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 الملخص :

تناول البحث التعرف على فاعلية التخطيط اإلستراتيجي وأثاره فى أداء القطاع العام والخاص 

وأيضا عملية تطبيق االستراتيجية بالطرق السليمة والتخطيط االستراتيجى وأثره فى تحقيق 

المنشودة .فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي للتخطيط االستراتيجي في المؤسسات االهداف 

وجاء في الفصل الثاني اطار التخطيط الوطني لدولة قطر واالولويات الكبرى وقد جاء في 

 . عيوب التخطيط االستراتيحي قي القطاعات ل الثالثالفص

 قطر المؤسسات، االستراتيجية، التخطيط،: الكلمات المفتاحية

Abstract 

 The research dealt with identifying the effectiveness of strategic planning 

and its effects on the performance of the public and private sector, as well 

as the process of implementing the strategy in the right ways and strategic 

planning and its impact on achieving the desired goals. The researcher 

used the descriptive approach to strategic planning in institutions. The 

third and  chapter: defects in strategic planning in the sectors. 
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 :المقدمة 

يعتبر التخطيط االستراتيجى على مر العصور هدف تسعى الشعوب اليه فى عملية االمن 

واالستقرار جاهدة على بذل الغالى والنفيس من أجل حياة مملوءه باالطمئنان والسالمة ، لذا 

 تتطلب مسيرة التنمية والتقدم واالذدهار جهود مقدرة وعظيمة فى بسط روح التعايش واالستقرار

يبين الناس جميعاً . المشاريع التنموية العظيمة فى مجملها تضع بند وهدف االمن والحماية هدف 

أساسى فى صحف أولياتها حتى تضمن أستقرار ناجح على مر الحقب المتتالية ،. ترسم الدول فى 

ن خطة إستراتيجيتها فى إطار النهضة االقتصادية واالجتماعية والسياسية تركز على سالمة وأم

المنشآت الحيوية لتحقيق رغبة وتطلعات الشعب فى التنمية وهى مرتبطة باالستقرار واالعداد 

( فليعبدو 2( ايالفهم رحلت الشتاء والصيف )1الجيد لتأمين البالد . قال تعالى : )إليالف قريش )

 (( صدق اهللا العظيم . 5( وامنهم من خوف)4( الذي اطعمهم من جوع )3رب هذا البيت )

عتمد دول العالم على رسم سياسات إستراتيجية محكمة ضد العوامل المهدده لها سواء اكانت ت 

عوامل طبيعية بيئية أو عوامل من صنع االنسان نفسه لذلك البد من مجابهة تلك المهددات 

بالخطط االستراتييجة التى تراعى كل ما يمكن أن يكون له أثر فى تدهور أمن وأستقرار البالد . 

ققت الخطط االستراتيجية االهداف التى رسمت وأسهمت فى نشر ثقافة العمل بموجب وقد ح

المتابعة والمراقبة والتنفيذ واالشراف حتى تحقق ضمان الوقت والجهد واالنتاج والجودة فى 

 المشاريع التنموية كافة .

 مشكلة البحث :

 وعليه تمثلت صياغة المشكلة من خالل التساؤالت االتية :  

                                                  هنالك خطة إستراتيجية واضحة فى الرؤية المستقبلة في دولة قطر  ؟ .هل 1

                                              .هل هنالك خطة إستراتيجية بديلة لمواجهة التغيرات للقطاعات العامة والخاصة  ؟ 2

                                                            ستراتيجي في دولة قطر  بالجودة الجيدة؟.هل يمتاز التخطيط اال 3

 .هل التخطيط االستراتيجي هو عامل أساسى لنجاح البنى التحتية في قطر ؟ 4

 هداف البحث :أ

 تم صياغة االهداف على النحو االتي :

                                            في التخطيط االستراتيجي في المؤسساتالفصل االول : االطار النظري التحليلي  -1

                                                           الفصل الثاني :إطار التخطيط الوطني لدولة قطر واالولويات الكبرى -2

 الفصل الثالث : عيوب التخطيط االستراتيحي قي القطاعات -3
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 تخطيط االستراتيجي في المؤسسات اللي في طار النظري التحلي: اإلالفصل االول

 المطلب األول: مفهوم اإلستراتيجية

( والتي تعني strategcsترجع جذور كلمة اإلستراتيجية إلى الكلمة اليونانية "إستراتيجيون" )

خطيط وتوجيه العمليات فنون الحرب وإدارة المعارك، حيث ينظر إلى اإلستراتيجية على أنها ت

العسكرية، ولذا عرفها قاموس "وأكسفورد" على أنها الفن المستخدم في تعبئة وتحريك المعدات 

سلطاني محمد رشدي، .)الحربية بما يمكنها من السيطرة على الموقف والعدو بصفة كاملة 

جامعة المسيلة/ التسيير االستراتيجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، ماجستير، 

غير أن استعمال اإلستراتيجية أنتقل من الميدان العسكري إلى ميادين  (.12، ص2005-2002

 االقتصاد واألعمال.

 الفرع األول: تعريف اإلستراتيجية

من الصعب تحديد تعريف محدد لمفهوم اإلستراتيجية نظراً الختالف المدارس الفكرية المنتهجة 

لها في مجال التسيير من جهة أخرى. غير أنه يمكننا تقديم بعض لها من جهة، وتطور استعما

 التعارف الخاصة بها حسب نظر بعض المفكرين في المجالين العسكري واإلداري.

  Alfred chandlerاإلستراتيجية عند الفرد تشاندتر  -1

لة أن اإلستراتيجية " هي تحديد لألهداف واألغراض الرئيسية وطوي Alfred chandlerيرى 

األجل للمنشأة، وإعداد عدد من بدائل التصرف وتخصيص الموارد الضرورية لتنفيذ تلك 

) نبيل محمد مرسي، اإلدارة االستراتيجية تكوين وتنفيذ إستراتيجيات التنافس، دار –األهداف" 

ومن خالل التعريف فإن اإلستراتيجية تتمثل في (. 50، ص2003الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

 ة من العمليات كالتالي:مجموع

                                                                                                                   تحديد أهداف المؤسسة بعيدة المدى-

                                                                                              تحضير العمليات التي تمكن من انجاز هذه األهداف-

  تخصيص الموارد التي تساعد على تحقيق هذه األهداف-

)عيسى حيرش، اإلدارة يتبنى نظرة مدرسة التخطيط  Chandlerويظهر من التعريف أن 

 .(25، ص 2012اإلستراتيجية الحديثة، دار الهدى، عين مليلة، 

في أمرين هامين: Druckerتكمن اإلستراتيجية عند :  Peter Drukerاإلستراتيجية عند   -2

  

                                                                                                إدراك البيئة التي تنشط فيها المؤسسة إدراكا قوياً  -

 جيداً ليتمكنوا من القيام بالعمل.تقديم هذا اإلدراك ألفراد المؤسسة وجعلهم يدركون  -
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)عيسى حيرش، المرجع يتبنى هذا التعريف من منطلقين Drukerويمكن أن نستنتج بسهولة أن 

 : .(25السابق نفسه، ص 

المنطلق األول هو المدرسة اإلدراكية ويتضح هذا من خالل المفهوم الذي يعطيه المفكر -

                                                                                             لإلستراتيجية حيث يرى أنها عبارة عن إدراك

أن اإلستراتيجية هي  Dukerوالمنطلق الثاني هو المدرسة البيئية، التي تتجلى من خالل اعتبار -

 عبارة عن تفاعل مع البيئة.

 Mintzberg & Watersاإلستراتيجية عند منتزبرج و واترز   -3

اإلستراتيجية هي "نمط أو نموذج معين يعبر عن تدفق مجموعة من القرارات او التصرفات 

وسواء كان هذا النمط نتاجاً إلستراتيجيات مقصودة ـ أو مخططة ـ أو نتاجاً إلستراتيجيات غير 

لقد  .(51)نبيل محمد مرسي، مرجع سبق ذكره، ص مقصودة ـــ أو غير مخططة  أو طارئة" 

( حيث حاول المفكر أن يعبر عن 5Pتعريفاً شهيراً لإلستراتيجية )يعرف ب  Mintzbergأعطى 

 : (22 )المرجع السابق نفسه، صاإلستراتيجية من خمسة أوجه، حيث يرى اإلستراتيجية هي

                                                                              ( ومعناه أن اإلستراتيجية تخطيط، فهي عمل مقصود ومعتمدplanخطة )-

                                                                        ( أي اختيار موقع يمكن المؤسسة من مواجهة المنافسة positionموقع )-

عينة، ( إي أن اإلستراتيجية عبارة عن نموذج أي أن العمل يتم فيها بكيفية مpatternونموذج )-

( ويعني أن هذه اإلستراتيجية تسعى لتحقيق هدف ployومناورة )- وفي شكل مهيكل ومحدد.

                                                                                                                                  معين.

 ستراتيجية تصور لمستقبل.( يقصد بذلك أن اإلperspectiveوأوفق )-

  الفرع الثاني: أبعاد اإلستراتيجية

يعتمد تطبيق التسيير االستراتيجي على توفر مجموعة من الشروط، منها ما يتعلق بالمؤسسة  

)سلطاني ممحمد ومنها مل يتعلق بالمحيط، ويمكن تلخيص هذه الشروط في األبعاد الموالية

 : .( 12رشدي، مرجع سبق ذكره، ص 

 البعد االقتصادي: -1

تسعى المؤسسة إلى تحقيق أهدافها االقتصادية في ظل المحيط التنافسي ولذالك فهي تقوم بتحليل  

العوامل االقتصادية لمعرفة نقاط القوى والضعف. حيث تقوم المؤسسة بتحديد كل من رسالتها، 

تعمل على تحليل المحيط أهدافها، ومحيط أنشطتها، لمعرفة ماذا تريد أن تصبح عليه مستقبالً، ثم 

الذي تنشط فيه وتقيم مختلف مواردها، وبعدها تحدد انحرافات التخطيط لتعرف من تكون، 

وبعدها تقوم المؤسسة بالتعرف على مختلف االستراتيجيات الممكن تطبيقها، ثم تقيم هذه 

مناسبة لها لوضع االستراتيجيات وذلك لمعرفة ماذا تريد أن تفعل ثم تقوم باختيار اإلستراتيجية ال

 البرامج وتصميم الخطط وتحديد الميزانية المناسبة لهذه اإلستراتيجية.
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 البعد السياسي: -2

باعتبار المؤسسة وجودا سياسيا يضم مجموعة من التحالفات المعلنة وغير المعلنة بين األطراف 

د المتاحة لها، التي تعمل على تحقيق مصالحها الذاتية، وتتنافس مع بعضها البعض على الموار

فإنها تؤثر وتتأثر بالعديد من الجماعات التي لها مصالح تجاه أنشطتها، والتي تعرف باألطراف 

ذات المصلحة، ومن اجل اتخاذ القرار االستراتيجي المالئم، البد على المؤسسة أن تقوم بالتوفيق 

 بين المصالح المتعارضة لهذه األطراف. 

فق البعد السياسي، تحاول المؤسسة طرح مجموعة من األسئلة، ومن اجل صياغة اإلستراتيجية و

 :  .( 13)المرجع السابق نفسه، ص ومحاولة اإلجابة عنها

                                                                                          ما هي األطراف ذات المصلحة الموجودة في محيط المؤسسة؟-

                                                                                                                        يمكن أن تفعله هذه الجماعات؟ماذا  -

                                                                                                                       ماذا يمكن فعله مع، أو ضد هذه الجماعات؟-

 ما الذي ستقرر المؤسسة فعله؟-

فلمعرفة األطراف ذات المصلحة الموجودة في محيط المؤسسة، تقوم هذه األخيرة بتحديد مختلف 

الجماعات ذات المصلحة معها، ثم تحليل دينامكي للعالقات التي ترتبط بهذه الجماعات، مع 

عم السياسي وتقييم إمكانية األطراف المعارضة، أما فيما يخص ماذا يمكن أن تفعله البحث عن الد

هذه الجماعات تقوم المؤسسة بتحليل التأثيرات السياسية الداخلية والخارجية لهذه الجماعات، 

وتقيم نظامها السياسي، مع التوقع بردود أفعالهم. ولإلجابة على ماذا يمكن فعله مع او ضد هذه 

ات؟ فهي تقوم بالبحث عن االستقاللية اإلستراتيجية واختيار الحلفاء، ومفاوضة الجماع

االئتالفات. بينما لإلجابة عن ما الذي ستقرر المؤسسة فعله؟ فإنها تقوم بصياغة اإلستراتيجية 

 المناسبة، والتوقع بردود أفعال المعارضين.

 سسة اقتصادية كما يلي:عن أصحاب المصالح لمؤ (1) ويمكن توضيح هذا من خالل الشكل

 

 

المصدر:جراهام كيني، ترجمة هند السديري، التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء، ومكتبات 

 .43، ص2002ونشر العبيكان، المملكة العربية السعودية، 
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 البعد البيروقراطي )التنظيمي(: -3

نشطة أو القوى الشخصية المنسقة بوعي، ويلعب التنظيم تتمثل العملية التنظيمية في مجموعة األ

دوراً هاماً في تحديد إستراتيجيات المؤسسة، حيث يسمح نوع التنظيم الذي تتبناه المؤسسة بتطبيق 

 استراتيجياتها بشكل فعال، مما يؤدي إلى إنشاء وتعزيز المزايا التنافسية.

بالحصول على متغيرات ممتازة  أن التنظيم يسمح للمؤسسة Martinetويرى مارتيني 

 كالسلوكيات المرغوب الحصول عليها، آو فاعلية التنظيم ككل.

ولتفعيل هذا البعد، ينبغي على المؤسسة محاولة اإلجابة على العديد من األسئلة التي من أهمها، ما 

؟ وما هي هو نوع التنظيم الذي تتبناه؟ ما هي طريقة اتخاذ القرارات؟ ما هو نمط النشاط اإلداري

 . .(14) سلطاني محمد رشدي، مرجع سبق ذكره، صاإلجراءات الرقابية؟

تتبنى المؤسسة تنظيماً معيناً خاص بها، فهي تقوم باختيار درجة الالمركزية الذي أدى إلى زيادة 

حدة المنافسة بين المؤسسات، وأصبح البقاء في  السوق مرهون بمدى القدرة التنافسية 

أما فيما  درة تتأثر بنوعية وتوقيت المعلومات التي تتحصل عليها المؤسسة.للمؤسسات، هذه الق

يتعلق بمعرفة طريقة اتخاذ القرار، فعلى المؤسسة القيام باختيار نوع المخططات، وتحديد 

المراحل األساسية التخاذ القرار، وإعداد طريقة اتخاذ القرار. ولتوضيح نمط النشاط اإلداري 

تقوم بتحديد مستوى مشاركة اإلفراد في اتخاذ القرار بإعداد نظام للتقييم  الذي تتبعه المؤسسة،

وفيما يخص  والمكافآت، واختيار درجة االستقاللية وتحديد حدة متابعة العمليات لكل فرد.

إجراءات الرقابة المتبعة، فتقوم المؤسسة بتحديد درجة المركزية في عملية الرقابة، وتحديد وتيرة 

)المرجع السابق نفسه، ابة واختيار درجة التفضيل في عملية الرقابة واتجاه الرقابةومستويات الرق

 . .(14ص

 البعد المعلوماتي: -4

تعيش المؤسسة في محيط معقد يتميز بكثرة التغيرات والتقلبات السرعة األمر الذي أدى إلى 

درة المؤسسة على زيادة حدة المنافسة بين المؤسسات، وأصبح البقاء في السوق مرهون بمدى ق

وتعبر المعلومات  المنافسة التي تتأثر بنوعية وتوقيت المعلومات التي تتحصل عبيها المؤسسة.

عن بيانات تم تشغيلها ووضعها في سياق له معنى وفائدة بالنسبة لمستخدم معين لذالك فإنها تحمل 

ها، والمصدر الرئيسي قيمة مضاعفة وفق البيانات نتيجة لعملية التحول والتشغيل التي تمت عل

لتوفير المعلومات المفيدة والمؤثرة في اتخاذ القرارات في المؤسسة هو نظام المعلومات الخاص 

فنظم المعلومات هي مجموعة من اإلجراءات التي تتفاعل مع بعضها البعض بغرض معالجة  بها.

ن أحمد السديري، )محمد بالبيانات وتحويلها إلى معلومات يمكن أن تستخدم لغرض صنع القرار

،  متوفر على الموقع: 2010نظم المعلومات اإلدارية، جامعة الملك سعود، الرياض، 

http://faculty.ksu.edu.sa/mas/eBookD8%AB.pdf  ).  
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ومع زيادة حدة المنافسة بين المؤسسات أصبح ينظر للمعلومات كمورد استراتجي ومصدر 

ودعامة التخاذ القرارات اإلستراتيجية الفعالة،  لحصول المؤسسة على مزايا تنافسية دائمة،

( وهو نظام sisلضمان استمراريتها، وبذالك ظهر ما يسمى بنظم المعلومات اإلستراتيجية )

مهمته تحويل البيانات إلى معلومات إستراتيجية تخدم اإلدارة العليا في اتخاذ القرارات 

عالية من المخاطرة ، ومن أجل تطوير هذه اإلستراتيجية التي تعتبر قرارات حساسة وذات درجة 

األنظمة البد أن تتوفر بعد المتطلبات لهذه العملية، وتتمثل هذه المتطلبات التنظيمية والمتطلبات 

)بوعسلة فاطمة الزهراء، التكنولوجية، وغياب هذه المتطلبات قد يعيق عملية تطوير هذه النظم

 -لميزة التنافسية دراسة حالة اتصاالت الجزائردور نظم المعلومات اإلستراتيجية في تحقيق ا

 . .(12، ص2014-2013وحدة بسكرة، ماستر جامعة بسكرة، 

إن اتخاذ القرارات اإلستراتيجية المناسبة يحتاج لتدفق المعلومات المفيدة والمتجددة عن ظروف 

المؤسسات المحيط المتغيرة، وهو ما يتطلب توفير نظم معلومات إستراتيجية، ليس على مستوى 

)سلطاني محمد فحسب وإنما يتعدى لشمل المستوى الوطني في إطار نظام المعلومات الوطني

. وحتى تتمكن المؤسسة من تطبيق التسيير االستراتيجي، (15رشدي، مرجع سبق ذكره، ص

وصياغة إستراتيجية تستجيب لتطلعاتها أهدافها، ينبغي عليها تحقيق التوازن بين هذه األبعاد كي 

 ح متكاملة.تصب

في المؤسسة ثالثة مستويات لإلستراتيجية، ويعني هذا أن  المستويات اإلستراتيجية الثالث: الفرع

 : .( 35)عيسى حيرش، مرجع سبق ذكره، صاإلستراتيجية تظهر في ثالثة مستويات بالمؤسسة

ية مستويات إستراتيجية المؤسسة: وفي هذا المستوى تعني المؤسسة ككل، فهي تخص الرؤ -1

الشاملة والبعيدة للمؤسسة، إذ تهتم بمجموعة منتجات المؤسسة بشكل عام، وبالصورة العامة 

للمؤسسة في البيئة إضافة إلى اهتمامها بالمركز التنافسي للمؤسسة من خالل مساحة نشاطها 

واختيار الوحدات اإلستراتيجية وبيان منهج تحديد الموارد وتخصيصها بين وحدات األعمال 

)عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، اإلدارة اإلستراتيجية لمواجهة القرن الواحد لمؤسسةداخل ا

 .  (52، ص1111والعشرين، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 

مستويات إستراتجية األعمال: وفي هذا المستوى تخص اإلستراتيجية الوحدات اإلستراتيجية  -2

بالنظر إلى أسواقها واعتماداً على قدرات المؤسسة. فهي وتهتم بتحديد أسلوب تنمية هذه الوحدات 

إستراتيجية تعنى بالميزة التنافسية وكيفية إنشائها وتنميتها والمحافظة عليها، كما تعنى مهارات 

 المؤسسة وقدراتها.

مستويات اإلستراتيجية العملية )إستراتيجية الوظائف(: وفي هذا المستوى تهتم اإلستراتيجية  -3

مؤسسة في السوق، كما تهتم بكيفية تعزيز وتنمية هذه الحصة بإعداد سياسات لمختلف بحصة ال

 الوظائف، وتسمى أيضاً الوظائف باستراتيجيات اإلنتاج وإستراتيجيات التسويق...الخ.
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 ( 2الشكل )

 

 .32المصدر: عيسى حيرش، مرجع سبق ذكره، ص 

 لتخطيط االستراتيجي                                              ا والثاني: ماه طلبالم

إن التخطيط اإلستراتيجي هو ضرورة لنجاح أي مؤسسة وله مفاهيم متعددة ودراسات كما أن له 

 خصائص وأهمية كبيرة وهذا ما سنتطرق إليه خالل هذا المبحث.                    

 خطيط االستراتيجي:مفهوم التخطيط و التالفرع االول 

 مر التخطيط بعدة مراحل أدت لتطور مفهوم التخطيط االستراتيجي إلى مفهومه المعاصر.

 تعريف التخطيط والتخطيط االستراتيجي                                             

التخطيط: هو ضرورة حتمية لنجاح إي عمل من األعمال ،وهو يختص بتحديد األهداف -1

ئل ويعرف بأنه أسلوب علمي وعملي للربط بين األهداف والوسائل المستخدمة لتحقيقها والوسا

مدروسة لسياسات،وكيفية تنفيذها بإتباع سياسات ا ورسم معالم الطريق الذي يحدد القرارات

)أحمد السعسدي،التخطيط االستراتيجي وعالقته بفعالية األداء المؤسسي  محددة األهداف والنتائج

 . .(12مة للحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال ،سلطنة عمان ، صدراسة مقد

وقد عرفه " هنري فايول"  بأنه التوقع بما سيكون عليه الوضع في المستقبل مع االستعداد لهذا  

المستقبل. ورأي " كونت " انه التقرير المقدم بما يجب عمله، وكيف يمكن عمله ،ومن الذي 

يغطي الفجوة بين ما نحن فيه وما نرغب في الوصول إليه. في حين " الصانع سيقوم بالعمل فهو  

"  يرى بأن التخطيط هو رسم األنشطة المستقبلية باالستناد إلى الحقائق الخاصة بالمواقف  2011

" بأنه عملية مستمرة  2001، وبناءا على تجميع وتحليل تلك الحقائق.  كما عرفه " هارسون 

سير األمور باإلجابة عن األسئلة مثل ما يجب أن نفعل ،وما يقوم به ،وأين  تتضمن تحديد طريقة

أثر التخطيط االستراتيجي في أداء مؤسسات التعليم العالي ،)رحمة زعيبي ، ومتى وكيف
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الجزائرية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، 

 ..(22ص 3012-2013

 ستراتيجي:اال التخطيط

مثال لذلك أن مستثمرا لو أراد إنشاء مصنعا آلياً، فإنه وفق مفهوم التخطيط العادي فسيقوم بتحليل 

بيانات الماضي والحاضر ونقو ل انه اكتشف أن بيانات الماضي والحاضر تشير إلى أن استهالك 

يتنبأ بمعدالت  سنويا، وهو وفق تلك البيانات يستطيع أن% 2المواطنين ظل يتناقص بمعدل 

)خيارهم عبد هللا االستهالك في السنوات القادمة ،وبالتالي سيرى إن كان الوضع مجد اقتصادي له

أحمد ،التخطيط االستراتيجي إلدارة األزمات )أزمة شركة تويوتا(،مذكرة لنيل شهادة الماستر في 

. .(2،ص2013-2012العلوم السياسية والعالقات الدولية ،جامعة محمد خيضر، بسكرة،  

ويعرف عملية إدارية تشمل جميع أجزاء الشركة وتنطوي على اتخاذ القرارات وتحديد مستقبل 

التنظيم بناءا على ما توفر من معلومات شاملة من الشركة وبيئتها لتحديد متطلبات اإلنتاج 

سبق )أحمد السعيدي،المرجع المرغوب ،وفقا لما يتم تحديده من معايير لتقييم جهود التخطيط

 . .(20ذكره، ص

 خطوات ومستويات التخطيط االستراتيجي 

)مجيد خطوات التخطيط االستراتيجي:  تتميز خطوات التخطيط االستراتيجي بما يلي-1

الكرخي،التخطيط االستراتيجي المبني على النتائج ،عمان ، دار المناهج للنشر والتوزيع 

 :  .(24، ص2002،

                                                                                                                                  جودة سابقتها.جودة الخطة الالحقة تعتمد على -

                                                                                                                   خطوات العمل مترابطة ومتكاملة . -

 خطوات العمل تتميز باالستمرار.    -

 وفي ضوء ما تقدم فإن الخطوات األساسية للخطة اإلستراتيجية هي:    

 -4مرحلة التطبيق. -3مرحلة صياغة اإلستراتيجية.  -2مرحلة التحليل والرصد البيئي. -1

 مرحلة المتابعة والتقييم. 

)  أحمد السعيدي،المرجع سبق بالتخطيط االستراتيجي ال بد  منولكي تقوم الشركة 

 :    .(45ذكره،ص

تقويم مدى الجاهزية خاصة مدى التزام العاملين في الشركة وقدرتهم على تكثيف الجهود  -

                                                                                وتركيز االنتباه.                                     

إعداد الرؤية والرسالة ويشبه الكاتب رسالة الشركة بمقدمة الكتاب التي تجعل القارئ يعرف إلى -

 أين يذهب الكاتب.        
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م تقيي-                                                                                                           

الوضع الحالي للمؤسسة ويعني تحديد المعلومات الحالية حول نقاط القوة والضعف في الشركة 

تطوير  وكذلك المعلومات حلل األدوار اتجاه القضايا الحساسة التي تواجهها الشركة.

االستراتيجيات واألهداف الخاصة ، وتحديد الخطة العريضة التي توضع اتجاهات الشركة 

                                                                                                      اإلستراتيجية .  

إكمال الخطة المكتوبة وتتضمن هذه الخطوة وضع كل شيء على الورق والوصول إلى مسودة  -

 لتوثيق التخطيط النهائي من أجل مراجعتها من قبل متخذي القرار. 

 خطيط االستراتيجي:مستويات الت-2

يعتمد التخطيط االستراتيجي على اإلدارة التي تنفذه وهو يحاول أن يجعل من المنظمة كيان 

متماسك ومتكامل تعمل جميع أجزاؤه بطريقة متناسقة ألجل تحقيق األهداف وعلى هذا األساس 

 يمكن أن تنظر إلى ثالث أنواع من المستويات:

منظمة:حيث يختص العمل االستراتيجي بالمنظمة ككل وتتخذ االستراتيجيات على مستوى ال  -أ 

القرارات اإلستراتيجية فيها على هذا المستوى كوضع إستراتيجية لمنظمة السكري أو لهيأة 

االستراتيجيات على مستوى -ب                                                المعاشات .          

الكبيرة التي تتكون من منظمات أصغر ،مثل ذلك الجامعات الوحدات: وتختص بها المنظمات 

                                                  حيث توضع إستراتيجية لكل كلية من كلياتها ، وبالتنسيق مع اإلستراتيجية العامة للجامعة .                                         

ختص بها األقسام في الوحدات داخل المنظمة حيث توضع لهذه االستراتيجيات الوظيفية: وت -ج

األقسام استراتيجيات خاصة بإستراتيجية الوحدات مثل وضل وضع إستراتيجية قسم الفيزياء 

وقسم الكيمياء وقسم علوم الحياة من كلية العلوم وتتميز هذه االستراتيجيات بكونها قصيرة األمد 

 سم .وذات عالقة بالجانب التشغيلي للق

 خصائص وأهمية التخطيط االستراتيجي  

إن التخطيط االستراتيجي يتصف بعدة خصائص تميزه عن باقي األنواع من التخطيط. ويمكن 

 توضيحها كما يلي:

:خصائص التخطيط االستراتيجي  يتميز التخطيط االستراتيجي بخصائص عدة المبحث االول

                                                                                                         يمكن إجمالها فيما يلي:                     

اآلثار طويلة األجل:يهدف التخطيط االستراتيجي إلى إحداث تغيرات جوهرية وهامة األمد  -

                                                   وتكاليف كبيرة وجهود مهمة.                                            

المشاركة الواسعة:يتطلب التخطيط االستراتيجي مشاركة واسعة في وضعه ابتداء من اإلدارة  –

                                                  العليا ونزوال إلى العاملين والمستفيدين والجمهور وغيرهم.                                                                  

المرونة: يتميز التخطيط االستراتيجي بالمرونة لكي يستطيع مواجهة التغيرات المحتملة عند  –

           التنفيذ.
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حشد الطاقات الكامنة ومواردها المتاحة: يسعى التخطيط االستراتيجي لحشد جميع الطاقات  –

المنظمة الكامنة ومواردها المتاحة ،سواء كان المتاحة أو التي يمكن توفيرها من خارج المنظمة 

المرسومة.                                                                                                  وتوجيهها نحو تحقيق األهداف 

المستقبلية: ينظر التخطيط االستراتيجي إلى المستقبل فهو أسلوب مستقبلي بالرغم من أنه يعتمد  –

                                                                                                                        مؤشرات الماضي ومعطيات الحاضر.                              

ترتيب الخيارات و األولويات: من الخصائص المهمة للعمل أنه يضع الخيارات أمام المنظمة  –

نفيذية حسب أولوياتها وأهميتها والشكل التي تسلكها في خطتها التنفيذية وأنه يرتب البرامج الت

 التالي يوضح الخصائص الخاصة بالتخطيط االستراتيجي: 

  خصائص التخطيط االستراتيجي  (3الشكل )

 

 

دراسة نموذج أزمة  –المصدر: خيارهم عبد هللا أحمد، التخطيط االستراتيجي إلدارة األزمات 

 .11، ص2012/2013ماستر في العلوم السياسية والعالقات الدولية،  شركة تيوتا، مذكرة

                                                                   أهمية التخطيط االستراتيجي                                                

تراتيجي  يساعد المنظمات على أشارت العديد من الدراسات والممارسات إلى أن التخطيط االس

 :   .( 41ص-42)رحمة زعيي،المرجع سبق ذكره،صما يلي

                                                                    التركيز الواضح على األمور والمسائل الهامة إستراتيجيا.   -

                                                                                  مساعدة المدير على التفكير االستراتيجي.  -

                                                                    التمكن من مواجهة القيود والتهديدات التي تواجه المنظمة . -

                                                                  التأقلم مع المتغيرات البيئية السريعة وأثرها عل أداء المنشأة . -

                                                                       تحسين المركز التنافسي للشركة في األجل الطويل . -
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                                                                         يقدم المنطق السليم في تقييم الموازنات التي يقدما المديرين. -

 يساعد على توجيه وتكامل األنشطة اإلدارية والتنفيذية .                                          -

يساعد المؤسسة على التخصيص الجيد للموارد المتاحة وتحديد سبل استخدامها وبصفة عامة  - 

ستراتيجي يساعد على تنمية التفاعل بين المديرين في جميع المستويات عند إعداد فإن التخطيط اال

                                                                ..(14ص-11)بوزيان جواهر ،المرجع سبق ذكره ،صالخطة اإلستراتيجية وتنفيذها

نظمة من خالل مشاركتهم في عملية اتخاذ يوفر التخطيط االستراتيجي الفرصة للعاملين في الم -

                                                                                                                        القرارات .  

تحقيق القدرة على التأثير والقيادة ،ال أن تكون قرارات المؤسسة عبارة عن رد فعل لألحداث  -

                                                                                                                  الجارية ومجرد مستجيبة لها.

                                              التقليل من اآلثار السلبية للظروف المحيطة التي تعمل على زيادة الكفاءة والفعالية . -

التوقع بظروف عدم التأكد للعوامل البيئية الخارجية ،وتشخيص أثارها على حركة اإلدارة ،  -

                                                              وتحديد القيود التي تفرضها والفرص المتاحة ،بما يسهم في تحقيق فعالية المؤسسة. 

 .   .(35)رحمة زعيبي،المرجع سبق ذكره،صإلدارة في اتخاذ القراراتتوفير إطار لترشيد ا -

 خطوات ونماذج التخطيط اإلستراتيجي 

إن التخطيط االستراتجي في مجمله عمليه عملية تتضمن مجموعة من اإلجراءات تتم هذه العلمية 

الخطوات عبر مراحل وخطوات منهجية متعارف عليها من قبل العديد من الكتاب، والمتمثلة في 

 التالية:

                                                                                                           صياغة رسالة المؤسسة وتحديد األهداف-

 التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية.-

 فالمطلب األول: صياغة الرسالة والرؤية وتحديد األهدا

إن صياغة رسالة المؤسسة ورؤيتها اإلستراتيجية يساعد في تحقيق االتجاه المستقبل لها، كما 

يساعد في تعريف العاملين واألطراف ذات المصلحة والمجتمع ككل بهوية المؤسسة، واتجاهات 

)أحمد السعدي، التخطيط النمو الخاصة بها، ويمكن توضيح هذا من خالل النقاط التالية

 : .(42جي وعالقته بفاعلية األداء المؤسسي، ماجستير، سلطنة عمان، ص االستراتي

تحديد رسالة المنظمة: وهي عبارة عن بيان رسمي صريح يوضح سبب وجود المنظمة  -1

وطبيعة النشاط الذي تمارسه، وتوضح الخصائص الفريدة في المنظمة والتي تميزها عن غيرها 

عن غرض المنظمة والذي يعبر عن الدور المتوقع من  من المنظمات المماثلة لها، وهي تختلف

المنظمة في مجتمعها، وتعتبر عملية صياغة الرسالة عملية صعبة تستغرق وقت طويل لكنها 

ضرورية حيث أنها توفر للمنظمة أساس جيد للتحفيز وتخصيص مواردها المختلفة بضرورة 

، وتضع أساس جيد لبلورة أهداف أكثر كفاءة كما تساهم في بناء مناخ مناسب داخل المنظمة

 ولتحقيق هذه المزايا من الرسالة البد أن تتوفر فيها الخصائص األساسية التالية: محددة للمنظمة،
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                                           أن تعبر عن فلسفة المنظمة وما ترغب أن تكون عليه مستقبال صورة شاملة وواقعية،-

                                                                                               ت المنظمة وأهدافها اإلستراتيجية،أن تتطابق مع غايا-

 قدرتها على خلق حالة من التكامل بين أجزاء المنظمة ومكوناتها.-

حققه الشركة رؤية المنظمة: أما رؤية الشركة فهي توضح صورة للنجاح الذي يمكن أن ت -2

وهي تبحث عن سبل النجاح، أو هي حلم أو طموح يراود العاملين في الشركة ويسعون لتحقيقه. 

 ويجب اإلشارة أن رسالة المؤسسة تمثل المنطلق الذي يسمح بتحديد رؤيتها وكذا هدفها.

 رسالة المؤسسة ورؤيتها وغايتها وهدفها(  4) الشكل رقم

 

 .25لمصدر: عيسى حيرش، مرجع سبق ذكره، صا

وهي عبارة أيضا عن التطلع المستقبلي الذي يحدد توجه ورغبة المنشأة نحو تحقيق جوانب نجاح 

وتميز مرغوب مستقبالً. وتصاغ الرؤية أو التطلع المستقبلي بشكل عام لتوضيح ما يمكن أن 

ة، ومصاغة بطريقة جيدة وسهلة تصبح عليه المؤسسة، ويجب أن تكون الرؤية واقعية وصادق

الفهم ومناسبة وطموحة، ومشجعة للتغيير، ويجب أن توجه الرؤية طاقات المجموعة وتخدم 

كدليل للعمل، كما يجب أن تتوافق مع قيم الشركة وأن تتحدى وتحفز العاملين لتحقيق الرسالة 

 ..(52، ص2003ية، )نبيل محمد مرسي، اإلدارة اإلستراتيجية، الجامعة العربية، اإلسكندر

تحديد األهداف اإلستراتيجية: يعرف الهدف بأنه عبارة عن الحالة المستقبلية المرغوب  -3

" الهدف بأنه عبارة عن قياس Ansoffالوصول إليها والتي تحاول المؤسسة تحقيقها، ويعرف "

لذي تسعى لمرودية العمليات الخاصة بواسطة تحويل الموارد، ويعرف الهدف كذلك بأنه األمل ا

 . )سلطاني محمد رشدي، مرجع سبق ذكره، ص(المؤسسة تحقيقه

بينما تعرف األهداف بأنها النتائج بأنها تمثل النتائج المراد تحقيقها على مدى زمن متوسط، 

وتحقيقها بطريقة متكاملة ومتتابعة يمكن من تحقيق غايات المنظمة، وهي مطلوبة لترجمة رسالة 

ائق محددة ومجردة ويمكن قياسها، وتمثل المعلومات عند تطبيق الشركة المنظمة ومهمتها إلى حق

 :  .( 23)عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، مرجع سبق ذكره، صلرسالتها ومهامها وتشمل

                                                                                                                    الحالة أو األوضاع المرغوب تحقيقها،-

                                                                                                   وسيلة لقياس التقدم تجاه الغاية المطلوبة،-
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                                                                                                    إطار زمني يمكن من خالله تحقيق األهداف،-

 هدف يمكن تحقيقه )موضعي وقابل لتحقيق(-

وتشمل األهداف على الربحية، ونمو المبيعات، وتحقيق حصة سوقية، والنمو والتطور وتوسيع 

ولألهداف  ياً.نطاق السوق كونها يجب أن تكون قابلة للتفاوض مع األنشطة ومتناسقة عمودياً وأفق

عدة مستويات سواء من حيث طبيعتها) أساسية، فرعية أو وظيفية( أو من حيث أبعادها )قصيرة، 

فاألهداف األساسية تكون طويلة األجل نسبياً، وهي تعبر عن طموح  متوسطة أو طويلة األجل(.

يطرة على ومهمة المؤسسة وتتخذ ثالثة أشكال إما البحث عن البقاء أو الحث عن التوسع والس

األسواق إما البحث عن االستقاللية في اتخاذ القرارات خاصة اإلستراتيجية منها. بينما األهداف 

 الفرعية فتتكون من: 

األهداف بعيدة المدى: النتائج المراد تحقيقها على البعيد لتحقيق رسالة المؤسسة، وعادة توضع -

تحدي والقابلية للقياس والتناسق في المستويات العليا، ويجب أن تتسم هذه األهداف بال

                                                                                                                               والموضوعية والوضوح.

وتعد هذه األهداف قصيرة المدى: النتائج المراد تحقيقها والتوصل إليها على مدى سنة أو أقل، -

                                                                                                                             األهداف نقاطاً فرعية لألهداف بعيدة المدى.

 األهداف الوظيفية: هي قصيرة ومتوسطة المدى مرتبطة بتحديد المهام لكل وظيفة، على شكل-

 أهداف تساعد على إنجاز الهدف الفرعي.

ويرى "دراكر" بأن أهداف المؤسسة تحدد وفق ثمانية ميادين أساسية هي: الوضعية في السوق، 

التجديد، اإلنتاجية، الموارد المالية واللوجستية، الربحية، تطور أداء اإلطارات، اتجاه أداء 

 اإلجراء والمسؤولية االجتماعية.

الغايات إلى النتائج النهائية للمنظمة، والتي ترتبط بتحديد الغرض الذي يميزها الغايات: تشير  -4

عن غيرها من المنظمات المماثلة وهذا باالستناد إلى رسالة المؤسسة وخصائصها المميزة، 

وتعكس المفهوم الذاتي لها، وتدل على منتجاتها الرئيسة وأسواقها والحاجات التي تحاول 

                                                                                               . .(12، مرجع سبق ذكره، ص)بوزيان هاجرإشباعها

ويمكن القول أن الغايات تعد بمثابة أهداف عامة وشاملة تعكس ما ترمي المؤسسة إلى تحقيقه في 

ألسواق ولهذا فإنها ترتبط ارتباطا وثيقاً المدى البعيد مثل تعظيم الربح والنمو أو التوسع في ا

 باإلستراتيجيات.

 الفصل الثاني :إطار التخطيط الوطني لدولة قطر واالولويات الكبرى

( خارطة طريق وطنية للفترة من 2022-2012ترسم استراتيجية التنمية الوطنية التانية ) 

ه األنشطة والموارد نحو ( على المستوى االستراتيجي. وهي تحشد الجهود لتوجي2012-2022)

األولويات الوطنية المحددة لهذه الفترة والتي توافق عليها شركاء التنمية. وترتبط هذه الخطط 

بالموارد البشرية التي تؤمن تصميمها بعناية ومهنية وتنفذها بكفاءة على ضوء المعطيات المتاحة 

 وخاصة الميزانية العامة.
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جات السنوية ال بد أن تتضمن تقدير كلفة البرامج والمشاريع ولذلك فإن الخطط التنفيذية/ المخر 

التنموية الواردة فيها. كما ال بد من العمل على توفيقها مع توجيهات وزارة المالية لضمان توفير 

التمويل الكافي لها ولتحقيق أفضل كفاءة ممكنة لإلنفاق الحكومي خالل كل سنة مالية، وطوال 

(. هذا وسيتم إدارة أداء هذه 2022-2012مية الوطنية الثانية )مدة نفاذ استراتيجية التن

االستراتيجية من خالل نظام تم تصميمه واعتماده لتقييم ومراجعة األداء فيما يتعلق بتنفيذ أهداف 

االستراتيجية. وتتميز هذه االستراتيجية بالمرونة الكافية لالستجابة لألحداث الطارئة 

لقد شكلت استراتيجية التنمية الوطنية مرتكز اإلطار الوطني  جدة.واالحتياجات التنموية المست

(. ويتكون اإلطار 5ة ومن القاعدة إلى القمة( )الشكل لتخطيط شامل ومتجانس من القمة إلى القاعد

من، أربع عشرة استراتيجية قطاعية، صيغت كل منها وفق األهداف العامة والتفصيلية في رؤية 

م هذه االستراتيجيات القطاعية معلومات أكثر تفصيال عن كل برنامج . وتقد2030قطر الوطنية 

بما في ذلك األنشطة الواجب تنفيذها، والمخاطر وتدابير الحد من آثارها، وتقديرات الموارد 

المطلوبة، وإطار الرصد.  ومن هنا يجب أن تصمم بحرص وعناية، وأن تكون قابلة للتنفيذ في 

مؤسساتنا بدورها على احترام  ميزانيات المتاحة، ويجب أن تعتادإطار المعطيات، بما فيها ال

)استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة  أهدافهاالخطة الموضوعة والمحاسبة بناء عليها وعلى 

 .( 2022-2012قطر 

( البرامج الهيكلية والمشاريع 201-2011لقد حددت استراتيجية التنمية الوطنية األولى )

ت ذات األولوية التي انبثقت عن االستراتيجيات القطاعية األربع عشرة، وأهدافها والمبادرا

المحددة الكمية والنوعية، للتغلب على مختلف التحديات التي تواجه البالد ووضعها على طريق 

. وكانت االستراتيجية بمثابة خطة عمل 2030تحقيق األهداف التنموية في رؤية قطر الوطنية 

أهدافها بناء القدرات البشرية والمؤسسية الالزمة لكي تتحول دولة قطر أكثر فأكثر  أولية أحد أهم

إلى مجتمع ازدهار مستدام يتمتع بالتماسك التحقيق هذه الرؤية. وقد ركزت استراتيجية التنمية 

( على ربط األولويات التنموية برؤية قطر الوطنية باعتبارها 2011-2011الوطنية األولى )

  التخطيطي. رأس الهرم
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 ( اطار التخطيط االستراتيجي الوطني 5الشكل )

 

 ( 2012-2011ولى )أل: استراتيجية التنمية الوطنية االمصدر

 

على أربع ركائز تنموية هي: التنمية  2030لقد توزعت الغايات الكبرى لرؤية قطر الوطنية 

ية مع اعتبار تحديث مؤسسات القطاع البشرية، التنمية االجتماعية التنمية االقتصادية، التنمية البيئ

(. وهكذا تم اإلقرار بأن تنفيذ 2مشتركا بين جميع الركائز )الشكل  العام عامال تمكيينا حاسما

( بنجاح يتوقف على تحديث  2011 - 2011برامج استراتيجية التنمية الوطنية األولى ) 

جية وهي مجموعة مقتبسة من مؤسسات القطاع العام. وركزت األهداف المحددة لتلك االستراتي

. 2011األهداف الواردة في االستراتيجيات القطاعية، على النتائج المراد تحقيقها بحلول العام 

وأثناء إعداد االستراتيجيات المذكورة، تم توفير إطار تخطيط مشترك اعتمد على التوقعات 

كامل الهيكلية الحكومية المرشدة وقد أخذ بعين االعتبار على نحو  السكانية والتنبؤات االقتصادية.

(. ومن هنا فقد تأثر إعداد 2022-2012لدى تصميم وإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )

( بالظروف المستجدة من حيث الهيكلة 2022-2012استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )

عات من أربعة عشر قطاعا الحكومية ومن حيث المستجدات االقتصادية. فتم تخفيض عدد القطا

في االستراتيجية األولى إلى ثمانية قطاعات في االستراتيجية الثانية، منظمة وفق الركائز األربع 

، وقد تضمنت هذه القطاعات الثمانية قطاع التعاون الدولي. 2030المترابطة لرؤية قطر الوطنية 

. وقد قادت وزارة 2030وطنية وقد تم استحداث هذا القطاع انطالقا من موجهات رؤية قطر ال

الخارجية عملية إعداد التقرير القطاعي للتعاون الدولي وستقود عملية تنفيذ استراتيجية التعاون 

الدولي. ووفق تطلع رؤية قطر الوطنية يحقق قطاع التعاون الدولي تعزيز دور قطر اإلقليمي 

عاون الخليجي والجامعة العربية والدولي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، خصوصا في إطار مجلس الت

 ومنظمة التعاون اإلسالمي، ومنظومة األمم المتحدة والكيانات التابعة لها.
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وتكثيف وتعزيز التبادل الثقافي مع الشعوب العربية خاصة والشعوب األخرى عامة. ورعاية  

 الوطنية تنميةال استراتيجية ) ودعم حوار الحضارات والتعايش بين األديان والثقافات المختلفة.

والمساهمة في تحقيق السلم واألمن الدوليين من خالل   ((معدل() 2012-2011) االولى

مبادرات سياسية ومعونات تنموية وانسانية كما انصب التركيز يف دورة التخطيط اللستراتيجية 

 الثانية على موضوعني مشتركني بني مختلف الوزارات، وهما:

 ستدامة.لما. السكان والعمل والتنمية 

 دارة اماللية.واالؤسسي واخلدمات العامة الم. التطوير 

 2يسر من الشكل االانظر العمود ) ضافة إلى موضوع مشترك آخر وهو الرصد والتقييمباالهذا 

  (أدناه.

 ( دورة تخطيط التنمية في قطر 2الشكل )

 

 ()معدل( 2012-2011ولى )االالمصدر: استراتيجية التنمية الوطنية 

 

زارة التخطيط التنموي واإلحصاء لقد أنشأت الوزارة مكتب إدارة مشروع االستراتيجية و

 (، 2012 - 2022خصيصا لغرض إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية ) 
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وعبر هذا المكتب واإلدارات الفنية بالوزارة اضطلعت الوزارة باألدوار التالية ، اإلعداد  

، إعداد التقارير الدورية حول التقدم 2وعة اإلشرافية واالستشارية والتنظيم االجتماعات المجم

( والعقبات التي 2022-2012المحرز في عملية إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )

تعترضها واقتراح الحلول المناسبة لها للمجموعة اإلشرافية. ، تقديم الدعم الفني المنهجي 

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر  القطاعات واإلداري والتنسيق عبر كافة

-2012، التواصل مع الجمهور حول استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )  - 20122022

( ، توجيه العملية االستشارية باالشتراك مع ممثلي فرق العمل والجهات المعنية الرئيسية 2022

جعة مخرجات فرق العمل وضمان الجودة ، المساعدة والمجتمع المدني، ، مرا والقطاع الخاص

و تحديد أولويات التنمية الوطنية الجديدة والناشئة . من تصميم القوالب الخاصة بالتقارير 

، صياغة التقرير النهائي  2012القطاعية و التقرير النهائي الستراتيجية التنمية الوطنية الثانية )

تحقيق النتائج والمخرجات معيار قياس  (2022-2012ية )الستراتيجية التنمية الوطنية الثان

النجاح لقد أوضح سمو األمير بجالء أن العبرة بالنتائج والمخرجات المتحققة ال بالموارد 

سوف تواصل االستثمار في القطاعات، ولكننا سوف تكون  المستخدمة وال بالتدخالت التي تتم

ن تطور اإلنسان من دون تطوير مجاالت الصحة ال يمكن أ  أكثر صرامة ووضوحا بشأن النتائج

والتعليم والثقافة والرياضة. وال يمكن تطويرهما من دون استثمار الجهد والمال. ولكن إذا وظفنا 

االستثمارات كبرنا ولم نحصل على نتائج مالئمة فال يجوز المرور على ذلك مرور الكرام. ألنه 

تحقق نتائج اذا استثمرنا كل ما يلزم؟ فقط إذا  بدل الفائدة يحصل هنا ضرر، وكيف يمكن أال

حصل سوء تخطيط أو لسوء إدارة. أي باختصار السوء أداء وإذا رفعت تقارير غير صحيحة 

وإال أكون كمن يفسد  وغير ذلك من األمور التي ال يجوز التستر عليها وتحتاج إلى معالجة فورية

ستخدم نظام التخطيط االستراتيجي وقد ا 2المجتمع والمؤسسات بصرف المال دون جدول 

الوطني في قطر نموذج التخطيط المبني على النتائج باعتباره إطارا استراتيجية يساعد على 

تركيز الموارد سبيل تحقيق نتائج تنموية متفق عليها من خالل سلسلة األهداف المحددة القابلة 

(، وتتحقق النتائج التنموية إذا تحققت األهداف 2اريع المرسومة للتنفيذ : )الشكل للقياس والمش

ويوفر نظام الرصد والمتابعة والتقييم، المتضمن في تصميم البرامج  وثم تجاوز المخاطر

والمشاريع، فرصة لمراجعة سير التقدم ويساعد النموذج التخطيطي كذلك في توضيح الروابط 

دءا من المدخالت مرورا باألنشطة العمليات السببية المتوقعة في سلسلة من النتائج ألي برنامج، ب

والمخرجات وصوال إلى تحقيق األهداف المحددة ثم النتائج وهي األثر النهائي المستهدف، 

( تقتضي 2011-2011وكانت الطريقة التي تم اتباعها في استراتيجية التنمية الوطنية األولى )

نشطة، بما في ذلك المدخالت حتى مستوى المشاريع واأل -يال بعض الحاالت  -النزول 

(، فقد انصب التركيز على 2022-2012المطلوبة، أما في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )

مستوى أعلى، حيث تركت تفاصيل المدخالت واألنشطة لكل برنامج لتكون ضمن مسؤولية 

لوطنية الثانية لدولة قطر )استراتيجية التنمية االجهة المنفذة لمعالجتها في إطار خطتها التنفيذية 

2012-2022). 
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 ( التسلسل المنطقي لنموذج التخطيط 2الشكل )

 

 المصدر: وزارة التخطيط التنموي واالحصاء 

 

ويستخدم إطار مؤشرات النتائج وسيلة لتقييم ورصد سير التقدم في اإلنجاز على المستوى 

ادر مختلفة واعتبرت سنة القطاعي، وتم الحصول على النقاط المرجعية للمؤشرات من مص

، ويبين التركيز على 2030ستة أساس، وهي السنة التي أطلقت فيها رؤية قطر الوطنية  2002

عدد محدود من مؤشرات النتائج القابلة للرصد، ما إذا كان قد تحقق تقدم أو لم يتم التقدم في 

 التخطيط وزارة )نهاالتنمية، حتى وإن تعذر قياس إسناد ذلك التحقق بسهولة إلى برامج بعي

 .(واالحصاء التنموي

 دعم البنك الدولي 2-1

(، تعاقدت وزارة التخطيط 2022-2012ال إطار عملية إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )

التنموي واإلحصاء مع البنك الدولي لتقديم خدمات الدعم الفني، وأجرت فرق من خبراء البنك 

فرق العمل القطاعية الوزارية، دراسات قطاعية مستقلة وقدمت  الدولي، تعمل بالتوازي مع

إسهامات فنية لبعض القطاعات األخرى وأعدت ثالث مراجعات مستقلة متخصصة شاملة، 

األولى تغطي السكان والعمل والتنمية المستدامة، والثانية تغطي اإلدارة المالية وتقديم الخدمات 

بإطار الرصد والتقييم، وقد أخذت التوصيات الرئيسية  والتطوير المؤسساتي، والثالثة تتعلق

لتقارير البنك الدولي بعين االعتبار على نحو مالئم من جانب فرق العمل القطاعية أثناء إعداد 

 وجمعت التوصيات الواردة في دراسات البنك الدولي في تقرير واحد تقاريرها المختلفة،
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(  2( يلخص )الشكل 2022-2012لثانية )وطنية االمدخالت المكونة الستراتيجية التنمية ال

تقارير المكونات الرئيسية التي أعدتها وزارات ومؤسسات دولة قطر، حيث جمعتها وزارة 

 (2022-2012التخطيط التنموي واإلحصاء لتشكل استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )

 جمعتها حيث قطر، دولة مؤسساتو وزارات أعدتها التي الرئيسية المكونات تقارير( ال2الشكل )

 .(2022-2012) الثانية الوطنية التنمية استراتيجية لتشكل واإلحصاء التنموي التخطيط وزارة

 
 

 (2022-2012المصدر: التقارير المكونة الستراتيجية التنمية الوطنية الثانية )

 

الراهنة  ت( للتحديا2۱22-2۱1۲استجابة استراتيجية التنمية الوطنية الثانية ) 2-2

 : والمستقبلية

( على معالجة أكتر التحديات التي 2022-2012عملت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )

( كما يتضح في أجزائها وفصولها  2012 -2011واجهتها استراتيجية التنمية الوطنية األولى )

أجندة التنمية الوطنية ذات أدناه. فعبر عملية مشاركة واسعة حددت االستراتيجية الوطنية الثانية، 

، وذلك بالتاكيد على أهداف التنمية الوطنية 2022األولوية للسنوات المقبلة حتى نهاية عام 

وإعادة تقييمها، وتحديد العقبات أمام التغيير )قديمها وجديدها( وإعادة تقييم األولويات، كما حددت 

ستفادة وإلى ما يمكن تحقيقه واقعيا ، من جديد اإلجراءات استنادا إلى األولويات والدروس الم

كما ،   وساعدت أيضا حشد الموارد المالية وغير المالية وتوزيعها تبعا ألولويات التنمية الوطنية

( التكامل والتالحم عبر توفيرها منصة 2022-2012عززت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )

لمؤسسة من أجل بلوغ أهداف التنمية الوطنية، لتوجيه التخطيط التفصيلي على مستوى القطاع وا
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وعززت الشراكات مع القطاع الخاص واألطراف المعنية األخرى، كما دعمت االستراتيجية 

خطوات تحسين الحوكمة واألداء من خالل دعمها للمضي لعمليات وبرامج ومشاريع التحديث 

وتحسين أداء القطاع العام والتطوير الحكومي، وتحسين االتساق التنظيمي، وبناء القدرات 

( باختصار تستجيب للتحديات الوطنية 2022-2012واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية )

مسلی الضمان استمرار الرفاه مع توفير األمن والسلم واالستدامة لجميع  4واإلقليمية والعالمية 

وطنية الثانية لدولة قطر نمية الاستراتيجية الت ).  المواطنين والسكان الذين يعيشون به دولة قطر،

( مع أهداف أجندة التنمية 2022-2012مواءمة نتائج وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية ) (

، التي اعتمدها 2030تأكيدا على التزام دولة قطر بأجندة التنمية المستدامة  2030المستدامة 

شراكة العالمية من أجل التنمية، فقد تم ، وبال2015سبتمبر  مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

 تممليـة مـن أجـل التنميـة، فقـد .وبالشـراكة العا مواءمة نتائج وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية

ـداف وغايـات (مـع أه 2022-2012 )مواءمـة نتائـج وأهـداف اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة

وبهـذه  جنـدة. ويبـنالمرتبطـة بهـذه الـق القطاعـات افسـتدامة العامليـة وملأجنـدة التنميـة ا

 هدفـا 12اهـداف اجنـدة التنميـة املسـتدامة التـي تتكـون مـن  واءمـة تصبـح أهـداف وغايـاتالم

سـتدامة العامليـة ملأجنـدة التنميـة ا ،( 2022-2012)مـن مكونـات اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة 

ســتدامة العامليــة ملوســتحظى أهــداف وغايــات أجنــدة التنميــة ا، مكونـاقـة، العالذات  2030

بذولـة ملهـود اجلالوطنيـة بحيـث تقـود ا هتمــام الــذي ســتحظى بــه اهــداف التنميــةالبــذات ا

يـة التنم  لتحقيـق أهـداف اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة الثانيـة الـى حتقيـق أهـداف أجنـدة

موارد لمنفـذة علـى تخصيـص البدولـة قطـر. وسـتعمل اجلهـات ااخالصـة  2030سـتدامة ملا

طنيـة والدوليـة ؤشـرات الوملمتفـق عليـه، وتوفيـر الزمنـي اللبرنامـج ال زمـة لتنفيذهـا وفقـاالال

-2012) الثانية وطنيةال التنمية الستراتيجية المكونة التقارير) تنفيذهـا فيـرز حماللقيـاس التقـدم 

2022).  

 : تنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد 2-3

  نظرا لخصوصية القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد القطري حيث ما زال القطاع النفطي بشكل حوالي 

 14، وحوالي السلعيةمن إجمالي الصادرات  % 21من إجمالي الناتج المحلي، وحوالي   41%

جارية العدوانة، فان المرتكز األول االستراتيجية الشية الوثة سكنية من إجمالي االيرادات ال %

في السعي لي شويع القاعدة االنتاجية من خالل زيادة االستثمار العام الستكمال البنى التحتية ذات 

العالقة بالقطاعات االقتصادية الواعدة وتشجيع االستمر الخاص لزيادة استمارته عبر توفير 

بوخت أل ية شموعده القطاعات، وإقامة المناطق الصناعية والطمية ودعم الظروف الالتصة 

 .وشمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها و تنويع القاعدة اإلنتاجية

 : النمو السكاني السريع، والعمل والتنمية المستدامة 2-4

إلى ما   2012في عام مليون نسمة 1،2من  حيث ارتفع صل عدد السكان نموه الكبير القد و  

 ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة حتى عام.  2012 عام في  مليون نسمة 2،1 يزيد على

بسبب انتهاء الكثير من المشاريع االنشائية الكبرى . ثم يتناقص العدد بشكل تدريجي  2020
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ية . ويعود السبب وتؤثر الزيادة السكانية السكانية الكبيرة على سائر محاور االستراتيجية الوطن

الرئيسي في هذا المستوى المرتفع وغير المستدام من النمو السكاني الى التدفق الكبير والمستمر 

في اعداد الوافدين ، وغالبيتهم من عمال البناء الذكور الشباب قليلي المهارة . وقد استمد النمو 

يع البنية التحتية الضخمة ، االقتصادي قوته الرئيسية من نمو االستثماؤات الرئيسية في مشار

 2022كمشروع السكك الحديدية ) الريل ( وميناء حمد ومطار حمد الدولي ومالعب كاس العالم 

والمرافق المرتبطة بتلك المناسبة العالمية ، والمدارس والمستشفيات ، والتي تم تمويلها من ايراد 

تج المحلي االجمالي . وقد كانت انتاجية ويشكل نمو القوى العاملة محركا لنمو النا .النفط والغاز 

اليد العاملة ) نمو الناتج للعامل الواحد ( متدنية مقارنة بمعايير منظمة التعاون االقتصادي 

( . ومع ذلك تزايد  2015-2011سنويا خالل الفترة )  % 2،4والتنمية ،  حيث تراجعت بنسبة 

فقط من مجمل القوى العاملة في  %5،1ون تدفق العمال الوافدين ، بات العمال القطريون يشكل

ويعتمد القطاع الخاص في  2005في عام  11،2و  2010في عام  %5،2مقارنة بنسبة  2015

على الوافدين العمال  وبقدر مالهذا النمو السكاني غير المستدام اعتمادا كبيرا  االقتصاد القطري 

انه له انعكاساته السالبة على كافة محاور من مزايا تتعلق برفد سوق العمل باليد العاملة ، اال 

 .  (2022-2012) الثانية الوطنية التنمية الستراتيجية المكونة التقارير) التنمية

ويمكن ايجاز بعض البيانات االنعكاسات السالبة لهذا النمو كما يكشف عنها التقرير الموضوعي 

 التنمية المستدامة (.لسكان ، ) ا –( 2012/2020الستراتيجية التنمية الوطنية الثانية )

نسبة المواطنين  ياتي على راس هذه السلبيات اختالل التركيبة بين المواطنين  والوافدين بنتاقص 

بلغت نسبة الزيادة المتوسطة في مجموع  2004بشكل كبير قياسا الى مجموع السكان ، فمنذ عام 

.  %2،2اطنين القطريين في حدود سنويا ، بينما ضلت نسبة زيادة المو %10السكان مايقارب 

وبتيع ذلك اختالل تركيبة سوق العمل القطري ، حيث ان اغلب الوافدين هم من الشباب الذكور 

المستقدمين للعمل اصال . وقد سبب هذا  تناقصا في نسبة المواطنين في سوق العمل حيث نقصت 

. ويظهر التعداد  كما سبق ذكره 2015عام  %5،1الى  2005في عام  %11،2نسبتهم من 

( . وان نسبة 25 -15من السكان هم في سن العمل ) %25، ان  2015العام النصفي لسنة 

من مجموع الذكور ، ونسبة من هم في سن العمل من االناث  %12،3الذكور في سن العمل 

 . ( 2022-2012)استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر من مجموع االناث 22،2%

( حيث اظهر Genderترتب على ذلك ايضا اختالل التركيبة السكانية من حيث النوع )وقد 

 1،2مليون نسمة كان  2،4انه من بين عدد السكان البالغ انذاك  2015التعداد العام النصفي لسنة 

من االناث . هذا مع ان النسبة النوعية من  100من الذكور لكل  301منهم من الذكور بنسبة 

 .من االناث  100من الذكور مقابل  11نفسهم ضلت طبيعية بمعدل القطريين ا

وكنتيجة طبيعية احدث هذا الوضع السكاني اختالال في النمو العمراني من حيث تمركز الوافدين 

من سكان الدولة . بينما  %25ان بلديتي الدوحة والريان تضمان  2015في البالد . ويظهر تعداد 

منهم  %1فقط من السكان . علما ان بلدية الشمال تضم اقل من  %35تضم بقية البلديات الست 

  من السكان . %4، وبلدية ام صالل اقل من  %3بينما تضم بلدية الظعائن اقل من 
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كمـا اسـتتبع التمركـز السـكاني غيـر المتـوازن حاجـة متزايـدة لمزيـد مـن المبانـي والمسـاكن 

ي هـذه المـدن. كمـا ترتـب عليـه ضغـط شـديد علـى البنيـة اليوائهـم، وبالتالـي زاد التوسـع ف

التحتيـة مثـل الطـرق، وإمـدادات المـاء والكهربـاء، ومراكـز الخدمـات العامـة كالمستشـفيات 

ومراكـز الرعايـة الصحيـة االوليـة والطـوارئ، وخدمـات االسـعاف والخدمـات التعليميـة مثـل 

م وخدمـات النقـل واالتصـاالت وأماكـن الترفيـه والمتنزهـات العامـة. المدارس ومراكـز التعليـ

كمـا أسـهم في  زيـادة االزدحـام المـروري، وزيـادة مخاطـر الحـوادث المروريـة واالصابـات 

 والوفيـات الناجمـة عنهـا، وارتفـاع نسـب التأخـر عـن العمـل.

الفـرد مـن النفقـات الصحيـة الوطنيـة إلـى أربعـة  وعلـى سـبيل المثـال ال الحصـر ارتفـع نصيـب

أن زيـادة مسـتخدمي  إال.ورغـم أن التقريـر لـم يوضـح ذلـك 2012و 1115أمثاله بـين عامـي 

القطـاع. وعمومـا يسـتوجب وجودهـم  دمـات الصحيـة صـارت مـن أبـرز سـمات هـذاالخ

عمرانيـا أو  رافـق كمـا يسـتوجب توسـعاالممختلـف الدولـة تلبيـة احتياجاتهـم مـن  فيوإقامتهـم 

إنشـاء مناطـق سـكنية جديـدة. وهـذا بـدوره يسـرع وتيـرة الزحـف العمرانـي. وبازديـاد عـدد 

خلفـات المجـة لتكثيـف جهـود معاجلـة الحانزليـة وتـزداد المخلفـات المكميـات  السـكان تـزداد

زمـة للعـدد الالركبـات ومعـدات البنـاء المعـدد  في ادة الضروريـةتبعـا لذلـك. كمـا تتسـبب الزيـ

معـدل التلـوث  زيـد مـن انبعاثـات الغـازات الدفيئـة وزيـادةالم في تزايـد مـن السـكان الم

 النزليـة .وممـا المخلفـات والمنشـاءات واالرتفـاع كميـة مخلفـات البنـاء الضافـة باالالهوائـي، 

ثــر البيئــي يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بزيــادة عــدد الســكان ثــم بســعة العيــش االن أ شـك فيـه

هـذا النمـو السـكاني الكبيـر بالضـرورة ضغطـا علـى حدث ســتخدمة. ويالموالتكنولوجيــات 

 فيأكبـر بالضـرورة جهـودا  يـاه العذبـة. كمـا أنـه يفـرضالموارد الطبيعيـة، وخاصـة مـورد الم

ولحاجـة السـكان للمزيـد مـن الغـذاء يـزداد الضغـط علـى  يـاه.الممعاجلـة وإعـادة اسـتخدام 

المخـزون السـمكي والحيوانـي وعلـى االنتـاج الزراعـي. ويشـير التقريــر الموضوعــي 

لســتدامة( إلــى ارتفــاع الســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة: )الســكان، العمــل والتنميــة ام

طنا متريا عام  12115من  %25صيــد االسماك ، حيث ارتفعت كمية الصيد البحري بسنبة 

 22. وارتفع متوسط السمك المصيد لكل سفينة  من  2014طنا متريا عام  12213الى  2012

ر موردا مهما من تعتبطنا متريا خالل ذات الفترة . والشك ان الفترة السمكية  35طنا متريا الى 

موارد الغذاء في دولة قطر ، وداعما مهما لعملية االمن الغذاء فيها . وقد اتخذت الدولة 

االجراءات لزيادة مستويات مخزون الثروة السمكية واداراتها ، وتطبيق قوانين فعالة وتوفير 

ــذه الزيــادة الكبيــرة االماكنيات لمزارع تربية االحياء المائية المحلية لتلبية حاجة سكانها . وله

في عــدد الســكان تأثيــر ســالب علــى مــورد الميــاه الشــحيح أصــال. ويفيــد التقريــر 

الموضوعــي السـتراتيجية التنميـة الوطنيـة الثانيـة:) السـكان، العمـل والتنميـة المسـتدامة( بـأن 

ـي مـوارد الميـاه مـن جميـع المصـادر ( مـن اجمال% 40حصـة القطـاع الزراعـي "تبلـغ )

فقـط مـن الطلـب الوطنـي علـى المواد ٪ 2وتسـتخدم النتـاج المحاصيـل المحليـة والـذي يغطـي 

الغذائيـة واالعـالف الحيوانيـة. وتبلـغ مسـاهمة القطـاع الزراعـي في  النـاتج المحلي  االجمالـي 

 العاملـة. مـن القـوى%1،3ويعمـل فيـه  %0،13نسـبة
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ويلعـب القطـاع الزراعـي دورا متواضعـا جـدا في  االقتصـاد، مقارنـة بحجـم اسـتخدامات  

واالهــم مــن ذلــك، هــو تحـول توزيــع اســتخدام  القطـاع لمـوارد الميـاه المحـدودة في  قطـر.

وتسـتخدم الزراعـة  يــاه.الممــن هــذه (%25) الميــاه الجوفيــة نحــو زراعــة العلــف بنســبة

كـن يم والعاجلـة.الممـن ميـاه الصـرف (% 15)وفيـة والجيـاه الممـن ( % 25) مـا يقـارب

الضغـط الـذي يسـببه تزايـد عـدد السـكان علـى الدولـة للعمـل علـى تلبيـة  اهـلتجبحـال 

وارد المة علـى البيئـة وعلـى رتبـالمتخاطـر الم حتياجـات الغذائيـة لـكل السـكان فيهـا رغـماال

ت اسـتخدام في مجـاالهتمـام االالطبيعيـة. ومـن هنـا فـإن البحـث عـن حلـول مبتكـرة ظـل محـل 

ويف مجـال الهويـة الثقافيـة وبالنظـر لجنسـيات  مجـال التعامـل مـع النفايـات في يـاه وأيضـا الم

وبالنظـر إلـى توزيعهـم الجغــرافي  المشــار  -الـم والتـي تـكاد تمثـل كل شـعوب الع -الوافديـن 

إليــه، واختــالف وتنــوع ثقافاتهــم، فــإن مخاطــر تأثيرهــم الثقــافي  الســلبي علــى االجيــال 

لهــذا  2030والناشــئة بالــذات، تظــل كبيــرة. لقــد تنبهــت رؤيــة قطــر الوطنيــة  القطريــة، 

الفـرص والتحديـات"  -ــث ورد فيهــا عــن: "الســمات المحـددة لمسـتقبل دولـة قطـراالمــر حي

مـا يلـي: ولكــي تظــل قطــر أمينــة علــى قيمهــا يتوجــب عليهــا أن تتعامــل مــع خمســة 

 تحديــات رئيســية تتمثــل في الموازنــة بـيـن الخيــارات التاليــة:

 ظة على التقاليدالتحديث والمحاف• 

 احتياجات الجيل الحالي واحتياجات االجيال القادمة• 

 النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط• 

 مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة• 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية وحماية البيئة وتنميته• 

ة الحالية ، في  مختلفــة قطاعــات وكخالصــة عامــة فمــن المهــم تعزيــز البنــى التحتيــ

الخدمــات وفي  المراكــز الحضريــة المختلفـة، لمواكبـة االعـداد المتزايـدة مـن السـكان مـع 

التخطيـط السـليم لحجـم االسـتثمارات المطلوبـة ملواجهـة اسـتمرار النمـو السـكاني بنفـس 

مة والسـالمـن االمجـال  فيأيـة ثغـرات  في تـالبـد مـن العمـل علـى  وال. الحاليةالوتيـرة 

ختلفـة وخاصـة جرائـم المرائـم الجروريـة وقـدرات مكافحـة الممة السـالوتعزيـز  العامـة،

وقـد  رائـم العابـرة للحـدود.الجالسـبراني ومكافحـة  مـنواالكترونيـة االلرائـم والجخـدرات الم

اسـتقطاب وإبقـاء الوافديـن الذيـن تتطلبهـم احتياجـات  يكـون الوضـع االمثـل هـو العمـل علـى

التنميـة المسـتدامة ويكــون لوجودهــم قيمــة مضافــة، مــع االخــذ في االعتبــار جميــع 

العوامــل االقتصاديــة والمالية  واالجتماعيــة والبيئيــة واالمنيـة وغيرهـا مـن االعتبـارات 

فـع متوسـط إنتاجيـة الوافديـن عـن طريـق تحميلهـم التكاليـف المرتبطـة المهمـة. ويعنـي هـذا ر

بوجودهـم وأسـرهم في قطر، ممـا يعنـي اسـتقطاب وإبقـاء الوافديـن مـن ذوي االنتاجيـة العاليـة 

 والمرتبطـة في  الغالـب بارتفـاع المهـارات والخبـرات.
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 :ية والقادمةالحالال جياالفاظ على البيئة وإدارتها من أجل حال 2-5

ســتوى جديــرة المازات رفيعــة إنجقيــق تحإلــى  2030تتطلــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 

مجـال  فيسـتوى الدولـي المقطـر أن تشـغله علـى   ركــز القيــادي الــذي تعتــزم دولــةبالم

 فيالـذي عقـد "  20+ ريـو" مةسـتداالمعنـي بالتنميـة المتحـدة الممم االالبيئـة. ففـي مؤمتـر 

قيـق تحسـتدامة وبالعمـل علـى الم،أكـدت دولـة قطـر علـى التزامهـا بالتنميـة  2012يونيـو 

وسـتحافظ هـذه الطموحـات علـى البيئـة علـى  واجتماعيـا وبيئيـا مستدام اقتصاديا ً مسـتقبل

سـكاني السـريع. وتشـمل التحديـات جمـة ومنهـا النمـو الالرغـم ممـا تواجهـه مـن تحديـات 

تسـارع، وتزايـد المالضغـط العمرانـي تحت خـرى: البيئـة الطبيعيـة الفريـدة الواقعـة االسـمة الحا

تغطيــة  وفيـة السـطحية وعـدمالجيـاه المتلـوث الهـواء، وزيـادة النفايـات، وارتفـاع منسـوب 

ـق الســكنية والضغــط علــى البيئــة الطبيعيــة. ناطـالمشــبكات الصــرف الصحــي لكافــة 

(علــى نحــو  2022-2012)اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة ولهــذا الســبب، تربــط

فتمثل التنمية المستدامة التزاما بتحقيق   علــىبالمحافظة زدهــار الوطنــي واالواضــح النمــو 

لمحيط الذي يعيش فيه سكان قطر . ويمكن تقييم التقدم بواسطة مؤشر الرفاه ضمن حدود البيئية ل

للتنمية او البصمة البيئية للصندوق العالمي للحياة البرية باعتبارها مؤشرا للطب البشري على 

 المحيط الحيوي . 

البشرية او اكثر لمؤشر التنمية  0،2ان الحدود الدنيا للتنمية المستدامة القابلة للتطبيق عالميا هي : 

هكتار عالمي للفرد من الطاقة الحيوية المتوفرة عالميا . وقد  1،2، والبصمة البيئية للفرد اقل من 

 وفق مؤشر التنمية البشرية  2012عالميا واالول عربيا في عام  33احتلت قطر المركز 

  2020 -2012يظهر مؤشر التنمية البشرية لدولة قطر من االعوام  1جدول 

 2020 2011 2012 2012 2012 السنة

مؤشر التنمية 

البشرية 

 العالمي

33 33 32 41 41 

 المصدر : مؤشر التنمية البشرية

سيزيد التركيز على التنمية العمرانية  2022ان ملف دولة قطر الفائز باستضافة كاس العالم 

اقصى  وسوف تستفيد قطر من تنظيم كاس العالم كحافز لخلق مساحات ترفيه عامة تستفيد منها

استفادة ويجعل البيئة العمرانية اكثر صحة ومالءمة لحيات المجتمعات . وينبغي ان يتكامل 

االطار المكاني الجديد مع النهجيات االخرى في االستدامة العمرانية لمواجهة التحديات في مجال 

 النقل والحد من المخاطر الكوارث .

 ( 2022)مالعب استضافة كاس العالم في قطر  2الجدول 
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 انتهاء اإلنشاء السعة المدينة  الملعب

 الخور )قطر(  استاد البيت

  

000 20  2012 

 2011  40 000 الريان )قطر(  استاد الريان

 2020  40 000   الدوحة  استاد الثمامة

 2012  40 000   الوكرة  استاد الوكرة

 - -  لوسيل  استاد لوسيل

استاد المدينة التعليمية

  

 - 40000  الدوحة

استاد راس أبو عبود

  

 - 40000   الدوحة

 المصدر : ويكيبديا 

إن التحــول باتجــاه االســتدامة البيئيــة يتطلــب وجــود مؤسســات فعالــة ومســؤولة، ومــن 

الضــروري خلــق ثقافــة لرســم سياسـات مبنيـة علـى االدلـة والبراهـن ومدعومـة بأنظمـة 

وال يقـل عن ذلك أهمية بناء شـراكات اسـتراتيجية بين الحكومات والجهات الرئيسية  المعلومـات.

المعنية محليا ودوليا ً ، بما في ذلــك القطــاع الخـاص والمؤسســات البحثيــة. وعلــى الرغـم مـن 

هـود تحقيـق بعـض التقـدم في الشـراكات مـع القطـاع الخـاص، فثمـة ضـرورة لفعـل المزيـد وبج

بيئيـة وطنيـة وإقليميــة تشــمل وال تقتصــر علــى إدارة الخدمــة المدنيــة، إدارة المالية العامــة، 

جــودة صياغــة السياســات الحكوميــة، ومـدى التـزام الحكومـة بتطبيـق هـذه السياسـات والتـزام 

ودة التشـريعية التصـورات عـن الجبـاص الخويعكـس مؤشـر البنـك الدولـي  القيـادات بتنفيذهـا .

تقدمـت قطـر الخـاص. وعلـى هـذا المؤشـر أيضـا  كومـة علـى تعزيـز تنميـة القطـاعالحقـدرة 

ـن دول مجلــس يبـ علـىاالرتبـة الم،وهـي  25رتبـة المق يضيـة لتحقـالماالسـنوات القليلـة  في

فاعليــة –ســتوى الدولــي، مــن الضــروري تعزيزالميــج العربيــة. وعلــى الخلالتعــاون لــدول 

ائيــة الرســمية لدولــة قطــر االنمســاعدات المائيــة الرســمية. وتتجــاوز االنم ســاعداتالم

، ويذهـب أكثـر مـن ثلـث هـذه املسـاعدات للتنميـة،  متوســط دول منظمــة التعــاون االقتصــادي

 التنمية الستراتيجية المكونة التقارير) ,نسـانيةاالللمسـاعدات  ى تقريبـاً بينمـا يذهـب كل مـا تبقـ

  .(2022-2012) الثانية الوطنية
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 :المالية دارة واالدمات الخ ميوتقدؤسسات العامة الم 2-6

(بأهميـة وجـود وزارات وأجهـزة  2022-2012أقـرت اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة الثانيـة) 

 2030علـى أداء وظائفهــا بفاعليــة لتحقيــق غايــات رؤيــة قطــر الوطنيــة  حكوميـة قـادرة

التحديــات الســكانية التــي أوجدتهــا  واجهــةلمشــاريع التنمويــة بنجــاح ووالموتنفيــذ البرامــج 

تطويـر  ــاتســارعة. وقــد أدركــت اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة أيضالمحركــة التنميــة 

مكثفـة علـى مـدى فتـرة طويلـة لتحسـن قدراتـه وزيـادة  القطـاع العـام وحتديثـه يتطلـب جهـودا 

علــى تنفيــذ مهامهــا. ولتعزيــز قــدرات الــوزارات واجلهــات احلكوميــة  قـدرة الدولـة

 الماليةدارة واالدمـات لخا ميوتقـدؤسسـات العامـة في بالمســتراتيجية االاألخــرى، اقترحــت 

ت تركيــز محــددة مجــاال فيعبــر التحســن  داء العـاماالبرامـج شـاملة تدفـع قدمـا بتحسـن 

والسياســات،  مثــل التخطيــط) ركزيــةالمجهــزة االتولــي اهتمامــا كبيــرا لكفــاءة وقــدرات 

. وتهتــم (داءاالؤسســية، وإدارة الم، والعمليــات ــوارد البشــريةالموازنــة، وتنميــة الموإدارة 

سـؤوليات وربطهـا بالـوزارات والمهـام المالتنظيميـة، أي بكيفيـة توزيـع بالمواءمة كذلــك 

لتنفيــذ مهامهــا  الجهــات لنفســها داخليــا  خـرى، وكيفيـة تنظيـم هـذهاالكوميـة الحهـات والج

ه، فقــد أعيــد توزيــع بأعــالالتنويــه  تموكمــا  تطــورةالمقنيــة ســتخدام الكفــؤ للتوباال

للمســؤوليات  زدواجيــة وتوضيحــااالت لتجنــب المجــاالبعــض  فيســؤوليات الوظيفيــة الم

( على  ســابقا والمالية قتصــاد االوزارة )ديــدة الج المالية. ويركــز تفويــض وزارة واالدوار 

خـرى مـن االقتصاديـة االمـور االللدولـة فقـط، مـع بقـاء  والمالية الضريبيـة الشؤون ادارة 

دارة اال. وتظــل (االعمــال والتجــارة ســابقاً   وزارة)قتصـاد والتجـارة االمسـؤولية وزارة 

 تنميةال الستراتيجية المكونة التقارير . ) ركــزيالمالنقديــة مــن اختصاصــات بنــك قطــر 

 .(2022-2012) الثانية الوطنية

وحاليا تقع المهام التي توالها سابقا المجلس االعلى لشؤون االسرة على عاتق وزارة التنمية 

االدارية والعمل والشؤون االجتماعية ، كمـا انتقلـت مسـؤوليات وزارة البلديـة والتخطيـط 

ممـا سـمح لألولـى بالتركيـز علـى تخطيـط  العمرانـي المتعلقـة بالنقـل إلـى وزارة المواصـالت،

المدن والبنيـة التحتيـة. وأسـند االشـراف علـى "هيئـة االشـغال العامـة" لوزيـر البلديـة والبيئة . 

كمـا انتقلـت مسـؤولية إدارة الثـروات الطبيعيـة )وتشـمل مـوارد الميـاه الجوفيـة( مـن وزارة 

الطاقـة والصناعـة،ممـا سـمح لألخيـرة بالتركيـز علـى إدارة وتنميـة  البلديـة والبيئـة إلـى وزارة

مـوارد الميـاه الطبيعيـة في ظـل االسـتنزاف الحاصـل لهـذه الموارد. وبهـدف تعزيـز التخطيـط 

وتحسـن االداء وتحسـن تقـديم الخدمـات فقـد تم إنشـاء إدارات نمطيـة للتخطيـط والجودة في كل 

ع الوزيــر مباشــرة. وأنيطــت بهــذه االدارات مســؤولية إعــداد "الخطــة وزارة تتبــ

االســتراتيجية العامــة للــوزارة بالتنسـيق مـع الجهـات المختصـة والوحـدات االداريـة المعنيـة 

واتخـاذ إجـراءات اعتمادهـا" ضمـن اختصاصـات أخـرى  ذات صلــة. وتمثل  هــذه الوحــدات 

ط اتصــال مســؤولة عــن الرصــد والمتابعــة، وإعــداد التقاريــر، وتقييــم االداء نقــا

قبـل   مـر وقتـااالؤسسـي، ووضـع وتعميـم عمليـات إداريـة تعـزز الكفـاءة. وفيمـا يسـتغرق الم

 ،الفاعليـة المؤسسـية والحكوميـة عمومـا  أن تؤثـر هـذه التغييـرات علـى
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ن يوالتنسـيق بـ واءمـةالمعلـى تعميـم اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة وتدعـم تعزيـز فإنهـا تسـاعد  

 كوميـة.الحهـات والجالـوزارات 

 : التقدم في تحسين تقديم الخدمات والحكومة االلكترونية 2-7

حاليـا وزارة ) علومـات آنـذاكالمت وتكنولوجيـا االتصـاالأصـدرت وزارة  2011يونيـو  في 

طـة الخ."ولهـذه  2015جنـدة الرقميـة االالشـاملة بعنـوان " خطتهـا(  تواالتصـاالت اصـالالمو

تدعـم تطلعـات رؤيـة قطـر الوطنيـة  خمسـة محـاور اسـتراتيجية تتضمـن أحـد عشـر برنامجـا

محـور  سـتراتيجية التنميـة الوطنيـة. ويكتسـبالجتماعيـة واالقتصاديـة االهـداف واال 2030

جتمعيـة"، والـذي يشـمل المدمـات العامـة" ومحـور "إثـراء الفوائـد الخن الوصـول إلـى يسـتح"

ؤسسـات المديـث تح في كترونـي، أهميـة خاصـة االلكترونيـة والتعليـم االل خدمـات الصحـة

 دمــات العامــةالخن تقــدم االت واالتصــاالواصــات الموقــد أصبحــت وزارة  العامـة.

وهـي )بـكل مـن منصـة "حكومـي"  فعـالبـدأ العمـل  كترونيــة بشــكل أكثــر كفــاءة. وقــداالل

يــزان" التابــع لــوزارة الم" وبوابـة (قيمـن والـزوارالمت ومعامـالدمـات لخمنصـة إلكترونيـة 

 ب" (النافــذة الواحــدةالعــدل (وهــو مرجــع الكترونــي للمعلومــات القانونيــة) وموقــع "نديــ

للتخليـص الجمركـي في دولـة قطـر). كمـا قطعـت مبـادرة "حكومـي" اعتبـارا  مـن منتصـف 

دمـات الخمـن % 50أكثـر مـن  تقـديم فيتمثـل المقيـق هدفهـا حت نحـوشـوطا جيدا  2014

ن عشـرين جهـة حكوميـة فنيـة إلـى أكثـر مـ ه. كمـا قدمـت الـوزارة مسـاعدةخاللكوميـة مـن الح

  21وربطــت أيضــا   صـة بهـا،الخاعلومـات المت وتكنولوجيـا االتصـاالأثنـاء إنشـاء منصـات 

وهنالـك برنامـج خدمـات  حكوميــة بشــبكة خدمــات إلكترونيــة حكوميــة متكاملــة.  جهــة

"أصبـح  2فـة خدمـات "مطـراش كترونيـة التابـع لـوزارة الداخليـة. وبعـد إضااالل"مطـراش" 

ء عبـر الهاتـف للعمـالخدمـة الكترونيـة (ـني)مائـة وإحـدى وأربع141البرنامـج يقـدم  هـذا

غـادرة وسـمات الدخـول المقامـات وتصاريـح واال ـرورالمدمـات: الخوال. وتغطـي هـذه الج

 ات العامـة.دمـالخضافـة لبعـض باالمات واالسـتعالكترونيـة االلوالبوابـة 

 : وارد البشريةالمضي قدما بأجندة تنمية الم 2-۲

دمـات التعليميـة الخـن يسوتحواصلـة تطويـر لمتسـعى اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة الثانيـة 

ن جـودة مخرجـات التعليـم لتتواكـب مـع احتياجـات سـوق يسـتح ا يـؤدي إلـىبموالصحيـة 

ناهـج التعليميـة مبـا يواكـب الموتطويـر  ميـع السـكانلجرص التعليـم إتاحـة فـ خـالل العمـل مـن 

وتوسـيع  ،المحلليالتطـورات العلميـة والتقنيـة العامليـة ويتوافـق مـع متطلبـات سـوق العمـل 

دمـات الصحيـة، الخهنيـة علـى مؤسسـات الموليـة وتفعيـل الرقابـة االنطـاق الرعايـة الصحيـة 

الخـاص علـى االسـتثمار في المجـال الصحـي، واالهتمـام بقـوة العمـل الوطنيـة  قطـاعوتشـجيع ال

وإدخالهـا في النشـاط االقتصـادي المنتـج بما في  ذلـك تمكـن ورفـع إنتاجيـة قـوة العمـل الوطنيـة 

عاليـة التأهيـل  مـن الذكـور واالنـاث. كمـا ينـدرج في  المرتكـز أهميـة اسـتقدام العمالـة الوافـدة

 الثانية الوطنية التنمية الستراتيجية المكونة التقارير .)واسـتقطابها بما  يخـدم اقتصـاد المعرفـة

(2012-2022). 
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 :جتماعيةاالماية الحتوسيع شبكة  2-1۱

إطــار  فيجتماعيــة االمايــة الحمواصلــة للجهــود التــي بذلــت إثنــاء تنفيــذ برامــج 

ســتراتيجية الثانيــة علــى توســيع شــبكة االستســعى  ولــىاالاتيجية التنميــة الوطنيــة اســتر

خصصـة وتفعيـل الم ـواردالمســتهداف وتنميــة االجتماعيــة وتطويــر آليــات االمايــة الح

ـة نتاجياالشـروعات المل تبنـي خـالسـتهدفة مـن المجتماعـي لصالـح الفئـات االدورهـا 

آليـات وبرامـج التمويـل للمشـروعات الصغيـرة وإعـداد برامـج تدريبيـة  الصغيـرة وتوسـيع

  نتاجيـة.االرتقـاء بقدراتهـم ومهاراتهـم لالوإرشـادية 

 : نافسةوالمظروف التبادل  الخارجي وتحسين قات مع العالم العالتطوير  2-11

سـتراتيجية اال، تولـي الخارجيةريـر التجـارة تحوقتصـادي االنفتـاح االلسياسـات ل اسـتمراراً 

قتصاديـة االقـات الشـراكة عال وتمتين  الخارجي مـع العالـم  قاتالعالأهميـة كبيـرة لتقويـة 

دمـات الخالتجـاري، وتوفيـر  والتجاريـة مـع جميـع دول العالـم عـن طريـق تعزيـز كفـاءة النقـل

 ناطـق الصناعيـة واسـتكمال توسـعة مينـاء ومطـار حمـد الدولـي،المالداعمـة للتجـارة، وتطويـر 

زايـا النسـبية للصـادرات والمل الفـرص واسـتغالقتصـاد الوطنـي، لالتقويـة القـدرة التنافسـية 

القطاعــات  فيباشــر المجنبــي االســتثمار االاجتــذاب  غيـر النفطيـة، وتعزيـز فـرص

سـتفادة االص علـى الخا ة وقطاعــات النفــط والغــاز، وتشــجيع القطــاعدميــوالخنتاجيــة اال

  قتصاديـة مـع دول العالـماالقـات العالمـن 

 : ؤسساتالمبناء أطر التخطيط على مستوى  12 -2

ؤسسـي، وتطويـر المنتظمـة ضروريـة لتعزيـز العمـل والمتماسـكة المتعتبـر أطـر التخطيـط 

ودة والجتـزال إدارات التخطيـط  والدمـات. الخالعـام وتقـدمي  ـن أداء القطـاعيسوتحالقـدرات، 

ـن يبــرات الضروريــة. ويتعـالخمــن  سـتكمال بنيتهـاالكوميـة بحاجـة الحهـات الجعـدد مـن  في

 دارةإ فيقيــق مزيــد مــن التقــدم تحهتمــام بهــذه الوحــدات وبنــاء قدراتهــا إذا أريــد اال

الدارة  شـاريع وتنفيذهـا، واعتمـاد عمليـات حديثـةالمداء، والرصـد وإعـداد التقاريـر، وإعـداد اال

ن مركـز لتنسـيق إعـداد االكـن القـول بأنـه يوجـد يمذلـك  .ومـع والمالية وازنـة الم

إنشـاء وحـدات  علـى أن بـد مـن التأكيـد الكل وزارة. بيـد أنـه  في طـط والخسـتراتيجيات اال

 شـاريع، ثـمالمهمـة، التـي توفـر القـدرة علـى تصميـم المتوفـر القـدرات  تنظيميـة ال يعنـي تلقائيـاً 

 في ـودة والجؤسسـي كاملـة. وتركـز بعـض إدارات التخطيـط المإدارة عمليـات التخطيـط 

ن مـع أطـراف ثالثـة. ويجـب أن التخطيطـي والتنسـيقي، بالتعـاو علـى أداء العمـل الحاليالوقـت 

منتـج  تقـديمينظـر إليـه بوصفـه  أن العرفـة الممـر عمليـة اكتسـاب وانتقـال االيسـهل هـذا 

حصــاء مســؤولة واالعمليــة التخطيــط هــذه تعتبــر وزارة التخطيــط التنمــوي  وفي  مسـتقل.

كومـة. ولكـن دور الـوزارة الح فيية والتشـغيلية سـتراتيجاال طــطالخعــن برامــج دعــم إعــداد 

طـط الخساسـية عـن اسـتكمال اال  سـؤوليةالمالدعـم وليـس التنفيـذ، إذ تقـع  تقـديم  فييتمثـل 

 زمـة علـى عاتـق كل وزارة وجهـة حكوميـة. الالوإعــداد العمليـات 
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طـط وتعزيـز الخعـداد التوجيهيـة  دورهـا الداعـم توفيـر مبـادئ خـاللمـن  وتواصـل الـوزارة

كوميــة الحطــط التنفيذيــة للجهــات الخمراجعــة  في عرفـة ونشـرها. وتسـتمر الـوزارةالمتبـادل 

واســتراتيجية التنميــة  2030ءمتهــا وانســجامها مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة ماللضمــان 

 (.2022-2012نية لدولة قطر )استراتيجية التنمية الوطنية الثاالوطنيــة

 : دارية والتشريعيةاالحات االصالمتابعة وتعميق  2-13

ص مـن الخاتسـعى اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة الثانيـة إلـى ازالـة كافـة العوائـق أمـام القطـاع 

ـور االعمـال، وتبسـيط االجـراءات الحكوميـة، والقضـاء علـى أوجـه القص ـن منـاخيستحل خـال

التـي تشـوب بيئـة االعمـال، وتعزيـز اسـتدامة المالية  العامــة مــن خــال رفــع كفــاءة وفاعليــة 

االنفــاق احلكومــي، واســتعادة التــوازن بــن النفقــات وااليــرادات مــن خـالل ترشـيد النفقـات 

ة، وتعزيـز فاعليـة السياسـات النقديـة الجارية وزيـادة النفقـات االسـتثمارية للقطاعـات االنتاجيـ

ئتمــان لدعــم النمــو االــاص علــى مســتوى كاف مــن الخوضمــان حصــول القطــاع 

 واصالح، المالية دارة االتعلقــة بتحديــث المالهيكليــة  حــاتاالصالقتصــادي، ومواصلــة اال

  دارة بشـكل عـام.اال ـنيسـوتحجــر بالعمــل، االل ربــط خــالدنيــة مــن المدمــة الخنظــام 

 :المالية دارة اال 2-14

االمالية دارة االعلومـات لمث سـنوات وإنشـاء نظـام ثـالإعـداد موازنـة استشـرافية مدتهـا ان 

زمـع تنفيـذ الموازنـة. ومـن لموتقاريـر ا المالية دارة االيسـاعد علـى أمتتـة وتكامـل عمليـات 

شـتريات القطـاع لمإعـداد قانـون  تم. وقـد يجـري اختبارهـا حاليـاً  ت هـذا النظـام، التـيوحـدا

راجعـة لمحيـات واللوائـح التنفيذيـة الصال خيـراالحيـث سـيوفر المالية دارة االوقانـون  العـام

يـز مـن الترك وازنـة. كمـا أعـدت واختبـرت تصنيفـات جديـدة للموازنـة سـتوجهالمعمليـات 

 خرجـات.والمت الرئيسـية إلـى البرامـج والمدخـالالنفقـات 

 

 عيوب التخطيط االستراتيحي قي القطاعات الفصل الثالث : 

إن التخطيط االستراتيجي الجيد والرؤية الثاقبة التي سعت إليها قطر، وتابعت تنفيذ خططها 

، هما األساس في تحقيق النجاحات وبرامجها التنموية في المجاالت كافة وعلى جميع المستويات

 واإلنجازات التي حققتها.  

عند القيام بعملية التخطيط االستراتيجي تواجهنا الكثير من العقبات والمعوقات، والتي سنحاول 

 اإلشارة إليها فيما يلي:

 (https://www.argaam.com/ar) التبدل السريع في بيئة العمل-1
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يان، خطة بعيدة المدى، تمتد لخمس سنوات أو أكثر، وبالتالي االستراتيجية هي، في أغلب األح

فليس منطقيًا أن تظل الظروف التي كنا نخطط أثنائها كما هي بعد مرور هذه الفترة، ومن ثم تأتي 

 صعوبة التخطيط لما لم يحدث بعد.

العجز عن وضع األهداف صياغة األهداف، ووضع الخطة في قالب محدد، ودقيق، يمكن  -2

ه، واحدة من أهم مراحل عملية التخطيط االستراتيجي، فإذا لم تكن اإلدارة المعنية بهذا األمر قياس

قادرة على تحديد األهداف األساسية المنبثقة عن هذه االستراتيجية العامة للشركة؛ فهذا معناه أننا 

 .((https://www.argaam.com/ar أمام معضلة كبيرة

يع سًرا إن قلنا إن هناك من ال يريد التغيير، بل يريد تأبيد الوضع مقاومة التغيير : قد ال نُذ -3

الراهن، وجعله هكذا طوال الوقت، وكل محاولة للتغيير تضرهم؛ ألنهم يشعرون بأنها تخرجهم 

 عن إطارهم المألوف بالنسبة لهم، ناهيك عن كونهم كسالى، وخائفين من التغيير.

السهل تجاوزها، فأي خطة مهما كانت البد أن تحتاج، في  الموارد المالية : هذه عقبة ليس من -4

نهاية األمر، إلى أموال تدعمها، وفي حال انعدم وجود هذه األموال ال يكون للخطة معنى وال 

جدوى. وأفضل طريقة لتخطي هذه المعضلة، هو أخذ الموارد المالية في االعتبار منذ اللحظة 

 ة متناغمة مع ما تملكه الشركة من موارداألولى لعملية التخطيط، وأن تكون الخط

https://www.argaam.com/ar)). 

ضعف الهيكل التنظيمي : يستلزم نجاح الخطة وجود هيكل تنظيمي وإداري قوي، ومتعاون،  -5

تتوزع فيه األدوار بشكل واضح ودقيق، كي ال يحدث أي لبس أو لغط، وحتى يتم إنجاز كل 

 ب هذا يعني وجود عائق كبير أمام مرامينا االستراتيجية.المهام على الوجه األمثل. وغيا

المشكالت الروتينية : إذا كانت خطة عامة للشركة وتمت صياغتها على هيئة أهداف؛ فمن  -2

الواجب أن تكون هي الشغل الشاغل للعاملين في هذا الشركة، وأال يلقوا باالً ألي مشكلة ثانوية/ 

 ل، وتحرفه عن وجهته األساسية.روتينية قد تعطل إيقاع فريق العم

المعلومات والبيانات : التخطيط هو دراسة للماضي، واستقصاء للحاضر، وتنبؤ بالمستقبل،  -2

وهذا كله لن يكون ممكنًا إال عبر وجود معلومات وبيانات إحصائية دقيقة ووافية، وغيابها يعني 

ن الوقت لم يحن بعد لنخطط لمستقبل أن ُممكنًا من ممكنات التخطيط لم يتحقق بعد، وهذا معناه أ

 الشركة وحاضرها.

التركيز على األزمات : ها هنا قد يكون لبًسا أو سوء فهم؛ فعندما نخطط فنحن ال نخطط  -2

لألزمات فحسب، بل نخطط لكل الظروف؛ الجيد منها والسيء، وتركيزنا على الكوارث 

ها الراهن أو المستقبل هكذا من تلقاء واألزمات فحسب يعني تفويت الكثير من الفرص التي يطرح

 نفسه.
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وضع خطة محددة لعمليات القطاعات يمكن أن يعطي شعوًرا زائفًا باليقين،  -اليقين الزائف :  -1 

حيث تستند الخطط على تصور المدير لكيفية تطور المؤسسات، في حين سوف تكون هناك دائًما 

 ودخول شركات منافسة جديدة إلى السوق. ظروف غير متوقعة مثل المناخ االقتصادي العام 

قد ال تتمكن الشركات التي تلتزم بالخطة االستراتيجية بصرامة من التكيف مع التهديدات  -

 الجديدة أو تضيع الفرص الجديدة.

تنمو القطاعات في كثير من األحيان بسبب منح الفرصة للموظفين  -االفتقار إلى الحرية:  -10

إال أن التخطيط االستراتيجي ال يسمح بذلك ألن بموجبه يقوم المديرون  لتقديم أفكار مبتكرة،

بتحديد المهام واألهداف وتعيين الموظفين لتحقيق هذه األهداف، ويؤدي عدم منح الحرية الالزمة 

 للموظفين إلى تضييع فرص االستفادة من األفكار المبتكرة التي قد يقدمونها.

ير أو صاحب المؤسسة الذي لديه رغبة في الحصول على يمكن أن يقوم المد -التحيز:  -11

تمويل من بنك أو مستثمر بتضخيم التوقعات ووضع تصورات غير واقعية حول اإلمكانات 

 .((https://www.argaam.com/ar المستقبلية للشركة من أجل الحصول على تمويل

 النتائج 

 التنمية باعتبار وذلك ،"2030 الوطنية قطر رؤية" قطر لدولة للتنمية الشاملة الرؤية اعتماد تم

 2030 قطر رؤية تهدف حيث للمواطنين واالزدهار التقدم لتحقيق األساسي الهدف هي الشاملة

 العيش استمرار تأمين وعلى المستدامة التنمية تحقيق على قادرة متقدمة دولة إلى قطر تحويل إلى

 إذ إليها، الوصول بتفاصيل ال المستهدفة، لنتائجبا الرؤية هذه وتُعنى .جيل بعد جيال لشعبها الكريم

 األكثر التنفيذية والخطط الوطنية االستراتيجيات إعداد خالله من يتم عاما إطارا توفر إنها

 على الرئيسية، الخمسة التحديات موضحة للمستقبل المحددة السمات الرؤية هذه وتضع .تفصيالً 

 :التالي النحو

 .لتقاليدا على المحافظة مع التحديث -

 .القادمة األجيال واحتياجات الحالي الجيل احتياجات -

 .المنضبط غير والتوسع المستهدف النمو -

 .المستهدفة الوافدة العمالة ونوعية وحجم التنمية مسار -

 .وتنميتها البيئة وحماية واالجتماعية االقتصادية التنمية -

 :لها الموجهة المبادئ أهم الرؤية تضمنت كما

 .والشخصية العامة الحريات تصون -

 .والتقاليد والدينية األخالقية القيم تحمي -
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 .الفرص وتكافؤ واالستقرار األمن تكفل -

 :التالية المترابطة األربع الركائز خالل من التنموية اآلفاق الوطنية الرؤية وتستشرف

 .مزدهر مجتمع بناء من ليتمكنوا قطر دولة سكان وتنمية تطوير: البشرية التنمية -

 والرعاية الحميدة األخالق على مستند وآمن، عادل مجتمع تطوير: االجتماعية التنمية -

 في هام دور ولعب األخرى، المجتمعات مع والتفاعل التعامل على وقادر االجتماعية،

 .التنمية أجل من العالمية الشراكة

 مواطني احتياجات تلبية على قادر وتنافسي، متنوع وطني اقتصاد تطوير: االقتصادية التنمية -

 .مرتفع معيشي مستوى وتأمين المستقبل، وفي الحاضر الوقت في قطر

 االقتصادية التنمية بين والتناسق االنسجام يضمن بشكل البيئة إدارة: البيئية التنمية -

 .البيئة وحماية واالجتماعية

 الخاتمة

النتائج والبد  خالصة البحث أن الخطة االستراتيجية الواضحة يمكن االعتماد عليها وبذلك تحقق

من وضع خطط  االستراتيجية البديلة لمواجهة المتغيرات . كما أن التخطيط الجيد يساعد على 

تقويم أداء المنشأة وبذلك يكون التخطيط االستراتيجى عامل أساسى لنجاح المشروعات وفق 

قيم وما مقومات التخطيط فى متابعة وتنفيذ ومراقبة وتمويل الصحيح المسار فى الطريق المست

يترتب عليه من أثار عملية فعالة فى التنمية . واالن العالم باجمعة يخطط الى المستقبل على رؤية 

يتضــح ممــا ورد في هذه الدراسة أن   ونظرة تقتضى مجاراة االحداث السريعة التى تحيط به .

 2030ر الوطنيــة تقدمــا ملموســا قــد تحقــق علــى صعيــد الوعــي بمحوريــة رؤيــة قطــ

وبأهميــة اســتمرارية الزخــم والدافعيــة وفــق موجهاتهــا، وعلــى مســتوى كافــة ركائزهــا، 

لترســيخ قيــم وثقافــة التخطيــط الوطنــي الشــامل لبرامــج ومشــاريع التنميــة الوطنيــة 

ة الوطنيـة واالسـتراتيجيات والخطـط المتفــق عليهــا والمتضمنــة في  اســتراتيجيات التنميــ

المنبثقـة عنهـا والمكملـة لهـا، والحـرص علـى العمـل وفـق االسـتراتيجيات والخطـط  المرسـومة 

واكتسـاب القـدرات لتنفيـذ هـذه الخطـط، وترسـيخ ثقافـة التخطيـط والعمـل واالنجـاز، والحرص 

لبرامــج المرســومة واالولويــات واالهــداف علـى ربـط االنفــاق الحكومــي بالخطــط وا

 المتضمنــة فيهــا.

 المصادر :
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