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 االدارة االستراتيجية ودورها في تعزيز عملية التخطيط االستراتيجي

 المقدمة

تقنية نتيجة التغيرات والتطورات العلمية و ال ةتحديات كثير  االجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبببببببببببببب ة  تواجه
ب ادارية استخدام كل ما يتاح لها من اسالييها تحديات المتسارعة فانه يتحتم علالسريعة والمستمرة وامام تلك ال

 كري فهه اسببببببلو  فاالدارة االسببببببتراتيجية معاصببببببرة للنجاح فه مواجهتهاا ومن ا م  ال االسبببببباليب اعتماد نه  
 يتميز بالحداثة والريادة ويتسم من خالل عملياته بالقدرة على زيادة كفاءة قدرات المنظمة وتطوير ادائها.

بعيبد األمبدا الملهء بالفجائيبةا والغمبوضا والخطبر والتغيُّر؛ األجهزة االستراتيجية  ه إدارة مستقبل  اإلدارةأن 
م على إدارة  ن منطق التفكيبببببببببببر التقليبببببببببببديا والتحول إلى منطق التفكيببببببببببببر الخروج ماألجهزة األمر الاي ُيحتبببببببببببار

ر االستراتيجييبن  والتصوا

( قيمببة 21فه احببداف فببار  فه حيبباة المواان وفقببار للمةيببار الببدوله رقم   لمنببافا األجهزة المجتمةيببةوبببالنظر 
ات على سببببببببببببببياسببببببببببببببومنافا االجهزة العليا للرقابةا لاا يجب تشببببببببببببببتمل االدارة االسببببببببببببببتراتيجية فه تلك األجهزة 

وإسببببتراتيجيات وتقنيات تهدى إلى توجيه قيادتها وا تمام موافيها وسببببلوكهم نحو التحسببببين المسببببتمر والشببببامل 
 لالداء بما يتماشى ما التغييرات الته يطمح الوصول اليها وكما محددة فه خطته االستراتيجية.

بُط االستراتيجبُه جو َر و  بُن  ةاالستراتيجيباإلدارة ُيعتَبُر التخطيب بةر ُتمكار من التعامبل مبا  ةاألجهز وأداةر إداريب
ز  ببم بموارد ببا وُتمكارنهببببا مببن االستجببانببة بفاعلية للتغير البي ه وتعببزا د ببا بقببدرةل على التحكا المستقبببل ننجاحا وتزوا

 لها الستدامةالمن خ األجهزة  تلك االستراتيجيات الته تسعى ا قدراتببببها على تطويببببر استراتيجيات خلق ال يمة
نها كالك االجودة فه األداء وتعزيز منافعها للمجتما  قال من التعامل ما تحديات االنتاألجهزة النامية  وُيمكا

ُد عمليبببببببببببُة التخطيطر االستراتيجه مصاى األجهزة المتطورة. إلى المعلومات و  بالبيانبببببببببببات األجهزة الرقانية  وتزوار
ز من قدرتها على تحقيبق التوافق نينهم  .حول ني تيبها الداخلية والخارجيةا لتعزا

توحيد  من حيث والدولية على حد سبواء بشبكل ايجانه على مسبتوا اداء المنظمة االقليميةوكل ذلك سبينعك  
لة الواردة االولويات الشبببببامالروئ وتوجيه الجهود نحو مشببببباريا ذات صبببببلة وثيقة باالولويات الفرطية المرت طة ب

 فه الخطة االستراتيجية المنظمة االقليمية. 

ومن  اا المنطلق سبببببببيركز  اا المقال على نيان ااار تطبيق االدارة االسبببببببتراتيجية فه الجهاز االعلى للرقابة 
 وكيف يسا م فه اعطاء تصور حول توجهات ومتطل ات اعداد الخطة االستراتيجية المقبلة.
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 والعالقة بينهماوالتخطيط االستراتيجي مفهوم االدارة االستراتيجية اواًل: 
از الالزمة إلنج المشارياها و فأ داتحديد  الجهة من نواسطتهاتتمكن تعرى االدارة االستراتيجية بانها عملية 

 تحققة.الموالنتائ   المحرز مستوى التقدم ييموتقالمناسب  التوقيتتلك األ داف فه 
الماكور يمكن اسبببببتخالر المرتكزات االسببببباسبببببية الته تقوم عليها االدارة االسبببببتراتيجية فه ثالف من التعريف 

 نقاط:
 عين بالاات .م دارة دون التركيز على نشاط الفه ا شموليار تت ا االدارة االستراتيجية منهجار واسلوبار  -
 نشطة.الية لكل نشاط من اان االدارة االستراتيجية تتبنى نظرة اويلة االمد وتعنى باال داى الرئيس -
رات فه ني ة العمل تغيلمواك ة ال جهةالقرارات االسببببتراتيجية ترت ط باحداف تغييرار رئيسببببيار فه انشببببطة ال -

 من تحقيق اال داى االستراتيجية المحددة.بما يؤمن تمكينها 

وتحديد السياسات واإلستراتيجيات  الجهةعلى أنه:" عملية إختيار أ داف  فيعرى التخطيط اإلستراتيجه اما
األ داف وتحديد األساليب الضرورية لضمان تنفيذ السياسات واإلستراتيجيات تلك الالزمة لتحقيق 

 .الموضوعة

وقد يخلط ال عض نين مفهوم التخطيط االستراتيجه واالدارة االستراتيجية اال ان  اا االمر غير دقيق 
 -لالس ا  االتية:

ل الته تشتم االدارة العلياأم استراتيجياً  ه أحد مهام كان تشغيلياً ا عامة ان مهمة التخطيط نصورة .2
ولذا فإن مصطلح اإلدارة اإلستراتيجية يعتنر أوسا نطاقاً من ا أيضاً على التنظيم والتوجيه والرقانة

 اكبر.وله مدلوالت إدارية ا التخطيط اإلستراتيجه
المهام  الثالثة األولى ل رة اإلستراتيجية و و يمثأن التخطيط اإلستراتيجه يعتنر جزءاً من عملية اإلدا .1

ا وتطوير رؤية متكاملة نالنسنة لرسالتها الجهةل عمل من مهام اإلدارة اإلستراتيجية  تحديد مجا
واتخاذ االداء وتقييم ا لتح يقهاوترجمة الرسالة إلى أ داف إستراتيجية محددة وإعداد إستراتيجية 

 تقا( والرقانة اإلستراتيجية االداءتنفيذ اإلستراتيجية ومراقنة   التصحيحية وعليه فإن االجراءات
 خارج نطاق التخطيط اإلستراتيجه.

    اهمية االدارة االستراتيجيةثانيًا: 

تبرز ا مية االدارة االستراتيجية من خالل قدرتها على رسم غايات المنظمة وا دافها وتحديد التوجهات  -
ال يام و  رعة وعدم التاكدسزمنه مالئم وفه ني ة تتسم بال اويلة االمد لبلوغ  ال اال داى فه مدا
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بمتابعة وتقييم التنفيا ومدا التقدم لبلوغ اال داى ومن اجل مواجهة التحديات الته تتعرض لها والمتمثلة 
 باالته:

 .الرؤية المستقنلية واتخاذ القرارات االستراتيجية مما يمكن من تطنيقها ونالتاله نمو المنظمةوضوح  -
الفرص المتاحة ل للمتغيرات النيئية سريعة التغير ومن ثم تستطيا استغالل استيعاب وفهم أفض -

 أثر المخاطر النيئية نما يخدم نقاط القوة ويحجم نقاط الضعف داخليا .ل وتقلي
كما ا جيد فه المدي النعيدل توجيه جهود المنظمة نشكولإلمكانات والموارد ل التخصيص الفعا -

نقاط القوة والتغلب ل خدام موارد ا وإمكاناتها نطريقة  فعالة ونما يضمن استغالتسا م فه حسن است
 ى.عله نواحه الضع

 مبادئ االدارة االستراتيجية اهم ثالثًا: 

 الشمولية  .1
ي العامل الرئيسببببببببببه لجودة عملية االدارة االسببببببببببتراتيجيةا و اا يتم من خالل اشببببببببببرا  موافه و   

الجهاز االعلى للرقابة على جميا المسبببببتوياتا وتحديد مسبببببوحلياتهم لتحقيق ا داى االداء بشبببببكل 
اكثر فاعليةا فضببببببببالر عن مبدأ الشببببببببمولية يركز على ضببببببببرورة مراعاة دور أصببببببببحا  المصببببببببلحة 

تفيدين من عمل الجهاز االعلى للرقابةا بما يضببببببببببببببمن قدرتهم فه التعبير عن الخارجيين والمسبببببببببببببب
عن مخرجات عمل الجهازا ومن المهم ان تكون الشبببببببببببببمولية ايضبببببببببببببار على احتياجاتهم وتوقعاتهم 

مسبببببتوا القضبببببايا الناشببببب ة والمسبببببتجدة ذات التاثير الم اشبببببر على عمل وا داى الجهاز لضبببببمان 
 عملية التخطيط لتلك القضايا.مواك ة التغييرات والمرونة فه 

 الجهاز النموذج .2
يحتاج الجهاز االعلى ان يكون نموذجار يحتاا به لي  فقط على مسببببببببببببببتوا عملياته وانما على 

دعم النتائ ا ويجب ان ت مستوا ال يادات ممن يضطلعون بمهام الحفاظ على االداء وتقديم افضل
االدارة االسببببببببببتراتيجية مسببببببببببعى الجهاز لتحقيق ذلك من خالل اسببببببببببتقاللية الجهاز الرقانه وكفائته 

 وتطبيق مبدأ المساءلة بشكل عام فه عملياته.
 التركيز على النتائج .3

الفار  فه حياة المواان و اا يتطلب بالضببببببببببببببرورة احداف  فان الهدى الرئيسببببببببببببببه للجهاز احدا  
تغييرات ملموسبببببببببببببببة بمسببببببببببببببتوا النتبائ  االيجبانيبة فه ني بة القطبا  العبام من خالل تطبيق م بادئ 

 المساءلة والشفافية والنزا ة.
 ادارة التغيير .4
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شكل بوالتحوالت من الوضا القائم الى وضا افضلا تعطه االدارة االستراتيجية تصور للتغييرات 
 منهجه وسل  وفعال على جميا المستويات من المؤسسة الى االفراد.

 

 مراحل عملية االدارة االستراتيجية في الجهاز االعلى للرقابةرابعًا: 

لضمان وضا خطة استراتيجية فه الوقت المناسب تتالئم بشكل سليم ما متطل ات الجودة والكفاءة تعك  
ة وتوقعات اصبببببحا  المصبببببالح من جهة ثانية من المهم رسبببببم خطة متطل ات ني ة العمل الداخلية من جه

منسبببجمة من موارد وقدرات المقبلة( ووضبببا منهجية  سبببتراتيجيةالإ خطةوتطوير ال خطةعملية لبببببببببببببببببب اعداد 
بشكل دقيق وواضح للمعنيين نوضا الخطة وفق جدول زمنه معد  والمسؤوليات األدوارالجهاز ما تحديد 

فريق عمل يتم توزيا المهام عليهم ومن ثم يتم توحيد الرحا والتوجهات الته  ومن االفضببببل تشببببكيلسببببلفارا 
 توصل اليها كل عضو فه الفريق ليتم ترجمتها فه قالب متكامل للخطة المستقبلية.

 المرحلة االولى: صياغة االستراتيجية 

 يعد من عميقا إلمامار  الحاله بأدائه للرقابة األعلى الجهاز إلمامحيث ان  تقييم الوضععععح ال الي .2
 والضعف القوة مواان تحديد للجهاز يتيح فهو قويةا إستراتيجية خطة لوضا األساسية الشروط

  ا.وسل إيجابا األداء على تؤثر الته األساسية العوامل وفهم
 :اراالعتب في أساسيين عاملين وضح يجب للرقابة، األعلى للجهاز الراهن الوضح لتقييمو
 أو المعايير مجموعة منمن خالل اعتماد  بشعععمل موضعععوعي ال الية والقدرات األداء ت ليل .أ

الرقابة  أعمال مراجعة ذلك فه بما وموثوقةا مناس ة أدلة عليهاا واالستناد الى المتفق المقايي 
 فعلياا وفقار  للرقابة األعلى الجهاز به يقوم ما قياسفضببببببببببببالر عن التركيز فه التقييم على 

 جماا و فعله مسبببببببببتقبال ينوي  ما أو بها يقوم أنه يفترض ما ولي  واألدلة والمعايير للقوانين
 تحيط الته النوطية المعلومات ما الوقت مرور ما رصبببببببببببد ا يمكن الته الكمية المقايي 

 كميار. عنها يصعب التعبير الته المهمة بالعناصر
 وقبدراتبه وقبد وفرت منظمبة االنتوسببببببببببببببباي اابار لتمكين الجهباز االعلى للرقباببة من قيباس ادائبه

 مثل الرئيسبببببيةفضبببببال عن مخرجاته  والمؤسبببببسبببببية المهنية والتنظيمية المسبببببتويات على الحالية
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 والممارسببببببات الفضببببببلىا ويتالف االاار من سببببببتة وفقار لمعايير االنتوسبببببباي الرقانيةا المهمات
 :و ه رئيسية مجاالت

 .والمؤسسه  إلاار القانونها -
 .المهنية واألخالقيات الداخلية الحوكمة -
 .ونتائجها وعملياتها الرقابة معايير -
 .المالية اإلدارة -
 .الدعم وخدمات ألصولا -
 .المهنه والتطوير ال شرية الموارد -
 .المصلحة أصحا  إدارة -
  للرقابة األعلى الجهازمن  المصل ة أص اب توقعات ت ليل .ب

 المصببلحة أصببحا  توقعات وتحليل ن الخطوات المهمة فه عملية التخطيط االسببتراتيجه جمام
 ما بشأن واقةية توجهات أكثر بما يسا م فه تبنهو  للرقابة األعلى الجهاز إلى بالنس ة الرئيسيين

 ما مصبببداقية وتعاون  أكثر عالقات فرصبببة سبببانحة لتكوين كما انه  اا االمر يعد تح يقه يمكن
ة من ا ولتحليل توقعات اصبببحا  المصبببلحالتنمية وشبببركاء والحكومات الخاضبببعة للرقابة الجهات

 المهم ال يام بما ياته:
 تغيير أو معين بمشبببرو  التأثُّر أو التأثير يمكنهامن الف ات الته  ةالمصععل  أصعع اب ت ديد -

 ضببمن يعملون  أفراد المصببلحة أصببحا  يكون  قد الحالة  ال فه للرقابة األعلى الجهاز فه 
 يكون  وقد السببببببكانا من ف ة يمثلون  أو المؤسببببببسببببببات أو فرادألا من مجموعات أو مشببببببرو 
عمله او يؤثر على  اا  ننتائ  متأثرار  أو الجهاز عمل فه ننشببباط كار مشبببار  المصبببلحة صببباحب

العمل مثل الهي ة التشبببريةية ا السبببلطة التنفياية والجهات الخضببباعة للرقابةا وسبببائل االعالما 
 منظمات المجتما المدنها المواان...الخ.

وتاثير م على مخرجات الجهاز وتاثر م حسبببببببب ا ميتهم ل ة ترتيب اولويات اصععععع اب المصععععع -
نتلك المخرجات كان يكون التوجه االول  و ايالء اال تمام للمواان والسبببلطة التشبببريةية ومن 

 ثم الجهات الخاضعة للرقابة و كاا من الحلقات االكثر اال مية الى االدنى.
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المستوا او رفيعة  من خالل عقد اجتماعاتالمصل ة  أص اب وتوقعات آراء معرفة وت ديد -
  الرأي المجموعاتا وايضبببار اسبببتطالعات أو والتشببباور من األفراد النقاش من خالل مجموعات

 االستبيانات. أو
اراء كل ف ة من اصببببببببببحا   تقييمو  عليها الحصببببببببببول تم التهوالتوقعات  المشعععععععمالت ت ليل -

المصبببببببببالح على حسبببببببببب ا ميتهم للجهاز وامكانية دعهمم للتوجهات االصبببببببببالحية الته يرغب 
 .  الجهاز نتنفيا ا

نها فه ضببببببببوء  النظر واعادة االسبببببببباسببببببببية للجهاز االعلى للرقابة توضععععععي  رسية ورسععععععالة وال يم .1
 .لعات على المستوا المحله والدولهاالتجا ات الجديدة والتط

 ليهاإ فه الوصببببببول يرغب الته الوجهة يحدد الاي للجهاز المسببببببتقبله  ه المسببببببار فالرسية -
سبببببببتؤدي  والته لتنميته يخطط الته واإلمكانات القدرات ونوطية تح يقها ينوي  الاي والمركز

الى تحقيق الرحيبة الموضببببببببببببببوعبة وببالتباله نتيجبة قيباس القبدرات الجباليبة وتحبديبد الفجوة المراد 
ا و ببباا يتطلبببب ردمهبببا ليكون لبببدا الجهببباز الرقبببانه قبببدرات كبببافيبببة لتحقيق الرحيبببة واال بببداى

 الجهاز حقق إذا والمجتما البلد سبيتحسبن كيف لمعرفة شبامل نتركيز الرحية كتابة بالضبرورة
 .أ دافهللرقابة  األعلى

رسالة اليتم صياغة و  الحالية الموارد ال فه تح يقها يمكن عامة أ دافا تتضمنف اما الرسالة -
 ة.لتكون مقنعة وواقةينوضوح وايجاز  ابحيث تضا الرحيا موضا التنفيا وان يعبر عنه

 فه اعهجم بشبببكلل  الجهاز تصبببرى كيفية تحديد على تسببباعد توجيهية م ادئ فهه اما ال يم -
 على الجهاز ضاأي تساعدويسا م بشكل كبير فه نناء الثقة نين الجهاز والجمهور و  المجتما

   .أ دافه تحقيقل الصحيح الطريق كان على إذا ما تحديد
 إشبببرا  بيج حيث األسببباسا فه ال يادة مهمة  ه وال يمة والمهمة الرحية نيان صبببياغة إن
يفضببببببببببل  كما فه صببببببببببياغتها العليا وأعضبببببببببباء اإلدارة للرقابة األعلى الجهاز رئي  من كل

 قبل والموافين المتوسبطة اإلدارة مسبتوا  مثل الداخليين المصبلحة أصبحا  االسبت ناس نراي
 .وضعها بصيغتها النهائية

 أصببحا  وتحليل للرقابة األعلى الجهاز أداء تقييم نتائ  من خالل ةيديد القضععايا االسععتراتيجت  .3
 والفرر والضبببببببعف القوة لنقاط تحليل إجراء اإلسبببببببتراتيجه التخطيط لفريق يمكنو  المصبببببببلحةا

واال داى االسببتراتيجية الته يرغب الجهاز  ا و اا سببيكون مقدمة مهمة لوضببا الغاياتتوالتهديدا
األجلا فاال داى  اويلة زمنية فترةوعبر  متواصببببببببل جهد خالل ومن عام بشببببببببكل الى تح يقها
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 تتعلق نرحية الجهاز ورسالته وقيمه فضال عن انها قضايا اويلة االمد بكونها تتميزاالستراتيجية 
  الندو  االجهاز االعلى ةوذات منفعة عالية الصبببببحا  المصبببببالح الرئيسبببببيين وتمثل امرا حيويا ل يم

لنشببباط ا توجيه فه منها المرجو الفائدة تحقق حته الخصبببائ  ن عض الجيدة األ داى تتسبببم أن
 الخصائ :   ال أ م ومن النهائية غاياته الى
 بنف و  بمقتضببا ا والعمل وتطبيقها فهمها ويسببهل وبسببيطة ودقيقة ومحددة واضببحة تكون  ان -

 .باألمر المعنيين جميا قبل من المستوا 
  مسبببببببببتوا  على بشبببببببببكل ال يتحمل أي تناقض او تضبببببببببار  نينها ومتكاملة متوازنة تكون  ان -

 .نها المرت طة األنشطة والقرارات
 .اسلل ي قانلة وكميات ب يم عنها معبرا مستهدفة نتائ  شكل فه صياغتها تأته ان -
 والخارجية. الداخلية البي ة اروى ما تتماشه ان -
 لممكنةاا الحدود فه تكون  ان بمعنه. للتطبيق والقانلية والموضببببببوطية بالواقةية تتصببببببف نا -

 .يجب مما أكثر متواضعة تكون  ال ولكن
 .المصالح وأصحا  العاملين قبل من بالقبول تتميز ان -

لويةا القضبببببايا ذات االو  لكافة اإلسععععتراتيجية النتائج صععععياغة للرقابة األعلى الجهاز على يتعين .4
ه يطمح الت األسببببباسبببببية التغييراتحجز االسببببباس فه صبببببياغة االسبببببتراتيجية و  النتائ   الوتشبببببكل 

 ني ة قطا  العمل.الجهاز الى ال يام نها للتاثير بشكل ايجانه على 
 

 االستراتيجية : تنفيذ الثانيةالمرحلة 

فهه مرحلة  التنفيا موضببا المختارة اإلسببتراتيجية لوضببا الالزمة واالجراءات ألنشببطةا اإلسببتراتيجية نتنفيا يقصببد
 البرام  تنمية خالل من فعلية تصبببببببرفات إلى والسبببببببياسبببببببات اإلسبببببببتراتيجيات تتحول خاللها من بالغة اال مية 

 صبببببببببببببياغة أن إال اإلسبببببببببببببتراتيجية اإلدارة من كجزء إليه ينظر التنفيا إن من وبالرغم واإلجراءات والموازنات

 الرئيسبببببه العامل كان السبببببي  التنفيا فإن لالك واحدة لعملة كوجهان إليهما النظر يجب وتنفيا ا اإلسبببببتراتيجية

 .اإلستراتيجه الفشل أنوا  من للعديد
   ثالثة أبعاد حول تتمحور التنفيا مرحلة فإن سبق ما إلى وباإلضافة

  نينما يجهاإلسببترات التخطيط بعملية العليا اإلدارة مدراء يقوم ما عادة ؟التنفيذ بعملية سععيقوم من: األول البعد
 .إختصاصه مجال فه كل التنفيا بعملية موقعه من كلالجهاز  فه اآلخرون  يقوم
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  تحدد لتها التنفياية البرام  نوضبببببببببا بالتنفيا المختصبببببببببون  المدراء يقوم ؟عمله يجب الذي البعد الثاني: ما
  وضا البرام   ال من الهدى ويكون  الموضوعة الخطط من خطة كل إلنجاز المطلوبة والنشااات الخطوات

  لكل المالية الكلفة بالتفصيل توضح الته المالية الموازنات وضا عملية تتم ثم التنفيا فه اإلستراتيجية الخطط
  شبببببببباااتالن توجه الته اإلجراءات تطوير يتم الموازنات وضببببببببا من اإلنتهاء يتم أن وبمجرد تنفياي نرنام 
 .الصحيحة الوجهة
  مرحلة فه المحددة بالطر   األ داى إلى الوصبببول أجل من اإلسععتراتيجي  البديل سععينفذ كيف: الثالث البعد

  أنالعليا  إلدارةا على فإن المطلوبةا النهايات إلى التنفياية بالبرام  الوصببول أجل ومن اإلسببتراتيجه التخطيط
  جلأ من حشببببببدت قد المختلفة الخطط وأن المناسبببببب ة بالصببببببورة تنظيمها تم قد اولويات الجهاز أن من تتأكد

 .األ داى قيقتح بإتجال المناس ة بالصورة توجه النشااات وأن والمادية ال شرية اإلمكانيات وفرت وقد إنجاز ا
 ما لجميا لفعليةا الترجمة مرحلة إلى االستراتيجه التخطيط تنقل ألنها حاسمة مرحلةتعد  ان تنفيا االستراتيجه

خطوات  خم  خالل من ذلك ويتما عمل إلى تفكير مجرد من المختارة إلستراتيجيةا وتحويل اسابقا خطط
 -:أساسية

 حددتراتيجية من خالل تقسببيم الخطة الى خطط تشببغيلية سببنوية بالخطة االسببت التشببغيلية الخطة ربط  .1

  الخطة  ها فالخطة الشببببتغيلية ندقة اإلسببببتراتيجه الهدى تعك  الته والموارد السببببنوية المهام نوضببببوح
.  لرقابةل األعلى بالجهاز الخاصببببة الرقانية وغير الرقانية إلجراء األنشببببطة بالموارد والمدعمة السببببنوية

  سببببنةخالل ال التشببببغيل حيز فه وضببببعه سببببيتم الاي الخطة اإلسببببتراتيجية جزء أو ماهية تصببببف و ه
الجهاز  يةإسببببببتراتيج فه المحددة القدرات سببببببد فجوات فه المت ا النه  تقسببببببيم وكيفية القائمة المالية
  تحقيق ىعل عمله فه للرقابة األعلى تركيز الجهاز تضببببمن كما. مختلفة أنشببببطة إلى للرقابة األعلى

 .نتائجه وتيسير مخرجات إستراتيجيته

 د .تخصي  الموارد المالية وال شرية لضمان تنيفا خطة بشكل جي .2

الاي يتضببمن مؤشببرات ال ياس المسببتخدمة   واإلسببتراتيجية التشببغيلية تنفيا األ داىوضببا نظام ل ياس  .3
 .  تحديد المسؤولية  ضمنبشكل ي األداء تقارير وإعداد لتت ا مدا تحقيق اال داى

 المخاار. إدارة ذلك فه بما والشفافية بالفاعلية تتسم الته القرارات اتخاذ آليات .4

 قيادة وتدعمه أدائهما تحفز نتدانير ناو مقر  المسبببببباءلةا تحت الموافين تضببببببا إدارية لضببببببوابط نظام  .5

 .للرقابة األعلى الجهاز
 المرحلة الثالثة: تقييم االستراتيجية 
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ط القادمة وتوفر اسببببباس لعمليات التخطيتتيح عملية تقييم االسبببببتراتيجية رصبببببد التقدم المحرز لتحقيق اال داى 
 بعد تحديد اخفاقات التنفيا ونقاط الضعف المؤشرة.

تقييم  إجراء ةللرقاب األعلى الجهاز على يتعين النتائ ا على تركز الته اإلسببببببتراتيجية اإلدارة لم ادئ اذ وفقار 
  يطالتخط من القادمة للمرحلة المسببببتفادة األسبببباسببببية الدروس وما تحققتا النتائ  قد كانت إذا ما عن مفصببببل

مدة من ال منتصبببف فه شببباملة بطريقة األداء فح  الضبببروري  من يكون  الحاالتا بعض وفه اإلسبببتراتيجها
 اإلستراتيجية. الخطةعمر 

 ويمكن ان يتم التقييم بطريقتين:
 للرقابة األعلى الجهاز أداء قياس إلطار المتكرر التقييم الطريقة االولى:

 األعلى الجهاز أداء حالة حول األداء قياس لنظام نيانات يوفر و اا االسبببببلو  له مزايا عديدة من حيث انه
 أنه كما اإلسبببببتراتيجيةا الخطة تنفيا تقييم على سبببببيسببببباعد ما و و النتائ ا أو القدرات مسبببببتوا  على للرقابة

 اإلسبببببتراتيجية الخطة تطور أسببببباس باعت ارل للرقابةا األعلى للجهاز الحاله للوضبببببا محدف تقييم سبببببيشبببببكل
 الخطة تقييم عن لإلنالغ يكفه بما م كر وقت فه إتاحتها يتم بحيث التقييم  اا توقيت وين غه القادمةا

 .القادمة اإلستراتيجية الخطة وتطور اإلستراتيجية
 وتنفيذها للرقابة األعلى للجهاز اإلستراتيجية الخطة تصميم الثانية: تقييمالطريقة 

ولتنفيا  اا النو  ا النتائ  وتقييمات التقييمات من المسبببببببتفادة والدروس العملية تقييمات نينيجما  اا التقييم 
 :مثل من التقييم يتم وضا عدة اس لة 

 المقصبببودة المترت ة النتائ  ذلك فه بما المواانينا حياة فه للرقابة للجهاز االعلى الشبببامل األثرما  -
 التأثير فه للرقابة األعلى الجهاز نتائ  إسهامات وربما التقييماتا على المقصودة وغير

 تحقيق قيدت أو أسبببهمت الته العوامل وما للرقابةا األعلى الجهاز نتائ  فه تحسبببنال أوجه  ه ما  -
 ؟ الخارجية( والعوامل وقدراته همخرجات ذلك فه بما( الجهاز نتائ 

 محسببنة أسبباليب  نا   ل وفعالية؟ بكفاءة للرقابة األعلى للجهاز المخططة المخرجات تصببدر  ل  -
 ؟المخرجات  ال لتسليم

 المصببببلحةا أصببببحا  نتوقعات صببببلة ذات للرقابة األعلى للجهاز اإلسببببتراتيجية الخطة زالت ما  ل -
  ل ا االفتراضبببات  ال تحقيق تم و ل وكافيةا ضبببرورية القدرات نتائ  ومخرجات سبببلسبببلة تعد و ل

 التنفيا؟ تعزيز إمكانية مدا وما المتاحةا الموارد إلى بالنظر للتنفياا قانلة اإلستراتيجية الخطة
 الوقت وفه مغزاا وذات مفيدة معلومات للرقابة األعلى الجهاز أداء قياس نظام يصببببببببببببدر  ل -

  القرارات؟ التخاذ المناسب
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االسبببببتراتيجية لمنظمة األنتوسببببباي والمنظمات االقليمية التابعة لها  و كل ذلك يجب أن يتبلور فه  الخطط
وبما يتوافق كالك ما الخخط االسببتراتيجية ما الشببريك الرئي   الشببريك االسببتراتيجه للمنظمة و ه م ادرة 
تنمية االنتوسببببببببببباي والته تعمل من خالل خططها االسبببببببببببتراتيجية على تنفيا عدد من المشببببببببببباريا والبرام  

 الهادفة لتنمية قدرات الموارد ال شرية باألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاس ةالسنوية و 
أن تأخد فه اعت ار ا أن عملية التخطيط االسببببببببببببببتراتيجه قد تنحرى عن ختامار فإن على األجهزة الرقانية 

ببببببببببط فه الا خيا  التناسببببببببببق الداخلببببببببببه نين أدوات ومسؤوليات التنفيا حيث أن نج ة اح عمليمسار ببببببببببا المخطا
لر الهياكل  التخطيط االستراتيجه ال يتوقف على صياغتهببببا فحسبببببا وإناما على َتوفاببببببببر التوافببببق والدعببببم من قربببببَ
التنظيمية  فه األجهزة ا مقرونرا نتمكين القائميبببن على صياغبببة االستراتيجيببباتا والشفافيبببةا وخطوط االتصبببال 

 .فعاالبةل للمعلومات االستراتيجية نين جميا المستويبات اإلدارية المفتوحبة فه جميا االتجا باتا ومشاركبةل 
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