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ABSTRACT: 
Municipalities are the state’s tool to achieve the objectives of development in the local 
communities, through the implementation of projects to achieve the development goals at the 
local level, economic capabilities should be increased to support the role of civil society 
institutions. Many developing countries adopted the establishment of institutions and the 
formulation of programs for small projects that aimed to support and develop the local 
economy and communities. The contribution of all segments in the society establishes small 
economic entities to provide jobs. Municipalities and civil society organizations take full 
advantage of these programs to provide them with financial and technical support. 
Many countries have adopted the establishment of effective institutional frameworks - the 
SME Development Agency in Egypt - based on an organizational basis and driven by a clear 
strategy that seeks to enable the target groups to benefit from the financial and technical 
support. The objectives of this research are formulating mechanisms and policies that ensure 
integration between municipalities and civil society organizations to develop the local areas 
by studying the following aspects: 

- Community and local development. 
- The role of municipality and community institutions in local development. 
- The tasks of Egyptian municipalities and communities in development  
- Municipality experiences in the community development. 
- Municipalities and local communities mechanisms activations in the community 

development. 
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  "دور اإلدارة المحلیة في تنمیة المجتمع المحلي"

  
  ھشام محمود حافظ
   جامعة القاھرة–كلیة التخطیط اإلقلیمي والعمراني 

  :الملخص 
المحلیات ھي أداة الدولة الفعلیة في تحقیق أھداف التنمیة في المناطق المحلیة، من خالل تنفیذھا للتوجھات والمشروعات 

انطالقا من الدور الحیوي التى تلعبھ المحلیات فى تحقیق اھداف التنمیة الشاملة على یة، والمقترحة بالتجمعات العمران
تطویر وزیادة كفاءة أداء والتي لن تتم إال بالمستوى المحلى، ومع زیادة اھتمام الدول بتنمیة قدرات االقتصاد المحلى للمناطق 

 دعم دور وأیضاالمعیشى للسكان، بالمستوي انخفاض واالرتقاء في الحد من مشاكل البطالة و) المحلیات(االجھزة الحكومیة 
 فى المساھمة فى تحقیق اھداف التنمیة، - االكثر معرفة بطبیعة ومقومات المجتمعات المحلیة -مؤسسات المجتمع المدنى 

المحلي في اد تبنت الكثیر من الدول انشاء مؤسسات وصیاغة برامج  للمشروعات الصغیرة تھدف الى دعم وتطویر االقتص
تستوعب ) قد تكون فردیة(ة والمساھمة فى تحفیز كافة فئات المجتمع على انشاء كیانات اقتصادیة صغیرة یالمناطق المحل

ومؤسسات ) المحلیات( االمر الذي یتطلب تفعیل التكامل بین االجھزة الحكومیة للمجتمع،مھارات وتوفر فرص عمل 
وعلى . ن تلك البرامج وما تقدمھ للسكان المستھدفین بالمدن والقرى من دعم مالى وتقنىالمجتمع المدنى لالستفادة الكاملة م

 جھاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر فى مصر –الرغم من تبنى الدول إنشاء اطر مؤسسیة فاعلة 
ین الفئات المستھدفة من االستفادة من  ترتكز على اساس تنظیمي وتنطلق من استراتیجیة واضحة تسعي الى تمك-كنموذج 

الدعم المالى والتقنى المقدم من تلك األطر، إال ان ھناك الكثیر من التحدیات تعوق تحقیق تنفیذ برامج المشروعات الصغیرة 
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على المستوى المحلى، ویھدف ھذا البحث الى صیاغة آلیات واضحة وسیاسات عمل تضمن تحقیق التكامل بین االجھزة 
ومؤسسات المجتمع المدنى والمجتمع المحلي وتساھم في تحقیق تنمیة نوعیة للمناطق المحلیة من ) المحلیات(میة الحكو

  :دراسة الجوانب التالیة االستفادة الرشیدة لمقوماتھا ، من خالل 
  المجتمع المحلي والتنمیة المحلیة -
  دور المحلیات والمؤسسات المجتمعیة في التنمیة المحلیة -
  لیات والمجتمع المحلي في التنمیة في مصرمھام المح -
  التجارب في مجال دور المحلیات في تنمیة المجتمع المحلي -
  ألیات تفعیل دور المحلیات والمجتمع المحلي في تنمیة المجتمع المحلي -

  
   التنمیة المحلیة- المجتمع المحلي -) المحلیات(اإلدارات المحلیة : الكلمات الدالة 

  

  ع المحلي والتنمیة المحلیةالمجتم - مقدمة -١
 العدید من الممارسات  فيھو مجموعة من األفراد الذین یعیشون في نطاق جغرافي محدد، ویتشاركون المجتمع المحلي

واالجتماعیة، وتجمعھم لحمة وطنیة واحدة، ونسیج اجتماعي  كاألنشطة السیاسیة واالقتصادیة الحیاتیة، واألنشطة المتنوعة
عامة ینتمون إلیھا، ولعل أكثر صور المجتمع المحلي ھي  ًیعا لنظام حكم واحد، وتسود فیما بینھم قیمموحد، ویخضعون جم

المجتمع المحلي حیث أن مصطلح والقریة،  أالمدینة كالوحدات المحلیة بمستویاتھا المختلفة أو التقسیمات الجغرافیة المعروفة
  .)٢٠١٧ -فاطمة مشعلة( دل على المجتمع كلھ، أوالدولة بأكملھاال تشیر فقط إلى المدینة أو القریة، بل تشملھما لت

، األسرة، الفئة، الجماعة، المؤسسات غیر الحكومیة، الفردویمكن إستعراض أشكال مكونات المجتمع المحلي في 
 ككل یظھر ، وبالنظر إلي ھذه األشكال من المكونات یتضح أن الجزء الفاعل والمؤثر في المجتمع...المؤسسات الحكومیة، 

  المحلیةاتممثلة في اإلدار(بصورة أساسیة من خالل المؤسسات ولیس األفراد، سواء كانت تلك المؤسسات حكومیة 
 نظرا لتأثیرھم ن سیتم تناولھما بالدراسةین الذی، وھما المكون)ممثلة في المؤسسات المجتمعیة(أو غیر حكومیة ) "المحلیات"

  .تجمعات العمرانیةاألساسي في عملیات التنمیة في ال
 التنمویة بین المناطق المختلفة، خاصة الحضر قرن الماضي نتیجة التفاوتاتلظھر مفھوم التنمیة المحلیة في ستینات اوقد 

والریف، وكان ھدفھا بصورة أساسیة تحسین نوعیة الحیاة لسكان المجتمعات المحلیة، وتتمثل عملیة التنمیة المحلیة في 
وتعطي األسبقیة لحاجات المجتمع المحلي وتتأسس بناء علي المشاركة الفاعلة لمختلف الموارد ) من أسفل(اإلھتمام بالقاعدة 

المحلیة في سبیل الوصول إلي رفع مستوي المعیشة واإلندماج والشراكة والحراك اإلجتماعي إعتمادا علي الموارد المحلیة 
  ).٢٠٠٧-األمین العوض(حلي في صناعة التغییر وضمان إستراریتھ من خالل اإلنسان الم

ز طرق تنمیة المجتمع المحلي علي جانبین رئیسیین، الجانب األول التعلیم، حیث یعد التعلیم ھو الركیزة األساسیة في كوترت
 في غیاب تعلیم أفراده، لذلك ترتكز برامج خطط التنمیة على تعلیم أفراد المجتمع ما التطورٍ مجتمع وال یمكن تحقیق أي

إقامة المشاریع الصغیرة والمتوسطة، وذلك من أما الجانب الثاني فھو .  من استغالل الموارد المحیطة بھمیمكنھما یھمھم وم
أجل تحریك عجلة التنمیة في المجتمع، وتشغیل األیدي العاملة من أبناء المجتمع وبذلك یساھمون بذاتھم في تطویر مجتمعھم 

  ).٢٠١٦ - سناء الدویكات (االقتصاديوزیادة تقدمھ، باإلضافة إلى رفع مستواھم 
ومن ھنا تظھر أھمیة المشروعات الصغیرة كأداه فاعلة في تحقیق التنمیة في المجتمعات المحلیة، حیث أنھا النوعیة من 

ما مع خصائص المجتمعات المحلیة، أما بالنسبة للتعلیم فإنھ یظھر ضمن مھام اإلدارة المحلیة كمقدمھ ؤاألنشطة األكثر تال
  .دماتللخ

  

  دور المحلیات والمؤسسات المجتمعیة في التنمیة المحلیة  -٢
  ھل الجھات المحلیة لھا دور فعال في تنمیة المجتمعات المحلیة؟

أم خدمي ...  في مجتمعاتھا، ھل دورھا خدمي؟ بخصوص دور المحلیات والمؤسسات المجتمعیةالعامة ف اإلتجاھات لتخت
یرة تم التوجھ نحو تأكید مشاركة المحلیات في عملیة التنمیة، باإلضافة إلي دورھا الخدمي، وتنموي؟، إال أنھ في اآلونة األخ

خاصة في البلدان النامیة، سواء كان دورھا منظم لعملیة التنمیة أو مشارك فیھا، بینما یتوقف دور المؤسسات المجتمعیة 
لتنمیة، خاصة بالدول النامیة قلیلة الموارد علي خصائص كل مؤسسة وأھدافھا، وإن كان یفضل أن تشارك في عملیة ا

  .الحكومیة
  

   دور المحلیات في التنمیة المحلیة١-٢
 لجذب األساسیة ةیتوفیر الظروف المناسبة والبندورھا األساسي خدمة المواطنین وحكومیة  ھي مؤسسات المحلیات

ھي تعتبر التنمیة المحلیة المستدامة و،  من البطالةدلح، وبالتالي اقامة المشاریع التنمویة وزیادة فرص العملالاالستثمارات 
بمشاركة فعالة من كافة شركاء ني في المحلیات، دھات الحكومیة بصورة أساسیة، ممثلة علي المستوي األجمسئولیة ال
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غیر المستغلة تحفیز طاقات المجتمع الكامنة ، كما أنھا تھدف إلي المؤسسات المجتمعیةمن القطاعین العام والخاص والتنمیة 
  للوصول الى حیاة افضل للمواطنین، 

 قادرة على عملیات التخطیط والتنفیذ ووضع االستراتیجیات التنمویة الخاصـــــة بالمجتمع محلیاتإیجاد ھذا ال یتم إال بو
نتیجة ھذه ارد  الموالمحلي وتخطیط االستثمار وتطویر االجراءات لتعزیز الدور التنموي المستدام وجذب االستثمار لتوفیر

   .راتاالستثما
 المحلیاتذا یتطلب ان یتمیز دور ا، ولكن ھإن الموارد الرئیسیة للبلدیات تأتي وفقا للقوانین واألنظمة المالیة المعمول بھ

 التنموي بالقوة لتتمكن من تقدیم الخدمات بشكل افضل ولتساھم في دفع العملیة التنمویة والتخفیف من األعباء التي تتحملھا
لى موازنة الدولة لتصبح بلدیات قادرة المشاركة في تمویل بعض مشروعاتھا وال تعتمد بصورة كلیة عالدولة، لتتمكن من 

منھا  باالعتبار استثمار المیزة النسبیة لكل المحلیاتویجب ان تاخذ  على تمویل نفسھا وتساعد في دعم المجتمعات المحلیة،
 ھي حاضنة الخدمة العامة والتنمیة واالستثمار، وال یمكن المحلیاتھا ، مما یؤكد أن إلقامة مشروع تنموي یتالءم مع طبیعت

، بالل ٢٠١٣-حنان الفاعوري(عند قیامھا بعدد من المھام ، أھمھا  بالقیام بھذا الدور التنموي الجدید اال المحلیاتان تنجح 
  ) :٢٠١٣-خروفي
 .قتصادي والبیئي على مستوى المجتمع المحليجمع وإنشاء قاعدة بیانات عن الواقع االجتماعي واال -
 .أعداد الخطط لإلمداد باإلسكان والخدمات والبنیة األساسیة من خالل تحدید اإلحتیاجات الحالیة والمستقبلیة -
تحدید مشاریع التنمیة  ووالتنمیة في كافة المجاالت والترویج لھا لجذب االستثمـار تحلیل الفرص المتاحة لالستثمار -

مة التي تنطوي على آثار ومنافع ذات طابع اجتماعي اقتصادي بیئي مع األخذ بعین االعتبار دورھا في المستدا
ب وحتى یتم تحقیق ھذا الدور االقتصادي والتنموي فانھ یتوج، معالجة القضایا التي لھا اثر بمكافحة الفقر والبطالة

  .الوحدات المحلیةالنتاجیة لصالح تعزیز الشراكة مع القطاع الخاص ال سیما في ادارة المشاریع ا
 . الواحدالشباك  مبدأمعامالت ومحاولھ تطبیقال میكنةتحسین نظم المعلومات و -
 .ةخدمة المواطن بطریق سھلھ ومیسرإدارات تفعیل التواصل مع المواطنین و -
 .تحصیل اموالھا المستحقة خاصة معالجة ابرز المشكالتحسین الھیكل المالي وت -
 .رات العمرانیة التي توجھ عملیة التنمیةتقویة دور اإلدا -
 .القطاع الالرسمياألنشطة اإلقتصادیة المحلیة وتنظیم تنظیم وتوجیھ  -

 

عادة ما )  العمرنیةاإلقتصادیة(وبالنظر إلي المھام المنوط بھا المحلیات نجد أنھا متعددة، إال أن قدراتھا في مجاالت التنمیة 
، مقارنة بالقطاع  من ناحیة ثانیة، ولقلة الموارد المتاحة لدیھاي من ناحیةلدور الخدمتكون محدودة، إلرتباطھا األساسي با

لذا فإن دورھا التنموي یظھر ھذا بخالف عدم قدرتھا في التحكم الفعال والكامل علي األراضي والمشروعات، الخاص، 
، وھي لصالح المجتمع المحليلصغیرة أو شریك، في المشروعات التنمویة ا ... بصورة أكبر في دورھا كمنظم أو موجھ،

المشروعات التي یمكن بالفعل أن تساھم فیھا بصورة فعالة، حیث أن المشروعات الكبري غالبا ما تفوق قدراتھا 
  .وصالحیاتھا في التعامل معھا

  
   دور المؤسسات المجتمعیة في التنمیة المحلیة٢-٢

 التي تعبر عن المبادرات الفردیة أو الجماعیة الطوعیة للمواطنین ةھي مجموعة من الكیانات المتنوعالمؤسسات المجتمعیة 
الذین ینظمون أنفسھم في مؤسسات ذات إستقالل عن الحكومة، ترعي تلك المؤسسات مصالح أفرادھا وجماعاتھا 

تؤثر في  ولكنھا تساھم و ومجتمعاتھا تسعي إلي الربح المادي، وال تمارس سلطات خارج حدود أفرادھاالوومجتمعاتھا 
تتمثل في المنظمات غیر  التي تشكل في مجملھا جزء كبیر من منظومة المجتمع المحلي، وھي صیاغة القرارات، وھي

 اعات المھنیة، اإلتحادات العمالیة،م، المنظمات الحقوقیة، منظمات األعمال، الج، النقابات مثل الجمعیات األھلیةالحكومیة
-أماني قندیل....(، الجامعات، ... النوادي اإلجتماعیة والریاضیة و ت الخیریة،الغرف التجاریة والصناعیة، المؤسسا

ویختلف دور كل مؤسسة تبعا لمجالھا وأھدافھا، إال أن دورھا في المجتمع ممكن أن یتمثل  .)٢٠٠٥- ، عادل مسعود٢٠٠٨
  :)بدون-، قرزیز محمود٢٠١٧-علي دیھوم( األتيفي

 .ة علي آداء المحلیاتالمدافعة عن مصالح المجتمع والرقاب -
 .إلجتماعیةاتقدیم الخدمات اإلجتماعیة للمجتمع المحلي مثل تدعیم التعلیم، الصحة، العدالة، التوعیة  -
 .اإلھتمام بالفئات المختلفة، خاصة في المناطق المھمشة -
 الضغط علي القطاع الخاص لتشجیعھ في مساھماتھ اإلجتماعیة واإلقتصادیة -
 .ت اإلنتاجیة الصغیرةالعمل في مجال المشروعا -
 في مجال حقوق األنسان والدفاع عن الحریات -
 في مجال التدریب والتأھیل -
 اإلھتمام باألمومة والطفولة  -
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 نجد ، العمرانیة اإلقتصادیةوبالنظر في المجاالت التي یتعرض لھا المؤسسات المجتمعیة والتي لھا عالقة مباشرة بالتنمیة
الصحة، التعلیم، تنمیة المھارت، (إلنتاجیة الصغیرة والخدمات اإلجتماعیة اإلقتصادیة أنھا تظھر في مجالي المشروعات ا

  .اإلقتصادیة/العمرانیة وذلك نظرا لصالحیاتھا وإمكاناتھا المحدودة في مجال التنمیة ...)
 

   مھام المحلیات والمجتمع المحلي في التنمیة في مصر-٣
حل مشكالت البطالة  ووي معیشة السكان من خالل تقدیم بیئة عمرانیة مالئمةتھدف عملیة التنمیة المحلیة إلي تحسین مست

السكان في مجال وتقلیل الفوارق بین التجمعات لتقلیل الھجرة واإلنتقال إلي المدن والتجمعات الكبري، وتوفیر متطلبات 
ین المستوي اإلقتصادي  لدورھا الرئیسي في تحسیة وبصفة خاصة المشروعات الصغیرةاالنشطة والمشروعات المحل

المھام والمسؤولیات المنوط  قانونال ویحدد ،بالمدن والقرى من ناحیة أخريانتشارھا إنشائھا وللسكان من ناحیة ولسھولة 
  .المجتمعات المحلیة ومؤسسات المجتمع المدنى فى مجال تنمیة  االدارة المحلیةبھا كل من

  
  في مصریةلمحلاتنمیة الفى مجال اإلدارة المحلیة   دور١-٣

في أي نظام سیاسي یتم تحدید دور الجھات المعنیة بالتنمیة، خاصة الحكومیة منھا، من خالل مجموعة من القوانین أو 
وصالحیة تلك الجھات حتي تكون واضحة ومحددة للكافة، سواء للقائمین علي تلك ودور القرارات التي تحدد مسئولیة 

ومن خالل إستعراض القوانین المصریة وجد ان الجوانب الخاصة بالتنمیة الجھات، دور تلك دفین من ھالجھات، أو المست
 ) : ٢٠٠٨ لسنة ١١٩، قانون رقم ١٩٧٩  لسنة٤٣قانون رقم (تتمثل في األتي المحلیة تظھر 

  والتصرف فیھا،- المحلیة –وضع القواعد العامة إلدارة واستثمار أراضي المحافظة  -
  ت التنمویة،وضع القواعد الخاصة بمشروعا -
  .دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات االستثماریة التي تتوالھا المحلیات -
 التخطیط التفصیلى للمناطق الحرفیة إعداد  -
وأصحاب ) الفئات المستھدفة( تحدید أسس تسویق وترویج المنطقة الحرفیة وكیفیة جذب الحرفیین الیھا -

  .  االستثمار فى المجاالت المشروعات الصغیرةالمشروعات الصغیرة وصغار المستثمرین الراغبین فى
 تخطیط شبكة – توزیع الخدمات–األراضى توزیع استعماالت(تقسیم األراضى المقترح لمركز األنشطة الحرفیة  -

  .)االنتظار والتفریغ والشحن الطرق للمشاة والسیارات وأماكن
  أماكن ومناسبة لھا ،التخصص النوعى للمشروعات الصغیرة المرتبطة بنشاط نوعى معین فى  -
  .سالیب الیدویة والتى تقوم بتصنیع منتجات ذات موروث ثقافىاألالتى تعتمد على  تخصیص أماكن للورش -
الصغیرة والعاملین معھم بحیث  تخصیص مساحات كافیھ إلنشاء المبانى السكنیة ألصحاب الورش والمصانع -

  .یة والحیاتیة على نحو أفضلانماطھم السلوك تتناسب مع احتیاجاتھم وتساعد على تغییر
  .انشاء مركز تدریب نوعى یراعى فیھ مستوى التكنولوجیا المختلفة المطبقة فى المنطقة الحرفیة -
  )الخ......  نقطة اطفاء–نقطة شرطة (تخصیص أماكن للخدمات االداریة الحكومیة  -
  )الخ. وتصدیر  وكاالت اعالن وتسویق –بنوك ( توفیر الوحدات الخدمیة الداعمة والمساعدة  -
  تخصیص أماكن للخدمات االقتصادیة المرتبطة بتوفیر االحتیاجات الالزمة للمتطلبات النشاط -
ًالصغیرة وبما ال ینعكس سلبا على البیئة الخارجیة مع  مراعاة الشروط المتعلقة بالحفاظ على البیئة الداخلیة للمشروعات - 

  .مراعاة اشتراطات الصحة والسالمة المھنیة
 االمتداد المستقبلى للمنطقة الحرفیةمراعاة  - 

أنھا تھتم بالجوانب الخاصة بالمشروعات  وبالنظر إلي تلك القوانین التي تحدد دور اإلدارة المحلیة في تنمیة المجتمع المحلي نجد
 الجوانب المھاریة سواء كانت خاصة بالمكان أو إدارة المشروع، ولكنھا لم تتطرق إلي القائمین علي المشروع خاصةنفسھا التنمویة 

ي سواء في التنمیة المحلیة التي تنصب علي األفراد سكان ھذه سسااألالجانب ھو وتنمیة القدرات لھم، علي الرغم من أن ھذا 
لي تنمیة المجتمع من خالل جد أنھم یركزون بصورة أساسیة ع، والمجتمعات والمستفیدین منھا، حیث أنھ لدي المتخصصین في التنمیة

 ولیس ،من خالل تنمیة قدراتھم ومھاراتھم سواء الفنیة اإلقتصادیة أو الشخصیة اإلجتماعیةو ،یشتھمتوي معن خالل تحسین مس مأفراده
لمشروع ھو وسیلة الفرد في تحسین حالتھ ولیس یعتبرون أن ا علي إعتبار أن المتخصصون في التنمیةالتركیز علي المشروع نفسھ، 

  . ھدف في حد ذاتھ
  

  فى مجال التنمیة المحلیة یةؤسسات المجتمعمال دور ٢-٣
یتم تحدید مھامھا وصالحیاتھا من خالل إطار قانوني، وبالنظر إلي الجوانب المتعلقة بعملیة التنمیة  المؤسسات المجتمعیةإن تنظیم عمل 

  : )٢٠١٧ لسنة ٧٠قانون رقم (في القوانبن المنظمة، نجد أنھا تتمثل في األتي 
 تحقیق أغراضھا فى میادین التنمیة االقتصادیة والرعایة االجتماعیة وذلك لتنمیة المجتمع، وفقا لخطة الدولة تعمل الجمعیات على - 

 .واحتیاجاتھا التنمویة وأولویاتھا
 . بالتنسیق مع اإلتحاد اإلقلیمي للجمعیات بالمحافظة محلیةتنفیذ برامج أو مشروعات - 



  
  
  

  "دور اإلدارة المحلیة في تنمیة المجتمع المحلي"
 

اإلعفاء من ضرائب، إعفاء العقارات المبنیة المملوكة للجمعیة من  التسجیل والقید،حق اإلعفاء من رسوم بلجمعیات االھلیة تتمتع ا - 
جمیع الضرائب العقاریة، إلعفاء من الضرائب الجمركیة والرسوم األخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآالت وأجھزة 

 وأدوات ولوازم إنتاج وسیارات الزمة لنشاطھا، 
 ألف جنیھ عند ٥٠المشروعات الصغیرة بما ال تقل قیمتھ عن  التنمیة مثل غرض فى مجال قأجل تحقیمن إنشاء الجمعیات  - 

 .التأسیس
  دور المحلیات والمؤسسات المجتمعیة في تحقیق التنمیة علي المستوي المحلي  فعالیة تقییم٣-٣

ولكن ھل ھذه تؤثر فیھ بصورة مباشرة،  التي تقدم للمجتمع المحلي و التنمویةي المستوي المحلي في المشروعاتلتتمثل التنمیة ع
الجھات المحلیة قادرة بالفعل علي القیام بدورھا في تنمیة المجتمعات المحلیة، سواء في ظل ما صدر من تشریعات تنظم عملھا وتحدد 

ما نظمتھ التشریعات صالحیاتھا ومواردھا، أو في ظل النظام التشغیلي الحالي؟، ھذا ما سیتم محاولة اإلجابة عنھ من خالل إستعراض 
 .ومقارنتھ بإمكانیة تنفیذهخاصة بالتنمیة المحلیة ال

  إمكانیة التنفیذ  المھمة
وضع القواعد العامة إلدارة واستثمار األراضي المملوكة للمحلیات 

  والتصرف فیھا
یمكن تنفیذھا ولكنھا غیر مؤثرة، وذلك لندرة األراضي المملوكة 

  ).المحافظة(للمحلیات 
اعد الخاصة بمشروعات التنمویة ودراسة وإبداء الرأي في وضع القو

  .الموضوعات االستثماریة التي تتوالھا المحلیات
یمكن تنفیذھا ولكنھا غیر مؤثرة، وذلك لتعدد الجھات المسئولة عن 

مثل جھاز المشروعات الصغیرة، ھیئة التنمیة .(المشروعات المختلفة
  ..)الصناعیة، 

  للمناطق الحرفیة طبقا لالشتراطات الصادرة منإعداد التخطیط التفصیلى
  المجلس األعلى للتخطیط والتنمیة العمرانیة

یمكن تنفیذھا ولكنھا غیر مؤثرة، ألنھا مرتبطة بالملكیات الخاصة 
  .التي یصعب التعامل معھا، خاصة في المناطق القائمة

تحدید أسس تسویق وترویج المنطقة الحرفیة وكیفیة جذب الحرفیین 
وأصحاب المشروعات الصغیرة وصغار ) الفئات المستھدفة( لیھاا

  المستثمرین الراغبین فى االستثمار فى المجاالت المشروعات الصغیرة

یمكن تنفیذھا ولكنھا غیر مؤثرة، ألنھ توجد جھات أخري مسئولة عن 
  .المشروعات اإلستثماریة

توزیع (تقسیم األراضى المقترح لمركز األنشطة الحرفیة 
 تخطیط شبكة الطرق للمشاة – توزیع الخدمات–األراضى تعماالتاس

  .)االنتظار والتفریغ والشحن والسیارات وأماكن

عداد المخططات ولكن یتعذر تنفیذھا سواء لصعوبة التعامل مع یتم إ
الملكیات، ولعدم توافر الموارد المالیة سواء لنزع الملكیة أو إلنشاء 

  .البنیة األساسیة
تدریب نوعى یراعى فیھ مستوى التكنولوجیا المختلفة انشاء مركز 

  .المطبقة فى المنطقة الحرفیة
   وصعوبة التمویليصعوبة الحصول علي أراض

یتم ولكن بعدد محدود نتیجة قلة قدرات المؤسسات المجتمعیة في   .التنمیة االقتصادیة والرعایة االجتماعیة إقامة مشروعات 
  .توفیر الدعم المالي الكافي

تنفیذ برامج أو مشروعات محلیة بالتنسیق مع اإلتحاد اإلقلیمي للجمعیات 
  .بالمحافظة

  یتم تنفیذھا بصورة مقبولة

تتمتع الجمعیات االھلیة بحق اإلعفاء من رسوم التسجیل والقید، اإلعفاء 
   ......من ضرائب، 

  یتم اإلستفادة منھا في األنشطة والمشروعات

  
 المھام المنوط بھا المحلیات والمؤسسات المجتمعیة في مجال التنمیة المحلیة، یتضح أنھ توجد بالنظر إلي إمكانات تنفیذ

قصور ضافة إلي اإل تعالجھا الصالحیات الحالیة في ظل النظام الحالي، ھذا بوالذي الالكثیر من الصعوبات التي تواجھھما، 
، وھو األمر الذي یتطلب إعادة النظر في كیفیة تناول شروعاتمن المحلیات في قلة قدراتھا في تنفیذ ومتابعة تشغیل تلك الم

  .قضیة التنمیة المحلیة
 من تیسیرات إال ان ھذا القطاع یواجھ مشاكل مرتبطة ببیئة االستثمار یةمؤسسات المجتمعال والمحلیاتفعلى الرغم ما تقدمھ 

ترة الموافقات وتعدد الجھات التي یتم التعامل إجراءات التراخیص وطول ف  مثلالمحلیات ومنھا المرتبطة بمھام ،المحلى
الصغیرة التنمویة مثل دورھا فى التسویق وعدم قدرة بعض المشروعات یة مؤسسات المجتمعالمعھا، ومنھا ما ھو مرتبط ب

یجة علي اقامة المعارض إضافة إلي المشاكل المرتبطة بالثقافة اإلداریة والتنظیمیة وعدم فھم أعباء تكالیف التمویل نت
النخفاض الجدارة االئتمانیة للكثیر منھا خاصة في ظل عدم القدرة علي توفیر الضمانات البنكیة وافتقار الكثیر من أصحاب 

  .تلك المشروعات الي خبرة التعامل مع البنوك
  تنمیة المجتمع المحليدور المحلیات في  التجارب في مجال  -٤

 في مجال تنمیة المجتمعات المحلیة من خالل تفعیل دور األجھزة الحكومیة سیتم في ھذا الجزء إستعراض الجھود المبذولة
والمحلیة، وذلك للتعرف عن قرب علي الجوانب المؤثرة واإلجراءات التي تم إستخدامھا في التجارب المختلفة لتحقیق 

 وتجارب الدول كسیاسات أو التنمیة بالمناطق المحلیة، وسیتم التناول بالعرض لكل من التجربة المصریة كحاالت دراسیة
  .إجراءات تحكم إطار عملیات التنمیة في المناطق المحلیة

  
  تنمیة المجتمع المحلياالتجربة المصریة في مجال  ١-٤

الصغیرة لتحقیق أھداف التنمیة االقتصادیة التنمویة تبنت الكثیرة من الدول سیاسة دعم وتنمیة قطاع المشروعات 
لى المستوى المحلى نظرا لقدرتھا علي تحقیق تنمیة اقتصادیة متكاملة ومتوازنة ومستدامة واالجتماعیة وبصفة خاصة ع

إضافة  ،المجتمعاتالى جانب توفیر فرص عمل للكثیر من فئات المجتمع  والحد من مشكلة البطالة التي تعاني منھا ھذه 



  
  
  

  "دور اإلدارة المحلیة في تنمیة المجتمع المحلي"
 

ة الناتج القومي واعتماد ھذه المشروعات على منخفضة نسبیا فضال عن أنھا تساھم في زیادالالي أن تكلفتھا الرأسمالیة 
، إضافة ةنسبة كبیرة من مكونات االنتاج والمواد االولیة المحلیة كما یمثل جانب من إنتاجھا مدخالت للمشروعات الكبیر

 الي الي قدرة ھذه المشروعات علي تحقیق التنمیة المتوازنة والمستدامة نتیجة قدرتھا علي االنتشار الجغرافي ووصولھا
ولذلك تبنت تلك الدول اطرا تشریعیة وسیاسیة ومؤسسیة تعمل على دعم التعاون . المناطق العشوائیة والمناطق األكثر فقرا

، الصغیرة ومنھا مصرالتنمویة فى انجاح برامج  المشروعات والمؤسسات المجتمعیة ) المحلیات(بین االجھزة الحكومیة 
  :والتي تبنت الجوانب التالیة

 االطار القانونى ٢٠٠٤ لعام ١٤١یمثل القانون رقم حیث : الصغیرةالتنمویة لمشروعات ل التشریعیة الداعمة بالجوان -
ًالمنظم آللیات دعم وتنمیة المشروعات الصغیرة إال أن ھذا القانون جاء خالیا من أي مزایا ضریبیة أو تأمینیة 

المنظم  منھا قانون االدارة المحلیةوانین األخري، قلللعدید من اللمشروعات الصغیرة، مع خضوع تلك المشروعات 
،  فى مجال ادارة العمران و التنمیة العمرانیةالمحلیاتمھام البناء للعمل المحلیات فى مجال التنمیة المحلیة ، وقانون 

  ، ...وقانون المحال التجاریة والصناعیة، و
 السیاسیة الى التحسینات في البنیة الجوانبتسعى ث حی: الصغیرةالتنمویة مشروعات للالداعمة  السیاسیةالجوانب  -

تشجیع البنوك على تسھیل اجراءات  التشریعیة فى العدید من القواعد واللوائح المرتبطة بالمشروعات الصغیرة مثل
التمویل وتقدیم الدعم الفنى والتسویق والتصدیر وتھدف إلى توفیر مناخ مستقر یراعى خصوصیات ھذا النوع من 

 فى محورین ھما الجوانبآلیات التصرف داخلھا ویساھم فى تطویر إنتاجیتھا وتتمثل ھذه بعات ویسمح المشرو
سیاسات الدعم  ووتطویر ھیاكل التدریب والتنمیة البشریة،  الھیاكل االستشاریة من خالل دعم سیاسات الدعم الفنى

من خالل تحدیث آلیات تسھیل الدعم المالى وتشجیع القطاع المصرفى على تطویر برامج تمویل مشروعات  ویلىالتم
  .الصغیرة 

الجھات المؤسسیة الراعیة للمشروعات ھناك الكثیر من :  الصغیرة التنمویةلمشروعاتلالداعمة  المؤسسیةالجوانب  -
لمشروعات اتنمیة ھاز ج ھيلتى ترعى تلك المشروعات  ا األنرسمیةالمؤسسیة الالجھة لكن الصغیرة بمصر، و

قوم بدور التنسیق بین كل تلك الجھات، كما یوجد صنادیق خاصة یالمتوسطة والصغیرة والمتناھیة الصغر والذى 
  .لتمویل المشروعات الصغیرة بالمحافظات

  
  التنمیة المحلیةنماذج من التجربة المصریة في مشروعات  ١-١-٤

 إلي إستعراض عدد من تجارب مشروعات تتصل بصورة مباشرة بالمجتمع المحلي، مع إختالف أنواعھ، یھدف ھذا الجزء
  وذلك لمعرفة وتقییم دور المحلیات في إنجاح المشروعات المحلیة، 

  :وقد تم إختیار ھذه العینة من المشروعات بناء علي عدد من الجوانب، أھمھا 
  .ة المجتمعیة وأن یستھدفھا بالفعلیئة المحلیالبأن یكون المشروع مرتبط با -
  ھأن یكون المشروع مر علیھ فترة حتي یمكن تقییم -
  أن تكون المشروعات ذات صفات مختلفة -
  أن تكون المحلیات مشاركة بأدوار مختلفة -
  أن تختلف نوعیات الجھات المشاركة مع المحلیات -
 أن تتوافر حد أدني من المعلومات عن المشروعات -

  

 سوق الفسطاط ومشروع سوق میت عقبة ومشروع قریة ختیار ثالث مشروعات تتمثل في مشروعوقد أسفر ذلك عن إ
فى مجال والمؤسسات المجتمعیة  المحلیات من تجارب مساھمة ھذه المشروعاتستعرض نسوف النساجون بـأخمیم، و

فى تحقیق السیاسة العامة المشروعات الصغیرة، للوقوف على مدى مساھمة تلك الجھات تنمیة المجتمع المحلي من خالل 
، وتعتمد منھجیة عرض وتحلیل  تلك النماذج على قیاس مدى تحقیق كل من  في المجتمعات المحلیةللدولة والداعمة للتنمیة

 تبنى وقد فى انجاح المشروع واآللیات واألدوات المستخدمة لتحقیق ھذا النجاح ، الدورھیة مؤسسات المجتمعال والمحلیات
  :الجوانب األساسیة التي سیتم دراستھا في تلك المشروعات تتمثل في من البحث مجموعة 

  إختیار الموقع وعالقتھ بإحتیاج المجتمع المحلي لھ -
   ومالءمتھا للمجتمع المحلياالنشطة المستھدفة بالمشروعنوعیات  -
  .المتابعة/ والتشغیل الجھات المعنیة بالتمویل والتنفیذ-
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 السوق موقع

  مشروع سوق الفسطاط* 
الھیئة (محافظة القاھرة و وزارة السیاحة التعاون بین ب تم ھذا المشروع

 تنفیذ مشروع سوق الفسطاط لحرف حیث تم) العامة للتنمیة السیاحیة
التراث المصرى الیدویة بھدف وضع السیاحة الحرفیة وسیاحة التسوق فى 

وأضافة منتج سیاحى جدید یربط النسیج ، نطاق التنمیة المستھدفة بالمنطقة
العمرانى للمجتمع المحیط بالمنطقة التى تحتوى على جزء من أقدم 

وإحیاء المضمون التراثى ، )منطقة مجمع األدیان(ة المزارات لألدیان الثالث
لمعنوى للحرف الیدویة والتقلیدیة من خالل تجمع الفنانین والمصممین او

رض إبداعاتھم یتسم بالذوق والتناسق ویصل والحرفیین فى موقع واحد لع
للمستھلك المصرى واالجنبى فى منظومة سیاحیة إلتمام الحلقة 

َھذا فضال عن خلق مناخ ثقافى لتشجیع تعلم الحرف الیدویة ، االقتصادیة
لعمل لمجتمع المنطقة بھدف عدم إندثارھا وأكتساب المھارات الحرفیة 

 رف التراثیة على المستوى التقنىمنتجات جدیدة كنوع من التجوید للح
  .)الھیئة العامة للتنمیة السیاحیة(
مشروع تنموي إلنماء الحرف وإضافة سلع  : الھدف من المشروع §

سیاحیة جدیدة مرتبط بالتراث مثل منتجات خان الخلیلي وكرداسة، وربط 
السكان بالسوق كنواة لتعلیم الحرف التقلیدیة ویعمل علي جذب الفنانین 

 :  وتتمثل في فیین وتوفیر فرص عملوالحر
أن یكون ھذا السوق نواة رائدة لتنمیة الحرف التقلیدیة األصلیة التى  -

 . أندثرت فى المناطق األخرى
خلق منتجع سیاحي جدید وأصیل یستبعد فیھ كل منتجات خان  -

   الخلیلي التقلیدیة
ربط السكان واألطفال والكبار بالسوق من أجل تعلیم وتبسیط  -

ً التقلیدیة األصلیة وأیضا تنمیة اإلدراك السیاحي وخلق الحرف
  عالقة جدیدة بین قاطنى المنطقة والزائرین

خلق قیمة حقیقیة لكل حرفة من التراث المصري كجزء رئیسي من  -
 . حضارة طویلة وتاریخ عریق

یقع مشروع  بالقاھرة بین جامع عمرو بن العاص : موقع المشروع  §
  الیھوديومنطقة الكنائس والمعبد

 محل ٤٠یتكون من مجمع لعدد : مكونات المشروع واالنشطة الرئیسیة  §
من دور متر مربع ٣٠٠٠تجارى ومطعم وكافیتریا على مسطح حوالى 

محالت العمال الفنانین والحرفیین في مجاالت صناعة واحد ویشمل 
ع، الخط العربي، مالجلود، حرف المعادن، النسیج الیدوي، صناعة الش

  قھوة ومطعم–...لجرید، مشغوالت الفضة، الیامیة، صناعات ا
ھیئة التنمیة السیاحیة ومحافظة القاھرة :  الجھات المعنیة بالتمویل والتنفیذ §

 .ویتشكل مجلس امناء الدارة السوق
 . والمجتمع المحليالحرفیین والفنانین: نوعیة الفئات المستھدفة §

  
  سوق میت عقبة* 

مركز الشباب بشكوى إلى الحي والمجلس نشأت الفكرة عندما تقدم مدیر 
وعدم " غیر الحضاریة"المحلى، یعبر فیھا عن استیائھ من وضع السوق بحالتھ 

ًمالئمة ذلك الوضع ألن یكون مالصقا لمركز الشباب ومن ثم یسئ إلى صورة 
اتخذت إدارة الحي والمجلس المحلى حینھا إجراءات . المركز والمنطقة

ًبدال من إزالة الباعة . وق وتطویر حالتھ البنائیةلتقنین وضع الباعة بالس
ونقلھم لمكان آخر، كان القرار الذي اتخذ وقتھا ھو اإلبقاء على الباعة مع 

بناء علیھ، أرسلت إدارة الحي إلى جمیع الباعة رسم . تطویر حالة السوق
. كروكي یوضح التصمیم المطلوب تنفیذه لتطویر وحدات البیع بالسوق

رة الحي على الباعة االنتھاء من تنفیذ أعمال تطویر الوحدات واشترطت إدا
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كان ھذا التصمیم عبارة عن بناء حائطین . في خالل مدة محددة حتى یتسنى للباعة البقاء في السوق وإال سوف تتم إزالتھم
وتم . قف خرسانيمن الطوب بقیاسات وارتفاعات محددة مع تجلید ھذین الحائطین بالطوب الحراري وتغطیة الحائطین بس

 –وسام أحمد  (في نفس موقع الباعة األصلي بمحاذاة سور مركز الشباب) وحدات البیع(االتفاق على أن یتم بناء الباكیات 
٢٠١٧(  

  
فقد كان . ًلم یتغیر موقع سوق میت عقبة الحالي كثیرا عن موقعھ القدیم الذي یرجع لعشرات السنین :موقع المشروع  §

وفي . ض لعرض بضائعھم في قطعة أرض فضاء ھي اآلن الموقع الحالي لمركز شباب میت عقبة الباعة یفترشون األر
بدأ . عندما تقرر بناء مركز الشباب، تم بناء سور لیحیط بقطعة األرض ولم یعد في استطاعة الباعة الوقوف بھا١٩٧٦عام 

. في المكان الذي یختاره وباالتفاق فیما بینھمالباعة عندھا في افتراش المنطقة الممتدة بمحاذاة سور مركز الشباب، كل 
 .استقر الباعة بھذا المكان وقاموا بإنشاء عشش من الصفیح والمواد البسیطة المتاحة لتأوي بضائعھم

 
قامت إدارة الحي بإلزام الباعة علي تنفیذ التطویر المقترح للسوق علي نفتھم : الجھات المعنیة بالتمویل والتنفیذ  §

فتكونت مجموعات . ًء علي ذلك اتفق الباعة سویا على االشتراك في تنفیذ األعمال المطلوبة من الحي الخاصة، وبنا
یشمل كل منھا خمسة أو ستة بائعین یقومون باالتفاق مع احد المقاولین لتنفیذ أعمال المباني وصب السقف الخرساني 

لیف اإلنشاءات، وحسبما یذكر أحد الباعة، فان ھذه تحمل الباعة جمیع تكا. لكل الباكیات مرة واحدة لتقلیل التكلفة
 .اإلنشاءات قد تكلفت ما یفوق األلفي جنیھ لكل وحدة، وقد اضطر بعضھم إلى االقتراض من أجل سداد ھذه المبالغ

ًبعد تقنین الوضع، أصبح الباعة مستأجرین لوحدات البیع من إدارة الحي ویدفع كل منھم حالیا مصاریف سنویة للترخیص 
ً جنیھا وھو ما یعتبر مبلغا زھیدا مقارنة بأسعار إیجار ٤١ًتبلغ حوالي ثالثمائة جنیھا باإلضافة إلى اإلیجار الشھري وقدره  ً ً

یبلغ عدد . ً جنیھا١١٠ إلى ٩٠الوحدات في أسواق أخرى مثل سوق بوالق أبو العال الذي یتراوح إیجار الوحدة فیھ من 
ً وحدة تم بنائھا جمیعا بنفس الطریقة، ومن خالل المالحظة عند زیارة السوق في ١٨٧الوحدات الموجودة بسوق میت عقبة 

  .أوقات مختلفة نجد أن الغالبیة العظمى من الوحدات مفتوحة ومستخدمة
 الباعة الجائلین بالمنطقة: حجم ونوعیة الفئات المستھدفة  §
الغالبیة العظمى من نشاط السوق یقوم على بیع تتنوع البضائع المعروضة بالسوق، ف: االنشطة المستھدفة بالمشروع  §

الخضر والفاكھة واللحوم واألسماك، مع بعض األنشطة األخرى المتنوعة مثل المالبس الجاھزة والعطارة والمنظفات 
  ).سوق مختلط ( وغیرھا وإن كانت بأعداد قلیلة 

  
  )سوھاجمحافظة (أخمیم النساجین بمشروع قریة * 
 بیت ریفي مزود بنول، للعمل علیھ لتكون ١٥٠ بمعونة كندیة قریة النسیج وبھا ١٩٩٥ المحلیة عام أنشأت وزارة التنمیة 

قریة سیاحیة ال تنتج سوى النسیج وال یعیش بھا سوى النساجین، یزورھم السائحون لیحصلوا على نسیج أخمیم وتسوق 
زل من طابق واحد وملحق بھ حجرة للنول، وكانت صممت المباني بالقریة على الطابع الحدیث، فكل من، والدولة المنتجات

وتسوق المنتجات جمعیة وحده تنمیة المجتمع للمشروعات الصغیرة ، الوزارة تزود النساجین باألقطان والحریر للنسیج
كوفرتات، ومفارش للسریر، وسفرة، وشیالن، وطرح، وفساتین، وستائر، وكل (حیث تنتج القریة ، ومحافظة سوھاج

وتم ،  جنیھ٥٠، وباع النساجون منازلھم وحصلوا على منازل بقریة النساجین واستقروا بھا بإیجار شھري )سیجمنتجات الن
االتفاق مع وزارة الشئون االجتماعیة لتسویق منتجات القریة من خالل 

ولكن تعثر المشروع بعد ذلك وتوقف العمل . المؤسسة القومیة للتصدیر
في العمل علي تطویر فتم التفكیر راض لفترة مما ھدد ھذه الصناعة لالنق

عبارة عن  ٢٠٠٥عام وذلك بانشاء قریة جدیدة للنساجین . ھذه الصناعة
 وحدة نول نسیج وبیت ریفي وتم االنتھاء من المرحلة االولي وتشمل ٣٠٠
 –شیماء دراز (. ملیون جنیھ شاملة المرافق٨٢ وحدة بتكلفة اجمالیة ٢٢١
  .)٢٠١٦ –، محمد شحاتھ ٢٠١٣

  
 تقع قریة النساجین بحى الكوثر بمركز اخمیم  بمحافظة :الموقع  §

سوھاج تم تخصیصھا لنقل انشطة صناعة نسیج الحریر من المنطقة 
 القدیمة لمدینة اخمیم 

من خالل معونة محافظة سوھاج : الجھات المعنیة بالتمویل والتنفیذ  §
 الفراعنة  كجھة للتمویل ، وجمعیةبالتعاون مع البنك الدولىكندیة، ثم 

 .كممثل عن اصحاب الحرف 
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 ١٥٠یبلغ عدد المستھدفین من اصحاب الحرف الیدویة لصناعة نسیج الحریر حوالى : حجم ونوعیة الفئات المستھدفة §
   اسرة ، ٢٠اسرة  وعدد أصحاب المعارض حوالى 

 معارض ١٠ الى جانب  نول ،١٥٠ورش النسیج الیدوى للحریر حیث  تضم  القریة  : االنشطة المستھدفة بالمشروع §
  ومركز تدریب

  
  المحلیةالمشروعات دورھا في محلیات وال ٢-١-٤

إختلفت دور المحلیات في المشروعات ما بین منسق في سوق میت عقبة إلي منسق ومسئول عن التمویل والتنفیذ في 
  مشروع قریة النساجین، إلي مشارك في التنسیق والمتابعة في مشروع سوق الفسطاط،

لفت الجھات المشاركة مع المحلیات ، ففي مشروع سوق میت عقبة تعامل الحي مباشرة مع الباعة، بینما في تكما إخ
عونة الكندیة والبنك مال (أصحاب األنشطة بالتنسیق مع الجھات الممولةمشروع قریة النساجین فقد تم التعامل مع األسر 

ة للتنمیة السیاحیة كان لھا الدور الرائد وكانت المحافظة مجرد ، بینما في مشروع سوق الفسطاط فإن الھیئة العام)الدولي
  مشارك ومیسر في خطوات المشروع،

 فإن عدم إستمرار قوة ،ولكن یتضح من كل المشروعات، وعلي الرغم من إختالف دور المحلیات ودور المجتمع المحلي
فعلي الرغم من نجاحھا األولي لك المشروعات، الدفع للمشروعات، خاصة من المحلیات، أثر بالسلب علي إستمرار نجاح ت

والظاھري، إال أنھا لم یستمر ھذا النجاح بالصورة المأمولة، حتي سوق میت عقبة الذي یعتبر أكثرھا نجاحا، فإن األمر ال 
جاح تك وھو األمر الذي یمكن إرجاعھ إلي عدم وجود دعم أو منظومة متكاملة في الدولة إلنیخلوا من قدر من العشوائیة، 

سواء إطار وظیفي یجمع مجموعة ... المشروعات، حیث یتم التعامل مع كل مشروع علي حدي دون وجود إطار 
المشروعات المتشابھة أو المتكاملة في سیاق واحد، أو إطار مكاني ینظم ویشجع ھذه المشروعات مع التكامل في تنمیة 

، وھذا ھو ما أثر علي قة التخطیطیة التي یقع فیھا المشروعالمنطقة ككل من خالل مخطط یشمل منطقة المشروع بالمنط
  .دراسة مجموعة من التجارب لمعرفة كیفیة التعامل مع الجوانب الغائیة في التجربة المصریة

  
  الخاصة بمشاركة المحلیات في مشروعات التنمیة المحلیةالخارجیة تجارب  ال٢-٤

 ةاالجتماعبالبیئة االرتقاء المجتمع المحلي وتنمیة لروعات الصغیرة المشتطبیق أسلوب تنمیة ب الكثیر من الدول قامت
 : لما تتمتع بھا ھذا المشروعات من خصائص منھافي المناطق المحلیة یةاالقتصاد

 .نظرا لتكلفتھا الصغیرةمن خالل السكان سھولة إقامة ھذه المشروعات  -
 . یمثلوا معظم المجتمعات والمناطق المحلیةإرتباط ھذه المشروعات بالفئات األقل دخال والتي غالبا ما -
 .ھاقدرة ھذه المشروعات علي توفیر الكثیر من متطلبات فئات المجتمع المحلي علي إختالف أنواع -
 .تقلیدیةقلة تكلفة توفیر فرص العمل مقارنة بالمشروعات ال -
 .تعماالت المختلفةسھولة توطین المشروعات الصغیرة في كثیر من األماكن وإمكانیة تداخلھا مع اإلس -
  

ولكن ما ھو اإلطار الذي یمكن أن ینظم دور المحلیات في تنمیة المجتمعات المحلیة من خالل إقامة عدد من المشروعات 
  تحقق ھذا الھدف؟

ھذا ھو ما سیتم محاولة اإلابة عنھ كمن خالل دراسة تجارب مجموعة من الدول في ھذا المجال، وقد تم إختیار ھذه 
  :إطار مجموعة من المعاییر ، أھمھا التجارب في 

 )تجارب في دول مرت بمرحلة التنمیة(أن تكون التجارب شبیھة بالبیئة المحلیة المصریة  -
 .أن یكون ھناك إطار عام لمشاركة المجتمع المحلي -
 أن تكون التجربة مر علیھا فترة وحققت قدر من النجاح -
 أن تتوافر معلومات عن تلك التجارب -

 

مجموعة من الدول التي إتبعت أسالیب مختلفة وإعتمدت علي جوانب متباینة في إطار ار فقد تم إختیار تجارب وفي ھذا اإلط
  ):  ٢٠٠٦ -محمد راتول ، ٢٠١٧ -أحمد رشدي(إدارة المحلیات في تنمیة المناطق المحلیة المختلفة 

  
   الجنوبیةالكوریةتجربة ال

ات مثل اإلعفاءات الضریبیة، وتخفیض الرسوم الجمركیة علي منحت الحكومة العدید من المزایا لتلك المشروع -
 .وارداتھا من منتجات ال تنافس اإلنتاج المحلي

ً بنكا خاصا اءنشإ - ، لتوجیھ القروض لھا وتوجیھ الدعم المالي بھدف تشجیع إنتاج تلك  المحلیة والصغیرةلمشروعاتلً
 .المشروعات
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قدیم الدعم الفني، واإلداري وتدریب العمال، وإنشاء مدن صناعیة، إنشاء ھیئة لتشجیع تلك المشروعات تعمل علي ت -
إلحداث نوع من التكامل في اإلنتاج، حتى أصبحت المشروعات الصغیرة، ، وتدعیم التعاون بین المنشآت الصغیرة

 .من إنتاجھا للمشروعات الكبیرة% ٦٠والمتوسطة توجھ 
 المحلیةإصدار قانون التعاقد من الباطن لتشجیع المشروعات  -
 إصدار قانون یلزم الحكومة والمؤسسات العامة علي شراء جزء من مستلزماتھا من المشروعات الصغیرة والمحلیة -
 تقدیم الحوافز والتسھیالت ألفضل ألف مشروع واعد -
 إنشاء مراكز لوكالة كوریا للتجارة واإلستثمار في المناطق المختلفة -
  الصغیرةإنشاء صندوق لضمان مخاطر إقراض المشروعات -
 . سنوات٥لمدة تصل إلي % ٥٠منح إعفاء ضریبي یصل إلي  -

نجد أن التجربة الكوریة إشتلمت علي مجموعة من الجوانب المختلفة المالیة والمؤسسیة والفنیة لدعم المشروعات * 
 لتنمیة المناطق المختلفة

  
  التجربة الھندیة

  : اءات تمثلت في  من اإلجرةقامت الدولة واإلدارات المحلیة بإتخاذ مجموع
إنشاء جھاز إدارة الصناعات الصغیرة والریفیة الذي یعمل علي تعظیم دور المشروعات الصغیرة والمتوسطة في  -

 .االقتصاد القومي، والعمل علي التصدي لكل التحدیات والمعوقات لتلك المشروعات
 . رار اإلنتاجیر التمویل الالزم لتلك المشروعات بأسعار فائدة منخفضة، لضمان استمتوف -
 سلعھ ال ینتجھا إال ٨٠لحمایة من المنافسة مع الصناعات الكبیرة حیث أصدرت قوانین توصي بتخصیص ا -

المشروعات الصغیرة و المتوسطة فقط، إضافة إلي السماح للصناعات الكبیرة بتصنیع المنتجات الخاصة 
 . م الصادراتمن ذلك اإلنتاج، بھدف تدعی% ٥٠بالمشروعات الصغیرة، بشرط تصدیر 

وفیر البیانات، والمعلومات الالزمة للمشروعات الصغیرة عن حالة األسواق، واحتیاجاتھا، إضافة إلي تطبیق ت -
 وإنتاج منتجات مكملھ  أسلوب العناقید الصناعیة الذي ساعد علي تجمع المشروعات الصغیرة، والربط بینھا،

ة في عملیات التسویق المالئم النتاج المشروعات الصغیرة للمشروعات الكبیرة ومغذیھ لھا، إضافة إلي المساعد
 . والمتوسطھ

 .دعیم البنیة األساسیة لتلك المشروعات، مع توجیھ التدریبات الالزمة للعمال، وتوجیھ الدعم اإلداري والفنيت -
 . ملیون دوالر٥٠  صندوق لدعم المشروعات الصغیرة، والمتوسطة برأس مال قدرهاء أنش -
إلعفاء الضریبي الخاص بالمشروعات الصغیرة ، الذي یعتمد علي أن تقل نسبة اإلعفاء الضریبي بشكل قامة نظام لإ -

 .  في رأس مال المشروع تدریجي مع الزیادة
، بھدف توزیع عملیات التنمیة التنمیة المحلیةتوجیھ العدید من اإلعفاءات الضریبیة، والمزایا األخرى، في مناطق  -

 .جغرافیة، وتدعیم التنمیة االقتصادیة بتلك المناطقعلي مختلف األقالیم ال
إقامة اتفاق بین المشروعات الصغیرة، والمتوسطة وبین الشركات الحكومیة یھدف إلي إشراك المشروعات   -

من المعدات الھندسیة المتوسطة، و % ٤٥من المعدات الھندسیة الثقیلة، و% ٣٠الصغیرة، والمتوسطة، في إنتاج 
 .من المنتجات االستھالكیة% ٤٠نقل، ومن وسائل ال% ٢٥

  

  التجربة اإلیطالیة
 تمویل المشروعات من خالل المنشآت المالیة -
 مؤسسة مدیكرید یتو  -
 معھد التطویر الصناعى  -
 المعھد الوطنى للتجاره الخارجیة -
 منظمھ فیدركو نفیدى  -

الصغیرة والمتوسطة وتتمیز التجربھ تعتبر ایطالیا ابرز دول االتحاد االوربى التى تضم اكبر عدد من المشروعات 
بحیث تعمل المنشات المشاركھ فى مجموعھ ، االیطالیھ بسمھ خاصھ ترتبط بتعریف المشاریع الصغیرة والمتوسطة

تقسم عملیھ االنتاج الى مراحل محدده بحیث تكون كل ، وواحده فى المنطقھ الجغرافیھ بالتنسیق والتكامل فیما بینھا
 .حده من تلك المراحل عن واةمجموعھ مسئول
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  یةجربة الجزائرالت
 .إنشاء الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب لتقدیم الدعم المالي والفني ألصحب المشروعات الصغیرة -
 إنشاء وكالة دعم وترقیة اإلستثمارات -
 إنشاء قانون ترقیة اإلستثمار -
 إنشاء صندوق الضمان المشترك للمشروعات -
 سییر القرض المصغرإنشاء الوكالة الوطنیة لت -
 إنشاء صندوق ضمان القروض -
 )حاضنات األعمال(إنشاء مشاتل المؤسسات الصغیرة  -

، بمعني تم التركیز علي إنشاء كیانات حكومیة تساعد وتنسق عملیة التنمیة المحلیةبالنظر إلي التجربة الجزائریة نجد أنھ * 
ات حكومیة تشجع المجتمع المحلي علي تنفیذ مشروعاتھ بدعم أن الدولة والمحلیات تدخلوا لتنظیم عملیات التنمیة بأدو

  .حكومي
  

 التجربة السعودیة
 إنشاء وحدة قروض ببنك التنمیة الصناعیة لتقدیم القروض -
 تقدیم قروض من بنك التنمیة السعود للحرفیین  -
 شروعات الزراعیةتقدیم إعانات من البنك الزراعي العربي السعودي في مجال الم -
 من قیمة تكلفة المشروع% ٥٠قروض تصل إلي  -
 اضي بأسعار رمزیة ودعم الكھرباءرمنح إعفاءات ضریبیة وتوفیر أ -

، وھو یعكس طبیعة المجتمع المحلي علي النواحي المالیةإنصب التركیز بالنظر إلي التجربة السعودیة نجد أن * 
  .نیھا بصورة أكثر من مساندتھا لتنمیة المجتمع المحلي ككلوتحدید دور الجھات الحكومیة في مساندة مواط

  
   ألیات تفعیل دور المحلیات في تنمیة المجتمع المحلي-٥
دى الى تعثر الكثیر من أالمحلي في مناطق التنمیة المختلفة المجتمع و المحلیات دورن غیاب التنسیق والتكامل بین إ

یجب تبني مجموعة من  تنمیة المجتمعات المحلیة، وبناء علي ذلك فإنھ المشاركة بصورة فعالة فيالمشروعات الصغیرة 
تساھم المجتمع المحلي وفى دعم وتنمیة  ومؤسسات المجتمع المدنى المحلیات بین سیاسات العمل التى تضمن تحقیق التكامل

ص مجموعة من السیاسات ومن خالل اإلستفادة من دراسة التجارب أمكن إستخال، في تحقیق تنمیة اجتماعیة واقتصادیة
  :یلى تتضمن ماالتي تتفق مع المجتمع المحلي والتي 

المؤسسات المجتمعیة في تنمیة المجتمع المحلي ومناطق التطویر األفراد وتحفیز المحلیات علي تشجیع عمل  -
الالزمة العمراني، سواء من خالل تحدید أنشطة توجھ نحو تشجیع دور المؤسسات المجتمعیة أو إعداد الدراسات 

 .التنمیة المحلیةلمناطق 
 مثل الجمعیات التعاونیة الحرفیة وجمعیات رجال االعمال وتوفیر التمویل لھا إلعادة المؤسسات المجتمعیة دور تقویة -

 .إقراضھا في ظل ما لدیھا من خبرة في التعامل مع المشروعات الصغیرة
  . لتنمیة المجتمعات المحلیةات الصغیرةنتشار المؤسسات والجمعیات الداعمة للمشروعالتشجیع علي إ -
جمعیات التعاونیة االنتاجیة للحرف بما یتالءم المحلیات والتعاون فى برامج تحدیث برامج المشروعات الصغیرة بین  -

یتم فیھا تحدید أنواع الصناعات والمشروعات بحیث المحلیة ومناطق التطویر العمراني مع خصائص المناطق 
 .سكان الى اقامة مشروعات فى ھذه المجاالتالیتم توجیھ المالئمة وأماكنھا و

 . التوسع في إقامة المعارض المحلیة والخارجیة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغیرة علي التسویق -
 .االھتمام بالتعلیم الفني وتطویره وإنشاء مراكز التدریب المھني بما یسھم في االرتقاء بالمستوي المھني -

  
 ومؤسسات المحلیاتالتكامل بین الھدف من التنمیة وتحقق  تحقیق مجموعة اآللیات التى تساھم فىرح ولتحقیق ذلك یتم ط

  : وتنقسم ھذه اآللیات الى ما یلى ، تنمیة المجتمع المحلية في مناطق ینقلة نوعالمجتمع المدنى وتعمل على تحقیق 
 خططھا وبرامجھا آلیات لتمكین وإدماج أن تضع الدولة فيتفید قانون الجمعیات االھلیة إستحداث مواد في  -

 وكذلك إتاحة مختلف أنواع المحلیاتمؤسسات المجتمع المدنى في صیاغة وتنفیذ السیاسات والمشروعات 
الخاضعة للقانون في مجال عملھا بما یساعدھا على إنجاز العاملة في ھذا المجال والمعلومات للكیانات 

استحداث مادة تنص علي ضمان حریة تأسیس مؤسسات أھلیة ي ، ھذا باإلضافة إلومشروعاتھا برامجھا
 .)الحرفیة التقنیة لألنشطة الصغیرة والمتناھیة الصغر(للمشروعات 
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انشاء اطار مؤسسى فى كل محافظة یعمل على ترسیخ علي قانون االدارة المحلیة تنص إستحداث مادة في  -
أسس التعاون بین الدولة ومؤسسات المجتمع  ومؤسسات المجتمع المدنى، ویحدد المحلیاتالشراكة بین 

 بحیث تعمل .المدنى مع مراعاة مراجعة ھذا اإلطار باستمرار في ضوء التغیرات التي تطرأ على المجتمع
المنشات المشاركھ فى مجموعة واحده فى المنطقھ الجغرافیھ بالتنسیق والتكامل فیما بینھا، وتقسم عملیھ 

كما في التجربة .( تكون كل مجموعھ مسئولة عن واحده من تلك المراحلاالنتاج الى مراحل محدده بحیث
 )اإلیطالیة

تفعیل بعض التشریعات التى تعمل على توفیر االراضى وتنمیتھا للمشروعات الصغیرة وتشجیع انتشاء  -
والتي  ٢٠٠٤ لعام ١٤١قانون تنمیة المنشات الصغیرة  رقم من ) ١٠( مادة :المشروعات الصغیرة وتشمل

یخصص من األراضي الشاغرة المتاحة لالستثمار في المناطق الصناعیة والسیاحیة "ص علي تن
وذلك إلقامة المنشآت %  ١٠العمرانیة وأراضي االستصالح الزراعي نسبة ال تقل عن  والمجتمعات

ین الصغیرة ومتناھیة الصغر، ویتم تزوید ھذه األراضي بالمرافق وتقسیمھا وتخطیطھا وطرحھا علي الراغب
، وتحدد الجھات صاحبة الحق في التصرف في ھذه األراضي مندوبین عنھا في  في إقامة تلك المنشآت

وحدات الصندوق، تكون لدیھم خرائط األراضي المتاحة ونشره بشروط البیع واالنتفاع ونماذج العقود ویكون 
 " لھم صالحیة التعاقد واتخاذ إجراءات التسجیل والشھر

مع عدم اإلخالل بأیة مزایا أو تیسیرات ینص علیھا " نفس القانون والتي تنص علي من) ١١(تفعیل مادة  -
قانون آخر ، یحدد سعر بیع األراضي المشار إلیھا في المادة السابقة في حدود تكلفة توصیل المرافق ، 

 بمقابل ولصاحب المنشأة شراء األراضي وسداد ثمنھا بالشروط التي تحددھا الجھة البائعة، ویجوز طلب حق
 من ثمنھا، % ٥سنوي ال یزید علي 

تنشئ كل من الوزارات وأجھزتھا ووحدات اإلدارة المحلیة سجال لقید "والتي تنص علي ) ١٢ (مادةتفعیل  -
المنشآت الصغیرة ومتناھیة الصغر الراغبة في التعامل معھا ، وتتیح كل منھا مع مراعاة تكافؤ الفرص نسبة 

ذه المنشآت لشراء منتجاتھا أو تنفیذ الخدمات واإلنشاءات الالزمة لتلك للتعاقد مع ھ% ١٠ال تقل عن 
 "الجھات

تقوم الجھة اإلداریة المختصة "والتي تنص علي  ٢٠٠٨ لعام ١١٩قانون البناء  رقم من ) ٢٣(تفعیل مادة  -
ادرة من بالتنمیة الصناعیة باعتماد التخطیط التفصیلي لمناطق الصناعیة والحرفیة طبقا لالشتراطات الص

 وتسري علي التقاسیم في المناطق الصناعیة والحرفیة ذات .المجلس األعلى للتخطیط والتنمیة العمرانیة
األحكام واإلجراءات الخاصة بتقسیم األراضي مع مراعاة اللوائح والشروط واألوضاع المبینة بالالئحة 

 ".التنفیذیة لھذا القانون
ؤسسیة التى یشارك فیھا كل الفاعلین المحلین في صنع السیاسات العمل علي تحدید إحدى اشكال االطر الم -

في تخصیص الموارد وتحدید الفئات المستھدفة من خالل لجنة التعاون التنموي والتي تضم  وتنفیذھا ، وأیضا
 .ممثلین من الحكومة والمؤسسات

المحلیة من خالل إنشاء بنك خاص لتمویل مشروعات التنمیة المحلیة وتسھیل تسویق سلع المشروعات  -
 )كما في التجربة الكوریة(المحلیات 

الحمایة من المنافسة مع الصناعات الكبیرة وإجراء إتفاقات بین المشروعات الصغیرة بإعتبارھا أحد  -
 )كما بالتجربة الھندیة(مدخالت المشروعات الكبیرة 

دید المشروعات التى یجب صیاغة المعاییر التى یتم على اساسھا تحإصدار قرارات أو أدلة عمل تحدد  -
  لتعزیز التنمیة المحلیة وتساھم فى االرتقاء المحلیات والمؤسسات المجتمعیةادراجھا فى برامج الشراكة بین 

   :في المجاالت التالیةالعمرانى واالجتماعى للسكان وتشمل معاییر 
o مالمشروعات الى تساھم فى الحفاظ على التراث الحرفى وتحقیق اإلنتاج المستدا.  
o فرص العمل للسكان المحلین وتعمل على رفع مستوى  اكبر عدد من المشروعات التى توفیر 

  .المعیشة وتوفیر بیئة أفضل للمعیشة والعمل
o المشروعات التى تساھم فى القضاء على مشاكل الفقر والبطالة. 
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  :المراجع
 .صریة للكتاب الھیئة الم،"الموسوعة العربیة للمجتمع المدني" ،)٢٠٠٨( أماني قندیل .١
   ".لمحلي والشراكة في تحقیق التنمیةاألطر المؤسسیة للمجتمع ا" ،)٢٠٠٧( األمین العوض، جسن كمال .٢
 مركز ،"روعات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة االقتصادیةالمش...  دولیةتجارب" ،)٢٠١٧(أحمد رشدي .٣

 .البدیل للتخطیط والدراسات االستراتیجیة
، ٢٢٩، العدد "اب األھرام االقتصاديمستقبل المشروعات الصغیرة في مصر، كت" ،)٢٠٠٦( األسرجحسین  .٤

 .، مطابع مؤسسة األھرامالقاھرة
 ". فى شأن اعمال البناء٢٠٠٨ لسنة ١١٩القانون رقم " ،)٢٠١٥(الھیئة العامة لشؤون المطابع االمیریة  .٥
 فى شأن تنمیة المنشات ٢٠١٤ لسنة ١٤١القانون رقم "، )٢٠١٦(ئة العامة لشؤون المطابع االمیریھ الھی .٦

 ".الصغیرة
 " فى شأن الجمعیات االھلیة٢٠١٧ لسنة ٧٠القانون رقم "ن )٢٠١٧ (الھیئة العامة لشؤون المطابع االمیریة .٧
 . وكالة سرایا،" للبلدیاتوالتنموي االقتصاديالدور "، )٢٠١٣(نان الفاعوري ح .٨
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