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:الملخص 

ا معظم الباحثني واملمارسني يف حقل اإلدارة مفادها أن الدول املتخلفة أوما يسميها البعض  هناك حقيقة يسلم 

االت بالنامية هنالك امجاعاً  االت التكنولوجي عموماً وا يسلم به معظم الباحثني بتخلف الدول النامي الشامل يف ا

اإلدارية على وجه اخلصوص و تكمن املشكلة يف حماولة إجياد سبال لتطوير عن طريق التعليم اإلداري والتدريب ليحاولوا 

:و هيأساساً أن حيددوا أوًال أبعاد وعوامل ومظاهر التخلف اإلداري 

.نقص املعلومات واإلحصائيات*

نقص اإلنتاجية و الكفاءة اإلدارية وعدم توفر القيادات الفاعلة للتطوير والتحدي ثعد موضوع مفهوم اإلدارة وعدم *

مسامهة علماء وكتاب اإلدارة يف تطوير النظريات اإلدارية

ووضع اهلياكل التنظيمية وإجراءات وقواعد العمل يف و عدم توافر قواعد املهنة اإلدارية مثل توصيف الوظائف وتصنيفها

اإلدارية وعدم الثقة يف الكثري من املؤسسات والشركات البريوقراطية و الروتني و عدم تفويض السلطة و الصالحيات 

الدول النامية املوظف أو حتفيزها ألداء العمل نقل النظريات الغربية يف اإلدارة دون حماولة تطويعها لتالءم الظروف وبيئة

.قصد حتقيق التنمية املستدامة

ومن الواقع التارخيي البد لنا أن نقرتح بأن يقوم املدراء يف الدول النامية بوعي إداري لدورهم باإلسهام يف التفكري "

غري أن املنظم بدالً من استهالك األفكار الغربية دون مراجعتها والتحقق من مالءمته احلاجات بيئة الدول النامية  

. االعتماد الكبري عليها يعترب سبباً لعدم التفكري و كذلك عدم اإلتيان بأفكار ونظريات إدارية تنبع من الواقع النامي

ومن املالحظ كذلك اعتماد اإلداريني يف العامل النامي  لعدم توفر خلفية إدارية على التجربة الذاتية الالعقالنية وإظهار 

يد وكذلك يؤدي إىل منزلقات التخلف اإلداري وال ميكن حتقيق التطوير إال إذا لعب العداء لكل ماهو علمي وجد

اإلداريون يف دول العامل النامي دوراً طليعياً فيإغناء الفكر اإلداري العاملي، فاستمرار االداريني باإلكتفاء واملمارسة دون 

.داريني الغربيني باملمارسة والتنظري معاً التنظري يؤكد عدم الشعور باملسؤولية لديهم خاصة بالنسبة لدور اإل



Resume

There is a fact recognized by most researchers and practitioners

in the field of management that the underdeveloped countries or

what some call development. There is a consensus recognized

by most researchers behind the failure of developing countries

in the overall technological fields in general and administrative

areas in particular and the problem lies in trying to find ways to

develop through management education and training Mainly

trying to determine the dimensions, factors and manifestations

of administrative backwardness:

* Lack of information and statistics. * Lack of productivity and

administrative efficiency and lack of effective leaders for

development and challenge The theme of the concept of

management and the lack of contribution of scientists and

writers management in the development of management theories

And the lack of the rules of the administrative profession such

as job description and classification and the development of

organizational structures and procedures and rules of work in

many institutions and bureaucratic and routine, and the lack of

delegation of authority and administrative powers and lack of

confidence in the employee or motivate the work of the transfer

of Western theories in the administration without trying to adapt

them to suit the circumstances and environment Developing

countries in order to achieve sustainable development"It is a

historical fact that we have to propose that managers in



developing countries with administrative awareness of their role

to contribute to the systematic thinking rather than the

consumption of Western ideas without review and verify the

suitability of the needs of the developing environment, but the

high reliance on them is a reason for not thinking and not to

come up with ideas and theories The administrative

administration stems from the developing reality It is also noted

the adoption of administrators in the developing world because

of the lack of administrative background on the experience of

self-irrational and show hostility to all scientific and new as well

as leads to administrative failures and can not achieve

development only if played Daryon in the developing world a

leading role in enriching the world management thought,

The continuity of the administrators and the practice without the

theory confirms their lack of responsibility, especially for the

role of Western administrators, both practice and theory.



ر وتقــديـــــــــرــــــــشكــ

الذي كان نعم املوجه ومل سرير عبد اهللاشكــر وتقــديــر أتقدم جبزيل الشكر أوال إىل أستاذي الدكتور 

يبخل علي يوما بتوجيهاته ودعمه يل يف هذا العمل فله كل اإلحرتام والتقدير كما أتقدم بشكري اجلزيل 

تلعيش خالد ملساعدته و نصائحه و كل أساتذة قسم العلوم السياسية للجنة املناقشة كل من األستاذة 

.جبامعة اجلياليل بونعامة خبميس مليانة

''كل من دعمين يف إجناز هذا العملو إىل زميلة الدراسة سيسي ياقوت و



أهدي مثرة هذا العمل إىل روح والديت و روح
أخي مراد الذي كان

متحمسا ليوم خترجي رمحهما اهللا
.أسكنهما فسيح جنانهو 

و دعمين طيلة مشواري الدراسيوأهديه إىل والدي الذي ساعدين
وإىل إخويت وأخوايت وإبتهال 

إىل السيد أوشبارة عبد القادروسيلني و 
الذي دعمين بنصائحه و توجيهاته





مقدمة                                                   

أ

تمعات اإلنسانية  خاصة النامية و جلب اهتمام الدارسني  و  حيتل موضوع التنمية حيزا هاما يف واقع ا

إىل السياسيني و اإلداريني و أصبح مفهوم التنمية متداوال لكثري من السياسات االهتماماملختصني و امتد هذا 

دف من خالهلا إىل تنفيذ  و الربامج احمليطة باملواطن، ومن هذا تظهر لنا أمهية اإلدارة املنفذة للتنمية ، و اليت 

.سياسة الدولة و حتقيق املصاحل العامة

تمعات يف خمتلف أرجاء العامل و جناح أي مؤسسة إدارية مرهون فاإلدارة تلعب دورا كبريا يف تدم األم م و ا

باملدير الناجح أو الفاشل، فإذا جنحت املؤسسة فهذا يعين جناحا للمجتمع بتحقيق التنمية يف القطاعات 

توى و الثقافية، و هذا ينعكس يف النهاية على رفع مساالقتصاديةاملختلفة، التعليمية ، الصحية، العلمية ، 

تمع و حتقيق الرفاهية للجميع .املعيشة ألفراد ا

عقب احلربني العامليتني  و حصول العديد اجتماعيةو اقتصاديةو لقد عرف منتصف القرن املاضي تطورات 

من الدول النامية على استقالهلا وجدت هذه الدولة نفسها أمام حتديات  جديدة نظرا

ا األقرب من املواطن و ألن هذا األسلوب للحاجة امللحة لتحقيق التنمية مت الرتكيز على اإلدارة احمللية أل

اإلداري يقوم بدور متميز يف إحداث التنمية و توفري أكرب قدر من اخلدمات للمواطنني و رفع اإلنتاج و 

دف إىل حتقيق تن ا تقوم بتنظيم مشروعات التنمية يف خمتلف القطاعات و اليت  مية مستوى الكفاءة أل

.مستدمية دائمة حاضرا و حفاظا على األجيال القادمة

و هذا الدور الذي تلعبه اإلدارة احمللية ال يقتصر على الدول املتقدمة بل أضحت الدول النامية تسعى جاهدة 

و احلصول على إدارة جيدة لكي تعظم منافعها و السعي لرفع املستوى ىل تنظيم اإلدارة احمللية  الكفؤإ

الراهنة للدول املتقدمة و يتطلب من هذه الدول تاملتقدماو االجتماعي يف خضم التحوالت و ياالقتصاد

.املعاصرة و متاشيا مع ضروريات العوملةلالحتياجاتكبرية على كافة املستويات و التصدي هوداتجمبالقيام 
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شاملة و مستدمية و للخروج تعد الدول النامية اليت خضعت للنهوض باقتصادها من اجل حتقيق تنمية وطنية و 

ا املتعددة، باعتبارها مهمة صعبة دون توفريها لإلسرتاتيجيات و سياسات تنموية لتحقيق مجيع  من أزما

أهدافها على املستوى احمللي، و عليه البد من االدارة احمللية أن تقدم باخلربة و الكفاءة و الفعالية يف التنفيذ 

زية أو اجلماعات احمللية يف النظام الوالئي أو البلدي اعتمادا على أسلوب حيث تتجسد على اهليئات االملرك

بـر موضـوع التنميـة مـن بـني املواضـيع اهلامـة . التنمية احمللية و دورها يف حتقيق التنمية املستدامة يف الدول النامية

جتماعيـة والبيئيـة ، حيـث ظهـر هـذا املفهـوم التـي لقيـت إهتمـام البـاحثني فـي امليـادين السياسـية واالقتصـادية واال

بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة وبـاألخص بعـد ظهـور الـدول املسـتقلة حـديثا ، لـذلك اعتبـرت املنظمـات الدوليـة  

ـل كهيئـة األمـم املتحـدة كحـق وحتميـة علـى الـدول كغريهـا مـن احلقـوق حبيـث أصـبح مطلـب أساسـي تسـعى ك

الـدول لتحقيقـه ، فقـد تطـور املفهـوم التنميــة مــن التنميــة االقتصــادية إلــى تنميــة العنصــر البشــري ، فخــالل 

اخلمســينيات اهــتم مبســائل الرفــاه االجتماعي لينتقل خالل الستينيات إىل االهتمام بالتعليم والتدريب مث ظهـر 

وتـأمني احلاجيات األساسية للبشر، ويف منتصف السبعينيات إىل منتصف الثمانينيات مفهـوم التنميـة التكامليـة

بزر مفهـوم التنميـة الشـاملة فــي مجيــع اجلوانــب االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية والبيئيــة ، وفــي فتــرة 

مية املستدامة الذي تطـور فـي الفكـر التســعينيات ظهــر مصــطلح التنمية البشرية وصوال إىل مصطلح التن

التنمـوي، فقـ د تعـددت وجهـات النظر املفكرين والباحثني ، حيث احتلت مكانا بـارزا علـى املسـتوى الـدويل 

واحمللـي، فهنـاك مـن يعتبـر أن نسانية وهناك مـن يعتربهـا قضـية تنمويـة بيئيـة كنمـوذج بـديل ، والـبعض ٕ التنمية 

ا تفكر يف مستقبل األجياامة قضية أخالقية وا اآلخ ر اعتربها قضية مصريية مستقباملستد ،ةمل القادلية أل

.إسرتاتيجية وطنية للتنمية املستدامة ، كمـا تـم حتديـد األولويـات التنميـة اعتمادمت التأكيد على ضرورة 
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:أهمية الدراسة -01
احمللية يف حتقيق التنمية املستدامة يف الدول النامية للتعرف على أمهية دراسة موضوع دور اإلدارة تكمن  أمهية 

و دفع عجلة التنمية من معرفة األنشطة اإلدارية و طريقة توجيه األفراد حنو كيفية حتقيق أهداف املنظمات
كرية عاملية احمللية على كل املستويات ، و أصبحت التنمية املستدامة مدرسة فاإلدارةخالل الرتكيز على عمل 

و االقتصاديةتنتشر يف خمتلف الدول و لإلدارة احمللية دور جوهري يف هذه العملية نتيجة للمتغريات 
و السياسية و تتجسد أمهية اإلدارة احمللية يف التنظيم اإلداري الذي تستطيع من خالله أن تساهم االجتماعية

مشاركة حقيقية و فاعلة يف العملية التنموية، و نتيجة يف بناء الوعي التنموي و استقراره و توظيفه من خالل 
متابعهاأو من ناحية ظهور العوملة و االقتصاديةللتغريات احلاصلة يف عاملنا املعاصر سواء من منظور التكتالت 

و بروز دور اإلدارة احمللية كشريك أساسي مساهم يف حتقيق التنمية املستدامة و إجياد حلول انفتاحمن 
دف تسيري شؤون اإلدارةالتنمية حبكم قرب دميومةعلى للحفاظ احمللية من املواطن و قد وضعت أساسا 

و الصحية و البيئية كما تؤدي اإلدارة احمللية دورا يف االقتصاديةو االجتماعيةاملواطنني و حتسني وعيتهم 
.التنشئة الوطنية و املدنية و حىت السياسية

: الدراسة أهداف-02
يف تدعيم التنمية املستدامة يف دول اإلدارةحماولة دراسة دور إىليهدف هذا البحث إىل حل املشكلة آنفًا 

قابلة للتطبيق ،لتساهم فريفع إنتاجية الفرد يف الدول النامية وحتقيق أهداف اإلدارةالنامية بوضع نظرية يف 
حمللية و التنمية املستدامة و حتليل التنظيم اإلداري و لإلدارة اأملفاهيميحتديد اإلطار - : التنمية املستدامة ب

لتفعيل دور اقرتاحاتطبيعة العالقة بينهما و إبراز التحديات اليت تواجه اإلدارة احمللية و تقدمي توصيات و 
.اإلدارة احمللية لتحقيق التنمية املستدامة

:و بذلك ميكن أن تستفيد منها اجلهات التالية
.والعلوم اإلدارية يف اجلامعة العربية لتدريسها وتعميمها والتوسع فيهاكليات االقتصاد- 

.و معاهد اإلدارة لتدريب املوظفني على تبنيها وتطبيقها يف أعماهلم مستقبالً 
دعم املدراء واملمارسيني  اإلداريني  يف املؤسسات واملنظمات والشركات  سواء كانت قطاع عام وقطاع  - 

.حتسني األداء وزيادة اإلنتاج للحاق بركب األمم املتقدمةخاص حبفز موظفيه مع
لتعرف على دور اإلدارة احمللية يف .يساعد تطبيق هذه النظرية يف الوصول إىل اجلودة الشاملة يف العمل اإلداري

عملية التحول الدميقراطي وإحداث تنمية حقيقية، جبوانبها السياسية واالقتصادية واالجتماعيةالوصول إىل
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قانون رشيد لإلدارة احمللية يعاجل الرتهل والفساد يف مؤسسات اإلدارة احملليات، وتفعيل سبل املشاركة السياسية 
". الدميقراطية التشاركية"واالنتخابية، من خالل متثيل فعلي للمرأة والشباب، بغية الوصول إىل ما يعرف باسم 

الس احمللية التنفيذية، وتفعيل دور مؤسسات إضافة إىل تفعيل سبل وأدوات الرقابة الشعبية على أ عمال ا
تمع املدين على املستوى احمللى دور اإلدارة احمللية يف حتقيق التنمية املستدامة، وكيفية التفاوض مع الدولة .ا

صول على للحصول على املوارد املالية، وكيفية تطبيق إدارة املفاوضات املثلي بني املستويات احمللية املختلفة للح
موارد مالية لصاحلها، وتنمية املوارد احمللية يف ضوء اخلربة الدولية، خاصة البلدان اليت مرت بتجارب شبيهة 

فضًال عن دارسة أسباب فشل ومعوقات تطبيق الال مركزية فيها، خاصة املالية منها، . تجارب الدول الناميةب
وما سبل وآليات ومتطلبات التنمية احمللية . هذا اإلطاروما جيب أن يتضمنه قانون اإلدارة احمللية اجلديد يف

.وهل من املمكن أن تلعب احملليات دورًا يف جذب استثمارات خارجية
: الموضوعاختيارأسباب -03

:األسباب الموضوعية
العقدين يف املواضيع اهلامة اليت اكتسبت جاذبية يعترب موضوع اإلدارة احمللية و التنمية املستدامة من-

.األخريين
.و البيئي املتمثل يف التنميةجتماعياالو قتصادياالعلى املستوى ونظرا ألمهية اإلدارة - 
ا حق من حقوقه-  .خلق وعي للمواطن من اجل معرفة التنمية املستدامة على أ
إسرتاتيجيات استعدادا للتحديات لفت نظر املسؤولني حول ضرورة اإلهتمام بتطوير اإلدارة احمللية و وضع - 

.املستقبلية 
:األسباب الذاتية 

.كوين مواطنة من دولة نامية أسعى إىل املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة-
:أدبيات الدراسة-04

بكتب تناول موضوعي اإلدارة احمللية و التنمية املستدامة و أثرو املكتبات لقد تعرض العديد من الدارسني إىل
:و مذكرات بدراسات شاملة حول املوضوع نذكر من بينها

الس احمللية -  مذكرة صايف حممد لنيل شهادة املاجيستري يف العلوم السياسية و العالقات الدولية بعنوان ا
ا يف حتقيق املنتخبة و دورها يف حتقيق التنمية الشاملة واليت استنتج فيها ان اإلدارة احمللية تؤدي دورا كبريا و هام
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تمع املدين و أكد على  ا قريبة من املواطن وأن تكون يف ظل الشراكة مع مع ا التنمية على املستوى احمللي أل
.ضرورة ترقية اإلدارة احمللية عرب تبين اإلصالحات الشاملة

ا للدكتور حممدا  علي اخلاليلة و اليت تناول فيه مفاه-  يم اإلدارة احمللية و كتاب اإلدارة احمللية و تطبيقا
.أمهيتها بالنسبة للتنمية، و تناول دور اإلداريني و طرق تطوير أدائهم اإلداري

ا مع الرتكيز على العامل العريبكتاب ا-  لربوفيسور لتنمية املستدامة مدخل تكاملي ملفاهيم االستدامة وتطبيقا
.التنمية املستدامة و كيفية تطبيقهاالرمحن الربيدي و الذي تناول فيه أسس عبداهللا بن عبد

: إشكالية الدراسة-05
ماهو دور اإلدارة احمللية يف حتقيق التنمية املستدامة يف الدول النامية ؟ 

:و تندرج ضمنها التساؤالت الفرعية التالية
ما مفهوم اإلدارة احمللية ؟ و ماهو مفهوم التنمية املستدامة؟ - 
هل تستطيع االدارة احمللية حتقيق التنمية و حتقيق التنمية املستدامة يف الدول النامية ؟ما هو دور اإلداريني يف- 

؟الدول الناميةاملستدامة يف 
ماهي طرق تطوير اداء املوظفني يف الدول النامية لتحقيق التنمية املستدامة؟- 

:الفرضيات -06
ميكن تقدمي هذا التعريف ان اإلدارة احمللية يف مفهومها العام هي ممارسة و مباشرة سكان 

م و مرافقهم بأنفسهم عن طريق جمالس منتخبة و يتوىل املشرع منح الوحدات اإلقليمية احمللية شؤو
مهامها بصفة الشخصية اإلعتبارية و اإلستقالل املايل و اإلداري هلذه الوحدات حىت يتسىن هلا ممارسة

.مستقلة عن الدولة و لكن حتت مراقبتها
هو مصطلح اقتصادي اجتماعي يعين تطوير وسائل اإلنتاج بطرق ال تؤدي إىل استنزاف التنمية املستدامة و 

تلبية احتياجات اجليل احلايل دون إهدار حقوق (املوارد الطبيعية لضمان استمرار اإلنتاج لألجيال القادمة 
.دمةاألجيال القا

على أداء املوظفني اإلداريني و بالرتكيزالدول الناميةميكن أن حتقق االدارة احمللية التنمية املستدامة يف - 
.دعمهم و حتفيزهم لزيادة النشاط و خلق أفكار جديدة بناءة و تسطيع املنافسة على نطاق واسع

إتباع أساليب التدريب و األصغاء و التوجيه و التحفيز ميكن لإلداري يف دول العامل الثالث إحداث قفزة و ب
. التقدم و حتقيق األهداف املرجوة 

:حدود الدراسة-07
.الناميةدول : حدود الدراسة  المكانية- 
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2017: حدود الدراسة الزمانية- 
:مصطلحات الدراسة-08

بني احلكومة املركزية وبني اإلداريةيتم توزيع املهاماحمللىشكل من أشكال التنظيمهي:المحليةاإلدارة
دف. احلكومة املركزية إشرافومستقلة تقوم بعملها حتت منتخبةحملية هيئات تقسيم - :إىلاحملليةاإلدارةو

الس احملليةالعمل بني احلكومة املركزية وبني ا
تمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط ان تليب هي التنمية المستدامة عملية تطوير األرض واملدن وا

ا ويواجه العامل خطورة التدهور . احتياجات احلاضر بدون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجا
لعدل االقتصادية وكذلك املساواة واالتنميةالبيئي الذي جيب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات

.االجتماعي

:مناهج الدراسة-09

عبارة عن إعادة للماضي بواسطة مجع األدلة وتقوميها، ومن مث متحيصها وأخريًا تأليفها؛ "و: المنهج التاريخي
ا ويف تأليفها، وحىت يتم التوصل حينئذٍ  إىل استنتاج جمموعة ليتم عرض احلقائق أوًال عرضًا صحيحاً يف مدلوال

ذلك البحث الذي يصف ويسجل ما مضى من وقائع "وهو أيضاً ، الرباهني العلمية الواضحةمن النتائج ذات 
وأحداث املاضي ويدرسها ويفسرها وحيللها على أسس علمية منهجية ودقيقة؛ بقصد التوصل إىل حقائق 

وصف ذلك املنهج املعين بو هو وتعميمات تساعدنا يف فهم احلاضر على ضوء املاضي والتنبؤ باملستقبل
واالستناد األحداث اليت وقعت يف املاضي وصفًا كيفياً، يتناول رصد عناصرها وحتليلها ومناقشتها وتفسريها،

ا املستقبلية القريبة والبعيدة و استخدمنا هذا املنهج على ذلك الوصف يف استيعاب الواقع احلايل، وتوقع اجتاها
.خدمت و املستخدمة لتحقيق التنمية املستدامةللتعرف غلى خمتلف أدوات اإلدراة احمللية اليت است

ملنهج الوصفي هو طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من ا:التحليلي المنهج الوصفي
" أمني الساعايت " أجل الوصول إىل أغراض حمددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية أو إنسانية، ويعطي 

يعتمد املنهج الوصفي على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم : " فيقولتعريفا شامال للمنهج الوصفي
فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما . بوصفها وصفا دقيقا ويعّرب عنها كيفيا أو كميا

ظواهر التعبري الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع ال
و استخدمنا هذا املنهج لوصف ظاهرة التنمية املستدامة و ابراز خصائصها و وصف كيفية قيام ;األخرى

.اإلدارة احمللية بأدورها لتحقيقها
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:هندسة الدراسة -10
التعرض لدراسة هذا املوضوع تعرضنا يف الفصل االول إىل اإلطار املفاهيمي لإلدارة احمللية و التنمية املستدامة و 

.و اهدافهما و ابعادمهاخلصائصهما
و تتناولنا يف الفصل الثاين دور اإلداريني يف حتقيق التنمية املستدامة يف الدول النامية و طرق تطوير ادائهم 

.لتحقيقها
نامية و و ناقشنا يف الفصل الثالث خمتلف املوقات اليت تعيق اإلدراة احمللية لتحقيق التنمية املستدامة يف الدول ال

.اقرتحنا مجلة من احللول للتغلب عليها



:ولالفصــــل األ
اإلطار المفاهيمي لإلدارة المحلية 

والتنمية المستدامة
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:تمهيد
تعد اإلدارة احمللية توزيع للوظائف اإلدارية بني احلكومة املركزية و بني هيئات حملية منتخبة تباشر مهامها حتت 
تمعات يف خمتلف أرجاء العامل ، فمع تطور  إشراف احلكومة و رقابتها لإلدارة احمللية دور مهم يف تقدم األمم و ا

خ منظم لتنظيم حياة األشخاص، ويف هذه احلالة تأخذ شكل العالقة حياة اإلنسان زادت احلاجة إىل توفري منا 
أصبح هذا املصطلح حمل الدائرية التفاعلية بني اإلدارة احمللية و التنمية املستدامة على أساس أن التنمية املستدامة ، 
ا، ومن خالل هذا اهتمام واحد من األفكار اليت تربط بني البيئة و التنمية االجتماعية و االقتصادية واحتيا جا

:وضعت هلذا الفصل اخلطة التالية
.اإلطار المفاهيمي لإلدارة المحلية: المبحث األول-
.اإلطار العام للتنمية المستدامة: المبحث الثاني-
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.اإلطار المفاهيمي لإلدارة المحلية: المبحث األول
تمعات يف خمتلف أرجاء العامل ، فمع تطور حياة اإلنسان  تلعب اإلدارة احمللية دورا كبريا يف تقدم األمم و ا

زادت احلاجة إىل توفري مناخ منظم لتنظيم حياة األشخاص و جاءت فكرة اإلدارة ملعرفة كيفية استخدام كافة أوجه 
.صى سرعة ممكنةالنشاط لتوجيه موارد املنظمة لتحقيق أهدافها بأق

:نشأة اإلدارة المحلية
ا  بدأ نشوء الوحدات احمللية يف إجنلرتا نشأة طبيعية حيث كانت الوحدات احمللية منذ قرون تباشر شؤو

اإلدارية بنفسها مستقلة عن السلطة املركزية ، و لذلك فإن اإلدارة احمللية أقدم عهدا ووجدت قبل جملس اللوردات 
م من الدولة و من القانون و و جملس العموم مبئات السنني و أن األشخاص اإلداريني فيها أقدم يف تاريخ نشأ

م و اتنتشر ت يف كل من فرنسا ، إيطاليا و 18متتعت هذه الوحدات حبرية و إستقاللية كاملة إىل أواخر القرن 
إال فيبعض احلاالت اإلستثنائية و أضحت الدول العربية و مل تكن السلطة املركزية تتدخل يف شؤوناإلدارة احمللية

تم بالقضايا ذات  ا السلطة املركزية و اليت جيب أن  مهام الدولة املعاصرة متسعة لذا أصبح من الصعب أن تقوم 
.الطابع القومي

:مفهوم اإلدارة المحلية
:تعريف اإلدارة المحلية-

لعل السبب يف لية تبعا لوجهات نظر الفقهاء واملفكرين و لقد تعددت التعريفات اليت تناولت مفهوم اإلدارة احمل
على الفلسفة الفكرية السياسية ذلك يرجع إىل أن كل مفكر كان ينظر إىل اإلدارة احمللية من زاوية معينة مبنية

لكن بالنهاية جند أن أولئك املفكرين قد اتفقوا على املبادئ لكاتب و ينتمي إليها املفكر أو االقانونية للدولة اليتو 
مباشرة سكان ية يف مفهومها العام هي ممارسة و عليه فاإلدارة احمللتتعلق بنظام اإلدارة احمللية و األساسية اليت

م و الو  خصية منح الشيتوىل املشرع أنفسهم عن طريق جمالس منتخبة ، و مرافقهم بحدات اإلقليمية احمللية شؤو
لكم مهامها بصفة مستقلة عن الدولة و اإلداري هلذه الوحدات حىت يتسىن هلا ممارسةاإلعتبارية واإلستقالل املايل و 

الس املنتخبة الحتت مراقبتها ا تلك ا يت ترتكز فيها الوحدات احمللية بينما يذهب دارسون إىل تعريفها على أ
.1ت وتقوم مبهام مكملة ملهمة احلكومة املركزيةتكون مسؤولة أمام سكان تلك الوحداو 

–احمللية يف الوطن العريب، صاللة امللتقى العريب األول نظم اإلدارة " ، ) املفهوم و الفلسفة و األهداف(حممد حممود الطعامنة، نظم اإلدارة احمللية - 1
.8، ص 2003أوت 20-18سلطنة عمان
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ا توزيع للوظائف اإلدارية بني احلكومة " مبادئ يف القانون اإلداري" فيما يعرفها فؤاد العطار يف كتابه  على أ
.1املركزية و بني هيئات حملية منتخبة تباشر مهامها حتت إشراف احلكومة و رقابتها

ا أسلوب من التنظيم اإلداري للدولة تقوم على توزيع نشاطات و يذهب دارسون إىل تعريف اإلدا رة احمللية على أ
.الدولة و مهامها بني أجهزة مركزية و حملية ذات كفاءة يف تسيري الشأن احمللي

عليه يعد نظام اإلدارة احمللية تطوير يف التنظيمات اإلدارية خاصة عند تعقد الوظيفة اإلدارية و تنوع املرافق العامة و 
.أصبح من األحسن أن تتعدد األجهزة اإلدارية و تتنوع أساليب نشاطها بقدر تعدد احلاجات العامة و تنوعها 

و أصبحت ضروريات اإلصالح اإلداري تقضي بأن تكون هذه األخرية قريبة من مصدر احلاجات العامة اليت تقوم 
ا بأسرع وقت و تكون على إتصال مباشر و دائم معه .ابالتكفل 

و مينح نظام اإلدارة اإلدارة احمللية اإلستقالل للوحدات احمللية يف إدارة املشروعات و املرافق احمللية املتصلة اتصاال 
.مباشرا باحلاجات العامة و هكذا تتبسط اإلجراءات و تكون السرعة يف صدور القرارات املتعلقة باملصاحل احمللية

من العدالة يف توزيع املوارد املالية لتغطية املصاحل احمللية، و تعترب اإلدارة احمللية كما يضمن نظام اإلدارة احمللية قدرا 
دف إىل زيادة كفاءة األداء اإلداري يف الدولة، و يتم  نظام من أنظمة اإلدارة العامة و أداة من أدوات التنمية 

ة و سهولة إختاذ  القرار بعيدا عن مبقتضاها إعطاء احملليات اإلختصاصات و الصالحيات اليت تساعد على ىسرع
2.السيطرة املركزية مع ارتباط هذا القرار بتحقيق السياسات و األهداف التنموية للدولة 

ا معظم  وال ميكن احلديث عن اإلدارة احمللية دون التمهيد لعرض موضوع الالمركزية كمفهوم و ممارسة مرت 
على أساس توزيع السلطات و اإلختصاصات بني السلطة املركزية و الدول و الالمركزية أسلوب يف التنظيم يقوم 

هيئات أخرى مستقلة قانونا، و نقل بعض السلطات إىل الوحدات احمللية و هذا اليقضي على اختصاصات 
.3احلكومة املركزية بل يظهر عالقة إشرتاك الوحدات احمللية املركزية و عليه يكون التنسيق بني الطرفني

حمللية هي وسيلة إدارية ملعاونة احلكومة املركزية على أداء رسالتها بصورة أكثر فاعلية و كفاءة ، و هي واإلدارة ا
ا يف  بذلك حتث على نقل بعض اإلختصاصات و الصالحيات من احلكومة املركزية إىل احملليات ملواجهة مسؤوليا

.4كزي و احملليإطر توزيع األدوار الوظيفية و تقسيم العمل بني املستويني املر 

.17القاهرة ، ص 1955فؤاد العطار، مبادئ يف القانون اإلداري، - 1
)مطبعة جامعة دمشق(عبد اهللا طلبة، اإلدارة احمللية- 2
تمعات اجلديدة يف مجهورية مصر، رسالة دكتوراه، كلية اهلندسة-3 . 2000امعة القاهرة .هشام أمني خمتار، ختطيط و تنمية ا
املعيشية من حسام قضيب، تقييم كفاءة و فاعلية األليات احمللية لصناعة القرار يف إدارة العمران احلضري، املؤمتر العريب اإلقليمي، حتسني الظروف - 4

2003خالل التنمية احلضرية املستدامة ديسمرب 
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تمع فإن دور احلكومة املركزية يقتصر على محاية  ا و شرعيتها أساسا من ا و مبا أن اإلدارة احمللية تستمد قو
دف حتقيق التوازن املنشود بني مصاحل اجلهات املختلفة .االحتياجات و احلقوق العامة 

:خصائص اإلدارة المحلية-
.1أرجائهاذات طابع إداري لتنسيق العالقة بني مركز الدولة و فروعه احمللية املنتشرة يفاإلدارة احمللية هي المركزية- 
تمع احمللي و ذلك لضمان حتقيق -  إدارة كفؤة حيث أن املشاريع احمللية أكثر جتاوبا حلاجات و ظروف ا

شكل يتماشى مع اهتمامات الدميقراطية و حقوق األفراد و اليت تعترب مفاتيح األمان عندما تتخذ القرارات ب
السكان احملليون، و خلق روح التنافس بني وحدات اإلدارة احمللية و احلفاظ على حقوق األقليات من خالل 

.إعطائهم درجة مرضية من حكم أنفسهم
م السياسية و اإلجتماعية و اإلقتص-  ا من األفراد ما جيعلها تصل إىل أعماق حيا ادية و تتميز اإلدارة احمللية بقر

تمعات احمللية لتوفر للفرد معيشة أفضل و تكييف النظام اإلداري ليالءم األفراد دون تطويع األفراد  تنمية ا
م و   ليتكيفوا مع اإلدارة و إشراك األفراد يف إدارة األمور ذات األمهية احمللية ألن األفراد أقدر على معرفة حاجا

2كيفية تلبية هذه اإلحتياجات

إلدارة احمللية مدرسة للرتبية السياسية لألفراد إلعداد القيادات الصاحلة و تدعيم الروابط اإلجتماعية بني تعترب ا- 
تمعات اليت يعين فيها السكان  تمعات احمللية و توفري أسباب التنمية اإلجتماعية السليمة و خاصة يف ا أبناء ا

تمع باإلضافة إىل تغيري األمناط اإلجتماعية بني األفراد، و تتوىل هيئات منتخبة من ضعف الشعور باإلنتماء إىل ا
الس احمللية يعد أحد األركان األساسية لضمان إستقالل  اإلشراف على هذه املصاحل احمللية ، فإنتخاب أعضاء ا

الس عن السلطات املركزية و إلرساخ مفهوم الدميقراطية الذي ميثل روح العصر احلديث وإلختيا ر أعضاء هذه ا
الس احمللية من األشخاص الذين يرتبطون ارتباطا مباشرا باملصاحل احمللية و تنجم عن ذلك ممارسة السيادة  ا

الشعبية و مزاولة الشعب بنفسه مسؤولياته العامة و كذا وجود رقابة إدارية كون اهليئات احمللية أصبحت دوال داخل 
ا حتت إشراف اإلدارة املركزية و ضمن إطار رقابة فعالة من دولة، و متارس اهليئات احمللية اإلختصاصات املنوطة 

و تستطيع الوحدات اإلدارية احمللية . قبل هذه األخرية حرصا على محاية الوحدة القانونية و السياسية للدولة
ا على الرغم من إعرتاض اهليئة املركزية عليها حىت توافق عليها .3التمسك بقرارا

.1999أمحد رشيد، اإلدارة احمللية، املفاهيم العلمية و مناذج التطبيق، دار املعارف، 1
.1999املنظمة العربية للعلوم اإلدارية ، النمو احلضريفي الوطن العريب، املؤمتر الرابع عشر للشؤون اإلجتماعية، جامعة الدول العربية - 2
.35أمحد رشيد، مرجع سابق، ص3- 3
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:المحليةأسس اإلدارة 
التمتع بالشخصية املعنوية و هو األساس الذي حيدد استقالهلا عن احلكومة املركزية و يؤشر على المركزية اإلدارة * 

ا األهلية القانونية لتحمل املسؤوليات كاملة و ممارسة املهام وفق التفويض املمنوح هلا من  من عدمها و نقصد 
.قبل احلكومة املركزية

ا تتجسد يف جمالس حملية منتخبة ، فاإلعرتاف لإلدارة احمللية بالشخصية املعنوية اليكفي بالقيام مبهامها نظرا وأ
م و ميثلهم يف هذه  لتعذر قيام سكان اإلقليم احمللي مبباشرة مهامهم بصفة مجاعية مما يستوجب إختيار من ينو

.اهليئة احمللية و هو مايتم عن طريق اإلنتخاب وفق معايري حمددة
الس املنتخبة مستقلة و خاضعة للحكومة املركزية ، فاحلكومة املركزية حتتفظ حبق اإلشراف  من أسسها أيضا أن ا

و املراقبة لعمل اإلدارة احمللية لضمان السري احلسن ملهامها وفق األهداف العامة ووفق السياسات املسطرة للقيام 
ا على أحسن وجهمبتطلبات الشأن احمللي للسكان و ذلك وفقا لنصو  .ص قانونية حتدد املهام و كيفية القيام 
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: هيئات اإلدارة المحلية
:ئات اإلدارة احمللية من ثالثة أجهزة أو ثالث سلطات هيتتكون هي

السلطة التقريرية*
السلطة التنفيذية *
السلطة الرقابية *

الس  .الشعبية احمللية و اليت متثل سلطة التشريع على املستوى احملليو تتمثل السلطة التقريرية يف ا
.أما السلطة التنفيذية فهي جمموع املوظفني اإلداريني و الفنيني و املاليني العاملني يف اإلدارة احمللية

.و السلطة الرقابية تتمثل يف رقابة السلطة املركزية على كل أعمال األجهزة حمللية
ارة احمللية بوجه عام جبميع املسائل ذات األمهية احمللية و تشمل خمتلف اخلدمات اإلجتماعية و و ختتص اإلد

1.التعليمية و الصحية و الوقائية و الثقافية و العمرانية و املرافق العامة 

بد و أن تستند و من الطبيعي أن تقسم املهام اإلدارية طبقا ملؤديها أي املهام اليت تؤدى بكفاءة و فاعلية حمليا ال
إىل اإلدارة احمللية ، و بالتاي املهام اليت ال ميكن أن تؤدى بفالية على املستوى احمللي تستند إىل مستويات أعلى 

.2من اإلدارة
.أهداف اإلدارة المحلية

:و لإلدارة احمللية عدة أهداف من بينها

:األهداف السياسية
وهي تقوم على . تعترب الدميقراطية واملشاركة أحد األهداف األساسية اليت يسعى لتحقيقها نظام اإلدارة احمللية- 

قاعدة املشاركة يف اختاذ القرارات يف إدارة الشئون احمللية تأسيساً على مبدأ حكم الناس ألنفسهم بأنفسهم يف إدارة 
القول بأن اإلدارة احمللية هي املدرسة النموذجية للدميقراطية، وأساساً وغىن عن. اخلدمات وتوزيع املشاريع اإلمنائية

. وقاعدة لنظام احلكم الدميقراطي بالدولة آهلا
م على أصول العمل السياسي مبا يعزز لديهم مهارات إدارة شئون -  م احمللية يدر إشراك املواطنني يف إدارة وحدا

.حتقيق التكامل القوميالدولة واحلكم و دعم الوحدة الوطنية و 

.1999املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، النمو احلضري يف الوطن العربني املؤمتر الرابع عشر للشؤون اإلجتماعية، جامعة الدول العربية، - 1
.25ص . 2005منري شاكر حممد، التحليل املايل، مدخل صناعة القرارات، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان ، األردن، - 2
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إن نظم اإلدارة احمللية تسهم يف القضاء على استئثار القوى السياسية وتسلطها داخل الدولة، مما جيهض - 
ائيا .ويضعف مراكز القوى منها والقضاء عليها 

يف تقوية البناء السياسي واالقتصادي واالجتماعي للدولة، وذلك بتوزيع االختصاصات بدًال من تركيزها- 
وميكن أن يظهر أثر ذلك عند تعرض الدولة إىل أزمات ومصاعب قد تضعف البناء التنظيمي املركزي . العاصمة

اليت اعتادت على حرية التصرف واالستقالل قادرة على الوقوف ) الالمركزية(للدولة، وعندها تبقى الوحدات احمللية 
ا دون شعور باحلاجة أو  .االعتماد املطلق على املراكزعلى قدميها والتصدي ملسئوليا

:األهداف اإلدارية
ا، وتتلخص تلك األهداف مبا  يعترب نظام اإلدارة احمللية وسيلة مالءمة لتقدمي اخلدمات احمللية واإلشراف على إدار

:يلي
من أن أهم حسنات النظام الالمركزي هو ما يتعلق Browingلقد أشار براونج. حتقيق الكفاءة اإلدارية- 

تبين النظام املركزي عند بالنواحي االقتصادية، حيث أن هذا النظام من وجهة نظره أآثر جدوى اقتصادية من 
واليت ) املفضلة(حيث ميكن النظام الالمركزي تزويد املواطنني بالكمية املطلوبة . تقدمي السلع واخلدمات احمللية

ذا فهي أآثر قدرة على االستجابة للطلبات املتباينة مقارنة للنظام املركزيختتلف م و القضاء ن حملية ألخرى، و
ا اإلدارة احلكومية،  على البريوقراطية اليت تتصف 

تنتقل صالحية تقدمي اخلدمات احمللية إىل هيئات وأشخاص يدركون طبيعة احلاجات احمللية ويستجيبون هلا بدون - 
.عوائق

.رقابة وإشراف املستفيدين من تلك اخلدمات- 
.خلق روح التنافس بني وحدات اإلدارة احمللية- 
ومنح فرصة للمحليات للتجريب واإلبداع واالستفادة من أداء بعضها البعض نتيجة لذلك  وتقريب املستهلك - 

ا وميثلون من املنتج، حيث يقرر ممثلي اهليئات احمللية املنتجة عادة اخلدمات  ا ويقيمو املطلوبة ويشرفون على إدار
.جهود املستفيدين منها ويشرتكون معهم يف متويلها
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: األهداف االجتماعية
وترتكز األهداف االجتماعية فيما يلي 

ات تسهم اإلدارة احمللية بربط اإلدارة احلكومية بالقاعدة الشعبية، مبا يضمن تفهم الطرفني الحتياجات وأولوي- 
تمعات احمللية ووسائل تنميتها اقتصادياً واجتماعًيا .ا

دعم وترسيخ الثقة باملواطن واحرتام حريته وإدارته ورغبته يف املشاركة يف إدارة الشئون احمللية ضمن سياق اإلطار - 
م اإلقليمية والقومية، وختفيف آثار ا لعزلة اليت تفرضها العام للتنمية الشاملة للوطن و إحساس األفراد بانتماءا

اإلدارة احمللية وسيلة حلصول األفراد املدنية احلديثة عليهم بعد توسيع نطاقها التنظيمات احلديثة إضافة إىل أن 
م وميوهلم م واتساع رغبا 1.على احتياجا

بأيسر السبل و حتقيق الكفاءة اإلدارية لتحقيق اإلستخدام األمثل للموارد املتاحة و توفري اخلدمات للمواطنني- 
.ألكرب عدد منهم 

.تغيري أمناط األداء من وحدة حملية ألخرى تبعا لطبيعة الوحدة و حجمها و حاجات أهلها- 
2.تقريب املنتج من املستتفيد  من اخلدمة ممن يؤديها- 

.التخفيف من أعباء األجهزة اإلدارية املركزية و احلد من ظاهرة التضخم- 
تمعات احملليةالنهوض مبستوى أداء-  3.اخلدمات يف ا

و هناك جمموعة من العوامل الواجب توافرها و اليت ميكن أن تساعد على زيادة درجة فاعلية نظام اإلدارة احمللية و 
:هي
مساحة حمددة ذات مفهوم حملي، و قد تكون هذه املساحة مدينة كبرية، مدينة صغرية أو قرية ومن األفضل أن - 

ة على مستويني ، املستوى األعلى  و هذا املستوى جيب أن يشمل مساحة كبرية و تضم عددا تكون هذه املساح
من السكان يكونون مع بعضهم جمتمعا و اضحا و يكون إسهامها يف اخلدمات احمللية ممكنا و املستوى األدىن و 

.يضم مساحة صغرية و فئة قليلة

ا يف الدول العربية . د- 1 دراسة مقارنة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت ، الطبعة–حسن حممد عواضه، اإلدارة احمللية وتطبيقا
.1983األوىل، 

ا يف اجلمهورية العربية اليمنية، منشورات جامعة صنعاء، . د- 2 .16، ص 1985أمحد عبدالرمحن شرف الدين، مبادئ اإلدارة احمللية وتطبيقا
ماجيستري، كلية اهلندسة، دور احملليات يف وضع اسرتاتيجية قومية لرتشيد و تنظيم النمو العمرانيفي مصر ، رسالة" إدارة النمو"حممد حليم صربي- 3

.1998جامعة عني مشس، 
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دستور أو من القوانني املكملة للدستور مع وجود لوائح مستمدة من نصوص صرحية يف ال: سلطات حملية شرعية* 
.تنفيذية توضح بالتفصيل سلطات و صالحيات و مسؤوليات هذه السلطات احمللية و عالقتها باحلكومة املركزية

:و ميكن توفري هذه الكفاءات لوحدات اإلدارة احمللية بطرق خمتلفة منها: توفر الكفاءات البشرية* 
.جيي اجلامعات للعمل بوحدات اإلدارة احملليةإختيار بعض خر - 
.إعداد دورات تدريبية متعاقبة ملن يعملون يف أجهزة اإلدارة احمللية- 
م-  م وواجبا الس احمللية املنتخبني لتعريفهم مبسؤوليا .إعداد دورات تدريبية ألعضاء ا
اخلارج للدراسة باملعاهد املتخصصة يف شؤون إرسال العاملني الذين يظهرون كفاءة يف الدورات التدريبية إىل- 

.احلكم احمللي
تدريب العاملني لكي يكون التدريب أداة فعالة جيب أن يكون عملية مستمرة و ان خيطط له بدقة سواء كان -

.التدريب سابق على تسلم العمل أو أثناء التدريب أو أثناء ممارسة املوظفني ألعماهلم
تم الدولة برصد املبالغ الالزمة للنهوض بشؤون الوحدات احمللية و تتكون ميزانية :اإلمكانات املالية *  البد أن 

:1اإلدارة احمللية من
.التمويل احمللي و املتثل يف الضرائب و إيرادات املرافق العامة- 
.املعونة املالية من السلطة املركزية- 
اهلبات و القروض- 
تمعات احمللية ليس لديهم الوعي الكايف لإلسهام يف إقامة رأي العام احمللي  جند أن ال*  كثري من املواطنني يف ا

ا و يعتمد جناح اإلدارة احمللية على مساندة الرأي العام احمللي فاملشروعات اليت تقام  املشروعات و اخلدمات و إدار
.و اخلدمات اليت تقدم جيب أن يتجاوب معها و يساندها الرأي العام احمللي

و يتم قياس الكفاءة و الفعالية لإلدارة احمللية على أساس القيام باملهام و الوظائف املوكلة إليها و لذلك فهي 
تمع و درجة الوعي السائدبني  تتوقف على جممعة من العوامل منها مستوى النضج السياسي الذي مير به ا

2.مركزيةالسكان احملليني و مدى رغبة الدولة وميلها حنو تطبيق الال

.2003نور الدين خبابة، اإلدارة املالية، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل - 1
جيستري ، كلية دور احملليات يف وضع غسرتاتيجية قومية لرتشيد و تنظيم النمو العمرانيفي مصر ، رسالة ما" غدارة النمو" حممد حليم صربي -2

.19ص. 1998اهلندسة، جامعة عني مشس، 
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.اإلطار العام للتنمية المستدامة: المبحث الثاني
:نشاة التنمية المستدامة

حضي مفهوم التنمية املستدامة بإهتمام دويل خالل مؤمتر األمم املتحدة للتنمية البشرية و ركز 1972و يف عام 
.الصناعية و منو اإلستهالك على قضايا البيئة اليت كانت واضحة يف الدول املتقدمة و إرتبطت بالتنمية 

" جان تينربجني"قامت جلنة من الشخصيات العاملية املهتمة باألوضاع اإلقتصادية و منسقها  1976و يف عام 
بوضع تقرير إلزالة الظلم و إنشاء نظام دويل جديد فيه احلق يف حياة الئقة و مرحية 

لتنمية املستدامة يف اإلسرتاتيجية العاملية للحفاظ على وضعت احملاولة احلقيقية االويل لتعريف ا1980و يف عام 
البيئة و اليت أوضحت ضرورة التكامل بني قيم احلفاظ على البيئة و عملية التنمية، و أشارت إىل أنه حىت تتحقق 

ملوارد التنمية املستدامة، البد أن تأخذ يف أعتبارها العوامل البيئية و اإلجتماعية و اإلقتصادية كذلك و قاعدة ا
.الناضبة و املتجددة

ضة دولية وضعته جمموعة من لشخصيات الدولية : 1983يف عام  صدر تقرير عاملي حول التعاون من أجل 
املرموقة برئاسة ويلي برانت املستشار األملاين السابق، و قد ندد هذا التقرير يف مقدمته مبستوى نفقات التسلح و 

.سانية، ليس فقط نتيجة استغالل املوارد الكلية و تدمريهأشار إىل خطر التدمري الذايت لإلن
.أشارت رئيسة وزراء النرويج انذاك قرو هارمل بروندتالن يف حماضرة هلا: 1986و يف عام 

عن اللجنة العاملية للبيئة و التنمية و اليت عرفت " مستقبلنا املشرتك" صدر التقرير العاملي الشهري : 1987يف عام 
نة برندتالند نسبة إىل رئيسة وزراء النرويج اليت ترأس اللجنة ، و أكد التقرير بأن التنمية املستدامة أيضا بإسم جل

ا .هي تلك التنمية اليت تليب حاجات دون التعرض لقدرة األجيال القادمة على تلبية احلاجات اخلاصة 
مت جمددا الرتكيز على 2000بيئة لعام أصدرت األمم املتحدة تقريرها حول اإلستشراف العاملي لل: 1990يف عام 

أمهية التنمية املستدامة من حيث ضرورة تدعيم العدالة يف توفري املوارد الطبيعية الضرورية للتنمية املستدامة على 
1.املستوى الدويل و داخل اإلقتصاديات املختلفة

ئة و أشارت إىل أن التنمية أصدرت منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية دراسة حول البي: 1990يف عام 
.املستدامة تتمثل يف بلورة أعمق للعالقة بني النشاط اإلقتصادي و احلفاظ على املوارد البيئية

.6،ص 2004صاحل عمر فالحي، التنمية املستدامة بني تراكم راس املال يف الشمال و اتساع الفقر يف اجلنوب،بدون سنة نشر، باتنة،- 1
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.211عقد املؤمتر الدويل للتنمية املستدامة يف جوهانسربغ ملواجهة التقدمات القرن : 2002يف عام 

.مفهوم التنمية المستدامة
اإلطار العام للتنمية املستدامة، ال بد من تناول مفهوم التنمية املستدامة ىللتعرف علاملنظور الوضعي

ا، فضًال عن توضيح  ا واسرتاتيجيا وأهدافها ومبادئها، وكذلك التعرف علي خصائص التنمية املستدامة وحتديا
ا وكذلك مصادر وآليات متويلها .أبعاد التنمية املستدامة ومؤشرا

تمع الذي تتوجه إليه و يكون هذا ماديا يسعى إىل إن مصط لح التنمية  يعين إحداث نوع من التغيري يف ا
رفع املستوى اإلقتصادي و التكنولوجي للمجتمع أو يكون معنوي يستهدف تغيري اجتاهات الناس و تقاليدهم و 

.إلجيايبميوهلم فهو عمليات هادفة حمددة يف الزمان و املكان تراهن على التغيري ا
و قد كان هذا املصطلح هو السائد و تبلورت الظروف ليحل حمله مصطلح التنمية املستدامة كمفهوم جيمع 
بني بعدين أساسيني و مها التنمية كعملية للتغيري و اإلستدامة كبعد زمين ، و الدافع وراء ظهور هذا املفهوم هو 

ا ال تكفي  لتحسني مستوى معيشة األفراد على حنو يتسم بقدر من العدالة اإلدراك بأن عملية النمو يف حد ذا
يف توزيع مثار التنمية، كما أن الرتكيز على البعد املادي لعملية النمو قد ترتاجع ليحل بدال منه اإلهتمام بالعنصر 

ا يف نفس الوقت .البشري على أساس أن اإلنسان هو هدف عملية التنمية و ادوا
تلك التنمية اليت تستخدم املوارد الطبيعية دون أن تسمح "كما عرف قاموس ويبسرت التنمية املستدامة بأهنا 

تلك العملية "، وعرفها وليم رولكنزهاوس مدير محاية البيئة األمريكية على أهنا "باستنزافها أو تدمريها جزئياً أو كلياً 
قدرات البيئة وذلك من منطلق أن حتقيق التنمية االقتصادية اليت تقر بضرورة حتقيق منو اقتصادي يتالءم مع

وتسعى التنمية املستدامة من خالل آلياهتا .واحملافظة على البيئة يتم يف إطار عملية متكاملة وليست متناقصة
وحمتواها،

دول و دعت منظمة األمم احملدة إىل ضرورة دمج مبادئ التنمية املستدامة يف سياسات ال: 2003و يف عام 
.براجمها ووقف التدهور البيئي و احلد من استنزاف املتزايد للموارد الطبيعية 

أصدر اإلحتاد الدويل تقارير تتعلق بالتنمية املستدامة والتحول إىل اإلستدامة حنو عاملي إنساين و : 2008و يف 
يف احلاجيات املستقبلية ، و تتمثل أكثر تنوعا ، و كان اإلحلاح على تلبية احلاجيات امللحة احلالية دن التفريط 

التنمية املستدامة استنادا و حتسني اخلدمات و جتذير مناخ احلريات و احلقوق مع تطوير البنيات والتجهيزات دومنا 

.189،ص 2003، األهلية للنشر و التوزيع ، عمان  "خماطر العوملة على التنمية املستدامة "باتر حممد علي وردم، العامل ليس للبيع،)-1
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إضرار باملعطيات و املوارد الطبيعية و البيئية بأخذ بعني اإلعتبار حاجيات و حقوق األجيال القادمة و هذا ما 
إلستدامة  و يعود الفضل يف تأصيل مفهوم التنمية املستدامة نظريا لكل من الباحث الباكستاين يبصمها بطابع ا

حمبوب احلق و الباحث اهلندي أمارتايا سن وذلك من خالل فرتة عملهما يف إطار الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة 
جتعل اإلنسان مطلقها و غايتها، و لقد فالتنمية املستدامة بالنسبة إليهما هي تنمية اقتصادية ، اجتماعية و 

استحوذ موضوع التنمية املستدامة اهتمام العامل يف السنوات األخرية على صعيد الساحة اإلقتصادية اإلجتماعية و 
البيئية العاملية ، حيث أصبحت اإلستدامة مدرسة فكرية عاملية تنتشر يف معظم دول العامل النامي و الصناعي و 

أكثر يعد مفهوم التنمية املستدامة من القمم و املؤمترات و الندوات ، وبدأ استخدام مصطلح عقدت من أجلها 
واعتماداعلى احلد األدىن من اإلنفاق و . التنمية اتساعاً وغموضاً  لكثرة تعاريفه واختالف تفسرياتهمفاهيم

اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على املقصود بالتنمية املستدامة تلبية احتياجات اجليل احلاضر دون التضحية أو 
1تلبية احتياجــــــاته، 

كما يعرب عنها  البعض بالتنمية املتواصلة ،ويطلق عليها البعض االخر التنمية املوصولة ،ويسميها اخرون التنمية 
ا عملية تغيري حيث جيري استغالل املوا رد وتوجيه القابلة لالدامة أو التنمية القابلة لالستمرار ، لذلك فإ

االستثمارات وتكييف التنمية التقنية والتطوير املؤسسي بتناسق يعزز االمكانات احلاضرة واملستقبلية يف تلبية 
م 2.احياجات البشر وتطلعا

منوذجاً  جديدا يوازن بني متطلبات  مبفهوم ,وقد ظهرهذا املصطلح  منذ منتصف الثمانينيات من القرن املاضي
ومت تبنيه على نطاق عاملي يف مؤمتر قمة األرض الذي عقد يف مدينة ريو دي جانريو سنة , التنمية عرب األجيال 

مبدأ استخدام أسلوب النظم يف إعداد وتنفيذ : ويقوم مفهوم التنمية املستدامة علي مبدأين رئيسني مها.م1992
تمعات من مجيع النواحي خطط التنمي ة املستدامة، وهو يعد أسلوب متكامل يهدف إىل احلفاظ على حياة ا

االقتصادية والبيئية واالجتماعية، وذلك دون وجود تأثريات سلبية متعاكسة بني تلك على تنمية الثروات اليت 
أصبح هذا ، وموعة السكانيةمتتلكها بصورة مستمرة، وكذلك األمناط الفكرية والتنظيم االجتماعي لتلك ا

ا و .املصطلح حمل اهتمام واحد من األفكار اليت تربط بني البيئة و التنمية االجتماعية و االقتصادية واحتياجا
كما تعرف  .يتضح من هذا التعريف الرؤية املستقبلية لضمان استمرارية اإلنسان يف العيش الكرمي آنيا و مستقبال

5،ص2000الدكتور مصطفى قاسم، إدارة البيئة و التنمية املستدامة يف ظل العوملة املعاصرة، دار اجلامعية اإلسكندرية،- 1

.15ص،2000سكندرية،خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة و التنمية املستدامة يف ظل العوملة املعاصرة، دار اجلامعية اإل--2
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ا اإلنسان إىل حد أدىن ملستوى املعيشة ال ينبغي أن يقل عنه باعتباره حقا لكل مواطن الوصول ب:" كذلك بأ
تلتزم به الدولة و تعززه اجلهود لتحقيق كفاءة استخدام اإلمكانيات املتاحة و باحللول الذاتية لسد الثغرات اليت 

."تسعفها موارد الدولةتبدو على مستوى هذا احلد مما ال
هي التنمية اليت تليب احتياجات اجليل احلاضر دون تعرض للخطر احتياجات جيل "ستدامة يعين بالتنمية املو 

."املستقبل 1

:التنمية المستدامةومؤشرات مجاالت 
.2مجاالت التنمية المستدامة-01

االت يف ال وتتمثل هذه ا ال االقتصاديا ال البيئياالجتماعي، وا .ولكل جمال غاية. والثقايف، وا
:المجال اإلقتصادي- 

يهتم بتطوير البىن اإلقتصادية و هنا تعين االستمرارية و الرفاهية االقتصاد بتوفري مقومات اإلنسانية مبراعاة 
جمموعة استهالك الفرد من املوارد الطبيعية و حيقق سكان البلدان الصناعية أضعاف نصيب الفرد يف البلدان النامية 

من أسس التنمية املستدامة تغيري أمناط االستهالك، مما يستوجب إجراء ختفيضات : الطبيعيةو إيقاف تبديد املوارد 
متواصلة يف االستهالك املبدد للطاقة بتحسني مستوى األداء وتغيري منط احلياةواملسؤولية البلدان املتقدمة عن 

ة الستهالكها احملروقات، وتوفري مواردها التلوث و معاجلته تتحمل البلدان الصناعية مسؤولية قيادة التنمية املستدام
وكذا تقليص تبعية البلدان .املالية و تقنية و الستخدام تكنولوجيا نظيفة لدفع اقتصادها حنو محاية النظم الطبيعية

النامية إن اخنفاض استهالك املوارد الطبيعية يف البلدان الصناعية يؤدي لتباطؤ منو الصادرات املنتجات و اخنفاض 
، و تنشيط التجارة لضمان رأس املال البشري باالستثمار واملساواة 3ر السلع، و حماولة حتقيق االكتفاء الذايتأسعا

إضافة إىل احلد من تساعد على تنشيط التنمية و النمو االقتصادي و فتح فرص اخلدمات: يف توسيع املوارد
احلكومية، و إتاحة فرص التعليم بني مجيع الطبقات تفاوت يف املداخيل و يكون هذا املنع بتمويل القطاعات الغري 

وتقليص االتفاق العسكري بتخفيض و لو جزء صغري من تلك االتفاقيات على متطلبات مبا يؤدي إىل زيادة رفاه 
تمع والقضاء على الفقر و إجراء ختفيضات متواصلة يف مستويات استهالك الطاقة و املوارد الطبيعية  .ا

.11أمحد فرغلي حسن، مشروع الطرق املؤدية إىل التعليم العايل، مركز الدراسات والبحوث، جامعة القاهرة، ص. البيئة والتمية واملستدامة، د- 1
.17خالد مصطفى قاسم،مرجع سابق ،ص- 2
.18،صمرجع سابقخالد مصطفى قاسم،- 3
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:تماعيالمجال اإلج-
ال اإلجتماعي والثقايف بتحقيق العدالة واألمن واحرتام حقوق اإلنسان وحتسني ظروف احلياة والتعليم  يهتم  ا

م ويعد البعد االجتماعي مبثابة البعد  والصحة و مشاركة السكان يف صنع القرارات التنموية اليت تؤثر يف حيا
ميثل البعد اإلنساين والذي جيعل من النمو وسيلة لاللتحام االجتماعي الذي تتميز به التنمية املستدامة، حيث أنه

وعملية التطوير يف االختيار السياسي،يكون النظام مستداما اجتماعيا يف حال حقق العدالة يف التوزيع، يصال 
ا، و املساواة يف النوع االجتماعي و احملاسبة السياس ية و املشاركة االجتماعية كالصحة و التعليم إىل حمتاجا

فاحلجم لذا فان هناك جمموعة من االعتبارات اليت جيب أخذها بعني االعتبار مكانة النمو الدميغرايف.الشعبية
النهائي الذي يصل إليه السكان يف الكرة األرضية له أمهية أيضا، الن حدود قدرة األرض على إعالة احلياة البشرية 

كان أمهية بالغة يف االجتاهات احلالية حنو توسيع املناطق احلضرية، و من هنا غري معروفة بدقة،كما أن لتوزيع الس
فان التنمية املستدامة تعين النهوض بالتنمية القروية النشيطة للمساعدة على قلة اهلجرة إىل املدن، و مع اختاذ 

تقليص من اآلثار البيئية تدابري سياسية خاصة يف االعتماد على اإلصالح الزراعي و التكنولوجيا حيث تؤدي إىل 
و التنمية املستدامة تتطلب توفري املياه الصاحلة للشرب و الغذاء .الريفية املستدامةو منه جاء مصطلح التنمية 

موعات اهلشة مثل : الصحي و الرعاية الالزمة، و توفري هذه العوامل يف املناطق احلضرية الريفية للبشرية و محاية ا
سن من األخطار الصحية، كما أن التعليم يعترب من املتطلبات الرئيسية لتحقيق التقدم ملموس األطفال و كبار ال

يف مستوى التنمية املستدامة، حيث انه عامل رئيسي حيصل عليه الناس لتحقيق النجاح يف احلياة، و التقدم و 
يات لتحقيق التعليم املستدام من الرقي، ذلك ال وجود للتنمية مستدامة دون تعليم، و لذا جيب توفري كل اإلمكان

.الناحية الكمية و النوعية

:1المجال البيئي-
ال البيئي حبماية الطبيعة واحملافظة على موارده و االستخدام الرشيد للموارد القابلة للنفاذ لعدم وجود  يهتم ا

النظام املستدام بيئيا جيب أن حيافظ على بدائل لتلك املوارد و مراعاة قدرة البيئة على قدرة اإلستيعاب النفايات
قاعدة ثابتة من املوارد الطبيعية، جتنب االستنزاف الزائد للموارد املتجددة و غري املتجددة، و يتضمن ذلك محاية 
التنوع احليوي و و يعد االهتمام بالبيئة ركناً أساسياً يف التنمية، وذلك من أجل احلفاظ على املوارد الطبيعية من 

حيث تنادي مبادئ التنمية املستدامة باالهتمام . ستنزاف والتدهور ملصلحة اجليل الصاعد واألجيال املستقبليةاال
بإصدار التشريعات اخلاصة حبماية البيئة ومصادر الطاقة، وكيفية ترشيد استخدام املوارد غري املتجددة، وعدم جتاوز 

19خالد مصطفى قاسم،مرجع سابق ،ص- 1
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جلوي و إنتاجية الرتبة، و األنظمة البيئية الطبيعية األخرى اليت ال قدرة املوارد املتجددة على جتديد نفسها، التوازن ا
" أما حسب املنظور البيئي هلا يركز على مقاربة التنمية املستدامة على املفهوم.تصنف عادة كموارد اقتصادية

ا تعين دائما وضع احلدود أمام االستهالك و النمو السكاين و ال"احلدود البيئية تلوث و للمحافظة ، و بالتايل فإ
ليها جيب أمناط اإلنتاج السيئة و استنزاف املياه و قطع الغابات و اجنراف الرتبة ومحاية املوارد الطبيعية ابتداء من 
محاية الرتبة إىل محاية األراضي املخصصة لألشجار و محاية مصايد األمساك، و مواكبة التوسع يف اإلنتاج لتلبية 

ية هنا أي االستخدام األكثر كفاءة مثل استحداث تكنولوجيات زراعية احلسنة اليت حاجات السكان و تعين احلما
ديد احلياة املائية و  تزيد من احملاصيل، و ذلك لتجنب اإلسراف يف استخدام األمسدة الكيمائية و املبيدات لعدم 

ستطيع استبدال العالقات الطبيعية الربية و تلوث األغذية البشرية، و هو اكرب خطا يرتكبه اإلنسان باعتقاده بأنه ي
يف العوامل البيئية بعوامل اصطناعية مبسطة، فيعارض قوانني الطبيعة و هذا هو ما جعل الزراعة مرهقة و سريعة 

إن للنظم املائية البيئية عالقات مباشرة و غري مباشرة حبياة اإلنسان بداية :احلفاظ على احمليط املائيوكذا.العطب
ا ذات أمهية البالغةمن مياه تتبخ و عليه فان .ر و تسقط يف شكل أمطار ضرورية للحياة على اليابسة و ثروا

مبعدل ال حيدث اضطرابا يف النظام التنمية املستدامة تعين صيانة املياه بشكل حسن، و استخدام املياه السطحية 
ة بشكل معمق، إىل تطوير أدوات قياس التنمية ولقد أدي التفكري يف االستدامااليكولوجية، و حتديد املياه اجلوفية

ويف مطلع التسعينيات من القرن املاضي، مت . واليت اقتصر دورها لفرتة طويلة على معدالت النمو االقتصادي
صياغة العديد من املؤشرات اليت تعكس مدي حتقق التنمية املستدامة، وذلك بغرض اإلحاطة باألبعاد البيئية، 

واالجتماعية، 
إن التصنيع و التكنولوجيا احلديثة آثار سيئة على البيئة ،فانطالق األخبرة و اية املناخ من االحتباس احلراري،و مح

الغازات يقوم بإجراء تغيريات كبرية يف البيئة العاملية يؤدي إىل تغيري أمناط سقوط األمطار أو زيادة األشعة فوق 
املتاحة لألجيال القادمة، و يعين ذلك عدم استقرار املناخ أو البنفسجية، و يؤدي إىل إحداث تغيري يف الفرص 

دف التنمية املستدامة إىل .النظم اجلغرافية الفيزيائية و البيولوجية أو تدمري طبقة األوزون اليت حتمي األرض لذا 
ولقد . ن استثناء العمل على التقليل من هذه األخطار اليت تؤدي إىل تغيريات كثرية اليت تضر بالكائنات احلية دو 

ظهرت مؤشرات التنمية املستدامة حتت ضغط املنظمات الدولية وعلى رأسها األمم املتحدة، حيث أنه وفقاً للجنة 
مؤشراً، مت تصنيفهم إيل 130التنمية املستدامة املنبثقة عن قمة األرض، تتضمن مؤشرات التنمية املستدامة حوايل 

رات االقتصادية، واملؤشرات االجتماعية، واملؤشرات البيئية، واملؤشرات املؤش: أربعة فئات رئيسية تتمثل يف
.املؤسسية
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:1مؤشرات التنمية المستدامة
:وفقاً لطبيعة تلك املؤشرات، وتتمثل تلك املؤشرات يف

- واإلنتاجية، وتعرب عن الضغوط اليت متارسها كل من األنشطة واألمناط االستهالكية : مؤشرات القوى الدافعة-
.وتعرب عن احلالة الراهنة للبيئة مثل نوعية املاء واهلواء:مؤشرات الحالة

وجتدر اإلشارة، إيل أن هناك العديد من مصادر وآليات . واليت تعرب عن التدابري املتخذة:مؤشرات االستجابة
املساعدات العمومية، والتمويل : يف، وتتمثل أهم تلك املصادر 21متويل التنمية املستدامة، وردت يف أجندة القرن 

.متعدد األطراف، وآليات التمويل اجلدي
نطالقا من التعريفات املتعددة للتنمية املستدامة اليت تتمحور حول التنمية اليت تقابل االحتياجات االساسية او 

م . للجيل احلايل دون أن يكون ذلك على حساب التضحية بقدرة االجيال املستقبلية يف مقابلة احتياجا

:2أهداف التنمية المستدامة
ن خالل الرتكيز على العالقات بني نشاطات السكان و البيئة، و تتعامل حتقيق نوعية حياة أفضل للسكان م-

مع النظم الطبيعية و حمتواها على أساس حياة اإلنسان و ذلك عن طريق مقاييس احلفاظ على نوعية البيئة و 
.اإلصالح و التهيئة 

اجتاهها و حثهم على املشاركة تعزيز وعي السكان باملشكالت البيئية القائمة و تنمية إحساسهم باملسؤولية - 
الفعالة يف إجياد حلول مناسبة لعا من خالل مشاركتهم يف إعداد و تنفيذ و تقدمي و متابعة برامج و مشاريع 

.التنمية املستدامة
احرتام البيئة الطبيعية و ذلك من خالل الرتكيز على العالقة بني نشاطات السكان و البيئة و تتعامل مع النظم - 

ية و حمتواها على أساس حياة اإلنسان ، و بالتايل فالتنمية املستدامة هي اليت تستوعب العالقة بني البيئة الطبيع
.الطبيعية و البيئة املبنية و تعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل و إنسجام

ا موارد حمدودة لذلك حتول حتقيق استغالل و استخدام عقالين للموارد و هنا تتعامل التنمية مع املوارد -  على أ
.دون استنزافها أو تدمريها و تعمل على استخدامها و توظيفها بشكل عقالن

.13، مركز الدراسات والبحوث، جامعة القاهرة، صمشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العاليأمحد فرغلي حسن، . د- 1

.15أمحد فرغلي حسن، مرجع سابق ص. د- 2
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تمع ، فالتنمية املستدامة حتاول توظيف التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم -  ربط  التكنولوجيا احلديثة بأهداف ا
تمع و ذلك من خالل توعية السكان بأمهية التق ال التنموي و كيفية إستخدام أهداف ا نيات املختلفة يف ا

تمع وحتقيق أهدافه املنشودة  .دون احلاق خماطر و اثار سلبية املتاح و اجلديد منها يف تسهيل نوعية حياة ا
تمع و ذلك بإتباع طريقة تالؤم إمكانياته و تسمح -  إحداث تغيري مستمر و مناسب يف حاجات و أولويات ا

حتقيق - . لتوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية اإلقتصادية و السيطرة على مجيع املشكالت البيئيةبتحقيق ا
منو إقتصادي تقين، حبيث حيافظ على الرأمسال الطبيعي الذي يشمل املوارد الطبيعية و البيئية و هذا بدوره يتطلب 

ات لتؤكد املساواة يف تقاسم الثروات بني األجيال تطوير مؤسسات و بىن حتتية و إدارة مالئمة للمخاطر و التقلب
.بنية حتتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل واملستدام وتعزيز االبتكاربناءاملتعاقبة و يف اجليل نفسه و

اء ال- اء اجلوع و حتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة وفقر بكل أشكاله يف كل مكان إ إ
.وضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من مجيع األعماراملستدامة

ضمان تعليم ذا جودة شامل ومتساوي وتعزيز فرص تعلم طوال العمر للجميع  و تقليل عدم املساواة يف داخل - 
.الدول وما بني الدول وبعضها البعض

.تاملساواة بني اجلنسني حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيا- 
.ضمان مياه نظيفة وصحية- 
.1ضمان الوفرة واإلدارة املستدامة للمياه والصحة للكل- 

.15أمحد فرغلي حسن، مرجع سابق ص. د- 1
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:خالصة
نظام اإلدارة احمللية يعد تطوير يف التنظيمات اإلدارية خاصة عند تعقد الوظيفة اإلدارية مما سبق استنتج أن 

عليه أصبح من األحسن أن تتعدد األجهزة اإلدارية و تتنوع أساليب نشاطها بقدر تعدد و تنوع املرافق العامة و 
احلاجات العامة و تنوعها ، و أصبحت ضروريات اإلصالح اإلداري تقضي بأن تكون هذه األخرية قريبة من 

ا بأسرع وقت و تكون على إتصال مباشر و دائم معه ا مصدر احلاجات العامة اليت تقوم بالتكفل  ا ، ومن مميزا
ا  تعترب مدرسة للرتبية السياسية لألفراد إلعداد القيادات الصاحلة و تدعيم الروابط اإلجتماعية بني أبناء  ا

تمعات اليت يعين فيها السكان من  تمعات احمللية و توفري أسباب التنمية اإلجتماعية السليمة و خاصة يف ا ا
تم ع باإلضافة إىل تغيري األمناط اإلجتماعية بني األفراد، و تتوىل هيئات منتخبة ضعف الشعور باإلنتماء إىل ا
.اإلشراف على هذه املصاحل احمللية 

تلك التنمية اليت تستخدم املوارد الطبيعية دون أن تسمح باستنزافها أو اما فيما خيص التنمية املستدامة هي 
حتقيق منو اقتصادي يتالءم مع قدرات البيئة وذلك من منطلق أن تدمريها جزئياً أو كلياً، وهي اليت تقر بضرورة 

وتسعى التنمية .حتقيق التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئة يتم يف إطار عملية متكاملة وليست متناقصة
.املستدامة من خالل آلياهتا وحمتواها



:الفصـــل الثانــــــــي
دور اإلداريين في تحقيق التنمية 

المستدامة وطرق تطوير أدائهم في الدول 
النامية
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:تمهيد
بشكلاإلداريةالدراساتيفوالبحثاالهتماممنوافراً نصيباً نالتاليتاملفاهيممناألداءمفهوميعترب

املؤثراتولتداخلواملنظمةالفردمستوىعلىاملفهومألمهيةوذلك,خاصبشكلالبشريةاملواردوبدراساتعام
املواردوتسيريإدارةأنكمااملنظمة،مواردبنيمنموردأهمالبشريالعنصرويعترب,وتنوعهااألداءعلىتؤثراليت

اإلنتاجيةرفعرأسهموعلىألهدافهااملنظمةحتقيقألنصعبة،هذاجدومسؤوليةمهمةمتثلأصبحتالبشرية
املنظمةإدارةمنيتطلبالغايةهذهولبلوغاألفرادأداءوحتسنيإنتاجيةبرفعكبريبشكلمرتبطأدائهاوحتسني
.البشريلإلبداعاملالئمنيالعاملنيواجلواملناخخلقوكذااألفرادومواهبومهاراتقدراتتنميةعلىالعمل
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العاملينأداءماهية:األولالمبحث
حتقيقيفاملنظماتوفعاليةبكفاءةالرتباطهنظراالوظيفياألداءمبوضوعالتنظيمياإلداريالفكراهتم

واألولوياتاالهتماماتزادتهناومن.جوهريةوقيموأهدافرؤىمنإليهتصبوماإىلوالوصولأهدافها
أداءمبستوىمرتبطمنظمةأيجناحألنللعاملنيالوظيفياألداءمستوىوحتسنيالبشريةاملواردبإدارةالفكرية
.وكفاءأفرادها

1العاملينأداءمفهوم

ولذا,فيهاالعاملنيطريقعنحتقيقهاإىلاملنظمةتسعىاليتواألهدافاملخرجاتاألداءمبفهوميقصد
وبنيالنشاطأوجهبنييربطمفهومأنهأي,لتحقيقهاالالزمةوالوسائلاألهدافمنكلً يعكسمفهومفهو

.املنظماتتلكداخليقوم العاملنيوواجباتمهامطريقعناملنظماتحتقيقهاإىلتسعىاليتاألهداف

2العاملينأداءعلىالمؤثرةالعوامل

وإىل,ومتييزهاحتديدهاعمليايصعباليتواملتشابكةاملختلفةالعواملمنمتعددةجبملةالفردأداءيتأثر
وكذلكالفردحياةومرحلةواملكانالزمانباختالفختتلففإ ااألداءعلىاملؤثرةالعواملواختالفتعددجانب
احلنييف,األداءرفعإىلتؤديالعواملهذهفبعضتأثريهاشدةيفيالحظاإلختالفأنكما،الفزيائيةالعوامل
غريتأثريااآلخرللبعضبينما,األداءعلىمباشراتأثريامنهاللبعضأنكما,خفضهإىلاآلخرالبعضيؤدي
:مهانوعنيإىلاحملدداتهذهتقسيمميكنناالتبسيطوبغرض,عليهمباشر

الداخليةالعوامل:أوال
بأبعادهالتنظيمياملناخويعدومتنوعةمتعددةوهيواملؤسسةاإلدارةلسيطرةختضعاليتالعواملجمموعة

السابقةالدراساتوحسبمعا،واملنظمةالفردأداءعلىتأثريلهالذياملستقلواملتغرياألساسيالعاملالشاملة
منتتكونالعاملنيأداءعلىتؤثراليتالعواملفإن

العملياتمجيعيفاملؤثرالديناميكيالعاملباعتبارهاملؤسسةيفموردأهموبعد:البشريالعنصر- 1
حتديديفأساسهياملنظمةيفالفرديتخذهااليتفالقراراتاألخرى،العواملمجيعيفاملتحكموهواإلدارية،

.وتكلفتهوكميتهاإلنتاججودة

40ص, 2007 ,عمانجامعة,ماجستريمذكرة,العاملینأداءعلىالتنظیميالمناخأثر,العتييبحممدمبارك1
46ص,اجلزائر,الصناعیةالمؤسساتفياإلنتاجياألداءلتحسینكمدخلالجودة,حيياويإهلام2
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املؤسسة،سيطرةحتتتقعاليتاملوادجلميعالفعالاالستخدامعناملسؤولةهياإلدارةإن:اإلدارة- 2
وهوالتنظيم،أهدافبإجنازللقياموإجراءاتسلوكياتعدةمنيتألفموكبعنعبارةهواإلدارةوأسلوب

.العليااإلدارةقبلمنعليهماملمارسةوالضغوطاتهلم،املمنوحةللسلطاتالعاملنياألفرادتصورمبدىيقاس

والسيطرةللتخصصاتوفقاالعملوتقسيمولياتواملسؤاملهاموحتديدتوزيععلىيشملوهو:التنظيم- 3
والتنسيق

العمل،وأساليبنظميفاجلديدةللمستجداتوفقاالالزمةالتغرياتوإحداثالتنظيميفاملوازنةدرجةإن
ونظرابكفاءة،األهدافوحتقيقالعاملنيأداءعلىيؤثرأنشأنهمنوالتدريبالتنميةاحلوافز،ومنظومةوالتوظيف

املرونةإدخالوجبواملتغرياتالظروفمجيعحتتعاليةبكفاءةتعملجيدةنظمأوتنظيموجودلعدم
.املستجدةاللمتطلباتوفقللتغيريقابلجيعلهبشكلتنظيمأييفوالديناميكية

لشاغلهااملتاحةوالرتقيةالنموفرصومقدارالفرديؤديهااليتالوظيفةأمهيةمدىإىلوتشري:العملطبيعة- 4
الفرد،يؤديهالذيوالعملالفردبنيالتوافقدرجةزادتكلماحيثالوظيفة،عناملرتتبةاإلشباعاتومستوى

.أداؤهوبالتايلووالئهدافعيتهزادت

اجتماعيةعالقاتمنلوظيفتهأدائهأثناءبالفردحتيطاليتالداخليةالبيئةمبكوناتيعرفماأو:العملبيئة5-
األدائيالسلوكعلىاألمهيةبالغتأثريهلااليتالعواملمنوغريهاواحلوافزلألجورونظاماتصاالتمنوتنظيمية
.وسلباإجياباالبشريللعنصر
.التنظيميةوالثقافةالتنظيميالصراع:أيضاالعواملهذهضمنإدراجهوميكن

قدكماإجيابية،نتائجلهيكونفقداجلماعاتبنيأووالفرداإلدارةبنيحيدثقدوالذي:التنظيميالصراع*
والعاداتواالجتاهاتواملعرفةاملعتقداتجمموعةيداراليتالطريقةوكذاالصراعشدةحسبسلبيةنتائجلهيكون

.فيهاتوجداليت

معتقداتمنتتكونوهياملنطقةداخلAchok Chandaشانداأشوكيعرفها:التنظيميةالثقافة*
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قدرةعلىتؤثرأنميكنمدعمة،غريأومدعمةالثقافةهذهتكونأنوميكناألفرادومعتقداتالعليااإلدارة
1.املنطقةداخلاجليدواألداءاالنضباطيفالعاملنيوإرادة

الخارجيةالعوامل:ثانيا
اخلارجيةالعواملمنالعديدوهناكاملؤسسةسيطرةخارجتقعاليتالعواملتلكهياخلارجيةالعواملإن

.قتصاديةاالالبيئة,والقانونيةالسياسيةالبيئة,الثقافيةواالجتماعيةالبيئة:منهااألداءعلىاملؤثرة

:االجتماعيةالبيئة1-
التنظيموطبيعةاالجتماعيةاألدواروتعريفالطبقي،الصعودوإمكانيةوالطبقات،تركيبتتضمن

وقواعدوقيمهومعتقداتهالتارخييةخلفيةفتشملالثقافيةالبيئةأمااالجتماعية،املؤسساتوتطويراالجتماعي
.فيهالسلوك
األفرادبنيوالعالقاتالقيادة،وأمناطالسلطةعالقاتحولاملختلفةالنظروجهاتالثقافيةاملكوناتوتوضع

االجتماعيةاملؤسساتوطبيعةوالتقنيةواملعرفةوالعقالنية

والقانونيةالسياسيةالبيئة- 2
البيئةعنأماالسياسية،األحزابونظامالسياسيالتنظيميفالعامالسياسياملناخالسياسيةالبيئةتعين

بإنشاءتتصلواليتواألنظمةوالقواننيالدستوريةاجلوانبفتعينالقانونية
.عليهاوالرقابةالضرائبوفرضاملؤسسات

االقتصاديةالبيئة3-
والنظاماالقتصاديالتخطيطمركزيةأوالومركزيةالعامةأواخلاصةوامللكيةاالقتصاديالتنظيمنوعوتشمل

االجتماعية،العواملهذهتعتربإذن.االستهالكوخصائصاالستثمارومستوىاملاليةوالسياساتالبنكي
معهاتتكيفأنجيبواليتاملؤسساتمعهاتتعاملاليتاخلارجيةالعواملأهم(االقتصاديةالثقافية،السياسية،

2.الفردمستوىعلىأوككلاملؤسسةمستوىعلىسواءاجليداألداءلتضمن

, "مسعودحاسيوكالةالجزائرالمصرفیةالعربیةالمؤسسةبنكحالةدراسة"البشریةالمواردأداءتحسینفيالتدریبدور,إهلامشعباين1
28- 27،ص2010،التسيريعلوميفليسانسخترجمذكرة

.32شعبان إلھام، المرجع السابق، ص- 2
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العاملينأداءتحسينمداخل
جيدبشكلكانإذاأهدافهابلوغيفتساهماليتاملؤسسةيفاألساسيةاملؤشراتمنالعاملنيأداءيعترب

.إليهاسنتطرقاليتأداءهحتسنييفتساهممداخلعدةمنخاللويتحققوفعال

التدريب:أوال
لوظيفةمكملةتعتربكمااملؤسسةيفالبشريةاملواردلإلدارةاهلامةالوظائفإحدىالتدريبوظيفةتعترب

علىتساعدXيفشأنهالبشرياالنسانألنوذلكإليهم،املسندةاألعمالأداءعلىكماوالتعينياالختيار
إىلحيتاج:مثالواألجهزةواألدواتاألخرىاإلنتاجعناصرشأنذلكقدروحتسنيالعاملنيمهاراتوزيادةتطوير
اجلديداكتسابعلىمساعدتهيفالبشريللعاملالرعايةهذهوتتمثلحمددةوبرامجخلططوفقاوالتطويرالرعاية

واجباتمنيعهدماتنفيذيفمهارتهاألعمال،وصقلألداءاجلديدةباألساليبوتزويدواملعارف،املعلوماتمن
.سؤولياتوم

العاملنيلدىتوفرهاالالزمواالجتاهاتواألفكارواملهاراتللمعارفاملنتظمالتطويربأنهالتدريبويعرف
.املطلوبةبالصورةعملهممهامألداء

هذايقرتنأنجيببلباملمارسةوأمهيتهاقيمتهابلغتمهمااملعلوماتإلقاءجمردعلىيقتصرالوالتدريب
األفرادسلوكلتغريحماولةبأنهالتدريبنصفأننستطيعمثومناجلديدة،األداءأساليبالفعليةباملمارسة

عماالتدريببعدخيتلفبشكليسلكونجيعلهمأيأعماهلم،أداءيفخمتلفةوأساليبطرقيستخدمونجيعلهم
:علىالعاملنيسلوكيفالتغرياتوتشتملالتدريب،قبليتبعونهكانوا

.واملعلوماتاملعارفتغيري- 
.واالجتاهاتوالقيماملفاهيمتغيري-
.والقدراتاملهاراتتغيري-

والنظاماألفضل،واألداءاألعلى،االنتاجية:مثلللمنظمةإداريةنتائجحتقيقهوالتغريهذاحمصلةوتكون
.للمنشأةاألرباحوزيادةالتكاليفوختفيضأفضلاقتصاديةنتائجحتقيقإىلتؤدياليتاألحسناإلداري 1

غازليندحالةدراسة"والمتوسطةالصغيرةالمؤسساتفيالعاملينأداءتحسينفيالمهنيةوالصحةالسالمةمعاييردور,هدارخبتة-1
"ورقلةوحدةالجزائر .28-20، ورقلة ، ص 29.2012، جامعة ,
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:يليماخاللمنواستمراريتهالتدريبأهميةوتربز 1

دائماحتياجمنعليهايرتتبومااإلنتاجطرائقيفواملستحدثاتواالكتشافاتاملتواصلةالعلميةالتطورات-
.أعماهلملتطويرأساسايتخذوهالكياجلديدةاملعلوماتتلكعلىاألفرادإلطالعومتجدد

وطرائقأساليباستنباطإىلأدتواملعداتواملاكناتاآلالتيفالتكنولوجيةوالثورةاالنتاجيةالتطورات-
خمتلفة؛فنيةومهاراتعلميةختصصاتتتطلبالعمليفجديدة

العاملةالقوىهيكليفالتغرياتملصاحبةالزمةالتدريبيةالعمليةجيعلالعاملةالقوىتركيبيفاهلائلالتطور-
ماألفراددوافعيفواالختالفالتغيرياملؤسسة؛مستوىوعلىالقوميمستوىعلى واجتها
التحفيز:ثانيا

إليهاملعهودةالوظيفةأداءحنو(املوظف)الفردالستمالةوتكيفتصمماليتالسياساتجمموعةهياحلوافز
وإشباعالشخصيةأهدافهحتقيقإىلبالنهايةتؤديدامتمااملؤسسةأهدافحتقيقمعينسجمالذيبالشكل
.املرغوباملستوىإىلحاجاته

داخلالبيئةاملتغرياتمنجمموعةضمناملتداخلةالعالقاتمننظاماحلوافزفإنهلذاشاقةمهمةذاوهي 
ذاتللمشاكلوسريعةسهلةأجوبةإجيادإمكانيةتتوقعأنالسهولةمنليسإذومعقدة،املؤسسة،وخارج
2.بالتحفيزالعالقة

موظفيهاالتزاممدىعلىتعتمداملؤسسةأنبهاملسلممنتغايالتحقيقاوالباحثوناملدراءنشطلذلك
بعنيتأخذعمليةيعتربفهوالعاملنيحتفيزبكيفيةتتعلقونظرياتوطرقوسائلاستنباطيفيبذلو اليتواجلهود
خيدممعنيسلوكحنوللتوجهللفردالدوافعخلقاحلوافزتوفريمنالغايةفإنواملؤسسة،العاملنيحاجاتاالعتبار
سلوكمراقبةخاللمنتبنيهاميكناملؤسسةيفللفردتوفراليتاحلوافزفاعليةمدىفإنلذلكاملؤسسة،أهداف
حاجاتعلىالتعرفاملؤسسةفعلىا،األداءومعدالتاملؤسسةوأنظمةبسياساتالتزامهمومدىالعاملني
أفضلتوفريعلىاملؤسساتحيققواليتتتنافسوقداملناسبة،احلوافزبتوفريوذلكإنشائها،وحماولةلديهاالعاملني
األداءمستوياتبنفسوبقائهااستمرارهاعلىواحلرصوتنميتهاالكفاءاتاستقطابسبيليفملوظفيهااحلوافز
.املطلوبة

24نفسه ، ص - 1
30بختة ھدار، نفس المرجع، ص- 2
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الوظيفيالرضا:ثالثا
خارجالفردبيئةطبيعةأنإذالعامة،حياتهعن(العامل)اإلنسانرضامنجزءهوالوظيفيالرضاإن

.عملهأووظيفتهاجتاهشعورهعلىتؤثرالعمل
احلياةمنمهمجزءهيالوظيفةألنعامبشكلحياتهعنرضاهعلىيؤثرعملهعنالعاملرضافإنباملقابل
.احلوافزعنهاتنشأاليتوالظروفاملتغريات،مناملعقدةللعاملالعامة

الرضابنيوثيقةعالقةوجوديفيشكمنهناكليسذاتمنينشأالوظيفيالرضاأنالقولميكنلذلك
يؤدونهجيعلهمعملهمعن(العاملنياملوظفنيرضابأنسائداعتقادهناككانأنهإذالعاملنيوأداءالوظيفي
يفمقبواليعدملاالفرتاضهذالكناملرتفع،واألداءالعايلالرضابنيإجيابيةعالقةهناكأنأيأفضل،بشكل
غريأداءهمولكنعملهم،عنالراضنيالعاملنيمنكبريعددهناكأنإذواسع،نطاقعلىاحلاضرالوقت
أكثرالعاملنيجيعلولكنهلألداءقوياحمفزايكونألنيكفياللوحدهالرضابأنالقولميكنوعليهمرتفع

1.فيهايعملوناليتالبيئةمنعليهاحيصلوناليتاألخرىباحملفزاتللتأثرياستعداد

.95،ص2000االسكندرية،,اجلامعيةالدارالتنظيمي،السلوكإدريس،وثابتاملرسيالدينمجال.-1
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.تحقيق التنمية المستدامة في الدول الناميةدور اإلداريين في: الثانيالمبحث 
املعلوم أن كل االدارات مبا يف ذلك إدارة املوارد البشرية تعمل على حتقيق النجاح والتغلب على املشاكل 
واألزمات وذلك عن طريق االسس العلمية اليت تؤدي إىل النجاح وتبين االفكار الصحيحة اليت تؤدي وحتقيقها 

هو القدرة املتميزة على واإلدارياإلبداعو يكمن دور اإلداريني يف حتقيق التنمية املستدامة يف باألساليب العلمية
حتقيق األهداف والنتائج احملققة ملصاحل املستفيدين من عمل اإلدارة ، وهو االستخدام الذكي للموارد املتاحة و 

املنظمات اليت تفتقر إىل اإلبداع و املبدعني  و التغلب على املشكالت و العقبات بأساليب متطورة وغري واردة يف 
ا حتتوي على جمموعة مرتابطة من االنشطة ، و اليت تتكامل يف جمموعها   ختطيط املوارد البشرية هي عملية ، أي ا

كي حتقق اهداف املنظمة فيما يتعلق باملوارد البشرية و هي عملية مستمرة ، و متارس وفقا ألسس عملية ، إضافة 
إدارة املوارد البشرية و هي جمموعة وظائف و انشطة تستخدم إلدارة املوارد البشرية بطريقة بعيدة عن التحفيز و إىل 

تمع يف بيئة معينة و هي ختطيط و تنظيم و مراقبة واستقطاب و تنمية و  بشكل فعال خلدمة الفرد و املنظمة و ا
هي سلسلة القرارات اخلاصة بالعالقات الوظيفية املؤثرة يف مكافأة و تكامل و صيانة املوارد البشرية لغرض حتقيق

فعالية املوظفني و عليه فإدارة املوارد البشرية متثل احملور االساسي يف تنظيم العالقات بني املنظمة و موظفيها ، و 
1.ترسي إىل حتقيق اهدافها و اهدافهم أن تشارك يف تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة

. طرق تطوير أداء الموظفين لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية: ثالثالمبحث ال
:مشاركة المدراء في المناقشات مع العاملين ذات صلة-أ

بأساليب تنظيم املنظمة يف اطار تنفيذ اإلسرتاتيجية ، وتوفري الظروف املناسبة إلجناح هذه املناقشات وذلك 
ذا يسهل عليهم اجناز  جيب رفع كفاءة العاملني عن طريق التدريب ليسامهوا و  يف تطوير كفاءة املنظمة بكاملها و

مثل هذه العمليات يعترب جزء من دوره كخبري كثري من العمليات بشكل افضل وأسرع واقل تكلفة ، وإن اجياد 
.   اداري يف الوقت احلاضر واملستقبل 

م و  م ومشاركتهم واستشار م هلم والوقوف جبانبهم وتلبية طلبا العمل على احساس العاملني مبناصر
ة بان تكون االوىل حىت يصبحوا االداة الفعالة للمنظمة و أن تصبح إدارة للتغيري تستطيع أن حتقق حلم أي منظم

م  يف االسواق العاملية من خالل جعل العاملني مدركني ملهمتهم متاما وحتويلها إىل سلوكيات عن طريق مساعد

,األردن,عمان,والتوزيعللنشرالزمانجليسدار,الوظيفيواألداءالشاملةاجلودةإدارة,حراحشةحممدحسني-1
45،ص 2011األوىلالطبعة.
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ا وان يشعروا يف العمل على جعل رؤيتهم  على تشخيص أي االعمال اليت ميكن وقفها أو البت أو االستمرار 
دلون مقاومة هذا التغيري بالعزمية والتصميم على االستجابة له ومواكبته واقعية ، إن التغيري العاملني وجيعلهم يستب

.واستبدال اخلوف من التغيري باللهفة واإلثارة 
:البشريةالمواردادارةفيالقرارصانعدور-ب

الن التخطيط ضرورة جلمع املعلومات وحتليلها وختصيص املوارد هلا بني التخطيط والتنفيذ يوفقوذلك
تطوير تنمية و لرفع كفاءة املنظمة رد البشرية املالئمة واملاهرة و وتنفيذها لرتقية املورد البشري واستقطاب و جذب املوا

وتنمية رضا تطويرها حتسني االنتاجية و العاملني و ، حتفيز وتنشيط دافعيةوصيانة املوارد البشريةاملوارد البشرية 
او انتمائهم للمنظمة العاملني و  .كذا تطوير سياسات املوارد البشرية مبا يتالءم مع ظروف البيئة واسرتاتيجيا
ا و ذلك لزيادة مقدرة املنظمة عو  م التخطيط اجليد للموارد لى جذب افضل االفراد للعمل  االحتفاظ 

م يف املدى القصري و  البشرية يعطي اإلدارة املؤشرات الضرورية لتحقيق حاجة املنظمة من العاملني وتنمية مهارا
البعيد و ادارة االستقطاب وهو من االنشطة اهلامة إلدارة املوارد البشرية واالختيار اجليد للعاملني ، يؤدي إىل 

. يني افضل االفراد للوظائف الشاغرة ، وجيعل من السهل وضع هؤالء االفراد يف االماكن املناسبة اختيار وتع
:تقييم االداء والتدريب-ج

م مهارات ومعارف وقدرات وسلوكيات جديدة ، واليت  يساعدان على تنمية العاملني عن طريق اكسا
. املهام تساعدهم على القيام بالواجبات و بدورها

االلتزام السلوكي الذي ينعكس يف االندماج ف املتفقة عليها و لتزام االخالقي للوصول إىل االهداهو اال
ا اصول وليست تكاليف متغرية ، مبعىن معاملتهم كراس  الشديد يف املؤسسة وينبغي النظر إىل طبيعة البشر على ا

ني يف اهداف املنظمة ، ويعملون  مال بشري فاملنظمات هي وحدات متجانسة ومتكاملة يتشارك مجيع املوظف
كفريق واحد وميكن وصف ادارة املوارد البشرية كنشاط رئيسي واسرتاتيجي ينبعث من اإلدارة الرئيسية الذي تطور 
ا كذا  االنتقال من وضع إىل وضع اخر  ومتلكه وتوصيله بواسطة اإلدارة ككل لنشر مصاحل املنظمة اليت يعملون 

تغيري هو اعتماد منط االدارة جديد ومناسب يف االهداف و التنظيم و التكنولوجيا و السلوك يف جمال اإلدارة فان ال
رسة التشغيلية وذلك من يف اطار املنظمة و يهدف التغيري على الوصول اىل اعلى درجة من االداء التنفيذي واملما

:خالل
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رات اليت ادت إىل اخنفاض االداء اكتشاف نقاط الضعف والثغ- 
عمليات احلفز ، مناخ العمل : معرفة نقاط القوة وتأكيدها مثل - 
والتغيري استجابة لضغوط خارجية وزيادة الرغبة يف التفاعل االجيايب مع العاملني ، والوالء واالرتباط بالعمل- 
دف ملصلحة املنظمة أو املصلحة و  عدم االستجابة للضغوط اخلارجية إال اذا تأكد أن الضغوط اخلارجية 

1.العامة 

لتغيريات الواجبة يف النظام أو بعض عناصره ، وتضعها موضع التنفيذ حني تشتد الضغوط اإلدارة لاختبار- 
ان بقاء املنظمة التغيري حلل مشاكل ذاتية والنمط اخلارجية وذلك ليكون التغيري مواكبا للضغوط اخلارجية ولضم

الثاين للتغيري حيدث مبادرة من اإلدارة حلل بعض املشاكل الذاتية للنظام وترتبط هذه املشاكل بأحد امرين
:ومها

قدرة النظام على مواجهة االوضاع البيئة احمليطة به ضعف بعض عناصر النظام توافقها مع بعضها البعض  * 
احلفاظ على احليوية الفاعلة تتمثل ”اعادة التنظيم : يسمى ب “ وب املتبع يف احداث هذا التغيري هو ما واألسل

، هذه ختفى روح الالمباالة والسلبية والروتني الذين وية وإظهار روح االبداع واالنتاجهذه االمهية يف التجديد واحلي
االبتكار فالتغيري حيتاج إىل شفافية وحنكة ملقابلة اإلفرازات اليت تنتج يقتل روح االبداع واإلنتاج وتنمية القدرة على 

عنه ومن امهها اختالف الراي من مؤيد ورافض ويكون التعامل معه باالجياب ويكون التعامل معه االجياب ومنهم 
هولن يرقض التغيري يتعامل باملقاومةم و تنمية الرغبة يف ، الن التغيري يطلق كماً هائال من مشاعر اخلوف من ا

التطوير ويعمل التغيري يف التحقيق وإزكاء الرغبات والدوافع حنو االرتقاء والتطوير وحتسني العمل وذلك من خالل 
: عدة جوانب

عمليات التجديد وتطوير القوى االنتاجية القادرة على و عمليات االصالح ومواجهة املشكالت ومعاجلتها  * 
الشامل واملتكامل الذي يقوم على تطبيق اساليب انتاج جديدة بإدخال تكنولوجيا جديدة االنتاج والعمل والتطوير 

:ومتطورة وامتالك رؤية واضحة ملا يراد حتقيقيه 
م على أن تكون واضحة وحمددة وتعكس وجهات *  حبيث تصل هذه الرؤية إىل معظم األفراد مبختلف مستويا

2.اإلجياب أو السلب وبناء روابط وعالقات فعالة النظر املتنوعة واملختلفة سواء كانت ب

48، مرجع سابق،حراحشةحممدحسني- 1
49نفسھ، ص- 2
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و يعين . لتشجيعهم على العمل بفعالية وكفاءةالتغيري بني االدارة والعاملني، عقد اجتماعا دوريا لتدعيم عملية * 
، Emailالقيام بعمليات اتصال فاعلة  كاملقابالت، أخبار، بريد، .ذلك وجوب التكيف املبكر مع التغيري

ا اتصاالت دف شرح وتفسري أهداف عمليات التغيري وطبيعتها ومدى احلاجة إليها وضرور رمسية وغري رمسية، 
م على كيفية جعل عمليات التغيري جتود األداء التنظيمي التعلم  تعليم وتدريب العاملني مبختلف مستويا

.التنظيمي
دف إىل حتقيق املزايا *  حيث ميثل التعلم التنظيمي املصدر الرئيسي لعمليات التغيري يف املنظمات املختلفة اليت 

التنافسية واحملافظة عليها، فاملنظمة القادرة على التعلم هي اليت تستطيع إحداث عمليات التغيري بسرعة متكنها من 
ا الداخلية بصورة مناسبةو جتزئة عمليات التغيري إىل جمموعة من التكيف مع البيئة اخلارجية وتوجيه وإدارة عملي ا

القرارات واإلجراءات السهلة واملنظمة واملصنفة ومن مث حتديد الوقت الالزم لتنفيذها جعل عمليات التغيري سهلة 
.وواقعية 

مستوى بالعاملني وذلك من خالل تعاون العاملني مع املديرين واإلدارة العليا يف وضع إسرتاتيجية لرفع
والعمالء وذلك من خالل استخدام سياسات وإجراءات وأدوات فعاله مثالً إعداد حلقات تدريبية للعاملني بصورة 

مستمرة، وإتاحة إمكانية االستفسار الدائم واملستمر وإجراء حبوث ميدانية عن العاملني املتأثرين بالتغيري، وذلك 
.رفة الستيعاب كمية املعلومات الكبرية بشكل مباشر وسريع تطوير قواعد املع

م  من خالل التعامل مع العمالء الداخليني واخلارجيينو بناء انتماء والتزام العاملني على اختالف مستويا
.التنظيمية 

م ومنحهم احلرية يف أداء عملهم م ومهارا م وخربا ومرحلة حتفيز وذلك من خالل مساندة العاملني وتنمية قدرا
جمموعة االفراد للتخلي عن القيم والعادات واآلراء واملمارسات القدمية من خالل التهيئة نفسيا للتغيري الفرد او 

وبذلك حيقق اخلروج من حالة االستقرار خلق حالة االستقرار اجلديد  ان الفرد بعد التأكد من قبوله للتغيري الذي 
1.يف حالة استقرار ذهينمت من خالل املرحلة الثانية سيكون

القاهرةوالتوزيع،للنشرالفجردارخزامن،احلكيمعبدترمجةالبشرية،املوارداسرتاتيجيةنداكوبرا،بشاأشوك-1
.115،ص 2002
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:خالصة
اإلدارةضروراتمنضرورةأصبحتحتسينهحنووالسعيللعاملنياألداءتقييمنظمبأنالقولميكن

اإلدارياجلهازكفاءةولرفعالعاملنيبنيوالوظيفيةاملهنيةالعدالةلتحقيقالوسيلةباعتبارهااملتطورةاحلديثة
وتطويرهمخدمتهممواقعوحتديداألفرادلتقييماملنطقيكونأنينبغيفاألداءاختالفها،علىمؤسساتهوإنتاجية

غايةليساحلديثةالنظرياتلهيدعوالذيفالتقوميالثالث،العاملدولتسودتزالالاليتأخرىذاتيةمعايريوليس
....غريهاأونقلهأوتعيينهخاللمنذلككانسواءاملناسباملكانيفاملناسبالفردلوضعوسيلةبلبذاته،
ذاتالشاغرةالوظائفلتويللرتقيتهوأكفئهماملوظفنيأفضلاختيارإىلستؤديوحدهاهيالسليمةالتقييمفنظم

.اهلرميالسلميفاألعلىاملستوى
أمههامناليتاملداخل،خمتلفعلىباالعتمادلألداءاملستمرالتحسنيمنمتتاليةعملياتخاللمن

والتحفيزالتدريب



: الفصل الثالث
المعوقات التي تحد اإلدارة المحلية من تحقيق التنمية 

.منهاالمستدامة في الدول النامية وكيفية التخلص
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: تمهيد
أصبحت االستدامة التنموية مدرسة فكرية عاملية تنتشر يف معظم دول العاملي النامي والصناعي لقد

، على حد سواء تتبناها هيئات شعبية ورمسية وتطالب بتطبيقها فعقدت من أجلها القمم واملؤمترات والندوات
ا التظهور واجه جمموعة من ورغم االنتشار السريع ملفهوم التنمية املستدامة منذ بداية ظهورها إال أن هذ

املعوقات 
.دارة احمللية حتقيق االستدامة بأبعادها االجتماعية واالقتصادية والبيئية واملؤسسيةاالاليت حتد من املعوقات
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المعوقات التي تحد اإلدارة المحلية من تحقيق التنمية المستدامة في : المبحث األول 
.الدول النامية 

.أسباب إدارية-1
ا غري كفوءةعاين األجهزة اإلدارية هلذه الدول العديد من املشاكل ت ا و ,إضافة إىل أ إدارة ذلك نظرا أل

مقلدة أكثر منها أصيلة إذ أن معظم الدول حىت تلك اليت مل ختضع لالستعمار،حتاول أن تنقل صورة 
ا إدارة تقتصر على فئة حمدودة الغربية، و البريوقراطية  .خنبوية و ذات نظرة أبويةمتيزت اإلدارة يف هذه الدول بأ

افتقار البريوقراطيات إىل الكوادر املاهرة القادرة على ختطيط و تنفيذ كذلك و )بالثقافة االستعماريةالتشبع(
يف املستويات الدنيا مثل اخلدم الزائدين البسطاء و أجهزة اخلدمات العامة تعج باملوظفني أنو الربامج التنموية

قدرات إدارية النقص هنا يتمثل يف عدم وجود إداريني مدربني ذوواو ...لني والكتبة الصغار و غريهماملراسو 
وجود اجتاهات غري إنتاجية يف األجهزة البريوقراطية حيثو كفاءات فنيةومهارات تنموية و 

رغبة البريوقراطيني يف تفضيل و ‘ رى غري األهداف املرجوة منهاخيوجه نشاط البريوقراطية خلدمة أهداف أ
انتشار هذه املمارسات ما هو إال استمرار لقيم متأصلة من و . ردية على حساب املصلحة العامةاملصاحل الف

تمعات يقوم على معايريفاملركز االجتماعي يف هذه ا‘املاضي،مل تتغري رغم تبين اهلياكل االجتماعية احلديثة
الواقع أو ما يسمى بازدواجية تناقض الكبري بني الوضع الرمسي و الإضافة إىل ليس على معايري االجنازشخصية و 

بالشكلية، و هذه الظاهرة نتيجة طبيعية للمظاهر اليت تعكس اإلصرار على املعايري يسمي رجز هذه الظاهرة
تتمتع البريوقراطية يف هذه الدول بدرجة و الواقععليه األمور خالفا ملا هو عليهالظهور مبظهر ما جيب ان تكون

هدف للتصنيع فهي حتتكر اخلربة الفنية يف جمتمع ي‘ و ذلك بسبب التقاء قوى كبرية فيهاعالية من االستقالل
.1و التطوير االقتصادي

األردن,عمان,والتوزيعللنشرالزمانجليسدار,الوظيفيواألداءالشاملةاجلودةإدارة,حراحشةحممدحسني-1
.28، ص2001األوىلالطبعة.
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.من بينهااألسباب الراجعة إلى عيب في التنظيم -2
أي انفراد الرئيس اإلداري بسلطة البث و التقرير النهائي يف  : اإلداري شدة تركيز السلطة يف يد الرئيس -

كافة شؤون إدارته دون أن يشاركه فيها احد من أعضاء السلطة اإلدارية و هلذا األسلوب عيوب كثرية ، حيث 
طة حبيث تركز جند القوانني و اللوائح تستلزم موافقة الرئيس األعلى يف اإلدارة على أمور كثرية أحيانا تكون بسي

سلطة إصدار القرارات و البث يف خمتلف األمور الالزمة لتشغيل اإلدارة يف يد هذا الرئيس الذي حيتل أعلى
درجات اهلرم اإلداري ما يؤدي إىل عجزه عن تصريف شؤون إدارته فيضطر يف النهاية إىل املوافقة و التوقيع بال 

راق يعدها يف األساس موظفون غري مسؤولني عما فحص او دراسة على ما يعرض عليه من ملفات و أو 
، كما اختاذ القرارات و إصدار التصرفاتكما يؤدي هذا الرتكيز أيضا إىل البطء الشديد يف تتضمنه من قرارات

.باملهام الرئيسية اليت جتب عليه ال جيد هذا الرئيس متسع من الوقت للقيام 
من النتائج السلبية أيضا هلذا االسلوب الداري هو اخنفاض الروح املعنوية لدى العاملني و عدم تكوين كوادرو 

بدوره إىل ختلف العمل اإلداري حقيقية مؤهلة الن تتعامل مع املواقف اخلاصة او احلرجة ، األمر الذي يؤدي
.او سرعة االجنازسواء من حيث اجلودة 

خنلص من كل هذا أن تركيز السلطة يف يد الرئيس اإلداري هو من األساليب الشائعة يف كافة اإلدارات 
املتخلفة و هو احد األسباب اهلامة إيل تساهم يف مشكلة البريوقراطية حيث تتعقد اإلجراءات و يصري العمل 

اإلداري
كثري ما ينشا التنظيم او املنظمة اإلدارية و هي حماطة ئح و قصورها كثرة القوانني و اللواو كذلك  بطيء و رديئا

بغابة من القواعد القانونية اليت حتكم سري العمل يف اإلدارة و ال شك أن كثرة القوانني و اللوائح و القرارات 
تمع هي احد أهم األسباب اليت تؤدي إىل البريوقراطية أن هذه ، كماالوزارية غري املتطورة مع ظروف ا

.القوانني واللوائح تفرز الكثري من األخطاء واألوضاع غري الطبيعية مثل الرشوة والفساد والتحايل على القوانني
ا فهي تتصف أيضا بقصورها من نواحي عدة ، كأن تكون غامضة أو - تلك القوانني واللوائح مع كثر

ا يداخلها  معقدة ، أو ال تتماشى مع مقتضيات العمل الصحيح وأسس التنظيم العلمي لإلدارة ، كما أ
السبب يف ذلك إىل الكثري من التعديالت اليت تتشابك مع بعضها حىت تتوه األصول عن الفروع ، وقد يرجع

التسرع يف إصدارها وعدم متسك واضعيها مببادئ اإلدارة السليمة اليت جيب أن تتخذ أساسا لكل تنظيم ، 
1.دون حبث أو دراسة أو مربر واضح فكم من مرة تغري تشريع من نقيض اىل نقيض خالل فرتة زمنية وجيزة ، 

.45،ص1999اجلزائر،جامعةاالقتصادية،العلومكليةدكتوراه،رسالةاالقتصادية،العموميةاملؤسساتأداءعلىالبيئةأثراهللا،عبدعلي- 1
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اإلنساين الذي تقوم علية اإلدارة يف أداء دورها يعد من شك أن جناح العنصرفالكثرة العملنيإضافة إىل-
غري أن عدد موظفي الدولة . أهم عوامل تقدم اإلدارة وحسن اضطالعها بأعبائها الثقيلة ومهامها املتنوعة 

احلديثة قد تضخم يف خمتلف البلدان بشكل كبري وأصبح يف كثري منها يعج باملاليني ، وال خيفى على أحد 
.به تلك الكثرة من مساوئ أمهها ظهور وتضخم مشكلة البريوقراطيةمدى ما تسب

أما عن أسباب تلك الظاهرة فقد تكون يف جلوء احلكومة أحيانا إىل توظيف من ال حتتاج إليهم اإلدارة -
م مكاتب املصاحل بال فائدة بقصد حماربة البطالة، فيرتتب على ذلك استبدال البطالة املقن عة حقيقة ، فتمآل 

.الظاهرة أو السافرة أو املستقرة بالبطالة
وهذا التزايد جند تأثريه واضحا على أداء املنظمات اإلدارية لدورها ، حيث يؤدى هذا التزايد إىل االرتباك يف 

العمل وعرقلة أعمال اإلدارة وضياع أو تشتت املسئولية فيها ، فضال عن زيادة التكاليف والنفقات ، كما 
االنتقاص من الشعور باملسئولية لدى املوظفني االتكال كل منهم على اآلخر واستهانته بالقدر يؤدى أيضا إىل

القليل املعهود به إليه ، األمر الذي خيلق ىف النهاية جوا ىف العمل مسته البارزة إجراءات معقدة ، كثريا ما 
.حلتنطوى على أخطاء مؤكدة أو تعقيدات ال مربر هلا تؤدى إىل تعطيل املصا

غري أن املشكلة احلقيقية الناجتة من كثرة العاملني أال وهى تدىن املرتبات كانت سببا مهما لتصعيد مشكلة 
مأغلب العاملني أو املوظفني الذي يعملون لدى الدولةالبريوقراطية، حيث أن .يشكون من تدىن مرتبا

ميل الرؤساء اإلداريني لرتكيز السلطة مثلأسباب راجعة لعيب يف القائمني على التنظيمو هناك -
إذا حىت و إن كان التنظيم ىف ذاته قائم على عدم الرتكيز اإلداري ولكن مييل الرئيس اإلداري فيه لرتكيز السلطة 
ا، حيث ال يعتد اعتدادا حقيقيا بأداء مرءوسيه ، ويقوم بإخضاعهم لنوع صارم من الرقابة  ىف يده واالستئثار 

.ويعتمد على األوامر القاطعة ىف تنفيذ األعمال املطلوبة والتوجيه ، 
ويرجع أسباب ذلك امليل لدى الرؤساء إىل حب السيطرة واالستئثار بالسلطة ، والثقة بالنفس اليت جتاوز -

. احلد املعقول وتصل أحيانا حلد الغرور واالعتقاد بأنه يفهم كل شئ وأنه على مقدرة تامة للقيام بكل شئ
يرجع ذلك أيضا إىل عدم ثقته ىف مرؤوسيه وخوفه من مترسهم على العمل اإلداري واعتقاده أن تدرب كما 

م للخربة سيدفع املرؤوسني إىل االستهانة برؤسائهم ، وإىل انتشار روح  املرؤوسني على إصدار القرارات واكتسا
على كافيا على مبادئ القيادة اإلدارية هذا باإلضافة لعدم تأهيله تأهيال كافيا . عدم الوالء والطاعة بينهم

.الرشيدة
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هذا امليل لدى الرؤساء اإلدارية لرتكيز السلطة وحصرها ىف أيديهم يؤدى بشكل أساسي إىل فشل اإلدارة ىف 
حتقيق أهدافها على الوجه األكمل نظرا لعدم إملام رئيسها اإلداري بكل أنواع اخلربات واملعارف الالزمة لصنع 

االت القرار الصح 1.يح ىف كافة ا

ولكن ما يهم إبرازه هنا هو تأثري هذا االجتاه على العاملني ، حيث تسوء حالتهم النفسية وتنخفض 
رد آالت صماء تعمل على تنفيذ أوامر ونواه الرئيس اإلداري ، ومع  م ، ويتحولون مع الوقت  معنويا

حيث جند إجراءات صارمة وقواعد حمددة البريوقراطيةلة وتربزاملواطنني تتفاقم املشكاصطدام العاملني جبمهور
ا هي الغاية و ال سبيل للحياد عنها  التمسك احلريف بالقوانني واللوائح ، والنظر إىل اإلجراءات املطبقة كما لو أ

الشائع اآلن ، حيث ال يستطيع املوظف أو العامل مبفهومهاالبريوقراطيةمشكلةوليست الوسيلة هو جوهر
يقوم بأي تصرف على خالف ما تنص عليه القوانني واللوائح وبالتايل تتعطل املصاحل وتستغرق وقتا طويال 

.د وتقليل من الكفاءة اإلنتاجية إلجنازها مع ما يستتبع ذلك من مجو 
وترجع شدة متسك العامل أو املوظف ىف اإلدارة باإلجراءات وتطبيقها على حرفيتها حىت وأن خالفت املنطق 

:والصاحل العام بصدد حالة من احلاالت أمهها 
ه اإلجراءات الذي اخلوف من املسئولية وحماولة جتنبها ، ففي كثري من احلاالت يتأكد املوظف أن تطبيق-

أمامه إمنا يؤدى قطعا إىل عكس املطلوب واىل نتائج غري سليمة ، وأن هناك سبال أخرى ومسرية ميكن إتباعها 
.ومع ذلك يصر على تطبيق اإلجراءات خشية املسئولية . 

. املواجهة الرتاخي والكسل وعدم الرغبة ىف بذل اجلهد للبحث عن احلل األمثل والصحيح للمشكلة -
حيث أن تنفيذ اإلجراء الذي تعود علية املوظف وأصبح يؤديه بطريقة شبة آلية يعترب أيسر وأسهل بكثري من 

.آخر أكثر مالئمة للمشكلة املعروضةالقيام بالبحث عن حل
هور وأحيانا ما يكون متسك العاملني باإلجراء وتطبيقها كما هي يكون سببه ميلهم إىل االستعالء على مج-

م يكونون طبقة أمسى وأشرف منهم وبالتايل يسعون بكل جهدهم لتعقيد اإلجراءات  املواطنني واعتقادهم بأ
أو تطبيقها على تعقيدها حىت يظهر أمام اجلميع مدى صعوبة عملهم ويبالغوا ىف أمهيته،كما أن بعض العاملني  

ا عيب أو قصور فإن مهمة . موجودة كثريا حيبون الظهور مبظهر حيرتم ويطبق قواعد العمل كما هي  فإن كان 
.إصالحها أو تعديلها ال تقع على عاتقة وإمنا هي مهمة مسئولون آخرون 

ا احلديث عن أسباب حبرفية القواعد أال وهى أن االلتزام ،البريوقراطيةوأود أن أقول كلمة ختامية أختم 
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واإلجراءات والتعصب هلا هو جوهر املشكلة القائمة ولبها ، وهو السبب الرئيسي والفاعل الذي أدى إىل 
ؤدى ىف النهاية اىل وذيوعها ، حيث أن هذا التعصب الغري مربر تربيرا منطقيا إمنا يالبريوقراطيةتفاقم مشكلة

.تشبع اإلدارات بالروتني واجلمود وإغفال اإلدارة ألهدافها األساسية
نبهت مجيع مؤمترات قمة األرض إىل حمدودية وندرة املوارد الطبيعية واالقتصادية على مستوى العامل، وأن 

القدرة على الوفاء باحتياجات االستمرار يف استخدامها غري املرشد قد يعرضها لالستنزاف، وبالتايل إىل عدم 
األجيال املقبلة، ومن هذا املنطلق أكدت تلك املؤمترات ضرورة خلق عالقة أخالقية تربط بني اإلنسان والبيئة، 
يتحقق عنها صون للبيئة، إضافة إىل ذلك قد نبهت إىل ضرورة التعامل مع املوارد الطبيعية واالقتصادية بكفاءة 

جتماعية بني الناس، من خالل ضمان الفرص املتكافئة يف جماالت التعليم والصحة عالية، وحتقيق العدالة اال
رغم اجلهود العاملية واحملاوالت اجلادة لتحقيق مطلب التنمية املستدامة يف ، والتنمية، مبا يف ذلك اجتثاث الفقر

، األسبابذلك لعدد من مجيع دول وجمتمعات العامل، إال أنه ال تزال تلك احملاوالت قاصرة إىل حد كبري، و 
.اليت لعل من بني أمهها وأبرزها

الزيادة املطردة يف عدد سكان العامل، إذ تشري اإلحصائيات إىل أن ما يزيد على ستة مليارات شخص - 1
عاما املاضية، كما يتوقع أن يبلغ 50يف املائة خالل الـ 140يسكنون هذه األرض، أو ما ميثل حنو نسبة 

. عقيدات التنمية املستدامةتسعة مليارات نسمة، مما سيضاعف من ت2050عدد سكان العامل حبلول عام 
انتشار الفقر املدقع يف العامل، إذ تشري اإلحصائيات إىل أن مخس سكان العامل مضطرون للعيش على - 2

مليار شخص ال تتوافر لديهم مياه الشرب املأمونة، 1.1أقل من دوالر واحد يف اليوم، هذا إضافة إىل أن حنو 
يف املائة من مجيع األمراض يف 10اإلمدادات من املاء يتسببان يف حنو وأن مياه الشرب امللوثة وعدم كفاية 

. البلدان النامية
. عدم االستقرار يف كثري من مناطق العامل و الناتج عن غياب السالم واألمن - 3
مشكلة الفقر يف بعض دول العامل واليت تزداد حدة مع األمية وارتفاع عدد السكان والبطالة وتراكم - 4
.لديون وفوائدها واالستغالل غري الرشيد للموارد الطبيعيةا

استمرار اهلجرة من األرياف إىل املناطق احلضرية وانتشار ظاهرة املناطق العشوائية، وتفاقم الضغوط على - 5
. األنظمة اإليكولوجية وعلى املرافق واخلدمات احلضرية، وتلوث اهلواء وتراكم النفايات

العامل بصفة عامة لظروف مناخية قاسية ، وخاصة اخنفاض معدالت األمطار عن تعرض مناطق من- 6
املعدل العام السنوي ، وارتفاع درجات احلرارة يف فصل الصيف ومعدالت البخر والنتح ، مما أدى إىل تكرار 
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.ظاهرة اجلفاف وزيادة التصحر
حلاد يف املوارد املائية وتلوثها وندرة األراضي حمدودية املوارد الطبيعية وسوء استغالهلا مبا فيها النقص ا- 7

املتجددة يف بعض ، وتدهور نوعيتهما، ونقص الطاقة غريل يف النشاطات الزراعية املختلفةالصاحلة لالستغال
.أقطار العامل 

عدم موائمة بعض التقنيات والتجارب املستوردة من الدول املتقدمة مع الظروف االقتصادية واالجتماعية- 8
.والبيئية يف بعض دول العامل النامي ، ونقص الكفاءات الوطنية القادرة على التعامل معها

التعامل مع حتديات ومعوقات حتقيق متطلبات التنمية املستدامة، يتطلب وفق التقارير الدولية املعنية بشؤون 
تمعات التنمية املستدامة، وكذلك آراء املختصني، التخفيف من حدة الفقر يف بلدان العامل، وباألخص يف ا

الريفية، اليت يعيش فيها معظم الفقراء، هذا إضافة إىل ضرورة حتسني قدرة مجيع البلدان، وبالذات البلدان 
النامية املرتبطة بالتصدي لتحديات العوملة واالعتماد على بناء القدرات الذاتية، مبا يف ذلك التشجيع على 

للحد الفاقد ومن اإلفراط يف استخدام املوارد الطبيعية واالقتصادية، وكذلك أمناط استهالك وإنتاج مسؤولة
القضاء على املشكالت الصحية، وبالذات األمراض واألوبئة املستعصية، مثال مرض الكولريا الذي عادة ما 

1.ينتشر يف البلدان الفقرية بسبب سوء الرعاية الصحية املتوافرة لديهم، إضافة إىل انتشار املياه

معوقات اجتماعية: أوال
إذا كانت إدارة التنمية حبسب مفهومنا هي دراسة لوظيفة اإلدارة يف احمليط االجتماعي للدول النامية، فإنه من 

وتصيب التأثريات البيئية عادة، وتظهر يف الثقافة . الضروري التعرف على طبيعة البيئة االجتماعية إلدارة التنمية
. كونات الشخصية أي يف التكوين البشري للمجتمعالعامة للمجتمع، ويف م

االجتماعية على وميكن دراسة ذلك اجلانب من زاويا دميوغرافية وسيكولوجية ومهنية ويف جمال دراسة التأثريات
تكوين الشخصية، ومن مث على إدارة التنمية أن تكون أمام نوع من عالقات السبب والنتيجة التحكمية 

والنسبية يف نفس الوقت، مبعىن أن التأثريات االجتماعية حتمية وحتكمية، إال أن تلك التأثريات غري جامدة بل 
ومن مث يصبح من املمكن تطوير بل وإعادة تشكيل . ماعيختضع للتغيري والتطور نتيجة للتغيري والتطور االجت

بل إن هذا التغيري يصبح ضروريا وحيوياً إذا أردنا إلدارة التنمية أن . مكونات ثقافة العامة لصاحل إدارة التنمية
. وهذه النظرة للموضوع وحىت تكون علمية جيب أن تأخذ القضية يف كل أبعادها. تنجح يف حتقيق أهدافها

أننا عندما نعاجل أحدى الظواهر االجتماعية كجزء من نظام أعلى، فإن هذا يستلزم دراسة تأثريها وتأثرها مبعىن 
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ا. يف داخل ذلك النظام األعلى . فالثقافة إذا كانت تؤثر على الشخصية االجتماعية فهي تتأثر 
أمام إدارة متثل يف الغالب عقبات جيب تذليلها:الثقافة العامة والظروف الحضارية للدول النامية-ثانيا

ونالحظ أن قدرات التطور الثقايف ليست س مفاهيم ثقافية وحضارية التنمية على أساس أن التقدم بعك
م االقتصادية أو السياسية أو متكافئة مع التغريات األخرى يف البيئة االجتماعية، مبعىن أن التغيري يف النظ

القانونية ميكن أن تتحقق بسرعة أكرب من سرعة التغري املفروض يف الثقافة العامة بل إن هذا هو جوهر املشكلة 
التخلف الثقايف يعين أن "أو كما يقول أحد كبار املتخصصني االجتماعيني . االجتماعية يف إدارة التنمية
تمع الثقايف ال يتغري " تغرياً أسرع من العناصر الثقافية غري املاديةالعناصر الثقافية املادية تتغري ونالحظ أن ا

تمع املادي حيث يتم التطور والتغيري املادي السريع بواسطة قرارات سياسية تصدر فتغري من  بسرعة بعكس ا
تمع املتخلف، ولكن ض أساسي، وهو أن التغيري حيدث هنا تناقالنظم االقتصادية والسياسية والقانونية يف ا

ألن القيم احلضارية . يف اجلوانب السياسية واالقتصادية والقانونية ال يصاحبه تغري يف اجلوانب الثقافية املتصلة به
هنا تنشأ فجوة خطرية بني صورة النظم . فقطوالثقافية ال ميكن أن تتغري بسرعة وبسهولة وبقرارات سياسية

. فمثال قد يعمل الفرد يف املصانع بثقافة فالح يف احلقل. العاملني يف نطاقهااجلديدة وحقيقة سلوك البشر 
وهذا التناقض بني التطور البطيء للمعتقدات أو القيم واألفكار والتطور البنياين النظامي املادي للمجتمع 

تمع النامي فكل تغيري يف . يسبب مشاكل كثرية لتلك النظم احلديثة، وهذه هي ظاهرة التخلف الثقايف يف ا
ونالحظ . اجلوانب املادية، جيب لنجاحه وحتقيق فاعليته أن تصاحبه جمموعة من املعتقدات احلديثة املالئمة له

لذلك أن املشكلة االجتماعية اليت تواجهها عملية التنمية أخطر وأصعب مشكالت إدارة التنمية ألن هذه 
فاملعتقدات والقيم واالجتاهات السائدة يف إطار الثقافة .املشكالت ال ميكن مواجهتها بإصدار قرارات سريعة

تمعات  العامة هي جمموعة من األفكار حتدد السلوك املرغوب فيه وغري املرغوب فيه يف جمتمع من ا
. إال أن تأثريها على اإلنسان وتصرفاته أقوى بكثري من تأثري املاديات. واملعتقدات غري مادية وغري ملموسة

1. الجتماعية إلدارة التنمية ال حتل إال بتطوير الثقافة واملعتقدات والتحكم فيهاواملعوقات ا

وهناك نوعان من الضبط االجتماعي . نالحظ أن هناك عالقة طرديه بني الثقافة العامة واملعتقدات االجتماعية
:والتحكم فيه ومها
حبماية بعض املعتقدات اخلاصة فإن ذلك ميثل  فإذا قام القانون، له هو القانون ووسائل تنفيذهالنوع التقليدي

ذلك ومن أمثال. السيطرة الرمسية، إذ يلعب القانون دوراً حامساً يف تقوية بعض العادات أو يف اختفاء غريها

.55علي عبد اهللا، املرجع السابق، ص- 1
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تعدد الزوجات، تشجيع الفتاة على التعليم، هدم األفكار الرجعية االجتماعية وهكذا، وقد يكون القانون أداة 
ون ويف هذه احلالة يتصف القان، ة الالزمة إلجناح إدارة التنميةاملعتقدات االجتماعية اإلجيابيفعالة يف خلق

:بصفة التقدمية من هذه الزاوية
وهو السيطرة األخالقية أي جمرد استنكار الناس يف جمتمع ما، عرفياً : الضبط االجتماعي غير الرسمي* 

بأشياء، وهذه السيطرة هلا تأثري بعيد املدى يف التنمية وهي أقوى واتفاقا ضمنيا على استبعاد أشياء  وترحيبهم
تمع املتقدم، حيث يستطيع الفرد حتدي تلك السيطرة بقوة أكرب تمع املتخلف عنها يف ا . يف ا

تمع املتقدم فالنظرة ختتلف إذ ، الريف عنه يف املدن بصفة عامةفالعرف األخالقي له سيطرة أقوى يف أما يف ا
وهكذا جند أن تغيري ، لك يرتك للتقدير الشخصي للفرديعترب القانون وحده هو الذي ينظم األخالق وما عدا ذ

وهنا يرى الباحثون أن استخدام . العادات السلبية للتنمية أصعب يف البالد املتخلفة عما هو يف البالد املتقدمة
معينة تكون سلبية إزاء لية بالنسبة لتصرفاتالقانون يف هذه احلالة الزم، مثل النص على فرض غرامات ما

.حتقيق أهداف التنمية
فالقانون يستطيع أن يضع نظاماً أخالقياً إلدارة التنمية، ولكن البد أن يكون اجلهد األكرب على األجهزة 

ات املستويالسياسية والقيادية اليت عليها تقدمي القدوة احلسنة للمواطنني عملياً ال نظرياً فقط وذلك على كافة
. نالحظ أنه حىت ميكن البدء يف عملية التنمية البد من اختاذ قرارات سياسية سريعة،القيادية

واجلانب السياسي إلدارة التنمية حيمل تناقضا أساسياً هو أن قرارات البدء يف إدارة التنمية ال ميكن أن تتم إال 
ملشاركة السياسية، يف حني أن القرارات التنفيذية العملية مببادرة فورية ال حتتمل قيامها على مبدأ التشاور أو ا

إلدارة التنمية ال يتأتى هلا النجاح والفاعلية إال بتأسيسها على أكرب قدر من املشاركة السياسية، وهنا جند 
التعارض والفجوة بني ضرورة االعتماد على العمل الثوري السريع من أجل بناء سياسات التنمية، وضرورة 

ااالعت . ماد يف اإلدارة على املشاركة يف صنع قرارا
فاألسلوب العلمي يف اإلدارة هو املشاركة يف صنع القرارات اإلدارية، ومن الناحية السياسية أيضا فكرة التشاور 

. أساسية لقرارات السياسة عامة
قرار تأميم قناة السويس هو مثالً . إال أنه يف حاالت التحول الثوري لصاحل التنمية قد يكون التشاور مستحيالً 

س االعتبارات التمويلية اخلاصة بالتنمية االقتصادية، متمثلة يف إنشاء السد العايل، ار سياسي مبين على أسقر 
1.ة نظر عملية التنمية االقتصاديةقرار سياسي هام من وجهأي أنه

.35، ص1999اجلزائر،جامعةاالقتصادية،العلومكليةدكتوراه،رسالةاالقتصادية،العموميةاملؤسساتأداءعلىالبيئةأثراهللا،عبدعلي- 1
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ر إمنا تعرتضه عقبات ضخمة جتعله صنع مثل هذا القرايشارك هذا املبدأ يف :مبدأ التشاور أو المشاركة* 
غري ممكن من األساس، ألنه لو كانت القيادات السياسية قد حاولت وقتئذ أن تستخدم مبدأ التشاور قبل 

اختاذ مثل هذا القرار لكانت التيارات املعادية مصلحياً قد ظهرت لتمنع صدور ذلك القرار أو على األقل تضع 
ى النمط من القرارات السريعة احلامسة السياسية يف جوهرها والقائمة علوهذا . عقبات خطرية يف طريق صدوره

ىالتشاور احملدود جداً يف نطاق بعض خربات فنية معينة إمنا وجدت يف بدء عملية التنمية يف مجيع جتارب هذا 
اية األمر البد وأن تلتزم إدارة التنمية مببدأ التشاور أو توسع قاعدة املشار  كة يف عملية صنع القرن، ولكن يف 

القرارات، ويبدو لنا أن إسرتاتيجية إدارة التنمية من وجهة نظر صنع قرارات فالتنمية حتتاج لقرارات سياسية 
. سريعة ال ميكن أن تؤسس على التشاور إال يف أضيق نطاق ولكن إدارة التنمية حتتاج إىل عكس ذلك

املذكورتني قد يؤدي إىل اإلطالة الزمنية للمرحلة األوىل، ونالحظ هنا أن عدم تفهم القيادة السياسية للمرحلتني 
ا وإضعاف الرقابة السياسية ومن مث إضعاف إدارة وهنا حتدث خماطرة تضخم وتقوية البريوقراطية وثقل وز

ا، ويصبح وكأن اهلدف الوحيد للنظام السياسي اجلديد هو تقومي البريوقراطية 1. التنمية ذا

دم النظام السياسي احلديث  :البيروقراطية*  ا بل و تستطيع أن تشل إدارة التنمية وتقضي على التنمية ذا
والبريوقراطية تكون بالضرورة على حساب الكفاءة اإلدارية، لعدم إتباع مبدأ التشاور، وهي قضية إدارية . ككل

اسية يف أحيان كثرية مما فالتنظيم اإلداري ال يتمكن من مالحقة القرارات السي،مثلما هي قضية سياسية
السياسية ال يتم التنسيق يصعب معه خلق التنظيم املالئم ملواجهة تنفيذ تلك القرارات، وكثري من القرارات

. بينها وبني التنظيم اإلداري أو القرارات
التقليدية فاإلدارة احلكومية. تعود إىل تعدد النظم اإلدارية الالزمة إلدارة التنمية:معوقات تنظيمية:ثالثا

والقطاع العام واإلدارة احمللية كل منها حيتاج إىل نظم إدارية خمتلفة، مما خيلق صعوبة خلق التنظيم اإلداري 
. املتناسق

الكايف للقيام بوظائف يف إدارة التنمية هي مشكالت ذات طبيعة متعددة اجلوانب، وأنه ال ميكن لعالجها إال 
وهذه هي اإلسرتاتيجية الصحيحة لكل من إدارة التنمية واإلصالح اإلداريبأخذ النظرة الفاحصة والشاملة، 

فالبد من توفري جمموعـة من العوامل اليت تضمن منح املزيد من الصالحيات واملسئوليات للوحدات احمللية، 
ت التخطيط وهي استعداد والتزام القوى السياسية لدعم قادة الوحدات احمللية يف جماالالالمركزيجناح النهج 

إدارةيفماجستريرسالة,للعاملنيالوظيفياألداءعلىالشاملةاجلودةإدارةتطبيقأثر,اخلطيبحسنحممدركان- 1
70،ص2008الثاينكانون, "األردنيةاإلتصاالتجمموعةموظفيمنعينةعلىميدانيةدراسة"األعمال.
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واختاذ القرارات، وتزويدهم بالسلطات والصالحيات اإلدارية اليت تعينهم على القيام بوظائفهم يف احملليات اليت 
لتحويل الصالحيات واملسئوليات اليت املركزيةيديرون، وهذا يعين استعداد القادة السياسيون وموظفي احلكومة ا

ا لتصبح من مسئوليات قادة الوا وجود تشريعات واضحة املعامل حتدد الوظائف و .الوحدات احملليةيقومون 
لكل من املواطنني والقادة احملليون يف إدارة املرافق العامة املشاركة تعزز املركزيةلكل من احملليات واحلكومة 

االجتاهات زي، تشتمل هذه العوامل على توافر كوالسيكولوجية الداعمة للنهج الالمر كية العوامل السلو و واحمللية
يف تقدمي اخلدمات، املركزيوفروعها يف احملليات جتاه النمطملركزيةملوظفي احلكومة ايات املالئمةوكوالسل

العوامل املالية و ة املواطنني والقيادات احمللية التقليدية يف عملية صنع القراراتكوتوافر الرغبة لديهم بتقبل مشار 
، حيث أن الوحدات الصغرية احلجم ال ميكنها الالمركزية للوحدات توافر احلجم املثايلووالقوى البشرية

تغيري ملموس يف وإحداثاالحتفاظ باألعداد الكافية من املوظفني واملعدات حبكم وعائها الضرييب احملدود
نظيمي ليتوافق مع متطلبات مناخ وبيئة التنظيمالنمط السلوكي للعاملني وإحداث تغيري جذري يف السلوك الت

الاخلارجية الداخلية و  حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني وتطوير الثقة بني العاملنيو زيادة فاعلية املنظمة وكفاء
على اجياد ةساعدوالنمو واملحتسني قدرة املنظمة على البقاء و تساعد على اجياد نظام ذايت للتطوير والتغيري و 

ممن العاملنينظام للحوافز واملكافآت يعرتف باالجنازات احملققة م وحتفزهم ومساعد بتشخيص مشكال
متكني وكذا تشجيع العاملون على حتقيق االهداف التنظيمي وحتقيق الرضى الوظيفي و إلحداث التغيري املطلوب

و العمل حفاظ على احليوية الفاعلةللاملديرين من اتباع اسلوب اإلدارة باالهداف بدال من اإلدارة التقليدية
مال ، واىل سيادة روح التفاؤل ت ، فالتغيري يؤدي إىل انتعاش اآلالتغيري على حتديد احليوية داخل املنظماعلى

حساس بأمهية وجدوى املشاركة راء واالقرتاحات ويزداد اإلهر اآلومن مث تظهر املبادرات الفردية واجلماعية ، وتظ
امجة عن الثبات واالستقرار املمتد لفرتة طويلة من الزمن االجيابية ، ومن مث ختتفي روح الالمباالة والسلبية الن

التغيري حيتاج دائما إىل جهد للتعامل معه سواء التعامل االجيايب بالتكاليف ، أو تنمية القدرة على االبتكار
بالرفض ، وكال النوعيني من التعامل يتطلب اجياد وسائل وأدوات وطرق مبتكرة ، ومن مث .التعامل السليب

اثارة الرغبة يف التطوير ل التغيري على تنمية القدرة على االبتكار يف االساليب ، ويف الشكل ويف املضمونيعم
يعمل التغيري على تفجري املطالب وإثارة الرغبات وتنمية الدافع حنو االرتقاء والتقدم ، وما والتحسني واالرتقاء 

االت كزيادة االنتاجية وحتسني وضع االفراد املادي واملعنوييستدعيه ذلك من تطوير وحتسني متالزم يف كل ا
عمليات و االفرازات اليت جنمت عنها ة للعيوب و االخطاء اليت حدثت و عمليات االصالح واملعاجلمن خالل

التجديد واإلحالل حمل القوى االنتاجية اليت استهلكت وأصبحت غري قادرة على االنتاج أو العمل التطوير 
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امل الذي يقوم على تطبيق اساليب انتاج جديدة تعتمد على تكنولوجيا جديدة التوافق مع الشامل واملتك
التغيري على زيادة القدرة على التكيف والتوافق مع متغريات احلياة ومع ما تواجهه على والعمل متغريات احلياة

ار العديد من العوامل واألفكاملنظمات من ظروف خمتلفة ، ومواقف غري ثابتة توفري البيئة اليت تتفاعل فيها
1.للمصلحة العامة زيادة مستوى االداءاملقرتحاتواالجتاهات و 

75اخلطيب، املرجع السابقن صحسنحممدركان- 1
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.لية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الناميةحدارة الملإللمساعدة احلول ال: نيالمبحث الثا
.العوامل التي تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة-1

تسعى و و االجتماعية التنمية املستدمية عملية شاملة تتناول خمتلف مقومات احلياة االقتصاديةباعتبار 
إىل حتقيق أهداف حمددة و رفع مستوى معيشة األفراد مبا ال يتعارض مع احلفاظ على املوارد البيئية، فأن 

ا األساسية ترتآز يف معظمهالوصول إىل حتقيق هذه األهداف يتطلب توفري جمموعة من الظروف و العوامل 
:على
إبقاء ونقل رصيد من رأس املال إىل األجيال القادمة ال يقل عن ذلك املتوفر لألجيال احلالية أو يف صورة -

رصيد رأس املال الطبيعيفرصيد رأس املال العيين و البشريو رصيد رأس املال الطبيعيأفضل منه ويشمل
غري املتجددة و اليت هي معرضة للنفاذ و الزوال نتيجة االستهالك غري العقالين يشمل خمتلف املوارد الطبيعية

.                                                                           هلا و الذي ال يستند إىل أسس علمية
ة أو جزئية يف النشاط البحث عن بدائل إلحالل أصول أخرى حمل رأس املال املستخدم بصورة آلي- 

.االقتصادي
إجياد طرق علمية دقيقة لقياس حجم هذه املوارد الطبيعية و التغيريات اليت تطرأ عليها، و ينادي البعض - 

خصيص و تسعري هذه األصول إىل آليات السوق احلر اليت ال تأخذ بعني االعتبار بعدم ترك األمور املتعلقة بت
.احتياجات املستقبل

ل املوارد الطبيعية، و تضمن السياسات العامة للضرائب و القوانني اليت حتد من اإلفراط يف استغالاستخدام- 
استخدام هذه .استثمارهامحاية حقوق األجيال القادمة، من جهة أخرى إجياد طرق و تقنيات تسمح بإعادة 

األصول لزيادة الطاقة اإلنتاجية مستقبال، و هو ما يتطلب تطوير األنظمة املستخدمة يف احلسابات القومية اليت 
من رأس املال الطبيعي أصل من أصول العملية اإلنتاجية و الذي يساهم تسمح بتحديد قيمة اجلزء املستهلك

لذلك فإن الكثري من التيارات الفكرية تعترب و و هو ما يعرف باحلسابات اخلضراءيف توليد الدخل القومي ،
:مبادئ أساسية3أن النمو االقتصادي يرتكز على 

االعتبار حمدودية استيعاب الطبيعة أثناء عمليات التحول اليت يقوم قدرة النظام االقتصادي على األخذ بعني *
ا
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احرتام ظروف إعادة و املوارد املتجددة بني املوارد القابلة لالنقراض و قدرته على التنبؤ باإلمكانيات التعويضية*
تلف املؤسسات س املال املادي خميشمل رأرأس املال املادي والبشري  و و جتديد املوارد الطبيعية املتجددة

. 1التحتيةهياكل البىناملصانع و و 
عليم والصحة و املهارات مستوى التالبشري فيشمل طبيعة وخصائص األفراد والسكان و اإلهتمام بالعنصر- 

تمع، و عية اليت اإلبداالفنية و  ية التنمية املستدمية، ال يعد العنصر البشري من أهم األصول يف عمليتوفر عليها ا
.أن العائد منه يفوق العائد من راس املال املاديسيما و 

أصبحت آأحد مؤشرات التنمية املستدمية و مؤشرات التنمية البشرية نظرا ألمهية العنصر البشري فقد مت إدراجو 
التنمية وفقا رب منظمة األمم املتحدة للبيئة و مامات التوجه العاملي حنو التنمية املستدمية إذ تعتتأيت يف مقدمة اهت
حتسني قدرة البشر على دا يف تطوير التنمية املستدمية و التعليم أمر أساسي ج" بأن21ملا ورد يف مفكرة 

". اجهة قضايا التطوير و البيئةمو 
مل الذي يرتبط باألمؤشرا متعدد األبعاد يعرف مبؤشر التنمية البشرية90ة أدرج برنامج األمم املتحدة يف بدايو 

الذي يعرب عن مستوى الفقر يف) IPH)املرأة الفقرالتفرقة بني الرجل و , املستوى املعيشي والتعليمي, يف احلياة
تمع، معدل األمية يف أوساط املراهقني .ا

احلساسة يف احلياة املناصبو اكز الرجل و املرأة يف اقتحام املر مسامهة املرأة و يقيس عدم العدالة بني - 
الوظائف العمومية مثال نسبة النساء يف التمثيل الربملاين، يف احلكومة، يف إدارة ( السياسيةاالقتصادية و 

وذلك :املؤسسات ضع اسرتاتيجيات قطرية للتنمية طويلة األجل تصب يف حتقيق أهداف األلفية اإلمنائيةو 
. االستثماراتؤسسات و ت وتقوية املح السياسابإصال

وهذا يتطلب سياسة مالية ونقدية مالئمة لذا حياول الكثري جيب تقوية اسرتاتيجيات ختفيض عدد الفقراء-
من االقتصاديني الربط بني القطاع املايل األفضل ومدى قدرته على املساعدة يف النمو وتقليل الفقر واجلوع، 

لدراسات اليت أظهرت فعال أن التنمية املالية تقلل الفقر واجلوع، ذلك أن تقدمي اخلدمات وهناك العديد منا
م وزيادة إنتاجهم وتعزيز اإلنتاجية  املالية للفقراء ميكنهم من احلصول على وسائل اإلنتاج لتمويل استثمارا

بالتايل يقلل من ملواد الغذائية و يض أسعار االزراعية الشاملة، مما يسمح بتحسني مدا خيل األسر املعيشية وختف
.التغذيةنقصل كمشا 
االستفادة من نظام التأمني ميكنهم من تفادي بعض املخاطر اليت ميكن أن تواجههم وتدفعهم إىل بيع - 

1- http://bohothe.blogspot.com/2008/11/blog-post_18.html 12:00الساعة 
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م وبدل ذلك ميكنهم االدخار ملواجهة أعباء التقدم يف السنأصوهلم  فقد توصلت الدراسة والبحوث .وممتلكا
من االئتمان اخلاص آنسبة مئوية من الناتج %10أن زيادة قدرها(2003(اليت توصل هلا هونوهاناحلديثة

وزيادة % 3-5,2رتاوح ما بنيخيفض معدالت الفقر بنسب ت* احمللي اإلمجايل وهو مقياس مهم للتنمية املالية
و 22,0يف االئتمان اخلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايل خيفض انتشار سوء التغذية مبا يرتاوح مابني % 1بنسبة

بنك دميري جولش )آما أآدت دراسة أخرى أن التنمية املالية تساعد على ختفيض معدالت الفقر%2(45,2)
ة أنه لو أن البريو مثال عمل على حتسني مستوى االئتمان حيث أشارت الدراس(2005ويليفني-آونت–

من سكان البريو يعيشون يف فقر %2لكان %54إىل % 13من مستوى(2000- 85(اخلاص يف الفرتة
اخلاص أن زيادة االئتمانBMوأآدت دراسة.%15بدال من املعدل الفعلي املقدر ب2000يف سنة 

خدام املعدات اليت تعزز اإلنتاجية و االلتزام بالعمل وفق املقاييس يؤدي إىل زيادة استخدام األمسدة واست
1.اإلنتاجية الزراعية مما يسمح بتقليل اجلوع و الفقر

حتقيق أهداف األلفية اإلمنائية ع املايل يف د يف الوقت احلايل الكثري من الدراسات على أمهية تنمية القطا كلذا تؤ 
( ختفيض الفقر، ووجد بأن تأثري تنمية القطاع املايل على نقص التغذية يبلغ على األقل ربع تأثري التنمية العامةو 

لذا فإن البنوك التجارية جيب أن تلعب دورا آبريا ومهما يف الدول النامية بتقليل (2007آالسينس فيجن
عراقيل أمام االقتصاد اخلاص للحصول على التمويل والبد من إجياد آليات وشروط متويل ميسرةالصعوبات و ال

يف بنغالديش الذي حصل صاحبه " قرامني بنك" تتالءم مع االحتياجات املالية لألفراد، ولعل أجنح جتربة بنك
ا(2006(حممد يونس على جائزة نوبل للسالم ا البنكية لتسهيل مع حماولة هذه البنوك تطوير منتجا وخدما

تمع بتكلفة منخفضة .         وصول التمويل لطبقات ا
فتحقيق أهداف )تتطلب التنمية املستدمية منوا اقتصاديا مستمرا يف السياسات و التنظيم و اإلدارة - 

سنويا %7ايل إىل حنو التنمية يف إفريقيا و املتعلق بالفقر يتطلب مضاعفة متوسط معدل منو الناتج احمللي اإلمج
غري أن القدرة على البدء يف النمو و ضمان االستمرار يتطلب تغريات مهمة يف السياسات ) خالل هذا العقد

يل من تأثري القطاع املوازي ختفيض معدالت التضخم ،التحكم يف تغريات سعر الصرف،التقل(واملؤسسات 
.اخلاصثمارهاك اجلمرآي ،تشجيع استختفيض االستهال)الرمسيغري(
.عناصر تحقيق النمو المستدام-2
.تعميق التقدم يف اإلدارة االقتصادية الكلية ، حتسني املناخ لنشاط القطاع اخلاص، تقوية التنظيم و اإلدارة - 

1 - http://elearning.hebron.edu/moodle/mod/resource/view.php?id=4558
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خلق جمال مايل مشجع لالستثمار وإلغاء والتخفيف من البريوقراطية و القيود التنظيمية واملؤسسية املفرطة - 
اإلجراءات واالستثمار وتأمني حقوق امللكية وتقوية تنفيذ العقود و املعرقلة لنشاط القطاع اخلاص بتبسيط

أحكام القانون وحتسني البنية األساسية الضعيفة ،آما يتطلب حتسني التنظيم و اإلدارة االجتاه حنو إقامة
. حكومات أآثر متثيال وحتسني إدارة القطاع العام وتقليل الفساد

يعتقد الكثري من الدول أن زيادة حجم املعونة : زيادة حجم املعونة الدولية وختفيض عبء الدين العمومي-
الدولية ملواجهة الفقر واجلوع واألمراض يدعم التنمية ويساعد الدول الفقرية على حتقيق أهداف التنمية اإلمنائية 

تمع الدويل يف الوقت احلايل إىل زيادة حجم املعونة ،ل2015لألمم املتحدة يف حلول  ذا يدعو الكثري من ا
أو املساعدات اإلمنائية الرمسية وتقدمي املزيد من ختفيف عبء الديون وإجياد وابتكار آليات وتقنيات حديثة 

.منخفضة الدخل على حتقيق أهداف األلفيةلتمويل التنمية من أجل مساعدة الدول
أن حترير التجارة الدولية متعددة األطراف والتبادل يعتقدالكثريفحتسني فرص النفاذ إىل األسواق -

التجاري الثنائي وفتح األسواق لتسهيل وصول و نفاذ صادرات الدول النامية إىل األسواق الدولية بطريقة غري 
النامية ويدعم النمو املستدام ويساعد متييزية وشرعية يساعد على تقليص الفجوة بني الدول املتقدمة والدول 

على حتفيز النمو لتحقيق أهداف األلفية اإلمنائية، وذلك بتحفيز اإلنتاج احمللي وزيادة الدخل القومي وبالتايل 
وهو اهلدف الرئيسي الذي رآزت عليه جولة الدوحة للتنمية يف . الدخل الفردي وحتسني مستويات املعيشة

،2001نوفمرب
إذا أردت غزو العامل فما عليك إال االستثمار يف أنهيروناملختصنيفلتوسع يف جمال الصحة و التعليم ا–

لقة بالتنمية البشرية تقتضي توسيع املوارد البشرية، و عليه فان سعي الدول لتحقيق األهداف األلفية املتع
ا يف امل ا التعليمية والصحية ،و ذلك بزيادة حجم خمصصا التعليم وازنة العامة لصاحل قطاع الصحة و سياسا

الصرف يف جمال املياه الصاحلة للشرب و وزيادة االهتمام بالتعليم االبتدائي و الرعاية الصحية األساسية
يف إفريقيا خاصة فيما يتعلق بالصحة تشري التقديرات أن هذه القارة دافالصحي، فمثال حتقيق هذه األه

.حتتاج إىل ثالثة أمثال القوة العاملة يف جمال الصحة 
لكن يالحظ اخنفاض حجم املخصصات هلذين القطاعني يف الدول النامية خاصة إفريقيا جنوب الصحراء أين 

من املوازنة اجلارية للتعليم الذي مت %20لذي يقدر بـ تقل خمصصات املوازنات يف املتوسط عن املقياس ا
15آما يقل عن املقياس الذي يبلغ " الطريق السريع حنو توفري التعليم للجميع "االتفاق عليه مبوجب مبادرة 
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تسهيل عملية نقل و )" 2000احلكومات اإلفريقية يف من املوازنة اجلارية للصحة الذي وافقت عليه% 
.                          )ال سيما ما يتعلق بالتكنولوجيا النظيفة: (التكنولوجيا

من التحديات املهمة اليت تواجه الدول النامية يف إطار مبادرة األلفية (من التلوثمحاية البيئة- تكنولوجيا -
زراعة (املختلفة اإلمنائية حتدي احلصول على التكنولوجيا احلديثة القادرة على إنعاش القطاعات االقتصادية 

على أساس أنه عامل IDEوهو ما جعلها تسعى جلذب و استقطاب....) صناعة ، صحة ، خدمات 
تكنولوجيا نظيفة وقادرة على لكن أي نوع من التكنولوجيا، فهي حباجة إىل. مساعد على نقل التكنولوجيا

.ال تراعي هذا األمر عند ممارسة أنشطتهاها محاية البيئة لكن معظم
نقل التكنولوجيا احلديثة يف إطار ما يعرف على احلصول و من جهة أخرى تقلصت قدرة الدول النامية 

باتفاقية حقوق امللكية الفكرية املرتبطة بالتجارة اليت أسفرت عليها املفاوضات التجارية متعددة األطراف يف 
ا تطالب واليت تعد من اخطر االتفاقيات على ال(1994- 86(إطار جولة األرجواي  دول النامية السيما وأ

مثال جيب توفري احلماية جلميع االخرتاعات التكنولوجية ملدة ال تقل عن ( مبعايري محاية امللكية الفكرية بااللتزام
تأمني املزيد من االحتكار لتكنولوجية بني الدول املتقدمة والنامية و وهو ما يسمح بتعميق الفجوة ا) عاما 20

هذا باإلضافة إىل مرتفعة بالنسبة للدول الناميةتكنولوجيات باهضة و ما جيعل فاتورة استرياد الالتكنولوجي وهو
1.االشرتاطات املتعلقة باستخدام العالمات التجارية وبراءات االخرتاع

.48حيياوي، املرجع سابق، إهلام- 1
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:خالصة 
من احمللية يف حتقيقهادارة تعرقل ظهورها السريع اليت حتد اإلرغم املعوقات اليت تواجه التنمية املستدامة و 

منو الدول وجود احللول تساعد على أن إال معوقات اجتماعية وتنظيمية واألسباب اليت تنحصر يف عرقلتها
.وتقدمها 



خاتــــــــــمة 
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ميكن القول أن قدرة الدول النامية على حتقيق أهداف التنمية املستدمية يعتمد حبثنا هذا من خالل 
على تكاثف اجلهود احمللية و الدولية، وذلك باختاذ اسرتاتيجيات إقليمية ودولية تعزز جهود هذه الدول ال 

ا إىل األسواق الدولية بشروط وعر  اقيل أقل وتوفري سيما ما يتعلق بتيسري التجارة و تسهيل فرص نفاذ منتجا
الدعم املايل والفين هلا وتسهيل نقل واكتساب التكنولوجيا احلديثة مما ميكنها من التغلب على املشاكل 

يف ) بنجامني ميكابا(االقتصادية واالجتماعية والبيئية ويدعم جهود التنمية، وهو ما أآد عليه الرئيس التنزاين 
الدول النامية أن منلك جدول أعمال التنمية وعلى شرآائنا أن ينبغي علينا حنن يف" :بقوله2004نوفمرب 

يوفقوا دعمهم حسب جدول أعمالنا و أولوياتنا والتسلسل الذي وضعناه ألنفسنا إن التنمية املستدامة ال 
: من خاللميكن فرضها بل ميكن فقط تسهيلها

:التغيير
تغيري ملموس يف النمط السلوكي للعاملني وإحداث تغيري جذري يف السلوك التنظيمي ليتوافق مع متطلبات 

. مناخ و بيئة التنظيم الداخلية و اخلارجية 

:المنظماتفيالتغييراهداف
ا - 1 .زيادة فاعلية املنظمة وكفاء

.لعاملني حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني وتطوير الثقة بني ا- 2

.تساعد على اجياد نظام ذايت للتطوير والتغيري - 3

.حتسني قدرة املنظمة على البقاء والنمو - 4

. تساعد على اجياد نظام للحوافز واملكافآت يعرتف باالجنازات احملققة من العاملني - 5

م وحتفزهم إلحداث التغيري املطلوب - 6 .مساعده العاملني بتشخيص مشكال

.تشجيع العاملون على حتقيق االهداف التنظيمي وحتقيق الرضى الوظيفي - 7
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.متكني املديرين من اتباع اسلوب اإلدارة باالهداف بدال من اإلدارة التقليدية- 8
:التنظيميالتغييرأسباب

:احلفاظ على احليوية الفاعلة - 1
ري يؤدي إىل انتعاش االمال ، واىل سيادة روح التفاؤل يعمل التغيري على حتديد احليوية داخل املنظمات ، فالتغي

ومن مث تظهر املبادرات الفردية واجلماعية ، وتظهر االراء واالقرتاحات ويزداد االحساس بأمهية وجدوى املشاركة 
.لزمن االجيابية ، ومن مث ختتفي روح الالمباالة والسلبية النامجة عن الثبات واالستقرار املمتد لفرتة طويلة من ا

:تنمية القدرة على االبتكار - 2
التغيري حيتاج دائما إىل جهد للتعامل معه سواء التعامل االجيايب بالتكاليف ، أو التعامل السليب بالرفض ، وكال 
النوعيني من التعامل يتطلب اجياد وسائل وأدوات وطرق مبتكرة ، ومن مث يعمل التغيري على تنمية القدرة على 

.االساليب ، ويف الشكل ويف املضمون االبتكار يف
:اثارة الرغبة يف التطوير والتحسني واالرتقاء - 3

يعمل التغيري على تفجري املطالب وإثارة الرغبات وتنمية الدافع حنو االرتقاء والتقدم ، وما يستدعيه ذلك من 
االت كزيادة االنتاجية وحتسني وضع االفرا :د املادي واملعنوي من خالل االيت تطوير وحتسني متالزم يف كل ا

.عمليات االصالح واملعاجلة للعيوب و االخطاء اليت حدثت و االفرازات اليت جنمت عنها -أ
عمليات التجديد واإلحالل حمل القوى االنتاجية اليت استهلكت وأصبحت غري قادرة على االنتاج أو -ب

.العمل 
تكنولوجيا جديدة الذي يقوم على تطبيق اساليب انتاج جديدة تعتمد علىالتطوير الشامل واملتكامل -ج

:التوافق مع متغريات احلياة - 4
يعمل التغيري على زيادة القدرة على التكيف والتوافق مع متغريات احلياة ومع ما تواجهه املنظمات من ظروف 

العديد من العوامل واألفكار واالجتاهات و املقرتحات خمتلفة ، ومواقف غري ثابتة توفري البيئة اليت تتفاعل فيها 
.للمصلحة العامة 

:زيادة مستوى االداء - 5
:يهدف التغيري على الوصول الة اعلى درجة من االداء التنفيذي واملمارسة التشغيلية وذلك من خالل 

،اكتشاف نقاط الضعف والثغرات اليت ادت إىل اخنفاض االداء -أ
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عمليات احلفز ، مناخ العمل ، وزيادة الرغبة يف التفاعل االجيايب : معرفة نقاط القوة وتأكيدها مثل -ب
.مع العاملني ، والوالء واالرتباط بالعمل 

:التغيري استجابة لضغوط خارجية وهناك من يرى ان
دف– ملصلحة املنظمة أو املصلحة عدم االستجابة للضغوط اخلارجية إال اذا تأكد أن الضغوط اخلارجية 

،العامة 
على اإلدارة اختبار التغيريات الواجبة يف النظام أو بعض عناصره ، وتضعها موضع التنفيذ حني تشتد –

.الضغوط اخلارجية وذلك ليكون التغيري مواكبا للضغوط اخلارجية ولضمان بقاء املنظمة 
:التغيير لحل مشاكل ذاتية -2

للتغيري حيدث مبادرة من اإلدارة حلل بعض املشاكل الذاتية للنظام وترتبط هذه املشاكل بأحد والنمط الثاين 
.امرين

،قدرة النظام على مواجهة االوضاع البيئة احمليطة به –
“ ضعف بعض عناصر النظام توافقها مع بعضها البعض ، واألسلوب املتبع يف احداث هذا التغيري هو ما –

”دة التنظيم اعا: يسمى ب 
:التنظيميالتغييرأهمية

:احلفاظ على احليوية الفاعلة - 1
تتمثل هذه االمهية يف التجديد واحليوية وإظهار روح االبداع واالنتاج ، هذه ختفى روح الالمباالة والسلبية 

.والروتني الذين يقتل روح االبداع واإلنتاج 
:تنمية القدرة على االبتكار - 2

حيتاج إىل شفافية وحنكة ملقابلة اإلفرازات اليت تنتج عنه ومن امهها اختالف الراي من مؤيد ورافض فالتغيري 
ويكون التعامل معه باالجياب ويكون التعامل معه االجياب ومنهم من يرقض التغيري يتعامل باملقاومة ، الن 

هول التغيري يطلق كماً هائال من مشاعر اخلوف من ا
- :يف التطوير تنمية الرغبة- 3

يعمل التغيري يف التحقيق وإزكاء الرغبات والدوافع حنو االرتقاء والتطوير وحتسني العمل وذلك من خالل عدة 
:جوانب

،عمليات االصالح ومواجهة املشكالت ومعاجلتها -أ
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،عمليات التجديد وتطوير القوى االنتاجية القادرة على االنتاج والعمل -ب
التطوير الشامل واملتكامل الذي يقوم على تطبيق اساليب انتاج جديدة بإدخال تكنولوجيا جديدة -ج

. ومتطورة 
:التغييرمقاومةاسباب

:اسباب شخصية -أ
هول – ،اخلوف من ا
،تفضيل االستقرار –
،فهم انتقائي ملا سيحدث –
،الضطراب يف العالقات والعادات واملمارسات القلق و ا–

:اسباب بطريقة احداث التغري -ب
،) القناعان ( االنسجام مع املبادئ –
،متاسك النظام –
،الفوائد واحلقوق –
،الطبيعة املقدسة ألشياء معيشية –
.رفض غري املألوف –

:نظيميالتالتغييرابعاد
م على أن : امتالك رؤية واضحة ملا يراد حتقيقيه . 1 حبيث تصل هذه الرؤية إىل معظم األفراد مبختلف مستويا

.تكون واضحة وحمددة وتعكس وجهات النظر املتنوعة واملختلفة سواء كانت باإلجياب أو السلب 
لتشجيعهم التغيري بني االدارة والعاملني، عقد اجتماعا دوريا لتدعيم عملية : بناء روابط وعالقات فعالة . 2

.على العمل بفعالية وكفاءة
.و يعين ذلك وجوب التكيف املبكر مع التغيري: القيادة باألمثلة .1

دف Emailكاملقابالت، أخبار، بريد، : القيام بعمليات اتصال فاعلة . 4 ، اتصاالت رمسية وغري رمسية، 
اشرح وتفسري أهداف عمليات التغيري  .وطبيعتها ومدى احلاجة إليها وضرور

م على كيفية جعل عمليات التغيري جتود األداء التنظيمي.1 .تعليم وتدريب العاملني مبختلف مستويا
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حيث ميثل التعلم التنظيمي املصدر الرئيسي لعمليات التغيري يف املنظمات املختلفة اليت : التعلم التنظيمي . 6
التنافسية واحملافظة عليها، فاملنظمة القادرة على التعلم هي اليت تستطيع إحداث دف إىل حتقيق املزايا 

ا الداخلية بصورة مناسبة .عمليات التغيري بسرعة متكنها من التكيف مع البيئة اخلارجية وتوجيه وإدارة عمليا
املصنفة ومن مث حتديد إىل جمموعة من القرارات واإلجراءات السهلة واملنظمة و : جتزئة عمليات التغيري . 7

.الوقت الالزم لتنفيذها
وذلك من خالل تعاون العاملني مع املديرين واإلدارة العليا يف وضع : جعل عمليات التغيري سهلة وواقعية . 8

.إسرتاتيجية لرفع مستوى بالعاملني والعمالء
ا إلسرتاتيجية التغيري . 9 ل استخدام سياسات وإجراءات وذلك من خال: استمرارية عمليات التغيري ومساند

.وأدوات فعاله مثًال إعداد حلقات تدريبية للعاملني بصورة مستمرة، وإتاحة إمكانية االستفسار الدائم واملستمر
وإجراء حبوث ميدانية عن العاملني املتأثرين بالتغيري، وذلك بشكل مباشر : احلث على التغذية املرتدة . 10

.وسريع
من خالل التعامل مع العمالء الداخليني : عرفة الستيعاب كمية املعلومات الكبرية تطوير قواعد امل. 11

.واخلارجيني
م التنظيمية . 12 وذلك من خالل مساندة العاملني : بناء انتماء والتزام العاملني على اختالف مستويا

م ومنحهم احلرية يف أداء عملهم م ومهارا م وخربا .وتنمية قدرا
التنظيميالتغييرةعمليمراحل

:متر عملية التغيري التنظيمي باملراحل اآلتية 
مرحلة حتفيز الفرد او جمموعة االفراد للتخلي عن القيم والعادات واآلراء واملمارسات القدمية من خالل - 1

:التهيئة نفسيا للتغيري وبذلك حيقق اخلروج من حالة االستقرار ويتم يف هذه املرحلة ما يأيت 
خلق شك يف صحة املمارسات والعادات والقيم واآلراء والسلوك السابق من خالل اثبات عدم دقة - أ

.األدلة والرباهني اليت تؤيد سالمتها أو صحتها 
خلق شعور بالذنب وتوليد القلق واخلوف من االستمرار يف السلوك نفسه واملمارسات واآلراء واملبادئ - ب

.السابقة 
.الفرد او جمموعة االفراد بأن قبوهلم للتغيري سيوفر هلم االطمئنان النفسي تكوين شعور لدى- ج
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ويكون الفرد يف هذه املرحلة مستعدا لقبول التغيري ولذلك يتم تزويده باملعلومات : مرحلة التغيري -2
ا يتم ايضا تدريب والبيانات اليت تستهدف بطريقة وباملمارسات والسلوك واملبادئ والقيم واآلراء اجلديدة ، كم

.الفرد على االمناط واألساليب اجلديدة 
ان الفرد بعد التأكد من قبوله للتغيري الذي مت من خالل املرحلة : مرحلة خلق حالة االستقرار اجلديد - 3

:الثانية سيكون يف حالة استقرار ذهين وتتضمن هذه املرحلة ما يأيت 
ا مناسبة له توليد شعور لدى الفرد بأن احلالة اجلد- أ .يدة اصبحت جزءا منه وإ

ا اصبحت تكتسب امهية خاصة يف عالقاته - ت التأكد من ان الفرد قد بدأ بتطبيق احلالة اجلديدة وأل
. وممارساته ويف طريقة أدائه للعمل 

:التنظيميالتطويرمفهوم
دف لتحسني قدرات ا) Fendell French( عرفه – لتنظيم على اختاذ بأنه جمهودات منظمة 

.القرارات وحل املشاكل وخلق عالقات متوازنة بينه وبني البيئة عن طريق استخدام العلوم السلوكية 
جهد خمطط على مستوى التنظيم ككل ، تدعمه اإلدارة العليا لزيادة فعالية التنظيم مستخدمني يف ذلك –

.املعارف اليت تقدمها العلوم السلوكية
يهدف إىل التغيري وتطوير العاملني عن طريق تقدير التكنولوجيا وكذلك عمليات اهلياكل جهد مشويل –

.التنظيمية وذلك يف سيل تطوير املوارد البشرية واملادية وحتقيق االهداف التنظيمية أو اهلدفني معا
:التنظيميالتطويراهداف

االنتاجية هي جمموعة الكفاءة والفعالية ، ومن مث يدعم التطوير التنظيمي كفاءة املؤسسة وفعاليتها وان - 1
.فان التطوير التنظيمي يدعم االنتاجية 

.إن تنمية القوى البشرية وحتسني أدائها هو اهلدف االساسي من جهود التطوير التنظيمي - 2
ية اليت تؤثر التطوير التنظيمي هو جهد طويل املدى ، لرفع قدرة املؤسسات على معاجلة التغيريات اخلارج- 3

ا على مواجهة املشكالت الداخلية كذلك  .املؤسسات ولتحسني قدرا
التطوير التنظيمي هو جهد إلجياد نوع من التكامل بني اهداف وحاجات املؤسسة العامة من جهة اخرى - 4

.، ومن هنا فان ذلك اجلهد يرمي إىل تنشيط وجتديد املوارد املادية و الفنية 
م وان حيرص التطوير- 5 التنظيمي على اجياد مناخ مالئم ، يستطيع فيه االفراد أن ينمو وان حيققوا ذوا

م وبيئتهم  .يؤثروا على وظائفهم ومنظما
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يرمي التطوير التنظيمي إىل تغيري الثقافة السائدة يف املؤسسات ، حبيث تسود قيم التعاون وأقسام السلطة - 6
.فس وسيطرة طرف واحد بني الرؤساء واملرؤوسني ، بدل التنا

يقوم التطوير التنظيمي على فرضيات تنسجم مع القيم الدميقراطية االنسانية ، اكثر منها مع القيم - 7
.البريوقراطية االلية 

تركيز جهود التطوير التنظيمي على جمموعات العمل ، فهي تشكل مجاعات مرجعيه ، يستمد منها - 8
.التنظيم قيمهم و معايريهم 

دعم القيادات االدارية جلهود التطوير التنظيمي ، امر اساسي لنجاح تلك اجلهود ومن هناك يأيت إن- 9
حرص املستشارين االداريني املختصني يف ميادين العلوم السلوكيه على انتزاع محاس تلك القيادات جلهود التغيري 

.يف املؤسسات 
ره مشولية كلية فلسفة نظريه النظام ، ومن مث فإمنا إن نظرية التطوير التنظيمي للمنظمات وتنميتها نظ-10

.ترمي إىل حتسني مجيع االنظمة الفرعية يف املنظمة البشرية والفنية واإلدارية 
:التنظيميالتطويرخصائص

.السعي لدعم كفاءة التنظيم - 1
ا الداخلية ومواجهة املشكالت والتغيري- 2 .يف البيئة حتسني قدرة املنظمة على معاجله مشكال
.تعزيز قدرات العاملني يف التنظيم وخلق بيئة تنظيمية إىل مزيد من االبداع واملشاعر يف العمل - 3
.التأكد على فريق العمل ، واالهتمام باإلدارة املشاركة اجلماعي يف ادارة فريق العمل - 4
.اكل التنظيمية ونظم احلوافز احداث التغيري املرغوب يف وسائل وإجراءات العمل والسلوك واهلي- 5

:التنميةإدارة
دف إىل حتسني األداء اإلداري هي جمموعة منظمة مستمرة وعقالنية تتضمن جمموعة  من األنشطة اليت 

. لألجهزة احلكومية ومؤسسات القطاع العام االقتصادي واخلدمي واخلاص 
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