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 موجز حول إعداد ورقة سياسية
 أحمد محمد الخالد         

 تعريف أوراق السياسات:

هي األوراق البحثية التي تقدم لصناع القرار دراسة مختصرة وموضوعية عن مشكلة   

وقابلة   وواقعية  محددة  بحلول  توصيات  تتضمن  وقد  المجتمع  تمس  محددة  قضية  أو 

 للتطبيق. 

السياسات   المترتبة عن  القضايا والمشاكل  إلى وصف وتحليل  تسعى  تحليلية  مقاالت 

 على المجتمع والدولة. العامة ورصد نتائج هذه السياسات

تساعد التحليالت المقدمة في أوراق السياسات على تسليط الضوء للجمهور وصناع  

 القرار على طبيعة المشكلة وأبعادها، وفهم أهم الخيارات المتاحة للتعاطي معها.  

 أشكال الورقة السياسية: 

ة تجاه تهدف لعمل وصف وتحليل للسياسات الموجود  : أوراق تحليل السياسات .1

الهدف  بتحقيق  نجاحها  مدى  وقياس  محددة  أهداف  لتحقيق  أو  معينة  مشكلة 

 الموضوعة له. 

للتعامل مع    : أوراق ملخصات السياسة .2 تم اختيار سياسة معينة  لماذا  لتوضح 

 مشكلة ما. 

تهدف لتقديم عرض وتحليل واضح ومختصر حول    :أوراق التوصية السياسية .3

سياسية مختلفة للتعامل مع هذه القضية وفي الغالب قضية ما ومن ثم تقديم بدائل  

 ترجح الورقة بديل ما. 

 اختيار موضوع الورقة السياسية:

 النقاش العام. •

 خطاب صناع القرار سواء في األحاديث الرسمية أو غير الرسمية.  •

المسألة التراكمية: فقد ال يلتفت صانع القرار إال بعد إصدار عدد من األوراق  •

 وضوع. حول الم

 التميز والتخصص.  •

 إعداد ورقة سياسية:

إعداد ورقة سياسية يعتبر من المهام األساسية التي ينبغي أن يكتسبها األفراد  •

والمنظمات التي ترغب في التأثير في صناعة القرار وإثراء النقاش المتعلق 

 بالسياسات.

واقتراح حلول   العالقة بين المشكلة والحل والخطوات تبدأ من تحديد المشكلة •

بإتخاذ   المستهدف  الجمهور  وإقناع  ووافية  مقنعة  حجة  وذات  محددة 

بواحدة منها وما هي   التوصية  فعند عرض عدة حلول البد من  القرارات 

 الحجة المقنعة لتزكيتها. 
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يهدف إعدادها إلى حل المشاكل الملموسة عن طريق التأثير على صانعي  •

 القرار وال تقتصر على النقد. 

ألدلة تت • مستندة  متماسكة  حجج  وتقدم  المهنية  باللهجة  الجيدة  الكتابة  متع 

 ومقترحاتها قابلة للتنفيذ.  

 أال تكون مثقلة بمعلومات غير ضرورية.  •

 أن تكون مختصرة.  •

 المشكلة:

 محددة وذات صلة؛ فالموضوع مهم وذو صلة.  .1

 تحديدها يحدد الجمهور المستهدف والحلول المحتملة. .2

 على األقل لها حل واحد.  .3

 التحديات التي تواجه صناع القرار. .4

 تقسيم المشكلة لعناصر أصغر عندما يكون ذلك متاح.  .5

 معلومات موثوقة ومعتمدة حول الموضوع.  .6

 الوقت المناسب. .7

 موضع اهتمام صناع القرار. .8

 حلها من خالل سياسات عامة.يمكن   .9

 إقناع صناع القرار.  .10

 الجمهور:

 مدى إلمام الجمهور بالمسألة.  •

 مدى اهتمامهم بالموضوع.  •

 أصحاب المصلحة المحتملين.   •

تجنب االستخدام المفرط للتفسيرات والمصطلحات التقنية الغير مفهومة عند   •

 الجمهور. 

 نحدد الجمهور.  تصبح الحجج أكثر جدوى وفعالية عندما •

 البد في البداية من تحديد الجمهور األكثر قدرة على التعامل مع المشكلة.   •

 من يمكنه التأثير وإحداث التغيير.  •

 الجمهور عندما يكون فرد يختلف عما إذا كان جماعة.  •

 اإلجابة عن األسئلة التي نتوقع أن يستفسر عنها الجمهور.  •

د الجمهور المستهدف كلما كانت الكتابة أكثر  كلما كنت أكثر دقة في تحدي  •

 فعالية وقابلة للتنفيذ. 

السياسات   البحث: كيفية صنع  بشأن  افتراضات  تكوين  البحث على  تصميم  ينطوي 

 العامة.
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 تجميع األدلة والبيانات: 

إدراج المعلومات ذات الصلة والتي تعزز حجتك فقط وال تغرق الجمهور  .1

 بالبيانات.  

مصادر الموثوقة وذات المصداقية غير متحيزة وأن تكون البيانات  التقيد بال .2

 محدثة. 

 ركز على نتائج البحث وليس على تفاصيل منهجية البحث.  .3

الجمهور   .4 التوصيات وإغراق  لدعم  الكافية  المعلومات  بين  التوازن  تحقيق 

 بالبيانات. 

 تقييم البدائل:

عند مقارنة الخيارات المتاحة البد من اعتماد معايير واضحة وأساسية في  •

 حل المشكلة. 

لبديل واحد على األقل غير   • النقاط اإليجابية  الورقة على  تشتمل  أن  يجب 

 وهذا يساهم باإلقناع والدفع باتجاه توصيتي.   الذي سأوصي به

النتائج  • تدرس  أن  فيجب  خيار  الحالي  الوضع  على  الحفاظ  يكون  عندما 

 المحتملة في حالة بقاء السياسات بدون تغيير. 

 أن تكون البدائل المطروحة محددة وواقعية.   •

 ال تحدد خيار مثالي فلكل خيار مزايا وعيوب.   •

التقييمي  • المدخالت(  المعايير  إلى  المخرجات  )نسبة  الكفاءة  تكون  قد  ة 

تكون  وقد  الصلة(  ذات  لألهداف  المطروحة  السياسة  )تحقيق  والفعالية 

المساواة والشفافية والمرونة واستحسان أصحاب المصالح ...، ولكن معيار 

قابلية التطبيق هو األهم فإذا لم تكن السياسة المقترحة قادرة على التعديل إن 

 ألمر أثناء التنفيذ أو غير مرنة أو غير شعبية. تطلب ا

 صياغة الحجج والتوصيات الخاصة بالسياسة:

 من تستهدف وبماذا وأين ولماذا؟  •

 المنطق التي تستند عليه من حيث الحقائق والقيم األخالقية.  •

 األسئلة المحتملة بشأن الجدوى والكفاءة.  •

أو تبرير لقرار ما باعتماد سياسة الحجة هي بيان يدعو العتماد سياسة معينة   •

 معينة. 

لغير   • بسرعة  لشرحها  الكفاية  فيه  بما  واضحة  الحجة  تكون  أن  يجب 

 المتخصصين في الشأن. 

 الحجة مقنعة وسهلة الفهم.   •

 المنطق متماسك.   •

 إدماج األدلة بالحجة.  •
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 كتابة أوراق السياسات العامة:

 تماسك الموضوع وسهولة القراءة.  .1

 يرة ودالة؛ ليفهم القارئ أهم التفاصيل وليس بالضرورة كل التفاصيل. قص .2

 جذابة وشيقة للقارئ والنقاط األساسية سهلة المنال. .3

 العنوان: 

 يحدد الموضوع.  •

 يجذب االهتمام.  •

 مركز ومختصر.   •

 وصفي وله صلة بالمشكلة. •

 المقدمة: 

 تحديد المشكلة.  .1

 تحديد نطاق المشكلة.  .2

 موجز مقتضب للنتائج ومنهجية البحث واالستنتاجات.   .3

 الموضوع: 

 فهم شامل للموضوع.  •

 معلومات وبيانات أساسية.   •

 نتائج البحث.   •

 المصادر. •

البد من ذكر السياسات السابقة ونحدد ما نجحت به في موضوع المشكلة   •

المطر البدائل  وماهي  به  تنجح  لم  بالمشاريع وما  االستعانة  ويمكن  وحة 

المطروحة في أروقة السياسة ولو كان في بلدان أخرى باإلضافة للخيارات 

 التي تم اقتراحها.  

 التوصيات: 

 أهم جزء في ورقة السياسة فهي أداة لصنع القرار ودعوة للعمل.  .1

 قابلة للتنفيذ وعملية وواقعية.  .2

 دقيقة ومنظمة وسهلة.   .3

 موضوعية.  الوضوح وال .4

 حاول دحض االنتقادات المتوقعة للتوصيات.   .5

 الخاتمة: 

 تلخص الحجج الرئيسية.   •

 تشدد على أهمية اتخاذ اإلجراءات المطروحة.  •

 عدم تقديم أفكار جديدة في الخاتمة.  •

 بشكل عام تنظر الخاتمة نحو المستقبل.  •
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 قد تنتهي على شكل سؤال.  •

 المصادر:

 على المعلومات. تعطي فرصة الحصول   •

 كما بذكرها يتم إسناد الحجة.  •

 ملخص تنفيذي)اختياري(: 

 يفضل أن يكون بالصفحة األولى.  •

 يلخص الورقة والتوصيات للقراء.    •

 

 المالحق)اختياري(: 

 تقدم معلومات إضافية.   •

 توضح البيانات.  •

 عملية التحرير:

 أن تكون المعلومات دقيقة.   .1

 ذات صلة وواضحة الرسالة.  .2

 كتبت بلغة سهلة ومتسقة ومنقحة.  .3

 الهيكل واضح والتسلسل منطقي.  .4

 الفقرات مترابطة والجمل متسلسلة منطقيا.  .5

 مصححة من األخطاء النحوية واإلمالئية وعالمات الترقيم.  .6

 ورية. إزالة المعلومات المكررة أو غير الضر .7

 توفر منظور متوازن للقضية.   .8

 اللهجة تحليلية وخالية من العواطف ومحايدة وذات مصداقية.  .9

 إعادة صياغة الجمل المعقدة وتبسيطها.  .10

 نشر أوراق السياسات العامة:

 يجب تحديد الجمهور المستهدف.  •

 وصولها ألصحاب المصالح. •

 الوقت المناسب.  •

 التوزيع الرقمي.  •

 ظيم فعالية لمناقشة الورقة.تن •

 اإلعالم.   •


