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إدارة التنمية المحلية
بدأ استخدام مصطلح إدارة التنمية يف اخلمسينيات من القرن ادلاضي ،لتدل على مجيع ادلتطلبات اخلاصةبتنفيذ
اخلطط وادلشاريع والربامج اذلادفة لتحسُت األوضاع االقتصاديةواالجتماعية من جوانب اإلدارة العامة وما ينجر
عليها من تغيَتات ،فبعد انتهاء احلرب العادلية الثانية وحصول الدول ادلستعمرة على استقالذلا كان لزاما على ىذه
الدول أن تعمل على حتقيق النمو والتقدم والقضاء على سللفات االستعمار والتخلف السائد ،شلا يفرض عليها
إحداث تغيَتات جذرية يف مجيع اجملاالت وأن تنشأ جهازا إداريا جديدا مؤىل لتسيَت سياسات وبرامج التنمية
كفيل بتنفيذ خططها وأىدافها.

مفهوم إدارة التنمية:

إدارة التنمية ىي تلك اإلدارة اليت تأخذ على عاتقها مهمة ختطيط وتنفيذ برامج التنمية الشاملة وتسعى لتحقيقها،
على اعتبار أن عملية التنمية لن تتحقق دون وجود إدارة فعالة تعمل على توجيهها وتسيَتىا ،كما تعترب إدارة
التنمية جزء من اإلدارة العامة و ليست منفصلة عنها أو أهنا نوعا جديدا من اإلدارةبل ىي موجهة ضلو ىدف
بذاتو و تؤكد على دور معُت لإلدارة ىو اإلدارة من أجل التنمية ،بعدما كان الدور التقليدي لإلدارة العامة مرتبطا
أساسا حبفظ القانون و النظام و مجع اإليرادات يف السابق  ،أي أهنا كانت إدارة للحفاظ على النشاط احلكومي،
أما االن فهي إدارة خاصة بتنمية نشاط احلكومة خاصة يف اجملاالت االقتصادية و السياسية و االجتماعية ،وإدارة
التنمية هبذا ادلعٌت ويف ىذا اإلطار ليست رلرد إدارة تنفيذيةولكنها تسهم بصورة فعالة يف صياغة السياسات
واخلطط والربامج واإلشراف على تنفيذىا يف ضوء إسًتاتيجيات مدروسة وأىداف واضحة.
يعرفها األستاذالدكتور أحمد رشيد"بأهنا تعرب عن األسلوب والنمط اإلداري ادلتبع ،وبالتايل فهي رلموعة
األساليب ادلالئمة لتشغيل اجلهاز اإلداري يف الدول النامية ومواجهة مشكالتو مبا حيقق اإلمناء االقتصادي الفعال
وحيافظ على موارد الدولة".
ومنو فإن ادلنظور الشامل دلفهوم إدارة التنمية ،يركز على أن إدارة التنمية ىي اجلهاز اإلداري ادلسؤول عن تنفيذ
التنمية مبختلف أشكاذلا يف اجملتمع .وذلك من خالل ثالث حقائق تواجو القيادات ىي :أن االستقالل السياسي
ال يتأكد وال يتحقق إال بتمام التنمية االقتصادية اليت تعوض التخلف وتقضي عليو.والتنميةاالقتصادية ادلطلوبة ال
حتقق بالسرعة ادلطلوبة إال بالنمو الصناعي الفعال كما أن التصنيع حيتاج إىل حتوالت أساسية اجتماعية ،وال
يتحقق أحيانا وال يبدأ إال بقيام السياسة العامة مباشرة عن طريق جهازىا اإلداري يقوم بدور رئيسي يف حتقيقو أو
بدئو
من خالل ما تقدم ديكن أن نستخلص مايل :
 إن ىذه ادلفاىيم تعكس ادلشاكل اليت تواجهها من الناحية النظرية والعمل على دراستها وفهمها من أجلالتوصل إىل حلول عملية لتلك ادلشاكل.
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 إن ذلذه ادلفاىيم مغزاىا من حيث تأىيل الفرد للقيام بدوره يف عملية التنمية ،عن طريق تدريبو وتوعيتو لتلقيالتغيَت والتكيف معو ليصبح أكثر قدرة على مواجهة ادلشاكل وحلها .
 توضيح العالقة بُت إدارة التنمية ومفهوم التخطيط القومي فكالمها يعاجلان التغيَت االجتماعيواالقتصاديوالسياسي ،فإدارة التنمية هتتم بتسيَت عملية التغيَت وحل ادلشكالت اليت تعًتضو يف حُت أن عملية التخطيط
القومي ىي اليت حتدد أىداف التغيَت وطريقة مساره

أهداف إدارة التنمية:

يرتبط صلاح برامج إدارة التنمية مبدى وضوح أىدافها ،واليت يتم تصميم برارلها

لتجاوز بعض الثغرات عن السياسات التنموية ،ومواكبة بعض الظروف وادلتغَتات الطارئة للحفاظ على مستوى

جيد لتسيَت وإدارة التنمية من خالل االستغالل األمثل للموارد ادلتاحة ،حيث تتفق مجيع إدارات التنمية يف سلتلف
الدول علىتحقيق رلموعة من األىداف ،واليت تعترب أساس وجودىا ،يتقدمها اذلدف العام الرامي إىل ضرورة العمل
على حتقيق مستوى عايل من التقدم والتطور لكل األفراد واجلماعات يف أي رلتمع ،وحتسُت أوضاعهم باإلضافة
إىل حتقيق األىداف التالية :
 ضرورة العمل على تحقيق مستوى رفاهي متوازن لكل األفراد والجماعات في أي مجتمع ،وتحسينأوضاع معيشتهم عن طريق توفير جميع متطلباتهم والقضاء على الفقر والجهل والتخلف.
 تعزيز القدرات العامة للمجتمع في سبيل تحقيق العدالة االجتماعية وتقليل التفاوت بين فئاتالمجتمع. العمل على وضع خطط التنمية في المجاالت االقتصادية و االجتماعية و اإلدارية و تحديد األهدافواالستراتيجيات التنموية في المجتمع.
 توسيع أنماط التعاون و االتصال و التنسيق و اإلشراف بين الوكاالت الحكومية الرسمية و الغيررسمية ،عن طريق زيادة قنوات االتصال المباشر و الغير مباشر بينهما ،و إنشاء اللجان االستشارية للتنسيق
بين المستويات اإلدارية العليا و المتوسطة و الدنيا ،لتحسين مستوى البيئة المحلية من أجل تسهيل إنجاز
البرامج التنموية.
 إيجاد سياسات فعالة تعتمد على أساليب التنمية الشاملة على مستوى المجتمع المحلي و اإلقليمي،وذلك عن طريق تطوير و تحديث برامج و خطط التنمية بصورة مستمرة.

خصائص إدارة

التنمية:لعل قيام إدارة التنمية جبوىر وظيفتها ادلتمثل يف إجياد آليات التنمية ،يتطلب توفَت

عدد من اخلصائصادلشًتكة يف مجيع قطاعات اإلدارة ووحداهتا،فإدارة التنمية ىي أسلوب لألداء اإلداري يعتمد
على قطاعات اإلدارة وكفاءة وحداهتا بغية حتقيق أىداف تنموية ،وىذا ما يقتضي ضرورة توفَت وتنمية خصائص

مشًتكة والعمل على تعميمها على مستوى كل وحدات وقطاعات اإلدارة من أجل رفع األداء التنموي يف
اجملتمعوتتمثل أىم اخلصائص الواجب ترسيخها يف إدارة التنمية هبياكلها ادلختلفة ،من مؤسسات اإلدارة السياسة
وأجهزة اإلدارة العامة ويف مشروعات القطاع العام واخلاص بان تتميز إدارة التنمية على أهنا هتتم بتكوين إدارة فعالة
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قادرة على حتقيق أىداف التنمية الشاملة،وتركز أيضا باعتبارىا سياسة عامة وشاملة على إدارة السياسات
والتخطيط للربامج وادلشروعات اليت ختدم أغراض التنمية وحتقق أىدافها ،كما أهنا تعرب عن الدور الذي جيب أن
تقوم بو ادلؤسسات واألجهزة اإلدارية اليت تسعى أساسا إلصلازاألىداف االجتماعية واالقتصادية والتنموية الشاملة،
والعمل على التنسيق بُت كافة األجهزة احلكومية ووظائفها ادلتعددة من أجل حتقيق ىذه الوظائف ،وكذا مواجهة
ادلشاكل والعقبات اليت تعوق برامج وسياسات التنمية يف اجملتمع ،كما دتثل إدارة التنمية التفكَت العقلي ادلنطقي
الذي يبحث عن علل األشياء ومسبباهتا ليصل إىل إعطاء حلول ونتائج ذلا بشكل علمي وموضوعي ،كما صلد
إدارة التنمية تتأثر بالعوامل والظروف البيئية احمليطة هبا ،وتؤثر فيها ،وتعمل على تغيَتىا مبا يتالئم واألىداف
ادلطلوب حتقيقها.
أن ادلبادئ وادلفاىيم األساسية لإلدارة العصرية جيب أن تتالئم مع الظروف واخلصائص احلضرية للمجتمع ،أي أن
كل نظرية إدارية جيب أن تتناسب مع النظم االجتماعية والثقافية للمجتمع الذي تطبق فيهإضافة إىل ذلك فهي
التعمل فقط على تطوير األجهزة اإلدارية واحلكومية ،بل هتتم أيضا بتنمية أجهزة ومؤسسات القطاع اخلاص حىت
تؤدي دورىا يف حتمل جزء من أعباء التنمية وتكاليفها ،والعمل على التجديد واالبتكار وخلق روح ادلنافسة بُت
األفراد وادلؤسسات العامة واخلاصة ،شلا يؤدي إىل خلق نوع من التعاون بُت القيادات الرمسية والغَت رمسية اليت
تنعكس نتائجها عل التنمية االقتصاديةواالجتماعية ككل ،وتتطلب إدارة التنمية يف سبيل إصلاح خططها التنموية
وحتقيق أىدافها ،إىل ضرورة جتسيد ادلشاركة الشعبية وتضافر جهود األفراد من أجل ادلسامهة يف اختاذ وتنفيذ
القرارات احلامسة ،وىي تعمل من خالل خططها التنموية على إحداث التغيَت ادلخطط والتشجيع على التغيَت
والتطوير لألوضاع التقليدية يف اجملتمع ،إلصلاز األىداف التنموية اعتمادا على اسًتاتيجيات إدارية متطورة بأساليب
علمية حديثة.
وتركيز إدارة التنمية ىو االعتماد على طاقات وإمكانيات اجملتمع الذاتية ،والعمل على استغالل كل الطاقات
لدى األفراد واستثمارىا فيما ينجز من مشاريع ،وتوفَت وسائل التدريب الكاملة والكفاءات القادرة على خلق تلك
الطاقات للعمل وادلشاركة يف العملية اإلنتاجية بأكثر كفاءة وفعالية،ومن أجل ضمان حسن تسيَت برامج إدارة
التنمية فإهنا تعمل على اجتذاب الكوادر والكفاءات القيادية والقيام بعملية إعدادىا وهتيئتهاغية القيام بدورىا
االسًتاتيجي يف قيادة عملية التنمية وذلك بًتكيزىا على اإلعداد اجليد والتحفيز واالرتقاء حبس ادلسؤولية ادلهنية
وإعطاء األولوية خلدمة ادلصلحة العامة .باإلضافة إىل أن لكل برنامج تنموي وراءه قرار سياسي يعٍت أن مجيع
اخلطط التنموية صلدىا تتمتع مسبقا مبوافقة سياسية و تشريعية وىذا ما صلده يف البلدان ادلتقدمة ،أما يف البلدان
النامية فإننا صلد طغيان الطابع السلطوي و الفوقي للقوانُت و ادلراسيم الرئاسية و التنفيذية إىل جانب دور
النخبواجلماعات الضاغطة وموازين القوى اليت تكون عادة وراء القرار السياسي ،إضافة إىل وجود ادلساندة الشعبية
غَت الرمسية و اليت يتوقف عليها صلاح الربامج التنموية أو فشلها.
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مفهوم التنمية المحلية مقوماتها و أهدافها :
تشغل قضية التنمية على ادلستوى احمللي موقعا مهما يف أحباث العلوم االجتماعية  ،وان دليكن متناسبا مع أمهية
القضية نفسها ،ويتضح ذلك من خالل استعراض تطور نظرية التنمية خالل نصف القرن ادلاضيعلى العموم  ،أن
االختالف بُت اخلربة السوفيتية القائمة على ادلفهوم ادلدين واحلضري للتنمية وفق مسار التحديثالذي ترعاه الدولة
وسياق اخلربة الصينية القائمة على دور زلوري لألرياف وادلزارع اجلماعية  ،وعلى قدر من الالمركزية يف تطبيق
ادلخطط التنموي إال انو مل يتم إدماج البعد االجتماعي احمللي يف عملية التخطيط ومنظومة القوى اإلنتاجية بشكل
عام  ،ىذا من ادلنظور االشًتاكي.
وفيما يتعلق بالفكر االقتصادي الرأمسايل  ،فقد ترك بصماتو القوية على نظرية التنمية الناشئة ،من خالل
مفهومُت  ،ما يزال دورمها الظاىر حىت أالن  ،برغم التطورات اجلذرية يف مسار التكوين الفكري لتلك النظرية ،
ومها ادلطابقة بدرجات متفاوتة بُت النمو والتنمية من جهة  ،واعتبار مسار التطور األوريب والغريب عموما ىو ادلسار
الطبيعي ورمبا األمثل من جهة  ،الذي ينبغي أن دتر بو البلدان الساعية للتنمية يف إفريقيا واسيا وأمريكا الالتينية
ويطلق عليو مسار التطور اخلطي  ،وقد مت التعبَت عن ادلفهوم الغول ،من خالل الرافدين ادلختلفُت للفكر
االقتصادي الرأمسايل  ،وادلتمثل يف أتباع كينز مث التيار التقليدي احملدث تيار الكالسيكيين الجدد (النيو
كالسيك)  ،علما انو جرت زلاولة للتوافق بُت التيارين يف السبعينات والثمانينات من خالل الصيغة ادلسماة
الًتكيب الكالسيكي اجلديد  .أما ادلفهوم الثاين عربت عنة نظرية مراحل النمو اليت قدمها والت ويتمان وتيلور،
عبارة عنمفاىيمعنقودية متنوعة حول النمو والتنمية ومراحل النمو قام هبا أعالم الفكر ،االقتصادي الغريب خاصة
األمريكي اثرلويس وكند لبرجر وجون كينيث جالبريث وقد قدر للفكر النيو كال سيكي والكنزي فيما بعد
خالل الربع الرابع من القرن ادلاضيان يولد نظريات وروافد نظرية كان ذلا إسهامها الوافر فيما بعد يف زلاولة الدمج

األكادديي للبعد احمللي واإلقليمي يف عملية النمو والتنمية .

مفهوم التنمية

المحلية:تعددت الكتابات والتعاريف اليت تبحث يف موضوع التنمية احمللية  ،حيث ال

خيتلف ىذا ادلوضوع عن ادلوضوع السابق الذكر بل ىو جزء منو ويكلمو ويساىم يف حتقيقو ،وكان أول ظهور

دلفهوم التنمية احمللية حسب العديد من العلماء والباحثُت يف مؤدتر كامربيدج سنة .8726حيث خصصت األمم
ادلتحدةسنة  8731قسما يهتم بأمور تنظيم اجملتمع وتنميتو وىذا نتيجة رصدىا ومتابعتها لظروف بعض الدول
النامية حديثة االستقالل السياسي واخلطوات العلمية ادلتبعة واجلهود ادلبذولة من قبلها لتحقيق التنمية  .منها تطور
اىتمام ادلنظمة مبسألة التنمية احمللية ،حيث قامت بنوع من التنسيق بُت وكاالهتا ادلتخصصة يف موضوع التنمية
احمللية ،ونتج عن تلك اجلهود ،أن أصدرت أمانتها العامة تقريرا للمجلس االقتصادي واالجتماعي سنة 8733
يتكلم عن التقدم الذي ديكن أن حيدث بفضل التنمية احمللية ومن أىم التعاريف اخلاصة بالتنمية احمللية.
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تعريف ىيئة األمم ادلتحدة سنة  ، 8734والذي يعترب التنمية احمللية ىي رلموعة ادلداخل واألساليب الفنية اليت
تعتمد عليها اجملمعات احمللية كوحدات للعمل  ،واليت حتاول أن جتمع بُت ادلساعدات اخلارجية وبُت اجلهود الذاتية
احمللية ادلنظمة بشكل يوجو زلليا حملاولة استثارة ادلبادأة والقيادة يف اجملمع احمللي باعتبارىا األداة الرئيسية ألحداث
التغَت.
ويف سنة  8741عرفتها  ،على أنو العملية اليت بواسطتها يتم توحيد جهود ادلواطنُت أنفسهم مع جهود السلطات
احلكومية  ،لتحسُت األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمعات احمللية  ،وإدماج ىذه اجملتمعات احمللية
يف حياة األمة  ،ودتكينها من ادلسامهة الكاملة يف حتقيق التقدم على ادلستوى القومي ويعرب عنها على اهنا حركة
هتدف إىل حتسُت األحوال ادلعيشية للمجتمع يف رلملهعلى أساس ادلشاركة االجيابية ذلذا اجملتمع  ،وبناء على
مبادرة اجملتمع إن أمكن ذلك ،فإن مل تظهر ادلبادرة تلقائيا تكون االستعانة بالوسائل ادلنهجية واستشارهتا بطريقة
تضمن لنا استجابة محاسية ذلذه احلركة.
وتعرف أيضا على أهنا  ،العملية اليت بواسطتها ديكن حتقيق التعاون الفعال بُت اجلهود الشعبية واجلهود احلكومية ،
لالرتقاء مبستوى الوحدات احمللية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا  ،وإدماجها يف منظومتو التنمية بأكملها ،
لكي تشارك مشاركة فعالة يف التقدم على ادلستوى القوميويف ما خيص تنمية اجملتمع احمللي :فهي عبارة عن عملية
مركبة وبرنامج ذا أغراض عدة  ،فهي كعملية ىدف إىل أن يتعلم الناس وحتثهم على ادلساعدات الذاتية  ،وتنمية
قادة زلليُت اجيابيُت  ،وتضع يف أذىان الرفيُت الشعور بادلواطنة  ،وأذىان احلضريُت روح الشعور بادلدنية  ،وتدعم
الدديقراطية لدى القاعدة العريضة من ادلواطنُت يف اجملتمع ،أما كربنامج فهي ذو أغراض متعددة  ،صلد اهنا تشمل
يف اجملمعات الريفية على الزراعة ،الري ،التعليمالصحة ،وبرامج ادلرأة وتدريب قادة القرية  ،أما تنمية اجملتمع
.
احلضري فهي تشمل على نفس األنشطة ولكن بشكل أوسع
ويعرب عنها أهنا مفهوم حديث يف أسلوب العمل االجتماعي واالقتصادي يف مناطق زلددة يقوم على أسس
وقواعد من مناىج العلوم االجتماعية واالقتصادية والسياسية  ،وىذا األسلوب يقوم على إحداث تغَت حضاري يف
طريقة التفكَت والعمل واحلياة  ،عن طريق إثارة وعي البيئة احمللية  ،وأن يكون ذلك الوعي قائما على أساس
ادلشاركة يف التفكَت واإلعداد والتنفيذ  ،من جانب أعضاء البيئة احمللية مجيعا يف كل ادلستويات عمليا وإداريا.
وتعرف على أهنا عملية إلعادة تشكيل كافة ىياكل اجملتمع،كي تتيح استخدام ادلوارد احمللية االقتصادية
والبشرية لبناء القاعدة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية للمجتمع .حيث اعتربىا البعض كمدخل إىل
إحداث تغَتات اقتصادية واجتماعية وثقافية مقصودة عن طريقاالستفادة بالطاقات واإلمكانيات ادلوجودة باجملتمع
 ،واالعتماد على اجلهود احمللية والتعاون بينها وبُت اجلهود احلكومية  ،وتنفيذ الربامج ادلوجهة ضلو حتسُت األحوال
ادلعيشية لألفراد على أن يأيت ىذا التعاون نتيجة فهم واقتناع.باإلضافة إىل الدراسات واألحباث اليت تشَت أن التنمية
احمللية ،ىي عملية ديناميكية متعددة األبعاد تبدأ برسم وختطيط السياسات والربارلثم تنفيذىا وتقيمها وإدخال
التعديالت الالزمة عليها،لتتالئم مع الظروف وادلتغَتات البيئة بالشكل الذي يضمن حتقيق األىداف ادلنشودة
6
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منها،كما أهنا تتطلب تضافر وتعاون كافة القطاعات ادلختلفة داخل اجملتمع ،ذلذا استوجب وجود تعاون بُت كل
من القطاع العام والقطاع اخلاص باإلضافة إىل اجملتمع ادلدين وادلشاركة الشعبية.مبعٌت أن التنمية احمللية ىي رلموعة
من العمليات ادلتكاملة االقتصادية و االجتماعية اليت تتم على مستويات متعددة إدارية وسياسية ،هبدف إحداث
نوع من التغَت الشامل لتحسُت األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف اجملتمعات احمللية ،على ضوء
اإلمكانيات وادلوارد البشرية باالشًتاك مع األجهزة احلكومية الندماجها يف احلياة الوطنية وادلسامهة يف االزدىار
الوطٍت انطالقا من السياسة اليت تقوم الدولة برمسها.

مقوماتالتنميةالمحلية:الديكنأنتصل فواعل التنميةاحملليةالرمسية والغَت رمسية لتحقيق تنمية على ادلستوى احمللي
ادلعنويةوادلاديةذلكأنتنميةاجملتمعاحمللي
إالفيإطارشاملومتكاملومنسجمتتوفرفيهادلقومات
عملمتخصصلهأدواهتووسائلهالتييتمبهاختطيط الربامج ادلختلفةوتنفيذىا ومن أىم ىذه ادلقومات صلد ادلقومات
البشرية والتنظيمية وادلالية.
المقوماتالبشرية:يعتربالعنصرالبشريأمهالعناصرفيالعمليةاإلنتاجيةوفينجاحالتنميةاحمللية
،فالعنصرالبشريهوالذييفكرفيكيفيةاستخدامادلواردادلتاحةأفضالستخدام،وىوالذي
يديرالتموياللالزمإلقامةادلشروعات،كماأهنهوالذيينفذمشروعاهتا،ويتابعهاويعيد
النظرفيمايقابلهمنمشكالتويضعاحللوالدلناسبةذلافيالوقتادلناسب ،حيث جاءفيتقريرالتنميةالبشريةاألواللصادرعام
1990أنالناسهمالثروةاحلقيقيةلألمة ،ىذا يؤكد أن التنمية ال ديكن أن تتحقق بدون ىذا العنصرألهنيشمل
اجلانباألكثرأمهيةكادلعرفةواخلربةوالعلوموادلهاراتوالقدراتوالنزاىةوالوطنيةالتييكتسبهااإلنسامننخالاللعمليةالًتبويةوالتعليميةوا
لتدريبومنخالاللرعايةاالجتماعيةوالصحيةوالثقافيةوحتسينظروفالعملوادلعيشةورفعادلعنوياتالنفسيةمبايؤديإلىزيادةاإلنتاجوديك
مهمتُت
الىدورالعنصرالبشريفيالتنميةاحملليةمنزاويتُت
نالنظر
البشريوسيلةلتحقيقالتنمية،
العنصر
األولىهيأهنغايةالتنمية،حيثأهندفالتنميةىواإلنسان،أماالثانيةفيعترب
لذلكوجبأنيكوهندفالتنميةاحملليةىوتنميةادلواردالبشريةمنمختلفاجلوانب
االقتصاديةوالثقافيةوحتىالسياسية،باعتبارأناإلنسانلديهطاقاتوقدرات
ذىنيةوجسديةتفوقكثَتامادتاستغالذلأواالستفادةهبفعالفيمواقعالعمالدلختلفة،وأن
االستفادةالقصوىمنتلكالقوةىيادلصدراحلقيقيلتحقيقإصلازاتالتنميةاحمللية،ولن

االجتماعية،

يتأتىذلكإالبفضالستيعاهبذىاحلقيقةوتفعيلهاميدانياوىذابوضعإسًتاتيجيةلتنميةادلواردالبشرية،ىذىاإلسًتاتيجيةجيبأنًتكزع
لىمجموعةمناحملاورىي:
الرعايةاالجتماعية:وتشملتوفَتشروطاحلياةالكرديةوىيفيمجملهااالحتياجات

األساسيةالستمرارية

احلياة،وتتمثلفيالغذاء،الصحة،التعليم،السكن،التوظيف .
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التأهياللفني:يتمثاللتأىياللفنيفيتوفَتادلؤىالتالعلميةوالعمليةادلختلفةالتيتمكن
األفرادمنتحقيقالتواصاللدائموادلستمربادلتطلباتاإلنتاجيةوالتكنولوجيةالتيتسمح
ويندرجتحتهذااإلطارعملياتالتدريب،اإلعالم،نشرالوعي الثقافيوالفكري.
المشاركةالجماعية

أو

مبواكبةمتطلباتالتنمية،

الشعبيةتعنيادلشاركةالشعبيةإشراكاجملتمعاحملليبوجهعام

فيتحديداحتياجاتالتنميةوصيانةبرارلالعملوتنفيذىاوتقييمهاوكذاإشاعةأسبابالثقة
فياجملتمع،
والصدقبيناألفرادمبعنىتحقيقمفهومادلواطنةالذييعنيتحسيسادلواطنبدورىوأمهيتو
وفيالعمليةالتنموية.انتطبيقهذىاإلسًتاتيجيةسيمكنمنتوفَتمنامخالئملتطويروتفعيلدورالعنصرالبشريالذييعتربمنطلقاوغايةللت
منيةوحجرالزاويةفيأديشروعتنموي.

المقوماتالتنظيمية

:تتمثالدلقوماتالتنظيميةفيوجودنظاملإلدارةاحملليةإلىجوارإدارةمركزيةمهمتها

إدارةادلرافقاحملليةوتنظيمالشؤوناحمللية،كما
ديكنناأننتصورمفهوماإلدارةاحملليةفيضوءالتعريفالذيتسوقهطبقةعريضةمنادلختصينلمفهومادلركزيةأوتركزالسلطات،حيثأهناتعن
ياحتكارالسلطةالواحدةفيالدولةوإنكثرتفروعهاوتعددتصورىاوتنوعتهيئاهتاالوظيفيةاإلداريةالعامةداخلها،وىذامادامتهذىا
لفروعوتلكاذليئاتالتتمتعبالشخصيةادلعنويةادلستقلةعنشخصيةتلكالسلطةادلهيمنةعلىشؤوناإلدارة،وماداتالتبعيةالرئاسيةترب
طهمدائماوأعماذلمبها.
فيضوءىذاالتعريفللمركزيةاإلداريةتفهماإلدارةاحملليةأوالالمركزية،وىومايفيدبأهناطريقةفيالتنظيماإلداريداخاللدولة،تتضمنتو
زيعالوظيفةاإلداريةبيناحلكومةادلركزية،إننظاماإلدارةاحملليةخيتلفعنالنظامادلركزيالذييقومعلىأسسمحددة،ختتلفعناألسسالتييقو
معليهانظامالالمركزيةأواإلدارةادلوسعةوادلوزعةعلىمستويادتحلية،كماأهنيختلفعنالالمركزيةالسياسيةالتيتعنيالتفتيت،تفتيتالد
ولةإلىدويالتلهادستورىااخلاصوحكومتهااخلاصةوسلطاتقضائيةوتشريعية،
فهيمجردصورةمنصورالتنظيماإلداريالتنفيذيالذييقومعلىمبدأتوزيعاالختصاصاتاإلداريةبينهيئاتإداريةسلتلفةومتدرجة،ومبدأإ
شراكادلواطنعلىادلستوىاحملليفيإدارةشؤوهنوتقريباإلدارةمنهبمايسمحبحالدلشاكالحملليةبناءعلىطبيعةالزمانوادلكانواجملتمععلىادل
ستوىاحمللي .ودتثلمؤسساتاإلدارةاحملليةأبرزمظاىرىذاالنوعمناإلدارةعلىقطاعواسعمناجملتمعاتوالدول .
منخالذلذىالرؤيةديكنأننخلصإلىالعناصراألساسيةالتيتربروجوداإلدارةاحملليةوتشكألبرزأىدافهاوخصائصهاالتنظيمية،وذلك
عرب العناصر التالية:
اختالفاجملتمععلىادلستوىاحملليعنالكلمنحيثاالحتياجاتوادلصاحل.انتخاباذليئاتاحملليةالتييمكنأنتديرىذىادلصاحل.تبعيةاإلدارةاحملليةلإلدارةادلركزيةمنحيثالرقابة.التدرمجنحيثاألمهيةوسلمادلسؤوليات.اإلدارةاحملليةأكثرفهماواستيعاباللمشاكاللتييعانيمنهاادلواطنعلىادلستوىاحمللي،وأكثرجتاوبامعهابفعالالحتكاك.8
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اخلطةالتنظيميةالعامةدلؤسساتاإلدارةاحملليةختضعللتوجهاتالعامةللدولة،وىيتتبعهاكذلكمنخاللتحصيلهاللمواردالضروريةلع
ملها.
وجوبتضافراجلهودبيناإلدارةاحملليةواإلدارةادلركزيةمنأجلتفعيالإلمكانياتادلتاحةوالتساندوضمانأكربقدرمناالنسجاموالتوافقوالفعاليةالتنظيمية.
-تأثراإلدارةاحملليةبادلشاكاللتيتصيبالدولةوالنظاماالجتماعيككل.

المقوماتالمالية

:يعدالعنصرادلاليعامالأساسيافيالتنميةاحمللية،حيثأننجاحاذليئاتاحملليةيف

أداءواجبهاوالنهوضباألعباءادللقاةعلىعاتقهامنناحيةتوفَتاخلدماتللموطنينيتوقف
حلدكبَتعلىحجممواردىاادلاليةومنالطبيعيأهنكلماازدتادلواردادلاليةالتيتخص
اذليئاتاحملليةكلماأمكنلهذىاذليئاتأنتمارساختصاصهاعلىالوجهاألكملمعتمدةفيذلكعلىنفسهادوناللجوءإلىاحلكومةادلركزية
للحصولعلىاإلعاناتادلالية كماأنتسيَتىذىادلوارديتطلبوجودإدارةماليةعلىادلستوىاحملليتتولىتنظيمحركة رؤوس األموالوىذا
بالتخطيطادلالياجليدوكذاالرقابةادلاليةادلستمرةوادلقصودبرؤوساألمواذليتلكاألموااللتييتمادخارىابقصدإعادةاستخدامهامرةأ
خرىومنبينأوجهاالستخداماالستثمارالعينيادلتمثلفيادلعداتوادلبانيواآلالتالتييحوزىااجملتمع،إذالقيمةلرأسادلااللنقدديادليتحوإللى
أصلمنتجلسلعوخدمات  ،ذلك أن رأس ادلال النقدي الذي ال يتحول إىل استثمارات قد تعود بالفائدة للمجتمع
ويساىم يف تغيَت منط احلياة ادلعيشية جتعلو عرضتا للتالعب بو واختالسو وقد يزيد الوضع تأزما وختلف ىذا ما كده
حيثَتونأمنجردتوافررأسادلالاليعنيشيئامادلتتوفرالعناصراألخرىبلسيًتتبعليهضياعادلوجودمنو،
بعضالكتابادلعاصرين
ويشكلرأسادلاألمهعاملفيالتنميةحسبنظريةحلقةالفقر،والتيالديكنالتخلصمنهاإالعنطريقتوافرحدأدنىمنرأسادلادلنحيثاحلجمو
النوعية،معتوفررصيد كافيمنادلعرفةالفنيةوادلهاراتالبشرية،التييملكهااجملتمعومدىتدريبالسكانعلىاستخدامالعلموادلعرفةالفنية
توفرنظام
بكفاءةكبَتة،كذلكمنادلقوماتادلاليةالتيتساعدعلىتحقيقالتنميةاحمللية
زلاسبيكفؤوتنظيمرشيدللمعلومات،وحتليلماليسليموموازنةزلليةأوقيمماليةدقيقة.
إنتوفرىذىالعناصررلتمعةيساعدفيتحقيقأىدافاجلماعاتاحملليةوجيعلها تعملبكفاءةعاليةواستقالليةتامة.

أهدافالتنميةالمحلية:التنميةاحملليةكمفهومشامل،يضمفيطياهتادلستوىاحملليالريفي

منهواحلضريواإلقليميوالوطٍت

ايضا

فهيالهتتمبجانبواحدفقطكاجلانباالقتصاديأواالجتماعيأوالسياسيوإمناتشملكلجوانباحلياةوعلىاختالفصورىاوأشكاذلافتح
دثفيهاتغَتاتكميةوكيفيةعميقة ،وىيبذلكتسعىإلىتحقيقجملةمناألىدافالتيتختلففيتفاصيلهامنمجتمعمحليإلىآخر،إالأهنات
شكلرسالةالدولةوأعواهناواجملتمعتتمثألىدافالتنميةاحملليةفيالعناصرالتالية:
شمولمناطقالدولةالمختلفةبالمشاريعالتنمويةيضمنتحقيقالعدالةفيها،

-

والحيلولةدون

تمركزهافيالعاصمة

أوفيمراكزالجذبالسكاني.
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 عدماإلخاللفيالتركيبةالسكانيةوتوزيعهابينأقاليمالدولة،والحدمنالهجرةالداخلية منالريفإلى المناطقالحضرية.زيادةالتعاونوالمشاركةبينالسكانومجالسهمالمحليةممايساعدفينقاللمجتمعالمحلي

-

منحالةالالمباالة

إلىحالةالمشاركةالفاعلة.
 تسريععمليةالتنميةالشاملةوازديادحرصالمواطنعلىالمحافظةعلىالمشروعاتالتي ساهمفيتخطيطهاو إنجازها. ازديادالقدراتالماليةللهيئاتالمحليةممايسهمفيتعزيزقيامهابواجباتهاوتدعيماستقالليتها. تنميةقدراتالقياداتالمحليةلإلسهامفيتنميةالمجتمع المحلي.تطويرالخدماتوالنشاطاتوالمشروعاتاالقتصاديةواالجتماعيةفيالمجتمعاتالمحليةوالعملعلىنقلهامنالحالةالتقليديةإلىال
حداثة.
توفيرالمناخالمالئمالذييمكنالسكانفيالمجتمعاتالمحليةمناإلبداع،واالعتمادعلى

-

الذات،دون

االعتمادالكليعلىالدولةوانتظارمشروعاتها.
جذبالصناعاتوالنشاطاتاالقتصاديةالمختلفةلمناطقالمجتمعاتالمحليةبتوفير

-

التسهيالتالممكنةمما

يسهمفيتطويرتلكالمناطقويتيحألبنائهامزيدامنفرصالعمل.
 تعزيزروحالعمالالجتماعيوربطجهودالشعبمعجهودالحكومةللنهوضبالبالداقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.لقدبينتكثَتمنالدراساتادلتعلقةباإلدارةاحملليةأمهيةالدورالذيتقومبهاذليئاتواجملتمعاتاحملليةفيالعمليةالتنموية،فهيتعتربمنأصلحالبي
ئاتالتيتحدثالتنميةالشاملة،ذلكألناإلدارةاحملليةدتتازبأهناإدارةقريبةمنادلواطنُت،تنبثقعنهم،وىيأقدرعلىالوقوفعلىالظروفواحلاجا
تاحمللية،وإشراكالسكاناحملليينفكراوجهدافيوضعالربارلاذلادفةإلىالنهوضباجملتمعاحملليوتنفيذىاعنطريقإثارةالوعيواإلقناعبأمهية
ىذىالربارلوعوائدىاعلىالسكاناحملليينوعلىالدولةكذلك.
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