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 : الملخص

اهم الجماعات المحلية من  بأعتبارها  التنمية المستدامة    تحقيق  في  في المملكة االردنية الهاشمية    دور البلديات  الى ابرزهدف البحث  ي
رها وخروجها عن دو   قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان،ظل  في  التى لها االثر االكبر في تحقيق واحداث التنمية المحلية المستدامة  

من خالل العمل على خطة شاملة تنموية تعتمد بحلة جديدة تنموية    تنمية واالستثمار لتدخلفي الالتقليدي الخدمي واخذها دور المبادرة  
ية المستدامة  ق عناصر التنميوتحقوتوفير فرص عمل لحد من البطالة  من خاللها على الذات لكى ترفع من قيمة الخدمات التى تقدمها  

والحافظة  توفيرها  تحرص لدولة على  سان التى  يصب في حقوق االنكونها عضو في االمم المتحدة وجميع هذا  مملكة  التى تعمل عليها ال
وقد    ،االردنية  حيث اكد جاللة الملك عبد هللا الثاني ان "االنسان اغلى ما نملك " وهي اولوية استراتيجية للقيادة    عليها من اي مساس 

البلدية مفهومها وتكوينها    نون الدولي والتنمية المستدامة، كيف يحمي القانون الدولي حقوق اإلنسان،القاتناول البحث أهم المحاور التالية:  
المحلية،   اإلدارة  قانون  البلديات  وفق  في  لالستثمار  الناظمة  العوائالقوانين  البلديات  أبرز  تواجهها  التي  المحلية  في  ق  التنمية  تحقيق 

التنموي    ،.المستدامة   البلدية  التنمية المحلية هي عملية معقدة تتطلب دمج الجهود المحلية الحكومية والمشاركات ونستنتج  ودور  أن 
التركيز على دمج األبعاد االقتصادية واالجت السكانية من خالل  المتطلبات  المرجوة وتوفير  ماعية  الشعبية في سبيل تحقيق األهداف 

ة والبيئية وحتى السياسية، كما تتطلب هذه العملية التخطيط المستمر والمراقبة المتزامنة لألعمال المتعلقة بهذا الجانب، كما أن التنمي
تعاني مجموعة من المعوقات في مختلف الجوانب وعلى جميع األصعدة، هذه المشاكل التي باتت تحد من كفاءتها  المستدامة  المحلية  
 ها. وفعاليت

 

 المقدمة

بذات االهداف السامية  حقوق اإلنسان تتالقى و صبحت هاجس عالمي النها اذ اكثيرا ما سمعنا في االونة االخيرة عن التنمية المستدامة 
وحماية المناخ والبيئة وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسالم واالزدهار وهي ذات االهداف التى بالعمل من اجل القضاء على الفقر  

المتحدة في االردن التى اصبحت االردن عضوا فيها عام   وهي ذات االختصاصات والخدمات التى توافر    1955تعمل عليها االمم 
اذ    البلديات الدولية  االنسان واالعراف وااللتزامات  المتحدة وصيا على حقوق  االمم  تعتبر  التعرف  اذا  لنا من  التنمية البد  تقر خطة 

ءلة ، تحقق نتائج أفضل للجميع  سابأن االقتصادات الشاملة والتشاركية والمجتمعات التي تخضع فيها الحكومة للم  2030المستدامة لعام  
ال تترك أحدًا يتخلف عن الركب. يؤكد إعالن الحق في التنمية على حق كل فرد وجميع الناس في المشاركة الحرة والفعالة وتحقق مبداء  

خاصة في ضمان عدم  والهادفة. تحدد المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان واجب الدول والشركات ال
 انتهاك األعمال التجارية لحقوق اإلنسان.

ى مدى  الحقوق المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والحق في التنمية مترابطة وتتقدم مًعا. ال تعتمد حرية األفراد فقط عل
ا بدون طعام وتعليم وسكن الئق. والعكس صحيح. إن المجتمعات الحرية التي يتمتعون بها في التعبير واالعتراض ، ألن الفرد ليس حرًا حقً 

التي يتمتع فيها األفراد بإمكانية الوصول إلى الضمانات االجتماعية األساسية والموارد والفرص االقتصادية تكون أقل عرضة لالنقسام 
 المجتمعي وانتشار التطرف.
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د من البلدان الحماية االجتماعية وركزت الثروة والسلطة السياسية في أيدي ، أهملت السياسات االقتصادية في العديعلى الرغم من ذلك
،  ر المناخ مع آثار ضارة على الصحة حفنة صغيرة من الناس. يزيد النمو غير المستدام والُمهدر من التدهور البيئي ويسرع من تغي

  ، والتي ة للخطر. إن الفئات األكثر فقراً وتعريض الحيا،  كان، وحقوق األرض، واإلسلحصول على المياه، والصرف الصحي، والغذاءوا
 ، تدفع الثمن األعلى لتأثيراته.هي األقل مساهمة في تغير المناخ

 الدراسات السابقة

، وظهور مفاهيم مع تطور القانون الدولي:  حق التنمية المستدامة في قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان،  (2017دراسة هشام، )
، خاصة مع الظواهر الجديدة مثل العولمة والتلوث والصراعات. ا بالقانون الدولي لحقوق اإلنسانالتنمية المستدامة وعالقتهجديدة مثل  

، حث المجتمع الدولي على العمل مع د وأن اإلنسان هو موضوع هذا الحقهذا الحق باعتباره حلقة الوصل بين المجتمع والبيئة واالقتصا
ا وال توجد آلية لتفعيله لتفعيل هذا الحق وإعماله وتنميته. بالنظر إلى أن الوضع القانوني لهذا الحق ال يزال غامًض المنظمة الدولية  

المستدامة وتطوره بموجب قوا وإعماله التنمية  الحق في  الدراسة الستكشاف تعريف  الدولي لحقوق اإلنسان، فقد تم إعداد  القانون  ،  عد 
لى المؤلفات القانونية المتضمنة لهذا الحق واألسس القانونية لذلك القانون وطبيعته من خالل مصادر  باإلضافة إلى لتسليط الضوء ع

،  ا تتناول الدراسة الجهود الدوليةاالتفاقيات الدولية واالتفاقيات الدولية وقرارات المؤتمرات ودور المنظمات الدولية في إعمال هذا الحق. كم
 ، آثار تفعيل وإلغاء تفعيل هذا الحق. ز التنمية المستدامة، وأخيراً تحدة في تعزيوتحديدًا األمم الم

تحول البلديات من دور إدارة الخدمات إلى قيادة التنمية المستدامة وإدارة المشاريع من خالل الخطط ،  (2021دراسة زياد الزيادات، )
ارة الخدمات إلى قيادة التنمية المستدامة وإدارة المشاريع هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور تحول البلديات من إد:  التطويرية

من خالل خطط التنمية كدراسة حالة في بلدية الفحيص. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج االستقرائي من خالل مراجعة عدد من  
ا أبعاد ال يمكن فصلها عن بعضها بسبب تداخلها. الدراسات السابقة. وخلصت الدراسة إلى أن التنمية المستدامة عملية معقدة ومتكاملة له

تختص بتلبية احتياجات األجيال وتعمل على تنمية الجوانب الثقافية والحفاظ على حضارات كل مجتمع. وأن إدارة المشروع هي تنظيم 
 والمواصفات والميزانية. األشخاص والموارد والوقت وجميع المدخالت بهدف إنجاز عمل معروف أو تحقيق هدف محدد ضمن قيود الوقت  

من أهم القضايا التي تجذب انتباه  وخاصة ما تقدمه البلديات    كما تظهر نتائج هذه الدراسة أن إدارة الخدمات في الحكومات المحلية  
في العصر الحالي تستمد الدول شرعيتها من الفعالية  و للمواطنين.    في توفيرها  ةمسؤولصناع القرار والسياسيين والمخططين ألن الدول  

والجودة وسرعة التسليم وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين. تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق مجموعة من األهداف األساسية. تركز 
، وتحقيق العدالة االجتماعية من خالل  يةتطوير البنية التحتية االقتصادبشكل رئيسي على تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة من خالل 

 .التوزيع العادل للثروة ، ولفت االنتباه إلى مختلف الجوانب المتعلقة بالتنمية البشرية واالقتصاد. اعتقد. بيئة طبيعية

ن عملية شاملة ، ويتبنى كجزء موعلى راسه البلدية  يؤكد على مفهوم التنمية الشاملة والمتوازنة ، ويؤكد على أهمية تنمية المجتمع المحلي  
 مختلف البرامج والمشاريع واألساليب لتحقيق ذلك. 

هدفت الدراسة  :  دور البلدية في دعم االستثمار المحلي وأثره وفق األطر القانونية المنظمة للعمل البلدي  ،(2022الضمور، )  اياددراسة  
األطر القانونية المنظمة للعمل البلدي. الحافز القانوني للبلديات في األردن  إلى بيان دور البلدية في دعم االستثمار المحلي وأثره وفق  
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، وبيان آثار ومعوقات عملية االستثمار البلدي. اآلليات االستثمار في إطاره القانوني، وأهمية  صه ومكوناته وخصائصه االستثماريةونصو 
 البلدية وأشكال دعم االستثمار المحلي في البلديات. 

، حيث استند النهج القانوني إلى بيان القوانين التي تعمل باإلدارات المحلية والبلديات القانوني والوصفي  راسة على المنهجاعتمدت الد
وتشريعات دور البلدية في دعم االستثمار المحلي وأثره وفق األطر القانونية. تنظيم العمل البلدي. أما المنهج الوصفي فقد قام بتحليل 

 في دعم االستثمار المحلي وأثره وفق األطر القانونية المنظمة للعمل البلدي من خالل البيانات والتحليل.  وشرح دور البلدية 

الدراسة   التوصيات والنتائجتوصلت  البلدياإلى مجموعة من  الدراسة أن االستثمار في إطار  ت يحتاج إلى قوانين تنظم ، حيث أكدت 
 . رافدًا أساسيًا لمواءمة البلديةنين المنظمة لالستثمار باعتباره ، وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل القوالتفعيله

 اإلطار النظري 

 القانون الدولي والتنمية المستدامة 

.  2030باإلجماع خطة التنمية المستدامة لعام    193، تبنى ممثلو الدول األعضاء في األمم المتحدة البالغ عددها  2015في سبتمبر  
، مثل الفقر والمساواة، هدًفا تعالج القضايا العابرة للحدود التي تواجه المجتمع الدولي  169هدًفا مع    17األعمال هذا  يوجد في قلب جدول  

إن أهداف   وحقوق اإلنساندي المستدام، وبيئة معيشية أفضل، وتغير المناخ، واألمن،  ، والنمو االقتصاوالحصول على الرعاية الصحية
البلدان على تحديد األولويات الوطنية بناًء على مستوى تنميتها واحتياجاتها  وغير قابلة للتجزئة  امة "متكاملةالتنمية المستد ، مع قدرة 

 ".2030ناقشة التقدم المحرز في خطة لم 2019الوطنية وقدرتها المالية. سيجتمع قادة العالم مرة أخرى في سبتمبر  

: جميع البلدان مسؤولة مًعا عن تحقيق  2030مفهوًما رئيسًيا لتنفيذ خطة عام  ،  مستويين الوطني والدولي، على ال (SDG17تعد الشراكة )
جميع أهداف التنمية المستدامة. تم توضيح مبادئ أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالعالمية وعدم القابلية للتجزئة والشمول في شعار 

التنمية المستدامة ليست موجهة فقط إلى البلدان النامية. كما  ، فإن أهداف  ن الركب. لذلك: "ال تترك أحًدا يتخلف ع2030خطة عام  
التضامن ، وكذلك إظهار ية المستدامة لشعوبها في بلدانهايجب على الدول الغنية أن تتخذ إجراءات لتحقيق أهداف التنمية وأهداف التنم

، فإن المسؤولية لبيانات والمعرفة. عالوة على ذلكل ا، على سبيل المثال من خالل تقديم الدعم المالي أو تبادمع جهود البلدان النامية
، ألنه ال يمكن تحقيقها بدون تغييرات ة ال تقع على عاتق الحكومات فحسب، بل تقع على عاتق المجتمع ككلعن أهداف التنمية المستدام

مواطنين مسؤولية مشتركة تجاه بعضهم في حياة الفرد وسلوكه. تقع على عاتق السلطات العامة والشركات ومنظمات المجتمع المدني وال
والتى تركز على الوعي المجتمعي    2030وقد عمل االردن على تطوير خارطة الطريق لتنفيذ خطة عام    البعض وتجاه بعضهم البعض.

تخطيط الوطنية وتنمية القدرات وتحديد االولويات ورسم الخرائط وتعزيز النظم االحصائية الوطنية والرصد والتقيم والتعميم في اطر ال
 على مستوى االقاليم. و 

بشكل وثيق   ، أشارت الدول األعضاء إلى أن "سيادة القانون والتنمية مترابطانرفيع المستوى بشأن سيادة القانون في إعالن االجتماع ال
النمو االقتصادي المطرد والشامل ، وأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ضروري لتحقيق  ويعزز كل منهما اآلخر

، حقوق اإلنسان والحريات األساسية، بما في ذلك الحق في التنمية  والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر. الجوع واإلعمال الكامل لجميع
. وعلى  2015ولية بعد عام  ". ولذلك دعت إلى النظر في هذا الترابط في إطار جدول أعمال التنمية الدوالتي بدورها تعزز سيادة القانون 
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حماية البيئة، والحق ، و علقة بالتجارة والتمويل الدوليين، وتغير المناخ، بما في ذلك تلك المتولي، فإن مجموعة الصكوك الدوليةالمستوى الد
 ، وضع معايير متفق عليها دولًيا تدعم التنمية المستدامة. في التنمية

ن ضرورية لتهيئة بيئة مواتية لسبل العيش المستدامة والقضاء على الفقر. غالًبا ما ينبع الفقر على المستوى الوطني ، فإن سيادة القانو 
من عدم التمكين واالستبعاد والتمييز. تعزز سيادة القانون التنمية من خالل تمكين األصوات الفردية والمجتمعية ، وتوفير الوصول إلى  

، وإيجاد سبل االنتصاف من االنتهاكات. إن تأمين سبل العيش والمأوى والممتلكات والعقود   العدالة ، وضمان اإلجراءات القانونية الواجبة
ا  يمّكن الفقراء ويسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم عندما تنتهك حقوقهم. ال يوفر التمكين القانوني العالجات القانونية فحسب ، بل يدعم أيًض 

 تحسين الفرص االقتصادية. 

القانو  التنمية المستدامة ، يجب أن تضمن حماية جميع حقوق اإلنسان ، بما في ذلك الحقوق االقتصادية  لكي تعزز سيادة  ن نتائج 
تي تدعم  واالجتماعية والثقافية واإلنمائية. يمكن أن توفر "سيادة القانون" اإلطار القانوني ، واليقين التعاقدي ، وآليات تسوية المنازعات ال

لكن فقط سيادة القانون المتوافقة مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان هي التي تكون شاملة وشاملة. ويمكنه النمو االقتصادي والتنمية ، و 
 .أيًضا تمكين التنمية المستدامة

التنمية كما الحظ المقرر الخاص المعني بتعزيز ضمانات الحقيقة والعدالة والجبر وعدم التكرار ، تشير التجربة الحديثة إلى أن جهود  
 . (64، الفقرة   A / 68/345) الضيقة التي تستبعد اعتبارات العدالة والحقوق لن تحقق التنمية البشرية المستدامة

، على تعزيز وتحسين إقامة  العدالة ، وشجعت ، في هذا الصدد  ، على أهمية وصول الجميع إلىة أمورأكدت الجمعية العامة ، في جمل
القانون وحقوق الملكية وتعزيز العدالة وحمايتها . وشدد على احترام اإلطار السياسي والتنظيمي المناسب. العدل ، ودعت إلى سيادة  

 القضاء على إنشاء األعمال التجارية ، بما في ذلك ريادة األعمال ، والمساهمة في الفقر.

المناطق الريفية والحضرية ، ويدعم الحد من يساعد تحسين أمن األراضي والممتلكات على ضمان التقدم االجتماعي واالقتصادي في  
الفقر ويعزز المساواة بين الجنسين والسالم واألمن. تشمل حيازات األراضي مجموعة واسعة من أنواع حيازة األراضي التي تناسب الظروف 

 .والسالمة الشخصية واالحتياجات المحلية ، مثل االقتصاد. الفرص والمزايا من االستثمارات وتحسين الصحة واألمن المالي

وبصورة أعم ، فإن ضمان سيادة القانون في استغالل الموارد الطبيعية هو عنصر أساسي في ضمان النمو االقتصادي الشامل والمستدام  
قتصادي والتنمية واحترام وحماية وإعمال حقوق اإلنسان لألفراد. هو. الموارد الطبيعية المدارة بشكل مستدام وشفاف هي محرك الرفاه اال

أطًرا وأساس االستقرار االجتماعي والسالم. تتطلب الموارد مثل موارد المياه العابرة للحدود مستوى عالًيا من التعاون بين الدول الساحلية و 
يق السالم قانونية مناسبة لدعم اإلدارة المستدامة. واإلدارة الحكيمة للموارد الطبيعية وفقا لسيادة القانون هي أيضا عامل رئيسي في تحق

ية واألمن ، مما يؤكد الترابط بين الركائز الثالث لمنظومة األمم المتحدة. يزداد خطر الصراع العنيف عندما يؤدي استغالل الموارد الطبيع
خاص في إلى تدهور البيئة وفقدان سبل العيش ، أو عندما يتم توزيع الفوائد بشكل غير متساو. وتحقيقا لهذه الغاية ، فإن دعم القطاع ال

 حيث شملت الخطة عدة خصائص اهمها: ة القانون قد يكون ذا أهمية قصوى ضمان المساءلة عن أنشطته وتعزيز سياد
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 تحويلية -

، باعتبارها خطة من أجل "الناس والكوكب واالزدهار والسالم والشراكة"، نقلة نوعية من نموذج التنمية التقليدي. 2030تتيح خطة عام  
للمنظور وتوفر رؤية   اإلنسان ومراعية  اإلنسان وكوكب األرض وقائمة على حقوق  تنمية مستدامة محورها  أجل تحقيق  تحويلية من 

 الجنساني، تتجاوز إلى حد بعيد الرؤية الضيقة الخاصة باألهداف اإلنمائية لأللفية.

 شاملة -

الجتماعية واالقتصادية والبيئية، ببناء "مجتمعات أكثر ، إلى جانب التزامها بتحقيق سلسلة واسعة من األهداف ا2030َتِعُد خطة عام  
ة  سالًما وعداًل واحتضاًنا للجميع، تخلو من الخوف والعنف"، وتهتّم بشكل خاص بالحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون والوصول إلى العدال

(. وبالتالي، تغطي الخطة قضايا تعني كامل وفي اإلطار ككلّ   17(، وبتهيئة بيئة دولية مؤاتية )الهدف  16واألمن الشخصي )الهدف  
 حقوق اإلنسان، بما في ذلك الحقوق االقتصادية والمدنية والثقافية والسياسية واالجتماعية والحق في التنمية.

 جامعة -

عدم التمييز"  إلى شمل الجميع من دون أّي استثناء، وترنو إلى بناء "عالم يسود جميع أرجائه احترام المساواة و  2030تسعى خطة عام  
بين البلدان وداخلها، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وذلك بإعادة تأكيد مسؤوليات جميع الدول عن "احترام حقوق اإلنسان وحمايتها  

أو وتعزيزها، دونما تمييز من أي نوع على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من اآلراء  
 األصل القومي واالجتماعي، أو على أساس الملكية أو الميالد أو اإلعاقة، أو على أي أساس آخر"

 كيف يحمي القانون الدولي حقوق اإلنسان؟

  يحدد القانون الدولي لحقوق اإلنسان االلتزامات التي يجب على الدول االلتزام بها. عندما تصبح الدول أطرافًا في المعاهدات الدولية ، 
زام ؤخذ في االعتبار أنها تتحمل التزامات وواجبات في إطار القانون الدولي المتعلق باحترام حقوق اإلنسان وحمايتها وتنفيذها. يعني االلتي

باالحترام أنه يجب على الدول االمتناع عن التدخل في التمتع بحقوق اإلنسان أو الحد منه. يتطلب االلتزام بالحماية من الدول حماية 
التمتع بحقوق األف لتسهيل  إيجابية  إجراءات  باتخاذ  الدول  بالتنفيذ مطالبة  اإلنسان. يشمل االلتزام  انتهاكات حقوق  راد والجماعات من 

 اإلنسان األساسية.

ومن خالل التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم باالتفاق مع التزاماتها   
ن وواجباتها التعاقدية. ومن ثم، فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية األساسية لحقوق اإلنسان المكفولة في إطار القانو 

وفي حالة إخفاق اإلجراءات القضائية في التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان، يالحظ أن اآلليات واإلجراءات المتعلقة بالتظلمات   الدولي.
الفردية متاحة على المستويين اإلقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي، باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق 

 الصعيد المحلي.  اإلنسان الدولية على 
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 البلدية مفهومها وتكوينها وفق قانون اإلدارة المحلية

واالقدر على تحديد احتياجاتهم وكذلك بتحولها من   تحتل البلدية أهمية قصوى بالنظر الى الدور الذي تلعبه كونها األقرب الى المواطن 
النها   كبيرة  أهمية  أعطاها المشرعاذ  وباعتبارها نوعا من التنظيم اإلداري للحكم المحلي  الدور التقليدي الذي تقدمه الى الدور التنموي  

مفهوم البلدية وماهيتها وتكوينها ومواردها    البد لنا من الوقوف على  ،فهم هذه الطبيعة الخاصة للبلدية  ، وألجل  نواة المجتمع المحليتعتبر  
 وفق قانون اإلدارة المحلية الحالي، وكذلك اختصاصاتها ومهامها والعوائق التي تواجهها.

  البلدية مفهومها وتكوينها وفق قانون اإلدارة المحليةأواًل: 

يقصد به كل مكان في االرض عامرا ام خالي ولقد اختلفت االراء حول تعريف ة بلدية مشتقة من كلمة بلدة او جزء من البلد و مان كل
البلدية فالبعض يعرفها يعرفها على انها هيئة محلية ذات حدود معلومة وهي الجزء االصغر في التنظيم االداري على مستوى المحافظة  

  والبعض االخر يعرفها على انها الحجر االساس في التقسيم االداري االردني

من قانون اإلدارة المحلية عرفت البلدية )بأنها: مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وأداري    1/أ/13وبموجب المادة  
ية  ولها تملك األموال المنقولة وغير المنقولة ولها بهذه الصفة ان تقاضي وان توكل غنها او تنيب اي محام في اإلجراءات القضائية، والبلد

ث وتلغى وتعين حدود منطقتها ومهامها وصالحياتها بمقتضى أحكام هذا القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة تحد
االقتصادية وسلطة اقليم البتراء السياحي ويتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتكون من رئيس وأعضاء يحدد عددهم بقرار من الوزير ينشر 

ية ويجوز تغيير عددهم بالطريقة ذاتها شريطة ان ال يجري ذلك خالل دورة المجلس الحالي( ومن خالل هذا التعريف  في الجريدة الرسم
البلدية هي مؤسسه كباقي المؤسسات في الدولة، وبنفس الوقت هي مؤسسه تعنى  لنا ان  الذي ورد في قانون االدارة المحلية يتضح 

منحها   لها وقد  التابع  اإلقليمي  ان  بالمرفق  لها  المعنى يجوز  بهذا  انها  اذ  المالي واإلداري،  االعتبارية واالستقالل  الشخصية  المشرع 
تخصص لها امواال خاصة بها وهي ما تشكل ذمتها المالية المستقلة عن الدولة ويجوز لها ترتيب حقوق والتزامات، وبالتالي يكون لها 

البلدية تملك االموال المنقولة وغير المنقولة، وهذا يعتبر من باب نقطة الدخول  مواردها المالية المستقلة، بالنتيجة لذلك فان من حق  
إلجراء التصرفات والعقود التي يمكن ان يعود عليها بالمصلحة، وعليه فان البلدية ضمن اإلطار المفاهيمي لفكرة التنظيم اإلداري هي 

 حقيق مبدأ الالمركزية اإلدارية.أسلوب لإلدارة المحلية باعتبارها هيئه مستقلة الذي يسعى الى ت

تنفرد البلديات بجملة من االختصاصات والصالحيات التي انيطت بها، والبلدية لها وجود دستوري وقانوني يضمن لها مكانة مميزة بين 
هي   1952ي لسنة  من الدستور االردن  121مؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة تمكنها من ممارسة دورها المنوط بها، حيث تعتبر المادة  

 األساس الدستوري إلنشاء وحدات إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري عن الحكومة المركزية.

المادة   اعتبرت  أسلوب   121وقد  تتبع  المحلية  فاإلدارة  المحلي(  )الحكم  المحلية  اإلدارة  البلدية من تطبيقات  ان  األردني  الدستور  من 
 اإلدارية اإلقليمية إلدارة اإلقليم لتحقيق الديمقراطية وإدارة اإلقليم وتقديم الخدمات له جنبا الى جنب مع المظهر األخر الالمركزيةالالمركزية  

المحافظات(. )مجلس  مجلس   اإلدارية  و  )البلديات  المحلية  اإلدارة  وحدات  ينظم  واحد  قانون  يصدر  ان  اجاز  األردني  الدستور  وان 
 . تعددت مستوياتها، وهو ما تم فعال في القانون الحالي الذي صدر باسم )قانون اإلدارة المحلية( المحافظات( مهما
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 اختصاصات البلدية وصالحياتها : نياثاً 

تبرز المهام الخدمية التي تضطلع بها البلدية ألجل تأصيل الدور الخدمي للبلدية وضمان استمرارية هذه الخدمة ألطياف المجتمع المحلي  
بجودة عالية وتحقيقا للعدالة االجتماعية. وان نجاح اي بلدية انما يعتمد بمدى قدرتها على الدور المنوط بها على أكمل وجه، ومن كافة 

 نصوص قانون اإلدارة المحلية حيث تبرز اختصاصات البلديات ومهامها كما يلي: استقراء

: تتولى البلديات مهام عامة وتشمل تحديد مواقع المدارس ودور العبادة وإنشاء شبكات الصرف الصحي، وإنشاء االختصاصات العامة
وإنشاء الساحات العامة والحدائق والمتنزهات والحمامات، كما  المقابر وإنشاء االسواق العامة وتنظيمها وتعين البضائع التي تباع فيها  

و الخدمات االجتماعية التى تعتبر ايضا من   يشمل إنشاء األماكن المخصصة للسياحة والمتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية الخ
 اختصاصات البلدية . 

بتها تخطيط البلدية ،وفتح الشارع وتعبيدها وإنشاء األرصفة ووضع  : وتشمل منح رخص األبنية ومراقاالختصاصات الفنية والتنظيمية
يلة الخطط التنموية واالستراتيجة وإعدادها واقتراحها ودليل احتياجات األهالي القاطنين فيها، كما يشمل أيضا هدم األبنية المتداعية واآل

 للسقوط.

يل، ومراقبة على الصحة العامة ومراقبة المطاعم والمقاهي والمسارح ودور : وتشمل مراقبة األسواق واألوزان والمكاياالختصاصات الرقابية
السينما والمالهي وتحديد أوقات فتحها وإغالقها، ومراقبة االراضي المكشوفة وإنذار أصحابها بضرورة تصويرها، وأيضا مراقبة أماكن ذبح 

 الحيوانات وغيرها. 

الشراكة مع مؤسسات رسمية ، أو بالل موظفيها وكوادرها ومستخدميهامن خاالختصاصات  وتنفذ هذه  هذا النطاق الجغرافي  تدير البلدية  و 
، لكن كمؤسسة مستقلة ماليًا وإداريًا.، ليست مستقلة تماًما  ، والبلديةاولين أو مقاولين بموجب اتفاقيات، كما يمكن التعاقد مع مقأو عامة

على    ي، حتى لو كانت تعدّ ها، وهذه الرقابة من الوزير، في رأييية اإلشراف على تنفيذهناك إشراف عليها. أعطى المشرع للوزير صالح
من أجل ضمان عرضها العادل وإشراف الوزارة ومتابعتها ألن هذا   ا من الضمان على عمل البلدياتاستقالل البلديات ، لكنني أراها نوعً 
هناك نقص في الخبرة يكون  في بعض األحيان  انه  خاصة  دون اشراف    دي  يترك األمر للمجلس البلال  األمر يتعلق بمصير منطقة معينة  

 والدراية في المجال البلدي.  

ويمكنا القول ان اختصاص البلدية ال يقتصر على ما تم ذكره فهى اختصاصات واسعة ومتشعبة بصعب حصرها وذلك حسب النطاق 
 الجغرافي التابع لها والذي تحكمه وتديره. 

 ودورها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة   القوانين الناظمة لالستثمار في البلديات: ثالثا

ان وجود سند قانوني ينظم االستثمار له فائدة وأهمية، حيث تساهم التشريعات في تسهيل عملية استقطاب االستثمارات الى الدولة او  
من خالل أحكام قانونية متطورة تنظم هذا المسالة وتضع اإلحكام   لةالشام  تنميةاالستثماري المناسبة لتحقيق الالمؤسسات وتوفير البيئة  

التي تراعي مصلحة الدولة والمؤسسات بشكل خاص والمستثمرين اآلخرين، كما ان وجود نصوص قانونية لالستثمار تعكس   واالشتراطات
، واألمر المهم ايضا ان وجود اطار قانوني ينظم االستثمار عدا على انه يجذب االستثمار فانه المحلية    اهتمام الدولة باالستثمار والتنمية
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في حال حدوث اي نزاع او خالف مع المستثمرين فانه يجد فيها المرجع المحايد مثل تنظيم مسالة الجهة حقق ضمانات للمستثمرين  
القضائية التي تنظر النزاع او تشكيل هيئات تحكيم، كما انه يوفر حوافز للمستثمرين، ونتيجة لمساهمة التشريعات في تنظيم وتحفيز 

 االمن االجتماعي واالقتصادي. االستثمارات فان ذلك ينعكس على تحقيق مفاهيم 

هو التشريع األساسي لعمل البلديات كوحدات محلية والذي نظم اختصاصاتها والمهام   2021لسنة  22يعتبر قانون اإلدارة المحلية رقم 
 الموكلة اليه ومن ضمنها الدور التنموي واالستثماري على النحو اآلتي: 

تتمتع بالشخصية االعتبارية ولها استقالل مالي وإداري وهي بهذا المعنى لها وجود   الشك ان البلديات هي مؤسسات اهليه مستقلة  –أ
قانوني في مؤسسات الدولة، وثانيا هو االعتراف لها بالشخصية االعتبارية المستقلة وما يستتبع من منحها حق إجراء التصرفات والعقود 

 والتقاضي. 

ثمار في البلديات كجزء من مهام في البند األول: إقرار مشاريع الخطط اإلستراتيجية /أ قد وضعت األساس لتهيئة االست15نجد المادة    -ب
 والتنموية واالستثمارية ودليل احتياجات المنطقة وتحديد األولويات ورفعها للمجلس التنفيذي. 

البلدية وا5البند )  –ج البلدية حق إدارة أمالك  اليها أعاله، والذي أعطى  المادة المشار  إلنفاق عليها وإقامة األبنية األزمة ( من ذات 
 وتأجيرها ورهنها وبيعها(، مثال ذلك إقامة المخازن التجارية او الصناعية ضمن مدن صناعية وحرفية لهذه الغاية. 

ولة وتحديد البند السادس والسابع من ذات المادة المشار إليها أعاله، الذي أعطي المجلس البلدي استثمار األموال المنقولة والغير منق  -د
بدالت استثمارها، وإزالة أية عوائق أمام االستثمار، وتوفير البيئة االستثمارية وتشجيع المنافسة في ممارسة األنشطة االقتصادية عن  

 طريق تبسيط اإلجراءات. 

البلدية ومنها التنموية واالستثمارية من قانون اإلدارة المحلية نجدها تجسد األذرع لممارسة مهام واختصاصات    15الفقرة ب من المادة    -و
اذ تنص: للمجلس البلدي ان يمارس االختصاصات والمهام المنصوص عليها قانونا من خالل موظفي البلدية او مستخدميها او بالتشارك 

فالتشارك مع مع بلديات أخرى، او مع مؤسسات رسمية او العامة بموجب اتفاقيات خاصة او مع متعهدين او ملتزمين او مقاولين،  
لهذه  الغايات، حيث ان  لهذه  اتفاقيات  الخاص من مقاولين او متعهدين بموجب  القطاع  الرسمية والعامة وكذلك مع  الدولة  مؤسسات 
  مبررات تتمثل: هو عدم قدرة البلديات على تحقيق التنمية المستدامة بمفردها: ومحدودية الموارد المالية واإلدارية لبعض البلديات وعدم 

 تها لمواكبة التطور وألجل زيادة الفاعلية والكفاءة.قدر 

/أ من قانون اإلدارة المحلية الحالي التي نصت: أعطت البلدية إعداد مشروع الخطة اإلستراتيجية والتنموية ودليل احتياجات 16المادة    -ز
الحية تطوير أمالكها وأموالها وتحصيل اي عوائد من هذه المادة فقد أعطى للبلدية ص  4البلدية ورفعها الى المجلس لتنفيذها. اما البند  

( من هذه المادة فيعطينا وجه أخر لالستثمار من خالل االهتمام بشبكات النقل العام ضمن حدود البلدية وإنشاء 16استثمارية، اما البند )
 امة. مواقف مركبات النقل وتنظيمها وتحديد مساراتها واستقطاب االستثمارات في إدارة المواقف الع

من ذات القانون فقد أشارت إلى أنشاء لجنة االستثمار فيها، وتتكون من: رئيس البلدية رئيسا لها وعضوية كل   1//ب23اما المادة   -ح
مان  من مدير البلدية ومدير الدائرة القانونية ومدير وحدة التنمية في البلدية، كما إن الفقرة )د( من هذه المادة وبرأيي تعطي نوعا من األ

للمستثمر مع البلدية اذا تعلق االستثمار بمرفق او أموال غير منقولة فانه بموجب هذه البند ال يجوز الحجز على أموال البلدية الغير 
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منقولة وحتى المنقولة المخصصة لتقديم الخدمات في مشروع معين، وأما الفقرة )هاء( من هذه المادة فقد نصت على تمتع البلديات 
للبلديات لالستفادة من اإلعفاء من باإلعفاءات والت ايجابي  اثر  له  الرسمية في الدولة، وهذا  الوزارات والدوائر  التي تتمتع به  سهيالت 

بها او  الضرائب والرسوم الي ترشد من النفقات واستيراد اآلالت والمعدات التشغيلية الالزمة للمشاريع االستثمارية التي تنوي البلدية القيام 
 المشاركة بها.

/ب من قانون اإلدارة المحلية الحالي التي نصت على وجه اخر لتحفيز االستثمار من خالل الواردات التي تجبيها  30أيضا المادة    –ط
الحكومة لمنفعة البلديات: حيث ان توزيع هذه الواردات على البلديات بنسب معينة بالنظر الى تميز اي بلدية بأداء مهامها الذي يحقق 

 ل المشاريع التنموية التي تنشؤها كما ورد في البند العاشر من هذه المادة. فرص عمل من خال

المادة    –ك المشاريع   53إما  إنشاء  فيما بينهم عن طريق  البلديات والتعاون  إقامة تحالف بين  الى  المحلية أشارت  قانون اإلدارة  من 
تنظيم الية إدارة هذه المشاريع وإدارة أمواله وآلية االستثمار فيها    االستثمارية المشتركة فيما بينهم بموجب نظام ينشا لهذه الغاية يتولى

 وأوجه الصرف منها.

( منه ان البنك يهدف الى 5وتعديالته: حيث نصت المادة )  1985لسنة    63إضافة الى ذلك فان قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم  
طوير للخدمات األساسية، وإدارة القروض وكفالتها وأيضا مساعدة الهيئات عدة أهداف منها: دعم مشاريع الهيئات المحلية الرامية الى ت

ى المحلية في تحديد أولويات المشاريع اإلنتاجية وجدواها االقتصادي والمساهمة في رأس مال هذه المشاريع، ويتولى بنك تنمية المدن والقر 
او هيئه تساعد في تنمية االستثمار في حدود البلديات، وأخيرا النقطة في تقديم الخبرات الفنية للبلديات وأيضا يقدم تسهيالت ألي مؤسسه  

 األبرز هو ان البنك يمول مشاريع البلديات التي ال تقوم عل الفائدة وفق أسس وشروط تحدد بموجب نظام.

البنك على تمويل المشاريع من هذا النظام: يعمل    3. اذ تنص المادة  2014لسنة    19اما نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية رقم  
روع التنموية واالستثمارية داخل حدود الهيئة المحلية بمقتضى عقود تمويل ال تقوم على الفائدة وفقا إلحدى الصيغ التالية: عقد تمويل المش 

هيئة المحلية على ان تحل  بالشراكة الدائمة بين الهيئة المحلية والقطاع الخاص إضافة الى عقد تمويل المشروع بالشراكة المتناقصة مع ال
 الهيئة المحلية محل البنك في ملكية المشروع تدريجيا.

فيز كافة جهات ومؤسسات . وهذا القانون مهم في تح2020لسنة    17أخيرا قانون مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص رقم  
التشاركية مع القطاع الخاص من خالل إنشاء شركة للمشروع في الدخول للعالم االستثماري من خالل  منها الهيئات المحلية(الحكومة )

االستثماري بموجب عقد شراكة ما بين الجهة الحكومية المتعاقدة وشركة المشروع لغايات التنمية واالستثمار في اي نشاط يهدف الى  
 تقديم خدمة عامة ذات اثر اقتصادي او خدمي. 

 المستدامة  المحلية مفهوم التنميةلتحقبق  التحديات التي تواجه البلديةرابعًا: 

مما تتمتع به البلديات من صالحبات منحها اياها القانون اال ان هناك الكثير من االشكاليات والعوائق والصعوبات التى تقف رغم  وب
وذلك بزيادة المستدامة  المحلية  والسعى الى تحقيق التنمية  حجر عثره امام البلديات لتتخلص من دورها التقليدي والصورة النمطية لها  

هذه ريق االستثمار وايجاد الية مجدية لتشبيك مع القطاع العام والقطاع الخاص وجلب فرص استثمارية لمواجهة   قدرتها المالية عن ط
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البلديات سواء تعلق األمر بتحديث القوانين او البيروقراطية والتي تشكل معيقات حقيقية لالستثمار والتنمية ا  العوائق والتحديات والتي تواجه
 :يليوالتي يمكن إبرازها كما 

فهذا    ان البلدية هي مؤسسه مستقلة ماليا وإداريا،  بما  ، و العجز المالي  من اكبر العوائق التى تواجه البلديات هو  :العجز المالي .1
البلديات مرت  ولكثرت اختصاصات البلدية ومسوؤليتها فأن كثير من  .  يتوجب على البلدية الكفاية المالية الذاتية استنادا لما سبق

تنموي الذي ممكن ال  ر والدو بصعوبات مالية في مواجهة األعباء الثقيلة الملقاة على عاتقها وهذا يؤثر على الدور الخدمي الذي تؤديه  
 : ما يلي  الضعف المالي للبلدياتالعجز او ومن أسباب ان تؤدية 

نجد ان البلدية تابعة لدولة ليس لها اي دور برغم انها مستقلة ماليا واداريا كما هو :  لقانونيةالنصوص او  للدولة  تبعية البلديات   -أ
مقرر في القانون فالدولة تتدخل في فرض الضرائب او تلغيها دون الرجوع للبلدية او حتى اعطائها الحق في تقريرها او تحديد نسبتها  

تتدخل الدولة وتفرض ر من االحيان او في اغلب االحيان وان صح التعبير  وفقا الحتياج البلدية او وفقا لنوعية الخدمة المقدمة وكثي
بعض التسهيالت او الخصومات او االعفاءات المتعلقة بالمواطنين متغافلة بذلك احتياجات البلدية للمردود المادي التى قد تجنيه 

المالي اذا انها تتع القانونية دورال يستهان فيه في الضعف  ضف دور الجباية و ذلك من خالل النسبة التى  البلدية .وللنصوص 
يات التى يرها تقتسمها الدولة والتى قد تصل الى النصف مثل اقتطاع المحروقات ومخالفات السير وكذلك رقابة الوزير على البلد

 البعض انها صارمة. 
بسببها تقديم الخدمات للمواطنين واالنفاق البلديات   ال تسطيع تواجه البلديات والتى : وهي من اخطر التحديات التىارتفاع مديونية -ب

عليها النها الهاجس الذي يورق البلدية فيكون همها االول التخلص من هذه الديون وفوائدها على حساب الخدمات ونجد ان معضم 
 البلديات وان لم تكن جميعها غارقة بالديون  

بمبالغ   مالية في ذمم المواطنين و الغير  وجود ديون ومستحقاتوهو ما يسمي بالسهل الممتنع فبرغم من  :  ضعف آليات التحصيل -ت
 البلدية الخدمات بالصوره الفضلى.  طائلة يحول صعف تحصيلها الى تقديم

ان اتساع رقعة المدن والبنيان العمراني المتنامي و ظهور إحياء سكنية غابت عنها التهيئة التنظيمية وإحياء :  ألسباب الجغرافيةا .2
شوهت النسيج العمراني ضمن حدود البلدية، وادي ذلك الى حدوث فوضى أعاقت دور البلديات وأثقلت كاهلها   أخرى غير مخططة

في تسيير شؤون هذه اإلحياء وتقديم هذه الخدمات في ظل هذا االتساع في مقابل حجم وقدرات البلديات المالية وذلك اثر على  
في ضعف تمويل البلديات وعجزها عن أداء دورها وما يتطلبه من توسيع طاقاتها   التنمية واالستثمار فيها. الشك ان هذا العامل مهم

 وقدراتها المحدودة في ظل عياب التخطيط العمراني. 
ويعتبر الزياده الهائلة لعدد السكان التى تخدمة البلدية ضمن نطاقها الجغرافي من اكبر الصعوبات اذ تعامل :  السكانعدد  ازدياد   .3

البلديات مع موجات كبيرة من اللجوء السوري مما فرض عليها تحديات ضخمة على البنية التحتية وتقديم الخدمات وفي ظل عدم  
 ة مما زاد العجز المالى للبلديات.كفاية الدعم المالي للبلديات من الجهات المانح

هناك مجموعه من األسباب ضمن هذا العامل ادت الى ضعف البلديات ألداء خدماتها نذكر مها: غياب األسباب الفنية واإلدارية:   .4
ستثمار لتطوير  وعدم وضع الخطط التنموية واالستثمارية في موازنات البلديات ألجل تنويع مداخليها المالية وتحقيق مفهوم التنمية واال

البلدي   المجلس  او أعضاء  للرئيس  البلديات مما يسمح  التخطيط او على مستوى موازنات  الشفافية على مستوى  قدراتها، غياب 
التصرف وفقا ألهوائه واحتكار مقدرات البلدية فقط لمصالح من يهمه وزبانيته، ضعف اإلدارة وعدم الكفاءة لدى أعضاء المجلس  

 يانا وغياب التدريب والتأهيل للموظفين.البلدي والرئيس أح
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لديات في ظل غياب تشريع مستقل ينظم عملية االستثمار في البلديات مراعيا خصوصية الب:  لالستثمارغياب التشريعات القانونية   .5
 .حيث ان النصوص القانونية الموجودة في قانون االدارة الحلية التى تعنى بتحفيز االستثمار هي غير كافية

 دور البلديات التنموي خامسا: 

العام   قانون مشروعات الشراكة بين القطاعتطرق فيها الى التشريعات الناظمة للبلديات  نال بد من ان يكون هناك دور تنموي للبلديات  
العامة والخاصة  باب    تفتح  . 2020لسنة    17والخاص رقم   القطاعات  التنمية والبحث عن فرص تنموية  التشبيك مع  بهدف تحقيق 

وهامًا لعمل ومميزا  دورا جديدا      2011لسنة    13لديات االردني رقم  البقد اضاف قانون  فو المنشودة وبما تنعكس آثارها على المواطنين .  
إقامة بموجب هذا القانون  بلدية  أصبح بمقدور الاذا  الدور الخدمي فقط    نعآن للبلديات الخروج    الدور التنموي حيثاال وهو  البلديات  

  هاالمقدمة للمواطن ، ويمكن  في االرتقاء بنوعية الخدمة  يإيجاب  يؤثر بشكل    مشاريع استثمارية تعود بالنفع المادي لتحسين إيراداتها ما
ين لتقوم البلدية بتقديمة يتم تمويلها من قبل المواطنان البلديات تمثل مؤسسات اهلية    حيثالخاص.العام و  شراكات مع القطاع  اقامة  من  

ستقطاب االستثمارات إلقامة المشاريع التنموية وكذلك توفير البنية التحتية المناسبة والظروف المالئمة والضرورية لجذب واالخدمة لهم  
العمل  المستدامة   البطالة وزيادة فرص  المحلي هو جهد حيث  لحد من  المستدامة وجذب االستثمار في االقتصاد  المحلية  التنمية  ان 

تشاركي موجه لتوحيـد جهود كافة فعاليات المجتمع بمشاركة فعالة من كافة الشركاء مـن القطاعيـــن العام والخاص ومؤسسات المجتمع 
التي بشكل االمثل  موارد المتاحة  المسوؤلة القادرة على ادارة الة  اإلدار هو  ان خالصة الدور التنموي المطلوب  وعليه فالمدني والبلديات.  

تعمل على توليد فرص عمل حقيقية تقاوم الفقر وتعمل   و    ستثمارية في البلدياتالخالقة التى تجذب االاألفكار الجديدة  ابتكار  تعمل على  
التغيير االجتماعي االيجابي. المحلي و تكمن اهمية  على تحسين نوعية الحياة وتقود  للمجتمع  النواة  التنموي العتبارها  لدور  البلديات 

الذي تقوم بخدمته بأعتبارها   المجتمع  المواطنين فهى االقدر على معرفة احتياجات  الجهات اطالعا على واقع  ولقربها من  اكثر  من 
وفي مقدمتها الفقر والبطالة في حال تبنت   المجتمعات المحلية واحتياجاتها ما يمكنها من القيام بواجباتها في معالجة القضايا المحلية

 . البلديات دورا فاعال في التنمية التي تتطلب فتح اذرعها للتواصل مع كافة القطاعات العامة والخاصة

 الخاتمة

،  للمكان الذي تخضع له بعيًداحياء  ، يبدو لنا أن المملكة األردنية قد أولت فائدة للبلدية كإحدى تروس سلطات األوبناًء على ما تم عرضه
، والتي تسمح لها داري ، وقد تم ربطها بالشخصية اإلجرامية واالستقالل االقتصادي واإلمن التأسيس اإلداري داخل المملكةحيث إنها نوع  

اصة بمساعدة استخدام  ، والتي قد تكون قلقة بشأن وظيفة الناقل واألداء العام للواجبات والعروض الخالالئحة بامتالك العقود وإنهائها
ائية واستمرارية ، صعوبات أثرت على مدى العروض في عبارات استثن، واجهت هذه المهمة، كما رأيناتنظيم البشر الساكنين فيه. ومع ذلك

ت الحالي  ، مما جعلها ضرورية لـ تتدخل البلدية في الوقوالجغرافية والمالية والتنظيمية  ، بما في ذلك الحدود االقتصاديةتلك العروض
يع أصول  ، وتنو ير المنقولة لتحديد خيارات الدخلواألخذ بعين االعتبار مخاوف تحسين الحي وجعل االستثمار نطاق أسعارها المنقولة وغ

، على ة. للسيطرة على التحسين المستدام، والتعامل مع معظم هذه الحدود بهدف جني مستدام تحسين وتجميل قدراتهم االقتصاديدخلها
، فإن تحسين القواعد  ومع ذلك  ،أن تتحول البلديات إلى التمويل  ن حقيقة أن تلك النصوص الجنائية أعطت إشارة جزئية إلىالرغم م

 ، سيكون قفزة تشريعية في التوجيه لترجمة هذا على أرض الواقع.تنظم مشكلة التمويل في البلديات المستقلة والمحسنة والمتقدمة التي 
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Abstract 

The aim of the research is to clarify the role of municipalities in the right to sustainable development in the rules of 

international human rights law. The research dealt with the following main themes: the municipality’s concept and 

composition according to the local administration law, the most prominent obstacles faced by municipalities and their 

councils in the performance of their services in the traditional concept, international law and sustainable development, the 

basis of law International Human Rights, How International Law Protects Human Rights, Laws Governing Investment in 

Municipalities. We conclude that local development is a complex process that requires the integration of local government 

efforts and popular participation in order to achieve the desired goals and provide population requirements by focusing on 

integrating economic, social, environmental and even political dimensions. This process also requires continuous planning 

and simultaneous monitoring of work related to this aspect, and development The local government suffers from a number 

of obstacles in various aspects and at all levels. These problems are limiting its efficiency and effectiveness. 
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