
 .  2030يف ضوء رؤية مصر  التنمية االقتصادية الالمركزية للمحليات  العنوان : 

 جامعة طنطا .  –كلية الحقوق  –مجلة روح القوانين  الناشر : 

 . عبدالسالم محمد رائد ستين المؤلف : 

 األول .  المجلد : 

 الثامن والثمانون .  العدد : 

 نعم .  محكمة : 

 .  2019 التاريخ الميالدى : 

 أكتوبر .  الشهر :

 .  136  – 2 الصفحات : 

 .   المحليات -المركزية ال  االقتصادية ة التنميمواضيع : 

                                                                                               . جميع الحقوق محفوظة –مجلة روح القوانين  2019 ©



 2019إصدار أكتوبر   –الجزء األول  –العدد الثامن والثمانون 

 2 

 مقدمة  
اموضوعاالبحث:ا-أولًا
 ، حيث (LEDلدراسة دور الحكومة المحلية في التنمية االقتصادية المحلية )هذه ا  تناولت    

تعمل الحكومات المحلية في العالم المتقدم على تعزيز التنمية االقتصادية المحلية للمناطق  
لعقود   سيطرتها  تحت  الناميطويلة،  الواقعة  العالم  في  نظيراتها  عكس  و على  ظهور    مع، 

العديد من الحكومات المحلية أيًضا في    ت ، شاركالعالم النامي  دولمن    الالمركزية في العديد 
، كانت مساهماتهم ضئيلة إن لم تكن  على الرغم من ذلكو   ،تنمية االقتصادية المحليةتعزيز ال

تماًما في  و   .غائبة  وممارستها  الالمركزية  تطبيق  تعمق  الناميةمع  الدول  تتحمل  بعض   ،
لية  ئو مس  -أو وحدات الحكم المحلى   المقاطعات   لًيا مجالسالمسماة مح  -الحكومات المحلية  

 ضمان التنمية الكاملة للمناطق الواقعة تحت واليتها. 
المتزا    فعاليتها  إلى  تشير  التي  الوفيرة  األدلة  من  الرغم  الخدمات على  تقديم  في  يدة 

المحلية باالجتماعية التنمية االقتصادية  قادرة على تعزيز  لم تكن  أنها    لذا  ،فعال  شكل  ، إال 
الدراسة معرفة    أوضحنا من خالل المحلية على تعزيز  هذه  سبب عدم قدرة هذه الحكومات 

 ،منها مصرالدول النامية و التنمية االقتصادية المحلية بشكل فعال على المستوى المحلي في  
التنمية االقتصادية حيث   قليلة وأقل شمولية في  الدراسة حقيقة وجود دراسات    استدعت هذه 

في   المحلية  الحكومات  بمشاركة  يتعلق  فيما  لدراسة   ،الدولةالمحلية  حاجة  هناك  أن  كما 
ة في التنمية االقتصادية المحلية، وتحدياتها، والشروط  استمرار عدم فعالية الحكومات المحلي

حللت الدراسة   ، حيث اإلشكالية  ا للتخفيف من هذه، والطريقة الحاسمة للمضي قدمً األساسية
نفذت  حملته  كيف  المحلية  االقتصاديةالحكومة  للتنمية  الترويجية  وقدرتهاالمحلية  ا   ،  ،

المصلحة أصحاب  الفاعلين"ومشاركة  في    "  مشاركتها  على  تؤثر  التي  األخرى  والعوامل 
 العملية. 

في   ركشفت الدراسة أنه على الرغم من أن الحكومة المحلية لعبت العديد من األدواكما     
، إال أنها كانت تقليدية بشكل أساسي ولم تكن فعالة بشكل مباشر  المحلية  التنمية االقتصادية

ال احتياجات  لللتلبية  المحلية  االقتصادية  المحلية  تنمية  االستراتيجيات    ،وحدات  كانت  كما 
النطاق محدودة  المطبقة  المختلفة  بتن   ،واألدوات  التزاًما  أقل  المحلية  الحكومة  كانت  فيذ  كما 

والمشاريع   خططهاالبرامج  في  عليها  عل  المنصوص  المباشر  بالنفع  تعود  التي  ى  التنموية 
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ال ، أن لديها قدرة غير  واألكثر من ذلك  ،وحدات المحلية المختلفة  الكيانات االقتصادية في 
 .كافية من حيث األموال واللوجستيات والموارد البشرية

  ركزية لمعظم احتياجاتها د كبير على الحكومة الم، فقد اعتمدت إلى حباإلضافة إلى ذلك    
كما أن لديها بنية مؤسسية ضعيفة لتعزيز التنمية االقتصادية المحلية مما أثر    ،من القدرات 

المحلية االقتصادية  التنمية  مبادرات  تنسيق  على  التنمية    ،سلبًا  عملية  دمج  يتم  لم  كما 
المحلي للحكومة  التنموي  التخطيط  عملية  في  بشكل جيد  المحلية  على   ،ةاالقتصادية  عالوة 

التنمية   عملية  في  اآلخرين  المصلحة  ألصحاب  المحلية  الحكومة  مشاركة  اقتصرت   ، ذلك 
واالستشارات  المعلومات  تقديم  المحلية على  ض   ،االقتصادية  عالقة  على  مع  وحافظت  عيفة 

هناك   حيث أن  ،أصحاب المصلحة المحليين وعالقة أعلى مع أصحاب المصلحة الخارجيين
وجود  عدم  أ  أيًضا  إلشراك  واضحة  في  منصة  المحلية  الحكومة  قبل  من  المصلحة  صحاب 

 عملية التنمية االقتصادية المحلية.  
التن    عملية  في  أدائها  على  تؤثر  التي  األخرى  الخارجية  العوامل  االقتصادية  ومن  مية 

، ةا في التنمية االقتصادية المحليالمحلية عدم وجود إطار للسياسة الوطنية لتوجيه مشاركته
قدرة   كفاية  وعدم   ، المحلية  الموارد  بعض  على  والسيطرة  استخدام  إلى  الوصول  وعرقلة 

ه لكي  ، توصي الدراسة بأنلذلك  ،وحدات المحلية المختلفةات االقتصادية المحلية في الالكيان
ع في  فعالة  المحلية  الحكومة  المحليةتكون  االقتصادية  التنمية  تضع  ملية  أن  يجب   ،

ب ، ويجذات صلة، ولديها القدرة الالزمة، وهيكل مؤسسي قوي ات عملية و استراتيجيات وأدو 
أصحاب المصلحة المحتملين في جميع مراحل عملية  أن تشمل بوعي كل ما هو ضروري و 

الم االقتصادية  لتقوية    ،حلية التنمية  المركزية  الحكومة  بجهود  ذلك  ُيستكمل  أن  وينبغي 
 ادية المحلية.الحكومة المحلية في عملية التنمية االقتص

اأهميةاالبحث:اا-ثانًيا
ال يزال هناك بعض الجدل حول دور وفائدة مفهوم ومبادرات التنمية االقتصادية المحلية    

فرص   وخلق  االقتصادية  للتنمية  الفقركمحرك  من  والحد  الرضاء    العمل  يحقق   الكافيبما 
ال ألجيال من  المخيبة لآلمإن النتائج    ، كمااالقتصاديو ما يسمى بدولة الرفاه  للمواطنين أ 

، وخلق تحقيق تخفيضات ذات مغزى في الفقراالستراتيجيات والسياسات اإلنمائية المستوردة ل
، قد وضعت سحابة  داف إنمائية أخرى أه  ، وتؤدي إلى النمو االقتصادي من بينفرص عمل
لمتقدمة قد أن الفجوة بين الدول النامية ونظيراتها االمشكالت، حيث  هذه  عالج  كبيرة على  
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وقد أدى اتساع الفجوة   ،  الجهود المبذولة لسد هذه الفجوة  اتسعت على مر السنين وإن كانت 
 ول . التفاوت في توزيع الدخإلى زيادة المعاناة والفقر و  دولبين ال

( هو مفهوم جديد إلى حد  LEDعلى الرغم من أن مفهوم التنمية االقتصادية المحلية )و    
القارة األفري التنمية االقتصادية المحلية من ضمنها مصر  والتي   قيةما في  ، إال أن ممارسة 

الدولفي   ال  ظهرت  بعض  نقل  حيث  واسعمن  نطاق  على  والالمركزية  وميزانيات  سلطات   ،
االقت والمتناميةالتنمية  الضخمة  المحلية  تنفيذ  صادية  تحكمها  التي  القانونية  األطر  وبناء   ،

، ورغم أن دور التنمية االقتصادية المحلية ال يزال  المحلية  ياكل التنمية االقتصاديةوتطوير ه
االقتصادية   التنمية  أن  تكشف  الناشئة  األدلة  فإن  أخرى،  إنمائية  دوائر  في  نقاش  موضع 

ا للتنمية المستدامة التي تكون ذات صلة بالظروف، والتي تحركها   واقعيً حلية توفر بدياًل الم
المحلية نتتب  ،المجتمعات  أن  اوبوسعنا  التنمية  جذور  إلى  ع  الحديثة  المحلية  القتصادية 

العشرين القرن  من    كما  ،ستينيات  األساس  في  نشأت  المحلية  االقتصادية  التنمية  والدة  أن 
لطبيعة االقتصادية غير المتكافئة والشعور المجتمعي بالفجوة التي تتسع إلى ما  التعبير عن ا
اإلغالق حيث  بعد  االقتصا،  التنمية  مبادرات  جأن  فعل  كرد  ظهرت  المحلية  على  دية  زئي 

 التنمية االقتصادية غير المتكافئة التي تفاقمت إلى حد كبير بسبب العولمة وتحرير األسواق.
، إال أنه ال  تصادية المحلية يمكن تتبعها بدقةأصول مفهوم التنمية االق  على الرغم من أنو    

توافق مجموعة كبيرة من المؤلفات ، و يمكن قول الشيء نفسه عن تعريفه وأكثر من فعاليته
المحل االقتصادية  التنمية  مفهوم  أن  على  عليهباإلجماع  ومتنازع  المنال  بعيد  أمر  وأن  ية   ،

، ه في غياب تعريف نظري محدد بوضوحيؤكد أن  ، حيث أخرى   لى تعريفه يتغير من منطقة إ
ثر من أي شيء أك،  إلى أن تكون حول "الصلة بالظروف"التنمية االقتصادية المحلية تميل  ف

 .آخر
في  كما       المحلية  االقتصادية  التنمية  ممارسة  و تعتبر  االفريقية  مصرالدول  وإن  -منها 

الجنوب األفريقي    دولاألفريقية بشكل عام و   دول معياًرا لعدد كبير من ال  -كانت في مهدها
خاص  معظم  ف  ،  بشكل  أن  من  الرغم  التي    مشروعات على  المحلية  االقتصادية  تم  التنمية 

في   شرعت   معظم الدول، إال أن  يا بشكل عام كانت مناصرة للفقراءتنفيذها في جنوب إفريق
تدخالت التنمية االقتصادية المحلية المماثلة لتلك التي تم تنفيذها في أجزاء أكبر من أوروبا  

 وأمريكا. 
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إفريقيا   تشير األدبيات المعاصرة إلى أوجه التشابه في الدروس الناشئة من تجربة جنوب و    
الناميةمع   الدول  من  األخرى  و الحاالت  اال ،  التنمية  ممارسة  أن  من  الرغم  قتصادية  على 

 وف ، في جوانب مثل الظر أوجه التشابهالمحلية في الدول المتقدمة والدول النامية تشترك في  
الصلة والمستدامة،  ذات  المجتمع  يقودها  االقتصادية  والتي  التنمية  من  كبيرة  أجزاء  فإن   ،

فال التركيز  إلى  تميل  المتقدمة  الدول  من  علىمحلية  الغالب  واسعة   ي  االستثمارات  قضايا 
، مع كل من رة المشاريع المهنيةاالستفادة من وكاالت إداالنطاق، ودعم الشركات العالمية و 
الفنية والخبرة  الهائلة  المالية  فالقوى  الدول ،  من  كبيرة  أجزاء  في  المحلية  االقتصادية  التنمية 

كل  الصغيرة وتعاني بش  بالمشروعات ، تميل إلى االنشغال  امية هي "البقاء على قيد الحياة"الن
 . من القوة المالية والخبرة الفنيةكبير من نقص كل 

مزيًجا من    منها مصرالدول اإلفريقية و تعد ممارسة التنمية االقتصادية المحلية في  ا  خيرً وأ   
ال االقتصادية  االتنمية  العالم  في  والمتقدممحلية  اللنامي  تشبه  حيث  الحضرية    محافظات ، 

 الريفية الصغيرة الدول النامية.  وحدات المحليةما تشبه الالكبيرة المزيد من الدول المتقدمة بين
امشكلةاالبحث:ا-ثالًثا
ترسيخ    في  المستثمرة  واألموال  الجهود  جانب  المحلية  إلى  االقتصادية  التنمية  في    دعائم 

وحدات  بشكل كاف  عبر    التنمية االقتصادية المحليةم تضمين مفهوم  ل ت، هفريقيةالدول اإل
و الحكم   النامية  الدول  في  مصرالمحلى  كذلكو ؟  منها  األمر  كان  هذا إذا  ينعكس  فهل   ،

الدو في    ندماجاال في  المختلفة  المحلى  الحكم  و وحدات  االفريقية  القارة  في  النامية  منها  ل 
 ؟ مصر

المعل  أنكما      إلى  الاالفتقار  المستوى  حول  التنمية  ومات  ممارسة  تضمين  فيه  يتم  ذي 
المحلية   الفي  االقتصادية  و وحدات  االفريقية  الدول  في  المحلى  مصر حكم  نظرية    منها  في 

في   )التضمين(  المفهوم  في  للنظر  البحث  هذا  ألهم  قد  المحلية  االقتصادية  بعض  التنمية 
النتائج التجريبية قد أشارت   م من أنلى الرغعو   ،الدول التي سارعت في تطبيق الالمركزية

، إال أن وحدات الحكم المحلى المختلفةإلى فهم ثابت لمفهوم التنمية االقتصادية المحلية في  
النتائج كانت صامتة على المستوى الذي تكون فيه ممارسة التنمية االقتصادية المحلية في  

هل يمكن  ، و دية المحليةاالقتصالتنمية  متأصلة في أدبيات ا  وحدات الحكم المحلى المختلفة
أن يكون التأثير الذي تمت مناقشته للتنمية االقتصادية المحلية والذي تم االستشهاد به على  
التأثير   هذا  وراء  المحلية  االقتصادية  التنمية  لمبادرات  الجزئي  والتطبيق  التنفيذ  سوء  خلفية 
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األمر كذلكو المحدود؟   الحزمإذا كان  تحتوي  فماذا  الواس،  النطة  والكاملة من جوانب  عة  اق 
 التنمية االقتصادية المحلية؟ 

هل    في    لذا  المشكلة  مفهوم  تكمن  المحلية  تضمين  االقتصادية  عبر التنمية  كاف   بشكل 
في حد ذاته فقط؟ أم أن األمر يتعلق    منها مصرالحكم المحلى في الدول النامية و وحدات  

الحكومات ل عدم فاعليتها؟ وما هو دور  لى األقته أو عبعدم وجود قواعد قانونية تحكم مزاول 
وما    المركزية بهذا،  أو  ت  ت كانإذا  الرقابية  حكومية  جهات  خالل  من  و  مارس  الفاعلين 
المتواجد   اصحاب  المواطنين  من  المحليةالمصلحة  الوحدات  بنطاق  توفير  ين  يمكن  وهل   ،

 .لوحدات الحكم المحلى تيتطبيق الالمركزية أو الحكم الذا الالزمة عند  رقابة القانونيةال
انطاقاالبحث:ا-رابًعا

، وكيف كنشاط محلى وأهم أبعادها  االقتصاديةمفهوم التنمية  تبدأ هذه الدراسة بمناقشة       
أيتم   الالمركزية  الحكم  تطبيق  فيو  المحلى  الحكم  لوحدات  ا  الذاتي  النامية  سترشاًدا الدول 

؛ ثم نعالج مسألة  صادية المحليةمية االقتحقيق التنت   الدول المتقدمة التي نجحت فيببعض  
كان   إذا  الذاتيما  والحكم  الالمركزية  المحلى  لتطبيق  الحكم  على    لوحدات  مختلف  تأثير 

السابقة من خالل الدراسات التي تتم فيها مقارنة االتجاهات   االنظمة الحاكمةاالقتصاد من  
المبكرة من  جريبية على آثار المراحل  كذلك النظر في األدلة التو ؤات النظرية،  التاريخية والتنب

المستدامة المحلية  االقتصادية  كانالتنمية  إذا  وما  الذاتي   ،  الحكم  الحكم    تطبيق  لوحدات 
دول العالم، وما هي جوانب االقتصاد    يستخدامها فاالنهاية ويتم تعميم    ينتصر فيسالمحلى  

بعض الدول  واإلنجليزية و   انيةالتي ستتأثر والمطلوب تغييرها ودورها وتوضيح التجربة األلم
 .لوحدات الحكم المحلى تطبيق الحكم الذاتي يف  االفريقية
امنهجاالبحث:ا-خامًسا

بصفة  اتبع    وذلك  التأصيلي  التحليلي  المنهج  الدراسة  هذه  في  أنه   الباحث  كما  أساسية، 
   ا المنهج المقارن بصفة تبعية وعند اللزوم، وذلك على النحو التالي:استخدم أيًض 

التأصيل -1 التحليليا حيث ياالمنهجا المرتبطة  :  القانونية  النصوص  تحليل  الحكم  ب  تم 
المحلى  يالذات الحكم  الدول لوحدات  في  تطبيقه  كيفية  لبحث  فيها  ما  واستقراء   ،

تحديد   فريقية اإل وكذلك  مصر،  عن   واالجتماعية  االقتصاديةاآلثار    ومنها  الناجمة 
أ  الالمركزية  المحلىحدالو   الذاتيالحكم  و  تطبيق  الحكم  إلى  ،  ت  باإلضافة  هذا 

تك  هذه  ييمحاولة  الدول    االستخدامات ف  إلى   االفريقية في  بالرجوع  مصر  ومنها 
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 الحكم الذاتي  أو  تطبيق الالمركزية  القواعد العامة الواردة في قوانين الدول السابقة في
 .  لوحدات الحكم المحلى

المقارنا -2 ع  اعتمدت :  المنهجا عدة  مواضع  في  بين  الدراسة  المقارنة  تطبيق لى 
ومنها مصر   االفريقيةفي الدول    لوحدات الحكم المحلى  الذاتيالحكم  و  الالمركزية أ

 ا لألسباب التالية:  وذلك نظرً  األمريكيو  اإلنجليزي  اوأحيانً  ،األلمانيونظيره 
تطبيق الالمركزية من الدول الرائدة في مجال    وكذلك الصين  وألمانيا  إنجلتراتعد   -أ

المحلى  الذاتي  الحكمو  أ الحكم  إلدارة  لوحدات  نظم  وأهم  أكبر  لديها  أن  كما   ،
 .ا تحت رقابة الحكومة المركزيةتدار ذاتيً  التي و المحافظات الواليات أ

األمريكية   -ب  المتحدة  الواليات  وكذلك  والصين  ألمانيا  تعد  تعتبر  أوائل والتي  من 
  الحكم الذاتيو  ية أتطبيق الالمركز لالدول التي بادرت إلى وضع تنظيم قانوني  

المحلى الحكم  يضر   لوحدات  ال  بما  وحدة    وحوكمتها  لكل  المواطنين  بمصالح 
 .   محلية

لتطبيق  محاولة االستفادة من التعديالت المتالحقة في القواعد الحاكمة والمنظمة   -ج
 الدولةمع طبيعة    يتالءموبما    لوحدات الحكم المحلى  الذاتيالحكم  و  الالمركزية أ

للتطورات السريعة والمتالحقة في مجال عديدة ومنها   استجابةم ي تت والت ةالمصري
في نطاق    المواطنين  مصالحو   شر على حقوق الحكم المحلى بما له من تأثير مبا

  .كل وحدة محلية
اخطةاالبحث:ا-سادًسا

 ، وذلك على النحو التالي:ة البحث في هذا الموضوع إلى ثالثة فصولتم تقسيم خط     
 الفصل االول 

 2030 مصر  رؤية   التنمية االقتصادية احمللية يف سياق
 

 كنشاطامحلىاوأهماأبعادها.االقتصاديةمفهوماالتنميةا  :المبحثااألول
ا.ااستراتيجياتهاو أهم  التنمية ماهيةا:ولالمطلبااألا   
ا.2030افي ظل رؤية مصر اأبعاد التنميةأهم ا:الثانيالمطلباااا
ا.ا2030في ظل رؤية مصر  دية كنشاط محليالتنمية االقتصااا:المطلباالثالثااا

ا

ا.أهماخصائصهااواااوالتنميةاالقتصاديةاالمحليةمفهوماالحكماالمحلياا:المبحثاالثاني
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ا.اطبيعة ومفهوم الحكومة المحليةا:المطلبااألولااا
ا.مسؤوليات الحكومات المحليةأهم ا:المطلباالثانيااا
ا.أهم مناهجهاو  دية المحليةلتنمية االقتصال األساس المنطقياا:المطلباالثالثاا

 الفصل الثاني 
 التنمية االقتصادية احملليةمن املستفيدة فئات ال

 

ا.االتنميةاالقتصاديةاالمحليةمناااالمستفيدةفئاتاأشكالامشاركةاالا:ولالمبحثااألا
األدوار المتوقعة للفاعلين أصحاب المصلحة في التنمية االقتصادية ا:ولالمطلبااألاااا

ا.المحلية
ا.المحليةالجوانب المؤسسية للتنمية االقتصادية ا:ثانيطلباالالمااا
ا.في ظل الالمركزية مراحل عملية التنمية االقتصادية المحليةنماذج و ا:المطلباالثالثااا

ا

المحليةافياتعزيزاالتنميةااااتمشاركةاالحكوملادوليةاعلىاحالتامثلةاألا:المبحثاالثاني
ا.القتصاديةاالمحلية

االقتصادية المحلية في جمهورية مشاركة الحكومة المحلية في التنمية ا:ولالمطلبااألاااا
ا.األمانيا االتحادية

مشاركة الحكومة المحلية في التنمية االقتصادية المحلية في جمهورية ا:المطلباالثانيااا
ا.اجنوب إفريقيا

ا

اامشاركةاأصحاباالمصلحةافياتعزيزاالتنميةاالقتصاديةاالمحليةافيا:المبحثاالثالث
ا.الوحدةاالمحلية

ا.أصحاب المصلحة الرئيسيينو  شركاء التنمية   ئص خصاا:ولالمطلبااألااا
ا.اتقييم أهمية أصحاب المصلحة المحددين ومستويات سلطاتهما:المطلباالثانياا
ااا.مشاركة أصحاب المصلحة في استراتيجيات التنمية االقتصادية المحليةا:المطلباالثالثاا
التنمية االقتصادية  لمصلحة في مختلف مجاالت أصحاب امشاركة ا:المطلباالرابعاا

اا.المحلية
ا
ا
ا
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 الفصل الثالث
وحدات  ربط احلكومة احمللية بتعزيز التنمية االقتصادية احمللية على مستوى  

 احلكم احمللى 
 

ا.االمحليةاالتنميةاأهماأساليباتطبيقا:ولالمبحثااألا
ا.االتنمية الذاتيةماهية :اولالمطلبااألاااا
ا.االذاتية المحلية خصائص التنميةا:الثانياالمطلبااا

ا

ا.االذاتيةاالمحليةاأبعاداالتنميةا:المبحثاالثاني
 شروط تطبيق التنمية المحلية الذاتية.:اولالمطلبااألاااا
 . تعزيز التنمية االقتصادية المحلية من منظور التنمية الذاتية :المطلباالثانيااا
ااا.الالمركزية السياسيةيفية مقابل الالمركزية الوظتطبيق ا:المطلباالثالثااا

ا

وحداتاالحكماتعزيزادوراالحكومةافياالتنميةاالقتصاديةاالمحليةافياا:المبحثاالثالث
االمحلى.ا

في التنمية االقتصادية المحلية في  ركزيةتعزيز دور الحكومة المكيفية ا:ولالمطلبااألااا
ا.وحدات الحكم المحلى

ا.االمؤسسي والتخطيطي للتنمية االقتصادية المحليةطار تعزيز القدرات واإلا:المطلباالثانياا
 وحدات  وضع إطار مؤسسي للتنمية االقتصادية المحلية على مستوى اا:المطلباالثالثاا

ا.الحكم المحلي
ا
ا
ا
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 ول الفصل األ
  2030  مصر رؤية قتصادية احمللية يف سياق  التنمية اال

اتقسيم:اتمهيداوا
متعدد      المعقد  المفهوم  للتناألبعاكان  رفاهية  د  تحسين  على  ينطوي  الذي  االقتصادية  مية 

لفترة    ومنها مصر  النامية  لدول كومات المركزية في ااإلنسان من اختصاص العديد من الح
الزمن المركزية   ، حيث أطول من  بهذا األمر من قبل الحكومات  المتعلقة  القرارات  تم اتخاذ 

السنين مع مشاركة قليلة من الجهات لى مر  معها عوالوزارات واإلدارات والوكاالت المتحالفة  
المحلي المستوى  على  مواقع   ،الفاعلة  إلى  األقرب  المحلية  الحكومات   ، الصدد  هذا  وفي 

المحلية للتنمية  المتجدد   ،العمل  واالهتمام  الحالية  واالقتصادية  السياسية  اإلصالحات  لكن 
الالمركز  البسياسات  من  العديد  في  وتنفيذها  انامية  ال  دولية  بفرص  تزود  المحلية  لحكومات 

بنشا للمشاركة  المحليةمتزايدة  االقتصادية  التنمية  في  كماط  الحكومات   ،  مشاركة  كانت 
يسية للنقاش في العديد من المحلية في التنمية االقتصادية المحلية في اآلونة األخيرة قضية رئ

، غندا والسنغالإلى أو ريقيا  نوب إففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي غانا من ج  دولال
المستوى  و  على  االقتصادية  التنمية  أعمال  في  الوطنية  دون  الحكومية  المستويات  تشارك 

 .(1)المحلي
النامية   ففي    الدول  مصرو   بعض  الممنها  والحكومة  الالمركزية  نحو  التوجه  كان  حلية ، 

البلدية مع االتجاهات  (  الحكم المحلىوحدات  /المقاطعات   /)يسمى محلًيا مجالس العاصمة/ 
نحو عمل أكبر على مستوى المنطقة والعمل المحلي في التنمية يحتل مكانة عالية جًدا في 

التنمية أعمال  حيث جدول  إنشاء   ،  في  وتستمر  وأنشأت  الالمركزية  سياسة  الدولة  اتبعت 
عا منذ  المقاطعات  تسمى  التي  المحلية  المكانية  الوحدات  إلدارة  محلية   ، 1987م  حكومات 

ال  وتتحمل المحلي هذه  المستوى  على  التنمية  تعزيز  المحلية على عاتقها مسؤولية  حكومات 
االقتصادية التنمية  ذلك  في  بما  المختلفة  القضائية  صياغة  و   ،لسلطاتها  عليهم  يتعين 

استراتيجيات إنمائية قائمة على توافق اآلراء لتعزيز اإلنتاجية في قطاعات اقتصادية فرعية 
كما يتعين عليهم    ،مل الجهات الفاعلة المحليةمن التدابير التي تش  محددة من خالل مجموعة

 

(1) Kahika, (G.), and Gerald (K.), Institutional roles and the implementation of 

Local Economic Development, Kasese District, Africa’s Public Service Delivery 

and Performance Review, Vol. 5, No. 1, Uganda, 2017, PP. 1-9. 



 2030يف ضوء رؤية مصر  التنمية االقتصادية الالمركزية للمحليات 

 
11 

االرتباط بالجهات الفاعلة األخرى من خالل الضغط وتعبئة الموارد من أجل تحقيق أهداف 
االقتصادية    ،التنمية هذه التنمية  تعزيز  الفعلية في  أدوارهم  القليل عن  ُيعرف سوى  ال  ولكن 

 . الدولةمستوى المقاطعات في   وكيف يقومون بذلك علىالمحلية 
أولية      أسئلة  الذهن  تدورهناك  التنمية    في  في  المحلية  الحكومات  مشاركة  ذكر  عند 

هي: لماذا التنمية االقتصادية على المستوى المحلي ولماذا   أهمها، ولعل  االقتصادية المحلية
فيها؟   المحلية  الحكومات  تشارك  أن  الو يجب  هي  المفاما  هذه  بين  الذي  عالقات  وما  هيم 

 خل هذه العوالم؟ يحدث دا
كنشاط    االقتصاديةالتنمية    ماهيةلااوعلى هذا رأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين نعرض      

أبعادها وأهم  نعرض    محلى  ثم  أول،  مبحث  االقتصادية    لماهيةفي  والتنمية  المحلي  الحكم 
، وذلك على النحو او  المحلية  لتالي: أهم خصائصها وذلك في مبحث ثان 

 كنشاط محلى وأهم أبعادها.  االقتصاديةمفهوم التنمية  :المبحثااألولااا
او أهم خصائصها.  مفهوم الحكم المحلي والتنمية االقتصادية المحليةا:الثانيالمبحثاااا

 املبحث األول 
 كنشاط حملى وأهم أبعادها  االقتصاديةمفهوم التنمية  

ااااتقسيم:تمهيداواا
الد     هذه  أن  من  التنميبالرغم  تتناول  المحليراسة  المستوى  على  االقتصادية  هذا ة  فإن   ،

أخرى  مهمة  أبعادًا  يشمل  للتنمية  أوسع  مفهوم  ضمن  يندرج  المناسب   ،المفهوم  من  لذلك 
 ، وجوهها وأبعادها المختلفة. عامة عن المفهوم الواسع للتنمية  إعطاء لمحة

األطيافلذا      باختالف  المفهوم  هذا  تعريف  حيث يختلف  يشمل   ،  أنه  على  إليه  ُينظر 
فيه مناقشته  تتم  الذي  بالسياق  يتعلق  محدد  بمحتوى  مختلفة  و تدخالت  إلى ،  النظر  يمكن 

يمكن  و ،  (1) أي حركة من األسوأ إلى األفضل  ؛ينطوي على تغيير إيجابيعلى أنه  المفهوم  
ا  أيًض   إنها  ،أو مجتمع  دولةعي واقتصادي وسياسي إيجابي في  تعريفه على أنه تغيير اجتما 

الموارد   لتعبئة  المؤسسية  وقدراتهم  إمكاناتهم  بزيادة  المجتمع  أعضاء  خاللها  من  يقوم  عملية 

 
1)) Jacob, (T.), and Chazovachii (B.), Exploring the politics of local 

participation in rural development projects: small dams rehabilitation project in 

Zimbabwe, Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, Vol. 

14, No.2, Russia, 2013, PP. 7-12. 
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حيا  نوعية  في  عادل  بشكل  وموزعة  مستدامة  تحسينات  إلنتاج  مع  وإدارتها  يتفق  بما  تهم 
يجب النظر إلى مفهوم التنمية على أنه عملية تهدف إلى تحسين    لذلك،  تطلعاتهم الخاصة

لجميع أفراد المجتمع من خالل تحقيق رضاهم الكامل عن احتياجاتهم األساسية  حياة  ية النوع
 .(1) جتماعيةاال
البحث في      أبعادها   االقتصادية التنمية    ماهيةوعلى هذا فإن  يقتضي    كنشاط محلى وأهم 

، وذلك في مطلب أول، في  استراتيجياتهاو أهم    التنمية  منا أن نتعرض إلى البحث عن ماهية
التنمية    فيهأما المطلب الثالث فنوضح    ،أبعاد التنميةأهم  نخصص المطلب الثاني لبيان  حين  

اوذلك على النحو التالي:  االقتصادية كنشاط محلي
ااا.استراتيجياتهاأهم و  التنمية ماهيةا:المطلبااألولااا
ااااااااااااااااااااااااااااا.2030 مصر  في ظل رؤية أبعاد التنميةأهم ا:المطلباالثانيااا
ا.االتنمية االقتصادية كنشاط محلياا:المطلباالثالثااا

 ول املطلب األ 
 اسرتاتيجياتها و أهم   التنمية ماهية

ُينظر إليه على أنه يشمل تدخالت   ، حيث يختلف تعريف هذا المفهوم باختالف األطياف   
لى  هوم عيمكن النظر إلى المف، و مختلفة بمحتوى محدد يتعلق بالسياق الذي تتم مناقشته فيه

سوف نوضح ذلك من و   أي حركة من األسوأ إلى األفضل؛  أنه ينطوي على تغيير إيجابي
  .(2) النقاط التالية خالل
  :التنميةاماهيةا-أولًا
أو    دولةعي واقتصادي وسياسي إيجابي في  تغيير اجتما   ا على أنهالتنمية    يمكن تعريف   

كمامجتمع أعضاء  أ  ،  بموجبها  يقوم  عملية  أيًضا  وقدراتهم  نها  إمكاناتهم  بزيادة  المجتمع 
الموارد وإدارتها إلنتاج تحسينات مستدامة وموزعة بشكل عادل في نوعية  ا لتعبئة  لمؤسسية 

بغض النظر عن القيود ،  لكن التطور بجميع أشكاله  ،الخاصة  طلعاتهمحياتهم بما يتفق مع ت
للتعبير    : بشكل معياري   حوظ ويمكن استخدامه، قد يشير إلى بعض التغيير الملفي تفسيراته

 
1)) Isaacs, (D.N.), Evaluating local economic development in the City of Cape 

Town, PhD Thesis, University of Stellenbosch, Stellenbosch, 2006, PP. 34-45. 
2)) Cavanagh, (E.), Regimes and rights on the Orange River: possessing and 

dispossessing Griqua Philippolis and Afrikaner Orania, phd Thesis, Faculty of 

Humanities, University of the Witwatersrand, South Africa,  2012, P. 139. 



 2030يف ضوء رؤية مصر  التنمية االقتصادية الالمركزية للمحليات 

 
13 

حالة دون أي داللة صريحة    التعبير عن عملية أو:  أو تجريبًيا،  عن عملية أو حالة مرغوبة
الدراسلذلك  ،للقيمة إلى ة، في هذه  أنه عملية تهدف  التنمية على  إلى مفهوم  النظر  ، يجب 

ياجاتهم  الحياة لجميع أفراد المجتمع من خالل تحقيق رضاهم الكامل عن احت  جودةتحسين  
 .(1) ماعيةتج األساسية اال

ا:اتغييرانماذجاواستراتيجياتاالتنميةا-ثانًياا
في جميع أنحاء العالم تحوالت كبيرة على مر    دولالتنمية الذي يشمل مفهوم ال  شهد مفهوم   

يم تم تطوير وتنفيذ العديد من األفكار والمفاه  ، حيث السنين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
كان ينظر إلى عملية    ، كماإلى ما يمكن تسميته "دولة متطورة"  دوليب التيجيات لتقر واالسترا

لقد ، و الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بصرامة من الناحية االقتصادية  التنمية في
كان يعني تقليدًيا قدرة االقتصاد الوطني الذي ظل وضعه االقتصادي األولي ثابًتا إلى حد ما 

لة لتوليد والحفاظ على زيادة سنوية في إجمالي الدخل القومي  بمعدالت تتراوح بين  لفترة طوي
 أو أكثر.  ٪ 7٪ إلى  5

عادًة ما ُتستخدم معدالت نمو  ، و كما تم قياس مستوى التنمية من حيث دخل الفرد لألمة   
لقياس   الحقيقي  اإلجمالي  القومي  الدخل  من  الفرد  للسك  الرفاةنصيب  العام  ان  االقتصادي 

كما كان    ،(2) اطن العادي لالستهالك واالستثمارمقدار السلع والخدمات الحقيقية المتاحة للمو و 
ُينظر إلى التنمية االقتصادية في الماضي بشكل نموذجي من حيث التغيير المخطط لهيكل 
اإلنتاج والتوظيف بحيث تزداد حصة الزراعة من كل من االنخفاضات وصناعات التصنيع  

الزراعة ذلل   ،والخدمات  حساب  على  السريع  التصنيع  على  التنمية  استراتيجيات  ركزت  ك 
 . والتنمية الريفية

ينظرون إلى عملية التنمية على أنها سلسلة   الخمسينيات والستينيات   عصر  فقهاءكان  لذا     
اال للنمو  المتعاقبة  المراحل  المن  التي يجب على جميع  تمر من خاللها  دولقتصادي  ، أن 

، من  العالم النامي  دولا  ، وال سيم  دولولتمكين ال  ،نظرية اقتصاديةاألساس    كانت في  حيث 
، كانت هناك حاجة إلى المزيج الصحيح من المدخرات على الطريق الصحيح للتنميةالسير  

 

(1) Isaacs, (D.N.), Op.cit, P. 20. 
2)) Ameer, (A.), Riba-Free Finance And Zakat-Induced Economic Aid: The 

Political Economy Of Two Developmental Initiatives in The Muslim World, 

Islam and Development: Exploring the Invisible Aid Economy, Ashgate 

Publishing, Ltd., UK,  2014, P. 87. 
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ولذلك كان ينظر إلى   ،واالستثمارات والمساعدات الخارجية لها لتحقيق هذا الشكل من التنمية
المرحلة   هذه  في  السريعالتطور  الكلي  االقتصادي  النمو  ضوء  و في  التنمية  ،  نموذج  كان 

ذلك في  تأثيًرا  األمريكي  األكثر  االقتصادي  ابتكره  الذي  النمو  مراحل  نموذج  هو     الوقت 

Walt Rostow،    االقتصادية أبعادها  في  المجتمعات  جميع  تحديد  الممكن  من  أنه  ورأى 
التقليديذ هكانت  ، و على أنها تقع ضمن واحدة من خمس مراحل ، ه المراحل هي المجتمع 

ومرحلوالشرط   الذاتي،  النمو  في  لالنطالق  النضج المسبق  إلى  والدافع  اإلقالع،  وعمر ة   ،
المرتفع   الجماعي  ال  ،(1)االستهالك  تصنيف  تم  الفئات   دوللذلك  هذه  من  و   ،ضمن  كان 

لل مج  دولالضروري  في  مرحلة  أعلى  إلى  طريقها  في  تمضي  أن  المراحل  مختلف  تمع  في 
  االستهالك الشامل.

النامية      التنمية في العديد من الدول  ولقد شهدت هذه الفترة التصنيع المكثف على أجندة 
الوقت  ذلك  الثالثة،    ،في  التنمية  أشكال  من  الشكل  عالية  و وبهذا  أهدافًا  عديدة  دول  حققت 

وأصبحت    ،غلب صادي، ولكن األحوال المعيشية للجماهير ظلت بال تغيير في األ للنمو االقت
من   الشكل  لهذا  تجارية  عالمات  الدخول  في  المساواة  وعدم  والبطالة  والتمييز  الفقر  مشاكل 

وهذا يدل على وجود خطأ في هذا الشكل من أشكال التنمية، وينبغي اعتماد   ،أشكال التنمية
 أن "السؤال الذي يجب طرحه حول تنمية بلد ما هو إذن ما الذي كما      ،طرق أفضل للتنمية

المساواة  لعدم  حدث  الذي  ما  للبطالة؟  حدث  ماذا  للفقر؟  إذايحدث  من    ؟  الثالثة  انخفض 
، فال شك أن هذه كانت فترة تطور للبلد المعني. إذا كانت واحدة أو اثنتان  مستويات عالية

المركزية تزداد سوًءامن ه المشاكل  إذا حدث  ، خذه  الغريب تسمية    ، فسيكون منذلكاصة 
، تمت إعادة تعريف التنمية في  وبهذه الطريقة ،، حتى لو تضاعف دخل الفرد "النتيجة "التنمية

 .(2)السبعينيات من حيث الحد من الفقر وعدم المساواة والبطالة في سياق االقتصاد المتنامي
، السبعينيات وتركز بشكل أساسي على رفاهية البشريةلذلك ظهر مفهوم جديد للتنمية في     

رفاهية اإلنسان وليس على أنها حالة االقتصاد على أنها حالة من  تم تصور التنمية    حيث 
وأثناء انعقاد مجلس التجارة والتنمية التابع لألمم المتحدة )األونكتاد( ومؤتمر برنامج    ،الوطني

 تحديد  إعادة  هو  األول  اهتمامنا...  "، أعلنا أن   1974تحدة للبيئة في المكسيك عام األمم الم
 

1))  Todaro, (M.P.), Economic development,Pearson Education, India, 2002, P. 

104. 
2))  McMichael, (Ph.), Development and social change: A global perspective, 

Sage Publications, USA, 2016, PP.21-36. 
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 للبشر ، و اإلنسان  تطوير  بل  األشياء،  لتطوير  هذا  يكون   أن  ينبغي  الو   ،يةللتنم  الكامل   الهدف
  تحقيقها  إلى  تؤدي  ال  نمو  عملية  أيو   ،تعليم  صحة،  كسوة،  مأوى،  طعام،:  أساسية  احتياجات 

 .(1) "هي محاكاة ساخرة لفكرة التنمية -أو حتى تعطلها األسوأ  -
اجات  قل بكمية اإلنتاج أو اإلنتاج أو االحتياتسم هذا المفهوم الجديد للتنمية باهتمام أكما     

النقدية المكاسب  أو  والبيئة  المادية  البشرية  للحياة  العامة  بالجودة  اهتماًما  أكثر  كان  ولكنه   ،
، أو  استخدام مؤشرات مثل الدخل الفرديوقد أدى ذلك إلى إبراز عدم الرضا عن    ،الطبيعية

مية والبحث المقابل عن مؤشرات إضافية  معدل نمو الدخل القومي كأهداف أو مقاييس للتن
، والوصول إلى والكتابة  القراءة  معرفة  أو  الصحة  معايير  أو  المتوقع  العمروسط  بديلة مثل مت

الخمخت التعبيرلف  وحرية  العامة،  أو  االجتماعية  في  دمات  الشعبية  المشاركة  ودرجة   ،
 الحكومة أو صنع القرار والحفاظ على البيئة. 

نهج من حيث  تم تحديد ال، و ر نهج االحتياجات األساسية للتنميةطور إلى ظهو أدى هذا الت   
االحتياجات األساسية على  يمكن النظر إلى نهج  و   ،األساسية للسكان  مدى تلبية االحتياجات 

الموجودة  األفكار  من  العديد  تتضمن  التي  الجديدة  التنمية  الستراتيجيات  منطقية  نتيجة  أنه 
عد  في  تتجاوزها  المجاالت ولكنها  من  التنمية    ،د  مفهوم  توسيع  التوسعات  هذه  وتضمنت 

الماديةليشمل   غير  باالحتياجات  يسمى  حيث  ما  من  للفقر  الملموسة  والمواصفات  بعض ، 
األساسية االحتياجات  لتلبية  تعطى  التي  المطلقة  واألولوية  األساسية  وشملت   ، االحتياجات 

الد  توزيع  إعادة  على  التركيز  األخرى  على  الدراسات  قائمة  مجتمعات  وخلق  والثروة  خل 
العام في مكافحة الفقر وبعض التحليالت األولية   ر الرئيسي الممنوح للقطاعالمساواة ، والدو 

ن  ، و   (2)السلطة في المجتمعات لهياكل   ُينظر أيًضا إلى حق الفرد في العمالة المنتجة كمكو ِّ
دامه بدوره لشراء السلع والخدمات أساسي ، جزئًيا ألنه وسيلة لكسب الدخل الذي يمكن استخ

على الرغم من أن هذا النهج كان به أوجه قصور مثل عدم قدرته   ،األساسية إلرضاء الذات 

 
1)) Rai, (D.R.), Local Politics of Local Economic Development Strategy in Nepal, 

International Journal of Scientific and Engineering Research, Vol. 11, No. 2, 

2020, PP. 393-403. 
2)) Woodman, (S.) and Ghai, (Y.) and Loper, (K.), Is There Space for “Genuine 

Autonomy” for Tibetan Areas in the PRC's System of Nationalities Regional 

Autonomy?, International Journal on Minority and Group Rights, Vol. 17, No. 1, 

Brill Nijhoff, Netherlands, 2010, PP. 137-186. 
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الرئيسية   المكونات  لتصور  مفيدة  طريقة  يوفر  فإنه   ، األساسية  الحاجة  مفهوم  تحديد  على 
 لنهج جديد للتنمية التي ظهرت.

التركيز على العوامل    تنمية ال يقتصر فقط على زيادةإن االهتمام بهذا الشكل من الكما     
التنمية  االجت مفهوم  على  أيًضا  ولكن   ، منفصلة  ككيانات  البيئية  أو  السياسية  أو  ماعية 

االقتصادية العوامل  بين  المتبادلة  العالقات  على  التأكيد  يتم  حيث  واالجتماعية    المتكاملة  
هناك حاجة إلى تضمين موطن اإلنسان  و ، تطويرأيًضا كجزء من عملية ال ،والسياسية والبيئية

يجب أن تشمل  لذلك    ،عيش والعمل وضمان تكاثر األشياء المادية واألشخاص للسماح له بال
 .(1) التنمية الغرض من ضمان بيئة مستدامة

أكدت مناهج التنمية في الثمانينيات والتسعينيات على الدور المفيد لألسواق الحرة  ا  خيرً وأ   
كان نموذج التنمية  حيث    ،ات المفتوحة وخصخصة المؤسسات العامة غير الفعالةواالقتصاد 

، بل  بب قوى خارجية وداخلية استغالليةفي هذه الحقبة يرى أن الفشل في التطور لم يكن بس 
كما دعا ذلك إلى    ،نتيجة للتدخل الحكومي المفرط وتنظيم االقتصاد وسوء تخصيص الموارد 

وتفكيك   حرية،  أكثر  العامةأسواق  لألالملكية  الحكومة  وتنظيم  الدولة  وتخطيط  نشطة  ، 
سواق  كان مؤيدو هذا النهج من وجهة نظر مفادها أنه من خالل السماح لألو   ،االقتصادية

باالزدهار،  التنافسية  للدولة  الحرة  المملوكة  الشركات  وتعزيوخصخصة  الحرة  ،  التجارة  ز 
، والقضاء على اللوائح الحكومية الم المتقدمب بالمستثمرين من الع، والترحي وتوسيع الصادرات 

تحفيز الكفاءة    سيتمو ،  ألسواقل  ، والتمويلج، والمنتهات في األسعار من حيث العواملشو والت
والنم منو   ،واالقتصادية  ثالثة  إلى  هذا  التنمية  نموذج  تصنيف  تحليل  تم  هي  رئيسية  اهج 

 .(2)قة للسوق ، واألساليب الصديالسوق الحرة، ونظرية االختيار العام
أن  و     الحرة  السوق  تحليل  إذا يفترض  فعالة  المنافسة  وأن  بالكفاءة  تتسم  وحدها  األسواق 

كانت التكنولوجيا والمعلومات فقط هي المثالية أيًضا ومتاحة مجاًنا وبالكاد يكاد يتم استيعابها  
شويه ويؤدي  ، ُينظر إلى أي تدخل حكومي في االقتصاد على أنه توبالتالي ،والحصول عليها

ر العام أيًضا أن الحكومات ال تستطيع فعل أي شيء يرى نهج االختيا، و إلى نتائج عكسية
طالبي   منظور  من  األخرى  الفاعلة  والجهات  والدولة  السياسيين  ترى  ألنها  صحيح  بشكل 

 
1)) Daley, (E.), Land and social change in a Tanzanian Village 1: Kinyanambo, 

1920s--1990, Journal of Agrarian Change, Vol. 5, No. 3, Wiley Online Library, 

USA, 2005, PP. 363-404. 
2)) Todaro, (M.P.), Op.cit, P. 103. 
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يمكن أن تكون  و  ،المصلحة الشخصية فقط واستخدام سلطتهم لالستفادة من سياسات الحكومة
 ،ألدنى من مشاركة الحكومةولذلك فهو يدعو إلى الحد ا  ، سوء تخصيص الموارد نتيجة ذلك  

يفترض أن هناك العديد    ، حيث يختلف النهج الصديق للسوق عن النهجين المذكورين أعالهو 
من العيوب في أسواق المنتجات والعوامل وأن الحكومات لديها دور رئيسي تلعبه في تسهيل  

التدخ البن تشغيل األسواق من خالل  التحتية  الت غير االنتقائية من خالل االستثمار في  ية 
المادية واالجتماعية والمؤسسات التعليمية ومن خالل توفير المناخ المناسب لتنمية المشاريع  

أدى هذا الجزء األخير من مناهج التنمية إلى ظهور شكل جديد من نموذج التنمية  و  ،الخاصة
 .  (1) الذي يبرر دور الحكومة في التنمية 

 ي املطلب الثان
 2030  مصر  يف ظل رؤية  أبعاد التنميةأهم 

 

السابقة  ا  في معظم    المحلي  الحكملما كان وضع       المصرية  الكثير من    شابههلدساتير 
والمشاكل،   أن  العيوب  المشاكل،      2014دستور  إال  هذه  تناول  تالفى بعض  اإلدارة  حيث 

كفرع  ، بعد أن كانت تأتى  1923بدستور    فصل مستقل هو الفصل الرابع، أسوة  يفالمحلية  
يكون الدستور قد   ذلكوب  ،1971، و1964،  1956دساتير    يمن فروع السلطة التنفيذية ف 

الفترة    يلتنفيذية، بعد أن كانت الحكومة فحسم قضية استقاللية اإلدارة المحلية عن السلطة ا
جزءً  بكونها  تتذرع  التنفيذية    االماضية  السلطة  الح  فيمن  دون سبيل  ف  يلولة   ي التوسع 

أو التنفيذية  الالمركزية  القيادات  المحلية من مساءلة  المجالس  و تمكين  المادة    نصت حيث  ، 
يستمر العمل بنظام اإلدارة المحلية القائم إلى أن أن    على  المصري   2014من دستور    242

ف عليه  المنصوص  النظام  تطبيق  تاريخ    ييتم  من  سنوات  خمس  خالل  بالتدريج  الدستور 
 .نفاذة
التطورات  و     أن تشير  التنمية  إلى  شامل  مفهوم  خاص بشكل  بشكل  المحلية  التنمية  أو   ، 

أن   اإلنسانية  تيجب  القضايا  والبيئيةشمل  والثقافية  واالجتماعية  والسياسية  ، (2) واالقتصادية 
يط حيث   عملية  هو  البشرية  التنمية  جانب  الذات إن  احترام  الفرد  خاللها  من  ومتعاوًنا  ور   ،

اآلوم مع  التغييرتسامًحا  وإمكانية  القصور  أوجه  إدراك  خالل  من  و خرين  هذا ،  إلى  ُينظر 

 

(1) Ibid, PP.120-121. 
2)) Burkey, (S.) and others, People first: A guide to self-reliant participatory 

rural development, Zed Books Ltd., London, 1993, PP. 25-33. 
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لعملي بداية  أنه  على  التنمية  من  فرديالشكل  منظور  من  التطوير  و ة  المنظور ،  يعكس 
ادية ولكن  االجتماعي والثقافي القضايا التي ال تتعلق في المقام األول باإلنتاج أو األشياء الم

  عند  المتوقع العمريتم التعبير عنها من خالل مؤشرات مثل متوسط بشر، و امة للبالرفاهية الع
 القراءة  معرفة  ومستويات   بالمدارس،  وااللتحاق  والصحة،  األطفال،  وفيات   ومعدل  الوالدة،
كمااالجتماعي  الضمان  أو  والكتابة االستثمارات   ،  أيًضا  االجتماعية  التنمية  تتضمن 

أجل   من  المقدمة  والمرافق والخدمات  الخدمات  تشمل  أن  ويمكن  للمجتمع  المتبادلة  المنفعة 
والت وغيرهاالصحية  المياه  وطاقة  و عليم  أجل  ،  الفعالةضممن  االجتماعية  التنمية  هناك  ان   ،

مالية قاعدة موارد  لذلك    ،آثار  لتوفير  مترابط  قوية كعامل  اقتصادية  تنمية  إلى  هناك حاجة 
 .(1)قوية
ويعمل في اطار مرحله من    حراً   اقتصاداً   االقتصاد   صبحأيث  ، حاالقتصاد المصري   ففياا

ا في تحقيق  ا إيجابيً أن تلعب المحليات في مصر دورً  ضرورةالتحرر االقتصادي، استلزم ذلك 
االقتصادية ويعجل من    التنميةعملها بما ينعكس ويخدم جهود    آلية ا من االستقالل في  قدرً 

 .2030وفقًا لرؤية مصر ككل ولةالد علي مستوي   المستدامة التنميةتحقيق 
عملية  و     الفاعلة في  الجهات  لجميع مستويات  المالية  الموارد  لتوفير  وسيلة  هذا  أن  ُيعتقد 

حيث التنمية ذات   ،  واألنشطة  المخرجات  أو  باإلنتاج  االهتمام  االقتصادية  القضايا  تعكس 
النقديةالص بالدختعكس هذه السمات الخصائص ا، و لة بجوانبها التجارية أو  التي    للمتعلقة 

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، وتوزيع  يتم التعبير عنها من خالل مؤشرات مثل نصيب  
يشمل هذا البعد من التنمية  و   ،(2) ، واألصول االستهالكيةالدخل أو معدل التوظيف، والدخل

دهم الفردية  ظمات من خالل جهو أيًضا العملية التي من خاللها يقوم األفراد والمؤسسات والمن
 ، الجماعية بتعزيز اإلنتاج لالستهالك المباشر وأيًضا الفائض الذي قد يبيعونه مقابل النقود و 

يتطل هذا  الخاملكن  والمواد  األرض،  مثل  اإلنتاج  عوامل  توافر  ورأ ب  والعمالة،  المال، ،  س 
العمليةوالطاقة هذه  تعتبر ضرورية في  التي  األعمال  اإلدارة وريادة  يتعلق    ما، ك، ومهارات 

، وال سيما سلطة بين مختلف المجموعات أو األفراد   نب السياسي للتنمية بتوزيع السلطةالجا
القرار وصنع  الحكم  في  الشعبية  المشاركة  استخدام  بشأن  القرارات  اتخاذ  أو  وهي   ،التحكم 

وحقوقهم   الناس  بقدرات  الوعي  خاللها  يتزايد  الوقت  بمرور  تدريجي  تغيير  عملية  أيًضا 
 

1)) Ibid, PP. 36-41. 
2)) Black, (R.), Refugees, environment and development, Routledge, UK,  2018, 

PP. 26-32. 
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ى المستوى المحلي هذا يساعد المشاركين على المشاركة في صنع القرار علو  ،(1) لياتهمومسؤو 
قادتهم الموارد  واختيار  وتخصيص  وإنشاء  ديمقراطي  بشكل  السلطة  ومشاركة  والتخطيط   ،

ع بشكل  والجماعات المجتمعية  األفراد  بين  وفعال  أنادل  كما  تتعلق    ،  البيئية  االهتمامات 
،  تجديد هذه الموارد باستمرار لخدمة احتياجات اليوم والمستقبليث يتم  بالحفاظ على البيئة بح 

 .(2)يتم التعبير عنها في الحماية البيئية المناسبة وإدارتها يوالت
التنميةلذلك      من  شامل  شكل  لتحقيق  األبعاد  هذه  كل  في  النظر  مترابطة    ،يجب  فهي 

تد  الذي  األساس  أنها  على  البشرية  التنمية  إلى  حولوُينظر  األخرى ور  التنمية  مستويات  ،  ه 
الشخصيةو  أو  البشرية  التنمية  لتمكين  األخرى كمصدر  المستويات  إلى    ،  تعمل  ُينظر  كما 

على الرغم من    ،كائز الداعمة للتنمية االجتماعيةاألبعاد االقتصادية والسياسية على أنها الر 
قتصادي وكيفية الترويج  نب اال، فقد تم اختيار الجا(3) أن هذه المستويات من التنمية مترابطة

البحثي العمل  هذا  في  للدراسة  المحلي  المستوى  على  تركز   ،له  بينما  أنه  إلى  ذلك  ويرجع 
المح المستوى  على  المحلية  االقتصادية  االقتصاديةالتنمية  األنشطة  تحفيز  على  فإنها لي   ،

التنمية الحيوية األخرى وتعالج بعض القضايا   ي عملية  سية فاألساتشمل مع ذلك مكونات 
 . التنمية وبطريقة ما تمكن الجهات الفاعلة المشاركة في عملية التنمية

 املطلب الثالث
 2030يف ظل رؤية مصر   التنمية االقتصادية كنشاط حملي 

 

واسع     نطاق  على  تمارس  التي  األنشطة  من  المحلية  االقتصادية  التنمية  تعزيز  كان  لقد 
العد  ووظيفة  أهميتها  من  وتزداد  من  الحكوميد  لعقود  العالم  أنحاء  جميع  في  المحلية  ات 

  النامية   دولفي ال  ووظيفة حديثة لنظيراتها   لخاصة بالدول المتقدمة  ، وال سيما تلك ا(4)الزمن
تتحقق من   بوضع المواد واآلليات التي  2014لعام   ي اهتم الدستور المصر منها مصر حيث و 

االقتصادية  خالل التنمية  و ها  بما  المحلية  مذلك  مصر  يتناسب  رؤية  الشامل ع  لإلصالح 
 

1)) Sankoh, (OA.), Making environmental impact assessment convincible to 

developing countries, Journal of Environmental Management, Vol. 47, No. 2, 

Elsevier, 1996, PP. 185-189. 
2)) Burkey, (S.) and others, Op.cit, P.37. 
3)) Ibid, P. 38. 

(4)  O'Sullivan, (D.) and Jackson, (M.J), Festival tourism: a contributor to 

sustainable local economic development?, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 

10, No. 4, Taylor & Francis, 2002, PP. 325-342. 
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ذلك في  ، و 2030 المادة  يظهر  الدستور )من  المادة    27مواد  والمواد) 32إلى    37و   36( 
التنمية  وحيث    ،)236و   180و   178و   177و   176و   78و   68و   46و   41و ُتعرف 

والم والطبيعية  البشرية  الموارد  وفعالية  بكفاءة  ُتوظف  التي  بالعملية  المحلية  الية االقتصادية 
بالوحدة المحلية لصالح تحسين مستوى المعيشة لسكانها، وذلك من خالل تحقيق المشاركة 

تمع مستوى المحلي من تنفيذيين وشعبيين وقطاع خاص محلي ومنظمات المجالفعالة على ال
أو   المحلية  الوحدة  نطاق  في  العمل  فرص  وإتاحة  الفقر  على  القضاء  أجل  من  المدني، 

وضعتها الحكومة المصرية للنهوض بالدولة   التي   2030   لرؤية مصرو ذلك وفقاً   المحافظة
 . (1) االقتصادية واالجتماعيةالمصرية في شتى المجاالت 

يد هو تزايد حدوث مثل هذا  إال أن الجد ،  م من أن المفهوم ليس ظاهرة جديدةعلى الرغو    
م النشاط أهمية  في  الموازية  والزيادة  المتزايد  وقبوله  التن،  المحلية بادرات  قد و   ،المختلفة  مية 

عجز الفعلي للعديد  ، والاآلونة األخيرة إلى أزمة الديون   ُتعزى جاذبية المفهوم في الجنوب في
ال هذه  المحلي  دولمن  المستوى  على  التدخل  الصدمات عن  من  وسلسلة  هيكلية  وفرض   ،

جًدا شائعة  وهي  والسياسية  المعز   ،الوطنية  الوضع  على  بناًء  تسريعها  تم  للمنطقةكما   ز 
اال في  القرار المحلية  صنع  وأهمية  العالمي  الالمركزية   قتصاد  وحالة  والديمقراطية  المحلي 

 .(2) األخيرة في العالم النامي
األخيرة    اآلونة  أفي  ال،  من  للعديد  الضروري  من  سياسات    دول صبح  تبني  النامية 

قد ترغب معظم  ، و الوطنيةالالمركزية ومتابعتها ونقل السلطة إلى المستويات الحكومية دون  
الحكومات المركزية أيًضا في تقليل العبء الزائد واالزدحام في المركز وتسريع عملية اتخاذ 

التشغيلي   للسلطات القرار  المفرطة  بالمركزية  المرتبطة  االختناقات  تقليل  خالل  من  والتنفيذ 
في ضوء ، و المركزيةوالوظائف عند نقطة واحدة أو نقطتين فقط لتعزيز جهودهم في تحقيق ال

الحكومة ذلك وحدات  تمكين  مختلفة على  وسائل  خالل  ومن  ما  بطريقة  الحكومات  تعمل   ،
التنمية االقتصادية ألنها أقرب إلى مواقع العمل وستكون في وضع  المحلية من تنفيذ أنشطة  

المستوى   على  االقتصادية  التنمية  تواجه  التي  والتحديات  اإلمكانات  من  كل  لتحليل  أفضل 
 

 والمتاح على الرابط التالي: لوزارةاالتنميةاالمحليةاالمصرية،ااالموقع الرسمي اجع في ذلك، ر ( (1

https://www.mld.gov.eg/ar/programs/details/11 last visited at 30/10/2020.   

(2) Nel, (E.), Local economic development: A review and assessment of its 

current status in South Africa, Vol. 38, No. 7, Sage Publications Sage, London, 

2001, PP. 1003-1024. 

https://www.mld.gov.eg/ar/programs/details/11
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الرئيسية    ،المحلي األسباب  أحد  ناجحة هو  لتنمية محلية  أكثر مالءمة  بيئة  فإن خلق  لذلك 
تعتبر التنمية االقتصادية المحلية  و   ،ًدا في دوائر التنمية التي تجعل مفهوم الالمركزية شائًعا ج

 .(1)أحد مجاالت السياسة الرئيسية حيث من المفترض أن تظهر اآلثار اإليجابية لالمركزية
هذا    مع  التنمية  تماشًيا  أنشطة  وتنفيذ  لصياغة  أسفل  إلى  أعلى  من  التقليدية  النهج  فإن   ،

المحل السكان  وإشراك  التشاور  بنهجيي دون  تدريجيًا  استبدالها  يتم  على   ن  للتنمية  شامل 
يحظى مفهوم التنمية االقتصادية  و ،  ضافة إلى العوامل التي سبق ذكرهاباإل  ،المستوى المحلي

با  أفضل  المحلية  كبديل  األخيرة  اآلونة  في  كبير  ألسباب  هتمام  المحلية  اإلقليمية  للتنمية 
واشنطنكما    ،أخرى  إجماع  العد إن  من  المكون  األطرافي،  المتعددة  المؤسسات  من  لم د   ،

التنمية التقديرية المستهدفة في تعزيز  النامية    دولاالقتصادية في العديد من ال  يشجع النهج 
إنشاء إلطار اقتصادي كلي مستقر  الثمانينيات وشدد باألحرى على  من قبل حكوماتهم منذ  

ومع ذلك لم يكن هذا كافًيا إلطالق ديناميكية ريادة    ،وأسواق عاملة من قبل هذه الحكومات 
المتوقع التطور  ونوع  التوظيف  من  مرض   مستوى  لخلق  مطلوبة  كانت  التي  وقد    ،األعمال 

 اتساع فجوات الفقر وعدم المساواة،و   تويات البطالةمن ارتفاع مس دولديد من هذه العانى الع
ة التي ستعالج تحديات التنمية  وبالتالي كانت هناك حاجة إلعادة التركيز على نماذج التنمي 

 هذه.
ذلك    على  بعالوة  العالم  أنحاء  جميع  في  بروزها  يرتبط  أن  يمكن  اإلدارة ،  ضعف 

دية في جميع  آثار إعادة الهيكلة االقتصا  ، ومحاوالت المحليات لمعالجةيةاالقتصادية المركز 
 .(2)أنحاء العالم والنماذج الجديدة للتدخالت المحلية

، تفقد الدولة القومية الكثير لة االقتصادية العالمية المعاصرةأنه في سياق إعادة الهيككما     
لذلك  و   ،من قدرتها على تعزيز رفاهية مواطنيها التنمية االقتصاديوفًقا  ة أصبحت  نظًرا ألن 

، تحدث تحوالت كبيرة في موقع المسؤولية عن تخطيط التنمية من  ظاهرة محلية بشكل متزايد 

 
المؤتمر العربي الخامس: اإلدارة المحلية    ، االدارة المحلية والبلديات العربية، د/اسميرامحمداعبدالوهاب(  (1

 . 71-47الشارقة ، ص المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، الوطن العربي،والبلديات في  
2)) Cunningham, (S.) and Meyer-Stamer, (J.), Planning or doing local economic 

development? Problems with the orthodox approach to LED, Africa insight 

journal, Vol. 35, No. 4, Human Sciences Research Council, South Africa, 2005, 

PP. 4-14. 
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يمارس المستوى المحلي حيث    ،  (1)المستوى دون اإلقليمي أو المحليالمستوى الوطني إلى  
وصانعي   للمحللين  متزايًدا  قوًيا  اآلراءجذًبا  من  واسع  سياسي  طيف  عبر  اليوم   ،السياسات 

القومية  لذلك الدولة  تدهور  المساحة مع  أنها  على  المحلية  المنطقة  أو  المنطقة  تظهر   ،
تخ التي  الثروة  لتعزيز  منسقة  جهود  بذل  أجلها  من  يمكن  والتي  الصلة  ذات  لق  االقتصادية 

هادف بشكل  االقتصادية  و األنشطة  المحلية  ،  الحكومة  مع  تصبح  يتماشى  العبًا  ذلك  بعد 
 .(2) ا المعنىالجهات الفاعلة األخرى بهذ 

ا:امشاركةاالحكوماتاالمحليةافياالتنميةاالقتصاديةااتمبرراا-أولًا
ينبغي      التنمية االقتصادية قضية    راك تاشكانت مسألة ما إذا كان  الحكومات المحلية في 

ال    ُيقال من وجهة نظر الكالسيكيين الجدد  أن الحكومات ووحداتها  ،رئيسية لسنوات عديدة
يجب أن يتولى السوق مسؤولية و ،  من وجهة النظر هذه  بشكل صحيحيمكنها فعل أي شيء  

ؤكد أيًضا على بعض  لكن النهج الصديق للسوق للتنمية االقتصادية ي  ،(3) التنمية االقتصادية
، وبالتالي يقترح أن يكون للحكومات دور تلعبه من خالل تسهيل األسواق من إخفاقات السوق 

كما تشير النظريات الحديثة حول التنمية الداخلية إلى    ،خالل اعتماد تدخالت غير انتقائية
عزيز التنمية االقتصادية من خالل االستثمارات المباشرة وغير  دور فعال للسياسة العامة في ت

في هذا  و   ،المباشرة في تكوين رأس المال البشري وتشجيع االستثمارات الخاصة في منطقة ما
ة ، ولهذه المسألة دور الحكومات المحلية االقتصاديةمات دوًرا في التنمي، تلعب الحكو السياق

ية يدعم ذلك ألنها أقرب  إن تبرير إنشاء الحكومات المحل كما ،في التنمية االقتصادية المحلية
، فإن عالوة على ذلك  ،وقضايا التنمية المحلية ولديها مسؤوليات التنمية المحلية  بشرإلى ال

اتهم والمناطق ات االجتماعية واالقتصادية والمادية لمجتمعلهم دوًرا رئيسًيا في تلبية االحتياج
ووضع الميزانية ودمج عملية    وحدات الحكم المحلىهيكلة وإدارة    الخاضعة لواليتهم من خالل 

االجتماعية التنمية  وتعزيز  األساسية  لالحتياجات  األولوية  إلعطاء  بهم  الخاصة    ، التنمية 
لمناطقهم االقتصادية  أن  ،والتنمية  تلعب كما  المصلحة   ها  أصحاب  دعم  في  حاسًما  دوًرا 

من   االقتصادية  التنمية  لتعزيز  المحلية  اآلخرين  السلطات  بين  شراكات  بناء  خالل 
 

1)) Sengenberger, (W.), Local development and international economic 

competition, Vol. 132,  Int'l Lab. Rev., HeinOnline, 1993, P. 313. 
2)) Rogerson, (C.M.), Local economic development and post-apartheid 

reconstruction in South Africa, Singapore Journal of Tropical Geography, Vol. 

18, No. 2, Wiley Online Library, London, 1997, PP. 175-195. 
3)) Todaro, (M.P.), Op.cit, P. 121. 
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التنمية   لنجاح  أساسية  تعتبر  والتي  اآلخرين  المصلحة  وأصحاب  والشركات  والمجتمعات 
 االقتصادية المحلية. 

شاركة في التنمية االقتصادية المحلية حيث  أيًضا أن الحكومات المحلية لها الحق في الم   
 ة في المجتمع المحلي من خالل صنع السياسةمكن التحكم إلى حد كبير في عوامل التنميي

، العملية اإلدارية والتنظيمية على نطاق واسع من األنشطةو ،  العامة المحددة للحكومة المحلية
تصادية  يعد أيًضا هدًفا للتنمية االق  تتطلب الحكومة المحلية إرضاء الصالح العام والذي  حيث 

ثانويته مدى  عن  النظر  لأل  بغض  عرضها  العامة غراض  كوحدة  وخط  وظائفها  تعدد  فإن   ،
عن تقديم الخدمات التي   مسئولةوهي    ،يمنحان مساحة كافية لألنشطة االقتصادية الموجهة

تنمية االقتصادية  فإن أفضل طريقة لخدمة البعد المكاني للومرة أخرى    ،لها تأثير اقتصادي
المحلية   الهي الحكومات  الجغرافية  القضائية  للوالية  قانوًنابتغطيتها  تمتلك   ،محددة  أنها  كما 

وتعززها المادية  لسلطاتها  معينة  خصائص  إلى  تستند  عوامل وبالمثل    ،صالحيات  هناك 
 .(1) إنمائية تعتمد على مناطق أو مناطق نظامية معينة أو تنفرد بها

، ليس هناك شك في أن االتجاهات الحالية تشير إلى م كقاعدةختصاص العامع هذا اال   
لمتزايدة والمعرفة الشاملة للتنمية االقتصادية كجزء منطقي من وظائف وتفويضات  األهمية ا

هذا يجعل الحكومة المحلية مرشًحا قوًيا محتماًل للتنمية االقتصادية ألنها  ، و الحكومة المحلية
يمكنها   دائمة  التي  هياكل  المحلية  االقتصادية  التنمية  لدعم  الوقت  بمرور  االستقرار  ضمان 

 ستمرة طويلة األجل من مشروع واحد.هي عملية م
وظيفة إلزامية للحكومات المحلية أو ال    الدولالمحلية، في مختلف    إن التنمية االقتصادية    

ات على أنه يمكنهم أداء في الحالة التي تنص فيها قاعدة تجاوز السلطف ،تكون وظيفة إلزامية
فإن الغالبية    ومع ذلك  ،االقتصادية، فهي بالتأكيد ميزة كبيرةتعلق بالتنمية  هذه الوظائف فيما ي

ورؤساء   المحلية  المجالس  أعضاء  من  المحلىالعظمى  الحكم  بالمس  وحدات  ولية  ئيشعرون 
تمع المحلي ، ولكن أيًضا عن المجات التي ينص القانون على تقديمهاليس فقط عن الخدم

عام الكفاءة    ،بشكل  مبدأ  مع  أيًضا  يتماشى  أي  وهذا  بفعل  المحلية  للحكومات  يسمح  الذي 
تزايد هذا و   ،شيء ُينظر إليه على أنه يخدم المصلحة العامة هذا ثم يجبرهم على المشاركة

 . الحكومات المحلية على مدى العقدين الماضيين وما بعدهما الفهم لدور

 

(1) Binns, (T.) and Dixon, (A.) and Nel, (E.), Africa: Diversity and development, 

Routledge, London, 2012, PP. 25-28. 
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هذا       اعُتبر  من وقد  انتقال  ال  بمثابة  الشكل  إلى  التقليدية  المحلية  للحالحكومة  كم  حديث 
يشمل هذا االتجاه أيًضا اهتماًما متزايًدا من قبل الحكومات المحلية لمحاوالت  ، حيث  المحلي

  ما يمكن أن تفعله الحكومات المحلية في محاولة التأثير، و تحفيز التنمية االقتصادية المحلية
من تعزيز    هل تمكنت الحكومات المحلية ولكن في كل ذلك ،صادية المحليةعلى التنمية االقت

 التنمية االقتصادية المحلية بشكل فعال؟ ما هو االتجاه والقضايا الرئيسية المثيرة للقلق؟ 
ا:امشاركةاالحكوماتاالمحليةافياالتنميةاالقتصاديةاتعزيزا-اثانيًا
من      العديد  الناميفي  العالم  ال  -دول  تعمق  الوطنية    -المركزيةمع  المستويات  أصبحت 

للحكم   المحليالفرعية  المستوى  على  التنمية  في  الرائدة  هي  المحلية  حيث والحكومة  إنهم    ، 
مكلفون بالكثير من المسؤوليات لتطوير المناطق داخل والياتهم حيث أنهم أقرب إلى مواقع 

سابًقا مناقشتها  تمت  كما  التنمية  قضايا  من  للعديد  هذهء  جز ف  ،العمل  مسؤوليات   من 
ال بعض  في  المحلية  مختلف   دول الحكومات  في  المحلية  االقتصادية  التنمية  تعزيز  هو 

اختصاصها كمامجاالت  مسؤولية    ،  إما  هي  المحلية  االقتصادية  التنمية  تعزيز  حملة  إن 
 .ضمنية أو معلنة بوضوح في األطر القانونية التي تنشئها 

المهمةو     تنجح في هذه  العلى    ، يجب عندما  دوًرا استراتيجًياالحكومات  تلعب  ،  محلية أن 
لل التوجيه  تقدم  األخرى وأن  المحلية  االقتصادية  وتوطد ،  تنمية  بنشاط  تنسق  أن  ويجب 

للمنطقة االستراتيجية  االقتصادية  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  عليهم  ،  إجراءاتها  ينبغي  كما 
بشكل واالستثمار  التنظيمية  البيئات  لتعزيز  بدقة   التدخل  تستجيب  بطريقة  أيًضا  استراتيجي 

ا المحليةالحتياجات  القتصاداتهم  االستراتيجي  و لنمو  تطوير  ،  لتعزيز  يتدخلوا  أن  يجب 
المعقدة  االحتياجات  تعالج  التي  المالية  الخدمات  وقطاعات  االستجابة  سريعة  األعمال 

القيمة في المنطقةللقطاعات االقتصادية وال لى أنه على  دالئل إتشير ال، و تكتالت وسالسل 
ة بشكل جيد في مجال التنمية االجتماعية من خالل توفير  الرغم من أداء الحكومات المحلي

وال الصحية  والمرافق  الكثيرالمدارس  وغيرها  الصحي  والصرف  قادرة مياه  تكن  لم  أنها  إال   ،
 .(1) على تحسين الرفاه االقتصادي العام لشعوبها ومناطقها بشكل كبير

 ،العامة لسكانهم ومجتمعاتهم المحليةواح عديدة في تحسين سبل العيش  وا من نلقد فشلو    
، والبطالة في تقلب مستمر وتفاوتات الدخل ال الفقر مرتفعة في كثير من الحاالت مستويات  ف

اإلمكانات  واستغالل  حشد  من  يتمكنوا  لم  االتساع  في  آخذة  تكن  لم  إن  موجودة  تزال 
 

(1) Cunningham, (S.) and Meyer-Stamer,  Op.cit, PP. 9-11. 
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لم يتمكنوا لى ذلك  عالوة ع  ،هم لصالحهم ومصلحتهم لشعوبهماالقتصادية المتاحة في مناطق
الكيانات  وتقوية  دعم  ال  من  والياتهم  في  تشكل محليةاالقتصادية  هذه  أن  من  الرغم  على   ،

وضعت بعض الحكومات المحلية في حد ذاتها و   ،مصدًرا كبيًرا من ضرائبها وقاعدة إيراداتها
عو  الواعية  غير  أو  الواعية  الجهود  خالل  االقتصادية  من  الكيانات  هذه  طريق  في  من  ائق 

والتزويد  القاسية  والسياسات  المفرطة  والضرائب  االزدواج  ذلك  في  بما  مختلفة  طرق  خالل 
الهام  المحلية  التحتية  للبنية  الكافي  وغير  الفعال  الفعالغير  وأدائها  تنميتها  أجل  من  ، ة 

ذلكو  إلى  المحليةباإلضافة  الحكومات  من  العديد  تنجح  لم  جعل   ،  في  النامي  العالم  في 
تنا يكفي  مناطقها  بما  المطلوبة فسية  االستثمارات  خارجهالجذب  أو  مناطقها  داخل  سواء   ، ، 

كما أنهم لم يكونوا قادرين على تسويق مناطقهم بشكل فعال للغاية للعالم الخارجي للتعريف  
قادرة على تجميع    كما أن بعض الحكومات المحلية لم تكن  ،باإلمكانيات الكامنة في مناطقهم

استراتيجيات  في    وتنفيذ  نظرائهم  من  العديد  فعل  كما  المعقدة  االقتصادية  الدول  التنمية 
و المتقدمة بذلك،  القيام  فقط    عند  تسوق  قائمة  على  األحيان  بعض  في  تحتوي  فإنها 

 والبرامج بدون موارد المسيرة الالزمة. بالمشروعات 
سبق    أن  مما  القول  يمكن  الحكم،  إدا  المحلى   وحدات  محلية  حكومات  نفسها  رية تعتبر 

وريادية إدارية  محلية  حكومات  وليست  أساسي  و بشكل  على  ،  أكبر  بشكل  اهتمامهم  ينصب 
األنشطة   دعم  من  أكثر  السياسية  النزوات  وإشباع  المحلية  اإلدارية  لآللية  اليومي  التشغيل 

ة المحلية لمناطقهم التي تشكل االقتصادية والعمالة المربحة والتنمية االجتماعية واالقتصادي
 .حتملة لرفاههم المالي قاعدة م

وحدات  القضية الرئيسية التي تسعى هذه الدراسة إلى اكتشافها هي لماذا    أن  يرى الباحث و    
المحلى اختصاصها    الحكم  مناطق  في  المحلية  االقتصادية  التنمية  تعزيز  في  فعالية  أقل 

يفية نظر الحكومات المحلية في هذا عزى ذلك إلى كهل يمكن أن يُ ، و لضمان رفاهية شعوبها
المحتملة   وفوائده  بالقطاع  ومعرفتهم  وعيهم  )مستوى  لتعزيز  القطاع  المتعمد  رفضهم  أو 

يلعب التي  األدوار  ونوع  والبيئةالقطاع(،  كفاءتهم،  ومستويات  القطاع  ونها،  داخل  والفجوات   ،
كيف يفعلون  و ،  دولعديد من هذه الفي الأيضا  اإلطار القانوني الذي يمارسون فيه أنشطتهم؟  

ت التي يواجهونها في هذه التحديا  روف الداخلية والخارجية على هذه  ذلك تأثير البيئة والظ
الفاعاألنشطة الجهات  مشاركة  وكيفية  حلها ؛  يجب  التي  الرئيسية  القضايا  هي  األخرى  لة 
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الم للحكومات  النشطة  المشاركة  لدعم  الالزمة  التدابير  التنمية  واتخاذ  أعمال  في  حلية 
 .االقتصادية المحلية لصالح السكان المحليين والدولة ككل
 املبحث الثاني

 و أهم خصائصها  لي والتنمية االقتصادية احمللية مفهوم احلكم احمل
 

ا  : تمهيداواتقسيما
،  في هذا العمل البحثي  لباحث ة ثاقبة للمفاهيم الرئيسية لنظرة عامة ونظر  مبحث هذا اليقدم     
يناقش طبيعة ومفاهيم الحكومة المحلية والتنمية االقتصادية المحلية من منظور مختلف  يث ح

األول مفهوم    المطلب يتناول    ، حيث الكتاب والممارسين كما هو منصوص عليه في األدب 
المحلية يناقش  الحكومة  بينما  المحلية  المطلب ،  االقتصادية  التنمية  مفهوم  في حين    ،الثاني 

ا المطلب  االقتصادية  الث  لثيحاول  التنمية  ممارسة  ومراجعة  المفهومين  هذين  بين  الجمع 
 ف نوضح ذلك من خالل المطالب اآلتية: ، وسو المحلية

ا.اطبيعة ومفهوم الحكومة المحليةا:المطلبااألولااا
ا.مسؤوليات الحكومات المحليةأهم ا:المطلباالثانيااا
 .اأهم مناهجهاو  حليةدية الماالقتصالتنمية ل األساس المنطقياا:المطلباالثالثااا

 املطلب األول 
 طبيعة ومفهوم احلكومة احمللية

كمة الحو ف  ، بمناقشة مفاهيم الحكم والحكومة قبل تضييق نطاق الحكم المحلي  مطلب اليبدأ     
السلطة أو  السلطة  ممارسة  اال  هي  أو  ذلك السياسية  غير  أو  اإلدارية  أو  إلدارة    -قتصادية 

  تألف من اآلليات والعمليات والمؤسسات التي من خاللها يعبر و يوه  ،موارد الدولة وشؤونها
مصالحهم عن  والجماعات  ويالمواطنون  القانونية،  حقوقهم  ويمارسون    لتزاماتهم با   قومون ، 

إنها أيًضا "عملية إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات    ، كماويتوسطون في خالفاتهم
 . (1) قة جماعية" التي تمارس فيها السلطة والسلطة بطري

أنو     الباحث  تنفيذ    يرى  خاللها  من  يتم  التي  والعملية  القرار  صنع  عملية  هي  الحوكمة 
تنفيذها عدم  أو  العديو   ،القرارات  في  الحوكمة  استخدام  السياقايمكن  من  حوكمة د  مثل  ت 

 
1)) Berman, (D.R.), Local government and the states: Autonomy, politics, and 

policy, Routledge, London, 2019, PP. 17-29. 
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ير  ، يش في هذه الدراسة  ، أما، والحكم المحليالشركات، والحوكمة الدولية، والحوكمة الوطنية
الفاعلة المشاركة في ف  ،كر الحوكمة إلى الحكم الوطني والمحليذ  هناك العديد من الجهات 

ات تختلف الجه  ، حيث عملية الحكم والحكومة هي واحدة من الجهات الفاعلة في هذه العملية
الدراسة قيد  الحكومة  مستوى  باختالف  األخرى  و الفاعلة  األفراد ،  من  مجموعة  هي  الحكومة 

هذه ، و ل اتخاذ القرارات وتنفيذهالطة الشرعية ويحمون المجتمع ويتبناه من خاليمارسون الس
السلطة لممارسة  محددة  مسؤولية  في  تشترك  األفراد  من  و المجموعة  هذه  ،  تكون  أن  يمكن 

على   الوطنيةالحكومة  المستويات  ذلك  في  بما  مختلفة  والفدرالية   مستويات  واإلقليمية 
لكن هذه الدراسة  ،ثالثة األولى المذكورةأقل من المستويات ال ، مما يشير إلى مستوى والمحلية

 .(1) ، وهي جهة فاعلة في عملية الحكم المحلينية بشكل أساسي بالحكومة المحليةمع
أن  و     من  الرغم  أشكااًل على  قدموا  قد  سواء  حد  على  واألكاديميين  والمؤلفين  الممارسين 

ا يتفقون على نقطة حول بعض المفاهيم  هم جميعً ، إال أنختلفة من التعريفات لهذا المفهومم
يستتبعه وما  المحلية  الحكومة  مفهوم  في شرح  تساعد  التي  المشتركة  و األساسية  أن  ،  يمكن 

دات بما في ذلك المقاطعة والبلدية والمقاطعة والمدينة  يشير المصطلح إلى الكثير من الوح
يمية أو المشتركة والكيانات الحكومية اإلقلوالسلطة العامة المحلية    قريةة التعليمية والوالمنطق

و بين   تشير  المحافظات،  أنها  من  الرغم  أعالهعلى  المذكورة  الوحدات  جميع  فإن إلى   ،
الدراس هذه  في  المحلية  الحكومة  المكلفة مناقشات  المحلية  العامة  السلطات  على  ستركز  ة 

 بالتنمية الشاملة لوحدة جغرافية معينة وسكانها. 
النهجاايحاول    ، حيث اسيين للمساعدة في تعريف المفهومتم تحديد نهجين أسفي األدب  ف   

هذا النهج ينظر  ، و تعريفه أو تفسيره من خالل النظر في المستويات المختلفة للحكومة  األول
وهي تعتبر جميع أشكال   ،إليها على أنها نوع من الوحدات الحكومية تحت الحكومة المركزية

الو  دون  الحكومية  محليةالهياكل  حكومة  بمثابة  كماطنية  الالمركزية   ،  النهج  هذا  يستخدم 
المحلي الحكم  تفسير  في  كمعيار  والسياسية  تعر   ،اإلدارية  من  الشكل  هذا  فإن  يف  وبالتالي 

ومجالس المجتمع    حافظات ى اإلقليمي ليشمل سلطات المالحكومة المحلية يتراوح من المستو 
 . كومة المركزيةالمحلي ويستبعد اإلدارات الالمركزية للح

 
1)) Heinelt, (H.) and Hlepas, Others, Political leaders and changing local 

democracy: Local government systems: Grasping the institutional environment of 

mayors, Springer, germany, PP.19-78 
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  ، تعريف الحكومة المحلية من خالل بعض الخصائص المحددة   النهجاالثانيايحاول    كما   
هذه   االعتباريةوتشمل  والسلطات  الشخصية  الوظائفالمح،  من  مجموعة  ألداء  ، ددة 

توظيف تخضع لسيطرة مركزية  والمشاركة الفعالة للمواطنين واستقاللية كبيرة في الميزانية وال
هذهو   ،محدودة من  الحالة  في  كشكل  الخصائص  هذه  لديها  مؤسسة  أي  تصنيف  يمكن   ،

المحلية الحكومة  ل  ،أشكال  دقيق  تحليل  إجراء  يتطلبان  النهجين  هذين  فإن  بعض لذلك 
واألسباب   منها  والغرض  المحلية  الحكومة  لمفهوم  المؤلفين  مختلف  قدمها  التي  التعاريف 

 .(1) المنطقية لها
ا:المحليةتعريفاالحكومةاا-اًًاأول
ُتعر ِّف األمم المتحدة الحكومة المحلية على أنها "تقسيم فرعي سياسي لألمة ... التي يتم     

كبيرة على الشؤون المحلية بما في ذلك سلطات فرض  تشكيلها بموجب القانون ولها سيطرة  
أو  يتم انتخاب الهيئة اإلدارية لمثل هذا الكيان  ، و الضرائب أو فرض العمالة ألغراض محددة

دة اإلقليمية  ، ُينظر إلى الحكومة المحلية على أنها "نظام للوحأيًضا   ،(2) بطريقة أخرى محلًيا
، والسلطات والواجبات المنصوص القانونية، والهيكل المؤسسيذات الحدود المحددة، والهوية  

  .(3) من االستقاللية المالية وغيرها" عليها في القوانين العامة والخاصة ودرجة
ايميو     إلى  ل  هيلباحث  المحلية  الحكومة  األموال    أن  بجمع  دستورًيا  المخولة  السلطة 

لمستوى الشعبي أو المستوى  وإنفاقها لألغراض المحلية والتي تتحمل مسؤولية الحكومة على ا
اختصاصهاالمحلي ضمن  الواقعة  األمور  في  سيما  ال  في    لذلك ،،  المحلية  الحكومة  تعتبر 

والتي  تابعة للحكومة المركزية  يع الوحدات الحكومية دون الوطنية ال هذه الدراسة على أنها جم
وي على  ، وتنط ت محددة ألداء وظائف محددة معينة، وصالحياتتمتع بالشخصية االعتبارية 

 

(1) Smoke, (P.) and Olowu, (D.), Successful African local government: 

methodological and conceptual issues reconsidered, Public Administration and 

Development, Vol. 13, No. 5, John Wiley Sons, Ltd., New York, 1993, PP. 507-

514. 

(2)Salomon, (M.), Cano, (J.S.), The United Nations System and the Process of 

Political Articulation of Local Authorities as a Global Actor1, Brazilian Political 

Science Review, Vol. 2, No. 1, PP. 127-147, Available at: 

https://www.researchgate.net/publication/237468402, Last visited at: 29/9/2020. 

(3) Ibid , P. 131. 
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، ولديها ميزانية كبيرة وموظفون االستقالل في تعزيز تطوير منطقة  مشاركة المواطنين الفعالة
 .لمحلية خصائص الحكومة اتعريف منصة لمناقشة ومن ثم ، يعد هذا ال، اختصاصها

ا:خصائصاالحكوماتاالمحليةا-اثانيًاا
 :(1) يجب أن تتمتع الحكومة المحلية المرتقبة من التعريفات أعاله بالخصائص التالية   

كال الحكومة على : لكي يشار إلى شكل من أشأناتكوناعلىاالمستوىادوناالوطني -1
يمكن  ، و المركزي للحكومةني أو  ون المستوى الوط، يجب أن يكون د أنه حكومة محلية

ال ينبغي أن  ، و أن يكون هذا المستوى من الحكومة على مستوى المنطقة أو المجتمع
ح إدارة  أو  لوزارة  تابعة  الوحدة  هذه  المحليتكون  المستوى  على  مركزية  بل كومية   ،

 وحدة لها جميع الصالحيات المشابهة لشكل من أشكال الحكومة. 
من  العتباريةةااالشخصي -2 محدد  كيان  أو  كمؤسسة  المحلية  الحكومة  إنشاء  يجب   :

خالل الدساتير الوطنية أو دساتير الواليات أو من خالل التشريعات العادية لمستوى  
تنفيذي  بأمر  أو  والية  أو  إقليمي  تشريع  طريق  عن  أو  المركزية  الحكومة  من  أعلى 

يعتمد ، و ة نسبًيا محددة جغرافًياير الخدمات إلى منطقة صغ  من  لتقديم مجموعة محددة
على القانوني  في    الدعم  تمارس  التي  الحكومة  و معين   دولةأشكال  إلى ة،  هذا  يشير 

 ، وجوب وجود نص قانوني أو دستوري وقوانين تؤسس وتقر هذا الشكل من الحكومة 
 كما ينبغي أن تتمتع بصالحية رفع الدعاوى والمقاضاة وإبرام العقود. 

محوجوداا -3 المحددة  ةددصالحياتا السلطات  خالل  من  المحلية  الحكومة  تحديد  يتم   :
تؤدي  والتي  وتنفيذها  العامة  واألنشطة  بالمهام  االضطالع  من  ومكنتها  أسستها  التي 

لواليتها   الخاضعة  المحلية  المنطقة  تطوير  أن  المحلية، إلى  ينبغي  تتمتع بسلطة   كما 
موظفيها وفصل  خاضعتوظيف  بطريقة  اإليرادات  وتعبئة  أن  ة  ،  ويجب  للمساءلة 

 تخضع لرقابة مركزية محدودة. 

 

(1) Olowu, (D.), Local institutional and political structures and processes: recent 

experience in Africa, Public Administration and Development: The International 

Journal of Management Research and Practice, Vol. 23, No. 1, Wiley Online 

Library, 2003, PP.41-52. 
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محددين -4 جغرافيينا وسكانا مكانية منطقةا والية  المحلية  للحكومة  يكون  أن  يجب   :
وسلطتها سيطرتها  تحت  هذه و   ،محددة  سكان  على  رسوم  أيًضا  لها  يكون  أن  يجب 

 . المساحة التي تعمل فيها
ل منتخب أو معين  من ممث  المحلية: يجب أن تتكون الحكومة  مختارواممثلامنتخباا -5

 للسكان المحليين لضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في تلك الحكومة المحلية.
، إال أن خصائص الحكومات المحليةأهم و  أوضحنا الحكومة المحلية وبذلك نكون قد    

ين و  يتوجب عليها تحقيقها إلرضاء المواطنلمحلية العديد من المسئوليات التي للحكومات ا
 .ف نوضح ذلك من خالل المطلب التاليسو 

 الثاني املطلب 
 مسؤوليات احلكومات احملليةأهم 

، وُينظر إليها على أنها  لنظام حكومي أعلى  خادمينظر إلى الحكومات المحلية على أنها     
نيابة عن هذه   العليا امتدادات لحكومات الدولة أو الحكومات الوطنية وتتصرف  المستويات 

في   الحكومة  الحاالت من  من  الموحد   كثير  الدولة  نظام  في  سيما  السياسة  و ،  ال  تحديد  يتم 
الوطني المستوى  على  السياسة  وأداء  الخدمة  المحلية    ،ومعايير  الحكومات  تقوم  ذلك  وبعد 

 .بتنفيذ الرقابة على المستوى المحلي
النمط على  ظر إلى الحكومة المحلية ضمن هذا  ، ُينعزيز التنمية االقتصادية المحليةفي تو    

والبرا السياسات  العلياتنفيذ  األوامر  هذه  عن  نيابة  والمشاريع  أن  لذلك    للحكومة،  مج  يمكن 
ورغبات   مصالح  لتعزيز  فقط  وتوجد  بذاتها  مستقلة  ليست  المحلية  الحكومات  أن  نستنتج 

ة السكان المحليين والمؤسسات قد يؤثر ذلك سلًبا على مشارك، و المستويات الحكومية العليا
والقضالم المحلي  القرار  صنع  في  المنطقة  حلية  تنمية  على  مباشر  بشكل  تؤثر  التي  ايا 

 .المحلية
المحليين      السكان  مصلحة  في  تنفيذها  يتم  قد  التي  والمشاريع  البرامج  تكون  ال  أيًضا  قد 

على الرغم  ، و هم بشكل مناسب حيث قد ال يتم استيعاب احتياجاتهم في العملية وتلبية احتياجات
ذل بمثك  من  تكون  قد  المركز  يحددها  التي  السياسة  وأداء  الخدمة  معايير  فحص فإن  ابة 
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المحلية  الحكومات  لمتابعة  و   ،ألنشطة  المحلية  الحكومات  إبقاء  في  هذا  يساعد  أن  يمكن 
 . (1) جدول أعمال ليس خارج المصلحة الوطنية 

 اااالحكماالمحلى:اوحداتامسؤولياتاأهماا-أولًاا
المح     الحكومات  المسؤوليةتتحمل  عامة  لية  قيمة  لخلق  مستقلين  و كميسرين  هذا ،  يضع 

تركيًزا كبيًرا على الحكومة باعتبارها وكياًل للشعب لخدمة المصلحة العامة وخلق قيمة عامة  
يرتبط هذا المفهوم ، و تشير إلى تحسينات قابلة للقياس في النتائج االجتماعية أو نوعية الحياة

، حيث يمكن قياس هذه التحسينات والحصول على  لمحلية والبلديةاشًرا بالخدمات اارتباًطا مب
باإلسناد  اإلحساس  استخدام    ،بعض  في  والمحيرة  المتضاربة  الخيارات  تقييم  في  مفيد  وهذا 

 . (2) الموارد المحلية وفي تحديد دور الحكومات المحلية
اه في االستفادة من  ديرين العامين في الحكومات المحلية في هذا االتجيتمثل دور الملذلك     

ود  المجانية  المحلية  قد  الموارد  مما  أبعد  هو  ما  إلى  المحسنة  االجتماعية  النتائج  حدود  فع 
الضئيلة المحلية  العموميون قيمة من    وبالتالي    ،يكون ممكًنا مع اإليرادات  المديرون  يخلق 

شبكة   وتسهيل  تعبئة  خارج   خالل  الخدمات  مقدمي  او   ،محليةالحكومة  المن  لية  لمسؤو هذه 
  ، تجعل من إلزامي على الحكومات المحلية السعي لتحقيق مصلحة ورفاهية السكان المحليين

الجميعو  لصالح  لها  المتاحة  الموارد  استخدام  في  الحق  تحسين  و   ،لها  على  القدرة  لديه  هذا 
 .عملية صنع القرار من القاعدة إلى القمة

المعنى    مسؤ   وبهذا  المحليين  القادة  تحميل  المحيمكن  المناطق  تنمية  عن  أكثر  لية ولية 
، فإن االستيالء الفردي على هذه المؤسسات يمنعها  ذلكعلى الرغم من  و   ،واستخدام الموارد 

يتالعب عدد قليل من النخبة داخل الحكومات المحلية في  و   ،من العمل ضمن هذا اإلطار
الحاالت   من  األغلبيةكثير  متجاهلين  لصالحهم  الموارد  هذه  أن   ، الجماهيرية  باستخدام  كما 

 .استخدام هذه الموارد لخلق قيمة عامة محفوف بالممارسات الفاسدة

 

(1) Mees, (H.), Local governments in the driving seat? A comparative analysis of 

public and private responsibilities for adaptation to climate change in European 

and North-American cities, Journal of Environmental Policy & Planning, Vol. 19, 

No.4, Taylor & Francis, 2017, Pp. 374-390. 
2))Ibid, Pp. 385-389. 
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الحكومات   وأخيًرا    ألن  االجتماعية ضئيلة  النتائج  للقياس في  القابلة  التحسينات  تكون  قد 
هذا يستدعي بعد ذلك تسهيل مشاركة و   ،اسبةالمحلية لديها قدرة غير كافية لتقديم خدمات من

 المحلية. لمصلحة في عملية التنمية من قبل الحكومة أصحاب ا
، ومن المتوقع أن تقوم الحكومات المحلية مرة أخرى بتيسير أشكال شبكات الحكم المحلي   

القائمة على  حيث أن   لديهم الفرصة للعب دور تحفيزي في تسهيل أدوار كل من الشبكات 
ال اال القائمة على األمل في تحسين  المحليينهتمامات والشبكات  للسكان  ، نتائج االجتماعية 
القيام  لكىو  الدورب  يتم  لكيفية  هذا  استراتيجية  رؤية  تطوير  المحلية  الحكومات  على  يجب   ،

يجب أن يفصلوا المشورة بشأن السياسة   عند القيام بذلك، و تشكيل هذه الشراكات واستدامتها
ال تنفيذ  العامةعن  للخدمات  كمشترين  بدور  يضطلعوا  وأن  بالضرورة    برنامج  ليس  ولكن 

بتكاليف  ، و كمقدمين للخدمات  بمصادر خارجية  االستعانة  إلى  المحلية  الحكومة  تضطر  قد 
الخدمات  مقدمي  من  تنافسية  لضغوط  الداخليين  الخدمات  مقدمي  وإخضاع  أعلى  توفير 

 الخارجيين لخفض تكاليف المعامالت على المواطنين.  
الذي  او     هو  نحتاجلسؤال  الحلطرحه  هل  ال،  تفع  كومات  حًقامحلية  ذلك  يؤكدون ل  إنهم  ؟ 

أنفسهم إلى حد أن الالعبين اآلخرين ليسوا على استعداد للتعاون معهم في تطوير المستوى  
و المحلي والممارسات ،  بالبيروقراطية  مليئة  مؤسسات  اآلخرون  المصلحة  أصحاب  يعتبرها 

بهذه   امالحكومات المحلية على االهتمقد يؤثر ذلك سلًبا على قدرة  ، و الفاسدة وانعدام الشفافية
المحلية مشتًرا  ، و المسؤولية الحكومة  تكون  إلى أن  تدعو  المسؤولية  الرغم من أن هذه  على 

فقط العامة  المناطق  (1)للسلع  تفتقر  حيث  الحاالت  بعض  في  انتحارية  تكون  قد  أنها  إال   ،
ذلك من الضروري  ، للخاصةالمحلية إلى نوع الموارد التي قد تكون جذابة لمقدمي الخدمات ا

 ، مات المحلية أن تنظر في مواقفها الخاصة وأن تقدم المشورة لنفسهاللحكو 
ذلكو     على  الذاتيةعالوة  مصلحتها  تعزيز  المحلية  الحكومات  على  يتعين  ذلك   ،،  ويرجع 

المتوقع من  أنه  ت  إلى  وتنفيذهاكمؤسسات  السياسات  صياغة  في  الفرص   شارك  استخدام 
لل بنفسهاوالموارد  تشرف و   ،نهوض  التي  المحلية  المنطقة  مصلحة  إلى  هذا  يؤدي  أن  يجب 

 

(1) Berner, (M.) and Others, What constitutes effective citizen participation in 

local government? Views from city stakeholders, Public Administration 

Quarterly, JSTOR, 2011. Pp. 128-163. 
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مناسبات    ،عليها عدة  في  مناطقهم  لكن  اهتمام  على  هذا  المحلية  الحكومات  اهتمام  طغى 
 . (1) المحلية حيث استولى القادة المحليون على هذه المؤسسات لمصلحتهم

ا:ااتاالحكماالمحلىلتطبيقاالالمركزيةافياوحدقيااألساساالمنطا-ثانًيا
إن اتخاذ القرارات الالمركزية والدور القوي للحكومات المحلية في التنمية المحلية يدعمه     

  ،العديد من النظريات المقبولة على أساس الكفاءة والمساءلة والقدرة على اإلدارة واالستقاللية
يجب  أيًضا  ، و أفضل  ، كان عملهالحكومة التمثيلية أقرب إلى الشعب ويذكر أنه كلما كانت ا

 .أن يكون للناس الحق في التصويت لنوع وكمية الخدمات العامة التي يريدونها
ي بما يتفق مع  يجب أن يتم اتخاذ القرار على أدنى مستوى حكوم في ضوء هذه المبادئ  و    

، فإن نظرية الالمركزية تقترح أن "كل خدمة عامة  ة على ذلكعالو   ،هدف كفاءة التخصيص 
يت  أن  ال  ميجب  الوالية  قبل  من  المنطقة    محلية توفيرها  من  األدنى  الحد  على  تسيطر  التي 

استي شأنها  من  التي  الحكمالجغرافية  هذا  مثل  وتكاليف  فوائد  المحلية  عاب  الحكومات  ألن   ،
السكان  ت من  المخاوف  يستجيب المحليينتفهم  المحلي  القرار  اتخاذ  فإن  الذين   ،  لألشخاص 

  .تستهدفهم الخدمات 
والكفاءةتالي  الوب    المالية  المسؤولية  كان   -يشجع  إذا  مركزًيا  خاصة  ال  الخدمات  تمويل 

بينما يتم تعزيز    محليةغير الضرورية من الوالية الأنه يتم القضاء على الطبقات  كما    -أيًضا
الالمنافسة بين   المثالي مستوى ومزيًجا  ، و واالبتكار  محليةالواليات  النظام الالمركزي  يضمن 

الخ ممن  المحليين  السكان  تفضيالت  مع  المتوافقة  العامة  للتوفير دمات  الحوافز  توفير  ع 
 .(2) الفعال لهذه الخدمات 

الويستند        النهائي في  النظري  التبعية  دراسةالدعم  المبدأ، فإن فرض ومن هذا   ،إلى مبدأ 
الحكومة   الضرائب واإلنفاق والوظائف التنظيمية البد وأن تمارس بواسطة مستويات أدنى من

من   أعلى  مستويات  إلى  الوظائف  هذه  لتعيين  مقنعة  حجة  تقديم  الممكن  من  يكن  لم  ما 
كان أول وقد نشأ هذا المبدأ من التعاليم االجتماعية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، و  ،مةالحكو 

البابا ليو الثالث عشر في عام   البابا بيوس    وفي وقت الحق  ، 1891من اقترح عليه  سلط 
مبالح على  الضوء  عشر  عدم  ادي  ونهج  الدكتاتورية  بين  ثالثة  وسيلة  باعتباره  التبعية  دأ 

، حيث  ةموحد   دولةدأ البقايا الذي يطبق عادة في  وهذا المبدأ هو عكس مب ،التدخل في الحكم

 

(1) Smoke, (P.) and Olowu, (D.), Op.cit, P. 508. 

Berner, (M.) and Others, Op.cit, Pp. 133-140. 
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تكل  تعتقد  يتم  أو  بها  القيام  في  المركزية  الحكومة  ترغب  بوظائف ال  المحلية  الحكومات  يف 
 .(1)على القيام بها  أنها غير قادرة

جميع المشاكل ليست مشاكل مركزية وأن نتائج المشاكل التي ال تكون    أنيدعم ما سبق  و    
مركزية في حدوثها تتطلب اتخاذ قرار في المكان الذي يكون فيه معدل حدوث المشكلة أكثر  

تي تكون  وهذا يشير إلى إنشاء حكومات محلية للمساعدة في حل المشاكل المحلية ال  ،عمقاً 
بش محسوسة  المشاكل  هذه  آثار  يتمو  ،دةفيها  تلبية    لكى  وكفالة  المحلية  الشؤون  إدارة 
كما توفر الحكومة المحلية االطار الذي يمكن في   ،االحتياجات االساسية للسكان المحليين

كما أنه   ،إطاره تعبئة الموارد البشرية والمادية المحلية من أجل التنمية على الصعيد المحلي
 . (2) على الصعيد المحلي مة الفعالةوالخدمات العا على تسليم السلعوجد تشجيع  ي

للحكومة وتساعد    فإنها تخدم كجسر ضد المركزية المفرطة  وفي حالة الحكومة المركزية   
على تخفيف حدة القضايا التي هي في األساس محلية وتسهيل الحكم المحلي على المستوى  

من خالل اإلشارة إلى أن تحقيق النمو االقتصادي    ات المحليةدعم الحكومكما أن  المحلي،  
االجتماعي والعام يتطلب نشر الجهود حتى يتمكن المجتمعات المحلية واألفراد من المشاركة 

 .لطاقة والحماسفي توفير الظروف المثالية وا
كله    ذلك  من  العمل  و ،  واألهم  لتحقيق  المحلية  ألالمبادرات  الفرص  التنممن  ية  نشطة 

المعنى  ،المحلية في   وبهذا  للمشاركة  المحليين  للسكان  الفرصة  المحلية  السلطات  توفر 
القرارات المحلية والمخططات المحلية ضمن السياسات الوطنية العامة والعمل قبل كل شيء 

التنمية إلى  تؤدي  التي  واألنشطة  للمبادرات  محلية  المنطلق    ،كمراكز  هذا  على  ومن  يجب 
نمية المحلية في إطار التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية  ة ضمان التمات المحليالحكو 

 .(3) والحكم المحلي األفضل

 
1)) Asaju, (K.), Local Government autonomy in Nigeria: politics and challenges 

of the 1999 constitution, Int'l J. Advanced Legal Stud. & Governance, Vol. 1, No. 

1, HeinOnline, 2010, P. 98. 
2)) Isufaj, (M.), Decentralization and the Increased autonomy in Local 

Governments, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 109, Elsevier, 2014, 
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(3) Marando, (V.L.) and Reeves, (M.), Counties as local governments: Research 

issues and questions, Journal of Urban Affairs, Vol. 13, No.1, Wiley Online 

Library, 19991, Pp. 45-53. 



 2030يف ضوء رؤية مصر  التنمية االقتصادية الالمركزية للمحليات 

 
35 

في جميع أنحاء    لدولحلي دوًرا حاسًما في تحول العبت مؤسسات الحكم الم  تاريخًياف      
،  والناميةالمتقدمة    دولنمية االقتصادية لكل من الالعالم وما زالت تلعب أدواًرا مهمة في الت

أن اإل  حيث  زيادة  على  القدرة  اللديهم  في  والصناعي  الزراعي  العمل   دولنتاج  في  النامية 
مي لتنظيم  الجماعي إلدارة الموارد الشحيحة والمؤسسات المحلية األخرى والقطاع غير الرس

اقتصادية فعالة أنشطة  القطاعين  ، و أنفسهم من أجل  تلبية احتياجات  دوًرا مهًما في  يلعبون 
ة لهم للعمل وخلق فرص عمل للسكان غير الرسمي والخاص من خالل تهيئة البيئة المواتي

 .المحليين مما يؤدي بطريقة ما إلى الحد من مستويات الفقر لدى السكان المحليين
الوظائف   عض الحكومات المحلية أيًضا على توفير الخدمات المباشرة التي تخلقتعمل بو    

المحليين للسكان  في   ،والدخل  المحلية  الحكومات  دور  تتناول  التي  الدراسة  هذه  يدعم  وهذا 
المحلية االقتصادية  التنمية  و (1) تعزيز  نوضح  ،  االقتصادية  ل  المنطقيساس  األ سوف  لتنمية 

 .من خالل المطلب التالي مناهجهاأهم و  المحلية
 املطلب الثالث

 و أهم مناهجها  لتنمية االقتصادية احمللية ل املنطقيساس األ
 

يكتسب شعبية متزايدة وقبواًل كأداة      المحلية  التنمية االقتصادية  الرغم من أن مفهوم  على 
، إال أنه لم يتم تحديده بوضوح،  ة والتجديد في جميع أنحاء العالمإلعادة الهيكلة االقتصادي

يحتوي المفهوم على تعريفات متعددة نتيجة عدم وجود نموذج نظري محدد بوضوح وحقيقة  و 
الم والتقليد أن  التجارب  هي  إللهامه  الرئيسية  أن  ،  صادر  إلى  المفهوم  تعريفات  تميل  لذلك 

 . تدور حول محتواها األساسي مما يؤدي إلى تعريفات مقبولة على نطاق واسع
    :التنميةاالقتصاديةاالمحليةماهيةاا-أولًا
ا      القضايا والخصائص  للمفهوم إلبراز بعض  النظر في بعض التعريفات  ، ألساسيةسيتم 

وفًقا للبنك الدولي فإن التنمية االقتصادية المحلية هي العملية التي يعمل من خاللها شركاء و 
الحكومي غير  والقطاع  األعمال  وقطاع  العام  أفضل   القطاع  ظروف  لخلق  جماعي  بشكل 

   ،(2)للنمو االقتصادي وتوليد فرص العمل

 
1)) Ibid, p 48-49. 

(2) Andersen, (T.)and Hansen, (H.) and Markussen, (T.), US politics and 

World Bank IDA-lending, The Journal of Development Studies, Vol. 42, No. 5, 

Taylor & Francis, 2006, Pp. 772-792. 
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، جنًبا إلى  لحكومات المحليةخاللها اضافر من  عملية جديدة تت  أنها    يميل الباحث الىو    
الش مع  المحلية جنب  القطاع  ركات  مع  جديدة  شراكة  ترتيبات  في  للدخول  والموارد  القوى   ،

النشاط االقتصادي و   ،من أجل خلق وظائف جديدة وتحفيزهاالخاص أو مع بعضها البعض  
التحديد  جيدة  اقتصادية  منطقة  و (1)في  عملي،  أنها  على  أيًضا  إليها  فيها  ُينظر  تدير  ة 

وا المحلية  والقطاعالحكومات  المجتمعية  ترتيبات    لمنظمات  في  والدخول  مواردها  الخاص 
وتشجيع   العمل  فرص  لتوليد  البعض  بعضها  مع  شبكات  أو  في شراكة  االقتصادي  النشاط 

معينة جميع  تعرف  أيًضا  ،  منطقة  من  المحليون  السكان  يعمل  حيث  تشاركية  عملية  أنها 
 .(2)ام حفيز النشاط التجاري المحلي مما يؤدي إلى اقتصاد مرن ومستد القطاعات مًعا لت

"إلى عملية تقييم اإلمكانات الذاتية واالستفادة المثلى   هيشير المصطلح محلي في مفهومو    
بالفعل" الموجودة  المحلية  القدرات  ومن  فرص    ،  تحديد  نحو  موجه  االقتصادي  المصطلح 

 . وتسهيل الوصول إلى أسواق جديدةعمال االستثمار ، ودعم أنشطة ريادة األ
هناوأخ    مستخدم  هو  كما  التنمية  تحسين  يًرا  تعزيز  إلى  تهدف  التي  العملية  إلى  يشير   ،

ال المنطقة  في  والعمل  المعيشة  جديدةظروف  عمل  فرص  خلق  خالل  من  واإلمحلية  بقاء  ، 
ينصب تركيز    لمفهومه التعريفات والتفسيرات لمن هذ ، و لى الوظائف الحالية وتوليد الدخلع

مفهوم التنمية االقتصادية المحلية على سياسات التنمية الداخلية التي تستفيد من اإلمكانات 
البشرية والمؤسسية والمادية ذلك  بما في  القائمة  المحلية  تحديدها على  يتم  أيًضا  ، و والموارد 

مون بجهودهم  أنها عملية تشاركية تضم مختلف أصحاب المصلحة داخل وحدة مكانية ويلتز 
التقدم لتحقيق  المحلية  هناك  و ،  مًعا  االقتصادية  للتنمية  والحوار  خصائص  المشاركة  وهي: 

األرض   -االجتماعي  أساس  والمز   -على  المحلية  الموارد  تعبئة  وهي  يستلزم  التنافسية  ايا 
عملية  ،محلًيامملوكة   له  المفهوم  فإن  المصلحة  وبالتالي  أصحاب  مشاركة  ، ويتضمن 

 . (3) ، ويتجلى في وحدة مكانية وله غرض حالية والمحتملةموارد الستخدم الوي

 

(1) Blakely, (E.J.) and Leigh, (N.G.), Planning local economic development, 
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(2) Zaaijer, (M.) and Sara, (L.M.), Local economic development as an 

instrument for urban poverty alleviation: a case from Lima, Peru, Third World 

Planning Review, Vol. 15, No. 2, Liverpool University Press, Liverpool, 1993, P. 

127. 

(3) Keser, (I.), Andy Pike, Andres Rodriguez-Pose and John Tomaney: Local and 

Regional Development, Croatian international relations review, Vol. 17, No. 
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ُينظر إلى التنمية االقتصادية المحلية على أنها عملية  أنه  في هذه الدراسة  يرى الباحث  و    
التي  هم البعض لتشجيع وتحفيز األنشطة  و مع بعضيشارك فيها أصحاب المصلحة أنفسهم أ 

النتا على  تأثير  م لها  االقتصادية  االستخدائج  خالل  استبعاد  من  عدم  من  الرغم  على   ،
 اإلمكانات والموارد المتاحة محلًيا في مكان معين. 

ا:ا(LEDاألساساالمنطقياللتنميةاالقتصاديةاالمحليةا)اا-ثانًيا
 االقتصادية المحلية وتتعدد ولكنها تشمل ما يلي:تتنوع أغراض التنمية    

جابة للعمليات الوطنية والعالمية إلعادة  تهدف إلى تمكين االقتصاد المحلي من االست -
الهيكلة االقتصادية وتحسين قدرته على النمو وتوليد المزيد من فرص العمل لتعزيز 

 . قتصادية الجديدةقدرة المؤسسات على االبتكار من أجل االستفادة من الفرص اال
ال - يقي ِّم  أنه  المحليةكما  للمنطقة  التنافسية  المزايا  السوق  فرص  ويحدد  أو ،  جديدة 

إنه    ، حيث عمال ويقلل من العوائق التي تحول دون توسع األعمال وخلقهاالحالية لأل
أصحاب  احتياجات  ويحدد  الموجودة  والموارد  المحلية  المنطقة  إمكانات  على  يركز 

 المصلحة المحليين وما يمكنهم فعله لضمان وصول المنطقة المحلية إلى إمكاناتها.  
ال - الرئيسي  ناتجها  المحليفي خلق وظائف جديدةمتوقع  يتمثل  المناطق  ة ، ومساعدة 

ومساعدة الشركات على الوصول إلى رأس المال   ،على االحتفاظ بالوظائف الحالية
والمساهمة الجديدة  السوق  االستفادة من فرص  تتمكن من  التنافسية   في خلق  حتى 

ون أن تك  من أجل، و ما    دولةفي إطار وطني متوازن جغرافي أوسع لزيادة عالمية  
في   نظر، هناك حاجة لل ة على تحقيق هذه األهدافالتنمية االقتصادية المحلية قادر 

 وأدوارهم وأشكال المشاركة.  الجهات الفاعلة المختلفة والعمليات وأصحاب المصلحة 
بديلةكما    - صناعات  وتطوير  جديدة،  مؤسسات  تشكيل  قدرة تتضمن  وتحسين   ،

مة للعمل بشكل أفضل، وتحديد أسواق جديدة، قائال  الشركات والمؤسسات االقتصادية
المعرفة خالونقل  من  جديدة  مشاريع  وخلق  المحلية ،  الوسائل  واستخدام  اعتماد   ، ل 

، تستخدم هذه العملية مدخالت مختلفة للمساعدة في تحقيق الغرض المقصود منها
الالزمةو  والموارد  اإلمكانات  هي  المدخالت  الموارد   ،هذه  هذه  ية، الطبيع  وتشمل 

النقل وال وشبكات  األعمال،  وريادة  الرأسمالية،  واالستثمارات  المتاحة،  عمالة 

 

62/63, 2011, Pp. 78-80. Available at: https://www.bib.irb.hr/632698 last Visited 

at: 1/10/2020. 

https://www.bib.irb.hr/632698
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والقدرات واال والمؤسسات  المتاحة،  والتكنولوجيا  الصناعي،  والتكوين  تصاالت، 
 . (1) ، والسياسات الوطنية والمحلية واإلنفاق وأشكال أخرى من دعم التنميةالمؤسسية

ا:االمحليةامناهجاالتنميةاالقتصاديةا-ثالثا
المحلت    االقتصادية  للتنمية  الواسعة  المناهج  تنمية  صنف  لتشمل  التجارية،  ية  األعمال 

المحلية والتنمية  البشرية،  الموارد  على  وتنمية  القائمة  والتوظيف  االقتصادية  والتنمية   ،
 منهج تطوير األعمال وهذا ف  ،يتم النظر في هذه األساليب في المناقشات التالية، و المجتمع

يعد هذا نهًجا مهًما    ، لذلكتية أو مناخ عمل جيد لتطوير األعمالينطوي على خلق بيئة موا
في   التجارية  المؤسسات  واستبقاء  وإنشاء  جذب  يساعد  حيث  المحلية  االقتصادية  للتنمية 

وحيوي  قوي  محلي  اقتصاد  على  المجتمع    ،الحفاظ  بين  التوازن  تصحيح  هو  منه  والغرض 
اجتماع  بناء  الثروةباعتباره  وخلق  للنمو  كأداة  التجارية  واألعمال  و ي  تعبئة ،  على  يساعد 

 . (2)لموارد المجتمعية األساسية لتوليد الثروة المشتركةا
تشجكما      النهج  لهذا  الرئيسية  المكونات  الجديدةتشمل  التجارية  األعمال  بدء  وجذب  يع   ،

ودعم وتوسيع كيانات األعمال    ،إلى المنطقة المحلية  الشركات أو الكيانات التجارية الجديدة
تدفع هذه المكونات هذا النهج لخلق البيئة المطلوبة ، و عمالبتكار وريادة األالقائمة وزيادة اال

للنمو داخل أي وحدة مكانية محلية تشمل األدوات    ، أيضا  وتطوير قطاع األعمال كمحرك 
مشاريع الناشئة ومراكز الل  الموجودة في هذا النهج وللمكونات المختلفة إنشاء مؤسسات تموي

ة، وإنشاء المشاريع الصغيرة، ومجمعات التكنولوجيا  إنشاء مراكز المساعدة أو التنمي، و واحدة
  .(3) ، وأنظمة التسويق الجماعي وريادة األعمال و برامج تطوير البحث واألعمال

ل    بالنسبة  البشريةأما  الموارد  احتياجات فإن    تنمية  ربط  نحو  موجه  النهج  التوظيف    هذا 
ت الوظائفلقطاع األعمال وعملية  المجتمع هو  أن أحد  حيث    ،كوين  الموارد قيمة في  أكثر 

يوفر المجتمع والتنمية االقتصادية المحلية لهم األدوات والمعرفة للتحكم في مواردهم ، و أفراده

 

(1) Laeven, (L.), The development of local capital markets: rationale and 

challenges, International Monetary Fund, Washington, 2014, Pp. 6-17. 

(2) Bradshaw, (T.K.) and Blakely, (E.J.), What are “third-wave” state economic 

development efforts? From incentives to industrial policy, Economic 

Development Quarterly, Vol. 13, No. 3, Sage Publications Sage CA: Thousand 

Oaks, CA, 1999, Pp. 229-244. 
3) Blakely, (E.J.) and Leigh, (N.G.), Op.cit, P. 179. 
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لية  كوظيفة لتوفير المهارات التقنية والمعرفة لألشخاص الذين يعملون بالفعل في منطقة مح
 . (1) حتى يتمكنوا من مواصلة جهود التنمية

يشه    االقتصاديةوهذا  التنمية  لعملية  ضرورية  البشرية  الموارد  أن  حقيقة  على  و د  يتكون  ، 
ف  أربع  من  أساسي  بشكل  النهج  والتوظيف هذا  المهني،  والتعليم  التدريب  هي:  وخلق ئات   ،

ات مثل التدريب المخصص م أدو يستخد ، و عمالء والحفاظ على الوظائفالوظائف الموجهة لل
الت وبرامج  المستهدف  المحليةوالتوظيف  كماوظيف  والتوظيف   ،  التدريب  خدمات  إن 

المحلية المنطقة  في  العمل  ألصحاب  مفيدة  للعاطلين  أيض المخصصة  بنك   اًً ،  يوفر 
، المهارات معلومات عن العاطلين عن العمل في المنطقة المحلية وهذا بمثابة جرد للمهارات 

 ، وأخيًرا ل في منطقة محليةاحتياجات البطالة ويوفر مستوى مهارات العاطلين عن العم فريو و 
يمكن أن يساعد هذا أيًضا السلطات المحلية في أنشطة توظيف األجهزة المرتبطة باحتياجات 

 .(2) العاطلين عن العمل
في  و     المطلوبين  لألشخاص  المهارات  توفير  إلى  المحلية  التوظيف  برامج  المنطقة  تسعى 

تقديم خطط التدريب مث  ،المحلية التلمذة الصناعية الجماعية، وتدريب ويشمل ذلك  ل خطط 
دعم الكبار خدمات  وتقديم  العمل  ،  فرص  من  تزيد  التي  وتطاألعمال  مشتركة ،  مرافق  وير 

التدريب  العامة والألنشطة  المجتمعي، وتشغيل مشاريع محو األمية  التدريب  تعليم  ، وتطوير 
يرى هذا النهج أيًضا الحاجة إلى بدء أنشطة ، و العملية للشباب ل وأنشطة الخبرة  أثناء العم

التوظيف الذاتي التي من المفترض أن تساعد العاطلين عن العمل في إنشاء مشاريع توظيف  
الخاصة األساسية  مواردهم  باستخدام  و ألنفسهم  والقروض ،  التدريب  المبادرة  هذه  توفر 

 ومستقلة جديدة. مال خدمة مجتمعيةللعاطلين عن العمل لبدء أع 
تعتبر األرض من    ، حيث و الصور  هتم بإدارة األرض ت  االقتصادية  التنمية المحليةكما أن     
 ،، ويجب اتخاذ تدابير لضمان سهولة الوصول إليهامكونات أي شكل من أشكال التنمية  أهم

مماو  وتحسين  لألراضي  الحكيم  االستخدام  ضمان  األراضي  إدارة  استخدام  تحاول  رسات 
الحاليةاأل الصورة    كما ،  راضي  تحسين  نحو  موجه  النهج  هذا  في  الصور  إدارة  جانب  إن 

 
1) Kline, (P.) and Moretti, (E.), People, places, and public policy: Some simple 

welfare economics of local economic development programs, Annual Reviews, 

2014, Pp. 4-17, Available at: https://www.nber.org/papers/w19659.pdf , last 

visited at: 1/9/2020. 
2) Ibid , Pp. 19-23. 
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المستوطنات  وظهور  الجمالية  مكونات  و   ،والميزات  استخدام تشمل  تخطيط  النهج  هذا 
، وتحسن قاعدة الراحة أو  حساًسا بالهوية، وتطوير الموضوعات المرئية التي تخلق إاألراضي
ا للعيقابلية  المش  أو  المحليةلمجتمع  محاولة نطقة  في  المدني  المركز  جاذبية  وتحسن   ،

النهج الخدمات    تشمل أدوات التطوير األكثر استخداًما في هذا، و لتحسين األعمال المحلية
التحتية البنية  وتوفير  لألراضي،  المناالمصرفية  وتقسيم  اللوائح، ،  وتحسين  المحفزة،  طق 

 ، وتوفير الخدمات المجتمعية. واألحياءان وتخطيط المدن، وتحسين اإلسك
ا:االتنميةاالقتصاديةاوالعمالةاالمجتمعيةا-رابًعا
القائم على أساس المجتمع المحلي إلى خلق فرص      يسعى نهج تنمية االقتصاد والعمالة 

تنفيذ مجموعة من   إلى منطقة محلية معينة من خالل  الداخلية  االستثمارات  وتحفيز  العمل 
المفهومبيعو  ،األنشطة إطار  في  األخرى  النهج  جميع  عن  النهج  هذا  بين   ،ر  يجمع  فهو 

إقليم معين أو  و  ،االستراتيجيات واألدوات من األساليب الثالثة األخرى  ينصب التركيز على 
 . منطقة محلية لضمان التنمية االقتصادية المحلية

ستوفر  كما    التي  التمويل  مخططات  مؤسسات  تطوير  النهج  هذا  المال   يتضمن  رأس 
المجتمعيةالمب واألنشطة  للمشاريع  للمحليات دئي  العمل  الفنية ومساحات  المساعدة  وتوفير   ،

الخاصة االقتصادية  أنشطتها  توفير  ،لبدء  على  تركز  المشاريع    كما  وتسهيل  المرافق 
المبادرا وتدمج  الصغيرة  االقتصادية  المجتمعية  التنمية  عملية  في  المجتمعية  المحلية  ت 

و الشاملة لهذا  ،  المحددة  األدوات  والتعاونيات  تشمل  المجتمع،  تنمية  شركات  إنشاء  النهج 
المشاالمجتمعية ووكاالت  المحلية،  الموظفين  ريع  وملكية  المجتمعي  العمالو ،  والتوظيف   ،

 .(1)ومجالس التدريب 
ة  توفير مجموعة متنوع   ، وتتمثل فيللتنمية االقتصادية المحليةأيًضا مناهج مماثلة  هناك     

للشركا الخدمات  المباشرةمن  األجنبية  االستثمارات  جذب  مثل  معقدة  أو  المحلية  لكنهم    ،ت 
المحلية الظروف  إلى  تستند  أن  يجب  تبنيها  سيتم  التي  األساليب  أن  من  و حذروا  تشمل ، 

 يلي:المناهج المختلفة كما يتم تقديمها ما 
المحلية - األعمالا نموا والد و :  تشجيعا المشورة  النهج  هذا  لتمكين يوفر  والموارد  عم 

النموالشركات   من  القائمة  و المحلية  تشمل  ،  النهج  هذا  في  المستخدمة  األدوات 
ينظمها   التي  المحلية  واالجتماعات  واالستطالعات   ين محلي ال  المسؤولينالزيارات 

 
1)) Ibid, P. 28-30. 
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ستسا التي  المعلومات  وتقديم  األعمالإلتاحة  تطوير  في  برامج    ،عد  تقدم  كما 
لتوفير   المالية  المحلية  المساعدة  السلطات  قبل  من  والمباني  في المواقع  للمساعدة 

 . تطوير األعمال التجارية
الجديدةا - المؤسساتا الفني  تشجيعا والدعم  المشورة  تقديم  النهج  هذا  أدوات  تشمل   :

ا مجموعات  أو  األفراد  لمساعدة  والموارد  إنشاء والمعلومات  على  المحليين  لسكان 
الخاصة كماأعمالهم  التم  ،  مخططات  إنتعد  أو  الصغير  األعمال ويل  شبكات  شاء 

   .أمثلة نموذجية لدعم المؤسسات الجديدة
الداخلية - الستثماراتا من  تشجيعا أخرى  أجزاء  من  الشركات  جذب  هذا  يتضمن   :

وتشمل األدوات   ،محليةالمنطقة أو البلد أو حتى من الخارج لالستثمار في منطقة  
الك خالل  من  المحلية  المنطقة  تسويق  وسائل المستخدمة  عبر  واإلعالنات  تيبات 

المعارض  وتنظيم  المختلفة  و التجارية  اإلعالم  ذلك  من  ،  العالم خالل  تعريف  يمكن 
 . الخارجي بإمكانيات وموارد المنطقة

التحتية التقنية )البنية   : البنيةالستثماراتافياالبنيةاالتحتيةاالصلبةاوغيراالمادية  -
تأث لها  لألعمال  المتاحة  الصلبة(  بها التحتية  واالحتفاظ  الشركات  جذب  على   ،ير 

والمواقع  والمياه  والكهرباء  الصحي  الصرف  وأنظمة  الطرق  توفير  هذه  وتشمل 
تشمل أدوات البنية التحتية غير المادية إنشاء المرافق و   ،والمباني التجارية للشركات 

ليم التي تعمل على تحسين البيئة االجتماعية والتجارية لألعمال مثل التعوالمؤسسات  
ت االستشارية مع التركيز بشكل خاص على التدريب على المهارات المهنية والخدما

 . (1) لألعمال واستراتيجيات اإلدماج االجتماعي وتدابير منع الجريمة
األعمال - ومجموعةا القطاعا أيًضاتطويرا النهج  هذا  يدعم  الشركات   :  بين  التعاون 

أو   المجموعات  نفس  في  المنخرطين  األشخاص  على ويشجع  مماثلة  مجموعات 
األعمال  تطوير  فرص  بشأن  األفكار  وتبادل  و االلتقاء  م،  تشجيع  جموعات  يتم 

 ضمان االستفادة من إمكاناتها الكاملة على أكمل وجه. ل األعمال الصغيرة أيًضا
من الواضح أنه لكي تتمكن الحكومات المحلية من تحقيق أهداف ونتائج    :خالصةاالقول   

االقتصادية تكون    التنمية  وعملية  محددة  تدابير  التخاذ  مستعدة  تكون  أن  ينبغي   ، المحلية 
يجب أن تستفيد أي إجراءات يتم وضعها بشكل جيد من  ، و فيز العمليةفعالة ومفيدة في تح

 

(1) Ibid , Pp. 79-108. 
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الم المحلية  واإلمكانيات  لتمويل    ،تاحةالموارد  مبتكرة  ووسائل  طرق  إيجاد  عليهم  يجب  كما 
المحلي االقتصادية  التنمية  المركزية أنشطة  الحكومة  تحويالت  على  االعتماد  وتقليل  ة 

عالوة على ذلك يجب أن يكون لديهم    ،على هذه األنشطة  واالستعداد إلنفاق موارد إضافية
قادرين   ليكونوا  األشكال  جميع  من  الالزمة  مناطقهم  القدرات  على  فعال  بشكل  التأثير  على 

 المحلية من حيث التنمية االقتصادية المحلية.
الفنيين  كما        والموظفين  المحلية  الحكومات  لهذه  المختلفة  اإلدارات  توجيه  إعادة  يجب 

التنمية االقتصادية المحلية العليا والممارسات لتعزيز  يجب أن يكون هناك  ، و لمواكبة المثل 
يجب على   ، أيضاً وهياكل متاحة لدعم العملية على مستوى الحكومة المحليةإطار مؤسسي  

ات جيدة مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين  ة إنشاء والحفاظ على عالقالحكومات المحلي
ومصالحهم قدراتهم  على  بناًء  المحلية  االقتصادية  التنمية  عملية  في  و وإشراكهم  ال  أخيًرا،   ،

تغفل عن حقيقة أن هناك عوامل داخلية وخارجية تعتبر حاسمة    ينبغي للحكومات المحلية أن 
ا االقتصادية المحلية والتي يجب تحديدها واالهتمام بها في هذه  لنجاحها أو فشلها في تنميته 

 العملية.
 الفصل الثاني

  التنمية االقتصادية احمللية من    املستفيدة فئات  ال
ا:تقسيمتمهيداوا

يوفعال  مؤسسي مناسب من أجل ضمان إطار      الفاعلة،  الجهات    و   جب مراعاة مختلف 
ية في ضوء األدوار التي  ية االقتصادية المحل أصحاب المصلحة المشاركين في أنشطة التنم 

علق بالتنمية  فيما يتو   ،والوظائف التي يمكنهم القيام بها  ، وموقعهمويات تأثيرهم، ومستيلعبونها
المحلية الاالقتصادية  الجهات  فإن  اهتمام،  موضع  هي  رئيسية  قطاعات  ثالثة  من  ،  فاعلة 

ت لديها عدد هذه القطاعا ، كما أنيةطوع التعات الخاصة والعامة والمجتمعية هذه هي القطاو 
 أصحاب المصلحة الذين يؤثرون على التنمية االقتصادية المحلية. و من الجهات الفاعلة 

العاماا-أولًا المحلية على عدة    :القطاعا االقتصادية  التنمية  في  العام  القطاع  مشاركة  تعتمد 
أنه ال يمكن فرض رسوم حجة الصالح العام تبرر مشاركة الحكومة في ضوء حقيقة  ف  ،حجج

وذلك ألن الفوائد التي يتم الحصول عليها منها    ،ات معينةعلى المستهلكين مقابل سلع وخدم
 ، الحجة األخرى تركز على فشل السوق   ، أماام كل فرد جماعية ويستحيل قياس مقدار استخد 

ق وتنص على ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية خاصة في الظروف التي ال يكون فيها السو 
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امل الخارجية  قادًرا على العمل بكفاءة بسبب السلوك االحتكاري والمخاطر وعدم اليقين والعو 
والسلبية و اإليجابية  الت،  إلى  األخيرة  الحجة  سلع تستند  إلى  الوصول  بتوفير  الحكومات  زام 

النظر بغض  معينة  للدفع  وخدمات  واستعدادهم  الناس  قدرة  و عن  أصحاب ،  بعض  يشمل 
هذا   في  الحكومالمصلحة  ومؤسساتها  القطاع  والمحلية  الوطنية  وكاالتها  و إداراتها  و ات 

 . (1) وحداتها الفرعيةو 
القطاع الخاص هو بشكل عام جزء من االقتصاد يدار من القطاع    :القطاعاالخاصاا-ثانياًا

هذا القطاع قادر على توليد االستثمارات وخلق فرص العمل وإنتاج السلع و   ،الخاص والربح
لديها مجموعة من الموارد بما في ذلك المهارات التقنية واإلدارية واألحكام  و   ،ولالقابلة للتدا

الشركات الخاصة    هم و   أصحاب المصلحة الرئيسيينو   اعلةلجهات الفتشمل بعض ا، و المالية
 والشركات وكيانات األعمال األخرى ذات األحجام المختلفة.

المجتمعيااا-ثالثاًا المجتالتطوعيااأوااالقطاعا منظماتا المدني"ا القطاع    :"معا هذا  يشمل 
قد تكون هذه المنظمات غير الحكومية ، و منظمات مجتمعية ومنظمات غير حكومية أخرى 

محلية أو دولية تعمل في أعمال التطوير في منطقة معينة وقد تكون منظمة هادفة للربح أو  
  ، التقليدية   يمكن أيًضا توسيع هذا ليشمل األنظمة والمؤسسات الحكومية، و غير هادفة للربح

إن التقليدية   كما  السلطة  هو  القطاع  هذا  في  الرئيسيين  المصلحة  أصحاب  و أحد  تمتلك ، 
البالد  وعرض  طول  على  األراضي  معظم  في  وتتحكم  بالقدرة  و   ،السلطة  القطاع  هذا  يتمتع 

في   األخرى  القطاعات  تفشل  قد  التي  التنمية  أساليب  في  والريادة  واالبتكار  التجريب  على 
كما أن العديد من هذه المنظمات لديها التزامات عميقة بمهمة    ،ول مطلًقا ا أو لم تحاالقيام به

المحلية االقتصادية  للتنمية  مفيدة  ستكون  والتي  بوضوح  مناهج    ،محددة  تمارس  أنها  كما 
والتنمية   التشاركية  التنمية  بأنشطة  صلة  ذات  تكون  والتي  أعلى  إلى  أسفل  من  التنمية 

 :كاآلتيلك من خالل ثالثة مباحث الموضحة سوف نوضح ذ و ، االقتصادية المحلية
ا.التنمية االقتصادية المحليةمن   المستفيدةفئات أشكال مشاركة الا:المبحثااألولااا
الثانيااا االمثلةاا:المبحثا حاالت   أهم  تعزيز  ل  دولية  على  في  المحلية  الحكومة  مشاركة 

 .التنمية االقتصادية المحلية

 

(1) Porter, (M.E.), Location, competition, and economic development: Local 

clusters in a global economy, Economic development quarterly, Vol. 14, No. 1, 

Sage Publications Sage CA: Thousand Oaks, CA, USA, 2000, Pp. 15- 34. 
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الثالثااا في    ركةمشااا:المبحثا المحلية  االقتصادية  التنمية  تعزيز  في  المصلحة  أصحاب 
االوحدة المحلية.

 ول املبحث األ 
 التنمية االقتصادية احملليةمن  املستفيدةفئات مشاركة ال أشكال  
ااااتمهيداواتقسيم:

الفاعلين      مشاركة  تتخذ  أن  االقتصادية  و يمكن  التنمية  في  المصلحة  المحلية  أصحاب 
يمكن أن يشاركوا في مراحل التخطيط    ، حيث ليةفي مراحل مختلفة من العمأشكااًل مختلفة  

قد  ، و والتنفيذ والتشغيل والصيانة لجميع أو معظم مبادرات وأنشطة التنمية االقتصادية المحلية
المعلنة ووظائفهم  واليتهم  حسب  مختلفة  مراحل  في  المصلحة  أصحاب  مختلف  ، يشارك 

، وتحمل رد المالية والمعلومات والبيانات خالل توفير المواالمشاركة في العملية من  يمكنهم  و 
مسؤوليات التخطيط والتنفيذ واإلدارة لإلنتاج المادي والمباشر للسلع والخدمات وتوفير الدعم  

كما أن العالقة بين أصحاب المصلحة والتي يمكن وصفها على أنها شبكة من  ،  المؤسسي
غاية لنجاح التنمية  ع بعضهم البعض ضرورية للن المحتمل أن يكون لها مالمؤثرات التي م

المحلية و االقتصادية  للعملية ،  والدعم  والمعرفة  البصيرة  في  العالقة  هذه  تساهم  أن  يمكن 
تنفيذها دعم  إلى  جميع  ،  باإلضافة  اعتبار  يتم  حيث   ، شكل  في  العالقات  تكون  أن  يمكن 

الت على  وقادرون  كأساسيين  علىالشركاء  وقادرون  بمفردهم  تنظيمي    صرف  التزام  تقديم 
 .(1) تقرمس
هذا النوع من العالقات هو أداة فعالة لتحسين العالقات بين الوكاالت العامة ومستويات     

القطاع   ومؤسسات  مجموعة    ،الخاص الحكومة  من  والمالية  البشرية  الموارد  بين  وللجمع 
في شكل تعاون  متنوعة من المصادر لتحقيق أهداف سياسات التنمية يمكن أن يكون أيًضا  

إيجابي أعمال  جدول  المصلحة  أصحاب  لجميع  يكون  نوضح  حيث  وسوف  األدوار أهم  ، 
المحلية االقتصادية  التنمية  في  المصلحة  أصحاب  للفاعلين  المطالب   المتوقعة  خالل  من 

 التالية: 

 

(1) Peters, (B.G.) and Pierre, (J.), Governance without government? Rethinking 

public administration, Journal of public administration research and theory, Vol. 

8, No. 2, Oxford University Press, Uk., 1998, Pp. 223-243. 
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األولااا االقتصادية  اا:المطلبا التنمية  في  المصلحة  أصحاب  للفاعلين  المتوقعة  األدوار 
ا.المحلية

ا.الجوانب المؤسسية للتنمية االقتصادية المحليةا:المطلباالثانيااا
ا.في ظل الالمركزية مراحل عملية التنمية االقتصادية المحليةنماذج و ا:المطلباالثالثااا

 ول املطلب األ 
 األدوار املتوقعة للفاعلني أصحاب املصلحة يف التنمية االقتصادية احمللية 

 

، يمكن ألصحاب المصلحة القيام  نمية االقتصادية المحليةالت  ونات في تعزيز مناهج ومك   
أدوار يرونها مناسبة المصلحة المعينين  تشكل هذه األدوار مشاركة أصحاب  سوف  ، و بعدة 

قد يلعب أحد أصحاب المصلحة أو يكون له أيًضا    ، في العملية واألدوات التي يمكن تطبيقها
يلعبه التي  األدوار  من  غيالعديد  من  أكثر  على ا  بناًء  كما  واليته  ره  أدوار  ،  أربعة  هناك  أن 

ؤالء هم  ه، و رئيسية يمكن أن يلعبها أصحاب المصلحة في أي عملية تنمية اقتصادية محلية
ر  ،ون، منسق منظمون أو مطور   :(1) اآلتيهذه األدوار تتمثل في ، و أو محفزميسِّ

 : دوراريادةااألعمالاأواالمطورا-أولًا
الدور    هذا  خالل  ي من  وتشغيل  تحم،  تنفيذ  عن  الكاملة  المسؤولية  المصلحة  أصحاب  ل 

أصحاب المصلحة اآلخرين كيانات األعمال أو الدخول في مشاريع مشتركة أو شراكات مع  
للمنطقة وظائف  لخلق  القطاع  و في  أو ،  الكاملة  المسؤولية  المصلحة  أصحاب  يتحمل 

إتاحة   خالل  من  التجارية  األنشطة  تشغيل  مخاطر  في  سيطرتهم  يشاركون  تحت  الموارد 
 ألغراض اقتصادية.  

   دوراالتنسيق:ا-ثانًيا
الضروريين أيديهم على سطح السفينة وأن  يكفل هذا الدور أن يضع أصحاب المصلحة     

تحقيقه بمبادرات معظم أصحاب   ،يضعوا أفضل ما يمكن  وهي تضمن أن األنشطة تشبهه 
األدوات    وتشمل،  المصلحة اال  جمعمثل  بعض  وتقي المعلومات  وتطوير    يمها،قتصادية 

الع داخل  القطاعات  جميع  تركز  بحيث  االقتصادية  واالستراتيجيات  والخطط  ملية  األهداف 

 
1)) Van (H.), Jacobus (J.), Sustainable mining communities post mine closure: 

Critical reflection on roles and responsibilities of stakeholders towards local 

economic development in the City of Matlosana, phd Thesis, Stellenbosch 

University, Stellenbosch, 2016, Pp. 52-75. 
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وقد يشمل ذلك أيضًا إقامة شبكات    ،نهجها ومواردها على تحقيق أهداف مماثلة بطريقة فعالة 
 مع الجهات الفاعلة الرئيسية إلنشاء الشراكات والمشاريع.

 
 

   ر:لتيسيدورااا-ثالًثا
إنه  ، كماالتيسير على تحسين البيئة السلوكية في منطقة محلية تناسب التنمية ينطوي دور   

تحسين   وكذلك  التطوير  إجراءات  تبسيط  خالل  من  الضرورية  التمكينية  السياسة  بيئة  يوفر 
كما تدعو إلى االهتمامات المحلية من خالل لفت   ،إجراءات التخطيط وأنظمة تقسيم المناطق

إن توفير سياسات واضحة   ، حيث قتصاديةنتباه المستويات العليا للحكومة إلى المشكالت االا
التنمية  وااللتز  في  يساعد  أن  يمكن  إنمائية متكاملة  استراتيجية  تنموية واضحة في  بعملية  ام 

ومعايير   مناطق  إلنشاء  التخطيط  سلطات  استخدام  أيًضا  يتضمن  كما  المحلية  االقتصادية 
، فإنه يشمل  عالوة على ذلك  ،نة أو مقياًسا أو طابًعا للتنميةمية تشجع فئة معيتوظيف أو تن

يسعى    ، وصول إلى الموارد المالية وغيرها التي يحتاجها أي كيان تجاري أيًضا تحسين الو 
، ويعزز الحوار  ألعمال للمجموعات المهتمة وغيرهممرة أخرى إلى توفير التدريب على ريادة ا

المكا الوحدات  األنشطةبين  على  القدرة  ويوفر  و نية  والجماعات  أخيًرا  ،  األفراد  ويدعم  يحفز 
 . (1) ات االقتصادية واستدامتهاالمجتمعية لبدء المبادر 

   دوراالتحفيز:ا-رابًعا
توسيع      أو  وإنشاء  االقتصادية  الكيانات  وجذب  تحفيز  نحو  الموجهة  اإلجراءات  يتضمن 

القيام بذلك من خالل عدد من الحوافز بما في  كنيم، و األنشطة االقتصادية في منطقة معينة
المنطقة إمكانات  عن  كافية  معلومات  توفر  التي  الكتيبات  وإتاحة  تطوير  و ذلك  تتضمن  ، 

االستراتيجيات األخرى أيًضا بناء المباني والمرافق األخرى وأشكال البنية التحتية مثل الطرق 
الصناعية   والمجمعات  والكهرباء  والمياه  جذابة  و   أوالجيدة  تكون  قد  التي  العمل  رش 

فيها  ، و للمستثمرين يتم  التي  المناطق  أيًضا عاماًل محفًزا في  توفير األرض  يمكن أن يكون 
كما يتضمن التحكم في إيجارات كل من األراضي والمرافق التي تعود   ،إعاقة الوصول إليها

المستثمرين على  و بالفائدة  الظ،  تهيئة  الدور  هذا  يستلزم  لجذب ف  رو باختصار  الالزمة 
 المستثمرين في منطقة ما. 

 

(1) Blakely, (E.J.) and Leigh, (N.G.), Op.cit, P. 72. 
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 ي املطلب الثان
 اجلوانب املؤسسية للتنمية االقتصادية احمللية 

 

االقتصاد     التنمية  تحقيق  أجل  األهدافمن  وتحقيق  بنجاح  المحلية  إلى ية  حاجة  هناك   ،
ستدفعها  االهتمامإبداء   التي  والترتيبات  المؤسسي  لإلطار  المنظما  ،الواجب  يشمل  ت  وهذا 

والهيا ومراقبتهاوالمؤسسات  وإدارتها  وتنفيذها  تنسيقها  من خاللها  يمكن  التي  والشبكات    ، كل 
النشاط و  تنفيذ  الذي سيتم  المستوى  المؤسسات والشبكات والهياكل حسب  يختلف هيكل هذه 

مؤسسات التنمية االقتصادية المحلية هي عملية بناء مؤسسي وتتطلب إنشاء أنظمة و ، و فيه
لذلك تتطلب المؤسسات التي تعمل  ، و على فترات زمنية طويلةنها إدارة العملية  للتخطيط يمك

يجب أن تكون    ، كماموارد مالية وخبرات فنية وقيادة  على تنسيق التنمية االقتصادية المحلية
ارد  المؤسسات المحلية التي تعمل بكامل طاقتها متاحة لتقديم التوجيه في تحديد وتعبئة المو 

 وإدارة المبادرات. الالزمة لتنفيذ 
كيان  إنشاء    يرى الباحث أن  ،  ةي للتنمية االقتصادية المحلينظًرا ألهمية اإلطار المؤسسو    

ع األنشطة  لتكون مسؤولة عن جميعلى مستوى كل وحدات الحكم المحلى    محلى    اقتصادي
العملية في  معينة  والمبادرات  محلية  منطقة  جميعينبغ   أيضاً وهي    ،في  من  تتكون  أن    ي 
الر  المصلحة  المحليةأصحاب  المنطقة  في  يكون  و   ،ئيسيين  أن  القانوني  له  يجب  هيكله 

يجب االعتراف به ويجب أن يسمح شكله القانوني بمشاركة  ، و الوظيفية   الخاص واستقالليته
 . الجهات الفاعلة المحلية من المجاالت العامة والخاصة والطوعية

في تمكينها من    تمثل استقالليتهيو ،  للربح  دفغير ها  هذا الكيان  كون يمن المفترض أن  و    
تنفيذ األدوار في الصورة السياسية المحلية والوطنية وكيان تعاقدي يتمتع بوصول مستقل إلى  

الخدمات  وتقديم  الباطن  من  والتعاقد  و التمويل  أن  ،  قادرييجب  المشاريع    كون  تنفيذ  على 
الخدما واالئتوتقديم  بيروقرا ت  غير  بسيطة  بطريقة  القطاعين    ،طيةمان  مشاركة  أن  وتالحظ 

النجاح توفر عوامل  الوكالة  هذه  المدني في  المجتمع  والخاص وكذلك  يمنح إشراك  و   ،العام 
مع   وبرامجية  ومؤسسية  سياسية  روابط  للوكالة  اإلدارية  والوحدات  العام  القطاع  مؤسسات 
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سة المدني المؤس  يمكِّن المجتمع، و ة على جميع المستويات مختلف التعبيرات المؤسسية للدول
 .( 1) عملية وكافية الحتياجات السكان  من االستجابة بطريقة

 املطلب الثالث
 يف ظل الالمركزية  مراحل عملية التنمية االقتصادية احملليةمناذج و

 

المؤسسات المشاركة كانت هناك عمليات تخطيط متفاوتة اقترحتها واعتمدتها العديد من     
المحل التنمية االقتصادية  لهافي  للترويج  الرغم من اختالف    ،ية  ، إال أن هذه  هجهاا نم على 

مناقشة النماذج   تمو ،  ى نهايات متشابهة في هذه الدراسةالنماذج لها مكونات مماثلة تؤدي إل
، ومنظمة العمل الدولية  الدولي هي البنك، و عالمية مشهورة ات مؤسسالمعتمدة من قبل خمسة 

او  في  برنامج  المحلى  االقتصاد  البشرية،  أفريقيادارة  للمستوطنات  المتحدة  األمم  ، برنامج 
مراحل نماذج و   سوف نوضح ذلك من خالل إظهار أهم، و األلماني  اإلنمائيالتعاون  برنامج  و 

 .في ظل الالمركزية  عملية التنمية االقتصادية المحلية

ا:اعمليةاالتنميةاالقتصاديةاالمحليةاتطبيقنماذجاا-أولًا
اقترحتها وا هناك عمليات تخطيط  ااا المعنية  مختلفة  المؤسسات  العديد من  عتمدت من قبل 

ورغم أنها تختلف في النهج، فإن هذه النماذج  ،  بالتنمية االقتصادية المحلية من أجل تعزيزها
هذه الدراسة، تناقش النماذج التي  وفي ،تحتوي على مكونات مماثلة تؤدي إلى نهايات مماثلة

مؤسس خمس  و عالمية  ات تبنتها  األمم    يه،  برنامج  الدولية،  العمل  ومنظمة  الدولي،  البنك 
البشرية للمستوطنات  المتحدة"  المتحدة  األمم  إ،  (2) موئل  في   االقتصاد دارة  وبرنامج  المحلى 

   :اآلتيخالل  منسوف نوضح ذلك و  األلماني اإلنمائيالتعاون برنامج ، و أفريقيا

 
1)) Ngatiane, (M.), Local Economic Development: A Study of Nelson Mandela 

Bay and Buffalo City Metropolitan Municipalities, PhD Thesis, Nelson Mandela 

Metropolitan University, Port Elizabeth, 2017, Pp. 54-66.     

البشرية(  (2 للمستوطناتا المتحدةا األمما وتتمثل   برنامجا أفضل،  حضري  مستقبل  نحو  يعمل  برنامج  هو 
المجاال في  البشرية  للمستوطنات  المستدامة  التنمية  في تعزيز  المأوى    االجتماعيةت  رسالته  والبيئية وتوفير 

مسبوقة.  غير  ومكانية  واجتماعية  واقتصادية  وبيئية  ديمغرافية  تحديات  المدن  تواجه  للجميع.    المناسب 
تحول تواجد  يقيم    ولطالما  أن  توقع  مع  الحضري  التوسع  نحو  أصل    6استثنائي  على    10من  اشخاص 

العالم في مناطق حضرية بحلول   النمو في    90ف تقع نسبة تزيد عن  . سو 2030مستوى  بالمئة من هذا 
ومع غياب التخطيط العمراني الفعال ستكون عواقب  .  افريقيا، وآسيا، وامريكا الالتينية ومنطقة البحر الكريبي
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 نموذجاالبنكاالدولي:اا -1
ا    الدولي  البنك  كتاب  االقيوضح  التنمية  حول  "الممارسات لتمهيدي  أن  المحلية  تصادية 

بصياغة   دائًما  تبدأ  أن  يجب  المحلية  االقتصادية  التنمية  أن  إلى  تشير  ،  استراتيجيةالجيدة" 
مجتمعية  هي عنصر  االستراتيجيةهذه  و  تخطيط  عملية  أي  في  و حاسم  كذلك ،  البنك  يقترح 

خمس من  تخطيط  االقتصادي  عملية  للتنمية  المحليةمراحل  و ة  الجهد   في  تتمثل،  ،  تنظيم 
االق التقييم  وتنفيذ وإجراء  االستراتيجية،  ووضع  المحلي،  ومراجعة  اال تصادي  ستراتيجية 

تتضمن المرحلة األولى إنشاء ترتيبات مؤسسية من خالل تعبئة أصحاب   ، حيث االستراتيجية
ب  فيما  عمل  عالقة  أو  شراكة  وخلق  و ينهمالمصلحة  ال،  المرحلة  عن  تستخرج  بيانات  ثانية 

 

ا التوسع العمراني السريع مثيرة. ففي الكثير من المناطق في شتى أنحاء العالم من الممكن استشعار آثار  هذ
بالفعل   في  ذلك  المناسبة    االفتقاروالمتمثلة  غير  التحتية  والبنية  الفقيرة،  األحياء  ونمو  المالئم  السكن  إلى 

ا–والمهملة   أو  العام،  النقل  وسائل  أو  الُطرق،  من  كانت  الكهرباء  سواء  أو  الصحي  الصرف  أو    –لمياه، 
التلوث وقضايا  والجريمة،  السالمة  ومشكالت  والبطالة،  للفقر  المتصاعدة  على    والنسب  عالوة  والصحة 

األخرى  الكوارث  من  وغيرها  متدني  بشكل  إدارتها  يتم  والتي  اإلنسان  فيها  المتسبب  أو  الطبيعية  الكوارث 
المناخ تغير  آثار  عن  الع.  الناتجة  إلى إن  تحتاج  الحضري  بالتوسع  المعنية  والمناهج  والسياسات  قليات 

تترك أي    ة أن تتحول إلى فرص تشمل الجميع والالتغيير حتى يتسنى لعملية نمو المدن والمناطق الحضري
التغيير  الدفة الُمحركة لهذا  )الموئل( يعتبر  شخص خلفها.  إن برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

لى دور قيادي وتحفيزي طبيعي فيما يخص األمور الحضرية. وبتكليفه من الجمعية العامة لألمم حيث يتو 
عام   في  يعتبرلتن  1978المتحدة  البرنامج  فإن  الحضري  النمو  قضايا  معرفة   اول  على  مؤسسة  بمثابة 

بعمليات التنمية الحضرية ووعي بطموحات المدن وقاطنيها.  ولقرابة أربعين عاًما دأب البرنامج على العمل  
والب للقرى  إشراًقا  أكثر  مستقبل  بناء  على  التركيز  مع  العالم  أرجاء  كافة  في  البشرية  المستوطنات  الد  في 

العقود هذه  وبسبب  أحجامها.  بكافة  السياسة    والمدن  مستويات  أعلى  من  بدًءا  الواسعة  الخبرة  من  األربعة 
وحتى مجموعة متنوعة من المسائل الفنية المحددة اكتسب البرنامج خبرة فريدة ومعترف بها عالمًيا في كل 

الحضرية.    لتقد  وبناءً األمور  مكانة  أفضل  البرنامج  تبوأ  ذلك  أجل  على  من  للتحقيق  القابلة  الحلول  يم 
 وضع  ُبغية  الشركاء  مع  للعملالراهنة التي تواجهها مدننا. يستثمر برنامج الموئل خبرته ومكانته  التحديات  

 االقتصادي  للنمو  وممكنة  شاملة  دافعة  قوة  المدن  تصير  أن  ليضمن  يعمل  أنه  كما.  للغد  الحضرية  الرؤية
 لتفصيل راجع الرابط التالي: لمزيد من ا .االجتماعية والتنمية

https://unhabitat.org/ar/node/2969  last visited at: 1/9/2020. 

https://unhabitat.org/ar/node/2969
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القائمةا االقتصادية  العالقات  مراجعة  مع  والضعف   ،  القتصاد  القوة  نقاط  تحديد  تم  كما 
تتضمن المرحلة الثالثة  ، و والفرص والتهديدات للتنمية االقتصادية المحلية في المنطقة المحلية

و نفسها  االستراتيجيةتطوير   ال،  تصميم  أنشطتها  و تشمل  والغايات  واألهداف  البرامج  رؤية 
ا وخطط  لالستراتيجيةوالمشاريع  و لعمل  البشرية ،  والموارد  الميزانية  الرابعة  المرحلة  تحدد 

لتنفيذ   واإلجرائية  المؤسسية  كمااالستراتيجيةواآلثار  الهرمي   ،  التسلسل  العمل  خطط  توفر 
  قضايا الضرورية التي تؤثرللمهام والشركاء المسؤولين وجدول زمني واقعي وغير ذلك من ال

 .(1) على التنفيذ 
سنوًياو     الوثيقة  مراجعة  النهائية  المرحلة  الموارد  ،  تتضمن  توفر  مدى  االعتبار  في  ويأخذ 

قدم هذا    ، و قدلتنفيذ االستراتيجية ويضع مؤشرات رصد وتقييم متفق عليها لالقتصاد المحلي
صادية المحلية من  النموذج من قبل البنك الدولي نموذًجا عاًما أثر على ممارسة التنمية االقت 

إلى حد ما الرئيسيين اآلخرين  الممارسين  المجتمعات  ، و قبل  الخاص  النموذج  يستهدف هذا 
والمجتمع وتطوير األعمال  المحلية  المنطقة  المتدهورة ويركز على  المناطق  ،  والشركات في 

المحلية   الباحث يرى  و  االقتصادية  للتنمية  الرئيسية  المحركات  هي  المحلية  الحكومات   أن 
من المفترض أن يكون قطاع  ، و ويجب أن تكون محركات بالشراكة مع الشركات والمجتمعات 

األحيان   بعض  وفي  المحلية  الحكومة  مع  شركاء  المجتمعية  والمنظمات    منظمين األعمال 
 .(2) لبعض البرامج

  :(3)منظمةاالعملاالدوليةااانموذج -2
االقتصادية    التنمية  الدولية في مجال  العمل  التسعينيات    تعمل منظمة  أوائل  منذ  المحلية 

  قارة   مثل أنغوال وجنوب إفريقيا وغيرهما في  دوليع أنحاء العالم في  ونفذت عدة برامج في جم 
كما تتبع المنظمة عملية تخطيط من ست خطوات   ،(4) آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية

 

(1) Swinburn, (G.), Local economic development: LED quick reference, Urban 

Development Unit, World Bank, USA, 2006, P.4. 

(2)  Ibid, Pp. 7-11.    

(3) Meyer, (DF.), Local government’s role in the creation of an enabling 

developmental environment, Administratio Publica, Vol 22, No. 1. 2014, Pp. 24-

46 

(4) Meyer-Stamer,(J.) Hindson, (D.), The Local Business Environment and 

Local Economic Development: Comparing Approaches, Mesopartner Working 

Paper 11, Duisburg, 2007, P. 6. 
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المحلية  لمتا االقتصادية  التنمية  الت  ،بعة  اإلقليوهي:  والهياكلشخيص  المؤسسية،    مي 
منتدىوالتوعية وإنشاء  االستراتيجية  ،  وتصميم  وتنفيذ محلي،  التنفيذ  هياكل  إنشاء  وتنسيق   ،

حيث االستراتيجية هي   ،  الدولي  بالبنك  الخاصة  تلك  عن  العملية  لهذه  المميزة  السمات  إن 
ن مسؤولة عن  يتضمن هذا الهيكل إنشاء مؤسسة أو وكالة محددة لتكو ، و إنشاء هياكل التنفيذ 

 .التنمية االقتصادية المحلية
النموذج أيًضا الحكومات المحلية والشركات والفالحين والمجتمعات و     وهو   ،يستهدف هذا 
وترى أن المساعدين    ،  كز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وزراعة الفالحينير 

، ومن المقرر أن لمحرك الرئيسيية واإلقليمية هم االفنيين الذين يعملون مع الحكومات المحل
التنمية االقتصادية المحلية في المستقبل ،  تقوم هاتان المجموعتان بتسليم األنشطة لوكاالت 

او  هذا  ووكاالت  لنموذجفي  اإلقليمية  الحكومات  مع  الشراكة  دور  المحلية  الحكومة  تلعب   ،
المحلية االقتصادية  التنمية  لتعزيز  المحلية  االقتصادية  أن  ،  التنمية  أيًضا  المفترض  ومن 

القط الخاص يشارك  التنمية  اع  ووكاالت  المحلية  الحكومات  مع  الشركات  ذلك  في  بما   ،
ُين  التي  المحلية  مع  االقتصادية  العملية  في  شريكة  أنها  المجتمعية على  المنظمات  إلى  ظر 

 .(1)  تعزيز األدوار مع الوقت اإلضافي
 

 :ECOLOC المحلىافياأفريقيااالقتصادبرنامجاادارةا -3
والتنمية      التعاون االقتصادي  لمنظمة  التابع  الساحل  نادي  برنامج تم تطويره من قبل  هو 

إفريقياالوبرامج   ووسط  غرب  في  و تنمية  اختصار    ECOLOCكلمة  ،  للمصطلح  هي 
، بشكل رئيسي في مناطق  1997إطالق هذه المبادرة في عام  تم ،الفرنسي لالقتصاد المحلي

يركز البرنامج على المناطق الريفية  ، و في غرب ووسط أفريقيا  بالفرنسيةالناطقة    دولداخل ال
ال والبلدات  الرئيسية  الحضرية  النائيةومراكزها  الزراعية  واألراضي  و صغيرة  النموذج ،  يتكون 

 .(2) هي مراحل الدراسة والنشر والبناء أو التنفيذ و  بشكل أساسي من ثالث مراحل

 

(1) Meyer, (DF, Op.cit, Pp. 30-41. 

(2) Silver, (J.) and McEwan, (Ch.) and Petrella, (L.) and Baguian, (H.), 

Climate change, urban vulnerability and development in Saint-Louis and Bobo-

Dioulasso: learning from across two West African cities, Local environment, Vol. 

18, No. 6, Taylor & Francis, UK., 2013, Pp. 663-667. 
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البحث الذي يتم  ، و منطقة المخصصة للتطويرشاماًل لل  من تشخيًصاتتضمرحلة الدراسة  ف   
إلى ستة أشهر للغاية وقد يستمر لمدة تصل  دقيق  المرحلة  يتضمن عدة  ، و إجراؤه في هذه 

المحلي االقتصاد  تحليل  مثل  والبيئية  خطوات  والمكانية  والمؤسسية  الديموغرافية  واألبعاد   ،
تنشر هذه المرحلة   ، كماالثانية من النشر  كافية تغذي المرحلةوهذا يوفر معلومات  ،  للمنطقة

تتميز هذه ، و الثانية نتائج البحث ألصحاب المصلحة الضروريين لإلجماع والعمل المطلوب 
 . المرحلة بمستوى أوسع من المشاركة لضمان قبول واستدامة المخرجات والنتائج

عاد   وأخيراً     إليها  يشار  التي  النهائية  تعالمرحلة  البناء  بمرحلة  اهتمامً ة  كبيرً طي  بتنفيذ ا  ا 
األخرى  المراحل  ونتائج  التحتية    ،مخرجات  البنية  تأهيل  وإعادة  بناء  على  يركز  ما  وعادة 

يستهدف هذا النموذج الحكومات ، و المادية كجزء من تحسين بيئة األعمال داخل المحليات
توف على  ويركز  عام  بشكل  السكان  وجميع  والشركات  التحتية  المحلية  البنية  االقتصادية  ير 

يج األعمالالتي  تطوير  يتبعها  أن  المناطق    المنظمون ف،  ب  قادة  هم  النموذج  هذا  في 
ُينظر إلى الحكومة المحلية هنا على أنها  ، و المدعومة من قبل خبراء تقنيين في هذا المجال

ال على أنه شريك المؤسسات الدافعة الرئيسية بدعم من الخبراء بينما ُينظر إلى قطاع األعم
 . وصف المنظمات المجتمعية كشركاء محتملين في العملية يتمو ، نوي إلى حد ماثا

 ": موئلااألمماالمتحدة"اابرنامجااألمماالمتحدةاللمستوطناتاالبشرية -4
الرائد لتنفيذ ، هو برنامج األمم المتحدة  1978الذي تأسس في عام  و   موئل األمم المتحدة   

أعمال   تالموئلجدول  عالمية  عمل  خطة  وهي  ا،  المأوى  توفير  إلى  للجميع  سعى  لمناسب 
تتمثل مهمة موئل األمم المتحدة في "تعزيز التحضر المستدام ، و والتنمية الحضرية المستدامة

،  القدرات، والتعاون التقني والدعوة، وبناء  اغة السياسات، واإلصالح المؤسسيمن خالل صي 
جديد في   حقالً إنها    ، حيث لعالمرية وتحسينها في جميع أنحاء اورصد حالة المستوطنات البش

 . (1) نهجها متجذر بعمق في التخطيط االستراتيجي، و عزيز التنمية االقتصادية المحليةمجال ت
المرحلةو     يلي:  ما  إلى  تترجم  أربع مراحل رئيسية  النموذج من  وتعبئة    يتكون  التحضيرية 

المصلحة أولويأصحاب  وتحديد  المصلحة،  أصحاب  والتزام  القضية  وصياغة    ،ات 
الم  االستراتيجية ومراحل  والتوحيد وتنفيذها  و تابعة  الم،  أصحاب تستلزم  تعبئة  األولى  رحلة 

االهتمامات  المصلحة وتحديد  المحلية  البيئة  على  تؤثر  التي  القضايا  تحديد  أو  وتحديد   ،
رؤية  بينما  الرئيسية إلى  الثانية  المرحلة  القضايا  تترجم  أولويات  وتحديد  ووضع  بناء    –، 

 

(1) Meyer-Stamer,(J.) Hindson, (D.), Op.cit, P.11. 
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تحديد األهداف وإضفاء الطابع الرسمي على االلتزام بشأن سبل المضي    –وافق  عاون والتالت
 . قدًما
تو     الثالثة  المرحلة  األولويةتتضمن  ذات  االستراتيجيات  على    و  حديد  واالتفاق  التفاوض 

الخطط في مناهج  و   ودمج هذه المشاريع      تصميم وتنفيذ المشاريع اإليضاحية  و  خطط العمل
أربعة   ،يةاستراتيج وتشمل  خالله  من  الطريق  طول  على  بالتنفيذ  النهائية  المرحلة  وتستمر 

العمل خطط  تنفيذ  و جوانب:  وتقييم،  و رصد  والتكرار،  النطاق  الطاب   ،توسيع  ع وإضفاء 
  .(1)المؤسسي

يستهدف هذا النموذج الحكومة والشركات والمنظمات المجتمعية وعامة السكان في هذه  و    
لها الرئيسية هي المنطقة المحلية بما في ذلك بيئة األعمال والشركات  ت تدخمجاال، و العملية

كما أنه يرى أن الحكومة المحلية ستلعب الدور الريادي ولكنها   ، الصغيرة والمتوسطة الحجم
، فإن الحكومة الذين هم محور العملية وبالتالي  تشارك أصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين

موذج ومن المفترض أن تعمل تنمية االقتصادية المحلية في هذا النالمحلية هي في مركز ال
كما ُينظر إلى   ،األعمال والمجتمعات ومنظماتهممع أصحاب المصلحة اآلخرين مثل قطاع  

 المنظمات المجتمعية على أنها تلعب دوًرا قوًيا في العملية.
   :(2)ا(GTZاأللماني)ااإلنمائيالتعاونابرنامجا -5

 

(1) Meyer, (D.F.) and Keyser, (E.), Formulation and validation of an Enabling 

Developmental Environment Scale (EDES) for local economic development 

(LED, Journal of Economics and Behavioral Studies, Vol. 9, No. 6, 2017, Pp. 57-

66. Available at: 

https://ojs.amhinternational.com/index.php/jebs/article/view/2005 ,Last visited in 

12/9/2020. 

مية المستدامة مع عمليات عالمية كمؤسسة تعاون دولي من أجل التن  برنامجاالتعاونااإلنمائيااأللماني(  (2
شركة  فإن  في ،  األلمانية  الحكومة  بها  تدعم  الخاصة  التنمية  سياسة  أهداف  قابلة   .تحقيق  يوفر حلواًل  إنه 

تعمل الوكالة األلمانية ،  ملالبيئية واالجتماعية في عالم معو للتنمية السياسية واالقتصادية و   وتطلعيهللتطبيق  
هدفها المؤسسي  .ظروف صعبة على تعزيز اإلصالحات المعقدة وعمليات التغييرللتعاون التقني في ظل  

 .و تحسين ظروف معيشة الناس على أساس مستدامه
GTZ  كشركة    1975، تأسست عام  .هي مؤسسة فدرالية مقرها في إشبورن بالقرب من فرانكفورت أم ماين

الخاص للقانون  للتعاون  .خاضعة  األلمانية  االتحادية  والتنمية  الوزارة  زبونها  (BMZ) االقتصادي  هي 
ع .الرئيسي نيابة  أيًضا  الشركة  والعمالء تعمل  األخرى  البلدان  وحكومات   ، األخرى  األلمانية  الوزارات  ن 

https://ojs.amhinternational.com/index.php/jebs/article/view/2005
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األخير      تناوله  النموذج  تم  األلمانيالذي  اإلنمائي  التعاون  نموذج  هو  الدراسة  هذه  ،  في 
عمل  و  إطار  الوطنية    GTZيركز  الحكومة  بين  العالقة  على  المحلية  االقتصادية  للتنمية 

الوالية   المحلي"ومستوى  و "المستوى  يعملون ،  الوطني،  المستوى  الالمركزية   على  دعم  على 
على  ، و لية والسلطة الالزمتين لالستجابة للسياق المحليبحيث يكون للحكومة المحلية المسؤو 

الممستوى   المستوى  أو  للتعاون  حليالوالية  األلمانية  الوكالة  تعمل  تقوية    اإلنمائي ،  على 
 الحكومات المحلية وتقديمها للخدمات.  

المفاهيم    GTZوبداًل من ذلك تترجم  للتنفيذ،    النموذج ال توجد عملية ترتيب زمني  هذا  في   
قبل    االقتصادية من  وفهمها  استخدامها  يمكن  تحليلية  أدوات  والسياسيينإلى   ، الممارسين 

مثل   دولفي بعض ال ف  ،ليلًيا أكثر من نموذج عملية محدد وبالتالي فإنهم يؤسسون إطاًرا تح
وأوغندا إفريقيا  وجنوب  التنافسية    ،غانا  للميزة  التشاركي  التقييم  نموذج  المنظمة  طبقت 

(PACA)   منو أسبوعين(  هجية  هي  غضون  )في  محلي  القتصاد  سريع  تقييم    –إلجراء 
اقتصادية محلية  إل تنمية  أو إعادة تركيز مبادرة  –طالق مبادرة  التنمية االقتصادية   لتنشيط 

العمل و ،  المستدامة المحلية معلومات  إدارة  نظام  على  تمرين  إجراء  من   يتم  فريق  بواسطة 
ا المصلحة  وأصحاب  الخارجيين  البداية    –لمحليين  الميسرين  منذ  المحلية  الشراء    –عملية 

 ة. لية التي تحركها األنشطة المحليالميزة التنافسية واألنشطة العم تحديد 
في  لتنفيذ، فوا  PACAوتمرين  من ثالث مراحل وهي مرحلة البناء  يتكون هذا النموذج  و    

المحليين للمساعدة في ، يتفاعل فريق استشاري مدرب على األداة مع األبطال  المرحلة األولى
الم عن  األولية  المعلومات  لتمرين  نطجمع  المحليين  المصلحة  أصحاب  وإعداد    PACAقة 

 

الشركات  عن  نيابة  وكذلك   ، الدولي  والبنك  المتحدة  واألمم  األوروبية  المفوضية  مثل   ، الدوليين 
يتم توجيه جميع الفوائض المتولدة إلى مشاريع التعاون  .عامةعلى أساس المنفعة ال GTZ تعمل .الخاصة

  130موظف في أكثر من    13000حوالي   GTZ توظف  .بها من أجل التنمية المستدامة  الدولي الخاصة
 الجديدةدولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ودول أوروبا الشرقية التي تمر بمرحلة انتقالية والدول المستقلة  

(NIS).   من هؤالء الموظفين هم من الموظفين الوطنيين  10000حوالي. GTZ ها الخاصة في  لها مكاتب
حوالي   .دولة  87 ماين  1700يعمل  أم  فرانكفورت  من  بالقرب  إشبورن  في  الرئيسي  المكتب  في    .شخص 

   الرابط التالي:متاح على لمزيد من المعلومات 
https://www.recoveryplatform.org/resources/organizations/111/deutsche_gesellsc

haft_fr_technische_zusammenarbeit_gtz_gmbh Last visited in 12/9/2020. 

https://www.recoveryplatform.org/resources/organizations/111/deutsche_gesellschaft_fr_technische_zusammenarbeit_gtz_gmbh
https://www.recoveryplatform.org/resources/organizations/111/deutsche_gesellschaft_fr_technische_zusammenarbeit_gtz_gmbh
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للنهج لتقديم وصف أولي  للنهج  الكتيبات والنشرات اإلعالنية  باستخدام  التالية  المرحلة  ، في 
بين التشخيص والمشاركة وتخطيط العمل في عملية منظمة وميسرة    PACAيجمع تمرين  و 
المستخدم    PACAيستهدف نموذج  ، و PACAثم يتم اتخاذ اإلجراءات بعد تمرين  ،  عنايةب

التدخل هو    الصغيرة والمتوسطة الحجم وتركيز  ، وخاصة الشركات الشركات   GTZمن قبل  
 من خالل هذا   يرى الباحث أنه، و محليةعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والتنمية ال

ال المحليون هم المحركون الرئيسيون للعملية  ال أو رواد األعمسيكون قطاع األعمالنموذج  
ومع ذلك  فإن  ،  بينما تعمل الحكومات المحلية كشريك يدعم العملية التي تحركها األعمال

دية المحلية الموجهة نحو  المنظمات المجتمعية تلعب دور هامشي في عملية التنمية االقتصا
 .(1) األعمال

، إال أن التركيز ج لها نقاط قوة ونقاط ضعف مختلفةاذ أن هذه النم  على الرغم منأخيرًا ف   
ال هذه  التنمية    دراسة  في  في  االنخراط  عملية  مراحل  في  التشابه  أوجه  على  ينصب 

المحلية و االقتصادية  النماذج  ذلك،  هذه  مراجعة  التنمية  حيث  ،  بعد  تعزيز  عملية  تستلزم 
وتحديد أصحاب المصلحة   ،يل التقييم المحلراحل الواضحة مثاالقتصادية المحلية بعض الم

لذلك       ،  استراتيجية وتنفيذ االستراتيجية وإدارتها، وتصميم  اتهم وأدوارهم، وعالقالضروريين
محلية اقتصادية  تنمية  عملية  أي  في  األهمية  بالغة  القضايا  هذه  مختلف    ،  تعتبر  أن  كما 

 ئف معينة يلعبونها.  أصحاب المصلحة في النماذج المختلفة لديهم أدوار ووظا
الحكومة المحلية التي من  في معظم هذه األساليب ، كان المحرك الرئيسي للعملية هو  ف   

المصلحة   أصحاب  جميع  مع  بالتعاون  المحلية  االقتصادية  التنمية  تعزز  أن  المفترض 
المنطقة في  الصلة  ذوي  ذلك  و    ،اآلخرين  ضوء  مشاركة في  سبب  مناقشة  الضروري  من 

 محلية.المحلية في أعمال التنمية االقتصادية الالحكومات 
 اا:للحكوماتاالمحليةافياالتنميةاالقتصاديةاالمحليةالدوراالمفترضاا-ثانًيا
حدد العديد من الكتاب األدوار التي يجب أن تلعبها الحكومات المحلية في تعزيز التنمية     

المحلية حيث االقتصادية  يلعب  وااقترح  ،  رئيسية  أدوار  و ونهاأربعة  ي  ف  األدوار  هذه  تتمثل، 

 

(1)  Karsh, (S.), Bassem (A.), Local economic development opportunties using 

participatory appraisal of competitive advantage" South Hebron region, 

International Journal of Business and Economics Perspectives, Vol. 9, No. 1, 

International Academy of Business and Public Administration Disciplines, 2014, 

Pp. 107-135. 
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وا التنظيمية  واألدوار  والتيسير  و لتكيفيةالمشاركة  المحلية ،  للحكومات  التشاركي  الدور  يشمل 
تجعل   التي  الشراكة  وترتيبات  األسهم  مناصب  في  والمشاركة  اإلنتاجية  األصول  ملكية 

يسمح دور    ، كمامحلياالستخدام الهادف للموارد العامة المحلية المتاحة مباشرة لالقتصاد ال
انات وأشكال أخرى من الحوافز لتشجيع  التيسير للحكومات المحلية باستخدام أدوات مثل اإلع

تقديم الخدمات العامة المحلية يتضمن الدور التنظيمي  ، و األنشطة االقتصادية بما في ذلك 
السوق  لمراقبة  بها  الخاصة  واللوائح  التصنيف  أنظمة  استخدام  المحلية  المحلي   للحكومات 

أماالخاص  اجتماعي  ،  دور  هو  التكيفي  توفي  ،الدور  على  ينطوي  العامة وهو  الخدمات  ر 
تقليل  وبالتالي   ، المحرومة  الفئات  وخاصة  للسوق  السلبية  اآلثار  من  تخفف  التي  المحلية 

 .(1) تأثيرات قوى السوق على السكان
ر الحكومات المحلية في  ل دو ( حو VNGوفًقا للدليل الدولي لرابطة البلديات الهولندية )و    

على أنه من المفترض أن تلعب الحكومات المحلية ، فإنه ينص  محليةالتنمية االقتصادية ال
وكمحفز ومنظم  خدمة  كمزود  وهي:  رئيسية  أدوار  حيث ثالثة  الخدمة   ،  مقدم  دور  يشمل 

بتوف  يتعلق  فيما  الرأسمالي  الروتينية لالستثمار  التشغيلية  والمسؤوليات  الخدمات الوظائف  ير 
حلية في وضع يمكنها من مراقبة  يضع الجانب التنظيمي الحكومات الم، و وتحديثها وصيانتها

العملية في  المشاركين  اآلخرين  المصلحة  أصحاب  أنشطة  أيضاً وتبسيط  الحكومات   ،  دور 
إنه ينطوي على تحريك المنطقة    ، حيث المسؤوليات االستباقية الرئيسية المحلية المحفز هو

 لتنمية االقتصادية. ة إلى األمام وخلق البيئة المناسبة لالمحلي
من المفترض عموًما أن تلعب الحكومات المحلية أربعة أدوار رئيسية فيما    : أنهةالخالصااا

المحلية االقتصادية  بالتنمية  و يتعلق  والتمكين،  التيسير  والتنسيق  هي  كماوالتحفيز  ترتبط    ، 
األد  هذه  اآلختفسيرات  بالمصدرين  تموار  اللذين  الدراسة  رين  هذه  في  التفسير    تناولهما  من 

يمكن استنتاج أن أدوار التيسير وكمحفز متشابهة ويمكن  و ،  والمكونات المختلفة لهذه األدوار
التشاركية والتمكينية أو المطورة مرتبطة أيًضا ويمكن اعتبارها    ،جمعها مًعا كما أن األدوار 

تلعب حوالي ستة أدوار   الحكومات المحلية يمكن أنيمكن القول بشكل عام أن    ، لذلكواحدة
المحليةفي   االقتصادية  التنمية  و تعزيز  التيسير،  أدوار  التمكين هي  التحفيز،    ،  كمطور، 

 

(1) Goetz, (E.G.) and Clarke, (S.E.), The new localism: Comparative urban 

politics in a global era, Sage Publications, USA, 1993, P. 27. 
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التكيف والتنظيمالتنسيق،  الحكومات   ، ،  أدوار  لتحليل  األساس  األدوار  وبالتالي ستشكل هذه 
 الدراسة. هذهالمحلية في تعزيز التنمية االقتصادية المحلية في 

 الثاني املبحث 
احمللية يف تعزيز التنمية  احلكومات شاركة مل دولية  على حاالت   االمثلةأهم 

 االقتصادية احمللية 
اتمهيداواتقسيم:

لتقييم       تقييمها  يمكن  والتي  والنامي  المتقدم  العالم  من  كل  في  الحاالت  من  العديد  توجد 
، واحدة  حالتين فقط ة  تمت مناقشو   ،  ادية المحليةأدوار الحكومات المحلية في التنمية االقتص

من جمهورية ألمانيا االتحادية تمثل الشمال المتقدم واألخرى من جنوب إفريقيا تمثل الجنوب 
 سوف نوضح ذلك من خالل المطالب التالية: ، و النامي

األولااا جمهورياا:المطلبا في  المحلية  االقتصادية  التنمية  في  المحلية  الحكومة  ة  مشاركة 
ا. ألمانيا االتحادية

الثاني:اااااا جمهورية  لمطلبا في  المحلية  االقتصادية  التنمية  في  المحلية  الحكومة  مشاركة 
ا. جنوب إفريقيا

 ول املطلب األ 
مشاركة احلكومة احمللية يف التنمية االقتصادية احمللية يف مجهورية أملانيا  

 االحتادية 
 

ى  كان هذا مستوح ، و اقتصاديةد نشأ من جذور  يقال إن الحكم الذاتي المحلي في ألمانيا ق   
بأن    ت عترفا ، حيث  في بداية القرن التاسع عشر في بروسيامن إصالحات الحكومة المحلية  
سلبً  أثرت  المفرطة  االقتصاديةالبيروقراطية  التنمية  على  ألصحاب  ا  السماح  فإن  وبالتالي   ،

 م بذلكل القيامن خال، و للغايةالعقارات بالمشاركة في إدارة المدن والمحليات أمر ضروري  
كم كانت هذه بداية الح، و (1) الواقعية والمتطلبات االقتصادية  أصبحت اإلدارة أقرب إلى الحياة

 

(1) Wollmann, (H.), Urban leadership in German local politics: the rise, role and 

performance of the directly elected (chief executive) mayor, International Journal 

of Urban and Regional Research, Vol. 28, No. 1, Wiley Online Library, 2004, Pp. 

150-165. 
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االقتصادي النمو  وأساس  الفعال  الذاتي  والتصنيع  للدولة  الدخل  وبالتالي  الضرائب  وتوليد   ،
 أللمانيا.  

يمكن  ، و للحكم الذاتي المحلي في ألمانيا  يتضح أن التنمية االقتصادية المحلية هي مثال و    
للسلطات  األساسية  المهام  من  جزء  هي  المعاصرة  المحلية  االقتصادية  التنمية  بأن  القول 

الترويج    تحسين مزايا لخلق و المحلية   للتجارة والصناعة عن طريق  الموقع ومناخ االستثمار 
القاعد  تحسين  أو  تأمين  وبالتالي  المشورة  وتقديم  االجتما والمحافظة  والرفاه  االقتصادية  عي  ة 

معينة محلية  سلطة  منطقة  كمالسكان  الذاتي   ،  الحكم  الفيدرالية  الجمهورية  دستور  يضمن 
ا  ،المحلي استراتيجيات  صياغة  أن  التنمية  كما  تدابير  وتنفيذ  اإلقليمية  االقتصادية  لسياسة 

ال على  االقتصادية  التنمية  تحفيز  مع  وثيق  بشكل  متداخلة  اإلقليمي  اإلقليمية  مستويين 
 .(1)والمحلي

إذا   كما   ما  على  المحلية  الحكومات  قبل  من  الترويجية  واإلجراءات  الوسائل  درجة  تعتمد 
أو مباشر  بشكل  الشركات  تستهدف  مباشر  كانت  التدابي  ،غير  هذه  مجرد وتتراوح  من  ر 

كثر من  األو   ،، وكذلك أدوات السياسة المالية وحظر بعض اإلجراءات المعلومات إلى المشورة
، في حين أن األدوات غير المباشرة  ت المباشرة تستهدف أصحاب األعمال، فإن األدواذلك

اتخ على  تحفز  بطريقة  االقتصادي  المشهد  على  التأثير  قبل  تحاول  من  معينة  إجراءات  اذ 
الفرديين االقتصاديين  بالفاعلين  يقوموا  والذين  مختلف  ،  تنظيم  لكيفية  اإلدارية  الترتيبات 

والوسائل  السلط المحلي  االقتصاد  لتعزيز  المحلية  مختلفةات  و المطبقة  على   ذلك،  اعتماًدا 
المحلية السلطة  للترو كما  ،  حجم  مكتًبا  في  يديرون  االقتصادي  األكبر يج  يتزايد و ،  المواقع 

شرك الخاص إنشاء  القطاع  يديرها  استشارية  األعمالات  تطوير  بشركات  يسمى  ما  أو   ،  ،
مكتو  يتعاون  ما  المحلغالًبا  الحكومة  وثيقب  بشكل  االستشارية  والشركة  إلى ية  باإلضافة   ،

 غرف التجارة والصناعة.
هامبورغ وفرانكفورت خطوات    ، قطعت الحكومات المحلية في مدن مثلعلى سبيل المثالف   

، كبيرة في تغيير صورتها من خالل الترويج لبعض استراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية
من المساعدة  هممن خاللتمكنت ، رغ حملة ترويجية تجارية ذات شقينو ينة هامب نفذت مد  كما

 ، كماركًزا لإلعالمفي إعادة هيكلة التوجه التكنولوجي لصناعتها المحلية وهي اآلن أيًضا م
 

(1) Beaucamp, (G.), Die Leitvorstellung der nachhaltigen Raumentwicklung, 

Raumforschung und Raumordnung Spatial Research and Planning, Vol. 60, No. 

3-4, Sciendo, Germany, 2002, 232-238. 
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والتسهيال  للبنوك  ألمانيا  أكبر موقع في  ثاني  اآلن  إمإنها  إيه  فرانكفورت  بعد  المصرفية  ،  ت 
فو  التأمين  وو البالد   يعاصمة  شهير  تسوق  ومركز  المدينة، ،  على  القائمة  للسياحة  جهة 

الغرب وبعد  الشمال و ، والبوابة إلى  ت اللوجستية لمنطقة شمال ألمانياالتجارة والخدما  ومركز
الحديدي الستار  تنمية    سقوط  شركة  ماين  أم  فرانكفورت  مدينة  أنشأت  أوروبا  وشرق  وسط 
( واالقتصاد  و (BEDCاألعمال  خدماتها  تيال،  بالتنمية  تشمل  المتعلقة  البحوث  ،  إجراء 

للمشاريع الفعال  الدعم  وتقديم  االتصاالت  وتنسيق  نشط  و   ،وتسهيل  داعية  المؤسسة  تعتبر 
فرانكفورت للغا في  والتغيير  للتطوير  بين    ،ية  وصل  كحلقة  العمل  األخرى  المسؤوليات  ومن 

 .(1)مجتمع األعمال في فرانكفورت والسلطات البلدية
لو     النهائي  و هو    BEDC  شركةالهدف  اإلدارية  المعالجة  أوقات  إلى  تقليل  شكلي  إجراء 

األدنى   مطلوًباالحد  ذلك  كان  حيثما  سواء  والمساعدة  والعمل ،  اإلقامة  تأمين  في  ذلك  كان 
للبناء البناء أو في الحصول على مواقع  الشركة خدمات ترويجية في    ، كماوتصاريح  تقدم 

، ير في تحديد موقعها في فرانكفورت ركات الموجودة بالفعل أو التفكشكل مساعدة وتوجيه الش
 .ومجتمع األعمال فيها لفرانكفورت  وتوفير المعلومات ومساعدة الشركات على البدء والترويج 

ذلك      سياسات ومع  تعرقل  التي  التدابير  تنفيذ  المحلية  الحكومات  هذه  على  ُيحظر 
للحكومة العليا  و المستويات  عليه،  تعزيز  يجب  أنشطة م  تكمل  التي  االقتصادية  األنشطة 

المختلفة واألقاليم  االتحادية  المكما    ،الحكومة  التحدي  أيًضا  المحلية  الحكومات  تمثل  تواجه 
وهذا يحد   ،في زيادة الموارد المالية الشحيحة وكذلك تنمية الموارد اعتماًدا على توفير األموال

 .(2)  بطريقة ما من أداء واجباتهم بشكل مستقل
األلمانية فيأو     التجربة  فمثال  الناجحة  المحلية    االقتصاديةالتنمية    خيرًا  التجارب  هو من 

المتقدمة   الدول  صفوف  نظام  في  طبقت  النامي  العالم  في  لدولة  آخر  مثال  نوضح  وسوف 
  جمهورية و هو مثال تجربة    اقتصاديلوحدات الحكم المحلى القائم على أساس    الحكم الذاتي

 . ف نوضح ذلك من خالل المطلب التاليسو ، و ريقياجنوب إف
 

 

(1) Wollmann, (H.), Local government modernization in Germany: Between 

incrementalism and reform waves, Public administration, Vol. 78, No. 4, Wiley 

Online Library, 2000, Pp. 915-936.  

(2) Hausmann, (R.) and Rodrik, (D.), Economic development as self-discovery, 

Journal of development Economics, Vol. 72, No. 2, Elsevier, 2003, Pp. 603-633. 
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 املطلب الثاني 
االقتصادية احمللية يف مجهورية جنوب مشاركة احلكومة احمللية يف التنمية 

 إفريقيا 
 

في      المحلية  االقتصادية  التنمية  تعزيز  في  المحلية  الحكومات  مشاركة  إرجاع  يمكن 
العنصر  الفصل  حقبة  إلى  إفريقيا  جنوب  درجة جمهورية  تحقيق  إلى  المدن  سعت  حيث  ي 

لكن هذا   ، ق المكاني  محدودة من التنمية االقتصادية المحلية إلى حد كبير في شكل التسوي
العنصري  الفصل  نظام  سقوط  بعد  متزايًدا  زخًما  حيث افترض  مشاركة   ،  في  الزيادة  إن 

التي تجبرهم على  الحكومات المحلية في هذا النشاط هي نتيجة للعديد من األحكام القانونية  
 .(1)المشاركة

من    إن دور التنمية االقتصادية المحلية للحكومات المحلية في جنوب إفريقيا مضمون   كما   
لعام   الدولة  دستور  لعام  1996خالل  المحلية  الحكومة  حول  األبيض  والكتاب   ،1998  

زيز التنمية  وينص الدستور على تع  ، 2000وقانون األنظمة البلدية للحكومات المحلية لعام  
ريقة التالية وفًقا  ريق الحكومات المحلية وتفويض المهام لهم بالطية المحلية عن طاالقتصاد 
التنمية    يجب على الحكومة المحلية تعزيز و ،  )أ( من دستور البالد 153)ج( و  152للمادتين  

واالقتصادية إلعطاء ،  االجتماعية  والتخطيط  إدارتها  عمليات  وإدارة  هيكلة  عليها    ويجب 
 .(2) ، وتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمعمعوية لالحتياجات األساسية للمجتاألول
هما أهم تشريعات   1996وتعديله لعام    1993كما أن قانون انتقال الحكومة المحلية لعام     

الحكومة المحلية بعد الفصل العنصري والتي تتطلب من البلديات تعزيز التنمية االقتصادية  
حيث االجتماعيةو  تتناول    ،  متكاملة  تنمية  خطط  بوضع  المحلية  الحكومات  القانون  ُيلزم 

يتم  بموجب هذا التشريع  و ،  التخطيط المكاني والنقل والبنية التحتية وتعزيز التنمية االقتصادية
رة تمكين المناطق الحضرية لتعزيز التنمية االقتصادية المتكاملة واإلشارة إلى السياحة والتجا

بين الشو   في من  أخرى   ارع  أنه قضايا  كما  القسم    ،  و في  أنظمة    الثمانين السادس  قانون  من 
  ، المحلية  للحكومة  إطار حيث  البلديات  واعتماد  تطوير  البلدية  على  أنه يجب  ينص على 

 

(1) Rogerson, (C.M.), Spatial development initiatives in Southern Africa: the 

Maputo development corridor, Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 

Vol. 92, No. 3, Wiley Online Library, 2001, Pp. 324-346. 

(2) Nel, (E.), Op.cit, Pp. 1003-1024. 
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، حيث يجب أن يعكس إطار السياسة وإدارة منطقة خدمة بلدية داخلية  سياسة إلنشاء وتنظيم
أن مدى  األقل  على  خد   هذا  منطقة  التنمية  إنشاء  سيعزز  أكثر  أو  واحدة  داخلية  بلدية  مة 

التكامل االجتماعي واالقتصادي والمكاني  للبلدية ككل ويساهم في تعزيز  الكلية  االقتصادية 
 . (1) للبلدية

المحلية    كما    الحكومة  بشأن  إفريقيا  جنوب  حكومة  عن  الصادر  األبيض  الكتاب  أن 
عام   في  لعام  الوالورقة    1998الصادر  الموضوع  1997خضراء  نفس  أرسيا حول  والتي   ،

البلدية المذكور أعالهأساًسا لمشروع قانو  ، يؤكدان بوضوح على الدور الذي من ن األنظمة 
المحلية الحكومات  تلعبه  أن  اآلن  حيث المتوقع  تنموية  ،  المحلية  الحكومة  تكون  أن  ،  يجب 

عية والنمو االقتصادي لتنمية االجتمايجب أن تمارس سلطاتها ووظائفها بطريقة تزيد من او 
التنمية واعتماتدعو  الحكومات المحلية  كما أن    ،للمجتمعات  د  إلى توفير الرؤية والريادة في 

االجتماعية المسؤولية  وتشجيع  المحلي،  الشراء  مثل  جديدة  التخطيط  مناهج  في  واإلسراع   ،
الشراكات  االستراتيجيات    ،وتشكيل  ا  الموصيوتشمل  تسويق  المحلي بها:  ودعم  لمنطقة  ة، 

االستثمار، ومساعدة الشركات الصغيرة، وإنشاء "مرافق متجر واحد"، واإلفراج عن األراضي،  
،  زيز البرامج القائمة على العمالة، وتطوير الروابط، وتعواألشغال العامة، والمشتريات المحلية

 .(2) والبحث والتدريب 
بالتعاون مع مجالس  نوب إفريقيا الن الكبيرة في ج هناك أمثلة للعديد من المد و     تي قامت 

التنم  أنشطة  وتعزيز  بتنفيذ  والحكومات  البالد المدن  في  المحلية  االقتصادية  كماية  سعت   ، 
مدينة جوهانسبرج إلى "إعادة تصوير" نفسها والترويج لها على أنها "مدينة عالمية" من خالل 

البنية التحتية وتطوير  اق واستثمارات  ئدة واسعة النطاستراتيجيات تسويق متنوعة ومشاريع را
م للمدينة  والترويج  الرياضيةالعقارات  مرافقها  استخدام  خالل  دورة   ،ن  استضافة  وكانت 

عام   األفريقية  الصدد   1999األلعاب  هذا  في  رئيسيا  متعلقة    ،إنجازا  مشاريع  نفذت  كما 
الخاص الممتلكات ب القطاع  مع  بالتعاون  معظمها  مشاري   ،(3) ،  هذه  واسعة وتشمل  تجديد  ع 
، وتوفير البنية التحتية للنقل  تركز على تطوير المباني والمرافقنطاق داخل المدينة والتي  ال

 

(1) Rogerson, (C.M.), Local economic development in post-apartheid, The 

development decade?: Economic and social change in South Africa, 1994-2004, 

Human Sciences Research Council, 2006, P. 201. 

(2) Nel, (E.), Op.cit, P. 1011. 

(3) Rogerson, (C.M.), Op.cit, Pp. 228-231. 
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تشمل األنشطة األخرى في الخطط على مستوى العاصمة تطوير مجمع ، و وتحسين المساكن
مدي في  ريفالكازينو  جولد  وسطنة  إلى  سويتو  من  بارالينك  ممر  وتطوير  جوهانسبرج،    ، 

ساندتومرك مؤتمرات  فلوريداز  بحيرة  تطوير  ومشروع  سيتي،  مركز ون  شركة  وإنشاء   ،
 .(1) المعلومات وتنظيم األنشطة التجارية غير الرسمية

أفريقيا  ديربانمدينة  في  و     التبجنوب  بوينت  تعد إعادة تطوير منطقة  الملكية،  ، ي تقودها 
خالل  ل من  ويج لسياحة األعمابات الشراكة والتر وتطوير المناطق الصناعية من خالل ترتي 

رئيسية على التنمية االقتصادية المحلية التي  المثلة  من أهم األ،  بناء مركز المؤتمرات الدولي
المدينة تلك  في  المحلية  الحكومة  كماتسهلها  التنمية    ،  دائرة  ديربان  مدينة  مجلس  أنشأ 

ة في  التنمية االقتصاديتها هي: خلق قدرة  األنشطة الرئيسية التي حدد   ، حيث أناالقتصادية
المحلية و الحكومة  المستوى  ،  عالمية  حضرية  اقتصادية  بيئة  و بناء  المجتمعات ،    إشراك 

 .(2) وضمان استدامة التنمية االقتصادية ،المحرومة في األنشطة االقتصادية
األساسي    بريتوريا  مدينة  فيو     التركيز  محور  بوضوح  التجارية  األعمال  ترويج  أصبح 

اال المحليةللتنمية  و قتصادية  المدينة  ،  تلك  االقتصادية  في  للتنمية  الرئيسية  المديرية  شاركت 
العاصمة بنشاط في تعزي التجاري منذ عام  في  النشاط  توفير    1996ز  من خالل سياسات 

والمشورة والتواصل  الم،  المعلومات  التجارة  ديرية  وبحسب  اتفاقيات  لبدء  كمحفز  تعمل  فإنها 
ا المناطق  بين  العالم  الثنائية  في  بريتوريا ألخرى  منطقة  في  الخاص  و والقطاع  جذب  ، 

،  نتجات المصنعة في منطقة بريتوريااالستثمارات إلى منطقة بريتوريا وفتح أسواق جديدة للم
ذلك مع  مطبقة  وبالتوازي  سياسات  هناك  ال،  الشركات  المجتمعات  لدعم  وإشراك  ناشئة، 

االمحرومة وتعزيز  ل،  الشاملة  التنافسية  التجمعات لمدينةلقدرة  من  سلسلة  تطوير  وتعزيز   ،
والسياحة البشرية  الموارد  وتنمية  و الصناعية  العملية،  الناحية  وضع من  إلى  باإلضافة   ،

لتأ بالخدمات  المتعلقة  الحوافز  وتقديم مختلف  الشركات التسويق  تم  سيس  فقد  كز إنشاء مرا، 

 

(1) Nel, (E.), Op.cit, P. 1013. 

(2)  Nel, (E.) and Binns, (T.) and Bek, (D.), Misplaced expectations? The 

experience of applied local economic development in post-apartheid South Africa, 

Local Economy, Vol. 24, No. 3, SAGE Publications Sage UK: London, 2009, 

224-237. 
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الصغيرة،  التجارية  األعمال  األعم وتم  دعم  لحاضنات  في  الالتخطيط  التحقيق  ويجري   ،
 .(1) جدوى الزراعة الحضرية

تلك  كما      استجابة  بكيفية  يتعلق  فيما  خاص  بشكل  مفيدة  تاون  كيب  مدينة  استجابة  إن 
  ، التنمية االجتماعية واالقتصاديةالحكومة المحلية للتفويض الدستوري بضرورة مشاركتها في  

عام  ف االقتصادية    1997في  التنمية  مديرية  إنشاء  العاصمة  تم  مستوى  على  واالجتماعية 
تاون وتنسيقها ومساعدتها لإلشرا الكبرى في منطقة كيب  الست  المحلية  المجالس  ،  ف على 

أن العالمية"    حيث  "التنافسية  تحقيق  هو  للمديرية  العام  من  والهدف  أنالفقر""الحد  كما   ،  
ضمان وجود ، و ي األفراد المحاور الرئيسية لتحقيق القدرة التنافسية العالمية هي: االستثمار ف

مات حكومية محلية عالمية  تقديم خد ، و بةبنية تحتية عالمية المستوى ومناطق استثمار جذا
و المستوى  الكتلة،  تنمية  عالمي  ،  القطاعو   تسهيل  مستوى  على  التسويق  كموتسهيل  أن،    ا 

م القطاع  اإلجراءات الحالية والمخطط لها في هذا الصدد هي: تشجيع االستثمار والتجارة؛ دع
سين خدمات الحكومة الرئيسي؛ التنمية السياحية؛ األحداث الكبرى؛ تطوير البنية التحتية؛ تح 

 .(2) المحلية ؛ وتوفير المعلومات االستراتيجية
ف    حد  لذلك  ضمان  هي:  الفقر  من  بالحد  يتعلق  فيما  الرئيسية  "شبكة  المحاور  من  أدنى 

االجتماعي" توفيراألمان  وب  ؛  أساسية  فعالةخدمات  تحتية  تحسين  نية  المكاني  ؛  التكامل 
البيئية خوالجودة  تعزيز  االقتصادي؛  والتمكين  العمل  فرص  المجتمعية  لق  التنمية  ودعم  ؛ 

تسع   ،واالجتماعية هذاوهي  في  وتقديم  ى  تنفيذ  إلى  فرص    الصدد  لخلق  مجتمعية  مشاريع 
و العمل الصغيرة  ،  األعمال  الحكومةلدعم  مشتريات  السياحية؛  الخدمات    لتنمية  المحلية؛ 

 . منحة فقر والمعلومات االستراتيجية إعطاءالتوسع في و األساسية؛ 
او     االقتصادية  التنمية  تكون  حيث  أعاله  المذكورة  المدن  من  النقيض  شديعلى  دة لمحلية 

الحضرية السلطة  داخل  تاون   المركزية  كيب  المجالس و ،  في  إلى  الفعلي  التنفيذ  نقل  يتم 
التي الستة  العاصمة  المحلية  منطقة  حيث تشكل  على    ،  التأسيسية  المجالس  هذه  تركز 

،  وتعزيز الشركات الصغيرة والكبيرة، والسياحة ،  لتالية: تعزيز القطاع غير الرسمياألنشطة ا

 

(1) Rogerson, (C.M.), Tourism-led local economic development: The South 

African experience, Vol. 13, No. 1, Springer, 2002, Pp. 95-119. 
2))  Nel, (E.) and Rogerson, (C.M.), The contested trajectory of applied local 

economic development in South Africa, Local Economy, SAGE Publications 

Sage, London, 2016, Pp. 109-123. 
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المحلية  ومنتديات  الصناعية  والمجمعات  العمل،  ومراكز  والمجتمع،  وتطوير  األعمال   ،
 .(1) العقارات وتسهيل التنمية

أن  فإن  أخيرًا       على  واضحة  مؤشرات  هي  هذه  المدينة  سلطات  قبل  من  المبادرات  هذه 
الطريقة التي  لكن    ،الحكومات المحلية لديها دور تلعبه في تعزيز التنمية االقتصادية المحلية

انخرطوا بها اختلفت في هاتين الحالتين بينما في ألمانيا كانت التنمية االقتصادية واالهتمام  
الم المستوى  الذيعلى  هو  قوية  حلي  محلية  حكومات  ظهور  إلى  دولأدى  غالبية  في   ، 

  القوانين و الحكومات  كانت مشاركتهم بتفويض من  حيث  ،  الجنوب بما في ذلك جنوب إفريقيا
من الواضح أن أنشطتها في التنمية االقتصادية المحلية مدعومة بأحكام قانونية ف  ،  ختلفةالم

من   وغيرها  الوطنية  الدساتير  المختلفة هذه ،  عات شريالتمثل  المركزية  الحكومات  تدعم  كما 
الحكومات المحلية في متابعة هذه األجندة من خالل وسائل مختلفة على الرغم من أنه من  

ال أن  كل  الواضح  قيام  كيفية  فإن  المحلية،  االقتصادية  التنمية  في  تشارك  المحلية  حكومات 
  أخرى إلى    دولةة إلى أخرى ومن  مة محليمن حكو   منها بذلك واالستراتيجيات المعتمدة تختلف

 .تناولها  تي تمكما أشارت هذه الحاالت ال
الاا:الخالصةااا هذا  خالل  من  والتنمية    مبحث أوضحنا  المحلي  الحكم  ومفاهيم  طبيعة 

تم إدراك أنه لكي تشارك الحكومة   ، حيث االقتصادية المحلية التي تشكل أساس هذا البحث 
ت بنشاط في  التنالمحلية  المحليةمية االقت عزيز  أدواًرا معينة وتستفيد صادية  تؤدي  ، يجب أن 

تح من  تتمكن  حتى  معينة  مجاالت  في  معينة  وتقنيات  أدوات  التنمية  من  غرض  قيق 
المحلية با  ،االقتصادية  الخاصة  األعمال  هذه  تؤدي  ال  أنها  المحلية كما  االقتصادية  لتنمية 

الجهات  وحدها مشاركة  أيًضا  تعزز  أن  يجب  ولكن  القطاع  ،  ذلك  في  بما  األخرى  الفاعلة 
 .والمجتمعي والقطاع التطوعي لتحقيق الفوائد الكاملةالخاص 

بعض  و      أيًضا  للتنمية  هناك  الفعال  التعزيز  على  قدرتها  على  تؤثر  التي  الظروف 
المحلية و االقتصادية  الظروف  ،  هذه  كانت  واقعياً إذا  التنفيذ  الجيد  صعبة  من  فسيكون   ،

تحتاج ذلك  التي  منطقةالفي تعزيز التنمية االقتصادية المحلية في    كزيةة المر الحكوممساعدة  

 
1)) Rogerson, (C.M) and Rogerson, (J.M.), Local economic development in 
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الق  المبحث يناقش  التدخل، و  المتعلقة باألدوار واألدواتالتالي هذه  ؛ إشراك والمجاالت   ضايا 
التنمية   تعزيز  من  المحلية  الحكومات  لتمكين  الالزمة  والظروف  المصلحة  أصحاب 

اوالتحليلي والنظري. يالمفاهيميضع الدراسة ضمن اإلطار ، و لاالقتصادية المحلية بشكل فعا
 املبحث الثالث 

مشاركة أصحاب املصلحة يف تعزيز التنمية االقتصادية احمللية يف 
 الوحدة احمللية

اتمهيداواتقسيم:
يشمل مجال تعزيز االقتصاد المحلي العديد من الجهات الفاعلة التي تلعب أدواًرا رسمية    

رسمية غير  أو  أو  مباشرة  عام  أو  بشكل  العملية  في  مباشرة  يقو ،  غير  بهذه ال  الممثلون  وم 
بمفردهما هذه  لمهمة  في  تشارك  التي  األخرى  الفاعلة  الجهات  من  العديد  بمشاركة  ولكن   ،

و الدورة العمل ،  هذا  مسار  بتنفيذ  المعني  الرئيسي  للفاعل  واع   غير  أو  واعًيا  هذا  يكون  ،  قد 
وهم بحاجة إلى بناء  ،  ادية المحلية وحدهاال تعزز التنمية االقتصالحكومات المحلية أيضا  و 

الصلة  ذات  الفاعلة  الجهات  أو  اآلخرين  المصلحة  أصحاب  مع  العالقات  على  والحفاظ 
 . المشاركة في تعزيز التنمية االقتصادية المحلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

ال  لذلك    الحكومات  بين  والعالقات  المشاركة  لها  فإن  اآلخرين  المصلحة  وأصحاب  محلية 
ح،  خاصةأهمية   هناك  أن  حين  للمشاركةفي  لكيفية  و ،  اجة  الواضح  الفهم  في  نقص  هناك 

هذه    راكتاش تحسين  وكيفية  العملية  في  اآلخرين  المصلحة  أصحاب  المحلية  الحكومات 
نوضحلذلك    ،العالقات  خالل    سوف  المصلحة كيفية    لمبحث اهذا  من  أصحاب  مشاركة 

التنمية االقتاآلخ عرض كيفية مشاركة كما ي  ،صادية المحلية للحكومة المحليةرين في حملة 
يبرز التحليل أشكال المشاركة ونوع العالقات  ، و الهياكل الفرعية للحكومة المحلية في العملية

 ، وذلك من خالل المطالب اآلتية. بين الحكومة المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين
ا.اأصحاب المصلحة الرئيسيين و  شركاء التنمية  ائص صخا:المطلبااألولااا
ا.اتقييم أهمية أصحاب المصلحة المحددين ومستويات سلطاتهما:المطلباالثانيااا
اا.مشاركة أصحاب المصلحة في استراتيجيات التنمية االقتصادية المحليةا:المطلباالثالثااا
الرابعااا مجاالت  اا:المطلبا مختلف  في  المصلحة  أصحاب  االقتصادية  التنمية  مشاركة 

اا.المحلية
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 ول املطلب األ 
 أصحاب املصلحة الرئيسيني    و شركاء التنمية   خصائص

وحدات الحكم تباينت األطراف المعنية الرئيسية في عملية التنمية االقتصادية المحلية في     
حيث   البلديةالمحلى،  خارج  اآلخر  البعض  كان  بينما  البلدية  في  بعضها  أنها    ،كان  كما 

البلديةياراوحت بين ك ت ليين، ومؤسسات بحثية  ، وقادة وأفراد محنات اقتصادية داخل وخارج 
ووحداتهاوتعليمية مركزية  وحكومة  و ،  جمعها،  تم  التي  البيانات  النحو    من  على  تناولها  يتم 

 التالي:
 :شركاءاالتنميةا-أولًا
المحل    الحكومة  معهم  تفاعلت  الذين  المصلحة  أصحاب  مختلف  عرض  عملية  يتم  في  ية 

اًء  تم تصنيف أصحاب المصلحة هؤالء بن، حيث  بعض الدولالتنمية االقتصادية المحلية في  
التنمية األموال والمساعدة الفنية في توفير  ،  على المستوى المكاني والمجال وقد قدم شركاء 

لمياه وشمل ذلك ا  وحدات الحكم المحلى،تنمية واألنشطة األخرى في  ة للوإدارة البنية التحتي
المحليةوالسو  للحكومة  القدرات  تنمية  وبرامج  للطرق  التحتية  والبنية  و ق  أصحاب ،  يعمل 

المركزية الحكومة  مع  التعاون  اتفاقيات  خالل  من  المحلي  المستوى  على  هؤالء  ، المصلحة 
 .(1)م من خالل الحكومة المركزيةيمكن للحكومة المحلية الوصول إليهو 

أ    المركزية  تعوينبغي للحكومة  اتفاقات  توافق على أي  المحلية وهذه ن  الحكومة  بين  اون 
عليها توافق  أن  أو  الفاعلة  الجهات  من  حيث  المستويات  أصحاب ،  من  النوع  هذا  يهتم  ال 

تضطل التي  المحلية  اإلنمائية  باألنشطة  دائما  اهتماما  في المصلحة  المحلية  الحكومة  بها  ع 
لدية أو المنطقة المحلية، مشاريعها، فإنها تغادر البوبمجرد انتهاء برامجها أو الوحدة المحلية، 

أنشطتها نتائج  لتقييم  أحيانا  تعود  أنها  الحكومة  ،رغم  بين  لالتصال  الرئيسي  الشكل  ويتمثل 
المتعل التقارير  في  المصلحة  أصحاب  من  المستوى  وهذا  في المحلية  المحرز  بالتقدم  قة 

التي تشارك البلدية  والبرامج في  المشاريع  التفتيش    مختلف  الحكومات ومن خالل  هذه  فيها 

 

(1) McNicholl, (D.) and McRobie, (A.) and Cruickshank, (H.), Characteristics 

of Stakeholder Networks Supporting Local Government Performance 

Improvements in Rural Water Supply: Cases from Ghana, Malawi, and Bolivia, 

Water Alternatives, Vol. 10, No. 2, 2017, Pp. 541-561,Available at: 

http://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol10/v10issue2/369-

a10-2-19/file , last visited in 13/7/2020. 

http://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol10/v10issue2/369-a10-2-19/file
http://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol10/v10issue2/369-a10-2-19/file
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تتمتع هذه الفئة من أصحاب و   ،البرامج والمشاريع واألنشطة  والرصد والتقييم المشتركين لهذه
لديهم القدرة على  حيث أن ، المحليةالمصلحة بالقدرة على زيادة قاعدة موارد وقدرات الحكومة 

ة والتي قد ال تكون الحكومة المحلية  تأسيس مبادرات موجهة نحو التنمية االقتصادية المحلي
تنفيذها على  أنقادرة  كما  لتعزيز   ،  وسيلة  أيضا  هو  المجتمعات  مع  المباشر  اتصالهم 

 التخطيط من القاعدة إلى القمة واتخاذ القرار على المستوى المحلي.
 ىوه  ،هي الوكيل والمدير الرئيسي للتنمية في البالد ت في الدول النامية  فبعض الحكوما    

من  ت وغيرها  المالية  بالموارد  ويزودها  المحلية  للحكومات  والتوجيه  السياسة  إرشادات  وفر 
وهي تقوم بذلك من خالل وزاراتها وإداراتها ووكاالتها على    ،الموارد الالزمة ألنشطتها وعملها

والمحلية واإلقليمية  الوطنية  على   ،المستويات  محددة  برامج  وزاراتها  خالل  من  تنفذ  كما 
، وبرامج  تشمل برامج التخفيف من حدة الفقرو ،  ستوى المحلي لتعزيز األنشطة االقتصاديةالم

االقتصا الكيانات  ألصحاب  القدرات  المحليةبناء  والتجارية  وظيفية  تكما    ،دية  مهارات  وفر 
وفر بنية تحتية ال تستطيع الحكومة ، كما أنها ت الصناعية  ب من خالل برامج التدريب للشبا

توف و ر يالمحلية  المخصصة  المالية  بمواردها  عملية  تها  في  اآلخرين  التنمية  بشركاء  ربطها 
 التنمية.

ا:ااالمؤسساتاالماليةا-ًياثان
أنشطة  تعمل      تعزز  أن  يمكن  متنوعة  منتجات  ولديها  البلدية  في  المالية  المؤسسات  هذه 

البلدية في  االقتصادية  كماالتنمية  توفر    ،  والكيانات   ات ائتمانأنها  في    لألفراد  االقتصادية 
كما قاموا بإدارة األموال نيابة عن الحكومة المحلية للمستفيدين من األنشطة الممولة    ،لديةالب

 ات التخفيف من حدة الفقر.مثل مبادر 
ا:لكياناتاالقتصاديةاالمحليةاوالجمعياتاالتجاريةاوالتجاريةاا-ثالًثا
، حيث  ية االقتصادية في البلديةتشكل هذه الفئة من أصحاب المصلحة قاعدة أنشطة التنم    

البلديةا  لتحقيق  يؤدون وظيفة اإلنتاج  أنهم إنهم يولدون    ، كمالتنمية االقتصادية المحلية في 
فيها والمشاركة  اإلنتاج  أنشطة  إنشاء مجموعة من  والثروة من خالل  و الدخل  يشمل هؤالء  ، 

الرسم وغير  الرسمية  االقتصادية  األنشطة  البلدية  في  الصغر "المنتجون"  والمتناهية  ية 
والصنا  والزراعية  الحجم  والكبيرة  والمتوسطة  والخدميةوالصغيرة  و عية  اقتصاد ،  على  يهيمن 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مختلف األنواعال كل  وهي موزعة على    ،بلدية عدد من 
تي تمارسها تمثل االتحادات التجارية مختلف األنشطة التجارية واالقتصادية ال، و البلدية  أنحاء
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هذه بمثابة الناطق الرسمي باسم مختلف الشركات  ، و مختلف الشركات الفردية ورجال األعمال
 .(1) ال األعمال في البلدية وخارجهاالفردية ورج

ا:قادةاالمجتمعاالمحلياوالسياسيوناواألفرادا-ارابعًا
التقليديين  ويشم    الزعماء  المستوطنات و ل هؤالء  البلدية  هم أوصياء األراضي وجميع  ، في 

على الرغم من أن هذه الفئة من  ، و أنها توفر األرض لتطوير جميع األنشطة في البلدية كما  
مباش بشكل  تشارك  ال  المصلحة  المحليةأصحاب  االقتصادية  التنمية  في  اختار  ر  فقد   ،

أنشأ  ، كما  البعض أن يكونوا رواد أعمال في البلدية وبالتالي يساهمون بشكل كبير في العملية
البلديةمن خالل شبكاتهم كيانات اقتصادي  البعض  عت ا ، كما ر ة كبيرة توظف أشخاًصا في 

األنشطة من  البلدية  العديد  في  والحرفية  في    ،الزراعية  أعضاء  المحليون  السياسيون  ويضم 
البرلمان في  وأعضاء  المحلية    ،المجلس  البلدية  الجمعية  في  المحليين  السكان  يمثلون  وهم 

الوطني التوالي  والبرلمان  المحلية ، و على  التنمية االقتصادية  تعزيز  هم أساسيون في عملية 
احت يعرفون  ألنهم  البلدية  اآلخرين  في  المصلحة  وأصحاب  المحلي  األعمال  قطاع  ياجات 

المختلفة مستوياتهم  على  للتداول  تقديمهم  و ويمكنهم  نوضح،  أصحاب   سوف  أهمية  تقييم 
 .ل المطلب التاليخال من المصلحة المحددين ومستويات سلطاتهم
 ملطلب الثاني ا

 ومستويات سلطاتهم    يم أهمية أصحاب املصلحة احملددينتقي
 

ال    المحددين  أصحاب  السابقمصلحة  المطلب  الصلة   في  من  مختلفة  مستويات  لديهم 
المحلية حيث بالحكومة  في    ،  مقابلتهم  تمت  الذين  المصلحة  أصحاب  جميع  رأي  من  كان 

الدول  العملية االقتصادية    النامية  في بعض  التنمية  تساعد على  أنشطة مهمة  يقدمون  أنهم 
للبلدية وأيًضا تدعم جهود الحكومة المحلية بطريقة أو بأخرى في جهود تعزيز التنمية  المحلية  

فيما يلي بعض تعليقات وتصورات أصحاب المصلحة التي تدعم هذه و   ،االقتصادية المحلية
 النقطة: 

 

(1)  Kshetri, (N.) and Dholakia, (N.), Professional and trade associations in a 

nascent and formative sector of a developing economy: A case study of the 

NASSCOM effect on the Indian offshoring industry, Journal of International 

Management, Vol. 5, No. 2, Elsevier, 2009, Pp. 225-239. 
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، ونصنع البضائع ونبيعها يةقدم الخدمات في البلد السلع ون، وننتج  نحن محرك النمو -
للتجميع  ،األموال  وننتج  مواطنينلل والرسوم  الضرائب  نوظف نحن    ،ندفع  أيضا 
 (.صغير مشروع  صاحب ) ،مواطنينال

وكسب   - للتوظيف  قابلين  لجعلهم  الالزمة  بالمهارات  الشباب  )العملنزود  مركز " 
 (. للتطريز

 ع والشركات ألنشطتهم.  ا متاحة لألفراد والتجم"نتحكم في األرض ونجعله -
إلى  - المستثمرين  وجلب  وظائف  فتح  على  قادر  اتصاالتنا  خالل  من  منا  البعض 

 مجتمعاتنا ومناطق التنمية االقتصادية. 
 من قبل المسؤولين في الحكومة المحلية الذين تمت مقابلتهم. البيانات تم تأكيد هذه   -
على ، و م تكن لتتحقق بدونهمالحكومة المحلية ل، فإن معظم أنشطة  رأيهموبحسب    -

ذلك من  األهمية الرغم  من  المستوى  بنفس  المصلحة  أصحاب  جميع  يتمتع  ال   ،
 للحكومة المحلية.

تم إجراء هذا التقييم من خالل النظر في قضيتين رئيسيتين مرتبطتين بفئة أصحاب حيث     
عم أو العرض"  المصلحة في "الد  وكان هؤالء هم أصحاب  ،ةفي بعض الدول النامي  المصلحة

الطلب"و جانب  أو  المطلوبين  المصلحة  و "أصحاب  مستوى  ،  العرض  جانب  قضايا  تشمل 
يتماشى   المحلية وأنشطتها بما  للحكومة  المصلحة  به أصحاب  الذي يمكن أن يساهم  الدعم 

، ي يلعبونهبناًء على أشكال األدوار التتم تحليل ذلك  ، و مع تعزيز التنمية االقتصادية المحلية
توفير   مثل  عوامل  في  النظر  تم  السياسية، اوقد  والرقابة  السياسة،  وضوابط  المالية،  لموارد 

 . (1) ، وتوفير األراضي وبرامج الدعم األخرى وتوفير الموارد البشرية، والدعم اللوجستي
الكما      هذه  اعتماد  مستوى  إلى  أيًضا  الطلب  جانب  موارد  يشير  على  الفاعلة  جهات 

الالحكو  أنشطتها  أجل  من  المحلية  والترويجية مة  و تنموية  يحتاجه  ،  ما  إلى  هذا  ترجمة  يتم 
أصحاب المصلحة هؤالء ويطلبونه من الحكومة المحلية في حملة التنمية االقتصادية المحلية  

 

(1)  Tooley, (S.) and Hooks, (J.) and Basnan, (N.), Performance reporting by 

Malaysian local authorities: Identifying stakeholder needs, Financial 

Accountability & Management, Vol. 26, No. 2, Wiley Online Library, 2010, Pp. 

103-133.Available at: https://eprints.qut.edu.au/18394/1/c18394.pdf , last visited 

in 16/7/2020. 

https://eprints.qut.edu.au/18394/1/c18394.pdf
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، التحتية، والتمويلل مثل الحاجة إلى البنية  تم النظر في عوام، كما  والفوائد التي سيكسبونها
 . ، ومشاريع وبرامج الدعم في التنمية االقتصادية المحليةت، والدعم اللوجستيمهاراوتوفير ال

من  لذلك      مستوى  بأكبر  المحلية  الحكومة  تزود  أنها  يبدو  المركزية  الحكومة  أن  يتضح 
المحلية االقتصادية  التنمية  حملة  في  الدوليو   ،الدعم  التنمية  شركاء  ذلك  والشركات ويلي  ن 

ال وأصحاب  التواليالمحلية  على  اآلخرون  و مصلحة  الطلب ،  أو  الحاجة  مستوى  حيث  من 
كما أظهرت الشركات المحلية وجمعياتها التجارية أكبر  ،  موارد وأنشطة الحكومة المحليةعلى  

يتم  ، و تاله قادة المجتمع بينما جاءت الحكومة المركزية في المرتبة األخيرة،  الحاجة والطلب 
، حيث يتم تقديم جانب الدعم ختلف أصحاب المصلحةتلخيص مستوى الدعم والطلب من م

أنه سلبي الطلب على  إيجابي وجانب  أنه  إلى مستوى أهمية أصحاب   لذلك  ،على  واستنادًا 
مستوى   على  اآلخرين  المحليةالمصلحة  الحكومة  من  وطلبهم  أن  دعمهم  االستنتاج  يمكن   ،

التنمية االقتصادية المحلية هي    راتها وإداراتها ووكاالتها في مجالالحكومة المركزية مع وزا
ويتبع ذلك شركاء التنمية الدوليون وقطاع األعمال المحلي   في الدول النامية،  كثر أهميةاأل

التوالي على  المالية  والمؤسسات  المحلي  المجتمع  وقادة  جمعياتهم  ذلك  في  وأن بما   ، 
 .(1) من السلمالمؤسسات البحثية في أدنى مستوى 

الباحث أنو     الدولواقال  يرى  المحلية بشكل    اعتماد   منها مصرالنامية و   ع في  الحكومات 
تقريًبا شيء  كل  في  المركزية  الحكومة  على  على    ،كبير  االعتماد  إلى  يميلون  أنهم  كما 

أعلى بدرجة  األجنبية  و   التدخالت  الدول،  بعض  على  في  المعلق  األهمية  من  المستوى  هذا 
القدرة على خنق مبادرات من  لديه  لما    أهميته  على الرغم من  و ،  المصلحة الرئيسيين   أصحاب 

يبدو ، و سوف تميل إلى المعاناة إذا لم يأتي هذا الدعم وفي الوقت المناسب  ،الحكومة المحلية
المحلية للحكومة  أقل  دعًما  يقدمون  المحليين  المصلحة  أصحاب  إلى ،  أن  ذلك  ويعود 

التي   لتشكيل  التحديات  االتحاد  على  قدرتهم  وعدم  التنمية  تواجههم  عملية  في  هائلة  قوة 
ولكن تظل الحقيقة أن أصحاب المصلحة    ،لمحلية للحكومة المحلية في البلديةاالقتصادية ا

تنمية اقتصادية محلية فعالة البلدية ومفتاح أي    سوف نوضح ، و المحليين هم المنتجون في 
التنمية االقتصادية المحليةمشاركة أصحاب المصلحة في استرا طلب  ل الممن خال  تيجيات 

 .التالي
 

(1) Mascarenhas, (A.) and Others, The role of common local indicators in 

regional sustainability assessment, Ecological indicators, Vol. 10, No. 3, Elsevier, 

2010, Pp. 646-656. 
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 املطلب الثالث
    مشاركة أصحاب املصلحة يف اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية احمللية 

وسيلة      هي  المصلحة  ألصحاب  النشطة  المشاركة  أن  على  عاًما  إجماًعا  هناك  أن  يبدو 
التنمية   محليةلتحسين  لمنطقة  المحلية  و االقتصادية  المصلحة ،  ألصحاب  كبير  ميل  هناك 

كما أنه يخلق    ،ما لديهم من قوة وقدرات في نجاحها  نوا جزًءا من العملية ويساهمون بكلليكو 
الطريق ألصحاب المصلحة للتأثير على طبيعة ونطاق التنمية االقتصادية المحلية ويمنحهم  

الحاسمة وتحدي الطريقة التي يتم بها تحديد األولويات والعمل  امتياز التعاون في العمليات  
، فيجب على الحكومة المحلية في  ان من المقرر تحقيق مشاركة فعالةإذا ك، و اعلى أساسه

هذه الحالة إظهار استعدادها لمناقشة القضايا مع أصحاب المصلحة ودمج وجهات نظرهم  
الضروري معرفة كيفية إشراك أصحاب المصلحة من قبل وبناًء على ذلك من  ،  في العملية

الم التنمية  الحكومة  حملة  في  المؤداة   االقتصادية،حلية  األدوار  في  مشاركتهم  ومستوى 
 .(1)  والمجال الذي يتم فيه تنفيذ النشاط المعين من قبل الحكومة المحلية

لع بمجموعة من األنشطة تؤدي الحكومة المحلية أنواًعا مختلفة من األدوار وتضطكما       
التن تعزيز  البلديةفي  في  االقتصادية  و مية  م  سوف،  أدناه  وأنماط  نناقش  مشاركة ستويات 

 : اآلتيمن خالل  خرين في هذه األنشطةأصحاب المصلحة اآل
ايةاالمحلية:تخطيطاالتنما-أولًا
المسؤولة وبدعم من الوزارات   انهامن قبل الحكومة المركزية ولجإعداد خطط التنمية    يتم   

ير اإلرشادات  كما تشرف هذه الجهات على إعداد وتنفيذ هذه الخطط من خالل توف ،المتحالفة
عملية  يو   ،الالزمة في  المستخدمة  للبيانات  كمصادر  المحليون  المصلحة  أصحاب  عمل 

  ، أنالتخطيط  مراحل    كما  في  شاركوا  المحليون  والسياسيون  المحلي  المجتمع  مختلفة  قادة 
لهم البيانات  بتوفير  أيًضا  وقاموا  الخطة  إعداد  فرق  دعتهم  جلسات   أنكما    ،حيث  هناك 

فيها أعضاء من جميع  استماع عامة   التي  شارك  الحياة في مجتمعاتهم  القطاعات ومناحي 
فيها حاضرين  و كانوا  المختلفةف ،  الخطط  بتنفيذ  يتعلق  أصحاب ي،  يما  مختلف  إشراك  تم 

إن إدارة    ، كما توفير التوجيه الفني واألموال واألراضي  ذلك  يشملو   ،عديدةالمصلحة بطرق  
 

(1)  Bovaird, (T.) and Loffler, (E.), Moving from excellence models of local 

service delivery to benchmarking ‘good local governance, International Review of 

Administrative Sciences, Vol. 1, No. 1, Sage Publications, London, 2002, Pp. 9-

24. 
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حيان  المنبثقة عن الخطط قد اشتملت أيًضا في بعض األما بعد التنفيذ لبعض هذه المشاريع  
لى برنامج أو مشروع أو نشاط  على مقطع عرضي من هؤالء أصحاب المصلحة اعتماًدا ع

و معين سبق ،  ال  مما  أصحاب  أن  إعداد يتضح  عملية  تنفيذ  في  يشاركون  المحليين  مصلحة 
البيانات  على  للحصول  استشارتهم  يتم  حيث  و الخطة  تنفيذ  ،  الخطة أثناء  يساهم  مخرجات   ،

التنفيذ من حيث األراضي واألموال ويساع أيًضا في  بعد  البعض منهم  إدارة ما  أيًضا في  د 
المصلحة ذوي المستوى األعلى  أصحاب    راكتاش ، كما يتم  من حيث التخطيط للعملية  التنفيذ 

 .رة العمليةفي المرحلة األولى من العملية حيث قدموا المبادئ التوجيهية من خالل تنفيذ وإدا
ا:توفيراالبنيةاالتحتيةااألساسيةا-اثانيًا
ال    من  أنواع  عدة  توفير  في  المحلية  الحكومة  التشارك  في  األساسية  التحتية  وحدة  بنية 

تتراوح من السوق إلى البنية التحتية    ، والتي علق بالتنمية االقتصادية المحليةوالتي تت  المحلية
تختلف مستويات  و ،  والقدرات التقنية لهذه المتطلبات لفة  نظًرا الرتفاع متطلبات التك، و للطرق 

المصلحة أصحاب  مشاركة  حيث وطريقة  مع    ،  يتم  للسوق  التحتية  البنية  وتخطيط  بدء  أن 
  تقوم أثناء التنفيذ  ، و من مجتمع األعمال وأصحاب المصلحة المحليين اآلخرين  مشاركة قليلة

تم تنفيذ أعمال التنفيذ ير األرض للمشاريع و المجتمعات التي يقودها زعماؤها التقليديون بتوفي
المحلية الحكومة  نيابة عن  المقاولين  قبل  من  كماالفعلية  وشركاء   تقدم  ،  المركزية  الحكومة 

يون بما في ذلك االتحاد األوروبي والوكالة األلمانية للتعاون التقني وبنك التنمية  التنمية الدول
الفني والقدرات  الالزم  التمويل  المشاريعاأللماني  لهذه  األخرى  و ة  اإلدارة ،  حيث  كانت من   ،

المجتمعات   عن  وممثلين  محليين  تجار  من  مكونة  لجان  قبل  من  تدار  المرافق  هذه  بعض 
المحلية رسوم ويقو ،  والحكومة  بدفع  أيًضا  المرافق  لهذه  اآلخرون  والمستخدمون  التجار  م 

 .(1) دوري المستخدم للحكومة المحلية الستخدام هذه المرافق على أساس 
من قبل الحكومة المحلية دون يتم  بناء وتحسين الجسور والطرق الفرعية وتمويلها  إال أن     

الحكومة المركزية وشركاء التنمية   ، حيث تقدمالمحليينمشاركة فعلية من أصحاب المصلحة  
ت بنية التحتية لالتصاالفي تسهيل وتوفير ال    موال الالزمة لبعض هذه المشاريعالدوليون األ

قامت المجتمعات من خالل قادتها بتوفير قطع األرض الالزمة لهذه المشاريع  كما  ،  والمرافق

 

(1) Schliep, (R.) and Stoll-Kleemann, (S.), Assessing governance of biosphere 

reserves in Central Europe, Land Use Policy, Vol. 27, No. 3, Elsevier, 2010, Pp. 

917-927. 
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للشركات  و بتكلفة  اآلخرو ،  المصلحة  النهأصحاب  المستخدمين  فقط  هم  للمرافق ن  ائيين 
 والخدمات المقدمة. 

 
ا:اتسويقاالبلديةا-اثالثًا
المحلية وو     الحكومة  قبل  أساسي من  بشكل  ذلك  تنفيذ  للعملية ، و حداتهايتم  التخطيط  يتم 

أصحاب المصلحة المحليون   ، حيث يقوموتنفيذها وإدارتها من قبل الحكومة المحلية ووكالئها
وحدة  لك بمحض إرادتهم إما داخل المثل الشركات المحلية وقادة المجتمع واألعضاء بفعل ذ 

 أو عندما كانوا خارجها. المحلية
ا:تخطيطااستخدامااألراضيا-رابًعا

هذه مسألة فنية أو دوًرا للحكومة المحلية ويتم تنفيذه بشكل أساسي من قبل الوحدة    تعتبر   
،  الم المحلية  الحكومة  في  والريفو سؤولة  المدن  تخطيط  و إدارة  مع  ،  بالتعاون  ذلك  يتم 

األرض  اأصحاب  في  األرض  أوصياء  هم  الذين  المحلي  المجتمع  قادة  وخاصة  لوحدة ، 
أنالمحلية كما  اختصاص    العمليةتصميم    ،  من  األساس  في  وإدارتها  وتنفيذها  وتخطيطها 

المحلية للحكومة  الفنية  حيث اإلدارة  الحكومة   ى تلقت   ،  من  المالي  الدعم  المحلية  الحكومة 
للتنفيذ  المسؤولة  والوزارات  أن المركزية  كما  مجرد    ،  اآلخرون  المحليون  المصلحة  أصحاب 
وقد يوضح  ، الوحدة المحليةاألراضي في  استخداملتخطيط مستخدمين نهائيين للمنتج النهائي 

هذا سبب عدم تلبية احتياجات استخدام األراضي للقطاع غير الرسمي في أغلب األحيان في 
 .(1) مثل هذه الخطط

اوحدةاالمحلية:حفظاالسالمافياالا-خامًسا
يجب ، و اقتصادية أم الهذه مسؤولية جميع أصحاب المصلحة سواء شاركوا في أنشطة     

السالمعلى   لضمان  األرض  بقوانين  االلتزام  المصلحة  أصحاب  و جميع  نظر ،  وجهة  من 
المصلحة أصحاب  فإنمعظم  بح  ،  هو  واألمن  السالم  على  األجهزة    ث الحفاظ  اهتمام  من 

البلدية في  و األمنية  الوكاالت ،  تطلب  عندما  نشط  بدور  اآلخرون  المصلحة  أصحاب  يقوم 
أشركت المؤسسات المتوسطة والكبيرة الحجم وكاالت    ،منفيما يتعلق باأل، و اتهمالمعنية خدم

 .وحدة المحليةها ومؤسساتها التجارية في الاألمن الخاصة والعامة إلدارة مرافق
ا:اتقديماتسهيالتاائتمانية ا:ًًاسادس

 
1)) Schliep, (R.) and Stoll-Kleemann, (S.), op.cit , P. 923. 
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من  تقدم    ائتمانية  تسهيالت  الدوليون  التنمية  وشركاء  والوزارات  المركزية  حيث   الحكومة 
لبنوك الريفية المحلية  لحكومة المحلية من خالل اار من قبل بعض وحدات ااألموال وكانت تد 

، كانت الشركات المحلية واألفراد من المستفيدين من هذه المرافق  وحدة المحلية، حيث في ال
او  الالمؤسسات  في  المحليةلمالية  للحكومة   وحدة  يمكن  التي  التسهيالت  من  العديد  لديها 

هذا مصدر محتمل لالئتمان  ، و ط الكيانات االقتصادية األخرى بهاالمحلية االستفادة منها ورب
للشركات المحلية التي قد ال تكون مؤهلة مباشرة للحصول على قروض من هذه المؤسسات 

 المالية.
ا:تتوفيرابرامجاالتدريباوبناءاالقدرا -سابًعا

ووزار   تعتمد     المركزية  الحكومة  برامج  على  أساسي  بشكل  المحلية  وإداراتها الحكومة  اتها 
قدم هذا المستوى من    ، حيث بناء القدرات وشركاء دوليين آخرين في برامج وأنشطة التدريب و 

البرامج لهذه  الالزمة  والموارد  الفنية  الدراية  المصلحة  أن  أصحاب  كما  المحلية  ،  الشركات 
المرافقوجمعي لهذه  المتلقين  بمثابة  وأفرادها  و اتها  خارج  ،  التخطيط  يكون  ما  مجال عادة 

المحليي  المصلحة  حيث نأصحاب  التنفيذ   ،  مرحلة  في  كمستفيدين  فقط  و شاركوا  أصحاب ، 
المصلحة اآلخرون مثل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الخاصة األخرى خارج البلدية 

لديهم مرا المنطقة  داخل  حملة  ولكن  لتعزيز  بها  االرتباط  المحلية  للحكومة  يمكن  مماثلة  فق 
 .لوحدة المحليةدية المحلية في االتنمية االقتصا

تشارك مختلف الجهات المعنية التي تم تحديدها حتى اآلن في الدراسة إلى حد    ًً أخيراو    
للتنمية   ، االقتصادية المحليةودرجة معينة من قبل الحكومة المحلية في أنشطتها الترويجية 

مستواهمو  على  المشاركة  شكل  سيعتمد  م،  غير  أم  محليين  أكانوا  وقدراتهم  حليينواء   ،
تقوم به الحكومة المحلية ونوع    ،وكفاءتهم كما تعتمد درجة مشاركتهم على نوع الدور الذي 

تنفيذ هذا النشاط أو الدور يتم فيه  يتم تنفيذه وكذلك المجال الذي  ا يجب  ، كمالنشاط الذي 
المركزيمشاركة   الحكومة  ذلك  في  بما  تقريًبا  المستوى  رفيعي  المصلحة  أصحاب  ة جميع 

مة المحلية فيما يتعلق  وبعض الوزارات واإلدارات والوكاالت التابعة لها في جميع أدوار الحكو 
ية  ، والمعرفة الفن المبادئ والتوجيهات السياسية  ، حيث أنهم يقدموابالتنمية االقتصادية المحلية

المحلية االقتصادية  التنمية  في  المحلية  الحكومة  أدوار  لتعزيز  الالزمة  قدم    ،والموارد  كما 
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شركاء التنمية الدوليون األموال الالزمة والقدرات التقنية والموارد األخرى للحكومة المحلية في  
 . (1)العديد من األدوار

ذلك و     ضوء  الحكومفي  تميل  النامي  المحلية  ات ،  الدول  والتيفي  الذاتية    ة  لإلدارة  تميل 
المحلى الحكم  ال  لوحدات  هذا  مع  وثيق  بشكل  االرتباط  المصلحة إلى  أصحاب  من  مستوى 

أو  من  المحليةأكثر  االقتصادية  التنمية  أنشطة  في  المحلي  المستوى  على  نظًرا   ،لئك  أيًضا 
، فقد عملوا كأساس لبدء وتخطيط  ب المصلحة هؤالء على هذا المستوى لمستوى تأثير أصحا

القتصادية المحلية  وتنفيذ األدوار المختلفة التي تؤديها الحكومة المحلية فيما يتعلق بالتنمية ا
ا المحليةفي  أن  لوحدة  حيث  أو ،  للمعلومات  مصدر  بمثابة  المحليون  المصلحة  أصحاب 

ثابة مصدر للتمويل النظير  كما أنها بم ،  البيانات لألنشطة التي تعزز أدوار الحكومة المحلية
صادية  عندما كانت هناك حاجة لمشاريع معينة للحكومة المحلية بما يتماشى مع التنمية االقت

و المحلية الحاالت ،  جميع  أنهم  في  على  المحليين  المصلحة  أصحاب  إلى  ُينظر  كان   ،
س كيفية  مستفيدون من مخرجات أدوار الحكومة المحلية في التنمية االقتصادية المحلية ولي 

 تأثيرهم على العملية التي بدأتها الحكومة المحلية.  
إنهم يشاركون جزئًيا في عملية التنفيذ   يث ، ح من حيث التخطيط ، فهم ال يشاركون كثيًراف   

كما ذكرنا سابًقا من خالل توفير األموال واألراضي وإدارة ما بعد التنفيذ لبعض المرافق التي  
مباشرون  مستخدمون  و هم  ا  رغم،  إليه  توصلت  ما  هذا  قيام  لدراسةأن  إلى  الحاجة  فإن   ،

بنشاط   المحليين  المصلحة  بإشراك أصحاب  المحلية  األهمية  الحكومة  بالغ  أمر  العملية  في 
بالكامل من قبل الحكومة المحلية لتعزيز  ألن لديهم بعض اإلمكانات التي ال يتم استغاللها  

االقتصا االتنمية  في  فعال  بشكل  المحلية  المحليةلدية  و وحدة  أهم ،  نوضح  مجاالت    سوف 
دة المحلية من  وحللنهوض بالأصحاب المصلحة    يشارك فيها   التيالتنمية االقتصادية المحلية  

  .خالل المطلب التالي
 
 
 

 

(1) Reimann, (F.) and Ehrgott, (M.) and Kaufmann, (L.) and Carter, (C.), 

Local stakeholders and local legitimacy: MNEs' social strategies in emerging 

economies,Journal of international management, Vol. 18, No. 1, Elsevier, 2012, 

Pp. 1-17. 
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 املطلب الرابع 
 مشاركة أصحاب املصلحة يف خمتلف جماالت التنمية االقتصادية احمللية  

 

والزراعة      األعمال  تطوير  مجال  في  بالفعل  مناقشتها  تمت  كما  المحلية  الحكومة  تشارك 
السيا تنمية  في  ما  حد  وإلى  الثقافية  التنمية  وتعزيز  نوضححةوالحرف  سوف  و  كيفية    ، 

من   المتعلقة بهذه المجاالت المحددة  كومة المحلية مشاركة أصحاب المصلحة في أنشطة الح
 : اآلتيخالل 

ا:مجالاتطويرااألعمالا-أولًا
 وحدات الحكم المحلى،   في تطوير  ارئيسيً   االمشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاعً تطوير  يعد     

اتحادات و عمال في تطوير هذا القطاع أصحاب األ يشمل أصحاب المصلحة المحددون  حيث 
والتجارة و األعمال  والحرفيين  ،  المالية  والمؤسسات  التجارية  االستشارات  خدمات  مقدمو 

أجل التعزيز   شكل جوهر أصحاب المصلحة المباشرين في هذا المجال مني  ، كماالمحليين
القطاع لهذا  علىو ،  الفعال  أصحاب    يجب  إشراك  المحلية  ألنهم  الحكومة  هؤالء  المصلحة 

تتخذها"المنتجون  تدابير  أي  يرى " واالستفادة من  المسؤولين  ، كما  النامية   بعض  الدول    في 
على مستوى الحكومة المحلية أن معظم هذه الكيانات لم تشارك بأي شكل من األشكال في 

 تتخذ ، وأنه حتى الحكومة المحلية اللمحلية بشأن قضايا تطوير األعمال مداوالت الحكومة ا
 .وحدة المحليةية في الو األعمال التجارية التنم أي قرارات منتظمة بشأن

المت    القضايا  أن معظم  التجارية  كما  األعمال  لمباهي  ُتترك  التجارية  األعمال  بتنمية  علقة 
ل إال  ال يتم تذكر أصحاب األعما، و ، الضعيف ليعالج دون الدعم الالزم من الحكومة المحلية

ا  يتعلق  بالمشعندما  ب  كالت ألمر  إلعداد الخاصة  العمل  بقضايا  المتعلقة  البيانات  جمع 
 . وأصحاب األعمال في هذه العملية لم تتم استشارة جميع الكيانات ، و الخطط

مقابلتهمو     تمت  الذين  ممثليهم  أو  المختلفين  األعمال  ألصحاب  الدول    وفًقا  بعض  في 
 خمس و  مؤسسة صغيرة ثون لى خمسة و ثال ، حيث أن حوانامية على سبيل المثال دولة غاناال

إلى متوسطة  تجاريتان(  مؤسسات  وجمعيتان  الحجم  جميًعا  كبيرة  رأيهم  كان  توجد  ،  ال  أنه 
المجال  هذا  في  المصلحة  أصحاب  لجميع  يمكن  حيث  المحلية  الحكومة  قبل  من  منصة 

ا لتحقيق  واألنشطة  المشاريع  وتصميم  البرامج  ورسم  السياسات  ومناقشة  لمنفعة  االجتماع 
كما رأوا أن أشكال التفاعل السائدة بينهم وبين الحكومة المحلية تتم من خالل دفع ،  المتبادلة



 2030يف ضوء رؤية مصر  التنمية االقتصادية الالمركزية للمحليات 

 
77 

كان لديهم هذا الشكل من التفاعل على أساس منتظم مع فريق تعبئة   ، كما والضرائب  الرسوم
 اإليرادات التابع للحكومة المحلية.  

ة ضعيفة بين الحكومة المحلية وأصحاب تشير كل هذه المؤشرات إلى حقيقة وجود عالقو    
الصناعيةالمصل والتنمية  التجارية  األعمال  مجال  في  المختلفين  كماحة  الحكومة   ،  تنظر 

المصلحة هؤالء   تقدمه وتحصل عليه من أصحاب  المحلية بشكل أساسي في ما يمكن أن 
ذ واإلدارة وليس ما يمكن أن تحققه مع أصحاب المصلحة اآلخرين من حيث التخطيط والتنفي 

القطاع و لتطوير  نتيجة  ،  هو  بنشاط  الرئيسيين  المصلحة  أصحاب  إشراك  في  الفشل  هذا 
 فعاليته في تلبية احتياجات القطاع. محتملة لقلة 

ا:امجالاالسياحةاوالحرفاوالترويجاالثقافيا-ثانًيا
لمحلية  كما أن الترويج لألنشطة الثقافية من قبل الحكومة ا،  يرتبط قطاع الحرف بالثقافة    

وكان   ،شطة من قبل القائمين على ثقافة الشعب ال يمكن ولن يكون ممكنًا بدون المشاركة الن
بين   التقليديون  من  والقادة  اليدوية  الحرف  صناع  المجال  هذا  في  المصلحة  أصحاب 

الفنادق المركزية وأصحاب  الحكومية  الثقافة   ،والوكاالت  برامج في مجال  تنفيذ عدة  تم  وقد 
إقا بهاب  مةمنها  واالحتفال  المهرجانات  النامية   المحلية  ات الحكوم  تعقد و ،  عض  الدول    في 

للزعماء   زيارات  المحلية  الحكومة  ممثلو  أجرى  كما  المصلحة  أصحاب  بين  اجتماعات 
كل هذا ساعد في   ،السكان المحليين في عملية االحتفال  راكتاشكما تم    ،التقليديين المعنيين

تم توفير الموارد    ، كمافي دول مثل غانا وجنوب افريقيا  ول مرةاالحتفال بهذه المهرجانات أل
 أصحاب المصلحة الضروريين في هذه العملية.  من قبل جميع

اليد و     للحرف  الفرعي  بالقطاع  يتعلق  المحليةويةفيما  الحكومة  أنشأت  غانا    ،  دولة  في 
ن المحليين والحصول مركًزا للتدريب الحرفي لتعزيز وتحسين مهارات الحرفيي  جنوب أفريقياو 

العملية هذه  في  جديدة  مهارات  بو   ،على  المشروع  هذا  من كان  لكل  العقلي  الطفل  مثابة 
المشروع هذا  مثل  إلى  الحاجة  رأت  التي  المحلية  والحكومة  المشروع  و   ،  المجتمع  هذا  في 

ن  لتفاعل بيلأكثر طرق    ، كما أنتمت استشارة قادة المجتمع المحلي وقدموا األرض للمشروع
المالحرفيي الحكومة  وحدات  مع  االجتماعات  خالل  من  هي  المحلية  والحكومة  حلية ن 

تم إدراك أن أصحاب المصلحة قد شاركوا  لذلك    ،  وموظفيها وأيضًا من خالل دفع الرسوم لها
، لكن مستوى المشاركة والتفاعل على جانب  إلى حد ما في هذا المجال الفرعي  في العملية

 عزيز.أضعف ويحتاج إلى الت
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ا:مجالاالزراعةا-ثالًثا
ج    مهم  القطاع  االقتصادية  دً هذا  للتنمية  أنا  حيث  أصحاب   المحلية،  من  العديد  لديها 

والمزارعين   وأصحابها  المحلية  الزراعية  التجارية  الكيانات  ذلك  في  بما  المحليين  المصلحة 
وكشف   ،تمع وقيادتهم والجمعيات والمنظمات التعاونية ومقدمي الخدمات الزراعية وأفراد المج

البيانات  األف  تحليل  الدول  الغالب    ريقيةلبعض  في  هم  المحليين  المصلحة  أصحاب  أن 
وحداتها خالل  من  المحلية  الحكومة  ومشاريع  برامج  من  بشكل    ،المستفيدون  يشاركون  وهم 

  هذه البرامج والمشاريع فيوفيما يتعلق ببدء وتخطيط  ،  رئيسي في تنفيذ البرامج بهذا المعنى
عليهاالقطاع مطلعة  ليست  فهي  حيث ،  ال  أن  ،  جميع  المصلحة رأي  وأصحاب  مزارعين 

 . اآلخرين أنهم يعرضون مظالمهم واحتياجاتهم للحكومة المحلية
البرامج والمشروعات التي يستفيدون منها هي من الجهات العليا المعنية وال يد لهم    كما أن   

ا لتنفيذ  كوسيلة  تعمل  أنها  إال  تخطيطها  المستفيدون ف  لذلك  ،  لبرامجفي  فقط  و هم  لوسيلة ا، 
التنمية  الرئيسية للتفاعل مع الحكومة المحلية هي من خالل وكالء التنمية الزراعية في وحدة  

للالزراعية   المحليةالتابعة  الذين    ،وحدة  الجمعية  أعضاء  خالل  من  األحيان  بعض  وفي 
ا إلى  وكذلك  الوحدة  إلى  وتظلماتهم  احتياجاتهم  العامة يوجهون  الجمعية  و جتماعات  على  ، 

، فإنهم يرون أن الحكومة المحلية تتفاعل  بة ألصحاب المصلحة في هذا المجالاألقل بالنس
 . (1) خالل وكالء الحكومات المحليةمعهم وتستجيب الحتياجاتهم من 

القول:    وتتفاعل   أنه  خالصةا تشارك  المحلية  الحكومة  أن  عام  بشكل  االستنتاج  يمكن 
ما لمبا  بطريقة  فيها  تروج  التي  المجاالت  في  المصلحة  أصحاب  معظم  التنمية  مع  درات 

في حين أنه    ،، لكن درجة المشاركة والتفاعل تختلف من مجال إلى آخراالقتصادية المحلية
بداية األنشطة وتخطيطها  ة الضروريين في  ، تتم استشارة أصحاب المصلحي مجال الثقافةف

في بعض هذه ، و ألعمال والحرف اليدويةنفسه عن الزراعة واال يمكن قول الشيء  و ،  وتنفيذها
، يتم تقليص أصحاب المصلحة المحليين إلى المستفيدين فقط وبالتالي ال يمكنهم  المجاالت 

ذتها الحكومة المحلية في بعض  كما أن بعض التدخالت التي نف  ،التأثير على العملية كثيًرا
على   المصلحة  أصحاب  من  وردت  المجاالت  المركزية هذه  الحكومة  مثل  أعلى  مستوى 

 

(1)  Wijaya, (A.) and Glasbergen, (P.) and Others, Governance challenges of 

cocoa partnership projects in Indonesia: seeking synergy in multi-stakeholder 

arrangements for sustainable agriculture, Environment, development and 

sustainability, Vol. 20, No. 1, Springer, 2018, Pp. 129-153. 
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لذلك ال توجد طريقة يمكن ألصحاب المصلحة المحليين من خاللها التأثير عليها    ،ووكاالتها
اباستثناء القبول والمشاركة في تنفيذ المشاريع إذا كانوا سيستفيدون منها. 

 ل الثالثالفص
وحدات  مستوى  ربط احلكومة احمللية بتعزيز التنمية االقتصادية احمللية على 

 احلكم احمللى 
اتقسيم:ا

شملت  حيث    ،المفاهيم الرئيسية التي تقوم عليها هذه الدراسة  الفصل السابق  تناولنا في    
 الفصل ناقش هذا  ن، و المختلفة، والحكم المحلي ومكوناتها  االقتصادية المحليةمفاهيم التنمية  

ويحاو  الدراسة  في  فيها  النظر  يتم  التي  المختارة  الرئيسيين  النظريات  المفهومين  ربط  ل 
االق والتنمية  المحلية  اإلطار  للحكومة  لتوفير  مًعا  المحلية  الدراسة  األساسيتصادية  ، لهذه 

الجزءو  يربط  بينما  النظري  اإلطار  الفصل  األول من  الجزء  المختلفة  التال  يناقش  المفاهيم  ي 
 .من خالل التالي مًعا

 

االمحلية. يةالتنم  أهم أساليب تطبيقا:المبحثااألولااا
ا.الذاتية المحلية أبعاد التنميةا:المبحثاالثانيااا
الثالثااا في  اا:المبحثا المحلية  االقتصادية  التنمية  في  الحكومة  دور  الحكم تعزيز  وحدات 

االمحلى.
 ول األ  املبحث

 احمللية  التنمية أهم أساليب تطبيق
اااااتقسيم:تمهيداوا

،  يةق األمر بمقاربات التنمية اإلقليمية المحلهناك مدرستان فكريتان رئيسيتان عندما يتعل   
ال ، و أهمية أكبر لتعزيز التنمية االقتصادية المحلية وطريقة التعامل معهاهذه المدارس لها  و 

، ولكنه يرى أن المناطق  لثانوية مع مسار التنمية من أعلىيتعارض التطوير من المدرسة ا
واألقاليم المحلية يجب أن تسيطر على مؤسساتها الخاصة لخلق نمط الحياة وشكل التنمية  

في أو  المرغوب  منطقة  في  معينةه  محلية  و منطقة  التطوير  ،  أنماط  تصميم  في  هذا  يساعد 
أو اإلقليميةلتنا المحلية  التحكم في آ، و سب الشخصية  التطوير  ثار  يتضمن هذا الشكل من 

للتنمية من األعلى ويهدف إلى ضمان النمو التوليدي. يمكن تنسيق نسبة   الغسيل العكسي 
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ال خالل  من  التنمية  من  الشكل  هذا  جهود  من  المحلية أكبر  اإلدارية  والوحدات  منظمات 
الالمركزية التي تدعمها الحكومات المحلية والوطنية وأصحاب المصلحة اآلخرون المشاركون 

التنمية الذاتية كنهج من التنمية من أسفل مدرسة الفكر هو النهج    ، كما أنيةفي عملية التنم
 .(1)الرئيسي الذي يتم النظر في هذه الدراسة

تسترشد دراسة دور الحكومات المحلية في تعزيز التنمية االقتصادية المحلية   يجب أنو      
عليها   تقوم  التي  المختلفة  واالستراتيجيات  للنظريات  واضح  المختلفةبفهم  على  و   ،المفاهيم 

إلع كأداة  المحلية  االقتصادية  للتنمية  المتزايدة  الشعبية  من  االقتصادية  الرغم  الهيكلة  ادة 
على الرغم  و   ،نظرية الشاملة التي تشرح وتدعم هذا بالكامل لم يتم طرحها بعد ، فإن الوالتجديد 

إال أن هناك مجموعات  ،  محددة تتعلق بهذا الموضوع المحدد من عدم وجود نظريات فردية و 
بينها المتبادلة  العالقات  وتشرح  المختلفة  الرئيسية  بالمفاهيم  صلة  ذات  النظري  العمل  ،  من 

من  و  الجزء  هذا  سيحاول  في  الدراسة  هذه  وضع  الذاتيةالدراسة  التنمية  استراتيجيات  ،  ياق 
الجديدة المؤسسية  االقتصادية  والنظرية  الداخلي  النمو  المطالب وذلك من خال  ،ونظريات  ل 

 :اآلتية
اااااااااااااااااااااااااا.التنمية الذاتيةماهية ا:المطلبااألولااا
ا.االذاتية المحلية خصائص التنميةا:المطلباالثانيااا

 ول األ  املطلب
 التنمية الذاتية ماهية 

 

الثالثة     العقود  مدى  على  المحلية  االقتصادية  التنمية  أدبيات  في  الشامل  التغيير  يشير 
للفضاء كموقع سلبي لألنشطة االقتصادية  الماض إلى تحول من منظور وظيفي  ية بوضوح 

الخارجية األعمال  وقرارات  العالمية  للرأسمالية  الكبير  للمنطق  و وفًقا  ذلك  ،  من  تشير  بداًل 
نهج إلى  للبيئةداخلي  األدبيات  الفريدة  العوامل  يركز على  يحدث    ، وهو نهج  التي  المكانية 

وهذا يبرز ما دافع ،  (2) يدرك في نفس الوقت االندماج في الهياكل األكبر  ، بينمافيها النشاط
ا مجال  في  السبعينيات  أواخر  في  الوقت  بعض  منذ  آخرون  كتاب  اإلقليمية  عنه  لطبيعة 

التنمية هذا،  ألنشطة  حظي  االقتصادية    وقد  االجتماعية  التنمية  في  على  النهج  تركز  التي 
 

(1) Webster, (D.) and Muller, (L.), Urban competitiveness assessment in 

developing country urban regions: The road forward, Urban Group, INFUD. The 

World Bank, Washington DC, July, Vol. 17, 2000, P. 42. 

(2) Ibid, P.41. 
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واستخدام الموارد  اركة جميع الجهات الفاعلة الضرورية  ، بما في ذلك مشالمحليات ومواردها
محلًيا القطاعية  المتاحة  نظيرتها  من  القوية  التنمية  لتحريك  فعالية  أكثر  كوسيلة  بالقبول   ،

 . (1) والخارجية
التنمية الذاتية إلى عدد من األسماء بالنظر إلى المخاوف المتزايدة لإلقليمية مثل  تشير  و    

األسفل  "التنمية  اإلقليمية  ،من  اإلقليمية"  والسياسة  و والهوية  جوانب ،  الداخلي  التطور  يشمل 
الذاتي والتوجيه  المصير  لتقرير  تطوير  و   ،التغيير  إلى  تهدف  عملية  أنه  على  إليه  ُينظر 

محلي   توليد  اقتصاد  أجل  من  اإلقليمي  الفائض  استثمار  إعادة  يتم  حيث  ومتنوع  متكامل 
الحجم وك إنتاج محلية صغيرة  العمالةأنشطة  و ثيفة  اإلمكانات ،  هذا على  التنمية  نهج  يؤكد 

وهي ترى  ،  الداخلية للمنطقة ويعامل هذه الوحدات المكانية على أنها متكاملة وذاتية الحكم
ال الموارد  على  بناًء  األخرى مأنه  اإلمكانات  وأشكال  تش  حلية  والقدرات  التي  القوة  نقاط  كل 

المناطقو ،  األساسية احتياجات  تلبية  الذات   يمكن  على  تعتمد  بطريقة  حيث المحلية  يرسم   ، 
هذا الشكل من التنمية خًطا مفاهيمًيا بين اإلمكانات المحلية أو الداخلية والشبكة الواسعة من  

الخا أوالعالقات  للمنطقة  المحلية  رجية  و المناطق  من ،  عدد  على  يحتوي  أنه  يعتبر 
ذلك في  بما  المميزة  ا  الخصائص  لخيارات  المحلي  على  لتنميةالتحديد  المحلية  والسيطرة   ،

المحلية المنطقة  داخل  التنمية  بفوائد  واالحتفاظ  التنمية  أهم  ،  (2) عملية  نوضح  وسوف 
 .يمن خالل المطلب التال الذاتية المحلية خصائص التنمية

 املطلب الثاني 
 الذاتية احمللية خصائص التنمية

 

عملية تهدف إلى تطوير    اأنه اتية  أوضحنا في المطلب السابق أن التنمية المحلية الذ سبق و 
توليد   أجل  من  اإلقليمي  الفائض  استثمار  إعادة  يتم  حيث  ومتنوع  متكامل  محلي  اقتصاد 

العمالة وكثيفة  الحجم  إنتاج محلية صغيرة  و أنشطة  اإلمكانات ،  هذا على  التنمية  نهج  يؤكد 

 

(1) Green, (G.P.), Flora, (J.) and Others, Local self-development strategies: 

National survey results, journal of Community Development, Vol. 21, No. 2, 

Taylor & Francis, UK., 1990, Pp. 55-73. 

(2) Rothchild, (D.S.), Strengthening African local initiative: Local self-

governance, decentralisation and accountability, , GIGA-Hamburg, 1994, Pp. 45-

51. 
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وحيث أن    ،ية الحكمالداخلية للمنطقة ويعامل هذه الوحدات المكانية على أنها متكاملة وذات 
 :اآلتي، وأهم هذه الخصائص يتمثل في ية الذاتية لها عدة خصائص تميزهاالتنمية المحل

   :محليةافياالتوجه(التنميةاا)االذاتيةاهيااإلقليميةاالمحليةاالتنميةا-أولًا

لم تعد المنطقة مجرد مكان تتواجد   ، حيث نهج إقليمي للتنمية وأداء النظام اإلنتاجي  هي   
، ولكنها أيًضا عامل تحول حيث تتفاعل الشركات والجهات ه الموارد واألنشطة االقتصاديةفي

 .(1) الفاعلة األخرى لتطوير هذا االقتصاد والمجتمع
،  ر على أنها شبكة من عالقات العملُينظر إلى هذه المنطقة المحلية التي يتم فيها التطو و    

للسكا  يمكن  ويفعلون كأرض  أنفسهم  يحددوا  أن  وكمنطقفيها   ن  قرارات ،  اتخاذ  فيها  يمكن  ة 
و تنموية التحول  ،  أن  مفادها  مركزية  فكرة  حول  إقليمًيا  كونه  لمفهوم  االقتراح  هذا  يدور 

تلك  داخل  التغيير  قوى  على  بالضرورة  يرتكز  واقتصاداتها  المحلية  للمناطق  الديناميكي 
 . (2) المنطقة المحلية 

 
  :مكاناتاالذاتيةالتنميةاالذاتيةاتعتمداعلىااإلا-ثانًيا

وبشري     اقتصادي  شكل  في  الموارد  هي  محلية  منطقة  أو  منطقة  لتطوير  البداية  نقطة 
للتنمية  الرئيسية  إمكاناتها  تشكل  والتي  وثقافي  خالل   ،(3)ومؤسسي  من  أنه  أيًضا  ترى  وهي 

ناميكية  ، يمكن إنشاء دوافع تنمية محلية دياخلية واستخدامها من أجل التنميةتحديد الموارد الد 
يتم إنشاؤه من خالل أنماط اإلنتاج   من خالل استثمار الجزء األكبر من أي فائض إقليمي 

الدوائر إلى تعزيز  المحلي وهذا سيؤدي  لتنويع االقتصاد  االقتصادية المتكاملة    المتخصصة 
أفقيًا وصاعداً  التنمية  آثار  إلى   ،وستمتد  تستند  عملية تطوير مكيِّفة محلًيا  بدء  إلى  ويهدف 

 .(4) الموارد المتاحة محلًيا والتي يمكن أن يدعمها أصحاب المصلحة في المنطقة

 

(1) Green, (G.P.), Flora, (J.) and Others, Op.cit, P. 67. 

(2) Stöhr, (W.), Global challenge and local response: initiatives for economic 

regeneration in contemporary Europe, United Nations University Press, 1990, Pp. 

47-58. 

(3)Vazquez-Barquero, (A.), Endogenous development: Networking, innovation, 

institutions and cities, Routledge, UK., 2002, Pp. 25-31. 

(4) Mühlinghaus, (S.), Wälty, (S.), Endogenous development in Swiss mountain 

communities, Mountain Research and Development, Vol. 21, No. 3, BioOne, 

USA, 2001, Pp. 236-242. 
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  :المحليةالتنميةاالذاتيةاهياتشاركيةاوتشملاالمؤسساتاوالجهاتاالفاعلةاا-ثالًثا

وال    المحليين والمؤسسات  السكان  التنميةتعد مشاركة  المحلية في عملية  ، خاصة  منظمات 
السي والعمليات  القرارات  النهجفي  لهذا  أساسية  سمة  حيث اسية  للسكان   ،  العملية  تسمح 

األنشطة   وتقييم  وتنفيذ  وتوجيه  القرار  صنع  في  بالتأثير  ومؤسساتهم  ومجموعاتهم  المحليين 
 .(1) وية وتقاسم فوائد مخرجات التنمية ونتائجهاالتنم
  :علىاالبيئةاالخارجيةامنفتحةالتنميةاالذاتيةاا-رابًعا

أن      من  الرغم  الداخلاعلى  من  بالتنمية  يتعلق  التأثير  لمفهوم  على  ينغلق  ال  أنه  إال   ،
البيئة   في  تتواجد  أن  دون  تحيا  أن  منطقة  ألي  يمكن  ال  حيث  وتتفاعل  الخارجي  الخارجية 

ولكن هناك حاجة إلى العناية حتى ال تسمح ألشكال التنمية الخارجية التي ُينظر إليها   ،معها
 هج التنمية للتغلب عليها واختطافها. على أنها أقصى هذا الشكل من ن

   :التنميةاالذاتيةاتعززاالتنميةاالمستدامةا-خامًسا

ا    نمط  ضمان  المفهوم  من  المبدأ  هذا  إلىيحاول  يهدف  الذي  الموارد  تلبية    ستخدام 
اليوم البشرية  تلبية هذه االاالحتياجات  البيئة بحيث يمكن  الحفاظ على  حتياجات ليس  ، مع 

ا الوقت  في  القادمةلحاضرفقط  لألجيال  أيًضا  ولكن  االستدامة    ، ،  مع  التعامل  فإن  ولذلك 
 .(2) جزء من إطارهاالسياسية على قدم المساواة و البيئية واالقتصادية واالجتماعية 

 قدمة تحقيقها إلرضاء المواطنين والسعيخيرًا فالتنمية المحلية الذاتية تحاول الدول المتوأ   
و  بين  للمنافسة  مجال  المختلفة  لخلق  المحلى  الحكم  االقتصادية  لتحق حدات  التنمية  يق 

األبعاد التي نوضحها  جد لها بعض  ، إال ان التنمية المحلية الذاتية لكى تتحقق تواالمستدامة
 . في المبحث التالي

 
 
 
 
 

 

(1) Ibid, P. 239-240. 

(2) Chiu, (R.), Socio-cultural sustainability of housing: a conceptual exploration, 

Housing, theory and society, Vol. 21, No. 2, Taylor & Francis, UK., 2004, Pp. 

65-76. 
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 ي املبحث الثان
 الذاتية احمللية أبعاد التنمية

   تمهيداوتقسيما:
األق    على  أبعاد  ثالثة  تحديد  منيمكن  للمفهوم  األبعاد    ،يةاألدب   الناحية  ل  هذه  وتشمل 

واالجتماعية   واالقتصادية  واالجتماعية  و والسياسيةالمؤسسية  اآلخر ،  البعد  يكون  أن  يمكن 
اإلعداد  هذا  في  أيًضا  صلة  ذا  البيئية  حيث لالستدامة  والسياسي    ،  االجتماعي  البعد  يدمج 
الجتماعية في المؤسسات المحلية وبالتالي  والمؤسسي للمفهوم الجهات الفاعلة االقتصادية وا

إنه   ، كماقافية في عملية التنميةتشكيل نظام معقد من العالقات يدمج القيم االجتماعية والث
المصلح أصحاب  لمشاركة  فرًصا  التنميةيوفر  عملية  وإدارة  تخطيط  في  ويطب ة  ويتبع  ق ، 

زز نطاق  ة في صنع القرار ويع ، ويعزز االستقاللية المحليمبادئ الحكم الديمقراطي الصالح
لية التنمية إلى  ، ال سيما على مستوى المجتمع و ينقل ملكية عمووظائف المؤسسات المحلية 

، تعتمد التنمية الداخلية على الموارد المحلية التي  من الناحية االقتصادية، و السكان المحليين
خل المنطقة مع دورات إنتاج  ، وتخلق دوائر اقتصادية دام استخدامها بكفاءة وبشكل مستداميت 

الفاعلة والجهات  االقتصادية  القطاعات  من  ممكن  أكبر عدد  وتشمل  لها    ،مترابطة  أن  كما 
عوامل  باستخدام  المحليين  المشاريع  ألصحاب  تسمح  التي  المحددة  اإلنتاج  أنظمة  طابع 

المناف على  قادرين  تجعلهم  التي  اإلنتاجية  مستويات  إلى  والوصول  بكفاءة  في اإلنتاج  سة 
 األسواق. 

، مناسبةالإلى إنتاج السلع والخدمات المطلوبة محلًيا باستخدام التكنولوجيا    أيضاً ويهدف     
، فهي تراعي التقاليد اجتماعًيا وثقافًيا  خل المنطقة وتوفير سوق عمل متنوعوزيادة التعاون دا

المحلية  الهوية  وتقوي  المحلية  المعرفة  وتعبئ  و المحلية  بم ،  هذا  متكاملة  يعتبر  عملية  ثابة 
على إقليميًا  المنظمة  والمجتمعات  االجتماعية  والمجموعات  لألفراد  الفرص  نطاق    لتوسيع 

 من   المشتركة  المنفعة  أجل  من  ومواردهم  لقدراتهم  الكامل  النطاق  وتعبئة  ،صغير ومتوسط  
 . وسوف نوضح ذلك من خالل اآلتي والسياسية واالقتصادية االجتماعية الناحية

 

 شروط تطبيق التنمية المحلية الذاتية. ول:امطلبااألاالاا
 االقتصادية المحلية من منظور التنمية الذاتية. تعزيز التنمية  :يالمطلباالثاناا
ا.اتطبيق الالمركزية الوظيفية مقابل الالمركزية السياسيةا:المطلباالثالثاا
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 ول األ  املطلب
 شروط تطبيق التنمية احمللية الذاتية

 

ال    أجل  المن  لهذا  الناجح  و متنفيذ  التنمية  في  المقصودةنهج  واألغراض  أهدافه  ، لتحقيق 
توفر جميع  على الرغم من أنه ال ينبغي أن ت، و بعض الشروط التي يجب الوفاء بهاهناك  و 

، إال أنها شروط ضرورية لضمان النجاح في تطبيقه وتحقيق هدفه الشروط لبدء العمل بها
 :(1) الشروط ما يلي تتضمن هذه، و على المدى الطويل

والبيئية موجودة  والثق  والسياسية  االقتصادية  التنموية  اإلمكانات   تكون   أن  يجب   -1 افية 
 . في المنطقة

يجب أن تكون العالقات التجارية الخارجية قادرة على السيطرة عليها بشكل انتقائي    -2
 لصالح أهدافها. 

حد ممكن تدعم   يجب أن تكون هياكل وعمليات صنع القرار من أسفل إلى أقصى -3
 . (2) وتدابير التحكم االنتقائيةاختيار األهداف الستخدام اإلمكانات الذاتية 

 يجب احترام القرارات الواردة أدناه ودعمها مالًيا من أعلى.  -4
المنظور  -5 من  التنمية  لعملية  المنطقة  داخل  متكامل  فهم  هناك  يكون  أن  يجب 

 القطاعي اإلقليمي والزمني. 
شبكة اتصاالت تعمل بشكل مناسب بين المجموعات داخل يجب أن تكون هناك    -6

 .  المنطقة
القيادة   -7 مناصب  في  األشخاص  من  قليل  عدد  األقل  على  هناك  يكون  أن  يجب 

 اإلقليمية الذين يكرسون أنفسهم ويشاركون بشكل كبير في تحقيق أهدافها. 
 . يةيجب أن يكون هناك أيًضا تطور في التضامن والتنسيق بين المناطق النائ  -8

 

(1) Weinstein, (B.), Local Self-Government Is True Socialism’: Joshua Toulmin 

Smith, the State and Character Formation, The English Historical Review, Vol. 

123, No. 504, Narnia, 2008, Pp. 1193-1228, Available at : 

https://academic.oup.com/ehr/article-abstract/CXXIII/504/1193/410802 , last 

visited in 25/9/2020. 

  ،، الناشر صالح الدين6ع ، مجلة الفقه والقانون  ،اإلدارة المحلية والتنميةي،امحمداالمجن د/( (2
 . 60-42، ص2013دكداك،

https://academic.oup.com/ehr/article-abstract/CXXIII/504/1193/410802
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القضا    مجاالت  في  سياسات  صياغة  إلى  حاجة  أيًضا  واالجتماعية  هناك  االقتصادية  يا 
والثقافية والبيئية والسياسية على المستويين الوطني والمحلي للمساعدة في تحقيق أهداف هذا  

التنموي  و النهج  التنافسي  ،  الوضع  على  الحفاظ  االعتبار  في  االقتصادية  السياسات  تأخذ 
ا تد للكيانات  المنطقة وتطويره ووضع  الموجودة في  ابير لجذب شركات القتصادية والتجارية 

كما تعتبر أن تعزيز وظائف اتخاذ القرار في تنظيم المشاريع أمر مهم   ،جديدة إلى المنطقة
تؤدي التنمية الذاتية إلى تعزيز العالقات بين األنشطة  من الناحية البيئية  ، و في هذه العملية
الستخدام طويل السياسات في هذا الصدد موجهة نحو ا  ، كما أنبيئة الطبيعيةاالقتصادية وال

المحلية للموارد  واألجل  من    ،  اإلقليمية  الدوائر  تعزيز  والثقافي  االجتماعي  الجانب  يغطي 
وتحسين   اإلقليمية  االتصال  شبكات  وتكثيف  المحلية  والمؤسسات  المنظمات  دعم  خالل 

 ات الفاعلة لتنمية المنطقة أو المنطقة المحلية. التنسيق بين مختلف مجموعات الجه
 املطلب الثاني 

 تعزيز التنمية االقتصادية احمللية من منظور التنمية الذاتية 
سات التنمية في العديد من ساعد هذا الشكل من أشكال استراتيجية التنمية على توجيه سيا   

الناميوال يزال يوجهها  دولال العالم  التنمية  هذا  ، و ، ال سيما في  بتعزيز  النهج وثيق الصلة 
وتندرج عملية التنمية االقتصادية المحلية في  ،  حلية وأدوار الحكومات المحليةاالقتصادية الم

التنمية الذاتية التي تستفيد من  ،  نهجمإطار هذا ال وذلك ألن تركيزها ينصب على سياسات 
، ولكن ليس فقط  لمؤسسية والماديةذلك البشرية وا  اإلمكانات والموارد المحلية الحالية بما في

فرص   محددةلخلق  محلية  مناطق  تنمية  وتعزيز  و العمل  أنه  ،  على  أخرى  مرة  تحديده  يتم 
مًعا   بجهودهم  تلتزم  مكانية  وحدة  داخل  الفاعلة  الجهات  من  العديد  تضم  تشاركية  عملية 

 . لتحقيق التقدم
االقتو     التنمية  لتعزيز  األربعة  المتطلبات  ذلك  على  المحلية  تشهد  المشاركة صادية  وهي: 

، وتعبئة الموارد المحلية والمزايا التنافسية والملكية تماعي، على أساس األراضيوالحوار االج
للعملية أنالمحلية  كما  إمكانات   ،  وجود  مثل  الذاتية  التنمية  نهج  لتطبيق  المختلفة  الشروط 

وبيئيةتنموية   وثقافية  وسياسية  القرااقتصادية  صنع  وهياكل  األسفل ،  من  والعمليات  ر 
  وبالتالي   ،أعلى هي أيضًا ذات صلة بتعزيز التنمية االقتصادية المحلية  المدعومة ماليًا من

ل بين الجهات الفاعلة  ، والتفاعفي التنمية االقتصادية المحلية، فإن القضايا األساسية لألرض 
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التنمية وخافي  داخل  واالجتماعية  االقتصادية  والكيانات  والفضاء  اإلمكانات  ،  واستخدام  رج 
 .(1) حلًيا هي أيًضا ذات أهمية أكبروالموارد المتاحة م

ااا:ذاتيالنظريةاالنمواا-أولًا
النمو      نظرية  تطوير  النظريات    الذاتييمثل  وعيوب  إلخفاقات  جذرية  أكثر  استجابة 

إ العوائد  بتناقص  الخاصة  فرضيتها  أدت  التي  االقتصادية  للتنمية  الجديدة  لى الكالسيكية 
رأ تراكم  ألن  تقنًيا  تقدًما  كان  االقتصادي  النمو  دافع  بأن  على  االعتراف  سيكون  المال  س 

الطويل الضعفي  المدى  إلى  كماميل  التن  ،  نظريات  نحو قطعت  طوياًل  شوًطا  الذاتية  مية 
التجريبية واألدلة  االقتصادية  النظرية  بين  و التوفيق  التكنولوجي  ،  التقدم  النظريات  هذه  تعتبر 

النموذجمتغيرً  حديد معدل  يقدم عوائد متزايدة في دالة اإلنتاج من أجل ت   ، حيث ا داخلًيا في 
 التنمية االقتصادية المحلية. هذه النظرية مناسبة لدراسة ، و النمو طويل األجل

هذه نماذج داخلية واسعة لرأس المال ، و يمكن تصنيف نظرية النمو الداخلي إلى فئتينو    
حيث  واالبتكار ن،  عوامل ُيظهر  أنها  على  المال  رأس  استثمارات  الواسع  المال  رأس  موذج 

التكنول والتغيرات  البشري  المال  رأس  على  التأكيد  وأيًضا  ُمول دة  الصلة خارجية  ذات  وجية 
المعرفة وتداعيات  العمل  طريق  عن  كمابالتعلم  الجديدة    ،  الكالسيكية  اإلنتاج  وظيفة  يعدل 

لالستثمارات  الخارجية  العوامل  كما  لتشمل  رأس،  مخزون  بالممارسة   أن  التعلم  يولد  المال 
عامةنوي منفعة  تصبح  التكنولوجيا  يجعل  وهذا  المعرفة  التكنول،  شر  التقدم  يتحول  وجي  لذلك 

النمو عملية  في  داخلي  عامل  و إلى  خالل  ،  من  القضايا  جميع  تتشكل  أن  المفترض  من 
 .(2) اإلنفاق الحكومي والضرائب 

النمو     فئتينيمكن تصنيف نظرية  إلى  الذاتي  النطاق لرأس  ،و  داخلية واسعة  نماذج  وهذه 
واإلبداع االستثمارات   ،المال  العريض  المال  رأس  نموذج  عوامل  ويبين  باعتبارها  الرأسمالية 

خارجية تولد عوامل خارجية، كما يؤكد على رأس المال البشري وما يتصل به من تغيرات 
وهو يعدل   ،ك وعلى التأثيرات غير المباشرة للمعرفةتكنولوجية في التعلم عن طريق القيام بذل

 
1)) Lukiyanova, (M.N) and Others, Concept and model of local self-government 

using organizational design and public communications, Journal of Advanced 

Research in Law and Economics, Vol. 8, No. 3-25, ASERS Ltd, 2017, Pp. 887-

898.   
2)) Greasley, (D.) and Oxley, (L.), Endogenous Growth, Trend Output, and the 

Industrial Revolution: Reply to Crafts and Mills, The Journal of Economic 

History, Vol. 57, No. 4, JSTOR, 1997, Pp. 957-960. 
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خارجية   عوامل  تشمل  بحيث  الجديدة  الكالسيكية  اإلنتاج  كمالالستثمارات وظيفة  أن   ، 
المخزون من رأس المال يولد التعلم من خالل القيام بعمل غير مباشر للمعارف وهذا يجعل 

تكنولوجي يتحول إلى عامل داخلي في وبالتالي فإن التقدم ال ،التكنولوجيا تصبح منفعة عامة
النمو الحكوم،  عملية  اإلنفاق  خالل  من  القضايا  كل  تشكيل  يتم  أن  المفترض  ي ومن 

 .(1)والضرائب 
أخرى و     ناحية  التحسينات    من  عوائد  على  الداخلي  اإلنمائي  االبتكار  نموذج  يركز 

المنتجي قبل  من  والدولي  المتعمد  االبتكار  عن  الناشئة  المصلحة التكنولوجية  وأصحاب  ن 
ينتج هذا عن البحث والتعليم المتعمد ويدخل جوانب رأس ، و اآلخرين المشاركين في العملية

من المفترض أن تؤدي االستثمارات في رأس المال لذلك  ،  ل البشري في وظيفة اإلنتاجالما
من ،  و وسعالبشري إلى آثار غير مباشرة لزيادة إنتاجية رأس المال المادي والقوى العاملة األ

إلى    هذا يؤدي  ألنه  األفراد  قبل  من  قصد  عن  اكتسابه  يتم  البشري  المال  رأس  أن  ُيفترض 
وأن   أعلى  ال  أجور  بحيث  السابق  الجيل  نقلها  التي  األفكار  يستوعب  العمال  من  جيل  كل 

 .(2)توجد عوائد متناقصة على المدى الطويل
حولوبالتالي    النقاش  تحفز  هذه  النمو  نظريات  فإن  اإلقليمية    ،  والتنمية  بالنمو  الصلة 

ومن هنا فإن  ،  اإلقليمية المحليةالمحلية ودور المؤسسات المحلية وتدخل الدولة في التنمية  
الزيادة في دخل منطقة أو منطقة محلية تعتمد على دور الدولة ووحداتها وأجهزتها المحلية 

النتائج المطلوبة من نظريات النمو ا أن للنظرية تأثير مباشر على  كم  ، وقدراتها على توليد 
قارب اإلقليمي والتكتل المكاني  التنمية المحلية حيث تحاول تفسير المعدالت غير المتكافئة للت

كان لهذه النظريات تأثير على توجه سياسات التنمية    حيث ، و لمناطق النمو المرتفع والبطيء
المحلية حيث اإلقليمية  األداء    ،  رفع  إلى  السياسات  هذه  النامية  تسعى  للمناطق  االقتصادي 

 والمتدنية األداء للمساهمة في نمو المناطق واقتصاداتها الوطنية. 
اإلنتاجية  و     األنظمة  بأن  القائلة  الرؤية  في  الذاتية  التنمية  ومنظور  النمو  منظور  يتشارك 

المحلية   لالقتصادات  تسمح  التي  المادية  وغير  المادية  العوامل  من  مجموعة  من  تتكون 
 

1)) Romer, (P.M.), Increasing returns and long-run growth, Journal of political 

economy, Vol. 94, No. 5, The University of Chicago Press, USA, 1986, Pp. 

1002-1037. 

(2) Martin, (R.) and Sunley, (P.), Slow convergence? The new endogenous 

growth theory and regional development,  journal Of Economic geography, Vol. 

74, No. 3, Taylor & Francis, UK., 1998, Pp. 201-227. 
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، وأن  يفة ذات إمكانات واضحة للتنميةليمية باعتماد مسارات متباينة نحو النمو في وظ واإلق
مسا والصناعيةهناك  اإلقليمية  للسياسات  مختلف و   حة  في  االقتصادي  النمو  معدالت 

المجاالت وبالتالي االختالفات في مستويات الدخل واإلنتاج ترجع إلى االختالفات ليس فقط  
الرأسم العمل  مخزون  ولفي  التعليميةالي  المستويات  في  أيًضا  في  كن  توليد ،  على  القدرة 

والتطوير نهائي  البحث  وبشكل  واإلدارات ،  المؤسسات  عن  الناتج  االقتصادي  التقدم  في 
 العامة.

ذلك    على  أشكال   وبناًء  فيه  تلعب  هيكلي  وتغيير  نمو  عملية  االقتصادية  التنمية  ستكون 
كما تتميز    ،يات التعلم أدواًرا مهمة من الناحية االستراتيجيةالتنظيم ونظام العالقات وديناميك

  -التنظيمية والتكنولوجية المعنية   ب التأثير المكاني للعمليات ليس فقط بسب  -ببعدها اإلقليمي 
المؤسسي  النظام  إنشاء  فيه  تم  لتاريخ  نتيجة  هي  منطقة  أو  مكان  كل  ألن  أيًضا  ولكن 

ال  ،واالقتصادي والتنظيمي الذاتيةومن منظور  البعد تنمية  التنمية االجتماعية في  يتم دمج   ،
الذاتيةو ،  االقتصادي التنمية  سياق  والنمو    ،في  ناحية  من  والثروة  الدخل  توزيع  يكتسب 

العامة   الفاعلة  الجهات  ألن  نظًرا  مشترًكا  ديناميكًيا  اتجاًها  أخرى  ناحية  من  االقتصادي 
الم لحل  موجهة  استثمارية  قرارات  تتخذ  والشركاوالخاصة  المجتمع  يواجهها  التي  ت  شكالت 

تلف قطاعات  وبالتالي تصبح المنطقة المحلية المكان الذي تصبح فيه مبادرات مخ   ،المحلية
 . (1) المجتمع المنظم حقيقة 

مما سبق أن استراتيجية التنمية الذاتية ونظرية النمو الداخلي الجديدة لها أخيرًا  يتضح  و    
لتصم العملية  اآلثار  من  المستوي عدد  على  االقتصادي  النمو  لتحفيز  برامج  الوطني  يم  ين 

حيث والمحلي من  ،  تاريخ  أهمية  يبرز  تنميتها إنه  مسار  تشكيل  في  معينة  ودور طقة   ،
إنه يعطي رؤية    ، كماالمؤسسات في توفير إطار للنمو والتأكيد على أهمية المكان في التنمية

، حيث للنمو في اقتصاد تقوده المعرفةجديدة ألدوار المؤسسات في خلق الظروف الالزمة  
المؤسسات على أنها قواعد اللعبة والعمليات التي يتم من خاللها تحديد هذه القواعد  يرى    أنه

و وتنفيذها الم،  خلق  إلى  ُينظر  فقطال  السوق  قوى  نتاج  أنه  على  غير  عرفة  القوى  ولكن   ،
 تم إنشاؤها.  السوقية كمؤسسات يمكن أن تؤثر أيًضا على نوع المعرفة التي 

 ذلك   ويمضي،  الترتيبات المؤسسية المختلفة دوًرا حاسًما في التنمية االقتصاديةلذلك تلعب     
ا تحدث في التأكيد على أن إنشاء األفكار وتطوير األعمال الجديدة والتغيرات االقتصادية كله 

 

(1) Ibid, Pp. 214-221.   
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محددة مساحات  أو  أماكن  االقتصاديةفي  التنمية  تصور  يأخذ  أن  يجب  وبالتالي  في   ، 
المكا المواقع  لتدخل   ،نيةاالعتبار  قوًيا  مبرًرا  يوفر  الداخلي  النمو  نموذج  أن  يتضح  كما 

يعني االختالف الضمني بين المنافع الخاصة واالجتماعية أنه يمكن تقديم  ، و السياسة العامة
المال  رأس  تنمية  ذلك  كان  سواء  المختار  النمو  عامل  لتيسير  السياسة  لتدخالت  قضية 

 . التحتية العامةالبحث والتطوير أو البنية  البشري أو
لقد أسفر التحليل أعاله عن الخصائص الرئيسية التالية لعملية تعزيز التنمية    وباختصار   

المحلية لو   ،االقتصادية  النشطة  المشاركة  هي  المحلية، هذه  والمؤسسات  الفاعلة  لجهات 
المحلية الموارد  الهوية اإلقليمية وأهواستخدام  المف، ووجود  المعرفة  التقدم في  ، وتوليد دة يمية 

مفهوم   ضمن  المحددة  النمو  عوامل  من  بمجموعات  مدفوعة  للنمو  إيجابية  خارجية  عوامل 
 أوسع لالستثمار. 

ا:انظريةااقتصاديةامؤسسيةاجديدةا-اثانيًا
أفسحت النظرة الفردية والتكنولوجية    ، حيث نهج اقتصاديات الشركة منذ الستينيات متغير     

لقد أفسح االقتصاد المؤسسي ، و (1)التنظيميو لى "السوق" أو النظام التعاقدي  الطريق إ  للشركة
الجديد  المؤسسي  االقتصاد  لنظام  المجال  الجديد  و   ،القديم  المؤسسي  االقتصاد  يدرس 

وكي التنظيميةالمؤسسات  الترتيبات  مع  تتفاعل  كما  ف  في  يحاول  ،  المؤسسات  نظرية  دمج 
حيث االقتصاد  يعتمد    ،  ويوسعها  إنه  ويعدلها  الجديدة  الكالسيكية  االقتصادية  النظرية  على 

القضايا والتعامل معها بالتعامل مع مجموعة كاملة من  لها  إنها تحافظ على    ، كماللسماح 
موضوعي الذي أساس نهج االختيار ال  والتي هيساسي للندرة وبالتالي المنافسة  االفتراض األ

 . (2) يقوم عليه االقتصاد الجزئي
لديهم و     األفراد  بأن  الجديد  الكالسيكي  االفتراض  عن  الجديد  المؤسسي  االقتصاد  يتخلى 

وفورية تكلفها  ال  المعامالت  وأن  محدودة  غير  وعقالنية  كاملة  أنمعلومات  حيث  اآلثار    ، 
لنا القيم على أنها معطاة  إذا قبلتالية  يكي الجديد في الكلمات االمترتبة على االفتراض الكالس

 

(1)  Capello, (R.), Location, regional growth and local development theories, 

Aestimum, 2011, Pp. 1-25.available at:  

https://www.rivistadistoriadelleducazione.it/index.php/ceset/article/download/558

2/5582 , last visited in 25/9/2020.  

(2) North, (D.C.), Transaction costs, institutions, and economic performance, ICS 

Press, San Francisco, 1992, P. 58. 

https://www.rivistadistoriadelleducazione.it/index.php/ceset/article/download/5582/5582
https://www.rivistadistoriadelleducazione.it/index.php/ceset/article/download/5582/5582
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و وثابتة قوى  ،  هم  القرار  صانعي  أن  افترضنا  وإذا  بالفعل  هو  كما  للعالم  هدًفا  افترضنا  إذا 
 :(1)هما ، و ، ثم يتبع ذلك نتيجتان مهمتانةغير محدود  حسابية

أو هي ترى  ال نحتاج إلى التمييز بين العالم الحقيقي وتصور صانع القرار له: فهو  -أولًا
 العالم كما هو بالفعل.

القرار العقالنيون تماًما من معرفتنا يمكننا أن ن  -ثانًيا بالخيارات التي سيتخذها صانعو  تنبأ 
الحساب  أنماط  أو  القرار  صانع  تصور  معرفة  وبدون  الحقيقي  تفترض ،  للعالم    نظرية  لذلك 

معلومات غير كاملة وقدرة عقلية  يمتلك األفراد    مؤسسي الجديد" أنه بداًل من ذلك"االقتصاد ال
يو  لذلك  ونتيجة  المتوقعة ويتكبدون محدودة  والنتائج غير  األحداث  بشأن  اليقين  عدم  اجهون 

 .(2)تكلفة المعامالت والمعلومات 
عمل     وأساليب  مؤسسات  إنشاء  يتم  المعامالت،  وتكاليف  المخاطر  من  الحد  أجل  ومن 

المؤسسات التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيئات والتي توفر حوافز مختلفة وتتنوع قدرتها 
االقتصاد المؤسسي الجديد يحتضن الفرد كعامل مهم ويذهب كما إن   ،  ى تحفيز الوكالءعل

قول إن المؤسسات والتجمعات وحدها ال يمكن أن تكون ذات مغزى ألنها  إلى أبعد من ذلك لي
وال يمكن تشكيل أو إعادة بناء  ،  لفة أو متنوعة لألعضاء الفرديينتمثل تجميًعا ألهداف مخت

المفهوم هذا  ولذلك يحاول    ،الخصائص المعروفة لعناصرها وهو الفرد  من  المجتمع ككل إال
، ولكن  ت الفرد نتاًجا للعقالنية الذريةصادي ال يعتبر تصرفاتطوير مفهوم بديل للسلوك االقت

المؤسسات  يتجزأ من  ال  لل  ،باعتبارها جزًءا  األساسية  الوحدة  تعد  لم  االقتصادي لذلك  تحليل 
 ل المؤسسة.، برجعيةهي الوحدة ال

يمكن أن تكون هذه المؤسسات رسمية )على أساس القوانين والعقود واللوائح( أو غير و     
والسلوك(الر  الفكر  وعادات  والمعتقدات  السلوك  قواعد  وغرس  )هيكلة  يركز   لذلك  ،سمية 

ظهو  كيفية  على  الجديد  المؤسسي  وتطورهااالقتصاد  وتشغيلها  المؤسسات  هذه  وكيفية  ر   ،
لل  بدورها  تشكيلها  الترتيبات  كيفية عمل  والتبادل وكذلك  اإلنتاج  تدعم  التي  المختلفة  ترتيبات 

حيث أن   ،يلى  تشمل السمات األخرى لالقتصاد المؤسسي الجديد ماو ،  (3)اللعبةلتغيير قواعد  
 

(1) Capello, (R.), Op.cit , Pp. 11-16. 

، مجلة جامعة البعث للعلوم اإلنسانية ،دارة المحلية االلكترونية، االفؤادااسماعيلاايمحمداالحسين،اشاد(  (2
 . 120-101، ص2018، ، سوريا 95, ع40مج

(3) Trigilia, (C.), Social capital and local development, European journal of social 

theory, Vol. 4, No. 4, Sage Publications, USA, 2001, Pp. 427-442. 

https://0810g53f6-1103-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0932&page=1&from=
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، ولكنها تمثل أيًضا عملية  ليست سلعة فحسب و المؤسسات عرضة للتحليل والمعلومات أيًضا  
المؤس فيها  ذلك  ،سات تتوسط  من  تحل  واألكثر  يتم  ال  االقتصادي  السلوك  خالل أن  من  يله 

وحده والمنطق  ولكنه  الحساب  يمكن  ،  ال  التي  والعادات  الروتين  في  تضمينه  يتم  ما  دائًما 
العقالنية بالحسابات  لدراسة  و   ،تفسيرها  أساسية  الحوكمة  وهياكل  المعامالت  تكاليف  تعتبر 

دية تتجاوز  ألهمية في فشل السوق وأن المنظمات االقتصاالمنظمات االقتصادية وهي بالغة ا
والمخرجات   المؤ السعر  السمات  شروط  اإلنتاج  لتشمل  )أي  المعلومات  تشكل  التي  سسية 
واالستخدام( المؤسسات   وبالتالي  ،والتبادل  حول  عامة  نظرة  تستدعي  المناقشة  هذه  فإن 

 والمنظمات في سياق التنمية.
األخيرةف    اآلونة  واسع  أصب   في  االجتماعية  العلوم  في  المؤسسات  مصطلح  استخدام  ح 

كما أن االعتراف المتزايد بأدوار هذه    ، ا يشير إلى نمو االقتصاد المؤسسياالنتشار للغاية مم
وأنشطة  تفاعالت  من  الكثير  بأن  االعتراف  على  ينطوي  االجتماعية  الحياة  في  المؤسسات 

فإن ما يشكل  على الرغم من ذلك  و ،  (1) والضمنية  لنيةالبشر يتم تنظيمها من حيث القواعد الع
هناك غموض وارتباك يحيط بتعريفه على أنه مصطلح  ، و مؤسسة هو موضوع نقاش مستمر

الغموض والخالفات التي ال نهاية لها    اأن هذ ، حيث  مؤسسة ومنظمة" يستخدمان بالتبادل"
اقتراح الرجوع إلى  ريف و حول المصطلحات أدت ببعض الكتاب إلى التخلي عن مسائل التع

ذلك من  بداًل  العملية  كمااألمور  الهياكل    ،  من  أنواع  أنها  على  المؤسسات  إلى  ينظر  إنه 
من   وأنظمة  االجتماعية  الحياة  من  جزًءا  تشكل  والتي  االجتماعي  المجال  في  أهمية  األكثر 

 . (2) القواعد االجتماعية الراسخة والسائدة التي تنظم التدخالت االجتماعية
أنها  تعرف  ًضاأي    على    في   اللعبة  وقواعد   واالتفاقيات   والقيم  المعايير   جميع  المؤسسات 

البشري   ،معالمجت التفاعل  وتشكل  اإلنسان  ابتكرها  قيود  كمافهي  القواعد   ،  مجموعة  إنها 
تعرف و ،  األساس لإلنتاج والتبادل والتوزيع   يه األساسية السياسية واالجتماعية والقانونية التي  

ع اللعبة"المؤسسات  "قواعد  أنها  أنلى  حيث  التفاعل    ،  تنظم  المؤسسات  أو  القواعد 
كما(3) االجتماعي المخاطر    ،  من  يقلل  وهذا  للتنبؤ  قابلية  أكثر  البشر  سلوك  تجعل  إنها 

 

(1) Hodgson, (G.M.), What are institutions?, journal={Journal of economic 

issues, Vol. 40, No. 1, Taylor & Francis, UK., 2006, Pp.1-25.    

(2) Ibid, Pp. 2-5. 
3)) Johnson, (C.), Local democracy, democratic decentralisation and rural 

development: theories, challenges and options for policy, Development policy 

review, No. 4, Wiley Online Library, 2001, Pp. 521-532. 
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نهم  والشكوك في عالم غير مؤكد ، فإنهم يوفرون أساًسا التخاذ القرارات مع ضمان معقول أل
اآلخرين تصرفات  بضمان  و يؤمنون  الجماعي"  ،  "العمل  من  نوًعا  أيًضا  المؤسسات  تجسد 

و  والموارد  المصالح  بين  الجمع  يتم  أو حيث  األشخاص  من  للعديد  العليا  والمثل  األفكار 
كماالمنظمات  تعزز   ،  الجماعي  للعمل  قنوات  بمثابة  المنتشرةإنها  المنافع  والشرعية  ها   ،

أو األشخاص  على  المفروضة  والعقوبات  المشتركة  تنتهك    الجماعات   والتوقعات  التي 
 . (1) االلتزامات المؤسسية 

المنظمات فهي مجموعات من      تفاعالتها  أما  تنظم  التي  الكيانات  أو  الوحدات  أو  الناس 
ولذلك فإن المنظمات هي وحدات مشكلة وفقا لهذه   ،قواعد تتحقق من أجل بعض األهداف

والهيئا ،القواعد  والنقابات  والشركات  الروابط  تصنيف  والرابطات  ويمكن  والنوادي  السياسية  ت 
تعرف  والمدارس كمنظمات  أيضًا  أنها،  بها    المنظمات على  المعترف  األدوار  "هياكل  تعني 

ويضيف أن هناك    ،والمقبولة" وقد تعمل هذه المنظمات على أساس رسمي أو غير رسمي
والمنظمات  للمؤسسات  تصنيفات  ثالثة  و نحو  مؤسسات ،  ليست  التي  المنظمات  هي  هذه 

يعتمد ما إذا كانت المنظمة قد أصبحت  و   ،ليست منظمات هي مؤسسات والعكس صحيحو 
ما إذا كان ُينظر إليها على أنها اكتسبت  و   لمواطنين،أم ال على تقييمها من قبل ا  ةمؤسسي

المباشرة اآللية  االعتبارات  تتجاوز  وقيمة  ما    ،  منظمة  تأهيل  مدى  لتقييم  الرئيسي  االختبار 
السؤال   هو  فقط  كمؤسسة  وليس   ، معينة  منطقة  في  الناس  كان  إذا  أو  عما  األعضاء 
المباشرين السابقوف  س  ،المستفيدين  وضعها  إلى  إعادتها  سيطلبون  مدى  أي  وإلى  وف ، 

اختفائها  المواطنينيتصرف   أجل  من  يضحون  و أو  المعنية،  المؤسسة  على  عد  بو  ،الحفاظ 
المؤسسات  عامة على  نظرة  التاإلقاء  المناقشات  ستركز  تعمل  ،  التي  اللعبة  نظرية  لية على 

 . ي عملية التنميةالجهات الفاعلة فكمنصة للمساعدة في تشكيل سلوك 
ا:نظريةااللعبةاوالتنميةاالقتصاديةاالمحليةا-اثالثًا
لدراسة     التخصصات  والمتعددة  المتميزة  الرئيسية  المناهج  من  واحدة  اللعبة  نظرية  تعد 

األلعاب استعارة علمية لنطاق أوسع    ، حيث أنالعالقات وتحليل السلوك البشري والتنظيمي و 
المختلفة   االستراتيجيات  على  النتائج  تعتمد  حيث  والتنظيمية  البشرية  التفاعالت  من  بكثير 

تشمل القضايا  ، و المعتمدة خالل هذا النوع من التفاعل من قبل الالعبين أو الممثلين المعنيين
 

1)) Szajnowska-Wysocka, (A.) and others, Theories of regional and local 

development-abridged review, Bulletin of Geography. Socio-economic series, No. 

12, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2009, Pp. 75-90. 
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ال النظرية  لهذه  الالرئيسية  أو  وتفاعالتهممثلين  وتنوع  مالعبين  عقالنية  خيارات  واتخاذ   ،
 .االستراتيجيات المعتمدة في األلعاب المختلفة التي يتم لعبها

عنو     واالستراتيجي  االقتصادي  للسلوك  نظرية  تقديم  إلى  اللعبة  نظرية  يتفاعل تهدف  دما 
مباشر بشكل  السوق المشاركون  خالل  من  وليس  و ،  ا،  خالل  من  التفاعالت  ستخدام  يتناول 

اللعبة و استعارات  األلعاب ،  في  الحال  هو  اختياًرا  كما  األساس  في  الفردية  الخيارات  تعد   ،
المشاركين من  كل  اختارها  التي  االستراتيجيات  على  التفاعالت  نتائج  وتعتمد  ،  الستراتيجية 

األلعاب و  بأنواع  يتعلق  غير  فيما  مجموع  ألعاب  أو  صفرية  ألعاب  هناك  تكون  أن  يمكن   ،
أن،  ثابت  إضافات   حيث  جمع  فيها  يتم  التي  األلعاب  هي  الصفري  المحصل  ألعاب 

أنها   على  والربح  سلبيات  أنها  الخسائر على  مع  )التعامل  اللعبة  في  والخسائر  االنتصارات 
من   مجموعة  لكل  الصفر  حتى  مكاسب  المختارة  االستراتيجيات إيجابية(  تكون  وبالتالي   ،

اآلخر الالعب  لخسائر  متساوية  أالالعب  كما  أنواع    ن،  هي  الثابت  غير  المجموع  ألعاب 
على   اعتماًدا  مختلف  بشكل  والخسائر  المكاسب  فيها  تتراكم  قد  التي  التفاعالت  أو  األلعاب 

 .(1) االستراتيجيات التي يختارها الممثلون أو الالعبون 
الن  تلك  تحاولو     تعتمد  عندما  العقالنية  االستراتيجيات  اختيار  معنى  تحليل  تائج  النظرية 
كما أنه يساعد في إجراء تقييم ما إذا كان من   ،لى االستراتيجيات المعتمدة من قبل اآلخرينع

لتحقيق   التعاون  المتبادلة  الخسارة  للمكاسب أو  التي تسمح  للمشاركين في األلعاب  المنطقي 
ي المكاسب المتبادلة أو تجنب الخسارة المتبادلة أو ما إذا كان من المنطقي التصرف بقوة ف

المكاسب  عن  النظر  بغض  فردية  مكاسب  لتحقيق  خسارة  السعي  أو  هذا   ،المتبادلة  لكن 
االختيار العقالني لالستراتيجية ليس له إجابة محددة حيث قد تكون هناك إجابتان رئيسيتان  

الثابت  الجمع غير  ألعاب  العقالنية في  ،  على األقل أو نوعان محتمالن من االستراتيجيات 
حد األقصى دون مراعاة  عاونية يقوم فيها كل مشارك بزيادة مكافآته إلى الهذه حلول غير تو 

استراتيجيات   تنسيق  فيها  يتم  استراتيجية  أو  تعاوني  وحل  اآلخرين  للمشاركين  النتائج 
 . (2) ق أفضل النتائج للمجموعة بأكملهاالمشاركين لتحقي

 

(1) Pahre, (R.) and Papayoanou, (P.A.), Using game theory to link domestic and 

international politics, Journal of Conflict Resolution, Vol. 41, No. 1, Sage 

Periodicals Press, USA, 1997, Pp. 4-11. 

(2)  Varouchakis, (EA.) and Others, Alternatives for domestic water tariff policy 

in the municipality of Chania, Greece, toward water saving using game theory,   

journal Of Water Policy, Vol. 20, No. 1, IWA Publishing, 2018, Pp. 175-188. 
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 ،وصف لنتائج العالم الحقيقي  غالًبا ما تبدو التفاعالت والحلول غير التعاونية على أنها   
معظو  تندرج  أن  وقيد يمكن  الشوارع  ومشاكل  التسلح  سباقات  ذلك  في  بما  العالم  مشاكل  م 

الفئة هذه  في  األخرى  االجتماعية  المشكالت  من  والعديد  مواقف  و   ،التنمية  تخلق  أن  يمكن 
خاسرة أو  تح  ،فضفاضة  أفضل  في  المفترض  من  التعاونية  والحلول  التفاعالت  ليل  لكن 

الحاالت  جميع  في  للجانبين  مربح  وضع  و لضمان  يتفق  ،  عندما  هذا  يحدث  أن  يمكن 
استراتيجياتهم بتنسيق  يلتزمون  أو  الممثلون  أو  و المشاركون  هذه  ،  تتمثل    االستراتيجيةفي 

الذي   االستراتيجي  الخيار  هو  "ما  السؤال  على  اإلجابة  في  العقالنيين  المشاركين  مشكلة 
النتا اللعبة أو النشاط المسيؤدي إلى أفضل  يمكن أن  و ،  عين"ئج لجميع المشاركين في تلك 

 قد يكون لهذه اإلجراءات المشتركة نية مشتركة أم ال. و  ،يكون التعاون عماًل مشترًكا أم ال
العمل المشترك هو عمل يقوم به العديد من المشاركين ويمكن أن يؤخذ بالمعنى األوسع  و    

، معتقًدا أو نوايا مشتركةن الذين يشاركون أو لديهم هدًفا أو  بحيث يعني العديد من المشاركي
ليس    في هذه الحالة، و يمكن أن يكون هناك أيًضا عمل مشترك في تعاون أو عمل جماعيو 

لدى المشاركين نوايا مشتركة بل نوايا متشابهة وربما يؤمنون ببعضهم البعض وربما يتفاعلون  
، مل المشتركمشترك على أنه نوع ضعيف جًدا من العقد ُينظر إلى العمل ال، و بطرق مختلفة

بالكامل في ظل ظروف مواتية لمنح الو  تنفيذ عمل تعاوني مشترك  وكالء المشاركين  يمكن 
 .(1) مما يمكنهم تحقيقه من خالل العمل بشكل منفصل مًعا نتيجة أفضل

تقسيم النتيجة    ، هناك شرط الناتج التحفيزي الذي من المتوقع أن يتم باإلضافة إلى ذلك    
ب  الناتجة  يفقد أي منهمالمشتركة  المشاركين بحيث ال  بمفرده  ين  العمل  ، عند مقارنته بحالة 

أعلى من مجموع و  نتائج  بالفعل  المشتركة  اإلجراءات  فيها  تعطي  التي  الحاالت  خاصة في 
منفصلةالن إجراءات  من  المتأتية  و تائج  المشتركة،  التعاونية  األعمال  زا في  كلما  مس،  اعدة  د 

من هذا يمكن استنتاج أن  ، و كان العمل المشترك أكثر نجاًحا،  المشاركين لبعضهم البعض 
المشاركين جميع  يكسب  قد  حيث  عقالني  خيار  أفضل  سيكون  غياب  و  ،التعاون  يؤدي  قد 

المعلومات الكاملة والتواصل المناسب إلى إعاقة التعاون وخلق الخالف حتى في حالة وجود  
عاون المطلوب مهمة صعبة ما لم  ، يعد تحقيق التظل هذه الظروف  في، و مصلحة مشتركة

 

(1)Bjola, (C.) and Manor, (I.), Revisiting Putnam’s two-level game theory in the 

digital age: Domestic digital diplomacy and the Iran nuclear deal, Cambridge 

review of international affairs, Vol. 31, No. 1, Taylor & Francis, UK., 2018, Pp. 

3-32. 
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، بل  رفاهيته يلتزم كل مشارك أو فاعل بالتصرف بطريقة ال تؤدي إلى تحقيق أقصى قدر من
 .(1)اهية المجموعة بأكملها من رف

والبحث عن دور الشبكات في تعزيز التعلم مفيًدا في  بدو نظرية اللعبة لتطور التعاون  تو    
التعاون التي تعتبر مه  فهم التنمية االقتصادية المحليةأنماط  يجب أن  ، و مة جًدا في تعزيز 

تكون حالة التنمية االقتصادية المحلية نشاًطا أو عملية تعاونية غير تنافسية واضحة تتضمن  
في هذه الدراسة ُينظر إلى تعزيز التنمية  ، و األعمال المشتركة لجميع الجهات الفاعلة المعنية

عبة التي يلعبها المشاركون أو الالعبون الذين يطلق عليهم  قتصادية المحلية على أنها اللاال
البلدية تسمى  اللعب  ساحة  في  هي  و   ،الفاعلون  بل  صفر  محصلتها  لعبة  ليست  اللعبة  هذه 

على   التطور  حيث  من  مماثلة  نتائج  تحقيق  يريدون  جميًعا  ألنهم  ثابت  غير  مجموع  لعبة 
 .(2) وايا مختلفةالمستوى المحلي من ز 

،  سيؤثر الموقف أو االستراتيجية التي يتخذها أحد الفاعلين على حالة تطور البلديةكما      
للسيطرة علىو  الممثلين  وف سو ،  المشهد على حساب أو ضرر اآلخرين  عندما يسعى أحد 

وضع   إلى  هذا  يؤدي  وقد  المهيمن  الممثل  مع  اآلخرون  فيه  يتعاون  ال  موقف  هناك  يكون 
وقد يخلق أيًضا موقًفا حيث يرتد الفاعلون اآلخرون    ،ن من النتائجوسيتحمل المستفيدو   خاسر

الفاعل    مواقفهمفي   أو  المشارك  عمل  تخريب  حتى  أو  والترقب  االنتظار  موقف  ويتبنون 
التنمية  أنشطة  في  ومعدل ،  المسيطر  مستوى  على  المعتمدة  االستراتيجيات  نوع  سيؤثر  كما 

، فسيؤدي تلقائًيا إلى  تم تبني الموقف غير التعاونيإذا  ، و ية المحليةتعزيز التنمية االقتصاد 
المحلية االقتصادية  للتنمية  بالخير  تبشر  قد ال  غير منسقة  و أنشطة  الحالة  ،  هذه  يجب في 

لضمان   تعاوني  موقف  تبني  المحلية  االقتصادية  التنمية  تعزيز  في  الفاعلة  الجهات  على 
مفي تنموي  الوضع  وتعزيز  للجميع  المحليةد  ذلك  عال،  تنمية  على  لالستثمارات وة  يمكن 

تنموية   فائدة  إلى  يؤدي  مما  الكعكة  وحجم  التنمية  معدل  من  يزيدا  أن  والتنسيق  المشتركة 
 .مشتركة لجميع الجهات الفاعلة في العملية

، إال أن المراجعات النظرية عنصر مهم  من أن جميع النظريات لها حدودها  على الرغم   
بدون النظريات ، و وضع دراسة معينة في المنظور الصحيح  لعلمي للمساعدة فيفي البحث ا

الالزمة  المناسبة واالستراتيجيات  التدخالت  من  التأكد  على  قادرة  البشرية  تكون  ال  قد   ،

 

(1) Varouchakis, (EA.) and Others, Op.cit, Pp. 177-179. 

(2) Pahre, (R.) and Papayoanou, (P.A.), Op.cit, Pp. 6-11. 
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ذه النموذج الرئيسي الذي يوجه ه، فللمساعدة في معالجة المشاكل المشتركة التي تواجه العالم
مفهوم  هو  الذاتيةن  أو  الدراسة  التنمية  ي  ،ظرية  المحلية   عززوهذا  والمؤسسات  الموارد  من 

إنه يوفر إطاًرا جيًدا لتعزيز التنمية االقتصادية المحلية من قبل   ، كما ويعزز التنمية الشاملة
  .الحكومات المحلية

مو     تاريخ  أهمية  على  الضوء  الداخلي  النمو  نظرية  مسار تسلط  تشكيل  في  معينة  نطقة 
في  و   ،تطورها المكان  أو  المكان  أهمية  على  وتؤكد  للنمو  إطار  توفير  في  المؤسسات  دور 
إنه يعطي رؤية جديدة ألدوار المؤسسات في خلق الظروف الالزمة للنمو في    ، كماالتنمية

المعرفة تقوده  التنمية  و   اقتصاد  بتعزيز  أيًضا  صلة  ذات  والمنظمات  االقتصادية  المؤسسات 
وفيالمحلية الحالة    ،  كيفية  يو هذه  حول  رؤى  اللعبة  ونظرية  الجديد  المؤسسي  االقتصاد  فر 

 . لعب دور مهم في تعزيز التنمية االقتصادية المحلية
الفاعل بشكل لقد  و     أنه لكي يشارك  إلى  تم استعراضها حتى اآلن  التي  األدبيات  أشارت 

االقتصادية   التنمية  تعزيز  في  بمتطلبات و ،  المحليةفعال  يفي  أن  إلى  حاجة  وشروط   هناك 
جيات واألدوات  ، واالستراتيار الخاصة التي يتعين القيام بهاوتشمل هذه األدو   ،مسبقة معينة

، وإشراك الجهات الفاعلة أو أصحاب المصلحة في العملية وتوافر القدرات التي سيتم تطبيقها
  لعوامل والظروف في البيئة التيهناك بعض ا  على الرغم من كل هذا، و الالزمة في العملية

العملية في  االعتبار  في  تؤخذ  أن  يجب  العوامل  هذه  وكل  فيها  عملية   ،تعمل  هذه  وتشمل 
 التخطيط المتبعة واإلمكانيات والتحديات داخل البيئة التي تؤثر على أنشطتها.  

المسبقةو     الشروط  هذه  توفرت  تطبيقها في مجاالت عمل مختارة  إذا  عندئذ   حيث    فيمكن 
قد تعتمد هذه المجاالت إلى حد كبير على  ، و ية االقتصادية المحليةيعمل الفاعل لتعزيز التنم 

االقتصا القانوني التركيز  واإلطار  السياسة،  وتوجهات  المعني،  المكاني  للكيان  السائد  ،  دي 
في  مناسًبا وناجًحا  إذا كان تطبيق هذه الشروط المسبقة  ، و واهتمامات وتركيز الفاعل المعين

تحقيق تحسين في ظروف التنمية االقتصادية المحلية للمنطقة  ، فهناك فرصة لهذه المجاالت 
 المحلية. 

ااا:ىنظريةاالختياراالعاماوإصالحاالحكماالمحلا-ارابعًا
اإلصالحات الحالية والجارية للحكومة و ضمن إطار عمل االختيار العام  الفصليحلل هذا    

  ر تحليلي أكثر عمومية يجمع التحليل ضمن إطا، و السابقة  النظريات المحلية الموضحة في  
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بسلوك   المتعلقة  السابقة  الفصول  في  تطويرها  تم  التي  النظرية  المقترحات  من  العديد 
 مستخدمي ومقدمي الخدمة وآليات تمويل خدمات الحكومة المحلية. 

نوضحو وس    أساسه   ف  على  يمكن  قوًيا  نظرًيا  أساًسا  تخلق  مجتمعة  المقترحات  هذه  أن 
للحكتحليل اإلصالحات األخير  الة والجارية  العديد من  المحلية في  يمكن إضفاء دول، و ومة 

يت التي  العامة  العديد من اإلصالحات  إدخالها في  الشرعية على  الناحية    دولم  مختلفة من 
يعنالنظرية ال  هذا  فإن  االختيار  ،  لنظرية  مباشرة  كنتيجة  تقديمها  تم  قد  اإلصالحات  أن  ي 

يست هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خاللها تفسير  كما أن نظرية الخيار العام ل  ،العام
يؤمن بعض األكاديميين بعمق بالحاجة إلى ، حيث  سلوك المشاركين في أعمال القطاع العام

يخلق    هو الذى  يجادلون بأن نظام الحكومة  ، والحكومة ونزاهة أولئك الذين يعملون ضمنها
 . عدم الكفاءة

صناعي، بما لديها من بيروقراطيات مركزية ضخمة  أن حكومات العصر ال  رى الباحث يو    
التغير   السريع  المعلومات  مجتمع  لتحديات  تستجيب  ال  الجميع"،  "تناسب  موحدة  وخدمات 

به،    هتمون بما ينبغي على الحكومة أن تقوموبالتالي فهم ال ي،  واالقتصاد القائم على المعرفة
تعم التي  بالكيفية  بها بل  المستويات.  ل  كافة  هو  "إ على  اليوم  للحكومة  المركزي  الفشل  ن 

 .(1) وبالتالي فهم يعتقدون أن الحكومة البد أن "ُتخَتَرع" ،وسيلة وليس غاية" 
مدخالت   كما    على  البيروقراطية  الضوابط  خنق  إلى  أدى  ائتماني  بواجب  االنشغال  أن 

لذلك كنتيجة  والنتائج  الخدمات  نواتج  وتجاهل  والعمليات،  حيث الخدمات  الن  ،  موذج أن 
البيروقراطي ربما كان مناسبًا في عصر سابق يتسم بالتغيرات البطيئة في التسلسل الهرمي 

ل ولكنه  الجماعية،  ومجتمع  واألسواق  الحركة  السريعة  العالمية  السوق  في  مناسبًا  يعد  م 
ويقال إن مؤسسات ما بعد العصر الصناعي البد وأن تكون أكثر مرونة وأكثر   ،المعلومات 

لم المستهلك،  استجابة  اإلو طالب  األوامريقودها  بداًل من  والحوافز  المواطنين  قناع  وتمكين   ،
التبادل المالي   ز بين مجلس القيادة التقليدي ونموذجهذا هو التميي، و بداًل من خدمتهم ببساطة

 .ية تطبيق نظرية االختيار العام ومع االعتراف بإمكانية الطعن في إمكان، للحكومة المحلية
ايزداو     القطاع  تعقيد  الد  العديد من  المحلي في  السوق    دول، حيث لعام  آليات  إدخال  يتم 

أوروبا الغربية وأستراليا وأمريكا الشمالية وأوروبا  بشكل تدريجي في إدارة الخدمات العامة في  

 
1)) Bailey, (S.J.), Local Government Economics: Public Choice Theory and Local 

Government Reform, Springer, Germany, 1999, Pp. 261-282. 
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ل عدد من وجهات تم تحليل هذه التغييرات من خال، و النامية  دولالشرقية وفي الالوسطى و 
التحليل بيةالنظر  الرفاهية،  بعد  ما  أجندة  ذلك  في  ماو ،  ما  البيروقراطية شكل  تفريغ  و ،  بعد 

،  مثل هذه التصنيفات ليست بالضرورة متنافيةو   ،الحكموكانتقال من الحكومة إلى   ،(1) الدولة
تقنيات   حيث  من  التحول  على  جميًعا  الهرمية،   يؤكدون  المتجانسة،  البيروقراطية  اإلنتاج 

المنظمات الشبكية للشركات الصغيرة التي تهيمن عليها تلبية احتياجات    ، إلىالمعيارية للغاية
وجه االستهالكي المتزايد لخدمات القطاع العام منذ  بدأ هذا الت، و االستهالك بداًل من اإلنتاج

أنحاء   جميع  في  الثمانينيات  عشرين أوائل  و  منظمة    أربعة  في  ذلك  نحو  أو  عضو  دولة 
 .التعاون االقتصادي والتنمية

أسباب اإلصالح عديدة ومتنوعة وهي مدفوعة إلى حد كبير باالعتبارات الثقافية   أن كما     
والفلسفية المتعلقة بدور الدولة في المجتمع كما هي مدفوعة بتغيير المعايير التكنولوجية أو  

النظرية و الوصفات  المثال،  سبيل  اإلصالحات يجاد   على  بأن  األكاديميين  بعض  مثل ل   ،
الال هي  تدابير  سلطت  مركزية  التي  األساسية  واالقتصادية  االجتماعية  للتغييرات  استجابة 

الضوء على أوجه القصور في األشكال التقليدية للديمقراطية التمثيلية التي أدت بدورها إلى  
تتفق هذه التغييرات في ، و لخبرة المهنية والسلطة السياسيةتراجع عام في االحترام التقليدي ل

بالطبع االعتر   المواقف  الذاتية(  مع  الخدمة  )أي  السلوكية  االفتراضات  بصحة  المتزايد  اف 
 . لنظرية االختيار العام

 
 املطلب الثالث

  الالمركزية الوظيفية مقابل الالمركزية السياسيةتطبيق 
 

الخصائص الخاصة لإلصالح في أي  تؤثر القضايا الثقافية والعملية واأليديولوجية على     
المباد دولة فإن  أوسع،  نطاق  على  للتطبيق  قابلة  العامة  حيث ئ  الديمقراطية    ،  الحجة  أن 

الديمقراطية   تسهيل  في  العامة  المصلحة  تؤمن  أنها  افتراض  على  تقوم  المحلية  للحكومة 
ل تطوير  فقد أصبح هذا االفتراض موضع تساؤل بشكل متزايد من خال  ومع ذلك  ،التمثيلية

أن إلى  تشير  التي  العام  االختيار  والضباط   نظرية  للسياسيين  الذاتية  الخدمة  سلوك 

 

(1) Rhodes, (R.), The hollowing out of the state: The changing nature of the 

public service in Britain, The Political Quarterly, Vol. 65, No. 2, Wiley Online 

Library, 1994, Pp. 138-151. 
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العامةوالبيروقراطيين   للمصلحة  الترويج  يحبط  و سوف  مرافقهم  ،  من  البيروقراطيون  يزيد  قد 
يخدمونهاال التي  تلك  بداًل من  التخخاصة  الكفاءة  إلى عدم  صيصية من خالل  ، مما يؤدي 

 أو تكاليف الوحدة المفرطة.رط اإلنتاج المف
تف  وبالمثل    وليس قد  التشاركية  الديمقراطية  لتحفيز  القليل  التقليدية  المحلية  الحكومة  عل 

أن فرص   ، حيث هناك سبب يجعل المشاركة تقتصر على آليات التصويت السياسي الرسمية
محد  الصوت  عن  الرغ ودةالتعبير  على  األخيرة،  الالمركزية  مبادرات  من  هذا  ،  م  يكون  وقد 

للتعبير عن التفضيالت الصوت وسيلة مكلفة وغير فعالة نسب يفضل االقتصاديون    لذلك  ،ًيا 
ذلكت أمكن  كلما  الخروج  نطاق  الشديد    وسيع  الفشل  حاالت  في  فقط  الصوت  باستخدام 

شكوك حول فعالية المنافسة بين البلديات ألن الناس واألسر يجدون    هناكومع ذلك  ،  للسوق 
يجب إيجاد ومن ثم  ،  والشخصية  يت بأقدامهم" عملية مكلفة من الناحيتين الماليةأن "التصو 

المحلية الحكومة  المنافسة في  ا، و وسائل أخرى إلدخال  ألساس  هذه اإلصالحات ال ترفض 
 .(1) بدال من ذلك يسعون إلى تحسين أدائهاو المنطقي للحكومة المحلية 

نتيجة      أو  النظام  نتيجة  كانت  فإنسواء   ، فيه  العاملين  طبقًا  األشخاص   السائد   لالتجاهه 
، يجب أن يكون هناك كان ذلك ممكًنا إدارًيا  حيث   بأنه  ةظمة التعاون والتنمية االقتصاديمنل

الالمركزية من  كل  لصالح  عام  الوظيفية   افتراض  أو  اإلدارية  والالمركزية    السياسية 
يعف  ،(2) للمديرين أفضل  األول  بشكل  المحليةكس  يحسن  االحتياجات  األخير  أن  حين  في   ،

المسؤوليا عن  وت المساءلة  الحكومات   ،  بها  تؤدي  التي  الطرق  في  التغييرات  هذه  مثل 
كان هناك اتجاه و  ،(3)المحلية وظائفها قد تضمنت اعتماد نماذج جديدة لتقديم الخدمات العامة

 
مجلة    نظام اإلدارة المحلية: مفهومه، وأسسه، وأهدافه، ومشكالته، وتطويره،عبدالعزيزاقاسمامحارب،اا  د/(  (1

 . 32-15، ص 2016، نادي التجارة، مصر  ،568عدد  المال والتجارة،
(2)Smith, (J.M.) and Revell, (K.D.), Micro-incentives and municipal behavior: 

political decentralization and fiscal federalism in Argentina and Mexico,   journal 

Of World Development, Vol. 77, Elsevier, 2016, Pp. 231-248. 
3))   Williams, (O.P.), Life style values and political decentralization in 

metropolitan areas, The Southwestern Social Science Quarterly, Jstor, 1967, Pp. 

299-310, Available at:  https://www.jstor.org/stable/42867547 last visited at: 

1/9/2020. 

https://www.jstor.org/stable/42867547
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الحدو  إلصالح  عالمي  الوظيفشبه  والمسؤوليات  اإلدارية  هيئات  يةد  إلنشاء  متزايد  وميل   ،
 .(1) خاصة لتقديم الخدمات العامة المحلية

وتقوم الالمركزية السياسية على مبدأ التبعية، ونقل عملية صنع القرار إلى أدنى مستوى      
ذا يختلف بشكل قاطع عن الالمركزية الوظيفية في توفير الخدمات  ه، و ممكن من الحكومة

وتتطلب الالمركزية السياسية التزاما   ، ا الالمركزية في صنع القرارالتي ال تتطلب في حد ذاته
ولكنها في حد ذاتها ال تفعل   ل العمليات الديمقراطية الرسمية،يادة فعالية الصوت من خالبز 

وال تؤدي الالمركزية الوظيفية بالضرورة إلى زيادة نطاق الخروج ،  شيئا لزيادة مجال الخروج
أوروبية أخرى    دولوفي حين كانت  ،  نطاق التعبير عن الصوت   ولن تزيد في حد ذاتها من

ال إلى  التركيز  تميل  إلى  تميل  كانت  المتحدة  المملكة  فإن  السياسية،  الالمركزية  على  تركيز 
 . على الالمركزية الوظيفية

تنطوي الالمركزية الوظيفية على التحول من شكل مؤسسي متكامل رأسًيا لتقديم الخدمة  و    
ديم خدمات المباشرة من قبل الحكومة المحلية إلى وظيفة تمكينية داخل شبكة منسقة أفقًيا لتق

الوكاالت  و متعددة  السوق ،  أنظمة  الممولة مركزًيا ضمن  الوكاالت  تعمل  عندما  ذلك  يحدث 
إنه ينطوي على إعادة تقييم أساسية    ، كما ئفة في تقديم خدمات الحكومة المحليةواألسواق الزا

الديمقراطية تأمينها  لشكل  بها  يمكن  التي  السلوكية والطريقة  الخصائص  في  والتشكيك   ،
المللح العامةكومة  بالمصلحة  يتعلق  فيما  وإعاحلية  واألسرة،  الفرد  ومسؤوليات  حقوق  ، دة 

الحكومة  دور  الرفاهيةالمحل  وتقليص  دولة  توفير  في  التي ية  المتعددة  الحلول  وتفضيل   ،
على الرغم  و   ،تقدمها الوكاالت بداًل من التزويد المترابط من قبل احتكارات الحكومة المحلية

، فإن الالمركزية السياسية والوظيفية  ن أن يكون لديك واحدة دون األخرى مك من أنه من الم
 ليست بالضرورة متعارضة. 

، في كالهما في وقت واحد ويلبي نظرية الالمركزية    وف يتم تطبيقسفي الواقع  أخيرًا ف   
 بتقديم الخدمات وفقاً   -وليس المتعددة الوظائف-للوكاالت ذات الخدمة الفردية    ظل السماح

ومثل هذه اإلصالحات من الممكن أن تضاهي إمداد الخدمات   ،للقرارات السياسية الالمركزية
 لك على النحو التالي: ذ ، و لفوائد على أساس كل خدمة على حدةبمجاالت ا

 

(1) Doner, (R.) and Hershberg, (E.), Flexible production and political 

decentralization in the developing world: Elective affinities in the pursuit of 

competitiveness?, Studies in Comparative International Development, Vol. 34, 

No. 1, Springer, 1999, Pp. 45-82. 
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 :تغييرادوراالخدمةاللحكومةاالمحليةاالبريطانيةا-أولًا
أس    على  بريطانيا  في  المحلية  الحكومة  سياسيي  انتخاب  االنتخابي  يتم  التمثيل  نظام  اس 

دائرة انتخابية )المرشح الذي يحصل  "الفائز األول" حيث يتم انتخاب سياسي واحد فقط لكل  
يميل هذا إلى االستقطاب في السياسة المركزية المحلية ، ، و على أكبر عدد من األصوات(

ب  ل جنًبا إلى جنوالحكومات المحلية الحضرية التي يهيمن عليها االشتراكيون غالًبا ما تعم
حافظة أصبحت غير واثقة  ، كما أن الحكومات المركزية الممع الحكومات المركزية المحافظة

والمحلية  المركزية  اإلنفاق  سياسات  تباعدت  حيث  الثمانينيات  خالل  المحلية  الحكومة  من 
اوسعت إلى تقييد السلطة السياسية المحلية. 

لية أقل تنازعًا منذ انتخاب حكومة حزب العمل  وفي حين أصبحت العالقات المركزية المح   
عام   في  ا 1997)االشتراكية(  ورغم  البريطانية  ،  السياسية  األحزاب  بين  الكبيرة  الختالفات 

إلى  للحاجة  األحزاب  بين  عام  قبول  فهناك  الفردية،  التدابير  تقبل  مدى  بشأن  الرئيسية 
الحت استجابة  أكثر  المحلية  المجالس  جعل  أجل  من  في  اإلصالح  المواطنين  ياجات 

ا ،مناطقهم االستجابة  إلى زيادة  المتصورة  الحاجة  هذه  الطويلة األجل في وتعكس  لتطورات 
المجتمع واالقتصاد على السواء، مثل تغير الهياكل الديموغرافية والعرقية، والتوقعات المتعلقة  

 . (1) ة االقتصادية بزيادة اختيار الخدمات وتوافرها، والتغيرات التكنولوجية وإعادة الهيكل
ية للحزب الحاكم في أي وقت  يمكن القول إن هذه القضايا أكثر أهمية من البنية السياسو    

الكهربا  ، حيث من األوقات  إمداد  البريطانية مسؤوليتها عن  المحلية  الحكومة  ء والغاز فقدت 
العشرين القرن  أوائل  األربعينيات تو ،  في  أواخر  في  الصحة  الميالتها  وإمدادات  والصرف  ،  ه 

الحق وقت  في  والتسعينيات  السبعينيات  منتصف  بين  خدمات   تمو   ،الصحي  جميع  بيع 
إلى القطاع الخاص خالل   المياه والصرف الصحي في اسكتلنداوخدمات    ،الرعاية الصحية

كان القصد من الخصخصة تقييد عدم كفاءة االختيار العام  و   ات،يات وأوائل التسعينيالثمانين 
ق إدخال  خالل  السوق من  البريطانية و   وى  المحلية  الحكومة  مسؤولية  من  المتبقية    الخدمات 

التسعينيات   أواخر  االجتماعية  ل بحلول  والخدمات  والحرائق  والشرطة  المدرسي  التعليم  تشمل 

 

(1) Copus, (C.), British local government: A case for a new constitutional 

settlement, Public policy and administration, Vol. 21, No. 2, Sage Publications, 

UK., 2006, Pp. 4-21, Available at:  Available at: 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/095207670602100202 last visited 

at: 1/9/2020. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/095207670602100202


 2030يف ضوء رؤية مصر  التنمية االقتصادية الالمركزية للمحليات 

 
103 

والطرق  الحديدية(  السكك  ليس  )ولكن  العام  والنقل  السريعة(  الشخصية  الطرق  ليس  )ولكن 
م  والتخلص  النفايات  والوجمع  أوقات نها  البيئية،  الخدمات  والمعارض،  والمتاحف  مكتبات 

 .(1) ، التخطيط المكاني والمساكن المؤجرةامالفراغ واالستجم
سار النمو السريع في نفقات الخدمات في فترة ما بعد الحرب جنًبا إلى جنب مع نمو  كما     

ح خلقت  والتي  الماضي  القرن  من  السبعينيات  منتصف  في  وتوطد  الرفاهية  كومات دولة 
بدأ اإلجماع العام حول الرغبة    ومع ذلك  ،ة نسبًيا في جميع أنحاء بريطانيامحلية كبيرة وقوي 

، وحيث سعت الحكومة هيار مع بداية مناخ اقتصادي ركودفي استمرار نمو اإلنفاق في االن
المركزية إلى التحكم )خفض( اإلنفاق العام بشكل عام واإلنفاق الحكومي المحلي على وجه  

المركزية    ،صوص الخ العالقات  في  حاًدا  تدهوًرا  النتيجة  أواخر  وكانت  خالل  المحلية 
حل الصراع محل اإلجماع واتخذت الحكومة  ، كما  السبعينيات والثمانينيات وأوائل التسعينيات 

ية أدى ذلك إلى إصالحات متتال، و المركزية موقًفا تدخلًيا متزايًدا في الشؤون المالية المحلية
المن  الدوليةلنظام  الحكومية  عام  ح  ذروتها في  وبلغت  استبدا  1990،  الملكية ل ضريفي  بة 

محلية بضريبة  ضريالمحلية  وتأميم  التجارية،  المباني  على  األمالك  و بة  أوائل ،  بحلول 
الحكومة التسعينيات   دخل  ثلثي  مباشر على حوالي  بشكل  تسيطر  المركزية  الحكومة  كانت 

ضع حد لمعدالت الضرائب المحلية باإلضافة إلى التأثير  المحلية ولديها أيًضا صالحيات لو 
 .(2)خرى مثل إيجارات المنازل البلديةل كبير على مصادر اإليرادات األبشك
إن القيود المالية المتزايدة التي كانت سائدة في الثمانينيات وأوائل التسعينيات ليست  كما     

لتساؤالت الجوهرية حول دور القطاع  كما تعكس هذه ا ،مجرد انعكاس للضرورات االقتصادية
والمسؤوليات النسبية للدولة والفرد، والتوازن بين السوق والقطاعات غير السوقية، وبين  العام،  

ذاتها للديمقراطية  الحقيقي  حيث ،  المغزى  من  الديمقراطية  تعريف  يمكن  ال  أنه  حين  وفي 
فم العام،  القطاع  في  معينة  خدمات  من حيث  أو  المؤسسي  الحكومة الشكل  أن  الواضح  ن 

بمسؤول تتعزز  اليومية  المحلية  الحياة  في  المؤثرة  الخدمات  من  واسعة  مجموعة  عن  يتها 
 للمواطنين. 

أنه وت    على  حتًما  الخدمة  مسؤوليات  وفقدان  المالية  االستقاللية  في  االنخفاض  تفسير    م 
المحلية الحكومة  على  مركزي  و هجوم  الواقع  ،  ليست   في  الحقيقية  البساطة  األجندة  ،  بهذه 

 

(1) Bailey, (N.) and Others, Partnership agencies in British urban policy, Taylor 

& Francis, UK., 1995, P. 125. 
2)) Copus, (C.), Op.cit, Pp. 9-15. 
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الو  في  الكبير  التحول  المحلية أصبح  الحكومة  قبل  من  الوظائف  توفير  بها  يتم  التي  طريقة 
 . البريطانية واضًحا

 :(1)هناك عنصران مميزان لهذا التحولو    
تحوالً   -1 هناك  المحلية   كان  الحكومات  قبل  من  المباشر  التزويد  تقليد  عن  بعيًدا 

ي حيث  تمكيني  دور  نحو  والمعايير المؤسسية  المستويات  متزايد  بشكل  ؤمنون 
 المرغوبة من الخدمات من خالل التعاقد على توفيرها من القطاع الخاص. 

ساءلة لم يعد هناك افتراض لصالح اإلطار المؤسسي للحكومة المحلية كمشجع للم  -2
إن فكرة الديمقراطية المحلية ذاتها تتغير من مجرد تمثيل سياسي    ، حيث الديمقراطية

صنع )دي في  عالمية  فردية  مشاركة  أيًضا  يتضمن  آخر  إلى  مباشرة(  غير  مقراطية 
 القرار )الديمقراطية المباشرة(.

ا:اعادةاتعريفاالديمقراطيةإا-ثانًيا
ستفتاءات حول قضايا محددة وآليات السوق الزائفة تشمل األشكال المباشرة للديمقراطية اال   

الفردي االختيار  بزيادة  تسمح  حيث التي  الوظيفية  ب  ،  الديمقراطية  من  األشكال  هذه  دأت 
تساءل عما  نأن    لنايمكن  ، و وديمقراطية السوق في استبدال أو استكمال الديمقراطية التمثيلية

لين الديمقراطية  تعريف معنى  إعادة  يتم  األيديولوجيةاسب  إذا كان  ذلك  ،الضرورات  ال   ومع 
األوقات  دائم في جميع  للديمقراطية  تعريف مطلق  الظروف  يوجد  الحقيقي  ، و وجميع  السؤال 

 . (2) التوازن بين مختلف أشكال ومعاني الديمقراطيةكيفية إحداث هو 
بأنه كان هناك اعتما    اليمكن القول  التمثيلي    على الشكل  دولد كبير جًدا في العديد من 

الماضي في  السياسية  للديمقراطية  السلطة  من  كل  مركزية  زيادة  إلى  ذلك  أدى  وقد   ،
والمحليوالبي المركزي  المستويين  على  الدولة  داخل  تمثيل    وببساطة،  روقراطية  فكرة  فإن 

اإلقناع   عن  النظر  بغض  االنتخابية  دائرته  في  األفراد  المواطنين  لجميع  واحد  سياسي 

 
1)) John, (P.), The great survivor: The persistence and resilience of English local 

government, Local Government Studies, Vol. 40, No. 5, Taylor & Francis, UK., 

2014, Pp. 687-704, Available at: 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03003930.2014.891984 , last 

visited in 28/9/2020. 

التنفيذية المحلية، رؤى مصرية، العدد    القياداتكيف نختار  :  م تعيينأ، انتخاب  حمدادسوقىامحمدد/اأ(  (2
 .  26ص ،2016، مصر،  14

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03003930.2014.891984
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فيهاالسيا مشكوك  فكرة  هي  لقبول  تسمح  و   ،(1) سي  المجال  والتكامل  التوحيد  لتنوع امبادئ 
الت مع  المتوافق  الفرديةوالتمايز  والجهود  للحكومة و   ،فضيالت  البسيطة  األشكال  أصبحت 

التمثيلية غير كافية بشكل متزايد في تمثيل مجتمع متعدد الثقافات بشكل متزايد مع ظروف 
يمكن تسهيل الخيارات  ، و واقتصادية متباينة وفي ضمان االختيار العام والمساءلةاجتماعية  

ع وكذلك  المشاركة  خالل  من  ال الديمقراطية  طريق  المحلين  المستوى  على  خاصة   تمثيل، 
 .(2)ومن خالل الدور التداولي للحكومة 

قادرة مو     أنظمة التصويت غير  التمثيلية ضرورية ألن  الديمقراطية  يكانيكًيا على  أصبحت 
مجم في  باستمرار  الفردية  الرغبات  من  العديد  الجماعية تجميع  الرغبات  من  واحدة  وعة 

تم التغلب على هذه المشكلة من خالل انتخاب سياسيين يمكن الوثوق  ي ، حيث "مشكلة السهم"
المواطنين عن  نيابة  الصحيحة  القرارات  التخاذ  أن  و  ،بهم  إلى  العام  االختيار  نظرية  تشير 

األطراف المختلفة لعملية اإلنفاق العام قد تسعى في الواقع إلى تحقيق مصلحتها الذاتية على  
تيار العام لها أطروحة عدم ضيافة، بحجة أنه  نظرية االخ  أن كما    ،حساب المصلحة العامة

إذا أمكن و ، مية ومروجين لـ "المصلحة العامة"، يجب اعتبار الحكومات حامن الناحية المثالية
المفهومتعري هذا  مثل  و ف  التفضيالت ،  شدة  التصويت  أنظمة  تقيس  أن  ف  ،ال  المعروف  من 

، ومن المنطقي تماًما أال يكلف  البديلة المعروضةت  افية بالسياساالناخبين ليسوا على دراية ك 
لها أو  له  الضئيل  للتأثير  نظًرا  التصويت  عند  جيد  اطالع  على  يكون  أن  عناء  ، الناخب 

قد تكون   عالوة على ذلك  ،، حتى التصويت على اإلطالقلرفاه الشخصيالتصويت على او 
الناخب   الخاصةمعرفة  مصالحه  لصالح  بشدة  القمنحازة  ويمكن  بين    ول،  التوازن  عدم  إن 

 .(3) الفوائد والتكاليف يؤدي إلى اإلنفاق العام المفرط على خدمات التصويت 

 
1)) Ibid ,Pp. 689-701. 

(2) Jones, (G.)and Ranson, (S.), Is there a need for participative democracy? An 

exchange, Local Government Studies, Vol. 15, No. 3, Taylor & Francis, UK., 

1989, Pp. 1-10, Available at : 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03003938908433467?journalCod

e=flgs20 , last visited in 22/9/2020. 

(3) Bailey, (S.J.), Public choice theory and the reform of local government in 

Britain: from government to governance, Public policy and administration, Vol. 8, 

No. 2, Sage Publications, USA, 1993, Pp. 7-24, Available at : 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/095207679300800202 , last 

visited in 29/8/2020. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03003938908433467?journalCode=flgs20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03003938908433467?journalCode=flgs20
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/095207679300800202
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تفاقم في بريطانيا بسبب االفتقار  كما      الناخبين قد  المفترض في سلوك  التناسق  إن عدم 
مباشرة عالقة  مقابل  إلى  يدفعون  والذين  لصالحهم،  يصوتون  الذين  أولئك  والذين بين   ، 

المحليةيستخدمو  الحكومة  خدمات  كمان  هناك    ،  بأن  البريطانية  المركزية  الحكومة  جادلت 
يدفع سوف  آخر  شخًصا  بأن  عاًما  و اعتقاًدا  الضرائب  ،  دافعي  من  آخر"  "شخص  كان 

الذي  الدوليةالوطنيين  الحكومية  المنح  يمولون  ضرائب    ،ن  تدفع  التي  المحلية  والشركات 
ين لم يكن لها حق التصويت وأقلية من الناخبين الذين  الممتلكات المحلية غير المحلية في ح

اعتقدت الحكومة البريطانية أن هناك    ومن ثم  ،دفعوا ضرائب الملكية المحلية كأرباب لألسر
قد تسمح أوجه ، و المحلي المفرطاتجاًها داخلًيا للناخبين للتصويت لصالح اإلنفاق الحكومي  

إل واالفتقار  الطلب  عن  التعبير  في  والبيروقراطيين  القصور  المحليين  للسياسيين  المنافسة  ى 
انتهازي  بشكل  و بالعمل  والبقاء  ،  انتخابهم  إعادة  في  فرصهم  زيادة  إلى  السياسيون  يسعى  قد 

العامة المصلحة  إل، و السياسي بداًل من تعزيز  البيروقراطيات  أكبر )بناء  ى  تميل  أن تصبح 
لديهإمبراطوريات( أنفسهم  البيروقراطيين  أن  وبما  يستخ،  وربما  أصوات  من  م  أكثر  دمونها 

األخرى  الذات المجموعات  على  الحفاظ  لضمان  كافية  سياسية  قوة  اكتساب  فيمكنهم   ،
 قد يكونون هم أنفسهم سياسيين محليين.  عالوة على ذلك ،والمصلحة الذاتية

ة  رة السياسي كبير من االرتباك بين الناخبين في بريطانيا فيما يتصل بالسيطهناك قدر  و     
، والتي تتولى الحكومة المحلية تقديم  -ًً لندن تشكل استثناًء ملحوظا-على سلطتهم المحلية  

اإلنفاق،   حيث  من  النسبية  وأهميتها  العام،  للقطاع  خاصة  لمصادر و خدمات  تمويلها  كيفية 
الدول الحكومية  المنح  من  ذلكالدخل  إلى  وما  المحلية  والضرائب  كماية  أرباع    ،  ثالثة  أن 

ة لهم على اإلطالق، إذ لتصويت ال مصلحة لهم في السياسة المحلية أو ال مصلحالمؤهلين ل
في المائة منهم حضروا اجتماع المجلس أو اللجنة أو اجتماعا عاما بشأن    عشرةأن أقل من  

ويبدو أن أقل من خمس الناخبين يبدون استعدادًا  ،  مسألة محلية في غضون العام الماضي
اق إذا  مجلسهم  ضد  ذلكللتصويت  ومع  القبيل  هذا  من  شيئًا  عن  ترح  النظر  وبغض   ،

، فإن ثالثة أرباع  الحكومة المحلية والمشاركة فيها  مستويات المنخفضة من المعرفة بشؤون ال
 .(1) الناخبين يبدون راضين عن أنشطة مجالسهم

الناخبين  الذي ينعكس غالًبا في معدالت مشاركة  -عدم االهتمام بالسياسة المحلية   يؤديو    
حي بوجود مجال للسلوك التقديري  إلى حدوث ركود تنظيمي ويو   -المنخفضة في االنتخابات 

 

(1) Jones, (G.)and Ranson, (S.), Op.cit ,Pp. 4-9. 
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من قبل البيروقراطيين والسياسيين المحليين والتحالفات التوزيعية التي تسعى للحصول على  
تقدم االئتالفات التوزيعية خياًرا عاًما إضافًيا غير  ، و أكبر حصة ممكنة من الناتج لصالحهم

خ من  الفعال  المتجانسةالل  غير  التفضيالت  بين  وعد جمع  السياسية  م  ،  السلطة  تناسق 
كبير الفعالة إلى حد  التقديرية  والطبيعة  التمويل  لخدمات  الضرائب  ، وعدم مرونة مدفوعات 

 لقبول الخدمة.
خالل    كما    من  يتم  المحلية  الحكومة  مستوى  على  التوزيع  إعادة  من  األكبر  الجزء  أن 

و  الخدمة  للسعاستخدام  هناك حافًزا  اإلنتاجأن  تغيير مستوى  إلى  توزيعه ضمن    و  ي  تغيير 
لى الدعم من  هناك دليل على "استحواذ الطبقة الوسطى" ع  في الواقع، و تكلفة ضريبية معينة

الخدمة استخدام  )المالك  ،  خالل  واالقتصادية  االجتماعية  المجموعات  ،    -وهذه  المقيمون 
ي كة فلتصويت والمشار المشاركين في ا  هم على األرجح    المؤهلون والمتعلمون بشكل أفضل(

 .(1) المجموعات واالجتماعات المحلية
واالقتصادية  وبالتالي      االجتماعية  الظروف  مع  التكيف  على  المحلية  الحكومة  قدرة  فإن 

أو   مجموعات  استهداف  إلى  تميل  الخدمات  ألن  التحديد  وجه  على  بشدة  مقيدة  المتغيرة 
الفمناطق معينة وأل  وائد التي تعود عليهم  ن أي تخفيض في الخدمات سيشهد انخفاًضا في 

يصعب تقليص خدمات الحكومة المحلية ومن ثم    ،ولكن دون تغيير في المسؤولية الضريبية
المحليين الذاتية للبيروقراطيين والسياسيين  الخدمة  تعزيز سلوك  الخاصية تعمل على  ، وهذه 

تم تصميم تدابير    ظاهرة ، حيث   الطلب وجانب العرض الحلول الممكنة على جانب    كما أن
الذاتية المصلحة  لتحقيق  البيروقراطيين  سعي  لتقييد  العرض  تشمل    ،جانب  عمليات  وهي 

الكفاءة ودراسات  األداء،  ومراجعة  المال،  مقابل  القيمة  للقوى  تدقيق  الداخلي  التزويد  وفتح   ،
و التنافسية على  ،  الطلب  إعادة  عمليات  تجعل  أن  دراية جانيمكن  على  الناخبين  الطلب    ب 

السنوية  أفضل واالنتخابات  األكبر  االنتخابية  الجمعيات  خالل  من  المثال  سبيل  على   ،
للحكومات المحلية ذات المستوى الواحد )لتقوية العالقة بين الناخبين وممثليهم السياسيين( أو 

)االستفتاءات( واحدة  التصويت على قضية  ذلك،  عن طريق  األ  ومع  للغاية  فإن  مر مكلف 

 

(1)Bailey, (S.J.), Public choice theory and the reform of local government in 

Britain: from government to governance, Op.cit, Pp.11-16. 
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الوقت   حيث  يفضلون  )من  وقد  القضايا  بجميع  دراية  على  الناخبون  يصبح  لكي  والجهد( 
 .(1) ببساطة الوثوق بالسياسيين التخاذ القرارات الصحيحة

قدرة قد  و     على  قيود  وضع  إلى  المحليين  بالسياسيين  المركزية  الحكومة  ثقة  عدم  أدى 
البريط المحليين  الحكوميين  شغل  المسؤولين  على  المستوى  رفيعي  سياسية  انيين  مناصب 

والسياسيين البيروقراطيين  بين  المحتملة  الذاتية  الفعل  ردود  من  الحد  أجل  من  ، محلية 
ذلك  و  إلى  المحلية باإلضافة  السلطات  استخدام  من  للحد  مختلفة  تشريعية  تدابير  اتخاذ  تم 

ية  م "الفائز األول" كطريقة لحمايمكن أن يحل التمثيل النسبي محل نظا ، و "للدعاية السياسية"
أقلية إلى  ينتمون  الذين  ذلك  ،مصالح األشخاص  البريطانية    ومع  المركزية  الحكومات  ظلت 

إن    ، كماالمتعاقبة ملتزمة بالنظام الحالي للتمثيل االنتخابي على المستويين الوطني والمحلي
كز األول" على المستوى  إدخال التمثيل النسبي على المستوى المحلي مع الحفاظ على "المر 

 الوطني لن يؤدي بالضرورة إلى نزع االستقطاب عن التمثيل السياسي في كل مكان. 
الطلب وجانب  و     نهج جانب  يختلف أي من  الراهنال  الوضع  قاطع عن  بشكل  ، العرض 

الديم ليس هناك    عالوة على ذلك، و قراطية والخدمة تظل كما هيحيث أن مفاهيم كل من 
لز مج كبير  البلديةال  المنافسة  الخدمات  يادة  حزم  بتعديل  المحلية  الحكومات  تقوم  حيث   ،

لذلك ُيعتقد أن الديمقراطية المؤسسية ناقصة    ،اءوالضرائب الخاصة بها لجذب السكان األثري
العام المتجانسة واضًحا بشكل متزايد منذ بشكل خطير وأصبح عدم الرضا عن حلول القطاع  

القوة السياسية المحلية وزيادة قوة   حاولت ، و أواخر السبعينيات  الحكومات المركزية الحد من 
ال للخدمات  سياسي(  )غير  كمستهلك  الفرد  أو  و ،  محليةالمواطن  خاص  سوق  داخل  يعمل 

حاجة إلى زيادة المرونة تم االعتراف بال  ، كماإطار سوق زائف للسماح بمجال أكبر للخروج
نفسها في محاوالتها لتحفيز المشاركة والحلول  في تقديم الخدمات من قبل السلطات المحلية  

المستأجرالمت إدارة  خطط  خالل  من  التعددة  في  المجتمعية  والمشاركة  المكاني ،  خطيط 
بات العامة ات المكت، وبرامج التوعية لخدموالهندسة المعمارية، وزيادة أنشطة مجلس المدرسة

لمحلية في هذا الصدد وال يوجد هناك حدود عملية لقدرة السلطات اومع ذلك  ،  وما إلى ذلك 

 

(1) Boyne, (G.A.), Competition and local government: A public choice 

perspective, journal Of Urban Studies, Vol. 33, No. 4-5, Sage Publications, UK., 

1996, Pp. 703-721, Available at: 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/00420989650011799 , last visited 

in 27/9/2020.   
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ي الحالي  سبب واضح الستبدال الحلول المتعددة المتجانسة بضرورة احتواء اإلطار المؤسس
نفسها المحلية  العامللحكومة  القطاع  داخل  حتى  وال  إلى  أكما    .(1) ،  االفتقار  الحلول ن 

يتطلب المزيد    عتبارهبا ية ُينَظر إليه على نحو متزايد  الواضحة للمشاكل االجتماعية االقتصاد 
من غير المعقول أن يضطر األفراد إلى اجتثاث ، و من التنوع في االستجابة والحلول المتعددة

)التص المفضلة  الخدمات  حزم  لتأمين  الفردية  المحلية  الحكومات  بين  واالنتقال  ويت  أنفسهم 
حول مقدمي  وربما كان من الواجب عليهم أن يكونوا في وضع يسمح لهم بالتسوق ، بأقدامهم(

الحاليالخدمات   المحليين في محلهم  تعتبر  ،  العامة  الموحدة  العام  القطاع  وأصبحت حلول 
 . ختيار من خالل التعبير عن الرأيعلى نحو متزايد غير مالئمة وغير ضارة بالترويج لال

ذ  كان التفتت المتزايد في عملية اتخا ، حيث ولذلك أولي اهتمام متزايد لزيادة مجال الخروج   
حكومية   هيئات  خالل  من  الثمانينيات  خالل  المتحدة  المملكة  في  العام  القطاع  في  القرار 

لها،   خصيصًا  معينة  خاصة مو مركزية  وحدود  واضحة  صياغة  إعادة  بالنسبة    -ع  وخاصة 
في تناقض مباشر وغير مريح مع النهج القائم على    -قتصادية المحليةدرات التنمية االلمبا

نطا على  الشركات  المحليةدمج  الحكومة  في  شامل  تفتيت   ،ق  المتعددة  الحلول  تعني  وال 
الحد م أيضا  تعني  العام فحسب، بل  القطاع  القرار في  والمسؤولية  عملية صنع  السيطرة  ن 

حو السياسية   تأكيد  وإعادة  واالسرةالبيروقراطية  الفرد  ومسؤوليات  الحل    المجتمعو   قوق  وكان 
أثار مسألة الدور -وليس النزعة اإلنتاجية -  ور هو تشجيع النزعة االستهالكيةالمتص ، مما 

إن الحجة   ، كماالشرعي الحكومي المحلي داخل نظام حكومي يبدو أنه مفتت بصورة مطردة
المحلية البريطانية ووجودها ذاته في    التقليدية حول الحاجة إلى تكريس وحماية دور الحكومة

أكث تساؤالت  لطرح  المجال  أفسحت  مكتوب  دستور  المواطنة، إطار  معنى  حول  جوهرية  ر 
الحكومات  ،وحقوقها ومسؤولياتها التي تضطلع بها  تقييم األدوار  إلى إعادة  بدوره  وأدى هذا 

 .واألسواق
 
 
 

 
الهادي(  (1 عبدا فاإلدارة    ،محمدا القائم  مصر   يالمحلية  الوضع  إشكاليات  المركز   للتطوير،   ومقترحات: 

 . 12-9، ص2018، ، جمهورية مصر العربية 32ع العربي للبحوث والدراسات،
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 املبحث الثالث 
 وحدات احلكم احمللى ية االقتصادية احمللية يف  التنم زيز دور احلكومة يفتع
ا:اتقسيمتمهيداوا

لمحلية في التنمية االقتصادية المحلية هي أمر بالغ  من الواضح أن مشاركة الحكومات ا   
على األقل فهي ال تمنع هؤالء األشخاص  ، و في الدول الناميةاألهمية في سياق الالمركزية  

التنمية من الحكومة المركزية فحسب، بل إنها تشجعهم أيضًا على  من الحصول على إعانات 
أي بين  مناطقهم  في  االقتصادية  التنمية  مصير  إلى  أخذ  المركزية  الحكومة  ميل  وإثناء  ديهم 

أكبر حد  إلى  هذا   ،االعتماد  يقدم  الحكومة   لمبحث اولذلك  دور  لتعزيز  التوصيات  بعض 
 الوحدة المحليةي المحلية في التنمية االقتصادية المحلية ف

إلى ما يلي: تعزيز دور الحكومة المحلية، وتعزيز مشاركة   مبحث وقد تم تصنيف هذا ال   
المحلية من جانب أصحاب المصلحة/الجهات الفاعلة األخرى في العملية، وتحسين    الحكومة

سوف نوضح ذلك  ، و القدرات وإطار العمل المؤسسي والتخطيطي والتوصيات العامة األخرى 
 خالل المطالب اآلتية : من 
األولاا المكيفية  اا:المطلبا الحكومة  دور  في    ركزيةتعزيز  المحلية  االقتصادية  التنمية  في 

ا.وحدات الحكم المحلى
ا.اتعزيز القدرات واإلطار المؤسسي والتخطيطي للتنمية االقتصادية المحليةا:المطلباالثانياا
الثالثاا للتنمية  اا:المطلبا مؤسسي  إطار  مستوى وضع  على  المحلية   وحدات   االقتصادية 

ا.الحكم المحلي
 ول املطلب األ 

وحدات  صادية احمللية يف  ية االقتيف التنم ركزية تعزيز دور احلكومة املكيفية 
 احلكم احمللي 

لكي تكون الحكومة المحلية فعالة للغاية في قيادة عملية التنمية االقتصادية المحلية وجعل    
في   محسوًسا  المحلىتأثيرها  الحكم  توجيه  وحدات  وإعادة  وتقوية  تعميق  إلى  بحاجة  فإنها   ،

ية االقتصادية المحلية في  ا نحو التنم أدوارها واالستراتيجيات واألدوات التي تطبقها في سعيه
كما يحتاج أيًضا إلى تنفيذ المزيد من األدوار واالستراتيجيات الموجهة نحو    حدة المحلية،و ال

وحدة المحلية ات االقتصادية المحلية في الالعمل والتي تؤثر بشكل مباشر على تنمية الكيان
 . وسوف نوضح ذلك من خالل اآلتي
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ا:ارافياالبنيةاالتحتيةاالماديةالتوسعاالمستماا-أولًا
بأكملها من خالل إنشاء   وحدات المحليةلية إلى االستمرار في فتح التحتاج الحكومة المح   

وصيانة جميع أنواع طرق الوصول واالستمرار في تسهيل توفير مرافق وشبكات االتصاالت  
الة جميع العوائق من الضروري أيًضا أن تساعد في إز وحدات الحكم المحلى المختلفة ، و في  

  والتي هي من  وحدة المحلية،ية التحتية واالتصاالت في الطوير قطاعي البنالتي تحول دون ت
 .جذابة لكيانات االتصاالت الخاصة هذه وحدة المحليةإنشائها في العملية لجعل ال

البنية  ي  لذلك    الجب عليها االستمرار في توسيع وصيانة  للسوق في  المادية  ة وحد التحتية 
المشار   المحلية تعزيز  في  تساعد  الألنها  في  الصغيرة  المحليةيع  كماوحدة  توسيع    ،  يجب 

عندما تكون مراكز   ةجال لمزيد من الكيانات االقتصادي المرافق في هذه األسواق إلفساح الم
 . هناك حاجة للحكومة المحلية إلحيائهاو التسويق ضعيفة للغاية ، 

ذلك    على  أن  عالوة  الضروري  من  ليس،  الكهربائية    تستمر  الطاقة  نقل  توسيع  في  فقط 
شاء محطة توزيع  ، ولكن أيًضا التأكد من تقديم خدمات أفضل من خالل إنع المجتمعات لجمي

ال في  المحليةالطاقة  الكهرباء   وحدة  شركة  مع  و بالتعاون  بذلك،  القيام  خالل  سيكون  من   ،
الوحدة ة ولألغراض المحلية في  االقتصادياإلمداد المنتظم والمستقر بالكهرباء متاًحا للكيانات  

 . (1) المحلية
 

ا:الألغراضاالقتصاديةاوحدةاالمحليةإنشاءابنوكاعقاريةافياالا-ثانًيا
االقتصادية  امتالكيعتبر      الصغالكيانات  المؤسسات  وخاصة  في  ،  الصغر  ومتناهية  يرة 

  يمكن للحكومة المحلية   ، حيث تحدًيا كبيًرا يعيق تطورها السلسعلى األراضي  وحدة المحلية  ال
التخطيط إجراءات  من  بها  كجزء  الخاصة  من  و ،  المادي  كبيرة  مساحات  على  الحصول 

والكيانات   المحتملين  للمستثمرين  األراضي  هذه  وإتاحة  لألراضي  بنوك  إلنشاء  األراضي 
الوحدة يمكن إصدار إعالنات عامة عن توافر األرض في  ، و الوحدة المحليةاالقتصادية في  

 
1)) Naidu, (G.), Infrastructure development in Malaysia, International 

Infrastructure Development in East Asia--Towards Balanced Regional 

Development and Integration”, Chiba: IDE-JETRO, ERIA Research Project 

Report, 2008, Pp. 204-227, Available at : 

 https://www.eria.org/uploads/media/Research-Project-

Report/RPR_FY2007_2_Chapter_7.pdf , last visited in 29/9/2020. 

https://www.eria.org/uploads/media/Research-Project-Report/RPR_FY2007_2_Chapter_7.pdf
https://www.eria.org/uploads/media/Research-Project-Report/RPR_FY2007_2_Chapter_7.pdf
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و المحل المواطنين،  لجميع  االقتصادية  سوف  ية  الكيانات  لجذب  رئيسية  وسيلة  هذه  تكون 
 .(1) وحدة المحليةفاظ عليها في الوالح
ا:وإمكانياتهااوحدةاالمحليةالتسويقاالستراتيجياللا-ثالًثا
تسويق      تجعل  أن  المحلية  الحكومة  على  المحليةيجب  تركيز    الوحدة  محور  وإمكانياتها 

ق للمساعدة في اإلعالن عن  كن أن توظف خدمات المتخصصين في التسوييم ، حيث رئيسي
المحليةال المواطنين    وحدة  بأسره  لجميع  والعالم  المحتملين  و والمستثمرين  تتبنى  ،  أن  يجب 

استضافة مثل  عملية  بع  خطوات  للتعريف  بها  الخاص  الويب  موقع  روضها  وصيانة 
 ارجي.للعالم الخ وحدة المحليةواإلمكانات المتاحة لل

ا:زيادةاوتحسيناالمهاراتاوبرامجاالتدريبا-رابًعا
الشباب     من  قليل  عدد  على  المحلية  للحكومة  المختلفة  المهارات  توفير  برامج  استحوذت 

ف المستوطنات  من  قليل  عدد  في  المحليةي  وتمركزت  البرامج    ،الوحدة  هذه  معظم  أن  كما 
مبادرات  تكن  لم  محددة  ومشاريع  برامج  إطار  في  المحلية  كانت  للحكومة  و فعلية  لتحسين  ، 

يمكن أن  و ،  د واآلثار الحقيقية لهذه البرامجالمهارات المهنية للشباب والقدرة على تحقيق الفوائ
مع   باالشتراك  التنظيم  جيدة  برامج  اليؤسس  في  اآلخرين  المصلحة  المحلية أصحاب    وحدة 

لها الموارد  التي سيتم وضعها، و وتخصيص  البرامج  تحافظ  أن  المهارات   يجب  قاعدة  على 
المحلي االقتصاد  وتنويع  مستدامة  عمل  فرص  خلق  وتعزيز  وتنميتها  لذلكالمحلية  يجب   ، 

المستفيدين ل  مساعدة  المحلية  الحكومة  قبل  من  متنوعة  بطرق  البرامج  هذه  نهاية  بدء  في 
 .وحدة المحليةالخاصة عبر ال مشروعاتهم

 
اوحدةاالمحلية:االقتصاديةاالمحليةافياالاالتنميةاومشروعاتتحسيناتنفيذابرامجاا-خامًسا

المشاريع المقترحة  يجب على الحكومة المحلية بناء صرح المتابعة من خالل تنفيذ جميع     
تخطيط فترة  كل  خالل  المحلية  االقتصادية  التنمية  مشاريع  توفر   ،وخاصة  أن  ينبغي  كما 

حتى   بتنفيذها  ملتزمة  تظل  وأن  البرامج  لهذه  الالزمة  وزارة    ،النهايةالموارد  على  يجب  كما 
األدوار   تكثيف  التنمية  لتخطيط  الوطنية  واللجنة  الريفية  والتنمية  المحلي    إلشراقية االحكم 

 

(1) Rondinelli, (D.) and Others, Analysing decentralization policies in 

developing countries: a political-economy framework,  journal Of Development 

and change, Vol. 20, No. 1, Citeseer, 1989, Pp. 57-87. 
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يجب على الوزارة والمفوضية وضع أنظمة  ، و للحكومة المحلية لضمان التنفيذ الكامل لبرامجها
 نموية متوسطة المدى.منح لمكافأة جميع الحكومات المحلية التي تتابع تنفيذ خططها الت

اوحدةاالمحلية:االتركيزاأكثراعلىاالحتياجاتاالمباشرةاللكياناتاالقتصاديةافياالا-سادًسا
االقتصادية في  ف    للكيانات  الفعلية  المباشرة  االحتياجات  أهمية  من  قللت  المحلية  الحكومة 

المحليةال أهميت  وحدة  من  الرغم  على  بها  قامت  التي  األنشطة  معظم  أن  لها  حيث  كان  ها 
من المهم للحكومة المحلية أن تتخذ    حيث أنه  ،فرصة أقل للتأثير المباشر على هذه الكيانات 

االستثمار في البنية التحتية    وتشمل  وحدة المحلية،ة للكيانات االقتصادية في الإجراءات مواتي
نات االقتصادية  ، وتلبية االحتياجات الفضائية للكيالتي تحتاجها الكيانات االقتصاديةاللينة ا

التجمعات  وتطوير  الرسمية  غير  األعمال  شبكات  وتنفيذ  إنشاء  ودعم  المادية  خططها  ، في 
 ، وتوفيراألعمال والتجارةم تطوير جمعيات  تشمل البنية التحتية اللينة المشار إليها دع   حيث 

األعمال تطوير  خدمات  إلى  ألصحاب  الوصول  المهارات  على  التدريب  وتوفير  وتمكين   ،
شاريع ، وتقديم المشورة الفنية بشأن قضايا األعمال بما في ذلك التمويل واإلدارة ، وسلسلة  الم

 .(1) القيمة وتسويق المنتجات 
لجميعو     المختلفة  االحتياجات  تقييم  منتدى    يمكن  خالل  من  هؤالء  المصلحة  أصحاب 

المحلية،  االقتصادية  نظو   التنمية  تضع  أن  أيًضا  المحلية  الحكومة  على  مصرفًيا  يجب  اًما 
الللبيانات   في  األعمال  المحليةوفرص  الحكومة   وحدة  مستوى  على  غائبة  كانت  ألنها 

الخاص   المحلية   التنمية االقتصاديةيجب على الحكومة المحلية من خالل مركز  ، و المحلية
وحدة المحلية، األعمال داخل وخارج ال  بها والمركز االستشاري لألعمال تسهيل إنشاء شبكات 

لرجال األعمال وكيانات األعمال التعلم من بعضهم البعض من خالل هذه الشبكات    يمكنو 
يمكن أن تساعد مشاركتهم النشطة في  و   ، واشتقاق أشكال أخرى من المزايا في هذه العملية

هذه الشبكات في تطوير قاعدة عمالئهم واكتساب المهارات وتوسيع أنشطتهم وتطوير أشكال 
التعاو  العالقات  من  في  أخرى  أخرى  تجارية  كيانات  مع  وخارج نية  داخل  مماثلة  قطاعات 

مجموعات األعمال   ودعم  يمكن للحكومة المحلية أيًضا التركيز على تحديد وحدة المحلية، و ال
حيث أثبتت الدراسات أن األعمال التجارية ال تتطور بمعزل عن بعضها    وحدة المحليةفي ال

 
نمرآ(  (1 اإلدارة  مالا حوكمة  ورقلة،  والية  حالة  دراسة  ماجستير  ، المحلية:  الحقوق  ،  رسالة  والعلوم  كلية 

 . 59-11، ص2015،الجزائر ، ورقلة –جامعة قاصدي مرباح  السياسية
 



 2019إصدار أكتوبر   –الجزء األول  –العدد الثامن والثمانون 

 114 

مجموعات  في  ولكن  و البعض  تنشأ،  ما  ووجود    غالًبا  المميزة  الموارد  من  المجموعات  هذه 
يضمن تطوير المجموعة هذا تركيز مبادرات التنمية    سوف، و المؤسسات والسياسات الداعمة

تشجيع  ا على  المحلية  األعمالالقتصادية  كيانات  بين  التعاون  المؤسسي ودعم  والتطوير   ،
 .وحدة المحليةعات األعمال المستهدفة في الودعم قطا

ا:ابطاالكياناتاالقتصاديةابمصادراالتمويلااألخرىاراا-سابًعا
والطل     المحلية  للحكومة  المالي  الوضع  ضوء  المالية  في  مواردها  على  ال   ،المحدودةب 

للكيان ائتمانية  تسهيالت  تقديم  اليمكنها  في  المحلية  االقتصادية  المحلي، ات  أظهرت   وحدة 
إن حاالت    ، كماال إدارة االئتماناألبحاث أن الحكومات المحلية ليست فعالة حتى في مج

التم وصناديق  الفقر  حدة  من  الصغيرةالتخفيف  القروض  ومركز  األصغر  من   ،ويل  لذلك 
بوسائل    الضروري  االقتصادية  الكيانات  وربط  مختلفة  تدابير  المحلية  الحكومة  تتخذ  أن 

منتديات    من خالل  وحدة المحليةمؤسسات المالية داخل وخارج الالتمويل األخرى وكذلك بال
 المختلفة.  التنمية االقتصادية المحلية

االمحلية:اوحدةإجراءاالمشترياتاالمحليةالمساعدةاالشركاتاعلىاالنموافياالا-ثامًنا
  وحدة المحلية ة أكثر سهولة للحرفيين في اليجب أن تجعل الحكومة المحلية عقودها المحلي    

  ، ية من تقديم عطاءات لهذه العقود من خالل تعديل حجم العقود حتى تتمكن الكيانات المحل
ويمكنه أيًضا عقد    ،كما ينبغي أن تشجع وتقبل العطاءات من مجموعات الحرفيين المحليين

االقتصا للكيانات  شراء  الفعاليات  في  وجمعياتها  المحلية  و دية  المحلية،  يضعهم  سوف  وحدة 
الخاصة والعقود  المشتريات  هذه  مثل  متطلبات  لمعرفة  أفضل  وضع  في  بالحكومة   هذا 

العطاءات  تقديم  المنافسة في عملية  أيًضا  ، و المحلية وتمكينهم من  المحلية  الحكومة  تحتاج 
مجمإ مع  المقاولين  أكبر  روابط  وتحسين  تسهيل  اللى  في  الحرفيين  من  أصغر  وحدة وعات 

 يساعد هذا المقاولين الكبار على نقل المهارات اإلدارية والتكنولوجيا واآلالت سوف  و   المحلية،
 إلى مجموعة الحرفيين إلنشاء تعاون للمساعدة في االرتقاء بمعايير هؤالء الحرفيين المحليين. 

 لب الثاني املط
 تعزيز القدرات واإلطار املؤسسي والتخطيطي للتنمية االقتصادية احمللية 

 

نية واللوجستيات الحكومة المحلية لديها قدرة غير كافية من حيث التمويل والدراية الفإن     
األخرى  القضايا ف،  واألشكال  هذه  لمعالجة  حاجة  مع ف  ،هناك  شراكات  في  تدخل  أن  يجب 

عليهاأصحاب   المالي  العبء  تقاسم  يمكن  حيث  العملية  في  اآلخرين  و المصلحة    سوف، 
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للمساهمة    يسمح لها ذلك أيًضا بأداء أدوار ووظائف أخرى بجانب توفير التمويل في الشراكة
 : اآلتيسوف نوضح ذلك من خالل و   االقتصاد المحلياتنميةفي 
ا:القتصاداالمحليتحسيناقدرةاالحكومةاالمحليةاعلىاتنميةاا-أولًا
المزيد من   الحكومات   يجب علي    بها لجذب  الخاصة  تعزيز استراتيجيات جذب األعمال 

تستطيع سدها   التي ال  بالفجوات  لتشعر  البلدية  إلى  الحيوية  االقتصادية  واألنشطة  الكيانات 
الداخلية للحكو و   ،ابمفرده توليد اإليرادات  إلى تحسين جوانب  أيًضا  ذلك  مة يمكن أن يؤدي 

يجب و  ،المحلية حيث ستكون هذه الكيانات االقتصادية متاحة أيًضا للضرائب بأشكال مختلفة
في   المحلية  اإليرادات  حشد  في  الموجودة  للثغرات  حلواًل  أيًضا  المحلية  الحكومة  تجد  أن 

ائتمانية تعاونية على  وهي بحاج   ،البلدية اتحادات وجمعيات  إنشاء  إلى تشجيع  ة مرة أخرى 
 . (1)بلدية واتساع نطاقها ووضع تدابير لتعزيز القائمة الموجودةامتداد ال

يساعد ذلك الكيانات االقتصادية الصغيرة ورجال األعمال على الوصول إلى رأس  سوف  و    
يمكن للحكومة المحلية أيًضا تطوير  ، و لطويلالمال لتطوير كياناتهم االقتصادية على المدى ا

، وتشجيعهم على مساعدة الكيانات االقتصادية  جيدة مع البنوك الريفية المحلية  عالقة عمل
يجب على الحكومة المحلية التقدم بطلب للحصول على أموال    ، لذلكالمحلية بالموارد المالية

مال التي تدار من خالل هذه  خاصة على مستوى الحكومة المركزية مخصصة لتطوير األع
البلدية في  ي   ،البنوك  التابعة  كما  المقترحة  المحلية  االقتصادية  التنمية  وحدة  تكليف  جب 

التنمية   ألنشطة  إضافية  أموال  على  للحصول  الالزمة  الجهود  ببذل  المحلية  للحكومة 
 .ية أو الوحدة المحليةمحلية للحكومة المحلية في البلد االقتصادية ال

حلية على تخصيص أموال  يمكن للحكومة المركزية أن تجبر الحكومة الم  على ذلك  عالوة   
فترة  كل  في  المحلية  االقتصادية  للتنمية  "البرمجيات"  جوانب  لتعزيز  ميزانيتها  من  خاصة 

مالي و تخطيط  الطويل،  المدى  عملية  على  تسريع  أيًضا  المركزية  الحكومة  على  يجب   ،
الحكوم لمنح  المالية  المنح  الالمركزية  على  الكاملة  السيطرة  المحلية  ومنحها   الملقاةات 

 .االستقالل المالي في استخدام مواردها المالية
يجب أن تعيد توجيه موظفيها الذين من  ية للحكومة المحلية إلى جانب تحسين القدرة المالو    

ا على  تأثير  ألنشطتهم  يكون  أن  مالمحتمل  على  المحلية  االقتصادية  ومبالتنمية  دئ ثل 
 

(1) Fuseini, (I.) and Kemp, (J.), A review of spatial planning in Ghana's socio-

economic development trajectory: A sustainable development perspective, Land 

Use Policy, Vol. 47, Elsevier, 2015, Pp. 309-320. 
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ا، و المفهوم للتدريب  يوفر هذا فرًصا  العملييجب أن  الناحية  تركيًزا من  ة في لراسخ واألكثر 
، وتخطيطها وتنفيذها وتمويلها وإدارتها ألنها ستعمل على تحسين  التنمية االقتصادية المحلية

 قدراتها وضمان فعالية الحكومة المحلية في هذا االتجاه. 
ا:ايةاالقتصاديةاالمحليةافياالحكومةاالمحليةإنشاءاوحدةاخاصةاللتنما-ثانًيا

عن      مسئواًل  يكون  المحلية  الحكومة  مستوى  على  خاص  مركز  بإنشاء  الدراسة  أوصت 
المحلية االقتصادية  التنمية  وتسهيل  و   ،أنشطة  تخطيط  في  الوحدة  هذه  تساعد  أن  يجب 

راتها ووحداتها ولجانها  وتنسيق جميع أنشطة التنمية االقتصادية المحلية للحكومة المحلية وإدا
يجب أن يهتم هذا المركز أو الوحدة أيًضا  ، و قتصادية المحلية في البلديةالفرعية والكيانات اال

المدينة   المحلية على مستوى مجلس  للتنمية االقتصادية    أوبإنشاء وحدات فرعية أو مراكز 
 ة االقتصادية المحليةالتنميالمنطقة ومستويات المجتمع في البلدية ويجب أيًضا عقد منتدى  

البلدية  المحلية في  لها والي  ،للحكومة  يكون  المختلفةكما يجب أن  ،  ة إعادة توجيه اإلدارات 
واألنشطة   األعمال  تعزيز  في  األدوار  حول  البلدية  في  األعمال  استشارات  مركز  وخاصة 

البلدية في  الجميع  لصالح  األخرى  أيضاً االقتصادية  م   ،  المركز  يضم  أن  من    مثلينيجب 
، وممثلين عن  لموظفين الفنيين للحكومة المحلية، وارئيسية، واللجان الفرعيةجميع اإلدارات ال

البلدية المحليين في  والقادة  الرئيسية  ، يجب أخيًرا، و جمعيات األعمال والكيانات االقتصادية 
 على الحكومة المحلية أن تمنح هذه الوحدة الدعم الالزم من حيث الموارد ألنشطتها.

ليةاالتخطيطايطاالتنميةاالقتصاديةاالمحليةاالتفصيليةافياعمدمجاعمليةاتخطا-الًثاث
ا:المحليةامتوسطاالمدىاللحكومة

تشاركية      عملية  على  تنطوي  التي  االستراتيجية  المحلية  االقتصادية  التنمية  عملية  إن 
والمشاريع  رامج  لصياغة وتنفيذ خطة التنمية االقتصادية المحلية هي وسيلة لوضع وتنفيذ الب

على الرغم من أن  ، و واألنشطة وأيًضا كأداة لتكوين خطة القطاع االقتصادي للحكومة المحلية
، التنمية األكبر للحكومة المحليةهذه الخطة يجب أن تكون جزًءا ال يتجزأ من جدول أعمال  

توضح   أن  يجب  أنها  وأهدافهاإال  المحلية  الحكومة  للتن  رؤية  ومشاريعها  مية  وبرامجها 
 . االقتصادية المحلية وعمليات تنفيذها

فترة    لذلك    بعد  المحلية  الحكومة  قبل  المحلية من  االقتصادية  التنمية  توسيع عملية  يجب 
في المراحل المختلفة لعملية التنمية االقتصادية المحلية ، و إعداد خطة التنمية متوسطة المدى

جهود  تنظيم  ذلك:  في  المح  بما  االقتصادية  و ليةالتنمية  باال،  والتقييم  القيام  المحلي  قتصاد 
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التنمية االقتصادية  ؛ تنفيذ استراتيجية  التنمية االقتصادية المحلية ؛ صياغة استراتيجية  التنافسي
يجب أن يتم ذلك من و   ،بالتفصيلالتنمية االقتصادية المحلية    استراتيجية؛ ومراجعة  المحلية

ا التنمية  وحدة  التابع قبل  المحلية  أصحاب القتصادية  منتدى  خالل  من  المحلية  للحكومة  ة 
 .(1)المصلحة في التنمية االقتصادية المحلية في هذه العملية 
 املطلب الثالث

احلكم   وحدات   وضع إطار مؤسسي للتنمية االقتصادية احمللية على مستوى
 احمللي 

 

الدراسة      نتائج  الحكومأشارت  أن  إلى  اآلخرين  المصلحة  أصحاب  بمشاركة  ة المتعلقة 
التنمية االقتصادية  أو  محلية أشركت بعض أصحاب المصلحة  ال الفاعلين في عملية تعزيز 

و المحلية ذلك،  من  الرغم  الحاالت على  معظم  في  محدود  مشاركتهم  مستوى  فإن  و ،  تقدر ، 
ال بأصحاب  وترتبط  المحلية  على  الحكومة  هؤالء  متفاوتةمصلحة  عالقة  مستويات  وهناك   ،

، وخاصة أصحاب المصلحة ية ومعظم أصحاب المصلحة هؤالءمحلضعيفة بين الحكومة ال
تقديم مقترحات لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة هؤالء من    مطلب اليحاول هذا  ، و المحليين

تقييو   ،قبل الحكومة المحلية في العملية المصلحة م جميع أصحاب  تتضمن هذه المقترحات 
العملية مستويات  في  وتحسين  ف،  المصلحة  أصحاب  منتدى  مشاركة  وإنشاء  العملية،  ي 

ى المحلي من قبل  ، وتطوير إطار إشراك أصحاب المصلحة على المستو ألصحاب المصلحة
 . اآلتيو ذلك من خالل  الحكومة المحلية

ا:اتقييماجميعاأصحاباالمصلحةافياهذهاالعمليةا-أولًا
والعلى      التأثير  ومستويات  والقوة  األهمية  اختالف  من  القو الرغم  ونقاط  ألصحاب  قدرة  ة 

، إال أن دور ومساهمة أي منهم في عملية التنمية االقتصادية المحلية ليس مهًما  المصلحة
هذا ألن كل هؤالء الفاعلين لهم صلة بالعملية وسوف يساهمون بطرق متنوعة في  ، و تماًما

، "المنتجون" في العملية  على سبيل المثال، و المحلية في هذه العملية  نجاح أو فشل الحكومة 
ا ي والموارد  الفرص  الدخل  ستغلون  لتوليد  المتاحة  إنشاء  أوالقتصادية  خالل  من  أو    الثروة 

أو   خاص  أو  فردي  بشكل  والمدارة  المملوكة  اإلنتاج  أنشطة  من  مجموعة  في  االنخراط 

 

(1) Rogerson,(C.M.), Reframing place-based economic development in South 

Africa: The example of local economic development, Bulletin of Geography. 

Socio-economic series, Vol. 24, No. 24, Sciendo, 2014, Pp. 203-218. 
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يقوم هؤالء    ،مجتمعي "المر   منكما  السيافئة  وتنفيذ  بتصميم  أيًضا  الصلة  وجين"  ذات  سات 
الكلي المستوى  وإعلى  الترويجية  ،  الخدمات  من  مجموعة  وتوفير  وإنفاذها  اللوائح  نشاء 

هؤالء  فيها  يعمل  التي  السائدة  التمكينية  للبيئة  تراكمًيا  شكاًل  تعطي  التي  والتسهيلية 
سياسات فعالة وتطبيق لوائح  إن أوجه القصور في ضوء ذلك في تصميم    ، حيث "المنتجون"

شأ من  فعالة  خدمات  تقديم  أو  وفعالة  بينما  مناسبة  التمكينية  البيئة  جودة  من  تقلل  أن  نها 
الثغرات في قدرة "المنتجين" على استغالل الفرص االقتصادية بشكل فعال وتحسين الوضع 

استراتيجيال بشكل  لمؤسساتهم  اتنافسي  وسلسلة  والتكتالت  القطاعات  ستؤثر  على  ،  لقيمة 
التنمية االقتصادية المحلية   لحكومة المحلية المدروسة أن فيجب على الذلك    ،نتائج تعزيز 

تضع استراتيجية من شأنها أن تساعد في تحقيق التوازن في تقييم جميع أصحاب المصلحة 
البلدية التنمية االقتصادية المحلية في  القيام بذلك من خالل تقييم نقدي  ، و في عملية  يمكن 

المحلية   االقتصادية  التنمية  منتدى  في  الضروريين  المصلحة  أصحاب  سيتم لجميع  الذي 
 إنشاؤه.
ا:اتحسينامستوياتامشاركةاأصحاباالمصلحةافياالعمليةا-ثانًيا
المحليي     المصلحة  أصحاب  مشاركة  مستوى  ألن  سلم  نظًرا  من  أدنى  مستوى  في  ن 

تعزيز  المشاركة أجل  من  المحلية  الحكومة  فإن  ا،  إمكانات  من  واالستفادة  لجهات أدوارها 
العملية  في  األخرى  حالفاعلة  هناك  نطاق  ،  لتوسيع  في    راكتاشاجة  الفاعلة  الجهات  هذه 

الحكومة المحلية تحتاج إلى ضمان حوار ثنائي يتم بموجبه تحديد القضايا ، حيث أن  العملية
مًعا المحلية  االقتصادية  بالتنمية  على    ،المتعلقة  ينطوي  في وهذا  المعلومات  تبادل  إمكانية 

 . اتجاهين في عملية التنمية االقتصادية المحلية
ومعهم  و     هؤالء  المصلحة  أصحاب  بين  المناقشات  تشجيع  أيًضا  المحلية  للحكومة  يمكن 

، واالستفادة من مدخالتهم لتشكيل توجهات السياسة وتقديم برامج التنمية االقتصادية المحلية
ممكًناو  ذلك  كان  في ،  إذا  المصلحة  أصحاب  مع  للعمل  المحلية  الحكومة  تسعى  أن  يجب 

التنمية اال قتصادية المحلية الخاصة بها حيث أنه من الضروري ألصحاب المصلحة  حملة 
سيوفر هذا و   ،المعقدة ذات القيمة  ما يتعلق بالقضايا والقرارات التحدث مع بعضهم البعض في

األطر   وفتح  مشترك  أعمال  جدول  إلعداد  أفكار منبًرا  وتوليد  القضايا  حول  للتداول  الزمنية 
وهذا يمكن أن يضمن احترام جميع القرارات التي تم التوصل  ،االتنمية االقتصادية المحلية معً 

إليها واالستراتيجيات المعتمدة للتنمية االقتصادية المحلية من قبل الحكومة المحلية واألدوار  
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أصحاب   جميع  يلعبها  أن  يجب  التي  العملية  المحتملة  في  و المصلحة  تشارك ،  أن  يجب 
، أصحاب المصلحة اآلخرين لتمكينهم في هذه العمليةالحكومة المحلية بشكل جيد للغاية مع  

قد يساعدهم هذا على األرجح على قبول التحدي المتمثل في العمل مًعا وتطوير حلول   و
 مشتركة بأنفسهم واالضطالع بأدوار مهمة أخرى في العملية.

ا:(LEDإنشاءاوتنفيذامنتدىاالتنميةاالقتصاديةاالمحليةا)منتدىاا-ثالًثا
او الوحدة   لتعزيز التنمية االقتصادية المحلية للبلدية  العديد من أصحاب المصلحةيوجد       

فإن إنشاء نقطة التقاء على مستويات مختلفة في البلدية من   لذلكها،  وخارج  ها، داخلالمحلية
حملة  في  المصلحة  أصحاب  مشاركة  لتحسين  مشترك  هدف  لمتابعة  المحلية  الحكومة  قبل 

نقطة التقارب    ، حيث أن محلية هو أمر ذو أهمية كبيرة في تعزيز أدوارهاالتنمية االقتصادية ال
بمنتدى   إليه  يشار  ما  هي  ا  LEDهذه  هذه  أنلتوصيةفي  العمل   ، حيث  القدرة على  لديه 

المصلحة أصحاب  حوار  لتعزيز  منصة  إنشاء  وأيًضا  سوف  كأداة  و  التعلم  ،  ذلك  يعزز 
التي من شأنها تعزيز دور التنمية االقتصادية    الجماعي وصياغة السياسات والبرامج المناسبة

األخرى  الفاعلة  والجهات  المحلية  للحكومة  و المحلية  هذا  سوف،  أخرى    يعمل  مرة  المنتدى 
الهيكل   لتحسين  اآلخرين  المصلحة  أصحاب  مع  استخدامها  المحلية  للحكومة  يمكن  كأداة 

في   الخدمات  وتقديم  المحلية  االقتصادية  التنمية  في  و البلديةوالعملية  منتدى    سوف،  يشمل 
LED  به من قبل الحكومة المحلية جميع أصحاب المصلحة المحددين الذين من   الموصي

 . المحتمل أن يؤثروا على دور التنمية االقتصادية المحلية للحكومة المحلية
وأصحاب و     المحلية  للحكومة  المشورة  تقديم  في  أيًضا  المنتدى  هذا  يساعد  أن  يمكن 

لتنمية االقتصادية المحلية والشبكات في خرين في العملية لتحسين جودة حوار االمصلحة اآل
وخارجها و البلدية  الوضع ،  تحليل  في  تشاركية  عملية  المنتدى  يضمن  أن  المحتمل  من 

، وتحديد القضايا المشتركة التي يجب معالجتها واالتفاق  لمساعدة في فهم التحديات والفرص ل
، سيتعين على الحكومة يات عند إنشاء هذه المنتد ، و قعية للتنفيذ على خطط وأنشطة تعاونية وا

تحليل من  واسعة  مجموعة  إجراء  الضروريين   المحلية  المصلحة  ألصحاب  وخلق  الوضع   ،
،  أصحاب المصلحة ومناقشات السياسات ، وتنظيم حوار  بين أصحاب المصلحة  وبناء الوعي 

 على المستوى المحلي.  وإنشاء تخطيط وتنفيذ تنمية اقتصادية محلية مشتركة 
إجراء  و     التنمية  الوضع  هذا  تحليلعند  تعزيز  وحدة  خالل  من  المحلية  الحكومة  تحتاج   ،

المص أصحاب  تحديد  إلى  المحلية  إشراكهماالقتصادية  سيتم  الذين  وخصائصهم  لحة   ،
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التنمي تجاه  البلديةومواقفهم  في  المحلية  االقتصادية  والعالقاتة  الشبكات  أنماط  وتحديد   ، 
يمكن اختيار أسلوب تشاركي ليتم تنفيذه من خالل حوار   كبناًء على ذل، و والتفاعل فيما بينها

يجب أن يتكيف هذا مع الظروف المعينة داخل البلدية والبيئة   ، ووتقنية أصحاب المصلحة
يجب السماح لكل صاحب مصلحة بالقيام بما يمكنه القيام به بشكل أفضل في ، و الخارجية

، والمجالس المحلية  جتمع المحليمستوى الميجب تنظيم هذه المنتديات على  ، و هذه العملية
المصلحة البلدية    أو أصحاب  مستويات  جميع  حجمهم  -لمنح  عن  النظر    -وموقعهمبغض 

 فرصة للمشاركة. 
ا:إقامةاشراكاتاالتنميةاالقتصاديةاالمحليةا-رابعاًا
المح    االقتصادية  للتنمية  فعال  تعزيز  هي  أن  فالشراكات  المحلية  للحكومة  وينبغي  لية 

مجرد  ت حقيقية   راكتاش تجاوز  شراكات  إلى  العملية  في  اآلخرين  المصلحة  وهناك  ،أصحاب 
الضروريين المصلحة  أصحاب  جميع  مع  شراكات  تقيم  أن  إلى  هذه  ،حاجة  ألن  وهذا 

 مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. التنموية المنشودةالشراكات يمكن أن تحقق النتائج 
 :اوسياسياوطنيامتكاملالتعزيزاالتنميةاالقتصاديةاالمحليةإنشاءاإطارامؤسسيا -ًساخام
إن عدم وجود إطار مؤسسي وسياسي وطني متكامل لتعزيز مشاركة الحكومات المحلية    

دول تصادية المحلية الفعالة في الفي التنمية االقتصادية المحلية ال يبشر بالخير للتنمية االق
أن تقوم الوزارة المسؤولة عن الحكومات المحلية   لذلك هناك حاجة إلى  صر،منها مالنامية و 

في   المحلية  الحكومات  لتوجيه  وطني  عمل  إطار  بإنشاء  التنمية  لتخطيط  الوطنية  واللجنة 
البالد  المحلية في  االقتصادية  التنمية  و تعزيز  لدعم عملية    سوف،  وسيلة  اإلطار  هذا  يكون 

ال السياسات ووضع  بيئة  الحكومات ترتيبات  تعزيز  لتوجيه  الوطني  المستوى  على  المؤسسية 
 . (1) المحلية في تعزيز التنمية االقتصادية المحلية بشكل فعال على المستوى المحلي

يجب أن يساعد هذا النوع من اإلطار في تطوير فهم يركز على التنمية االقتصادية  لذلك     
،  ة والقطاعات السائدة وسالسل القيمةوالمحليالمحلية لالقتصاد الوطني وأبعاده دون الوطنية  

المرتبطة  و  الكلية  السياسات  تأثير  وتحليل  توثيق  في  أيًضا  اإلطار  هذا  يساعد  أن  يجب 
 

(1) Keivani, (R.) and Mattingly, (M.), The interface of globalization and 

peripheral land in the cities of the south: implications for urban governance and 

local economic development, International Journal of Urban and Regional 

Research, Vol. 31, No. 2, Wiley Online Library, 2007, Pp. 459-474, Available at: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-2427.2007.00718.x  , last 

visited in 17/8/2020.   

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-2427.2007.00718.x
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بالتنمية االقتصادية المحلية وتعزيزها في نهاية المطاف وتعزيز استجابتها لمتطلبات تعزيز  
مدى اتساق الواليات والمهام ويقيم    ينبغي أن يوثق  ومرة أخرى   ، التنمية االقتصادية المحلية

الوظيفية للوزارات ذات الصلة بالتنمية االقتصادية المحلية والوكاالت الوطنية والمنظمات شبه  
يؤدي ذلك إلى تحسين التنقيح    سوف، و الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص 

 أخيًرا ، و ظائف المسندةءمة الو التدريجي لهذه الواليات وتحسين التنسيق األفقي والرأسي وموا
يجب أن يحدد اإلطار بدقة التنمية االقتصادية المحلية والمهام الوظيفية للحكومات المحلية 

الذين يعملون في مناطق   ووضعها في عالقة مع مروجي التنمية االقتصادية المحلية اآلخرين
جيات الوطنية ذات ستراتي، وتوثيق وتحليل وتنسيق التنمية االقتصادية المحلية االاختصاصهم

 .(1) الصلة لضمان التوافق مع دعم استراتيجيات التنمية االقتصادية المحلية
 : إنشاءانظاماإعداداميزانيةامركبا-اسادسًا

اإلدارات   يجب     جميع  تقوم  حيث  المركبة  للموازنة  نظاًما  المركزية  الحكومة  تضع  أن 
مات المحلية بتقديم ميزانياتها إلى الحكومة للحكو والوكاالت التي من المفترض أن تكون إدارة  

و المحلية التي   سوف،  لألموال  اإلجمالي  المبلغ  معرفة  المحلية على  الحكومات  ذلك  يساعد 
، يجب على الحكومة المركزية بعد ذلك توجيه جميع  بناًء على ذلك، و تحتاجها في فترة معينة

يعها بعد ذلك على اإلدارات والوكاالت والتي سيتم توز الموارد المالية إلى الحكومات المحلية  
لها كل  سوف  ، و المختلفة المتاحة  الموارد  المحلية على معرفة كمية  ذلك الحكومات  يساعد 

سيساعد هذا أيًضا في تقليل التداخل في العملية   ، كمافترة لتمكينها من التخطيط وفًقا لذلك
األ التنفيذية  اإلدارات  تتلقى  حيث  وحداتهالمالية  من  من  موال  مماثلة  مبادرات  وتتوقع  األم  ا 

كما سيساعد هذا في فصل هذه اإلدارات عن وحداتها األم وتقليل تحدي    ،الحكومات المحلية
 الوالء المزدوج الذي تواجهه الحكومات المحلية فيما يتعلق بهذه اإلدارات.

الفصل  قدماا:الخالصةااا ضرو   هذا  تعتبر  التي  التوصيات  من  فالعديد  للمساعدة  ي  رية 
، معالجة انخفاض فعالية الحكومة المحلية في تعزيز التنمية االقتصادية المحلية في البلدية

"البرامج" التي تعتبر ضرورية  متعلقة بـ "األجهزة" وتتقاطع هذه المشكالت مع الجوانب ال  حيث 
البلدية التنمية االقتصادية المحلية من قبل الحكومة المحلية في   ، يةو الوحدة المحلأ  لتعزيز 

المقتر كما   بعض  تقديم  الرئيسية  تم  بالعقبات  المتعلقة  على  حات  سلبي  بشكل  تؤثر  التي 
 

(1) Kahika, (G.) and Karyeija, (G., Institutional roles and the implementation of 

Local Economic Development, Kasese District, Uganda, Africa’s Public Service 

Delivery and Performance Review, Vol. 5, No. 5, AOSIS, 2017, Pp. 1-9. 
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وذلك ألن هذه االختناقات تحتاج إلى  ،  الحكومة المحلية في حملة التنمية االقتصادية المحلية
اإلمكانات   معظم  من  االستفادة  من  المحلية  الحكومة  تتمكن  حتى  لتعزيز معالجة  والفرص 

البلدية  جميع جوانب  في  المحلية  االقتصادية  بفرصة    ، حيث التنمية  المحلية  الحكومة  تتمتع 
أفضل لتعزيز حملتها الترويجية للتنمية االقتصادية المحلية إذا تم إعطاء المقترحات المذكورة  

اأعاله االعتبار الواجب.
 اخلامتة 

 

التنمية االقتصادية  تناولت هذه الدراسة دور      المحلية على المستوى  الحكومة المحلية في 
فعال بشكل  المحلية  االقتصادية  التنمية  تعزيز  على  قدرتها  عدم  وسبب  أن  و   ،المحلي  تبين 

ال العالم  دولالحكومات المحلية في العديد من  جنوب   ، وخاصة في أفريقيافي جميع أنحاء 
الكبرى  فعالية  و ،  الصحراء  االجتماعيةتزداد  الخدمات  تقديم  في  ذلك  ،وكفاءة  فومع  إن ، 

 ، كمامساهمتهم في تعزيز التنمية االقتصادية المحلية كانت ضئيلة إن لم تكن غائبة تماًما
كان هناك نقص في الوضوح فيما يتعلق بأدوارهم الترويجية وانعدام القدرات لتنسيق إجراءات 

عوة القطاع الخاص نحو تنسيق وتوحيد إجراءات ، ود ات الفاعلة األخرى في هذا المجالالجه
التنم تعزي استراتيجيات  خالل  من  المحلية  االقتصادية  التنمية  المحلية ز  االقتصادية  ية 

حيث ال يتم الشعور   منها مصر،الدول النامية و ولهذه القضايا أيًضا مظاهرها في    ،المتكاملة
 ي التنمية االقتصادية المحلية. بشكل كبير بنوع مشاركة الحكومات المحلية وتأثيرها ف

الد لذلك      المحلية  سعت  الحكومة  فعالية  عدم  سبب  معرفة  إلى  تعزيز    المركزيةراسة  في 
المحلي المستوى  على  المحلية  االقتصادية  مسيرة    ،التنمية  في  لعبتها  التي  األدوار  وحلل 

تعمق مرة أخرى في تقييم  و   ،التنمية االقتصادية المحلية واالستراتيجيات واألدوات التي طبقتها
أثبتت ، و ار وكيفية إشراك أصحاب المصلحة اآلخرين في العمليةقدرته على دعم هذه األدو 

نتائج البحث أن الحكومة المحلية على الرغم من أنها تعزز التنمية االقتصادية المحلية إلى 
البلدية قة محدودة النطاق  ، فإن االستراتيجيات واألدوات المطباو الوحدة المحلية  حد ما في 

كما أنها تميل نحو جوانب معينة من تعزيز   ،قتصادية المحليةوالقدرة على تعزيز التنمية اال
 التنمية االقتصادية المحلية.

، فقد تبين أن القدرة الحالية بحاجة إلى التعزيز لوضع الحكومة فيما يتعلق بجانب قدرتهاو    
العملية لتنفيذ  سليم  أساس  على  في  ك  ،المحلية  اآلخرين  المصلحة  أصحاب  مشاركة  أن  ما 

 ،من قبل الحكومة المحلية هي أيًضا على أدنى مستوى وبالتالي تحتاج إلى التعزيزالعملية  
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، هناك حاجة  عزيز التنمية االقتصادية المحليةلذلك لكي تكون الحكومة المحلية فعالة في ت
كما أنه من المهم أن يكون    ،دية المحليةلبذل الجهود الالزمة وااللتزام بعملية التنمية االقتصا

أكثر من ذلك يجب أن تكون البيئة  ، و قدرة الالزمة واإلطار المؤسسي لتعزيز العمليةلديها ال
والمشاركة  الدولة  تدخل  يتطلب  وهذا  العملية  في  النشطة  لمشاركتها  مواتية  فيها  تعمل  التي 

 . حليةوحدة المالنشطة للجهات الفاعلة المحلية األخرى في ال
الدراسة:أهماالنتائجاوالتوصياتاالتياتوصلتاإليهااا

في هذه الدراسة ال تدعو إلى  بها    الموصياالستنتاجات التي تم التوصل إليها والتدابير     
الدول  والمدن الكبرى في    ووحدات الحكم المحلىقوالب نمطية مماثلة في جميع مجالس  نسخ  

تحدياتها  و حيث أن كل جمعية أو حكومة محلية ومنطقة لها اختصاصها   النامية أو المتقدمة،
الحالة    ،خاصةال الدراسة  كما أن منهج بحث دراسة  بتعميم  في بعض االمثلة في  ال يسمح 

لها  سيكون  األخرى  الحاالت  هذه  ألن  أخرى  حاالت  على  دراستها  تمت  معينة  حالة  نتائج 
 بقة المدروسة. خصائص مختلفة وغير موجودة في الحالة السا

ومع ذلك قد تكون النتائج    ،ايا التحليليةاالستثناء الوحيد لهذا هو التعميم على أساس القض   
الدولة المحلية األخرى في  الحكومات  بهذه  االستراتيجيات  و   ،ذات صلة  تكييف  أيًضا  يمكن 

في   مشاركتها  لتعزيز  األخرى  المحلية  الحكومات  هذه  في  وتطبيقها  التنمية  المقترحة 
ئق التي مفادها أن جميع  ويستند هذا إلى الحقا  ،االقتصادية المحلية في جميع أنحاء البالد 

مماثلة   وظائف  ولديها  التشريع  نفس  على  بناًء  إنشاؤها  تم  قد  الدولة  المحلية في  الحكومات 
كما أنها تعمل في ظل  ،بناًء على وضعها سواء كانت مقاطعات أو مجالس بلدية أو حضرية

 وف وقيود مماثلة لعملية الالمركزية في البالد. ظر 
الدراس  كما هذه  في  المحلية   ةأوضحنا  االقتصادية  التنمية  في  المحلية  الحكومة  مشاركة 

 تشمل ما يلي:  و 
على تعزيز التنمية    المركزيةعزز البحث من فهم سبب عدم قدرة الحكومة المحلية   -1

لقد سلطت الضوء على ما   ، حلياالقتصادية المحلية بشكل فعال على المستوى الم
 .، ومن يشارك في هذه العمليةقوم بهت

لدراسة مرة أخرى إطار عمل لتقييم وتحسين دور الجهات الفاعلة في التنمية قدمت ا  -2
 االقتصادية المحلية ، وخاصة الحكومات المحلية على المستوى المحلي.  
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أن   -3 إلى  اإلشارة  على  قادًرا  البحث  كان   ، الفاعلة أخيًرا  للجهات  الفعالة  المشاركة 
االقت  التنمية  عملية  في  المحلية(  الحكومة  لعدة )خاصة  وظيفة  هي  المحلية  صادية 

البي يلي:  ما  ذلك  في  بما  المعينعوامل  الفاعل  فيها  يعمل  التي  فعالئة  وعملية ي،  ة 
العملية   في  المصلحة  ألصحاب  النشطة  والمشاركة  واألدوات  واالستراتيجيات  الدور 

 وافر القدرة المطلوبة وااللتزام من جانب الفاعل بالعملية.وت
، إال أن  اإلطار الذي تهدف فيه إلى البحث   ذه الدراسة شاملة فيعلى الرغم من أن هو    

هناك جوانب أخرى تحتاج إلى البحث في تعزيز دور الحكومات المحلية في تعزيز التنمية  
  الدولة وفي    وحدة المحليةدية المحلية نفسها في القتصااالقتصادية المحلية وتعزيز التنمية اال

 الت مفتوًحا لمزيد من البحث. وتشمل هذه ما يلي:  لذلك ال يزال عدد من المجا ،ككل
التنمية االقتص  -1 ادية نظًرا لوجود العديد من أصحاب المصلحة المشاركين في تعزيز 

المحلي المستوى  على  مشاركو ،  المحلية  وإدارة  لتحليل  حاجة  أصحاب هناك  ات 
ل المحلي  المستوى  على  المحلية  االقتصادية  التنمية  في  المتعددين  تعزيز  المصلحة 

كما ستكون هناك حاجة لتقييم دور المشاركة والشراكات في التنمية   ،التنمية المحلية
االقتصادية المحلية على المستوى المحلي والتي ستصل في النهاية إلى ذروتها في 

 . منها مصرالدول النامية و التنمية االقتصادية المحلية في   تعزيز الشراكات من أجل
هناك موارد    -2 كانت  اإذا  المحليةكافية على جانب  االقتصادية  للتنمية  فلن لعرض   ،

أ  بدء وتنفيذ جميع  المحليةتكون هناك مشكلة في  التنمية االقتصادية  ، ولكن  نشطة 
هذه إلى  تفتقر  ما  عادة  المحلية  فإن  لذلك  ،المناطق  المستوى ،  على  الموارد  أهم 

ك حاجة ملحة للبحث ثم هنا  ،المحلي هي قدرة السكان المحليين والمعرفة والقدرات 
للتنمية االقتصادية  المال االجتماعي  السكان األصليين والمعرفة ورأس  في مهارات 

 الدول النامية و منها مصر.المحلية على المستوى المحلي في 
ا -3 على  منتشر  الفقر  ألن  ويعم نظًرا  المحلي  أنسجة لمستوى  يأكل  آفة  بمثابة  ل 

كيفيالمجتمع في  للنظر  حاجة  أيًضا  هناك  التنمية ،  خالل  من  الفقر  معالجة  ة 
للفقراء من أجل االقتصاد  المناصرة  التدخالت  المحلية وتقييم  االقتصادية واإلقليمية 

 المحلي التنمية على المستوى المحلي في الدولة. 
لتقي  -4 حاجة  أيًضا  للحكومات هناك  الحالية  المحلية  االقتصادية  التنمية  سياسات  يم 

يجب تقييم ، و سبل العيش المحلية والكيانات االقتصادية  المحلية وكيفية تأثيرها على
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محتويات خطط التنمية المتوسطة األجل المختلفة بشأن التنمية االقتصادية المحلية 
قد الماضيين لمعرفة كيفية لمختلف الحكومات المحلية على مدى العقدين ونصف الع

 تعزيز هذه العملية على المستوى المحلي. 
أيًضا حاجة    -5 المحلية في جميع هناك  للحكومات  المختلفة  تقييم االستراتيجيات  إلى 

المحلية االقتصادية  التنمية  في  البالد  حيث أنحاء  من    ،  العديد  اقتراح  تم 
ا لتحسين  المحلي  المستوى  على  وتنفيذها  االقتصاد االستراتيجيات  المحلية  لتنمية  ية 

، وحاضنات ادة األعمالهني المحلي وبرامج ري، والتدريب الممن خالل سلسلة القيمة
المحلي المستوى  على  الصغيرة  واألعمال  التسويق  و ومجموعات  تقييم ،  الحكمة  من 

االقتصادية  التنمية  عملية  تحسين  على  قدرتها  عن  للكشف  االستراتيجيات  هذه 
يساعد ذلك سوف  غير فعال، و وأي منها    فعاللة ومعرفة أي منها  المحلية في الدو 

 ت واالستراتيجيات في ضوء محدودية األموال. في إعادة توجيه اإلجراءا
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