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 التخطيط اال�سرتاتيجي 

للتنمية



اأهداف  »ج�سر التنمية«

و�شع �شريحة من اأفراد  اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأ

املجتمع، يعترب �شرطًا اأ�شا�شيًا جلعل التنمية ق�شية وطنية ي�شارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�شرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�شعًا  وال�شفافية  امل�شاركة  على  قائمًا  ن�شاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�شاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �شياق  يف  التنمية«  »ج�شر  �شل�شلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�شطة قدر امل�شتطاع للق�شايا 

ي�شاعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�شيا�شات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�شاركني  دائرة  تو�شيع  على 

التنمية  خطط  و�شع  يف  امل�شاركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�شايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

و�شاع القت�شادية والجتماعية  للتنمية ي�شتند اإىل خ�شو�شية الأ

التوجهات  من  دائمًا  ال�شتفادة  مع  العربية،  واملوؤ�ش�شية  والثقافية 

خرين. الدولية وجتارب الآ

متنا العربية،،، زدهار لأ واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإ

   
           د. بدر عثمان مال اهلل

            مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت



املحتويات

2 اأوًل:املقدمة ........................................................... 

3 ثانيًا:تعريف .......................................................... 

ثالثًا:التخطيط احلديث: اأهدافه و�شماته ...............................     3

4 رابعًا:اأنواع التخطيط .................................................. 

5 خام�شًا:ُمتطلبات التخطيط ومراحله .................................... 

7 �شاد�شًا:ُمعوقات التخطيط ال�شرتاتيجي ................................. 

8 �شابعًا: اخلامتة ........................................................ 

9 املراجع ................................................................. 



�

ترتبت  التنمية  من  �شائعة  عقود  بعد 

الدول  على  الهيكلي  �شالح  لالإ برامج  فر�س  على 

النامية بوا�شطة الدول املانحة للعون من خالل 

يبدو  الدويل،  والبنك  الدويل  النقد  �شندوق 

فيما  ر�شدها  اإىل  عادت  قد  املانحة  الدول  اأن 

اأّكدت  اأن  فبعد  التنمية.  اإحداث  بق�شايا  يتعلق 

�شالح الهيكلي  الدرا�شات التطبيقية اأن برامج الإ

ذات  تنمية  حتدث  ومل  به  ُيعتّد  منوًا  ُتفرز  مل 

 2000 �شبتمرب  يف  املتحدة  مم  الأ تبنت   ، معنى 

لفية التي تتمحور حول  منائية لالأ هداف الإ الأ

قالل من الفقر كهدف حموري للتنمية حيث  الإ

فقط  لي�س  لي�شم  الوا�شع  باملفهوم  الفقر  عرف 

كالتعليم  القدرات  فقر  اأي�شًا  واإمنا  املادي  الفقر 

بني  وامل�شاواة  ال�شيا�شية  وامل�شاركة  وال�شحة 

منائية  هداف الإ اجلن�شني والعناية بالبيئة. والأ

التنمية  “كاأهداف  �شل  الأ يف  ن�شاأت  لفية  لالأ

املانحة  الدول  نادي  �شاغها  التي  الدولية” 

“منظمة التعاون القت�شادي والتنمية”.

التوافق  حول  مالحظته  يهمنا  وما 

اإن  لفية،  لالأ منائية  الإ هداف  الأ على  الدويل 

للتخطيط  مفهوم  على  انطوت  قد  �شياغتها 

ا�شتمل  ما  �شمن  ا�شتمل  للتنمية   ال�شرتاتيجي 

عامًا   25 املدى  طويل  تخطيط  اأفق  على   عليه، 

حمددة  كمية  واأهداف   )2015 اإىل   1990 )من 

باآفاق  والبيئة  ال�شحة  التعليم،  الفقر،  حول 

التخطيط اال�سرتاتيجي 

للتنمية

اإعداد : د. وليد عبد موله

�شافة اإىل موؤ�شرات اأوًل: املقدمة زمنية حمّددة لتحقيقها بالإ

جتميعية لقيا�س مدى التقدم املحرز لكل هدف 

ملتابعة  والفرعية  الرئي�شية  هداف  الأ من 

وحل�شاب  التنموي  جناز  الإ وتقييم  ومراقبة 

هداف. تكاليف حتقيق الأ

“ا�سرتاتيجيات  عن  احلديث  اإن 

مبحورية  الت�شليم  على  ينطوي  للتنمية” 

يقت�شي  وهذا  ال�شامل  ال�شرتاتيجي  التخطيط 

الرجوع اإىل بنود التخطيط ال�شرتاتيجي الذي 

يعترب اأ�شا�شًا و�شيلة اإدارة ت�شتخدم اإراديًا بغر�س 

باأ�شلوب  املتاحة  نتاجية  الإ املوارد  ا�شتخدام 

اأقل قدر من  اأق�شى عائد مع  ر�شيد كفء يحقق 

الهدر من اأجل حتقيق اأهداف م�شتقبلية مرغوبة 

يف  ثم  ومن  النامية  الدول  اقت�شادات  اإدارة  يف 

�شياغة ال�شرتاتيجيات التنموية املالئمة. 

“استراتيجيات  عن  احلديث  إن 
التسليم  على  ينطوي  للتنمية” 
االستراتيجي  التخطيط  مبحورية 
إلى  الرجوع  يقتضي  وهذا  الشامل 
الذي  االستراتيجي  التخطيط  بنود 
يعتبر أساساً وسيلة إدارة تستخدم 
املوارد  استخدام  بغرض  إرادياً 
رشيد  بأسلوب  املتاحة  اإلنتاجية 
أقل  مع  عائد  أقصى  يحقق  كفء 
قدر من الهدر من أجل حتقيق أهداف 

مستقبلية مرغوبة.
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للتنمية  ال�شرتاتيجي  التخطيط  تعريف  ُيكن 

كن�شاط علمي ينطوي على تدخل اإرادي من جانب 

القت�شادية  مور  الأ جمريات  يف  مركزية  هيئة 

ودفعها  عليها  التاأثري  وبق�شد  والجتماعية 

من  وانطالقًا  فيه  مرغوبًا  يعد  معني  م�شار  يف 

اأهداف  حتقيق  بغية  �شاملة،  ا�شرتاتيجية  نظرة 

يتفاعل  التنمية  تخطيط  ويف  خم�شو�شة.  

ومبزيج  مزاياه،  وفق  كل  وال�شوق،  التخطيط 

تخ�شي�س  اأجل  من  اأخرى،  اإىل  دولة  من  يختلف 

�شارات وت�شحيح النحرافات. املوارد واإر�شال الإ

التخطيط احلديث:  ثالثًا: 

              اأهدافه و�شماته 

عند  “التوازن  يف  النامية  الدول  وقوع  اإن 

النتاجية  �شعف  حيث  من  تنمويًا  دنى”  الأ احلد 

يف  العدالة  وعدم  املوؤ�ش�شاتية  البيئة  و�شعف 

متكاملة  �شيا�شات  اإىل  احلاجة  يخلق  التوزيع، 

ومن�شجمة  متنا�شقة  قرارات  لتخاذ  املدى  بعيدة 

وجتنب  والجتماعية  القت�شادية  لل�شيا�شات 

الت�شتت اأو التناق�س يف ال�شيا�شات احلكومية، وو�شع 

هداف التنموية املطلوبة وطيف من  اإطار متكامل لالأ

دواتية )ال�شيا�شات( ملعاجلة التحديات  اخليارات الأ

جل الطويل. والرتقاء باملجتمع على الأ

العدد  هذا  من  الثاين  اجلزء  يتطرق 

يقوم  حني  يف  ال�شرتاتيجي،  التخطيط  ملفهوم 

اجلزء الثالث بب�شط اأهداف و�شمات التخطيط 

نواع  احلديث. ويقوم اجلزء الرابع بالتطرق لأ

اخلام�س  اجلزء  يتطرق  حني  يف  التخطيط 

اجلزء  ويقوم  ومراحله.  التخطيط  ملتطلبات 

ويتم  التخطيط.   ملعوقات  بالتعر�س  ال�شاد�س 

تلخي�س العدد يف اجلزء ال�شابع. 

ثانيًا:تعريف 

ال�شطالحي   معناه  يف  التخطيط 

تعاريفه  تعددت  حيث  كبريًا  اختالفًا  يواجه 

منذ  ال�شريع  تطوره  اإىل  ذلك  ويعزى  وتنوعت 

وىل يف الع�شرينات من القرن املا�شي.  ن�شاأته الأ

هذا التطور رافقه تغري يف اأ�ش�س بنائه واأ�شاليبه 

وتقنياته حتى ي�شتجيب لواقع البلدان وظروفها. 

قرون  عدة  منذ  ال�شرتاتيجية  لفظ  ا�شتخدم 

يف العمليات احلربية وهي كلمة يونانية م�شتقة 

القيادة  فن  وتعني  “ا�شرتاتيجو�س”  كلمة  من 

جمال  اإىل  ال�شرتاتيجية  مفهوم  انتقل  ثم 

ثم  املا�شي  القرن  من  الع�شرينات  يف  عمال  الأ

الوليات  حدود  ال�شرتاتيجي  التخطيط  عرب 

املتحدة اإىل اأوروبا ثم اإىل بع�س الدول النامية. 

اليدولوجيا  اأ�شا�س  على  التخطيط  ويقوم 

بلد  من  تختلف  التي  وال�شيا�شية  القت�شادية 

من  نا�شئة  فريدة  ب�شمات  وتتميز  اآخر،  اإىل 

خطط  اإىل  ويتجزاأ  �شيا�شي  اأو  اجتماعي  واقع 

ن�شطة  قطاعية خمتلفة، ويت�شكل وفقًا لنوع الأ

يف املنظمات واملوؤ�ش�شات وال�شركات.  ويقوم على 

جهود اأفراد كثريين وم�شاركني يف خمتلف جهات 

وتخ�ش�شات  عملية  فروع  اإىل  ينتمون  اأ�شغالهم 

�شغال.  من هنا  عديدة واهتمامات وجمالت الأ

إن وقوع الدول النامية في ”التوازن عند 
ضعف  حيث  من  تنموياً  األدنى“  احلد 
اإلنتاجية وضعف البيئة املؤسساتية 
وعدم العدالة في التوزيع، يخلق احلاجة 
املدى  بعيدة  متكاملة  سياسات  إلى 
ومنسجمة  متناسقة  قرارات  التخاذ 
واالجتماعية  االقتصادية  للسياسات 
في  التناقض  أو  التشتت  وجتنب 

السياسات احلكومية.
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لتحقيق  عديدة  اأدوات  لوجود  ونظرًا 

البدائل  بني  املفا�شلة  �شرورة  تظهر  هدف  كل 

املطلوب  والوقت  الفعالية  حيث  من  املتاحة 

داة  الأ ا�شتخدام  اأمام  والعوائق  ثر  الأ لتحقيق 

لفعالية  متكاملة  نظرة  يتطلب  مما  )ال�شيا�شة( 

ال�شيا�شات املتبعة.

ومبا اأن التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية 

فاإنه  املدى  بعيدة  ن�شطة  لأ مرغوبة  ح�شيلة  هو 

�شافة اإىل الت�شاركية والتاأ�شريية على  يرتكز بالإ

وعلى  التنموية  للعملية  كمحور  ن�شاين  الإ البعد 

على  التنموية  اخلطط  حمافظة  يف  ال�شتدامة 

هم  جيال القادمة يف املوارد املتاحة. والأ حقوق الأ

�شا�س  اأن التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية هو بالأ

دلة العلمية والنماذج  عملية علمية ت�شتخدم الأ

بعيدة  الروؤى  لو�شع  الكمية  واملوؤ�شرات  القيا�شية 

ت�شمن  واأخريًا  ال�شرتاتيجية.  هداف  والأ املدى 

اخلطة و�شع نظامًا للر�شد والتقييم ي�شاعد على 

ثر وتفعيل امل�شاءلة. تتبع التنفيذ وتقييم الأ

اأنواع التخطيط  رابعًا: 

متايزت اأنواع التخطيط واأمناطه وُيكن 

هداف واملجال  نواع ح�شب الأ ت�شنيف اأهم هذه الأ

فيمكن  هداف  لالأ بالن�شبة  واملدى.  وامليدان 

وظيفيًا  اأو  هيكليًا  بنائيًا  التخطيط  يكون  اأن 

تتخذ  الهيكلي  التخطيط  حالة  يف  توجيهيًا. 

ال�شيا�شية  جراءات  والإ القرارات  من  جمموعة 

املدى  بعيدة  عميقة  تغيريات  اإىل  تهدف  التي 

للدولة  والجتماعي  القت�شادي  الرتكيب  يف 

والتنمية من  التحديث  خا�شة يف بداية م�شرية 

اأجل اإقامة هيكل اقت�شادي جديد مغاير لل�شابق 

بنظم جديدة تقوم عليها املجتمع والدولة.

التوجيهي  الوظيفي  التخطيط  اأما 

في�شتند على اإعداد ُخطط وتنفيذها �شمن الهيكل 

عليه  بقاء  والإ القائم  والجتماعي  القت�شادي 

اآخذًا  مببداأ  الوظائف  تغيري يف  باإحداث  مكتفيًا 

�شالح التدريجي. ويتحدد دور الدولة  التطور والإ

يف التخطيط الوظيفي يف ت�شجيع القطاع اخلا�س 

عن طريق اإزالة املعوقات وتقدمي احلوافز.

احلديث  التخطيط  سمات  أهم  من 
التشاركية  ُمراعاتها  يتعني  التي 
والتأشيرية. فاخلطة وطنية ُمتكاملة 
القطاعات  قبل  من  وتنفذ  وتعد 
هذا  واألهلي.  واخلاص  العام  الثالثة 
يترك  التأشيري حيث  الطابع  يفسر 
وفقاً  التصرف  مرونة  للقطاعات 
للمعطيات املتوفرة ويتم التأثير على 

األداء من خالل احلوافز.

هداف  الأ تعدد  فاإن  �شافة  بالإ

يجعل  دوات  الأ وتنوع  وتداخلها  التنموية 

�شرورة  ثار  الآ خمتلف  ودرا�شة  التن�شيق 

ل�شمان جناح خُمتلف ال�شيا�شات.  واإن اأي حل  

نف�شها  امل�شاألة  يف  يوؤثر  قد  الراهن  الوقت  يف 

على  ثار  الآ درا�شة  يفرت�س  لذلك  م�شتقباًل 

ثار  الآ ا�شتدامة  ل�شمان  الطويل  الزمني  املدى 

املرغوبة لل�شيا�شة املتبعة. 

احلديث  التخطيط  �شمات  تربز  وهنا 

ال�شمات  هذه  اأهم  ومن  ُمراعاتها،  يتعني  التي 

الوطنية  فاخلطة  والتاأ�شريية.  الت�شاركية 

القطاعات  قبل  من  وتنفذ  تعد  املُتكاملة 

هلي. وهذا ما يف�شر  الثالثة العام واخلا�س والأ

الطابع التاأ�شريي حيث يرتك للقطاعات مرونة 

الت�شرف وفقًا للمعطيات املتوفرة ويتم التاأثري 

داء من خالل احلوافز.  على الأ
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اأما من حيث جمالت التخطيط فيكون 

�شاماًل اإذا ا�شتهدف كل قطاعات املجتمع واأوجه 

هداف  ن�شاطاته مع ما يتطلب ذلك من �شمول الأ

عن  بحثًا  مكانيات  والإ املوارد  كافة  وتعبئة 

واختيار  القطاعات  بني  املتوازن  النمو  حتقيق 

بكفاءة.  وا�شتغاللها  املوارد  وح�شد  البدائل 

ويكون التخطيط جزئيًا اإذا و�شعت خطة لقطاع 

ليتناول  قطاع  من  �شيق  جانب  حتى  اأو  واحد 

القطاع  اأو  البتدائي  بالتعليم  للنهو�س  خطة 

يتعلق  فيما  اأما  املثال.  �شبيل  على  التمويلي 

مبيادين التخطيط فتت�شمن التخطيط الطبيعي 

هدفها  خطة  و�شع  على  للمحافظة  الهادف 

املحافظة على موارد البيئة الطبيعية وتنميتها، 

للموؤ�ش�شات  املنا�شبة  املواقع  اختيار  وكذلك 

حتى  واخلدمية  نتاجية  والإ القت�شادية 

تتنا�شب مع الوظائف التي توؤديها.  اأما التخطيط 

يف  ال�شلعي  نتاج  الإ زيادة  فيت�شمن  القت�شادي 

نتاج  القطاعات القت�شادية الوثيقة ال�شلة بالإ

ال�شلعي وذلك من خالل ا�شتغالل القوى املنتجة 

وتوجيهها ملا يوؤدي اإىل رفع م�شتوى الرفاه لكافة 

اأفراد املجتمع. والتخطيط الجتماعي يت�شمن 

ال�شفة  ذات  الجتماعية  هداف  الأ حتقيق 

بال�شحة  كالعناية  ال�شتهالك  يف  الجتماعية 

وخدمات  والتعليم  الوقائي  الطب  ون�شر  العامة 

الجتماعية  اخلدمات  من  وغريها  �شكان  الإ

والدينية والريا�شية والرتويحية وال�شياحية، 

مبا يف ذلك حماربة اجلرية.  واأخريًا التخطيط 

اأفراد  بني  الثقافة  ون�شر  بتنظيم  يهتم  الثقايف 

املعروفة  الثقافة  و�شائط  خالل  من  املجتمع 

واملراكز  والهيئات  العلمية  املوؤ�ش�شات  واإيجاد 

الثقافية وتوزيعها املنا�شب يف املناطق املختلفة. 

على  التخطيط  يكون  اأن  يكن  كذلك 

القت�شاد  قطاعات  لكل  �شاماًل  القومي،  امل�شتوى 

اإقليميًا يف حال و�شع  اأو  الدولة.   وجميع مناطق 

قليم معني بهدف اإيجاد نوع من التجان�س  خطة لإ

اإذا  ما  حالة  يف  الواحدة  الدولة  اأقاليم  بني 

ويكون  قاليم.  الأ بع�س  منو  يف  اختاللت  وجدت 

والوحدات  املحلية  املجتمعات  م�شتوى  على  حمليًا 

نتاجية بغر�س تطويرها من خالل ال�شتخدام  الإ

بناء  املحلية  الحتياجات  لتلبية  للموارد  مثل  الأ

على ما يتوافر فيها. 

املدى  طويل  التخطيط  بني  نفرق  واأخريًا 

�شنة،  وع�شرين  �شنوات  ع�شر  بني  اآماده  ترتاوح  

“التخطيط اال�سرتاتيجي”  ويطلق على هذا النوع 

الذي يكون ا�شرتاتيجيًا دفاعيًا الغر�س منه حتييد 

بع�س املتغريات التي توؤثر على التنمية اأو هجوميًا 

الغر�س منه التعرف على كافة الفر�س امل�شتقبلية 

غرا�س التنمية. والتخطيط  التي يكن ا�شتغاللها لأ

متو�شط املدى متتد فرتته بني �شنة وخم�س �شنوات 

يف حني متتد مدة التخطيط ق�شري املدى يف حدود 

عام واحد، ويطلق عليه التخطيط التكتيكي. 

خام�شًا:  ُمتطلبات التخطيط ومراحله 

ُمتتالية  ُخطوات  على  التخطيط  يحتوي 

)اأنظر ال�شكل 1( اأولها حتديد الروؤية وهي ت�شور 

بطريقة  ُت�شاغ  فيه  مرغوب  املدى  بعيد  م�شتقبلي 

الرتكيز  ُم�شاهمة اجلميع. ويتم  ل�شمان  ت�شاركية 

للم�شتقبل  اجلوهرية  العنا�شر  على  الروؤية  يف 

مع  والندماج  والعدالة  واحلرية  كال�شتدامة 

ح�شم  اإىل  الروؤية  وحتتاج  اخلارجي.  العامل 

�شناعي  جمتمع  بني  للمجتمع  الكربى  اخليارات 

وخدمي اأو معريف اأو مادي على �شبيل املثال.
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�شكل )1(: املراحل الرئي�شية لعملية التخطيط

ومن اأهم عنا�شر الروؤية طبيعة املوؤ�ش�شات 

واإدارة  احلكم  طريقة  حُتدد  التي  امل�شتقبلية 

مثل  املجتمع  �شمن  واجلماعات  فراد  الأ عالقات 

الديوقراطية كطريقة للحكم واعتماد حماية 

دور  حتدد  التي  والت�شاركية  وال�شفافية  امللكية 

كل من احلكومة والقطاع اخلا�س واملجتمع املدين 

الروؤية حُمددات  تت�شمن  �شافة  بالإ التنمية.  يف 

الب�شرية  التنمية  وم�شتوى  للعدالة الجتماعية 

والفكرية املرغوب. ويلي حتديد الروؤية �شياغة 

بو�شوح  الروؤية  مالمح  حتدد  التي  الر�شالة 

وب�شاطة تعلق يف الذهن مما ي�شمن تركيز اجلهود 

هداف والغايات. وو�شوح الأ

معّقدة  التخطيط  عملية  فاإن  وعمومًا 

حا�شمة  قرارات  اتخاذ  يف  حتديات  وتت�شمن 

ال�شرتاتيجي  والتوجيه  املوارد  لتخ�شي�س 

وحماولة  حمدد  باجتاه  واملجتمع  لالقت�شاد 

مثل والتاأثري  تنفيذ هذه اخلطط على الوجه الأ

تف�شيالت  يف  ال�شروع  وعند  امل�شتقبل.   على 

طرق  تتبع  للتنمية  ال�شرتاتيجي  التخطيط 

اأ�شا�س  على  الواقع  يف  الروؤية  وتبني 

درا�شات وحوارات ُمعمقة ت�شمل حتليل الو�شع 

وموؤ�ش�شاتيًا  واجتماعيًا  اقت�شاديًا  الراهن 

ُم�شتقبلية  درا�شات  اإىل  �شافة  بالإ وبيئيًا، 

ال�شعيد  على  التطورات  العتبار  بعني  تاأخذ 

اجلوانب  من  والوطني  قليمي  والإ العاملي 

يجاد  لإ خطوة  اأول  ولعل  املختلفة.  التنموية 

حمددة  فر�شيات  و�شع  هي  للم�شتقبل  روؤية 

ووا�شحة عن البيئة امل�شتقبلية مما ي�شتدعي 

ُم�شتقبلية  بدائل  ل�شيناريوهات  التخطيط 

القوة  مواطن  العتبار  بعني  تاأخذ  حُمتملة 

وال�شعف والفر�س والتحديات.

مراحل  على  التخطيط  يرتكز 
الرؤية  حتديد  أهمها  متتالية 
االستراتيجية  واألهداف  والرسالة 
بعيدة املدى.  وتبنى هذه الرؤية على 
معّمقة  وحوارات  دراسات  أساس 
الراهن  الوضع  حتليل  تشمل 
باإلضافة إلى دراسات استشرافية 

للبدائل املستقبلية.
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الراهنة.   املحيطة  العوامل  لتحليل  خمتلفة 

 
)1( “�سوات”  طريقة  نذكر  التحليل  طرق  من 

وعوامل  القوى  جوانب  حتليل  يف  واملتمثلة 

ال�شعف والفر�س املتاحة والتهديدات واملخاطر  

كذلك يكن ا�شتخدام طريقة التحليل ال�شيا�شية 

القت�شادية الجتماعية والتقنية والتي يكن 

عامة  نظرة  تعطي  والتي   
“ب�شت”)2( ت�شميتها 

على عوامل البيئة الكلية لعوامل �شيا�شية مثل 

والقوانني  والت�شريعات  ال�شيا�شية  حزاب  الأ

ولعوامل اقت�شادية مثل معدلت النمو الوطنية 

والبطالة  ال�شرف  واأ�شعار  والفوائد  والت�شخم 

والبنية التحتية ولعوامل اجتماعية مثل توزيع 

والتعليم  الجتماعية  والقيم  وال�شكان  الدخل 

تكاليف  مثل  تقنية  ولعوامل  وال�شحة  والعمل 

البحث والتطوير ومعدلت نقل التقنية.  ويكن 

لت�شمل  “ب�شت”  طريقة  حتليل  نطاق  تو�شيع 

  .
)3(

اجلوانب الثقافية والبيئية والت�شريعة

همية الدرا�شات امل�شتقبلية  هذا ونظرًا لأ

الدرا�شات  مراكز  تاأ�شي�س  مت  التنمية  يف 

احللول  �شمان  اأجل  من  امل�شتقبلية  بحاث  والأ

التكهنات التخيلية  العلمية بعيدًا عن  املنا�شبة 

والتاأمل العاطفي.  وتهتم الدرا�شات امل�شتقبلية 

مبا �شيحدث يف امل�شتقبل لو اتخذنا قرارًا عّو�س 

اآخرًا يف ر�شم �شكل امل�شتقبل والتاأثري به.  وت�شم 

الخت�شا�شات  جميع  امل�شتقبلية  الدرا�شات 

حتديد  يتم  �شوءه  وعلى  الفكرية  والتوجهات 

عدد واخت�شا�شات اأع�شاء الفريق من خرباء يف 

وال�شيا�شة  والقت�شاد  املعدنية  والرثوة  النفط 

البديلة  والطاقات  والديوغرافيا  والبيئة 

يف  امل�شتقبلية  الدرا�شات  هذه  وت�شهم  وغريها.  

توفري قاعدة معرفية ت�شبق العمل التخطيطي 

القائمة  واحللول  البدائل  طرح  تت�شمن  حيث 

م�شتقبلية.   �شيناريوهات  ت�شكل  تنبوؤات  على 

من  متّكن  جديدة  م�شارات  اكت�شاف  يف  وت�شهم 

تر�شيد عملية املفا�شلة بني البدائل املختلفة من 

اأجل تنمية �شاملة م�شتدامة. 

�شاد�شًا:ُمعوقات التخطيط ال�شرتاتيجي 

هناك عوامل عديدة قد توؤدي اإىل هجر 

ومن  تنفيذها.  وعدم  ال�شرتاتيجية  اخلطط 

يف  العليا  ال�شلطة  رغبة  عدم  امل�شببات  هذه  اأهم 

املطلوبة  الهيكلية  املتغريات  ف�شاح عن طبيعة  الإ

خا�شة عند م�شا�شها مب�شالح �شائدة مما يوؤدي اإىل 

و�شوح  وعدم  التخطيطية  العملية  يف  الت�شارب 

دون  داخلية  خطط  ر�شم  وكذلك  هداف.   الأ

�شراكة حقيقية بني القطاعات العامة واخلا�شة 

واملجتمع املدين مما يوؤثر �شلبًا على نظام احلوافز 

�شافة  بالإ واملبادرة،  بداعي  الإ التفكري  ويثّبط 

دارة بامل�شكالت الروتينية اليومية  قد تن�شغل الإ

تتعلق  التي  ال�شرتاتيجية  امل�شكالت  وتهمل 

دارة على املدى البعيد.  ويكن اأن متيل  بتطور الإ

التخطيط  اأو  التفكري  اأن تقبل نظام  اإىل  دارة  الإ

عندما  ولكن  زمات  الأ اأوقات  يف  ال�شرتاتيجي 

زمة يتم الرجوع اإىل النظام التقليدي. تنتهي الأ

هجر  في  عديدة  عوامل  تتسبب  قد 
اخلطط االستراتيجية منها التضارب 
وعدم  التخطيطية  العملية  في 
وضوح أو واقعية األهداف باإلضافة إلى 
الروتينية  باملشكالت  اإلدارة  انشغال 
املشكالت  على  التركيز  عن  عوضاً 

االستراتيجية بعيدة املدى.



�

واأخريًا ويف حال عدم واقعية اخلطة 

املادية  املوارد  مع  مت�شقة  غري  هداف  الأ تبدو 

امل�شاعب  اإىل  �شافة  بالإ املتاحة،  والب�شرية 

الثقافية،  وامل�شاعب  واملنهجية  املعلوماتية 

جرائية واملالية.  الإ

�شابعًا: اخلامتة 

اإن وقوع العديد من الدول النامية يف 

دنى من التنمية خالل العقود املا�شية  احلد الأ

على عك�س ثلة من دول �شرق اآ�شيا التي اتخذت 

منذ مطلع �شتينات القرن املا�شي م�شارًا تنمويًا 

م�شطردًا حققت من خالله قفزة تنموية هائلة 

باملعجزة  الكتابات  من  العديد  يف  و�شفها  مت 

املوؤلف املهم ال�شادر  اآ�شيوية على غرار  ال�شرق 

عن البنك الدويل ل�شنة 1994 بعنوان »املعجزة 

وال�شيا�شة  القت�شادي  النمو  اآ�شيوية:  ال�شرق 

العامة« بني مزايا التخطيط ال�شرتاتيجي يف 

ر�شم منهاج دقيق لتحقيق غايات تنموية طويلة 

للتخطيط  احليوي  الدور  يربز  وهنا  جل.  الأ

يف  التنمية  م�شارات  ت�شحيح  يف  ال�شرتاتيجي 

التغلب  بهدف  والعربية  النامية  الدول  اأغلب 

على املعوقات والتحديات التي يطرحها النظام 

�شا�شية للنمو  العاملي اجلديد وتوفري العوامل الأ

القت�شادي كرتاكم راأ�س املال املادي والب�شري 

والتخ�شي�س الكفوؤ للموارد القت�شادية. 

التخطيط  يفر�س  نف�شه  الوقت  يف 

ال�شرتاتيجي احلديث جملة من التحديات على 

تتعلق  عديدة  نواحي  من  النامية  الدول  هذه 

يت�شم  حيث  �شا�شية.   الأ ومتطلباته  ب�شماته 

والتاأ�شريية  بال�شمولية  احلديث  التخطيط 

كبرية  درجة  على  ولية  الأ مراحله  يف  ويعتمد 

من اجلدية والعلمية يف درا�شة ومناق�شة البيئة 

نظرًا  املقبولة  امل�شتقبلية  والبدائل  الراهنة 

يرتكز  ذلك  اإىل  �شافة  بالإ املتاحة.  للموارد 

التخطيط ال�شرتاتيجي احلديث على اإر�شاء اأ�ش�س 

كمل  قوية ل�شمان تنفيذ اخلطط على الوجه الأ

املحتملة  املعوقات  لكل  ومراجعة  ر�شد  يعني  ما 

وحتقيق نقالت حقيقية يف وعي القطاع احلكومي 

فعالة  �شراكة  بناء  اأجل  من  واملواطن  واخلا�س 

دخار  والإ نتاجية  والإ الفردية  للمبادرة  داعمة 

عمال  وال�شتثمار يف ظل بيئة متطورة مالئمة لالأ

جنبي.   وال�شتثمار املحلي والأ

التنموية  التجارب  على  وا�شتنادًا 

على  والعربية  النامية  الدول  غلب  لأ ال�شعيفة 

مدى عقود يجدر اليوم بهذه الدول اأن ل تخ�شى 

النخراط يف جتربة تخطيطية جديدة متطورة 

غرار  على  الناجحة  الدول  من  بالعديد  اقتداًء 

ماليزيا والهند وغريها. 

الهوام�س

)1( Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats )SWOT(.
)2( Political, Economic, Social and Technologies )PEST(.
)3( Political, Economic, Social, Technologies, Culture, Environmental and Legal )PESTCEL(.
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قائمة اإ�شدارات  )) ج�شر التنمية ((

العنوان
مفهوم التنمية

موؤ�شرات  التنمية

ال�صيا�صات ال�صناعية

الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات

املوارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها

ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية

طرق املعاينة

رقام القيا�شية موؤ�شرات الأ

 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات

نظام احل�شابات القومية

إدارة امل�شاريع ا

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

دوات املالية الأ

موؤ�شرات �شوق العمل

�شالح امل�شريف الإ

خ�شخ�شة البنى التحتية

رقام القيا�شية الأ

التحليل الكمي

ال�شيا�شات الزراعية

اقت�شاديات ال�شحة

�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف

القدرة التناف�شية وقيا�شها

ال�شيا�شات البيئية

اقت�شاديات البيئة

�شواق املالية حتليل الأ

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

زمات املالية الأ

إدارة الديون اخلارجية ا

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

جنبي املبا�شر: تعاريف ال�شتثمار الأ

جنبي املبا�شر حمددات ال�شتثمار الأ

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

إن�شاوؤها واآلية عملها منظمة التجارة العاملية: ا

تفاقيات  منظمة التجارة العاملية: اأهم الإ

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

قت�شادية الكلية النمذجة الإ

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

�ص�صات والتنمية موؤ

التقييم البيئي للم�شاريع

ئتمانية موؤ�شرات اجلدارة الإ

املوؤلف
د. حممد عدنان وديع

د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

مام د. عماد الإ

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
ول الأ

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

ربعون الأ

ربعون الواحد الأ

ربعون الثاين الأ

ربعون الثالث الأ

ربعون الرابع الأ



11

الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

رتباط والنحدار الب�شيط الإ

�شالمي اأدوات امل�شرف الإ

البيئة والتجارة والتناف�شية

�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات الأ

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

داء التنموي حتليل الأ

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

نتاجية وقيا�شها الإ

داء التنموي نوعية املوؤ�ش�شات والأ

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

لفية منائية لالأ هداف الإ ح�شاب فجوة الأ

نفاق  موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإ

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

�شواق وتدخل الدولة اإخفاق اآلية الأ

داري موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإ

ال�شيا�شات التنموية

بعاد التنموية متكني املراأة: املوؤ�شرات والأ

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

�شالح املوؤ�ش�شي برامج الإ

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

�شهم العربية خ�شائ�س اأ�شواق الأ

التجارة اخلارجية والتكامل 

قليمي القت�شادي الإ

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

إبراهيم اأونور د.ا

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

إبراهيم اأونور د. ا

د. وليد عبد موله

ربعون اخلام�س الأ

ربعون ال�شاد�س الأ

ربعون ال�شابع الأ

ربعون الثامن الأ

ربعون التا�شع الأ

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون
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ال�شتثمارات البينية العربية

�شهم العربية فعالية اأ�شواق الأ

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

وراق املالية �شواق الأ البنية اجلزئية لأ

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

وراق املالية تذبذب اأ�شواق الأ

مكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي الإ

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

إ�شكالية البطالة يف الدول العربية حول �شياغة ا

متكني املراأة من اأجل التنمية

�شهم العربية �شواق الأ طر الرقابية لأ الأ

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  زمة  الأ تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

�شواق املالية إدارة املخاطر يف الأ ا

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

البنوك  ومركزية  ا�شتقاللية  حول  مالحظات 

املركزية

التخطيط والتنمية يف الدول العربية

التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية

العدد املقبل

�سيا�سات التناف�سية

 

د. بلقا�شم العبا�س

إبراهيم اأونور د. ا

�شرج  د. ح�شني الأ

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

إبراهيم اأونور د. ا

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

إبراهيم اأونور د. ا

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

إبراهيم اأونور د. ا

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

د. و�شاح رزاق

د. ح�سني الطالفحة

د. وليد عبدموله

اأ. �شالح الع�شفور

الثامن والثمانون

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�شعة

املائة وع�شرة

املائة واحلادي ع�شر

املائة والثاين ع�شر

املائة والثالث ع�سر

املائة والرابع ع�شر

املائة واخلام�س ع�شر

لكرتوين التايل:  عداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإ لالطالع على الأ

http://www.arab-api.org/develop_1.htm






