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الحوكمة واألداء المؤسسي في القطاع العام
تعد الحوكمة من أهم المتطلبات والضر رراوااات الحتماة التي أضر ررحب تطباأسا أ ر ررا ر ررا لضر ررمان ت اام العم

ي مؤ ر ر ررات

الأطاع العام والخاص علب كا ة الم ر ررتواات المحلاة واإلقلاماة والعالماة لغاض وض ر ررد قواعد ومبادة إلدااس المؤ ر ر ر ر ررات
والاقابة علاسا ،وتطباق أ ر ررلوا مماا ر ررة اإلدااس الاار ررادس اسا لتار ررم هنة الأواعد المتا ة مؤ ر ر ر ررات الأطاع العام والأطاع
الخاص ومؤ ات المجتمد المد ي.
وع د الحداث عن مؤ ر ررة ما روا كا ت حكوماة أو خاصررة ،ن الحوكمة تع ي اإلدااس المت ررأة ،وال رراا ررات المتما ركة،
والتوجاه ،والعملاات ،واتخان الأ اااات ي جز معان من الم ر ررؤولاة .وك تاجة لال ر ررتااتاجاة التي اجا أن تتبعسا المؤ ر ر رررة
اجا مااجعة األدا الني تأوم به وقااس آثاة والبحث اما تم تحأاأه و أا للمعاااا واألهداف التي تم وضعسا كأ اس لعم
تلك المؤ ة" ،ما ال امكن قاا ه ال امكن إدااته".
إن األدا المؤ ر ر رري اجا أن اأوم علب وض ررد م سجاة م تامة ومتكاملة ت رراعد وحدات ال ا رراط ي تاجمة اال ررتااتاجاة
الت ااماة إلب عملاات وأ ار ر ر ررطة أ ر ر ر ررا ر ر ر رراة .كما اجا تو اا إطاا العم الالزم لت اام وتحلا أ ار ر ر ررطة وحدات األعما ،
وتطواا معاااا األدا واعااة واعداد التأاااا التحلالاة حو تأدم العم

ي الوحدات ،مأاب مؤار راات األدا الا ا ر راة ،من

أج ضمان تفعا وت سا ص د الأااا اإلدااي.

 الحوكمة
تعتبا الحوكمة ال ااط الني تأوم به اإلدااس ،المتعلق بالأ اااات التي تحدد التوقعات ،أو م ح ال لطة ،أو التحأق من األدا .
وهي تتألف إما من عملاة م فصر ر ر ر ر ر ررلة أو من جز محدد من عملاات اإلدااس أو الأاادس .و ي بعض األحاان مجموعة من
ال اس تاك حكومة إلدااس هنة العملاات وال ام.

1

دولة فلسطين

State of Palestine

ديوان الفتوى والتشريع

Advisory & legislation Bureau

أوالً :تعريف ومقومات الحوكمة:
 تعريف الحوكمة:

امكن تعااف الحوكمة بأ سا مجموعة من الأواعد والأوا ان والمعاااا واإلج اا ات التي تجاي بموجبسا إدااس المؤ ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ررات،
والاقابة الفاعلة علاسا ،واأد علب عاتأسا م ررؤولاة ت اام العالقة بان األطااف الفاعلة ي المؤ ر ررة ،وأصررحاا المصررالح.
و ار ر ر ر ر رراا بسنا الصر ر ر ر ر رردد إلب أن با امج األمم المتحدس اإل ما ي ( )UNDPاعاف "الحوكمة" علب أ سا مماا ر ر ر ر ر ررة ال ر ر ر ر ر ررلطة
االقتصاداة وال اا اة واإلداااة إدااس اؤون الدولة علب جماد الم تواات ،واام اآللاات والعملاات والمؤ

ات التي من

خاللسا اعبا المواط ون والمجموعات عن مص ر ررالحسم ،واماا ر ررون حأوقسم الأا و اة ،واو ون بالتزاماتسم ،واأاون بالو ر رراطة
لح خال تسم.
الحوكمة إنن هي " اام وأ ررلوا إدااس" ،احكم العالقات بان األطااف األ ررا رراة التي تؤثا ي األدا داخ أي مؤ ر ر ر رة،
روا كا ت مؤ ر ررة حكوماة أم مجاد ارراكة ،وااررم المأومات اإلداااة األ ررا رراة ل جا المؤ ر ررة ،وتأواتسا علب المدى
البعاد ،وتحداد الم ؤولاات داخلسا ،مد ضمان حأوق جماد األطااف التي لسا عالقة بالمؤ ة وبعدالة.
والمأص ررود "بحوكمة الأطاع العام" حاث عا سا معسد المدقأان الداخلاان األمااكي بأ سا ال رراا ررات واإلج اا ات الم ررتخدمة
لتوجاه أ اطة المؤ

ة الحكوماة ،والتأكد من تحأاق أهدا سا ،وا جاز العملاات بأ لوا أخالقي وم ؤو  ،وتعبا الحوكمة

ي الأطاع العام عن مدى إ جاز وتحأاق األهداف الماجوس من خال الأاام باأل ا ر ر ررطة التي تض ر ر ررمن مص ر ر ررداقاة الحكومة،
والعدالة ي تو اا الخدمات ،وض ررمان ال ررلوك الم ا ررا واألخالقي للم ررؤولان الحكوماان للحد من مخاطا الف رراد المالي
واإلدااي.
وهنا اع ي بأن الحوكمة هي التاتابات التي تأوم بسا الدا اس الحكوماة من أج ض ر ررمان تحأاق ال تا ج المطلوبة من قب
األطااف نات العالقة.

 مقومات الحوكمة:
ت سم الحوكمة الجادس للمؤ ات والدوا ا الحكوماة ي إقامة دامأااطاة قواة وااادس ،ومن أج أن تؤدي المؤ ات دواها
بفاعلاة ،البد من سم أ ضر ر ر ر ر ر ر ر ل دواا والتوقعات المار ر ر ر ر ر ررتاكة للأادس الم تخبان والموافان المحتا ان ،وتعتبا العداد من
المؤ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررات اها ة تض ر ر ر ر ررااا المص ر ر ر ر ررالح بان المدااان والموافان والأادس الم تخبان ك م سم اأوم بدوا اآلخا ،الأادس
الم تخبون اماا ون أدواا الموافان ،والموافون اماا ون واا ف اإلدااس.
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ومن أجل تبني الحوكمة البد من توفر المقومات اآلتية:

 .1تمكان الأوى البار رااة علب الم ررتوى المحلي من إداااان و اان بالتدااا والتوعاة وت ماة المسااات المطلوبة عن طااق
دعم مؤ ات المجتمد المد ي ،وحث المواط ان علب اال ضمام والماااكة بسا.

 .2ت ماة م توى ماااكة ال كان المحلاان ي صااغة ال اا ات واتخان الأ اااات.

 .3تب ي أ الاا جدادس ي اإلدااس وتطواا الب ا المؤ ي قا مة علب الافا اة والم ا لة.
 .4تو اا ب اة أ ا اة ،وت ماة ثاوات وتطواا إمكا اات المؤ ات الأا مة ،من خال تو اا اآللاات الم ا بة للعم  ،ودعم
ما هو قا م لضمان الماااكة الفعالة من المواط ان.

ولكي ت ر ررتطاد المؤ ر ر ر ررات الحكوماة الأاام بدواها علب أكم وجه

ه اتوجا علاسا ت فان ع اصر ررا الحوكمة ي عملااتسا

الاوماة ،من خال تطباق أ ضر ر ر ر ر ر ر المماا ر ر ر ر ر ررات والخباات العالماة الفعالة .إن تعتبا الحوكمة ااما للاقابة والتوجاه علب
الم ر ر ر ررتوى المؤ ر ر ر ر ر ر ر ر رري ،حاث أ سا تحدد الم ر ر ر ررؤولاات والحأوق والعالقات مد جماد الف ات المع اة (المد اا  ،والموافان،

والمواط ان) وتوض ررح الأواعد واإلج اا ات الالزمة لصر ر د الأ اااات المتعلأة بعم المؤ ر ر ررة ،كما تعد ااما قا ما بحد ناته،
ادعم العدالة والافا اة والم ا لة المؤ اة واعزز الثأة والمصداقاة بان المؤ ات الحكوماة والمواط ان.

وتتعلق الحوكمة الجادس بالمواز ة ما بان الم ر ر ررؤولاات اال ر ر ررتااتاجاة والتا ر ر ررغالاة بطااأة م امة ومداو ر ر ررة ،والتأكد من أن
المؤ ر ر ر ر ر ررة تتم إدااتسا وت ر ر ررااا أعمالسا بالار ر ررك الفعا وال ر ر ررلام ،وال اعد اام الحوكمة اار ر ررادا ،إال ي حا اجتمعت اه
الصفات اآلتاة:
 .1المشاركة بين األطراف المعنية:
تعد المار ر ر ر ر ررااكة حجا األ ر ر ر ر ر رراس ي م اومة الحوكمة ،وتبدأ من عم الأادس والموافان ج با إلب ج ا لخدمة المواط ان
وتو اا كا ة الخدمات لسم ،وامكن أن تكون الماااكة مباااس أو من خال مؤ ات ااعاة تمث األطااف المختلفة.
 .2سيادة القانون:
تتطلا الحوكمة هااك قا و اة عادلة اتم اضسا باك

زاه ،بحاث تضمن حمااة كاملة لحأوق المواط ان.

 .3الشفافية:
اتم اتخان الأ اااات وت فانها بتطباق أ الاا ت داج ضمن إطاا لوا ح وتعلامات للأوا ان واأل امة ،واإل صا عن المعلومات
التي تسم األطااف المع اة من خال أجسزس اإلعالم واإلعال ات الصاداس عن المؤ ة الحكوماة.
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 .4التجاوب:
تتطلا الحوكمة التجاوا مد متطلبات جماد الا اا ح ضمن أطا زم اة معأولة ومحددس.
 .5التوافق:
تتفاوت وجسات ال اا بان األ ااد واألق ر ر ر ررام المختلفة ي الدا اس الحكوماة ،واؤثا بنلك عوام متعددس مختلفة ومتا ر ر ر ررابكة،
وه ا اأتي دوا الحوكمة ي التعام بو ر ر ر ررطاة مد المصر ر ر ررالح المختلفة ،بحاث تؤدي إلب توا ق أعم وأار ر ر ررم لجماد الف ات
المختلفة.
 .6الكفاءة والفعالية:
تع ي الحوكمة أن عم المؤ ر ر ر ر ررات ي المجتمد موجه لتحأاق احتااجات المجتمد با ر ررتخدام أ ضر ر ر للموااد المتاحة ،أما
الكفا س ي م اوا الحوكمة تع ي اال تثماا األمث للموااد المتاحة.

ثانياً :أهداف الحوكمة والغاية منها في القطاع العام:
 األهداف الرئيسية للحوكمة:
تهدف الحوكمة إلى تحقيق األهداف المتمثلة باآلتي:
 .1تحسييييين فعالية وكفاءة إدارة العمليات ،واسييييتغلل الموارد العامة وتوايفها في المجاالت التي تحقق العائد لى
المجتمع ،وبما يؤدي إلى تحقيق األهداف االستراتيجية.

 .2بناء ثقافة مشاركة العاملين والمتعاملين في رسم السياسات واتخاذ الق اررات وتقييم العمليات والخدمات ،وااللتزام
بالقوانين.

 .3بناء ثقافة تنمية الوالء المؤسسي ،والشعور بالمسؤولية نحو تحقيق األهداف االستراتيجية.

 .4االستجابة لمتطلبات واحتياجات المتعاملين بجودة الية وسر ة مناسبة بما يضمن تحقيق رضاهم.
 .5تحقيق ثقافة المساءلة والشفافية ،وايجاد أسس لتحديد مسؤولية ال نجاز والنتائج.
 .6محاربة ومكافحة الفساد بأشكاله وممارساته.
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 .7إيجاد نام وتعليمات تضييمن وتؤدي إلى توثيق الجراءات واأل نامة ،وتحديد المسييؤوليات والحقوق وال ييلحيات
والعلقات في إطار منهجية مل واضحة.

 .8االستخدام األمثل للموارد المتاحة.

 الغاية من حوكمة القطاع العام:
غاية الحوكمة في القطاع العام هي تعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها من خلل تحقيق األهداف اآلتية:
 .1زيادة نسبة رضا المواطن ن الخدمات التي يقدمها القطاع العام.
 .2تحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة للدوائر الحكومية وموافيها ،وااللتزام بالقوانين واألنامة.
 .3تحقيق مبدأ النزاهة والعدل والشييفافية في اسييتخدام السييلطة وادارة المال العام وموارد الدولة ،والحد من اسييتغلل
السلطة العامة ألغراض خا ة.
 .4تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين.
 .5تحقيق الحماية اللزمة للملكية العامة مع م ار اة م الح األطراف ذات العلقة.
 .6العمل لى تحقيق األهداف الوطنية االستراتيجية ،وتحقيق االستقرار المالي للمؤسسات الحكومية.
 .7رفع مسييييييتوت قدرات الدوائر الحكومية من خلل تعزيز وتطوير األداء المؤسييييييسييييييي ن طريق المتابعة والتقييم
بشكل مستمر.
 .8إنشاء أنامة فعالة لدارة مخاطر العمل المؤسسي ،وتخفيف آثار المخاطر واألزمات المالية.

تعتبا الدا اس الحكوماة نات حوكمة جادس ي حا امتالكسا األطا التار ر ر ر رااعاة والت ااماة واإلج اا اة (التار ر ر ر رااعات ،السااك
الت ااماة ،العملاات ،األ امة ،)… ،التي تمك سا من:
أ .األدا الجاد :إدااس الباامج ،وتأدام الخدمات بكفا س و عالاة.
ا .المطابأة :اتخان الأ اااات واإلج اا ات اإلداااة و أا للتار ر ر رااعات ال ا نس بحاث تلبي توقعات األطااف نات العالقة من
الافا اة وال زاهة والم ا لة.
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إال أن دم تكريس الحوكمة في القطاع العام سيؤدي لما يلي:
 لن اكون المواط ون علب علم كاف بجسود و ر ر ر ر ر رراا ر ر ر ر ر ررات وخدمات الدولة أو ص ر ر ر ر ر ر اع الأااا أو مأدمي الخدمات،وبالتالي لن اكون أي تأداا أو ا تاعاا من جا ا المجتمد لتلك الجسود.
 لن تخاج الاؤى وال اا ات والخدمات بصواس تاااكاة تعكس احتااجات المجتمد وتوقعاته. لن اتم محا بة غاا الملتزمان من الم ؤولان وغااهم. لن تص م ا د الخدمات وال اا ات بصواس كاملة و عالة.-

اتم إهداا الموااد ا اا لتد ي الكفا س وا تااا الف اد.

 األداء المؤسسي
اعد األدا المؤ ر رري الم اومة المتكاملة ل تاج أعما المؤ ر ررة ي ضررو تفاعلسا مد ع اصررا با تسا الداخلاة والخااجاة،
وهو ااتم علب األبعاد اآلتاة:
 أدا األ ااد ي وحدتسم الت ااماة. أدا الوحدات الت ااماة ي إطاا ال اا ات العامة للمؤ ة. أدا المؤ ة ي إطاا البا ة االقتصاداة واالجتماعاة والثأا اة.األدا المؤ ر ر ر ر ر ر رري محص ر ر ررلة لك من األدا الفادي وأدا الوحدات الت ااماة ،باإلض ر ر ررا ة إلب تأثااات البا ة االجتماعاة
واالقتص ر رراداة والثأا اة علاسما .أدا الفاد ي المؤ ر ر ر ر ررة اأاس بمجموعة مت وعة من المأاااس اتم من خاللسا تأاام أدا ه
وصر ر ر ر ر روال إلب التأكد من أن أ امة العم وو ر ر ر ر ررا

الت فان ي ك إدااس تحأق أكبا قدا ممكن من اإل تاج وبأق قدا من

التكلفة ،وبأق وقت ،وعلب م ر ر ر ر ر ر ررتوى م ا ر ر ر ر ر ر ررا من الجودس .واأاس أدا ك إدااس بمجموعة أخاى من المعاااا ،إال أن
المأاااس التي ت ر ر ر ر ر ررتخدم ي أغلا األحاان هي مأاااس عالاة المؤ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة لأااس األدا

اسا للوقوف علب مدى قاا

المؤ ر ر ر ر ر ر ررة من الفعالاة ،وتا ر ر ررم ك من مأاااس الفعالاة االقتص ر ر رراداة وال ر ر رراا ر ر رراة الداخلاة والخااجاة والاقاباة والبا ة.
و ا اا إلب وجود عوام خااجاة كبااس تخاج عن طاق إدااس المؤ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة ت عكس بالضر ر ر ر ر رراواس علب أدا سا كان البد من
االهتمام بأااس األدا المؤ ر رري الني ا ب ي أ ررا ررا علب قااس أدا الفاد واإلدااس ي ضررو التأثااات الداخلاة والخااجاة
معا.
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وألن مفسوم األدا المؤ

ي ال ا از غامضا -بالاغم من الكتابات الألالة التي كتبت اه -من الطباعي أن اختلف ال اس

ي سمه ،وتحلا أبعادة ،باختالف اؤاهم من جسة ،وبمدى اطالعسم علب خفاااة ودقا أه من جسة أخاى ،خصرروصررا أن
ااهاس األدا المؤ ي متعددس الجوا ا تتحاك خاوطسا ي مجاالت عدادس.
واألدا المؤ ر ر رري بحكم مفسومه ،اج ا الأا مان علب قاا رره الوقوع ي خطأ ال ررلوكاات تجزا اة التص رراف ،إنا اعتمدوا
علب اإللمام بجز اة ي الأااس ،دون االعتباا لبأاة الجز اات المكو ة له ،نلك ال ررلوك الني اكون ي ك األحوا

ررلوكا

قاصر اا ،وان كان ررلوكا متفارراا ي معام أقطاا ا العاباة .وال ررلوكاات تجزا اة التصرراف تحو أصررحابسا إلب متعصرربان
التجاة واحد ،تت ررد دوا ا أ كااهم – الضرراأة أصررال-لم ا عسم الخاصررة علب ح رراا المصررلحة العامة ،ضررال عن توقف
حدود ار رراطسم ع د اكتار رراف أخطا اآلخاان و ار رراها وتضر ررخامسا ،دون محاولة اكتار رراف أاط التكام واال ر ررتفادس م سا
وت ماتسا ،تكون ال تاجة جمود اإلدااس وعأم التفكاا.
للفاد ي أي مؤ ر ررة أدا  ،وامكن قااس هنا األدا

ي المؤ ر ررة بمجموعات مت وعة من المأاااس ،لكي اأام أداؤة من

خاللسا .وقد تعددت اتجاهات قااس األدا الفادي ي اآلو ة األخااس ،ولع من أحدث هنة االتجاهات مأاا ة األدا
الفادي باألهداف المتوقد تحأاأسا من الفاد والمتفق علاسا ،ومعا ة ما إنا كان ر ررلوكه اتطابق مد هد ه أم ال ،وصر ر روال
لتحداد ما أ جزة من هنة األهداف.
كما امكن قااس أدا ك إدااس متخص رصررة ي المؤ ر ررة بمجموعة أخاى من المعاااا ،روا أكان هنا األدا تخطاطا أم
ت ااما أم توجاسا أم اقابة ،ي

ر رراج خلفي من الت ر رراق ،ر روا بان اإلدااات بعضر ررسا ببعض ،أو بان ع اصر ررا العم

اإلدااي ي ك إدااس متخصرصررة .و ي أغلا األحوا ت ررتخدم اإلدااس مأاااس عالاة المؤ ر ررة لأااس األدا
مدى قاا المؤ ة أو ابتعادها عن الفعالاة.
ولسنا تستم اإلدااس بتجماد الباا ات والمعلومات عن ب ود هنة المأاااس وصوال إلب:
 .1مأاااس الفعالاة االقتصاداة.
 .2مأاااس الفعالاة ال اا اة الداخلاة.
 .3مأاااس الفعالاة ال اا اة الخااجاة.
 .4مأاااس الفعالاة الاقاباة.
 .5مأاااس الفعالاة البا اة.
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وهكنا اتضح أن ه اك عوام خااجاة كثااس تخاج عن طاق إدااس المؤ

ة ت عكس بالضاواس علب أدا سا ،وبالتالي اكون

من الجوا الحكم علب هنا األدا باغم تأثاا هنة العوام  ،أو ي غااا تأثااها علاه.

أوالً :مبررات تبني األداء المؤسسي ومتطلبات قياسه:

 المبررات أو األسباب الرئيسية لتبني مفهوم األداء المؤسسي:

ي ماحلة التخطاط للخدمات الحكوماة اغالي كثاا من المخططان بداجة غاا واقعاة ع د وضر ر ر ررد األهداف المطلوا
تحأاأسا بوا ر ر ررطة وحدات الخدمات ،باإلضر ر ررا ة إلب وجود الكثاا من األهداف غاا الواضر ر ررحة )األهداف السالماة) التي
اختلف تحداد مفاهامسا ومض ررمو سا من اد إلب آخا ح ررا وجسة اا ك م سم ،وهي بنلك تكون بعادس عن أي قااس
أو تأاام موضوعي ،وت اأ هنة الماكلة تاجة عدم الواقعاة ي تحداد األهداف من احاة ،أو الت اع وعدم بن الجسد ي
تحدادها من احاة أخاى ،أو تاجة لكلاسما معا من احاة ثالثة .وتعطا ا مفاهام األدا المؤ ر ر ررري العالج المأبو لسنة
الماكلة.
وانا كا ت األهداف الحكوماة للوحدات الخدماتاة ي أحاان كثااس تبدو غاا محددس أو غاا واضحة،
إعطا توص رراف دقاق ل عما المطلوا الأاام بسا إل جاز هنة األهداف ،وانا وجد توص رراف لسا

ه ال امكن بالتالي
ه ا ص ررا ي معام

األحوا علب ال واحي الا رركلاة للعم دون االاتباط بالم ررؤولاات وااللتزامات والواا ف ،واعطا ا قااس األدا المؤ ر ر رري
الح المأبو لسنة الماكلة.
وانا كا ت ه اك صعوبات تكت ف عملاة ص م جزات الكثاا من الخدمات الحكوماة لكو سا متاابكة ومتأاطعة ،بطااأة
ت ررس إخضرراعسا للأااس ال وعي -كما هو الحا
قااس األدا المؤ ي تعطا ا الو ا
وأخا اا

ي وحدات قطاع األعما حاث ا ررس قااس ال اتج كماا -ن مفاهام

الممك ة لتال ي هنا التاابك.

ه إنا كا ت ه اك صررعوبة ي تحداد وحدات قااس األدا

ي وحدات الجساز الحكومي التي تضررطلد بم ررؤولاة

أدا الخدمات ،ن تب ي مفسوم قااس األدا المؤ ر رري أاضررا اعطا ا وحدات قااس ممك ة ال تتعاض لمارركالت وحدات
قااس األدا الحكومي بصفة عامة.
إن الدقة ي وض ررد وتحداد مؤار راات قااس األدا المؤ ر ر رري تعتبا إحدى الاكا ز األ ررا رراة التي اعتمد علاسا ي جا
عملاات الأااس .وعملاة تحداد مؤااات الأااس داخ الوحدات الحكوماة لا ت من العملاات التي تتاك لآل اا الاخصاة
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أو للتحلا غاا الأا م علب أ س علماة لامة ،ولسنا سي لا ت عملاة سلة ومضمو ة ،وا بغي أن تلاسا عملاة متابعة
واقابة م ررتماس ،وا رربأسا وضررد مجموعة من األ ررس الالزمة الختااا المؤا راات ،حاث إن وضررعسا ا رراعد ي الحد من
اإل ر ر رااف ي اإل فاق العام ،وامكن عن طااأسا التوصر ر ر إلب اال ح اا ات التي قد تحدث أث ا الت فان ،والأاام بد اا ر ررتسا
ومعا ة أ بابسا ،والعم علب عالجسا بأ اااات من الم ؤولان ي هنا الجساز.

 متطلبات قياس األداء المؤسسي:
اعد من متطلبات قااس األدا المؤ ي ك من اآلتي:
 .1الدارة االستراتيجية:
اال تااتاجاة عبااس عن مباااس إداااة تخطط لمحاوا ثالثة ،هي :تأواة موقف المؤ ة ،وتلباة احتااجات العمال  ،وتحأاق
األهداف اال ررتااتاجاة .وبدون اال ررتااتاجاة ال اوجد إطاا كاي و ل ررفي كي تتبعه المؤ ر ر ررة ،وال خااطة م رراا امكن أن
ت اا علب هداه اإلدااس ،وال حتب با امج لوك موحد لتحأاق ال تا ج الماجوس.
و لإلدااس اال تااتاجاة التي تابط بان عملاتي ص اعة اال تااتاجاة وت فانها مسام خمس تتمث باآلتي:
 صااغة اؤاة ا تااتاجاة تزود المؤ ة باتجاة طوا األج  ،وت اعدها ي وضد ا الة واضحة. تحوا الاؤاة والا الة اال تااتاجاة إلب أغااض وأهداف قابلة للأااس. اال تأا باال تااتاجاة إلب ماحلة تحأاق األهداف الماغوبة. تحأاق وت فان اال تااتاجاة المختااس بكفا س و عالاة. تأاام األدا  ،ومااجعة التح ا ات الجدادس ،وتحداد اإلج اا ات التصحاحاة علب المدى الطوا .أما الفوائد المتوقعة لإلدارة االستراتيجية في المؤسسات الحكومية فهي:
 م اعدس مكو ات المؤ ة علب تحداد ما ت عب لتحأاأه وا جازة. الم اعدس ي جع المدااان أكثا إدااكا ووعاا باو التغااا. -تزواد المدااان بو ررا

تاا رراد متطلبات المواز ة لال ررتثمااات ،وت ررااا الموااد حو الدعم اال ررتااتاجي ومجاالت

إ جاز ال تا ج.
 المعاو ة ي تحداد الأ اااات المتعددس والمتصااعة بان المدااان ي أ حا المؤ ة.9

دولة فلسطين

State of Palestine

ديوان الفتوى والتشريع

Advisory & legislation Bureau

 م اعدس المدااان علب التحو إلب األدا المبادا ولاس األدا باد الفع . .2الشفافية:
الا ررفا اة هي حق ك مواطن ي الوصرررو إلب المعلومات ،ومعا ة آلاات اتخان الأااا المؤ ر ر ررري .وحق الارررفا اة متطلا

ض رراواي لوض ررد معاااا أخالقاة وماثاق عم مؤ ر ر رري لما تؤدي إلاه من الثأة ،وكنلك الم رراعدس علب اكتا رراف الف رراد.

و ا اا إلب أن الكثاا من المؤ ر ر ررات تحاص علب عدم ا ررا الكثاا من المعلومات من الض رراواي وجود آلاات للحص ررو
علب المعلومات ،وتام هنة اآللاات ثالثة أ واع:

ال وع األو  :إعطا الفاد أو المتعام الحق ي تأدام تالم إدااي إلب الجساز ف ه أو إحدى الجسات الأا و اة.

ال وع الثا ي :إعطا الفاد حق التالم لمحكمة أو لج ة محاادس توصي باأن اإل صا عن المعلومات.

ال وع الثالث :إعطا الفاد حق التأدم بطلا إلب جسة محاادس لسا لطة األما باإل صا عن المعلومات المطلوبة.
طرق تحسين الشفافية:
ه الك عدس محاوا لتح ان م توى الافا اة ي األدا المؤ ي ،نكا م سا اآلتي:

 تأواة ال اام الأا و ي لمحاابة الف ر رراد ب ص ر ررداا قوا ان خاص ر ررة ب قااا النمة وقبو السدااا ،وقواعد معالجة ار ر ركاوىالمواط ان.
 تكوان لجان لل زاهة ي المؤ ات لمعالجة و ا تخدام ال لطة والف اد اإلدااي. إ اا وكاالت لمحاابة الف اد. االلتزام بالأام الدا اة التي تدعو للفضالة ،وااللتزام باألخالق ي جماد واحي ال لوك البااي. ك ا تأااد ودعم المجتمد لكاف المماا ات اإلداااة الخاط ة ،ونلك من خال اإلعالم ،وتوعاة الاأي العام. تسا ة با ة العم الصحاة ،ونلك من خال إاضا العاملان ،والمتابعة الموضوعاة ،وبث او الفااق. .3المساءلة:

اع ي مض ر ر ررمون لفا الم ر ر ررا لة أن الفاد ال اعم ب ف ر ر رره أط ب أ ه م ر ر ررؤو أمام اآلخاان .وتعاف الم ر ر ررا لة علب أ سا

"م ر ر ر ر ررا لة طاف من أطااف العأد أو االتفاق للطاف اآلخا ،ونلك با ر ر ر ر ررأن تا ج أو مخاجات نلك العأد ،والتي تم االتفاق

علب ا ر ر رراوطسا من حاث ال وع والتوقات ومعاااا الجودس" .وبسنا المفسوم المواف العام الني اعطي الم ر ر ررؤولاات الالزمة

ألدا واافته اكون م ؤوال عن أدا مسام تلك الواافة طبأا لما هو محدد لفا.
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وللم ررا لة ثالثة أ ررالاا ،هي :الم ررا لة المتعلأة باتباع اللوا ح والأوا ان ،والم ررا لة المتعلأة بالفعالاة ،والم ررا لة المتعلأة
بالباامج.
المساءلة كآلية لتقويم األداء:
ع د ا ر ر ررتخدام الم ر ر ررا لة كالاة لتأوام األدا اكون التاكاز علب ك من م ر ر ررتوى األدا الني تم تحأاأه ،ومدى عالاة اام

الم ر ر ررا لة الني تم اتباعه .واتض ر ر ررمن تطباق الم ر ر ررا لة ال ر ر ررلام ض ر ر رراواس وجود مجموعة من الأام والعملاات التي ت ر ر ررمح

للم ؤولان بالأاام بواجباتسم بكفا س.
وتام ع اصا الم ا لة ما الي:

 الغااات :تام زاادس التجاوا مد جمسوا المتعاملان أو زاادس االلتزام بالم ؤولاة األخالقاة ي أدا المسام. األهداف :تاجمة للغااات الخاصة بعملاة الم ا لة ،وهي أكثا تحدادا من الغااات ،ومن ال س قاا سا. -الو ا  :تمث الم سج المتكام الني اجا اتباعه طبأا لخطوات محددس من أج م ا لة المواف.

 األدوات :اجا أن تكون األدوات الم تخدمة للم ا لة أدوات دقاأة وم ا بة للبا ة التي تتم اسا الم ا لة. -الموااد :تمث أحد أهم متطلبات الم ا لة الفعالة.

ويتمثل دور أجهزة الرقابة المركزية في تفعيل نام المساءلة من خلل:
 -زاادس الدوا الاقابي قب الصاف وبعدة.

 التحداد الواضح لمسام األجسزس الاقاباة المختلفة. -دعم ا تأاللاة أجسزس الاقابة.

 -زاادس مأداا الحوا ز التي تم ح لموافي أجسزس الاقابة.

 -ضاواس تب ي األجسزس الاقاباة لالتجاهات الحداثة ي مجاالت الاقابة.

 -العم علب تغااا صوا األجسزس الاقاباة لدى الم ؤولان لتصبح صواس أكثا إاجاباة.

 -م اهمة األجسزس الاقاباة بصواس عالة ي تصمام واعداد ام الاقابة الداخلاة والضبط الداخلي.
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عوبات قياس األداء المؤسسي:

 مشاكل و عوبات قياس األداء المؤسسي:

تاجد صعوبة قااس أدا أي مؤ

ة حكوماة إلب الصعوبات التي لسا عالقة بطباعة العم

ي تلك المؤ

ات ،ومن أهم

المااك والصعوبات:

 .1طبيعة الخدمات الحكومية:
مفسوم جودس الخدمة ي مجا الخدمات التي تأدمسا المؤ ر ر ررات الحكوماة ،هو مفسوم مجاد اص ررعا تعاافه أو إخض رراعه
للأا ر ر رراس ،ونل ر ر ررك ا طالقر ر ر را من ع ر ر رردم دق ر ر ررة ت ر ر ررا ج التأوام والأا ر ر رراس ال ر ر ررني اعتمر ر ر رد علب المع ر ر رراااا غاا الكما ر ر ررة.

اا إلب أن الم تج الني تأدمه الوحدات الحكوماة هو م تج غاا ملموس ،وتوجد صر ر ر ر ر ر ررعوبة ي قااس عوا د هنة الباامج
و ا

ي ا ررك م تجات سا اة ،وبالتالي اص ررعا تحداد داجة العالقة بان تكالاف هنة الباامج والعوا د ال اتجة م سا .وعلب الاغم

من نلك ،من الضر ر رراواي إج اا مث هنا الأااس ،أل ه من المتطلبات األ ر ر ررا ر ر رراة لأااس عالاة الباامج الحكوماة ،وهنا ما
ا س علب الحكومة تأاام الباامج البدالة المأتاحة بسدف اختااا البا امج الني احأق م ا د أكثا من غااة.
 .2تعدد وتعارض األهداف واألولويات:
عادس ما اوجد للمؤ ر ررات الحكوماة أهداف متعددس ي الوقت الني اوجد اه هدف محدد لك م اررأس خاصررة .وبالتالي ن

تعدد األهداف ي الوحدس الحكوماة اض ر ر ر رراف إلب ص ر ر ر ررعوبة قااس األدا  ،ونلك بعدم إمكا اة تحداد الوزن الني اعطب لك
هدف من األهداف المتعددس.
 .3غياب التحديد الدقيق لمهام المؤسسات الحكومية:

عدم وض ررو مسام ك وحدس اأود إلب خلق الكثاا من الص ررعوبات التي تؤدي إلب الت رراا ي الم ررؤولاة وغااا الم ررا لة
نكا م سا ما الي:
 -التداخ

ي اختصاصات المؤ ات الحكوماة.

 -االزدواجاة والتضااا ي اختصاصات المؤ ات الحكوماة.

 غااا الت اام ال لام للمؤ ة ،وعدم التوصاف الدقاق لواجباتسا.12
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 .4الروتين في المؤسسات الحكومية:
وك تاجة طباعاة لغااا المعاااا الكماة التي امكن االعتماد علاسا ي قااس األدا

ي ا غااا األهداف ال أابلة للأااس

الكمي ،جد أن اإلدااس تستم بتطباق اإلج اا ات ،ي حان تاكز أجسزس الم ا لة ي المحا بة علب االلتزام بمتابعة اا تلك
اإلج اا ات.
 .5ال عوبات المرتبطة بعن ر العمل:
تتمث الصعوبات واالختالالت المتعلأة بع صا العم

ي اآلتي:

 التض ر ر ر ررخم الواافي و ر ر ر ررلبااته العدادس من ازدواجاة ي الم ر ر ر ر رؤولاة اإلداااة ،وطو اإلج اا ات ،وخلق م ر ر ر ررتوااتت ااماة غاا ضاوااة.

 -ازدواجاة وتداخ االختصاصات الواافاة.

 صعوبة تحداد ما الزم من عمالة ،ونلك لعدم وجود معاااا مونجاة ألدا العاملان لت تخدم كمؤااات إاااداة يتحداد العمالة.

 خلق واا ف جدادس دون أن تصاحبسا زاادس ي عا العم الواافي. .6غياب رقابة الملكية الخا ة:

ت ر ر ررود ي المؤ ر ر ر ر ر ر ررات الحكوماة حالة من عدم المباالس أو اإلهما

ي قااس األدا تاجة عدم تو ا الاقابة الفاعلة التي

تمااس ي الأطاع الخاص.
 .7الضغوط السياسية:
عادس ما تمااس المؤ ر ر ررات الحكوماة اختص رراص رراتسا ي إطاا من الأ اااات ال رراا رراة التي ت ررعب الحكومة من و اا سا إلب
تعاام مكا بسا ال اا اة واالجتماعاة ،أي المادود ال اا ي واالجتماعي للحكومة الني اصعا إخضاعه للأااس الكمي.
 .8التداخل في تقديم نفس الخدمة بين القطا ين الحكومي والخاص:
أدى التداخ

ي تأدام فس الخدمة بان الأطاعان الحكومي والخاص ،خاصة ع د إاااك الأطاع الخاص ي أدا جز من

الخدمة للمواطن ،إلب صعوبة قااس األدا المؤ ي ل جسزس الحكوماة.
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 .9قياس األداء المضلل:
ي ا غااا الار ر ر ر ر ر ررفا اة تتب ب اإلدااس ازدواجاة ي الأااس س اك قااس داخلي تعتمد اإلدااس اه علب الحأا ق ،وقااس
خااجي تأدم اإلدااس اه صواس غاا واقعاة لتضلا الأااس الخااجي المتمث

ي الاأي العام أو الم تفاد من الخدمة.

 .10غياب المعيار الكمي للمخرجات:
إن الكثاا من العم الخدمي الني تؤداه بعض المؤ ر ررات الحكوماة ال ات ررم بالتكااا ،مما اتعنا معه إ اررا معااا كمي
للمخاجات لوقت األدا خال

تاس محددس ،مما ااك صعوبة ي قااس أدا تلك المؤ ات.

 مقترحات لحل ال عوبات في قياس األداء المؤسسي:

يمكن تذليل ال عوبات في قياس األداء المؤسسي بتبني المقترحات اآلتية:
 .1ال عي حو صااغة أهداف المؤ ات الحكوماة علب اك

تا ج محددس قابلة للأااس الكمي.

 .2ضاواس تب ي الدولة اا ة تأ ام ،أي خدمة تأدم للجمسوا إلب وعان :إما خدمة مجا اة اكون معااا قااس األدا
معااا اجتماعاا ،أو خدمة اقتصاداة اكون مأااس األدا اسا مأاا ا اقتصاداا.
ا

 .3ك التداخ واالزدواجاة ي مماا ر ررة مسام واختصر رراصر ررات المؤ ر ر ر ررات الحكوماة لتحداد الم ر رؤولاة عن األخطا
والتجاوزات ،لدعم دوا جساز الم ا لة ي اقابة األدا .

 .4تب رراط إج اا ات الخدمات التي تأدمسا المؤ ر ر ررات الحكوماة للجمسوا بما امكن من وض ررد معااا زم ي لك م سا
ا سم ي قااس األدا المؤ ي.

 .5تطواا الجساز الواافي ي المؤ ر ر ر ر ر ر ررات الحكوماة للم ر ر رراعدس ي إعادس توزاد العمالة مد االعتماد علب التدااا
التحوالي ل د العجز ي تلك التي بسا أص ،ود د ا ض العمالة ي المؤ ات األخاى لتاك العم .

 .6توجاه األجسزس الاقاباة للعم

ي الاقابة باألهداف بدال من الاقابة باإلج اا ات.

 .7تب ي رراا ررة تأدام المؤ ر ر ررات الحكوماة لخدمة متكاملة دون ما ررااكة وحدات حكوماة أو خاص ررة ،بحاث اصر ربح
معبا عن الدوا الني قامت به الوحدس.
ا
قااس م توى أدا الخدمة

 .8تب ي الضوابط الخاصة بالافا اة ،والزام المؤ ات الحكوماة بتطباأسا لتفادي االزدواجاة ي األدا .
تعتبا الحوكمة تاجة سا اة لعملاات متعددس األوجه وطوالة األمد اجا اإلعداد لسا جادا وت فانها بع ااة ،وأن اكون لدى
الأا مان علب المؤ ر ر ررة اإلامان باألثا اإلاجابي لتطباق هنة العملاات المبادة ،بحاث تا ررم ع اص ررا اتم ابطسا وتاتابسا
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كأ راس لإلدااس الجادس الااررادس ،اتم من خاللسا اال ررتغال األ ض ر للموااد الموجودس ،وادااتسا بصررواس ررلامة ،و ق معاااا
معا ة ،مث  :الكفا س ،والفاعلاة ،واال ر ر ر ر ر ر ررتدامة ،واألثا .وبنلك امكن للما أن اطبق هنا المفسوم علب الدو  ،والار ر ر ر ر ر رراكات
العامة ،والمؤ ر ررات غاا الابحاة ،والمؤ ر رات غاا الحكوماة ،والارراكات الخاصررة ،والجمعاات ،و اق العم  ،وبنلك ن
الحوكمة تعد مطلبا ضرراوااا وحتماا لضررمان ت اام العم

ي المؤ ر ررات ،روا ي الأطاع العام أو ي الأطاع الخاص،

وعلب كا ة الم ر ر ررتواات باتباع مجموعة من الأواعد والأوا ان والمعاااا واإلج اا ات ي إدااس المؤ ر ر ر ر ر ر ررات ،والاقابة الفاعلة
علاسا وصوال لتحأاق اإلدااس الااادس.

15

