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 مقدمة:

الدول، المتقدمة منها والنامية على حد سووووووووووو ال، ميملية التنمية ماووووووووووو ة عامة، والتنمية   جميعتهتم  
المحلية على وجه الخاووووووو ا لدواالا قا اباتقال مميوووووووت ن م يلوووووووة الم ا ن   المحل   ، و  ووووووو ا  

إ واا جيوا الح م  ر ق عقاوما م   اقو  ،ول يتهوا التنم يوةحواجواتهم المختل وة، ه  هوا  عودا على تحود ود  
التكن ل جيووة ور اا الميل موواي، واب وودمووا   هووالتع قاي  ،النوواو و تي ووة لليوود وود م  التع قاي اليووالميووة

تق م على   التام  النظم ابعتاووووووووا  ة   لألسوووووووو ات على ميووووووووت ن اليالم، و   ات اليد د   ابعتاووووووووا  
دول النامية هاأل ذ مالتيد  ة الحزاية، القا اي  حدوث عدا تع ق ماإلضووووووووووووواقة إلى المقهز ، التخطيط  

، والتح ل م  ابعتاوووووووووا  الم جه إلى اعتاوووووووووا  اي اليووووووووو ت، وعدم عداا الد مققا اوتيم ق التح ل 
اليود ود م  الودول النواميوة  ققود دود ي  ،الح  مواي المقهزيوة على تقود م الخودمواي اليواموة م  والا وقيواليوة

و عطووال  وا  ر ق لل حووداي   مزيوود م  الرمقهزيووةالتح ل  ح   قاليلووووووووووووووقي  منووذ رمووا  نيوواي القق  ا
 عملية التنمية. قاهلقهال  المد االمحلية والقطا  الخاا والم تمع 

زيا ا ميوووووت ن ال هم لدن الملوووووااه   ح ل الم اييم الق ييوووووية  ماووووو اا عامة إلى يهدف هذا الدليل
قهزيوة المواليوة وميوا  ق ت زيع على ال ضووووووووووووووع القاال  لرملرمقهزيوة المواليوة والتنميوة المحليوة، والتيق  

المخاوووووووووووووواوووووووووووووواي المالية المقهزية، مما  م نهم م  الت ر ق الملم و قا تيزيز اليرعة د   األجهزا 
 .قا ال مه اية اليمنية المقهزية والمحلية لقياو الرمقهزية المالية واإلجقالاي الرزمة لتط يقها

قا إعودا   ل وا ت ع   قا م وال  امنتدد  التنيةدا الادددددددددةد  دددددددددةد تو تا جه    ؛وا طرعوام م  للو 
المين     ح ث  يووووووووتهد  الدل ا دداجة  سوووووووواسووووووووية مختل ،  ةنيالرمقهزية المالية قا ال مه اية اليم

على الميوت ن قا األجهزا واله ئاي القسومية      وقا مقدمتهم القيا اي والمختاو  ،مالرمقهزية المالية
 .م تمع المد ا، إلى جا ب منظماي الالمحلا

لودل وا ميود اب ر  على اليود ود م  المقج يواي واأل لوة لاي اليرعوة دودعم ت جهواي إعودا  اوعود تم 
الحا اليووووياسووووا والملووووااهة لتط  ق الرمقهزية المالية، ح ث  سوووو ق لل  ع  وضووووع محت ن ت ع   

مح وث      الوذا الودل وا  ،توداي ا  ودعم ويتكواموا مع موا ال  عوا م م  جه   لاي عرعوة دهوذا ال وا وب 
ال  ا ب المتيلقة دت ي ا الرمقهزية لوووتقهة لم اييم و سووو  الم اييمية التا تاووونع  اضوووية م المقدمة

 ح ث تلما وحداي الدل ا التداي ية التالا:المالية، 
 وم ه م م اييم  سواسوية، اهزي على الرمقهزية والرمقهزية المالية والتنمية المحلية، الوحدة األولى:

م تم ية و الم تها، وم ه م اليووياسووة و اووا اووها، وم ابي الملووااهة الالرمقهزية المالية و الم تها  
الت ااب الدولية قا الرمقهزية  وعناصوووووق اليوووووياسوووووة اليامة و   اعها،  اليامة و الم تها و اوووووا اوووووها
 .المالية واب تقال الى مزيد منها
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ي المالية المالية وميا  ق ت زيع المخاوووووووووووووواوووووووووووووواتحل ا ال ضووووووووووووووع القاال  لرمقهزية  الوحدة الث نةا:
ال ضووووووووووع القاال  للتم يا، وتحل ا ال ضووووووووووع الحالا لمنظ مة الرمقهزية المالية لليوووووووووولطة و المقهزية، 

 المحلية، وتحل ا ال ضع الحالا للتخطيط المحلا و عدا  الخطط والم از اي المحلية.
يوووووووووووووولطوة ب  تيواا  مع عوا    الاموا و  ،ليوةتط يق الرمقهزيوة المواليوة الحوامقتقحواي  الوحددة الثد لثدا:

م، واهزي دداجة  سواسوية على المي عاي والاوي ااي التا ااققد   ال 2000ليونة  (  4المحلية اعم )
 . ظام اليلطة المحلية والرمقهزية المالية، وعلى مقتقحاي تط يق الرمقهزية المالية الحالية

قيواو يوا  ق ، وتضوووووووووووووومنود مقيواو الرمقهزيوة المواليوة واإلجقالاي الرزموة لتط يقهواالرابعدا:  الوحددة
، اإلجقالاي الرزموة لتط  ق الرمقهزيوة المواليوة قا م وال ت ي وا الم اا  المواليوة ، و الرمقهزيوة المواليوة

ومحووودو  وووة الرمقهزيوووة المووواليوووة ، و عووودا  الخطط والم از ووواي المحليوووة ، جقالاي التخطيط التنم   و 
 ت ي ا ال  ا ب المقت طة مالرمقهزية المالية.، و  ح  الرمقهزية الماليةاستقاتي ياي التح ل و 

   تنا     لو ق ها م   وااف قا إعدا  الذا الدل ا وا قاجه لل اعع اليملا ادتدال ممم ل  بو 
وال   تا    ،المن ذ للملوقو  الذ  ت نى قكقا الدل ا ينتد  التنيةا الادة  دةابومقواا ، الملوقو 

 . قا  لد هاإلاليما و  اعم اليم ، و  ضام أل لطته المتم زا قا الذا ال ا ب لين اي قا 
      حقق الذا الدل ا ابسووووووووووووت ا ا المقج ا، ويني   قا ت ر قاي إ  ادية قا  لق   اج   قام 

وعا م تميا مالرمقهزية المالية على وجه الخاو ا، وسويظا عمرم ملوقيام  لو اه القاو ا 
 تا  للتط يق الميتمق، لذا س ر    ارقام وممتنا لكا م   قدم مرحظاي للتحي .ويح

 وهللا اليوفق واليعين،،
 

 شكري أحمد علي عبد الرب العباسي
 م2021 أغسطس
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 أهداف الدليل:

الم اييم الق ييووووووووووية لرمقهزية  زيا ا ميووووووووووت ن ال هم لدن الملووووووووووااه   ح ل  :الهدف الع م للدليل هو
ال ضوووووووووووووع القاال  لرمقهزية المالية وميا  ق ت زيع والتيق  على    ولرمقهزية المالية والتنمية المحلية،
جهزا  و قا تيزيز اليرعة د   األمما  م نهم م  الت ر ق الملم ،المخاوووووووووووووواوووووووووووووواي المالية المقهزية

وقا ،  ه اية اليمنيةقا ال م  جقالاي الرزمة لتط يقهاقياو الرمقهزية المالية واإلالمقهزية والمحلية ل
 :إ اا لل  تن  ق األالدا  ال قعية التالية

و ظام   المالية الرمقهزيةو ح ل م ه م الرمقهزية  تزويد الملوووووووووااه   مالمياا  والمهاااي الرزمة •
  ة اليامة.واليياس، المحلية التنميةو  ،ااهة الم تم يةلملوا اليلطة المحلية،

مال  ا ب األسوواسووية المتيلقة مالرمقهزية المالية وميا  ق ت زيع المخاوواوواي الملووااه   تيقيف   •
 ة.والت ااب الدولية قا الرمقهزية المالي ،المالية المقهزية

 .قا ال مه اية اليمنية تك ي  مقتقحاي ملتقهة لتحي   الرمقهزية المالية الحالية •

قهم ملووووووووووووووتقف وم حود لودن المين    ح ل المي عواي والاووووووووووووووي اواي التا ااققود   ال  ظوام  ي   كت •
 .اليلطة المحلية والرمقهزية المالية

تط يق م  ارتيووووووووواب المهاااي وابت االاي الرزمة للقيام ممهامهم قا عملية  تم    الملوووووووووااه    •
   ة وسليمة.ية حد على  س  علمية ومنه الرمقهزية المالية 

و عوووودا  الخطط  ،ت ي ووووا اإلجقالاي المتيلقووووة مووووالتخطيط التنم   موووو الميووووة الملوووووووووووووووووااه    تيقيف •
 .والم از اي المحلية

اسوووووووووووووتقاتي ياي التح ل  ح  و  ،تهاومحدو    تيقيف الملوووووووووووووااه   م  ا ب قياو الرمقهزية المالية •
 الرمقهزية المالية.

على   ق الرمقهزية الماليةلملوووووووووووووااهة لتط والمهتم   مات ق ق إ اا مقجيا  ا م وم حد للمين      •
 .الميت ن المحلا
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 منهجية إعداد الدليل:

وتقهز على ج  ا  ،م إعودا  الودل وا مواعت وااو محت ن توداي ا وققوا لمنه يوة تي   مضووووووووووووووام    الوداقوهت
 :المحت ن الميد، ح ث  ملد الذو المنه ية ج ا ب  ساسية الا

د دقؤيوة    واي الودل وا مموا  حقق تك ي  قهم م حو اسووووووووووووووتخودام  سوووووووووووووول ب اإل واا اليوام قا عق  م .1
 ام ميقفيوو  ام عوواموو  ام واح ووث  تك   لوودن عووااي الوودل ووا والمتيووامووا ميووه إ وواا ، ميقفيووة هليووة ملووووووووووووووتقهووة

 دل ا.للم ض عاي التا  تضمنها ال
 حد ال قامج المن ذا  (PDSP)دق امج  عم الح اا اليياسا  الى   ابستنا  إلى واعة اليما المقدمة .2

والتا عقضوووووود على عد  م    ه   ابلما يةدن التنمية اليووووووياسووووووية وم سوووووويووووووة د ق م  ع ا منت
القيا اي اليووياسووية م  لو  اب تاوواا والخ قا قا ال هاي لاي اليرعة بسووتكلووا   اا هم قا 

 ضم  ها مما  يزز م  ج  ا مخقجاته.م
 ات ا   سل ب اليق  المقهز والمختاق، وت نب اإل قات قا الت اص ا. .3
 حية قا الم ض عاي التا تحتا  إلى قهم  عمق.     ال إ ضاوضع اس م و  .4
على الق م م     المحت ن تم ت ق قو م  ماووووووووووووا ا عد دا إب   ه  ،التقل ا ما  م   م  اله امش .5

 ة المحت ياي وققا لمتطل اي التدايب و الداقه قا ها جليوووووووووووووة، مع تدوي  عا مة إعا ا صووووووووووووويا  تم
 .الدل احداي دا م  و وح هاالتا تم استخدامها  ها ة  مالمقاجع

 وتيووووووووووووووهم  األالوودا  المهوواايووة للوودل وواتوودعم التا  األ لووووووووووووووطووةمم م عووة م   تضووووووووووووووم   هووا وحوودا .6
 .قا تيم ق ال هم للم ض عاي األساسية التا تهم المتداب 

 التدريب:منهجية 

التداي ا للدل ا ل ت اقق مع  اوووووووا   ال ئة الميوووووووتهدقة ماليملية التداي ية   ن جقن تاوووووووميم المحت  
ماعت ااالم مختاوو   مالرمقهزية واح ث ت جه اليملية التداي ية لتيم ق       قا اليوولطة المحليةالمين

اليمليوة التوداي يوة ولي  قا ال اعع اليملا مع جيوا المتوداب ال  مح ا   ميوااقهم وتحيوووووووووووووو   مهواااتهم
 على التالا: ي قإ  منه ية التدايب اهز  المداب، وا طرعام م  لل 

 ااسووووووووووووووواي لوودن المتووداا   والتا عوود ارتيوووووووووووووو  الووا تلوووووووووووووووااها للخ قاي والمموو ت ووا   ليووة التوودايووب الا .1
 قا حياتهم اليملية ميد تزويدالم مالمياا  األساسية الرزمة.

ال ق  ة، ح ث  قيوم الملوااه   إلى   األ لوطةإلى جا ب    ابالتمام دتط  ق  سول ب اليما ال ماعا .2
 ا العق .مة لهذ المام األ لطةم م عاي عما تتناق  قا عق    قاتها م   رل 
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تط  ق  م ل  التدايب الذ   يزز م   وا وميوووووووووواالمة المتداب واحتقامه لذاته، ددبم م  التقه ز  .3
 على   قاي ومياا  المداب.

  رنال اليملية التداي ية. واألم لة مال  ا ب اليملية والتط يقيةابالتمام  .4
م م عاي والنقاش، و  الح اا، و تن يع  سووووووووال ب التدايب الميووووووووتخدمة لتلووووووووما: الياوووووووو  الذالنا .5

 اليما.

 تتم عملية تقييم التدريب بطريقتين:منهجية تقييم التدريب: 
   وال ماعا قا إ اا م م عاي تق يم ميوووتمق قا  ها ة ها   م تداي ا م   رل اليما ال ق  .1

 اليما.
تق يم ال ق امج التداي ا قا  ها ته م   رل اسوتمااا تق يم ميد  ضوم  األ لوطة  عدي م  ع ا  .2

 نتدن التنمية اليياسية تتضم  ما  لا:م
 تق يم المحت ن التداي ا. •
 .التنظيم اليام لل ق امج •
 تق يم المداب. •
 تق يم الحق  ة التداي ية. •
 .قا الدواا التداي يةواليل ياي اي  الم اإل  ادي •

 القواعد املشرتكة أثناء العملية التدريبية:
 دق امج الدواا. ابلتزام مم اع د الحض ا واب اقا  المحد ا قا •
 الحقا على الملااهة ال اعلة قا الح اااي وم م عاي اليما. •
 وعقضها قا م اع دالا.ابالتمام مإ  از التط يقاي ال ق  ة وال ماعية  •
 .م م   اا  القاعةالالحقا على    تد  ملا ل  و  •

 

 

 

 

 

 



  

 )دليل تدريبي( دليل الالمركزية المالية في الجمهورية اليمنية 
8 

 

 

 

 

 

 لوحـدة األوىلا

 مفاهيم أساسية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 )دليل تدريبي( دليل الالمركزية المالية في الجمهورية اليمنية 
9 

 أهداف الوحدة - أ
 عا اام على:         الذو ال حدا  ت عع م  الملااف  ةم   ااس ميد اب تهال

والملوووووووووووااهة  ،الم اييم المتيلقة مالرمقهزية والرمقهزية المالية، و ظام اليووووووووووولطة المحلية ُ يقم  .1
 واليياسة اليامة. ،الم تم ية، والتنمية المحلية

 .و اا اهاالرمقهزية المالية     ا  ميققة .2
 .المقهزية التح يري   ظامو  المالية ةالرمقهزي عناصقميققة  .3
 .وظا   منظماي الم تمع المد االملااهة الم تم ية و  المية وم ابي  ميققة .4
ددواا  ، واإللمامعناصوووق اليوووياسوووة اليامة و   اعها، و  المية اليوووياسوووة اليامة و اوووا اوووهاميققة  .5

 عملياي اليياسة اليامة.
 .المحلاعلى الميت ن تط  ق م اييم الرمقهزية المالية  .6
 ولية قا الرمقهزية المالية واب تقال الى مزيد منها.ميققة ميض الت ااب الد  .7
 مكونات الوحدة - ب
 .الرمقهزية والرمقهزية المالية والتنمية المحليةم اييم  .1
 ها، وعناصقالا. اا ا، و الرمقهزية المالية المية  .2
 ابتها.و الم تها، و اا اها، وميت يتها، وم  الملااهة الم تم يةم ه م  .3
 واا عملياي اليوووووياسوووووة و   و   اعهاالا  عناصوووووق ، و و اوووووا اوووووها  تها الم و   اليوووووياسوووووة اليامةم ه م   .4

 .اليامة
 .الت ااب الدولية قا الرمقهزية المالية واب تقال الى مزيد منها .5
 أساليب التدريب - ج

 اليا  الذالنا •
  والنقاش الح اا •
 م م عاي اليما •
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 مقدما:
 زيع ال ظا   والمهام والاووورحياي اليوووياسوووية  و اإل ااية يم عملياي ت سووول اا لتنظ"يد الرمقهزية تُ 

وقا     اليويات، ،  و المالية مم جب القا    د   اليولطة المقهزية وال ئاي ميوتقلة   قن قا الدولة
والرمقهزية  ،الرمقهزية اليووووووووووياسوووووووووويةصوووووووووون  ال ن  الدولا الرمقهزية إلى اااع    ا  متدا لة الا:  

يليوب  قوا اليوووووووووووووولطوة المواليوة  واما ح  يوام قا ، و (1)"ة اليوووووووووووووو ت رمقهزيوة المواليوة، وبمقهزيو اإل اايوة، وال
رررة عناصووق  وت اجه  ال ية الدول التا تق م دنقا اليوولطة المالية"  ،ت سووي   ظام اعتاووا   ميووتقا

المالية ع   قيق ت زيع اليوووولطاي الخاصووووة مالن قاي  يي لة عملية ا تقال اليوووولطة: األول:  سوووواسووووية
إ لووووال  لياي لمنع حابي اإل ترل قا وال حداي المحلية، ال ا ا:   الح  مة المقهزية  واإل قا اي د  

 (.2)"منتد اي الح اا وتيد ا اليياسة الحالية  لالإ ، ال الث:الت از  وتخفيف حدتها

 والالمركزيا الي لةا والتنيةا اليحلةاأوال: الالمركزيا 
اي والاوووووووووووووورحيواي لمهوام عواموة م  قوا وت  يض الميووووووووووووووئ ليو تيق  مو  هوا عمليوة   الالمركزيدا: -أ

الميوووت ن المقهز  إلى الميوووت ن المحلا )وحداي محلية، تتمتع ماللوووخاوووية ابعت ااية ومخ لة 
اا تضوووم  ملوووااهة قيالة مقدا ه  ق م  ابسوووتقرل الذاتا تحد اعامة اليووولطة المقهزية( وااووو  

تق يم اليووووياسوووواي المتيلقة ملووووئ  هم تن  ذ و ووضووووع و  ،م  الميووووت ياي المحلية قا اتخال الققاااي 
 (3) تتضم  التالا: بحيثع ق م ال  محلية منتخ ة، 

 قا  و ت  يض الاووووووووورحياي والميوووووووووئ لياي  .1
 لمهام عامة إلى الميت ياي المحلية.

 وج   ال ئاي محلية منتخ ة. .2
ضوووووووووووما  ملوووووووووووااهة قيالة قا اتخال الققاااي  .3

وضووووووع اليووووووياسوووووواي وتن  ذالا وتق يمها و  ااا و 
 اللئ   المحلية.

 والورموقهوزيوووووووة عووووووود توكو   إموووووووا: بموقهوزيوووووووة إ اايوووووووة 
  و بمقهزية سياسية.

تو زيوع الو ظويو وووووووة  توقو م الورموقهوزيوووووووة اإل اايوووووووة عولوى:
اإل اايوووووووة)التن  وووووووذ وووووووة( د   الح  موووووووة المقهزيوووووووة قا 

 
1- World Bank, political Decentralization, public sector government, 2001, p.2 . 

 م(، الالمركزية المالية.2012. )(PILPG)المركز القانوني الدولي العام ومجموعة السياسات  .2
 . 14ص م(، دليل المشاركة المجتمعية في السياسات العامة على المستوى المحلي، 2012لبيب شائف ) .3
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اليواصووووووووووووووموة وا   وحوداي محليوة تتمتع مواللووووووووووووووخاوووووووووووووويوة ابعت واايوة وتموااو الوذو ال حوداي وظوا  هوا 
 قا النطات ال عقاقا المقس م لها تحد ا قا  واعامة الح  مة المقهزية.وا تااصاتها 

 اإل ااا المحلية. والرمقهزية اإل ااية ال  ماطلح مقا   لماطلح
يت ق واحودام م   الم م ووا ي ح م األر قيوة التا تق م  ُ الرمقهزيوة تنظيم إ اا   :الالمركزيدا مزايد  - ب

زيووة، والا عمليووة ت زيع ال ظووا  ، واليوووووووووووووولطوواي،  عل هووا الوود مققا يووة، والا  قيض م ه م المقه
 (4)الالمركزيا:ومن أبرز مزاي  ، واأل خاا  و األ يال مي دا ع  م عع مقهز   و سلطة

 تم ا الرمقهزية "سووووووووووو الم ها د بمقهزية إ ااية  الالمركزيا و ددددددديلا للتنيةا والحيد الر ددددددديد: .1
، إ ااام مر مام إل ووووووقاف  ققا   و سووووووياسووووووية" مما تمنحه م  صوووووورحياي  وسووووووع لل حداي المحلية

يووووواالم الرمقهزية  هما تالم تمياي المحلية قا تخطيط وتن  ذ ومتامية التنمية الذاتية لمنا قهم،  
 ال ئاي ال اعلة قا اليملية التنم ية. جميعقا  لق الد مققا ية وملااهة 

  ها  إ اايام  يووووويى  ظام الرمقهزية، سووووو الم  :الشدددع ةا  اليشددد  كا  مادددتو    من  ترفع  الالمركزيا .2
  دقزالوا الود مققا يوة والملووووووووووووووااهوة اللووووووووووووووي يوة  ؛سوووووووووووووويواسوووووووووووووويوام، إلى تحق ق جملوة م  األالودا   و
الم تم ية على الميووووووووت ياي المحلية وابعليمية وال  نية، أل  الذا النظام  ققع م  ميووووووووت ن   و

م ق الملووووووااهة اللووووووي ية قا اتخال الققاا وقا إ ااا  ووووووئ   الم تمياي المحلية، وييما على تي
احتقام حقياي األققا  واغ اتهم قا ا تخاب مم ل هم  يوووا ية ع   قيق ال قة ماإل يوووا  واالقيم اإل

 قا م ال  الح م التا تيما على النه   مالم تمياي المحلية واقع ميووووووووووت االا ابعتاووووووووووا  
 وابجتماعا.

إ   ظام  :الالمركزيا تخفض من حدة النزاع ت والتوتر بين  دي   الين قق والوحدات اليحلةا .3
ُ يد  الم وسوو لة لدعم وتنمية القوامط القوحية د    ققا   -اسوويام سوو الم ها  إ اايام  و سووي–الرمقهزية 

الم تمع المحلا وتققيووب وجهوواي النظق د   الم ا ن  ، و حوود  الم وسوووووووووووووووا ووا حووا الملوووووووووووووووارووا 
 والنزاعاي التا عد تنل  د نهم.

ح ث  يوووووويى  ظام الرمقهزية إلى  لا:تقويا ال ن ء الاددددة  ددددا واالاتجدددد  ل واال تي عا للدو  .4
اليووووياسووووا للدولة م   رل ت زيع اب تاوووواصوووواي والاوووورحياي اإل ااية والتنم ية   تق ية ال نال

دودبم م  تقه زالوا قا اليواصووووووووووووووموة المقهزيوة للودولوة، ويظهق للو  عنود تيق  الودولوة إلى  زمواي 
 ومااعب عد تضي  ال نال التنظيما المقهز  للدولة.

 
 .13، صلفهم الالمركزية ونظام الحكم دليل المواطنم(، 2012 المقطري )أمين محمد عبد هللا .4
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ل حوووداي اإل اايوووة المحليوووة  لق اوح التنووواق  د   ا :ت اإل ا يددا فس بين وحددداخلق  وح التندد  .5
وم ابي للت قيب واإلددا  وابسووووووووت ا ا م    ال ميضووووووووها ال يض،  ام ومنح الذو ال حداي ققصوووووووو 

 وتيميم الت ااب القا دا على مقية ال حداي المحلية.
لية تاوققاي المالية ماسوتقرالمحلياي قا إجقال ال  "تم  ينا  تُ  الالمركزيا الي لةا:مفهوم   -ج

 ."سلطة القعامة للح  مة المقهزية مع مقال
 وليوواي اإل  ووات، وايض  تخ يووا اله ئوواي المحليووة المنتخ ووة ميض ميوووووووووووووو " ا   ضوووووووووووووووام:ينتُ و 

 تق م دها، مما    ا لهذو اله ئاي  االمحلية لتم يا األ لوووووووطة الت  الم اا صووووووورحياي تي ئة  
 (.5)"الماليةصنع عقااتها  االمحلية ابستقرلية ق

تلووما الرمقهزية المالية ال سووا ا و لياي التياو  المالا قا  " .  وواد ق  وويما"وم  وجهة  ظق
تقاسوووووووووم اإل قا اي اليامة د   هاقة ميوووووووووت ياي الح  مة، والت  يض المالا قا زيا ا اإل قا اي 

 (.6)"يةالمحل حداي ال  و المقهزيةح  مة لاليامة وتخاي  الن قاي، وابستقرل المالا ل
 يف الرمقهزية المقدمة م  ع ا ال قه والقا    والقضوووواللم تضووووع العال ية اليظمى م  تاووووا و 

ول ال  الرمقهزية اليووووياسووووية، لى   ع  : األإلرمقهزية المالية، إل صوووون د الرمقهزية  ام  اعت اا 
ة ولى الا الرمقهزيو لى صوووووووووووووو ات   الموا: األإ اايوة، التا صوووووووووووووون ود وال وا ا ال  الرمقهزيوة اإل

 .وال ا ية الا الرمقهزية المقققية  و المالحيةالمحلية،  اإلعليمية  و
ب وال  الرمقهزية  ولذل  لم  تم التقه ز على الان  ال قعا لرمقهزية والضقوا  لتط يقها،  

  مرا د سووياسووية   م   أل  ا  الرمقهزية األسوواسووية سوو ال   ُ المالية، والذ  م   و  تط يقاته ب  
ل حداي الم   ة للدولة، لي  م از ة مالية هافية  بدد م  تخاووووووووو   ق دن اح، إل ااية،    تطإ
 م نها م  النه   م ع ال المهام الم هلة إل ها مم جب الدست ا والقا   .تُ 

عقاا مالرمقهزية المالية م   ها  حد وقا  حدث تاووونيف لرمقهزية، عدمه ال ن  الدولا، تم اإل
 ااية وبمقهزية اليو ت الذ  مقهزية اإلقهزية اليوياسوية والرلرملى اإإضواقة   ،   ا  الرمقهزية

 ققضته تداعياي الي لمة.

 
م(، رســالة ماجســتير )مير منشــورة( مقدم الســت ماج نيل درجة الماجســتير 2018أحمد علي عبد الرب العباســي )  يشــ ر .5

 .30التنفيذي في اإلدارة العامة، مركز تطوير اإلدارة العامة، جامعة صنعاء، ص 
بحث ألقي في المؤتمر   -ة م(، مبادئ الح م الحضــري الفعاج الالمركزية: القضــايا واالتجاهات الناشــ  2011) شــابير شــيما .6

 .10الدولي حوج الالمركزية، ص
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 قاالرمقهزية المالية مما تك له م  اسوووووتقرلية لل حداي المحلية   :أهيةا الالمركزيا الي لةا - 
 المالية الذاتية، تحقق اليد د م  المناقع واإل  ادياي، م   المها:  إ ااا وتنمية م اا الا

 
 
 
 
 
 
 

 ،الذاتا التم يا: م ا  ،ه  قا   ووو ابم   المالية الرمقهزية  ت  ذ       م   :أنواع الالمركزيا الي لةا - ه
  ،الم يياي   ضوووووووووقا ب   و  ،المحلية اإل قا اي   لت سووووووووويعالملوووووووووتقف   اإل تا   و  ،التكل ة اسوووووووووتق ا    و
 اليامة اإل قا اي   قاتن التا الح  ماي   د   والتح يري   الم ا وووووووووووووقا،    ق  الن قاي   و  ،التكاليف  و

 المحليوووة الح  مووواي  إلى المقهزيوووة الح  موووة  قيق ع  تحاوووووووووووووو لهوووا  تم التا الضووووووووووووووقا وووب  م 
 .ابعتقا   قا والحق محد ا،  و عامة بستخداماي 

 تتم ز الرمقهزيووووة الموووواليووووة على الق م م  تن   تط يقوووواتهوووا  خجددددددددددد ة  الالمركزيددا اليدد لةددا:- و
 (7)، مما   تا:الرمقهزيةقا مختل  الدول 

  ن التط ا التقنا والتكن ل جا   واإل ا يا:تحقيق اليجدلحا الي  يا بين اليادتوي ت الحيومةا   .1
ظقو  اجتماعية واعتاوووا  ة ُتيووواعد على  عم تط يقاي وا تلووواا اعتاوووا  اي اليووو ت إلى  لق 

الرمقهزية المالية واإل ااية، وم  الذو الظقو : التلوووووووووووود د على اليرعاي التياعد ة، وابعتقا  
مالطامع الرمقهز  بعتاووووا  اليوووو ت، واز الاا األسوووو ات على  سوووو  التيد  ة والتناق  والتياو  

 ددبم م  الت ا  .
ت رق تط يقاي الرمقهزية المالية ماوووو اا  ق  ة   :يذ الادددة  ددد ت التنيوياعلى إعدا  وتنفتؤثر   .2

دما ُتمنح ال حداي على إعدا  وتن  ذ اليوياسواي التنم ية قا ال حداي الم   ة للدولة،  اصوة عن
المحلية صورحياي تحد د الضوقا ب المحلية وج ا تها، وصورحياي اإل  ات محليام، لذا      م  

 
علي هادي حميدي الشــــ راوي ون،رين، التنايم القانوني لالمركزية المالية في الدولة الفيدرالية، مجلة المحقح الحلي للعلوم  .7

 ياسية العدد الثاني/ السنة الخامسة.القانونية والس

 .كف ءة تخجة  اليوا  
خفض التك لةف وزي  ة القد ة 

 .على تع ئا اليوا   اليحلةا

أل  الوحدات اليحلةا تكو  أكثر  ا  الي لةا على زي  ة اليوا   اليحلةا نظر كي  تعيل الالمركزيا
 .ال تجل إليهد الحيوما اليركزيا التاالضراةب   افعاول إلى الوص اد ة وكف ءة على
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المحلية ماليام، قضوووووورم ع   عمها عا   يام لميوووووواعدتها قا تحاوووووو ا اسوووووو م ال حداي المهم  عم  
 وضقا ب مي نة لمالحتها، دهد  تحق ق بمقهزية مالية و  ااية  اجحة.

تحود ود  اليركزيدا:يرا ات الوحددات الييوندا للددولدا، وتحويدل األموال لهد  من الادددددددددل دا إتحدديدد  .3
م    ُ التا    واإل قا اي   ا  القس م والضقا ب ماا ا   ا ال حداي الم   ة للدولة، ميد  ااسة  

وال حداي الم   ة للدولة  تم تقيووووووويم المقهزية،    ت   ها، واقدا صووووووورحياي ها م  اليووووووولطة 
 ت و   ا  القس م والضقا ب لكا منهما. يب اإل  ا

 :نواع الرا با الي لةا وفق الد دددددددددتو  والق نو  أخضدددددددددوع الوحدات الييونا للدولا، ليختل    .4
  القعامة المالية الت رد م  حيوووووووو  اسووووووووتيمال المال اليام، مما  ت ق مع  الدا  التنظيم تيووووووووتهد 
جقالاي ام ماليووووووووووياسوووووووووواي واإل ها تيووووووووووتهد  تحق ق العا اي المحاسوووووووووو ية، وابلتز      ،اإل اا  

والتحقق م  ابلتزام موالتلووووووووووووووقييواي  ،المحواسوووووووووووووو يوة والمواليوة، والمحواقظوة على الم اا  والممتلكواي 
 قا اي اليامة وصووووووووق  الن قاي اليامة قا األوجه المحد ا عا   ا قا تحاوووووووو ا اإلالميم ل دها  

 .واما  خدم المالحة اليامة
 وال ظا    الميوووئ لياي   تقاسوووم   اجح مقهز   ب   ظام  تاوووميم   تطلب  :الي لةا  الالمركزيا عن صددر - ز

 والتا ،الققاا  صوونع ع ا م   ميض   تح يا  الت زيع الذا وييووتلزم ،للح  مة  المختل ة الميووت ياي   د  
 على مقهز   ب   ظوام    وييتمود  ،"المحليوة الح  مواي  لىإ ،المقهزيوة الح  موة  ود  قا  تتقهز روا ود 

  المقهزيووة التح يري   ظووامقوواي والم اا  و الن  تخاووووووووووووووي   المهووا   اآلليوواي و  األ واي  م  م م عووة
 لتحق ق هو  اا   عنواصووووووووووووووق  م م عوة قا واآلليواي  األ واي  الوذو وتتم وا الن واح، الوذا  لتحق ق الرزموة

                                                                              (8):المالية الرمقهزية
 لل حداي  اإل  ات  ميوووووئ لياي  وتحد د   والاووووورحياي  واا  األ  تحد د   وتينا :النفق ت  تخجدددة  .1

 .المحلية
 إ قا  ة   وعيوة م   عليوه  ابعتموا   المحليوة لل حوداي    م    موا  تحود ود     :اإليرا ات تخجدددددددددة  .2

 .واإل قا اي  الضقا ب  ماا ا وتحد د 
 المختل وة الميووووووووووووووت يواي  د   المقهزيوة التح يري  ظوام   قت ط :اليركزيدا التحويالت نظد م .3

 المحلية الح  ماي  دتم يا المقهزية الح  ماي  قيام  على  سووووووووواسوووووووووا   ق م وال  ،ةللح  م

 
 .6( التحوج نحو الالمركزية المالية في مصر: األهمية واألسباب )بحث مير منشور(، صم2014إيهاب المصري ) .8
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 ها د سووو ال  عا ايإ   و  عم صووو اا  قا  و  اليامة الخدماي لتم يا  منح  ووو ا  قا سووو ال
 .ملقو ة   ق  و ملقو ة

إ   ظام الرمقهزية المالية هإسوووووووووتقاتي ية العن صددددددر الرةةاددددددةا فا نظ م الالمركزيا الي لةا:  .4
ال  ا ب  و اليناصوووق  واام الذو تطلب قا األسووواو ت اقق رررة ج ا ب مختل ة وتليب  ووواملة  

 الامام قا ت سي   ظام مالا بمقهز  قيال.

 

 

 

، والذ  اإل ااا المحليةوُيقاووووود مه   (:Local Authority System) :نظ م الاددددل ا اليحلةا - ح
تهود  إلى زيوا ا ه والا األ ال   ،نميوة ظوام م    ظموة اإل ااا اليواموة و  اا م    واي الت ُ يق  مو  وه"

اإل اا  قا الدولة، ويتم ممقتضووواالا إعطال المحلياي اب تاووواصووواي والاووورحياي التا تيووواعد 
 مع اات اط الذا الققاا دتحق ق ،ع  اليووووووووويطقا المقهزية ام سوووووووووقعة وسوووووووووه لة اتخال الققاا مي د   ىعل

ة اإلعليمية ه سوووول ب م   سووووال ب واألالدا  التنم ية للدولة، والا تي ق ع  الرمقهزي  اليووووياسوووواي 
 .(9)"ولةالتنظيم اإل اا  للد 

( ليونة 4( م  عا    اليولطة المحلية اعم)4الما ا )  اود   :والمقاو   دنظام اليولطة المحلية إجقا يام 
ية اإل ااية والمالية وعلى  سواو م، على "قيام  ظام اليولطة المحلية على  سواو م د  الرمقهز 2000

 
م(، رســالة ماجســتير )مير منشــورة( مقدم الســت ماج نيل درجة الماجســتير 2018شــ ري أحمد علي عبد الرب العباســي ) .9

 .10ة العامة، مركز تطوير اإلدارة العامة، جامعة صنعاء، ص التنفيذي في اإلدار

 المساءلة
 النظام االنتخابي
 تدفق المعلومات
 الدور القانوني
 اإلدارة المالية

 الهياكل
 اإلصالح اإلداري
الهيكل القانوني 

 والتنظيمي

 الالمركزية المالية:
oتخصيص النفقات 
o اإليراداتتخصيص 
oنظام التحويالت 

oاالقتراض 

المعلومات  المجتمع المدني

 والرقابة

 القدرات
oالحضر 
oالريف 
oالمجتمع 
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و  ااا اللووووو   المحلا قا م ابي التنمية ابعتاوووووا  ة  ،ي ية قا اتخال الققاات سووووويع الملوووووااهة اللووووو 
م   رل الم ال  المحلية وسووووووووولطتها قا اعتقاح ال قامج والخطط والم از اي   ،وابجتماعية وال قافية

ا عمليوة تن  وذ الخطط وال قامج التنم يوة، وهوذا ومموااسووووووووووووووة  واالوا ق ،ابسووووووووووووووت مواايوة لل حوداي اإل اايوة
 . قا  على األجهزا التن  ذ ة لليلطة المحلية ومياللتها ومحاس تها"مة اللي ية واإلالقعا

 لك  هوا ،المحليوة موالم تميواي   ابالتموام از  وا   ميود  المحليوة التنميوة م ه م ظهق التنيةدا اليحلةدا: -ط
 اق ت ب  اللووي ية والملووااهة  الذاتية قال ه     ،ال  نا  الميووت ن   على اللوواملة  التنمية  لتحق ق  وسوو لة
ميووووووووووووووتمقا  ة، وُيم   تيقيف التنميووة موو  هووا "عمليوو التنميووة تحق ق قا الح  ميووة ال ه    ع   الميووة

ومقاوووووووو  ا تهد  إلى إحداث تحيوووووووو   ميووووووووت ن حياا ال ق  والم تمع قا ال  ا ب ابعتاووووووووا  ة 
 .(10)"وابجتماعية وال قافية تت حد ق ها جه   الدولة والم تمع

 ا الم تمع وال  ما  ق الم تمع د اسووووووطة الم تمع وم   جويتم م   رلها   ضووووووام اليما على تع
  يق  )مالتنمية الم تم ية(.

 عن صر تتضينه  التنيةا اليحلةا: .1
 الملااهة الم تم ية قا التنمية. •
   مققا ية التنمية م   احية اتخال الققاااي ما اا تلااهية والمياالمة قا التن  ذ والتق يم. •
لاي الت ر ق قا الم تمع   ق هم اللوووو اب والمق ا، واأل قا   ميوووواالمة مختل   اعاي الم تمع مما •

 الم تمع المد ا ووجهال الم تمع.م ا: منظماي 
 المياالمة الم تم ية قا التنمية إلى جا ب المياالمة الح  مية. •
تحد د األول ياي( م   رل إ ووقاف الم تمع م ا   -ابتيووات -ر الا التخطيط للتنمية )اللووم لية •

 ق قالا.قا تحد د احتياجاته والمياالمة قا ت   -وتحد دا ال ئاي المقاية هالمق ا -تك يناته وقئاته
 خج ة  التنيةا اليحلةا: .2
عوودم تمقهز التنميووة قا منووا ق محوود ا، و  مووا إحووداث التنميووة قا مختل   ىممين الالمركزيددا: •

 المنا ق ما اا تحد م   زوح س ا  القيف إلى المد .
 تحق ق ماالحهم الملتقهة.ممختل  م   اته م   جا إ قاف الم تمع المد ا  اليش  كا: •
سووو   قا اسوووتعرل م اا الا  و الح اا عل ها   ،ااط الم تمع المحلا د  ئته  االناددم م مع ال يئا: •

 م  د ئته. ام ماعت اا الم تمع جزل
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 تق  د استخدام الم اا  الط ي ية مما  حقق ماالح األجيال الحالية والقا مة. اال تداما: •
ابعتما  دداجة ه  قا  يوو يام على الم اا  الذاتية م  الم تمع المحلا  و  التي يا  ةا:اال دتقالل •

 على م اا  الح  مة المقهزية.

 حد الم ا ي األسووووووووووواسوووووووووووية قا الخدمة "يد الملوووووووووووااهة الم تم ية  تُ   ث نة  : اليشددددددد  كا اليمتي ةا:
لووووااهة على قليوووو ة الخدمة وتق م المالممااو، ابجتماعية هما   ها تم ا إ ااام عامام لليما  لتزم مه  

ابجتمووواعيوووة و  موووا هوووا مووو   عووودااي األققا  تيوووووووووووووومح لهم مووو    ت ل ا  م االم مووو   يووووووووووووووهم مهموووا هوووا وود 
 .(11)"المل ري 

ميوووووواالمة الم تمع المد ا ميناصووووووقو المختل ة   عيام قا اتخال الققاااي ووضووووووع اليووووووياسوووووواي   ىينتُ و 
ط التنمية ماووووووووو اا ت    إلى تحما وتق يم  ط  ها ومتاميةوتن  ذ الملوووووووووقوعاي وتلوووووووووع لها وصووووووووويا ت

الميووووئ لية، وتني   قا التياو  د   عناصووووق الم تمع المد ا فيما د نها وا   الم تمع المد ا لاته 
والح  مة قا اسوتعرل الم اا  المتاحة مما      إلى تحيو   ظقوقهم الم يلوية، ووصو بم إلى تحق ق 

  التنمية المحلية الميتدامة.
اهة الم تم ية  حد الدعا م الق ييوووووووووووووية ليملية التنمية الميوووووووووووووتدامة والتا تهد  إلى الملوووووووووووووايت ق  وتُ 

التخفيف م  ال قق ح وث    ملووووووووووووووااهوة الم تميواي قا اتخوال الققاا والتي  ق ع  متطل واتهوا التنم ية 
ملووووووواايع المختل ة واسوووووووتعرل إم ا ياتها وم اا الا م  الا الا الضوووووووما  لحاووووووو لها على الخدماي وال

 ل اة.نم ية المطالت
لييوووووووواالم ا قا   م  ها اليملية التا م   رلها تتاح ال قصووووووووة ألر ق عد  م  األالالا وُتعرف أيضددددد  :

 .ت يام لن     قته واالتمامه مختل  اليملياي، ها  
 لووووووووووووووموووا األققا  وال مووواعووواي التا : اليمتيع اليحلا -أ

  يش ق هوووووووا النووووووواو قا منطقوووووووة محووووووود ا، وتقاطهم 
،   ا هة قا احتياجاي مي نةماووووالحهم وعرعاي ملووووتق 

را  ميووت ن اإل اا ال عقاقا الذ    يلوو   فيه، سوو ل 
الميوت ن الماوعق  و المت سوط  و الك  ق )عقيةح محلة، 

 عزلة، مد قية( وس ال ها  الم تمع ايفيام  و حضقيام.

 
ــة بالخطة والموازنة للمديريات، .11 ة المحلية برنامج دعم الالمركزية والتنمي  دليل إدارة النفقات العامة المواد التدريبية الخاصــ

(DLDSPص ،)13. 
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عتاوووووووووووووووا  ووة اب ط م  التنظيموواي  و التلوووووووووووووو  ري ا  موو : منظيد ت اليمتيع اليددنا )اليحلةدا( -ب
)  ق الح  مية( الم ج  ا على ميوووووووووووت ن الم تمع المحلا، التا  والخدمية واإل اايةعية  جتماواب

 قووا  قكوواا واحتيوواجوواي الم تمع  نوودا  قا  الووداقهووا الميووووووووووووووواالمووة قا التنميووة المحليووة، م   رل 
ع   ع   قيق دل اا و  قئوواتهوواالمحلا، ح ووث تق م موو  ال  وا م مووا للم تميوواي المحليووة م ووا 

بل   وميووووووووووووا دا ال  ،ى  عضووووووووووووال الم ل  المحلا المين   م تمع التا تم لها إلاحتياجاي قئاي ال
 .(12)التنمية األعضال على قهم الذو ابحتياجاي وع يها مطقيقة قيالة همد ا م  مد ري 

 اتم ه ت حديثا فا وظ ة  منظي ت اليمتيع اليدنا: -ج
 ما اا م ا قا  و   ق م ا قا.الت ر ق على الققاااي واليياساي اليامة  .1
 مقاق ة سياساي الدولة و  ا ها والت رد م  سرمة تط يقها. .2
 الت عية مالم ا نة و عم رقاقة المد ية ومناصقتها. .3
 تط يق عرعواي التنيوووووووووووووو ق والتلوووووووووووووو يو  والتكواموا د   منظمواي الم تمع المود ا فيموا د نهوا ومع .4

 الح  مة.
 اب تخاماي. عم عملياي اإلصرح ومقاق ة  .5
  وت ا ل الخ قاي. اإلسهام قا  لق الميل ماي  .6

 مم الت اليش  كا اليمتي ةا: - 
 الملااهة مالميل ماي وتقد م ابستلاااي. .1
  الملااهة قا اتخال الققاااي. .2
 الميت ن المحلا. على هاوتق يم الاالملااهة قا صنع اليياساي وتن  ذ .3
 الملااهة ماليما التط عا لخدمة الم تمع. .4
  اي.الملااهة مال هد والتكاليف إلعامة الملقوع .5
 الملااهة قا تن  ذ و  ااا وصيا ة ملقوعاي التنمية. .6
 الملااهة قا تق يم   ال التنمية المحلية و  لطة ال ئاي اليلطة المحلية. .7
 اليملس اليحلا:أهيةا اليش  كا ب لنابا لعضو  -ه

 ميققة وتلم  ابحتياجاي والاي ااي التا ت اجه  ققا  الم تمع. .1
 

 .17م(، دليل المشاركة المجتمعية في السياسات العامة على المستوى المحلي، ص2012لبيب شائف ) .12
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  اعلية قا  طط المد قية التنم ية.ع   احتياجاي الم تمع والملااهة م .2
 .المياللة(- لق عرعة م الية د   عض  الم ل  وم   م لهم )الل افية .3
لخدماي والاوووووووي ااي قا الحاووووووو ل علا ميل ماي وايا اي  قيقة و  عية ع  الم اا ، ا .4

 النطات ال عقاقا الذ   م له اليض .
 (13)فا العيلةا التنيويا اليمتي ةاصو )ماتوي ت( اليش  كا  -و

: وم  صووووووووو ا الملوووووووووااهة قا الذو المقحلة  :الملوووووووووااهة قا مقحلة إعدا  و اسوووووووووم الخطة .1
ابجتموواعوواي اليووامووة اللقووالاي، الزيوواااي، ابسووووووووووووووتطرعوواي، ابجتموواعوواي المحوودو ا، رم 

 .الم سية
وم  صوووو ا الملووووااهة قا الذو المقحلة الي   الذاتا، الذ    :الملووووااهة قا مقحلة التن  ذ .2

اليوووول ف اليوووول ا إلى إ  ادا، وابعتما  على الذاي،  اصووووة قا  هد  إلى تع  ق   ماط  
 الح  مية. ظا عا ا اإلم ا اي

الي يية م  ع ا الم ا ن    سل اما م   سال ب القعامة تل ا التعذ ة    :الملااهة قا القعامة .3
اللووووووووووي ية وتق يم الملووووووووووقوعاي،  تم م   رلها التيق  على مدن ه الا وقيالية األجهزا 

 و  اا  اجحة لترقا األ طاا واب حقاقاي، وتاحيح مياا الملقوعاي اليامة.التن  ذ ة،  
  

 
13. Abott. J. )1997( Sharing the City – Earth Scan publication. Ltd, London. 
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ميوت ياي  سواسوية للملوااهة الم تم ية والا هما الناف  ميوة    مادتوي ت اليشد  كا اليمتي ةا: -ز
 (14) لا:

 ال ييو  تييين منظي ت اليمتيع اليدنا على حا ب الدولا.أهيةا *من األ

 
ــة بالخطة والموا .14 زنة للمديريات، برنامج دعم الالمركزية والتنمية المحلية دليل إدارة النفقات العامة المواد التدريبية الخاصــ

(DLDSP ،)15ص. 

 آلة ت اليش  كا  ماتو  اليش  كا  م

1 
امترف الحق والقوووووداا و تووووواحوووووة التييين: )

قجال والنيووووووال ال قصووووووة و تاحة ال قصووووووة لل
 قا الملااهة قا التنمية المحلية(.

ل ا  تنم ية هاملة الاووورحياي والتلووو  ا  •
م وووا تك ينووواتوووه م  الم تمع المحلا لاتوووه 

    .المق ا والل اب  اوقئاته وتحد دا قئت
الوحوق قوا ا وتويووووووواا الومومو ولو و  لولومو وووووووالو   •

 المحلية.
 المحلية. اليلطةال ئاي  تن  ذ عقاااي  •

2 
  الح  مة يوئ لياي د )تقيويم المالشدراكا: 

 .والم تمع المد ا(

ل ا  ملووووووووتقهة األ ل ية ق ها للم تمع المحلا 
اتخوال الققاااي إل ااا الملووووووووووووووقوعواي وال قامج و 

وصوووووووونع اليووووووووياسوووووووواي مالتقه ز على ضووووووووقواا 
 .الذو الل ا  المق ا قاملااهة 

3 
إ وووووووووووووقاف الم تمع قا ميض اإل ددددددددرا : )

 الميوووئ لياي التن  ذ ة لل قامج والملوووقوعاي 
 واتخال الققاااي(.

ل ا  ملوووووتقهة مع الم تمع ممم ل   محدو    
 الل ا .مع مقاعاا تم  ا المق ا قا ع ام الذو 

 .)الملاواا وابست ياا(اال تش  ة:  4
اسووتطرعاي   –اجتماعاي    –م م عاي عما 

عق  التيق  على مقتقحاي الملووووووووااه   م  –
 ومرحظاتهم ت او ددا ا الحل ل المقتقحة.

5 
)ت ق ق ميل مووواي لتحل وووا دووودا وووا غ: اإلبال

 .الحل ل الرزمة(
لقووالاي عووامووة  -مقووادري  -اسووووووووووووووتطرعوواي 

 تيتهد  القجال والنيال على حد س ال.
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 أ ي ل التنظةد التا ُييين لليمتيع ت اليحلةا أ  تعتيده : -ح
 و يووووووال، وت ينىاجاب  ،لوووووو ا م  مختل  قئاي الم تمع المحلاتُ والا  حلةا:لم   التنيةا الي .1

 ممختل  م ابي التنمية المحلية، و ال ام ما تك    ا مة  و ل تقا   يلة  ي يام.
لو ا م  الميوت  د   م  ملوقو  تنم   محد   و  لواط تنم   مي   تُ والا   لم   اليادتفيدين: .2

 و ال ام ما تك   م عتة.
يوة : منظمواي لاي   ييوة   ق ااحيوة تخودم الم تمع المحلا قا تنمتيع اليددنامنظيد ت اليم .3

 .الخ(.الخدمية، ......، ةعتاا  ب، اةجتماعيب)ا ي م ابالم ال  و  ر ق م  
م ال  لاي   يية اسوووووووتلوووووووااية و دمية لتنمية الخدماي المحلية، و ال ام ما  مم لس الو ه ء: .4

 تك   لاي ص ة  ا مة.
منتد اي  و   د ة للح اا الم تميا ح ل اليوووووووياسووووووواي  ةا(:لاددددة  دددد ت )اليحلمنتدي ت حوا  ا .5

 المحلية الحالية والميتق لية.
 مم الت االهتي م ت الدولةا ب ليش  كا اليمتي ةا: -ط

 ابالتمام مقضا ا التنمية المحلية عم مام. .1
 تيزيز الد مققا ية و  مققا ية التنمية مل ا  اا. .2
 الحد م  ال قق. .3
 تمياي المحلية )التيليم، الاحة،،،الخ(.المقدمة للم  تحي   الخدماي  .4
 تنمية عدااي الم تمع على إ ااا  ئ  ه. .5
 الح اا على ال  ئة واليما على ضما  استدامة استخدام الم اا  الط ي ية. .6
 اليدالة ابجتماعية. .7
 استعرل  اعاي الم تمع وم اا و. .8
تها مقدموقا قا الملووووووااهة   األعا حظام اباتقال ددوا ال ئاي   .9

 المق ا.
  أهيةا اليش  كا اليمتي ةا: -ل

تحق ق التكوامليوة قا اتخوال الققاااي ووضووووووووووووووع اليوووووووووووووويواسووووووووووووووواي وتن  وذ إ ااا  .1
الملوووووقوعاي وتق يمها د   قئاي الم تمع وا نها والح  مة، وت    إلى تق ا 

  تقف ق ها ما اا القمية م  القاعدا إلى القمة.االم تمع لليياساي التا 

أهمية المشاركة 
 المجتمعية
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 ووذ  حلا و  يوواي للم تمع المتضووووووووووووووم  تحوود وود األول .2
 تماعا مي   ابعت اا.احتياجاي الن   ابج

 تق  د استخدام الم اا  المتاحة للم تمياي المحلية. .3
 تق  د اتخال الققاااي واليياساي التنم ية المحلية. .4
اإلسووووهام قا إ  ا  سوووول هياي إ  ادية تياو ية  تحلى  .5

دها ها م  القجال والنيوووووووووووال تيووووووووووواعد على إحداث 
 حقيقية قا الم تمياي المحلية. تنمية

تكن ل جيا ميويطة تيتمد على الم ا  تلو يع اسوتخدام   .6
 المت ققا محليام. األولية

 تحي   الميت ن ابعتاا   وابجتماعا للم تمع. .7
 إ قاف ال ئاي األعا حظام واستعرل  اعاتها الميطلة والمهداا. .8
 وتنمية اليل ف الد مققا ا المحلا. اإلسهام قا ت ال ا و عم وتحق ق   مققا ية اتخال الققاا .9

 ب الماالح والميت  د      يهم م  تحد د  ولياتهم التنم ية.تم     صحا .10
 تحق ق ملااهة  وسع قا الميل ماي مما  تيح وضع سياساي واع ية و قيقة. .11
تق ا الم تمياي المحلية لليوووياسووواي الم ضووو عة ماعت ااالم  وووااه ا ق ها واالتالا تحق ق قيالية  .12

 لا اليياساي المحلية.وه ا
القاوو ا ومي عاي ال اعع المحلا ومقاعاا  اوو صووية الم تمع المحلا قا تن  ذ ترقا ج ا ب  .13

 ملقوعاي التنمية وتقد م الخدماي.
 ال ني  . تحق ق قيالية وه الا ميت ن تن  ذ اليياساي وقياو  رقالا على الميت  د   م  .14
 ذالا رم تدال م  وضووووع اليووووياسوووواي ومقواام دتن دنال عدااي الم تمع المحلا قا إ ااا  ووووئ  ه اد .15

 تق يمها.
 اليرعة د   الم تمع ومم ليه قا اليلطة المحلية )دنال ال قة(. ت   د  .16
 المحلية م  تحما الميئ لية قا تن  ذ اليياساي وضما    اح تن  ذالا. الم تمياي تم     .17
 ياي المحلية.تض  ق ال   اي التنم ية الم ج  ا د   الذه ا واإل اث قا الم تم .18
 التنمية المحلية.تحي   ه الا  .19
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  و  اإلعالم فا اليش  كا اليمتي ةا:  - 
قا عملياي الملووااهة الم تم ية مما     ه م    واا ت ع ية   ام يد اإلعرم  ووقي ام  سوواسووي ُ 

وحلوووود ومناصووووقا و لووووق و تاحة للميل ماي و  اووووال م اع  و اال الم تمع إلى اليوووولطاي، 
وم   ،قا اإلدرغ و  اووال الميل ماي م  األعلى إلى األسوو ا ام مز وج ام ويليب اإلعرم  وا 

وييووووووووواالم اإلعرم هذل  قا   ،الي  (األسووووووووو ا إلى األعلى )م  الم تمع إلى اليووووووووولطاي و 
تلوووووخي  ال ضوووووع القاال  لل ئاي األضوووووي  وتحد دا المق ا قا الم تمع وتحد د احتياجاتها 

ل اسووووالتها لل هاي المينية حتياجاي، و  اوووواومناصووووقا تل  اب  االتنم ية وققا للمنا ق وت   
 لليما على اتخال الميال اي والحل ل لمطال ها التنم ية.

 ليش  كا اليمتي ةا:أبرز معوا ت ا -ل
عاووو ا المنظ مة التلوووقي ية والقا   ية التا تنظم الملوووااهة الم تم ية قا اتخال الققاااي  .1

 ووضع وتن  ذ وتق يم اليياساي المحلية.
 ة لدن منظماي الم تمع المد ا.قدااي ال لقيضي  ميت ن ال .2
وقا مقدمتها   قن األالت ر قاي اليوووول ية لل قاقاي الم تم ية التا تحد م  ملووووااهة ال ئاي   .3

 المق ا.
وقق  وجهة  ظقالم قا   ،اسوووتح ال ال نى التقل د ة ووجهال الم تمع المحلا على الققاااي .4

 اليياساي المحلية المقتقحة.
قا تنظيم   يوووووه مما  ي   قا محدو  ة لدن الم تمع المحلا  ا خ ا  ميوووووت ن ال عا   .5

 وعضا او. هلج مل رتمياالمته قا صنع وتن  ذ وتق يم اليياساي اليامة التا تيا
الرزمة ل ضوع والميل ماي الماون ة محيوب الن   ابجتماعا  القاو ا قا ت ق ق ال يا اي   .6

لية على تحل ا ال يا اي اليووووووووياسوووووووواي وتن  ذالا وتق يمها إلى جا ب ضووووووووي  القدااي المح
 وتق يمها.والميل ماي المتاحة ل ضع اليياساي وتن  ذالا 
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على الق م م     اليووووياسووووة اليامة عد مة التط  ق مقدم ظه ا الدولة إب  الادددة  دددا الع ما:ث لث  : 
  ها لم تظهق هيلم ميوووتقا و  اا منه ا واضوووح الميالم إب قا الناووو  ال ا ا م  القق  اليلوووقي  

الذ   مج د    ااسووة النظقية اليووياسووية والممااسووة   ه  ولد ال دويل د عالم اليووياسووة األمقي ا  على  
  ة.لأل ظمة اليياسي

وعد تياظم ابالتمام محقا اليووياسووة اليامة قا ال تقا 
و   ل الم تميواي  ،التا تلود  هوا وة الحقب ال واا ا

المياصووووقا قا عاووووق الي لمة ور اا الميل ماي وما 
 واا  قاي الوووا لوووة قا وظي وووة و صوووووووووووووووواح هوووا م  تع 

 الح  مة على صي د إ ااا الدولة والم تمع.
 مفهوم الاة  ا الع ما: -أ

    ق ود  ،ملوتقة م  سواو  يو والادة  دا ل:ا: 
  و  حي  التدد ق قا  مق مي  . ،وي جه

يووو  التاوووق  قا األم ا ح الاددة  ددا اصدد الح :
  ل ع  تدد ق  م ا الناو.اليامة التا تحتا  إلى اتخال عقاا م  ولا األمق  و الميئ

والتا   - لوو ق إلى المخقجاي التا تتمخض عنها اليملية اليووياسووية:  Policyالادة  دا كيجد ل  
ظمةح ل ا حح والتا عد تك   على  وووووو ا )ع ا    ح    -الا محط ابالتمام التقل د  قا اإل ااا اليامة

 الخ(. .......إجقالاي 
   األ  ق  لوووو ق إلى اليملية "  politicsينى  وال قت د   الذا الماووووطلح وماووووطلح اليووووياسووووة مم 

والذ   تم التقه ز فيه على   ،والتا الا محط ابالتمام التقل د  قا اليل م اليووووووياسووووووية  ،اليووووووياسووووووية
و قيقة  و  سوول ب اسووتخدامهم لماووا ا الق ا للت ر ق على مخقجاي اليووياسووة   ،الرع    اليووياسوو   

 نظق إلى اليووووووووووياسووووووووووة قا الذا اليوووووووووويات م   ها عملية  :م  ااا   قن  ،اليامة التا تت ناالا الح  مة
  .(15)"صناعة اليياسة اليامة التا تت ناالا الح  مة

 م م عوة م  الق اعود وال قامج الح  ميووة التا تلوووووووووووووو ووا عقاااي  الادددددددددةد  ددددددددددا العد مدا:تعريف  - ب
ويتم التي  ق ع  اليوووياسوووة اليامة قا عدا صووو ا   ، و مخقجاي النظام اليوووياسوووا قا م ال مي  

 م القضا ية، و  قالا(.منها:)الق ا   ، الل ا ح، الققاااي اإل ااية، األح او   ال 
 

 .32صالسياسة العامة من مناور كلي في البنية والتحليل، دار المسيرة، عمان األردن،  م(،2001فهمي ،ليفة الفهداوي، ) .15
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 (16)اع عملياي  ساسية الا:وتتك   اليياسة اليامة م   ا 
 .عملياي تحل ا اليياسة اليامة •
  عملياي إعقاا اليياسة اليامة. •
 عملياي تن  ذ اليياسة اليامة. •
 عملياي تق يم اليياسة اليامة. •
 اليحلةا: ليتعلقا ب لتنيةا الاة   ت الع ما ا - ج

وابسووووووووووووووتقاتي يواي والخطط وال قامج التا تققالوا  ظموة الا م م عوة الق ا    والل ا ح والققاااي واأل
 ال هاي القسوووووومية قا الدولة والح  مة لاي اليرعة الم ا ووووووقا  و   ق الم ا ووووووقا ملووووووئ   الم تمع

 المحلا.
 الا:م  ه  ها تهتم دتحق ق الت ت تا  المية اليياسة اليامة الاة  ا الع ما: أهيةا - 

والقضوووا ا اليامة سووو ال القاالنة حا الملووو ري  .1
  و الميتق لية.

 ت جيه التنمية وتحق ق ت از ها. .2
  تحق ق اليدالة الم تم ية. .3
 تق  د الققاااي الح  مية لت نب التح ز واليل ا ية. .4
 تحق ق قيالية وه الا إ ااا  ئ   الم تمع. .5
ا إ ااا له مع الح  مة وملووووااهته قتنظيم  ووووئ   الم تمع وتيام .6

 اليامة. ئ  ه 
 تق  د استخدام الم اا  واإلم ا اي المتاحة لتقد م الخدماي للم تمع والم ا  . .7
 تحي   م يلة الم ا  . .8
 م ز اليوووووووياسوووووووة اليامة ع    قالا م  اليوووووووياسووووووواي وال قامجتت خجددددد ة  الادددددة  دددددا الع ما: - ه

م    مم م عةة ومنظماي الم تمع المد ا وابسوووتقاتي ياي التا تاووودا ع  الم سووويووواي الخاصووو 
 (17)الا:الخاا   

 
 .15، صجامعة صنعاء -تحليل السياسة العامة، مركز تطوير اإلدارة العامم(، 2010)،الد محسن االكوع،  .16
 .4دار المسيرة، ص  عمان:م(، صنع السياسات العامة، ترجمة: عامر ال بيسي، 1999) جيمس أندرسون، .17

 أهمية السياسة العامة
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األ وووخاا    الح  م      ول  ح ث تقت ط ماليووولطاي الدسوووت اية المن  قة عنها )الميووو   ددتو يا:   .1
قا إ اا تنظيما له   مح ث  تم إصوودااالا  ، ( مما   يلها تتاوو  مالقسوومية   القسووم  ابعت ااي

 ص ة  ست اية وعا   ية.
 –الم سووويووواي الدسوووت اية التا اعتمدتها )تلوووقي ية  ية  ع تها م   وووقعح ث تيوووتمد  وووق  ددرةةا:   .2

ولكا تتحقق اللووووقعية لليووووياسووووة اليامة   ب    تمق ماإلجقالاي القسوووومية    ،عضووووا ية(  -تن  ذ ة
وع ا إلزام تيووووتند  ،الميتمدا ل ضوووويها و عقااالا مما   يا اليووووياسووووة اليامة لها  طات إلزام واسووووع

 لها والمينية دتن  ذالا. لم سياي المادااعلى الدست ا والقا    وسلطة ا
قاليووووياسووووة اليامة م جهة  سوووواسووووام  ح  تحق ق  الدا  م تم ية مقاوووو  ا ومحد ا دذاتها   ه  فا: .3

 زما ام وم ا ام ضم  دقامج الح  مة  و  لياي تلقي ية )ع ا   ، ل ا ح،   ظمة(.
ي المنيووقة لووما الققاااها تأل  ،اسووتمقااية اليووياسووة   يلها تحقق الت ر ق المطل ب لها  ماددتيرة: .4

واوالتوالا تع  ق  ،الاووووووووووووووا اا ع  الح  موة م وا الق ا    والل ا ح التا لهوا حق الود م موة والتكقاا
 ال اعع الحالا إلى واعع  قضوووووووووووا  و منع تع قاي سووووووووووول ية على الم تمع قا الميوووووووووووتق ا وب تق 

 استمقاايتها حتى تحقق  الداقها.
ة الا الققاااي ال يلية التا تتخذالا اليوووووووياسوووووووة اليام  :الادددددة  دددددا الع ما تماددددديد لقرا ات فعلةا .5

ولذا قإ  الن ا ا وملوقوعاي اليوياسواي   ق المققا ب تد ا ضوم   ،الح  مة  و  وخ ا الدولة
تم  اليووووياسووووة اليامة حتى  تم إعقااالا قيليام، وامينى   ق    اليووووياسووووة اليامة   ب         عد 

 تن  ذالا.نية و   لم  تم إعقااالا وتداولها مال يا قا األجهزا المي
إ  جزلا الاما م  اليوووياسوووة اليامة   جه  ح  سووول ف    الع ما تتجدد  ب ألمر والنها: االاددة  دد  .6

 ققا  الم تمع مما  خدم  الداقا محد ا للح  مة والم تمع، إل    اليووووووووياسوووووووواي اليامة تك    مقا 
 و ايية قا صيا تها وييق  المخال  لها للمياللة  و اليق اة.

 األالمية    تتاووووووووووو  اليوووووووووووياسوووووووووووة مال اع ية مح ث تك   عادلة للتط  قم     واليرونا:الواا ةا   .7
 واالمقو ة التا ت يا منها سهلة التط  ق. 

 خج ة   ة   ت التنيةا اليحلةا:- و
 عا مة على اؤية واضحة لملقو  و نا متكاما و ا اي مت اقق عل ها.الرؤيا الواضحا:  .1
ميووووت ياي و وووواما لمختل  م ابي دا  ومنيووووقة المتكاملة األال  التك مل واالتاددد ا والشددديول: .2

  التنمية قا الم تمع المحلا.
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 مم نة للم سياي وال ماعاي واألققا  م  المياا  والمهاااي وابت االاي. التييين: .3
 مح زا لك الا األ ال.محفزة:  .4
 : وتهتم م اقة ققا متكاقئة ل ميع ال ئاي واألققا .ع  لا .5
 عل ها. لر ر ة ليم م الم تمع ط  ق ومتاح: سهلة التمرنا و ف فا ومنفتحا .6
 تم    القدااي وتيزيز الملااهة.و  ،: إلى تنمية ميتدامةه  فا .7

 (18)الاة  ا الع ما: عن صر - ز
 مطووالووب الم تمع والم ا    م د لدب الادددددددددةد  ددددددددددا: .1

 و النظام اليووووووووووووووياسووووووووووووووا لاته المطقوحة على  اولة 
 ووال ووام م  ع ووا الميوووووووووووووو ول   الح  م   ، والا تقوودم 

  اإل اااي الح  مية.الم تمع المد ا إلى  منظماي 
ما  اوووداو الميووو ول   الح  م     ارا ات الاددة  ددا: .2

 -واجال الدولة المخ ل   عا   ام واسووووميام م : )ع ا    
 ... الخ(.-عقاااي  –استقاتي ياي  –ل ا ح 

اإلعر اي القسووومية والتاوووقيحاي  إعال  الاددة  ددا: .3
التا تل ق قا مضم  ها م   ت جها   اليام والمين   ، و لم جهة للم تمع والق الح  مية اليامة ا

  ح  عضية مي نة عد دد فيه وجقن التياما ميه.
وتم ا محاوووولة النتا ج والميطياي الملم سووووة النات ة ع  تن  ذ اليووووياسووووة   مخر  ت الادددة  دددا: .4

تحيو    دماي )  :اماو اا  م   التحقق منها وقياسوها سو ال ها د مقضوية  و   ق مقضوية م 
 ستقاتي ية الاحة اإل  ادية(.اة تط  ق ة اإل  ادية  تي الاح

وتم ا الي ا د والنتا ج الملم سووة المقاوو  ا و  ق المقاوو  ا النات ة ع  آث   الاددة  ددا:  .5
تن  ذ اليووووياسووووة سوووو ال إ  ادية  و سوووول ية م ا:)ا خ ا  ميدبي وفياي األمهاي والم ال د 

 ستقاتي ية الاحة اإل  ادية(.ا تي ة تحي    دماي الاحة اإل  ادية ميد تط  ق 

 
 .14جامعة صنعاء، ص -اإلدارة العامم( مبادئ السياسة العامة، مركز تطوير 2010،الد محسن االكوع، ) .18
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ُتيد اليياسة اليامة م  الحق ل ال اسية التن   بات ا ها   ما وفق  لتجنةفه : ا العالاة  أنواع - ح
وابعتاوا  ة اليوياسوية   م ا ما تق م مه الدولة المياصوقا م    لوطة متن عة قا مختل  الم ابي 

 وابجتماعية، والناف  ااية محاوا  ساسية لتانيف اليياساي اليامة والا:

 
 قت ط م ه م  واا عملياي اليوووووووياسوووووووة اليامة مالم ه م   ما:الادددددة  دددددا الع  و ة عيلة ت -ط

 والتا تمق ممقاحا متيد ا الا: اإلجقا ا )اليملياتا( لليياسة اليامة

 فق  للتجنةف أنواع الاة   ت و  تجنةف الاة   ت الع ما

اليياساي اليامة حيب  .1
 ميت ن إعقااالا.

 اليياساي اليامة قا الميت ن التلقييا )م ل  الن اب(. •
 اليياساي اليامة قا الميت ن الح  ما اليياسا )م ل  ال زاال(. •
  ما اإل اا  )ال زيق المخت  اليوووووووووووووويواسوووووووووووووواي اليواموة قا الميووووووووووووووت ن الح  •

 ا ي  ال هة(. و 
اليووووياسوووواي اليامة قا الميووووت ن الح  ما ال نا اإلجقا ا )وه ا القطا   و  •

 (.ةالمحاقظ  و الم ل  المحلا للمحاقظ

اليامة حيب   اي اليياس .2
األالوووووودا  الك قن التا 

 تييى الدولة لتحقيقها.

 .اليامة واليرمة م  ال  ناالها قة للح اا على األاليياساي اليامة  •
   .اليياساي اليامة الها قة إلى زيا ا النم  ابعتاا   •
اليوووياسوووة اليامة الها قة إلى تحيووو   الظقو  الم يلوووية وابجتماعية ألققا   •

 .الم تمع
 .تحق ق التنمية •

اليامة حيب   اي اليياس .3
وظوووووووا وووو  الووووحوووو وووو موووووووة 

 و رااالا على الم تمع.

 اليياساي اليامة التنظيمية. •
 زي ية و عا ا الت زيع.ليامة الت  اليياساي ا •
 .ابستخقاجيةاليياساي اليامة  •
 اليياساي اليامة القمزية )تهتم مالقيم المين ية(. •

اليياساي اليامة حيب  .4
 اإل اا اليام.

 .اليياساي اليامة الكلية •
 .اليياساي اليامة ال ز ية •
 .اليياساي اليامة القطاعية •
 .اليياساي اليامة المحلية •
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  مقحلة تحل ا وصيا ة اليياسة. .1
  ة.مقحلة إعقاا اليياسة اليام .2
 مقحلة تن  ذ اليياسة اليامة. .3
 مقحلة تق يم اليياسة اليامة. .4

 التحل وا واإلعقاا ممقحلوة وعوا ا موا  طلق على مقحلتا
 صناعة اليياسة اليامة.

وتلوووووووو ا ها تل  المقاحا ميام  واا متكاملة لليووووووووياسوووووووة 
وقا  ها ة المطا   حدث لها إما  ،  ها سوووووووووووياسوووووووووووة عامة تمق دهذو المقاحا جمييام  اليامة، ح ث 

لليووووياسووووة اليامة، ن   ق تُ تط يق  و تيد ا  و اسووووت دال، دنالم على التعذ ة القاجية ليملية التق يم التا  
 اليياسة اليامة م   رل الل ا التالا:ويم   إ ضاح مقاحا  واا عملياي 
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 فا الالمركزيا الي لةا واالنتق ل الى مزيد منه الدولةا تم  ب ال ابع  : 
م  ضوووقا ب واسووو م   هاالمحلية، على تحاووو ا ا قا ات ال حداي تتضوووم  الرمقهزية المالية زيا ا عداا 

م  اااضوووا الدولة، وا ضوووا زيا ا التح يري م  المقهز وت سووويع صووورحياي   ماب ت ا و   قا ي   وت
اسوووتندي  إلا اا  للميوووت ياي  و  المقهزية،  اصوووة اإل  ابسوووتقرلوالرمقهزية المالية تدعم    ،األ  ات

 .الى م اا  لاتية
قج   الى قاي المالية  و  الوابسوووووووووووتقرل المالا  ينا قيام ال حداي اإل ااية المحلية م اقة التاوووووووووووق 

 اليلطاي المقهزية.
 ااا حيووا ووا ُتقتقح لميووال ووة عوودم ه ووالا اإل ت ووا نوود  واقع الووذا الت جووه د    ول ومنووا ق اليووالم "لقوود و 

وم  ، الح  مية، واإل  اعاي ابعتاوووووووووا  ة، وت اوي التاووووووووونيع والنم  والققاو د   منا ق ال لد ال احد 
لتنميووة ابعتاوووووووووووووووا  ووة هووا وود  تي ووة اعتمووا    لووب ة موو     وواح عمليووة االنوواحيووة اليمليووة  ر توود الت قاوو 

اليوووو ق تا اليووووادق و ووووقت   ابتحا  قا  ول  م رم ق، الت ااب الدولية اإلتحا  ة  ظام الرمقهزية المالية
والتح ل اليووووووياسووووووا، وقا   ابعتاووووووا  جالي الدع ا الى الرمقهزية قا سوووووويات تع ق النظام     واواا

يلووووووووووووووا قيوة، د نموا قا امقي وا الرت نيوة هوا ود الودواقع مختلطوة د   نزاعواي األرنيوة والاققيقيوا لميوال وة ال
م ر ا تلطد الرمقهزية المالية ق ها مع تقيووووووووووووويم    ي  قياوقا ابعتاوووووووووووووا  ة،  الد مققا ية والل  قالية  

 .(19)"والمنا ق المنت ة ع ا د الن ط د   المقهز
عنودموا تنقوا الح  موة المقهزيوة اليوووووووووووووولطوة يوة المواليوة تحودث الرمقهز  فا غد ند : الالمركزيدا اليد لةدا -أ

 ،هر م  سوووووووووووووولطواي اإل قا اي واإل  وات   وتلووووووووووووووموا الرمقهزيوة المواليوة" ،المواليوة للح  مواي المحليوة
م   وتلوو ق سوولطة اإل قا اي إلى حاووة الضووقا ب التا تحاووا عل ها م  الح  ماي المحلية إما

إل  وات إلى األم ال التا تن قها لطوة اتلوووووووووووووو ق سوووووووووووووو د نموا  ، النوا     المحل     و الح  موة المقهزيوة
إ  الرمقهزية المالية  ،المحلية الم از اي والخدماي اليامة م     الح  ماي المحلية على الملووواايع

والقداا على ت ل د اإل قا اي، وسووولطة  قا  ا ا تلوووما منحا ومخاووواووواي م  الح  مة المقهزية،
 اآلتا: و تن ول فا تمربا غ ن ، (20)"اإل  ات المحلية

 منح ها م  الدسوووووووت ا والتلوووووووقيياي الداعمة :  الين  واليخجددددجدددد ت من الاددددل ا اليركزيا .1
لم ووال   وتخاوووووووووووووو  الح  مووة المقهزيووة اإل قا اي ، اليوووووووووووووولطووة الموواليووة لم ووال  المقووا يوواي 

 
 .6050 العدد:-الحوار المتمدن م(2018أحمد إبريهي علي، ) .19
 .5م(، الالمركزية في مانا: دراسة الحالة، ص 2012. )(PILPG)المركز القانوني الدولي العام ومجموعة السياسات  .20
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  لقد    وقا اآلو ة األ  قا، ،المقا ياي ع   قيق الاوووووندوت الملوووووتقف لم ال  المقا ياي 
المنح الميووتندا إلى األ ال، والذ   خاوو  م اا  إضووافية، إلا ها    دق امجالح  مة المقهزية 

 .م الري مي نة لد ه م ل  المقا ية
  لوووووو ي الح  مة المقهزية  ظام المنح على  سوووووواو األ ال، الذ    الين  على أ دددد د األ اء: .2

  قاجع ويحد  ميدبي   ال ها مقا يةح محاقظة استنا ا إلى ميا  ق م ض عية.
لى   اا التق يم ال ظي ا والتنظيما إلا، عامد المقا ية م  ال ج د، وققام نظام عالذا الوييووووووووووتند  

أل اا الووتووقوو وويووم الوو ظوويوو ووا والووتوونووظوويوومووا، قوووووووإ  الووحوو وو موووووووة الوومووقهووزيوووووووة توو قووق الووموونووح لووموو وولوو  
ميوووووواعدا   سوووووواو األ اليم   لهذو المنح على ، و المقا يةحالمحاقظة لتم يا ملوووووواايع التنمية

 تن  ذ ملاايع التنمية. م ال  المقا يايحالمحاقظاي قا
ح اقز لم ال  المقا يايحالمحاقظاي لتحيوووووووووووو   اإل ااا على ميووووووووووووت ن   ويخلق الذا ال ق امج

 المقا يةحالمحاقظة للت الا أل اا التق يم ال ظي ا والتنظيما.
قا تتم ا  إ  ال ا دا األسواسوية لرمقهزية المالية قا  ا ا   :الف ةدة األ د  دةا لالمركزيا الي لةا .3

والمحاسووووووووووووو ة، وت ل د   عدااي اليووووووووووووولطاي المحلية فيما  تيلق ماإل ااا المالية،  داد ق دنالزيا ا ت
المقدمة للمنا ق القيفية وال ق قا، وتحيووووو   الملوووووااهة اليوووووياسوووووية،  يا ا الخدماي وز  ،اإل قا اي 

 .والقداا المالية للح  ماي المحليةوتيزيز التخطيط 
لخم  واليلوووووووقي  األ  قا حققد اسووووووو ا يا يووووووون اي ا رل ال (21) ددددب نة :فا ا الالمركزيا الي لةا - ب

رم ميد لل    ،قا الهي ا والتنظيم المالا م   ولة اسوووووووت دا  ة لما  قااب  ااي   عاما  ام عميق  ام تط ا 
م  المقهزية  ام التح ل إلى الد مققا ية اليووووووووياسووووووووية والتا ت يتها   مققا ية مالية ققد تح لد جذاي

م م عة د  واضح وال  اب خقاط والتكاما ابعتاا   مع الإلى الرمقهزية ولل  مي ب  ا ة وال
 و تن ول فا تمربا ا ب نة  الموانب اآلتةا:، (EEC)األواواية ابعتاا  ة 

تينا تحد د األ واا والاووووووورحياي وتحد د ميوووووووئ لياي اإل  ات   :المركزيا النفق تخجددددة  ت .1
 ن عا إعطواؤالوا للح  مواي  لل حوداي المحليوة وعود حود  القوا    ابسوووووووووووووو وا ا ح م الم اا  التا

الن قاي م   رل   وعد تم تحد د عملية بمقهزية  ،اإلعليمية حيوووووووووووب عدا ميوووووووووووئ ل تها و  قاتها
 ررث مقاحا:

 
 .9مصر: األهمية واألسباب )بحث مير منشور(، ص( التحوج نحو الالمركزية المالية في م2014إيهاب المصري ) .21
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صووونع اليوووياسووواي اليامة وتن  ذالا على ميوووت   الح  ماي المحلية    إعطاؤالا القداا    قا •
 على اتخال الققاا.

اليووياسوواي وهذل  ال حداي ال لووقية والما  ة  ت زيع ال حداي اإل ااية القا مة م   رل تل  •
 .الم اا  المالية وققا للتقييم ال د د للن قاي و 
قا اسوووووووووتخدام الم اا  ه سووووووووواو لقيامها مالتزام جمع منح ال حداي المحلية عدا م  الحقية  •

 اإل قا اي.
والا ب تقا  المية ع  عملية تخاووووووي    :تيويل الحيوم ت اليحلةا أو تخجددددة  اإليرا ات .2

ينا    الح  موواي المحليووة لوود هووا القووداا على تحوود وود ح م الخوودموواي اليووامووة التا وتُ قوواي، الن 
وتيتمد الح  ماي  ،لتم يا القيام دهذو الخدماي تقدمها، مع مقاعاا اإل قا اي التا تيوووووووتخدمها  

المحلية قا الحاو ل على إ قا اتها على الضوقا ب، ولل  ميد    ها د تل  ال حداي المحلية 
ملوو لة تيوومى التضووام  والذو   ظهقي ولك  م،  1996ابسووتققاا الضووقي ا حتى عام  ب تمتل  
 مالتحد د قا حالة اس ا يا ولد ها ميد  : وجدي المل لة 

 ق م على قكقا اليموا على ميووووووووووووووواواا ال هود الوذ  تق م موه ال حودا المحليوة مع عوداتهوا   ول:األ
التنميووووة  وت قا عمليووووةتخفيض ال ق  ، والثددد نا:الموووواليووووة مح ووووث تق م دهووووا على  رمووووا وجووووه

تيوووما   يط ها الدسوووت ا ابسووو ا ا  المية ه  قا ويحد  لها   اا  والذا ال يد  ،ابعتاوووا  ة المحلية
 ال حداي اإل اايةح األعاليم.د   صندوت التي يض 

قيام الح  ماي المقهزية دتم يا الح  ماي المحلية سووووووو ال  :الين  والتحويالت اليركزيا .3
وعوود عوواموود الم تميوواي ،  وواي لتم يووا الخوودموواي اليووامووةقا  وووووووووووووو ووا منح  و  عم  و إعووا

الطقت      ق ا إحودن  المحليوة موالت قعوة د     ع   م   قت تم يوا ال حوداي المحليوة،
الهد  الق ييوووووا تزويد ال حداي المحلية مالح م المناسوووووب م  الم اا  لتم يا الخدماي 

  ماي المحلية دتقد م حد وقا     ال عد التزو  م  اا لضوووووما  قيام الح  التا  قدم  ها،
 لى ميت ن الدولة.   ى م  الخدماي ع

ح ث  عطد الح  مة ابسو ا ية   :التناديق على مادتو  االاتجد   الكلا وال مركزيا االاترا  .4
الحق قا ابعتقا  لتم يوا الخودمواي اليواموة وملووووووووووووووقوعواي التنميوة المحليوة مع مقاعواا عودم 

الم تمياي المحلية وعد هل د ال ئة    ،ا  ة الكليةالتيوو ب م ضووقاا ت رق على المتع قاي ابعتاوو 
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داي المحلية ا م إحدن ال ئاتها ممهمة تنيو ق سوياسواي ابعتقا  د   الح  مة المقهزية وال ح
 عدم تحد د ل ا ح لهذو اليملية.

تخاوووووووي  المالية م   رل سووووووو ا يا قا تحق ق الرمقهزية  ا  حد   ققدوااووووووو ة عامة 
د   ال حووداي ق ن همووا حوودث مع     الميووووووووووووووت ن تققي ووا الن قوواي واإل قا اي وت زيع ال

المقهزية المحلية ا م  ق  ال ضوووووووووو ح وصووووووووووي اة التخاووووووووووي  ال ظي ا د   الح  مة 
 وال حداي المحلية.

تتقهز الضووووووووووووووع ط على الوودول المتقوودمووة والنوواميووة لتي يوة الالمركزيدا اليد لةدا فا المزاةر:  -ج
ساو مع اليد د م  القضا ا   تا على ا سها المزيد م  الم اا  المالية المحلية للتياما ماأل

اي المحليووة، وتقت ط الووذو  عضوووووووووووووويووة تزا وود ح م الن قوواي المحليووة مع زيووا ا ت عيوواي الم تميوو 
 ح  تط  ق سوووووياسووووواي  م حة لرمقهزية  القضوووووية اات ا ام م ا وووووقام دت جه اليد د م  الدول

ال مواعواي المحليوة للقيوام  تلوووووووووووووو وا الم اا  المواليوة األ اا التا تملكهواالمواليوة، ق ا ال زا ق 
 إل    الذو الم اا  تضوووووووووووووم  اسوووووووووووووتقرلية الذو ال ماعاي لتل ية  ي التنم ية،ممختل  اليمليا

ق وتن ز م   رلهوا متطل واتهوا ه  هوا التا تن وذ دهوا الوذو اليوووووووووووووويواسوووووووووووووواي وتم ل هوا المقاق
 و تن ول فا تمربا المزاةر الموانب اآلتةا:، الملاايع التنم ية

 تيتمووود الن قووواي المحليوووة على قيوووام اله ئووواي المحليوووة موووإ  وووات األم ال :المركزيددا النفقدد ت .1

بسوووووووووتمقاا المقاقق اليامة، م   رل   قاي   المحلية  لله ئايوتحد د ميوووووووووئ لياي اإل  ات  
 .(22)، وتنمية ملكية ال ماعاي المحلية م   رل   قاي الت ه ز وابست ماا قالتي  

ا ال زا ق معض النظق لإل قا اي المحلية ق  الناف ماووووداا  ا ييوووويا   مجددد    اإليرا ات: .2
ع  التح يري المالية الم ا وووقا م  المقهز  و م  الاوووندوت الملوووتقف للم تمع المحلا، 

إ قا اي محلية مخاووووووووووووواوووووووووووووة مالكاما لل حداي المحلية   والما اإل قا اي ال  ا ية دن ع ها
، والن   ال ا ا م  و  قن تتقاسووووووومها مع الدولة دنيوووووووب مي نة محد ا ميووووووو قام وققام للقا    

اإل قا اي إ قا اي األمرف التا تمتلكها ال حداي المحلية، وال دول التالا   ضووووووح ميض 
 (23)ي الرمقهزية المالية )مقاا ة  ولية( :م  م  قا

 
مذكرة )مير منـشورة( لنيل ـشهادة الماـستر في   لية بين النـصوص والممارـسة،م(، مالية الجماعات المح2016بلعـسل حنان، ) .22

 .11الحقوق، ص 
23. Ebel and Yilmaz, on the measurement and impact of fiscal decentralization, p70. 
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 نابا المركزيا اإليرا ات  نابا المركزيا االنف ا الانا الي لةا لدولاا
 %3.1 %10.1 م1998 اندونةاة 
 %15.18 %19.14 م1997 م ليزي 
 %22.1 %19.7 م2000 ا تونة 

 %22.8 %19.6 م2000 ليتوانة 

 %25 %23.1 م2000 التفة 
 %9.75 %12.85 م1995 المزاةر

ال دول  تضووووح     اجة الرمقهزية المالية قا ال زا ق ملوووو ية مقاا ة ددولتا ل ت ا يا م   رل 
ق ومتقدمة  ر ق م  ا دو ييوووويا التا ناي م ا ال زا قا عقد التيووووي   اوبتفيا التا دد ي إصوووورحاته

 م.1998 هدي اإلصرح المالا ميد سنة 
تتم ا م  وووووووووقاي قياو الرمقهزية المالية قا  :مؤ ددددددرات لة د الالمركزيا الي لةا فا المزاةر .3

 ال زا ق مم  قي   ساس   الما:
 حداي المحلية م   يووووووووووووو ة بمقهزية الن قاي: ع ااا ع   يووووووووووووو ة مئ ية التا تن قها  جهزا ال •

 م م   اإل  ات الح  ما للدولة.
  يوووووووووووووو ووة بمقهزيووة اإل قا اي: والا تق يم ألالميووة اإل قا اي ال موواعوواي المحليووة م  م م   •

 اإل قا اي الح  مية للدولة.
مإ ااا الد ا   يةاليوووووووووووولطاي المين يةالمال يةتضووووووووووووم  الرمقهز   (24)ول:فا م ال يا الي لةالالمركز ا - 

سوو ال  ةيالح  ماي المحل   هاتحاووا عل الضووقا ب   ة الد ا إلى حاووة م لطسوو    قلوو تُ و   ،واإل  ات
إلى األم ال التا تن قها   اإل  ات سوووووووووووولطة   قلوووووووووووو هما تُ  ،المقهزية و الح  مة   ةيالمحل اله ئاي م   

م  الم از واي  ا هو على الملووووووووووووووقوعواي والخودمواي اليواموة والتا تحاووووووووووووووا عل يوةالح  مواي المحل
 عا اي م  الميووووووووووووت ن ا الحاوووووووووووو ل على   م   رلقا مابو     يةلالما يةتق م الرمقهز ، و ةيالمحل

قا  المقهزية  مة ا على إ ااا الد ا، هما تخضووووووووووع إلى تح م الح  وتمتل  مقداا محدو  المقهز  
 و تن ول فا تمربا م الول الموانب اآلتةا:، اإل  ات

  سوووووووووووووو وة للم والم اا  منوا  دت ق ق يةالدسووووووووووووووت ا الموابو  الح  مة المقهز   ُ لزم :ةااليوا   اليد ل .1
الم اا  المناسووووو ة عناوووووقام مهمام    قت ق فُييد   الاوووووحيح،على النح     وظي تها ها ت    يةالمحل

 
 .8ة الحالة، ص : دراسمالويم(، الالمركزية في 2012. )(PILPG)المركز القانوني الدولي العام ومجموعة السياسات  .24
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 ي لاو   ،ملو ا  اجح الرمقهزيةم د     الت ي ما المالا بز ا   ابسوتقق    ث ح الرمقهزيةلتحق ق  
صوووووووندوت   دتخاوووووووي  االتمامام مابسوووووووتققاا المالا ع ق إلزام الم ال   المحلية ال حداي عا     

 لحلا ملوووو ا  سوووواسووووا م   رالم ياالتم  ويت قق    ،يهعل والح اا  عام ألم ال الد ا واإل  ات
 :يقّ   ق 
 تحق ق يوووة  ز للم وووال  المحل، واهوووذو الطقيقوووة  الووود وووا ااا  إ على ةيووو ع ق القووودااي المحل •

وم    اب  اااي على    وضوقا ب  الد ا الخاا دها م   رل قق  ضوقا ب على الممتلكاي 
ع ق  الد ا إ ااا  يةللم ال  المحل  ز    إضووووووووووووواقة إلى   ه  الت ااية، سوووووووووووووت ماااي   رل اب

 وابسوتخدام الحاوق  للمقاقق اليامة وايض   ي  والتقا   يةقق  اسو م على األ لوطة الت اا 
 اليامة. الخدماي 

 يواالتم   المقهزيوة قق الح  موة ، ح وث تيوةم  الح  موة المقهز  يوةع ق مخاوووووووووووووواوووووووووووووواي موال •
، ةيعنه للم ال  المحل المقهزية  الح  مة  تنازلتإعا اي و  ا   ت زيع  ع ق  ةيلم ال  المحلل

 يوةعلى الم وال  المحل  إعوا واي دت زيع   يوةللح  موة المقهز  يوةالمحل ال حوداي عوا     وييوووووووووووووومح
، ال  نا الم ل  وام اققة يةالتامية للح  مة المحل ال  نية ةيالل نة المال ياي لت صوووووووووووووو  وققام 

  نمواد يوا،مماووووووووووووووا ا التم   ةيو المنوا ق المحل يوة  موة المقهز وتزو   طوة الم از وة اليواموة للح
 جلها إلى رررة  ع ام م   جا    متد   وتنم ية   ليةوضوووووع  طط تلوووووع  ةيللم ال  المحل     ز

 متزا دا. يةبمقهز   قتحق
اسووووووووتخدام    تم  اا الامة للت رد م    ه   يةيد الميوووووووواللة المالتُ  :يه  دددددل ا اإلنف ا والرا با عل .2

للم ال    ةيالمال  وابستقرلية على الي ال  والمحلية يةالح  ماي المقهز    الدا    قل لتحقااألم  
 المقهزية. الح  مة مالقعامة التا تمااسها  داقا مابو  مق ةيالمحل

التا  اليوووووووووووووون يوة اإل  واتالود وا و  طط  يوةلمحلالل حوداي التواميوة  يوة نال   يوةالموالالل نوة جع تقا
 ملوووووووووووووو    ت صوووووووووووووويواي ا تاوووووووووووووود و   ةيو الموالالا   ا وتدعق قا م ا  وتيتمودالا  ةيو المحل الم وال الا  تيود 

 لووو ا، وتُ سووو ا ية  (و  م  قافية  وجعقافية  اعتاوووا  ةع اما إلى ام سوووتنا  ا  ياالتم   مخاووواووواي 
 مة الح    نهميتُ  عضوووووووووووووال و  المقهزية للح  مة  تامي    ميووووووووووووو ول  م     ماألسووووووووووووواوالل نة   الذو

  قللتدع  عيووووووووواممإ لوووووووووال    ةيالمحل الم ال  يةلمحلا ال حداي   عا      ُ لزمهما ، ام ضووووووووو    المقهزية
 .اواستدامته لا لداا



  

 )دليل تدريبي( دليل الالمركزية المالية في الجمهورية اليمنية 
36 

قا  يووةوالمووال يووةاإل اا  يووةإ  ال  ا وود المتحققووة م  الرمقهز  :ةداواليد ل يدااإل ا   الالمركزيداواةدد ف .3
 ابعتاا  . يطوالتخط يةاليامة والتنم الخدماي   قدت ق ا ييامابو  تتاا مل ا 

   مققا يةاهة  ملووووووا  تحق ق يةالرمقهز و  ت اقا ا  و  الا ماب  التا تق    إلصوووووورحاي ا  د تضوووووومنو 
على  لرمقهزيةا   قحقق تط ، و ةيالمحل اليووووولطاي إلى ا  القق منح سووووولطة صووووونع ا  ع ق  ووووواملة

  لياي       احام قا تحيوو  الرمقهزية   قوسووع لتحقا  طة   اإقا  يةا ا  إلوا  يةياسوو اليوو اليوولطة 
  سوووووواسووووووا إل لووووووال م سوووووويوووووواي ا عما  اوضووووووع إ  ح ث   وي  المابللم ا ن     لخدماي ا   متقد 

 .ع ا  ر ق   اعتاا  لق مناخو  محلية ية ا مقق   

 ال حدايملوووووووووووو    اجة ا تقال اليوووووووووووولطة المالية إلى    ام تختل  ممااسوووووووووووواي الدول ا ترقام ه  ق و 
على  وتينا التقل اي قا القداا  ،اإل  ات وجمع اإل قا اي   اصوووووة فيما  تيلق ميووووولطة  ،المحلية

ت تقق قا ميض  عد  ال حداي المحليوةة    جمع اإل قا اي على الميووووووووووووووت ياي المقهزية والمحليو 
وعد  حدث الذا حتى قا   ،األحيا  إلى الم اا  الكافية لتم يا ميووو ولياي اإل  ات الخاصوووة دها

واالم ا عد تطق  ا ترقاي   ،تيتمد ييارا ج دا التاوووووووووميم ب تقال اليووووووووولطة المالية  الدول التا
وللتخفيف م  الوووووذو   ،يوووووةمحلال ال حووووودايد     قا قا الووووود  ل وقا الخووووودمووووواي المقووووودموووووةر 

تح يوا  اب تربي الق سوووووووووووووويوة واألققيوة، عوا ا موا تيمود الودول إلى تقسوووووووووووووويخ  ظوام  و  ر ق م 
 المحلية. ال حداياإل قا اي م  الح  مة المقهزية إلى 
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 للوحدة األولىاليرا ع األ   ةا 
 م(، الرمقهزية المالية.2012) ،(PILPG)اساي القا   ا الدولا اليام وم م عة اليي المقهز .1
 م(،  ل ا الملااهة الم تم ية قا اليياساي اليامة على الميت ن المحلا.2012 ا   ) ل  ب .2
 .م(،  ل ا الم ا   ل هم الرمقهزية و ظام الح م 2012محمد ع د هللا المقطق  )  م   .3
)  ق منلووو اا( مقدم بسوووتكمال   ا   م(، اسوووالة ماجيوووت ق2018 ووو ق   حمد علا ع د القب ال  اسوووا ) .4

 .ذ  قا اإل ااا اليامة، مقهز تط يق اإل ااا اليامة، جامية صنيال اجة الماجيت ق التن  
محث   -م(، م ا ي الح م الحضوق  ال يال الرمقهزية: القضوا ا وابت االاي النا وئة 2011 ويما )  واد ق .5

 . لقا قا الم تمق الدولا ح ل الرمقهزية
قاو  و  قي ، التنظيم القوا   ا لرمقهزيوة المواليوة قا الودولوة ال  ودااليوة، م لوة  ود  اللوووووووووووووو الوا   حم علا .6

 .ية اليد  ال ا اح الينة الخاميةالمحقق الحلا لليل م القا   ية واليياس
م( التح ل  ح  الرمقهزية المالية قا ماووووووق: األالمية واألسوووووو اب )محث   ق  2014الماووووووق  ) إ هاب .7

 .منل ا(
اليامة الم ا  التداي ية الخاصوووووووووووة مالخطة والم از ة للمد قياي، دق امج  عم الرمقهزية  الن قايإ ااا   ل ا .8

 .(DLDSPوالتنمية المحلية )
م(، اليووووووياسووووووة اليامة م  منظ ا هلا قا ال نية والتحل ا،  اا الميوووووو قا،  2001 لي ة ال هداو ، ) قهما .9

 .عما  األا  
 .جامية صنيال -اسة اليامة، مقهز تط يق اإل ااا اليام م(، تحل ا اليي2010 الد محي  ابر  ، ) .10
 .:  اا المي قا م(، صنع اليياساي اليامة، تقجمة: عامق الك ييا، عما 1999جيم    داس  ، ) .11
 .جامية صنيال -م( م ا ي اليياسة اليامة، مقهز تط يق اإل ااا اليام 2010 الد محي  ابر  ، ) .12
 .6050اليد : -متمد م( الح اا ال2018 حمد إدقيها علا، ) .13
م(، الرمقهزية قا  ا ا:  ااسوة  2012) ،(PILPG)المقهز القا   ا الدولا اليام وم م عة اليوياسواي  .14

 .الحالة
م(، الرمقهزية قا مرو : 2012. )(PILPG)قهز القا   ا الدولا اليام وم م عة اليووووووووووياسوووووووووواي الم .15

 . ااسة الحالة
 اا(  لية د   الناوووو ا والممااسووووة، مذهقا )  ق منلوووو م(، مالية ال ماعاي المح2016دلييووووا حنا ، ) .16

 .لن ا  ها ا الماستق قا الحق ت 
17. Abott. J. (1997) Sharing the City – Earth Scan publication. Ltd, London. 
18. World Bank, political Decentralization, public sector government, 2001. 
19. Ebel and Yilmaz, on the measurement and impact of fiscal decentralization. 
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 أهداف الوحدة -أ
 ميد اب تهال م   ااسة الذو ال حدا  ت عع م  الملااف         عا اام على:

  .ال ضع القاالوووو  للتموو يووووا وماا اوقة ميق  .1
 .لمنظ مة الرمقهزية المالية لليلطة المحلية القاال تحل ا ال ضع التيق  على  .2
 تمقالتا   مقاحاوال  و عدا  الخطط والم از اي المحلية ،للتخطيط المحلا  القاال ال ضووع ميققة  .3

 .والم از ة الخطة  واا دها
 الق ا وج ا ب  ،المحلية والم از ة الخطة إعدا   مقاحا م  مقحلة لكا  اإلجقا ية  األ لوطةميققة  .4

 .والضي 
 مكونات الوحدة -ب

 .ال ضع القاالوووو  للتموو يووووا وماا او .1
 .الدعم المقهز  ميا  ق  ظام تح يا الم اا  المالية المحلية و  .2
 .لمنظ مة الرمقهزية المالية لليلطة المحلية القاال تحل ا ال ضع  .3
 .(الم اا  اليامة والدعم المقهز  ، عم المقهز  ال اا  ي المقهزية )الد ر ا ة التح ير .4
 .للتخطيط المحلا و عدا  الخطط والم از اي المحلية القاال تحل ا ال ضع  .5

 أساليب التدريب -ج
  اليا  الذالنا •
 والنقاشالح اا  •
 م م عاي اليما •
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 مقدما:
ة اليووولطة المالية للميوووت ياي المحلية، وتلوووما تحدث الرمقهزية المالية عندما تنقا الح  مة المقهزي

ية المالية هر م  سوولطاي اإل قا اي واإل  ات، وتلوو ق سوولطة اإل قا اي إلى حاووة الضووقا ب الرمقهز 
زية، د نما تلووو ق التا تحاوووا عل ها الميوووت ياي المحلية إما م  النا     المحل     و الح  مة المقه

م  ها الميوووووووووت ياي المحلية على الملووووووووواايع والخدماي اليامة سووووووووولطة اإل  ات إلى األم ال التا تن ق
قا ال اعع  ال حداي المحليةالم از اي المحلية، ومما ب ووو  فيه،    مدن ابسوووتقرل الذ  تتمتع دها 

هلما زا ي اإلم ا اي   تناسووووووووووب  ق  ا مع ح م اإلم ا اي المالية الم ضوووووووووو عة تحد تاووووووووووققها، إل 
 .تحق ق األالدا  التنم ية التا   لئد م   جلها الما  ة، تم ند تل  ال حداي م 

ماإلضاقة إلى  ول ا حه،حد  عا    اليلطة المحلية  :الوضع الراهددددددددن للتيددددويددددددددل ومج    أوال :  
ا المحلا سوو ال فيما  تيلق  اووا   النظام المال المالية،الققاااي لاي اليرعة التا  صووداتها وزااا  

تموا وووووووووووووويوام مع التيقي واي الميتمودا عوا ا قا تحل وا المواليوة، و عود واإلجقالاي ممنظ موة الم اا   و موالق ا 
  لا: المحلية هما م   تقت ب الم اا   المحلية،الم اا  

 وع ا د األصوووووووووو لتت تى الذو الم اا  م  م م عة الضووووووووووقا ب والقسوووووووووو م  :الذاتةااليوا   اليحلةا  -أ
ا حد الا عوووووووووووووووقاا ا ي   لألوعية والقيم الت ا ا المد قياي ت يام   ى  تُ والملواايع ابسوت مااية التا 

 والملتقهة ملووو   تحد ووود ع وووم  وعية القسووو م المحل وووةم،  2001  ة( لين283م لووو  الووو زاال اعوووووووووم )
حد   و   ،م2000( لينة  4عا    اليلطة المحلية اعم )  ( م 123)الما ا قا لمنا ا عل هوووووووووووووووا  ا

 :اإل ااية هما  لاالقا    وب حته التن  ذ ة ماا ا تم يا ال حداي 
، وال اا ا دن  ال ققا  وبم م    ى قا المد قية لاووووالحهاتُ والا الم اا  التا  اليوا   اليحلةا: .1

 م.2000( لينة 4اعم )( م  عا    اليلطة المحلية 123الما ا )
،   ى قا مد قياي المحاقظة لماوووولحة المحاقظة ه اتُ والا الم اا  التا   اليوا   اليشدددتركا: .2

  الملوووووووووتقهة على ميوووووووووت ن المحاقظة  وايام م  ع ا اله ئة اإل ااية للم ل  ع الم اا يتم ت زيو 
( ليووووووووووونة 4)حب( م  عا    اليووووووووووولطة المحلية اعم 124لن  الما ا ) وققام  ،المحلا للمحاقظة

( % 25، )مالتحاووووو ا لاوووووالح المد قية التا عامد   (%25:)تيةلنيوووووب اآلمحيوووووب ا  م،2000
 .على مقية مد قياي المحاقظة مالتياو   ز ت  %( 50، و)لاالح  لاط المحاقظة

تتلقى اليووووووووووووولطاي المحلية تح يري مالية م  اليووووووووووووولطة المقهزية   :اليركزياالي لةا التحويالت  - ب
 هما ال  م ضح مال دول    او: مختل ة م ابي و  ميمياي تحد 
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   ضح ماا ا التح يري المقهزية لل حداي اإل ااية جدول

 فيدة  ا يا الياتالوحدات اإل اال تعي ل  اليو  

 المحاقظة والمد قية جاا    عم مقهز  جاا  

 المد قية   است ماا  مقهز  ا سمالا  عم 

 المد قية   است ماا  م اا  عامة ملتقهة

وت دا اإل وووووووووااا قا الذا الاووووووووود  إلى    تحد د ح م الذو التح يري وهيفية ت زييها على ال حداي 
 (25)لية:التااإل ااية  تم حيب الق اعد واإلجقالاي 

الذو األ  قا ت زيع   محاقظة، وتت لىال ااية لكا   ت  ووو قيام للن قاي سوووق ام    سووون يام،تحد  وزااا المالية   •
م، هيوووونة  سوووواو 2001ديا اي اليوووونة المالية  الم لغ الت  وووو ق  د نها وا   المد قياي على  سوووواو 

دعم المقهز  ال اا  وي تق      عطا الذا ال والمد قياي،لتقييم الن قاي ال ااية د   المحاقظة  
 المحلية. قاي اإل ااية والتلع لية لكا تك يناي اليلطة للن

ال زاال سوووووووووون يام مقداا الدعم المقهز  الق سوووووووووومالا دنالم على اعتقاح م  وزااا المالية   حد  م ل  •
 –المالية    –وتت لى ل نة رررية )اإل ااا المحلية  والتخطيط،مالتنيووووووو ق مع وزااتا اإل ااا المحلية  

  ت زيع الوودعم المقهز  الق سوووووووووووووومووالا على الموود قيوواي وققووام للميووا  ق المحوود ا قا عووا    التخطيط(
 المحلية.اليلطة 

م  إجمالا الم اا  اليون ية لاونا  ق صويا ة الطقت    (%30)م   تتك   الم اا  اليامة الملوتقهة  •
 ضوووووووووواقة وتلوووووووووو يع اإل تا  الزااعا واليووووووووووم ا ماإل والقياضووووووووووة،واللوووووووووو اب  والنشل وال يوووووووووو ا،

ويتم   الت زيع،   وال حق  والمحقوعاي التا ت ا  لمحطاي إلى القسوووووووووو م على تذارق اليوووووووووو ق ال 
المقهز   الميووا  ق المت يووة قا ت زيع الوودعم محيوووووووووووووووب ت زيع الووذو الم اا  على جميع الموود قيوواي 

ويتحتم على المد قية تخاوووووي  حاوووووتها م  م اا  الاووووونا  ق الملووووواا إل ها  عرو  الق سووووومالا،
 الانا  ق.األ قا  التا   لئد م   جلها لذاي 

ت ايد الم اا  المحلية والمخاووواووواي    تماليركزل: اليحلةا والدعد الي لةا نظ م تحويل اليوا    - ج
حيووووووووب وققام لما وا  قا المنظ مة التلووووووووقي ية لليوووووووولطة المحلية مالمقهزية المالية  التح يري   م 

 التالا:ال دول الزمنا 
 

 م.2008م(، أكتوبر 2015الجمهورية اليمنية، وزارة اإلدارة المحلية، االستراتيجية الوطنية للح م المحلي ) .25
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 مقهز  م اا  المحلية والدعم الجدول   ضح  ظام تح يا ال 
 المدول الزمنا وإ راءات التو يد اليو  

 التحا ا. عيا مت ا  لحياب المد قية  ق  ال ن  الميتمد محيب  اليديريا( اليوا   اليحلةا )

  اليوا   اليشتركا
 )اليح فظا(

 عيووووووووووووووا مت ا  للحيوووووووووووووواب الم ت ح قا المحواقظوة لهوذا العق  حيووووووووووووووب  •
 التحا ا.

  دقيا،   نا ق،د قية حيووووب  عيوووواط رررية )ظة حاووووة ها متح ل المحاق •
  رت اق(.   ل  ،

 الدعد اليركزل الرأ ي لا
المالية حاووووووة ها مد قية إلى حيووووووادها  ق  ال ن  الميتمد   وزاااتح ل  •

  يووووووووووووووم ق( وقق الت زيع  –  سوووووووووووووو تم ق-      -موااوعلى  ااع  قيواي )
 الميتمد م  م ل  ال زاال.

 ا اليوا   الع ما اليشترك 

حيوووووواب  وت ايدالا إلىتق م ال هاي المينية دتحاوووووو ا القسوووووو م المقهزية  •
وتق م وزااا اإل ااا المحليوووة الم ت ح  ق  ال نووو  المقهز  لهوووذا العق  

 لى     الحياب.إالمينية دت ايد حاتها  الانا  ق
تت لى وزااا اإل ااا المحلية تح يا حاوووة ها مد قية إلى حيوووادها  ق   •

   هق.رررة  هاال ن  الميتمد ولل  

 الدعد اليركزل الم  ل 

لكا وحدا إ ااية  ق  ال ن  المقهز    م از ة(ت تح وزااا المالية )حياب   •
 ال ااية.الن قاي  اعتما اي مم لغ 

  12ح1ب  حق لل حدا اإل ااية    تت اوز ما تاوووووووووووققه  وووووووووووهقيام  يووووووووووو ة   •
 م از اتها.وققام للت  يب ال اا  قا  اعتما اتهام  إجمالا 

 اليحلةاللال ا  الي لةاالالمركزيا ينظوما الوضع الح لا ل : تحليلة   ث ن
ُتيد الرمقهزية المالية إحدن المنظ ماي األسووووووووواسوووووووووية التا سوووووووووتحد    اح  و قلوووووووووا  ظام الح م 

ابعت ااية  قتضوا ابعتقا  لها مالذمة المالية المحلا، إ  تمتع ال حدا اإل ااية المحلية ماللوخاوية  
م  نها م  تن  ذ  ينا    تك   الناف م اا  مالية  اصوووووووة م ا وحدا إ ااية محلية لتالميوووووووتقلة، مما 

المهام واب تاوووووووواصوووووووواي الم هلة إل ها مم جب القا   ، و  وووووووو ا  حاجاي الم ا ن   قا المحلياي، 
ل التا  لد إل ها سووووو ال م  ع ا اليووووولطة المقهزية  و    وتمتيها محق التمل  وعدم اسوووووتخدام األم ا

مااسوووووووة وظا  ها ومهامها ن إب مإل  منها، هما    عداا ال حداي اإل ااية المحلية على مسووووووولطة   ق 
وعوود تقهوود النزعوة  ،التنم يووة ب تتحقق قا ظووا اعتمووا الووا المطلق على مووا ُ م      تقوودمووه الح  مووة
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مة القا   ية لليووووووووووووولطة المحلية، قيلى سووووووووووووو  ا الم ال، اعت ق عا    المقهزية ظرلها حتى قا المنظ  
  ت ز  م  الم از وة اليواموة للودولوة اليوووووووووووووولطوة المحليوة والل ا ح المن وذا لوه    م از وة المحليواي جزل ب

وييق  عل ها ما  يق  على الم از ة اليامة للدولة م   ح ام وع اعد تن  ذ ة، هما     ظام المحاس ة 
ي قا ال اعع األمق الووووذ   ظهق ميض اب ترب ، ق على هوووواقووووة ال حووووداي اإل اايووووةالح  ميووووة  ط

المها    يي لية الم از ة اليامة للدولة وت  يب الن قاي واإل قا اي ب  تناسووووب مع اليملا، والتا م    
 اووا   النلوواط المحلا الذ   تطلب ت  ي ام مق ام وايوويطام وواضووحام  يووت عب   لووطة تلووع ا و  ااا 

، وانظقا عامة على ج ا ب تيد اا ة المقاقق الخدمية المحلية واأل لوووووووطة اإل ااية والتنم ية الموصوووووووي
الرمقهزية المالية الحالية على ميووت ن ماووا ا التم يا المحد ا مالقا    وما حققته م  ع ا د مالية 

 لم اجهة ال  ا ب التنم ية والمتم لة ماآلتا:
 ااية زيا اي مطق ا  رل اليووووون اي الماضوووووية قا تحاووووو ا حققد ال حداي اإل :اليوا   اليحلةا -أ

  ق    التحيووو  (، المحلية والم اا  الملوووتقهة على ميوووت ن المحاقظة )الم اا  المحلية   اإل قا اي 
اعم النيوووو ا قا التحاوووو ا لم  متد إلى جميع ماووووا ا اإل قا  التا عقاالا عا    اليوووولطة المحلية 

 (26) المها: األس اب،ة م  ويقجع لل  إلى جملم، 2000( لينة 4)
ميض   اي المحليوة لييوووووووووووووود م ج  ا ضووووووووووووووم  إ قا اي    ه  قام م  الماووووووووووووووا ا الم   وة لإل قا .1

واووالتووالا غيوواب  الموود قيووة(،غيوواب ميض األجهزا التن  ووذ ووة )على ميووووووووووووووت ن الموود قيوواي، إمووا ل
 حيا  ،  و تد ا النلووووووووواط ابعتاوووووووووا   وال نية التحتية قا الخدماي التا الا وعال التحاووووووووو ا

   قن.
ومنح التقا ي  مقهزيام على  تميوووووووووو  ميض األجهزا المقهزية م  ال ميض الخدماي اسووووووووووتمقاا   .2

المحلية الخدماي والتقا ي  صوووووووووااي  ووووووووو  ام محليام مم جب عا    اليووووووووولطة الق م م     الذو  
 .والل ا ح المن ذا له

 ومقتضياتها.مقال  سال ب التحا ا على حالها  و  تط يق لم ار ة الرمقهزية  .3
 م الل  سووووووووم    و  ق  حاوووووووو ا قا ميض م ابي الم اا  على م ظ      ق ا ابعتما  قا الت .4

 ". سل ب "المقاولةموقا ميض الحابي 
 المحلية.عدم وج   عاعدا ديا اي  قيقة و املة تعطا مختل   وعية الم اا  المالية  .5

 
م(، رســالة ماجســتير )مير منشــورة( مقدم الســت ماج نيل درجة الماجســتير 2018الرب العباســي )شــ ري أحمد علي عبد  .26

 .125ير اإلدارة العامة، جامعة صنعاء، ص التنفيذي في اإلدارة العامة، مركز تطو
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 المناسب.التح  ز  وا يدام ق  قا ه الا القا م   على التحا ا  .6
 المحلية.ا ا م  جا ب قيا اي اليلطة ضي  المتامية ليملية التح .7
م ل    م المية   ال الضووووقا ب والقسوووو م وهذا عدم ال قة قا جد ة ت ظيف ا لدن الضووووي  ال ع .8

 المحلا.الم اا  المحالة لاالح ملاايع تي   مالن ع على الم تمع 
دنيوووووووووب ،    الم اا  المحلية والملوووووووووتقهة المحاووووووووولة قا المحلياي عد  مد  التالاوُيظهق ال دول 

للاوووووووووورحياي    م ع ال التنمية المحلية وققام متاوووووووووواعدا   ق   ها ظلد ضووووووووووئ لة ب تك ا للنه  
لل حداي اإل ااية، هما    الدعم المقهز  ابسووت ماا  اليوون   الُمقدم م  الح  مة   ام الممن حة عا   

 حلية عاملاوووووووووالح التنمية المحلية ظا رادتام ل رث سووووووووون اي متتالية منذ تط  ق  ظام اليووووووووولطة الم
م،  موا 2007م،  2006م، رم ظوا روادتوام  رل عواما 2005م، ليي   قا ابات وا  قا عوام 2002

ملياا، لييووووتمق دهذا الم لغ   15م، ققد  ووووهد زيا ا   عية قا الدعم المقهز  ح ث دلغ  2008عام  
جهزا حتى اآل  ومع لل  تظا الذو الزيا ا عاصوقا ع  تحق ق األالدا  التنم ية التا تيويى إل ها  

 اليلطة المحلية.
  رل   ايال( مليااإجمالا الم اا  المالية المختل ة لليلطة المحلية )  ضح جدول  

 تمدا لليلطة المحلية ، وققام ل يا اي الحياماي الختامية الميم2014- 2002األع ام  

 .وققام لتقد قاي الم از ة م،2014عام ديا اي  
 

 ال ة          
 الانوات

يدددددددددوا    لددددددددد ا
 اليحلةا

الددددددديدددددددوا    
 اليشتركا

  اليوا   العدد مددا
   اليشتركا

الدددعد اليركزل  
 اال تثي  ل 

الدددعد اليركزل  
 الم  ل 

 107.150 3.915 398 5.325 4.037 م2002

 112.280 3.851 1.004 4.540 5.288 م2003

 127.798 3.850 3.227 6.554 6.880 م2004

 156.451 4.000 2.177 7.196 7.357 م2005

 182.601 4.500 2.412 8.117 8.062 م2006

 222.565 4.500 1.967 11.413 12.190 م2007

 274.003 15.000 3.365 13.253 12.823 م2008

 278.498 15.000 4.670 14.669 13.653 م2009

 284.317 15.000 3.838 16.002 15.142 م2010

 337.893 15.000 7.145 13.638 13.413 م2011

 399.745 15.000 10.009 15.615 13.105 م2012

 421.265 15.000 9.069 18.840 16.179 م2013

 435.436 15.000 14.218 21.216 18.826 م*2014
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م   رل الت قاووة اليمليووة وتحل ووا كفد يدا اليوا   )تند  ددددددددددب اليوا   مع الوظد ة  واليهد م(:  - ب
ُ يوووومح لليوووولطاي المحلية    تق م دتحاوووو لها ب ال ضووووع القاال  ل حظ    اإل قا اي المحلية التا  

ا اإل قا اي الياّمة، والا  ي ة ضئ لة وب تك ا للقيام مالمي ولياي %( م  إجمال1تت اوز  ي ة )
الميوووووووووووت ن المحلا، ولّما ها   حد الماوووووووووووا ا الق ييوووووووووووية لإل قا اي المحلية ال  الضوووووووووووقي ة   على

ت قى الزهواا  الم ماوووووووووووووودا -دهوا قا اليم  والتا ب  يموا-الم قوضووووووووووووووة على الم ييواي اليقواايوة 
 ا ال اج اي عا م على إعقاا الم ل    ل قواتهم.لإل قا اي الخاصة مالمد قية وتحا 

: حد  عا    اليووووولطة المحلية ول ا حه التن  ذ ة مهام اليووووولطة اكتشددد ف وحشدددد اليوا   اليحلةا - ج
  المحلية والم اا  الملوووتقهة المحلية مميوووت ي ها )المحاقظة والمد قية( فيما  خ  تحاووو ا الم اا 

م ُ يط الم وال  المحليوة الحق قا تحود ود قيم م اا الوا التا    عل هوا القوا   ، إب    القوا    ل
ضواقة م اا  جد دا مالاو اا التا ُتيواعدالا على ابرت ال الذاتا ول  على المدن المالية المحلية و 

 :واد أظهر التحليل أ ا الذا الم ال، ال ي د، وال  ما ُ يد ادتيا ام ع  الت ااب الدولية ق

لى   ق محيوووووب  ااية إلى   قن وم  وعال إ قا   إميوووووت ياي التحاووووو ا تت اوي م  وحدا إ .1
   يية األ لطة ابعتاا  ة والخدمية لل حداي اإل ااية.

عدم قيام  جهزا اليووووووووووولطة المحلية ممهام ارتلوووووووووووا  الم اا  واإلم ا ياي والخ قاي المت ققا قا  .2
ية محلية والقداا على اسوتعرلها ماللو ا األم ا الذ  م   و  ه إحداث تنم  الم تمياي المحلية

القاط د   ال ه   التنم ية لليوووووووولطة  مت از ة وميووووووووتدامة، األمق الذ    ن إلى وج   ق  ا قا
 المحلية وا   ابحتياجاي الحقيقية للم تمياي المحلية.

ية م اا الا المحلية م  الماوووووووا ا المختل ة مما  م نها عدم وج    لياي لل حداي اإل ااية لتنم .3
 م  تحق ق  الداقها التنم ية.

   منظ مة الم اا  الملووتقهة على ميووت ن المحاقظة، ب تت قق ق ها  ووقوط الم اا  المتقاسوومة  .4
و  موووا الا  عقب إلى اآلليووواي الميتمووودا قا تقلي  ال  اات د   المحليووواي فيموووا  تيلق مح م 

 عاعدا الم اا .
فيام لها %( عد ب تك   حاقزام ها25   النيو ة المخاواوة للمد قية المتحاولة والمتم لة دوووووووووووووووو ) .5

 را ت تهد قا تحي   مق و  ماا ا اإل قا .
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 تلما ع ااا التح يري المقهزية الم اا  التالية: الي لةا اليركزيا:التحويالت  - 

 الم اا  اليامة الملتقهة ✓ الدعم المقهز  الق سمالا ✓ الدعم المقهز  ال اا   ✓

الماضووووووووية م   رل ال تقا  م   رل ال اعع اليملا وتحل ا ال ضووووووووع القاال  لح م الذو التح يري  
مقواا وة دنيوووووووووووووو وة  م  الم اا  اليواموة للودولوة ام  في و  ام تط ا ل حظ    النواف  ت قاوة الرمقهزيوة المواليوة

بسووووووووووووووتكموال ال نيوة التنظيميوة   ام ت يو والتزا ود المضووووووووووووووطق  بحتيواجواي ال حوداي اإل اايوة إلى التم يوا 
، مع ظه ا ا تربي ااققد دماي لليوووولطة المحلية وتطلياي الم تمياي المحلية إلى تحيوووو   الخ

 تتيثل أبرزه  فا اآلتا:إجقالاي تل  التح يري، 
مم جووب عووا    اليوووووووووووووولطووة المحليووة، قووإ   )الددعد اليركزل المد  ل(: كفد يدا التحويالت اليركزيدا .1

ملزمة دتعطية هاقة الن قاي ال ااية لليولطة المحلية، سو ال ها د   قاي جااية لألجهزا الح  مة 
ال اعع اليملا وعد  ظهق ، لمقاقق الخدمية  و   قاي إ ااية وتلوع لية للم ال  المحليةالتن  ذ ة وا

 (27)عد ام م  المي عاي قا الذا اإل اا،  المها: التحل او 
الن قاي ال ااية لل حداي اإل ااية منذ ا طرعة  ظام اليووووولطة المحلية تي     ضووووو لة   ملووووو لة  •

جقن تقيويم ، ح ث ع ا اليما دنظام اليولطة المحليةإلى اآللية المت ية قا ت زيع الذو الن قاي  
سوووووووووووووو    ق م ضوووووووووووووو عيوة ف يض  ُ الوذو الن قواي د   الودواوي  قا المقهز والمحواقظواي على 

المقهز على ح الا رررة  ااا  ابعتما اي ال ااية قا   قاي ال زاااي اسوووووووووووووتح ل    ا ها قا 
ح   منحود ققوعهوا قا  التلووووووووووووووع وا والاوووووووووووووويوا وة و  قالوا )مواسووووووووووووووت نوال األج ا والمقت واي( قا

 لتحد د  المحاقظاي ما   از  ال لث، وصووووووووووواا الذا الت زيع ب  يوووووووووووتند أل  ميا  ق واضوووووووووووحة،
مع إضووووووواقة الامش زيا ا   م،2005 ة عاماليوووووووق   الت  ووووووو قية للن قاي ال ااية ادتدالم م  م از 

 ضئ ا سن يام قا ميض المخاااي.
 ة المحلية قا المقهز وعدم  ضوووا  إلى لل ، ملووو لة احت از مخاووواووواي ميض دن   الم از  •

 إب ميد مقاجياي مط لة. اإلققا  ع  الذو المخاااي 
للم ووال  المحليووة على األمق اآل ق،  تيلق دتوود ا مووا  يتموود م    قوواي إ اايووة وتلووووووووووووووع ليووة  •

الذو الن قاي إلى تق  د حقهة الم ال  المحلية  ضوووووو لة و  ي  ،ميووووووت ن المحاقظاي والمد قياي 
 اصوووا مع الم تمع المحلا وممااسوووة  واالا اإل وووقاقا والقعادا على والحد م  عداتها على الت

 .جهزا التن  ذ ة عمال األ
للمحليواي لم اجهوة   قواي التلووووووووووووووع وا  زيوةالمقه لودعم المقهز  ال واا  الُمقودم م  الح  موة   ا •

والاوووويا ة و  قالا م  الن قاي اإل ااية لل حداي اإل ااية و جهزتها ومقاقق الخدماي المحلية ب 
 

 م.2008أكتوبر م(، 2015الجمهورية اليمنية، وزارة اإلدارة المحلية، االستراتيجية الوطنية للح م المحلي ) .27
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زال ضو ي ام، إل تيوتح ل المقت اي على جزل ه  ق منه، األمق الذ   ينا     يو ة ضوئ لة م   
والاوووووووووووويا ة والن قاي اإل ااية اي التلووووووووووووع ا الدعم ال اا  تخاوووووووووووو  قا ال اعع لم اجهة   ق

 األ قن.
  مقداا إ  :(اال دددتثي  ل واليوا   الع ما اليشدددتركا كف يا التحويالت اليركزيا )الدعد اليركزل  .2

متطل اي التنمية المحلية لم تتيد قيمته  رل  المخاوووووووووووووو  لم اجهة  اليوووووووووووووون   دعم المقهز ال
ق ام،  ط  للدولة التا  ووهدي  م ام مم  إجمالا الم اا  اليامة  %(1) يوو ته  اليوون اي الماضووية ما 

 ينا:  األمق الذ  
ا منذ عام    الذا الدعم لم   ارب الزيا اي قا تكاليف تن  ذ الملوووواايع ميوووو ب اات ا  األسوووويا •

 المحلياي.  و  ه ب  تناسب والمهام والارحياي واب تااصاي المنق لة إلىم، 2002
التا  تم ق ها  ب المت ية قا اليد د م  الدول    قيقة تحد د مقدااو سوووووون يام ب تت ق واألسووووووال  •

 للدولة. تحد د مقداا الدعم سن يام قا   ا  ي ة مئ ية م  إجمالا الم اا  اليامة
 تم ت زيع الدعم المقهز  والم اا     توزيع الدعد اليركزل واليوا   الع ما اليشددتركا:  آلةا كف ءة .3

م   رل ل نوة ملوووووووووووووو لوة م  وزااا المواليوة   ام اليواموة الملووووووووووووووتقهوة على ال حوداي اإل اايوة سوووووووووووووون يو 
لألسوووووو   ام وزيق اإل ااا المحلية دتلوووووو  لها وقق اوووووودا م  لققاا  ام والتخطيط والتياو  الدولا وقق

 تا:والمتم لة ماآل ا مقا    اليلطة المحلية، يا  ق المحد والم

 . الك اقة الي ا ية .1
 . وققا م اا  ال حدا اإل ااية  و  حتها .2
 . ميت ن النم  ابعتاا   وابجتماعا و ي ة الحقما  .3
 .ر الا   ال اليلطة المحلية .4
 . ر الا األ ال قا تحا ا الم اا  المالية وسرمة إ  اعها .5
 ال زاال.   قن  حد الا م ل    ة  س   و ميا  ق .6

تط  ق ال يوا واي الخواصووووووووووووووة م وا م يواا على حودا، وتحود ود  الم توه النيوووووووووووووو يوة ح وث تت لى الل نوة 
وتحد ث ديا اي ها م ياا وققام لل يا اي الميوووووتحدرة م  ع ا ال هاز المقهز  لإلحاوووووال، إب    

 الت قاة والتن  ذ ال يلا  رل ال تقا الماضية  ظهقي اآلتا:
يوووا  ق ت زيع الووودعم المقهز  على تط  ق ميض م تتم   م لم الم ل وووة موووالت زيع  نوووة    الل •

عدم ارتمال دنية و المد قياي  رل اليووووووووووون اي المناوووووووووووقمة  تي ة لغياب الميل ماي وال يا اي  
هما ال  الحال مالنيوووووو ة للم ياا القامع، والمتيلق ، اليوووووولطة المحلية قا هاقة ال حداي اإل ااية
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 الا األ ال قا تحاو ا الم اا  وهذا الم ياا الخام  المتيلق م ،  يولطة المحليةم  الا   ال ال
 .اإل  ات وسرمة

ميا  ق ت زيع الدعم على المد قياي لييووووووووود على عدا ه  ق م  ال ضووووووووو ح واليوووووووووه لة قا     •
 ال اضووووووحة والضووووووقوايةقا غياب ال يا اي  الت زيع  اصووووووةب مهمة ل نة ي  مما صوووووو   ،التط  ق

 وال يا ة. مالل افيةواالتالا ميا لة ت زيع تتيم  وعملا لكا م ياا ل نال م  ق سليم
اليووولطة المقهزية ب تلتزم مات ا  الت زيع محيوووب الميا  ق و درغ ال حداي المحلية مالم الغ     •

والما ا  ( م  الر حة التن  ذ ة  241)الخاصووووة م ا وحدا إ ااية، وققام للم اع د المحد ا مالما ا 
 .يلطة المحليةحة المالية لل( م  الر 11)

على صوي د التلوقيياي،  رحظ  :مركزيا الي لةاالتشدريع ت والادة  د ت الع ما على صدعيد الال - ه
ميض األجهزا المقهزيوة موا زالود متميوووووووووووووو وة موالمقهزيوة ولم ت اقق على إجقال التيود ري قا "   

 نا   د    الناف إلل ، دا ولم  ت ع  األمق عند    ،الق ا    المتيااضوة مع عا    اليولطة المحلية
وللتودل وا على للو   ،لمتيلقوة موالرمقهزيوة المواليوةمع الت جهواي ا  مع ا    ول ا ح جود ودا ب تنيوووووووووووووو 

ل زل مهم م  م اا  اليوووولطة   ام  ذهق عا    القعا ة ابجتماعية والذ  تضووووم  قا  ياته اسووووتقطاع
، دا نا  ق القعا ة ابجتماعيةالمحلية والمتم ا قا الزهاا و عا ا مقهزتها وتخاوياوها لاوالح صو 

 و     تق م الح  مة دتخاووووووي  م ا  دد ا لاووووووالح  تم تح يا الزهاا م  قام إلى ال ئة ميووووووتقلة
ة لل حداي المحلية ويتيوووو ب األمق الذ  سوووو لقا مظرله على القدااي التم يلي ،اليوووولطاي المحلية

 وووذ  ططهوووا واقام هوووا      إلى الحووود م  عوووداتهوووا على تن  ،(28)"ع ز قا م اا الوووا  لوووووووووووووو لقا 
 .التنم ية

 ما قا م ال األ ظمة واليوووووووووياسووووووووواي المالية، قم  المرحظ    القداا على  قلها وتقجمتها لل اعع 
اليلطة المحلية دهذو اليياسياي   األمق الذ   تي ب قا عدم إلمام  جهزا  ،المحلا مازالد ض ي ة

تتم   تلو  األجهزا م  الميووووووووووووووواالموة و ميوا الوا ومتطل واتهوا، وهوذلو  الخط اي الرزم إت واعهوا لكا 
 ال اعلة قا تحقيقها.

 ث لث  : تحليل الوضع الح لا للتخ ةط اليحلا وإعدا  الخ ط واليوازن ت اليحلةا
ولية إعدا  م از ة اليووووولطة المحلية ماووووو ة اسووووومية   المحلية ميووووو اليووووولطة قا تت ّلى األجهزا التن  ذ ة  

إب   وه  ظقام للق     ،للماووووووووووووووا عوة عل هوا ميود إعودا الوا والا التا تق م دتقود مهوا إلى الم وال  المحليوة
 

م(، رســالة ماجســتير )مير منشــورة( مقدم الســت ماج نيل درجة الماجســتير 2018شــ ري أحمد علي عبد الرب العباســي ) .28

 .124اإلدارة العامة، مركز تطوير اإلدارة العامة، جامعة صنعاء، ص التنفيذي في 
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، قووإ  عمليووة إعوودا  م از ووة واألجهزاالمتيّلقووة مقوودااي الم ظ    وقا ميض الحووابي ا يوودام المقاقق 
 تم إعدا الا م  ع ا المحاقظاي )تق م دذل  قا اليا ا األجهزا التن  ذ ة على اليوووووووووووولطاي المحلية عد 

وم   رل ، الخطوة والم از وة قا المحواقظوة  يواموةم ع  المود قيواي( ميووووووووووووووت ن المحواقظوة وهوذلو  ل نوة
ل ضووووووووووووووع الرمقهزيووة الموواليووة الحوواليووة واإلجقالاي المقت طووة مووإعوودا  الخطووة والم از ووة وققووام  التحل ووا

 وأبرز اليش كل التا  افقت األ اء يتض  م  يلا:لتلقي ية لليلطة المحلية للمنظ مة ا
وققوام لقوا    اليوووووووووووووولطوة  (:للينظومدا القد نونةدا    ا وفقد الخ دا واليوازندا اليحلةد ) إ راءات التخ ةط -أ

المحلية، قإ  لكا وحدا إ ااية على ميووووووووووووت ن المحاقظة والمد قية  طة تنم ية وم از ة سوووووووووووون ية 
الم اا  المت عع تحاوووووووو لها والن قاي المت عع إ  اعها، ولذل  تت ّلى األجهزا   ميووووووووتقلة تلووووووووتما على

والا  ،لمحاقظاي والمد قياي ميووو ولية إعدا  م از ة اليووولطة المحلية ماووو ة اسوووميةالتن  ذ ة قا ا
التا تق م دتقد مها إلى الم ال  المحلية للماوا عة عل ها ميد إعدا الا، ه   الم از ة ُتيد م   الم 

الناو ا القا   ية واإلجقا ية و واا إعدا  الخطة والم از ة المحلية   وااسوتيقا    ،  واي التخطيط
المحلية ل حظ ما  ال اا ا قا المنظ مة التلووووووووقي ية لليوووووووولطة  حداي اإل ااية )محاقظةح مد قية(لل  
 (29):ا ل
قا الما ا  قا الناووووووو ا القا   ية    الخاا ماألجهزا التن  ذ ة قا جا ب التخطيط ت ل ا الدوا .1

 :على النح  اآلتا م  عا    اليلطة المحلية (92)
 قية احتياجاي المد قياي للملووووواايع و    ق م مإعدا   ن عا     حد  الم تب التن  ذ  مالمد  •

 .التنمية ع ا إ ااجها ضم  جدول  عمال الم ل مي  ا لخطة 
 ن عا     ق م الم تب التن  ذ  مالمد قية دتنيوو ق   لووطة التخطيط وهذا األ لووطة التن  ذ ة  •

 .لألجهزا التن  ذ ة للمد قياي 
 ،م 2001( ليونة  24ا اا مالققاا ال مه ا  اعم )تضومند الر حة المالية لليولطة المحلية الاو  .2

اإلجقالاي والم اع د الزمنية الخاصووووة مإعدا  الخطة والم از ة اليوووون ية، قا ال اب ال ا ا منها 
اإلا ووا اي مما ب  ت اوز و (، وم   الم ما تضوومنته تل  الم ا  "اإلدرغ مالق اعد  20-7الم ا  )

ال حداي م  الدعم المقهز  والم اا  اليامة  (،"اإلدرغ محاوووووووووووووة10ادقيا م  ها عام")م  15
 .(11األول م  ما  " )م زب  ت او الملتقهة قا م عد 

 
 م.2008م(، أكتوبر 2015الجمهورية اليمنية، وزارة اإلدارة المحلية، االستراتيجية الوطنية للح م المحلي ) .29
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تخاوووووووو  الدواا ال ا ية م  ا يقا  الم ل  المحلا لمناعلووووووووة الخطة والم از ة، وتن  الما ا  .3
( 30)موالنيوووووووووووووو وة للمود قيوة، و   (     15)( م  الر حوة التن  وذ وة مو   الودواا ال وا يوة الا 147)

الر حة    ( م17)الما ا اسووووووووووووت نا ا حد ته   مالنيوووووووووووو ة للمحاقظة، رم تناعش قا اجتما        
ب الناوو  األول م   ووهق   يووط ، وتققع إلى وزااا اإل ااا المحلية قا م عد  المالية  رل

  ها ة  هق   يط . ا ت او 
مقاحا الا التا   ، ررث مقاحا لدواا الخطة والم از ة الناف سووود :  الخ ا واليوازنا و ة مراحل   - ب

ة، وررث مقاحا متاووووووووولة ميملياي الت ميع واإلعقاا للم از ة اليامة  تم ق ها إعدا  الخطط المحلي
، وتتم وا  الم األ لووووووووووووووطوة للودولوة مواعت واا    الم از واي المحليوة جزل ب  ت ز  م  الم از وة اليواموة

 (30)قا اآلتا: إعدا  الخطة والم از ة المحلية واإلجقالاي لمقاحا
 :اما  لو دقز إجقالاتها الق ييية  ،واإلعدا ( )الته ئة :رحلا األولىالي .1
 إدرغ ال حداي اإل ااية مالق اعد واإلا ا اي. •
إدرغ ال حداي اإل ااية مالمخاواواي م  الدعم المقهز  والم اا  اليامة الملوتقهة واليوق    •

 للن قاي ال ااية. يةالت   ق 
مالخطة التنم ية المحلية وت ر د الميل ماي الخاصووووووووة قيام ال حداي اإل ااية ميملياي الميووووووووح   •

 للينة التالية، والتا قا ض  ها س تم تخاي  الم اا  المتاحة م  الم از ة.
 :اما  لو دقز إجقالاتها  ،مقحلة المناعلة واإلعقاا للم از ة قا المد قية :اليرحلا الث نةا .2
 تحد د  ولياي ال حدا اإل ااية م  الملاايع. •
ملوووووووووووتقف د   المد قية والمد قياي األ قن وح و مع لووووووووووواايع التا سوووووووووووتك   دتم يا  تحد د الم •

  المحاقظة.
 المر مة د   ابحتياجاي والم اا  المتاحة. •
  ااسة و عقاا الم از ة م  الم ل  المحلا للمد قية. •

( لينة 269تضمند الر حووووووووة التن  ذ ووووة لقا وووو   اليلطووووووووة المحلية الاا اا مالققاا ال مه ا  اعم )و 
( 147المحاقظاي والمد قياي قا المووووووووووووووووا ا )ميوت ن  م اع د ا يقا  الم ال  المحلية على    ،م2000

المحاقظاي والمد قياي  وااي اجتماعاتها اليا  ة   والتا  اوووها "تيقد الم ال  المحلية على ميوووت ن 
 :را رررة   هق وققام للم اع د المحد ا قا ال دول التالا"

 
 

ــتير )مير م2013محمد حمود الحمادي ) .30 ــالة ماجسـ ــاركة المجتمعية في اليمن، رسـ ــورة( مقدم م( تطوير مناومة المشـ نشـ

 ة، مركز تطوير اإلدارة العامة، جامعة صنعاء.الست ماج نيل درجة الماجستير التنفيذي في اإلدارة العام



  

 )دليل تدريبي( دليل الالمركزية المالية في الجمهورية اليمنية 
52 

  واا ا يقا  الم ال  المحلية للمحاقظاي والمد قياي م اع د    ضحجدول 
 و ات اال تي ع 

 الع  يا
توا يخ ا تي ع ت اليم لس 

 اليحلةا لليديري ت 
توا يخ ا تي ع ت اليم لس 

 اليحلةا لليح فظ ت
 مااو 31 مااو 15 األول ابجتما  

 يونيو  30   يونيو  15 اال تي ع الث نا 
 س تم ق  30 س تم ق  15 ابجتما  ال الث 
   يم ق  15   يم ق  1 ابجتما  القامع 

 م.2001لينة  269المادا: الر حة التن  ذ ة لقا    اليلطة المحلية الاا اا مالققاا ال مه اية اعم 

رم    (     15) ال   ابجتموا  الخواا موإعقاا الخطوة والم از وة على ميووووووووووووووت ن المود قيوة إواوالتوالا قو 
دن   لى المحاقظة، وعد حد ي الر حة المالية لليووووولطة المحلية لل تققع ميد لل  م از ة المد قية إ

 قا اإلجقالاي التالية: (12الما ا )
 ق م الم تب التن  ذ  على ميت ن المحاقظة والمد قية ددااسة ومناعلة مقتقحاي الخطة والم از ة  •

إل ااية للم ل  المحلا المقدمة م  األجهزا التن  ذ ة لليووووووووووووونة المالية التالية وتقد مها إلى اله ئة ا
تها ومناعلتها تمه دام س  ع   م  تاايخ ا يقا  الدواا ابعتيا  ة ال ا ية للم ل  لدااس المينا ع ا 

 ليقضها على الم ل .
اعش ملوقو  الخطة والم از ة للينة المالية التالية ويقق م  الم ل  المحلا لل حدا اإل ااية قا ن    •

  ا. واا اجتماعه ابعتيا   ال ا
 زب  ت او تققع ملقوعوووووووووووووووووووواي الخطط والم از وووووووووووووووووووواي الين ية للمد قياي إلى المحاقظ قا م عد  •

الخوام  م   ووووووووووووووهق   ل   م  هوا عوام، الوذ   ح لهوا إلى ل نوة الخطوة والم از وة موالمحواقظوة ق ا 
قااالوووووووووووووووا عإل ها ملقو  الخطة والم از وووووووووووووووة الخاصة دنلا اي المحاقظة ق ا إ ح ا    استرمها، هما

 م  الم ل  المحلا للمحاقظة.
 :اما  لحاقظة؛ و دقز إجقالاتها مقحلة ت ميع الم از ة و عقااالا قا الم اليرحلا الث لثا: .3
 ااسوووووة وتحل ا ومقاجية وتنيووووو ق  طط وم از اي المد قياي على ميوووووت ن المحاقظة م  ع ا  •

 ل نة الخطة والم از ة مالمحاقظة.
  ووووووووهق ظة بجتما  اسووووووووت نا ا  حد   رل الناوووووووو  األول م  دعى الم ل  المحلا للمحاق •

   يط .
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 للمحاقظة. إعقاا ملقو  الخطة والم از ة الم مية •
 ها ة  وهق   يوط ، لضومها إلى   زب  ت او اقع الملوقو  إلى وزااا اإل ااا المحلية قا م عد  •

 الح  مة.الم از ة اليامة للدولة و عقااالا م  
ضووووووم جميع تُ ح ث  : دسووووووت اية إلعقااالا ضووووووم  الم از ة اليامة للدولةالمقحلة ال اليرحلا الرابعا: .4

واليووولطة   م از ة اليووولطة المقهزية وتقق م  م ل  ال زاالم از اي اليووولطة المحلية إلى جا ب 
 التلقي ية.

إعدا  الدااسوووواي والتاووووميماي الخاصووووة مالملوووواايع  :التن  ذ و دقز إجقالاتها اليرحلا الخ مادددا: .5
ة، إعر  المناعاوووووووواي و جقال التياعداي والتن  ذ وابسووووووووترم، الذا فيما  خ  والتد ري التنم ي
 إجقالاي  اصة مال  ا ب المالية واإل ااية.الملاايع، والناف 

يت ق مقحلة التق يم )الحيووواب الختاما( مم امة تُ   :)الحيووواب الختاما(التق يم   اليرحلا الادد   ددا: .6
ن  ذ الخطط والم از اي  تم م   رلها تق يم النظق إلى المخقجاي التا تمخضوووووووود ع  القيام دت

يم المخقجوواي المتم لووة ممووا تحقق م   الوودا  قا اليمليوواي والخط اي اإلجقا يووة قا التن  ووذ وتق  
 ام.واجتماعي ام الم ال التنم   اعتاا  
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 يةالل ا التالا   ضح مقاحا  واا الخطة والم از ة المحلية قا ض ل المنظ مة التلقي ية لليلطة المحل

 
قا إ وواا ت زيع  :على صدددددددددعيدد إعددا  خ ط التنيةدا اليحلةداأبرز  واندب التخ ةط التنيول  - ج

الاووووووورحياي د   اليووووووولطت   المقهزية والمحلية،   اط عا    اليووووووولطة المحلية مال زاااي واألجهزا 
المقهزيوة مهموة إعودا  الخطط وابسووووووووووووووتقاتي يواي ال  نيوة، وم   رل التحل وا ل اعع الوذو المهموة،  

 المرحلة األولى

 المرحلة الثانية

 المرحلة الثالثة

 المرحلة الرابعة

 المرحلة الخامسة

 المرحلة السادسة
دراسددددددة بتنوان مطوير منظومة الم دددددداركة المصدددددددر  من 

 المجممتية في اليمن للباحث أ/ محمد الحمادي
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، هما  ا  ال اعع ق إلى وج   ق  ا د   الذو الخطط وابسوووووووتقاتي ياي و م ا ية تن  ذالا على لووووووو  ُ 
 ال  م ضح ماآلتا:

الزياااي   النات ة ع الدااسووووووواي والتقاايق    ظهقي   على مادددددتو  الوزا ات واأل هزة اليركزيا: .1
 م عة م  م، وت صووووياي الم تمقاي ال قعية للم ال  المحلية  رل ال تقا الماضووووية  الم دا ية

 (31)الت اوزاي،  دقزالا ما  لا:
مازالد تق م دتن  ذ ملاايع واأل عال  والتيليم والاحة والزااعة     وزاااي  دمية م ا التقاية   •

قا    اليولطة المحلية م  مهام وا تاواصواي اليولطة المحلية ل وققام قا المحلياي  صو حد  
 ع متطل اي ال اعع المحلا م ا يووووووووووو امها م  مما      إلى تكقاا التد ري م  جهة، وعدم

 جهة   قن.
التنظيمية  األجهزا المقهزية قا اسوووووم اليوووووياسووووواي اليامة وسووووو  الل ا ح   القا    حد  مهام   •

قر  زال الناف   عام،والقعامة والت ال ا والتدايب وتن  ذ الملووووووووووواايع التا تتيوووووووووووم مطامع و نا  
قا اسووووووووووووووتمقاا  ى للو  د ضوووووووووووووو حويت ل  ،تود ري م  األجهزا المقهزيوة قا اليمليوة التن  وذ وة

 ام.محلي ام ا تااص لاايع الا قا األصا  ص حد األجهزا المقهزية قا تم يا وتن  ذ م
ب زال       وا األجهزا المقهزية قا ت ضووويح اليوووياسووواي اليامة وقا م ال التدايب والت ال ا •

 .ام ض ي 
 ط اسووووتقاتي ية   تق     تليب المحاقظة  واام ماازام قا إعدا   ط على مادددتو  اليح فظ ت: .2

ة والخدمية على ميوووووووووووووت ن المد قياي قا تيووووووووووووويى م   رلها للتياما مع اب تربي التنم ي
المحاقظة ه ا، إب   نا   د    الناف محدو  ة إ  لم  قا عدم وج    وا  ذهق للمحاقظة قا 
  ر  ق م  الحوووابي قا عمليوووة التخطيط ابسووووووووووووووتقاتي ا، مموووا  ل  ق  ا ملح ظوووة قا عوووداا

 دا  التنمية المحليةع  تحق ق  ال إلى واعيها التنم   ماووو اا  ووواملة تي عها  مالنظق المحاقظة
 المنل  ا.

د سووووووووووووووع الم وال  المحليوة قا المود قيواي اتخوال إجقالاي تتيلق  على مادددددددددتو  اليدديريد ت: .3
  لد ها الاوووووووووووورحية لتحد د  ول ياتها التنم ية م   رل ت زيع  مالتخطيط المحلا للتنمية، إل 

والتنم ية ت قى ا ابسووووووووووووت مااية  مه ت ماا قا الم از ة، د د    هرم م  م از تحاوووووووووووو  ابسوووووووووووو 
 ، وضي  الك ا ا ال نية الم اللة قا ميض المد قياي.محدو ا جدام لضي  م اا الا المالية

 
ــنـعاء  .31 ــنوي الرابع للمـجالس المحلـية، صــ  19-17الجمهورـية اليمنـية، وزارة اإلدارة المحلـية، وـقائح وأدبـيات المؤتمر الســ

 م.2006يونيو
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للمحاقظاي،    ام واضح  ام    الناف غياميالحظ    :إعدا  وتنفيذ خ ط التنيةا اليحلةاماتو   على   .4
لقيوام ممهوام التخطيط ابسووووووووووووووتقاتي ا للتنميوة المحليوة، مموا  ل  ق  ا لقا ه  ق م  الحوابي، 

لنظق إلى واعيها التنم   ماووووو اا  ووووواملة، وم  رم عدم ما اي المحاقظميض  ملح ظة قا عداا 
القداا على التياما م يالية مع اب تربي التنم ية والخدمية على ميووت ن المد قياي والتا ب 

 لضي  القدااي والخ قاي والتم يا لد ها. ام الا،  ظق تقدا على التياما ميها مم ق  
 ما على ميووت ن المد قياي، ق رحظ ضووي  إلمام الك  ق م   عضووال الم ال  المحلية ميملية 
التخطيط التنم  ، مما  ضووووووي   واالم قا عملية مناعلووووووة و عقاا الخطة التنم ية، إب   نا   د 

و اليمليوة، وعود تو تا مرحظواي  عضوووووووووووووووال المحليوة قا الوذ ييمنوة واضووووووووووووووحوة لألجهزا التن  وذ وة  
األمق الذ  ب  يوووواعد الذا ال ضووووع قا عملية تنيوووو ق  ،الم ال  قا  حيا  ه  قا بحقة للخطة

 الخطط د   القطاعاي المختل ة.
ااققوود مقحلووة إعوودا  وتن  ووذ الخطط والم از وواي   :إعددا  وتنفيدذ خ ط وموازند ت الوحددات اإل ا يدا - 

على النح   دقزالوا الملوووووووووووووو ري م  ال  ا وب اليوووووووووووووول يوة و ، ميض ةاليووووووووووووووامقو المحليوة  رل ال تقا 
 (32)اآلتا:

 :إ  عدم قتح ققو  لألجهزا التن  ذ ة قا اليد د م  المد قياي عد   ن إلى فا مرحلا اإلعدا : .1
 قا ال ا ب  ام إعدا  م از اي المد قياي  اووووووووووووو صووووووووووووو قيام ل نة الخطة والم از ة مالمحاقظة م •

  .ابست ماا   ال اا ، و لى حد ما قا ال ا ب 
اعتاووووووق  وا الم ل  المحلا للمد قية على تحد د الملوووووواايع التنم ية المطل ب إ ااجها قا  •

الخطة اليووووون ية وقا العالب تق م ل نة الخطة والم از ة دتيد ا ملووووواايع م از اي المد قياي 
 لق اعد والتيليماي المقهزية.ل تهامخال قا حال 

ألجهزا التن  ووذ وة قا المحوواقظوواي لن يووووووووووووووهووا الحق قا  عطوود اليوود ود م  ا :فا مرحلدا التنفيدذ .2
إعر  المنواعاوووووووووووووواي لتن  وذ ملوووووووووووووواايع التنميوة قا المحواقظواي والمود قياي ال اعيوة قا  طواعهوا، 

، اا  م  الم از ةللمد قياي قا تن  ذ اللوووووووووووووق ال   عتاوووووووووووووق األمق على منح الاووووووووووووورحياي او 
 ماإلضاقة إلى عد  م  المل ري  دقزالا:

لمحاقظاي دتخطيط وتن  ذ ملوووووواايع التنمية  يامة ع  المد قياي   ال  اسووووووتمقاا قيام ميض ا •
ال تقا الماضوية عد   ن إلى قق  سوياسوة األمق ال اعع واليويا إلعنا  اليولطة المقهزية ميدم 

 
 م. 2008م(، أكتوبر 2015)ة اإلدارة المحلية، االستراتيجية الوطنية للح م المحلي الجمهورية اليمنية، وزار .32
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، مما  عات  قا الاوووووووووووورحياي إلى المد قياي  عداا المد قياي على ابضووووووووووووطر  دهذا الدوا
م  ت قاة المحاقظاي األ قن التا سلكد  قيق دنال   وها   لزم الذو المحاقظاي    تيت  د 

وتداي ها على تاووووووووميم ملووووووووااييها واإل ووووووووقا   ،عدااي المد قياي وتزويدالا مالك ا ا الم اللة
 على التن  ذ.

دد  ا  المحاقظة تيو ب قا تيط ا ميض تقهز اليما المحاسو ا لم از اي ميظم المد قياي  •
قاجية ال  مية للد  ا  قا ها إ قا  و   ات، هما    المهام الم هلة للمد قياي بضووووووطقااالا للم

عودم وج   ققو  لل نو  المقهز  وعودم تخ يوا دن ف   قن قا اليود ود م  المود قيواي عود عموا 
 لمحلية.ال  اآل ق على ت اعم المل ري التا ت اجه اإل ااا المالية ا

أل هوا تققع وتقق  م از وة المحليواي جزل م   طوة وم از وة الودولوة، طوة و لووووووووووووووق  اعت ق  مُ    ال •
م  الح  موة وياووووووووووووووا ت عل هوا م ل  الن اب، وتيووووووووووووووق  عل هوا ع اعود تن  وذ الم از وة اليواموة 

جوامودا   ق مم نوة التيود وا  رنوال قتقا اليموا، ويخلق صووووووووووووووي اوة قا  هواللودولوة؛ وال  موا   يل
عمليووة م ار ووة متع قاي الم تمع المحلا، والووذا مووا  ظهقتووه تق يموواي واعع التن  ووذ منووذ دوودل 

 يما دنظام اليلطة المحلية.ال
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 الث نةااليرا ع األ   ةا للوحدة 

م(،  رت اق 2015ال مه اية اليمنية، وزااا اإل ااا المحلية، ابسوووووتقاتي ية ال  نية للح م المحلا ) .1
 م.2008

اجيوت ق )  ق منلو اا( مقدم بسوتكمال م(، اسوالة م2018 و ق   حمد علا ع د القب ال  اسوا ) .2
 .ة، مقهز تط يق اإل ااا اليامة، جامية صنيال  ا  اجة الماجيت ق التن  ذ  قا اإل ااا اليام

م( تط يق منظ مة الملااهة الم تم ية قا اليم ، اسالة ماجيت ق 2013محمد حم   الحما   ) .3
  قا اإل ااا اليامة، مقهز تط يق )  ق منلوووووو اا( مقدم بسووووووتكمال   ا  اجة الماجيووووووت ق التن  ذ 

 .اإل ااا اليامة، جامية صنيال
، وزااا اإل ااا المحلية، ورا ق و  دياي الم تمق اليون   القامع للم ال  المحلية، ال مه اية اليمنية .4

 م.2006      19-17صنيال 
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 لوحدة الثالثةا

تطوير الالمركزية املالية احلالية مقرتحات 
رقم  مبا ال يتعارض مع قانون السلطة احمللية

 م2000( لسنة 4)
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 أهداف الوحدة -أ
  ميد اب تهال م   ااسة الذو ال حدا  ت عع م  الملااف         عا اام على:

المي عواي والاووووووووووووووي اواي التا ااققود   ال  ظوام اليوووووووووووووولطوة المحليوة والرمقهزيوة  التيق  على  .1
 .المالية

 الاي ااي المتيلقة مالتم يا واإل ااا المالية المحلية.و ميققة المي عاي  .2
 المهام التلقي ية والنظم وتني ق اليياساي الح  مية.م المتيلقةاي ااي والمي عاي الميققة  .3
 .تط يق الرمقهزية المالية الحاليةد اإللمام مالمقتقحاي الخاصة .4
 والم از اي المحلية.ميققة اإلجقالاي المتيلقة مالتخطيط التنم   و عدا  الخطط  .5

 وحدةمكونات ال -ب
 .المي عاي والاي ااي التا ااققد   ال  ظام اليلطة المحلية والرمقهزية المالية .1
 .مقتقحاي تط يق الرمقهزية المالية الحالية .2
 .ال  ا ب المتيلقة دتط يق الرمقهزية المالية .3
 .م از اي المحليةو عدا  الخطط والت ي ا اإلجقالاي المتيلقة مالتخطيط التنم    .4

 أساليب التدريب -ج
 اليا  الذالنا •
 والنقاش الح اا •
 ام م عاي اليم •
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 مقدما:
مالنظق إلى ال اعع   د    الميووو ولية المالية الا عناوووق ا ييوووا لرمقهزية، هذل  إلا ها د 

لد ها ميووووووت ن مناسووووووب اليوووووولطاي المحلية تن ذ وظا   بمقهزية م يالية، قإ ه   ب         
سووووووو ال  تم ققضوووووووه  و تحاووووووو له محليام  و مح ل م  الح  مة المقهزية وهذل    ،إل قا ايم  ا

و ظقام ألالمية الميووا ا المالية قا   اح  و قلووا ال حداي ،    ضووام سوولطة صوونع عقاااي اإل  ات
لتحود ود الم اا  المحليوة قا   ا هوا لمهوامهوا، ققود  قق  عوا    اليوووووووووووووولطوة المحليوة ال واب الخوام  

  م وابي اسووووووووووووووتخودام الم اا  المواليوة، مع التو ر ود على ضووووووووووووووقواا اتيوووووووووووووواعهوا مع المواليوة، وحود
 .اإلجقالاي المالية والمحاس ية الميتمدا قا الدولة

ولذا ققد  ظهق ال اعع التط يقا لنظام اليوووووووووووووولطة المحلية وج   صووووووووووووووي ااي ومي عاي ااققد 
ة المحلية والرمقهزية التا ااققد   ال  ظام اليووولط    الو، وتتم ا  دقز المي عاي والاوووي ااي

 المالية ماآلتا:

 (33)والالمركزيا الي لةا: التا  افقت أ اء نظ م الال ا اليحلةاوالجعوب ت اليعوا ت أوال : 

 م  الم هود    م   الم الي اموا التا  ضووووووووووووووي ود ال ه   الم وذولوة م  ع وا  جهزا اليوووووووووووووولطوة المحليوة 
ة على ت ي ا م   اي الم تمع المحلا قا قا المقحلة اليوووامقة الا عدم اليما ماووو اا جد ة ومنظم

ات واو تحق ق  الودا  التنميوة المحليوة، قيلى الق م م     الح  موة عود عوامود م ه   ملم سووووووووووووووة على 
القطا  الخاا قا اإلعدا  للخطط الخميووية و  ، د إ ووقاف مم ل   ع  منظماي الم تمع المد اصووي

ها، إب   نا   د غيامام واضووووووحام لتل  ال يالياي للتنمية والملووووووااهة قا تن  ذ ميض ال يالياي ال اا ا ق 
تلخي   دقز وُيم    ، والمنظماي قا عملية اإلعدا  والتن  ذ للخطط التنم ية على الميوووووت ن المحلا

 التا  عاعد تط  ق النظام ملووووو ا عام والرمقهزية المالية ملووووو ا  اا  تل  المي عاي والاوووووي ااي 
  على النح  اآلتا:

على الق م م  النتا ج : ب لتيويل واإل ا ة الي لةا اليحلةا عوا ت اليتعلقاأبرز الجدددددددعوب ت والي -أ
لليووووووولطة   الحاليةالرمقهزية المالية   تط  ق الماضوووووووية قااإل  ادية التا  ققزتها ت قاة اليووووووون اي 

المحلية إب    إسوووووووهامها قا التنمية ابعتاوووووووا  ة وابجتماعية لم  قت إلى الميوووووووت ن المطل ب، 

 
م(، رســالة ماجســتير )مير منشــورة( مقدم الســت ماج نيل درجة الماجســتير 2018شــ ري أحمد علي عبد الرب العباســي ) .33

 .94التنفيذي في اإلدارة العامة، مركز تطوير اإلدارة العامة، جامعة صنعاء، ص 
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، ا ها قا الذا الم ال على ملووووووقوعاي الخدماي األسوووووواسووووووية وال نية التحتية ح ث اعتاووووووق  لوووووو 
و تي ة لذل  ظهقي م م عة م  الاووووووووووووووي ااي والمي عاي المتيلقة مالتم يا والرمقهزية المالية  

 حالية،  دقزالا:ال
عدم ت اقق التم يا وققا للمهام واب تاواصواي الخاصوة مإ ااا وتقد م الخدماي الم هلة لليولطة  .1

المواليوة لل حوداي  الن قواي المواليوة م  جهوة، وااط  ابعتموا اي  ق  مواإلضووووووووووووووواقوة إلى  ،ليوةالمح
 لخططإلى عاووووووووووووو ا قا ميوووووووووووووت ن تن  ذ ا   نالمحلية مإجقالاي مقهزية، م  جهة را ية، والذا 

 وال قامج على ميت ن ال حداي المحلية.

 .تد ا القيمة اإل قا  ة لك  ق م  الماا ا واألوعية اإل قا  ة .2

 .ن  ذ وت ي ا ميض الماا ا واألوعية اإل قا  ةعدم ت .3
 المحلية. الم از اي قق  ع    إ ااية و جقا ية على  .4
ية واإل ااية النا وووووووئة ع  اللوووووووخاوووووووية لم د  ابسوووووووتقرلية المال ام إ ااا الم از ة المحلية ب تتم وقق .5

 اإل ااا والقعامة المالية.داا م لية  تم ق ها الخلط د   تُ و  ما  ،ابعت ااية والذمة المالية الميتقلة
 حد  هل ة تقد م الخدماي على الميت ن المحلا.تُ ميا  ق إجقالاي و  عدم ات ا  .6

مما  نتج عنه إالداا  المالية هليام،ضووي  الح اقز الما  ة لليامل   على ج ا ة وتحاوو ا الم اا   .7
 مالا ه  ق لع ق مالحة الخزا ة اليامة.

 أهيه :من  والنظد وتنايق الاة   ت الحيومةا فا اليه م التشري ةاوصعوب ت  معوا ت - ب
، ح ث    تل  التلوووووقيياي صوووووداي تياا  عد  م  التلوووووقيياي مع منظ مة اليووووولطة المحلية .1

 .المحلية واقاؤالا ها  على  ساو اإل ااا المقهزيةع ا صدوا عا    اليلطة 

ب قا  لق ميوا واا از واجيوة األ ال ل يض المهوام د   األجهزا المقهزيوة واألجهزا المحليوة تيوووووووووووووو و  .2
 للم ا ن  .

 . ماألسل ب المقهز  ال ضع اإل اا  ممااسة عد  م  اإلجقالاي الخاصة ماستمقاا  .3

 المحلية.إاااف قا عما عد  م  األجهزا  .4

 متيااضة تي ق جه   اليما التنم   المحلا.مقهزية صدوا عقاااي وتيليماي  .5

  لق صي ااي  مام تحا ا الم اا  المالية المحلية. .6

 ماب ابجتها اي اللخاية لتحا محا اليرعاي القا   ية.قتح  .7
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 أهيه :تتعلق ب لهةيلةا التنظةيةا للوحدات اإل ا يا من وصعوب ت  معوا ت - ج
تاووميم يي ا م حد  يووت عب ها م   اي اليوولطة المحلية )قيا ا ال حدا اإل ااية وال هاز عدم   .1

تن  وذ وة( مموا جيوا الهي وا التنظيما م   وا اإل اا  لل حودا اإل اايوة، الم ل  المحلا، األجهزا ال
ميضووووووها ع  ميض، وعد  تج ع  لل  قيام عرعاي   م  جز ياي تيما ماوووووو اا  وووووو ه ميووووووتقلة

قضوورم ع  تلووت د  ،مز وجة ومتدا لة،  رق على إاا ا ال حدا اإل ااية وصووي اة تنيوو ق جه  الا
 .ال ه   و الداا الطاعاي والم اا  ال لقية والما  ة المحدو ا  صر

  لرمقهزيوة م ار وة عود  م  ييواروا اليوووووووووووووولطوة المقهزيوة والمحليوة لل ظوا   ال ود ودا عاوووووووووووووو ا قا .2
 .والرمقهزية اليياسية

تضوووووووووخم الهي ا اإل اا  قا ال حداي اإل ااية و اووووووووو صوووووووووام قا المحاقظاي، هما   ه ب   جد  .3
  م ل  مناسب ُ م       يما على ت   ة المهام وال ظا   م  الا وقيالية.

 :أهيه تتعلق ب لقد ات )البشريا والتمهيزات(، من وصعوب ت  معوا ت - 

المحلية م   تداي ها للقيام مالمهام الم هلة لليووووووووووولطة  ُ محدو  ة الم اا  ال لوووووووووووقية الم اللة والتا   .1
ميا  ق  )األعمال اإل ااية األساسية، التخطيط التنم   و  ااا  واا الن قاي اليامة(، هما ب   جد 

 الخدماي. ل لقية المطل اة على ميت ن ال حداي اإل ااية ووحداي تقد محد  ح م الم اا  اتُ 
التي    قا ال ظا   اإل ااية وال نية قا المحاقظايحالمد قياي، ب  ت ق مع  وقوط وم اصو اي  .2

 لنظام اليلطة المحلية. ام ال ظا   الميندا لل حداي اإل ااية وقق
التنيوووو ق د   دقامج  وضووووي   داي ية مخاوووواووووةاإلم ا ياي الما  ة الرزمة لتن  ذ دقامج ت   ووووحة .3

 والما حة. التدايب لليلطة المحلية التا تن ذ م  ع ا ال هاي المقهزية

بي  ال يتع    مع ا نو  الادل ا اليحلةا  ث نة  : مقترح ت ت وير الالمركزيا الي لةا الح لةا 
 :م2000( لانا 4 اد )

م  المهم ملووووووووووو ا  سووووووووووواسوووووووووووا    تتمتع ال حداي المحلية 
ابستققاا، وعادلية التن  ، و   تحاا على القاعدا المالية م

اللووووووووووووووواملووة التا ت م  الم اا  المنوواسوووووووووووووو ووة لتن  ووذ مهووامهووا 
اإللزامية، وتمّ ا الميوووووووو ولياي المالية عناووووووووقام ج القيام قا 

المحلية اليملية الرمقهزية، و لا ما  ا  ا    تق م اليلطاي  
ة ملو ا قاعا قردد دتن  ذ مهامها وتط  ق الرمقهزية المالي
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على م اا  وصوورحياي هافية بتخال عقاااي متيلقة ماإل  ات، وعد ت  ذ الم اا    وو ابم ها م  حاوو ل
ا         النوواف ت از  د   الم اا  التا  تم جميهووا محليووام والم اا  التا  تم  عوود وودا، ولك  ُ  ضوووووووووووووووّ

  اليلطاي المحلية م  ع ا الح  مة المقهزية. تح يلها إلى
  ال حدايإ ه لم  المهم ملووووووووو ا  سووووووووواسوووووووووا    تتمتع    اليحلةا: الوحداتب  ئ الع ما لتيويل  الي -أ

المحلية مابسووووتققاا، وعادلية التن  ، و   تحاووووا على القاعدا المالية اللوووواملة التا ت م  الم اا  
وتم ّوا الميووووووووووووووئ ليواي المواليوة عناووووووووووووووقام ج القيوام قا اليمليوة  ،المنواسوووووووووووووو وة لتن  وذ مهوامهوا اإللزاميوة

 المالية هزيةالرمق قا جا ب  و لا ما  ا  ا    تق م اليووووووووووولطاي المحلية دتن  ذ مهامها  ،لرمقهزيةا
مل ا قاعا قردد م  حا ل تل  اليلطاي على م اا  وصرحياي هافية بتخال عقاااي متيلقة 

 قا ضو ل المحلية ال حداي لتم يا ، وقا الذا اإل اا الناف م م عة م  الم ا ي الهامة ماإل  ات
 (34)الرمقهزية المالية منها:

مقّ دا تيووتطيع إ  اعها محقية قا إ اا تحاووا اليوولطاي المحلية على م اا  مالية هافية   ق   .1
 .سلطاتها وصرحياتها

 .  ب    تني م الم اا  المالية الخاصة ماليلطاي المحلية مع ميئ لياي تل  اليلطاي  .2
لمحلية م  الضوووقا ب المحلية والقسووو م التا  ن عا      تا جزل م  الم اا  المالية لليووولطاي ا .3

 .تحد  قيمها وميدبتها تل  اليلطاي 
و   تك   تل   ،تتنّ   ماووووووووا ا الد ا الخاصووووووووة ماليوووووووولطاي المحلية ملوووووووو ا ها    عا    ن  .4

الماووووووووا ا عادلة للتي يم لتتمّ   اليوووووووولطاي المحلية م  م ار ة التح بي الحقيقية قا تكاليف 
 .ت ق ق الخدماي 

 .  ظمة للتي ية المالية تهد  إلى حما ة اليلطاي المحلية األضي استحداث  .5
 .فيما  تيلق مي ا إعا ا ت زيع الم اا  لاالحها مل ا  م ا ،المحلية استلااا اليلطاي  .6
عدم ااط المنح المخاوووووووووووواووووووووووووة لليوووووووووووولطاي المحلية هّلما  م   دن قاي مي نة وعدم اعتقا   .7

 .ية قا إ اا صرحياتهااليلطاي المحلية قا ممااسة عقاااتها اليياس
سووو ت اؤوو األم ال ال  نية  ن عا    تحاوووا اليووولطاي المحلية على ققا ال صووو ل إلى  .8

 . و است ماا اؤوو  م الها ،للحا ل على عقو  

 
 –السـلطة المحلية في اليمن، التقرير النهائي، مركز الح ومة المحلية م( دراسـة بدائل السـياسـات لناام 2005هولجر بندت) .34

 الدنمرك وحدة االستشارات الدولية.
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 ال حداي تم يا و  الرمقهزية الماليةعند تط يق   اج د   اي واال يا قإ  تل  الم ا ي تمّ ا قياسووووووووووووو 
 دذل . ، وتحد د ال  ا ب المتيلقةالمحلية

موواليووة الحوواليووة القووا مووة على ُتيت ق الرمقهزيووة ال المواندب اليتعلقدا بت وير الالمركزيدا اليد لةدا: - ب
المنظ مة التلوووووووووووووقي ية لليووووووووووووولطة المحلية ج دا ولكنها محاجة إلى تط يق وت ي ا قا اإلجقالاي 

لتيود ري القوا   ية ، مي ودام ع  اإلجقالاي المتيلقوة مواالقوا موة المقحلوةو ليواي التن  وذ مموا  ت اقق مع 
حق لل حداي اإل ااية واألجهزا التن  ذ ة قا المنظ مة التلووقي ية لليوولطة المحلية، والتا ُتيطا ال

الحق قا ممااسوووة   ة مهام وا تاووواصووواي   قن وا ي مالقا    والر حة  و تكل  دها م  ع ا 
لن  الموووا ت    الم ل  المحلا للمحووواقظوووة  و ُت    دهوووا م  ع وووا اليوووووووووووووولطوووة المقهزيوووة، وققوووام 

 ا ال  ا ب المتيلقة مالرمقهزية ( م  الر حة التن  ذ ة لقا    اليوووووووووولطة المحلية، ولت ي15و12)
المالية قا إ اا الاووووووورحياي الممن حة مالمنظ مة التلوووووووقي ية لليووووووولطة المحلية، مي دام ع      

    محوا جودل  ط اي تهود  لتيود وا القوا   ، و   تيود وا قا المنظ موة القوا   يوة الحواليوة سووووووووووووووي
 اصوة قا حال وج   ميض   وصوقا  د   الق ن اليوياسوية، عد      إلى إجها  الت قاة القا مة

 قا   م وا إلى إ ااا الودولوة مو سوووووووووووووول ب مقهز ، وقا الوذا اإل واا قوإ  مقتقحواي تط يق م  األ
عد  م  تتم ا قا  المقحلة القا مةوت ي ا الرمقهزية المالية الحالية مما  تناسووووب للتط  ق  رل 

 (35)الخط اي واإلجقالاي  المها:
ت ي وا ماووووووووووووووا ا الم اا  المواليوة المحليوة وققوام لت وااب ميظم الودول اآل وذا دنظوام الرمقهزيوة   .1

  والمتم لة مما  لا:
الضقا ب المحلية، هضقا ب األمرف واليقاااي  •

 والم يياي.
 القس م وابستحقاعاي المحلية، هاستحقاعاي  •

 لق   الت ااية.األس ات واس م إصداا ا
تيوووتي د دها ال حداي اسووو م الميوووتخدم  ، التا  •

 المحلية تكالي ها مل ا جز ا  و هلّا قا ت ق ق 
 اليد د م  الخدماي م ا: ت ق ق مياو اللقب 

 والتدقئة والكهقاال والعاز و زالة الن ا اي.
 

 م.2008م(، أكتوبر 2015الجمهورية اليمنية، وزارة اإلدارة المحلية، االستراتيجية الوطنية للح م المحلي ) .35
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 ي.   تني م الم اا  المالية الخاصة ماليلطاي المحلية مع مي ولياي تل  اليلطا •
المالية لليووووووولطاي المحلية م  الضوووووووقا ب المحلية والقسووووووو م التا      تا جزل م  الم اا   •

 تحد  قيمها وميدبتها تل  اليلطاي.
   تتنّ   ماوا ا الد ا الخاصوة ماليولطاي المحلية ملو ا ها   لتتمّ   اليولطاي المحلية  •

 م  م ار ة التح بي الحقيقية.
 ا  لاالحها مل ا  م ا.يلق مي ا إعا ا ت زيع الم ااستلااا اليلطاي المحلية فيما  ت •
    تحاوووووووا اليووووووولطاي المحلية على ققا ال صووووووو ل إلى سووووووو ت اؤوو األم ال ال  نية •

 للحا ل على عقو   و است ماا اؤوو  م الها.
ا ي  م لووووو    إعدا  مقتقحاي إجقا ية لمقاجية وتيد ا قيم  وعية القس م المحلية ال اا ا مققاا .2

ملو   تحد ود ع وم  وعية القسو م المحل وة المنا ا عل هوا م،  2001( لينة  283)ال زاال اعم 
م، دهد  تحد ث القسوووو م 2000( ليوووونة  4( م  عا    اليوووولطة المحلية اعم )123قا الما ا )

 ا ا فيه مما      إلى تحي   الم اا  المالية لل حداي اإل ااية.اوالضقا ب ال  
ة على ايع اليقاااي والتا لم ُت يا ت ي ا تحاوووووو ا الضووووووقي إعدا  وتط  ق إجقالاي مناسوووووو ة ل .3

  رل ال تقا الماضية مي ب تضااب  صحاب الماالح.
 التق د مالميا  ق اليلمية عند تقد ق الم اا  المالية المحلية والضقي ية. .4
 تحي   ال عا لدن الم ل    فيما  تيلق مالحاجة لدقع الضقي ة والقس م. .5
اإلجقالاي والميدبي الضووقي ة والقسوو م،  و  تيد ا قواية قا الق اعد و القيام مالتيد ري الضوو  .6

 النا ا القا   ية.
 لووووال يي ا  وووواما لم ا ووووقا اليووووياسووووة الضووووقي ية وسووووياسووووة الم از ة مما  ت ق مع الممااسوووواي  إ .7

 الدولية.
إعدا   لية قيالة لمتامية عملية تحاوووووووووو ا اإل قا اي والتنيوووووووووو ق د   وحداي التحاوووووووووو ا على  .8

 .ي لمحاقظاي والمد قياميت ن ا
اسووووووتكمال إ لووووووال وقتح األجهزا التن  ذ ة على ميووووووت ن المد قياي والتا ُتم ا مطل ام  سوووووواسوووووويام  .9

 مالني ة إل ااا ه  ا لإل قا اي المحلية.
إعدا  مقتقحاي و جقالاي ُتنظم منح الم ظ    الذ    ت ل   تحاوو ا الم اا  المالية المحلية  .10

 اقع حا لة الم اا  المالية المحلية. ا لضما  التناق  قاح اقز مالية وقق ض امط محد  
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المالها ميوو ب تد ا  صووحاب إ حاووق األوعية اإل قا  ة المحلية وت ي ا تل  األوعية التا تم   .11
 الماالح لتيط ا تل  األوعية م ا الضقي ة الم قوضة على م يياي القيع اليقاا .

 والا ع ااا ع : التحويالت الي لةا اليركزيا: - ج
 الم اا  اليامة الملتقهة ✓ الدعم المقهز  الق سمالا ✓ ال اا  المقهز   الدعم ✓

: إ  إ وووووووووووووو واليوة الودعم المقهز  ال واا  بزمود اليوووووووووووووولطوة المحليوة منوذ الددعد اليركزل المد  ل  .1
الميتمدا  ا طرعها إل تم تحد د ح م الدعم على  سووواو تقيووويم   ق م ضووو عا للن قاي ال ااية

م، د   اليلطة المحلية و جهزا اليلطة المقهزية،  2001المالية  ة  قا الم از ة اليامة للدولة للين
والذ   قضوووووى إلى تقلي  حاوووووة اليووووولطة المحلية م  اعتما اي اإل  ات ال اا ، وعد اسوووووتمق 
الوووذا النظوووام على حوووالوووه حتى اآل ، ولتيزيز قيووواليوووة الووودعم المقهز  ال ووواا  دهووود  تط يق 

ي ومقتقحواي التط يق قا الوذا ال وا وب إعوا ا النظق ، قتتم وا إجقالاالرمقهزيوة المواليوة الحواليوة
 قا اآللياي المت ية قا تحد د وت زيع الذا الدعم م   رل اعتما  الم ا ي واإلجقالاي اآلتية:

تحد د حاووووووووووووووة ها وحدا إ ااية )محاقظةح مد قية( م  الن قاي ال ااية والتلووووووووووووووع لية وققام  •
 ا  لا:م ض عية   اقة ت  ذ قا ابعت اا ملميا  ق علمية 

 تكاليف تلع ا وصيا ة و  ااا مقاقق الخدماي المحلية. −
 تكاليف تلع ا ال هاز اإل اا  المحلا م ا م   اته قا ها وحدا إ ااية. −
متطل وووواي تط يق عوووودااي الم ظ    واليووووامل   قا المقاقق الخوووودميووووة واألجهزا اإل اايووووة  −

 المحلية.
  ية.ت ي ا الم تمع وتل  ا وتدايب األ ق الم تممتطل اي  −
 إعا ا النظق قا  سووووووول ب اليوووووووق   الت  ووووووو قية قا تحد د الدعم المقهز  ال اا ، أل  الذا •

 األسل ب ب  ق م على ميا  ق م ض عية و  اقة.
تحد د الن قاي اإل ااية والتلع لية للم ال  المحلية وققام ألس  وميا  ق   اقة وم ض عية  •

ية للمحاقظاي والم ال  المحلية لمهام واب تاووووووواصووووووواي المنا ة مالم ال  المحلتقاعا ا
 واما  م نها م  القيام مالدوا المناط دها عا   ام. ،للمد قياي 

:  ظهق تحل ا ال ضووووووووووع القاال     مقداا الدعم المقهز  اليوووووووووون   الدعد اليركزل الرأ ددددددي لا .2
 تقا الماضية لم   ارب تط ا احتياجاي المخا  لم اجهة متطل اي التنمية المحلية،  رل ال

 قيواي قا التم يوا، ولت ي وا ال  ا وب المتيلقوة موالودعم المقهز  قا إ واا الميوا  ق المحود ا المود 
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موالقوا   ، دهود  تط يق وت ي وا الرمقهزيوة المواليوة الحواليوة موات واو إجقالاي ومقتقحواي التط يق 
 قا الذا ال ا ب ماآلتا:

و جقالاي م ضووو عية المحلية م  الم اا  اليامة للدولة دنالم على  لياي اقع حاوووة اليووولطة  •
  و  اقة ت  ذ مي   ابعت اا:

 منظ مة ت زيع الارحياي والمهام د   مختل  ميت ياي الح م )اإل ااا(. -
 تكاليف إ لال وتلع ا وصيا ة ال نية الخدمية المحلية. -
  ه.تكاليف تلع ا ال هاز اإل اا  المحلا م ا م   ات -
 متطل اي الح اا على الت از اي المالية للدولة. -
 متطل اي تط يق عدااي   اعم اليلطة المحلية اإل ااية والخدمية. -
درغ دها  وايام ابلتزام مالت زيع لحاووووووووووة اليوووووووووولطة المحلية وققام للميا  ق ال اا ا مالقا    واإل •

 وتحد ث ال يا اي والميل ماي التا  تم على  ساسها الت زيع.
 سرمة اإل  ات.ح  ز ال حداي اإل ااية على تنمية الم اا  المحلية و ت •
ت ق ق م اا  مالية لل حداي اإل ااية للميووووووواالمة قا تقميم المقاقق الح  مية و صووووووورح ما تم  •

 تدم قو م يا الحقب إلعا ا اليما ق ها.
الوودعم المقهز  المقوودم م  الوودولووة لققع  دزيووا ا المقحلووة القووا مووةمووإ ااا الم ل ووة قيووام الح  مووة  •

و لب الدعم م  الما ح   والدول القاعية لليوورم قا الذا   ال التنمية قا ال حداي اإل ااية، 
 ال ا ب.

 الميوة ابت وات د   الح  موة والودول القاعيوة لليوووووووووووووورم مضووووووووووووووقواا تقود م الودعم الموالا الرزم  •
التلووووووووووووووع وووا(   قووواي )ال وووا وووب ال ووواا  للح  موووة حتى تتم   م   عم المووواليوووة المحليوووة قا 

 عماا.ية و عا ا اإللم اجهة متطل اي التنمية المحل   وابست ماا 
والا الم اا  المناط تحاووووووووو لها د زااا اإل ااا المحلية، وتتكّ   الذو   اليوا   الع ما اليشددددددتركا: .3

الم قوضووووة على الم اا  م  القسوووو م الم قوضووووة على تذارق اليوووو ق ال    وال حق ، والقسوووو م 
صويا ة الطقعاي، %( م  الم اا  اليون ية لاونا  ق  30إلى جا ب )  ،الم ا  ال تقولية وملوتقاتها

 ووووااا إلى امتنا  اليوووولطة تلوووو يع اإل تا  الزااعا واليووووم ا، واعا ة النشل واللوووو اب، مع اإلو 
اي المقهزية المينية ع  اليوووووووماح م  ا ة القسوووووووم المضوووووووا  على المحقوعاي التا ت ا  لمحط

ما  مخال ة ألح ام عا    اليووووووووولطة المحلية الذ   عق الذا القسوووووووووم و تج ع  الذا حق مال  ،الت زيع
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ال حوووداي اإل اايوووة م  م ا  روووادووود وعوووادوووا للنم ، ولت ي وووا ال  ا وووب المتيلقوووة موووالم اا  اليووواموووة 
لية الرمقهزية المالية الحا  تط يق وت ي االملوووتقهة قا إ اا الميا  ق المحد ا مالقا   ، دهد  

 مات او إجقالاي ومقتقحاي التط يق قا الذا ال ا ب ماآلتا:
م  منظ مة الدعم المقهز  الق سوومالا على   ام حقوعاي( جزلاعت اا القسووم المقهز  )الم •

)تم يا الن قاي ابسووووووووووووت مااية وتقلي  ال   اي د      سوووووووووووواو    تخدم     األالدا 
  له منذ ددل اليما دت قاةالمحلياي(،  ظقام أل  القسوووووووووم على ها دقم ا لم  تم تحاووووووووو 

 اليلطة المحلية.
إلى  وووووووووووووو واديو  تم يوا -ول  جز يوام –ة  إم وا يوة تح يوا  وا الاوووووووووووووونوا  ق وال قامج ال  نيو  •

لليوووولطة المحلية حيووووب  ووووقوط وتقت  اي تياعد ة مع ال حداي اإل ااية الميووووت  دا م  
 .المقحلة القا مة رل إعدا   لية لتن  ذ لل   رل 

 تم منح اليوووولطة المحلية حاووووة  ،القا مةمة الملوووو لة إل ااا المقحلة مم جب عقاا م  الح    •
مة للدولة م   وووووووووووووو  ها    تيوووووووووووووومح لل حداي المحلية دت ق ق الخدماي عا لة م  الم اا  اليا

 األساسية للم ا ن   مما قا لل :
 الن قاي اإل ااية وتكاليف تلع ا وصيا ة ال نية التحتية والمقاقق الخدمية. -
 قا ت سيع وتحي   ال نية الخدمية وتط يق النلاط ابعتاا   المحلا. ابست ماا -
ت لى ماووو اا  واية تحد د حاوووة اليووولطة المحلية م  الم اا  اليامة إ لوووال  لية م سووويوووية ت •

ُيم   إسوووووووونا  الذو المهمة إلى ال ئة مختاووووووووة ُتنلوووووووو  لهذا العق  على  قاا ل ا  ، و للدولة
  د م  الدول النامية.المالية المحلية الميم ل دها قا اليد 

الا مققاااي م  م ل  ؤ  لوووووواإقيام الح  مة دتيد ا  يووووووب الم اا  اليامة الملووووووتقهة والتا تم   •
على سوووووووووووووو  وا الم وال النيوووووووووووووو وة المحود ا على   ،ال زاال، لققع اإل قا  المتو تا م  تلو  األوعيوة

 الا مققاا م  م ل  ال زاال.ؤ  لاإالهات  ال ادد والمحم ل والتا تم 

تتم ووا اإلجقالاي المتيلقووة   تفعيدل اإل راءات اليتعلقدا بد لمواندب اليد لةدا اليحلةدا: - 
ات ووا   موو موواليووة المحليووة دهوود  تحوود ووث الرمقهزيووة الموواليووة الحوواليووة دت ي ووا ال  ا ووب ال

 ة م  اإلجقالاي والمقتقحاي  دقزالا:م م ع
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ت ي ا إجقالاي تحاوووووو ا و  ااا الم اا  المالية المحلية واسووووووتخدام األسووووووال ب الحد  ة قا إ ااا  .1
لنوواجحووة وامووا تنميووة م اا  المحليوواي وامووا  ت ق مع اإلجقالاي المت يووة قا الت ووااب الوودوليووة ا

  خ ض قا تكاليف التحا ا لها.
ت   د الزهاا هم ا  محلا ا ييووا لل حداي المحلية  الما    الذو األ  قا ب تت قق على م ا   .2

دد ا دن   األالمية والخاووووووا  ،  و زيا ا الدعم المقهز  مما ُ يا ل إجمالا م ا  الزهاا قا 
 ة عووووووواموووووووة لولوزهووووووواا، حوووووووال قاوووووووووووووولوهوووووووا عو  مو اا  الو حوووووووداي اإل اايوووووووة، و  لوووووووووووووووووووووال الو وئووووووو 

  ق م  م اا  الدولة ُ يا ل قيمته إجمالا الزهاا. ة د د ا  و تي يض ال حداي اإل ااي
ت جيه اليووولطاي المحلية للتقه ز على الم اا  لاي المق و  اليالا مالنظق إلى هل ة التحاووو ا  .3

 لتها الم ا قا مالخدماي.ص  و 
 :إعدا  ع اعد و جقالاي   اقة، م ض عية وم يطة لووو .4

  ح مها(.تقد ق اإلعقاااي )الضقا ب وما قا  •
 تحا ا الم اا  مما قا لل  ت ي ا  وا  جهزا الض ط. •
 تح  ز المحال   على تحي   األ ال وتط يق مق و  الم اا . •

القيام ميما  ااسووووة ح ل إم ا ية ت ي ا الضووووقي ة على اليقاااي قا المنا ق الحضووووقية )على  .5
 إل ااية.للم اا  المالية لل حداي ا ام ااقد  المدن المت سط  و ال ي د(، لتك   

 إعدا  عاعدا ديا اي  قيقة و املة تعطا مختل   وعية الم اا  المالية المحلية. .6
تم    وحداي اليوووووووولطاي المحلية م  حقية ت ظيف م اا الا قا ها م ابي اإل  ات المن  قة  .7

 دمية المحلية.ع  الخطة الين ية مما قا لل  متطل اي تلع ا وصيا ة ال نية الخ
للة الم تم ية أل ال اليولطة المحلية وت ق ق اللوقوط الضوقواية لتحقيقها تنظيم إجقالاي الميوا .8

وهذل  الميا  ق  ،وااأل  : إلزام اليوووووووووووولطاي المحلية ماإلقاوووووووووووواح  وايام ع  التقاايق المالية
عاوووووووووووووووواي وتن  ووذ والق اعوود المت يووة قا اتخووال الققاااي اإل اايووة والموواليووة المتيلقووة دنظووام المنووا

 الملاايع.
إ  تط  ق  اءات اليتعلقدا بد لتخ ةط التنيول وإعددا  الخ ط واليوازند ت اليحلةدا:تفعيدل اإل ر  - ه

الرمقهزية م اعلية قا م ال التخطيط والتنمية المحلية  يما على تط يع دقامج التنمية ميوووووه لة 
ة سووو ا  ال حداي اإل ااية إزال حاجاي اليووو ا  المحل    ومتطل اتهم،  ظقام أل ها تيووومح مملوووااه

قا عملية إعدا  وتن  ذ الخطط التنم ية لمنا قهم، هما   ها ت قق  عمام ضووووقوايام لحلوووود المختل ة  
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، ولت ي ووا ال  ا ووب المتيلقووة مووإجقالاي التخطيط التنم   و عوودا  الخطط الطوواعوواي وتي ئووة الم اا  
تتم ووا و  ،المقحلووة القووا مووة رل  والم از وواي المحليووة دهوود  تحوود ووث الرمقهزيووة الموواليووة الحوواليووة

 إجقالاي ومقتقحاي التط يق قا الذا ال ا ب ماآلتا:
ُ يد إعقاا منه ية  انته ج التخ ةط التك ملا والتخ ةط اال ددتراتةما اجددير ومتو ددط اليد : .1

لليما التنم   م  األم ا الهامة، وما تتضووومنه الق ا    واأل ظمة اليوووااية ع ااا ع  ت جهاي 
محاجة إلى صويغ و جقالاي منه ية   ول ا ح   ية  واإلجقالاي ملو ا  او ا عا  تتضوم  المهام

 تم مم ج هووا دنووال عوودااي المين    ميمليووة التنميووة المحليووة، و قت و سوووووووووووووووال ووب  مج الم تمع 
وا خقا ه قا اليملية التنم ية، وتقاسووووم ت ياي التخطيط للتنمية، وقق   واا محد ا وواضووووحة، 

 عم الرمقهزيوة والتنميووة المحليووة  م األ وذ دهووا م  ع ووا ملووووووووووووووقو وم   رل المنه يووة التا ت
(DLDSP ):والتا تقهز على 
ت ي وا م    اليوووووووووووووولطوة المحليوة األ  ى )المود قيوة( مواعت وااالوا الكيوا  القسووووووووووووووما الميتق  لوه  •

ماللووووووووووووووخاووووووووووووووية ابعت ااية وققام لقا    اليوووووووووووووولطة المحلية، والمخ ل عا   ام دتخطيط التنمية 
 المد قية.تماعية على ميت ن ابعتاا  ة وابج

ت اعها، للنه   ميملية اُتينى مالم    القسووووووما لليوووووولطة المحلية، وت قز اإلجقالاي الرزم  •
 التخطيط التكاملا لليلطة المحلية هيلطة مينية دتخطيط التنمية ابعتاا  ة وابجتماعية.

  ب    تل  ه المد قية  ابعتاوووووووووا  ة وابجتماعية لل حدا اإل ااية، وت    الدوا الذ  اله ية •
 ر يا  اسما  سند إليه القا    الذو المهمة.

قا التخطيط التكاملا، ولي  القطاعا، وققام للاووووو اا اليوووووا دا قا ه  ق م  دلدا   التلوووووااف •
، موواعت وواا التخطيط التكوواملا ال  ال لوودا  حوود  ووة األ ووذ دنظووام الرمقهزيووة اليووالم النوواما،  و

 ة، واستدامة الم اا ، ومقاعاا متطل اي المحاقظة على ال  ئة.األ يب م  الن احا ابعتاا  
 زمنة وت اايخ إعدا  الخطة والم از ة المحد ا عا   ام، بستكمال  واا الخطة والم از ة،   ُتقاعا •

لمحاقظة، وم اع د الققع واإلعقاا والقاط د   الخطة المحلية على ميووووووووووووت ن المد قية و طة ا
 م  األجهزا المقهزية.

ذ بدد لينهمةددا التا تد ت  ةقهدد  من ا ددل مشدددددددددروع  عد الالمركزيددا والتنيةددا اليحلةددا خدد األ .2
(DLDSP:)  وققام للمنظ مة التلووووووووووقي ية لليوووووووووولطة المحلية وت قاة ملووووووووووقو   عم الرمقهزية
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الم   وواي التا ُ م   ابسووووووووووووووت ووا ا منهووا ( وتط يقوواتهووا، قووإ   دقز DLDSPوالتنميووة المحليووة )
 الحالية تتم ا ماآلتا: لتط يق الرمقهزية المالية

ت ا  منه ية التخطيط على ميوت ن ال حداي اإل ااية، وقق مقتضوياي الناو ا القا   ية، ا •
واإلجقا يووة، وتوو  ووذ قا ابعت وواا الم ووا ي المتيوواا  عل هووا  وليووا وتيزز ال قووة د   وحووداي 

 ة، و قهال التنمية المحل    والدول   .اليلطة المحلي
ا والتخطيط ابسوتقاتي ا عاو ق المدن إلدقاز ال ية ال حدا اإل ااية، ا تها  التخطيط التكامل •

وال قا ابعتاووووووووووووووا  ة وابجتمواعيوة التا تحظى دهوا، وت  ذ قا الحيوووووووووووووو وا  المود  والت اايخ 
 الزمنية المحد ا عا   ا.

لم اجهة التحد اي واتخال عقاااي ميوووووود ال   ا، واالتالا حلوووووود الت   د م  ع ا صوووووونا  الققاا   •
 و التقت  اي م سال ب و   ال   قن تيزز م  القداا التنظيمية قا  دمة التنمية.تط يق الذ 

تدايب قيا اي اليما ممختل  ميوت ياتهم على ميوت ن المد قية، واملوااهة اليناصوق المينية  •
 مالمحاقظة، وعلى الميت ن المقهز .

يووو ولياي  عضوووال مهام والميووو ولياي المقتقحة لقا ا الم تمع المحلا، وهذا مهام ومتحد د ال •
 الم ال  المحلية.

تتم ا إجقالاي  ط اي  واا  :خ وات  و ة إعدا  الخ ا واليوازنا على مادددددددتو  اليديريا:  2-1
لوووووووووقو  إعدا  الخطة والم از ة على ميوووووووووت ن المد قية وققام للمنه ية التا تم األ ذ دها م  ع ا م

ا قا عوووود  م  المحوووواقظوووواي والتا تم تط يقهوووو  (DLDSP) عم الرمقهزيووووة والتنميووووة المحليووووة 
 (36)ر تد   اح قا إعدا   طط تنم ية عا قا المدن قا المقاحا اآلتية: والمد قياي الميتهدقة و 

 وتتك   الوووووذو المقحلوووووة م  م م عوووووة  اليرحلدددا األولى:  يع ال ةددد نددد ت وتحدددديدددد اليؤ دددددددددرات:
 م  األ لطة م ضحة هما  لا:

ا ال ا  ية لاي اليرعة مالخاوا   اليامة جمع ال يا اي م  الماوا    يع ال ة ن ت األ د  دةا: •
 سووووووووواسووووووووويةم ا ال يا اي المتيلقة ماإلحاوووووووووا ياي اليووووووووو ا ية والميووووووووواحة والخدماي األ ،للمد قية

التضوااي  والم اا  الط ي ية واأل لوطة ابعتاوا  ة م  مختل  الماوا ا م ا م اتب ال زاااي و 
 اال.المينية على ميت ن المحاقظة، وققو  ال هاز المقهز  لإلح

 
ــة بالخطة والموازنة للمديريات، برنامج دعم الالمركزية والتنمية المحلية رة النفقات العامة المواد التدريبية دليل إدا .36 الخاصــ

(DLDSP.) 
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لى إعمليوووة تووو ر ووود ال يوووا ووواي تينا النزول الم ووودا ا  :اتدديكيددد ال ةدد ندد ت و يع معلومدد ت نوةةدد  •
الماوووووووا ا األولية )ال اعع( لل يا اي لت ر دالا  و تاوووووووحيحها وان   ال عد جمع ميل ماي ح ل 

   عية الخدماي المقدمة.
التنم ية ال اا ا قا  ع  تققيق تق يما سوووون   لأل لووووطة  اع اا   اء:التقرير الادددنول ومرا عا األ •

 ال الخدما والمالا والتن  ذ   ية للمد قية  رل اليام الماضووووووووا ح ل األالخطة اليوووووووون ية التنم
 التا تم إ  ازالا.  از و للملاايع ع د اإل

)إحاوووا ية(   ةالا ع ااا ع  عملياي حيوووادي  تحليل ال ة ن ت ليعرفا الوضددع التنيول لليديريا: •
مئ ية ع  الحالة  ها    تيطا  يو ة   والتا م   و   ،يوب ماوا االا تم مم ج ها تحل ا لألاعام مح

 القاالنة ل ضع ما، فيما  تيلق مال  ا ب التنم ية.
الذا التققيق  يوووووولط الضوووووو ل على ميووووووت ن   إعدا  التقرير الخ ص ب لجددددو ة التنيويا لليديريا: •

 ا ب التا على ال  ويقهز  ،ت ق ق الخدماي األسوووواسووووية ووضووووع التنمية ابجتماعية وابعتاووووا  ة
 ها م   رل الت جهاي التنم ية للمد قية.تتطلب اتخال إجقالاي عملية مل  

ميود اب تهوال م   عددا  الخ دا التنيويدا اليتكد ملدا )التو هد ت التنيويدا لليدديريدا(:إاليرحلدا الثد نةدا: 
والتا   ،نم يةالتققيق الخاا مالاوووووووووووووو اا التنم ية  تم ال دل مالمقحلة ال ا ية المتيلقة مإعدا  الخطة الت

اسووووووتعرل  قاط الق ا وميال ة  قاط الضووووووي  م تم التقه ز ق ها على تيزيز عدااي المد قية ميووووووتق رم  
رااالا، وتتك   الذو المقحلة م  م م عة م   وابسووت ا ا م  ال قا وم ادهة التهد داي والتقل ا م   

 األ لطة م ضحة هما  لا:
م   رل التحوود وواي التا ت قز  ول عد م:دف تنيلى هد إ هتحدديدد التحددل التنيول العد م وتحويلد  •

ليوة التنميوة على معلى ميووووووووووووووت ن الت ميواي واليزل  تم اسووووووووووووووتخرا تحود  تنم   عوام   اجوه ع
 لى تحقيقه.إلى الد  تنم   عام تييى المد قية إوم  رم تح يله  ،ميت ن المد قية

تتود وا ق هوا م   رل   تحود ود الم وابي التا ُ م   للمود قيوة    ملحد ت التنيةدا اال دددددددددتراتةمةدا: •
 عد  م  ال قامج لتحق ق الهد  التنم   وميال ة التحد اي التا ت اجه عملية التنمية.

تحد د الد  لكا م  ملحاي التنمية ابسووووووووتقاتي ية،  هداف تنيويا ا بلا للقة د وبرامج:أتحديد   •
 على  ساسه.ا مميال ة الذو الملحاي دنال على الهد  الم ن ىين ُ وم  رم تط يق دق امج مي   

تحد د ملووووواايع لكا دق امج وتقت  ها حيوووووب األول ية، وققام لميا  ق   لى مشددد  يع:إتحويل ال رامج  •
 علمية  تم ابعتما  عل ها قا الم اضلة د   الملاايع المختل ة قا إ اا ال ق امج.
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تخطيط القا الووذو المقحلووة  حوودث توودا ووا فيمووا د   عمليووة  اليرحلدا الثد لثدا:  بط الخ دا بد ليوازندا:
 الا: والم از ة م   رل  واا الخطة والم از ة، وتتك   الذو المقحلة م  م م عة م  األ لطة

تحد د ملوووواايع لكا دق امج وتقت  ها حيووووب   إعدا  التكلفا الخ صدددا ب لخ ا التنيويا لليديريا: •
  اصة مال قامج وا ا الملاايع المداجة ضمنها. ةتط يق م از و األول ية، 

تط يق م از ة  اصووة مال قامج وا ا الملوواايع المداجة   وال رن مج اال ددتثي  ل: الاددنوياالخ ا  •
ضومنها، وم  رم تحد د الملواايع التا سوتك   المد قية عا اا على تن  ذالا  رل اليام القا م، رم 

 سقاط الذو الملاايع على الخقيطة.إ تم 
 لووال وظا   قنية مقت طة إل م   ر إ راءات تعزيز هةيل الوحدات اإل ا يا ب لوظ ة  الفنةا:- و

دتط يق عدااي تل  ال حداي على اإل ااا المالية وتنمية الم اا  و عدا   طط تنم ية تتناسووووب مع 
 على س  ا الم ال ما  لا: ،القا مةالمقحلة 

 تضطلع الذو ال حدا مالمهام التالية: :وحدة التخ ةط )والتنيةا اليحلةا( .1
 اا  عمال التخطيط التلااها والمتكاما للمد قية.الم سيية وال نية إل ات ق ق القداا  •
 إ ااا األعمال الم دا ية المتيلقة ميملية التخطيط مما قا لل : •

اال الم تمع  تنظيم  عمال  عضوووووووووووال الم ل  المحلا الم دا ية والمتيلقة ماسوووووووووووتقاوووووووووووال   -
التعطيووة الخوودميووة  المحلا لتوو ر وود وتحوود ووث الميل موواي الكميووة والن عيووة ع  ميووووووووووووووت ن 

 و قا صووووووووووووو اا واضوووووووووووووحة وم ضووووووووووووو عية ع  النلوووووووووووووا اي  ،وتحد د األول ياي   ، تهاو  ع
 ابعتاا  ة قا المد قية وع  واعع الم اا  الط ي ية وال  ئية.

 تنظيم  واا التخطيط التلااها. -
 إ قا  تققيق ع  الا اا التنم ية اليامة للمد قية. -
 ست مااية والتلع لية.على إ قا  الم از ة ابالتياو  مع مقية إ اااي    ا  المد قية  -

 تق م ال حدا ال نية مالمهام التالية: الوحدة الفنةا: .2
ميووووووا دا وحدا التخطيط قا إ قا  ال را ق ال نية للملوووووواايع وحيوووووو ة تكل تها مالتنيوووووو ق مع  •

 اإل اااي الخدمية.
 ا واعتاا  ة التن  ذ. اإل قا  على عملياي تن  ذ الملاايع و  قا  التقاايق الدالة على ه ال •
مقاق ة الت ر ق على الن احا ال  ئية  رق تن  ذ الملوووواايع التنم ية للمد قية لضووووما  الاوووويا ة  •

 ال  ئية والحد م  الت ر ق اليل ا عل ها وعلى الم اا  الط ي ية للمد قية.
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 مهام الذو ال حدا الا:وحدة صة نا اليرافق الخدمةا:  .3
والقيام مالتحل ا  ،لمد قيةالممل هة م  ع ا اليووووووووولطة المحلية لحاوووووووووق األصووووووووو ل والمقاقق  •

وتحضو ق  طة صويا ة سون ية  و مت سوطة األمد مالتنيو ق مع إ اااي الذو   ،اليون   لحالتها
 المقاقق.

 القيام ماإل قا  ) و التن  ذ الم ا ق( على  لا اي الايا ة و عا ا الت ال ا. •
دقز المقتقحوواي ، قووإ   لرمقهزيووة الموواليووة الحوواليووةتط يق ادهوود   إ راءات ت وير قويلدا األ دل: - ز

 (37)لتط يق الرمقهزية المالية تتم ا ماآلتا:
 ضوووووووم     تك   األ قا  المحلية م اللة   حتىضوووووووقواا التدا  قا تط  ق الرمقهزية المالية   .1

ت ق ق  وووووقوط  ج دام لتحما ميوووووئ لية التط  ق، و   تق م الح  مة المقهزية ددوا  سووووواسوووووا قا
 .تط  ق الرمقهزية وانال القدااي المحلية

  مقداا الن اح الذ  ولل  أل ،تحق ق الت از  د   الرمقهزية اليووووووووووووياسووووووووووووية واإل ااية والمالية .2
مزيود م  الرمقهزيوة المواليوة مقت ط إلى حود ه  ق دوداجوة الرمقهزيوة لصوووووووووووووو ل  م   تحقيقوه لل  

واأل واا القعادية  ،وميوت ن اليولطاي الم  ضوة لليولطاي المحلية  ،اإل ااية التا  م   تحقيقها
 ممن حة للم ال  المحلية.ال

 اليموا على إعواموة  ووووووووووووووقاروة حقيقيوة د   األ قا  ال واعلوة على الميووووووووووووووت ن المحلا )ال حوداي  .3
الم ا ن  ( للتيواو  قا تحق ق التنميوة -منظمواي الم تمع المود ا -القطوا  الخواا  -المحليوة
 ذ و    قتاووووووووق  وا الح  مة المقهزية على وضووووووووع اليووووووووياسوووووووواي اليامة وتقف التن  ،المحلية

 لأل قا  المحلية.
تحقق الرمقهزيوة المواليوة المنواقع م  تط يقهوا، قوإ  الوذا  لكا : واندب تحقق الالمركزيدا اليد لةدا - ح

  تطلب ت اقق م م عة م  المتطل اي تتم ا  المها:
    تك   الح  مة المقهزية ع ية وعا اا على إ ااا عملية التح ل  ح  الرمقهزية المالية. .1
 ااا اليياساي المالية والنقد ة على الميت ن الق ما.  تك   عا اا على إ    .2
 ق القدااي والمهاااي ال نية واإل ااية لل حداي المحلية.ت اق .3

 

 
م(، دور الالمركزية في تحقيح التنمية في مصـر، دراسـة )مير منشـورة( لنيل الماجسـتير في 2012عيد رشـاد عبد القادر ) .37

 .109االقتصاد، ص
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 الث لثااليرا ع األ   ةا للوحدة 
م(، اسوالة ماجيوت ق )  ق منلو اا( مقدم بسوتكمال 2018 و ق   حمد علا ع د القب ال  اسوا ) .1

 .تط يق اإل ااا اليامة، جامية صنيالجة الماجيت ق التن  ذ  قا اإل ااا اليامة، مقهز   ا  ا 
م(  ااسوة ددا ا اليوياسواي لنظام اليولطة المحلية قا اليم ، التققيق النها ا، 2005دندي) ال ل ق .2

 .الد مقف وحدا ابستلاااي الدولية –مقهز الح  مة المحلية 
م(،  رت اق 2015المحلا )المحلية، ابسوووووتقاتي ية ال  نية للح م    ال مه اية اليمنية، وزااا اإل ااا .3

 .م2008
 ل وا إ ااا الن قواي اليواموة الم ا  التوداي يوة الخواصوووووووووووووووة موالخطوة والم از وة للمود قيواي، دق وامج  عم  .4

 .(DLDSP) المحليةالرمقهزية والتنمية 
ماوووووووق،  ااسوووووووة )  ق  م(،  وا الرمقهزية قا تحق ق التنمية قا2012ع د ا وووووووا  ع د القا ا ) .5

 . ق قا ابعتاا  منل اا( لن ا الماجيت
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 أهداف الوحدة -أ
 ميد اب تهال م   ااسة الذو ال حدا  ت عع م  الملااف         عا اام على:

  الرمقهزية المالية.ميققة ال  ا ب المتيلقة مقياو  .1
 ميققة محد اي الرمقهزية المالية. .2
 ميققة الم  قاي الخاصة مقياو الرمقهزية المالية. .3
 .استقاتي ياي التح ل  ح  الرمقهزية الماليةالتيق  على  .4
 يمنية.التيق  على اإلجقالاي الرزمة لتط  ق الرمقهزية المالية قا ال مه اية ال .5

 مكونات الوحدة -ب
 .قياو الرمقهزية الماليةاإلجقالاي المتيلقة م .1
 محد اي الرمقهزية المالية. .2
 .استقاتي ياي التح ل  ح  الرمقهزية المالية .3
 .اإلجقالاي الرزمة لتط  ق الرمقهزية المالية قا ال مه اية اليمنية .4

 أساليب التدريب -ج
 اليا  الذالنا •
  والنقاش الح اا •
 ليمام م عاي ا •
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 مقدما:
إ ما تينا عملية لت زيع الاووووورحياي قا تحد د وتحاووووو ا  الرمقهزية المالية  سووووو ق الت ضووووويح م  

الم اا  وتحما ميوووو ولية اإل  ات د   الميووووت ياي المختل ة للح  مة، و ظقام لتلووووام  قياو الرمقهزية 
ت ق مهمة صووو  ة، ه  ه المالية ُ ي المالية، سووو ال قا جا ب الن قاي  و الم اا ، قإ  قياو الرمقهزية

 حت   على  ميا  متيد ا، وم  الاوووووويب ابعتما  على مقياو هما واحد، لذل   تم مالعالب األ ذ 
يحتو  مالحيوووووووو ا  ُميد    سوووووووواسوووووووو    فيما  تيلق مقياو الرمقهزية المالية عند المقاا ة د   الدول، 

ت والم اا  د   الميووووووت ياي المختل ة للح  مة، على "الت زيع القسووووووما لميوووووو ولياي اب  ا األول البعد
وقا إ اا الذا ال يد قإ  م ال ميووووو ولياي الن قاي واإل قا اي المخ لة لل حداي المحلية، ماإلضووووواقة 

 ،نايركز البعد الث إلى األالمية النيووووووو ية لكا منها، سووووووو   تحد   اجة الرمقهزية المالية، قا ح    
ا لاووونع الققاا، ممينى  اجة  قا صووونع الققاا م  الميوووت ياي وال  األر ق  المية على الهي ا الق سووو 

األعلى إلى الميووووووووووووووت ياي األ  ى للح  مة، وُيي ق الذا ال يد على المدن الذ   تم فيه منح ال حداي 
ة قا زيا ا المحلية مقدا ه  ق م  ابسووووتقرل الحقيقا قا عملية ت زيع مخاوووواوووواي   قاتها والمقو 

 .(38)الح  مة المقهزية لمزيد م  الرمقهزية المالية قا الذا ال ا ب"الذاتية م  تد ا  اإ قا اته
وقا الوووذا اإل ووواا سوووووووووووووو تم التطقت إلى ال  ا وووب المتيلقوووة مقيووواو الرمقهزيوووة المووواليوووة ومحووود تهوووا، 

قا ال مه ايوة اليمنيوة، واسووووووووووووووتقاتي يواي التح ل  ح  الرمقهزيوة المواليوة، اإلجقالاي الرزموة لتط يقهوا  
 على النح  اآلتا:

النواف ميض الملوووووووووووووو ري التا ت اجوه القيواو الودولا لرمقهزيوة  :الالمركزيدا اليد لةداأوال : لةد د 
المواليوة، ولوذلو  الودقود عود  م  المنواالج الحود  وة إلى تحيوووووووووووووو   مقوا ي  الرمقهزيوة المواليوة ع   قيق 
 األ ذ قا الحيوووواب الهي ا الق سووووا لاوووونع الققاا  اصووووة فيما  تيلق م ا ب إ قا اي الضووووقي ة، م 

ذ  ُعدم حد  ام د اسووووووطة منظمة التياو  ابعتاووووووا   والتنمية ضووووووم  الذو المناالج المنهج اللوووووواما ال
(OECD)  والذ   تضوم  يي رم منه يام لتاونيف الضوقا ب لل حداي المحلية   قام لداجة ابسوتقرل

سووووووووووووتقرل قا جا ب اإل قا اي، وييتمد الذا المنهج على تي  ق الرمقهزية المالية م   رل  اجة اب
ممينى  يوووووو ة اإل قا اي م  الماووووووا ا الضووووووقي ية الذاتية التا تيوووووويطق الضووووووقي ا لل حداي المحلية،  

عل ها ال حداي المحلية إلى إجمالا اإل قا اي الضووووووقي ية للدولة، ومع لل  قإ  الذا المقياو ب    ذ 

 
38. Stegarescu D  ،public sector decentralization measurement concept and recent international 

trends fiscal studies  ،vol 26 N03 2005 p304. 
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م  وووقاي لقياو   وعد دد ي ال ه   القامية إلى وضوووعقا الحيووواب الح م النيووو ا لل حداي المحلية، 
لتت الى ميدالا الدااسووواي القامية إلى   (Qate)م، م   رل  ااسوووة 1972منذ عام  الرمقهزية المالية 

تط يق الذو الم  ووووووووووقاي مح ث تاوووووووووو ح  ر ق  عة قا التي  ق ع   اجة اسووووووووووتقرلية المالية لل حداي 
 (39)الا: ولذل  ُتل ق األ دياي إلى رررة مقا ي  ا ييية لرمقهزية الماليةالمحلية

الم  وووووووووقاي لقياو الرمقهزية ُتلووووووووو ق الدااسووووووووواي إلى وج   عد  م    مقة د المركزيا النفق ت: -أ
 :المالية قا جا ب الن قاي، منها

م  وووووووووووووق  قي    Zouو Zhang م،   ا ها م 1998قا عام  ناددددددددبا المركزيا اإلنف ا:    .1
والا النيووووووووووووو ة   ،  اتالرمقهزية المالية لل حداي المحلية مابعتما  على م  وووووووووووووق ب مقهزية اإل

المئ يوووة التا تن قهوووا ال حوووداي المحليوووة م  م م   اإل  وووات اليوووام الح  ما،    قيووواو عوووداا 
 وووووووووووووق ال حداي المحلية على اب  ات مالنيووووووووووووو ة للح  مة المقهزية، وُيم   التي  ق ع  الذا الم  

 ماآلتا:

 =  اليحلةا الوحدات نفق ت إ ي لا
 ا ي لا النفق ت للوحدات اليحلةا 

 ي لا النفق ت الع ما للدولاإ 
مالمقاا ة مع ه  ق م   ول اليالم،  تضووووووح    اليم  ضووووووم  الدول األعا ت جها وقا الذا ال ا ب 

ق  نما تم ا  يو ة الن قاي المحلية م   يو ة بمقهزية اإل  ات  و    ح  ت نا  سو  الرمقهزية المالية
قا ميض   (%25)وح الا وال لنودا، قا الدا مقف   (%50) م رم، الن قواي اليوامة قا ميض الدول

قا ميض  ول  ققيقيا قإ    (%18) سوووووويا، قا ميض  ول  ووووووقت   (%20) ول  مقي ا الرت نية،  
وال اعع، ، م  الن قاي اليامة  (%20)عن  يوووو ة ما تحاووووا عليه اليوووولطة المحلية قا اليم  تقا  

إجمالا   م   (%18)ح الا  م لد    م از ة اليوووووولطة المحلية )م  ح ث مخاوووووواوووووواي اإل  ات(  
 ىإل، ولك  لل  المخاوووووووو   ووووووووهد ا خ اضووووووووا حتى وصووووووووا م 2002الم از ة الياّمة للدولة عام  

 وققام ل يا اي الم از ة والحياماي الختامية للدولة. ،م2008قا عام  (12%)
وعد تيق  الذا الم  وووق إلى عدا ا تقا اي  المها،   ه ب ُ ي ق تي  قام  قيقام ع  ب مقهزية اإل  ات 

  الرمقهزية المالية لل حداي المحلية، والح ة قا لل     تح يري الح  مة المقهزية وم  رم ع
 ا جزلام م  إ  وات ال حداي المحليوة، وانوالم على لل  تم تيود ا الم  ووووووووووووووق مطقح تح يري ُتلوووووووووووووو 

 الح  مة المقهزية لييطى الم  ق ماليرعة التالية:
 

يد عبد العايم الـشحرى، ) .39 م( التحوج نحو الالمركزية المالية في الدوج النامية ومتطلبات التطبيح في مصـر، 2009مناج الـس

 لعلوم السياسية، القاهرة.واكلية االقتصاد 
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 مؤ ر المركزيا اإلنف ا= 
 تحويالت الحيوما اليركزيا –اليحلةا ا ي لا النفق ت للوحدات 

 الحيوما اليركزياتحويالت  -ا ي لا النفق ت الع ما للحيوما
أل  ميض اإل  وات الح  ما ب  م           إب مقهزيوام اليعددلدا:  نفد انادددددددددبدا المركزيدا اإل .2

   اجة رالدقا  م رم، قطقيقة  قح الذو الن قاي ُ م   الحا ل على  ي ة إ  ات ميدلة ُتي ق ع
 بمقهزية المي ولياي التا  م   على الاي د اليملا جيلها بمقهزية.

  تضم  عدا مل ري،  المها: ت مقة د المركزيا النفق ت:مشيال .3
عدم وج   مقا ي  إحاا ية لك  ق م  ال  ا ب الرمقهزية، ققد      الناف م رم عدا ه  ق م   •

نظام القضووووووا ا،  و قا جهاز اللووووووق ة،  و قا ابسووووووتقرل الذاتا قا الطقيقة التا  يما دها ال
 الايب قياسه هميام.الل و  ابجتماعية وها لل  م  

اامووا ت يووا الح  مووة المقهزيووة اإل  ووات ب مقهز ، ولكنهووا إلا احت ظوود ميوووووووووووووويطقا ع يووة على  •
الميا  ق واألول ياي قإ  الذا الت زيع المالا عد      در مينى، وعلى الذا األسووووووووواو  اووووووووويب 

 جة مقو ة ال حداي المحلية قا الذا ال ا ب.تق يم  ا 
ت المالا الميوووووووووواالماي التا  قدمها اليوووووووووو ا  المحل    قا  ن عا    تد ا قا حيوووووووووواب اإل  ا •

ملاايع التنمية، و ظقام لاي اة قياو لل  هميام قا العالب، قإ  اب  ات المحلا قا الذو الحالة 
  ُ قدا مل ا  اع .

 م م  الملوووووووووووووو ري المتيلقوة مقيواو الرمقهزيوة المواليوة على على الق  مقةد د المركزيدا اليوا  : - ب
يه، قإ  الم  ووووووووووق األر ق  وووووووووو  عام الخاا مقياو الرمقهزية المالية قا جا ب النح  الملوووووووووواا إل

 ااإل قا اي  تم ا قا  يو ة اإل قا اي المحلية إلى إجمالا اإل قا اي اليامة للدولة )م  وق ب مقهز 
 م  ق ماآلتا:اب قا اي(، وُيي ق ع  الذا ال

 =  إ ي لا اإليرا ات اليحلةا
 اليحلةاإ ي لا اإليرا ات 

 إ ي لا اإليرا ات الع ما للدولا
ابسووووووووتقرلية المالية   تيق  الذا الم  ووووووووق إلى عدا ا تقا اي  المها،   ه ب ُ ي ق تي  قام  قيقام ع وعد 

زية لتم يا ال حداي المحلية، لل حداي المحلية، ولل  قا حالة  قا جزل م  تح يري الح  مة المقه
م، دتط يق م  ووووووووووووق   ق وال  م  ووووووووووووق التم يا 2002قا عام    Sakataو  Akaiوعليه عام ها  م   

ي ال حداي المحلية، لل حداي المحلية، ُ قي  الم  وووووووووووق حاوووووووووووة اإل قا اي الذاتية م  إجمالا إ قا ا
 وتحيب قيمة الم  ق وقق اليرعة التالية:
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 مؤ ر المركزيا اإليرا ات= 
 تحويالت الحيوما اليركزيا   –ا ي لا اإليرا ات للوحدات اليحلةا  

 تحويالت الحيوما اليركزيا -ا ي لا اإليرا ات الع ما للحيوما
 رنوال التنيوووووووووووووو ق د   التحود ود الودع ق   واألفقةدا:مقد يةس اختالالت التوازند ت اليد لةدا الرأ دددددددددةدا  - ج

ي الح  مية المختل ة، قإ  لل  ُ  ضووووا لميوووو ولياي اب  ات وتحد د ماووووا ا اإل قا اي للميووووت يا
إلى ظه ا ملوو لت   تتم ا األولى قا اب ترل الق سووا وتنلوو  عندما  تم ت زيع الن قاي وماووا ا 

ة والميووووت ياي المحلية، ميوووو ب تقهز الضووووقا ب اإل قا اي ملوووو ا   ق عا ل د   الح  مة المقهزي
ندما ب تتناسوووووووب حاووووووو لة اإل قا اي لاي الحاووووووو لة األر ق قا الح  مة المقهزية م  ااا   قن ع

المحلية مع متطل اي اب  ات، وتتم ا الملووووووووو لة ال ا ية قا اب ترل األققا وتنلووووووووو  عندما      
 ي المحلية الرزمة لتن  ذ مي ولياي اإل  ات. الناف ت اوي قا القدااي المالية الذاتية للميت يا

"ت زيع الم اا  المالية للدولة د   الح  مة     ه   و الت زيع الق سووا مالتخاووي  الق سووا للم اا  وُيقاوود  
 المختل ة". والمد قياي  ووحداي اليلطة المحلية المقهزية

اإل قا اي المخاوووووووووووواووووووووووووة لل حداي المحلية   ه عدم التطادق د    "وييق  ا ترل الت از  الق سووووووووووووا  
 ."واإل  ات على الخدماي الم هلة إل ها

 الية م  ه "إعا ا تقيووووويم ما تم تخاوووووياوووووه د اسوووووطة الت زيعرما ُ يق  التخاوووووي  األققا للم اا  الم
  حوداي اليوووووووووووووولطوة المحليوة والمود قيواي المختل وة فيموا د نهوا وقق ميوا  ق تقاعا حواجوة الوذولالق سووووووووووووووا 

 د قياي".ال حداي والم
د   ال حداي المحلية م  ح ث القداا على تي ئة  ا عدم الميووووواوا "وُييق  ا ترل الت از  األققا: م  ه  

 ."ا اي وت زيع التكاليفاإل ق 
 (40)وُيم   قياو ا ترل الت از  المالا الق سا مطقيقت   مختل ت  :

ابعتقا ، ولك  ميد األ ذ : وضووع ال ا ض  و الي ز لكا ميووت ن ح  ما ع ا ال ريقا األولى •
 مالحي ا  هاقة اإل قا اي الملتقهة والتح يري.
 ه اليد د م  المل ري، قه   م ا إلى التح ز وعلى الق م م  سه لة الذا المقياو إب   ه تكتن

 ح  الح  مووة المقهزيووة  ظقام أل  ميظم الوودول ب تيوووووووووووووومح للمحليوواي مووابعتقا  على ع   
 قا  لتعطية ع ز اليملياي ال ااية.المقهز ققد تق م مابعت

 اسووووووطة تتم ا قا  ااسووووووة    م  الن قاي الح  مية المحلية التا  تم تم يلها د ال ريقا الث نةا: •
اإل قا اي التا تحد سوويطقتها، وتيتمد الذو الطقيقة على مقا ي  متيد ا لقياو ا ترل الت از  

 المالا الق سا.

 
40. Boex J an introductory over view of intergovernmental fiscal relations 2000 p24-25. 
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الرمقهزيوة المواليوة ال  التو ر ود على تحق ق ميووووووووووووووت يواي   ولوذلو  قوإ   حود األم ا المهموة قا  ظوام
 مق  لة م  الت از  األققا د   ال حداي المختل ة.

 مركزيا الي لةامحد ات الالث نة  : 
تختل  سووووياسوووواي الرمقهزية المالية التا تنته ها الدول النامية ت يام لظقو  ها  ولة على حدا م  

ابعتاوا  ة والمالية، والتداد ق الم سويوية ليما الميوت ياي الح  مية ح ث  واقع التح ل  و الظقو  
ذ  و عدم األ ذ مالرمقهزية والناف م م عة م  الي اما التا تدقع الدول لأل  ،مع ميضووووووووووه ال يض 

 (41)المالية وت رق قا تاميم اليرعاي المالية د   الميت ياي المالية الح  مية المختل ة م   المها:
تقت ط  اجة الرمقهزية المالية م ا م  اسووووتققاا ابعتاووووا  الكلا  لنيو االاتجددد  ل:اال دددتقرا  وا .1

لد اليد د م  الدااسووواي إلى     اجة للدولة والنم  ابعتاوووا    و الد ا اللوووخاوووا، ققد ت صووو 
الرمقهزية المالية قا الدول الاوووناعية قا المت سوووط الا ضوووي  الدول النامية، ويقجع لل  إلى 

ابعتاوووووا   الق ما للدول النامية وا خ ا  مقو تها قا تح يا  و  قا سووووولطاي عدم ابسوووووتققاا  
 مالية الامة لل حداي المحلية.

ي ميوووووووووووووواحوة الودولوة، هلموا ات هود لتط  ق  اجوة  ر ق م  الرمقهزيوة هلموا زا   العوامدل الم:رايةدا: .2
المالية، قالدول ه  قا الح م م ا اوسيا والا   وال قازيا و  قالا، م  الايب إ ااتها م  الا م  

 المقهز، هذل  ت رق الط يية ال عقافية للدولة على  اجة الرمقهزية المالية المط قة ق ها.
ل لاي الم تمياي المتيد ا رقافيام  و   نيام  و الدول التا تخق  م  تت ه الدو  الاددددددددي  :تم نس  .3

قتقا صوووووووووووووقا   و  زا  إلى ت نا الرمقهزية المالية، د صووووووووووووو ها  قيقة للتي  ق ع  اب ترقاي قا 
 الح م م ا الهند واس ا يا، واليقات  و الدولة ال احدا م ا ماق.

  لةاحو الالمركزيا الي: ا تراتةمة ت التحول نث لث   
الرمقهزية المالية،   وااأل   اعتقاح الرمقهزية،    صوو ح  التيووي نياي، او وا منذ منتاوو  ال ما  ناي  

م   عد    قادقامج التنمية   قااليووووووووووا دا   ي ابت االاواصوووووووووورح الح  ماي المحلية ضووووووووووم  عد  م  
 الهي لاالضوووووعط على الدول النامية م   رل دقمج الت   د  مالم سووووويووووواي الدولية  دد ي هما ، الدول

  ابالتمام مالرمقهزية  ال     هوما ت دا اب ووووااا الي، تدعم الرمقهزية مإصوووورحاي الملووووقو ة للقيام  
و اب تقالية  على اعتاوووووووووووا  اي الدول النامية    ام لم  يد محاووووووووووو ا   ابعتاوووووووووووا  المالية همحقف للنم   

 
ــية، المجلد 2006،الد أمين زكريا ) .41 ــياس م(، الالمركزية المالية كمد،ل للتنمية في مصــر، مجلة كلية االقتصــاد والعلوم الس

 .20السابع، العدد األوج، ص 
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لتياو  جندا اليووووووووووووياسوووووووووووواي ابعتاووووووووووووا  ة لك  ق م   ول منظمة ا قحيووووووووووووب، ولكنه ظهق على عمة 
تخاي    قا  الرمقهزية المالية تيت ق   اا قاعلة لزيا ا الك الا    على اعت اا  ،والتنمية  ابعتاا  

، وقا الذا اإل اا ظهقي م م عة م  تحيووووووو  ال هم لرحتياجاي المحلية  ب الم اا  اللوووووووحيحة ميووووووو 
 رمقهزية المالية منها:التح بي ابستقاتي ية  ح  ال

التح ل اليوووقيع القيام مإصووورح  ظام اليووولطة المحلية قا   ة اسوووتقاتي يُ قاووود م التحول الاددريع: -أ
ات او تط  ق الرمقهزية  رل قتقا زمنية عاوووو قا قاسووووتقاتي ية التح ل اليووووقيع تتم ز مخاصووووت   

 (42)الما:
وققام لهذو ابسوووووووووووتقاتي ية  تم تط  ق الرمقهزية على جميع   حال الدولة، هما   ها   الشددددددديول: .1

  از  د   ت ق ق ابستقرلية لل حداي المحلية مع المياللة.ُتقاعا تحق ق الت
ُتيد سوووقعة التط  ق الخاصوووية المم زا لهذا ابعتقاب، قالتح ل  ح  الرمقهزية  حما  الاددرعا: .2

وسول ية، وتط  ق الرمقهزية المالية  ينا تم    الم ا ن   واليوياسو      قا  ياته  راا إ  ادية
والم ظ    على الميووووووووووت ن المقهز ، وم  رم إلا ها    المحل    على حيوووووووووواب اليووووووووووياسوووووووووو   

المخطط     تم التط  ق  رل قتقا زمنية   يلة، قإ  الذا سوووووويمنح ال قصووووووة للذ   سووووووي قدو  
   ي دوا تنظيم    يوووهم، ق       م  الذا اإلصووورح ميضوووام م  سووولطاتهم  تي ة الذا التح ل  

ي قدو  ميض م  المم زاي التا عا ا ما  قادا مالميااضوووووة م   صوووووحاب الماوووووالح الذ   سووووو 
ال حداي المحلية التا تق ب   حاوووول   عل ها جقال الذا اإلصوووورح م ا الميوووو ول   المقهزي  

، وم  رم   ب     تزام  مع اقا حما ة مم زاتها التا تحاووووووا عل ها قا إ اا النظام الحال
النا وووئة  طة اإلصووورح ابعتاوووا   وضوووع  ط اي عملية للتعلب على الميااضوووة اليوووياسوووية  

م   ا وا و واا  الح  موة المقهزيوة، واهوذا ُ م   للتح ل اليووووووووووووووقيع  و الرمقهزيوة ال اسوووووووووووووويوة  
 اب تلاا    تحلد م يد   لرمقهزية وتتعلب على الميااضة.

التح ل اليووقيع قا حالة األزماي ابعتاووا  ة  و التح ل اليووياسووا م   وُي ضووا تط  ق اعتقاب 
ميد اسوووتقالة الق ي  سووو الاات  عام   ا لما حدث قا إ دو ييووويالنظم اليووولط ية  ووود دا المقهزية م

م، ق ا م ا الذو الظقو  ُ م   الق  ل مالمخا قا وتط  ق التح ل اليووووووقيع ح ث تز ا  1998
 اي ا.ققا   احه مقاا ة مالتح ل التد 

 
42. Chanchal kumar charma   ،when does decentralisation deliver. paper N250 october   2006  ،p 41 

in.www.mpra.ub.unimuenchen.de/2500101/MPRA-paper-250.pdf. 
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 تم فيووه التط  ق على  ط اي صووووووووووووووع قا ومقاحووا متيوود ا وال  مووا  ينا  التحول التددد يما: - ب
 (43)ؤية  املة لإلصرح، وُي ضا تط  ق الذا ابعتقاب قا الحابي اآلتية:ضمنيام وج   ا 

إلا ها  الناف التزام سوووووياسوووووا ع    ق م ماإلصووووورح قا الميوووووتق ا الققيب وعدم إم ا ية تنظيم  .1
 ال ماعاي الميااضة لهذا اإلصرح.

 ضي  ملااهة الم تمع المحلا إما ليدم ابالتمام  و ا خ ا  ميت ن التيليم. .2
 المح لة لماالح  خاية ألم  ماالح النا    . لالنخ ة المحلية على األم اسيطقا  .3
ضووووووووووي  اإلم ا ياي والمهاااي ال نية واإل ااية على الميووووووووووت ن المحلا قالمم زاي التا  م    .4

يوة  تي وة لت اقق عناووووووووووووووق الميل مواي لودن ال حوداي المحليوة جن هوا م  تط  ق الرمقهزيوة الموال
 ي ة ب خ ا  ميت ن القدااي ال نية المحلية.عند م ا ن ها عد ُت قد  ت

والوووووووو ا عام  تم ز اعتقاب التح ل التداي ا ع  التح ل اليووووووووقيع م  ه  حما عداام  عا م  المخا ق 
ية التن   على   اح الخطة الم ضو عة، واخاصوة قا ظا  داا الميل ماي المتاحة التا تيومح مإم ا 

 ح على عدا سن اي مما ُ قلا م  ع ئه.رما  يمح الذ ابعتقاب دت زيع تكل ة اإلصر

 الالزما لت  يق الالمركزيا الي لةا فا الميهو يا الةينةا اإل راءات :  ابع   
وتحق ق ت زيع  المحلية،قا إ ااا اليوووووولطة دهد  تط  ق الرمقهزية المالية ماوووووو اا سووووووليمة وم  دا 

تط يق عما  ن عا    ؛ا ق هاقق ومنع حاوووو ل ا ترل ت از  عم    و   ،عا ل ومناوووو  لل قوا المالية
جقالاي التط يق إ  و     تتطلوووب قا اإلجقالاي المتيلقوووة موووالرمقهزيوووة المووواليوووة ماوووووووووووووو اا عووواموووة، 

  ضوووام  اإلجقالاي تتضوووّم   ب و تيد ري عا   ية قا المنظ مة التلوووقي ية لليووولطة المحلية،  مالضوووقواا  
اليووووووياسووووووية ب تزال منقيوووووومة على على اعت اا    الم   اي   ،إحداث تع  ق ج الق  قا النظام القا م

و ااجة م  صوقا  سوياسوا، قإ      ط اي قا ات او تيد ري عا   ية عد   رق سول ام على ما   يوها  
اب قضووووووووووووووا  على موا تحقق م  األمق إلى  وعود  اوووووووووووووواال  عوا م م  الرمقهزيوة المواليوة واإل اايوة، 

 الرمقهزية الحالية.
ماوووووداام   ُتلووووو امما    ا قا      و ووووواملة  واضوووووحة يةالمنظ مة التلوووووقي ية لليووووولطة المحل   رما  

قإ    ،واعض النظق ع  إ ووو الية الاووويا ة"إا وووا  ام ل ميع األ قا  الداعمة لم د  "الن ا ا الحيووونة"،  
 ذ ة ُتيطا المحاقظاي والمد قياي   وااام ه  قا قياسام مما  ا ا عا    اليلطة المحلية وب حته التن 

 
43. Roy w bahl fiscal decentralization revenue assignment and the case for the poverty tax in south 

africa international studie program p45. 
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لقا    قا اليم  واضوووووحة والا تقيد    تاووووو ح المد قية ح  مة محلية ال  ممااو  وليام، قمقاصووووود ا
وقا ال عووود لاتوووه،  قت ط اإلصوووووووووووووورح اإل اا حال عقاقا والرمقهزيوووة المووواليووة  تق م "موووالعق  اليوووام"

دا ملو ا تداي ا وااو اا  ،م   تن  ذالا  قية واحدا ُ ها ال يض وب  و صورحاي اإل ااا   ضوام د يضو 
 .(44)"ي قا الميت ياي المختل ةمتزامنة مع  م  القداا

ال  ا ب المتيلقة   وت ي ا  وا يووووووووو امام ما تم اعتقاحه م  إجقالاي و لياي لتحيووووووووو  لل ، قا سووووووووو  ا  و 
 قا الوووذا ال وووا وووب تتم ووا الرزموووة للتط  ق اإلجقالاي  الم  ، قوووإ دتط يق الرمقهزيوووة المووواليوووة الحووواليوووة

 :اآلتام

 فا مم ل تفعيل اليوا   الي لةا:  -أ
 ة م ليوووووووووووووولطووة المحليووة مم اا  موواليووة محليووة جوود وودا ع   قيق تح يووا م م عوو اقوود وحووداي ا .1

 الضقا ب الن عية التا ت  ى لاالح الح  مة وتح يلها إلى ضقا ب محلية.
 المحلية. وحداي اليلطةت ق ق إ قا اي مر مة لتم يا األ لطة المختل ة التا تق م دها  .2
ية المحلية واسووتخدام األسووال ب الحد  ة قا  سووال ب تحاوو ا و  ااا الم اا  المال  ت ي ا وتط يق .3

 ،واموا  ت ق مع اإلجقالاي المت يوة قا الت وااب الودوليوة النواجحوة  ،إ ااا تنميوة م اا  المحليواي 
 واما  خ ض قا تكاليف التحا ا لها.

حيوووووب احتياجاي ها   ليةال حداي المحميوووووت ياي    د   والميووووواواا والت زيع اليا ل عم اليدالة  .4
 .والضقا ب تحا ا اإل قا اي  اتها علىوعد وحدا محلية 

م    ُ التن   ددعة ممقداا األم ال التا   والقداا على   تتيووووووووم التح يري المقهزية مابسووووووووتققاا   .5
 قا ال عد المحد . التزاماتهالل حداي المحلية الحا ل عل ها لتن  ذ 

على عداا   ام سوووول ممينى    ب   رق    ؛زية عند تاووووميمهاالمقهالمالية اتيووووات  الدا  التح يري   .6
 لإل  ات. مناس ةوب       قالا على  ياااي   ق  ،تحا ا اإل قا اي  قاالمحلية  اليلطة

 سومى  واللو افية وتحد د الد     تاو   ظام التح يري المقهزية دداجة عالية م  ال يوا ة   .7
 لرستعرل اليياسا. ة  ق عقضوبدد م           ظام التح يري  ، ييى لتحقيقه

ق الم اا  المالية لل حداي المحلية مع مهامها وميو ولياتها، وضوما  ابسوتدامة المالية    تتيو  .8
وتنمية الم اا  الذاتية، و    اوووووووواحب ها تح يا  و ت  يض ممهام  و ميوووووووو ولياي جد دا م  

 جا ب الدولة م اا  مالية مقادلة.
 

مســـتقبلية لشـــ ل وناام الح م الســـياســـي م( الالمركزية والالمركزية المالية، رؤية  2013أمين محمد عبد هللا المقطري، ) .44

 المرتقب في اليمن، عرض مقدم لمؤتمر الحوار الوطني.
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ب إجقالاي و ليووواي الح  موووة المقهزيوووة وال حوووداي المحليوووة مم جووو تنظيم اليرعوووة المووواليوووة د    .9
 .دهد  منح المزيد م  الارحياي المالية واضحة

 فا مم ل تفعيل إ راءات التخ ةط التنيول وإعدا  الخ ط واليوازن ت اليحلةا: - ب
 والم از ة.إعطال الارحياي الكاملة لل حداي اإل ااية قا تحد د  ول ياي التنمية و عقاا الخطة   .1
لودواا الن قواي اليواموة الح  ميوة،  ام والم از وة المحليوة وققو  منهج م حود لمقحلوة إعودا  الخطوةات وا   .2

مووابسووووووووووووووت ووا ا م  اآلليووة التا تم ات وواعهووا م  ع ووا ملووووووووووووووقو   عم الرمقهزيووة والتنميووة المحليووة 
(DLDSP)   التخطيط التكاملا والتخطيط ابسووووووتقاتي ا   منهج  ات ا ملوووووو    واأل لة الميدا لذل

 ظاي والمد قياي األ قن.عا ق المدن، وتيميمها على جميع المحاق
 تحد د م ابي التد ري التنم ية التا      لها ت ر ق  ر ق على الم تمع. .3
 ، طة تنم ية متكاملة مت سووووووطة المدن  إل قا اإل ااية الاوووووورحية الكاملة  اي يطى ال حد تُ     .4

واق وامج اسووووووووووووووت مواا   نظم جميع التود ري م  ع وا المود قيوة  ،سوووووووووووووون يوة ملووووووووووووووتقوة منهواو  قن 
 والما حة.م الها وهذل  ال هاي المقهزية  خدام وااست

 التودع ق الموالا الوذ   يوووووووووووووويى إلى التو رود م  تط  ق اإل ااا المواليوة للتلووووووووووووووقييواي ت ي وا وظي وة  .5
ققاااي المتخذا ضوم  الم از ة، وُي ضوا    المحلية عد تم وققام لل ال حداي و   التن  ذ م  م از ة 

 .     التدع ق المالا ميتقرم ومهنّيام 
تيزيز   واا اليوولطة المحلية وتم  نها م  إ ااا عملية التخطيط وته ئة وت ق ق ال  ئة الم سوويووية  .6

ماإلضوواقة إلى تط يق عرعة ميووتدامة د    عضووال اليوولطة المحلية وا   الم تمياي   ،المناسوو ة
  ل  ها.التا  م

لية لتم  نها م    ال إلى اليوووووووووووولطاي المح المالية(  –ال نية  -تقد م الدعم والميووووووووووووا دا )اإل ااية  .7
 م ا ياي. رل استخدام  قضا القدااي واإل الظقو  وم مهامها قا  حي  

تحد د الن قاي اإل ااية والتلوع لية للم ال  المحلية وققام ألسو  وميا  ق  و اقة النظق قا  اإعا   .8
واما  م نها م  القيام دها، عية تقاعا المهام واب تاووووواصووووواي والاووووورحياي المنا ة  وم ضووووو  

 مالدوا المناط دها عا   ام.

  فا مم ل تفعيل الموانب اليرتب ا ب لالمركزيا الي لةا: - ج
إ لووووووووووال  لية م سوووووووووويووووووووووية للتنيوووووووووو ق د   اليوووووووووولطة المحلية وققو  اله ئاي وال قامج ال  نية قا  .1

قا  وووووووو ا واش عما تيقد  رل قتقا إعدا  الخطة والم از ة المحلية، وُتخاوووووووو   اي المحاقظ
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اله ئاي ال  نية والاووونا  ق الخاصوووة  رل اليووونة القا مة و طة اليووولطة لمقاااة دق امج عما  
 ابحتياجاي المحلية مح ث تيووووت  ب الملوووواايع التا تن   تل  اله ئاي والاوووونا  ق تن  ذالا إلى 

 الخطة المحلية. المحلية هما تت لى قا
التدايب على  األ لووووطة التداي ية الم جهة م  األ قا  الميوووواالمة قام المتيلقةتنيوووو ق األ واا  .2

وتط  ق م ا  ومناالج لم  ،تن  ذ  وااي متلوووادهة م  ع ا  ر ق م  جهةعدم  الميوووت ن المحلا، و 
  ق  ااستها وتق يمها وابت ات عل ها مع وزااا اإل ااا المحلية.ت

ية ن، واملوووااهة اليناصوووق المياي اي اليما ممختل  ميوووت ياتهم على ميوووت ن المد قيتدايب قيا   .3
 الميت ن المقهز . ، وعلىاي مالمحاقظ

وضووووووووووع تداد ق ل نال القدااي وتن  ذ  ظم الميل ماي ووضووووووووووع الم از اي، واعتما  اللوووووووووو افية قا  .4
  ما و ، مقهزية الماليةققط إل  اح تط  ق الر د  ااية، والذو التداد ق لييووووووووو المالية واإل اإلجقالاي 

م  ع ا الم تمع الدولا إل  اح تن  ذ ال قامج والملاايع المم لة ع   قيق المياعداي المقدمة  
 ل حداي اليلطاي المحلية.

وحووداي  وت ي ووا  وا ووة( قا اإل ااا الموواليووة للم اا  والن قوواي سوووووووووووووو اسووووووووووووووتخوودام تكن ل جيووا )الح   .5
الن قواي و ااي اليووووووووووووووليموة فيموا  خ  إ ااا الم اا  مواليوة للميوووووووووووووواالموة قا اتخوال الققاالميل مواي ال

 المالية.
ة ل حداي اليوووووووووولطة المحلية لممااسووووووووووة مهامها ووظا  ها تنمية القدااي ال لووووووووووقية المطل ادنال و  .6

 المحد ا قا ال نال الم سيا ممهنية وه الا وقاعلية.
للتودايوب وال قامج  عودا   طوة ، و تحود ود متطل واي واحتيواجواي التودايوب لكوا ميووووووووووووووت ن ولكوا جهوة .7

 .تامم الذو ال قامج مابست ا ا م  ها الت ااب والمنه ياي القا مة، المن ذا لها
ا على إعامة  ووقارة حقيقية د   األ قا  ال اعلة على الميووت ن المحلا )ال حداي المحلية اليم .8

الم ا ن  ( للتيوووواو  قا تحق ق التنميوووة  –منظموووواي الم تمع الموووود ا  –القطووووا  الخوووواا  –
محلية و    قتاوق  وا الح  مة المقهزية على وضوع اليوياسواي اليامة وتقف التن  ذ لأل قا  ال

 المحلية.
المد قياي لتم    على ميووت ن    ام و اوو صوو ، ال الت اجد اإل اا  لألجهزا التن  ذ ة المحليةاسووتكم .9

التا  على صووووي د تقد م الخدماي    جهزا اليوووولطة المحلية م    ال المهام وال ظا   المنا ة دها
 . حتاجها الم ا ن   قا المحلياي 
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 عيل بروح الفريق الواحد:وآلة ت التع و  مع الي نحين و دددددددرك ء التنيةا والإ راءات تفعيل   .10
لليما  اليما م قيق مت ا     و وووووووووووقهال التنمية والح  مة   تي   على الما ح    وقا الذا اإل اا

 على:
 لن احه.وال قا المت ققا  ة الماليةالرمقهزيتحد د  الم المي عاي والمخا ق التا تحيط دنظام  •
ولل  على ضووووووو ل م ا ي قيالية   ،لليم المقدمة م  الما ح      الدعم والمنح قامج  لإجقال تق يم   •

 ووووقاف اليوووولطاي المحلية قا تحد د إ  ا الدعم والمنح، مما ق ها الدعم المقدم لإل ارة، و الميةالذ 
 اليام والقعامة على جه   اإل ارة. واإل قا  (مل افية)األول ياي وابحتياجاي 

ياسواي وتنمية عدااتها ل زاااي المقهزية وتقد م الملو اا قا م ضو   اليو لتقد م المزيد م  الدعم  •
 .على  ح   ر ق قيالية المالية حتى  تينى لهذو ال زاااي إ ااا عضا ا الرمقهزية

الناجحة )على سووووووو  ا   اسوووووووتكلوووووووا  إم ا ية اليما م لياي دد لة تقهز على الطقت واألسوووووووال ب  •
ممد  خلق  لياي تم يا  لوووووووووووطة د   لالم ال تقد م  عم م از ة اليووووووووووولطة المحلية( والتا صوووووووووووُ

ة يوووت ياي المقهزية والمحلية وتك   مقت طة ميوووياسووواي الح  مة اليمنية الخاصوووة مالرمقهزيالم
 المالية.

 قودموه م  ق ا ود "يوة المواليوة لموا  ظوام الرمقهز   ن اات هود اليود ود م  الودول النواميوة والمتقودموة قا ت وعود 
ى الدول النامية المنظماي الدولية عل قا الم ابي اليووووياسووووية وابعتاووووا  ة، وهذل  ميوووو ب ضووووع ط

يوهم الرمقهزية المالية قا اقع ميوت ن الك الا ابعتاوا  ة هما تُ ، دقامج اإلصورح ابعتاوا    ن الت 
 للم تمع المحلات ي ا  وا المحلياي قا اتخال الققاااي وت سووويع  ا قا الملوووااهة مالنيووو ة  م   رل 

واالتالا   ،قا اي والتاوووووووووووق  ق هاح ل اإل   ال حداي المحليةومم ليه م  ح ث القداا على ميووووووووووواللة 
 ق  الم م قااي الرمقهزيوة الموواليووة ال  تحق  مواعت وواا   القووداا على تحوود ود متطل وواتهم والت وواعوا ميهووا 

 (.45)"الك الا ابعتاا  ة وتحق ق الققايية
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