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  د/عصام سميمان -األداء وجودة الحكومية المصالح مساءلة  

بنجاح مصر في استضافة مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة          

لمكافحة الفساد مؤخرا ، وبانجاز نقمة نوعية في تحديث اإلدارة، وما لمسناه في تطوير 

صالح والييئات الحكومية في حزمة التشريعات ، وفي ظل سعي كثير من إدارات الم

مصر إلى التطور وتحسين مستوى خدماتيا المقدمة لممواطنين ، وما رأيناه من تطور 

ممموس في كثير منيا في بنيتيا التحتية سواء عمى مستوى المباني أو التجييزات ، 

فضال عن اإلتجاه نحو الرقمنة وتيسير اإلجراءات ، فال يكفي لتمك المصالح والييئات 

تشديد الرقابة عمى  –حكومية لضبط مستوى أدائيا وتحسينو وضمان جودتو ال

موظفييا والتأكد من التزاميم وامتثاليم بتطبيق القوانين والموائح والقواعد والتعميمات 

                                     .المنظمة لمعمل بتمك المصالح

الييئات ضرورة االلتزام بإثبات أن بل يستوجب األمر عمى إدارات تمك المصالح و     

األداء الذي تقدمو قد تم فعال وفقا لمجموعة من القواعد والمعايير الحاكمة لمعمل 

والموضوعة مسبقا ، والتي تم االتفاق عمييا من قبل ، مع تقديم تقارير بنتائج األداء 

إلستخدام عن كافة األدوار والبرامج والخطط والسياسات بشفافية ، والبرىنة عمى ا

وىو ما يطمق عميو عمميا "  –األمثل لمموارد بكافة األنشطة والمراحل والعمميات بيا 
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بالمساءلة "، والتي تتمثل أىميتيا في خمق ثقافة إدارية وتنظيمية تعتمد عمى التوجو 

بالنتائج والتزام الشفافية ، وضمان وجود معايير يحتكم إلييا عند تقييم األدوار ، وبما 

لعالقات ويضمن جودة الخدمات المقدمة وتنفيذ السياسات عمى نحو صحيح يحسن ا

 .وسميم

ويرتبط مفيوم المساءلة بمفيوم الحوكمة ارتباطا شديدا ، ولقد نشر برنامج األمم     

م عددا من خصائص الحوكمة الجيدة والتي شممت من  ٥٩٩١المتحدة االنمائي عام 

المشاركة والشفافية واالستجابة والعدالة بينيا المساءلة بجانب عناصر أخرى ، ك

والفعالية والكفاية واالجماع والرؤية االستراتيجية ، كما يمكن إيجاز خصائص الحوكمة 

 –المساواة  -المساءلة-الشفافية  –الالمركزية  –أو الحكمانية باألتي : المشاركة 

                                                 .التجاوب

 ومما تقدم يمكن القول بأن المساءلة تعد أحد أىم عناصر الحوكمة، ىذا وتتم    

 المساءلة من خالل عدة مصادر : 

فقد تأتي المساءلة من خارج اإلدارة أو المؤسسة وذلك من خالل األجيزة المعنية 

وميمتيا كشف  ،بالرقابة مثل الجياز المركزي لممحاسبات وجياز الرقابة اإلدارية

 --فات واتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه المخالفين واحالتيم لمجيات المختصة  اإلنحرا



Page 3 of 7   موقع اإلدارة العامة والمحمية-د/عصام سميمان -األداء وجودة الحكومية المصالح مساءلة       

 

 موقع اإلدارة العامة والمحمية -المصالح الحكومية وجودة األداءمساءلة  -د/عصام سميمان 

 

ما من داخل المؤسسة ذاتيا، من خالل سمطة الرئيس المباشر والتدرج الوظيفي  وا 

ونطاقات اإلشراف المختمفة داخل تمك المصالح ، بغية رقابة أداء المرءوسين وقياس 

عالوة –لك عن طريق إدارات داخمية متخصصة معدالت األداء في تنفيذ البرامج ، وكذ

عمى ذلك فيناك المساءلة الذاتية التي تنبع من خالل القيم ، فحينما يتمتع الفرد بقيم 

يؤمن بيا ويعمل من خالليا فإن الرقابة الذاتية ىي التي ستراقب سموكو وتصرفاتو 

 .وأداءه

 ىذا وتتعدد مستويات المساءلة العامة لتشمل  :    

 : المساءلة التقميدية  :أوال 

وتعني تقييم امتثال المنظمة واألفراد العاممين بيا كل في موقعو بالقوانين والموائح 

  .والقواعد المعمول بيا والتأكد من اإللتزام بيا باحكام ، وىي تركز عمى المدخالت

 ثانيا : مساءلة البرنامج  :

تركيز الموجو نحو النتائج حيث يمثل ال -وتركز عمى نتائج األنشطة الحكومية  

طريقة جديدة لمتفكير واإلدارة ، ىذا ويتم ترجمة وتجسيد أىداف السياسات العامة 

ووضعيا موضع التطبيق وذلك من خالل البرامج الحكومية ، ومن خالل ىذا المستوى 

 .يتم الكشف عن حجم األداء الفعمي لممنظمة اإلدارية
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 ثالثا : مساءلة العممية  : 

تتوافر مساءلة العممية عمى جممة العمميات واألنشطة التي يتم من خالليا حيث 

تحويل المدخالت والتي ىي محل إىتمام وتركيز المساءلة التقميدية إلى مخرجات والتي 

ىذا وتتحقق تمك المساءلة عمى مستوى ، ىي محل إىتمام وتركيز مساءلة البرنامج

  .العممية من خالل مؤشرات ومعايير كمية

 رابعا : المساءلة اإلجتماعية  :

وتعد بمثابة مشاركة بناءة بين المواطنين والحكومة لمتحقق من سموك وأداء الموظفين 

العموميين والسياسيين ومقدمي الخدمات ) حيث يستخدمون الموارد العامة ( لتقديم 

الخدمات وتحسين رفاىية المجتمع وحماية حقوق الناس ، كما أنيا تيتم بالتزام 

المنظمات العامة بدورىا االجتماعي تجاه البيئة التي تباشر نشاطيا فييا وكذلك تجاه 

 .المواطنين المستفيدين

ومما تقدم تفصيمو ىو ما يطمق عميو المساءلة اإلدارية، ىذا بخالف المساءلة     

الذكية والتي تعد نظاما مينيا انسانيا ييدف لتقويم األداء المؤسسي وتحسينو 

إعتمادا عمى الثقة بالعاممين وما لدييم من معارف وخبرات وميارات ، وكذلك  بإستمرار
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العمل عمى تعميق احساسيم بالمسئولية الذاتية والجماعية تجاه أعماليم واحاطتيم 

 .بما يتعمق بأدائيم أوال بأول تحقيقا لألىداف المنشودة

ك المصالح والييئات وخالصة القول ، بأنو لكي يتطور األداء ولضمان جودتو بتم    

الحكومية ، فال يكفي تشديد الرقابة في التأكد من امتثال موظفييا لتطبيق القوانين 

ألنيا تكون بذلك قد  -والموائح والقواعد والتعميمات الموضوعة لتسيير األعمال  

طبقت فقط المستوى األول من المساءلة وىو المساءلة التقميدية وىذا ليس كافيا في 

، ألنيا بذلك تكون قد إىتمت بمدخالت األداء فقط ولم تيتم بنتائج األعمال ، حد ذاتو 

حيث لم تطبق باقي مستويات المساءلة المتعمقة بالمخرجات والتي بتطبيقيا قد 

وبالتالي فإن األمر يستوجب ، تتكشف أمور تحتم ضرورة إجراء تعديالت في المدخالت

اءلة، مع ضرورة تفعيل المساءلة الذكية ضرورة التكامل بتطبيق كافة مستويات المس

بتمك المصالح من خالل تعزيز وتقوية المساءلة الذاتية لدى موظفييا والعاممين بيا 

حتى نضمن جودة األداء ، ويتحقق اليدف المنشود من المساءلة ويبمغ التطوير مداه 

اوليا بتمك المصالح والييئات، ولكي يتم ذلك بشكل عممي فيناك إجراءات يمكن تن

 .تفصيال في مقال الحق

 المقال: د/عصام سميمانكاتب 
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 در:االمص

حنين نعمان عمي الشريف، " أثر المساءلة اإلدارية عمى األداء -٥

الوظيفي لمعاممين اإلداريين في وزارة التربية والتعميم العالي بقطاع غزة " 

، رسالة ماجستير في إدارة األعمال ، كمية التجارة ، الجامعة اإلسالمية ، 

زىير عبد الكريم الكايد ، الحكمانية ) قضايا  ١د -٣ ١م  ٣١٥٢غزة ، 

 .وتطبيقات ( ، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، القاىرة

عصام السيد سميمان ، " دور المساءلة في تحسين فعالية  .د -٢ 

الفحص الضريبي االنتقائي بالتطبيق عمى مصمحة الضرائب المصرية " ، 

 .م٣١٣١لمعموم اإلدارية ،  رسالة دكتوراة ، أكاديمية السادات

عطية حسين أفندي، " اتجاىات جديدة في اإلدارة العامة " ،  .د  -٤ 

 .د  -١ .م٣١١٥كمية االقتصاد والعموم السياسية ، جامعة القاىرة ، 

 Goodمحمد حسن العزازي ، الحكمانية ) الحوكمة أو الحكم الرشيد ( ، 

Governance ت لمعموم اإلدارية ، ،ورقة عممية ، أكاديمية السادا

 .م٣١١١أكتوبر 
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نعيمة محمد حرب ، " واقع الشفافية اإلدارية ومتطمبات تطبيقيا في  -٦ 

الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة " ، رسالة ماجستير في إدارة األعمال ، 

  .م٣١٥٥كمية التجارة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، 

٧-The Four Pillars of Social  Accountability 
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