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 كلمة رئيس األكاديمية

 
 
ويـ  وهـ   ، ولسلطـا  ههيـيالتخطيط الاضتراتيجي مطار التطور املأمٌو ملؤضطات الشـب  اللسطـطي ع ومومـا

 فـــي ميومـــات الشـــب  اللسطـــطي ع ومؤضطـــات الطـــسطز املـــأمٌو  الخصـــو  
 
 هامـــا

 
واملهظمـــات  اـــر ال يوميـــز ت تـــً فاـــوا

 ت ولها ملشزو  الدولز املووودة 

 مــــــــــــــــــــــــــــ  دورهــــــــــــــــــــــــــــا الز ــــــــــــــــــــــــــــاد  فــــــــــــــــــــــــــــي  هــــــــــــــــــــــــــــانســــــــــــــــــــــــــــ ا
 
 اء رهــــــــــــــــــــــــــــاٌ الدولــــــــــــــــــــــــــــز اللسطــــــــــــــــــــــــــــطيويز،  طــــــــــــــــــــــــــــ  ما

تطـــــو ز ، ل#أواديميز_إلادارة_والطياضز_لسدراضـــــات_البسيا رســـــ  تزضـــــيع الـــــدور البسةـــــع و ـــــر نشـــــا ها فـــــي  دمـــــز امل تمـــــ 

 مؤضطات امل تم  املدني  بهاء الخطط الاضتراتي يز 

والتــع كــدمل همســز ملترفــات  ،مــات  اــر ال يوميــزمــى أهــً كلــً وامــل مــدوة التخطــيط الاضــتراتيجي فــي املهظ

 لذلً  ،وأفيار لتطو ز أداء املهظمات ههسيز
 
 و ر اوتماد التخطيط الاضتراتيجي مد ال

 شـــاهز ى وــًـ مـــى ضـــاهد فـــي ولـــد الهـــدوة ورحـــدار مخزهاطالـــا مـــى الاـــافلاي الـــزواد،  ـــال  أواديميـــز إلادارة والطياضــــز

    لسدراضات البسيا

 قواهلل ويل التوفي

 د. محمد ابزاهيم املدهون 

 أكاديمية إلادارة والسياسة للدراسات العليا سرئي
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 ||التخطيط االستراتيجي في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة: مخرجات ندوة|| 
  

 ملخص ثنفيذي:* 

وير الخطة وربط تمك تيجي وتمويل الخطة، ومدى إمكانية تطهدفت الندوة إلى التعرف عمى ماهية كيفية التخطيط االسترا 
 الخطط وانبثاقها من الخطة الوطنية الفمسطينية الشاممة.
تم التأكيد عمى وجود نماذج لمخطة  ومراعاة األولويات في االحتياجات، كماتم الحديث عن مقومات الخطة التي يمكن اعتمادها 

المهام والمسؤوليات لممنفذين، وتم التطرق لمتأكيد تشمل أهم السيناريوهات والبدائل، وتم الحديث عن الخطة التشغيمية ومصفوفة 
عمى وجوب تحديد فريق إلعداد الخطة، وفريق لممراقبة والمتابعة لضمان صحة تنفيذ الخطة وبقائها في المسار المخطط له حسب 

إلى موضوع الحشد وتجنيد  نشاط، وتم توضيح أن التقييم والمراقبة يتم أثناء وبعد إعداد الخطة، تم االنتقالإطار زمني محدد لكل 
 األموال واستقطاب المانحين.

 تم التطرق وعرض عناصر الخطة. وأخيرا  

 موضوع الندوة:* 

التخطيط  راضات مدوة ببهواي "لسدراضات البسيا  الشزاهز م  مزهش  شة لسدولدت أواديميز إلادارة والطياضز 

التخطيط لاياي أهميز  99/4/8192املوافم  هفدً يوم " وكل الاضتراتيجي في املهظمات  ار ال يوميز في كطا   شة

، فاضتضافل ووي الخطز الاضتراتيجي الطسيمز مى أهد متطساات إلام اس وهي أضاص م اح املهظمات، الاضتراتيجي

 الخاار التهمو  وامل اضز  في هامبز هكص ى  ال او   مصطلى الدهتور ادة ضي

 مى الاافلاي  ودد هاار ديميز إلادارة والطياضز، م  فضور امل اضز في أوا مهصور هيوبي إشزاف د  

  الضيف الىز د وبمدرص املطاق وباأل وة وه وات ال ضور 
ُ
، ثد رف  افتتح الهدوة الاافث/ أ  م مد دهساو مزفاا

  دوره الدهتور مهصور هيوبي  الضيف وأتاح ل  امل اٌ لل ديث وإلاضها  وى موضو  الهدوة والتاسي:

 تخطيط الاضتراتيجي البمود الللز  أل  مؤضطـز مـى مؤضطـات امل تمـ  املـدني، هـدفل هـذه يشيً ال

الهـدوة رســ  التبـزف ويــ  ماهيـز التخطــيط الاضــتراتيجي وهيليتـ  ومبزفــز ملـاكا يــتد التخطـيط ومــى الــذ  

يخطــط وهيليـــز ردارة الخطـــز وهيليــز تطـــو ز  ـــزامآ وأهــداف الخطـــز وخليـــز التمو ــً للخطـــز ومخزهـــات 

  الخطز
 
 وبشز ا

 
 وهيليز شغً الخطز كطاويا

  تـــد التأهيـــد ويـــ  أي الخطـــز ي ـــ  اي  بىـــظ الواكـــ  والزر ـــز، وووـــداد الخطـــز الاضـــتراتي يز أٌو ماـــدأ

، وبــاي هٌو وه اـر ههــان 
 
ي ـ  دراضـز الوضــ  ال ـاسي ثــد ت ديـد مـا هــو الوضـ  املز ــو  رليـ  مطـتلاال

     ت ديد ل هز الخطز تد ً، ما هي موويز التد ً وموويز ال رامآ، و 

   ت ديد رر ز مطتلاسيز وت ديد اللئز املطتالدفز وت ديد املؤشزات اللا سز لسلياص 
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  الخطــــز الاضــــتراتي يز ملؤضطــــاتNGOs  ،ي ــــ  أي  طــــاهد رســــ  الخطــــز الو هيــــز اللسطــــطيويز الشــــامسز

ضــاص  هــود الخطــز فتا ــع املهظمــات  اــر ال يوميــز فىزطالــا وتــد سها وأهــدافها وبزام هــا وأنشــطتالا ويــ  أ

 الو هيز اللسططيويز وتض  خليز لستيامً مبها 

  ًت ديـــــد مهل يـــــز لت سيـــــً الوضـــــ  ال ـــــاسي لسمؤضطـــــز ملـــــ(SWOT)  ور ـــــزاس ملـــــام الضـــــبف لسمؤضطـــــز

وتوضــيح أي الت سيــً  هــاء  ويــ  امللــا الت وال سطــات تــد الخــزوآلا  زر ــز، وتوضــيح  ليــز التــع يــتد ف الـــا 

 وداد الخطز ملً تهظيد هسطات مشارهز وامز وتوضيح املخزهات دمآ فئات امل تم  امل يي في ر

  وض  ضسد هولو ـات، يـتد هتا ـز مـا ي ـدت مـى تهظـيد للـاءات مـ  الخ ـراء فـي الخطـز، وتوضـيح ال ـرامآ

 التع ضيتد اوتمادها فط  هولو ز، وما هي  ليز التع تد اضتخدامها لل صٌو وي  هذه هولو ات 

  لـــز حـــيا ز الخطـــز واوتمـــاد الزر ـــز والزضـــالز و ال ـــرامآ واملهل يـــز والهـــدف وــًـ  طـــز لهـــا ممـــوكآلا لطز 

البـــام والهـــدف الخـــا  وت ديـــد املشـــيسز وت سيـــً الايئـــز الدا سيـــز والخارهيـــز، وت ديـــد مـــى هـــد ل هـــز 

 الخطز، وً كلً يتد  بائت  واضتىمال  للخزوآلا  إ ار وام للخطز والخزوآلا  ماواميز لتسً الخطز 

 لخطــــز، تيــــوي الخطــــز  الشــــيً املـــزي فــــي الادايــــز  طــــاهد رســــ  املتغاــــرات، فيــــتد وضــــ  فتـــى يــــتد اوتمــــاد ا

 الطيهار وهات لسمخا ز ، ووً ضيهار و يتد وض  رر ز لىيليز التبامً مب  

  )ثد يتد روداد الخطط الاشغيسيز )الخطط التهليذيز 

 ( مصـلوفز املهــام ثـد تطـزق لل ــديث وـى ل هـز الخطــز وأي وًـ لـخة فــي الل هـز لـ  مهــام ومطـئوليات

 واملطئوليات( ملبزفز دور وً لخة في الخطز 

  ثــد ولــد اهتماوــات دور ــز ألوضــاء الخطــز فتــى يــتد توضــيح مــا توحــسل رليــ  الخطــز ومــا هــي املبيلــات

 التع تواه  الخطز وما املشاوً التع واههل فز م الخطز وهيليز التغس  وس الا 

  ثــد امتلــً لست ــديث وــى ههــز املزاكاــز واملتاببــز فــي املهظمــات  اــر ال يوميــز مــى فيــث وــوي هــذا ال هــز

ههـــاس أو فـــزد أو دادـــزة، ودورهـــا الليـــام  مزاكاـــز ومتاببـــز  لـــاء ضـــار الخطـــز فـــي املطـــار املخطـــط، وروطـــاء 

زاكاـز واملتاببـز املشورات اللهيز والهصح وإلارشاد لضماي امتالاء الخطـز فطـ  الخطـز املوضـووز، وامل

مـــا ببـــد الخطـــز تيـــوي متصـــسز فـــي وافـــز هنشـــطز وههـــداف، وكلـــً لضـــماي تهليـــذ ال ـــرامآ وهنشـــطز 

فط  الخطط املوضووز في وافز امل االت فط  الشمى امل دد والليمز املاليز والطـاكد البشـز  ليـً 

 نشام  

 رمــا دا يــي أو  ــارمي أو مشــترن،  تليــيد الخطــز يتمامــ ى مــ  املزاكاــز أثهــاء وببــد الخطــز، و يــوي امللــيد

 لضماي حيا ز الخطز وخليز تهليذها ولضماي أي الخطز  طار فط  ال رامآ املوضووز لها 
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  ،ثـــد تيســـد وـــى ال شـــد )فز ـــم  ـــا   التمو ـــً( املاواميـــز وت هيـــد همـــواٌ، وهيليـــز اضـــتلطا  املـــام اي

م اضــتراتي يز الخطـز املوضــووز ، ي ـ  أي تتطـا وتطـزق رسـ  أي وـًـ مـامح لـ  ضياضــات ولـ  اضــتراتي يز

 للاٌو تمو ً املشزو    Score matrixم  اضتراتي يز املامح، ووً مشزو  ل  

 :ثد أهمً مزافً روداد الخطز في التاسي 

 إلاوداد لستخطيط   ها م ى هاهشوي للخطز، دراضز واك  املؤضطز )ت سيً الوض  الزاهى(  -

 هنشطز هطسطسز مترا طز موس مز ز والزضالز وههداف وال رامآ وزر الت ديد 

  ومووها )امل اٌ املزاد ومً الخطز في ( ت ديد ممط وشيً الخطز -

  تلييد هداء املؤضس ع -

  البمً طط تطو ز  -

 توحيف الوظادف والبمً  زوح اللز م  -

 روداد ضيهار وهات )التخطيط  الطيهار وهات(  -

 تهليذ الخطز  -

 متاببز تهليذ الخطز  -

 يز والهصليز والدور ز والنالاديز ومً التلار ز الزبب -

  طو م الخطز  -
 

زحت:* أهم 
ُ
  ألاسئلة التي ط

 : وامل املدا سز هوس 

دف  التمو ً مى املاواميز الخاحز ليي تلوم   م  املبسومات لاهاء  طز  شغيسيز فلط  املهظمز هي مى تلوم وي 

   يش ولد يتد البمً  التخطيط الاضتراتيجي بطب  واك  هسمات الذ  نب

 ما البمً في ظً هسمات مى واك  التخطيط الاضتراتيجي ؟ -

: ركا املامح وثم في كدرات املؤضطز التع تلدم املشزو  يلوم  إوطائالا هشء مى هتا ز املشزو  وت سيً الخطز إلاجابة

راتي يز واض ز طز  طز اضتاملؤض   يبزف أي لدىوركا واي امللترح فط  املبايار فيلوم املامح التمو ً اليامً ألم

هداء املؤضس ع فهو  وبالتاسي يهبىظ وي مبزفز و  رة في هتا ز التلار ز وتهليذ هنشطز  طز لز ص ي ز  و لديالا

 مى التخطيط  هشء
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 في هيليز مطاودة هضز املهمشز وهيليز هس  التمو ً مى  الٌ املشا :وامل مدا سز الدهتور مهصور  
 
ري  فملال

مطاودة تسً هضز مى  الٌ  زام ها والهدف هو مبال ز الللز وهضز املهمشز التع  باني   همبيز الوداد تلوم وي

 مى أمزاض ملطيز والت و ً في تسً املؤضطات وهس  التمو ً 

 

 ل هز الخطز  ار مؤهسز مى الهافيز البسميز ومى  الٌ  تيوي  وض   طز ولىى تلوم وي  ببض املؤضطات

 الخطز والزر ز والزضالز وههداف  وض  الخطز يتد ري اد الخسً في

 هتادآ املطتلاسيز النالاديز للخطز وما الطبيً لتص يح الخطز؟الم   لواك هيف ضيتد انس ام ا -

اللدرات اللهيز في   أي نطتباي  خ راء مى  فإنالا تلتلز رس  روداد الخطز وهدما يتد  شىيً ل هز: إلاجابة

وفي هحً  ال يخزآلا وى رر ز ورضالز املؤضطز واملزافً  ما الخارآلا ملطاودة الل هز لسليام فط  الاهود

  ؤضطز ويطتباي  الخ راء مى الخارآلااملي   وض  الخطز فط   أنشطز 

 

 ًضوق مهافطز في م اٌ التخطيط الاضتراتيجي ؟ هً ممىى وم 

 فههان   ز الضتىماٌ املوضو موضو  مهد ولىى اكترح الدهتور أي ييوي ههان ولد مدوة في وكل خ إلاجابة:

 ببض هفيار لتهليذها ودومها  ههان و    أي ييوي  طز في م اٌ التخطيط الاضتراتيجي،ضوق مهاف

 

  تمو ً   رس لو وهدت فىزة مشزو  وموهود لها  طز اضتراتي يز وب اهز 

 ما  ليز لتهليذ ودود ملترح املشزو ؟ -

التمو ً هذا ما  شيو رلي  ألوف   لسمشزو  وب اهز رس لو وهدت فىزة املشزو  و وهد ملترح إلاجابة:

املهارات اللهيز مللترح  التمو ً و يوي الطب  الافتلار رس املؤضطات وهو ما يشيو مه  أ  مشزو  رسي 

 هش مى همي  وهاحز الخطز وبهاء  وي املشزو  و    اي يزاها املمٌو  املشزو   و    أي ييوي امللترح ها

وبذلً يتد تمو ً ، الزر ز والزضالز وهنشطز واللئز املطتالدفز س  املامح لتلديد الدود ييوي م دد 

 املشزو  فط  الزر ز الواض ز 
 

  التوصية:* 

  ملوضو  الهدوة ال اليز 
 
 التوطيم وروداد مدوة  احز  موضو  تمو ً املشاري  اضتىماال

 
 

 مت حبمد اهلل


