج.

ار لمعطيات التحليل بل بي َبجنى على الوةائع المذكور في التحليل نالمعايجنات .
يجنبغي أال يكون االستجنتاج تكر ا
ويفضاال اسااتخدام أوراق عماال خاوااة لكاال معايجنااة ،تباارز الم حظااة أو المعايجنااة وطاارق جمعاااا وتأكياادها
واالستجنتاج المستخل

مجناا وكذا اةت ار التووية بشأجناا نالع ةة المجنطقية :المعايجنة  -االستجنتاج .
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جدول رقم  :6العالقة المنطقية :المعاينة – االستنتاج
ملخص المعاينة (األدلة)

وسائل جمعها وتأكيدها

االستنتاج

أما التوويات فتجنبثق عن االستجنتاجات المتوول إليااا ،وتأخاذ بعاين االعتباار المعايجناات وأهميتااا وبادوجناا
توبح التووية غير وجياة.
تباد مجموعااة المواكباة أرياااا فااي التووايات ةبال الموافقاة علياااا ماان طاره هيئااة اإلشاراه عجنااد الموااادةة
على التقرير.
يجااال أن تكااون التوواايات معقولااة العاادد نأةاال ماان  20وأن تكااون مرتبااة حسااال األولويااة ومفيااد وواةعيااة

وةابلة للتحقيق ،ويفضل أن تكون مستقلة في جنااية التقرير.
الاده من التوويات تحسين أو إوا

السياساة العمومياة موضاوع التقيايم ،واساتخ

الادروف لتفااد

الوةااوع فااي جنفااف األخطاااء عجنااد توااميم أو تجنفيااذ سياسااة عموميااة أخاارى ،وكااذا إعا م الماواطجنين .إذا كاجناات

هجناك جنقاط ةو ومكاسال فيجنبغي على التقييم أن يووي بتعزيزها.
المقيمااة وتكااون عمليااة وواةعيااة وتأخااذ فااي
كمااا يجنبغااي أن تساامح التوواايات بتحسااين التاادخ ت العموميااة ب
الحساابان العراةياال والوااعوبات التاي تواجااه الايئااة واألشااخا

الااذين ساايجنفذوجناا ،وتكااون واضااحة وواريحة

لجاة آلية التجنفيذ والطريقة المقترحة وتوه التكاليه والموارد الضرورية لذلك.
ويجنبغي وضع إطار مجنظم وزمجني لمتابعة تجنفيذ التوويات.
كما يمكن للتوويات نطبقا للدليل اإلرشاد

 :GUID 9020تقيايم السياساات العمومياة أن تقار بجادوى

ار لآلثاار المباشار أو غيار المباشار
السياسة العمومية واألعمال المجنجز أو عدم فعالية األعمال المجنجاز جنظ ا

التي تم الوةوه علياا أو عدم اجنسجام أهدافاا.

مالحظة :على فريق التقييم ،قدر المستطاع ،تفريد وتوجيه كل توصية لكـل األطـراف المعنيـة (مقـررين،
مسيرين ،مصالح تقنية .)...كما يمكن بشكل استثنائي أال يتضمن التقييم توصيات.
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وجن

الدليل اإلرشاد

 : GUID 9020تقييم السياسات العمومية على أن مشروع التقرير يتضمن

بالضرور جميع العجناور الوارد في دراسة الجدوى ،ضه إلياا استجنتاجات تقييم السياسة العمومية،
ويتعلق األمر بما يلي :مختور أهداه التقييم ،األسئلة التقييمية ،تحديد األطراه المعجنية ،المجناهج
واألدوات العلمية ،موادر المعلومات المستقا  ،السياق العام الذ أجنجزت فيه السياسة التي تم تقييماا مع

القيام بمقارجنات مع تجارال أججنبية ،تقديم المعطيات ثم تحليلاا وتأويلاا ،آراء أوحاال المولحة ،الدروف
والخ وات ثم التوويات.
 -2-3-2محتوى تقرير التقييم
يجنبغااي أن يتضاامن التقرياار ،بواافة عامااة ،جميااع عجناواار مااذكر د ارسااة الجاادوى باإلضااافة إل اى المعايجنااات
واالستجنتاجات والتوويات.
ويضم كيطار عام ما يلي:
 فهرس. قائمة بالمختصرات والحروه األولى االختوارية المستخدمة. ملخـــص نخ وااة تجنفيذيااة للتقرياار ،ماان ث ا ث إلااى خمااف واافحات ،يقاادم جنظاار عامااة عاانالتقرير الذ يبرز بييجاز أهداه وأسئلة التقييم ،والمجناجية المستخدمة ،واالساتجنتاجات الرئيساية

والتوويات المقدمة.

 المنهجيـــــة المســـــتخدمة :الطا اارق المسا ااتخدمة لجما ااع ومعالجا ااة المعلوما ااات ومعا ااايير التحليا االوموادر المعلومات وبياجنات الجدول الزمجني ،والزيارات ،المعايير ،المؤشرات وموادرها...
 عرض السياسة العمومية الخاضعة للتقييم :سياق التدخل والمعطيات المرجعياة عان الظاروهالسائد ةبل تجنفيذه ،اإلطار القاجنوجني والمجناجي للسياساة نالمشاك ت التاي تام تجناولااا ،واألهاداه

المجنش ااود والما اوارد والوس ااائل التقديري ااة والمعب ااأ فعلي ااا ،واإلجنج ااا ازت ،والجنت ااائج واتث ااار المعايجن ااة،
والتغطيا ااة الجغرافيا ااة ،والمجموعا ااات أو الفئا ااات المسا ااتادفة ،والخيا ااارات االسا ااتراتيجية المختا ااار

واألطراه ذات الولة .
 المعاينات. -االستنتاجات.

40

 التوصيات. المالحـــق :م ااذكر د ارس ااة ج اادوى التقي اايم ،الجنظ ااام المرجع ااي للتقي اايم ،مخط ااط التقي اايم ،المخط ااطاالجتماااعي ،المخطااط المجنطقااي ل ثاار ،ةائمااة أعضاااء مجموعااة المواكبااة ،المؤش ارات وموااادرها،
ورسااائل التبلي ا  ،ومجناجيااة تقياايم مفواالة ،وةائمااة بأسااماء األشااخا

الااذين تماات مقااابلتام ،وأدوات

جم ا ااع المعطي ا ااات ،ومحاض ا اار س ا ااماع إن وج ا اادت ،ووث ا ااائق متو ا اافحة ،وةواع ا ااد بياجن ا ااات مس ا ااتغلة،
واس ااتبياجنات ،واجاب ااات عل ااى مجموع ااة األس اائلة ،ودالئ اال وتق ااارير ،وجنو ااو

مرجعي ااة ،ومحاض اار

زيارات ،وجداول ورسوم بياجنية ،وأوراق العمل ،وبطاةات تحليل المعايجنات ،واالستجنتاجات وأدلتاا...

 -4-2المصادقة على التقرير األولي ومرحلة التواجهية (حق الرد)
بعاد المواادةة علاى التقرياار مان طااره هيئااة اإلشاراه ،يااتم إرساال مشااروع التقريار نأو مشاااريع التقااارير أو
أجا ازاء مجن ااه إلا ااى األطا اراه المعجني ااة وذلاااك للتأك ااد م اان أن المعطيا ااات والتحالي اال واالس ااتجنتاجات وكاااذا آراء
األطراه وحيحة ودةيقة من جاة ،وللحوول على ردود األطراه المعجنية من جاة أخرى.

بعد الحوول على إجاباات األطاراه المعجنياة والتاي بوجاه إليااا مشاروع التقريار ،ياتم إعاداد الوايغة الجناائياة
للتقرير.
إلى جاجنال الحواول علاى اإلجاباات والاردود الكتابياة يمكان الحواول علاى أجوباة شافاية مان خا ل تجنظايم
جلسات استماع نبمحاضر .
وطبقاا للادليل اإلرشااد

 : GUID 9020تقيايم السياساات العمومياة  ،يتعاين علاى األجااز العلياا للرةاباة

جنشر تقاريرها التقييمية ،توجيه التقرير الجناائي إلى األطراه المعجنية ،و إلى الجااات التاي كاجنات وراء طلاال

بجناء على طلال خارجي والى ال أر العام بوفة عامة.
التقييم نفي حالة إجنجاز تقييم ً

إن مس األة تقاادير الوجاهااة لسياسااة مااا تتميااز بالحساسااية ،لااذا علااى فري اق التقياايم أخااذ االحتياطااات ال زمااة
والتحلي بالدةة والموضوعية.

 -5-2إعداد التقرير النهائي
بعد الحوول على ردود األطراه المعجنية بالتقييم يقوم الفريق الرةابي بتحليلاا واعداد التقرير الجنااائي ومان
ثم الموادةة عليه من طره هيئة اإلشراه ةبل تبليغه ل طراه المعجنية وجنشره.
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وطبقا للدليل اإلرشاد

 :GUID 9020تقييم السياسات العمومية  ،يتعين على األجاز العليا للرةابة جنشر

تقاريرها التقييمية وتوجيه التقرير الجناائي إلى األطراه المعجنية ،والى الجاات التي كاجنات وراء طلاال التقيايم

نفي حالة إجنجاز تقييم بجناء على طلال خارجي  ،والى ال أر العام بوفة عامة.

 -6-2اإلشراف ورقابة الجودة
يجنبغي أن تجنفذ رةابة جنوعياة التقيايم وتقاديرها خا ل جمياع مراحلاه علاى أسااف معاايير محادد مسابقا نأهمياة

الموضوع وجادوى التقيايم ،م ءماة الطارق المساتخدمة ،وادق وجنوعياة المعطياات ،سا مة التحليال ،وادةية
الجنتائج ،الطابع الموضوعي والعادل ل ستجنتاجات ،أهمية التوويات وةابليتاا للتطبيق.
إن استخدام الطرق واألدوات من طره فريق التقيايم تشاكل مرجعاا للتقيايم يسامح للمشارفين ومساؤولي رةاباة

الجود في الجااز بالتأكد من أن الضماجنات المجناجية للتقييم تم احتراماا.

 -7-2التوثيق
طبقا للمعايير الماجنية لإلجنتوسا يجنبغي على فريق التقيايم توثياق جمياع م ارحال عملياة التقيايم مان التخطايط
إل اى اإلعااداد الجناااائي للتقرياار وتبليغااه أو جنش اره واالحتفاااظ بكافااة الوثااائق وأوراق العماال والمسااتجندات واألدلااة
الخاوة بالعملية.

اء في:
تحفظ هذه المستجندات والوثائق حسال طبيعتاا سو ً
 -الملــف العــام لعمليــة التقيــيم (الوثــائق العامــة للتقيــيم) :ال ساايما الجنوااو

القاجنوجنيااة واإلداريااة الخاوااة

بالسياسااة أو البرجنااامج ،د ارسااات حااول الموضااوع ،مااذكر د ارسااة الجاادوى والموااادةة علياااا ،مخطااط التقياايم،
محضر تجنويال مجموعة المواكبة ،المخطط االجتماعي ،المخطط المجنطقي ل ثار ،وثاائق التبليا  ،وافتتاا
واختتام التقييم...
 ملــف إســناد المهمــة :وسااائل جمااع المعطيااات المسااتخدمة ،الااردود واألجوبااة ،الم ارس ا ت ،المحاضاار،أوراق التحليل ،أوراق عمل أخرى ،أوراق تحليل المعايجنات واالستجنتاجات ،محاضر الموادةة على الجنتاائج،
محاضاار جلس ااات مجموعااة المواكب ااة ،شااجر األه ااداه ،المؤش ارات ،التق ااارير التجنفيذيااة والمتابع ااة للبرجن ااامج،
محاضر الزيارات ،تقارير التقييم ،وور وخرائط ورسوم...
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 -8-2نشر واستعمال التقرير
 :GUID 9020تقييم السياسات العمومية  ،يتعين على األجاز العليا للرةابة

طبقا للدليل اإلرشاد

الر العام.
توجيه التقرير الجناائي ل طراه المعجنية الستغ له وجنشر تقاريرها التقييمية إلع م أ

بجناء على طلال خارجي ،فيجنبغي التشاور مع هذا الطره ةبل القيام بجنشره أو عدمه.
أما إذا كان التقييم تم ً
إن جنشاار وتبليا التقااارير يمكاان الماواطن ماان جاااة ،ماان التعااره علااى األهااداه والجنتااائج المحواالة ،وفعاليااة
وكفاااء السياسااات والبارامج العموميااة ،وماادى أثرهااا علااى حيااا المجتمااع ،وكااذا معرفااة مسااتويات جنجاحاااا أو

فشاالاا .وماان جاااة أخ ارى ،يساامح للساالطات العموميااة المعجنيااة ماان اتخاااذ التوااحيحات المجناساابة ،وتاادارك
االخاات الت والجنقااائ

 ،وتفاااد مسااببات عاادم تحقيااق الجنتااائج المرجااو وضااعه كفاااء اسااتخدام المااال العااام

عجند توميم سياسات أخرى.

وحتى يتم استعمال جنتائج التقرير في اتخاذ الق اررات وتحسين البرامج المستقبلية ،يجال أن تكون هذه الجنتائج

ذات ج اادوى ومو ااداةية وأن تعك ااف أه ااداه التقي اايم وتجي ااال بوض ااو عل ااى أس اائلته الرئيس ااية .كم ااا الب ااد أن
تستجيال الجنشغاالت مختله الفاعلين.

 -9-2متابعة تنفيذ التوصيات

يجنبغ ااي عل ااى األجا ااز العلي ااا للرةاب ااة تخو ااي

حيا از م اان أجنش ااطتاا الس ااجنوية لمتابع ااة م اادى تجنفي ااذ الايئ ااات

جنج ا ا بز ماما ااة متابعاااة تجنفيا ااذ
واألط ا اراه المعجنيا ااة للتووااايات المدرجاااة فا ااي التقاااارير الجناائيا ااة المبلغا ااة لاا ااا .وتب َ
التوويات بعد مرور مد معقولة تسمح بوضع تلك التوويات حيز التجنفيذ.

 -10-2سياسة التواصل

يعااد التواواال أحااد شااروط جنجااا مامااة التقياايم والااذ يااتم خا ل كاماال م ارحاال العمليااة التقييميااة نالمقاااب ت

األولااى عجنااد إعااداد مااذكر د ارسااة الجاادوى ،علااى مسااتوى لججنااة المواكبااة ،عجنااد جمااع المعلومااات ،عجنااد تبلي ا
جنتائج التقييم للمعجنيين وتلقي ردودهم وعجند تبلي التوويات ومتابعة مدى تجنفيذها.
تجن

المعايير الدولية ل جاز العليا للرةابة 6علاى ضارور المحافظاة علاى التواوال الم ئام والفعاال خا ل

جمياع م ارحال عملياة التقيايم مان أجال الحواول علاى المعلوماات ال زماة إلجاراء التحليال والتووال إلاى

االستجنتاجات الوحيحة.
6

الدليل اإلرشاد

 :GUID 9020تقييم السياسات العمومية  ،المعيار الدولي ل جاز العليا للرةابة  ،3000الفقرات 59 ،55 ،49

و ،61ومعيار اإلجنتوسا  ،P-20مبادى الشفافية والمسائلة ،المبدأ .3
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مان الماام إبقااء األطاراه المعجنياة باالتقييم واألطاراه ذات الوالة اتخارين مشااركين فاي جمياع المساائل

ماما لتطوير ع ةة عمل بجناء  ،والمساعد على ضمان ةدر فريق التقييم على
المتعلقة بالتقييم ،ويعد ذلك ً
تحقيق أهداه التقييم ،واجراء تقييم ذ جود عالية.
ويبقى مفيدا لفريق التقييم أن يجنسج مع األطاراه ذات الوالة ع ةاات مختلفاة عان تلاك التاي تاتم فاي إطاار

أجنواع الرةابة األخرى ،تتسم بالثقة المتبادلة والعمل المشترك.

كما يمجنح التواول ل طاراه المعجنياة باالتقييم فرواة التعلياق وحاق الارد علاى جنتاائج التقيايم واساتجنتاجاته ةبال

أن يودر الجااز األعلى للرةابة تقريره الجناائي ،والذ يسمح بتحليل الخ فات وتوحيح األخطاء التي ةد
ترد في الحقائق والمعايجنات.
كما يعتبر الووول إلى وسائل اإلعا م والتواوال معااا عجنوا ار ماماا لماا لاه مان دور فاي إبا

الجمااور

بجنتااائج أعمااال التقياايم .وماان الجيااد إتاحااة التق اارير للجماااور واألط اراه ذات الواالة اتخ ارين عباار وسااائل

اإلع ا م مااا لاام تحظ اره الق اواجنين والتجنظيمااات ،ممااا يجعاال الجنتااائج أةاال عرضااة لسااوء الفااام ويسااال المتابعااة
لتحديد ما إذا كان ةد تم اتخاذ اإلجراءات التوحيحية المجناسبة.

44

البطاقـــات اإلرشاديـــة ألدوات تقييـــم السياســـات
العموميـــة
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بطاقة رقم  :01خطة إرشادية إلعداد مذكرة دراسة جدوى التقييم
المقدمـــــة
تس اااعد المقدماااة علا ااى تحدي ااد السياسا ااات العموميا ااة المعجني ااة وذل ااك بيعا اااد ع اارض ت اااريخ ظاورها ااا ،وعجناااد

االةتضاااء ،الم ارح اال الرئيس ااية لتطوره ااا ،والمتغيا ارات المادي ااة والمالي ااة الرئيس ااية الت ااي تمي ااز تجنفي ااذها .وتح اادد
المقدمة األسباال األولية الختيار الجااز للسياسة العمومية.

 -1سياسة قابلة للتقييم
 -1-1تحديد موضوع ورهاجنات وجنطاق تقييم السياسة العمومية.

 -2-1أهمية وأهداه التقييم وآثاره المرجو على المواطن واألداء العمومي.
 -3-1تحديا ااد وترتيا ااال أولويا ااات وأها ااداه السياسا ااة العموميا ااة الو ا اريحة أو الضا اامجنية نشا ااجر األها ااداه:
التشغيلية ،الخاوة ،واالستراتيجية .

 -4-1الطابع القابل للقياف وتوجنيه الموارد واإلجنجازات والجنتائج المباشر والتأثيرات المحتملة.
 -5-1تحديد الفاعلين في السياسة العمومية نالمخطط االجتماعي .
 -6-1مسألة أةدمية السياسة العمومية.

 -7-1أهمية وساولة الووول إلى المعطيات وموادرها.
 -8-1مجناجية ووسائل جمع المعطيات وتحليلاا.

 -2مقترحات األسئلة التقييمية
 -1-2األسئلة التقييمية على ضوء مجنطق التدخل ومعايير التقييم المراد استخداماا.
 -2-2المخطط المجنطقي ل ثر.

 -3مقترحات للتحليل الكمي
 -1-3تعيين المؤشرات الرئيسية واألساليال من أجال تعريفااا ،والماوارد الوثائقياة وةواعاد البياجناات وظاروه
الووول إلياا.

 -2-3وحدات الم حظة :أخذ العيجنات ،األةاليم الجنموذجية.
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 -4مقترحات التحليل النوعي الكيفي (يتم اختيارها)
 -1-4المقاب ت شبه الموجاة نالمقاب ت الفردية .
 -2-4ورشات عمل الفاعلين.

 -3-4التحقيقات واالستبياجنات باألسئلة.
 -4-4المقارجنات المرجعية الدولية.

 -5-4مجموعات التركيز نالمقاب ت الجماعية .
 -6-4إمكاجنية اللجوء إلى الخبراء.
 -7-4الزيارات الميداجنية.

 -5تنظيم األشغال
 -1-5لججنة المرافقة.

 -2-5إشراك الغره أو األةسام المعجنية.
 -3-5التشكيلة المداولة نأو الموادةة .
 -4-5تجنظيم التقييم والجدول الزمجني.

 -5-5فريق التقييم والوسائل الضرورية.

 -6فرص وحدود التقييم المستهدف
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بطاقة رقم  :02شجرة األهداف
يجنبغااي علااى فريااق التقياايم العماال علااى كشااه وتحديااد واعاااد ترتيااال مجمااوع أهااداه السياسااة أو البرجنااامج
لتس ااايل التحلي اال وةي اااف الجنت ااائج المجنتظ اار والع ة ااات الس ااببية الت ااي تا اربط بيجنا ااا م اان خا ا ل إع ااداد ش ااجر

األهداه.

ويسمح تحليل أهداه السياسة العمومية بما يلي:
 -إع اااد تش ااكيل ش ااجر األه ااداه اجنط ة ااا م اان المس ااتويات المختلف ااة أله ااداه السياس ااة العمومي ااة نعام ااة

وخاوة وعملية :

 األهداف االستراتيجية أو العامة :التي يجنجم عجناا األثر الكلي أ التغيير المجنشود. األهداف الخاصة :وتعبر عن الجنتائج المرجو . األهـداف التشــغيلية أو العمليـة :وتعبار عاان األجنشاطة واإلجنجاازات والمجنتجااات التاي تاؤد للحوااولعلى الجنتائج المرجو .
 ترتيال وتحديد األولوية ل هداه المختلفة فيما بيجناا. تحديااد مااا إذا كااان التقياايم يمكاان أن يركااز بشااكل واةعااي علااى تحلياال ماادى تحقااق مجمااوع أهااداهالسياسة العمومية ووجاهتاا ،أو ما إذا كان يجنبغي أن يركز جنطاق التقييم على عادد محادود مان هاذه

األهداه.

األهداف
االستراتيجية
األهداف الوسيطة
أو الخاصة

األهداف التشغيلية

الاده اإلستراتيجي
()2

الاده اإلستراتيجي
()1

الاده الوسيط
()1.2

الاده الوسيط
()2.2

الاده التشغيلي
()2.2.2

الاده التشغيلي
()1.2.2

الاده التشغيلي
()2.1.2
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الاده التشغيلي
()1.1.2

الاده الوسيط
()2.1

الاده
التشغيلي()1.2.1

الاده الوسيط
()1.1

الاده
التشغيلي()2.1.1

الاده
التشغيلي()1.1.1

يتم تحديد األهداه على أساف الوثائق العمومية نالجنوو

التشريعية والتجنظيمية ،برامج الميزاجنياة ،تقاارير

التسيير ،عروض الحال ،ولكان أيضاا الخطاباات الرسامية والتواوال المؤسساي . ...واألمار متاروك للمقارر

لتسليط الضوء نمن خ ل المقاب ت بالخوو

 ،والبد من الكشاه عان األهـداف المعلنـة أو الصـريحة،

وكذا األهداف الضمنية المحتملة للسياسة العمومية نمن خا ل المقااب ت ،تواريحات وكتاباات المساؤولين
ف ااي وس ااائل اإلعا ا م ،الم ارسا ا ت . ...وغالب ااا م ااا ي ااتم تمثي اال ه ااذه األه ااداه المختلف ااة ومحوره ااا ب ا ا ش ااجر

األهداه  ،التي هي عبار عن وسيلة تسمح بتلخي

األهداه االساتراتيجية والخاواة أل تادخل عماومي

علااى عااد مسااتويات .وتساامح شااجر األهااداه بتوااور اسااتراتيجية الفاااعلين العمااوميين وتبااادل فاماااا مااع

األط اراه ذات المواالحة فااي السياسااة العموميااة .وبالتااالي ،يمكاان أن تكااون هااذه الوثيقااة أدا للتبااادل بااين

الفاعلين في السياسة العمومية لتحقيق رؤية مشتركة ل هداه التي اتبعت في الماضي وبجناء رؤياة أخارى،

على سبيل المثال.
توض ااع األه ااداه االس ااتراتيجية للسياس ااة ،األكث اار ش ااموال ،ف ااي أعل ااى ش ااجر األه ااداه ،وتوض ااع األه ااداه

المقايم
التشغيلية ،التي تكاون ملموساة ودةيقاة أكثار ،فاي أسافل الشاجر .ووجاود شاجر األهاداه يساال عمال ب
بحيااث يكااون بحوزتااه مرجااع لتوجيااه األساائلة حااول وجاهااة أو مواءمااة األجنشااطة الماراد تجنفيااذها مااع الحاجااات

األولية .من المستحسن السار على أن تكون جميع األهداه محدد بوضو من أجل تسايل تحليل اتثار
المتوةعااة للسياسااة العموميااة والااروابط السااببية التااي تجمعاااا .ساايكون الاااده ماان التقياايم هااو تقاادير مااا إذا

كاجناات هااذه الااروابط السااببية ةااد تاام تحقيقاااا كمااا هااو متوةااع ماان ةباال واااجنعي الق ارار العمااوميين ةباال تجنفيااذ
السياسة ،وعجند االةتضاء ،لماذا لم تتمكن هذه الروابط السببية من أن تكون فعالة .ةاد ياؤد جنقا

في هذا الجاجنال إلى فام جناة

لرهاجنات السياسة العمومية.

49

التفكيار

مثال :شجرة األهداف للسياسة الوطنية لفترة ما حول الوالدة (الجزائر)

الهدف االستراتيجي رقم 1

األهداف العملية (التشغيلية)

األهداف الخاصة

 تاااوفير موا ااالح أم ا اراض الجنس اااء والتوليا ااد فا ااي
توحي ااد المع ااايير لجمي ااع ةاع ااات
الوالد .

أماكن مجناسبة.

 توفير معدات كاملة ومجنوة تقجنية لإلجنعاش،
 توفير األدوية والموارد البشرية.
 الوةاية من العدوى ذات المجنشأ االستشفائي.

تطوير طب حديثي الوالدة.

امتثاال وحاادات وموااالح حااديثي
الوالد للمعايير.

 الحا ااد ما اان وفيا ااات حا ااديثي ال ا اوالد مجنخفضا ااي

إجنشاء وحدات كجنغر .

الوزن عجند الوالد بطريقة الكجنغر.

إجنشاء شبكات رعاية.

 ترتيال وتدريج األولوية في الرعاية.

 إدار الحمل والوالد بطريقة مجنسقة مع ضمان
جااود وس ا مة الرعايااة نتجميااع جميااع الم اوارد
المتاحة .

 تفضاايل تحوياال الجنساااء المقااب ت علااى ال اوالد

وخاوااة ل طف ااال الخ اادج والتشااوهات التااي ت اام

تشخيواا ةبل الوالد .
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الهدف االستراتيجي رقم 2

األهداف التشغيلية

األهداف خاصة

الحا ااد ما اان وفيا ااات المواليا ااد المرتبطا ااة
بمضاعفات عدم تماثل الريزوف عجند
األم والججنين نتماثل فويلة الدم .

تحس ااين ظا ااروه االسا ااتقبال والرعايا ااة
األساسااية لح ااديثي ال اوالد ف ااي غ ااره

الوالد .

الحااد م اان الح اوادث الجناجم ااة ع اان ع اادم تواف ااق
األم والججنين في جنظام فواائل الادم مان خا ل

تحسين الفح

والتكفل وتعزيز الوةاية.

الحااد ماان االختجناااق فااي فتاار مااا حااول
الوالد المارتبط بظاروه اإلجنعااش فاي
خفض معدل وفيات فترة ما حول الوالدة.

غرفة الوالد .

تعزيز الممارسات الجيد لتوفير الرعاية
المجناسبة لحديثي الوالد نجنظافة اليدين،

الرضاعة الطبيعية المبكر  ،تطاير العين .
الوةاي ااة ما اان اجنخف اااض ح ا ارار الجسا اام

ع جي المجنشأ.

تقوية إجنعاش حديثي الوالد .

الوةاية من مرض الجنزه.
الحا ا ااد ما ا اان وفيا ا ااات الرضا ا ااع المرتبط ا ا اة
باألمراض المجنتقلة من األم إلى الججنين.

تقوية الرابطة بين األم والطفل.

تزويد جميع غره الوالد بظروه ح اررية

مجناسبة.

مراجعة ةاجنون تسجيل المواليد.
فح
الحوول على بياجنات موثوةاة وحديثاة
على المستوى الوطجني فاي مجاال فتار
ما حول الوالد .
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والتكفل بعدوى األم والججنين.

مثال :شجرة األهداف للسياسة الوطنية لمكافحة السرطان (الجزائر)

األهداف الخاصة

الهدف

األهداف العملية

االستراتيجي
تحسين الوةاية من عوامل الخطر.

 -التقلياال ماان ظ اااهر التاادخين خاو ااة لاادى فئ ااات

األطفال ،المراهقين والشباال.

 تعزيز الحماية من التعرض لدخان التب . -خلق بيئة م ئمة للحد من الطلال على التب .

تحس اين عمليااة الكشااه عاان بعااض
السرطاجنات.

تحسين عملية التشخي

 -مجنح المساعد للتخل

من اإلدمان على التب .

 خل ا ااق جا ا اااز بغا ا ارض مراةب ا ااة ظ ا اااهر الت ا اادخينوعواةبه.

.

 تجنظيم عملية الكشه عن سرطان الثد . -تعزيز البرجنامج الوطجني للوةاية من سرطان عجناق

خفـــــــــض معـــــــــدل
الوفيــــــــــــــــــــــــــــــــات

الرحم.

تعزيز الع ج.

 -تحس ا ااين الممارس ا ااات الماجنيا ااة المتعلق ا ااة بالوةاي ا ااة

والكشه عن سرطان الثد وسرطان عجنق الرحم.

واإلصابات.

تجنظ ا ا اايم ،توجي ا ا ااه ،مرافق ا ا ااة ومتابع ا ا ااة
المريض.

 تحسين خدمات المخابر. -تحسين خدمات التووير اإلشعاعي.

 تعزيز خدمات الطال الجنوو . تعزيز الموالح البيولوجية.تطوير جنظام المعلومات.

 تحسين موالح جراحة األورام. -تحسين موالح طال األورام.

 توسيع التكفل بطال األورام لدى األطفال. تشجيع ويدلة طال األورام. -تحسين أداء موالح الع ج اإلشعاعي.

زياد التمويل.

 -تطوير الع ج المسكن لآلالم.
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إن السياسة المذكور أع ه لاا سلسلة أهداه بسيطة ،وبالتالي فاي ةابلة للتقييم بشكل أولي.
إذا ةادمت السياساة العمومياة سلسالة مان األهاداه الكثيار جادا فيجناه يتعاذر تقييمااا بدةاة وتعماق ،لاذا يفضاال
تقلي

مجال التقييم إلى دراسة سلسلة أو سلسلتين من األهداه.

إذا لم يستطع المقرر إعداد شجر األهداه ،فقد يكون البديل هو بجناء شجر المشاكل.
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بطاقة رقم  :03المخطط المنطقي لألثر
 المخطط المنطقي لألثر
ياااده إعااداد المخطااط المجنطقااي ل ثاار نأو التااأثيرات أو إع اداد اإلطااار المجنطقااي إلااى المساااعد فااي فااام
مجنطق التدخل العمومي والعمل الذ تجنفذه األطراه ذات الولة في السياساة العمومياة ل ساتجابة لمختلاه

األهداه المحدد .

فالمخطط المجنطقي ل ثر هو تمثيل بياجني يفول جنظرية عمل برجنامج أو سياسة ويكشه عان االفت ارضاات،
التي غالبا ما تكون ضامجنية ،التاي يجريااا الممولاون والمسايرون مان أجال تخطايط التادخل العماومي وجعلاه
بيجنتج اتثار المتوةعة ،من اإلجنجازات والجنتائج إلى غاية التأثيرات الشاملة.

يمكن بجناء المخطط المجنطقي من الوثاائق الرسامية الرئيساية للبرجناامج أو السياساة نالمخطاط المجنطقاي الاوفي

للجن

أو من العجناور التي تم جمعاا من الفاعلين نوجناع السياسات والمسيرين أو المجنفذين والخبراء .

يتيح المخطط المجنطقي ل ثر:
 فام الع ةاة الساببية نمجنطاق السابال واألثار التاي يجنبغاي أن تتبعااا السياساة ،والتاي يجنبغاي أن يختبرهاا
التقييم.

 الحكم على االجنسجام الداخلي للسياسة من خ ل بيان ماا إذا كاجنات جمياع اإلجنجاازات تسااهم جيادا فاي
التأثير الجناائي ،أو إذا كاجنت هجناك أهداه ةليلة المعالجة في سلسلة التدخل المجنطقية.

 المساعد في إعداد األسئلة التقييمية.
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مثال :المخطط المنطقي لألثر للسياسة الوطنية لفترة ما حول الوالدة (الجزائر)
المخطط المنطقي لأل ثر

اإل نجازات

 ت ا ااوفير خ ا اادمات أما ا اراض الجنس ا اااءوالتولياد بمباااجني مجناساابة ،ومعاادات
كامل ااة لإلجنعااااش ،وأدوي ااة وم ا اوارد
بشرية.
 -الوةاية من عدوى المستشفيات.

 إعط ا ا اااء األولوي ا ا ااة والت ا ا اادرج ف ا ا اايالرعاية.
 تجنس اايق أعم ااال جمي ااع المت اادخلينعلا ا ااى مختلا ا ااه المسا ا ااتويات ما ا اان

خا ا ا ا ل تجمي ا ا ااع جمي ا ا ااع الما ا ا اوارد
المتاحة.
 -تحسااين الفحا

والتكفاال بحاااالت

عدم توافق الفوائل الدموياة لا م

والججنين.

النتائ

 جميع أةسام أماراض الجنسااء والتوليادوموالح األمومة خاضعة لمعايير.
 تم وضع جنظام رعاية شبكي. -خف ا ااض معا ا اادل الوفيا ا ااات المرتبطا ا ااة

بمضا ا ا ا اااعفات عا ا ا ا اادم تماثا ا ا ا اال عاما ا ا ا اال
الريا ا ازوف عجن ا ااد األم والججن ا ااين نتماث ا اال
فويلة الدم .
 تحسااين ظااروه االسااتقبال والرعايااةاألساسا ااية لحا ااديثي ال ا اوالد فا ااي غا ااره

الوالد .
 الحااد ماان الوفيااات والم ارضااة بساابالاالختجنا اااق فا ااي فتا اار ما ااا حا ااول ال ا اوالد
واجنخف ا ا ا ا اااض درج ا ا ا ا ااة حا ا ا ا ا ارار الجس ا ا ا ا اام

واألمراض المجنتقلة من األم إلى الججنين.

 -تعزي ا ااز الممارس ا ااات الجي ا ااد م ا اان

أجا ا اال تا ا ااوفير الرعايا ا ااة المجناسا ا اابة
لحديثي الوالد .

 تقويا ا ااة إجنعا ا اااش حا ا ااديثي ال ا ا اوالد ،والظ ا ااروه الح ارري ا ااة ف ا ااي غ ا ااره
الا ا ا ا اوالد  ،وفحا ا ا ا ا

ع ا ا ا اادوى األم

والججنين.
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األثر

 خف ا ا ااض مع ا ا اادل الوفي ا ا اااتوالم ارض ا ااة ناالعاا اات ل فاا ااي
فتا ا ا ا اار ما ا ا ا ااا حا ا ا ا ااول ال ا ا ا ا اوالد
واألمومة.
 -تطوير طال المواليد.

مثال :المخطط المنطقي لألثر للسياسة العمومية للسكن االجتماعي

اإلنجازات

النتائج

التأثيرات

استفادة أصحاب الطلبات من
الحق في السكن
سكنات يتم تخصيصها
لجمهور آخر ذي أولوية

السكان األكثر تضررا يتم تفضيلهم
في الوصول للسكن االجتماعي ويتم
اإلبقاء عليهم كذلك

جعل رفض المنح بسبب
اإلعسار نادرا
تم وضع دعم اجتماعي للعائالت التي
حالتها أصعب

يزداد تسليم السكنات
الجديدة األكثر اجتماعية
بحسب الحاجة
مجموعة اإليجار مضبوطة
حسب مداخيل أصحاب
الطلبات
تزداد سكنات اإلدماج

سكنات وسطية أو حرة
مسلمة في األحياء الفقيرة

اإلعمار متوازن من حيث
توزيع المداخيل

يزايد عدد السكنات اإليجارية
االجتماعية المسلمة في
األحياء الفقيرة
عقوبات موضوعة في حالة عدم
احترام شروط منح السكنات
اإليجارية االجتماعية
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تساهم السياسة العمومية
للسكن االجتماعي بفعالية
وفي ظروف داعمة إلسكان
األشخاص المحرومين أكثر.

 اإلطار المنطقي
مثل المخطط المجنطقي ل ثر فين اإلطار المجنطقي يسمح بتوضيح مجنطق عمل برجنامج أو مشروع ما .وهاو

مجناسال بشكل خا

لتقييم السياسات العمومية البسيطة ،التي يمكن تحديد أهدافاا والفاعلين فياا بساولة.

ولكن باإلضافة إلى ذلك ،فيجنه يحادد ث ثاة أجناواع مان العجناوار التاي مان المحتمال أن تاؤثر علاى االجنساجام

الخارجي للسياسة العمومية:
يسمح اإلطار المجنطقي با:

 -تحديد األولويات الواضحة ل هداه المجنشود .

 تحديد الروابط السببية بين األهداه المجنشود والوسائل المخووة.ابتداء من مرحلة توميم المشروع ،معايير الجنجا والمخاطر ووسائل تحقيق األهداه المجنشود .
 تحديد،ً
 شروط جنجاحاا. -المخاطر التي تجنطو علياا.

 الوسائل المخووة لاا فعليا.يمكن تمثيل اإلطار المجنطقي كموفوفة تتأله من خمسة وفوه وأربعة أعمد .
يتم إعاد بجناء مجنطق التدخل ضرور من أجل:
المقيمة.
 -معرفة تاريخ وسلسلة عمل السياسة ب

 -المساعد على كشه وتوضيح األهداه واتثار المتوةعة.

 إظاار توةعات ودوافع واجنعي القرار في غياال األهداه الواضحة. -اةت ار أسئلة حول اتثار.

 المساعد في الحكم على االجنسجام الداخلي للتدخل. وياغة األسئلة التقييمية ،التي سيتم تجنظيماا وفقاً لمعايير التقييم ،واثراؤها بالمؤشرات.مالحظة :من المفيد تحديد العوامل الخارجية الرئيسية التي تضع شروطا للتدخل أو تقيد تنفيذا.
يعتمااد التقياايم علااى إعاااد بجناااء اإلطااار المجنطقااي للتاادخل المقاارر تقييمااه .هااذه المواافوفة ،التااي هااي فااي

األساف أدا توميم وتسيير ،تساعد على إجراء التقييم.

 كيفية إعادة بناء منطق التدخل
 جمع وتحليل الوثائق الرسمية األساسية للتدخل نوثائق البرمجة .57

 تحديد األجنشطة الرئيسية. -تحديد أهداه التدخل.

 -ترجمة األهداه في شكل جنتائج وتأثيرات متوةعة.

 ربط األجنشطة بالتأثيرات المتوةعة من خ ل إعاد بجناء ع ةات السبال باتثار. -التحقق من أن الع ةات السببية مجنطقية.

 -مجناةشة المجنطق المعاد بجناؤه مع بعض المعلومات األساسية التي يقدماا موممو ومسيرو البرجناامج وماع

الخبراء في هذا المجال.

مالحظة :يقوم فريق التقييم بدراسة اإلطار المنطقـي الـذي تـم إعـدادا فـي بدايـة التـدخل .فـي حالـة عـدم

قيمــين مــع األط ـراف ذات الصــلة فــي
وجــود مثــل هــذا الوثيقــة ،ينبغــي إعــادة بنائهــا مــن قبــل فريــق الم ِّ

السياسة العمومية المقيمة.

 اإلطار المنطقي لسياسة ،برنام أو مشروع
جدول رقم  :7اإلطار المنطقي لسياسة ،برنام أو مشروع
اآلثار

وصف التدخل

مؤشرات قابلة للتأكد
بموضوعية

مصادر التقييم

الفرضيات

الهدف االستراتيجي
(األثر الكلي)
األهداف الخاصة
النتائ (الفعلية)
األنشطة (اإل نجازات)

الكلفة

الموارد

مالحظة :يمكن لفريـق التقيـيم أن يكتفـي باسـتخدام المخطـط المنطقـي لألثـر فقـط لسـهولته دون اللجـوء

إلى اإلطار المنطقي.
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بطاقة رقم  :04المخطط االجتماعي للفاعلين
 المخطط االجتماعي
ماان أجاال االسااتجابة لمباادأ الشاامولية الخااا

بتقييمااات السياس اات العموميااة ،ماان الضاارور تحديااد جميااع

المقيمااة .باإلضااافة إلااى ذلااك ،فااين تجنفيااذ سياسااة عموميااة يججنااد العديااد ماان
الفاااعلين ف اي السياسااة العموميااة ب
الفاعلين ،الذين تتجنوع وظائفام ويمكن أن تتداخل.
إن المخطط االجتماعي هو تمثيل بياجني يسمح برؤية مختله األطراه ذات الولة في السياسة العمومية،
وأدوارهم ،ودرجة مشاركتام في تحقيق أهداه السياسة العمومية.
يسمح إعداد المخطط االجتماعي ب ا:
 الحوول على رؤية عامة عن األطراه ذات الولة في السياسة ووظائفام. تحديد الكيفية التي سيتم باا إشراكام في عملية التقييم نالمقاب ت ،مجموعة التركيز ،وما إلى ذلك . فاام الااروابط بااين مختلااه األطاراه ذات الواالة الماذكورين والتكاماال نأو المجنافسااة فااي عملااام فااي تجنفيااذالسياسة العمومية.
 -فام أفضل ،على أساف هاذه العجناوار ،لتحدياد المواةاع واالساتراتيجيات واألهاداه التاي يساعى إليااا كال

من الفاعلين.
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 أمثلة عن المخطط االجتماعي للفاعلين:

مثال :المخطط االجتماعي للسياسة الوطنية لفترة ما حول الوالدة (الجزائر)
المخطط االجتماعي (الفاعلون)

المتعاملون

الممولون /صناع القرار

 الصررندوق الرروطني للتأمينررات االجتماعي رة
للعمال األجراء.
 الصرررندوق الررروطني للضرررمان االجتمررراعي
لغير األجراء.
 وزارة الصررررررررحة والسرررررررركان وإصررررررررال
المستشفيات.
 وزارة المالية.
 وزارة التضامن الوطني.
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المركز االستشفائية الجامعية ،المؤسسـات االستشـفائية
 ا
المتخصصــــــة ،المؤسســــــات االستشــــــفائية العموميــــــة،
المؤسســات العموميــة للصــحة الجواريــة ،مراكــز األمومــة
والطفولة ،مصالح طب حديثي الوالدة.
 المعهد الوطني العالي للصحة العمومية.
 مديريات وزارة الصحة.
 مصالح الوالدة العمومية والخاصة.
 لجنــة الخبـراء المكلفــين بطــب فتــرة مــا حــول الـوالدة
وحديثي الوالدة.
 لجنـــــة الخبـــــراء المكلفـــــين بالتـــــدقيق فـــــي وفيـــــات
األمهات.
 الديوان الوطني لإلحصاء.
 الحالة المدنية.
 كليات الطب.
 المنظمـــــات الدوليـــــة (منظمــــــة الصـــــحة العالميــــــة
واليونيسيف وغيرها).
 متخصصون في مجال الوالدة.
 أطباء أمراض النسـاء والتوليـد وأخصـائيو
حديثي الوالدة ،وأطباء األطفـال ،واألطبـاء
العــــــــامون ،والمستشــــــــفيات الجامعيــــــــة،
والمســــــــعفون والقــــــــابالت والموظفــــــــون
اإلداريون ،إلخ.
 الساكنة.

 المررررررررررررررررررررررررررررررررررررأة الحامرررررررررررررررررررررررررررررررررررل
واألطفال (حديثو الوالدة).
* الجمعيات.
 األسر.

 الصيادلة.

المستفيدون
المباشرون

المستفيدون غير
المباشرون
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مثال :المخطط االجتماعي لبرنام مكافحة السرطان (الجزائر)

المخطط االجتماعي (الفاعلون)

الممولــون

المتعامــلون

صناع القرار
 الصـــــندوق الـــــوطني للتأمينـــــات االجتماعيـــــة
للعمال األجراء.
 وزارة الصحة.
 وزارة الداخلية.
 وزارة التضامن الوطني.
 وزارة المالية.
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 مراكز مكافحة السرطان.
 المركـــــــز االستشـــــــفائي لســـــــطيف،
المؤسسة االستشفائية لبسكرة.
 المعهد الوطني للصحة العمومية.
 مديريات الصحة.

 مهنيون (أطباء ،شبه طبيون ،إداريون)...
 السكان.

 الوكاالت الصيدالنية.

 المرضى.

 عائالت المرضى.
 الجمعيات.

المسررتفيدون
المباشرون

المستفيدون غيرر
المباشرون
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مثال :المخطط االجتماعي لسياسة التكفل بمرض الفشل الكلوي المزمن في المرحلة
النهائية

يمكن تلخي

المخطط االجتماعي في الجدول التالي:
جدول رقم  :8جدول تلخيصي للمخطط االجتماعي

الفاعلون الذين ينبغي إشراكهم

دورهم في إطار التقييم

مراحل إشراكهم

يا ااتم اسا ااتخدام ها ااذه األدا لتحديا ااد الع ةا ااة با ااين الموا ااممين ،والمجنفا ااذين للسياسا ااة أو المشا ااروع ،والشا ااركاء
المراد تقييمه .وهذا يجعل من الممكان لايف فقاط تواور دور وهوياة األطاراه ذات
والمستفيدين من التدخل ب
الولة ،ولكن أيضا تسايل إجنشاء إدار للتقييم .كما يساعد المخطط االجتماعي في إعداد ةائمة األشخا
الذين يجنبغي مقابلتام ودمجام بلججنة مرافقة التقييم.
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بطاقة رقم  :05األسئلة ومعايير التقييم
تبجنى األسئلة التقييمية اجنط ةا من رهاجنات السياسة العمومية التي تم تحديدها مسبقًا بفضل تحليل األهداه
ومجنطق التدخل ورهاجنات وجنوايا األطراه ذات الولة في السياسة العمومية .ومان الماام بشاكل خاا رباط

األسئلة التقييمية بمعايير الحكم والمؤشرات الكمية و/أو الجنوعية التي تسمح باإلجابة عن ذلك.

تس اامح األس اائلة بتركي ااز العم اال التقييم ااي ح ااول مجموع ااة م اان المح اااور الت ااي تس اااعد ف ااي جم ااع المعطي ااات
والمعلومات بشكل مركز وتحليل أكثر عمقا.
تبجنااى األساائلة التقييميااة حااول مجموعااة ماان المعااايير التااي تساامح بتقياايم السياسااة العموميااة وهااي الوجاهااة
والفعالية والجنجاعة والجادوى واتثاار االةتواادية واالجتماعياة التاي تبجنتااا اإلجنتوساا فاي الادليل اإلرشااد
 :GUID 9020تقييم السياسات العمومية .

كما يرتكز التقييم خاوة في التقييمات الجناائية على المعايير األساسية :الوجاهة والفعالية والجنجاعة.
ترتال هذه األسئلة حسال مسار توميم وتجنفيذ السياسة العمومية ،حيث تقابل كل مرحلة معيار من معاايير

التقييم والذ تجنضو تحته مجموعة من األسئلة التقييمية كما هو مبين في الجدول التالي:
جدول رقم  :9األسئلة التقييمية ومعايير تقييم السياسة العمومية

األسئلة التقييمية

اسم

المعيار

محتوى المعيار

المتعلقة بالمعيار
األسئلة

الرئيسية
المالئمة

موازجنة مدى مطابقة األهداه التي يسعى إلياا التدخل العمومي مع

المشاكل التي تجنو السلطات العمومية إيجاد حل لاا.

 -التجناسااق الااداخلي :ةياااف ماادى تجناسااق أهااداه السياسااة موضااوع

التناسق

التقييم فيما بيجناا نعدم وجود تعارض بيجناا .

 -التجناسااق الخااارجي :ةياااف ماادى تجناسااق أهااداه السياسااة موضااوع

التقييم مع أهداه سياسات أخرى نعدم تعارض معاا .
الفعالية

ةياف جنتائج التدخل العمومي بالجنظر إلى األهداه المسطر .

النجاعة

ةياف جنتائج التدخل العمومي بالجنظر إلى الوسائل المساخر بمختلاه
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األسئلة
الفرعية

أجنواعاا نالمالية ،المادية ،البشرية ،التقجنية ،التجنظيمية...
الفائدة
االستدامة

ةياااف ماادى ع ةااة اتثااار التااي أحاادثتاا السياسااة العموميااة فااي حاال

مش ا اااكل الما ا اواطجنين أو تحقي ا ااق االحتياج ا ااات الت ا ااي م ا اان أجلا ا ااا ت ا اام
توميمياا وتجنفيذها.

ةي اااف م اادى اس ااتمرار المجن ااافع الجناتج ااة ع اان الت اادخل العم ااومي بع ااد
اجنتااء السياسة أو البرجنامج.

 معايير التقييم وفقا للدليل اإلرشادي " :GUID 9020تقييم السياسات العمومية".

المصدر :الدليل اإلرشاد لتقييم السياسات العمومية ن. GUID 9020

يااتم تقياايم فعاليااة جنشاااط عمااومي بشااكل أساسااي بمقارجنااة الجنتااائج التااي تاام تحقيقاااا عجنااد تجنفيااذ هااذا الجنشاااط
باألهداه المتبعة ةبل مرحلة تجنفيذه.

ي اواز تحلياال الكفاااء أو الجنجاعااة بااين تكلفااة وفعاليااة سياسااة معيجنااة .هاال كااان ماان الممكاان تحقيااق جنفااف

المستوى من األهداه بتكلفة أةل؟ مع جنفاف الجنفقاات العمومياة ،هال كاان مان الممكان تحقياق مساتوى أعلاى
من األهداه؟
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والى جاجنال الفعالية والجنجاعة يتم تقييم سياسة ما وفق معايير الوجاهة واألثر والديمومة.
يجال أن تغطي أسئلة التقييم وأعمال التحليل العديد من هذه المعايير وفقًا للرهاجنات التي تام تحديادها أثجنااء
دراسة الجدوى ،وتعتبر الم ءمة نالوجاهة والفعالية والكفااء مان المعاايير الرئيساية لمعظام أشاغال التقيايم.
ومع ذلك ،ال يتعين بالضرور أن يتعامل التقييم مع جميع المعايير.

تبوج ه األسئلة التقييمية جناج التقييم بجعله يرتكز علاى الجواجناال التاي تعتبار مفياد للغاياة للمساتفيدين وكاذلك

لواجنعي القرار ،والتي لدياا ةيمة مضافة كبير .

يتبع اختيار واعداد األسئلة اجنط ةا من معايير التقييم عد خطوات:
 إجنشاء ةائمة مؤةتة من األسئلة على أساف مجنطق التدخل للسياسة ومعايير التقييم.
 التأكد من إمكاجنياة تقاديم أجوباة علاى مختلاه األسائلة اساتجناداً إلاى البياجناات الكمياة والمعلوماات الجنوعياة
المتاحة ،والوةت المخو

للتقييم والميزاجنية المخووة.

 إشراك األطراه ذات الولة في السياسة العمومية في اختيار األسئلة أو توفحاا.
 بعد هاذه التحلاي ت ولتفااد التكارار ،تاتم مراجعاة القائماة المؤةتاة ل سائلة عان طرياق دمجااا أو حاذه
بعضاا للتوول إلى عدد محدود من األسئلة ن 4أو  5التي تركز على أبرز المعايير والرهاجنات.
 إحوااء المؤشارات الكمياة والجنوعيااة التاي تساامح باإلجاباة عجناااا ،وكاذلك موااادر الوواول إلياااا نةواعااد
البياجنات والتقارير والمقاب ت .

 يجال أن يتعلق السؤال بالتقييم وليف بالتدةيق.
جدول رقم  :10القاعدة الذهبية في اختيار واعداد األسئلة التقييمية
القاعدة الذهبية
نصيحة
للتجنب

الحد من عدد أسئلة التقييم (من  4إلى )5
الباادء بوااياغة جميااع األساائلة التااي تااأتي لااذهن فريااق التقياايم وماان ثاام تقلياال عااددها مااع تقاادم
دراسة الجدوى.
تججنال األسئلة التقييمية التي ال يمكن التأكد من ةدر فريق التقييم على اإلجابة عجناا.
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 أمثلة عن األسـئلة التقييميـة المتعلقـة بتقيـيم سياسـة التكفـل بمـرض الفشـل الكلـوي المـزمن فـي
المرحلة النهائية:

ماارض الفشاال الكلااو الماازمن فااي المرحلااة الجناائيااة؟

▬

مااا هااي السياسااة الوااحية المتبعااة فيمااا يخا

▬

إلى أ مدى تسمح السياسة العمومية المتعلقاة بمارض الفشال الكلاو المازمن فاي المرحلاة الجناائياة

هل كاجنت هجناك أ خطط أو حوو ت أو تقييمات؟

بالتكفاال بالمرضااى خ ا ل آجااال معقولااة ،وبضاامان مختلااه أجن اواع الرعايااة ،وكااذا الحوااة الجنساابية

للتكفل بغسيل وزرع الكلى بموجال هذه السياسة نالتكلفة  /الفعالية ؟
▬

مااا هااي التكاااليه فااي مختلااه ةطاعااات تقااديم الرعايااة نغساايل الكلااى ،الاازرع ،التجاي ازات التقجنيااة،

▬

ما هي العوائق التي تحول دون تطوير زرع الكلى ،ذات طبيعة تشريعية أو ثقافية...؟

واألدوية ،والمواد االستا كية ،والجنقل ...؛ التكاليه غير المباشر ؟

▬

إلى أ مدى تلبي مراكز غسيل الكلى العمومية أو الخاوة المتاحة احتياجات مختله المرضاى

المستادفين الذين يعاجنون من مرض الفشل الكلو المزمن في المرحلة الجناائية ؟

 -1الوجاهة

عاااد مااا يااتم تبرياار السياسااة ماان خا ل تحديااد مشااكلة اجتماعيااة تشااعر الساالطات العموميااة بأجناااا مضااطر

إلى مواجاتاا وحلاا.
تكون سياسة ما وجياة نم ئمة إذا تم تكييه أهدافاا الوريحة مع طبيعة المشاكلة أو المشااكل التاي مان
المفترض أن يتم حلاا نالمطابقة واالجنسجام باين األهاداه واالحتياجاات أو المشااكل التاي تام تحديادها وأن

هذه األهداه الملحقة بالجنشاط تلبي جيدا احتياجات حقيقية ومثبتة للمواطجنين.

تكم اان الوجاه ااة ف ااي معرف ااة م اادى تجناس ااال األه ااداه م ااع االحتياج ااات المح اادد للمس ااتفيدين والس ااكان وم ااع
األولويات الرئيسية للحكومة أو الوزار أو الجماعة المحلية.
يؤد تقدير مدى وجاهة السياسة أو البرجنامج إلى اإلجابة ،من خ ل طر األسئلة التقييمية المجناسبة ،عن
األسئلة التالية التي يستحسن وياغتاا بطريقة مفتوحة:
 إلى أ مدى تتوافق أهداه التدخل نالسياسة/البرجنامج/المشروع مع توةعات المستفيدين ،واحتياجاتام،
ومشاكلام المحدد  ،فض ً عن األولويات الشاملة للفاعلين المعجنيين؟

 هل البرجنامج نالعمل/المشروع مبجني على التشخي

الجيد  ،هل الرهاجنات موضوعة حسال األولوية؟

 هل أهداه السياسة واضحة لا نالمواطجنين ،المستفيدين ،الفاعلين ؟ هل يمكن ةياساا وتحديد أولوياتاا؟
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 هل األهداه مبرر في ضوء االحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان؟
 ما هي الفوارق بين اتثار المتوةعة واالحتياجات ذات األولوية للسكان؟
 أمثلة على األسئلة التقييمية المتعلقة بوجاهة برنام الحد من الفقر:
 هل أهداه البرجنامج ةابلة لإلجنجاز؟ هل تتوافق مع احتياجات السكان المعجنيين واالستراتيجيات الوطجنياة
المتعلقة بالحد من الفقر؟

تشاركيا؟ هل أخذ بعين االعتبار مساهمات واحتياجات األطراه ذات الولة
 هل كان توميم المشروع
ً
الرئيسية؟
مجناسبا ألهدافه؟
 هل كان توميم المشروع
ً
 هل تم تحديد األهداه بوضو ؟ هل من شأجناا الحد من الفقر؟
 فيما يتعلق بمرحلة التوميم :هل خطة البرجنامج نأو السياسة العمومية موااغة بشاكل جياد ،وممكجناة،
ومن المحتمل أن تؤد إلى الجنتائج المتوةعة؟

مالحظــة :يكــون الحكــم علــى مالءمــة أو وجاهــة األهــداف مــن وجهــة نظــر كــل مــن المســتفيدين (وفقــا
لتصورهم الخاص الحتياجاتهم) والمسيرين ،وليس من وجهة نظر المسيرين فقط.

ينبغي استكمال هذا التحليل من خالل تقدير تناسق التدخل.
إذ يتاايح فحا

التجناسااق ،التحقااق ماان ماادى تجناسااق األهااداه وعاادم تعارضاااا مااع بعضاااا الاابعض نالتجناسااق

الداخلي ومع اجنسجاماا وعدم تجناةضاا مع التدخ ت العمومية األخرى التي تتفاعل مع السياساة العمومياة

المقيمة ناالجنسجام الخارجي وكذلك مع االستراتيجيات والتوجاات الحكومية أو المحلية.
ب
يسمح فح

التجناسق باإلجابة عن األسئلة التالية:

فعليا ااا وتوزيا ااع الوسا ااائل
 ها اال هجن ا ااك أ تجناةضا ااات با ااين اإلع ا ا ن عا اان األولويا ااات ،األولويا ااات المجنفا ااذ ً
المخوو ا ااة لا ا ااا م ا اان جا ا ااة ،وب ا ااين أه ا ااداه السياس ا ااة وتل ا ااك المعل ا اان عجنا ا ااا م ا اان ط ا ااره السياس ا ااات
واالستراتيجيات الوطجنية األخرى ،من جاة أخرى؟

 كيه تتآزر األهداه المتزامجنة للسياسة العمومية مع بعضاا البعض؟
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 إلى أ مدى تجنسجم الوسائل المروود مع األهداه المجنشود ؟
 إل ااى أ م اادى تتواف ااق أه ااداه السياس ااة نالبرجن ااامج ،المش ااروع ،الجنش اااط م ااع أه ااداه التعليم ااة الرس اامية
نمرسااوم ،مجنش ااور ،اس ااتراتيجية لل ااوزار ...الت ااي تا اؤطر ةطاااع السياس ااة العمومي ااة المعجني ااة نمث ااال عل ااى

المياه ،والتطاير ،والعمران ،والمديجنة ...؟

 -2الجدوى

تقاف الجدوى باتثار المباشر وغير المباشر بما في ذلك ما كان غير متوةع أو غيار مقواود ،كماا تقااف
عبر التقارال بين أثر هذه السياسة والحاجيات التي تسعى إلى االستجابة إلياا.

إن تق اادير ج اادوى سياس ااة م ااا يفض ااي إل ااى التس اااؤل الت ااالي :إل ااى أ م اادى تس ااتجيال جنت ااائج وآث ااار السياس ااة
للمشاااكل المجتمعيااة المحاادد مساابقا؟ مااا هااي القيمااة المضااافة المجتمعيااة التااي جنتجاات عاان تجنفيااذ السياسااة

العمومية ؟
ويسامح تقيايم الجاادوى بتقادير اتثااار علاى الماادى المتوساط والطوياال :كياه للبرجنااامج أن يسامح أو ال يساامح
باالستجابة ل حتياجات االجتماعية والمشاكل التي من أجلاا جنفذ؟

 -3الفعالية
يتضاامن ةياااف ماادى فعاليااة السياسااة العموميااة نأو التاادخل العمااومي ةياااف درجااة تحقيااق األهااداه وتقاادير

الجنتائج الم حظة وتوجنيفاا نالع ةة :أهداه  -جنتائج .

 هل تم بلو األهداه أم ال؟ هل الجنتائج مطابقة ل هداه المرجو ؟ هل جنجم عان البرجنامج/السياساة جنتاائجغير متوةعة/غير مرغوبة عجند مقارجنة اإلجنجازات والجنتائج واتثار المحول علياا مع األهاداه المحادد فاي

البداية نالمعبر عجناا في شكل إجنجازات ،جنتائج وآثار متوةعة  ،مع تقدير اتثار غير المتوةعة؟

 -إلى أ مدى تم بلو أهداه الجنشاط التجنمو /السياساة /البرجناامج ،أو هال هاي ةياد التجنفياذ ،ماع األخاذ فاي

االعتبار أهميتاا الجنسبية؟

 الجنتائج المتوةعة ناألهداه /الجنتائج الفعلية نالتي تم بلوغاا للتدخل العمومي. الجنتائج غير المتوةعة نسلبية أو إيجابية . تحليل الفوارق التي تمت معايجنتاا.68

نكليا ااا أو جز ًئيا ااا  ،فقا ااد يكا ااون الس ا اؤال التكميلا ااي كما ااا يلا ااي :لما اااذا لا اام يسا اامح
إذا لا اام يا ااتم بلا ااو األها ااداه ً
البرجنامج/السياسة بتحقق الجنتائج المرجو ؟
يفترض القدر على اإلجابة مسبقاً عن السؤال المتعلق بيسجناد مسؤولية الجنتائج للسياسة :ماذا كـان سـيحدث
ب
لــــو لــــم تكــــن (يكــــن) السياســــةًالبرنام موجــــوداً (موجــــودة)؟ ومراةب ااة آث ااار البرجن ااامج عل ااى ممارس ااات
المستفيدين؟

إذا كاجنت المسؤولية تبعزى بوضو إلى الجنتائج ،يمكن أن تحدث معايجنة عدم الفعالية الكلية أو الجزئية :من
فش اال اس ااتم اررية السياس ااة المتبع ااة ،م اان ع اادم كفاي ااة الوس ااائل المس ااتخدمة ،م اان ع اادم التجناس ااق ال ااداخلي ،أو
ببساطة من أهداه طموحة للغاية ووعبة البلو .
وفااي هااذا اإلطااار يجنبغااي ربااط الجنتااائج بالسياسااة المجنفااذ وتحديااد إذا مااا كاجناات هجناااك جنتااائج جناجمااة عاان تجنفيااذ
سياسات أخرى .ويشكل هذا العمل إحدى الوعوبات التي تواجه التقييم.
كما يؤد تقيايم الفعالياة إلاى فحا
إجنجازات العمليات المجنفذ .

ع و على ذلك ،يؤد فح

الفعلياة نحقاائق اإلجنجااز والاذ يكاون دوره إعطااء تقريار حاول حقيقاة

الفعالية إلى التحقق من الجنقاط التالية:

 درجة اإلجنجاز نالتقجني . معدل التجنفيذ المالي. احترام اتجال والمخطط الزمجني. جود المتابعة وادار الحاالت غير المتوةعة. البحث عن عجناور التكاليه اإلضافية المحتملة وأسباباا. أمثلة عن األسئلة التقييمية حول الفعالية:
 إلى أ مدى تم بلو األهداه من حيث الكم والجنوع؟ إذا لم يكتمل المشروع بعد ،فال من المحتمل بلو األهداه التي لم تتحقق ةبل إجناائه؟ ما هي التغييرات في السياق العام التي أثرت أو ستؤثر على تجنفيذ المشروع وجنتائجه؟69

مالحظة :من الناحية المثاليـة ،ينبغـي إجـراء مقارنـة بـين الشـروط بعـد تنفيـذ البرنـام (السياسـة) وتلـ

التي كانت موجودة قبل تنفيذ البرنام  ،إذا كانت البيانات موجودة.

 -4النجاعة (الكفاءة)
تق اايف الكف اااء اإلجنج ااازات والجنت ااائج والت ااأثيرات الجناتج ااة ع اان الت اادخل العم ااومي م اان حي ااث الما اوارد والوس ااائل
المستخدمة نالمالية والبشرية والتقجنية والتجنظيمية ...من خ ل مقارجنة اإلجنجازات والجنتائج بالتكاليه.
وتبقي م الع ةة بين الجنتائج والوسائل نالبشرية والمالياة والمادياة ،وماا إلاى ذلاك المجنفاذ  ،وتجياال عان األسائلة
التقييمية التالية:
 إلى أ مدى تم بلو الجنتائج المرجو بأةل الموارد الممكجنة نبأةل تكلفة وفي الوةت المجناسال ناتجال ؟ هل تم استخدام األموال والوسائل المروود من طره السياسة بشكل جيد؟ هال جنتاائج السياساة تتجناساالمع المبال التي تم إجنفاةاا؟ هل تم احترام اتجال؟
يؤد هذا التقييم إلى فح

العجناور التالية:

 كيفية تعبئة الموارد المالية والتقجنية والبشرية والتجنظيمية ...في الوةت المرغوال فيه وبأةل التكاليه. مقارجنة التكاليه بالعجناور المرجعية الم ئمة. مقارجنة الجنتائج التي تم الحوول علياا بالمبال التي تم إجنفاةاا. احترام آجال البرجنامج. تكييه الوسائل المبذولة مع األهداه المجنشود . تحليل وشر أية تكاليه إضافية ،وتحليل وشر التجاوزات والتأخيرات الم حظة في التجنفيذ. -تحلياال الكيفيااات الممكجنااة التااي تكااون ةااد مكجناات ماان بلااو جنفااف الجنتااائج بوسااائل أكثاار محدوديااة ناةتو ااد

الوسائل  ،بمقارجنتاا مع إجراءات أخرى مكافئة.

 -تحليل أوجه القوور المتعلقة بتوزيع الماارات بين الفاعلين ،وجود الشراكة.
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 أمثلة عن األسئلة التقييمية حول الكفاءة (أو النجاعة):
 -ما هي التكاليه المطلوبة للحوول على الجنتائج الملحوظة فاي جنااياة العملياة المقيماة نعادد الكيلاومترات

المجنجز من الطرق ،مع مراعا جود المواد ؟

 -ها اال جنسااابة تكلفاااة الوساااائل نالمااادخ ت والمجنتجا ااات يمكااان مقارجنتااااا بالجنس ااال المرجعيا ااة المطبقاااة علاااى

المستويين المحلي والوطجني؟

مالحظــة :إذا كانــت المعلومــات األساســية المطلوبــة لحســاب التكلفــة الفعليــة للسياســة أو البرنــام غيــر
مكتملــــة ،يمكــــن أن يقتصــــر التقيــــيم علــــى طريقــــة التكلفــــة  -الفعاليــــة (مقارنــــة التكــــاليف الالزمــــة

لإلنجازًالنتيجــة) .حيــث يعبــر عــن النتــائ بالوحــدات (مثــل عــدد الوظــائف المســتحدثة ،عــدد المرضــى

المسعفين) وتقارن الطريقة اختالف التكاليف والفعالية بين استراتيجية معينة إلى أخرى.

 -5األثر (اآلثار االجتماعية واالقتصادية)
يساامح علااى المسااتوى الكلااي بتقاادير اتثااار غياار المباشاار نالتااأثيرات متوسااطة وطويلااة الماادى اإليجابيااة
والسلبية ،المتوةعة أو غير المتوةعة الجناتجة عن التادخل العماومي ،وكاذلك التغيارات والتحاوالت التاي طارأت

علااى حي ااا المااواطجنين نالمس ااتفيدين المباش ارين وغي اار المباش ارين ف ااي المجاااالت االجتماعي ااة واالةتو ااادية
والبيئية عقال التدخل العمومي.

ال يمكن ةياف التأثيرات إال بعد مرور مد طويلة جنسبيا من االجنتااء من تجنفيذ السياسة أو البرجناامج ،ويعبار

التأثير عن الع ةة بين الرهاجنات واتثار ،ويسمح باإلجابة عن األسئلة التالية:
 -ما هي التغييرات التي لوحظت بالجنظر إلى غايات المشروع؟

 هل التأثيرات التي تم الحوول علياا تقدم أجوبة عن الرهاجنات أو االحتياجات؟ -مااا هااي اتثااار المتوسااطة والطويلااة األجاال لكاال مجااال خااا

بالمجنطقااة ناجتماااعي ،اةتواااد  ،بيئااي،

وحي ،تعليمي ...؟ من وجاة جنظر الجماور المعجني ،هل اتثار السلبية الجناجمة عن السياسة مقبولاة فاي
ضوء آثارها اإليجابية؟

 ويعااد ةياااف اتثااار الجناجمااة عاان السياسااات العموميااة ماان أوااعال الماااام جنظ ا ار ألجناااا تواجااه كثي ا ار ماانالوعوبات جراء غياال المعطيات والمجناجيات في تحديد المعايير عجند طر األسئلة ،وفي هذا اإلطار فين
ةياف األثر يعتمد بدرجة كبير على حسن طار األسائلة حتاى ولاو كجناا جنعتقاد بوجاود واعوبة فاي الحواول
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على أجوبة جيد  .يسمح فح

التأثير بالحكم على تداعيات هذا العمل على المدى المتوسط والطويل من

خ ل دراسة آثار هذا العمل في مجال أكبر من خ ل:

 تحديااد فئااات السااكان الااذين اسااتفادوا بوااور مباشاار و/أو غياار مباشاار ماان العماال ،وتقاادير عاادداألشخا

المعجنيين حسال الفئات.

 الووااه الكمااي والجنااوعي للتااأثيرات ناتثااار الساالبية ،اإليجابيااة ،المتوةعااة ،غياار المتوةعااة ،غياارالمرغااوال فياااا نالتااأثير االةتواااد  ،التقجنااي ،االجتماااعي ،البيئااي ،التااأثير علااى التوظيااه ،تااأثير

الفعالية المالية للمؤسسات .
 -يجااال أن يتاايح فح ا

التااأثير شاار كيااه ساايكون الوضااع فااي غياااال التاادخل العمااومي والااى أ

مدى تم إجنتاج اتثار غير المتوةعة.

 مثال عن اآلثـار الجانبيـة غيـر المرغوبـة :لقاد ولادت السياساة اإلةليمياة لادعم المؤسساات آثاا ار متوةعاة
نخلق الوظائه ،زياد الوادرات ،زياد الادخل ،إلاخ وآثاا ار غيار متوةعاة وغيار مرغوباة نالادعم الماالي
للشركات األججنبية المتواجد في اإلةليم .
مالحظة :يجب أن يحدد الفريق ما إذا كانت النتـائ والتـأثيرات المعاينـة تعـزى إلـى السياسـة المقيمـة أو

سياسات أخرى نفذت أو يجري تنفيذها.

ويمكن إضافة معيار مدى ديمومة الجنتائج واتثار على المدى الطويل.

 -6االستدامة (االستمرارية ،الديمومة)
يتمثاال فح ا

ماادى اسااتدامة التاادخل العمااومي فااي تقاادير ديمومااة الجنتااائج واتثااار الملحوظااة ،أ خاوااية

اتثار في االستدامة على المدى الطويل ،وهل تستمر عجند اجنتااء المشروع نأو الجنشاط .
تشمل األسئلة على وجه الخوو

:

 إلى أ مدى سيكون التدخل ةاد اًر على االستجابة لرهاجنات اليوم والغد؟ إلااى أ ماادى تسااتمر اتثااار نالجنتااائج أو المجنااافع الجناتجااة عاان التاادخل بعااد جناايااة الجنشاااط ،وهاال ماانالمحتمل أن تستمر على المدى الطويل؟
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يسمح فح

االستدامة بتقدير ماا إذا كاجنات الجنتاائج واتثاار الم حظاة للجنشااط مساتدامة زمجنياا وماا إذا كاان

الجنشاااط نالسياسااة ةااد ولااد آث اا ار نفوائااد لايكاال ،مجنظمااة وممارسااات ةااادر أن تسااتديم وتتطااور بعااد جناايااة
التدخل .كما يسمح بتحليل ما إذا كاجنت الكياجنات المسؤولة عن تجنفيذ التدخل لدياا القدرات على جعله يدوم

على المدى الطويل وبشكل مستقل.
يجنبغي فح

الجنقاط التالية أيضا إذا لزم األمر نال سيما بالجنسبة للمشاريع الكبرى :

 االستدامة المالية. اكتساال واتقان التقجنيات المستخدمة. الوسائل الموفر من طره المسؤولين لضمان ديمومة الجنتائج. -جنقل التكجنولوجيا وبراءات االختراع.
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بطاقة رقم  :06مخطط التقييم
يقتر مخطط التقييم من ةبال رئايف فرياق التقيايم وتاتم المواادةة علياه مان المشاره نهيئاة اإلشاراه علاى
ماماة التقياايم .وهااي وثيقااة توضااح األهااداه والطاارق والتوزياع الزمجنااي للفتاار المقترحااة لتجنفيااذ المامااة ،ويكااون

ةاااب للتعااديل ش اريطة أن يكااون التعااديل مبااررا .والبااد لمخطااط التقياايم أن يحتاارم بعااض الشااروط مجناااا إب اراز
مجناجيااة التقياايم والتااي تفضااي بالضاارور إلااى اإلجابااة عاان األساائلة التقييميااة التااي ساابق طرحاااا فااي بدايااة

التقييم.
تأتي هذه الوثيقة كجنتيجة لعرض مذكر دراسة جدوى التقييم التي أدت إلى اعتماد هاذه الماماة .وتكاون هاذه
الوثيقة بمثابة دليل يوضع تحت توره أعضاء فريق التقييم المعيجنين للقيام بمامة التقييم .كما تشكل هذه

الوثيقة أيضا دعما للمتابعة التي يتوالها المشرفون على مختله المستويات.

يع اارض مخط ااط التقي اايم ع ااد عجناو اار أهما ااا :أه ااداه التقي اايم ،األس اائلة التقييمي ااة ،مج ااال وجنط اااق العملي ااة
التقييميااة ،تحديااد الفاااعلين ،مجناجيااة جمااع وتحلياال المعطيااات ،رزجنامااة تجنفيااذ عمليااة التقياايم وتشااكيلة فريااق

التقييم.

تض اام ه ااذه الوثيق ااة وتفو اال األس اائلة التقييمي ااة المرتبط ااة بالمع ااايير واألدوات التقييمي ااة الت ااي تعتب اار مجناس اابة
لإلجاباة عجناااا ،وهاذا ضاامن إطاار اتجااال المحادد والمتاادخلين الاذين تاام تحديادهم فااي المخطاط االجتماااعي

الوارد في مذكر دراسة الجدوى.

تتضاامن هااذه الوثيقااة أيضااا بطاةااات تشاامل عااددا ماان األساائلة التقييميااة .تتبااع كاال واحااد ماان هااذه البطاةااات

األسائلة الفرعيااة التقييميااة ،ولكاال ساؤال فرعااي المعااايير والمؤشارات المتوالة بااذه األساائلة الفرعيااة واألدوات
المستخدمة لإلجابة عجناا.
 محتوى مخطط التقييم:
يضم مخطط التقييم العجناور التالية:
 أهداه التقييم. -األسئلة التقييمية )األسئلة الرئيسية التي يجاال علاى التقيايم اإلجاباة عجنااا( .يتعلاق األمار بتحدياد األسائلة

التقييمية التي يمكن تقسيماا إلى أسئلة فرعية.

 جنطاق وطبيعة التقييم ) تقييم تلخيوي أو تقييم تدريبي ،تقييم بعد أو جناائي ،األماكن ،الفترات .74

 مجناجية جمع المعطيات وتحليلاا والوسائل الضرورية لذلك. إمكاجنية اللجوء إلى الخبر الخارجية. المد التقديرية والجدول الزمجني إلجنجاز التقييم. تشكيلة فريق التقييم وتوزيع الماام والمسؤوليات زمجنيا. -تاريخ إيداع التقرير.
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بطاقة رقم  :07التقنيات النوعية لجمع وتحليل المعطيات
 -1المقابلة شبه الموجهة
المقابلة الفردية هي تقجنية استكشاافية تسامح بالحواول علاى المعلوماات الضارورية حاول الفكار أو التواور
اللذان يملكاماا مختلاه األشاخا

أيضاا
المساتجوبون حاول سياساة عمومياة .كماا تساتخدم المقابلاة الفردياة ً

اةترحاات ،ردود فعال أولياة
في جمع المعلومات حول الوةائع والتحقق مجناا ،آراء ووجاات جنظر ،تحلاي ت ،ا

حول المعايجنات واالستجنتاجات.

الااذ يخضااع ل سااتجواال لاايف مقفا ً أو محااددا فااي

يعجنااي موااطلح شاابه موجااه أن المقابلااة مااع الشااخ

أساائلة مغلقااة جا ًادا .فماان خ ا ل إج اراء المقابلااة علااى أساااف مواضاايع عامااة  ،فااين األساائلة ال تكااون مقفلااة
بحيااث يجباار المسااتجوال باإلجابااة مااث  ،بااجنعم أو ال ،باال تكااون األساائلة مفتوحااة جنوعااا نمااث  :حسااال رأيكاام،
كيه تقدرون ،هل تعتقدون أن ...مما يترك الفروة لاذا الشخ
أن يتم تجناول جميع المواضيع المعجنية.

إلثراء وتوجياه حديثاه ،ويحار

المقايمم
ب

عاد ما يشتمل تقييم السياسة العمومية علاى الواعيد الاوطجني علاى عشارات المقااب ت شابه الموجااة ،كماا

المقيماة،
أجنه من المستحسان اساتجواال عيجناة تمثال فيااا جمياع األطاراه ذات الوالة فاي السياساة العمومياة ب

الذين تم تحديدهم مسبقًا من خ ل المخطط االجتماعي.

ولجنجا المقاب ت الفردية يستحال إعداد مرشد للمقابلة يحدد المواضايع التاي سايتم التطارق إليااا ماع تحدياد

الاده من المقابلة ومدتاا ،مستوى السرية وكيفية استعمالاا.
يجنبغ ااي ع اادم الت ااأثير عل ااى الش ااخ

ومعرفته.

يستحسن لتحليل الجنتائج إعداد ملخ

المس ااتجوال م ااع ض اارور إع ااداد محاض اار للمق اااب ت بحض ااور المعجن ااي
عن المقابلة ،إعداد شبكة التحليل مع تفسير المعطيات والمعلوماات

ومقارجنتاا ببعضاا.
لاذه التقجنية محاسن تساهم في إجنجا عملية التقييم ،كما لاا مساوئ يستوجال أخذها بعين االعتبار.
ماان محاساان هااذه التقجنيااة كوجناااا تساامح بجمااع معلومااات معمقااة حااول خباار الشااخ

المسااتجوال و أريااه ،كمااا

تساامح بتجناااول جميااع المواضاايع التااي تساااهم فااي تفسااير وتوضاايح الموضااوع ،كمااا أن إجراءهااا وجاااا لوجااه

يسمح بجمع المعلومات الضرورية.
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أما عن حدود هذه التقجنية فتكمن أساسا في أن إجراء العدد الكافي من المقاب ت يستغرق وةتا طاوي  ،كماا

أن جااود المعلومااات المتحواال علياااا مرتبطااة أساسااا بكفاااء وتعاااون المسااتجوبين وحجاام معااارفام حااول
الموضوع وكذلك رغبتام في تقديم المعلومات الضرورية.

 -2االستبيان باألسئلة
يتضاامن التحقي ااق ع اان طري ااق االس ااتبيان طاار سلس االة م اان األس اائلة عل ااى عيجنااة م اان األفااراد ال ااذين يمثل ااون

أحياجنااا علااى المجموعااة بأساارها وبطريقااة شاااملة نإذا كااان العاادد محاادودا .
المجموعااة التااي بياراد مراةبتاااا ،أو
ً
إجناااا أدا جيااد لجمااع معلومااات حااول وجاااات جنظاار المسااتفيدين ماان السياسااة العموميااة أو للحوااول علااى
إحوائيات حول ممارسات المتعاملين أو المستفيدين.

فااي هااذا اإلطااار ،ولتسااايل إج اراء اسااتبياجنات ،عاااد مااا يكااون مستحسااجنا إب ارام اتفاةيااة مااع متخو ا

فااي

اإلحواء.

حيث تختله األسئلة المطروحة في االستبياجنات من حيث طبيعتاا ،فقد تكون ذات طبيعة:
 ووفية ،مثل تحليل خوائ -معيارية ،مثل فام الجنوو

المجموعة المستفيد من السياسة العمومية المستادفة.
التشريعية والتجنظيمية التي تؤطر السياسة العمومية.

 سببية ،مثل تحليال الجنتاائج الملموساة للسياساة المساتادفة أو أساباال الواعوبات التاي ةاد تواجاه فاي تجنفياذالسياسة العمومية.
كما يمكن توجنيه األسئلة المطروحة من خ ل االستبياجنات من حيث طبيعة اإلجابة المجنتظار مجنااا حياث
يمكن أن تكون اإلجابات:
 إسمية نكالفئة العمرية ،الججنف ،الماجنة . ترتيبية نما هي أهم االحتياجات الوحية؟ . رةمية نما هو عدد األيام المجنتظر للحوول على موعد في المستشفى؟ .كما توجنه األسئلة التي يحتوياا االستبيان إلى أسئلة مغلقة نال يكون االختيار سوى من بين عدد محدود
ماان اإلجابااات أو أساائلة شاابه مفتوحااة نجنجااد ماان بااين الخيااارات خيااار أخاارى تساامح للمجيااال بااالتعبير عاان

أر مختله ل ختيارات المقترحة ؛ من هذين الجنوعين من األسئلة ،يمكن الحواول علاى معلوماات تساتغل
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فاي التحليال الكماي ،كماا جنجاد أسائلة مفتوحاة جنتحواال مان خ لااا علاى إجاباة مفتوحاة يمكان اساتغ لاا فااي

التحليل الجنوعي .ومع ذلك.

لكاان البااد ماان التجنويااه إلااى أن اإلجابااات التااي تكااون فااي شااكل جن ا

تتطلال جادا كبي ار عجند تحليل جميع هذه اإلجابات الجنوية واستخ

تكااون أكثاار وااعوبة فااي التقياايم ألجناااا
الجنتائج مجناا.

ولكي جنتمكن من بلو األهداه المرجو من االستبيان البد من تحديد المعلومات التي جنريد الحوول عليااا
بدةة ثم وياغة األسئلة المجناسبة بطريقة واضحة ،ألن أ غموض في وياغة األسئلة يجنجر عجنه وعوبة

في اإلجابة أو إعطاء إجابات غير تلك المطلوبة.

كما تجدر اإلشار إلاى أن كيفياة تحدياد العيجناة تكتساي أهمياة بالغاة ألجنااا تحادد جنجاا عملياة االساتبيان مان

عدمه ،لذلك البد من تحديد العيجنة بدةة مع السار على جعلاا أكثر تمثيلية للمجموعة األولية.
تقجنيات أخذ العيجنات هي:

 االختيار العشوائي البسيط :يتم أخذ كال عجنوار مان المجموعاة عشاوائياً .حياث يملاك كال عجنوار مان
المجموعة المستادفة في عملية التقييم جنفف الحظوظ لتكون جزًء من العيجنة.

 االختيار المنهجي :يتم اختيار شخ

واحد من كل عدد معاين مان المجموعاة ،عشار ماث وذلاك مان

دون إجراء عملية ةرعة.
 االختيار العشوائي الطبقي :عجندما تكون المجموعة ةليلاة التجااجنف ،لاذلك فتقسام إلاى مجموعاات فرعياة
متجاجنسة نحسال الفئة العمرية مث

ثم يتم أخذ عيجنة من كل مجموعة فرعية.

 االختيار العنقودي :يتم تقسيم المجموعة إلى فئات فرعية ،ثام ياتم اختياار بعاض الفئاات الفرعياة بشاكل
عشاوائي .يااتم اسااتجواال جميااع األفاراد الااذين يشااكلون الفئااات الفرعيااة المحاادد  .مثلمااا تملااك هااذه التقجنيااة

محاسجنا فيجناا ال تخلو من العيوال.

من محاسن هذه التقجنية أجناا تسمح بالحوول على معلوماات عاماة مجنظماة وةابلاة للقيااف لكان شاريطة

أن تكااون العيجنااة ةااد بجنياات جياادا وأن تكااون األساائلة ةااد تماات وااياغتاا جياادا .أمااا عاان أهاام حاادود هااذه
التقجنية فتتمثل في تكلفتاا المرتفعة.
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 -3مجموعة التركيز (مقابلة جماعية)
تقااوم المقابلااة الجماعيااة ،أو مجموعااة التركيااز ،علااى مباادأ التفاعاال ومقابلااة وجاااات الجنظاار .تساامح هااذه

التقجنية بالكشه عن توورات المشاركين حول موضوع معين ،سواء أتعلق األمر بأهمية السياسة العمومياة

المقيمة أم بالفعالية التي تتحقق األهداه باا أم بالتجناسق بين مختله األهداه...
ب

تسمح هذه التقجنية بجمع مجموعاة مان األطاراه ذات الوالة فاي وةات واحاد ،للحواول علاى جنظار جماعياة

من خ لاا تتم وياغة سبل التحسين ،خ فا لما تقوم عليه المقابلة الفردية.

كم ااا تس اامح ه ااذه التقجني ااة الت ااي تق ااوم عل ااى مب اادأ إشا اراك مختل ااه الف اااعلين ،بالتوو اال إل ااى اس ااتجنتاجات ذات

موداةية تلقى القبول من مختله الفاعلين.

يفضاال أن تجمااع المقاااب ت الجماعيااة مشاااركين متجاجنسااين :مجموعااة ماان ممثلااي المسااتفيدين ماان السياسااة
العمومية ،مجموعة من مجنفذ السياسة ،مجموعة من ممثلي المجتمع المدجني ...تتكون كل مجموعاة عااد

من  6إلى  10أشخا

 ،تمتد المقابلة على طول  2سا و 30د ،أين تعطى الكلمة لكل المشاركين.

لتجنشاايط المقابلااة الجماعيااة وتجنظاايم ساايرها دور هااام فااي جنجاحاااا ،إذ يسااتوجال عاارض المواضاايع المقترحااة
للجنقاش باختوار وبوضو  ،ويقوم بدور التجنشيط أحد أعضاء الفريق الرةابي ،والذ يكاون ملماا بالموضاوع
ومدركا ألهداه المقابلة لكي يوجه الجنقاش للمواضيع واإلشكاليات المرجو التطرق إلياا.

ماان محاساان هااذه التقجنيااة الحوااول علااى كميااة كبياار ماان المعلومااات الجنوعيااة ،كمااا تساامح بااالتعره علااى
وجاات جنظر الفاعلين ،وتسمح كذلك بالتوول إلى اةتراحات للتحسين ،تلقاى ةباوال جماعياا .أماا عان حادود
هذه التقجنية فتكمن في توةه جنجاحاا على اختيار مجنشط ملم بالموضوع متمكن من تقجنية تجنشيط مثال هكاذا

لقاءات وتوجيه الجنقاش إلى الجنقاط التي يريد فريق المقيمين معرفة آراء مختله الفاعلين حولاا.

 -4فريق الخبراء
باإلض ااافة إلاااى لججنا ااة المرافق ااة ،ياااتم تشا ااكيل مجموعاااة م اان الخب ا اراء تسا اااعد ف ااي تق ااديم المعلوما ااات التقجنياااة

الضارورية ،وياتم اللجااوء إلاى هاذه التقجنيااة عجنادما يساتحيل فااام موضاوع سياساة عموميااة ماا دون اللجاوء إلااى
أر الخبراء.
ويمكن أن يتدخل فريق الخبراء في مراحل مختلفة مان التقيايم مثال التحليال المجنطقاي للسياساة ،إعاداد أسائلة
التقييم ،تجنفيذ التقييم أو وياغة التوويات.
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لكن ال يمكن أن تجنجح هذه التقجنية إال إذا تم تشكيل فرياق الخباراء مان خباراء معتاره باام متخوواين فاي

موضوع السياسة العمومية ومحايدين ال تربطام ع ةة باألطراه ذات الولة بالسياسة العمومية.

يمكا اان لفريا ااق الخب ا اراء أن يقا اادم تقري ا ا ار علا ااى إثا اار مشا اااركته فا ااي الجنقاشا ااات ،يتضا اامن االسا ااتجنتاجات وحتا ااى

التوويات.

إن اللجوء إلى هذه التقجنية يزيد من موداةية وةيمة العملياة الرةابياة ،كماا مان شاأجنه أن يمكان مان الوواول
إلى توويات ذات ةيمة عالية.

 -5دراسة الحالة
لدراسة الحالة دور هام في توضيح السياسة العمومية وتبرز أهميتااا خاواة عجنادما تختلاه مجنااطق تطبياق

السياسة العمومية.

لدراسة الحالة دور كبير في إضفاء الوضو والواةعية على التقييم كما تسمح بتحليال وفاام الجنتاائج واتثاار.

تسمح كذلك بالتحقق والتأكد من وحة الفرضيات المقترحة.

دراسة الحالة في التقييم تتمثل فاي اساتخدام مثاال أو عاد أمثلاة حقيقياة للحواول علاى معرفاة معمقاة حاول

الموضوع المدروف واستخ

ةدر اإلمكان الدروف للتقييم ككل ،وتستعمل دراسة الحالاة فاي الوضاعيات

المعقااد لإلجابااة علااى األساائلة :كيااه؟ لماااذا؟ اجنط ةااا ماان أمثلااة حقيقيااة مختااار بعجنايااة علااى أساااف أهااداه
التقييم.

يمكن أن تستخدم هذه الطريقة التحليل المستجند ولكن بوفة أساسية تستخدم الم حظة الميداجنياة المباشار

إلى جاجنال المقاب ت.

ماان محاساان د ارسااة الحالااة تجساايد التقياايم علااى أرض الواةااع مااع إباراز االخت فااات الجناجمااة عاان التجنااوع فااي
السياةات التي تطبق فياا السياسات العمومية.

 -6المقارنة المرجعية
تسامح المقارجناات المرجعيااة بالحواول علااى معلوماات أكثاار حاول أفضال الممارسااات التاي تاام اعتمادهاا فااي

مواةه أو جنتائج مماثلة في أغلال األحيان لبلدان أو مجنظمات أججنبية.
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تتمياز هاذه التقجنياة بتوفيرهاا لعجناوار المقارجناة ماع جنماااذج أخارى والتاي تمكان أيضاا مان التووال إلاى أفضاال
التوويات ةود تجنوير السلطات العمومية من جاة وتحساين الخادمات الموجااة للماواطن مان جااة أخارى.

تقوم هذه التقجنية على المراحل التالية:
 اختيار المقارنـة المرجعيـة :ينبغـي أن يسـتند ذلـ إلـى معـايير متعـددة :تشاابه المشاكلة التاي ياتم
مواجاتاا ،سياق السياسة.
 الدراســة المســتندية :تساابق تجنفيااذ المقارجنااة المرجعيااة مراجعااة الد ارسااات السااابقة لجمااع المعلومااات
القاعدية عن دراسات الحالة المختار .
 جمع البيانات :يجنجز واحد أو اثجنين من أعضاء فريق المقررين مامة ميداجنية في البلادان المختاار
من أجل تحقيق مقاب ت مع األشخا

المرجعيين بالجنظر إلاى اإلشاكالية المستكشافة .إن الماماة

الميداجنيااة ،هااي أيضااا عجنااد االةتضاااء ،فروااة لمراةبااة آليااات تجنفيااذ السياسااة العموميااة .بعااد المامااة
الميداجنيااة ،يقااوم فريااق التقياايم باايجراء تحلياال معمااق للوثااائق الداخليااة التااي ةاادماا المتحاادثون الااذين

تمت مقابلتام.

المقيممون بكتابة د ارساة أحادياة لكال أسااف مرجعاي ياتم د ارساته وفقااً لاجنفف
 الدراسة األحادية :يقوم ب
معايير التحليل نالسياق ،الممارسات الجيد التي تمت م حظتااا ،جنقااط الضاعه ،عوامال الجنجاا
الرئيسية ،العقبات المحتملة . ...يجنبغي دراسة ةابلية جنقل الجنموذج أيضا.
 التجميع :لتسايل إدخال مواد التفكير الجناتجة في التقييم ،يوواى بعمال توليفاة للد ارساات األحادياة
التي تم إودارها والتي تسلط الضوء على الدروف الرئيسية المستفاد .

 -7المالحظة الميدانية
الم حظة هي مشاهد مجناجية تعتمد على الحواف وما تستعين به من أدوات الرود والقياف للظواهر فاي
أحوالاا المختلفة وأوضاعاا المتعدد لجمع البياجنات وتسجيلاا وتحليلاا للتعبير عجناا بأرةام أو تقديرات.

 -8شبكة التحليل :تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات SWOT
شبكة التحليل الرباعي هي أدا تحليل اساتراتيجية تساتعمل فاي تقيايم العوامال الداخلياة واألوضااع الخارجياة

التي تواجااا سياسة عمومية ،مثلما تستعمل في عد مجاالت على غرار إدار األعمال ،التساويق ،التجنمياة

البشارية ،...تسااتعمل فااي تقياايم سياسااة عموميااة ويجنقساام هااذا التحلياال كمااا كتباات حروفااه األربعااة باإلجنجليزيااة
إلى  S-W-O-Tويمكن تعريفاا كما يلي:
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 القوة :عجناور القو في السياسة العمومية وهي ترجمة لكلمة .Strengths
 الضعف :جنقاط الضعه في السياسة العمومية وهي ترجمة لكلمة .Weaknesses
 الفـــــــــرص :وه ا ا ا ااي الت ا ا ا ااي يمك ا ا ا اان أن ت ا ا ا ااأتي م ا ا ا اان خ ا ا ا ااارج السياس ا ا ا ااة العمومي ا ا ا ااة وه ا ا ا ااي ترجم ا ا ا ااة
لكلمة .Opportunities
 التهديدات :وهي التي يمكن أن تأتي من خارج السياسة العمومية ،ةد تحدث لاا اخت الت تحاول
دون تحقيق ألهدافاا وهي ترجمة لكلمة .Threats
تتميز هذه التقجنية ببساطة تركيبتاا ودةة جنتائجاا ،بيجنماا يشاترط لجنجاحااا الواةعياة فاي التحليال والوارامة فاي

تحديد جنقاط القو وجنقاط الضعه.

تتيح هذه التقجنية عد إمكاجنيات مجناا إمكاجنية التعره علاى اجنساجام السياساة وتجناساقاا كماا تمكان مان معرفاة
ةيمتاا وتقييم سياةاا من فر

وتاديدات.

المقيمين من وياغة توويات مستقبلية
أما فيما يخ التوجاات المستقبلية ،فين هذه العملية تمكن فريق ب
كفيلة بتحسين توميم وتجنفيذ السياسات المستقبلية.
جدول رقم  :11شبكة تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

داخلي
خارجي

إيجابي

سلبي

جنقاط القو

جنقاط الضعه

الفر

التاديدات

إن تحليل جنقااط القاو والضاعه يسامح بتحدياد العوامال الداخلياة التاي تسااهم فاي تجنفياذ السياساات العمومياة.
أمااا تحلياال الفاار

والتادياادات فيساامح بتحلياال المحاايط الخااارجي للسياسااة والخااارج عاان ساايطر الساالطات

العمومية ،والتي يمكن أن تؤثر سلبا أو إيجابا على جنجا السياسة العمومية.
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بطاقة رقم  :08الطرق الكمية لجمع وتحليل المعطيات
 -1استخدام الطرق المغايرة للواقع
وتستعمل لمعرفة ماذا سيحدث في غياال تلك السياسة أو البرجنامج من خ ل البحث عان مجموعاة مقارجناة.
وتتمثل الطارق المغااير للواةاع فاي إجنشااء ،ةبال تجنفياذ الترتيباات أو برجناامج عمال لسياساة عمومياة ،مجموعاة
االختب ااار" الت ااي ستس ااتفيد م اان الترتيب ااات ،ومجموع ااة الرةاب ااة الت ااي عل ااى العك ااف ل اان تتحو اال عل ااى ه ااذه

الترتيبات .يجال أن يكون لدى كلتا المجموعتين جنفف الخوائ

اإلحوائية.

ويمكاان تجنفيااذ تشااكيل المجموعااات باسااتخدام أساااليال تجريبيااة نسااحال عشاوائي أو شاابه تجريبيااة نالمقابلااة .

المقيم بيجنشاء أو جمع البياجنات حول وضع األفراد المشكلة للمجماوعتين
وبمجرد تشكيل المجموعتين سيقوم ب
مقارجنااة باألهااداه المحاادد فااي ترتيبااات السياسااة العموميااة الموضااوعة نعلااى ساابيل المثااال ،معاادل تطعاايم
األطفااال لبرجنااامج التوعيااة حااول التطعاايم  .بعااد ماارور فتاار معيجنااة ماان تجنفيااذ الترتيبااات أو برجنااامج السياسااة
العمومية ،سيقوم المقيم بمقارجنة الوضع األولي للمجموعتين مع وضعاما الحالي )معدل التطعيم في مرحلة

ما ةبل البرجنامج ومعدل التطعيم بعد )ن سجنة  /سجنوات من التجنفيذ  .يتوافق تأثير البرجنامج بالتالي مع الفرق
بين وضعية مجموعة االختبار ومجموعة الرةابة في وةت التقييم.

إن الااده مان هاذه الد ارساات يتمثال فاي خلاق وضاعية مفترضاة تجنعادم فيااا السياساة العمومياة ساواء بشاكل

واريح )مجموعااة مراةبااة( أو ضاامجني نمجموعااة تحلياال ومقارجنااة مااع ثبااات العواماال ،ثاام تقاادير الفااروق ماان
خ ل االخت فات ،وهي وضعية غير واةعية تتم مقارجنة الوضعية الحالية باا .وبفضل هذه المقارجنة يوابح

من الممكن إلى حد ما تقييم جنتيجة السياسة العمومية التي خضعت للتقييم.
 -2إنشاء المؤشرات
يضيه التحليل الكمي الدةة إلى التقييم ويسمح بيودار أحكام علاى أساف موثوةاة وذات مواداةية .وحتاى
في ظل غياال المؤشرات التي يحددها المسيرون فيما يتعلق باألهداه السابقة للجنشاط العمومي ،فين األمر

للمقيم للبحث عن مقياف كمي لآلثار والذ يكون أةرال ما يمكن إلى جنواياا السياساة العمومياة ،ماع
متروك ب
مراجعة تقارير الجنشاط والموادر اإلحوائية والدراسات والمجنشورات الدولية...
تساامح المؤش ارات بقياااف التغيياار .ويعطااي التقياايم حكمااا ذ ةيمااة علااى الع ةااة بااين السياسااة العموميااة أو

برجنامج السياسة العمومية والتغيير المسجل .ولذلك فين مرحلة تحديد المؤشرات التي ستستخدم لإلجابة عن
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أسئلة التقييم هي ماماة للغاياة فاي عملياة التقيايم .فاي هاذه المرحلاة ،سايحدد فرياق المقاررين التغييارات التاي
سيتعين عليه ةياساا من أجال اساتعمال ذلاك أساساا لحكماه التقييماي .ويتعلاق األمار فاي كثيار مان األحياان
ب اااإلب

ع اان الجنت ااائج المتوةع ااة للسياس ااة العمومي ااة نالت ااي ت اام تحدي اادها ف ااي المخط ااط المجنطق ااي ف ااي ش ااكل

مؤشرات للتغيير.

إن الووول إلى البياجنات ال زمة لمعلومات المؤشرات غالبا ما يكون مشروطا بترخيوات من الايئات
المجنتجة للبياجنات نمعاد أو إدار اإلحواء ،اإلدارات ،الايئات الخاوة . ... ،وبما أن إجراءات طلال

الووول إلى المعلومة ةد تستغرق عد أسابيع إلى عد أشار ،فمن المستحسن تجنفيذ عمل تحديد
المؤشرات في وةت مبكر جدا ةبل عملية التقييم ،خ ل مرحلة توميم مذكر دراسة الجدوى.
 أمثلة عن المؤشرات الرئيسية المتعلقة بتقييم التكفل بمرض الفشل الكلـوي المـزمن فـي المرحلـة
النهائية:

 المواريه لكل مريض ،وتكلفة غسيل الكلى للمريض الواحد ،وزرع الكلى. -األدوات واألجاز الطبية.

 الاياكل والموارد نالمراكز وغره الع ج والموظفين . -الماجنين الوحيين المؤهلين.

 -األدوية والمواد االستا كية المستخدمة.

 -وجود سياسة عامة للمتكفل باذه الحالة المرضية.

 وجود تقييم أو دراسة فعلية للتكفل بتطور هذا المرض. -وجود ةاعد بياجنات أو إحواءات عن المرض بشكل عام ،عن زرع الكلى ،عن مراكز غسيل

الكلى لتحديد مؤشرات األداء.

 -3معالجة البيانات
تتوفر العديد من األدوات لمعالجة البياجنات التي يتم جمعاا ،عجندما تتجاوز حجما معيجنا أو تتميز
بخوائ

خاوة تتجاوز ةدرات برجنامج ميكروسوفت إكسل نحاليا مليون مليون سطر( ،ويمكن استخدام

أ برجنامج خا

برسم الخرائط في حالة ما إذا تطلال األمر تووير بياجنات في الفضاء بشكل عام ،كما

يمكن استخدام الطرق اإلحوائية في هذا المجال.

من المام أن يسعى المقرر ،بمجرد وياغة تقرير التحقيق ،لتقديم البياجنات التي تم جمعاا والتحلي ت

التي يستمدها من ذلك ،بأكبر ةدر ممكن من الوضو  ،خاوة في ضوء جنشر الحق لتقرير التقييم.
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ويووى بتوضيح التقييم باستخدام تمثي ت بياجنية عن المعايجنات في شكل مخططات أو خرائط أو رسوم

بياجنية تعزز وتسال جنقل الرسائل ،وهي أفضل أدوات التواول.

 -4التصديق على صحة البيانات التي تم جمعها
إن التوديق على وحة البياجنات التي تم جمعاا ،أ

التحقق من موثوةيتاا وم ءمتاا ،هو جزء من

التحقيق .ويجنبغي التوديق كتابيا على وحة أية معلومات هامة يتم جمعاا شفايا بشكل حور إذا كان
المقرر يرغال في ذكرها في تقريره .لاذا الغرض ،من المستحسن طلال التوديق على المعلومات التي تم
الحوول علياا شفويا وعلى أية عروض أحوال للمقاب ت .إذا تعذر ذلك ،ف

المعلومات شفويا أمام الزم ء أثجناء المرور في الغرفة أو ةسم من الجااز.

يمكن عرض هذه

وبوور أعم ،يجوز للمقرر أن يرسل إلى الايئة المراةبة مذكرات تاده إلى التوديق على البياجنات
الواةعية ،وعجند الضرور  ،التحلي ت نوخاوة التحلي ت القاجنوجنية المعقد  ...التي سيستجند إلياا في
مقترحاته.

في هذه الحالة ،يتم التأكد من أن المذكرات التي تم توويلاا باذا الشكل تظار كوثائق عمل تمايدية

لتقريره ،والتي ال يلتزم باا الجااز بالضرور  .كما يجنبغي االحتفاظ بجنسخة كتابية عن هذه المبادالت مع
المولحة بخوو

المله المدعم للتقرير.
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القائمة المرجعية لتحضير التقييم
بعض األسئلة التي يجنبغي على المقرر نرئيف فريق التقييم طرحاا على جنفسه ةبل البدء في تجنفيذ التقييم:
 هل موضوع التقييم المختار ذو أهمية وجدوى في تحسين األداء العمومي وحيا المواطجنين؟ هل العمل حول دراسة جدوى التقييم مبرمج ومجنجز بشكل جيد؟ هل تم تلقي التكوين ال زم ،السيما فيما يتعلق بالدليل المجناجي للتقييم وموضوع التقييم؟ هل تم تحديد بوضو مجال السياسة العمومية وةابليتاا للتقييم؟ هل تم القيام بشكل جيد بمراجعة موجز للجواجنال المعيارية والجواجنال المتعلقة بالموارد المالية والميزاجنيةوالجنظرية الخاوة بالسياسة العمومية المستادفة؟

 هل تم تحديد بوضو األهداه الضمجنية والوريحة للسياسة العمومية؟ هل تم الفام جيدا مجنطق تدخل السياسة العمومية؟ هل تم تحديد جيدا جميع األطراه ذات الولة؟ -هل تم تحديد مجموعة من األسئلة التقييمية التي سوه تسمح بدراسة الرهاجنات الرئيسية للسياسة

العمومية؟

 هل تم إعداد ةائمة مؤشرات القياف التي ستسمح باإلجابة عن هذه األسئلة؟ هل تم التخطيط إلجنشاء لججنة مرافقة؟ هل تم تبيان ،اجنط ةا من مذكر دراسة جدوى التقييم الموادق علياا ،خطة عمل جيد تتطابق معمخطط التقييم؟
 -هل كان التقييم موضوع تبلي رسمي وواضح إلى األطراه ذات الولة الرئيسية المحدد ؟
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قاموس المصطلحات
 أدوات التحليل  :Analytical toolsطرق تستعمل في تحليل المعطيات والمعلومات مع التركيزعلى مشاكل معيجنة خ ل التقييم ن طرق كمية ،إحوائية ،طريقة التكلفة والفعالية. ...

 أدوات جمع المعطيات  :Data collection toolsطرق تستخدم في الكشه عن موادرالمعلومات وجمع المعطيات خ ل عملية التقييم.
 أسئلة التقييم  :Evaluation questionsأسئلة تبجنى استجنادا إلى جنتائج تحليل أهداه ومجنطقالتدخل العمومي؛ هدفاا توجيه الحكم التقييمي وتقدير السياسة أو البرجنامج.
 األثر  :Impactيضم جميع التغيرات والتأثيرات على المدى المتوسط والطويل ،اإليجابية والسلبية،األولية والثاجنوية ،الجناجمة عن تدخل عمومي ،بوفة غير مباشر  ،عن ةود أو عن غير ةود.
 األداء  :Performanceيعبر عن وضعية تحقيق األهداه لآلثار المجنتظر نفعالية بكلفة معقولةنجنجاعة في الوةت المجناسال ،والتي تؤد إلى رضى المستفيدين.
 -اإلدارة (التسيير) القائم على النتائ

 :Management Results-Basedجنظام يوفر إطا ار

متجناسقا لإلدار والتخطيط االستراتيجي ،يعتمد على تحقيق األهداه وتحسين األداء.
 االستدامة  :Sustainabilityاستمرار المجنافع الجناتجة عن التدخل العمومي بعد اجنتااء السياسة أوالبرجنامج.
 -االستنتاجات (الخالصات)  :Conclusionsملخ

المعايجنات وتحليلاا بحيث تجيال على أسئلة

التقييم باالستجناد إلى المعايير المعتمد  .تبرز الخ وات عجناور لجنجا أو فشل السياسة أو البرجنامج،
جنقاط القو أو الضعه واالخت الت.

 اإلطار المنطقي  :Logical frameworkأدا تاده إلى تحسين توميم السياسات والبرامج ،وفيمعظم األحيان على مستوى المشاريع ،من خ ل تحديد العجناور االستراتيجية :الموارد والمخرجات

ناإلجنجازات والجنتائج والتأثيرات وع ةاتاا السببية ،فض ً عن العوامل الخارجية نالمخاطر التي يمكن
أن تؤثر على جنجا أو فشل الجنشاط.

 األطراف ذات الصلة  :Stakeholdersاألفراد أو المجموعات أو المجنظمات التي لاا مولحة فيتقييم التدخل العمومي أو في التقييم جنفسه كجاات فاعلة أو مستفيد .
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 اإلنجازات  :Outputsتوه المجنتجات أو األعمال الممولة والمجنفذ بالوسائل المروود للتدخلالعمومي والتي تسمح بتحقيق الجنتائج ،ويعبر عن اإلجنجازات بوفة كمية نعدد الكيلومترات المعبد

لطريق ،عدد األةسام أو الحجرات التعليمية المجنجز . ...

 التدخل (الفعل) العمومي  :Public actionيعبر عن فعل أو جنشاط عمومي سواء كان برجنامج أومشروع أو تدبير معين.
 التقييم  :Evaluationتقدير ةيمة الجنشاط العمومي نالسياسة ،البرجنامج على ضوء معايير معيجنة منأجل توفير المعاره التي تساعد على اتخاذ القرار وتحسين األداء واع م المواطجنين وتجنوير الجنقاش
والحوار العمومي.

 التناسق  :Coherenceتقدير الع ةات بين البرامج فيما بيجناا. التوصيات  :Recommendationsاةتراحات لتحسين األداء والفعالية الكلية لسياسة أو برجنامج ما،أو إعاد توجيه األهداه ووسائل التدخل العمومي.
 السياق (الوضعية ما قبل البرنام )  :Base-line studyووه وتحليل وضعية ما ةبل تجنفيذالبرجنامج أو السياسة ،والتي من خ لاا يمكن تقدير التطور أو القيام بمقارجنات.
 العالقة السببية (عالقة السبب والنتيجة)  :Causal relationshipالع ةة أو الرابط المجنطقي بينالوسائل المستخدمة في تدخل عمومي ما والحوول على اإلجنجازات والجنتائج واتثار على المجتمع.
 العوامل الخارجية  :External factorsعوامل نأو مخاطر خارجة عن البرجنامج ةد تؤثر علىجنجا البرجنامج وتكون خارج رةابة اإلدار .
 الفعالية  :Effectivenessةياف جنتائج التدخل العمومي بالجنظر إلى األهداه المسطر . القابلية للتقييم  :Evaluabilityهو التأكد من أن تقييم برجنامج أو سياسة ما ممكن وأجنه يمكن أنيؤد إلى الحوول على جنتائج مرضية مفيد ل طراه ذات الولة.
 المجموعة (الفئة) المستهدفة  :Target groupفئة المستفيدين من البرجنامج أو المشروع. المخطط االجتماعي  :Sociogramتمثيل بياجني يسمح بيبراز مختله األطراه ذات الولة فيالسياسة العمومية وتفاع تاا ومستوى إشراكاا في تحقيق األهداه.

 المخطط المنطقي لألثر  :Logical impact diagramهو تمثيل بياجني يبرر جنظرية الفعللبرجنامج أو سياسة ما.
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 المساءلة  :Accountabilityإلزام الفاعلين الذين يضعون أو يجنفذون السياسة أو البرجنامج أوالمشروع بتقديم كافة المعلومات والشروحات الواضحة عن الجنتائج المجنتظر والمحولة فع
العمليات واستعمال الموارد العمومية للمسؤولين المباشرين وهيئات الرةابة والمواطجنين.

وأداء

 المستفيدون  :Beneficiariesهم المعجنيون مباشر بالسياسة أو البرجنامج ويستفيدون من جنتائجاا. المعطيات األولية  :Base-line dataمعطيات توه الوضعية أو السياق التي على ضوئااسيجنفذ البرجنامج ،وتستعمل كجنقطة اجنط ق لقياف أداء هذا البرجنامج.
 المقارنة المرجعية ( :)Benchmarkingجمع أفضل الممارسات من المجنظمات أو الدول التيتواجه رهاجنات أو أوضاعا مماثلة.
 المدخالت (الموارد)  :Inputsجميع الوسائل المالية والبشرية والمادية والقاجنوجنية والتجنظيمية التي يتمإلى الحوول على اإلجنجازات أو السلع والخدمات

حشدها لتجنفيذ السياسة أو البرجنامج والتي تؤد
وتجنفيذ األجنشطة.

 المؤشر  :Indicatorعامل أو متغير كمي أو جنوعي يتضمن وسيلة بسيطة وموثوةة لقياف واإلبعن التغييرات المتعلقة بالتدخل أو التي تسمح بتقدير أداء أحد الفاعلين في السياسة العمومية.
 النتائ  :Outcomesهي الفوائد نأو المساوئ المباشر والفورية التي يتحول علياا المستفيدونالمباشرون على المدى القوير بعد تجنفيذ السياسة أو البرجنامج ،وةد تكون الجنتيجة إيجابية أو سلبية،
مجنتظر أو غير مجنتظر  ،يمكن م حظتاا بساولة على المستفيدين من التدخل العمومي .وتعبر الجنتائج
عن ةياف اتثار المباشر للبرجنامج بالجنظر إلى األهداه الخاوة المحدد  ،وتكون متوةعة الرتباطاا

باألهداه الخاوة.
 النجاعة (الكفاءة)  :Efficiencyةياف جنتائج التدخل العمومي بالجنظر إلى الوسائل المسخر . الهدف  :Objectiveيعبر الاده عن الجنتيجة المراد تحقيقاا. الوجاهة (المالءمة)  :Relevanceمدى تطابق األهداه مع المشاكل أو الحاجيات المراد إيجادحل لاا.
 الوضعية المغايرة للواقع  :Counterfactual situationتعبر عن الوضعية التي يمكن الووولإلياا لو لم يجنفذ التدخل العمومي.
 شجرة األهداف  :Objectives treeتمثيل بياجني الستراتيجية األطراه ذات الولة في التدخلالعمومي والتي تسمح على وجه الخوو

لسياسة عمومية ما وتحديد أولوياتاا.

بترتيال األهداه االستراتيجية واألهداه الخاوة والعملية
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 لجنة المرافقة (المواكبة)  :Support committeeلججنة تضم كافة األطراه ذات الولة إلىجاجنال الخبراء ،مامتاا استشارية في تجنفيذ عملية التقييم.
 مجموعة التركيز  :Focus groupمقابلة جماعية مع األطراه ذات الولة المعجنيين بالسياسةالخاضعة للتقييم والتي تاده إلى جمع تووراتام حول وجاهة هذه السياسة وفعاليتاا وتجناسقاا ،وذلك
من خ ل تفاعل ومقابلة وجاات جنظرهم.
 مخطط التقييم  :Evaluation planوثيقة تبرز األهداه والمجناجية والخطوات الرئيسية والوسائلالمعتمد لتجنفيذ التقييم.
 مـذكرة دراسـة جـدوى التقيـيم  :Evaluation feasibility noteتقريار أولاي يسترشاد باه فاي اتخااذةرار تجنفيذ التقيايم مان خا ل د ارساة جادواه ،عان طرياق اةتا ار أسائلة تقييمياة والتحقاق مان إمكاجنياة جماع
المعطيات ال زمة لإلجابة عجناا.
 مراجعــة الدراســـات الســـابقة  :Previous studies reviewتحديااد واختيااار األعمااال السااابقةالمجنشور  ،ماما كاجنت وفة مؤلفياا ،والتي تام التقييم بشكل مباشر.
 معــايير التقيــيم  :Evaluation criteriaمجموعااة ماان المقاااييف يااتم علااى ضااوئاا تقياايم السياسااةالعمومية نالوجاهة ،التجناسق ،الفعالية ،الكفاء  ،األثر ،الديمومة .
 -مؤشـــر األداء indicator

 :Performanceمتغي اار أو مقي اااف يس ااتخدم للتحق ااق م اان التغييا ارات

المسجلة من خ ل تجنفيذ البرجنامج ويسمح بيظاار الجنتائج المحولة بالجنظر لما هو مخطط.
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