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ورقة مسائل حول متويل البلديات
الكلامت الدالة

تعزيز اإلي ��رادات ،اإلدارة امل��ال�ي��ة ،التحويالت ،ال�لام��رك��زي��ة ،ال�ضرائ��ب ،نظام السجل ال�ع�ق��اري ،تقاسم قيم األرايض ،البنية التحتية األساسية،
الخدمات ،األصول املحلية ،الشفافية ،املساءلة

الحقائق واألرقام الرئيسة

•تواصل العوملة سريها بخطى رسيعة ،ولكن تفويض السلطة إىل املستويات املحلية ،وهي العملية التي تحصل من خاللها الحكومات
املحلية عىل مسؤوليات أكرب لتغيري البنية التحتية والخدمات ،هو يف ازدياد أيضا .ويف حني أن العوملة كانت رسيعة ،كان التوسع الحرضي
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ينمو بوترية أرسع واليوم مثة أكرث من  4,000مدينة يزيد عدد سكانها عىل  150,000نسمة ،ونحو  500مدينة يزيد سكانها عىل مليون نسمة.
2
وعىل الصعيد العاملي ،تولد املدن أكرث من  80يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل ،ونسب مامثلة يف البلدان النامية.
•عىل الرغم من األهمية االقتصادية للمدن ،إال أنه يتم إفقارها من موارد التنمية .ففي الكثري من البلدان ،ميكن للرضائب املحلية وغريها من
مصادر الدخل أن تشكل مصدرا رئيسا لتمويل التنمية غري أنه ال يسمح للحكومات اإلقليمية بتوسيع قاعدة إيراداتها .ويف البلدان النامية،
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تشكل الرضائب املحلية  %2.3من الناتج املحيل اإلجاميل ،مقارنة بنسبة  %6.4يف البلدان الصناعية.
•تتعرض الحكومات املحلية للضغوط من أجل تحقيق املزيد مبوارد أقل .ففي الكثري من الحاالت ،تزداد الوظائف البلدية تعقيدا ،إذ تشمل
قضايا إي�ج��اد ف��رص العمل ،واإلدم ��اج االج�ت�ماع��ي ،والتغري املناخي .ول��ذل��ك ،عليها أن تكون مبدعة فيام يتعلق بإيجاد م�ص��ادر اإلي��رادات
وحكيمة يف ترشيد نفقاتها .وما تزال معظم املدن يف العامل النامي تعتمد بشدة عىل التحويالت واملنح ويجري بذل قدر كبري من الجهد
للحد من ذلك االعتامد عىل الحكومة املركزية .إذ يبني هيكل اإلي��رادات املحلية بأن رضيبة األمالك من املحتمل أن تشكل مصدرا جيدا
لإليرادات املحلية ولكن يف معظم املدن النامية ،متثل رضيبة األمالك أقل من  %3-4من اإليرادات املحلية ،مقارنة مع  %05-04يف املدن
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يف أسرتاليا وكندا وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
•تتعلم الحكومات املحلية تقديم الخدمات عىل نحو أكرث فعالية بإدارة مالية عامة أفضل عندما تعطى املزيد من املسؤولية واالستقالل.
فقد خلصت دراسة أجراها البنك الدويل تغطي  190مرشوعا تشمل  3,000من مشاريع التنمية البلدية إىل أن زيادة االستقالل واملسؤولية
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أدت إىل تحسني فرص الحصول عىل الخدمات ،مثل املياه والعيادات ،وزيادات يف نطاق الخدمات.
•مثة فرص مهمة للحكومات املحلية لالستفادة من مواردها الذاتية بدعم من الحكومة الوطنية واملجتمع الدويل .إال أن الحكومات املحلية يف البلدان
النامية نادرا ما تستخدم املصادر البديلة للتمويل مثل تلك التي يوفرها القطاع الخاص ،مبا يف ذلك عىل شكل قروض من املصارف التجارية أو
الرشاكات بني القطاعني العام والخاص .إذ ال تصل إال  %4من أصل  500مدينة يف البلدان ذات الدخل املنخفض إىل األس��واق الدولية 6.غري
أن القروض الدولية ميكنها أن تعرض الحكومات املحلية ملخاطر أسعار الرصف التي ليس لدى تلك الحكومات تحوط طبيعي لها والتي ميكن
أن تسبب الشلل .ومثة عدد من الدول التي تحظر تلك املامرسة مبوجب القانون .والكثري من الحكومات املحلية بعيدة كل البعد عن الجدارة
االئتامنية وتحتاج إىل قطع أشواط صعبة لتنظيم حساباتها قبل الدخول يف عامل اإلقراض .ومثة قروض سيئة ومشاريع سيئة.

ملخص املسألة

دوافع التمويل العاملي للبلديات
تدرك الكثري من الحكومات املركزية واملحلية أهمية املدن القتصاداتها الوطنية .كام أنها تدرك أن املدن تحتاج إىل التدفق املستدام للموارد والرشوط
الالزمة إلطالق امل��وارد املالية املحلية لتحقيق التوسع الحرضي املستدام .إال أنها حتى اآلن مل تترصف بناء عىل ذلك اإلدراك .فثمة حاجة آلليات
التمويل الفعالة التي تعمل يف إطار قانوين ومؤسيس قوي لتلبية احتياجات التوسع الحرضي وتقديم خدمات أفضل يف املناطق الحرضية القامئة .غري
أن الكثري من أنظمة متويل املدن مصممة لدورها يف االقتصاد لحقبة ماضية ،وليس مبا يتامىش مع أفضل املامرسات العاملية.
 1دائرة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة ( )1102توزيعالسكان ،والتوسع الحرضي ،والهجرة الداخلية والتنمية.
http://www.un.org/esa/population/publications/PopDistribUrbanization/PopulationDistributionUrbanization.pdf

 2البنك الدويل ( )2015نظرة عامة حول التنمية الحرضية
 3بريد ،ريتشارد وروي بال ( )2008الرضائب دون الوطنية يف البلدان النامية :الطريق إىل املستقبل .معهد األعامل الدولية ،سلسلة أوراق عمل معهد األعامل الدولية ( )IIBالورقة رقم .16
 4فارفاك-فيتكوفيتش ،وكاثرين وميهايل كوبانيي ،محررون ( )2014مصادر متويل البلديات :دليل للحكومات املحلية .البنك الدويل.
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البنك الدويل ( )2009تحسني اإلدارة البلدية للمدن لتحقيق النجاحhttp://siteresources.worldbank.org/EXTMMNGT/Resources/Municipal_eval.pdf .

 6البنك الدويل ( )2013التخطيط لخفض الكربون ومتويله ،املدن الصالحة للعيش.
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ولكن بعض الحكومات تقوم بتحديد مسؤوليات السلطات بصورة أكرث وضوحا لتوفري البنية التحتية والخدمات الحرضية وتنظيم التحويالت
وال��والي��ات عىل نحو أفضل لتوليد اإلي ��رادات املحلية وتعزيز الكفاءة يف تقديم الخدمات ،ويف إدارة امل��وارد والعمليات واس�ت�ث�مارات رؤوس
األموال .ولكن تلك العملية تحتاج إىل التوسع والتنظيم .وتوضح األقسام أدناه العوامل الرئيسة يف تطوير نظام فعال لتمويل الحكومات املحلية.

تحسني نظم الحكم التي عفا عليها الزمن

ال توفر نظم الحكم السياق السيايس والتنظيمي لعملية تعبئة املوارد فحسب ،وإمنا أيضا ،واألهم من ذلك ،أن نتائج نظم اإلدارة الحرضية تحدد
اإليرادات املحتملة لتعبئتها .ومثة ثالثة أوجه قصور رئيسة يف اإلدارة الحرضية العاملية:
. .1تفكك املؤسسات الحرضية :يف غالب األحيان ال تغطي املؤسسات الحرضية ،مثل الحكومات املحلية ،مجمل املنطقة الحرضية ،وال تشمل
مؤسسات تنسيق التخطيط بصورة فعالة الصوامع القطاعية – فهي غري مرتابطةجغرافيا وقطاعيا .ويف الواقع ،يعني ذلك أن الحكومات املحلية
غالباماتكونصغريةجداليكيكونلهارؤيةبعيدةاملدى(والسيامرؤيةاقتصاديةبعيدةاملدى)،ويكيكونلديهاالنفوذاملايلالكايفلتحقيقرؤاها،
وليك تتجنب الضغوطات السياسية منجامعات الضغط غري املمثلة املقاومة للتنمية بفوائد طويلة املدى ومنترشة عىل نطاقجغرايف واسع.
ي��أيت أح��د األم�ث�ل��ة ال�ج�ي��دة ع�لى خ�ل��ق ه�ي��اك��ل م�تراب�ط��ة ج�غ��راف�ي��ا م��ن أمل��ان�ي��ا ،ح�ي��ث ت��م إن�ش��اء سلطة إقليمية ل�ش�ت��وت�غ��ارت ال�ك�برى لتنسيق
م �ب ��ادرات ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال �ن �ق��ل .وم ��ن ح�ي��ث ت�ح�ق�ي��ق ال�ت�ك��ام��ل ال �ق �ط��اع��ي ،ق��ام��ت ب�ع��ض ال �ب �ل��دان ال�ن��ام�ي��ة ب��رف��ع م�س�ت��وى
م��دن �ه��ا ال �ك�ب�رى إىل م �س �ت��وى امل �ق��اط �ع��ات م �ث��ل إدارة ال �ع��اص �م��ة ب��ان �ك��وك ( )BMAل �ب��ان �ك��وك وم�ن�ط�ق��ة م��دي �ن��ة ال �ع��اص �م��ة ال �خ��اص��ة ب�ج��اك��رت��ا
( ،)DKI Jakartaع�لى ال��رغ��م م��ن أن�ه�ما ال ي�ش�م�لان ك��ام��ل امل�ن��اط��ق ال�ح�ضري��ة لتينك امل��دي�ن�ت�ين ال�ك�بري�ين .ول�ع��ل أف�ض��ل م�ث��ال يف ال�ع��امل
ال�ن��ام��ي ي ��أيت م��ن ج �ن��وب أف��ري�ق�ي��ا ،ال �ت��ي أن �ش��أت ب�ل��دي��ات م�م� ّك�ن��ة ج �ي��دا وم�ت�ك��ام�ل��ة إق�ل�ي�م�ي��ا “م ��ن ال�ف�ئ��ة أ”مل�ن��اط�ق�ه��ا ال�ح�ضري��ة ال �ك �ب�يرة .فقد
ح ��ل ذل ��ك ال �ك �ث�ير م ��ن م �ش��اك��ل ال�ت�ن�س�ي��ق ال �ع �م��ودي واألف� �ق ��ي ل �ل �ن �ظ��ام ال �س��اب��ق .وع �ل�ى وج ��ه ال �ع �م��وم ،ت �ش�ير ال �خ�ب�رة ال��دول �ي��ة إىل أن ��ه من
ال �ص �ع��وب��ة مب �ك��ان إدخ� ��ال آل �ي��ات ل�ل�ت�ن�س�ي��ق ال �ع �م��ودي واألف �ق ��ي ال �ف �ع��ال ب�ي�ن م�خ�ت�ل��ف ال �ح �ك��وم��ات امل�ح�ل�ي��ة ض �م��ن م�ن�ط�ق��ة امل��دي �ن��ة ال�ك�ب�يرة
نفسها يف ال�ب�ي�ئ��ات ذات ال �ق��درات امل�ن�خ�ف�ض��ة .ومي�ي��ل التنسيق امل��ؤس�سي إىل أن ي�ك��ون امل �س��ار أك�ث�ر ف�ع��ال�ي��ة ،ك�ل�ما ك��ان ذل��ك ممكنا.
. .2هياكل غ�ير كافية للتخطيط ال�ح�ضري املتكامل وال�ع�لاق��ات املالية الحكومية وال��دول�ي��ة .يف ح�ين أن التخطيط ليس واض�ح��ا م�ب��ارشة ،إال
أن��ه يرتبط بالتمويل ب�ق��وة مب��ا أن إي ��رادات ممكنة أو حقيقية ك�ب�يرة ج��دا م��ن ال�ضرائ��ب وال��رس��وم ت��أيت م��ن التنمية ال�ح�ضري��ة ،وأن ن�ط��اق تلك
ال�ت�ن�م�ي��ة وك �ف��اءت �ه��ا ،ب ��دوره�م�ا ،ي �ت �ح��ددان إىل ح��د ك�ب�ير م��ن خ�ل�ال ع�م�ل�ي��ة ال�ت�خ�ط�ي��ط .وب�ص�رف ال�ن�ظ��ر ع��ن م�س�ت��وى ال �ت �ح��وي�لات ،ال ��ذي يعد
منخفضا دوم ��ا بنظر ال�ح�ك��وم��ات امل�ح�ل�ي��ة ،ف��إن هيكل ال�ك�ث�ير م��ن أن�ظ�م��ة ال�ت�ح��وي��ل ي��وف��ر ح��واف��ز سلبية مل�ج�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م��ن السلوكيات
ال �ت��ي ت �ح��د م ��ن ف �ع��ال �ي��ة ال �ح �ك��وم��ات امل �ح �ل �ي��ة .ف �ع�ل�ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ،ال ي��وف��ر اع �ت�م�اد ال �ت �ح��وي�ل�ات ع�ل�ى ال �س �ك��ان ف �ق��ط ح ��واف ��ز ل�ت�ح�س�ين
األداء .ويف ال�ك�ث�ير م��ن ال �ب �ل��دان ال �ن��ام �ي��ة ،ال ت �ق��وم ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة ب�س�ب��ب ع ��دم إن �ف��اذ ض��واب��ط ال�ت�ن�م�ي��ة .وب �ص�رف ال�ن�ظ��ر
ع ��ن ت�س�ب��ب زي� ��ادة امل �خ��اط��ر ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن م ��ن س �ي��اق ت�ن�ظ�ي�م��ي غ�ي�ر م��ؤك��د ب�ن�ت��ائ��ج ب�ي�ئ�ي��ة واج �ت�ماع �ي��ة س�ل�ب�ي��ة ،ف��إن �ه��ا ت�ن�ت�ق��ل عىل
ش�ك��ل زي� ��ادة يف ال �ع��وائ��د امل�ت��وق�ع��ة وت�ك�ل�ف��ة ال �ت �م��وي��ل ،م�م�ا ي ��ؤدي ب� ��دوره إىل زي� ��ادة ت�ك�ل�ف��ة ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وغ�ي�ره��ا م��ن ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ح�ضري��ة.
ومع ذلك ،فثمة أمثلة جيدة للتخطيط والتنمية واكتساب القيمة والتمويل .إذ إن مرتو هونغ كونغ ،الذي يعد أحد أنظمة النقل القليلة التي
تغطي التكاليف الرأساملية والتشغيلية فعال ،رمبا يكون واحدا من األمثلة األكرث فعالية .ومثة أيضا حوافز لالستخدام الفعال للمنح (واألصول).
ففي الفلبني لدى وزارة الداخلية والحكومة املحلية “صندوق تحدي” لتوفري الحافز للحكومات املحلية لالستثامر يف البنية التحتية البيئية؛
ويف بنغالديش ،يكافئ مرشوع تحسني اإلدارة الحرضية األداء الجيد من جانب الحكومات املحلية من خالل الحصول عىل موارد إضافية.
. .3ع��دم كفاية الدعم لبناء عملية فعالة ومعقولة من الناحية املالية للتنمية الحرضية .ع��دم كفاية الدعم لتطور القاعدة املؤسسية وتعزيز
قدراتها .ولدى الكثري من الدول أكادمييات حكومية تهدف إىل تعزيز األداء املايل للحكومات املحلية .ولكن ،متيل الربامج املقدمة إىل
أن تكون شديدة الرتكيز عىل بناء امل�ه��ارات الفردية ،ال�ضروري��ة ،ولكن غري الكافية .وم��ع ذل��ك ،مثة أمثلة عىل مقاربات أك�ثر تنظيام لبناء
ال�ق��درات ال��واس�ع��ة .فعىل سبيل امل�ث��ال ،يف إندونيسيا ت��م وض��ع م�شروع بناء ال�ق��درات إلدارة البنية التحتية الحرضية لدعم املؤسسات
الوطنية واملحلية التي تنفذ برنامج تنمية البنية التحتية الحرضية املتكاملة .ويف إطار امل�شروع ،كان عىل كل مدينة مشاركة وضع خطة
عمل لتحسني اإليرادات إلظهار القدرة املتاحة للحفاظ عىل البنية التحتية التي يجري بناؤها يف إطار الربنامج .كام أن البنك الدويل لديه
مجموعة كبرية من مشاريع اإلقراض التي تركز عىل العقود البلدية ،والتي توفر فرصة للحكومات املحلية للعمل عىل تعزيز وظائفها اليومية
(مبا يف ذلك اإلدارة املالية وتعبئة اإليرادات) وعىل االستثامرات عىل حد سواء .وقد شاركت بنني وساحل العاج وغينيا ومدغشقر ومايل
وموريتانيا ورواندا والسنغال وغريها يف تلك العملية لسنوات عديدة.
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سد النقص يف املوارد الذاتية
يف حني أن التحويالت الوطنية التي نوقشت أعاله تتسم باألهمية ،إال أن العنرص األسايس الستدامة املدن النامية عىل املدى املتوسط إىل
الطويل ستكون قدرتها عىل جمع املوارد املالية من أصولها الذاتية .ومثة عدة قضايا تتصل بذلك املحرك الرئيس:
•األول هو ما إذا كانت املدن تقوم بجباية جميع الرضائب ورسوم االستخدام التي يحق لها فرضها أم ال (والتي تعد منتجة لإليرادات الصافية
– إذ ليس مثة جدوى من تحصيل رضيبة يكلف تحصيلها أكرث مام تنتج)؛ وما إذا كانت بالفعل تحصل الرضائب ورس��وم االستخدام التي
تفرضها من الناحية النظرية؛ وما إذا كانت تقوم بجبايتها عىل املستوى الصحيح (بالحد األقىص أو حد اسرتداد التكاليف) .والسؤال الرئيس
هو :هل مثة حوافز لضامن قيام الحكومات املحلية فعال بتحصيل الرضائب التي من املفرتض أن تحصلها؟ فمن الناحية النظرية ،كانت
األم��وال املركزية مرتبطة بجدول أع�مال لإلصالح ولكن ،يف ال��واق��ع ،مل تتحقق الكثري من اإلص�لاح��ات (والس�ي�ما يف تحصيل اإلي ��رادات من
املصادر الخاصة) .ومثة حاجة ملناقشة “البنية التحتية” الالزمة إلدارة الرضائب املحلية عىل نحو سليم 7.وعىل وجه الخصوص ،عندما
يتعلق األم��ر بالرضائب عىل أس��اس األرايض مثل تسجيل األرايض ،مثة حاجة للنظر يف عمل األنظمة القضائية .ففي الكثري من املدن
النامية ،التي تنمو رسيعا وع�لى نحو غري نظامي ،حيث من يصعب التحقق من حقوق امللكية ،وحيث ال تعمل أنظمة التسجيل بصورة
صحيحة ،قد ال تكون نظم تقييم العقارات والسجالت العقارية املالية الخيار األكرث فعالية من حيث التكلفة.
•أما القضية الثانية فهي تصميم نظم الرضائب املحلية عىل النحو الذي تحدده الحكومات الوطنية أو حكومات الواليات أو املقاطعات .ومجددا،
كانت تلك التصاميم مبثابة استجابة للظروف املنطبقة عىل السنوات املاضية والتي مل تعد تعكس الظروف أو القدرات أو أفضل املامرسات
الحالية .فعىل سبيل املثال ،هل رضائب املمتلكات تستند إىل االستخدام األعىل واألمثل لألرض وليس إىل قيمة العقار عىل األرض؟
•أما القضية الثالثة فهي الحاجة إىل زي��ادة م��وارد الحكومات املحلية ،يف سياق عدم كفاية امل��وارد للتنمية الحرضية – حتى يف ضوء نظم
تعبئة امل ��وارد املصممة جيدا وامل�ن�ف��ذة ع�لى نحو جيد – م��ن خ�لال ال�ضرائ��ب اإلض��اف�ي��ة أو توسيع نطاق ال�ضرائ��ب ال�ق��امئ��ة .فعىل سبيل
امل�ث��ال ،قد تأخذ تلك التدابري شكل إطفاء مبلغ معني ل�ـ ،أو إيجاد رس��وم إضافية ع�لى ،املبيعات الوطنية واملحلية ،أو رضائ��ب الدخل
والرشكات ،أو فرض رسوم إضافية لرضيبة األمالك ألغراض محددة ،عىل سبيل املثال متويل زيادة الرضائب يف الواليات املتحدة األمريكية
أو رسوم التحسني يف كولومبيا 8.ومثة أمثلة جيدة عىل الرسوم اإلضافية عىل الرضائب للحكومة املحلية يف الواليات املتحدة حيث ميكن
للحكومات املحلية ،عىل سبيل املثال ،فرض رسم إضايف عىل رضائب الدخل .ولدى هونغ كونغ أنظمة ممتازة للحصول عىل زيادة قيمة
األرايض لتمويل استثامرات البنية التحتية وميثل نظام  US PACEيف الواليات املتحدة من أجل دفع مثن التحسينات البيئية مثاال ممتازا
لالستثامر املمول عن طريق الرسوم اإلضافية عىل رضيبة املمتلكات.
ومن جديد ،من املهم أن تويل الحكومات الوطنية االهتامم الواجب للعملية الخاصة بتلك القضايا ،وبالتحرك لتنفيذها ،وببناء القدرات يف
تعبئة املوارد .إذ ستشمل تلك العملية التنسيق عرب عدد من الوزارات أو اإلدارات الوطنية واملحلية .وتحتاج نقطة االتصال الخاصة بالتنسيق
إىل إعطائها تفويضا واضحا للقيام بتلك العملية.
بناء نظم أفضل إلدارة الشؤون املالية واألصول املحلية
•س��واء م��ن الناحية النظرية (منظمة ال�ت�ع��اون االق�ت�ص��ادي والتنمية  ،))OECDأم م��ن بعض األدل��ة املتاحة (التحويالت الوطنية يف ال��والي��ات
املتحدة) ،يجري النظر إىل متويل املشاريع املحلية من املصادر املحلية بوصفه عمال يتسم بالكفاءة .ولكن ،التنفيذ هو التحدي املستمر.
فبمجرد أن يتم حشد اإليرادات ،من الرضوري أن يتم استخدام العائدات بأكرب قدر ممكن من الكفاءة.
•ينبغي عىل الحكومات الوطنية تحسني الشفافية ،وتوفري البيانات العامة التي تتميز بسهولة الوصول إليها حول توفري البنية التحتية والخدمات،
وربط تلك النفقات بزيادة تحصيل الرضائب /الرسوم .إذ يشكل االستخدام الكفء لألموال العامة مصدر قلق رئيس .ومن الرضوري أن تكون
الحكومات املحلية قادرة عىل رفع التقارير حول أوضاعها املالية بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة إىل :أ) وزاراتها املالية؛ وب) مواطنيها؛
وت) رشكائها املاليني .وقد كان البنك الدويل يعمل عىل أداة التقييم الذايت للشؤون املالية للبلديات ( )MESAلتحديد اإلجراءات ذات
األولوية لتحسني الشفافية والفعالية يف استخدام األموال العامة.
ينبغي أن يكون وضع امليزانيات وسيلة لتنفذ خطة متفق عليها .وينبغي أن يتم ترتيب أولويات اإلنفاق – سواء رأس املال أم املتكرر – عىل
أساس تحديد الطريقة األكرث فعالية من ناحية التكلفة لتقديم الخدمات املخططة واملقررة للمدينة .ولكن مثة عدد قليل من املدن التي تتمتع
بالقدرة عىل إعداد خطة استثامرية ،بحيث تحقق الخطط التوازن بني نفقات االستثامر والتشغيل والصيانة ،مام يشكل تحديات أكرب .ومثة كل
 7قد ال تكون مامرسة تقييم العقارات األكرث فعالية من ناحية التكلفة ،إذ إن ذلك سيشكل املخاطر التالية )1( :تغطية جزء صغري من املدينة؛ و( )2يتعني تحديثها عىل نحو رسيع جدا؛
و( )3تأخذ مجراها بعد مغادرة املستشار الدويل؛ و( )4ال تنتج اإليرادات املتوقعة يف اإلطار الزمني املتوقع ،ولذلك يتمثل البديل األفضل يف استكشاف إمكانية العمل مبارشة مع
البلدية عىل وضع عناوين للشوارع وهو األمر املناسب أكرث لذلك النوع من البيئة وميكن أن يتم ربطه بالكثري من التطبيقات البلدية .ففي البلديات التي تم فيها تنفيذ عنونة الشوارع ،تم
تحقيق زيادة قدرها  25إىل  %30يف اإليرادات املحلية بصفة عامة ،فقط من خالل التوفيق بني فهرس الشوارع والسجالت املالية.
 8البنك الدويل ( )2013تخطيط املدن وربطها ومتويلها  -اآلن.
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من سبل الدعم اإلقليمية (عىل سبيل املثال ،مبادرة تطوير املدن آلسيا) والنظم الوطنية لوضع خطط االستثامر حسب األولوية ،ولكن مل يتم
دمجها تلقائيا يف إدارة الشؤون املالية واألص��ول عىل مستوى املدينة .فام إن يتم تقرير االستثامرات ومتويلها ،لدى املؤسسة املسؤولة يف
املدينة واجب لضامن تحقيق القيمة مقابل األموال عندما تشرتي االستثامر .ولذلك تشكل نظم املشرتيات مكونات أساسية من النظم املالية
للمدن .إذ يجب أن تكون مرنة وصارمة فيام يتعلق باالستقامة – وهو مزيج صعب يتطلب مهارات كبرية.
مثة أمثلة عىل النظم املحددة القادرة عىل االستفادة من اإليرادات املحلية وإيرادات التحويالت عن طريق املوارد املحلية أو القطاع الخاص.
فلدى مدينة شيكاغو مؤسسة شيكاغو للبنية التحتية التي كانت فعالة يف االستفادة من موارد املدينة لعدد من املشاريع مبا يف ذلك إعادة
التجهيز لتحسني كفاءة استخدام الطاقة يف املباين الحكومية.
االستخدام الفعال ألصول املدينة هو عنرص هام من عنارص النظام الجيد إلدارة الشؤون املالية واألصول .ولكن السؤال هو :هل تحتاج الحكومة
إىل ام�ت�لاك األص��ول لالحتفاظ بها أو إع��ادة ت��دوي��ره��ا؟ فبيع األص��ول الحكومية مثري للجدل ،ولكن مث��ة ب��رام��ج فعالة تربط املبيعات باألصول
والخدمات الجديدة ،مثل برنامج إعادة تدوير األصول لحكومة نيو ساوث ويلز يف أسرتاليا .ولكن وزارات املالية متيل إىل كره ذلك النوع من رهن
اإلي��رادات ،غري أن املواطنني ميكنهم رؤية فوائد مبارشة منها والكثري يدعمها .كام أن االستخدام األكرث مرونة لألصول الحكومية ممكن ،ولكن
املؤسسات متيل إىل الدفاع برشاسة عن مخزوناتها .ومجددا ،أفضل من يقوم باتخاذ تلك القرارات هو مؤسسة متعددة الواليات والقطاعات.
الكثري من املدن ملزمة بحكم القانون بإعداد خطة استثامر رأس املال وتنفيذها .غري أن الكثري منها تفتقر إىل القدرة عىل القيام بذلك .وقد طور
البنك الدويل ،بالتوازي مع التقييم الذايت للشؤون املالية للبلديات ،أداة التدقيق الحرضي ،التي تساعد الحكومات املحلية عىل )1 :تقييم
احتياجاتها من حيث الخدمات والبنية التحتية؛ و )2تحديد أولويات برامجها االستثامرية بطريقة متامشية مع قدراتها املالية .وال تدعي تلك
األداة أنها تحل محل أو تستبدل وثائق التخطيط والربمجة املحلية اإللزامية ،بل إنها توفر االنطالقة الرسيعة لعملية تحديد أولويات االستثامرات
ومنطلقا ملزيد من التنسيق بني مختلف اإلدارات البلدية املسؤولة عن الشؤون املالية وتخطيط املدن والبنية التحتية العامة واملرافق العامة.
نظم أفضل لتمويل البنية التحتية
تعد البنية التحتية حالة خاصة إذ إنها أصول “مكتلة” ،وهذا يعني أن تكلفة بنائها مرتفعة نسبة إىل الدخل املتكرر ملعظم الواليات ،وغالبا ما
تكون متعددة الواليات ،وهذا يعني أن توفريها يحتاج إىل التنسيق بني ما يزيد عىل واليتني سياسيتني أو أكرث إذا كان لها أن تكون معقولة من
الناحية املالية وهي أصول تعيش لفرتة طويلة مام يؤدي إىل نشوء قضايا مشرتكة بني األجيال يف التمويل .كام أنها أصول معرضة لسوء اإلدارة
من حيث النقص يف التمويل أو تضخم تكاليف التشغيل والصيانة أو رأس املال.
وبالتايل يحتاج تحديد أولويات االستثامر يف البنية التحتية ومتويل تلك االستثامرات إىل أن يحدث يف سياق خطة وطنية لتنمية املدن .غري
أن متويل البنية التحتية األساسية يف منطقة حرضية كبرية عادة ما يتجاوز قدرة حكومة محلية واحدة .وللمفارقة ،فحتى إذا تم تنفيذ مرشوع عن
طريق هيئة متعددة الواليات والقطاعات 9،غالبا ما يحتاج نجاح املرشوع والتمويل إىل تعاون جميع الحكومات املحلية املعنية .إذ إن التنفيذ
متعدد الواليات والقطاعات قد أثبت أنه صعب يف البيئات ذات القدرات املنخفضة.
غالبا ما توفر مشاريع التنمية املوجهة نحو العبور ،مثل امل�شروع يف أتالنتا ،يف الواليات املتحدة األمريكية ،أمثلة جيدة عن التنمية متعددة
القطاعات عىل طول املمرات .وتشكل تلك املشاريع تدخالت جيدة عىل الجانب املتعلق بطلب توفري البنية التحتية ،وتوفري التخطيط طويل
األمد وقاعدة إيرادات لبناء صفقة متويل قابلة للتطبيق استنادا إليها .وعىل الجانب املتعلق بتوريد البنية التحتية ،مثة حلول مختلفة اعتامدا
عىل مستوى تعقيد أسواق رأس املال واملقرتضني –بدءا من متويل املشاريع القائم عىل السندات التي تشرتك فيها املؤسسات (صناديق
التقاعد بصورة رئيسة) يف كندا ،إىل آليات التمويل الجامعي التابعة لصندوق والية تامل نادو للتنمية الحرضية املستخدمة لتمويل البنية التحتية
يف الحكومات املحلية الصغرية يف الهند.
يحتاج تنفيذ تلك اآلليات إىل ابتكارات يف اإلدارة ،والحوافز املالية ،وحوافز إلدارة الشؤون املالية واألصول؛ بدعم من اإلصالحات يف أسواق
رأس املال ومن جانب وكاالت املساعدة اإلمنائية الدولية والقطاع الخاص .مثة حاجة أيضا إىل وكالة مخصصة لذلك ،وميكن أن تكون تلك
الوكالة وزارة املالية .ومن بني اآلليات عىل وجه الخصوص:
•التمويل برهن األرايض يتحول إىل مصدر محتمل رئيس لتمويل البنية التحتية وغريها من الخدمات ،ولكنه يحتاج إىل ترتيبات مؤسسية
مناسبة حتى يكون فعاال .وتحتاج الحكومات املركزية واإلقليمية إىل العمل جنبا إىل جنب عىل تعزيز مصادر املحتملة للتمويل من خالل
آليات مثل مصارف تطوير البلديات أو مؤسسات التنمية البلدية مبا يتناسب واالحتياجات التمويلية للمدن لبنيتها التحتية.
•تشكل القدرة الفنية عىل تخطيط مجموعة أدوات التمويل والوصول إليها وإدارتها تحديا كبريا للبلديات الصغرية .وميكن لربامج بناء القدرات،
 9عىل سبيل املثال ،تحتاج البنية التحتية للمياه والرصف الصحي إىل أن يتم تعزيزها إذا كانت تجري زيادة الكثافات يف مرشوع إمنايئ موجه للعبور.
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التي توفر األس��اس ل�لإدارة املالية الفعالة ،أن تحدث فرقا كبريا وت��ؤدي إىل نتائج رسيعة .وبالنسبة للحكومات املحلية األصغر ،قد تكون
الربامج األكرث تنظيام والتي تشجع عىل زيادة كفاءة إدارة اإليرادات والنفقات املحلية ،وتوفر متويال مخصصا للبنية التحتية أكرث فعالية.
•أما بالنسبة للمدن الكبرية ،فثمة حاجة إىل تنويع مصادر التمويل ،وتشجيعها عىل االستفادة من أسواق رأس املال وإرشاك القطاع الخاص من خالل
آليات مثل إصدار السندات (التي تتطلب تصنيفات ائتامنية) ،واالئتامن من املصارف التجارية والرشاكات بني القطاعني العام والخاص.
تطوير نظم لالستخدام الفعال للمصادر الخارجية للتمويل
تحسني متويل البلديات هو عملية تدريجية وتتطور اآلليات املستخدمة مع مرور الزمن حسب تغري ظروف املدينة وأسواق رأس املال الوطني .واألهم
من ذلك ،ينبغي عىل الحكومات املحلية أن تركز أوال عىل خلق الظروف األساسية السليمة ،من خالل تعظيم إمكانات مواردها الذاتية وتعزيز قدراتها
املالية وتحسينها .وعندما “تكون األمور الداخلية سليمة” ميكن للحكومات املحلية ،يف املقابل ،تحقيق أقىص قدر ممكن من االستفادة من املوارد
الذاتية واالستفادة من مصادر أوسع للتمويل عىل النحو املتاح يف البلد املعني .فعىل سبيل املثال ،عندما يسمح سياق السياسة الوطنية بديون شبه
سيادية طويلة األجل ،وعندما تكون أسواق رأس املال قادرة عىل توفريها ،ينبغي عىل املدن أن تهدف إىل التصنيفات االئتامنية الالزمة للوصول إىل
أسواق السندات ومن املحتمل يف األسواق الدولية .وعندما ال تنطبق تلك الرشوط 10،من شأن قاعدة مالية سليمة أن متكنها من الوصول إىل أشكال
التمويل املعروفة أكرث مثل صناديق التنمية البلدية وآليات التمويل الجامعي ،وفقا ألفضل الرشوط املمكنة .فقد كانت الحكومات املحلية قادرة عىل
إصدار السندات بنجاح ،رغم أن النتائج كانت متباينة .فخارج أفريقيا الجنوبية ،ليس مثة مدن يف أفريقيا تقوم بإصدار السندات .وتبني الحالة الحديثة
ملدينة داكار (التي تم تعليق إصدارها للسندات من جانب وزير املالية) أن املدن مل تصل إىل ذلك املستوى بعد يف الكثري من أنحاء العامل .ويف
الهند ،باستثناء حاالت قليلة مثل أحمد آباد ،ليس مثة سجل سابق لذلك.
تحتاج السياسة الوطنية إىل معالجة مبارشة لقضية متويل املدن وللحاجة إىل نظم وطنية للتطور .ولكن يتعني عىل املؤسسات الوطنية ضامن
املحافظة عىل آليات احرتازية أساسية – مثل تقييم صارم للقدرة عىل خدمة الديون – مع تطور النظام.
•مثة الكثري مام ميكن قوله حول الروابط بني االلتزام الجاد بتطبيق الالمركزية والشؤون املالية للمدن .ففي الكثري من البلدان النامية ،يبقى
االلتزام السيايس بالالمركزية ضعيفا يف حالة وجود تلك الجهود – والسيام يف حالة صناديق التنمية البلدية .وحالة Findeter (Financiera
 )de Desarrollo Territorialيف كولومبيا مفيدة إذ إنها انتقلت من جذورها كصندوق بلدي لتصبح مرصفا متطورا للتمويل شبه السيادي
للبنية التحتية .يف البلدان املتقدمة ،طورت نظم متويل البلديات آليات مثل مصارف السندات (فنلندا وأسبانيا والسويد ومدن يف الواليات
املتحدة) التي تقوم بدور الوسيط لتقديم ضامنات وتجميع املوارد من املستثمرين املحليني والدوليني.
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•ك�ما شجعت الحكومات الوطنية امل��دن ع�لى تحسني تصنيفها االئ�ت�ماين كمسار لتحسني ال�ش��ؤون املالية للبلديات وتوسيع امل ��وارد،
وتستهدف بعض املدن تصنيفات الدرجة االستثامرية التي ميكن أن تسمح لها حتى يف الوصول إىل األس��واق الدولية .تشكل املكسيك
مثاال جيدا عىل استخدام تصنيفات ائتامن املدن ضمن نظمها الخاصة بالتمويل املحيل للبنية التحتية.

الدوافع الرئيسة للعمل

الطريق إىل املستقبل
مثة حاجة إىل عملية وطنية متناسقة مدعومة دوليا لتطوير نظم حرضية مستدامة من الناحية املالية .تحتاج تلك العمليات الستهداف املحركات
الرئيسة للتنمية الحرضية التي نوقشت أعاله .ويف سياق الخطط املدروسة للتنمية االقتصادية ،تحتاج اإلج��راءات إىل الرتكيز عىل املجاالت
املحددة أدناه:
•إصالح اإلدارة :هو عملية لتوضيح املسؤوليات عن ،وبناء مؤسسات بهدف ،توفري البنية التحتية الحرضية وغريها من الخدمات عرب مختلف
املستويات الحكومية ومتويلها بطريقة كفء وشفافة وخاضعة للمساءلة.
•توسيع امل��وارد ال��ذات�ي��ة :ه��ي عمليات إص�لاح وطنية ومحلية لتوفري ال�ف��رص وال�ح��واف��ز م��ن أج��ل زي��ادة ق��اع��دة امل��وارد املحلية وال�ك�ف��اءة يف
استخدام تلك املوارد واألصول الحكومية ،مبا يف ذلك متكني الحكومة املحلية من الوصول إىل أسواق رأس املال واالستفادة من أموالها
من خالل موارد القطاع الخاص.
•تعزيز إدارة الشؤون املالية واألصول :هو تعزيز املؤسسات الوطنية واملحلية للتشجيع عىل إدارة أكرث فاعلية من جانب الحكومات اإلقليمية
لإليرادات والنفقات املحلية ،وأصولها.
•تحسني نظم مت��وي��ل البنية التحتية ال�ح�ضري��ة :ه��ي عملية م�ي�سرة ع�لى امل�س�ت��وى ال��وط�ن��ي لتوسيع امل ��وارد واالس �ت �ث�مارات ال�خ��اص��ة بتمويل
االستثامرات الرأساملية واسرتداد التكاليف من املستفيدين من تلك االستثامرات.
 10تختلف الظروف بني البلدان اختالفا كبريا ومثة حاجة إىل مقاربات مختلفة لتعزيز اإلطار التمكيني لتمويل الحكومات املحلية من سوق رأس املال .أنظر عىل سبيل املثال ،سود ،ومايز،
وليندفيلد ( )2012التمويل دون الوطني للبنية التحتية ورقة عمل التنمية املستدامة رقم  20لبنك التنمية اآلسيوي (.)ADB
 11أدخل البنك الدويل نشاط الجدارة االئتامنية الذي يضم بعض ورش العمل وجها لوجه (أكادميية).
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تطوير نظم االستخدام الفعال ملصادر التمويل الخارجي :الحكومات الوطنية التي توفر الفرص والحوافز لالستخدام الفعال للموارد الخارجية من
جهة وظروف التوريد الحذر لتلك املوارد من جهة أخرى.

امللخص

لتعزيز عمليات التمويل الحرضي العاملي ،مثة حاجة ملحة لـ:
. .1االعرتاف الواضح باألولوية االقتصادية للمدن ،ونظم دعمها ،عىل املستوى الوطني وااللتزام بتمويل التنمية الحرضية بصورة مناسبة ،وذلك
من أجل تحقيق التنمية املستدامة لالقتصاد الحرضي.
. .2اإلج��راءات املنسقة ل�ـ :بناء مؤسسات فعالة من أج��ل تقديم الخدمات؛ ودع��م ال�ق��درات املؤسسية للتخطيط والتمويل؛ وتحقيق أقىص
قدر ممكن من التكامل والكفاءة يف التخطيط والتمويل؛ وكذلك اإلجراءات لتوفري الحوافز لالستخدام األفضل لكال اإليرادات من املصادر
الذاتية والتحويالت ،واالستفادة من القطاع الخاص يف متويل األصول واستخدامها بكفاءة.
. .3الدعم من املجتمع الدويل لبناء شبكة عاملية للمدن تعزز أفضل املامرسات يف املجاالت املذكورة أعاله ،وذلك لتحقيق أكرب قدر ممكن
من مساهمة االقتصادات الحرضية يف النمو الوطني والعاملي املستدام.
الربامج
البنك الدويل :الشؤون املالية للبلديات :برنامج تعليمي للحكومات املحلية.
•برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية :من خالل مبادرة تحقيق التنمية الحرضية املستدامة ( )ASUDيتبع نهجا ثاليث األركان للتنمية
املستدامة ،يدمج بني التخطيط والترشيع والتمويل ملا هو مخطط من توسعات للمدن ومزيد من البناء يف األرايض داخل املناطق املبنية
يف امل��دن .ويف سياق التمويل ،تركز املنظمة عىل امل��وارد الذاتية للتمويل مثل رضائب املمتلكات ،واكتساب قيمة األرايض ،واألصول
العامة ،وغريها من مصادر التمويل ،وتنسق مع الحكومات املحلية.
•صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية ( :)UNCDFصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية .يعمل يف البلدان األقل تقدما لتشجيع
التمويل الشامل للمواطنني ومتويل التنمية املحلية.
•

تم إع��داد أوراق املسائل لربنامج األم��م املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األم��م املتحدة لربنامج األم��م املتحدة
الثالث للمستوطنات البرشية ،وهو فرقة عمل تتألف من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها العاملة معا من أجل بلورة جدول األعامل الجديد
للمناطق الحرضية .متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خالل ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من  26إىل
 29أيار /مايو. 2015
متت قيادة ورقة املسائل الحالية بالتشارك من جانب البنك الدويل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية مبساهامت من .CBC
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