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ثقافة املقاوالتية السيما يف فئة اختذت احلكومة اجلزائرية العديد من اإلجراءات اليت هتدف إىل دعم إنشاء املؤسسات و بعث : 

الشباب، وباألخص الشباب اجلامعي. ميكن اعتبار أن هذه اإلجراءات تشكل يف جمملها سياسة عمومية ذات أهداف واضحة 

 نسبيا أين مت رصد أمواال معتربة لضمان جناحها والوصول إىل نتائج إجيابية تؤدي إىل النهوض باالقتصاد الوطين.

تسجيل العديد من االختالالت يف هذه السياسة، بات لزاما تقييمها وتقييم نتائجها. وعليه، نربز يف هذا العمل غري أنه و بعد  

ضرورة تطبيق مسعى تقييم السياسات العمومية على سياسة دعم املقاوالتية، ونبني بإسقاط املبادئ النظرية هلذه العملية على 

لك. إىل ذلك، نربز يف هذا العمل املنافع املنتظرة من تقييم هذه السياسة و أمهية سياسة دعم إنشاء املؤسسات إمكانية حتقيق ذ

 جتسيدها يف جممل السياسات العمومية يف اجلزائر.

 : السياسة العمومية، سياسة دعم املقاوالتية، تقييم السياسات، معايري التقييم، أمهية التقييم، األداء العمومي. كلمات مفتاحية

 

 

 

 

 مقدمة 

تعترب اإلدارة العمومية يف أي دولة اجلهاز التنفيذي املباشر للسياسات العمومية للدولة، وال ميكن حتقيق أهدافها إال بأداء أمثل و 

نشاط أرقى. ومتثل السياسة العمومية اإلطار النظري الذي يتضمن حتديد األهداف بصفة دقيقة و يبني الوسائل الكفيلة بتحقيق 

يتم خالل تنفيذ هذه السياسة توزيع الوظائف على خمتلف األجهزة، مع رصد جمموعة من وسائل الرقابة اليت  األهداف.هذه 

تضمن السالمة املالية والشرعية ملقتضيات السياسة. غري أنه تسجل يف كثري من األحيان اختالالت متنوعة تعرقل سري السياسة 

وهلذا يقتضي وضع إطار نظري يكفل متابعة  ي إىل عدم حتقيق كامل األهداف املسطرة.املرسومة، مما يعطل وظائفها و الذي يؤد

جناعة السياسة العمومية من خالل حتديد آثارها و مدى حتقيقها للنتائج املرجوة. يف الواقع، ميثل هذا اإلطار مسعى عقالين 

الملخصا  

 

ةالمداخل  
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مل حميطها، لتخلص يف األخري إىل تقدمي حكما قيميا يستهدف قياس جناعة السياسات من خالل حتديد فعاليته وفاعليتها ضمن معا

خيص هذه السياسات. يدعى هذا املسعى بعملية تقييم السياسات العمومية و الذي يعترب من التحسينات اليت أدخلت على مسعى 

 تنفيذ وظائف الدولة يف عدة دول.

ة اليت ميكن أن تستفيد منه اإلدارة. كما أن هذا املسعى إن هذا املسعى حيمل من خالل جتسيده جمموعة من املنافع والنتائج اهلام

يعترب كنتيجة حتمية جملموعة االختالالت اليت تواجهها السياسات العمومية خالل تنفيذها، من جهة أخرى يعترب هذا املسعى 

ائل األمثل للسياسات القاصرة. كوسيلة إلشراك الفاعلني االجتماعيني باخلصوص يف تقدير الربامج املتبعة واملسامهة يف إعطاء البد

كما أن املسعى يعترب كفضاء لبلورة الرأي العام ومنح الباحثني و اجلامعيني فرصة تقدمي تصوراهتم النظرية حول إعداد و تنفيذ 

 السياسات العمومية. 

يت تشكل ركيزة أساسية يف من جهة أخرى ومن بني السياسات العمومية اليت جلبت الكثري من االنتباه يف السنوات األخرية و ال

برنامج اإلنعاش االقتصادي يف اجلزائر، سياسة مرافقة ومتويل و تدعيم إنشاء مؤسسات يف خمتلف القطاعات، والتركيز أساسا 

على فئة الشباب لترسيخ عقلية وثقافة املقاوالتية. و عليه نتساءل يف هذا العمل حول جدوى تطبيق هذا مسعى تقييم السياسات 

 ية على سياسة الدولة لدعم خلق املؤسسات يف اجلزائر، وماهية كيفيات و معايري التقييم املمكنة واملنافع املنتظرة من ذلك.   العموم

 الدعم احلكومي خللق املؤسسات: سياسة حكومية أم أعمال ظرفية -1

قبل البدء بتفصيل مضمون تقييم السياسة العمومية، جيب التطرق ابتداء إىل ماهية السياسة العمومية، و تقييم النشاط اإلداري 

 املتعلق بدعم خلق املؤسسات إن كان يشكل فعال سياسة عمومية متكاملة.  

 مصطلح السياسة العمومية 1-1

، وأعرض بعضها فيما  العمومية اإلدارةهناك عدة تعاريف أعطيت ملصطلح السياسة العمومية كمسعى ضروري لتنفيذ برامج 

 يلي : 

اسة العمومية تعرب عن إطار قياسي )منطي( للعمل، جيمع يالس( والذي اعترب أن 1998)    MULLER et SURELتعريف 

  ISAIA – SPINDLER افيف حني عر قصد معاجلة مسألة ختص فئة معينة. بني عناصر القوة العمومية و عناصر اخلربة،

جمموعة متناسقة من األعمال املدبرة، تنفذ عن طريق السلطة العمومية و هتدف إىل حل على أهنا السياسة العمومية  (1989)
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: السياسة VARONE - KNOPFEL  (1999)يضاف إىل هذين التعريفني، تعريف مشكلة ما أو معاجلة مسائل معينة.

، أين جند أن القيم، الوسائل، اجتماعينيمبسامهة متعاملني  اإلدارةالعمومية عبارة عن جمموعة قرارات و أعمال منطية تنفذها 

 . املصاحل و املتاحات املؤسساتية تتغري بغية إجياد حل نسقي ملشكلة مجاعية

للمقاوالتية و خلق املؤسسات تشكل سياسة عمومية هتدف فعال  من هذه التعاريف يتكشف لنا بأن جمهودات احلكومة الداعمة

إىل حل مشكلة نقص املؤسسات يف اجلزائر و ضعف النسيج الصناعي، الفالحي و اخلدمي مما جيعل االقتصاد اجلزائر يف وضعية 

حلكومة غري حمقق إىل حد ما، هشة لبقاء تبعيته للجباية البترولية. غري أنه جيب لفت النظر إىل أن شرط التناسق يف جمهودات ا

وهذا ما يشكو منه حىت الوزراء أنفسهم )لضعف التنسيق بني خمتلف املصاحل احلكومية(، لذا ميكن اعتبار ذلك كسلبية حتول 

دون اعتبار هذه اجملهودات سياسة متكاملة لدعم املقاوالتية. باعتقادنا، هذه السلبية ال ختص جمهودات دعم املقاوالتية فقط، 

كن ميكن سحب الكالم على العديد من جمهودات احلكومة اجلزائرية بسبب عدم استقرار األطقم احلكومية يف العشريتني ول

 ن جهة، من جهة أخرى، تطرح مشكلة حتديد أهداف السياسة العمومية بدقة، وهو ما نتناوله يف النقطة التالية. ماألخريتني. هذا 

 

 حتديد األهداف و جمال التنفيذ 2-1

تعترب األهداف املنطلق األساسي لتنفيذ السياسات العمومية و نقطة بداية تنفيذها. فاألهداف إذا تأيت مفصلة و شارحة للغاية من 

مسالك حمددة و حقول واضحة للتحرك يف إطار سياسة معينة بتوفري الوسائل املادية و البشرية  شكلة العمومية، و بذلك تسالسيا

. إن األهداف تعرب عن ترمجة للسياسات العمومية ومن الضروري أن تكون دقيقة وواضحة حىت ال تقع الالزمة لتحقيق األهداف

  يف ضبابية تعرقلها عن تنفيذ براجمها. اإلدارة

وهنا تطرح اإلشكالية الرئيسية بالنسبة لسياسة دعم خلق املؤسسات باجلزائر: هل أهدافها دقيقة وواضحة؟ باعتقادنا، النقطة 

الثانية اليت تضعف هذه السياسة هي عدم دقة ووضوح أهداف اجملهودات احلكومية خللق املؤسسات. املصاحل احلكومية السلبية 

املعنية ال تذكر العدد املرجو خلقه من املؤسسات بواسطة دعم الدولة، وال تعطي جدول زمين، و ال تبني حىت أي القطاعات 

تعطي الوزارات املعنية بعض التوجهات كالقطاعات ذات األولوية، و مناطق  املستهدفة بتدعيمها مبؤسسات جديدة. بالفعل،

الوطن ذات األولوية، و خمتلف صيغ الدعم. غري أن الدقة وحتديد األهداف بوضوح ملختلف القطاعات، ملختلف املناطق، التمسك 

ات و تقارير املصاحل املعنية. لنأخذ مثال بصيغ الدعم لفترة معينة و ضرورة تغيريها أو تدعيمها الحقا، يغيب عادة يف تصرحي
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الصندوق الوطين للتأمني على البطالة يف والية معينة : ال يستطيع مديره تبيان أهدافه خلمس سنوات قادمة، ألنه غري ملزم بعقد 

هذا العيب جناعة يتضمن أهداف جيب حتقيقها، و لألسف لن يكترث كثريا ليبحث مببادرة فردية عن حتديد أهداف ملصلحته! 

خيص اإلدارة العمومية يف أغلبها بعكس املؤسسات االقتصادية اخلاصة اليت تفرض حتديد األهداف يف كل مستوياهتا التنظيمية، 

 من املدير إىل العامل البسيط، حىت يسهل متابعة تطبيق إستراتيجيتها.

 شروط و حمددات األهداف باملنظور التسيريي. من جهة أخرى، ميكن رصد بعض األهداف لدى بعض املصاحل غري أهنا تفتقر إىل

 ألهداف جيب أن تتميز مبا يلي :فا

 :عن احلاجات املسجلة أو إجياد حلول ملشكلة معينة، لذا يفترض فيها العقالنية. اإلجابةونعين هبا  املالئمة 

 .إمكانية حتقيقها دون االصطدام مبستحيالت توقف السياسة هنائيا 

  املسطرة حمفزة أين تتضمن عناصر : التثمني و املسامهة.جيب أن تكون األهداف 

  قابلة للقياس : و هو عنصر أساسي مطلوب يف أثناء بلورة األهداف و الذي يعترب عنصر أساسي يف تنفيذ عملية تقييم

هذا األخري تثار  السياسات العمومية. وينبين هذا العنصر على النقاط التالية : املردودية، الكمية، النوعية، آجال التنفيذ.

 حوله الكثري من النقاشات و االنتقادات مثل ما هو يف اجلزائر.

طبعا إىل حتقيقها لتنفيذ  باإلضافةإن أخذ هذه احملددات بعني االعتبار يسهل وظيفة التقييم ويضمن وضوح معامل هذه العملية 

يعرف عما يبحث، ال يعرف ماذا جيد. فالذي ال  منهجي و عقالين للسياسة. وكما يقول األستاذ كلود برنار : إن الذي ال

مينهج مسعاه حىت يف األعمال و األحباث البسيطة ويبلور عناصر وأهداف حبثه بدقة، ال يوفق يف حتقيق الغاية األولية، وال يستطيع 

 قد يتحقق لكن قد ال يدركه. الذي احلصول على امللموس

ات احلكومية خللق املؤسسات : هل تتوفر هذه احملددات يف أهدافها؟ بناء على وهنا أيضا تثار نقطة شائكة ختص أهداف اجملهود

دراسايت السابقة ميكنين احلكم بأن هذه احملددات غري متوفرة بصفة كاملة، مما يدفعنا إىل اعتبار تصرحيات املصاحل احلكومية تعبري 

. ففيما خيض معيار املالئمة، يوجه إىل إجراءات فقط عن توجهات و نيات، ومل ترتق فعال ألن تكون أهداف واضحة ودقيقة

احلكومة نقد يتعلق بعدم إجراء إحصاء أويل ملا ينقص االقتصاد من مؤسسات يف خمتلف القطاعات لتحديد فيما بعد أهدافا تالئم 

ن و مؤسسات ذلك : دعم ما جيب دعمه و توقيف الدعم عن القطاعات املشبعة. مثال ذلك، دعم الدولة خللق مؤسسات املطاح

املشروبات الغازية، حىت أصبحا سوقيهما متشبعتان ما أدى إىل غلق الكثري منها فيما بعد، مما يعين أن احلكومة صرفت أمواال 
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دون أن يستفيد االقتصاد من ذلك. كذلك، التخلف عن دعم مؤسسات معينة يؤدي إىل تفويت فرض كبرية لدعم االقتصاد 

الضائعة : أحسن مثال على ذلك ختلف احلكومات املتعاقبة عن دعم خلق مؤسسات سياحية من الوطين و حتمل تكلفة الفرصة 

فنادق و مركبات جتذب سياحا أجانب، وتدعم السياحة الوطنية بتوجيه السياح املواطنني إىل مناطق سياحية يف اجلزائر تتوفر 

ع يثبت بأن العديد من املؤسسات اليت أنشئت بدعم من على هذه املؤسسات املستقبلة. أما معيار القدرة على التحقيق، الواق

الدولة مل تدم إال بضع سنوات، مما يبني أن املراهنة عليها كان خطأ، وأن الدولة حاولت حتقيق أهداف كان باإلمكان العلم بأنه 

 ال ميكن حتقيقها، وبذلك التحول عنها وتوفري الوقت واإلمكانيات ألهداف ممكنة التحقيق.

معيار القابلية للقياس وهي أهم معيار ألنه ميثل شرط من شروط جناع عملية تقييم السياسات العمومية، حيث يشار إىل  وأخريا،

أن احلكومة ال تصرح بأهداف قابلة للقياس أين ال تبني ما املردود املنتظر منها بدقة )حاصل النتائج املتوقعة إىل أموال الدعم 

د من املؤسسات املراد دعم إنشاؤها، و غالبا ما تتغاضى عن آجال لتحقيق ذلك وهو ما يفقد املقدمة(، كما ال تقدم عدد حمد

األهداف مضموهنا. إن عدم توفر هذا املعيار يف أهداف اجملهودات احلكومية جيعل من الصعب اعتبارها سياسة عمومية متكاملة، 

 كما أنه يعرقل أي عملية تقييم هلذه السياسات.

مسألة  شارة إىل انه يف بعض األحيان يربر عدم دقة األهداف ووضوحها بوجود أهداف ضمنية.حيث تطرحغري أنه جتدر اإل

 تنفيذلتصريح باألهداف أين جند األهداف الضمنية و الصرحية. و يف الواقع يعترب التصريح باألهداف ضمان ناجح لتحقيق و ا

ضوء هذه األهداف. و هذه ما تسمى باألهداف الظاهرة املصرح السياسة العمومية و هذا بغرض اضطالع كل فاعل بدوره على 

هبا. غري أن صعوبة التحديد الدقيق للنتائج املرجوة و كذا التغيريات اليت تطرأ على السياسة العمومية خالل تنفيذها متاشيا مع 

 ار تنفيذ هذه السياسة.حتتفظ بأهداف غري مصرح هبا : أهداف ضمنية تربز عادة خالل أطو اإلدارةاملوجود قد جيعل 

واجلانب األساسي يف هذه املسألة اليت تعترب من املشاكل اليت تعترض حتليل السياسات و تقييمها يتمثل يف نسبة األهداف الضمنية 

إىل األهداف الظاهرة، ففي حالة عدم التصريح جبميع األهداف اخلاصة مبسعى ما، قد يوقعنا يف ضبابية و فوضى خصوصا يف 

فالتصريح باألهداف أساسي لتقييم السياسات العمومية و يعترب ضبطها وسيلة ملراقبة التسيري و جانب حتمل املسؤوليات. ومنه، 

  عملية التقييم النهائي للنتائج، و بذلك تقييم السياسات العمومية. إلجراءوسيلة 
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 الفاعلني وجمال التنفيذ 3-1

هر للسياسة. فحوى هذه السياسة قد يتكون من السياسات العمومية عبارة عن جمموعة من مقاييس دقيقة تكون املضمون الظا

موارد مالية، عقلية )اخلربة(، تنظيمية و مادية. وتوظف هذه العناصر يف إطار جمال التحرك و الذي يظهر يف صورة خمرجات 

 أخرى:قاييس وأسوق مثاال هنا يبني أن جمال العمل ال يقتصر فقط على القوانني والتنظيمات بل يتعداها إىل أعمال و م .متنوعة

سياسة أمن الطرقات و التخفيض من حوادث املرور. أول مظهر هلذه السياسة هو التقنيات املصدرة مثل حتديد السرعة القصوى، 

غري أن السياسة تظهر يف صور أخرى : كنشاط أعوان األمن العمومية املتمثل يف فرض تطبيق هذه  فرض حزام األمن و غريها.

 ة ضد السياقة يف حالة سكر و التحذير من حوادث املرور. القوانني، محالت إعالمي

ويظهر من هذا كله، أن جمال العمل قد يتوسع إىل عدة مظاهر خصوصا يف حالة تعدد فاعلي السياسة. ففيما خيص الفاعلني منيز 

 نوعني:بني 

دارة واحدة تتكفل بوحدة التحكم وبذلك ، أين جند يف حاالت أن إاإلدارةلني احملسوبني على دخ: وهم املت الفاعلني احلكوميني

اجليد للسياسة : مصاحل قانونية، مالية، اقتصادية  اإلعدادتنفيذ السياسة مع احتوائها على مصاحل متنوعة تضمن التنفيذ احلسن و 

على ضمان املشروعية و النجاعة الالزمة. يف حاالت أخرى جند تعدد املتدخلني احلكوميني يف سياسة واحدة و  تقنية تسهرو 

وزارة األشغال  إدارية:بذلك تتعدد اجلهات املعدة و املنفذة للسياسة. مثال ذلك سياسة التجهيز اليت تتطلب مسامهة عدة جهات 

 املركزية و احمللية. اإلداراتئية و غريها من العمومية، وزارة النقل، وزارة املوارد املا

: و خيتلف نوع تدخلهم و طبيعته حسب السياسة و ميثلهم بالدرجة األوىل املواطن، الذي يعترب بتعبريه عن  الفاعلني االجتماعيني

و كذا يف تنفيذ السياسات حاجاته املسؤول األول عن توجيه إعداد السياسة العمومية. كما أن اجلمعيات املتنوعة تساهم يف إعداد 

و املقاولني  األعمالو يف السياسات االقتصادية جند باخلصوص تدخل رجال  اليت تدخل يف موضوع نشاطاهتا اجلمعيات الشبانية.

 باإلضافةالثالثية الذي يضم  اجتماعاتو حتديد أدوارهم يف تنفيذها. وهو ما نلمسه يف  اإلدارةيف رسم السياسة بالتشاور مع 

ممثلي أرباب العمل. و تظهر هنا وسيلة التدخل يف االجتماعات التشاورية، غري أنه قد تأخذ صورا أخرى  ،احلكومة و النقابة إىل

  املعربة عن رأي خمتلف الفاعلني االجتماعيني. اإلضراباتكاالحتجاجات و 
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، قانوين، استشاري، تقين، وتسهيالت لذا، ومن كل هذا يظهر بأن سياسة دعم خلق املؤسسات جيب أن تتراوح بني دعم مادي

خمتلفة. من جهة أخرى، جناح سياسة دعم املقاوالتية يف اجلزائر مرهون بإشراك مجيع الفاعلني مبختلف الطرق : فسياسة دعم 

ة، اخل. إن املقاوالتية تفترض حترك اإلدارات، البنوك، املركز الوطين للسجل التجاري، شركات احملاسبة، اجلامعة، البلدية، الوالي

 ختلف شريك واحد عن تأدية مهامه سيؤدي إىل نتائج سلبية على السياسة الوطنية لدعم املقاوالتية.

سريورة وسياق متسلسل و مترابط املراحل واملستويات، لذلك ميكن  شيءالسياسة العمومية تعترب قبل كل ويف األخري، فإن 

تعمل بتناسق على تصوير الواقع و يف نفس الوقت تعمل على تكوين قالب اعتبارها كسلسلة من حلقات العمل و املساعي اليت 

. و يف الواقع تنتظم هذه احللقات يف ثالث مستويات : يتمثل املستوى األول يف عملية التصور اإلدارةمثايل و قياسي ألعمال 

اين حيوي عملية التنفيذ و استغالل الوسائل . املستوى الثاإلعداداألويل للسياسة العمومية وحتديد األهداف بصفة حاذقة : مستوى 

مستوى التنفيذ. املستوى الثالث يشمل عملية نسقية تتمثل يف تقييم السياسة و دراسة مدى  املسطرة:املرصودة لتحقيق األهداف 

سياسة املنفذة و مطابقة التنفيذ للتصور. يشمل هذا املستوى عملية تقييم السياسات العمومية و الذي هتدف إىل حتديد نتائج ال

لة إثبات جناعتها، أو تعديلها لتغطية اعلى هذه السياسة يف ح اإلبقاءمدى حتقيق األهداف املسطرة. وعلى ضوء نتائج ذلك يتم 

نقائصها املسجلة، أو إهنائها يف حاليت حتقيق أهدافها بالكامل و انتفاء أسباب بقائها و كذا عند ثبوت قصورها يف حتقيق أهدافها 

 سية.األسا

 مفهوم تقييم السياسات العمومية -2

العمومية. ومتثل عمليا وظيفة و  اإلدارةتقييم السياسات العمومية عملية حديثة و تعترب من مستجدات املنامجنت يف ميدان تسيري 

املسامهة يف إعداد و تنفيذ لسياسة. غري أهنا متتد لتشمل أطرافا أخرى معنية باملشاركة و ا اليت تعد وتنفذ اإلدارةمهمة تضطلع هبا 

 فاعلني حكوميني و  فاعلني اجتماعيني. كما أشرنا سالفا السياسة املقيمة، و متثل

 تعريف عملية التقييم  1-2

لتعريف تقييم السياسات العمومية جيب أن نرجع إىل أصل العملية و بداياهتا. فلقد عرفت هذه العملية بصورهتا البسيطة كتقنية 

لعمومية يف الواليات املتحدة األمريكية بعد احلرب العاملية الثانية. و قد مت اقتباسها من عملية متابعة و تقييم لعقلنة القرارات ا

الدواء يف عملية العالج الطيب. لذا فقد كان يطلق عليها مصطلح املعاجلة. غري أن تطورها و التحديثات املدخلة عليها، جعلها 

. هناك من الباحثني من ركز على جانب الغاية اخلارجية بإسهابيتناوهلا يف دراساهتم  تأخذ أكثر من تعريف و جعل الباحثني
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للعملية أين تأخذ جماال واسعا، لذا تظهر هذه التعاريف ميوال إىل إبراز دور الفاعلني االجتماعيني يف التقييم ومن ذلك تعريف 

KNOPFEL et VARON (1999 ) :" النظري الذي ميكن من حتديد و تقدير  طارباإلتعرف تقييم السياسات العمومية

مكلفة بدراسة االختالالت فقط، بل ميتد التقدير إىل كل الفاعلني  إداريةال نتكلم عن مصلحة  اإلطارالسياسة العمومية و يف هذا 

يقتصر هدفها على  و املسامهني النظاميني و االجتماعيني، الفئات املستهدفة من خالل السياسة و كذا املتضررين منها. كما ال

 ."تقييم النشاط و دراسة آثاره فحسب، بل يتعداه إىل شرح السياسة املنفذة

إىل تغليب الغاية الداخلية يف  باإلضافةكمسؤولة أوىل عن التقييم  اإلدارةمن جهة أخرى، نلمس من خالل تعاريف أخرى إبراز 

 من التقنيات املساعدة على اختاذ القرار، ومنها : ةجموعهذه التعاريف، أين تعترب عملية تقييم السياسات العمومية كم

: حيث يعترب تقييم السياسات العمومية "كتقنية مساعدة على اختاذ القرار و التسيري، مبعىن أهنا BION.J   (1999)تعريف

مصدر هام للمعلومات املسامهة يف توجيه ختصيص الوسائل، طرق تطوير الربامج و كذا تثمني مشاركة املوظف. فهي جزء من 

 ات حول السياسة املنتهجة". هتدف إىل اجناز معاينات و حتقيق اإلداريسريورة اختاذ القرار 

" ويضيف : عملية تقييم اإلداريعلى أهنا "سريورة للتمرن والتعلم و تفعيل النشاط PERRET.B  (1999 )كما يعرفها

 السياسات العمومية تعرب عن كيفية تصور و فهم جديدة يف اجتاه عقلنة العمل االجتماعي".

يم السياسات العمومية عملية شاملة اهتمامها األول ينصب حول أثر السياسة وعموما، يظهر من خالل التعاريف السابقة أن تقي

 .اإلدارةالعمومية على الفئات املستهدفة، مما يكون انطباعات حوهلا تسهم يف عقلنة أعمال 

  ومها:إىل أن تعريف عملية التقييم خيضع لوجهيت نظر خمتلفتني  اإلشارةوجتدر 

 ي : أين يعترب عملية التقييم حكما قيميا تنتهجها عملية التقدير لغرض اختاذ القرار. ويف هذا طوجهة نظر التكنوقرا

لتستعني هبا يف تنفيذ و اجناز نشاطها.  اإلدارةسيلة من وسائل املنامجنت يف متناول والسياق قد تصبح هذه العملية  

ريفا قانونيا يصب يف هذا االجتاه، تضمنه املرسوم . كما نذكر هنا تعاإلدارةإىل دورها يف عصرنة و حتديث  باإلضافة

" هتدف عملية التقييم إىل تقدير فعالية السياسة العمومية مبقارنة النتائج إىل  بفرنسا:املتعلق بتقييم السياسات العمومية 

 إطار نسقي ما بني الوزارات". األهداف املسطرة و الوسائل املسخرة، و هذا يف
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  ون هذه النظرة متيل جلعل التقييم كتثمني للمعارف و التعلم، جيعلها تعترب عملية التقييم دراسة ك اجلامعيني:وجهة نظر

التقييم  و أو حبث يهتم بتحليل السياسة العمومية، مقتربة أكثر فأكثر من عملية الرقابة. وهنا يطرح التساؤل حول متييز

عليه،  اإلجابةراسة كونه ينبين على تساؤل حمدد يفترض عن الدراسة. فحسب اآلراء السابقة خيتلف التقييم عن جمرد د

كما يتميز بتوجيه اإلدارة )حكومة، وزارة، بلدية...( مع حتديد جوانب التحليل و حماوره. وحسب رأيي فإن الفصل 

ملنجزة بينهما يبقى صعبا ألن تقييم السياسات العمومية يف الواقع ما هي إال امتداد واسع يشمل األحباث و الدراسات ا

 .اإلدارةو يبقى أخذ هذه الدراسات بعني االعتبار من مسؤولية 

 واقع تقييم السياسات العمومية يف اجلزائر:  2-2

يف اجلزائر مل تقدم احلكومة إىل حد اآلن على تبين مسعى تقييم السياسات العمومية كوظيفة دائمة ملتابعة نشاطاهتا. ورغم ثراء 

سات العمومية املنضوية حتت الربامج اخلماسية للحكومة احلالية ابتداء من برنامج اإلنعاش الساحة الوطنية بالعديد من السيا

االقتصادي املعتمد منذ عشر سنوات، إال أن احلكومة مل تنطلق يف عملية تقييم هذه السياسات. فربنامج اإلنعاش االقتصادي 

ياكل القاعدية، تصليح ما دمرته سنوات اإلرهاب، واالعتماد الذي يتضمن سياسة ذات أهداف واضحة نسبيا تتعلق بإعادة بناء اهل

على النفقات العمومية لتحريك عجلة االقتصاد، مل تقيم نتائجه إىل حد اآلن. ورغم األموال الطائلة اليت صرفت، فإن ذلك مل 

 من االختالالت قد سجلت حيمل احلكومة و خمتلف وزاراهتا على االنطالق يف تقييم منهجي هلذا الربنامج ، علما أن الكثري

غرب تأخر بأكثر من عام، مترو اجلزائر مل ير النور، كهربة  -وأمهها التأخري يف إجناز اهلياكل القاعدية : الطريق السيار شرق

السكك احلديدية مل تنته، و سكان العاصمة، وهران و قسنطينة مل يركبوا بعد الترامواي، كما أن هناك من األموال ما صرفت 

 حتقيق األهداف املسطرة. دون

وعليه وحسب رأينا، فإن املصاحل احلكومية مل تنو ذلك إىل حد الساعة، كما أن وظيفة تقييم السياسات العمومية مل يتم تبنيها 

 ألن احلكومة حلد اآلن مل تعتمد قوانني و مراسيم تنظيمية تنشئ مبوجبها هذه الوظيفة بعكس فرنسا مثال واليت صدر هبا املرسوم

 املتعلقني بترسيخ تقييم السياسات العمومية. 1998ديسمرب  28مث املنشور املفسر الصادر يف  98-1048

جتدر اإلشارة من جهة أخرى إىل أن تقييم السياسات العمومية يف اجلزائر اضطلع بتأديتها على أكمل وجه اجمللس الوطين 

غري أن مسامهاته احنصرت وتقلصت مع التشكيلة احلالية ويرجع االقتصادي واالجتماعي خصوصا يف عهدة التشكيلة السابقة، 

ذلك حسب الكثري من املالحظني النزعاج احلكومة من تبيان النتائج السلبية لسياساهتا اليت أظهرهتا العديد من تقارير اجمللس 
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واالجتماعي يف تقييم خمتلف  الوطين االقتصادي واالجتماعي. لذا نقترح أن يرجع الدور الريادي للمجلس الوطين االقتصادي

السياسات العمومية من أجل توجيه احلكومة وتنبيهها لإلختالالت املسجلة بغية تصحيحها، ومعرفة األخطاء لتفاديها يف 

 السياسات القادمة. 

خنص بالذكر  كما يرجع احنصار وضعف وظيفة تقييم السياسات العمومية يف اجلزائر إىل ضعف العمل الرقايب للهيئات املنتخبة و

الربملان بغرفتيه، والذي من املفروض أن يتابع ويقيم السياسات العمومية للحكومة أوال بأول ويسائلها عن كل اختالالت. ازدهار 

هذا النشاط الرقايب يف بلدان كفرنسا، الواليات املتحدة األمريكية و اململكة املتحدة جعل وظيفة تقييم السياسات العمومية تتطور 

ة ألخرى، ويكفي االطالع مثال على تقارير من مئات الصفحات جمللس األمة حول تقييم سياسات احلكومة حىت نكتشف من سن

 الكم اهلائل من املعطيات واملعلومات املرصودة واجلهد املبذول من طرف النواب يف تقييم السياسات العمومية. 

كما ميكن إجياد تفسري لضعف وظيفة تقييم السياسات العمومية إذا حمصنا يف الغايات النظرية الرئيسية هلذه الوظيفة، وإن كانت 

 تتطابق فعال أو تتعارض مع نوايا احلكومة.  

 : غاية عملية التقييم 3-2

 و مها : للتقييم  بروز غايتني أساسيتني، نلتمس ومن كل ما ذكرناه عملية تقييم السياسة العموميةل السابقة تعاريفالمن 

 التأطري املنهجي اإلدارياملباشر هبذه العملية من عدة نواحي أمهها عقلنة العمل  اإلدارة: و نعين هبا انتفاع  غاية داخلية ،

هذه للسياسات العمومية وكذا اعتمادها كوسيلة الكتساب جتارب و معارف و تقنيات جديدة : وسيلة مترن وتعلم. نلمس 

( حيث نص على أن غاية 1048-98الغاية يف التشريع الفرنسي اخلاص بعملية التقييم )املنشور احلكومي املفسر للمرسوم 

التقييم هي قياس فعالية و فاعلية السياسة العمومية مما ميكن من بناء حكم دقيق حوهلا يسهل عملية تصحيح و تقومي السياسة. 

م السياسات العمومية يف بلد ما يف حالة ما إذا تبنت خمتلف الوزارات هذه الغاية كأولوية، وعليه، تتوسع وتتطور وظيفة تقيي

والعكس صحيح. باعتقادنا، الوزارات يف اجلزائر ال تتمتع باستقاللية كبرية يف تبين مبادرات فردية لتقييم سياساهتا، واحلكومات 

 ذلك إىل دعم هذه الوظيفة.اجلزائرية مل تعلن و مل تتبىن هذه الغاية و مل تتوجه ب

 عملية التقييم بأثر و صدى السياسة العمومية على املواطنني، لذا فاملعلومات الواردة  اهتمام: و نعين هبا  غاية خارجية

ملنح فرصة  الدميقراطية. لذلك تقترب غايتها أكثر فأكثر من توسيع املمارسة اإلدارةتعترب منتجات خارجية تدرس من طرف 
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عي احلكومة من طرف املواطن، مثلما يستعملها السياسي )خاصة يف النظم األجنلوساكسونية( كأداة للممارسات تقييم مسا

وهنا جند التربير الرئيسي لضعف عملية تقييم السياسات العمومية يف اجلزائر : مل ترق املمارسة  السياسية و احلمالت االنتخابية.

ييم السياسات العمومية يف نقاشات األحزاب و احلمالت االنتخابية. قد يكون ذلك السياسية إىل حد استعمال نتائج عملية تق

 راجع إىل قصر التجربة الدميقراطية يف اجلزائر، غري أن األحزاب ككل تتحمل مسؤولية ذلك.

نضج ممارسات باعتقادنا، ستتوجه اجلزائر ال حمالة حنو تطوير عملية تقييم السياسات العمومية مع تطور و وعلى العموم، و

األحزاب، مع تطور النقاشات السياسية، مع اعتماد كل حزب لربنامج اقتصادي واجتماعي مرفوق ببدائل لسياسات عمومية 

إلقناع املواطن بأحقيتها يف السلطة عن طريق إثبات ضعف سياسات املنافس الذي يرسم السياسات العمومية يف احلكومة. الرابح 

ملواطن الذي سيسهل عليه يف خضم كل هذا تقييم السياسات العمومية بنفسه وأخذ صورة واضحة الرئيسي سيكون ال حمالة ا

حول مساعي حكومته و كيفية صرف املال العام، وبذلك جتسيد مبادئ احلكم الرشيد املرتكز أساسا على تسيري أمثل لعالقة 

و عملية تقييم السياسات العمومية مرتبطتني و ال ميكن حتقق من كل هذا، يتبني لنا أن املمارسة الدميقراطية  السلطة باملواطنني.

 الواحدة دون األخرى. 

 غايات فرعية أمهها : إىلتبيني وتفصيل هذه الغايتني  وجتدر اإلشارة إىل أنه ميكن

  حيث تعرض وحتلل سياسة منفذة لفائدة السياسيني و املواطنني و يغطي هذا البعد املغزى  أخالقية:غاية تفسريية

 الدميقراطي و توضيح احلقائق للرأي العام.

  تساهم عملية التقييم يف تكوين وتنشيط األعوان العموميني وخمتلف الفاعلني. تعليمية:غاية تكوينية 

  هتدف إىل توزيع عقالين للموارد املالية و البشرية و كذا تثمني و تطوير عمل املصاحل املكلفة مبهام  تفسريية:غاية

 التنفيذ.

  تقدم معطيات تدخل يف حتضري القرارات. تقريرية:غاية 

 .غاية تنسيقية : جتسيد التعاون والتنسيق بني الفاعلني العموميني املتدخلني و املعنيني بالسياسة بتنشيط حركة املعلومات 

اعلني إليها من أجل تقييم رغم تواضع وظيفة تقييم السياسات العمومية يف اجلزائر إال أننا نتنبأ بأن تلجأ احلكومة و غريها من الف

سياسة دعم املقاوالتية و خلق املؤسسات للضرورة امللحة الناجتة عن تعطل الكثري من اجملهودات احلكومية يف هذا اجملال وضعف 
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النتائج احملققة وغريها من الدوافع امللحة. إن هذه الدوافع اليت ختص غالبية السياسات العمومية تنطلي على سياسة دعم خلق 

 املؤسسات يف اجلزائر.

 دوافع و بواعث إجناز عملية تقييم السياسات العمومية : 4-2

من املعلوم أن السياسة العمومية تتطلب العديد من الوسائل لإلعداد و التنفيذ. يف املقابل يفترض وجود آليات ملتابعة ذلك، تضمن 

لية تقييم السياسة العمومية. هذه األخرية، تكون أمشل من اآلليات إىل رقابة التسيري وعم باإلضافةرقابة املشروعية والرقابة املالية 

وتتعدد دوافع حتريك عملية التقييم حسب السياسة و تشكل بواعث وأسباب انطالق العملية، غري أهنا تدخل عادة يف  األخرى.

 بابني : األول ميثل تراكم االختالالت ووقوع االنسداد، والثاين أزمة احلكم الرشيد.

 تراكم االختالالت ووقوع االنسداد* 

)املؤسسايت( أو ميزان  اإلجرائينقول أن هناك أزمة سياسية، إذا كانت معامل السياسة القياسية و املعرفية )املقاييس( أو اجلانب 

وآليات تتمكن وسائل  أين ال ،تراكم االختالالت يف تنفيذ السياسة نتيجةعوائد الوسائل املسخرة قد دخلت مرحلة حرجة، 

وتعرب االختالالت عن ظاهرة متثل إشكالية خاصة بسياسة معينة يصرح هبا خمتلف الفاعلني العموميني  احتواءها. من السياسة املتبعة

و االجتماعيني. وتكون على عدة أشكال على حسب املستوى املسجل فيها هذا االختالل. قد يوجد خلل على مستوى إعداد 

مل تتضمن مشكلة العقار الصناعي كأولوية  اإلعداددير : فمثال سياسة اخلوصصة يف اجلزائر أثناء عملية السياسة يف حالة سوء التق

 يلزم معاجلتها. هذا اخللل كلف احلكومة تأخريا كبريا إن مل نقل انسدادا يف جتسيد سياسة اخلوصصة.

يذ املهام : مثال ذلك تسجيل تداخل وتعارض كما قد تكون على مستوى تنفيذ السياسة أين يسجل سوء تسيري و تأخري يف تنف

صالحيات فاعلي السياسة مما قد يولد تنازع صالحيات يؤدي بالضرورة إىل نتائج سلبية يف حالة عدم تدارك األمر وتقدمي 

 فضرورة تبين عملية التقييم تنبين على أمهية اكتشاف مواطن اخللل وتشخيصها بصورة دقيقة توضيحات حول تقسيم املهام.

لتمكني صاحب السياسة من تدارك األمور وتأسيس بدائل لتقومي مسار هذه السياسة دون إغفال التوازنات األولية اليت انبنت 

 إضافيةتكاليف  اإلدارةيضاف إىل ذلك، ويف حالة عدم تبين مسعى التقييم، إمكانية تأخر تشخيص اخللل مما قد يكلف  عليها.

  قد يعقد أكثر من وضعية السياسة.
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 العمومية السياسات تقييم مسعى ميزان في المؤسسات إنشاء دعم إستراتيجية :

 

هذه النقطة تنطبق على سياسة الدولة يف دعم خلق املؤسسات حيث مت تسجيل الكثري من االختالالت فيها مما يوجب بعث 

عملية تقييم شاملة لتدابري الدولة يف هذا اجملال. من هذه االختالالت نذكر ضعف املقاوالتية اجلدية واستمراريتها، و عدم اكتساب 

األموال اليت صرفت لدعم إنشاء املؤسسات. وهنا يظهر اختالل آخر و هو عدم التوازن بني نسيج صناعي باخلصوص يرقى إىل 

القطاعات: جند عادة أكثر من الثلث من املؤسسات املنشأة يف القطاع اخلدمي، يف حني أن قطاعات هامة كالصناعة ال تتجاوز 

ليها. وأهم االختالالت املسجلة هي صعوبة حصول الشباب باملائة، رغم أن الدولة اجلزائرية يف أمس احلاجة إ 05أحيانا نسبة 

على إعانات الدولة و االخنراط يف مسعى دعم املقاوالتية و الذي يرجع أحيانا إىل ثقل اإلجراءات لدى املصاحل املكلفة بدعم 

ثقل اإلجراءات يعين بالتأكيد املقاوالتية، و يف كثري األحيان إىل تباطؤ عمل البنوك اليت وضعت يف قفص االهتام أكثر من مرة. 

التأخر يف إنشاء املؤسسات، وقد يؤدي أحيانا باملعين بدعم الدولة إىل صرف النظر عن إنشاء مؤسسته، مما يؤدي بدوره إىل 

احتمال كبري لفشل السياسة العمومية اخلاصة بدعم خلق املؤسسات. إىل ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن احلكومة تفطنت متأخرة 

، حيث خففت من اإلجراءات اخلاصة بدعم خلق املؤسسة، وباخلصوص فيما 2011 خضم احتجاجات مطلع سنة لذلك يف

يتعلق بنشاط الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. كان من األجدر لو أن احلكومة قد تبنت عملية تقييم السياسات العمومية 

 من التدارك سريعا.   منذ البداية ومت اكتشاف االختالالت باكرا مما ميكنها 

 : أزمة احلكم الراشد* 

جتيب عملية تقييم السياسات العمومية عن جمموعة من املشاكل اليت ميكن أن تضمن يف مفهوم أزمة احلكم الراشد والذي يفترض 

مما يصعب  ت االجتماعيةمتيزه بالشفافية، الدميقراطية، املشاركة والفعالية. من هذه املشاكل، التعقيد املتزايد للمشاكل واملتطلبا

التحديد الدقيق للطلب االجتماعي والناتج من عدة أسباب أمهها تعقيد و اختالف سلم القيم و الثقافة من فئة اجتماعية إىل 

أخرى وحىت يف الفئة الواحدة. ومنها التعقيد املتزايد لنظم النشاط العمومي مما يصعب عملية تنفيذ السياسة العمومية الذي قد 

مشاكل تأخري أو تنازع صالحيات. وينتج هذا التعقيد عادة نتيجة إصالحات هيكلية أو مقتضيات تفرضها احتادات دولية  خيلق

 كاملقتضيات املؤسساتية اليت يفرضها االحتاد األورويب على كل دولة عضو يف هذا االحتاد.

ها بالسلطة، فغالبا ما تشكل عقبة أمام حتقيق وأخريا، تضاف إىل مفهوم أزمة احلكم الرشيد مشكلة االديولوجيات وعالقت

حمكوم، و الذي قد ينساب إىل  –إال لكون هذه اخليارات تضر باديولوجية معينة. وهذا يف إطار حاكم  يءاخليارات املثلى ال لش

  داخل التنظيم و حيدث مشكلة يف السلطة السلمية.
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بين عملية تقييم سياسة دعم إنشاء املؤسسات ألن املعنيني هبا أصابتهم باعتقادنا وكما سبق ذكره فإن احلكومة ال مناص هلا من ت

فعال أزمة ثقة، حيث فئة الشباب باخلصوص ترى عيوبا كثرية يف تطبيق هذه السياسة، وهناك من يوجه اهتامات احملسوبية يف 

قد يرجع الثقة بني احلاكم واحملكوم،  منح اإلعانات ودعم خلق املؤسسات. وعليه، يظهر جليا بأن تقييم هذه السياسة العمومية

وقد يضفي الكثري من الشفافية والدميقراطية على هذه العالقة، كما يضمن مشاركة خمتلف األطراف يف مسعى بعث عجلة 

التنمية، وبذلك جتسيد احلكم الراشد. إىل أن تتبىن احلكومة مسعى تقييم سياستها لدعم املقاوالتية ومتويل إنشاء مؤسسات 

دة، ميكننا إعطاء صورة حول مضمون حمتمل هلذا التقييم يف الفقرة التالية، والذي يرتكز أساسا على معايري عامة لتقييم جدي

 النشاط العمومي.
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الدول، ميكننا أن نتصور كيف من خالل دراستنا لوظيفة تقييم السياسات العمومية و التجارب املسجلة يف العديد من 

 ستكون معايري تقييم سياسة دعم املقاوالتية يف اجلزائر و األمناط املمكنة لعملية التقييم.

 

 معايري التقييم   1.3

الت تعرب هذه املعايري عن احملاور األساسية واألولويات اليت ينبين عليها التقييم. فلغويا ميثل التقييم عملية اكتشاف األخطاء و االختال

 نقاط القوة و الضعف. أما اصطالحا ومن منظور املنامجنت، هتدف عملية التقييم إىل تبيان جودة وجناعة نشاط معني إبرازمع 

. قياس أداء أي نشاط ألي مؤسسة عمومية أو خاصة ينبين على إطار نظري رئيسي و هو مثلث النجاعة كالسياسات العمومية

 (GIBERT ,1980): مثلث النجاعة   01 شكل                : 

 األهداف

 الفعالية   التمويل                   مثلث النجاعة 

 النتائج      الفاعلية             الوسائل       

  الثالث:وعليه، فإن تقييم أي نشاط يكون وفق املعايري 
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 مبدى حتقيق األهداف السياسة املتبعة ةيفعال،حيث تقاس املسطرة باألهدافقارن النتائج احملققة الفعالية: ت. 

 :و تعرب عن نسبة األهداف إىل الوسائل، فكلما كانت الوسائل اليت خصصها الربنامج كافية لتحقيق األهداف  الفاعلية

 السياسة.سنعطي صفة الفاعلية هلذه 

 :ق األهداف املسطرة. معيار خيص قدرة التقدير حيث يربز مالئمة الوسائل املرصودة واملقدرة لتحقي التمويل 

 تقييم سياسة احلكومة لدعم إنشاء املؤسسات مير عرب تقييم ثالث حماور رئيسية: فعاليتها، فاعليتها و مالئمة متويلها.

ففيما خيص معيار الفعالية، جيب تبيان إن كانت السياسة اليت نطبقها حتقق النتائج املرجوة. بعبارة أخرى، جيب تقييم النتائج اليت 

حققتها السياسة ومقارنتها مع األهداف احملددة ابتداء. فإن كانت احلكومة تطمح خللق عدد معني من املؤسسات، فيجب على 

السياسة املتبعة أن حتقق هذا العدد، كما أن التقييم سيخص كذلك التباين بني القطاعات : إن كانت السياسة العمومية هتدف 

خلق مؤسسات صناعية صرفة فيجب أن تواكب النتائج هذه األهداف و إال قلنا بأن هذه  باملائة من الدعم إىل 40إىل توجيه 

السياسة كانت تنقصها الفعالية. أعداد املؤسسات املستهدف خلقها و نسب قطاعاهتا متثل جوهر أهداف سياسة دعم املقاوالتية، 

يف أهدافنا سنعطي صفة الفعالية لسياستنا، و ال ميكن  غري أنه جيب قرن ذلك باآلجال : إن حققنا ذلك يف اآلجال احملددة سلفا

بأي حال من األحوال االحتكام إىل آجال مفتوحة حبكم أن التقدم يف الوقت يعين صرف إضايف لألموال العمومية. من جهة 

يعتد هبا هي املؤسسات  أخرى، جيب التحقق من دميومة واستمرارية املؤسسات اليت مت إنشاؤها يف إطار هذه السياسة : النتائج اليت

اليت تستمر يف النشاط، وال ميكن اعتبار مؤسسات أنشئت مث غلقت بسرعة كنتائج. و عليه، على املصاحل العمومية جتاهل أعداد 

 املؤسسات املنشأة واليت غلقت سريعا أو مل تنطلق أصال يف النشاط لسبب أو آلخر.

ت األموال املرصودة قد حققت األهداف املسطرة. قد يتبادر للذهن أن هذه أما فيما خيص الفاعلية، فيجب تقييم ما إذا كان 

النقطة لن تشكل مشكلة كبرية كون اجلزائر تعيش حببوحة مالية، واألموال موجودة، غري أن هذا ميثل خطأ منهجي. حيث جيب 

غالل لتحقيق األهداف املرجوة، وملا ال تقييم كيفية توزيع هذه األموال وكيفية استخدامها وضرورة استغالهلا أحسن و أمثل است

توفري بعضها. ألن املعيار هنا يكمن يف نسبة النتائج إىل األموال أين أن الفعالية تتجسد يف تعاظم النتائج، أي إنشاء أكرب قدر 

 ممكن من املؤسسات، مع توفري أجزاء من األموال املرصودة لتحقيق ذلك.

التقييم أن تشمل دراسة ما إذا كانت احلكومة قد رصدت األموال املالئمة لألهداف  وأخريا و خبصوص التمويل، على عملية 

املسطرة: يتعلق األمر هنا بغض عن النظر عن النتائج احملققة مبالئمة األموال املرصودة لتحقيق األهداف املرجو حتقيقها. يف الواقع 
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ح بعدم تبين أهداف ال ميكن متويلها، فتصبح غري عقالنية و تؤدي هذا املعيار جد مهم بالنسبة لسياسة دعم املقاوالتية حيث يسم

إىل انسداد يف تنفيذ السياسة العمومية. ومن جهة أخرى، ميكن هذا املعيار من تفادي رصد أموال زائدة عن احلاجة لتحقيق 

 اجلديدة. أهداف السياسة العمومية، واستغالهلا يف سياسات أو صيغ أخرى لدعم االقتصاد و خلق املؤسسات

السياسات العمومية، ضمن  تقييمالعمومية و  واإلدارات تقييم نشاط املنظماتختص  إضافية إىل ذلك، مت تبيان معايري أخرى

 :  DUPUIS (1991)النموذج النظري املقترح من طرف 

 (DUPUIS, 1991)الرقابة و التقييم يف املنظمات العمومية  :02شكل

 األثر                           حاجات املواطنني                 األهداف        

 

 إرضاء املواطن                          الفعالية                                املالئمة      

 

     النتائج    الفاعلية                 الوسائل 

ملعايري تزن تفاعل السياسة العمومية مع الوسط اخلارجي، الوسط احليوي و لنموذج عن ضرورة توسيع عملية التقييم هذا ايعرب 

املعيار اإلضايف هنا باملقارنة مع النموذج األول هو أثر السياسة العمومية على حاجات  امليزان احلقيقي ألداء هذه السياسات.

واطنني : ويف حالتنا هذه، فيتعلق األمر بتحديد املواطنني. حيث وأوال جيب التأكد بأن األهداف احملددة تعكس فعال حاجات امل

ما إذا كانت أعداد املؤسسات اليت مت انشاؤها و نوعياهتا تعكس فعال ما حيتاجه االقتصاد، وهنا يظهر دور إحصائيات املؤسسات 

، جيب التأكد من أن املتواجدة، واملؤسسات اليت حيتاجها االقتصاد وفق نوعها، قطاع نشاطها و حسب املناطق يف الوطن. ثانيا

النتائج احملققة جيب أن حتدث األثر النهائي املطلوب على االقتصاد : تدعيم اإلنتاج الوطين، تغطية العجز يف املنتوجات الوطنية، 

التصدير، خلق مناصب عمل، خلق الثروة للمواطن، حتسني ظروف املستفيدين بالدعم، اخل. لنأخذ مثال : حىت  ولو أرادت 

قناعنا بأهنا تدعم بشكل كبري إنشاء مؤسسا ت الصيد البحري، فالكثري من املواطنني لن يقتنعوا! ألنه و بكل بساطة احلكومة إ

 سعر منتوج الصيد البحري مل ينخفض، و أن املواطن العادي ال يستطيع استهالك هذا املنتوج.

  شكل تساؤالت كما يلي :  إىل أنه ميكن عرض معايري تقييم السياسة العمومية يف اإلشارةكما جتدر  
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 األهدافهل السياسة جتيب دوما عن حاجة اجتماعية؟ إىل أي مدى ال تزال  املوضوعة:االنطباع حول مالئمة السياسة  .1

 املسطرة مالئمة؟

ما هي نتائج السياسة؟ ما هي التأثريات اهلامشية املتعلقة بالسياسة؟ بأي صفة تكمل، تتداخل أو  السياسة:قياس آثار  .2

 ناقض مع السياسات األخرى؟تت

قياس الفعالية : إىل أي مدى و بأي صفة مت تنفيذ وحتقيق األهداف؟ هل أعطت السياسة النتائج  األهداف:حتقيق  .3

 املرجوة؟

هل توجد طرق ووسائل أفضل لتحصيل النتائج املرجوة؟ هل يتم التغيري  الفاعلية:قياس  الوسائل:البحث عن تغيري  .4

 ياسة احلالية؟ أم هل يتم عن طريق إجياد طرح آخر أو سبيل آخر لتنفيذ السياسة احلالية؟بوضع بدائل أخرى للس

 انسجام السياسة مع احمليط : ما هي ظروف تنفيذ السياسة؟ ما نوع العراقيل اخلارجية املسجلة؟ .5

 

 

 أنواع التقييم  2.3

تطبيقها، فمن الظاهر أنه كان باإلمكان تطبيق األنواع أما فيما خيص تصور عملية التقييم يف أي مرحلة من مراحل السياسة ميكن 

 الثالثة لعملية التقييم : قبلي، بعدي ومساير للسياسة.

 أمناط ومراحل التقييم :03شكل 

 إعداد السياسة العمومية                  تنفيذ السياسة العمومية                   النتائج        

 تقييم بعدي )تقييم النتائج(        تقييم خالل التنفيذ             تقييم قبلي              

 املصدر : من إعداد الباحث.

التقييم القبلي يعترب كدراسة مستقبلية لفعالية وأثر السياسة العمومية املسطرة وردود األفعال املتوقعة، لذا فهي عملية تنجز على ف 

يرتكز هذا النوع على مراجعة  إعداد السياسة العمومية، بل ميكن اعتبارها جزء من إعداد هذه السياسة.مستوى تصور و 

 التجارب السابقة والدروس املستخلصة فيما خيص دعم خلق املؤسسات لتجنب أخطئها و تدعيم النقاط االجيابية منها.
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 مجع املعلومات وتقدمي التحاليل حول آثار السياسة. يهدف أساسا إىلف وهو التقييم الشائع يف كثري من البلدان التقييم البعديأما 

ويسجل كل العثرات حىت و لو كانت طفيفة،  التقييم املساير للسياسة يصاحب خمتلف مراحل السياسة العموميةيف حني أن 

 .القتراح التحسينات بسرعة ممكنة

تنفيذ سياسة معينة. ويف مرحلة ثانية و بعد حتصيل نتائج التقييم، أحكام حول آثار وظروف  إعطاءيقوم التقييمني األخريين على 

أعتقد أن  هتيكل و تبلور النتائج املستخلصة يف جمموعة من االقتراحات املبوبة لتغيري معامل املسار اجلديد اليت ستسلكه السياسة.

م إنشاء املؤسسات و تشجيع فئة الشباب هذين النمطني من التقييمني ضروريني لتقومي و تعديل وتطوير سياسة احلكومة لدع

 باخلصوص على دخول عامل املقاوالتية ومرافقتهم يف هذه املغامرة.

 

 

 خامتة

حتقق عملية التقييم نتائج إجيابية ترتبط أساسا بالسياسة املقيمة، غري أهنا تتوسع لتشمل إجيابيات ومنافع تلقي بظالهلا على النشاط 

الداخلية واخلارجية. تشكل جمموع هذه النتائج نفعية وأمهية عملية التقييم. وميكن إبراز هذه  العمومي ككل يف إطار غايتيها

ول خيص نتائج العملية على السياسة املقيمة ومتثل النتائج الرئيسية، والثاين دورها يف تفعيل النفعية من خالل منظورين : األ

ميكن معرفة املسؤول  حيثحتديد املسؤوليات  العملية حتمل عدة فوائد :ه هذن إ والذي يعرب عن املنافع التبعية. اإلداريالنشاط 

بعث انطالقة . كما أهنا تعن عرقلة تنفيذ السياسة العمومية مما يعطي انطباعا بقلة كفاءته يف حالة امتالكه لوسائل التصرف املتاحة

يضاف ة املقاييس واألطر املعرفية اليت انبنت عليها السياسة السابقة. عجاجديدة وروح أكثر حيوية يف املوضوع املعاجل وهذا مبر

التعلم واكتساب يضاف إىل هذه املنافع، ما هو متعلق بتدارك الوضع بتشخيص اخللل ميكن من حفظ املال العام. إىل ذلك، فإن 

  .كية يف السياسات وحتصيل اإلمجاع حوهلاإحداث دينام وعقلنة اختاذ القرارات، واملسامهة يف جتسيد احلكم الرشيد ، اخلربات 

 ولقد بينا يف هذا العمل أمهية تقييم سياسة دعم املقاوالتية واملعايري الرئيسية اليت جيب أن ينبين عليها هذا التقييم. إن إعطاء حكم

و املتعلقة أساسا بعدد املؤسسات  على سياسة دعم إنشاء املؤسسات يف اجلزائر جيب أن مير عرب تقييم النتائج املباشرة هلذه السياسة،

 اليت مت إنشاؤها، ومير لزاما كذلك عرب تقييم األثر غري املباشر هلذه السياسة كامتصاص البطالة وزيادة الناتج الوطين.
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ويف اجململ، خنلص هبذا العمل إىل توصيات حول سري عملية تقييم السياسات العمومية، وهي بتوصيات هتدف إلجناح هذه 

 ة يف بالدنا من أجل ترسيخها كتقليد يطور النشاط اإلداري و يقوي املمارسة الدميقراطي:الوظيف

إشراك مجيع الفاعلني يف تقييم السياسات العمومية وباألخص املواطنني، تفعيل دور اجمللس الوطين االجتماعي واالقتصادي و  

ن بغرفتيه و إلزام النواب بتربير انتقاداهتم للسياسات املنتهجة مع إعطائه أكرب قدر من االستقاللية والصالحيات، تفعيل دور الربملا

 اقتراح البدائل املالئمة، و االستفادة أخريا من األحباث املنجزة من طرف اجلامعيني حول هذا املوضوع.

الفاعلني االقتصاديني وفيما خيص سياسة دعم املقاوالتية، فإننا ننبه إىل أن جتسيدها ليس حكرا على احلكومة، ولكن جيب حتفيز 

على املساعدة على إجناحها، و باألخص البنوك، كما جيب االنتباه إىل ضرورة معرفة مصري املؤسسات املنشأة و دميومتها، و 

 التعجيل بتخفيف اإلجراءات اإلدارية اخلاصة بتقدمي الدعم إلنشاء املؤسسات.

  

 ( : تقرير حول الظروف االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر"، اجلزائر.1999)اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي  .1
 ( : تقرير حول تقييم نشاط احلكومة واإلدارات العمومية"، اجلزائر.1999اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي ) .2
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