االدارة االستراتيجية ودورها في تعزيز عملية التخطيط االستراتيجي
المقدمة
تواجه االجهزة العليا للرقابة المالية والمحاس ب ب ب ب ب ب ب ة تحديات كثيرة نتيجة التغيرات والتطورات العلمية و التقنية
السريعة والمستمرة وامام تلك التحديات المتسارعة فانه يتحتم عليها استخدام كل ما يتاح لها من اساليب ادارية
معاص ب ب برة للنجاح فه مواجهتهاا ومن ا م ال االسبب بباليب اعتماد نه االدارة االسب ب ببتراتيجية فهه اسب ب ببلو فكري
يتميز بالحداثة والريادة ويتسم من خالل عملياته بالقدرة على زيادة كفاءة قدرات المنظمة وتطوير ادائها.

أن اإلدارة االستراتيجية ه إدارة مستقبل األجهزة بعيبد األمبدا الملهء بالفجائيبةا والغمبوضا والخطبر والتغيُّر؛
األمر الاي ُيحتبارب ب ب ب بم على إدارة األجهزة الخروج من منطق التفكي ب ب ب ب ببر التقلي ب ب ب ب ببديا والتحول إلى منطق التفكي ب ب ب ب ببر
التصور االستراتيجييبن
و ا
وبببالنظر لمنببافا األجهزة المجتمةيببة فه احببداف فببار فه حيبباة المواان وفقبار للمةيببار الببدوله رقم  )21قيمببة
ومنافا االجهزة العليا للرقابةا لاا يجب تشب ب ب ب ب ب ببتمل االدارة االسب ب ب ب ب ب ببتراتيجية فه تلك األجهزة على سب ب ب ب ب ب ببياس ب ب ب ب ب ب بات

وإسب ببتراتيجيات وتقنيات تهدى إلى توجيه قيادتها وا تمام موافيها وسب ببلوكهم نحو التحسب ببين المسب ببتمر والشب ببامل
لالداء بما يتماشى ما التغييرات الته يطمح الوصول اليها وكما محددة فه خطته االستراتيجية.

ط االستراتيجبه جو ر اإلدارة االستراتيجيبة وأداة إداريبب رة تُ ار
مك ُبن األجهزة من التعامبل مبا
عتب ُر التخطيبب ُ
ر
وُي َ
َ
ُ
التحكببم بموارد ببا وتُ ار
مكنهب ببا مببن االستجببانببة بفاعلية للتغير البي ه وتعب ابزز
وتزود ببا بقببد لرة على
ا
المستقبببل ننجاحا ا
قد ارتب ببها على تطويب ببر استراتيجيات خلق ال يمةا تلك االستراتيجيات الته تسعى األجهزة من خاللها الستدامة

مكنها كالك األجهزة النامية من التعامل ما تحديات االنت قال
وي ا
الجودة فه األداء وتعزيز منافعها للمجتما ا ُ
ر
إلى مصاى األجهزة المتطورة .ار
التخطيط االستراتيجه األجهزة الرقانية بالبيان بب ب ب ببات والمعلومات
وتزوُد عمليب ب ب ب ب بةُ
لتعزز من قدرتها على تحقيبق التوافق نينهم.
حول ني تيبها الداخلية والخارجيةا ا
وكل ذلك سبينعك

بشبكل ايجانه على مسبتوا اداء المنظمة االقليمية والدولية على حد سبواء من حيث توحيد

الروئ وتوجيه الجهود نحو مش ب بباريا ذات ص ب ببلة وثيقة باالولويات الفرطية المرت طة باالولويات الش ب بباملة الواردة
فه الخطة االستراتيجية المنظمة االقليمية.
ومن اا المنطلق س ب ب ببيركز اا المقال على نيان ااار تطبيق االدارة االس ب ب ببتراتيجية فه الجهاز االعلى للرقابة
وكيف يسا م فه اعطاء تصور حول توجهات ومتطل ات اعداد الخطة االستراتيجية المقبلة.
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اوالً :مفهوم االدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي والعالقة بينهما

تعرى االدارة االستراتيجية بانها عملية تتمكن نﻭﺍسﻁتها الجهة من تحﺩيﺩ ﺃ ﺩﺍفها والمشاريا ﺍلالﺯمة إلنجاﺯ

تلﻙ ﺍأل ﺩﺍﻑ فه التوقيت ﺍلمناسﺏ ﻭتقييم مستﻭﻯ ﺍلتقﺩﻡ المحرز ﻭﺍلنتائ ﺍلمتحققة.

من التعريف الماكور يمكن اس ب ببتخالر المرتكزات االس ب بباس ب ببية الته تقوم عليها االدارة االس ب ببتراتيجية فه ثالف
نقاط:

 تت ا االدارة االستراتيجية منهجار واسلوبار شموليار فه االدارة دون التركيز على نشاط معين بالاات . -ان االدارة االستراتيجية تتبنى نظرة اويلة االمد وتعنى باال داى الرئيسية لكل نشاط من االنشطة.

 الق اررات االسب ببتراتيجية ترت ط باحداف تغيي رار رئيسب ببيرا فه انشب ببطة الجهة لمواك ة التغيرات فه ني ة العملبما يؤمن تمكينها من تحقيق اال داى االستراتيجية المحددة.

اما ﺍلتخﻁيﻁ ﺍإلستﺭﺍتيجه فيعرى على ﺃنه ":عملية ﺇختياﺭ ﺃ ﺩﺍﻑ الجهة ﻭتحﺩيﺩ ﺍلسياساﺕ ﻭﺍإلستﺭﺍتيجياﺕ
ﺍلالﺯمة لتحقيﻕ تلك ﺍأل ﺩﺍﻑ ﻭتحﺩيﺩ ﺍألساليﺏ ﺍلﻀﺭﻭﺭية لﻀماﻥ تنفيﺫ ﺍلسياساﺕ ﻭﺍإلستﺭﺍتيجياﺕ
ﺍلمﻭﻀﻭعة.
وقد يخلط ال عض نين مفهوم التخطيط االستراتيجه واالدارة االستراتيجية اال ان اا االمر غير دقيق
لالس ا

االتية-:

 .2ﺍﻥ مهمة ﺍلتخﻁيﻁ نصﻭﺭﺓ عامةا تشغيلياﹰ كان ﺃﻡ ﺍستﺭﺍتيجياﹰ ه ﺃحﺩ مهاﻡ االدارة العليا ﺍلته تشتمل
ﺃيﻀاﹰ على ﺍلتنﻅيﻡ ﻭﺍلتﻭجيه ﻭﺍلﺭقانةا ﻭلﺫﺍ فﺈﻥ مصﻁلح ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍإلستﺭﺍتيجية يعتنﺭ ﺃﻭسا نﻁاقاﹰ مﻥ
ﺍلتخﻁيﻁ ﺍإلستﺭﺍتيجها ﻭله مﺩلﻭالﺕ ﺇﺩﺍﺭية اكبر.
 .1ﺃﻥ ﺍلتخﻁيﻁ ﺍإلستﺭﺍتيجه يعتنﺭ جﺯﺀﺍﹰ مﻥ عملية ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍإلستﺭﺍتيجية ﻭ ﻭ يمثل ﺍلمهاﻡ ﺍلثالثة ﺍألﻭلى
مﻥ مهاﻡ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍإلستﺭﺍتيجية تحﺩيﺩ مجال عمل الجهة ﻭتﻁﻭيﺭ ﺭﺅية متﻜاملة نالنسنة لﺭسالتهاا

ﻭتﺭجمة ﺍلﺭسالة ﺇلى ﺃ ﺩﺍﻑ ﺇستﺭﺍتيجية محﺩﺩﺓ ﻭﺇعﺩﺍﺩ ﺇستﺭﺍتيجية لتح يقهاا ﻭتقييﻡ االداء ﻭﺍتخاﺫ
االجراءات ﺍلتصحيحية ﻭعليه فﺈﻥ تنفيﺫ ﺍإلستﺭﺍتيجية ﻭمﺭﺍقنة االداء ﻭﺍلﺭقانة ﺍإلستﺭﺍتيجية) تقا
خاﺭﺝ نﻁاﻕ ﺍلتخﻁيﻁ ﺍإلستﺭﺍتيجه.

ثانياً :اهمية االدارة االستراتيجية
 تبرز ا مية االدارة االستراتيجية من خالل قدرتها على رسم غايات المنظمة وا دافها وتحديد التوجهاتاويلة االمد لبلوغ ال اال داى فه مدا زمنه مالئم وفه ني ة تتسم بالسرعة وعدم التاكد وال يام

2

بمتابعة وتقييم التنفيا ومدا التقدم لبلوغ اال داى ومن اجل مواجهة التحديات الته تتعرض لها والمتمثلة
باالته:

 وﻀوح ﺍلﺭﺅية ﺍلمستقنلية ﻭﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍالستﺭﺍتيجية مما يمﻜﻥ مﻥ تﻁنيقها ﻭنالتاله نمﻭ ﺍلمنﻅمة. ﺍستيعاﺏ ﻭفهﻡ ﺃفﻀل للمتغيﺭﺍﺕ ﺍلنيئية سﺭيعة ﺍلتغيﺭ ﻭمﻥ ثﻡ تستﻁيا ﺍستغالل ﺍلفﺭﺹ ﺍلمتاحةﻭتقليل ﺃثﺭ ﺍلمخاﻁﺭ ﺍلنيئية نما يخﺩﻡ نقاﻁ ﺍلقﻭﺓ ﻭيحجﻡ نقاﻁ ﺍلﻀعﻑ ﺩﺍخليا .
 ﺍلتخصيﺹ ﺍلفعال لﻺمﻜاناﺕ ﻭﺍلمﻭﺍﺭﺩ وتﻭجيه جهﻭﺩ ﺍلمنﻅمة نشﻜل جيﺩ فه ﺍلمﺩﻱ ﺍلنعيﺩا كماتسا ﻡ فه حسﻥ ﺍستخﺩﺍﻡ مﻭﺍﺭﺩ ا ﻭﺇمﻜاناتها نﻁﺭيقة فعالة ﻭنما يﻀمﻥ ﺍستغالل نقاﻁ ﺍلقﻭﺓ ﻭﺍلتغلﺏ
عله نﻭﺍحه ﺍلﻀعى.
ثالث ًا :اهم مبادئ االدارة االستراتيجية
 .1الشمولية

وي العامل الرئيسب ب ب ب ببه لجودة عملية االدارة االسب ب ب ب ببتراتيجيةا و اا يتم من خالل اش ب ب ب ب ب ار موافه

الجهاز االعلى للرقابة على جميا المس ب ببتوياتا وتحديد مس ب ببوحلياتهم لتحقيق ا داى االداء بش ب ببكل

ال عن مبدأ الشب ب ب ببمولية يركز على ﻀب ب ب ببرورة مراعاة دور أصب ب ب ببحا
اكثر فاعليةا فض ب ب ب ب ر

المصب ب ب ببلحة

الخارجيين والمس ب ب ب ب ب ب بتفيدين من عمل الجهاز االعلى للرقابةا بما يضب ب ب ب ب ب ببمن قدرتهم فه التعبير عن
احتياجاتهم وتوقعاتهم عن مخرجات عمل الجهازا ومن المهم ان تكون الش ب ب ب ب ب ببمولية ايضب ب ب ب ب ب برا على
مس ب ببتوا القض ب ببايا الناشب ب ب ة والمس ب ببتجدة ذات التاثير الم اش ب ببر على عمل وا داى الجهاز لض ب ببمان
مواك ة التغييرات والمرونة فه عملية التخطيط لتلك القضايا.
 .2الجهاز النموذج

يحتاج الجهاز االعلى ان يكون نموذجرا يحتاا به لي
مستوا ال يادات ممن يضطلعون بمهام الحفاظ على االداء وتقديم افضل النتائ ا ويجب ان تدعم
فقط على مسب ب ب ب ب ب ببتوا عملياته وانما على

االدارة االسب ب ب ب ببتراتيجية مسب ب ب ب ببعى الجهاز لتحقيق ذلك من خالل اسب ب ب ب ببتقاللية الجهاز الرقانه وكفائته
وتطبيق مبدأ المساءلة بشكل عام فه عملياته.
 .3التركيز على النتائج
ان الهدى الرئيسب ب ب ب ب ب ببه للجهاز احداف الفار فه حياة المواان و اا يتطلب بالضب ب ب ب ب ب ببرورة احداف

تغييرات ملموس ب ب ب ب ب ب ببة بمسب ب ب ب ب ب ببتوا النتبائ االيجبانيبة فه ني بة القطبا العبام من خالل تطبيق م بادئ
المساءلة والشفافية والن از ة.
 .4ادارة التغيير
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تعطه االدارة االستراتيجية تصور للتغييرات والتحوالت من الوﻀا القائم الى وﻀا افضلا بشكل
منهجه وسل

وفعال على جميا المستويات من المؤسسة الى االفراد.

رابعاً :مراحل عملية االدارة االستراتيجية في الجهاز االعلى للرقابة
لضمان وﻀا خطة استراتيجية فه الوقت المناسب تتالئم بشكل سليم ما متطل ات الجودة والكفاءة تعك
متطل ات ني ة العمل الداخلية من جه ة وتوقعات اص ب ببحا

المص ب ببالح من جهة ثانية من المهم رس ب ببم خطة

عملية ل ب ب ب ب ب ب ب ب ب اعداد خطة وتطوير الخطة إالس ببتراتيجية المقبلة) ووﻀ ببا منهجية منس ببجمة من موارد وقدرات
الجهاز ما تحديد األدوار والمسؤوليات بشكل دقيق وواﻀح للمعنيين نوﻀا الخطة وفق جدول زمنه معد

سب ببلفراا ومن االفضب ببل تشب ببكيل فريق عمل يتم توزيا المهام عليهم ومن ثم يتم توحيد الرحا والتوجهات الته
توصل اليها كل عضو فه الفريق ليتم ترجمتها فه قالب متكامل للخطة المستقبلية.

المرحلة االولى :صياغة االستراتيجية
 .2تقييم الوضععععح ال الي حيث ان إلمام الجهاز األعلى للرقابة بأدائه الحاله إلمامار عميقا يعد من
الشروط األساسية لوﻀا خطة إستراتيجية قويةا فهو يتيح للجهاز تحديد مواان القوة والضعف
وفهم العوامل األساسية الته تؤثر على األداء إيجابا وسل ا.
ولتقييم الوضح الراهن للجهاز األعلى للرقابة ،يجب وضح عاملين أساسيين في االعتبار:
أ .ت ليل األداء والقدرات ال الية بشعععمل موضعععوعي من خالل اعتماد مجموعة من المعايير أو
المقايي

المتفق عليهاا واالستناد الى أدلة مناس ة وموثوقةا بما فه ذلك مراجعة أعمال الرقابة

فعليا وفقار
فضب ب ب ب ب ببالر عن التركيز فه التقييم على قياس ما يقوم به الجهاز األعلى للرقابة ا

للقوانين والمعايير واألدلة ولي
المقايي

ما يفترض أنه يقوم بها أو ما ينوي فعله مس ب ب ب ببتقبالا وجما

الكمية الته يمكن رص ب ب ب ب ببد ا ما مرور الوقت ما المعلومات النوطية الته تحيط

بالعناصر المهمة الته يصعب التعبير عنها كميار.
وقبد وفرت منظمبة االنتوس ب ب ب ب ب ب بباي اابار لتمكين الجهباز االعلى للرقباببة من قيباس ادائبه وقبد ارتبه
الحالية على المس ب ببتويات المهنية والتنظيمية والمؤسبب بس ب ببية فض ب ببال عن مخرجاته الرئيس ب ببية مثل
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المهمات الرقانيةا وفقار لمعايير االنتوسب ب بباي والممارسب ب ببات الفضب ب ببلىا ويتالف االاار من سب ب ببتة
مجاالت رئيسية و ه:
 اإلاار القانونه والمؤسسه . الحوكمة الداخلية واألخالقيات المهنية. معايير الرقابة وعملياتها ونتائجها. -اإلدارة المالية.

 األصول وخدمات الدعم. الموارد ال شرية والتطوير المهنه. -إدارة أصحا

المصلحة.

ب .ت ليل توقعات أص اب المصل ة من الجهاز األعلى للرقابة
م ن الخطوات المهمة فه عملية التخطيط االسببتراتيجه جما وتحليل توقعات أصببحا

المصببلحة

الرئيسيين بالنس ة إلى الجهاز األعلى للرقابة وبما يسا م فه تبنه توجهات أكثر واقةية بشأن ما
يمكن تح يقه كما انه اا االمر يعد فرص ببة س ببانحة لتكوين عالقات أكثر مص ببداقية وتعاون ما
الجهات الخاﻀ ببعة للرقابة والحكومات وش ببركاء التنميةا ولتحليل توقعات اص ببحا

المص ببلحة من

المهم ال يام بما ياته:
 ت ديد أص ع اب المصععل ة من الف ات الته يمكنها التأثير أو التأثُّر بمش ببرو معين أو تغييرفه الجهاز األعلى للرقابة فه ال الحالة قد يكون أصببحا

المصببلحة أفراد يعملون ﻀببمن

مش ب ببرو أو مجموعات من األفراد أو المؤسب ب بس ب ببات أو يمثلون ف ة من الس ب ببكانا وقد يكون

صبباحب المصببلحة مشبباركرا ننشبباط فه عمل الجهاز أو متأث رار ننتائ عمله او يؤثر على اا
العمل مثل الهي ة التشب بريةية ا الس ببلطة التنفياية والجهات الخض بباعة للرقابةا وس ببائل االعالما

منظمات المجتما المدنها المواان...الخ.

 ترتيب اولويات اصععععع اب المصعععععل ة حس ب ب ببب ا ميتهم وتاثير م على مخرجات الجهاز وتاثر منتلك المخرجات كان يكون التوجه االول و ايالء اال تمام للمواان والس ببلطة التشب بريةية ومن
ثم الجهات الخاﻀعة للرقابة و كاا من الحلقات االكثر اال مية الى االدنى.
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 معرفة وت ديد آراء وتوقعات أص اب المصل ة من خالل عقد اجتماعات رفيعة المستوا اومن خالل مجموعات النقاش والتشبباور من األفراد أو المجموعاتا وايض برا اسببتطالعات الرأي

أو االستبيانات.

 ت ليل المشعععععععمالت والتوقعات الته تم الحصب ب ب ب ببول عليها وتقييم اراء كل ف ة من اصب ب ب ب ببحاالمصب ب ب ببالح على حسب ب ب ببب ا ميتهم للجهاز وامكانية دعهمم للتوجهات االصب ب ب ببالحية الته يرغب
الجهاز نتنفيا ا.
 .1توضععععععي رسية ورسععععععالة وال يم االسب ب ب بباسب ب ب ببية للجهاز االعلى للرقابة واعادة النظر نها فه ﻀب ب ب ببوء
االتجا ات الجديدة والتطلعات على المستوا المحله والدوله.

 -فالرسية ه المسب ب ببار المسب ب ببتقبله للجهاز الاي يحدد الوجهة الته يرغب فه الوصب ب ببول إليها

والمركز الاي ينوي تح يقها ونوطية القدرات واإلمكانات الته يخطط لتنميته والته س ب ب ببتؤدي
الى تحقيق الرحيبة الموﻀب ب ب ب ب ب ببوعبة وببالتباله نتيجبة قيباس القبدرات الجباليبة وتحبديبد الفجوة المراد

ردمه ببا ليكون ل ببدا الجه بباز الرق ببانه ق ببدرات ك ببافي ببة لتحقيق الرحي ببة واال ببداىا و بباا يتطل ببب
بالضبرورة كتابة الرحية نتركيز شبامل لمعرفة كيف سبيتحسبن البلد والمجتما إذا حقق الجهاز
األعلى للرقابة أ دافه.

 اما الرسالة فتتضمن أ دافا عامة يمكن تح يقها فه ال الموارد الحالية ويتم صياغة الرسالةبحيث تضا الرحيا موﻀا التنفيا وان يعبر عنها نوﻀوح وايجاز لتكون مقنعة وواقةية.

 اما ال يم فهه م ادئ توجيهية تس بباعد على تحديد كيفية تص ببرى الجهاز بش ب لبكل جماعه فه
المجتما ويسا م بشكل كبير فه نناء الثقة نين الجهاز والجمهور وتساعد أيضا الجهاز على

تحديد ما إذا كان على الطريق الصحيح لتحقيق أ دافه.

إن ص ببياغة نيان الرحية والمهمة وال يمة ه مهمة ال يادة فه األس بباسا حيث يجب إشب ب ار
كل من رئي

الجهاز األعلى للرقابة وأعضبب ب ب بباء اإلدارة العليا فه صب ب ب ب ببياغتها كما يفضب ب ب ب ببل

االسبت ناس نراي أصبحا

المصبلحة الداخليين مثل مسبتوا اإلدارة المتوسبطة والموافين قبل

وﻀعها بصيغتها النهائية.
 .3ت ديد القضععايا االسععتراتيجية من خالل نتائ تقييم أداء الجهاز األعلى للرقابة وتحليل أصببحا
المص ب ب ببلحةا ويمكن لفريق التخطيط اإلس ب ب ببتراتيجه إجراء تحليل لنقاط القوة والض ب ب ببعف والفرر

والتهديداتا و اا سببيكون مقدمة مهمة لوﻀببا الغايات واال داى االسببتراتيجية الته يرغب الجهاز
الى تح يقها بشب ب ب ببكل عام ومن خالل جهد متواصب ب ب ببل وعبر فترة زمنية اويلة األجلا فاال داى
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االستراتيجية تتميز بكونها تتعلق نرحية الجهاز ورسالته وقيمه فضال عن انها قضايا اويلة االمد
وذات منفعة عالية الص ب ببحا

المص ب ببالح الرئيس ب ببيين وتمثل ام ار حيويا ل يمة الجهاز االعلىا والند

أن تتس ببم األ داى الجيدة ن عض الخص ببائ
الى غاياته النهائية ومن أ م ال الخصائ

حته تحقق الفائدة المرجو منها فه توجيه النش بباط

:

 ان تكون واﻀببحة ومحددة ودقيقة وبسببيطة ويسببهل فهمها وتطبيقها والعمل بمقتضببا ا وبنفالمستوا من قبل جميا المعنيين باألمر.

 ان تكون متوازنة ومتكاملة بش ب ب ب ببكل ال يتحمل أي تناقض او تض ب ب ب ببار نينها على مس ب ب ب ببتوااألنشطة والق اررات المرت طة نها.
 ان تأته صياغتها فه شكل نتائ مستهدفة معب ار عنها ب يم وكميات قانلة لل ياس. -ان تتماشه ما اروى البي ة الداخلية والخارجية.

 ان تتص ب ببف بالواقةية والموﻀ ب ببوطية والقانلية للتطبيق .بمعنه ان تكون فه الحدود الممكنةاولكن ال تكون متواﻀعة أكثر مما يجب.

 -ان تتميز بالقبول من قبل العاملين وأصحا

المصالح.

 .4يتعين على الجهاز األعلى للرقابة صععععياغة النتائج اإلسععععتراتيجية لكافة القض ب ببايا ذات االولويةا
وتشب ببكل ال النتائ حجز االسب بباس فه صب ببياغة االسب ببتراتيجية والتغييرات األسب بباسب ببية الته يطمح
الجهاز الى ال يام نها للتاثير بشكل ايجانه على ني ة قطا العمل.

المرحلة الثانية :تنفيذ االستراتيجية
يقصببد نتنفيا اإلسببتراتيجية األنشببطة واالجراءات الالزمة لوﻀببا اإلسببتراتيجية المختارة موﻀببا التنفيا فهه مرحلة
بالغة اال مية من خاللها تتحول اإلسب ب ببتراتيجيات والسب ب ببياسب ب ببات إلى تصب ب ببرفات فعلية من خالل تنمية البرام

والموازنات واإلجراءات وبالرغم من إن التنفيا ينظر إليه كجزء من اإلدارة اإلسب ب ب ب ب ببتراتيجية إال أن صب ب ب ب ب ببياغة
اإلس ب ببتراتيجية وتنفيا ا يجب النظر إليهما كوجهان لعملة واحدة لالك فﺈن التنفيا الس ب ببي كان العامل الرئيس ب ببه

للعديد من أنوا الفشل اإلستراتيجه.

وباإلﻀافة إلى ما سبق فﺈن مرحلة التنفيا تتمحور حول أبعاد ثالثة
البعد األول :من سععيقوم بعملية التنفيذ؟ عادة ما يقوم مدراء اإلدارة العليا بعملية التخطيط اإلسببتراتيجه نينما

يقوم اآلخرون فه الجهاز كل من موقعه بعملية التنفيا كل فه مجال إختصاصه.
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البعد الثاني :ما الذي يجب عمله؟ يقوم المدراء المختص ب ب ب ببون بالتنفيا نوﻀ ب ب ب ببا البرام التنفياية الته تحدد

الخطوات والنشااات المطلوبة إلنجاز كل خطة من الخطط الموﻀوعة ويكون الهدى من ال البرام وﻀا
الخطط اإلستراتيجية فه التنفيا ثم تتم عملية وﻀا الموازنات المالية الته توﻀح بالتفصيل الكلفة المالية لكل

نرنام تنفياي وبمجرد أن يتم اإلنتهاء من وﻀ ب ب ببا الموازنات يتم تطوير اإلجراءات الته توجه النش ب ب ببااات
الوجهة الصحيحة.
البعد الثالث :كيف سععينفذ البديل اإلسععتراتيجي من أجل الوص ببول إلى األ داى بالطر المحددة فه مرحلة
التخطيط اإلسببتراتيجه ومن أجل الوصببول بالبرام التنفياية إلى النهايات المطلوبةا فﺈن على اإلدارة العليا أن

تتأكد من أن اولويات الجهاز قد تم تنظيمها بالصب ب ببورة المناس ب ب ب ة وأن الخطط المختلفة قد حشبب ببدت من أجل
إنجاز ا وقد وفرت اإلمكانيات ال شرية والمادية وأن النشااات توجه بالصورة المناس ة بﺈتجال تحقيق األ داى.
ان تنفيا االستراتيجه تعد مرحلة حاسمة ألنها تنقل التخطيط االستراتيجه إلى مرحلة الترجمة الفعلية لجميا ما
خطط سابقاا وتحويل اإلستراتيجية المختارة من مجرد تفكير إلى عملا ويتم ذلك من خالل خم

أساسية-:

خطوات

 .1ربط الخطة التشببغيلية بالخطة االسببتراتيجية من خالل تقسببيم الخطة الى خطط تشببغيلية سببنوية تحدد
نوﻀ ببوح المهام الس ببنوية والموارد الته تعك

الهدى اإلس ببتراتيجه ندقةا فالخطة الش ببتغيلية ه الخطة

السب ببنوية والمدعمة بالموارد إلجراء األنشب ببطة الرقانية وغير الرقانية الخاصب ببة بالجهاز األعلى للرقابة.

و ه تص ببف ماهية أو جزء الخطة اإلس ببتراتيجية الاي س ببيتم وﻀ ببعه فه حيز التش ببغيل خالل الس ببنة
المالية القائمة وكيفية تقسب ب ببيم النه المت ا فه سبب ببد فجوات القدرات المحددة فه إسب ب ببتراتيجية الجهاز

األعلى للرقابة إلى أنشبببطة مختلفة .كما تضب ببمن تركيز الجهاز األعلى للرقابة فه عمله على تحقيق
مخرجات إستراتيجيته وتيسير نتائجه.
 .2تخصي

الموارد المالية وال شرية لضمان تنيفا خطة بشكل جيد .

 .3وﻀببا نظام ل ياس تنفيا األ داى التشببغيلية واإلسببتراتيجية الاي يتضببمن مؤش برات ال ياس المسببتخدمة
لتت ا مدا تحقيق اال داى وإعداد تقارير األداء بشكل يضمن تحديد المسؤولية .

 .4آليات اتخاذ الق اررات الته تتسم بالفاعلية والشفافية بما فه ذلك إدارة المخاار.
 .5نظام لض ب ب بوابط إدارية تضب ب ببا الموافين تحت المسب ب بباءلةا مقرونا نتدانير تحفز أدائهما وتدعمه قيادة
الجهاز األعلى

للرقابة.

المرحلة الثالثة :تقييم االستراتيجية
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تتيح عملية تقييم االس ب ببتراتيجية رص ب ببد التقدم المحرز لتحقيق اال داى وتوفر اس ب بباس لعمليات التخطيط القادمة
بعد تحديد اخفاقات التنفيا ونقاط الضعف المؤشرة.

اذ وفقرا لم ادئ اإلدارة اإلسب ب ببتراتيجية الته تركز على النتائ ا يتعين على الجهاز األعلى للرقابة إجراء تقييم
مفص ببل عن ما إذا كانت النتائ قد تحققتا وما الدروس األس بباس ببية المس ببتفادة للمرحلة القادمة من التخطيط
اإلسببتراتيجها وفه بعض الحاالتا يكون من الضببروري فح

األداء بطريقة شبباملة فه منتصببف المدة من

عمر الخطة اإلستراتيجية.

ويمكن ان يتم التقييم بطريقتين:
الطريقة االولى :التقييم المتكرر إلطار قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة
و اا االس ب ببلو له مزايا عديدة من حيث انه يوفر نيانات لنظام قياس األداء حول حالة أداء الجهاز األعلى

للرقابة على مس ب ببتوا القدرات أو النتائ ا و و ما س ب ببيس ب بباعد على تقييم تنفيا الخطة اإلس ب ببتراتيجيةا كما أنه
س ب ببيش ب ببكل تقييم محدف للوﻀ ب ببا الحاله للجهاز األعلى للرقابةا باعت ارل أس ب بباس تطور الخطة اإلس ب ببتراتيجية

القادمةا وين غه توقيت اا التقييم بحيث يتم إتاحتها فه وقت م كر بما يكفه لﻺنالغ عن تقييم الخطة
اإلستراتيجية وتطور الخطة اإلستراتيجية القادمة.

الطريقة الثانية :تقييم تصميم الخطة اإلستراتيجية للجهاز األعلى للرقابة وتنفيذها

يجما اا التقييم نين تقييمات العملية والدروس المس ب ب ببتفادة من التقييمات وتقييمات النتائ ا ولتنفيا اا النو
من التقييم يتم وﻀا عدة اس لة مثل:
 ما األثر الش ببامل للجهاز االعلى للرقابة فه حياة المواانينا بما فه ذلك النتائ المترت ة المقص ببودةوغير المقصودة على التقييماتا وربما إسهامات نتائ الجهاز األعلى للرقابة فه التأثير

-

ما ه أوجه التحس ببن فه نتائ الجهاز األعلى للرقابةا وما العوامل الته أس ببهمت أو قيدت تحقيق
نتائ الجهاز )بما فه ذلك مخرجاته وقدراته والعوامل الخارجية) ؟

-

ل صببدرت المخرجات المخططة للجهاز األعلى للرقابة بكفاءة وفعالية؟ ل نا أسبباليب محسببنة

-

المصب ببلحةا

لتسليم ال المخرجات؟

ل ما زالت الخطة اإلسب ببتراتيجية للجهاز األعلى للرقابة ذات صب ببلة نتوقعات أصب ببحا

و ل تعد س ببلس ببلة نتائ ومخرجات القدرات ﻀ ببرورية وكافيةا و ل تم تحقيق ال االفت ارﻀ ببات ا ل
الخطة اإلستراتيجية قانلة للتنفياا بالنظر إلى الموارد المتاحةا وما مدا إمكانية تعزيز التنفيا؟

-

ل يصب ب ب ب ب ببدر نظام قياس أداء الجهاز األعلى للرقابة معلومات مفيدة وذات مغزاا وفه الوقت
المناسب التخاذ الق اررات؟
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و كل ذلك يجب أن يتبلور فه الخطط االس ب ببتراتيجية لمنظمة األنتوس ب بباي والمنظمات االقليمية التابعة لها
وبما يتوافق كالك ما الخخط االسببتراتيجية ما الش بريك الرئي

الش بريك االسببتراتيجه للمنظمة و ه م ادرة

تنمية االنتوس ب ب ب ب بباي والته تعمل من خالل خططها االس ب ب ب ب ببتراتيجية على تنفيا عدد من المش ب ب ب ب بباريا والبرام

السنوية والهادفة لتنمية قدرات الموارد ال شرية باألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاس ة
ختامار فﺈن على األجهزة الرقانية أن تأخد فه اعت ار ا أن عملية التخطيط االسب ب ب ب ب ب ببتراتيجه قد تنحرى عن

ال خيا التناسب ب ب ب ببق الداخلب ب ب ب ببه نين أدوات ومسؤوليات التنفيا حيث أن نجاح عملية
مسار ب ب ب ب ببا المخ ا
طب ب ب ب ببط فه ا
التخطيط االستراتيجه ال يتوقف على صياغتهب ببا فحسب بببا و اإنما على تَوافب ب ب ببر التوافب ببق والدعب ببم من رقبَب ب رل الهياكل
مقرونا نتمكين القائمي ببن على صياغ ببة االستراتيجي بباتا والشفافي ببةا وخطوط االتص ببال
التنظيمية فه األجهزة ا
ر
ل
فعال لبة للمعلومات االستراتيجية نين جميا المستويبات اإلدارية.
المفتوحبة فه جميا االتجا باتا ومشاركبة ا
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