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ــدة   ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــريية ملـ ــة التحضـ  اللجنـ
ــرية   ــة احلضــــ ــكان والتنميــــ املعــــــين باإلســــ

  (املوئل الثالث) املستدامة

  الدورة الثالثة

  ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
      

  : متويل البلديات والنظم املالية احمللية*٥ورقة السياسات     
    

  مذكرة من األمانة العامة    
    

تحيـــل أمانـــة مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين باإلســـكان والتنميـــة احلضـــرية املســـتدامة     
، أعـدها أعضـاء   “متويل البلديات والـنظم املاليـة احملليـة   ”الثالث) ورقة سياسات بعنوان  (املوئل

  .٥وحدة السياسات 

ــل        ــادة وحــدات السياســات التابعــة للموئ ــان دوليتــان،    وتشــترك يف قي الثالــث منظمت
خبريا ينتمون إىل جمموعة متنوعـة مـن اـاالت، مبـا فيهـا اـاالت        ٢٠وتتألف كل وحدة من 

  األكادميية، واحلكومات، واتمع املدين، واهليئات اإلقليمية والدولية األخرى.

وورقـة السياسـات الـيت أعـدا يف      ٥وميكن االطـالع علـي تركيبـة وحـدة السياسـات        
  .www.habitat3.orgاملوقع 

   

  
  

 تصدر هذه الوثيقة دون حترير رمسي.  *  
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  : متويل البلديات والنظم املالية احمللية٥ورقة السياسات     

  موجز تنفيذي    

هناك مصلحة وطنيـة قويـة، ولكنـها كـثريا مـا تكـون غـري معتـرف ـا، يف كفالـة بنـاء              
اقتصــادات حضــرية منتجــة، نظــرا ألــا متثــل حصــة غــري متناســبة ومتزايــدة مــن النــاتج احمللــي    
اإلمجـايل للبلـدان. وتشـرف احلكومـات احملليـة علــى تـوفري السـلع واخلـدمات العامـة إىل غالبيــة          
متزايدة من سكان العامل. وبناء على ذلك، فإن حتسـني قـدرات احلكومـات احملليـة علـى متويـل       
هذه اخلدمات، وتعزيز الشفافية واملساءلة يف عملية التمويل، يؤثر على نوعيـة احليـاة ومسـتوى    

ــق النمــو االقتصــادي املطــرد وجــود       مشــار ــب حتقي ــة السياســية. ويتطل ــواطنني يف العملي كة امل
ــة متــويال مناســبا وتــؤدي وظائفهــا علــى الوجــه املطلــوب، ومؤسســات       ــة ممول حكومــات بلدي
داعمــة، وهياكــل أساســية. وميثــل متويــل البلــديات الركيــزة التشــغيلية الــيت يعتمــد عليهــا جنــاح  

  املستقبل. التحضر السريع املستمر يف

وتتحمـل املـدن يف مجيـع أحنـاء العـامل مسـؤوليات متزايـدة التعقيـد، مبـا يف ذلـك، علـى              
سبيل املثال، التصدي لتغري املنـاخ. ويف العديـد مـن املـدن، تتعقـد هـذه املسـألة بسـبب الـنقص          

أكثــر  املـزمن يف التمويـل الـالزم لتلبيـة االحتياجــات احملليـة. وغالبـا مـا تعــاين املـدن الـيت تواجـه          
املشاكل إحلاحا، من قيود علـى املـوارد والقـدرات. ومـن بـني هـذه املـدن، علـى سـبيل املثـال،           
املدن يف البلدان النامية اليت حتتاج إىل استثمارات كبرية يف اهلياكـل األساسـية لتـوفري اخلـدمات     

شــمل األساسـية لألعـداد املتزايــدة مـن السـكان واملنــاطق احلضـرية اآلخـذة يف التوســع. وهـي ت       
ني الثاين والثالث (حبسب حجم السكان)، وهو ما ميثل تقريبا ضـعف حصـة   يأيضا مدن املستو

الســكان الــوطنيني مقارنــة باملــدن العمالقــة، ولكنــها ال حتظــى ســوى باهتمــام أقــل كــثريا مــن    
  جانب احلكومات الوطنية.

ي السياسـات  وتستند نظم متويل البلديات، يف مجيـع أحنـاء العـامل، إىل قواعـد اللعبـة (أ       
ــة:       ــة التاليـ ــية األربعـ ــر الرئيسـ ــمل العناصـ ــيت تشـ ــريعية) الـ ــر التشـ ــوانني واألطـ ــاتري والقـ والدسـ

(د) االقتـراض. وحتـدد القـوة أو الضـعف      النفقات؛ (ب) اإليرادات؛ (ج) اإلدارة املالية؛ و (أ)
ــة أو تلــك قــادرة علــى تــوفري ا      لســلع النســبيني هلــذه العناصــر مــا إذا كــان هــذه احلكومــة احمللي

فضـليام. وينبغـي التأكيـد علـى أن     أواخلدمات العامة لتلبية االحتياجـات األساسـية لسـكاا و   
الظــروف القطريــة، واخلصــائص امللموســة للــنظم املاليــة البلديــة ضــمن هــذه العناصــر اخلمســة    
ختتلف اختالفا كبريا. ففي بعض البلدان، تعمل نظم متويـل البلـديات بصـورة فعالـة متامـا علـى       

وى العناصــر اخلمســة مجيعهــا. وعلــى العكــس مــن ذلــك متامــا جنــد بلــدانا تتســم نظمهــا     مســت
وقدراا بالضعف يف مجيع ااالت. وميكن أن يساعد تقييم مكامن القوة أو الضـعف يف هـذه   
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العناصر احلكومات الوطنية ودون الوطنية، واحمللية على حتديد التدخالت اليت ميكـن أن تـؤدي   
  ظم متويل البلديات يف كل منها.إىل حتسني أداء ن

تنبع العناصر الرئيسية الـيت تمكـن احلكومـات احملليـة أو تعـوق قـدرا        - قواعد اللعبة  
، أو القــوانني، أو السياســات، أو األنظمــة،   “قواعــد اللعبــة ”علــى إدارة الصــحة املاليــة مــن    

ة واإلطــار اإلداري، إىل الدســاتري، أو القــانون العــام، الــيت حتــدد صــالحيات الواليــة القضــائي أو
جانب إرادة القادة وقدرم على تنفيذها. وتبدأ صـياغة أي خطـة حضـرية جديـدة تـؤدي إىل      

 “القواعــد”بنــاء مســتقبل أكثــر ازدهــارا ومعافــاة وإنصــافا لعــامل البلــديات، تبــدأ باســتخالص   
علـى ربـط    األساسية اليت تنطوي على امكانية الزيادة إىل أقصى حـد ممكـن يف قـدرة البلـديات    

النمو والتنمية ضمن إطار احلوكمة املسـتدامة واإلشـراف املـايل. وبإمكـان احلكومـات الوطنيـة       
أن تبين نظما مالية قوية عن طريق مـا يلـي: (أ) زيـادة اسـتقاللية احلكومـات احملليـة يف جمـاالت        

ة الضــرائب واإليـــرادات، والنفقـــات، وال ســـيما فيمـــا يتعلــق جبمـــع الرســـوم بأنواعهـــا لتغطيـــ  
النفقــات؛ (ب) وضــع إطــار للعالقــات بــني خمتلــف مســتويات احلكومــة تــتم فيــه املشــاركة يف   
تنفيذ املشاريع من خالل ترتيبات مع أصحاب املصلحة من القطاعني اخلاص والعام، ومواءمـة  
ــن         ــة م ــوي للتحــويالت املالي ــم نظــام ق ــة والتخطــيط؛ (ج) دع ــة يف جمــايل املالي ــام احلكومي امله

وميـــة العليـــا لغـــرض االســـتخدام العـــام أو اخلـــاص علـــى مســـتوى البلـــدات؛  املســـتويات احلك
اإلذن للحكومات احملليـة باالسـتفادة مـن األدوات املاليـة مثـل االقتـراض البلـدي واحلفـاظ          (د)

ــة االقتصــادية واهلياكــل األساســية؛      علــى قيمــة األراضــي مــن أجــل مجــع األمــوال لــدعم التنمي
عنـدما تسـعى    االئتمـان ارد اليت تيسـر الوصـول إىل أسـواق    متكني البلدات من حشد املو )ه( و

إىل احلصــول علــى األمــوال لــدعم العمليــات، والصــيانة، ومتويــل اهلياكــل األساســية، أو تقــدمي   
اخلدمات للمواطنني. وال بد هنا من حتديد قواعد اللعبة بوضـوح. فهـي غـري واضـحة يف كـثري      

  معاجلة هذه املسألة. من البلدان، وغري مطبقة عمليا. ولذلك، ينبغي

قال اخلرباء االقتصاديون منـذ أمـد بعيـد إن التواصـل املباشـر بـني مسـتوى         - النفقات  
احلكومة املسؤول عن توفري اخلدمة العامة والنـاس الـذين يسـتفيدون منـها مباشـرة سـيؤدي إىل       

ان عــددا زيــادة الكفــاءة يف اســتخدام املــوارد. وخــالل العقــود األخــرية، نقــل العديــد مــن البلــد 
يف جمال النفقـات إىل احلكومـات احملليـة، ومل يقابـل ذلـك يف كـثري مـن         ؤولياتمتزايدا من املس

احلاالت اعتماد سياسة الالمركزية يف إدارة املوارد من أجل متويـل تلـك املسـؤوليات. ونتيجـة     
لــذلك، ففــي كــل مــن البلــدان املتقدمــة جــدا والبلــدان الناميــة، ميكــن أن يالحــظ املــرء أن            
احلكومـات البلديــة أخفقــت أحيانـا يف تــوفري العديــد مـن اخلــدمات للســكان فضـال عــن أوجــه     
قصور يف اهلياكل األساسية ويف االستثمار يف اخلدمات العامة. ويالحظ يف العديد مـن البلـدان   
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أن هنــاك فرقــا كــبريا بــني حصــة احلكومــات احملليــة يف اإلنفــاق وحصــتها يف اإليــرادات. وهــذا 
املالية، يوفر مقياسـا تقريبيـا جـدا لقيمـة التحـويالت       لفجوةكثريا ما يشار إليها باالفرق، الذي 

بني مستويات احلكومة املختلفـة، الالزمـة لضـمان حصـول احلكومـات احملليـة علـى اإليـرادات         
  الكافية لتغطية نفقاا.

اليـة العامـة،   البلديات اليت تنسق بني ختطيط التنمية املكانية والتنمية االقتصادية وامل ويف  
ــتوى األداء      ــى مسـ ــة علـ ــائج إجيابيـ ــة نتـ ــتراتيجية املدروسـ ــتثمارات االسـ ــق االسـ ــن أن حتقـ ميكـ
االقتصادي. وميكن أن يؤدي نشر اهلياكل األساسية وتقـدمي اخلـدمات إىل السـكان اإلضـافيني     
إىل توســيع القاعــدة الضــريبية وتوليــد إيــرادات إضــافية تــدعم النفقــات والنمــو االقتصــادي          

بال. بيد أن أكرب حتد تواجهه احلكومات يف جمال اإلنفاق يف مجيع املستويات هو الفجـوة  مستق
املتزايدة يف متويل اهلياكل األساسية. وخالل السنوات اخلمسة عشرة املقبلة، يقدر أنـه سـيتعني   

يف املائـة   ٧٠تريليون دوالر على الصعيد العاملي، سـيكون   ٩٣تبلغ قيمتها  اسيةبناء هياكل أس
يف املائـة مـن النـاتج احمللـي      ٥نها يف املدن. وسيتطلب ذلك اسـتثمارات سـنوية تفـوق قيمتـها     م

اإلمجايل العاملي، تستنفد اجلانب األكرب مـن إيـرادات احلكومـات دون الوطنيـة مـن الضـرائب،       
. ولذلك سيكون مـن الضـروري إجيـاد مصـادر جديـدة مـن اإليـرادات مـن         رياأو تزيد عنها كث

ا التحــدي. ويوصــى أن تقــوم احلكومــات الوطنيــة وحكومــات احملافظــات/  أجــل مواجهــة هــذ
املقاطعــات بتوســيع نطــاق التحــويالت بــني مســتويات احلكومــة ليشــمل احلكومــات البلديــة،    
ومتكني احلكومات احمللية من إجياد مصادر جديـدة لإليـرادات، وذلـك علـى سـبيل املثـال، مـن        

يــز مســاءلة احلكومــات احملليــة أمــام الســكان،  خــالل أدوات احلفــاظ علــى قيمــة األرض، وتعز 
وحتفيز احلكومات احمللية على استغالل وفورات احلجم من خالل توحيـد التخطـيط والنفقـات    

  على مستوى املدن الكربى وليس على مستوى الواليات القضائية.

تعتمــد احلكومــات احملليــة علــى ثــالث جمموعــات أساســية مــن األمــوال   - اإليــرادات  
لتزاماـا املاليــة، هـي: التحــويالت بـني املســتويات احلكوميـة، واإليــرادات الـيت جتمعهــا      إلدارة ا

ــديون   ــة مباشــرة، وال ــداول.    - احلكومــات احمللي ــرادات املســتقبلية إىل رأس مــال مت ــل اإلي حتوي
التحـويالت املاليـة مـن احلكومـات املركزيـة هـو إتاحـة احلصـول علـى           هوأفضل ما تستخدم فيـ 

ــال لغــرض  ــد أن     رأس امل ــة الكــبرية. بي ــة يف املشــاريع ذات التكــاليف األولي االســتثمارات احمللي
التحويالت املالية تغطي أيضا، بالنسبة لغالبية مدن العامل، قسطا كبري من امليزانيات التشـغيلية.  

البلديــة وطابعهــا يف أي بلــد أمهيــة كــربى يف طريقــة إدارة املــدن    ملــنحويكتســي هيكــل نظــام ا
ها. فالسماح بتدهور نظام التحويالت املالية، أو عدم توحيـده بدرجـة كافيـة،    وتنميتها وحكم

أمــر بــاهظ التكــاليف، ال ســيما وأن املــدن صــارت تــرزح حتــت وطــأة اإلجهــاد املــايل نتيجــة     
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الوطنيـة أن تكـون املبـالغ اإلمجاليـة احملولـة       احلكومـات الستمرار التحضر. ويوصـى بـأن تكفـل    
لية أو لتضييقها على األقل، وأا تراعـي بصـورة كاملـة أي زيـادات     كافية لتغطية الفجوات املا

يف نطاق مسؤوليات البلديات. وينبغي أن يوسع هيكل نظام التحويالت املالية وتصـميم املـنح   
القائل أنه ينبغـي السـماح للحكومـات     أعلى أساس املبد يةاحملددة نطاق استقاللية النفقات احملل

احمللية بأن حتدد النفقات متشيا مع االحتياجات احملليـة مـن أجـل تعزيـز املسـاءلة والكفـاءة علـى        
مستوى النفقات. وباإلضـافة إىل ذلـك، وكمـا تـرد اإلشـارة إىل ذلـك الحقـا يف هـذه الورقـة،          

اف يف توزيـع املـنح يف خمتلـف    ينبغي تعزيز تصميم املنح من أجـل كفالـة قـدر أكـرب مـن اإلنصـ      
  الواليات القضائية البلدية.

أيضــا فعاليــة نظــم اإليــرادات احملليــة علــى مــدى جــودة جمموعــة متنوعــة مــن     وتعتمــد  
ــل رســوم       ــرادات اخلاصــة. واإليــرادات الــيت جتمعهــا احلكومــات مباشــرة، مــن قبي مصــادر اإلي

ــرادات األخــرى   القائمــة علــى قيمــة األرض   املســتخدمني، والضــرائب علــى املمتلكــات، واإلي
لتعزيز كفـاءة احلكومـات ومسـاءلتها. وينبغـي      روريةوضرائب الدخل وضرائب االستهالك ض

إنشاء حافظة مناسبة ملصادر اإليـرادات اسـتنادا إىل خصـائص القاعـدة الضـريبية وقـدرة الـنظم        
حتديـد النسـب،   املالية احمللية. وميكن أن يسهم النقل الصـحيح لسـلطة مجـع الضـرائب احملليـة، و     

يف حتسني الفعالية العامة للنظم املاليـة احملليـة.    ومراقبة تقديرات األسس الضريبية، إىل حد كبري
ولذلك، يتعني على احلكومـات الوطنيـة ودون الوطنيـة أن تسـتثمر يف املـوارد التقنيـة والبشـرية        

يل اإليـرادات ايل  مبا يكفي حـىت تظـل الـنظم الضـريبية احملليـة فعالـة، وتعمـل علـى تنسـيق حتصـ          
لألموال املتأتيـة مـن التحـويالت املاليـة بـني       السليمةجتمعها احلكومات مباشرة، وحتقق اإلدارة 

  املستويات احلكومية.

تمكّن نظم اإلدارة املالية الفعالة احلكومات احمللية من ختطيط املـوارد   - املالية اإلدارة  
ــز     ــاءة، وتعزي ــها واســتخدامها بكف ــة وتعبئت ــام أصــحاب املصــلحة.    املالي الشــفافية واملســاءلة أم

واإلدارة السليمة للمالية البلدية هلا بعـدان رئيسـيان، مهـا: جمموعـة أساسـية مترابطـة مـن الـنظم         
احلكومية احمللية تشمل التخطيط وامليزنة واحملاسـبة واملشـتريات واإلبـالغ ومراجعـة      والعمليات

ه مواردها بصورة فعالة ومسؤولة لكـي تـتمكن   احلسابات والرقابة؛ وقدرة البلديات على توجي
ــى         ــع احلفــاظ عل ــة األجــل م ــة والتشــغيلية القصــرية األجــل والطويل ــا املالي ــاء بالتزاما مــن الوف

. وينبغي أن تركز جهود اإلصالح على اهلدفني املتالزمني، هـديف تعزيـز أسـس اإلدارة    ساءلةامل
ــديات اخلــربة يف   ــة واكتســاب املســؤولني يف البل ــل اعتمــاد أدوات    املالي ممارســة األساســيات قب

 أربعـة اإلدارة املالية املتطورة. وميكن تصنيف األولويات املتعلقة بتعزيز اإلدارة املاليـة احملليـة إىل   
جمـــاالت عريضـــة هـــي: تعزيـــز نظـــم وعمليـــات اإلدارة املاليـــة للبلـــديات؛ وحتســـني الشـــفافية  
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لديات؛ وبنـاء القـدرات. ومجيـع هـذه األنشـطة      واملساءلة؛ وتعزيز الرصد والرقابة على مالية الب
مترابطة، ولذلك فإن تنفيـذها يتطلـب جـا متكـامال. وينبغـي أيضـا أن تكـون عمليـة إصـالح          

للبلديات مرتبطة باإلصالحات الوطنيـة واإلصـالحات علـى مسـتوى احملافظـات/       املاليةاإلدارة 
ويتسـم دور املسـتويات احلكوميـة العليـا      املقاطعات يف جمايل الالمركزية واإلدارة املالية العامـة. 

بأمهية بالغـة. ولـذلك ينبغـي أن يحـدد بوضـوح منـذ البدايـة ويـدمج يف احلـوافز علـى مسـتوى            
  لتحقيق أهداف اإلصالح على أفضل وجه. احملليةاحلكومات 

ميكن أن يكون حصـول البلـديات علـى متويـل الـديون عنصـرا هامـا مـن          - االقتراض  
نطاقا للتخطـيط واالسـتثمار يف اهلياكـل األساسـية احلضـرية. ومتويـل الـديون        استراتيجية أوسع 

مال يتـاح   ليس مصدر دخل إضايف للبلديات؛ فهو حيول ببساطة اإليرادات املستقبلية إىل رأس
عــن طريــق رهــن اإليــرادات املســتقبلية لغــرض مــدفوعات خدمــة   ذلــكيف احلــال لالســتثمار، و

ن ممكنـا إال إذا كانـت البلـديات قـادرة علـى خدمـة ديوـا مـن         الديون. وال يكون متويل الديو
اإليــرادات بطريقــة مســتدامة وإذا كــان هنــاك إطــار تنظيمــي مــتني حيكــم اقتــراض البلــديات.     

علـى متويـل الـدين. أوهلمـا اقتصـادي،       احلصـول وهناك سببان رئيسـيان لـتمكني البلـديات مـن     
تسرع وترية النمو وتولد منـافع علـى    ت الديونذلك أن اهلياكل األساسية اليت تشيد من عائدا

مستوى اإلنتاجية ما كان ميكن أن تتولد بطريقة أخرى. ويتعلق السبب الثاين باإلنصـاف بـني   
ــة ســتؤول إىل         ــق بفضــل االســتثمارات احلالي ــيت تتحق ــافع ال ــه نظــرا ألن املن ــك أن ــال، ذل األجي

ال مثـن هـذه االسـتثمارات مـن خـالل      األجيال املقبلة، فمن العدل فحسب أن تدفع هذه األجي
مسامهاا يف الضرائب والرسوم اليت ستستخدم يف اية املطـاف يف خدمـة الـديون الـيت متوهلـا.      

ــد حجــم وطبيعــة أســواق ا     ــة عوامــل رئيســية يف حتدي ــاك أربع ــديونوهن ــة، هــي: نظــم   ل البلدي
جتمعهـا احلكومـات احملليـة    التحويالت املالية بني املستويات احلكومية وهياكـل اإليـرادات الـيت    

مباشــرة؛ وطبيعــة ونوعيــة نظــم اإلدارة املاليــة والنوعيــة العامــة لــإلدارة احلضــرية؛ ومــدى عمــق 
. وجيــب أن تعــاجل لــدياتها؛ واإلطــار التنظيمــي القتــراض البتــأســواق رأس املــال احملليــة وطبيع

ت، دون أن تنشـأ عـن   اجلهود الرامية إىل توسيع نطاق تدفق االئتمان اخلـاص يف قطـاع البلـديا   
ذلك خماطر معنوية، القيود على اجلانب األساسي من الطلب والقيود التنظيمية الـيت تـؤثر علـى    

 ياســاتهــذه التــدفقات. ويتطلــب ذلــك اختــاذ إجــراءات علــى ثالثــة مســتويات: إصــالح الس    
العامــة؛ وبنــاء القــدرات؛ والتــدخالت املؤسســية. وتكمــن احلاجــة إىل هــذه اإلجــراءات وأكــرب 
ــبني الدراســات       ــة. وت ــدان النامي ــة يف البل ــدة يف األســواق البلدي ــائج جي ــق نت ــات لتحقي اإلمكاني
األخرية يف هذه األسواق أن الصعوبات الرئيسية اليت تعوق زيـادة اسـتثمارات القطـاع اخلـاص     

البلدية ليسـت يف جانـب العـرض، ذلـك أن األسـواق املاليـة غالبـا مـا تتسـم بسـيولة            لديونيف ا
كما تتوفر فيها كميات كبرية من األموال اليت يبحث أصـحاا عـن فـرص االسـتثمار     معقولة، 
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املتوسط والطويل األجل. وتعزى املشكلة األساسـية إىل أنـه نظـرا ألوجـه القصـور يف اـاالت       
أعاله، فإن البلديات ال تقدم نفسـها بوصـفها جهـات مقترضـة ميكـن ضـمان        كورةاألربعة املذ

ول. ويقتـرح أن يكـون اهلـدف العـام للعمـل يف هـذا اـال هـو توسـيع          تغطيتها على حنو مسـؤ 
أسواق الديون البلدية املستدامة حيث توزع املخاطر على حنو مناسـب وتحـدد أسـعارها علـى     

  تسمح فيها الظروف األساسية بذلك. يتالوجه الصحيح، يف البلدان ال

ال تكتســي القــرارات املتعلقــة باهلياكــل األساســية   - األنشــطة املتعلقــة باملنــاخ متويــل  
أمهيـة يف أي جمـال آخـر تفـوق أمهيتـها يف املــدن. فـالقرارات املتعلقـة بـالتخطيط والتمويـل الــيت          
تتخذ اليوم ستحدد النتائج املناخيـة واإلمنائيـة الـيت سـتتحقق يف العـامل يف القـرن املقبـل. ويشـري         

إىل  ٢٠١٥ة متويل األنشطة املتعلقة باملناخ يف املـدن لعـام   أجري يف إطار التقرير عن حال ليلحت
تريليـون دوالر والالزمـة    ٩٣يف املائة من اهلياكل األساسـية الـيت تبلـغ قيمتـها      ٧٠أن أكثر من 

ــك      ــيتطلب ذلـ ــرية. وسـ ــاطق احلضـ ــتبىن يف املنـ ــة سـ ــرة القادمـ ــة عشـ ــنوات اخلمسـ خـــالل السـ
تريليــون دوالر يف  ٥,٥ تريليــون دوالر و ٤,٥عامليــة تتــراوح قيمتــها بــني  نويةاســتثمارات ســ

تريليـون دوالر   ١,١ تريليـون دوالر و  ٠,٤اهلياكل األساسية احلضرية، منها مبلغ يتراوح بني 
سيتعني إنفاقه على احلد من االنبعاثات وحتسني قدرة اهلياكل األساسية احلضـرية علـى مقاومـة    

توفرت شروط التمويل املطلوبة، يصبح بإمكان املدن أن تقود اتمـع العـاملي    اناخ. وإذتغري امل
يف تنفيــذ مشــاريع احلــد مــن االنبعاثــات واملشــاريع املقاومــة لــتغري املنــاخ لــدفع عجلــة التحــول   

ولكن جيب أن تنشأ يف رمحهـا وتختـرب    ،اتمعي. وينبغي أال تشمل احللول املناخية جمرد املدن
  من تأثريها وخواصها املترابطة والذكية مناخيا. يدةتففيها، مس

ال توفر أسواق رأس املال للمدن امكانية احلصول على التمويل الكايف امليسـور   واليوم  
ــاخ. وال تكمــن       ــتغري املن ــات واملقاومــة ل ــهياكل األساســية خفيضــة االنبعاث ــم لل التكلفــة واملالئ

مجعها، ولكـن أيضـا لتهيئـة بيئـة متكينيـة تشـجع       الصعوبة يف جمرد زيادة مقدار األموال اجلاري 
احلــايل واجلديــد مــن طائفــة واســعة مــن املصــادر. وتشــمل التوصــيات احملــددة      مويــلتــدفق الت

يلي: يئة بيئـة سياسـة ماليـة تشـجع املـدن علـى االسـتثمار يف اهلياكـل األساسـية املنخفضـة            ما
ع أطـر لتحديـد أسـعار العوامـل املناخيـة      االنبعاثات واملقاومة لتغري املنـاخ؛ ودعـم املـدن يف وضـ    

وتشجيع إعداد املشاريع وحتقيق أقصى قدر من الدعم ملشاريع التكيـف مـع    ويراخلارجية؛ وتط
تغري املناخ والتخفيف من آثاره؛ والتعاون مع املؤسسـات املاليـة احملليـة مـن أجـل وضـع حلـول        

ــاخ يف املــدن     ــتغري املن ــة ل ــل اهلياكــل األساســية املقاوم ــربات   لتموي ــرب أو شــبكة خمت ؛ وإنشــاء خمت
  احلافزة وجتريب مناذج متويل جديدة. اليةلتحديد األدوات امل
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ما فتئـت الشـراكات بـني القطـاعني العـام       - بني القطاعني العام واخلاص الشراكات  
واخلاص تكتسب شعبية يف العامل النامي، وخاصة فيما يتعلق مبشاريع اهلياكل األساسـية العامـة   

التكلفة. ومع ذلـك، ال ينبغـي اعتبارهـا حـال سـحريا، كمـا أـا ليسـت بـديال إلنشـاء           الباهظة 
ــة عامــة  ــر لــدعم املشــاريع العامــة. وال تناســب      ،آليــات مالي ــو متخلفــة، تكــون مناســبة أكث ول

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص سوى جمموعة فرعية صغرية نسبيا مـن املشـاريع العامـة    
مــن أشــكال االقتــراض. ونظــرا ألن العائــدات الــيت يتوقــع أن حيققهــا    وينبغــي اعتبارهــا شــكال

أن تكـون أعلـى بكـثري مـن تكـاليف اقتـراض البلـديات،         كـن املستثمرون من القطاع اخلـاص مي 
فإن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص حتتاج إىل إيرادات حمددة بدقة ومولدة ذاتيا تكـون  

العديــد مــن احلكومــات مشــاركة القطــاع اخلــاص مــن متاحــة لــدعم هــذه العائــدات. ويشــجع 
خــالل الشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص، بــدال مــن جمــرد أن متــول بنفســها مشــروعا     

تتعاقد مع القطاع اخلاص إلجناز مهام أكثر حتديدا. ويف حـني أن الشـراكات بـني القطـاعني      مث
ات اليت تتسم ا عمليـة وصـول   العام واخلاص ليست خيارا حيويا لتفادي التعقيدات والصعوب

تكـون عنصـرا هامـا يف     نالتمويل البلـدي إىل أسـواق الـديون املنخفضـة التكلفـة، فإـا ميكـن أ       
جمموعة كاملة من اآلليات املتاحة لدعم املشـاريع العامـة. وحـىت يف حالـة عـدم وجـود حافظـة        

ديال لتمويـل املشـاريع   كاملة، تتيح الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف بعض األحيـان بـ  
احملليــة  لحكومــاتاهلامــة يف الــنظم املاليــة غــري املتطــورة. وســيكون مــن املهــم تــوفري اإلرشــاد ل  

لضمان أن تكـون الشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص موفيـة بـالغرض. وينبغـي أن تضـع           
بـني   احلكومات الوطنية قانونا أو نظامـا يضـمن وضـوح السياسـة احلكوميـة بشـأن الشـراكات       

القطاعني العام واخلاص. وينبغي أن حيدد إطار السياسات هذا قواعـد تـنظم إنشـاء الشـراكات     
القطاعني العام واخلاص وقواعد تنظم تنفيذ وصيانة هذه الشراكات. وسـيكون مـن املفيـد     بني

دعم إنشـاء قـدرة استشـارية دائمـة، مـن قبيـل وحـدات وطنيـة مركزيـة تعـىن بالشـراكات بـني             
  لعام واخلاص لدعم البلديات اليت تسعى إىل إقامة هذه الشراكات.القطاعني ا

    
  مسامهة ورقة السياسات يف اخلطة احلضرية اجلديدة، الرؤية واإلطار  -  أوال  

إن أداء احلكومات احمللية السليم يف اال املايل عامل أساسي لتحقيق اخلطـة احلضـرية     - ١
وال شـيء يتوقـف علـى قـدرتنا علـى إدارة التحضـر        اجلديدة، والرهانات يف هـذا اـال عاليـة.   

ــاعي واالقتصــادي.          ــي واالجتم ــا البيئ ــه مســتقبل كوكبن ــف علي ــا يتوق ــدر م ــوم بق ــاملي احملت الع
للمدن شرط ضروري إلدارة مسـتقبل حتضـرنا العـاملي. فهـي متكـن احلكومـات        ليةوالصحة املا

قتصـادية الـيت تـدعم االرتقـاء بنوعيـة      احمللية من االستثمار يف اهلياكل األساسية االجتماعيـة واال 
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احلياة، وتدعم النمو االقتصادي، وتساعد البلدات على التأهـب ملواجهـة آثـار األزمـات املاليـة      
  من حدا. لتخفيفوالطبيعية وا

ــة حمضــة، حتكمهــا القواعــد الرياضــية للمحاســبة.       - ٢ ــديات لــيس مســألة تقني ومتويــل البل
يطـرح حتـديات أكثـر تعقيـدا ودقـة. وميكـن أن يـؤثر تصـميم         فتحقيق الصـحة املاليـة للبلـديات    

النظم املالية احمللية تأثريا كبريا على اإلنصاف، داخل املدينـة الواحـدة وكـذلك فيمـا بـني املـدن       
أن تؤثر كيفية مجع اإليرادات وكيفية حتديد مسـؤوليات اإلنفـاق وتنفيـذها     وميكنيف أي بلد. 

عيــة والسياســية، واجلنســانية، واالقتصــادية، والتمتــع حبقــوق إمـا مبفاقمــة عــدم املســاواة االجتما 
اإلنســان، أو ختفــف مــن حــدا. ويف هــذا الصــدد، تتــيح نظــم متويــل البلــديات فرصــة ملعاجلــة   

مـــن االســـتبعاد االقتصـــادي واالجتمـــاعي للفئـــات احملرومـــة،       الوطنيـــة التركـــات التارخييـــة  
  إجيابية.  معاجلة

لدية جهد تعـاوين. فهـي تتطلـب مشـاركة احلكومـة بفعاليـة       إن حتقيق الصحة املالية الب  - ٣
الوطنيــة واإلقليميـة واحملليــة. وتتطلـب التعــاون بـني فــرادى الواليــات     - علـى مجيــع املسـتويات  

ــيط          ــب التخط ــة تتطل ــية احلديث ــرا ألن اهلياكــل األساس ــاطق احلضــرية، نظ القضــائية داخــل املن
اإلقليمــي. وهــي تطلــب كــذلك، أي الصــحة املاليــة، التنســيق بــني     لصــعيدواالســتثمار علــى ا

التخطيط املكاين وسياسـة التنميـة االقتصـادية، والـنظم املاليـة البلديـة. فـالقرارات الـيت نتخـذها          
اليوم واملتعلقة بـالتخطيط والسياسـات سـتحدد مـا إذا كـان بوسـع األجيـال املقبلـة أن تتحمـل          

شأن القرارات املتعلقة بالسياسة العامـة والتخطـيط الـيت شـجعت      شأاأعباء العامل الذي ترثه، 
ــة        ــوم حتــديات مالي ــا الي منــذ نصــف قــرن مــن الــزمن منــوا حضــريا متشــعبا باتــت تطــرح أمامن

  مسبوقة.  غري

وعلى الرغم مـن أن النمـو احلضـري السـريع يطـرح حتـديات كـبرية، فهـو يولـد أيضـا             - ٤
ســتثمار العــام يف اهلياكــل األساســية الــذي يعــزز   فرصــا جديــدة. وعلــى ســبيل املثــال، فــإن اال  

التحضر يؤدي أيضا إىل زيادة كبرية يف قيمة األراضـي. وتسـتخدم احلكومـات البلديـة بشـكل      
متزايد مصادر اإليرادات اجلديدة اليت حتـافظ علـى هـذه الزيـادات يف قيمـة األراضـي مـن أجـل         

خدام السـليم ألدوات احلفـاظ علـى    متويل االسـتثمارات يف اهلياكـل األساسـية. ويسـاعد االسـت     
قيمـة األراضــي مــن أجــل دعــم الضــرائب العقاريـة، الــذي هــو حصــن منيــع لإليــرادات احملليــة،   

ماليـا واحملافظـة عليهـا. وتتـاح فرصـة أخـرى يف        ةيساعد على يئـة جمتمعـات مسـتدامة وسـليم    
يئة وتـوفري مصـدر   أسواق الكربون الناشئة من أجل تعزيز التخفيضات يف انبعاثات غازات الدف

ــافع الناشــئة عــن        ــدة هامــة حلكومــات املــدن. وميكــن أن تســتفيد املــدن مــن املن ــرادات جدي إي
اخنفاض نصيب الفرد من انبعاثات غازات الدفيئة من سكان املدن ومن املنافع املتزايدة املتاحـة  
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تزيـد مـن   من خالل حتسني التصاميم احلضرية اليت تقلص املسـافات الـيت تقطعهـا املركبـات أو     
  كفاءة استخدام الطاقة يف املباين.

وصار تسارع التوسع احلضري يف العامل أمرا واقعا يف التاريخ البشـري احلـديث. فقـد      - ٥
نشــأت عنــه حتــديات عــدة، وأمثــر إجنــازات هامــة وفوائــد إضــافية. ويف العقــد املاضــي، جتاوزنــا 

دن. وسيصبح التحـدي احلضـري   النقطة اليت أصبح فيها أكثر من نصف سكاننا يعيشون يف امل
وسـتحتل الكيفيـة الـيت نتحضـر ـا مكانـة بـارزة. وتـوفر ورقـة السياسـات            ااجلديد حتديا نوعيـ 

هذه إطارا للحكومات الوطنية لتعزيز الصحة املالية للبلديات األساسية لبناء مدن أكثر مشـوال،  
مـن أهـداف التنميـة     ١١ فوأمانا وقدرة على مقاومة تغري املناخ، كما ورد بيان ذلك يف اهلـد 

املستدامة، والواردة يف اخلطة احلضرية اجلديدة. وأداء احلكومات احمللية املايل السـليم ضـروري   
أيضا لتحقيق أهداف التخفيف من آثار تغـري املنـاخ املتفـق عليهـا يف منتـدى االبتكـار املسـتدام        

ة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة املعقـــود يف الـــدورة احلاديـــة والعشـــرين ملـــؤمتر األطـــراف يف اتفاقيـــ
  املناخ.  بشأن

ولتوجيه اجلهود الرامية إىل تعزيز الصحة املالية للحكومـات احملليـة، تقـدم هـذه الورقـة        - ٦
فهما عاما للمسائل الرئيسية اهلامة، والتحديات واألولويات يف جمـال السياسـات، وتوجيهـات    

ــض الع     ــة بالسياســات يف بع ــذ ورصــد التوصــيات املتعلق ــة    لتنفي ــنظم املالي ناصــر الرئيســية يف ال
ــديات ــراض.    ،للبلــ ــة؛ (د) واالقتــ ــرادات؛ (ج) واإلدارة املاليــ ــات؛ (ب) واإليــ أي: (أ) النفقــ

ــاخ         ــة باملن ــل األنشــطة املتعلق ــر مناقشــة إضــافية ملوضــوعني خاصــني مهــا، متوي ويتضــمن التقري
  والشراكات بني القطاعني العام واخلاص.

    
  بالسياسات التحديات املتعلقة  -  ثانيا  

ــؤدي   - ٧ ــة ”ت ــد اللعب ــيادة     “قواع ــة أو س ــية أو السياســات أو األنظم ــنظم األساس ، أي ال
القانون أو الدستور أو القانون العام، اليت حتكم والية قضائية معينـة، إذا اقترنـت بـإرادة القـادة     
وقدرم على تنفيذها، إما إىل متكـني احلكومـات احملليـة مـن إدارة السـالمة املاليـة أو إىل تقييـد        

فـإن وضـع خطـة حضـرية جديـدة تـؤدي إىل مسـتقبل أكثـر ازدهـاراً           قدرا على ذلك. ولـذا، 
وســالمةً وإنصـــافاً لبلـــديات العـــامل جيـــب أن يبــدأ باســـتخالص التحـــديات الرئيســـية القائمـــة   

يكون بإمكاا الزياد إىل أقصى حد يف قدرة البلديات على ربـط النمـو    “قواعد”واستحداث 
  املايل. والتنمية بأساس للحوكمة املستدامة واإلشراف

ومن الصعب وضع طريقة شاملة لتصنيف النمـاذج القانونيـة والسياسـاتية العامليـة الـيت        - ٨
بإمكاا أن توجه اإلشراف املايل السليم نظـراً ألنـه مـن املسـتحيل تعمـيم جتربـة واليـة قضـائية         
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لفـرع  . وهلذه األسباب، يسـتهل هـذا ا  )١(واحدة على طائفة من السياقات االجتماعية السياسية
من الورقة مبوجز مقتضب للتحديات املتعلقة بالسياسات، اليت ينبغـي التصـدي هلـا يف اـاالت     
التالية اليت تشمل الـنظم املاليـة للبلـديات: النفقـات؛ واإليـرادات؛ واإلدارة املاليـة؛ واالقتـراض؛        

  والشركات بني القطاعني العام واخلاص؛ ومتويل أنشطة مكافحة تغري املناخ.
  

  النفقات    

نظــرا الزديــاد التوســع احلضــري يف البلــدان يف مجيــع أحنــاء العــامل، تواجــه احلكومــات     - ٩
احمللية حتدياً جوهرياً يف جمال السياسات هو ضمان حصول سـكان املـدن علـى جمموعـة كاملـة      
من اخلـدمات العامـة. ويف معظـم البلـدان، تشـمل هـذه اخلـدمات التعلـيم االبتـدائي والثـانوي،           

ية الصحية، والرعاية االجتماعية، واحلمايـة الـيت توفرهـا الشـرطة واحلمايـة مـن احلرائـق،        والرعا
وميـــاه الشـــرب، والكهربـــاء، وتصـــريف ميـــاه اـــارير، ومجـــع القمامـــة، وصـــيانة الشـــوارع، 
وإضاءا، وإدارة املرور، والنقل العـام، واملنتزهـات، واملرافـق الترفيهيـة. وإذا مل حيصـل سـكان       

هذه اخلدمات، فإن ذلك سوف ال يؤدي إىل نقص رفاههم وحسب وإمنـا سـيؤدي   املدن على 
م حتقيق املـدن إلمكاناـا باعتبارهـا قـاطرات وطنيـة للنمـو االقتصـادي. ويف حـني         دأيضاً إىل ع

تتوىل احلكومات احمللية يف مجيع البلدان تقريباً املسؤولية عن سداد تكاليف عدد مـن اخلـدمات   
القمامـة، واحلمايـة مـن احلرائــق، وصـيانة الشـوارع، وإدارة املـرور، فــإن       العامـة مـن قبيـل مجــع    

أعلـى   هناك خدمات أخرى، كالتعليم والرعاية الصحية والشرطة، متوهلا يف الغالـب مسـتويات  
مــن احلكومــة. وينــتج عــن ذلــك اخــتالف كــبري بــني البلــدان يف الــدور الــذي تضــطلع بــه            

  ت.احلكومات احمللية فيما يتعلق بالنفقا

وعلى مـدى العقـود األخـرية، قـام عـدد كـبري مـن البلـدان، ألسـباب وجيهـة وقـاهرة،              - ١٠
بتفويض قائمة متزايدة من مسؤوليات اإلنفاق إىل احلكومات احملليـة. وعلـى الـرغم مـن املنـافع      
ــات         ــات واحلكوم ــات املقاطع ــة، تظــل حكوم ــق الالمركزي ــا حتقي ــيت ميكــن أن ينطــوي عليه ال

__________ 

دراسـات حالـة إفراديـة داخـل واليـات تتعـارض فيهـا        األمثلة الواردة يف مجيـع أجـزاء هـذه الورقـة خمتـارة مـن         )١(  
ين فيها درجات الالمركزية يف جمـاالت املاليـة العامـة واإلدارة    باالترتيبات الرأسية واألفقية لتقاسم السلطة، وتت

مـن  لـدول اجلديـدة اهلشـة اخلارجـة     والقطاع العام، ويتراوح تارخيها السياسي مـن االسـتقرار الـدميقراطي إىل ا   
واحلـروب األهليـة. وتتنـاول الورقـة اآلثـار الناشـئة مـن كـل منـها يف جمـال السياسـة العامـة يف إطـار               الرتاعـات 

منـها عالقـات ماليـة    عملية استخالص جمموعة منتقاة من القواعد والسياسـات والقـوانني الـيت ميكـن أن تنشـأ      
ــة بــني خمتلــف مســتويات احلكومــة وأن تتضــمن معلومــات مفيــدة ميكــن االسترشــاد ــ     ا يف وضــع خطــة قوي

مبرفـق هـذه الوثيقـة مسـح أعـم للتشـريعات        ٢حضرية جديدة. ويرد يف مصفوفة السياسات املبينة يف العـرض  
املتصــلة بالســالمة املاليــة للبلــديات يف البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة يف مجيــع أحنــاء العــامل، وميكــن     

  .https://goo.gl/Dw6grFاالطالع عليه يف املوقع الشبكي: 
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ن البلدان مسؤولة عن تقدمي كـثري مـن السـلع العامـة لسـكان املـدن. وميكـن        املركزية يف عدد م
أن يؤدي ذلك إىل تأخري يف تقدمي اخلـدمات لسـكان املـدن أو عـدم التأكـد مـن ذلـك أو عـدم         
كفايتها. ومقارنةً مبوظفي احلكومات احمللية، يرجح بدرجـة أكـرب أن يتبـع موظفـو احلكومـات      

جــا واحــدا يناســب اجلميــع يف تقــدمي اخلــدمات، ويــرجح  املركزيــة أو حكومــات املقاطعــات 
بدرجـة أقـل أن يفهمـوا الظــروف احملليـة أو اخلضـوع للمسـاءلة أمــام السـكان احمللـيني. وكــثريا         

ذكر االقتصاديون أن التناظر املباشر بني مستوى احلكومة املسؤولة عـن تقـدمي خدمـة عامـة      ما
ة يــؤدي إىل حتســني كفــاءة اســتخدام املــوارد مــا واملســتفيدين بصــورة مباشــرة مــن تلــك اخلدمــ

)Oates, 1972        ويكمن التحدي يف تطـوير القـانون والسياسـات إلظهـار منـافع توسـيع نطـاق .(
الالمركزية. فوجـود نظـام المركـزي لتمويـل احلكومـات يضـمن أن القـرارات املتعلقـة بتقـدمي          

تماعيــة والثقافيــة خــدمات عامــة ميكــن أن تعكــس بشــكل أفضــل األوضــاع االقتصــادية واالج  
والسياسية احمللية. ونظراً ألن احلكومات احمللية أقرب إىل األشخاص املـتلقني للخـدمات، ميكـن    
أن حتفز الالمركزيـة املـواطنني علـى املشـاركة يف صـنع القـرارات املتعلقـة باملاليـة العامـة وتعـزز           

وره إىل إرســاء أســاس مســاءلة املــوظفني العمــوميني أمــام املــواطنني احمللــيني. ويــؤدي ذلــك بــد  
  ملعاجلة مسأليت اإلقصاء وعدم املساواة.

ويف مجيــع أرجــاء العــامل، يف البلــدان املتقدمــة جــدا والبلــدان الناميــة علــى حــد ســوى،    - ١١
ميكن العثور على أمثلة على اإلخفاق يف تقدمي الكثري من اخلدمات إىل السكان. ويف كثري مـن  

املقدمة على أساس التوزيع املكاين للسـكان حسـب العـرق    املدن، تتباين كثريا جودة اخلدمات 
أو األصل اإلثين أو الوضع االجتماعي واالقتصادي. وتشمل األمثلـة مـدارس املـدن الـيت تفتقـر      
إىل املــوارد الكافيــة خلدمــة طالــا، أو التشــرد، أو االختناقــات املروريــة، أو ارتفــاع معــدالت    

عيشـية يف مسـتوطنات غـري رمسيـة ال تتـوفر فيهـا إمكانيـة        اجلرمية، أو إقامـة الكـثري مـن األسـر امل    
احلصول على مياه الشرب واخلدمات األساسية األخرى. ونظراً ألن نفقات احلكومات احملليـة  
متثــل حصــةً كــبرية مــن األنشــطة االقتصــادية احملليــة، فإنــه ميكــن أن تترتــب علــى طريقــة إنفــاق  

ات الشراء إما إىل زيادة حدة التفاوت واإلقصـاء  اإليرادات آثار مهمة. وميكن أن تؤدي ممارس
االقتصـــادي أو االجتمـــاعي للفئـــات احملرومـــة أو املنـــاطق املختلفـــة يف هـــذه املدينـــة أو تلـــك،  

  تساعد على التخفيف منها.  أو

وإذا كــان هنــاك تنســيق بــني جمــاالت ختطــيط األمــاكن، وختطــيط التنميــة االقتصــادية،    - ١٢
تــؤدي االســتثمارات املدروســة واالســتراتيجية إىل حتقيــق نتــائج   ونفقــات البلــديات، ميكــن أن

إجيابية إضـافية لصـاحل األداء االقتصـادي للمدينـة. وكـثريا مـا تـدل حـاالت اإلخفـاق يف تقـدمي           
اخلــدمات علــى انعــدام كفايــة اإلنفــاق أو انعــدام كفاءتــه أو انعــدام فعاليتــه، وعلــى قصــور          
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حتديات جيب معاجلتها مـن خـالل السياسـات. وعنـدما     االستثمار يف اهلياكل األساسية؛ وتلك 
تقترن هـذه األوضـاع بـالزحف العمـراين العشـوائي، فإـا تفـاقم الضـغط علـى تـوفري شـبكات            
اهلياكل األساسية بصورة تفتقر إىل الكفاءة، وجتعل املدن تواجـه حتـديات ماليـة كـبرية وطويلـة      

ألساسية واخلدمات بكفـاءة لعـدد إضـايف مـن     األجل. ومن املهم اإلشارة إىل أن توفري اهلياكل ا
السكان ميكن أن يؤدي إىل توسيع األوعية الضريبية وتوليد إيرادات إضافية يف املسـتقبل لـدعم   

  النفقات والنمو االقتصادي يف املستقبل.

ويف عدد من البلدان، ميكن أن يعزى ضعف مسـتويات اخلـدمات العامـة داخـل املـدن        - ١٣
ؤوليات اإلنفاق املفوضة إىل احلكومات احمللية بالالمركزية يف رصـد املـوارد   إىل عدم اقتران مس

 يءالالزمــة لتمويــل تلــك اخلــدمات، ممــا يــؤدي بالضــرورة إىل تقــدمي اخلــدمات بشــكل ســ          
انعــدامها. وجيــب معاجلــة مســألة إســناد مســؤوليات جديــدة يف جمــال اخلــدمات العامــة إىل     أو

قة اليت سيتم ـا متويـل هـذه اخلـدمات اجلديـدة مـن خـالل        احلكومات احمللية دون مراعاة الطري
السياســات. ويف معظــم البلــدان، يــتعني علــى حكومــات البلــديات احلصــول علــى إذن صــريح  

من احلكومة الوطنية أو حكومة املقاطعة لفرض وحتصيل ضريبة جديدة أو رسـم اسـتخدام    إما
، علــى إســناد مصــادر اإليــراد جديــد. ويــنص الدســتور يف بعــض البلــدان، مثــل جنــوب أفريقيــا

  ملستويات خمتلفة من احلكومة.

وتعتمــد أيضــاً قــدرة احلكومــة احملليــة علــى حتقيــق اإليــرادات علــى قــدرا علــى إدارة      - ١٤
اإليرادات وحتصيلها، وعلى مـدى اتسـاع القاعـدة االقتصـادية أو النشـاط االقتصـادي اخلاضـع        

قـد الـدويل إىل أن نفقـات احلكومـات احملليـة      للضريبة. وتشري بيانات مسـتمدة مـن صـندوق الن   
بوصفها حصة من جمموعات النفقات احلكوميـة، تعـادل تقريبـا يف بعـض البلـدان حصـتها مـن        
جمموع اإليرادات احلكومية اليت حتققها احلكومـات احملليـة. ويف كـثري مـن البلـدان، هنـاك فـرق        

رادات. وهذا الفرق، الذي كـثريا  كبري بني حصة احلكومة احمللية من النفقات وحصتها من اإلي
، يقـدم مقياسـا تقريبيـا لقيمـة التحـويالت الالزمـة الـيت تـتم         “فجوة ماليـة ”ما يشار إليه بعبارة 

ــة      ــة للحكومــات احمللي بــني خمتلــف مســتويات احلكومــة والالزمــة لضــمان تــوفري إيــرادات كافي
  لالضطالع مبسؤولياا يف جمال اإلنفاق.

اليت تواجهها احلكومات على كافة املسـتويات يف جمـال اإلنفـاق    ومن أكرب التحديات   - ١٥
تزايد الفجوة بني التمويل احلكومي للهياكل األساسية ومتويلـها عـن طريـق املؤسسـات املاليـة.      
وعلى الرغم من قلة البيانـات الالزمـة إلجـراء مقارنـات دوليـة رصـينة بـني احتياجـات البلـدان          

األساسـية، تشـري تقـديرات مصـرف التنميـة اآلسـيوي إىل أن       النامية من النفقات علـى اهلياكـل   
ــغ  احتياجــات املــدن اآلســيوية مــن االســتثمارات يف جمــال اهلياكــل األساســية     ــون  ١٢٠تبل بلي
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ــة، إىل     ــات قُطريـــ ــتنادا إىل بيانـــ ــؤخراً، اســـ ــدت مـــ ــرى أُعـــ ــديرات أخـــ ــري تقـــ دوالر. وتشـــ
ــية  تلبيـــة أن ــعيد  العامـــة يف امل االحتياجـــات مـــن اهلياكـــل األساسـ نـــاطق احلضـــرية، علـــى الصـ

يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل بالنســبة    ٣ســتتطلب نفقــات ســنوية تعــادل حنــو   العــاملي،
يف املائــة لصــيانة تلــك اهلياكــل   ٢اجلديــدة، إضــافة إىل نســبة إضــافية تبلــغ   للــهياكل األساســية

)Bahl and Linn, 2013   ــرادات احملل ــارة إىل أن اإليـ ــم اإلشـ ــن املهـ ــدان الناميـــة   ). ومـ ــة يف البلـ يـ
باملرفق، ال تزيد نسبة ضـرائب   ٤تكفي لتلبية هذه االحتياجات؛ وكما هو مبني يف العرض  ال

  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. ٢,٣احلكومات دون الوطنية على 

وكثريا ما تصري أمناط لإلنفاق غري فعال بسبب غياب التنسـيق بـني جمـاالت اسـتخدام       - ١٦
ضــي وختطـــيط اهلياكـــل األساســـية والتخطـــيط املـــايل. ففـــي كيـــب تـــاون، قامـــت وزارة  األرا

ــع          ــاليف دون التنســيق م ــييد مســاكن منخفضــة التك ــل تش ــيط ومتوي ــة بتخط اإلســكان الوطني
حكومة كيب تاون. وكانت نتيجـة ذلـك أن شـيدت الـوزارة املسـاكن اجلديـدة يف موقـع نـاء         

ــة ويقــ هليفتقــر إىل ا ــدة مــن أمــاكن العمــل، وكانــت    ياكــل األساســية الكافي ع علــى مســافة بعي
مدفوعة يف ذلك بتوافر األرض بسعر زهيد. وهناك أمثلـة أخـرى كـثرية علـى العواقـب املترتبـة       
علــى انعــدام التنســيق بــني اإلنفــاق الرأمســايل واإلنفــاق التشــغيلي. وتشــمل هــذه األمثلــة إنشــاء  

معلمـني، وتطـرح حتـديات يف     عيادات يف مستشفيات بدون ممرضات وأدوية، ومدارس بـدون 
  .)٢(جمال السياسات ينبغي معاجلتها

  
  اإليرادات    

ويف الوقت الذي تواجه فيه البلديات حتديات يف جمايل تقدمي السـلع واخلـدمات العامـة      - ١٧
وصــيانة اهلياكــل األساســية العامــة، متــس احلاجــة إىل أن تقــوم بتعزيــز ثالثــة جممعــات أساســية    

التزاماا املالية، وهذه امعـات هـي: التحـويالت فيمـا بـني خمتلـف مسـتويات        لألموال إلدارة 
احلكومة؛ واإليرادات اآلتية من احلكومات نفسها؛ والـديون، أي حتويـل اإليـرادات املقبلـة إىل     
رأس مال متداول. وتنطوي كل فئة من فئـات اإليـرادات احملـددة علـى حتـديات فريـدة خاصـة        

  قوية. ةلعامة جيب التصدي هلا من أجل إرساء األساس لسالمة ماليا يف جمال السياسة ا
  

__________ 

ميكــن أن يعــين انعــدام التنســيق، علــى ســبيل املثــال، أنــه علــى الــرغم مــن إنفــاق املــال علــى املعلمــني والكتــب     )٢(  
ربـاء أو  املدرسية، ميكن أن يقضي الطالب سـنوات وهـم حيـاولون الـتعلم يف مبـان مدرسـية غـري مـزودة بالكه        

  تتسرب من أسقفها املياه.
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  التحويالت املالية    

يف كل بلد من بلدان العامل تقريباً يوجـد فيـه نظـام بلـدي عامـل، تـتم حتـويالت ماليـة           - ١٨
ــذه      ــوي هـ ــديات، وتنطـ ــات إىل البلـ ــات الواليات/املقاطعـ ــة أو حكومـ ــة املركزيـ ــن احلكومـ مـ

حتديات فريدة جيب التصدي هلا يف السياسـات مـن أجـل إرسـاء أسـاس قـوي       التحويالت على 
ــدمي         ــة تق ــني تكلف ــها هــو تضــييق الفجــوة ب ــديات. والغــرض األساســي من ــة للبل للســالمة املالي
اخلــدمات البلديــة (أي التفويضــات املتعلقــة باإلنفــاق، أو واليــات البلــديات) واإليــرادات الــيت  

قـدمي تلـك اخلـدمات (أي التفويضـات املتعلقـة بـاإليرادات).       بإمكان البلديات مجعها بنفسها لت
وضمن هـذه الضـوابط العامـة، ميكـن أن ختـدم التحـويالت املاليـة جمموعـة شـىت مـن األغـراض            
األخرى تشمل: (أ) حتقيق أهداف السياسات الوطنية اليت تتطلب من احلكومـات احملليـة اختـاذ    

اخ أو األهـداف املتعلقـة باإلدمـاج االجتمـاعي؛     تخفيف من آثار تغـري املنـ  لإجراءات، من قبيل ا
(ب) التعويض عـن التفـاوت املـايل بـني املنـاطق البلديـة؛ (ج) تعزيـز أداء البلـديات يف تنفيـذها          
ــل          ــم مصــدر لتموي ــادة أه ــذه التحــويالت ع ــل ه ــة، متث ــدان النامي ــم البل ملســؤولياا. ويف معظ

ملرفق نظـرة عامـة عـن التحـويالت املاليـة      با ٦البلديات، وتتضمن املعلومات الواردة يف العرض 
  كنسبة من جمموع اإليرادات البلدية يف عدد من البلدان يف مناطق خمتلفة من العامل.

وأفضل وجه استخدام لألموال احملولـة مـن احلكومـات املركزيـة إىل احلكومـات احملليـة         - ١٩
ب تكـاليف كـبرية يف البدايـة    هو إتاحـة رأس املـال لالسـتثمارات احملليـة يف املشـاريع الـيت تتطلـ       

لتمويل الربامج ذات التكاليف املتكررة الكبرية كالتعليم العام. إال أنـه بالنسـبة ملعظـم املـدن      أو
يف خمتلف أحناء العامل، تغطي التحويالت املالية أيضا نسبة كبرية من ميزانياا التشـغيلية، وهـي   

ت وحتُـد مـن فوائـد الالمركزيـة. وعلـى      حالة غالبا ما تسفر عـن عـدم كفـاءة يف تقـدمي اخلـدما     
الصعيد الدويل، هناك أنواع خمتلفة كثرية مـن التحـويالت، وتنطـوي كـل فئـة مـن التحـويالت        
املالية على حتديات فريدة يف جمال السياسـة العامـة. فعلـى املسـتوى األعـم، تشـمل التحـويالت        

ول مباشــرة إىل البلــديات يف مــا يلــي: (أ) املــنح فيمــا بــني خمتلــف مســتويات احلكومــة الــيت حتــ  
صــورة نقديــة؛ (ب) التحــويالت مــن غــري املــنح الــيت تتخــذ شــكل أصــول أو خــدمات عينيــة؛  

مــدفوعات الوكــاالت إىل البلــديات مقابــل النفقــات الــيت تتكبــدها نيابــة عــن مســتويات     (ج)
أخرى من احلكومة. وميكـن أيضـا اعتبـار الضـرائب املشـتركة شـكال مـن أشـكال التحـويالت          

ما بني خمتلـف مسـتويات احلكومـة، إال أن هـذه الورقـة سـتركز علـى التحـديات السياسـاتية          في
  املتصلة باملنح فيما بني خمتلف مستويات احلكومة.

ويكمــن الفــرق األساســي للغايــة يف جمــال املــنح فيمــا بــني خمتلــف مســتويات احلكومــة    - ٢٠
ويــل املشــروط هــو الــذي خيصــص  املختلفــة بــني املــنح املشــروطة واملــنح غــري املشــروطة. والتح 
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ــات حمــددة.      ــديات وجيــب أن تنفــق وفقــا ألهــداف وعملي  ألوجــه إنفــاق حمــددة تقــوم ــا البل
التحويل غري املشروط فهو حتويل غري مقيد بأي من هذه الشـروط، وإن كـان جيـب إنفاقـه      أما

ء كانــت . وســوا)٣(وفقــا للمعــايري والشــروط املعمــول ــا فيمــا يتعلــق جبميــع النفقــات العامــة    
التحــويالت مشــروطة أو غــري مشــروطة، فكــثريا مــا تنشــأ حتــديات يف البلــدان املتقدمــة النمــو    
والبلـدان الناميـة عنـدما ال يـوىل اهتمـام كـاف لقـدرة السـلطات احملليـة علـى االمتثـال لشـروط             
املنح، ويف كـثري مـن األحيـان، ال يسـتفاد علـى الوجـه األكمـل مـن التحـويالت بسـبب نقـص            

  ملؤسسية داخل مكاتب احلكومات احمللية.القدرات ا

ومتثل املـنح فيمـا بـني خمتلـف مسـتويات احلكومـة مصـدرا رئيسـيا لتمويـل حكومـات             - ٢١
ــيس مــن        ــة النمــو، فل ــدان املتقدم ــى املــنح يف البل ــديات. ويف حــني يقــل عــادةً االعتمــاد عل البل

ديات. وهنـاك اختالفـات   يف املائـة مـن إيـرادات البلـ     ٥٠املألوف أن تزيـد نسـبة املـنح عـن      غري
كبرية بني البلدان كما أنـه يصـعب حتديـد أي اجتاهـات إقليميـة واضـحة. ويتسـم هيكـل نظـام          
املنح البلدية وطابعه يف أي بلد بأمهية كبرية بالنسبة للطريقة اليت تتم ا إدارة مـدن ذلـك البلـد    

مركزيـة املتالزمـتني،   وتنميتها وحكمها. وعالوةً على ذلك، فمع تداعي عملييت التحضـر والال 
وال ســـيما يف املنـــاطق الـــيت ال تـــزال يف مرحلـــة مبكـــرة نســـبيا مـــن تطبيـــق هـــاتني العمليـــتني   

وجنوب آسيا على سبيل املثال)، سيكتسب التصدي للتحديات يف هـذه الـنظم مزيـدا     (أفريقيا
  من األمهية.

لبلديــة باســتقرار ويف معظــم البلــدان املتقدمــة النمــو، يتســم اهليكــل األساســي للمــنح ا    - ٢٢
نســيب، ويف عــدد مــن هــذه البلــدان، تتــوىل وكالــة أو هيئــة تتمتــع بدرجــة مــا مــن االســتقاللية    
ــام       ــال). والتحــوالت يف التخصــيص الع ــى ســبيل املث ــه (أســتراليا، عل تنظيمــه أو اإلشــراف علي
ــي خصــائص          ــنح حمــددة، ه ــوارد املاليــة إىل مســتوى البلــديات، أو يف تصــميم وتوزيــع م للم

يف عمليــة امليزنــة وميكــن أن تكــون مــثرية للجــدل. وبــالرغم مــن ذلــك، حتــدث هــذه    مســتمرة
ــه          ــام وأدائ ــة بتشــغيل النظ ــا أن املشــاكل الكــبرية املتعلق ــا بشــكل هامشــي. كم ــتغريات غالب ال

حــاالت التــأخري يف تقــدمي األمــوال) غالبــا مــا تكــون نــادرة نســبيا. ويف البلــدان املتقدمــة  (مــثال
ق التحــديات األساســية، الــيت يــتعني التصــدي هلــا يف السياســات، بتعــديل النمــو، غالبــا مــا تتعلــ

__________ 

منحـا  ”يـث الدرجـة. فعلـى سـبيل املثـال، غالبـا مـا تقيـد املـنح املسـماة           حغالبا ما تتفـاوت هـذه الفـروق مـن       )٣(  
بشرطٌ مـن هـذا النـوع أو ذاك، وإن كـان مـن احملتمـل أن تكـون هـذه الشـروط أقـل إحكامـا             “مشروطة غري

وصرامة بكثري من تلك املتصـلة بـاملنح املخصصـة لوجـه حمـدد مـن أوجـه اإلنفـاق (علـى سـبيل املثـال لتمويـل             
  ن املنح.باملرفق لالطالع على تصنيف لألنواع املختلفة م ٥التعليم األساسي). يرجى الرجوع إىل العرض 
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النظام ليستوعب املسائل الناشئة أو األولويات اجلديـدة املتعلقـة بالسياسـات (مثـل إنشـاء مـنح       
  ملعاجلة املشاكل البيئية أو تغري املناخ).

بوجـه عـام التمييـز بـني     أما يف البلدان النامية فتتسم التحديات بأمهية أكرب. وهنا ميكن   - ٢٣
جممـوعتني خمتلفـتني مـن البلـدان. فهنـاك أوال البلـدان الـيت ال يـزال فيهـا النظـام املـايل فيمـا بـني              
خمتلف مستويات احلكومة يف حالة تقلب ويف طـور التـدعيم، ولكـن يـتم فيـه معاجلـة املشـاكل        

ــدي     ــدة، وهــو مــا خيــدم مصــلحة البل ات. وعــادة، األساســية بصــورة مطــردة، إن مل تكــن متزاي
شهدت هذه البلدان على مر الـزمن زيـادةً يف التـدفقات املاليـة اإلمجاليـة احملولـة إىل احلكومـات        
احمللية، اليت تتمتـع بقـدر كـبري مـن السـلطة التقديريـة علـى نسـبة متزايـدة مـن األمـوال املتدفقـة             

ا آليات نظـام املـنح   إليها؛ وقد استحدثت منح جديدة ملعاجلة األولويات السياساتية الناشئة؛ أم
ورغم أن نظم املنح يف هذه البلـدان ليسـت    فهي آليات راسخة بقوة أو تتزايد متانة باستمرار.

نظما مثاليـة بـأي حـال مـن األحـوال، مـا برحـت السـمة العامـة لتصـميم نظـام املـنح وتشـغيله              
  .)٤(إجيابية بوجه عام

ر نظام املنح منـافع أقـل كـثريا وطـرح     واموعة الثانية هي البلدان اليت حقق فيها تطوي  - ٢٤
وقـد مشـل ذلـك عـادة      جمموعة من التحديات جيب التصدي هلا على مسـتوى السياسـة العامـة.   

مزجيا من تراجع مبالغ املنح اإلمجالية احلقيقية؛ وانتشار املنح ذات األهداف املتنافسـة أو زيـادة   
وإدخال تعديالت علـى صـيغ توزيـع     ختصيصها (ومن مث، تناقص االستقاللية املالية للبلديات)؛

املــنح تفــرض مبوجبــها جــزاءات علــى املنــاطق احلضــرية ســريعة النمــو؛ واتبــاع ــج لتخصــيص  
املوارد املالية مسيس بصورة مفرطة ويفتقر إىل الكفاءة واإلنصاف؛ والتـأخري املـزمن يف حتويـل    

ــا جنــوب     ــدان يف منطقــة أفريقي الصــحراء يف العقــود  األمــوال إىل املــدن. وشــهد عــدد مــن البل
األخــرية تــدهورا يف تصــميم وأداء نظــم املــنح املقدمــة للبلــديات. وعلــى ســبيل املثــال، عقــب     
إدخال عدد من التحسينات الكبرية يف السنوات األوىل من تطبيق الالمركزيـة، بـدأ نظـم املـنح     

واقعـة بـني   فيما بني خمتلـف مسـتويات احلكومـة يف أوغنـدا يتـدهور حنـو األسـوأ. ففـي الفتـرة ال         
ــامي  ــن     ٢٠١٢و  ٢٠٠١عـ ــة مـ ــة احملليـ ــة إىل احلكومـ ــة احملولـ ــدفقات اإلمجاليـ ــت التـ   ، تراجعـ

__________ 

على سبيل املثال، منـت حتـويالت احلكومـة الوطنيـة يف جنـوب أفريقيـا إىل احلكومـات احملليـة مبعـدالت كـبرية             )٤(  
. وأدى ذلـك إىل تصـحيح هيكلـي يف التقسـيم الرأسـي للمـوارد       ٢٠٠٤-٢٠٠٣بالقيمة احلقيقيـة منـذ الفتـرة    

ة والتحسـينات املدخلـة علــى آليـات حتويــل    بـني خمتلـف الــدوائر احلكوميـة. وقـد أتاحــت هـذه املـوارد اجلديــد      
ــة           ــد فعالي ــر. وتتزاي ــبرية يف مكافحــة الفق ــة املســامهة بصــورة ك ــربامج التحــويالت الرئيســية امكاني ــوال ل األم
التحويالت يف استهداف جماالت الفقر ذات األولوية. وقد بدأ جيل جديـد مـن الـربامج، مـن خـالل تشـجيع       

مساعدة البلديات على مواجهـة حتـديات النمـو االقتصـادي علـى الصـعيد        االستثمار يف اهلياكل األساسية، يف
  باملرفق. ٧احمللي، على النحو املشار إليه يف املعلومات الواردة يف العرض 
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يف املائــة، يف حــني زاد عــدد املــنح بــأكثر مــن   ٣,٥يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل إىل   ٥
  .)٥(، وتضمنت كلها تقريبا شرطا بتخصيص مبالغ كبرية٢٠٠٠الضعف منذ عام 

  
 ات احمللية املباشرةإيرادات احلكوم    

بينما تواجه البلديات حتديات تتعلق بتـوفري السـلع واخلـدمات العامـة وصـيانة اهلياكـل         - ٢٥
األساسية العامة، فإـا حتتـاج إىل وضـع إطـار للسياسـة العامـة يـدعم إجيـاد مصـادر حمليـة قويـة            

ومتكـن البلـديات مـن     وموثوقة لإليرادات. فمصادر اإليرادات احملليـة الفعالـة تعـزز االسـتقاللية    
أن تكون أكثر قدرة على تلبية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافيـة علـى   

ــة املباشــرة    ــة   الصــعيد احمللــي. وميكــن أن تعــزز إيــرادات احلكومــات احمللي أيضــا املشــاركة املدني
عي الـذي ميـول مبوجبـه    مما يؤدي إىل يئـة اإلطـار املـايل للميثـاق االجتمـا      - ومساءلة احلكومة

املواطنون احلكومات احمللية مباشرة لتـوفري السـلع واخلـدمات العامـة الـيت حتـدد نوعيـة حيـام.         
وتعتمد فعالية نظم اإليـرادات احملليـة علـى مـدى جـودة جمموعـة متنوعـة مـن مصـادر إيـرادات           

املمتلكـات  احلكومات احمللية املباشـرة تشـمل تكـاليف ورسـوم املسـتخدمني، والضـرائب علـى        
وغريها من اإليرادات القائمة على قيمة األراضي وضرائب الدخل واالستهالك. وهناك طائفـة  
واســـعة مـــن أدوات اإليـــرادات القائمـــة علـــى األراضـــي: شـــراء األراضـــي العامـــة واجلبايـــات  

ــه     ــل احلــق يف التطــوير العقــاري أو بيع ــات التحســني، أو نق ، وإدخــال )٦(واملســامهات يف عملي
على األراضي. وهنـاك اختالفـات شـديدة بـني البلـديات داخـل البلـدان وفيمـا بينـها          تعديالت 

فيمــا يتعلــق بتشــكيل نظــم اإليــرادات احملليــة، ونوعيــة املكونــات الفرديــة هلــذه الــنظم، وحجــم  

__________ 

اهلنـد الـيت زادت فيهـا تـدفقات املـنح املقدمـة       احلـديث متباينـاً،   سـجل أدائهـا   كان تشمل البلدان األخرى اليت   )٥(  
ية ولكن مل تؤد فيها برامج املـنح الكـبرية (مثـل برنـامج بعثـة جـواهر الل ـرو الوطنيـة         إىل هيئات حملية حضر

للتجديد احلضري، وهو برنامج حكومـة اهلنـد الرئيسـي يف القطـاع احلضـري الـذي يقـدر جممـوع احتياجاتـه          
املرجـوة.   ) إىل حتقيـق النتـائج  ٢٠١٢-٢٠٠٧بليون روبية خـالل الفتـرة    ١ ٢٩٣من النفقات الرأمسالية مببلغ 

يف املائـة مـن    ٢٠ويف كينيا، اقترن الدستور الالمركزي املطبق حديثا بتحويل تدفقات كـبرية إىل املقاطعـات (  
)، إال أن توزيـع هـذه األمـوال شـابه     ٢٠١٤يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف عـام      ٤جمموع النفقات أو 

  لذلك.حتيز كبري ضد املناطق احلضرية وتضررت املدن نتيجة 
مثة شكل من أشكال بيع حقـوق البنـاء يف الربازيـل، يعـرف باسـم شـهادات حقـوق البنـاء اإلضـافية ويسـمح             )٦(  

لشــركات التطــوير العقــاري بالبنــاء مبعــدالت كثافــات أعلــى يف منــاطق ختطــيط حمــددة بشــكل خــاص وذلــك  
شركات التطوير العقـاري ألنـه نظـام    بشراء شهادة تباع يف سوق األوراق املالية احمللية. وقد راق هذا النظام ل

ــداوهلا يف األســ      ــتم ت ــداول، وي ــوق. وتطــرح هــذه الشــهادات للت ــة  شــفاف وموث ــة، رغــم أن املدين واق الثانوي
حتصل على اإليرادات إال من عملية البيع األوىل فقط. وتسـتخدم العائـدات املتأتيـة مـن عمليـة البيـع األوىل        ال

ــا مـــن   ــة وغريهـ ــة لـــدعم  لتمويـــل اهلياكـــل التحتيـ ــية الالزمـ ــل األساسـ ــة  اهلياكـ ــوير ضـــمن منطقـ ــادة التطـ إعـ
  .احملددة  التخطيط
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وعمليات مجع إيرادات احلكومات احمللية املباشرة ومـدى فعاليتـها. وينطـوي كـل عنصـر علـى       
 لسياسة العامة.حتديات فريدة يف جمال ا

ويف مجيــع أحنــاء العــامل، تواجــه احلكومــات احملليــة عــددا مــن التحــديات الــيت حتــد مــن    - ٢٦
قــدرا علــى حتصــيل إيــرادات احلكومــات احملليــة املباشــرة. فعلــى ســبيل املثــال، ميكــن أن تعيــق  

ة احملليـة  القيود الدستورية والتشـريعية، والسياسـاتية الـيت تفرضـها احلكومـة العليـا علـى احلكومـ        
الوصول إىل مصادر اإليرادات أو الصكوك وأن تقلص نطاق االسـتقالل احمللـي. وحـىت عنـدما     
يتم متكني احلكومات احمللية من مجـع الضـرائب علـى املمتلكـات، كـثريا مـا حتـتفظ املسـتويات         

. وميكــن أن يتــأثر )٧(العليــا للحكومــة بســلطة حتديــد بــارامترات التقيــيم أو معــدالت الضــرائب 
حتصــيل اإليــرادات ســلبا بأوجــه القصــور الكامنــة يف نظــم التحصــيل، مبــا يف ذلــك إصــدار           
اإلعفـــاءات والتخفيضـــات الضـــريبية بســـخاء وتطبيـــق نظـــم غـــري مالئمـــة يف إعـــداد الفـــواتري  

. وهـذه املسـائل تضـعف    )٨(الضريبية، والتأخريات الطويلة يف حتديـد دافعـي الضـرائب اجلـاحنني    
ع اإليرادات الالزمة للوفاء بالتزاماا وحتد من قدرا علـى االسـتجابة   قدرة البلديات على جتمي

 للتغريات يف تلك االلتزامات.

وتطرح القدرات التقنية وقدرات املوارد البشـرية حتـديا رئيسـيا آخـر أمـام احلكومـات         - ٢٧
ويتطلـب   احمللية فيما يتعلق بوضع نظم فعالة لتحصـيل اإليـرادات، ال سـيما يف البلـدان الناميـة.     

إنشاء وتنفيـذ أدوات لتحصـيل اإليـرادات احملليـة نظمـا جيـدة وإطـارا مـن املـوظفني العمـوميني           
احملليني من ذوي املهارات. ويف كـثري مـن األحيـان تكـون لـوائح إدارة اإليـرادات غـري مالئمـة         

رة للظروف القطرية والقـدرات احملليـة والـنظم اإلداريـة. ويف معظـم البلـدان، تكـون نظـم اإلدا        
بدائية حبيث يصعب أو يستحيل توقع إيرادات السنوات املقبلة. ومن بـني املشـاكل الشـائعة يف    
هــذا الصــدد ختلــف نظــم اإلبــالغ وتســجيل املمتلكــات، وعــدم وجــود آليــات التقيــيم أو عــدم 
دقتها وعدم فعالية نظم التحصـيل. وميكـن أيضـا أن حيـد تـدين مسـتويات القـدرة اإلداريـة مـن          

صـــيل اإليـــرادات. وإذا كـــان مســـتوى النشـــاط االقتصـــادي الـــذي تقـــوم بـــه القـــدرة علـــى حت
يسـتطيع   احلكومات احمللية منخفضا، فإنه غالبا ما حيد من قدرا علـى حتصـيل اإليـرادات، وال   

ــؤدي عــدم       ــة. وي ــة دفــع الضــرائب أو الرســوم احمللي ســكان املــدن ذوو الــدخل املــنخفض للغاي
االقتصــادات القائمــة علــى النقديــة إىل صــعوبة حتصــيل   اإلبــالغ عــن الــدخل أو املعــامالت يف  

__________ 

يف املكسيك مثال، جيب على البلديات أن تقدم خرائط القيمة اخلاصة ا إىل حكومـة الواليـة للموافقـة عليهـا       )٧(  
  ).De Cesare, 2012بينما يف كولومبيا متارس احلكومة الرقابة املالية على البلديات (

أدى التــأخر علــى مــدى ســنوات عديــدة يف إنفــاذ القــانون علــى املخلــني بواجــب دفــع الضــرائب العقاريــة إىل    )٨(  
 .(Sands and Skidmore, 2015)يف مدينة ديترويت  ٢٠١٤يف املائة يف عام  ٥٤ارتفاع معدل اجلاحنني إىل 
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ضرائب الدخل أو االستهالك. ويؤدي اخنفاض مستوى تدريب جبـاة الضـرائب وختلـف نظـم     
الرصــد إل تقلــيص فعاليــة عمليــات التحصــيل وفــتح بــاب االبتــزاز والفســاد. وغالبــا مــا يقتــرن 

 لكفاءة اإلدارية.اخنفاض معدالت التحصيل بارتفاع تكاليف التحصيل بسبب عدم ا

ومبا أن معظم اخلدمات املقدمة حمليا تعود بفوائد مباشـرة علـى املنطقـة احملليـة وترمسـل        - ٢٨
يف شكل قيم ممتلكات حملية، تعترب ضريبة املمتلكات خيارا ناجعا إليـرادات احلكومـات احملليـة    

مــن القــدرات املباشــرة. ومــع ذلــك، تتطلــب إقامــة نظــام فعــال لضــريبة املمتلكــات مســتويات  
تتحــدى إمكانــات احلكومــات احملليــة، ولكنــها جــزء ال يتجــزأ مــن التنفيــذ الســليم. وتتوقــف     
اإلدارة العادلة لضريبة املمتلكـات علـى مـدى دقـة تقـدير قيمـة املمتلكـات، ولكـن احلكومـات          

قاريـة  احمللية يف البلدان النامية كثريا ما تفتقـر إىل القـدرة علـى تقيـيم قـوائم دقيقـة للضـرائب الع       
. وتضعف املعامالت العقارية غري الرمسية أو غـري املبلـغ عنـها قـدرة البلـديات      )٩(واحملافظة عليها

على تقدير قيمة املمتلكـات بدقـة، بينمـا يـؤدي غيـاب هياكـل أساسـية مـن قبيـل وجـود نظـام            
 للعناوين الربيدية إىل تعقيد جهود اإلبالغ. ويف بعض احلـاالت، ميكـن أن تفـوق تكلفـة وضـع     
سجل متطور بشكل مالئم قيمة اإليرادات اليت ميكن حتصيلها مـن ضـريبة املمتلكـات. وميكـن     
أن يترتـــب علـــى القطاعـــات غـــري الرمسيـــة (أحيـــاء املـــدن املســـتثناة مـــن الوعـــاء الضـــرييب           

ــها وهــو       وتقــدمي ــة وتنميت ــرادات احمللي ــق باحلفــاظ علــى اإلي ــار خطــرية فيمــا يتعل اخلــدمات) آث
تعزيز إنشاء نظم ماليـة شـاملة ومنصـفة واحملافظـة عليهـا. وإضـافة إىل        يشكل حتديات تعوق ما

ــة نظــم تســجيل املمتلكــات وتغطيتــها،      ذلــك، توجــد داخــل البلــدان تفاوتــات كــبرية يف نوعي
ــى        ــة فــرض ضــريبة عل ــايل كانــت جترب ــاطق احلضــرية. وبالت ــة واملن ــاطق الريفي ــني املن وخباصــة ب

نتائج إذ القت بعض النجاح يف دول البلطيق بينما حققـت  املمتلكات يف العامل النامي متباينة ال
 .)Malme and Youngman, 2008; Ahmad et al., 2014نتائج أقل جناعة يف أماكن أخرى (

وتشكل الرسوم واألجور جزءا هاما من نظام اإليرادات املتنوعة وتنطـوي أيضـا علـى      - ٢٩
ــار رســوم   حتــديات فريــدة يــتعني التصــدي هلــا يف جمــال السياســة ال    ــا مــا يقــع اختي عامــة. وغالب

املستخدمني والرسوم األخرى نظرا ملالئمتها من الناحية السياسية، ويكون ذلك على حسـاب  
مصادر إيرادات أكثر كفاءة واستدامة. ومن املهم أن يستند حتصيل الرسوم إىل عنصـرين مهـا:   

تـتحكم يف سـبل الوصـول     (ب) الـنظم اإلداريـة الـيت    ؛ و“السداد لـدى املسـتعملني  ”(أ) ثقافة 
بشــكل  ينإىل اخلــدمات العامــة وتقــيس مــدى اســتخدامها. وال يوجــد أي مــن هــذين العنصــر 

ميكـن حتصـيل رسـوم املسـتخدمني، مثـل       راسخ يف العديد من البلدان أو البلدات. وعمومـا، ال 
__________ 

ــاطق        )٩(   ــات يف املنـــ ــى املمتلكـــ ــرائب علـــ ــن الضـــ ــرب مـــ ــب األكـــ ــا اجلانـــ ــىب حاليـــ ــربى  يجـــ ــرية الكـــ   احلضـــ
)Bahl and Linn, 2014.(  
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ضـرائب املمتلكــات مبعــدالت عاليــة تكفــي لتغطيــة نفقــات احلكومــات احلضــرية احملليــة كاملــة  
 تكاد تكفي لتغطية تكاليف التحصيل.  أحيانا الو

وأخريا، ميكـن أن تطـرح املنافسـة املكانيـة احملتملـة مـن البلـدات اـاورة حتـديا كـبريا.             - ٣٠
فعلى سبيل املثال، قد يـؤدي ارتفـاع معـدالت ضـرائب االسـتهالك احملليـة إىل القيـام بعمليـات         

يــؤدي ارتفــاع الضــرائب املباشــرة علــى األنشــطة  شــراء يف الواليــات القضــائية اــاورة أو قــد  
  التجارية إىل هروا خارج احلدود البلدية.

  
 االقتراض    

من أكرب التحديات اليت تعترض اجلهود الرامية إىل إنشاء نظم فعالـة لتمويـل البلـديات      - ٣١
 محل البلديات على تقبـل فكـرة أن متويـل الـديون ال يشـكل مصـدرا إضـافيا للـدخل. فالـديون         
ببساطة حتول اإليرادات املستقبلية إىل رأمسال متـاح لالسـتثمار يف احلـال، ممـا يـؤدي إىل إعاقـة       

أوهلمـا   اإليرادات املستقبلية عن سداد مدفوعات خدمة الديون. ويسـتتبع ذلـك أمـرين هـامني،    
أنه ينبغـي عـدم اعتبـار متويـل الـديون أو اسـتخدامه كوسـيلة مـن وسـائل سـد الفجـوات املاليـة             

تبطة مبسؤوليات النفقات اجلارية، أو كوسيلة متكن احلكومات املركزية مـن إزاحـة األعبـاء    املر
املالية املترتبة على هذه الفجـوات عـن كاهلـها. فـالفجوات املاليـة، إن وجـدت، جيـب التعامـل         
معها يف حد ذاا مـن خـالل إعـادة ختصـيص مصـادر اإليـرادات أو إعـادة هيكلـة التحـويالت          

تلف مستويات احلكومة. واألمـر الثـاين هـو أن متويـل الـديون ال يكـون جمـديا مـن         املالية بني خم
الناحية العملية إال إذا كانت لدى البلديات القدرة علـى خدمـة ديوـا مـن اإليـرادات بطريقـة       
مستدامة. وميكن أن تواجه البلديات اليت تعاين من حـاالت نقـص شـديد يف اإليـرادات أو مـن      

الت ماليـة هيكليـة عميقـة. وتعـرض هـذه احلـاالت قـدرة البلـديات علـى          مديونية مفرطة اختال
العمل بفعالية للخطر، وميكن أن تتراكم فتتحول إىل خمـاطر ماليـة كـبرية أمـام احلكومـة العليـا.       

يف وضـع ميزانيـات    “القاعـدة الذهبيـة  ”وقبل كل شيء، ينبغـي أن ميتثـل اقتـراض البلـديات لــ      
ن هــدف احلكومــات احملليــة مــن االقتــراض ينبغــي أن يقتصــر علــى احلكومــات احملليــة والقائلــة أ

متويل االستثمارات الرأمسالية وينبغي أال تستخدم هذه احلكومات االقتـراض لتمويـل العجـز يف    
امليزانيات املتكررة، مبا يف ذلك تكـاليف خدمـة الـدين. ومـن التحـديات الرئيسـية التوصـل إىل        

مكانيــة الوصــول إىل أســواق رأس املــال  إيح للبلــديات أفضــل الســبل لتهيئــة إطــار سياســايت يتــ 
 ومتويل الديون حىت تتمكن من ختطيط اهلياكل األساسية احلضرية واالستثمار فيها.

ــية          - ٣٢ ــل اهلياكــل األساس ــة احتياجــات متوي ــاق واســع يف تلبي ــى نط ــه حتــديات عل واجوت
االحتياجـــات تتـــراوح بـــني احلضـــرية. وتشـــري التقـــديرات العامليـــة الراهنـــة إىل أن قيمـــة هـــذه  

إىل عــام  ٢٠١٥تريليــون دوالر يف الســنة خــالل الفتــرة مــن عــام  ٤,٣ تريليــون دوالر و ٤,١
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. ومــن الواضــح أن املــدن ال تســتطيع ســداد املبــالغ الالزمــة للوفــاء جبميــع هــذه          )١٠(٢٠٣٠
 االحتياجات على أساس سنوي. ولذا من الضروري أن يـؤدي االقتـراض دورا يف الوفـاء ـذه    
االحتياجــات التمويليــة. ومــع ذلــك، ينطــوي االقتــراض علــى خمــاطر وحتــديات يــتعني فهمهــا     
ــد هــذه        ــى مســتوى السياســة العامــة. ولتحدي ــها عل وإدارــا والتخفيــف مــن آثارهــا، ومعاجلت
التحديات املتعلقة بالسياسات، يقدم هذا الباب أوال سردا موجزا موعة واسعة من اخلـربات  

بلـديات علـى الصـعيد الـدويل، ابتـداء مـن سـوق سـندات البلـديات املتطـور           يف جمال اقتـراض ال 
ــة     ١٥٠القــائم منــذ  ــة وانتــهاء إىل صــناديق قــروض التنمي عامــا يف الواليــات املتحــدة األمريكي

البلدية يف البلدان املنخفضة الدخل. وحيدد أيضـا التحـديات املرتبطـة مبواصـلة تطـوير األسـواق       
قبل استعراض هذه التحديات، توضيح ما هو مفهوم متويـل الـديون    ،مالبدائية. بيد أنه من امله

ــا            ــة هام ــديون البلدي ــال لل ــل إفســاح ا ــيت جتع ــباب ال ــد األس ــو، وحتدي ــيس ه ــا ل ــة، وم البلدي
 للتنمية.  بالنسبة

وهناك عدة أنواع خمتلفـة مـن الـديون، وميكـن تصـنيف الـديون بطـرق شـىت. وتشـمل            - ٣٣
حســـب آجـــال االســـتحقاق (األجـــل القصـــري مقابـــل األجـــل التصـــنيفات املمكنـــة التصـــنيف 

ــوع الصــك          ــت)؛ وحســب ن ــدل الثاب ــل املع ــتغري مقاب ــدل امل ــل)؛ وحســب األجــل (املع الطوي
ــإيرادات حمــددة).      (الســند ــزام العــام مقابــل التعهــد ب مقابــل قــرض اإلهــالك)؛ والضــمان (االلت

، ورمبـا حتتـاج إىل أن تـنظم    وميكن، بل وينبغي، استخدم فئات الدين املختلفـة ألغـراض خمتلفـة   
بطرق خمتلفة. وعلى سبيل املثـال، غالبـا مـا تسـتخدم الـديون القصـرية األجـل، مثـل السـندات          
املتوقعــة اإليــرادات، ملعاجلــة عــدم التطــابق يف التوقيــت بــني اإليــرادات املقبوضــة خــالل العــام     

رض، ولكـن يـتعني   ومتطلبات صرف النفقات. وهلذا فـإن الـدين القصـري األجـل مهـم هلـذا الغـ       
تنظيم االحتياجات مـن متويـل الـديون القصـرية األجـل لضـمان أال تسـتخدم يف ايـة األمـر يف          

 متويل االختالالت طويلة األجل يف امليزانية، أو للتستر عليها.

وهنــاك ســـببان رئيســيان يـــدفعان البلــديات إىل اللجـــوء إىل الــدين الطويـــل األجـــل.       - ٣٤
يتوقـــع أن يـــؤدي اســـتخدام عائـــدات الـــديون يف بنـــاء اهلياكـــل   فالســـبب األول اقتصـــادي إذ

األساسية إىل تسريع وترية النمو وحتقيق منافع من اإلنتاجية مـا كـان ميكـن أن تتحقـق بطريقـة      
أخرى. ويتعلق السبب الثاين باإلنصـاف بـني األجيـال: فنظـرا ألن منـافع االسـتثمارات احلاليـة        

عامـا، فمـن العـدل أن     ٣٠ و ٢٠ى مدى فترة تتراوح بـني  ستؤول إىل األجيال املقبلة، رمبا عل
تدفع هذه األجيال مقابل هذه االسـتثمارات مـن خـالل مسـامهاا يف الضـرائب والرسـوم الـيت        

__________ 

 The State of City Climate Finance 2015, City Climate Financeلالطــالع علــى املزيــد مــن املعلومــات، انظــر    )١٠(  

Leadership Alliance, 2015.  
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ستؤدي يف اية املطاف إىل خدمة الديون اليت متوهلا. وقد تنشأ أيضـا عـن متويـل الـدين طويـل      
تنشــأ عنــه حــوافز تشــجع البلــديات علــى ترتيــب  األجــل فوائــد تشــغيلية إجيابيــة للبلــديات، إذ  

ــذاب       ــة اجت ــة بغي ــوخي احلــذر يف إدارة شــؤوا املالي ــة وت ــة بعناي ــات اســتثماراا الرأمسالي أولوي
االســتثمارات بــأكثر الشــروط إغــراء. ومــع ذلــك، فمــن املهــم التشــديد علــى أن هــذه الفوائــد   

وينطوي كل نظام علـى حتـديات    تتوقف بشكل حاسم على طبيعة نظام الديون البلدية القائم،
سياســاتية خاصــة بــه ينبغــي التصــدي هلــا لكــي يــؤدي عملــه علــى الوجــه الســليم. فعلــى ســبيل 
املثال، إذا مل تقترض البلديات بقيـود صـارمة علـى امليزانيـة، وكـان بإمكاـا نقـل التزاماـا إىل         

قتـراض تـتقلص   نظيمية لالاملستويات العليا للحكومة وتظل مستفيدة من العائدات، فإن آثار الت
 قتراض غري قابل لالستمرار.إىل حد كبري، كما ميكن أن يصبح اال

وعموما، هناك أربعة عوامل رئيسية حتدد حجم وطـابع سـوق الـديون البلديـة يف بلـد        - ٣٥
: (أ) اإلطار املايل املشترك بني مستويات احلكومة، وال سيما نظـام التحـويالت املاليـة    )١١(بعينه

يرادات اليت جتمعها احلكومات احمللية مباشـرة؛ (ب) طبيعـة ونوعيـة نظـم وعمليـات      وهيكل اإل
اإلدارة املالية، إىل جانب النوعية العامة لـإلدارة احلضـرية، مبـا يف ذلـك درجـة االنضـباط املـايل        

(ج) مــدى عمــق أســواق رأس املــال احملليــة      والرغبــة يف الوفــاء بالتزامــات خدمــة الــدين؛ و    
(د) اإلطار التنظيمـي القتـراض البلـديات، والـذي يشـمل جمـالني مـن جمـاالت          ؛ و)١٢(وطبيعتها

صنع السياسات يتعني توافرمها أيضـا ومهـا: التنظـيم املسـبق لصـالحيات وإجـراءات االقتـراض        
البلدي واإلجراءات والـنظم الالحقـة يف احلـاالت الـيت تصـبح البلـديات املقترضـة فيهـا معسـرة          

. وبصـفة عامـة، حيـدد العـامالن األول والثـاين      )١٣(ت خدمـة ديوـا  وتتخلف عن الوفاء بالتزاما
ــة        ــب يف معادلـ ــب الطلـ ــكالن جانـ ــا يشـ ــايل فهمـ ــة وبالتـ ــة املقترضـ ــة للبلديـ ــدارة االئتمانيـ اجلـ

__________ 

ل، بالنســبة هــذا توضــيح عــام للعوامــل الرئيســية؛ وقــد تكــون املســائل األخــرى هامــة أيضــا. فعلــى ســبيل املثــا   )١١(  
للمشاريع املمولة بالديون وهلـا مصـادر إيـرادات متواضـعة، فمـن األمهيـة مبكـان أن تكـون مصـادر اإليـرادات           

  .الالزمة لتغطية التزامات خدمة الدين كافية
ميكن القول إن مصادر التمويل الدولية ينبغي أن تؤخذ أيضا يف االعتبار. ومـع ذلـك، وبعـد أن شـهدنا عـددا        )١٢(  

الت اليت نشأت فيها عن اخلصوم بالعمالت األجنبيـة مصـاعب ماليـة حـادة ملـواطين املنـاطق الفرعيـة؛        من احلا
ــالعمالت        ــات ب ــة بتحمــل االلتزام ــات احمللي ــة ال تســمح للحكوم ــدان النامي جنــد أن معظــم احلكومــات يف البل

  األجنبية (مثل جنوب أفريقيا والربازيل).
 Lili Liu and Michael Waibel, “Subnationalلالطـــالع علـــى املزيـــد مــــن املعلومـــات يرجـــى الرجــــوع إىل        )١٣(  

Borrowing, Insolvency and Regulation” in Anwar Shah (ed.) Macro Federalism and Local Finance, 

World Bank, 2008.  
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العامل الثالـث فيشـكل جانـب العـرض. ويشـكل العامـل الرابـع، أي جـودة          . أما)١٤(االقتراض
طلـب. فأيـا كـان مسـتوى اجلـدارة االئتمانيـة       اإلطار التنظيمـي، عـامال وسـيطا بـني العـرض وال     

للبلدية وهيكل سوق رأس املال، حيدد اإلطار التنظيمي احلوافز املتاحـة للمقرضـني واملقترضـني    
علــى الســواء، ومــن مث ســلوكيام، وكــذلك اآلثــار املترتبــة علــى ســلوك االقتــراض البلــدي يف  

 .)١٥(ية العليا، على سبيل املثال)عناصر القطاع العام األخرى (ميزانية املستويات احلكوم

وفيما يتعلـق ـذه العوامـل، ميكـن التمييـز بـني ثـالث فئـات عريضـة مـن البلـدان فيمـا               - ٣٦
يتعلق بأنشطة االقتراض البلدي ونظمـه. ومـن الصـعب إجيـاد تـدخالت مالئمـة علـى مسـتوى         

كـل فئـة مـن هـذه      السياسة العامة لدعم أسواق الديون البلدية وتوسـيع نطاقهـا يف البلـدان مـن    
الفئــات. فمــن ناحيــة جنــد بلــدانا ذات أســواق ديــون بلديــة ناضــجة ونظــم حكوميــة مشــتركة   
مستقرة وعلى درجة عالية من التطور، مبا يف ذلك البلديات اليت هلـا مصـادر إيـرادات واضـحة     

عامـة  وهامة، ومتارس عليها سلطة ملموسة، وتطبق نظما بلدية سليمة يف جمـايل اإلدارة املاليـة ال  
واحملاسبة، وهلا أسـواق رأمساليـة حمليـة تـؤدي مهامهـا جيـدا، وهلـا إطـار تنظيمـي واضـح. ومـن            
األمثلـة علـى هـذه البلـدان الواليـات املتحـدة ودول أوروبـا الغربيـة. ومـن ناحيـة أخـرى هنــاك            

ــدان    -بلــدان تنعــدم فيهــا كــل هــذه العناصــر، أو أــا غــري متطــورة      عــادة مــا تكــون مــن البل
غـري مسـتقرة    دخل ذات أسواق رأمسالية حملية متواضعة للغاية ونظم بلديـه هشـة أو  منخفضة ال

أو ال يسمح فيها للبلديات بـاالقتراض. ومـن األمثلـة علـى ذلـك معظـم بلـدان أفريقيـا جنـوب          
الصحراء الكربى وجنوب شرق آسيا (كمبوديـا والوس وبـنغالديش وسـري النكـا)، وبلـدان      

ل تـونس. ويف احلـاالت الـيت ظهـر فيهـا اقتـراض البلـديات يف        الشرق األوسـط/مشال أفريقيـا مثـ   
هذه البيئـات، فقـد كـان منشـؤه عمومـا مـن مؤسسـات ماليـة وسـيطة مملوكـة للدولـة، أو مـن             

. وبـني طـريف هـذا الطيـف توجـد طائفـة مـن البلـدان         ةمصارف جتارية على مدى فترات قصـري 
ادة مــا تكـون هــذه البلـدان بلــدانا   لـديها أســواق للـديون البلديــة مـا زالــت يف طـور النمــو. وعـ     

متوسطة الدخل لـديها أسـواق رأمساليـة حمليـة ناضـجة (جنـوب أفريقيـا) أو وليـدة (فييـت نـام)           
__________ 

يـة اجليـدة ســتكون بالضـرورة قـادرة علـى االقتــراض.      الحـظ أن ذلـك ال يعـين أن املــدن ذات اجلـدارة االئتمان      )١٤(  
فإمكانات االقتراض الفعلية تتوقف على العوامـل اإلضـافية الـواردة أدنـاه. ويف مقابـل ذلـك، قـد تكـون املـدن          
ذات اجلــدارة االئتمانيــة املنخفضــة مقترضــا فعليــا إذا كانــت، علــى ســبيل املثــال، قــادرة علــى احلصــول علــى    

  ليا.ضمانات من احلكومة الع
جتدر مالحظة أن بعض هذه العوامل قد يكون أكثر مرونة من غريه، وأن اإلجراءات علـى مسـتوى السياسـة      )١٥(  

العامة وإصالح السياسات يف بعض ااالت قد تكون ناشئة عن عوامل أخـرى غـري االهتمـام بتوسـيع نطـاق      
مســات اهليكــل احلكــومي الشــامل  اقتــراض البلــديات. فعلــى ســبيل املثــال، يعتــرب ختصــيص اإليــرادات مســة مــن 

املشترك بني خمتلف مستويات احلكومة، وغالبا ما تتسم اإلصالحات الكبرية يف هذا اـال بـالبطء والتـدرج،    
  بينما ميكن بسهولة تغيري اإلجراءات املتعلقة باإلذن للبلديات باالستدانة.
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ونظم حكومية حملية يف مراحل خمتلفة من التطور. وتشمل هذه الفئة طائفة واسعة من البلـدان  
خمتلفـة للغايـة، مثـل     لديها نظم حكومية حملية ونظم مشـتركة بـني خمتلـف مسـتويات احلكومـة     

 .)١٦(كولومبيا والربازيل وجنوب أفريقيا والصني والفلبني وإندونيسيا وفييت نام
  

 اإلدارة املالية    

تـتمكن احلكومـات احملليـة بفضـل نظــم اإلدارة املاليـة حسـنة األداء مـن توجيـه املــوارد           - ٣٧
عنـهما بشـكل سـليم،     على حنو فعال، وتسجيل إيـداع األمـوال العامـة واسـتخدامها واإلبـالغ     

وإنفــاق مواردهــا بكفــاءة، وإدارة شــؤوا املاليــة ملعاجلــة أولوياــا اإلمنائيــة بطريقــة مســتدامة.    
واإلدارة املالية السليمة اليت حتقق هذه األهداف على املستوى احمللي هلا بعـدان رئيسـيان: أوال،   

ت األساسية املترابطة. ويشـمل  يتعني أن تكون لدى احلكومة احمللية جمموعة من النظم والعمليا
ذلك التخطيط، وامليزنـة، واحملاسـبة، والشـراء واإلبـالغ ومراجعـة احلسـابات والرقابـة. وثانيـا،         
جيــب أن تكــون البلــديات قــادرة علــى توجيــه مواردهــا (النقديــة، واألصــول، واالســتثمارات)   

اليــة والتشــغيلية القصــرية بطريقــة فعالــة وقابلــة للمســاءلة حــىت تــتمكن مــن الوفــاء بالتزاماــا امل  
األجل والطويلة األجل مـع احملافظـة علـى املسـاءلة أمـام املـواطنني واجلهـات صـاحبة املصـلحة.          
وتواجه احلكومـات احملليـة يف البلـدان املتقدمـة والبلـدان الناميـة علـى حـد سـواء عـدة حتـديات            

علـى مسـتوى السياسـة    كثريا ما تعيق بناء إدارة ماليـة قويـة. وميكـن التصـدي هلـذه التحـديات       
 .العامة. وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك

كـثريا مـا تفتقــر احلكومـات احملليــة إىل     - أوجـه الضـعف يف جمــايل التخطـيط وامليزنــة     - ٣٨
القدرات التنظيمية الالزمة لتنفيذ ممارسات اإلدارة املالية السـليمة، مبـا يف ذلـك امليزنـة املتعـددة      

ت الرأمسالية، وإدارة النقدية، واإلدارة الفعالة لألصول، واإلنفـاق  السنوات وختطيط االستثمارا
يف الوقت املناسب. وإضافة إىل ذلـك، غالبـا مـا يعـوق ضـعف التنبـؤ بـاإليرادات واالفتقـار إىل         
مهارات إعداد امليزانيـة عمليـة إعـداد امليزانيـة يف البلـديات. وميكـن أن يـؤدي التشـاور احملـدود          

 يف عمليـــة امليزنـــة إىل انقطـــاع الصـــلة بـــني ميزانيـــات البلـــديات وضـــعف مشـــاركة املـــواطنني
وأولويات املواطنني، مما يؤثر على استدامة الربامج واملشاريع ويقلـل مـن مـدى جتسـيد الـربامج      

 ملبادئ املساواة واإلنصاف.

__________ 

البلـديات يف بلـدان األسـواق الناميـة؛      من الصعب احلصول على إحصاءات موثوقـة بشـأن مسـتويات اقتـراض      )١٦(  
فهذه اإلحصاءات غري موجودة عمليا يف البلدان ذات األسواق غري املتطورة (وإن كانـت مسـتويات اقتـراض    
البلديات يف هذه البلدان منخفضة للغاية بطبيعة احلـال). وتتضـمن املـواد الـواردة يف عـدة عـروض مـن املرفـق         

  ة بعينة صغرية من البلدان املصنفة يف هذه الفئات.بعض املعلومات اإلضافية املتعلق
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ــالغ     - ٣٩ ــع    - املمارســات الضــعيفة يف جمــايل احملاســبة واإلب ــان ال تتب ــن األحي يف كــثري م
ت يف العديد من البلدان املمارسات احملاسبية احلديثة (مثل احملاسـبة بنظـام القيـد املـزدوج     البلديا

زالـت بلـديات كـثرية تسـتخدم احملاسـبة النقديـة الـيت         واحملاسبة على أسـاس االسـتحقاق). ومـا   
تسفر عن تسجيل جمزأ للمعامالت املالية وترسم صورة غـري شـاملة عـن الوضـع املـايل للبلديـة.       

لة عدم وجود معايري مشتركة لإلبالغ املايل يصبح مـن الصـعب علـى اجلهـات صـاحبة      ويف حا
املصلحة فهم احلالة املالية للبلدية أو إجراء مقارنات مـع بلـديات أخـرى. وبينمـا تسـعى املـدن       
يف مجيــع أحنــاء العــامل إىل حتســني ســبل وصــوهلا إىل مصــادر التمويــل الســوقية، يــؤدي ضــعف     

بالغ املايل إىل مشاكل تتمثـل يف عـدم تنـاظر املعلومـات، واحليلولـة دون      ممارسات احملاسبة واإل
 الوصول بسهولة إىل أسواق رأس املال.

الســجالت احملاســبية هــي املصــدر  - االســتخدام غــري الكــايف لتكنولوجيــا املعلومــات  - ٤٠
يـــع الرئيســي للمعلومـــات املاليـــة وتـــؤدي تكنولوجيـــا املعلومـــات احلديثـــة دورا حامســـا يف جتم 

املعلومــات احملاســبية يف القطــاعني العــام واخلــاص وتســجيلها وإدارــا. وتســتخدم العديــد مــن    
البلـدان تطبيقـات مثـل نظـم املعلومـات اإلداريـة املاليـة املتكاملـة إلدارة شـؤوا املاليـة. بيــد أن           

عيار املتبـع يف  إدارة البلديات بفعالية باستخدام نظم املعلومات اإلدارية املالية املتكاملة ليست امل
البلديات يف البلدان النامية. ومن بـني أسـباب ذلـك التحـديات الـيت تواجههـا يف تصـميم هـذه         
 النظم وشـراءها؛ وعـدم تنـاظر العمليـات التجاريـة وتصـميمات التكنولوجيـا بشـكل مناسـب،         
وضعف التكامل يف مجيع مستويات احلكومات؛ وضعف قدرات املوارد البشرية؛ وطائفـة مـن   

 تبارات السياسية.االع

تــؤدي املســتويات العليــا للحكومــة دورا حامســا يف   - ضــعف نظــم الرصــد والرقابــة   - ٤١
ــال         ــايري واملمارســات يف جم ــار إىل اتســاق املع ــد أن االفتق ــديات. بي ــة للبل رصــد الشــؤون املالي

لبلديـة  مكانيـة جتميـع املعلومـات املاليـة ا    إاإلبالغ املايل وعدم كفاية نظم املعلومـات حيـدان مـن    
بفعالية ويف الوقت املناسب، مما يؤدي إىل تأخري حتليل احلالة املالية للبلديات ورصـدها. ويـؤثر   
ضــعف ممارســات مراجعــة حســابات البلــديات علــى موثوقيــة التقــارير املاليــة للبلــديات ويقــدم  

(ومـن  للجهات صاحبة املصلحة فيما يتعلق بنوعية العمليات املالية للبلديات  ةتطمينات حمدود
بني هذه املمارسات على سبيل املثال: عدم الفصل بـني املراجعـات املاليـة ومراجعـات التحقـق      
من االمتثال، وغياب معايري مراجعة احلسابات البلدية، وضعف القدرة علـى إجـراء مراجعـات    

 منتظمة ويف الوقت املناسب).

علـى مهـارات املـوظفني     تعتمد إدارة املاليـة البلديـة بفعالـة    - ضعف قدرات املوظفني  - ٤٢
وقدرام بقدر ما تعتمد على النظم. ورغم ازدياد احلاجة إىل اإلدارة الفعالة والكفؤة لألمـوال  
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البلديـــة، مل تواكـــب مهـــارات املـــوظفني الـــذين يتولـــون إدارة هـــذه املهمـــة تلـــك الزيـــادة يف   
 .)١٧(األحيان  أغلب

ــل اإلصــالحات يف جمــال ا  - تشــتت جهــود اإلصــالح   - ٤٣ ــديات إىل متي ــة للبل إلدارة املالي
التركيز على املدخالت دون إيالء اهتمام كاف للنتائج. والتحدي الرئيسي الـذي يواجهـه أي   
بلد يشرع يف إصالح اإلدارة املالية للبلـديات هـو العمـل علـى تصـميم اإلصـالحات وتنفيـذها        

 .)١٨(اإلصالح على حنو متكامل وعملي، ودعمها بإطار قانوين قوي يربط بني مجيع عناصر
  

  تغري املناخ    

ستحدد قرارات ختطيط ومتويل اهلياكل األساسية املتخذة اليوم النتـائج الـيت سـيحققها      - ٤٤
العــامل يف جمــايل املنــاخ والتنميــة يف القــرن املقبــل، وســتطرح حتــديات كــبرية علــى مســتوى           

إىل بنــاء هياكــل السياســات العامــة يــتعني مواجهتــها. وســتؤدي هــذه القــرارات، جمتمعــة، إمــا   
أساســـية منخفضـــة االنبعاثـــات وقـــادرة علـــى التكيـــف مـــع تغـــري املنـــاخ وتزيـــد مـــن الفـــرص  
االقتصادية، وإما أا ستزيد الطني بلّة بالفعل، األمر الذي حيـبس العـامل فعـالً يف مسـار كثيـف      
الكربون مع مستوطنات بشرية مترامية األطراف، وتلوث خطري، والتعـرض بدرجـة كـبرية إىل    
خماطر تغري املناخ. وليست القرارات اليت تتخذ يف جمـال اهلياكـل األساسـية يف أي مكـان أكثـر      

يف املائـة   ٧٠أمهية من تلك اليت تتخذ يف املـدن، الـيت تـؤوي نصـف سـكان العـامل، وتسـتهلك        
من الطاقة يف العامل، وتطلق نفس النسبة على األقل من انبعاثات غازات الدفيئة املتصلة بإنتـاج  

لطاقة. وعلى أساس الوترية احلالية للتوسع احلضـري، سـينمو عـدد سـكان مـدن العـامل مبعـدل        ا
. ويف مدن اهلنـد وحـدها،   ٢٠٢٥ و ٢٠١٠مليون نسمة يف السنة يف الفترة ما بني عامي  ٦٥

ــدة علــى اهلياكــل األساســية تعــادل يف        ــات جدي ــام طلب سيفســح هــذا النمــو الضــخم اــال أم
والتجاريـة ملدينـة شـيكاغو بأسـرها. ويف الصـني، ويف اإلطـار الـزمين         حجمها املساحة السكنية

نفسه، ستضيف املدن ضعفي ذلك احلجم من املباين اجلديدة ونصفه كـل سـنة. والطريقـة الـيت     
يتبعهــا العــامل يف تــوفري األغذيــة واملســاكن ووســائل النقــل وتزويــد مدنــه بالطاقــة، وبنــاء مــدن   

  املشترك ملناخنا.جديدة، هي اليت ستحدد املستقبل 

__________ 

خصـائيني يف جمـال اإلدارة   أميكن أن حتول قواعد اخلدمة املدنية يف القطاع العام دون قيـام البلـديات بتوظيـف      )١٧(  
املالية واستبقائهم. وميكن أن حيول قصـور نظـم التـدريب وضـعف حـوافز حتسـني املهـارات والكفـاءات دون         

   املستويات الالزمة من املهارات املطلوبة أو تعزيزها.بلوغ املوظفني
قد يكون من املفيد وضع إطار قانوين أو سياسايت متكامـل يـربط بـني عناصـر اإلصـالح. فعلـى سـبيل املثـال،           )١٨(  

وفــر قــانون اإلدارة املاليــة للبلــديات يف جنــوب أفريقيــا إطــارا متكــامال ومتســقا إلصــالح اإلدارة املاليــة احملليــة  
  من مرفق هذه الورقة. ١١بناء القدرات، ويرد شرح ذلك مبزيد من التفصيل يف العرض و



A/CONF.226/PC.3/18

 

28/82 16-09554 

 

وأمام املدن فرصة غري مسبوقة متاحة كي تقود العامل حنو مستقبل مسـتدام، إمنـا جيـب      - ٤٥
ــيتعني ختصـــيص     ــة، سـ ــرة املقبلـ ــنوات اخلمـــس عشـ ــا أن نتصـــرف بســـرعة. وخـــالل السـ علينـ

ــها منخفضــة        ٩٣ ــة جتعل ــامل تصــمم بطريق ــاء هياكــل أساســية يف الع ــا لبن ــون دوالر تقريب تريلي
ت وتتأقلم مع تغري املناخ. ويفيد التحليل الذي أعد يف إطار التقرير عـن متويـل أنشـطة    االنبعاثا

يف املائــة مــن هــذه اهلياكــل   ٧٠أن مــا يزيــد عــن   ٢٠١٥مكافحــة تغــري املنــاخ يف املــدن لعــام  
األساســية ستشــيد يف املنــاطق احلضــرية. وميكــن أن تزيــد قيمــة اهلياكــل األساســية الالزمــة يف     

أي  ،تريليـون دوالر  ٥٠ة على مدى السنوات اخلمس عشـرة املقبلـة عـن مبلـغ     املناطق احلضري
اليـوم. وسـيكون مـن الضـروري إنفـاق       يعادل قيمة كل اهلياكل األساسية القائمـة يف العـامل   ما

تريليــون دوالر تقريبــا يف الســنة علــى اهلياكــل   ٤,٣ تريليــون دوالر و ٤,١مبلــغ يتــراوح بــني 
اكبة النمو احلضري املتوقع إذا ظلت األمور علـى حاهلـا. وسـيكون    األساسية احلضرية رد مو

تريليـون دوالر يف   ١,١ تريليـون دوالر و  ٠,٤من الضروري استثمار مبلغ إضايف يتراوح بني 
السنة جلعـل هـذه اهلياكـل األساسـية احلضـرية منخفضـة االنبعاثـات وقـادرة علـى التكيـف مـع            

ات احلالية لتمويل أنشطة مكافحة تغري املنـاخ ال تزيـد عـن    املناخ. وإذا علمنا أن إمجايل التقدير
بليون دوالر يف السـنة (مبـا يف ذلـك التـدفقات احلضـرية وغـري احلضـرية)، يصـبح حجـم           ٣٣١

الصعوبات املتعلقة بتمويل أنشطة مكافحة تغري املناخ يف املدن واضحة غـري أنـه حـىت لـو وجـه      
ة تغـري املنـاخ إىل املنـاطق احلضـرية، فإنـه لـن       كل دوالر من التمويل املخصص ألنشطة مكافحـ 

ومع أنه ميثل بالفعـل جـزءا صـغريا     - يكفي لسد فجوة االستثمار يف اهلياكل األساسية وحدها
من إمجايل التدفقات املالية، فإنه يؤدي دورا حمفزا حيويـا، وسـيكون مـن الضـروري تعزيـزه يف      

  السنوات القادمة.

وإذا مــا تــوفرت الظــروف التمويليــة املالئمــة ميكــن أن تقــود املــدن اتمــع العــاملي يف      - ٤٦
تنفيــذ مشــاريع منخفضــة االنبعاثــات ومتأقلمــة مــع تغــري املنــاخ ويف إحــداث تغــيري يف اتمــع.   
وينبغي أال تشمل احللول املناخية املدن فحسب، بل جيب أن تلد وتجرب فيها، مسـتفيدة مـن   

ة واملترابطــة والذكيــة مناخيــاً. وال ميكــن أن تــؤيت هــذه احللــول مثارهــا إال إذا   خواصــها احملكمــ
متكنــت املــدن مــن متويــل هياكــل أساســية منخفضــة االنبعاثــات وقــادرة علــى التــأقلم مــع تغــري   

مكانية احلصول علـى  إاملناخ، وأن تفعل ذلك بسرعة. وال تتيح أسواق رأس املال اليوم للمدن 
مليسـور التكلفـة الـذي يناسـب اهلياكـل األساسـية منخفضـة االنبعاثـات         ما يكفي من التمويـل ا 

والقادرة على التأقلم مـع املنـاخ. وال تكمـن الصـعوبة يف جمـرد زيـادة مقـدار األمـوال الـيت هـي           
على وشك التسليم، إمنا تكمن أيضـا يف يئـة بيئـة متكينيـة تشـجع علـى تـدفق رؤوس األمـوال         

سـعة مـن املصـادر. وميكـن أن يـؤدي كـل مـن التمويـل العـام          املوجودة واجلديدة مـن طائفـة وا  
واخلاص دورا حامسا يف اجتذاب االستثمارات. ومع ذلك، فإن االعتمـاد علـى قنـوات جديـدة     
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لتمويل املدن، مثل التحويالت من احلكومات الوطنية، واإليرادات املتأتية من الضـرائب احملليـة   
ــن املؤسســات     ــراض م ــة، واالقت ــة، واملصــادر    واخلــدمات العام ــة، ومصــارف التنمي ــة احمللي املالي

الدوليــة العامــة أو اخلاصــة، ســيكون أساســيا لضــمان التمويــل الكــايف للمشــاريع. وواضــح أن   
احلواجز الستة الرئيسية التالية اليت ال بد مـن جتاوزهـا هـي حـواجز يـتعني معاجلتـها مـن خـالل         

يبية والتنظيميـة الـيت تـؤثر علـى اهلياكـل      السياسة العامة،: (أ) عدم الـيقني إزاء السياسـات الضـر   
األساسية ذات االنبعاثات املنخفضة واملتأقلمة مع تغري املناخ؛ (ب) وصـعوبة إدمـاج األهـداف    
املناخية يف ختطيط اهلياكل األساسية احلضرية؛ (ج) وافتقـار املـدن إىل اخلـربة يف إقامـة مشـاريع      

غـري املنـاخ وقـادرة علـى اجتـذاب التمويـل؛       هياكل أساسية منخفضة االنبعاثات ومتأقلمة مـع ت 
(د) عدم كفاية الرقابة اليت متارسها املدن على ختطـيط اهلياكـل األساسـية والتنسـيق املعقـد بـني       

) وارتفـاع تكـاليف املعـامالت؛ (و) وعـدم وجـود منـاذج متويـل        ـاجلهات صاحبة املصلحة؛ (هـ 
  ثبتت جدواها على مستوى املدن.

  
  ني العام واخلاصالشراكات بني القطاع    

ــامي،         - ٤٧ ــزداد شــعبية يف العــامل الن ــام واخلــاص ت ــني القطــاعني الع ــت الشــراكات ب مــا فتئ
ســيما تلــك املتعلقــة مبشــاريع اهلياكــل األساســية العامــة. غــري أنــه ينبغــي عــدم اعتبــار هــذه    وال

غـري  الشراكات حال سحريا، وال بديال عن آليات مالية عامة أكثـر أمهيـة مـن غريهـا، ولكنـها      
متطورة قد تكـون أنسـب للعديـد مـن املشـاريع العامـة. وإذا مـا نفـذت هـذه املشـاريع بشـكل            
صحيح، فإا ميكن أن توفر اخلدمات واملنافع العامة للسكان احملليني مىت كـان تقـدمي احلكومـة    
للخدمات مقيداً من الناحية املالية. وتستطيع بعض هذه الشـراكات أن حتقـق كفـاءة اقتصـادية     

ل مــن كفـاءة اخلــدمات الــيت تقـدمها احلكومــة. ولكنـه غالبــاً مــا تكـون نتــائج الشــراكات     أفضـ 
البلدية/احلضرية بني القطاعني العام واخلاص سلبية، مما يطرح عـدداً مـن التحـديات الـيت ميكـن      

  بل وينبغي مواجهتها على مستوى السياسة العامة.

مـن خـالل إقامـة الشـراكات      ويشجع العديد من احلكومات مشاركة القطاع اخلـاص   - ٤٨
بـني القطــاعني العــام واخلــاص. وتفضـل هــذه احلكومــات اتبــاع هـذا النــهج بــدال مــن أن متــول    
ــإن هــذه            ــع ذلــك، ف ــام حمــددة. وم ــع القطــاع اخلــاص ألداء مه املشــروع بنفســها وتتعاقــد م

ــارا جمــد   ــة      ياالشــراكات ليســت خي ــوفري إمكاني ــوق ت ــيت تع ــدات والتحــديات ال لتجــاوز التعقي
صــول إىل األســواق املاليــة احملليــة املنخفضــة التكلفــة. وجتــدر اإلشــارة إىل أن الشــراكات        الو
تناسب سوى جمموعة فرعية صغرية نسبيا مـن املشـاريع العامـة وميكـن اعتبارهـا شـكال مـن         ال

أشكال االقتراض. وبالنظر إىل أن العائدات الـيت يتوقـع مسـتثمرو القطـاع اخلـاص حتقيقهـا قـد        
ــام         تتجــاوز كــثرياً  ــني القطــاعني الع ــاج مشــاريع الشــراكات ب ــي، حتت ــراض احملل ــاليف االقت تك
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واخلــاص إىل إيــرادات حمــددة بدقــة وتولــد ذاتيــاً ومتاحــة لــدعم هــذه العائــدات. وباإلضــافة إىل 
ــق هــذه الشــراكات حمــدود ألن         ــإن نطــاق تطبي ــامي، ف ــامل الن ــن الع ــك، ويف أحنــاء كــثرية م ذل

ات واألعمال التجارية جتعل مشاريع اهلياكـل األساسـية العامـة    الظروف السيئة احمليطة بالسياس
ــام واخلــاص مشــاريع       ــني القطــاعني الع  ةغــري مقبولــ ”املقــرر دعمهــا مــن خــالل الشــراكات ب

(مثل، عـدم وجـود سياسـة لفـرض رسـوم علـى اسـتخدام الطـرق السـريعة لتحصـيل            “مصرفيا
اإليرادات). ويف اآلونـة األخـرية، اجتهـت أكـرب حصـة مـن اسـتثمار الشـراكات بـني القطـاعني           
العــام واخلــاص يف اهلياكــل األساســية إىل قطــاع االتصــاالت الســلكية والالســلكية، يليــه قطــاع 

عان معاً على حنو أربعة أمخاس جممـوع اسـتثمارات الشـراكات    الطاقة. وقد استأثر هذان القطا
. وذهــب أقــل مــن مخــس هــذه االســتثمارات إىل   ٢٠٠٨إىل عــام  ١٩٩٠يف الفتــرة مــن عــام  

ــاه والصــرف الصــحي      ــل ومل تتجــاوز حصــة املي ــها   ٥قطــاع النق ــة من  ,Bahl and Linnيف املائ

2014)()١٩(.  

واخلـاص، يكمـن التحـدي الرئيسـي يف جمـال       ويف جمال الشراكات بني القطاعني العـام   - ٤٩
السياسة العامة يف وضع إطار متكني ميكن أن حتقـق املشـاريع فيـه النجـاح، ألن معظـم حـاالت       
الفشل نامجة عـن عجـز احلكومـة عـن إدارة تلـك الشـراكات بطريقـة سـليمة بـدءا مـن مرحلـة            

ن املـدن الـيت هـي يف أمـس     التصميم ووصوال إىل التنفيذ، وعلى سبيل املثال فـال غرابـة أن تكـو   
ــادة قــدرات اهلياكــل األساســية العامــة هــي األقــل قــدرة علــى التفــاوض إلقامــة      احلاجــة إىل زي
شــراكات ناجحــة بــني القطــاعني العــام واخلــاص. واحلكومــات الــيت تفتقــر إىل األطــر القانونيــة  

القانونيــة والسياســاتية الالزمــة إلتاحــة الوصــول إىل أســواق الــديون تفتقــر عــادة إىل األطــر        
والسياساتية أو القدرات املؤسسية الكافية إلدارة الشـراكات وتنفيـذها بطريقـة فعالـة. وتعـزى      
بعض إخفاقات الشراكات إىل عدم وفاء احلكومات احملليـة بشـروط عقـود الشـراكات، وهـذا      

  حتد يف جمال إنفاذ القانون له عالقة بقواعد اللعبة.
    

السياســــاتية: إجــــراءات حتويليــــة للخطــــة  حتديــــد أولويــــات اخليــــارات  -  ثالثا  
  اجلديدة  احلضرية

بينما يتعذر وضع خالصة لكل منط من أمنـاط القـوانني والسياسـات العامـة الـيت ميكـن         - ٥٠
أن تعزز الصحة املالية، فإن اللبنات اليت ميكن أن تستخدم يف إنشاء نظـم ماليـة قويـة وتعزيزهـا     

قلة يف حتديـد أولوياـا فيمـا يتعلـق بالسياسـة املاليـة،       تتوفر عندما تكون احلكومات احملليـة مسـت  
__________ 

  )١٩(        يرى كاتبا التقرير أن أحد أسباب هذا التمييز هو وجود فرق يف القدرة علـى مجـع رسـوم مـن اسـتخدام جمـد 
  جتاريا يف القطاعني السابقني باملقارنة مع القطاعني األخريين.
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وال ســيما يف جمــال اإليــرادات والنفقــات. ومــن األمهيــة مبكــان أيضــا أن تكــون هنــاك حكومــة  
وطنية قوية تعزز أهداف السياسات العامة من أجل متكـني البلـديات مـن االضـطالع بواليـات      

ا مـن: (أ) حتديـد ومجـع رسـوم االسـتخدام      يف جمال اإلنفاق وواليات وظيفيـة مناسـبة، ومتكنـه   
لتغطيـــة تكـــاليف اإلنفـــاق؛ (ب) وتقاســـم تكـــاليف تنفيـــذ املشـــاريع، باإلضـــافة إىل تكـــاليف  
ومسؤوليات التمويل، من خالل ترتيبات تربمها مع أصـحاب املصـلحة مـن القطـاعني اخلـاص      

الضـرائب علـى    والعام؛ (ج) وتوسيع نطاق اإليـرادات احملليـة مـن خـالل إدخـال تغـريات علـى       
املمتلكــات أو املبيعــات؛ (د) واحلصــول علــى التحــويالت الــيت تــتم بــني خمتلــف مســتويات         

صــلها احلكومــة املركزيــة؛ (هـــ) واســتخدام أدوات ماليــة مثــل   حتاحلكومــة مــن الضــرائب الــيت  
االقتراض احمللي واحلفاظ على قيمة األراضـي جلمـع األمـوال الالزمـة لـدعم التنميـة االقتصـادية        

هلياكــل األساســية؛ (و) وحشــد املــوارد الالزمــة لــدعم ضــمانات االئتمــان أو غريهــا مــن         وا
). ٢٠٠١:١التعزيزات االئتمانية لتيسري اإلقـراض يف ظـروف مواتيـة (جمموعـة البنـك الـدويل،       

وانطالقا من هذه الفرضية، يبدأ هذا اجلـزء مـن الورقـة مبناقشـة هـذه األولويـات السياسـاتية يف        
ــرادات؛ واإلدارة     اــاالت التا ــديات، وهــي: النفقــات؛ واإلي ــة للبل ــنظم املالي ــيت تشــمل ال ــة ال لي

املالية؛ واالقتراض؛ والشراكات بني القطاعني العام واخلـاص. وهـو يتضـمن أمثلـة خمتـارة تـبني       
طريقة اختيار أولويات سياساتية معينة يف كل جمال ميكـن أن تعـزز جـدول األعمـال احلضـري      

  من املرفق. ٢و  ١سات إفرادية خمتصرة، ويف العرضني اجلديد من خالل درا
  

  النفقات    

تتمثل أولوية زيادة كفاءة اإلنفـاق احلكومـات احملليـة يف مسـاءلة مسـؤويل احلكومـات         - ٥١
احمللية عن توفري اخلدمات العامة اجليدة وهي تعمـل يف ظـل قيـود مفروضـة علـى ميزانيـة ثابتـة.        

سؤولني احمللـيني إنشـاء نظـام للمحاسـبة املاليـة يسـمح مبراجعـة        ومن الشروط املسبقة ملساءلة امل
امليزانيات احمللية واملعامالت املالية. وتتطلب الكفاءة توفر الشـفافية الـيت تقتضـي بـدورها تـوافر      
ــة. ومــن        ــة الوظيفي ــرادات حســب املصــدر وعــن اإلنفــاق حســب الفئ ــدة عــن اإلي ــات جي بيان

خلـدمات وهـي مهمـة أكثـر صـعوبة مـن مجـع البيانـات         األولويات األخرى املهمة رصد تقدمي ا
املالية. وينبغـي أن تلـزم احلكومـات احملليـة بـإبالغ مواطنيهـا واحلكومـات الوطنيـة وحكومـات          
الواليات/املقاطعات بالتغريات الـيت تطـرأ علـى معـدل اجلرميـة، والتحصـيل التعليمـي للطـالب،         

يع األسر املعيشية على املياه الصـاحلة  واملعلومات عن نظافة الشوارع، وعن امكانية حصول مج
  للشرب، واخلدمات األخرى.

ــات      - ٥٢ ــات الواليات/املقاطعـ ــة وحكومـ ــات الوطنيـ ــي احلكومـ ــروري أن تعطـ ــن الضـ ومـ
األولوية للدور اهلام الذي تقـوم بـه مـن أجـل أن تـتمكن البلـديات مـن الوفـاء مبسـؤوليتها عـن           
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سـكان. وأوال، ينبغـي أن تـوفر املسـتويات العليـا      توفري اخلـدمات العامـة ذات اجلـودة الرفيعـة لل    
من احلكومات للحكومات احمللية إمكانية احلصـول علـى املـوارد الكافيـة، إمـا بصـورة مباشـرة        
من خـالل التحـويالت بـني خمتلـف مسـتويات احلكومـة وإمـا بصـورة غـري مباشـرة عـن طريـق             

احلكومــات احملليــة، أن حتصــل اإلذن هلــا باســتخدام أدوات اإليــرادات، وذلــك ليتســىن هلــا، أي 
على اإليرادات الكافية لتوفري اخلـدمات. وثانيـا، تسـتطيع املسـتويات العليـا مـن احلكومـات أن        
تعزز حوافز املسؤولني احملليني لتحسني كفاءة اإلنفـاق مـن خـالل تـوفري مـنح مصـممة بشـكل        

مــــات جيــــد وقائمــــة علــــى األداء. وثالثــــا، ينبغــــي لكــــل مــــن احلكومــــات الوطنيــــة وحكو 
ــة مــن      الواليات/املقاطعــات أن تقــدم احلــوافز لتحســني كفــاءة اإلنفــاق لــدى احلكومــات احمللي
 خــالل إبــرام اتفاقــات تعاونيــة لتــدعيم عمليــة تقــدمي اخلــدمات، واســتعمال اهلياكــل األساســية،

  تيسري التعاون بني خمتلف مستويات احلكومة يف املناطق احلضرية اجلديدة، إن أمكن.و

ــل واالرتقــاء     وينبغــي   - ٥٣ ــة كفــاءة اإلنفــاق علــى املــدى الطوي أن حتســن احلكومــات احمللي
مبستوى األداء االقتصادي بالربط عمداً بـني أعمـال كـل مـن واضـعي اخلطـط يف جمـال التنميـة         
االقتصــادية واملكانيــة ومكاتــب املاليــة العامــة حــىت يتســىن تنســيق اخلطــط واألنشــطة يف األجــل 

اهلامـــة يف هـــذا التنســـيق نفقـــات رأمساليـــة. ويـــتعني علـــى   الطويـــل. ويتطلـــب أحـــد العناصـــر
احلكومات احمللية القيام بتخطيط دقيق وطويل األجل لسد الثغـرات الواسـعة يف متويـل اهلياكـل     
األساسـية. ويــتعني أيضــا علـى احلكومــات احملليــة أن تـدرس ممارســات الشــراء للتأكـد مــن أــا     

  .تفاقم عدم املساواة واإلقصاء االجتماعي  ال
  

  اإليرادات    

  التحويالت املالية    

إن التغاضي عن تدهور نظام التحويالت املالية، أو عدم دعمه بشـكل كـاف، يكلـف      - ٥٤
مثنا غاليا، ال سيما وأن املدن ترزح حتت وطـأة إجهـاد مـايل متزايـد بسـبب التحضـر املسـتمر.        

ملواجهـة حتدياتـه اخلاصـة،    ويف حني أن كل بلد سيحتاج إىل جمموعتـه مـن التـدابري اخلاصـة بـه      
فإن ااالت ذات األولوية اليت ينبغي اختاذ إجـراء سياسـايت بشــأا يف هـذا اـال والـيت ميكـن        
أن تعــزز اخلطــة احلضــرية اجلديــدة هــي التاليــة. أوال، جيــب أن تعطــي السياســة العامــة األولويــة 

ــة  لتــوفري التمــويالت الكافيــة للبلــديات. وينبغــي أن تكــون التحــويال   ــة لتغطي ت اإلمجاليــة كافي
ــادات يف نطــاق      ــار الكامــل الزي ــة أو تضــييقها. ومــن املهــم أن تؤخــذ يف االعتب الفجــوات املالي

  مسؤوليات البلديات نتيجة عوامل مثل النمو الدميغرايف أو الواليات الوظيفية اإلضافية.
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لبلـدان، تـوزع   وثانيا، جيب إعطـاء األولويـة لتحسـني تصـميم املـنح. ويف العديـد مـن ا         - ٥٥
املنح على البلديات على أساس خاص تعوزه الشفافية أو أنه يكرر األمناط احملددة سابقا املتبعـة  
يف توزيع املوارد واليت تفتقر إىل الكفاءة واإلنصاف معاً. وميكن مواجهـة هـذا التحـدي عنـدما     

لسياسـة  ختصص التحويالت بناء على صيغ واضحة وشفافة تعكس هدفا أساسيا مـن أهـداف ا  
العامة وتوفر إمكانية التنبؤ باملنحة حبيث تتمكن احلكومات احمللية مـن وضـع ميزانياـا بصـورة     
فعالـة. وباإلضـافة إىل ذلـك، مـن الضـروري حتقيـق تـوازن مناسـب بـني املـنح الـيت تتـيح اـال              

الوطنيـة.  ملمارسة السلطة التقديريـة احملليـة واملـنح املوجهـة حنـو حتقيـق أهـداف السياسـة العامـة          
وعلى الرغم من أن هـذه الفئـة األخـرية هلـا بالتأكيـد دور منـوط ـا، ينبغـي، يف حالـة تسـاوي           
بقيــة العوامــل، أن يــدعم اهليكــل العــام لنظــام املــنح وتصــميم املــنح اخلاصــة ممارســة االســتقالل  

ت النفقات احملليـة ويوسـع نطاقهـا. وينبغـي مـن حيـث املبـدأ السـماح للحكومـا          الذايت يف جمال
احملليــة بــأن حتــدد أوجــه اإلنفــاق متشــيا واالحتياجــات احملليــة مــن أجــل التشــجيع علــى حتســني   
املساءلة والكفاءة يف اإلنفاق. ويف بعض احلاالت، يكشف التحليل النقاب عـن أوجـه تفـاوت    
كبرية يف التوزيع األفقي للتحويالت املالية فيمـا بـني البلـديات؛ ولـذلك، ينبغـي تعزيـز تصـميم        

. وينبغـي أيضـا إخضـاع عمليـة تصـميم املـنح       )٢٠(من أجل زيادة اإلنصاف يف توزيع املنحاملنح 
  مكانية تطبيقها عمليا، واختبار مدى جدواها.إللتدقيق للـتأكد من 

وثالثا، ينبغي أن حتد السياسات العامة من انتشـار املـنح. ولـيس بـأمر غـري مـألوف أن         - ٥٦
ام الشامل ملختلف مستويات احلكومة بفترات تنتشـر فيهـا   متر البلدان اليت تشهد تطورا يف النظ

منح البلديات انتشـارا سـريعا. ففـي أوغنـدا، مـثالً، ازداد عـدد التحـويالت املاليـة املوجهـة إىل          
. ويف ٢٠١٥عمليـة يف عـام    ٤٦إىل  ١٩٩٧عمليات حتويل يف عـام   ١٠احلكومات احمللية من 

يــا السياســاتية، ميكــن أن تتعــذر إدارــا علــى  احــني أن مثــل هــذه احلــاالت حتركهــا أفضــل النو 
الوكاالت الوطنيـة الـيت تـدير شـؤون املـنح وتصـبح مرهقـة جـدا لكاهـل السـلطات احملليـة الـيت             
تتلقاها واليت يتعني عليها تقدمي تقارير عنها واالمتثال هلا. وميكن أن تفاقم برامج املـاحنني ذات  

ينبغـي املواءمـة بـني أهـداف املـنح املقدمـة مـن        تعددة الوضع وتزيد من خطورتـه. و املاألهداف 
احلكومة املركزية، وأال يزداد عدد املنح إىل درجة يتعذر فيها رصـد ومراقبـة النظـام ككـل، أو     

  تصبح البلديات اليت تتلقاها تنوء حبملها.

__________ 

إذ يتــراوح نصــيب الفــرد مــن     - مــثالً، هنــاك تفــاوت كــبري يف حجــم التحــويالت املشــروطة      يف أوغنــدا،   )٢٠(  
شـيلينغ أوغنـدي إىل أكثـر مـن      ٢٠ ٠٠٠التحويالت املتكررة اليت تتلقاها املقاطعات والبلديات بني أقـل مـن   

  .٢٠١٤ و ٢٠١٣شيلينغ أوغندي يف الفترة ما بني عامي  ٣٠٠ ٠٠٠
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ورابعــا، ينبغــي أن حتــدد السياســة العامــة إطــاراً لتنفيــذ التحــويالت بكفــاءة. ومــن            - ٥٧
التحــويالت بــني خمتلــف مســتويات احلكومــة بكفــاءة.    “تقصــي”يعمــل نظــام  الضــروري أن

العديــد مــن البلــدان، كــثريا مــا تتــأخر املــنح املقدمــة إىل البلــديات، وأحيانــا فتــرات طويلــة   ويف
جدا، مما يثري مشاكل تتعلق بالتدفق النقدي ويطرح صـعوبات يف ختطـيط اإلنفـاق. وميكـن أن     

حبجم املبالغ اليت ستخصص والوقت الذي ستتاح فيه عقبـة كـأداء   مكانية التنبؤ إيشكل انعدام 
تعوق تنفيذ امليزانية ووضـع بـرامج اسـتثمارية بفعاليـة. وبالتـايل، ينبغـي تعزيـز الـنظم التشـغيلية          
األساسية وقـدرات املـوارد البشـرية الـيت يعتمـد عليهـا أي نظـام للتحـويالت حـىت يعمـل نظـام            

  لديات املستفيدة.املنح بفعالية من أجل خدمة الب
  

  اإليرادات اليت جتمعها احلكومة مباشرة    

ــات       - ٥٨ ــاءة احلكومـ ــرورية لتشـــجيع كفـ ــرة ضـ ــة مباشـ ــا احلكومـ ــيت جتمعهـ ــرادات الـ اإليـ
ومســاءلتها. وعنــدما يــدفع الســكان احملليــون مثــن اخلــدمات احملليــة، يــدفعهم ذلــك ملســاءلة           

. وميكــن أن يســهم التفــويض الســليم املســؤولني احمللــيني وحــثهم علــى تــوفري اخلــدمات بكفــاءة
لسلطة مجع الضرائب احمللية، وحتديد النسب، ومراقبـة عمليـات تقـدير قـيم القواعـد الضـريبية،       
إىل حد كبري يف حتسني الفعالية العامة للنظم املالية احمللية وينبغـي أن حتظـى باألولويـة يف عمليـة     

ية طريقة حتديد قاعـدا الضـريبية،   وضع السياسات. ومن الضروري أن تعرف احلكومات احملل
وتقدير قيمة القاعدة الضريبية، ووضع استراتيجيات لتوسـيعها وحتسـينها. ومـن الضـروري أن     
ترصد البلديات أيضـا سـجالت التقـدير اخلاصـة ـا. ويف أمريكـا الالتينيـة، مـثالً، تـبني لغالبيـة           

سـتوياا املقـدرة كانـت متدنيـة     املدن اليت كشفت عن سجالا التقييميـة بغـرض املقارنـة أن م   
)De Cesare, 2012.(  

ومــن الضــروري إنشــاء حافظــة مناســبة ملصــادر اإليــرادات باالعتمــاد علــى خصــائص     - ٥٩
القاعدة الضريبية اليت تولد على أساسها اإليرادات وحتدد نوعيةُ مصـادرها. وتـرتبط نوعيـة أي    

ادات وإنفـاذ القـانون، واإلنصـاف    مصدر من مصار اإليرادات مبسـائل مثـل سـهولة مجـع اإليـر     
األفقي والرأسي، ومبا إذا كان مصدر اإليرادات يشوه احلـوافز أو يشـجع السـلوكيات السـيئة،     

الـزمن. وميكـن أن    وإذا كانت مصادر اإليرادات مسـتقرة وموثوقـة وميكـن التنبـؤ ـا علـى مـر       
مبـرور الوقـت مـن خـالل      ينشأ عن املزيج املناسب مـن مصـادر اإليـرادات اسـتقرار يف امليزانيـة     

مطابقة املصادر األكثر تقلبا مثل ضريبة االستهالك أو ضـريبة الـدخل مـع مصـادر أخـرى أقـل       
تقلبا مثل الضريبة العقارية أو رسوم املستخدم. وبطبيعة احلال، تكون رسوم املستخدم عمومـاً  

ــرض ضــرائب حمليــة علــى خــدمات مثــل امليــاه وال         ــة ومناســبة سياســيا لف صــرف أدوات فعال
الصحي، واملرافق العامة؛ أو أدوات إلجناز مهام تنظيمية، مثل الترخيص وتسجيل املمتلكـات،  
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ــل املســتفيدين تكــاليف أي خدمــة      ــة املســتفيدين والتكــاليف. ويعــزز حتمي حيــث يســهل معرف
  بصورة مباشرة االستفادة بفعالية من تلك اخلدمة، كما أنه إجراء يسهل تنفيذه إداريا.

معظم اخلدمات املقدمة حمليا تعود بـالنفع مباشـرة علـى املنطقـة احملليـة وترمسـل       ومبا أن   - ٦٠
ا جلمـع اإليـرادات احلكوميـة    عـ يف قيم املمتلكات احمللية، فإن الضرائب العقارية، متثل خياراً ناج

بصورة مباشرة، مما يوفر جماال آخـر مـن جمـاالت صـنع السياسـات ينبغـي أن حيظـى باألولويـة.         
نظام فعال للضرائب العقارية يتطلب قدرات حملية جيدة، فإن إمكاناتـه ملضـاهاة   ومع أن وضع 

األعباء الضريبية بفوائد اإلنفاق على الوجه الصحيح، ولكي يكون ما ينشأ عنه مـن تـدخالت   
غري مرغوبة يف القرارات املتعلقة بالسوق قليلة نسبيا، ولتفـادي فـرض أعبـاء ثقيلـة علـى األسـر       

). ومـن احملتمـل أن تزيـد    Bahl and Linn 2014أنسب نظـام للضـرائب احملليـة (    الفقرية جتعل منه
معاجلة املشاكل املتصـورة واملتعلقـة بضـريبة امللكيـة مـن إمكانيـة استحسـان املـواطنني هلـا علـى           
ــلة         ــز الصـ ــة تعزيـ ــاف احملتملـ ــبل االنتصـ ــمل سـ ــاً. وتشـ ــايت معـ ــي والسياسـ ــتويني السياسـ املسـ

ــع بـــني ــينات  دفـ ــرائب والتحسـ ــرائبها     الضـ ــبط ضـ ــة بضـ ــة احملليـ ــمح للحكومـ ــا يسـ ــة، ممـ احملليـ
ــداا ــة     وعائــ ــمان نزاهــ ــة، وضــ ــل املنظومــ ــة داخــ ــعوبات اإلداريــ ــريبية، وختفيــــف الصــ الضــ
ورمبــا تكــون الضــرائب . )٢١()(Ahmad et al., 2014: 22-28واإلعفــاءات، واملســاءلة  التقييمــات،

األغنيـاء   رحلـة انتقاليـة، ميكـن أن ال يـدفع    العقارية تدرجييـة يف بلـدان ناميـة أو متـر اقتصـاداا مب     
ميلكـــون أراض شاســـعة ويســـدد املقيمـــون يف مســـاكن عامـــة   فيهـــا ضـــريبة الـــدخل ولكنـــهم

 حــدا أدىن مــن الضــرائب أو ال يــدفعون ضــرائب علــى اإلطــالق  القيمــة ممتلكــات منخفضــة أو
)Bahl and Martinez-Vazquez, 2008: 3-4.(  

لقيمـة عنصـرا آخـر ينبغـي أن حيظـى باألولويـة يف السياسـة        ومتثل أدوات احلفاظ على ا  - ٦١
ــادات يف قيمــة األراضــي الناشــئة عــن        ــة كامــل الزي ــيني مــن تعبئ ــتمكني املــوظفني احملل العامــة ل
استثمارات اتمـع احمللـي ولـيس عـن اإلجـراءات الـيت يتخـذها مـالك األراضـي، أو جـزءا مـن            

سـار طويـل مـن اخلـربات الدوليـة أن حتمـل       تلك الزيادات، لتحقيق منفعـة عامـة. وقـد أثبـت م    
جزء على األقل من تكاليف التوسع احلضري من خالل استرداد قسـط مـن الزيـادات يف قيمـة     

__________ 

ا للحكومــات دون الوطنيــة، مبــا يف املمتلكــات العقاريــة (األراضــي واملبــاين) بعــض املزايــ حتمــل الضــريبة علــى   )٢١(  
ذلــك توليــد إيــرادات هامــة ومســتقرة؛ وذلــك حبكــم أــا تتســم بالكفــاءة واإلنصــاف (مــع أن هــذه الســمات  

ــدم املصـــاحل اخلاصـــة           ــديرات التفضـــيلية الـــيت ختـ ــوض باإلعفـــاءات املفرطـــة والتقـ ــة كـــثريا مـــا تقـ   )اإلجيابيـ
(Bahl and Martinez-Vazquez, 2008: 3-4; Ahmad et al, 2014: 23); and being a visible tax, with taxpayers 

receiving bills and thus being made aware of the cost of public goods and services (Oates, 2001).  
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. وتبعا ملدى حتديد األطر القانونية الوطنيـة  )٢٢(األراضي اليت تنشأ أثناء ذلك إجراء جمد وعملي
اً للـدخل، تسـتطيع البلـديات حشـد     واإلقليمية واحمللية لقيمة األراضي بوصفها مصدراً مشـروع 

. واملفهـوم  )٢٣(طائفة من اإليرادات القائمة على األراضي لتغطية النفقات والنمو املكاين املباشر
ــل القائمــة علــى األرض هــو       واملفهــوم األساســي إلضــفاء الشــرعية علــى معظــم أدوات التموي

ــوم يســعى إىل ختصــيص كامــل الزيــادات يف قي         ــاظ علــى قيمــة األراضــي، وهــو مفه مــة احلف
األراضي الناشئة عن االسـتثمارات واإلجـراءات العامـة ولـيس عـن االسـتثمارات واإلجـراءات        

  اخلاصة، أو جزءا من تلك الزيادات، بغرض حتقيق منفعة عامة.
  

  اإلدارة املالية    

س اإلدارة املاليـة وأن يركـز علـى تزويـد     اجيب أن يعزز إصالح إدارة املالية البلدية أسـ   - ٦٢
إلدارة لــ متطــورةإىل اعتمــاد أدوات  انتقــاهلماملســؤولني احلكــوميني باملعلومــات األساســية قبــل 

يف أربعـة جمـاالت   قـوة  اإلدارة املالية احمللية تزيد وميكن جتميع األولويات السياساتية اليت  .املالية
ــربى، هـــي  ــني   : كـ ــز الـــنظم والعمليـــات؛ وحتسـ ــاءلة؛ وتعزيـــز الرصـــد    تعزيـ  الشـــفافية واملسـ

فمـن األمهيـة مبكـان أن تـتم      ولـذلك وهـذه اـاالت مترابطـة كلـها،      .وبناء القـدرات  والرقابة؛
إلجـراءات  استرشـد بـإجراءات وتوصـيات مـن قبيـل      مى حنـو منسـق متسلسـل    لاإلصالحات ع

  .التالية  والتوصيات

ومـــن الضـــروري أن تضـــع  .تعزيـــز أطـــر وممارســـات التخطـــيط وامليزنـــة جيـــبأوال،   - ٦٣
 .البلديات سياسات ونظمـا وممارسـات للتخطـيط وامليزنـة تغطـي أكثـر مـن سـنة ماليـة واحـدة          

ــة   ــىوســيمكن التخطــيط وامليزن ــة     عل ــر واقعي ــديات مــن اعتمــاد إدارة أكث املــدى املتوســط البل
  .)٢٤(الرأمسالية وفعالية، وال سيما يف ما يتعلق باالستثمارات

__________ 

  )٢٢(  Hagman and Misczynski 1978; Smolka and Furtado 2001; Vejarano 2007; Peterson 2009; Muñoz 

Gielen 2010; Alterman 2012; Ingram and Hong 2012; Walters 2012; Furtado and Acosta 2013.  
علــى مســتوى أوســع، تشــري التجــارب العامليــة يف جمــال اســتخدام أدوات اســترداد القيمــة إىل ضــرورة جتســيد    )٢٣(  

القانونيـة والتخطيطيـة، وكـذلك يف املمارسـات البريوقراطيـة ومبـادرات بنـاء        مبادئ استرداد القيمـة يف األطـر   
  القدرات.

يتطلب التخطيط على املدى األطول إيرادات ميكـن التنبـؤ ـا (تتـأتى يف الغالـب مـن التحـويالت بـني خمتلـف            )٢٤(  
ــة. وينبغــ    ــة الرأمسالي ــة) ومهــارات ســليمة يف جمــال امليزن ــة شــاملة حبيــث  ي أن تكــون املاملســتويات احلكومي يزن

تشمل الوظائف البلدية األساسية فحسب بل أيضا املسـؤوليات املنقولـة إىل البلـديات والوظـائف املوكولـة       ال
إليها. ومن األمـور البالغـة األمهيـة أن الكفـاءة يف تنفيـذ امليزانيـة تتطلـب االسـتثمار يف القـدرات واملهـارات يف           

  جمال التخطيط واملشتريات وإدارة العقود.
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فالضوابط الداخلية القويـة متكـن    .تعزيز الضوابط الداخلية وإدارة النقدية جيبوثانيا،   - ٦٤
وهـذا يرفـع مسـتوى إنفـاق املـوارد       .االئتمانية بفعاليةمهامهم املكلَّفني مبهام إدارية من ممارسة 

. ونظـرا للفـرق يف التوقيـت بـني     ممكـن  حـد  أقصـى  إىل اوفقا للقواعـد واإلجـراءات املعمـول ـ    
 .االهتمـام بـه   يـتعني مهيـة  بـالغ األ والتزامات النفقات، فإدارة النقديـة جمـال    املستحقةاإليرادات 

لبلـديات مـن إدارة التزاماـا    ا ميكـن التخطـيط   يفوحتقيق الكفاءة يف التنبؤ بالتـدفقات النقديـة و  
  .كلفةاملدى القصري بطريقة فعالة من حيث الت علىاملالية 

وكثريا ما يركـز مسـؤولو البلـديات علـى      .إدارة األصول وصيانتها تعزيز جيبوثالثا،   - ٦٥
 .بشـكل سـليم   املشاريع االستثمارية الرأمسالية اجلديـدة علـى حسـاب إدارة األصـول وصـيانتها     

وبفضل احلفاظ على خمزونات األصول، واعتماد املمارسات احلديثة لتقييمهـا، وتعمـيم أدوات   
ــديات مــن إدارة أصــوهلا      اإلدا ــتمكن البل ــة، ت ــل الصــناديق االحتياطي ــة، مــن قبي ــة احلديث رة املالي

ويتطلب هـذا األمـر مسـك سـجالت أصـول       .وميزانياا مبا حيقق الكفاءة يف استبدال األصول
  .حمدثة، كما ينبغي أن تعكس ميزنة العمليات واحلفاظ على األصول العمر الفعلي لألصول

مـن   ال بـد و .ن املهـم تعزيـز معـايري وممارسـات موحـدة للمحاسـبة واإلبـالغ       ورابعا، م  - ٦٦
 ،عتمــاد معــايري للمحاســبة واإلبــالغ املــايل علــى مســتوى البلــديات   ال، رئيســية إعطــاء أولويــة

لـديها معـايري حماسـبية     النمووالبلدان املتقدمة  .تتمشى مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
خاصة باحلكومات دون الوطنية، لكـن معظـم البلـدان الناميـة      مستقلةمعايري وهيئات واضعة لل

وتتيح املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام منوذجـا مفيـدا ميكـن للبلـدان        .ال تتوافر على ذلك
ــايري لتناســب احتياجــات       ــف تلــك املع ــدان يف حاجــة إىل تكيي ــد أن البل ــة أن تعتمــده، بي النامي

وينبغـي   .سارا منظَّما للقيام تدرجييا باعتماد املعايري الدولية مـع مـرور الوقـت   بلدياا ولتحدد م
املواعيـد احملـددة   أن تلتزم احلكومات احمللية بإعـداد ونشـر التقـارير املاليـة علـى حنـو منـتظم ويف        

  .تعزيزا للشفافية واملساءلة املالية أمام أصحاب املصلحة

فاسـتخدام نظـم    .م نظـم املعلومـات باألولويـة   أن حيظى تعزيـز اسـتخدا   جيبوخامسا،   - ٦٧
تكنولوجيا املعلومات احلديثة إلدارة املكونـات األساسـية لـإلدارة املاليـة البلديـة شـرط لتحقيـق        

مـع   عمليـا، تصـميما و  ،وينبغي احلرص على ضمان تالؤم النظم .الكفاءة يف عمليات البلديات
املتبعـة يف اعتمـاد نظـم تكنولوجيـا      النموذجيـة اخلطـوات   أوىلو .احتياجات البلـديات وقـدراا  

  .املعلومات اإلدارية هي رقمنة السجالت الضريبية وحوسبة مهام احملاسبة وإدارة األصول

ومـن الضـروري أن    .وسادسا، يكتسي حتسني رصد األداء املايل للبلديات أمهيـة بالغـة    - ٦٨
ــا املســتويات التســتثمر  ــات اســتحداثمــن احلكومــة يف  علي الرصــد الســليم علــى صــعيد    ترتيب
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ومـن   .)٢٥(البلديات كي تليب احتياجات كل من اإلدارة وأصحاب املصلحة من خارج البلديـة 
املاليـة الرئيسـية (مثـل السـيولة،      يةقياسـ ال ؤشـرات امل بتتبـع الضروري أن تقوم احلكومات احملليـة  

كفاءة يف تنفيـذ امليزانيـة،   وال اليت جتمعها احلكومات احمللية مباشرة،والكفاءة يف مجع اإليرادات 
ويتــيح رصــد أصــحاب املصــلحة اخلــارجيني لــألداء   .ومتابعــة مالحظــات مراجعــة احلســابات)

االنتبـاه إىل احلـاالت الـيت    يلفـت  املايل للبلديات إجراء مقارنات بينها يف هـذا اـال وميكنـه أن    
الرصـد املنـتظم أيضـا    ثل ومي .اقدرا مساعدة تقنية ودعمإىل فيها البلديات األضعف  حتتاجقد 

باملخـاطر املاليـة احملتملـة علـى املسـتوى دون       العليـا، لمسـتويات احلكوميـة   مبكـر ل إنذار مصدر 
الــوطين، ويســاعدها علــى االضــطالع باملســؤوليات االئتمانيــة املتعلقــة بــالتحويالت احلكوميــة   

رونيـة لتخـزين وتقاسـم    وحتديد مقـاييس األداء املناسـبة وإنشـاء قواعـد البيانـات اإللكت      .الدولية
ـــ   ــة خطوت ــة البلديـ ــات املاليـ ــي انالبيانـ ــافي تانرئيسـ ــة    تانإضـ ــتويات احلكوميـ ــى املسـ ــتعني علـ يـ

  .ااختاذمه  العليا

وضـع   املهـم ومـن   .تعزيز نظـم وممارسـات مراجعـة حسـابات البلـديات      جيبوسابعا،   - ٦٩
معايري ملراجعة حسابات البلديات مبا يتمشى مع املعايري الدولية ملراجعـة احلسـابات يف القطـاع    
العــام، وكــذلك الشــأن بالنســبة لتعزيــز ثقافــة القيــام مبراجعــات احلســابات بشــكل منــتظم ويف   

ة للتأكـد  رصد احلكومات احملليب العليااملستويات احلكومية  ينبغي أن تقومو املواعيد احملددة هلا.
ويعــزز إطــالع املــواطنني  يف الوقــت احملــدد وبدقــة.مــن متابعتــها لتوصــيات مراجعــة احلســابات 

ــوي         ــديات ويق ــاءلة البل ــابات الشــفافية ومس ــة احلس ــارير مراجع ــى تق وأصــحاب املصــلحة عل
بعـض  أفلـح  الـذي  بلـد  البـنغالديش  من األمثلة على ذلـك  مشاركة املواطنني يف احلكم احمللي. و

بيانـه  التعامل مع التحدي املتمثل يف مراجعة حسابات البلديات، علـى النحـو الـوارد    يف الشيء 
  .مبزيد من التفصيل يف هذه الورقة

احلكومـات احملليـة هـي    ن فنظـرا أل  .لتخطيط وامليزنـة التشـاركيني  إتاحة اوثامنا، ينبغي   - ٧٠
ــديات مســؤولية ال   األ ــواطنني، تتحمــل البل ــرب إىل امل ــال مــع أ تعامــل ق  .صــحاب املصــلحة الفع

وينبغي أن تعكس خططها وبراجمها أولويات املواطنني، كمـا ينبغـي أن يكـون املواطنـون علـى      
ومتكـني املـواطنني مـن املشـاركة يف      .البلدية يف الوفاء باملسؤوليات املنوطة ا حدراية مبدى جنا

يزانياـا تعكـس   خطط البلديات ومأن عملية التخطيط وامليزنة البلدية وسيلة جيدة للتأكد من 
فــإطالع  .باألولويــة علــى املعلومــات احلصــولتشــجيع أن حيظــى وال بــد  .أولويــات املــواطنني

ــة و    ــارير املالي ــات والتق ــى امليزاني ــي عل ــاريراتمــع احملل ــواطنني    تق ــزود امل ــة احلســابات ي مراجع
ل وحتميــ .كفــاءة إدارة البلــديات وفعاليتــهامــدى وأصــحاب املصــلحة مبعلومــات مباشــرة عــن  

__________ 

  من أصحاب املصلحة اخلارجيني املستويات احلكومية العليا واجلمعيات البلدية واملؤسسات التمويلية.  )٢٥(  
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قـع  االعامـة مـن قبيـل املو    الفضـاءات اإلعالميـة  إدارة املشـتريات والعقـود يف   املتعلقة بـ املعلومات 
وقد حسن التنصيص علـى مبـادريت    .يعزز شفافية إدارة احلكومات احمللية اتللبلدي ةاإللكتروني

العديـد مـن البلـدان     تشـريعات يف  “البيانات املفتوحة” و “احلق يف احلصول على املعلومات”
مشـــاركة املـــواطنني وإشـــراكهم يف إدارة البلـــديات وعـــزز مســـاءلة احلكومـــات احملليـــة أمـــام   

مـن الـنظم احلكوميـة احملليـة يف شـىت       اطريقها ألن تصبح جزًء يفاملواطنني. ومشاركة املواطنني 
  املرفق.من  ٢عرض النحو املذكور مبزيد من التفصيل يف املواد الواردة يف ال علىأحناء العامل، 

ــاء القــدرات   جيــبوأخــريا،   - ٧١ ــدعم بن ــتظم أن ي ــع اــاالت   املن ــران مجي ــتعلم مــن األق وال
وينبغي أن تكون احلكومات املركزية واحمللية على السواء قـادرة علـى    .األولوية املذكورة ذات

 .الحخـط أسـاس تسـتند إليـه يف معـايرة جهـود اإلصـ       تعتمـد  تقييم حالـة الـنظم املؤسسـية وأن    
وأداة اإلنفاق العام واملساءلة املالية للحكومات على املستوى دون الوطين نقطة انطـالق جيـدة   

اإلصـــالحيون لتحديـــد أولويـــات اإلصـــالح واجلهـــود الالزمـــة لبنـــاء فيد منـــها ميكـــن أن يســـت
فر إطــار اإلنفــاق العــام واملســاءلة املاليــة جمموعــة مــن املؤشــرات العمليــة لقيــاس  وويــ .القــدرات

داء وحتديد خطوط األساس وتصميم برامج اإلصـالح وبنـاء القـدرات وقيـاس التقـدم احملـرز       األ
ويســتخدم برنــامج اإلنفــاق العــام واملســاءلة املاليــة علــى املســتوى البلــدي يف   .يف اإلصــالحات

ســبع  يفتــونس حاليــا إطــار اإلنفــاق العــام واملســاءلة املاليــة لتقيــيم الــنظم والقــدرات املؤسســية  
 وذلـك  ،إلصالح واملساعدة التقنيـة متكامل لرية ومتوسطة من أجل تصميم برنامج بلديات كب

  .تعزيزا لإلدارة املالية البلدية

يـع اــاالت  مجويتطلـب إصــالح اإلدارة املاليـة وبنــاء القـدرات تــدريبا تقنيـا عمليــا يف       - ٧٢
جتربة البنـك الـدويل   وقد بينت  .تلقينا مفاهيميا يف الفصول الدراسيةمما يتطلب املذكورة أكثر 

ــاع ــج    ــتعلم باملمارســة ”يف العديــد مــن البلــدان أن اتب ــه دعــم القــدرات   “ال ، الــذي يقــدم في
واملســاعدة التقنيــة مباشــرة يف ســياق تشــغيلي يــومي للحكومــات احملليــة، يفــوق بكــثري فعاليــة     

الـتعلم  وباملثل، فقد تبني أن شـبكات   .عزل عن ظروف العملمبالتدريب يف القاعات الدراسية 
مــن األقــران، الــيت تتقاســم يف إطارهــا احلكومــات احملليــة وموظفوهــا املعــارف ويتعلمــون مــن     

  .)٢٦(جتارب اآلخرين، سبل فعالة لبناء قدرات املوظفني وتعزيزها
  

__________ 

يف اهلند، أنشأ برنامج إصالح بلديات والية كارناتاكا الذي ميوله البنـك الـدويل فريقـا علـى شـبكة اإلنترنـت         )٢٦(  
وبدعم من فريق تقـين صـغري يف خليـة اإلصـالحات      لتبادل املعلومات بني موظفي الشؤون املالية يف البلديات.

البلدية يف بِنغالورو، توصل متكن هذا الفريق من التوصل إىل جمموعة متنوعة مـن احللـول العمليـة واالبتكاريـة     
ملشاكل اإلدارة املالية البلدية. وشبكة التعلم مبساعدة األقران يف جمـال إدارة النفقـات العامـة يف أوروبـا وآسـيا      

  طى منوذج جيد آخر ميكن االقتداء به يف اإلدارة املالية البلدية.الوس
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  االقتراض    

ا هلذا البلـد أو ذلـك   السياسايت واملؤسسي خمتلفة جدا، رهنا مب العملستكون أولويات   - ٧٣
ة تكـون لـه جمموعـ    إىل أن كـان مسـتوى قدراتـه،    مهمـا  ،بلـد  حني حيتاج كليف من قدرات. و

أن حنـدد فيمـا يلــي   أطـر قويـة لالقتــراض، ميكـن     تاحـة إلاخلـاص بــه  مـن األولويـات السياسـاتية    
  .الصعيد العاملي علىتكتسي أمهية  اليتبعض ااالت الرئيسية 

فيهـا  توجـد  والـيت   مرحلـة النضـج،  أسواق الـديون البلديـة    اليت بلغت فيها بلدانالففي   - ٧٤
األوىل هـي وضـع نظـم    فـ  .تان أساسيتانينظم أساسية تعمل بفعالة نسبية، هناك أولويتان سياس

مـن أجـل   جيـري يف أوروبـا الغربيـة تنفيـذ مبـادرات شـىت        ولـذلك  .أكثر فعالية إلصدار الـديون 
يتـيح للبلـديات جتميـع    أو توسيع نطاق أنشطة وكاالت متويل احلكومـات احملليـة، ممـا    /وتطوير 

احتياجاــا مــن التمويــل بالســندات والوصــول إىل أســواق رأس املــال لتكملــة املزيــد مــن نظــم   
ونظــم لتحســني قواعـد تنظيميــة  والثانيــة هــي وضــع  .اإلقـراض املصــريف علــى مســتوى التجزئـة  

  .إدارة املخاطر املرتبطة باالقتراض البلدي، مثل حاالت إفالس البلديات

بلدان أسواق الديون غري النامية، فالعوامل األربعة الـيت حتـدد االقتـراض البلـدي     يف  أما  - ٧٥
األجـل القصـري   مـن  أن يبلغ االقتـراض البلـدي،    كلها ضعيفة جدا عموما مما جيعل من املستبعد

ــذكر   ــه، أي   ؛إىل األجــل املتوســط، أي درجــة ت ــراضوميكــن القــول إن ــيس  االقت ــة مــن  ل أولوي
ينبغي أن ينصب التركيز على العناصر األساسية حلسـن   ذلك من وبدال .األولويات السياساتية

ــدن، وهــي   ــات امل ــاق     : تســيري حكوم ــة؛ وترشــيد خمصصــات إنف ــنظم البلدي ــق اســتقرار ال حتقي
ــة البلــديات، والتخطــيط    علــى مســتوى  البلــديات وتــدعيم تــدفقات اإليــرادات؛ وحتســني ميزن

ــذ املشــاريع؛  صــالحياا يف جمــال، والبلــديات ــة القطــاع املــايل  تنفي ــأوعنــدما ت .وتقوي هــذه  هي
ــلتطــوير ســوق  الالزمــةالعناصــر، ميكــن الشــروع يف اختــاذ اخلطــوات    ــالديون ال ــام ف .ةبلدي القي

مــن أكثــر  همبحــاوالت غــري ناضــجة حلفــز االقتــراض دون االســتناد إىل هــذه األساســيات ضــر  
مـالوي ومجهوريـة ترتانيـا    كل من يف  املنهارةكما هو احلال يف الصناديق اإلمنائية البلدية  نفعه،

  .ااملتحدة وكيني

تتميـز   - التبـاين  شـديدة الظـروف   ذاتالبلـدان الناميـة    يفأسواق الـديون البلديـة     - ٧٦
مجيع هذه البلدان ببعض نقاط القوة والقدرات األساسية يف ما يتعلق بالعوامـل األربعـة   عموما 

هذه البلدان غـىن بشـكل مطـرد، لكنـها ال تـزال غـري قـادرة علـى          وتزداد املدن يفأعاله. بينة امل
االقتـراض علــى املسـتويات الــيت متيـز بلــدان األسـواق املتقدمــة النمـو. وبالنســبة هلـذه الفئــة مــن       

 البلـدي يف خطـة االقتـراض    الـواردة البلدان، ينبغي أن حتظى اإلجراءات السياساتية واملؤسسـية  
كن التمييـز بـني جممـوعتني مـن البلـدان: البلـدان (مثـل جنـوب         باألولوية. وضمن هذه الفئة، مي



A/CONF.226/PC.3/18 

 

16-09554 41/82 

 

ــة األساســية وبالتــايل فهــي     ــا) الــيت حلــت مشــاكلها النظمي مــن اقتربــت قلــيال أفريقيــا وهنغاري
بلــدان األســواق املتقدمــة، والــيت ال يــزال فيهــا نشــاط الســوق األوليــة والثانويــة علــى   مســتوى 

أن فييت نام وإندونيسيا) الـيت مـا زال يـتعني عليهـا     السواء حمدودا وغري ناضج؛ والبلدان (مثل 
يـة  كيفالولعـل حالـة جنـوب أفريقيـا أوضـح دليـل علـى         كـبرية. حتديات منهجية تواجه بفعالية 

القتـراض البلـدي   لاألساسـية  قيـود  العمل املتضافر من أجل التصدي للميكن أن يحدث ا  اليت
  املرفق.من  ١١ الواردة يف العرضواد امل، على النحو املبني يف اومستدام املموس اأثر
  

  الشراكات بني القطاعني العام واخلاص    

يف كامـل حافظـة اآلليـات املتاحـة      الشراكات بني القطاعني العام واخلاص عنصـر هـام    - ٧٧
ــة،     ــدعم املشــاريع العامــة. وحــىت إن مل توجــد حافظــة كامل ــني  ميكــن أن ل ــيح الشــراكات ب تت

ــام واخلــاص يف ب   ــل   القطــاعني الع ــديال لتموي ــان ب ــة   اهلشــاريع املعــض األحي ــنظم املالي ــة يف ال ام
املتخلفة. ولذلك، فتعزيز األطر القانونيـة والتنظيميـة جـزء ال يتجـزأ مـن جنـاح الشـراكات بـني         
القطــاعني العـــام واخلـــاص، ويــرد أدنـــاه بيـــان اــاالت الرئيســـية لألولويـــات (واإلجـــراءات)    

  السياساتية.

السياسات مبـادئ توجيهيـة واضـحة و/أو املسـاعدة التقنيـة للبلـديات       وينبغي أن توفر   - ٧٨
من أجل مساعدة املسؤولني احملليني على تقييم ما إذا كانت األنشـطة الـيت سـتمول عـن طريـق      

أجـل ضـمان التفــاوض    مـن و ،الشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص تالئـم هيكـل التمويـل        
يع ونتائجهـا. وقـد ترغـب احلكومـات احملليـة      الشروط بطرق تتمشى مـع أهـداف املشـار   بشأن 

ذات اجلهاز القضائي الضـعيف يف النظـر يف اعتمـاد أطـر التحكـيم بوصـفها خطـوة حنـو وضـع          
األساس الذي يقتضيه جناح الشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص يف غيـاب سـلطة قضـائية        

قـل والسـكن ومـا إىل    قوية. ومـن األولويـات اهلامـة صـياغة اسـتراتيجيات وخطـط قطاعيـة (الن       
ذلك) توضح الترتيبات واإلجـراءات املؤسسـية واحلكوميـة املتعلقـة بالشـراكات بـني القطـاعني        

الوحـدات الوطنيـة    قبيـل  نالعام واخلاص. وقد يكون من املفيد إنشاء قدرة استشارية دائمة، م
ــام واخلــاص،     ــة بالشــراكات بــني القطــاعني الع ــة املعني ــاملركزي ــديات يف ات لتعامــل مــع  دعم البل

احلصول علـى توجيهـات    يفتساعد احلكومات احمللية والشراكات بني القطاعني العام واخلاص 
  .تنفيذه قررتمشروع ي مالءمة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ألللتأكد من 

مـا تعـاجل الشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص قضـايا         غالبـا  وباإلضافة إىل ذلـك،    - ٧٩
واملياه والصرف الصحي، وما إىل ذلك) تتجاوز حدود البلدية الواحـدة. وبالتـايل،    (مثل النقل

فالتعاون اإلقليمي عنصر هام ينبغي النظر فيه كي تتحقق الفائدة القصـوى مـن هـذه النمـاذج.     
العامـة  اهلياكـل األساسـية   وقد يكون من املفيد النظر يف سبل حتسني املقبولية املصرفية ملشـاريع  
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صالح السياسات القطاعيـة واألطـر املاليـة العامـة (علـى سـبيل املثـال، اعتمـاد مبـدأ          من خالل إ
  أولوية سياساتية.ك )“املستعمل يدفع الثمن”
    

  اجلهات الرئيسية املنفذة لإلجراءات: متكني املؤسسات  - رابعا   

العـامل، تقـع املسـؤولية عـن النفقـات واإليـرادات واالقتـراض         حنـاء بلدان يف مجيـع أ اليف   - ٨٠
وتوريــد الســلع واخلــدمات العامــة علــى عــاتق اجلهــات الفاعلــة واملؤسســات الرئيســية يف مجيــع 
مســتويات احلكومــة، مــن املســتوى الــوطين أو مســتوى حكومــات الواليات/املقاطعــات حــىت    

ا أيضــا علــى جهــات فاعلــة هامــة مــن   املســتوى احمللــي. وتعتمــد البلــديات يف تصــريف أعماهلــ  
 يف الفرع التـايل، يتطلـب  ة ذلك القطاع اخلاص واملؤسسات غري الرحبية. وكما ستجري مناقش

األساسـية الـيت تعمـل يف     احلكـم نظـم وأطـر   فهـم  التنفيذ الناجح للخطة احلضرية اجلديدة أوال، 
ــاقَ      ــا، تن ــة. وثاني ــة واملؤسســات احلكومي ــات الفاعل ــا اجله ــن  ش اســتإطاره ــة ع راتيجيات وأمثل

هذه اجلهات الفاعلة واملؤسسـات املختلفـة مـع أعضـاء القطـاع      اليت ميكن أن تعمل ا طريقة ال
املختلفـة   احلكـم النظم املاليـة البلديـة يف أطـر    النـهوض بـ  اخلاص والقطاع غـري الرحبـي مـن أجـل     

  وجه. أفضلعلى هذه 

 منظـم احلكـ  بـني  تمييز الاملاليـة العامليـة بـ   دارة ويبدأ فهم اجلهات الفاعلة الرئيسية يف اإل  - ٨١
مجيع اإلجراءات، وهي: الـنظم   فيهماتتم  اللذينالثالثة الرئيسية يف العامل املتقدم والعامل النامي 

يتقاسـم مسـتويان مـن     فدراليـة، ففـي الـنظم ال   حتاديـة. والـنظم الوحدويـة، والـنظم اال    فدرالية،ال
وميتلـك   بعينـها عض السلطات علـى جمـاالت عمـل    حيتفظ كل منهما ببواحلكومة سلطة احلكم 

ــة علــى احلكومــات       ضــمانا أصــيال للســلطة واســتقاللية احلكــم يف هــذه اــاالت. ومــن األمثل
ــة ال ــات املتحــدة وأســتراليا ( فدرالي ــة، Riker, 1964: 11املكســيك والوالي ــنظم الوحدوي ). ويف ال

وأي سـلطة لصـنع القـرار خمولـة      ،ذات سـيادة  ختول السلطة الدستورية حلكومـة وطنيـة واحـدة   
). ومـن  Norris, 2008: 9للحكومات دون الوطنية إمنا هي مفوضة إليها مـن احلكومـة الوطنيـة (   

يرلنـدا الشـمالية،   أمناذج النظم الوحدوية جنوب أفريقيا، واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و   
اليـات املسـتقلة السـلطة إىل حكومـة     فتفـوض الو  حتاديـة أمـا يف الـنظم اال   .)٢٧(وفرنسا، والصني

  .على عاتق واليات االحتاد توازن السلطةوتقع املسؤولية عن وطنية مركزية ألغراض حمددة؛ 
__________ 

تعرض هذه الورقة تصنيفا منوذجيا أساسيا ألطر احلكم، لكن هناك فروق شاسعة ضمن خمتلـف أنـواع األطـر      )٢٧(  
ذات أمهية كربى يف هذا الشأن. وعلى سبيل املثال حيكم مجهورية جنوب أفريقيـا نظـام حكـومي ذي ثـالث     

ت وقضاء مستقل. وتعمل جنوب أفريقيا كنظام برملاين ختول فيه السـلطة التشـريعية للربملـان والسـلطة     مستويا
ــه. و      ــس وزرائ ــدة حمــددة، ول ــذي ينتخــب مل ــرئيس، ال ــة لل ــة    التنفيذي ــن مســتويات احلكوم لكــل مســتوى م

ريعية وى احمللـــي، ســـلطات تشـــ  جنـــوب أفريقيـــا، أي املســـتوى الـــوطين ومســـتوى املقاطعـــات واملســـت       يف
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رعيـة وفـق مسـات    فوميكن تقسـيم هـذه الفئـات الـثالث مـن هياكـل احلكـم إىل فئـات           - ٨٢
ــى وجــه اخلصــوص، تفــ     ــها، عل ــدة من ــين    اعدي ــل الســلطة. ويع ــوت درجــات نق ة ل الســلطنق

ونقل املسؤولية عن الوظائف العامة من احلكومـة املركزيـة إىل   يف السلطة الالمركزية االنتقائية 
وحتدد الالمركزية املاليـة درجـة    .)٢٨()Norris, 2008: 10هيئات حكومية تابعة أو شبه مستقلة (

لتغـيري يف نظـم   االستقاللية واملرونة اليت تتمتع ا اجلهات الفاعلة يف احلكومة احمللية كـي تنفـذ ا  
وعنـدما تكلَّـف احلكومـات احملليـة      .)٢٩()والوحدوي واالحتاديالفدرايل احلكم الثالثة مجيعها (

تلـك  دعم لـ ، ال بـد أن يسـتتبع األمـر نقـل مـوارد ماليـة       اتنفقـ من ال بتغطية احتياجات جديدة
ــية    إىل جانـــب  النفقـــات، ــة الرئيسـ ــات الفاعلـ ــة هلـــذه اجلهـ ــة الوطنيـ ــم قـــوي مـــن احلكومـ دعـ

تلـك اجلهـات املضـطلعة بـأدوار قياديـة مـن       حـىت تـتمكن   صـعيد السياسـات واملمارسـة)     (علـى 
  .)٣٠()Ezeabasili and Herbert, 2013: 2استقاللية حقيقية (يف ظل اختاذ القرارات 

__________ 

تنفيذية يف جماالت كل منها. وملعرفة املزيد عن دسـتور جنـوب أفريقيـا وإطـار إدارـا املاليـة، انظـر         وسلطات
Blochliger and Kantorowicz.  

ــة واإلداريــة              )٢٨(   ــام املالي ــة تقاســم امله ــا يف كيفي  ــد ــددة األوجــه ويسترش ــة متع ــك، فــإن الالمركزي ــى ذل ــاء عل بن
). وهــذا املفهــوم مــرن، وكــثريا Pippa 10مســتويات احلكومــة، الوطنيــة واإلقليميــة واحملليــة (والسياســية يف شــىت 

يتطور مـع مـرور الوقـت نتيجـة اسـتمرار التوافقـات يف اآلراء املتفـاوض بشـأا بـني دعـاة االسـتقاللية احملليـة              ما
لسياسـة ويف الكفـاءة التقنيـة ويف    الذين يضفون قيما خمتلفة على االستقالل احمللي، مما يعكـس التغيـر يف فحـوى ا   

). وميكن أن يكون نقـل السـلطة والالمركزيـة متنـاظرين فتتمتـع مجيـع       Bahl and Linn, 2014: 15عوامل أخرى (
ــاين صــالحيات       ــاظرين فتتب ــان غــري متن ــا، أو يكون ــانوين ذا ــة بالصــالحيات واملركــز الق الوحــدات دون الوطني

ــا القـــانوين ( ــبيل يـــ). ويف النظـــامني الفBahl and Linn, 2014: 15املنـــاطق ومركزهـ درايل والوحـــدوي، علـــى سـ
 -هلويتـها   املثال، ميكن ختويل قدر أكرب من احلكم الـذايت إىل الوحـدات املركزيـة الفرعيـة أو اجلماعـات احملـددة      

ى ). فعلـ Bahl and Linn, 2014: 15مقابل منـوذج متكامـل تكـون فيـه الالمركزيـة ونقـل السـلطة غـري متنـاظرين (         
ــدم اخلــدمات      ــل، تق ــاولو، بالربازي ــال، يف ســاو ب ــة مســتقلة،  ٣٩ســبيل املث ــا يف مكســيكو فيتشــارك يف   بلدي أم

). وعلــى  Bahl and Linn, 2014: 12حكومــة حمليــة (  ٥٠دراليــة ومــا يزيــد علــى    ياحلكــم واليتــان ومقاطعــة ف  
ت املخصصـة علـى   النقيض من ذلـك، ففـي جوهانسـربغ وكيـب تـاون تقـدم حكومـات كربيـات املـدن اخلـدما          

  ).Bahl and Linn, 2014: 12مستوى املنطقة لكن بقدر ضئيل من االستقاللية على املستوى الفرعي للمدن (
توجد أنواع خمتلفة متعددة من الالمركزية ذات خصائص خمتلفة يف مجيـع أحنـاء العـامل املتقـدم والعـامل النـامي،         )٢٩(  

ــن أنـــواع الالمر   ــها. ومـ ــز بينـ ــب ومـــن املهـــم التمييـ ــة، علـــى سـ ــة املختلفـ ــي:  كزيـ ــا يلـ ــر، مـ ــال ال احلصـ يل املثـ
االقتصـــــادية أو الســـــوقية؛  الالمركزيـــــة السياســـــية؛ (ب) الالمركزيـــــة اإلداريـــــة؛ (ج) الالمركزيـــــة      (أ)
ــر The Online Sourcebook on Decentralization and Local Developmentالالمركزيــــة املاليــــة ( (د) ). ويقتصــ

ــى د  ــة عل ــز هــذه الورق ــز     تركي ــة، وذلــك وفقــا للتركي ــة املالي راســة أفضــل املمارســات ذات الصــلة بالالمركزي
  املواضيعي للورقة.

الســتقاللية املاليــة للحكومــات احملليــة املكرســة يف الدســاتري بطــرق جمديــة. فعلــى ســبيل   لتوجــد أمثلــة عديــدة   )٣٠(  
املركزيـة واجلماعـات اإلقليميـة،    كلما نقلت سـلطات بـني احلكومـة    ”املثال، ينص الدستور الفرنسي على أنه 

ــك الســلطات         ــادل اإليــرادات املخصصــة ملمارســة تل ــل إليهــا أيضــا إيــرادات تع ــاب الثــاين عشــر،    “تنق (الب
كـل نقـل   ”). ويوجد مثال مشابه يف دستور اليونـان الـذي يـنص علـى أن     ٢-٧٢اجلماعات اإلقليمية، املادة 



A/CONF.226/PC.3/18

 

44/82 16-09554 

 

ــات يف ونظــرا   - ٨٣ ــدات واالختالف ــامي    ألن التعقي ــدم والعــامل الن ــدان العــامل املتق واســعة بل
مجيـع اجلهـات الفاعلـة     ذكـر ، فقـد يكـون مـن املسـتحيل عمليـا      د كـبري النطاق ومتباينـة إىل حـ  

الصـحة املاليـة   تضـطلع بـدور مهـم مـن أجـل حتقيـق       واملؤسسات الرئيسية يف تلك البلـدان الـيت   
 تقــدمياســتراتيجيات و عــرضالســليمة. وبنــاء علــى ذلــك، ينتقــل تركيــز هــذا الفــرع اآلن إىل   

اون اجلهــات الفاعلــة واملؤسســات الرئيســية  أمثلــة توضــيحية لطريقــة تعــ  خــالل مــنتوصــيات 
(داخل احلكومة ومع القطاع اخلاص واملؤسسات غري الرحبيـة/اجلهات الفاعلـة غـري احلكوميـة)     

  النظم املالية البلدية.من أجل النهوض ب

تعــاون اجلهـــات الفاعلــة الرئيســـية مــن أجـــل حتقيــق التنســـيق اإلقليمــي يف مهـــام        - ٨٤
التنســيق بــني املســتويات املتعــددة للحكومــة يف التخطــيط واملاليــة   - التخطــيط واملاليــة العامــة

 للـنظم املاليـة البلديـة السـليمة، ويف تـاريخ سـاو بـاولو، الربازيـل        بالنسـبة  العامة أمر بالغ األمهية 
 معاجلـة هـذه املسـألة.   يف بـدور  الكيفيـة الـيت تضـطلع ـا اجلهـات الفاعلـة الرئيسـية        جتسد أمثلة 

طائفــة مــن التحــديات   ، تارخييــا،بلديــة، واجهــت ٣٩احلضــرية حتكمهــا بــاولو  فمنطقــة ســاو
القاعــدة الصــناعية، والتفاوتــات بــني البلــديات يف     تــدهور االقتصــادية واملاليــة، مبــا يف ذلــك    

احلصــول علــى اخلــدمات وقــدرات توليــد اإليــرادات، واملديونيــة الكــبرية علــى الصــعيد احمللــي    
(Bahl and Linn, 2014: 14)ــد ــات مــن الصــعب   . وق التشــتت بســبب  معاجلــة هــذه املشــاكل ب

ــي هليكــل احلكومــ   ــديات. ومل تكــن   واطن احلضــرية، مقرونــا مبــ  ات األفق ضــعف يف إدارة البل
ــار البلــديات علــى      ــة إلجب الســلطات علــى املســتوى الــوطين وال علــى مســتوى الواليــات خمول

عـدد مـن احللـول املخصصـة،      ). وعلى مر السنني، مت تنفيـذ Bahl and Linn, 2014: 14التعاون (
احلضـــرية  طقااملنـــ مســـتوى مبـــا يف ذلـــك تشـــكيل جمـــالس إمنائيـــة ذات ســـلطة تقديريـــة علـــى 

علـــى ســـبيل مـــن ذلـــك مهـــام حمـــددة (يف إطـــار لتخطـــيط والتنســـيق ل ةخمتلفـــ “احتـــادات” و
تــوفر أي منــها ســبال دائمــة إلجيــاد حلــول للعجــز يف التنســيق  إدارة املــوانئ). ولكــن مل املثــال،

(Bahl and Linn, 2014: 14).  

، يف ضــعف ةوالرأســي ةاألفقيــ وأســهم انعــدام التنســيق، إىل جانــب مشــاكل احلوكمــة   - ٨٥
اســتخدام نقــص ، واهلياكــل األساســيةاالســتثمارات البلديــة، وعــدم كفايــة التخطــيط وقصــور  

. (Bahl and Linn, 2014: 14)التنميـة العمرانيـة   أدوات التمويل من قبيل السندات وبيـع حقـوق   
__________ 

يميــة للدولــة إىل احلكومـة احملليــة يســتلزم أيضــا نقــل األمــوال  للسـلطات مــن اإلدارة املركزيــة أو اإلدارات اإلقل 
). ويتضـــمن امليثـــاق األورويب للحكـــم الـــذايت احمللـــي ٥-١٠٢(الفـــرع الســـادس، اإلدارة، املـــادة “ املنـــاظرة

ــيت       ١٩٨٥( ــة، وقــد اختــذت العديــد مــن البلــدان ال ــة للحكومــات احمللي ) عــدة مــواد تتصــل باالســتقاللية املالي
ثاق خطـوات قانونيـة لالمتثـال هلـذه املـواد. فعلـى سـبيل املثـال، بـذلت تركيـا، عنـد جتديـدها             صدقت على املي

  ، جهدا كبريا ملواءمة قوانينها مع امليثاق.٢٠٠٥و  ٢٠٠٤قوانني احلكومات احمللية يف عامي 
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احلضــرية يف  طقامــن أجــل حتســني احلوكمــة يف املنــ  بــذل جهــد كــبري  وملعاجلــة هــذه املســألة،  
لتخطـــيط لأنشــئت جمموعــة جديــدة مــن آليــات       ات،. ومبوجــب قــانون الواليــ   ٢٠١١ عــام 

. وأرســى القــانون عــدة مؤسســات جديــدة     (Bahl and Linn, 2014: 14)ني والتنســيق احلضــري 
 ،هاتخطـيط األراضـي واسـتخدام   يعـىن ب تنميـة احلضـرية   للجملـس  وجهات فاعلة رئيسية، وهي: 

والســلطات ات ســلطات الواليــيشــمل ممــثلني لوالنقــل واإلســكان والصــرف الصــحي والبيئــة، 
البلديــة؛ وجملــس استشــاري للمجموعــات الرئيســية ألصــحاب املصــلحة يف املنطقــة احلضــرية؛   
ومؤسسة إقليمية لالستثمار يف جمموعة خمتارة من املهام علـى نطـاق املنطقـة احلضـرية ومتويلـها      

ــة يــدعم   الصــرف الصــحي(النقــل، والســكن وخــدمات   ، والبيئــة)؛ وصــندوق للتنميــة اإلقليمي
هـذه  إذا كانـت  . ومل يتضح بعـد  (Bahl and Linn, 2014: 14)باملساعدة املالية والتقنية البلديات 

القائمـة منـذ زمـن طويـل يف     تحـديات  الاموعة اجلديدة من اآلليات املؤسسـية سـتتغلب علـى    
ذلك، ولكن اجلهـود   حتقيق ستتمكن منكيف و ،حوكمة املنطقة احلضرية يف ساو باولوجمال 

القـوانني والسياسـات إطـارا للنـهوض بالتعـاون اإلقليمـي         ميكن أن ترسي اجتسد الكيفية اليت
بــني اجلهــات الفاعلــة الرئيســية يف احلكومــة والقطــاع اخلــاص مــن أجــل حتقيــق قــدر أكــرب مــن   

  التنسيق يف جمال التخطيط واملالية العامة.

تقــدمي ، بويف مثـال توضــيحي آخـر، ألزمــت البحــرين مجيـع الكيانــات اخلاصـة والعامــة      - ٨٦
عمـم علـى   ت، اترخص البنـاء قبـل بـدء أي مشـروع. وبعـد تقـدمي الطلبـ        ات احلصول علىطلب

 -إلـيهم إبـداء رأيهـم فيهـا     اهلياكـل األساسـية العامـة ويطلـب     يف جمال مجيع أصحاب املصلحة 
حيفز التعاون بني اجلهات الفاعلة واملؤسسات الرئيسية اليت تضطلع بـأدوار مهمـة مـن أجـل      مما

اجلديــدة مثارهــا. وتتــيح العمليــة لكــل جهــة فاعلــة رئيســية مــن  والتمــويالت املشــاريع تــؤيت أن 
تقييم كـل مشـروع   على مستوى البلديات وامليزنة الرأمسايل التخطيط الفاعلة يف جمايل هات اجل

اـال  مـن حيـث   حكومـة الوطنيـة   لا إذا كان متسقا مع اخلطـط اإلمنائيـة ل  والتأكد ممعلى حدة 
لسـائر أصـحاب املصـلحة املعنـيني     يتـاح   رد تقدمـه جهـة فاعلـة رئيسـية    وكل  ل منها.لكاحملدد 

تعـاون  عنـها  تولد اتصال يآلية فتنشأ بذلك ، هانفسالعملية باهلياكل األساسية العامة من خالل 
هلياكـل األساسـية الوطنيـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ       خلـدمات ا بني احلكومـة احملليـة واجلهـات املقدمـة     

بسبل تزيد مـن فـرص جنـاح املشـاريع اجلديـدة. ويـوفر النظـام أيضـا          هاساسية ومتويلاهلياكل األ
للحكومة واجلهات الفاعلـة يف القطـاع اخلـاص الـيت تضـطلع بـدور حمـوري        مهمة نقطة تكامل 

  يف قرارات التمويل الرأمسايل.

قيـادة  بفضـل   - تنسيق اجلهـات الفاعلـة الرئيسـية مـن أجـل حتقيـق شـفافية امليزانيـة          - ٨٧
جريـت  وزارة املالية يف فييـت نـام، والـدور الـداعم الـذي تقـوم بـه خزانـة الواليـات املتحـدة، أُ          
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تنفيذ اسـتخدام املعـايري احملاسـبية    بكيانات القطاع العام يف فييت نام أن تقوم من أجل غيريات ت
العـام يف  كيانـات القطـاع   لتستخدمها وضعت  اليتهذه املعايري قد أدى تطبيق للقطاع العام. و

األخـرى   بيانات البلديـة يف فييـت نـام والبيانـات العامـة     ال الشفافية نيحتسإىل مجيع أحناء العامل، 
). وكجـزء مـن هـذا    ٣: ٢٠١٤الواليـات املتحـدة،    خزانـة ( ونوعيتها ومدى قابليتها للمقارنـة 

مـع   يإطار اإلدارة املاليـة احلكـوم  جديد ملطابقة  “حسابات خمطط”اجلهد، وضعت فييت نام 
املعــايري الدوليــة، وقامــت بصــياغة تغــيريات يف القــوانني واللــوائح الوطنيــة ملواءمتــها مــع املعــايري  
احملاسبية الدولية للقطـاع العـام، ودعمـت وضـع منـوذج موحـد لإلبـالغ املـايل لكـي تسـتخدمه           

). ٣: ٢٠١٤الواليـات املتحـدة،   خزانة اإلنفاق داخل احلكومة (املسؤولة عن وحدات المجيع 
، ممـا يؤكـد علـى    تصـورات السـوق لـنمط خماطرهـا     شهدت فييـت نـام حتسـينات ملموسـة يف    و

أمهية البيانات اجليدة لتحليـل ائتمـان البلـديات عنـد دخـول احلكومـات إىل أسـواق رأس املـال         
هذه اجلهود العالقة بني احلكومـة واجلهـات الفاعلـة الرئيسـية     عززت للحصول على التمويل. و

، وبالنسـبة  الضـمان االئتمـاين  أن البيانات املعـززة مهمـة مـن أجـل تـوفري       يف القطاع اخلاص، إذ
لبلـديات.  لألسواق رأس املال، وللجهات املعنية يف جمال االئتمان اليت توفر سـيولة ماليـة هامـة    

شــفافية امليزانيــة طائفــة مــن اجلهــات الفاعلــة الــيت ميكنــها   حتقيــق ويف حــاالت أخــرى، تشــمل 
 مـن خـالل   أو تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني    عدم املساواة إىل احلد من  النهوض باجلهود الرامية

مـن مرفــق   ٢عــرض يف الممارسـات امليزنـة التشــاركية. وتـرد أمثلــة علـى ذلــك يف املالحظـات و     
  .)٣١(هذه الورقة

__________ 

 اجلهـود الـيت تبـذهلا    ترد أمثلة على امليزنة التشاركية اليت تتطلع إىل حتقيق املسـاواة بـني اجلنسـني واإلنصـاف يف      )٣١(  
فيال السلفادور، وهي مقاطعـة يف مدينـة ليمـا، بـريو، معروفـة بتقاليـدها يف جمـال املشـاركة الشـعبية يف عمليـة           
صــنع القــرار علــى الصــعيد اإلقليمــي. ومــا بــرح اتمــع املــدين يف هــذه البلديــة يشــارك يف برنــامج لإلصــالح   

بزيــادة مشـاركة املــواطنني مــن خــالل التشــريعات احلكوميــة  يهـدف إىل إعــادة إنشــاء املؤسســات الدميقراطيــة  
الوطنية. وعلى سبيل تقدمي معلومات أساسية موجزة، يقتضي القـانون الـبريويف وجـود جمـالس تنسـيق إقليميـة       

بامليزنـة التشـاركية، وذلـك ـدف حتقيـق       وحملية بإمكاا إضفاء املزيد من الدقة على القواعد الوطنيـة املتعلقـة  
الشــعوب   تراعــي فيهــا عوامــل نــوع اجلــنس أوفضــل للســكان احمللــيني (أي أــا ميكــن أن تســن قــواننيمتثيــل أ

األصلية أو اجلماعات املهمشة، أو غري ذلك مـن العوامـل). وملعرفـة املزيـد عـن هـذا املثـال علـى الكيفيـة الـيت           
، وسـارية، وتتضـمن عنصـر    ميكن أن تنشئ ا للحكومات الوطنية إطارا عنـدما تكـون القواعـد احملليـة حمـددة     

مداوالت بني املواطنني واحلكومـة ميكـن أن تشـمل اعتبـارات قائمـة علـى اجلنسـانية واملسـاواة، يرجـى زيـارة           
. وامليزنــــــة http://participedia.net/en/cases/participatory-budgeting-villa-el-salvador-peruهــــــذا الــــــرابط:  

يف الواليــات املتحــدة مــن أجــل أن تكــون آراء خمتلــف أصــناف  التشــاركية معتمــدة أيضــا علــى نطــاق واســع  
الــدوائر املعنيــة جــزءا ال يتجــزأ مــن عمليــة امليزانيــة. وملعرفــة املزيــد عــن كيفيــة تنفيــذ مدينــة بوســطن للميزنــة    
ــرابط:           ــذا الـ ــارة هـ ــى زيـ ــة، يرجـ ــة املدينـ ــة يف ميزانيـ ــباب املدينـ ــوت لشـ ــاء صـ ــل إعطـ ــن أجـ ــاركية مـ  التشـ

http://citiscope.org/story/2015/how-boston-gives-youth-control-over-part-city-budget.  
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ــرات يف        - ٨٨ ــن أجــل ســد الثغ ــة الرئيســية م ــات الفاعل ــدرات جمــالتنســيق اجله  - الق
ــة         ال ــز الصــحة املالي ــذ لتعزي ــة للتنفي ــة وقابل ــة وقوي ــوانني وأطــر سياســاتية فعال يكفــي وجــود ق

 إطـار  حتقيق اإلدارة املنسقة والتنفيـذ يف عن احلكومات احمللية   يفملسؤولنياللبلديات. وقدرات 
ــات الدســتورية ضــروري   ــا يصــعب حتقيقهــ ةالسياســات والقــوانني والوالي  Bahl and) ا، وأحيان

Linn, 2014) . فيهـا حمـدودة   املـوارد احلـاالت الـيت تكـون    بشكل خاص يف ويكون ذلك صعبا ،
ــيت ميكــن أن تضــطلع فيهــا    ــدور هــام جــدا.    اويف احلــاالت ال ــة ب ــة غــري احلكومي جلهــات الفاعل

علــى ذلـك. فقــد أقيمــت  واضــح  ). وبــنغالديش مثـال ٢٠١٥(برنـامج األمــم املتحـدة اإلمنــائي   
ني اجلهـات الفاعلـة املكلفـة مبهـام مراجعـة احلسـابات يف       هناك شراكات لبناء القـدرات فيمـا بـ   

احلكومـة واخلــرباء مــن القطــاع اخلــاص مــن أجــل ضــمان أن ميتثــل املســؤولون احملليــون للواليــة  
إمجاليــة  شــرط مراجعــة احلســابات فيمــا يتعلــق بــإدارة نظــام مــنح نصــت علــى الدســتورية الــيت 

. وهنـاك أمثلـة   (Farvacque-Vitkovic and Kopanyi, 2014)ريفيـة   حمليةة حكوم ٤ ٥٠٠فائدة ل
أخرى على الدور اهلام الذي تؤديـه اجلهـات الفاعلـة الرئيسـية عنـدما تعمـل معـا لتعزيـز الـنظم          
املالية البلديـة يف جمـاالت اإليـرادات والنفقـات، واالقتـراض، والشـراكات بـني القطـاعني العـام          

 ٣عـرض  الزاء أخرى من هذه الورقـة، ويف  واخلاص ومتويل األنشطة املتعلقة باملناخ، ترد يف أج
  من املرفق.

    
  وضع السياسات وتنفيذها ورصدها  -  خامسا  

الـيت متكـن مـن تنفيـذ      ،التغيريات املدخلة على السياسـات تعتمد يف كثري من األحيان،   - ٨٩
تعـديالت  إدخـال  من خالل  ،ورصد املمارسات اجلديدة يف احلوكمة أو يف النظم املالية البلدية

ــة”علــى  أو التعــديالت الدســتورية، أو التشــريعات   الســارية،وهــي القــوانني  - “قواعــد اللعب
ــا مــا تلقــى  . والواليــات القضــائية اجلديــدة، أو التغــيريات يف القــانون العــام إلحــدى   هــذه غالب

العملية أعلى درجات النجاح عندما يكون لـدى املـوظفني العمـوميني فهـم واضـح لألولويـات       
اطالعهـم  اتيجية اليت ينبغي أن تكرس يف القانون. وهذا الفهـم ميكـن تعزيـزه مـن خـالل      االستر
أقــرام يف احلكومــات علــى نطــاق عــاملي بوصــفها   يســتفيد منــها  األطــر التشــريعية الــيت علــى 

االسـتراتيجيات  يـرد أدنـاه بيـان    اعتبارات توجيهيـة لتصـميم السياسـات. وحتقيقـا هلـذه الغايـة،       
تصميم السياسـات وتنفيـذها ورصـدها يف اـاالت الـيت تتسـم بأمهيـة حامسـة         لقة باملتعالرئيسية 
للصــحة املاليــة، وهــي: النفقــات، واإليــرادات، واالقتــراض، واإلدارة املاليــة، والتمويــل بالنســبة 

املتعلــق باملنــاخ، والشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص. ونظــرا ألن احتياجــات البلــديات  
من مرفـق هـذه    ٢عرض الى النطاق العاملي، ترد أيضا مصفوفة سياسات يف واسعة ومتنوعة عل

تسـتخدم   أمثلة على التشريعات يف خمتلف الواليـات القضـائية يف بلـدان خمتلفـة،    تتضمن الورقة 
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أفضـل املمارسـات يف وضــع السياسـات وتنفيـذها ورصـدها مــن أجـل تعزيـز الصــحة        بوصـفها  
  .)٣٢(أو تشريعات قائمة بذااما  ستوردينص عليها لبلديات عندما لاملالية 

  
  النفقات    

مــن أجــل  بفعاليــةتــديرها لحكومــات احملليــة وأــا تــوافر املــوارد الالزمــة للتأكــد مــن ل  - ٩٠
املبـادئ التاليـة إرشـادات    تتضـمن   كفـاءة، الضطالع باملسؤوليات املتعلقة بالنفقـات اجلديـدة ب  ا

  تصميم السياسات وتنفيذها ورصدها.تتعلق ب

أوال، جيــب أن توســع احلكومــات الوطنيــة وحكومــات الواليات/املقاطعــات نطــاق         - ٩١
احلكومـــات إىل البلـــديات. وينبغـــي أن تغطـــي هـــذه      مـــن خمتلـــف مســـتويات    التحـــويالت  

وقـدرة احلكومـات   مبسؤوليات اإلنفاق املنقولـة  املخصصات اجلديدة النفقات اإلضافية املرتبطة 
. وباإلضـافة  الواقعة حتت تصرفها مصادر اإليراداتتنوع إىل  احمللية على مجع اإليرادات بالنظر

التنفيـذ السـليم لسـلطة اإلنفـاق أيضـا تعزيـز مسـاءلة احلكومـات احملليـة أمـام            إىل ذلك، يتطلب
لتمويـل طائفـة واسـعة مـن اخلـدمات      الكافيـة  املـوارد  متلـك  حكومة حملية إذا كانت السكان. و

هنـاك أمثلـة   و مستوى مقبول من اخلدمات العامة فعليـا.  ال يضمن تقدميفإن ذلك العامة احمللية 
إنفـاق األمـوال، ميكـن أن تكـون     مـن  رغم وعلى الـ  -لية احملكومات ضعف أداء احلكثرية على 

أسـباب  وجيـب معاجلـة    منعدمـة. ، أو أو غـري عادلـة بدرجـة كـبرية    مستويات اخلدمة منخفضة، 
يف احلكـم احمللـي إىل ضـعف    عـدام الكفـاءة   انعـزى  يالكفاءة التشغيلية من جذورها. وقد انعدام 

إذا تدريب املديرين العموميني، أو إىل اختالل نظـم اإلدارة واحملاسـبة أو إىل الغـش والفسـاد. فـ     
 يلقون العناية الكافية يف إدارة شـؤوم، يتقاضون أجورا ضعيفة وال  املوظفون العموميونكان 

كـثريا عـن العمـل، أو يسـرقون األمـوال مـن       الرشاوى، أو يتغيبـون  فإم قد يلجؤون إىل قبول 
إطـار تنظيمـي ملكافحـة الفسـاد، وكـذلك      مـن خـالل   هذه املشاكل كن حل اخلزانة العامة. ومي

جهـود بنـاء القـدرات الراميـة إىل جعـل احلكومـات احملليـة أكثـر خضـوعا للمسـاءلة           من خـالل  
  .سكانال  أمام

يف احليلولـة دون مفاقمـة   شوطا طـويال  أن الشفافية واملساءلة ميكن أن تقطع ويف حني   - ٩٢
حتسـني القواعـد واملمارسـات املتعلقـة باملشـتريات آليـة       يوفر املساواة، انعدام وجه ألاملشتريات 

علـى  اإلقصـاء  فسـاد و مـن ال التارخييـة  التركـات  معاجلـة  من أجـل  جهود أكثر حزما لبذل هامة 

__________ 

ــدان امل      )٣٢(   ــديات يف البل ــة للبل ــة   يــرد مســح أوســع للتشــريعات املتعلقــة بالصــحة املالي ــدان النامي تقدمــة النمــو والبل
اح علـى  مـن مرفـق هـذه الورقـة، وهـو متـ       ٢مجيع أحناء العـامل يف مصـفوفة السياسـات الـواردة يف املعـرض       يف

  .https://goo.gl/Dw6grFالعنوان التايل: 
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تشـمل قواعـد املشـتريات األكثـر      أساس العرق، أو نوع اجلنس، أو االنتماء اإلثـين. وميكـن أن  
لتعاقــد مــع األعمــال التجاريــة الــيت تــديرها النســاء أو الفئــات  تتعلــق بااســتباقا أحكامــا خاصــة 

ــأثري علــى    رمبــا احملرومــة األخــرى. و التجــاري مارســات املتشــمل أيضــا جهــودا ــدف إىل الت
بأن يفي املتعاقدون بأمور مـن قبيـل   تقضي للمقاولني املتعاقدين مع احلكومة عن طريق شروط 

  تكافؤ فرص العمل.ب املتعلقة مارساتاملاإلنصاف يف األجور على أساس نوع اجلنس أو 

وسيتطلب سد الثغرات يف اإلدارة املاليـة للـهياكل األساسـية ومتويلـها اختـاذ إجـراءات         - ٩٣
سـيتعني  دان املتقدمـة النمـو،   مجيع املستويات احلكومية. ويف البلدان النامية والعديد مـن البلـ  يف 

ــى  ــا بــني       عل ــبرية يف التحــويالت فيم ــق زيــادة ك ــات الوطنيــة حتقي ــف مســتويات  احلكوم خمتل
احلكومات من أجل تـوفري املـوارد الضـرورية. وباإلضـافة إىل ذلـك، سـيتعني علـى احلكومـات         

سـبيل   علـى من ذلك  -الوطنية متكني احلكومات احمللية من مجع اإليرادات من مصادر جديدة 
ملســاعدة يف متويــل االســتثمارات اجلديــدة يف  مــن أجــل ا -احلفــاظ علــى قيمــة األرض  املثــال، 

ــة مــن جانبــها، إىل     ــة إنشــاء اهلياكــل األساســية. وســتحتاج احلكومــات احمللي حســابات رأمسالي
االهتمـــام علـــى تركيـــز مـــن أجـــل حتديـــد أولويـــات النفقـــات الرأمساليـــة اجلديـــدة و وتعهـــدها 

املتعلقـة  اسـبة  احملجعل فإن صيانة اهلياكل األساسية. وباإلضافة إىل ذلك، جمال يف حتياجات اال
مسـتويات جديـدة مـن الشـفافية واملسـاءلة      ميكـن أن يـؤدي إىل ظهـور    رأس املـال أكثـر علنيـة    ب

  على هذه املنافع العامة األساسية.الرأي العام تركز انتباه 

تعمل احلكومات احمللية بشـكل ال يتسـم   وباإلضافة إىل ذلك، ففي كثري من احلاالت،   - ٩٤
التنفيـذ الفعـال لسـلطة    ممـا يـؤدي إىل تعطيـل    ، ةبالكفاءة ألا ال تستغل وفورات احلجم الكـبري 

العديـد مـن اخلـدمات العامـة، مـن قبيـل ميـاه اـارير         ميكـن تـوفر احلكومـات احملليـة     اإلنفاق. و
ــل      ــة أق ــل بتكلف ــاه، ونظــم النق ــوفري املي ــة، وت ــت بكــثري إذا  ومجــع القمام ــة احلضــرية  مشل املنطق

يف عدد من البلدان، مبا فيها الواليات املتحدة، جمزأة إىل حـد كـبري   املناطق احلضرية بكاملها. و
حكومـة حمليـة    ٣٨٢يف كثري من األحيان. فمنطقة مدينة شيكاغو، علـى سـبيل املثـال، تشـمل     

مسـتويات  التجـزؤ  وإذا بلـغ  صة. مستقلة باإلضافة إىل مئات من احلكومات اإلضافية اخلاعامة 
مهـدرة  وينـتج عـن ذلـك ازدواجيـة      ة.تنسيق ختطيط اهلياكل األساسية صعبعالية تصبح عملية 

الزحـف احلضـري   يفـاقم  لكـوارث البيئيـة، و  واجهة االتخطيط املشترك ملندرة لمرافق العامة، ول
تنفيــذ الســليم يف العشــوائي. وميكــن العثــور علــى منــوذج ملعاجلــة هــذه املســألة بطــرق تــدعم ال   

فرنســا، الــيت أنشــأت مــؤخرا ســلطة املنطقــة احلضــرية لبــاريس الكــربى، وهــي هيئــة حكوميــة    
جديدة دف إىل أداء دور هام يف تنسـيق االسـتثمارات العامـة يف مجيـع أحنـاء منطقـة بـاريس.        

تشــجع احلكومــات الوطنيــة وفــورات أن تنشــأ عــن الــيت ميكــن علــى املنــافع ومثــة أمثلــة أخــرى 
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األساسـية، ويسـتدل علـى ذلـك يف     اهلياكـل  جم عن طريق مواءمة التخطيط املـايل وختطـيط   احل
نظــــام تصــــاريح البنــــاء يف البحــــرين، وكــــذلك يف تورونتــــو وجوهانســــربغ وكيــــب تــــاون 

  .)٣٣(وشنغهاي

  
  اإليرادات    

ميكـن  لتلبية االحتياجات من النفقـات،  الكايف لحكومات احمللية اإليرادات حىت تتوفر ل  - ٩٥
تصـميم السياسـات وتنفيـذها ورصـدها يف     غـرض  اعتبـارات توجيهيـة ل  كاملبـادئ التاليـة   اعتماد 

  اليت جتمعها احلكومات احمللية مباشرة.جمال التحويالت املالية واإليرادات 
  

  التحويالت املالية    

نظـم  تغلـب مسـة اخلصوصـية القطريـة علـى      على غرار سائر جوانـب متويـل البلـديات،      - ٩٦
. ويف معظـم البلـدان، فـإن بعـض     طابع سياسي للغاية ومقيدة قانونـا البلديات، وهي ذات منح 

يتضـمن  على األقل، ويف بعـض البلـدان،   مدونة يف شكل قوانني عناصر نظام التحويالت املالية 
مـن اإليـرادات الوطنيـة    ملبلـغ أدىن   غـري املشـروط   السـنوي التخصيص عناصر من قبيل الدساتري 

ية. ومن مث فإن اإلجـراءات املتخـذة لتعزيـز التحـويالت البلديـة، سـواء كنظـام        لحكومات احمللل
، يـتم مـن خالهلـا    قائمة على أسـاس قطـري  ، تتطلب نهجا خاص باملنحجزء شكل كلي أو يف 

إلجــراءات ذات األولويــة احملــددة أعــاله بــالطرق  الــيت تتطلــب اختــاذ اتنــاول اــاالت الواســعة 
هنـاك   ،تراتيجيات للتنفيذ من أجـل إصـالح وتعزيـز نظـم التحويـل     املالئمة. ويف إطار وضع اس

  ميكن النظر فيها.اليت من النقاط اهلامة  عدد

تصـميم املـنح يف   جمـال  يف  “املمارسـات اجليـدة  ”بشـأن   ةخمتلفـ ـج  وقد جرى حتديـد    - ٩٧
التحــويالت املاليــة. وهــي تشــمل مبــادئ مــن قبيــل   املتــوفر حاليــا بشــأن املاليــة العامــة أدبيــات 

، فمــن املهــم أن ساســيةوالبســاطة. وباإلضــافة إىل هــذه املبــادئ األ ــا تنبــؤ الالشــفافية وقابليــة 
اجلمعيـات  تشمل عملية تصميم املنح التشاور الكايف مع اجلهات البلديـة املسـتفيدة مـن املـنح و    

اجلهـود الراميـة إىل اسـتحداث مـنح جديـدة      يل ينبغـي أن تـو  اليت متثل مصـاحل هـذه البلـديات. و   
القائمــة االعتبــار الواجــب للمبــادئ الراســخة وللخــربة الدوليــة واســعة   املــنح إعــادة هيكلــة  أو

  يف هذا اال.املكتسبة النطاق 

__________ 

كمــا وردت اإلشــارة إىل ذلــك يف هــذه الورقــة، ألزمــت البحــرين مجيــع الكيانــات اخلاصــة والعامــة، بتقــدمي        )٣٣(  
مـن املرفـق لالطـالع علـى وصـف       ٣طلبات للحصول على رخص البناء قبل بدء أي مشروع. انظـر العـرض   

  مستفيض هلذا اجلهد.
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الكـبرية يف توزيـع مـوارد املـنح بـني منـاطق االختصـاص إىل إجيـاد         وتفضي التعـديالت    - ٩٨
ــك  ن راحبــني وخاســرين. وميكــن أ  ــد  تعــوق امعارضــة سياســية  ينشــأ عــن ذل إلصــالحات، وق

ــرض، يف أقصــى احلــاالت،    ــرة  تع ــديات اخلاس ــة. ويوصــى   إىل البل ــل  صــدمة مالي حمــأن ال ي ب
. وقـد يكـون التحـول    ، أي مسؤولية، إىل حد مااإلصالحاتمن اخلاسرين كبار ن أو واخلاسر

صصات املنح اإلمجاليـة حـىت يتسـىن    يف املخصصات بني البلديات مصحوبا بزيادة إمجالية يف خم
ــف ال توزيــع حتــول اآلثــار الســلبية علــى اخلاســرين. فعلــى ســبيل املثــال، إذا       مــن حــدة  تخفي

الصـحة إىل البلـديات مـن متويـل تكـاليف العيـادات القائمـة إىل        املتعلقة بمدفوعات التحويالت 
ولكـن البلـديات الـيت    تقدمي منح بسيطة قائمة على السكان، فـإن النظـام يصـبح أكثـر إنصـافا،      

خسـائر يف املـنح.   سـتتكبد  يكون عدد العيادات فيها أكثر بكـثري مـن غريهـا يف وقـت التحـول      
املبلــغ املخصــص لقطــاع إمجــايل يف زيــادة يتمثــل تعــويض اخلاســرين أثــر مفيــد ينشــأ عــن وقــد 

أن يكــون ذلــك يف أيضــا البلــديات، ولكــن، يف عــامل يتســم مبحدوديــة مــوارد امليزانيــة، جيــب   
يف متناول احلكومة املركزية أو حكومة الوالية/اإلقليم. والنقطة الرئيسية هي أن تصـاميم املـنح   

علـى األقـل،    إىل معاجلة اآلثار التوزيعية، يف املدى القصريغالبا ما حتتاج جهود اإلصالح إطار 
  تكون فعالة.حىت وذلك 

ـــ الســن فتــرة وقــد ظهــرت جمموعــة هامــة مــن االبتكــارات علــى مــدى     - ٩٩ إىل  ١٥وات ال
يف جمـال   تعلـق بـاملنح الـيت تركـز علـى تعزيـز األداء املؤسسـي وأداء البلـديات        تسنة املاضية  ٢٠

. وميكن أن يؤدي تقدمي التحويالت املالية وإسهامات بناء القـدرات الـيت جتمـع    تقدمي اخلدمات
ملتصلة حبسـن األداء يف  بني صيغ التوزيع املوضوعية املستندة إىل السكان أو الفقر وبني املعايري ا

جماالت من قبيل امليزنة واإلدارة املالية والتخطيط وتنفيذ املشاريع واملسـاءلة وتقـدمي اخلـدمات،    
. وتتطلـب هـذه املـنح وجـود برنـامج واضـح لبنـاء القـدرات         هـا ودعم إىل حتفيز هذه األهـداف 

تتســم بالشــفافية  رقابة/رصــد ملســاعدة احلكومــات احملليــة علــى حتقيــق الغايــات ووضــع عمليــة 
نح األداء حـىت اآلن أكثـر   أخذ مبـ واالستقالل، من أجل استعراض أداء البلديات وامتثاهلا. وقد 

بلدا ناميا، يف أفريقيـا (أوغنـدا ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة وإثيوبيـا)، ويف جنـوب آسـيا          ٢٠من 
ملسـتندة إىل اتفاقـات   (اهلند وبنغالديش ونيبال) ويف شرق آسيا (إندونيسيا). وعقود البلديات ا

قائمــة علــى احملليــة هــي صــكوك احلكومــات ملزمــة بصــورة متبادلــة بــني احلكومــات املركزيــة و
عـدد مـن    قـد اعتمـد  و ميـة. احلكوخمتلـف مسـتويات   الشراكات اجليدة فيمـا بـني    تاألداء عزز

  .)٣٤(البلدان يف أوروبا ج العقود البلدية

__________ 

نســا، بــدأ العمــل بــالعقود البلديــة يف الثمانينــات مــن القــرن العشــرين، وحبلــول األلفيــة الثالثــة، مت توقيــع    يف فر  )٣٤(  
بلدية طرفا فيها، وذلـك دعمـا السـتثمارات مشـتركة بـني البلـديات بلغـت         ٢ ٠٠٠عقدا بلديا كانت  ٢٤٧
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خمتلــف املســتويات مــن املــنح فيمــا بــني   جديــد يــلاجلــديرة جبومــن اــاالت الناشــئة   - ١٠٠
تغري املنـاخ. وتـوفر العوامـل اخلارجيـة اإلجيابيـة      قاومـة لـ  : اهلياكل األساسـية البيئيـة وامل  احلكومية

وعلـى  املعـين  لبلـد  بالنسبة للواليـات القضـائية الـيت تشـملها ول     -الناشئة عن هذه االستثمارات 
هــذه املــنح. وميكــن ثــل لتمويــل العــام ملمســتوى ا علــىأساســا منطقيــا قويــا  -الصــعيد العــاملي 

 واسـع نسـبيا مـن التركيـز والتعقيـد متشـيا مـع األهـداف والقيـود         نطـاق  تصميمها علـى امتـداد   
  .)٣٥(اخلاصة بكل بلد

ــنح      - ١٠١ ــل املـ ــي متويـ ــام لرصـــد تلقـ ــتعدة للقيـ ــون البلـــديات مسـ ــروري أن تكـ ومـــن الضـ
األمر أمهية خاصة بالنسبة لربامج املنح الراميـة  بفعالية. ويكتسي هذا عنه واإلبالغ  واستخدامه

ــأثري إىل  ــالت ــاء بتخصــيص     يف  اإجيابي ــراء أو احملــرومني. فاالكتف ــواطنني، وال ســيما الفق ــاة امل حي
األمـوال علـى   أن تنفـق  البلـديات  علـى  . والنتائج األموال وحتويلها إىل البلديات ال يضمن هذه

ادى الربامج، بينمـا يـتعني علـى الوكـاالت الوطنيـة      املناسب، ومبا يتماشى مع أهداف فروجه ال
ــب التحــويالت باســتمرار وتعمــل   أن  ــديات  تراق ــع البل ــن أجــل  م معاجلــة املشــاكل الناشــئة   م

إبـالغ   والبحث عن سبل جديدة لتحسني أداء الربامج. وينبغي أن تضع احلكومة الوطنيـة نظـم  
احمللـي، فـإن الرصـد والتقيـيم      اسـتخدام املـنح ونتائجهـا. وعلـى الصـعيد     بشأن واضحة وشفافة 

  .هاوآثار أداتان هامتان لتعزيز نتائج فرادى الربامج
  

  اليت جتمعها احلكومات احمللية مباشرةاإليرادات     

يف كل من املوارد التقنية والبشـرية  أن تستثمر على احلكومات الوطنية ودون الوطنية  - ١٠٢
الالزمة للحفاظ علـى الـنظم الضـريبية احملليـة الفعالـة. وميكـن أن تـؤدي االبتكـارات املنخفضـة          

الواسـع النطـاق   لتقييمـات  املتعلقـة با  مسح األراضـي وتقييمهـا والـنظم الرقميـة    جمال التكلفة يف 
ونظــرا ألمهيــة    .)٣٦(اعــدة الضــريبية إىل زيــادة القــدرات احملليــة مــن أجــل التقيــيم الفعــال للق      

فــإن إنفــاذ اإلبــالغ الــدقيق عــن القيمــة أمــر أساســي. وميكــن أن   نتظمــة التقييمــات الدقيقــة وامل
بـرامج علـى   باستخدام  عن الضرائب وتقديرها وحتصيلها،يؤدي اعتماد نظم متكاملة لإلبالغ 

__________ 

تــونس واملغــرب والســنغال بليــوين يــورو. ويف أفريقيــا، اســتخدمت عقــود البلــديات يف بلــدان مثــل   ٢قيمتــها 
  وغينيا ومايل وموريتانيا.

، عــن “State of City Climate Finance Report 2015”اجلــدير بالــذكر أن التقريــر الــذي صــدر مــؤخرا بعنــوان    )٣٥(  
)، يقتـــرح ذلـــك كأحـــد City Climate Finance Allianceحتـــالف متويـــل األنشـــطة املتعلقـــة باملنـــاخ يف املـــدن (

الرئيسية املتعلقة مبواجهة الصعوبات يف جمال متويل اهلياكـل األساسـية املقاومـة لـتغري املنـاخ يف املـدن.       توصياته 
  وقد بدأت بعض البلدان (مثل جنوب أفريقيا) يف جتربة هذا النوع من املنح.

ــة         )٣٦(   ــة املكاني ــنظم املســاحية اجلغرافي ــدوراس، ونيكــاراغوا ال ــال، تســتخدم شــيلي، وهن ــى ســبيل املث ــة عل   احلديث
)De Cesare, 2012.(  
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 ني مـن تـهرب بـات علـى امل  إلدارة سـداد فـواتري الضـرائب، وفـرض عقو    منابر متنقلـة  اإلنترنت أو 
  إىل تعزيز النظم الضريبية وحتسني قدرة احلكومات احمللية على الوفاء بالتزاماا. ائب،الضر

ــ - ١٠٣ ــة بصــفة عامــة    فــرض ال ميكــنه ونظــرا ألن رســوم املســتخدمني أو الضــرائب العقاري
ســيق تنالضــروري  ه مــننفقــات احلكومــات احملليــة، فإنــ كامــل كفــي لتغطيــة تمبعــدالت عاليــة 

مــع نظــام فعــال للتحــويالت املاليــة الــيت جتمعهــا احلكومــات احملليــة مباشــرة حتصــيل اإليــرادات 
بصـورة   يـرادات اإلاحلكومات من أجل تطوير القـدرات احملليـة علـى توليـد     مستويات بني  فيما

وحتقيق الصحة املالية املستدامة. وباإلضافة إىل ذلك، فـإن مصـادر اإليـرادات األخـرى     مباشرة 
لتصـبح مصـدرا   قيمـة لألراضـي ميكـن تطويرهـا     احلفـاظ علـى   ائمة علـى األراضـي مـن قبيـل     الق

األدوات متكنـت مـن ابتكـار    الـيت  والواليات القضائية لضرائب العقارية. ومتيل البلدان مكمال ل
إىل  متيـل  يـرادات، اإلتوليـد   وتوسـيع نطـاق اسـتخدامها مـن أجـل      املالية القائمة علـى األراضـي  

ــتورية الرئيســية واملــدونات         ــة االجتماعيــة لألراضــي يف الوثــائق الدس تكــريس مفهــوم الوظيف
أساسـية  علـى أن األرض سـلعة مشـتركة    مبدأ الوظيفـة االجتماعيـة لألراضـي    ينص القانونية. و

بعـض القيـود علـى حقـوق امللكيـة اخلاصـة. واملسـاعدة يف        فـرض  محايتها، وميكن أن يربر يلزم 
توليــد  أدوات أساســي يف مبــدأ  األرض بــني حقــوق البنــاء وحقــوق ملكيــة      الفصــل ترســيخ 

  .أداة احلفاظ على قيمة األرض الرئيسية مناإليرادات 

األخذ بنهج متعـدد اجلوانـب يشـمل     احلفاظ على قيمة األرضتنفيذ أدوات يتطلب و - ١٠٤
، وبنــاء رضللحفــاظ علـى قيمـة األ  توعيـة واضـعي السياسـات باألســس القانونيـة واالقتصـادية      

ــادات يف قيمــة األراضــي    ، واســتعادا قــدرات املــوظفني العمــوميني احمللــيني علــى حســاب الزي
الســليمة  لسياســاتلوتثقيــف أصــحاب املصــلحة غــري احلكــوميني بشــأن األســس املوضــوعية     

عملية احلفاظ علـى قيمـة    األراضي والتنمية احلضرية. ومن األرجح أن تكللباستغالل  املتعلقة
النجــاح عنــدما يفهــم أصــحاب املصــلحة أن هــذه املمارســة تعــزز حتســني أداء أســواق  ب األرض

  قلل من حوافز املضاربة على األراضي.تاألراضي و
  

  اإلدارة املالية    

ــة        يكتســي - ١٠٥ ــالنظم املالي ــهوض ب ــة يف الن ــة بالغ ــة أمهي ــة احمللي ــذ إصــالح اإلدارة املالي تنفي
يجيات واالعتبارات التاليـة املتعلقـة بتصـميم السياسـات     عزز هذه العملية باالستراتتالسليمة، وت

ــي         ــز التنســيق املؤسســي. وينبغ ــي تعزي ــة. أوال، ينبغ ــال اإلدارة املالي ــذها ورصــدها يف جم وتنفي
التركيز يف إصالح اإلدارة املاليـة احملليـة وبنـاء القـدرات علـى وضـع الركـائز األساسـية لـإلدارة          

احلوافز والنظم والقدرات الكفيلـة باسـتدامتها. ودور   توفري املالية السليمة يف البلديات وضمان 
املستويات احلكومية العليا بالغ األمهيـة، وينبغـي حتديـده بوضـوح يف البدايـة. وينبغـي أن تركـز        
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املستويات احلكومية العليا على وضع اإلطار السياسايت واملؤسسـي الـذي يتـيح ذلـك، وتيسـري      
رقابة. وينبغي وضع أطر التنسـيق املؤسسـي املناسـبة حـىت     بناء القدرات، ووضع أطر الرصد وال

يتسىن دعم تنفيذ نظـم وممارسـات اإلدارة املاليـة علـى مسـتوى البلـديات وإدارـا بفعاليـة عـن          
و/أو املستويات احلكومية العليـا  طريق املساعدة التقنية واملساعدة يف بناء القدرات اليت تقدمها 

  اجلهات املاحنة.

لبلديات. وقد أثبتـت التجربـة   لينبغي استحداث حوافز إلصالح اإلدارة املالية وثانيا،  - ١٠٦
ــة   ــة، وال ميكــن       لأن إصــالحات اإلدارة املالي ــرة طويل ــدادها فت ــا يســتغرق إع ــادة م ــديات ع لبل

حتقيقها باتباع النهج القائمة على حتقيق املكاسب السريعة أو اإلجناز بدفعـة واحـدة. ولتحقيـق    
دارة املاليــة للبلــديات ال بــد مــن وضــع سياســات ومبــادئ توجيهيــة اإلح نتــائج مثلــى يف إصــال

واضحة لعملية اإلصالحات، واتباع ج متكامل يف اإلصـالحات ودعـم القـدرات باسـتمرار،     
وتقــدمي املســاعدة التقنيــة. كمــا تقتضــي إدامــة اإلصــالحات وإضــفاء الطــابع املؤسســي عليهــا    

صـالح. وأثبتـت التجربـة يف عـدة بلـدان أن مـن       مواءمة مسـتوى احلكـم احمللـي مـع أهـداف اإل     
نشـاء هـذه احلـوافز    إلملسـتويات احلكوميـة العليـا أو اجلهـات املاحنـة      أن تتبعها االسبل اليت ميكن 

قائمـة علـى   بـني خمتلـف مسـتويات احلكومـة،     لتحـويالت املاليـة   لهو إدماجها يف تصـميم نظـم   
  .)٣٧(األداء

  
  االقتراض    

هناك عـدد مـن العناصـر الـيت ميكـن أن تسـهم يف جنـاح تصـميم السياسـات وتنفيـذها            - ١٠٧
ورصد اـاالت ذات األولويـة الـيت مت حتديـدها يف جمـال االقتـراض. وينبغـي أن يكـون اهلـدف          
الرئيسي للعمل يف هذا اـال توسـيع أسـواق الـديون البلديـة املسـتدامة يف البلـدان الـيت تسـمح          

بشكل سـليم. وتكـرس    توزيع املخاطر على النحو املناسب وتسعريهاباسية فيها الظروف األس
ــذه         ــبني الدراســات األخــرية يف ه ــة. وت ــول لتطــوير األســواق البلدي ــود بشــكل معق ــذه اجله ه

اسـتثمارات القطـاع اخلـاص يف الـديون     يف زيـادة  الـيت تعـوق ال  األسواق أن الصعوبات الرئيسية 
ــة  ــب العــرض: فاألســ ليســت يف البلدي ــا    جان ــام، غالب ــت ن ــل فيي ــدان مث ــة، حــىت يف بل واق املالي

__________ 

مج حتويــل مــايل تقتضــي مــن     وضــعت بلــدان مثــل مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة وإثيوبيــا وســري النكــا، بــرا           )٣٧(  
ــات ــل وجــود خطــة تشــاركية/ميزانية، تســتلزم        احلكوم ــة األساســية (مث ــات اإلدارة املالي ــال متطلب ــة امتث احمللي

أن البيانــات املاليــة للبلــديات، ونشــر خطــط     احلصــول علــى رأي مراجــع حســابات خــارجي مســتقل بشــ      
وقـع الشـبكي للبلديـة املعنيـة) كشـرط مسـبق لتلقـي التحـويالت املاليـة أو لتلقـي الـدعم املـايل             املاملشتريات يف 

للمشاريع االستثمارية من اجلهات املاحنـة. وهـذه الشـروط ميكـن أن تكـون مبثابـة حـوافز علـى حتسـني نوعيـة           
  يف البلديات. اإلدارة املالية وأدائها
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تبحـث عـن فـرص لالسـتثمار املتوسـط       ت كـبرية متـويال تتـوفر فيهـا   تتسم بسيولة معقولـة، و  ما
أنـه نظـرا إىل أوجـه القصـور يف بعـض العوامـل       يف املشـكلة األساسـية   تتمثل والطويل األجل. و

جهـات مقترضـة   بوصـفها  بلـديات نفسـها   احملددة سابقا يف هذه الورقة، ال يقـدم العديـد مـن ال   
  .)٣٨(ميكن ضماا عمليا

يف ولــدعم اقتــراض البلــديات، غالبــا مــا تركــز احلكومــات املركزيــة علــى التــدخالت   - ١٠٨
ــك إنشــاء جهــات وســيطة معينــة لتمويــل           ــب العــرض. ويف معظــم األحيــان، يشــمل ذل جان

تنمية بلدية. وأنشئت العديـد   تزودها احلكومة برؤوس األموال وتشغلها، أو صناديقالبلديات 
مــن هــذه الكيانــات خــالل العقــدين املاضــيني؛ وجيــري إنشــاء كيانــات أخــرى يف بلــدان منــها   

نام وإندونيسيا. ونادرا ما أجريت استعراضات مستقلة لتجارب هـذه الكيانـات، ولكـن     فييت
ــتم)٣٩(بـــال شـــك ةمتفاوتـــ احلـــاالت الـــيت مت استعراضـــها ت متابعـــة نتـــائجســـجال كن . ومل تـ

احلكومات املركزيـة مـن تنفيـذ أحكـام سـليمة متعلقـة باالئتمـان ومل تطبـق ممارسـات يف جمـال           
االئتمان التجاري على املستويات دون الوطنيـة. وكـثريا مـا تعـاين صـناديق التنميـة البلديـة مـن         

. عدميـة األداء صعوبات مزمنة يف التمويل واالستدامة، ترتبط عادة حبافظـات القـروض الكـبرية    
ىت يف احلــاالت الــيت تســىن فيهــا تفــادي هــذه املشــاكل (كــثريا مــا يســتخدم برنــامج متويــل   وحــ

) يف كولومبيـا وصـندوق التنميـة احلضـرية يف واليـة تاميـل نـادو        FINDETERالتنمية اإلقليمية (
تتبـع هـذه   . فعلى سبيل املثـال،  تنطوي على مشاكل آثار شاملةتنشأ كنموذجني إجيابيني)، قد 

من رؤوس األموال الرخيصـة أو اانيـة الـيت توفرهـا الدولـة، ممارسـات يف        مستفيدةالكيانات، 
  جمال اإلقراض ترمي إىل استبعاد رأس املال اخلاص، بدال من اجتذابه إىل القطاع.

__________ 

يتـيح مثـال جنـوب أفريقيـا ســببا للتفـاؤل؛ فهـو يـبني أن اجلهـود اجلبــارة الراميـة إىل التعامـل مباشـرة مـع هــذه               )٣٨(  
القيود بطريقة ال تؤدي إىل خطر معنـوي، ميكـن أن تـؤيت مثارهـا. ومبعاجلـة أوجـه الضـعف، يتجـاوب جانـب          

 .الزمنالعرض بزيادة التدفقات املالية إىل القطاع على مر 

لكـن لألسـف، حتولـت    ” البلـدان الناميـة إىل مـا يلـي:     من صـناديق التنميـة البلديـة يف    ٢٥خلص استعراض ما يزيد على   )٣٩(  
بعض صناديق التنمية البلدية يف البلدان النامية إىل جهات مقدمة للقروض مركزة على السوق وقادرة على تعبئـة ادخـار   

وظـل معظمهـا قنـوات    . القطـاع اخلـاص للمشـاركة يف سـوق االئتمـان البلديـة      القطاع اخلاص، أو مهـدت الطريـق أمـام    
وال ميكن للمؤسسات شبه احلكومية اليت تعتمـد   .متخصصة ومنعزلة لتمويل اجلهات املاحنة الدولية أو التمويل احلكومي

وعـالوة علـى   . احلضـرية على أموال القطاع العام فقط أن متول حجم احتياجات االسـتثمار الـيت مت حتديـدها يف املنـاطق     
ويف الواقـع، فإـا تسـتعيض بـالقروض احلكوميـة      . ذلك، فإا تتعارض مع اجتاه السياسة العامة حنو حترير األسواق املالية

ميزانية القطاع العام، ولكنه يترك عملية تعبئة رؤوس األموال وختصيصـها دون تغـيري    ويستنفد ذلك. عن املنح احلكومية
، George Peterson, Using Municipal Development Funds to Build Municipal Credit Markets, 1996 .“إىل حد كبري

 .(استخدام صناديق التنمية البلدية يف بناء أسواق االئتمان البلدية)
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جانــب العــرض تركــز علــى  يف ورغــم إمكانيــة االســتعانة بتــدخالت مصــممة بعنايــة    - ١٠٩
واق رأس املـال، فمـن البـديهي أن اجلهـود الراميـة إىل      تسريع وصـول البلـديات مباشـرة إىل أسـ    

توسيع نطاق تدفق االئتمان اخلاص يف قطاع البلديات دون إجياد خماطر معنوية جيـب أن تعـاجل   
األساسـية يف جانـب الطلـب والقيـود التنظيميـة الـيت تعـوق هـذه التـدفقات. وستقتضـي           القيود 

إىل اإلصـالح؛ وبنــاء  تفضـي  سياسـات  هـذه اجلهـود العمـل علـى ثالثـة مسـتويات هـي: وضـع         
القـدرات؛ والتــدخالت املؤسسـية. وجيــب إشــراك كـل مــن احلكومـات املركزيــة واحملليــة، وإن     

  كان ذلك بطرق خمتلفة ويف أدوار خمتلفة.

توسيع نطاق اقتراض البلديات يف الغالـب مـن أربعـة مصـادر     اليت تعوق القيود تنشأ و - ١١٠
اإليـرادات البلديـة   ك بني خمتلف مسـتويات احلكومـة وحمدوديـة    املشترهي: ضعف اإلطار املايل 

أو تعذر التنبؤ ا؛ وضعف اإلدارة املالية البلدية، مبا يف ذلـك غمـوض الـنظم احملاسـبية؛ ورداءة     
البيانــات املاليــة؛ وضــحالة أســواق رأس املــال؛ وختلــف اإلطــار التنظيمــي القتــراض البلــديات.   

معظــم إصــالحات السياســة العامــة يف هــذا اــال، أو       وتتــوىل احلكومــات الوطنيــة تصــميم   
وينبغـي السـعي بشـكل منـهجي إىل      فدرالية.حكومات الواليات/املقاطعات يف بعض البلدان ال

ذلـك  همـة يف حـد ذاـا، و   املإدخال حتسينات على البيئة السياساتية يف ااالت الثالثـة األوىل؛  
يـة حصـول البلـديات علـى االئتمـان. أمـا بالنسـبة        عزز إمكانيسمما باالقتران مع عوامل أخرى، 

للمجال الرابع، فتوجد يف معظم بلدان األسواق النامية، مع بعض االستثناءات امللحوظة (مثـل  
  .  مصممة بشكل سيءغري مناسبة أو  جنوب أفريقيا وهنغاريا) أطر تنظيمية لالقتراض البلدي

معينــة مركــزة يف جمــال   جهــود بــذلوســيتطلب حتقيــق تقــدم ملمــوس يف هــذا اــال   - ١١١
. وعلى الصعيد العاملي، ميكن حتديد ثالثة ج رئيسية لتنظيم اقتـراض البلـديات   العامة السياسة

القائمـــة علـــى ”وهـــي: (أ) أن تكفـــل الـــنظم  ،السياســـات تصـــميمومراقبتـــه، ذات أمهيـــة يف 
املتعلقــة بــاقتراض القــرارات ختضــع أن والرقابــة اإلداريــة ضــمن إطــار قــانوين شــامل. “ الســوق

مـن املراقبـة اإلداريـة، ولكـن     إىل مسـتوى معـني   املقترضـون واملقرضـون   الـيت يتخـذها    البلديات
علــى  ةقائمــال”عــامالت حمــددة علــى مســتوى أعلــى؛ و (ب) أن تتضــمن الــنظم   مبذن اإلدون 

الثابتـة.  بينة يف جمموعة مفصلة من القواعـد  املأكرب من املعايري بصرامة جمموعة مقيدة “ القواعد
وقد يكون من الضروري موافقة جهة عليا على معامالت معينة، ولكن ذلـك يقتصـر يف كـثري    

ــها      ــد نفسـ ــال القواعـ ــى امتثـ ــاالت علـ ــن احلـ ــى  مـ ــيس علـ ــة   ولـ ــوعية للمعاملـ ــس املوضـ األسـ
ــها   أو ــيت جيــري متويل ــل حــدود     .)٤٠(االســتثمارات ال ــا مبســائل مث ــق هــذه القواعــد عموم وتتعل

__________ 

ملشـاريع  ميكن اسـتثناء سـلوفينيا والتفيـا، مـثال، حيـث تقـرر اللجـان الوطنيـة األسـس التقنيـة واجلـدوى املاليـة               )٤٠(  
  االقتراض البلدي، باالستناد، طبعاً، إىل القواعد املنشورة والسارية.
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الــديون وأوجــه اســتخدامها، وقيــود اجلهــة املقترضــة املتعلقــة باملخــاطر؛    االقتــراض، وأغــراض 
ــة املباشــرة ”(ج) أن تشــدد نظــم   و ــيت هلــا    “ املراقب ــا ال ــة العلي ــى موافقــة مســتويات احلكوم عل

  .)٤١(معينة كل على حدةبلدية  على معامالت ،صالحيات تقديرية واسعة

ات مزجيـا مـن النـهج مـع تفضـيل هـذا       ويتبع معظم البلدان اليت تسمح باقتراض البلـدي  - ١١٢
من املرفـق.   ١٠ عرضالنهج أو ذاك، على النحو املبني مبزيد من التفصيل يف املواد الواردة يف ال

ويف السنوات األخرية، كان االجتاه حنو وضع نظم قائمة على السوق أو قائمـة علـى القواعـد،    
سـوق  يف ة، وال تفضـي إىل توسـع كـبري    ألن نظم املراقبة املباشرة غالبا ما تكون متقلبة وتعسفي

الدسـتورية  واقـع  البلديات. وسيسترشد يف اختيارات السياسات بعدد مـن العوامـل، مـن بينـها     
السوق، وال ميكـن تصـميم نظـام مالئـم ألي بلـد مـن البلـدان دون        واقع واملؤسسية السائدة، و

ح، يف احلاالت الـيت مل يـتم فيهـا    من املمكن أن يقتر ه. بيد أنواقعإيالء االعتبار الواجب هلذه ال
التــدابري التنظيميــة أوجــه قصــور واضــحة، وضــع سياســة يعتــري بعــد تصــميم نظــام، أو عنــدما 

لتصـــميم اإلطـــار وإصـــالحه  ،تشـــريعيةمتضـــافرة، سياســاتية و جهـــود بـــذل وينبغـــي  ،منســقة 
لية الرئيسـية تقـع   وتعزيزه، استنادا إىل اخلربة الدولية الكبرية يف هذا اال. ولئن كانـت املسـؤو  

علـــى عـــاتق احلكومـــة الوطنيـــة وحكومـــات الواليـــات، ميكـــن للوكـــاالت الدوليـــة أن تقـــدم   
يف الفـرع  ة ذلـك  مسامهات قيمة عن طريق تقدمي املسـاعدة والـدعم التقنـيني، كمـا تـرد مناقشـ      

  الذي يتناول اجلهات الفاعلة الرئيسية املشار إليها أعاله.

ــاء القــدرات   - ١١٣ ــنظم وبن ــراض.   صــران هامــان عنوال أيضــا بالنســبة للتنفيــذ يف جمــال االقت
لتعزيــز  الالزمــة كمــا هــو احلــال بالنســبة إلصــالح السياســات، يتضــمن بنــاء قــدرات البلديــة  و

باالئتمـان. فعلـى سـبيل املثـال،     ليسـت خاصـة   إمكانية حصوهلا علـى االئتمـان، أبعـادا أساسـية     
واعتمـاد املعـايري احملاسـبية الدوليـة علـى مسـتوى        سيؤدي بدء تنفيذ نظم اإلدارة املالية املتكاملة

ملـا هلـا   البلديات إىل اهتمام املستثمرين بفرص االئتمان يف البلديات. وينبغي إنشـاء هـذه الـنظم    
يف توسيع إمكانية حصـول البلـديات علـى االئتمـان. وال بـد      ملا هلا من تأثري متأصلة و مزايامن 

ركز حتديدا على توسيع إمكانية حصـول البلـديات علـى    أيضا من نظم وتدابري لبناء القدرات ت

__________ 

يســـــتند هـــــذا اإلطـــــار بصـــــورة غـــــري حمكمـــــة إىل عمـــــل ترييســـــا تـــــري ميناســـــيان وغريهـــــا فيمـــــا              )٤١(  
الورقـــة الـــيت  املســـتوى دون الـــوطين بوجـــه عـــام (انظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال،         علـــى بـــاالقتراض قيتعلـــ

 Borrowing by Subnational”، ٩٦/٤الـــدويل بشـــأن حتليـــل السياســـات العامـــة      النقـــد لصـــندوق أعـــدا

Governments: Issues and Selected International Experiences“ :املتاحـــــة علـــــى املوقـــــع الشـــــبكي التـــــايل ،
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/pdf/112596b.pdf     ويالحـــظ أن هـــذا اإلطـــار جـــرى تكييفـــه .(

لالستخدام فيما يتعلق حتديدا باقتراض البلديات. وتنشأ عن ذلك آثار مادية يف اإلطـار، ال سـيما فيمـا يتعلـق     
  بتصنيف البلدان.
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مثـل هـذه   إىل فئـة السـوق الناميـة    مـن  مجيـع البلـدان   حتتـاج  . ومن الناحية العمليـة،  )٤٢(االئتمان
احملــددة ختتلــف اختالفــا كــبريا، بطبيعــة احلــال. وســيلزم تعبئــة  احتياجاــا التــدابري، وإن كانــت 

يات/املقاطعــــات، والبلــــديات نفســــها، مــــزيج مــــن احلكومــــات الوطنيــــة وحكومــــات الوال 
والوكاالت الدولية، ومنظمات الدعم الـتقين يف كـل بلـد إلتاحـة اموعـة الكاملـة مـن الـنظم         

  ومبادرات بناء القدرات الالزمة.

حلكومات الوطنية، والوكـاالت املاحنـة، واألفرقـة االستشـارية     اأن تنظر ن وأخريا، ميك - ١١٤
جمموعة من املبـادرات املؤسسـية الـيت ميكـن أن تعجـل توسـع أسـواق        اختاذ والتقنية األخرى يف 

ـذه  دقـة  املخـاطر والصـعوبات احمل  سـلطت األضـواء علـى    . وقـد  بشكل مستدام الديون البلدية
املبادرات. بيد أن التدابري احلصيفة واملدروسة بعناية ميكن أن تسـاعد أيضـا علـى حتقيـق توسـع      

خــاطر. وميكــن أن تشــمل هــذه التــدابري إنشــاء جهــات ســوق الــديون مــع جتنــب أســوأ هــذه امل
وساطة يف إقراض البلديات تتكون من القطاع اخلاص وجمموعات املاحنني مـن خـارج الدولـة،    
جتنبــا للصــعوبات الــيت عــادة مــا تكــون مرتبطــة بالوســطاء الــذين تــزودهم الدولــة بــرؤوس            

ــوال ــا    )٤٣(األم ــز االئتم ــات تعزي ــوفري آلي ــإن ت ــك، ف ــد خيفــف  . وإضــافة إىل ذل ــن ن ق خمــاوف م
املستثمرين بشأن نوعية ائتمان البلديات يف األسواق الناشئة حيث قطاع البلديات غري مفهـوم  
فهما جيدا وحيث تعترب املخاطر املتصورة أكرب مـن املخـاطر احلقيقيـة. وميكـن أن تشـمل هـذه       

خلسـائر  ا”لتعـويض عـن   ل حمـدودة  احتياطيـة وإيـداع أمـوال   مـثال، ضـمانات حمـدودة     شروط،ال
  .)٤٤(خلف عن السداداملستثمرون يف حالة الت ضيفهايف حسابات ضمان ميكن أن ي“ األوىل

  
__________ 

ميكن أن تشمل تدابري حلفـز تنميـة األسـواق الثانويـة حيـث ميكـن تـداول األوراق املاليـة بـني املسـتثمرين بعـد              )٤٢(  
ــوفري اخلــ   ــدابري حلفــز ت ــديات لغــرض إعــداد املشــاريع ومعــامالت    إصــدارها األويل؛ وت دمات االستشــارية للبل

القـروض (مثــل وحــدة االســتثمار يف اهلياكــل األساســية البلديــة)؛ وتــدابري لتثقيــف البلــديات بشــأن طــابع متويــل  
القروض ودينامياته وملساعدا على وضع خطط لتحقيق جدارا االئتمانية (مثـل أكادمييـات اجلـدارة االئتمانيـة     

 يديرها البنـك الـدويل)؛ وتـدابري ملسـاعدة البلـديات علـى تـويل املسـؤوليات اإلداريـة اإلضـافية الـيت سـيتعني             اليت
  .عليها االضطالع ا عندما تبدأ يف االقتراض أو توسع نطاق نشاطها االقتراضي (مثل إدارة الديون)

ح ككيان مـن هـذا النـوع يف التسـعينات     مؤسسة متويل اهلياكل األساسية يف جنوب أفريقيا، اليت عملت بنجا  )٤٣(  
والعقد األول من هذا القرن. ومن أشكال هذه اجلهات الوسيطة وكـاالت التمويـل التابعـة للحكومـة احملليـة،      
اليت تزداد انتشارا يف أوروبا، واليت تقوم بتجميع احتياجات احلكومات احمللية مـن االقتـراض وتصـدر سـندات     

  رض عائداا للحكومات احمللية.يف أسواق رأس املال، اليت تق
تتــراوح األمثلــة علــى هــذه املبــادرات الــيت حققــت قــدرا مــن النجــاح بــني التحســينات احملــددة الــيت أتــت ــا      )٤٤(  

(مثـل الضـمانة   “ ذات اإلجناز غـري املسـبوق  ”اجلهات املاحنة على أساس كل حالة على حدة لدعم املعامالت 
التابعة للواليـات املتحـدة لسـند داكـار، الـذي ال يـزال معلقـا بسـبب مسـألة          اليت توفرها وكالة التنمية الدولية 

عالقة مع وزارة املالية يف السنغال) للمؤسسات اليت تركز علـى جمـرد تـوفري التعزيـزات االئتمانيـة (مثـل مرفـق        
  ضمان االئتمان واالستثمار يف الفلبني).
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  تغري املناخ    

هنــاك عــدد مــن العناصــر الــيت ميكــن أن تســهم يف جنــاح رســم السياســات وتنفيــذها      - ١١٥
ى ورصدها يف اـاالت ذات األولويـة الـيت مت حتديـدها يف ميـدان االقتـراض. فاملـدن قـادرة علـ         

ها احلكومـات  ئالقيادة واالبتكار، ولكنها تستجيب أيضـا للسياسـات واحلـوافز املاليـة الـيت تنشـ      
ــة. وإضــافة إىل ذلــك، جيــب أن تعمــل   ــة،    الوطني ــة الدولي ــات اإلداري ــة، واهليئ املصــارف اإلمنائي

واملنظمـات غــري احلكوميـة مــع احلكومـات الوطنيــة علــى إجيـاد حــوافز ماليـة ووضــع سياســات      
  تغري املناخ.املقاومة لاملنخفضة االنبعاثات واهلياكل األساسية ن على االستثمار يف تشجع املد

، والتحـويالت  واألمـوال املنـاظرة  حلكومات الوطنية باستخدام املـنح،  اوميكن أن تبدأ  - ١١٦
الضريبية، ومعدالت القروض التفضيلية لدعم االسـتثمار، مث تسـتخدم السـلطة التنظيميـة حلفـز      

أن . ومـن شـأن هـذه االسـتراتيجيات     لتسـعري العوامـل اخلارجيـة    وضع أطر وأسواقاملدن على 
تغري املنــاخ املقاومــة لــاملخــاطر للــهياكل األساســية املنخفضــة االنبعاثــات املعــدل بحتســن العائــد 

وتغري احلساب املايل للمدن. ولتجسـيد هـذه التوصـية يف الواقـع، سـيتعني علـى اجلهـات املاحنـة         
عــدد مـن الســنوات. ومـن أجــل حتقيــق أكـرب قــدر مـن فعاليــة تكلفــة     مــدى  علـى دعـم اجلهــود  

االستثمارات للتكيف مع تغري املناخ، جيب تشجيع اختاذ إجراءات على مستوى املدن لتشـجع  
 ني،والتربيـد والتدفئـة الطبيعـي    جـزر االحتـرار،  تطوير املنـافع املشـتركة مثـل التخفيـف مـن آثـار       

  ترفيهية، واحلد من الضوضاء وتلوث اهلواء.واالستخدام املزدوج لألماكن ال

اخلارجيـة لـتغري املنـاخ. وهنـاك      العوامـل  وإضافة إىل ذلـك، جيـب اعتمـاد أطـر لتسـعري      - ١١٧
نوعان من العوامل اخلارجية لتغري املناخ مها: (أ) العوامل اليت هلا أثر كبري على الصـعيد احمللـي،   
مثــل االكتظــاظ، والضــباب الــدخاين، وجريــان ميــاه العواصــف؛ و (ب) العوامــل الــيت هلــا أثــر  

يف كــثري مــن مــن األيســر  عــاملي مشــتت إىل حــد كــبري، مثــل انبعاثــات الكربــون. وقــد يكــون 
تغري املنــاخ علــى الصــعيد احمللــي، نظــرا ألن لــاألحيــان حشــد الــدعم لتســعري العوامــل اخلارجيــة 

لعوامـل  تقدير ابالفعل خمططات متنوعة ملساعدة السلطات على هناك آثارها أقرب إىل البلد. و
يـادة كفـاءة األسـواق.    تغري املناخ على الصـعيدين احمللـي والعـاملي بغيـة احلفـز علـى ز      لاخلارجية 

مدينــة وواليــة ومقاطعــة اســتخدمت   ٢٣بلــدا و  ٣٩، كــان هنــاك ٢٠١٥ويف أيلول/ســبتمرب 
معظمهــا يف شــكل ضــرائب علــى انبعاثــات الكربــون أو نظــم    كــان أدوات تســعري الكربــون، 
علـى السـياق احمللـي. فعلـى سـبيل      فضـل  ويتوقـف حتديـد النظـام األ    .تداول أرصـدة االنبعاثـات  

عمــل نظــم تــداول أرصــدة االنبعاثــات علــى حنــو أفضــل يف األمــاكن الــيت يوجــد فيهــا   املثــال، ت
ففـي  تفاوت أكرب يف التكاليف اليت يتكبدها خمتلف اجلهات الفاعلـة للوفـاء باملعـايري التنظيميـة.     

ال اللوائح التنظيمية مسـتعدة  ثاجلهات الفاعلة اليت تتكبد أكرب تكلفة المتهذه األماكن، تكون 
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. وميكـن  )٤٥(ترى أن استيفاء املعـايري أقـل تكلفـة   اليت األرصدة التنظيمية من اجلهات لدفع سعر 
اخلارجيـة  تغـري املنـاخ   تقـدر بدقـة قيمـة عوامـل     حـىت  أيضا دعم املدن يف إعادة هيكلة ميزانياا 

  ا. تدفقات النقدية املرتبطةبناء على ذلك الاإلجيابية والسلبية وتستوعبها وختصص 

تقدمي دعم جيد للمرافـق الـيت تقـدم دعمـا كـبريا يف وضـع مشـاريع منخفضـة         وينبغي  - ١١٨
والجتـذاب االسـتثمار، جيـب أن تلـيب     “. مقبولـة مصـرفيا  ” تغري املنـاخ و مقاومة لـ االنبعاثات و

ــة املشــاريع متطلبــات اجلــدوى وأن تســتند إىل مــربرات    اهلياكــل قويــة. وبــدعم مشــاريع  جتاري
مهــام مثــل دراســة اجلــدوى والتصــميم   إعــدادها مــن خــالل  املراحــل األوىل مــن يف األساســية 

الـيت تعـوق   وهيكلة املشـاريع، تسـاعد مرافـق إعـداد املشـاريع يف معاجلـة أحـد القيـود الرئيسـية          
وبإمكـان مرافـق إعـداد    “. مقبولـة مصـرفيا  ”االفتقار إىل مشـاريع  اهلياكل األساسية، أي  متويل

ــا أن تــ     ــيت متوهل ــات الشــريكة ال ــات   اهلياكــل األساســية دعم املشــاريع واجله املنخفضــة االنبعاث
اهلياكـل األساسـية   تغري املناخ بطرق شىت منها: تغيري معايري اختيار املشاريع لتفضـيل  قاومة لوامل

تغري املناخ؛ وإجراء تقييمات مناخية ووضع توصيات لتحسـني  قاومة لاملنخفضة االنبعاثات وامل
التقليدية؛ وبناء القـدرات التقنيـة واملاليـة لتقـدمي      يةاهلياكل األساساالستدامة يف مشاريع  جانب

تغري مقاومـة لـ  اليت تستخدم تكنولوجيـا منخفضـة االنبعاثـات و    اهلياكل األساسيةاملشورة بشأن 
  املناخ.

وتؤدي املؤسسات املالية احمللية دورا هاما يف متويل األنشـطة املتعلقـة باملنـاخ، وينبغـي      - ١١٩
ملصـارف اإلمنائيــة املتعــددة األطــراف  ااألجــل القصـري، ميكــن أن توســع  يف مشــاركتها. وتعزيـز  

وغريها من اجلهات املاحنة جهودها الرامية إىل حتديد وسطاء ماليني حمليني، يف حـني ميكـن، يف   
األجــل املتوســط، إجــراء عــدد مــن اإلصــالحات لــدعم هــذه املؤسســات، مثــل حتســني األطــر    

ن بعنايــة، قـد تــتمكن اجلهــات املاحنـة مــن زيــادة متويــل   التنظيميـة. وبالعمــل مــع وسـطاء خمتــاري  
. وميكـن أن يتبـادل الوسـطاء معـارفهم     نفسـه  املشاريع وبناء قدرات حكومات املدن يف الوقت

عمــل، وتكــوين جمموعــة  النتــديات وحلقــات مــن خــالل املوخــربام مــع املؤسســات اــاورة  
ياكــل األساســية مشــاريع اهلمويــل تل ميســرةجديــدة مــن املرشــحني لتلقــي رأس املــال بشــروط  

تغري املنـاخ. كمـا ميكـن تعزيـز دور املؤسسـات املاليـة       قاومـة لـ  احمللية املنخفضـة االنبعاثـات، وامل  
احمللية بعدد من اإلصالحات األساسية، مثل حتسني األسـواق املاليـة واألطـر التنظيميـة. وميكـن      

__________ 

امج لتحديـد احلـد األقصـى لالنبعاثـات وتـداوهلا يتـيح       على سبيل املثال، جنحت مدينة طوكيـو يف إطـالق برنـ     )٤٥(  
للشـركات شــراء أرصــدة تســمح هلـا بالتلويــث مــن الشــركات الــيت ختفـض انبعاثاــا طواعيــة. وحبلــول الســنة    

ــة باالنبعاثــات يف ســنة األســاس.    ٢٣الرابعــة مــن تطبيــق النظــام، اخنفضــت االنبعاثــات بنســبة    يف املائــة مقارن
يف املائـة   ٢٥ة طوكيو بلوغه يف األمد الطويل هو ختفـيض انبعاثـات الكربـون بنسـبة     واهلدف الذي تعتزم مدين

  .٢٠٢٠حبلول عام  ٢٠٠٠عن مستويات عام 
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املاليـة للحكومـات احملليـة وحصـوهلا علـى      أن تستفيد املؤسسات املالية احمللية من حتسني املوارد 
االئتمان. أما بناء القـدرات داخـل املؤسسـات نفسـها فـيمكن أن حتسـن فهـم متويـل البلـديات          

امليزنـة  يف جمـاالت  واألنشطة املتعلقـة باملنـاخ. وستسـتفيد البلـديات كـذلك مـن بنـاء القـدرات         
  واإلدارة املالية واملساءلة.

لدعم ملخترب أو شبكة مـن املختـربات مـن أجـل حتديـد وجتريـب       وأخريا، ينبغي توفري ا - ١٢٠
ــيت تواجه    ــدة. وتصــديا للتحــديات اإلضــافية ال ــل جدي ــذ مشــاريع   هــامنــاذج متوي املــدن يف تنفي

أشـكال  وضـع  تغري املنـاخ، ال بـد مـن    قاومـة لـ  الكفيلة خبفـض االنبعاثـات وامل  ياكل األساسية اهل
ــذه االبتكــار     ــل مبتكــرة. وميكــن أن تشــمل ه ــدة    متوي ــل جدي ــاذج متوي ات إنشــاء أدوات أو من

تغري املنـاخ،  مقاومـة لـ  تكييف األدوات أو النمـاذج لبنـاء هياكـل أساسـية قليلـة االنبعاثـات و       أو
زيادة سبل االستفادة من األدوات والنماذج واألسواق املوجودة. وميكـن أن تتمحـور هـذه     أو

ختــربات املعنيــة بالتمويــل احلضــري  اجلهــود اإلمنائيــة حــول خمتــرب قــائم بذاتــه أو سلســلة مــن امل  
ومتويل األنشطة املتعلقة باملناخ يف شكل شبكة. وميكـن أن يسـتخدم رؤوس أمـوال اجلمعيـات     

رؤوس األمـوال املقدمــة بشــروط ميسـرة لتحديــد وتقيــيم األدوات   واخلرييـة ومصــارف التنميــة  
ــل    ــات املعتمــدة لتموي ــرب اأن حيــدد  غــياحلضــرية. وينباهلياكــل األساســية  والنمــاذج واآللي ملخت

اهلياكـل  االستثمار املتـدرج يف   زاجلديد أو شبكة املختربات ممارسات التمويل اليت ميكن أن حتف
تغري املنــاخ، مثــل الســندات اخلضــراء    قاومــة لــ احلضــرية املنخفضــة االنبعاثــات وامل  األساســية 

ات األخـرى  ، ويشـرك املؤسسـ  وعمليات مقايضة العملة الطويلة األجـل، وضـمانات املخـاطرة   
. وميكن أن يستفيد أيضا من املبادرات القائمـة ويركـز علـى جتريـب منـاذج      يف تلك املمارسات

يف سياقات السوق أو القطاعات اجلديدة. وميكن أن تقـوم  اليت ثبتت جدواها وآليات التمويل 
علـى  واحلصـول  اهلياكـل األساسـية   املؤسسات اليت هلا خربة يف التنمية احلضـرية واالسـتثمار يف   

  التمويل بشروط ميسرة بإنشاء خمترب واحد أو أكثر.
  

  الشراكات بني القطاعني العام واخلاص     

ينبغي أن تشجع احلكومات الوطنية تصـميم السياسـات وتنفيـذها، ورصـدها بطريقـة       - ١٢١
تكفل النهوض باملكونات الرئيسية ملا يتيح جناح الشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص مـن      

ــب  ــدأ       عجوانـ ــديات مبـ ــد البلـ ــان أن تعتمـ ــة مبكـ ــن األمهيـ ــيء، مـ ــل شـ ــل كـ ــدة. أوال وقبـ ديـ
العامـة كلمـا كـان ذلـك ممكنـا ومناسـبا.        اهلياكـل األساسـية  خلدمات “ يدفع الثمن املستعمل”

وسيقتضي هذا إنشاء آليات مثل نظم القياس املتعلقة باسـتخدام امليـاه أو نظـم الوصـول ومجـع      
. وبدون وجود ثقافة راسخة لدى املسـتعملني بـدفع مثـن    يارةعلى استخدام الطرق الس الرسوم
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العامـة، سـيكون مـن الصـعب، إن مل يكـن مـن        اهلياكـل األساسـية  اخلدمات اليت توفرها مقابل 
  املستحيل، مجع اإليرادات الالزمة لدعم جناح الشراكات بني القطاعني العام واخلاص.

تـــنظم حلكومـــات الوطنيـــة قـــوانني أو لـــوائح أن تضـــع اوفضـــال عـــن ذلـــك، ينبغـــي  - ١٢٢
لشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص تكفــل وضــوح السياســات احلكوميــة املتعلقــة ــذه    ا

الشــراكات. وميكــن أن حيــدد هــذا اإلطــار السياســايت قواعــد تــنظم إنشــاء الشــراكات وقواعــد  
ملسـائل اللوجسـتية الـيت    نبغي مـثال أن يتنـاول ا  يتنظم استمرار تشغيل هذه الشراكة وصيانتها. ف

جتيـز لشـركة   الـيت  تؤثر بشكل غـري مباشـر علـى اجلـدوى األساسـية للشـراكات (مثـل القواعـد         
املياه حتديد أسـعار امليـاه، ولكنـها ختـول مسـتوى احلكـم األعلـى سـلطة املوافقـة علـى األسـعار            

ــة تغيريهــا). وإضــافة إىل ذلــك، ميكــن أن يشــمل اإلطــار سياســات متعلقــة بقطاعــات م     أو عين
السـالمة املاليـة، عنـد االقتضـاء.     يف جمـال  وقواعد لتوفري األموال العامة مـن أجـل سـد الثغـرات     

 نشـاء بـالتخطيط إل  تعلـق توينبغي دعم إطار السياسات الوطنية مببادئ توجيهية وأدلـة إرشـادية   
حلكومـات  أن تنشـئ ا الشراكات وينبغي أن يتضـمن صـياغة منـاذج لعقـود الشـركات. وميكـن       

بالشــراكات و/أو نقطــة للشــراكات القطاعيــة إلســداء املشــورة   تعــىن ة وحــدة مركزيــة الوطنيــ
، بشــأاللبلــديات ومســاعدا يف اختيــار مشــاريع الشــراكات وإعــدادها وتقييمهــا والتفــاوض  

مشــروع مــن مشــاريع الشــراكات مقارنــة بالــديون  أي وحســاب التكلفــة الفعليــة لــرأس مــال  
  ات وبناء قدراا بشكل منهجي.البلدية، وتوفري التدريب للبلدي

    
  خامتة  - سادسا   

هناك اتفـاق واسـع النطـاق علـى أن املـدن يف مجيـع أحنـاء العـامل املتقـدم النمـو والعـامل             - ١٢٣
ــامي هــي  ــباليني مــن املــواطنني.    احملركــات الن ــة ل ــة االقتصــادية واالجتماعي ويف الرئيســية للتنمي

بـالغ األمهيـة. ويتطلـب ذلـك      بقائها يف املستقبل حتداالستفادة من إمكانياا وضمان مقومات 
مواكبـة  لضـمان   ذات أمهيـة حامسـة   داعمـة الوكمـة  احلقويـة وأطـر   الاليـة  املنظم ال االعتراف بأن

ليـات التمويـل االسـتراتيجي. وتـؤدي احلكومـات الوطنيـة       آلاالستثمارات العامـة االسـتراتيجية   
لـدان الناميـة، حيـث تتسـع الفجـوة بـني تـوافر املـوارد         دورا حموريا يف ذلك، تـزداد أمهيتـه يف الب  

املالية وإنفاق البلديات بسرعة نتيجة للنمـو السـكاين يف املنـاطق احلضـرية وتزايـد الطلـب علـى        
  اخلدمات العامة.

وانطالقا من هذا الفهم، فقد دجمت هذه الورقة اآلراء التقليديـة واملؤلفـات األكادمييـة     - ١٢٤
ــامليني واملمارســنيمــع ممارســات اخلــرباء   ــارات السياســة     الع ــرات، وخي ــد الثغ وجتــارم لتحدي

ترمـي إىل إجيـاد   هـي  العامة، واملسائل املتعلقة بالقـدرات ذات الصـلة مبواجهـة هـذا التحـدي. و     
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فهم مشترك للمبادئ وأدوات التمويل والعمليات الالزمـة لتعزيـز اإليـرادات احملليـة والظـروف      
ماسة إىل حتديد العناصر الرئيسية اليت ينبغي أن تنفذها احلكومـات  املالية للمدن. وهناك حاجة 

الوطنية لتمكني احلكومات احمللية من التخطيط ملستقبل مـدا ودفـع التكـاليف املرتبطـة بـذلك      
بفعالية، وذلك من أجل مواءمة النمـو يف املـدن بسـبل تكفـل حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة         

مدن أن تنجح دون استراتيجيات مالية قوية، ولتحقيق هذه الغايـة،  لألمم املتحدة. فال ميكن لل
  احلوار.بالغيت األمهية يف هذا خنتتم هذه الورقة برسالتني رئيسيتني أخريتني 

ــتقبل     لأوال،  - ١٢٥ ــؤولة يف املسـ ــة ومسـ ــة وقويـ ــة جمديـ ــمان إدارة ماليـ ــن  ضـ ــد أن متكـ ال بـ
مصــادر هامــة لإليــرادات الضــريبية   احلكومــات الوطنيــة احلكومــات احملليــة مــن احلصــول علــى 

ولإليـــرادات غـــري الضـــريبية (أي التكـــاليف والرســـوم). وتشـــكل كفايـــة اإليـــرادات وتنـــوع   
. سـكان مناطقهــا  اإليـرادات عنصـرين أساسـيني يف قــدرة البلـديات علـى إيصــال اخلـدمات إىل      

ــرادات      ــة اإلي ــان أيضــا تكمل ــة مبك ــن األمهي ــرة   وم ــا مباش ــيت جتمعه ــني خمبتحــويالت ال ــف ب تل
يكتسـي  الثغرات يف احتياجات اإلنفـاق والقـدرات املاليـة يف املـدن. و    مستويات احلكومة لسد 

إطـار متكـيين يتـيح تعبئـة أدوات     إذا مـا اقتـرن ب  بالنسـبة لسـالمة الوضـع املـايل،      ةبالغذلك أمهية 
 قيمـة احلفـاظ علـى   اإليرادات، مثل االقتراض والشراكات بني القطاعني العـام واخلـاص، و  مجع 

. وينبغـي تكـريس خيـارات التمويـل هـذه كلـها       اهلياكل األساسية األراضي لدعم االستثمار يف
  يف القانون والسياسات واملمارسات.

وعـد  أن يتحقـق فيـه    وثانيا، يتطلب وضع األسـس الالزمـة لبنـاء مسـتقبل مـايل ميكـن       - ١٢٦
درة علـى التنفيـذ واإلصـالح    اخلطة احلضرية اجلديدة اجلمع بني االلتزام واإلرادة السياسية والقـ 

يف خمتلـــف مســـتويات احلكـــم، علـــى الصـــعد الـــوطين واإلقليمـــي واحمللـــي، يف هـــذه اـــاالت  
فـراغ. فالـديناميات   مـن  االستراتيجية. وال ميكن أن تنشأ االستراتيجيات املبينة يف هـذه الورقـة   

والظــروف  كــل بلــد،يف  احلكــم اخلــاصوواقــع السياســية، والقيــود علــى القــدرات البشــرية،   
الوطنية واحمللية األخرى هي اليت حتدد شكل هذه االسـتراتيجيات وتـؤثر عليهـا. بيـد أن توافـق      
اآلراء على الصعيد الوطين فيما يتعلـق بأمهيتـها يزيـد مـن احتمـال ترسـيخ هـذه املبـادئ بطـرق          

ــإن      ــه، ف ــة. وعلي ــة واحمللي ــة يف السياســات واملمارســات اإلقليمي ــة ســلي إنشــاء جمدي مة نظــم مالي
للعالقـات احلكوميـة الدوليـة والتعـاون. وجيـب أن يتمحـور هـذا         إطـار أن يكون هنـاك  يتطلب 

اإلطار حول رؤية مشتركة ألمهية هذه املبادئ باالقتران مـع التـزام القـادة ـدف ترسـيخها يف      
علـى التنفيـذ   سـؤولني  السياسة (عن طريق اإلصالح) والقيـام باسـتثمارات كافيـة لبنـاء قـدرة امل     

  هلا.وفقا 
   



A/CONF.226/PC.3/18

 

64/82 16-09554 

 

 املرفق

 العروض    
  

 ١العرض     

 عناصر دستور مايل مقترح    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
    
  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.  :املصدر  

  

  

  

  

الدستور املايل

االستقاللية

االستقاللية الضريبية

استقاللية يف جمال اإلنفاق

استقاللية يف جمال االقتراض

استقاللية امليزنة

املشاركة يف اختاذ القرارات

املشاركة يف اختاذ القرارات من 
خالل الغرفة الثانية

املشاركة يف اختاذ القرارات من 
خالل احملكمة الدستورية

املشاركة يف اختاذ القرارات من 
خالل التعديالت الدستورية

املشاركة يف اختاذ القرارات من 
خالل اجتماعات التنفيذيني

املشاركة يف اختاذ القرارت من 
خالل التحويالت فيما بني خمتلف 

ممستويات احلكومة 

أطر امليزانيات 

القواعد العددية للمالية العامة

القواعد اإلجرائية للمالية العامة

جملس املالية العامة

االستقرار

حق النقض القضائي

حق النقض للمجلسني 
التشريعيني بالربملان

نطاق الدميقراطية املباشرة

مجود التعديالت الدستورية

املسؤولية

قوة املؤسسات ومدى تعادل 
الضرائب

قوة املؤسسات وتثبيت  
السياسات

غزارة املنح احلكومية

قابلية التعرض لإلنقاذ املايل

مدى التعرض لإلفالس

مسؤولية القواعد املالية
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  ٢العرض     
  مصفوفة السياسات التفاعلية: قوانني املالية للبلديات    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    
  .https://goo.gl/Dw6grFميكن االطالع على هذه املصفوفة أيضاً يف املوقع الشبكي:   مالحظة:  
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  ٣العرض 
  البحرين

حمدودة. ولضمان كفاءة االسـتفادة مـن    مساحة بريةالبحرين مملكة جزرية ذات   
تراخيص البنـاء يهـدف إىل إنشـاء صـلة منهجيـة بـني       لاألرض، وضعت البحرين نظاما 

  والتخطيط املايل.اهلياكل األساسية ختطيط 

البحـرين مجيـع الكيانـات، اخلاصـة والعامـة، بالتقـدم        ويف اآلونة األخرية، ألزمـت   
بطلب للحصول على تراخيص بناء قبل بـدء أي مشـروع. ويشـمل ذلـك احلكومـات      

تضــمن عرضــا عامــا هــو اســتمارة تتــرخيص البنــاء  البلــديات. وطلــبباحملليـة املعروفــة  
تقــدمي وعنــد تــألف مــن بيانــات وخطــط وتقــارير أوليــة عــن املشــروع.   تللمشــروع و

إلكترونيا على مجيع اجلهات املعنيـة  تعمم مجيعها ، داعمةأي مستندات مرفقا بالطلب 
م كـل  . ويتـيح ذلـك لكـل كيـان تقيـي     فيها رأيهامنها إبداء ويطلب اهلياكل األساسية ب

ا إذا كان يتوافق أو ال يتوافق مع خطط التنميـة الوطنيـة   التأكد مممشروع على حدة و
للحكومة يف جماله احملدد. ويلزم كل كيان بالرد علـى طلـب تـرخيص البنـاء مـع إبـداء       

وميكـن  تعليقاته بشـأن جـدوى املشـروع علـى النحـو املقـدم اسـتنادا إىل جمـال خربتـه.          
ــى    ــوفري خــدمات اهلياكــل   اجلهــات العامــة   ردودملقــدم الطلــب االطــالع عل ــة بت املعني

وميكـن كـذلك   . األساسية مبجرد أن تقـدمها عـرب املوقـع اإللكتـروين املخصـص لـذلك      
الـردود   اهلياكل األساسـية أن تطلـع يف نفـس املوقـع علـى     اجلهات العامة املعنية بلسائر 

ى ردود بعضـها  املقدمة من كـل كيـان ممـا يتـيح جلميـع الكيانـات فرصـة االطـالع علـ         
  البعض، األمر الذي يزيد من فرص التعلم.

هـي  . وهـذه العمليـة   نفسـه  تـراخيص البنـاء  منح نظام  ومتر مشاريع البلديات عرب  
وفرة ســتمر بــني احلكومــة احملليــة واجلهــات الوطنيــة املــاملتواصــل التواصــل تضــمن  آليــة

ــهياكل األساســية   ــة    لل ــق األفكــار واخلطــط املقبل ــق بتطبي ــا يتعل ــدى و فيم جــدواها. م
 ،نفيـذ مرحلـة الت تصـل إىل  مجيـع املشـاريع الـيت    تكون ويضمن نظام تراخيص البناء أن 

ممـا يزيـد بدرجـة     باهلياكل األساسـية مجيع اجلهات العامة املعنية مشاريع جمدية يف نظر 
  .يشرع يف تنفيذهكبرية من احتماالت جناح أي مشروع 
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 ٤العرض     

  لأللفية الثالثةالالمركزية املالية: مقارنات دولية     
  
  ضرائب احلكومات دون الوطنية    نفقات احلكومات دون الوطنية  

  املنطقة
النسبة املئوية مـن جممـوع   

  النفقات احلكومية
ــاتج    ــن النـ ــة مـ ــبة املئويـ النسـ

  احمللي اإلمجايل  
ــوع     ــن جممـ ــة مـ ــبة املئويـ النسـ

  الضرائب
ــاتج   ــن النـ ــة مـ ــبة املئويـ النسـ

  احمللي اإلمجايل  

 (٢٠) ٢,٣(١٦) ١١,٤(٢٠) ٥,١(١٦) ١٨,٨ البلدان النامية          

 (٢٥) ٦,٤(٢٤) ٢٢,٧(٢٦) ١٣,٩ (٢٦) ٢٧,٨ البلدان الصناعية

  
  ؛ وصندوق النقد الدويل (سنوات خمتلفة).Bahl, Linn, and Wetzel (2013)  :املصادر  
عـدد  إىل األرقام الواردة بني قوسـني  تشري . واأللفية الثالثة البيانات املبلغة كمتوسطات غري مرجحة للعقد األول منترد   :مالحظة  

  املقارنة.بالبلدان املشمولة 
      

  ٥العرض 
  التحويالت املالية: تصنيف املنح

مستويات احلكومة إىل أنواع كـثرية. ويـبني   خمتلف تنقسم املنح املقدمة فيما بني   
  الشكل والنص الواردان أدناه طريقة بسيطة لتصنيفها.

  

  

  

  
  
  

أن يقتصر اسـتخدامها علـى   منحة تقدم بشرط  هي: املنحة املخصصة املنح املخصصة
  غرض حمدد.

: ميكـن إنفـاق املـنح غـري املخصصـة وكأـا اإليـرادات الضـريبية         املنح غـري املخصصـة  
  (غري املخصصة) اخلاصة باحلكومة دون الوطنية املتلقية هلا.
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: املنح اإللزامية (االستحقاقات) هي التزامات قانونيـة حتكمهـا القواعـد    املنح اإللزامية
ــها  ــة. تتحملـ ــدرة للمنحـ ــة املصـ ــارة  احلكومـ ــك اإلشـ ــب ذلـ ــي   ويتطلـ ــام أساسـ يف نظـ

تلـك  تكـون  وأن ، مبوجبـها مقـدار املنحـة والشـروط الـيت تقـدم      إىل مرسوم تنفيذي  أو
  الشروط ضرورية وكافية على حد سواء.

ــنح االستنســابية  ــدم    امل ــيت تق ــابية، والشــروط ال ــنح االستنس ــها: امل ، ال حتــددها مبوجب
علـى أسـاس استنسـايب. وغالبـا مـا تكـون       كـل حالـة علـى حـدة،     القواعد وإمنـا تتقـرر   

سـبيل املثـال املـنح املقدمـة ملشـاريع       ىاملنح االستنسابية مؤقتة يف طابعهـا، وتشـمل علـ   
  .منكوبة معونة يف حاالت الطوارئ ملنطقةكأو  اهلياكل األساسيةحمددة من مشاريع 

ــة  ــنح املقابلـ ــاملـ ــل   : املـ ــدف إىل تكميـ ــنح ـ ــي مـ ــة هـ ــات نح املقابلـ ــات تربعـ احلكومـ
خلـدمات الـيت   مقابل ااملعياري أو الفعلي  اإلنفاقالوطنية. وتعتمد هذه املنح على  دون

  اإليرادات احمللية املتصلة ذه اخلدمات.مجع ختصص هلا املنح أو على 
مــن  تربعــاتشــرة بــأي غــري املقابلــة هــي مــنح ال تــرتبط مبا املــنح: املــنح غــري املقابلــة

  احلكومات دون الوطنية.
ــة  ــنح اجلاري ــة        امل ــات جاري ــى نفق ــا عل ــق إم ــرض أن تنف ــنح يفت ــة هــي م ــنح اجلاري : امل

  نفقات رأمسالية.  أو
  .فقط تنفق على النفقات الرأمساليةأن : املنح الرأمسالية هي منح يفترض املنح الرأمسالية

  
    

 ٦العرض     

  البلدان/املنطقة - التحويالت املالية: املنح كنسبة من جمموع إيرادات البلديات     
  

التحــويالت املاليــة كنســبة مئويــة  سنة البيانات البلد  الفئة/املنطقة
  من جمموع إيرادات البلديات

ــة كنســبة    التحــويالت املالي
  من الناتج احمللي اإلمجايل  

ــاون والتنميــة              ــة التع منظم
 يف امليدان االقتصادي  

  ٣,٣  ٢٩  ٢٠١١ فرنسا

  ٢,٧  ٣٥  ٢٠١١ أملانيا 
  ٧,٥  ٤٦  ٢٠١١ اليابان 
  ٨,٧  ٧٠  ٢٠١١ اململكة املتحدة 

ــة   ــة ومنطق أمريكــا الالتيني
  البحر الكارييب

  ٠,٧  ٤٨  ٢٠١٣ األرجنتني

  ٤,٩  ٦٧  ٢٠١١ الربازيل 
  ١,٢  ٤٢  ٢٠١١ شيلي 
  ٣,٢  ٥١  ٢٠١١ كولومبيا 
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التحــويالت املاليــة كنســبة مئويــة  سنة البيانات البلد  الفئة/املنطقة
  من جمموع إيرادات البلديات

ــة كنســبة    التحــويالت املالي
  من الناتج احمللي اإلمجايل  

  ٥,٩  ٦١  ٢٠١١  كازاخستان الناميةالبلدان اآلسيوية           
  ٤,٥  ٨٥  ٢٠١٠ إندونيسيا 
  ٠,٣  ٨  ٢٠١١ منغوليا 
  ٢,٤  ٦٠  ٢٠١١ تايلند 

  ٠,٤  ٧٩  ٢٠١٢ كوت ديفوار  أفريقيا
  ٠,٧  ٨٠  ٢٠١٢ غانا 
  ٠,٣  ٨٨  ٢٠١٣ كينيا 
  ٠,٩  ٧٥  ٢٠١٣ مالوي 
  ٢,٢  ٩٨  ٢٠١٣ نيجرييا 
  ٢,٣  ٣٠  ٢٠١١ جنوب أفريقيا 
  ٣,٣  ٩٣  ٢٠١١ أوغندا 
  
)؛ واستعراض التحضـر يف كـوت ديفـوار    ٢٠١٦تقرير تشخيص احلالة احلضرية يف األرجنتني (مشروع، البنك الدويل،   :املصادر  

)؛ والكتـاب السـنوي إلحصـاءات ماليـة     ٢٠١٥)؛ واستعراض التحضر يف غانا (البنـك الـدويل،   ٢٠١٥(البنك الدويل، 
)؛ ووثيقة تقيـيم مشـروع احلكومـات احملليـة وتطبيـق الالمركزيـة يف إندونيسـيا        ٢٠١٢النقد الدويل، احلكومة (صندوق 

)؛ واسـتعراض التحضـر يف نيجرييـا    ٢٠١٥)؛ وتقرير التنمية احلضرية يف مالوي (البنك الدويل، ٢٠١٠(البنك الدويل، 
  ).٢٠١٥البنك الدويل، )؛ ومذكرة سياسات بشأن النمو الشامل يف أوغندا (٢٠١٦(البنك الدويل، 

  
  ٧العرض   

  يف جنوب أفريقياة تحويالت البلديالزيادة يف ال التحويالت املالية:  
  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  قاعدة بيانات احلكومات احمللية، التابعة للخزانة الوطنية.  :املصدر  
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   ٨العرض 
  تصنيف اإليرادات اليت جتمعها احلكومات احمللية مباشرة  

  
 أمثلة حملية مالحظات التحديات املنافع  مصادر اإليرادات احمللية

تكــــــــــاليف ورســــــــــوم             
 االستخدام

ــن    ــق مـــ ــهلة التطبيـــ ســـ
النــــــاحيتني السياســــــية  
واإلداريــــة، ومفيــــدة يف 
ــلوك   ــأثري علـــــى ســـ التـــ
اجلمهـــــــور وتشـــــــجيع 

ــت ــةفادة بااالســـــ  خلدمـــــ
 بكفاءة

تتطلــــب شــــيوع ثقافـــــة   
ــل  ’’ ــدفع مقابــــــــــ الــــــــــ

ــتخدام ــود ‘‘ االســـ ووجـــ
ــيس   ــة تقــــ ــم إداريــــ نظــــ

ــتفادة ب ــدمات االســــ اخلــــ
 العامة وتراقبه

يوصــــى ــــا كجــــزء مــــن  
ــن   ــة مــــ ــة متنوعــــ جمموعــــ

الــــيت جتمعهــــا  اإليــــرادات 
، احلكومــات احملليــة مباشــرة

مبـــــا يف ذلـــــك اإليـــــرادات 
القائمـــــة علـــــى األراضـــــي 

 واحليازات العقارية

التقليديـة   االسـتخدام أوجـه  خبـالف  
املـــدن فـــرض مثـــل رســـوم امليـــاه، ت

ــة  ــ ارمســ’’األرجنتيني ــى  ‘‘اعقاري عل
ــول    ــاف حـــ ــة األرض لاللتفـــ قيمـــ
القيود املتصـلة بالضـرائب العقاريـة.    
وقد طبقت مدن كثري رسوما علـى  

 السيارات.

منصفة وموثوقة، وفعالة  الضرائب العقارية
ــة يف  ــاء مقابلــــــ األعبــــــ

إلنفـاق،  نافع امبالضريبية 
ــى    ــدود علـ ــا حمـ وتأثريهـ

 القرارات السوقية

تتطلب وجود نظم تقيـيم  
وإبـــالغ متطـــورة نســـبيا   
لتطبيقهـــــــا وحتصـــــــيلها، 
ــق    ــائل تتعلــ ــاك مســ وهنــ
ــية  ــاإلرادة السياســـــــ بـــــــ

 لتطبيقها

ــميمها    ــهولة تصـ ــن بسـ ميكـ
مــن أعبـاء األســر   تخفيـف لل

الفقــرية. وتعتــرب بوجــه عــام 
ــر   ــة األكثـــ ــريبة احملليـــ الضـــ

 استصوابا

مــدن الواليــات املتحــدة    تســتخدم 
ــدي   ــأمني الـ ــة لتـ ــريبة العقاريـ ن والضـ

الســــتثمارات الرأمساليــــة املتعلقــــة با
ــية   ــنظم املدرسـ ــغيل الـ ــوفري وتشـ وتـ

 لإليرادات العامةمصادر 

ــة  ــل القائمــ أدوات التمويــ
 على األراضي

ــال   مصـــــدر لـــــرأس املـــ
ــى األرض   ــائم علــــ القــــ
لــــــدعم االســــــتثمارات 

 لألماكن املباشر والنمو

وحيــــدة  تولــــد تــــدفقات
ــن رأس   ــتخدام مــــ االســــ

أن املال، ولكن ال تصـلح  
ــدفقات  تكــون  مصــدرا لت

 اإليرادات املستدامة

ــارة    ــي لعبـ ــوم األساسـ املفهـ
هـو  ‘‘ القيمةاحلفاظ على ’’

الزيــادات يف قيمــة  رداداســت
ــن   ــئة عـــــــ األرض الناشـــــــ

لغـرض   االستثمارات العامة
 النفعة العامة

تســــــتخدم الربازيــــــل شــــــهادات   
إمكانـــات التشـــييد اإلضـــافية (بيـــع 
ــل    ــة) لتمويـــــ ــهادات الكثافـــــ شـــــ

 يف اهلياكل األساسية ستثماراتاال

لتطبيــــــق مــــــن لقابلــــــة   ضرائب االستهالك
النــــــاحيتني السياســــــية  

 حتافظ علـى واإلدارية، و
 النمو االقتصادي

تنازلية ومتقلبـة، وتتطلـب   
ــع تكــرر الكــثري    احلــذر ملن

ــن  ــرا’’مـــــــــ ئب الضـــــــــ
 الصغرية‘‘ املزعجة

إذا اقترنـــــت يوصـــــى ـــــا 
ــة    ــا قائم ــل تقلب ــإيرادات أق ب

 على األرض أو الرسوم

مبيعـــــات علـــــى ضـــــرائب ال ثـــــلمت
ــة و ــرائب الالتجزئـ ــى ضـ ــة علـ القيمـ

مصـــادر كـــبرية مـــن املضـــافة نســـبة 
اإليـــــرادات احملليـــــة. ويف إســـــبانيا، 

هــذه الضــرائب نصــف تعــادل قيمــة 
 .تقريبا اإليرادات احمللية

  
  .٢٠١٤دليل البنك الدويل لتمويل البلديات،   :املصدر  
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 ٩العرض 

  : تطبيق أدوات رصد القيمةاليت جتمعها احلكومات احمللية مباشرة اإليرادات

القيمــة جــا متعــدد احملــاور يشــمل تثقيــف  احلفــاظ علــى تطبيــق أدوات طلــب يت  
واضعي السياسات بشأن األسس القانونيـة واالقتصـادية لرصـد القيمـة، وبنـاء قـدرات       

يف قيمــة  الزيــادات لتمكينــهم مــن حســاباملــوظفني العمــوميني يف احلكومــات احملليــة  
، وتثقيـف أصـحاب املصـلحة غـري احلكـوميني بشـأن املزايـا الـيت         واستخالصهااألرض 

. ويـرجح  املتعلقة بتنميـة األراضـي والتنميـة احلضـرية    طوي عليها السياسات السليمة تن
ــنجح    ــى  بدرجــة أكــرب أن ي ــاظ عل ــأدوات    احلف ــل ب ــدء العم ــع ب ــة م اســتخالص القيم

القيمة يشـجع  احلفاظ على عندما يفهم أصحاب املصلحة أن  األرضيف قيم  الزيادات
  األراضي.على اربة ملضاأداء أسواق األراضي وحيد من حوافز  حتسني

االسـتخدامات الناجحـة    علـى  ويف حني توجـد أمثلـة عديـدة يف أمريكـا الالتينيـة       
 عــددا مــن املواضــيع واملســائل املتكــررة الــيت القيمــة، فــإن هنــاكاحلفــاظ علــى ألدوات 

. أوال، أكـرب  فعاليـة بأوسـع و علـى نطـاق   يتعني معاجلتها لضمان تطبيـق هـذه األدوات   
ســتخدام علــى االنظريــة  الناحيــةمــن ال تــؤثر القيمــة احلفــاظ علــى  لــئن كانــت رســوم
مـالك األراضـي، فمـن الناحيـة العمليـة       علـى  بالكامـل  تقع أعباؤهـا األرض وينبغي أن 

املعقـدة   لمهارات إدارية للتعامـل مـع العديـد مـن العوامـ     توافر يتطلب التطبيق الناجح 
 ذلـك فهمـا سـليما ألوضـاع     تطلـب إضـافة إىل  وهو ما ي وأصحاب املصلحة املتنوعني.

، وحـوار مــرن بــني  ووجـود نظــم شـاملة لرصــد املمتلكـات العقاريــة   سـوق األراضــي،  
قـادة   وتوافر العزمية السياسـية لـدى  الكيانات املعنية باملالية العامة والتخطيط والقضاء، 

وميكن احلفاظ على الزيـادات يف قـيم   احلكومات احمللية والقائمني على التخطيط فيها. 
غريهــا مــن عنــدما تــدرك اجلهــات القائمــة علــى التطــوير و  رض أيضــاً بنجــاح أكــرباأل

القيمـة متثـل حتسـنا    احلفـاظ علـى   سياسـات   تتحقـق مـن  أن املنـافع الـيت   اجلهات املعنيـة  
. وأخـريا، فإنـه يـرجح بدرجـة أكـرب أن تـنجح       بأسلوب دار لقمان علـى حاهلـا  مقارنة 
  .حمليال مشكلة معترف ا القيمة عند استخدامها حلاحلفاظ على أدوات 

ــد  و   ــى وجــه التحدي ــي عل ــة ال االســتنارة ب، ينبغ ــادئ التوجيهي ــة املب ــة يف عملي التالي
 القيمة على الصعيد العاملي:احلفاظ على املناقشات واملمارسات بشأن 
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اإلطـار التنظيمـي التقليـدي إىل     ألي تغيري يقترح مـن ضمان التوقيت السليم   •  
ــوخىإطــار  ــى  أدوات  يت ــاظ عل القيمــة مناســبة لألوضــاع الســائدة يف   للحف

 سوق العقارات  

أداة مـن أدوات  واخلطـأ جـزء مـن عمليـة تنقـيح أي       التجربـة بـأن  االعتـراف    •  
احلفـاظ علـى    ذلـك  ؤسسـي عليهـا، مبـا يف   املطـابع  الوإضـفاء  العامة  السياسة

 القيمة، وبأنه ال يوجد حل واحد مناسب جلميع احلاالت

األولويــة للرقابــة العامــة علــى حقــوق البنــاء واســتخدامات األراضــي  إعطــاء   •  
يف وصــفهما عنصــرين  بــدال مــن التركيــز علــى ملكيــة الدولــة لألراضــي ب      

 القيمة احلفاظ على استراتيجية

لتقيــيم وســجالت أســعار    اوخــرائط  الســجالت العقاريــة   حتــديث وتعهــد   •  
 التغريات يف قيم األراضياألراضي واملساكن لتوليد البيانات الالزمة لتقييم 

القيمــة مبــرور احلفــاظ علــى سياســات  تنفيــذكفالــة االســتمرارية اإلداريــة يف   •  
 أقل تقلبـا بيئة وذلك لتهيئة ، الكربىملشاريع فيما يتعلق باالوقت، وال سيما 

 أوجها طويلة األجلبلوغ اآلثار الأكرب مع  بدرجةتتوافق 

تشــجيع املفاوضــات املباشــرة بــني املــوظفني العمــوميني وأصــحاب شــركات   •  
 ددةاحملعامة الجراءات اإلمن القطاع اخلاص الذين سيستفيدون من  البناء

ــدفع   •   ــتعداد لل ــدما  االس ــبنيعن ــر حبــل      ي يت ــرتبط بشــكل مباش ــدة ت أن الفائ
 مشكلة معترف ا حمليا

يف  زيـادات كـبرية  إعـادة   هعنـ إتاحة وضع يتحقق فيـه الـربح للجميـع، ينشـأ       •  
 قيم األراضي إىل منطقة حمددة بشكل واضح نتيجة للتدخل العام

وغالبا ما تقوم البلدان ومناطق االختصاص اليت متكنت مـن ابتكـار أدوات ماليـة      
مفهـوم الوظيفـة   لتوليد إيـرادات بـإدراج   وتوسيع نطاق استخدامها  قائمة على األرض

ويقضـي مبـدأ   . االجتماعية لألرض يف الوثائق الدستورية واملدونات القانونية الرئيسـية 
يـتعني محايتـها وميكـن    أساسـية  الوظيفة االجتماعية لألرض بـأن األرض سـلعة مجاعيـة    

الـذي يسـاعد    ،وهـذا املبـدأ   بعض القيـود علـى حقـوق امللكيـة اخلاصـة.     فرض أن يربر 
األدوات الرئيســية ، هــو أســاس اء عــن حقــوق ملكيــة األرضعلــى فصــل حقــوق البنــ 

  القيمة.احلفاظ على  من قبيللتوليد اإليرادات 
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اإليـــرادات الـــيت جتمعهـــا احلكومـــات احملليـــة مباشـــرة: متويـــل اهلياكـــل األساســـية   

 األفريقية باستخدام قيمة األرض

األساسـية  ما برحت األرض لفترة طويلة تضطلع بدور حموري يف متويل اهلياكـل    
احلضرية. وقد جعلت منها مدن، مثل نيويورك أو لنـدن أو بـاريس، ومـدن صـينية يف     
اآلونة األخرية، عنصرا رئيسيا لتمويل هياكلها األساسية احلضـرية. فعـن طريـق توليـد     
إيرادات كـبرية فوريـة، تسـمح بدرجـة كـبرية خبفـض االعتمـاد علـى الـدين، يبـدو أن           

تلفة من خالل احلفاظ على قيمة األرض، إجـراء مالئـم   استخدام أساليب التمويل املخ
  بدرجة كبرية للمدن اليت تشهد منوا حضريا سريعا بوجه خاص.

وال يــزال متويــل جــزء مــن االســتثمارات احلضــرية مــن خــالل إصــالح األراضــي    
ــة       ال ــالنظر إىل االحتياجــات احلالي ــة. ولكــن ب ــارة األفريقي ــا يف الق ــا كافي يلقــى اهتمام

تــتمكن أفريقيـا مــن تلبيتــها مــا مل تلجـأ إىل هــذا النــوع مــن    واملسـتقبلية الضــخمة، لــن 
التمويل. وتشـري األدلـة إىل أن هـذا التمويـل مشـروع متامـا (مجـع القيمـة املضـافة الـيت           
توفرها االستثمارات العامة)، وينطوي على إمكانات كبرية يف املدن اليت تنمو مكانيـا  

 خبطى ثابتة ومنتظمة.

سلطت الدورة االستثنائية املعقـودة يف مـؤمتر القمـة السـادس للمـدن األفريقيـة،       و  
، الضوء على الفرص والعقبـات  ٢٠١٢الذي عقد يف داكار يف كانون األول/ديسمرب 

اليت تنطوي عليها طريقة التمويل هذه، إىل جانب إصالحات رئيسية مالئمـة للسـياق   
 األفريقي، هي:

ال سيما مـا يتعلـق منـها حبيـازة األراضـي وسـيطرة        إصالح قوانني األراضي،  •  
 الوكاالت التابعة للحكومات احمللية عليها

 إنشاء هيئات تشغيل متخصصة مؤهلة  •  

 وضع إطار رقابة فعال لتجنب الزالت وحتصيل النخب لإليرادات    •  

ــة الالزمــة لــإلدارة احلضــرية: التخطــيط االســتراتيجي،      •   وضــع األدوات التالي
ومشــاركة املــواطنني، ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة، وســجالت األراضــي،       

 إىل ذلك.  وما
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 ١٠العرض 

  الناضجة والنامية األسواقن البلديات يف ودي

كمــتغري بــديل  حكومــات الواليات/احلكومــات احملليــة   ن وميكــن اســتخدام ديــ    
البيانــات تتضــمن مجيــع ديــون احلكومــات    هــذه ألســواق البلــديات ولكــن نظــرا ألن 

توجــد الوطنيــة، مبــا فيهــا ديــون حكومــات الواليات/املقاطعــات يف البلــدان الــيت   دون
مسـتويات اقتـراض   فإا ليست سوى مؤشـرا عـن   ، فيها حكومات واليات/مقاطعات

احلكومـات دون   الـدين لـدى  تبلغ نسبة وينبغي التعامل معها حبذر. من مث البلديات، و
بينمـا تصـل هـذه    ، من جممـوع الـدين   يف املائة ٢٣الوطنية يف االقتصادات املتقدمة حنو 

أمهيــة هــذه  تتزايــد يف املائــة. وغالبــا مــا ١٤النســبة يف االقتصــادات الناشــئة والناميــة إىل 
ــت   ــرور الوقــ ــوق مبــ ــبة لالســ ــة.  بالنســ ــادات املتقدمــ ــا القتصــ ــات  أمــ ــون حكومــ ديــ

يف املائة  ١٦من  احمللية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل فقد زادتالواليات/احلكومات 
-- Looking Beyond the Central Government( يف االقتصادات املتقدمة ٢٠٠٢يف عام 

Global Trends in State and Local Government Debt IMF, 2014.(  

ــات     ــاه بيان ــدي مفصــلة عــن وتــرد يف اجلــدولني أدن ــراض البل ــدا  اقت ات تتعلــق حتدي
  يف األسواق الناضجة والنامية. من البلدانبعينات 

 الدين كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل –أسواق ديون البلديات الناضجة 

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ البلد

  ٨,٩٦  ٨,٧٩  ٨,٥٥  ٨,٥٤  ٨,٤٣ فرنسا            
  ٩,٣٢  ٩,٢٢  ٨,٩١  ٨,٦٨  ٨,١٩ هولندا
  ٤,١٢  ٤,٢٧  ٣,٥١  ٣,٣٨  ٣,٣٢ إسبانيا
  

صـــندوق النقـــد الـــدويل،  ،Local government debt, Governance Finance Statistics Database: املصـــدر
  .٢٠١٦يف شباط/فرباير  امت ترتيله

 



A/CONF.226/PC.3/18 

 

16-09554 75/82 

 

 الدين كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل –النامية الديون البلدية أسواق 

  
  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ البلد

  ٠,٨٤  ٠,٩٧  ٠,٩٣  ٠,٩٤ كولومبيا          
  ٢,٦  ٢,٨  ٣,١  ٢,٣  االحتاد الروسي
  ١,٤٠  ١,٤٣  ١,٢٨  ١,١٧ جنوب أفريقيا

  
صــندوق النقــد الــدويل، مت ترتيلــها يف    ، Colombia Governance Finance Statistics Database : املصــدر

ــباط/فرباير   ــك  ،ssian  Federation: Subnational Debt Management and Restructuring  ؛٢٠١٦شـــ البنـــ
البنـــــك  ، ”South Africa “Municipal Borrowing  and Urban Infrastructure Finance  ؛ و٢٠١٥الـــــدويل  
  .٢٠١٤الدويل، أيلول/سبتمرب  

 
      

  ١١العرض 
  نشاط اقتراض البلديات احمللية يف جنوب أفريقيا

إذ اتسـع فيـه    بلديـة ناميـة  ديون  سوقذي جنوب أفريقيا حالة واضحة لبلد  متثل  
إصـالح اإلطـار التنظيمـي ودعـم     كثريا نطـاق االقتـراض املسـتدام اسـتنادا إىل ركيـزيت      

ــن أنشــطة   ــديات  ’’طائفــة م ــراض البل ــوجي القت ــد  ‘‘. النظــام اإليكول يف واضــطلع البل
طائفـة مـن األنشـطة يف جمـال وضـع السياسـات       هـذا القـرن ب  أواخر التسعينات وأوائل 

موجـه  لتشريعات، أدت يف مجلة أمـور إىل إنشـاء إطـار تنظيمـي القتـراض البلـديات       وا
ومتطلبـات   حتصيل اإليـراد وتدعيم بعض األساسيات املتعلقة بصالحيات حنو السوق، 

قـانون اإلدارة املاليـة    باعتمـاد وتوجت هـذه األنشـطة    اإلدارة املالية املتعلقة بالبلديات.
، ٢٠٠٤مـن التشــريعات ذات الصـلة حبلـول عــام     وجمموعـة متنوعــة أخـرى  للبلـديات  

الرسـم  ، وال يـزال ينمـو، علـى النحـو املـبني يف      اكبريمنوا بعدها نشاط االقتراض شهد 
، أن حبكـم القـانون   ،حكومـة املركزيـة  للال جيـوز   البياين أدناه. وجتـدر اإلشـارة إىل أنـه   

  ن البلديات.ودي تضمن
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  الرانداتاقتراض البلديات طويل األجل، بباليني 

  

  

  

  

  

  

  
    

ــرية  ’’ املصـــدر: ــية احلضـ ــل األساسـ ــل اهلياكـ ــديات ومتويـ ــراض البلـ ــول/  ‘‘اقتـ ــدويل، أيلـ ، البنـــك الـ
  .٢٠١٤  سبتمرب

        
 ١٢ العرض

  جمموعة خمتلفة من البلدان –األطر التنظيمية القتراض البلديات 

القائمـة  تنقسم األطر التنظيميـة القتـراض البلـديات إىل ثالثـة أنـواع هـي: الـنظم          
  على السوق؛ والنظم القائمة على قواعد؛ ونظم الرقابة املباشرة.

ولـو بتحيـز مـن نـوع مـا إىل هـذا       وغالبا ما جتمع معظم البلدان بني هذه النـهج،    
يف تتفــاوت درجــة تعريــف هــذا النــهج أو ذلــك أو الــنص عليــه   . والنــهج دون اآلخــر

 فكـرة الشـكل الـوارد أدنـاه     ويقـدم . ، مـن حيـث الدقـة   السياسات والقانون واألنظمـة 
  أنواع األطر التنظيمية الثالثة املذكورة.بعامة عن وضع عينة من البلدان فيما يتعلق 
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