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اختالفًا السكان عدد حیث ٧٠٠ حكومة محلیة؛ تختلف من حوالي أسترالیا في یوجد
ملیون حوالي  إلى شخص مائة من أقل  بین ما سكانھا  عدد یتراوح حیث كبیرًا 
مساحات إلى الكیلومترات من قلیل عدد بین ما تتراوح مساحات ومن شخص،
شخص ألف ٣٠ إلى الذي یصل السكان عدد معدل صغیر. یعتبر بلد حجم تساوي
یعتبر أسترالیا في المحلي الحكم  قطاع أن إال الدولیة، المعاییر وفق كبیرًا رقمًا 
التي المھام بمحدودیة القطاع ھذا یتمیز االقتصادیة. للمفاھیم وفقًا الحجم صغیر 
الحكم قطاع مساھمة حجم یبلغ المحلیة. التحتیة والبنیة البلدیة الخدمات على تقتصر
نفقاتھا حجم ویصل بالمائة ثالثة من أقل الضرائب جبایة في أسترالیا في المحلي
المحلي الناتج  من بالمائة  ٢,٥ أو أسترالي  دوالر  ملیار ٢٠ حوالي إلى السنویة



١١ أسترالیا

غیر فھو الفدرالیة في المحلي  الحكم  یحتلھ الذي للموقع  بالنسبة  أما اإلجمالي.
بالحكم یعترف ال الدستور األسترالي أن حیث غیر مؤكد، أن استمراره كما محدد
عزل الوالیات حكومات تستطیع الوالیات. لقوانین وفقًا إنشائھ الذي جاء المحلي
إلى دون اللجوء الحدود وتغییر دیمقراطیة، بطریقة المنتخبة الحكم المحلي مجالس

الوالیة. سیطرة تحت اإلدارة المحلیة نواحي جمیع ووضع استفتاءات،

المدن مناطق في خاصة المحلیة  الحكومات على المفروضة  القیود تتضح
إلى الكبرى المدن  تقسیم یتم للوالیة. تابعة ھیئات بإدارتھا تقوم  التي الكبرى
المناطق ھذه في المحلي  الحكم مجالس أن إال المحلي، الحكم  مناطق من العدید
تتمتع وتنمیتھا. المدن تخطیط استراتیجي في مجال دور لعب في صعوبات تواجھ
حوالي یحكم المدینة مجلس أن حیث استثنائي بوضع Brisbane بریزبن مدینة
التحتیة البنیة خدمات تقدیم في كبیرًا  دورًا ویلعب  الكبرى المدینة منطقة نصف
بسبب للوالیة متزایدة سیطرة كلھ ھناك ھذا وبالرغم من فیھا. العامة والمواصالت
والخوف الكبرى حدود المدینة وراء ما إلى التوسع الحضري عن الناجم الضغط

إمدادات المیاه. المتزاید بشأن

بعض صحیح في وھذا المحلي، الحكم ضعف  إلى كلھا األمور ھذه  تشیر قد
من والبعیدة الریفیة المناطق  في المحلي الحكم مجالس تعاني  مثًال، األمور.
دعم على بشكل كبیر تعتمد وھي الخدمات، تقدیم على قدرتھا شدیدة في محدودیة
بتمویل األسترالي  المحلي الحكم مؤسسات تقوم ولكن، الفدرالي. والدعم الوالیة
اإلدارة من نواحي العدید في رئیسیًا دورًا وتلعب بنفسھا من احتیاجاتھا بالمائة ٨٠
النواحي وبعض النفایات من والتخلص االستجمام  وبرامج الطرق مثل العامة
تتناسب المحلي الحكم إیرادات أن قاعدة والمجاري. كما المیاه بإمدادات المتعلقة
مستقل بشكل تعمل أن الكبیرة المحلیة المجالس وتستطیع بھا، تقوم التي والمھام

رفاھیتھم. على الحفاظ أجل من لمواطنیھا المتنوعة الخدمات وتقدم

من المالیة التحویالت على كبیر بشكل الوالیات حكومات تعتمد بالمقابل، 
في مستمرًا تراجعًا األخیر الماضي القرن نصف شھد وقد الفدرالیة.  الحكومة
الوالیات وفقدان للدستور المختلفة العلیا المحكمة تفسیرات بسبب استقالل الوالیات
اآلن تھیمن أصبحت التي الفدرالیة الحكومة لصالح الضرائب فرض صالحیات

بھا. تمتع التي المالیة للقوة نتیجة الرئیسیة العامة السیاسة على معظم مجاالت

وأصبحت میزان القوى. في التحول ھذا بسبب كبیرًا تأثرًا الحكم المحلي تأثر لقد
ملیار ٣ تقدیم خالل من المحلیة المجالس لتمویل األكبر الفدرالیة المصدر الحكومة
الفدرالي الدعم أن كما وخاصة. أغراض عامة ذات منح شكل على سنویًا دوالر
القرن نصف خالل الحكم المحلي دور في التوسع أھم محركات أحد بالتأكید أصبح



سانسم١٢ غراھام

التي والتكالیف مسئولیاتھا بعض نقل من الوالیات حكومات مكِن حیث الماضي؛
("مبدأ نقل الكلفة"). إلى المجالس المحلیة على تلك المسئولیات تترتب

عالقات بإنشاء المالیة، المساعدة تقدیم إلى باإلضافة الحكومة الفدرالیة، قامت
كما اإلقلیمیة، المجموعات خالل ومن فردي بشكل المجالس مع  مباشرة عمل
تجدر البینحكومیة. المحلي في مجال واسع من المنتدیات الحكم تمثیل بدعم قامت
یتحدث ال الذي نطاق الدستور، خارج أنجزت ھذه الخطوات أن إلى ھنا اإلشارة
الفدرالیة التحویالت یمنع أنھ على تفسیره یمكن والذي البینحكومیة العالقات عن

األمر. ھذا بتحدي الوالیات في حال قیام المحلي الحكم المباشرة إلى

تجد التي  تقریبًا  الفدرالیة المنتدیات جمیع في المحلي للحكم تمثیل اآلن  ھناك
مجلسًا وزاریًا على ١٤ حوالي محددة. وھذا یشمل مصلحة فیھا المجالس المحلیة
الذي األسترالیة الحكومات مجلس إلى باإلضافة والوالیة، الفدرالي المستوى
األوائل المناطق ووزراء الوالیات وزراء ورؤساء الفدرالي الوزراء رئیس یضم

.(ALGA) الحكم المحلي األسترالیة مؤسسة ورئیس

"حكم عبارة یحمل فدرالي وزیر باستمرار ھناك كان الثمانینات، أوائل منذ
الحكم ومؤسسات الفدرالیة الحكومة وقامت الوزاري. لقبھ إلى مضافة محلي"
المحلي الحكم "اتفاقیة على بالتفاوض  ،١٩٩٥ العام  في األسترالي، المحلي 
كثیرًا لم تعمر أنھا إال مشتركة. سیاسة أجندة وضع على نصت التي " والكومنولث
أكثر أعمال لجدول مؤیدًا كان ١٩٩٦ عام انتخب الذي المحافظ اإلئتالف ألن 
من شھدت خطوات متعددة األخیرة السنوات أن الوالیات". إال "حقوق تقلیدیة لـ
وثوقًا اآلن أكثر تعتبر التي والمحلیة الفدرالیة العالقات لتعزیز ذاتھا الحكومة جانب
بِمنح یسمى ما على الخطوات ھذه اشتملت وقد مضى. وقت أي في علیھ كانت مما
المحلیة؛ المجالس إلى مباشرة تدفع التي العافیة" استعادة طریق على "خطوات
الحكم المحلي؛ لمؤسسات المالي المركز في الفدرالیة الحكومة جانب والتحقیق من
قرار إلى والتوصل التكالیف، تحویل حول ثالثیة بینحكومیة اتفاقیة والتفاوض بشأن

الفدرالي. النظام كجزء من بالحكم المحلي یعترف تشریعي

تواجھ المحافظة التي الفدرالیة الحكومة وضع تعكس ھذه الخطوات أن الشك
األفضل من  أنھ تجد والتي والمناطق الوالیات جمیع في العمل  حزب حكومات
المحلیة. المجالس مع التعاون خالل من المحلي واإلقلیمي المستوى التعامل على

األسترالیة. الفدرالیة في أساسیة تغییرات إلى حال، أیة على تشیر، أیضًا وھي

االنجازات من تستفید كیف ھو األسترالي المحلي الحكم أمام الذي یبقى السؤال
كونھا حول ادعائھا تبریر حقًا تستطیع ھل الفدرالي؟ وجودھا وتضمن األخیرة
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في تحدیات المحلي یواجھ الحكم أن بالذكر الجدیر الفدرالیة؟ الثالث" في "المستوى
آخر التحقیقات أظھرت حیث االستدامة المالیة في األول التحدي یتمثل الصدد. ھذا
الریفیة المجالس  خاصة المحلیة المجالس  من  بالمائة ٤٠ إلى ٢٥ حوالي  أن
العجز إن ھذا المتوسط. على المدى االستدامة تحقیق ال تستطیع الصغیرة واإلقلیمیة
الحال أیضًا ھو كما عام، بشكل الحكم المحلي مصداقیة یقوض قدراتھا الواضح في
المحلیة المجالس أیضًا بعض تسود التي االستجداء عقلیة أو الفقیر" "ابن العم مع

األكبر حجمًا.

الحكم مجالس حاجة فھو  الثاني  التحدي أما
وھذا الحكم. نظام في موقفھا تعزیز إلى المحلي
المجتمعي الدعم  زیادة أخرى، أمور ضمن  یعني،
وإظھار المحلیة  الدیمقراطیة تعمیق طریق  عن
من أفضل وإقلیمي محلي حكم  تقدیم على قدراتھا
في والتنسیق الفعال  اإلستراتیجي التخطیط خالل

المجالس. بین والتعاون الخدمات تقدیم

الحكم یحقق أن ضرورة فھو الثالث التحدي أما
المستوى مع عالقاتھ في الصحیح  التوازن المحلي
عالقات إلى بحاجة فھو الوالیة. ومستوى  الفدرالي
بقوة متزایدة تتمتع التي الفدرالیة مع الحكومة وثیقة
القانونیة الناحیة من  الوالیة سیطرة تحت بقائھ مع

أسترالیا زالت ما الفدرالي. الدعم على  الحصول  في معھا التنافس محاولة دون
أن یعمل بجد المحلي الحكم مستویین، وعلى مكونة من كفدرالیة تعمل معظم الوقت
كشریك. بقیمتھ الوالیة وأن یقنع الوالیة مع مثمرة على عالقات للمحافظة واجتھاد
العدید یرغب التي األھداف  من المحلي بالحكم الدستوري االعتراف أصبح لقد
في حقیقي تغییر إمكانیة إحداث  أن إال المحلي تحقیقھا. الحكم في المسئولین من 
شك. وبالتالي موضع ھي ممكنة دستوریة تعدیالت أي خالل من القائمة الترتیبات
یثبت جدارتھ وأن منھا یعاني التي الضعف نقاط یعالج أن المحلي على الحكم فإن

وضعھ. تعزیز أجل وذلك من أوسع، بدور استدامة القیام على وقدرتھ

یحقق أن  ضرورة 
التوازن المحلي الحكم
عالقاتھ في الصحیح
الفدرالي المستوى مع
فھو الوالیة. ومستوى
عالقات إلى بحاجة
الحكومة مع  وثیقة
تتمتع التي الفدرالیة
بقائھ مع متزایدة بقوة
الوالیة سیطرة تحت

. القانونیة الناحیة من


