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المالیة. للفدرالیة الكالسیكي النظام  المراقبین، من للكثیر  بالنسبة كندا، د ُتَجسِّ

العامة الھامة. الخدمات من العدید توفیر عن مسؤولة المستقلة اإلقلیمیة فالحكومات
أنھا كما الكبرى الضرائب مصادر لجمیع قیود، بدون الوصول، بحق وتتمتع
إلى الفدرالیة التحویالت وتعتبر إیراداتھا. من كبیرة نسبة تحصیل عن مسؤولة
وھما للتحویالت، الرئیسیان الشكالن ویسھل كبیر. إلى حد تدخلیة غیر المقاطعات
البرامج لدعم فرد لكل المتساویة والتحویالت تحویالت المساواة غیر المشروطة
ضمان الفعال عن طریق الالمركزي القرار صناعة المقاطعات، في االجتماعیة



بودواي١٢ روبن

وتشجیعھا الھامة العامة الخدمات تقدیم على المقاطعات لدى متشابھة قدرات وجود
الحد مع تتالءم والتعلیم العالي االجتماعیة والمساعدات للصحة برامج على توفیر
إلى االتحاد الفدرالي والمقاطعات بین االتفاقیات أدت وقد القومیة. للمعاییر األدنى
قواعد المبیعات ووضعت وضریبة الدخل ضریبة في التجانس منھجیة من أشكال
وعادل. منصف اجتماعي  واتحاد ناجع داخلي اقتصادي اتحاد أجل  من اللعبة
الخدمات بتقدیم لھا للسماح الشمالیة الثالثة لألقالیم تتم  إضافیة تحویالت  وھناك 
الضعیفة المالیة قدراتھا وتحقیق المتناثرة الصغیرة السكان لمجموعات العامة

نسبیًا.

المالیة،  الالمركزیة جلبت فقد االنتظار.  في تحدیات جدیدة فھناك ذلك، ورغم
نسبة یشكالن  اللذین والتعلیم، الصحیة  الرعایة على  المتزاید الطلب إلى إضافة
في اختالل حدوث إمكانیة المقاطعات، تقدمھا التي العامة الخدمات من كبیرة
ومجتمعات البلدیة الحكومات ویمتد التحدي إلى واألفقي.  الرأسي المالي التوازن
بعض األمور في تكون الحاجة حیث الذاتي، بالحكم التي تتمتع األصلیین السكان

یمكن. ما أشد

االتحاد  في متناقضین یبدوان اللذین العنصرین من قضایا تظھر ما وكثیرًا
المقاطعات الدستور یمنح بینما أنھ ھي  األولى  والصعوبة الكندي.  الفدرالي
والخدمات والتعلیم الصحة مثل  الھامة المجاالت في حصریة تشریعیة مسؤولیة
الخدمات الدستوري بتوفیر االلتزام في تشترك الحكومة الفدرالیة فإن االجتماعیة،
المتساویة الفرص  وتشجیع الجودة من معقول بمستوى الضروریة االجتماعیة 
الوفاء بھذا األكثر أھمیة في تعتبر التي العامة الخدمات أن وبما الكندیین. لجمیع
الفدرالیة للحكومة المتروكة السیاسة آلیات فإن المقاطعات، عاتق على تقع االلتزام
ُتعَرف العناصر التي وھي واألفراد، الحكومات من لكل المشروطة التحویالت ھي
االعتمادات توفیر وتخصیص على الفدرالیة الحكومة قدرة اإلنفاق”، أي “قوة بـ

بالمقاطعات. الصالحیات الخاصة في نطاقات محددة مجاالت في لإلنفاق المالیة

ولدیھا  حدودھا الطبیعیة داخل الموارد تمتلك المقاطعات ھي أن الثانیة  والقضیة
الفدرالیة الحكومة ُیْلِزم ولكن الدستور استخدامھا.  على الضریبة فرض في الحق
لتوفیر كافیة إیرادات المقاطعات كل یكون لدى بحیث المساواة مدفوعات تقدیم بمبدأ
أن وحیث من الضریبة. متشابھة بمستویات العامة من الخدمات متشابھة مستویات
الطبیعیة، الموارد ثروات من بین المقاطعات یأتي للتفاوت األساسیة المصادر أحد
المقاطعات ملكیة ضمني یناقض بشكل المساواة الوفاء بالتزام بأن البعض یجادل

الطبیعیة. الموارد إلیرادات
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الحكومة  تتولى حیث واضحة.  كندا في المالیة الرئیسیة للفدرالیة السمات  إن
والنظام الخارجیة والشؤون الدفاع مثل القومیة، المھمات نموذجي بشكل الفدرالیة
المقاطعات. والتحویالت إلى االجتماعي للتأمین القومیة البرامج جانب إلى النقدي،
والتعلیم الصحة في الكبرى العامة الخدمات عن مسؤولة وبلدیاتھا والمقاطعات
ونتیجة واإلقلیمیة. المحلیة األھمیة ذات األمور إلى جانب االجتماعیة والمساعدات
نسبة ولكن  متشابھ، البرامج على  المقاطعات وإنفاق الفدرالي  اإلنفاق فإن  لذلك،
المقاطعات أن المقاطعات. إال إلى تحویالت تشتمل على اإلنفاق الفدرالي من كبیرة
بذلك تقوم وھي إیراداتھا، عن تحصیل من المسؤولیة والمزید المزید بالتدریج تولت
انتقائي، بشكل متجانسة الدخل كما أن ضریبة الكبرى. الضرائب جمیع باستخدام
التي توافق المتعددة المقاطعات عن بالنیابة للضرائب الفدرالیة جمع الحكومة مع
معدالت في تحدید ذلك حرة فیما عدا ولكنھا االلتزام بقاعدة الضریبة الفدرالیة، على
في المبیعات ضریبة مجال في أیضًا التجانس نجد كما بھا. الخاصة الضرائب
توجد المضافة. كما القیمة ذات المبیعات ضریبة نظم تبنت التي المقاطعات األربعة
الحكومة بدور  المقاطعات تقر حیث والمقاطعات الفدرالي االتحاد بین  اتفاقیات
بینما المقاطعات، التي تقدمھا األھمیة ذات العامة الخدمة برامج تصمیم في الفدرالیة
جدیدة مبادرات في المقاطعات قبل البدء مع الفدرالیة على التشاور الحكومة توافق

اإلنفاقیة. بقوتھا تتعلق

مركزي  ال اتحاد فدرالي إلى تطور قد الكندي الفدرالي االتحاد أن ھي والنتیجة
وینتج معقولة.  بدرجة متجانس  ضریبي نظام الوقت نفس  في لھ كبیر حد  إلى
والتعلیم الصحة مثل مجاالت متشابھة في بتوفیر برامج المقاطعات قیام ذلك عن
المحددة السمات باختیار الوقت نفس لھا في السماح مع االجتماعیة، والمساعدات

المتنوعة. وتفضیالتھا احتیاجاتھا لتعكس البرامج لتصمیم

في  واالتجاھات األحداث بعض  أدت وقد
قامت فقد النظام. إجھاد  إلى  األخیرة الفترة
رأت ما واجھت  عندما الفدرالیة، الحكومة 
بتخفیض فیھ،  االستمرار یمكن ال دین أنھ
البرامج أجل من المقاطعات إلى النقدیة تحویالتھا
تحویل في دمجتھا ذلك من  وبدًال االجتماعیة
قبل التشاور من الكثیر ھناك یكن ولم واحد.
ھذا التخفیض بأن المقاطعات التخفیض، وجادلت
بتخفیض بدورھا المقاطعات وقامت إلیھا. الفدرالي الدین من جزءًا حول عملیًا
المزعومة الرأسي  التوازن اختالل  مشكلة تفاقمت وقد البلدیات.  إلى التحویالت

الفدرالیة، الحكومة قامت فقد
أنھ رأت ما واجھت  عندما
االستمرار یمكن ال دین
تحویالتھا بتخفیض فیھ،
من المقاطعات إلى النقدیة

االجتماعیة البرامج أجل
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لالمركزیة طبیعیة نتیجة جزئیًا یعتبر والذي المتزاید، األفقي التوازن اختالل بسبب
المقاطعات بعض في الموارد إیرادات وارتفاع المقاطعات في اإلیرادات جمع في

كلھا. ولیس

إحساسھا  فقدت قد الفدرالیة  الحكومة أن إلى المراقبین من العدید  ألمح  وقد
بأسلوب المقاطعات مع عن التعامل توقفت آخرون بأنھا ویجادل القومي. بالھدف
الفدرالیة الحكومة استخدام بسبب  التوتر تصاعد وقد  ومتوقع. ومتعاون مفتوح
إعادة في استخدامھا من بدًال المباشرة اإلنفاق برامج في المتراكمة للفوائض المالیة
بتقویة واألقالیم المقاطعات قامت لذلك، واستجابة المقاطعات. إلى التحویالت
وھي المقاطعات، بین مؤسسة تكوین طریق عن واحد بصوت التحدث على قدرتھا

الفدرالي. االتحاد مجلس

للسكان  المحلیة والمجتمعات البلدیة الحكومات على المخاوف نفس  وتؤثر
المالي التوازن اختالل لمواجھة حاجة وھناك  مختلفة. بطرق ولكن  األصلیین،
العامة الضروریة الخدمات توفیر من تتمكن بحیث البلدیة الحكومات تشعر بھ الذي
یزداد الذي العالم في التجاریة لنشاطاتھا التنافسیة والقدرة لمواطنیھا الرعایة لضمان
ھي األصلیین للسكان المحلیة المجتمعات تواجھھا التي المالیة والمشكالت عولمة.
في ویفتقرون البالد، في فقرًا األكثر سكانھا یعتبر وھي مجتمعات إلحاحًا. أكثر
مسألة تمویل لیس ھنا والتحدي األساسیة.  العامة الخدمات إلى األحیان من الكثیر
األبویة من الطریقة تحول یحدث بحیث الخدمات توصیل أیضًا مسألة إنھ فحسب؛
المجتمعات المحلیة فیھ نظام تتولى إلى حالیًا الحكومة الفدرالیة تتبعھا المباشرة التي
ولم عالقًا األمرین من ھذین كل وال یزال المسؤولیة. من والمزید المزید نفسھا

القادمة. السنوات الضریبیة في السیاسات صناع أنھ سیشغل كما بعد، یستكمل


