
والتفاوت الفقر معدل البطالة المرتفع، جنوب أفریقیا على استجابة صلب في نجد،
وتقدیم للنمو المفتاح ھي المحلیة الحكومة أن على اإلصرار الثروات، الكبیر في
معقدة وسریعة شراكة في البلدیات تعمل لذلك،  نتیجة األساسیة. العامة الخدمات

التسعة. أفریقیا جنوب مقاطعات مع التغیر

تشریعیة ھیئة منھا واحدة  لكل  مقاطعات،  تسع  معالم  ویحدد  الدستور ینشئ
٢٨٣ من للحكومة  المحلي النطاق ویتكون إقلیمیة. تنفیذیة وھیئة منتخبة إقلیمیة 

منتخبة. برئاسة مجالس بلدیة بلدیة،

السیاسة لنزوات خاضعة مؤسسة  ،١٩٩٤ عام قبل المحلیة،  الحكومة كانت
وكانت شرعیة.  عنصریة وغیر ذلك، عالوة على كانت، كما واإلقلیمیة. القومیة
أعمال مناطق من تتكون  ھیئاتھا بكامل بلدیاٍت البیض للسكان المحلیة  السلطات
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٤٣ إفریقیا جنوب

والسود والھنود للملونین المحلیة السلطات ولكن الثریة. بالضواحي محاطة مركزیة
أساس أي القانونیة سلطاتھم لدى یكن ولم والموارد. السلطة من محرومة كانت

العنصریة. التفرقة حكومة من الصدقات على معتمدین وكانوا ضریبي

الحكومة بإحكام ١٩٩٦ لعام العنصري التمییز فترة بعد ما دستور یرسي
الحكومة المحلیة، الحكومة من شكلین یوفر وھو للحكومة. ممیز كمجال المحلیة
للمناطق المحلیة والحكومة الواحد المستوى ذات الكبرى المدن لمناطق المحلیة
المحلیة للحكومة خاصة تدابیر تقدیم ھو المطلوب وكان المستویین. ذات األخرى
وإعادة والتخطیط على مستوى المدینة، تسھیل عملیة التنمیة أجل من الكبرى للمدن
تنمیة بسلطة المحلیة الحكومة تفویض الدستور یعرض الكبیرة. المدن في التوزیع
التفرقة العنصریة. التي سببتھا المساواة عدم مع أشكال التعامل تھدف إلى واسعة
وتستطیع یحمیھا الدستور. محددة بسلطات مزودة الحكومة المحلیة أصبحت وقد
تترك علیھا أن یجب لكن السلطات ھذه حول االلتفاف القومیة واإلقلیمیة الحكومات

بھا. التخاذ قراراتھا الخاصة للبلدیات كافیة مساحة

في الحق إلى باإلضافة الدستور یكفلھا ضرائب فرض بسلطات البلدیات تتمتع
المحلیة الحكومة تقوم المتوسط، وفي قومیا. الناتج اإلیراد من عادل” “نصیب
الضرائب و المستخدم خالل رسوم من إیرادھا من في المئة ٨٥ حوالي بتحصیل
الخاصة إیراداتھا خالل المئة من في ٣,٥ حوالي المقاطعات على وتحصل المحلیة.
منحة وتحدد والبلدیات. بین المقاطعات العالقة في ھامة دینامیكیة یخلق بھا. وھذا
للحكومة العادل النصیب معینة معادلة أساس على ومبنیة المساواة لغرض تقدم
بشكل المنح إدارة وتكون البلدیات. دخل  المشروطة  المنح تكمل بینما المحلیة
لمیزانیة الكلي الحجم  تقریبًا تضاعف وقد . الوطنیة بید الحكومة تقریبا حصري
الماضیة. األربعة السنوات في أفریقیا جنوب في المحلیة الحكومات مجموع
میزانیة من المئة في  ٥٧,٤ على الكبرى المدن لمناطق الستة  البلدیات وتحصل
بإیراداتھا التشغیلیة تمویل میزانیتھا كثیرة وتستطیع بلدیات الكلیة. المحلیة الحكومة
االلتزام ویظھر الوطنیة. الحكومة تمویل على تعتمد الكبیرة المشاریع لكن الخاصة،

البینحكومیة. الحصص في المنتظمة الزیادة خالل من المحلیة بالحكومة

الحكومات متابعة أداء بسلطة سواء حد على والوطنیة اإلقلیمیة الحكومات تتمتع
من ومنتظمة مكثفة مالیة تقدیم تقاریر تشریعات اإلدارة المالیة وتفرض المحلیة.
قبل من عام فشل یحدث واإلقلیمیة. وعندما القومیة وزارات المالیة إلى البلدیات
وضع وعملیات المالئمة المالیة اإلدارة ضمان أو التشریعات تنفیذ في مجال البلدیة
أو المجلس بحل أو األمور، بزمام ھي تأحذ بأن المقاطعات تتدخل فقد المیزانیات،

میزانیة ما. حتى فرض



فیزر٤٤ دي جاب

على قائم  فكري إطار وفق أفریقیا جنوب في البینحكومیة العالقات تسیر
ببعَدیھا: البینحكومیة العالقات مع التعاونیة الحكومة تتعامل التعاونیة”. “الحكومة
مؤخرًا تم وقد العنصري. بالدمج المطالب  الذاتي، والبعد الحكم على القائم البعد
البینحكومیة. للعالقات كلي إطار لتوفیر بینحكومیة عالقات إلطار قانون إقرار
القومیة البینحكومیة العالقات ھیكلیة في المحلیة الحكومة تمثیل القانون ھذا ویؤمن
في المحلي للحكم  كصوت المنظمة المحلیة بالحكومة ویعترف الھامة. واإلقلیمیة 
في المحلیة الحكومة تمثیل ویتم واإلقلیمیة. القومیة والسیاسة القانون صنع عملیة

القومي (المجلس للبرلمان  الثانیة التشریعیة  الھیئة
التصویت. بحق یتمتع ال وفد  بواسطة للمقاطعات)
اآلن حتى المنظمة،عملیًا، المحلیة الحكومة تنجح لم
زالت وما البرلمان مؤثرة في مداخالت ضمان في
الموارد ضعیفة الریفیة البلدیات من كال لتمثیل تجاھد

العمالقة. الكبرى للمدن األولى الدرجة ومناطق

الدینامیكا بتخفیف  أفریقیا جنوب التزام  تسبب
الالمركزي التخطیط مع المرتبطة المركزیة الطردیة
المیزانیات ووضع للتخطیط طموح إطار إقامة في
مسودة بوضع مطالبة البلدیات إن البینحكومیة.
التخطیط تربط التي الشاملة  االستراتیجیة  للخطط

التفسیر حكومیة متكاملة للمنطقة البلدیة. في خطة المحلي، واإلقلیمي والقومي معًا
ضمن تحدث والتنمیة الحكومیة الخدمات تقدیم أشكال كل أن ھو لذلك العقالني

البلدیة. القانونیة السلطات

تكثیف ویبدو الذاتي. الحكم استقاللیة  تقلص نحو الحدیثة االتجاھات تشیر 
سائدا. أمرًا اإلقلیمیة، الحكومات رئیسي بشكل تمارسھا التي المالیة، المراقبة
البنیة البینحكومیة لتنمیة المنح على اعتماًدا أكثر البلدیات ذلك، أصبحت الى إضافة
إحباط إلى قد تؤدي إلى االتجاه المعاكس، یتم تحویلھا لم إذا النزعة، ھذه إن التحتیة.

المحلیة. األولویات بتحدید تتعلق التي العلیا المثل إنجاز

ذات المحلیة الحكومة نظام في districts المناطق بلدیات دور یزال ما
على ٢٠٠٠، فجأة في عام المناطق بلدیات حصلت جدل. فقد المستویین موضع
الموارد توزیع إلعادة محاولة في الحضریة بالمراكز الخاصة السلطات القانونیة
المناطق بلدیات أن یبدو  ذلك، ومع الریفیة. المناطق إلى الحضریة  المراكز من
األمور تعقد األخرى التي للقیام بھذا الدور. وأحد العوامل المالي النفوذ تفتقر إلى
تعمل حیث مربكة صورًة یقدم التقسیم أن ذلك المستویین. بین الوظائف تقسیم ھو

الحكومة تنجح لم
المنظمة،عملیًا، المحلیة
ضمان في اآلن  حتى
في مؤثرة مداخالت
زالت وما البرلمان
من كال لتمثیل تجاھد
ضعیفة الریفیة البلدیات
ومناطق الموارد 
للمدن األولى  الدرجة

العمالقة. الكبرى



٤٥ إفریقیا جنوب

تتمتع أخیرًا، الوقت.  نفس في الخدمات تقدم وھیئات منسقة كأطراف  المناطق
عدم حالة إن مناطقھم. بلدیات مع مضطربة بعالقة الكبیرة الحضریة المراكز
صغیرة منطقة جانب بلدیة من یخضع للتنسیق حضري عمالق عن الناجمة التوازن
ھذه في  المستویین ذات المحلیة الحكومة  مفھوم عن  بالتخلي تنادي أفكارًا تولد 

المناطق.

والتي اإلقلیمیة الحكومات خلفیة إعادة دراسة دور على المناقشات ھذه تجري
ھي المقاطعات حكومات  إن القویة. المحلیة الحكومة صعود مع  حدة ازدادت
من قدر  بأقل اإلفریقي الوطني المؤتمر معھ یشعر الذي الحكم من المجال ذلك
في واضح بشكل والبلدیات الحضریة المناطق دور بلدیات یبرز وسوف الراحة.
المدن مناطق واالقتصادي لبلدیات والسیاسي المالي النفوذ ان ذلك المناقشة. ھذه
إلى ملح بشكل المناطق بلدیات وتحتاج المقاطعات. نفوذ تقریبًا یساوي الكبرى
البعض بشكل خاطئ یجدھا والتي قد بھا، تقوم والمھمة التي إحساس جدید بالھدف
آخر. أو قائمة بشكل المقاطعات حكومات ستبقى المقاطعات. الحكم في مجال في

. للتغییر بالتحدید خاضعان والوظیفة ھذا الشكل یكون قد ولكن

المقاطعات. حكومات من مع نظرائھا الحكومات المحلیة عالقة التناقضات تسود
من أي فارغًا أصبح قد المحلیة على الحكومة المقاطعات حكومات تأثیر فمن ناحیة،
المقاطعة. حكومة من الوطنیة بدًال الحكومة إلى انتقل توزیع المنح بعد أن مضمون
مالیة مراقبة تظھر كھیئات المالیة في المقاطعات بدأت وزارات أخرى، ناحیة ومن
عالقات تقیم أخذت المقاطعات وحكومات البلدیات أن على المؤشرات وتدل . فعالة
یمكن االستغناء عنھا ال المقاطعات حكومات أن بعقالنیة ویمكن التوقع للتنفیذ. قابلة
للتطویر واحد أعمال جدول في البلد في بلدیة ٢٨٣ دمج عملیة تحقیق أجل من

القومي.


