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نظامًا تطبق بأنھا محوھا یصعب  بسمعة نیجیریا في  المحلیة الحكومات تتصف
ال یھتمون بمفھوم الذین المسئولین من عدد من ویتألف سافر بشكل فاسدًا سیاسیًا
الحكومة المحلیة مصادر إیرادات أن من وبالرغم أو الشفافیة. االستقامة أو المسائلة
تزال ال لھا  المرافقة االقتصادیة االجتماعیة التنمیة أن إال الوقت،  مع زادت قد
من المحدود بمخزونھا معروفة عدیدة محلیة حكومات تزال ال مفقودة. لألسف
النقص من یعانون الذین للسكان العامة والمرافق الصحیة والخدمات النقي، الماء
الشدید، المادي واالجتماعي والحرمان المحدودان، والدخل والثروة المساكن، في
على للحصول محدودة قدرة باإلضافة إلى سیئة مواصالت وشبكة السیئة والطرق
ویبدو مدقع. فقر ھي كلھ لھذا النتیجة الزراعیة. والمرافق الزراعي الدعم تسھیالت



٣٩ نیـجیــریـا

الدولة قاعدة الذین یشكلون بنبض النیجیریین تشعر المحلیة، بالكاد الحكومات أن
بالغربة عن حكومتھا. تشعر الحیویة: إن الجماھیر

.(FCT) الفدرالیة للعاصمة إقلیم مع ٣٦ والیة تتكون من فدرالیة ھي نیجیریا
في مناطق مجالس ستة باإلضافة الى الوالیات، ھذه في محلیة حكومة ٧٦٨ ھناك
المحلیة الحكومات ھذه تتولى .٧٧٤ مجموعھ ما أي ذاتھا (FCT) العاصمة إقلیم
رئیس، لھا ھیئة تنفیذیة من السیاسیة البنیة تتكون إداریة وسیاسیة. ھیاكل تشغیل
وفي المجلس. أو تشریعیة وھیئة  عام،  وأمین  المشرفین  من مجلس وأعضاء
اإلداریة من البنیة تتكون المجلس. من جزءًا الرئیس یكون الوالیات ھذه بعض
الموارد األشغال العامة، والتجھیزات، المالیة الموظفین، شؤون إدارة أقسام: ستة
الخدمات أو  االجتماعیة والتنمیة األولیة، الصحیة الرعایة والزراعیة، الطبیعیة

االجتماعیة.

شاسعة لمساحة البریطاني المحلي على أثر الغزو الحكم لنظام األسس وضعت
 Lugard لوجارد اللورد قیادة تحت نیجیریا، باسم الیوم المعروفة إفریقیا من 
المباشر على غیر للحكم البریطاني النظام اعتمد للبلد. الحاكم العام األول كان الذي
السكان من إنشاء سلطات وتم البلد. إلدارة المحلیین التقلیدیین الحكام والمؤسسات

النظام. و القانون على للحفاظ االستعماري الحكم األصلیین تحت

عددًا من ،١٩٥٠ خاصة بعد االستعماري، الحكم من التخلص عملیة عن نجم
لجعلھا المحلیة، الحكومة إدارة إلى الدیمقراطیة إدخال الى ھدفت التي اإلصالحات
تدریجیًا المحلیة الحكومة سلطة اإلصالحات ھذه للمشاركة. نقلت قابلیة أكثر أساسًا
متنوعة وظائف المجالس وُأْعِطَیْت المنتخبین.  الممثلین  إلى التقلیدیین الحكام من
الموظفین، وقضایا المالیة القضایا في الذاتي الحكم من عالیة ودرجة المجال
١٩٥٤ العام في Lyttleton لیتلیتون  دستور وشكل العامة.  اإلداریة والقضایا

كفدرالیة. سیاسیًا نیجیریا تنظیم إعادة بدایة

الوالیات حكومات مع ،١٩٧٦ عام في الفدرالیة، العسكریة الحكومة تعاونت
عبرت ھذه المركزیة. على القضاء بھدف المحلیة للحكومة مكثفة إصالحات لبدء
وأدت مستویات في نیجیریا. ٣ من فدرالیة إنشاء بوضوح عن فكرة اإلصالحات
الحكومات المحلیة وظیفة تحدید على عمل المحلیة للحكومة موحد نظام قومي الى
في التقلیدیة المؤسسات مكان تحدید  إلى باإلضافة المالیة؛ ومواردھا وھیكلیتھا
اإلصالح ھذا القانون. الوالیة؛ وتطبیق حكومة مع المحلیة؛ عالقاتھم الحكومات 
قانونیة كیانات أیضًا منھا جعل المحلیة، للحكومات بارزًا حضورًا أعطى الذي

الحزبیة. السیاسة عن التقلیدیین الحكام وعزل عملیة
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باإلضافة ،١٩٧٦ لسنة المحلیة  الحكومة إلصالحات العامة القواعد  وضعت
ملخصًا ١٩٩٩ و ١٩٧٩،١٩٨٩، ١٩٩٥ األعوام لدساتیر األربعة الجداول إلى
الوظائف (١ فئتین: في الوظائف ھذه تصنیف تم وقد المحلیة. الحكومات لوظائف
أو بالتزامن ستؤدیھا  التي الوظائف  و٢) المحلیة، الحكومات  فقط ستؤدیھا  التي

والیاتھم. حكومات مع "بالتعاون"

المحلیة، الحكومة  مع  یتعامل  الذي  ،١٩٩٩ دستور في  الرئیسي  البند  ینص
دیمقراطیة كمؤسسة المحلیة الحكومة وجود استمرار لضمان الوالیة سلطة على
وتكوینھا، وتركیبھا، الحكومات المحلیة، على إقامة تنص التي التشریعات بواسطة
الجدد الموظفین بتوظیف تقوم لكي السلطة یمنحھا مما ووظائفھا، المالي ونظامھا
تتضمن التي القوانین المحلیة یشرعوا أن أیضًا یمكنھم وتأدیبھم. كما المجلس في
التنمیة لتحقیق األخرى القانونیة الرسوم من وغیرھا األسعار، والضرائب تثبیت
الحكومة في الصالح الحكم ولضمان المحلیة، الحكومة منطقة في االقتصادیة

المحلیة.

االتحاد من حساب حصتھا تتلقي أن  المحلیة للحكومات  أیضًا الدستور  یسمح
التي للشروط طبقًا - النیجیریة الحكومة لمستویات المشترك اإلیرادات حساب -
بالدستور، الحالیة المحلیة الحكومات أسماء إلحاق ویتم . القومي المجلس یقررھا
حكومات السلطة إلقامة لدیھا المبدأ من حیث أن الوالیات الرغم من وعلى والتالي،
الجدول القومي المجلس یعدل عندما تصبح كاملة إال ال أن العملیة اال جدیدة، محلیة
أقیمت التي الحكومات أسماء  لیضم المحلیة الحكومات أسماء  على یحتوي الذي
في بما التحدیات،  من كبیرًا عددًا نیجیریا في المحلیة الحكومات تواجھ حدیثًا. 
ونقص المالیة المصاعب الھیكلیة، التنظیمیة المشاكل البینحكومیة، النزاعات ذلك
الذي والفساد المحلیة في الحكومة التقلیدیة موقع السلطة المؤھلة، البشریة الموارد
الدولیة الشفافیة منظمة عن الصادر الفساد ادراك مؤشر وحسب بالحصانة. یتمتع
یخص فیما ،١٦٣ مجموع بلدًا، من ٢١ أعلى نیجیریا بین جاءت ، ٢٠٠٦ عام
شك، بدون تنبع، وتكرارًا خطورة المشاكل أكثر إن عنھا. المالحظ الفساد مستوى
یرافقھا المحلیة الحكومات إلى المالیة الموارد تدفق بخصوص الشكوك الفساد: من
السلطات القانونیة أو بفرض الضرائب الحكومات المتعلقة ھذه على سلطات القیود
الكبیرة من متطلبات األجزاء تحصیل على المحلیة الحكومات قدرة عدم إن المالیة.
الذاتي الحكم ضعف إلى یؤدي الداخلیة المصادر من الكلیة المتكررة إیراداتھم

مستویات. ثالثة من حكومة فكرة المتضمن في

حول شك فھناك  المحلیة. الحكومات مسؤولیة مستوى ھي الشاملة المشكلة 
للحكومة التحویالت المالیة أن خصوصًا المحلیة، للحكومات فعلیا الموارد المتوفرة
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ملك أنھا على أحیانًا معھا التعامل یتم المحلیة
إن المحلیین. السیاسیین وبعض للحكام شخصي
قبل من المحلیة الحكومات عمل في الزائد التدخل
وقد للخطر. الذاتي حكمھم یعرض السیاسیة الصفوة
من  (٥)  ١٦٢ المادة  لتعدیل دعوات إلى  ھذا  أدى 
للمخصصات مباشرة بتحویالت للسماح الدستور
استقالل لتحسین الفدرالیة حساب من القانونیة

الحكومات المحلیة مالیًا.

كل لوظائف كاملة لمراجعة ملحة حاجة ھناك
المشاركة مبدأ في االعتبار لألخذ للحكومة مستوى
من المحلیة الحكومات تتمكن أن أجل من القرار في
متوازن وعادل إلطار حاجة أیضًا وھناك وبكفاءة. بفاعلیة عندھا، بأفضل ما األداء
أن یجب كما الفساد.  من للحد البینحكومیة المالیة للعالقات علیھ ومتفق وشفاف
بناء إعادة خالل من المالي االستقالل درجة من أیضًا الحكومات المحلیة ُتْعَطى

الضریبة. السلطات

ملحة حاجة ھناك
لمراجعة كاملة لوظائف
للحكومة مستوى  كل
االعتبار مبدأ في لألخذ
القرار في المشاركة
تتمكن أن  أجل  من
من المحلیة الحكومات
عندھا، ما بأفضل األداء

وبكفاءة. بفاعلیة


