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الثانـــي،  الملـــك عبـــد اهلل  بنـــاء علـــى مـــا جـــاء فـــي األوراق النقاشـــية لجاللـــة 
واهتمامـــه وتركيـــزه علـــى ســـيادة القانـــون أســـاس الدولـــة األردنيـــة وأســـس 
اإلدارة الحصيفـــة فقـــد وجـــه جاللتـــه فـــي الورقـــة النقاشـــية السادســـة؛ “”إن تطويـــر 
ـــه  ـــن. وعلي ـــة مســـيرة مســـتمرة تخضـــع لمراجعـــة وتقييـــم دائمي اإلدارة الحكومي
يجـــب تحديـــد مواطـــن الخلـــل والقصـــور واالعتـــراف بهـــا للعمـــل علـــى معالجتهـــا، 
وإرســـاء وتفعيـــل مبـــدأ المســـاءلة والمحاســـبة كمبـــدأ أساســـي فـــي عمـــل وأداء 

ــاتنا وفـــي جميـــع طبقـــات ومراحـــل اإلدارة الحكوميـــة”. مؤسسـ

ــمل  ــتدامة تشـ ــاملة مسـ ــة شـ ــق تنميـ ــة تحقيـ ــى؛ “أهميـ ــً الـ ــه ايضـ ــار جاللتـ وأشـ
جميـــع القطاعـــات وتضمـــن توزيـــع عوائـــد التنميـــة علـــى أنحـــاء المملكـــة كافـــة 
بشـــكل عـــادل. وتتطلـــب منظومـــة المســـاءلة والمحاســـبة إجـــراءات مســـبقة 
ــكل  ــة بشـ ــل ملزمـ ــات عمـ ــلوك وأخالقيـ ــات سـ ــاتنا لمدونـ ــي مؤسسـ ــدأ بتبنـ تبـ
يحكـــم أداء المؤسســـات والســـلطات المعنيـــة. كمـــا يجـــب علـــى مؤسســـتنا 
وضـــع رؤيـــة واضحـــة، وخارطـــة طريـــق، وأهـــداف محـــددة تمكـــن هـــذه المؤسســـات 
مـــن تحقيـــق أهدافهـــا وقيـــاس نســـبة اإلنجـــاز واألثـــر، للوصـــول الـــى أرقـــى معاييـــر 

ــة للمواطنيـــن.”  ــتويات الخدمـ ــفافية وأعلـــى مسـ ــة والشـ النزاهـ

من الورقة النقاشية السادسة
"سيادة القانون أساس الدولة المدنية"

تاريخ الصدور 2016/10/16
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الفصل األول: المقدمة

1�1 تمهيد

انطالقـــً مـــن توجيهـــات جاللـــة الملـــك عبـــداهلل الثانـــي بـــن الحســـين المعظـــم، 
لمؤسســـاتنا الوطنيـــة جميعهـــا والمتمثلـــة بضـــرورة وضـــع رؤيـــة واضحـــة، وخارطـــة 
طريـــق، وأهـــداف محـــددة تمكـــن هـــذه المؤسســـات مـــن تحقيـــق أهدافهـــا 
وقيـــاس نســـبة اإلنجـــاز واألثـــر، للوصـــول الـــى أرقـــى معاييـــر النزاهـــة والشـــفافية 
وأعلـــى مســـتويات الخدمـــة للمواطنيـــن وارتباطهـــا بأهميـــة التنظيـــم األفضـــل، 
ســـعت الحكومـــات المتعاقبـــة الـــى تحســـين جـــودة السياســـات والتشـــريعات مـــن 
خـــالل تعميـــم مدونـــة ممارســـات حوكمـــة السياســـات واألدوات التشـــريعية فـــي 
الدوائـــر الحكوميـــة لســـنة 2018، والتـــي تـــم فيهـــا اســـتحداث منهجيـــة تقييـــم 
األثـــر التـــي تســـهم بشـــكل مباشـــر فـــي تحســـين جـــودة ونوعيـــة السياســـات 
والتشـــريعات والتدخـــالت الحكوميـــة ونتائجهـــا وآثارهـــا إلحـــداث عمليـــات إصـــالح 
تحقيـــق  تضمـــن  والمســـاءلة،  للتقييـــم  خاضعـــة  وشـــاملة،  وشـــفافة  فعالـــة 
النتائـــج المرجـــوة واالســـتقرار التشـــريعي وصـــوال ألعلـــى مســـتويات الخدمـــة 

ــة للمواطنيـــن.  المقدمـ

مـــن  العديـــد  األخيـــرة  اآلونـــة  فـــي  الهاشـــمية  االردنيـــة  المملكـــة  شـــهدت 
اإلصالحـــات التنظيميـــة والتشـــريعية والسياســـية. ومـــا زالـــت الحكومـــة مســـتمرة 
ــل  ــن اجـ ــريعات،  مـ ــة والتشـ ــات العامـ ــر السياسـ ــا لتطويـ ــخير جهودهـ ــي تسـ فـ
ــر الـــذي مـــن  ــا، األمـ تحقيـــق جـــودة أعلـــى للتشـــريعات الناظمـــة بكافـــة مجاالتهـ
ـــة  ـــً علـــى جميـــع مناحـــي الحيـــاة السياســـية واالقتصادي شـــأنه ان ينعكـــس إيجاب
واالجتماعيـــة والثقافيـــة والبيئيـــة، حيـــث تعتبـــر التشـــريعات الترجمـــة الفعليـــة 
والبوابـــة الرئيســـية لتحقيـــق اإلصـــالح بمفهومـــه الشـــامل، والـــذي ال يمكـــن 
ـــه مدروســـة  ـــت التشـــريعات الناظمـــة ل تحقيقـــه علـــى النحـــو المطلـــوب إال إذا كان
ــا  ــوة منهـ ــد المرجـ ــاس الفوائـ ــن قيـ ــث يمكـ ــة، بحيـ ــى أســـس علميـ ــة علـ ومبنيـ
والتكاليـــف واآلثـــار المتوقعـــة لهـــذه التشـــريعات بنـــاء علـــى أولويـــات المجتمـــع 
لضمـــان اختيـــار أكثـــر الخيـــارات التشـــريعية كفـــاءة وفعاليـــة وهـــو مـــا يعـــرف 

ــريعات.  ــر التشـ ــم أثـ بتقييـ
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ولتحقيـــق ذلـــك فـــال بـــد مـــن ارتبـــاط كافـــة الجهـــود المبذولـــة لمأسســـة منهجيـــة 
تقييـــم األثـــر بحيـــث تصبـــح ملزمـــة ومعتمـــدة مـــن كافـــة مؤسســـات الدولـــة 
ــاالت،  ــامل فـــي مختلـــف المجـ ــالح الشـ ــال اإلصـ ــداث تقـــدم ملمـــوس فـــي مجـ إلحـ
والوصـــول إلـــى مقاييـــس يمكـــن مـــن خاللهـــا إجـــراء تقييـــم للتشـــريعات الجديـــدة 
والمعدلـــة األمـــر الـــذي يضمـــن تقليـــل اآلثـــار الســـلبية المحتملـــة للتشـــريعات 
المختلفـــة ممـــا يرفـــع مـــن ثقـــة المواطـــن فـــي األداء الحكومـــي ويســـاعد علـــى 
تيســـير عمليـــة تطبيـــق القوانيـــن وااللتـــزام بهـــا لتحقيـــق أكبـــر فائـــدة مرجـــوة 

منهـــا. 

٢�1 منهجية إعداد الدليل االرشادي لسياسة تقييم االثر ومصادره  

اإلصدار األول )2020( 

قامـــت رئاســـة الـــوزراء بإعـــداد اإلصـــدار األول مـــن الدليـــل اإلرشـــادي كمرحلـــة أوليـــة 
بدعـــم وإرشـــاد برنامـــج دعـــم وتحســـين الحوكمـــة ســـيجما )SIGMA(. حيـــث تـــم 
تطويـــر المنهجيـــة المتبعـــة فـــي ذلـــك الدليـــل باالســـتعانة بأفضـــل الممارســـات 
الدوليـــة والعربيـــة وتجـــارب عـــدد مـــن مؤسســـات الدولـــة وخبـــرات اإلدارة العامـــة 

الســـابقة فـــي هـــذا الخصـــوص.

قامـــت الوحـــدة المعنيـــة فـــي رئاســـة الـــوزراء بإعـــداد هـــذا الدليـــل بالتعـــاون 	 
.)SIGMA( مـــع برنامـــج دعـــم وتحســـين الحوكمـــة ســـيجما

اســـتندت علـــى الممارســـات اإلقليميـــة والدوليـــة الفضلـــى فـــي مجـــال تقييـــم 	 
 )OECD( التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة  أدبيـــات منظمـــة  األثـــر وباألخـــص 
باإلضافـــة إلـــى العديـــد مـــن المراجـــع وأدلـــة تقييـــم األثـــر مـــن األردن وبلـــدان 

أخـــرى عربيـــة وأجنبيـــة.

حضـــور ورش عمـــل تـــم عقدهـــا حـــول مفهـــوم تقييـــم األثـــر وآليـــة إعـــداد 	 
ـــة،  ـــر بمشـــاركة عـــدد مـــن ممثلـــي المؤسســـات الحكومي دراســـات تقييـــم األث

وأخـــذ آرائهـــم والتشـــاور معهـــم.

مراجعـــة الدليـــل مـــن خـــالل الفريـــق الوطنـــي لتقييـــم األثـــر المشـــّكل بموجـــب 	 
كتـــاب دولـــة رئيـــس الـــوزراء رقـــم 4584/1/11/83 تاريـــخ 2020/2/11.
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اإلصدار الثاني )٢0٢٢(

ـــالت المقترحـــة علـــى اإلصـــدار األول مـــن الدليـــل نتيجـــة للمشـــاورات  ـــي التعدي تأت
ـــرأي بدعـــم مـــن فريـــق مجموعـــة  ـــوان التشـــريع وال ـــوزراء ودي بيـــن خبـــراء رئاســـة ال
الممارســـات  وإدخـــال  األساســـية  واألفـــكار  المفاهيـــم  علـــى  الدولـــي،  البنـــك 
واألفـــكار  المفاهيـــم  مناقشـــة  جـــرى  وقـــد  الفضلـــى،  الدوليـــة  والمنهجيـــات 
ـــران وتمـــوز 2021، ثـــم  ـــر بصـــورة مبدئيـــة فـــي حزي األساســـية المذكـــورة فـــي التقري
قـــام فريـــق الخبـــراء بتقديـــم مالحظاتهـــم وتوصياتهـــم للتحســـين خـــالل الـــورش 

التـــي عقـــدت فـــي تشـــرين الثانـــي 2021.

ــل  ــى الدلي ــود عل ــام والبن ــض األقس ــة بع ــالت إضاف ــن التعدي تتضم
بهــدف توضيــح مــا يلــي: 

ــد أســـس 	  ــة بتحديـ ــبق، والمتعلقـ ــة التقييـــم المسـ ــراءات دراسـ ــر وإجـ معاييـ
ــق(.  ــوب )أساســـي ومعمـ ــل المطلـ ــق التحليـ ــد عمـ ــاء، وتحديـ ــتثناء واإلعفـ االسـ

لآلثـــار 	  التحليـــل  إلجـــراء  الالزمـــة  واألســـئلة  المعاييـــر  وتفصيـــل  مراجعـــة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة والمتعلقـــة بالتقييـــم المســـبق المعمـــق. 

إضافـــة ملحـــق خـــاص بمنهجيـــة التقييـــم الالحـــق للتشـــريعات والسياســـات 	 
بطريقـــة عمليـــة وســـهلة مـــع نمـــاذج وأمثلـــة للتمييـــز بيـــن آليـــة عمـــل دراســـة 

للتقييـــم المســـبق والتقييـــم الالحـــق. 

وقـــد تـــم وبالتنســـيق فيمـــا بيـــن قســـم دراســـات تقييـــم األثـــر فـــي مديريـــة 
الشـــؤون القانونيـــة، وديـــوان التشـــريع الـــرأي، والخبـــراء مراجعـــة وتدقيـــق اإلصـــدار 

الثانـــي خـــالل عـــام 2022. 
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وتأتــي مجموعــة المصــادر التــي تــم مــن خاللهــا وضــع ومراجعــة هــذا 
الدليــل كمــا يلي: 

وزارة 	  األردن،  فـــي  واألنظمـــة  والتشـــريعات  السياســـات  أثـــر  تقييـــم  دليـــل 
والبرلمانيـــة. السياســـة  الشـــؤون 

ـــة 	  ـــر الدول ـــر التشـــريعي، مكتـــب وزي ـــة لدراســـة تقييـــم األث ـــادئ التوجيهي المب
ـــة. ـــة اللبناني ـــة، الجمهوري ـــة اإلداري للشـــؤون التنمي

منهجيـــة تقييـــم األثـــر المعتمـــدة فـــي منظمـــة التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة 	 
.)OECD(

ـــة، جامعـــة 	  ـــر التنظيمـــي للتشـــريعات والتدخـــالت الحكومي ـــم األث دليـــل تقيي
ـــت، معهـــد الحقـــوق. بيرزي

المفوضيـــة 	  الالحـــق،  والتقييـــم  المســـبق  التقييـــم  وإجـــراءات  منهجيـــات 
األوروبيـــة. 

منهجية التقييم الالحق، المملكة المتحدة.	 

منهجيـــة إعـــداد وتقييـــم السياســـات والتشـــريعات، دبـــي، اإلمـــارات العربيـــة 	 
المتحـــدة. 

٣�1 أهداف الدليل 

يهـــدف هـــذا الدليـــل إلـــى بنـــاء وتعزيـــز قـــدرات الـــوزارات والدوائـــر والمؤسســـات 
المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات  والمشـــرعين،  القـــرار،  ومتخـــذي  الحكوميـــة 

وغيرهـــا فـــي اســـتخدام وتطبيـــق أداة تقييـــم األثـــر مـــن خـــالل:

توفيـــر وثيقـــة مرجعيـــة إرشـــادية وتنظيميـــة توّضـــح الممارســـات المؤسســـية 	 
الجيـــدة فـــي مجـــال تقييـــم األثـــر.

ــة 	  ــة واالجتماعيـ ــار االقتصاديـ ــث اآلثـ ــن حيـ ــر مـ ــم األثـ ــات تقييـ ــد منهجيـ توحيـ
والبيئيـــة والتكلفـــة التشـــريعية. 
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توفير األدوات واآلليات والنماذج الالزمة لتنفيذ دراسة تقييم األثر.	 

ـــة 	  ـــر مدعمـــة باألدل مســـاعدة متخـــذ القـــرار مـــن خـــالل إعـــداد دراســـة تقييـــم أث
العلميـــة والواقعيـــة وإجـــراء التشـــاور الفعـــال لتحســـين جـــودة التشـــريعات.

تطويـــر المهـــارات والقـــدرات لـــدى القائميـــن علـــى عمليـــة إعـــداد وثيقـــة 	 
ــة  ــة واالجتماعيـ ــار االقتصاديـ ــل اآلثـ ــق بتحليـ ــا يتعلـ ــي كل مـ ــر فـ ــم األثـ تقييـ
ــر  ــي آخـ ــل حكومـ ــريعات وأي تدخـ ــى التشـ ــة علـ ــة المترتبـ ــة والبيئيـ والماليـ

ــد التطبيـــق.  ــة عنـ ــى الواقـــع خاصـ ــا علـ ــدى تأثيرهـ ومـ

٤�1  األدوار والمسؤوليات لتطبيق الدليل  

لضمـــان تحســـين جـــودة السياســـات والتشـــريعات مـــن خـــالل تطبيـــق سياســـة 
تقييـــم االثـــر فـــي كافـــة مؤسســـات الدولـــة وتطبيقـــه لتصبـــح اآلليـــة المتبعـــة 
لإلصـــالح التشـــريعي تضمـــن كفـــاءة السياســـات والتشـــريعات وتقييـــم آثارهـــا 
المســـبقة والالحقـــة ضمـــن منهجيـــة علميـــة شـــمولية، عمـــل فريـــق الخبـــراء 
ـــوزراء علـــى تقديـــم هـــذا الدليـــل  ـــر فـــي رئاســـة ال فـــي قســـم دراســـات تقييـــم األث
ــن  ــؤولة عـ ــة المسـ ــو الجهـ ــر، وهـ ــم األثـ ــراءات تقييـ ــول أســـس وإجـ ــادي حـ اإلرشـ
تقديـــم الدعـــم الفنـــي حـــول إرشـــادات التطبيـــق والمتابعـــة واإلشـــراف علـــى 

التدريـــب علـــى أداة تقييـــم األثـــر. 

 الدائرة الحكومية:

العمـــل علـــى تعميـــم الدليـــل اإلرشـــادي علـــى جميـــع المديريـــات والوحـــدات 	 
التنظيميـــة فيهـــا، وهـــي الجهـــة المســـؤولة عـــن إعـــداد الوثيقـــة ونشـــر 
أو  التدخـــل  مقتـــرح  إعـــداد  علـــى  تعمـــل  التـــي  الجهـــة  تقـــوم  نتائجهـــا: 
المشـــروع بإعـــداد وثيقـــة تقييـــم األثـــر وإجـــراء المشـــاورات؛ كونهـــا هـــي 
الجهـــة التـــي تملـــك المعلومـــات والبيانـــات عـــن المشـــكلة موضـــع النظـــر. 
علـــى ان تكـــون الجهـــة المعـــدة للوثيقـــة مـــن داخـــل الـــوزارة او المؤسســـة 
التـــي تعمـــل علـــى إعـــداد المقتـــرح التشـــريعي؛ بحكـــم إلمامهـــا ومعرفتهـــا 

بموضـــوع الدراســـة. 
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ولتعزيـــز مبـــادئ الشـــفافية والمصداقيـــة والمســـاءلة ولبنـــاء الثقـــة فـــي 	 
المعـــدة  الجهـــة  علـــى  ينبغـــي  والتشـــريعات  السياســـات  صنـــع  عمليـــة 
للوثيقـــة نشـــر نتائـــج دراســـة تقييـــم األثـــر علـــى نطـــاق موســـع ســـواء مـــن خـــالل 
المواقـــع اإللكترونيـــة للجهـــات المعنيـــة أو المطبوعـــات أو لقـــاءات مـــع األطـــراف 
المعنيـــة مـــن الحكومـــة والبرلمـــان والمجتمـــع المدنـــي، وبعـــد االنتهـــاء مـــن 
دراســـة تقييـــم األثـــر ينبغـــي إعـــداد تقريـــر يشـــتمل كل الخطـــوات وتعبئـــة 
نمـــوذج تقييـــم األثـــر )الملحـــق( ومشـــاركة جميـــع األطـــراف المعنيـــة فـــي نتائـــج 
ـــم إعـــداده  الدراســـة النهائيـــة ملحقـــً بهـــا مســـودة سياســـة/ تشـــريع/ قـــرار ت

بنـــاًء علـــى دراســـة تقييـــم األثـــر.

رئاســة الــوزراء / مديريــة الشــؤون القانونيــة / قســم دراســات تقييــم 
األثر:

ـــة الشـــؤون  ـــوزراء باســـتحداث قســـم دراســـات تقييـــم فـــي مديري قامـــت رئاســـة ال
ـــا يتضمـــن  ـــذ الدليـــل وم ـــى تنفي ـــم الدعـــم الفنـــي واإلشـــراف عل ـــة لتقدي القانوني

ـــر الحكوميـــة كافـــة. ـــدة بالتعـــاون مـــع الدوائ ـــالت جدي مـــن تعدي

ــر الرســـمية 	  تعميـــم الدليـــل اإلرشـــادي علـــى الـــوزارات والمؤسســـات والدوائـ
ـــة  جميعهـــا، وتقـــوم بالتعـــاون مـــع معهـــد اإلدارة العامـــة بعقـــد ورش توعوي

للتعريـــف بمضاميـــن الدليـــل.

مراجعـــة الوثيقـــة وتقييمهـــا: تتـــم مراجعـــة الوثيقـــة مـــن قبـــل جهـــة مركزيـــة 	 
)قســـم دراســـات تقييـــم األثـــر/ رئاســـة الـــوزراء( ويتمثـــل دورهـــا فـــي التأكـــد 
مـــن امتثـــال الجهـــة المعـــدة للدراســـة بمنهجيـــة الدليـــل اإلرشـــادي، والتأكـــد 

مـــن جودتهـــا بشـــكل محايـــد بمـــا يتوافـــق مـــع خطـــوات الدليـــل اإلرشـــادي.

ـــه الـــى أنـــه ســـيصار الـــى إصـــدار اإلجـــراءات التفصيليـــة  يرجـــى التنوي

المرتبطـــة بتطبيـــق مـــا ورد فـــي الدليـــل اإلرشـــادي مـــن حيـــث تقديـــم 

ومراجعـــة ونشـــر تقريـــر التقييـــم المســـبق وتقريـــر التقييـــم الالحـــق، 

وتعميمهـــا علـــى كافـــة المؤسســـات والدوائـــر الحكوميـــة.
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الفصل الثاني: أنواع دراسات التقييم )المسبق، الالحق(

ــا فـــي ذلـــك:  ــات، بمـ ــراء التقييمـ ــة وراء إجـ ــع للحكومـ ــد مـــن المنافـ ــد العديـ توجـ
تعزيـــز اتخـــاذ القـــرارات المبنيـــة علـــى البراهيـــن؛ وتشـــجيع المشـــاركة؛ يقـــدم 
التقييـــم المختلفـــة، والتـــي لهـــا العديـــد مـــن  هـــذا الفصـــل تعريفـــً ألنـــواع 
ــة  ــى األدلـ ــة علـ ــرارات المبنيـ ــاذ القـ ــة اتخـ ــز عمليـ ــتقوم بتعزيـ ــث سـ ــع، حيـ المنافـ
ــيد  ــط، وترشـ ــي التخطيـ ــات فـ ــع األولويـ ــاركة، ووضـ ــجيع المشـ ــن، وتشـ والبراهيـ
المـــوارد، وتحفيـــز إدمـــاج السياســـات، وبشـــكل أكثـــر عموميـــًة، زيـــادة الفعاليـــة 
ــة. ولتوضيـــح بعـــض المفاهيـــم حـــول  ــة لـــدى الحكومـ والتناســـبية والمصداقيـ

التقييـــم كالتالـــي:

ـــار السياســـات أو التشـــريعات بشـــكل نوعـــي و/ ـــم: هـــو أداة لتحليـــل آث التقيي
أو كمـــي وفـــق المنهجيـــة الموضوعـــة. 

السياســـات  تصميـــم  األفضـــل  التنظيـــم  ُيعنـــى  األفضـــل:  التنظيـــم 
والتشـــريعات وتقييمهـــا بشـــفافية، مـــع تقديـــم أدلـــة، ودعمهـــا بـــآراء المواطنيـــن 
ومؤسســـات االعمـــال وأصحـــاب المصلحـــة؛ وهـــو يغطـــي جميـــع مجـــاالت السياســـة 
ــداف  ــق األهـ ــح يضمـــن تحقيـ ــريع محـــدد وواضـ ــع تشـ ــة، ويهـــدف الـــى وضـ العامـ

ــة. ــة ممكنـ ــد بأقـــل تكلفـ والفوائـ

العامـــة،  السياســـات  لتنفيـــذ  الحكومـــات  أداة تســـتخدمها  هـــو  التشـــريع: 
واولوياتهـــا،  العامـــة  السياســـة  اهـــداف  لتحقيـــق  المباشـــرة؛  والســـلوكيات 
ويقصـــد بهـــا: القوانيـــن، واألنظمـــة، والتعليمـــات، والقـــرارات وأي تعديـــل عليهـــا.

كمـــا يبيـــن هـــذا الفصـــل أنـــواع دراســـات التقييـــم التـــي مـــن الممكـــن للدائـــرة 
الحكوميـــة القيـــام بهـــا، مـــن أجـــل إجـــراء التقييـــم وفـــق الضوابـــط المحـــددة فـــي 

هـــذا الدليـــل.
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1�٢ دراسة التقييم المسبق

يشار اليها عادة بأحد المصطلحات التالية: 

 	)Pre Assessment or Ex-Ante Assessment( التقييم المسبق

 	)Regulatory Impact Assessment – RIA( تقييم األثر التنظيمي

التقييـــم المســـبق هـــو عبـــارة عـــن أداة تقـــوم الدائـــرة الحكوميـــة باســـتعمالها 
لتحليـــل وقيـــاس أثـــر السياســـات / التشـــريعات الجديـــدة المنـــوي إصدارهـــا )قبـــل 
البـــدء بإعـــداد التشـــريع نفســـه(، أو السياســـات / التشـــريعات القائمـــة )التـــي 
تحتـــاج الـــى إعـــادة دراســـة شـــمولية(، وذلـــك مـــن خـــالل القيـــام بقيـــاس الفوائـــد 
المرجـــوة والتكاليـــف واآلثـــار المتوقعـــة، لضمـــان اختيـــار أكثـــر الخيـــارات التنظيميـــة 
ــن  ــل مـ ــي التقليـ ــبق فـ ــم المسـ ــن التقييـ ــدف مـ ــن الهـ ــة، ويكمـ ــاءة وفعاليـ كفـ
ـــار اإليجابيـــة ودعـــم تحقيـــق  ـــار واألعبـــاء غيـــر المرغـــوب فيهـــا، وتعظـــم مـــن اآلث اآلث
األهـــداف التـــي وضعتهـــا الوزارة/الدائـــرة المختصـــة، وذلـــك مـــن خـــالل التأكـــد مـــن 
تـــوازن المنافـــع والكلـــف، وتحديـــد أهـــم القطاعـــات المتأثـــرة بالتغييـــر، وتقييـــم 

ـــر التشـــريعية(.   ـــة المختلفـــة )التشـــريعية وغي ـــارات التنظيمي الخي

الحكوميـــة  الدائـــرة  امتـــالك  علـــى  التأكيـــد  إلـــى  المســـبق  التقييـــم  يهـــدف 
ـــارات  ـــك تحليـــل الخي ـــة، ويتضمـــن ذل ـــة المعلومـــات المطلوب وأصحـــاب القـــرار كاف
الموضوعـــة لتطبيـــق السياســـات / التشـــريعات، وهـــو التقييـــم الـــذي يتـــم مـــن 

ــراء.  ــة والخبـ ــاب العالقـ ــع أصحـ ــاور مـ خـــالل التشـ

وينقسم تقييم األثر المسبق الى: 

 Light Pre( ــح ــتخدم مصطلـ ــا يسـ ــادة مـ ــي: عـ ــبق األساسـ ــم المسـ التقييـ
ــة  ــرة عامـ ــاء نظـ ــاعد التقييـــم علـــى إعطـ Assessment - Light RIA(، حيـــث يسـ
عـــن المشـــكلة التـــي يتـــم تحديدهـــا بالتشـــاور مـــع أصحـــاب العالقـــة والمعنييـــن 
والفئـــات المتأثـــرة، ويســـاعد علـــى تيســـير اتخـــاذ قـــرار بشـــأن التدخـــل مـــن عدمـــه، 
وتجنـــب األخطـــاء التنظيميـــة أو التجـــاوزات فـــي التبريـــر واألســـاس المنطقـــي 

للسياســـات أو التشـــريعات المقترحـــة.
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ويتـــم إجـــراء الدراســـة بالحـــد األدنـــى المطلـــوب مـــن التحليـــل المعيـــاري النوعـــي، 
حيـــث يتـــم التقييـــم اآلثـــار المترتبـــة علـــى تطبيـــق خيـــار تنظيمـــي واحـــد فقـــط 
)الخيـــار التنظيمـــي األفضـــل للتطبيـــق الـــذي يتـــم اختيـــاره بشـــكل منهجـــي(، 
ــار المتوقعـــة )الكلـــف، المنافـــع( مـــن الناحيـــة النوعيـــة  ويجـــب التعبيـــر عـــن اآلثـ

علـــى األقـــل.

 Full Pre( التقييـــم المســـبق المعمـــق: عـــادة مـــا يســـتخدم مصطلـــح
Assessment – Full RIA(، هـــذا التقييـــم هـــو األكثـــر تفصيـــاًل للعديـــد مـــن 
والمنافـــع  الكلـــف  فـــي  يبحـــث  والـــذي  الصلـــة،  ذات  التنظيميـــة  الخيـــارات 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة لـــكل خيـــار والمخاطـــر المرتبطـــة بـــكل منهـــا، اســـتنادًا 
الـــى المعلومـــات التـــي يتـــم الحصـــول عليهـــا خـــالل مرحلـــة المشـــاورات األوليـــة 
واآلليـــات األخـــرى لجمـــع المعلومـــات والتحليـــل )بمـــا فـــي ذلـــك، علـــى ســـبيل 
المثـــال ال الحصـــر، التحليـــل االقتصـــادي(. ويتوجـــب خـــالل تقييـــم األثـــر المعمـــق، 
الســـعي لتحديـــد اآلثـــار الكميـــة والماليـــة المترتبـــة قـــدر المســـتطاع. وكونـــه 
يتطلـــب المزيـــد مـــن الوقـــت والمـــوارد والخبـــرات، يجـــب إبقـــاء هـــذا التقييـــم 

مركـــزًا علـــى تقييـــم أهـــم المواضيـــع التـــي تتطلـــب التحليـــل.

٢�٢ دراسة التقييم الالحق

يشار اليها عادة بأحد المصطلحات التالية: 

)Post Assessment or Ex-Post Assessment( التقييم الالحق

التقييـــم الالحـــق هـــو عبـــارة عـــن أداة تقـــوم الدائـــرة الحكوميـــة باســـتعمالها 
إلجـــراء مراجعـــة منهجيـــة ومعمقـــة للتشـــريعات الســـارية، حيـــث يتـــم فـــي العـــادة 
دراســـة مـــدى مالءمتهـــا، وفعاليتهـــا و/أو كفاءتهـــا بعـــد فتـــرة زمنيـــة معقولـــة 

مـــن تطبيقهـــا الفعلـــي وإنفاذهـــا علـــى أرض الواقـــع. 

توجـــد العديـــد مـــن المنافـــع للحكومـــة وراء إجـــراء التقييـــم الالحـــق بشـــكل 
منظـــم، بمـــا فـــي ذلـــك تعزيـــز اتخـــاذ القـــرارات المبنيـــة علـــى البراهيـــن، وتشـــجيع 
المشـــاركة، ووضـــع األولويـــات فـــي التخطيـــط وترشـــيد المـــوارد، وتحفيـــز إدمـــاج 
ـــادة الكفـــاءة والفعاليـــة والمصداقيـــة  ـــى زي ـــؤدي ال السياســـات المترابطـــة، ممـــا ي
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الالحـــق للتشـــريعات  التقييـــم  الحكوميـــة. كمـــا يســـاهم  للجهـــات والدوائـــر 
بشـــكل ممنهـــج فـــي رفـــع مســـتوى جـــودة التشـــريعات وضمـــان الحوكمـــة 

التشـــريعية. 

يرجـــى التنويـــه الـــى أن التقييـــم الالحـــق يختلـــف عـــن »المتابعة/الرصـــد« والـــذي 
يعتبـــر عمليـــة مســـتمرة، أمـــا التقييـــم الالحـــق، فهـــو التحليـــل الـــذي يقـــدم 
تحليـــاًل تفصيـــاًل لمخرجـــات ونتائـــج وآثـــار التشـــريع النافـــذ بعـــد مـــرور فتـــرة زمنيـــة 

معقولـــة. 

الـــى ثالثـــة مســـتويات متعاقبـــة وهـــي )تقييـــم  التقييـــم الالحـــق  وينقســـم 
ـــى  ـــاء عل ـــر(، وهـــي التـــي يتـــم تحديدهـــا بن ـــات، تقييـــم األداء، وتقييـــم األث العملي
ـــة مـــن إجـــراء التقييـــم. وهـــي  احتياجـــات ومـــوارد فريـــق العمـــل، إضافـــة إلـــى الغاي

كمـــا يلـــي: 

المســـتوى األول )تقييـــم العمليـــات(: يســـعى هـــذا المســـتوى إلـــى تقييـــم 
مـــا إذا تـــم إنفـــاذ تشـــريع مـــن الناحيـــة اإلداريـــة واإلجرائيـــة كمـــا هـــو متوقـــع، وفيمـــا 

اذا تـــم اإلنفـــاذ بشـــكل صحيـــح أم ال. 

المســـتوى الثانـــي )تقييـــم األداء(: يوفـــر هـــذا المســـتوى مـــن التقييـــم 
تحليـــاًل للعالقـــة بيـــن التشـــريع والتأثيـــرات التـــي يحدثهـــا مـــن حيـــث النتائـــج 

المتوقعـــة منـــه.   

المســـتوى الثالـــث )تقييـــم األثـــر(: يركـــز تقييـــم األثـــر علـــى تحليـــل التغيـــرات 
ـــم تحقيـــق  ـــت عقـــب تنفيـــذ التشـــريع، كمـــا يتـــم التأكـــد ممـــا إذا قـــد ت التـــي حدث

األهـــداف )رفيعـــة المســـتوى( المعلنـــة.  
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الدورة
التشريعية

التغذية
الراجعة ا�هداف

التقييمالتقييم

الحقمسبق

المسوغ

الرصد

التنفيذ

٣�٢ اختيار دراسة التقييم المناسبة  

ــريع  ــا كل تشـ ــر بهـ ــي يمـ ــريعية التـ ــدورة التشـ ــاه الـ ــم )1( أدنـ ــكل رقـ ــن الشـ يبيـ
يتـــم وضعـــه وإنفـــاذه، ويحـــدد بشـــكل عـــام متـــى يمكـــن إجـــراء دراســـة التقييـــم 

المســـبق أو دراســـة التقييـــم الالحـــق. 

الشكل )1( الدورة التشريعية وموضع دراسة التقييم المسبق / 
التقييم الالحق



18

يرجـــى التنويـــه الـــى وجـــود روابـــط هامـــة بيـــن التقييـــم المســـبق والتقييـــم 
الالحـــق بنـــاء علـــى مـــا ورد فـــي الـــدورة التشـــريعية، حيـــث يتـــم مـــن خـــالل التقييـــم 
المســـبق تحديـــد الســـياق واألهـــداف والخيـــارات التنظيميـــة المدروســـة )الغايـــة 
مـــن وراء التدخـــل الحكومـــي(، ويأتـــي بعـــده التقييـــم الالحـــق للتحقـــق مـــن أي 

تغييـــرات ونتائـــج تحققـــت أو لـــم تتحقـــق.

بنـــاء علـــى المعطيـــات التـــي تراهـــا الدائـــرة الحكوميـــة مناســـبة، تســـتطيع 
القيـــام باختيـــار نـــوع الدراســـة المطلـــوب والـــذي يحقـــق األهـــداف الموضوعـــة، 

ــي:  ــا يلـ ــب مـ ــي الغالـ ــم فـ ويتـ

ــدة أو  ــة جديـ ــة تنظيميـ ــداد سياسـ ــد إعـ ــبق عنـ ــم المسـ ــتعانة بالتقييـ االسـ
تشـــريع جديـــد، أو القيـــام بإجـــراء مراجعـــة وتعديـــل سياســـة أو تشـــريع ســـار 
ولكنـــه يحتـــاج الـــى إعـــادة نظـــر فـــي الســـياق واألهـــداف والخيـــارات التنظيميـــة 

ــع.  ــف والمنافـ ــة الكلـ ودراسـ

االســـتعانة بالتقييـــم الالحـــق عنـــد إجـــراء مراجعـــة لتشـــريعات ســـارية ونافـــذة 
لتحديـــد مـــدى مالءمـــة وكفـــاءة وفاعليـــة تطبيقهـــا علـــى أرض الواقـــع. 

يوصـــى بـــأن تقـــوم الدائـــرة الحكوميـــة بالتنســـيق مـــع قســـم 

ــة  ــي رئاسـ ــة فـ ــؤون القانونيـ ــة الشـ ــر / مديريـ ــم األثـ ــات تقييـ دراسـ

ـــوع الدراســـة الممكـــن  ـــوزراء إذا كان لديهـــا أي استفســـارات حـــول ن ال

اســـتخدامها. 
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الفصل الثالث: دراسة التقييم المسبق

تعتبـــر دراســـة التقييـــم المســـبق إحـــدى األدوات التـــي تســـتخدمها الحكومـــات 
عنـــد الشـــروع فـــي إعـــداد أو مراجعـــة السياســـات والتشـــريعات التـــي تعتبـــر علـــى 

قـــدر كبيـــر مـــن األهميـــة أو لهـــا تأثيـــر كبيـــر، وذلـــك حســـب المعاييـــر التاليـــة: 

آثار سلبية كبيرة على التنافسية.	 

أضرار بيئية كبيرة أو صحية أو وبائية.	 

آثار سلبية كبيرة على الفئات محدودة الدخل.	 

ـــة أو تأثيـــر كبيـــر علـــى المنافســـة أو 	  تغييـــر كبيـــر فـــي السياســـات االقتصادي
المســـتهلكين.

أو 	  الشـــركات  مثـــل  أخـــرى  جهـــات  أي  أو  الحكومـــة  علـــى  كبيـــرة  تكلفـــة 
متناســـب. غيـــر  بشـــكل  قطـــاع  أو  مجموعـــة  تتحملهـــا  أو  المســـتهلكين 

المواضيع ذات األهمية للرأي العام.	 

المواضيـــع المقدمـــة لمجلـــس الـــوزراء مـــن أصحـــاب المصالـــح والمتأثريـــن 	 
والتـــي تكـــون مدعمـــة بدراســـات مقنعـــة )فـــي حـــال طلـــب مجلـــس الـــوزراء 

ــا(.  ــراء تقييمهـ إجـ

يبيـــن هـــذا الفصـــل كافـــة المواضيـــع المرتبطـــة بإجـــراء التقييـــم المســـبق والتـــي 
تتضمـــن المعاييـــر واألســـس واإلجـــراءات المحـــددة أدنـــاه.  

1�٣ أســس وإجــراءات االســتثناء أو اإلعفــاء مــن إجــراء دراســة التقييــم 
المســبق

تعتبـــر عمليـــة توجيـــه الجهـــود مهمـــة جـــدًا من أجـــل أن تتمكن الدوائـــر الحكومية 
مـــن إجـــراء دراســـة التقييـــم المســـبق بشـــكل ســـريع وكفـــؤ ومتناســـب مـــع حجـــم 
الموضـــوع الـــذي تتـــم دراســـته، كمـــا وتســـاعد علـــى بنـــاء المصداقيـــة وضمـــان 
الشـــفافية. ويبيـــن الشـــكل رقـــم )2( أدنـــاه كيفيـــة قيـــام الدائـــرة الحكوميـــة 
ـــوزراء بإجـــراء عمليـــة  ـــر فـــي رئاســـة ال وبالتنســـيق مـــع قســـم دراســـات تقييـــم األث
ــق  ــه وفـ ــداره أو مراجعتـ ــوي إصـ ــريع المنـ ــة أو التشـ ــة للسياسـ تصنيـــف ممنهجـ

ـــا يلـــي:  ـــا اذا كان ســـيتم م ـــد م ـــر محـــددة مـــن أجـــل تحدي معايي
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التشـــريع 	  او  السياســـة  اســـتثناء 
التقييـــم  إجـــراء  متطلـــب  مـــن 

 . لمســـبق ا

مـــن 	  الحكوميـــة  الجهـــة  إعفـــاء 
ضمـــن  المســـبق  التقييـــم  إجـــراء 

محـــددة.  ضوابـــط 

وفـــي حـــال لـــم تطبـــق معاييـــر االســـتثناء أو االعفـــاء، فيتوجـــب علـــى الدائـــرة 
الحكوميـــة إجـــراء التقييـــم المســـبق، وعلـــى أن يتـــم تحديـــد عمـــق التقييـــم 

)أساســـي أو معمـــق( وفـــق المعاييـــر والنمـــاذج واإلجـــراءات المحـــددة أدنـــاه. 

الشكل رقم )٢(  

المــوارد  إلــى  بالنظــر  الجهــود-  توجيــه 
لتطبيــق  المتســارعة  والوتيــرة  المتاحــة؛ 
أجنــدة اإلصــالح الحكوميــة، يتــم عــادة تركيــز 
ــادرات وسياســات  ــة التقييــم علــى مب عملي

محــددة. 

 مــا هــي المبــادرات / السياســات / القــرارات 
التــي تســتلزم إجــراء التقييم المســبق، وأي 
منهــا يمكــن اســتثناؤها أو إعفاؤهــا مــن 
إجــراء التقييــم؟ كيــف للدائــرة الحكوميــة 

ــد عمــق التقييــم المطلــوب.       تحدي
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يتمثـــل الهـــدف مـــن اآلليـــة أعـــاله قيـــام الجهـــة الحكوميـــة بإجـــراء 

التقييـــم بشـــكل كاف ومتناســـب بمـــا يحقـــق قيمـــة مضافـــة، حيـــث 

ـــق  ـــبق المعم ـــم المس ـــراء التقيي ـــم إج ـــة أن يت ـــذه اآللي ـــن ه ـــع م يتوق

لمـــا يقـــارب 5-10% مـــن جميـــع دراســـات التقييـــم المســـبق التـــي 

يتقـــرر تنفيذهـــا مـــن قبـــل الجهـــات الحكوميـــة.   

ــم  ــراء التقيي ــى إج ــة ال ــرة الحكومي ــاج الدائ ــى ال تحت ــتثناء: مت االس
المســبق

تشـــير القاعـــدة العامـــة إلـــى ضـــرورة إخضـــاع كافـــة السياســـات والتشـــريعات 
لدراســـة التقييـــم المســـبق، بينمـــا توجـــد عـــدد مـــن الحـــاالت التـــي ال توجـــد فيهـــا 

حاجـــة إلجـــراء مثـــل هـــذا النـــوع مـــن التقييـــم. 

يتم وبشكل صريح استثناء السياسات أو التشريعات المتعلقة بما يلي: 

الموازنـــة العامـــة للدولـــة وموازنـــة الوحـــدات الحكوميـــة وأي تشـــريعات تصـــدر 	 
لغايـــات تفعيـــل قـــرارات الموازنـــة والمقترحـــات المشـــابهة. 

االتفاقيـــات الثنائيـــة أو الدوليـــة التـــي تقـــوم الحكومـــة األردنيـــة بتوقيعهـــا أو 	 
المصادقـــة عليهـــا.

الدفاع واألمن الوطني أو ما يخّص الشؤون العسكرية أو األمنية. 	 

القـــرارات التـــي قـــد تصـــدر عـــن الدوائـــر الحكوميـــة لتنظيـــم أعمالهـــا أو 	 
بســـيطة. تنفيذيـــة  مواضيـــع  لتنظيـــم 

ــرارات المتعلقـــة بالوظيفـــة العامـــة وأنظمـــة 	  التشـــريعات والسياســـات والقـ
ــة.  ــر الحكوميـ ــوزارات والدوائـ ــم اإلداري للـ التنظيـ
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التشريعات أو مشاريع التطوير التشريعية التي تهدف الى: 	 

تجميـــع أو فصـــل نصـــوص قانونيـــة موجـــودة مســـبقً، بشـــرط عـــدم تعديـــل 	 
علـــى جوهـــر وتأثيـــرات تلـــك النصـــوص.

إلغـــاء أي أحـــكام أو تشـــريعات أو القيـــام بإلغـــاء النصـــوص القانونيـــة المكـــررة 	 
أو المتداخلـــة أو المتعارضـــة شـــريطة أن ال يكـــون هنـــاك أي تأثيـــر بســـيط 

علـــى الحكومـــة، وقطـــاع األعمـــال واألفـــراد. 

اإلعفــاء: متــى يمكــن للدائــرة الحكوميــة أن تطلــب إعفاءهــا مــن 
إجــراء التقييــم المســبق

مـــع مراعـــاة مـــا ورد أعـــاله بشـــأن اســـتثناء بعـــض السياســـات / التشـــريعات مـــن 
ـــة أن تقـــوم  ـــرة الحكومي ـــى الدائ ـــداًء، يتوجـــب عل متطلـــب التقييـــم المســـبق ابت
بإجـــراء التقييـــم المســـبق للسياســـات أو التشـــريعات، ولكـــن يحـــق للدائـــرة 
الحكوميـــة أن تطلـــب أن يتـــم اعفاءهـــا مـــن إجـــراء التقييـــم المســـبق فـــي 

الحالتيـــن التاليتيـــن: 

ـــة، حـــدوث ظـــروف اســـتثنائية تســـتدعي اتخـــاذ قـــرارات ســـريعة 	  ـــة الطارئ الحال
لمعالجـــة قضيـــة معينـــة فـــي فتـــرة زمنيـــة ســـريعة.

ـــة المســـتعجلة، فـــي حـــال تطلـــب موضـــوع تنظيمـــي محـــدد )مشـــكلة( 	  الحال
أن تقـــوم الجهـــة الحكوميـــة باتخـــاذ القـــرار حولهـــا بشـــكل ســـريع ال يمكـــن 

تأخيـــره.

٢�٣ أسس وإجراءات تحديد عمق التحليل لدراسة التقييم المسبق

فـــي حـــال تـــم اتخـــاذ القـــرار بوجـــوب إجـــراء دراســـة التقييـــم المســـبق، فيتوجـــب 
علـــى فريـــق عمـــل الدائـــرة الحكوميـــة المعنيـــة المختـــص أن يقـــوم بدراســـة واقـــع 
ـــب، ويوصـــي دائمـــً بالتنســـيق  ـــم والمتناس ـــق المالئ ـــد العم الحـــال، وتحدي
ــر وقائمـــة  ــراء وأصحـــاب العالقـــة. وقـــد تـــم لهـــذه الغايـــة إعـــداد معاييـ مـــع الخبـ
التحقـــق التـــي يجـــب اإلجابـــة علـــى مـــا ورد فيهـــا مـــن أجـــل المســـاعدة علـــى 

تحديـــد العمـــق الـــالزم للدراســـة التحليليـــة.
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يرجــى مــن فريــق عمــل الدائــرة الحكوميــة اإلجابــة عــن كافــة األســئلة 
فــي قائمــة التحقــق لغايــة اختيــار عمــق التحليــل )ملحــق رقــم 1( 

ــم  ــتوجب التقييـ ــا تسـ ــر بأنهـ ــئلة أو أكثـ ــة أسـ ــن اربعـ ــة علـ ــت اإلجابـ إذا تمـ
المســـبق المعمـــق، فيعنـــي ذلـــك أن علـــى فريـــق العمـــل الحكومـــي إجـــراء 

المعمـــق.  المســـبق  التقييـــم 

لغايـــات التوضيـــح، يبيـــن الجـــدول أدنـــاه المتطلبـــات الدنيـــا للتحليـــل 
المعيـــاري بدراســـة التقييـــم المســـبق )األساســـي أو المعمـــق(، والتـــي 

يجـــب علـــى الدائـــرة الحكوميـــة االلتـــزام بهـــا.  

ــم  ــر( التقييـ ــة )تقريـ ــي بدراسـ ــم المعنـ القسـ
ــبق المسـ

التقييم 
األساسي

التقييم 
المعمق

إلزاميالمعلومات العامة حول السياسة او التشريع  
إلزامياالعتماد من المرجع المختص لفريق العمل المعني 

تحديد المشكلة التنظيمية 

شرح عاموصف المشكلة التنظيمية 
تحليل نوعي

شرح مفصل
تحليل كمي

شرح عام“خيار عدم اتخاذ إجراء” )السيناريو المرجعي( 
تحليل نوعي

شرح مفصل
تحليل كمي

أهداف السياسة التنظيمية 

مؤشرات األداء الرئيسية، أهداف ذكية قابلة للقياس ضمن إطار زمني محدد  
المستهدفات

وصف الخيار )األفضل( 
شرح مفصل للخيار األفضلالوصف العام 

توصيـــف وتقييـــم األثـــر للخيـــار التنظيمـــي 
األفضـــل

اآلثـــــــار االقتصـاديـــــــة علـــى األنشطـــــة االقتصـاديــــــة 
تحليل كميتحليل كميوالمستهلكين 

تحليل كميتحليل نوعياآلثار االجتماعية )بما في ذلك الصحة والجنس( 
تحليل كميتحليل نوعياآلثار البيئية 

تحليل كميتحليل كمياآلثار المالية على الموازنة العامة للدولة 
تحليل كميتحليل نوعياآلثار التوزيعية للكلف والمنافع
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توصيف وتقييم األثر للخيارات البديلة 

الوصف العام 
خيار غير 
تشريعي 
واحد على 

األقل
تحليل كمياآلثار االقتصادية على الشركات والمستهلكين 
تحليل كمياآلثار االجتماعية )بما في ذلك الصحة والجنس( 

تحليل كمياآلثار البيئية 
تحليل كمياآلثار المالية على الموازنة العامة للدولة 

تحليل كمياآلثار التوزيعية للكلف والمنافع

المقارنات بين الخيارات التنظيمية والتوصيات  

تحديــد منهجيــة التحليــل المتبعــة )تحليــل الكلفــة 
التحليــل  والفعاليــة،  الكلفــة  تحليــل  والمنفعــة، 

المعاييــر( متعــدد 
شرح مفصل

تحليل كميالمخرجات  

التشاور العام مع أصحاب العالقة

شرح مفصلشرح عاموصف عملية التشاور  

وكيــف  اســتالمها  تــم  التــي  المالحظــات  ملخــص 
دراســتها   شرح مفصلشرح عامتمــت 

الرصد والمتابعة 

شرح مفصلشرح عامخطة العمل التنفيذية للرصد والمتابعة الالحق

الخاصــة  والمســؤوليات  التنفيــذ  ومتابعــة  رصــد 
لجهــات ا لجهة/ شرح مفصلاختياريبا

إلعــداد  بالدليــل  والملحقــة  المعــدة  النمــاذج  اســتعمال  يتوجــب 
المســبق:  التقييــم  تقاريــر 

ملحق رقم )2( نموذج تقرير التقييم المسبق األساسي.	 

ملحق رقم )3( نموذج تقرير التقييم المسبق المعمق.	 
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٣�٣ إعداد دراسة التقييم المسبق 

بنـــاء علـــى مـــا ورد فـــي القســـم )2.3( أعـــاله، وبعـــد أن يتـــم تحديـــد عمـــق التحليـــل 
ــة،  ــرة الحكوميـ ــل الدائـ ــق عمـ ــى فريـ ــب علـ ــق(، يجـ ــي أم معمـ ــوب )أساسـ المطلـ
البـــدء بالعمـــل علـــى إعـــداد دراســـة التقييـــم المســـبق، والتـــي تتضمـــن مجموعـــة 
مـــن الخطـــوات المبنيـــة علـــى األســـئلة الدقيقـــة، والتـــي مـــن خاللهـــا نحصـــل علـــى 
إطـــار منهجـــي ومنطقـــي يســـاعد فـــي الحصـــول علـــى أفضـــل المخرجـــات عنـــد 

اإلجابـــة عليهـــا، وهـــي:

تحديـــد المشـــكلة: مـــا هـــي المشـــكلة المـــراد معالجتهـــا ومـــا هـــي مســـبباتها 	 
وتبعاتها؟

واضـــح 	  بشـــكل  تحقيقهـــا  المطلـــوب  األهـــداف  هـــي  مـــا  األهـــداف:  وضـــع 
SMART(؟ (

تحديـــد الخيـــارات: مـــا هـــي الحلـــول التشـــريعية أو غيـــر التشـــريعية التـــي 	 
يمكـــن مـــن خاللهـــا تحقيـــق األهـــداف؟ 

تحليـــل الخيـــارات: مـــا هـــي اآلثـــار المســـتقبلية المتوقعـــة مـــن تطبيـــق الحلـــول 	 
المتعـــددة والمقارنـــة بينهـــا؟ 

انتقـــاء الخيـــار التنظيمـــي: مـــا هـــو الحل/الحلـــول التنظيميـــة المناســـبة 	 
الواقـــع؟ والممكـــن تطبيقهـــا علـــى أرض 

الخيـــار 	  آليـــات رصـــد ومتابعـــة كيـــف ســـيتم تطبيـــق  الرصـــد والمتابعـــة: 
؟ لتنظيمـــي ا

التشاور مع اصحاب العالقة

المتابعة إنتقاء الخيار
التنظيمي

تحليل
المشكلة

تحديد
الخيارات

وضع
ا�هداف

تحديد
المشكلة

خطة عمل - خطة إنقاذ التشريع

123456
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الخطوة )1(: تحديد المشكلة وتعريفها

تعريـــف المشـــكلة هـــو أهـــم خطـــوه إذ إّن تعريـــف المشـــكلة بشـــكل خاطـــئ 
ســـيؤدي إلـــى تبنـــي حلـــول غيـــر فعالـــة، لـــذا ينبغـــي تعريـــف المشـــكلة بدقـــة 
ووضـــوح، للتمكـــن مـــن وضـــع الحلـــول المناســـبة لمعالجـــة المشـــكلة، وهـــذا 
يتطلـــب الوقـــوف علـــى حجـــم المشـــكلة وأســـبابها الجذريـــة واآلثـــار المترتبـــة 

ــا. عليهـ

عنـــد تعريـــف المشـــكلة البـــد مـــن تحديـــد حجمهـــا ونطـــاق تأثيرهـــا، حيـــث يترتـــب 
علـــى ذلـــك تحديـــد المـــوارد التـــي ســـيتم تخصيصهـــا لدراســـة التقييـــم المســـبق 
وفـــي الحـــل المنشـــود، وذلـــك ألن مـــن ســـمات التدخـــالت الحكوميـــة )ســـواء علـــى 
مســـتوى السياســـات أو التشـــريعات( أن تتـــالءم مـــع حجـــم المشـــكلة مـــن أجـــل 

تعظيـــم العائـــد علـــى المجتمـــع ككل.

وال ينبغـــي تعريـــف المشـــكلة مـــن خـــالل الحلـــول، فمثـــاًل ال يجـــب أن يكـــون تعريـــف 
المشـــكلة هـــو غيـــاب قانـــون ينظـــم الموضـــوع أو عـــدم وجـــود معاييـــر تشـــريعية 
ســـليمة؛ ألن تلـــك قـــد تكـــون إحـــدى الحلـــول المقترحـــة لحـــل المشـــكلة وليـــس 

المشـــكلة بحـــد ذاتهـــا، بـــل هـــي اآلثـــار المترتبـــة علـــى ذلـــك.

األخطاء الشائعة في تعريف المشكلة:

خلط أعراض المشكلة باألسباب قد ينتج عنه صياغة حلول غير فعالة(.	 

عــدم تحديــد حجــم المشــكلة بدقــة )قــد تكــون المشــكلة محــدودة أو مرتبطة 	 
بمنطقــة معينــة وبالتالــي ال تســتدعي تدخــاًل حكوميــً علــى نطاق واســع(.

ــى تعــارض 	  ــي )قــد يــؤدي إل عــدم اســتعراض وتحليــل اإلطــار التنظيمــي الحال
ــة تبنــي حــل تنظيمــي أو تشــريعي غيــر مــدروس(. فــي التشــريعات فــي حال

عــدم أخــذ كافــة فئــات المجتمــع بعيــن االعتبــار )أطفــال، والنســاء، الشــباب، 	 
أن  أســاس  علــى  وغيرهــم(  الخاصــة  االحتياجــات  وذوي  الســن،  وكبــار 
الفئــات. بتلــك  الخاصــة  المشــاكل  إغفــال  وبالتالــي  متماثلــة  احتياجاتهــم 
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يتضمن تحديد المشكلة المرور باألسئلة التالية: 

ما هي المشكلة ومتى ظهرت وأين؟	 

المشـــكلة 	  هـــل  مشـــكلة؟  وجـــود  الـــى  تشـــير  التـــي  الجهة/الفئـــة  مـــن 
ذلـــك؟ تبيـــن  إثباتـــات  أو  بيّنـــات  مـــن  وهـــل  حقيقيـــة؟ 

ما هو نطاق المشكلة )على المستوى الوطني أم المحلي(؟	 

مـــا هـــي المجموعـــات أو الفئـــات المجتمعيـــة المتأثـــرة؟ ماهـــي طبيعـــة التأثـــر 	 
أو الضـــرر بالنســـبة لـــكل مجموعـــة أو فئـــة؟ 

مـــا هـــو حجـــم المشـــكلة وأهميتهـــا )هـــل هنـــاك بيانـــات مصنفـــة علـــى ســـبيل 	 
ــل  ــات الدخـ ــي أو الجنـــس أو فئـ ــي والمحلـ ــتوى الوطنـ ــب المسـ ــال حسـ المثـ

المختلفـــة(؟ هـــل هنـــاك معلومـــات تحليليـــة لعالقـــات النـــوع االجتماعـــي؟ 

كيـــف تطـــورت المشـــكلة عبـــر الوقـــت )هـــل زادت مـــع مـــرور الوقـــت ام بقيـــت 	 
كمـــا هـــي(؟

هـــل هنـــاك تنظيـــم للموضـــوع )قوانيـــن أو انظمـــة أو قـــرارات(؟ وإن وجـــد فمـــا 	 
هـــو القصـــور فـــي اإلطـــار التنظيمـــي/ التشـــريعي الحالـــي؟ 

هـــل هنـــاك اعتبـــارات تنظيميـــة معينـــة )مثـــل الدســـتور أو اتفاقيـــات أو 	 
معاهـــدات دوليـــة( ينبغـــي أخذهـــا فـــي االعتبـــار؟

لماذا هناك حاجة للتدخل الحكومي؟	 

ما هي اآلثار المترتبة على عدم اتخاذ أي إجراء؟	 

ويمكن االستعانة بالمصادر اآلتية للوصول إلى تعريف المشكلة:

التشاور مع األطراف المعنية.	 

مقابالت مع الخبراء في المجاالت ذات الصلة.	 

الدراســـات والتقاريـــر واألبحـــاث الموثوقـــة الصـــادرة عـــن مؤسســـات بحثيـــة أو 	 
منظمـــات دوليـــة أو منظمـــات المجتمـــع المدنـــي.

االستبيانات واستطالع الرأي.	 
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ويجب ان يضمن تحديد المشكلة المعلومات التالية:

وصفً دقيقً لطبيعة المشكلة مدعما بالدليل المادي. 	 

تحديد حجم المشكلة مدعومً باإلحصائيات واألرقام الداعمة. 	 

تحديد الفئات األكثر تأثرًا بالمشكلة. 	 

عرض لكيفية تفاقم المشكلة واألسباب الكامنة.	 

وصف لما يمكن أن يحدث في المستقبل إذا لم تتم معالجة المشكلة. 	 

شـــرح ضـــرورة التدخـــل مـــن قبـــل الحكومـــة لحـــل الموضـــوع فـــي حـــال لـــزم 	 
األمـــر. )مبـــررات التدخـــل الحكومـــي، حجـــم التدخـــل الحكومـــي، عـــرض لبدائـــل 
التدخـــل الحكومـــي، توضيـــح ارتبـــاط التدخـــل الحكومـــي مـــع السياســـات 

العليـــا واألجنـــدات الوطنيـــة(.

يبيـــن الشـــكل )3( ادنـــاه مـــا يســـمى بشـــجرة تحليـــل المشـــكلة، والتـــي مـــن 
ــع المشـــكلة، المشـــكلة  ــية للمشـــكلة، موقـ ــباب الرئيسـ ــأنها ان تبيـــن األسـ شـ
الرئيســـية، وصـــف التأثيـــرات الناجمـــة، واألضـــرار التـــي تعانـــي منهـــا الفئـــة المتأثـــرة 

وأثـــار هـــذه المشـــكلة علـــى المجتمـــع ككل.

الشكل )٣(

آثار
المشكلة علي المجتمع

ا�ضرار
التي يعاني منها المستهدفون

وصف التأثيرات
في موقع المشكلة وا�طراف المعنية بها

المشكلة الرئيسية
التي يعاني منها المستهدفون

موقع المشكلة
أو االطراف المعينة بالمشكلة

ا�سباب الرئيسية للمشكلة
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ا�هداف
الذكية

محددة

قابلة
للتطبيق

مرتبطة
بالمشكلة

قابلة للقياس
ضمن إطار

زمني محدد

الخطوة )٢(: وضع األهداف

إن وضـــع أهـــداف واضحـــة مرتبطـــة مباشـــرة بالمشـــكلة وقابلـــة للقيـــاس يتيـــح 
إمكانيـــة رصـــد وتقييـــم الحـــل الحقـــً، باســـتخدام مؤشـــرات محـــددة بوضـــوح، 
غيـــر  الحلـــول  أو  التشـــريعات  أو  السياســـات  نجـــاح  مـــدى  تحديـــد  أن  حيـــث 
التنظيميـــة األخـــرى التـــي يتـــم رصدهـــا وتقييمهـــا يعتمـــد علـــى مقـــدار التقـــدم 

ــداف.  ــذه األهـ ــق هـ ــي تحقيـ فـ

الشكل )٤(

يجـــب أن تكـــون تلـــك األهـــداف مـــن نـــوع )SMART( كمـــا جـــاء بالشـــكل )4(، أي أن 
يكـــون الهـــدف

محددة 

ما الموضوع المستهدف/ من الجهة المستهدفة؟	 

ــون 	  ــا يكفـــي؛ كـــي ال تكـ ــة بمـ ــداف محـــددة وملموسـ ــون األهـ ينبغـــي أن تكـ
مفتوحـــة لتفســـيرات متباينـــة، ويجـــب أن ُتفهـــم علـــى نحـــو مماثـــل مـــن قبـــل 

الجميـــع.
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قابلة للقياس 

يجـــب أن ُتحـــدد األهـــداف وفـــق الرؤيـــة المســـتقبلية المنشـــودة بشـــكل قابـــل 	 
للقيـــاس. 

ما هي آلية القياس المتبعة؟	 

قابلة للتطبيق 

هل الهدف قابل للتطبيق؟ 	 

يجب أن تكون األهداف طموحة وواقعية بحيث يمكن تحقيقها.	 

مرتبطة بالمشكلة 

هل تتماشى االهداف مع التوجه العام؟	 

يجب أن تعالج األهداف المشكلة التي تم تعريفها. 	 

مرتبطة بإطار زمني محدد

متى ستحقق النتائج؟	 

تبقى األهداف غامضة إذا لم تكن محددة بتاريخ وجدول زمني. 	 

الخطوة )٣(: تحديد الخيارات

ـــذا يجـــب  الخيـــارات هـــي إجـــراءات يتـــم اتخاذهـــا لحـــل المشـــكلة محـــل الدراســـة، ل
ـــم  ـــم تعريفهـــا واألهـــداف التـــي ت ـــارات مرتبطـــة بالمشـــكلة كمـــا ت أن تكـــون الخي

وضعهـــا.

األخطاء الشائعة في تحديد األهداف:
خلط األهداف بالحلول.	 
اختيــار أهــداف غامضــة أو ال يمكــن قياســها )ممــا يصعــب معــه التقييــم الحقــً 	 

إذا كان الحــل الــذي تــم تبنيــه قــد حقــق األهــداف المرجــوة(.
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وينبغـــي أن تتضمـــن الخيـــارات الوضـــع الراهـــن الـــذي يمثـــل المعيـــار المرجعـــي، 
أي مـــا الـــذي ســـيحدث إن اســـتمر الوضـــع الحالـــي كمـــا هـــو عليـــه دون اتخـــاذ أي 
إجـــراء. ويعـــد المعيـــار المرجعـــي مهمـــً ألن جميـــع الخيـــارات يتـــم مقارنـــة آثارهـــا 
ـــد إذا مـــا كان الخيـــار ُيعتبـــر أفضـــل أم أســـوأ  بالنســـبة للمعيـــار المرجعـــي لتحدي
مـــن الوضـــع الراهـــن، وال بـــد مـــن التنويـــه إلــــى أنـــه فـــي بعـــض األحيـــان يزيـــد 
التدخـــل الحكومـــي الوضـــع ســـوءًا أو أن المنافـــع مـــن التدخـــل الحكومـــي ال تبـــرر 
التكاليـــف، أو أن المشـــكلة قـــد ُتحـــل مـــع مـــرور الوقـــت دون الحاجـــة إلـــى تدخـــل، 
فـــي هـــذه الحـــاالت قـــد يكـــون خيـــار »عـــدم القيـــام بـــأي شـــيء« هـــو الخيـــار األفضـــل.

وفـــي حالـــة تقييـــم أثـــر التشـــريعات، ينبغـــي أيضـــً بحـــث الخيـــارات غيـــر التنظيمية / 
التشـــريعية، حيـــث أن التشـــريعات والتـــي تعتمـــد علـــى الرقابـــة وفـــرض العقوبـــات 
تفـــرض أعبـــاء وتكاليـــف مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة علـــى المعنييـــن والفئـــة المتأثـــرة 

وأصحـــاب المصالـــح، وتتضمـــن الخيـــارات غيـــر التنظيميـــة اآلتيـــة:

التنظيـــم الذاتـــي: مـــن خـــالل قواعـــد طوعيـــة أو مدونـــات ســـلوك أو ميثـــاق 	 
مهنـــي، مثـــل ميثـــاق الشـــرف الصحفـــي المعتمـــد مـــن الهيئـــة العامـــة لنقابـــة 

الصحفييـــن األردنييـــن.

تدابيـــر غيـــر تشـــريعية: مثـــل تبســـيط اإلجـــراءات اإلداريـــة أو تدابيـــر 	 
العامـــالت. للنســـاء  الحضانـــات  إنشـــاء  أخـــرى مثـــل  مؤسســـية 

األدوات االقتصاديـــة: مـــن خـــالل األدوات الضريبيـــة أو الحوافـــز الماليـــة مثـــل 	 
ــى  ــة علـ ــرات الضريبيـ ــة علـــى المتأخـ ــات المترتبـ ــن الغرامـ ــاء الجزئـــي مـ اإلعفـ

المكلفيـــن لتشـــجيعهم علـــى ســـداد المتأخـــرات الضريبيـــة.

المخاطبيـــن 	  وعـــي  وزيـــادة  تثقيـــف  خـــالل  مـــن  التوعويـــة:  الحمـــالت 
بالتنظيـــم مثـــل حمـــالت التوعيـــة التـــي قامـــت بهـــا وزارة الصحـــة األردنيـــة 

األســـرة.  تنظيـــم  التدخيـــن،  لمكافحـــة 

ــار بشـــكل  ــة مـــن التقييـــم المســـبق ينبغـــي شـــرح كل خيـ وفـــي هـــذه المرحلـ
واضـــح وكاٍف، وكيـــف يعالـــج المشـــكلة التـــي تـــم تعريفهـــا، وكيـــف ســـيتم 
تحقيـــق األهـــداف المرجـــوة مـــن خاللـــه، ويمكـــن تحديـــد الخيـــارات علـــى مرحلتيـــن.:

ــى: تحديــد قائمــة مطولــة مــن الخيــارات بنــاء علــى المعاييــر أ.  ــة األول المرحل
اآلتيــة:
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الصلـــة: يجـــب أن يكـــون الخيـــار متصـــل بشـــكل مباشـــر بالمشـــكلة التـــي 	 
تـــم تعريفهـــا.

اإلمكانية: إمكانية تنفيذ الخيار في إطار الموارد المتاحة.	 

التناســـب: يجـــب أن يتناســـب الخيـــار المطـــروح مـــع حجـــم المشـــكلة التـــي 	 
تـــم تعريفهـــا، فعلـــى ســـبيل المثـــال ال ينبغـــي إجـــراء تدخـــل واســـع النطـــاق 

علـــى المســـتوى الوطنـــي لمعالجـــة مشـــكلة علـــى المســـتوى المحلـــي.

ــار قـــدر اإلمـــكان - وحيثمـــا كان ذلـــك 	  ــتجابة: يجـــب أن يتنـــاول الخيـ االسـ
مالئمـــً - المتطلبـــات واالحتياجـــات المختلفـــة لفئـــات المجتمـــع جميعـــً 

)الرجـــال، النســـاء، الشـــباب، كبـــار الســـن وذوي االحتياجـــات الخاصـــة...(

ولتحديد الخيارات يمكن االستعانة بالمصادر اآلتية:
التشاور مع أصحاب المصلحة.	 

التشاور مع الخبراء.	 

الدراسات واألبحاث.	 

ــرى 	  ــة بـــدول أخـ ــبق الخاصـ ــم المسـ ــات التقييـ ــارب ودراسـ ــالع علـــى تجـ االطـ
فـــي الموضـــوع ذاتـــه.

المرحلة الثانية: إعداد قائمة مختصرة للخياراتب. 
بعـــد إعـــداد مجموعـــة الخيـــارات فإنـــه مـــن الضـــروري تقليـــص عـــدد الخيـــارات 
ـــة أو أربعـــة علـــى األكثـــر إضافـــة إلـــى خيـــار الوضـــع الراهـــن، وهـــذا ألن تحليـــل  لثالث
الخيـــارات وقيـــاس آثارهـــا يتطلـــب جهـــدًا ووقتـــً ومـــوارد، لذلـــك يجـــب إعـــداد 
قائمـــة مختصـــرة بهـــدف الدخـــول فـــي عمليـــة التحليـــل التفصيلـــي وعمليـــة 
ـــة التـــي تظهـــر إلمكانيـــة تحقيـــق األهـــداف  ـــج واألدل ـــاء علـــى النتائ التشـــاور، والبن
المرجـــوة وتأثيراتهـــا المتوقعـــة، فـــإذا تبيـــن وجـــود عوائـــق كبيـــرة ألي مـــن تلـــك 
الخيـــارات، حينهـــا يجـــب األخـــذ بعيـــن االعتبـــار الكلفـــة العاليـــة للتطبيـــق علـــى 
ـــج المرجـــوة مـــن أكثـــر  ـــه يمكـــن تحقيـــق النتائ ـــى أن ـــاه إل القطـــاع العـــام، مـــع االنتب
مـــن خيـــار، وهنـــا نصبـــح أمـــام مجموعـــة مـــن الخيـــارات، مـــع اإلشـــارة إلـــى أنـــه يجـــب 
أن يكـــون خيـــار »عـــدم القيـــام بشـــيء« مـــن ضمـــن القائمـــة المختصـــرة للخيـــارات 

للســـببين التالييـــن:
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إنه يشكل أساسً لتقويم ايجابيات وسلبيات الخيارات األخرى.	 

إنـــه يمكـــن أن يتبيـــن أن التدخـــل الحكومـــي غيـــر مناســـب كأن ال يـــؤدي 	 
التدخـــل إلـــى تحســـين الواقـــع أو أن الكلفـــة المتوقعـــة أكبـــر مـــن المنفعـــة 

المرجـــوة.

الخطوة )٤(: تحليل الخيارات 

تنويه

إلجــراء  المطلوبــة  التحليــل  منهجيــات  كافــة   )4( الخطــوة  تضمنــت  لقــد 
المنهجيــات  تلــك  إحــدى  اســتعمال  يتــم  وقــد  معمــق،  مســبق  تقييــم 

أساســي.     مســبق  تقييــم  إجــراء  حــال  مبســط  بشــكل 

تهـــدف السياســـات والتشـــريعات عـــادة إلـــى تحقيـــق منافـــع تفـــوق أو تبـــرر كلفـــة 
إقرارهـــا، ويتطلـــب كل خيـــار تحليـــاًل كامـــاًل للتأثيـــرات المحتملـــة اإليجابـــي منهـــا 
والســـلبي، بمعنـــى آخـــر المنافـــع والكلـــف التـــي ليســـت محصـــورة بالجانـــب 
المالـــي فقـــط، إن التحليـــل ذا الجـــودة العاليـــة للتأثيـــرات المحتملـــة للخيـــارات 
ــا  ــا ومقارنتهـ ــارات ببعضهـ ــة الخيـ ــل مقارنـ ــن أجـ ــدة مـ ــوب بشـ ــة مطلـ المطروحـ

بخيـــار »عـــدم القيـــام بـــأي شـــيء«.

ــل،  ــة بالدليـ ــع ومدعمـ ــى وقائـ ــة علـ ــون مبنيـ ــب أن تكـ ــة يجـ ــة النهائيـ إن الدراسـ
والتـــي يجـــب أن ُتبّيـــن كيـــف أن منافـــع خيـــار مـــا أكبـــر مـــن، أو تبـــرر كلفتـــه، وكيـــف 
أنـــه جـــرى تبنـــي الخيـــار األفضـــل مقارنـــة بالخيـــارات األخـــرى. كمـــا ورد بالشـــكل )5(.
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الشكل )5(

ــارات  ــة للخيـ ــرات المختلفـ ــرز التأثيـ ــبق أن ُتبـ ــم المسـ ــة التقييـ ــى دراسـ ــب علـ يجـ
المطروحـــة مقارنـــة بالوضـــع الحالـــي أو مـــع خيـــار »عـــدم القيـــام بـــأي شـــيء«، 
وذلـــك لتحديـــد أكثـــر الخيـــارات مالءمـــة والخيـــار األمثـــل والـــذي يمنحنـــا أكبـــر 

المنافـــع مقارنـــة بالكلـــف )المنافـــع الصافيـــة(.

خالل تحليل التأثيرات من المهم أن يتم مالحظة/دراسة/تقييم:

أ.   التأثيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
ب. الكلف والمنافع على المدى القريب والمدى البعيد.

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة. ج.  
التأثيرات من الناحية الكمية. د.  

هـ. التأثيرات من الناحية النوعية.
و.  إمكانيــة دمــج التقييــم الكمــي والنوعــي )المنهجيــة التحليليــة، منهجيــة 

اعتمــاد الخيــار األقــل كلفــة(.
تحليل المخاطر. ز.  

أ. أهم التأثيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية:

يمكـــن االســـتعانة بالجـــداول الـــواردة أدنـــاه واألســـئلة الـــواردة فيهـــا عنـــد قيـــام 
الفريـــق بتحديـــد األثـــار االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة. 

المنافع

الكلف

الكلف / المنافع مرة واحدة ( أثر التحول )

تأثيرات إقتصادية

تأثيرات بيئية

تأثيرات إجتماعية

ت 
را

ثي
تأ

 ال
اع

و
ان

مباشرة

المنافع

الكلف

غير
مباشرة

الكلف / المنافع متجمدة ( أثر متجمد )
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األسئلة التشغيلية ذات الصلةاآلثار االقتصادية 

التجارة، وتدفق 
االستثمارات، 
والتنافسية 

ــواردات مــن وإلــى األردن؟ 	  كيــف ســيؤثر الخيــار علــى الصــادرات وال
هــل ســيتم التعامــل مــع المنتجــات المســتوردة بطريقــة مختلفــة 

عــن الســلع المحليــة؟ 
كيف ستتأثر التدفقات االستثمارية والتجارة في الخدمات؟ 	 
هــل سيتســبب هــذا الخيــار فــي إيجــاد عوائــق أمــام التجــارة، أو 	 

الجمــارك، أو عوائــق غيــر تجاريــة؟ 
هــل ســيؤثر هــذا الخيــار علــى التقــارب التشــريعي مــع دول أخــرى؟ 	 

المعتــادة  التشــريعية  والنهــج  الدوليــة  المعاييــر  أخــذ  تــم  هــل 
ــار؟  بعيــن االعتب

مــا هــو أثــر الخيــار علــى تكلفــة ممارســة أنشــطة األعمــال والتــي 	 
المثــال،  ســبيل  )علــى  الوســيطة  المدخــالت  تكاليــف  تتضمــن 
المــال؟  ورأس  كالعمالــة  باإلنتــاج  المتعلقــة  والعوامــل  الطاقــة( 

االبتــكار، بمعنــى 	  الخيــار فــي قــدرة الشــركات علــى  أثــر  مــا هــو 
إنتــاج منتجــات وخدمــات أكثر/أعلــى جــودًة تلبــي  القــدرة علــى 

الزبائــن؟  توقعــات 
مــا هــو االثــر علــى الحصــة الســوقية والمزايــا المقارنــة للشــركات 	 

فــي الســياق الدولــي )علــى ســبيل المثــال، الــواردات، والصــادرات، 
والتقــارب  التجــارة،  أمــام  والعوائــق  االســتثمارية،  والتدفقــات 

الــخ.(؟  التشــريعي، 

التكاليف 
التشغيلية 

وممارسة أنشطة 
األعمال 

هــل ســيفرض الخيــار تكاليــف إضافيــة للتعديــل، أو االلتــزام، أو 	 
الشــركات؟  علــى  التعامــالت 

كيــف يؤثــر هــذا الخيــار علــى تكلفــة أو وفــرة المدخــالت األساســية 	 
)المــواد الخــام، واآلالت، والعمالــة، والطاقــة، الــخ.(؟ 

هل يؤثر الخيار على الوصول إلى التمويل؟ 	 
هل يؤثر الخيار على دورة االستثمار؟ 	 
هــل سيســتتبع الخيــار ســحب مــواد معينــة مــن الســوق؟ هــل 	 

يعــد تســويق المنتجــات محــدودًا أو محظــورُا؟ 
الخيــار تشــريعات أشــد صرامــة علــى ممارســة 	  هــل سيســتتبع 

معينــة؟  أعمــال  أنشــطة 
ــدة أو إغــالق شــركات 	  ــى فتــح شــركات جدي ــار إل هــل ســيؤدي الخي

قائمــة؟ 
هــل يتــم التعامــل مــع بعــض المنتجــات أو الشــركات بطريقــة 	 

مختلفــة عــن غيرهــا فــي وضــع مقــارن؟ 
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العوائق اإلدارية 
على الشركات 

والمؤسسات 
الحكومية/

الموازنة العامة 

بالمعلومــات 	  المتعلقــة  االلتزامــات  علــى  الخيــار  يؤثــر  هــل 
البيانــات  نــوع  المثــال،  ســبيل  )علــى  الشــركات  علــى  المترتبــة 
المطلوبــة، وتكراريــة اإلبــالغ، ودرجــة تعقيــد عمليــة التقديــم(، أو 
علــى المؤسســات الحكوميــة )علــى ســبيل المثــال، المؤسســات 

بالتطبيــق(؟  المعنيــة 
هــل يوجــد للخيــار تبعــات علــى الموازنــة بالنســبة للمؤسســات 	 

اآلنــي  المــدى  علــى  والنفقــات،  اإليــرادات  حيــث  مــن  الحكوميــة 
والطويــل؟ 

هل يفرض الخيار عبئً إداريً حكوميً إضافيً؟ 	 
هــل يتطلــب الخيــار اســتحداث مؤسســات حكوميــة جديــدة أو 	 

إعــادة هيكليــة مؤسســات قائمــة؟ 

االبتكارات 
والبحوث 

هل يحفز الخيار البحث والتطوير أم يعيقه ؟ 	 
هــل يســهل الخيــار إدخــال ونشــر أســاليب إنتــاج، وتكنولوجيــات، 	 

ومنتجــات جديــدة؟ 
ــر الخيــار علــى حمايــة وتطبيــق حقــوق الملكيــة الفكريــة 	  هــل يؤث

الطبــع، وحقــوق  التجاريــة، وحقــوق  )بــراءات االختــراع، والعالمــات 
المعرفــة الفنيــة األخــرى(؟ 

منــه؟ هــل يشــجع الخيــار علــى البحــث األكاديمــي والقطاعــي أم يحــد 	 
هل يشجع الخيار على المزيد من اإلنتاجية/كفاءة المصادر؟ 	 

رفاهة 
المستهلك 

واألسر 

هــل يؤثــر الخيــار علــى األســعار التــي يدفعهــا المســتهلكون لقــاء 	 
الســلع والخدمــات؟

التــي 	  الســلع/الخدمات  أو ســالمة  الخيــار علــى جــودة  هــل يؤثــر 
المســتهلكون؟  عليهــا  يحصــل 

هل يؤثر الخيار على اختيارات، أو ثقة، أو حماية المستهلك؟ 	 
هل يؤثر الخيار على مستوى المعلومات لدى المستهلكين؟ 	 
هــل يوجــد للخيــار أثــر علــى توافــر أو اســتدامة الســلع والخدمــات 	 

االســتهالكية؟ 

اآلثار الجغرافية 
)المناطق 
الحضرية 

والريفية( 

هل يوجد للخيار تأثيرات ملموسة على قطاعات معينة؟ 	 
هــل ســيكون للخيــار أثــر محــدد علــى مناطــق معينــة، علــى ســبيل 	 

المثــال مــن حيــث الوظائــف المســتحدثة أو المفقودة؟ 
ــر متكافــئ مــع 	  هــل توجــد منطقــة أو قطــاع ســيتأثر بشــكل غي

مناطــق أو قطاعــات أخــرى؟ 

بيئة االقتصاد 
الكلي 

هــل ســيكون للخيــار تبعــات علــى النمــو االقتصــادي والتشــغيل 	 
ككل؟ 

واألداء 	  االســتثمار  ظــروف  تحســين  فــي  الخيــار  يســهم  كيــف 
لألســواق؟ المناســب 

هل يوجد للخيار آثار مباشرة على استقرار االقتصاد الكلي؟ 	 
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األسئلة التشغيلية ذات الصلةاآلثار االجتماعية 

التشغيل 
وأسواق العمل 

إلى أي مدى يتم استحداث وظائف جديدة أو فقدانها؟ 	 
هــل يتــم اســتحداث وظائــف أم فقدانهــا فــي قطاعــات، أو مهــن، 	 

أو تخصصــات، أو فئــات اجتماعيــة أو عمريــة معينــة؟ 
علــى 	  تؤثــر  قــد  ملموســة  مباشــرة  غيــر  تأثيــرات  توجــد  هــل 

التشــغيل؟  مســتويات 
اســتحداث 	  إمكانيــة  مــن  تعــزز  أو  تمنــع  قــد  هــل توجــد عوامــل 

فقدانهــا؟  تمنــع  أو  وظائــف 

جودة العمل 
والسالمة 
المهنية 

هــل يؤثــر الخيــار علــى األجــور أو آليــات تحديــد األجــور أو تكاليــف 	 
العمالــة؟ 

ــر الخيــار علــى حمايــة الوظائــف، وبالتحديــد جــودة عقــود 	  هــل يؤث
بــه، أو العمــل للحســاب  العمــل، ومخاطــر العمــل غيــر المصــرح 

الخــاص بشــكل مزيــف؟ 
هل يؤثر الخيار على تنظيم العمل؟ 	 
ظــروف 	  أو  المهنيــة،  والصحــة  الســالمة  علــى  الخيــار  يؤثــر  هــل 

العمــل؟  لمعاييــر  الفعالــة  الممارســة  أو  العمــل، 
هل يؤثر الخيار على الحوار االجتماعي؟ 	 
أو 	  المهنــي  التدريــب  إلــى  الوصــول  علــى  الخيــار  يؤثــر  هــل 

الوظيفــي؟  التطويــر  استشــارات 

التماسك 
االجتماعي 
والشمول 
والحماية 

والمساواة 
االجتماعية 

هــل ســيكون للخيــار أثــر علــى التفاوتــات وتوزيــع الدخــول والثــروة 	 
فــي األردن ككل أو فــي مناطــق معينــة؟ 

غيــر 	  الدخــل  أصحــاب  مــن  العامليــن  عــدد  الخيــار  ســيغير  الكافــي؟ هــل 
هــل يؤثــر الخيــار علــى معــدالت الفقــر، والحرمــان المــادي الشــديد 	 

والوصول/الجــودة لبرامــج الحمايــة االجتماعيــة؟ 
األساســية، 	  والخدمــات  الســلع  علــى شــراء  القــدرة  هــل ســتتأثر 

وأصحــاب  االجتماعــي  لإلقصــاء  يتعرضــون  لمــن  وبالتحديــد 
حظــً؟  األقــل  الخلفيــات 

الوصول إلى 
)والتأثيرات 

على( الحماية 
االجتماعية، 

والنظم الصحية 
والتعليمية 

هــل يوجــد للخيــار أثــر علــى خدمــات الحمايــة االجتماعيــة، والصحــة، 	 
والتعليــم مــن حيــث الجودة/الوصــول مــن قبــل الجميــع؟ 

هــل يؤثــر الخيــار علــى وصــول األفــراد إلــى التعليــم العام/الخــاص 	 
أو التدريــب المهنــي والمســتمر؟ 

هل يؤثر الخيار على مستوى التعليم ومخرجات التدريب؟ 	 
الحمايــة 	  خدمــات  وتنظيــم  تمويــل  علــى  الخيــار  يؤثــر  هــل 

والتعليــم؟  والصحــة،  االجتماعيــة، 
الجامعيــة 	  الذاتيــة  الحرية/الحوكمــة  علــى  الخيــار  يؤثــر  هــل 

ألكاديميــة؟  وا
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السالمة والصحة 
العامة 

هــل يؤثــر الخيــار علــى ســالمة وصحــة األفراد/الســكان، بمــا فــي 	 
ذلــك معــدل توقــع الحيــاة، معــدالت الوفــاة واإلصابــة باألمــراض، مــن 
خــالل تأثيــرات علــى البيئــة االقتصاديــة واالجتماعيــة )بيئــة العمــل، 

ــة(؟ والدخــل، والتعليــم، والمهنــة، والتغذي
هــل يزيــد الخيــار مــن احتماليــة المخاطــر الصحيــة الناجمــة عــن 	 

يقللهــا؟  أم  الطبيعيــة  بالبيئــة  المضــرة  المــواد 
حجــم 	  فــي  التغيــرات  بســبب  الصحــة  علــى  الخيــار  يؤثــر  هــل 

التربــة؟  أو  المــاء  أو  الهــواء  وجــودة  الضوضــاء 
هــل يؤثــر الخيــار علــى الصحــة بســبب التغيــرات فــي اســتخدام 	 

الطاقــة و/أو التخلــص مــن النفايــات؟ 
بنمــط 	  المتعلقــة  الصحــة  محــددات  علــى  الخيــار  يؤثــر  هــل 

الحيــاة مثــل الغــذاء، أو النشــاط البدنــي، أو اســتخدام التبــغ، أو 
المخــدرات؟  أو  الروحيــة،  المشــروبات 

هــل تجــد تأثيــرات محــددة علــى فئــات معينــة معرضــة للخطــر 	 
واإلعاقــة،  االجتماعــي،  والنــوع  العمــر،  خــالل  مــن  تحــدد  )والتــي 
الــخ.(؟  والمنطقــة،  الحركــة،  علــى  والقــدرة  االجتماعيــة،  والفئــة 

الجريمة، واألمن، 
واإلرهاب 

هــل يعمــل الخيــار علــى تحســين أو إعاقــة األمــن، أو األثــر علــى 	 
اإلرهــاب؟  أو  الجريمــة  مخاطــر 

هــل يؤثــر الخيــار علــى فــرص تعقــب المجرميــن أو مكاســبهم 	 
الجريمــة؟  مــن  المحتملــة 

هــل مــن المرجــح أن يزيــد الخيــار مــن األفعــال اإلجراميــة؟ هــل يؤثــر 	 
علــى نــوع معيــن مــن الجرائــم )غســل األمــوال، أو الفســاد، أو اإلنتاج 

واالتجــار غيــر المشــروع، أو الجرائــم اإللكترونيــة، الــخ.(؟
هل سيؤدي الخيار إلى إبعاد األشخاص عن الجريمة أو منعها؟ 	 
هــل يؤثــر الخيــار علــى القــدرة علــى تطبيــق القانــون مــن أجــل 	 

اإلجراميــة؟  لألنشــطة  التصــدي 
هل سيكون له أثر على المصالح األمنية؟ 	 
هل يؤثر الخيار على ضحايا الجريمة والشهود أو حقوقهم؟ 	 
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الحوكمة، 
والمشاركة، 

واإلدارة الجيدة، 
وسيادة القانون 

هــل يؤثــر الخيــار علــى مشــاركة أصحــاب المصلحــة فــي المســائل 	 
المتعلقــة بالحوكمــة؟ 

هــل يتــم التعامــل مــع كافــة األطــراف وأصحــاب المصلحــة علــى 	 
قــدم المســاواة، مــع إبــداء االحتــرام الواجــب للتنــوع فيمــا بينهــم؟ 

هل يؤثر الخيار على التنوع الثقافي واللغوي؟ 	 
هــل يؤثــر الخيــار علــى اســتقاللية األطــراف االجتماعيــة فــي مجــاالت 	 

تتمتــع بهــا تلــك األطــراف بالكفايــة؟ 
هــل يؤثــر الخيــار، علــى ســبيل المثــال، علــى حقــوق فــي التفــاوض 	 

الجماعــي عنــد أي مســتوى أو الحــق فــي اتخــاذ إجــراء جماعــي؟ 
هــل يؤثــر تنفيــذ التدابيــر المقترحــة علــى المؤسســات والدوائــر 	 

الحكوميــة، علــى ســبيل المثــال مــن حيــث مســؤولياتها؟ 
هــل يجعــل الخيــار الجمهــور أكثــر اطالعــً علــى مســألة معينــة؟ 	 

هــل يؤثــر علــى حــق الوصــول إلــى المعلومــات مــن قبــل الجمهــور؟ 
هل يؤثر الخيار على األحزاب السياسية أو المنظمات المدنية؟ 	 

الثقافة 

هل يؤثر المقترح على حماية التراث الثقافي؟ 	 
هل يؤثر المقترح على التنوع الثقافي؟ 	 
المظاهــر 	  فــي  المواطنيــن  مشــاركة  علــى  المقتــرح  يؤثــر  هــل 

الثقافيــة؟  المصــادر  إلــى  وصولهــم  أو  الثقافيــة، 

األسئلة التشغيلية ذات الصلةاآلثار البيئية 

جودة الهواء 
والمناخ 

)علــى ســبيل 	  الدفيئــة  الغــازات  انبعــاث  علــى  الخيــار  يؤثــر  هــل 
المثــال، ثانــي أوكســيد الكربــون، والميثــان، وأكســيد النتروجيــن، 

ــخ.( فــي الغــالف الجــوي؟  ال
ــآكل طبقــة 	  ــر الخيــار علــى انبعــاث المــواد التــي تســبب ت هــل يؤث

األوزون؟ 
أو 	  الحمضيــة،  الهــواء  ملوثــات  انبعــاث  علــى  الخيــار  يؤثــر  هــل 

صحــة  علــى  تؤثــر  قــد  والتــي  المضــرة  أو  الكيمائيــة،  الضوئيــة 
إلــى  تــؤدي  أو  المبانــي،  تدميــر  أو  المحاصيــل،  وإتــالف  اإلنســان، 

الــخ.(؟  األنهــار،  أو  )التربــة  البيئــة  تدهــور 

جودة ومصادر 
المياه 

والميــاه 	  العذبــة  الميــاه  كميــة  أو  جــودة  مــن  الخيــار  يقلــل  هــل 
يزيدهــا؟  أم  الجوفيــة 

هــل يــؤدي الخيــار إلــى رفــع جــودة الميــاه فــي المناطــق الســاحلية 	 
والبحريــة أم تقليلها)علــى ســبيل المثــال مــن خــالل التخلــص مــن 
مخلفــات الصــرف الصحــي، والمغذيــات، والنفــط، والمــواد الثقيلــة، 

والملوثــات األخــرى(؟ 
هل يؤثر الخيار على مصادر مياه الشرب؟ 	 
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جودة التربة 

التربــة، 	  ملوحــة  أو  تلــوث،  أو  تحمــض،  علــى  الخيــار  يؤثــر  هــل 
التربــة؟  تــآكل  ومعــدالت 

ســبيل 	  )علــى  المتوفــرة  التربــة  فقــدان  إلــى  الخيــار  يــؤدي  هــل 
المثــال، مــن خــالل أعمــال البنــاء واإلنشــاء( أم يزيــد مــن حجــم التربــة 
مــن خــالل تطهيــر  المثــال،  )علــى ســبيل  الصالحــة لالســتخدام 

األراضــي(؟ 

المصادر 
المتجددة وغير 

المتجددة 

هــل يؤثــر الخيــار علــى اســتخدام المصــادر المتجــددة )األســماك 	 
وغيرهــا( ويــؤدي إلــى اســتخدامها بوتيــرة أســرع مــن تجددهــا؟ 

أم 	  المتجــددة  غيــر  المصــادر  اســتخدام  مــن  الخيــار  يزيــد  هــل 
الــخ.(؟  والمعــادن،  الجوفيــة،  يقللها)الميــاه 

التنوع الحيوي 

أي 	  فــي  األصناف/التنوعات/األعــراق  عــدد  مــن  الخيــار  يقلــل  هــل 
مــن نطــاق  يزيــد  أم  الحيــوي(  التنــوع  تقليــل  )بمعنــى،  منطقــة 

الحمايــة(؟  مــن خــالل تعزيــز  المثــال،  )علــى ســبيل  األصنــاف 
هــل يؤثــر الخيــار علــى األصنــاف المحميــة أو المهــددة بالخطــر أو 	 

موائلهــا أو المناطــق الحساســة بيئيــً؟ 
هــل يــؤدي الخيــار إلــى تقســيم التضاريــس إلــى مناطــق أصغــر أو 	 

يؤثــر بطــرق أخــرى علــى مســارات الهجــرة، والممــرات البيئيــة، أو 
المناطــق العازلــة؟ 

هل يؤثر الخيار على القيمة الجمالية للتضاريس المحمية؟ 	 

رعاية الحيوان 

هل يؤثر الخيار على صحة الحيوانات؟ 	 
هــل يؤثــر الخيــار علــى رعايــة الحيــوان )بمعنــى، المعاملــة اإلنســانية 	 

للحيوانات(؟ 
هل يؤثر الخيار على سالمة الغذاء واألعالف؟ 	 

استخدامات 
األراضي 

ــدة )غيــر معمــورة( 	  ــر الخيــار علــى اســتخدام مناطــق جدي هــل يؤث
للمــرة األولــى؟ 

المصنفــة كمناطــق حساســة 	  المناطــق  الخيــار علــى  يؤثــر  هــل 
إلــى تغيــر فــي اســتخدامات  الخيــار  يــؤدي  ألســباب بيئيــة؟ هــل 
األراضــي )علــى ســبيل المثــال، التقســيم بيــن الحضــر والريــف، أو 

التغيــر فــي نــوع الزراعــة(؟ 

إنتاج/توليد/
إعادة تدوير 

النفايات 

أو 	  الحضريــة،  أو  )التربــة،  النفايــات  إنتــاج  علــى  الخيــار  يؤثــر  هــل 
النفايــات  أو  المشــعة،  أو  التعديــن،  أو  الصناعيــة،  أو  الزراعيــة، 
تدويــر  إعــادة  أو  مــن  التخلــص  أو  معالجــة  كيفيــة  أو  الســامة( 

النفايــات؟ 

االستهالك 
واإلنتاج 

المستدام 

هل يؤدي الخيار إلى إنتاج واستهالك أكثر استدامة؟ 	 
هــل يغيــر الخيــار مــن األســعار النســبية للمنتجــات الصديقــة وغيــر 	 

الصديقــة للبيئــة؟ 
الصديقــة/	  والخدمــات  الســلع  الخيــار  يقيــد  أم  يشــجع  هــل 

القواعــد حــول  فــي  التغيــرات  مــن خــالل  للبيئــة  الصديقــة  غيــر 
الــخ.؟  التأميــن،  وخدمــات  والقــروض،  الرأســمالية،  االســتثمارات 

هــل ســيؤدي الخيــار إلــى جعــل الشــركات أكثــر أو أقــل تلويثــً مــن 	 
خــالل التغيــرات فــي طريقــة عملهــا؟ 
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النقل 
واستخدام 

الطاقة 

هل يؤثر الخيار على كثافة الطاقة في االقتصاد؟ 	 
)الفحــم، والغــاز، والطاقــة 	  الوقــود  الخيــار علــى مزيــج  يؤثــر  هــل 

النوويــة، ومصــادر الطاقــة المتجــددة، الــخ.( المســتخدمة فــي إنتــاج 
الطاقــة؟ 

هــل ســيزيد الخيــار مــن الطلــب علــى المواصــالت )المســافرين أو 	 
ــع بيــن وســائط النقــل؟  ــر علــى التوزي ــع( أم يقللهــا، أو يؤث البضائ

هل يزيد الخيار من انبعاثات المركبات أم يقللها؟ 	 
هــل ســيزيد الخيــار مــن االحتياجات/االســتهالك للطاقــة والوقــود 	 

أم يقللهــا؟ 

احتمالية أو مدى 
المخاطر البيئية 

أو 	  الحرائــق،  وقــوع  منــع  أو  احتماليــة  علــى  الخيــار  يؤثــر  هــل 
العرضيــة؟  االنبعاثــات  أو  الحــوادث،  أو  االنهيــارات،  أو  االنفجــارات، 

اآلثار التوزيعية
تتعلــق العديــد مــن فئــات األثــر المذكــورة فــي الجــداول 	 

التوزيعيــة  بالطبيعــة  الصلــة  ذات  واألســئلة  أعــاله 
المحتملــة لهــذه اآلثــار. 

ـــق العمـــل  ـــب قيـــام فري ـــي، يتـــم فـــي الغال ـــر االجتماع ـــم األث عنـــد إجـــراء تقيي
الحكومـــي بدراســـة التوزيـــع الدقيـــق لـــكل مـــن الكلـــف والمنافـــع بيـــن فئـــات 
معينـــة فـــي المجتمـــع. وبنـــاًء علـــى ذلـــك، يجـــب القيـــام بجمـــع ودراســـة وتصنيـــف 
مثـــل  األساســـية،  الحقـــوق  علـــى  المحتملـــة  باآلثـــار  يتعلـــق  فيمـــا  البيانـــات 
اإلدمـــاج االجتماعـــي / النـــوع االجتماعـــي والمســـاواة، إضافـــة إلـــى حمايـــة الفئـــات 

المســـتضعفة فـــي المجتمـــع.    

ويمكـــن أن يســـاعد تحليـــل البيانـــات المصنفـــة فـــي تحديـــد أو البحـــث عـــن تصـــور 
بديـــل للمشـــكلة التـــي يتـــم التحقـــق منهـــا، ودراســـة تدابيـــر تخفيفية/تكميليـــة 
للتقليـــل مـــن اآلثـــار الســـلبية المحتملـــة علـــى فئـــات مجتمعيـــة معينـــة ناتجـــة 
عـــن الخيـــار. مـــن الناحيـــة العمليـــة، فـــإن المقصـــود هـــو التحقـــق ممـــا إذا كان مـــن 
ــن(  ــف مـ ــي التخفيـ ــاق فـ ــق )أو اإلخفـ ــى خلـ ــرح إلـ ــار المقتـ ــؤدي الخيـ ــح أن يـ المرجـ
أوضـــاع تواجـــه فيهـــا فئـــات معينـــة مـــن المجتمـــع تفاوتـــات علـــى أســـاس النـــوع 
االجتماعـــي، واألصـــول العرقيـــة، والديـــن أو المعتقـــد، واإلعاقـــة، والعمـــر، إلـــى غيـــر 

ـــك.  ذل
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ـــق العمـــل القيـــام  عنـــد إجـــراء التقييـــم المســـبق األساســـي، ال يتوجـــب علـــى فري
االجتماعيـــة  لآلثـــار  المالي/النقـــدي  الكمـــي  التحليـــل  بإجـــراء  كامـــل  بشـــكل 
والبيئيـــة، ولكـــن يجـــب علـــى الفريـــق الســـعي للقيـــام بذلـــك عنـــد إجـــراء التقييـــم 

المعمـــق. 

البحث في اآلثار التوزيعية االجتماعية في تقييم أثر التشريعات 
والسياسات: األسئلة الرئيسية 

هــل ســيكون للخيــار )بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر( أثــر مختلــف علــى األشــخاص مــن مختلــف 
الفئــات االجتماعيــة، أو العمــر، أو الحالــة الصحيــة؟ هــل تعــد هــذه نتيجــًة منشــودًة أم إحــدى 

التبعــات غيــر المقصــودة؟ كيــف؟ 

هــل ســيعمل الخيــار علــى تعزيــز المســاواة بيــن األشــخاص مــن مختلــف الفئــات االجتماعيــة، أو 
العمــر، أو الحالــة الصحيــة؟ كيــف؟ لمــاذا؟  

هــل سيســهم الخيــار فــي مكافحــة التمييــز ضــد فئــات معينــة مثــل األشــخاص مــن األقليــات 
العرقية، أو المجتمعات الدينية ، أو األطفال، أو كبار الســن، أو األشــخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم؟ 

ــة االجتماعيــة، واإلدمــاج االجتماعــي مــن خــالل  ــع الدخــل، والحماي ــى توزي كمــا يمكــن التطــرق إل
التحقــق مــن أســئلة فرعيــة، مثــل: 

هــل ســيؤثر الخيــار علــى مســتوى الدخــل أو الثــروة، أو توزيــع الدخــل، أو مخاطــر الفقــر لــدى 
األشخاص/األســر؟  

هــل ســيؤثر الخيــار فــي القــدرة علــى الوصــول إلــى منافــع حمايــة اجتماعيــة جيــدة، بمــا فــي 
ذلــك الخدمــات االجتماعيــة ذات المصلحــة العامــة، وبالتحديــد لــدى مــن يتعرضــون لإلقصــاء 

االجتماعــي ومــن خلفيــات أقــل حظــً؟ 

هــل ســيؤثر الخيــار فــي القــدرة علــى الوصــول إلــى ســلع وخدمــات أساســية جيــدة، بمــا فــي ذلــك 
التعليــم، وبالتحديــد لــدى مــن يتعرضــون لإلقصــاء االجتماعــي ومــن خلفيــات أقــل حظــً؟

المصــدر: مقتبــس مــن حقيبــة أدوات تشــريعات أفضــل لــدى المفوضيــة األوروبيــة، »األداة رقــم 19. 
الحقــوق األساســية، بمــا فــي ذلــك تعزيــز المســاواة«، و«األداة رقــم 30. التشــغيل، وظــروف العمــل، 

وتوزيــع الدخــل، والحمايــة االجتماعيــة، والشــمول االجتماعــي«، على:  

.https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf 

األثــر  األثــر، تقييــم  الدوليــة لتقييــم  الرابطــة  إرشــادات إضافيــة مــن  الحصــول علــى  ويمكــن 
علــى:  ،2015 للمشــاريع،  االجتماعيــة  اآلثــار  وإدارة  تقييــم  حــول  إرشــادات  االجتماعــي: 

 .www.iaia.org/uploads/pdf/SIA_Guidance_Document_IAIA.pdf
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ـــد  ـــق العمـــل بتحدي ـــإن هـــذا ال يعنـــي أال يقـــوم فري ـــى الرغـــم ممـــا ورد أعـــاله، ف عل
تلـــك اآلثـــار وتقييمهـــا مـــن الناحيـــة النوعيـــة . وتعـــد اإلشـــارة إلـــى أن مصـــدر 
البيانـــات المســـتعملة فـــي التحليـــل النوعـــي هـــو أمـــر مهـــم لضمـــان مراجعـــة 
وإعـــادة التقييـــم عنـــد اللـــزوم. سيســـاعد الجـــدول التالـــي فـــي توضيـــح كيفيـــة 

إجـــراء التحليـــل.

 جدول التقييم النوعي مع بعض األمثلة:

نوع األثر

الفئة 
االجتماعية 
الرئيسية 
أو العنصر 

البيئي المتأثر

نوع األثر:

إيجابي/سلبي

)الوصف(

تحديد القيمة 
النوعية

)مرتفعة/
متوسطة/
متدنية(

المصدر

المثــــال األول: 

البيئة، الميــاه
مياه حـوض نهـر 

اليرموك

سلبــي )تلـــــــــوث 
متـــوقــــع بفـعـــل 
التراكم العضوي 

للمواد الخطرة( 
متوسطة

الجــــــــــــــامعــــــــة 
األردنية- دراسة 

العقبة )2021(

المثال الثاني: 

النـــــــــــــــــــــــــوع 
االجتماعــــــــي، 

التمييـز 

النســاء الشـابات 
في المنــاطـــــــــق 
الريفية من البالد

إيجابـــــي )زيــــــادة 
متــــوقعـــــة فـــــي 
القــــــــــدرة عـلـــــى 
الــــوصــــــول إلــــى 

التعليم( 

مــرتفعــــة

قاعـدة بيـــانـــات 
وزارة التـــربيـــــــة 
والتـعـليــــــــــــــم، 
دراسـة منظمــة 
اليـــونيسيـــــــف 

)2021(

بينمـــا قـــد يكـــون مـــن الســـهل نســـبيً إجـــراء التحليـــل الكمـــي لتحديـــد الكلـــف 
والمنافـــع الماليـــة / النقديـــة مـــن الجوانـــب االقتصاديـــة، ولكنـــه يعتبـــر أكثـــر صعوبة 
ـــار االجتماعيـــة والبيئيـــة. وتتمثـــل األســـباب الرئيســـية  عنـــد احتســـاب وتحليـــل اآلث
لمثـــل تلـــك الصعوبـــة فيمـــا يلـــي: )أ( تعـــد هـــذه اآلثـــار فـــي العـــادة أكثـــر انتشـــارًا 
وتؤثـــر علـــى فئـــات مختلفـــة مـــن أصحـــاب المصلحـــة، أو فئـــات فـــي المجتمـــع، 
أو المصالـــح الكليـــة بشـــكل موســـع؛ )ب( ال توجـــد »أســـواق« واضحـــة لتحديـــد 
مثـــل تلـــك اآلثـــار، وبالتالـــي ال يمكـــن تحديـــد قيـــم ماليـــة واضحـــة ومباشـــرة لهـــا 
ـــار، بحســـب  ـــر هـــذه اآلث ـــك، يعتبـــر تقدي )مثـــل األســـعار فـــي األســـواق(. ونتيجـــًة لذل

طبيعتهـــا، أكثـــر تعقيـــدًا ويســـتغرق الكثيـــر مـــن الوقـــت.    

تحـــدي التحديـــد الكمـــي- يعتبـــر فـــي العـــادة التعبيـــر عـــن اآلثـــار التوزيعيـــة 
باآلثـــار  مقارنـــًة  النقديـــة  الناحيـــة  مـــن  صعوبـــًة  أكثـــر  والبيئيـــة  واالجتماعيـــة 
االقتصاديـــة. علـــى فريـــق العمـــل التفكيـــر فـــي وضـــع تشـــريع للتخفيـــف مـــن 
علـــى  التشـــغيلية  والكلـــف  الســـعر  معرفـــة  وتعتبـــر  كمـــا  الهـــواء،  تلـــوث 
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القطاعـــات لتركيـــب وصيانـــة فالتـــر االنبعاثـــات أســـهل مـــن التحديـــد النقـــدي 
ألثرهـــا اإليجابـــي علـــى البيئـــة )هـــواء أنقـــى( واألشـــخاص )ظـــروف صحيـــة أفضـــل(. 

رغـــم ذلـــك، ال يعـــد التحديـــد النقـــدي أمـــرًا مســـتحياًل!

ـــة غيـــر األســـعار الســـوقية،   مـــن الناحيـــة العمليـــة، يجـــب العثـــور علـــى طـــرق بديل
مـــن أجـــل الحصـــول علـــى تقديـــر للقيمـــة الماليـــة / النقديـــة )الصحيحـــة( المتوقعـــة 
لألثـــر قيـــد الدراســـة. ويطلـــق علـــى هـــذه الطـــرق البديلـــة »أســـعار الظـــل«، ويمكـــن 
الحصـــول عليهـــا بصـــورة مباشـــرة مـــن خـــالل )تنفيـــذ منهجيـــات تحديـــد القيمـــة 
ـــر تلـــك  ـــة(، أو الحصـــول عليهـــا بطريقـــة غيـــر مباشـــرة مـــن خـــالل )تقدي ذات الصل

القيـــم وربطهـــا بمـــا ورد فـــي تقريـــر التقييـــم(. 

فعلـــى ســـبيل المثـــال، وعنـــد محاولـــة القيـــام بالتحليـــل المالـــي / النقـــدي 
ــل  ــة لتقليـ ــات الموضوعـ ــتوى السياسـ ــر علـــى مسـ ــة للتغييـ ــع المصاحبـ للمنافـ
عـــدد الوفيـــات علـــى الطـــرق، أو لتحســـين نوعيـــة الهـــواء فـــي المدينـــة )أو، علـــى 
ـــة الهـــواء(، يمكـــن اللجـــوء  ـــي نوعي ـــة لتدن ـــف المصاحب ـــك، الكل العكـــس مـــن ذل

ــة:  ــية التاليـ ــات أو المقاييـــس الرئيسـ ــى المنهجيـ إلـ

ميـــول األشـــخاص الظاهـــرة، أي أنـــه  يتـــم اســـتقاء المعلومـــات بنـــاء علـــى 	 
ــي  ــتهالكهم فـ ــلكوهم أو اسـ ــة سـ ــراد وطبيعـ ــول األفـ ــد ميـ ــة وتحديـ دراسـ

ـــك:  ـــى ذل ـــة عل المجتمـــع. ومـــن األمثل

ــط –  ــت المرتبـ ــفر: الكلف/الوقـ ــة السـ ــاب كلفـ ــاس حسـ ــلوب قيـ أسـ
باســـتهالك ســـلعة أو خدمـــة غيـــر ســـوقية )علـــى ســـبيل المثـــال، اســـتنباط 

الكلفـــة المرتبطـــة بالوقـــت المســـتغرق فـــي الوصـــول إلـــى شـــاطئ(.

أســـلوب قيـــاس تحديـــد األســـعار بطريقـــة إشـــباع الحاجـــات: – 
ـــر قيمـــة ســـلعة أو خدمـــة مـــن ســـوق ذي صلـــة )علـــى ســـبيل المثـــال،  تقدي

ــر خطـــورة«(. ــة »أكثـ ــاء وظيفـ تكشـــف األجـــور عـــن التعويـــض لقـ

ــال –  ــه باألفعـ ــر عنـ ــة: ويعبـ ــدات الحمايـ ــات معـ ــاس نفقـ ــلوب قيـ أسـ
التـــي يقـــوم بهـــا األشـــخاص لحمايـــة أنفســـهم مـــن اســـتهالك ســـلعة أو 
خدمـــة غيـــر ســـوقية )علـــى ســـبيل المثـــال، يكشـــف القيـــام بشـــراء معـــدات 

الســـالمة للتقليـــل مـــن المخاطـــر، عـــن جســـامة مثـــل تلـــك المخاطـــر(.
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الرغبــات المعلنة للمســتهلكين: مــن خالل المســوحات واالســتبيانات، 	 
الناتجــة عــن البيانــات المســتخرجة المباشــرة حول: 

الرغبـــة فـــي الدفـــع )WTP(: )المـــال الـــذي يســـتعد الشـــخص لدفعـــه – 
لقـــاء الحصـــول علـــى ســـلعة(.

ــه –  ــول عليـ ــرء للحصـ ــتعد المـ ــذي يسـ ــال الـ ــول: )المـ ــي القبـ ــة فـ الرغبـ
كتعويـــض لقـــاء التخلـــي عـــن ســـلعة(.

قيـــاس القيمـــة اإلحصائيـــة المقـــدرة للحيـــاة: والتـــي تشـــير إلـــى 	 
أو  الوفـــاة،  خطـــر  تجنـــب  لقـــاء  لدفعـــه  األفـــراد  يســـتعد  الـــذي  »الســـعر« 
التعويـــض الـــذي يســـتعدون لقبولـــه لتحمـــل خطـــر الوفـــاة. وتقـــّدر القيمـــة 

اإلحصائيـــة المقـــدرة للحيـــاة فـــي األردن عنـــد 360,000 دينـــار؛ أو

قيـــاس جـــودة ســـنوات العمـــر )الصحيـــة / اإلعاقـــة( المعدلـــة: 	 
ــراء  ــد إجـ ــل وبعـ ــاة قبـ ــودة الحيـ ــر وجـ ــول العمـ ــرات طـ ــن تقديـ والتـــي تتضمـ

معالجـــة طبيـــة أو جراحيـــة 1.   

1  للتعـــرف علـــى أحـــدث أســـاليب وقيـــم ســـنوات العمـــر المعدلـــة حســـب الجـــودة واإلعاقـــة لـــدى منظمـــة 
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gho-documents/glob-  الصحـــة العالميـــة، انظـــر

.al-health-estimates/ghe2019_daly-methods.pdf?sfvrsn=31b25009_7

مالحظـــة: للتعـــرف علـــى طـــرق التحليـــل الكمـــي للمنافـــع الصحيـــة والبيئيـــة للتشـــريعات 
ــال  ــبيل المثـ ــى سـ ــر علـ ــر، انظـ ــن بالمخاطـ ــوع مـ ــذا النـ ــل هـ ــة بمثـ المتعلقـ

حقيبـــة أدوات التشـــريعات الجيـــدة لـــدى المفوضيـــة األوروبيـــة، »األداة رقـــم 32 اآلثـــار 
ـــوقية«،  ـــر الس ـــع غي ـــم 57.5 المناف ـــة«، »األداة رق ـــار البيئي ـــم 36 اآلث ـــة«، »األداة رق الصحي

ـــى  عل

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf; 

ــة  ــل وكالـ ــن قبـ ــادي مـ ــل االقتصـ ــائل التحليـ ــر لمسـ ــة بالتحضيـ ــادات المتعلقـ اإلرشـ
ــى  ــة )2014(، علـ ــة األمريكيـ ــة البيئـ حمايـ

https://www.epa.gov/environmental-economics/guidelines-preparing-econom-

ic-analyses;

اإلرشادات حول تحليل منفعة الكلفة من قبل جامعة هارفرد، على

https://sites.sph.harvard.edu/bcaguidelines/
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ب. التأثيرات على المدى القريب والمدى البعيد:

يمكـــن أن يكـــون التأثيـــر المتوقـــع لتشـــريع مـــا يتعلـــق بإجـــراء واحـــد فقـــط مثـــل 
االســـتثمار ببرنامـــج معلوماتـــي أو برنامـــج تدريبـــي مـــن أجـــل تطبيـــق التعديـــالت 

الطارئـــة بنـــاًء علـــى التشـــريعات الجديـــدة.

ويمكـــن أن يكـــون هنـــاك آثـــار بعيـــدة األمـــد مثـــل تلـــك المتعلقـــة بالصحـــة كمنـــع 
التدخيـــن فـــي األماكـــن العامـــة وهنـــاك غالبـــً آثـــار بعيـــدة المـــدى وأخـــرى قريبـــة 

يجـــب تحليلهـــا بدقـــة عنـــد تبنـــي الخيـــار األفضـــل لحـــل المشـــكلة.

يمكـــن أن يكـــون ايضـــً توقيـــت التأثيـــر مهمـــا فـــي اختيـــار الخيـــار األفضـــل، فعلـــى 
ســـبيل المثـــال يعتبـــر اإليـــراد المالـــي فـــي األمـــد القريـــب أفضـــل منـــه فـــي األمـــد 

البعيـــد.

ج. التأثيرات المباشرة وغير المباشرة:

ينبغـــي لتحليـــل التأثيـــر أن يأخـــذ بعيـــن االعتبـــار التأثيـــرات المباشـــرة المرغوبـــة 
والمتوقعـــة أو تلـــك غيـــر المرغوبـــة. فعلـــى ســـبيل المثـــال هنـــاك تأثيـــر مباشـــر 
علـــى المواطـــن نتيجـــة رفـــع أســـعار المشـــتقات النفطيـــة، إضافـــة إلـــى كلـــف غيـــر 
مباشـــرة يمكـــن أن يتحملهـــا نتيجـــة زيـــادة تكاليـــف إنتـــاج البضائـــع ونقلهـــا. إن 
التشـــاور مـــع جميـــع المعنييـــن والفئـــات المتأثـــرة وأصحـــاب المصالـــح يمكـــن أن 
يســـاعد فـــي تحديـــد المجموعـــات التـــي قـــد تتأثـــر بالحـــل المقتـــرح، وتســـاعد علـــى 

ـــول المقترحـــة. ـــار الســـلبية للحل ـــراح اجـــراءات تخفـــف مـــن اآلث اقت

توزيع التأثير:

يمكـــن للسياســـات والتشـــريعات أن تتضمـــن تأثيـــرات موزعـــة بشـــكل غيـــر 
متســـاٍو زمنيـــً، وعلـــى فئـــات المجتمـــع المختلفـــة، وهنـــاك ثالثـــة أنـــواع مـــن 

التأثيـــرات الموزعـــة علـــى الشـــكل التالـــي:

أو 	  معينـــة  اجتماعيـــة  فئـــات  فـــي  تؤثـــر  التـــي  والتشـــريعات  السياســـات 
مجموعـــات اقتصاديـــة: تحديـــد مـــن ســـيربح أو سيخســـر نتيجـــة إقـــرار هـــذا 

التشـــريع.
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تأثيـــرات موزعـــة داخـــل مجموعـــات معينـــة مثـــل أصحـــاب المصالـــح الكبيـــرة 	 
وأصحـــاب المصالـــح الصغيـــرة.

التأثيـــرات التـــي تطـــال فئـــات هـــي باألصـــل متأثـــرة بشـــكل أو بآخـــر، وذلـــك 	 
لجهـــة الزيـــادة أو الحـــد مـــن التأثيـــر، مثـــل التأثيـــر علـــى مناطـــق محـــددة أو 

فئـــات مهمشـــة فـــي المجتمـــع.

يمكـــن للتشـــريعات أن تكـــون أداة فّعالـــة للحكومـــات إلعـــادة توزيـــع الثـــروة 	 
وتصحيـــح االختـــالالت فـــي المجتمـــع، ولكـــن يمكـــن أيضـــً أن تنشـــأ اختـــالالت 
جديـــدة، لذلـــك فمـــن المهـــم دائمـــً تحديـــد األطـــراف الرابحـــة والخاســـرة مـــن 

التشـــريعات وتحديـــد حجـــم التأثيـــرات عليهـــم.

د. تقييم التأثير من الناحية الكمية:

إن أهميـــة الدراســـة تتضـــح مـــن خـــالل تدعيـــم الخيـــارات المقترحـــة وخاصـــًة 
المـــادي، والـــذي يجـــب أن يكـــون ناتجـــً عـــن تحديـــد  الخيـــار األمثـــل بالدليـــل 
ــارات  مقـــدار التأثيـــرات، ويجـــب أن ينتـــج عـــن الدراســـة مقارنـــة أفضـــل بيـــن الخيـ
المطروحـــة، تحـــدد التأثيـــر بنـــاًء علـــى عـــدد مـــن المقاييـــس وفقـــً لطبيعـــة 
المشـــكلة المطروحـــة أو األمـــور المأخـــوذة باالعتبـــار، مثـــل عـــدد األشـــخاص أو 
الجهـــات المتأثـــرة أو المقـــدار المالـــي أو العـــبء االقتصـــادي لتقييـــم مـــدى الكلفـــة 

المتوقعـــة علـــى جميـــع األطـــراف مـــن أجـــل االلتـــزام بالحـــل المقتـــرح.

إن التحديـــد المالـــي للتأثيـــر يحـــدد القيمـــة الســـوقية لألثـــر، فعلـــى ســـبيل المثـــال، 
ــتبدال  ــن اسـ ــن الصناعييـ ــب مـ ــد يتطلـ ــريع الجديـ ــة أو التشـ ــت السياسـ إذا كانـ
ــة  ــو كلفـ ــن هـ ــؤالء الصناعييـ ــق بهـ ــر المتعلـ ــإن األثـ ــاج، فـ ــزات اإلنتـ بعـــض تجهيـ
شـــراء وتركيـــب تلـــك التجهيـــزات، وربمـــا كلفـــة إزالـــة التجهيـــزات القديمـــة وفـــق 

أســـعار الســـوق.

يجـــب أن يؤخـــذ بعيـــن االعتبـــار دائمـــً قيـــاس العـــبء اإلداري علـــى المعنييـــن 
بهـــا  تمـــر  التـــي  المراحـــل  تحديـــد  خـــالل  مـــن  وذلـــك  الجديـــدة،  بالسياســـة 
ـــة، والعـــبء الـــذي يلقيـــه أي خيـــار علـــى اإلدارة لجهـــة اســـتحداث  المعامـــالت اإلداري

وحـــدات إداريـــة جديـــدة مثـــاًل أو تعييـــن أشـــخاص جـــدد.
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قـــد يصعـــب تحديـــد القيمـــة الســـوقية لبعـــض التأثيـــرات بســـبب كونهـــا غيـــر 
خاضعـــة للتجـــارة، مثـــل المنافـــع الصحيـــة أو الكلـــف والمنافـــع البيئيـــة وقـــد 
يكـــون أفضـــل طريقـــة للتقديـــر هـــو تحديـــد مقـــدار الرغبـــة فـــي الدفـــع للحصـــول 
ــة  ــتبيان رغبـ ــالل اسـ ــن خـ ــيطة مـ ــة بسـ ــالل مقاربـ ــن خـ ــن مـ ــاًل يمكـ ــا، فمثـ عليهـ
ـــح حـــول مقـــدار رغبتهـــم بالدفـــع،  ـــرة وأصحـــاب المصال المعنييـــن والفئـــات المتأث
مقابـــل الحصـــول علـــى بعـــض التأثيـــرات، مثـــل الهـــواء النظيـــف، ملعـــب لألطفـــال، 
الغـــذاء العضـــوي وهنـــاك مقاربـــات أخـــرى مثـــل كلفـــة التأميـــن فـــي حـــال حصـــول 
ــة  ــة بوليصـ ــرض أو كلفـ ــن المـ ــة عـ ــن الناتجـ ــة التأميـ ــل قيمـ ــة مثـ ــارة معينـ خسـ

التأميـــن.

ال بـــد مـــن االنتبـــاه إلـــى أهميـــة توزيـــع العـــبء أو المنفعـــة علـــى الوقـــت فقـــد 
ـــؤدي بعـــض  تتفـــاوت التأثيـــرات وتتـــوزع مـــع الوقـــت، فعلـــى ســـبيل المثـــال قـــد ت
السياســـات أو التشـــريعات إلـــى تأثيـــرات ســـلبية لمـــرة واحـــدة علـــى بعـــض 
المصالـــح لســـنة واحـــدة، ولكنهـــا قـــد تكـــون جيـــدة للمجتمـــع خـــالل عشـــر 

الســـنوات الالحقـــة.

لذلــــــك، يجـــب األخـــذ بعيـــن االعتبـــار الكلـــف والمنافـــع قـــدر اإلمـــكان، مـــع األخـــذ 
بعيـــن االعتبـــار أن قيمـــة الدينـــار هـــذه الســـنة هـــي غيـــر قيمتـــه بعـــد عشـــر 

ســـنوات.

تحصـــل  أن  تتوقـــع  التجاريـــة  والمصالـــح  األفـــراد  أن  إلـــى  االنتبـــاه  يجـــب  كمـــا 
ــة  ــد إمكانيـ ــل رصـ ــن أجـ ــا، وذلـــك مـ ــتثماراتها أو مدخراتهـ ــد علـــى اسـ ــن فوائـ مـ
تعويضهـــم عـــن إنفـــاق بعـــض األمـــوال اليـــوم، وعليـــه، فمـــن أجـــل مقارنـــة الكلـــف 
والمنافـــع خـــالل مـــدة زمنيـــة معينـــة يمكـــن رصـــد نســـب الفوائـــد لمعرفـــة قيمـــة 

ــا فـــي المســـتقبل. ــة بقيمتهـ ــة الحاليـــة مقارنـ العملـ

ـــً قـــد يضطـــر المشـــرع إلـــى تبنـــي خيـــارات تشـــريعية ذات كلفـــة أعلـــى مـــن  أحيان
المنفعـــة خاصـــة إذا كانـــت الكلفـــة أعلـــى علـــى المـــدى القريـــب أو كانـــت المنفعـــة 
الكليـــة علـــى االقتصـــاد الوطنـــي مثـــاًل تبـــرر تحميـــل قطـــاع معيـــن كلـــف أعلـــى 

مـــن المنافـــع التـــي ســـيحصلون عليهـــا.



49

هـ. تقييم التأثير من الناحية النوعية: 

فـــي بعـــض األحيـــان وبســـبب محدوديـــة المـــوارد والوقـــت والمعلومـــات قـــد 
ـــة  ـــر مـــن الناحيـــة الكميـــة، فـــي هـــذه الحال ـــد كميـــة األث يكـــون مـــن الصعـــب تحدي
قـــد يكـــون التقديـــر النوعـــي لألثـــر مفيـــدًا، مـــن خـــالل ايـــراد جميـــع التأثيـــرات 
لـــكل خيـــار علـــى حـــدة، وهنـــا يجـــب تجميـــع المعلومـــات حـــول األعـــداد والفئـــات 

ــا أمكـــن.  ــروح مـ ــرة مـــن الحـــل المطـ ــح المتأثـ والمصالـ

انهـــا صغيـــرة، متوســـطة وكبيـــرة وذلـــك  علـــى  التأثيـــرات  يمكـــن تصنيـــف 
ـــة التأثيـــرات المختلفـــة كمـــا ويمكـــن اســـتعمال رمـــوز للتعبيـــر عـــن حجـــم  لمقارن

ــاه.  ــكل أدنـ ــب الشـ ــر. حسـ التأثيـ

هذا الخيار له تأثير إيجابي عاٍل على المشكلة.)++(

هذا الخيار له تأثير إيجابي أقل على المشكلة.)+(

هذا الخيار ليس له تأثير.)0(

هذا الخيار له تأثير سلبي قليل على المشكلة.)-(

هذا الخيار له تأثير سلبي عاٍل على المشكلة.)--(

األثر على الخيـــــــــــارات
المستفيدين

األثر على العمالة 
في القطاع

احتمال التأثير 
االقتصادي

-0++الخيار األول

0++الخيار الثاني

+++--الخيار الثالث

وعنـــد اســـتعمال الرمـــوز يجـــب تفســـيرها وشـــرحها وكيـــف تـــم تقييـــم التأثيـــر 
باإليجابـــي أو الســـلبي للخيـــارات المعروضـــة.

و. دمج التقييم الكمي والنوعي للتأثيرات:

قـــد ال يكـــون متيســـرًا وممكنـــً فـــي بعـــض األحيـــان الحصـــول علـــى تقديـــر كمـــي 
ـــن؛ أي الكمـــي والنوعـــي  ـــه قـــد يكـــون مفيـــدًا دمـــج التقديري ـــك فإن للتأثيـــرات لذل

مـــن خـــالل اإلجابـــة عـــن األســـئلة التاليـــة:
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هل تبرر المنافع كلف الخيار التشريعي المعروض؟	 

فـــي حـــال تســـاوى أكثـــر مـــن خيـــار فـــي المعاييـــر الموضوعـــة، مـــا هـــو الخيـــار 	 
األقـــل كلفـــة أو الخيـــار األكبـــر منفعـــة؟

تبقـــى األمـــور األساســـية هـــي معرفـــة مـــن ســـيكون األكثـــر تأثـــرًا، ومـــا هـــي 	 
ــلبية. ــة والسـ ــرات اإليجابيـ ــة بالتأثيـ ــام المرتبطـ ــات واألرقـ المعطيـ

وقد يتم استعمال عدد من المنهجيات، ومنها: 

المنهجية التحليلية: 

إن المعيـــار الرئيســـي للدراســـة، هـــو التأكـــد مـــن أن منافـــع وإيجابيـــات أي خيـــار 
تبـــرر الكلفـــة، وهـــي نتيجـــة قـــد تحصـــل عليهـــا مـــن خـــالل أكثـــر مـــن خيـــار واحـــد، 
وفـــي هـــذه الحالـــة يمكـــن وضـــع معاييـــر أخـــرى للحصـــول علـــى الحـــل األفضـــل، 

والتـــي منهـــا:

الخيار الذي يعطي أفضل المنافع.– 

الخيار الذي يعطي أقل الكلف.– 

الخيار الذي لديه أقل كلفة بالمنفعة الواحدة.– 

إن تحليـــل المنفعـــة والكلفـــة Cost Benefit Analysis  (CBA) أي المنفعـــة ناقـــص 
ــة  ــة الصافيـ ــد المنفعـ ــة تبحـــث فـــي تحديـ ــة أو المنهجيـ ــذه  الطريقـ ــة، هـ الكلفـ
ألي خيـــار بعـــد المقارنـــة اإلجماليـــة للتأثيـــرات الســـلبية واإليجابيـــة، والســـؤال هـــل 
المنافـــع تبـــرر الكلفـــة، وتعتبـــر هـــذه الطريقـــة مفيـــدة عندمـــا ال تتوفـــر معطيـــات 
رقميـــة أو كميـــة مـــن أجـــل مقارنـــة الخيـــارات المختلفـــة، وتســـمح هـــذه الطريقـــة 

.)Qualitative Way( ـــة بيـــن الكلـــف والمنافـــع بطريقـــة نوعيـــة للمقارن

منهجية اعتماد الخيار األقل كلفة:

إن تحليـــل الخيـــار األقـــل كلفـــة Least Cost Analysis (LCA) يقصـــد بهـــا – 
اعتمـــاد الكلفـــة األقـــل للوصـــول إلـــى الهـــدف، وهـــذه المنهجيـــة تقـــارن جميـــع 
الخيـــارات التـــي تحقـــق الهـــدف المنشـــود، وتختـــار مـــن ضمنـــه األقـــل كلفـــة.
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 –Cost Effectiveness Anal- الكلفـــة الفّعالـــة –  تحليـــل الفعاليـــة فـــي الكلفـــة
ــة األرواح، خفـــض  ــة )حمايـ ــر أو النتيجـ ــة بالتأثيـ ــة مقارنـ ysisا (CEA)  أي الكلفـ
الحـــوادث، تخفيـــض درجـــات التلـــوث(، تســـمح هـــذه المنهجيـــة بمقارنـــة الكلـــف 
لـــكل منفعـــة علـــى حـــدة، مثـــاًل عـــدد الحـــوادث التـــي جـــرى الحـــد منهـــا وطـــرح 
ــار لـــه أقـــل كلفـــة بالحـــادث الواحـــد مـــن أجـــل منـــع حصـــول  الســـؤال، أي خيـ
هـــذا الحـــادث وهـــذه الطريقـــة فـــي التقـــدم تحـــدد أفضـــل قيمـــة ماليـــة للخيـــار 

ـــة. الـــذي يعطـــي الحلـــول المطلوب

ز. تحليل المخاطر:

يعـــرف الخطـــر علـــى أنـــه حـــدث غيـــر أكيـــد ســـيؤثر فـــي حـــال وقوعـــه علـــى تحقيـــق 
ـــة، لذلـــك يعـــد تحليـــل  األهـــداف االســـتراتيجية أو المرحليـــة أو االجـــراءات التنفيذي
المخاطـــر أمـــرًا مهمـــً فـــي صنـــع السياســـات والتنظيـــم بشـــكل عـــام، وينبغـــي 
خاصـــة  المقترحـــة  للحلـــول  بالنســـبة  المخاطـــر  آثـــار  لتخفيـــف  تدابيـــر  وضـــع 
ـــار المترتبـــة عليهـــا  المخاطـــر التـــي تعتبـــر نســـبة احتماليـــة حدوثهـــا عاليـــة، واآلث

كبيـــرة.

ينبغـــي أيضـــً األخـــذ بعيـــن االعتبـــار أن بعـــض المخاطـــر ال يمكـــن القضـــاء عليهـــا 
ــا،  ــة عليهـ ــج المترتبـ ــا والنتائـ ــة حدوثهـ ــن تخفيـــض احتماليـ ــن يمكـ ــً، ولكـ كليـ

وإلجـــراء تحليـــل المخاطـــر يجـــب اتبـــاع الخطـــوات اآلتيـــة:

تحديـــد مخاطـــر حـــدوث أمـــر غيـــر مرغـــوب فيـــه قـــد يؤثـــر علـــى نتائـــج كل مـــن 	 
الخيـــارات المطروحـــة  

)ما هي المخاطر؟ أين يمكن أن تحدث؟ وكيف؟(.	 

تقييـــم نســـبة احتماليـــة حـــدوث تلـــك المخاطـــر )مـــا هـــي توقعـــات المعنييـــن 	 
والفئـــات المســـتهدفة وأصحـــاب المصالـــح؟(.

تقييـــم اآلثـــار المحتملـــة بالنســـبة لـــكل مـــن الخيـــارات فـــي حـــال تحقـــق 	 
ــت  ــث الوقـ ــن حيـ ــة مـ ــة المتوقعـ ــي التكلفـ ــا هـ ــا )مـ ــة بهـ ــر المرتبطـ المخاطـ

للمجتمـــع؟(. بالنســـبة  والمـــال 
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آليات التعامل مع المخاطر

التعامل مع المخاطر السلبية
)التهديدات(

التعامل مع المخاطر اإليجابية
)الفرص(

التجنــب: وهــي اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا 
حمايــة  أو  الخطــر  حــدوث  احتماليــة  إللغــاء 

المشــروع مــن أثــره.

يتــم  التــي  االســتغالل: وهــي اإلجــراءات 
اتخاذهــا لضمــان تحقــق الفرصــة بصــورة 

أكيــدة.

التحويــل )نقــل الخطــر(: وهــي اإلجــراءات التــي 
يتــم اتخاذهــا لتحويــل التعامــل مــع الخطــر 
إلــى طــرف آخــر، ويشــمل ذلــك خيــارات مثــل 
 ،)Outsourcing( التأميــن، التعاقــد الخارجــي

الضمانــات المصرفية...الــخ.

يتــم  التــي  اإلجــراءات  المشــاركة: وهــي 
شــراكات  تشــكيل  خــالل  مــن  اتخاذهــا 
جهــات  مــع  ائتالفــات  تحالفــات/  أو 
يتــم  وبحيــث  الفرصــة  الســتغالل  أخــرى 
كل  قبــل  مــن  الفرصــة  مــن  االســتفادة 

الجهــات. هــذه 

التخفيــف: وهــي اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا 
علــى  الخطــر  أثــر  و/أو  احتماليــة  لتقليــل 
مســتوى  تخفيــض  يتــم  وبحيــث  المشــروع 
مســتوى  إلــى  األثــر(  )االحتماليــة/  الخطــر 

مقبــول.

يتــم  التــي  اإلجــراءات  التحســين: وهــي 
اتخاذهــا لزيــادة احتماليــة و/أو أثــر الفرصــة 

ــي رفــع فرصــة االســتفادة. وبالتال

القبــول: فــي هــذه الحالــة، يقــرر الفريــق عــدم 
مــع  للتعامــل  مســبقة  إجــراءات  أيــة  اتخــاذ 
المخاطــر إمــا ألنــه لــم يتــم تحديــد إجــراءات 
مناســبة أو ألن اإلجــراءات الممكنــة التــي تــم 
مــع  للتعامــل  مالئمــة  تكــن  لــم  تحديدهــا 
المخاطــر. ويمكــن أن يكــون القبــول إيجابيــً 
فــي حــال تــم إعــداد خطــط بديلــة للتعامــل 
مــع المخاطــر فــي حــال حدوثهــا، وقــد يكــون 
ســلبيً فــي حــال تقــرر عــدم اتخــاذ أي إجــراءات 

علــى اإلطــالق.

التهديــدات،  حالــة  فــي  كمــا  القبــول: 
يقــرر الفريــق فــي هــذه الحالــة عــدم اتخــاذ 
الخطــر،  مــع  للتعامــل  مســبق  إجــراء  أي 
وبحيــث يتــم التعامــل مــع الفرصــة فــي 

حدوثهــا. حــال 

الخطوة )5(: انتقاء الخيار األفضل 

النقاط األساسية في مقارنة الخيارات:

اعتماد جداول المقارنة.	 

عرض الكلف والمنافع المقدرة كمً ونوعً.	 

تحديد الخيار أو الخيارات المفضلة بناًء على معايير محددة التخاذ القرار.	 
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ـــأي شـــيء(  عنـــد تحليـــل الخيـــارات المتاحـــة )والتـــي تتضمـــن خيـــار عـــدم القيـــام ب
يجـــب وضـــع المنافـــع والكلـــف جنبـــً إلـــى جنـــب بغـــض النظـــر عمـــا إذا جـــرى 

ــة.  ــة الماليـ ــوع أو بالقيمـ ــم أو النـ ــا بالكـ ــر عنهـ التعبيـ

إن معيار اتخاذ القرار يستند بشكل أساسي إلى الجواب عن سؤالين:

هل المنفعة تبرر الكلفة؟	 

الـــذي 	  الخيـــار  الخيـــار األقـــل كلفـــة أو  بـــه ســـيكون  الخيـــار الموصـــى  هـــل 
وأكثرهـــا؟ المنافـــع  أعلـــى  ســـيحقق 

لتبســـيط التقييـــم والمقارنـــة بيـــن الخيـــارات المتاحـــة، مـــن المهـــم اختصـــار 
المعلومـــات حـــول خيـــار مـــن خـــالل جـــدول مقارنـــة، كمـــا فـــي التالـــي:

الخيار األول
عدم القيام 

بأي شيء

الخيار الثاني
إبقاء القانون على صيغته 
الحالية وتبني حملة توعية

الخيار الثالث
تعديل القانون

المنافع الكمية

المنافع النوعية

الكلف الكمية

الكلف النوعية

الفوائد الصافية
)المنافع - الكلف(

وبنـــاًء علـــى تحليـــل آثـــار مقارنـــة الخيـــارات، يتـــم اختيـــار الحـــل األنســـب الـــذي يعالـــج 
المشـــكلة محـــل الدراســـة كمـــا تـــم تعريفهـــا، ويحقـــق األهـــداف المرجـــوة بأقـــل 
التكاليـــف، أو إن لـــم يكـــن هـــو الحـــل األقـــل كلفـــة فينبغـــي أن تكـــون المنافـــع 

ـــرر التكاليـــف. ـــه تب المتحققـــة من

ينبغـــي قيـــاس اآلثـــار االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة والماليـــة لـــكل مـــن 
الخيـــارات التـــي تـــم تحديدهـــا مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار التكاليـــف والمنافـــع )الكميـــة 
أو التـــي يمكـــن قياســـها( التـــي تحـــدث مـــرة واحـــدة والمتكـــررة، ومراعـــاة دراســـة 

اآلثـــار التوزيعيـــة فـــي المجتمـــع، وتحليـــل المخاطـــر المرتبطـــة بـــكل خيـــار.
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مـــن المهـــم توضيـــح آليـــة تطبيـــق الحل/الحلـــول التنظيميـــة التـــي تـــم اختيارهـــا، 
إذ يجـــب تحديـــد كيـــف ســـيكون التطبيـــق علـــى أرض الواقـــع ليتمكـــن صاحـــب 
القـــرار مـــن تحديـــد إمكانيـــة تطبيـــق تلـــك الحلـــول. مـــن المهـــم أن تكـــون الصـــورة 
ــذ  ــع التنفيـ ــريع موضـ ــة أو التشـ ــع السياسـ ــة وتوقيـــت وضـ ــة حـــول كيفيـ واضحـ
مـــن قبـــل الجهـــات الحكوميـــة ومـــن قبـــل المعنييـــن بالتطبيـــق فـــي القطـــاع 

الخـــاص.

الخطوة )6(: المتابعة والتقييم  

يجـــب وضـــع آليـــة موحـــدة لمراجعـــة وتقييـــم الحـــل الـــذي تـــم تبنيـــه لقيـــاس مـــدى 
تحقيقـــه لألهـــداف الموضوعـــة بفاعليـــة وكفـــاءة. ولذلـــك يجـــب تحديـــد مـــا يلـــي: 

ــات 	  ــا الصالحيـ ــل لديهـ ــث؟ هـ ــراء البحـ ــتقوم بإجـ ــي سـ ــة التـ ــي الجهـ ــن هـ مـ
الالزمـــة لرصـــد الخيـــار وكيفيـــة تطبيقـــه؟ هـــل تحتـــاج الجهـــة إلـــى مـــوارد؟

أدوار 	  هـــي  مـــا  المعلومـــات؟  بجمـــع  معنيـــة  أخـــرى  أطـــراف  هنـــاك  هـــل 
ومســـؤوليات هـــذه االطـــراف )ســـواء فـــي جمـــع البيانـــات أو تلقـــي تقاريـــر 

الرصـــد(؟

مـــا هـــي مؤشـــرات األداء التـــي ســـيتم جمعهـــا؟ مـــا هـــي دوريـــة جمـــع تلـــك 	 
ــا؟ البيانـــات؟ وكيـــف ســـيتم جمعهـ

هـــل البيانـــات المتاحـــة حـــول الوضـــع الراهـــن )المعيـــار المرجعـــي( كافيـــة أم 	 
هنـــاك حاجـــة لجمـــع المزيـــد مـــن البيانـــات فـــور تبنـــي الخيـــار الموصـــي بـــه؟

ــر  ــع تطويـ ــة بوضـ ــرة الحكوميـ ــام الدائـ ــرورة قيـ ــى ضـ ــه الـ ــى التنويـ يرجـ
خطـــة تطبيـــق مفّصلـــة بنـــاء علـــى السياســـة أو التشـــريع الـــذي صـــدر، 
والتـــي يتـــم فيهـــا تحديـــد المخرجـــات واألنشـــطة والنتائـــج واآلثـــار المتوقعـــة 

ومؤشـــرات األداء الالزمـــة.
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٤�٣ التشاور مع أصحاب العالقة 

التشـــاور )Consultation( هـــو العمليـــة التـــي يتـــم مـــن خاللهـــا االســـتطالع أو 
الّتعـــرف علـــى رأي المعنييـــن مـــن فئـــات متأثـــرة وأصحـــاب المصالـــح والمواطنيـــن 
نـــة  أو الفئـــة المســـتهدفة حـــول مســـائل أو سياســـات عامـــة أو تشـــريعات ُمعيَّ

خـــالل مراحـــل إعـــداد دراســـات تقييـــم األثـــر المســـبقة والالحقـــة كافـــة.   

ــة عاليـــة وذات مصداقيـــة وشـــفافية  ــاج نوعيـ ــية إلنتـ ــاور أداة رئيسـ ــر التشـ يعتبـ
مـــن السياســـات والتشـــريعات والتـــي تســـاعد فـــي التأكـــد مـــن صحـــة المعلومـــات 
المجمعـــة للحصـــول علـــى معلومـــات أكبـــر، ويســـلط التشـــاور الضـــوء علـــى 
المشـــاكل المحتملـــة واالعتراضـــات، كمـــا يرفـــع التشـــاور مـــن الوعـــي بخصـــوص 
السياســـات والتشـــريعات المقترحـــة، ويســـاعد فـــي قبـــول تطبيقهـــا وااللتـــزام 
عمليـــة  وفـــق  يتـــم  أن  يجـــب  بكفـــاءة  التشـــاور  ولتنفيـــذ  الحقـــً،  بأحكامهـــا 

ــا. ــة ومخطـــط لهـ ُممنهجـ

إن البـــدء بالتشـــاور فـــي مراحـــل ُمبكـــرة يســـاعد بشـــكل أكبـــر فـــي تحديـــد 
المشـــكلة وحدودهـــا، وتوقـــع ردود الفعـــل الناتجـــة عـــن مخرجـــات السياســـة أو 
التشـــريعات المطروحـــة، واقتـــراح الحلـــول األفضـــل، وهـــو مهـــم جـــدًا للقيمـــة التـــي 
ســـتنتج عنـــه مقارنـــة بإجـــراءات التشـــاور المتأخـــرة التـــي ســـتعتبر حينهـــا شـــكلية. 

ــة التشـــاور علـــى جمـــع المعلومـــات التـــي قـــد تحتاجهـــا  وتســـاعد منهجيـ
الدائـــرة الحكوميـــة، وذلـــك مـــن خـــالل: 

تحديـــد المعطيـــات والبيانـــات المطلوبـــة واالســـتمرار فـــي الحصـــول عليهـــا – 
طيلـــة مـــدة إعـــداد الدراســـة.

البيانـــات، ومـــن –  األخـــذ بعيـــن االعتبـــار وســـائل مختلفـــة للحصـــول علـــى 
المصالـــح. مـــع أصحـــاب  ضمنهـــا حلقـــات تشـــاور منهجيـــة 

إعـــداد فرضيـــات وتحديدهـــا بوضـــوح عنـــد عـــدم القـــدرة علـــى تحصيـــل – 
البيانـــات.

تجميع المعلومات بعناية من أجل اعتمادها في التحليل.– 

التدقيق في المعلومات والبيانات عبر مصادر مختلفة.– 
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إن البيانـــات والمعطيـــات ذات النوعيـــة الجيـــدة تعتبـــر جـــزءًا مـــن الدراســـة، وهـــي 
مهمـــة لتحديـــد وتعريـــف خيـــار »عـــدم القيـــام بـــأي شـــيء« والتقييـــم المســـبق 
العائـــد لخيـــارات أخـــرى. قـــد تتوفـــر بعـــض المعلومـــات بســـهولة عبـــر دائـــرة 

ــورة. ــاث المنشـ ــات أو األبحـ ــز الدراسـ ــة أو مراكـ ــاءات العامـ اإلحصـ

غالبـــً ال تكـــون المعطيـــات متوفـــرة، ولكـــن مـــن خـــالل التشـــاور مـــع أصحـــاب 
المصالـــح يمكـــن أن تكـــون أساســـً للحصـــول علـــى معطيـــات إضافيـــة والتوافـــق 
بيانـــات  علـــى  الحصـــول  علـــى  القـــدرة  عـــدم  عنـــد  ُمرضيـــة  فرضيـــات  علـــى 

ومعطيـــات دقيقـــة.

يمكن أن ينتج عن الحصول على معطيات وبيانات فّعالة:

ــة –  ــن خطـ ــة ضمـ ــذه العمليـ ــال هـ ــب إدخـ ــا يجـ ــت، وهنـ ــر للوقـ ــتهالك كبيـ اسـ
ــا. ــج زمنـــي لهـ ــع برنامـ العمـــل ووضـ

ـــارات –  ـــار مـــن الخي ـــر خي ـــا يكـــون تأثي ـــة عندم ـــر لجمـــع األدل تخصيـــص جهـــد أكب
ـــرًا. كبي

ـــد المـــدى المطلـــوب –  يجـــب أن يـــؤدي العمـــل األولـــي علـــى الخيـــارات إلـــى تحدي
لجمـــع المعطيـــات.

المعلومـــات –  وجمـــع  التشـــاور  عمليـــة  خـــالل  االنفتـــاح  سياســـة  اعتمـــاد 
. بـــة لمطلو ا

إيـــراد وذكـــر الفرضيـــات بشـــكل واضـــح عنـــد العجـــز عـــن الحصـــول علـــى – 
بيانـــات دقيقـــة.

القليلـــة –  أو  النـــادرة  المعلومـــات  لجمـــع  باالعتبـــار وســـائل مختلفـــة  األخـــذ 
وتحديـــد مـــدى صحـــة الفرضيـــات مـــن خـــالل التشـــاور.

اعتماد مصادر متنوعة للحصول على البيانات ما أمكن.– 
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منهجية وخطوات التشاور مع أصحاب العالقة 

يبيـــن هـــذا القســـم المنهجيـــة والخطـــوات األساســـية التـــي يمكـــن لفريـــق 
ــذه  ــاور وتنفيـ ــط التشـ ــل تخطيـ ــن أجـ ــتعمالها، مـ ــة اسـ ــرة الحكوميـ ــل الدائـ عمـ
مـــع أصحـــاب العالقـــة بشـــكل منظـــم وواضـــح، لتحقيـــق التشـــاركية فـــي عمليـــة 
صنـــع القـــرار للسياســـة العامـــة أو التشـــريع المنـــوي إصـــداره أو مراجعتـــه، ويعتبـــر 
التشـــاور جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن تقريـــر التقييـــم المســـبق، حيـــث يتوجـــب علـــى 
الدائـــرة الحكوميـــة تحديـــد كيـــف تمـــت عمليـــة التشـــاور، واألســـئلة الرئيســـية، 

ــه.   ــات منـ والمخرجـ

الشكل رقم )6(

الخطــوة )1(: تحديــد المعنييــن والفئــات المتأثــرة وأصحــاب المصالــح 
والمؤثريــن أو الذيــن لديهــم معلومــات مهمــة حــول الموضــوع

ــرًا،  ــح مبكـ ــاب المصالـ ــرة وأصحـ ــات المتأثـ ــن والفئـ ــد المعنييـ ــم تحديـ ــن المهـ مـ
ألن التشـــاور يهـــدف باألصـــل إلـــى االســـتماع إلـــى آرائهـــم وتحديـــد اهتماماتهـــم 
المعنيـــون  يكـــون  أن  ويمكـــن  المطـــروح،  الموضـــوع  بخصـــوص  وأدوارهـــم 

والفئـــات المتأثـــرة وأصحـــاب المصالـــح مـــن:

منهجية وخطوات 
التشاور مع 

أصحاب العالقة 

تحديد الجهات التي

سيتم التشاور معها

نشر نتائج التشاور 

والتغذية الراجعة

تحليل نتائج

التشاور

تحديد ألية

التشاور

تحضير الوثائق

الالزمة
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ــوع 	  ــم بالموضـ ــتتأثر مصلحتهـ ــن سـ ــات الذيـ ــات، المؤسسـ ــراد، المجموعـ األفـ
ــروح. ــوع المطـ ــاطاتهم علـــى الموضـ ــيؤثرون بنشـ ــروح أو الذيـــن سـ المطـ

تتعلـــق 	  وقـــدرات  ومـــوارد  معلومـــات  تملـــك  التـــي  والجهـــات  األشـــخاص 
بالدراســـة.

مؤسســـات القطـــاع العـــام التـــي ســـتكون مســـؤولة عـــن تطبيـــق وتنفيـــذ 	 
ــريع. ــة أو التشـ ــرح السياسـ مقتـ

ال بـــد مـــن مراعـــاة أن تشـــمل إجـــراءات التشـــاور المعنييـــن والفئـــات المتأثـــرة 
ويجـــب  محـــددة،  فئـــة  علـــى  االقتصـــار  وعـــدم  جميعـــً  المصالـــح  وأصحـــاب 
التأكـــد مـــن أن المعنييـــن والفئـــات المتأثـــرة وأصحـــاب المصالـــح الذيـــن تمـــت 
ــى  ــار علـ ــال االقتصـ ــي حـ ــر، وفـ ــن بشـــكل مباشـ ــون المتأثريـ ــارتهم يمثلـ استشـ
ــر  ــاد غيـ ــا لالنتقـ ــاور وتعرضهـ ــة التشـ ــة عمليـ ــر بعرقلـ ــا نخاطـ ــددة فإننـ ــة محـ فئـ

البّنـــاء.

الخطوة )٢(: تحضير الوثائق الالزمة

ــرة  ــات المتأثـ ــن والفئـ ــد المعنييـ ــن تزويـ ــد مـ ــاور ال بـ ــذ أنشـــطة التشـ ــد تنفيـ عنـ
وأصحـــاب المصالـــح بالمعلومـــات المتوافـــرة حـــول الموضـــوع المطـــروح بشـــكل 
واضـــح، وُبلغـــة مبســـطة وذلـــك بـــأن معرفتهـــم وإلمامهـــم بكافـــة جوانبـــه 
تحســـن مـــن كفـــاءة التشـــاور، وتعطـــي أفضـــل النتائـــج، وتختصـــر الكثيـــر مـــن 

ــد. ــت والجهـ الوقـ

الخطــوة )٣(: اختيــار وتنفيــذ منهجيــة التشــاور المخصصــة لــكل 
صاحــب مصلحــة

يعتبـــر التشـــاور مهمـــً فـــي المراحـــل األولـــى مـــن التخطيـــط للدراســـة، وتحديـــد 
المشـــكلة وإدراك حجمهـــا وأســـبابها، ويمكـــن أن يتـــم هـــذا بالتشـــاور مـــع فئـــة 
محـــددة مـــن المعنييـــن والفئـــات المتأثـــرة وأصحـــاب المصالـــح، وتحديـــدًا بعـــض 
ــرة  ــة أو خبـ ــا مصلحـ ــون لديهـ ــن أن يكـ ــي يمكـ ــام التـ ــاع العـ ــي القطـ ــات فـ الجهـ

بالموضـــوع المطـــروح.
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ينصـــح البعـــض بتوســـيع قاعـــدة التشـــاور األوليـــة وعـــدم حصرهـــا بجهـــات 
الموســـعة وحصرهـــا ببعـــض  التشـــاور  إجـــراءات  تفـــادي  حكوميـــة، حيـــث أن 
الحكوميـــة وفهمهـــا  الجهـــات  إّن  إذ  بالغـــرض،  يفـــي  لـــن  الرســـمية  األجهـــزة 

لطبيعـــة المشـــكلة ســـتكون محـــددة، ومـــن وجهـــة نظرهـــا فقـــط. 

ينصـــح  والتـــي  اإلضافيـــة  التشـــاور  وطـــرق  أشـــكال  مـــن  العديـــد  هنالـــك 
  : مها ا ســـتخد با

مقابالت واجتماعات مع المعنيين والفئات المتأثرة وأصحاب المصالح.– 

اجتماعات عامة مفتوحة.– 

 –.)Focus Group( مجموعات تركيز

استبانات واستطالعات رأي.– 

للمشـــاركة –  االردنيـــة  السياســـة  متطلبـــات  حســـب  االلكترونـــي  التشـــاور 
االلكترونيـــة 2021. )المنشـــورة علـــى موقـــع وزارة االقتصـــاد الرقمـــي والريـــادة 

االلكترونـــي(

وبالتقييــم  بالدراســة  ودمجهــا  اإلجابــات  تحليــل   :)٤( الخطــوة 
المتاحــة للخيــارات  النهائــي 

تجميـــع  يجـــب  المالحظـــات،  إلبـــداء  المحـــددة  الزمنيـــة  الفتـــرة  انتهـــاء  عنـــد 
الممكنـــة. للخيـــارات  طبقـــً  وتحليلهـــا  مدخالتهـــا 

الخطوة )5(: نشر النتائج والتغذية الراجعة:

يجـــب أن تظهـــر دراســـة التقييـــم المســـبق النهائيـــة كيـــف أغنـــت عمليـــة التشـــاور 
واضعـــي الدراســـة بمعلومـــات إضافيـــة، وكيـــف أثـــرت علـــى الخيـــار الُموصـــى بـــه، 
ويجـــب دائمـــً إعـــالم المعنييـــن والفئـــات المتأثـــرة وأصحـــاب المصالـــح كيـــف 
جـــرى التعامـــل مـــع المعلومـــات التـــي أدلـــوا بهـــا وكيـــف جـــرى إدراجهـــا بعمليـــة 

التقييـــم النهائيـــة.
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الفصل الرابع: دراسة التقييم الالحق

إن التقييـــم الالحـــق قـــد يختلـــف كثيـــرًا مـــن حيـــث نطـــاق التحليـــل 
وعمقـــه عـــن التقييـــم المســـبق، وقـــد يعتمـــد علـــى الكثيـــر مـــن االعتبـــارات، 
لبيـــان مواطـــن الخلـــل والقصـــور وتالفيهـــا وتوفيـــر التغذيـــة الراجعـــة لتقـــوم 

الدائـــرة بإعـــداد خطتهـــا لتطويـــر العمـــل.

تبيـــن الخطـــوات التاليـــة كيفيـــة إجـــراء التقييـــم الالحـــق، والتـــي تتـــم وفـــق خمـــس 
خطـــوات رئيســـية، وهـــي كمـــا يلـــي: 

الخطوة )5(الخطوة )٤(الخطوة )٣(الخطوة )٢(الخطوة )1(

اختيار التشريع 
والغاية من 

التقييم

تحليل التشريع 
وفق “النموذج 

المنطقي” 

تحديد
مستوى التقييم 

تحديد معايير 
التقييم واسئلته

إعداد
التقرير

يتــم اختيـــــــــار 
التشـــريــــــــــع / 
التشـــريعــــــات 
التــــي سيتــــم 
تـقـيـيـمــهـــــــــا، 
وتحديد نطاق 
التقييم العام 

تـحـلـيـــــــــــــــــــــــل 
المــــــــدخـــــــــالت 
والمخــــرجــــــــات 
والنتائج واآلثـــار 
ومؤشرات األداء

مستوى 1: تقييم 
العمليات

مستوى 2: تقييم 
األداء

مستوى 3: تقييم 
األثر 

وضع معايير 
التـــقــيــيـــــم 
الــــــــالزمـــــــــــة 

واسئلته

كتابة التقرير 
ونشـــــــــــــــــــره 
بالتشـــــــــــــاور 
مـــع أصحـــــاب 

العالقة 

بالخطـــوات  أجـــزاًء خاصـــة   )4 رقـــم  )ملحـــق  الالحـــق  التقييـــم  تقريـــر  يتضمـــن 
المحـــددة، والتـــي يجـــب تعبئتهـــا مـــن قبـــل فريـــق عمـــل الدائـــرة الحكوميـــة. 

1�٤ اختيار التشريع والغاية من التقييم الالحق

أ. كيف يتم اختيار التشريع إلجراء التقييم الالحق   

يتـــم تحديـــد التشـــريع الـــذي ســـيتم تقييمـــه بشـــكل الحـــق بشـــكل طوعـــي 
ــة.  ــرة الحكوميـ ــي الدائـ ــع المختـــص فـ ــن المرجـ ــرار مـ ــم بقـ ــذي يتـ ــاري(، والـ )اختيـ

ويتم عادة اختيار التشريع إلجراء التقييم الالحق في حال: 

للتطويـــر 	  الحكومـــة  بأولويـــات  رئيســـي  بشـــكل  يرتبـــط  التشـــريع  كـــون 
والمؤسســـي. التشـــريعي 
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كان للتشـــريع أثـــار كبيـــرة وملحوظـــة مـــن النواحـــي االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 	 
والبيئيـــة، ولـــه تأثيـــر علـــى القطاعـــات واألنشـــطة االقتصاديـــة المختلفـــة، 
وكذلـــك علـــى المؤسســـات الحكوميـــة، فكلمـــا زادت اآلثـــار ازدادت الحاجـــة 
ــوارد  ــم المـ ــن حجـ ــار مـ ــة اآلثـ ــادة مالحظـ ــن عـ ــق، ويمكـ ــم الالحـ ــراء التقييـ إلجـ
الماليـــة والبشـــرية المخصصـــة إلنفـــاذ التشـــريع ضمـــن خطـــة العمـــل / خطـــة 

ــة.    ــاذ الموضوعـ االنفـ

ـــات ملحوظـــة عنـــد إنفـــاذ التشـــريع، حيـــث يمكـــن مـــن خـــالل 	  تـــم رصـــد صعوب
المالحظـــات الـــواردة مـــن الجهـــة الحكوميـــة وفريـــق عملهـــا أو مـــن خـــالل 
ــاب العالقـــة مالحظـــة عوائـــق أو جمـــود أو  ــة مـــن قبـــل أصحـ ــة الراجعـ التغذيـ

تطبيـــق غيـــر صحيـــح للتشـــريع ينتـــج عنـــه أثـــار ســـلبية. 

يرجـــى التوضيـــح الـــى أنـــه يتوجـــب علـــى الدائـــرة الحكوميـــة إجـــراء 
التقييـــم الالحـــق بشـــكل )الزامـــي( فـــي حـــال كان هنـــاك متطلـــب قانونـــي 
عـــام يفـــرض ذلـــك، أو أن التشـــريع نفســـه يتضمـــن مـــادة قانونيـــة ضمـــن 

ــراء تقييـــم الحـــق2.  نصوصـــه تلـــزم الدائـــرة الحكوميـــة بإجـ

 

ب. كيفية تحديد غاية ونطاق التقييم الالحق 

يجـــب اإلشـــارة إلـــى األهـــداف التـــي يســـعى التقييـــم الالحـــق لتحقيقهـــا )الغايـــة( 
والنطـــاق الـــذي يغطيـــه. 

ــه 	  ــيتطرق إليـ ــذي سـ ــا الـ ــه: »مـ ــة مـــن التقييـــم إلـــى أهدافـ ــير الغايـ تشـ
ــق؟«  ــم الالحـ التقييـ

يحـــدد نطـــاق التقييـــم الالحـــق المســـائل أو المواضيـــع التـــي ســـيتم التطـــرق 	 
التقييـــم  ســـيغطيه  الـــذي  »مـــا  االعتبـــار  بعيـــن  أخذهـــا  أو  إليهـــا 

ــق؟« الالحـ

2  يرجـــى التنويـــه الـــى أن هـــذه المنهجيـــة مـــا زالـــت غيـــر مطبقـــة ضمـــن تشـــريعاتنا حاليـــً، إال أنهـــا تعتبـــر مـــن 
الممارســـات الجيـــدة لضمـــان حوكمـــة التشـــريعات علـــى المـــدى البعيـــد
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ســـيغطي  التقييـــم  هـــذا  كان  إذا  مـــا  إلـــى  الالحـــق  التقييـــم  نطـــاق  يشـــير 
مجموعـــة مـــن التشـــريعات بأكملهـــا )مثـــل القانـــون واألنظمـــة والتعليمـــات 
الصـــادرة بموجبـــه(، أو مجـــرد نصـــوص قانونيـــة مختـــارة ضمـــن التشـــريع )مثـــل 
مـــواد صمـــن قانـــون او نظـــام(؛ أو عـــدة تشـــريعات تتعلـــق بالسياســـة نفســـها أو 

المجـــال التنظيمـــي )مثـــل التراخيـــص(. 

كمـــا يشـــير النطـــاق علـــى ســـبيل المثـــال إلـــى اإلطـــار الزمنـــي للتنفيـــذ، والفئـــات 
ـــة إلجـــراء  ـــة المطلوب ـــار التـــي ســـيتم دراســـتها، والموازن ـــواع اآلث المســـتهدفة، وأن

التقييـــم الالحـــق. 

يرجـــى التنويـــه الـــى أنـــه قـــد يكـــون مـــن الصعـــب فـــي بعـــض األحيـــان 
إجـــراء تقييـــم الحـــق ألحـــكام التشـــريع الـــذي تـــم اختيـــاره للتقييـــم كافـــة، 
والتـــي تنظـــم العديـــد مـــن المواضيـــع المختلفـــة ضمـــن نصوصـــه، لـــذا 
مـــواد محـــددة   / بأحـــكام  النطـــاق  تحديـــد  الحكوميـــة  للدائـــرة  يمكـــن 

متعلقـــة بموضـــوع التقييـــم.  

ـــا يتـــم إجـــراء  ـــد نطـــاق التقييـــم )وخاصـــة عندم هنـــاك عالقـــة وطيـــدة بيـــن تحدي
المتاحـــة والقـــدرات  المـــوارد  التشـــريعات( وبيـــن  مـــن  لعـــدد كبيـــر  التقييـــم 
للدائـــرة الحكوميـــة، حيـــث يجـــب التنبـــه الـــى أن النطـــاق قـــد يحتمـــل إجـــراء 
تقييـــم محـــدود لتشـــريع محـــدد ومحصـــور بأهـــداف وإجـــراءات واضحـــة وبيـــن 
إجـــراء تقييـــم لعـــدد مـــن التشـــريعات المعقـــدة المرتبطـــة بسياســـات تنظيميـــة 
كبيـــرة. لـــذا يجـــب علـــى الدائـــرة الحكوميـــة الموازنـــة بيـــن شـــمولية عمليـــة 
التقييـــم وبيـــن الجـــدوى مـــن إجـــراء التقييـــم لتحديـــد النطـــاق المناســـب. 

بالتالـــي، يعتبـــر تحديـــد »النطـــاق المناســـب« فـــي مرحلـــة مبكـــرة أمـــرًا بالـــغ 
األهميـــة. ويعـــود األمـــر للدائـــرة الحكوميـــة المســـؤولة عـــن إنفـــاذ التشـــريع فـــي 
ـــر فـــي  ـــد نطـــاق التقييـــم الالحـــق، والتشـــاور مـــع قســـم دراســـات تقييـــم االث تحدي

رئاســـة الـــوزراء؛ لضمـــان االنســـجام بيـــن دراســـات التقييـــم الالحقـــة التـــي تتـــم. 
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٢�٤ تحليل التشريع وفق »النموذج المنطقي« 

حالمـــا تقومـــون باختيـــار التشـــريع وتحديـــد الغايـــة / النطـــاق مـــن التقييـــم، تتمثـــل 
الخطـــوة الرئيســـية التاليـــة بقيـــام الدائـــرة الحكوميـــة بإجـــراء تحليـــل للتشـــريع 
ـــذي كان مـــن المفتـــرض أن  ـــد مـــا ال وفـــق »النمـــوذج المنطقـــي« لتحدي

ـــذي تـــودون تقييمـــه«.  ـــه ويحققـــه التشـــريع ال يقـــوم ب

ويتم عادة استعمال مصطلح 

.)Intervention Logic Model( النموذج المنطقي

أ. ماذا يعني تحليل التشريع وفق »النموذج المنطقي«    

ـــذي يتـــم تقييمـــه(  ـــا التشـــريع ال ـــؤدي أي تدخـــل / إجـــراء حكومـــي )ويقصـــد هن ي
ـــار  ـــى تحقيـــق اآلث ـــرات فـــي الســـلوك والتبعـــات، والتـــي تقـــود إل ـــى حـــدوث تغيي إل
اإليجابيـــة المنشـــودة مثـــل التخفيـــف مـــن مشـــكلة اقتصاديـــة أو اجتماعيـــة 
محـــددة. ومـــن أجـــل تحديـــد هـــذه التغييـــرات والتبعـــات، فـــإن مـــن الضـــروري 

توضيـــح العالقـــة الســـببية مـــا بيـــن:

‹ المشكلة التي كان على التشريع حلها، 

‹ والنتائج الواقعية لتطبيق التشريع،

‹ وأهداف / أثار التشريع النهائية. 

يشمل »النموذج المنطقي« للتشريع العناصر التالية:

 	:)Inputs( المدخالت

الموارد المالية والبشرية والمادية الالزمة لتطبيق األنشطة.

 	:)Activities( األنشطة

المحـــددة  المخرجـــات  أجـــل تحقيـــق  مـــن  يتـــم تنفيذهـــا  التـــي  األنشـــطة 
للتشـــريع.
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 	:)Outputs( المخرجات
ومتطلبـــات  أحـــكام  إنفـــاذ  عـــن  الناتجـــة  المباشـــرة  التأثيـــرات  وتتضمـــن 

التشـــريع.

 	:)Outcomes( النتائج

وهـــي التغيـــرات فـــي ســـلوك أو أداء المؤسســـات أو األفـــراد أو الشـــركات 
الناتجـــة عـــن إنفـــاذ التشـــريع. 

 	:)Impact( اآلثار

اآلثار النهائية اإليجابية المتحققة من إنفاذ التشريع.

ويتـــم خـــالل إجـــراء التحليـــل المتسلســـل أعـــاله، تحديـــد مؤشـــرات األداء التـــي 
سيقيســـها فريـــق العمـــل علـــى طـــول السلســـلة أعـــاله )والتـــي مـــن الممكـــن 
أن تكـــون محـــددة ســـابقً(، بغـــرض التثبـــت مـــن مـــدى التقـــدم المحـــرز، بـــدًءا 
مـــن األنشـــطة ووصـــوالً إلـــى تحقيـــق اآلثـــار.  وقـــد تكـــون المؤشـــرات نوعيـــًة أو 
كميـــًة. ويعتمـــد عـــدد المؤشـــرات المرتبطـــة بـــكل شـــريحة فـــي السلســـلة علـــى 
العـــدد المطلـــوب لإلجابـــة عـــن الســـؤال اآلتـــي: “هـــل تحققـــت النتيجـــة المرجـــوة 
مـــن ذلـــك؟” وينبغـــي تجنـــب وضـــع العديـــد مـــن المؤشـــرات، ســـواء مـــن حيـــث 

التعقيـــد والعـــدد. فكلمـــا قـــل العـــدد كان ذلـــك أفضـــل! 
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الشكل رقم )7( النموذج المنطقي لتحليل التشريع 

 ؟
ذه

فا
وإن

ع 
ري

ش
لت

ر ا
دا

ص
م إ

ل ت
ه

ع
ري

ش
لت

ر ا
يا

خت
. ا

١
ذج

و
م

لن
م ا

مي
ص

. ت
٢

ي
طق

من
ال

ئج
تا

لن
ة ا

س
سل

ت
اال

دخ
م

ال

ت
جا

خر
م

ال

ئج
تا

لن
ا

ئج
تا

لن
ا

ف)
دا

ه
ا�

ر (
ثا

ا�

ير
قر

ة ت
بئ

تع
ق

الح
 ال

م
يي

تق
ال

ت
را

ش
ؤ

م
اء

الد
ا

ية
س

ئي
لر

ا

در
صا

م
ت

نا
يا

لب
ا

وع
د ن

دي
ح

. ت
٣

م
ظي

تن
ال

ت
يا

مل
لع

  ا
م

يي
تق

اء
�د

م ا
يي

تق

ثر
ا�

م 
يي

تق

 ؟
ي

ك
و

سل
 ال

ير
تغ

 ال
ع

ري
ش

لت
ق ا

حق
ل 

ه

 ؟
ف

دا
ه

ا�
ي 

ك
و

سل
 ال

ير
تغ

 ال
ق

حق
ل 

ه

ط،
فق

م 
نع

ة 
جاب

 ا�
ت

كان
ذا 

إ
ك

ذل
م ب

يا
لق

ن ا
ك

م
ا ي

ه
ند

ع

ط،
فق

م 
نع

ة 
جاب

 ا�
ت

كان
ذا 

إ
ك

ذل
م ب

يا
لق

ن ا
ك

م
ا ي

ه
ند

ع

ير
اي

مع
د 

دي
ح

. ت
٤

م
يي

تق
 ال

لة
سئ

أ

بة
ار

مق
ال

م
زا

لت
اال

ار
ا�ث

ية
عال

لف
ا

ءة
فا

ك
ال

مة
دا

ست
اال

س
جان

لت
ا



66

يســـاعد تحليـــل التشـــريع باســـتخدام »النمـــوذج المنطقـــي« بـــأن تقـــوم 
الدائـــرة الحكوميـــة بتوقـــع رد فعـــل مختلـــف أصحـــاب العالقـــة علـــى أحـــكام 
التشـــريع )كيـــف ســـيتصرفون لاللتـــزام بأحـــكام التشـــريع(، وكيـــف مـــن المتوقـــع 
أن يتفاعـــل أصحـــاب العالقـــة مـــع المخرجـــات المحـــددة للتشـــريع وبالتالـــي نتائجـــه 
وآثـــاره النهائيـــة.  وال يظهـــر التحليـــل الســـيناريوهات »اإليجابيـــة« فحســـب، بـــل 
يســـاعد أيضـــً فـــي تحديـــد الســـيناريوهات التـــي كان مـــن الممكـــن أن تحـــدث، 

وربمـــا »تســـير علـــى نحـــو خاطـــئ. 

تنويـــه: إذا كانـــت دراســـة التقييـــم المســـبق متوافـــرة، وقامـــت الدائـــرة 
الحكوميـــة المعنيـــة بوضعهـــا بالشـــكل الصحيـــح، أو تـــم وضـــع خطـــة 
عمـــل إنفـــاذ / خطـــة عمـــل متكاملـــة باســـتخدام النمـــوذج المنطقـــي، 
فيجـــب الرجـــوع إلـــى تلـــك الوثائـــق ومـــا ورد بهـــا مـــن )أنشـــطة ، ومخرجـــات، 
ونتائـــج وآثـــار( لتحديـــد فيمـــا اذا قـــد تحققـــت علـــى أرض الواقـــع خـــالل 

عمليـــة اإلنفـــاذ أم أن التشـــريع لـــم يتـــم إنفـــاذه بالشـــكل الصحيـــح.  

ب. كيفية تحليل التشريع وفق »النموذج المنطقي« 

الدائـــرة  عمـــل  فريـــق  أراد  إذا  أوالً: 
العالقـــة  تحديـــد  الحكوميـــة 
وصـــوالً  األنشـــطة  بيـــن  الســـببية 
تحقيقهـــا  المرجـــو  واآلثـــار  للنتائـــج 
عليـــه  يجـــب  التشـــريع،  خـــالل  مـــن 
»مـــاذا  ســـيناريو  تقصـــي  حينهـــا 
لـــو حصـــل أمـــر آخـــر« نتيجـــة إلنفـــاذ 
المطلـــوب  األمـــر  وهـــو  التشـــريع، 
العناصـــر.  كافـــة  علـــى  عكســـه 
التحليـــل  عمليـــة  بســـطنا  وكلمـــا 
المتسلســـلة، تقدمنـــا فـــي عمليـــة 

التحليـــل، وزادت فـــرص تأثيـــر العوامـــل الخارجيـــة علـــى نتائـــج وآثـــار التشـــريع، 
الحكوميـــة. الجهـــة  ســـيطرة  خـــارج  كلهـــا  أو  بعضهـــا  يعتبـــُر  قـــد  والتـــي 

نصائح: 

تعديــل  المعنــي  الفريــق  علــى  يجــب   	
التحليــل  فــي  تقــدم  كلمــا  تصــوره 
المتسلســل، مــع ســعيه فــي كل وقــت 
لفهــم رد فعــل مختلــف أصحــاب العالقــة. 

قــدر  المعنــي-  الفريــق  علــى  يجــب   	
الشــخصية  النظــرة  تقليــل  اإلمــكان- 
أصحــاب  نظــر  وجهــات  علــى  اعتمــد  إذا 
العالقــة والخبــراء، واالســتفادة مــن أمثلــة 
الدوليــة.  والتجــارب  الســابقة  السياســات 
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ــة  ــة العالقـ ــدد وبدقـ ــة أن يحـ ــرة الحكوميـ ــل الدائـ ــق عمـ ــى فريـ ــب علـ ــً: يجـ ثانيـ
ــف  ــام بوصـ ــوة القيـ ــد الخطـ ــد تحديـ ــب عنـ ــر. ويجـ ــة العناصـ ــن كافـ ــببية بيـ السـ
ـــد االفتراضـــات الممكـــن حدوثهـــا  المتطلبـــات الالزمـــة لتحقيقهـــا، وأن يتـــم تحدي
قـــدر اإلمـــكان، وذلـــك مـــن أجـــل تقييمهـــا واختبـــار أي منهـــا قـــد يكـــون مـــن 

ــي؟ . ــر واقعـ ــه أو غيـ ــب دعمـ الصعـ

ثالثـــً: يجـــب علـــى فريـــق عمـــل الدائـــرة الحكوميـــة ضمـــان التوافـــق مـــا بيـــن 
االفتراضـــات التـــي يضعهـــا خـــالل عمليـــة التحليـــل المتسلســـلة والبراهيـــن، 

بغـــرض التثبـــت مـــن صحـــة النمـــوذج.  

ــً: يجـــب علـــى فريـــق الدائـــرة الحكوميـــة، بعـــد أن يتـــم اكتمـــال التحليـــل  رابعـ
المتسلســـل، القيـــام بوضـــع مؤشـــرات األداء القابلـــة للقيـــاس لـــكل مـــن المخرجـــات 
base- )والنتائـــج واآلثـــار. ويجـــب أن تكـــون هنالـــك نقطـــة بدايـــة أو نقطـــة أســـاس 
line( مـــن أجـــل تتبـــع التقـــدم المحـــرز نحـــو تحقيـــق النتائـــج. وتســـاعد مؤشـــرات 
ـــذي تـــم وضعـــه  األداء فـــي »اختبـــار« مـــدى صحـــة التحليـــل المنطقـــي للتشـــريع ال

ـــة اآلتيـــة: هـــل تعـــد نظريتكـــم: ـــة عـــن األســـئلة األساســـية الثالث مـــن خـــالل اإلجاب

1( صحيحة نظريً
2( قابلة للتطبيق
3( قابلة لالختبار؟ 

التحليـــل 	  عمليـــة  إلـــى  المصطلـــح  هـــذا  يشـــير  نظريـــً:  صحيحـــة 
منطقيـــً  كان  التسلســـل  هـــل  بهـــا.  القيـــام  تـــم  التـــي  المتسلســـلة 
ومتتابعـــً؟ هـــل تـــم وضـــع النتائـــج ضمـــن الترتيـــب الصحيـــح؟ هـــل توجـــد 

للتشـــريع؟  المنطقـــي  التحليـــل  فـــي  كبيـــرة  فجـــوات 

ـــام التشـــريع بتحقيـــق 	  ـــة قي ـــى مـــدى إمكاني ـــق: تشـــير إل ـــة التطبي قابلي
النتائـــج الموضوعـــة لـــه. هـــل توجـــد مـــوارد لتنفيـــذ كافـــة المتطلبـــات التـــي 
تـــم تحديدهـــا ضمـــن أحكامـــه؟ هـــل تحتـــاج الدائـــرة الحكوميـــة لجلـــب 
شـــركاء إضافييـــن معهـــا؟ هـــل يحتـــاج لتعديـــل النطـــاق أو التوقعـــات أو 

اإلطـــار الزمنـــي للنمـــوذج؟ 

ـــار: تشـــير إلـــى حســـن إعـــداد مؤشـــرات األداء الموضوعـــة. 	  ـــة االختب قابلي
هـــل حـــَدَد فريـــق العمـــل مؤشـــرات واضحـــة ومناســـبة وقابلـــة للقيـــاس 

حيـــث يمكـــن تقييمهـــا فـــي توقيـــت مناســـب؟ 
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يرجـــى التنويـــه الـــى أن عمليـــة التحليـــل المطلوبـــة هنـــا يجـــب أن تتـــم 
بشـــكل ســـريع مـــن قبـــل فريـــق العمـــل )وهـــي تشـــبه العمليـــة التـــي يقـــوم 
ــم  ــراء التقييـ ــد إجـ ــكالت عنـ ــجرة المشـ ــع شـ ــد وضـ ــل عنـ ــق العمـ ــا فريـ بهـ
المســـبق(، ويجـــب وضـــع ملخـــص لهـــا فـــي تقريـــر التقييـــم الالحـــق كمـــا هـــو 

محـــدد فـــي الملحـــق رقـــم )4(. 

٣�٤ تحديد مستوى دراسة التقييم الالحق   

أ. مستويات دراسة التقييم الالحق

يســـاعد إجـــراء تحليـــل للتشـــريع وفـــق النمـــوذج المنطقـــي كمـــا ورد أعـــاله فـــي 
تحديـــد مســـتوى عمليـــة التقييـــم الالحـــق الـــذي يجـــب أن ينفـــذ أو يمكـــن القيـــام 
ـــً  ـــاه تصـــورًا مرئي ـــه. ويقـــدم الشـــكل )9( أدن ـــه، واألســـئلة الرئيســـية المتعلقـــة ب ب

ـــاط النمـــوذج المنطقـــي للتشـــريع بدراســـة التقييـــم الالحـــق.  ـــة ارتب لكيفي

الشكل )8( المنطق المتبع في التدخل وتصميم التقييم: نظرة عامة

ا�ثار

تقيم العمليات
(التجانس،

اختبار االلتزام)

تقيم ا�داء
(سلوكي،

تقييم الفعالية)

تقيم ا�ثار
(الكفاءة، اختبار

القيمة مقابل المال)

النتائج (االداء)

المخرجات

النتائج (التغيرات
السلوكة)

النموذج المنطقي مستويات التقييم الالحق

معايير التقييم
الجدوى / الفائدة

(ا�هداف - المشكالت)
الفعالية ( السلبية)

الكفاءة ( تكلفة الفعالية )

أخرى
• التجانس

• االستدامة
• ا�نصاف

الــــتـــنــــفيذالــــــنــــــتــــــائــــــج

االنشطة

المدخالت

التشريع
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مســـتويات دراســـة التقييـــم الالحـــق الممكـــن إجراؤهـــا  وفيمـــا يلـــي 
متعاقـــب:   بشـــكل 

المســـتوى األول )تقييـــم العمليـــات(: يقـــوم هـــذا التقييـــم بالتحقـــق 	 
الالزمـــة إلنفـــاذ  المدخـــالت واألنشـــطة  وُنِفـــذت بحســـب  اعُتِمـــَدت  إذا  ممـــا 
ــم  ــن التقييـ ــوع مـ ــذا النـ ــراء هـ ــن إجـ ــه. ويمكـ ــط لـ ــو مخطـ ــا هـ ــريع كمـ التشـ
فـــي وقـــت قصيـــر نســـبيً عقـــب دخـــول التشـــريع حيـــز التنفيـــذ، وفـــي الوقـــت 
ـــات حـــول  ـــرة الحكوميـــة المعرفـــة والبيان ـــذي يمتلـــك فيـــه فريـــق عمـــل الدائ ال

ــع.  ــى أرض الواقـ ــذة علـ ــطة المنفـ األنشـ

ــى 	  ــت كاف علـ ــرور وقـ ــال مـ ــي حـ ــم األداء(: فـ ــي )تقييـ ــتوى الثانـ المسـ
دخـــول التشـــريع حيـــز التنفيـــذ، وفـــي حـــال تـــم تنفيـــذ األنشـــطة الالزمـــة 
إلنفـــاذ التشـــريع كمـــا هـــو مخطـــط لـــه بشـــكل كامـــل )وهـــو شـــيء يتـــم 
تحديـــده مـــن خـــالل المســـتوى األول: تقييـــم العمليـــات(، مـــن الممكـــن أن 
تقـــوم الدائـــرة الحكوميـــة بتقييـــم مـــدى تحقـــق النتائـــج )المخرجـــات(، 
ومـــا إذا كانـــت هـــذه المخرجـــات قـــد حفـــزت أي تغيـــرات فـــي ســـلوك الفئـــات 

المســـتهدفة )النتائـــج األوليـــة(. 

ــر 	  ــر(: يمكـــن الشـــروع فـــي تقييـــم األثـ ــم األثـ ــث )تقييـ ــتوى الثالـ المسـ
الالحـــق فقـــط فـــي حـــال توافـــر بيانـــات كافيـــة للتحقـــق كافـــة النتائـــج 
ــدة  ــرور عـ ــادة مـ ــي العـ ــك فـ ــب ذلـ ــة. ويتطلـ ــار النهائيـ ــيطة واآلثـ الوسـ
ــم  ــريع. ويشـــكل تقييـ ــاذ التشـ ــة إلنفـ ــذ األنشـــطة الالزمـ ــد تنفيـ ــنوات بعـ سـ
التحليـــل  الالحـــق عمليـــة أكثـــر تعقيـــدًا، ألنـــه كلمـــا ســـرنا بعمليـــة  األثـــر 
المتسلســـلة وفـــق »النمـــوذج المنطقـــي«، زادت احتماليـــة تغيـــر الســـياق، 
وأثـــرت العوامـــل الخارجيـــة علـــى تحقيـــق األهـــداف المرجـــوة ونـــوع النتائـــج 
التـــي ســـيتم التحقـــق منهـــا. وفـــي الوقـــت ذاتـــه، تصبـــح - العالقـــة الســـببية 
المباشـــرة بيـــن العناصـــر المتسلســـلة والناشـــئة عـــن التشـــريع المطبـــق- 
األثـــر سلســـلًة واســـعًة مـــن األســـئلة  بالتالـــي، يفتـــح تقييـــم  أقـــل دقـــة. 
الالحقـــة، باالعتمـــاد علـــى كيفيـــة تطـــور التقييـــم واالســـتنتاجات التـــي توصـــل 
ـــق العمـــل. ولهـــذه األســـباب، يجـــب ضمـــان توفيـــر الوقـــت والمـــوارد  إليهـــا فري
ــم  ــا يتطلـــب تقييـ ــتوى الثالـــث باعتبارهـ ــن المسـ ــم مـ ــراء التقييـ ــة إلجـ الالزمـ

عمليـــات وتقييـــم أداء متكامليـــن.  
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إن الخطـــوة األولـــى األساســـية التـــي يجـــب علـــى الدائـــرة الحكوميـــة القيـــام بهـــا، هـــو 
التأكـــد مـــن أن التشـــريع قـــد تـــم إنفـــاذه وتطبيقـــه وااللتـــزام بـــه مـــن قبـــل أصحـــاب 
العالقـــة المتأثريـــن بـــه )األفـــراد، الشـــركات(. أمـــا إذا تبيـــن مـــن خـــالل المراجعـــة 
األوليـــة أو مـــن خـــالل تقييـــم العمليـــات الـــذي تـــم أن التشـــريع لـــم يتـــم إنفـــاذه علـــى 
ــً،  ــق غالبـ ــم تتحقـ ــر( لـ ــة )األثـ ــداف المتوقعـ ــي أن األهـ ــإن ذلـــك يعنـ ــع، فـ أرض الواقـ
وفـــي حـــال لوحـــظ بعـــض التغييـــرات اإليجابيـــة، فـــإن مـــن المرجـــح أن تلـــك األهـــداف 

ـــار( قـــد تحققـــت بفعـــل عوامـــل أخـــرى غيـــر التشـــريع قيـــد التقييـــم.  )اآلث

ب. كيفية اختيار مستوى التقييم الالحق 

يشـــمل  الحـــق متكامـــل  تقييـــم  بإجـــراء  القيـــام  الحكوميـــة  للدائـــرة  يمكـــن 
ــة  ــر متعاقبـ ــاه الـــى أن المســـتويات الثالثـــة تعتبـ ــة، مـــع االنتبـ المســـتويات الثالثـ
ـــر قبـــل االنتهـــاء مـــن تقييـــم  ـــه ال يمكـــن القيـــام بتقييـــم األث كمـــا ورد أعـــاله؛ أي أن
األداء، وال يمكـــن القيـــام بتقييـــم األداء قبـــل االنتهـــاء مـــن تقييـــم العمليـــات.  

يعنـــي ذلـــك أن علـــى الدائـــرة الحكوميـــة أن تقـــوم دائمـــً، فـــي بدايـــة أي تقييـــم 
الحـــق، بإجـــراء المســـتوى األول »تقييـــم العمليـــات« باعتبـــاره التقييـــم األبســـط. 
ــار اذا  ــة باختيـ ــرة الحكوميـ ــوم الدائـ ــات، تقـ ــر العمليـ ــات تقريـ ــى مخرجـ ــاء علـ وبنـ
مـــا كان ضروريـــً إجـــراء تقييـــم األداء )المســـتوى الثانـــي( ومـــن ثـــم تقييـــم األثـــر 

)المســـتوى الثالـــث(. 

ــة  ــاس كل حالـ ــى أسـ ــم علـ ــتوى التقييـ ــد مسـ ــأن تحديـ ــرار بشـ ــاذ القـ ــم اتخـ ويتـ
ـــار التـــي  علـــى حـــدة، وقـــد يعتمـــد علـــى كيـــف تمـــت عمليـــة اإلنفـــاذ والنتائـــج واآلث

ترتبـــت عليهـــا علـــى أرض الواقـــع، ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال: 

إذا تبيـــن مـــن خـــالل المراجعـــة األوليـــة بـــأن التشـــريع لـــم يتـــم إنفـــاذه، أو 	 
ـــئ.  ـــكل خاط ـــاذه بش ـــم إنف ـــط، أو ت ـــي فق ـــكل جزئ ـــاذه بش ـــم إنف ت
فـــإن ذلـــك ســـيجبر الدائـــرة الحكوميـــة علـــى إجـــراء التقييـــم بالمســـتوى األول 

فقـــط »التقييـــم الالحـــق للعمليـــات«؛ أو  

ــم 	  ــددة، حتـــى وإن تـ ــر محـ ــا لعناصـ ــة تقييميهـ ــرة الحكوميـ ــي الدائـ ــد تبقـ قـ
إنفـــاذ التشـــريع وحقـــق بعـــض النتائـــج وفـــي مثـــل هـــذه الحالـــة، يمكـــن علـــى 
ســـبيل المثـــال أن تقـــوم الدائـــرة الحكوميـــة بتركيـــز نطـــاق التقييـــم مـــن 

خـــالل طلـــب:  
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إجـــراء تقييـــم العمليـــات فقـــط، والتركيـــز فقـــط علـــى تقييـــم مواضيـــع – 
محـــددة، مثـــل العـــبء اإلداري علـــى الشـــركات، أو تحديـــد مـــدى توفـــر الســـند 

القانونـــي الصحيـــح وتحقـــق الغايـــة مـــن فـــرض الرخـــص واشـــتراطاتها.

إجـــراء تقييـــم األثـــر وحصـــر التحليـــل بنـــوع محـــدد مـــن األثـــر فقـــط )علـــى – 
ــتثمار األجنبـــي، أو علـــى  ــريع علـــى االسـ ــر التشـ ــم أثـ ــال، تقييـ ــبيل المثـ سـ
نمـــو الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة ذات التقنيـــة العاليـــة، أو تعزيـــز 

المســـاواة بيـــن الجنســـين(. 

التاليـــة عنـــد تحديـــد  االعتبـــارات  الحكوميـــة مراعـــاة  الدائـــرة  ويتوجـــب علـــى 
تنفيذهـــا.  التـــي ســـيتم  الالحـــق  التقييـــم  مســـتوى 

ـــوارد مـــن 	  ـــب ال ـــك بالطل ـــق: يرتبـــط ذل ـــم الالح ـــة للتقيي ـــداف العام األه
ــات  ــي اإلجابـ ــا هـ ــة، ومـ ــريع ذي العالقـ ــم التشـ ــة وتقييـ ــرار لدراسـ ــاب القـ أصحـ
التـــي يســـعون للحصـــول عليهـــا. فعلـــى ســـبيل المثـــال، إذا كان هـــدف 
التقييـــم المطلـــوب هـــو اإلجابـــة عـــن اآلثـــار النهائيـــة للتشـــريع، فيجـــب عندهـــا 

اختيـــار المســـتوى الثالـــث »تقييـــم األثـــر«. 

ــا كان النمـــوذج المنطقـــي 	  ــي: كلمـ ــوذج المنطقـ ــد النمـ ــة تعقيـ درجـ
ــتوى  ــن المسـ ــق مـ ــم الحـ ــراء تقييـ ــى إجـ ــة الـ ــزداد الحاجـ ــدًا، تـ ــريع معقـ للتشـ

الثانـــي )تقييـــم األداء( أو مـــن المســـتوى الثالـــث )تقييـــم األثـــر(. 

مصـــادر البيانـــات الحاليـــة وقابليـــة قيـــاس النتائـــج: فـــي حـــال 	 
ـــار  ـــج واآلث ـــد النتائ ـــة يمكـــن مـــن خاللهـــا تحدي ـــات واضحـــة ومتكامل توافـــر بيان
المتحققـــة مـــن التشـــريع، يمكـــن هنـــا تحديـــد مـــدى إمكانيـــة إجـــراء المســـتوى 

الثالـــث )تقييـــم األثـــر(. 

توافـــر الوقـــت والمـــوارد: فـــي معظـــم الحـــاالت، يتطلـــب تقييـــم األثـــر 	 
)المســـتوى الثالـــث( القيـــام بإجـــراء دراســـة اســـتقصائية وتشـــكيل فريـــق 
متخصـــص خارجـــي متفـــرغ مـــن أجـــل إجـــراء مثـــل تلـــك الدراســـة، وهـــي 
التـــي تشـــكل قيـــدًا مـــن ناحيـــة الوقـــت والكلفـــة علـــى الدائـــرة الحكوميـــة. 
ـــي( بمـــوارد  ـــم األداء )المســـتوى الثان ـــة أخـــرى، يمكـــن إجـــراء تقيي مـــن ناحي
أقـــل، ويمكـــن إنجـــازه بشـــكل أســـرع، فـــي حيـــن يتطلـــب إجـــراء تقييـــم 
بالجهـــة  الخاصـــة  اإلداريـــة  البيانـــات  جمـــع  األول(  )المســـتوى  العمليـــات 

الحكوميـــة فقـــط. 
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ـــق: يعتبـــر التقييـــم الالحـــق أكثـــر جـــدوى 	  ـــم الالح ـــذ التقيي ـــت تنفي توقي
وأكثـــر موثوقيـــًة فـــي حـــال مـــر وقـــت أطـــول علـــى إنفـــاذ التشـــريع. وإذا ُنِفـــَذ 
التقييـــم الالحـــق بعـــد فتـــرة قصيـــرة نســـبيً مـــن دخـــول التشـــريع حيـــز 
التنفيـــذ، فمـــن المرجـــح أن يكـــون تنفيـــذ تقييـــم العمليـــات )المســـتوى األول( 

ممكنـــً. 

فـــي بعـــض األحيـــان، مـــن الممكـــن فقـــط تحديـــد النـــوع النهائـــي مـــن التقييـــم 
الـــذي يمكـــن إجـــراؤه فقـــط عقـــب البـــدء فـــي تنفيـــذ عمليـــة التقييـــم )المســـتوى 
األول(، وذلـــك ألن كافـــة المعلومـــات غيـــر متاحـــة مـــن البدايـــة، حيـــث يتـــم بشـــكل 
متـــدرج جمـــع البيانـــات ووضعهـــا فـــي ســـياقها الصحيـــح أثنـــاء الســـير فـــي عمليـــة 
التقييـــم. ولهـــذا الســـبب، فـــإن مـــن المهـــم بـــدء التقييـــم باســـتخدام نهـــج 
ــبة  ــئلة المناسـ ــة األسـ ــئلة التقييـــم”. وتعـــد صياغـ منظـــم، تحـــت مســـمى  “أسـ

الخطـــوة التاليـــة فـــي إجـــراء التقييـــم الالحـــق. 

 ٤�٤ وضع معايير التقييم الالحق وأسئلته

ترتبـــط معاييـــر التقييـــم وأســـئلته بمســـتوى التقييـــم المطلـــوب إجـــراؤه، والتـــي 
تعتمـــد علـــى الهـــدف مـــن التقييـــم واألســـئلة المطلـــوب اإلجابـــة عنهـــا مـــن 
قبـــل أصحـــاب القـــرار. يبيـــن الجـــدول رقـــم )( أدنـــاه معاييـــر التقييـــم األساســـية 
ــة إلـــى أمثلـــة علـــى أســـئلة التقييـــم الممكـــن  حســـب مســـتوى التقييـــم إضافـ

ــة 3.   اســـتعمالها مـــن قبـــل الدائـــرة الحكوميـ

ــا  ــى مـ ــدول علـ ــد الجـ ــر. ويعتمـ ــن المعاييـ ــد مـ ــى العديـ ــم علـ ــن التقييـ ــة مـ ــواع الثالثـ ــق األنـ ــن أن ُتطبـ 3  يمكـ
يســـمى بمعاييـــر التقييـــم المعتمـــدة لـــدى لجنـــة المســـاعدة اإلنمائيـــة )DAC( والمعـــدة مـــن قبـــل منظمـــة 
https:// :ــي ــط اآلتـ ــالل الرابـ ــن خـ ــا مـ ــور عليهـ ــن العثـ ــي يمكـ ــة )OECD(، والتـ ــادي والتنميـ ــاون االقتصـ التعـ

  .www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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عينـــة مـــن معاييـــر وأســـئلة التقييـــم الرئيســـية، ومســـتويات التقييـــم ذات 
الصلـــة

أسئلة التقييم )أمثلة(المعايير
تقييم 

العمليات 
تقييم 

األداء
تقييم 

األثر

السند 
القانوني 

مــدى امتثــال التشــريع قيــد التقييــم 
التشــريع ألحــكام 

هــل يوجــد للتشــريع ســند قانونــي واضــح 	 
وصحيح؟  

هــل ُأصــِدَر التشــريع وتــم إنفــاذه اســتنادًا 	 
لألحــكام والنصــوص الــواردة بــه؟

 

✓

االمتثال 

والمتطلبــات  باألحــكام  االلتــزام  مــدى 
بالتشــريع.  المحــددة 

مــا الــذي توجــب تنفيــذه، متــى ومــن قبــل 	 
مــن؟ 

مــا هــي المدخــالت التــي وفرتهــا الجهــة 	 
ــم  الحكوميــة المعنيــة للتنفيــذ؟ وهــل ت

اســتخدامها علــى أرض الواقــع؟ 
الجهــة 	  أحرزتــه  الــذي  التقــدم  مــدى  مــا 

التشــريع؟  إنفــاذ  مــن  الحكوميــة 
مــا هــي الصعوبــات التــي واجهــت الجهــة 	 

الحكوميــة خــالل عمليــة اإلنفــاذ؟  
مــن الــذي التــزم او لــم يلتــزم بالمتطلبــات 	 

القانونيــة مــن أصحــاب العالقــة، ولمــاذا؟ 
االمتثــال 	  لتحســين  مجــاالت  توجــد  هــل 

إنفــاذ  عمليــة  أو  القانونيــة  بالمتطلبــات 
التشــريع؟

✓

األثر 

اإليجابيــة والســلبية، والمباشــرة  اآلثــار 
ــة،  ــية والثانوي ــرة، واألساس ــر المباش وغي
وقصيــرة وطويلــة المــدى، والمقصــودة 
وغيــر المقصــودة الناتجــة عــن التشــريع. 

البــدء 	  بعــد  ترتبــت  التــي  األثــار  هــي  مــا 
التشــريع؟  بإنفــاذ 

ــن )القطــاع / 	  مــن هــم األشــخاص المتأثري
النســبة / العــدد( 

»غيــر 	  أخــرى  تبعــات  أي  تحققــت  هــل 
اإلنفــاذ؟     عمليــة  بعــد  مقصــودة« 

✓✓✓
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الفاعلية  

تحقــق  المتوقــع  مــن  أو  تحقــق  مــدى 
ــي«  ــوذج المنطق ــن »النم ــلة ضم السلس

يع للتشــر
هــل تحققــت المخرجــات والنتائــج واآلثــار 	 

المتوقعــة؟ 
الفئــات 	  إلــى  الوصــول  مــدى  مــا 

؟  فة لمســتهد ا
مــا مــدى قــوة العالقــة الســببية بيــن إنفــاذ 	 

التشــريع والنتائــج المترتبــة مــن إنفــاذه؟ 
المقصــودة 	  غيــر  التبعــات  شــكلت  هــل 

التشــريع؟   أهــداف  تحقيــق  علــى  خطــرًا 

✓✓

الكفاءة 

المــوارد  اســتغالل  علــى  القــدرة  مــدى 
)مثــل  التشــريع  إلنفــاذ  المخصصــة 
العمــل  وفريــق  المخصصــة،  الموازنــات 
مــن  وغيرهــا  والوقــت،  المخصــص، 
المدخــالت( إلــى نتائــج تحققــت علــى أرض 

الواقــع.  
المخصصــة 	  المــوارد  بيــن  العالقــة  هــل 

مناســبة  المتحققــة  والنتائــج  لإلنفــاذ 
ومبــررة؟ مــا هــي نســبة الكلفة-المنفعــة؟ 

النتائــج 	  لتحقيــق  بدائــل  أيــة  توجــد  هــل 
وبشــرية  ماليــة  بمــوارد  نفســها 
مــن  كان  هــل  أقــل؟  وتكنولوجيــة 
الممكــن الحصــول علــى نتائــج أفضــل مــن 

المــوارد؟  تخصيــص  إعــادة  خــالل 

✓✓

االستدامة 

احتماليــة المحافظــة علــى تحقيــق نتائــج 
وأهــداف التشــريع علــى المــدى البعيــد 

)جــزء مــن عمليــة تحليــل المخاطــر(
أن تتواصــل 	  المتوقــع  مــن  مــدى  أي  إلــى 

فتــرة  عقــب  واآلثــار  والنتائــج  األنشــطة 
؟  لتقييــم ا

كيــف ُأدمجــت أهداف التنمية المســتدامة 	 
فــي تصميم وإنفاذ التشــريع؟  

كيــف راعــت الجهــة الحكوميــة المعنيــة 	 
األبعــاد االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة 

والمؤسســية للتنميــة المســتدامة؟ 
المــدى 	  بعيــدة  واآلثــار  النتائــج  هــي  مــا 

للتشــريع؟  الموضوعــة 
كيــف ُطِبــَق مبــدأ اإلنصــاف عبــر األجيــال 	 

التشــريع؟  أحــكام  ضمــن 

✓✓
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التجانس 

وتكاملــه  التشــريع  اتســاق  مــدى 
ومواءمتــه مــن حيــث السياســات العامــة 
للحكومــة؟   االســتراتيجية  واألهــداف 

موضــوع 	  التشــريع  نتائــج  تتكامــل  هــل 
األخــرى  التشــريعات  نتائــج  مــع  التقييــم 

العالقــة؟  ذات   / المرتبطــة 
هــل تحقــق أقصــى قــدر مــن التنســيق، 	 

إليهــا والتخفيــف  والتســويات والتطــرق 
منهــا؟ 

كيــف تــم ضمــان قيــام الجهــات الحكومية 	 
المعنية بالتنســيق؟ 

✓✓

الصلة/ 
الجدوى

أهــداف  انســاق  اســتمرارية  مــدى 
بعــد  الحالــي  الســياق  مــع  التشــريع 
ــريع  ــداف التش ــق أه ــل تتواف ــاذ، ه اإلنف
مــع احتياجــات المســتفيدين الحاليــة و/
الحكوميــة.  والسياســات  األولويــات  أو 

صلــة 	  ذات  التشــريع  أهــداف  كانــت  هــل 
مــا  هــل  األصليــة؟  المشــكلة  بمعالجــة 
إلــى  الســعي  ويجــب  صلــة  ذات  زالــت 

؟  تحقيقهــا
للفئــة 	  التشــريع  أهميــة  مــدى  مــا 

المســتهدفة، وإلــى أي مــدى يتطــرق إلــى 
ومصالحهــم؟  احتياجاتهــم 

إلــى أي مــدى يعكــس التشــريع األولويــات 	 
الرئيســية للحكومــة الحاليــة؟ 

✓
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5�٤ التشاور وإعداد التقرير وضمان الجودة  

ــات  ــع بيان ــن وجم ــة المعنيي ــاب المصلح ــع أصح ــاور م ــة التش أ. أهمي
ــة  موثوق

تعتبـــر مرحلـــة تحديـــد مؤشـــرات األداء المناســـبة واحـــدة مـــن الخطـــوات الالزمـــة 
اختيـــار  ويفتـــح  وعلمـــي،  منهجـــي  بشـــكل  الحـــق  تقييـــم  إلجـــراء  للتحضيـــر 
المؤشـــرات البـــاب أمـــام الســـؤال المنهجـــي اآلتـــي: “مـــن أيـــن يمكـــن الحصـــول 

علـــى البيانـــات ذات الصلـــة وكيـــف يتـــم ذلـــك؟” 

يعتبـــر التواصـــل مـــع كافـــة أصحـــاب المصلحـــة المعنييـــن المتأثريـــن بفعـــل 
إنفـــاذ التشـــريع و/أو الذيـــن يمكنهـــم المســـاهمة فـــي عمليـــة التقييـــم أمـــرًا 
بالـــغ األهميـــة. كمـــا يجـــب أن تتطابـــق الغايـــة مـــن إجـــراء التقييـــم بيـــن الجهـــة 
ــاور  ــاليب التشـ ــر أسـ الحكوميـــة وأصحـــاب العالقـــة قـــدر اإلمـــكان. بالتالـــي، تعتبـ
ــالع  ــاء االطـ ــق. الرجـ ــم الالحـ ــة التقييـ ــن عمليـ ــيًة مـ ــزاًء أساسـ ــات أجـ ــع البيانـ وجمـ

ــق.  ــم الالحـ ــر التقييـ ــوذج تقريـ ــى نمـ علـ

ب. كيفية إعداد تقرير التقييم الالحق  

ــث  ــم، حيـ ــة التقييـ ــذ عمليـ ــاس فـــي تنفيـ ــق األسـ ــم الالحـ ــر التقييـ يشـــكل تقريـ
يســـتعرض األحـــكام المبنيـــة علـــى البراهيـــن لـــدى الجهـــة / الدائـــرة الحكوميـــة 
وإجاباتهـــا عـــن أســـئلة التقييـــم. إن العمليـــة المحكمـــة فـــي إعـــداد التقاريـــر 
وفًقـــا لمعاييـــر موحـــدة مـــن الشـــفافية واالتســـاق تعـــزز مـــن فـــرص أن تكـــون 
االســـتنتاجات التـــي تـــم الوصـــول اليهـــا صحيحـــة ومالئمـــة. بالتالـــي، يتوجـــب علـــى 
فريـــق العمـــل اســـتخدام نمـــوذج تقريـــر التقييـــم المقـــدم فـــي هـــذا التقريـــر، 

وجعلـــه ســـهل القـــراءة والفهـــم علـــى القـــارئ. 
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ــم  ــر التقييـ ــة تقريـ ــام بكتابـ ــة القيـ ــرة الحكوميـ ــى الدائـ ــب علـ يجـ
ــة:  ــذه الغايـ ــد لهـ ــوذج المعـ ــق النمـ ــق وفـ الالحـ

ملحق رقم )4( نموذج تقرير التقييم الالحق– 

 يجــب علــى فريــق عمــل الدائــرة الحكوميــة المعنــي بإجــراء التقييــم 
ــات  ــة: الممارس ــا ذات قيم ــل إليه ــي يتوص ــتنتاجات الت ــل االس أن يجع

الجيــدة فــي إعــداد التقاريــر 

اســتخدام لغــة واضحــة وموجــزة )ولكــن دقيقــة(، مــع تجنــب المصطلحــات 	 
الفنيــة والمصطلحــات اإلداريــة المعقــدة. 

إعــادة صياغــة، أو وضــع الشــرح فــي الحواشــي، للمســائل الفنيــة، أو ضعها 	 
فــي مالحــق فنيــة مرفقــة بالتقرير. 

التحلي بالدقة واإليجاز، مع شمول المعلومات ذات الصلة فقط. 	 

ــه محســوبة 	  ــة، وأن تكــون خطوات ينبغــي أن يتحلــى فريــق العمــل بالروي
وتنــم عــن حكمــة أثنــاء تقديــم ادعاءاتــه، مــع تدعيمهــا بالحقائــق والمراجــع. 

ــق، حيــث يجــب التحقــق مــن دقــة 	  عــدم اســتعراض اآلراء علــى أنهــا حقائ
ــك. ــرار بذل ــر حاســمة، فيجــب اإلق ــق غي ــا تكــون الحقائ كل ادعــاء، وعندم

جعــل الوثيقــة ســهلة التصفــح، مــع ضمــان اإلشــارة بشــكل واضــح لألجــزاء، 	 
مــع وجــود تدفــق منطقــي ومتجانــس للمعلومــات عبرهــا، واســتخدام 

الرســومات المرئيــة والجــداول بشــكل واضــح. 
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بالـــغ  أمـــرًا  الالحـــق  التقييـــم  إلجـــراء  الدنيـــا  المتطلبـــات  مـــع  التوافـــق  يعتبـــر 
األهميـــة لضمـــان جـــودة التقييـــم المنفـــذ. وتقـــع المســـؤولية علـــى عاتـــق الدائـــرة 
التقييـــم وجودتـــه،  فـــي ضمـــان اكتمـــال تقريـــر  العليـــا  الحكوميـــة وإدارتهـــا 
أخـــرى  آليـــات  وتطبيـــق  اعتمـــاد  الجيـــدة،  الممارســـات  ووفـــق  أيضـــً،  ويمكـــن 

لضمـــان الجـــودة وأهمهـــا: 

الداخلييـــن 	  النظـــراء  )أو  العليـــا  لـــإلدارة  الذاتـــي  للتقييـــم  بيـــان  إعـــداد   
المعينيـــن( ألغـــراض التحقـــق. ويمكنـــه شـــمول المعاييـــر التاليـــة فـــي ذلـــك 
البيـــان: )1( مـــدى إمكانيـــة تنفيـــذ مهمـــة البحـــث، )2( أيـــة اختالفـــات بيـــن مســـار 
الوقـــت المقـــرر والمـــدة المطلوبـــة للتقييـــم، )3( االختالفـــات بيـــن الكلـــف 

التقديريـــة والفعليـــة. 

ــالن - 	  ــل أو زميـ ــتطيع زميـ ــن: يسـ ــراء الداخلييـ ــن النظـ ــون مـ المدققـ
ــر  ــودات تقريـ ــم، ومسـ ــة التقييـ ــة خطـ ــع المختـــص- مراجعـ ــم المرجـ ُيعينهـ
النصـــح  فـــي تقديـــم  األخـــرى. وتتمثـــل مهمتهـــم  التقييـــم، والمخرجـــات 
حـــول الطريقـــة األفضـــل للمضـــي فـــي العمـــل، وفـــي نهايـــة العمليـــة، تقديـــم 
توصيـــة شـــاملة حـــول التقييـــم الـــذي أجـــراه فريـــق التقييـــم فـــي الجهـــة 

المعنيـــة. 

الهيئـــات االستشـــارية: يمكـــن تشـــكيل هـــذا الهيئـــات لتنفيـــذ عمليـــة 	 
مؤسســـات  عـــن  ممثليـــن  تضـــم  أن  يمكـــن  حيـــث  الرئيســـية.  التقييـــم 
حكوميـــة أخـــرى و/أو مـــن أصحـــاب المصلحـــة والخبـــراء الخارجييـــن. كمـــا 
يمكـــن أن تجتمـــع الهيئـــات فـــي أوقـــات رئيســـية مـــن عمليـــة التقييـــم )علـــى 
ســـبيل المثـــال، لمناقشـــة خطـــة التقييـــم، والتقاريـــر المؤقتـــة، والمســـودة 

النهائيـــة للتقريـــر(.  
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 المالحق 

ملحق رقم           )1( قائمة التحقق لتحديد عمق دراسة التقييم 
المسبق

)ينبغـــي تعبئـــة قائمـــة التحقـــق التاليـــة عنـــد التأكـــد مـــن أن المبـــادرة لـــم يتـــم 
اســـتبعادها كمـــا ورد أعـــاله. يســـمح بتقديـــم إجابـــة واحـــدة لـــكل ســـؤال(. 

التاريخعنوان المقترح الوزارة/الدائرة

متوسط/منخفضتفاصيل االتصال )البريد اإللكتروني ورقم الهاتف(
مرتفع

ـــن مـــن  ـــي: مـــدى تعـــارض المتأثري ـــاش المجتمع 1. النق
المســـألة  حـــول  المعنييـــن  التشـــريع  او  السياســـة 

ــد.  ــه التحديـ علـــى وجـ
ـــى ردود  ـــادرة إل ـــؤدي المب ❍ أساســـي: مـــن المتوقـــع أن ت
فعـــل محـــدودة، إال أنهـــا تلقـــى بشـــكل عـــام الدعـــم 

مـــن كافـــة فئـــات أصحـــاب المصلحـــة.
او  السياســـة  تـــؤدي  أن  المتوقـــع  مـــن  معمـــق:   ❍
التشـــريع إلـــى ردود فعـــل ملموســـة، وتلقـــى معارضـــًة 
ــًة  ــة، أو تواجـــه معارضـ مـــن معظـــم أصحـــاب المصلحـ

كبيـــرًة.

❏❏

والنفقـــات  اإليـــرادات  فـــي  التغيـــر  الماليـــة:  اآلثـــار   .2
فـــي الموازنـــة العامـــة )الخزينـــة(، فـــي الســـنة الماليـــة 

القادمتيـــن.   والســـنتين  الحاليـــة 
❍ أساسي: أقل من 150 مليون دينار/سنويً 

❍ معمق: أكثر من 150 مليون دينار/سنويً

❏❏
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3. تكاليـــف االلتـــزام المباشـــرة علـــى قطاعـــات 
ـــرة: التكاليـــف اإلداريـــة أو التشـــغيلية  األعمـــال المتأث
باالشـــتراطات  االلتـــزام  لقـــاء  المترتبـــة  المباشـــرة 
المحتملـــة.  والتنظيميـــة  والفنيـــة  القانونيـــة 

المقتـــرح(  التشـــريع  او  )للسياســـة 
❍ أساسي: أقل من 300 مليون دينار/سنويً 

❍ معمق: أكثر من 300 مليون دينار/سنويً

❏❏

4. األنشـــطة االقتصاديـــة )شـــركات، مؤسســـات( 
باألنشـــطة  عنـــه  والمعبـــر  تأثرهـــا:  المحتمـــل 
االقتصاديـــة بشـــكل عـــام والشـــركات والمؤسســـات 

والمتوســـطة.  الصغيـــرة 
علـــى  وواضـــح  كبيـــر  تأثيـــر  يوجـــد  ال  أساســـي:   ❍
مـــن  الحيويـــة  االقتصاديـــة  القطاعات/األنشـــطة 
التدخـــل الحكومـــي مـــع التركيـــز علـــى مـــدى تأثـــر 
والمتوســـطة   الصغيـــرة  والشـــركات  المؤسســـات 
❍ معمـــق: يوجـــد تأثيـــر كبيـــر وواضـــح علـــى القطاعـــات/
التدخـــل  مـــن  الحيويـــة  االقتصاديـــة  األنشـــطة 
ـــر المؤسســـات  الحكومـــي مـــع التركيـــز علـــى مـــدى تأث

والمتوســـطة   الصغيـــرة  والشـــركات 

❏❏

ــع  ــة او التشــريــ ــة: السياســــ ــة السوقيـــ 5. المنافســـ
تتضمـــن حواجـــز الدخـــول إلـــى الســـوق، أو االحتـــكار، 

أو تحديـــد األســـعار، أو عراقيـــل أمـــام االبتـــكار. 
❍ أساسي: ال 

❍ معمق: نعم 

❏❏

6. اآلثـــار االجتماعيـــة: السياســـة او التشـــريع ال يؤثـــر 
علـــى فئـــات معينـــة عـــدم التكافـــؤ والمســـاواة لفئـــات 

معينـــة فـــي المجتمـــع. 
❍ أساســـي: ال تميـــز المبـــادرة بيـــن الفئـــات المســـتضعفة 

علـــى أســـاس العمـــر والدخـــل واإلعاقـــة والجنـــس. 
التشـــريع  او  السياســـة  أن  حـــال  فـــي  معمـــق:   ❍
المتخصصـــة ســـتؤثر علـــى الفئـــات المســـتضعفة، 

الجنســـين.   بيـــن  المســـاواة  ذلـــك  فـــي  بمـــا 

❏❏
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7. اآلثـــار البيئيـــة: وجـــود مخاطـــر متعلقـــة بتدهـــور 
الحيـــوي  والتنـــوع  والميـــاه  والتربـــة  الهـــواء  جـــودة 

الطبيعيـــة.  المصـــادر  واســـتخدام 
❍ أساســـي: لـــن تـــؤدي المبـــادرة إلـــى حـــدوث آثـــار ســـلبية 

ملموســـة علـــى البيئـــة.
آثـــار  حـــدوث  فـــي  المبـــادرة  تتســـبب  قـــد  معمـــق:   ❍
ســـلبية ملموســـة فـــي البيئة/تنتـــج مـــن اســـتراتيجية 

أو خطـــة عمـــل حكوميـــة متخصصـــة.

❏❏

المجموع )احتساب عدد إشارات »✓” في العمودين 
لتحديد مستوى التحليل المطلوب(
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ملحق رقم )٢( نموذج تقرير التقييم المسبق »األساسي«

الدائرة الحكومية: 

عنوان المقترح التنظيمي:

تفاصيل االتصال )البريد اإللكتروني 
ورقم الهاتف(:

التاريخ: 

المســـبق  التقييـــم  المحـــددة إلجـــراء  المعاييـــر والمتطلبـــات  التقريـــر  يلبـــي هـــذا 
التنظيمـــي.  للخيـــار  المحتملـــة  األثـــار  األساســـي ويبيـــن 

توقيع المرجع المختص:  

1- تحديد المشكلة 
قم بتحديد المشكلة أو المسائل التي تبرر اإلجراء / التدخل الحكومي. 

المشكلة الرئيسية هي ....................................................................................................	 
...................................................................................................................................................  

لماذا المشكلة مهمة / حساسة؟ 
مـــا هـــي األثـــار )التبعـــات الســـلبية( الرئيســـية؟ )علـــى ســـبيل المثـــال، ماليـــة، أو 	 

اقتصاديـــة، أو اجتماعية/صحيـــة، أو بيئيـــة(
❍ األثر )1(: 

❍ األثر )2(: 

❍ أثار )تبعات( أخرى، الرجاء اإلضافة: 

وضح السياق المرتبط بالتدخل الحكومي. 	 
❍ استراتيجية أو أهداف وطنية )الحكومة/الوزارة(

❍ ملخـــص عـــن السياســـات / التشـــريعات ذات العالقـــة بالموضـــوع، ولمـــاذا ال 
تكفـــي لحـــل المشـــكلة؟
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ما هي مسببات المشكلة؟ 	 
❍ المسبب )1(: 

❍ المسبب )2(: 
❍ المسبب )3(: 

❍ مسببات أخرى، الرجاء اإلضافة: 

2- أهداف السياسة / التدخل الحكومي
قـــم بتحديـــد األهـــداف الذكيـــة )SMART( التـــي يســـعى التدخـــل الحكومـــي المقتـــرح 
لتحقيقهـــا بشـــكل دقيـــق وتفصيلـــي )يتوجـــب أن تكـــون قابلـــة للقيـــاس ومحـــددة 

بإطـــار زمنـــي 

بناء على تعريف المشكلة أعاله، قم بتحديد هدف استراتيجي واحد  	 
❍ الهدف الرئيسي: 

بنـــاء علـــى مـــا ورد فـــي المســـببات، قـــم بوضـــع أهـــداف تفصيليـــة )مـــن 1 الـــى 2( 	 
ــا الـــى الوصـــول الـــى الهـــدف الرئيســـي يـــؤدي تحقيقهـ

❍ الهدف التفصيلي 1: 
❍ الهدف التفصيلي 2: 

3- الحلول / البدائل التنظيمية األولية
ـــار  ـــد الحلـــول األوليـــة الممكـــن تطبيقهـــا مـــع شـــرح مبســـط ومختصـــر لألث قـــم بتحدي

المتوقعـــة 

❍ الحل/الخيار )1(: الوضع كما هو عليه )بدون تدخل(

❍ الحل/الخيار )2(: 

❍ الحل/الخيار )3(: 

❍ الحل/الخيار )4(: 

❍ حلول/خيارات أخرى، الرجاء اإلضافة:  

علـــى فريـــق العمـــل القيـــام بمناقشـــة الخيـــارات باســـتعمال التحليـــل المنطقـــي 
ـــي مـــن  ـــارات مناســـبة ويمكـــن تطبيقهـــا بشـــكل أول ـــت الخي ومناقشـــة فيمـــا اذا كان

ــار التنظيمـــي األفضـــل.  أجـــل تحديـــد الخيـ
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4- وصف الخيار التنظيمي المقترح )خيار واحد فقط(
الحكومـــي  التدخـــل  قـــم بوصـــف  العمـــل،  لفريـــق  النقـــاش  بنـــاء علـــى مخرجـــات 
األفضـــل، مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبـــار مـــا ســـيتمخض عنـــه عقـــب التنفيـــذ والـــى حيـــن 

تحقيـــق األهـــداف الموضوعـــة. 

الخيار التنظيمي األفضل الذي تم اختياره، ولماذا: 

من هم أصحاب العالقة األكثر تأثرًا من الخيار التنظيمي األفضل: 
 –....................................
 –....................................
 – ....................................

5- منافع التدخل الحكومي )فقط للخيار التنظيمي األفضل(
قـــم بشـــرح، مـــن الناحيـــة النوعيـــة، المنافـــع المتوقعـــة مـــن تنفيـــذ التدخـــل المقتـــرح، 

بالمقارنـــة مـــع الوضـــع الحالـــي. 

المنافـــع االقتصاديـــة المتوقعـــة )تحليـــل نوعـــي( مـــع تحديـــد األدلـــة وكيـــف ســـتخدم 	 
أصحـــاب العالقـــة.  

المنافـــع االجتماعية/الصحيـــة المتوقعـــة )تحليـــل نوعـــي( مـــع تحديـــد األدلـــة وكيـــف 	 
ســـتخدم أصحـــاب العالقـــة.  

المنافـــع البيئيـــة المتوقعـــة )تحليـــل نوعـــي( مـــع تحديـــد األدلـــة وكيـــف ســـتخدم 	 
أصحـــاب العالقـــة.  

6- كلف التدخل الحكومي )فقط للخيار التنظيمي األفضل(
قـــم بشـــرح، مـــن الناحيـــة النوعيـــة، الكلـــف المتوقعـــة مـــن تنفيـــذ التدخـــل المقتـــرح، 

ـــي.  ـــة مـــع الوضـــع الحال بالمقارن

الكلـــف االقتصاديـــة المتوقعـــة )تحليـــل نوعـــي( مـــع تحديـــد األدلـــة وكيـــف ســـتؤثر 	 
علـــى أصحـــاب العالقـــة.  

ـــة وكيـــف 	  ـــد األدل الكلـــف االجتماعية/الصحيـــة المتوقعـــة )تحليـــل نوعـــي( مـــع تحدي
ســـتؤثر علـــى أصحـــاب العالقـــة.  



85

الكلـــف البيئيـــة المتوقعـــة )تحليـــل نوعـــي( مـــع تحديـــد األدلـــة وكيـــف ســـتؤثر علـــى 	 
أصحـــاب العالقـــة.  

7- الكلفـــة االقتصاديـــة للتدخـــل الحكومـــي )فقـــط للخيـــار التنظيمـــي 
األفضـــل(

بالنســـبة لكلـــف االمتثـــال التـــي ســـتتحقق علـــى قطـــاع األعمـــال، وبالنســـبة للكلـــف 
ـــة، قـــم بإجـــراء تقييـــم كمـــي  ـــة العامـــة / خزينـــة الدول الماليـــة المتوقعـــة علـــى الموازن

ـــدر اإلمـــكان.  ـــة( ق )الكلفـــة المالي

مـــا هـــي الكلـــف المباشـــرة التـــي ســـتتحقق مـــن التدخـــل الحكومـــي علـــى قطـــاع 	 
األعمـــال؟ 

❍ ما هي الكلف المباشرة المتحققة:
❍ كيف قمتم بتحديد الكلف:

❍ األدلة المساندة:

هـــل توجـــد فئـــات محـــددة مـــن أصحـــاب المصلحـــة ســـتتأثر بشـــكل أكبر/غيـــر 	 
متكافـــئ مـــن التدخـــل الحكومـــي؟ لمـــاذا؟ 

بالدائـــرة 	  الخاصـــة  الموازنـــة   / الدولـــة  خزينـــة  علـــى  المترتبـــة  الكلـــف  هـــي  مـــا 
األفضـــل؟  التنظيمـــي  الخيـــار  بتطبيـــق  المتعلقـــة  الحكوميـــة 

٨- الرصد والمتابعة   

قـــم باختصـــار بشـــرح آليـــة التطبيـــق المقترحـــة، وتحديـــد مؤشـــرات األداء المتوافـــرة 	 
لقيـــاس االلتـــزام والتقـــدم المحـــرز فـــي تحقيـــق األهـــداف الموضوعـــة.

بالقـــدر الممكـــن، قـــم باإلشـــارة إلـــى الجهـــة التـــي يتوجـــب عليهـــا جمـــع ورصـــد 	 
ومتابعـــة البيانـــات واإلبـــالغ عنهـــا، ومتـــى. 

٩- التشاور مع أصحاب المصلحة
قم بوصف عمليات التشاور التي قمتم بإجرائها أو تخططون إلجرائها.
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مـــا هـــي أســـاليب التشـــاور التـــي قمتـــم باســـتخدامها أو ستســـتخدمونها )علـــى 	 
ســـبيل المثـــال، الكترونيـــة، جلســـة اســـتماع عامـــة، مجموعـــات التركيـــز، وغيرهـــا(؟  

متى تم التشاور أو متى سيتم فتح باب التشاور؟ 	 

من هي الجهات التي سيتم التشاور معها / قمتم بالتشاور معها؟ 	 

مـــا هـــي األســـئلة المحـــددة التـــي تـــم طرحهـــا أو ســـيتم طرحهـــا خـــالل عمليـــة 	 
التشـــاور؟

]فـــي حـــال تـــم عقـــد عمليـــة التشـــاور[ قـــم بتلخيـــص المالحظـــات والـــردود 
الرئيســـية المســـتلمة مـــن الجمهـــور وأصحـــاب العالقـــة

ما هي النقاط التي تم األخذ بها / ولماذا؟ 	 

مـــا هـــي النقـــاط / الـــردود التـــي لـــم يتـــم األخـــذ بهـــا، مـــع تحديـــد لمـــاذا لـــم يتـــم 	 
األخـــذ بهـــا



87

ملحق رقم )٣( نموذج تقرير التقييم المسبق »المعمق«

الدائرة الحكومية: 

عنوان المقترح التنظيمي:

تفاصيل االتصال )البريد اإللكتروني 
ورقم الهاتف(:

التاريخ: 

المســـبق  التقييـــم  المحـــددة إلجـــراء  المعاييـــر والمتطلبـــات  التقريـــر  يلبـــي هـــذا 
الموضوعـــة  /الحلـــول  للخيـــارات  المحتملـــة  اآلثـــار  ويبيـــن  المعمـــق 

توقيع المرجع المختص:  

10- تحديد المشكلة 
قم بتحديد المشكلة أو المسائل التي تبرر اإلجراء / التدخل الحكومي. 

المشكلة الرئيسية هي ....................................................................................................	 
  ..................................................................................................................................................  
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لماذا المشكلة مهمة / حساسة؟ 
مـــا هـــي اآلثـــار )التبعـــات الســـلبية( الرئيســـية؟ )علـــى ســـبيل المثـــال، ماليـــة، أو 	 

اقتصاديـــة، أو اجتماعية/صحيـــة، أو بيئيـــة(
❍ األثر )1(: 

❍ األثر )2(: 
❍ األثر )3(: 

❍ آثار )تبعات( أخرى، الرجاء اإلضافة: 

وضح السياق المرتبط بالتدخل الحكومي. 	 
❍ استراتيجية أو أهداف وطنية )الحكومة/الوزارة(

❍ ملخـــص عـــن السياســـات / التشـــريعات ذات العالقـــة بالموضـــوع، ولمـــاذا ال 
تكفـــي لحـــل المشـــكلة؟

❍ لمـــاذا ال يجـــب أن يتـــرك حـــل المشـــكلة الـــى الســـوق ليعيـــد تنظـــم نفســـه أو 
لمـــاذا ال يمكـــن االســـتعانة بحلـــول غيـــر تشـــريعية؟ 

ما هي مسببات المشكلة؟ 	 
❍ المسبب )1(: 

❍ المسبب )2(: 
❍ المسبب )3(: 

❍ مسببات أخرى، الرجاء اإلضافة: 

11- أهداف السياسة / التدخل الحكومي
قـــم بتحديـــد األهـــداف الذكيـــة )SMART( التـــي يســـعى التدخـــل الحكومـــي المقتـــرح 
لتحقيقهـــا بشـــكل دقيـــق وتفصيلـــي )يتوجـــب أن تكـــون قابلـــة للقيـــاس ومحـــددة 

بإطـــار زمنـــي 

بناء على تعريف المشكلة أعاله، قم بتحديد هدف استراتيجي واحد  	 
❍ الهدف الرئيسي: 
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ــا ورد فـــي المســـببات، قـــم بوضـــع أهـــداف تفصيليـــة )مـــن 1 الـــى 3( 	  بنـــاء علـــى مـ
ــا الـــى الوصـــول الـــى الهـــدف الرئيســـي يـــؤدي تحقيقهـ

❍ الهدف التفصيلي 1: 
❍ الهدف التفصيلي 2: 
❍ الهدف التفصيلي 3: 

12- الحلول / البدائل التنظيمية األولية
قـــم بتحديـــد الحلـــول األوليـــة الممكـــن تطبيقهـــا، مـــع تحديـــد كيـــف ســـيتم انفـــاذه 

بشـــكل متسلســـل ولغايـــة تحقيـــق األثـــار )األهـــداف( الموضوعـــة: 
كيف سيحفز الحل/الخيار حدوث تغير إيجابي لدى الفئات المستهدفة؟ 	 
من هم أصحاب المصلحة األكثر تأثرًا؟  	 

❍ الحل/الخيار )1(: الوضع كما هو عليه )بدون تدخل(

❍ الحل/الخيار )2(: 

❍ الحل/الخيار )3(: 

❍ الحل/الخيار )4(: 

❍ حلول/خيارات أخرى، الرجاء اإلضافة:  

13- منافع التدخل الحكومي )التحليل المعمق لكافة الخيارات(

قـــم بوصـــف، مـــن )الناحيـــة النوعيـــة(، المنافـــع االقتصاديـــة، واالجتماعية/الصحيـــة، 
و/أو البيئيـــة المتوقعـــة مـــن تنفيـــذ كافـــة الخيارات/الحلـــول، بالمقارنـــة مـــع الوضـــع 

الحالـــي.
المنافع االقتصادية المتوقعة: 	 
المنافع االجتماعية/الصحية المتوقعة:  	 
المنافع البيئية المتوقعة:	 

قم بإجراء )التقييم الكمي( للمنافع قدر اإلمكان، في جدول / محلق بالتقرير. 
قم هنا بوضع ملخص: 

ما هي المنافع المباشرة وغير المباشرة؟ 	 
كيـــف قمتـــم بتحديـــد المنافـــع؟ مـــا هـــي البراهيـــن التـــي قادتكـــم للوصـــول إلـــى 	 

تلـــك النتائـــج؟

14- كلف التدخل الحكومي )التحليل المعمق لكافة الخيارات(
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قـــم بوصـــف، مـــن )الناحيـــة النوعيـــة(، الكلـــف االقتصاديـــة، واالجتماعية/الصحيـــة، 
و/أو البيئيـــة المترتبـــة مـــن تنفيـــذ كافـــة الخيارات/الحلـــول، بالمقارنـــة مـــع الوضـــع 

الحالـــي.
الكلف االقتصادية المتوقعة: 	 
الكلف االجتماعية/الصحية المتوقعة:  	 
الكلف المنافع البيئية المتوقعة:	 

قم بإجراء )التقييم الكمي( للمنافع قدر اإلمكان، في جدول / محلق بالتقرير. 
قم هنا بوضع ملخص:

ما هي الكلف المباشرة وغير المباشرة؟ 	 
ــر 	  ــكل أكبر/غيـ ــتتأثر بشـ ــة سـ ــاب المصلحـ ــن أصحـ ــددة مـ ــات محـ ــد فئـ ــل توجـ هـ

متكافـــئ؟ لمـــاذا؟ 
ـــى 	  ـــن التـــي قادتكـــم للوصـــول إل ـــا هـــي البراهي ـــد الكلـــف؟ م كيـــف قمتـــم بتحدي

ـــج؟ ـــك النتائ تل

بالدائـــرة 	  الخاصـــة  الموازنـــة   / الدولـــة  خزينـــة  علـــى  المترتبـــة  الكلـــف  هـــي  مـــا 
الخيـــارات؟  كافـــة  بتطبيـــق  المتعلقـــة  الحكوميـــة 

15- المقارنات والتوصيات بشأن الخيارات

ــل  ــال، تحليـ ــبيل المثـ ــارات )علـــى سـ ــة الخيـ ــارة لمقارنـ ــة المختـ ــف المنهجيـ ــم بوصـ قـ
الكلفـــة والمنفعـــة، تحليـــل الكلفـــة والفاعليـــة، التحليـــل متعـــدد المعاييـــر(، وتوضيـــح 

ســـبب اختيـــار تلـــك المنهجيـــة. 
ـــر التـــي قمتـــم بشـــملها فـــي المنهجيـــة؟ مـــا مـــدى أهميـــة تلـــك 	  مـــا هـــي المعايي

ـــوزن النســـبي(  ـــر )ال المعايي
ما هي االفتراضات األساسية، والمحددات، وأوجه عدم التيقن؟ 	 

قم بتصنيف الخيارات بحسب التحليل وقم باإلشارة إلى الخيار المفضل. 
ــار المفضـــل؟ )علـــى ســـبيل المثـــال، أعلـــى 	  ــا هـــي العوامـــل التـــي تحـــدد الخيـ مـ

ــة،...(؟  ــل تكلفـ ــع، األقـ ــي للمنافـ صافـ
ــل )إن 	  ــار المفضـ ــية للخيـ ــارة الرئيسـ ــار الضـ ــن اآلثـ ــف مـ ــون للتخفيـ ــف تخططـ كيـ

ــدت(؟  وجـ

16- الرصد والمتابعة )فقط للخيار الموصى به(
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قـــم بوصـــف مؤشـــرات األداء المتوافـــرة لقيـــاس االلتـــزام والتقـــدم المحـــرز فـــي 	 
تحقيـــق األهـــداف الموضوعـــة.

قم بتحديد اليه التطبيق بشكل مبسط وتحديد اإلطار الزمني للتنفيذ.	 

ومتابعـــة 	  ورصـــد  جمـــع  عليهـــا  يتوجـــب  التـــي  الجهة/الجهـــات  بتحديـــد  قـــم 
ومتـــى.  عنهـــا،  واإلبـــالغ  البيانـــات 

17- التشاور مع أصحاب المصلحة
قم بوصف عمليات التشاور التي قمتم بإجرائها أو تخططون إلجرائها.

مـــا هـــي أســـاليب التشـــاور التـــي قمتـــم باســـتخدامها أو ستســـتخدمونها )علـــى 	 
ســـبيل المثـــال، الكترونيـــة، جلســـة اســـتماع عامـــة، مجموعـــات التركيـــز، وغيرهـــا(؟  

متى تم التشاور أو متى سيتم فتح باب التشاور؟ 	 

من هي الجهات التي سيتم التشاور معها / قمتم بالتشاور معها؟ 	 

مـــا هـــي األســـئلة المحـــددة التـــي تـــم طرحهـــا أو ســـيتم طرحهـــا خـــالل عمليـــة 	 
ــاور؟ التشـ

]فـــي حـــال تـــم عقـــد عمليـــة التشـــاور[ قـــم بتلخيـــص المالحظـــات والـــردود 
الرئيســـية المســـتلمة مـــن الجمهـــور وأصحـــاب العالقـــة

ما هي النقاط التي تم األخذ بها / ولماذا؟ 	 
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مـــا هـــي النقـــاط / الـــردود التـــي لـــم يتـــم األخـــذ بهـــا، مـــع تحديـــد لمـــاذا لـــم يتـــم 	 
األخـــذ بهـــا

المالحق الفنية
ــدًة  ــا مفيـ ــي تعتبرهـ ــر والتـ ــع التقريـ ــة مـ ــات اإلضافيـ ــق والمعلومـ ــة الوثائـ ــق كافـ  أرفـ

ــت. ــي تمـ ــم التـ ــة التقييـ ــير عمليـ ــح وتفسـ لتوضيـ
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ملحق رقم )٤( نموذج تقرير التقييم الالحق

مالحظـــة: بنـــاء علـــى قـــرار اختيـــار التشـــريع المنـــوي تقييمـــه بشـــكل الحـــق، 
ومســـتوى التقييـــم المطلـــوب إجـــراؤه وطبيعـــة األســـئلة الموضوعـــة، فســـوف 
تختلـــف المعلومـــات والبيانـــات وطريقـــة عرضهـــا مـــن تقـــري آلخـــر. وكمـــا تـــم 
ــق  ــوم فريـ ــر أن يقـ ــة التقريـ ــدء بكتابـ ــل البـ ــى وقبـ ــل، يوصـ ــي الدليـ ــه فـ توضيحـ
ـــر  ـــة )تشـــبه خطـــوة إعـــداد شـــجرة المشـــكالت فـــي تقري التقييـــم وكخطـــوة أولي
األثـــر المســـبق التـــي تتـــم بشـــكل خارجـــي( بتوضيـــح وتحليـــل التشـــريع وفـــق 
»النمـــوذج المنطقـــي« وتحديـــد كيـــف سيســـاعد علـــى إجـــراء التقييـــم الالحـــق. 
ـــواردة ســـابقً،  وقـــدر اإلمـــكان وعنـــد توافرهـــا، يجـــب االعتمـــاد علـــى المعلومـــات ال
كنقطـــة بدايـــة وكأســـاس إلجـــراء مقارنـــة مرجعيـــة مـــا بيـــن األهـــداف والمؤشـــرات 

التـــي وضعـــت ســـابقُا ومـــا بيـــن اإلنفـــاذ علـــى أرض الواقـــع

الدائرة الحكومية: 

عنوان المقترح التنظيمي:

تفاصيل االتصال )البريد اإللكتروني 
ورقم الهاتف(:

التاريخ: 

يلبي هذا التقرير المعايير والمتطلبات المحددة إلجراء التقييم الالحق. 
توقيع المرجع المختص:  

الملخص التنفيذي 

اســـتخدام لغـــة مبســـطة لتلخيـــص التشـــريع الـــذي تـــم اختيـــاره للتقييـــم، والغايـــة 
مـــن التقييـــم، ملخـــص ألهـــم نتائـــج التقييـــم الرئيســـية والتوصيـــات.

يمكـــن إضافـــة رســـومات بيانيـــة، وجـــداول، وصـــور مرئيـــة )إن أمكـــن(. الحجـــم المقتـــرح: 
صفحـــة واحـــدة إلـــى صفحتيـــن. 

أ. مقدمة 
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أ.1 اختيار التشريع موضوع التقييم الالحق
تحديد التشريع / التشريعات موضوع التقييم واألسباب وراء اختياره للتقييم.   

المعلومات الخاصة بالتشريع 
اسم ورقم التشريع وتاريخ صدروه في الجريدة الرسمية	 
نوع التشريع )قانون أو نظام أو تعليمات( 	 
التشريعات التنفيذية ذات الصلة )إن وجدت( 	 

معلومات االختيار 
هـــل ينـــدرج التشـــريع ضمـــن أي برنامـــج / خطـــة حكوميـــة موضوعـــة تتطلـــب إجـــراء 

التقييـــم الالحـــق؟ 
إذا لم يكن كذلك، لماذا جرى اختيار التشريع للتقييم الالحق؟ 

أ.2 السياق  
وصـــف الغايـــة مـــن التشـــريع ومـــدى مالءمتـــه للسياســـات والتوجهـــات الحكوميـــة. )إن 
توافـــر، يمكـــن االطـــالع علـــى تقريـــر التقييـــم المســـبق لجمـــع مثـــل هـــذه المعلومـــات(. 

ما هي المسائل التي سعى التشريع لمعالجتها؟ 	 
مـــن هـــي الفئـــات مـــن أصحـــاب العالقـــة التـــي كان مـــن المتوقـــع أن يؤثـــر عليهـــا 	 

التشـــريع؟ 
ــر 	  هـــل توجـــد فئـــات متأثـــرة )بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر( مـــن التشـــريع غيـ

الفئـــات التـــي كانـــت متوقعـــة فـــي البدايـــة؟ 
ـــم تنفيذهـــا منـــذ إصـــدار التشـــريع، 	  ـــة األخـــرى التـــي ت مـــا هـــي التدخـــالت الحكومي

ـــه؟  ـــر علـــى األهـــداف األصليـــة ل والتـــي قـــد تؤث
هـــل تغيـــرت المنظومـــة التشـــريعية والمؤسســـية )والوضـــع العـــام( منـــذ إصـــدار 	 

وإنفـــاذ التشـــريع؟ 

ب. أهداف ونطاق التقييم الالحق

استعراض الغاية من التقييم، وما الذي يتوقع تحقيقه.   
ما هي األهداف الرئيسية التي يسعى التقييم الالحق لتحقيقها؟ 	 
مـــا هـــو مســـتوى التقييـــم المطلـــوب إجـــراؤه )علـــى ســـبيل المثـــال، تقييـــم 	 

للعمليات/األداء/األثـــر(؟ 
مـــا هـــي معاييـــر التقييـــم المطلـــوب التحقـــق منهـــا )علـــى ســـبيل المثـــال، 	 

...(؟  الكفـــاءة،  الفعاليـــة،  األثـــر،  االلتـــزام، 
مـــا هـــي أســـئلة التقييـــم الرئيســـية التـــي يســـعى التقييـــم الالحـــق لإلجابـــة 	 

عنهـــا؟ 
ما هي الفترة الزمنية التي يغطيها التقييم الالحق؟ 	 

ج. تصميم التقييم 
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ج.1. تحليل التشريع وفق » النموذج المنطقي« 
ــار(  ــى اآلثـ ــالت إلـ ــن المدخـ ــلة )مـ ــريع المتسلسـ ــل التشـ ــة تحليـ ــف عمليـ ــام بوصـ القيـ
ــح  ــم توضيـ ــم تقديـ ــا يمكنكـ ــق. كمـ ــم الالحـ ــل التقييـ ــاس لعمـ ــكل األسـ ــذي يشـ والـ

مرئـــي لنموذجكـــم.   
مـــا هـــي الخطـــوات المتسلســـلة التـــي تربـــط عمليـــة إنفـــاذ التشـــريع ومـــا بيـــن 	 

واآلثـــار  والنتائـــج  المخرجـــات  علـــى  تأثيرهـــا  وكيفيـــة  واألنشـــطة  المدخـــالت 
النهائيـــة؟ 

النمـــوذج  التحليـــل وفـــق  تبيـــن صحـــة  التـــي  الســـببية  العالقـــة  يتوجـــب تحديـــد 
واضـــح؟   بشـــكل  المنطقـــي 

ج.2. منهجية التقييم الالحق 
يشـــكل هـــذا الجـــزء كيفيـــة قيـــام الدائـــرة باإلعـــالن عـــن عمليـــة التقييـــم بمـــا فـــي ذلـــك 

المهـــام، واألســـاليب التـــي اتبعهـــا فريـــق العمـــل المختـــص. 
مـــن هـــي الجهـــة المســـؤولة عـــن إطـــالق التقييـــم؟ هـــل تـــم التعاقـــد علـــى إجـــراء 	 

ــو  ــا هـ ــاذا؟ مـ ــرى؟ لمـ ــراف أخـ ــة أو أطـ ــات خارجيـ ــع جهـ ــه( مـ ــزاء منـ ــم )أو أجـ التقييـ
التفويض/الشـــروط المرجعيـــة التـــي أعطيـــت لهـــم )الرجـــاء إرفـــاق الشـــروط 
ــر(؟ كيـــف تـــم التحقـــق مـــن عمليـــة واســـتنتاجات عملهـــم؟  المرجعيـــة مـــع التقريـ

ــا مـــن البدايـــة وحتـــى 	  مـــا هـــي الخطـــوات اإلجرائيـــة الرئيســـية التـــي تـــم اتباعهـ
ــق؟  ــم الالحـ ــاء التقييـ انتهـ

مـــا هـــي االفتراضـــات التـــي بنـــي عليهـــا النمـــوذج؟ كيـــف تـــم تدعيـــم االفتراضـــات 	 
ببراهيـــن محـــددة؟ 

ـــم التشـــاور معهـــم أثنـــاء التقييـــم؟ لمـــاذا؟ 	  ـــن ت مـــن هـــم أصحـــاب المصلحـــة الذي
ـــة قنـــوات؟  ومـــن خـــالل أي

مـــا هـــي مصـــادر البيانـــات المســـتخدمة؟ مـــا هـــي أســـاليب جمـــع البيانـــات التـــي 	 
تـــم اســـتخدامها؟ 

ما هي المحددات )إن وجدت( التي أعاقت المزيد من التحليل الضروري؟ 

د. نتائج التقييم الالحق

يتوجـــب تدعيـــم البيانـــات المســـتعلمة بالتقييـــم بأكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن البراهيـــن 
)الكميـــة(

مـــن الممكـــن دائمـــً تنفيـــذ “تقييـــم العمليـــات”، لكـــن، وفقـــط عنـــد مالءمـــة الظـــروف، 
يمكـــن إجـــراء “تقييمـــات األداء واألثـــر”(.  
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