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صنع من "مخلوقات المألوف، التعبیر حد على كندا، في البلدیات تعتبر
یعني مما للمقاطعات القانونیة للسلطات دستوریا البلدیات وتخضع المقاطعات".
قانون قبل إنشاءھا من متمیزة تم و"مقاطعیة" – أنظمة بلدیة لدیھا عشرة كندا أن
المدن تخضع كما للمقاطعة.  تابعة دائرة تنظیمھا على وتشرف  المقاطعات
البیئة واإلسكان مثل جوانب في اإلقلیمي للتشریع أیضًا والبلدیات الریفیة والبلدات
المقاطعات حكومات من التحویالت على معتمدة المحلیة فالحكومات  والشرطة. 
في أوتاوا الفدرالیة الحكومة وتقوم إیراداتھم الحالیة.  من المائة في یشكل ١٥,٦ بما
فقط المائة في ١,٥ مقداره – ما البلدیات إلى ضئیلة  مباشرة بتحویالت Ottawa
٥٥ إلى تقریًبا یصل الذي الكلي البلدي الحكم إیراد ویشكل الحالیة. إیراداتھا من

المحلي. الدخل ٤,١ في المائة من إجمالي كندي دوالر ملیار

على مسئولیة تعتبر أیضًا أنھا إال كبیرة، مقیدة بصورة البلدیات أن من وبالرغم
عنھا تعبر التي الحاجات مع تتجاوب  أن  یجب التي  المقاطعات حكومات عاتق



٢٣ كنـــــدا

تغلب التي المقاطعات في بالذات الوضع ھو ھذا وناخبیھم. البلدیة الحكومات
یشكلون المثال على سبیل Winnipeg وینیبیج مدینة الكبرى. فسكان المدن علیھا
المدینیة المناطق بینما تبدو ،Manitoba مانیتوبا إجمالي سكان من المائة في ٦٠
٥١) فانكوفر Vancouver في المائة)، تورنتو (٤١ Toronto الكبرى: الثالثة
أونتاریو في ھائل حضور ذات في المائة)  ٤٧) ومونتریال Montreal المائة) في

.Quebec وكیبیك  British Columbia كولومبیا Ontario، وبریتیش

الكبرى المدن أن إذ المدن. في الناخبین مع أیضًا الفدرالیة الحكومة تتجاوب كما
معظم تقدیم ویتم في البرلمان. عضوًا ٣٠٨ من مجموع ٨٥ تنتخب لوحدھا الثالثة
والبلدات. المدیني في المدن الذي یغلب علیھ الطابع البلد الفدرالیة في ھذا البرامج
البلدیة المناطق في الحكومة الفدرالیة بین نشاطات ما التمییز الضروري من لكنھ
(النشاطات) األول النوع ذلك أن البلدیة. الحكومات الفدرالیة مع الحكومة وعالقات
خالل قوتھا تختلف في فھي أما الثاني (العالقات) للغایة، كبیر حد متنوعة إلى ھي
خالل الوزارة من السبعینیات منتصف في مرة آخر قویة كانت بحیث السنوات،

المدنیة. األجل للشؤون قصیرة الفدرالیة

فقد أحدث اضطراب. حالة لتصبح في ثانیة العالقات الفدرالیة-البلدیة اآلن وعادت
األجانب المھاجرین أن إذ القیام بالتغییر. من أجل ضغطًا المدن نحو المستمر التوجھ
األصلیین السكان أما الكبیرة العمرانیة االمتدادات إلى بشكل رئیسي ینجذبون الجدد

غربي كندا. خاص في وبشكل المدن إلى reserves المحمیات فإنھم ینتقلون من

للمدن، النسبیة االقتصادیة األھمیة زیادة ومع
للمنافسة حیویا المدن الكبیرة یبدو مناطق نجاح فان
الدمج عملیات أن كما العالمي. االقتصاد في القومیة
وتحویل الكبیرة المدن في مؤخرًا حصلت التي
إلیھا االنتباه لفتت قد البلدیة الحكومات إلى المھمات
الحكومات أن المجال ھذا في واألھم أكبر. بشكل
للحصول مختلفة  ضغوط بممارسة قامت قد البلدیة 
إلى جزئیًا یعود وھذا المالیة، المساعدات على
تقول البلدیة. للحكومات المھمات تحویل عملیات
ضریبة على كبیر بشكل معتمدة  أنھا البلدیات
إجبارھم یتم عندما سیقع مالیًا خلًال وأن الممتلكات،

التحتیة. والبنیة لتمویل الخدمات الملحة الحاجة بالرغم من اإلنفاق تقیید على

في إلیرادات تحسن وضع فقد الفدرالیة نحو التغییر. الضغوط الحكومة ھذه دفعت
الذي وھو المسار التحتیة، للبنیة التحویالت بانتظام الفدرالیة الحكومة فیھ زادت وقت

أنھا البلدیات تقول
على كبیر بشكل معتمدة
الممتلكات، ضریبة
سیقع مالیًا خلًال وأن
على إجبارھم یتم عندما
بالرغم اإلنفاق تقیید
الملحة الحاجة من
والبنیة الخدمات لتمویل

التحتیة.



روبرت یونغ٢٤

ألغت للمدن"، الجدیدة االتفاقیة  من و"كجزء ،٢٠٠٥ عام وفي .١٩٩٣ عام في بدأ
الفدرالیة للحكومة المبیعات ضریبة من البلدیات تدفعھ كانت ما كامل وبشكل الفدرالیة
مساعدات مع إلى البلدیات، ضرائب البنزین سنویا من دوالر ملیار حوالي تخصیص وتم
تبدو التحویل ال ودفعات الضریبیة التخفیضات ھذه لكن المدني. للنقل "تمویل" خاص
فإن لھذا توقعھا مسبقًا. یمكن وال دائمة لیست التحویالت األخیرة أن كما  أبًدا كافیة
المبیعات ضرائب بسرعة مثل المتنامیة اإلیرادات مصادر من البلدیات تطالب بحصة
خالل من أكثر  تنجز أن یمكنھا البلدیات أن یعتقدون المعارضون ولكن والدخل. 

. واالستدانة العامة، الخدمات استخدام ورسوم الحالیة، الضریبة السلطات

تركیز حول خالفًا ھناك أن إذ خالف. موضع فتعتبر األخرى القضایا أما 
أكثر بشكل التمویل توزیع أو الكبیرة،  المدن  في االستثمار  الفدرالیة  الحكومة
أي في تقریًبا أن تنفذ یمكن اإلستراتیجیة" "االستثمارات أن أساس على مساواة،

االھتمام. تستحق في األریاف الضعف التدریجي مشاكل وأن مكان،

مختلف المقاطعات في البلدیة أیضًا. فالقوانین مشكلة البلدیات مدى نفوذ ویعتبر
للمناطق خاصة نصوصًا ھناك أن رغم والمھمات، المالیة موارد في التماثل تضمن
الكبیرة للمدن  أكبر ذاتي  استقالل لضمان الحاالت، بعض في ومؤخرا، الریفیة،
مونتریال Contrat" مع de ville" المدینة ومیثاق الجدید، مدینة تورونتو (قانون
التفاوض في المائدة" حول "مقعد على أیضًا المدن بعض حصلت وقد .(Montreal
لفانكوفر Vancouver. لكن المدني التطویر اتفاقیة مثل االتفاقیات الثالثیة بشأن

البلدیات. لجمیع یتوفر جھات ال المتناسق من عدة األسلوب ھذا

العملیة تكون أن یمكن عیوبھ أیضا. إذ بشكل مشترك لھ القرار اتخاذ أن كما
القرارات عن الواضحة غیر الضبابیة المسؤولیة تثیر بینما الكلفة، وعالیة بطیئة،
المعلومات بأن التوجھ یجادلون ھذا مؤیدي فإن ذلك بالمسائلة. ومع تتعلق قضایا
للبلدیات كانت ھناك حاجة وإذا السیاسة، تحسین إلى تؤدي األفضل یمكن أن البلدیة
في یشاركوا أن استحقاق وعن إذًا فینبغي الكبیرة، الحكومات مبادرات تنفیذ في

صنع السیاسات. عملیة

خبرات لدیھا للبلدیات. فاإلدارات البلدیة "القدرة" مشكلة مسألة تبقى ذلك، ورغم
القلیل المدن األصغر توظف بینما الوظیفیة فقط.  المجاالت بعض في متخصصة
المواھب اإلداریة بأن إضافة إلى ذلك، فان ھناك رأي شائع محللي السیاسات. من
توفر یجادلون بأن آخرین لكن البلدي. المستوى في متوفرة غیر والسیاسیة المتفوقة

المواھب. سیجذب والمسئولیة األموال من المزید

السیاسة على المستویات قد یعتمد متعدد القرار البلدیات في صنع اشتراك إن
التحتیة. بالبنیة الخاصة في الخبرة قویة مثًال، البلدیة، فالحكومات النقاش. موضع



٢٥ كنـــــدا

والعزلة الفقر تمركز مثل قضایا حول بالقلق تشعر الحضریة اإلدارات أن كما
الحكومات تكون وقد المدن. سكان من السكان األصلیین و للمھاجرین االجتماعیة
المجموعات المھمشة وتشجیع إغراء على األقدر الواقع، ھي أرض على البلدیة،

محددة. مواقع مبادرات جدیدة تستھدف في للمشاركة

نشطة كانت البلدیات جمعیات أن إذ جدلیة. قضیة ھو التغییر عن الدفاع إن
مقاطعات أجزاء عدة في أصبحوا أنھم رغم اإلقلیمي، المستوى على طویلة ولفترة
المستوى القومي على البلدیات مجموع من المائة في ٩٠ حوالي مبعثرة. وتشارك
تولت وقد  .(FCM) الكندیة البلدیات  اتحاد وھي  مؤثرة، ضغط مجموعة  في
الجانب األكبر االتحاد قیادة ھذا في المدن الكبرى األعضاء بلدیات رؤساء مجموعة
الممیزة للمصالح  الفدرالیة مؤخرًا، نظرًا الحكومة  لھ  تعرضت الذي الضغط  من
فإن حزبیة غیر عام ھي بشكل كندا في البلدیة أن السیاسات وبما األعضاء. لھؤالء
في الحزبیة؛ ولكن القنوات من خالل یتم أن ال یمكن األعلى إلى األسفل من الضغط
قمة تحالف مثل الكبیرة، للجماعات المصالح ائتالفات بعض البلدیات، استطاعت

الكبیرة. الحكومات على التأثیر بعض لھا یكون أن ، Torontoتورونتو مدینة

الحكومة من قضایا قضیة البلدیة حكومة مشاكل تعتبر ھل السؤال ھو: فإن لذا
الكبیرة المدن القلق األكبر لمناطق مصادر أن النظر ترى وجھات إحدى الفدرالیة؟
الحدود البلدیة، تجاوزت والنقل - البیئة والتوسع العمراني، األراضي استغالل -
. أھمیة" األكثر االستراتیجیین المدنیین "المدراء اإلقلیمیة الحكومات من وجعلت
یؤدي إال الفدرالیة لن الحكومة على التركیز فإن المالیة، الموارد أما بالنسبة إلى
البلدیات عمل أخرى، فإن ومن جھة حكومات المقاطعات. المسئولیة عن رفع إلى
ینطوي على انعكاسات اإلرھاب ضد سیاسات واتخاذ ضبط البیئة مثل مجاالت في
التحتیة البنیة حاجات أن كما الفدرالي. الدور من شيء إلى تشیر ان یمكن خارجیة

. أھمیة قومیة ذات أن تكون المحتمل بل ومن ملحة

أن في ترغب ال محتملة، أي حكومة الحقة الحالیة، مثلھا مثل الفدرالیة الحكومة
Quebec كیبیك في للمقاطعات، وبخاصة السلطات القانونیة مجاالت في تتدخل
البلدیة. الشؤون على اإلقلیمیة السیطرة عن بشدة المتتالیة دافعت الحكومات حیث
بدًال اإلقلیمیة الجدید نحو الحكومات اإلنفاق یتم توجیھ أن المحتمل، من لذا فانھ
في الفدرالیة العمل للحكومة من الكثیر ھناك یزال ولكن ال البلدیة.  من الحكومات
مجلس مقاعد من الكبیر العدد ذلك ومع الضغط، في ستستمر البلدیات أن إذ المدن.
وإجراءات باتجاه ترتیبات لألمام بخطوات سیقوم النظام فإن المحك، على العموم

الحكومات. بین تعقیدا أكثر


