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المقدمـة :
إن وضع اآللية التنموية يعتمد في أساسو عمى خصائص المكان المختمفة
النوع والمتباينة المستوى ،والتي تختمف باختبلف االحيزة نفسيا من خبلل العناصر
المكونة ليا ( البشرية والمادية كاألنشطة االقتصادية أو االجتماعية أو العمرانية ).
إن تطبيق اآللية ال يتم من خبلل اعتماد أسموب أو سياسة تنموية معينة
واحدة لكل األحيزة المكانية ،بل في حقيقتيا تختمف اعتماد

اً عمى ما تحويو تمك

االحيزة من خصائص تميزىا عن األخر .فالوعي بالتفاوت المكاني وكون االحيزة

المكانية ال تممك نفس اإلمكانيا ت وان بعضيا ليا من الموارد ما يمكنيا من التطور
والنمو والتنمية خبلفا ألخرى ال يمكن ليا تأمين حتى حاجاتيا األساسية والممحة،
فبدأت مسألة اآللية التنموية تطرح نفسيا في مختمف مخططات التنمية بصفة
تدريجية .إن اإلقميم بما يحتوي عميو من ( الطاقات البشرية ،االستثمارات،
التجييزات ،المرافق ،المصانع ،المباني ،األراضي ونوعيتيا...الخ) يشكل نوعا من
رأس المال الثابت الذي يساىم بدوره في جذب رأس المال الجديد أو المتحرك
تدخل
حد ذاتو رأس مال مكاني من شأنو أن ً
فاإلقميم يمثُل في َ
يحدد وبدون أي َ
مستوى وأىمية االستثمارات الجديدة لؤلفراد ولممجتمع عمى السواء ،ونظ ار إلى أن

434

،

مجل دديلل 2009 /

العدد االربعون

التنظيم المكاني الذي يخضع لممدى البعيد لذلك فأن جل التجييزات األساسية تعد
تجييزات معمرة لفترة تصل أحيانا إلى عدة عقود كالسدود والطرقات والمنازل والمباني
والمواني والمطارات وغيرىا ،فالبنية اإلقميمية والمحمية ال تتغير بسرعة وتمعب دو ار
فعاال في مواجية وتعطيل حركة التغيير ميما كانت سرعة ديناميكيتو ا وتساىم بنسب
َ
التحوالت االقتصادية واالجتماعية صعبة بالرغم من
كبيرة في جعل نسق التنمية و َ
أىمية المشاريع واالستثمارات أحيانا.

إن الرصيد المكاني يساىم بتوجيو العممية االستثمارية و االستثمارات الجديدة
إلى المناطق الذات النشاط االقتصادي العالي والكثافة السكانية الكبيرة والتي تعتبر
األفضل من منظور اقتصادي وذات كفاءة اقتصادية بحتة ،رغم كل أال محورية
الصناعية أو أال محورية اإلدارية واسناد امتيازات متنوعة عند التوطن في المناطق
األقل كفاءة أو كثافة سكانية إذ وقع تقسيم الببلد إلى مناطق تفاضمية حسب أىمية
االمتيازات الممنوحة لممستثمرين واألنشطة االقتصادية المختمفة.

فرضية البحث :
إن الخصائص المكانية وحجميا ىي التي تحدد اآللية التنموية الواجب
إتباعيا في تطوير وتنمية أي حيز مكاني والعكس ليس صحيح.

مشكمة البحث :
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تكمن مشكمة البحث في محورين :

األول  :إن وضع اآللية التنموية ال تأخذ بنظر االعتبار التباين المكاني بين
االحيزة من حيث الخصائص المنعكسة بطبيعة األنشطة االقتصادية أو التركيبة
االجتماعية أو العمرانية.
الثاني  :التفاوت بين الجانب النظري لآللية المقترحة لتحقيق التنمية والجانب
التطبيقي فييا عمى ارض الواقع.

هدف البحث :
ييدف البحث إلى تحقيق التوازن النسبي بين الجانب النظري والتطبيق العممي
لآلليات التنموية من جية و التي يمكن من خبلليا تحقيق التنمية المتوازنة نسبيا
لبلحيزة المكانية المختمفة والمتباينة الخصائص والمستوى من جية أخرى.

منهجية البحث :
سيتخذ البحث الجانب النظري في تحديد أىم اآلليات لتحقيق التنمية المكانية
ثم تحديد أىم اآلليات التنموية الواجب إتباعيا لكل حيز.

.1مفهوم التنمية :
ان جوىر التنمية ىو ايجاد اساليب تتبلءم مع االحيزة المكانية وما تتمتع بيا
من خصائص مميزات ،فالبعد المكاني يؤثر في عممية التنمية ،من خبلل تحديد
الموقع األنسب لبلستثمارات والتوزيع األفضل لؤلنشطة والخدمات القائمة عمى أفضل
العبلقات ،وعميو فانيا تقوم عمى ثبلثة أبعاد:
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األول  :البعد بحجم الموارد...

الذي يظير نفسو عمى التفاعل لمعبلقات

المكانية التي تربط بين الظاىرات وتشكل األنماط التوزيعية لمممستقرات البشرية
واقاليميا التي يأخذىا ىذا التفاعل.
الثاني :البعد الزمني ...إن ما تفرضو العممية التنموية وما يترتب عميو  ،ىي
ضرورة لفترات زمنية مختمفة ألجزاء عممياتيا.
الثالث :البعد المكاني...

ال يمكن لمتنمية أن تتمحور من دون وجود وعاء

مكاني يحتوييا ،لتتجسد أثارىا في البنية المحيطة ليا وبدرجات متفاوتة ومستويات
متباينة بمعنى آخر إن كانت التنمية تبدأ مفيوما بالفكر فإنيا تنتيي بالجغرافية و
تتجسد بالمستقرات البشرية.
ان التنمية تمثل مرحمة الوصول من الوضع الحالي إلى وضع أفضل
اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ،لذلك فالتنمية عممية متشعبة ومتعددة األبعاد وىي تشمل
استراتيجية واعية وعمميات ذات غايات وأىداف محددة مرحمية وطويمة األمد ،ذات
ىدف عام وشامل لعممية ديناميكية تحدث بالمكان وتظير بسمسمة من التغيرات
البنائية والوظيفية التي تصيب مكونات ذلك المكان ،معتمدة عمى التحكم بحجم
ونوعية الموارد المالية والبشرية المتاحة لموصول بيا إلى أقصى انتفاع ممكن بأقل
مدة زمنية ممكنة لتحقيق الرفاىية االقتصادية واالجتماعية ( يس.)1985 ،
ان

التنمية تعد من المفاىيم القميمة التي تجمع بين البعد النظري والجانب

التطبيقي ،وتستدعي الرؤية الفمسفية والمستقبمية لممجتمعات ومقاصد تطورىا  ،فتشير
كممة التنمية المكانية إلى إزالة المعوقات البنيوية التي تمثل عتبة في التطور المكاني
و إظيار قدراتو الكامنة ،واستخدام االمكانات إليصالو لحالة من التوازن النسبي
بخطوط متوازية مع االقتصاد الوطني بتكوينو .إن التنمية في أساسيا عممية تغيير
بالبنية االجتماعية االقتصادية بمختمف االنشطة ومظاىر السموك االجتماعي
واالقتصادي ،تغيير يمتد إلى جوانب الحياة بالمجتمع ...بناء وحركة ،فالتنمية عممية
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ليست مجرد نمو اقتصادي إنما تعني نموا اقتصاديا مقترنا بتغيير نوعي في
المستويات االقتصادية واالجتماعية (خير،2000 ،ص.)14
إن ىدف التنمية ىو تحقيق التوازن النسبي بين عناصرىا المختمفة البيئية
واالجتماعية واالقتصادية حيث يبرز أثر اإلدارة عنص ار فاعبل و داعما لتحقيق
األىداف المحمية واالجتماعية واالقتصادية والعمل عمى متابعتيا وتدعيم استدامتيا (
الشاىد  ،1999،ص.)36
ان إتباع سياسة مكانية تنموية متوازنة يرتكز عمى الموازنة بين اتجاىين (
الكناني ،2006 ، ،ص: )114
األول  :اجتماعي ...وىو تحقيق العدالة االجتماعية .و الثاني :اقتصادي...
يتضمن الكفاءة الفنية والموقعية لبلستثمار .
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مخطط رقم ( ) 1يوضح أهداف العممية التنموية
العممية التخطيطية
أبعاد العممية التخطيطية

البعد القطاعي

البعد المكاني

زراعة ،صناعة ،خدمات

أقاليم محافظات مدن
بعد زماني

قصيرة المدى ،متوسطة ،طويمة
التخطيط عمى
مستوى العممية التخطيطية
األهداف

المستوى القومي

التخطيط المحمي

التخطيط اإلقميمي

مدن ،بمديات

أقاليم محافظات

أين نستثمر

ماذا نستثمر

العدالة االجتماعية

الكفاءة الفنية لالستثمار
الموازنة

تكامل العممية التخطيطية

تنمية قطاعية

تنمية مكانية

تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة
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ان التنمية تعني احداث تغييرات ىيكمية اقتصادية واجتماعية وتنظيمية من
اجل رفع مستوى المعيشة وتحسين الحياة ،اي ان التغييرات الييكمية المستيدفة من
خبلل التنمية تكون ثبلثية االىداف وكاالتي:
 .1الهدف االقتصادي  :يتمثل في التغيرات التي تحدث في العبلقة النسبية بين
القطاعات االنتاجية والخدمية ،واسياماتيا النسبية في الناتج المحمي
االجمالي ،وتنمية القوى البشرية وتوظيف العمالة الوطنية ،واقامة البنى
االساسية وتوفير الخدمات والمرافق العامة ،وتقميص العيوب الييكمية
باالقتصاد ،وترشيد استثمار الموارد االقتصادية وتنويع قاعدتيا.
 .2الهدف االجتماعي  :يتمثل في التغيرات التي تحدث في انماط الحياة والسموك
والعبلقات االجتماعية والمستويات الثقافية لمفئات المختمفة من المجتمع
واالنعكاسات االيجابية عمى مستوى المعيشة ونوعية الحياة الناجمة عن زيادة
كل من الدخل واالنتاج واالنتاجية.
 .3الهدف التنظيمي  :يتمثل في التغيرات المؤسسية واالدارية البلزمة لمواكبة

مراحل التطور المختمفة لممجتمع والتفاعل مع المتغيرات والمستجدات بكفاءة

ومرونة من خبلل التطوير التقني وتحسين االنتاجية ورفع كفاءة اداء االجيزة
والمؤسسات المختمفة المشاركة في عمميات التنمية.
ان عمميات التنمية المستدامة تتمتع بمجموعة من المميزات والخصائص التي
تميزىا(عبد الرشيد-: )2005 ،
 .1االستمرارية  :والمقصود بيا عممية االستدامة والتواصل في التنمية ألنيا معيار
نجاح العممية التنموية في تنمية المجتمع في جميع مجاالتو وتكامل جميع غاياتو
لتحقيق النمو المنشود.
 .2تنظيم استخدام الموارد الطبيعية  :القابمة لمنفاد خاصة والمتجددة بما يضمن حق
األجيال القادمة فييا ،وذلك باستثمار المصادر المتجددة بمعدل مساو لمعدل ما
يتجدد منيا او لمعدل اكتشاف بدائل متجددة ،في حدود قدرة البيئة عمى استيعابو .
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 .3تحقيق التوازن البيئي  :وىو المعيار الضابط لمتنمية المستدامة أي المحافظة عمى
سبلمة الحياة الطبيعية ،وانتاج ثروات متجددة ،مع االستخدام العادل لمثروات غير
المتجددة.
 .4التكامل  :فالتنمية المستدامة ترتكز عمى تحقيق التكامل والتبادل بين أىداف مختمفة
لثبلث أنظمة أساسية ىي النظام االقتصادي ،النظام االجتماعي ،النظام البيئي.

 :2تحميل واقع المستقرات البشرية في اقاليم ومحافظات العراق :
لممستقرات البشرية بعض الجوانب واالمور المتعمقة منيا -:
 -1تفاقم ظاىرة اليجرة من الريف إلى المدن.
 -2الضغط عمى البنية التحتية األساسية لممدينة وكفاءتيا واستيعابيا فازدياد
الطمب عمى الغذاء و الماء والطاقة والمساكن و مختمف المرافق الخدمية من قبل
السكان تسبب ازدياد

الضغط عمى البنية التحتية األساسية لممدينة وكفاءتيا

واستيعابيا إلى جانب الضرورة الحيوية لمتخمص من النفايات مما يؤدي إلى تدىور
البيئة ونقص الموارد وزيادة معدالت الفقر وينعكس عمى المدينة من خبلل التأثيرات
الخارجية لمناطق التوسع.
 -3أدى ارتفاع معدل النمو السكاني إلى تزايد الطمب عمى الموارد الطبيعية
واستنزافيا و زيادة تموث اليواء والمياه والتربة والغذاء و زيادة حجم النفايات الصمبة
الخطرة وغير الخطرة وتدىور البيئة الحضرية وتغير في استعماالت األراضي و
نشوء مناطق السكن العشوائي ،و تموث مياه الشرب في بعض األحيان نتيجة تسرب
مياه الصرف الصحي.
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 .3السعي نحو تنمية مسـتدامة
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 :ان اعتماد التخطيط اإلقميمي في

السياسات التنموية وتوجيو المشاريع المستقبمية باالتجاه المناسب آخذين بعين

االعتبار تجارب الدول و الدروس المستفادة منيا ،وخاصة ضرورة التنسيق بين
المحورين األساسيين في التخطيط اإلقميمي وىما المحور التنموي االقتصادي
واالجتماعي المرتبط بالخطة الوطنية و تطبيقاتيا اإلقميمية و المحمية ،والمحور
العمراني والفيزيائي والذي يترجم أولويات وخطط التنمية إلى مخططات وخرائط
وبرامج تنفيذية .ان التخطيط التنموي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة البد ان
يتضمن :
 اصدار قانون بإحداث ىيئة عميا لمتخطيط التنموي تتبع لرئاسة مجالس االقميم او
المحافظات وتستند إلى مجمس استشاري عممي متعدد االختصاصات يشكل
المرجعية العممية لمييئة ،وتضمينو لمعناصر األساسية التالية :
أ -تحديداً لمفيوم التخطيط التنموي ومضامينو وآليات تنفيذه وتمويمو.

ب -اإلطار القانوني لتعزيز نيج تشاركيو الفاعمين عمى األقاليم بين السمطة
المركزية والوحدات المحمية والقطاع الخاص والمجتمع األىمي ،وتأمين البيئة
التمكينية لمشاركتيم في رسم سياسات التخطيط اإلقميمي وبناء الييكمية
االقتصادية واالجتماعية والعمرانية اإلقميمية ومتابعة تنفيذىا لتصل إلى
أىدافيا المرحمية والنيائية في التنمية المستدامة بالتنسيق مع ىيئة تخطيط
الدولة.
ت -تعزيز منيج البلمركزية واإلدارة اإلقميمية والمحمية بيدف الوصول إلى مبدأ
اإلدارة عن قرب .
 إعادة ىيكمية النظم اإلدارية الحكومية وتوزيع السمطات ما بين الحكومة المركزية
والييئات المحمية .
 تحديد اإلقاليم التنموية استناداً إلى تقييم البيانات والمعمومات المكانية وتحديد
الفروق من ميزات ومعوقات التنمية في كل إقميم.

 بناء مراكز إقميمية كأقطاب لمتوازن عمى المستوى الوطني.
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 بناء أقطاب نمو إقميمية تكنولوجية ،صناعية ،سياحية .استشفائية ،تعميمية
.....وغيرىا ،عمى أساس التنوع والجدوى والتكامل اإلنمائي مستفيدين من الميزة
التنافسية لكل إقميم مع التركيز عمى األنشطة المحددة في الخطة الخمسية
العاشرة.
 تأىيل وتدريب الكوادر الفنية البلزمة لوضع سياسات التخطيط اإلقميمي موضع
التنفيذ وذلك من خبلل :
أ -بناء القدرات المؤسساتية لؤلجيزة الحكومية المركزية واألجيزة المحمية.
ب -إحداث مراكز اكاديمية لمتخطيط واالدارة التنموية اإلقميمية و المحمية تعنى
بالتعميم و التكوين المستمر.
 العمل عمى إيجاد نظام لمرصد والتقييم المستمر لممؤشرات التنموية في االقاليم
والمحافظات ( االقتصادية،البيئية،األداء اإلداري).
 انشاء مشروع المؤسسة المساحية في المحافظات ،يناط بيا توثيق المعطيات
المساحية المكانية واعداد الخارطة المساحية الرقمية الوطنية لتكون األساس
المساحي لممرجعية المكانية إلدارة األراضي(.الوتار)2008،

 -4تحديد البعد المكاني لمتنمية :

ويتم بتحميل العبلقات بين مختمف القطاعات عمى أن تحقق تنمية متوازنة في

كل القطاعات ،لممحافظة عمى المقادير المتوازنة في العرض و الطمب و النشاطات
االقتصادية كافة ،ويؤدي تحقيق ىذه النظرية إلى ما يسمى " بالنمو المتوازن " بين
القطاعات المختمفة .
أو يتحدد بطريقة التنمية غير المتوازنة فتبدأ بتنمية ما يسمى بالقطاعات أو (
الصناعات ) القائدة أو الرائدة وأن في تنمية ىذه القطاعات تنمية تمقائية تنتشر لبقية
القطاعات و بالرغم أن ىذا الوضع يؤدي في بدايتو إلى تكوين تنمية غير متوازنة ،
ولكن مخرجاتيا تعمل عمى قيام استثمارات تنموية أخرى .
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 -5التخطيط و التنمية :

التخطيط اإلقميمي يستيدف ربط مشروعات التنمية االقتصادية بالتنمية

االجتماعية والعمرانية واعادة توزيع السكان المتوازن وفق الموارد المتاحة وانشاء نقاط
جذب سكاني من خبلل تخصيص بعض النشاطات المبلئمة لممنطقة المرغوب
إسكانيا بيدف تحقيق التنسيق في التوقيع المكاني للمشاريع الكبرى ضمن قواعد
تضمن التوزيع األمثل لؤلنشطة االقتصادية والخدمات والموارد الطبيعية والبشرية بين
مختمف األقاليم ومناطق اإلقميم الواحد .
أ .دور التخطيط التنموي في حماية البيئة  :تتمخص األبعاد البيئية لمتخطيط
التنموي المكاني في دراسة كل مساحة في المحافظات او القطر وتحديد االستعمال
األمثل ليا ويبدأ ىذا النوع من التخطيط بتقسيم األراضي تبعاً لصبلحيتيا لمزراعة إلى
عدد من الدرجات ،و يمنع إقامة أية فعالية غير زراعية في األراضي األكثر

صبلحية لمزراعة ،ومن ثم يحدد األراضي لكل نوع آخر من االستعماالت .ويتم
توضيح الفعاليات المموثة لمبيئة في المواقع التي تمنع تأثيرىا أو تقمل منو ،ويتم ذلك
بمراعاة اتجاه الرياح السائد واتجاه جريان األنيار ووقاية األراضي الصالحة لمزراعة
من ىذا التأثير .ثم تتم عممية االستفادة من المساحات بربط ىذا االستيبلك بما يتفق
مع االحتياج األمثل لكل فعالية عمرانية ،ويشمل ذلك كل الفعاليات السكنية
والصناعية و الخدمية ،ويدرس في إطار شامل شبكة طرق المواصبلت .

ب .دور التخطيط العمراني في حماية البيئة

 :إن التخطيط العمراني ييدف

إلى االىتمام بالتنظيم الشامل لممدن والمستقرات البشرية ،اليجاد بيئة حقيقية ومتكاممة

لئلنسان ،ويتم التخطيط عمى مرحمتين :األولى مرحمة المخطط العمراني العام والثانية
مرحمة المخططات التفصيمية التي تدخل في تفاصيل مختمف أجزاء المدينة التي حدد
المخطط العام ليا صفة عمرانية .وتكمن األبعاد البيئية لمتخطيط العمراني في عدد
من األمور التي يتوجب عمى المخطط مراعاتيا :
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 الموقع  :انطبلقاً من التخطيط اإلقميمي يتحدد موقع المدينة الجديدة أو موقع
مناطق توسع المدينة القائمة ويجري بناء المدن الجديدة عادة بالقرب من

األماكن اإلنتاجية أو الخدمية  ،و يتطمب ذلك من مسؤولي التخطيط العمراني
اختيار موقع المدينة في الجية التي تأتي منيا الرياح السائدة.
 المناطق اإلنتاجية  :البد من اختيار المناطق اإلنتاجية بعد دراسة تفصيمية
دقيقة لجميع أنواع المموثات التي تنتجيا الصناعات المنوي أقامتيا ،وتأثيرىا
في حياة سكانيا ،وفي البيئة المحيطة بيا ،وتقسم المناطق اإلنتاجية إلى
أنواع تبعاً لمنشاطات التي ستجري فييا :الصناعات و المخازن ،مراكز
الخدمة لوسائط النقل ،أماكن الخدمات البمدية ،مراكز التحويل وغيرىا.

 المناطق السكنية  :يراعى توفر متطمبات الحفاظ عمى الصحة العامة (
الشمس واليواء والماء)  ،عمى أن تكون األراضي من الناحية المناخية بعيده
عن مصادر تمويث البيئة ،وأال تؤثر المناطق السكنية نفسيا سمباً في المناطق
المحيطة بيا.

 المناطق السياحية  :أن تكون اقاليم العراق مقصدا سياحيا ذ ا مكانة عالمية
واقميمية عالية ينمو بشكل مستدام .وأن تساىم السياحة كصناعة إستراتيجية
في تحسين الميزات التنافسية العامة لبلقتصاد الوطني كتنمية الميارات
والمعارف لمموارد البشرية ،وفي تحسين البيئة االقتصادية ،ورفع حس الضيافة
والحفاظ عمى التراث الوطني ،وتحقيق تنمية متوازنة لممناطق.
 استخدام السياحة كمحرك يحقق التنمية اإلقميمية المتوازنة والنيوض بالمستوىالمعيشي لممناطق األقل نمواً التي تمتمك المصادر والموارد السياحية

 أن تساىم السياحة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في العراق وزيادةمساىمتيا في الناتج المحمي اإلجمالي.

 .6اعتماد منهج الالمركزية في العمل التخطيطي :

445

مجل دديلل 2009 /

العدد االربعون

تمثل التنمية إطارات تحميمية تفسيرية تشرح طبيعة التوجيات البلزمة لمتخطيط
الذي يدخل في االعتبار األبعاد المكانية كأسموب عمل ليترجميا إلى مخططات
وبرامج مختمفة لموصول إلى األىداف المرجوة .
لذا ال بد من وضع أسس رؤية حديثة متوافقة مع المتطمبات والمعطيات
الحالية والمستقبمية لتقسيم الدولة إلى أقاليم تنموية تكون ليا القدرة عمى دفع التنمية
الشاممة عمى أساس من البلمركزية التي تسمح بقدر أكبر من المرونة في التخطيط
والتنفيذ .
ان المفيوم الستراتيجي لتحديد األدوار بين اإلدارة المركزية والمحمية تتطمب
التوجيات الجديدة وقفة استراتيجية جادة تحدد العبلقة بين اإلدارة المركزية وبين
اإلدارة المحمية عن طريق تأكيد وتعزيز مبدأ البلمركزية لئلسراع بإيجاد سياسات
تنموية واستراتيجية تتناسب والظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية مما سيؤدي
إلى تطوير نظام حكم فعال يستجيب لمتطمبات المواطن ويسمح بتقميص أثر
المؤسسات المركزية ويحدد بوضوح األدوار لكل من اإلدارة المحمية والمركزية ويساعد
عمى ايجاد وتطوير أجيزة إدارية فعالة عمى مستوى اإلدارة المحمية قادرة عمى
التخطيط الفعال واتخاذ الق اررات السميمة ،وىذا ما أكده االتحاد الدولي لئلدارة المحمية
في إحدى سياساتو بأن " :ىناك اتجاه عام تجاه البلمركزية والديموقراطية عمى
المستوى العالمي .فالحكومات الوطنية والمنظمات الدولية من جية ،والحكومات
المحمية ومواطنييا من جية أخرى يكونون قوة ميمة تسعى اآلن أكثر من أي وقت
مضى إليجاد نظام حاكم ديمقراطي ،وىذه الجيود نتجت عن تبني سياسات
وتطبيقات في العديد من الدول تجاه نقل الكثير من الصبلحيات من الحكومة
المركزية إلى المحمية وبناء قدرات اإلدارة المحمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع

الخاص لمقيام بيذه الميمة (الطويل،2008،ص.)286

ان تحديد السمطات والمسؤوليات سيجعل من العبلقة المتداخمة بين مختمف
مستويات الحكومة :القضاء و المحافظة والحكومة المركزية واضحة وسيعزز فكرة
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ارساء الوحدة في نظام الحكم البلمركزي ،في اطار من العمل الديمقراطي المتمثل
بالييئات المشكمة ليذا الغرض وبالتوافق مع المستويات ذات العبلقة.
ان المبادى االساسية التي يقوم عمييا تقسيم التخطيط الى مستويات ثبلثة

1

تشابو الى حد كبير تمك التي تقوم عمييا المنيجية البلمركزية عند تقسيم الحكومة الى
مستويات مستقمة فيما بينيا ( الحكومة المركزية ،االقاليم  ،المحافظات و البمديات
واالدارت المحمية) ولكنيا مترابطة في عبلقات تبادلية بين مستويات الحكومة القائمة
 ،وتتجمى ىذه العبلقة من خبلل تجزئة كل مستوى الى مركبات اساسية اعتمادا عمى
تتابع العممية التخطيطية ضمن مراحميا المتشابية لمختمف مستويات العممية
التنموية( الكناني،2006،ص 132-131بتصرف).

 -1اذ تتضمن آلٌات العملٌة التخطٌطٌة فً االداء الوظٌفً للتخطٌط الالمركزي ثالث مستوٌات
رئٌسٌة  :االول :المستوى الوطنً وتتم فٌه توجٌه االستثمارات للخطط التنموٌة على اساس
العالقة بٌن التخطٌط القطاعً و االبعاد المكانٌة .المستوى الثانً :االقلٌمً :وٌقوم االمكانات
المادٌة والبشرٌة لالقلٌم لرسم االهداف التنموٌة له والسسٌاسات المعتمدة لٌلوغه.ا المستوى
الثالث :المحلً :وهو المستوى االكثر تفصٌال والذي ٌقوم بتحدٌد المواقع الفعلٌة للنشاطات
االقتصادٌة واالجتماعٌة (الكنانً،2006 ،ص. )125-124
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مخطط آليات الفعل التنموي بين االدارات المحمية والمركز
املستوى التخطيطي

احلكومة املركزية

املستوى املركزي

اهليئات احلكومية

احلكومة املركزية

اهليئات الدميقراطية

توزيع املسئوليات

جملس النواب

صياغة السياسات التخطيطية على املستوى
الوطين.
ختطيط الربامج الوطنية واملشاريع الكربى.
التنسيق التخطيطي بني احملليات

احلكومات احمللية

املستوى االقليمي

اقاليم ـ حمافظات

جمالس االقاليم
جمالس احملافظات

التحليل والتنبؤ و استخراج املؤشرات
التنموية.
تطوير االسرتاتيجيات التنموية االقليمية
مشاريع وبرامج تنموية حملية
التنسيق التخطيطي بني احملافظات والوحدات
احمللية
اعداد املخططات اهليكلية

االقضيه والنواحي

اجملالس احمللية او البلدية

املستوى احمللي

اعداد املخططات االساسية للمدن
تطوير االقضية والنواحي وتوابعها
ختطيط وتنفيذ الربامج واملشاريع احمللية
التنسيق التخطيطي بني االقضية والنواحي

المصدر :الكناني،2006 ،ص 132-131بتصرف

ان بروز االدارة المحمية ذات التفكير والتخطيط اإلنمائي اوجد قضية العبلقة
بينيا وبين التنمية .وىي قضية ذات محورين:
األول  :يتعمق بمفاىيم التنمية وامكانية تطور األجيزة المحمية من منطمق
محمي ضمن اإلمكانات االقتصادية والبشرية المحمية  ،ويتوقف تحقيق األىداف
التنموية فييا عمى:
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 .1قدرة اإلدارة المحمية عمى رسم الخطط وتنفيذىا .

 .2التعامل مع التداخل االختصاصي بين السمطة المركزية والسمطة اإلقميمية
أو المحمية .
والثاني  :وىو األكثر تعقيداً يتعمق بالكيفية التنظيمية الستفادة المحميات من

الخطط الوطنية اإلنمائية ،وفييا تكون خطط التنمية المحمية جزءاً من الخطة الوطنية
الشاممة بما في ذلك الموارد المحمية .حيث تصبح عنص اًر خاضعاً لمبرامج الوطنية

وغير خاضعة لمق اررات المحمية .وىنا ترد مشكمة تنظيمية حول أسموب إدارة التنمية
عمى المستوى المحمي .وقد تتطمب العممية وجود إدارات تنمية إقميمية أو محمية
تمارس تنفيذ ميماتيا بتفويض من السمطات المركزية .وفي صور أخرى تكون
مسؤولية التنمية مركزية مباشرة بالنسبة ألنواع معينة من المشروعات .أو مسؤولية
فروع لؤلجيزة المركزية ال تتبع التقسيم المحمي بحيث ال تخضع لمسمطات المحمية
بشكل مباشر ويتوقف مدى فعالية التنمية المحمية في ىذا اإلطار عمى و جود تنسيق
فاعل بين النشاطات المحمية والمركزية.
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مخطط يوضح آليات التفاعل بين المركز والمحميات والمجتمع في تحقيق التنمية
الدولة ( المركز )
تشريع  /دستور
اقاليم ( محليات )

المحلية ( الالمركزية )
مشاركة المجتمع

هيكل تنظيمي
اعطاء كيان قانوني
ارض  /مرافق  /بنية

تنظيم داخلي للمحليات

جهود ذاتية

ارتكازية
سياسات مالية

استثمار – منح -

اتفاقيات دولية

تدريب – مساعدة فنية

مساعدات

خدمات اجتماعية

اساليب التمويل

موارد ذاتية

تنمية

ايدي عاملة

اجتماعية واقتصادية

مشاركة

ان االدارة المحمية تمعب أث ار أساسيا في تقديم الخدمات العامة لممواطنين
ييدف إلى إنماء وتطوير المناطق المحمية ،ويعد البـناء التنظيمي والعـبلقات الرأسيـة
واالفقية بين المستويات ( المركزية  ،واالقاليم  ،والمحمية ) من جية اخرى محو ار
رئيسا في إنفاذ السياسات الكمية التى تنتيجيا الدولة فى التنمية  .ويعد الربط بين ىذه
العبلقات والممارسات الفعمية ىو المقياس لمدى كفاءة مستويات الحكم فى االيفاء
بمتطمبات تمك المناطق  .وتعد المحميات عمى وجو خاص ىى احد ميادين ىذه
الممارسات.
فإن اإلدارة ىي التي تبرز أىمية التخطيط المكاني مقارنة بالتخطيط القطاعي،
وىي الوسيمة الوحيدة التي يتم من خبلليا تحويل األىداف القطاعية إلى إطار عام
يصمح استراتيجية تنمية محمية تسمح بتحقيق المشاركة الشعبية ،وتضمن الترابط
واالنسجام والتكامل بين الييئات والمؤسسات المعنية بإعداد وتنفيذ خطط التنمية،
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لذلك فإن ىيئات التخطيط الرسمية يجب أن تمتمك السمطة والكفاءة اإلدارية العالية
التي تمكنيا من القيام بواجبيا عمى أكمل وجو ،ولتحقيق ذلك فإنو ال بد من التركيز
عمى تطبيق استراتيجية إدارية تمكن من ربط المفاىيم التخطيطية بالكفاءة والقدرة
اإلدارية لييئات ومؤسسات التنمية .عمماً بأن أىمية اإلدارة البلمركزية في عممية
التخطيط التنموي ،يمكن إبرازىا من خبلل الجوانب التي يجب تحديدىا بدقة قبل
البدء بعممية إعداد وتنفيذ خطط التنمية ،وىذه الجوانب ىي  :نوع المحمية ،نوع
التخطيط التنموي (شامل أم قطاعي) ،التغطية المكانية ( المساحة الجغرافية) ،
وأخي اًر وظائف ىيئات التخطيط المكاني وصبلحياتيا في ظل اإلدارة البلمركزية
المطبقة.

لبلمركزية اثر فاعل في تحقيق الكفاءة والفاعمية اإلدارية ،ففاعمية اإلدارة تركز
عمى قدرة اإلدارات المحمية والمكانية في تحقيق أىدافيا بما يخدم التوجيات التنموية
لتمك المحميات ،والكفاءة تيتم بالنفقات أي بمدى قدرة ىذه اإلدارات عمى تحقيق
األىداف بتكاليف معقولة أو بأقل التكاليف واألخذ بعين االعتبار المحافظة عمى
ي في إدارة الشؤون المحمية تبعاً لما سبق تساعد
مستوى معين من الجودة  .فالبلمركز ة
عمى حسن استخدام الموارد المتاحة بما يخدم ويساىم في تنمية المناطق خاصة

الفقيرة منيا بصورة أسرع ال سيما عند توفر الشروط البلزمة لنجاح البلمركزية  .كما
أن البلمركزية في إدارة الشؤون المحمية تجعل المناطق المحمية قادرة عمى تذليل
العقبات وايجاد الحمول التي تؤثر وتعترض سير العمل ألنيا عمى دراية أكثر
بظروف المناطق ومشاكميا  ،كما أنيا تستطيع توجيو وتعبئة سكان تمك المناطق
لممشاركة في إقامة وانجاز العديد من المشاريع التنموية .
كما تساعد البلمركزية في إدارة الشؤون المحمية عمى حسن تحصيل الموارد
مثل الضرائب والرسوم المختمفة  ،يضاف إلى ىذا أن القدرة التي تتمتع بيا اإلدارات
المحمية البلمركزية في إدارة شؤون مناطقيا يساعد عمى ترسيخ االستقرار السياسي
والوحدة الوطنية بسبب حق توزيع الموارد وتحقيق مصالح الفئات االجتماعية المحمية
 ،وىذا ينعكس عمى أداء اإلدارة المركزية ،فكمما أحسنت اإلدارة المحمية البلمركزية
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تسيير شؤون المحميات وتمت االستجابة لمتطمبات التنمية أدى ذلك إلى زيادة الرضا
عن الحكومة المركزية  .كما تساعد البلمركزية في إدارة الشؤون المحمية عمى زيادة
قدرة السكان عمى محاسبة المسؤولين عن األخطاء ذلك ألن القائمين عمى ىذه
اإلدارات المحمية مسؤولين أمام المواطنين في تمك المناطق وىذا سيؤدي إلى
انخفاض نسب الفساد اإلداري .
أما مبررات األخذ واالتجاه نحو البلمركزية ،باعتبار استراتيجيات البلمركزية
أحدى السبل لتحقيق اإلدارة المحمية الفعالة ،فيمكن أن نحددىا بما يمي( Habitat,
an
Urbanizing
World,Global
Report
on
Human
:) Settlement,Chapter9 ,1996
أ .التنوع بين المحميات ( المحافطات )  :بمعنى الطمب عمى الخدمات العامة
يختمف من مكان آلخر لذا فان المركزية توفير الخدمات ىي ضمان
االستجابة الفعالة.
ب .تحقيق الكفاءة  :من حيث القدرة لمحكومات المحمية عمى التعامل مع المجتمع
المحمي أو المنظمات المطموبة بقدر اكبر سيولة ليسمح بخفض تكمفة
الخدمات المقدمة بقدر معين.
ت .التسمسل اإلداري  :بمعنى أن تكون المؤسسات البلمركزية من حيث المبدأ
أكثر ارتباطا مع أفرعيا بحيث يتوفر لدييم قدرة اكبر لموصول إلى موردي
الخدمات وتقديميا عمى المستوى األدنى مقارنة بالمستوى الوطني أو
المركزي.
ث .التنسيق  :بين الجيات إذ تتسم العديد من الخدمات المحمية باعتمادىا
المتبادل عمى فيما بينيا ،وىذا التنسيق يؤدي لموصول إلى خفض تكاليف
الخدمات المقدمة عند العمل في منطقة صغيرة أو محمية.
إن التنظيم االدارى يتأثر بما يحدث لوظائف الدولو من تغيرات ألنو يستيدف
وضع السياسات الكمية لمدولة موضع التنفيذ فيكون من الطبيعي أن يصاحب تمك
التغيرات في األىداف والوظائف تغيرات مماثمة في نظم الحكم وأساليب األدارة.
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وىكذا اتجيت معظم المحميات لبلمركزيو نظام لمحكم ييسر ليا التوسع في توزيع
االختصاصات والصبلحيات والبناء التنظيمي بما يمكنيا من تحقيق أىدافيا الجديدة
من االستجابة الحتياجات مناطقيا االداريو ومن ثم يمكن النظر لبلدارة المحمية
بصفة عامة عمى انيا الوسيمة الحاسمة لرفع كفاءة البناء التنظيمى خاصة عندما
يواجو مجاالت كبر حجم العمل وتعقيداتو المختمفة.

 .7المالمح التخطيطية لتحقيق التنمية المستدامة :
ان التخطيط ىو الطريقة التي تنظم عممية نقل المجتمع من واقع آلخرافضل
و ىو أسموب عمل لتحقيق غاية بأقصر وقت و أوفر جيد و أقل كمفة ،والتخطيط
يقوم عمى عنصرين أساسيين ىما التنبؤ بالمستقبل واالستعداد لمواجيتو عبر خطة
تيدف إلى تحقيق أىداف المجتمع في ميدان وظيفي معين لمنطقة جغرافية ما في
مدى زمني محدد فيتم تحويل ىذه الخطة إلى برامج أو مشروعات مختمفة في فترة
زمنية محددة .

 .8مستويات الدراسة التخطيطية :

ان التخطيط ىو طريقة عمل و أسموب أداء يت

م فييا ترجمة التوجيات

التنموية المنشودة إلى مخططات عمرانية وبرامج اجتماعية واقتصادية مختمفة تمثل
البعد المكاني لمتنمية الشاممة مع ضمان التكامل بين المستويات المختمفة لمتنمية
والتي تشمل :
أ -المستوى الوطني  :يدرس أراضي ا لوطن و عبلقاتىا مع الجوار و
يساعد في توفير المرافق والبنية األساسية لممجتمع من خبلل تقدير
االحتياجات العامة وتقدير الموزانة والتنفيذ المرحمي لمتنمية ،و يتم
توزيع أراضي الدولة إلى أقاليم بحيث يختمف كل إقميم عن اآلخر
بثرواتو البشرية أو الطبيعية من خبلل استقراء المعمومات عن األقاليم
والكشف عما تحويو وعند تقرير المنيج ،يجب االختيار بين أحد
اتجاىين :
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 االتجاه التحميمي من أعمى المراتب إلى أدناه

 االتجاه التركيبي وىو عكس االتجاه األول من أدنى المراتب إلى
واحدات أكبر فأكبر حتى أعمى المراتب
ب .مستوى اإلقميم  :من خبلل تنظيم استراتيجية عمل لممارسة ميام التخطيط
اإلقميمي التي تمكننا من االستفادة أالمثل لمموارد المتاحة و عدالة توزيع الموارد من
خبلل تقدير احتياجات التنمية وتحديد نقطة البدء في تحديد األولويات و إعداد
البرامج التي توفر معايير عمى أساس مبسط لتقسيم األراضي البلزمة لمخدمات
العامة االجتماعية واالقتصادية المطموبة لتحقيق أىداف التخطيط الشاممة الموضوعة
لمتنمية ،ىذا باإلضافة لمعايير تحدد نوعية الخدمات ومواقعيا المبلئمة عمى مستوى
التجمعات السكانية باختبلف أحجاميا.
ج .المستوى الهيكمي  :كالمنطقة اإلقميمية والمدن الكبرى والتجمعات العمرانية

المميزة ،ويتم وفق التقديرات المناسبة لحجم السكان في المستقبل ووضع استراتيجيات

توزيع السكان واستعماالت األراضي.
د .المستوى المحمي ( الدراسات العمرانية التنظيمية )  :بعد تقديم التحميل الفني
المطموب لمشاكل المخطط التنظيمي ،يتبعيا وضع المشاريع العمرانية وتنفيذىا

وتوجيييا مع مراعاة العديد من المجاالت مثل مجال االرتقاء وتحسين وتجديد
األحياء .وحيث أنو تتداخل في ىذه المشروعات جيات متعددة وتحتاج إلى تضافر
جيود تخصصات متنوعة ،فبلبد من استقطاب كافة الجيات ذات العبلقة بالمشروع
لتشكيل كيان قادر عمى اتخاذ الق اررات والتنسيق بين الجيات المختمفة

( الزبيدي،

 ،2005ص . .)24-23

 .9التوجهات التنموية :

ان تجسيد أىداف التنمية يتم في الخطة عبر توجيات تستخدم التخطيط

كوسيمة لتحقيقيا ،فمن خبلل التوجيات التنموية نصل

إلى األفكار التخطيطية

التنموية لتحقيق التمازج الطبيعي و الوظيفي بين اإلنسان والبيئة والتي يجب ان
تتضمن :
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أ .توجهات لتنمية الموارد الطبيعية والبيئية

 :و تتضمن دراسة الطبيعة

ومحيطيا ومكان مواقع األشياء وارتباطاتيا مثل تخطيط المدن والقرى وأماكن العمل

والترفيو والسياحة والخدمات وسبل المواصبلت واستصبلح األراضي....الخ

 ،فبعد

تحديد مستوى عممية االستفادة من الموارد الطبيعية ( العالمي – القومي – اإلقميمي
– المحمي – مستوى الموقع أو المنطقة) و حاالتيا ( جيد – جزئي – سوء استثمار
– عدم استثمار) .يتم وضع التوجيات التنموية في تحديد معايير االستعمال و تحديد
األقاليم التخطيطية بما يحقق االنتفاع األمثل بالموارد والوسائل والقدرات المحمية في
االرتقاء بجودة حياة المواطنين.
ب .توجهات التنمية السكانية  :وتشمل دراسة جميع النواحي السكانية والبشرية

وتتضمن ( الحجم المطمق

– التركيب اليرمي – التوزيع – الكثافات – التركيب

الجنسي – التركيب االجتماعي – الوضع الثقافي – الوضع الصحي )....أي ما
يتعلق بالتركيب االنثوغرافي والديموغرافي لممجتمع ،بواسطة السيطرة عمى النمو
السكاني ومبلئمة التوزيع الحجمي لمسكان ،والعمل عمى إعادة توزيعيم من خبلل
المعالجات التخطيطية البلزمة عبر تنظيم الكثافات السكانية بخفض معدل النمو
السكاني في المناطق ذات الكثافة العالية وتوجيو الزيادة إلى المناطق المنخفضة
الكثافة .إن حساب الطاقة االستيعابية لمتجمعات السكانية في اإلقميم طبقاً لمموارد في

مجال التشييدات واإلسكان والبنى التحتية يحد من اليجرة ،وينظميا عبر تأمين فرص
العمل و رفع المستوى االجتماعي الثقافي والتعميمي والميني .
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 :وتتناول تحميل جميع نواحي االقتصاد (

صناعية – سياحية  -زراعية – تجارية – أو في مجال الثروات الباطنية – الحيوانية

 ) ...ووفق متطمبات كل نوع من النشاطات يتم تحديد الركائز األساسية إلستراتيجية
التنمية االقتصادية من خبلل تطوير إستراتيجية إنتاجية تضمن دمج مبادئ التنمية
المستدامة في برامج التنمية االقتصادية  .فبعد أن يتم تفريغ البيانات التي تم
الحصول عميا في جداول يحدد فييا مناطق األنشطة االقتصادية المختمفة ونوعياتيا
وتوقيعيا عمى الخرائط ،يتم دراسة مبلئمة التدرج اليرمي لممدن وعبلقة الموارد
المحمية والمدخرات واالستثمارات بعمميات التنمية االقتصادية.
د .تنظيم طرق االستفادة من الموارد الطبيعية

 :ان استثمار الموارد الطبيعية

والبشرية يجب ان يتم وفق درجة الطمب الحقيقي عمييا ،ونوعيا ودرجتيا من حيث
الجودة وكذلك طبيعتيا و مدى توفرىا ،والبد من استخدام الوسائل المختمفة لممحافظة
عمييا و اإلشراف عمى توزيعيا بيدف االستفادة منيا ألطول مدة ممكنة.
 التنمية الزراعية  :بعد دراسة التربة ومصادر ونوعية مياه الري وتقدير حجمالعمالة لؤلنشطة الزراعية يتم وضع السياسة العامة لمتنمية الزراعية.
 الصناعة  :بعد تحديد حجم االستثمار البلزم و أحجام المنشآت الصناعية الحاليةو المستقبمية و تحديد معايير التوزيع المكاني لؤلنشطة الصناعية المقترحة وتوقعات
حجم العمالة ومتطمبات األنشطة الصناعية .
 دراسات التشييد والبناء  :دراسة إمكانية تحويل المشروعات والعمالة البلزمة فيمجاالت التشييد والبناء و تحديد مواصفات األرض المبلئمة و الحصول عمييا
د  .توجهات التنمية العمرانية  :يتم تقييم مساحة األرض المطموبة ب تحديد حجم
التجمعات العمرانية و مساحة المناطق االحتياطية والمرافق والشبكات والبنى التحتية
والخدمات االجتماعية ،وتوفير عبلقات منطقية بين العناصر الحضرية و توفير
عناصر وصول وخدمات عامة مناسبة حتى نتمكن من وضع المؤشرات والبرامج
البلزمة عبر توجيات التنمية بما يحقق احتياجات الحيز العمراني لممستقرات البشرية،
وذلك من خبلل :
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 معالجة مشاكل ارتفاع األسعار وتقسيم وبيع األراضي والعقارات في المدن أوالريف نتيجة لتوسع المدن .
 إدارة العمران الذي يعمل عمى تحريك المصادر المختمفة لتعمل بصورة كمية فيميادين التخطيط والبرامج التي تسعى لموصول إلى كافة االحتياجات البلزمة
لمنشاطات السكنية باعتماد الطرق العممية والتحميبلت الموضوعية التي ينبغي أن تمر
فييا عممية تخطيط المدن وتقسيميا إلى قطاعات وخبليا مكتفية بخدماتيا وتخديميا
بالمرافق العامة
 تحسين البيئة العمرانية لممناطق المتدىورة وتوفير المساحات الكافية لتغطيةمتطمبات التنمية .
ىـ .احتياجات تشريعية  :يتطمب التخطيط اتخاذ قرار من قبل السمطة السياسية
لوضع التشريعات البلزمة حتى يتمكن من تحقيق أىداف الخطط التنموية ،عبر
برامج ومشروعات ىدفيا تحسين مستوى الحياة و وضع اإلمكانيا

ت لتحقيق ذلك.

عمى أن تقوم ىذه التشريعات بميمة تحديد أبعاد التخطيط المطموبة فبلبد من حل
اآلثار السمبية الناتجة عن انفصال التنمية عن البيئة عبر القوانين و األحكام
التنظيمية عمى أن تكون قابمة لمتجديد و التطوير بما يضمن راحة اإلنسان و تقدمو،
والبد من حل المشاكل و الخبلفات التي لم توضحيا التشريعات ويتوقف حميا عمى
الرأي الشخصي بوضع معايير محدده تتيح لمتخذي القرار من إصدار ق اررات ال
تحكميا الميول الشخصية أو الحالة المزاجية حرصاًعمى عدم فقدان ثقة المستثمرين
وعدم تضارب الق اررات و األحكام التي تسبب خمخمة البنية العمرانية

 ،2008بتصرف).
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 -10خصائص السياسات التنموية :

إن وضع السياسة اإلنمائية المناسبة لكل دولة واي اقميم من اقاليميا وحتى

داخل االقميم الواحد يتطمب القيام بدراسات وبحوث واجراء عمميات مسح وتجميع
معمومات إحصائية بشأن اإلمكانيا

ت والمحددات اإلنمائية ،ومن المعروف أن

دراسات التخطيط والتنمية اإلقميمية قدمت حموالً جغرافية لؤلبعاد المكانية لمظواىر
المختمفة ،سواء كاستثمرات زراعية أو مراكز صناعية أم مستقراتات بشرية ،ويتم

وضع السياسة التنفيذية بعد جمع وتحميل احتياجات وممارسات كافة الو ازرات
والجيات الحكومية و بعد االستفادة من األبحاث والمعاييـر التي يعتمد عمييا
التخطيط اإلقميمي في البمدان األخرى (العربية و األجنبية )  .وبما يتضمن

تشكيل

ىيكل تنظيمي إداري لتحقيق البلمركزية في العمل التخطيطي ،يشرف عمى المشروع
و أعمالو التنفيذية مما يستمزم وجود األجيزة الفنية واإلدارية القادرة عمى تنفيذه ،من
خبلل إدارة فعالة تعمل ضمن إطار مؤسساتي في وضع معايير لمبيانات والتنظيم و
المسئوليات وكيفية التعامل مع الجيات األخرى واعداد تصميم لنظام العمل مع خطة
لتنفيذ كل مكوناتو ،وتتضمن :
أ .القيام بتحديد المسؤوليات والوظائف  :لوضع منيجية تضمن المعايير التي
ستؤخذ بالحسبان في تطوير ىيكمية العمل ،وكيفية التعامل مع الجيات لتبادل

المعمومات عمى أن يكون ىناك سيولة في نقل الوظائف من شخص آلخر من خبلل
االىتمام بالجيود المتعاونة التي تظير لمعيان من خبلل إطبلع اآلخرين عمى
المعمومات ذات الصمة بالموضوع.

ب .تحديد فرق العمل

 :تأىيل الكادر المسئول عن العمل بمختمف التقنيات

الحديثة البلزمة لمعمل ،من خبلل دورات تأىيمية و إيفادات خارجية  ،ورفد الجيات

المشاركة بالعمل بفريق نظير مكون من المختصين و الميندسين والفنيين المدربين
لمقيام بمساعدة فريق العمل بتجميع وتحميل البيانات والمعطيات البلزمة عمى األجيزة
الحاسوبية .
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ج .إيجاد وسيمة فعالة لتبميغ أعمال التخطيط

 :وأن ال تكون محصورة في

اإلدارة العميا ،لتكوين فرصة لتبادل النقاش مع المواطنين و مبلئمة احتياجاتيم ،ليذا

السبب سيكون ىناك تفيم أكبر لمخطة وسيكون لدى الجميع االستعداد بقوة لدعميا
عمى نحو فعال بدال" من االحتجاج عمييا بدون فائدة .

د .المشاركة المجتمعية

 :تتم مشاركة المجتمع من خبلل احتواء منطقة

المشروع عمى مشروعات صغيرة أو أنشطة اجتماعية أو اقتصادية أو عمرانية أو
أعمال أخرى  ،فكمما تعددت وتنوعت فرص استقطاب الجيات المختمفة كمما زادت
فرص نجاح المشروع عمى المستوى التنفيذي وتتمثل الجيات في :
 الجيات التي ليس ليا صفة الربح من مراكز بحث عممي أو جمعيات خيرية

–

صحية – دينية – برامج معونة أجنبية – ىيئات منظمات عالمية سيثير اىتماميا
وجود مشروعات تتوافق مع اىتماماتيا الخاصة لتحقيق العائد االجتماعي الذي
ترغب بو .
 الجيات الحكومية :سيثير اىتماميا المشروعات التي تضع حبلً لمشاكل القاعدة
العريضة من المواطنين أو المشروعات التي تساعد عمى تنشيط الحركة

االقتصادية وعمميات اإلنتاج .
 المجتمع  :يثير اىتمامو األعمال واألنشطة التي تعود بالفائدة عميو من خبلل
إقامة مشروعات تجارية أو المساىمة باألنشطة االجتماعية ،ولتحصيل تنمية
حقيقية يشارك فييا الجميع فان المشروعات أو األعمال التي تستيدف مساىمة
الفرد أو مجموعة من المجتمع أن ال تحتاج لرؤوس أموال كبيرة  .وتحفيز
المواطنين بتمميك األرض و المساعدة في البناء والمنح إلعمار منطقة أخرى يتم
االنتقال إلييا بعد توفير كافة الخدمات والمرافق البلزمة لتنمية روح االنتماء .
 القطاع الخاص :من خبلل جذب االستثمارات التنموية والتي تعمل عمى تطوير
االقاليم و المحافظات العراقية .

 .11آليات التنمية المقترحة :
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ان وضع آليات البد من تضمن مجاالت اىتمام متنوعة بحيث تجد كل جية مجاالً

الىتماميا و أوجو نشاطاتيا من خبلل االستفادة من الجيود الذاتية لمواجية المشاكل

ث
التي تقابمو وتقديم حمول جديدة ليا ،تبدأ عممية التخطيط بتعيين اإلطار اإلقميمي م
إجراء أبحاث ودراسات بفرض معرفة محتوى ىذا اإلقميم لرسم الخطة.

أ .التقسيم إلى أقاليم تنموية

 :ال بد من اعتماد التقسيم اإلقميمي المناسب

ألغراض التخطيط والتي تحل مشاكمو وتعمل عمى االستفادة من موارد معينة،

فاإلقميم ىو مجال حركة و نشاط وصيانة و ضبط وتنظيم  ،ويتطمب األمر لتحقيق
فاعمية كافية ليذه الكيانات اإلقميمية عدة عوامل :
 أن تكون ليذه الكيانات اإلقميمية شخصية واضحة و محددة سواء من الناحية
الطبيعية أو االجتماعية أو االقتصادية .
 أن يتوافر ليا مقومات كافية لمقيام بتنمية شاممة و أن تعكس قد اًر كبي اًر لمتكامل
بين أجزائيا .

 أن تكون ذات مساحة مناسبة تسمح بالسيطرة عمييا وتنميتيا وذلك في إطار
التقسيم اإلقميمي لمدولة .
 إن اختيار الحدود اإلقميمية يجب أن يتم عمى أساس ىذه المحددات إذ يتم تقسيم
لعدة أقاليم بيدف تنشيط التنمية .

جدول يبين المساهمين في العممية التنموية ومهام كل جهة
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االطراف المساهمة في العممية التنموية من ناحية التخطيط
والتنفيذ
اعبلم
اىالي
منظمات غير
مؤسسات التمويل
حكومية
قطاع خاص
مجالس شعبية
حكومة
ومحمية محمية
حكومة مركزية

طرح القضية وتحديد الشركاء

المبادرة بطرح القضية
اكتساب الشرعية
تحديد الشركاء
اعبلن االستراتيجيات
اعبلن المعمومات
اعبلن سبل التمويل

الحوار التشاركي

القيادات

التعرف عمى قدرة الشركاء
توزيع االدوار التنفيذية
توزيع االدوار التعبوية
اقتراح اطر مؤسسية وممثمي

الشركاء

تحديد التشريعات المنظمة
لمعمل
المنفذون

اقرار الخطة التنفيذية
اقرار الخطة التمويمية
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التنفيذ
ظيور المشكبلت وتحديدىا
متابعة التنفيذ وحل المشكبلت

ب .آليات التشابك الوظيفي اإلقميمي  :يتم وضع آليات التشابك اإلقميمي و
الذي يتضمن ما يمي :
 حدود االنتشار الحالي لمتجمع و بيان العبلقات األخرى الناجمة عن طبيعة
اإلقميم .
 ( الطرق – الخطوط الحديدية – المطارات) التي تخدم التجمع وحدود العمران
لمتجمعات المجاورة المرتبطة مباشرة مع التجمع و تحديد مناطق التوسع السكني
المستقبمي لمتجمع .
 المناطق السياحية والمناطق ذات الطابع الخاص في منطقة نفوذ التجمع .
 تحديد المناطق الصناعية المقترحة لمتجمع .
 تحديد العبلقة لشبكات الطرق المقترحة من أجل :
 ربط التجمع مع المدن واالقاليم األخرى . ربط التجمع مع مناطق الترفيو الواقع في اإلقميم . ربط التجمع السكاني القائم مع مناطق التوسع المقترحة . -ربط التجمع مع المناطق الحرفية والصناعية المقترحة .
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.12الدراسة اإلقميمية  :ان اإلقميم ىو عبارة عن منطقة تتميز بطابع خاص من
التفاعل بين البيئة و اإلنسان ،و ليست ىناك مساحة محددة لئلقميم و لكن من

األمور اليامة في تحديد مساحة اإلقميم التأكد من إمكان إيجاد عبلقات سميمة في
داخل ذلك اإلقميم ،بين سكان المدن و الريف ،و إمكان تبادل السمع و الخدمات
بينيما  .يتم وضع الدراسات اإلقميمية بعد البحث عن طرائق لتحديد مجاالت الجذب
والنفوذ عن طريق تكوين التشكيبلت اإلنتاجية اإلقميمية لتوزيع القوى المنتجة و اعتماد
التوازن البيئي في توزيع الكثافات السكانية .وتشكل ىذه المرحمة الخطوة األولى في
الدراسات واستناداً إلى الواقع اإلقميمي الراىن والمزايا الطبيعية والمعمومات
واإلحصاءات المتعمقة بالتجمع السكاني واإلقميم وتحميل ىذه المعمومات

يتم تحديد استعماالت األراضي والربط اإلقميمي بشكل عام و

ثم تركيبيا

تحديد العبلقة بين

التجمعات واقميميا  ،ثم يتم تحديد حجم واتجاه التوسعات ووظائفيا العامة .

المرحمة األولى :دراسات الوضع الراهن (جمع وتصنيف وتحميل البيانات)
تقييـم األراضي :

يتم تقييم األراضي بإبراز المشاكل وأوجو المحددات واإلمكانات غير

المستثمرة ثم تتم :
 دراسة كل مساحة في اإلقميم وتحديد االستعمال األمثل ليا  :ويبدأ ىذا النوعبتقسيم األراضي تبعاً لصبلحيتيا لمزراعة إلى عدد من الدرجات ،ومن ثم تحدد
األراضي لكل نوع من االستعماالت .

 أراضي زراعية – ترفييية – تشجير – سياحة .
 أراضي صالحة لمتوسع السكني وفق أفضميات  :أولى – ثانية – ثالثة .
 أراضي صالحة لمصناعة وفق أفضميات  :أولى – ثانية – ثالثة .
 دراسة االستيبلك ( االستفادة من المساحات ) :وذلك عن طريق عقمنة ىذااالستيبلك بما يتفق مع االحتياج األمثل لكل فعالية .ويشمل ذلك جميع النشاطات
ويدرس في إطار شامل شبكة طرق المواصبلت.
463

مجل دديلل 2009 /

العدد االربعون

 تحديد أىمية المنطقة التخطيطية ضمن اإلطار اإلقميمي :من خبلل تحديد منطقةالنفوذ االقتصادي (دور ونوعية وكمية اإلنتاج فيو) ومعرفة المشاريع المستقبمية .
 توضيح الفعاليات المموثة لمبيئة في المواقع :والتي تقمل من تأثيرىا ويتم ذلكبمراعاة اتجاه الرياح السائد واتجاه جريان األنيار و حماية األراضي الصالحة
لمزراعة من ىذا التأثير .
البد من مراعاة توفر الدراسات التالية عند إعداد المخطط الييكمي : دراسة تاريخ ونشأة المدينة والمباني القائمة فييا .
 دراسة عبلقة المدينة بما يحيطيا سواء فيما يتعمق بالطرق أو التجمعات السكنية
....إلخ
 تحضير قاعدة دراسية فيما يتعمق بالبيئة والحاجة السكنية والنظام االقتصادي
بشكل خاص لتكون أساساً في وضع المخطط الييكمي .

 القيام بتحديد الوضع القائم عمى الخرائط من ناحية البنى التحتية واستعماالت
األراضي وارتفاعات المباني والحالة اإلنشائية ووضعيا الصحي ،وتصنيف
المناطق المميزة بيئياً حسب بعدىا الطبيعي وتاريخيا .

 دراسة األوضاع االجتماعية والثقافية المحمية .

 دراسة المياه الجوفية و طبوغرافية األرض و الظروف المناخية .

المرحمة الثانية  :وضع مؤشرات التنمية :

فبعد تحميل المعمومات واعادة تركيبيا مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات اآلنية
والرؤيا المستقبمية لسنة اليدف لمنيوض باالقتصاد و الثقافة في المناطق المتخمفة يتم

وضع المؤشرات التنموية في كافة المجاالت عمى أن تراعى التوجيات التنموية في
وضع المشاريع البلزمة لتنمية االقتصاد الوطني :
أ  -تحديد المؤشرات الموضعية لتوزيع وحدات اإلنتاج ( المشاريع ) .
ب -تحديد المواصفات الموضعية لممراكز ومواقع التجمع .
ت -العثور عمى األماكن المثمى لتواجد المؤسسات اإلنتاجية .
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المرحمة الثالثة :إعداد مخطط التنمية المقترح

 :ويتم فييا ترجمة األىداف

التنموية المنشودة إلى برامج ومخططات نضع فييا المبلمح الرئيسية لعدة بدائل

مقترحة من خبلل دراسة ايجابيات وسمبيات الدراسة المقترحة مع األىداف
الموضوعة ليا إذ يتم وضع الحمول من خبلل دراسة المعطيات التنموية داخل كل
اإلقميم و حل المشاكل القائمة مثل االختبلالت القائمة بين حجم العمران والمساحة
األرضية والتطورات التي طرأت عمى المساحة المعمورة من خبلل النمو السكاني
عبر :
أ -تحديد المناطق الرئيسية لمتنمية  :تقسم األراضي إلى مناطق يجب العمل
عمى إقناع الناس بأىميتيا وتحديد األماكن فييا نوعاً وكماً كعدم التوسع العمراني

باتجاه األراضي الخصبة ومعرفة كل منطقة (ماذا يجب أن نعمل بيا ) ويعتمد مبدأ
كثافة رقع البناء الذي يحقق تناسبا" أوضح بين الكتل والفراغات ،وىو يتمثل في
النسبة المئوية لمجموع مساحات مساقط األبنية من مجموع مساحة المنطقة (عامل
استثمار األرض) عمى أال يتجاوز الرقم واحد شريطة تأمين مساحة معينة من
الخضار في المنطقة  .وتقسم المناطق تبعا" الختبلف النظام االجتماعي ،ويتم
اختيار المناطق وفق الشروط التالية :
 التي تتعرض لشروط أفضل في التشميس والتيوية ،والتي يستبعد فييا
تشكل المستنقعات  ،والمناطق المنتجة لمتموث بحيث ال تقع في محيطيا
فضبلت الصناعة أو غيرىا وتقع بالقرب من المساحات المائية وتحيط بيا
إطبلالت جميمة ومن الضروري أن يتم اختيار مناطق السكن بما يضمن
موقعيا اتصاالت اقتصادية ووظيفة جيدة مع باقي عناصر المدينة .


تحقيق المسافات الكافية بين المناطق السكنية والمطارات .

 االبتعاد عن أماكن محطات البث واالستقبال اإلذاعي والتمفزيوني .
 إيجاد مناطق الحماية البلزمة عبر أشرطة من األشجار الكثيفة .
 االبتعاد عن المقابر القائمة .
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ب -تحديد وظائف التجمعات العمرانية

 :فبعد تحديد الحجم السكاني ونسبة

التزايد وأشغال األراضي و ما ترتب عمى النمو السكاني المتسارع من آثار متعددة

تتمخص في تضخم المدن وعدم الوضوح في تصنيف التجمعات الحضرية والريفية
وظاىرة العشوائيات  .........وغير ذلك البد من العمل عمى:
 تطوير النظام السكني والمناطق الغير مشغولة .
 تطوير وتوزيع المباني الحكومية المختمفة ( البلمركزية) .
 حماية المناطق الطبيعة والمحافظة عمييا كالحدائق .
 ربط المناطق مع بعضيا البعض المناطق الريفية مع المدن مع
تامين مستمزمات الحياة .
 عدم التوسع في المناطق السكنية باتجاه األراضي الزراعية والمشجرة
والمروية والخصبة .
 تطوير المناطق الزراعية كونيا المصدر الحياتي االقتصادي اليام
.
 تنمية المناطق ذات الخدمات الضعيفة .
 يجب تطوير وحماية األراضي الطبيعية والزراعية وتنميتيا بشكل مستدام
وأن نكون مسئولين عن ربط المتطمبات البيئية المتماثمة .
ث -خرائط التوجيو و خرائط المرافق :
 الطرق وكثافة المرور ونوعيات الطرق ودرجاتيا والشرايين الرئيسية
والثانوية والمحاور الفرعية ومسارات المشاة و تستخدم استمارات المرور
لتحديد كثافة المرور ودراسة العقد المرورية واالتجاىات والمداخل
والمخارج .
 تقسم المنطقة حسب خدماتيا بالمرافق ( مياه – كيرباء – صرف – )....
.
 ويتم توضيع شبكات المرافق ونسيج الطرق عمى الخرائط .
المرحمة الرابعة  :اختيار البديل األفضل
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يتم من قبل لجنة اإلشراف والمتابعة عمى ضوء مجموعة من األسس
واالعتبارات تتناسب مع التوجيات القومية لمدولة واألىداف شكل لوحات وتقارير
باالستعانة بخبراء أو موافقة شعبية عمى المشروع ..إن البديل األفضل ىو الذي
يحتوي عمى أفضل التصورات األولية التي تعمل عمى تطوير المجتمع وتفجير
طاقاتو ،وتعمل عمى خمق فرص عمل جديدة .
 معايير تقييم البدائل :
إن البديل الذي يحتوي عمى أفضل التصورات األولية الستعماالت األراضي،
وأفضل خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية القابمة لمتحقيق ويتم تقديم جدول بتقييم
البدائل المختمفة لمتوسع ويحدد بموجبو االتجاه األفضل لمتوسع السكني والصناعي
لمتجمع وفق م عايير معينة لكل يتم تقويميا عمى البدائل الثبلثـة المقترحة :
 مدى تحقيق البلمركزية في التنمية . مدى المساىمة في تحريك السكان من المناطق المشبعة إلى المناطقالنامية .
 مدى تحقيق العدالة االجتماعية . مدى توفير أساس اقتصادي واسع ومتنوع لفتح آفاق جديدة لمعملواالستقرار .
الحفظ عمى األراضي الزراعية .
 ا حجم التكاليف االستثمارية . كفاءة استغبلل الموارد المتاحة في المحافظة . التوافق مع االتجاىات والمخططات القطاعية السائدة في المحافظة . مدى االستفادة من الميزات النسبية لمتجمعات العمرانية . االستيعاب العمراني . التوافق مع المنظومة العمرانية المقترحة ضمن استراتيجية التنمية الشاممةلئلقميم .
 -تحقيق التكامل بين كافة القطاعات .
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األفضل الذي لو اثر ايجابي مباشر وغير مباشر عمى المدى القريب و
المتوسط والطويل ،ويستطيع الحفاظ بمالو من عناصر عمى قوة الدفع
البلزمة الستم اررية العمل ونجاح المشروع .
المرحمة الخامسة  :أولويات التنفيذ
تحدد فييا أولويات التنفيذ عمى شكل خطط خمسية موزعة بما يتناسب وحجم
االعتماد وفي حال المشاريع الكبيرة يتم تقسيم المشروع إلى مراحل تبعا" ألىمية
المشاكل ومدى وجوب اإلسراع في حميا و يكون اختيار الموقع غالبا" تابعا"
لمممكيات والمباني ووضعيا القانوني وتعتبر

مشاكل األرض والمياه معاً اليدف

األكثر أىمية الذي يجب نعمل عميو ونعطيو أولوية حسب أىميتو ،وتحدد التكمفة
الكمية لممشروع قبل البدء بالتنفيذ مع تحديد البرامج الزمنية المالية لمتنفيذ طبقا"
لمواقع من خبلل دراسة تتبلءم مع االحتياجات المتغيرة والمتجددة لممجتمع والبيئة
.
المرحمة السادسة  :التقرير الشامل
 ويتضمن التوزيع المكاني لقطاعات التنمية و محاور النمو الرئيسية و
الثانوية .
 البرنامج الزمني ألسبقيات التعمير أولويات التنمية .
 حجم السكان و فرص العمالة المستيدفة وتوزيعيا عمى التجمعات
العمرانية .
 البنية األساسية الداعمة إلستراتيجية التنمية .
 اإلجراءات والتشريعات المحققة لئلستراتيجية .

التوصيات :
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 .1وضع مخططات تنموية لمقطر والمحافظات واقضيتيا

للمستويات التخطيطية

المختمفة  .و اتخاذ القرار المناسب من قبل أصحاب القرار في المستويات
المختمفة واالبتعاد عن المركزية في اتخاذ القرار .
 .2تطوير أسس حماية الحياة الطبيعية ( من جميع النواحي

) واقتراح التشريعات

والتعميمات الخاصة بشؤون التخطيط البيئي وتطويرىا.
ودراسة موارد المناطق حسب

 .3العمل عمى استثمار الموارد بشكل مستدام

إمكانيتيا ودعميا وتنميتيا ،و تامين إمكانيات التطوير االقتصادي .
 .4تطوير بعض المناطق حسب خصوصيتيا و مراعاة متطمباتيا  ،ومحاولة تقميص
الفوارق ما بين الريف والمدينة واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتبادل اآلراء والخبرات
في ىذا المجال عربياً وعالمياً .

 .5التخطيط لقيام عمميات مسح ميداني لبيانات الييكل العمراني و الخصائص
االجتماعية االقتصادية لمسكان لموقوف عمى أىم مؤشرات التنمية البلزمة .
 .6إعداد الكادر الفني بتنمية قدرات العاممين في كافة الجيات األخرى عن طريق
إعداد الدورات التدريبية والدراسية و وضع برامج تأىيل وتدريب العاممين في
مجال التخطيط اإلقميمي.

و االىتمام بالتجميع اآللي لمخرائط والبيانات

واإلحصاءات .
 .7المشاركة الشعبية بأعمال التنمية واالىتمام بتنسيق الجيود المبذولة من كافة
الجيات المعنية .
 .8تحديد حجم واتجاه التوسعات العمرانية

ووظائفيا العامة استنادا" لمعبلقة بين

التجمعات العمرانية واقميميا وتشكل ىذه المرحمة األساس الموجو في عممية
التخطيط .والتنسيق بين خطط كافة المشاريع الخدمية والمرافق العامة ذات الصفة
اإلقميمية .

المصادر
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ـ خير ،صفوح ،التنمية والتخطيط االقميمي ،و ازرة الثقافة  ،دمشق  ،2000ط1
ـ الوتار ،فاتنة  -وفاء ـ المبلمح التخطيطية لتحقيق آفاق التنمية المستدامة ،
المبادرات واألبداع التنموي في المدينة العربيةعمان  ،البتراء  ،العقبة – المممكة
األردنية الياشمية  17-14كانون الثاني .2008
ـ الصائغ ،مناف رضا أيوب ـ التنمية االقتصادية في العراق ـ المركز العراقي
لئلصبلح االقتصادي .
ـ السيد ىاني ،ياسمين ،دور الحكم المحمي في التنمية في ظل آليات السوق ( دراسة
حالة ماليزيا ) ،كتاب ( االدارة المحمية والتنمية في ظل اعادة صياغة دور الدولة )،
المجمد الثاني ،مركز دراسات واستشارات االدارة العامة ،كمية االقتصاد والعموم
السياسية ،جامعة القاىرة.2007 ،
ـ رشدي ،نوران فايد ،دور الحكم المحمي في التنمية في ظل آليات السوق ( دراسة
حالة كوريا الجنوبية ) ،كتاب ( االدارة المحمية والتنمية في ظل اعادة صياغة دور
الدولة ) ،المجمد الثاني ،مركز دراسات واستشارات االدارة العامة ،كمية االقتصاد
والعموم السياسية ،جامعة القاىرة.2007 ،
ـ الشاىد ،فييمة محمد سعد الدين ،دور الشراكة في صنع واتخاذ القرار في التخطيط
الحضري ،االجتماع االقميمي لمتابعة مؤتمر االمم المتحدة لممستقرات البشرية (
الموئل الثاني ) ،تنفي جدول اعمال الموئل في المنطقة العربية االسكوا .بيروت.
.1998ـ الشاىد ،فييمة محمد سعد الدين ،التنمية العمرانية واالدارة الحضرية ،رسالة
دكتوراه مقدمة الى كمية اليندسة جامعة القاىرة.1999 ،
ـ مصباح ،مسعد محمد موسى ،مستويات التخطيط بين المركزية والبلمركزية  ،ندوة
التخطيط العمراني ودوره في خطط التنمية ،و ازرة التعمير والمجتمعات الجديدة
بالتياون مع مجمس وزراء االسكان والتعمير العرب ،القاىرة.1993 ،
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ـ المرواني ،عبداهلل بن عمي ،التخطيط التنموي والمنيج التطبيقي ،معيد االدارة
العامة ،المممكة العربية السعودية.2005 ،
ـ الكناني ،د .كامل كاظم ( البلمركزية وادارة المجتمعات المحمية ) ،دراسة في
التخطيط التنموي لمتجربة العراقية.2006 ،
ـ يس  ،عمي صبري ،

( اقتصاديات التخطيط الحضري )،

.1985

.www.specialist1.net
ـ عبد الرشيد  ،ىبو سيد واخرون،

مبلمح وانماط التنمية المستدامة لممدن

المصرية ( تطوير مدينة قنا كنموذج بين التجربة والنتائج )  ،المؤتمر المعماري
الدولي السادس ( الثورة الرقمية وتاثيرىا عمى العمارة والعمران) ،قسم العمارة ،
كمية اليندسة ،جامعة اسيوط.2005 ،
ـ الطويل  ،د .محمد عبدالرحمن ،التوجيات االستراتيجية الجديدة في العبلقة بين
اإلدارة المركزية واإلدارة المحمية في عصر العولمة.2008.
publications.ksu.edu.sa/Conferences
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