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 ملخص: 
أحد أهم البرامج  بإعتباره 7112 –7100 (LED)التنمية االقتصادية المحلية  شروعمنتائج في بحث هذه الدراسة ت
تصدي االقتصادات المحلية للالظروف لدفع  الى تهيئةهدف يجنوب أفريقيا،في  الحكومات المحليةت تنفيذها التي تولالتنموية 

القانوني  – رغم الدعمو ، ، لكنهافريقيا لمستويات عالية من الفقر والبطالة وعدم المساواة التي تواجه غالبية سكان جنوب
وضعف المهارات القيادية اهمها ضعف  ويرجع ذلك لعدة أسباب محدودةكانت النتائج قدم للمشروع  الكبير الذي -والسياسي

رتكاز و عالقات العمل مع القطاع الخاص  وبالتالي رأت السلطات ، غير المستديمةالمشاريع الصغيرة التدخالت على أغلب ا 
لتحقيق مجتمع  (IUDF) 7102 -7102لمعالجة أوجه القصور بإصدار وثيقة" رؤية التنمية الحضرية المتكاملة  حاجةال

 .متجانس تنمويا
Abstract: 

This study examines the results of the Local Economic Development Project (LED) 

2006 / 2011 as one of the most important development programs implemented by local 

governments in South Africa, Aims to create the conditions to push local economies to address 

the high levels of poverty, unemployment and inequality facing the majority of South Africans. 

However, despite the considerable legal and political support provided to the project, the results 

were limited  because :poor leadership skills Weak working relationships with the private sector 

and the focus of most interventions on small enterprises, And therefore,The authorities 

considered the need to address the shortcomings of the publication of the "Integrated Urban 

Development Vision 2016/2019 (IUDF)" document to achieve a harmonious and development 

oriented society. 
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 مقدمة:
واإلحصائية في العلوم ظرية إليها الدراسات النمع النتائج التي توصلت  بتناغمتطورت السياسة اإلقليمية 

الحد من و تعزيز نمو مناطق معينة هو و إقليمية الرئيسي من أي سياسةالهدف مرتبطة ب دائما التي كانت،اإلقليمية
 وفي اآلونةفي فترة معينة؛ أربعة أجيال من السياسات اإلقليمية كان كل منها مهيمناوتاريخيا وجدت، الفوارق اإلقليمية

تعزيز نظام اإلنتاج اإلقليمي على أساس  الذي يهدفالىما يسمى الجيل الرابع من السياسات اإلقليمية  ظهر األخيرة
التي تؤثر على التنمية االقتصادية  اتيةالجوانب المؤسسو شبه الحضاريةوجود التنوع واالبتكار والمدن 

 تحقيقإلى دراسة كيفية (LED)ة االقتصادية المحلية التنمي ، سعت أدبياتالدولية التجارب واستنادا إلىالمحلية
التنمية من خالل ممارسة السيطرة االستراتيجية من قبل الجهات الفاعلة المحليةالتي تسعى إلى تعظيم إمكانيات 

 1.ية والمادية المحلية بطريقة استراتيجيةاتالقدرات البشرية والمؤسس
هذه األخيرة  ؛والتنمية اإلقليمية (LED)االقتصادية المحلية التنمية بينختالف االيظهر من خالل ما تقدم و 

سياسات أما ، الحد من الفوارقو المناطق بعض تعزيز التقدم في بهدف التي غالبا ما تشجعها الحكومات الوطنية 
(LED) أن المبادرات يجب أن تكون ذات قاعدة إقليمية وتدار  فهي تركز علىالتي برزت في العقود األخيرة

 Rodríguezرودريغز بوس أستاذ الجغرافيا االقتصادية في المعهد االوربي هكدومن هذا المنطلق أ2.امحلي
Bossiبيئة إنمائية تمكينيه على صعيد  خلق سياسات االقتصاد الكلي التقليدية في" في الماضيلم تنجح ه أن

كأستراتيجية تطبق على نطاق واسع ( روبا)الواليات المتحدة وغرب  أو وقد تبنتها دول الشمال ، " المجتمعات المحلية
راجع دور تتخفيف من ضغوط وال3،وبأشكال مختلفة من قبل الحكومات المحلية بغرض تنمية المجتمعات المحلية

 انه منها: على السياسات االقتصادية التقليدية(LED)شروع مزايا مرودريغز بوسذكر وقد 4.دولة الرعاية االجتماعية
التنمية تصبح بأنضمن يالمحلي، كما في التخطيط االقتصادي  طادور نشعب فرصة لين للسكان المحلي يمنح

، القتصادات المحلية أكثر مرونةمعتمدة اكثر على المقومات المحلية وبذلك فهي تسمح بأن تكون االمحلية 
الحياة  وبالتالي تحسين نوعية المحليةن فرص عمل للسكان المحليي(LED)مشروع  خلقباالضافة الى ذلك ي

في ظل خاصة ال غنى عنه في االقتصاد العالمي كنمط أهمية كبيرة  (LED)مشروع ومن هنا اكسب 5.للسكان
 6.العولمة

في كل من الدول النامية والمتقدمة تصنف إلى نوعين: برامج مؤيدة (LED)بأن برامج تؤكد الدراسات 
وفي مدن ضعيفة التحضر،الوغالبا ما تكون في  اءوثانيةمناصرة للفقر  ،وغالبا ما تكون في المدن الكبرى للسوق

في كان واالستثناء الوحيد ، أفريقيا تنتشر حاليا البرامج المناصرة للفقراء في حين أن البرامج المؤيدة للنمو نادرة
والتي أوجدت هياكل  0224مباشرة بعد التحول إلى الديمقراطية عام 7، (LED)جنوب أفريقيا التي طبقت مشروع 

كانت محصورة  في المدن الكبيرى)  المشروع أن أنشطة إال منتخبة ديمقراطيا وحكم محلي حقيقي،  محلية
تحفيز وتطوير اقتصادات محلية  "(LED)مشروعبعد ذلك اطلقت السلطات 8،جوهانسبرغ، وكيب تاون، ودوربان(

 بهدف تعميمه على كل مدن جنوب أفريقيا."7100-7112 مستدامة
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" ؟ وماهي هي 7112-7100 (LED)مشروع كيف كانت انتائج تطبيقاإلشكالية التالية :  لطرحوهذا ما يدفعنا 
 آفاق تطوير المجتمعات المحلية في جنوب أفريقيا؟.

 جنوب أفريقيا في المحلية اتالحاسم للحكوم التنموي السياق:ألولالمحور ا
 أوال: السياق القانوني 

همها كان أالرئيسية الوثائقمن خالل العديد من وب أفريقيا في جنلتنمية المحلية لالقانوني السياق  تشكل
 9، والتنظيمي دورها التنمويو المحلية  اتأهمية الحكومأكد علىالذي  0222عام الصادر دستور على اإلطالق ال

والذي أكد على أن غاية  0221وثيقة الكتاب األبيض  عام  أصدرت السلطاتالغايات المتوخاة من الدستور ولتفسير 
إعادة بناء المجتمعات المحلية ومعالجة األضرار الناجمة عن الفصل العنصر هو في هذا الخصوص لدستور ا

الحكومة المحلية الحكومة المحلية اإلنمائية "حيث جاء بفكرة 10.وتوفير نوعية حياة أفضل بتلبية االحتياجات الشاملة
مة لتلبية احتياجاتهم االجتماعية يي إليجاد سبل مستدزمة بالعمل مع المواطنين والجماعات داخل المجتمع المحلملال

لعام  57رقم  نظم الحكم المحلي  قانونبعدذلك جاء 11،"تحسين نوعية حياتهم و واالقتصادية والمادية
التخطيط  واعتبرمفهوم التخطيط اإلنمائي المتكامل بوصفه عملية إلزامية للبلديات الذي ادخلبصيغته المعدلة7111

أن تكون مؤسسية من خالل بذلك للنهوضبالمجتمعات المحليةعنصر أساسي (LED)تصادية المحليةللتنمية االق
وثيقة  التخطيط اإلنمائي المتكامل في أكتوبر من نفس السنة تم اصدار  12،نظم إدارة البلدياتة و ينافي الميز إدراجها 

 13.المتكامل تطويرالتخطيط التنمويوالتي وضحت سبل البلدياتإلدارة المقاطعات وجه الم
أستاذ اإلدارة العامة بجامعة الشمال الغربي  Gerrit van der Waldtجيريت فان دير والدت حسب 

أن الحكم المحلي فيها جزءا ال تتميز خاصة بةالتي جنوب افريقيا على انها تحمل خصائص الدولة التنموي تعترف
الخدمات العامةبجهاز خدمة عامة غير مكلف وفعال يتجزأ من اإلدارة العامة التي ينبغي لها أن تتفوق في تقديم 

ويعمل به أكثر المسؤولين كفاءة في البالد، على ان تكون الدولة أيضا ابتكارية في تلبية االحتياجات االجتماعية 
واالقتصادية للمواطنين، ومعنية بإدماج االقتصاد المزدوج من خالل معالجة االحتياجات االجتماعية واالقتصادية 

 14،يع السکان وخاصة الفقراء والمهمشين تاريخيالجم
تعني أن  التي الدولة التنمويةالذي فسرت خصائص ( 037دستور جنوب أفريقيا وال سيما المادة )وهذا ما كرسه 

 الخدمات و توفير استدامة تضمنالبلديات "  البلديات تضطلع بدور أكبر وهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية
 واالقتصادية لها االجتماعية التنمية المحلية و تعزز للمجتمعات

يعتبر تقديم الخدمات من قبل البلديات وبالتالي  15تشجعمشاركةالمجتمعاتوالمنظماتاألهليةفيأمورالحكومةالمحلية".و 
 ( من الدستور المتعلق باالخدمات التي تدخل في13يحدده الجزء )ب( من الجدول)ي في جنوب افريقياالتزام دستور 

من الدستور وظائف  14ويحدد الجزء )ب( من الجدول 16.(12)انظر الملحق رقم: نطاق الحكومة المحلية وبلدياتها
)انظر الملحق ضمن المجال الحصري لحكومة المقاطعة كذلك المسائل التالية التي تقع على عاتق البلديات أيضا

 17.(11رقم: 
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 ثانيا: السياق السياسي 
في السياسيين  المسؤوليناإلرادة السياسية الكبيرة لدى (LED)ة المبكرة لمشروع تؤكد السياقات القانوني 

 للنهوض بالطبقات المهمشة التي خلفها نظام الفصل العنصري المناسبةاآللية واتفاقهم على أنها جونوب أفريقيا 
-022)لفترة لوزير حكومة المقاطعات والحكومات المحليةSydney Mufamadi سيدني موفامادي هأكدوهذا  
نتاج حوار  نكا"7100 - 7112 تحفيز وتطوير اقتصادات محلية مستدامة "(LED)إطالق مشروعبأن (7111

 نوماتياال هانغاناأكدت نائبته  في حين18،،المصلحةوأصحاب   ةحكوميالعديد من الدوائرالومداوالت مكثفة بين 
Nomatyala Hangana لعام في المجلس الوطني للمقاطعاتجلسة تصويت الميزانية العامة بفي خطابها 

) (LED)مشروعوضع ، وأن ينمو فيها االقتصاد المحلييمكن أن من الضروري أن نهيئ الظروف التي  "7112
شير بوضوح إلى الحاجة إلى برامج استثمارية مجتمعية مستدامةتتحمل ي يز وتطوير اقتصادات محلية مستدامة(تحف

والتي يمكن ، في هذا الصدد مجال واسع لألفكار والممارسات المبتكرةمن خالل  الفرص توفيرمسؤولية فيها البلديات
 19." تطويرها من خالل مشاركة أصحاب المصلحة في المجتمع المحلي

-1112 تحفيز وتطوير اقتصادات محلية مستدامة(LED) مشروع مردود : المحور الثاني
1122 

خالل من الحكومة المحلية التنموية المناصرة للفقراء  تركز سياسة التنمية الحالية في جنوب أفريقيا على
 لذلك تم20،ل كك التدخل ولعب دور قيادي في خلق فرص عمل والحد من الفقر ومن ثم تحسين نوعية الحياة 

في جميع  االزاميالذي كان "7100-7112 تحفيز وتطوير اقتصادات محلية مستدامة "(LED)مشروعإطالق 
تطوير اقتصادات بالنظر الى هدفه األساسي وهو  النضج السياسي في جنوب أفريقيا ئبمدىنبيالبلديات تقريبا وهذا

 21.ن خالل إجراءات حكومية متكاملةمن محلية مستدامة
جزءا حاسما ومهما في عملية الالمركزية  اصبح(LED)يري الكثير من المهتمينبأن بمشروع هذاإزاء 

 :االول ؛نوعين من التدخالت من خالل 721 كل بلديات البالد الـ فيحيث تم متابعتها  السياسية في جنوب أفريقيا
دعم التعاونيات، و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمبادرات مثل: شاريع المناصرة  للفئات الفقيرة الم نهج يشمل

و تضمنت  ؛كبرىالتي غالبا يتم ربطها بالمدن الداعمة للسوق المشاريع النهج :والثاني،و غيرهاالزراعية الصغيرة
 .االستثمار، والبني التحتية االستثمارية، ودعم أنشطة األعمال الرسمية جذب عادة استراتيجيات

-7112 مستدامةتحفيز وتطوير اقتصادات محليةال (LED)من خالل النتائج المترتبة عن تطبيقمشروع 
في األكثر شيوعا   (LED)لمشروع ال تدخ 71مقارنة بـ ؛ كال النهجينفي الدعم المقدم للسياحة  تفوقتأكد 7100
، (12رقم:  )انظر الجدولتهيمن على اختيار البلديات التدخالت أن مجموعة ضيقة جدا من  وهذا يعني،البلديات

قبل التحول حتى مسؤولية تقليدية للحكومة المحلية  بإعتبارهالسياحي باهتمام متزايد في قطاع وقد حظي ال
قطاع فالسياحة تصنف على أنها  غير مدهش حتاللها المرتبة األولى من حيث االهتماماوبالتالي فإن  ، الديمقراطي
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المناصرة للفقراء األمر التدخالت والجدير بالمالحظة أيضا هو سيطرة ، آن واحدو للطبقات للفقيرة في للسوق  واليم
 22.العنصريالفصل نظام وهي من مخلفات  التنمية و تراكم البطالةفي المحليات ضعفالذي يؤكد 

التدخل في حيثشكل  ،وتتمثل التدخالت الرئيسية المناصرة للفقراء في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
لكن في الوقت نفسه  في المائة من البلديات،  20.71في (LED)مشاريعمن  في المائة 21.5الزراعي القطاع 
ومن المثير 23وليس انشاء شركات زراعية،المستقرين غيرالبيانت إلى أن الدعم إستهدف المزارعين الناشئين و تشير 

 خيار استراتيجي(LED)في اطار مشروعالجارية التدخالتالبلديات بأن تطوير كثير لإلستغراب انه ورغم اقرار ال
تسير وفق ما يمليه مشروع فقط من البلديات  في المائة 01.4أن إال ان البيانات المسحية تؤكد ؛ سيتواصل
(LED)،مشروع  قوالبقية تطب، أخرىحددت استراتيجيات ي حين أن بعض البلديات ف بالضبط(LED)  في ظل

ديات متاحة لجميع البل (LED)لمشروع تفاصيل التمويل و بالمجمل لم تكن 24.للمشروعغياب استراتيجية محددة 
 ل جميع التدخالتتموي حاالت عديدة لم يتمالتضارب في االرقام، ففي هناك بعض  ولكن حيثما وجدت بالفعل كان

.وحتى كانت تعتمد على أموال خارجيةأنها بسبب قيود مالية محلية أو ا وقد تم تعليق العديد منها التي تم تحديده
األنشطة النفقات على  تركزت (LED)من بين تدخالت مشروع  القطاع الحاصل على الحصة االكبرالسياحة 

 25بمشاريع وتطويرها.ال انشاءالترويجية وليس 
 -1112 (LED)مشروعمحدودية نتائجآفاق التنمية المجتمعية في ظل : ثالث حور المال

 .1122-1122 (IUDF)رؤيةوتطبيق1122
أستاذ شؤون الحكم المحلي والسياسة العامة في جامعة الشمال بجنوب أفريقيا SamKomaلسام كوما وفقا

وارتفاع معدالت  ،نجم عن عوامل سلبية مثل االنخفاض الحضري(LED)يةمفهوم التنمية االقتصادية المحل " فأن
وبالتالي هناك ترابط طبيعي بين التنمية االقتصادية المحلية والتخفيف من وطأة الفقر، دو الفقر المتزاي ،البطالة

 وبالتالي التصدي " ،هو تهيئة الظروف المؤاتية لدفع وتعزيز االقتصادات المحلية (LED)سياساتالغرض منو 
لمستويات عالية من الفقر والبطالة وعدم المساواة التي تواجه غالبية سكان جنوب افريقيا واألهم من ذلك ضمان 

-وبالنسبة لمعظم البلديات26.القدرة التنافسية العالمية ودمج اقتصاد جنوب أفريقيا ضمن السياق االقتصادي العالمي
الصغر، ودعم والمتوسطة والمتناهية مشاريع الصغير اقتصرت الممارسة على المشاريع ال -كما سبقا ووضحنا

توقف  دمبادرات للبقاء على قيد الحياة "مبادرات العيش" التي ثبت أن معظمها غير مستديمة وتختفي بمجر 
على أن في جنوب أفريقيا واتفق االستعراض الوطني الذي أجرته شبكة التعلم في مجال الحكم الرشيد ل،التموي

 27.بالترويج السياحيمرتبطة  ةوكانت أغلبهامحدود تكان(LED)مشروعنجاحات 
عمل مع القيادة، وضعف عالقات ال ألسباب اهمها ضعفويرجع الكثير من المهتميمن محدوية النجاح

رأت  وبالتالي،(LED)مشروعحول   الموالي للفقراء و اآلخر الموالي للسوق ننهجيالالقطاع الخاص والتوتر بين 
ما توضح في وفي هذا 28.ة إلى مزيد من العمل المتضافر لمعالجة أوجه القصور هذههناك حاجالسلطات أنه

استراتيجية لتسريع لخلق  " أن البلد تحتاج،  7105في عام للشعب  جاكوب زوما Jacob Zumaالرئيسخطاب 
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جة أنماط حتاج إلى معالوبالتالي ن في الفصل العنصري والتنمية المنفصلة،  انظرا لتاريخنبال، عمليةالتحضر
، وبتالي كلفت وأوقات السفر الطويلة بين المنزل والعمل المناطق،االستيطان السكنية المجزأة، والى الفوارق بين 
والهدف جةلحضرية لالستجابة لهذه الحاإطارا متكامال للتنمية ابخلق إدارة الحكم التعاونيبالتعاون مع مختلف الشركاء

وتعزيز االندماج االجتماعي  ،وتحسين فرص الحصول على الخدمات ،بين المناطقمن ذلك هو ضمان التكامل 
 7102 -7102 رؤية التنمية الحضرية المتكاملةوثيقة" في إصدار وبالفعل للم تتأخر السلطات  29." واالقتصادي

(IUDF) " ، شعار، وكانعادة هيكلة المناطق الحضرية في جنوب أفريقياإطار السياسة العامة في إالتي حددت 
تنافسية ملة اجتماعيا، وشاملة اقتصاديا، و ، متكامدن قابلة للعيش، آمنة، تتوفر على موارد، وفعالة "خلقرؤيةال

 30 "بنشاط في الحياة الحضريةالمحليين عالميا، يشارك السكان 
رؤية " بأنأألسبق في جنوب أفريقيا ةوزيرالحكم التعاوني والشؤون التقليديVAN ROOYENفان روينعتبر ي
(IUDF)في تطوير التنمية الشاملةسترشد به ضع إطارا للسياسة العامة ي  فهي ت ؛ صفقة جديدة لمدن جنوب أفريقيا ،

إلى اإلدارة  فهي تدعو، والتحديات التي تواجه مدن وبلدات جنوب أفريقياخاصةفي الوقت نفسه معالجة الظروف ال
يترجم إلى مستويات أعلى من النشاط ن اقتصادياأن التركيز المتزايد من السكان النشطيبحيث  ، رالفعالة للتحض
 مدن محركةجنوب أفريقيا إلى  وبالتالي تحويل مدنن دالت النمو،زيادة اإلنتاجية ورفع مع  ومن ثماالقتصادي، 

، بين المناطقالتكامل ، وهي: (IUDF)األهداف االستراتيجية لرؤية المدرج وقد حدد برنامج الرؤية 31،"للنمو
، كما جنوب أفريقيا النمو المستقبلي لمدن وبلداتوالحوكمة الفعالة هذا النموذج سوف يكون توجه  ،موواإلندماج والن

الجدول كما حددت ، كل شريك مسؤولياتوأدوار و ،للرؤية التنفيذية المبادئ التوجيهيةجميع الشركاء وكذاحدد أيضا
التنفيذ إلى تحديدهاوتسلط الضوء على الدور وبما أن الخطط تنفذ على المستوى المحليسعت خطة ، الزمني للتنفيذ

التي يجب  األولويات القصيرة األجل كما حددت الوثيقة أيضا ،  الحاسم للمدن في التخطيط واإلدارة الحضريين
وضع خطط طويلة وأهمها هو  التدابير الرئيسية  كما ادرجت ايضا، 7102-7102تنفيذها في الفترة الزمنية 

والميزانيات مع الخطط المحلية لضمان تنسيق التخطيط والميزانية القطاعية بشكل استراتيجيوتوحيد الخطط ، األجل
 32.والتنفيذ

 خاتمة:ال
بعد التحول الديموقراطي الذي حدث في جنوب أفريقيا منتصف التسعينيات سعدت الحكومات المتعاقبة 

 مشروع " ويعتبر ، لحكومات المحليةمستوى السياسة العامة وأخرى تديرها الخق مشاريع وبرامج تنموية على 
(LED)أهم المشاريع التي تترجم مدى النضج في توكيل " 7100-7112 تحفيز وتطوير اقتصادات محلية مستدامة

بحكم معرفتها بالحاجات الملحة للسكان المحليين، ورغم محدوية نتائج هذ المشروع إال التنمية للحكومات المحلية 
ومع ، (IUDF)رؤية في  اسباب الفشل هذهومن ثم تفادي ، ن القصورموالمحلية مكاانه وضح للسلطات الوطنية 

،فضال عن التزام وتعاونجميع الجهات الفاعلة يتطلب قبل كل شيء (IUDF)رؤية  أهدافالوصول الى ذلك فإن 
 نية والمحلية .باإلرادة السياسية للسلطات الوطهذا مرهون ها التنفيذو لزمستاإلصالحات المؤسسية التي يإجراء  
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 قائمة الهوامش:
                                                           

الجيل األول من السياسات في الستينيات  بعد نظرية النمو الكالسيكي الجديد وكان متعلق أساسا بالتوزيع  ظهر
حيث كان ينظر إلى توزيع الموارد على أنه حل لمعالجة عدم المساواة اإلقليمية  كما ينبغي أن يكون االقتصاد 

جيل الثاني من المبادرات بتحفيز النمو الداخلي عن طريق ويتعلق ال .المحلي يتقارب مع مستوى النمو الوطني
وفي الثمانينيات، بدأ تنفيذ الجيل الثالث من  .تحسين كفاءة موارد محلية محددة مثل العمالة والقدرات التكنولوجية

 .السياسات اإلقليمية التي تحاول استخدام سياسات داخلية وخارجية لخلق مزايا نسبية لالقتصاد المحلي
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 قائمة المالحق:
 

 يوضح المجاالت الوظيفية لالختصاص التشريعياإلقليمي الحصري5:الجدول  : 12رقم الملحق 
 المجاالت الوظيفية لالختصاص التشريعياإلقليمي الحصري

المقابر وصالونات الجنازة ، الشواطئ ومرافق التسلية، اللوحات اإلعالنية وعرض اإلعالنات في األماكن العامة
مرافق اإليواء ، السيطرة على األماكن التي تبيع الخمور للجمهور، جات العامةضبط اإلزعا، التطهير، والمحارق

الترخيص ومراقبة األماكن التي تبيع المواد الغذائية ، ترخيص الكالب، السياج واألسوار، ورعاية ودفن الحيوانات
الطرق ، حدائق البلدية والترفيهالمسالخ البلدية، ال، المرافق الرياضية المحلية، األسواق، المرافق المحلية، للجمهور
إزالة النفايات وأماكن تخزينها والتخلص من ، األماكن العامة، أماكن حجز الحيوانات، التلوث الضوضائي، البلدية

 .تجارة الشارع، إنارة الشوارع، حركة المرور ومواقف السيارات، النفايات الصلبة
 ، الجزء:ب.13، الجدول: 7107والمعدل عام  0222: دستور الصادر عام المصدر

 : يوضح المجاالت الوظيفية لالختصاص التشريعيالمتزامنة الوطني واإلقليمي11الملحق رقم 
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 المجاالت الوظيفية لالختصاص التشريعيالمتزامنة الوطني واإلقليمي
ية، والمطارات البلدية تلوث الهواء، وأنظمة البناء، ومرافق رعاية األطفال، وشبكات الكهرباء والغاز، والسياحة المحل
 ، والتخطيط البلدي، والخدمات الصحية البلدية، والنقل العام البلدية، واألشغال العامة البلدية.

 ، الجزء: ب.14، الجدول: 7107والمعدل عام  0222دستور الصادر عام المصدر: 
 بلدية   104في (LED)لمشروع األكثر انتشارا  11يوضح التدخالت   :01 :الجدول

 
 الترتيب

 
 

 
 اإلستجابات

 
 النسبة المئوية            مجال التدخل

 
 
 
 
 
 

 

 81.7 السياحة 227 1
 71.2 المؤسسات الصغيرة والمتسطة 198 2
 68.3 الزراعة 190 3
 32.7 الوظائف 91 4
 27.7 القطاع الخاص والتعاونيات 77 5
 15.5 جذب اإلستثمار 43 6
 10.4 اعمال ليد 29 7
 10.4 ارات وتدريبمه 29 8
 9.4 تعدين 26 9

 9.0 الصناعة 25 10
 8.6 البنية التحتية للتنمية 24 11
 8.3 الحد من الفقر 23 12
 6.1 خطة األعمال 17 13
 5.8 إقامة شراكات 16 14
 4.3 تسويق 12 15
 4.0 تربية االحياء المائية 11 16
 3.6 منتديات 10 17
 2.9 بيع التجزئة 8 18
 2.9 وافزح 8 19
 2.5 وكالة ليد 7 20

 

 
Resource: Etienne Nel, Christian MRogerson," The contested trajectory 
ofappliedlocaleconomic development in SouthAfrica", local Economy, Vol. 31, 
(2016),p.115. 

 


