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 :الملخص

، 2030هدفت هذه الدراسة إلى توضح العالقة التكاملية بين السياسة العامة واالستراتيجية في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 
يناسب هذا النوع من الدراسات، وقد تناولت الدراسة األهداف اآلتية: التعرف على واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بما 

العالقة بين السياسة العامة واالستراتيجية، وتوضيح دور مؤسسات صنع السياسة العامة الرسمية والغير الرسمية في التحوالت السياسية 
، ومعرفة 2030العامة للمملكة العربية السعودية قبل اإلعالن عن رؤية  في المملكة العربية السعودية، بيان أبرز التحوالت في السياسة

 .2030الدور التكاملي بين السياسة العامة واالستراتيجية في تحقيق رؤية 

وقد توصلت الدراسة؛ إلى أن السياسة العامة هي ما تقوم به الحكومة كنتيجة للبيئة المحيطة بها واستجابة للمطالب المجتمعية، وهي 
تنوعة كالتعليم والصحة واألمن والدفاع واإلسكان وغيرها، وأن العالقة بين السياسة العامة واالستراتيجية متالزمة، فالسياسة العامة م

تضع التوجهات العامة بينما االستراتيجية تحدد المسار الذي يسلك للوصول إلى األهداف لما تملكه من أساليب ووسائل لتنفيذ السياسة 
همت تقلبات أسعار النفط )المحرك الرئيس لسياسة المملكة العربية السعودية( إلقرار سياسة جديدة تعتمد على تنويع مصادر العامة، سا

تم صنعها وإقرارها من قبل إحدى مؤسسات  2030، وأن رؤية 2030الدخل غير النفطية لتقليل االعتماد عليه، لتعلن عن رؤيتها 
 ربية السعودية، وهي السلطة التنفيذية متمثلة بمجلس الوزراء )مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية(.صنع السياسة العامة بالمملكة الع

 .2030السياسة العامة، االستراتيجية، رؤية  الكلمات المفاتيح:

 :مقدمة

ُتعد السياسة العامة من أولويات الحكومات التي تستلم زمام أمور السلطة في الدولة، وأيًا كان شكل تلك الحكومات سواء أكان      
 ةجمهوريًا أو ديمقراطيًا أو رئاسيًا أو ملكيًا وغيرها من أنظمة الحكم، نجد السياسة العامة مالزمة لعمل تلك األنظمة، فالفئة المحكوم

دارتها، تنظيم العالقة فيما بينهما وحل مشاكلها وتلبية مطالبها، وكل ذلك يتطلب إجراءات وخطوات منظمة تفضي إلى ذلك، يتطلب إل
 يتم من خاللها وضع السياسة العامة وتنفيذها.

تبعًا الختالف  وتقييمها،ونظرًا الختالف الدساتير وأنظمة الحكم، تختلف أيضًا السياسة العامة معها لكل دولة في رسمها وتنفيذها      
مؤسسات صنعها وطبيعة مهامها واختصاصاتها، فالدولة التي تسمح بتشكيل األحزاب وجماعات الضغط دولة ُأخرى ال يسمح نظامها 

 بذلك.

دورتها  لفالسياسة العامة ال تتوقف عند تداول مشكلة لحها وطرح الحلول لها أو حتى إعالنها واعتمادها، فال تكتمل إال باكتما     
بتنفيذها وتقييمها، وحتى يكون تنفيذها تنفيذًا فاعاًل يجب االهتمام بوضع استراتيجية التي تأتي استكمااًل لخطوات السياسة العامة 

 وتضعها موضع التنفيذ القابل للقياس والتقييم، لما تملكه من أساليب وأدوات لذلك.
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 مشكلة الدراسة وأبعادها:

 مشكلة الدراسة:  1:1

تواجه العديد من الحكومية الكثير من العقبات والعوائق في تحويل السياسة العامة إلى برامج تنفيذية على أرض الواقع، وتنفيذ ما      
تم رسمه، وبالتالي تبقى تلك السياسة مجرد اطروحات وأفكار، فالسياسة العامة تستلزم لتنفيذها استراتيجيات تحول السياسات العامة الى 

ت وبرامج ذات ميزانيات ومؤشرات قياس، وهذا ما تختص به االستراتيجية لما تملكه من أساليب ووسائل قادرة على ترجمة تلك مشروعا
 السياسة على أرض الواقع بمؤشرات، لذا ال يمكن الفصل بينهما في مرحلة من مراحل تطبيق وتنفيذ السياسة العامة.

 .2030ن السياسة العامة واالستراتيجية في ظل رؤية المملكة العربية السعودية وتكمن مشكلة الدراسة في بحث التكامل بي   

 ومما سبق تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:

 للمملكة العربية السعودية؟ 2030ما العالقة التكاملية بين السياسة العامة واالستراتيجية في تحقيق رؤية  -

 تساؤالت الدراسة:  2: 1

 ار التساؤل الرئيسي تنبثق عدة أسئلة فرعية:في إط

 ما العالقة بين السياسة العامة واالستراتيجية؟ .1
 ما دور مؤسسات صنع السياسة العامة الرسمية والغير الرسمية في التحوالت السياسية في المملكة العربية السعودية؟ .2
 ؟ 2030اإلعالن عن رؤية  ما أبرز التحوالت في السياسة العامة للمملكة العربية السعودية قبل .3
 ؟2030ما الدور التكاملي بين السياسة العامة واالستراتيجية في تحقيق رؤية   .4
 أهداف الدراسة:  3: 1

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 التعرف على العالقة بين السياسة العامة واالستراتيجية. .1
 ة والغير الرسمية في التحوالت السياسية في المملكة العربية السعودية.توضيح دور مؤسسات صنع السياسة العامة الرسمي .2
 .2030بيان أبرز التحوالت في السياسة العامة للمملكة العربية السعودية قبل اإلعالن عن رؤية  .3
 .2030معرفة الدور التكاملي بين السياسة العامة واالستراتيجية في تحقيق رؤية  .4
 أهمية الدراسة:  4: 1

تي هذه الدراسة مستهدفًة التعرف على صنع السياسة العامة في المملكة العربية السعودية، وأبرز تحوالتها التي دعت الحاجة تأ    
، وما تتطلبه من تتكامل مع االستراتيجية لتحقيق تلك الرؤية الطموحة نظير االهتمام المتزايد بها على 2030لإلعالن عن رؤيتها 

 ي، من منطلق المكانة االقتصادية التي تحظى بها المملكة كأكبر منتج ومصدر للنفط بالعالم. المستوى المحلي أو العالم
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بمحاولة إضافة علمية للمملكة العربية السعودية، حول موضوع الدراسة، لذا تكتسب هذه الدراسة أهميتها كونها  األهمية العلميةوتتمثل 
بين السياسات االمة وبناء االستراتيجيات وتحتل قائمة أولويات الدول ومراكز  من الدراسات العربية النادرة التي تطرقت للتكامل

الدراسات البحثية، لذا تحظى بأهمية نظرية وعلمية ضمن االهتمام الكبير باألخذ باألساليب العلمية الحديثة لتطبيق أفضل الممارسات 
 االستراتيجية لبناء االستراتيجيات الوطنية.

 بتقديم دراسة علمية لالستفادة منها في تعزيز رسم السياسة العامة وتنفيذ استراتيجيتها. العمليةاألهمية وكما تتمثل 

 منهج الدراسة:  5: 1

استخدم الباحثان في هذه الدراسة في هذه المنهج الوصفي التحليلي، وهذا المنهج يعتمد دراسة الظاهرة كما هي على ارض        
عبر عنها كيفيُا أو كميًا، بحيث يوصف التعبير الكيفي الواقعي للظاهرة ويوضحها بأنماطها وخصائصها الواقع ويصفها وصفًا دقيقًا وي

 بوصف العالقة بينها وصفًا كيفيًا، وفي هذه الدراسة يتم توضيح الربط بين السياسة العامة واالستراتيجية، في ظل رؤية المملكة العربية
 العالقة واسقاطها على الظاهرة محل الدراسة.  ، وذلك بتحليل وتفسير تلك2030السعودية 

 حدود الدراسة:  6: 1

لهذه الدراسة حدود مكانية وزمنية وموضوعية؛ فبخصوص الحدود الزمنية تتحدد بالمملكة العربية السعودية واما الزمنية فهي المحددة 
رابط وتوضيح السياسة العامة واالستراتيجية، في ظل ، وأما الموضوعية فهي دراسة الت2030بإطالق رؤية المملكة العربية السعودية 

 .2030رؤية المملكة العربية السعودية 

 : اتهامفاهيم الدراسة ومصطلح 7:  1

 السياسة العامة: 

ومن هذا المنطلق البد من استعراض بعض المفاهيم وليس جله لمعرفة مؤشرات المفهوم وتحديد عناصره. وفي هذا اإلطار فقد عرف " 
( السياسات العامة بأنها: من يحوز على ماذا؟ متى؟ وكيف؟ من خالل انشطه تقوم 1950" ) Harold Lasswelهارولد السويل 

م والخصائص المادية االعتبارية وتشاطر المناصب والمكانة االجتماعية، بفعل مزاولة الشدة أو النفوذ، بتوزيع الموارد والمكتسبات والقي
 والتأثير بين أشخاص المجتمع من قبل المستأثرين على مصادر القوة.

 ( بانها: ما تقرر الحكومة عمله أو تركه.1972) Thomas R. Dyeوكما عرفها ثومس ر داي 

 االستراتيجية:

ُتعرف االستراتيجية بأنها: "تحديد األهداف األساسية طويلة األمد، واختيار طرق التصرف وتخصيص المواد الضرورية لتحقيق تلك 
 ( 167م، ص2020األهداف" )حمدان، 
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 : 2030رؤية 

قتصادي والتنموي في لتكون منهجًا وخارطة طريق للعمل اال 2030هي الخطة االستراتيجية للمملكة العربية السعودية حتى عام    
 ىالمملكة، وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العاّمة للمملكة، واألهداف وااللتزامات الخاّصة بها، لتكون المملكة نموذجا رائًدا عل

 م(.2016كاّفة المستويات )وثيقة التحول الوطني،

 الدراسات واألدبيات السابقة وتقييمها:  8: 1

 سات واألدبيات ذات العالقة التي تناولت متغيرات الدراسة وتقييم تلك الدراسات، وهي على النحو اآلتي:الدراالباحثان يستعرض 
 الدراسات التي تناولت السياسة العامة:

بعنوان " دور مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية في رسم ومتابعة السياسات الداخلية والخارجية  م(2012دراسة الحجيلي )
، الواقع والتطلعات، وهدفت إلى التعرف على دور مجلس الشورى السعودي في رسم ومتابعة السياسات الداخلية والخارجية في للمملكة

الواقع، ومن وجهة نظر أعضاء المجلس، أجريت الدراسة على مجتمع األطروحة الذي حدد من جميع أعضاء مجلس الشورى 
( عضوًا، واستخدم الباحث في الدراسة المنهج 146م( والبالغ عددهم )2012ام )الموجودين في المجلس خالل النصف األولى من ع

الوصفي، واستخدم االستبانة لجمع المعلومات وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن أغلب األعضاء يرون أن للمجلس دورًا 
ات يد الرأي القائل بأن للمجلس دورًا في رسم متابعة السياسفي رسم ومتابعة السياسات ومتابعة السياسات الخارجية، وأن معظمهم لم يؤ 

الخارجية، وأن أغلب األعضاء يرون أن مجلس الشورى يختلف عن المجالس البرلمانية في دول العالم المتقدم من التكوين 
 والصالحيات، ويتشابه بعضها في بعض الوظائف والمهام .

د اإلسالمي في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية )القضية الفلسطينية بعنوان " تأثير البع م(2015دراسة الشمري ) 
أنموذجًا( " ، وهدفت إلى التعرف على المرتكزات األساسية للسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، والعوامل المؤثرة فيها، وأن 

 الخارجية على مستقبل القضية الفلسطينية . البعد الديني في صنع القرار فيها، والبعد اإلسالمي لسياستها
واستخدم الباحث في الدراسة المنهج التاريخي والوصفي وتحليل المضمون للوثائق واالتفاقات، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 

ضامن العربي وتحقيق الت منها أن أهم مرتكزات السياسة الخارجية السعودية التعاون والدفاع المشترك الخليجي، وضرورة التضامن
اإلسالمي الشامل، والعمل من أجل السالم والعدل الدوليين، ويعد أهم العوامل المؤثرة في سياستها العوامل الجغرافية والسكانية 

خارجي لواالقتصادية، وأهم تحدياتها تراكم األزمات اإلقليمية وصدام الثقافات، وتعتمد على البعد الديني في صنع القرار السياسي ا
 السعودي.

بعنوان " الطاقة النفطية وانعكاساتها على السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية "، وهدفت إلى  م(2015دراسة القحطاني )  
 رمعرفة دور النفط كمكون لالقتصاد السعودي، وإلى دوره كمحدد للسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وإلى مدى تأثير األسعا

 على مستقبل السياسة الخارجية للمملكة.
وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها، أن النفط هو المحرك الرئيسي والموجه لسياسات 

 المملكة العربية السعودية تجاه دول العالم، أن الصراعات والحروب في العالم من أجل النفط العربي.
تستعرض هذه المقالة بصورة حاسمة النهج المتبع في صنع السياسات  Public policyبعنوان   .Parsons, W. (1995)سة درا

( متقدمة في أجندة التحديث لحكومة العمل. ال تدعي المقالة EBPM) Evidence Based Policy-Makingالقائمة على األدلة 
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كمشروع يركز على تعزيز تقنيات إدارة السياسات االستراتيجية بدال من تحسين قدرات العلوم االجتماعية للتأثير  EBPMأنه يجب فهم 
 على "ممارسات" الديمقراطية كما يتصورها السويل، أو تسهيل هذا النوع من األنظمة التفكير الذي دعا إليه شون وآخرون من "التعقيد".

 Strategic foresight in public policy: Reviewing the experiences ofنوان بعHabegger, B (2010) .ودراسة 
the UK, Singapore, and the Netherlands  وضح فيها تحديات السياسة العامة في مجال سياسة بعينها. لقد أدرك العديد من

ي مع التهديدات والفرص الناشئة. ولذلك شرعوا ف الحكومات أن التركيز على قضية واحدة في كثير من األحيان غير كاٍف في التعامل
تجربة البصيرة االستراتيجية التي تتعمد تخطي الحدود التقليدية لمجاالت السياسة واإلدارات الحكومية. تستعرض هذه المقالة األنشطة 

مقال مفهوم لتحقيق هذه الغاية، يناقش الاالستشرافية لثالثة بلدان كانت في طليعة هذا االتجاه: المملكة المتحدة وسنغافورة وهولندا. و 
االستبصار االستراتيجي ويشرح الطريقتين المتميزتين اللتين يساهمان فيه في صنع السياسة العامة: فمن ناحية، ُيبلغ السياسة عن 

مبادرة هذه ال طريق توفير معرفة أكثر منهجية عن االتجاهات والتطورات ذات الصلة في بيئات المؤسسة، من ناحية أخرى، تعمل
كدافع لعمليات التعلم االجتماعي المتبادل االنعكاسية بين صناع السياسة التي تحفز توليد رؤى السياسة العامة المشتركة، ويختتم 

المقال من خالل استخالص الدروس فيما يتعلق بعوامل النجاح الرئيسية التي تتيح التبصر االستراتيجي لتقديم مساهمة فعالة في صنع 
 سياسة العامة.ال

 الدراسات التي تناولت االستراتيجية:
.هدف فيها الى معرفة وضع المحللون االستراتيجيون Strategic Studies and Its Criticsبعنوان:   (Bull, H. 1968دراسة ) 

بهم، لتشكيك في صحة أساليالمدنيون الذين يحددون اآلن مهنة متميزة في العالم الغربي تعرضوا منذ البداية للنقد الذي دعا إلى ا
وفائدتهم للمجتمع، وحتى نزاهتهم في الغرض. يتم توجيه بعض منه إلى خبراء استراتيجيين معينين أو على تقنيات معينة يستخدمونها، 

رد، لولكن الكثير منها يهدف إلى كشف النقائص التي تميز هذا النوع. بعض هذه األمور ذات طبيعة مبهمة للغاية بحيث ال تستحق ا
لكن بعضها يرفع القضايا ذات األهمية الحقيقية. ما هي في الواقع السمات المميزة لألسلوب الجديد للتحليل االستراتيجي؟ ما الذي أدى 

 إلى االنتقادات التي بذلت من ذلك؟ وما هي مضمون النقد؟

 Vision salience and بعنوان Oswald, S. L., Mossholder, K. W., & Harris, S. G.) (1994 وفي دراسة:
strategic involvement: implications for psychological attachment to organization and job 

افترضت فيها ان آراء المدراء حول انخراطهم في التخطيط االستراتيجي يجب يكون مرتبطة بشكل إيجابي بمشاعرهم تجاه االلتزام 
اركة في الوظائف عالوة على ذلك، تم االفتراض أيًضا بأن العالقة بين المشاركة اإلستراتيجية وهذه التنظيمي، والرضا الوظيفي، والمش

المواقف المرتبطة بالعمل سيتم تعزيزها إلى درجة أن المديرين شعروا أن رؤية إستراتيجية بارزة كانت تقود الشركة. اختبرنا هاتين 
أي  العليا في شركة كبيرة تمر بتحول استراتيجي رئيسي. وباستثناء عدم العثور علىالفرضيتين باستخدام عينة من مديري المستويات 

دليل على أن رؤية الرؤية أدارت العالقة اإليجابية بين المشاركة االستراتيجية والمشاركة في العمل، فقد تم دعم كال الفرضين. فيما 
، وأن أن هناك مزايا متوفرة من خالل إشراكهم في عملية صنع اإلستراتيجية يتعلق بااللتزام النفسي للمدراء بالمنظمة، تشير النتائج إلى

 هذه المزايا تتضخم إلى الحد الذي يحدث فيه التدخل في سياق رؤية إستراتيجية بارزة.

 بعنوان   Tennant, C., & Roberts, P. (2001)وفي دراسة 
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.Hoshin Kanri: a tool for strategic policy deployment.  

وضح فيها ان منهجيات اإلدارة اإلستراتيجية التي تشمل مختلف التقنيات والنماذج تميل إلى وضع االتجاهات وتصبح نماذج، حيث يتم 
وإعادة  Management By Objectives (MbOنشرها وعرضها على مجتمع األعمال. تقارن هذه الورقة بين اإلدارة باألهداف )

، والتي تم وصفها بأنها Hoshin Kanriمع تقنية  Business Process Reengineering (BPRهندسة العمليات التجارية )
واحدة من الجوانب األساسية لنظام إدارة اليابان. التخطيط والنشر هما عنصران حاسمان من هوشين كانري، مما يعني أن عملية 

ي، للتنفيذ الناجح. قام المؤلفون بتكييف أسلوب هوشين كانر  تطوير األهداف وتقييم وسائل تحقيق األهداف ونشر كالهما أمر أساسي
لتطبيقه في إحدى الشركات الهندسية الكبرى في المملكة المتحدة كأداة لنشر السياسات االستراتيجية. الفوائد التي تم تضمينها لتشمل؛ 

، عمل دائرة إلدارة عملية األعمال-تحقق -لقيام ا-تكامل األهداف اإلستراتيجية مع اإلدارة اليومية التكتيكية، وتطبيق خطة العمل 
 التخطيط المتوازي ومنهجية التنفيذ، نهج الشركة والتحسينات في االتصاالت. 

 بعنوان  Snider, D. M. (1995))وفي دراسة 

The National Security Strategy: Documenting Strategic Vision.  

ستراتيجية األمن القومي وكتابتها. وهذا يأتي في الوقت المناسب على وجه الخصوص، حدد فيها المؤلف بوضوح كيف يتم صياغة ا
نظرًا إلى أن استراتيجية األمن القومي الجديدة قد صدرت في فبراير / شباط، وأعقبتها قريبًا استراتيجية عسكرية وطنية جديدة. بما أن 

العسكرية والسياسية أمر بالغ األهمية. إن تحديد األهداف العسكرية التي المبدأ األول للحرب هو "الهدف"، فإن العالقة بين األهداف 
 ستساعد في تحقيق األهداف والغايات التي وضعتها استراتيجية األمن القومي هو المهمة األساسية للخبير االستراتيجي العسكري.

 An Analysis of the Mission and Vision Statements on the Strategicبعنوان  Ozdem, G. (2011)ودراسة 
Plans of Higher Education Institutions هدفت هذه الدراسة إلى تحليل بيانات الرسالة والرؤية حول الخطط اإلستراتيجية.

جامعة عامة. تم الوصول إلى الخطط االستراتيجية للجامعات عبر اإلنترنت،  72لمؤسسات التعليم العالي. تكونت عينة الدراسة من 
م تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام تحليل المحتوى. تظهر النتائج أن البيانات حول تقديم الخدمات لتعليم قوة عمل مؤهلة هي وت

األكثر شيوعا في بيانات مهمة الجامعات. "وجود معرفة عالمية وكافية ومختصة" كان من بين العبارات األكثر استخداما في بيانات 
ي بيانات الرؤية، ركزت الجامعات في الغالب على الخدمات المتعلقة بوظائفها البحثية. "أصبحت جامعة بحثية مهمة الجامعات. ف

 شهيرة، رائدة، ومحترمة على المستويين الوطني والدولي" من بين الرسائل األكثر شيوًعا.

 Futures studies’ backcasting method used for strategicبعنوان  Phdungsilp, A. (2011) ودراسة
sustainable city planning  رأى فيها انه  يتطلب تحقيق تنمية مستدامة رؤى طويلة األجل، وتكامل، ونهج موجه نحو النظام

للتعامل مع القضايا االقتصادية والبيئية واالجتماعية. تتناول هذه الحالة البحثية مشروًعا مستداًما لتخطيط المدن. ويمكن للصور ذات 
الرؤيا المستقبلية لمستقبل مستدام طويل األمد أن تحفز التحرك المتسارع نحو االستدامة. تصف الورقة نوًعا خاًصا من منهجية 

السيناريو لبناء نموذج مستقبلي لتنمية كأداة تخطيط في تسهيل مجتمع مستدام. تتم مناقشة التكاثر في الدراسات المستقبلية على نطاق 
ث طرق متباينة مختارة، بما في ذلك نهج روبنسون، وإطار الخطوة الطبيعية، ونهج تنمية التكنولوجيا المستدامة. واسع مع مقارنة ثال

، والدروس المستفادة والنتائج Goteborg 2050تتمثل أغراض هذه الورقة في دراسة ومناقشة استخدام أسلوب التراجع في مشروع 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 السادس والثالثون العدد

 م 2021 – تشرين األول – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

8 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ة أن التراجع هو طريقة مناسبة لوضع خطط عمل لتحقيق االستدامة الحضرية. يمكن تقديم المستخلصة من التجربة. ُتظهر دراسة الحال
 هذا العمل كنموذج للتخطيط المستدام للمدن في تايالند باإلضافة إلى بلدان أخرى.

 Creating the future: the use and misuse ofبعنوان   Godet, M., & Roubelat, F. (1996)ودراسة 
scenarios  ،بين فيها كيفية مواجهة التغيرات الدراماتيكية بحيث ال يتعين على المنظمات فقط أن تكون تفاعلية ، بل أيضًا نشطة

وبالتالي تربط التوقع والعمل. لتحويل التوقع إلى عمل من خالل االعتمادات، يجب أن تتبع السيناريوهات أربعة شروط: الصلة، 
ذا الغرض، من المفيد استخدام أدوات رسمية بسيطة مثل التحليل الهيكلي، تحليل استراتيجية الجهات االتساق، االحتمالية والشفافية. له

الفاعلة، واألساليب المورفولوجية أو تحليل االحتماالت، مع دراسة حالة عن صناعة الصلب والحديد، لتجنب الترفيه واستكشاف جميع 
 السيناريوهات المحتملة.

 تقييم الدراسات السابقة:

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات العربية السابقة أن جميعها أجريت على السياسة العامة للمملكة العربية السعودية الداخلية أو    
الخارجية او مؤسسات رسم السياسة فيها، واتفقت على أهمية مؤسسات صنع السياسة العامة بالمملكة العربية السعودية، وأهمية البعد 

 ره على سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، وأهمية النفط كمحرك رئيسي لسياستها.اإلسالمي وتأثي

كما تناولت الدراسات األجنبية أهمية التحليل االستراتيجي الذي يقوم به المحللين االستراتيجيين من خالل التقنيات واألساليب التي    
هج المتبع في صنع السياسات القائمة على األدلة من أجل تحديث عمل الحكومات، يستخدمونها، وأكدت بعضها على أهمية الن

وأشارت بعضها الى أهمية مشاركة المدراء في صنع االستراتيجية بما يؤدي الي صياغة رؤية استراتيجية بارزة، كما أكدت على أهمية 
أيضًا وتكاملها مع األهداف االستراتيجية واالهداف التكتيكية، و  تطبيق منهاجيات اإلدارة االستراتيجية التي تشمل عملية تطوير األهداف

توصل بعضها الى أهمية العالقة بين األهداف العسكرية والسياسية في صياغة استراتيجية األمن القومي، وبعضها أكدت على أهمية 
أجل  على أهمية صياغة رؤية مستقبلية من تحليل بيانات  الرسالة والرؤية وارتباطها بالخطط االستراتيجية، وأكدت بعض الدراسات

تحقيق تمنية مستدامة للتعامل مع القضايا االقتصادية والبيئية واالجتماعية، وأهمية استخدام تقنية السيناريوهات لمواجهة التغييرات 
، بما يؤكد ع التهديدات والفرصالدراماتيكية في المنظمات، وأهمية االستراتيجية في صنع السياسة العامة لمواجهة تحدياتها للتعامل م

 على عالقة السياسات العامة باالستراتيجية وتكاملهما. 

اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة كونها تبحث عن العالقة التكاملية بين السياسة العامة واالستراتيجية، في ظل إعالن المملكة 
تقم أي دراسة بإجرائها نظرًا لحداثة الموضوع المتعلق بالرؤية تبعًا لحداثة  ، وهذا مالم3020العربية السعودية عن رؤيتها حتى عام 

 م، وما يميز هذه الدراسة انها تتناول موضوعًا لم يدرس من قبل حسب علم الباحثان.2106تاريخ إعالنها 
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 اإلطار النظري:

 المبحث األول: السياسة العامة:

 : ماهيتها:1:1

ات في العالم البد أن يكون لها سياسة عامة تهتدي بها لتسير شؤون الدولة لتحقيق التقدم على كافة يرى الباحثان أن الحكوم    
 األصعدة، لذا فهي تقوم بمزاولة األنشطة واألعمال المنبثقة من قيم المجتمع وبيئته التي تعمل في محيطها لتحقق أهدافها المرسومة.

 لعامة هي " العالقة بين الوحدة الحكومية وبيئتها ".( أن السياسة ا14م، ص2007ويرى أندرسون )    
( السياسة العامة بأنها " هي ما تفعله الحكومة وماال تفعله الحكومة وهي مجموعة قرارات 115م، ص2006ويعرف عبدالرحيم )    

ت بين أنظمة ومصالح يتخذها فاعلون معروفون بهدف غرض عام، كما أنها الجانب المرئي لوجود الدولة وهي تعبر عن العالقا
 مختلفة.

( مفهومًا آخر " أن السياسة العامة يقصد بها الطرق التي يتم التحكم بها، وأنها تكون للتعامل 164م، ص2012يضيف العدوي )    
 مع قطاع أو مجال محدد حيث إن هناك سياسة تعليمية وأخرى بيئية وغيرها".

اسة العامة " يقصد بها بمفهومها الواسع السياسة التي تشمل كل األهداف ( تعريف للسي61م، ص1980كما يضع عبدالمنعم )   
 العامة للمجتمع والوسائل المؤدية لتحقيق هذه األهداف ".

( أن السياسة العامة أنها سلوك وممارسة إدارية للمجتمع المثالي غير محتكره لدى المدراء أو 149م، ص2009ويشير سعدون )   
الح الخاصة، وتعتبر طريقة يحدد فيها المجتمع أهدافه ومتطلباته، وكذلك أسلوب للتعاون والمساهمة بين لدى الجماعات ذات المص

 األفراد والمؤسسات لتحقيق تلك األهداف من خالل التوجيه والتحفيز.

 تنظيم المجتمع( أن السياسة العامة هو ما تعبر عن قدرات النظام السياسي، فيها تقوم بضبط و 37م، ص2004ويذكر عليوه )   
وعالقته بالمجمعات األخرى، وتوزيع الموارد والخدمات داخل المجتمع، وهي متنوعة مثل الدفاع، والشؤون الخارجية، واالقتصاد، 

 والتعليم واألمن، اإلسكان، الصحة وغيرها.

 تضعه الحكومة أو الدولة تسلكه ومن خالل ما سبق أن يستخلصان مفهومًا للسياسة العامة هي: " تحديد مسار للباحثانويمكن     
 لتحقيق رؤيتها للقضايا الداخلية والخارجية مستمدة من قيم وثوابت المجتمع الحاكمة له ".

 وبناًء على ذلك يفكك الباحثان المفهوم إلى العناصر اآلتية:

 تحديد مسار: .1

 أي طريقة منظمة عبر تحديد األهداف المرجو تحقيقها وليست طريقة عشوائية.

 تحقيق رؤيتها: .2

 الكيفية التي تتعامل معها الحكومة لمعالجة المشكالت او المطالب المجتمعية.
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 القضايا الداخلية والخارجية: .3

 مجموعة المطالب والمشاكل التي لها تأثير على المجتمع والجمهور العام سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

 قيم وثوابت: .4

 وتضبط التصرفات وتحدد العالقة بين الحكومة والمواطنين.القواعد التي تحكم السلوك 

 القيم الحاكمة: .5

 مجمل القيم والقواعد التي تتمتع بالرضا من قبل السلطة الحاكمة والمواطنين.

 خصائص السياسة العامة:  :1:2

 للسياسة العامة العديد من الخصائص التي تتسم بها وهي على النحو اآلتي:
 ( منها:16صم، 2007حدد أندرسون )

 .أنها تشمل األعمال الموجهة نحو أهداف مقصودة، وال تشمل التصرفات العشوائية التي تصدر عن بعض المسئولين 
 .أنها تشمل البرامج واألعمال التي تصدر عن القادة الحكوميين 
 .السياسة العامة قد تكون إيجابية في صياغتها وقد تكون سلبية 

 ها:( من45م، ص2014وذكر الفهدواي )
 .أنها تعمل للمؤسسات الحكومية 
 .وأنها ذات سلطة شرعية 
 .أنها شاملة وتعتمد لعموم المجتمع المقصود بها وهي توازن بين الفئات والجماعات ذات المصالح 

 م( عدد منها:1989م( وعبدالقوي )2004( والخزرجي )46م، ص2015ويضيف القريوتي )
 حكوميين وغير الحكوميين.أنها تتخذ بالتشاور بين كافة المسئولين ال 
 .أنها عملية ديناميكية حركية مستمرة دائمة التطور والتغيير 
 .السياسة العامة كتفضيل نخبوي فهي ترجمة لتفضيالت الصفوة الحاكمة وليس مطالبة الجماهير 
 .السياسة العامة إنجاز كفوء للهدف أي تتصف السياسة العامة بالرشد 
  للماضي أي ال يقوم صانعي السياسة بإعداد برامج جديدة.السياسة العامة امتداد ومعدل 
  .أنها قد تقتصر على القول وال تنشئ بالضرورة عماًل ماديًا ملموسًا 
 .تستهدف معالجة مشاكل عامة 
 .يعتمد تحديد السياسة العامة على األساليب العلمية 
  مة.تكون منسجمة مع البيئة المحيطة وطبيعة المجتمع التي تعمل فيه الحكو 
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 وقام الباحثان من خالل ما سبق بحصر القواسم المشتركة بين هذه الخصائص والتي أتفق أغلب المؤلفين على النقاط اآلتية:
 .إن السياسة العامة نتاج عمل حكومي يقوم به أشخاص ذات سلطة شرعية 
 عمل الحكومة. السياسة العامة صفه إلزامية لعمل الحكومة تفصح عن برامجها ومشروعاتها وفق أجندة 
 .السياسة العامة تأتي نتيجة لمطالب المجتمع ومشاكله العامة، والبيئة المحيطة بها والتي تؤثر وتتأثر بها 
  السياسة العامة عملية تتم بطريقة منظمة نحو أهداف مرسومة، وليست طريقة عشوائية، كما أنها دائمة التطور ومواكبة لمجريات

 األحداث المستجدة. 
 اف السياسة العامة:: أهد1:3
( أن في مقدمة أهداف السياسة العامة هي تحقيق المصلحة العامة وهي تتضمن األفكار والمبادئ 20م، ص2003تذكر العزاوي )    

والقيم المعنوية، وأن دراسة السياسة العامة هي جهد علمي منظم هدفه فهم وتحليل وتقييم الكيفية التي تمارس بها الحكومة دورها في 
 دمة الصالح العام.خ

 ( ما يلي:46م، ص2015ومن بين األهداف كما يذكرها القريوني )
 .تساعد بالتعرف على ما تقوم به الحكومة من نشاطات وبرامج وما يترتب عليها 
 .التنبؤ بالسياسات العامة الخارجية التي تؤثر على السياسات الداخلية 
 ياسات العامة.تأهيل العاملين في مجال رسم وتنفيذ وتقييم الس 

 ( أهداف للسياسة العامة منها:48م، ص2015ويذكر ليمام وبارة )
 .التعرف على المشكالت التي يواجهها المجتمع وعلى الطريقة التي تتعامل معها الحكومة لحلها 
 .التعرف على المحددات التي تفيد الحكومة في عمليات وضع وتنفيذ السياسات العامة 

 مراحل وضع السياسة العامة:  :1:4

 تمر وضع السياسة العامة بعدة مراحل، هي: 
 مرحلة وضع السياسة: -

 ( في هذه المرحلة ما تقوم به الحكومة من خطوات وإجراءات متسلسلة وتشمل:36م، ص2000ويذكر عبد القوى )    
 .إصدار قانون أو قرار بسياسة عامة يحتوي على تعريف المشكلة 
 التي ينبغي تحقيقها. ما هي األهداف 
 .ما األسباب والكيفية لتحقيقها 
 .تخصيص الموارد الالزمة للتنفيذ من مالية وغيرها 
 .وبصفة أساسية تدخل هذه المرحلة ضمن اختصاص السلطة التشريعية 

( وهي تشمل وضع السياسة لكافة جوانب الحياة في المجتمع على مستوى السياسة 145م، ص2014كما يضيف عبد السالم )   
الداخلية وهي: االجتماعية، واالقتصادية، واألمنية، والصحة، والتعليم، واإلسكان، والسياحة، وغيرها، والسياسة الخارجية وهي: سياسة 

ات الدولية، وعالقتها بالمنظمات اإلقليمية والدولية، فيتم وضع االستراتيجيات والخطط البديلة عنها. )الجدول الدفاع، والخارجية، والعالق
 التالي يوضح كيفية إعداد ورقة السياسة العامة(
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 نموذج وثيقة سياسة عامة:
 التاريخ:
 العنوان:
 الكاتب:

 يحدد الموضوع.
 يجذب االهتمام من الجمهور.

 جذابًا.مركزًا مقتضبًا 
 ذو صلة بالمشكلة.

 
 المقدمة:

 تحديد المشكلة التي يراد معالجتها.
 ممكن تصاغ على صورة سؤال.

 موجز للنتائج والمنهجية المتبعة بالبحث.
 ملخص لالستنتاجات التي تحتويها الورقة.

 
 خلفية الموضوع:

 ملخص للسياسات الحالية.
 نظرة عامة على البيانات والحقائق حول الموضوع.

 معلومات أساسية إضافية.
 نتائج البحوث التي أجريت.

 
 تحليل الخيارات البديلة:

 لماذا؟ لم تنجح نجحت السياسات السابقة م
1     
2     
3     

 
 وصف الخيار البديل الخيارات البديلة السياسات المطروحة

ي تم الت قيم البحث عنها بالسياسات الحلول الجديدة المحتملة لمعالجة المشكلة.
 تنفيذها في أماكن أو دول أخرى.

 تحليل لكل حالة على حدة.

 .الباحثانم( تصميم 2014توانا، زهدي، ) المصدر:
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أن هذه المرحلة تتبع مباشرة الستالم الحكومة مهام عملها بالدولة، بوضع برنامج عمل تنفيذي حيث تتخذ القرارات  الباحثانويضيف 

 والتي تحتوي على برامج ومشاريع وفق رؤيتها للقضايا الداخلية والخارجية. التي تعبر عن سياستها العامة
 مرحلة تنفيذ السياسة: -

( في هذا الجانب أنها عملية متسلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق أهداف السياسة 36م، ص1989يذكر عبدالقوي )   
 العامة، وتشمل:

 اسة العامة ضمن وحدات السلطة التنفيذية.تكوين جهاز يكون مهمته ومسئوليته تنفيذ السي 
 .ضمان التنسيق الداخلي لهذا الجهاز لتنسيق وتحقيق األهداف عبر تنظيمه 
 .التأهيل والتدريب والتوظيف لضمان أداء الوظائف الالزمة 
 .توفير الموارد المالية الالزمة 
 .توصيل الخدمات إلى المواطنين 
  اختصاص السلطة التنفيذية.وبصفة أساسية تدخل هذه المرحلة ضمن 

( أن هذه المرحلة تشمل تحديد األهداف، واألدوار والمسئوليات للمستويات اإلدارية، 145م، ص2014ويوضح عبدالسالم )   
 وتخصص الموارد الالزمة للتنفيذ، وتحديد األولويات.

ة وقدرتها على تلبية المطالب وتوفير الحلول وفق أن هذه المرحلة تمثل أهم المراحل، كونها تعبر عن إرادة الحكوم الباحثانويرى 
 إمكانياتها.

 مرحلة تقويم السياسة: -
( وتشمل هذه المرحلة تحديد مدى درجة التطبيق والممارسة الفعلية للسياسة، والرقابة، 145م، ص2014ويضيف عبدالسالم )    

 ة.سوتحقيق النتائج المرجوة، ويتضمن أيضًا هذه المرحلة المقارنة بين البدائل التخاذ القرار، وتحديد اآلليات التي يتم فيها تقويم السيا
ن السياسة العامة ال تكتمل منظومة عملها، دون الحصول على التغذية الراجعة من خالل تقويم عملية التنفيذ، لتأكد أ الباحثانيشير 

 عن ماذا تم تنفيذه؟ وماذا لم يتم؟ ولماذا لم يتم؟ وكيف يتم تالفي المعوقات؟ وماهي البدائل والحلول المطروحة؟ 
  
 

 شكل يوضح المراحل التي تمر بها السياسة العامة تصميم الباحثان.
 العالقة بين السياسة العامة واالستراتيجية:: المبحث الثاني

أنه يمكن القول في بداية الحديث أن العالقة بينها تكمن بأنهما ُيلبيان الرغبات والحاجات التي دعت إلى إقرارهما  الباحثانيشير    
وهما يصبان في خدمة المجتمع أواًل والدولة ثانيًا، فالمواطن يهتم باالستماع وتتبع السياسة العامة بحكم أنها ستقوم بفعل ذلك، ولكن 

كد ما إذا كانت نفذت ما وعدت به أم ال وبما تحقق على أرض الواقع، وهذا ما تقوم به االستراتيجية، ويشير تقل اهتمامه بتتبع والتأ
( أن السياسة العامة تمثل الدائرة الرئيسية التي تهم المواطن من النظام السياسي، لكن المواطن في النهاية 23م، ص2004المنوفي )

كون من مجلس أو مجلسين، اليهمه إن كان هناك حزبان أو أكثر، ولكن الذي يهم المواطن أن اليهمه أبدًا إن كان في البلد برلمان م
 يرى وقعًا لما يفعله النظام على حياته بشكل مباشر  )تعليم، صحة، إسكان، غذاء، مواصالت..إلخ(.

 تقومي السياسة تنفيذ السياسة ياسةوضع الس
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 (:22م، ص2015) لذا يالحظ أن العالقة متالزمة بين السياسة العامة واالستراتيجية وتتمثل فيما ذكره السيد
 .السياسة العامة واالستراتيجية تسعيان إلى معالجة قضايا ومشاكل منظورة 
 .السياسة العامة أعم وأشمل من االستراتيجية 
 .إن السياسة العامة هي اإلطار العام التي تنطلق منه االستراتيجية 
  واالستراتيجية تمثل المسار واالتجاه لتلك األهدافإن السياسة العامة تمثل برنامج عام تسعى الحكومة لتحقيق أهدافه الكبرى. 
 .االستراتيجية تسعى لتحقيق جزء من األهداف العامة أو الكبرى للسياسة العامة للدولة خالل مدة يحددها التخطيط االستراتيجي 

ليس التفاصيل المرتبطة ( أن السياسات العامة في كثير من األحوال تضع التوجهات العامة و 25م، ص2002ويشير الحسين )      
 بالنشاط المراد تنفيذه.

( أن الفرق يظهر بينهما في أن السياسة العامة تضع االتجاهات واإلرشادات العامة سواء 26م، ص2015ويذكر ليمام وبارة )     
الذي يسلك  حديد المساركان على مستوى األفراد في المؤسسات، أو على مستوى الحكومات في الدول، بينما االستراتيجية تقوم على ت

 للوصول إلى األهداف والغايات.
إذًا السياسة العامة عبارة عن برنامج عام تضعه الحكومة لتحقيق )األهداف( وفق اتجاه محدد )االستراتيجية(، وذلك بتحديد      

 نية )القرارات(.الوسائل واألدوات الالزمة لتنفيذ )التخطيط(، وهذا ال يتحقق إال بوجود تعليمات ومراسيم قانو 

 
 

شكل يوضح تلك العالقة بين مفاهيم السياسة العامة والمفاهيم المرتبطة بها )األهداف واالستراتيجية والتخطيط والقرارت( تصميم: 
 لباحثانا

بن ( أن نيكوالس هنري وهو من أساتذة اإلدارة العامة المعاصرين والبارزين، ذكر حول العالقة 175م، ص2010أشار الكبيسي )
االستراتيجيات والسياسة العامة أنه يرى " أن االستراتيجيات هي إحدى وسائل وأساليب تنفيذ السياسات العامة" وهذا يعني بالضرورة أن 

مةالسياسة العا

االهداف

التخطيطيةاالستراتيج

القرارت
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السياسات العامة تسبق االستراتيجيات، أي أن االستراتيجية بوجه عام والتخطيط االستراتيجي بوجه خاص هما من وسائل وأساليب 
 العامة. تنفيذ السياسات

الذي يرى أن وظيفة االستراتيجية في المنظمات الحكومية هي تحويل السياسات العامة إلى قرارات  (Trow)كما أورد نموذج ترو 
  مرتبطة بظروف الزمان والمكان، وأنها تحدد الخطط والبرامج التي يجب اتباعها لترجمة السياسات العامة على أرض الواقع. 

  
 
 

 .179م، ص2010المصدر: الكبيسي،

على أنها عالقة تكاملية كل يستفيد من اآلخر، فالسياسة العامة تضع اإلطار العام الذي يحدده السياسي، وتأتي  الباحثانويؤكد 
 تبطة بجدول زمني لتحقيق األهداف. االستراتيجية لترسم الجزئيات من خالل المبادرات والبرامج المر 

 المبحث الثالث: التحوالت في السياسة العامة للمملكة العربية السعودية:

 : السياسة العامة للمملكة العربية السعودية:3:1

لكل الدول نظامها السياسي وطبيعته المختلفة وطريقة تفاعل المشاركين فيه لذا تختلف صنع السياسات داخل الدول باختالف تلك      
 إلى مؤسسات صنع السياسة العامة بالمملكة العربية السعودية. الباحثاناألنظمة الحاكمة له، ويتطرق 

سياسي على أنه: مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية المعنية بعمليات ( النظام ال243م، ص2020ويعرف الدعجة وآخرون )
صنع القرارات وتحويلها إلى أهداف وبرامج لخدمة شعب ما، وتملك حق االكراه الشرعي فيحولها إلى سلطة مقبولة من الجماعات 

 السياسية فتشكل نظمها السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
 النظام األساسي:  

أشار النظام األساسي للحكم في مادته األولى إلى أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسالمية ذات سيادة، دينها اإلسالم       
 ودستورها كتاب هللا تعالى وسنة رسوله )صلى هللا عليه وسلم( ولغتها هي اللغة العربية.

المادة األولى بأنه " يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من  وتضيف المادة السابعة من النظام إضافة إلى ما ذكر في
م، 2000كتاب هللا تعالى وسنة رسوله )صلى هللا عليه وسلم( وهما الحكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة المختلفة ". )الباز، 

 (.101ص
 مؤسسات صنع السياسات بالمملكة العربية السعودية:

السياسات العامة داخل الدول تتم من خالل مساهمة العديد من الجهات والمؤسسات، إال أن طبيعة تلك المشاركة تختلف صنع      
( عدة شروط يجب أن تتوافر لألطراف المشاركة في 169م، ص2012من دولة إلى أخرى، كما أشار الباحثان سابقًا، ويذكر العدوي )

 صنع السياسات العامة، ومنها:
 والخبرة في مجال السياسة العامة التي يتم صنعها.العلم  -1

 التخطيط االسرتاتيجة السياسة األهداف العامة
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 امتالك السلطة أو الوجود في موقع محدد يسمح بذلك. -2
 االنتماء للجماهير أو القطاعات التي تستهدف من هذه السياسات. -3

 أما عن المؤسسات الرسمية المشاركة في صنع السياسات في المملكة العربية السعودية فهي كاآلتي:
 التنفيذية:السلطة 

لقد جاء في المادة السادسة والخمسون: الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقا 
ألحكام هذا النظام وغيره من األنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صالحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية، وتنظيم 

الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط الالزم توافرها في الوزراء، وصالحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم، األجهزة 
 ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام. وجاء في المادة السابعة والخمسون:

 لس الوزراء، ويعفيهم بأمر ملكي.يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء األعضاء بمج-أ 
يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء األعضاء بمجلس الوزراء، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة -ب 

 اإلسالمية، واألنظمة، والسياسة العامة للدولة.
 للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه. -جـ

تصاص مجلس الوزراء بأعداد وتنفيذ السياسات العمة في المملكة )نظام الحكم ويتضح من نصوص المواد أعاله اخ
 (.1412السعودي،

( أنه ينظر إلى هذه المؤسسة على أنها صاحبة الحق األصيل في صنع السياسات العامة، حيث 71م، ص2015ويذكر العدوي )   
دورها المهيمن ينطلق من عدة اعتبارات منها: الدستور واليات إنها تمثل القطاع الحكومي القادر المالك لمقومات صنع السياسات، و 
 التنفيذ الفعلي، وامتالك اآلليات واإلمكانات، وظيفتها في إدارة الدولة(.

( سؤااًل: ما هو عمل الجهات الرسمية في مجال صنع السياسات العامة؟ ويجيب عنه ببساطة 234م، ص2002ويطرح الحسين )     
 ع السياسات الرسميين هم أولئك الذين لديهم السلطة القانونية إلعداد السياسات.هي أنها تشرع، فصنا

وتتمثل السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية في مجلس الوزراء، ويتولى الملك رئاسته، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء      
ين نظام مجلس الوزراء صالحيات المجلس مما يتعلق بالشؤون الداخلية المجلس، وذلك وفقًا ألحكام هذا النظام وغيره من األنظمة، ويب

والخارجية، وتنظيم األجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط الالزم توافرها في الوزراء وصالحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، 
م، 2000( من النظام األساسي للحكم )الباز، 56مادة وكافة شؤونهم ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقًا لهذا النظام )ال

 (.273ص
على ان وظيفة الحكومة في الملكة العربية السعودية هي ما تضمنه نظام الحكم السعودي على وجه التحديد والذي  الباحثانويشير 

من الدولة والمواطنين ومصالحها أوضح اختصاصاتها التي تمارسها وهي: اعداد السياسة العامة واالشراف على تنفيذها، وحماية أ
 ،العليا، وتوجيه جميع أعمال المؤسسات الرسمية والهيئات العامة؛ والتنسيق بينها ومتابعة اعمالها، واعداد األنظمة واللوائح والقرارات

 وإصدارها وفًقا لنظام الحكم ومتابعة تنفيذها، واقرار موازنة للدولة العامة، وتنفيذها.
 زراء المجلسان اآلتيان:ويرتبط بمجلس الو 

 مجلس الشؤون السياسية واألمنية:
هـ بإنشاء المجلس ويرتبط تنظيميًا بمجلس الوزراء، ويسمى رئيس 9/4/1436وبحسب أمر ملكي السعودي الصادر بتاريخ      

 المجلس وأعضاءه بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء باإلضافة إلى رئيس االستخبارات العامة.
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( وزراء، ويضم وزارات )الداخلية، والخارجية، والدفاع، والحرس الوطني، 8ويرأس هذا المجلس ولي العهد وزير الدفاع، وعضوية )     
واإلعالم، والشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، واالستخبارات( ومن أبرز مهامه رسم السياسة الداخلية والخارجية ومتابعة 

 ضايا السياسية واألمنية ودراستها ووضع القرار المناسب لرئيس مجلس الوزراء.األحداث والق
 مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية:

هـ بإنشاء المجلس ويرتبط تنظيميًا بمجلس الوزراء ويسمى رئيس المجلس 9/4/1436وبحسب األمر ملكي الصادر بتاريخ     
 وأعضاءه بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء.

( وزيرًا، وأبرز مهامه اختصاصه باألمور االقتصادية والتنموية ورسم السياسات 20رأس المجلس ولي العهد وزير الدفاع وعضوية )وي
 المتعلقة باالقتصاد والتنمية ووضع استراتيجيتها وخططها المستقبلية.

 السلطة التشريعية:
دة نظيمية بوضع األنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسلقد جاء في المادة السابعة والستون ما نصه: تختص السلطة الت

في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى. 
عضائه، وكيفية ممارسته الختصاصاته، واختيار أ  وجاء في المادة الثامنة والستون: ينشأ مجلس للشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه،

 وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
ومجلس الشورى يمثل السلطة التشريعية في األنظمة السياسية األخرى، الن كل دولة لها طبيعة سياسية واجتماعية تختلف باختالف 

 (.1412الثقافات والنظم السائدة فيها )نظام الحكم السعودي،
( أن الدساتير نصت على وجود السلطة التشريعية، التي تعد المؤسسات التي تمثل الشعب كما 72م، ص2015ويشير العدوي )     

تقرها األنظمة السياسية المختلفة فهي شريك أساسي مع السلطة التنفيذية في اقرار التشريعات والقوانين والموازنة ومراقبة المؤسسة 
 وتنفيذ السياسات العامة، التنفيذية ذاتها اثناء صنع

وتتمثل السلطة التشريعية أو التنظيمية في المملكة العربية السعودية من مجلس الشورى، وقد حدد النظام األساسي ونظام مجلس     
الشورى كيفية تشكيلته وممارسته الختصاصاته وطرق اختيار أعضائه وإعفائهم عن مناصبهم، ويقوم مجلس الشورى بموجب أحكامه 

( من النظام 67بوضع األنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقًا لقواعد الشريعة اإلسالمية )المادة 
 (.275م، ص2000األساسي للحكم )الباز، 

ان مجلس الشورى يتولى إبداء الرأي والمشورة في المواضعات المعروضة عليه والتي يرى مجلس الوزراء عرضها عليه  الباحثانويرى 
 هلتقديم رأيه والمقترحات، بما يسهم مع الحكومة برسم سياساتها العامة وإستراتيجياتها الوطنية كافة، وتفعيل دوره من خالل ما يسند إلي

ات التي تساعد في تفعيل أجهزة الدولة، وتشارك في حل اإلشكاالت االجتماعية واالقتصادية وغيرها، من تقديم المشورة والمقترح
 وتحديدا يسهم في إبداء الرأي والمشورة في السياسات والمشروعات والبرامج المرتبطة بالمصلحة العامة.

 السلطة القضائية:
ية السياسية في مراقبة وتقييم تنفيذ السياسات العامة من نظام سياسي إلى من الناحية العملية يتباين دور الجهاز القضائي في العمل

أخر بحسب أهمية وأولوية هذا الجهاز ودرجة استقالليته، ففي الواليات المتحدة يلعب جهاز القضاء دور هام في تقييم ومراقبة وتفسير 
م لتقديم المشورة، سواء تعلق األمر بمضمون السياسة السياسات العامة أو من خالل مراجعة النصوص أو تعديلها حين تفرض عليه

العامة أو تطبيقها، وتكتسب المحاكم هذا الدور من خالل سلطاتها القضائية، فالمراجعة القضائية عادة من سلطات المحاكم التي تقرر 
 م(. 2002من خاللها دستورية وشرعية النصوص وعدم تعارضها مع القوانين النافذة )الحديثي، 
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قد جاء في المادة السادسة واألربعون من نظام الحكم السعودي: القضاء سلطة مستقلة، وال سلطان على القضاة في قضائهم لغير ول
 سلطان الشريعة اإلسالمية.

 وكذلك المادة السابعة واألربعون من نظام الحكم السعودي:
 النظام اإلجراءات الالزمة لذلك. حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين

 وكذلك المادة الثامنة واألربعون من نظام الحكم السعودي:
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة اإلسالمية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي األمر من 

 أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة.
 تاسعة واألربعون من نظام الحكم السعودي:وكذلك المادة ال

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم )نظام الحكم 
 هـ(.1412السعودي،

العربية  أن مصدر التشريع واإلفتاء بالمملكةوتتمثل السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية التي بينها النظام األساسي ب  
السعودية يستند على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وبأن القضاء سلطة مستقلة وال سلطان على القضاة في قضائهم لغير 

 (.271م، ص2000( من النظام األساسي للحكم )الباز، 46 – 45سلطان الشريعة اإلسالمية )المادة 
ان الجهات القضائية سواء اإلدارية او النظامية او الشرعية تعمل على فض المنازعات واصدار االحكام التي تفصل  ثانالباحويرى 

بين المواطنين أنفسهم وكذاك الفصل بين المواطنين واالجهزة الحكومية، وتعمل على ترسيخ دورها ا في تحقيق العدالة، وتطبيق 
االحكام المتنوعة، وللقضاء دورًا اساسي في رسم السياسات العامة فهي تقوم بمراجعة ما يحال  االنظمة والفصل في المنازعات وإصدار

اليها من الجهات المختصة في حال وقوع منازعات او بين الجهات المنفذة للسياسات العامة، كما تستقبل التظلمات من المواطنين 
 بخصوص التعويضات الناتجة عن تطبيق السياسات العامة.

 الجهات غير الرسمية في رسم السياسات العامة: دور
( إن السياسات العامة أهم مخرجات النظام السياسي للدولة، لذا فإن القيادات اإلدارية العامة 14م، ص2000وتشير جندي )     

 ات.تلعب دورًا حيويًا في صنع السياسات العامة من خالل مشاركتهم للمسئولين السياسيين في تصميم هذه السياس
( 73م، ص2012ويمكن تقسيم تلك الجهات األخرى إلى قسمين: هما جهات رسمية وغير رسمية، حسب ما يذكره الحجيلي )     

 وذلك على النحو اآلتي:
 الجهات األخرى الرسمية: -

ات رسمية ذات وهي تجمعات اتحادية تعمل من خالل منظمة مصرح لها رسميًا ولها جهاز إداري وأعضاء، فهي إما تكون جماع     
مصالح خاصة، كمنظمات رجال األعمال التي ترعاها الغرف التجارية والصناعية، أو تكون ذات مصالح عامة، كالجماعات الحرفية 

 مثل جمعية المحامين والمؤسسات الصحفية واإلعالمية والجمعيات الخيرية وجمعيات المجتمع المدني.
 الجهات غير الرسمية: -

دية غير رسمية ال تنشأ لتحقيق هدف معين، ولكنها جزء من النظام االجتماعي القائم وتلعب دورًا مهمًا في رسم وهي تجمعات تقلي     
 السياسة العامة ومن تلك الجماعات:
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 .األسرة 
 .العلماء 
 .شيوخ القبائل 
 .قنوات التواصل االجتماعي 

ام األساسي أن النظ لباحثانفهي تسهم في )معرفة المتطلبات وردود األفعال وتزود بالمعلومات وإسداء النصح واإلرشاد(، ويشير ا     
للحكم في المملكة العربية السعودية ال يسمح بقيام أي أحزاب سياسية أو جماعات ضغط كما في الحكومات الديمقراطية أو الجمهورية، 

 م ملكي.وذلك ألن النظا
 المحاور الرئيسية في السياسة العامة للمملكة العربية السعودية:

إن المحاور الرئيسية للسياسة العامة للمملكة العربية السعودية تنطلق من عدة أبعاد تأخذها باالعتبار عند إقرار  الباحثانيرى      
 السياسات العامة:

 البعد الديني: .1
موقع الحرمين الشريفين وبما أنها مهبط وحي الدين اإلسالمي، فإن نظامها األساسي يستمد شريعته من لما تمثله المكانة الدينية ل     

 الكتاب والسنة النبوية المطهرة.
 البعد الخليجي:  .2

م، وتعمل ضمن نطاق دول الخليج الست 1981فالمملكة العربية السعودية عضو مؤسس في مجلس التعاون الخليجي منذ عام 
لقربى والجوار واالرتباط التاريخي، ولديها عدة اتفاقيات على مستوى الدفاع واألمن المشترك والسياسة الخارجية بحكم أواصر ا

 الموحدة.
 البعد العربي: .3

المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها تؤمن بالعمل العربي المشترك وخاصة في توحيد الجهود تجاه القضية الفلسطينية والقضايا 
 م.1945خرى وأسست مع بقية الدول العربية جامعة الدول العربية عام العربية األ

 اإلسالمي: البعد .4
تحتضن المملكة العربية السعودية تلك الرابطة ومقرها بجدة، فالمملكة رائدة في الدفاع عن القضايا اإلسالمية ومبدأ من مبادئها      

 وقضاياهم من أجل الترابط والتكامل اإلسالمي.الراسخة، فهي تسخر جميع طاقاتها لخدمة الدول اإلسالمية 
 مقومات جيواستراتيجية: .5

أي الموقع والموارد معًا، فالمملكة العربية السعودية تمتلك موقع استراتيجي بين القارات الثالث، وأيضًا موارد استراتيجية من أهمها     
م بلغ 2015تياطات نفطية هائلة، ووفق إحصائية البترول النفط والغاز فهي تعتبر من أكبر مصدر للبترول في العالم وتملك اح

م بلغ االحتياط 2015ووفق إحصائية الغاز  –ألف برميل يوميًا  10.192.6مليون برميل وبلغ اإلنتاج  266.455االحتياط 
مما جعل مكانتها  بلون متر مكعب )وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية( 119.83بليون قدم مكعب وبلغ اإلنتاج  303.251

 االقتصادية كبيرة أهلها الدخول من ضمن العشرين دولة األقوى اقتصاديًا بالعالم.
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 التحوالت التي تشهدها السياسة السعودية:  :3:2

إلى أن السياسة التنموية للمملكة العربية السعودية مرتبطة ارتباطًا طرديًا مع أسعار النفط العالمية، وكذلك يلعب  الباحثان يشير    
مليار ريال،  528م وصل اجمالي اإليرادات إلى 2016النفط دورًا كبيرًا في إجمالي الناتج المحلي، وفي إيرادات ميزانية الدولة لعام 

مليار ريال، وهذا  199بقيمة  %38مليار ريال، وااليرادات غير النفطية بنسبة  329بقيمة  %62نسبة جاءت اإليرادات النفطية ب
 يعني أن أي تقلبات بأسعار النفط العالمية أو انخفاضها يؤثر تأثيرًا مباشرًا على االقتصاد السعودي وخططها التنموية.

في حاجه لهذه الطاقة، فالمملكة في الوقت الراهن تواجه عدة تحديات في صحيح أن المملكة أكبر منتج ومصدر للبترول للعالم، وهو   
 هذا الجانب منها:

 .)ظهور النفط غير التقليدي )النفط الصخري 
 .المنافسة العالمية من منتجي النفط في الحصص السوقية 
  طلب.ا يؤثر على مستويات العرض والالصين( مم –ارتفاع المخزونات النفطية للمستوردين الكبار )الواليات المتحدة األمريكية 

 –الصحية  –التعليمية  –العسكرية  –المالية  –والداخلية  –فالنفط يلعب دورًا بارزًا في السياسة السعودية )السياسة الخارجية     
 وغيرها(.

 الحلول المطروحة لمواجهة تلك التحديات:
 من الحلول المطروحة لمجابهة هذه التحديات:

 اد على النفط بتبني سياسات جديدة، وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، منها:تقليل االعتم 
)الرسوم على الخدمات المقدمة من الحكومة، تقليص النفقات، عقد شركات استثمارية، خصخصة بعض القطاعات الحكومية، إعطاء 

 دور أكبر للقطاع الخاص(.
 تصديره للدول الصناعية. تشجيع االستثمار بالصناعات التمويلية للنفط بداًل من 

إلى تلك السياسة هي مطروحة من سنوات عديدة ولكنها بقيت دون تنفيذ على أرض الواقع، وإن تم تنفيذ جزء منها  الباحثانويشير     
 إال أنها بوتيرة بطيئة جدًا.

 :2030المبحث الرابع: تكامل السياسة العامة واالستراتيجية في تحقيق رؤية 

 ة التحول:: استراتيجي4:1
قبل الحديث عن العالقة التكاملية إلى توضيح مفهوم االستراتيجية الوطنية للتعرف على اإلطار المفاهيمي  الباحثانويذهب     

 لإلستراتيجية ودورها في تحقيق السياسة العامة وأهدافها.
 ا:( في قاموس األمن الدولي االستراتيجية الكبرى بأنه294م، ص2009فقد عرف روبنسون )

استخدام كافة موارد القوة القومية، االقتصادية منها والدبلوماسية والعسكرية، في متابعة المصالح الوطنية في السلم والحرب على حد 
 سواء. 

 ( االستراتيجية الوطنية بأنها:28م، ص2010كما عرف الرويلي )
 هي علم وفن تنسيق استخدام عناصر القوة الوطنية لتحقيق أهداف األمن الوطني للدولة. 

ويمكن القول إن االستراتيجية أتت لتحول السياسة الجديدة في تقليل االعتماد على النفط كمصدر رئيسي في الدخل تنويع مصادره،  
هـ، وذلك بناًء على الدراسة 18/7/1437ي جلسته يوم االثنين ف 2030فقد جاء القرار السياسي من مجلس الوزراء باعتماد رؤية 
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المعدة من قبل المجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، والهدف منها األساسي تنويع مصادر الدخل للملكة، وذلك انطالقا من مقومات 
 عديدة حباها هللا بها المملكة العربية السعودية.

 :2030المملكة العربية السعودية  : رؤية4:2
 فقد قرر المجلس حيال ذلك ما يلي:

-3، الصادر في شأنها قرار مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم)2030الموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية  أواًل:
 هـ.12/7/1437/ق( وتاريخ 31/37

 مة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك.قيام مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية بوضع اآلليات والترتيبات الالز  ثانيًا:
قيام الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى _ كل فيما يخصه _ باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، وفقًا لآلليات المشار اليها في  ثالثًا:

 البند )ثانيًا( من هذا القرار.
ة العربية السعودية )جغرافية وحضارية واجتماعية م( ثالثة مرتكزات تنطلق من مقومات المملك2016وتضمنت وثيقة الرؤية )

 وديموغرافية واقتصادية( فهي نابعة من مكامن القوة فيها، وهي على النحو اآلتي:

 مجتمع حيوي وهو مرتكز على العمق العربي واإلسالمي: المحور األول:

ن المبادئ اإلسالمية ومنهج الوسطية واالعتدال، معتّزي ينبثق هذا المحور من اإليمان بأهمية بناء مجتمع حيوي، يعيش أفراده وفق     
بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقّومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، 

  ويسندهم بنيان أسري متين ومنظومتي رعاية صحية واجتماعية ممّكنة.

 تصاد مزدهر وهو مرتكز على القدرات االستثمارية:اق المحور الثاني:

يرّكز على توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من رّواد      
عات االقتصادية الواعدة األعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى، وبتطوير األدوات االستثمارية، إلطالق إمكانات القطا

وتنويع االقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين، ولدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية االقتصادية، يرّكز الجهود على 
 تخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة األعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالمّية واالستثمارات النوعّية، وصوالً 

 إلى استغالل الموقع االستراتيجي الفريد.

 وطن طموح وهو مرتكز على الموقع الجغرافي االستراتيجي: المحور الثالث:

رسم مالمح الحكومة الفاعلة من خالل تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة األداء لتمكين الموارد والطاقات البشرية،     
للمواطنين وقطاع األعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحدّيات وتهيئة البيئة الالزمة 

 واقتناص الفرص.
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 :2020: التحول الوطني 4:3
وهي تمثل مرحلة التخطيط االستراتيجي وتشمل األهداف والمبادرات والمشروعات والميزانيات والجدول الزمني ومؤشرات القياس،      

هـ، كأحد 1/9/1437في جلسته يوم األثنين  2020وبحسب وكالة األنباء السعودية فقد أقر مجلس الوزراء برنامج التحول الوطني 
الذي قدمها مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية )بناًء على قرار مجلس الوزراء بتكليف  3020بية السعودية برامج رؤية المملكة العر 

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية بوضع اآلليات والترتيبات الالزمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك(، وهذا البرنامج يضم العديد من 
جهة مرتبطة بمستهدفات مرحلية يتم تحقيقها خالل األعوام الخمسة التالية العتماد  24ة وتمثل األهداف االستراتيجية للجهات الحكومي

 ، عبر ترجمة تلك األهداف الى مبادرات تنفيذية تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته.2030رؤية 

قدرات واإلمكانات الالزمة لتحقيق األهداف، م( يأتي البرنامج من أجل بناء ال2016وبحسب وثيقة برنامج التحول الوطني )
 واستخدام وسائل مبتكرة ألجل:

 .إدراك التحديات 
 .اقتناص الفرص 
 .اعتماد أدوات فعالة للتخطيط 
 .تفعيل مشاركة القطاع الخاص 
 .التنفيذ وتقييم األداء 

ي لسياسة والعامة واالعداد لالستراتيجية فوفيما يلي يقدم الباحثان نموذجَا مقترحَا لشكل العالقة التكاملية بين مؤسسات صنع ا
 من خالل الشكل اآلتي: 2030المملكة العربية السعودية وفق رؤية 
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 شكل يوضح العالقة بين السياسة العامة واالستراتيجية: الشكل من اعداد الباحثان

التخطيط 
 االستراتيجي

 مركز استشاري متخصص

 ورش عمل مع األجهزة الحكومية

مرحلة إعداد 
 الخطة

مرحلة وضع السياسة 
العامة )تنويع مصادر 

 الدخل(

 االقتصادية والتنميةمجلس الشؤون 

مرحلة 
الصياغة 
 واالقرار

مرحلة تنفيذ السياسة 
العامة )تقليل االعتماد 

 (على النفط

 مجلس الوزراء

    فاألهدا
 الكبرى 

 2030رؤية 

 مرحلة التنفيذ

 2020برنامج التحول الوطني 

 السياسةمرحلة تقييم 
 العامة

 المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة مرحلة التقويم

 التغذية الراجعة 
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 النتائج والتوصيات

 :النتائج

المحيطة بها واستجابة للمطالب المجتمعية، وهي متنوعة كالتعليم والصحة السياسة العامة هي ما تقوم به الحكومة كنتيجة للبيئة  (1
 واألمن والدفاع واإلسكان وغيرها.

 السياسة العامة طريقة علمية منظمة تساعد الحكومة في تحقيق أهدافها لتقوم بدورها في خدمة الصالح العام. (2
رعية تمتلك من الصالحيات والمسؤوليات ما يخولها القيام تتسم السياسة العامة بأنها تمارس من حكومة ذات سيادة وسلطة ش (3

 بصنعها وتنفيذها وتقييمها.
السياسة العامة ليست قرار عشوائي، إنما هي عملية ذات خطوات وإجراءات متسلسلة تشمل عدة مراحل )صنع السياسة العامة،  (4

 تنفيذ السياسة العامة، تقييم السياسة العامة(.
عامة واالستراتيجية متالزمة، فالسياسة العامة تضع التوجهات العامة بينما االستراتيجية تحدد المسار الذي العالقة بين السياسة ال (5

 يسلك للوصول إلى األهداف لما تملكه من أساليب ووسائل لتنفيذ السياسة العامة. 
مصادر  ياسة جديدة تعتمد على تنويعساهمت تقلبات أسعار النفط )المحرك الرئيس لسياسة المملكة العربية السعودية( إلقرار س (6

 .2030الدخل غير النفطية لتقليل االعتماد عليه، لتعلن عن رؤيتها 
تم صنعها وإقرارها من قبل إحدى مؤسسات صنع السياسة العامة المملكة العربية السعودية، وهي السلطة التنفيذية  2030رؤية  (7

 تنمية(.متمثلة بمجلس الوزراء )مجلس الشؤون االقتصادية وال
، مما يؤكد الصلة 2020على أرض الواقع عبر إطالق برنامج التحول الوطني  2030ساعدت االستراتيجية في أن تضع الرؤية  (8

 الوثيقة بين السياسة العامة واالستراتيجية.  
 :التوصيات

م العالي، من ج التعليم العام والتعليفي المجال األكاديمي العلمي: التوسع بتدريس مفاهيم السياسات العامة واالستراتيجية في مناه (1
 اجل بناء جيل يفهم ويشارك إيجابيًا مع القرارات التي تهم وطنه.

في المجال التطبيقي: إنشاء إدارات متخصصة في السياسات العامة واالستراتيجية من أجل ضمان صنع وتنفيذ السياسات من قبل  (2
 اشخاص متخصصين وممارسين وبطرق علمية.

التدريبية في مجال السياسات العامة واالستراتيجية، وعقد ورش العمل لتوضيح التكامل بينهما وعدم الخلط بين  عقد الدورات (3
 المفهومين.

االهتمام بمراكز قياس الرأي العام للحصول على المطالب المجتمعية كأولى المكونات الرئيسية للسياسة العامة، وللحصول أيضًا  (4
 ن القرارات لتقييم النتائج.على التغذية الراجعة بعد إعال
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 :المصادر والمراجع

  عربية:المراجع ال

 م(، صنع السياسات العامة، ترجمة:عامر الكبيسي، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن.2007أندرسون، جيمس، )

 السعودية، الطبعة الثالثة، دار الخريجي، الرياض.م(، النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية 2000الباز، أحمد عبدهللا، )

 م(، دليل إعداد أوراق السياسات العامة، األمم المتحدة.2014توانا، دانيال؛ زهدي، ندى، )

م(، دور مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية في رسم ومتابعة السياسات الداخلية والخارجية 2012الحجيلي، مطر عبدالمحسن، )
 الواقع والتطلعات، أطروحة للحصول على درجة دكتوراه في العلوم األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض. للمملكة

 م(، مدخل لتحليل السياسات العامة، الطبعة األولى، المركز العلمي للدراسات السياسة، األردن.2002الحسين، أحمد مصطفى، )

 النظام السياسي والسياسة العامة، متاح على الموقع:( 2002الحديثي، مها عبد اللطيف )

http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=505738 
 اليازوري، األردن.م(، االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي منهج معاصر، دار 2020حمدان، خالد محمد؛ إدريس، وائل محمد، )

م(، تطوير السياسة العامة إلدارة التنمية البشرية كمدخل للتنمية االقتصادية، ورقة علمية )المؤتمر العلمي 2000جندي، منى شفيق، )
 السنوي الثاني والعشرون لالقتصاديين المصريين، التنمية البشرية في مصر(، مصر.

 ية الحديثة والسياسات العامة، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، االردن.م(، النظم السياس2004الخزرجي، ثامر كامل، )
 (، مصر.11م(، صنع الساسة العامة في اليابان بين النظرية والتطبيق، مجلة دراسات مستقبلية، عدد)2006خليل، عبدالرحيم، )

 االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، أبو ظبي. م(، قاموس األمن الدولي، الطبعة الثانية، مركز2011روبنسون، بول، )

 م(، األمن الوطني السعودي آفاق استراتيجية برؤيا مستقبلية، الطبعة األولى، الرياض.2010الرويلي، علي هلهول، )

 م(، التحليل السياسي والسياسة االجتماعية، دار التعليم الجامعي، االسكندرية.2015السيد، محمد يوسف، )

م(، تأثير البعد اإلسالمي في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية "القضية الفلسطينية أنموذجًا"، 2015ري، مشعل فضي، )الشم
 رسالة للحصول على درجة الماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.

 ذات السالسل، الكويت. م(، دراسة السياسة العامة، الطبعة األولى،1989عبدالقوي، خيري، )

 م(، مبادئ علم السياسة دراسة الدول والنظم السياسية، دار الزهراء، الرياض.2012العدوي، محمد أحمد، )

 م(، دراسة السياسات العامة، صنع، تنفيذ، تحليل، دار الزهراء، الرياض.2015العدوي، محمد أحمد، )

 مة، الطبعة األولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، االردن.م(، مبادئ السياسة العا2003العزاوي، وصال نجيب، )
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م(، السياسة العامة، منظور كلي في البنية والتحليل، الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2014الفهداوي، محمد فهمي، )
 االردن.

ة للمملكة العربية السعودية، رسالة للحصول على م(، الطاقة النفطية وانعكاساتها على السياسة الخارجي2015القحطاني، سلطان عيد، )
 درجة الماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.

م(، دور المؤسسات الرسمية في صنع السياسة الخارجية، المجلة الدولية للبحوث القانونية 2020الدعجة، حسن، الحموري، منال، )
 .258-237 (،3(، العدد )4والسياسية، المجلد رقم )

 م(، السياسة العامة، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، االردن.2015القريوتي، محمد قاسم، )

 م(، مدخل لدراسة االستراتيجيات، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.2010الكبيسي، عامر، )

المفاهيم والمنهجية والبيئة"، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، م(، صنع السياسات العامة "دراسة في 2015ليمام، سالمة؛ بارة، سمير، )
 األردن.

م(، إسهامات كلية االقتصاد في مجال دراسة السياسات العامة، حلقة النقاش )تحليل السياسات العامة في 2004المنوفي، كمال، )
 الوطن العربي(، جامعة القاهرة، مصر.

متاح على موقع هئية الخبراء، 1992هـ الموافق  1412نظام األساسي للحكم وهو نظام صدر عام 
https://www.boe.gov.sa/ViewStaticPage.aspx?lang=2&PageID=25 

الدول النامية، سياسة اإلسكان في مصر  م(، إشكالية تقويم السياسات العامة في2014نوير، عبدالسالم؛ إسماعيل، محمد عمر، )
 (، مصر.57نموذجًا، المجلة العلمية )كلية التجارة، جامعة أسيوط( العدد )
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