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 األداءوتطوير  إقتراح نظام للرقابة 
 في المؤسسة الحزبية 

 

.Iالمقدمة 
 

المبنااي لمؤسسااي  ا  األداءتطااوير  و للرقابااة  متكامااع    لة جدية لوضع نظااامو اة هي مح اسردهذه ال

على التقياايم  هذا النظام  رتكز.ي محددة  أهدافمفصلة ذات    ستراتيجيةا  رؤية واضحة وخطة  على

 خذ بعين االعتبارأن  ي أب كذلك يتميز    .يمبشكع عل  األداءمؤشرات لقياس    على  عتمدي و   ،المستمر

 المتحااد  حتياجاتال  ا  وملبي   الصف الحزبي  إرادةعن    مة فيكون معبرا  ألمتحدات او رأي القوميين  

لسااد الثغاارات  دائاامهذا التقييم يتبع  تقويم بشكع  ية لنظام الرقابة الدائمة.ساسألشكع الركيزة اوي 

الحاازب  يساااعدل مسااتمرتطوير العمع المؤسسي بشكع  مما يساهم فينتائج التقييم   هاالتي تظهر

 .  متنا مجدهاألنهضة تعيد  في بعث   ره الرائدعلى استعادة دو   وري القومي االجتماعيالس

الحوكمااة  عالميااة أثبتاات فعاليتهااا وهااي: أنظمااة ةثالثاا علااى  مقتاارحهااذا النظااام اليعتمااد 

(Governance)،  إدارة الجااودة الشاااملة(Total Quality Management)،  ونظااام

 .(Performance Management System)المؤسسي  تقويم األداء

 فااي الشاااملة  الحوكمااة"    حااوع  السبعلي  ميالد  الدكتور  الرفي   لدراسة  ستكماعا  هي  دراسةال  هذه

 نظااام وتطبي  تصميم في أبدع"  سعاده  أن  واعتبر  وسمات   المفهوم  هذا  فيها  شرح  الذي"  النهضة

المااديريات وصااوال  فااي  التسلساالية  المركزيااة  الهيكليااة  أسفع  من  إبتداء    الشاملة  للحوكمة  متكامع

 دراسااةوتلحظ أيضا     .(1)الحوكمة قبع تعريفها بسبعة عقود"رائد  "  واعتبرهيا"  السلطات العل  إلى

فيما يتعل  بدور المؤتمر القومي   (2)"دراسة دستوريةجوزيف السبعلي بعنوان "المحامي  األمين  

فااي المقترحااات الااواردة العام والنظام اإلداري المركزي التسلسلي. كذلك تأخااذ بعااين اإلعتبااار 

حااوع   (3)"مقترحااات لدسااتور مااا بعااد الزعامااة"بعنااوان  ي  و الباحث شااحادي الغاا ورقة الرفي  ا

 العامة. رادة، والتعبير عن اإللينو وتقييم المسؤ   مراقبة ومحاسبة السلطات التنفيذية والتشريعية

 (4)وكتاب الرفي  الباحث أسامة المهتار حوع إدارة اإلستراتيجية في المنظمة العقائدية.



5 
 

 

II .داءألوتطوير ا لجودة الشاملةل العليا هيئةال
 

 العليااا  هيئااةالتساامى    عليا مستقلة يختارها المااؤتمر القااومي العااام  هيئة  اءنشإتقترح الدراسة  

 إدارةماان اختصاصاايين فااي  الهيئااة  . تتشااكع  وتكون تابعة لاا داء  ألوتطوير ا  لجودة الشاملةل

( community needs) حتياجااات المجتمااعاو واألبحاااث اإلستقصااائية الجااودة الشاااملة 

فااي مجمااع وتطااويره  األداءلة عاان مراقبااة و وتكااون مسااؤ واإلحصاااء وتحليااع البيانااات، 

 على، رئاسة، عماادات، منفااذيات، مااديريات، ومصااال( مسااتقلة(أالحزبية )مجلس    راتااإلد

فااي هااذا الشااأن ماان الرئاسااة والمجلااس ويتم ذلك من خالع التقااارير الدوريااة التااي تطلبهااا  

 األعلى.

 لهيئة العليا بما يلي:وتحدد مهام ا

 .وتلخيصها بتقرير المؤتمرات الفرعية  توصيات  وتحليع  تجميع .1

ها حااددت معايير  على    فراد، بناءألالمقترحة من المؤتمرات الفرعية وا  يم الدراساتي تق .2

 عتمادها.هيئة المؤتمر ال إلىهيئة المؤتمر القومي العام، وترفع بها توصيات  

، المجلس األعلااى، الرئاسااة، مجلااس العماادويات )تدريب المسؤولين من جميع المست  .3

علااى وضااع الخطااة  (الفااروع، مجااالس المنفااذيات، ولجااان المااديرياتالمنفااذيات، 

اإلسااتراتيجية والخطااة التشااغيلية الساانوية، المساا( البيئااي، األهااداف اإلسااتراتيجية، 

كتابة واألهداف السنوية، تحديد مؤشرات األداء، تجميع المعلومات وتحليلها، وكيفية  

 التقارير.

رات المختلفااة )العماادات، المنفااذيات، الفروع(علااى اختيااار مؤشاارات امساااعدة اإلد .4

 صالحيتها.قياس األداء لألهداف والمشاريع والتأكد من 

 تابعة تطبي  الخطة اإلستراتيجية.م .5

نها ماان تجميع نتائج قياس األداء المبني على المؤشرات وتحليلها ورفع توصيات بشا .6

 األداء وتطويره.أجع تحسين  
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ر التقااارير )علااى جميااع تحديااد الفجااوات والفشااع فااي إنجاااز األهااداف وتحضااي  .7

 المستويات(.

 الفشع أو الفجوات. إلىدت أاإلشراف على تحليع األسباب التي   .8

واحتياجااات المتحااد والصااف   لدراسااة الواقااع اإلجتماااعي  للمسوحات  ذجاتحضير نم .9

 تحليلها.من ثم  و  الحزبي ورضاهم  عن أداء المؤسسة الحزبية

 دريب على آلية التنمية المستدامة.الت  .10

هجيااة تحسااين الجااودة وتطااوير التدريب على آلية العمااع بالتنميااة المسااتدامة ومن  .11

 أألداء.

 تقديم مطالعات ومشورات. .12

 

III . والمتابعةلجودة اهيئة 

لس العمااد تتبع مباشرة لرئيس مج والمتابعة  كذلك تنشأ في مجلس العمد هيئة للجودة الشاملة  

 :لة عنو وتكون مسؤ 

 غير المالي. تحضير تقرير مركزي مفصع حوع أداء السلطة التنفيذية .1

هااداف الساانوية غير المتعلاا  بالمنفااذيات وبمااا يتعلاا  بتنفيااذ األ  عمع العمدات  متابعة .2

 .المحصورة بمجلس العمد

شااراف علااى تطبياا  ادارة إلاماان حيااث  مراقبة عمع العمدات بما يتعل  بالمنفااذيات   .3

قياااس سااير  حسن  نالجودة الشاملة في الجهاز التنفيذي )المنفذيات والمديريات(، وع

لتقااارير الدوريااة التااي تردهااا ماان متابعتها لمن خالع    الحزبية  عو فرالفي كع    داءألا

هذه الفااروع وماان العماادات المختلفااة حااوع تطبياا  الجااودة الشاااملة علااى المسااتوى 

 المركزي التنفيذي.  

من ناحية مراقبة التقصير في األداء وتقديم الحلوع مدات للمنفذيات  مراقبة متابعة الع .4

تجاااه باارامج تطااوير األداء. مشاااكلها والاادفع باالالزمة لتساااعد المااديريات فااي حااع  
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نهااج مشااترك خااالع عمليااة   إتباااعهمومراقبة مدى تنسي  المنفذيات فيما بينها ومدى  

 معزع عن اآلخر.كع منهم ب   بحيث ال يعمعستراتيجية  إلتنفيذ الخطة ا

 من تدقي  فني وإداري ويستثنى التدقي  المالي.الشاملة بكافة متطلبات الجودة  القيام .5

.III األداءوتطوير نظام الرقابة وتقويم 

يااتم علااى النحااو الااذي   األداءعملية مستمرة متجددة، يتم بمقتضاااها التحقاا  ماان أن    الرقابة هي

الفعلااي فااي تحقياا   األداءبقياااس درجااة نجاااح والمعااايير الموضااوعة، وذلااك  هاادافاألحددتاا  

 .(5)والمعايير بغرض التقويم والتصحي( هدافاأل

يااتم و   .لى تشاامع تحديااد المعاااييرو لة األالمرح   :مهمتها على عدة مراحع  أداءتعتمد الرقابة في  و 

 ،األداءقياس المرحلة الثانية تتضمن  و   .التي تحددها المؤسسة  هدافاألوضع المعايير بناء على  

المرحلااة و  .وما يااتم تنفيااذه بالفعااعالفعلي    األداءتباع  للمقارنة بين  إهي عبارة عن أسلوب يتم  و 

تقااديم الحلااوع و   ونقاااط الضااعف  هنااا يااتم حصاار األخطاااءو   األداء  تصااحي(لثالثة هااي مرحلااة  ا

(6)المناسبة لها
. 

ة عناصاار للمؤسسااة الحزبيااة علااى ثالثاا   المقتاارحالمؤسسااي    األداءة وتطااوير  ب الرقايعتمد نظام  

 ية:أساس

 ستراتيجيةاإلالخطة  .1

 األداءتقييم   .2

 التنمية المستدامة .3

 ستراتيجيةاإلالخطة   .1

 

 اإلستراتيجيهمية التخطيط أ

 

 :في  اإلستراتيجيتكمن أهمية التخطيط  
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 أداءمراقبااة  و   ،(7)يساهم في تركيز الجهود نحو هدف مشترك  مما  تحديد مسار المؤسسة •

 .األداءلتطوير  تخاذها اتحديد اإلجراءات الالزم المؤسسة و 

أكثاار نجاحااا  فااي  هاااالتحااديات التااي قااد تواجههااا المؤسسااة، ممااا يجعلو كشااف الفاارص  •

تغيااراتك كقاارارات مها، وأكثر ثباتااا  فااي مواجهااة الأهدافستفادة من الفرص بما يخدم  الا

 .(8)التطور التكنولوجي أو التغير الديموغرافي   أو ،  اتالحكوم

 .(9)رعملها وتوسع ي في تطو  دورط مواردها، مما ل  حفاظ المؤسسة على نموها وضب  •

 

 ستراتيجيةاإلتحديد دور المؤسسات المركزية التسلسلية في وضع وتنفيذ الخطة 

 دور المؤتمر القومي العام: .أ

ئة العليا للجودة الشاملة وتطوير األداء. تقااوم عين الهي يتم ت   المؤتمرالقومي العام،  عند إجتماع

 سنوات  4  للمؤتمر الذي سيعقد بعد  التحضيرب   الجودة الشاملة والمتابعة  هيئةمع    الهيئة العليا

 :على الشكع التالي

لدراسة الواقااع   خرآفي المتحد و   للصف الحزبيتحضير نموذجين للمسوحات: واحد   •

 :قيس من خاللهماالمتحد ت  ألفراد  اإلجتماعي

(ورضااى community needs assessmentالمتحاادات) حتياجاااتاأ.  

 . يةالحزب المؤسسة  أداءعن  اتلمتحدفراد اأ

الصاااااااف المديريات/ عضااااااااءأالماااااااديريات ورضاااااااى  إحتياجاااااااات. ب

 الحزبية. ةالمؤسس أداء(عن  satisfaction surveys)الحزبي

تدريب مندوبين عن لجان المديريات ومجالس المنفذيات للقيااام بالمسااوحات وتجميااع  •

 ووضعها في تقارير.  عو ادوتحليلها في ج المعلومات  

 بتقرياار، يلخااص النتااائج، ورفعهاااع ورسااوم بيانيااة و افي جاادتحليلها  و ميع النتائج  تج  •

ن رؤيااة ايمتلكاا   ا، كونهماا اإلبااداء مطالعاتهماا   علااىأللمجلس العمد ومن ثاام للمجلااس ا
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لمجلس القومي والمؤتمر القااومي ا  إلىتحاع    ثم  ومن  متكاملة لكامع مساحة الحزب،  

 .العام

 

 شااراف علااى التنفيااذ(إل)المسااؤولة عاان ا  عبر الهيئة التنفيذيةملة  للجودة الشا  الهيئة العلياترسع  

ع للتنفيااذ وتجمياا  ،المتوجااب تفعيلهااا، مجااالس المنفااذيات ولجااان المااديريات إلااىالمسااوحات 

 المعلومات.  

، تشااتمع اللجان والمجالس بتحليع النتائج ورفعهااا فااي تقااارير  و جراء المسوحات يقوم ممثلإبعد  

تعمااع   ،باادورها.  هيئااة الجااودة الشاااملة والمتابعااة  إلااى  داريإلتسلسااع اعباار ال  على مطالعاتهم،

 الصااف الحزبااي  رأي  عكااست   موحدة  عاو جد  في  وتلخيصها  تحليلهاو التقارير  تجميع  على  الهيئة  

 اتتبين نقاط الضعف ونقاط القوة في العمع الحزبي حسب نتائج مسااوحات المتحاادف  والمتحدات

التي يجااب جتماعي  على دراسة الواقع اال  المعتمدة  اجاتحتي لتحديد اال  إضافة،  الصف الحزبيو 

، ثاام القوميين إرادةالة في المجتمع ومعبرة عن ان تعمع المؤسسة الحزبية على تلبيتها لتكون فع  

الهيئااة   إلااىومن ثم يرساالها    عليها  على الذي يضع مطالعت ألالمجلس ا  إلىئاسة  ترفعها عبر الر

 إلااىا وترفع بهااا توصاايات التي تحلله  للجودة الشاملة  العليا

 .المؤتمر القومي العامهيئة  

تحديااد مواضاايع  الدراسااات التااي لهذا يؤهع هيئة المؤتمر  

للمااؤتمرات طاار وتوجهااات  أستبحث في المااؤتمر ووضااع  

للعمااع عليهااا للمنفذيات والمااؤتمرات المتخصصااة   الفرعية

 نتااائج التقياايم دة الشاملة حااوعفيها تقرير الهيئة العليا للجو تناقش  عمعبورشات من خالع القيام 

التااي مضاات   ربعألخالع السنوات ا  الحزبية  المؤسسةداءأستفادة منها في تحديد الفجوات في  الل

 مجااالس إشااراك يجاابو  .األداءتحسااين للتطااوير و المااؤتمر العااام  إلااىوصااياغة التوصاايات 
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 فااي مشاركة لينالمسؤو  غير من للقوميين ليكون  العمع  ورشات  في  ولجان المديريات  المنفذيات

 وإبداء الرأي.  متحدهم في  الحزبي الواقع  وتشخيص  درس

 المااؤتمرات الفرعيااة  توصاايات  وتحليااع  تجميااععلااى    الهيئة العليا للجااودة الشاااملة  عمعت بعدها،  

وماادى  لهاااالمعايير المحددة على    المقترحة، بناء  يم الدراساتي تقتقوم ب   . كذلكوتلخيصها بتقرير

 .  توصيات لهيئة المؤتمربها    ترفعثم   ،التي حددها المؤتمر  ستراتيجيةالا  اإلتجاهاتتماشيها مع  

 عتمااد الدراساااتوت المؤتمرات الفرعية  بتحليع التقرير الذي يلخص توصياتتقوم هيئة المؤتمر  

  أساساا علااى    وتحضاارللمااؤتمر القااومي العااام    التي سيتبناها المؤتمر للمناقشااة، وترفااع تقرياارا  

 عماع.جدوع األ

 التحضير للمؤتمر القومي العام: 1سم رقم ر

 

 

علااى تحديااد المااؤثرات الداخليااة فيناقش التقارير والدراسات ويعمع  العام  القومي  المؤتمر    ينعقد

 :على الشكع التالي  ستراتيجيةاإلوالخارجية للخطة 
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 :خليةالمؤثرات الدا.1

 ؤسسااة والنشاااط الحزبااي ماان وجهااة نظاارفي عمااع الم  نقاط الضعف •

 .الحزبي الصفالمتحد و 

في عمع المؤسسة والنشاط الحزبي من وجهة نظر المتحد نقاط القوة   •

 .الصف الحزبيو 

 :المؤثرات الخارجية •

 .في البيئة الخارجية التي قد تساعد وتسهع العمع الحزبي  المحفزات •

 . في البيئة الخارجية التي قد توثر على العمع الحزبي  لمعوقاتا •

 عااوام الثالثااة القادمااةلخطة عمع المؤسسات الحزبيااة لأل  ةستراتيجي اال  اإلتجاهاتيضع    ومن ثم

 .هذا يتطلب تعديال في الدستور()  كتوصيات ملزمةالمنتخب    األعلىويرسلها للمجلس 
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التي يضعها المؤتمر لعمااع المؤسسااة الحزبيااة   ستراتيجيةاإل  اإلتجاهاتمثاع على  :  2رسم رقم  

 .عوام الثالثة القادمةألخالع ا

 
 

 

 

 :ستراتيجيةاإلفي الخطة  األعلىدور المجلس  . ب

مهامااا  تتعلاا  1937كمااا وردت فااي دسااتور سااعاده  األعلااىمهااام المجلااس   إلىيضاف  

 بنظام الحوكمة وآلية الرقابة تتلخص بما يلي : 

للمؤسسااة الحزبيااة ومراقبااة تطبيقهااا بناااء  علااى  سااتراتيجيةاالوضااع الخطااة  •

المرفوعااة  القااومي العااام لمااؤتمرالتااي يقرهااا ا سااتراتيجيةاإلهااات اتج الا

 ملزمة.كتوصيات  
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فيذيااة المناقشة والموافقة على خطة العمااع الساانوية التااي ترفعهااا الساالطة التن  •

 .المقترحة  الميزانيةو   ستراتيجيةاإللتنفيذ الخطة  

مبنااي وال  األداءيعتمد على نظام الحوكمة وقياااس  بحيث  رقابي  النظام  ال  تفعيع •

 ارير دورية.واضحة وتق أداءمؤشرات   على

 

 

ليضااع خطااة   الهيئة العليااا للجااودة الشاااملة وتطااوير االداءمع    بعد انتخاب األعلى يجتمع المجلس  

 ايقرهاا التااي    سااتراتيجيةاالهااات  اج ت الوا  اتح و نتائج المساا   مبنية على  سنوات  4لمدة    إستراتيجية

 نجااازاإلبوقاات    ددةمح   ستراتيجيةا  اأهداف  ستراتيجيةاال  اإلتجاهاتالمؤتمر العام. ويحدد لكع من  

 التالي:  الرسمحسب  السنوي 
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 أهدافإستراتيجيةإلى ستراتيجيةاإلاإلتجاهات مثاع على تحويع  :3رسم رقم 

 

للعمااع  الحاازب رئاايس إلى  األعلى، يرسلها المجلس  ستراتيجيةاإلنتهاء من وضع الخطة  عند اإل

يكااون المجلااس و . هاالعمع على تنفيااذو  تشغيلية سنوية  طخط  إلىتحويلها    إلىمع الهيئة التنفيذية  

 عن المراقبة الدائمة للتنفيذ.   مسؤوال   األعلى

 

 :ستراتيجيةاالالخطة تنفيذ دور الرئاسة ومجلس العمد في  .ج

التييو عهييع ا   ستراتيجيةاإلجتماعا لمجلس العمد لمناقشة الخطة  انتخابه  ايعقد رئيس الحزب بعد  

لييى  ع للسنة األ Annual Operational Planلسنوية علوهع الخطة التشغيلية ا األعلىالمجلس 

ماان كااع عميااد عيُطليي      التابعااة لرئاسااة مجلااس العمااد  هيئة الجودة الشاملة والمتابعااة  بحضور



15 
 

 هاادافاأل ومؤشاارات قياااس لكااع ماان ا تشااغيليةأهاادافختصاااص عمدتاا  أن يضااع احسااب 

يغطي أكثر من   اإلستراتيجي  المتعلقة بعمدت  وإذا كان الهدفلتلك السنة و المحددة    ستراتيجيةاال

التفصاايلية حساابما   هاادافاألن تشااترك فااي وضااع  أعمدة، عندها يُطلب من العمدات المختصااة  

تشااكع الخطااة ل  لتجميعهااا  للهيئة التنفيذية للجودة الشاملةتطبيقها في عمداتهم، وإرسالها    ونتؤ ير

، لتااأمين التوافاا  الشااكلي ليهاتفاق عواال  ة الخطة التشغيلية السنويةش. بعد مناقالتشغيلية السنوية

 .تعديلها أو للمصادقة عليها  األعلىللمجلس   ترفع  والنهج المشترك بين العمدات المعنية،

 وتتصف بما يلي :   .S.M.A.R.Tفيجب أن تكون ذكية   التشغيلية السنوية هدافاألاما 

1. Specific  بموضوع معين محددة. 

2. Measurable  للقياس قابلة. 

3. Attainable   بلة للتحقي قا. 

4. Relevant   العامة.  ستراتيجيةاال هدافاألقة بالغاية و عال لهاذات عالقة، أي 

5. Time specific بوقت معين للتنفيذ محددة. 

 

المؤسسااة   أداءيعتمد قياس    التي  ستراتيجيةاال  هدافاألالتشغيلية السنوية تفصع    هدافاأل

التااي يااتم ماان خاللهااا تجميااع   األداءمؤشرات قياااس    من خالع نتائجعلى مدى تحقيقها،  

 .األداءالمعلومات وتحليلها وتحديد الفجوات في 

 التشااغيلية الساانوية هاادافاألع ماان تجمياا  هيئااة الجااودة الشاااملة والمتابعااةنتهاااء اعنااد 

 في جدوع على شكع المثاع التالي :   تضعها  ستراتيجيةاال هدافاألحسب    فهاي تصن و 
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 تشغيلية سنوية أهداف إلى  ستراتيجيةاإل هدافاألمثاع على تحويع احد  : 4رسم رقم 

 

رئاسااة مجلااس تحيلهااا   ،األعلااىالخطة التشغيلية السنوية المواف  عليها من المجلس    إستالمعند  

هااداف التشااغيلية الساانوية حدد مسؤولية كع عمدة فااي تطبياا  األالعمدات المختصة وت   إلىالعمد  

فااي المنفااذيات المتعلقااة بهااا    األهداف  تطبي   نوحستكون مسؤولة عن اإلشراف  و   .المتعلقة بها

 إلااىالمركزيااة  الساانوية    الخطااة التشااغيلية  بعدها تحيااع رئاسااة مجلااس العمااد  والفروع الحزبية.

 .رامج ومشاريعب  إلىتحويلها  من خالع  لتطبيقها    المنفذياتهيئات  

 

 ستراتيجيةاالالمنفذيات في الخطة هيئات   دور–ه 

 وهيئااات المااديريات  هيئااات المنفااذيات  تعقااد،  المركزية  السنوية  الخطة التشغيلية  ستالماعند  

ترجمااة الخطااة   يتم فيهاعمع مشتركة  ورشة    ،مجتمعة  ولجان المديريات ومجالس المنفذيات

فااي كااع هاادف ساانوي  ل. بحيث يحاادد  خطة تشغيلية سنوية للمنفذيات  إلىالتشغيلية المركزية  
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لكااع   ويحاادد  .يقها في المنفذيات والمديرياتلتطب   برامج ومشاريع  المركزية  الخطة التشغيلية

 .  نجازإلل  للقياس وتاريخا   مؤشرا    مشروع أو برنامج  

أن بعض   علما  توزع الخطة التشغيلية السنوية المفصلة بالبرامج والمشاريع على المنفذيات،

المنفااذيات تقااوم  االهداف واالعماع قد تكون محصورة في عدد من المنفااذيات دون غيرهااا.

داخااع هيئااة  ذه الخطااةبتوزيااع العمااع بهاا  اباادوره

 علااى أساسااها يااتمو  .التااي تتااولى تنفيااذها المنفذيااة

 شااراف علااىإلوا  د النظارة المسؤولة عن تنفيذي تحد

 المتعلقة بها.    كع من البرامج والمشاريع

 مجلس المنفذية.من قبع    تطبي  الخطة ةراقب تتم مو 

تصاانف المشاااريع حسااب ، و الساانوية وماان ضاامن الخطااة التشااغيلية ،تجتمااع كااع هيئااة منفذيااة

ويتم تقسيم العمع على المااديريات، وتوضااع خطااة تشااغيلية فرعيااة لكااع   .اختصاص كع نظارة

 .هيئات المديريات لتنفيذها وتوزعها علىوالنشاطات مفصلة بالبرامج  مديرية  
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 برامج ومشاريع إلىالسنوية  هدافاألمثاع على تحويع أحد  :5رسم رقم 

 

 ستراتيجيةاإلفي الخطة   المفوضيات/لمديرياتدور ا -و

تجتمع هيئااة المديريااة   ،المفصلة بالبرامج والنشاطات  للمديرية،  الخطة التشغيلية  إستالمعند  

تحاادد تااواري  . و لتوزيع الباارامج والمشاااريع علااى كااع عضااو حسااب اختصاصاا  لتنفيااذها

 الباارامج والمشاااريع  د ميزانيااة لكااع ماانحااد  كااذلك ت ،  ةحسب ذكرها بالخطة الساانوي   نجازاإل

ماان تجمعهااا  باادورها والتااي .لهيئااة المنفذيااة للموافقااة عليهااا هااا، وترفعالمطلااوب تنفيااذها

مجلااس  إلىترفعها المديريات التابعة لها وتناقشها مع مجلس المنفذية للموافقة عليها ومن ثم 

 .للموافقة  علىاألها الميزانية السنوية ويرفعها للمجلس أساسد على يحد  و   يجمعها العمد الذي

جمااع دة لاا  و تنفيااذ الباارامج والمشاااريع المحااد  ماان كااع عضااو بالهيئااة يطلب مدير المديرية  

لجنااة   ب عملية التنفيااذوتراق.التنفيذ  ةمؤشرات القياس من أجع متابع  لكع من  شهريا    البيانات

 .ةالمديري 



19 
 

ها الثغاارات أساساا ويحدد علااى    ويحللها  نتائج مؤشرات القياس  ةاإلداري يجمع مفوض التنمية  

 هااا رفعو  األداءفي المديرية وتصااحي(    شهريا    لمناقشتها  ويقدمها للهيئة،إذا وجدت،  األداءفي  

 .التنفيذومتابعة  ة راقب هيئة المنفذية لم إلى كع ثالثة أشهر  دوري  بتقرير

 ها تقياايم عمااعأساساا مثاع على توزيع المشاريع وتحديد المسؤوليات التي يتم على  :  6رسم رقم  

 تاالمديري 

 

 

 ستراتيجيةلاللخطة  اتحديد دور المؤسسات المركزية التسلسلية في وضع وتنفيذ  :7رسم رقم 
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 األداءتقييم   .2

 

 إلااىعملية تهدف  المؤسسي على أن     األداءتقييم    UNDPنمائيإلمم المتحدة األبرنامج ا  يعرف

المخطااط لاا    داءاألالفعلااي ومقارنتاا  مااع    األداءالمنشأة وذلك بقياااس    أهدافمعرفة مدى تحق   

 .إن وجدت نحرافات وتصحيحها  الكشف ا  يتم من خالل ذيوال(10)مسبقا
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 الحزبية نظام الرقابة وتقييم أداء المؤسسة: 8رسم رقم 

 

 في المؤسسة الحزبية على:  األداء  تقييميعتمد نظام الرقابة و 

ويااتم األساافع    إلااىاألعلااى    وهو تقياايم ماان  :الهيئات اإلدارية المعينةعبر    األداءقياس   .1

من قبع الهيئة لنفسااها، وهااو   اذاتي   احد ما تقييم  إلىولهذا يعتبر  عبر التراتبية اإلدارية.  

ع الوضع وتخفي الفشع. لذلك ال بد أن يتراف  هذا التقييم كاف،  غير   ألن الهيئة قد تجم 

 آخر من جهة محايدة.  مع تقييم

 

 :الهيئات الرقابية المنتخبة عبراألداءقياس  .2

 األعلااى إلااىماان األساافع  اتقييم يكونو  مكمال للتقييم الساب مستقال و بر هذا التقييم  يعت 

من خالع مسوحات ساانوية تحضاارها الهيئااة العليااا   من قبع لجان المديريات  يتمحيث  

هيئااة -مجلااس العمااد    إلااىمجالس المنفذيات، ومنهم    إلى، يرفع  للجودة وتطوير األداء

المجلااس األعلااى كمااا هااو موضاا( فااي المرسااوم  إلااىو  -الجااودة الشاااملة والمتابعااة

 .4الدستوري عدد  
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( من خالع التقااارير الدوريااة لنتااائج feedbackهذا النظام على آلية التغذية الراجعة )  ويستند

 مؤشرات القياس.

 

 ات االدارية المعينةعبر الهيئ تقييم األداء .1

 

 :يرتكز هذا التقييم على

الهيئات  التراتبية اإلدارية وعبر من خالع  األسفع إلىتقييم األداء من األعلى  •

 اإلدارية المعينة 

المتعلقة   process outputs))  العمليات مخرجات داءأنتائج مؤشرات قياس  •

 بمدى تطبي  الخطة اإلستراتيجية 

المحد دة فااي الخطااة   نسبة انجاز االهداف/المشاريعو   اإلستراتيجيةمدى تنفيذ الخطة   •

 التشغيلية السنوية

 بالوقت المحدد لالنجاز  االلتزام •
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 وماان خااالع المسااؤولينحسااب التراتبيااة  ،فااي هااذا النظام  يتم تقييم المؤسسات الحزبية المختلفااة

للمؤسسة الحزبيااة التااي   ستراتيجيةاإلالخطة  تنفيذ  مدى  بناء على    ،المعينين في الهيئات اإلدارية

 .وتعتمد على تقارير هيئة الجودة الشاملة  سنوات أربعلمدة وضعت  

 هاادافاأل إنجااازنساابة  التااي تحاادد األداءنتااائج مؤشاارات قياااس مااا آليااة التقياايم فتعتمااد علااى ا

. تذكر فيها أسباب التقصااير فااي األداء وعاادم نجازلإلقت المحدد  و بال  اإللتزامومدى  والمشاريع  

نتااائج   تظهاار  اإلداريعباار التسلسااع    فصاالية  فرعيااة  تقااارير  بهااارفااع  ي التااي  و   إنجاز المشاااريع

تقياايم  االتااي يبنااى عليهاا  األداءد نقاط القوة والفجااوات فااي ي وتحد  هالي تحلو   األداءاس  مؤشرات قي 

هيئااة الجااودة  إلااىترفع هذه التقااارير الفرعيااة و ، سفلالهرم حتى أ  ىلعات الحزبية من أالمؤسس

 .فصليا  وسنويا   في مجلس العمد الشاملة والمتابعة

 ة المعينةالهيئات اإلداري عبراألداءتقييم  ملخص  : 9رسم رقم 

 

اما تقياايم المسااؤولين، كااع حسااب رتبتاا ، فيتبااع أيضااا نفااس نظااام التقياايم العلمااي المبنااي علااى 

 والمشاريع.    هدافاألإنجازو  األداءمؤشرات قياس 
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 .هيئة الجودة الشاملة والمتابعةويكون تطبي  هذا النظام تحت إشراف 

 

 تقييم األداء عبر الهيئات الرقابية المنتخبة

 

األعلااى )الهيئااات اإلداريااة   إلااىهو من األسفع )الصااف الحزبااي واعضاااء المتحااد(    ييمهذا التق

للتقييم التااي   مكمال  و سنويا     يكونالمجلس األعلى( بحيث    إلىمن هيئة المديرية وصوال    ،المعينة

 الهيئات اإلدارية المعينة.م ب  المؤسسة الحزبية نفسها من خالع المسؤلين عبر  ي تق

 :م علىيرتكز هذا التقيي 

الهيئااة العليااا للجااودة  تحضاارهاالتااي  (outcomes) المسااوحات مؤشاارات قياااسنتااائج  .1

 لقياس التالي: لجان المديريات ومجالس المنفذياتعن طري   وتنفذها  الشاملة

 حتياجات المتحد والصف الحزبيامدى تلبية   •

 عن أداء المؤسسة الحزبية الصف الحزبيمدى رضى  •

 عن هذا األداءالسورية   مةمدى رضى المتحدات في األ •
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 تحديد أسباب عدم تحقي  النتائج من خالع المتابعة الدائمة مع المتحد والصف الحزبي .2

المااديريات ومجااالس  هيئااات إلااىبهااذا الخصااوص ساانوية لجااان المااديريات تقااارير ترفااع 

ماان والتي ترفعهااا باادورها    المنفذيات التي تتابع الموضوع بشكع دائم مع هيئات المنفذيات،

والمجلااس االعلااى ممااا املة( شلجودة الامجلس العمد )عبر هيئة    إلى  السنويةتقارير  من الض

جراءات المتخذة من قبااع إلتصحي( عمع السلطة التنفيذية وافي    لقيام بدوره الرقابي  ليؤهل   

 فرعية.  تقاريروتكون   داءألوتطوير ا  حسينالعمدات المختلفة لت 

 .لهيئة العليا للجودة الشاملة وتطوير األداءاويكون تطبي  هذا النظام تحت إشراف 

 :اتعضاء الهيئأو (، ال .)مديريات، مفوضيات  الحزبيةلفروع  السنوي لداء األتقييم   .أ

الموضااوعة   اإلستراتيجيةدة من قبع المنفذية حسب الخطة  البرامج والمشاريع المحد    ستالماعند  

المسؤوليات علااى المفوضااين لتوزيع    عضاء الهيئةأيجتمع مدير المديرية مع  الحزبية  للمؤسسة  

 ختصاص  من أجع تنفيذها ووضع منهجية لجمااع البيانااات حسااب مؤشاارات القياااساكع حسب  

حيث تتم مراقبة األداء بشااكع مسااتمر ماان خااالع تحليااع نتااائج مؤشاارات القياااس بشااكع دوري 

 .اإلنجاز ووضع الخطط التصحيحيةلتحديد التقصير في 

 للبرامج والمشاااريعبجمع نتائج مؤشرات القياس    ةاإلداري التنمية    مفوض  وميقفي نهاية كع عام  

 .يناقش في اجتماع الهيئةتقرير   ويضعها فيع ورسوم بيانية  او وتحليلها بجد

حسب نتائج مؤشرات القياااس التااي من اعضاء الهيئة من قبع المدير كع مفوض أداء  يتم تقييم  و 

دة المحااد   اإلنجااازبتواري   اإللتزامومدى   دة لد  من البرامج والمشاريع المح  اإلنجازتظهر نسبة 

 . لها
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مثاع على مسؤولية مذيع المديرية في تنفيذ الباارامج والمشاااريع المنوطااة باا   :10رسم رقم  

 ها يتم تقييم أساسوالتي على 

 

برامج قد حااددت لمااذيع المديريااة وجاااءت نتااائج مؤشاارات   3بناء على الجدوع أعاله نرى أن  

% والتااي يبنااى عليهااا تقياايم أداء مااذيع المديريااة ماان قبااع 66تعكس نسبة اإلنجاز    القياس التي

 المدير.

كما ذكر سااابقا، ويجااب أن يترافاا    كافتقييم ذاتي من قبع الهيئة لنفسها، وهو غير    بالطبع  هذا

 الذي يعتمد على:  مع تقييم لجنة المديرية

حتياجات المتحد والصااف اتلبية  مدى    نتائج المسوحات التي تقوم بها لجنة المديرية حوع .1

 المديرية.أداء ورضاهما عن   الحزبي

 . تحديد أسباب عدم تحقي  النتائج من خالع المتابعة مع المتحد والصف الحزبي .2

 .ءيئة العليا للجودة وتطوير األدااله  يعتمد هذا التقييم على تقرير
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 التقييم السنوي ألداء هيئة المديرية: 11رسم رقم 

 

ائج التقييم الذاتي وتقييم لجنة المديرية، يحضر مفوض التنمية اإلدارية تقاريره بناء على نت 

جتماع هيئة المديرية والذي يرفعها مدير المديرية مع  ة والتقرير السنوي لمناقشتها في االفصلي 

 هيئة المنفذية. إلىمطالعت  

من جميااع المااديريات المستلمة  التقارير    ةاإلداري يجمع ناظر التنمية    عامفصع/  في نهاية كع

لتنفيااذها،   التابعااة للمنفذيااة، إضااافة لتقرياار المنفذيااة حااوع المشاااريع المخصصااة للمنفذيااة

 التالي: حسب المثاع  كع مشروع  إنجازد نسبة  يحد  ها و ويحلل
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 اوالمديريات التابعة لهلمنفذية  الخاصة بانسبة إنجاز البرامج والمشاريع  تقييم  : 21رسم رقم 

 

المبنااي   ةماان ناااظر التنميااة اإلدارياا   لمعااد  السنوي االفصلي/  التقريريئة المنفذية لمناقشة  تجتمع ه

 على تقارير المديريات ومجلس المنفذية الذي يلخص ما يلي:

)كمااا   لكع مديرية في الخطااة التشااغيلية الساانوية  إنجاز البرامج والمشاريع المحددة  نسبة •

 (،10يظهر في رسم 

غيلية السنوية )كما يظهاار شروع محدد للمنفذية في الخطة التشم  نسبة إنجاز كع برنامج/ •

 ،(10في رسم 

)كمااا يظهاار فااي رساام   حسب الوقت المحاادد لهاااو البرامج والمشاريع  جميع    إنجازنسبة   •

10)، 

عاان هااذا   دالمتحاا أعضاااء  ماادى رضااى  المنفذيااة و عن أداء    رضى الصف الحزبينسبة   •

 .حتياجاتهمااومدى تلبية   األداء

ثاام   علي  تقياايم أداء المااديريات والمااديرين.  والذي يبنى  ذا التقرير في هيئة المنفذيةه  تم مناقشةت 

يااتم ل هيئااة الجااودة الشاااملة والمتابعااة عخالمن  مجلس العمد إلىالمنفذ العام مع مطالعت     يرفع 

 .المنفذية داء  التقييم السنوي ألأساسعلى 
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 الهيئاتء  واعضا  تقييم أداء المنفذيات . ب

دة فااي ورشااة عمااع المنفااذيات، السنوية المحااد    األهدافلبرامج والمشاريع لكع من  ا  ستالماعند  

هيئااة لتوزيااع عضاء الأمع  العام  الموضوعة للمؤسسة، يجتمع المنفذ    اإلستراتيجيةحسب الخطة  

ختصاصاا  ماان أجااع تنفيااذ مااا يخااص المنفذيااة وتوزيااع ار كااع حسااب  االمسؤوليات علااى النظاا  

 ووضع منهجية لجمع البيانات حسب مؤشرات القياس.  البرامج المتعلقة بالمديريات

حسااب نتااائج مؤشاارات القياااس من قبع المنفذ العااام عام يتم تقييم كع ناظر   فصع/  في نهاية كع

 والمطلااوب مناا  متابعتهااا مااع مفوضااي البرامج والمشاااريع المحااددة لاا  إنجازالتي تظهر نسبة 

 ة ل .المحدد  اإلنجازبتواري    لتزاماالالمديريات ومدى  

مجالس المنفذيات المعتمااد بشااكع أساسااي علااى   تقييماالدارة لنفسها،  من  تقييم  الهذا    إلىيضاف  

 مدى رضى الصف الحزبي والمتحد عن أداء المنفذية بشكع عام.

أما تقييم المنفذ العام فسيتم من قبع مجلس العمد بناء على التقرير الفصلي/السنوي الااذي يرفعاا  

 ت .طالعالمنفذ العام مع م

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنفذيةهيئة  التقييم السنوي ألداء : 31رسم رقم 
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التي يااتم باب في تنفيذ البرامج والمشاريع  على مسؤولية نظارة التربية والشمثاع  :41رسم رقم  

 ها تقييم الناظرأساسعلى 

 

 والعمدتقييم أداء مجلس العمدج. 
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 التقييم السنوي ألداء السلطة التنفيذية: 51رسم رقم 

 

)التقياايم  المنفذيات هيئاتالتقارير الفرعية من كع من   هيئة الجودة الشاملة والمتابعةستالم  عند ا

)التقييم عباار الهيئااات الرقابيااة المنتخبااة( المنفذيات    مجالسمن  و   عبر الهيئات اإلدارية المعينة(

  بعمااع ال تتعلاا التااي ألهااداف المخصصااة لهااا و لالهيئة حوع إنجاز العماادات  تقرير  إلىإضافة  

رئاسااة مجلااس العمااد   إلااىمركزيااا    ساانويا/فصلياتقريرا  فيها    فعتجمعها وتحللها وتر  ،المنفذيات

الساالطة التنفيذيااة مااع تحديااد الثغاارات فااي  نتااائج تقياايم أداء يظهر هذا التقرياار  .ورئيس الحزب

 :ظهرهذا التقريري لتصحيحها.    ططاألداء المطلوب تصحيحها ووضع خ 

شااراف علااى تطبياا  إلالمنفااذيات ماان حيااث ا  عمااعمراقبااة  في  العمدات  مدى فعالية   .1

سااير   حسااندارة الجودة الشاااملة فااي الجهاااز التنفيااذي )المنفااذيات والمااديريات(، و إ

داء في كع الفروع الحزبية من خالع متابعتها للتقارير الدورية التااي تردهااا ألقياس ا

علااى المسااتوى   من هذه الفروع ومن العمدات المختلفة حوع تطبي  الجااودة الشاااملة

 المركزي التنفيذي.  

والمسببات التااي تعياا    التقصير في األداءب   بما يتعل متابعة العمدات للمنفذيات    مدى .2

لتساااعد المااديريات فااي حااع وفااي الوقاات المناسااب تقديم الحلااوع الالزمااة  و   ،تنفيذها
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 تصحي( وتطوير عمع وأداء المنفذيات والذي يظهر جليا منتجاه  والدفع با  ،مشاكلها

 خالع التقارير التي ترفع دوريا للمجلس األعلى.

 .نسبة إنجاز األهداف التشغيلية السنوية حسب الخطة اإلستراتيجية .3

تنفيااذ الخطااة  فاايوماادى وجااود نهااج مشااترك  ،ماادى تنسااي  المنفااذيات فيمااا بينهااا .4

 .ىخرألبمعزع عن ا  بحيث ال تعمع كع منهااالستراتيجية  

 .بالمنفذيات  ةغير المتعلقو ،  صورة بمجلس العمدهداف السنوية المح ألا  إنجاز  نسبة .5

نسبة رضااى الصااف الحزبااي والمتحاادات عاان أداء المؤسسااة حتياجات و مدى تلبية ا .6

 الحزبية.

 

 مثاع على كيفية تحديد نسبة إنجاز األهداف التشغيلية السنوية: 61رسم رقم 

 

وال تتعلاا   الساانوية المخصصااة لمجلااس العمااد األهاادافمثاااع علااى بعااض  : 71رسممم رقممم 

ونساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابة  ،بالمنفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذيات
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إنجازهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 نسبة إنجاز األهداف السنوية لمجلس العمد والمنفذياتييم  تقمثاع على : 81رسمرقم 

 

لمناقشااة التقرياار  عامفصااع/مجلااس العمااد برئاسااة رئاايس الحاازب فااي نهايااة كااع جتمااع ي 

نتااائج مؤشاارات ر  الااذي يظهاا و   ،هيئة الجااودة الشاااملة والمتابعااةقبع  من    عد  لمُ السنوي االفصلي/

نساابة رضااى الصااف حتياجااات و مدى تلبية ا( و 13لكع منفذية )كما يظهر في رسم رقم   القياس

 .  تقييم أداء المنفذيات والمنفذيين العامين والذي يبنى على أساس .الحزبي والمتحدات
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ة إنجاااز األهااداف التشااغيلية الساانوي   ماادىمن قبع رئيس مجلس العمد بناااء علااى    يتم تقييم العمد

فااي مراقبااة وتصااويب وتوجياا  عمااع المنفااذيات لتطااوير    ومدى نشاط  ،التي حددت لكع منهم  

ظهاار ماان خااالع ت ي  تاا الساانة والالفصع/  دائها والمساعدة على حع مشاااكلها وصااعوباتها خااالعأ

 التقارير.

 

بناء علااى نساابة انجاااز الخطااة التشااغيلية الساانوية   يقيم رئيس الحزب أداء رئيس مجلس العمدو 

، إضااافة الااى نتااائج ماادى رضااى شاط  في مراقبة وتصويب أداء العمد وتطااوير األداءومدى ن 

 .عن األداءالصف الحزبي والمتحد  

 

الساانوية  األهااداففااي تنفيااذ    ةاإلدارياا مثاع على بعض  مسؤوليات عميد التنمية  :  91رسم رقم  

 ها تقييم أساسوالتي يتم على 

 

 

 

 فيذيةرئيس الحزب والسلطة التن تقييم أداءو. 
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، هيئااة الجااودة الشاااملة والمتابعااةالسنوي المعد ماان قبااع  المركزي  التقرير    يرفع رئيس الحزب

مااع مقترحااات لتحسااينها،   األداءالتي يظهر نسبة إنجاز الخطة التشغيلية السنوية والثغرات فااي  

 المجلس األعلى والهيئة العليا للجودة الشاملة وتطوير األداء. إلى  ،مع مطالعت 

الساالطة التنفيذيااة فااي المؤسسااة، أداء  حااوع    الساانويلمجلس األعلااى التقرياار المركاازي  يستلم ا

وكذلك التقااارير الفرعيااة ماان مجااالس المنفااذيات التااي تعكااس رأي الصااف الحزبااي وأعضاااء 

ات عن أداء السلطة التنفيذية. فيحللها ويقارنها ويتدخع بشكع مباشر وفي الوقت المناسب المتحد

وحااع الفجااوات فااي األداء وتطااويره    تقلاايصمساااعدتها علااى  لتوجيههااا و   مع الساالطة التنفيذيااة

بما يمنااع تفاااقم   ،مركزي أم على مستوى المنفذيات والفروعالمستوى  السواء على    ،اإلشكاليات

وبهذا يحافظ على دوره في تصااويب األداء ووضااع التشااريعات الالزمااة أو تعااديع   المشكالت.

 الخطط وغيرها.

بناء على التقرياار المركاازي   زب والسلطة التنفيذية من قبع المجلس األعلىيتم تقييم رئيس الح و 

 ويعتمد في تقييماا   لجان المجلس األعلى حول ،السنوي، وتقارير مجالس المنفذيات، ومطالعات  

 :مدىعلى للسلطة التنفيذية  

 للخطة التشغيلية السنوية إنجازها .1

 لتشغيلية السنويةة تنفيذ الخطة افعاليتها بالقيام بدورها في متابع .2

القيااادي فااي حااع المشااكالت وتوجياا  المسااؤولين فااي المنفااذيات   باادورها  فعاليتها بالقيام .3

 والفروع

 بدورها المستقع عن الفروعفعاليتها بالقيام  .4

 .السلطة التنفيذيةنسبة رضى الصف الحزبي والمتحد عن أداء  .5

تحسااين    يااةالتنفيذيااة وكيف  مطالعتاا  حااوع أداء الساالطة  ثم يرفع التقرياار المركاازي الساانوي مااع

 .ة العليا للجودة الشاملة وتطوير األداءهيئ ال إلىوتطويره  
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 تقييم أداء المجلس األعلى. ز

 على: داء المجلس األأيتم تقييم  

 سنويا من قبع المجلس القومي .1

 كع اربع سنوات من قبع المؤتمر القومي العام .2

 تقييم أداء المجلس األعلى: 20رسم رقم 

 

لتقرير السنوي المركزي، مع مطالعة المجلس األعلى، تقوم الهيئة العليااا للجااودة االمها  ست اعند  

 هيئة الجودة الشاملة والمتابعة  مع التقارير المستلمة من  ت قارن مدرس  و ب   الشاملة وتطوير األداء

معتماادة بااذلك  الضااعف فااي أداء المجلااس األعلااىالقااوة ونقاااط فتحدد نقاط  ومجالس المنفذيات،

 :على

 ة.المنصرمإنجاز االهداف اإلستراتيجية المحددة للسنة نسبة   .1
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ووضااع لهااا  لعمع السلطة التنفيذيااة وتحديااد الثغاارات فااي األداء، وتوجيهاا     تقييم كيفية   .2

 .الخطط لتصحيحها

إيجاااد الحلااوع للمشااكالت و   تها في تخطي العقباتمساعدو   للسلطة التنفيذيةة  ت متابعمدى   .3

 .والدعم والتوجي  وغيرها

الع عاادد المشاااريع التطويريااة التااي المؤسسااي ماان خاا  تطااوير األداءى حرص  على  مد .4

 .قترحها عليهامت بها السلطة التنفيذية، والتي اقا

وماادى تلبيتهااا  نساابة رضااى الصااف الحزبااي والمتحااد عاان أداء المؤسسااة الحزبيااة .5

 .تهمااحتياج ال

 

 تيجيةمدى تحقي  األهداف اإلستراحتساب  مثاع على كيفية ا: 21رسم رقم 

 

مع مطالعتهااا للمجلااس القااومي   السنوي  لتقريرا  الهيئة العليا للجودة الشاملة وتطوير األداءع  ترف

 لمناقشة التقرير ويعطي على أساس  التوجيهات والتوصيات للمجلس األعلااى  الذي يجتمع سنويا

 ة.لي ات المؤسسة خالع السنة ال يساهم في تحسين أداءبما ه لتحسين أداء
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لسنوات األربع تحضر الهيئة العليااا للجااودة الشاااملة وتطااوير األداء تقرياارا يلخااص عند نهاية ا

وماادى (Trends)  األداء  اتإتجاهاا تظهاار  و التقارير السنوية المرفوعة للمجلس القومي وتحلل   

 المااؤتمر  إلااىترفعهااا  ونسبة رضااى الصااف الحزبااي والمتحااد. ثاام    ،الخطة اإلستراتيجية  إنجاز

 يعتمد عليها في: ها ويناقشهاالذي يدرس القومي العام

 .المنصرمةسنوات األربع  القييم أداء المجلس األعلى خالع  ت  .1

لقيااام بالمهااام ل  التااي تؤهلاا لمجلس األعلااى  لنتخابات الجديدة  لالللمرشحين    وضع معايير .2

 .المنوطة ب 

 ة.لي ات ربع الجديدة للسنوات األالستراتيجية  إلتجاهات ااالوضع معالم  .3

 

 تقييم نسبة تحقي  األهداف اإلستراتيجيةع على مثا:  22رسم رقم 
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 المؤسسة الحزبيةأداءتقييم  نظام  ملخص  : 32 رسم رقم
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 المؤسسة الحزبية  ألداء المستمرتطوير  النظام   .3

 

 يين:أساسالمستمر في المؤسسة الحزبية على برنامجين   األداءيعتمد نظام تطوير  

 ستراتيجيةاإلالخطة  .1

 تدامةالتنمية المس .2

 

 

على دراسة المستجدات والتطورات علااى سنوات    ربعأتحفز المؤسسة كع    ستراتيجيةاإلالخطة  

دراجهااا ضاامن الدراسااات التااي يحاادد مواضاايعها بحيااث يااتم إ  .الااداخلي والخااارجي  ينالصعيد

 أهاادافوضااع ماان ثاام و  سااتراتيجيةاإل اإلتجاهاااتالمااؤتمر العااام ويعتمااد عليهااا فااي وضااع 

 وكفاءة. نجاعة وفعاليةتها والتعامع معها ب لمالقا  ستراتيجيةا

 

 عناصاارهاام  أوماان  ،األداءهااي فااي صاالب نظااام الرقابااة وقياااس التااي  ،  اما التنمية المستدامة

عباار متابعااة نتااائج  داءلقياس المستمر لااألل منهجية علمية فتعتمد على  ،المؤسسي  األداءتطوير  

التااي   هاادافاأل  إنجااازالتقصااير فااي    أو نحااراف  لتحديد اإلوتحليلها    تهاومراقب   قياسالمؤشرات  

تحديااد الفجااوات ونقاااط منهجيااة علااى  هااذه التعتمااد  و   .غايتهااا  إلااىتضعها المؤسسااة للوصااوع  

وماان ثاام إعااادة القياااس ومقارنتهااا   ،األداءوتقااويم    وضع خطط للتصحي(و ،  األداءالضعف في  

رنااة هااذه النتااائج بمااا كااذلك تااتم مقالنتائج السابقة للتأكد من فعالية خطط التطااوير ونجاحهااا.  با
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( من best practicesمن أفضع الممارسات ) والمؤسسة الحزبية الصف الحزبيتوق الي  ي 

النهااوض بالمؤسسااة وتمكنهااا ماان تحقياا  غايااة   إلااىجااع وضااع خطااط التطااوير التااي تااؤدي أ

 .(11)الحزب التي وضعها ل  سعاده

 

 التطوير المستمر فتحدد على الشكع التالي:   ةأما مسؤولي 

ماان فياا  جاازء ذاتااي وجاازء يعتباار  يكااون  لتطوير المستمر ألداء المديريات والمنفذيات  ا •

تقااارير   تحليااع  مهام مجلس العمد والسلطة التنفيذية، بشكع مستدام ومستمر، بناااء علااى

 هيئات المنفذيات ومجالس المنفذيات.

فيذيااة، وجاازء التطوير المستمر ألداء السلطة التنفيذية في  جزء ذاتي تقوم ب  الساالطة التن  •

بناااء علااى تقااارير الساالطة التنفيذيااة ومطالعاتهااا المجلس األعلااى  يعتمد على توجيهات  

بشااكع دائاام بالتصااويب   علااىألعلى تقااارير مجااالس المنفااذيات. حيااث يقااوم المجلااس ا

واالرشاد والمساعدة على تعديع المسار واقتراح الحلوع لتطوير اداء السلطة التنفيذيااة، 

 نهاية الوالية. إلى، حتى ال تترك األمور  سنوي/ليبشكع فصعلى االقع  

التطوير المستمر ألداء المجلس األعلى يتم سنويا  من قبااع المجلااس القااومي، بناااء علااى  •

  الساالطة التنفيذيااة ومطالعاتاا تقااارير ومطالعااات  ةتضاامن المعلااى، ألا تقااارير المجلااس

علااى لة والتطااوير المسااتمر  ماالشاا   تقييم ومطالعة الهيئة العليا للجودة  إلىعليها، إضافة  

سااتجابة المدى  تقرير المجلس االعلى. ويستكمع كع ذلك، من خالع تقييم المؤتمر العام  

خااذها أ على لتوجيهات وتوصيات المجلس القومي الساانوية، وماادىألودينامية المجلس ا

ساااس، يكااون ألخرى. وعلااى هااذا اأ إلىدائ  من سنة أوالتزام  بتطوير    ،عتبارالبعين ا

علااى فااي القيااام باادوره، وبالتااالي تقياايم المااؤتمر ألداء ألم المااؤتمر ألداء المجلااس اتقيي 

 السلطة التنفيذية.
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 (12(التنمية المستدامةالتطوير المستمر و المنهجية المتبعة في : 42رسم رقم 

 

.VI  خالصةال 

 

 تكز هذا النظااام. يرفي المؤسسة الحزبية  األداءتطويرتقييم و للرقابة و   االدراسة نظامتقترح هذه  

 هي: يةأساسعناصر   ربعةأ على

ورؤيااة المؤسسااة   غايااة الحاازب  مبنيااة علااى  لمدة ثالث ساانوات  إستراتيجيةوضع خطة   .1

 عتبااار، آخااذة بعااين اإلالصااف الحزباايمة، وتطلعات  في األالمتحدات    حتياجاتاوعلى  

سااة المؤس  أداءالمس( البيئي الداخلي والخارجي الذي يظهر نقاااط القااوة والضااعف فااي  

، سااتراتيجيةاإل اإلتجاهاااتد ياا تحد ساسهذا األ يتم علىالحزبية والمؤثرات الخارجية. و 

 التشغيلية السنوية، والمشاريع والبرامج.   هدافاأل،  ستراتيجةاال هدافاأل

 إلااىتعتمد على التقياايم ماان األعلااى    ةعلمي منهجية    على  مبني  المستمر  األداءتقييم  نظام ل .2

الهيئات   األعلى عبر  إلىويتمم  تقييم من األسفع  ية المعينة،  الهيئات اإلدار  سفع عبراأل

 ترتكز على:التي  األداءعلى نتائج مؤشرات قياس هذا التقييم   عتمد.وي الرقابية المنتخبة

شااارك ي التااي  سااتراتيجيةاإلة فااي الخطااة دالمعتم هدافاألالمشاريع و   إنجازنسبة   •

ذا التقياايم، إضااافة بهاا   قااوموي علااى جميااع المسااتويات    الصف الحزبيفي وضعها  

اإلدارات المختلفااة   فاايالمنتخبااون والمعينااون    نو لو المسؤ   للمؤتمر القومي العام،
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 المااديريات إلااىوصااوال   المجلااس االعلااى بتااداء  مااناالمؤسسااة الحزبيااة  فااي

 .والمفوضيات

 .المؤسسة الحزبية أداءعن   األمة/وأفراد المتحد  الصف الحزبيرضى نسبة   •

 .األداءفي صنع القرار وتقييم   الصف الحزبيشرك ة الذي يُ ظام الحوكمة الشاملن  .3

المؤسسة الحزبيااة المعتماادة علااى ماانهج  أداءلتطوير  ا  أساسالتنمية المستدامة التي تشكع  .4

 .ثبت نجاح  عالميا  أعلمي ومتطور  

 

V. النجاح  مقومات 

 لهذا النظام شروط للنجاح تتلخص بما يلي: 

 الكلي بتطبي  هذا النظام. لتزامها اهتمام القيادة الحزبية و ا .1

في التنمية  في المسؤوليات المتعلقة    Qualified resources))َوجود عناصر مؤهلة   .2

 االدارية على جميع األصعدة وحسب وصف وظيفي واض(. 

 ختصاصيين لجميع الفئات المعنية. التدريب المكثف والمستمر من قبع ا .3

 

.IV ليةبالدراسات المستق 

ا الدراسة  هذه  تشمع  القضائية  لم  الكاتبة،  أل لهيئة  بنظر  التسلسلية،  المركزية  دورها ضمن  ن 

قانونيين للبث ب  ووضع دراسات بهذا الشأن لتبنى على أساسها آلية   إلىتوضي( و   إلىيحتاج  

ن الدراسة تقترح دورا للمؤتمر القومي  أكما و قياس أداء هذه الهيئة وتشكع تكملة لهذه الدراسة.  

ا الهيكلية  أكثر.   إلىيحتاج  دارية  إلفي  المستقبلية تفصيع  الدراسات  تشمع  ان  المهم  من  كذلك 

ناحيتي الكفآت )  والسلوك المكملتين لنظام   competencies)التقييم السنوي للمسؤولين من 

 تقييم المسؤولين الذي ذكرت  الدراسة. 
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