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 تطبيق التخطيط اإلستراتيجي عمى مستوى اإلدارة المحمية

 

 د. لعمى بوكميش
 جامعة أدرار

 

 وتصنيف المناطق المحمية: خصائص اإلدارة المحمية -المحور األول
قبؿ الحديث عف التخطيط االستراتيجي يجد بنا توضيح طبيعة وخصائص اإلدارة المحمية ثـ تحديد     

 تصنيؼ المناطؽ عمى المستوى المحمي. 
 خصائص اإلدارة المحمية: -أوال
تميز بشكؿ عاـ لكي نخطط عمى المستوى المحمي يجب أف نعرؼ ما ىي خصائص اإلدارة المحمية والتي    

 اإلدارة العامة عف إدارة األعماؿ،  حيث تتمثؿ أىـ خصائص اإلدارة المحمية في اآلتي:
 كونيا ال تيدؼ إلى تحقيؽ الربح 
 تأثير المستيمؾ محدود و ضعيؼ 
 صعوبة قياس الخدمات 
 وجود قيود عمى أنشطة اإلدارة المعموؿ بيا 
 صعوبة تطبيؽ بعض المفاىيـ اإلدارة الحديثة 
  كوف اإلدارة تسعى إلى إشباع حاجات المقيـ و تحقيؽ التنمية دوف إعفاء أي اعتبار لعامؿ الربح 
 

 تصنيف المناطق عمى الصعيد المحمي: -ثانيا
لكي نخطط عمى المستوى المحمي يجب أف نعرؼ ما ىي المناطؽ الموجودة وما ىي الخصائص المميزة     

د التخطيط ومف ثـ يتـ معاممة كؿ منطقة وفقا ليذه الخصوصية وذلؾ مف لكؿ منطقة، حتى نراعي ىذه الخصوصية عن
حيث اإلمكانيات والقدرات المتاحة في كؿ منطقة، وبشكؿ عاـ تصنؼ المناطؽ عمى المستوى المحمي إلى ثالثة 

 مناطؽ أساسية ىي:
 وتتصؼ بػالخصائص التالية: المناطق الحضرية: -1
 )كثافة النشاط الصناعي ) منطقة صناعية. 
 .كثافة ووفرة الخدمات 
 .كثافة سكانية عالية 
 وتتصؼ بػاآلتي:المناطق شبو الحضرية:  -2
 تركز بسيط لمنشاط الصناعي 
 وجود الخدمات 
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 كثافة سكانية متوسطة 
 وتتصؼ بػمايمي: المنطق الريفية: -3
 سيادة النشاط الزراعي 
 وجود الخدمات 
 كثافة سكانية ضعيفة نوعا ما 

 مالحظة:
قد نجد إدارة محمية تشرؼ عمى واحدة مف األنواع السابقة و قد نجد إدارات تشرؼ عمى خميط مف ىذه 

 المناطؽ و مف ثـ فإف التخطيط المحمي يجب أف يراعي خصوصية كؿ منطقة. 
 

 تعريف التخطيط االستراتيجي المحمي: -المحور الثاني
التخطيط المحمي ثـ نعرج عمى تعريؼ التخطيط سوؼ نتطرؽ في ىذا العنصر بداية إلى تحديد مفيوـ     

 اإلستراتيجي المحمي، وبعدىا سنحاوؿ توضيح الفرؽ بيف التخطيط والتخطيط االستراتيجي المحمي.
 

 تعريف التخطيط المحمي: -أوال
ىناؾ العديد مف التعاريؼ التي قيمت حوؿ التخطيط وقد حاولنا إسقاط ىذه التعاريؼ عمى مستوى اإلدارة     

 لمحمية كما حاولنا التركيز عمى أىـ ىذه التعاريؼ، ومنيا:ا
يعرؼ التخطيط المحمي بأنو:" وضع خطة الستخداـ الموارد المتاحة أفضؿ استخداـ ممكف بغية تحقيؽ 

 أىداؼ معينة عمى المستوى المحمي".
داؼ محددة عمى كما يعرؼ بأنو:" التدبير الذي يرمي إلى مواجية المستقبؿ  بخطط معدة سمفا لتحقيؽ أى

 المستوى المحمي".
 تعريف التخطيط اإلستراتيجي المحمي: -ثانيا

إف التخطيط االستراتيجي أوؿ ما ظير كاف في المجاؿ العسكري، ثـ تـ اقتباسو وتطبيقو في مجاؿ األعماؿ  
عدىا تـ تطبيقو وذلؾ لتمكيف الشركات والمؤسسات مف الصمود في وجو المنافسة وتعزيز فرص استمرارىا وبقائيا، وب

 في المجاالت األخرى ومنيا اإلدارة المحمية.
وىناؾ العديد مف التعاريؼ التي قيمت حوؿ التخطيط االستراتيجي بشكؿ عاـ ولكف ىناؾ شح في التعاريؼ 
التي قدمت حوؿ التخطيط االستراتيجي المحمي، وقد حاولنا إسقاط تعاريؼ التخطيط االستراتيجي عموما مستوى اإلدارة 

 المحمية كما حاولنا التركيز عمى أىـ ىذه التعاريؼ، ومنيا:
يعرؼ التخطيط االستراتيجي المحمي بأنو:" وضع إستراتيجية الستخداـ الموارد المتاحة أفضؿ استخداـ    

 ممكف لتحقيؽ أىداؼ معينة عمى المستوى المحمي و ذلؾ مف خالؿ تحميؿ البنية الداخمية والخارجية".
كما يعرؼ بأنو:" التدبير الذي يرمي إلى مواجية المستقبؿ باستراتيجيات معدة سمفا لتحقيؽ أىداؼ محددة   

 عمى المستوى المحمي وذلؾ مف خالؿ تحميمي البنية الداخمية والخارجية.
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 التنبؤ بالمستقبل وكيفية مواجيتو.أذف التخطيط االستراتيجي ىو عممية تعتمد عمى إعماؿ العقؿ في 
ومف خالؿ اإلطالع عمى التجارب المطبقة في بعض الدوؿ مثؿ أمريكا و بريطانيا وغيرىا فإف مدة التخطيط 

   سنة. 20و  10االستراتيجي المحمي تترواوخ  بيف 
 

 الفرق بين التخطيط والتخطيط االستراتيجي المحمي: -ثالثا
د يعتقد البعض أف إعداد خطة معينة ىناؾ فروؽ جوىرية بيف كؿ مف التخطيط والتخطيط االستراتيجي، وق
 ىو عبارة عف تخطيط استراتيجي، وتتمؿ أىـ ىذه الفروؽ واالختالفات في اآلتي:

  التخطيط قد يضع خطة عمى مستوى نشاط أو قطاع معيف أو خطة شاممة في حيف أف اإلستراتيجية
 لمحمية ككؿ(.غالبا ما تكوف شاممة، أي توضع عمى مستوى الجياز اإلداري ككؿ )لإلدارة ا

 .التخطيط يوضع في البيئات المستقرة أما اإلستراتيجية فتوضع في البيئات غير المستقرة 
  اإلستراتيجية تستند إلى التحميؿ العميؽ لمبيئة الداخمية والخارجية عكس التخطيط الذي يركز خططو

 عمى األىداؼ.
 حمي يدرس الحاضر ويتجو نحو التخطيط يعتمد عمى الماضي في حيف أف التخطيط االستراتيجي الم

 المستقبؿ) توقع ما قد يحدث في المستقبؿ(.
 

 مراحل وأنواع التخطيط االستراتيجي المحمي: -المحور الثالث
سوؼ نتطرؽ في ىذا المحور إلى مراحؿ التخطيط االستراتيجي المحمي، وتحديد أىـ مجاالتو، وأخيرا توضيح 

 بعض أىـ أنواعو.
 ستراتيجي المحمي:مراحل التخطيط اإل -أوال

 يمر التخطيط االستراتيجي بسمسمة مف المراحؿ المتعددة، ومف أىميا ما يمي:      
 تحديد األىداؼ ) أىداؼ التنمية المحمية، المستيدفيف مف التنمية وذلؾ بدعوة جمعيات( -1
 تحديد الموارد المطموبة لتحقيؽ ىذه األىداؼ ) مف الماضي التقدير شخصي(. -2
 الداخمية والخارجية.تحميؿ البيئة  -3
 تحديد و حصر الموارد المتاحة حاليا. -4
 مقارنة الموارد الحالية مع الموارد المطموبة  و تحديد العجز و االختالؿ -5
 وضع بدائؿ إستراتيجية لمعالجة العجز و االختالؿ و لتحقيؽ األىداؼ. -6
 -الوقت –الجيد  -فةدراسة البدائؿ اإلستراتيجية واختيار البديؿ األنسب ) وذلؾ مف حيث التكم -7

 الفعالية(. -الكفاءة
 تنفيذ اإلستراتيجية. -8
 الرقابة و التقويـ.  -9
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 مجاالت التخطيط االستراتيجي المحمي: -ثانيا

يشمؿ التخطيط االستراتيجي المحمي كؿ الجوانب ذات األىمية في عممية التنمية المحمية، وذات االىتماـ 
مجاالت كثيرة ومتنوعة ومتداخمة أحيانا ال يتسع المجاؿ لذكرىا، ومف ىذه بالنسبة لممواطف، ومف ثـ فيو يشمؿ عدة 

 المجاالت نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما يمي:
 الصحة 
 التعميـ 
 السكف 
 الطرؽ 
 النقؿ 
 مياه الشرب 
 الصرؼ الصحي 
 الكيرباء والغاز و الياتؼ 
 الحدائؽ و المنتزىات العامة 
 .النظافة 
 األسواؽ والنشاط التجاري 
  التييئة العمرانية  الحفاظ عمى الطابع العمراني 
 )التنمية االقتصادية)االستثمار 
 السياحة 
  الثقافة 
 الحفاظ عمى التراث المادي والمعنوي 
 .حماية البيئة 
 

 أنواع التخطيط االستراتيجي المحمي: -ثالثا
صنيؼ، ومف أبرز أنواع ىناؾ عدة أنواع لمتخطيط االستراتيجي المحمي وذلؾ حسب األسس المعتمدة في الت

 وتصنيفات التخطيط االستراتيجي المحمي ما يمي:
 يصنؼ التخطيط االستراتيجي المحمي حسب ىذا األساس إلى نوعيف ىما: حسب المستوى:  -أ

وىو الذي يكوف شامال لجميع القطاعات ومجاالت النشاط التي تختص بيا  التخطيط االستراتيجي الكمي: -1
 اإلدارة المحمية.

وىو الذي يكوف شامال لجزء مف النشاط أو شامال لقطاع معيف مثؿ  التخطيط االستراتيجي الجزئي: -2
 التخطيط االستراتيجي الفالحي أو الصناعي أو الصيد البحري.
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 يصنؼ التخطيط االستراتيجي المحمي حسب ىذا األساس إلى عدة أنواع ىي:حسب النشاط:  -ب
ويتعمؽ بالتنمية االقتصادية ويشمؿ أنشطة أو أنواع فرعية ىي  االقتصادي:التخطيط االستراتيجي  -1

 التخطيط الزراعي، الصناعي، التجاري..
وىو الذي ييدؼ إلى تنظيـ المجاؿ العمراني عمى المستوى المحمي  التخطيط االستراتيجي العمراني: -2

البناء والتعمير، المساحات الخضراء، منظر  ويركز عمى الحفاظ عمى الطابع العمراني، احتراـ القانوف في مجاؿ
 المدينة.

 ييدؼ إلى الحفاظ عمى البيئة. التخطيط االستراتيجي البيئي: -3
 يركز عمى متابعة نمو السكاف وتنظيميـ.  التخطيط االستراتيجي السكاني: -4
 ألوبئة.ييتـ بتوفير الخدمات الصحية والحماية مف األمراض وا التخطيط االستراتيجي لمصحة: -5 
 ييتـ بتوفير فرص التعميـ والقضاء عمى الجيؿ واألمية. التخطيط االستراتيجي لمتربية والتعميم: -6 
ييتـ بتوفير وسائؿ النقؿ المريحة لممواطنيف والتخفيؼ مف التخطيط االستراتيجي لمنقل والمواصالت:  -7 

 معاناتيـ في ذلؾ.
 تـ بمد شبكة الطرقات وصيانتيا.يي التخطيط االستراتيجي المتعمق بالطرق: -8 
ييتـ بتوفير وسائؿ االتصاالت وصيانتيا وتطويرىا،  التخطيط االستراتيجي المتعمق باالتصاالت: -9

 تجربة كينيا(. -واستخداميا في مختمؼ المجاالت )مثؿ مكافحة الجريمة
العمؿ عمى تفعيؿ النشاط ييتـ بتثميف المعالـ السياحية و  التخطيط االستراتيجي المتعمق بالسياحة: -10

 السياحي، وتوفير الخدمات المرافقة أو الداعمة.
ييتـ بالحفاظ عمى اليوية الثقافية لممنطقة وتثميف التراث  التخطيط االستراتيجي المتعمق بالثقافة: -11

 الثقافي، وتوفير األطر المناسبة لتنظيـ التظاىرات الثقافية.
ييدؼ إلى العناية بفئة الشباب مف خالؿ توفير اليياكؿ الشباب: التخطيط إلستراتيجية المتعمق ب -12

الترفييية  والرياضية لقضاء وقت الفراغ، و ذلؾ في سبيؿ الحد مف انخراطيـ في النشاط اإلجرامي، والعمؿ عمى 
نب العمؿ تشجيع الرياضات والمنافسات المحمية وتشجيع انخراط الشباب في المنافسات الجيوية والوطنية. ىذا إلى جا

 عمى حؿ مختمؼ المشاكؿ التي يعاني منيا الشباب.
 يصنؼ التخطيط االستراتيجي المحمي حسب ىذا األساس إلى ثالثة أنواع، وىي: حسب المنطقة:  -ج
ييدؼ إلى معالجة المشاكؿ المثارة عمى مستوى المناطؽ التخطيط االستراتيجي لممناطق الحضرية:  -1

ذه المناطؽ وتطويرىا، ومعالجة المشاكؿ التي تعاني منيا مثؿ التموث، الحفاظ عمى الحضرية، ويسعى إلى تنمية ى
 الطابع العمراني، معالجة مشكؿ اليجرة، توفير الخدمات العامة وغيرىا..

ييدؼ إلى معالجة المشاكؿ المثارة في ىذه المناطؽ و التخطيط االستراتيجي لممناطق شبو الحضرية:   -2
 تطويرىا. العمؿ عمى تنميتيا و 
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يسعى إلى معالجة المشاكؿ المثارة في ىذه المنطقة خاصة التخطيط االستراتيجي لممناطق الريفية:  -3 
تمؾ المتعمقة بالحيازات الزراعية. وكذا العمؿ عمى توطيف السكاف في الريؼ و توفير الظروؼ المالئمة و الخدمات 

 ؼ..( لضماف استقرارىـ والحيمولة دوف نزوحيـ إلى المدف.الغز واليات –الصحة التعميـ  –الالزمة ليـ ) النقؿ 
 

 أسس ومنطمقات التخطيط االستراتيجي المحمي: -المحور الرابع
سوؼ نتطرؽ في ىذا المحور إلى  األسس التي يقوـ عمييا التخطيط االستراتيجي المحمي، كما سنعمؿ عمى 

 توضيح أىـ المنطمقات التي ينطمؽ منيا ىذا التخطيط.
 أسس التخطيط االستراتيجي المحمي: -أوال

 تتمثؿ أىـ األسس التي يقوـ عميو التخطيط االستراتيجي المحمي في اآلتي:
 :أي مشاركة أفراد المجتمع المحمي في بمورة الخطة اإلستراتجية، حيث أف التوجيات  المشاركة

المحمي تدعو إلى ضرورة مشاركة الجميع وخاصة المجتمع المدني، لف عممية  الحديثة في مجاؿ التخطيط االستراتجي
لى حموؿ.  المشاركة سوؼ تعرؼ المسؤوليف بمختمؼ المطالب واالحتياجات والقضايا التي تحتاج إلى تدخؿ وا 

 :القصود بيا اإلحصاءات حوؿ مختمؼ المجاالت ذات الشأف، وكذا التصورات عف الحاضر  المعمومات
 ع الراىف والتصورات أو التوقعات حوؿ المستقبؿ.أو الوض

 :أي القائميف عمى عممية التخطيط وذلؾ مف حيث توفر عنصر الكفاءة العنصر البشري المخطط
 والدراية.

 :أي مدى توفر الموارد المطموبة وكذا كيفية توفيرىا وتحصيميا. الموارد المادية والمالية 
 :ولويات أي األىـ ثـ األىـ  عبر مراحؿ بحيث يتـ في النياية وذلؾ بتحديد األ اعتماد مبدأ األولوية

 تحقيؽ كؿ األىداؼ.
 :البد أف تساىـ وأف تشارؾ القيادة اإلدارية المحمية في  اإلشراف من جانب القيادة اإلدارية المحمية

 عممية التخطيط، ألف التخطيط مف صمب مياميا وىو الموجو لنشاطيا.
  :حتى تتمكف مف إدارة التنمية، ذلؾ أف اإلستراتيجيات بشكؿ عاـ تركز تحسين وتطوير اإلدارة المحمية

 عمى عنصريف أو إستراتجيتيف ىما:
 :أي تطوير الجياز اإلداري وتحسيف أدائو.  التنمية اإلدارية 
 :ىاتيف اإلستراتجيتيف وىذا الذي ييمنا في ىذا البحث وىو حسف إدارة برامج التنمية، و  إدارة التنمية

 متكاممتيف، حيث أنو ال يمكف تحقيؽ التنمية بإدارة مريضة أو عاجزة، فال بد مف تطوير اإلدارة ألجؿ إدارة التنمية. 
 

 منطمقات التخطيط االستراتيجي المحمي:  -ثانيا
التي تبدأ منيا إف التخطيط االستراتيجي المحمي ال ينطمؽ مف فراع بؿ إف ىناؾ مجموعة مف المنطمقات     

 عممية التخطيط، ولعّؿ مف أبرزىا ما يمي:
 .الحاجات الحالية والمستقبمية المتوقعة لممواطنيف 
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 .التصورات والتوقعات التي يضعيا المسئولوف المحميوف حوؿ أوضاع اإلقميـ المحمي 
 .البرامج السياسية لمحزب أو األحزاب الموجودة في الحكـ 
  المعتمدة في مجاالت معينة  مثؿ الصحة والتعميـ والسكف ومياه الشرب المعايير الوطنية والدولية

 والنقؿ والتييئة العمرانية وغيرىا.
 .الخطط و البرامج 
  نتائج تقييـ الخطط والبرامج واالستراتجيات المطبقة سابقا عمى الصعيد المحمي خاصة تمؾ المتعمقة

 بالتنمية االقتصادية و االجتماعية.
 ة لمختمؼ القطاعات والمجاالت ) مثؿ البيئة، التييئة العمرانية، االستثمار وغيرىا(.التشريعات المنظم 
 

 العوامل المؤثرة في التخطيط االستراتيجي المحمي وشروط نجاحو: -المحور الخامس
سوؼ نتطرؽ في ىذا المحور إلى  أىـ العوامؿ التي تؤثر في التخطيط االستراتيجي المحمي، كما     

 سنحاوؿ توضيح أىـ الشروط التي يمكف أف تساعد عمى نجاح ىذا التخطيط.
 العوامل المؤثرة في التخطيط االستراتيجي المحمي:  -أوال
ال شؾ أف العوامؿ التي تؤثر في التخطيط االستراتيجي المحمي كثيرة ومتنوعة فمنيا ما يمكف تغييره ومنيا   

 ما ال يمكف تغيره، ومف أىـ العوامؿ المؤثرة في التخطيط االستراتيجي المحمي نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ما يمي:
 
 اشتراكية وغير ىا( -فمسفة الدولة و توجياتيا ) رأسمالية 
 .)....طبيعة النظاـ السياسي ) نظاـ ديموقراطي، نظاـ غير ديموقراطي، نظاـ جميوريف نظاـ ممكي 
 .الدستور: والذي ييمنا كيفية تنظيـ السمطات في الدولة 
 .طريقة توزيع الصالحيات بيف اإلدارة المركزية و اإلدارة المحمية 
 رة     المحمية.القوانيف المنظمة لمختمؼ القطاعات التي تشرؼ عمييا اإلدا 
 )المخططات والبرامج الوطنية) مثؿ برنامج اإلنعاش االقتصادي 
 .التقسيـ اإلداري لمدولة 
 .حجـ اإلقميـ المحمي، ودرجة تنوعو إلى مناطؽ حضرية وريفية وىذا ما يولد مشكمة في التخطيط 
 .حجـ الموارد واإلمكانات المتاحة 
 .كفاءة العنصر القائـ عمى التخطيط 
  القيادة اإلدارية المحمية ومدى فيما واستيعابيا لالحتياجات المحمية.كفاءة 
 .حجـ المجتمع المحمي ودرجة نشاطو وكذا مستوى الوعي الشعبي والجماىيري 
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 شروط التخطيط االستراتيجي الناجح: -ثانيا
لي والمتوقع والدقة في يتوقؼ نجاح التخطيط االستراتيجي عمى مدى قدرة اإلدارة في تقييـ األداء الوظيفي الحا

 التنبؤ باألوضاع المستقبمية والتحديد الجيد لألىداؼ المراد تحقيقيا وكذا التحميؿ الجيد لمبيئة الداخمية والخارجية، .
دراؾ طبيعة عمؿ ونشاط اإلدارة المحمية ) االختصاصات، الصالحيات، العالقة مع باقي  -1 فيـ وا 

 اإلدارات واألجيزة في الدولة(.
 ومعرفة الموارد المتاحة المادية والبشرية.فيـ  -2
 وفرة الموارد المادية والبشرية، وتصور طرؽ وحموؿ لتوفيرىا في حالة عدـ توفرىا وكفايتيا.  -3
تقييـ الوضع الحالي سواء تعمؽ األمر بمستوى أداء اإلدارة المحمية أو بالحاجات المراد إشباعيا و  -4

 ـ مستوى جيود التنمية المبذولة(.الجوانب التي تحتاج إلى التنمية ) تقيي
 تحميؿ البيئة الداخمية والخارجية، وتحديد الفرص والتيديدات.  -5
تحديد اليدؼ أو األىداؼ، وما ىي مستويات التنمية المراد تحقيقيا؟ وما ىي المجاالت والمياديف التي  -6

 يف ىذا كمو؟تحتاج إلى تدخؿ؟ وما ىي الحاجات التي تحتاج إلى إشباع؟ وما ىي األولويات ب
 دقة التنبؤات بالمستقبؿ. -7
تصور الخطط  والبدائؿ المناسبة لتحقيؽ ىذه األىداؼ، وتحميؿ وتقييـ ىذه البدائؿ عمى ضوء عوامؿ  -8

 التكمفة والوقت والجيد.
 اختيار الخطة األكثر نجاعة لتحقيؽ اليدؼ أو األىداؼ. -9

 توفير الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ الخطة.  -10
 تنفيذ الخطة اإلستراتيجية. 7
 عمى االختالالت التي قد تظير في التنفيذ. لالطالعتقييـ الخطة بشكؿ دوري  -8
 

            
  


