
 

 

 

 

 ملخص

ليات نجاح المشاريع التنموية في دول العالم الثالث، مع عد  يتناول هذا العمل موضوع التنمية المحلية ب               
 
هم ا

 
ها من ا

ساس لنجاح التنمية، هذا التخطيط الذي يعان
 
همية التخطيط كا

 
كيد على ا

 
 .ي الضعف وقلة االهتمام في هذه المجتمعاتالتا

يضا استعراض
 
هم العمليات لنجاح تنمية المجتمعات المحلية، ويقدم ا

 
للتجربة  اكما يركز على التدريب والتمكين والمشاركة كا

هم التجارب التي يمكن االستفادة منها.عد  الماليزية وما حققته من نجاحات تنموية ب
 
 ها من ا

 

 املشاركة،التمكني، التدريب، التنمية احمللية، التنمية، لتخطيطا كلمات مفتاحيه: 

Résumé  

               Cet article aborde le sujet du développement local comme l'un des mécanismes les plus importants 

pour la réussite des projets dans les pays du tiers monde, cependant il faut signaler que la planification ignorée 

par ces communautés,  par manque d'intérêt, est essentielle pour réaliser cette réussite. Elle se base aussi sur 

l’apprentissage, la formation, l’entrainement, l'habilitation et la participation entant qu'élément principal pour 

le développement des communautés locales, et l'expérience Malaisienne en est le exemple concret. 

  

Mots clés : Planification, Développement,  Développement Local , Formation , L’habilitation , Participation.
 

Summary 

               This article covers the topic of local development as one of the most important mechanisms for 

successful development projects in third world countries, with emphasis on the importance of planning as the 

basis for the successful development, the planning suffered weakness and lack of interest in these communities. 

It also focuses on training, empowerment and participation, as processes for successful development of local 

communities, It also provides a review of the Malaysian experience and the successes achieved development as 

one of the most important experiences that can be useful. 

 

Keywords: Planning, Development, Local Development, Training, Empowerment,  participation.
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 مقدمة 

ساسا للمجتمعات السائرة في        
 
تعد التنمية اليوم مطلبا ا

فرادها المعيشي والحياتي  طريق التحديث واالرتقاء بواقع
 
ا

وذلك لما تنطوي عليه التنمية من مضامين اجتماعية 

يضًا لما ينتج عنها منمواقتصادية وسياسية وثقافية 
 
 همة، وا

 نتائج حاسمة في حاضر المجتمعات ومستقبلها.

وذلك من خالل العمل على تحسين الظروف المعيشية        

تع من حقيق حياة كريمة يتموتوفير الرعاية الشاملة وصوال إلى ت

فراد بمستوى من الرفاهية.
 
 خاللها اال

همية المجتمعات المحلية ودورها في العملية         
 
ونظرا ال

التنموية فقد اتجهت المجتمعات والهيائت التنموية نحو التنمية 

المحلية كمشاريع تنبع من واقع هذه المحليات وتسهم في دعم 

كدت الدراسات  اءا منها، لذها جزعد  التنمية الوطنية ب
 
فقد ا

والتجارب في هذه المجال على ضرورة االرتقاء بواقع هذه 

فرادها ومؤسساتها من خال  يةالمحليات عن طريق تطوير قابل
 
ل ا

التدريب والتزويد المعرفي والتمهين وإعادة التدريب لتمكينهم 

من المشاركة في العملية التنموية ومساعدتهم على تغيير 

 وحل مشكالتهم.ظروفهم 

 

وال
 
 واقع دول العالم الثالث والمتطلبات التنموية -ا

نها تلك الدول التي لم                
 
يشار إلى دول العالم الثالث با

و الصحيح، 
 
تستغل ثرواتها الطبيعية والبشرية بالشكل الكافي ا

ساس 
 
وتعاني جملة من المشكالت على مستوى الخدمات اال

لرعاية الصحية والتعليم وخدمات النقل كاإلسكان والتغذية وا

والمواصالت وشبكات الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب 

 وغيرها.

مجموعة من الدول الفقيرة والمتخلفة في العديد وهي تمثل        

، كمجموعة 2من المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية

سيوية باستثناء اليابان وكذلك 
 
ول وسط دالدول اإلفريقية واال

مريكا، وهي دول توصف ب
 
نوجنوب ا

 
ها ذات اقتصاد زراعي ا

ومستويات معيشة منخفضة وعدم ك فاية في الدخل وتعاني من 

مشكالت الفقر وارتفاع معدل الوفيات وسوء التغذية وانتشار 

يضا 
 
مية. وتوصف ا

 
وبئة، كما تعاني من الفساد واال

 
مراض واال

 
اال

ي ء باالقتصاد التقليدبالعجز والركود االقتصادي واالك تفا

االستهالكي غير المتوازن وهو ما يجعلها تحت طائلة التبعية 

خاصة في المواد المطلقة والمستديمة للسوق الخارجية 

المصنعة مقابل تصدير الخامات الغذائية الضرورية والمواد 

حيانا عائداتها نصف احتياجاتها الداخلية
 
  3التي ال تغطي ا

ما يقارب ثلثي سكان العالم معظمها دول تضم هذه الدول        

ك ثر مما هي منتجة حيث ال يتجاوز إنتاجها الصناعي 
 
مستهلكة ا

ك ثر من
 
من  35% وال يتجاوز كذلك إنتاجها الزراعي نسبة  %7ا

 اإلنتاج العالمي.

وتمتاز هذه الدول بجملة من الخصائص التي وضعتها في         

 الث وهذه الخصائصمصاف سميت على إثره بدول العالم الث

نمو سكاني يفوق الموارد الطبيعية، ك ثافة  بشكل عام هي:

سكانية عالية، ارتفاع نسبة المواليد والوفيات، اعتماد 

ولية، قلة االهتمام بالصناعات 
 
اقتصادها على إنتاج المواد اال

مراض، ارتفاع 
 
اإلنتاجية، انخفاض المستوى الصحي وانتشار اال

مية مقابل انخ
 
م فاض مستوى اإلنفاق على التعليم، عدنسبة اال

 االهتمام بالبحث العلمي وضعف تطبيق نتائجه ميدانيا.

شار إلى مفهوم العالم        
 
ول من ا

 
كما يضع الفريد سوفي كا

الثالث، مجموعة خصائص تميز دول هذا العالم هي: سيادة 

ساليب اإلنتاج-النشاط الزراعي
 
-تصادضعف حركية االق-بدائية ا

-اعيةرجعية البنية االجتم -ؤسسات النقدية والبنكيةضعف الم

مية.
 
خير انتشار اال

 
 ارتفاع معدل الوفيات وا

ن لدول العالم الثالث مجموعة        
 
ما روبرت الكسندر فيرى ا

 
ا

قلة  -: اقتصاد ضعيف تسيطر عليه القبليةفيخصائص تتمثل 

اعتماد المكننة والتكنولوجيا في اإلنتاج واعتماد القوى 

ر موارد طبيعية غي-اقتصاد غير متوازن بشكل عام -سديةالج

انخفاض الدخل القومي وانخفاض  -انتشار البطالة-مستغلة

 مستوى المعيشة.

ولى لتنمية هذه        
 
نتيجة لهذه الظروف فقد ظهرت بوادر ا

الدول منذ بدايات القرن العشرين إال ان معظم هذه الدول كان 

التي لم تعمل على تحقيق  تحت سيطرة الدول االستعمارية

تنمية فاعلة من اجل شعوب هذه الدول بل عملت على إجراء 

سباب تصب في خدمتها كدول كبرى او 
 
بعض التغيرات ال
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زمة 
 
استعمارية فمنذ نهاية عشرينات القرن الماضي خاصة بعد ا

ت الدول االستعمارية خاصة  9121الكساد االقتصادي عام 
 
بدا

 يا بتغيير سياستها نحو تحسينبالنسبة لدول شمال إفريق

4الظروف االقتصادية والمعيشية في المستعمرات التابعة لها
 

إال إن ما قام به المستعمر من مشاريع تنموية لم يكن بقصد        

إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول المستعمرة 

 5 بل جاءت لدفع عجلة التنمية للدول االستعمارية نفسها

لذا لم يتغير واقع دول العالم الثالث ك ثيرًا بل الزالت هذه        

همها بع
 
 اهد  الدول توصف بجملة من الخصائص سنتناول ا

هميتها 
 
تمثل مشكالت تعاني منها دول العالم الثالث ولها ا

ثيراتها الكبيرة، وهذه الخصائص هي:
 
 وتا

الد : يتميز البناء الديموغرافي في البالخصائص الديموغرافية -

والنامية 
 
برزها ارتفاع  ا

 
في دول العالم الثالث بعدة سمات ا

معدالت المواليد والوفيات، تدني الحالة الصحية وارتفاع 

 من غمر على المعدالت اإلعالة بحيث يصبح العنصر البشري 

هميته غير مؤهل وغير قادر على استغالل موارده الطبيعية 
 
 6ا

في في هذه الدول كما ينجم عن خصوصية البناء الديموغرا

برزهامشكالت 
 
 :ا

وال:
 
عدم التوازن بين عدد السكان والموارد الطبيعية المتاحة،  ا

قل من الحجم 
 
و ا
 
كبر من الحجم الالزم ا

 
فقد يكون عدد السكان ا

الالزم، فعندما يكون عدد السكان مثاليا يكون متوسط إنتاج 

و متوسط الدخل العيني للفرد مرتفع
 
وى ومنه مست االفرد ا

مثل م
 
كبر من الحجم اال

 
ما إذا كان عدد السكان ا

 
على، ا

 
عيشة ا

و الضغط السكاني 
 
فإن هذه الحالة تسمى باالزدحام السكاني ا

ومنه فإن متوسط الدخل يكون منخفضا ويترتب عنه مستوى 

 معيشة منخفض .

التركيب العمري للسكان: تتميز البالد النامية بارتفاع  ثانيا:

عمارهم عن نسبة صغار السن الذين تق
 
سنة، إذ قدرت  95ل ا

هم ما يميز  - 7 %44نسبتهم حوالي 
 
الخصائص االجتماعية: لعل ا

 هذه الخصائص جانبي التعليم والصحة وكما مبين:

وال:
 
اع : يتميز النظام التعليمي في البالد النامية بارتفالتعليم ا

مية وتخلف برامج التعليم والتدريب وانعدام الرغبة في 
 
نسبة اال

فراد نحو المهن التقليدية،مواص
 
ما يتسم ك لة التعليم واتجاه اال

هذا النظام بوج ود تفاوت كبير في التعليم بين الذكور واإلناث 

خر 
 
ولوية في التعليم للذكور، وهو ما يؤدي إلى تا

 
حيث تكون اال

ة وعدم مساهمتها في بناء المجتمع، فضال عن وجود 
 
المرا

رية يفية والمناطق الحضتفاوت في التعليم بين المناطق الر

نظرا لوجود الثنائية اإلقليمية، ما ينتج عنه نقص كبير في عدد 

8 الفنيين والمهنيين في المناطق المحرومة من التعليم.
 

هم خصائص دول العالم الثالث والتي الصحة ثانيا:
 
:  واحد من ا

تعد من بين اخطر مشكالتها تتمثل بانخفاض المستوى الصحي 

اس عادة بنسب الوفيات، فنسب الوفيات في بشكل كبير ويق

ك ثر ارتفاعا من مثيالتها في البالد المتقدمة، يضاف 
 
هذه الدول ا

ن متوسط العمر في معظم دول العالم الثالث يتراوح 
 
إلى ذلك ا

سنة بينما متوسط العمر في البالد المتقدمة  45-44ما بين 

 ائيةسنة، بسبب انخفاض القيمة الغذ 65-64يتراوح ما بين 

فراد، وانتشار 
 
وعدم توفير السعرات الحرارية الالزمة لال

وبئة، ونقص الهيائت 
 
مراض واال

 
المجاعات، وانتشار اال

طباء وممرضين ونقص 
 
والمؤسسات والكوادر الطبية من ا

دوية والمعدات الخاصة بتقديم الرعاية الطبية. 
 
 اال

 

 الخصائص االقتصادية 

وال:
 
 انتشار البطالة ا

عالم الثالث بارتفاع نسب البطالة بمختلف تتصف دول ال

شكالها ومسمياتها من بطالة دائمة تظهر بسبب قلة رؤوس 
 
ا

موال واالستثمارات في هذه الدول، وبطالة موسمية تظهر 
 
اال

بمواسم معينة كموسم الحصاد، ويرجع هذا النوع من البطالة 

إلى سيادة العمل الزراعي وغلبته على النشاط االقتصادي لهذه 

الدول، وبطالة مقنعة تنتشر في معظم مفاصل العمل اإلداري، 

وبطالة تكنولوجية بسبب استبدال فن إنتاجي قديم بفن 

ي االنتقال من وسائل اإلنتاج اليدوية إلى 
 
إنتاجي حديث، ا

لية إلى الوسائل 
 
و االنتقال من الوسائل اال

 
الت الحديثة ا

 
اال

وتوماتيكية، وهو ما يؤدي في الغالب إلى 
 
 تسريح عدد مناال

يدي العاملة بسبب ضعف قدرة العمال على فهم واستيعاب 
 
اال

 9وسائل اإلنتاج الحديثة نظرا لضعف مستويات التعليم. 

 انخفاض متوسط الدخل الفردي ثانيا:

ن حجم إنتاجها القومي ضعيف، كما  
 
 تتميز هذه الدول با

 
نها ا

نها تدور فيما يسمى با
 
دائرة لتعاني من الفقر كنتيجة لذلك، ال
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ضعف الدخل القومي يؤدي إلى  ن  إالمفرغة للفقر، حيث 

خير يؤدي إلى انخفاض الحافز 
 
انخفاض حجم السوق، وهذا اال

س المال ثم ضعف اإلنتاجية 
 
على االستثمار ثم ضعف تكوين را

خرى، وهكذا تظل الدورة تدور 
 
ثم انخفاض مستوى الدخل مرة ا

على نصيب  وهذا الوضع ينعكس 94 حول نفسها دون توقف.

الفرد من الدخل القومي فكلما كان الدخل القومي قويا كلما 

 ارتفع نصيب الفرد منه والعكس صحيح.

يرجع انخفاض متوسط دخل الفرد في الدول النامية                

ن  إلى
 
ضعف الناتج القومي فيها بشكل عام، فعلى الرغم من ا

ك ثر من 
 
ان العالم إال من سك %65سكان الدول النامية يمثلون ا

ن نصيبهم من اإلنتاج العالمي ال يمثل سوى 
 
منه فقط،  %24ا

 %8و نصيبهم من اإلنتاج الصناعي العالمي ال يمثل سوى 

فقط.وهذا التفاوت الواضح في توزيع الدخل القومي في البلدان 

 11 النامية يشكل عقبة كبيرة في طريق تحقيق التنمية

س االضعف  ثالثا:
 
 لمالتكوين وتراكم را

ت ومحطات توليد الكهرباء،                
 
تمثل المباني والمنشا

وشبكات السكك الحديدة والبضائع الموجودة في المخازن 

س مال الدولة الذي يجب 
 
والطاقات البشرية المتوافرة، را

ن  استثماره في العملية التنموية، إال 
 
س المال هذا يعاني ا

 
 را

تالضعف في دول العالم الثالث، بسب
 
 ب قلة وضعف المنشا

ساس والخدمية من جهة وبسبب قلة وضعف االستثمارات 
 
اال

والصناعات وضعف واستغالل الطاقات المتوافرة من جهة 

س المال البشري من جهة 
 
خرى باإلضافة إلى ضعف تكوين را

 
ا

 ثالثة.

 

                ضعف اإلنتاجية رابعا:

 ما قورنتتتسم دول العالم الثالث بضعف اإلنتاجية إذا 

باالقتصاديات المتقدمة، فإنتاجية العمل منخفضة بشكل 

ن خمس 
 
واضح في كافة مجاالت النشاط االقتصادي، إذ نجد ا

ن ال
 
ك ثر يشتركون في إنتاج سلعة معينة يستطيع ا

 
و ا

 
عمال ا

ينتجها عامل واحد فقط في الدول المتقدمة. وذلك بسبب 

ر انتشاضعف قدرات العامل والعمل بسبب سوء التغذية و

مراض وانخفاض مستوى الرعاية الصحية، كذلك بسبب 
 
اال

مية التي تحد من اك تساب المهارات الفنية، كما يع
 
 د  انتشار اال

 
 
مرا مؤثرا على نسبة اإلنتاج ال

 
خر فنون اإلنتاج ا

 
تعمال ن استا

الت الحديثة يمكن من مضاعفة اإلنتاج.
 
 اال

 لذا تعاني                
 
لث من مشاكل جمة غلب دول العالم الثاا

على المستوى التنموي سواء ما يتعلق بضعف عملية التنمية في 

مهذه الدول وفي مختلف القطاعات 
 
ات ما يتعلق بكم االحتياج ا

والمتطلبات البشرية والمادية الواجب توافرها لتحقيق 

المشاريع التنموية، فالتنمية كعملية هادفة نحو االرتقاء بالواقع 

فراد 
 
والمجتمعات وتوفير حياة كريمة ذات درجة المعيشي لال

نمن الرفاهية، تتطلب 
 
وتكون هناك بيئة مساعدة  ا

 
جعة مش ا

 للنهوض بالواقع المعاش والشروع في طريق التنمية والتقدم.

ن إال               
 
هذه البيئة غير مك تملة العناصر والمتطلبات  ا

والتنموية بشكل 
 
  ا

 
 خر في دول العالم الثالث بسبب ا

 
معظم  نا

من الفقر وضعف اإلمكانات  إمادول هذا العالم تعاني 

ذا  يعني هاالقتصادية التي ال تك في لتحقيق التنمية المطلوبة، و

ن  
 
هناك نسبة معتبرة من السكان تعيش في حالة من الفقر ا

-وغياب الخدمات بمختلف مسمياتها على مستوى الصحة

 خدمات-ربتوفر ماء الش-التغذية-العمل-السكن-التعليم

 الصرف الصحي وغيرها. -النقل

ولذلك ينظر إلى دول العالم الثالث                
 
 الدول النامية ا

نها دول تمتاز بوجود فرق كبير في مستوى التحضر بين على 
 
ا

قاليمها وبك ثرة المناطق المتخلفة فيها وظهور التمايز بين 
 
ا

يع اقتصادية رالمناطق التي فيها تنمية وتلك التي تترك بال مشا

و
 
            92 تنموية ا

و     
 
ن ا

 
هذه الدول تعاني من ضعف الواقع العلمي والتعليمي  ا

الذي ال يتناسب مع متطلبات تحقيق التنمية التي تعتمد 

 كعملية على البحث العلمي الذي يعد 
 
هم عناصر التخا

 
طيط حد ا

ساسه يتم بناء وصياغة وتنفيذ المشروع التنموي
 
 ،الجيد وعلى ا

نانطالقا من قانون 
 
ال وجود لتخطيط وتنمية حقيقية من دون  ا

 بحث علمي حقيقي.

خرى ممثلة                
 
 ضعففي وهذا الحال يرتبط بمشكلة ا

توافر الموارد البشرية المناسبة والقادرة على القيام بمهام 

والمشروع التنموي سواء من حيث اإلعداد 
 
 التكوين والتدريب ا

والتنفيذ، ك قوى مكلفة ب
 
همية التنمي ا

 
ة من خالل مدى الوعي با

 ودور الفرد فيها.
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ي               
 
دول العالم الثالث لديها مشكلة قد تتمثل في  إن   ا

وقصور اإلمكانات المادية 
 
والبشرية  ا

 
الفكرية من حيث  ا

ن  التخطيط والتنفيذ، لذلك نالحظ 
 
الث معظم دول العالم الث ا

 من الناحية التنمية في جميع تعيش في ظل واقع يعاني 
 
 وا

نبعض جوانبه، وعليه يمكننا 
 
 من المؤشرات انسجل عدد ا

 المعبرة عن هذه الواقع في العالم الثالث .

وفهذه مشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب                
 
زراعة لل ا

رجع التي ت-المياه مصدر الحياة عد  ب-في دول العالم الثالث 

سباب ترتبط
 
 بطبيعة هذه الدول كوقوع بعضها مثال في لعدة ا

المناطق الجافة وشبه الجافة، مع االرتفاع المستمر في نمو 

السكان الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على المياه لتلبية 

االحتياجات المتعددة على مستوى الحياة المنزلية واالستخدام 

 تالشخصي من جهة، ولتلبية االحتياج على مستوى العمليا

 الزراعية والصناعية من جهة ثانية.

وتعاني دول العالم الثالث من زيادة نسبة اإلعالة في                

المجتمع بسبب الزيادة السكانية في الفائت خارج سن اإلنتاج 

عباء الملقاة على عاتق الفائت 
 
والعمل، وهذا ما يزيد من اال

نمية على الت يحد من قيمة اإلنتاج كما يؤثر سلبا إذالمنتجة 

       93بشكل عام

كما تعاني هذه الدول من ضعف قطاع اإلسكان والتخطيط         

العمراني مقابل انتشار المدن العشوائية والهامشية بسبب 

الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة وما يتمخض عنها من 

ومشكالت بالنسبة للقطاع الزراعي من جانب 
 
له  ما تتعرض ا

ومؤسساتها الخدمية من زيادة في الطلب وضغط المدينة 

 يجابية ومستوى فاعليتها. ففي العقوديستهلك مردوداتها اإل

خيرة شهدت دول العالم الثالث زيادة في عدد ساكني 
 
اال

والحواضر 
 
المدن ضعف ما شهدته الدول المتقدمة حيث  ا

 94.%4تجاوزت نسبة 

من ال            
 
ج غذائي وقلة اإلنتا باإلضافة إلى عدم تحقيق اال

والزراعي بسبب إهمال القطاع الزراعي 
 
وتخلفه  ا

 
قلة  بسبب ا

راضي الصالحة للزراعة 
 
واال

 
ياه بسبب التصحر والجفاف وقلة الم ا

ت تظهر كمشكالت 
 
ات عصر لها عالقة بالتغير لهذا الالتي بدا

المناخية العالمية، والتي ترتبط بها مشكالت معقدة كالفقر 

 تغذية.والجوع ونقص ال

مستويات التغذية المنخفضة تعد من المشكالت  إن               

سيا وشبه القارة 
 
الرئيسة في العديد من دول جنوب شرق ا

 الهندية، ففي 
 
ضال مستويات التغذية المنخفضة ف د  ندنوسيا تعا

طفال، 
 
مراض المعدية السبب الرئيس لوفيات الرضع واال

 
عن اال

مراض التغذي
 
تي ا

 
ة في الصدارة من جملة المشاكل وفي بورما تا

فريقيا حيث توطن 
 
الصحية التي تعاني منها. وإذا ما انتقلنا إلى ا

سود نجد 
 
ن  الجوع اال

 
ن  التقديرات تشير إلى  ا

 
ن الجوع المزم ا

وسوء التغذية هو الحالة العادية لماليين البشر هذه المشكلة 

حيانا لتصل إلى درجة المجاعة. وبصورة مشا
 
هة بالتي تفاقمت ا

مريكا الالتينية ليطال شمال البرازيل 
 
نرى سوء التغذية يضرب ا

 
 
ميركا الوسطى وجزر الكاريبيوجبال اال

 
جزاء من ا

 
    95نديز وا

من الغذائي             
 
لذا من الضروري العمل على تحقيق اال

 عرفنا  إذاوتنمية قطاع الزراعة خاصة 
 
من سكان  %35حوالي  ن  ا

ون على الزراعة كمصدر رزق، هذا الوطن العربي مثال يعتمد

الوطن الذي يمثل قلب العالم جغرافيا واقتصاديا وله من 

المساحات والموارد الك ثير لقيام اقتصاد زراعي فاعل، فالتنمية 

 الزراعية في الوطن العربي تعد مس
 
وها يفلة ال يمكن التفريط ا

 
 ا

نتركها للظروف العشوائية فمن المتوقع 
 
كان يتضاعف عدد س ا

       96 2434مليون نسمة بحلول عام  484 دول العربية إلىال

خذنا في االعتبار حجم اإلمكانات المادية          
 
خاصة إذا ا

والبشرية التي يمتلكها الوطن العربي، فكل دوله لها من 

اإلمكانات والطاقات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف الدول 

ا مكانات والطاقات وتوجيههالمتقدمة إذا ما تم استثمار تلك اإل

 بشكل علمي صحيح.

وبالعودة إلى العالم الثالث عموما نجد البنك الدولي                

يشير إلى وجود الماليين من سكان العالم الثالث يعيشون في 

فقر مدقع ويعانون من سوء التغذية وقلة الخدمات والرعاية 

عاطل  ثير منهمالصحية وعدم توافر المياه الصالحة للشرب وك 

مية.
 
فراد يعانون الجهل واال

 
 عن العمل، باإلضافة إلى ماليين اال

 

 :Planningالتخطيط  -ثانيا  

  تعريف التخطيط: -

سلوب تنظيمي يهدف إلى تحقيق التنمية        
 
التخطيط هو: ا

خالل مدة زمنية معينة وذلك عن طريق تحديد اإلمكانيات 
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هالمادية والبشرية المتاحة والمطل
 
داف وبة وتعبئتها لتحقيق ا

كيد الستخدام واستثمار الموارد 
 
المجتمع. وهو الضمان اال

البشرية والمادية والطبيعية بطريقة علمية وعملية بعيدا عن 

 التلقائية والعشوائية واالرتجال.

 

هم عناصر التخطيط:-
 
 ا

تقدير موارد المجتمع للوقوف على إمكاناته المادية والبشرية . 1

 حتياجاته بشكل واقعي.وتحديد ا

هميتها 2
 
ولويات وفقا ال

 
. ترتيب احتياجات المجتمع على سلم اال

و
 
 ضرورتها. ا

طراف التي يمكن من خاللها وبواسطتها 3
 
ليات واال

 
. تحديد اال

هداف المشروع التنموي.
 
 تحقيق ا

 

شكال التخطيط: -
 
 ا

 Planning of Population-. تخطيط السكان والقوى العاملة1

and Labor force يعنى بتحديد التوزيعات البشرية والك ثافة :

السكانية والتركيب السكاني حسب النوع او الجنس والفائت 

هميتها في تحديد االحتياجات 
 
المهنية وكذلك النمو السكاني، ال

الحالية والمستقبلية باإلضافة إلى تحديد القوى العاملة او 

هيلها لذلك.
 
 المؤهلة للعمل الستثمارها او تا

: يهتم باالمتدادات Rural Planning-. التخطيط الريفي2

والبشرية خارج المدن في مناطقها الزراعية 
 
 الفالحية من  ا

 
 جلا

ضمان حياة ريفية متطورة من خالل التخطيط الستخدامات 

رض واإلنتاج الزراعي والعمل على تحقيق برامج زراعية 
 
اال

 متقدمة.

 بتعبير                
 
 االستفادة من جميع اإلمكانات خر العمل علىا

والمواد القائمة في المجتمع وتحديد الحاجات والمشكالت 

ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحسين البيئة الريفية 

ورفع المستوى االقتصادي والصحي والتعليمي والعمل على 

كبر على موارد الريف ومساندة 
 
تنفيذ هذه البرامج مع االعتماد اال

جهزة التنمية التابعة للحكومة.هذه المو
 
 ارد عن طريق خدمات ا

: يعنى التخطيط Urban Planning -. التخطيط الحضري 3

الحضري بضمان تحقيق نسيج حضري متوازن بيئيا ومتناسق 

وظيفيا ومتناغم جماليا واجتماعيا، ومتنوعا عمرانيا، من خالل 

رض الحضرية وتحديد ما تحتاج إليه
 
مثل لال

 
ن م االستغالل اال

 خدمات.

: التركيز على Industrial Planning –. التخطيط الصناعي 4

 ئمةالمال تحقيق استثمار كامل الموارد الطبيعية وتحقيق 

 ةإستراتيجيالمكانية للمشاريع الصناعية. من خالل وضع 

صناعية تؤدي إلى تغيير وتنويع الهيكل اإلنتاجي للقطاع 

فكار 
 
سس واال

 
واإلجراءات التي الصناعي. تشمل مجموعة اال

تستهدف تطوير وتنمية القطاع الصناعي بشكل يحقق فاعليته 

 في النشاطات االقتصادية العامة في المجتمع. 

: االهتمام Environment Planning –. التخطيط البيئي 5

بتحسين البيئة في المحيطين الريفي والحضري وذلك 

الل غبتخليصها من الملوثات والمخلفات التي تنتج عن است

والموارد 
 
 عن طريق استخدام المحيط. ا

خذ        
 
 وهنا البد من التذكير بضرورة اال

 
لشامل التخطيط ا بمبدا

لمختلف المجاالت والميادين المستهدفة تنمويًا وذلك لتحقيق 

 التوازن والتكامل المطلوب بين هذه المجاالت.

هداف وتحديدها ب       
 
همية دقة صياغة اال

 
كيد على ا

 
ها د  عوالتا

 
 
ساس للمشاريع ا

 
هم عناصر نجاح التخطيط كعملية ا

 
حد ا

نالتنموية فبدون التخطيط الجيد يمكن 
 
شروع تتحول فكرة م ا

97جيد إلى فكرة سيئة إذا غاب عنها التخطيط.
  

 

  Development التنمية -ثالثا  

 تعريف التنمية المحلية -

نها عملية اقت               
 
ة صاديتعرف التنمية بشكل عام با

واجتماعية غايتها تحقيق الرفاهية لجميع فائت المجتمع باعتماد 

 المشاركة بين المجتمع المحلي والدولة كمنهج للعمل. 

نها ثمرة الجهود الرسمية والشعبية إلحداث        
 
كما تعرف ا

 تغييرات في البنى االقتصادية واالجتماعية للمجتمع. 

ر و ف التنمية من منظوانسجاما مع ظروف العالم الثالث تعر 

شمولي لذا يقصد بها مجموعة العمليات التي تهدف إلى إحداث 

صعدة االجتماعية واالقتصادية 
 
تحوالت هيكلية في كافة اال

  98والثقافية والبيئية.

ها نشاط علمي مخطط لمجموعة من عد  وينظر إليها كذلك ب        

يق قالعمليات االجتماعية واالقتصادية التي تهدف إلى تح
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التغيير المنشود واالنتقال بالمجتمع من حالة غير مرغوب فيها 

إلى حالة مرغوب الوصول إليها، ترفع من مستوى اإلنسان 

قصى ما يمكن 
 
 إذا               91وتعمل على تقدم الحياة إلى ا

فالتنمية هي عبارة عن عملية مقصودة تقوم على جهود منظمة 

هداف مرسو
 
مة وذلك إلشباع وتخطيط مسبق لتحقيق ا

فراد كما تستهدف إزالة العقبات التي تقف في 
 
احتياجات اال

طريق التنمية وكذلك معالجة المشكالت التي قد تصاحب 

على للمعيشة 
 
التنمية او تترتب عليها وذلك لتحقيق مستويات ا

 وفي مختلف جوانب الحياة وصوال لتحقيق الرفاهية االجتماعية.

ما المجتمع المحلي       
 
وفهو بقعة محددة جغرافيا  ا

 
ا إداري ا

فراد يكو  
 
لي نون ما يسمى بالمجتمع المحيعيش عليها عدد من اال

وحيث يرتبطون مع بعضهم بعالقات اجتماعية 
 
ية اقتصاد ا

سلوب المعيشة والقيم والعادات السائدة.
 
 ويتشابهون في ا

نها إسهامات تقوم عن        
 
وبذلك تعرف التنمية المحلية با

لمهنيين والمواطنين لزيادة التضامن داخل المجتمع طريق ا

وتحريك المواطنين نحو تحقيق المساعدة الذاتية وتشجيع 

لية ولية ودعم المنظمات المحئالقيادات المحلية وتحملها للمس

وتوفير الخدمات للمواطنين من تعليم وصحة وسكن وعمل 

 مالئم ودخل كاف وت
 
مين اجتماعي وتكافؤ االنتفاع من ا

 24دمات العامة.الخ

نها مجموع        
 
مم المتحدة التنمية المحلية با

 
كما عرفت اال

ساليب العمل الفنية التي تجمع بين القدرات المحلية 
 
ا

فراد المجتمع 
 
والمساعدات الخارجية لتحقيق وإشباع حاجات ا

 المحلي. 

وضاع        
 
نها عملية تهدف إلى تطوير اال

 
يضا با

 
وعرفت ا

ماعية والثقافية في البيائت المحلية من االقتصادية واالجت

خالل حشد جهود وطاقات المجتمع المحلي مع جهود ودعم 

 المؤسسات الحكومية المركزية.

لذا تقوم التنمية المحلية على المبادرة الذاتية والمشاركة        

فراد المجتمع المحلي وبذل الجهود من 
 
 الواسعة لجميع ا

 
جل ا

بناء هذا المجتمع. تغيير نوعية الحياة التي 
 
 يعيشها ا

والتنمية المحلية عملية هادفة لتغيير المجتمعات 
 
لبيائت ا ا

والمحدودة 
 
والضيقة كالمجتمعات المحلية  ا

 
 اإلقليمية مع ا

خذ بعين االعتبار تحقيق 
 
 اال

 
هداف  مبدا

 
التوازي مع جهود وا

 29السياسات التنموية المركزية في البلد.

ة التنمية والتنمية االقتصادية المحلي لقد تم إطالق مبادرة       

وائل حقبة السبعينات استجابة 
 
كمنهج للسياسات التنموية في ا

دركت 
 
نلإلدارات المحلية التي ا

 
المشروعات االقتصادية  ا

موال كانت تنتقل بين المواقع المختلفة بحثًا عن ءور 
 
وس اال

دركت
 
  -من جهة ثانية-المزايا التنافسية، هذا من جهة، كما ا

 
 ن  ا

المجتمعات المحلية تستطيع من خالل الدراسة الجيدة 

نإلمكاناتها االقتصادية 
 
تتفهم وتدرك الفرص المتاحة  ا

مام النمو واالستثمار، وبفضل 
 
والمعوقات التي تقف حجر عثرة ا

هذا كله فقد حاولت المجتمعات المحلية توسيع القاعدة 

فيذ تناالقتصادية و زيادة فرص التوظيف من خالل ابتكار و

ستراتيجية ومشروعات إلزالة العقبات وتيسير إجراءات ابرامج 

 .22االستثمار

 

هم مجاالت التنمية المحلية 
 
 ا

. المجال االجتماعي: العمل على مكافحة الفقر والبطالة وبناء 1

المنظومة القيمية وتعزيز الروابط االجتماعية وتحقيق االنتمائية 

ة وحم
 
سرة والطفل.واالرتقاء بمكانة ودور المرا

 
 اية اال

. المجال االقتصادي: العمل على زيادة الدخل ورفع اإلنتاجية 2

وتحقيق فرص االستثمار. من خالل تغيير هيكل االقتصاد 

القومي، بهدف تحقيق زيادة سريعة ودائمة فيه خالل فترة 

محددة من الزمن بحيث تستفيد منها الغالبية العظمى من 

عضاء المجتمع.
 
 23ا

ل البيئي: تنمية الوعي البيئي حول كيفية التعايش مع . المجا3 

مثل للموارد الطبيعة من دون 
 
البيئة وتحقيق االستثمار اال

وإضرار بالبيئة واالبتعاد عن االستهالك 
 
مبرر الر االستغالل غي ا

 للبيئة ومعالجة ما يترتب على هذا االستغالل من 
 
ومشاكل  ثارا

مثل حقيق التك فل امع ترسيخ فكرة الحفاظ على المحيط وت
 
ال

 بقضايا البيئة والمحيط. 

لياتها 4
 
. المجال السياسي: تنظيم عملية المشاركة وتطوير ا

 إودعم مشاركة منظمات المجتمع المدني. من خالل تحقيق مبد

الديمقراطية واالنطالق من فكرة ضرورة تحقيق العدالة 

 االجتماعية.
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فة سب المعر البشرية والمؤسسية: ك يةمجال بناء القابل. 5

        24وتطوير المهارات وتعزيز قيم الثقافة التنموية يةوبناء القابل

إن عملية التنمية هي بالضرورة عملية شاملة ومتكاملة        

تمتزج فيها كافة الجوانب االقتصادية مع الجوانب االجتماعية 

ي مشروع تنموي هي 
 
والثقافية، فإذا كانت الغاية الكبرى من ا

وال، فإنها في نهاية  التركيز
 
على تحسين الوضع االقتصادي ا

ن اإلنسان، لذا من 
 
المطاف تهدف إلى العمل على إعالء شا

خذ في االعتبار 
 
الضروري عند وضع خطط التنمية وتنفيذها اال

فراد المجتمع ومحاولة تحقيقها بقدر 
 
ول احتياجات ا

 
اال

         25اإلمكان.

 لدولية بالتنمية المحلية بسببلقد جاء اهتمام المنظمات ا       

ما تعانيه المجتمعات المحلية من تدن في قدراتها المؤسسية 

ساس، مقابل ظهور جملة من 
 
على إشباع احتياجاتها اال

المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي حددتها التجارب 

تي:
 
 التنموية الدولية بما يا

عف لية وض. ارتهان التنمية االقتصادية بشح الموارد المح1

جنبية وتدني اإلنتاجية بشكل عام.
 
 االستثمارات الوطنية واال

. ضعف الموارد البشرية من حيث المعارف والمهارات والقيم 2

التي تحملها خاصة ما يتعلق بقيم التكافل االجتماعي والمساواة 

ترام ولية واحئنجاز وتحمل المسبحسب النوع االجتماعي. واإل

 .الوقت والتعاون وغيرها
. ضعف االستفادة من الخدمات العامة كالتعليم والصحة 3

 والسكن والمواصالت وغيرها من الخدمات. 

. تفاقم مشكالت الفقر والبطالة وقلة فرص العمل وضعف 4

مان االجتماعي.
 
 فاعلية شبكات اال

.تدني قدرات المؤسسات المكلفة بمواجهة المشكالت 5

62ليةاالجتماعية واالقتصادية للمجتمعات المح
 

 في دول العالم الثالثمعوقات التنمية المحلية 

 : معوقات اجتماعية1

 
 
ارتفاع معدالت الزيادة السكانية وعدم استغاللها بالشكل  -ا

مثل مقارنة مع مستويات وقدرات اإلنتاج. وهذه تؤدي إلى 
 
اال

انخفاض متوسط دخل الفرد وتراجع ك فاءة المؤسسات الخدمية 

رك تالع الزيادة في اإلنتاج وعدم تنتيجة للضغط السكاني واب

الفرصة للتوفير واالستثمار باإلضافة إلى تفاقم المشكالت 

 الكبرى كالفقر والبطالة.

        
 
السكانية تؤدي إلى نقص متوسط الدخل  الزيادة ن  وذلك ال

  عد  الفردي بافتراض ثبات الدخل الكلي وب
 
ل متوسط دخ ن  ا

 عدد السكان، لذلك الفرد هو ناتج قسمة الدخل الكلي على

تبتلع الزيادة السكانية كل زيادة في اإلنتاج وتستنزف كل عائد 

للجهد البشري المبذول، كما تؤدي هذه الزيادة السكانية 

اقل )خاصة في الفائت غير المنتجة او خارج قوة العمل واإلنتاج 

ك ثر من  95من 
 
إلى زيادة نسب اإلعالة في  (سنة 65سنة وا

عباء الملقاة على الفائت العمرية المجتمع، مما يزي
 
د من اال

 27المنتجة ويحد من قيمة اإلنتاج

ي  -ب
 
مية وانخفاض مستوى التعليم والتمهين: ا

 
 ن  إانتشار اال

من الموارد البشرية غير المتعلم سيكون خارج عملية  اجزء

اإلنتاج وال يسهم في الدخل القومي بالشكل المطلوب كما 

من البطالة وصعوبة الحصول على سيعاني هذا الجزء البشري 

افة فريسة للفقر، باإلض الوقوعفرص العمل مما يقربه ذلك من 

همية التنمية 
 
مية على عدم إدراك غير المتعلم ال

 
ثر اال

 
إلى ا

ومتطلباتها ودوره فيها وارتباطه بانخفاض المستوى الصحي، 

ثره على انخفاض نسبة 
 
باإلضافة إلى قلة اإلقبال على التمهين وا

 عمالة اإلنتاجية والصناعية.ال

س         
 
يعد التعليم بمثابة عملية يتم من خاللها تحويل را

 المال البشري إلى 
 
ي ا

 
هم عناصر التنمية واإلنتاج، ا

 
 ن  إحد ا

نه يحقق معادلة 
 
ولى ال

 
التعليم هو عملية استثمار من الدرجة اال

هتنص على  ن 
 
ت دكلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد، كلما ازدا ا

قدراته الذهنية وإمكاناته على التفكير السليم والمنطقي وازداد 

مام.
 
 28 إبداعه بما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية إلى ا

مر من المعوقات  -ج
 
انخفاض المستوى الصحي: يعد هذا اال

مراض وسوء التغذية وتخلف 
 
التنموية المهمة بسبب انتشار اال

 الوعي الصحي في قضايا الوقاية والمرض و
 
ة ثر ذلك على قلا

والك فاءة 
 
فراد واستهالك الموارد على  ا

 
الطاقة اإلنتاجية لال

 الجوانب العالجية والرعوية.

 إن تردي الواقع الصحي له         
 
 ثار سلبية ا

 
مويا برز ما تظهر تنا

فراد لنسب تصل إلى
 
 %64 -%34 بانخفاض القدرة اإلنتاجية لال

التي تتطلب  12وانعكاس ذلك بطبيعة الحال على التنمية 

 قدرات عالية ونسب إنتاجية مرتفعة. 
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انتشار بعض العادات والقيم االجتماعية غير التنموية:  -د

ة ودورها في الحياة، اإلسراف 
 
كموقف المجتمع من عمل المرا

وعدم االك تراث لمصادر الطاقة خاصة الماء والكهرباء مما ينجم 

توى المس عنه استهالكا غير واع، سوء استغالل الوقت على

الفردي وانعدام التنظيم والتخطيط الذي يتعارض مع التطوع 

و ،مثال
 
والعمل بطاقة مرتفعة  ا

 
وتكوين مهارات  ا

 
 معارف  ا

 
 وا

خبرات، ك ثرة توقفات العمل في المؤسسات واإلجازات 

ولية واالتكال وقلة الدافعية ئوالتمارض والتهرب من المس

 اطية.وانعدام الروح التعاون وسيادة البيروقر 

 

 : معوقات اقتصادية6

 
 
شكالها -ا

 
ثره على انخفاض دخ ،انتشار البطالة بمختلف ا

 
ل وا

فراد العاطلين 
 
للدخل  -منتجينالغير -الفرد بسبب اقتسام اال

فراد المنتجين، باإلضافة إلى تقليل االدخار وضعف 
 
مع اال

موال.ءتكوين ر
 
 وس اال

ضعف القطاع الصناعي: من حيث قلة وضعف البنى  -ب

هيل. ا
 
لتحتية وضعف القوى الصناعية من حيث العدد والتا

ثره على 
 
في االقتصاد الوطني من خالل حجم التصدير  اإلسهاموا

جنبية، وارتباطه بظروف اقتصاديات الدول 
 
وتكوين العملة اال

المتقدمة، مع تدني مستوى الخبرات والمهارات الالزمة، وهذه 

هم منطلقات التنمية ا
 
  لتي تؤكد علىالحالة تتنافى مع ا

 
 مبدا

حيانا ،االعتماد على الذات. باإلضافة إلى ضعف
 
 غياب ،وا

الخدمات الداعمة للقطاع الصناعي، وتدني نوعية العديد من 

سواق العالمية 
 
الصناعات وعدم قدرتها على المنافسة في اال

واقتصارها على بعض الصناعات االستهالكية البسيطة بسبب 

يمكن من خاللها إنتاج صناعات  افتقارها إلى وسائل إنتاجية

و عمالقة
 
 33. ثقيلة ا

 ضعف القطاع الزراعي: -ج

من حيث ضعف اإلنتاجية وتركزها على محاصيل معينة        

سعارها المرتفعة محلياً 
 
قلة عدد العاملين في هذا  -بسبب ا

رض وعدم  -القطاع بسبب الهجرة الداخلية
 
تدهور خصوبة اال

عدم التوسع في استخدام -لميةمعالجة مشاكلها بالطرق الع

موال المستثمرة -المكننة الزراعية المتطورة
 
قلة -قلة رؤوس اال

 االرتباط بين هذا القطاع ومؤسسات البحث والتطوير العلمية.

رض الزراعية والثروات  -د
 
سوء استغالل الموارد الطبيعية كاال

المعدنية والمائية بسبب ضعف اعتماد الطرق العلمية او عدم 

ر القوى المؤهلة بالشكل الكافي. مما ينعكس ذلك سلبا على توف

واحدة من مرتكزات وعناصر نجاح التنمية وهي الموارد المتاحة 

 ونجاعة استغاللها.

مثل: -ه  
 
موال او عدم استغاللها بالشكل اال

 
 نقص رؤوس اال

بسبب نقص االدخار نتيجة لضعف الدخل او بسبب خروج 

موال إلى الخارج 
 
 اال

 
 نقص وضعف ك فاءة البنوك  و بسببا

 
و ا

االستغالل في المشاريع غير اإلنتاجية ك تجارة المباني او تخزين 

 السلع.

 

دارية3  : معوقات ا 

 
 
ساليب العمل اإلداري ممثال بسوء توزيع الموارد  -ا

 
ضعف ا

ساليب -البشرية حسب االختصاص والك فاءة
 
االعتماد على ا

البطء -العصر عمل قديمة وغير متطورة ال تتماشى مع متطلبات

ي 
 
في تنفيذ اإلجراءات اإلدارية واتسامها بالتكرار والتعقيد ا

 غياب المنطق اإلداري.

ساس  -ب
 
تسرب العمالة الماهرة من القطاعات اإلنتاجية اال

خرى.
 
 بسبب قلة الدعم واالهتمام وانتقالها إلى مجاالت عمل ا

عدم وجود سياسات إدارية فاعلة الستثمار القوى البشرية  -ج

 وإعدادها وفقا الحتياجات التنمية ومتطلباتها.

 ضعف جهاز المتابعة والتقييم. -د

ثير  إن         
 
همية وتا

 
نها تمثل ال ابالغ الإلدارة ا

 
محرك في التنمية ال

يضا عالقات اإلنتاج التي هي 
 
ساس نحو التقدم، وهي تمثل ا

 
اال

فراد خالل عملي
 
 ةمجموعة الروابط االقتصادية والهيكلية بين اال

فمن الضروري العمل على تحقيق تنمية  من ثمةاإلنتاج، و

إدارية تسعى إلى تمتين و توثيق و تطوير العالقات اإلنتاجية بما 

39يحقق زيادة اإلنتاج
 

 

ساس لتنمية المجتمع المحلي
 
 العناصر اال

ن. يجب 1
 
تنصب الجهود التنموية على إشباع االحتياجات  ا

فراد وكما هو محدد في 
 
ساس لال

 
ولويات. كما يجب اال

 
 سلم اال

 
 نا

فراد. وذلك تكون اإل
 
شباعات سريعة وملموسة من قبل اال

فراد المجتمع والجهات 
 
ولتوطيد العالقة بين ا

 
ات المؤسس ا
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التنموية والعمل على كسب الثقة لضمان تحقيق المشاركة 

 والمساندة المجتمعية.

. يجب تحقيق التوازن والتكامل تنمويا بين المجاالت 2

ي العمل على تنالحيا
 
دون  ية جميع القطاعاتمتية المختلفة. ا

 
 
ي منها ال

 
ون ثمار ونتائج تنمية المجال إهمال ا

 
و ا

 
ل القطاع اال

نممكن 
 
وتؤكل من قبل الجانب  ا

 
القطاع الضعيف،  ا

 كاستهالك إيرادات البترول في استيراد المواد الغذائية 
 
 وا

 الصناعية على سبيل المثال.

 القيادات واإلدارات المحلية من . ضرورة دعم وتدريب 3
 
جل ا

ها ضرورة تنموية. خاصة إذا ما بعد  تفعيل عملية المشاركة، 

طرافعد  نظرنا إلى هذه القيادات ب
 
وذات عالقة  اها ا

 
معنية  ا

 بالعمل التنموي.

. ضرورة االهتمام بالتغيرات الثقافية ومدى تماشيها مع 4

والتغيرات المادية الحاصلة 
 
نا هوة ال تكون لديالمرغوبة. لكي  ا

 
 
 ن ذلك من شثقافية بين الجوانب المعنوية والمادية ال

 
نه خلق ا

ك ثير من المشكالت االجتماعية الناجمة عن عدم مسايرة 

الجانب الثقافي لحجم التغيرات الحاصلة، هذا من جهة، ولكي 

ال يشكل الجانب الثقافي عقبة في طريق تحقيق التنمية، من 

 
 
خرى، ال

 
ى طريق التنمية يتطلب ثقافة تتماش ن السير فيجهة ا

سلوب الحياة الجديدة.
 
 مع فكر وا

. تهيئة المناخ االقتصادي واالجتماعي واإلداري المالئم 5

 
 
ي عمل تنموي يتطلب توفر البيللعملية التنموية. ال

 
ئة ن نجاح ا

مة الثقافة السائدة ءالمالئمة والدعم الالزم، من حيث مال

كر تماعية التي تتماشى مع روح وفوتوفير البنى والعالقات االج

التنمية، وتوفير القاعة االقتصادية من مباني وطرق ومعدات 

موال وغيرها، باإلضافة إلى توفير اإلدارة الناجحة التي ءور 
 
وس ا

تعمل وفق المنطق اإلداري بعيدا عن البيروقراطية والرتابة غير 

 مبررة.ال

6 
 
طراف المعنية اال

 
ة، هلية والحكومي. توفير الدعم من كافة اال

شكاله المادية والمعنوية. 
 
الرسمية وغير الرسمية، وبمختلف ا

 
 
هم ال

 
ن تضافر الجهود وتحقيق المشاركة الواسعة واحدة من ا

 ضرورات تحقيق التنمية ونجاحها.

 

ساس للتنمية المحلية -رابعا  
 
 المداخل اال

ممثل بمجموعة الخدمات التي تقدمها  مدخل الخدمات العامة:

ات الحكومية في مختلف ميادين الحياة والتي يمكن المؤسس

 تقسيمها إلى: 

. الخدمات اإلنشائية: كمشاريع اإلسكان والنقل وطرق 
 
ا

 المواصالت والبنى التحتية.

ساس: في مجال التعليم والصحة والضمان 
 
ب. خدمات حياتية ا

 االجتماعي واإلرشاد والبيئة.

 ج. خدمة تطوير القوى البشرية.

 

يستهدف هذا المدخل  دمات التنمية المحلية:. مدخل خ6

طراف المعنية،  روح المشاركةاستنهاض 
 
والربط بين اال

هلية، وتكليف المجتمع المحلي بتقديم خدماته 
 
الحكومية واال

فراده والعمل على حل مشاكله ذاتيا. 
 
 بنفسه ال

 .مدخل بناء القدرات والتمكين.3

هل االختصاص إلى                
 
ن  يشير ا

 
هم المدخل المناسب  ا

 
ا

-Capacityلتنمية المجتمعات المحلية هو مدخل بناء القدرات 

building  والتمكينEmpowerment.  وهذا ما سيتم التركيز عليه

تية.
 
سطر اال

 
 في اال

تمكين المجتمع المحلي، بصفته ركيزة من المقصود  إن         

ساس للتنمية المحلية، هو
 
  ،تحديدا ،ا

 
راد فتمكين مؤسسات وا

هذا المجتمع من المشاركة في التنمية، وفي مواجهة المشكالت 

 االجتماعية.

 وهو تمكين ال يقتصر على مجرد توفير الدعم الفني        
 
 وا

المالي، بمعنى نقل المعونة من الخارج إلى داخل المجتمع 

 المحلي، بل ينطلق من قناعة مفادها ب
 
داخل كل مجتمع  ن  ا

هيل وتدريب محلي هناك قوى وخبرات م
 
توفرة تحتاج إلى تا

شخاص معينين بل يشمل كل 
 
وهذا ال ينطبق على تمكين ا

فراد ومؤسسات وقوى تغيير 
 
مقومات ومستويات التمكين من ا

فراد 
 
في المجتمع المحلي، وهذا التمكين يقاس بالنسبة لال

بمدى مشارك تهم في صنع القرار، والتغيير في المجتمع يقاس 

نشطة ا
 
ثير اال

 
لتنموية في هذا المجتمع، وتطوير بمدى تا

داء
 
  32المؤسسات يقاس بمستوى اال

بناء القدرات المؤسسية والفردية المطلوبة لمواجهة  إن         

المشكالت االجتماعية وتحقيق التنمية يرتكز على التدريب 
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هميته وترتفع نسبة الحاجة إليه مع ازدياد 
 
هيل الذي تزداد ا

 
والتا

لمحلية على المشاركة الشعبية، بما اعتماد منهج التنمية ا

تتطلب هذه المشاركة من مؤسسات متمكنة ومن تعبئة للموارد 

ومن تطوير لمعارف ومهارات مختلف الفائت والقطاعات 

نشطة تبعا 
 
االجتماعية، ومن ارتقاء في مستويات البرامج واال

33للقدرات المك تسبة واالتجاهات السلوكية المتغيرة
 

نه  وباالستناد       
 
إلى ذلك عرف التدريب في هذه الجزئية با

فراد 
 
جهد منظم ومخطط، موجه إلى المؤسسات وفائت وا

المجتمع المحلي بهدف تغيير المعارف والمهارات واالتجاهات 

 اء وفي مختلف المجاالت التنموية.يجابي وبن  إالقائمة بشكل 

لية        
 
لذلك نالحظ اهتمام المنظمات الدولية بالتدريب كا

ميع ج ةلتنمية المجتمعات المحلية من خالل تطوير قابلي

فراد ومؤسسات 
 
طراف المعنية في المجتمعات المحلية من ا

 
اال

وقيادات محلية ومنظمات مجتمع مدني وذلك بإعداد الورشات 

طراف 
 
والدورات التدريبية ك فرصة تتبادل من خاللها جميع اال

 ور الجهة باإلضافة إلى د ،المشاركة معلوماتها وخبراتها

طراف المشاركة حول  ةالمنظمة في زيادة معارف وقابلي
 
اال

 مواضيع وقضايا و
 
ليات التنمية المحلية وكيفية مواجهة ا

34المشكالت التي يعاني منها مجتمعهم المحلي
 

ساس لعملية تطوير القابلي -
 
 مل:والقدرات تش  ةالمجاالت اال

 

ثير في المعرفة. 1
 
ي إحداث تغيير في كميالتا

 
ية ة ونوع، ا

فراد على حد سواء.
 
 معلومات المؤسسات واال

ثير في المهارات. 2
 
فراد بمهارات التا

 
ي تزويد المؤسسات واال

 
، ا

ثيرهم اإل
 
ي في المجتمع الذ يجابيوخبرات ترفع من درجة تا

 ينتمون إليه.

ثير في االتجاهات. 3
 
ي تغيير المعايير والنظم التي تحالتا

 
كم ، ا

و
 
فراد وا ا

 
لمؤسسات تجاه المجتمع وقضاياه بما تقرر موقف اال

يؤثر إيجابا على سلوكهم وعلى مدى فاعليته تجاه قضايا التنمية 

مر يتطلب العمل على ثالث
 
يسة محاور رئ ةومشاريعها، وهذا اال

 هي:

الهيائت واللجان والمؤسسات الخاصة بالتنمية المحلية: . 1

في  اءةفالنزاهة والك العمل على تطوير قدراتها من خالل تعزيز 

 إدارة العملية التنموية.

قدرتها  ، من حيثالبرامج التدريبية الخاصة بعمال التنمية. 2

تحديد احتياجاتهم التدريبية واعتماد البرامج المالئمة على 

ساليب والممارسات الجيدة في  خالل، من لتلبيتها
 
تبادل اال

ضافة تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية،  ط عزيز الروابإلى تباال 

بين البرامج والمشاريع المنفذة ضمن نطاق مؤسسات تنمية 

 المجتمع المحلي.

فراد المجتمع المحلي. 3
 
نشطة التنموية الخاصة بقوى وا

 
 اال

على المستويين التمهيدي والمتقدم، بتقديم خدمات تدريبية 

وفقا لحاجات هذه القوى والفائت االجتماعية، باإلضافة إلى 

تمعية لياتهم المجئولتزاماتهم ومساستنهاض وتعزيز وعيهم با

ك ثر وعيا 
 
ك ثر إحساسا وتقبال لعملية التغيير وا

 
مما يجعلهم ذلك ا

 35في تطبيق متطلبات العملية التنموية

 

 

 

 

 المشاركة وتحقيق التنمية المحلية -خامسا  

نها عمل تطوعي قائم على اإلحساس        
 
تعرف المشاركة با

فراد وفائت ومؤسسات ولية االجتماعية من قئبالمس
 
بل ا

 المجتمع المختلفة، وعلى رغبة حقيقية لتقديم العون من 
 
جل ا

 رفع قدرات المجتمع ومعالجة مشكالته والعمل على تنميته.

و       
 
فراد المجتمع بشكل فردي  إسهامهي  ا

 
وقطاعات وا

 
 ا

هداف االقتصادية 
 
جماعي في صناعة القرارات وفي وضع اال

ي إجبار واالجتماعية للمجتمع 
 
 بشكل طوعي بعيدا عن ا

 
فرض  وا

والمشاركة هي عملية ترتكز على   36من قبل الهيائت الحكومية

هلي والحكومي او ما بين 
 
تحقيق التعاون ما بين القطاع اال

طراف الفاعلة تنمويا.
 
 اال

 

طراف الفاعلة في العملية التنموية  -
 
 :  Actorsاال

فراد: -
 
هليفي ممثلين  اال

 
ووالمحلي  قادة العمل اال

 
اعي الجم ا

بناء 
 
صحاب المراكز االجتماعية والدينية، والنشطاء من ا

 
من ا

صحئالمجتمع المتمتعين بحس المس
 
اب ولية وبروح التعاون وا
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المراكز القيادية الرسمية من رؤساء البلديات والمجالس المحلية 

صحاب اإلمكانات االقتصادية.
 
  والدوائر وكذا ا

لية والشعبية ومؤسسات المجالس المح المؤسسات: -

وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات العلمية والبحثية 

نمكن يواالتحادات المهنية وكل التشكيالت االجتماعية التي 
 
 ا

 تسهم في العمل التنموي.

ي                
 
نا

 
هلي والخاص  ا

 
المشاركة ممثلة بالقطاع اال

فرادا 
 
موالقطاع الحكومي سواء كانوا ا

 
ن كال تنظيمات وم ا

 الجانبين.

طراف الفاعلة في  ن  إ        
 
عملية ربط وتعزيز العالقات بين اال

العملية التنموية كالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني 

والهيائت اإلدارية والمحلية والمؤسسات الوطنية والمراكز 

سمال مهم 
 
والمؤسسات العلمية والبحثية تعد بمثابة تشكيل لرا

ال وهو  للمشروع التنموي
 
لعالئقي ا

 
س المال ا

 
ورا

 
 عي.االجتما ا

س المال هذا يتمثل في قدرة هذه الهيائت والتشكيالت        
 
را

قائم على ال العمل المشتركاالجتماعية واإلدارية والعلمية على 

 .اروح التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين بعضها بعض

ة ة في تنميلذا تؤكد المنظمات الدولية صاحبة التجرب       

المجتمعات المحلية على ضرورة اعتماد مشاركة المجتمع 

لية للتدخل في التنمية المحلية، وذلك بمشاركة كل 
 
المحلي كا

مؤسسات المجتمع وفائته من رجال ونساء، شباب وشيوخ 

وقيادات محلية وذلك عن طريق حشد الطاقات والموارد 

د الذاتي، العتماالمتاحة محليا والسعي لبناء القدرات لتحقيق ا

همية هذا المنهج في التنمية من الناحية التنظيمية 
 
ال

سفل إلى  إذواالجتماعية واالقتصادية، 
 
ينطلق مباشرة من اال

ي البدء من القاعدة المحلية لتصل إلى المستوى 
 
على، ا

 
اال

الوطني كوسيلة مكملة لمشاريع التنمية الوطنية، بحيث يتاح 

ميم نات والقدرات الك فيلة بتصللمجتمع المحلي توفير اإلمكا

وتنفيذ مشاريع متكاملة تربطه بالمستوى المركزي عبر 

السياسات التنموية ومن خالل المؤسسات الحكومية وغير 

37الحكومية
 

 

نواع المشاركة-
 
 ا

طراف المعنية بالعملية التنموية: 1
 
. تبادل المعلومات بين اال

هداف هذه العملية إلى ما
 
وكيف  ذا تسعىفيما يتعلق بغايات وا

 .؟نجاز ذلكإ يمكن

سبابها وترتيبها وفق سلم 2
 
. المشاركة في تحديد المشكالت وا

ولويات.
 
 اال

 . المشاركة في وضع الخطط واقتراح المشاريع.3

 . المشاركة في تنفيذ المشاريع والنشاطات التنموية.4

. المشاركة في توفير الدعم الفني والمالي والقانوني والمعنوي 5

 ع العملية التنموية.لمشاري

 

شكال المشاركة -
 
 ا

. مشاركة مباشرة من خالل عقد االجتماعات وحلقات الحوار 1

وتنظيم الملتقيات والندوات وإجراء الدراسات العلمية 

 وجلسات تحديد المتطلبات.

طراف المعنية 2
 
. مشاركة غير مباشرة من خالل ممثلين عن اال

ونية الجتماعية والسكبالعملية التنموية كممثلي التجمعات ا
 
 ا

ومنظمات المجتمع المدني 
 
 االتحادات المهنية واالجتماعية. ا

 مؤشرات قياس المشاركة -

يمكن تحديد جملة من المؤشرات من خاللها يمكننا الحكم        

 على مدى توافر روح المشاركة الحقيقية من عدمه في بيئة 
 
 وا

ومجتمع ما 
 
ولدى فرد  ا

 
 مجموعة ما. و ا

 
 المؤشرات هي: هم هذها

 مب. تقديم المساعدة طواعيًة للغير المحتاج باعتماد 9 
 
 دا

 ة بتقديم المساعدة.ر المباد

و. السعي إلى االنضمام إلى تجمعات وهيائت 2
 
منظمات  ا

 المجتمع بطريقة اختيارية، ولغاية جماعية.

 يجابية في التعبير عن مشكالت المجتمع.. اإل3

خرين . التضحية بالوقت والجهد والم4
 
ال في سبيل خدمة اال

      37ومساعدتهم على حل مشاكلهم

همية المشاركة نذكر مثاال عمليًا وهو ما حصل في نيو        
 
لبيان ا

مريكية، 
 
ورلينز وإعصار كاترينا المدمر في الواليات المتحدة اال

 
ا

دمر اإلعصار معظم البنى التحتية للمدينة وعندما  ثحي

 2446المدينة عام  عمارإادة توجهت الحكومة المحلية إلع

الف من سكان المدينة لحضور مؤتمر يناقش 
 
وجهت دعوى ال

ولويات إعادة بناء مدينتهم، حيث تم االتفاق على 
 
خيارات وا

ولويات التي حددوها، وبذلك 
 
خطة إنعاش وضعت بناًء على اال
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حظيت هذه الخطة بدعم شبه مطلق من قبل الجمهور الذي 

في تنفيذ تلك الخطة من خالل  عزز موقف قادة المجتمع

38مشاركة حقيقية فاعلة
 

 

 النظريات المفسرة للمشاركة -سادسا

هناك عدد من النظريات التي يمكن اعتمادها لتفسير        

والمشاركة 
 
ا قف وراء اندفاع الفرد لالنخراط فيهتالدوافع التي  ا

 ومن هذه النظريات نبين:

 

ماعة دوافع االنتماء إلى ج: تفسر هذه النظرية نظرية التفاعل-

المشاركة في برامج التنمية، إلى الرغبة في تكوين عالقات 

خرين إلشباع احتياجات المشارك النفسية 
 
اجتماعية مع اال

 واالجتماعية. 

ن دوافع االنتماء إلى جماعة  نظرية التبادل:-
 
ترى هذه النظرية ا

بذله يالمشاركة يتمثل بتوقع الحصول على عائد مجز يقابل ما س

 المشارك من جهد وعطاء ووقت في البرامج المشارك فيها.

ن  نظرية القوة االجتماعية:-
 
م الفرد اسهإتبين هذه النظرية با

في العمل التطوعي والمشاركة في برامج التنمية تعطي المشارك 

الشعور بامتالك قوة اجتماعية يمكن استخدامها في تحقيق ما 

هداف ذاتية.
 
 يصبو إليه من ا

ن مشاركة الفرد في العمل  رية القيم:نظ-
 
تبين هذه النظرية با

التطوعي يعود إلى عملية ومؤسسات التنشئة االجتماعية ودورها 

الكبير في إكساب الفرد صفة المشاركة وتعويده عليها في شتى 

ساس
 
ي لديه، تجعله يؤد انشاطات الحياة، مما يجعلها قيمة ا

حيث لتنمية االجتماعية، بدورا إيجابيا في المشاركة في برامج ا

 تتحول المشاركة إلى قيمة إيجابية لدى الفرد. 

ترجع هذه النظرية عملية المشاركة إلى النظرية المعيارية: -

م المشاركة عبارة عن التزا د  نظام الضبط االجتماعي، حيث تع

 اجتماعي يفرض على المشارك تجاه مجتمعه.

فراد نحو اتفسر هذه النظرية اتجاها نظرية البيئة:-
 
لمشاركة ت اال

من خالل وعيهم نحو كيفية استغالل الموارد الطبيعية 

المتاحة، وكيفية الكشف والتعامل مع مشكالت البيئة، من 

31خالل برامج تنموية خاصة
 

 مؤشرات التنمية -سابعا

هناك جملة من المؤشرات التي يمكن من خاللها الكشف        

وعن الواقع التنموي للمجتمع 
 
ولبيئة المحلية، ا ا

 
كن اعتماد يم ا

تلك المؤشرات كمقياس لمدى تحقيق التنمية: منها مؤشرات 

واقتصادية كنسبة اإلنتاج ونوعيته 
 
جودته ومدى حداثة  ا

ساليب اإلنتاج ومعدل النمو ونسبة الصادرات والديون ونسبة 
 
ا

االستثمار المحلي وغيرها، ومؤشرات سياسية وإدارية، لكننا 

هميتها في سنتكلم عن ال
 
مؤشرات االجتماعية بشكل خاص ال

 هذا العمل.

 

 تشمل المؤشرات االجتماعية للتنمية على ما يلي:-

سري تتمثل بمؤشرات تتعلق 
 
 :بالوضع اال

سرة من غذاء صحي وملبس الئق 
 
مدى توفر احتياجات اال

 ومسكن مناسب.

ثناء الوالدة
 
مهات ا

 
طفال دون -نسبة وفيات اال

 
ووفيات اال

 الخامسة.

ة والطفل.و
 
 ضع وحقوق المرا

سري في دول العالم الثالث        
 
بشكل عام نجد الواقع اال

و امتردي
 
وبسبب قلة إمكانات هذه الدول  اضعيف ا

 
سوء  ا

استغالل تلك اإلمكانات وسوء توزيعها، لذا فغالبا ما نجد تردي 

سرة في العالم الثالث وسوء نوعية وكمية 
 
الواقع الصحي لال

فراد من ملبس ومسكن مالئم، الغذاء وعدم إش
 
باع حاجات اال

ك ثر 
 
ة والطفل فهم الفائت اال

 
باإلضافة إلى تردي واقع حقوق المرا

  .عرضة للعنف والتهميش والفقر والعيش غير الالئق
 :السكن مؤشرات -ب

 .(مادة البناء)نوعية المسكن 

سرة.
 
 حجم المسكن مقارنة بحجم اال

حيث دورات المياه  مدى توفر الوسائل والشروط الصحية من

 والتهوية والرطوبة واإلنارة والنظافة.

 نوعية مقتنيات المعيشة المستخدمة ومدى توافرها.

زمات سكن ممثلة        
 
ن قلة المساكفي يشهد العالم الثالث ا

ووسوء 
 
ن يكون هارداءة بعض ا

 
وغير الئق  كا

 
ال يتوافر على  ا

دمي 
 
وشروط السكن الصحي واال

 
 بسبب قدمه وت ا

 
ع ه، مكلا

انتشار للعشوائيات خاصة في المدن الكبيرة بسبب غالء 

خرى 
 
تي ال-السكن من جهة وانتشار الفقر والبطالة من جهة ا
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، وبسبب الهجرة -تعيق حصول الفرد على سكن مالئم

 الداخلية من الريف إلى المدن من جهة ثالثة. 

 :الوضع الصحي مؤشرات -ج

ة بحجم االستيعابية مقارن تقاس بعدد المراكز الصحية وطاقاتها -

 المجتمع.

طباء وممرضين وصيادلة مقارنة مع  -
 
عدد القوى الصحية من ا

 حجم المجتمع.

طفال -
 
-الكبار-مدى توفير الخدمات الصحية الخاصة باال

 النساء.

 مدى توفير الخدمات الصحية النادرة. -

دوية. -
 
 مدى توفير العالجات ونسبة استهالك اال

دوات ومستلزمات التعقيم.مدى توفير واستخ -
 
 دام ا

نسبة الميزانية العامة المخصصة للمساعدات وللخدمات  -

 الطبية.

القطاع الصحي في دول العالم الثالث ال يختلف عن  إن         

وغيره من القطاعات 
 
خرى بل يتشابه  ا

 
المجاالت الخدمية اال

معها في معاناته من الضعف والتخلف، وذلك بسبب تردي 

خدمات المقدمة، قلة المؤسسات والكوادر الصحية، نوعية ال

دوية واللقاحات، ضعف الوعي 
 
جهزة والمعدات، قلة اال

 
قلة اال

والصحي تجاه مفاهيم وقضايا الصحة والمرض 
 
عالج الوقاية وال ا

و
 
ما يتعلق بشروط النظافة وحماية الفرد والبيئة من التلوث  ا

مراض، نقص تكوين الهيائت والكواد
 
ة ر الصحيوانتشار اال

 باإلضافة إلى قلة نصيب هذا القطاع من الدخل القومي

 :التعليممؤشرات  -د

 تقاس بعدد المؤسسات التربوية والتعليمية وعدد الصفوف  -
 
 وا

والقاعات الدراسية قياسا مع عدد التالميذ 
 
 الطالب. ا

ونسبة االك تظاظ داخل الفصول  -
 
 القاعات الدراسية. ا

وعدد التالميذ  -
 
ولكل معلم  الطالب ا

 
ستاذ. ا

 
 ا

وتوفر وسائل اإليضاح  -
 
 المساعدات التعليمية واستخدامها. ا

 مستوى االهتمام بالتعليم الفني والمهني. -

 قرب المؤسسة التربوية من مكان السكن. -

مدى الربط بين المؤسسات البحثية والعلمية ومؤسسات  -

خرى.
 
 المجتمع اال

عمار غير المتعلمين في المجت-
 
  44معنسبة وا

 التعليم        
 
هم القطاعات التي تتولى مسا

 
داد الفرد ولية إعئحد ا

ًا بقوة مشارك وتزويده بالمهارات والقدرات الالزمة ليكون فاعال

في تطوير مجتمعه، لكن ذلك ال يتحقق إلى بتوافر جملة من 

 الشروط واإلمكانات لعل 
 
سطر ا

 
غلبها ما تمت اإلشارة إليه في اال

عاله، وهذا ما 
 
وال نجده يتحقق في دول العالم الثالث ا

 
نراه في  ا

وحالة ليست بالمقبولة 
 
المقنعة مما جعل هذا القطاع يوصف  ا

خر خاصة 
 
ما قورن مع قطاعات التعليم في دول العالم  إذابالتا

 المتقدم.

 ماليزيا كمثال تنموي  -ثامنا

ن حصلت ماليزيا على استقاللها في العام         
 
بعد ا

النمو لث مثمهتمة بثالوث دفع بها إلى التنمية وهو  كانت م9158

ولويات  عد  والتحديث والتصنيع، ب
 
هذه القضايا الثالث ا

 (شراكةماليزيا ك)اقتصادية وطنية، كما تم التركيز على مفهوم 

عمال تجمع بين القطاع العام والخاص.
 
 كما لو كانت شركة ا

ذ مطلع ة منخاص -لذا اتجهت إستراتيجية التنمية في ماليزيا 

إلى االعتماد على دور القطاع العام  -ثمانينيات القرن الماضي

 
 
والبدء في التوجه نحو التصدير في عمليات التصنيع، حيث بدا

شرين وخالل نحو ع. التركيز على صناعة المكونات اإللك ترونية

ساس على 
 
مور في ماليزيا من بلد يعتمد بشكل ا

 
عامًا تبدلت اال

ولية الزراعية إلى بلد مصدر للسلع تصدير بعض المواد ا
 
ال

الت الكهربائية 
 
الصناعية، في مجاالت المعدات واال

لك ترونيات. ففي تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج واإل 

مم المتحدة لعام 
 
هم  م2449اإلنمائي لال

 
دولة مصدرة  34رصد ا

ك لللتقنية العالية، كانت ماليزيا في المرتبة التاسعة متقدمة بذ

 يطاليا والسويد والصين.إعن كل من 

ية ولئكما اهتمت الدولة بالقطاع الخاص، فقد نمت مس        

هداف القومية، واحتفظت 
 
شرك تهم عمليًا في تحقيق اال

 
فراد وا

 
اال

همية االجتماعية 
 
بسهم خاص في إدارة المؤسسات ذات اال

، لعدم التخلي عن دورها في ممارسة الرقابة واإلستراتيجية

 إلشراف عليها.وا

لذا فقد ارتفع ترتيب ماليزيا لتصبح ضمن دول                

ولى في العا
 
لم في مجال قوة االقتصاد االقتصاد الخمس اال

هذا االنجاز التنموي والتقدم في ماليزيا تحقق  إن   المحلي.

بفضل عدة إجراءات اتخذتها ماليزيا كدولة يمكن تحديدها بما 
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 يلي:

 . لقد 1
 
لى إ لك ترونيةوجه نحو الصناعة وخاصة اإل سهم التا

تخفيض معدالت البطالة وحدوث تحسن في توزيع الدخول 

والثروات بين فائت المجتمع الماليزي بسبب حاجة هذه 

 الصناعات إلى العمالة الك ثيفة.

. االنفتاح الكبير على الخارج واالندماج في اقتصاديات 2

 ية.طنية االقتصادالعولمة، مع االحتفاظ بهامش كبير من الو

همية 3
 
كيد على ا

 
. االهتمام بكل من القطاع العام والخاص والتا

 الشراكة بينهما.

. انتهجت ماليزيا إستراتيجية تعتمد على الذات بدرجة كبيرة. 4

 اإلنسان محور النشاط 
 
كما اتفقت التنمية الماليزية مع مبدا

داته، لذا اهتمت ماليزيا بتحسين المؤشرات 
 
التنموي وا

حوال ا
 
س المال البشري، من خالل تحسين اال

 
الجتماعية لرا

فراد 
 
المعيشية والتعليمية والصحية للسكان. فقد وفرت ال

المجتمع إمكانات تحصيل العلم في مراحله المختلفة، وتسهيل 

التمرين والتدريب ورفع مستوى اإلنتاجية، واالرتفاع بالمستوى 

معيشة  ياتالصحي وتوقعات العمر، فنجحت في تحسين مستو

فراد الشعب كمًا ونوعًا، والعمل على رفع 
 
غلبية العظمى من ا

 
اال

 متوسط الدخل الفردي.

. اعتماد ماليزيا بدرجة كبيرة على الموارد الداخلية في توفير 5

موال الالزمة لتمويل االستثمارات.
 
 رؤوس اال

.العمل على تحقيق العدالة التنموية بين المناطق والقطاعات 6

وة، بحيث ال يتم تنمية منطقة االقتصادي
 
اب قطاع على حس ا

ساس في كل المناطق 
 
خر، فازدهرت مشروعات البنية اال

 
ا

والقطاعات، فلم يهمل القطاع الزراعي في سبيل تنمية القطاع 

و القطاع التجاري االستراتيجي، وإنما تم إمداده 
 
الصناعي ا

لي خبالتسهيالت والوسائل التي تدعم نموه وتجعله السند الدا

خرى.
 
 لنمو القطاعات اال

ن تصدر الشركة 7
 
كيد على ضرورة ا

 
قل من  % 54.التا

 
على اال

 جملة ما تنتجه.

كيد على حماية المنتجات المحلية من منافسة 8
 
. التا

جنبية.
 
 االستثمارات والسلع اال

صادي للتنمية والنشاط االقت مستقبلية ةماليزيا لرؤي.امتالك 9

ومتكاملة منذ االستقالل من خالل خطط خماسية متتابعة 

ن، بل استعداد ماليزيا المبكر للدخول في القرن 
 
وحتى اال

م 2424من خالل التخطيط لماليزيا  (الواحد والعشرين)الحالي 

  49والعمل على تحقيق ما تم التخطيط له.

هم مشكلة تنموية تعاني        
 
كما تميزت ماليزيا بمكافحتها ال

زيا مشكلة الفقر لذا تعد تجربة ماليمنها دول العالم الثالث وهي 

برز التجارب على المستوى اإلسالمي الذي 
 
في مكافحة الفقر من ا

من سكانه تحت خط الفقر، فقد استطاعت  %37حوالييعيش 

 .% 5.5إلى  42عقود  تخفيض معدل الفقر من  ةخالل ثالث

ن النمو        
 
تقوم فلسفة مكافحة الفقر في ماليزيا على فكرة ا

ب ن مكاسإتصادي يقود إلى المساواة في الدخل وعليه فاالق

ن تنعكس على المواطنين في 
 
التطور االقتصادي يجب ا

تحسين نوعية حياتهم بما يشمل توفير الضروريات من الغذاء 

ول المستفيدين هم الفقراء 
 
ن يكون ا

 
من وا

 
والعالج والتعليم واال

ك ثوالعاطلون عن العمل والمرضى والمجموعات العرقية ا
 
ر ال

فقرا في المجتمع، واستمر هدف مكافحة الفقر في الخطط 

 9186القومية للتنمية حتى إنه تم تعديل خط فقر الدخل عام 

خذ في حسبانه إلى جانب احتياجات الحياة الضرورية من 
 
ليا

ن يحصل عليه الفقراء من الملكية 
 
الغذاء وغير الغذاء ما يجب ا

شر ذلك حتى يعكس المؤالعقارية وصافي التحويالت المالية و

ساسية 
 
بعاد المتعددة لطبيعة الفقر ونوعية االحتياجات اال

 
اال

ساسية من مياه الشرب النقية 
 
من غذاء وسكن والخدمات اال

مام اإل اإلسهاموالصحة، المواصالت، وفرض 
 
يجابي المتاح ا

42الفقراء ومحدودي الدخل في عملية التنمية االقتصادية
 

 

 خاتمة

دبيات التنموية وفي  نالحظ من       
 
خالل ما تم عرضه في اال

التجارب العالمية الخاصة بنشاطات المنظمات الدولية وكذلك 

 التجارب المحلية على المستويات الداخلية واإلقليمية 
 
هناك  ن  ا

نرورة وهي ض ،ضرورة علمية وعملية لنجاح المشاريع التنموية
 
 ا

ي عمل تنموي، هناك تخطيط مبني على 
 
سوح الميكون قبل ا

رقام الدقيقة واإلحصاءات الرصينة، فال تنمية من دون 
 
واال

ي ضرورة الربط بين التخطيط والتنمية 
 
تخطيط علمي مسبق، ا

 ، وهذا ما يؤشر كنقطةاهما وجهان مكمالن لبعضهما بعضعد  ب

ضعف على مستوى مجتمعات العالم الثالث وتجاربها 
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تندة إلى ة غير مسالتنموية، فغالبا ما تكون االقتراحات التنموي

وتخطيط محكم، 
 
وقد يكون التخطيط  ا

 
صياغة المشروع  ا

التنموي ضعيفة بسبب ضعف البحث العلمي الذي يشكل 

رقام والبيانات التي تشكل 
 
ساس للمعلومات واال

 
المصدر اال

ساس التخطيط و
 
 ا

 
 هم احتياجات صياغة المشروع التنموي.ا

نث البد م الثاللذا فنجاح التنمية المحلية في مجتمعات العال
 
 ا

تقترن بتخطيط صحيح مستندا إلى مؤسسات بحثية ذات قدرات 

ي يجب 
 
نوك فاءة عالية، ا

 
تطور هذه المجتمعات من بيائتها  ا

 ومؤسساتها العلمية والبحثية و
 
انته ن تعطي للبحث العلمي مكا

الحقيقية لكي تكون الخطط وصياغة المشاريع وتنفيذها على 

 مستوى من النوعية.

ن  كما                
 
مثل لموارد البيائت المحلية  ا

 
االستثمار اال

 والعمل على تطويرها وفتح 
 
 فاق االستثمار في هذه المحلياتا

نمن ضرورات نجاح التنمية، بعد  د  يع
 
صبحت التنمية  ا

 
ا

شواطا معتبرة 
 
المحلية طريق الخروج من حالة التخلف ولقطع ا

 في المسيرة التنموية

. 
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