
السياسات العمومية 

الحنودي علي: ذ



مقدمة

ة الغاية يمثل تحسين مستوى عيش الساكنة وضمان رفاهيتها االجتماعي•
.األسمى لكل مشروع مجتمعي حديث

تدامة لكن ال يمكن بلوغه بطبيعة الحال في ظل غياب تنمية قوية ومس•
.وموزعة توزيعا عادال

يةترتبط السياسات االجتماعية ارتباطا وثيقا بالتنمية البشر•

شرية؛ فلقد تم استخدام أكثر من تعبير للداللة على مفهوم التنمية البلقد •
تنمية "أو " تنمية العنصر البشري"تعبير استخدم مثال في البداية 

التنمية "أو " تنمية الموارد البشرية"أو " الرأسمال البشري
هوم استخدام هذا المفحاليا،عند إلى أن استقر الرأي إلخ"...االجتماعية

الذي بالشكل الذي حدده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عبر عمله الرائد
ةبرز مع بداية التسعينات عبر إصدار تقرير التنمية البشري



مقدمة
ال ارتبط مضمون التنمية البشرية يختلف باختالف التسمية المعتمدة؛ فخالل الخمسينيات مث•

يم والتدريب المضمون بمسائل الرفاه االجتماعي، وانتقل بعد ذلك االهتمام للتركيز على أهمية التعل

ون ومن ثم على إشباع الحاجات األساسية، ليقدم بعد ذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مضم

ن الحرية في جو م" تمتع البشر بقدراتهم المكتسبة"وكذلك مضمون " تشكيل القدرات البشرية"

السياسية واحترام حقوق اإلنسان

اسا ، وهذه الخيارات هي أس"التنمية البشرية عملية تهدف إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام الناس•

الية من أن يحيا الناس حياة طويلة خ: " غير محدودة، غير أنه نميز بين ثالثة خيارات أساسية هي 

وتتسع ". مةالعلل وأن يكتسبوا المعرفة وأن يحصلوا على الموارد الالزمة لتحقيق مستوى حياة كري

اإلبداع بعد ذلك الخيارات لتشمل الحريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتوفير فرص

".واحترام حقوق اإلنسان

:وللتنمية البشرية جانبان•

هو اني والثهو تشكيل القدرات البشرية مثل تحسين مستوى الصحة والمعرفة والمهارات،األول•

و في الشؤون انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة إما للتمتع بوقت الفراغ أو في األغراض اإلنتاجية أ

..."الثقافية واالجتماعية والسياسية

تماعية السياسات العمومية تهدف إلى صياغة رؤية اجتماعية تأخذ بعين االعتبار األولويات االج•

واالقتصادية



تحديد بعض المفاهيم

السياسة العامة•

السياسات العمومية•



السياسة العامة

التوجهات العامة واالستراتيجة للدولة•

اتهاتحدد المبادئ واألسس التي تبني عليها الدولة سياس•



السياسات العمومية

.أو كل هذه معابرامج أو أهداف عامةتمثل خطط أو•

لها ويكون( مستقبال)محددة عبرها يظهر اتجاه الحكومة لفترة زمنية •
مبرراتها

لعدة السياسات العمومية غالبا ما تأخذ شكل برنامج عمل لسلطة عامة أو•
سلطات حكومية؛ وهي توزع على عدد من السياسات الفرعية أو 

:القطاعية

ـ السياسة الزراعية

السياسة االقتصادية

السياسة الخارجية

السياسة االجتماعية



مفهوم السياسات العمومية

قل أن من بين الصعوبات التي واجهها الباحثون في مجال ح•

ي السياسات العمومية، وذلك كما هو الشأن بالنسبة لباق

المفاهيم في مجال العلوم االجتماعية، هي الوصول إلى 

إعطاء تعريف دقيق محدد وواضح لها

ف، مع ذلك فإننا حينما نمعن النظر في جملة تلك التعاري•

النشاطات: نجدها غالبا ما تشمل أحد هذه العناصر التالية
Les activités الفاعلون ،Les acteurs المشاكل ،Les 

problèmes الحلول ،Les solutions



Les activités: النشاطات

تشمل مجاال واسعا جدا من األنشطة واألعمال الموجهة •

للعموم وتحدث تغييرا ما في حياتهم وأوضاعهم

ائجها سلسلة من األنشطة المترابطة قليال أو كثيرا، وأن نت•
ةتؤثر على من تهمهم مستقبال وليست قرارات منفصل



les acteursالفاعلون 

ن بعدين مفهوم الفاعل على مستوى السياسات العمومية يتضم•

لسياسة؛ يتعلق بمساهمة الفاعل في العملية اأولهما أساسيين؛ 

يجةيتعلق بآثار أو تأثير هذه المساهمة على النتوثانيهما

سوى يمكن أن ننظر إلى السياسات العمومية على أنها ليست•

ن أو ذلك النشاط أو الفعل الذي يقوم به الفاعلون العموميو

السياسيون داخل المجتمع

ية، برنامج عمل حكومي وتركيبة خاصة من القواعد القانون•

المالية، اإلدارية والبشرية، موجهة نحو إنجاز مجموعة 
األهداف التي غالبا ما تكون محددة بشكل واضح



les problèmes:المشاكل

ترتبط السياسات العمومية بشكل عام، إما بمشكلة، أو•

صراعات أو مطالب

ي برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في التصد•

لمشكلة أو لمواجهة قضية أو موضوع

هي سلسلة من الفعل أو عدم الفعل التي تختار سلطات•

عمومية معينة تبنيها من أجل تسوية إما مشكل محدد أو 
مجموعة مترابطة من المشاكل



الحلول 

رض تشتمل على قرارات سياسية لتنفيذ برامج عامة بغ•

تحقيق أهداف اجتماعية

ات إن السياسات العمومية ال تحيل فقط على مجموع القرار•

المترابطة المتخذة من قبل فاعل سياسي أو جماعة من 

لوسائل الفاعلين السياسيين، وإنما كذلك من تحديد األهداف وا

من أجل تحقيقها، وبالتالي البحث عن الحلول

حد تعني ذلك المسار العملي المقصود من لدن الحكومة أو أ•

رعي مؤسساتها لتقديم حلول لقضية أو مشكلة معينة تست
انتباها عاما



سماتها األساسية

لعمليات التركيز على مضمون السياسة العمومية أكثر من التركيز على ا•
التي أنتجتها

قة تتضمن عناصر اتخاذ القرار أو تخصيص الموارد وتتسم بطري•
همسلطوية أي يفرضها الفاعلون الحكوميون على البيئة المحيطة ب

هي إطار عام للفعل، وجودها بالتالي ال يفترض بالضرورة وجود •
استراتيجية شاملة أو مستمرة

تؤثر بمضمونها على عدد من األفراد والجماعات والمنظمات فلكل •
سياسة عمومية جمهور من الخاضعين لها ومن الفاعلين في مجالها

ريحة األفعال التي تؤسسها عادة ما ترجع في تحديدها إلى توجيهات ص•
يق اهرة أو خفية؛ فأي سياسة عمومية عادة ما تصاغ لتحقظأو مضمرة، 

أهداف أو تأسيس قيم او اشباع حاجات، فهي بهذا المعنى معيارية   



خصائص السياسات العمومية 
حيث أن تبعا للمنظور المؤسسي نشاطات وأعمال تقوم بها الحكومة، بتمثل السياسات العمومية•

كومة؛ وأن أي سياسات ال يمكن أن تصبح سياسات عمومية ما لم يتم تبنيها وتنفيذها من لدن الح

هذا هو الذي يضفي عليها خاصية الشرعية والرضا العام

.أنها خيارات للحكومة لتحقيق األهداف المنشودة•

امة، الموجهة نحو عالج قضية أو مشكلة عوالمترابطةأنها تشمل سلسلة من القرارات المتماسكة•

مما يعني أنها تتجاوز كونها مجرد قرار معين

ا تصمم ، مما يعني أنهللسياسات العمومية عالقة بالتخطيط المستقبلي وامتداد معدل بالماضي•

.  بغرض إحداث أهداف مستقبلية، بالرغم من أن هذا ال ينفي عالقتها بالماضي والحاضر

بمعنى .تأتي السياسات العمومية بغرض تلبية مطالب قائمة في المجتمع أو مواجهة مشكلة عامة•

لموسا، أي أن السياسات العمومية تعبر عن األمور والمسائل الواقعية التي تشكل مطلبا معاشا أو م

أن تكون في شكل نتائج ومخرجات يمكن إدراكها ومعايشتها، 

وازن بين فهي تعبير عن الت: السياسات العمومية كتوازن بين الجماعات المختلفة داخل المجتمع•

نفوذ إلى الجماعات المصلحية، وهذا التوازن يحدد بالنفوذ النسبي للجماعات، ويؤدي تغيير هذا ال

فوذها وأقل تغيير في السياسات العمومية، إذ تصبح أكثر تعبيرا عن إرادة الجماعات التي يزداد ن

.تعبيرا عن الجماعات التي يتقلص نفوذها



مسار صنع السياسات العمومية

تحديد المشكلة العامة •

إدراج المشكلة في أجندة الحكومة وجدولتها •

وضع مقترحات بسياسات عمومية•

تبني سياسات عمومية لمواجهة المشكلة وحلها •



تحديد المشكلة العامة 

بين غالبا ما يربط الباحثين في مجال السياسات العمومية•

اعملية صنعها وبين وجود مشكلة عامة تشكل موضوعا له

المشكلة ظرف أو موقف يثير الحاجات وعدم الرضا لدى •

األفراد 

نطاق تأثير المشكلة•

قلقا مما ترتفع األصوات وتثير االنتباه إلى أن األمر أصبح م•

يستدعي معه تدخال من الجهات المسؤولة وعلى رأسها 
جميعا الجهاز الحكومي



تحوالت المشكلة العامة

العام بغية عامة إال بتحرك الفاعلين وتسجيلها في الفضاءإن المشكلة ال تصبح•

ثير ، أي يصبح موضوعا ي.القيام بشيء ما من أجل معالجة الوضعية أو الشرط

االهتمام، بل موضوعا للجدل والمواقف المتصارعة من أجل إبراز خصائصه 

المكونة، حجمه وأسبابه

الحل تتحول المشكلة إلى رهان سياسي انطالقا من اللحظة التي يصبح فيها•

المقترح يهم السلطة العمومية

عينة إن من بين األسباب القوية للقول بوجود رهان سياسي بشأن مشكلة عامة م•

اهو عندما تستحوذ أو تتبنى سلطة عمومية الموضوع وتسجله في أجندته

إن المشكلة تظل سياسية طالما أن هناك استمرار االختالف حول حجمها، •

أسبابها، وآثارها

 تلقى إن المشكلة العامة التي ال يدعمها ويحركها جماعة من المواطنين تتمتع بقوة وفعالية قد ال•

ب فإثارة اهتمام الحكومة وإدراج المشكلة العامة في جدول أعمالها يتطل. اهتماما حكوميا مذكورا

ضغطا سياسيا قويا يتم في إطار النظام السياسي للدولة



وضع أجندة بسياسات عمومية

ؤال إذا كان داخل أي مجتمع من الممكن ألية مشكلة أن تصبح سياسية؛ فإن الس•

في واقع األمر، إذا كانت غالبية المشاكل ال. الذي يطرح هنا هو عبر أية آلية؟

ك رغم عدم تعتبر سياسية بطبيعتها فإن اتخاذها لهذه الصفة يبقى مرتبط، وذل

وجود مسار خطي ميكانيكي يجعل من المشاكل االجتماعية مشاكل سياسية،

وهذا يعني أن المشكلة. بتحول وتبدل زاوية النظر إلى المشكلة المطروحة

طا السياسية هي بالضرورة بناء اجتماعي وأن اتخاذها لهذا الشكل يظل مرتب
.  بعناصر متعددة خاصة بكل مجتمع وبالنظام السياسي المعني

لسياسية ونشير إلى أنه رغم تضافر العوامل التي تساعد على بلورة المشاكل ا•

نقطة وتحويل طبيعتها، خاصة عندما تصبح موضوعا للنقاش العمومي؛ فإن ال

كومية في المفصلية في هذه العملية هي تبنيها من قبل السلطات السياسية أو الح

الدولة و إدراجها في جدول أعمالها أو أجندتها



معنى األجندة السياسية 

أمام القائمة التي تتضمن الموضوعات والمشكالت الموجودة•

لذين الفاعلين الحكوميين، وذلك بمشاركة من قبل األفراد ا

لدنهم يعملون بالقرب منهم، والذي تحضا بعناية حقيقية من

خالل فترة محددة من الزمن

مجموع المشاكل التي هي موضوع قرارات ونقاش في إطار•

نظام سياسي خاص في فترة محددة

نقاشا تتضمن مجموع المشاكل التي يالحظ على أنها تستدعي•
يةعموميا، وحتى تدخال من قبل السلطات العمومية الشرع



الولوج إلى األجندة 

ل إن الوضع في األجندة هو نتاج، محتمل في كل مرة، لحق•

ا كانت بمعنى آخر، كيفم. القوى التي تتشكل حول المشكلة

ا إلى طبيعة المشكلة، إن تحولها إلى مشكلة سياسية وولوجه

أجندة الحكومة تظل نتاج عمل إرادي منظم يساهم فيه عدة 

أي العامفاعلين، سياسيين، إداريين، مهنيين، إعالميين، والر

ون تقتضي وجود جماعة من الناس يطالبون الحكومة ويصر•
.  على ضرورة قيامها بعمل معين إزاءها



أسباب إدراج المشكلة في األجندة 

لة إلى من بين األسباب القوية التي تساعد على ولوج المشك•

بنود األجندة هو اتفاق مجموعة أو مجموعات من األشخاص 

غط على وجود مشكلة ورغبتهم في عالجها، واستعدادهم للض

على الحكومة لحلها

قتناع تبقى قدرة من يعتقدون في وجود المشكلة مدخال مهما ال•

ا الحكومة بإدراجها في أجندتها وبضرورة  قيامها باتخاذ م
يلزم لعالج المشكلة



هناك ثالثة مجموعات من العناصر تساعد 

على إدراج المشكلة في أجندة الحكومة
كلة بحيث ترتبط بالمشكلة ذاتها، ومنها اتساع نطاق تأثير المش: المجموعة األولى•

يقية يصل إلى أعداد كبيرة من أفراد المجتمع، ووجود ما يدل على أن المشكلة حق

وجدية وأن آثارها السلبية جديرة باالهتمام، وكذلك وجود ما يوحي بأن أحد 

جح الحلول المقترحة لعالج المشكلة من قبل األحزاب أو جماعات الضغط قد ين

فعال في عالج المشكلة ولو جزئيا

ترتبط باألشخاص المهتمة بالمشكلة، سواء األحزاب أو: المجموعة الثانية•

م جماعات الضغط، أو أية فئة من فئات المجتمع المدني، ودرجة ونوع تنظيمه

هم االجتماعية وقدرتهم على التأثير في المجتمع والنظام السياسي بما في ذلك مكانت

لالزمةوالسياسية وقدراتهم المالية والفنية الالزمة للقيام بالحملة السياسية ا

ياسية تخص النظام السياسي ذاته، ومدى استعداد القيادة الس: المجموعة الثالثة•

هاز لتلقي وتقبل ضغوطا اجتماعية، ووجود قنوات في النظام السياسي والج

ومة الحكومي يمكن عن طريقها للمواطنين وجماعات الضغط التأثير في الحك

والقيادة السياسية



أنواع األجندات

األجندة الشاملة •

األجندة المؤسسية•

األجندات المرحلية •

األجندة الخاصة باألزمة•

أجندة طويلة األمد •



األجندة الشاملة 

تتضمن كل الرهانات والمشاكل المدركة عامة من قبل •

أعضاء الجماعة السياسية باعتبارها تستحق االهتمام 

العمومي

ضمن يتصف بشموليته من حيث أنه يتهي في حكم برنامج •

اكل قضايا كثيرة وليست محصورة على نوع واحد من المش

صادية التي يواجهها المجتمع؛ مثل القضايا السياسية واالقت

واالجتماعية واألمنية والعلمية

من أن غالبية القضايا والمشاكل التي تندرج في هذا النوع•

طنين، لها أهمية كبيرة وتؤثر في حياة عدد كبير جدا من الموااألجندة يكون

كقضايا األمن االجتماعي والبطالة والتضخم واألزمة االقتصادية العالمية

وانعكاساتها المحلية



األجندة المؤسسية

لقيام تتضمن قضايا يريد صانعوا القرارات في المؤسسة ا•

مما يعني أنها غالبا ما بخطوات عملية إليجاد حلول لها، 

مثل أجندة وزارة تكون محصورة بنشاط مؤسسة معينة،

التربية والتعليمالتربية والتعليم والتي تضم بنودا كلها تتعلق ب

ها، هناك محاولة تتمثل في خمس نماذج تختلف في مسارات•

اكل يمكن أن تؤدي إلى الوضع في األجندة المؤسسية للمش
العامة



النموذج التعبوي

يستند هذا النموذج على نشاط المجموعات المنظمة والتي•

:  جيمهنية أو مطالب ذات بعد إيديولو-تحمل مصالح سوسيو

ياسية إن الوضع في األجندة ينتج في هذه الحالة عن تعبئة س

أي أن مجموعات اجتماعية تأخذ . من خارج الحكومة

.  هموضوعا معينا وتبحث عن إلزام الحكومة للتحرك بشأن
الحقوق المدنية على سبيل المثال



ـ نموذج العرض السياسي

تتخذ يعني ذلك النشاط المرتبط بالمنظمة السياسية التي•

إن: موضوعا تفترض فيه نوعا من المردودية السياسية

.  ألجندةالتنافس السياسي هو المحرك هنا لعملية الوضع في ا

أي أن القوى السياسية المتعارضة، أو واحدة التي تدفع

فيما بعد اآلخرين إلى التموقع، تتبنى موضوعا معينا يصبح

اب مثال على ذلك، مسألة غي. موضوعا للسياسات العمومية

تها األمن والهجرة التي تتبناها األحزاب السياسية في حمال
.كومياالنتخابية، تساهم في جعلها ضمن أولويات النشاط الح



النموذج اإلعالمي 

هو ذلك النموذج الذي يلعب فيه اإلعالم دورا مستقال، من•

إن منطق. خالل فرض بعض مجاالت الفعل على الحكومة

ة النموذج اإلعالمي يقوم على افتراض أن اإلعالم له وظيف

ديد من هناك الع. مركزية في عملية االنطالقة لبعض القضايا

ا الظواهر االجتماعية التي كان لوسائل اإلعالم دورا أساسي

شأنها في إبرازها من خالل خلق تعبئة اجتماعية وسياسية ب

سبيل الشيء الذي دفع الحكومات للتحرك بشأنها، نذكر على
ة العامةالمثال االستغالل الجنسي للقاصرين، فضائح الصح



النموذج أالستباقي

ل كذلك بالتعبئة والتحرك من قب" لوجارو"هذا النموذج يصنفه •

المركز؛ ومن خالله يقوم الفاعلون السياسيون ـ اإلداريون بدور

.  ايامركزي، وذلك من خالل التناول الذاتي لبعض المسائل أو القض

وعلى خالف نموذج العرض السياسي، إن الوضع في األجندة ال 

ندة يفترض ضرورة في هذه الحالة على أن المسألة المدرجة في األج

إن ما هو مهم أكثر هنا، هي مسألة . هي موضوع لتنافس سياسي

ة اإلدراك واالعتقاد الذي يحرك الموظفين والخبراء من داخل األروق

ومية يمكن أن نذكر على سبيل المثال هنا السياسات العم. الحكومية

ي المرتبطة بمحاربة التدخين وغياب األمن على الطرقات، التي ه
هزة الدولةنتيجة لسياسات انطلقت بداية من خالل التعبئة الداخلية ألج



نموذج الفعل المساند الصامت 

يستند هذا النموذج على نشاط مجموعات منظمة تعمل •

عكس نموذج )بجانب الحكومات بدون معارضة أو صراع 

عبئة إن المجموعات المنظمة في هذه الحالة تقوم بت(. التعبئة

يم معها وتتحرك بشكل سري بجانب الوحدات اإلدارية التي تق

لة عالقات عن قرب من أجل دفعها ألخذ بعين االعتبار مشك

لبعض مثال على ذلك مسألة التسلح، التي ينظر إليها ا. محددة

ناعة على أنها نتيجة للتواطؤ القائم بين هذا النوع من الص

دة والموظفين اإلداريين والذي يقود إلى الوضع في األجن
لبعض البرامج العسكرية



األجندات المرحلية 

وهي نوع من األجندات أو برامج العمل المرتبطة بفترة •

ة زمنية محددة بحيث ال تتجاوزها، وذلك مثل أجندة الحكوم

بالقيام بمشروع معين في مجال اجتماعي أو اقتصادي 
(.القطار فائق السرعة مثال)



األجندة الخاصة باألزمة

با إن هذا النوع من األجندة وكما يدل عليها اسمها ترتبط غال•

عامل مع ببرنامج تضعه الحكومة وتحدد فيه أولوياتها في الت

مثال على ذلك، أجندة الحكومة في . مشكلة طارئة محددة

التعامل مع هزة أرضية مفاجئة أو فيضان، أو التعامل مع
موجة المهاجرين



أجندة طويلة األمد 

لة وهي أجندة بمثابة برامج تعبر عن أولويات دائمة أو طوي•

ماية األمد للحكومة، مثل األجندة المرتبطة بالتصنيع، أو ح
األمن الوطني ألية دولة



األسس العملية لصياغة األجندة الحكومية

المدخل التعددي•

المدخل النخبوي•

مدخل مركزية الدولة•



المدخل التعددي
الح ينطلق هذا المدخل من مبدأ أساسي فحواه أن أجندة الحكومة هي نتاج تشابك مص

على جماعات وأحزاب وقوى سياسية عديدة في الدولة بحيث تتنافس هذه الجهات

ها نتاج احتالل مواقع تؤهلها لتكون أكثر تأثيرا على أجندة الحكومة، مما يعني أن

لعالقات القوة داخل المجتمع

ندة من الشيء األكيد هو أنه عندما تتزاحم المصالح تكون فرصة التأثير على عملية صياغة األجو

صالح المجموعة األقوى واألكثر نفوذا واألقدر على التعامل مع الحياة السياسية

عن فسح ال يمكن لهذه العملية أن تتم بالشكل المطلوب إال إذا كانت تعرف نوعا من السالسة الناتجة

ن المجال أمام كل الجماعات المتنافسة لكي تؤثر بشكل أو بآخر على األجندة وتخلق نوعا م

التوافق بين مصالح الجماعات المتباينة وتحقق التوازن بينها

ومية أو ينبغي عدم السماح ألية مجموعة من أن تسيطر سيطرة كاملة على عملية صياغة األجندة الحك

احتكارها 

فر عدة أن فرصة نجاح الجماعة في إحداث التأثير المطلوب في المجتمع والحكومة يتوقف على توا

عوامل ذات أهمية كبيرة منها التنظيم المحكم، المكانة االجتماعية للمنظمة وأعضائها، ثراء 

، نوع أعضاء المنظمة واستعدادهم لتمويل العمل السياسي الالزم للقيام به ماديا ودفعه معنويا

النشاط السياسي ذاته والقدرة على تنسيق الجهود في القيام به



المدخل النخبوي 

وأدوات يقصد بالنخبة السياسية مجموعة األفراد التي تمتلك مصادر•

ضع السياسات القوة السياسية في المجتمع، بحيث تستطيع التحكم في و

العمومية وصنع القرارات الرئيسية في المجتمع

لقيم األجندة السياسية للحكومة بناء على هذا المدخل  عملية انعكاس•

االتجاه وعليه فإن النقطة األساسية في هذا. واختيارات النخبة الحاكمة

هي أن مسألة األجندة ال تحدد بمطالب وفعاليات األشخاص 

ة والمجموعات ولكن تحددها النخبة الحاكمة وخياراتها وتنفذها أجهز
اإلدارة العامة ومؤسساتها



مدخل مركزية الدولة   
ج إن مدخل مركزية الدولة أو المدخل المؤسسي، يقوم على االعتقاد بأن برنام•

سسات عمل الحكومة يتم صياغته عن طريق تنافس عدة مصالح متباينة داخل مؤ

الدولة

إن العديد من الرهانات تخترق هذا النشاط الذي هو من جهة ذو بعد فكري •

ماعية فرض تصوراته على مجموعة اجت)،وتكتيكي (تفسير الواقع) وعرفي،

:يتعلق األمر هنا ب(. أخرى

السببية•

الحدة•

الجماعات المعنية•

الحلول•



السببية

ما ما هو مصدر المشكل المشاهد؟ إنه بالتأكيد سؤال مركزي ب•

لى هناك مثال قديم ع. أنه يحدد مستوى توزيع المسؤوليات

لمجهود هل هو نتيجة لضعف ا. هذا المستوى يتمثل في الفقر

وهو ما يالئم التفسير المحافظ )الفردي أو الجماعي 

جتماعي أو نتيجة لخلل في النظام االقتصادي واال( الكالسيكي
(.وهو ما يالئم التفسير التقدمي)الشامل 



الحدة

ين هل يتعلق األمر حقيقة بمشكل هام، يستحق أن يأخذ بع•

وقه االعتبار على مستوى األجندة؟ المثال الذي يمكن أن نس

، الذي (يئيةالتدفئة الب)هنا يتعلق بارتفاع درجة حرارة البيئة 

ية هو موضوع معارضة بين من يرى فيه مشكلة دولية مركز

د على نسبية في العقود المقبلة؛ وبين من يسير في اتجاه التأكي
.أهميته



الجماعات المعنية

بعد ما هي الجماعات التي تتأثر بالمشكلة؟ يتعلق األمر ب•

.  ويال ماليامركزي، خاصة بالنسبة للسياسات التي تقتضي تح
ما هي التصورات االجتماعية المهيمنة للجماعة المعنية



:  الحلول

ا ما هي الحلول التي من المحتمل تحريكها أو تعبئتها؟ هن•

ل هل الحلول متاحة فعال؟ ه: نكون أمام ثالثة أبعاد أساسية

فق مع الحلول مقبولة اجتماعيا؟ بمعنى آخر هل تتالءم وتتوا

ق؟ القيم السائدة داخل مجتمع معين؟ هل الحلول سهلة التحق

سؤال وهو ما يطرح، خالل مرحلة التقيد التقييد الضريبي،)
فعالية الحلول المقترحة



تنفيذ السياسات العمومية 



شكرا على انتباهكم


