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 شكر وتقدیر 
الواردة   واإلسقاطاتجمیع األخطاء    ن المسؤولیة عنویتحمل المؤلفاذه الوثیقة.  ھیود المؤلفان أن یشكرا بول سموك وكاثرین دوم على استعراضھما  

 . في الوثیقة
 
 

 دلیل تمھیدي لإلدارة المالیة العامة  
 

المالیة" ھذه جزءا من سلسلة من   ال  كتیباتتشكل ورقة "الالمركزیة  الرئیسیة  تمھیدیة حول  العامة. وھي مكتوبة ب  المتعلقةموضوعات  المالیة  اإلدارة 
المؤلفات بعض  المتعلقة بكل موضوع رئیسي، مع تسلیط الضوء على    المحوریةالقدرات وتقدم لمحة عامة ومناقشة للقضایا    المحدودةخصیصا للبیئات  

القدرات أن تتعامل مع   محدودیةویتضمن كل دلیل تمھیدي اقتراحات عملیة بشأن الكیفیة التي یمكن بھا للحكومات التي تعاني من    .المفیدة في ھذا الشأن
 ارشادات الموجزة لتجارب البلدان األخرى في إصالح اإلدارة المالیة العامة. ولیس المقصود منھا أن تكون  واإلصالحات، إلى جانب الخطوط العریضة  

 ) ODI(  معھد التنمیة لما وراء البحارھي تستند إلى استعراض للمؤلفات ذات الصلة والخبرة العملیة لموظفي  بل  تصمیم وتنفیذ اإلصالحات.  مفصلة ل
 العاملین في ھذه المجاالت.
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 ة المالیلمحة عامة عن الالمركزیة  .1
 
 

 

 مقدمة عن الالمركزیة  1.1
 

 تنفیذ  لتحدیات التصدي بشأن عملیة إرشادات التمھیدي الدلیل ھذا یقدم
 السیاسات، صانعي إلى األول المقام في موجھ وھو. المالیة الالمركزیة

 ومستشاریھم المدنیة الخدمة موظفي أن  الحالة ھذه في یعني  وھذا
 المالیة  الالمركزیة إصالحات تنفیذ علیھا  ینطوي التي تحدیات یواجھون

 .السیاسیین زعمائھم فرضھا التي
 
 عناصرھا  ذلك في بما الالمركزیة، ان  مفاده منظور  من المناقشة بدأت

. الخدمات تقدیم تحسین یریدون الساسة ألن فقط تحدث ما نادرا المالیة،
ً  أوسع سیاسیة عوامل تكمن ذلك، من وبدال  قرار  وراء تعقیدا وأكثر نطاقا

 الحكومیة للھیئات والموارد  السلطات عن بالتخلي المركزیة الحكومة
 في  اإلدارة بتحسین المتعلقة الشواغل تكون  ما وكثیرا .الوطنیة دون

 لتحسین طموحات الخطوات ھذه تشمل أن ویمكن   .القرار ھذا صمیم
 ،)المثال سبیل على وبیرو، بولیفیا في الحال ھو كما( والمشاركة اإلدماج
 أو سیاسیة أزمة مثل كبرى ألحداث استجابة ذلك یكون  ما وغالبا

 من  كجزء أو ،)وكینیا وإندونیسیا الفلبین في  الحال ھو كما( اقتصادیة
 في  الحال ھو  كما( دیمقراطي حكم إلى استبدادي حكم  من االنتقال

 أو تعزیز  إلى الحاجة نتیجة أو /و ،)أفریقیا  وجنوب  والمكسیك البرازیل
 أھلي  صراع أعقاب في البالد أنحاء جمیع  في الدولة شرعیة  بناء إعادة

 وفي). وأوغندا ورواندا وإثیوبیا وكولومبیا كمبودیا في الحال  ھو كما(
 في  الالمركزیة تبریر تم ، وتنزانیا الھند مثل ، البلدان من فقط قلیل عدد

 فاجویت : المصدر( الخدمات تقدیم لتحسین وسیلة باعتبارھا األول المقام
 ).2011 ،  وآخرون إیتون ؛ 2014 ،
 

 بالقرارات أقل أو بدرجة  مدفوعة تكون  قد الالمركزیة أن  حین وفي
 شواغل المدنیة الخدمة موظفي لدى یكون أن المرجح فمن  السیاسیة،

 وزارة  في  المدنیون الموظفون  یشعر قد  المثال،  سبیل فعلى. للغایة مختلفة
 المحلیة للحكومات مالیة رقابة  منح  على المترتبة اآلثار إزاء بالقلق  المالیة

 المدنیون  الموظفون یھتم  قد أخرى،  ناحیة ومن .المحدودة القدرات ذات
 والمیاه والطرق والصحة التعلیم عن المسؤولة القطاعیة الوزارات في
 یمیل  نفسھ، الوقت وفي. الخدمات تقدیم بتحسین األول  المقام في

 لھم تجلب التي اإلصالحات دعم  إلى المحلیة الحكومة في  المسؤولون 
 .القرارات صنع على أكبر  وسیطرة أكبر وسلطة أعلى میزانیات

 
 بین  مناسب توازن  إیجاد  في الالمركزیة إدارة في الرئیسي التحدي یتمثل

 االستفادة ھو ذلك من  والھدف. المحلیة واالستقاللیة المركزیة  الرقابة
 الوقت  وفي المركزیة، للحكومة األكبر التقنیة القدرة من وجھ أفضل على
  .المحلیة للحكومات والمساءلة المحلیة المعرفة زیادة نفسھ

 
 الالمركزیة  حول عملیة إرشادات  تقدیم إلى التمھیدي الدلیل ھذا  یھدف
 الرقابة نقل بھا یتم التي الطریقة أي  الخصوص، وجھ  على المالیة

 الحكومة إلى المركزیة الحكومة من المالیة المعامالت عن  والمسؤولیة
 أوال، .التمھیدي الدلیل ھذا خالل من ن اموضوع ویتكرر . الوطنیة دون

 تعتمدھا أن للبلدان یمكن ممارسة أفضل  أو معین" مخطط " یوجد ال
. المالیة الالمركزیة ذلك  في بما  الالمركزیة، إصالحاتھا في ببساطة
 ، "فارغة صفحة" ب  أبدا تبدأ وال مختلفة ألسباب تبدأ فاإلصالحات تحدث

 ثانیا، .القائم المؤسسي السیاق  مع اإلصالحات تكییف یجب أنھ یعني مما
 ولیست عملیة ارھا باعتب المالیة ومكوناتھا الالمركزیة إلى  النظر من  بد ال

 مع تعدیلھا ویجب سنوات إصالح عملیة  أي ستستغرق و. نھایة نقطة

 .التنفیذ مرحلة من الدروس استخالص
 

 ھذا الدلیل التمھیدي:وفیما یلي ھیكل 
 

 ما ویحدد سیاقھا، في الالمركزیة 1.2 القسم یطرح  •
 على یحدثھ أن یمكن  الذي األثر ویناقش بھا نعنیھ
 .الخدمات تقدیم

 یتعین التي األولى الرئیسیة المسألة 1.3 القسم یتناول •
 المالیة، الالمركزیة إصالح عملیة خالل فیھا  النظر

 .الالمركزیة الحكومات إلى المھام إسناد أي
 المحلیة الحكومات تمویل كیفیة 1.4 القسم یناقش •

 العامة المالیة اإلدارة في التحسینات دعم وكیفیة
 .المحلیة للحكومة

 في المركزیة الحكومة ودور مھام 1.5 القسم یناقش •
 .المالیة الالمركزیة حالة

 إصالح عملیة إدارة كیفیة 1.6 القسم  یناقش  •
 التعامل وكیفیة وجھ أفضل على المالیة الالمركزیة

 عن بالتنازل المرتبطة الرئیسیة المخاطر بعض  مع
 أیضا القسم ھذا ویختتم. المحلیة لحكوماتل الرقابة
 .لإلصالحیین االرشادات  ببعض

 
 

 سیاق الالمركزیة  1.2
 

 بھا تسترشد أن ینبغي التي الرئیسیة واالعتبارات المبادئ تناول قبل
 الالمركزیة تحدید الضروري من  الالمركزیة، إصالحات تصمیم عملیة

 .المحتمل أثرھا وتحدید سیاقھا في ووضعھا
 

 ما ھي الالمركزیة؟  1.2.1
 

 التمییز  الضروري من ، الالمركزیة بإصالحات المقصود تحدید عند
 .السلطة تركیز عدم و الالمركزیة بین بوضوح

 
إلى كیفیة إدارة المسؤولیات والتوظیف داخل   تركیز السلطةیشیر عدم  

وھو   المركزیة.  للحكومة  التابعة  الوزارات  عن  ھیاكل  نقل عبارة 
المقر من  الوطنیة،  الحكومة  داخل  والموارد  والسلطات   للمسؤولیات 

إلى المكاتب المیدانیة المحلیة واإلقلیمیة (أمانة برنامج اإلنفاق    الرئیسي
عدم على عكس الالمركزیة، یحدث    ).2013العام والمساءلة المالیة ،  

السلطة الحكومة   تركیز  بین  ولیس  المركزیة  الحكومة  وكاالت  داخل 
المركزیة والمستوى األدنى من الحكومة. فعلى سبیل المثال، إذا قامت 

سلطة اللتعلیم بإنشاء مكاتب في المقاطعات ووزعت درجة ما من  وزارة ا
مفھوم عدم تركیز على مكاتب المقاطعات ھذه، فإن ھذا یمثل  یة  اإلدار

جمیع    .السلطة تزال  ال  الحالة،  ھذه  الحكومة   الصالحیاتوفي  بید 
المقاطعات   ویستمر،  المركزیة مستوى  على  التعلیم  وزارة  مسؤولو 

 .أمامھامسؤولین وارة التعلیم الحكومیة المركزیة وزل بتقدیم التقاریر
 

الالمركزیة   فإن  ذلك،  من  النقیض  تفویضعلى  في  إعادة    تتلخص  أو 
والسیاسیة   صالحیات  تكلیف اإلداریة  السمات  كل  "مع  محددة 

] ھذه  علیھا  تنطوي  التي  الحكومة  الصالحیاتواالقتصادیة  من   [
  داخل متع باالستقالل الذاتي  المركزیة إلى الحكومات دون الوطنیة التي تت
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وبدال من   ).2014المصدر: فاجیت،  (  والعملیةسلطتھا الجغرافیة    نطاق
الحكومة، فإنھا   فيأعلى    سلطةأن تكون الحكومات المحلیة مسؤولة أمام  

إلى   وبالعودة  المحلیین.  الناخبین  أمام  األول  المقام  في  مسؤولة  تصبح 
ھ فإن  المقاطعة،  في  التعلیم  مكتب  اإلدارة،  مثال  نظام  ال  بموجبذه 

الذي الال للمقاطعة  المنتخب  السیاسي  الزعیم  أمام  مسؤولة  مركزي، 
  وزارة التعلیم المركزیة.   ولیس أمامیشرف علیھ مجلس مقاطعة منتخب  

 وفي مثل ھذا النظام، ال تضطلع وزارة التعلیم الحكومیة المركزیة بدور 
ألن  تنفیذي االبتدائي،  التعلیم  مجال  في  تدیر   مباشر  المحلیة  الحكومة 

في  شؤون   التعلیم  لوزارة  یزال  ال  ذلك،  ومع  والمدارس.  المعلمین 
ي في نظام ال مركزي، بما في ذلك وضع اتالحكومة المركزیة دور سیاس

حسن أدائھا التوجیھ للحكومات المحلیة، ورصد مدى    وتوفیرالمعاییر،  
 في ذلك.

 
كثیرا ما توصف الالمركزیة بأنھا ذات ثالثة أبعاد مترابطة: السیاسیة 

بسلطات   السیاسیة  الالمركزیة  ترتبط  والمالیة.    الزعماء واإلداریة 
محلیا. حین    المنتخبین  سلطات   ترتبط في  بنقل  اإلداریة  الالمركزیة 

مستویات أدنى   علیا إلىمستویات ا  موظفي الخدمة المدنیة المحلیین من
تتعلق الالمركزیة المالیة   ، وال سیما في تعیین الموظفین.  حكومةفي ال

والقوى التي تعمل على جمع بإعادة توزیع النفقات (أو تحویل األموال) 
). یركز ھذا 2008بریتوریوس ،  المصدر:  الضرائب (واالقتراض) (

التي تنطوي علیھا  فرص  التحدیات والالدلیل التمھیدي بشكل خاص على  
 المالیة.الالمركزیة 

 
على الالمركزیة والذي یتمیز   انعكاساتأحد أشكال ھیكل الدولة الذي لھ  

ھو الفیدرالیة. یمكن تعریف   االشكال االخرىفي كثیر من األحیان عن  
یعني أنھ ال یمكن   مماالفیدرالیة بأنھا الالمركزیة المؤسسیة بشكل دائم،  

في حین أن   یة.من قبل الحكومة الوطن  بصورة أحادیة  تغییرھا بسھولة
السمة األساسیة للفیدرالیة ھي الالمركزیة... لیس كل أنظمة الالمركزیة 

فدرالیةھي   النظام  أنظمة  [في  ال  الفدرالي...  ھناك   یتعین]  تكون  أن 
  التمییزیة لسیطرة  لالالمركزیة    تخضع  ال بد أن الالمركزیة فحسب، بل  

) الوطنیة'   ة بعبارو).  1995وآخرون،  مونتینوال  المصدر:  للحكومة 
الحكومة المركزیة من قبل    الالمركزیة ال تمنح  أن  ، فإن ھذا یعنيبسیطة

بل إنھا تنطوي     -الغاؤھا  یمكن للحكومة المركزیة أیضا    حیث  -فحسب  
على تغییرات قانونیة البد وأن توافق علیھا أیضا الحكومات الالمركزیة 

في    ذاتھا. عادة  ذلك  دون   علىالالمركزیة  تطبیق  ویتجلى  الوحدات 
یتم ادخال الوطنیة التي ینص علیھا دستور البلد، مما یتطلب كذلك أن  

یة الوحدات على موافقة غالب  بعد الحصولفي ھذا الدستور    أي تعدیالت
 1دون الوطنیة.

 
 

 ما ھو األثر الذي یمكن ان تحدثھ الالمركزیة؟    1.2.2
 

في حین أن الالمركزیة قد تكون مدفوعة بدرجة أو أخرى بالقرارات 
السیاسیة، فإن الشاغل الرئیسي لموظفي الخدمة المدنیة في وزارة المالیة 

المسؤولة عن التعلیم والصحة والطرق والمیاه   یةوزارات القطاعالوفي  
یكون   ما  الذي   حولغالبا  السؤال  فإن  ولذلك،  العامة.  الخدمات  تقدیم 

 في الالمركزیة  تترتب علىیطرح نفسھ ھو ما ھي اآلثار التي یمكن أن 
 تقدیم الخدمات. 

 
ستحسن  تو أنھا  في  للالمركزیة  حجة  أقوى  واالستجابة   مساءلةالتمثل 

تقوم بذلك عن  وبالتالي ستزید من الكفاءة العامة للحكومة.  و  الحكومیة
تغییر ھیاكل   المواطنین    لتعزیز   االدارةطریق  الحوافز   وزیادةصوت 

الموظفی تدفع  الخدمات.  التي  تقدیم  إلى  العمومیین  الرئیسیة  إن  ن  اآللیة 
من    من شأنھا ان تزیدأن الالمركزیة    تتلخص فيلتحسین تقدیم الخدمات  

أن تعمل في نھایة المطاف على المحلیة و  اتالحكوم  ستجابةوا  مساءلة
 

 دون  الحكومات  ومسؤولیات  حقوق تحدد  حیث  فیدرالي بنظام  المتحدة الوالیات  تتمتع ،  المثال سبیل  على    1
 وثالثة  الوطنیة الفیدرالیة الحكومة من كل موافقة الدستور على التعدیالت  وتتطلب  ، الدستور  في بوضوح الوطنیة

 وقانون  الدستور إلى الالمركزیة تستند  ، أوغندا مثل ، ذلك من النقیض  على  ، أخرى بلدان وفي .الوالیات  أرباع
 الوطنیة التشریعیة الھیئة خالل من  كالھما لتنقیح واسعة بصالحیات  المركزیة الحكومة وتتمتع ، المحلي الحكم
 .نفسھا المحلیة الحكومات  إلى الرجوع دون

 ). 2012المصدر: فاجیت، ن الخدمات العامة (یتحس
 

تقدیم  الالمركزیة على  لتأثیر  الحجة االستعراضات األخیرة  تدعم ھذه 
الخدمات. وتؤكد ھذه الدراسات على آثارھا اإلیجابیة، حیث وجدت أن 

نوعیة ال  أكثر من حیثعامة  خدمات  الحكومات المحلیة الالمركزیة تقدم  
لقوة األدلة ) ھذه الدراسات وفقا  2016یت (جشانا وفا  . صنفكمیةالو

بشكل    متباینةأنھ في حین تظھر الدراسات نتائج  ا  التي أظھرتھا، ووجد
إیجابیة   األكثر  اآلثار  تظھر  العالیة  الجودة  ذات  الدراسات  فإن  عام، 

وآ  توصل  للالمركزیة. فازكیز  ( مارتینیز  نتائج   الى  )2015خرون 
تقدیم الخدمات، ولكن من  في قطاع التعلیم، تحسن الالمركزیة  فمماثلة.  

ا في القطاع الصحي، بما في ذلك أدلة على آثار  ھناك نتائج أكثر تباین
 لالمركزیة على تقدیم الخدمات الجیدة. لسلبیة 

 
ة المركزیة یوزارات الحكومالوقد یكون لدى موظفي الخدمة المدنیة في  

عن  النظر  بغض  الالمركزیة  بشأن  األخرى  الشواغل  من  مجموعة 
سیفقدون  أنھم  من  القلق  یساورھم  وقد  الخدمات.  تقدیم  على  تأثیرھا 

اضفاء   أن من  السیطرة على تقدیم الخدمات و/أو تخصیص الموارد، و
اع  الالمركزي  الطابع القدرات  لى  ذات  المحلیة  ، المحدودةلحكومات 

الخدمات.   تقدیم  الخدمات، تشكل مخاطر على جودة  بعیدا عن تحسین 
ویمكن أن تؤدي ھذه الشواغل إلى اتخاذ إجراءات تھدف إلى الحد من 

إذا لم تمنح    غیر أنھ  نطاق الالمركزیة والحفاظ على السیطرة المركزیة.
لالستجابة للمطالب   ي الالزمتنفیذساتي والالسیا  الحیزالحكومات المحلیة  
توقع تحقیق معظم فوائد الالمركزیة. ولذلك، عندئذ  المحلیة، فال یمكن  

فإن أحد التحدیات الرئیسیة في إدارة الالمركزیة ھو إیجاد توازن مناسب 
 المحلي. الذاتي بین الرقابة المركزیة واالستقالل 

 
 

 اسناد المھام الوظیفیة   1.3
 

 الحكومیة  المھام  جمیع  تتسم  لن  المركزیة، األكثر النظام  في حتى
 الحكومات  من  العدید تواجھ التي األولى المھمة  فإن  وبالتالي. بالالمركزیة

 اضفاء یتعین التي السیاساتیة المجاالت تحدید ھي الالمركزیة تطبق التي
. الوظیفیة المھام اسناد  باسم المعروفة العملیة وھي علیھا  الالمركزیة

 ینبغي  كان إذا  ما المثال،  سبیل على تقرر، أن الحكومات على  وسیتعین
 مسؤولیات  من  العالي التعلیم أو /و الثانوي أو االبتدائي التعلیم  یكون أن

 2.المحلیة أو المركزیة  الحكومة
 

 بالوظائف  المتعلقة القرارات لتوجیھ مترابطان  مبدأن یستخدم ما  وكثیرا
 تؤثر  التي الوظائف  تلك أن  ھو  األول المبدأ. للالمركزیة لتطبیق األنسب

 أي  بالالمركزیة،  عادة تتسم ال واحدة وطنیة دون  وحدة من  أكثر على
 الطرق  مثل الوطنیة، دون  الوحدات بین الكبیرة االمتدادات ذات الوظائف 
 بعض  تكون  ال قد ذلك، إلى وباإلضافة .الجامعیة المستشفیات أو  الفرعیة

 تتطلب  ألنھا للالمركزیة مناسبة القطاعات  داخل المحددة الوظائف 
 شراء مثل الحجم،  في  وفورات تمتلك أو  الفنیة الخبرة  من عالیة مستویات

 .الصحي القطاع  في الصیدالنیة اللوازم
 

 التبعیة،  مبدأ في یتلخص  الوظیفي التكلیف في الثاني التوجیھي والمبدأ
 في تكون أن ینبغي الخدمات تقدیم عن  المسؤولیة" أن على ینص الذي
 المرتبط  المنافع حجم مع یتفق بما الحكومة مستویات من مستوى أدنى
 ).2006:18 وآخرون، فاسكیز - مارتینیز : المصدر" (الخدمات بتلك
 ھو  الصلبة النفایات إدارة من المستفیدة الفئات فإن  المثال، سبیل فعلى

 توفیرھا  المطلوب الخدمات  أكثر الخدمة ھذه یجعل مما المحلي، المجتمع
 الطابع اضفاء إلى التبعیة مبدأ تطبیق یؤدي وقد. المحلیة الحكومة قبل من

 المدارس  بناء مثل األبسط الرأسمالیة االستثمارات في الالمركزي

ً  تُمنح البلدان من العدید  في المحلیة الحكومات  أن إلى اإلشارة تجدر    2 ً  أیضا  بموجب  عمومیة أكثر تفویضا
 مسؤولیات  جانب  إلى  ،) ذلك شابھ ما  أو ( المحلیة  أقالیمھا في " بالتنمیة  النھوض " أو  سكانھا " رفاه لتأمین" القانون 

ن  .المركزیة للحكومة  الرسمیة  القرارات  تحددھا  معینة  سیاساتیة   من  المحلیة  الحكومات  العامة الوالیة  ھذه  وتمّكِ
 جانب  إلى ، النطاق الواسع الھدف ھذا إلى بالرجوع تبریرھا یمكن  التي األنشطة من واسعة  بمجموعة االضطالع

 .التحدید  وجھ على  المركزیة الحكومة لھا تخصصھا  مھام أي
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 ، الموحدة للتصامیم وفقا االستثمارات ھذه تشیید یمكن حیث والعیادات،
 في  متاحا لتشییدھا الالزمة التقنیة الخبرة مستوى یكون أن  المرجح  ومن

 تكون  أن تتطلب التي الوظائف فإن نفسھ، وبالمبدأ .المحلي االقتصاد
 المواطنین  الحتیاجات مطابقة  المحلیة المعلومات  وجمع الرصد  عملیات

 لتحقیق  مناسبة عادة تعتبر  الحجم وفورات  بانخفاض تتسم والتي
 .الالمركزیة

 
 الرغم على أنھ الى االشارة تجدر الالمركزیة، أثر مناقشة إلى وبالعودة

 توفیر  على  للالمركزیة اإلیجابي األثر  على واضحة أدلة وجود من
 كان  وإذا. تفاوتا أكثر الصحة قطاع على تأثیرھا على األدلة فإن التعلیم،

 حد على وسلبیة إیجابیة  آثار الالمركزیة على تترتب ان الممكن من
 الوظائف  ھي ما حول  تتمحور  قد أھمیة  األكثر  المسألة فإن  سواء،

 .الالمركزیة تحقیق كیفیة حول تمحورھا من أكثر الالمركزیة،
 

 الالمركزیة؟  فیھا تطبق  ان یجب التي  الخدمات ھي ما: 1 اإلطار
 

 یمكن  ال وبالتالي النطاق، وطنیة الحكومیة األنشطة بعض أن الواضح  من
 الشؤون :السیاسات ھذه وتشمل. المركزیة الحكومة قبل من إال ممارستھا
 العملة وسیاسة النقدیة والسیاسة والتجارة الدفاع وشؤون الخارجیة
 دور أیضا ھناك األنشطة،  ببعض یتعلق وفیما. المصرفیة والسیاسة

 المعاییر  ووضع  السیاسات وضع  في المركزیة الحكومة بھ تقوم  واضح
 الحفاظ  یجب حیث التجارة وقطاع التجاریة المشاریع تنظیم مثل والرقابة،

 . ما بلد داخل داخلیة مشتركة سوق على
 محلیة بمنافع تعود كونھا المحلیة لإلدارة المناسبة الخدمات من عدد ھناك

 وجمع  الصحي  والصرف والمیاه المحلیة الطرق  مثل األول،  المقام  في
  .النفایات

 أو حلیةالم الحكومات الى األخرى الخدمات من  جموعةم اسناد أن غیر
 أو  الحجم وفورات بین المفاضلة على یتوقف الوطنیة أو اإلقلیمیة

 الحكومات جانب من لتقدیمھا مالءمة أكثر الخدمة تجعل التي االمتدادات
 المحلیة المعلومات  جمع و الرصد  إلى الحاجة  وعلى  ،  جھة من  المركزیة،

 من  المحلیة، الحكومة قبل من لتقدیمھا مالءمة أكثر الخدمة  تجعل التي
 . أخرى جھة

 والطرق  والزراعة والصحة التعلیم مجاالت في نتوقع أن یمكننا ولذلك،
 فیھ تحتفظ  الذي الوقت في األولیة الخدمات المحلیة الحكومات تقدم  أن

 التنفیذ مسؤولیات نطاق تحدید أن بید. سیاساتي بدور المركزیة  الحكومة
 المحددة  الظروف على سیتوقف السیاسات وصنع األولیة الخدمات بین
 .بلد كل یواجھھا التي

 
 محددا عامال  والسكان الجغرافي الحجم  سیكون التبعیة، لمبدأ ووفقا

 أن األرجح ومن. الالمركزیة لتحقیق المناسبة الخدمات تحدید في رئیسیا
 وجود  مع الخدمات، من أكبر نطاقا األكبر المحلي الحكم وحدات تتولى

 األصغر  بالوحدات مقارنة ، )أكبر سكان  عدد أي ( أكبر استفادة  مناطق 
 .حجما

 
 )1994( شاه: المصدر

 
 

 الرغم على الوظیفیة، المھام اسناد في اعتبارین مراعاة ینبغي ثم، ومن
 بعض  في الالمركزیة تطبیق  أن ھو األول. ما حد إلى  تناقضھما من

 لحكوماتا قدرة  مدى من  سیحدّ  أخرى جوانب لیس ولكن الوظیفة  جوانب
 ھي  الثاني  واالعتبار .الخدمات تقدیم تحسین في االستثمار على  المحلیة

 على  ینطوي  العملیة، الناحیة من  سیظل، الالمركزیة  الخدمات تقدیم أن
 مستویات  بین  التعاون حتما  ویتطلب المركزیة، للحكومة رئیسي دور

 .أدناه المسألتان ھاتان  مناقشة ویتم. الحكومة
 
 

 تجنب الالمركزیة الجزئیة   1.3.1
 

 عبر للالمركزیة للغایة مختلفة مستویات تجنب المستصوب  من

) الرأسمالي واإلنفاق التشغیل وتكالیف الرواتب أي( الرئیسیة المدخالت
 مركزیة،  ال  الوظیفة كانت  إذا أنھ یعني وھذا. محددة خدمة لتقدیم  الالزمة
 والتشغیل بالرواتب المتعلقة المیزانیات تكون أن  أیضا ینبغي فعندئذ
 .الوظیفة بتلك المرتبطة المال ورأس 

 
من  كبیرة  فوائد  ھناك  تكون  أن  المرجح  غیر  فمن  ذلك،  یتم  لم  وإذا 

ج الالمركزیة، ألن الحكومات المحلیة لن تكون قادرة على تعدیل مزی
المدخالت لالستجابة للظروف واألفضلیات المحلیة. فعلى سبیل المثال، 

خدمة معینة، الخاصة بكومة محلیة في میزانیة المرتبات  إذا لم تتحكم ح
موظفین إضافیین عند الحاجة و/أو تخفیض   تعیینوبالتالي لم تتمكن من  

عدد الوحدات التي یزید عدد موظفیھا، فلن یكون لھا سوى سیطرة فعالة 
 محدودة على تقدیم تلك الخدمة. 

وبالمثل، یتعین على الحكومات المحلیة أن تكون قادرة على التحكم في  
تحسی مثل  بأنشطة  تضطلع  أن  لھا  أرید  ما  إذا  الرأسمالیة  ن المیزانیة 

قاعات  وتوسیع   میاه   ومستوضفاتدراسیة  وتشیید  وإمدادات  وطرق 
من المرجح أن ھ  ن. والواقع أوكفوءةصغیرة النطاق جدیدة بطریقة فعالة  

تدار المیزانیة الرأسمالیة بكفاءة إذا ما انتقلت المسؤولیات المتعلقة بھا 
ة ویرجع ذلك إلى أن الحكومات المحلی  بالكامل إلى الحكومات المحلیة.

أمدھا إلطالة    التحتیةسوف یكون لھا مصلحة في صیانة وإصالح البنیة  
، بدال من االعتماد على الحكومة المركزیة إلعادة تأھیل وبناء بنیة تحتیة 

 ).2004ماكلور ومارتینیز فازكیز، المصدر: جدیدة (
 

أدناه مخاطر الالمركزیة الجزئیة، أو الالمركزیة   1.6.2القسم  في    وترد  
 احیة النظریة ولیس من الناحیة العملیة. من الن

 
 

 أھمیة تحدید دور الحكومة المركزیة   1.3.2
 
 بین  بسیط  ثنائي خیار أنھا  على الوظیفیة المھام  اسناد إلى النظر  ینبغي ال

 حتما  خدمة أي تقدیم وسیتطلب. مركزیا ال أو مركزیا  الخدمات تقدیم
 أن الحجم وفورات تعني  وقد. الحكومة مستویات مختلف بین  التعاون

 من  شراء إلى تحتاج الصیدالنیة، المستحضرات مثل المدخالت،  بعض
 ستحافظ  كما .المحلیة الحكومات  على توزیعھا ثم ةمركزی جھة قبل

 الخدمات،  لتقدیم معاییر  وضع  في دورھا  على المركزیة الحكومة
 لبلوغ  المحلیة الحكومات جھود دعم في بدور  أیضا  ستضطلع  وبالتالي

 وتقدیم االدارة على تحسینات إدخال الالمركزیة تدعم ولكي .المعاییر تلك
 الحكومة  وظائف  عن  االستعاضة إلى ببساطة  تھدف  أال ینبغي  الخدمات،
ً  المحلیة؛ الحكومة بوظائف المركزیة  تسعى أن ینبغي ذلك، عن  عوضا

 عبر  الحكومة، مستویات مختلف في القوة نقاط مختلف تسخیر إلى
 المعرفة  مع المركزیة للحكومة التقنیة والخبرة الكبیرة الموارد" مطابقة

 واالحتیاجات  الظروف بشأن المحلیة الحكومة بھا  تتمتع التي الواسعة
 وآخرون،  خان: المصدر" (معینة محلیة منطقة في الناخبین وتفضیالت

2015.( 
 

 في  واالستقرار الوضوح تضمن بطریقة التوازن ھذا تحقیق  یتم أن یجب
 من  مستوى أي  یتمكن فلن  رسمیاً،  المھام  تسند  لم وإذا. الوظیفیة المھام

 .بفعالیة الموارد  وتخصیص  المیزانیة وضع  من الحكومة مستویات
 تم إذا  أو الوظیفیة، المھام  اسناد  في غموض  ھناك  كان حال في  وبالمثل،

 خفض الى المستویات أحد  یؤدي فقد  الحكومة،  مستویات بین  المھام تقاسم
 المستوى على العبء تاركا المھام، تلك انجاز من ینسحب حتى أو اإلنفاق
 وثمة  ).2004 فازكیز،  ومارتینیز  ماكلور: المصدر ( الحكومة  من اآلخر
 لن  الناخبین  أن ھي المھام  اسناد في الغموض  عن  ناشئة أخرى  مسألة

 ھناك  كان  إذا مساءلتھا یجب الحكومة مستویات من  مستوى أي  یعرفوا
 .الخدمات تقدیم في فشل

 
 

 دور السلطات التقلیدیة في الحكم الالمركزي      1.3.3
 
 القبائل  زعماء مثل التقلیدیة السلطات تزال ال النامیة، البلدان من العدید في
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 تضطلع  ما وعادة . المحلیة المجتمعات في  ھام بدور تضطلع ،  المحلیین
 واالجتماعیة والدینیة الثقافیة الحیاة في ھامة بأدوار  التقلیدیة السلطات
 قدرا  أیضا  المؤسسات ھذه تمتلك  البلدان، بعض  وفي. المحلیة للمناطق 

 بجوانب  یتعلق فیما المثال، سبیل على  الرسمیة، القانونیة السلطة من
 المتعلقة المنازعات  في  الفصل في أو المحلیة العدالة من  معینة

 االعتبار في الرسمیة القانونیة األدوار ھذه تؤخذ أن ینبغي . باألراضي
 البلدان،  بعض وفي. والمالیة واإلداریة السیاسیة الالمركزیة تصمیم عند

 تشكل  فھي وبالتالي كبیرة، سیاسیة سلطة أیضا التقلیدیة السلطات تمارس
 برنامج  وتنفیذ تصمیم في  مراعاتھا  ینبغي مصالح  لھا  فاعلة جھات

 تصمیم  عند االعتبار في التقلیدیة السلطات ھذه أخذت ما وإذا. الالمركزیة
. المحلیة الحكومات مساءلة لتحسین  أیضا  استخدامھا فیمكن الالمركزیة،

 شكل  في  ذلك  على  مثال  الورقة  ھذه من الحق  وقت  في  4 اإلطار  في  ویرد
 .بولیفیا في رقابة لجان

 
 

 تمویل الحكومات المحلیة   1.4
 

 كقاعدة " الوظیفي األداء یتبع أن  ینبغي التمویل" أن  إلى یشار  ما  كثیرا
 ببساطة  یعني أوال،. بطریقتین مھم أمر وھذا. المالیة للالمركزیة رئیسیة

 لالضطالع  الكافیة الموارد المحلیة الحكومات لدى یكون أن ینبغي أنھ
 الحكومات إلى فیھا تسند التي الظروف  وفي. الیھا أسندت التي بالمھام
 إلى یشار  لذلك، الالزمة موارد لھا  تخصص  ال ولكن  مسؤولیات  المحلیة

 الحكومات تمویل مصدر إن ثانیا،  3".ممولة غیر تكلیفات" أنھ على ذلك
 من  الوطنیة دون الحكومات بھا تمول التي الدرجة إن. أیضا مھم المحلیة

 مدى على تؤثر ان المرجح من التحویالت من بدال الخاصة إیراداتھا
 الوطنیة دون  الحكومات كانت إذا": سكانھا أمام المساءلة خضوعھا 

ً  أیضا، فعلیھا  المنفقین، كبار من تكون أن  في راغبة  على حرصا
" الضرائب من قدر أكبر  تجبي أن والمساءلة، المالیة المسؤولیة

 التمویل " بأن القائلة القاعدة فإن وبالتالي ).2011:18 بیرد،: المصدر(
 بین  التوازن  في النظر  أیضا تعني" الوظیفي األداء یتبع  أن ینبغي

 مزیج  في مركزیا المقدمة والتحویالت محلیا جمعھا یتم  التي الضرائب
 .المحلیة  بالحكومة الخاصة اإلیرادات

 
 تزوید  ضمان  إلى الالمركزیة إصالحات تسعى  أن  ینبغي ولذلك

 ما أھمیة ذات محلیة إیرادات بقاعدة اإلمكان،  قدر المحلیة، الحكومات
 بین المشتركة المالیة التحویالت على كلیا اعتمادا تعتمد ال حتى

 مفر  ال أمرا  یكون  قد  التحویالت على الكبیر االعتماد أن غیر . الحكومات
 الكبرى  المدن  في المحلیة  الحكومات أغنى باستثناء للجمیع بالنسبة منھ
 تقدیم من  نصفمُ  بمستوى  للسماح  كافیة بأموال  ھا دیتزو أرید إذا

 الالمركزیة  تصمیم عند الوطنیة، الحكومات على  یتعین ولذلك، .الخدمات
 قدر توفر جیدا تصمیما مصممة  حكومیة مالیة تحویالت تنفذ أن  المالیة،

 اإلیرادات  تحصیل تثبط ال وأن المحلیة، الحكومات بین  اإلنصاف من
 تمویال المحلیة الحكومات إلى المسندة المھام تمویل وتضمن  المحلیة،

 .كامال
: التوالي على مواضیع ثالثة القسم ھذا من المتبقي القسم ویناقش

ً  المولدة  اإلیرادات  ؛  الحكومات بین فیما المالیة والتحویالت ؛ محلیا
 .المحلیة العامة المالیة واإلدارة

 
 
 
 

 االیرادات على المستوى دون الوطني       1.4.1
 

 ما  وغالبا محدودة إیرادات قواعد المحلیة الحكومات لدى یكون  ما غالبا
 البلدان ففي. المركزیة الحكومة من  المالیة التحویالت على تعتمد

 في اإلیرادات، إجمالي ثلث نحو الوطنیة دون الحكومات تجمع المتقدمة،

 
 الحكومات  لتقویض  أو  الخدمات  تقدیم عن المسؤولیة لتجنب  وسیلة  الممولة  غیر  التكلیفات  تكون ما كثیرا    3

 تغطیة  دون ولكن معینة  لجھة ما مھمة عن  السیاساتیة  المسؤولیة تحمیل في  المركزیة الحكومة ترغب  وقد  .المحلیة

 ال  النامیة  البلدان في الوطنیة دون  الحكومات تجمعھ  الذي المبلغ  أن  حین
 القرن  أواخر وفي. اإلیرادات مجموع من المائة في  14 یتجاوز

 على النامیة البلدان في  الوطنیة دون الحكومات  اعتمدت العشرین،
 جادین : المصدر( المتوسط في میزانیاتھا من ٪62 لتمویل  التحویالت
  ).2014 وسینجال،

 
 الحكومة  اعتماد مدى  الحكومة  لتلك المتاحة الدخل مصادر  تحدد ال

. بھا تضطلع التي اإلنفاق  مھام أیضا تحدد بل فحسب، المنح على المحلیة
 البلدیة المھام مثل المحدودة المسؤولیات ذات المحلیة فالحكومات

 الحرائق  ومنع المحلیة الطرق تعبید و النفایات جمع ك( األساسیة
 لتكون ما حد إلى صغیرة ضریبیة قاعدة إلى إال تحتاج لن) ومكافحتھا

 الحكومات تتحمل عندما  كبیرا اختالفا الوضع یختلف .التمویل ذاتیة
: المصدر( والصحة التعلیم مثل كبیرة إنفاق مسؤولیات أیضا المحلیة

 سمات من  حتمیة تكون تكاد سمة ھناك ذلك، على وعالوة). 2011 بیرد،
 الحكومات بین مساواة عدم أوجھ ھناك  ستكون  أنھ ھي  الالمركزیة

 القواعد  ذات الحضریة المحلیة الحكومات تكون  ما وعادة. المحلیة
 من حین في التحویالت، على ما حد إلى اعتمادا أقل الھامة الضریبیة

 التحویالت على الفقیرة  الریفیة المحلیة الحكومات تعتمد  أن المرجح 
 .إیراداتھا من العظمى للغالبیة

 مشاكل،  على  ینطوي  المركزیة الحكومة تحویالت على االعتماد إن  یقال
 من  النقیض وعلى. المحلیین السكان أمام المساءلة انخفاض إلى یؤدي مما

 المحلیة للحكومات  یوفر  الضریبیة العائدات على  االعتماد فان  ذلك،
 السكان  الحتیاجات تستجیب وأن مسؤولة تكون ألن الالزمة الحوافز
 االقتصاد  إنتاجیة زیادة على تعمل وأن  الضرائب، ودافعي  المحلیین
 بحكمة  اإلیرادات ھذه وإدارة الضرائب، تحصیل لزیادة المحلي

 من المزید االعتماد ھذا  یوفر ). 2015 وینغست،  بوشل : المصدر(
 الخدمات من  النوع لھذا الالزمة الموارد  لجمع  المحلیة للحكومات الحوافز 

 .تلقیھا لقاء الدفع  في السكان یرغب التي
 

 المخصصة الضرائب على االعتبارات ھذه تؤثر أن یمكن  كیف
 إلى  الالمركزیة إصالحات تسعى أن ینبغي أوال، المحلیة؟ للحكومات

 محلیة إیرادات بقاعدة اإلمكان، قدر المحلیة، الحكومات تزوید ضمان
 المالیة التحویالت على كلیا اعتمادا تعتمد ال حتى معینة أھمیة ذات

 بالنسبة  تجنبھ یمكن ال قد االعتماد ھذا أن غیر. الحكومات بین المشتركة
 بتقدیم لھا تسمح كافیة بأموال تزویدھا أرید ما إذا المحلیة الحكومات ألفقر

 الھدف  یكون أن ینبغي ذلك، ضوء وفي .الخدمات من منصف مستوى
 الوطنیة دون الحكومات ألغنى الضریبیة القاعدة تسمح أن  ضمان ھو

 الخاصة إیراداتھا من  كبیر  حد  إلى لسكانھا تقدمھا التي الخدمات بتمویل
 الحكومات تكون  أن یجب ذلك، على وعالوة). 2011 بیرد،: المصدر(

 تكون  أن لضمان بھا الخاصة الضرائب معدالت تحدید على قادرة المحلیة
 للسكان  بالنسبة للعیان  واضحة  الضرائب بشأن  المتخذة القرارات 
 بوشل: المصدر( المحلیة الحكومة محاسبة یمكنھم الذین المحلیین

 مفھومة  مخاوف  المركزیة الحكومة لدى تكون وقد ).2015 وینغست،
 منافسة  إلى تؤدي أن  یمكن الضرائب معدالت على السیطرة أن من

 فرض  إلى تؤدي ذلك،  من بدال أو، المحلیة، الحكومات بین ضریبیة
 الضریبیة المنافسة خطر  على التغلب الممكن  من  ولكن . بھا مبالغ  ضرائب

 حین  في ،  المعدل من  األدنى الحد المركزیة الحكومة تحدید خالل من
 أقصى  معدل تطبیق خالل من  بھا المبالغ  الضرائب خطر  تجنب یمكن

 ).2011 بیرد،: المصدر(
 

 الحكومة بین  التعاون أشكال  من  شكل ھناك  یكون أن عام  بوجھ  سیلزم
. المحلیة الحكومة إیرادات إطار تحدید في المحلیة والحكومة المركزیة

 ضریبیا إطارا تضع أن المركزیة للحكومة یمكن المثال، سبیل فعلى
 وعلى فرضھا  المحلیة للحكومات یمكن التي الضرائب على ینص موحدا

 دى لفرا المعدل تحدید خیار ترك مع الضرائب، ھذه تقییم یتعین أساس أي
 ).أعاله مقترح ھو  كما  ،معینة حدود ضمن  ربما( المحلیة  الحكومات

 استعادة  من المركزیة الحكومة تتمكن حتى المجاالت  بعض  في المحلیة الحكومة اخفاق في ترغب  وقد  بل تكالیفھا،
 .الصالحیات  ھذه
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 إلى  تسند التي الضرائب بأنواع المتعلق القرار  یعتمد سوف  ثانیا، 
 المعتادة المشورة. المحلي السیاق  على كبیرا اعتمادا المحلیة  الحكومات

 أنھا  ھي  المحلیة الحكومیة تجبیھا التي الضرائب من  نوع أفضل لتحدید
 على ضریبة كونھا ، الممتلكات ضریبة على كبیر بشكل تعتمد أن یجب

 من  المستفیدون یدفع حیث ،  المستخدمین رسوم وعلى ، ثابتة أصول
 وھذه 4).2011 ، بیرد: المصدر ( الخدمة تلك  تلقي مقابل مباشرة الخدمة

 البلدیة  المھام عن المسؤولة المحلیة للحكومات مناسبة االعتیادیة المشورة
ً  األوسع المسؤولیات ذات المحلیة الحكومات ولكن فقط، األساسیة  نطاقا

 الممتلكات  ضریبة جانب  الى إضافیة إیرادات مصادر إلى  تحتاج قد
 تجاریة  ضریبة فرض في یتلخص الواعد  الخیار. المستخدمین ورسوم
 و  باھل: المصدر( وموحد منخفض بمعدل  االموال رؤوس على محلیة
 ضرائب فرض األخرى الشائعة المحلیة الضرائب ومن ).2008 برید،
 بشأن  المخاوف وتعني). 2008 برید، و باھل: المصدر( السیارات على

 یمكن والتي محلیا فرضھا یتم التي" البغیضة الضرائب" انتشار احتمال
 في الوطنیة للحكومة دورا  ھناك أن المحلیة  الشركات على سلبا تؤثر  أن

 كما  إلیھا،  الوصول المحلیة للحكومات یمكن التي الضریبیة القاعدة تحدید
 .أعاله نوقش

 
 التحویالت المالیة الحكومیة    1.4.2

 
 تلعب أن المرجح من المحلیة، لالیرادات ھامة مصادر وجود مع حتى
. الوطنیة دون الحكومات تمویل في رئیسیا  دورا   5المركزیة الحكومة منح

 المركزیة الحكومة قبل من وتنفیذھا المنح ھذه تصمیم كیفیة وستؤثر
 األساسیة  األھداف أحد یتمثل. المحلیة الحكومات أداء على كبیرا تأثیرا

 من  قدر  أكبر  تحقیق في المشتركة  الحكومیة التحویالت نظم  لمعظم 
 تصمیم  یجب نفسھ، الوقت  في ولكن .المحلیة الحكومات بین المساواة

 بوشل : المصدر ( اإلیرادات تحصیل تثبط ال حتى بعنایة التحویل أنظمة
 إذا ما في یتلخص للتصمیم آخر رئیسي اعتبار ھناك). 2015 ست،وینغ
 المنح  إنفاق  كیفیة خیار  المحلیة الحكومات  إعطاء ینبغي كان 
 ألغراض  إال إنفاقھا یمكن ال بحیث المنح تخصیص أو") اختیاریة("

 ').مشروطة(' محددة
 

 

 الوطنیة دون للحكومات المخصصات إجمالي
 
 في یتلخص التحویل نظام تصمیم في اتخاذه یتعین الذي االول  القرار ان

 ھو ما( المحلیة الحكومات إلى للتحویل الالزمة الوطنیة المیزانیة حجم
). المحلیة للحكومات المركزیة الحكومة من المالیة المخصصات إجمالي
 لمستوى  مطابقا  التمویل مستوى یكون أن  ضمان في العام الھدف ویتمثل

 نسبة  فإن ، ولذلك .علیھا الالمركزي الطابع اضفاء تم التي المسؤولیات
 المھام  على ستتوقف علیھا الالمركزي الطابع إضفاء المراد المیزانیة

 .المحلیة اإلیرادات وحجم إسنادھا تم التي
 

 مستوى  مع المحلیة الحكومات إلى المقدم التمویل مقدار یتناسب أال ینبغي
ً  یكون أن یجب بل ، فحسب الالمركزیة المسؤولیات  على  أیضا مستداما

 الحكومات  إلعطاء ضروریة االستدامة وھذه .عدیدة سنوات مدى
 للتخطیط  سلیما  أساسا  یوفر  أن  یمكن  الیقین من  مستوى  المحلیة

 إجمالي  من كنسبة المبلغ تحدید ینبغي ، المثالیة الناحیة ومن .والمیزنة
 بضع  كل  للتعدیل قابل  یكون أن  على ،  المركزیة  الحكومة  إیرادات
 یتیح ، المحلیة للحكومات والیقین االستدامة توفیر إلى وباإلضافة. سنوات

 تغیر  مع المبلغ لتعدیل المركزیة للحكومة المرونة بعض أیضا النھج ھذا
 .الظروف

 
 تقاسمھ  ینبغي الذي المبلغ تحدید مجرد فإن ، ذلك من النقیض وعلى

 استصوابا أقل  أمر ھو سنة كل المیزانیة وضع  خالل من ارتجالیة بطریقة
 على  یشجعھا ولن المحلیة للحكومات الیقین النھج  ھذا یوفر ولن .بكثیر

 
 أو  األسر على المفروضة الضرائب  من المحلیة الحكومة زادت  إذا ، المؤثرة غیر العوامل من النقیض  على   4

 ذات  مجاورة محلیة حكومیة  منطقة إلى  والشركات  الموظفین  انتقال إلى یؤدي  قد  ذلك فإن  ، المتنقلة  الشركات 
 .منخفضة ضرائب  معدالت 

 تمنح  قد  االرتجالیة العملیة أن  حین  وفي .مسؤولة بطریقة میزانیة وضع 
 الحكومات  أمام  أیضا  الباب تفتح  أنھا  إال  المركزیة، للحكومة مرونة
 من  بالنظام " التالعب" أو أكبر،  حصص على المساومة لمحاولة المحلیة

: المصدر( إضافي بدعم المطالبة وبالتالي المیزانیة في عجز تولید خالل
 على للتغلب البلدان اعتمدتھا التي اآللیات ومن). 2002 سمارت، و بیرد
 إلى  لتحویلھا اإلیرادات من ثابتة دنیا مئویة نسبة تحدید المخاطر ھذه

 لجان  أو مستقلة لجان إنشاء في یتمثل آخر نھج وثمة .المحلیة الحكومات
 توصیات وتقدیم المحلیة  الحكومات تمویل باستعراض  تقوم المنح لتقدیم
 .المستقبل في المخصصات بشأن

 
 

 المحلیة الحكومة إلى المالیة التحویالت لتحدید المعادالت استخدام
 

 بموجب محددة" المحلیة الحكومات إلى  التحویالت قیمة تكون أن ینبغي
 واضحة لمعادلة وفقا تحسب أن ینبغي التحویالت أن  بمعنى ، " معادالت

 ویركز  .المحلیة الخدمات بتقدیم صلة ذات تعتبر التي المتغیرات تراعي
 النتائج على المالیة التحویالت نظم حول المتمحور االھتمام من  كبیر  قدر

 بید ).أدناه 2 اإلطار  في  ھذا نوقش  وقد. (المستخدمة للمعادلة  التوزیعیة
 المھم  من ، القدرات المحدودة البیئات من كثیر في ، العملیة الناحیة من أنھ
 الفعلي  الصرف  حیث من  سواء  ، وآنیة علیھا  یعول التحویالت تكون  أن
 المتاحة  الموارد بشأن  المتوسط  المدى  على الیقین حیث من أو ،

 صحیحة  التخصیص معادلة تكون  أن  من أكثر ، المحلیة للحكومات
 ذا یكون  لن المعتمدة للمعادلة الدقیق الطابع أن إلى ذلك  ویرجع .تماما
 .علیھ یعول بشكل األموال تتدفق لم إذا  تذكر أھمیة

 
 

 المشروطة  وغیر المشروطة المنح
 

 المنح  تكون أن ینبغي كان إذا ما وھي فیھا النظر ینبغي أخرى مسألة ثمة
 تختار أن المحلیة للحكومات یمكن العامة لالغراض" جماعیة تحویالت"

 یمكن ال بحیث ما بطریقة  مخصصة أو  مشروطة أو  ، تخصیصھا كیفیة
 أنظمة  داخل التخصیص درجة وتختلف .محدد لغرض إال استخدامھا

ً  المنح  یتناقض  ما  وھو  ،  1 الشكل  في  یظھر  كما ،  البلدان  بین كبیراً  اختالفا
 خالل  من  المحلیة الخدمات  من  األكبر الجزء  تمویل یتم حیث  بلدین مع 

 تمویل  یتم حیث بلدین  مع) وأوغندا تنزانیا( مشروطة مخصصات
 كینیا ( المشروطة غیر التحویالت خالل  من رئیسي بشكل الخدمات
 ).أفریقیا وجنوب

 

 زادت  إذا الوقت بمرور یحدث أن یمكن آخر إلى نظام من التحول أن غیر
 أو ( المشروطة غیر  المنح من أسرع بشكل المشروطة  المنح

 الالمركزیة ذلك في بما - الالمركزیة فإن ، أعاله ذُكر وكما ).العكس
 تشمل  أن ویمكن .الزمن  عبر تغییرات بإجراء تسمح عملیة ھي - المالیة

 المشروطة وغیر  المشروطة المنح  لحصة  التوازن  إعادة التغییرات ھذه
. أوغندا تجربة ھي ذلك  على مثال .المحلیة الحكومات تحویل نظام في

 إلى التحویالت مجموع تضاعف ، أوغندا في الالمركزیة استمرار فمع
 بین الحقیقیة القیمة حیث من مرات ثالث من  بأكثر المحلیة  الحكومات

 نطاق  بتوسیع  سمح مما  ، 2001/2002 و  1995/1996 عامي
 .والمیاه والصحة التعلیم خدمات

 الحكومات  من المالیة التدفقات  إلى  لإلشارة ھنا  متبادل نحو  على" المنح" و" التحویالت " مصطلحا  یستخدم    5
 .المحلیة الحكومات  إلى المركزیة
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 ة المشروط المالیة التحویالت توزیع: 1 الشكل67
 

);  2014. (وآخرون تایدماند ؛ 2013/2014 أفریقیا لجنوب الوطنیة المیزانیة ؛ 2013/2014 الكینیة مقاطعاتال  إیرادات تخصیص قانون ؛ المؤلفین حسابات: المصدر
 )2014. (وآخرون  ویلیامسون

 

 
 أن  ھو األول النھج على الرئیسي واالعتراض ). المثال سبیل على وأسترالیا الیابان( المركزیة الحكومة وضعتھا التي" القواعد " أو" المعاییر" من مجموعة بین المساواة یتم. اإلنفاق من االحتیاجات  لحساب  تعقیدا أكثر آخران نھجان ھناك   6

 الفعلیة التكالیف ومتوسط المحلیة الحكومات  في اإلنفاق تفضیالت  إلى استناداً  االحتیاجات  حساب  اآلخر  النھج ویحاول".  المحلیة الحكومات  تحتاجھ الذي ما معرفة المركزیة للحكومة یمكن  وال كبیر حد  الى موضوعیة غیر والمعاییر القواعد 
 أیضا الصعب  ومن .االحتیاجات  ولیس الماضیة  الممارسات  تعكس  االخیرة اإلنفاق  أنماط باستخدام  المحسوبة األفضلیات  تقدیرات  أن أساس  على النھج  ھذا ویُنتقد ). الدنمارك مثل( ذلك إلى وما  السكانیة العمریة الفئات /المستخدمین أنواع  لمختلف

 المحلیة  الحكومات  كفاءة عدم عن الناجمة اإلنفاق في االختالفات  فصل
 

 تحصیل  إلى الرامیة الحوافز جانب  وإلى ).2006 ، ھود : المصدر( حد  أدنى الى الجھود  تقلیص  مع النظام من العائدات  من قدر  أقصى تحقیق المحلیة الحكومات  تحاول حیث  ،" التالعب " أنواع من لنوع ما حد  إلى  األنظمة كل ستخضع   7
 تثبیط  أو/و ، مستدام  غیر نحو على اإلنفاق وزیادة ، الفعالة غیر  الممارسات  على للحفاظ المالیة الدوافع في تتمثل التحویالت  نظم  في شائعة أخرى عقبات  ھناك ، المركزیة الحكومة من  الواردة التحویالت  زیادة أجل من أقل محلیة إیرادات 

 .صیانتھا أو التحتیة البنیة في  االستثمار
 

 لتخصیص المنح معادلة: تصمیم 2اإلطار 
 

 مراعاة  الھدف ھذا ویتطلب .الخدمات تقدیم مع  المحلیة للحكومات المالیة القدرة مساواة في المنح حساب معادالت من  للعدید الرئیسیة األھداف أحد یتمثل
 تقدیر  أن حین وفي .المجاالت مختلف  في الخدمات لتوفیر المتباینة التكالیف ) ج( و ،  النفقات  من االحتیاجات) ب( ، االیرادات تحصیل على القدرة) أ(

 وأن  البد المعادلة تركیز أن إلى یشیر وھذا .بكثیر أصعب المتباینة والتكالیف اإلیرادات حجم تقدیر فإن ، نسبیا بسیطة مھمة النفقات من االحتیاجات
 .النفقات من االحتیاجات) ب( على ینصب

. ففي حالة تمویل التعلیم االبتدائي ، على  عن تقدیمھایمكن حساب احتیاجات اإلنفاق بشكل عادل ببساطة لكل خدمة تكون الحكومة المحلیة مسؤولة  
 6).2010:59شاه ، في كیم وآخرون ، المصدر: الذین ھم في سن الدراسة ( الفئة السكانیةسبیل المثال ، یمكن أن یستند الحساب إلى 

 
 تحقیق  على القدرة االعتبار بعین أخذنا ما ذاوإ .المتباینة والتكالیف اإلیرادات تحصیل على القدرة مراعاة ، العملیة الممارسة في الصعب من أن بید

 بتخصیص  تعاقب قد إیراداتھا تحصیل حسنت التي المحلیة فالحكومة: خاطئ نحو على ذلك تم ما إذا ضعیفة حوافز عنھا ینتج أن الممكن فمن العائدات
 القدرة  استخدام یمكن ، المشكلة ھذه على وللتغلب .التحسین من للمزید  حافز  أي على القضاء إلى یؤدي قد الذي األمر ، المثال سبیل على ،  لھا أقل منحة

 ).2006 ، شاه: المصدر( بالفعل  بجمعھ تقوم ما من  بدالً  جمعھ المحلیة الحكومة تستطیع  ما لحساب" نموذجي ضریبي نظام" بـ تقاس التي الضریبیة
 .العملیة  الناحیة من یطبق  ما نادرا وبالتالي ، التقنیة الناحیة من تعقیدا أكثر األمر ھذا  أن غیر

 ً  تولي أن  المخصصات  توزیع  معادلة  وضع  لعملیة ینبغي ولذلك 7.تخصیص المنح معادلة في المحلیة الحكومات لسلوك السلبیة الحوافز  تنتشر  ،  عموما
 .المعادلة ستنشئھ الذي للحافز دقیقا  اھتماما

 للمناطق  إضافیة موارد سوى توفر ال البلدان من العدید أن والواقع .والمباشرة البسیطة بالمھمة لیست المحلیة الحكومات بین التكالیف في الفروق تقدیر إن
 ).2010 ،  وآخرون كیم: المصدر( اإلنفاق من المزید تتطلب ھناك الخدمات تقدیم أن  المؤكد من حیث السكان قلیلة أو الصغیرة

ً  مؤشراً  نیبال طورت  ، المثال سبیل على  االعتبار  في بوتان  ووضعت ، )) أ( 2010 ستیفنسن : المصدر( العامة المنح  نظام  في یطبق  للتكالیف تقریبیا
 سویسرا  تعمل ، مماثل نحو وعلى .الرأسمالي لإلنفاق المخصصة منحھا  في) الكبرى والمدن  المحددة المحلیة  الحكومات بین  المسافة  أي ( المسافة عامل
 ،  و سموك  شرودر المصدر:  ( الجبلیة المناطق  في  العامة الخدمات توفیر  على المترتبة اإلضافیة التكالیف  یقرّ  عامل خالل  من  التحویالت تعدیل على

2002.( 
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 ولیس  مشروطة كمنح  الموارد من االكبر  الجزء تخصیص تم" أنھ غیر

 وقوضت ،  المركزیة الرأسیة لمساءلةا ذلك وعزز  .مشروطة غیر كمنح
: ب  2010 ،  ستیفنسن : المصدر"( المحلیة التقدیریة  السلطة

ً  ویجري ).13  عدد  وخفض لتوحید أوغندا في إصالحات إدراج حالیا
 .الحالي النظام بموجب المخصصة المنح

 
 على  آخر مثاال المنح نظام في مركزیا المحددة الشروط نطاق ویشكل
 المركزیة الرقابة بین  توازنا الالمركزیة تحدي  بھا یحقق  التي الكیفیة

 في  المشروطة غیر التحویالت ذات النظم وتعطي .المحلي واالستقالل
 لتقدیم المحلیة للحكومات الذاتي االستقالل من أعلى درجة معظمھا
 الذاتیة االستقاللیة تضاءلت حال  وفي .لألولویات لتصورھا  وفقا  الخدمات
 ستُفقد  ، المشروطة التحویالت استخدام نتیجة كبیرة بصورة المحلیة
 وظائف فیھا تكون التي  الحاالت في أنھ غیر .الالمركزیة مزایا من العدید

 یساور  قد ،  خاص بوجھ  ضعیفة المحلیة للحكومة العامة المالیة اإلدارة
 یكفي  ما تخصص لن المحلیة الحكومة أن من القلق المركزیة الحكومة

 شكل  وجود یلزم وبالتالي ، بھا تضطلع التي الخدمات تقدیمل األموال من
 الشروط  تكون أن ینبغي الحالة، ھذه وفي  .المشروط الدعم  أشكال من

 سلطة  المحلیة الحكومات یمنح مما  اإلمكان،  قدر  مرنة بالمنح  المرتبطة
 أن  المرجح  ومن. النطاق واسعة  قطاعیة معاییر  ضمن لإلنفاق تقدیریة

 من  للغایة مرھقة محددة نفقات في تتحكم  التي التفصیلیة الشروط تكون
 أو ترصدھا  التي المركزیة للحكومة بالنسبة سواء اإلداریة، الناحیة

 الشروط  ھذه مثل فإن  ،  ذلك  على عالوة  .تنفذھا التي المحلیة للحكومة
 ال  بطرق  األموال إنفاق  على المحلیة الحكومات  تجبر قد التفصیلیة

 األھداف  أحد یقوض الذي األمر ،  المحلیة االحتیاجات مع تتناسب
 .الالمركزیة لتحقیق الرئیسیة

 
 

 الوطنیة الحكومة قدرة
 

 الحكومات تنفقھ عما المعلومات من مزیدا المشروطة المنح تتطلب
 ھذه المعلومات  نظم وإنشاء. للقواعد امتثالھا  درجة  رصد أجل من  المحلیة
 ونتیجة  .سواء حد على والوطنیة المحلیة للحكومة تكالیف حتما یضیف

 شروط  وضع عدم على تحرص أن الوطنیة الحكومة على یتعین  لھذا،
 رصدھا عن ببساطة الحكومة تعجز التي الشروط أو ،  رصدھا یصعب
 الحكومة قدرة كانت أو/و ضعیفة المراقبة أنظمة كانت وإذا .وإنفاذھا

 المشروطة المنح دور  یكون وأن فالبد ، محدودة الرقابة على المركزیة
ً  محدوداً   ).2005 ،  وسریل أحمد: المصدر( لذلك  وفقا

 
 

دعم ادخال التحسینات في االدارة المالیة العامة    1.4.3
 التي تضطلع بھا الحكومات المحلیة

 
 الحكومات  لدى العامة المالیة اإلدارة مجال في فعالة قدرات تطویر  یشكل

 في  المالیة وزارة  وتضطلع  .الالمركزیة عملیة من رئیسیا جزءا  المحلیة
 معاییر  وضع  في رئیسي  بدور  ،  المحلي الحكم  وزارة  جانب إلى  ، البلد

 ھذا  من ھامال جزءال .الرقابة توفیر وفي المحلیة للحكومات المالیة لإلدارة
 لإلدارة نظمھا  لتحسین المحلیة للحكومات حوافز تصمیم في  یتمثل الدور
 .العامة المالیة اإلدارة على  قدرتھا وتطویر العامة المالیة

 
 المستوى  على  العامة المالیة اإلدارة تعزیز  لدعم  األساسیة المبادئ  وتشمل

 :یلي ما الوطني دون
 

 یجري  التي العامة المالیة اإلدارة نظم  تكون  أن  ضمان  •
 أنظمة تتناسب  أن وینبغي .المحلیة للحكومات مناسبة إنشاؤھا

 
 القانونیة  الصالحیات  تملك ال قد  ، الفدرالیة النظم  في سیما وال ، المركزیة الحكومات  أن  ھو  آخر سبب  ھناك   8

 .الدنیا والمعاییر األطر بوضع إال  مخولة  تكون ال  قد  وبالتالي ، محددة إجراءات  اتباع  على  المحلیة الحكومة إلجبار 

 الحكومات قدرة مستوى مع المحلیة العامة المالیة اإلدارة
ً  التي( المعقدة المالیة وعملیاتھا ، المحلیة  أبسط تكون  ما  غالبا

 والقدرة) الوطنیة الحكومات مستوى على علیھ ھي مما
 ، بریتوریوس: المصدر( المحلیة للمؤسسات التكنولوجیة

ولھذه االسباب، ینبغي للحكومات دون الوطنیة أال   .)2008
الحكومة  في  العامة  المالیة  االدارة  نظم  تلقائیا  تتبع 

 الحكومة  تتقاسم أن المستحسن من أنھ غیر  8المركزیة.
 للحسابات موحدا جدوالً  األقل على والمحلیة المركزیة

 یلزم  قد أنھ رغم 9،النفقات عن  التقاریر  مقارنة إمكانیة لضمان
 .المحلیة لحكوماتا قدرات مع  یتناسب بما تكییفھ أو تبسیطھ

 
 

 بالنسبة   المالیة اإلدارة معلومات نظم تحدیات: 3 اإلطار
 المحلیة للحكومات

 
 باعتباره  المالیة لإلدارة آلي معلومات نظام إنشاء إلى ینظر ما كثیراً 
 الحكومات  مستوى من  كل على المالیة اإلدارة تحسین في رئیسیة خطوة

 .والمحلیة المركزیة
 

 الحكومة  مستوى على حتى تنفیذھا عادة یصعب النظم ھذه أن غیر
 المالیة اإلداریة المعلومات نظام تنفیذ سجل أن كما  ، المركزیة

 أنظمة ودعم تنفیذ في عالمي شبھ اخفاق" ھناك أن والواقع .ضعیف
 دایموند : المصدر]" (النامیة البلدان[ في المالیة اإلدارة  معلومات
 ).2005 ، وخیماني

 
 مناسبة  المركزیة  الحكومیة المالیة اإلدارة  معلومات نظم  تكون  ال وقد

 لدیھا الوطنیة دون الحكومات ألن: التالیة لألسباب المحلیة للحكومات
 على  أبسط  المالیة العملیات وألن  ؛ البشریة القدرة من  أدنى مستوى
 القبیل  ھذا من معقدا نظاما تتطلب ال وأنھا المحلیة الحكومات مستوى

 على یحافظ أن  من أضعف یكون  قد )االتصاالت( الشبكي الربط وألن  ؛
 نظام تنفیذ محاولة من  تذكر فائدة ھناك یكون ال بحیث علیھ یعول تواصل

 األبسط  النظم تكون قد  ، النحو ھذا وعلى .وآنیة مكتملة التقاریر اعداد یتیح
 .بكثیر أرخص أیضا  تكون وقد  المحلیة للحكومات مالءمة أكثر

 
 تدریجیة  عملیة على التركیز ینصب بأن یوصى ، االعتبارات لھذه ونظراً 

 على  التركیز  من بدالً  المعلومات بتكنولوجیا مدعومة  اإلجرائي لإلصالح
: المصدر( المعلومات بتكنولوجیا مدفوعة  شاملة عملیة تصمیم إعادة

 ).2006 ، بیترسون
 

 
 اإلدارة نظم تعزیز  الحكومیة التحویالت تدعم أن ضمان •

 نظم  إقامة  من بدال المحلیة  للحكومات العامة المالیة
 نظام  خالل من  والتحویالت المنح  عن  اإلبالغ وینبغي .موازیة
 منفصلة  تقاریر  اشتراط من بدال الموحد المحلي الحكم

 سوف  الموازیة  النظم ھذه أن إلى ذلك ویرجع  .وإضافیة
 المالیة اإلدارة تعقید من وتزید األساسي النظام بناء من تنتقص
ً  المحلیة  .عموما

 
. العامة المالیة اإلدارة  إصالح في المساءلة آلیات  إدراج •

 على العامة المالیة اإلدارة إصالحات تقتصر أال وینبغي
 أن  ینبغي بل ، التقاریر  واعداد والمراقبة التخطیط نظم  تحسین
 من  ذلك تحقیق وینبغي. المساءلة  لتحسین آلیات أیضا تشمل
 المنتظم  التدقیق  مثل ،  رسمیة حكومیة  مساءلة آلیات خالل

 مثل  ،  االجتماعیة المساءلة آلیات خالل  ومن  ،  للحسابات

 الحكومة  قِبَل  من  اإلنفاق  إجمالي توضح  الحكومي للقطاع  موحدة  مالیة  إحصاءات  الدولي النقد  صندوق  یتطلب    9
 .)2011 ،  الدولي النقد  صندوق انظر ( سواء حد  على  الوطنیة دون والحكومات  المركزیة
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 المساءلة  تقنیات من غیرھا أو المجتمعي التقییم بطاقات
 تعتمد التي األداء على بناء المقدمة المنح  وتوفر. االجتماعیة

 ھذه  في المحلیة الحكومات أداء على  جزئیا مخصصاتھا 
 ھذه  على المؤسسي  الطابع إلضفاء واعدا أساسا المجاالت

 في التفصیل من  بمزید المسائل ھذه مناقشة وترد. الممارسات
 .أدناه 4 اإلطار

 
 

 الحكومة المركزیة في النظام الالمركزي مھام     1.5
 

 تحوال  مركزي ال حكم نظام إلى مركزي حكم نظام من االنتقال یتطلب
 المحلي الحكم بمؤسسات المركزیة الحكومة  بھا ترتبط التي الطریقة في

 المباشر  واإلشراف الخدمات توفیر عن  مسؤولة تصبح التي
 للحكومة  تحدیا الجدید الدور  ھذا مع  التكیف یشكل ان  یمكن و .علیھا

 الضوء القسم  ھذا  ویسلط  .المحلیة للحكومة تحدیا یشكل ما  بقدر  المركزیة
 المعلومات  جمع ،  األول: المركزیة للحكومة أساسیین دورین  على

 إصالحات عملیة تنسیق  ، وثانیا ؛ المحلیة الحكومة أداء برصد للسماح
 .الالمركزیة

 
 توفیر المعلومات ورصد األداء    1.5.1

 

 المستوى  من للقیادة مباشر بیروقراطي تسلسل ھناك المركزي النظام في
 تصبح  أن  وبمجرد  .المحلیة الخدمات مدیري  إلى وصوال  المركزي
 تتحول أن ویجب .القیادي التسلسل ھذا یختفي ، المركزیة الخدمات

 إلى  الیومیة اإلدارة من المحلیة والحكومة المركزیة الحكومة بین العالقة
 وضع  خالل من للنتائج العلیا  واإلدارة االستراتیجیة السیاسات  وضع 

 والتحكم  القیادة من وبدالً  .الرقابة وضمان بالرصد واالضطالع المعاییر
 لألداء  حوافز  وضع حول  المركزیة الحكومة  دور  یتمحور وأن البد ،

 .والرصد
 وتوفیر  جمع المركزیة الحكومة على  یتعین ، التحول ھذا ولتحقیق

 الحكومة تتمكن حتى األول: لسببین األھمیة بالغ أمر وھذا . المعلومات
 یتم حتى ، وثانیا ؛ السیاسات صنع في بدورھا االضطالع من  المركزیة

 لتحسین  المحلیة للحكومات حوافز إلیجاد المعلومات استخدام من التمكن
 .األداء

 
 

 الوطنیة  دون الحكومات مستوى على  المساءلة تحسین: 4 اإلطار
 

ً  أوغندا طبقت ، ومساءلتھا المحلیة الحكومة أداء لتحسین  أداء لتقییم نظاما
 وقد .األداء  على قائمة المحلیة إنمائیة منحة جانب إلى المحلیة الحكومة

 لتحسین  المحلیة للحكومات حوافز  ،  مجتمعة  ،  التدابیر ھذه  وفرت 
 .المساءلة

 
 مخصصات  من جزء عن فضال ، المنحة على الحصول أھلیة وتتوقف
 الحكومات مصلحة من فإن ، لذلك ونتیجة .األداء تقییم نتائج على ، المنحة
 بطریقة  االستثمارات وتنفیذ المطلوبة القانونیة باألطر االلتزام المحلیة

 من المحلیة الحكومات ألداء السنوي التقییم وعزز  .وشفافة تشاركیة
 ،  االستراتیجیات من عدد خالل من الشفافیة وشجع المستفیدین انخراط

 المنح  واستخدام المنح  بتخصیص العامة اإلشعارات: ذلك في بما
 عن  والكشف  ؛  والمنفذ الممول  تحدد التي المشروع  بوادر  ووضوح  ؛

 التي المحلیة الحكومات تقییم نظام  في  والمؤشرات  ؛ األداء تقییم نتائج
 مراحل  جمیع في المواطنین وإشراك المحلیة الحكومات انفتاح حفزت
 على لجان إنشاء ذلك في بما ، المشاریع دورةو العامة المالیة اإلدارة
 ستیفنسن،: المصدر( المشاریع رصد/لتنفیذ المحلي المجتمع مستوى
 ).ب 2010

 
 الحكم  ھیكل في الرسمیة المجتمعیة الرقابة أدرجت ، بولیفیا وفي

" رقابیة لجان" 1994 لسنة الشعبیة المشاركة قانون وأنشأ .المحلي
 من  اللجان ھذه وتتألف .دیمقراطیا منتخبة محلیة مجالس إلى باإلضافة

 التقلیدیة الحكم  ھیاكل إلشراك  مصممة وھي  ،  المحلیة الجماعات ممثلي
 .الحدیثة الدولة ھیاكل إدارة تحسین في) القبلیة أو المجتمعیة الھیاكل مثل(

. البلدیات نفقات على تشرف وأن مشاریع تقترح أن الرقابة للجان ویمكن
 من  األموال صرف  تعلیق طلب في تتلخص الرئیسیة سلطتھا أن إال

 لجان  منح ھو  ذلك من والغرض .المحلي المجلس  إلى المركزیة  الحكومة
 أن ضمان  مع ، المحلیة الحكومات أنشطة على الفعال النقض  حق  الرقابة

ً  مصممة أنھا بید .االعتبار في آراءھا المحلیة الحكومات تأخذ  أیضا
 الحلول  تطویر على یشجع الذي األمر ، أخیر كمالذ تستخدم كسلطة

 .)2012 فاجیت،( تعاوني بشكل المحددة للمشاكل
 

 أھمیة  الصلة ذات المعلومات  على المركزیة الحكومة حصول یكتسي
 مھم ولكنھ ،  محددة قطاعات في  العامة السیاسات لوضع بالنسبة خاصة
 الحكومة تحتاج وسوف .المالیة للرقابة بالنسبة خاصة بصفة أیضا

 من  مزید إضفاء بشأن قرار اتخاذ أجل من مالیة معلومات إلى المركزیة
 تخصیص معادالت على تعدیالت أي إدخال أو المھام على الالمركزیة

 المحلیة الحكومات قرارات بھا تؤثر التي الكیفیة تحدید عن  فضالً  ، المنح
 إلى الوصول أن كما . الوطنیة السیاسة أھداف  على اإلنفاق بشأن

ً  مھم أمر  المحلیة الحكومیة المالیة  المعلومات  الحكومة  تتأكد حتى أیضا
ً  تھدیداً  تمثل ال المحلیة الحكومات أن من  المركزیة  الحكومة  على مالیا
 الرقابیة القدرة وھذه ).أدناه 1.6.2 القسم في یناقش ما وھو( المركزیة
ً  ضروریة  لدعم  التقنیة المساعدة إلى الحاجة تقییم في  للمساعدة أیضا

 ).1999 ،  باھل: المصدر( المالیة اإلدارة
 

 الحكومة تمویل على المركزیة الحكومة إشراف  دعم إلى وباإلضافة
 إن .المساءلة عملیة الواضحة المالیة المعلومات تدعم أن  یمكن ، المحلیة
 بھا یقیم التي الكیفیة على  یؤثر  أن شأنھ من  عام  بشكل المعلومات توفیر

 الحكومات بین المنافسة تحفیز عن فضالً  ، المحلیة حكومتھم الشعب
 كابونو : المصدر( العامة الخدمات تقدیم تحسین إلى یؤدي وأن المحلیة

 إجراءات  تتخذ أن المركزیة  للحكومة ویمكن ).2015 ، وآخرون
 طریق  عن المثال سبیل على ، المعلومات إلى العام الوصول لتشجیع

 إتاحة  طریق عن أو  ، المحلیة الحكومات ألداء مشتركة جداول إنشاء
 المواقع على الشعب لعامة المحلیة للحكومات الرئیسیة المالیة المعلومات
 .االلكترونیة

 
 تنسیق االصالحات   1.5.2

 
 السیاسیة  الركائز تشمل األوجھ ومتعددة معقدة مھمة الالمركزیة إن

 وإیرادات نفقات المالیة الالمركزیة تراعي أن ویجب. والمالیة واإلداریة
 طریقة  أن وكیف المشتركة، الحكومیة التحویالت ونظام المحلیة الحكومة
 األخرى  الركائز  بشأن المتخذة القرارات على حتما ستؤثر  تصمیمھا
 یكون  وأن البد المختلفة الثالثة الركائز ھذه  تنفیذ فإن لذا  .بھا وستتأثر

 ً  متنوعة  مجموعة  جانب من  التعاون یتطلب  وھذا ،  فعال نحو  على منسقا
 ،  وآخرون لیتفاك: المصدر( األخرى العام القطاع مؤسسات من

 ذات أخرى  برامج بأي التوعیة من المزید التنفیذ یتطلب وسوف  ).1998
: المصدر( الوقت نفس في قائمة تكون قد  العام القطاع بإصالح صلة

 ).2015 ، سموك
 

 المسؤولة الحكومیة اإلدارة فإن الثالثة، الركائز في التعقید  لھذا ونظراً 
 یتسنى حتى اإلصالحات تنسیق صمیم في  تكون وأن البد ركیزة كل  عن

 .فعال نحو  على الالمركزیة  صالحاتاال تنسیق المركزیة للحكومة
 من  قویة مشاركة عادة المالیة الالمركزیة بإصالحات االضطالع یتطلب

 الركیزة  عن  المسؤولة المحلیة الحكومة أو الداخلیة وزارة من كل
ً  األحیان  من كثیر وفي( اإلداریة  المالیة  ووزارة) السیاسیة الركیزة أیضا

 مركزیة  وكالة تضطلع أن أیضا ویمكن .المالیة الركیزة عن المسؤولة
 بالمسؤولیة الوزراء رئیس مكتب أو الرئاسي المكتب مثل للحكومة تابعة
 ومع  .الحكومیة الوكاالت بین التنسیق ضمان وعن  السیاسیة الركیزة  عن
 ھذه بین التوترات بسبب التنسیق تحقیق یصعب ما  كثیرا ، ذلك

 وزارات بأن المالیة وزارات  تشعر  قد ،  المثال سبیل فعلى .الوكاالت
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 على  المالیة الرقابة تولي إلى تسعى الداخلیة وزارات أو المحلي الحكم
 وزارات  أو المحلي الحكم وزارات تشعر قد بینما ، المحلیة الحكومات

 إصالحات  معقولة غیر بصورة تعرقل  المالیة وزارة أن الداخلیة
 .الالمركزیة

 
 بفعالیة  الالمركزیة تعمل لكي" أنھ تفھم أن الفاعلة الجھات كل على یتعین

 النظر  وجھات ذات الفاعلة الجھات من  واسعة مجموعة استیعاب من البد
 سموك،  و  فیدیلینو: المصدر" (المختلفة النفوذ ومستویات

 تسویة  تتم لم إذا ألنھ ،  خاصة أھمیة المالیة وزارة دور  ویكتسي  ).2013
 تمویل یتم فلن  ، الصحیح  النحو على المالیة الالمركزیة ترتیبات

. فعالة  تكون أن المرجح غیر من وبالتالي سلیمة بصورة الالمركزیة
 قد  المحلیة والحكومات الداخلیة وزارات أن من الرغم على  أنھ والواقع
 الحقیقي المضمون  من  القلیل فإن ، الشاملة السیاساتیة المسؤولیة تتحمل
 بجعل  وملتزمة منخرطة  المالیة وزارة تكن لم إذا  یتحقق سوف

 المعنیة الرائدة الوزارة على یجب ولذلك .واقعة حقیقة المالیة الالمركزیة
 وأن  المالیة وزارة  مع  جیدة عمل  عالقة بناء إلى تسعى أن  بالالمركزیة

. المالیة اإلدارة بمسائل یتعلق فیما والیتھا وتحترم الوزارة شواغل تتفھم
 في  بالكامل تنخرط أن  المالیة وزارات على یتعین ، المنوال نفس وعلى

 السیطرة  بین المقایضات فھم إلى تسعى وأن الالمركزیة اجراءات
 إلى الحاجة  افتراض مجرد من بدالً  المحلي الذاتي واالستقالل المركزیة

 تفھم  أن المالیة وزارات على ویجب .المركزیة السیطرة على الحفاظ
 متطلبات مع العامة المالیة اإلدارة نظم تكییف إلى الحاجة كذلك

 النظم  نقل مجرد من بدال القائمة النظم على والبناء المحلیة الحكومات
 .المحلي المستوى إلى الوطنیة

 
 ضرورة  یعني الالمركزیة تحقیق  في  المشاركة المؤسسات تنوع إن

 بلدان وأنشأت .التنسیق على المؤسسي الطابع إلضفاء ما طریقة وجود
 لتنسیق  أمانة أو بالالمركزیة معنیة عمل فرقة مثل تنسیق  ھیئة عدیدة

 أو  المانحین  من  التمویل الھیئات ھذه تجتذب ما وكثیرا .اإلصالحات
 حتى - تنسیق آلیة إنشاء فإن ، ذلك ومع  .التقني الدعم من  أخرى  أشكال

 التنسیق  أن  لضمان یكفي ال - خارجي بتمویل دعمھا تم حال في
ً  سیتحقق الالمركزیة مجال في الفعال السیاساتي  .عملیا

 
 االصالحیة بالصورة الصحیحة  التدابیرتطبیق     1.6

 
 ال  ، أوال .السابقة المناقشة من واضحتان نقطتانھناك   تكون أن ینبغي
 نتیجة الالمركزیة تحدث .الالمركزیة لتحقیق  ثابت أو  واحد  مخطط  یوجد

 الالمركزیة نموذج تكییف  یجب ولذلك ،  بلد كل  في محددة سیاسیة لدوافع
 فإن  ،  للتغییر  المحركة العوامل  مختلف إلى وباإلضافة .بلد كل سیاق  مع

 القائم المؤسسي الھیكل مراعاة من بد وال ، فراغ من أبدا یبدأ ال اإلصالح
 .اإلصالحات تصمیم عند

 
 للصالحیات المثالي الحكومي  التوزیع  بشأن  اآلراء في توافق  یوجد ال

 ولكن. الترتیبات ھذه في البلدان بین الھائل التجریبي والتباین ، والكفاءات
 على االعتماد یتم أال  یجب. یكون أن ینبغي كما ھو ،  نعتقد كما ، ھذا

 وفقا بعنایة مصممة المالیة الترتیبات تكون أن ینبغي. موحد  نموذج
 وضع أن  وینبغي ،  بلد  لكل واالقتصادیة والسیاسیة  المالیة  للخصائص

: المصدر. (نفسھا البلدان  تختلف ما  بقدر  اختالفھا امكانیة االعتبار  بعین
 ).2015:11  بوشل،  و فاجیت

 
 ً  فالبد ، البلدان تتبناه سلفا محدد مخطط وجود عدم إلى باإلضافة ، ثانیا
 نھایة  نقطة ولیس عملیة باعتبارھا الالمركزیة إلى  النظر من

 سنوات إصالح عملیة أي وستستغرق ).2015 ، سموك:المصدر(
 على وبناء .التنفیذ مرحلة خالل  الدروس استخالص  مع  تعدیلھا ویجب

 بعض تحدید بل مخطط تقدیم لیس المناقشة  ھذه من الھدف  فإن ، ذلك
 وإبراز  الالمركزیة اإلصالحات تصمیم عملیة لتنویر الرئیسیة الدروس

 .تجنبھا ینبغي والتي أخرى  بلدان في ظھرت التي المخاطر  بعض

 
 یناقش ،  أوال .الالمركزیة تنفیذ في رئیسیة مخاطر ثالثة القسم ھذا یناقش
 المحلیة الحكومات جانب من المالیة المسؤولیة انعدام في المتمثل الخطر

 في االنعدام ھذا لمنع  واضحة قواعد ووضع الرصد إلى والحاجة
 الحكومة أبقت إذا أنھ في المتمثل الخطر  یناقش ، وثانیا  .المسؤولیة
 الفوائد  فإن  ،  المحلي الحكومي اإلنفاق على محكمة  سیطرة على المركزیة
 لالحتیاجات  واالستجابة الخدمات تقدیم تحسین  في مركزیةلالّ  المتوخاة
 للقدرات  المحلیة الحكومات افتقار  أن الى یشیر  ،  وثالثا .تتحقق لن  المحلیة
 اعتباره ینبغي بل ،  الالمركزیة تنفیذ لتأخیر ذریعة یستخدم أال ینبغي
 األخیر  القسم ویناقش .الالمركزیة تطبیق عملیة أثناء معالجتھ یتعین تحدیا

 المتعلق  اإلصالح  استراتیجیة في  مراعاتھا ینبغي التي العامة  االعتبارات
 .المالیة بالالمركزیة

 
 

 انعدام المسؤولیة المالیة   1.6.1
 

 غیر  العام اإلنفاق الالمركزیة علیھا تنطوي التي الرئیسیة المخاطر من
 تنفق  قد  ، أوالً  .شكلین یأخذ قد ھذا .المحلیة الحكومات جانب من المسؤول

 المطلوب بالقدر تنفق ال وقد ".الخاطئة" األمور  على المحلیة  الحكومات
 تحویل  إلى ذلك  من بدالً  تسعى قد  بل ،  العامة  والخدمات السلع توفیر  على

 مثل ( البیروقراطیین أو للساسة خاصة مكاسب یوفر نحو على التمویل
 ممارسات  في  االنخراط أو وبدالتھم الموظفین  استحقاقات على  اإلنفاق
ً  ).المحسوبیة على بناء توظیف  في المحلیة الحكومات تسرف قد ، وثانیا
 .مفرطة بصورة االقتراض خالل من ربما ،  اإلجمالي اإلنفاق

 
 الحكومات  تسعى قد ،  المناسبة القطاعات على المسؤول  اإلنفاق ولتشجیع
 المحلیة للحكومات المخصصة المنح على  شروط  فرض إلى المركزیة
 أن بید .المحلیة للحكومات الممنوحة التقدیریة السلطة مقدار وتخفیض

 یصعب  وقد  ، المحلي الذاتي االستقالل تقویض حساب على یكون  قد ذلك
ً  األسھل من یكون  قد ، ذلك من وبدالً . التفصیلیة الشروط رصد  عوضا

 من قصوى مئویة نسبة تحدد  التي المالیة للمسؤولیة قواعد وضع ذلك عن
 یتم  دنیا مئویة نسبة أو  ، الرواتب على إنفاقھا یمكن التي المیزانیة

 مراجعة لنظم  ویمكن  ).التنموي أو( الرأسمالي لإلنفاق تخصیصھا
 ینبغي كما .القواعد بھذه التقید تدعم  أن  الفعالة المالي والرصد الحسابات
 بالشفافیة  المحلیة الحكومات تتمتع أن تضمن أن المركزیة للحكومات

 ضروري وھذا .المحلیة  الضرائب زیادة  على  قادرة تكون  وأن  المالیة
 .1.4 القسم في نوقش كما  ،  المحلیین السكان أمام المساءلة لتعزیز

 
 الرئیسیة  المخاطر أحد فإن  ، اإلنفاق إجمالي في باالسراف یتعلق وفیما

 ونفقات  كبیر  مالي عجز  من  تعاني التي الوطنیة دون الحكومات أن ھو
 الحكومة من إنقاذ خطة إلى المطاف  نھایة في تحتاج قد الدیون من ممولة

 حدوث ومنع  .الوطني الكلي االقتصاد استقرار یھدد قد ما  وھو ،  المركزیة
 حدث  ، ذلك على وكمثال. المالیة لوزارات الرئیسیة الشواغل أحد ھو ذلك

 ذلك في بما ، الالتینیة أمریكا بلدان من العدید في اإلنفاق في إسراف 
 ، والعشرین  الحادي القرن  وأوائل التسعینات في والبرازیل األرجنتین

ً  تمكینھا  تم التي  المحلیة الحكومات أنفقت حیث  بشكل  واقترضت حدیثا
 خطة  وضع  المركزیة الحكومة  على تعین  المطاف  نھایة وفي فیھ،  مبالغ
 اإلصالحات من سلسلة  عبر فعالة بصورة  المسألة ھذه حل تم وقد .انقاذ
 قوانین  وفُرضت. المالیة الناحیة من مسؤولیة أكثر سلوكا تتطلب التي

 دون  المستوى  على واالقتراض  لإلنفاق  حدود  لوضع  المالیة  المسؤولیة
 ،  الحسابات شفافیة لزیادة أقوى محاسبیة قواعد تطبیق تم كما  ،  الوطني

 المستوى  على للحكومات الذاتي االستقالل من أكبر قدر  منح  حین في
 ، وجارامیلو غراتزي: المصدر ( المحلیة االیرادات لزیادة الوطني دون

 في  المالیة الالمركزیة أن ھو ھنا المستفاد األساسي والدرس  ).2015
 تم  ان ذلك یحدث قد ولكن  ،  الكلي االقتصاد استقرار  تھدد ال  ذاتھا حد

 .سیئة بصورة تصمیمھا
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 الالمركزیة من الناحیة النظریة ولیس من الناحیة العملیة 1.6.2
 

 التخلي) بیروقراطیة أي شأن  شأنھا( المركزیة الحكومات ترغب ال قد
 قادرة المحلیة الحكومة فیھا تكون  التي الحاالت في حتى ، السلطة عن

 ً  اإلبقاء  إلى كزیةالمر الحكومات ذلك یدفع وقد .األموال إدارة على تماما
 المنطقي  األساس تقوض ةالمحلی الحكومات إنفاق على ضوابط على

 تمكین  في المتمثل الھدف  أي ، الالمركزیة إلصالحات الرئیسي
 والمطالب للظروف أفضل بشكل االستجابة من المحلیة الحكومات

 .المحلیة
 

 على الالمركزي الطابع اضفاء یتم قد ، الجزئیة الالمركزیة على وكمثال
ً  المحلیة الحكومات  تقدمھا التي الخدمات  صالحیة  تظل  بینما صوریا
 یجعل  وھذا .المركزیة الحكومة بید الرأسمالیة والمشاریع التوظیف

 الجاریة  النفقات من فقط ضئیلة مبالغ عن مسؤولة المحلیة الحكومات
 محدودة بقدرة وبالتالي ،) شھر كل الدوالرات  من آالف بضعة ربما(

 سیما  ال اإلحباط،  إلى  ذلك  یؤدي أن  المحتم ومن .كبیر تغییر  إحداث على
 تطبیق  أعقاب في المحلیة الحكومة من كبیرة  توقعات  السكان لدى كان  إذا

 .الالمركزیة
 

 الموظفین  ونشر  تعیین في المركزیة الحكومة ضوابط تؤدي  أن ویمكن
 أن  یمكن  كما .الخدمات تقدیم في رئیسیة قصور أوجھ إلى خاصة بصفة
 إلى الرواتب میزانیات في التحكم من  المحلیة الحكومات منع یؤدي
 المناطق بین سیما وال ، المحلیة المناطق بین التوظیف في كبیرة اتتفاوت

 تمنع  أن البشریة الموارد ب المركزي للتحكم یمكن كما .والحضریة الریفیة
 ب جان من الضعیف األداء مشكلة معالجة من المحلیة الحكومات
ً  إلیھا تقاریرھم یقدمون الذین الموظفین  توظیفھم یتم أنھ إال ، اسمیا
 نھایة في مسؤولین  یكونون  وبالتالي ، المركزیة الحكومة قبل من وفصلھم
 .المركزیة الحكومة أمام المطاف 

 
 بشأن  مؤخرا أجري استعراض في الجزئیة الالمركزیة مشكلة تجلت وقد

 :یلي ما إلى االستعراض ھذا وخلص  .سیرالیون في الالمركزیة
 

 أن  ھي الیوم سیرالیون في الالمركزیة تحقیق في الرئیسیة المشكلة تكمن
 ؛ " المحلیة" الموارد من صغیرة حصة سوى تدیر ال المحلیة المجالس

 ونفقات المحلیة البشریة للموارد المركزیة اإلدارة استمرار  أن  حین  وفي
 دون یحول التنفیذیة الوزارات جانب من ] الرأسمالیة النفقات أي[ التنمیة

 من  ویحد ، المحلي الصعید على السكان الحتیاجات العام القطاع استجابة
 )2014:9 ، الدولي البنك. (المحلیین المسؤولین  مساءلة

 
 

 الحكومات  نبی كبیرة تفاوتات إلى التوظیف على المركزیة الرقابة أدت
 على  وتوزیعھم مركزیا  الموظفین تعیین یتم. تنزانیا في المحلیة

 الفعلي  التوزیع إلى المرتبات تحویالت وتستند ، المحلیة لحكوماتا
 عن  بعیداً  توزیعھم إعادة ترتیب لموظفین ل یمكن أنھ  إال. للموظفین
ً  ، الخدمات إلى تفتقر التي النائیة المناطق   تقاریر تقدیم دون من  وأحیانا

 من النقیض وعلى ).2014 ،وآخرون  تایدماند: المصدر( الخدمة عن
 الكوادر  تعیین في الالمركزیة تحقیق على تعمل أن رواندا قررت ، ذلك

 بدال الصحي بالمرفق المرتبات تمویل وربط ، الصحي القطاع في العاملة
 النائیة المناطق  في الموظفین استبقاء إلى أدى الذي األمر ، الموظف  من

 في الموظفون رغبة حال في ، الترتیب ھذا وبموجب .أفضل نحو على
 في  وظیفة عن والبحث عملھم ترك علیھم  یتعین ، آخر مكان إلى االنتقال

 إلى  نقلھم طلب ببساطة یمكنھم ال ، تنزانیا حالة عكس وعلى  ؛  آخر مكان
 ).2011 ، وسامویلز بوس: المصدر. (بعدا أقل منطقة

 
 تنطبق  الجزئیة الالمركزیة ضد  الحجة فإن  ،  سیرالیون  مثال  یشیر  وكما 
 ھناك كانت وإذا .المرتبات على اإلنفاق عن فضال الرأسمالي اإلنفاق على

 مستویات  أو/و ،  المال رأس تمویل على بھا مبالغ مركزیة رقابة
 المنح أغلب كانت إذا أي( التقدیري التمویل من للغایة منخفضة
 الخدمات  تقدیم تحسین على المحلیة الحكومات قدرة فإن ، ) مشروطة

 .محدودة ستظل المحلیة
 
 

 نقص القدرات    1.6.3
 

 قد  الجزئیة، والالمركزیة المالیة المسؤولیة انعدام مخاطر  إلى باإلضافة
 القدرة إلى ببساطة تفتقر المحلیة الحكومات بأن  تصور أیضا ھناك  یكون

 الحكومة  ترى وقد. الالمركزیة تتطلبھا التي المعقدة المھام لتولي الالزمة
 موظفو  فیھم  بمن المحلیة،  الحكومة موظفي ونوعیة كمیة  أن  المركزیة

 .مقبولة غیر لتھدیدات عرضة العامة  الموارد  تجعل المالیة، اإلدارة
 

 مما  أكثر  الخطر ھذا یبدو قد ،  غیره عن مختلف سیاق كل أن  حین وفي
 الالمركزي  الطابع  ذات المحلیة الحكومات مھام من  فالعدید .حقیقي ھو

 العدید  في الخدمات ھذه أن والواقع .الفنیة الناحیة من ما حد إلى بسیطة
 المقام في بعیدة مركزیة حكومة قِبَل من  تقدیمھا یتم ال ما كثیراً  البلدان  من

 ال  أنھ  ھو الحقیقي الخطر یكون وقد ).2012 ،  فاجیت: المصدر ( األول
 اللتین  المحلیتین والمساءلة المعرفة دون بفعالیة الخدمات ھذه تقدیم یمكن
 في الرئیسي  التحدي یتمثل. وحدھا المحلیة  الحكومة تولدھما  أن یمكن

 ولیس  ، التھدیدن ھذین بین التوازن تحقیق كیفیة في الالمركزیة تصمیم
 عدم خطر  حساب على  المحلیة الحكومة قدرة  تدني خطر على التركیز
 لتقدیم  المحلیة والمساءلة المعلومات ھیاكل  المركزیة الحكومة امتالك

 .بفعالیة المحلیة الخدمات
 

 المحلیة الحكومة  مستوى على  القدرات نقص  أن  ھي  أخرى مسألة وھناك
 فازكیز،  ومارتینیز  باھل : المصدر" (والبیضة الدجاجة" معضلة  یمثل

 تطویر  یتم فلن  القدرات، نقص بسبب الالمركزیة تتحقق لم وإذا ). 2013
 تتعلم" أن  ھو  الالمركزیة تنفیذ عملیة من  جزء. أبدا الالزمة القدرات

 دعم  ویمكن ).2012 فاجیت،" (الممارسة خالل من المحلیة  الحكومات
ً  القدرات لبناء مشاریع  تصمیم خالل من ذلك  مع  جنب  الى جنبا

 القدرة  تظھر حتى لعقود االنتظار مجرد المعقول من ولیس. الالمركزیة
 القدرات  ءبنا تدابیر تھدف  أن ینبغي. المحلي الصعید على طبیعیة بصورة

 المرجح  غیر من االحوال،  جمیع في .الممارسة عبر التعلم عملیة دعم إلى
 وسیتعین  ، كافیة والتحضیریة المكثفة التدریبیة الدورات تكون أن

: المصدر( واالرشاد والتوجیھ ،  العمل أثناء المستمر  بالتدریب استكمالھا
 ).2013 ، سموك و فیدیلینو

 
 االحتفاظ  غراءإ في الوقوع تتجنب أن المركزیة الحكومات على یتعین لذا

 نظام خالل من الشواغل من العدید معالجة ویمكن .المحكمة بالسیطرة
 اإلنفاق بكمیة یتعلق القلق  كان إذا ، المثال سبیل فعلى .التصمیم جید رقابي

 خالل من  ، أعاله نوقش كما ، ذلك معالجة یمكنف ، المحلي الحكومي
 وإذا .اإلیرادات تحصیل صالحیات  من  المزید  وتخویل مالیة  قواعد  وضع 

 فیمكن  ، التوظیف في بھا  مبالغ زیادة ھناك  سیكون  أنھ ھو الشاغل كان
 بشأن  أو/و الموظفین عدد مستویات بشأن إضافیة بقواعد  ذلك  استكمال
 بینما  المخاطر من تخفف الخیارات ھذه وكل .المرتبات على اإلنفاق
 البشریة  الموارد تكییف بصالحیات باالحتفاظ المحلیة للحكومات تسمح

 سیطرة  على الحفاظ  فإن ، ذلك من  النقیض وعلى .المحلیة الظروف  مع
 تعود  ان  استبعاد  یعني  المحلیة الحكومات على  ُمحكمة  مركزیة

 .كبیرة بفوائد الالمركزیة
 
 
 
 

 استراتیجیة التنفیذ  1.6.4
 

 عددا تشمل  كونھا  تحدیا المالیة بالالمركزیة  المتعلقة اإلصالحات تشكل
 والحكومات المركزیة الحكومة بین ما  الموزعة الفاعلة الجھات من كبیرا

 أثبتت  ولقد .البلد أنحاء جمیع في المنتشرة الوكاالت عن  فضال المحلیة
 من  كبیر  عدد  فیھا یشارك  التي العامة المالیة  اإلدارة أنظمة أن األبحاث
 أضعف  تكون أن إلى تمیل الحكومة قطاعات مختلف  من الفاعلة الجھات



 17   الالمركزیة المالیة

 

 

 أندروز : المصدر( الفاعلة االطراف  من  أقل عدد فیھا یشارك التي تلك من
 الفاعلة الجھات فإن ، أعاله ذُكر وكما ، ذلك على وعالوة ).2010 ،

 تكون  ما وغالبا ، مختلفة ومصالح أھدافا عادة تتقاسم العملیة في الرئیسیة
 .العام القطاع أنحاء جمیع في عموما المحدودة القدرة سیاق في

 
 من كبیر عدد فیھا یشارك التي الالمركزیة إصالحات تتطلب ولذلك

 من ،  ذلك  من واألھم .بعنایة مدروسة تنفیذ استراتیجیة الفاعلة  الجھات
ً  التنفیذ كان إذا اإلصالحات تنجح أن المرجح  غیر  ثابت  بمخطط  مدفوعا

 الفاعلة الجھات من  فقط قلیل عدد صاغھ أسفل إلى أعلى من  وشامل
 نطاق  على بسرعة فرضھ ذلك بعد  تحاول التي المركزیة
ً  .المنظومة  مشاكل  تعالج التي اإلصالح  عملیات فإن ، ذلك عن عوضا

 وینطوي ".المشاكل على قائمة" تكون أن  ینبغي الالمركزیة مثل  معقدة
 المشاكل بتحدید مدفوعة ،" منتظمة غیر " عملیة على ھذا  اإلصالح نھج

 عوامل بقیادة والتعلم التجارب خالل من حلول عن والبحث علیھا  المتفق
 ،  أندروز:المصدر( علیھ متفق سیاساتي ھدف تحقیق صوب ، متعددة
 ).2015 ،  ویلیامسون ؛ 2015 أندروز  ؛ 2013

 
 لتحقیق" نھائیة" واحدة استراتیجیة وجود من بدال أنھ إلى یشیر وھذا

 یكون  أن  ینبغي ، قصیرة فترة مدى على  تنفیذھا یتوخى المركزیة 
 مرنة خطة  تتبع  أن على  ،  اإلصالح أجل من  واضح مسار  للحكومات

 تنفیذ  من المستمدة الخبرة ضوء في وتعدیلھا وتحدیثھا استعراضھا یمكن
 الرئیسیة  الوكاالت بین مستمرا حوارا ذلك وسیتطلب .اإلصالحات

 لحل " طبیعیة" عملیة لتیسیر الالمركزیة عملیة توجیھ في المشاركة
 أھداف  تحقیق  إلى سعیا ینھاب وفیما القطاعات  داخل السیاساتیة القضایا
 .العامة السیاسة
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ببلیوغرافیا مشروحة عن المصادر   .2
  الرئیسیة

 
 
 

  

 مقدمة عن الالمركزیة  2.1
 

: 53 العالمیة التنمیة ،" والحكم الالمركزیة) "2014( ب.ج فاجیت
2-13. 

 یدور  الذي  نطاقا األوسع السیاسي السیاق فاجیتیحدد   ، الورقة ھذه في
 الحوكمة  تحسن  أن یمكن  بأنھا جادلیو الالمركزیة إصالحات حول

 .والمساءلة
 

 

" النامیة االقتصادات في الالمركزیة) "2014. (م سینغال و. ل غادین
 .604-581: 6 لالقتصاد السنویة المراجعة ،

 وتسلط  ، العالم أنحاء جمیع في المالیة الالمركزیة أنماط  تحدد ھذه المقالة
 ال إیرادات لتحصیل احتماالً  أقل النامیة البلدان أن حقیقة على الضوء

 .المتقدمة البلدانب مقارنة مركزیة
 
 

 إسناد المھام الوظیفیة   2.2
 
 )2004. (ج فاسكیز،  - ومارتینیز سي  ماكلور،

 الحكومیة  المالیة العالقات في والنفقات اإلیرادات مسؤولیات إسناد
 .الدولي البنك: العاصمة واشنطن. المشتركة

 اإلیرادات   مسؤولیات إسناد لكیفیة تفصیلیة دراسة الورقة ھذه تقدم
 والمشاكل  العامة المبادئ تحدید مع الحكومة، مستویات بین والنفقات

 بشأن  البلدان  من متنوعة  مجموعة  من الواردة والمعلومات المشتركة 
 .المھام إسناد كیفیة

 
 

 اإلیرادات والمنح     2.3
 

 دون المستوى  على الضرائب تحصیل) '2008. (ر وبیرد،. ر باھل،
 واإلدارة العامة المیزانیة قدما،  المضي سبل: النامیة البلدان في الوطني
 .25-1): 4(28 العامة المالیة

 ما ھي   تحدد التي المحلیة الضرائب عن  شاملة  لمحة وبیرد  باھل یقدم
المركزیة الضرائب بصورة  تحصیلھا  االفضل  من  بالنسبة  التي 
 بھا  تتمتع أن ینبغي التي ما ھي الصالحیاتو،   الوطنیة دون للحكومات
 لكل مناقشة  المقال یتضمن  كما. الضرائب في تحصیل المحلیة  الحكومات

 .مركزیةان تكون ال یمكن التي الرئیسیة الضریبیة المصادر من مصدر
 
 

".  الحكومیة المالیة للتحویالت الممارسین دلیل) "2006. (أ  شاه،
 البنك: العاصمة واشنطن. 4039 رقم  سیاساتیة بحوث عمل ورقة

 .الدولي
 مجال  في األساسیة الدروس  استخالص إلى  الورقة ھذه في شاه  یھدف

. الحكومیة المنح موضوع في المستفیضة األدبیات من العامة السیاسات
ً  ویحدد  المالیة  لإلدارة المناسبة الحوافز المنح توفر أن لضمان دروسا

 الواجب الممارسات  أیضا الورقة  وتحدد. الخدمات تقدیم وتحسین  الحكیمة

 .تجنبھا
 
 

 تنفیذ المشروع   2.4
 

 الالمركزیة تسلسل) "2013. (ج فازكیز، ومارتینیز. و . ر باھل،
 .670-623): ب( 2-14 ومالیة اقتصادیة سنویة تقاریر  ،"المالیة

 االستراتیجیة علیھ ستبدو لما ومفصلة شاملة اعتبارات المقالة ھذه تحدد
 أنفسھم،  المؤلفین یعترف كما  ولكن،. المالیة الالمركزیة لتسلسل" المثلى"
ً واقعی غیر یكون قدو كبیرة جھوداً  ذلك یتطلب قد . السیاسیة الناحیة من ا

 فیھا ینظر  أن ینبغي التي القضایا من العدید على الضوء المقالة تسلط
 وكذلك المخاطر عالیة التسلسل خیارات من كال یحدد كما . اإلصالحیون

 .أقل مخاطر على تنطوي قد التي التسلسل أخطاء
 
 

 عمل  ورقة'. المالیة الالمركزیة تنفیذ قواعد) '1999. (ر باھل،
 أندرو  كلیة: العامة الجمعیة  أتالنتا،. 1-99 الدولیة الدراسات لبرنامج

 .جورجیا والیة جامعة العامة، السیاسات لدراسات یونغ
 شكل في  المالیة الالمركزیة تنفیذ حول ارشادات القصیرة الورقة  ھذه تقدم

 .قاعدة  عشرة اثنتي
 
 

 المالیة  اإلدارة في الثغرات سد) "2013. (ب سموك، و. أ فیدیلینو،
 . م . م في". النامیة البلدان في المالیة الالمركزیة وإصالحات العامة

 المالیة اإلدارة) المحررین( الزار. م.م و كوریستین .ت. م كانجیانو،
 .الدولي النقد صندوق: العاصمة واشنطن. الناشئ وھیكلھا العامة
 اإلدارة  تنسیق في الرئیسیة االعتبارات الكتاب من  الفصل  ھذا یحدد

 افرادیة  حاالت دراسات ویتضمن  الالمركزیة، وإصالحات العامة المالیة
 على یتعین  دروس بستة ویختتم. وأوغندا وكوسوفو إلندونیسیا

 .فیھا النظر اإلصالحیین
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