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 || واقع التخطيط االسرتاتيجي يف الوزارات الفلسطينية: خمرجات ندوة ||
  

 ملخص تنفيذي:

يعد التخطيط االستراتيجي عنوان للمؤسسات املختلفة، ويمثل الرؤية والهدف التي تحاول هذه املؤسسة 

يه، أن الوزارات الوصول إليه من خالل معرفة واقع املؤسسة اآلن والواقع املأمول وكيفية الوصول إل

األهداف من خالل رسم مسار يحتوي على  إلىالفلسطينية جزء من هذه املؤسسات التي تحاول الوصول 

االستراتيجيات واألنشطة التي تصب في تحقيق األهداف والغايات، أن واقع التخطيط في الوزارات الفلسطينية 

التخطيط و بسبب عدم رغبة املتنفذين في  لضعف فرق هذا القصور يعتريه بعض القصور في التطبيق، يعزى 

ما يعرف بالتخطيط الخطط من اجل تخزينها  إعداد وتنفيذها وكذلك يةاالستراتيج ةقبول الخطلهذه الوزارات 

رفع كفاءة كوادر التي تواجه التخطيط، تكمن في سبل عالج هذه املعضالت  أن، ألجل التخطيط وليس التطبيق

 تنفيذ الخطة االستراتيجية من قبل اإلدارة العليا في الوزارات.  إحباطالتخطيط، وكذلك عدم 

 :تفاصيل الندوة

واقع  "عقد مركز غزة للسياسات واالستراتيجيات وأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ندوة بعنوان: 

عايش املحاضر  والدكتور هيثم خليل، واستضافت الندوة " التخطيط االستراتيجي في الوزارات الفلسطينية

محمد علي األيوبي املحاضر والخبير االستراتيجي، وأدار الندوة  والخبير في التخطيط االستراتيجي والدكتور منصور 

 بكر عبد املالك غانم. املهندسالباحث 

 و 
 

استخدام نقاط القوة لدى املؤسسة الستغالل الفرص التخطيط االستراتيجي بانه د. منصور األيوبي  عرف

 في البيئة الخارجية بحيث يتم التغلب على التهديدات )املنافسة أو الصعوبات( والتمكن من تحسين املتاحة

يتم ممارسة ومفهوم تنبع من كونه  أهمية التخطيط، وذكر كذلك بأن نقاط الضعف الداخلية في املؤسسة

 الشواهد التاريخية على ذلك و تطبيقه 
ً
من أهمها التخطيط في الوزارات واملنظمات الحكومية، مستحضرا

 عامة بالدولة وقد كتب له النجاح باملنهج االقتصادي  عبيه السالم اليوسفي عندما تقلد سيدنا يوسف
ً
منصبا

 .للدولةوما ترتب على هذا النجاح من نجاة 

الفكر االستراتيجي بمثابة قارب النجاة اإلداري الذي يضمن لهذه املؤسسات األيوبي أن وقد اعتبر الدكتور  

نجاح على املدى الطويل بتحقيقها لرسالتها ورؤيتها املستقبلية باالستخدام الرشيد للمتاح واملمكن تدبيره من ال

، وكذلك فهو أداة إدارية تمكن إدارة الوزارة من 
ً
املوارد دون استنزاف يؤثر على فعالية تلك املوارد مستقبال

استها املسبقة وتحليل اتجاهاتها وقياس قواها املؤثرة، السيطرة التامة على كافة املتغيرات البيئية من خالل در 

 عن ما يتيحه الفكر االستراتيجي من إمكانية التقدير الرشيد لحجم وفعالية ومجال تأثير كل متغير
ً
ونطاق  -فضال

 تأثيره السلبي أو اإليجابي .
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بالفكر الخاص بها  يزود الوزارةفي الوزارات الحكومية بأنه  ة التخطيطوأضاف الدكتور أن من أهمي

على تخصيص املوارد للوزارة ويساعد على تكوين رؤية استراتيجية تعمل على تحقيق التكامل بين  هاويساعد

 األنشطة التخطيطية والتنفيذية والتقويمية للوزارة.

التعامل مع وختم الدكتور األيوبي حديثة بالتركيز على أهداف التخطيط الحكومي، والتي كان من ابرزها 

وكذلك التعريج على  املاديةاستغالل طاقات املوارد البشرية و ، و التعامل مع أزمات متالحقة، و اإلدارة بشكل فعال

يساعد على وضع وأهمها  يةاملميزات التي يمكن أن تحصل عليها الوزارات حال تم إعداد الخطط االستراتيج

ضع األهداف من خالل اشتراك املستهدفين في املشاركة في و ، ثر يحدث في البيئة واإلجابة عليهسؤال لكل مؤ 

التعامل ، السياسات بحيث ال يحدث خلل بينهمجعل األهداف تتفق مع كل من االستراتيجيات و ، وضع األهداف

 مع العوامل املفاجئة الغير متوقعة بكفاءة أكبر مما يقلل من املعاناة الناتجة عنها.

 ، وقام بتفصيلها وهي:ية للعمل الحكومي في فلسطينعن القطاعات الرئيسفتحدث د. هيثم عايش  أما

قطاع التنمية االقتصادية والتشغيل، قطاع الحكم الرشيد وبناء املؤسسات، قطاع الحماية والتنمية 

 قطاع البنية التحتيةاالجتما
ً
ن أن أي خطة استراتيجيعية وأخيرا ناجحة ال بد أن تكون تشمل هذه  ة، وبي 

 القطاعات األربعة.

، وقدم مالحظاته عليها والتي من أبرزها ةالدكتور عايش الرؤية والغايات للحكومة الفلسطيني ستعرضوقد ا

عدم االستقرار في القطاع الحكومي وسرعة التقلبات والتغيرات من ساعة ألخرى، وعدم واقعية الخطط، وكذلك 

املبادئ االستراتيجية الناجحة ألي حكومة والتي من أهمها  إغفال املوازنة  أثناء إعداد الخطط، وذكر كذلك

 إلى جنب مع مقاومة راشدة تعمل على 
ً
حكومة تصوغ تشريعات وسياسات فعالة، وتعمل على تنفيذها جنبا

استعادة الحقوق، وكذلك تحقيق االنسجام والتكامل والتنسيق ووحدة املنهجيات هي اللغة التي تسود بين 

ة من أجل تحقيق إدارة فاعلة للموارد، وبًين أن الهدف من الحكومات هو تقديم خدمات اإلدارات الحكومي

 على أن العنصر البشري هو املورد األول في 
ً
حكومية ترتقي ملستوى طموح متلقي هذه الخدمات، معرجا

 للعمل الحكومي.
ً
 أساسيا

ً
 فلسطين، واالستثمار فيه وتطوير أدائه منطلقا

البد أن يكون في ظل بيئة تضمن تحقيق وتطبيق االستراتيجية الناجحة ن ممارسة وتحدث د.  عايش على أ

معايير الحكم الرشيد بجميع مكوناتها، واستعرض الصعوبات التي تحول دون تطور عملية التخطيط باإلدارة 

ى الحكومات العامة والتي من أهمها ضعف املوارد املالية، واستمرار االحتالل اإلسرائيلي بفرض حصار خانق عل

 الفلسطينية وتعريضها بشكل مستمر للحروب واألزمات والكوارث املفتعلة التي تعمل على عدم استقرار البيئة.

باإلضافة للعوامل الداخلية املتمثلة بعدم تبني اإلدارة العليا في الوزارات الحكومية ملنهج التخطيط إما 

 ر بأهمية مقاومة التغيير.كضعف في ثقافة التخطيط أو كخوف من التغيير والشعو 

ضرورة نشر ثقافة التخطيط في الوزارات الحكومية ملا له من ضرورة دينية وطنية الدكتور على  وقد أكد

  تنعكس على املواطنين، وكذلك ضرورة وتبني النهج السليم في ممارسة عملية التخطيط.
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ية داخل الوزارات الحكومية وقد أكد الضيفان على أن هناك عدة أسباب لفشل الخطة االستراتيج

 وتشترك اغلب الوزارات فيها ومن أبرزها:

املبالغة في تقدير املوارد املتاحة واملؤهلة كمؤهالت املوظفين واألجهزة املطلوبة وعدم القدرة على  .1

 تأهيل املوظفين الحاليين وغير ذلك.

 االستراتيجية. تطلبهادثها أو عدم مرونة الهيكل التنظيمي للوزارة في االستجابة للمستجدات التي تح .2

 للوقت الالزم لتنفيذ البرنامج. –وغير الكاف  –التقدير غير الواقعي  .3

اإلخفاق في متابعة الخطة والتراخي في تقييم تقدم العمل بها وعدم تصحيح األخطاء واالنحرافات  .4

.
ً
 التي تحصل أثناء التطبيق في أوانه أو إهمال ذلك كليا

 النتائجأبرز 

 الة في وضع األهداف بحيث يصبح من الصعب تحقيقها في ظل اإلمكانيات املتاحة.مغاهناك  .1

 تنجز.بحيث ال  الوزارةاألهداف بما يتالءم مع قدرات  ال يتم وضع .2

 الكافي لبرامج الخطة وفعاليتها لضمان تشغيل الخطة كما يجب. مراعاة التمويلال يتم  .3

الخطـة مـا يـؤدي لعـدم وجودهـا ضـمن التهديـدات او أثناء إعـداد  الوزارةداخل  إخفاء بعض السلبيات .4

 املخاطر.

تحـول دون تطبيـق  نعدم وجود جدية في تنفيذ الخطة، ووجود نوايا غير سليمة لـدى بعـض التنفيـذي .5

 الخطة أو حصر املعلومات املطلوبة لعملية التخطيط.

 التوصياتأهم 

 في ظل اإلمكانيات املتاحة. يجب عدم املغاالة في وضع األهداف بحيث يصبح من الصعب تحقيقها .1

وضــــــع األهــــــداف بمــــــا يــــــتالءم مــــــع قــــــدرات الــــــوزارة بحيــــــث ال تنجــــــز وراء طمــــــوح الشــــــمولية والســــــعة غيــــــر  .2

 الواقعية.

 التأكد من توفير التمويل الكافي لبرامج الخطة وفعاليتها لضمان تشغيل الخطة كما يجب. .3

هــا وفـق حلـول يضــمن وجودهـا فـي الخطــة الكشـف بأمانـة عــن امليـول السـلبية داخــل الـوزارة والتغلـب علي .4

 التنفيذية.

وإذا لم تتوفر هذه النوايا فـنن فـرص نجـاح  إنجازهاااللتزام الحقيقي بالخطة والعمل بجدية على  .5

 الخطة تكون ضعيفة.

التركيــــز علــــى الخطــــة وعــــدم التحــــول عنهــــا إلــــى مواضــــيع أخــــرى ممــــا يــــؤدي إلــــى ترقيــــق االســــتراتيجية  .6

 وإضعافها.

 

 


