
	املساعدة التقنية   
	لتعزيز قدرات التخطيط االستراتيجي   
	في بعض الوزارات اخملتارة في لبنان    
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	مدة املشروع:     ۱٦ تشرين األول ۲۰۱٤ –  ۱٥ تشرين األول ۲۰۱٦  
	اجلهة املتعاقدة:   مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية   

	اجلهات املستفيدة: وزارة التنمية االدارية   
	                     وزارة الصناعة،  

	                     وزارة الصحة العامة،  
	                     وزارة الشؤون االجتماعية،  

	                     وزارة السياحة.                                                                            
	  

	معلومات أساسية  

 
 

  2



	التخطيط االستراتيجي جزء من دورة التخطيط واملتابعة  
	   

	مفهوم التخطيط واملتابعة:   
	  

	تخطيط النشاطات  
	تنفيذ النشاطات  
	مراجعة اإلجنازات  

	ما هو الفرق بني النشاطات اخملططة واالجنازات؟   
	ما هي أسباب هذا الفرق؟   

	  

	التخطيط االستراتيجي  
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	يجب أن تكون اإلدارة احلديثة:   

	فعالة  
	اقتصادية  
	شفافة  

قابلة للمساءلة

	يساعد التخطيط والتابعة في الوصول إلى هذه األهداف.   
	  

	  
	ملاذا التخطيط واملتابعة؟   
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	التخطيط االستراتيجي يشكل جزءاً من هذه الدورة  
	  

كل جزء من هذه الدورة ليس له جدوى 
	إذا كانت الدورة غير مكتملة  

	  
	التخطيط االستراتيجي - التخطيط التنفيذي -    

	التقارير الدورية - مناقشة وتعديل اخلطط  
	   

	  

	التخطيط واملتابعة   
	يشكالن دورة  
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	التخطيط االستراتيجي طويل األمد:  الغايات واالهداف                   ۳ – ٤ سنوات   
	  

	التخطيط التنفيذي قصير األمد          وضع خطة للنشاطات               سنة واحدة   
	  

	التقارير:                                املقارنة بني اخلطة واإلجنازات    سنوياً  
	  

	مناقشة التقارير/تعديل:                  تعديل اخلطة اذا لزم األمر         سنوياً  
	  

	الدورة:                                  تتكرر كل سنة    

	  

	مراحل دورة التخطيط واملتابعة  
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	يُعالِج املشروع الدورة الكاملة للتخطيط واملتابعة   
 	  

	النشاطات األولى:  
 	  

	۱- مراجعة القدرات واملمارسات القائمة، وذلك يشمل:    
 	  

	- مراجعة ممارسات التخطيط احلالية    
	- اختيار فرق التخطيط االستراتيجي في كل وزارة   

	- حتليل حاجات التدريب لدى الفرق املقترحة للتخطيط االستراتيجي   
	  

	  

	النشاطات احلالية   
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	النشاطات احلالية ۲  

	۲- مراجعة املنهجية القائمة، وذلك يشمل:  
 	  

	- مراجعة دليل التخطيط االستراتيجي الذي مت حتضيره سابقاً  
	- اقتراح حتسينات عند الضرورة   

	- جمع افضل املمارسات العاملية في التخطيط االستراتيجي    
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	- ليس هناك ممارسة منتظمة  للتخطيط واملتابعة    
	- ليس هناك ممارسة منهجية للتخطيط االستراتيجي   
	- يشعر املدراء باحلاجة الى التخطيط االستراتيجي   

	- يوجد وثائق "رؤية" في بعض الوزارات   
- بدون استثناء، تُعتبر هذه الوثائق مكونات أساسية 

	  لوضع اخلطط االستراتيجية املستقبلية   
	- يوجد ممارسة منتظمة لوضع التقارير الدورية   

	- ميكن تطويرهذه املمارسة لتصبح ممارسة متابعة   
	  

	   
	بعض نتائج مسح  

	 املمارسات احلالية للتخطيط   
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	التخطيط االستراتيجي هو مسؤولية املدراء    
	   

	فرق التخطيط االستراتيجي تدعم املدراء من خالل  
	- إجراء البحوث والتحليل   
	- إعداد مشاريع اخلطط   

	- إستشارة أصحاب العالقة   
	- إستشارة املدراء/صانعي القرار   

	- تقدمي الدعم/املشورة للمدراء فيما يختص بالتقارير   
	  

	يجب ان يستمر دور فرق التخطيط االستراتيجي بعد نهاية املشروع   

	  

	دور فرق التخطيط االستراتيجي   
	وإدارة الوزارات  
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	فيما يخص فرق التخطيط االستراتيجي:  
	  

	- التدريب في التخطيط االستراتيجي  
	- التدريب على املهارات الشخصية )مثال القيام ببحوث، حتضير تقارير، التفاوض(  

	- وضع مسودات اخلطط )اخلطة االستراتيجية والتنفيذية(  
	    

	فيما يخص املدراء:  
	- التدريب في التخطيط االستراتيجي  

	- حتديد األولويات   
	- التعامل مع انحراف الواقع عن اخلطة     

	  

	نظرة عامة   
	على دور الفرق التخطيط واملدراء في الوزارات  
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	املساهمة الالزمة  
	  

	  	إجمالي املساهمة من قبل فرق التخطيط االستراتيجي )تقدير تقريبي(  
	حوالي 35 يوماً، وذلك خالل فترة ۱٥شهراً.   

	جدول التدريب: يومان في االسبوع عادةً و٤ ساعات يومياً.   
	  

	إجمالي املساهمة من قبل املدراء: ٦ أيام تقريباً، في خريف عام ۲۰۱٥،  
	باالضافة الى عدد من األيام للتشاور مع أعضاء فرق التخطيط االستراتيجي.    
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	شكراً  
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