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 الملخص: 

من وجهة نظر   المستدامةدور االدارة المحلية في حماية البيئة في ظل مشاريع التنمية المحلية  هدفت الدراسة إلى معرفة  
، وأهم  مهام البلديات في حماية البيئة في األردن في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة   مساهمة  مدىو ،  المبحوثين

للبلديات  الممنوحة  اإلدارية  وتم  ،  الصالحيات  لها،  أداة  االستبانة  الدراسة على  واعتمدت  المسحي،  المنهج  واستخدمت 
 بلدية الموقر.ل يالمواطنين التابع( مفردة من 120تطبيقها على عينة الدارسة البالغة )

 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: 

تبين النتائج ان مهـارات الكـوادر البلـدية في تنفيذ الـوظـائف المتعلقة بتحقيق االبعـاد البيئية للمدن المستدامة ليست   −
 ومن الواضح انها ربما تفي فقط بمتطلبات الحد االدنى للوظيفة.  ،بمستوى مرتفع

حماية البيئة في األردن في يتم منحها للبلديات محدودة وليست بالمستوى المطلوب لالصالحيات اإلدارية التي    إن  −
 .المحلية المستدامة التنميةظل مشاريع 

ن محدودية الصـالحيات ومحدودية المهارات تنعكس بشكـل سلبي على المهام البلدية، وهذا يؤدي إلى تأخير وإعاقة  إ  −
 .المحلية المستدامة  التنميةحماية البيئة في األردن في ظل مشاريع  على    تحقيق المهام بالشكل المطلوب، وبالتالي التأثير 

 . المستدامةالتنمية المحلية ، حماية البيئة، االدارة المحلية الكلمات المفتاحية:

 قدمة الم

ظهور العديد من المشاكل   بعد   وبالتحديد والمحلي    العالميأي   تشغل الر   هم القضايا التيأ ان االهتمام بالبيئة من  

من مشاكل   عقب ذلكما  في المجاالت الصناعية المختلفة ومشاريع التنمية المتنوعة و   التطور المتسارعالبيئية الناتجة عن  

الذي استدعى تدخل العديد من الجهات والهيئات على مختلف المستويات    االمر  ،اثرت على البيئة بنواحيها المختلفة

،  المختلفة   بأشكالهوالتلوث    والتصحر  االخالل بالتوازن البيئيالمتمثلة بلوضع الخطط والعمل على مواجهة المشاكل البيئية  

دءًا من المواطنين  الفعالة ب  المشاركةفكان ال بد من    ،وغير ذلك من التحديات التي قد تؤثر على سالمة الوسط البيئي
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الدور االساسي للدولة والمتمثل بالتنظيم  إلى  صواًل  و و   ، بالهيئات المحلية المتمثلة بالبلديات ونظام الالمركزيةومروراً   انفسهم 

 ما يسمى هيئات الالمركزية. أو المحلية  كاإلدارةاالداري ومنح الصالحيات للجهات االقرب للوسط البيئي 

على ضرورة تنفيذ جميع التعليمات والخطط  2017( لسنة  6قانون رقم )  –ركز قانون حماية البيئة في االردن    قد و 

التنسيق مع  إلى    باإلضافة  ،والسياسات الصادرة بمقتضى هذا القانون من قبل جميع المؤسسات العامة والخاصة واالهلية

ات ذات العالقة من اجل رسم السياسة العامة لحماية البيئة واعداد البرامج والخطط البيئية  هذه المؤسسات ومع الجه

تنفيذها الحيوي والمناطق    ،ومتابعة  التي يجب حمايتها والمحافظة عليها كالتنوع  البيئية  الجوانب  القانون  حيث وضح 

ووضع االسس المتعلقة    ،انبعاث الغازات الضارة  االحساسة بيئيًا وحماية المياة ومصادرها من التلوث وحماية الهواء من

كما   ،آلليات التي تضمن السالمة العامة واد الخطرة من خالل ا الم  النفايات ومخلفات المواطنين والتخلص من  بتصريف 

االردن بجميع االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة بما في اتفاقية االمم المتحدة االطارية    يؤكد القانون على التزام

 لتغير المناخ.

ومشاريع  التنمية المستدامة  مشاريع  بما في ذلك    ،معظم مشاكل البيئة ناجمة عن مشاريع التنمية التي تقوم بها الدولف

والتي ال يمكن ان تتحقق من دون ادارة ناجحة  المحليين  عيش السكان    ل في تحسيـن ظروفتدخ  التنمية المحلية التي

تنتمي اليهإلى  تسعى   ان االدارة التي من    ويمكن القول  ، تقديم االفضل من خدمات عامة وبيئة آمنة للمجتمع الذي 

يقع على عاتقها حماية  يجب ان  و   المفترض ان تقود عملية التنمية المحلية يجب ان تكون قريبة من المجمتمعات المحلية

االشراف على كافة االنشطة والمشاريع التي  إلى    باإلضافة   ،ورسم السياسة العامة للقضايا البيئية والحفاظ عليهاالبيئة  

   .سالمة الوسط البيئي تؤثرممكن ان  من ال

لذلك من المفترض   ،عناصر ومعطيات البيئة المحلية كما وتمتلك القدرة في حمايتهاإلى  االدارة المحلية تعتبر االقرب  و 
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 ي در اإلالمحلية اسلوبًا من اساليب التنظيم  دارةاإلحيث تعتبر  ،المحافظة على سالمتها دورًا هـامًا واساسيـًا فـي ن تلعـب أ

الميدان يتم من خاللها ادارة وتنظيم الشؤون المحلية ضمن نطاق  إلى  اقرب  جهات  إلى  المتمثل بنقل السلطة من المركز  

ميع الشؤون المحلية  وتكون هذه الجهة قادرة على صنع القرار المتعلق بج  ،المحافظةأو  البلدية  أو    كاإلقليمجغرافي معين  

ويساعد قربها من المواطنين على تسهيل اتخاذ القرارات والقيام    ،الواقع ضمن حدودهااية الوسط البيئي  بما في ذلك حم

وفرض اإللتـزام  التوعية  بالكثيـر مـن البرامـج واألنشطـة التي من شأنها ان تحافـظ علـى سالمـة البيئة وذلك مـن خـالل نشـر  

بالقوانيـن واألنظمـة البيئية وإنشاء جهات تقوم بالوقاية البيئية والرصـد البيئي وتقييم األثـر البيئـي الناجـم عـن المشاريـع  

توضيح الدور الذي  إلى  وتسعى هذه الدراسة    ،مـن اجـل تنمية المجتمع المحلي وغير ذلك مـن البرامج  التـي تقـوم بهـا 

يمكن تقوم به االدارة المحلية في سبيل حماية البيئة ومحاربة التلوث في االردن التي تعتبر من اقل دول العالم في تطبيق  

 دول التي سبقتنا في تطبيق الالمركزية.االستفادة من تجارب الإلى  باإلضافة ،االدارة المحلية

 مشكلة الدراسة 

يخلق الخوف والقلق لدى الكثير من الدول، فقد تصل االضرار الناجمة   خطورتهان تزايد التلوث البيئي وتزايد     

تفاقم هذه المشكلة إلى  ، فمن المهم معرفة المشاريع واالنشطة التي ممن الممكن ان تؤدي  ه نتوقعابعد ما  إلى  عن ذلك  

معرفة االطراف قد تساهم في الحد من مشاكل البيئة وايجاد الطرق التي تساهم في  إلى    باإلضافةوالجهات التي تسببها،  

الرقابة لمشاريع التنمية المستدامة أو  عن االدارة    حلها، ومن اهم هذه االطراف اإلدارة المحلية باعتبارها الجهة المسؤولة

 المحلية ضمن حدودها.

في سبيل المحافظة على   تلعبه وبالتالي جاءت مشكلة الدراسة لتوضح اهمية اإلدارة المحلية والدور الذي يمكن ان     

المحلية القيام به   لإلدارة الذي يمكن  الوسط البيئي، والكشف عـن اثـر مشاريـع التنميـة فـي احـداث المشـاكل البيئية والدور

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1625 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 . للموازنة بين التنمية المحلية المستدامة والمحافظة على البيئة

 دراسة:اسئلة ال

حماية البيئة في األردن   في  إلدارة المحليةما دور ا  تدور مشكلة الدراسة حول االجابة على السـؤال الرئيسي التالي:
 :  هيمن األسئلة  عدد ويتفرع عن هذا السؤال ؟، المحلية المستدامة التنميةفي ظل مشاريع 

 حماية البيئة في األردن في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة؟ تساهم مهام البلديات في  أي مدىإلى  -1
في حماية البيئة في األردن في ظل مشاريع التنمية المحلية  ما دور الصالحيات اإلدارية الممنوحة للبلديات  -2

 المستدامة؟
في حماية البيئة في األردن البلدية في تنفيذ الوظائف واألعمال التي تساهم  تساهم مهارات الكوادر أي مدىإلى  -3

 في ظل مشاريع التنمية المحلية المستدامة؟ 

 : ية الدراسةأهم

مستوى اإلدارة المحلية  و همية كل من المحافظة على البيئة  أ   تكمن أهمية هـذه الدراسـة فـي كـونها تساهم في معرفة

من القيام به من اجل حماية البيئة  اإلدارة المحلية في االردن    والدور الذي يمكن لوحدات   ،والعالقة بينهما  في األردن

القيام بدور جيد فيما يتعلق بالقضايا   ة فياالستراتيجيات التي قد تساعد وحدات اإلدارة المحلي المحافظة عليها والتعرفو 

 تفعيل دور  االدارة المحلية في حماية البيئة في البلدان التي نجحت في  هيئات التعرف على تجارب  إلى    باإلضافةالبيئية  

  والمشاريع التي تضر بالبيئة األنشطة    نوعيةعلى    الدراسة في التعرف  وتساعد كما    ،تطبيق االدارة المحليةو   الالمركزية

وبين  بينها  العالقة  المستدامة  ومعرفة  المحلية  التنمية  المحلية  ،مشاريع  اإلدارة  الموازنة    ودور  المحلية في  التنمية  بين 

والمحافظة على البيئة ومدى اهمية اإلدارة المحلية في نشر التوعية وخلق األنشطة والبرامج الوقائية التي تسـاهم فـي  

 .حماية البيئة
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 :مصطلحات الدراسةمفاهيم و 

تعرف بأنـها االطـار الـذي يعـيش فيـه االنسـان ويمارس فيـه حياتـه وانشطتـه المختلفـة وفيها العناصر المادية    :البيئة

نسان فهي  تعـد ثروة حقيقيـة لإل  أي انهـاالتـي يسـتنبـط منهـا مـتطلبات حياتـه وجميـع العوامـل التـي تتأثر بها نشاطـاتة.  

واالرض التي يمشي عليها ويعيش فوقها والكائنات التي نتعـايش معها والنبـاتات   يشربهذي  الهواء الذي يتنفسه وهي الماء ال

نسان منها الموارد الطبيعية المتجددة وغير وهي مصدر الثروة لإل  ،التـي نأكـل منهـا والتـي تثري الهواء باألوكسجين وغيرها

 . (2016)ناجي ، المتجددة 

 كاألرض بشكل غير مباشر  أو هـي المكـان الملمـوس والمرئـي والذي نتفاعل معه بشكل مباشر    ويقصد بها إجرائيا:

وما تحت االرض   هوالطبيعة التي فوقها مـن النباتات والميـاه وغيـر ذلك، والعناصـر الغير ملموسة كالهواء الذي نتنفس 

  أي خلل ذلك، هي ثروة متكاملة سخرها هللا لنا ويؤدي    حية وغيرمن ثروات وما يوجد في البحار من طبيعة ومن كائنات  

 في نهاية المطاف.    باإلنسانالضرر إلى فيها 

أنها ان تلبي جميع مجمـوع الوظائـف اإلداريـة التـي من شأو  : وتعّرف بإنها الوظيفـة اإلداريـة    اإلدارة المحلية   

وهي عبارة عن هيئات ومجالس منتخبة من قبل المجتمع المحلي وتكون مستقلة عن السلطـة   ،احتياجات المجتمع المحلـي

المنتخبين مـن اهـل   والرؤساءويشترط ان يكون االعضاء    ،ولكنهـا خاضعـة للرقابة من قبل السلطة المركزية  ،المركزيـة

التأو  المنطقـة   يعايشون  المحافظة  انهم  المحلية في مجتمعاتهم بحكم  باالحتياجات  ادرى  وذلك النهم  فيها  يعيشون  ي 

 . (2020)لكحل، القضايا اليومية ويكونون على تواصل مباشر مع افراد المجتمع المحلي 

هي اإلدارة التـي يتولـى فيهـا اشخـاص منتخبـون محليـًا زمام االمـور في المناطق التي يعيشون    :ويقصد بها إجرائيا

فيها وُيمثلـون اهلها ويكـون لهـم الدور االساسي في صنـع القرار وعملية تسيير االمور في المجتمع الذي يعيشون فيه وبما  
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 يتوافق مع متطلبات واحتياجات السكان المحليين.  

: هي عمليات التغيير التي تتم في ســياسة محلية عامة للتعبير عن أحتياجات الجماعات المحلية    ة المحليةالتنمي

وذلك عـن طريق القيادات المحليـة القـادرة علـى صنع القرار واسـتغالل الموارد المحلية وإقناع السكـان المحليين بالمشاركـة 

رفع مستـوى المعيشة لكل افراد المجتمع ودمج جميـع وحـدات الدولـة  إلى    الشعبيـة واالسـتفادة ممـا تقدمة الحكومـة بما يؤدي

كما انها توجد   ،ومـن خـصائصها انهـا تتم بشكـل متزايد إلشبـاع الحاجات المتجددة للمجتمـع المحلـي  ،مـع بعضهـا البعـض 

وتقوم بعمل    ،المناطق الحضريةأو  ية  المتقدمة وتخص جميع المناطق سواء كانت مناطق ريفأو  فـي جميـع البلدان النامية  

 . (2016 ،)ناجي المشروعات التي تساهم في دعم المجتمع المحلي 

هي عملية التقدم والنهوض بالمجتمعات المحلية وذلك عن طريق قيام اإلدارة المحليـة وغيرها  :  ويقصد بها إجرائيا  

   بالمشاريع واالنشطة واالعمال التي تساهم في خدمة ودعم المجتمع.

   :الدراسات السابقةاإلطار النظري و 

إعادة النظر في فلسفة ومفهوم الحكم المحلي إلى  لقد دفعت التغييرات والتحوالت التي شهدتها الدول في العقود االخيرة  

وساهمت المعطيات االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمجتمع والدولة ايضًا بالتأثير والمساهمة في    ،"اإلدارة المحلية"

فاإلدارة المحلية هي المسؤولة ،  (2021)حسن ،  مدى اتساع االختصاصات والصالحيات التي تتمتع بها اإلدارة المحلية  

فهي المسؤولة عن حماية البيئة فيقع على عاتقها    ،الخدمات العامة في المدن في جميع انحاء العالمعن تقديم وإدارة  

  ، وهي المسؤولة عن توفير الرعاية للضعفاء وكبار السن وتوفير التعليم  ،جمع القمامة وتنظيف االحياء والشوارع العامة

لذلك فإن إدارة أداء الحكومات المحلية   ،االجتماعية المختلفة  وايجاد الحلول المبتكرة وتطويرها وتنفيذها لمواجهة المشاكل

  ، (Vinzant & Crothers , 1998)هي قضية لها أهمية كبيرة لدى الباحثين وصانعي القرار والمواطنين على حد سواء  
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بل يقع على   ،بية وتقديم االحتياجات البشرية وحسب وال تقتصر المهمة الفعلية للحكومة المحلية "اإلدارة المحلية" على تل 

  ، وتحقيق التنمية المستدامة والتنمية االقتصادية والحفاظ على البيئة   ،عاتقها تحقيق نوعية حياة افضل للسكان المحليون 

  .(Rodrigues , 2018)فال يمكن ان تكون المدينة مستدامة دون إدارة محلية فعالة 

يبرز دور البلديات من خالل ما تقوم به مع العديد من أصحاب المصالح في مواجهة التحديات المصاحبة لعمليات و 

 ،Halepotoمدن ذكية مستدامة أهمها )إلى  ويكون ذلك من خالل العديد من االستراتيجيات التي يعتبر التحول    ،التحضر

et al.، 2015)،  فالمدينة المستدامة استراتيجية تبرز أهميتها كمنهجية مبتكرة في التخطط والتنفيذ للمشاريع والمبـادرات

وهي متطلب اساسي لتحقيق الرفاه   ، مخطط عمـراني ذكي ومستـدامإلى  فهي محرك قوي للوصول    ،المتعلقة باالستدامة

لذلك من المهم تمكين    ،ية كالتغيـر المناخي والتلوث البيئيومواجهـة التحـديات والقضايا البيئ  ،االقتصادي واالجتماعي

 .(2021)المصري، المدن المستدامة   ومنهجيات  أدوات تمكين البلديات من  وباألخص  ،المدن

البلديات وبالشراكة مع أصحاب المصالح في تعزيز رأس   المال البشري كما وتساهم المدن المستدامة من خالل 

وبين الحلول التي تقوم على االبتكار    ،عن طريق التفاعل بين كافة الموارد المتاحة االقتصادية والطبيعية  ،واالجتماعي

.  نوعية حياة عالية الجودةإلى  وبالتالي الوصول    ،ومعالجة القضايا العامة  ،لتحقيق التنمية المستدامة بكفاءة  ،والتكنولوجيا

(Fernandez & Velazquez , 2015) . 

ان الهدف األساسي لنظام اإلدارة المحلية يتمثل في تحقيق التنمية المحلية التي تعتبر جزءًا من التنمية الشاملة     

  ،والقادرة على تسيير االمور  ،فاإلدارة المحلية الواعية  ،تحقيقها على المستويات الوطنيةإلى  والتي تسعى معظم الدول  

الحكـومة المركـزية يمكنها تحقيق التنميـة المستدامـة للمدن الواقعة تحت إدارتها والتي تمتلك الدعم والمساندة مـن قبل  

ومن االمثلة الناجحة لنماذج اإلدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة والمدن الحضرية المستدامة   (،2016)قرواط،  
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حيث يتكون نظام الحكم   ،ي مجال اإلدارة المحليةنموذج الواليات االمريكية المتحدة الذي يعد احد ابرز النماذج الرائدة ف

 ، وتتمتع كل والية بقدر من االستقالل الذي يمكنها من تسيير شؤونها الداخلية  ،المحلي من واليات ومقاطعات وبلديات 

ـع المهـام والقيام بجمي  ،وفتـح الطرق وصيانتها  ،واألمن الداخلي  ،والصحة   ،توفير الخدمات المتمثلة بالتعليمإلى  واإلشراف  

 .(2012)عبد المطلب ، تلبيـة االحتياجات المـرفقية للمدينـة إلى التي تهدف 

 :البعد البيئي

وهذا    ،% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة86ونسبة    ،% من اهداف التنمية المستدامة65تمثل المدن نسبة  

يعني ان تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة سيتم بشكل افضل اذا تم جعل المدن أكثر مرونة واستدامة وأمانًا 

  باإلضافة   ،% من الناتج االجمالي المحلي80كونها تشكل ما يزيد عن    ،باعتبار المدن مراكز قوة اقتصادية  ،وشمولية

وتشكل انبعاثات غازات الدفيئة المنبعثة من    ،% من مساحة األرض 2في تشكل    ،التأثيرات البيئية المهمة للمدنإلى  

 ،خالل المدن  % من استخدام الموارد يتم من70واكثر من    ،% من غازات الدفيئة العالمية 76إلى  %  71المدن نسبة 

حتى    2015% من البنية التحتية الحضرية العالمية سيتم انشاءها خالل الفترة الممتدة من عام  75ومن المفترض ان  

 .(UN Environment , 2015) 2050عام  

توفير االسكانات وانظمة النقل اآلمنة فمن خالل المدن المستدامة يتم   ،ترتبط المدن المستدامة ارتباطًا وثيقًا بالبيئةو 

لذلك ال بد ان يشمل تحقيق    ،وقد يؤثر ذلك على استخدام األراضي والموارد الطبيعية والمناخ وجودة الهواء  ،والميسورة

ة المدن الحضرية تنفيذ االهداف المتعلقة بحماية البيئة والموارد الطبيعية وتعزيز الجهود التي تساهم في تحقيق االستدام

وتوفير المساحات   ،وإدارة النفايات والحد من التلوث   ،وإيالء االهتمام بتحسين جودة الهواء  ،والحد من االثار البيئية الضارة

  ، وتوفير واالماكن العامة اآلمنة والشاملة للجميع  ،االمطار وتحسين جودة الهواء  مياهالخضراء التي تساعد في امتصاص  
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ايضًا ال بد ان يشمل تحقيق المدن المستدامة توفير االستراتيجيات المتعلقة بمواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وتعزيز  

حد من الخسائر  رسم وتنفيذ السياسات التي قد تساهم في الحد من مخاطر الكوارث والإلى    باإلضافة  ،القدرة على مواجهتها

 . (UNDP, 2015)االقتصادية والخسائر البشرية الناجمة عن الكوارث الطبيعية 

( بالعمل مع شركاء من جميع انحاء دول العالم من اجل UN Environmentيقوم برنامج االمم المتحدة للبيئة )و 

بالمر  البنية    ، ونة والكفاءة في استخدام الموارد انشاء وتطوير مناطق حضرية مستدامة وتتسم  من خالل صنع قرارات 

تحقيق االستدامة والحد من االضرار  إلى  وتنفيذ اهداف التنمية المستدامة التي تسعى    ،التحتية المتعلقة بحماية البيئة

وإزالة السموم بهدف الحفاظ على صحة    وإزالتهالبيئية من خالل استخدام االستراتيجيات التي تساهم في فصل الكربون  

وتخفيف التغيـرات المناخيـة مـن  ،وتعزيز انماط االستهـالك واالنتاج بمـا يحقق االستدامة ،ورفع كفاءة الموارد  ،المواطنين

حضري القائم  بتنفيذ ودعم مشاريع التكيف ال  للبيئةخـالل التوجـه للعمل بالطاقة المستدامـة. كما يقوم برنامج االمم المتحدة  

  بأعمال على النظام اإليكولوجي بالتعاون مع الدول االعضاء وبالتشارك مع المستويات الوطنية والمحلية التي تدير وتقوم  

 .(UNDP, 2015)النقل والبناء والصرف الصحي ومجاري النفايات واالعمال المتعلقة باستخدام مصادر الطاقة 

 ات السابقة:الدراس

بينت الدراسة   ،بعنوان "الالمركزية المالية والتلوث البيئي المحلي في الصين"  (Gue & Others, 2020)دراسة  

تأثير كل من الالمركزية المالية والتلوث البيئي على االخر، حيث وضحت الدراسة ان هناك تأثير سلبي لالمركزية المالية 

على الحد من التلوث البيئي بسبب تفضيل االنفاق الحكومي لمقاطعات على مقاطعات اخرى حيث ان هناك مقاطعات 

ان يتم تقليل درجة ال مركزية االيرادات وتشجيع الحكومات المحلية على    فاألجدرتصنف على انها متقدمة اقتصاديًا،  

التحكم في ال مركزية  المالية من خالل  البيئة حيث تساهم الالمركزية  التنمية االقتصادية والحفاظ على  بين  الموازنة 
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تلوث البيئي، كما وتبين الدراسة مقدار االيرادات وزيادة ال مركزية االنفاق في تحقيق النمو االقتصادي والتقليل من ال 

 .من االنفاق المالي االجمالي للحكومات المحلية ونسبتهاالنفاق المالي على حماية البيئة للفرد 

بعنوان "تأثير الملكية على التنمية المستدامة والسياسة البيئية في   (Esposito & Others, 2020)دراسة  و 

، بحثت هذه الدراسة تأثير الملكية على  جريبي توضيحي للشركات البلدية اإليطالية"ادارة النفايات الحضرية : تحليل ت

كل من السياسات البيئية والتنمية المستدامة للشركات االيطالية المملوكة للبلديات الموكلة لها مهمة ادارة النفايات، حيث 

معرفة ما اذا كانت إلى    باإلضافةالمتعددة ام الملكية الفردية افضل    الملكية معرفة ما اذا كان اداء  إلى  هدفت الدراسة  

شراكة البلديات مع القطاع الخاص ممكنة، استهدفت هذه الدراسة الحالة االيطالية حيث ان نسبة النفايات بالنسبة للفرد 

دارة النفايات حيث تتم عملية ادارة فيها اكبر من المتوسط للمدن االوروبية وتم اختيار اكبر المدن االيطالية العاملة في ا

من  أو  عن طريق شركات مختلطة بين القطاعين العام والخاص  أو  النفايات اما عن طريق شركات تابعة للقطاع العام  

المتعددة  الملكية  الشركات ذات  اداء  الدراسة ان  نتائج  المناقصات، واظهرت  يتم تحديدها عبر  خالل شركات خاصة 

الترتيبات التعاونية يزيد من  افضل من اداء الشركا النتائج ان العمل من خالل  ت ذات الملكية الفردية وكما اظهرت 

 خفض التكاليف.إلى الكفاءة ويؤدي 

لتنميـة  بعنوان "التنميـة المحليــة والبيئـة فــي دراســة بعنــوان حـمايــة البيئــة واالرتقـاء با  (2020)لكحل،  دراسة  

مدى مساهمة المنظومة القانونية في الجزائر في  إلى  حيث تطرقت الدراسة  فـي نطــاق إستراتيجيـة الجمـاعـات المحلية"،  

تفعيـل دور اإلدارة المحليـة في التنميـة والمحافظـة علـى البيئـة فـي ضـل الصالحيـات المخـولة لهـا وفقـا لقانـون البلديـة 

أذ انها تمثـل دورًا مهمـًا   الجزائري، وتـم التطـرق للصالحيـات المخـولة لإلدارات المحليـة مثــل البلدية والمجالـس المحلية

علـى  والموجـودة  االخـرى  الجهـات  مــن  للعديــد  باإلضـافـة  بتطـويـرها،  وتقـوم  المحليـة  الحاجـات  تدعـم  التـي  اإلدارة  فـي 

ظافة العمومية  المستـوى المحلـي واللـذان يساهمـان فـي االرتقـاء بالعديـد مـن المواضيـع التـي تتعلق بالتنميـة والبيئة مثـل الن
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والمساحات الخضراء وإدارة النفايـات الصلبـة والمحافظـة علـى المحميات الطبيعية وحماية الثروات الغابية والمحافظة على  

 الشواطئ والتنمية السياحية.  

م الحديـث عنها  عالقة اإلدارة المحلية في الموازنة بين سياسـة التنميـة وحماية البيئة والتي ت إلى  كما تطرقت الدراسة    

أو دارة الممثلـة للجمــاعات المحليـة فـي االقاليـم  مـن خـالل مواثيق وقوانين صادرة في هذا المجال تقتضي بانه علـى اإل

المجالس المحلية ان تلعـب دورًا اساسيًا فـي تنفيـذ سياسة حماية الوسـط البيئـي ومكافحة التلوث وان ال تقتصر  أو  البلديـات  

  .ؤولية على الدولة وحدهاهذه المس

، اكدت الدراسة على "دور البلدية في عملية صنع القرار التنموي وحماية البيئة"  (2020)رابح،  دراسة بعنوان  

اهمية دور البلدية في المحافظة على البيئة تماشيًا مع التنمية المحلية والشاملة وانها مكلفة بحمايتها حتى وان لم تكن  

التنظيم   في  دورها  واهمية  البلدية  الدراسة مكانة  بينت  المطلوب، كما  بالشكل  متوفرة  للدولة كونها    اإلداري االمكانيات 

وطنين وان لها دور اساسي ومهم في تطبيق التنمية المحلية والمشاركة في تحقيقها بحكم ارتباطها بالسكان  المإلى  االقرب  

المحليين واالقليم المحلي، واوصت الدراسة على ضرورة توفير الموارد المالية للبلديات حتى تتمكن من ممارسة نشاطها  

تى تتمكن من اداء وظائفها المتمثلة بتحقيق التنمية المحلية والتنمية  توفير الموارد البشرية الكفؤة حإلى    باإلضافةاالداري  

 المستدامة والمحافظة على البيئة المحلية وحمايتها من التلوث. 

حيث هدفت بعنوان التحديات التي تواجه اإلدارة المحلية في األردن وسبل مواجهتها    (2019)القضاة،  دراسة  

توضيح  إلى    باإلضافةالوقوف على اهم التحديات التي تواجهها االدارة المحلية في المملكة األردنية الهاشمية  إلى  الدراسة  

بالعديد من المجاالت كاالهتمام البيئة  مستويات اهتمام وحدات االدارة المحلية  القدرات وقابلية    ،بحماية  ومستوى بناء 

وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل   ،المواطنين في االدارة المحليةالموارد للنمو ومستوى مشاركة  
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 توزيع االستبيانات على عينة الدراسة.

ابية التي تتعلق بمستويات التحدي التي ناءًا على االنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسواظهرت نتائج الدراسة ب 

تواجه اإلدارة المحلية في مجال حماية البيئة انه يوجد العديد من التحديات التي تواجة وحدات اإلدارة المحلية في مجال 

وحدات االدارة المحلية في مجاالت المشاركة الشعبية وتنمية القدرات   تواجهإلى  التحديات  إلى    باإلضافةحماية البيئة  

المالية للوحدات    ،الفردية والمؤسسية ومجال قابلية الموارد الذاتية للنمو واوصت الدراسة بضرورة دعم وتوفير الموارد 

محلية لتنفيذ المشاريع االستثمارية  ت االدارة الوضرورة توجه وحداوتعزيز مشاركة المواطنين في القرارات المحلية    ،المحلية

 بالتعاون مع القطاع الخاص دون الحاق الضرر بالبيئة. 

ن من ابرز أاكدت الدراسة على  بعنوان "البلدية شريك قاعدي أساسي في حماية البيئة"    (2019)خبيزى،  دراسة  

سلبيات العولمة والثورة الصناعة ما تم الحاقة بالبيئة والموارد الطبيعية من تلوث واضرار، وان معظم الدول بذلت الجهود 

من أجل التصدي لهذه االضرار وذلك من خالل اآلليات والطرق المختلفة، اال ان الجزائر ركزت على الدور الذي يمكن  

قيام به من اجل حماية البيئة كونها الجهة المسؤولة عن تحسين الجانب المعيشي للمواطنين  للبلديات واالدارة المحلية ال

والمسؤولة ايضا عن توفير البيئة المناسبة لهم، وبينت نتائج الدراسة ان المشرع بات على قناعة بان العمل الالمركزي 

وقت نفسه ولذلك خولت البلدية بصالحيات اكبر هو االهم من اجل النهوض بالتنمية الوطنية والحفاظ على البيئة في ال

وتم منحها آليات ووسائل تساعدها في تجنب االضرار البيئية، واصت الدراسة على ضرورة عدم التدخل في العمل البلدي 

تعقيدها، كما واوصت بتشكيل جهاز متخصص بحماية البيئة ضمن  إلى  تأخر االجراءات ويؤدي  إلى  الن ذلك قد يؤدي  

وتعزيز المشاركة الفعالة في حماية الوسط البيئي، واكدت على ضرورة توفير جزء من مخصصات البلدية لالهتمام  البلدية  

   بالقضايا البيئية.
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توضيح  إلى ، سعت الدراسة ( بعنوان دور الهيئات الالمركزية في حماية البيئة في الجزائر2015دراسة )سباق،  

يتعلق في المحافظة على البيئة    فيماالقوانين المنظمة والدور الذي تم منحة للوالية والبلديات من قبل المشرع الجزائري  

 وحمايتها.  

المجهودات الكبيرة التي بذلتها الجزائر من استحداث المؤسسات االدارية وتدعيم    انه وبالرغم منإلى  خلصت الدراسة  و 

الكثير من المشاكل   تواجهالمستوى المطلوب وما زالت  إلى  الجوانب القانونية في مجال حماية البيئة اال انها لم تصل  

على ضرورة قيام الدولة على رسم البيئية نتيجة ضعف السياسات البيئية على المستوى المحلي، لذلك اوصت الدراسة  

، كما شملت التوصيات على البيئةالسياسات البيئية المناسبة وضرورة تهيئة الهيئات المحلية لتكون نماذج جيدة لحماية  

اهمية المساهمات الشخصية لجميع افراد المجتمع في حماية البيئة وضرورة وضع قوانين رادعة تساهم في الحد من 

   ئة.التجاوز على البي 

بيئيا     االهتمامبعنوان    (2014)علي،  دراسة   المتضررة  المناطق  سكان  الزرقاء األردن   –البيئي لدى  محافظة 

والجماعات وبين بعض المتغيرات االجتماعية كالمستوى    لألفراد حيث بينت الدراسة العالقة بين االهتمام البيئي    أنموذجا ،

التعليمي والدخل في محافظة الزرقاء، واوصت الدراسة على ضرورة نشر الوعي حول المشاكل البيئية وضرورة توفير 

المحافظة،   في  البيئية  بحماية  المتخصصة  في  إلى    باإلضافةالمراكز  الواقعة  المصانع  عن  الصادرة  الغازات  مراقبة 

تبني التكنولوجيا الخضراء واستخدام المعدات واآلليات  إلى  لمحافظة خصوصًا القريبة من التجمعات السكانية، والتوجه  ا

 التصدي لها. ة ي الصديقة للبيئة، وانشاء مراكز المعلومات المتخصصة بتحديد المخاطر البيئية وكيف

بعنوان إستراتيجية الجماعات المحلية )الوالية( في تهيئة اإلقليم وحماية البيئة لتحقيق    (2014)هجيرة،  دراسة  

حيث تحدثت الدراسة عن مشروع الحزام االخضر وعدم قدرة الهيئات المحلية من التصدي   التنمية المستدامة بوالية ورقلة
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القطاع الخاص وبعض الجهات االخرى من اجل  االمر الذي جعلها تستعين ب   ،للمشاكل البيئية والمحافظة على الطبيعة

البيئة على ضرورة اعطاء الجماعات المحلية الفرص من اجل    حيث اوصت الدراسة  ،حماية االقليم والمحافظة على 

البيئة ومواردها وعدم المساس بحاجات   يتناسب مع المواقع المالئمة مع مراعاة المحافظة على  انجاز المشاريع  بما 

 . مةاالجيال القاد 

البيئة    (Freedman, 2013)دراسة      على  للحفاظ  للحكومة  المحلية  للدائرة  التشريعية  السلطة  بعنوان" 

دور السلطة التشريعية في صياغة    إلى  تطرقت الدراسة      "وحمايتها : تحليل نقدي لبلدية لو سوور مقابل إيثيكويني

حيث ان الحكومة سمحت   ،ةي المسائل البيئبعض  القوانين والتشريعات التي تمنح المجالس المحلية الصالحيات المتعلقة ب 

مياة   وادارة  الضوضائي  والتلوث  النفايات  وازالة  الهواء  بتلويث  المتعلقة  كالقضايا  البيئية  االمور  بعض  ادارة  للبلديات 

 لحكومة الوطنية. في حين تتم ادارة القضايا البيئية االكبر كالتنوع الحيوي من قبل ا ،لصحيالصرف ا

بينت الدراسة ان السلطة التشريعية اكدت على الدور المهم للمجالس البلدية في تنفيد ما يتعلق بالقضايا البيئية و 

لم يتم تحديد   التحديات التي تواجه اللبلديات انهوبينت الدراسة ان من    ،كجزء مهم من دور ومسؤوليات المجالس المحلية

عدم السماح لهذه المجالس باصدار تشريعات إلى    باإلضافة  بشكل اقوى واوضحيات المجالس البلدية  نطاق وصالح

للتعامل مع البيئة فقد اقتصر دورها على التخطيط البلدي وتنفيذ التشريعات الوطنية والذي يتضمن  بعض المسائل البيئية  

على ضرورة واهمية تنفيذ المخططات التي تشمل القضايا البيئية في البلديات وتعديل القوانين  واكدت الدراسة    ،المحددة

 لقة في هذا المجال في المستقبل.  المتع
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تتحـدث الدراسـات السابقـة وغيرهـا من الدراسات عن عالقة اإلدارة المحلية متمثلة في المجالس المحلية وهيئات 

بينمـا تتحـدث هـذه الدراسـة   ، كزية في حماية البيئة والمحافظة عليها  فـي العديـد مـن الـدول العربيـة واالجنبيةالالمر 

عن دور اإلدارة المحلية في المحافظة على البيئة فـي دولة تعتبـر مـن الدول الحديثة فـي تطبيق مفهـوم اإلدارة المحلية  

حالة بلدية لواء  –  دراسة اهمية اإلدارة المحلية في االردنإلى وتـبرز اهميـة هــذا البحث بانه يهـدف   ،) الالمركزيـة (

االسـتفادة مـن تجارب إلى    باإلضافة  ،وتوضـيح دورها فـي حماية البيئةعمان    الواقعة ضمن اقليم العاصمة  الموقر

 الدول سبقتنا في تطبيق الالمركزيـة والتي قامت بتعزيز دورها في المحافظة على البيئة.  

الدراسات الوصفية التي تعمل على دراسة الحقائق المتعلقة بطبيعة الظاهرة  إلى  تنتمي هذه الدراسة  نوع الدراسة ومنهجها:  

وتفسيرها وتحليلها، وتسمى هذه الدراسات بالمسوح االجتماعية، وتعتمد هذه الدراسة على المنهج المسحي الذي يعد من  

سلوب واحد في عملية جمع أنسب المناهج العلمية مناسبة للدراسات الوصفية، وال يقتصر منهج المسح على استخدام أ

 ،Husseinالمالحظة )إلى  المعلومات والبيانات وإنما يستخدم أساليب عديدة كاالستقصاءات واالستبانات، باإلضافة  

1995، p.147.) 

تكون مجتمع الدراسة من موظفي بلدية الموقر التابعة للعاصمة، ونظرًا ألن مجتمع الدراسة مجتمع الدراسة وعينتها:   

بلدية الموقر، ولمناسبة  الموطنين التابعي ل( مفردة من  120دد فقد تم اتباع أسلوب العينة المتاحة وبلغ قوامها )كبير الع

نوع العينة مع طبيعة الدراسة، وفيما يأتي الوصف التفصيلي للخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة كما هو موضح  

 (1) في الجدول رقم
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 .الخصائص الديموغرافية لمجتمع الدراسة :(1جدول رقم )

اعتمدت الدراسة على االستبانة اإللكترونية كأداة بحثية لجمع المعلومات والبيانات من أفراد العينة، التي أداة الدراسة:  

 google“تعد من أكثر األدوات المستخدمة بجمع المعلومات في البحوث المسحية، وتم تصميمها من خالل تطبيق  

forms”  حاور. وقد وضعت في شكل فقرات على مقياس  باالعتماد على األدب النظري السابق، وتكونت من خمسة م

 ليكرت لجميع المحاور. 

البرنامج  إلى  لجأ الباحث من أجل معالجة البيانات وتحليلها إحصائيًا  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:  

أسئلة الدراسة والمتوافرة ( للعلوم االجتماعية الستخدام األساليب والمؤشرات اإلحصائية التي تناسب SPSSاإلحصائي )

 في البرنامج المذكور. 

 التكرارات  الفئات  المتغيرات 
 النسبة 

 المئوية % 

 الجنس 
 % 70 84 ذكر
 % 30 36 أنثى 

 العمر 

18-28 28 23.3 % 
29- 39 68 56.6 % 
40- 50 19 15.8 % 

 % 4.16 5 سنة وأكثر  51

 المستوى التعليمي 

 % 7.5 9 دون  فما عامة  ثانوية
 % 13.3 16 متوسط دبلوم 

 % 61.6 74 بكالوريوس 
 % 17.5 21 ماجستير 

 100 120 المجموع 
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 مناقشة نتائج الدراسة 

المحلية    التنميةحماية البيئة في األردن في ظل مشاريع    في  إلدارة المحليةما دور ا:  نتائج السؤال الرئيسي للدراسة
 ؟ المستدامة 

( نتائج  2لإلجابة على هذا التساؤل فقد استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري ويوضح الجدول رقم )   
 ،فقد قام الباحث بوصف تقديرات إجابات افراد عينة البحث على فقرات ابعاد اإلدارة المحلية )مهام البلديات   ،هذا التساؤل

للبلديات  الممنوحة  اإلدارية  البلدية(  ،الصالحيات  الكوادر  للمدن   ،مهارات  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  واالبعاد 
 وتوضح الجداول في االسفل نتائج هذا التساؤل. ،المستدامة

حماية    ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات تقدير ابعاد االدارة المحلية في2يظهر الجدول رقم )
وباستعراض القيم المبينة يتبين أن مستوى تقدير دور االدارة    ،المحلية المستدامة  التنميةالبيئة في األردن في ظل مشاريع  

 ،(3.57إذ جاء تقدير هذا الدور بمتوسط حسابي )  ،المحلية )المهام والصالحيات والمهارات( قد جاء بدرجة متوسطة
وقد   ،(3.52 –  3.66وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين ) ،عية بدرجة متوسطةوقد تم تقدير مستويات األدوار الفر 

كما بينت النتائج ان الدور "مساهمة    ،(3.66حقق الدور "مهام البلديات المرتبة" االعلى حيث تم تقديره بمتوسط حسابي ) 
تقد  تنفيذ الوظائف قد حقق المرتبة األخيرة حيث تم  البلدية" في  بقيمة مهارات الكوادر  ير هذا الدور بمتوسط حسابي 

(3.52.)  

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات تقدير ابعاد االدارة المحلية في تحقيق المدن 2جدول رقم )
 المستدامة مرتبة تنازليًا. 

 ابعاد االدارة المحلية الرقم 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الرتبة المستوى 

 1 متوسط  0.80 3.66 مهام البلديات 1
 2 متوسط  0.84 3.53 الصالحيات اإلدارية الممنوحة للبلديات 2
 3 متوسط  0.83 3.52 مساهمة مهارات الكوادر البلدية في تنفيذ الوظائف  3
  متوسط  0.73 3.57 االدارة المحلية )المهام والصالحيات والمهارات(  دور 4
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المحلية   التنميةحماية البيئة في األردن في ظل مشاريع    في البلديات  مهام تساهم أي مدىإلى    لسؤال الفرعي االول:ا

 ؟المستدامة

يوضح نتائج هذا    (3رقم )لإلجابة على هذا التساؤل فقد استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والجدول  
  التساؤل:

حماية البيئة في    في  البلديات  واالنحرافات المعيارية ومستويات تقدير دور مهامالمتوسطات الحسابية  (:  3جدول رقم )
 . (311)ن=  مرتبة تنازلياً  المحلية المستدامة التنميةاألردن في ظل مشاريع 

 الفرعية المهام الرقم 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الرتبة المستوى 

8 
والعمال والسائقين العاملين في مجال  مراقبة ومتابعة المراقبين  

 النظافة العامة
 1 مرتفع  0.93 4.01

 2 مرتفع  1.02 9.93 المشاركة في التخطيط لحمالت النظافة وتنفيذها  1

10 
زيادة الوعي البيئي، وتوضيح خطورة السلوكّيات البشرّية 

 للمواطنين الخاطئة على البيئة
 3 مرتفع  0.96 3.89

2 
بالجزيرة الوسطية وجوانب الشوارع والساحات االهتمام 

 المحاذية للشوارع
 4 مرتفع  1.06 3.79

 5 مرتفع  1.07 3.74 .يوجد طرق معبدة تشمل جميع المساكن 4

3 
تخصيص مساحات خاصة ال قامة مالعب لألطفال وتجهيزها  

 . بما يلزمها
 

 6 متوسط  1.20 3.67

 7 متوسط  1.11 3.64 المكاره الصحية ان وجدت العمل وبالسرعة الممكنة على إنهاء  5
 8 متوسط  1.20 3.58 . تتوفر شبكة صرف صحي ضمن حدود البلدية 9

6 
تساهم البلدية في المحافظة على مصادر المياه والينابيع  

 .واالقنية واالحواض واآلبار من التلوث
 9 متوسط  1.17 3.45

 10 متوسط  1.24 3.41 .واتالفهايتم تدوير النفايات ومعالجتها  11
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 11 متوسط  1.29 3.40 . يتوفر حدائق ومنتزهات آمنة وشاملة للجميع 7

12 
تخصيص مساحات خاصة ال قامة مالعب لألطفال وتجهيزها  

 بما يلزمها 
 12 متوسط  1.19 3.39

  متوسط  0.80 3.66 .البلديات الكلي لبعد مساهمة مهام 
 

قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات تقدير األدوار الفرعية لدور مهام  (  3يظهر الجدول رقم )   

قد جاء بدرجة متوسطة، إذ بلغت  البلديات  وباستعراض هذه القيم يتبين أن مستوى تقدير دور مساهمة مهام ،البلديات 

وتباين مستوى األدوار الفرعية ما بين المتوسط والمرتفع، حيث تراوحت قيم    ،(3.66قيمة المتوسط الحسابي لهذا الدور )

مراقبة ومتابعة   ي"( في المرتبة األولى وه8وقد حل الدور الفرعي رقم )  ،(3.39  –  4.01المتوسطات الحسابية بين )

( تالها في المرتبة  4.01حسابي )اذ تم تقديره بمتوسط    ،"المراقبين والعمال والسائقين العاملين في مجال النظافة العامة

" اذ تم تقديرها بمتوسط حسابي بقيمة    المشاركة في التخطيط لحمالت النظافة وتنفيذها  ( وهي "1الثانية الدور رقم )

الفرعي رقم )   ،(3.93) الدور  "  12بينما حل  المرتبة األخيرة وهو  تخصيص مساحات خاصة ال قامة مالعب ( في 

 (.3.39" اذ تم تقدير هذا الدور الفرعي بمتوسط حسابي بلغت قيمته ) زمها لألطفال وتجهيزها بما يل

حماية البيئة في األردن في ظل مشاريع    في للبلديات  الممنوحة اإلدارية الصالحيات  دور ما:  السؤال الفرعي الثاني

 ؟ المحلية المستدامة التنمية
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يوضح نتائج    (4)رقم  والجدول    ،الحسابية واالنحرافات المعياريةلإلجابة على هذا التساؤل فقد استخدمت المتوسطات  

  :هذا التساؤل

 للبلديات  الممنوحة اإلدارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات تقدير الصالحيات (: 4جدول رقم )
 . (311مرتبة تنازليًا )ن=  المحلية المستدامة التنميةفي حماية البيئة في األردن في ظل مشاريع 

المتوسط  الصالحيات الفرعية الرقم 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الرتبة المستوى 

يساهم االستقالل اإلداري والمالي للبلدية في تحقيق  2
 .للمدن المستدامةالجوانب المتعلقة باألبعاد البيئية 

 1 مرتفع  1.07 3.75

 2 مرتفع  1.03 3.69 .تتمتع البلدية بالقدرة على توفير الموارد المالية  3
توفير بنية استثمارية من خالل ازالة  إلى تسعى البلدية  5

امام االستثمار وتشجيع المنافسة في   أي عوائق
التي تساهم في حماية   ممارسة االنشطة االقتصادية

عن طريق تبسيط االجراءات لتحقيق االستغالل  البيئة
 .االمثل للموارد

 3 متوسط  1.10 3.58

 تتمتع البلدية بالقدرة على ترتيب األولويات التنموية 4
 لحماية البيئة

 4 متوسط  1.05 3.54

 5 متوسط  1.12 3.47 .الهيكل التنظيمي واإلداري مناسب ألهداف البلدية 1
 6 متوسط  1.08 3.42 .تحرص البلدية على استخدام الموارد المختلفة بكفاءة 6
تتوفر للبلدية رؤية واضحة لتحقيق االبعاد البيئية   7

 .للمدن المستدامة
 7 متوسط  1.11 3.28

  متوسط  0.84 3.53 للبلديات" الممنوحة اإلدارية  الكلي للبعد "الصالحيات 
 

   ( رقم  الجدول  الصالحيات 4يظهر  تقدير  ومستويات  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  قيم   اإلدارية ( 

القيم يتبين  وباستعراض هذه  ،  المحلية المستدامة  التنميةحماية البيئة في األردن في ظل مشاريع   في للبلديات  الممنوحة
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إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي   ،للبلديات قد جاء بدرجة متوسطة الممنوحة اإلدارية أن مستوى تقدير دور الصالحيات 

( الدور  والمرتفع  ،(3.53لهذا  المتوسط  بين  ما  الفرعية  الصالحيات  مستوى  المتوسطات   ،وتباين  قيم  تراوحت  حيث 

يساهم االستقالل اإلداري  ( في المرتبة األولى وهي"2صالحية الفرعية رقم )وقد حلت ال  ،(3.28  –  3.75الحسابية بين )

 (3.75حساب )  اذ تم تقديرها بمتوسط  ،ة"والمالي للبلدية في تحقيق الجوانب المتعلقة باألبعاد البيئية للمدن المستدام

اذ تم تقديرها    ،"ةة على توفير الموارد المالي( وهي " تتمتع البلدية بالقدر 3تالها في المرتبة الثانية الصالحية الفرعية رقم )

" تحرص البلدية على استخدام    ي( وه6الصالحية الفرعية رقم )  ان  وقد بينت النتائج  ،(3.69بمتوسط حسابي بقيمة )

بينما حلت   ،(3.42الموارد المختلفة بكفاءة " قد حلت في المرتبة قبل األخيرة حيث تم تقديرها بمتوسط حسابي بقيمة )

( في المرتبة األخيرة وهو " تتوفر للبلدية رؤية واضحة لتحقيق االبعاد البيئية للمدن المستدامة" 7الصالحية الفرعية رقم )

 (. 3.28تقدير هذه الصالحية الفرعية بمتوسط حسابي بلغت قيمته ) اذ تم

حماية    في  تساهم التي واألعمال الوظائف تنفيذ  في البلدية  الكوادر مهارات  تساهم أي مدىإلى  :  ثالثالسؤال الفرعي ال

 ؟ المحلية المستدامة التنميةالبيئة في األردن في ظل مشاريع 

هذا   والجدول التالي يوضح نتائج  ، على هذا التساؤل فقد استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لإلجابة

   السؤال:
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 الكوادر  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات تقدير فقرات بعد مساهمة مهارات (: 5جدول رقم )
مرتبة  المحلية المستدامة التنميةحماية البيئة في األردن في ظل مشاريع   في واألعمال الوظائف تنفيذ  في البلدية

 . (311تنازليًا)ن=

المتوسط  المهارات  الرقم 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الرتبة المستوى 

يعمل في البلدية عدد من العاملين على قدر   1
 .مناسب من التأهيل والتدريب والخبرة

 1 مرتفع  1.08 3.76

يتوفر عدد كاف من اآلليات والمعدات التي تساهم   7
 .في تحقيق العمل

 2 متوسط  1.08 3.64

يقوم العاملون والمختصين بإعداد الدراسات   6
الميدانية وإعداد جداول الكميات والمخططات 
 .الخاصة بالعطاءات التي تطرح من قبل البلدية

 3 متوسط  1.08 3.61

يقوم الموظفين والمختصين في البلدية بإعداد   5
الدراسات المتعلقة بمداخل المدن واالبنية والشوارع  

 .واالرصفة

 4 متوسط  1.07 3.57

يدرك العاملون بوضوح مفاهيم وأبعاد التنمية  2
 .المحلية المستدامة

 5 متوسط  1.10 3.41

يقوم الموظفين والمختصين في البلدية بالبحث عن   3
 .من أجل تحقيق مدن مستدامةماية البيئة كيفية ح

 6 متوسط  1.09 3.40

يساهم العاملون في البلدية بإعداد دراسات عن   4
 .الواقع البيئي

 7 متوسط  1.14 3.27

 الوظائف تنفيذ في الكوادر البلدية مساهمة مهارات 
 واألعمال 

  متوسط  0.83 3.52

    

 ( رقم  الجدول  تقدير  5يظهر  ومستويات  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  قيم    الكوادر  مهارات مساهمة  ( 

، المحلية المستدامة  التنميةحماية البيئة في األردن في ظل مشاريع    في التي تساهم  واألعمال الوظائف تنفيذ  في البلدية
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  ه إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذ   ،قد جاء بدرجة متوسطة  هذه المهارات وباستعراض هذه القيم يتبين أن مستوى تقدير  

يث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين  ـح  ،الفرعية ما بين المتوسط والمرتفع  المهارات وتباين مستوى    ،(3.57)المهارات  

د من العاملين على  يعمل في البلدية عد  "  ( في المرتبة األولى وهي 1الفرعية رقم )   المهارةوقد حلت    ،(3.27  –   3.76)

الفرعية   المهارةتالها في المرتبة الثانية  (3.76) اذ تم تقديرها بمتوسط حسابي ،"قدر مناسب من التأهيل والتدريب والخبرة

سابي بقيمة  ـوسط حـا بمتـاذ تم تقديره  ، " يتوفر عدد كاف من اآلليات والمعدات التي تساهم في تحقيق العمل"  ( وهي 7رقم )

كيفية  عن  " يقوم الموظفين والمختصين في البلدية بالبحث    ي( وه3ية رقم )ـالفرعان المهـارة  ج  ـد بينت النتائـوق  ،(3.64)

البيئة   بقيمة    ،من أجل تحقيق مدن مستدامة"حماية  تقديرها بمتوسط حسابي  قد حلت في المرتبة قبل األخيرة حيث تم 

" يساهم العاملون في البلدية بإعداد دراسات عن    ي( في المرتبة األخيرة وه4الفرعية رقم )  المهارة بينما حلت    ،(3.40)

 (.3.27الفرعية بمتوسط حسابي بلغت قيمته ) المهارةاذ تم تقدير هذه  ،الواقع البيئي"
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االستنتاجات أبرز   

 يلي: في ضوء نتائج البحث استنتج الباحث ما  

تبين النتائج ان مهـارات الكـوادر البلـدية في تنفيذ الـوظـائف المتعلقة بتحقيق االبعـاد البيئية للمدن المستدامة  .1
 ومن الواضح انها ربما تفي فقط بمتطلبات الحد االدنى للوظيفة. ،ليست بمستوى مرتفع

حماية البيئة في األردن  يتم منحها للبلديات محدودة وليست بالمستوى المطلوب ل  ان الصالحيات اإلدارية التي  .2
 .المحلية المستدامة التنميةفي ظل مشاريع 

تأخير  إلى  وهذا يؤدي    ،ان محدودية الصـالحيات ومحدودية المهارات تنعكس بشكـل سلبي على المهام البلدية  .3
  التنمية حماية البيئة في األردن في ظل مشاريع على   وبالتالي التأثير ،تحقيق المهام بالشكل المطلوب وإعاقة 

 .المحلية المستدامة

 التوصيات

 يلي:أمكن للباحث التوصية بما  .1
ودون اختزال   ،ضرورة العمل على تطوير أداء المهام البلدية الوظيفية لتكون على الوجه االكمل والمطلوب  .2

 إجراءات من شاتها المساعدة على انجاز العمل بدقة وعالية. أو اية أمور 
إيالء مفهوم المدن المستدامة أهمية خاصة لدى موظفي البلديات لما لهم من دور عملي وواقعي فاعل   .3

 في تحقيق المدن المستدامة والوصول لها.  
 زيادة الصالحيات الممنوحة والمسؤولة )بمرجعيات كفؤة ومدركة(.  .4
لب منهم وضع خطط وبرامج  تعزيز مفهوم المدن المستدامة لدى أعضاء مجالس البلديات المنتخبين والط .5

 المدن خالل فترة خدمتهم في البلدية.  لتحقيق هذه 
حماية البيئة  من أجل    متابعة خطط وبرامج البلديات إلى  تشكيل لجان ميدانية تعمل وفق مدة زمنية تهدف   .6

  . المحلية المستدامة التنميةفي األردن في ظل مشاريع 
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Abstract: 

The study aimed to know the role of local administration in protecting the environment 

considering sustainable local development projects from the respondents' point of view.  

And the extent to which the municipalities’ tasks contribute to protecting the environment 

in Jordan in the light of sustainable local development projects.  And the most important 

administrative powers granted to the municipalities, and the survey method was used, and 

the study relied on the questionnaire as a tool for it, and it was applied to the study sample 

of (120) individuals from the citizens of the AlMuwaqqar municipality. 

The study reached several results, the most important of which are: 

- The results show that the skills of municipal cadres in executing jobs related to achieving 

the environmental dimensions of sustainable cities are not at a high level. Obviously, they 

probably only meet the minimum requirements for the job. 

- The administrative powers that are granted to municipalities are limited and are not at the 

level required to protect the environment in Jordan considering sustainable local 

development projects. 

- The limited powers and limited skills are reflected negatively on the municipal tasks. This 

leads to delays and hindering the achievement of tasks as required. And thus, affecting the 

protection of the environment in Jordan considering sustainable local development projects. 
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