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 أسس التقسيم اإلداري 
 في ضوء الخبـرات الدولية كمدخل للتنمية املحلية: 

دراسة مقارنة

عادل الشريف

باحث دكتوراه إدارة عامة

د. دينا الخواجة

أستاذ مساعد اإلدارة العامة
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 جامعة القاهرة
جمهورية مصر العربية

امللخص 1

تهدف الدراسة إلى تحليل أسس التقسيم اإلداري في الخبـرات الدولية كمدخل للتنمية املحلية، وذلك للتوصل إلى 
عوامل علمية وعملية للتقسيم اإلداري وتعديالته، سواء لها تأثيـر فاعل مباشر أو غيـر مباشر على معدالت التنمية املحلية 

من خالل الخبـرات الدولية في الصيـن وجنوب أفريقيا والدنمارك.

والــوقــوف على عوامل  منها،  الدولية واالســتــفــادة  الخبـرات  فــي مقارنة  املقارنة  املنهجية  الــدراســة على  اعتمدت  ولقد 
التقسيم اإلداري الفاعلة واملؤثـرة بشكل واضح على التنمية املحلية. بدراسة كل عنصر من عناصر الوحدة اإلدارية )اإلقليم 
والسكان والحكومة املحلية( في الثالث دول لتحديد كيف أثـر كل عنصر من هذه العناصر على التنمية املحلية. وفي النهاية 

استنتاج العوامل التي يمكن استخدامها إلجراء التقسيم اإلداري الفاعل على التنمية املحلية.

ولقد توصلت الدراسة إلى عامليـن يجب مراعاتهما عند إجــراء تقسيم إداري جديد أو إجــراء تعديل لتقسيم إداري 
، تؤدي إلى زيادة عدد السكان«، كما 

ً
 إلى حقيقة أن »جودة أرا�ضي اإلقليم اقتصاديا

ً
قائم. العامل األول »اإلقليم« استنادا

وجد أن زيادة السكان تؤثـر على التقسيم اإلداري في شكليـن، األول زيادة عدد الوحدات اإلدارية األساسية واملراكز الحضرية 
واملدن، والثاني زيادة عدد املستويات اإلدارية. أي أن جودة اإلقليم تؤثـر بطريقة غيـر مباشرة على الشكل األفقي والرأ�ضي 
للتقسيم اإلداري، وأنــه كلما زادت جــودة إقليم التقسيم اإلداري، زاد معدل التنمية املحلية بالوحدة املحلية باعتبار أن 
جودة اإلقليم »مورد طبيعي للتنمية املحلية. والعامل الثاني »درجة التجانس االجتماعي للسكان«. إن التجانس العرقي أو 
أنــه كلما زاد استقرار املجتمع، زادت فاعلية  يؤثـر على استقرار السكان والتجمعات السكانية. ووجــد  اللغوي،  أو  الديني 
 يبني عليه 

ً
السكان على التنمية املحلية داخل وحدة التقسيم اإلداري. ووجدت الدراسة أن الحكومة املحلية ليست عامال

التقسيم اإلداري.

الكلمات املفتاحية: التقسيم اإلداري، التنمية املحلية، الحكومات املحلية، السكان املحليون.

املقدمة
تعاني معظم الدول النامية من تناقضات حادة في مستويات التنمية بيـن أقاليمها، رغم تحقيق بعضها ملعدالت نمو 
اقتصادية مقبولة. ولقد كان للتطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية في العقود املاضية دور في قيام الدول بإعادة 
النظر في تقسيماتها اإلدارية، لتنميتها إقليمًيا ومحلًيا وذاتًيا )Antonescu, 2015: 5(، في مواجهة ظروف املنافسة والعوملة 

)Aalbu, 2008: 9-11 (.املحيطة بالدولة، وتطويـر الحكومات املحلية نحو الديمقراطية

ومن خالل هذا البحث نحاول تقديم املالمح الرئيسية للتقسيم اإلدارية وتقييمه على مستوياته اإلدارية على الفرضية 
واالقتصادية  السياسية  العمليات  ملواكبة  يتغيـر  أن  يجب  العامة  لـــإدارة  املحلي  أو  اإلقليمي  التنظيم  أن  هــي  األســاســيــة 
واالجتماعية واملكانية. وفي ختام البحث تأتي توصيات لطرق وأسس تغييـر الهياكل اإلدارية املحلية واإلقليمية، املبنية على 

 *  تم استالم البحث في مارس 2022، وقبل للنشر في مايو 2022، وسيتم نشره في يونيو 2025.
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تهدف الدراسة إلى تحليل أسس التقسيم اإلداري في الخبـرات الدولية كمدخل للتنمية املحلية، وذلك للتوصل إلى عوامل 
علمية وعملية للتقسيم اإلداري وتعديالته، ســواء لها تأثيـر فاعل مباشر أو غيـر مباشر على معدالت التنمية املحلية من خالل 
إلــى عامليـن يجب مراعاتهما عند إجــراء تقسيم  الــدراســة  الخبـرات الدولية في الصيـن وجنوب أفريقيا والــدنــمــارك. ولقد توصلت 
 ،

ً
 إلى حقيقة أن »جودة أرا�ضي اإلقليم اقتصاديا

ً
إداري جديد أو إجراء تعديل لتقسيم إداري قائم. العامل األول »اإلقليم« استنادا

تؤدي إلى زيادة عدد السكان«، كما وجد أن زيادة السكان تؤثـر على التقسيم اإلداري في شكليـن، األول زيادة عدد الوحدات اإلدارية 
األساسية واملراكز الحضرية واملــدن، والثاني زيــادة عدد املستويات اإلداريــة. أي أن جودة اإلقليم تؤثـر بطريقة غيـر مباشرة على 
الشكل األفقي والرأ�ضي للتقسيم اإلداري، وأنه كلما زادت جودة إقليم التقسيم اإلداري، زاد معدل التنمية املحلية بالوحدة املحلية 
باعتبار أن جودة اإلقليم »مورد طبيعي للتنمية املحلية. والعامل الثاني »درجة التجانس االجتماعي للسكان«. إن التجانس العرقي 
أو الديني أو اللغوي، يؤثـر على استقرار السكان والتجمعات السكانية. ووجد أنه كلما زاد استقرار املجتمع، زادت فاعلية السكان 
 يبني عليه التقسيم اإلداري.

ً
على التنمية املحلية داخل وحدة التقسيم اإلداري. ووجدت الدراسة أن الحكومة املحلية ليست عامال
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مفاهيم التنمية املحلية، ملواجهة التغيـرات الدولية والعوملة، مثل إنشاء وحدات إدارية جديدة حضرية أو ريفية »سياسات 
الفصل«، أو الجمع بيـن املناطق الحضرية والريفية مًعا »سياسات الدمج«.

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة
إطــار  بتقديم  املحلية،  التنمية  الفاعل على  اإلداري  التقسيم  فــي مجال  الدولية  الخبـرات  البحث دراســـة  هــذا  يتناول 
املحلية،  والحكومة  املحليون  والــســكــان  املــكــانــي(  )الحيـز  اإلقــلــيــم  وهــي  املــاديــة  وعــنــاصــره  اإلداري  التقسيم  ملفهوم  مفاهيمي 
ومفهوم التنمية املحلية وأدواتها وعواملها )Antonescu, 2015: 5-6(، كتمهيد إليجاد عالقة من خالل الخبـرات التي اكتسبتها 
تلك الدول كنتيجة إجراء تعديالت في تقسيم وحداتهم املحلية اإلدارية. لقد تم تناول تلك الخبـرات على ثالثة محاور رئيسة 

تمثل عناصر التقسيم اإلداري الثالثة: اإلقليم والسكان والحكومة املحلية، ومدى فاعلية كل عنصر على التنمية املحلية.

جــاءت دراســة املحور األول »اإلقليم« لتوضح الخصائص املادية وغيـر املادية لإقليم وكــان أبـرزها »جــودة اإلقليم 
عتبـر مورد أساسًيا للتنمية املحلية. ملا كان من خصائص السكان، االستقرار والهجرة إلى األقاليم ذات 

ٌ
اقتصادًيا« والتي ت

الجودة االقتصادية، استخدم مؤشر عدد السكان للداللة على جودة اإلقليم وتأثيـر الزيادة السكانية على شكل التقسيم 
فقًيا )حجم التجمعات السكانية( ورأسًيا )عدد املستويات اإلدارية(. يوضح املحور الثاني »السكان« مدى التجانس 

ُ
اإلداري، أ

االجتماعي العرقي والديني واللغوي وتأثيـر ذلك على اتساق أو تفكك السكان، أي مدى استقرار السكان والعمل على تنمية 
املجتمع محلًيا )جارش وأخــرون، 2014: 3(. وأخيـر يبيـن محور »الحكومة املحلية« كيف ُينظم الدستور والقوانيـن شكل 
وأسلوب عمل الحكومة املحلية. وكيفية ارتباط تنظيمها األفقي بما تفرضه أشكال التجمعات السكانية وحجمها وكثافتها 
التي  )Ishwor, 2020: 2-14(. وكيف أن استخدام الحكومة املحلية آلليات الالمركزية، مرتبط بعدد املستويات اإلداريـــة 

يفرضها عدد السكان.

مشكلة الدراسة
لــلــوحــدات املحلية ومستوياتها اإلداريــــة مــن أكثـر املــشــاكــل الــتــي تــواجــه الــقــيــادات  ــعــد عملية تحديد الحجم األمــثــل 

ٌ
ت

السياسية لألخذ بنظام الحكم املحلي أو اإلدارة املحلية، لتقسيم إقليم الدولة إلى وحدات محلية يسهل تنميتها محلًيا. كما 
أدت ندرة الدراسات واألبحاث في هذه النقطة إلي عدم وجود عوامل يمكن االعتماد عليها لحديد حجم الوحدات املحلية، 

وعدد املستويات اإلدارية.

أهداف الدراسة
تبحث هذه الدراسة وتحلل الخبـرات الدولية التي تمت إلجراء تقسيمات إدارية جديدة أو إجراء تعديالت في تقسيم 
املحلية، وعدد  الــوحــدة  لتحديد حجم  إلــى أســس فاعلة  املحلية، والتوصل  للوحدات  املحلية  التنمية  بهدف  قائم،  إداري 

املستويات اإلدارية في التقسيم اإلداري الذي يعمل على التنمية املحلية.

تساؤالت الدراسة
وينطلق البحث من أربعة تساؤالت مهمة، وهي:

ما مدى تأثيـر فاعلية التقسيم اإلداري على التنمية املحلية في ضوء الخبـرات الدولية؟- 

ما مدى تأثيـر فاعلية الحيـز املكاني على التنمية املحلية في ضوء الخبـرات الدولية.- 

ما مدى تأثيـر فاعلية التجانس االجتماعي على التنمية املحلية في ضوء الخبـرات الدولية.- 

ما مدى تأثيـر فاعلية الحكومة املحلية على التنمية املحلية في ضوء الخبـرات الدولية.- 

تصميم الدراسة
املنهجية: اعتمدت الدراسة على املنهج املقارن، وذلك لدراسة وبحث العوامل املؤثـرة على التقسيم اإلداري للوحدات أ- 

املحلية في الخبـرات الدولية وأثـرها على التنمية املحلية، ولقد تم اجراء الدراسة املقارنة على خبـرات الصيـن، وجنوب 
أفريقيا، والدنمارك، وذلك لدراسة للوقوف على عوامل التقسيم اإلداري الفاعلة واملؤثـرة بشكل واضح على التنمية 
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املحلية في تلك الخبـرات، وكذلك. دراسة كل عنصر من عناصر الوحدة اإلدارية )اإلقليم والسكان والحكومة املحلية( 
في الثالث دول محل الدراس، وتحديد كيف أثـر كل عنصر من هذه العناصر على التنمية املحلية. وفي النهاية استنتاج 

العوامل التي يمكن استخدامها إلجراء التقسيم اإلداري الفاعل على التنمية املحلية.

تقسيم الدراسة: تنقسم الدراسة إلى أربعة محاور أساسية، يمكن تناولها فيما يلي:ب- 

اإلداري من -  التقسيم  ملفاهيم  النظرية  الجوانب  بعرض  وذلــك  للدراسة،  املفاهيمي  اإلطــار  يتناول  املحور األول: 
جانب والتنمية املحلية من جانب آخر.

املحور الثاني: العوامل الدافعة للتقسيم اإلداري في الخبـرات الدولية كمدخل للتنمية املحلية.- 

املحور الثالث: عناصر التقسيم اإلداري املؤثـرة على التنمية املحلية في الخبـرات الدولية.- 

املحور الرابع: التحديات التي تعتـرض التقسيم اإلداري كمدخل للتنمية املحلية في ضوء تحليل الخبـرات الدولية.- 

املحور األول - اإلطار املفاهيمي
التقسيم اإلداري للوحدات املحلية )مفاهيم(

ُعرف التقسيم اإلداري من املنظور القانوني بأنه »جزء من نظام اإلدارة الهرمي مع وظيفة الحكومة الوطنية« 
لــغــرض تعزيـز الحكم«  الـــذي ُيشكل  بــأنــه »اإلقــلــيــم الوطني  ُعـــرف  الناحية السياسية،  )أحــمــد، 2013: 16(. ومــن 
تـرسم حــدودهــا على أســاس  إلــى شــرائــح،  الناحية الجغرافية هــو تقسيم سطح األرض  )ريــــاض، 2014: 11( ومــن 
البشرية، مثل  البشرية، هو توزيع املجتمعات  7(. من منظور الجغرافيا  املساحة والُبعد املكاني)عجالن، 2015: 

توزيع السكان وأنماط العمران حضرًيا كان أم ريفًيا ) الخليل، 2014(.

تعد التقسيمات اإلدارية بمثابة الهياكل التنظيمية املكانية للمؤسسات السياسية لتنفيذ إدارة اإلقليم بغرض تحقيق 
 YU( الوحدة الوطنية واالستقرار السيا�ضي، وتعزيـز التحضر، وتحسيـن الكفاءة اإلداريــة والقدرة على اإلدارة االجتماعية
ل أهّمية التقسيم اإلداري كهيكل تنظيمّي في تحديد املستويات اإلدارّية، ومسئولّياتها، 

ّ
Hu, et Al. 2018. 758–772(. وتتمث

بيـن  العالقة  وتحديد  الــالزمــة،  الصالحّيات  املسئوليـن  منح  إلــى  باإلضافة  وتحديدها،  الــعــالقــات،  وتـرتيب  واختصاصاتها، 
سية، وانسيابها، ومساعدة التنظيم على تحقيق أهدافه )اللواح، 2006: 469(. ؤسَّ

ُ
العملّيات امل

سمت لغرض إدارة أراضيها وشئون شعبها، ولها درجة 
ُ
تعتبـر وحــدة التقسيم اإلداري هي قسم مكاني في الــدولــة، قد ق

 لنظام الحكم في الدولة. وملا كانت وحدات التقسيم اإلداري، امتداد لهيكل تنظيم الدولة، املكون 
ً
معينة من االستقاللية طبقا

 لتعريف ماكس فيبـر للدولة )Mitropolitski, 2011: 2( فإن وحــدة التقسيم اإلداري 
ً
من اإلقليم والسكان والشرعية طبقا

)الوحدة املحلية( تتكون من نفس الثالثة عناصر األول » اإلقليم«، والثاني »السكان املحليون«، والثالث »الحكومة املحلية«.

اإلقليم )الحيـز املكاني( كأحد عناصر التقسيم اإلداري 1-

 لخصائصها 
ً
اإلقليم هو حيـز مكاني من سطح األرض له مساحة، وحــدود طبيعة أو إداريــة. وتصنف األقاليم طبقا

الــريــف. والبنية  املـــوارد الطبيعية، وخصائصها غيـر املــاديــة مثل الحضر أو  تــوافــر  املــاديــة مثل طبيعية التضاريس ومــدي 
التحتية املنشئة لتحسيـن حياة االنسان )Mlambo; Victor et al., 2020: 99-122(. يعتبـر اإلقليم مورد هام من العوامل 
الداخلية للتنمية املحلية الذاتية فكلما زادت جودة اإلقليم بموارده والهبات الطبيعية، زادت فرصة التنمية املحلية بهذا 

.)Antonescu, 2015:  5( اإلقليم

السكان املحليون كأحد عناصر التقسيم اإلداري 2-

 لعوامل كثيـر منها الطبيعة واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. بدراسة 
ً
يختلف السكان من إقليم إلى أخر، طبقا

التجانس االجتماعي يمكن التوصل إلى الخصائص السكانية العرقية، والدينية، واللغوية التي تؤثـر على سلوك السكان في 
عالقتهم ببعضهم البعض وتعتبـر ظاهرة النـزاعات اإلثنية هذه إحدى القضايا الهامة الّتي بـرزت بكثـرة في الّساحة الدولية 
خالل العقود األخيـرة، وذلك بسبب زيادة اإلثنيات وتنازعها حول العديد من القضايا واملطالب االقتصادية، والسياسية، 
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واالجــتــمــاعــيــة، والــثــقــافــيــة… خــاصــة فــي الــــدول الــحــديــثــة االســتــقــالل )جــــارش وأخــــــــرون-2014: 3(. أن املــجــتــمــعــات األكثـر 
بمزيد من  والثقافية، مما يسمح  والسياسية  التنمية االقتصادية واالجتماعية  نحو  إيجابية  تقدم خصائص  تجانًسا، 
االنسجام عند تحديد ومتابعة املؤسسات املختلفة واألهداف االقتصادية على املستوى الوطني. على عكس املجتمعات 
 لوجود صراعات اجتماعية مرتبطة بقضايا مثل 

ً
غيـر املتجانسة، التي تتسم بخصائص سلبية نحو التنمية املحلية، نظرا

التهميش والعنصرية والفوارق الثقافية والدينية والعرقية، وغالًبا ما ُينظر إلى تلك االنقسامات في البالد النامية، على أنها 
أحد أسباب عدم وجود توافق في اآلراء بشأن األهــداف األساسية للمجتمع والــدول ذات التنوع العرقي والثقافي والديني 
الكبيـر تميل إلى النـزاعات األهلية وانخفاض األداء االقتصادي. وقد صنف التجانس االجتماعي إلى أربع درجات، األولى: 
التجانس شبه املطلق، والثانية: هيمنة األغلبية العرقية، والثالثة: هيمنة األقليات العرقية، والرابعة: تجزئة شبه كلية 

.)Cardenas; Manual, 2019: 10-17(

الحكومة املحلية كأحد عناصر التقسيم اإلداري 3-

ُعرفت الحكومة املحلية بأنها جزء من الحكومة املركزية، تتعامل بشكل أسا�ضي مع املشاكل أو القضايا املتعلقة - 
إليها بموجب  التي يقررها الدستور وتفوض  بسكان معينيـن داخــل إقليم معيـن، على أســاس مسئوليات الدولة 

.)Ndreu, 2016:  8(قوانيـن للحكم املحلي

تتمتع الحكومة املحلية بسمات مثل أن يكون لها سكان، يعيشون على إقليم، ولها تنظيم دائم ولها القدرة على - 
توقيع العقود أو الدخول في عالقات مع أطراف ثالثة أي لها شخصية قانونية ولديها القدرة على تحصيل الضرائب 

.)Ishwor, 2020: 2-14( وتحديد ميـزانيتها لتحقيق وظيفتها املالية

تهدف الحكومة املحلية إلى توفيـر نظام ُيمكن املجالس، من ممارسة سلطتها ومسئولياتها والعمل من أجل السالم - 
.)Eisenstein, 2019( وإرساء نظام الحكم الرشيد في مناطقها البلدية

 لحاجتها ملــواجــهــة مــشــاكــل ضــعــف الــكــفــاءة بــالــحــكــومــات املــحــلــيــة، أو ملــواجــه - 
ً
تلجأ الــــدول الــنــامــيــة لــالمــركــزيــة نــظــرا

املشاكل املتعلقة بالوضع االقتصادي املتـردي وسوء توزيع العوائد االقتصادية بيـن األقاليم، أو للحاجة لدعم 
الديمقراطية بها، أو لرغبتها للتغلب على التعددية العرقية واألثنية التي تعاني منها )الباجوري، 2013: 95(.

تعمل الحكومات املحلية على تطبيق الالمركزية من خالل االستغالل األمثل للموارد املحلية، وتعبئة املوارد، ومكافحة - 
التمكيـن السيا�ضي، وتقديم الخدمات األساسية، وإعادة توزيع  الفقر، واالستخدام الجيد آللّيات الالمركزية مثل 

الدخل، وتوفيـر فرص العمل، والتي تمكن من تحقيق عملية التنمية املحلية )عبد الوهاب، 2016: 25-21(.

التنمية املحلية

املــوارد واإلمكانيات  التنمية املحلية هي نظرية حديثة نسبًيا في العلوم االجتماعية تقوم على تحديد واستخدام  أن 
الداخلية ملجتمع أو حي أو مدينة أو بلدية أو ما يعادلها. ويعرفها »آرثـر« بأنها »تنمية املجتمع املحلي التي تتمثل في الجهود 
املــشــاركــة والتسييـر)بودانة، 2014:  املــواطــنــون لتحسيـن أوضـــاع مجتمعهم املحلية وزيـــادة طــاقــة األهــالــي على  يبذلها  الــتــي 
املــســارات فاعلية، لتحقيق تنمية شاملة وتماسك اجتماعي مفيد  أنها من أكثـر  التنمية املحلية على  إلــى  74-125( وُينظر 
مما يسمح  والعمل،  والتيسيـر  التنظيم  تتطلب  املجتمع هي عملية  تنمية  أن  )Kisman, et al, 2014: 689–1696(. حيث 
للناس بإنشاء طرق إلنشاء املجتمع الذي يـريدون العيش فيه. إنها عملية توفر الرؤية والتخطيط، االتجاه، والعمل املنسق 
نحو األهداف املرغوبة املرتبطة بتـرويج الجهود الهادفة إلى تحسيـن الظروف التي تعمل فيها املوارد املحلية. نتيجة لذلك، 
يستخدم مطورو املجتمع املوارد االقتصادية والبشرية واملادية املحلية لتأميـن املتطلبات اليومية واالستجابة لالحتياجات 
والظروف املتغيـرة« )Amakye, 2017: 4( كما ُعرفت التنمية املحلية بأنها حركة مصممة لتعزيـز الرفاهية العامة للمجتمع 

.)Musdar, 2017: 2-12( ما من خالل املشاركة النشطة واملبادرات من هذا املجتمع

تعتمد التنمية بشكل أسا�ضي على دور املواطن في صنع هذه التنمية وجني ثمارها، فاملشاركة الشعبية والعمل على 
تفعيل دور الالمركزية ورفع كفاءة إدارة املجتمع املحلي هي آلّيات عملية التنمية وأهم أدواتها )عبد الوهاب، 2016: 35(.

ليست املشاركة الشعبية أداة في التنمية املحلية فحسب، بل إنها عنصر حاسم للتأكيد على عملية التنمية الفعالة، 
وإن مشاركة املواطنيـن على املستوى املحلي تعني ِانطالق التنمية من القاعدة إلى رأس الهرم، حيث أن هدف املشاركة 
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أهــم دعــائــم نجاح الخطط والسياسيات  املــركــزيــة«، مما يجعلها مــن  »ربــط جهود األفـــراد املحلييـن بمساعدة الحكومة 
التنموية في املجتمع املحلي )بـركات، 2014: 66(.

املحلية واملساعدات االجتماعية حيث تعمل  للموارد  الشعبية هدفان، األول تحقيق االستخدام األمثل  للمشاركة 
املشاركة على تـرشيد القرارات وتـرتيب األولويات حسب حاجات السكان، والثاني الحصول على التأييد الشعبي، حيث أن 
يَن ودعمهم للمشروعات التنموية، وتحقيق  ّيِ ِ

ّ
َحل

َ ْ
اِن امل

َّ
ك املشاركة وسيلة لتقريب وجهات نظر السكان، مما يحقق ر�ضي السُّ

الفاعلية للمشروعات. وتتمثل صور املشاركة في مراحل عملية التنمية باملشاركة في مرحلة إعداد ورسم الخطة، واملشاركة 
في مرحلة التنفيذ، واملشاركة في الرقابة )قياتي، 2017: 75(.

الالمركزية هي ركيـزة أساسية للتنمية املحلية، فإنها أسلوب تنظيم يقوم على أساس توزيع السلطات واالختصاصات 
العناصر واملقومات، من أهمها:  في كل منها مجموعة من  تتوافر  بيـن السلطة املركزية والهيئات األخــرى املستقلة قانوًنا. 
االعتـراف بالشخصية القانونية لهذه الوحدات، ووجود مجالس محلية منتخبة ومستقلة مالًيا وإدارًيا، ولها اختصاصات 
أصيلة في إدارة الشئون املحلية، ولديها القدرة على تكويـن موارد مالية خاصة بها وحرية التصرف فيها، وذلك كله في إطار نوع 
من الرقابة تمارسه الحكومة املركزية على أعمال املجالس املحلية، للتأكد من أن هذه املجالس تمارس دورها، كما حدده 

 للمصلحة العامة. )عبد الوهاب، 2016 :67-56(.
ً
القانون، ووفقا

العوامل  فــإن  اإلقليمي،  االقــتــصــادي  النمو  لنظرية  وفــًقــا  اقتصادية داخلية وخــارجــيــة.  بقوى  املحلية  التنمية  تتأثـر 
أما  مــتــعــددة الجنسيات.  الــشــركــات  فــي املنطقة مثل  الــســيــاق املــحــلــي، ويــتــم نقلها بطريقة عرضية  الــخــارجــيــة، ال تؤثـر على 
، ما ُيعرف باسم نظرية النمو الداخلي املدفوع باالقتصاديات على 

ً
العوامل الداخلية، تظهر وتتطور داخل املنطقة ذاتيا

املستوى املحلي. تشمل هذه العوامل الداخلية املوارد الطبيعية مثل األرض واملياه، واملــوارد البشرية مثل املعرفة والخبـرة 
والتخصص واملوارد املادية مثل الطرق وأنظمة الري واملدارس واملستشفيات، واملوارد االقتصادية مثل سوق السلع والعمل 
الدينية والفن واللغة ونمط  الثقافية مثل الطقوس  العرقيات واملؤسسات االجتماعية واملـــوارد  واملـــوارد االجتماعية مثل 

.)Antonescu, 2015: 5-6( الحياة

املحور الثاني - العوامل الدافعة إلعادة التقسيم اإلداري في ضوء الخبـرات الدولية كمدخل للتنمية املحلية
العوامل الدافعة في دولة الصيـن

 عــلــى حــكــومــات 
ً
ـــَل الــحــجــُم الــهــائــل لــلــمــحــافــظــات، والــــذي بــلــغ عـــدد ســكــانــهــا حــوالــي 100 مــلــيــون نــســمــة، عــبــًئــا هــائــال

َ
ـــك

َ
ش

 عن عدم القدرة على التـركيـز على مجاالت 
ً
املحافظات، مما أدي إلى عدم الكفاءة وضعف االستجابة الحتياجاتهم فضال

محددة للتنمية املحلية. لتحقيق العدالة بيـن السلطات املحلية، تم تجميعها في مؤسسة واسعة النطاق، »حكومة صندوق 
 من العديد من الحكومات الصغيـرة، وأدي هذا إلى استخدام إيـرادات الضرائب بشكل أكثـر فاعلية لتحسيـن 

ً
كبيـرة« بدال

البيئة السكنية وتوزيع الدخل واستخدام األرا�ضي في املنطقة الحضرية، واالستفادة من وفورات الحجم وغيـرها من الفوائد 
.)Zhen Feng et al., 2010( املحتملة لتشكيل حكومة إقليمية كبيـرة

العوامل الدافعة في دولة جنوب أفريقيا

تأثـر املشهد املكاني واالقتصادي بشكل كبيـر، بالفتـرة املشار إليها بـ »الفصل العنصري« من أواخر أربعينيات إلى أوائل 
سبعينيات القرن املا�ضي، فعلى املستوى الوطني، تم تنفيذ سياسات وأدوات التخطيط املؤثـرة مثل قانون مناطق املجموعة، 

.)Harrison et al. 2008: 57( وخالل هذه الفتـرة، تأثـرت بشكل كبيـر أنماط النمو في املناطق واملدن على أساس العرق

العوامل الدافعة في دولة الدنمارك

ّيِ سلطات بلدية، وال يمكنها فرض ضرائب، وكان يتم تمويلها جزئًيا 
َ
كانت األقاليم السابقة )1970-2006(، ال تتمتع ِبأ

عن طريق املنح الجماعية من الحكومة املركزية، وال يمكن لألقاليم أن تقرر ميـزانياتها بشكل مستقل، ولكن يجب أن تستخدم 
املنحة لألغراض التي تحددها الحكومة املركزية. باإلضافة لوجود بعض املناطق غيـر تابعة ألي بلدية مثل أرخبيل إرثومليـن 
.)The Danish Regions, 2007( وال يدفع سكانها الضرائب البلدية، وال ضريبة مساهمة الرعاية الصحية للحكومة املركزية
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املحور الثالث: عناصر التقسيم اإلداري في الخبـرات الدولية كعوامل مؤثـرة على التنمية املحلية:
دراسة اإلقليم ) الحيـز املكاني( كأحد العوامل املؤثـرة على التنمية املحلية

اإلقليم الجغرافي هو أول مكونات التقسيم اإلداري ويعتبـر مورد هام للتنمية املحلية حيث أن األرض هي املورد التي 
وهبتها الطبيعة لإنسان. تؤثـر التضاريس الفيـزيوجرافية املتنوعة على كيفية عمل األنظمة االقتصادية. بشكل عام، يتم 
تحديد التنمية املحلية أو اإلقليمية في حدها األدنى من خالل العوامل املؤثـرة )موارد التنمية املحلية( مثل: الهبات الطبيعية 
املــال البشري واالجتماعي وإمكانية الوصول والبنية التحتية. تؤكد الجغرافيا االقتصادية الجديدة على  والخامات ورأس 
تـركز على خفض تكاليف اإلنتاج. إن تطويـر البحث ومهارات تنظيم املشاريع واإلنتاج املحلي  أهمية هذه العوامل، والتي 
ا للنمو االقتصادي )Antonescu, 2015: 7(. يـزداد السكان إذا كان 

ً
 محرك

ً
واالبتكار واملعرفة وشبكات التعلم، يعتبـروا أيضا

اإلقليم قابل لألنشطة الزراعية أو الرعوية أو أن اإلقليم غني بموارده التعدينية، وتـرفع الكثافة السكانية )أحمد، 2015(. 
ولذلك سيتم استخدام مؤشر عدد السكان والكثافة السكانية للداللة على قابلية اإلقليم )الحيـز املكاني( للتنمية املحلية 

بمقارنة أقاليم الصيـن وجنوب أفريقيا والدنمارك لبيان مدي قابلية اإلقليم وفاعليتها على التنمية املحلية.

اإلقليم في خبـرة دولة الصيـن 1-

تبلغ مساحة الصيـن 9355850 كم2 وعــدد سكانها 1,379897720 نسمة، بكثافة سكانية 151 نسمة/ كم2 ونسبة 
سمت تضاريس الصيـن إلى سبع 

ُ
سكان الحضر 63.6%. يضم إقليم الصيـن 40859 وحدة إداريــة أساسية مستوى رابــع. ق

مناطق مادية متجانسة جغرافًيا. )The World Factbook: China, 2021(. وخــالل إعــادة التنظيم اإلداري في عامي 1949 
 إلى 34 إقليم )وحدة إدارية مستوي أول( منهم 18 إقليم في شرق الصيـن على مساحة 1935330كم2 

ً
و1954، قسمت إداريا

بنسبة 28% فقط من املساحة الكلية وعدد السكان 934.4 مليون نسمة بنسبة 69% من جملة السكان، بينما يوجد 16 
إقليم في غرب الصيـن بمساحة 6706450 كم2، نسبة 72% من املساحة الكلية ويسكنها 427.7 مليون نسمة بنسبة %31 
من جملة السكان )The World Factbook China, 2021( بهذا يتضح أن الصيـن قد قسمت إلى منطقتيـن األولى شرق الصيـن 
القابل للزراعة، بكثافة سكانية 484 نسمة/ كــم2 واألخـــرى غــرب الصيـن مناطق جبلية ومرتفعات شاهقة واألقــل للموارد 
الطبيعية بكثافة سكانية 64 نسمة / كم2. كما تالحظ صغر مساحات مقاطعات الشرق مع الكثافة السكانية العالية، بينما 
حظيت مقاطعات الغرب بمساحات شاسعة وكثافات سكانية منخفضة. وتـركز السكان في النصف الشرقي من البالد حيث 

تتوافر موارد التنمية املحلية، وانخفض عدد السكان في النصف الغربي، مناطق جبلية وصحراوية، لعدم توافر املوارد.

اإلقليم في خبـرة دولة جنوب أفريقيا: 2-

تبلغ مساحتها 1220805 كم2 وعــدد سكانها 59950977 نسمة بكثافة سكانية 50 نسمة/ كــم2، ونسبة 68.3% سكان 
أفريقيا من هضبة  ثالث. وتتشكل تضاريس جنوب  إداريـــة أساسية مستوى  أفريقيا 205 وحــدة  إقليم جنوب  الحضر. يضم 
داخلية شاسعة، ويجري بها نهر أورانج ونهر فال وينبع منها نهر ليمبوبو، وتحدها التالل الوعرة والسهل الساحلي الضيق. وتتمتع 
 .)The World Factbook South Africa, 2021 (بوفرة املوارد الطبيعية مثل الذهب، والكروم واألنتيمون وإليورانيوم واملاس
كانت دولــة جنوب أفريقيا مقسمة إلى ستة أقاليم وبعد اإلصــالح، قسمت إدارًيــا إلى 9 أقاليم )مستوى أول( منهم إقليميـن في 
الجنوب الشرقي على مساحة 112537كم2 بنسبة 9% فقط من املساحة الكلية وعدد السكان 27.3 مليون نسمة بنسبة %45 
من جملة السكان، بينما يوجد 6 أقاليم في الغرب بمساحة 735379 كم2 نسبة 61% من املساحة الكلية يسكنها 31.3 مليون 
 واحد في الشمال بمساحة 372889 كم2 نسبة 30% من املساحة الكلية يسكنها 

ً
نسمة بنسبة 53% من جملة السكان وإقليما

1.3 مليون نسمة، بنسبة 2% من جملة السكان )The World Factbook South Africa, 2021( بهذا يتضح أن جنوب أفريقيا 
بكثافة  الصغيـرة،  الجنوبي ذات املساحات  للزراعة والساحل  القابلة  الشرقي  الجنوب  فــي  األولـــى  ثــالث مناطق  إلــى  قــد قسمت 
سكانية 243 نسمة/ كم2 والثانية في الغرب مناطق الهضبة وبها الخامات الطبيعية بكثافة سكانية 43 نسمة/ كم2 املساحات 

 للطبيعة الصحراوية وافتقارها للموارد الطبيعية.
ً
املتوسطة. بينما الكثافة السكانية باملنطقة الثالثة 2نسمة/كم2نظرا

اإلقليم في خبـرة دولة الدنمارك 3-

بكثافة  الداخلية 700 كــم2 وعــدد سكانها 5840045 نسمة  املــيــاه  الــدنــمــارك 42943.9 كــم2 ومساحة  تبلغ مساحة 
سكانية 216 نسمة/ كم2 ويمثل سكان الحضر 87.9%. كانت دولة الدنمارك مقسمة إلى تسعة أقاليم و270 بلدية وبعد 
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دستور 1953، قسمت إلى 5 أقاليم إدارية مستوى أول، منهم إقليم العاصمة على مساحة 2546 كم2 بنسبة %5.9 
فقط من املساحة الكلية وعدد السكان 1.85 مليون نسمة بنسبة 32% من جملة السكان، بينما يوجد أربعة أقاليم 
السكان  مــن جملة  بنسبة %94.1  الكلية يسكنها 4 مليون نسمة  مــن املساحة  بنسبة %68  كــم2  بمساحة 40282 
)The World Factbook Denmark, 2021( وتضم الدنمارك منطقتيـن ما وراء البحار، جرينالند، وجزر فارو وهما 
 .)The Danish Regions, 2007( تتمتعان بالحكم الذاتي. ودمجت البلديات إلى 98 وحدة إدارية أساسية مستوى ثاني
بهذا يتضح أن الدنمارك قد قسمت إلــى منطقتيـن األولــى حضرية، بكثافة سكانية 276 نسمة/ كــم2 واألخــرى ريفية 
بكثافة سكانية 95 نسمة/ كم2 كما تالحظ صغر حجم مساحة الحضر مع الكثافة السكانية العالية، بينما حظيت 

.)The World Factbook Denmark -2021( مقاطعات األخرى بمساحات كبيـرة نسبًيا وكثافات سكانية منخفضة

نتيجة دراسة اإلقليم 4-

يتأثـر التقسيم اإلداري في شكله األفقي بجودة اإلقليم أو الحيـز املكاني اقتصادًيا، حيث يـزداد عدد وحجم التجمعات 
السكانية في األقاليم ذات الجودة االقتصادية كما هو في إقليم شرق الصيـن وإقليم جنوب شرق جنوب أفريقيا ومنطقة 
العاصمة )الحضر( في الدنمارك، بينما يقل عدد وحجم التجمعات السكانية في األقاليم منخفضة الجودة االقتصادية، 

كما في غرب الصيـن واإلقليم الشمالي في جنوب أفريقيا، وريف الدنمارك.

دراسة التجانس االجتماعي للسكان املحليون كأحد العوامل املؤثـرة على التنمية املحلية

السكان املحليون هم املكون الثاني للتقسيم اإلداري وهم الهدف من التنمية املحلية واملمارسون للمشاركة الشعبية كأداة 
من أدوات التنمية املحلية داخــل اإلقليم، وأن أحساس السكان باملساواة )املواطنة( يـزيد من مشاركة املواطنيـن في األنشطة 

.)Borsenberger, 2011: 3-5( االجتماعية مثل االنتماء إلى املنظمات والجمعيات التي تعود بالنفع على املواطن واملجتمع

ولذلك سيتم دراسة السكان لتحديد درجة التجانس العرقي والديني واللغوي وبيان نوع التجانس إذا كان شبه املطلق 
أو هيمنة األغلبية أو هيمنة األقليات أم أنه تجانس تجزئة شبه كلية. أثـر ذلك على شكل التقسيم اإلداري بإنشاء حكومات 

ذاتية ليصبح التقسيم اإلداري فاعل على التنمية املحلية.

التجانس العرقي كأحد عناصر التجانس االجتماعي 1-

التجانس العرقي للسكان املحلييـن في الصيـنأ- 

يوجد تنوع عرقي نتيجة وجود 56 مجموعة عرقية معتـرف بها رسمًيا في الصيـن، لهم أنماط حياتهم ولغاتهم وثقافاتهم 
املميـزة. تشكل عرقية »الهان« أكبـر نسبة من السكان 92% والنسبة املتبقية 8% تمثل 55 مجموعة من األقليات العرقية. 
يفضل أفراد مجموعات األقليات العرقية الصينية العيش مًعا في مناطق نائية نسبًيا، وارتداء املالبس التقليدية، والتحدث 
في  العرقي  التجانس  أن   )Chinese Society: 12( الخاصة،  دياناتهم  وممارسة  بهم،  الخاصة  اللهجات  أو  األقليات  بلغات 

الصيـن هو »تجانس شبه املطلق« لصالح عرقية الهان.

التجانس العرقي للسكان املحلييـن في جنوب أفريقياب- 

يوجد تنوع عرقي واضح في جنوب أفريقيا، حيث يحظى السود بنسبة 78.5% وتكون لها هيمنة األغلبية في حيـن أن 
نسبة البيض 9.4% وامللونيـن 9.3% والهنود واالسيوييـن 2.8%. مع عدم تـركيـز الفئات األربع في إقليم من األقاليم بل أنهم 
العرقي جنوب أفريقيا هو تجانس »هيمنة األغلبية« لصالح السود.  التجانس  موزعون بنسب مختلفة. ونتيجة لهذا فأن 

)The World Factbook South Africa, 2021(

التجانس العرقي للسكان املحلييـن في الدنماركج- 

إلى  األصلييـن  السكان  نسبة  يصل  حيث  املطلقة  شبه  الهيمنة  لــدرجــة  املرتفع  العرقي  بالتجانس  الــدنــمــارك  تتميـز 
تأتي االعــراق األخــرى بنسب ضئيلة مثل األتـراك والسورييـن والعراقييـن والرومانييـن وغيـرهم بإجمالي نسبة  86.3% ثم 

.)The World Factbook Denmark, 2021( %13.7
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التجانس الديني كأحد عناصر التجانس االجتماعي 2-

التجانس الديني للسكان املحلييـن في الصيـنأ- 

ال يوجد تجانس ديني في الصيـن حيث أن الالدينيـن يمثلوا األغلبية بنسبة 52.2% ثم تأتي الديانات الشعبية والديانة 
 لكل منهما ثم املسيحية بنسبة 5.1% ثم االسالم بنسبة 1.8% مما يدل على أن التجانس »تجانس 

ً
البوذية بنسية 20% تقريبا

تجزئة شبه كلية« الختالف األديــان واملعتقدات وأساليب ممارسة الشعائر املختلفة باإلضافة إلى التعصب الديني والذي 
.)The World Factbook China, 2021( يعد السبب الرئي�ضي في عدم التجانس

التجانس الديني للسكان املحلييـن في جنوب أفريقياب- 

بنسبة %1.9  بنسبة5.4% فاإلسالم  األفريقية  الديانات  تاليها  بنسبة %86.  بعدد 18طائفة  أغلبية مسيحية  توجد 
املتبعيـن أي ديـن نسبة 5.2%. كما يتضح  اليهودية والهندوسية وغيـرها بنسبة 1.5%. يمثل غيـر  والــديــانــات األخــرى مثل 
 لوجد تنوع ديني غيـر عادي حتي في الديانة املسيحية، حيث إنها تتفتت في داخلها إلى 18 طائفة. 

ً
عدم التجانس الديني نظرا

.)South Africa - Community Survey 2016(

التجانس الديني للسكان املحلييـن في الدنماركج- 

تعتبـر الدنمارك دولة غيـر علمانية، علي الرغم من أن املسيحييـن يشكلوا الغالبية العظمي بنسية 65%، ونسبة %5 
)Sahgal, 2018( ديانات أخري ونسبة 30% غيـر منتسبيـن إلي أي ديـن

التجانس اللغوي كأحد عناصر التجانس االجتماعي 3-

التجانس اللغوي للسكان املحلييـن في الصيـنأ- 

تعتبـر لغة املاندريـن، هي اللغة السائدة 66.2% ثم تأتي اللغات األخــرى مثل لغة امليـن بنسبة 6.2% وغيـرها وتعتبـر 
.)The World Factbook China, 2021( اللغة من العوامل الرئيسية في عدم التجانس االجتماعي

التجانس اللغوي للسكان املحلييـن في جنوب أفريقياب- 

السكان كلغة  يتحدثونها  التي  اللغات  لغة من  أغلبية مطلقة ألي  لغوًيا وال توجد  أفريقيا غيـر متجانسة  دولــة جنوب 
أولــي. لكل إقليم لغة سائدة على باقي اللغات بالتالي يكون هناك تجانس لغوي على مستوي اإلقليم وال يوجد تجانس لغوي 
للدولة واللغة  الرسمية  األولــى  اللغة  اللغة(.  )ثنائيون  األقــل  لغتيـن على  أفريقيا  الــدولــة. يتحدث سكان جنوب  على مستوي 
الثانية، والعديد منهم يتحدثون ثالث أو أربع لغات أو أكثـر، بسبب املخالطة بالعمل والهجرة والتعليم والتحضر واألماكن التي 
 )Alexander, 2018( .يعيشون فيها والصداقة والزواج. أن سكان جنوب أفريقيا يستخدمون أكثـر من لغة في محادثة واحدة

 في االعتبار عامل اللغة لتقسيم األقاليم.
ً
فجاء التقسيم اإلداري واضعا

التجانس اللغوي للسكان املحلييـن في الدنماركج- 

تتمتع الدنمارك بتجانس لغوي حيث يتحدث 96% من السكان اللغة الدنماركية كلغة أولى. أن تحدث السكان للغات 
.)The World Factbook Denmark, 2021( األخرى كلغة ثانية، يتعلمونها أستاء الدراسة، تدل على مدى ثقافة السكان

نتيجة دراسة التجانس االجتماعي للسكان املحلييـن كأحد العوامل املؤثـرة على التنمية املحلية 4-

ــــان املختلفة -   بــاألقــلــيــات الــعــرقــيــة فــي الــصــيـــــن، إنــشــاء خــمــس مــنــاطــق حــكــم ذاتـــي للعرقيات والــلــغــات واألديـ
ً
اعــتـــــرفــا

وعددهم 100.21 مليون نسمة بنسبة 7% من جملة السكان، ويشغلون مساحة 4360600 كم2، بنسبة %44.88 
.)The World Factbook: China, 2021( من مساحة الصيـن

في جنوب أفريقيا أدي عدم التجانس العرقي والديني واللغوي إلى زيادة عدد الوحدات اإلدارية املستوى األول من - 
6 إلى 9 أقاليم في محاولة إلرضاء األقليات بأن يكون لها وحدات إدارية مستقلة.

في الدنمارك يوجد تجانس اجتماعي عالي عرقًيا ودينًيا ولغوًيا مما أدي إلى دمج الوحدات اإلدارية املستوى األول - 
من 9 مناطق إلى 5 مناطق ودمج 270 بلدية إلى 98 وحدة فقط.
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التمييـز ضد الجماعات الدينية أو مجموعات الهوية األخرى يخلق دوافع للعنف على أساس املظالم، ويؤدي إلى مزيد 
من العنف. وتشيـر نتائج الدراسة التي أجراها Basedau بازيدو وآخريـن إلى وجود عالقة إيجابية بيـن املظالم املتعلقة بقضايا 
الحكم الذاتي ومشاركة مجموعة األقلية في النـزاع - بغض النظر عما إذا كانت مجموعة األقلية قد شعرت بالتمييـز ضدها 
الديمقراطي لألنظمة السياسية،  الطابع  الواضح هو  أم ال. ويـري أن الحل  الديني من قبل الحكومة  للتمييـز  أو تعرضت 
ن الجماعات من التعبيـر عن املعارضة دون اللجوء إلى العنف. بينما تستخدم 

ّ
والذي يسمح باالحتجاج السلمي وبالتالي يمك

 من »الديمقراطية« لتقليل الصراع. وال يوجد املزيد من األدلة املقنعة على دور الديمقراطية 
ً
بعض البالد »االستبداد« بدال

 )Basedau, , Et al, 2017( .في الحد من مخاطر الصراع في التحليل اإلحصائي، يبدو أن القمع الناجح يحد من فرصة التمرد
تأثيـر مباشر على التقسيم اإلداري، ويجب على صانعي السياسات والقادة أن يكونوا  أن عدم التجانس االجتماعي يؤثـر 

أكثـر تسامًحا مع أنظمة املعتقدات األخرى واالبتعاد عن السياسات التي تساهم في توليد اإلحساس بالظلم.

دراسة الحكومة املحلية كأحد العوامل املؤثـرة على التقسيم اإلداري

املعينة من  أو  الناس  املنتخبة من قبل  الهيئة الحكومية  للتقسيم اإلداري وهــي  الثالث  الحكومة املحلية هي املكون 
ولها سلطة  القضائية،  الواقعة تحت واليتها  املناطق  فــي  إداريـــة وتشريعية وتنفيذية  ولها وظــائــف  املــركــزيــة،  الحكومة  قبل 
 للدستور الوطني وقوانيـن الحكم املحلي، وتختلف درجة التصرف 

ً
تقريـر أو تحديد تدابيـر معينة داخل إقليم معيـن طبقا

إلــى آخــري. وتديـر الحكومة املحلية األمــور املحلية وتسعى  الهيئة الحكومية من دولــة  املمنوحة )مستوي الالمركزية( لهذه 
جاهدة لخدمة السكان املحلييـن من خالل املجالس املحلية )Eisenstein, 2019(. وسيتم تناول الحكومة املحلية من خالل 

محددات تنظيم الحكومة املحلية ومحددات استخدام آللّيات الالمركزية.

تنظيم الحكومات املحلية 1-

تنظيم الحكومة املحلية في الصيـنأ- 

نظام الحكم	 

جمهورية الصيـن الشعبية، جمهورية اشتـراكية يحكمها الحزب الواحد، حيث ينص دستور البالد على أن القيادة 
تـرجع للحزب الشيوعي. وتمارس سلطة الدولة في جمهورية الصيـن الشعبية من خالل الحزب الشيوعي الصيني، والحكومة 

الشعبية املركزية ونظيـراتها اإلقليمية واملحلية.

عــيــد تشكيل الحكومة الوطنية لتضم عــدة أحــــزاب، اســتــعــداًدا لقيام حكومة 
ُ
أ الــدســتــور عــام 1946،  بعد اعــتــمــاد 

ديمقراطية بالكامل. تبنت الصيـن نهج »التحضر غيـر املكتمل«، إستـراتيجية نمو اقتصادي سوفيتية، من خالل السماح بـ 
.)Pei, 2006( هجرة مؤقتة إلى املدن ولكن دون حرمان املهاجريـن من الرعاية الحضرية والعديد من املزايا األخرى«

عدد املستويات اإلدارية	 

ووفقا للدستور الصيني يقوم التقسيم اإلداري الحالي على أساس نظام أربعة مستويات رسمية ومستوي غيـر رسمي 
)China Statistical Yearbook- 2019( وهى:

املستوى األول: »املقاطعات« تقسم الدولة بأكملها إلى 22مقاطعات و5 مقاطعات حكم ذاتي و4بلديات بمستوي - 
مقاطعة يخضعوا مباشرة للحكومة املركزية ومقاطعتيـن إداريتيـن خاصتيـن وتقسيم خارجي بإجمالي 34 وحدة.

املستوى الثاني: »املحافظات« تقسم املقاطعات إلى 17 محافظة و30محافظة ذاتية الحكم و288 مدينة بدرجة - 
محافظة؛ بإجمالي 335 وحدة.

املستوى الثالث: »األقاليم« تقسم املحافظات واملحافظات املستقلة إلى 901 ضاحية تحت والية مدن املستوى - 
الثاني، 1464 إقليم و117 إقليم مستقلة و374 مدينة بدرجة إقليم؛ بإجمالي 2859 وحدة.

املستوى الرابع: تقسم املقاطعات واملحافظات إلى 41636 تجمع سكاني بمستوى القرية مقسمة إلى 14677 بلدة - 
و19522 قرية و6152 ناحية.و1274 بلدة عرقية.

بلديات تابعة تباعية مباشرة للحكومة املركزية مثل مدن كبيـرة ومقاطعات ومحافظات.- 

مناطق إدارية خاصة تقوم الدولة بإنشائها عند الضرورة.- 
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تنظيم الحكومة املحلية في جنوب أفريقياب- 

نظام الحكم	 

جمهورية جنوب أفريقيا جمهورية )فيدرالية( بـرملانية ذات نظام حكم ثالثي املستوى وقضاء مستقل.

الــدســتــور،  لحكم  إفريقيا  جــنــوب  حكومة  هيئات  جميع  تخضع  متـرابطة.  فـــروع  ثــالثــة  مــن  الوطنية  الحكومة  تتكون 
وهو القانون األعلى في جنوب إفريقيا. تتمتع جميع مستويات الحكومة الوطنية واإلقليمية واملحلية بالسلطة التشريعية 

والتنفيذية في مجاالتها الخاصة، ويتم تعريفها في دستور جنوب أفريقيا بأنها “مميـزة ومتـرابطة ومتشابكة”.

حدثت عملية إصالح السياسات في جنوب أفريقيا وتنميتها إلى حد كبيـر خالل الفتـرة 1993-2000. انتهت بالفشل 
سنة 1994 ثم صدر قانون تيسيـر التنمية رقم 67 لعام DFA( 1995( لتشكل األساس إلطار متماسك للتنمية وإصالح نظام 
التخطيط غيـر املتكافئ وغيـر املتـرابط املــوروث من حكومة الفصل العنصري. تم تعييـن لجنة وطنية للتنمية والتخطيط 
لقيادة هذه العملية. ثم تم إضفاء الطابع املؤس�ضي على الحكم املحلي ضمن فرضية التنمية املتكاملة في البالد. من خالل 
هذه العملية ولد مفهوم خطة التنمية املتكاملة )IDP(. يعتمد قانون األنظمة البلدية لعام 2000 على قانون تيسيـر التنمية 

وقانون انتقال الحكم املحلي لبناء إطار تخطيط جديد للحكومة املحلية التنموية.

املستويات اإلدارية	 
قانون  مثل  املحلي.  بالحكم  املتعلقة  والسياسات  التشريعات  مــن  عــدد  إدخـــال  و2000   1998 عامي  بيـن  الفتـرة  شهدت 
الهياكل البلدية لعام 1998 )القانون 117 لعام 1998( تـرشيد اإلدارات البلدية. وقسمت جنوب أفريقيا إلى تسع مناطق كمستوى 
أول، واملناطق مقسمة إلــى 52 إقليم )8 مــدن حضرية و44 مقاطعة بلدية( كمستوى ثاني. وقسمت املقاطعات إلــى 205 بلدية 

.)The World Factbook: South Africa-2021( محلية كمستوي ثالث. تؤدي البلديات الحضرية، وظائف البلديات املحلية

تنظيم الحكومة املحلية في الدنماركج- 

نظام الحكم	 

الخمس  الــدولــة  إدارات  ــمــثــل 
ُ
وت الــدولــة  مستوى  على  ولها حكومة  بـــــرملــانــي.  دســتــوري  نظام ملكي  يحكم الدنمارك 

)Statsforvaltning( في الحكومة املركزية. يوجد مكتب إدارة دولة في كل منطقة، يشرف على األعمال اليومية للبلديات 
واملناطق، ويعمل كهيئة استئناف للمواطنيـن الذيـن يـرغبون في تقديم شكوى بشأن قرار من البلدية أو املنطقة. تتولى 

املكاتب أيًضا شئون التبني والجنسية والطالق.

يتبعون وزارة الداخلية والصحة.. والياتهم تتبع حدود املنطقة.

عدد املستويات اإلدارية	 

يتكون النظام اإلداري في الدنمارك من مستوييـن إدارييـن، األول عبارة عن خمس أقاليم إدارية والثاني مستوي البلديات 
)The World Factbook Denmark-2021( 2007 لقانون البلدي الدنماركي لعام 

ً
املحلية وهو عبارة عن 98 بلدية محلية طبقا

محددات الالمركزية 2-

محددات الالمركزية في دولة الصيـنأ- 

كان لإصالحات املركزية عام 1994 أثاًرا منها:

تلطيف املركزية السياسية الصينية بمزجها مع الالمركزية االقتصادية واإلدارية، وهي سمة مميـزة لنظام الحكم - 
.)Xu C, 2011: 1076–1151( »الصيني، الذي وصف بأنه »استبدادي المركزي إقليمي

أصبح النظام املالي أكثـر المركزية في الصيـن، حيث تميل املستويات الحكومية الفرعية إلى إنفاق أكثـر من نصف - 
أعمال  تسند  حيث  املحلي،  املستوى  على  والبناء  التحتية  البنية  تمويل  يتم  الحكومية.  امليـزانية  نفقات  إجمالي 

اإلنشاء البنية التحتية وتشغيلها وصيانتها من قبل شركات، أنشأتها حكومة املدينة.

وجود درجة معينة من املساءلة املتبادلة على مستوى القيادة اإلقليمية واملركزية في الصيـن، حيث يشكل املسئولون - 
اإلقليميون حوالي نصف اللجنة املركزية للحزب التي تنتخب أعضاء املكتب السيا�ضي، فيكون للصينييـن نظام 
مساءلة تصاعدية. توفر املساءلة التنازلية مزيًدا من الشرعية السياسية للحكومات الديمقراطية، لكن مثل هذه 
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املساءلة يمكن أن تتحول في بعض األحيان إلى قــوادة للمصالح قصيـرة املــدى ومجموعات الضغط، ال سيما في 
.)Bardhan, 2020( وقت االنتخابات

محددات الالمركزية في دولة جنوب أفريقياب- 

اتبعت دولــة جنوب أفريقيا عــدة مبادئ مثل الحكم الذاتي املحلي الواسع مقابل السيطرة املركزية. يشيـر هذا - 
البعد إلى توازن القوى السياسية بيـن الحكومة املحلية واملستويات العليا للحكومة )الباجوري، 2013: 95(.

وضعت وزارة الخدمة العامة واإلدارة القواعد واملعاييـر للخدمة العامة، والتي تضمن آللّيات تقديم الخدمات، - 
والــنــظــم املــتــكــامــلــة وإتـــاحـــة الـــوصـــول، واملــــــوارد الــبــشــريــة، ومــــبــــادرات الــتــطــويـــــر املــؤســ�ضــي والــحــوكــمــة واالســتــجــابــة 

 لقانون الخدمة العامة رقم 103 لعام 1994.
ً
الحتياجات املواطنيـن، طبقا

ميثاق الخدمة العامة هو التـزام بيـن الدولة صاحبة العمل والعمال، ويسعى إلى تحسيـن تقديم الخدمات ويقدم - 
)Charter for the Public Service, SA-2013( .معاييـر الخدمة العامة

تعتمد الالمركزية املالية على الحجم املطلق للنفقات املحلية، أي أن أنظمة الحكم املحلي التي تتحكم في جزء - 
ضئيل فقط من إجمالي اإلنفاق العام ال يمكن اعتبارها ال مركزية، حتى لو كانت معظم إيـراداتها يتم توليدها ذاتًيا.

في جمهورية جنوب إفريقيا ويـرتكز -  في جميع مجاالت الحكومة  تعد املساءلة والرقابة من املتطلبات الدستورية 
الدستورية  بــالــواليــة  الحكومة مكلفة  مــجــاالت  لــعــام 1996. وجميع  إفريقيا  فــي دســتــور جمهورية جــنــوب  أساسها 
لتقديم الخدمات العامة. معظم الخدمات املباشرة واملرئية التي يتلقاها الجمهور تقع في النطاق املحلي للحكومة. 
خالل  من  وإداراتــهــا  التنفيذييـن  مديـريها  على  واملساءلة  الرقابة  واإلقليمية  الوطنية  الحكومات  بـرملانات  تمارس 

لجان الحسابات العامة، بينما يعتمد املجال املحلي للحكومة على لجان الحسابات العامة البلدية.

محددات الالمركزية قي دولة الدنماركج- 

تتم السياسة في الدنمارك في إطار ديمقراطية تمثيلية بـرملانية، وملكية دستورية ودولــة وحدوية المركزية يكون - 
فيها ملك الدنمارك رأس الدولة. توصف الدنمارك بأنها دولــة قومية والحكم الذاتي املحلي مكفول في الدستور 
)The Constitutional Act of Denmark, 1953(. تعتمد البلديات على قانون الحكم املحلي وهي تحت مسئولية 

املجلس املحلي مع رئيس البلدية.

 من الدولة حيث تقرر - 
ً
السلطات املحلية واإلقليمية مسئولة عن األمور التي تهمها والتي لم يتم تفويضها صراحة

بـرئاسة رئيس  إقليمي  كــل منطقة مجلس  إدارتــهــا وتنظيم األقــســام والــوحــدات املختلفة. يحكم  بلدية هيكل  كــل 
ويطلب إنشاء لجنة أعمال ولجنة اتصال. على غرار البلديات، تتخذ املناطق قراًرا بشأن هيكلها وتنظيمها. تشرف 

.)Loughlin; 1999( وزارة الشئون االجتماعية والداخلية، على السلطات املحلية واإلقليمية

إن نسبة نفقات الحكومة املحلية من الناتج املحلي اإلجمالي واإلنفاق العام أكبـر مما هي عليه في معظم البلدان - 
الفيدرالية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )كندا هي االستثناء الوحيد(.

تم نقل جزء من وظائف الدولة الوطنية إلى املستوى فوق الوطني من أجل مواكبة التحديات العاملية من السوق - 
وتــدفــقــات رأس املــــال، ويــتــم نــقــل أجــــزاء أخـــرى إلـــى املــســتــويــات األدنــــى مــن الــحــكــومــة لتعزيـز الــتــحــوالت الـــالزمـــة في 

االستـراتيجيات وتحسيـن القدرة التنافسية.

 -.)Jaylia, 2021( )CPI( ملؤشر مدركات الفساد 
ً
تصدرت الدنمارك قائمة أنظف دولة، طبقا

املحور الرابع: التحديات التي تعتـرض التقسيم اإلداري كمدخل للتنمية املحلية في الخبـرات الدولية:
 التحديات في الصيـن

من أثار تعديل التقسيم اإلداري ملنطقة تشانجتشو الحضرية اآلتي:

كان توفيـر املناطق الصناعية، على حساب األرا�ضي الزراعية الرئيسة، حيث تشغل الشركات مساحة كبيـرة من - 
األرض ولكنها ال تستخدم فعليا لإنتاج وأصبح استهالك األرا�ضي الزراعية والزحف العمراني املتـزايد الذي يتسبب 

.)Chuai et al., 2016: 164-174( في عدم الكفاءة في استخدام األرا�ضي
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عدم وجود إدارة فعالة على مستوى املدينة لتنظيم عمل مناطق التنمية، أو لتنسيق التنمية الصناعية في األحياء - 
والبلدات، مما يؤدي إلى املنافسة غيـر العادلة وإهدار املوارد.

تقدم الحكومات البلدية خدمات لسكان محدديـن بشكل ضيق داخل املناطق الحضرية. وهذا يتناقض مع نمط - 
الطلب الجديد على الخدمات العامة في أجزاء الضواحي من املناطق الحضرية الناشئة.

لم تتمكن الالمركزية الصينية من تجنب مشكلة استيالء النخبة املحلية على األعمال التجارية املحلية الصينية، - 
مثل االستحواذ التعسفي على األرا�ضي، والتلوث السام، والعمل في املصانع واملناجم. ويـرجع ذلك لقلة الضوابط 

.)Bardhan, 2020( وإساءة استخدام السلط

التحديات في جنوب أفريقيا
ــــادة الــهــيــكــلــة اإلقــلــيــمــيــة، ظــهــرت بــعــض الــتــحــديــات والــقــضــايــا الــجــيــوســيــاســيــة املــحــلــيــة والــوطــنــيــة. حيث  فـــي عــمــلــيــة إعـ
استخدمت مجموعات من النماذج املختلفة في عملية تـرسيم الحدود وإعادة الهيكلة االجتماعية املكانية، فجاء التـرسيم 
)املــواقــع  الــســوداء  البيضاء  البلديات  بيـن  الفصل  الــهــدف  كــان  النائية فقد  املناطق  املــديــنــة/  بيـن  ومتمايـز  متجانس  غيـر 

)Giraut et al., 2012: 2-11( )سابًقا(،وشكل املنطقة الحضرية )محمية السكان األصلييـن
استخدام نــمــوذج »مــن الــجــدار إلــى الــجــدار« وإنــشــاء مركز حضري لتقديم الخدمات املحلية، وفــي نفس الوقت - 

ـــة والسياسية بيـن املـــدن مــن خــالل وجـــود عواصم  اســتــخــدم الــنــمــوذج متعدد املــراكــز بتقسيم الــوظــائــف اإلداريـ
مزدوجة أو ثالثية.

أحدثت مسألة اختيار عاصمة املقاطعة ,واختيار املقر املحلي إشكالية، التنافس بيـن املدن.- 
لــم تــكــن حـــدود املــنــاطــق الــحــضــريــة املــنــشــأة ألســبــاب سياسية واضــحــة ألنــهــا كــانــت عــشــوائــيــة، والــكــثــافــة السكانية - 

منخفضة واألشكال الريفية والحضرية مختلطة.
عدم توافر مصدر للمعلومات يمكن االعتماد عليه في املؤسسات الداعمة لالمركزية لوضع صورة كاملة بقدرة - 

البلديات بمستوياتها املختلفة. وعدم توفيـر التمويل الالزم للحكومات املحلية وعدم وجود آللّيات ة للتنسيق بيـن 
املستويات املحلية )الباجوري، 2013: 149-148(.

التحديات في الدنمارك
أصبحت البلديات مقدًما للخدمات الوطنية بشكل أسا�ضي دون وجود مساحة كبيـرة للسياسة املحلية.- 
حل الريف املتحضر محل املدن والبلدات: إعادة التوطيـن والشروط املسبقة إلصالح الحكومة املحلية- 
أنهي اإلصالح الحالي للنظام الحكومي، التحول من استـراتيجية املساواة االجتماعية )الرفاهية( إلى سياسة أكثـر - 

تنوًعا وتوجًها نحو النمو تتجاهل في الواقع مسائل االختالف اإلقليمي وعدم املساواة.
نتيجة التغييـرات املادية وراء هذا النظام اإلقليمي الجديد، ظهرت منطقة املدينة مرتبطة ِارتباطا وثيًقا بإعادة - 

قياس االقتصاد حول التكتالت العاملية وإعادة التوطيـن
املالي للحكومات املحلية الضعيفة -  إلــى الدعم  التكاليف وانخفاض الدخل. واالحتياج  التوظيف وارتــفــاع  ضعف 

.)Andersen, 2008: 3-17(

مناقشة نتائج الدراسة
السياسية واالجتماعية  أو تعديالته منها االقتصادية مثل الصيـن ومنها  التقسيم اإلداري  الــدوافــع إلجــراء  اختلفت 
مثل جنوب أفريقيا ومنها تحقيق العدالة االجتماعية وتحقيق االستقاللية مثل الدنمارك. هذا مؤشر بأن لكل دولة ظروفها 

الخاصة وأهدافها ورؤيتها التي تـريد تحقيقها بما لديها من إمكانات.

عنصر األقاليم

يؤثـر على  السكانية وهــذا  للسكان، فيـرتفع عــدد وحجم تجمعاتها  الــجــودة االقتصادية بجذبها  تتسم األقاليم ذات 
 على التنمية املحلية باعتبار أن الجودة االقتصادية والرأس املال البشري 

ً
الشكل األفقي للتقسيم اإلداري، كما يؤثـر إيجابيا

موردان مهمان من موارد التنمية ومن ناحية أخري تؤثـر زيادة السكان على شكل التقسيم اإلداري كاآلتي:
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زيادة عدد الوحدات اإلداريــة األساسية كما هو الحال في الصيـن )49859 وحدة أساسية و704515 قرية وحدة - 
غيـر رسمية( وأن الكثافة السكانية باألقاليم القابلة للزراعة483 نسمة/كم2، وباملناطق الصحراوية 64 نسمة/

9% من إجمالي األرض كلها األرا�ضـــي الزراعية  كــم2. أمــا في جنوب أفريقيا يسكن 45% من السكان على مساحة 
املناطق  فــي  نسمة/كم2   43 سكانية  وكثافة  نسمة/كم2،  سكانية243  بكثافة  الزراعييـن«  اإلقليميـن  وفــي  بالدولة 

الهضبة وكثافة سكانية 2 نسمة/كم2 في املناطق الصحراوية.

زيادة حجم املراكز الحضرية واملدن ففي الدنمارك يعيش نسبة 31.76% على مساحة تساوي5.9% من املساحة - 
اإلجمالية بكثافة سكانية سكانية 276 نسمة/كم2، وصل نسبة الحضر في الدنمارك إلى 87.9%، والصيـن %63.6 
وفي جنوب أفريقيا 68.3% وهذا يعني زيادة حجم التجمعات السكانية األفقية )القرى واملدن واملراكز الحضرية(. 

أن التقسيم اإلداري في املناطق ذات الجودة االقتصادية، له فاعلية على التنمية املحلية.

عنصر السكان املحليون

أوضحت الدراسة أن درجة تجانس السكان لها تأثيـر على التقسيم اإلداري وفاعليته على التنمية املحلية.

 لقانون االستقالل العرقي اإلقليمي للصيـن - 
ً
بارتفاع نسبة عدم تجانس السكان وطبقا يتصف املجتمع الصيني 

 بتنوع السكان، بإنشاء خمس مقطعات للحكم الذاتي.
ً
لعام 1984، جاء التقسيم اإلداري معتـرفا

التنوع العرقي واضح في جنوب أفريقيا، حيث يحظى السود بأعلى نسبة 78.5% وتكون لها هيمنة األغلبية. يوجد - 
وتنتشر  مسيحية  فــئــة   18 تتضمن  النسبة  هـــذه  إن  إال   ،%86 بنسبة  املسيحية  لألغلبية  بهيمنة  ديــنــي  تــجــانــس 
الــديــانــات اإلفــريــقــيــة التقليدية والــديـــــن اإلســالمــي والــديــانــات األخـــرى بنسب ضئيلة. جــاء قــانــون تـرسيم الــحــدود 
القانون رقم 27 لسنة 1998، وأنشئت تسع مقاطعات. باستخدام املعاييـر األساسية لضمان شروط  البلدية، 

الديمقراطية املحلية وتمثيل الناخبيـن في املجلس البلدي.

تتميـز الدنمارك بالتجانس العرقي املرتفع لدرجة الهيمنة شبه املطلقة حيث يصل نسبة السكان األصلييـن إلى - 
86.3% ومن الناحية الدينية، الدنمارك دولة غيـر علمانية، يشكل فيها املسيحيون اإلنجليون الغالبية العظمى 
للمجتمع بنسبة 74.7%. كما تتمتع الدنمارك بتجانس لغوي حيث يتحدث 96% من السكان اللغة الدنماركية 
كلغة أولــى. يستنتج أن الدنمارك دولــة قومية وقسم القانون البلدي الدنماركي لعام 2007 الدنمارك إلى خمس 

أقاليم حكم ذاتي.

استنتاجات التجانس
إذا كان املجتمع متجانس كما هو الحال في الدنمارك، كان التقسيم اإلداري أكثـر استقراًرا وفاعل على التنمية املحلية.- 

التقسيم اإلداري بذلك وبإنشاء -  تأثـر  مــع هيمنة فئة على اآلخــريـــــن،  التجانس االجتماعي شبه متجانس  كــان  إذا 
وحدات إدارية ذات حكم ذاتي لألقليات كما هو الحال في الصيـن.

إذا كان هناك عدم تجانس اجتماعي عرقي أو ديني أو لغوي، وفي محاولة إلرضــاء جميع األطــراف، يأتي التقسيم - 
اإلداري ُمجزأ وضعيف وال يقود إلى التنمية املحلية كما هو الحال في جنوب أفريقيا.

استنتاجات عنصر الحكومة املحلية:

استنتاجات تنظيم الحكومة املحلية 1-

 لنظام الحكم في الدولة فإذا كانت الدولة شمولية، كانت الحكومات املحلية 
ً
وجد أن الحكومات املحلية، تنظم طبقا

تابعة للحكومة املركزية وامتداد لها كما هو في الصيـن. وإذا كانت نظام الحكم ديمقراطي، كانت الحكومات املحلية مستقلة 
 لعدد الوحدات 

ً
كما في جنوب أفريقيا والدنمارك. ويختلف عدد املستويات اإلدارية من دولة إلى أخري طبقا للقوانيـن وطبقا

اإلداريــة األساسية، ففي الصيـن يوجد أربعة مستويات إداريــة نظًرا لوجود عدد 41636 وحدة إداريــة أساسية. وفي جنوب 
أفريقيا يوجد ثالثة مستويات إدارية حيث يوجد بها 205 وحدة إدارية أساسية. وفي الدنمارك يوجد مستوييـن فقط لوجود 
ـــة األســاســيــة، وزاد عدد  عــدد 98 وحـــدة إداريــــة أســاســيــة. ويستنتج أنــه »كلما زاد عــدد الــســكــان، زاد عــدد الــوحــدات اإلداريـ

املستويات اإلدارية«.
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استنتاجات محددات الالمركزية للحكومة املحلية 2-

أتضح من دراســة محددات الالمركزية للحكومة املحلية في الخبـرات الثالث أن استخدام الحكومة املحلية لآللّيات 
الــوحــدات املحلية، ففي  القوانيـن املنظمة إلدارة  التنمية ويتم تحديده بواسطة  في علمية  الالمركزية عنصر هــام وحاكم 
األنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة، كــانــت املــســاحــة املــحــددة الســتــخــدام الــالمــركــزيــة مــحــدودة كما هــو فــي الصيـن. بــالــرغــم مــن تحسيـن 
املركزية السياسية الصينية بمزجها مع الالمركزية االقتصادية واإلدارية، إال إنها ال تـزال توصف بأنها » المركزية استبدادية 

إقليمية«، وفي الدول الديمقراطية، وتختلف دراجات الالمركزية حسب درجات الديمقراطية املطبقة.

تتفاوت أيًضا الالمركزية املالية من دولة إلى أخرى حيث تنظمها قوانيـن الدولة والدوافع التي من أجلها تم التقسيم - 
اإلداري. ففي الصيـن كانت هناك مساحة كبيـرة لالمركزية املالية، بعد اإلصالحات املركزية عام 1994 لتتناسب مع 
حجم االستثمارات وتحقيق العائد االقتصادي. وفي جنوب أفريقيا ال توجد المركزية مالية ألن الهدف من التقسيم 
اإلداري كان التنمية السياسية وليست االقتصادية، باإلضافة إلى عدم توفيـر التمويل الالزم للحكومات املحلية. 
وفي الدنمارك إن نسبة نفقات الحكومة املحلية من الناتج املحلي اإلجمالي واإلنفاق العام أكبـر مما هي عليه في 

معظم البلدان الفيدرالية ملنظمة التعاون االقتصادي

املساءلة في الصيـن تنظمها الحزب بينما في جنوب أفريقيا والدنمارك املساءلة تكون من قبل املواطنيـن.- 

توصيات الدراسة

بعد دراسة عناصر الوحدة اإلدارية املحلية للتوصل إلى عوامل يمكن استخدامها عند إجراء تقسيم إداري جديد أو 
إجراء تعدل لتقسيم إداري قائم، تو�ضي الدراسة باستخدام العامليـن التالييـن:

العامل األول »اإلقليم« استناًدا إلى حقيقة أن »جودة أرا�ضي اإلقليم اقتصادًيا، تؤدي إلى زيادة عدد السكان«. - 
وجد أن زيادة السكان تؤثـر على التقسيم اإلداري في شكليـن األول زيادة عدد الوحدات اإلدارية األساسية واملراكز 
الحضرية واملـــدن، والثاني زيـــادة عــدد املستويات اإلداريــــة. أي أن جــودة اإلقليم تؤثـر بطريقة غيـر مباشرة على 
التنمية  مــعــدل  زاد  اإلداري،  التقسيم  أقاليم  جـــودة  زادت  كلما  وأنـــه  اإلداري.  للتقسيم  والــرأ�ضــي  األفــقــي  الشكل 

املحلية بالوحدة املحلية باعتبار أن جودة اإلقليم »مورد طبيعي للتنمية املحلية«.

التنمية املحلية ومن -  الــذي يقوم بعملية  الثاني »السكان املحليون« وهــو عنصر مهم وفــاعــل ألنــه هــو  العامل 
ناحية أخري هو الهدف من التنمية املحلية. تمت دراسة السكان املحلييـن للوقوف »درجة التجانس االجتماعي 
للسكان«. وجد إن التجانس العرقي أو الديني أو اللغوي، يؤثـر على استقرار السكان والتجمعات السكانية. ووجد 

أنه كلما زاد استقرار املجتمع، زادت فاعلية السكان على التنمية املحلية داخل وحدة التقسيم اإلداري.

ووجدت الدراسة أن الحكومة املحلية ليست عامل يبني عليه التقسيم اإلداري. حيث أن الحكومة املحلية هي اإلدارة 
املعينة أو املنتخبة، إلدارة التنمية املحلية لسكان اإلقليم املحدد لها من الحكومة املركزية ويتوقف شكل الحكومة املحلية 
 على حجم وإمكانيات اإلقليم وشكل وحجم التجمعات السكانية املوجودة باإلقليم. ويتوقف حجم الحكومة املحلية 

ً
أفقيا

 على الدوافع التي من أجلها تقوم الحكومة املركزية بتقسيم إقليمها إلى مستويات إدارية وطبقا للدساتيـر والقوانيـن 
ً
رأسيا

املعمول بها. ووجد أن تـرسيم الحدود اإلدارية لوحدات الحكومة املحلية، يعتمد على جودة األرا�ضي، وكثافة السكان ودرجة 
لآللّيات  واستخدامها  املحلية  الحكومة  تنظيم  يتوقف  كما  املحلية.  للتنمية  أساسييـن  كمورديـن  االجــتــمــاعــي،  تجانسهم 

الالمركزية، على نظام الحكم بالدولة والدستور والقوانيـن املنظمة بالدولة.
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 ABSTRACT

Purpose: Due to the low rates of local development, especially in developing countries, the aim of this 
research is to study the elements of the administrative division unit, to reach scientific and practical factors 
for the administrative division and its modifications, whether they have a direct or indirect effective impact 
on local development rates through international experiences in China, South Africa, and Denmark.

Methodology: The research relied on comparing and benefiting from international experiences, and 
identifying the effective and clearly influential factors of administrative division on local development. By 
studying each element of the administrative unit )territory, population and local government( in the three 
countries to determine how each of these elements affected local development. Finally, deduce the factors 
that can be used to conduct effective administrative division on local development.

Results: The study found two factors that must be taken into account when making a new administra-
tive division or making an amendment to an existing administrative division. The first factor is ”the territo-
ry“ based on the fact that ”the economically quality of the territory, attracts the population.“ It was found 
that the increase in population affects the administrative division in two forms, the first is an increase in the 
number of basic administrative units, urban centers and cities, and the second is an increase in the number 
of administrative levels. That is, the quality of the region indirectly affects the horizontal and vertical form of 
the administrative division. And that the higher the quality of the region of the administrative division. The 
second factor is the degree of social homogeneity. Since ethnic, religious or linguistic homogeneity, affects 
the stability of the population. It was found that the greater the stability of the community, the greater the 
effectiveness of the population on local development within the unit of administrative division.

The study found that local government is not a factor on which administrative division is built. The 
organization of the local government and its use of decentralization mechanisms depends on the state’s 
system of government, the constitution and laws regulating the state.

Keywords: Administrative Division, Local Development, Local Governments, Local Population.


