
72 سؤاال متكررا عن املوازنات 
باملشاركة وإجاباتها

قبول  زيادة  احلضرية  للمناطق  الرشيد  للحكم  العاملية  احلملة  تشجع 
احلملة  جنحت  وقد  الرشيد.  احلضري  احلكم  مبادئ  واستخدام 
السياسات  تغيير  دعم  إلى  ترمى  ملموسة  أنشطة  في  الشروع  في 
وتعزيزالقدرات التنظيمية فى أكثر من 30 بلدا في جميع أنحاء العالم. 
ولتحقيق املزيد فى مجال ترجمة مبادئ احلكم احلضري الرشيد إلى 
إجراءات عملية، وقد قامت احلملة بوضع وتطوير مجموعة من األدوات، 
التى تتضمن مجموعة من املوارد اخلاصة بإعداد املوازنات باملشاركة. 
وميثل برنامج إدارة املناطق احلضرية جهدا كبيرا من جانب برنامج 
املتحدة  األمم  وبرنامج  )املوئل(،  البشرية  للمستوطنات  املتحدة  األمم 
اإلمنائى، جنبا إلى جنب مع وكاالت الدعم اخلارجى، لتعزيز املساهمة 
التي تقدمها املدن والبلدات في البلدان النامية من أجل حتقيق النمو 
مدى  وعلى  الفقر.  حدة  وتخفيف  االجتماعية،  والتنمية  االقتصادى، 
للشركاء  منبر  توفير  من  البرنامج  متكن  املاضية،   18 الـ  السنوات 

للمشاركة في العمل املتعلق بقضايا اإلدارة احلضرية. 
ويحاول هذا الكتيب  تقدمي اجابات مباشرة وعملية لكيف، وملاذا، ومتى، 
الظروف  أفضل  توافر  ظل  في  باملشاركة  املوازنات  تنفيذ  يتم  وأين، 

املمكنة. 

UN-HABITAT, P.O. Box 30030, 00100 Nairobi, Kenya
E-mail: governance@unhabitat.org
http://www.unhabitat.org/governance
PGU-ALC, García Moreno 751 entre Sucre y Bolívar
Quito - Ecuador ,2505-01-P.O. 17
http://www.pgualc.org
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UN-) البشرية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  لبرنامج   © محفوظة  والتأليف  النشر  حقوق 
HABITAT) - برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

© صورة الغالف: بلدية كاخياس دو سول 
جميع احلقوق محفوظة- متت الطباعة فى كويتو يوليو ٢٠٠٤

تصميم اجلرافيك: أميرة بيريز  أ
طباعة AH  للنشر

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ( UN-HABITAT) صندوق بريد رقم   ٣٠٠٣٠, 
كينيا برنامج إدارة املناطق احلضرية فى بلدان أمريكا الالتينية والكاريبى  ٠٠١٠٠ نيروبى – 
(UMP-LAC ) غارسيا مورينو ٧٥١ بني سوكرى وبوليفار صندوق بريد  ١٧-٠١-٢٥٠٥  

كويتو - اإلكوادور

يشجع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) على إعادة طبع هذا 
الكتيب إال انه ال ميكن إعادة طبع أى جزء منه إال مبوافقة كتابية فيما عدا حاالت اقتباس 
األسئلة فى املقاالت النقدية والعروض أو الدراسات اخلاصة . وال تعبر الدالالت املستخدمة 
وطريقة تقدمي املادة عن أى رأى على اإلطالق ألمانة األمم املتحدة فيما يتعلق بالوضع القانونى 
ألى دولة أو مقاطعة أو مدينة أو منطقة أو هيئاتها أو ما يتعلق بحدودها أو بنظامها االقتصادى 
أو مستوى منوها. وال يعبر التحليل واخلامتة والتوصيات فى هذا الكتيب بالضرورة عن رأى 
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)أو مجلس احلكم بالبرنامج 

أو رأى أعضاءه.

إن النسخة العربية من هذا الدليل تهدف إلى نشر املعرفة والتجارب الدولية فى مجال « إعداد 
املوازنات بأسلوب املشاركة « على مستوى العالم العربى، غير أنه وجب التنويه إلى أن طبيعة 
عملية إعداد املوازنات على مختلف املستويات ( سواء بأسلوب املشاركة أو غيره ) فى الدول 
تنطوى على تنوع كبير فى أسلوب وآليات العمل وأمناط مشاركة  ومنها العربية –  املختلفة – 
القطاع العام واخلاص والتى قد ال تكون مذكورة أو مدونة فى نص هذا الدليل ، وعليه وجب

توخى احلذر عند قراءة أو استعمال هذا الدليل وعدم اعتباره منوذجا قابال للتطبيق احلرفى فى 
الدول العربية بل اعتباره مرجًعا إسترشاديًا ملا ميكن القيام به. كما وجب التنويه أيضا إلى أن 
األراء واألمثلة والتجارب املطروحة فى هذا الدليل ال تعكس بالضرورة أراء أو مواقف حكومات 

الدول العربية أو وزاراتها أو جهاتها الرسمية أو غير الرسمية.

مجموعة أدوات إدارة املناطق احلضرية
رقم اإليداع الدولى للكتيب:
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إعداد  املوازنات باملشاركة وإجاباتها

احلملة العاملية
إلدارة املناطق احلضرية
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الدعم اإلدارى والفني:
لودريس سابيدرا، اليخاندرو شيريبوجا، مونيكا رون، يوهانى ريوز.• 
 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  • 

تنويه باملشاركني فى الطبعة العربية
هذه طبعة عربية محدثة عن الطبعات األصلية التى نشرت باألسبانية فى عام ٢٠٠٤، وتشمل 
إضافات وتعديالت جديدة طرأت على املدن األوروبية والعربية منذ ذلك احلني، وقد اقتبست 
اللتني  واإليطالية  البرتغالية  الطبعتني  من  عملية  توضيحات  تقدم  التى  ات  رقم  اإلطار  بعض 

صدرتا فى عام ٢٠٠٩. 
املؤلف الرئيسى 

ايفس كابانا، مخطط مدن، وأستاذ فى يونيفرستى كوليدج لندن، وحدة التخطيط اإلمنائى، 
واملنسق اإلقليمى لبرنامج إدارة املدن- أمريكا الالتينية والكاريبى، األمم املتحدة- برنامج األمم 

املتحدة للمستوطنات البشرية. 
اإلشراف:

محمد حلفانى رئيس قسم إدارة املناطق احلضرية ببرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
( UN-HABITAT)

محمد كاظم، كبير مسئولى املستوطنات البشرية، املنطقة العربية 
محمد ندا، منسق عملية التحرير الشاملة لترجمة النسخة اإلجنليزية إلى اللغة العربية

الترجمة اإلجنليزية إلى العربية 
املهندسني  العتبة  ميدان  احلكمة،  شارع   ١٣ املتخصصة:،  املؤمترات  لترجمة  الدولى  املركز 

١٢٣١١، مصر 
مراجعة الترجمة وحترير املادة 

املركز العربى الدولى للترجمة (AICTS)، ٧٨ شارع محى الدين عبد احلميد، مدينة نصر، 
الدور الثالث، القاهرة، مصر.

اجلهة املمولة 
مشروع دعم التنمية الوطنية االستراتيجية، األمم املتحدة- مركز األمم املتحدة للمستوطنات 

البشرية، القاهرة، مصر. 
التنسيق واإلخراج الفنى والطباعة 

ميديا ٢١،  ٧٢ مساكن صقر قريش، منطقة شيراتون هليوبوليس شقة ٤     القاهرة  ديسمبر ٢٠٠٩

3

٣

تنويه باملشاركني فى الطبعة اإلجنليزية
 ( UN-HABITAT) طبع هذا الكتاب حتت رعاية برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

احلملة العاملية إلدارة املناطق احلضرية
حتت إشراف

البشرية •  للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج   – احلضرية  التنمية  فرع  رئيس  تايلور  بول 
( UN-HABITAT)

محمد حلفانى رئيس قسم إدارة املناطق احلضرية ببرنامج األمم املتحدة للمستوطنات • 
( UN-HABITAT) البشرية

املنسقون
اإلقليمى •  املكتب   – احلضرية  املناطق  إدارة  ببرنامج  إقليمى  منسق   – فاسكونى  جيم 

UN-) البشرية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  الكاريبي-  ودول  الالتينية  بأمريكا 
.( HABITAT

راف توتس – مسئول املستوطنات البشرية – برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية • 
( UN-HABITAT)

املؤلف الرئيسي
ايفس كابانا – منسق حضرى إقليمى ببرنامج إدارة املناطق احلضرية - أمريكا الالتينية • 

-١٩٩٧ ( UN-HABITAT) والكاريبى  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
٢٠٠٣

جلنة التحرير واملراجعة
جيمى فاسكونى – منسق إقليمى ببرنامج إدارة املناطق احلضرية – بلدان أمريكا الالتينية • 

والكاريبى – كويتو (اإلكوادور)
التنمية •  فى  متخصصة   –(UNV) املتحدة  األمم  متطوعى  برنامج  سوزا-  دى  ايفون 

احلضرية
الالتينية •  أمريكا  بلدان  بني  احلضرية  املناطق  إدارة  برنامج  فى  املعلومات  إدارة  منسق   – موريل  ألفارو 

والكاريبى 
أليخاندرو لوفانو – منسق ببرنامج اإلدارة والتنمية احمللية – COPEVI - املكسيك• 
 • ،CEAAL سان باولو ورئيس منسق مدرسة املواطنة مبعهد بوليس –  بدرو بونتوال – 

سان باولو
أوجوستو باريرا -  محرر زائر ضيف على طاقم حترير العدد اخلاص ملجلة «عصر املدن» • 

(إليرا ايربانا) فى مجال إعداد املوازنات باملشاركة 
يفس سنتومر – باحث مبركز الثقافة احلضرية واملجتمع – CNRS  بباريس ومركز مارك • 

بلوخ ببرلني.

أ. تنويه باملشاركني
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أ. تنويه باملشاركني
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٦

التنوية باملشاركني                                                                                         (٤)
شكر وعرفان                                                                                              (٦)
قائمة احملتويات                                                                                           (٧)
قائمة اإلطارات                                                                                            (١١)
متهيد                                                                                                     (١٣)
التعريف بالكتاب                                                                                         (١٥)

الفصل األول : أسئلة عامة 

ما هى  عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟.................................................................(١٩). ١
منذ متى ظهرت املوازنات باملشاركة إلى الوجود ؟.................................................(١٩). ٢
كيف انتشرت جتارب إعداد املوازنات باملشاركة؟...................................................(١٩). ٣
كم عدد املدن التى تطبق املوازنات باملشاركة فى الوقت احلالي؟.............................(٢٠)  . ٤
أين تطبق املوازنات باملشاركة؟................................................................................(٢٠). ٥
فى أى نوع من املدن نفذت عملية املوازنات باملشاركة؟.........................................(٢٠). ٦
هل إعداد املوازنات باملشاركة قابل للتنفيذ على مستوى البلديات فقط؟...............(٢١). ٧
هل توجد اختالفات إقليمية فى أسلوب تنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟(٢١). ٨
املوازنات                                                                                           . ٩ إعداد  عملية  تطبيق  من  ومواطنيها  املدن  على  تعود  التى  الفوائد  هى  ما 

باملشاركة؟...................................................................................................................(٢١)
ما هى الفوائد التى جتنيها اإلدارة العامة احمللية من تنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟(٢٢). ١٠
من يستفيد من عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟....................................................(٢٢). ١١
ما هى أبعاد عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟.........................................................(٢٤). ١٢
أين ميكن احلصول على معلومات أكثر عن عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟.......(٢٥). ١٣

 
الفصل الثانى : كيف نشرع فى تطبيق وتنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة ؟

هل تستطيع أى بلدية تنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟..............................(٣١). ١٤
فى . ١٥ باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  لتنفيذ  الالزمة  األساسية  الشروط  هى  ما 

البلديات؟....................................................................................................................(٣١)  
حتت أى ظروف يصبح تنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة أمراً غير مرغوب فيه؟.....(٣٢). ١٦
ما هى املبادئ األساسية لعملية إعداد املوازنات باملشاركة؟....................................(٣٢). ١٧
كيف يتم التطبيق العملى لعملية إعداد املوازنات باملشاركة؟..................................(٣٢). ١٨
ما هى املراحل األساسية لعملية إعداد املوازنات باملشاركة ؟.................................(٣٥). ١٩

ج. قائمة احملتويات

5

٥

شكر وعرفان على الطبعة اإلجنليزية

إلى فريق برنامج إدارة املناطق احلضرية فى كويتو.

 Urb-Al إلى مدينة بورتو أليجرى، التى ساهمت فى توثيق احلاالت التوضيحية من خالل 
Network #9 (التمويل احمللى وعملية إعداد املوازنات باملشاركة).

 شكر خاص للجنة مراجعة وحترير هذه الوثيقة، فمالحظاتهم وإسهاماتهم التقدر بثمن من 
حيث الشكل واملضمون. 

شكر وعرفان على الطبعة العربية 

وجهودهم  وقتهم  على  العربية  املنطقة  من  التوضيحية  احلاالت  فى  للمساهمني  وعرفان  شكر 
التى ال تقدر بثمن وكذلك املساهمني فى احلاالت التوضيحية املقتبسة من الطبعة البرتغالية 

واإلطالية.

كذلك وجب الشكر إلى جلنة مراجعة وحترير هذه الوثيقة على إسهاماتهم ومالحظاتهم الهامة.

ب. شكر وعرفان 
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٨

غير  العمال  أو  املهاجرين  حالة  فى  االجتماعى  االستبعاد  من  املزيد  بحدوث  مجازفة 
الرسميني أو املهمشني؟.............................................................................................(٧١)

إعداد . ٤٤ عملية  فى  الرسميني  وغير  واملستبعدين  الفقراء  مشاركة  تيسير  ميكن  كيف 
املوازنات باملشاركة؟..................................................................................................(٧٢)

إعداد . ٤٥ عملية  فى  عليها  املتفق  املشروعات  تنفيذ  على  والرقابة  باإلشراف  يقوم  من 
املوازنات باملشاركة؟..................................................................................................(٧٢)

املوازنات . ٤٦ إعداد  عملية  فى  واملهنيني  واجلامعات  احلكومية  غير  املنظمات  دور  هو  ما 
باملشاركة؟............................................................................................................(٧٧)

هل هناك عمل تطوعى فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟ وما هو دوره؟........(٧٧). ٤٧

املشاركة احلكومية• 

ما هو دور احلكومة احمللية أو اإلدارة احمللية فى العملية؟........................................(٧٧). ٤٨
ما هى احلكمة من جعل مكان عملية إعداد املوازنات باملشاركة هى هيئات احلكم أو . ٤٩

اإلدارة احمللية؟...........................................................................................................(٧٨)
ما هى مجاالت عمل إدارات البلدية أو اإلدارة املسئولة عن هذه العملية؟................(٧٨). ٥٠
هل تعتمد عملية إعداد املوازنات باملشاركة على وحدة واحدة فقط من اإلدارة البلدية؟ (٧٩). ٥١
ما هو دور السلطة التشريعية فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟.......................(٧٩). ٥٢
كيف تقوم البلديات بدعوة املواطنني للمشاركة فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟ (٨٠). ٥٣
ما هى اخلطوات التى تستطيع البلديات اتخاذها من أجل حث املواطنني على املشاركة . ٥٤

فى عملية  إعداد املوازنات باملشاركة؟.......................................................................(٨١)
ما هى العالقة بني املوازنات باملشاركة واألجهزة واآلليات األخرى اخلاصة مبشاركة . ٥٥

املواطنني ؟..................................................................................................................(٨٣)
ما هى الصعوبات األساسية التى تواجه اإلدارات البلدية فى تنفيذ عملية إعداد املوازنات . ٥٦

باملشاركة؟.................................................................................................................(٨٥)

مشاركة القطاع اخلاص• 

كيف ميكن للقطاع اخلاص أن يتكامل مع عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟.........(٨٥). ٥٧
كيف ميكن دمج القطاعات من خالل االقتصاد التكافلى أو غير الرسمي؟............(٨٧). ٥٨

7

٧

الفصل الثالث : البعد املالى 

ما هو مقدار املوارد الذى ميكن تخصيصة لعملية إعداد املوازنات باملشاركة؟.... (٤٢) . ٢٠
ما هى نسبة االستثمارات البلدية التى تخضع للنقاش؟........................................(٤٢). ٢١
هل هناك نسبة مثلى من موازنة البلديات ينبغى طرحها للنقاش العام؟.................(٤٣). ٢٢
ما هو مصدر املوارد املطروحة للنقاش؟...................................................................(٤٤). ٢٣
ما هو أثر إعداد املوازنات باملشاركة على احلصيلة املالية وإيرادات البلديات؟........(٤٤). ٢٤
هل ينتج عن كل مطالب املواطنني أعمال وخدمات عامة؟........................................(٤٥). ٢٥
كيف يتم توزيع املوارد داخليا فى املدينة؟ حسب القطاع أم حسب املنطقة؟........(٤٥) . ٢٦
كيف يتم حتديد معايير عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟.......................................(٤٧). ٢٧
أين يتم إقرار إعداد املوازنات باملشاركة؟ ومن له سلطة اتخاذ هذا القرار؟............(٥١). ٢٨
هل تقتصر عملية إعداد املوازنات باملشاركة على التخطيط قصير املدى للنفقات؟ (٥٢). ٢٩
هل تصبح املشاركة أكبر وأفضل إذا ما كانت املوارد املخصصة أكبر؟ وإذا كان األمر . ٣٠

كذلك فهل تشكل قلة املوارد املطروحة للنقاش عائقا أو شرطا؟............................(٥٣)
ما الذى ميكن القيام به لضمان أال تظل عملية إعداد املوازنات باملشاركة مجرد وسيلة . ٣١

إلنفاق املوارد البلدية الشحيحة فحسب؟...................................................................(٥٤)
 هل هناك عمليات تضمن اخلضوع للمساءلة فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟.........(٥٤). ٣٢
كم هى التكلفة التى تتحملها البلديات إلجناز هذه العملية وكيف يتم تغطية هذه التكاليف؟(٥٨). ٣٣

الفصل الرابع ُبعد املشاركة 

مشاركة املواطن• 

من هم الذين يشاركون فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟................................(٦٠). ٣٤
كم عدد األفراد الذين يشاركون فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟...................(٦٢). ٣٥
إذا كانت املشاركة محدودة، أال ينزع ذلك صفة الشرعية عنها؟............................(٦٣). ٣٦
أين يتم اتخاذ القرارات أثناء العملية؟.......................................................................(٦٤). ٣٧
إذا كان مجلس إعداد املوازنات باملشاركة هو الفاعل األساسى فمن يقوم بإختيارة؟ (٦٤). ٣٨
هل ميكن إعادة انتخاب أعضاء مجالس إعداد املوازنات باملشاركة؟....................(٦٧). ٣٩
كيف ميكن جتنب بيروقراطية أو فساد النواب القائمني على إعداد املوازنات باملشاركة؟ (٦٧). ٤٠
ما مدى مشاركة النساء؟...........................................................................................(٦٧). ٤١
هل تتم مراعاة الفوارق بني اجلنسني فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟............(٦٩). ٤٢
كيف يشارك املستبعدون واملهمشون فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة، أال تكون . ٤٣
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اإلدارة احمللية؟...........................................................................................................(٧٨)
ما هى مجاالت عمل إدارات البلدية أو اإلدارة املسئولة عن هذه العملية؟................(٧٨). ٥٠
هل تعتمد عملية إعداد املوازنات باملشاركة على وحدة واحدة فقط من اإلدارة البلدية؟ (٧٩). ٥١
ما هو دور السلطة التشريعية فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟.......................(٧٩). ٥٢
كيف تقوم البلديات بدعوة املواطنني للمشاركة فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟ (٨٠). ٥٣
ما هى اخلطوات التى تستطيع البلديات اتخاذها من أجل حث املواطنني على املشاركة . ٥٤

فى عملية  إعداد املوازنات باملشاركة؟.......................................................................(٨١)
ما هى العالقة بني املوازنات باملشاركة واألجهزة واآلليات األخرى اخلاصة مبشاركة . ٥٥

املواطنني ؟..................................................................................................................(٨٣)
ما هى الصعوبات األساسية التى تواجه اإلدارات البلدية فى تنفيذ عملية إعداد املوازنات . ٥٦

باملشاركة؟.................................................................................................................(٨٥)

مشاركة القطاع اخلاص• 

كيف ميكن للقطاع اخلاص أن يتكامل مع عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟.........(٨٥). ٥٧
كيف ميكن دمج القطاعات من خالل االقتصاد التكافلى أو غير الرسمي؟............(٨٧). ٥٨

7

٧

الفصل الثالث : البعد املالى 

ما هو مقدار املوارد الذى ميكن تخصيصة لعملية إعداد املوازنات باملشاركة؟.... (٤٢) . ٢٠
ما هى نسبة االستثمارات البلدية التى تخضع للنقاش؟........................................(٤٢). ٢١
هل هناك نسبة مثلى من موازنة البلديات ينبغى طرحها للنقاش العام؟.................(٤٣). ٢٢
ما هو مصدر املوارد املطروحة للنقاش؟...................................................................(٤٤). ٢٣
ما هو أثر إعداد املوازنات باملشاركة على احلصيلة املالية وإيرادات البلديات؟........(٤٤). ٢٤
هل ينتج عن كل مطالب املواطنني أعمال وخدمات عامة؟........................................(٤٥). ٢٥
كيف يتم توزيع املوارد داخليا فى املدينة؟ حسب القطاع أم حسب املنطقة؟........(٤٥) . ٢٦
كيف يتم حتديد معايير عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟.......................................(٤٧). ٢٧
أين يتم إقرار إعداد املوازنات باملشاركة؟ ومن له سلطة اتخاذ هذا القرار؟............(٥١). ٢٨
هل تقتصر عملية إعداد املوازنات باملشاركة على التخطيط قصير املدى للنفقات؟ (٥٢). ٢٩
هل تصبح املشاركة أكبر وأفضل إذا ما كانت املوارد املخصصة أكبر؟ وإذا كان األمر . ٣٠

كذلك فهل تشكل قلة املوارد املطروحة للنقاش عائقا أو شرطا؟............................(٥٣)
ما الذى ميكن القيام به لضمان أال تظل عملية إعداد املوازنات باملشاركة مجرد وسيلة . ٣١

إلنفاق املوارد البلدية الشحيحة فحسب؟...................................................................(٥٤)
 هل هناك عمليات تضمن اخلضوع للمساءلة فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟.........(٥٤). ٣٢
كم هى التكلفة التى تتحملها البلديات إلجناز هذه العملية وكيف يتم تغطية هذه التكاليف؟(٥٨). ٣٣

الفصل الرابع ُبعد املشاركة 

مشاركة املواطن• 

من هم الذين يشاركون فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟................................(٦٠). ٣٤
كم عدد األفراد الذين يشاركون فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟...................(٦٢). ٣٥
إذا كانت املشاركة محدودة، أال ينزع ذلك صفة الشرعية عنها؟............................(٦٣). ٣٦
أين يتم اتخاذ القرارات أثناء العملية؟.......................................................................(٦٤). ٣٧
إذا كان مجلس إعداد املوازنات باملشاركة هو الفاعل األساسى فمن يقوم بإختيارة؟ (٦٤). ٣٨
هل ميكن إعادة انتخاب أعضاء مجالس إعداد املوازنات باملشاركة؟....................(٦٧). ٣٩
كيف ميكن جتنب بيروقراطية أو فساد النواب القائمني على إعداد املوازنات باملشاركة؟ (٦٧). ٤٠
ما مدى مشاركة النساء؟...........................................................................................(٦٧). ٤١
هل تتم مراعاة الفوارق بني اجلنسني فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟............(٦٩). ٤٢
كيف يشارك املستبعدون واملهمشون فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة، أال تكون . ٤٣
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١٠

إن الرقم املوضح بني القوسني  فى نهاية عنوان الشكل يشير إلى أحد األسئلة املتكررة املجاب 
عنها فى الكتيب

٦
اإلطار رقم ١: بورتو أليجري: النتائج التى حتققت فى ظل  تطبيق عملية إعداد املوازنات • 

باملشاركة على مدى ١٥ عامًا (١٩٨٩-٢٠٠٣).(١١)
اإلطار رقم ٢: قرطبة، أسبانيا: حتسني البنية األساسية واألماكن العامة من خالل إعداد • 

املوازنات باملشاركة.(١١)
اإلطار رقم ٣: مواقع اإلنترنت  اخلاصة باحلكم احمللى والتخطيط واملوازنات باملشاركة.(١٣)• 
اإلطار رقم ٤: مجموعة املوارد التى تدعم عملية إعداد املوازنات باملشاركة وتسهل نقل • 

التجربة بني األقاليم (برنامج إدارة املناطق احلضرية/ برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البشرية).(١٣) 

اإلطار رقم ٥: طريقة مرحلة ما قبل الدراسة التشخيصية: جتربة سالفورد- اجنلترا• 
      األهداف الثالثة التى تضمنتها الدراسة التى قدمت إلى مجلس مدينة سالفورد االجنليزية.(١٨)

اإلطار رقم ٦: التخطيط التشاركى.فى منشية ناصر وبوالق الدكرور ، مصر.(١٨)• 
اإلطار رقم ٧: عرضان بيانيان إلعداد املوازنات باملشاركة فى بورتو أليجرى. (١٩)• 
اإلطار رقم ٨: دورة  إعداد املوازنات باملشاركة فى بنيريال. (١٩)• 
اإلطار رقم ٩: النهج الذى تتبعه هيئة كير الدولية (CARE) بشأن كيفية إعدد املوازنات • 

باملشاركة. (١٩)
هورايزونتي:األعمال •  بيلو  فى  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  دورة   :١٠ رقم  اإلطار 

واخلدمات العامة من التخطيط إلى التنفيذ. (١٩) 
اإلطار رقم ١١: موندونوفو وبورتو أليجرى مدينتان تناقشان ١٠٠٪ من ميزانيتهما • 

     مع املواطنني. (٢٠)
اإلطار رقم ١٢: نسبة املوازنة العامة التى ناقشتها عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى • 

األعوام  من ١٩٩٧-٢٠٠٣ فى ١٠٣ من البلديات فى البرازيل. (٢١)
بعض •  فى  املالى  واألداء  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  بني  العالقة   :١٣ رقم  اإلطار 

املدن. (٢٤)
اإلطار رقم ١٤: مثال على االجتماعات املوضوعية فى مدينة إيكابوى  ٢٠٠٤. (٢٦)• 
اإلطار رقم ١٥: استخدام اخلرائط فى قرية الفنت مبحافظة بنى سويف – مصر. (٢٦)• 
 • (٢٠٠٢) بيرو  السلفادور-  فيال  من  أمثلة  املوارد،  تخصيص  معايير  اإلطار رقم ١٦: 

ودورادوس - البرازيل (٢٠٠٢) (٢٧)
اإلطار رقم ١٧:  حتديد وترتيب األولويات فى قرية  الرزيقات مبحافظة قنا - مصر (٢٧)• 
مختارة •  ملشاريع  األولوية  ملنح  طريقة  على  مثال  البرتغال:  الكوشيتى،   :١٨ رقم  اإلطار 

لعملية إعداد املوازنات باملشاركة فى مجال اإلسكان واخلدمات العامة. (٢٧)

د. قائمة اإلطارات

9

٩

الفصل اخلامس : البعد املعيارى والقانوني

كيف ومتى ينبغى أن يتم تشكيل وتشريع عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟........(٨٩). ٥٩
ما هى جوانب عمليات إعداد املوازنات باملشاركة التى ينبغى إدراجها فى إطار قانوني؟ (٩١). ٦٠
هل من الضرورى لعملية املوازنات باملشاركة أن ترتبط بخطة تنموية (طويلة املدى، . ٦١

استراتيجية، أو طبيعية)؟.........................................................................................(٩١)
التخطيط . ٦٢ بأجهزة  عالقة  على  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تكون  أن  ميكن  كيف 

العمراني؟.................................................................................................................(٩١)
من يربط بني اخلطط بعيدة املدى وعملية إعداد املوازنات باملشاركة؟.....................(٩٢). ٦٣
هل هناك تقييم آلليات أو نظم عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟............................(٩٢). ٦٤

الفصل السادس :  البعد اإلقليمي

كيف ترتبط عملية إعداد املوازنات باملشاركة بالمركزية البلديات؟........................(٩٤). ٦٥
هل هناك رقم مثالى للمناطق أو املناطق الفرعية أو كليهما لضمان القيام بعملية إعداد . ٦٦

املوازنات باملشاركة بشكل مالئم؟............................................................................(٩٤)
هل توجد عمليات إلعداد املوازنات باملشاركة فى املناطق الريفية؟..........................(٩٤). ٦٧
واحلضرية؟ (٩٥). ٦٨ الريفية  املناطق  فى  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  منهجية  تتشابه  هل 

الفصل السابع  : أسئلة ختامية

هل تعتبر عملية إعداد املوازنات باملشاركة اقتراحا مقدمًا من أحزاب سياسية؟ وهل . ٦٩
لهذه األحزاب ميول معينة؟.......................................................................................(٩٧)

هل هناك خطورة من اعتبار عملية إعداد املوازنات باملشاركة هى احلل األمثل كعالج . ٧٠
جلميع األمراض؟.......................................................................................................(٩٧)

هل حتد عملية إعداد املوازنات باملشاركة من الفساد؟.............................................(٩٧). ٧١
كيف ميكن ضمان استمرارية عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟.............................(٩٨). ٧٢
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١٠

إن الرقم املوضح بني القوسني  فى نهاية عنوان الشكل يشير إلى أحد األسئلة املتكررة املجاب 
عنها فى الكتيب

٦
اإلطار رقم ١: بورتو أليجري: النتائج التى حتققت فى ظل  تطبيق عملية إعداد املوازنات • 

باملشاركة على مدى ١٥ عامًا (١٩٨٩-٢٠٠٣).(١١)
اإلطار رقم ٢: قرطبة، أسبانيا: حتسني البنية األساسية واألماكن العامة من خالل إعداد • 

املوازنات باملشاركة.(١١)
اإلطار رقم ٣: مواقع اإلنترنت  اخلاصة باحلكم احمللى والتخطيط واملوازنات باملشاركة.(١٣)• 
اإلطار رقم ٤: مجموعة املوارد التى تدعم عملية إعداد املوازنات باملشاركة وتسهل نقل • 

التجربة بني األقاليم (برنامج إدارة املناطق احلضرية/ برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البشرية).(١٣) 

اإلطار رقم ٥: طريقة مرحلة ما قبل الدراسة التشخيصية: جتربة سالفورد- اجنلترا• 
      األهداف الثالثة التى تضمنتها الدراسة التى قدمت إلى مجلس مدينة سالفورد االجنليزية.(١٨)

اإلطار رقم ٦: التخطيط التشاركى.فى منشية ناصر وبوالق الدكرور ، مصر.(١٨)• 
اإلطار رقم ٧: عرضان بيانيان إلعداد املوازنات باملشاركة فى بورتو أليجرى. (١٩)• 
اإلطار رقم ٨: دورة  إعداد املوازنات باملشاركة فى بنيريال. (١٩)• 
اإلطار رقم ٩: النهج الذى تتبعه هيئة كير الدولية (CARE) بشأن كيفية إعدد املوازنات • 

باملشاركة. (١٩)
هورايزونتي:األعمال •  بيلو  فى  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  دورة   :١٠ رقم  اإلطار 

واخلدمات العامة من التخطيط إلى التنفيذ. (١٩) 
اإلطار رقم ١١: موندونوفو وبورتو أليجرى مدينتان تناقشان ١٠٠٪ من ميزانيتهما • 

     مع املواطنني. (٢٠)
اإلطار رقم ١٢: نسبة املوازنة العامة التى ناقشتها عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى • 

األعوام  من ١٩٩٧-٢٠٠٣ فى ١٠٣ من البلديات فى البرازيل. (٢١)
بعض •  فى  املالى  واألداء  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  بني  العالقة   :١٣ رقم  اإلطار 

املدن. (٢٤)
اإلطار رقم ١٤: مثال على االجتماعات املوضوعية فى مدينة إيكابوى  ٢٠٠٤. (٢٦)• 
اإلطار رقم ١٥: استخدام اخلرائط فى قرية الفنت مبحافظة بنى سويف – مصر. (٢٦)• 
 • (٢٠٠٢) بيرو  السلفادور-  فيال  من  أمثلة  املوارد،  تخصيص  معايير  اإلطار رقم ١٦: 

ودورادوس - البرازيل (٢٠٠٢) (٢٧)
اإلطار رقم ١٧:  حتديد وترتيب األولويات فى قرية  الرزيقات مبحافظة قنا - مصر (٢٧)• 
مختارة •  ملشاريع  األولوية  ملنح  طريقة  على  مثال  البرتغال:  الكوشيتى،   :١٨ رقم  اإلطار 

لعملية إعداد املوازنات باملشاركة فى مجال اإلسكان واخلدمات العامة. (٢٧)

د. قائمة اإلطارات

9

٩

الفصل اخلامس : البعد املعيارى والقانوني

كيف ومتى ينبغى أن يتم تشكيل وتشريع عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟........(٨٩). ٥٩
ما هى جوانب عمليات إعداد املوازنات باملشاركة التى ينبغى إدراجها فى إطار قانوني؟ (٩١). ٦٠
هل من الضرورى لعملية املوازنات باملشاركة أن ترتبط بخطة تنموية (طويلة املدى، . ٦١

استراتيجية، أو طبيعية)؟.........................................................................................(٩١)
التخطيط . ٦٢ بأجهزة  عالقة  على  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تكون  أن  ميكن  كيف 

العمراني؟.................................................................................................................(٩١)
من يربط بني اخلطط بعيدة املدى وعملية إعداد املوازنات باملشاركة؟.....................(٩٢). ٦٣
هل هناك تقييم آلليات أو نظم عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟............................(٩٢). ٦٤

الفصل السادس :  البعد اإلقليمي

كيف ترتبط عملية إعداد املوازنات باملشاركة بالمركزية البلديات؟........................(٩٤). ٦٥
هل هناك رقم مثالى للمناطق أو املناطق الفرعية أو كليهما لضمان القيام بعملية إعداد . ٦٦

املوازنات باملشاركة بشكل مالئم؟............................................................................(٩٤)
هل توجد عمليات إلعداد املوازنات باملشاركة فى املناطق الريفية؟..........................(٩٤). ٦٧
واحلضرية؟ (٩٥). ٦٨ الريفية  املناطق  فى  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  منهجية  تتشابه  هل 

الفصل السابع  : أسئلة ختامية

هل تعتبر عملية إعداد املوازنات باملشاركة اقتراحا مقدمًا من أحزاب سياسية؟ وهل . ٦٩
لهذه األحزاب ميول معينة؟.......................................................................................(٩٧)

هل هناك خطورة من اعتبار عملية إعداد املوازنات باملشاركة هى احلل األمثل كعالج . ٧٠
جلميع األمراض؟.......................................................................................................(٩٧)

هل حتد عملية إعداد املوازنات باملشاركة من الفساد؟.............................................(٩٧). ٧١
كيف ميكن ضمان استمرارية عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟.............................(٩٨). ٧٢
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١٢

إن أحد مجاالت العمل االستراتيجية لبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية هو دعم املدن 
فى تبنى منظومة للحكم واإلدارة تتسم بالتكامل االجتماعى، والشمول، وتوافر فرص الوصول 
لها أمام املواطنني، واملشاركة، واخلضوع للمسائلة، من خالل رؤية لضمان التنمية احلضرية 
احمللية،  بالسلطات  يتعلق  فيما  املتحدة  األمم  ملنظومة  التنسيق  مركز  وبوصفها  املستدامة. 
يشجع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات املدن على تطبيق ممارسات جيدة للحكم فى املناطق 
احلضرية، وذلك من خالل آليتني متكاملتني هما احلملة العاملية إلدارة املناطق احلضرية وبرنامج 

إدارة املناطق احلضرية.

وقد أثبتت احلملة العاملية إلدارة املناطق احلضرية تزايد قبول واستخدام مبادئ إدارة املناطق 
الشركاء  مع  والتفاعل  والتعاون  واالتصال  التأييد  أنشطة  خالل  من  رشيد،  بشكل  احلضرية 
وجمهور الناخبني، فضال عن إطالق حمالت قومية.  فقد القت معايير إدارة املناطق احلضرية 
استحسانا كبيرا عند التطبيق. ومن اجل حتقيق املزيد من التقدم فى مجال حتويل مبادئ إدارة 
املناطق احلضرية إلى معايير تطبيقية، قامت احلملة بتطوير مجموعة من األدوات. وقد جنحت 
القدرات  وتعزيز  السياسة  تغيير  على  احلث  إلى  تهدف  ملموسة  أنشطة  فى  البدء  فى  احلملة 

التنظيمية فى أكثر من ثالثني (٣٠) دولة فى جميع أنحاء العالم.

املتحدة  األمم  برنامج  به  يتطلع  الذى  الكبير  اجلهد  احلضرية  املناطق  إدارة  برنامج  وميثل 
 ،(UNDP) وكذلك برنامج األمم املتحدة اإلمنائى (UN-HABITAT ) للمستوطنات البشرية
باالشتراك مع هيئات الدعم اخلارجى بهدف تقوية مساهمة تلك املدن سواء الكبيرة أوالصغيرة 
فى الدول النامية لتحقيق النمو االقتصادى والتنمية االجتماعية والقضاء على الفقر. ويكمل هذا 
اجلهود التى تبذلها احلملة، التى تعمل من خالل تسع عشرة (١٩) مؤسسة رئيسية وأكثر من 
أربعني (٤٠) مؤسسة قومية ومحلية، تشارك فى تطوير قدرة الشركاء احملليني وحكومات املدن فى 
احلكم  القائم على املشاركة، وانتشرت فى مائة وأربعني (١٤٠) مدينة فى ثمان وخمسني (٥٨) 
UMP-) دولة. وقد أصبح برنامج إدارة املناطق احلضرية فى بلدان أمريكا الالتينية والكاريبى
LAC) خالل الثمانية عشرة (١٨) عامًا املاضية قادرًا على متهيد الطريق للمشاركني لالشتراك 

فى موضوعات إدارة املناطق احلضرية احلديثة.

وتبرز عملية إعداد املوازنات باملشاركة كتطبيق إبداعى إلدارة املناطق احلضرية مبحتوى رائع 
يدعم مبادئ إدارة املناطق احلضرية اجليدة. وفى حقيقة األمر ميكن لعملية إعداد املوازنات 
إذ  سواء.  حد  على  املدنى  واملجتمع  احمللى  للحكم  الفوائد  من  العديد  حتقق  أن  باملشاركة 
اتخاذ  فى  املشاركة  على  املواطنني  وتشجيع  البلديات،  إنفاق  فى  الشفافية  حتقيق  ميكنها 
القرارات املتعلقة باملوارد العامة، كما ميكنها املساعدة فى زيادة إيرادات املدن وإعادة توجيه 
االستثمارات إلى البنية األساسية فى األحياء األكثر فقرا. كما أنها تقوى العالقات االجتماعية 

وتساعد فى تخفيف حدة االختالف بني القادة املنتخبني ومجموعات املجتمع املدنى.

هـ. متهيد

11

١١

اإلطار رقم  ١٩:  مستويات صنع القرار فى إطار برنامج مصر لتنمية القرية (٢٨)• 
اإلطار رقم ٢٠: جتارب للمدن شحيحة املوارد (٣٠)• 
اإلطار رقم ٢١: جلسات االستماع العامة مبركز أرمنت، محافظة قنا مبصر (٣٢)• 
اإلطار رقم ٢٢: مودينا - إيطاليا خريطة بأعمال البناء التى متت املوافقة عليها فى إطار • 

عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى املدينة متاحة على شبكة اإلنترنت (٣٢)
من •  احمللفني  هيئة  فرنسا.  كليه،  دو  بونت  و  أملانيا  ليشتنبرج،  برلني   :٢٣ اإلطار رقم 

املواطنني يقومون بوضع املوازنات باملشاركة. (٣٤) 
اإلطار رقم ٢٤: اختالفات سنوية فى معدل املشاركة فى بيلو هوريزونتي (٣٥)• 
اإلطار رقم ٢٥: أمثلة لتكوين مجالس إعداد املوازنات باملشاركة : منتدى بلدية إيكابوى• 
منتدى البلدية (إيكابوى، البرازيل ٢٠٠٢/٢٠٠١) (٣٨)• 
اإلطار رقم ٢٦: أمثلة لتكوين مجالس  إعداد املوازنات باملشاركة : مجلس مدينة بيليم (٣٨)• 
اإلطار رقم ٢٧: مبادرات متكني املرأة فى بلدة مؤتة باألردن وغزة بفلسطني (٤١) • 
اإلطار رقم ٢٨: آليات دعم مشاركة املستبعدين فى سان باولو (٤٢)• 
اإلطار رقم ٢٩:  موازنة تستجيب للنوع االجتماعي (٤٢)• 
جنسيات •  من  النساء  تشمل  االتصال  أدوات  جعل  (أسبانيا).  إشبيلية  رقم ٣٠:  اإلطار 

مختلفة فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة (٤٢)
إعداد •  عملية  فى  املهاجرين  تشمل  آلية  على  مثال  أسبانيا.   - اإلطار رقم ٣١:خيتافى 

املوازنات باملشاركة (٤٤)
اإلطار رقم ٣٢:توسيع نطاق مشاركة املواطنني: جلان األحياء فى بعقلني، لبنان (٤٤)• 
اإلطار رقم ٣٣:جتربة جلنة املواطنني للرقابة والشفافية فى مدينة كوتاكاتشى (٤٥)• 
اإلطار رقم ٣٤:دور الشباب واملرأة فى الرقابة الشعبية مبحافظة البحيرة - مصر (٤٥)• 
املوازنات •  إعداد  عملية  فى  املشاركة  على  املواطنني  وحث  إعالم  اإلطار رقم ٣٥:طرق 

باملشاركة فى الفترة من ١٩٩٧-٢٠٠٠ فى ١٠٣ من البلديات البرازيلية (٥٣)
اإلطار رقم ٣٦:جتربتان على تشجيع املواطنني على املشاركة فى مدينتى بيلال سلفادور • 
وبارا مانسا (٥٤)• 
رقم ٣٧: روما وإميليا رومجنى، إيطاليا. املسرح القائم على املشاركة كمصدر •  اإلطار 

ملناقشة املوازنة  (من الطبعة اإليطالية) (٥٤)
اإلطار رقم ٣٨:العالقة بني عملية إعداد املوازنات باملشاركة وآليات املشاركة األخرى فى • 

مدينة بورتو أليجرى وسانتو اندريه وقرطبة (٥٥)
يقودها  •  مشاركة  عملية  على  مثال  سيوة،  فى  املستدامة  التنمية  مبادرة   :٣٩ رقم  اإلطار 

القطاع اخلاص، مصر  (٥٧) 
اإلطار رقم ٤٠: مجالس أصحاب املصلحة احملليني للتخطيط التشاركى ، جتربة بوالق • 

الدكرور، محافظة اجليزة ، مصر (٥٩)



12

١٢

إن أحد مجاالت العمل االستراتيجية لبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية هو دعم املدن 
فى تبنى منظومة للحكم واإلدارة تتسم بالتكامل االجتماعى، والشمول، وتوافر فرص الوصول 
لها أمام املواطنني، واملشاركة، واخلضوع للمسائلة، من خالل رؤية لضمان التنمية احلضرية 
احمللية،  بالسلطات  يتعلق  فيما  املتحدة  األمم  ملنظومة  التنسيق  مركز  وبوصفها  املستدامة. 
يشجع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات املدن على تطبيق ممارسات جيدة للحكم فى املناطق 
احلضرية، وذلك من خالل آليتني متكاملتني هما احلملة العاملية إلدارة املناطق احلضرية وبرنامج 

إدارة املناطق احلضرية.

وقد أثبتت احلملة العاملية إلدارة املناطق احلضرية تزايد قبول واستخدام مبادئ إدارة املناطق 
الشركاء  مع  والتفاعل  والتعاون  واالتصال  التأييد  أنشطة  خالل  من  رشيد،  بشكل  احلضرية 
وجمهور الناخبني، فضال عن إطالق حمالت قومية.  فقد القت معايير إدارة املناطق احلضرية 
استحسانا كبيرا عند التطبيق. ومن اجل حتقيق املزيد من التقدم فى مجال حتويل مبادئ إدارة 
املناطق احلضرية إلى معايير تطبيقية، قامت احلملة بتطوير مجموعة من األدوات. وقد جنحت 
القدرات  وتعزيز  السياسة  تغيير  على  احلث  إلى  تهدف  ملموسة  أنشطة  فى  البدء  فى  احلملة 

التنظيمية فى أكثر من ثالثني (٣٠) دولة فى جميع أنحاء العالم.

املتحدة  األمم  برنامج  به  يتطلع  الذى  الكبير  اجلهد  احلضرية  املناطق  إدارة  برنامج  وميثل 
 ،(UNDP) وكذلك برنامج األمم املتحدة اإلمنائى (UN-HABITAT ) للمستوطنات البشرية
باالشتراك مع هيئات الدعم اخلارجى بهدف تقوية مساهمة تلك املدن سواء الكبيرة أوالصغيرة 
فى الدول النامية لتحقيق النمو االقتصادى والتنمية االجتماعية والقضاء على الفقر. ويكمل هذا 
اجلهود التى تبذلها احلملة، التى تعمل من خالل تسع عشرة (١٩) مؤسسة رئيسية وأكثر من 
أربعني (٤٠) مؤسسة قومية ومحلية، تشارك فى تطوير قدرة الشركاء احملليني وحكومات املدن فى 
احلكم  القائم على املشاركة، وانتشرت فى مائة وأربعني (١٤٠) مدينة فى ثمان وخمسني (٥٨) 
UMP-) دولة. وقد أصبح برنامج إدارة املناطق احلضرية فى بلدان أمريكا الالتينية والكاريبى
LAC) خالل الثمانية عشرة (١٨) عامًا املاضية قادرًا على متهيد الطريق للمشاركني لالشتراك 

فى موضوعات إدارة املناطق احلضرية احلديثة.

وتبرز عملية إعداد املوازنات باملشاركة كتطبيق إبداعى إلدارة املناطق احلضرية مبحتوى رائع 
يدعم مبادئ إدارة املناطق احلضرية اجليدة. وفى حقيقة األمر ميكن لعملية إعداد املوازنات 
إذ  سواء.  حد  على  املدنى  واملجتمع  احمللى  للحكم  الفوائد  من  العديد  حتقق  أن  باملشاركة 
اتخاذ  فى  املشاركة  على  املواطنني  وتشجيع  البلديات،  إنفاق  فى  الشفافية  حتقيق  ميكنها 
القرارات املتعلقة باملوارد العامة، كما ميكنها املساعدة فى زيادة إيرادات املدن وإعادة توجيه 
االستثمارات إلى البنية األساسية فى األحياء األكثر فقرا. كما أنها تقوى العالقات االجتماعية 

وتساعد فى تخفيف حدة االختالف بني القادة املنتخبني ومجموعات املجتمع املدنى.

هـ. متهيد

11

١١

اإلطار رقم  ١٩:  مستويات صنع القرار فى إطار برنامج مصر لتنمية القرية (٢٨)• 
اإلطار رقم ٢٠: جتارب للمدن شحيحة املوارد (٣٠)• 
اإلطار رقم ٢١: جلسات االستماع العامة مبركز أرمنت، محافظة قنا مبصر (٣٢)• 
اإلطار رقم ٢٢: مودينا - إيطاليا خريطة بأعمال البناء التى متت املوافقة عليها فى إطار • 

عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى املدينة متاحة على شبكة اإلنترنت (٣٢)
من •  احمللفني  هيئة  فرنسا.  كليه،  دو  بونت  و  أملانيا  ليشتنبرج،  برلني   :٢٣ اإلطار رقم 

املواطنني يقومون بوضع املوازنات باملشاركة. (٣٤) 
اإلطار رقم ٢٤: اختالفات سنوية فى معدل املشاركة فى بيلو هوريزونتي (٣٥)• 
اإلطار رقم ٢٥: أمثلة لتكوين مجالس إعداد املوازنات باملشاركة : منتدى بلدية إيكابوى• 
منتدى البلدية (إيكابوى، البرازيل ٢٠٠٢/٢٠٠١) (٣٨)• 
اإلطار رقم ٢٦: أمثلة لتكوين مجالس  إعداد املوازنات باملشاركة : مجلس مدينة بيليم (٣٨)• 
اإلطار رقم ٢٧: مبادرات متكني املرأة فى بلدة مؤتة باألردن وغزة بفلسطني (٤١) • 
اإلطار رقم ٢٨: آليات دعم مشاركة املستبعدين فى سان باولو (٤٢)• 
اإلطار رقم ٢٩:  موازنة تستجيب للنوع االجتماعي (٤٢)• 
جنسيات •  من  النساء  تشمل  االتصال  أدوات  جعل  (أسبانيا).  إشبيلية  رقم ٣٠:  اإلطار 

مختلفة فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة (٤٢)
إعداد •  عملية  فى  املهاجرين  تشمل  آلية  على  مثال  أسبانيا.   - اإلطار رقم ٣١:خيتافى 

املوازنات باملشاركة (٤٤)
اإلطار رقم ٣٢:توسيع نطاق مشاركة املواطنني: جلان األحياء فى بعقلني، لبنان (٤٤)• 
اإلطار رقم ٣٣:جتربة جلنة املواطنني للرقابة والشفافية فى مدينة كوتاكاتشى (٤٥)• 
اإلطار رقم ٣٤:دور الشباب واملرأة فى الرقابة الشعبية مبحافظة البحيرة - مصر (٤٥)• 
املوازنات •  إعداد  عملية  فى  املشاركة  على  املواطنني  وحث  إعالم  اإلطار رقم ٣٥:طرق 

باملشاركة فى الفترة من ١٩٩٧-٢٠٠٠ فى ١٠٣ من البلديات البرازيلية (٥٣)
اإلطار رقم ٣٦:جتربتان على تشجيع املواطنني على املشاركة فى مدينتى بيلال سلفادور • 
وبارا مانسا (٥٤)• 
رقم ٣٧: روما وإميليا رومجنى، إيطاليا. املسرح القائم على املشاركة كمصدر •  اإلطار 

ملناقشة املوازنة  (من الطبعة اإليطالية) (٥٤)
اإلطار رقم ٣٨:العالقة بني عملية إعداد املوازنات باملشاركة وآليات املشاركة األخرى فى • 

مدينة بورتو أليجرى وسانتو اندريه وقرطبة (٥٥)
يقودها  •  مشاركة  عملية  على  مثال  سيوة،  فى  املستدامة  التنمية  مبادرة   :٣٩ رقم  اإلطار 

القطاع اخلاص، مصر  (٥٧) 
اإلطار رقم ٤٠: مجالس أصحاب املصلحة احملليني للتخطيط التشاركى ، جتربة بوالق • 

الدكرور، محافظة اجليزة ، مصر (٥٩)
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١٤

يشكل هذا الكتيب جزءًا من حزمة عملية إعداد املوازنات باملشاركة. وأحد نقاط الدخول إلى 
وتكييف  بتبنى  املهتمني  جلميع  املفيدة  األدوات  من  أنواع  أربعة  من  مجموعة  هو  احلزمة  تلك 
عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى سياق معني. وتلك املكونات األربعة مترابطة بشكل وثيق 

ومت تنظيمها فى الشكل التالى: 

أ-   املكتبة الرقمية
ب-  مجموعة من األدوات الفنية والقانونية

ج- حقائق خاصة باملدينة من املدن التوضيحية فى الطبعة األولى
د - دليل موارد لألشخاص واملنظمات واالتصاالت ومواقع االنترنت (انظر الرسم البيانى)  

هذه املعلومات متوفرة على املوقعني التاليني على شبكة االنترنت:
  www.unhabitat.org/governance        و      http://www.cigu.org

وهناك نقطة دخول أخرى لهذه احلزمة من األدوات وهى ورقة مفاهيم تركز على املساهمة التى 
ميكن أن تقدمها املوازنات باملشاركة فى سبيل الوصول لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية التى 
اعتمدتها الدول األعضاء فى األمم املتحدة فى عام ٢٠٠٠ كأهداف ذات نطاق عاملى. كما تتناول 
تلك الورقة أيضًا العالقات املتعددة (املباشرة وغير املباشرة) وحدود تطبيق املوارنات باملشاركة 

فيما يتعلق باحلكم الرشيد للمناطق احلضرية. 

وهذا الكتيب لألسئلة املتكررة يجيب بشكل مباشر وعملى على األسئلة العامة بشأن أفضل 
الطرق لتطبيق املوازنات باملشاركة. واستكماال لذلك، فإن ورقة املفاهيم، تتجه لإلجابة عن سؤال 
أو  واحد  منوذج  على  يقومان  ال  املدخلني  هذين  من  وكًال  املوازنات.  تلك  لتطبيق  نحتاج  ملاذا 
وصفة واحدة، ولكن على العكس فإنهما يتناوالن النطاق الشامل واملتجانس لتجارب املوازنات 
باملشاركة. وكذلك فإنهما ال يحددان ما هو النوع «األفضل» للموازنات باملشاركة، وبدال من ذلك 
فإنهما يعرضان طائفة واسعة من احللول، باإلضافة إلى طرح األسئلة التى تساعد فى اختيار 

أفضل احللول طبقًا لكل سياق محلى. 

ولتيسير فهم حزمة املوازنات باملشاركة وإلدراك موقع هذا الكتيب فيها، نعرض ادناه مخطط 
لتتابع خطوات العملية.

املتكررة  األسئلة  من  العديد  ترتبط  مميز،  بخط  املكتوبة  املدن  وأسماء  الهوامش  خالل   ومن 
باألدوات واملوارد من خالل ضغطة صغيرة على فأرة احلاسب اآللى. ومن ناحية أخرى، فإن 
معظم األسئلة تنطبق متامًا مع تلك املدرجة فى املدن التوضيحية فى دراسات احلالة التى مت 

و.التعريف بالكتيب
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 ومن خالل توسيع وتعميق املشاركة الشعبية فى تخصيص املوارد العامة فإن عملية إعداد 
املوازنات باملشاركة تبدو كعملية إيجابية لبناء مدن كاملة حيث يستطيع املهمشون اخلروج من 
دائرة اإلقصاء. وعن طريق املساهمة فى مبادئ إدارة املناطق احلضرية اجليدة تثبت عملية 
إعداد املوازنات باملشاركة أنها أداة فعالة فى نشر الدميقراطية فى املدن. وقد تزايد عدد املدن 
التى تبنت عملية إعداد املوازنات باملشاركة مع العديد من االختالفات احمللية بني هذه املدن. 

وقد أدت هذه الفوائد املتوقعة إلى قيام احلملة العاملية إلدارة املناطق احلضرية واملكتب اخلاص 
ببرنامج إدارة املناطق احلضرية فى بلدان أمريكا الالتينية والكاريبى بتوحيد جهودهما من أجل 
إعداد مجموعة من األدوات (أو جتميع املوارد) من أجل املساعدة على تعميق مفهوم املوازنات 
باملشاركة وتوسيع نطاق تطبيقها. واإلجابات املدرجة هنا على األسئلة املتكررة التى نناقشها 

فى هذا الكتيب وعددها ٧٢ سؤاال تعتبر مكونا رئيسيا لهذه األدوات.

وتعتمد هذه األدوات بصورة أساسية على جتارب املدن فى دول أمريكا الالتينية مدعومة ببعض 
التجارب األوروبية، إال أن برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يتلقى طلبات متزايدة من 
مدن فى أفريقيا وآسيا تود تطبيق املوازنات باملشاركة، وبواسطة هذه األدوات ينوى برنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية أن يساهم فى دعم انتقال اخلبرات اخلاصة بعملية إعداد 

املوازنات باملشاركة بني املناطق.

املدنى  املجتمع  ومنظمات  احمللى  احلكم  ممثلى  من  لكل  مفيدًا  الكتاب  هذا  تكون  أن  وأرجو 
امللتزمني بتوسيع وتعميق آليات احلكم احلضرى لديهم جلعل مدنهم أكثر كماال. 

أنا كاجومولو تيبايوكا
املدير التنفيذي

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
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مجموعة برامج وأدوات إعداد املوازنات باملشاركة

مجموعة من املوارد لتسهيل االنتقال الداخلى بني املناطق

ماذا ؟ ملاذا ؟ كيف ؟ من ؟ أين ؟ متى؟

األسئلة املتكررة
متوفر أيضاً فى الكتيب

صحيفة املفاهيم
املشاركة فى احلكم وأهداف التنمية

صحف وقائع املدينة
متوفر أربع عشرة  صحيفة

املكتبة الرقمية
من املطبوعات ١٠+٢٠+٣٠

 األجهزة
١٦ وثيقة فنية وسبع وثائق قانونية

دليل
دليل موارد وأشخاص ومؤسسات واتصاالت ومواقع اإلنترنت

وع
م

موعا
ا

متقدمأساسى
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- مصر
مركز أرمنت - محافظة قنا 

محافظة البحيرة 
منطقة بوالق الدكرور - القاهرة

قرية الفانت - محافظة بنى سويف
قرية الرزيقات - محافظة قنا 

منطقة منشية ناصر وبوالق- القاهرة
واحة سيوه - محافظة مرسى مطروح

- األردن 
مدينة مؤتة 

- لبنان 
بعقلني 

- املغرب 
خبرة على املستوى الوطنى

- السلطة الفلسطينية
قطاع غزة 

- فرنسا
بونت دى كالكس 

- أملانيا 
برلني لينشتنبرج

- إطاليا
منطقة إميليا رومجنى

مودينا
روما

- البرتغال
الكوشيتى

- أسبانيا
قرطبة
خافيتى
إشبيلية

- البرازيل
الفوراد

بيلو هورايزونتى
كامبيانس دو سول

ايكابوى
بورتو اليجرى

سان باولو

- اكوادور 
كوتاكاتشى

كونيكا

- بيرو
لوا بيلال سلفادور

فإنه  أخرى،  وبعبارة   .(Urb-al Network9)  :٩ احلضرية  الشبكة  سياق  فى  بها  القيام 
بالنسبة للعديد من األسئلة الواردة فى الكتيب احلالى هناك إجابات من املدن، تتفق فى بعض 
األحيان وتتعارض فى أحيان أخرى، مما يسمح للقارئ املهتم بالتعرف على التفاصيل العملية 

والظروف احمليطة بها التى ال ميكن أن توفرها اإلجابات النمطية مثل املدرجة هنا. 

املدن التى مت إختيار دراسات احلالة منها هى كالتلى 

       أمريكا الالتينية                      أوروبا                        الوطن العربى 

وتعرض الهوامش كذلك للقراء قوائم مراجع متخصصة لكل مدينة وأشخاص مرجعيني ممن 
انخرطوا بشكل مباشر فى هذه العمليات التى مت وصفها و / أو إنتاج الوثائق اخلاصة بها.
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١- ما هى  عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

ال يوجد تعريف محدد لعملية إعداد املوازنات باملشاركة نظرًا ألنها تختلف بشكل كبير من مكان 
آلخر. ويحاول هذا الكتيب أن يكشف هذه التعددية. ومع ذلك ميكن تعريف إعداد املوازنات 
باملشاركة بصورة عامة على أنها «آلية أو عملية يتمكن املواطنون من خاللها من اتخاذ القرار 

أو املشاركة فى اتخاذ القرارات املتعلقة بتخصيص كل أو جزء من املوارد العامة املتاحة».

ويقدم اوبيراتان دى سوزا، الذى يعد أحد أهم املسئولني عن عملية إعداد املوازنات باملشاركة 
فى بورتو أليجرى بالبرازيل، تعريفا نظريا أكثر دقة وميكن تطبيقه على أغلب احلاالت بالبرازيل 
ونصه هو: «إعداد املوازنات باملشاركة هى عملية دميقراطية مباشرة وتطوعية وشاملة حيث 
يستطيع املواطنون مناقشة وإقراراملوازنة والسياسة العامة. ومشاركة املواطنني ليست قاصرة 
أولويات  تقرير  أيضًا  تشمل  ولكنها  التشريعية،  أو  التنفيذية  السلطة  النتخاب  التصويت  على 
للسياسات  منفذ  مجرد  املواطن  يعد  لم  وبذلك  احلكومة.  إدارة  مراقبة  إلى  باإلضافة  اإلنفاق 
التقليدية، بل أصبح رائدا دائما لإلدارة العامة. وتؤدى عملية إعداد املوازنات باملشاركة إلى 
اجلمع بني الدميقراطية املباشرة والدميقراطية النيابية وهو إجناز يجب احلفاظ عليه وتقديره.»(١) 
باملشاركة،  الدميقراطية  أشكال  من  شكال  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تعد  الواقع  وفى 
والدميقراطية  املباشرة  شبه  أو  املباشرة  الدميقراطية  عناصر  بني  جتمع  فهى  آخر،  ومبعنى 

النيابية.

٢- منذ متى ظهرت املوازنات باملشاركة إلى الوجود ؟

 بينما كانت هناك جتارب جزئية مبكرة ظهرت املوازنات باملشاركة عام ١٩٨٩ فى عدد قليل من 
املدن البرازيلية وخاصة مدينة بورتو أليجرى. وفى خارج البرازيل ظهرت املوازنات باملشاركة 
منذ عام ١٩٩٠ فى مدينة مونتيفيديو بأوروجواى حيث متت دعوة املواطنني للمشاركة فى توجيه 

املوارد البلدية فى خطتها اخلمسية.

٣- كيف انتشرت جتارب إعداد املوازنات باملشاركة؟

ميكن حتديد ثالث مراحل أساسية فى عملية انتشار جتارب إعداد املوازنات باملشاركة وهي:
من  محدود  عدد  فى  بالتجريب  املرحلة  هذه  متيزت  وقد   (١٩٨٩-١٩٩٧) األولى  املرحلة 
مت  حيث  البرازيل  فى  بالترسيخ  املرحلة  هذه  ومتيزت   (١٩٩٧-٢٠٠٠) الثانية  املدن،املرحلة 
إعداد املوازنات باملشاركة فى أكثر من ١٣٠ مدينة. املرحلة الثالثة (منذ عام٢٠٠٠) ومتيزت 

هذه املرحلة بالتوسع والتنوع خارج البرازيل.
 Quand les habitants .١ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة، املكتبة الرقمية. سرد املرجع: غينرو، تارسو، دى سوزا، أوبيراتان

gèrent vraiment leur ville. لى بادجيت بارتيسيباتف: ليإكسبيرينس دى بورتو أجلير آو بريزيل.. دوسير بور أن ديبات إن ٨٢، طبعات تشارلز ليوبولد 
 Presupuesto Participativo: la experiencia de Porto Alegre. CTA; .ماير، باريس، ١٩٩٨، ص ١٠٣. وغينرو، تارسو، دى سوزا، أوبيراتني
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١٨

١- ما هى  عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

ال يوجد تعريف محدد لعملية إعداد املوازنات باملشاركة نظرًا ألنها تختلف بشكل كبير من مكان 
آلخر. ويحاول هذا الكتيب أن يكشف هذه التعددية. ومع ذلك ميكن تعريف إعداد املوازنات 
باملشاركة بصورة عامة على أنها «آلية أو عملية يتمكن املواطنون من خاللها من اتخاذ القرار 

أو املشاركة فى اتخاذ القرارات املتعلقة بتخصيص كل أو جزء من املوارد العامة املتاحة».

ويقدم اوبيراتان دى سوزا، الذى يعد أحد أهم املسئولني عن عملية إعداد املوازنات باملشاركة 
فى بورتو أليجرى بالبرازيل، تعريفا نظريا أكثر دقة وميكن تطبيقه على أغلب احلاالت بالبرازيل 
ونصه هو: «إعداد املوازنات باملشاركة هى عملية دميقراطية مباشرة وتطوعية وشاملة حيث 
يستطيع املواطنون مناقشة وإقراراملوازنة والسياسة العامة. ومشاركة املواطنني ليست قاصرة 
أولويات  تقرير  أيضًا  تشمل  ولكنها  التشريعية،  أو  التنفيذية  السلطة  النتخاب  التصويت  على 
للسياسات  منفذ  مجرد  املواطن  يعد  لم  وبذلك  احلكومة.  إدارة  مراقبة  إلى  باإلضافة  اإلنفاق 
التقليدية، بل أصبح رائدا دائما لإلدارة العامة. وتؤدى عملية إعداد املوازنات باملشاركة إلى 
اجلمع بني الدميقراطية املباشرة والدميقراطية النيابية وهو إجناز يجب احلفاظ عليه وتقديره.»(١) 
باملشاركة،  الدميقراطية  أشكال  من  شكال  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تعد  الواقع  وفى 
والدميقراطية  املباشرة  شبه  أو  املباشرة  الدميقراطية  عناصر  بني  جتمع  فهى  آخر،  ومبعنى 

النيابية.

٢- منذ متى ظهرت املوازنات باملشاركة إلى الوجود ؟

 بينما كانت هناك جتارب جزئية مبكرة ظهرت املوازنات باملشاركة عام ١٩٨٩ فى عدد قليل من 
املدن البرازيلية وخاصة مدينة بورتو أليجرى. وفى خارج البرازيل ظهرت املوازنات باملشاركة 
منذ عام ١٩٩٠ فى مدينة مونتيفيديو بأوروجواى حيث متت دعوة املواطنني للمشاركة فى توجيه 

املوارد البلدية فى خطتها اخلمسية.

٣- كيف انتشرت جتارب إعداد املوازنات باملشاركة؟

ميكن حتديد ثالث مراحل أساسية فى عملية انتشار جتارب إعداد املوازنات باملشاركة وهي:
من  محدود  عدد  فى  بالتجريب  املرحلة  هذه  متيزت  وقد   (١٩٨٩-١٩٩٧) األولى  املرحلة 
مت  حيث  البرازيل  فى  بالترسيخ  املرحلة  هذه  ومتيزت   (١٩٩٧-٢٠٠٠) الثانية  املدن،املرحلة 
إعداد املوازنات باملشاركة فى أكثر من ١٣٠ مدينة. املرحلة الثالثة (منذ عام٢٠٠٠) ومتيزت 

هذه املرحلة بالتوسع والتنوع خارج البرازيل.
 Quand les habitants .١ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة، املكتبة الرقمية. سرد املرجع: غينرو، تارسو، دى سوزا، أوبيراتان

gèrent vraiment leur ville. لى بادجيت بارتيسيباتف: ليإكسبيرينس دى بورتو أجلير آو بريزيل.. دوسير بور أن ديبات إن ٨٢، طبعات تشارلز ليوبولد 
 Presupuesto Participativo: la experiencia de Porto Alegre. CTA; .ماير، باريس، ١٩٩٨، ص ١٠٣. وغينرو، تارسو، دى سوزا، أوبيراتني
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٢٠

٧- هل إعداد املوازنات باملشاركة قابل للتنفيذ على مستوى البلديات فقط؟

إعداد املوازنات باملشاركة ليس قاصرًا على مستوى البلديات فقط، ومع ذلك فإن الغالبية العظمى 
من عمليات إعداد املوازنات باملشاركة كانت ومازالت تنفذ على مستوى البلديات، حيث تخضع 
األموال البلدية للنقاش. أما على املستوى دون القومى للبالد (املقاطعات- املناطق- اإلدارات- 
الواليات - احلكومات) فإن التجربة فى والية ريو غراندى دو سول فى البرازيل واملتوقفة حاليا 
التى انبثقت مما حدث فى بورتو أليجرى أمر يستحق اإلشارة إليه. ويجدر اإلشارة أيضًا إلى 
املبادرات على مستوى اعلى من مستوى البلديات فى كولومبيا، و على مستوى األقاليم (مجموعة 
بلديات لوس نيفادوس فى التوليما) أو على مستوى اإلدارات (كما هو احلال فى ريزالدا منذ 
عام ٢٠٠٢ على سبيل املثال). هذا وال تزال دولة بيرو تنفذ عمليات إعداد املوازنات باملشاركة 
على املستوى اإلقليمى كما هو احلال فى أقاليم شوكامباس أو سييلندن أو موربون شولوكاناس 
على سبيل املثال(٤). وحتى تاريخه هناك ثالث دول لديها قانون إلعداد املوازنات باملشاركة على 

الصعيد الوطنى وهى بيرو وجمهورية الدومينيكان واململكة املتحدة. 
وعلى اجلانب اآلخر، بدأت بعض عمليات إعداد املوازنات باملشاركة  أو اقتصرت على جزء 
معني من البلديات سواء كانت (حى أو منطقة أو وفد)، وخاصة فى املدن الكبرى كما كان 
عليه احلال فى بوينس آيرس، فى املنطقة ٧ (البالغ تعداد سكانها ٣٤٫٠٠٠ نسمة ) من مدينة 
اآللتو (البالغ تعداد سكانها ٦٨٠٫٠٠٠ نسمة) فى بوليفيا، أو مؤخرًا فى مقاطعة هضبة مونت 

رويال فى مونتريال.

٨- هل توجد اختالفات إقليمية فى أسلوب تنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

نعم، وهى اختالفات ايجابية. وليس هناك منوذج واحدًا صالح للتطبيق فى كل البلدان، وليس 
من املرغوب فيه وجود مثل هذا النموذج، ألن التجارب فى حد ذاتها هى نتائج حلقيقة كل منطقة 
من ناحية تاريخها احمللى وثقافتها املدنية ومنظمات مجتمعها املدنى واملوارد املتوفرة باإلضافة 
إلى الثقافة اإلدارية للحكومات التى تديرها. ففى البرازيل تتضح قوة احلركات االجتماعية فى 
املدن، ووجودها فى حزب العمال يفسر سبب امليل فى تطبيق  إعداد املوازنات باملشاركة فى 
املناطق احلضرية. وفى منطقة جبال االنديز تطبق عملية إعداد املوازنات باملشاركة على نطاق 
صغير أو متوسط ولذلك عالقة بحيوية احلركات االجتماعية واملنظمات غير احلكومية فى تلك 
املناطق. أما فى أوروبا فإن عمليات إعداد املوازنات باملشاركة تسمح قبل كل شئ بتحديث 

اإلدارة العامة املرتبطة مبشاركة املواطنني.

٩- ما هى الفوائد التى تعود على املدن ومواطنيها من تطبيق عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة؟

الفوائد  أهم  أحد  أن  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  فى  واملشاركني  الباحثني  معظم  يرى 
٤ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة . الوسائل الفنية. أ) القانون احمللى، ب) اللوائح احمللية، ج) القانون األعلى
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١٩

٤- كم عدد املدن التى تطبق املوازنات باملشاركة فى الوقت احلالي؟  

فى عام ٢٠٠٩ اعتمد ما ال يقل عن ١٠٠٠ بلدية ومنطقة فى جميع أنحاء العالم تطبيق هذا 
األسلوب فى اإلدارة العامة.

٥- أين تطبق املوازنات باملشاركة؟

مستوى  على  حتديدا  أكثر  بشكل  أو  املدن،  فى  أساسًا  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تتم 
البلديات(*)، ونظرا النتشارها السريع فمن الصعب رصد جميع التجارب. والبرازيل من الدول 
الرئيسية التى يتم فيها إعداد املوازنات باملشاركة. وتعتبر بلدان منطقة األنديز (بيرو، واالكوادور، 
وفى وقت أحدث بوليفيا، وفنزويال، وكولومبيا) هى ثانى أكبر مصدر لتجارب إعداد املوازنات 
باملشاركة. ومع ذلك توجد عمليات إعداد املوازنات باملشاركة بدرجات مختلفة وعلى مستويات 
و  (األرجنتني  األخرى  الكاريبى  والبحر  الالتينية  أمريكا  دول  فى  التشكيل  ناحية  من  متفاوتة 
باراجواى و أوروجواى وشيلى وجمهورية الدومينيكان) حيث متارس معظم البلديات شكال من 
أشكال إعداد املوازنات باملشاركة. وقد بدأت بعض املدن األوروبية (بشكل أساسى فى أسبانيا 
وإيطاليا والبرتغال وأملانيا واملمكلة املتحدة) فى تنفيذ عمليات إعداد املوازنات باملشاركة. نفس 
أو  السنغال،  أو  الكاميرون  فى  املثال  سبيل  (على  أفريقيا  فى  مختلفة  مدن  على  ينطبق  األمر 
موزمبيق)، وآسيا (وعلى سبيل املثال فى كوريا اجلنوبية)، وهناك دول ومدن أخرى تستفيد من 
آليات املشاركة األخرى فى تخصيص املوارد البلدية حتى لو لم يطلق عليها لفظ إعداد املوازنات 

باملشاركة إال أنها حتمل سمات مشابهة (على سبيل املثال فى السويد وكينيا)(٢).

٦- فى أى نوع من املدن نفذت عملية املوازنات باملشاركة؟

مت تنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى جميع املدن سواء كانت مدن صغيرة يقطنها ما 
يقل عن ٢٠ ألف نسمة ( ايكابوي(٣) وموندونوفو فى البرازيل ومدينة راين شتيتني فى أملانيا

و مدينة جروتومارى بإيطاليا) أو املدن التى يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون شخص مثل مدينة 
روزاريو باألرجنتني أو مدينة جوارولهوس بالبرازيل. وهى موجودة فى العواصم اإلقليمية مثل 
روساريو - األرجنتني أو فورتاليزا - البرازيل أو فى العواصم الوطنية مثل بوجوتا - كولومبيا، 
لشبونة - البرتغال أو مابوتو - موزامبيق. وكذلك قد توجد عمليات إعداد املوازنات باملشاركة 
فى البلديات باملناطق الريفية أو شبه الريفية (مثل كونيكا – االكوادور) أو فى املناطق الشديدة 
التحضر (مثل مدينة بيلو هورايزونتى بالبرازيل). باإلضافة إلى أن  إعداد املوازنات باملشاركة 
تنفذ فى أجهزة بلدية تندر فيها املوارد العامة كما فى مدينة بلال سلفادور ببيرو (تبلغ امليزانية 
السنوية حوالى عشرين دوالر للفرد الواحد) أو فى مدن أوروبية مبستويات دخل أعلى (حيث 

يبلغ دخل البلديات حوالى ٢٠٠٠ دوالر أو ما يزيد لكل فرد).
٢   انظر «مراجعة خطط السلطات احمللية لتقدمي اخلدمات (LASDAPs)» فى كينيا، بواسطة نيك ديفاس مع أربعة مستشارين آخرين، نيروبى، مايو ٢٠٠٢.

٣   انظر مجموعة أدوات بى بى . املدن التوضيحية. دراسة حالة ومراجع إيكابو
(*) تختلف تسميات الوحدات باحلكومات احمللية بني الدول ولذلك يقصد فى هذا الكتاب مبصطلح البلديات  (البلديات/الهيئات احمللية/اإلدارة احمللية)
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٢٠

٧- هل إعداد املوازنات باملشاركة قابل للتنفيذ على مستوى البلديات فقط؟

إعداد املوازنات باملشاركة ليس قاصرًا على مستوى البلديات فقط، ومع ذلك فإن الغالبية العظمى 
من عمليات إعداد املوازنات باملشاركة كانت ومازالت تنفذ على مستوى البلديات، حيث تخضع 
األموال البلدية للنقاش. أما على املستوى دون القومى للبالد (املقاطعات- املناطق- اإلدارات- 
الواليات - احلكومات) فإن التجربة فى والية ريو غراندى دو سول فى البرازيل واملتوقفة حاليا 
التى انبثقت مما حدث فى بورتو أليجرى أمر يستحق اإلشارة إليه. ويجدر اإلشارة أيضًا إلى 
املبادرات على مستوى اعلى من مستوى البلديات فى كولومبيا، و على مستوى األقاليم (مجموعة 
بلديات لوس نيفادوس فى التوليما) أو على مستوى اإلدارات (كما هو احلال فى ريزالدا منذ 
عام ٢٠٠٢ على سبيل املثال). هذا وال تزال دولة بيرو تنفذ عمليات إعداد املوازنات باملشاركة 
على املستوى اإلقليمى كما هو احلال فى أقاليم شوكامباس أو سييلندن أو موربون شولوكاناس 
على سبيل املثال(٤). وحتى تاريخه هناك ثالث دول لديها قانون إلعداد املوازنات باملشاركة على 

الصعيد الوطنى وهى بيرو وجمهورية الدومينيكان واململكة املتحدة. 
وعلى اجلانب اآلخر، بدأت بعض عمليات إعداد املوازنات باملشاركة  أو اقتصرت على جزء 
معني من البلديات سواء كانت (حى أو منطقة أو وفد)، وخاصة فى املدن الكبرى كما كان 
عليه احلال فى بوينس آيرس، فى املنطقة ٧ (البالغ تعداد سكانها ٣٤٫٠٠٠ نسمة ) من مدينة 
اآللتو (البالغ تعداد سكانها ٦٨٠٫٠٠٠ نسمة) فى بوليفيا، أو مؤخرًا فى مقاطعة هضبة مونت 

رويال فى مونتريال.

٨- هل توجد اختالفات إقليمية فى أسلوب تنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

نعم، وهى اختالفات ايجابية. وليس هناك منوذج واحدًا صالح للتطبيق فى كل البلدان، وليس 
من املرغوب فيه وجود مثل هذا النموذج، ألن التجارب فى حد ذاتها هى نتائج حلقيقة كل منطقة 
من ناحية تاريخها احمللى وثقافتها املدنية ومنظمات مجتمعها املدنى واملوارد املتوفرة باإلضافة 
إلى الثقافة اإلدارية للحكومات التى تديرها. ففى البرازيل تتضح قوة احلركات االجتماعية فى 
املدن، ووجودها فى حزب العمال يفسر سبب امليل فى تطبيق  إعداد املوازنات باملشاركة فى 
املناطق احلضرية. وفى منطقة جبال االنديز تطبق عملية إعداد املوازنات باملشاركة على نطاق 
صغير أو متوسط ولذلك عالقة بحيوية احلركات االجتماعية واملنظمات غير احلكومية فى تلك 
املناطق. أما فى أوروبا فإن عمليات إعداد املوازنات باملشاركة تسمح قبل كل شئ بتحديث 

اإلدارة العامة املرتبطة مبشاركة املواطنني.

٩- ما هى الفوائد التى تعود على املدن ومواطنيها من تطبيق عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة؟

الفوائد  أهم  أحد  أن  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  فى  واملشاركني  الباحثني  معظم  يرى 
٤ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة . الوسائل الفنية. أ) القانون احمللى، ب) اللوائح احمللية، ج) القانون األعلى
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٤- كم عدد املدن التى تطبق املوازنات باملشاركة فى الوقت احلالي؟  

فى عام ٢٠٠٩ اعتمد ما ال يقل عن ١٠٠٠ بلدية ومنطقة فى جميع أنحاء العالم تطبيق هذا 
األسلوب فى اإلدارة العامة.

٥- أين تطبق املوازنات باملشاركة؟

مستوى  على  حتديدا  أكثر  بشكل  أو  املدن،  فى  أساسًا  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تتم 
البلديات(*)، ونظرا النتشارها السريع فمن الصعب رصد جميع التجارب. والبرازيل من الدول 
الرئيسية التى يتم فيها إعداد املوازنات باملشاركة. وتعتبر بلدان منطقة األنديز (بيرو، واالكوادور، 
وفى وقت أحدث بوليفيا، وفنزويال، وكولومبيا) هى ثانى أكبر مصدر لتجارب إعداد املوازنات 
باملشاركة. ومع ذلك توجد عمليات إعداد املوازنات باملشاركة بدرجات مختلفة وعلى مستويات 
و  (األرجنتني  األخرى  الكاريبى  والبحر  الالتينية  أمريكا  دول  فى  التشكيل  ناحية  من  متفاوتة 
باراجواى و أوروجواى وشيلى وجمهورية الدومينيكان) حيث متارس معظم البلديات شكال من 
أشكال إعداد املوازنات باملشاركة. وقد بدأت بعض املدن األوروبية (بشكل أساسى فى أسبانيا 
وإيطاليا والبرتغال وأملانيا واملمكلة املتحدة) فى تنفيذ عمليات إعداد املوازنات باملشاركة. نفس 
أو  السنغال،  أو  الكاميرون  فى  املثال  سبيل  (على  أفريقيا  فى  مختلفة  مدن  على  ينطبق  األمر 
موزمبيق)، وآسيا (وعلى سبيل املثال فى كوريا اجلنوبية)، وهناك دول ومدن أخرى تستفيد من 
آليات املشاركة األخرى فى تخصيص املوارد البلدية حتى لو لم يطلق عليها لفظ إعداد املوازنات 

باملشاركة إال أنها حتمل سمات مشابهة (على سبيل املثال فى السويد وكينيا)(٢).

٦- فى أى نوع من املدن نفذت عملية املوازنات باملشاركة؟

مت تنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى جميع املدن سواء كانت مدن صغيرة يقطنها ما 
يقل عن ٢٠ ألف نسمة ( ايكابوي(٣) وموندونوفو فى البرازيل ومدينة راين شتيتني فى أملانيا

و مدينة جروتومارى بإيطاليا) أو املدن التى يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون شخص مثل مدينة 
روزاريو باألرجنتني أو مدينة جوارولهوس بالبرازيل. وهى موجودة فى العواصم اإلقليمية مثل 
روساريو - األرجنتني أو فورتاليزا - البرازيل أو فى العواصم الوطنية مثل بوجوتا - كولومبيا، 
لشبونة - البرتغال أو مابوتو - موزامبيق. وكذلك قد توجد عمليات إعداد املوازنات باملشاركة 
فى البلديات باملناطق الريفية أو شبه الريفية (مثل كونيكا – االكوادور) أو فى املناطق الشديدة 
التحضر (مثل مدينة بيلو هورايزونتى بالبرازيل). باإلضافة إلى أن  إعداد املوازنات باملشاركة 
تنفذ فى أجهزة بلدية تندر فيها املوارد العامة كما فى مدينة بلال سلفادور ببيرو (تبلغ امليزانية 
السنوية حوالى عشرين دوالر للفرد الواحد) أو فى مدن أوروبية مبستويات دخل أعلى (حيث 

يبلغ دخل البلديات حوالى ٢٠٠٠ دوالر أو ما يزيد لكل فرد).
٢   انظر «مراجعة خطط السلطات احمللية لتقدمي اخلدمات (LASDAPs)» فى كينيا، بواسطة نيك ديفاس مع أربعة مستشارين آخرين، نيروبى، مايو ٢٠٠٢.

٣   انظر مجموعة أدوات بى بى . املدن التوضيحية. دراسة حالة ومراجع إيكابو
(*) تختلف تسميات الوحدات باحلكومات احمللية بني الدول ولذلك يقصد فى هذا الكتاب مبصطلح البلديات  (البلديات/الهيئات احمللية/اإلدارة احمللية)
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اإلطار رقم ١ 
بورتو أليجري: النتائج التى حتققت فى ظل تطبيق عملية إعداد املوازنات 

باملشاركة على مدى ١٥ عامًا (١٩٨٩-٢٠٠٣)
أ- اإلسكان: أصبح من املمكن أن يرتفع متوسط عدد الوحدات املنشأة محليا من (٤٩٣) وحدة 
من  الفترة  فى  العام  فى  وحدة  إلى (١٠٠٠)  ليصل  من (١٩٧٣-١٩٨٨)  الفترة  فى  سنويًا  سكنية 
(١٩٨٩-٢٠٠٣) حيث استطاعت مدينة بورتو أليجرى، للمرة األولى، احتواء منو العجز فى املساكن.

ب- رصف الطرق: انخفض العجز القائم فى الطرق املعبدة من ٦٩٠ كيلومترًا فى عام ١٩٩٨ 
إلى ٣٩٠ كيلومترًا وفى عام ٢٠٠٣ ساهمت عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى حتسني النقل 

اجلماعى والبنية التحتية العامة فى املناطق األكثر فقرا فى بورتو أليجرى.

ج- توفير املياه ومرافق الصرف الصحى األساسية: ارتفعت نسبة املساكن التى مت توصيلها 
باملياه املعاجلة من ٩٤٫٧٪ فى عام ١٩٨٩ إلى ٩٩٫٥٪ فى عام ٢٠٠٢. بينما ارتفعت نسبة املساكن 
نسبة  وارتفعت   ،٢٠٠٢ فى عام   ٪٨٤ ١٩٨٩ إلى  ٤٦٪ عام  من  بشبكات الصرف الصحى  املوصولة 

النفايات السائلة املعاجلة من ٢٪ فى عام ١٩٨٩ إلى ٢٧٫٥٪ بحلول عام ٢٠٠٢.

د- التعليم: ارتفع عدد املدارس األهلية من ٢٩ مدرسة فى عام ١٩٨٩ إلى ٨٤ مدرسة فى عام ٢٠٠٢ 
مجموعة  أن  إلى  إضافة  تلميذا.   ٥٥٧٤١ إلى   ١٧٨٦٢ من  املسجلني  التالميذ  عدد  فى  موازية  بزيادة 
اخلدمات التعليمية املقدمة قد اتسعت لتشمل محو األمية وتعليم الشباب والكبار التى أدمجت فى نظام 
التعليم العام. كما مت من خالل عملية إعداد املوازنات باملشاركة إبرام اتفاقية العناية باألطفال، فأصبح 

عدد املؤسسات التى تعنى بالطفل ١٢٦ مؤسسة تقدم خدماتها لــ ١٠ آالف طفل.

هـ - الصحة: رغم أن الصحة ظهرت عام ٢٠٠٢ فقط كأحد األولويات الثالث فى إعداد املوازنات 
مسئولية  وتشكل  البلديات  حكومة  من  يتجزأ  ال  جزءا  تعد  العامة  الصحية  اإلدارة  أن  إال  باملشاركة 
احلكومة  من  السنوية  التحويالت  حجم  فى  الفعلى  التوقف  من  بالرغم  هذا  البلدية،  للحكومة  متكاملة 
املركزية. فرئيس املدينة يخصص فى الوقت الراهن حوالى ١٨٪ من مصاريف اإلدارة املركزية للصحة، 

مقارنة باملتوسط السنوى الذى كان يقل عن ١٠٪ خالل عقد الثمانينيات من القرن العشرين.

و- الرعاية االجتماعية: مت ضم الرعاية االجتماعية ألولويات إعداد املوازنات باملشاركة ابتداء 
ذوى  مثل  املجموعات  من  عددا  احلالية  العديدة  األنشطة  وتضم  فصاعدا.   ١٩٩٧ عام  من 

االحتياجات اخلاصة والشباب واألطفال، واألسر محدودة الدخل أواملهمشة. 
وفى مدن مختلفة أسفرت عملية إعداد املوازنات باملشاركة عن حتسن ملحوظ فى اخلدمات األساسية 
والبنية التحتية واألماكن العامة فى غضون عدد محدود من السنوات. وهذا هو احلال فى قرطبة – 
أسبانيا، على سبيل املثال. ففى هذه احلالة بالتحديد حتسنت احلدائق العامة التى تقع فى أطراف املدن 
(انظر اإلطار رقم  (٢)، قرطبة - أسبانيا: تنشيط األماكن العامة عن طريق إعداد املوازنات باملشاركة)

املصدر: بايرلى، س . ف 
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الرئيسية التى تعود عليهم من إعداد املوازنات باملشاركة هو تعميق املمارسة الدميقراطية من 
خالل احلوار بني السلطات العامة واملواطنني. كما أن إعداد املوازنات باملشاركة يجعل الدولة 

مسئولة أمام مواطنيها ويساهم فى تطوير اإلدارة العامة.

وتعد عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى العديد من احلاالت فى أمريكا الالتينية أداة إلعادة ترتيب 
األولويات االجتماعية وتعزيز العدالة االجتماعية. فاملواطنون يتحولون من كونهم مجرد مشاهدين 
إلى أطراف فاعلة فى اإلدارة العامة، وهذا يجعلهم مشاركون بشكل كامل ونشيط وحاسم. وفى 
هذه املنطقة تتيح عملية إعداد املوازنات باملشاركة قبل كل شئ للمواطنني فرصا أفضل للحصول 
على األعمال واخلدمات مثل الصحة العامة ورصف الطرق وإدخال التحسينات على النقل واملراكز 
املواطنون  يحدد  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  فى  الفعالة  وباملشاركة  والصحية.  التعليمية 
أولوياتهم، ولكى يحققوا ذلك عليهم خلق فرص العمل لتحسني نوعية حياتهم فى إطار زمنى قصير 
نسبيا. إضافة إلى ذلك يجب أن يكون لديهم القدرة على مراقبة ورصد تنفيذ عملية وضع امليزانيات. 

ومن ناحية أخرى، حتفز عملية إعداد املوازنات باملشاركة عمليات التحديث اإلدارى وتساهم 
فى عملية التخطيط االستراتيجى لألجهزة البلدية.

١٠- ما هى الفوائد التى جتنيها اإلدارة العامة احمللية من تنفيذ عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة؟

يؤدى إعداد املوازنات باملشاركة إلى:
حتسني شفافية اإلدارة العامة وكفاءة اإلنفاق العام.• 
تشجيع املواطنني على املشاركة فى اتخاذ القرارات وتخصيص ومراقبة استخدام األموال • 

العامة.
امليل للمزيد من محاسبة القادة ومديرى العموم.• 
التمكني من حتديد األولويات اجلماعية واملشاركة فى إدارة املوارد.• 
توطيد دعائم الثقة بني احلكومة والشعب.• 
 خلق ثقافة دميقراطية فى املجتمع وتقوية النسيج االجتماعى.• 

١١- من يستفيد من عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

تستفيد من إعداد  جميع املناطق، أو األحياء، أو القطاعات التى تشارك فى عملية املناقشة 
فإن  االحتياجات،  لتلبية  عام  بوجه  كافية  غير  املتاحة  املوارد  أن  ومبا  باملشاركة.  املوازنات 
من  أفضل  بصورة  االستفادة  فى  أكبر  فرصة  لها  مشاركة،  واألكثر  تنظيما  األكثر  األحياء 
املناطق األخرى. انظر اإلطار رقم (١) بورتو أليجرى. النتائج التى حتققت فى ظل تطبيق إعداد 

املوازنات باملشاركة على مدى ١٥ عاما (١٩٨٩ - ٢٠٠٣). 
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اإلطار رقم ١ 
بورتو أليجري: النتائج التى حتققت فى ظل تطبيق عملية إعداد املوازنات 

باملشاركة على مدى ١٥ عامًا (١٩٨٩-٢٠٠٣)
أ- اإلسكان: أصبح من املمكن أن يرتفع متوسط عدد الوحدات املنشأة محليا من (٤٩٣) وحدة 
من  الفترة  فى  العام  فى  وحدة  إلى (١٠٠٠)  ليصل  من (١٩٧٣-١٩٨٨)  الفترة  فى  سنويًا  سكنية 
(١٩٨٩-٢٠٠٣) حيث استطاعت مدينة بورتو أليجرى، للمرة األولى، احتواء منو العجز فى املساكن.

ب- رصف الطرق: انخفض العجز القائم فى الطرق املعبدة من ٦٩٠ كيلومترًا فى عام ١٩٩٨ 
إلى ٣٩٠ كيلومترًا وفى عام ٢٠٠٣ ساهمت عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى حتسني النقل 

اجلماعى والبنية التحتية العامة فى املناطق األكثر فقرا فى بورتو أليجرى.

ج- توفير املياه ومرافق الصرف الصحى األساسية: ارتفعت نسبة املساكن التى مت توصيلها 
باملياه املعاجلة من ٩٤٫٧٪ فى عام ١٩٨٩ إلى ٩٩٫٥٪ فى عام ٢٠٠٢. بينما ارتفعت نسبة املساكن 
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املصدر: بايرلى، س . ف 

21

٢١

الرئيسية التى تعود عليهم من إعداد املوازنات باملشاركة هو تعميق املمارسة الدميقراطية من 
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هذه املنطقة تتيح عملية إعداد املوازنات باملشاركة قبل كل شئ للمواطنني فرصا أفضل للحصول 
على األعمال واخلدمات مثل الصحة العامة ورصف الطرق وإدخال التحسينات على النقل واملراكز 
املواطنون  يحدد  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  فى  الفعالة  وباملشاركة  والصحية.  التعليمية 
أولوياتهم، ولكى يحققوا ذلك عليهم خلق فرص العمل لتحسني نوعية حياتهم فى إطار زمنى قصير 
نسبيا. إضافة إلى ذلك يجب أن يكون لديهم القدرة على مراقبة ورصد تنفيذ عملية وضع امليزانيات. 

ومن ناحية أخرى، حتفز عملية إعداد املوازنات باملشاركة عمليات التحديث اإلدارى وتساهم 
فى عملية التخطيط االستراتيجى لألجهزة البلدية.

١٠- ما هى الفوائد التى جتنيها اإلدارة العامة احمللية من تنفيذ عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة؟

يؤدى إعداد املوازنات باملشاركة إلى:
حتسني شفافية اإلدارة العامة وكفاءة اإلنفاق العام.• 
تشجيع املواطنني على املشاركة فى اتخاذ القرارات وتخصيص ومراقبة استخدام األموال • 

العامة.
امليل للمزيد من محاسبة القادة ومديرى العموم.• 
التمكني من حتديد األولويات اجلماعية واملشاركة فى إدارة املوارد.• 
توطيد دعائم الثقة بني احلكومة والشعب.• 
 خلق ثقافة دميقراطية فى املجتمع وتقوية النسيج االجتماعى.• 

١١- من يستفيد من عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

تستفيد من إعداد  جميع املناطق، أو األحياء، أو القطاعات التى تشارك فى عملية املناقشة 
فإن  االحتياجات،  لتلبية  عام  بوجه  كافية  غير  املتاحة  املوارد  أن  ومبا  باملشاركة.  املوازنات 
من  أفضل  بصورة  االستفادة  فى  أكبر  فرصة  لها  مشاركة،  واألكثر  تنظيما  األكثر  األحياء 
املناطق األخرى. انظر اإلطار رقم (١) بورتو أليجرى. النتائج التى حتققت فى ظل تطبيق إعداد 

املوازنات باملشاركة على مدى ١٥ عاما (١٩٨٩ - ٢٠٠٣). 
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٢٤

١٣- أين ميكن احلصول على معلومات أكثر عن عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

بوجه عام، جند أن املدن التى قامت بتطبيق عملية إعداد املوازنات باملشاركة قد قامت أيضا 
بتطوير مواقع على االنترنت تصف جتربتها (انظر اإلطار رقم ٣: مواقع على شبكة االنترنت 
بخصوص عملية إعداد املوازنات باملشاركة واإلدارة احمللية واحلكم أو اإلدارة احمللية). وقد 
قليلة  فاملعلومات  ذلك،  ومع  غيرها.  أو  مدينة  فى  احلكومية  غير  املنظمات  بعض  تخصصت 

وجميعها بوجه عام باللغة االسبانية، و / أو البرتغالية. 

املتحدة  األمم  برنامج  اختار  احلضرية،  للمناطق  الرشيد  للحكم  العاملية  احلملة  سياق  وفى 
للمستوطنات البشرية من خالل املكتب اإلقليمى لبلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبى من 
برنامج إدارة املناطق احلضرية عددًا من املوارد (انظر اإلطار رقم ٤: تقدمي مجموعة املوارد 
الالزمة لدعم عملية إعداد املوازنات باملشاركة لتسهيل النقل الدولى بني املناطق (برنامج إدارة 
املناطق احلضرية/ برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية)، املتاحة على املواقع االلكترونية 
بهدف توفير املعلومات واألدوات التى استخدمت فى العديد من املناطق فى مكان واحد. وهذه 

املوارد تكمل هذا الكتيب.

املوازنات  إعداد  بعملية  اخلاصة   URB-AL Network 9 شبكة  فإن  ذلك،  إلى  إضافة 
باملشاركة والتمويل احمللى، التى تقوم بتنسيقها مدينة بورتو أليجرى وتتكون من ٢٠٠ مدينة 
ومؤسسة مشاركة. وأحد أهداف شبكة العمل هو توفير املعرفة وتبادل اخلبرات. وللحصول على 

مزيد من املعلومات يرجى مراجعة موقع االنترنت التالي:
www.portoalegre.rs.gov.br/urbte/te 
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٢٣

اإلطار رقم  ٢:
قرطبة، أسبانيا: حتسني البنية األساسية واألماكن العامة من خالل إعداد 

املوازنات باملشاركة

تظهر هذه الصورة امليدان العام الذى مت جتديده وتطويره من خالل برنامج وضع املوازنات 
وعبر  األساسية.  البنية  نوعية  على  كبيرا  حتسنا  أدخل  مما  بأسبانيا،  قرطبة  فى  باملشاركة 
السكان بشكل مباشر للحكومة احمللية عن احتياجاتهم مثل رصف الشوارع، وإنارتها، وإقامة 
العامة  األشغال  هذه  نفذت  باملشاركة،  املوازنات  وضع  لعملية  ونتيجة  واملتنزهات.  احلدائق 
وعدلت بشكل إيجابى جماليات وحيوية األماكن العامة، أساسا فى املناطق الواقعة على أطراف 

املدينة.

املصدر: روكيو لوبيز لوزانو، منسق دائرة مشاركة املواطنني، بلدية قرطبة، ٢٠٠٩. 
http://participacionciudadana.ayuncordoba.es

١٢- ما هى أبعاد عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

عملية إعداد املوازنات باملشاركة هى عملية متعددة األبعاد:
١) أبعاد املوازنة واألبعاد املالية.

٢) ُبعد املشاركة. (وهذان البعدان هما أساس العملية).
٣) البعد املعيارى القضائى والقانونى.

٤) البعد املكانى/ اإلقليمى.
٥) البعد السياسى/ احلكم الرشيد.

ويناقش هذا الكتيب األبعاد األربعة األولى(٥)
٥. األبعاد السياسية/احلكومية هى التطوير فى وضع ورقة منفصلة. وعلى الرغم من ذلك، فى حني أنها تقطع املوضوع بشكل مستعرض، متت مناقشتها فى 

العديد من املسائل فى املستندات احلالية.
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٢٦

مواقع عن احلكم احمللى فى العالم و الدول العربية

- Programme on Governance in 
the Arab Region
http://www.pogar.org/index.
aspx    (باإلجنليزية ومتاح بالعربية)
- United cities and local 
governments 
http://www.cities-
localgovernments.org/uclg/
index.asp
(باإلجنليزية ومتاح بالفرنسية )
- Global network on local 
governance 
http://www.gnlg.org/article.asp      
(باإلجنليزية)

مواقع عن التخطيط أواملوازنات باملشاركة
- International Budget 
Partnership
http://www.internationalbudget.
org/
(باإلجنليزية )
-NETWORK 9 URB-AL - Local 
Finance and Participatory Budget 
http://www2.portoalegre.rs.gov.
br/urbal9_ing/default.php?p_
secao=4
 ( متاح باإلجنليزية والفرنسية )
- United Nations responsive 
budgeting development fund for 
women  
http://www.gender-budgets.org
 باإلجنليزية ، ومتاح إصدارات بالعربية )
(والفرنسية

- EMPOWERS Thematic 
Group Advancing participation 
and dialogue in local water 
governance in the MENA Region
http://www.empowers.info/    
 ( باإلجنليزية ومتاح بالعربية ) 

مواقع عن املوازنات باملشاركة فى مدن أخرى
Manchester, Inglaterra
http://www.
participatorybudgeting.org.uk/                      
(باإلجنليزية )
Saint Denis, Francia
http://www.ville-saint-denis.fr 
Bobigny, Francia (بالفرنسية)
http://www.ville-bobigny.fr 
          (بالفرنسية)

CIGU
www.cigu.org
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٢٥

 

 الوزارات املعنية باحلكم احمللى فى بعض 
الدول العربية:

- الكويت ، املجلس البلدى 
http://www.majlesbaladi.gov.

/kw
- مملكة البحرين ، وزارة شئون البلديات 

والزراعة 
http://websrv.municipality.gov.

/bh
mun/index_ar.jsp

- قطر ، وزارة البلدية والتخطيط العمرانى 
/http://www.baladiya.gov.qa

?portal/page
=pageid=135,230995&_dad_

portal&_schema=PORTAL
- اإلمارات ، األمانة العامة للبلديات 

/http://www.baladiat.gov.ae
- عمان، وزارة البلديات اإلقليمية وموارد 

املياه 
/http://www.mrmwr.gov.om

arabic/main.asp
- السعودية ، وازرة الشئون البلدية والقروية 

/http://www.momra.gov.sa

- اليمن ، املركز الوطنى للمعلومات، السلطة 
احمللية 

/http://www.yemen-nic.info
/contents/Politics

اإلطار رقم   ٣ 
 مواقع اإلنترنت  اخلاصة باحلكم احمللى والتخطيط واملوازنات باملشاركة

section.php?&SECTION_ID=365

- األردن ، وزارة الشئون البلدية 
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مواقع عن احلكم احمللى فى العالم و الدول العربية
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٢٨

األسئلة الـ ٧٢ املجاب عليها متت اإلجابة عليها كذلك فى صحيفة احلقائق. وسيكون فى إمكان 
املستخدمني الراغبني فى احلصول على معلومات أكثر تفصيال االطالع على كشوف احلقائق 
اخلاصة مبدينة كبرى أو بلدية ريفية صغيرة املدنية. واإلجابات على األسئلة املتكررة ستقود 
القارئ كذلك إلى الرجوع إلى مجموعة من األدوات الفنية وستكون هناك إجابات متعمقة ضمن 

مكونات املكتبة الرقمية.

- وباب الدخول اآلخر هو ورقة املفاهيم التى توضح للقارئ قائمة املراجع وحاالت الدراسة 
واألدوات والوثائق القانونية. وهذه الورقة نظرية إلى حد كبير ولكنها تتعلق بشدة بالتجارب 
العملية. فهى تربط املوازنات باملشاركة باحلملة العاملية للحكومة احلضرية واألهداف اإلمنائية 

لأللفية.

قائمة متكاملة من املعلومات، بشأن مدن توضيحية محددة: وبالنسبة لكل مدينة يستطيع 
املستخدم  احلصول على بيانات أساسية (صحيفة حقائق) للجوانب الرئيسية األربعة لعملية 
القانونى  اإلطار  املادى،  التخطيط  املشاركة،  املالية،  (اجلوانب  باملشاركة  املوازنات  إعداد 
والتشريعى)، وستكون هناك قائمة مراجع متخصصة تشير أساسًا إلى الوثائق املتاحة، وبعض 
األدوات، واملواقع على شبكة األنترنت، وقائمة باألفراد الذين ميكن الرجوع إليهم الذين شاركوا 

فى العمليات التى مت وضعها، مع عناوينهم البريدية وعناوين محل إقامتهم.
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اإلطار رقم ٤
مجموعة املوارد التى تدعم عملية إعداد املوازنات باملشاركة وتسهل نقل 

التجربة بني األقاليم (برنامج إدارة املناطق احلضرية/ برنامج األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية) 

هناك أربع مكونات متصلة فيما بينها وهي:
وثيقة  عشرين  من  ن  مكّوً مرجع   (١) مختلفة:  أجزاء  ثالثة  من  تتكون  الرقمية،  مكتبة  أ) 
أساسية، وهى عبارة عن مقدمة عن أعلى مستويات التطوير وقد مت اختيارها من بني ٢٠٠ 
مرجع؛ (٢) مرجع عام يتكون من ١٣٠ عنوانًا مت ترتيبهم حسب املدن وخاصة املدن التى 
تعتبر توضيحا لدراسات احلالة. (٣) مكتبة برنامج إدارة املناطق احلضرية فى بلدان أمريكا 
الالتينية والبحر الكاريبى (UMP-LAC) تتكون من عشرة عناوين وضعها برنامج إدارة 
ومتتلئ   .PDF ملفات  صورة  فى  متوفرة  وهى  وشركاؤه.  البلدان  تلك  فى  احلضرية  املناطق 
مكتبة برنامج إدارة املناطق احلضرية فى بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبى باملقاالت التى 

نشرت فى أعداد خاصة من مجلة عصر املدن حول عملية وضع املوازنات باملشاركة.

املدن  وضعتها  وتشريعات  وقوانني  وفنية  عملية  أدوات  من  تتكون  األدوات  من  مجموعة  ب) 
والقوانني  املوجودة  عشر  اخلمسة  األدوات  وبهذه  بنجاح.  استخدامها  مت  وقد  التوضيحية 
اخلاصة بها يجب أن يكون هناك مسئول مهتم مبواجهة األمور احلاسمة التى يشملها تنفيذ 
املوازنة  اعتماد  معايير  تعريف  «كيفية»  اكتشاف  ويجب  باملشاركة.  املوازنات  إعداد  عملية 
وقواعدها وتفعيلها وأمثلة ملختلف دورات املوازنات باملشاركة ونظم التحكم فى وثائق املسائلة 

وقوانني الشفافية فى البلديات....إلخ.

احلالية  التجارب  مدى  توضح  توضيحية  مدينة   ١٤ بـ  اخلاصة  املدنية  احلقائق  بيان  ج) 
ومستوى  الدمج،  معدل  املتعددة،  اإلقليمية  االختالفات  املدن،  حجم  فيه:  تتم  التى  والسياق 
وأصل املوارد وتعدد الدراسات. وهى تقوم بدعوة املستخدمني لوضع النهج النموذجى والنظر 

فى التنوع ومدى قابلية التكيف مع مختلف األوضاع احمللية.

أجزاء هي: (١) أشخاص من أهالى املدن التوضيحية، (٢)  د) دليل يتكون من ثالثة 
محترفني وأكادمييني وخاصة بعض مؤلفى الكتب الرئيسية من املراجع التوضيحية، (٣) قائمة 

مبواقع األنترنت للمدن الرئيسية، مبا فيها املدن التوضيحية. 

مجموعة متداخلة من املوارد
من أجل اإلبحار فى هذه املعلومات يتعني على املرء أن يدفع بابني للدخول :

ومعظم  اإلمكان.  قدر  مبسط  تطبيقى  كتيب  وهو  املتكررة  باألسئلة  اخلاص  الكتيب  هذا   -
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١٤- هل تستطيع أى بلدية تنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

مبدئيا نعم، بيد أن التجارب أسفرت عن أن هناك شروطا مسبقة ضرورية لنجاح هذه العملية.

١٥- ما هى الشروط األساسية الالزمة لتنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى 
البلديات؟(٦)

هناك عددا من الشروط األساسية لتنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة. أول هذه الشروط 
هو وجود إرادة سياسية واضحة لدى رئيس املدينة وصناع القرار اآلخرون فى البلديات. 
وهذه اإلرادة السياسية ضرورية للحفاظ على استمرار العملية برمتها. وستصبح هذه اإلرادة 

فى أوضح صورها فى مرحلة التنفيذ عند حتويل االلتزامات إلى استثمارات ملموسة.

وثانى هذه الشروط هو حضور واهتمام منظمات املجتمع املدنى وكذلك املواطنني بوجه عام. 
وهذا الشرط حتمى الستمرارية العمل.

أما الشرط الثالث هو وضع تعريف واضح وجامع لقواعد العملية. وهذه القواعد تشير إلى 
املبالغ التى سيجرى نقاش حول كيفية استخدامها واملراحل والفترات الزمنية لكل منها وقواعد 
اتخاذ القرار (وفى حالة عدم املوافقة، ومسئولية وسلطة اتخاذ القرار لكل طرف) وطريقة توزيع 
املسئوليات والسلطة واملوارد على املناطق واألحياء املختلفة فى املدينة وتكوين مجلس إعداد 
املوازنات باملشاركة. وهذه القواعد ال ميكن مناقشتها من جانب واحد بل يجب أن يتم حتديدها 

مبشاركة جميع املواطنني، وبالتالى ميكن تعديلها كل عام بناء على أداء العملية ونتائجها.
 

والشرط الرابع هو وجود اإلرادة لبناء قدرات املواطنني وموظفى البلديات، لوضع امليزانيات 
املبالغ  حتديد  يتضمن  وهذا  خاص.  بشكل  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عام،  بشكل  العامة 
ومصادر األموال والنظام احلالى للنفقات. ومن املهم أيضا توضيح مجاالت اإلنفاق العام التى 

تقع حتت مسئولية البلدية، واملجاالت التى تبقى خارج نطاق السلطة احمللية.

والشرط اخلامس هو نشر املعلومات على نطاق واسع عبر كل الوسائل املتاحة. هذا باإلضافة 
إلى وجوب إعالم املواطنني مبواعيد وأماكن انعقاد االجتماعات وقواعد اللعبة التى مت إرسائها .

مع  يتفق  مبا  املواطنون  يضعها  التى  املطالب  أولوية  حتديد  هو  واألخير  السادس  والشرط 
املعايير الفنية التى تشمل حتليل العجز املوجود فى البنية التحتية واخلدمات العامة، وهذا األمر 

ضرورى فى عملية التوزيع العادل للموارد. 

٦ انظر مجموعة أدوات بى بى . مكتبة رقمية متابعة من املنتدى الدولى فى «امليزانيات املقسمة فى سياق البولبيفيانو.» ورقة عمل برنامج إدارة املناطق 
احلضرية بني بلدان أمريكا الالتينية والكاريبى رقم ١٣٠ (فى شكل بى دى إف). ٢٠٠٣.
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١٤- هل تستطيع أى بلدية تنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

مبدئيا نعم، بيد أن التجارب أسفرت عن أن هناك شروطا مسبقة ضرورية لنجاح هذه العملية.

١٥- ما هى الشروط األساسية الالزمة لتنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى 
البلديات؟(٦)

هناك عددا من الشروط األساسية لتنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة. أول هذه الشروط 
هو وجود إرادة سياسية واضحة لدى رئيس املدينة وصناع القرار اآلخرون فى البلديات. 
وهذه اإلرادة السياسية ضرورية للحفاظ على استمرار العملية برمتها. وستصبح هذه اإلرادة 

فى أوضح صورها فى مرحلة التنفيذ عند حتويل االلتزامات إلى استثمارات ملموسة.

وثانى هذه الشروط هو حضور واهتمام منظمات املجتمع املدنى وكذلك املواطنني بوجه عام. 
وهذا الشرط حتمى الستمرارية العمل.

أما الشرط الثالث هو وضع تعريف واضح وجامع لقواعد العملية. وهذه القواعد تشير إلى 
املبالغ التى سيجرى نقاش حول كيفية استخدامها واملراحل والفترات الزمنية لكل منها وقواعد 
اتخاذ القرار (وفى حالة عدم املوافقة، ومسئولية وسلطة اتخاذ القرار لكل طرف) وطريقة توزيع 
املسئوليات والسلطة واملوارد على املناطق واألحياء املختلفة فى املدينة وتكوين مجلس إعداد 
املوازنات باملشاركة. وهذه القواعد ال ميكن مناقشتها من جانب واحد بل يجب أن يتم حتديدها 

مبشاركة جميع املواطنني، وبالتالى ميكن تعديلها كل عام بناء على أداء العملية ونتائجها.
 

والشرط الرابع هو وجود اإلرادة لبناء قدرات املواطنني وموظفى البلديات، لوضع امليزانيات 
املبالغ  حتديد  يتضمن  وهذا  خاص.  بشكل  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عام،  بشكل  العامة 
ومصادر األموال والنظام احلالى للنفقات. ومن املهم أيضا توضيح مجاالت اإلنفاق العام التى 

تقع حتت مسئولية البلدية، واملجاالت التى تبقى خارج نطاق السلطة احمللية.

والشرط اخلامس هو نشر املعلومات على نطاق واسع عبر كل الوسائل املتاحة. هذا باإلضافة 
إلى وجوب إعالم املواطنني مبواعيد وأماكن انعقاد االجتماعات وقواعد اللعبة التى مت إرسائها .

مع  يتفق  مبا  املواطنون  يضعها  التى  املطالب  أولوية  حتديد  هو  واألخير  السادس  والشرط 
املعايير الفنية التى تشمل حتليل العجز املوجود فى البنية التحتية واخلدمات العامة، وهذا األمر 

ضرورى فى عملية التوزيع العادل للموارد. 

٦ انظر مجموعة أدوات بى بى . مكتبة رقمية متابعة من املنتدى الدولى فى «امليزانيات املقسمة فى سياق البولبيفيانو.» ورقة عمل برنامج إدارة املناطق 
احلضرية بني بلدان أمريكا الالتينية والكاريبى رقم ١٣٠ (فى شكل بى دى إف). ٢٠٠٣.
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واخلطوة األولى املقترحة هى عمل حتليل أو تقييم للحالة لتحديد مدى احترام املبادئ وكذلك 
توافر الشروط األولية، وقد يختلف هذا التحليل فى محتواه من مدينة إلى أخرى (انظر الشكل 
اجنلترا). أما اخلطوة الثانية املهمة هى عمل خريطة أو  جتربة مدينة سالفورد –   – ٥ رقم 

تقييم - بصورة تشاركيه أيًضا - للجهات احمللية املهتمة بالعملية وكذلك للمعارضني. 

اخلطوة الثالثة فهى التحليل الواضح والتعريف - بواسطة احلكومة - للمبالغ وأصول املوارد 
التى سيتم أخذها فى االعتبار فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة وكذلك املوارد الضرورية 
لألجهزة البلدية للقيام بعملية تنفيذ إعداد املوازنات باملشاركة. وفى هذه النقطة نوصى بأن تقوم 
البلديات بعمل حتليل للتكلفة والعائد من عملية التنفيذ. واخلطوة الرابعة هى بناء حتالفات، مع 
فتح باب املناقشة وبالتالى تكتسب الفكرة املزيد من املؤيدين والشرعية فى البلديات. والعناصر 

األساسية لذلك قد تكون:
- التوصل إلى اتفاق داخل احلكومة.

- فتح باب النقاش مع أهم ممثلى املجتمع املدنى.
- محاولة إشراك املستشارين املنتخبني مبكًرا.

واخلطوة اخلامسة هى تصميم  لوائح  تنظيمية  داخلية  لعملية إعداد املوازنات باملشاركة  فى 
العام األول. 

اإلطار ر قم ٥
طريقة مرحلة ما قبل الدراسة التشخيصية: جتربة سالفورد- اجنلترا
األهداف الثالثة التى تضمنتها الدراسة التى قدمت إلى مجلس مدينة 

سالفورد االجنليزية
املوجودة  واملواضيع  األولويات  لتحديد  سالفورد  ملدينة  افتراضية  املوازنة  منظومة  وضع   -١

باخلطة الكلية ملجتمع املدينة.
٢-استكشاف كيفية دمج منظومة املوازنة مع التخطيط املجتمعى والعمليات الدورية للموازنة.

٣- تقييم الفرص والتحديات املوجودة بواسطة هذا التحليل مع رؤية تهدف إلى إجراء املزيد 
من الدراسات باملشاركة على دورة موازنة مدينة سالفورد. 

وباإلضافة إلى ذلك، مت القيام بسبع مراحل لتطوير منظومة للموازنة وميكن تلخيصها فيما يلي:
املرحلة األولـــــى: حتديد املبلغ املتاح لالستثمار.• 
املرحلة الثـــــانية: تطوير األولويات واألفكار احمللية.• 
املرحلة الثــــــالثة: حتويل األولويات احمللية إلى أولويات على مستوى املدينة بأسرها.• 
املرحلة الــــرابعة: إجراء تعديالت على بناء عدد السكان.• 
املرحلة اخلـامسة: إجراء تعديالت على مستويات احلاجات.• 
املرحلة السادسة: حتديد منظومة املوازنة.• 
املرحلة السابعــة: حتديد مخصصات محدودة.• 

املصدر: منظومة للدراسة. تقرير إلى جلنة املوازنة التابعة ملجلس مدينة سالفورد. مايو ٢٠٠٣. 
bridget@communitypride.org.uk .حقوق الطبع الرقم القياسى ألسعار املستهلك
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١٦- حتت أى ظروف يصبح تنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة أمراً غير مرغوب 
فيه؟

الشروط  توافر  عدم  حال  فى  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تنفيذ  به  املوصى  من  ليس 
املذكورة أعاله، باإلضافة إلى أنه ال ينصح بتنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة إذا كان أحد 
األطراف سواء احلكومة أو املواطنني غير راغبني فى التغيير واإلدارة املشتركة للموارد العامة.

ومن األفضل أيضا جتنب تطبيق عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى حالة غياب املصداقية 
والشفافية فى اإلدارة احمللية. ولكى تنفذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى ظل هذه الظروف 
يتوجب إضفاء الشرعية أو جتنب بعض املمارسات التى تتعارض مع املبادئ األساسية لعملية 

إعداد املوازنات باملشاركة.
 

وفى حالة عدم مالءمة الظروف احمللية فى وقت معني فذلك ال يعنى أن يتخلى املهتمون بعملية 
من  فالعديد  باملشاركة.  املوازنات  إعداد  فكرة  عن  املؤسسات  أو  باملشاركة  املوازنات  إعداد 
وضع  عملية  فى  الشفافية  من  املزيد  حتقيق  محاولة  مثل  تنفيذها،  ميكن  احملدودة  املبادرات 
امليزانيات. وميكن أن يكون تنظيم املنتديات أو األنشطة األخرى للممثلني الشرعيني للمجتمع 
املدنى آلية للضغط من أجل إطالق احلوار العام حول وضع امليزانيات ورقابة املواطنني عليها. 

ومتر العديد من املدن فى الوقت احلالى مبرحلة متهيدية لعملية إعداد املوازنات باملشاركة.(٧)

١٧- ما هى املبادئ األساسية لعملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

املبادئ األساسية هى الدميقراطية باملشاركة بوصفها منوذجا سياسيا وأسلوبًا للحكم الرشيد 
ولكل دولة أو مدينة حتويل تلك املبادئ العاملية إذا ما دعت الضرورة إلى وسائل تطبيقية مبا 

يعكس حاجاتهم والبيئة احمللية.(٨) 

إعداد  بقانون  اخلاصة  اإلرشادية  الثمانية  للمبادئ  موجزًا  يلى  فيما  التوضيح،   سبيل  وعلى 
الكفاءة  و  التسامح،  و  واملساواة،  والشفافية،   ، املشاركة  بيرو(٩):  فى  باملشاركة  املوازنات 

والفعالية، و العدل، و التنافسية، واحترام االتفاقيات

١٨- كيف يتم التطبيق العملى لعملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

ال توجد طريقة عامة ميكن من خاللها تفعيل عملية إعداد املوازنات باملشاركة فكل موقف محلى 
يبدو مختلًفا.

٧ بالنسبة ملبادرات ووسائل رفع مستوى الشفافية على املستوى احمللى انظر «وسائل مساندة الشفافية فى احلكم احمللي» طبعة برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية والشفافية الدولية فى ظل حماية احلملة العاملية لشئون إدارة املناطق احلضرية. مارس/آذار ٢٠٠٤

٨ انظر برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، احلملة العاملية لشئون إدارة املناطق احلضرية، ورقة املفهوم، مارس ٢٠٠٢. راجع صفحة ٢٦ + امللحق 
واملوقع اإلليكترونى <unhabitat.org/cam-بيجنس/احلوكمة

٩ لإلطالع على النسخة الكاملة انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة: األدوات القانونية
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واخلطوة األولى املقترحة هى عمل حتليل أو تقييم للحالة لتحديد مدى احترام املبادئ وكذلك 
توافر الشروط األولية، وقد يختلف هذا التحليل فى محتواه من مدينة إلى أخرى (انظر الشكل 
اجنلترا). أما اخلطوة الثانية املهمة هى عمل خريطة أو  جتربة مدينة سالفورد –   – ٥ رقم 

تقييم - بصورة تشاركيه أيًضا - للجهات احمللية املهتمة بالعملية وكذلك للمعارضني. 

اخلطوة الثالثة فهى التحليل الواضح والتعريف - بواسطة احلكومة - للمبالغ وأصول املوارد 
التى سيتم أخذها فى االعتبار فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة وكذلك املوارد الضرورية 
لألجهزة البلدية للقيام بعملية تنفيذ إعداد املوازنات باملشاركة. وفى هذه النقطة نوصى بأن تقوم 
البلديات بعمل حتليل للتكلفة والعائد من عملية التنفيذ. واخلطوة الرابعة هى بناء حتالفات، مع 
فتح باب املناقشة وبالتالى تكتسب الفكرة املزيد من املؤيدين والشرعية فى البلديات. والعناصر 

األساسية لذلك قد تكون:
- التوصل إلى اتفاق داخل احلكومة.

- فتح باب النقاش مع أهم ممثلى املجتمع املدنى.
- محاولة إشراك املستشارين املنتخبني مبكًرا.

واخلطوة اخلامسة هى تصميم  لوائح  تنظيمية  داخلية  لعملية إعداد املوازنات باملشاركة  فى 
العام األول. 

اإلطار ر قم ٥
طريقة مرحلة ما قبل الدراسة التشخيصية: جتربة سالفورد- اجنلترا
األهداف الثالثة التى تضمنتها الدراسة التى قدمت إلى مجلس مدينة 

سالفورد االجنليزية
املوجودة  واملواضيع  األولويات  لتحديد  سالفورد  ملدينة  افتراضية  املوازنة  منظومة  وضع   -١

باخلطة الكلية ملجتمع املدينة.
٢-استكشاف كيفية دمج منظومة املوازنة مع التخطيط املجتمعى والعمليات الدورية للموازنة.

٣- تقييم الفرص والتحديات املوجودة بواسطة هذا التحليل مع رؤية تهدف إلى إجراء املزيد 
من الدراسات باملشاركة على دورة موازنة مدينة سالفورد. 

وباإلضافة إلى ذلك، مت القيام بسبع مراحل لتطوير منظومة للموازنة وميكن تلخيصها فيما يلي:
املرحلة األولـــــى: حتديد املبلغ املتاح لالستثمار.• 
املرحلة الثـــــانية: تطوير األولويات واألفكار احمللية.• 
املرحلة الثــــــالثة: حتويل األولويات احمللية إلى أولويات على مستوى املدينة بأسرها.• 
املرحلة الــــرابعة: إجراء تعديالت على بناء عدد السكان.• 
املرحلة اخلـامسة: إجراء تعديالت على مستويات احلاجات.• 
املرحلة السادسة: حتديد منظومة املوازنة.• 
املرحلة السابعــة: حتديد مخصصات محدودة.• 

املصدر: منظومة للدراسة. تقرير إلى جلنة املوازنة التابعة ملجلس مدينة سالفورد. مايو ٢٠٠٣. 
bridget@communitypride.org.uk .حقوق الطبع الرقم القياسى ألسعار املستهلك
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١٦- حتت أى ظروف يصبح تنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة أمراً غير مرغوب 
فيه؟

الشروط  توافر  عدم  حال  فى  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تنفيذ  به  املوصى  من  ليس 
املذكورة أعاله، باإلضافة إلى أنه ال ينصح بتنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة إذا كان أحد 
األطراف سواء احلكومة أو املواطنني غير راغبني فى التغيير واإلدارة املشتركة للموارد العامة.

ومن األفضل أيضا جتنب تطبيق عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى حالة غياب املصداقية 
والشفافية فى اإلدارة احمللية. ولكى تنفذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى ظل هذه الظروف 
يتوجب إضفاء الشرعية أو جتنب بعض املمارسات التى تتعارض مع املبادئ األساسية لعملية 

إعداد املوازنات باملشاركة.
 

وفى حالة عدم مالءمة الظروف احمللية فى وقت معني فذلك ال يعنى أن يتخلى املهتمون بعملية 
من  فالعديد  باملشاركة.  املوازنات  إعداد  فكرة  عن  املؤسسات  أو  باملشاركة  املوازنات  إعداد 
وضع  عملية  فى  الشفافية  من  املزيد  حتقيق  محاولة  مثل  تنفيذها،  ميكن  احملدودة  املبادرات 
امليزانيات. وميكن أن يكون تنظيم املنتديات أو األنشطة األخرى للممثلني الشرعيني للمجتمع 
املدنى آلية للضغط من أجل إطالق احلوار العام حول وضع امليزانيات ورقابة املواطنني عليها. 

ومتر العديد من املدن فى الوقت احلالى مبرحلة متهيدية لعملية إعداد املوازنات باملشاركة.(٧)

١٧- ما هى املبادئ األساسية لعملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

املبادئ األساسية هى الدميقراطية باملشاركة بوصفها منوذجا سياسيا وأسلوبًا للحكم الرشيد 
ولكل دولة أو مدينة حتويل تلك املبادئ العاملية إذا ما دعت الضرورة إلى وسائل تطبيقية مبا 

يعكس حاجاتهم والبيئة احمللية.(٨) 

إعداد  بقانون  اخلاصة  اإلرشادية  الثمانية  للمبادئ  موجزًا  يلى  فيما  التوضيح،   سبيل  وعلى 
الكفاءة  و  التسامح،  و  واملساواة،  والشفافية،   ، املشاركة  بيرو(٩):  فى  باملشاركة  املوازنات 

والفعالية، و العدل، و التنافسية، واحترام االتفاقيات

١٨- كيف يتم التطبيق العملى لعملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

ال توجد طريقة عامة ميكن من خاللها تفعيل عملية إعداد املوازنات باملشاركة فكل موقف محلى 
يبدو مختلًفا.

٧ بالنسبة ملبادرات ووسائل رفع مستوى الشفافية على املستوى احمللى انظر «وسائل مساندة الشفافية فى احلكم احمللي» طبعة برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية والشفافية الدولية فى ظل حماية احلملة العاملية لشئون إدارة املناطق احلضرية. مارس/آذار ٢٠٠٤

٨ انظر برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، احلملة العاملية لشئون إدارة املناطق احلضرية، ورقة املفهوم، مارس ٢٠٠٢. راجع صفحة ٢٦ + امللحق 
واملوقع اإلليكترونى <unhabitat.org/cam-بيجنس/احلوكمة

٩ لإلطالع على النسخة الكاملة انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة: األدوات القانونية
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٣٤

ومن الضرورى مراعاة مبادئ العمل التالية :
املشاركة الشاملة: يستطيع كل املواطنني املشاركة بغض النظر عن وضعهم االجتماعى • 

أو االقتصادى. إال أن املجموعات املنظمة تلعب دورًا مهمًا فى هذه العملية. وفى الواقع 
سيكون من الضرورى أن نفكر جيًدا فى طرق معينة لضم املزيد من العناصر املهمشة 

من املواطنني.
شفافية عملية إعداد املوازنات باملشاركة: سواء كان ذلك فى اإليرادات أو فى النفقات.• 
التقييم •  باستمرارية  يسمح  الذى  الكافى  احلد  إلى  مرنة  العملية  تكون  أن  يجب  املرونة: 

والتعديل .
املوضوعية: يجب اللجوء إلى املوضوعية وحتديد املعايير فى تخصيص املوارد من أجل • 

ضمان مصداقية العملية.
البعد النوعي: املساواة بني الرجل واملرأة فى املشاركة فى العملية. ومن الضرورى فى • 

هذا املوضوع احلصول على بيانات مفصلة عن أعداد ونوع اجلنس فى كل من عملية إعداد 
املوازنات باملشاركة واآلثار املترتبة على االستثمارات.

تعدد الثقافات واألعراق: التمييز اإليجابى والعمل املؤثر لضمان املشاركة وسلطة اتخاذ • 
القرار للمستبعدين (على سبيل املثال مجموعات السكان األصليني).

١٩- ما هى املراحل األساسية لعملية إعداد املوازنات باملشاركة ؟

تعتبر املراحل املختلفة لعملية إعداد املوازنات باملشاركة جزءا من الدورة السنوية وُيطلق عليها 
اسم دورة إعداد املوازنات باملشاركة. وهناك بعض من االختالفات بني مدينة وأخرى(١٠) بورتو 
أليغرى، بينيرال، بيلو هوريزونتى، ودورات هيئة كير التى تدعم عملية إعداد املوازنات باملشاركة 

فى سياقات مختلفة وتوضح هذه اخلالفات  (انظر اإلطار رقم ات ٧ و ٨ و٩).
 

من  وتتكون  كامًال،  عاما  باملشاركة  املوازنات  وإعداد  واملفاوضات  املناقشة  دورة  وتستغرق 
املراحل التالية (السيما فى املدن الكبرى) .

احملليات (الدائرة- احلي- املقاطعة- إلخ) املجالس املتخصصة• 
فى هذه املجالس يقوم رئيس املدينة باألخذ فى االعتبار ما مت حتقيقه وما لم يتم حتقيقه فى 
املوازنات  إعداد  بعملية  اخلاصة  اإلجراءات  وقواعد  االستثمار  خطة  ويعرض  السابقة  الفترة 
باملشاركة. ويتم انتخاب أو تعيني النواب الذين ميثلون األقاليم والقطاعات، موضوعيا أو محددة 
القضايا بعملية إعداد املوازنات باملشاركة اعتمادا على املعايير املوضوعة فى مجموعة القواعد.

االجتماعات احمللية والقطاعية (اختيارية)• 
وهى عبارة عن اجتماعات بني النائب، النائبة ومجتمعه. وميكن أن تتم هذه االجتماعات بدون حضور 
سلطات احلكم أو اإلدارة احمللية إذا رغب النائب فى ذلك. وفى هذه االجتماعات يقوم املشاركون بتحديد 

 ١٠ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة: ثالثة أمثلة من دورة إعداد امليزانية املشتركة.

33

٣٣

اإلطار رقم   ٦ 
التخطيط التشاركى فى منشية ناصر وبوالق الدكرور ، مصر

ووزارتى  االقتصادية  التنمية  وزارة  مع  بالتعاون   GTZ الفنى  للتعاون  األملانية  الوكالة  تعمل 
التنمية احمللية والتضامن االجتماعى ومحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة واجليزة والقليوبية 
وحلون) على تنفيذ برنامج «التنمية باملشاركة فى املناطق احلضرية»، والذى يهدف إلى متكني 
اإلدارة احمللية ومنظمات املجتمع املدنى من العمل معًا على تقدمي خدمات محسنة فى املجتمعات 
الفقيرة والالرسمية باستخدام منهجيات التنمية باملشاركة. وتقوم عملية التنمية باملشاركة على 
بناء الثقة بني األطراف احمللية من خالل دعم املبادرات احمللية، ومتكني املجتمعات احمللية من 
حتديد  وترتيب إحتياجاتها وأولوياتها التنموية. وبناء قواعد بيانات تفاعلية تساعد على تبادل 
املعلومات بني شركاء التنمية، وتطبيق منهج التخطيط باملشاركة والذى يشارك من خالله أفراد 
املجتمع احمللى والشركاء احملليون فى صياغة خطط التنمية احمللية التى تأخذ كأساس إلعداد 

خطط املوازنة واملخططات العمرانية التفصيلية.
 

وميثل الشكل املوضح منهجية التخطيط باملشاركة فى إطار منظومة التنمية باملشاركة التى 
مت تطبيقها فى املشروعات اإلرشادية للبرنامج بحى بوالق الدكرور فى محافظة اجليزة وحى 
منشأة ناصر فى محافظة القاهرة فى ٢٠٠٦/٢٠٠٥، حيث أعتبرت اخلطط التنموية التى مت 
إعدادها باملشاركة أساس إعداد املخططات التفصيلية الالزمة لتمليك األراضى مبنشية ناصر 
وأساس حتديد املشروعات التنموية ببوالق الدكرور فى خطة املوازنة التالية. كما مت اتباع نفس 
املنهجية فى مناطق الرسمية مبحافظة األسكندرية ومبنطقة عرب وعزبة الوالدة بحلوان، وجارى 

حاليًا تطبيقها من قبل اإلدارة احمللية مبحافظتى القليوبية واجليزة.

ا

املناطق  فى  باملشاركة  التنمية  «برنامج   ،GTZ الفنى  للتعاون  األملانية  الوكالة  املصدر:  
http://www.egypt-urban.de ،«احلضرية

املشكالت  ) احمللى  اتمع   فهم 
ميدانية جوالت  خالل  من   واإلمكانيات 
السريع البحث  وتنفيذ  املنطقة   فى 
العمرانية املسوحات  وعمل   باملشاركة 

واالقتصادية واالجتماعية

املنطقة أهالى  مع  مفتوح  يوم   عقد 
وتشكيل املشكالت  ومناقشة   لعرض 
عن واإلعالن  احملليني  الشركاء   مجلس 

اخلطوات التالية لتقدير االحتياجات

مخطط  بإعداد  احمللية  اإلدارة  تقوم 
تنفيذية  وخطة  تفصيلى  عمرانى 
مستوى    (على  املعتمدة  للمشروعات 

احلى )

اتصني مع  اتمع  ممثلى   ينتقى 
وحتديد فنياً  اخلطة  ملراجعة   الرسميني 

مصادر الدعم اخلارجى

باملنطقة جتمع  نقاط  اللجان   حتدد 
احمللى اتمع  بأفراد  لالجتماع   كمكان 
االجتماعات ونتائج  املعلومات   ولعرض 

بصورة دائمة

للوصول  تخطيط  عمل  ورش  اللجان  تعقد 
ولتحديد  للتطوير  مشتركة  رؤية  إلى 
املشروعات ذات األولوية واالتفاق على توزيع 
األدوار (من يفعل ماذا؟) والتكلفة (ومن يدفع 
والصيانة  اإلدارة  على  القائم  ومن  ؟)   ماذا 

بعد التنفيذ؟

امللحة االحتياجات  لبعض   االستجابة 
 والعاجلة من خالل دعم املبادرات احمللية

لبناء الثقة وحتفيز املشاركة

عملية  يدير  احملليون  الشركاء  مجلس 
جلان  تشكيل  خالل  من  التخطيط 
وجلان  (جغرافية)  اجلزئية  للمناطق 
أساسية،  (بنية  األولوية  ذات  للقضايا 

تعليم ، إلخ )

اططات لعرض  ختامى  مفتوح  يوم   عقد 
واملشروعات املعتمدة على اتمع احمللى

متابعة :
* اعتماد اططات وحتديد االلتزامات

* التنفيذ والتغذية الراجعة للمجتمع  احمللى
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٣٤

ومن الضرورى مراعاة مبادئ العمل التالية :
املشاركة الشاملة: يستطيع كل املواطنني املشاركة بغض النظر عن وضعهم االجتماعى • 

أو االقتصادى. إال أن املجموعات املنظمة تلعب دورًا مهمًا فى هذه العملية. وفى الواقع 
سيكون من الضرورى أن نفكر جيًدا فى طرق معينة لضم املزيد من العناصر املهمشة 

من املواطنني.
شفافية عملية إعداد املوازنات باملشاركة: سواء كان ذلك فى اإليرادات أو فى النفقات.• 
التقييم •  باستمرارية  يسمح  الذى  الكافى  احلد  إلى  مرنة  العملية  تكون  أن  يجب  املرونة: 

والتعديل .
املوضوعية: يجب اللجوء إلى املوضوعية وحتديد املعايير فى تخصيص املوارد من أجل • 

ضمان مصداقية العملية.
البعد النوعي: املساواة بني الرجل واملرأة فى املشاركة فى العملية. ومن الضرورى فى • 

هذا املوضوع احلصول على بيانات مفصلة عن أعداد ونوع اجلنس فى كل من عملية إعداد 
املوازنات باملشاركة واآلثار املترتبة على االستثمارات.

تعدد الثقافات واألعراق: التمييز اإليجابى والعمل املؤثر لضمان املشاركة وسلطة اتخاذ • 
القرار للمستبعدين (على سبيل املثال مجموعات السكان األصليني).

١٩- ما هى املراحل األساسية لعملية إعداد املوازنات باملشاركة ؟

تعتبر املراحل املختلفة لعملية إعداد املوازنات باملشاركة جزءا من الدورة السنوية وُيطلق عليها 
اسم دورة إعداد املوازنات باملشاركة. وهناك بعض من االختالفات بني مدينة وأخرى(١٠) بورتو 
أليغرى، بينيرال، بيلو هوريزونتى، ودورات هيئة كير التى تدعم عملية إعداد املوازنات باملشاركة 

فى سياقات مختلفة وتوضح هذه اخلالفات  (انظر اإلطار رقم ات ٧ و ٨ و٩).
 

من  وتتكون  كامًال،  عاما  باملشاركة  املوازنات  وإعداد  واملفاوضات  املناقشة  دورة  وتستغرق 
املراحل التالية (السيما فى املدن الكبرى) .

احملليات (الدائرة- احلي- املقاطعة- إلخ) املجالس املتخصصة• 
فى هذه املجالس يقوم رئيس املدينة باألخذ فى االعتبار ما مت حتقيقه وما لم يتم حتقيقه فى 
املوازنات  إعداد  بعملية  اخلاصة  اإلجراءات  وقواعد  االستثمار  خطة  ويعرض  السابقة  الفترة 
باملشاركة. ويتم انتخاب أو تعيني النواب الذين ميثلون األقاليم والقطاعات، موضوعيا أو محددة 
القضايا بعملية إعداد املوازنات باملشاركة اعتمادا على املعايير املوضوعة فى مجموعة القواعد.

االجتماعات احمللية والقطاعية (اختيارية)• 
وهى عبارة عن اجتماعات بني النائب، النائبة ومجتمعه. وميكن أن تتم هذه االجتماعات بدون حضور 
سلطات احلكم أو اإلدارة احمللية إذا رغب النائب فى ذلك. وفى هذه االجتماعات يقوم املشاركون بتحديد 

 ١٠ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة: ثالثة أمثلة من دورة إعداد امليزانية املشتركة.
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٣٣

اإلطار رقم   ٦ 
التخطيط التشاركى فى منشية ناصر وبوالق الدكرور ، مصر

ووزارتى  االقتصادية  التنمية  وزارة  مع  بالتعاون   GTZ الفنى  للتعاون  األملانية  الوكالة  تعمل 
التنمية احمللية والتضامن االجتماعى ومحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة واجليزة والقليوبية 
وحلون) على تنفيذ برنامج «التنمية باملشاركة فى املناطق احلضرية»، والذى يهدف إلى متكني 
اإلدارة احمللية ومنظمات املجتمع املدنى من العمل معًا على تقدمي خدمات محسنة فى املجتمعات 
الفقيرة والالرسمية باستخدام منهجيات التنمية باملشاركة. وتقوم عملية التنمية باملشاركة على 
بناء الثقة بني األطراف احمللية من خالل دعم املبادرات احمللية، ومتكني املجتمعات احمللية من 
حتديد  وترتيب إحتياجاتها وأولوياتها التنموية. وبناء قواعد بيانات تفاعلية تساعد على تبادل 
املعلومات بني شركاء التنمية، وتطبيق منهج التخطيط باملشاركة والذى يشارك من خالله أفراد 
املجتمع احمللى والشركاء احملليون فى صياغة خطط التنمية احمللية التى تأخذ كأساس إلعداد 

خطط املوازنة واملخططات العمرانية التفصيلية.
 

وميثل الشكل املوضح منهجية التخطيط باملشاركة فى إطار منظومة التنمية باملشاركة التى 
مت تطبيقها فى املشروعات اإلرشادية للبرنامج بحى بوالق الدكرور فى محافظة اجليزة وحى 
منشأة ناصر فى محافظة القاهرة فى ٢٠٠٦/٢٠٠٥، حيث أعتبرت اخلطط التنموية التى مت 
إعدادها باملشاركة أساس إعداد املخططات التفصيلية الالزمة لتمليك األراضى مبنشية ناصر 
وأساس حتديد املشروعات التنموية ببوالق الدكرور فى خطة املوازنة التالية. كما مت اتباع نفس 
املنهجية فى مناطق الرسمية مبحافظة األسكندرية ومبنطقة عرب وعزبة الوالدة بحلوان، وجارى 
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مستوى املجلس البلدي:• 
فى هذه احلالة تقوم جلنة إعداد املوازنات باملشاركة رسميا بتسليم رئيس املدينة قائمة باملشاريع 
ذات األولوية التى مت حتديدها مبشاركة املواطنني. وفى هذه األثناء يكون قد مت تعيني أعضاء 

جلنة إعداد املوازنات باملشاركة رسميا.

اإلطار  رقم ٨
دورة  إعداد املوازنات باملشاركة فى بنيريال

املصدر : بلدية مدينة بنيريال - مشاركة األطفال فى عملية إعداد املوازنة 

زيارة رئيس البلدية
لالجتماع االختبارى

يونيو : الدورة

فبراير

 تعريف
املشروع

 مارس : كشف
البرنامج التنفيذى

إبريل ومايو : التعبئة

 يوليو : الدورات
اإلقليمية

سبتمبر
قافلة املواطنني

 أغسطس : منتدى
النواب

 يناير : العطلة
الرسمية

 يوليو
حيازة الس

نوفمبر : الرصد

 يوليو : االجتماعات
البلدية
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املشاريع التى لها أولوية التنفيذ. فى أوروبا، كما هو احلال فى العديد من مدن أمريكا الالتينية، من 
الضرورى مشاركة احلكم أو اإلدارة احمللية فى بعض املجالس على األقل، حيث إن املجتمع املدنى ليس 
منظما أو مؤهال مبا يكفى لتنفيذ هذه املرحلة على مسئوليته. ويجب أن تتم املناقشة فى هذه املجالس بشكل 
منتظم بني النواب على الصعيد اإلقليمى والقضايا احملددة ونطاق املدينة ألن نوعية املناقشات الدائرة فى 
بعض املجالس قد ال تكون على املستوى املطلوب. وهذا أمر ضرورى لكى ال تكون عملية إعداد املوازنات 

باملشاركة قاصرة على مجرد استفتاء شعبى أو شكل من أشكال القرارات الشعبية. 

اإلطار رقم ٧
عرضان بيانيان إلعداد املوازنات باملشاركة فى بورتو أليجرى

www.ongcidade.org       2003  .املصدر : سيداد

مارس وإبريل
اإلجتماعات
التحضيرية 

 فبراير
استراحة

ديسمبر / يناير
 مناقشات
وتصويت

 نوفمبر /
ديسمبر
مناقشات

أغسطس/
سبتمبر
التصويت
لألمة 

يوليو/أغسطس
سبتمبر

حتاليل املطالب

 األول من يوليو
 للخامس عشر

البلدية

مايو/يونيو/
يوليو
 مناطق
 ومواضيع

 التانى من إبريل
للخامس
عشر/مايو
جولة واحدة

أكتوبر / ديسمبر
تفاصيل خلطة

اإلستثمار

إعداد املوازنات باملشاركة

٢

٣

٤

٥

٦

١

١٠

٩

٨

٧

مارس وإبريل
اجتماعات حتضيرية

فبرايردائرة البروتوكول
عطلة مؤمتر األطراف

يناير
مناقشات وتصويت

نوفمبر وديسمبر
منتديات مناقشة املناطق

أكتوبر حتى ديسمبر
 تفاصيل خطة االستثمار

واخلدمات

إبريل ومايو
دورات كبيرة ملناطق

 مايو حتى يوليو
مناطق ومواضيع

 يوليو (١٥:١)
جمعية البلدية

يوليو حتى سبتمبر
حتاليل املطالب والتجمع

أغسطس وسبتمبر
تصويت األمة للميزانية
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٣٨

تصميم منظومة املوازنات• 
تقوم كل من البلديات وجلنة إعداد املوازنات باملشاركة بتصميم منظومة لعمليات إعداد املوازنات 
باملشاركة. وهذا أحد املواقف األكثر إثارة للجدل فى العملية. حيث يتم وضع خطة االستثمار 
مبشاركة املواطنني، وبعد ذلك يتم نشرها حتى ميكن استخدامها فيما بعد لعرض إجنازات 

االتفاقيات املبرمة.

تقييم العملية• 
عند نهاية الدورة يتم تقييم قواعد وإجراءات عملية إعداد املوازنات باملشاركة وتعديلها وتستخدم 

القواعد اجلديدة فى العام التالى. 

وتبدأ الدورة األولى بعقد االجتماعات األولى (غالبا ما يكون ذلك فى شهر مارس) فى األحياء 
وتنتهى باعتماد منظومة وضع امليزانيات (فى أكتوبر أو نوفمبر).

هناك دورة أخرى تسمى دورة التنفيذ والرقابة وتبدأ من العام التالى (انظر اإلطار رقم ١٠ 
اخلاص مبدينة بيلو هورايزونتى) (١١) ومن خالل هذه الدورة التى تبدأ بالدراسات الفنية وتنتهى 
وجلان  واملواطنني  احمللية  اإلدارة  أو  احلكم  هيئات  من  كل  يستمر  املعتمدة  املشاريع  بتحديد 

املتابعة اخلاصة فى التفاعل.

١١ األداء احمللى لبيلو هوريزونت. بيلو هوريزنت، ٢٠٠٢، راجع ص ١٤
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٣٧

اإلطار رقم ٩
(CARE) النهج الذى تتبعه هيئة كير الدولية

بشأن كيفية إعدد املوازنات باملشاركة

كيف ميكن تطبيق عملية إعداد املوازنات باملشاركة ؟

املصدر : هيئة كير الدولية - اإلكوادور

١ 
 تعريف املنهجية

٢ 
 اإلعالن عن إعداد 
املوازنات باملشاركة

٣  
 حتديد أولويات إعداد 
املوازنات باملشاركة

٤ 
عمل دراسات فنية

٥  
التصديق على ميزانية 

البلدية 

٦ 
تنفيذ عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة و مراقبة تطبيقها

إعداد  عملية  مبادئ  تعرف 
بأسلوب  باملشاركة  املوازنات 
نسبة  هى  ما  باملشاركة؛  يتسم 
خالل  من  ستقرر  التى  املوازنة 
هل  باملشاركة؟  املوازنات  إعداد 
املوازنات  إعداد  عملية  ستكون 
أساس  على  قائمة  باملشاركة 
أساس  على  قائمة  أم  اإلقليم 
التى  املعايير  هى  ما  املوضوع؟ 
توزيع  فى  تستخدم  سوف 
أو  اللجان  هى  ما  و  املوارد، 
سوف  التى  املواطنني  مجموعات 

يتم تكوينها لتقود العملية؟

اجتماعات  فى  مبشاركتكم  مرحبا 
إعداد املوازنات باملشاركة يتم إعالم 
مبفهوم   باملنطقة  القاطنني  جميع 
باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية 
املجالس  طريق  عن  عملها  وكيفية 
و  الراديو،  إعالنات  و  النشرات  و 

استخدام مكبرات الصوت.

األعمال  أو  املشروعات  حتديد  مت 
تنفيذها  يجب  التى  البرامج  أو 
املوازنات  إعداد  عملية  خالل  من 
فى  األولوية  حسب  باملشاركة 
قائمة  أو  مختلفة  موضوعية  مجالس 

على اإلقليم. 

يجرى الطاقم الفنى بالبلدية دراسات 
واألعمال  للمشروعات  جدوى 
طبقًا   جدولتها  و  املقترحة  والبرامج 

لألولوية فى املرحلة السابقة.

البلدية  ميزانية  على  املواطنون  يصادق 
املشروعات  ذلك  فى  مبا  ويقرونها 
األولوية  ذات  البرامج  و  واألعمال 
املوازنات  إعداد  بعملية  اخلاصة 
اجلدول  على  االتفاق  ويتم  باملشاركة. 

الزمنى للتنفيذ.

عملية  وبرامج  مشروعات  تنفيذ  يتم 
مع  بالتعاون  باملشاركة  املوازنات  إعداد 
املجتمعات احمللية. حيث تراقب مجموعة 

من املواطنني كفاءة عملية التنفيذ .
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اإلطار رقم ١٠ 
دورة عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى بيلو هورايزونتي: 

األعمال واخلدمات العامة من التخطيط إلى التنفيذ. 

تعريف املشروعنفيذ املشروع

املرحلة متاحة
للمجتمع كلة

 املشاركون من إدارة
املدينة واإلقليم

 تنمية اخلطط الشاملة
للمناطق منخفضة  الدخل

تطوير املشاريع
اعتماد التصميم األول
والتكلفة املفترضة
تصميم مفصل

 املناطق
اجتماعات األحياء

حتديد أولويات العمل

الدورة األولى - املنطقة الفرعية

الدورة الثانية - املنطقة الفرعية

الدورة الثالثة -مجموعات األولويات

الدورة الرابعة منتدى إقليميى ملناقشة أولويات املوازنة 

الدورة اخلامسة منتدى على مستوى البلدية ملناقشة أولويات املوازنة 

تنافس العطاءات على املشروع واخلطط

املوازنة ومراجعة عطاءات العملية

عطاءات املشروع

تنفيذ املشروع

افتتاح املشروع

١٤مشروعاً فى خطة العمل تتم مناقشتهم

واعتمادها للسنة املالية ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤

 إدارة املدينة واتمع احمللى

 يسلم اتمع خطة العمل
للسنة املالية ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤

املنتدى اإلقليميى ألولويات املوازنة

 التقنيات
 فريق فنى من إدارة املدينة يقوم
بالتفتيش على ٢٥ مشروعاً

املنطقة ( ب ) املنطقة ( أ )
اختيار ٢٥ مشروعاً للمنطقة

يتم انتخاب النواب فى املنتدى االقليميى
املنطقة ( د )  املنطقة ( ج )

النواب

إدارة املدينة

هذه املرحلة متاحة
ألفراد اتمع بشكل عام

 اآلن تعرفون كل خطوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة وصار

 من األسهل لكم املشاركة فى عملية اتخاذ القرار فال تفوتو

 االجتماعات املوجودة فى مناطقكم

 - املبالغ املالية املتوفرة
- اخلطوط العامة             - التوزيع
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٤٢

فى هذا الفصل على املشاريع االستثمارية ، مثل الكهرباء، ورصف الطرق، والنقل، والبيئة.

اإلطار رقم ١٢ 
نسبة املوازنة العامة التى ناقشتها عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى 

األعوام  من ١٩٩٧-٢٠٠٣ فى ١٠٣ من البلديات فى البرازيل
  نسبة موازنة رأس املال  التى متت مناقشتها     عدد البلديات    النسبة املئوية لكل البلديات

من ١ إلى ١٠٪                                        ١٥                         ١٥
من ١١ إلى ٢٠ ٪                                      ٥                           ٥
من ٢١ إلى ٣٠ ٪                                      ٤                           ٤
من ٣١ إلى ٤٠ ٥                                      ٥                           ٥
من ٤١ إلى ٥٠ ٪                                      ٧                           ٧

من ٥٠ إلى ٦٠٪                                    ----                      ----
من ٦١ إلى ٧٠ ٪                                      ٢                           ٢
من ٧١ إلى ٨٠ ٪                                      ٥                           ٥

من ٨١ إلى ٩٠ ٪                                      ١                           ١    
من ٩١ إلى ٩٩٪                                  ------                   ------
١٠٠٪                                                 ٢١                          ٢٢
ال تناقش املوارد                                      ١٠                          ١٠
ال يوجد رد                                            ٢٧                          ٢٦

املجموع الكلى                                        ١٠٣                        ١٠٠

املصدر : املنتدى الشعبى الوطنى، اجلدول ٤٤، ص ٨٨.

٢٢- هل هناك نسبة مثلى من موازنة البلديات ينبغى طرحها للنقاش العام؟

كال. ويتوقف هذا على الوضع احمللى وبشكل خاص على اإلرادة السياسية لألجهزة البلدية 
والضغوط التى يقوم بها املواطنون. ففى بعض املدن تتزايد هذه النسبة باستمرار عاما بعد 
عام ألن التجربة أصبحت راسخة واكتسب املشاركون والسياسيون املواطنون الثقة. ومع 

ذلك كلما زادت نسبة املوازنة املطروحة للنقاش كلما زادت خبرة واهتمام املواطنني.

41

٤١

٢٠- ما هو مقدار املوارد الذى ميكن تخصيصة لعملية إعداد املوازنات باملشاركة؟(١٢) 

تتراوح املوازنات باملشاركة بوجه عام، وخاصة فى البرازيل، بني ٢ ٪ إلى ١٠ ٪ من املوازنة الفعلية، وهذا يعنى 
أن املبالغ التى أنفقت بالفعل، ينبغى أن تكون فى الغالب أقل من املبالغ املخطط لها فى موازنة العام السابق. 
وهذه القيم متثل نسبا متفاوتة من موازنة االستثمار فى البلديات. بيد أن عددا قليال من املدن تقدم أكثر من ١٠٪ 
من املوازنة الكلية للنقاش. وعدد قليل جدا من املدن مثل موندونوفو وبورتو أليجرى يناقش - من الناحية الفنية 
على األقل - ١٠٠٪ من املوازنة (انظر اإلطار  رقم ١١)، وعلى النقيض منها، تقوم بعض املدن خاصة فى أوروبا 

بوضع ما يقل عن ١٪ من موازنات البلديات حتت تصرفها.

اإلطار  رقم ١١
موندونوفو وبورتو أليجرى مدينتان تناقشان ١٠٠٪ من ميزانيتهما 

مع املواطنني
فى مدينة بورتو أليجرى بالبرازيل يعتبر ١٠٠٪ من املوازنة قائمًا على املشاركة ألن مجلس 
املجلس  ويقوم  منتخبني  نواب  من  يتكون  البرتغالية)  باللغة   COP (واختصاره  املوازنة  تلك 
بفحص املوازنة والتعليق عليها واستكمالها (وذلك قبل إرسالها إلى مجلس البلدية). واجلزء 
الذى يتم مناقشته فى االجتماعات التى يشارك فيها املواطنون يعادل ١٠٠٪ من املوارد املتاحة 

لالستثمار والتى تختلف من عام إلى آخر ويزيد على ١٠٪ من املوازنة الكلية.

وهذا هو احلال أيضا فى مدينة موندو نوفو وهى مدينة صغيرة تعدادها ١٦ ألف نسمة وتقع 
فى مقاطعة ماتو جروسو دو سول فى البرازيل حيث يتم مناقشة ١٠٠٪ من املوازنة إال أنه 
فى هذه احلالة، عكس الوضع فى بورتو أليجرى، يتم عمل ذلك بصورة مباشرة فى اجتماعات 
مفتوحة على مستوى املدينة. ويعتبر هذا أفضل شكل لتقدم عملية إعداد املوازنات باملشاركة ، 
ويوضح أن املوازنة البلدية برمتها ميكن أن تخضع للنقاش مع الشعب مبا فيها مرتب رئيس 

املدينة نفسه.

(PB Toolkit ) أنظر املكتبة الرقمية -  (op cit.)  املصدر: مستند أساسى
 

٢١- ما هى نسبة االستثمارات البلدية التى تخضع للنقاش؟

وبالتالى   (١٢ رقم  اإلطار  (انظر  إلى١٠٠٪  ومحدودة  صغيرة  نسبة  من  النسبة  هذه  تتفاوت 
ميكن القول إن بعض املوازنات باملشاركة فيها بشكل موسع بينما تتم املشاركة بشكل أصغر 

فى بعض املوازنات األخرى. 

وفى مصر، تشجع  وزارة التنمية احمللية املجالس الشعبية احمللية واملجالس التنفيذية احمللية 
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١٢ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٢٣ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
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وبالتالى   (١٢ رقم  اإلطار  (انظر  إلى١٠٠٪  ومحدودة  صغيرة  نسبة  من  النسبة  هذه  تتفاوت 
ميكن القول إن بعض املوازنات باملشاركة فيها بشكل موسع بينما تتم املشاركة بشكل أصغر 

فى بعض املوازنات األخرى. 

وفى مصر، تشجع  وزارة التنمية احمللية املجالس الشعبية احمللية واملجالس التنفيذية احمللية 
على مختلف مستويات اإلدارة احمللية على تطبيق التخطيط القائم على املشاركة فيما يتعلق 
باملوارد املخصصة فى الفصل السادس من املوازنات احمللية. وسوف تنفق املوارد املخصصة 

١٢ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٢٣ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
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٤٤

  اإلطار رقم ١٣
العالقة بني عملية إعداد املوازنات باملشاركة واألداء املالى فى بعض املدن

ازدادت جباية الضرائب بصورة ملحوظة فى سنوات معدودة من خالل حمالت مبدن ريسيف 
وكوينكا بينما انخفض مستوى الضرائب املتأخرة على املمتلكات فى بورتو أليجرى من ٢٠٪ 
إلى ١٥٪. وكانت النتيجة منطقية، ففى أقل من عشرة أعوام ارتفعت الضرائب من ٦٪ إلى ١٢٪ 
من دخل البلديات، وفى موندونوفو بالبرازيل سجلت الضرائب غير املدفوعة انخفاضًا ملحوظًا.
و  «يو  مبدينتى  البلديات  فى  للمناطق  طبقا  باملشاركة  املوازنات  إعداد  موارد  توزيع  وكان 
فيلال السلفادور» فى بيرو يرتبط بصورة مباشرة مبستوى الضرائب املتأخرة. وبينما ينعدم 
الدليل املباشر وامللموس لتأثير «معايير الضرائب املربوطة» بالتحسينات على نسبة عدم سداد 
الضرائب، فمن الواضح أنه فى البلديات فى مدينة لو أن العملية تؤدى الى زيادة الوعى مبوارد 

املدينة، وقيودها وأصولها.
(Case Studies, VES and Ilo – See illustrative cases PB Toolkit) : املصدر

٢٥- هل ينتج عن كل مطالب املواطنني أعمال وخدمات عامة؟(١٥)

كال، وبوجه عام فإن عدد الطلبات واملشروعات املقدمة والقيم التى تتطلبها أكبر من املوارد 
املتاحة. ولهذا السبب، فإن معايير ترتيب األولويات وعملية حتديدها كل عام تعد أمرا حاسمًا. 
والطلب الذى لم يقع عليه االختيار ضمن أولويات هذا العام ميكن أن يعاد تقدميه فى العام 
التالى. وفى بعض املدن يتم حتديد عدد املشاريع التى سيتم متويلها مسبقا، فعلى سبيل املثال 

يوجد ١٤ مشروعًا لكل منطقة فرعية فى مدينة بيلو هورايزونتى.

وباإلضافة إلى ذلك فإن بعض طلبات املواطنني قد تكون خارج نطاق سلطة احلكم أو اإلدارة 
احمللية وتتوقف على صالحيات السلطات اإلقليمية أو القومية. وفى هذه احلاالت ال يتم قبول 

الطلبات بوجه عام. 

٢٦- كيف يتم توزيع املوارد داخليا فى املدينة؟ حسب القطاع أم حسب املنطقة؟ (١٦)

فى  وذلك  الفرعية،  املنطقة  أو  املنطقة  حسب  بطريقتني:  املوارد  تخصيص  ميكن  عام  بشكل 
األوقات التى حتتاج لتركيز اجلهود على أكثر املناطق، كمدن الصفيح، العشوائيات، األحياء 
الفقيرة ... وغيرها).  والطريقة األخرى للتخصيص هى حسب القطاع. واألولويات القطاعية 
«مستقبل   ، العام»  «النقل   ، للجميع»  «الصحة   ) عام،  ملدة  للمدينة  احملددة  األولويات  تعكس 
هذه  تتغير  وقد  إلخ)،  العمراني»...  والتخطيط  «البيئة   ، االجتماعي»  «االندماج   ، أطفالنا» 
األولويات من عام إلى آخر. ومن املهم هنا أن نفهم نظام التخصيص الثنائى هذا لكى ندرك 

١٥ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٢٦ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.

١٦ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٢٧ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
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٤٣

٢٣- ما هو مصدر املوارد املطروحة للنقاش؟

فى حني أن مصدر املوارد - بوجه عام - هو املوازنة البلدية، إال انه من الضرورى أن نالحظ 
احلاالت النمطية التالية:

• أكثر احلاالت شيوعا هى أن املبالغ اخلاضعة للمناقشة هى جزء من إجمالى املوازنة (سواء 
كانت املوازنة استثمارية أو أكثر). ويتم تعريف هذا اجلزء حتديدًا باملوازنات باملشاركة. 

املوازنات  إعداد  تتعامل   االنديز،  منطقة  فى  الواقعة  املدن  وخاصة  املدن  من  العديد  فى   •
باملشاركة مع نسبة املبالغ احملولة من احلكومة املركزية (على سبيل املثال، فى بيرو يطلق عليها 
اسم صندوق تعويضات البلديات، وفى هذه احلالة قد تخضع املناقشات لشروط مقيدة لهذه 

األموال.

• فى بعض الدول تتعرض حتويالت احلكومة املركزية لعملية مشابهة لعملية  إعداد املوازنات 
التنفيذية  السلطة  خدمات  تقدمي  عمل  خطة  تعتبر  املثال(١٣)  سبيل  على  كينيا  ففى  باملشاركة، 
احلكومة  حتويالت  باستخدام  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  فى  املجتمعات  إلشراك  وسيلة  مجرد 

املركزية للمحليات.

املوارد  على  باملشاركة  املوازنات  فى  للمناقشة  املطروحة  املبالغ  تقتصر  أن  أيضا  وميكن   •
على  كذلك  املناقشة  تقتصر  وقد  التعليم.  أو  االجتماعية  الرعاية  مثل  واحد  ملجال  املخصصة 
املوارد املخصصة لبرامج معينة مثل ترميم ميدان أو جتديد مركز تاريخى أو بناء حى جديد.

وفى هذه احلاالت ميكن للموارد أن تأتى من األصعدة الوطنية أو اإلقليمية أو البلدية. 
وحتى اآلن من الضرورى أن تكون املوارد اخلاضعة للمناقشة،  على األقل فى أمريكا الالتينية، 

من املوارد احمللية أو القومية أى بدون قروض أو مساعدات دولية.

٢٤- ما هو أثر إعداد املوازنات باملشاركة على احلصيلة املالية وإيرادات البلديات؟(١٤) 

فى أمريكا الالتينية جند دليال واضحا على أن عملية  إعداد املوازنات باملشاركة جتلب معها 
زيادة فى حتصيل اإليرادات (للضرائب والرسوم األخرى) وانخفاض فى االمتناع عن الدفع. 
واألسباب التى متت دراستها لها عالقة بشفافية اإلدارة العامة التى تتضمنها  عملية إعداد 

املوازنات باملشاركة. 

ويهدف تسليط الضوء فى املدى القصير على األعمال العامة واخلدمات الناجتة عن عملية إعداد 
املوازنات باملشاركة ايضا إلى تعديل الثقافة املالية لدى املواطنني.

١٣ انظر «مراجعة خطط السلطات احمللية لتقدمي اخلدمات (LASDAPs)» فى كينيا، بواسطة نيك ديفاس مع أربعة مستشارين آخرين، نيروبى، مايو ٢٠٠٢.
١٤ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٢٥ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.



44

٤٤

  اإلطار رقم ١٣
العالقة بني عملية إعداد املوازنات باملشاركة واألداء املالى فى بعض املدن

ازدادت جباية الضرائب بصورة ملحوظة فى سنوات معدودة من خالل حمالت مبدن ريسيف 
وكوينكا بينما انخفض مستوى الضرائب املتأخرة على املمتلكات فى بورتو أليجرى من ٢٠٪ 
إلى ١٥٪. وكانت النتيجة منطقية، ففى أقل من عشرة أعوام ارتفعت الضرائب من ٦٪ إلى ١٢٪ 
من دخل البلديات، وفى موندونوفو بالبرازيل سجلت الضرائب غير املدفوعة انخفاضًا ملحوظًا.
و  «يو  مبدينتى  البلديات  فى  للمناطق  طبقا  باملشاركة  املوازنات  إعداد  موارد  توزيع  وكان 
فيلال السلفادور» فى بيرو يرتبط بصورة مباشرة مبستوى الضرائب املتأخرة. وبينما ينعدم 
الدليل املباشر وامللموس لتأثير «معايير الضرائب املربوطة» بالتحسينات على نسبة عدم سداد 
الضرائب، فمن الواضح أنه فى البلديات فى مدينة لو أن العملية تؤدى الى زيادة الوعى مبوارد 

املدينة، وقيودها وأصولها.
(Case Studies, VES and Ilo – See illustrative cases PB Toolkit) : املصدر

٢٥- هل ينتج عن كل مطالب املواطنني أعمال وخدمات عامة؟(١٥)

كال، وبوجه عام فإن عدد الطلبات واملشروعات املقدمة والقيم التى تتطلبها أكبر من املوارد 
املتاحة. ولهذا السبب، فإن معايير ترتيب األولويات وعملية حتديدها كل عام تعد أمرا حاسمًا. 
والطلب الذى لم يقع عليه االختيار ضمن أولويات هذا العام ميكن أن يعاد تقدميه فى العام 
التالى. وفى بعض املدن يتم حتديد عدد املشاريع التى سيتم متويلها مسبقا، فعلى سبيل املثال 

يوجد ١٤ مشروعًا لكل منطقة فرعية فى مدينة بيلو هورايزونتى.

وباإلضافة إلى ذلك فإن بعض طلبات املواطنني قد تكون خارج نطاق سلطة احلكم أو اإلدارة 
احمللية وتتوقف على صالحيات السلطات اإلقليمية أو القومية. وفى هذه احلاالت ال يتم قبول 

الطلبات بوجه عام. 

٢٦- كيف يتم توزيع املوارد داخليا فى املدينة؟ حسب القطاع أم حسب املنطقة؟ (١٦)

فى  وذلك  الفرعية،  املنطقة  أو  املنطقة  حسب  بطريقتني:  املوارد  تخصيص  ميكن  عام  بشكل 
األوقات التى حتتاج لتركيز اجلهود على أكثر املناطق، كمدن الصفيح، العشوائيات، األحياء 
الفقيرة ... وغيرها).  والطريقة األخرى للتخصيص هى حسب القطاع. واألولويات القطاعية 
«مستقبل   ، العام»  «النقل   ، للجميع»  «الصحة   ) عام،  ملدة  للمدينة  احملددة  األولويات  تعكس 
هذه  تتغير  وقد  إلخ)،  العمراني»...  والتخطيط  «البيئة   ، االجتماعي»  «االندماج   ، أطفالنا» 
األولويات من عام إلى آخر. ومن املهم هنا أن نفهم نظام التخصيص الثنائى هذا لكى ندرك 

١٥ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٢٦ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.

١٦ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٢٧ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
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٤٣

٢٣- ما هو مصدر املوارد املطروحة للنقاش؟

فى حني أن مصدر املوارد - بوجه عام - هو املوازنة البلدية، إال انه من الضرورى أن نالحظ 
احلاالت النمطية التالية:

• أكثر احلاالت شيوعا هى أن املبالغ اخلاضعة للمناقشة هى جزء من إجمالى املوازنة (سواء 
كانت املوازنة استثمارية أو أكثر). ويتم تعريف هذا اجلزء حتديدًا باملوازنات باملشاركة. 

املوازنات  إعداد  تتعامل   االنديز،  منطقة  فى  الواقعة  املدن  وخاصة  املدن  من  العديد  فى   •
باملشاركة مع نسبة املبالغ احملولة من احلكومة املركزية (على سبيل املثال، فى بيرو يطلق عليها 
اسم صندوق تعويضات البلديات، وفى هذه احلالة قد تخضع املناقشات لشروط مقيدة لهذه 

األموال.

• فى بعض الدول تتعرض حتويالت احلكومة املركزية لعملية مشابهة لعملية  إعداد املوازنات 
التنفيذية  السلطة  خدمات  تقدمي  عمل  خطة  تعتبر  املثال(١٣)  سبيل  على  كينيا  ففى  باملشاركة، 
احلكومة  حتويالت  باستخدام  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  فى  املجتمعات  إلشراك  وسيلة  مجرد 

املركزية للمحليات.

املوارد  على  باملشاركة  املوازنات  فى  للمناقشة  املطروحة  املبالغ  تقتصر  أن  أيضا  وميكن   •
على  كذلك  املناقشة  تقتصر  وقد  التعليم.  أو  االجتماعية  الرعاية  مثل  واحد  ملجال  املخصصة 
املوارد املخصصة لبرامج معينة مثل ترميم ميدان أو جتديد مركز تاريخى أو بناء حى جديد.

وفى هذه احلاالت ميكن للموارد أن تأتى من األصعدة الوطنية أو اإلقليمية أو البلدية. 
وحتى اآلن من الضرورى أن تكون املوارد اخلاضعة للمناقشة،  على األقل فى أمريكا الالتينية، 

من املوارد احمللية أو القومية أى بدون قروض أو مساعدات دولية.

٢٤- ما هو أثر إعداد املوازنات باملشاركة على احلصيلة املالية وإيرادات البلديات؟(١٤) 

فى أمريكا الالتينية جند دليال واضحا على أن عملية  إعداد املوازنات باملشاركة جتلب معها 
زيادة فى حتصيل اإليرادات (للضرائب والرسوم األخرى) وانخفاض فى االمتناع عن الدفع. 
واألسباب التى متت دراستها لها عالقة بشفافية اإلدارة العامة التى تتضمنها  عملية إعداد 

املوازنات باملشاركة. 

ويهدف تسليط الضوء فى املدى القصير على األعمال العامة واخلدمات الناجتة عن عملية إعداد 
املوازنات باملشاركة ايضا إلى تعديل الثقافة املالية لدى املواطنني.

١٣ انظر «مراجعة خطط السلطات احمللية لتقدمي اخلدمات (LASDAPs)» فى كينيا، بواسطة نيك ديفاس مع أربعة مستشارين آخرين، نيروبى، مايو ٢٠٠٢.
١٤ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٢٥ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
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٤٦

اإلطار رقم  ١٥
استخدام اخلرائط فى قرية الفنت مبحافظة بنى سويف – مصر

فى قرية الفنت مبركز الفشن فى محافظة بنى سويف، مت عقد لقاءات مجتمعية حضرها ممثلون 
عن املجلس الشعبى احمللى و املجلس التنفيذى واجلمعيات األهلية بجانب األهالى، حيث يتم 
تقسيم املشاركني إلى مجموعات عمل مختلفة ليحددوا احتياجاتهم من اخلدمات احمللية، وذلك 
عن طريق رسم خرائط توضح أماكن اخلدمات املتاحة، واخلدمات املطلوب توفيرها. وقد ساعد 

استخدام أسلوب  اخلرائط على تيسير احلوار بني األطراف املختلفة.

www.care.org.eg  املصدر: هيئة كير مصر

٢٧- كيف يتم حتديد معايير عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

يعتبر هذا التعريف هو أساس التطوير فى العملية. حيث  ال توجد مجموعة من املعايير احملددة 
مسبقا، فاملعايير اخلاصة بتخصيص املوارد حسب القطاع أو املنطقة يجب أن حتددها كل 
مدينة على حدة بطريقة قائمة على املشاركة (انظر اإلطار رقم ١٦: معايير تخصيص املوارد، 

أمثلة من فيال السلفادور- بيرو (٢٠٠٢) ودورادوس - البرازيل (٢٠٠٢)). 
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٤٥

كيفية إعداد املوازنات باملشاركة على أساس القطاع أو اإلقليم أو احلى أو املنطقة.  (انظر 
اإلطار رقم ١٤ : االجتماعات املوضوعية فى مدينة ايكابوى ٢٠٠٤)(١٧)

اإلطار رقم ١٤
مثال على االجتماعات املوضوعية فى مدينة إيكابوى 

٢٠٠٤

مع  النقاش  من  مساحة  باملشاركة  املوازنات  إعداد  لعملية  املوضوعية  االجتماعات  متثل 
القطاعات االجتماعية. وهذه االجتماعات تتناول القضايا ذات االهتمامات العامة كالقرارات 
البلدية والبرامج اخلاصة مبوضوعات معينة. ويحدد من كل مجموعة من املجموعات املوضوعية 

التسع اثنني من املمثلني واثنني نائبني لهما للمشاركة فى منتدى إعداد املوازنات باملشاركة.

املصدر : بلدية ايكابوى، ٢٠٠٤

السياحة واحملافظة 
على الصحة

يوم سعيد

الرضا

اإلسكان

املساوه بني اجلنسني
التعليم والثقافة تنمية بيئة األعمال

األمل فى اإلدارة البلديةإعداد املوازنات باملشاركة

السن األفضل

الشباب

١٧ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة. املدن التوضيحية. دراسة حالة ومراجع إيكابو
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٤٦

اإلطار رقم  ١٥
استخدام اخلرائط فى قرية الفنت مبحافظة بنى سويف – مصر

فى قرية الفنت مبركز الفشن فى محافظة بنى سويف، مت عقد لقاءات مجتمعية حضرها ممثلون 
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تقسيم املشاركني إلى مجموعات عمل مختلفة ليحددوا احتياجاتهم من اخلدمات احمللية، وذلك 
عن طريق رسم خرائط توضح أماكن اخلدمات املتاحة، واخلدمات املطلوب توفيرها. وقد ساعد 

استخدام أسلوب  اخلرائط على تيسير احلوار بني األطراف املختلفة.

www.care.org.eg  املصدر: هيئة كير مصر
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٤٨

وهذه هى اخلطوة األساسية للعملية التى تبدأ فيها املنظمات االجتماعية واملواطنون بشكل عام 
فى قيادة العملية وفهمها وشرحها لآلخرين. فكل مدينة تستخدم معيارا أو أكثر فى تخصيص 
املوارد، ومن أكثر هذه املعايير شيوعا عدد سكان منطقة معينة، وحتديد األولويات (كاإلسكان، 
الطرق، التعليم، الصحة، الصرف الصحى..إلخ) التى يختارها السكان، وحتديد االحتياجات 
األساسية التى يفتقرون إليها مثل (املياه، الكهرباء، الصرف الصحى) ، ونسبة املشاركة فى 
العملية، ونسبة التهرب الضريبى أو الضرائب املتأخرة، واهتمام الناس فى السنوات السابقة، 
وأثر املشروع على املجتمع، واألثر لصالح الفئات احملرومة أو املستضعفة، واملعايير األخرى.(١٨) 
وتعد جتربة املشاركة فى ترتيب أولويات قرية الرزيقات مبحافظة قنا فى مصر مثاال على كيفية 

استخدام هذه املعايير (انظر اإلطار رقم ١٧).

اإلطار رقم ١٧
 حتديد وترتيب األولويات فى قرية 
الرزيقات مبحافظة قنا - مصر

فى  قوص  مبركز  الرزيقات  قرية  فى   
الشعبى  املجلس  عقد  قنا،  محافظة 
لقاءات  التنفيذية  والقيادات  احمللى 
حتديد  بهدف  املواطنني،  مع  مجتمعية 
األولويات،  وترتيب  احمللية،  االحتياجات 
ثم االتفاق على وضع معايير ومؤشرات 
التى  املشروعات  بني  للمفاضلة  محددة 
تلبى االحتياجات احمللية، وكان من أهم 
هذه املؤشرات: مدى استفادة املواطنني 
املشروع،  من  املهمشة  الفئات  وخاصة 
الالزمة  واملوارد  الدعم  توافر  مدى 
مع  املشروع  توافق  ومدى  للمشروع، 

استراتيجية الدولة.  

 www.care.org.eg  املصدر: هيئة كير الدولية - مصر
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٥٠

وهذه املعايير ليست ثابتة، فبني الدورات أو أثناء الدورة ميكن للنواب أو املسئولني املنتخبني 
عن إعداد املوازنات باملشاركة إضافة إلى  سلطات احلكم أو اإلدارة احمللية أحيانا، أن يقوموا 
مبراجعة املعايير ويقرروا إضافة معيار آخر أو حذف أو تعديل أو ترجيح معيار معني. وتطبق 
هذه القرارات فى العام التالى وتدون فى قواعد اإلجراءات أو لوائح البلديات. وهذه العملية 

توضح قابلية إعداد املوازنات باملشاركة للتطوير والتعديل ومدى مرونتها.
 وباإلضافة الستخدام املعايير املرجحة، هناك واحدة من أهم األدوات التعليمية التى تستخدمها 
البلديات البرازيلية (على سبيل املثال وليس احلصر) وهى قافلة األولويات. وأثناء هذه القافلة 

يقوم النواب املنتخبون بزيارة املناطق املختلفة من املدينة لتحديد املطالب احملددة مباشرة.

وقبل كل شيء يضفى ذلك مزيدا  املستويات املختلفة من احلاجات،  يتيح لهم أن يروا  وهذا 
من الشرعية على املعايير التقنية املطروحة ويسمح كذلك لنواب األحياء بأن يروا املدينة ككل 

والوقوف على احتياجات األحياء األخرى.

٢٨- أين يتم إقرار إعداد املوازنات باملشاركة؟ ومن له سلطة اتخاذ هذا القرار؟

بوجه عام، وخاصة فى النظام البرازيلى، يتم اتخاذ القرار األساسى اخلاص بتحديد خطوط 
املوازنة واملبالغ التى ستتم مناقشتها من خالل التصويت فى مجلس املدينة (أو أى هيئة مقابلة 
له مثل املجلس الشعبى احمللى فى مصر). وبالتالى يصدق املجلس فى النهاية على منظومة 
املوازنة الناجتة عن عملية إعداد املوازنات باملشاركة. وتوضح التجارب أنه نادرا ما يعترض 

املجلس على املنظومة املقترحة للموازنة أو يعدلها.

إن عملية إعداد املوازنة على أساس مطالب املناطق أو القطاعات هى أحد من املالمح املميزة 
واملستوى  الشعبية.  املجالس  فى  حتديده  يتم  لألولويات  مستوى  فأول  باملشاركة.  للموازنات 
الثانى هو التجميع النهائى ألولويات هذه املطالب. ففى املدن التى يوجد بها مجالس للموازنات 

باملشاركة يعتبر ذلك مسئولية أعضاء املجلس.
 

وفى املدن التى تتم فيها املشاركة من خالل منظمات اجتماعية (مجالس وجمعيات املجتمعات 
احمللية) أو الوحدات السياسية (مثل مجالس إدارة الدوائر فى اإلكوادور)، يتم اتخاذ القرارات 

النهائية على هذه املستويات.

وفى بعض الدول، مبا فيها بعض الدول األوربية، التى تكون فيها املوارد خاضعة للنقاش هى 
املوارد اخلاصة ببرامج أو قطاعات معينة، تتخذ القرارات بشكل مشترك من جانب السلطة 
التنفيذية، وإدارات القطاعات أو مديريات املدن أو األحياء  والمتر هذه القرارات على مجالس 
«مصر»  مشروع  املعنيني.  األطراف  جميع  إشراك  املهم  من  يكون  احلاالت  تلك  وفى  املدن. 
بجمهورية مصر العربية الذى مت تنفيذه  هو مثال جيد على كيفية جعل القرارات المركزية على 

مستويات مختلفة (انظر اإلطار ١٩ فيما يتعلق بتجربة مشروع  «مصر»).
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وميكن أن يكون لهذه املعايير أوزان نسبية مختلفة، فعلى سبيل املثال، إذا كانت معايير التوزيع 
اجلغرافى ملوارد مدينة ما هى عدد السكان واحلاجات األساسية التى ال يتم تلبيتها(مثل توصيل 
مياه الشرب، خدمات جمع القمامة، كفاية اإلسكان...إلخ) فمن املمكن أن تقرر املدينة (أ) إعطاء 
نفس الدرجة من األهمية لكل معيار. وان تقرر املدينة (ب) أن تعطى ثالثة أضعاف قدر األهمية 
ملعايير احلاجات األساسية التى اليتم تلبيتها. وفى احلالة الثانية سيذهب املزيد من املوارد 
للمناطق احملرومة. وفى بعض احلاالت، صممت املعايير مبا يناسب  قطاعات محددة. وهذا هو 
احلال بالنسبة لبلدية الكوشيت بالبرتغال التى حتدد معايير لتحديد أولويات املشاريع لقطاعات 

اإلسكان واألشغال العامة (انظر اإلطار  رقم ١٨).

اإلطار رقم  ١٨
 الكوشيتى، البرتغال: مثال على طريقة ملنح األولوية ملشاريع مختارة لعملية 

إعداد املوازنات باملشاركة فى مجال اإلسكان واخلدمات العامة.
مللء  املواطنني  الكوشيتى  بلدية  تدعو 
التى  املشاريع  جميع  وتصنيف  استمارة 
هى  األولوية  معايير  وتكون  تقدميها.  مت 

كالتالى:

سيستفيدون  الذين  األشخاص  عدد   (١
من هذا املشروع

٢) وجود أو عدم وجود مشاريع مماثلة
٣) العدالة االجتماعية: التركيز على الناس 
السن،  أكبر:كبار  احتياج  لديهم  الذين 
للمخاطر،  املعرضني  والشباب  األطفال، 

واألسر املهمشة 

املصدر : بلدية الكوشيتى، ٢٠٠٧
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وهذه املعايير ليست ثابتة، فبني الدورات أو أثناء الدورة ميكن للنواب أو املسئولني املنتخبني 
عن إعداد املوازنات باملشاركة إضافة إلى  سلطات احلكم أو اإلدارة احمللية أحيانا، أن يقوموا 
مبراجعة املعايير ويقرروا إضافة معيار آخر أو حذف أو تعديل أو ترجيح معيار معني. وتطبق 
هذه القرارات فى العام التالى وتدون فى قواعد اإلجراءات أو لوائح البلديات. وهذه العملية 

توضح قابلية إعداد املوازنات باملشاركة للتطوير والتعديل ومدى مرونتها.
 وباإلضافة الستخدام املعايير املرجحة، هناك واحدة من أهم األدوات التعليمية التى تستخدمها 
البلديات البرازيلية (على سبيل املثال وليس احلصر) وهى قافلة األولويات. وأثناء هذه القافلة 

يقوم النواب املنتخبون بزيارة املناطق املختلفة من املدينة لتحديد املطالب احملددة مباشرة.

وقبل كل شيء يضفى ذلك مزيدا  املستويات املختلفة من احلاجات،  يتيح لهم أن يروا  وهذا 
من الشرعية على املعايير التقنية املطروحة ويسمح كذلك لنواب األحياء بأن يروا املدينة ككل 

والوقوف على احتياجات األحياء األخرى.

٢٨- أين يتم إقرار إعداد املوازنات باملشاركة؟ ومن له سلطة اتخاذ هذا القرار؟

بوجه عام، وخاصة فى النظام البرازيلى، يتم اتخاذ القرار األساسى اخلاص بتحديد خطوط 
املوازنة واملبالغ التى ستتم مناقشتها من خالل التصويت فى مجلس املدينة (أو أى هيئة مقابلة 
له مثل املجلس الشعبى احمللى فى مصر). وبالتالى يصدق املجلس فى النهاية على منظومة 
املوازنة الناجتة عن عملية إعداد املوازنات باملشاركة. وتوضح التجارب أنه نادرا ما يعترض 

املجلس على املنظومة املقترحة للموازنة أو يعدلها.

إن عملية إعداد املوازنة على أساس مطالب املناطق أو القطاعات هى أحد من املالمح املميزة 
واملستوى  الشعبية.  املجالس  فى  حتديده  يتم  لألولويات  مستوى  فأول  باملشاركة.  للموازنات 
الثانى هو التجميع النهائى ألولويات هذه املطالب. ففى املدن التى يوجد بها مجالس للموازنات 

باملشاركة يعتبر ذلك مسئولية أعضاء املجلس.
 

وفى املدن التى تتم فيها املشاركة من خالل منظمات اجتماعية (مجالس وجمعيات املجتمعات 
احمللية) أو الوحدات السياسية (مثل مجالس إدارة الدوائر فى اإلكوادور)، يتم اتخاذ القرارات 

النهائية على هذه املستويات.

وفى بعض الدول، مبا فيها بعض الدول األوربية، التى تكون فيها املوارد خاضعة للنقاش هى 
املوارد اخلاصة ببرامج أو قطاعات معينة، تتخذ القرارات بشكل مشترك من جانب السلطة 
التنفيذية، وإدارات القطاعات أو مديريات املدن أو األحياء  والمتر هذه القرارات على مجالس 
«مصر»  مشروع  املعنيني.  األطراف  جميع  إشراك  املهم  من  يكون  احلاالت  تلك  وفى  املدن. 
بجمهورية مصر العربية الذى مت تنفيذه  هو مثال جيد على كيفية جعل القرارات المركزية على 

مستويات مختلفة (انظر اإلطار ١٩ فيما يتعلق بتجربة مشروع  «مصر»).
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وميكن أن يكون لهذه املعايير أوزان نسبية مختلفة، فعلى سبيل املثال، إذا كانت معايير التوزيع 
اجلغرافى ملوارد مدينة ما هى عدد السكان واحلاجات األساسية التى ال يتم تلبيتها(مثل توصيل 
مياه الشرب، خدمات جمع القمامة، كفاية اإلسكان...إلخ) فمن املمكن أن تقرر املدينة (أ) إعطاء 
نفس الدرجة من األهمية لكل معيار. وان تقرر املدينة (ب) أن تعطى ثالثة أضعاف قدر األهمية 
ملعايير احلاجات األساسية التى اليتم تلبيتها. وفى احلالة الثانية سيذهب املزيد من املوارد 
للمناطق احملرومة. وفى بعض احلاالت، صممت املعايير مبا يناسب  قطاعات محددة. وهذا هو 
احلال بالنسبة لبلدية الكوشيت بالبرتغال التى حتدد معايير لتحديد أولويات املشاريع لقطاعات 

اإلسكان واألشغال العامة (انظر اإلطار  رقم ١٨).

اإلطار رقم  ١٨
 الكوشيتى، البرتغال: مثال على طريقة ملنح األولوية ملشاريع مختارة لعملية 

إعداد املوازنات باملشاركة فى مجال اإلسكان واخلدمات العامة.
مللء  املواطنني  الكوشيتى  بلدية  تدعو 
التى  املشاريع  جميع  وتصنيف  استمارة 
هى  األولوية  معايير  وتكون  تقدميها.  مت 

كالتالى:

سيستفيدون  الذين  األشخاص  عدد   (١
من هذا املشروع

٢) وجود أو عدم وجود مشاريع مماثلة
٣) العدالة االجتماعية: التركيز على الناس 
السن،  أكبر:كبار  احتياج  لديهم  الذين 
للمخاطر،  املعرضني  والشباب  األطفال، 

واألسر املهمشة 

املصدر : بلدية الكوشيتى، ٢٠٠٧
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٣٠- هل تصبح املشاركة أكبر وأفضل إذا ما كانت املوارد املخصصة أكبر؟ وإذا 
كان األمر كذلك فهل تشكل قلة املوارد املطروحة للنقاش عائقا أو شرطا؟

من الواضح أنه كلما زادت املوازنة املطروحة للنقاش (مبعايير مطلقة ونسبية) كلما كان ذلك 
أفضل للمواطنني. إال أنه ال يوجد دليل على وجود عالقة مباشرة بني مستوى املوارد املطروحة 
للنقاش وبني مستوى املشاركة من ناحية الكم أو الكيف. أما وجود موارد قليلة مطروحة للنقاش 
فهذا ال يشكل عائقا أو شرطا، (انظر اإلطار رقم  ٢٠: جتارب املدن ذات املوارد النادرة). 
فاملهم هو الشفافية بغض النظر عن محدودية املوارد، وتوضيح أسباب ندرتها واستيعابها، 

وقيام املواطنني بوضع قواعد محددة للعملية من أجل تخصيص املوارد. 

اإلطار رقم  ٢٠ 
جتارب للمدن شحيحة املوارد

فى فيال السلفادور، وهو حى فقير فى منطقة العاصمة ليما - بيرو، بدأت عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة فى عام ٢٠٠٠ بقدر محدود جدا من املوارد يبلغ ٦٠٠ ألف دوالر أمريكى لعدد من 
السكان يبلغ ٣٠٠ ألف نسمة (أى تقريبا ٢ دوالر للفرد). وبالرغم من تلك األرقام البسيطة، 
وفى بيئة مفعمة باملشاكل (عدم جمع القمامة على سبيل املثال) كانت عملية  إعداد املوازنات 
باملشاركة ثرية للغاية وكانت املشاركة على أعلى املستويات فى املنطقة حيث شارك فيها ٢٥٪ 

من السكان الذين تتعدى أعمارهم ٢٥ عاما. (١)

وجتربة إعداد املوازنات باملشاركة للشباب فى بارامانسا مبدينة ريو دى جانيرو توضح نفس 
الشيء. لقد شارك األطفال والشباب بدون معرفة واضحة باملبالغ التى سيتم وضعها حتت 
تصرف البلديات. وبلغت فى العام األول ١٨٠ ألف ريال برازيلى أى ما يعادل ١٨٠ ألف دوالر 
العروض  وكانت  فيها  شاركوا  واألطفال  الشباب  من   ٧٠٠٠ أن  العملية  فى  واملثير  أمريكى. 
شديدة التعدد. وقد يتخيل البعض أن القيمة املنخفضة للموازنة قد تسبب خالفات بني الشباب 

والنواب.

وقد يتصور املرء أنهم سيصابون باإلحباط عند عدم اختيار مشاريعهم، وبالتالى لن يشاركوا 
مرة أخرى. إال أن ذلك لم يحدث فى الواقع، وقد استمر الشباب فى املشاركة بفعالية. وكان 

اخلالف محدودا ألن قواعد العملية كانت واضحة. 

m.Lona مجموعة أدوات VES (١) انظر : دراسة احلالة
املصدر: وقائع من الندوة الدولية،  إعداد املوازنات باملشاركة فى البيئة البوليفية وكابانيس
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اإلطار رقم  ١٩
  مستويات صنع القرار فى إطار برنامج مصر لتنمية القرية

Municipal Initiatives for Strategic Recovery (MISR)
بادر البرنامج اإلمنائى لألمم املتحدة فى جمهورية مصر العربية مبشروع «مبادرة احملليات 
لإلصالح االستراتيجي» فى ٢٠٠٤، والذى يهدف إلى تعزيز قدرات املجتمع احمللى للوصول 
فى  وذلك  احمللية.  اإلدارة  فعالية  وزيادة  احمللية،  التنمية  مبادرات  ودعم  األساسية،  للخدمات 
أكثر الوحدات احمللية فقرًا وفقًا لتقرير التنمية البشرية املصرى (٢٠٠٣)، والبالغ عددها ٤٦ 
على  يعمل  حيث  املشاركة  على  القائم  النهج  على  املشروع  ويعتمد  محافظات.   ١٠ فى  وحدة 
دمج كافة األطراف املعنية فى عملية التنمية احمللية لتمثيل احتياجات املجتمع احمللى فى خطة 

تنموية متكاملة.

وقد قام املشروع مبراجعة منهجية التخطيط باملشاركة املتبعة، وأسفر ذلك عن جعل مستوى 
االحتياجات  حتديد  يتم  حيث  باملشاركة؛  التخطيط  عملية  فى  األساسى  املستوى  هو  املركز  
احمللية على مستوى القرى ثم يتم جتمعيها وإدراجها فى اخلطة الشاملة االستراتيجية للمركز. 
وقد استعانت وزارة التنمية االقتصادية باملشروع لتعميم هذه املنهجية على باقى محافظات 
الدولة، وقد مت محاولة  إدماج اخلطط الشاملة االستراتيجية للمراكز عند صياغة اخلطة القومية 

اخلمسية ( ٢٠٠٧-٢٠١١) . 
 

http://www.undp.org.eg املصدر: البرنامج اإلمنائى لألمم املتحدة

٢٩- هل تقتصر عملية إعداد املوازنات باملشاركة على التخطيط قصير املدى للنفقات؟

نعم. فاملوازنات باملشاركة تقتصر على مخصصات املوازنة البلدية السنوية بالكامل أو جزء 
منها. ويعد ذلك ميزة وعيب، حيث ميكن أن تستغرق دورة النفقات عامني من أجل تسهيل تنفيذ 

العملية. وتقوم بعض املدن بتنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة مرة كل عدة سنوات.

وفى حالة مدينة مونتيفيديو منذ عام ١٩٩٠، يتم دعوة املواطنني من قبل مجالس األحياء املنتخبة 
لتحديد املوازنة مرة كل خمسة أعوام، وهذا األمر نادر احلدوث نسبيًا(١٩)، بيد أن بعض املدن 
البرازيلية تقوم مبناقشة خطط االستثمار لعدة أعوام مع املواطنني وتقوم بتحديد األولويات مرة 

كل أربعة أعوام.

١٩ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة: دراسة احلالة والوسائل الفنية من كونتفيديو 
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٣٠- هل تصبح املشاركة أكبر وأفضل إذا ما كانت املوارد املخصصة أكبر؟ وإذا 
كان األمر كذلك فهل تشكل قلة املوارد املطروحة للنقاش عائقا أو شرطا؟

من الواضح أنه كلما زادت املوازنة املطروحة للنقاش (مبعايير مطلقة ونسبية) كلما كان ذلك 
أفضل للمواطنني. إال أنه ال يوجد دليل على وجود عالقة مباشرة بني مستوى املوارد املطروحة 
للنقاش وبني مستوى املشاركة من ناحية الكم أو الكيف. أما وجود موارد قليلة مطروحة للنقاش 
فهذا ال يشكل عائقا أو شرطا، (انظر اإلطار رقم  ٢٠: جتارب املدن ذات املوارد النادرة). 
فاملهم هو الشفافية بغض النظر عن محدودية املوارد، وتوضيح أسباب ندرتها واستيعابها، 

وقيام املواطنني بوضع قواعد محددة للعملية من أجل تخصيص املوارد. 

اإلطار رقم  ٢٠ 
جتارب للمدن شحيحة املوارد

فى فيال السلفادور، وهو حى فقير فى منطقة العاصمة ليما - بيرو، بدأت عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة فى عام ٢٠٠٠ بقدر محدود جدا من املوارد يبلغ ٦٠٠ ألف دوالر أمريكى لعدد من 
السكان يبلغ ٣٠٠ ألف نسمة (أى تقريبا ٢ دوالر للفرد). وبالرغم من تلك األرقام البسيطة، 
وفى بيئة مفعمة باملشاكل (عدم جمع القمامة على سبيل املثال) كانت عملية  إعداد املوازنات 
باملشاركة ثرية للغاية وكانت املشاركة على أعلى املستويات فى املنطقة حيث شارك فيها ٢٥٪ 

من السكان الذين تتعدى أعمارهم ٢٥ عاما. (١)

وجتربة إعداد املوازنات باملشاركة للشباب فى بارامانسا مبدينة ريو دى جانيرو توضح نفس 
الشيء. لقد شارك األطفال والشباب بدون معرفة واضحة باملبالغ التى سيتم وضعها حتت 
تصرف البلديات. وبلغت فى العام األول ١٨٠ ألف ريال برازيلى أى ما يعادل ١٨٠ ألف دوالر 
العروض  وكانت  فيها  شاركوا  واألطفال  الشباب  من   ٧٠٠٠ أن  العملية  فى  واملثير  أمريكى. 
شديدة التعدد. وقد يتخيل البعض أن القيمة املنخفضة للموازنة قد تسبب خالفات بني الشباب 

والنواب.

وقد يتصور املرء أنهم سيصابون باإلحباط عند عدم اختيار مشاريعهم، وبالتالى لن يشاركوا 
مرة أخرى. إال أن ذلك لم يحدث فى الواقع، وقد استمر الشباب فى املشاركة بفعالية. وكان 

اخلالف محدودا ألن قواعد العملية كانت واضحة. 

m.Lona مجموعة أدوات VES (١) انظر : دراسة احلالة
املصدر: وقائع من الندوة الدولية،  إعداد املوازنات باملشاركة فى البيئة البوليفية وكابانيس
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اإلطار رقم  ١٩
  مستويات صنع القرار فى إطار برنامج مصر لتنمية القرية

Municipal Initiatives for Strategic Recovery (MISR)
بادر البرنامج اإلمنائى لألمم املتحدة فى جمهورية مصر العربية مبشروع «مبادرة احملليات 
لإلصالح االستراتيجي» فى ٢٠٠٤، والذى يهدف إلى تعزيز قدرات املجتمع احمللى للوصول 
فى  وذلك  احمللية.  اإلدارة  فعالية  وزيادة  احمللية،  التنمية  مبادرات  ودعم  األساسية،  للخدمات 
أكثر الوحدات احمللية فقرًا وفقًا لتقرير التنمية البشرية املصرى (٢٠٠٣)، والبالغ عددها ٤٦ 
على  يعمل  حيث  املشاركة  على  القائم  النهج  على  املشروع  ويعتمد  محافظات.   ١٠ فى  وحدة 
دمج كافة األطراف املعنية فى عملية التنمية احمللية لتمثيل احتياجات املجتمع احمللى فى خطة 

تنموية متكاملة.

وقد قام املشروع مبراجعة منهجية التخطيط باملشاركة املتبعة، وأسفر ذلك عن جعل مستوى 
االحتياجات  حتديد  يتم  حيث  باملشاركة؛  التخطيط  عملية  فى  األساسى  املستوى  هو  املركز  
احمللية على مستوى القرى ثم يتم جتمعيها وإدراجها فى اخلطة الشاملة االستراتيجية للمركز. 
وقد استعانت وزارة التنمية االقتصادية باملشروع لتعميم هذه املنهجية على باقى محافظات 
الدولة، وقد مت محاولة  إدماج اخلطط الشاملة االستراتيجية للمراكز عند صياغة اخلطة القومية 

اخلمسية ( ٢٠٠٧-٢٠١١) . 
 

http://www.undp.org.eg املصدر: البرنامج اإلمنائى لألمم املتحدة

٢٩- هل تقتصر عملية إعداد املوازنات باملشاركة على التخطيط قصير املدى للنفقات؟

نعم. فاملوازنات باملشاركة تقتصر على مخصصات املوازنة البلدية السنوية بالكامل أو جزء 
منها. ويعد ذلك ميزة وعيب، حيث ميكن أن تستغرق دورة النفقات عامني من أجل تسهيل تنفيذ 

العملية. وتقوم بعض املدن بتنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة مرة كل عدة سنوات.

وفى حالة مدينة مونتيفيديو منذ عام ١٩٩٠، يتم دعوة املواطنني من قبل مجالس األحياء املنتخبة 
لتحديد املوازنة مرة كل خمسة أعوام، وهذا األمر نادر احلدوث نسبيًا(١٩)، بيد أن بعض املدن 
البرازيلية تقوم مبناقشة خطط االستثمار لعدة أعوام مع املواطنني وتقوم بتحديد األولويات مرة 

كل أربعة أعوام.

١٩ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة: دراسة احلالة والوسائل الفنية من كونتفيديو 
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• والوسيلة الثالثة والتى يتم تنفيذها على نطاق واسع هى وضع املعلومات املالية ونتائج إعداد 
املوازنات باملشاركة على موقع االنترنت اخلاص بالبلدية. وزيارة هذه املواقع (انظر اإلطار رقم 
٣) يشير إلى أن  املوازنات باملشاركة حتتل مكانا بارزا فى هذه املواقع. وهذا يوضح أيضا أن 
عملية إعداد املوازنات باملشاركة حتسن نظم االتصال والتشارك فى املعلومات مع املواطنني. 

والوسيلة الرابعة، وهى أقل شيوعا، تتمثل فى طرح خريطة على  شبكة اإلنترنت حتدد كل   •
مشروع من املشاريع التى متت املوافقة عليها خالل السنوات املاضية وتعطى تفاصيله.

شبكة  على  املدينة  خريطة  إيطاليا،  مودينا -   ٢٢ رقم  اإلطار  (انظر  ايطاليا  مودينا،  اقتراح 
االنترنت توضح األعمال التى مت اعتمادها من خالل املوازنات باملشاركة املعتمدة) هى فكرة 
مئات  توطني  مع  تتوافق  وهى  للمساءلة.  واخلضوع  االجتماعى  التواصل  حيث  من  طموح 
املشاريع التى مت متويلها على خرائط جوجل املتاحة على املوقع اإللكترونى للبلدية. كل رمز  

يظهر على اخلريطة يفتح نافذه تشمل وصف املشروع ومراحل تقدمه.(٢٢)

٢٢ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة. قائمة املواقع اإلليكترونية باملدن مع إعداد امليزانية التشاركية
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٣١- ما الذى ميكن القيام به لضمان أال تظل عملية إعداد املوازنات باملشاركة مجرد 
وسيلة إلنفاق املوارد البلدية الشحيحة فحسب؟

بينما تتم معظم عملية إعداد املوازنات باملشاركة على مستوى البلديات تشير بعض املبادرات 
البلدية،   : مستوى  على  العام  االنفاق  أولويات  ووضع  املناقشة  إلى  امتدادها  إلى  والتجارب 
بعض  وفى  احمللى  املجتمع  منظمات  تقوم  أخرى  ناحية  ومن  املركزية.  واحلكومة  واإلقليم، 
مت  التى  واألولويات  باملشروعات  اخلاصة  املوارد  بإدارة  احلكومية  غير  املنظمات  األحيان 

اعتمادها من خالل االقتراع.

وفى الوقت احلالى هناك جدل حول ما إذا كان ينبغى مناقشة التمويل الوطنى والدولى  والتصديق 
عليه من خالل عملية إعداد املوازنات باملشاركة من عدمه. ومازالت هناك حاالت قليلة يتم التصديق 

فيها على التمويل الدولى (القروض واالئتمان) بواسطة مجلس إعداد املوازنات باملشاركة.
وفى مصر، خصصت احلكومة املركزية حوالى ٦٠٠ مليون دوالر كتحويالت إلى هيئات احلكم 
أو اإلدارة احمللية فى السنة املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩. ومت تشجيع األعضاء املنتخبني فى املجالس 
الشعبية وموظفى اخلدمة املدنية على إشراك املواطنني فى تخصيص هذه املوارد شريطة أال 
يتجاوز  كل مستوى من مستويات احلكم أو اإلدارة احمللية النسبة املئوية احملددة سلفا (أى أنه 
سيتم تخصيص ٤٠٪ من التحويالت للمحافظة، ُيستخدم ٢٥٪ منها لعاصمة احملافظة والـ٧٥٪  
املتبقية من هذا املبلغ سيخصص لتمويل مشاريع فى املناطق املختلفة داخل احملافظة). بينما مت 
توزيع الـ ٦٠٪ املتبقية على مراكز احملافظة املختلفة وفقًا ملعاير واضحة ومعلنة ومقبولة محليًا

 
املوازنات  إعداد  عملية  فى  للمساءلة  اخلضوع  تضمن  عمليات  هناك  ٣٢-  هل 

باملشاركة؟(٢٠)

بوجه عام، نعم. وهذه العمليات ميكن تصنيفها فى أربعة مناذج هي:
املدينة  رئيس  يقوم  أن  ميكن  حيث  متكررة):  بصورة  أو  املواطنني (سنويا  آلراء  االستماع   •
ومتخذو القرار فى البلديات بتوضيح استخدامات وأهداف املوازنة الكلية للمواطنني. وكانت 
جلسات االستماع العامة فى مركز أرمنت فى محافظات قنا (انظر اإلطار رقم  ٢١) هى بداية 
فرصة للمواطنني للتعبير عن اهتماماتهم وأولوياتهم فيما يتعلق بنوعية اخلدمات فى مناطقهم. 

• كتيبات أو إعالنات فى الصحف تقدم معلومات مفصلة على مستوى املناطق والقطاعات فى 
كل عمل أو خدمة عامة وقيمته ومدى التقدم فى إجنازه. وفى أفضل املمارسات يتم توزيع هذه 
الكتيبات بصورة موسعة على كل أسرة وتعتبر املصدر الرئيسى للمعلومات عن النتائج التى 

حققتها املوازنات باملشاركة.(٢١) 

٢٠ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٤١ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
٢١ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة . دليل املسئولية من كاكسياس دو سول (٢٠٠٢) وتابيجارا.
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• والوسيلة الثالثة والتى يتم تنفيذها على نطاق واسع هى وضع املعلومات املالية ونتائج إعداد 
املوازنات باملشاركة على موقع االنترنت اخلاص بالبلدية. وزيارة هذه املواقع (انظر اإلطار رقم 
٣) يشير إلى أن  املوازنات باملشاركة حتتل مكانا بارزا فى هذه املواقع. وهذا يوضح أيضا أن 
عملية إعداد املوازنات باملشاركة حتسن نظم االتصال والتشارك فى املعلومات مع املواطنني. 

والوسيلة الرابعة، وهى أقل شيوعا، تتمثل فى طرح خريطة على  شبكة اإلنترنت حتدد كل   •
مشروع من املشاريع التى متت املوافقة عليها خالل السنوات املاضية وتعطى تفاصيله.

شبكة  على  املدينة  خريطة  إيطاليا،  مودينا -   ٢٢ رقم  اإلطار  (انظر  ايطاليا  مودينا،  اقتراح 
االنترنت توضح األعمال التى مت اعتمادها من خالل املوازنات باملشاركة املعتمدة) هى فكرة 
مئات  توطني  مع  تتوافق  وهى  للمساءلة.  واخلضوع  االجتماعى  التواصل  حيث  من  طموح 
املشاريع التى مت متويلها على خرائط جوجل املتاحة على املوقع اإللكترونى للبلدية. كل رمز  

يظهر على اخلريطة يفتح نافذه تشمل وصف املشروع ومراحل تقدمه.(٢٢)
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٣١- ما الذى ميكن القيام به لضمان أال تظل عملية إعداد املوازنات باملشاركة مجرد 
وسيلة إلنفاق املوارد البلدية الشحيحة فحسب؟

بينما تتم معظم عملية إعداد املوازنات باملشاركة على مستوى البلديات تشير بعض املبادرات 
البلدية،   : مستوى  على  العام  االنفاق  أولويات  ووضع  املناقشة  إلى  امتدادها  إلى  والتجارب 
بعض  وفى  احمللى  املجتمع  منظمات  تقوم  أخرى  ناحية  ومن  املركزية.  واحلكومة  واإلقليم، 
مت  التى  واألولويات  باملشروعات  اخلاصة  املوارد  بإدارة  احلكومية  غير  املنظمات  األحيان 

اعتمادها من خالل االقتراع.

وفى الوقت احلالى هناك جدل حول ما إذا كان ينبغى مناقشة التمويل الوطنى والدولى  والتصديق 
عليه من خالل عملية إعداد املوازنات باملشاركة من عدمه. ومازالت هناك حاالت قليلة يتم التصديق 

فيها على التمويل الدولى (القروض واالئتمان) بواسطة مجلس إعداد املوازنات باملشاركة.
وفى مصر، خصصت احلكومة املركزية حوالى ٦٠٠ مليون دوالر كتحويالت إلى هيئات احلكم 
أو اإلدارة احمللية فى السنة املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩. ومت تشجيع األعضاء املنتخبني فى املجالس 
الشعبية وموظفى اخلدمة املدنية على إشراك املواطنني فى تخصيص هذه املوارد شريطة أال 
يتجاوز  كل مستوى من مستويات احلكم أو اإلدارة احمللية النسبة املئوية احملددة سلفا (أى أنه 
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توزيع الـ ٦٠٪ املتبقية على مراكز احملافظة املختلفة وفقًا ملعاير واضحة ومعلنة ومقبولة محليًا
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باملشاركة؟(٢٠)

بوجه عام، نعم. وهذه العمليات ميكن تصنيفها فى أربعة مناذج هي:
املدينة  رئيس  يقوم  أن  ميكن  حيث  متكررة):  بصورة  أو  املواطنني (سنويا  آلراء  االستماع   •
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حققتها املوازنات باملشاركة.(٢١) 

٢٠ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٤١ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
٢١ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة . دليل املسئولية من كاكسياس دو سول (٢٠٠٢) وتابيجارا.
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اإلطار رقم   ٢٢
 مودينا - إيطاليا خريطة بأعمال البناء التى متت املوافقة عليها فى إطار 
عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى املدينة متاحة على شبكة اإلنترنت

منذ مطلع عام ٢٠٠٩، يسمح موقع مدينة مودينا على شبكة  االنترنت بالوصول إلى معلومات 
عن نحو ١٠٠ مشروع من مختلف املشاريع التى يتم متويلها من خالل عملية إعداد املوازنات 

باملشاركة. فبنقرة بسيطة فوق اسم املشروع، تظهر جميع املعلومات والصور اخلاصة به. 

وفى محاولة لزيادة شفافية البلدية، تقوم املدينة حاليا بتوسيع قاعدة املعلومات املتاحة على 
باملشاركة.  املوازنات  إعداد  عملية  بخالف  مشاريعها،  جميع  عن  املعلومات  لتضم  االنترنت 
قيد  نضعه  الذى  النظام  «إن  قائال:  آنذاك  باملشاركة  امليزانيات  وضع  عن  املسئول  وصرح 
التطبيق فى غاية التعقيد، ويستخدم نظم املعلومات اجلغرافية، واملعلومات التى توفرها خدمات 
وضع امليزانيات باملشاركة من خرائط جوجل واملدينة. ويعد هذا جهدا هائال حيث إنه يعنى 

توفير الشفافية فيما يقارب٥٠٠٠ مشروع، و٤٠٠ مليون يورو. 

املصدر: اتصال مع فرانشيسكو رافائيل فريرى، مدير الشئون املالية واملشاركة فى بلدية 
مودينا، عام ٢٠٠٩. للمزيد من املعلومات يرجى تصفح املوقع التالى:

http://comune.modena.it
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اإلطار رقم  ٢١
جلسات االستماع العامة مبركز أرمنت، محافظة قنا مبصر

قام أعضاء من منظمات املجتمع املدنى مبركز أرمنت مبحافظة قنا فى الترويج ملبادئى الشفافية 
احمللى   التنفيذى  املجلس  مسؤلى  مع   مجتمعية  استماع  جلسات  عقد  طريق  عن  واملسائلة 
واملجالس الشعبى احمللى لتوفير الفرصة للمواطنني للتعبير عن آرائهم  وأولوياتهم فيما يتعلق 

بنوعية اخلدمات املقدمة فى مركزهم.

وقبل عقد املناقشة قام  متطوعون  من منظمات املجتمع املدنى بتوعية املجتمع احمللى بدور 
ومسئوليات أعضاء املجلس التنفيذى احمللى واملجالس الشعبى. وخالل جلسة االستماع العلنية، 
قام أعضاء املجلس التنفيذى احمللى واملجالس الشعبى بتقدمي عرض موجز عن إجنازاتهم، 

باإلضافة إلى التحديات التى يواجهونها من أجل توفير اخلدمات عالية اجلودة. 

بعد ذلك قام املواطنون بالتعبير عن تقديرهم إلجنازات اإلدارة احمللية، وكذلك مقترحاتهم إزاء 
فى  الدراسية   الفصول  ازدحام  و  بالشوارع  إنارة   وجود  عدم  مثل  احمللية  القضايا  بعض 
املدارس االبتدائية.  كما تساءل املواطنون أيًضا عن مدى فعالية  دور أعضاء املجلس الشعبية 

احمللية فى التعرف على احتياجاتهم.

ومن بني نتائج جلسة االستماع العامة،  موافقة اإلدارة احمللية على أن تولى أولوية لتحسني 
إنارة الشوارع فى السنة املالية املقبلة، وتعبئة موارد محلية إضافية لبناء فصول إضافية فى 
املدارس. ولتعزيز التفاعل بني املواطن واإلدارة احمللية، اتفق أعضاء املجلس التنفيذى احمللى 
شهرية.  مجتمعية  استماع  جلسات  عقد  على  املدنى  املجتمع  منظمات  مع  الشعبى  واملجالس 
هذا وقد مت حتى اآلن تنظيم أكثر من عشرين جلسة استماع مجتمعية باملركز. وأفاد أعضاء 
املجلس التنفيذى احمللى واملجالس الشعبى عن ازدياد رضا املواطنني عنهم، وأعرب املواطنون 

عن تذايد ثقتهم باإلدارة احمللية.
 

املصدر: محمد ندا، هيئة كير الدولية  - مصر عام ٢٠٠٩.
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املصدر: محمد ندا، هيئة كير الدولية  - مصر عام ٢٠٠٩.
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تغطية  يتم  وكيف  العملية  هذه  إلجناز  البلديات  تتحملها  التى  التكلفة  هى  كم   -٣٣
هذه التكاليف؟

تنطوى عملية إعداد املوازنات باملشاركة على مجموعة من النفقات للحكومة احمللية. ولكى يتم 
تنفيذ تلك العملية بصورة مناسبة هناك أربعة أنواع من املوارد املطلوبة وهي: (أ) فريق عمل 
محلى مدرب على تنفيذ العملية ويقبل العمل ليال وفى عطالت نهاية األسبوع، (ب) وسيلة نقل 
للسماح بالتجول بني األحياء وانتقال فريق العمل. (ج) موارد اتصال موسعة تسمح بتشارك 
املعلومات مع املواطنني، (د) أشخاص يقومون بعمل دراسات فنية واقتصادية ودراسات جدوى 
ألولوية الطلبات كما يقومون بتسريع العملية وضمان جودتها، ومن الضرورى توفير وسائل 
مواصالت لنقل األشخاص الذين يسكنون فى مناطق بعيدة إلى مناطق االجتماعات لتدريب 
املوظفني واملواطنني والنواب بصفة خاصة على  عملية إعداد املوازنات باملشاركة. وبوجه عام 
إلى  األمر  وصل  احلاالت  بعض  وفى  صعوبات،  التكاليف  لهذه  تخطط  لم  التى  املدن  واجهت 
إيقاف العمل. وبالتالى فإنه من الضرورى عمل حتليل للنفقات والعوائد قبل اتخاذ قرار بتنفيذ 

عملية إعداد املوازنات باملشاركة.

ويجب أن يتضمن حتليل النفقات / العوائد مساهمات املجتمعات احمللية وإمكانيات رأس املال 
االجتماعى املتاح خاصة خالل مشاركتهم فى تنفيذ املشاريع (انظر السؤال رقم ٤٧ ملزيد من 

التفاصيل). 

وإذا ظلت العملية على مستوى املداوالت فقط فإن نفقات البلديات ستكون أكبر ألنه يجب على 
اإلدارة احمللية إعادة املناقشات مرتني: مرة فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة ومرة أخرى 
فى اإلدارة الداخلية. وإذا كانت أجهزة إعداد املوازنات باملشاركة تستطيع اتخاذ القرارات 
(سلطة التداول) فإن ذلك ميكن أن يوفر وقت فريق العمل والتكاليف ألن عملية اتخاذ القرار 

تستغرق وقتا أقل وتكون أكثر بساطة من العملية البيروقراطية التقليدية.

مواد  وإنتاج  والنقل  األفراد  تكاليف  االعتبار  فى  أخذا  معينة  أرقاما  نحدد  أن  الصعب  ومن 
االتصال فى كل مكان. فعلى سبيل املثال، قامت مدينة بورتو أليجرى (البالغ عدد سكانها ١٫٤ 

مليون نسمة) بتوفير ٢٥٠ ألف دوالر سنويا لوضع موازنتها باملشاركة.

وميكن تغطية هذه التكاليف بسهولة فى املدن الفقيرة من خالل التعاون الدولى. ولكن لسوء احلظ 
فإنه فى الوقت احلالى من املالحظ أن املوارد الدولية غالبا ما تصحبها توجيهات تكنوقراطية من 
مستويات أعلى ومتطلبات قد تقوم بتشويه احلكم أو اإلدارة احمللية واحللول اإلبداعية للمواطنني 

واحلكومات احمللية نفسها.
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اإلطار رقم ٢٣
 برلني ليشتنبرج، أملانيا و بونت دو كليه، فرنسا. هيئة احمللفني من املواطنني 

يقومون بوضع املوازنات باملشاركة. 
قامت بونت دى كليه، وهى مدينة صناعية صغيرة يبلغ تعداد سكانها حوالى ١٢ ألف نسمة 
وتقع فى إقليم الرون األلب الفرنسى، فى الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٧ بإنشاء وتفعيل مجلس 
استشارى للموازنة يتألف من ٤٨ عضوا من السكان حيث يتم اختيار ٣٥ منهم عشوائيًا من 
خارج القوائم االنتخابية (صناديق االقتراع)؛ وهناك ٥ أعضاء يتم اختيارهم بشكل عشوائى 
أيضًا من بني الناخبني اجلدد الذين ينتمون إلى الفئة العمرية ١٨-٢٥ عامًا،  فى حني يتم 
تعيني الثمانية أعضاء الباقني من قبل ٤ من جمعيات السكان فى األحياء (مبعدل اثنني لكل 
واحد منهم). و يقوم هؤالء السكان بتحليل ميزانية البلدية والتى شملت فى عام ٢٠٠٧ حوالى 
٦ ماليني يورو لالستثمار و٢٢ مليون يورو لنفقات التشغيل. ثم يقومون فى وقت الحق بتقدمي 

اقتراح مشترك ملجلس املدينة حول أولويات امليزانية. 
املصدر: جيوفانى أليجريتى، مركز الدراسات االجتماعية، جامعة كوميبرا، البرتغال، ٢٠٠٩. 

سكان   بني  من  عشوائيا  اختيارهم  مت  والتى  باملشاركة  املوازنات  فى إعداد  املشاركني  صور 
برلني ليشتنبرج، أملانيا.

املصدر: كارسنت هيرتس بيرغ.
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مشاركة املواطنني
٣٤- من هم الذين يشاركون فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

من الضرورى أن نفّرق بني ما يحدث فى البرازيل وبني ما يحدث فى أى مكان آخر. فأحد أهم 
مميزات عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى أغلب املدن البرازيلية هو احلق املطلق فى املشاركة 
بصورة تطوعية وفردية ومباشرة وليس بالضرورة من خالل املجتمع احمللى أو احتاد أو أى 
هيئات أخرى (انظر السؤال رقم ١). وفى هذه احلاالت ليس من الضرورى أن ينتمى الفرد 
إلى أى منظمة لكى يشارك. ومن الواضح أن املنظمات تلعب دورا مهما ولكن ليست لها أية 
امتيازات رسمية. بل فى الواقع من يتخذ القرار هو الشعب سواء كان ذلك من خالل منظمات 

من عدمه، وكثيرا ما جند هذا النوع من املشاركة فى أوروبا أيضا.  

وعلى العكس، فباقى مدن أمريكا الالتينية وبعض املدن األوروبية (على سبيل املثال فى أسبانيا) 
تهدف إلى تشجيع املشاركة من خالل نواب ملنظمات موجودة. وهذا النموذج يوضح ما يسمى 
«الدميقراطية النيابية أو املجتمعية». وفى هذه احلالة تكون مشاركات األفراد من خالل نواب 

على صلة وثيقة باهتماماتهم ومتطلباتهم بصورة أكبر من الدميقراطية النيابية التقليدية.

وهناك أيضا أنظمة مختلطة تعتمد على منظمات األحياء ولكنها فى نفس الوقت توسع مناقشات 
وضع املوازنة لتشمل كل املواطنني. وبسبب تقاليدهم القوية فى مجال املشاركة متثل مدن مثل 

قرطبة (أسبانيا) وكوينكا (اإلكوادور) وبيال سلفادور (بيرو) أمثلة على هذا النموذج.(٢٣)

وأخيرا، تتشكل فى عدد من املدن األوروبية جلنة حتكيم للمواطنني من املشاركني أو النواب 
أو كليهما بنظام القرعة لدعم مشاركات هؤالء املواطنني الذين ال يشاركون فى الغالب وخاصة 
وبونت  أملانيا   - يشتنبرج  برلني   ٢٣ رقم   اإلطار  (انظر  املهمشة.  املجموعات  من  املواطنني 
فرنسا: جلنة التحكيم للمواطنني فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة (٣٤) وهذا  دو كليه – 
ال  قد  اللذين  املواطنني  بضم  يسمح  القدمية  اليونانية  الدميقراطية  من  املستوحى  األسلوب 

يشاركون عادة باملشاركة.

٢٣ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة : قرطبة، فيال السلفادور وحالة دراسة كيونكا.
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٦٢

اإلطار رقم  ٢٤  
اختالفات سنوية فى معدل املشاركة فى بيلو هوريزونتي

نسبة مشاركة املواطنني فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة على املستوى اإلقليمى

املصدر: بلدية بيلو هوريزونتي

٣٦- إذا كانت املشاركة محدودة، أال ينزع ذلك صفة الشرعية عنها؟

هى بالتأكيد مجازفة، وبالتالى فإن أحد أهم األهداف هى إضفاء الشرعية على عملية إعداد 
املشاركة.  عن  أحجموا  الذين  هؤالء  فيهم  مبن  املواطنني  أغلب  نظر  فى  باملشاركة  املوازنات 
وهذه الشرعية ميكن حتقيقها من خالل جهود اتصال قوية من األجهزة  البلدية حتى يشعر كل 
فرد بأنه مدعو للمشاركة، وكذلك متكني املواطنني من االطالع على املعلومات املالية الرئيسية 

والقرارات التى يتم اتخاذها فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة.

وتعتبر استطالعات الرأى العام أدوات مناسبة أخرى ميكن أن تستخدم للتحقق من مستوى 
اإلدراك بالعملية وشرعيتها بني املواطنني، وكذلك االستفتاءات الشعبية مبا يسمح بالتصويت 
على قرارات مهمة معينة. والهدف املهم اآلخر هو أن تشمل املشاركة برغم محدوديتها املواطنني 
من كل فئات املجتمع وال تستثنى أحدا من العملية. ولهذا السبب يجب أن توجه عناية خاصة 
العرقية-  (األقليات  العنصرية  تواجه  التى  واملجموعات  والفقراء  والشباب  النساء  إلشراك 

املهاجرين- األقليات ذات التوجهات اجلنسية...إلخ).
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٦١

٣٥- كم عدد األفراد الذين يشاركون فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

فى جتارب املشاركة الفردية واملشاركة املباشرة تتراوح معدالت املشاركة عادة ما بني ١٪ إلى 
١٥٪ من عدد من لهم حق االنتخاب (بوجه عام من هم أكبر من ١٦ عام) واحلاالت التى تتعدى 
نسبة ١٥٪ هى حاالت استثنائية. وبصفة عامة تكون املشاركات بنسبة أكبر فى املدن الصغيرة 
أو عندما يتم عقد االجتماعات فى أماكن محدودة جغرافيا. ومن الضرورى أن نالحظ أن عدد 
املشاركني يختلف بشكل كبير من عام إلى آخر (انظر اإلطار رقم ٢٤: التغيير السنوى فى 
املشاركة فى مدينة بيلو هورايزونتى)  . هذا باإلضافة إلى أنه توجد درجة عالية من التغيير فى 
املشاركني كل عام. وقد تكون املشاركات منخفضة فى األعوام األولى. ثم يبدأ عدد املشاركني 
فى االرتفاع مع ترسخ العملية. ففى بداية العملية فى مدينة بورتو أليجرى، التى يسكنها ١٫٢ 
مليون نسمة شارك حوالى ١٠٠٠ من املواطنني فقط، وهذا الرقم قد وصل حاليا إلى ما يقرب 

من ٤٠ ألف مشارك. 

ويقل عدد املشاركني فى املدن التى تتم فيها املشاركة من خالل نواب للمنظمات االجتماعية 
ويساوى أحيانا احلالة اآلنفة الذكر. ولذلك، فإنه فى مدينة كوكاتشى قام ٧٨٨ شخصا باملشاركة 
هم ميثلون ٩٠٪ من املنظمات املوجودة فى اإلقليم. وفى مدينة ايلو شاركت ١٠٠ منظمة و ٢٣٢ 
نائبا فى مدينة بويرتو أسيس. فى مدينة كوينكا كان املشاركون البالغ عددهم ١١٠٠ مشارك 
من ناحية، هم النواب املنتخبون من ٢١ دائرة ، ومن ناحية أخرى، كانوا مواطنني من املجتمع 

احمللى.(٢٤) 

ألن  املشاركات  من  أرقام  أعلى  والشباب  لألطفال  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  وحتقق 
املشاركات تنفذ على مستوى املدارس العامة (وفى حاالت نادرة فى املدارس اخلاصة). وميكن 
أن تعقد اجللسات العامة والتى ال تلزم باملشاركة، خارج املدارس. ومع ذلك فإن تعليم وتوعية 
أو  اآلالف  مشاركة  هى  والنتيجة  املدارس.  فى  يتم  ما  غالبا  باملشاركة  باملوازنات  الشباب 

عشرات اآلالف من الشباب الذين يحددون وجهة جزء من موازنة البلدية. 

٢٤ املستند الرئيسى للميزنة التشاركية، سيت ص ٦١.
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ويقل عدد املشاركني فى املدن التى تتم فيها املشاركة من خالل نواب للمنظمات االجتماعية 
ويساوى أحيانا احلالة اآلنفة الذكر. ولذلك، فإنه فى مدينة كوكاتشى قام ٧٨٨ شخصا باملشاركة 
هم ميثلون ٩٠٪ من املنظمات املوجودة فى اإلقليم. وفى مدينة ايلو شاركت ١٠٠ منظمة و ٢٣٢ 
نائبا فى مدينة بويرتو أسيس. فى مدينة كوينكا كان املشاركون البالغ عددهم ١١٠٠ مشارك 
من ناحية، هم النواب املنتخبون من ٢١ دائرة ، ومن ناحية أخرى، كانوا مواطنني من املجتمع 

احمللى.(٢٤) 

ألن  املشاركات  من  أرقام  أعلى  والشباب  لألطفال  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  وحتقق 
املشاركات تنفذ على مستوى املدارس العامة (وفى حاالت نادرة فى املدارس اخلاصة). وميكن 
أن تعقد اجللسات العامة والتى ال تلزم باملشاركة، خارج املدارس. ومع ذلك فإن تعليم وتوعية 
أو  اآلالف  مشاركة  هى  والنتيجة  املدارس.  فى  يتم  ما  غالبا  باملشاركة  باملوازنات  الشباب 

عشرات اآلالف من الشباب الذين يحددون وجهة جزء من موازنة البلدية. 

٢٤ املستند الرئيسى للميزنة التشاركية، سيت ص ٦١.
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٦٤

خمس مناطق إداريةثمانيى جلان موضوعية 

 املوظفني احلكومني

١١ نائبًا

١٠ نواب١٦ نائبًا

منطقة إدارية

اجتماع مصغر 
للمنطقة

اجتماع مصغر 
للمنطقة

نائب واحدنائب واحد

مجموع عدد النواب فى مجلس إعداد املوازنات باملشاركة بالبلدية
 

نائب واحد من اإلحتاد 
العام للعمال

        SAAE  شركة
لتقنية املياه والصرف 

الصحى 

نائب واحد

البلديات 

١٠ نواب من اجلهاز 
التنفيذى ممثل واحد 
للمجلس التشريعى

 ٤٠ نائبًا

وكل اجتماع ينتخب
 ٢ من النواب

وكل منطقة تنتخب 
٢ من النواب

اإلطار رقم ٢٥
أمثلة لتكوين مجالس إعداد املوازنات باملشاركة : منتدى بلدية إيكابوى

(منتدى البلدية إيكابوى، البرازيل ٢٠٠٢/٢٠٠١)
  

املصدر : بلدية ايكابوى -  البرازيل ٢٠٠٢

١) الرياضة، والثقافة، والتعليم
٢) الشباب

٣) األطفال (يوم املرح)
٤) الصحة
٥) اإلسكان

٦) النوع االجتماعى
٧) األعمال، ، والسياحة

٨) املواطنون من كبار السن

63

٦٣

٣٧- أين يتم اتخاذ القرارات أثناء العملية؟(٢٥)

فى الغالبية العظمى من احلاالت فى البرازيل، وفى عدد قليل من احلاالت األخرى، يتم انتخاب 
النواب، الذين يقومون بدورهم بانتخاب املجالس. ومجلس املوازنات باملشاركة أو ما يعادله 
هو الهيئة املركزية حيث حتدد من خالله قواعد العملية، والتى تتحول الحقا إلى لوائح داخلية. 
وحتدد الهيئة املركزية نظم اتخاذ القرار ومعايير توزيع املوارد وعدد اجللسات العامة واملواضيع 
اخلاصة بالقطاعات. وباإلضافة إلى ذلك، فإن مجلس املوازنات باملشاركة هو املسئول عن وضع 
اللمسات األخيرة على منظومة املوازنة التى تعرض على مجلس املدينة. والعديد من التجارب 
خارج البرازيل تقوم على الهياكل املجتمعية القائمة (مجالس األحياء، واملجالس احمللية)، أو 
السياسية، (مجالس إدارة الدوائر على سبيل املثال). وفى مصر، يوضح قانون اإلدارة احمللية 
رقم ٤٣ لعام ١٩٧٩ أن أحد األدوار التى تقوم بها املجالس الشعبية املنتخبة هو دعوة املواطنني 
وضعها  التى  احمللية  التنمية  خطط  على  والتصديق  وأولوياتهم،  إحتياجاتهم  عن  التعبير  إلى 

موظفو التنفيذى احمللى قبل أن يتم تقدميها للنظر فيها من قبل املستوى املركزى.

يقوم  فمن  األساسى  الفاعل  هو  باملشاركة  املوازنات  إعداد  مجلس  كان  إذا   -٣٨
بتعيينه؟(٢٦)

مجالس إعداد املوازنات باملشاركة أو ما يعادلها هى هيئات مت إنشاؤها خصيصا من أجل  
إقرار تلك املوازنات باملشاركة، ويختلف تكوين مجالس إعداد املوازنات باملشاركة من مدينة إلى 
أخرى من حيث عدد األعضاء، كما هو احلال فى الفعاليات االجتماعية واملؤسسية التى متثلها. 
انظراإلطارين رقم ٢٥ و٢٦ والذين يعطيان مثالني على تشكيل مجالس املوازنات باملشاركة 
(منتدى بلدية ايكابوى ومؤمتر مدينة بيليم - البرازيل). وبوجه عام يتراوح عدد أعضاء مجالس 
إعداد املوازنات باملشاركة من ٣٠ إلى ٥٠ عضوا، وكذلك نفس العدد من النواب. وهم دائما 
ما يكونون نوابا مت انتخابهم فى اجللسات العامة والقطاعية (مبعدل نائب أو اثنني لكل قطاع) 
وباإلضافة إلى ذلك من املمكن أن يكون هناك ممثلون عن احلكومة البلدية (سواء كان لهم حق 
التصويت أم ال) ومن احلركات الشعبية والنقابات واملجموعات املهمشة مثل النساء والشباب 
واملجموعات العرقية واألقليات العرقية وكذلك ذوى االحتياجات اخلاصة واملثليني (يتم متثيلهم 
فى عدد قليل من املدن) ومن قطاع األعمال واملنظمات غير احلكومية (بني حني وآخر) أو هيئات 
التخطيط االستراتيجى. وفى بعض احلاالت يكون هناك نواب من مجالس البلدية مثل نواب 

التعليم والصحة.
 

وهناك جدل واسع يدور حول من يكّون مجلس إعداد املوازنات باملشاركة أو املنتدى ويعد هذا 
خطوة مهمة أخرى من أجل جناح التجربة. وكذلك احلال بالنسبة للوائح الداخلية أو قواعد 
اإلجراءات التى تتغير فى املجلس سنويا، ومن املمكن أن تكون لها داللتها من عام آلخر أحيانا.

٢٥ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤالني رقم ٣٩ و ٣٠ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
٢٦ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٣١ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
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٦٤

خمس مناطق إداريةثمانيى جلان موضوعية 

 املوظفني احلكومني

١١ نائبًا

١٠ نواب١٦ نائبًا

منطقة إدارية

اجتماع مصغر 
للمنطقة

اجتماع مصغر 
للمنطقة

نائب واحدنائب واحد

مجموع عدد النواب فى مجلس إعداد املوازنات باملشاركة بالبلدية
 

نائب واحد من اإلحتاد 
العام للعمال

        SAAE  شركة
لتقنية املياه والصرف 

الصحى 

نائب واحد

البلديات 

١٠ نواب من اجلهاز 
التنفيذى ممثل واحد 
للمجلس التشريعى

 ٤٠ نائبًا

وكل اجتماع ينتخب
 ٢ من النواب

وكل منطقة تنتخب 
٢ من النواب

اإلطار رقم ٢٥
أمثلة لتكوين مجالس إعداد املوازنات باملشاركة : منتدى بلدية إيكابوى

(منتدى البلدية إيكابوى، البرازيل ٢٠٠٢/٢٠٠١)
  

املصدر : بلدية ايكابوى -  البرازيل ٢٠٠٢

١) الرياضة، والثقافة، والتعليم
٢) الشباب

٣) األطفال (يوم املرح)
٤) الصحة
٥) اإلسكان

٦) النوع االجتماعى
٧) األعمال، ، والسياحة

٨) املواطنون من كبار السن
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٦٣

٣٧- أين يتم اتخاذ القرارات أثناء العملية؟(٢٥)

فى الغالبية العظمى من احلاالت فى البرازيل، وفى عدد قليل من احلاالت األخرى، يتم انتخاب 
النواب، الذين يقومون بدورهم بانتخاب املجالس. ومجلس املوازنات باملشاركة أو ما يعادله 
هو الهيئة املركزية حيث حتدد من خالله قواعد العملية، والتى تتحول الحقا إلى لوائح داخلية. 
وحتدد الهيئة املركزية نظم اتخاذ القرار ومعايير توزيع املوارد وعدد اجللسات العامة واملواضيع 
اخلاصة بالقطاعات. وباإلضافة إلى ذلك، فإن مجلس املوازنات باملشاركة هو املسئول عن وضع 
اللمسات األخيرة على منظومة املوازنة التى تعرض على مجلس املدينة. والعديد من التجارب 
خارج البرازيل تقوم على الهياكل املجتمعية القائمة (مجالس األحياء، واملجالس احمللية)، أو 
السياسية، (مجالس إدارة الدوائر على سبيل املثال). وفى مصر، يوضح قانون اإلدارة احمللية 
رقم ٤٣ لعام ١٩٧٩ أن أحد األدوار التى تقوم بها املجالس الشعبية املنتخبة هو دعوة املواطنني 
وضعها  التى  احمللية  التنمية  خطط  على  والتصديق  وأولوياتهم،  إحتياجاتهم  عن  التعبير  إلى 

موظفو التنفيذى احمللى قبل أن يتم تقدميها للنظر فيها من قبل املستوى املركزى.

يقوم  فمن  األساسى  الفاعل  هو  باملشاركة  املوازنات  إعداد  مجلس  كان  إذا   -٣٨
بتعيينه؟(٢٦)

مجالس إعداد املوازنات باملشاركة أو ما يعادلها هى هيئات مت إنشاؤها خصيصا من أجل  
إقرار تلك املوازنات باملشاركة، ويختلف تكوين مجالس إعداد املوازنات باملشاركة من مدينة إلى 
أخرى من حيث عدد األعضاء، كما هو احلال فى الفعاليات االجتماعية واملؤسسية التى متثلها. 
انظراإلطارين رقم ٢٥ و٢٦ والذين يعطيان مثالني على تشكيل مجالس املوازنات باملشاركة 
(منتدى بلدية ايكابوى ومؤمتر مدينة بيليم - البرازيل). وبوجه عام يتراوح عدد أعضاء مجالس 
إعداد املوازنات باملشاركة من ٣٠ إلى ٥٠ عضوا، وكذلك نفس العدد من النواب. وهم دائما 
ما يكونون نوابا مت انتخابهم فى اجللسات العامة والقطاعية (مبعدل نائب أو اثنني لكل قطاع) 
وباإلضافة إلى ذلك من املمكن أن يكون هناك ممثلون عن احلكومة البلدية (سواء كان لهم حق 
التصويت أم ال) ومن احلركات الشعبية والنقابات واملجموعات املهمشة مثل النساء والشباب 
واملجموعات العرقية واألقليات العرقية وكذلك ذوى االحتياجات اخلاصة واملثليني (يتم متثيلهم 
فى عدد قليل من املدن) ومن قطاع األعمال واملنظمات غير احلكومية (بني حني وآخر) أو هيئات 
التخطيط االستراتيجى. وفى بعض احلاالت يكون هناك نواب من مجالس البلدية مثل نواب 

التعليم والصحة.
 

وهناك جدل واسع يدور حول من يكّون مجلس إعداد املوازنات باملشاركة أو املنتدى ويعد هذا 
خطوة مهمة أخرى من أجل جناح التجربة. وكذلك احلال بالنسبة للوائح الداخلية أو قواعد 
اإلجراءات التى تتغير فى املجلس سنويا، ومن املمكن أن تكون لها داللتها من عام آلخر أحيانا.

٢٥ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤالني رقم ٣٩ و ٣٠ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
٢٦ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٣١ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
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٦٦

٣٩- هل ميكن إعادة انتخاب أعضاء مجالس إعداد املوازنات باملشاركة؟

يتم انتخاب األعضاء والنواب بوجه عام ملدة عام واحد غير قابلة للتجديد وفى حاالت شديدة 
الندرة يتم انتخابهم لعامني.

املوازنات  إعداد  على  القائمني  النواب  فساد  أو  بيروقراطية  جتنب  ميكن  كيف   -٤٠
باملشاركة؟

هناك خطورة فى أن يقوم النواب أو أعضاء مجالس إعداد املوازنات باملشاركة باستخدام  تللك 
العمل  أن  مالحظة  ويجب  شخصية.  انتخابية  أو  سياسية  مكاسب  لتحقيق  كوسيلة  املوازنات 
اخلاص باألعضاء والنواب هو عمل غير هادف للربح. وقد قامت بعض املدن بسن معايير للحد 
من هذه املخاطر، ولكن يتبقى الكثير منها مما يجب مالحظته. واخلطوة األولى فى العملية هى 

عدم إعادة انتخاب األعضاء أو النواب فى مجالس املوازنات باملشاركة. 

ففى مدينة بورتو أليجرى ال ميكن للعاملني فى البلديات أن يكونوا نوابا فى مجلس املوازنات 
الزعماء  يقول  اإلكوادور)  فى  صغيرة  مقاطعة  (وهى  كوتاكاتشى  مقاطعة  وفى  باملشاركة. 
احملليون «ال للسرقة وال للكذب وال للكسل»(٢٧) وهذا القول يعاد ترديده على العامة وبصورة 
مستمرة. ومع ذلك، وبعيدا عن النماذج اإليجابية، يجب أن نتذكر هنا أن املوازنات باملشاركة 
ليست جزيرة منعزلة. وفى احلاالت التى يوجد فيها فساد أو سياسة احملسوبية (الوساطة) 
ينبغى مواجهة هذه الثقافة، وميكن لعملية  إعداد املوازنات باملشاركة أن تساهم فى هذه العملية 

لكنها ال تستطيع القضاء عليها وحدها.

٤١- ما مدى مشاركة النساء؟

«تشكل النساء بوجه عام نسبة تزيد على ٥٠٪ من املشاركني فى االجتماعات التى يتم عقدها 
فى األحياء واملقاطعات. ومع ذلك تقل نسبة النساء عن ذلك فى اجتماعات القطاعات البلدية 
وبني األعضاء والنواب املنتخبني. وأحد أسباب ذلك هو بعد املسافة بني أماكن االجتماعات وبني 
محل إقامتهن. فقد ال يتاح لهن فرصة ترك أطفالهن أو قد ال تتوافر لديهن تكاليف االنتقال. 
واألعضاء  للنواب  النساء  بعض  أوضحت  كما   (٪٣٠ تبلغ  (التى  للمرأة  املنخفضة  واملشاركة 
املنتخبني ترجع إلى عدم رغبتهن فى تقدمي أنفسهن كمرشحات أو أن يشغلن مناصب ذات 
سلطة  تتسم بصراعات القوة. بيد أن النساء الالتى يشغلن مثل هذه األماكن يعتبرن بشكل 

عام أكثر التزاما باملصالح اجلماعية وال تغريهن فرصة املكاسب الشخصية».(٢٨)

٢٧ أما كويلال أمالوال، أما شوا
٢٨  نيرو نوس أوبس نو البرازيل، فى القضايا اخلاصة بعصر أوربانا ٢٠٠٤
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٦٥

اإلطار رقم ٢٦
أمثلة لتكوين مجالس  إعداد املوازنات باملشاركة : مجلس مدينة بيليم

الهيكل التنظيمى
(بيليم - البرازيل - ٢٠٠٢)

املصدر: بلدية بليم - البرازيل ٢٠٠٢

اخلدمة العامة

مستشار من ١
االحتاد العام 

للعمال

٥٠ عضوًا

(٣)              (٢)               (٣)          (١)

(٨)        (٥)          (٢٤)                (٣)

(١) صناعى 
(١) خدمات 
(١) جتارة 

كل إقليم ينتخب  
ثالث نواب

القطاع اخلاص

٨ من اإلداريون 
على مستوى اإلقليم

الشباب - ٣االجتماعات املوضوعية

النساء - ١

البرازليون األفارقة - ١

املواطنون األصليون - ١

ذوو االحتياجات اخلاصة -١

الشواذ جنسيًا - ١

التخطيط العمرانى والبيئة (١)
اقتصاديات التكاليف      (١)
(١) االجتماعية     الشمولية 
املواطنة الثقافية             (١)
اإلدارة الدميقراطية        (١)

عدد أعضاء مجلس املدينة

١
من أعضاء 
مجلسى هيئتى

CUT (1)
CGT (1)
FOCA

SINDICAL (1)

٢
من نواب الفرع 

التنفيذى

احلكومة البلديةاحلركات الشعبيةاالحتادات
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٦٦

٣٩- هل ميكن إعادة انتخاب أعضاء مجالس إعداد املوازنات باملشاركة؟

يتم انتخاب األعضاء والنواب بوجه عام ملدة عام واحد غير قابلة للتجديد وفى حاالت شديدة 
الندرة يتم انتخابهم لعامني.

املوازنات  إعداد  على  القائمني  النواب  فساد  أو  بيروقراطية  جتنب  ميكن  كيف   -٤٠
باملشاركة؟

هناك خطورة فى أن يقوم النواب أو أعضاء مجالس إعداد املوازنات باملشاركة باستخدام  تللك 
العمل  أن  مالحظة  ويجب  شخصية.  انتخابية  أو  سياسية  مكاسب  لتحقيق  كوسيلة  املوازنات 
اخلاص باألعضاء والنواب هو عمل غير هادف للربح. وقد قامت بعض املدن بسن معايير للحد 
من هذه املخاطر، ولكن يتبقى الكثير منها مما يجب مالحظته. واخلطوة األولى فى العملية هى 

عدم إعادة انتخاب األعضاء أو النواب فى مجالس املوازنات باملشاركة. 

ففى مدينة بورتو أليجرى ال ميكن للعاملني فى البلديات أن يكونوا نوابا فى مجلس املوازنات 
الزعماء  يقول  اإلكوادور)  فى  صغيرة  مقاطعة  (وهى  كوتاكاتشى  مقاطعة  وفى  باملشاركة. 
احملليون «ال للسرقة وال للكذب وال للكسل»(٢٧) وهذا القول يعاد ترديده على العامة وبصورة 
مستمرة. ومع ذلك، وبعيدا عن النماذج اإليجابية، يجب أن نتذكر هنا أن املوازنات باملشاركة 
ليست جزيرة منعزلة. وفى احلاالت التى يوجد فيها فساد أو سياسة احملسوبية (الوساطة) 
ينبغى مواجهة هذه الثقافة، وميكن لعملية  إعداد املوازنات باملشاركة أن تساهم فى هذه العملية 

لكنها ال تستطيع القضاء عليها وحدها.

٤١- ما مدى مشاركة النساء؟

«تشكل النساء بوجه عام نسبة تزيد على ٥٠٪ من املشاركني فى االجتماعات التى يتم عقدها 
فى األحياء واملقاطعات. ومع ذلك تقل نسبة النساء عن ذلك فى اجتماعات القطاعات البلدية 
وبني األعضاء والنواب املنتخبني. وأحد أسباب ذلك هو بعد املسافة بني أماكن االجتماعات وبني 
محل إقامتهن. فقد ال يتاح لهن فرصة ترك أطفالهن أو قد ال تتوافر لديهن تكاليف االنتقال. 
واألعضاء  للنواب  النساء  بعض  أوضحت  كما   (٪٣٠ تبلغ  (التى  للمرأة  املنخفضة  واملشاركة 
املنتخبني ترجع إلى عدم رغبتهن فى تقدمي أنفسهن كمرشحات أو أن يشغلن مناصب ذات 
سلطة  تتسم بصراعات القوة. بيد أن النساء الالتى يشغلن مثل هذه األماكن يعتبرن بشكل 

عام أكثر التزاما باملصالح اجلماعية وال تغريهن فرصة املكاسب الشخصية».(٢٨)

٢٧ أما كويلال أمالوال، أما شوا
٢٨  نيرو نوس أوبس نو البرازيل، فى القضايا اخلاصة بعصر أوربانا ٢٠٠٤
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٦٥

اإلطار رقم ٢٦
أمثلة لتكوين مجالس  إعداد املوازنات باملشاركة : مجلس مدينة بيليم

الهيكل التنظيمى
(بيليم - البرازيل - ٢٠٠٢)

املصدر: بلدية بليم - البرازيل ٢٠٠٢

اخلدمة العامة

مستشار من ١
االحتاد العام 

للعمال

٥٠ عضوًا

(٣)              (٢)               (٣)          (١)

(٨)        (٥)          (٢٤)                (٣)

(١) صناعى 
(١) خدمات 
(١) جتارة 

كل إقليم ينتخب  
ثالث نواب

القطاع اخلاص

٨ من اإلداريون 
على مستوى اإلقليم

الشباب - ٣االجتماعات املوضوعية

النساء - ١

البرازليون األفارقة - ١

املواطنون األصليون - ١

ذوو االحتياجات اخلاصة -١

الشواذ جنسيًا - ١

التخطيط العمرانى والبيئة (١)
اقتصاديات التكاليف      (١)
(١) االجتماعية     الشمولية 
املواطنة الثقافية             (١)
اإلدارة الدميقراطية        (١)

عدد أعضاء مجلس املدينة

١
من أعضاء 
مجلسى هيئتى

CUT (1)
CGT (1)
FOCA

SINDICAL (1)

٢
من نواب الفرع 

التنفيذى

احلكومة البلديةاحلركات الشعبيةاالحتادات
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٦٨

٤٢- هل تتم مراعاة الفوارق بني اجلنسني فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

مازالت املبادرات فى هذا الصدد فى مراحلها األولى وغير كافية ملواجهة أوجه التفاوت التى 
تتعرض لها النساء والفتيات من حيث احلصول على السكن أو التعرض للعنف أو عدم املساواة 
فى الرواتب. ومازال هناك الكثير مما يستوجب عمله من أجل املساواة بني النوع اإلجتماعى 
مع األخذ فى االعتبار خصائص اجلنس وتنفيذ نوع معني من أنواع إعادة التوزيع العادلة فى 
ضوء الغالبية النسبية للنساء فى الكثير من املدن (حيث يزيد عدد النساء على الرجال بحوالى 
٣٨٠ ألف فى املقاطعة الفيدرالية فى مكسيكو سيتى، وكذلك يزيد عدد النساء مبقدار ١٢٤ ألف 
فى مدينة بيلو هورايزونتى) (٢٩). ومع ذلك فهناك أعمال إيجابية ومبادرات تقودها النساء وهى 

متثل خطوات أساسية من أجل إيجاد احللول مثل:

• سياسات احلصص البلدية: التى تتطلب أن يكون ٥٠٪ من النواب نساء (مكتب منظمة العمل 
الدولية فى بيرو). وكذلك تشكل النساء حوالى ثلث أعضاء مجلس إعداد املوازنات باملشاركة 
(مدينة روزاريو باألرجنتني)، أو تهيئة ظروف خاصة لزيادة عدد النواب النساء (انظر اإلطار 

رقم  ٢٨ مثال من سان باولو).

• وضع موازنة لتحقيق املساواة بني النوع االجتماعى، على سبيل املثال فى املغرب (انظر اإلطار 
رقم  ٢٩).

• تغيير أمناط االتصال والرموز املوجهة صراحة إلى النساء والرجال، واحترام االختالف.

• تشكيل مجالس قطاعية خاصة باملرأة حيث يتم تنفيذ ذلك فى العديد من املدن (خاصة مدينتى 
بيليم وريسيف بالبرازيل).

• توفير التسهيالت البلدية مثل مراكز العناية باألطفال لتيسير مشاركة املرأة (مدينة ريسيف)

حتليل امليزانيات البلدية من منطلق مراعاة الفوارق بني اجلنسني مثل (العديد من املدن فى   •
منطقة االنديز وشمال أوروبا)(٣٠).

• فى إشبيلية - أسبانيا صدرت اإلعالنات التى تدعو كل من النساء والرجال إلى املشاركة باللغة 
األسبانية والعربية واإلجنليزية والفرنسية من أجل حث النساء والرجال من مختلف اجلنسيات 

على املشاركة (انظر اإلطار رقم  ٣٠).

٢٩   انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة. دراسات احلالة واملستند الرئيسى، أوب، سيت
unifem.ecuador@undp.org : بدعم هذا العمل - منطقة آنديان. بريد إلكترونى UNIFEM  ٣٠   قام
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٦٧

مثل  املبادرات  بعض  فإن  اآلن،  إلى  العربية  املنطقة  فى  باملشاركة  املوازنات  غياب  وبالرغم 
«تعزيز»، املبادرة النسائية فى األردن أو «متكني»، مشروع املرأة الفلسطينية فى قطاع غزة، 
املوازنات  إعداد  عملية  فى  االجتماعى  للنوع  نظر  وجهة  تشكل  أن  ميكن  واعدة  أمثلة  تعتبر 
واألردن، وقطاع غزة –  باملشاركة. (انظر اإلطار رقم  ٢٧، مبادرات متكني املرأةفى مؤتة – 

فلسطني).

 اإلطار رقم  ٢٧
مبادرات متكني املرأة فى بلدة مؤتة باألردن وغزة بفلسطني 

يلعب املجتمع املدنى القومى واحمللى باألردن  دورا رئيسيا فى تطوير قدرات جماعات النساء 
فى املجتمعات الريفية الفقيرة حتى تستطيع أن حتاسب كل من هو فى موضع مسئولية فى 
املجتمع، وأن تّكون شبكات تعزز صوت املرأة؛ وتسهل العمل اجلماعى؛ وتوفر منتديات للدعم 
تستطيع املرأة من خاللها أن حتتك بصانعى السياسات والقائمني على تقدمي اخلدمات على 
تزايد  عن  تقارير  ظهرت  الكرك،  محافظة  تتبع  مدينة  وهى  مؤتة،  بلدة  ففى  احمللى.  املستوى 
املخاوف الصحية والبيئية بسبب بحيرة تستخدم كمكب للتخلص من نفايات البلدة. ومن خالل 
مبادرة متكني املرأة فى الدفاع عن قضاياها (التى يطلق عليها «مكانة»)، استطاعت جماعات 
املرأة أن جتعل من هذه القضية أولوية، وأن تبدأ فى تشكيل جماعات ضغط تستهدف التأثير 
املائدة  ونقاشات  اجتماعات  عدة  عقد  ومت  املختصة.  والوزارات  للمدينة  احمللى  املجلس  على 
املستديرة بني جماعات النساء واملسئولني املختصني. وأسفرت هذه اجلهود عن قرار املجلس 

احمللى للمدينة بتجفيف البحيرة وحتويلها إلى حديقة عامة.

دورا  النساء  وجماعات  املدنى  املجتمع  مؤسسات  تلعب  الفلسطينية،  السلطة  أراضى  وفى 
مهما فى التعبير عن هموم الناس وأولوياتهم. ففى غزة على سبيل املثال،  وعن طريق مبادرة 
متكني املرأة الفلسطينية -مشروع  حتويل املجتمعات، أو «بناء»، تقوم ثمانى جماعات نسائية 
جماهيرية، بالعمل معا للوصول إلى جميع املواطنني فى دائرة عملهم؛ والعمل معا بشكل أفضل 
من خالل الشبكات؛ واإلعداد حلمالت مشتركة للدفاع عن قضاياهم تنطلق فى ٢٠١٠؛ وتعزيز 
قدرات املرأة للمطالبة بحقوقها.  وتركز هذه احلمالت على قضايا مثل دور املرأة االقتصادى، 
واألدوار القيادية للمرأة فى املجتمع، وحقوق املطلقات واألرامل، وصراع تعليم الفتيات. وشكلت 
اجلماعات الثمانى خططا لبرامج إذاعية وتليفزيونية تبث حاليا عبر قطاع غزة، وساهمت فى 
كتابة  نص مسرحى، وبعد كل عرض، يتم عقد ورشة عمل ملناقشة ما جاء باملسرحية من قضايا 

تهم املجتمع حتى ترفع وعى أفراده، و تزيد من إمكانية التأثير على صناع القرار.

املصدر: هيئة كير الدولية - وحدة اإلدارة اإلقليمية للشرق األوسط وأوروبا الشرقية، ٢٠٠٩
www.caremiddleeast.org
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٦٨

٤٢- هل تتم مراعاة الفوارق بني اجلنسني فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

مازالت املبادرات فى هذا الصدد فى مراحلها األولى وغير كافية ملواجهة أوجه التفاوت التى 
تتعرض لها النساء والفتيات من حيث احلصول على السكن أو التعرض للعنف أو عدم املساواة 
فى الرواتب. ومازال هناك الكثير مما يستوجب عمله من أجل املساواة بني النوع اإلجتماعى 
مع األخذ فى االعتبار خصائص اجلنس وتنفيذ نوع معني من أنواع إعادة التوزيع العادلة فى 
ضوء الغالبية النسبية للنساء فى الكثير من املدن (حيث يزيد عدد النساء على الرجال بحوالى 
٣٨٠ ألف فى املقاطعة الفيدرالية فى مكسيكو سيتى، وكذلك يزيد عدد النساء مبقدار ١٢٤ ألف 
فى مدينة بيلو هورايزونتى) (٢٩). ومع ذلك فهناك أعمال إيجابية ومبادرات تقودها النساء وهى 

متثل خطوات أساسية من أجل إيجاد احللول مثل:

• سياسات احلصص البلدية: التى تتطلب أن يكون ٥٠٪ من النواب نساء (مكتب منظمة العمل 
الدولية فى بيرو). وكذلك تشكل النساء حوالى ثلث أعضاء مجلس إعداد املوازنات باملشاركة 
(مدينة روزاريو باألرجنتني)، أو تهيئة ظروف خاصة لزيادة عدد النواب النساء (انظر اإلطار 

رقم  ٢٨ مثال من سان باولو).

• وضع موازنة لتحقيق املساواة بني النوع االجتماعى، على سبيل املثال فى املغرب (انظر اإلطار 
رقم  ٢٩).

• تغيير أمناط االتصال والرموز املوجهة صراحة إلى النساء والرجال، واحترام االختالف.

• تشكيل مجالس قطاعية خاصة باملرأة حيث يتم تنفيذ ذلك فى العديد من املدن (خاصة مدينتى 
بيليم وريسيف بالبرازيل).

• توفير التسهيالت البلدية مثل مراكز العناية باألطفال لتيسير مشاركة املرأة (مدينة ريسيف)

حتليل امليزانيات البلدية من منطلق مراعاة الفوارق بني اجلنسني مثل (العديد من املدن فى   •
منطقة االنديز وشمال أوروبا)(٣٠).

• فى إشبيلية - أسبانيا صدرت اإلعالنات التى تدعو كل من النساء والرجال إلى املشاركة باللغة 
األسبانية والعربية واإلجنليزية والفرنسية من أجل حث النساء والرجال من مختلف اجلنسيات 

على املشاركة (انظر اإلطار رقم  ٣٠).

٢٩   انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة. دراسات احلالة واملستند الرئيسى، أوب، سيت
unifem.ecuador@undp.org : بدعم هذا العمل - منطقة آنديان. بريد إلكترونى UNIFEM  ٣٠   قام
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٦٧

مثل  املبادرات  بعض  فإن  اآلن،  إلى  العربية  املنطقة  فى  باملشاركة  املوازنات  غياب  وبالرغم 
«تعزيز»، املبادرة النسائية فى األردن أو «متكني»، مشروع املرأة الفلسطينية فى قطاع غزة، 
املوازنات  إعداد  عملية  فى  االجتماعى  للنوع  نظر  وجهة  تشكل  أن  ميكن  واعدة  أمثلة  تعتبر 
واألردن، وقطاع غزة –  باملشاركة. (انظر اإلطار رقم  ٢٧، مبادرات متكني املرأةفى مؤتة – 

فلسطني).

 اإلطار رقم  ٢٧
مبادرات متكني املرأة فى بلدة مؤتة باألردن وغزة بفلسطني 

يلعب املجتمع املدنى القومى واحمللى باألردن  دورا رئيسيا فى تطوير قدرات جماعات النساء 
فى املجتمعات الريفية الفقيرة حتى تستطيع أن حتاسب كل من هو فى موضع مسئولية فى 
املجتمع، وأن تّكون شبكات تعزز صوت املرأة؛ وتسهل العمل اجلماعى؛ وتوفر منتديات للدعم 
تستطيع املرأة من خاللها أن حتتك بصانعى السياسات والقائمني على تقدمي اخلدمات على 
تزايد  عن  تقارير  ظهرت  الكرك،  محافظة  تتبع  مدينة  وهى  مؤتة،  بلدة  ففى  احمللى.  املستوى 
املخاوف الصحية والبيئية بسبب بحيرة تستخدم كمكب للتخلص من نفايات البلدة. ومن خالل 
مبادرة متكني املرأة فى الدفاع عن قضاياها (التى يطلق عليها «مكانة»)، استطاعت جماعات 
املرأة أن جتعل من هذه القضية أولوية، وأن تبدأ فى تشكيل جماعات ضغط تستهدف التأثير 
املائدة  ونقاشات  اجتماعات  عدة  عقد  ومت  املختصة.  والوزارات  للمدينة  احمللى  املجلس  على 
املستديرة بني جماعات النساء واملسئولني املختصني. وأسفرت هذه اجلهود عن قرار املجلس 

احمللى للمدينة بتجفيف البحيرة وحتويلها إلى حديقة عامة.

دورا  النساء  وجماعات  املدنى  املجتمع  مؤسسات  تلعب  الفلسطينية،  السلطة  أراضى  وفى 
مهما فى التعبير عن هموم الناس وأولوياتهم. ففى غزة على سبيل املثال،  وعن طريق مبادرة 
متكني املرأة الفلسطينية -مشروع  حتويل املجتمعات، أو «بناء»، تقوم ثمانى جماعات نسائية 
جماهيرية، بالعمل معا للوصول إلى جميع املواطنني فى دائرة عملهم؛ والعمل معا بشكل أفضل 
من خالل الشبكات؛ واإلعداد حلمالت مشتركة للدفاع عن قضاياهم تنطلق فى ٢٠١٠؛ وتعزيز 
قدرات املرأة للمطالبة بحقوقها.  وتركز هذه احلمالت على قضايا مثل دور املرأة االقتصادى، 
واألدوار القيادية للمرأة فى املجتمع، وحقوق املطلقات واألرامل، وصراع تعليم الفتيات. وشكلت 
اجلماعات الثمانى خططا لبرامج إذاعية وتليفزيونية تبث حاليا عبر قطاع غزة، وساهمت فى 
كتابة  نص مسرحى، وبعد كل عرض، يتم عقد ورشة عمل ملناقشة ما جاء باملسرحية من قضايا 

تهم املجتمع حتى ترفع وعى أفراده، و تزيد من إمكانية التأثير على صناع القرار.

املصدر: هيئة كير الدولية - وحدة اإلدارة اإلقليمية للشرق األوسط وأوروبا الشرقية، ٢٠٠٩
www.caremiddleeast.org
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اإلطار رقم  ٣٠
إشبيلية (أسبانيا). جعل أدوات االتصال تشمل النساء من جنسيات مختلفة 

فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة

«مبشاركتكم، [نساًء ورجاًال من جميع اجلنسيات] نستفيد جميعا »

نص ملصق بأربع لغات مختلفة يعطى االحترام الواجب لقضية النوع االجتماعى ويدعو 
النساء والرجال، من جميع اجلنسيات للمشاركة. وهو يتوافق مع رغبة البلدية إلدماج السكان 

املهاجرين فى عملية وضع املوازنات باملشاركة.

املصدر : بلدية إشبيلية.

٤٣- كيف يشارك املستبعدون واملهمشون فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة، أال 
تكون مجازفة بحدوث املزيد من االستبعاد االجتماعى فى حالة املهاجرين أو العمال 

غير الرسميني أو املهمشني؟

املجموعات التى تعانى من العنصرية أو املجموعات املهمشة وال سيما النساء والشباب والسكان 
الالتينية)  أمريكا  (فى  احلضرية  املناطق  فى  األصليني  والسكان  األفريقى  األصل  ذوى  من 
واملهاجرين والعمال غير الرسميني والالجئني واملثليني لهم دور ثانوى فى عملية  إعداد املوازنات 
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اإلطار رقم   ٢٨
آليات دعم مشاركة املستبعدين فى سان باولو

 تقدم  املوازنات باملشاركة فى سان باولو آليات دعم لتمثيل هؤالء السكان الذين عانوا العنصرية وكذلك 
املهمشني والقطاعات االجتماعية املستبعدة، التى برغم نسبتهم الكبيرة ال ينصت إليهم أحد فى مجال 

الشئون العامة. 
وتشتمل آليات وضع املوازنة فى شكلها احلالى على ما يعزز متثيل تلك القطاعات االجتماعية.

وهى حتتوى على ما يسمى «بحصص السياسات» وتتطلب شروطا خاصة فى اختيار املمثلني من كل 
من املجموعات التسع املستبعدة: النساء- الزنوج- األطفال والبالغني- كبار السن- والشباب واملثليني 
وثنائى اجلنس واملخنثون حيث يختارون مندوبا عن كل خمسة ناخبني. فى حني أن السكان األصليني، 
واملهمشني وذوى اإلعاقات اجلسدية لهم احلق فى وجود مندوب واحد لكل ناخب. وعند املقارنة ما بني 

انتخاب نواب موضوعيني أو محليني فإن النسبة تكون واحد لكل ٢٠ صوت (شهادة أحد الرواد).

املصدر : بلدية محافظة ساو باولو. منسق املوازنة التشاركية. البروتوكول االختيارى : أداة حملاربة 
١٩.p ، الفقر واالستبعاد االجتماعى ، س ، ٢٠٠٣

اإلطار رقم   ٢٩
 موازنة تستجيب للنوع االجتماعي

قامت املغرب بإدماج النوع االجتماعى فى املوازنة العامة للدولة كأحد أبعاد املوازنة التشاركية، 
النهوض  بهدف   ،(UNIFEM) للمرأة  اإلمنائى  املتحدة  األمم  صندوق  مع  بالتعاون  وذلك 

بأوضاع املرأة وحتقيق التكافؤ بني اجلنسني فى تخصيص املوارد وتوجيه النفقات . 

وأصبح النوع االجتماعى أحد احملاور الرئيسية فى املوازنة العامة للمغرب منذ عام ٢٠٠٢ فى إطار 
مت  ،حيث  وضع املوازنة»  عند  االجتماعى  النوع  مجال مراعاة  فى  الوطنية  تدعيم القدرات  مشروع « 
عام  ملدة  امتدت  األولى  مرحلتني؛  خالل  من  الدولة  وزارات  سياسات  فى  االجتماعى  النوع  إدماج 
(٢٠٠٣-٢٠٠٤)  ومت فيها إعداد وتهيئة القطاعات الوزارية املختلفة لكيفية إدماج النوع االجتماعى فى 
إعداد وتنفيذ أنشطتها وبرامجها، واملرحلة الثانية (٢٠٠٥-٢٠٠٨) هدفت خللق هياكل مؤسسية ملراعاة 
النوع االجتماعى فى الوزارات املختلفة، وبالفعل ارتفع عدد الوزرات التى أدمجت النوع االجتماعى فى 
سياساتها من ٤ وزارات فى ٢٠٠٥ إلى ٢١ وزارة فى ٢٠٠٦. فقد صاغت وزارة الدولة لألسرة والطفولة 
واألشخاص املعاقيني خطة عمل داخلية (٢٠٠٧-٢٠٠٩) لدمج النوع االجتماعى فى هياكلها التنظيمية 
فى  متثيلها  ورفع  املرأة  وضع  ملتابعة  االجتماعي»  النوع  العدل «خلية  وزارة  أنشأت  كما  واملؤسسية، 
القضاء. وتطبق احلكومة املغربية املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعى على املستوى احمللى وبذلك تعد 

أول دولة عربية تدمج النوع االجتماعى فى موازنات الوحدات احمللية. 

املصادر:  - وزارة االقتصاد واملالية ، مشروع قانون املالية لسنة ٢٠٠٨ ، تقرير النوع 
االجتماعى، اململكة املغربية، ٢٠٠٨.

http://www.unifem.org/gender_issues/women_povertyeconomics/
gender_budgets.php
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اإلطار رقم  ٣٠
إشبيلية (أسبانيا). جعل أدوات االتصال تشمل النساء من جنسيات مختلفة 

فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة

«مبشاركتكم، [نساًء ورجاًال من جميع اجلنسيات] نستفيد جميعا »

نص ملصق بأربع لغات مختلفة يعطى االحترام الواجب لقضية النوع االجتماعى ويدعو 
النساء والرجال، من جميع اجلنسيات للمشاركة. وهو يتوافق مع رغبة البلدية إلدماج السكان 

املهاجرين فى عملية وضع املوازنات باملشاركة.

املصدر : بلدية إشبيلية.

٤٣- كيف يشارك املستبعدون واملهمشون فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة، أال 
تكون مجازفة بحدوث املزيد من االستبعاد االجتماعى فى حالة املهاجرين أو العمال 

غير الرسميني أو املهمشني؟

املجموعات التى تعانى من العنصرية أو املجموعات املهمشة وال سيما النساء والشباب والسكان 
الالتينية)  أمريكا  (فى  احلضرية  املناطق  فى  األصليني  والسكان  األفريقى  األصل  ذوى  من 
واملهاجرين والعمال غير الرسميني والالجئني واملثليني لهم دور ثانوى فى عملية  إعداد املوازنات 
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اإلطار رقم   ٢٨
آليات دعم مشاركة املستبعدين فى سان باولو

 تقدم  املوازنات باملشاركة فى سان باولو آليات دعم لتمثيل هؤالء السكان الذين عانوا العنصرية وكذلك 
املهمشني والقطاعات االجتماعية املستبعدة، التى برغم نسبتهم الكبيرة ال ينصت إليهم أحد فى مجال 

الشئون العامة. 
وتشتمل آليات وضع املوازنة فى شكلها احلالى على ما يعزز متثيل تلك القطاعات االجتماعية.

وهى حتتوى على ما يسمى «بحصص السياسات» وتتطلب شروطا خاصة فى اختيار املمثلني من كل 
من املجموعات التسع املستبعدة: النساء- الزنوج- األطفال والبالغني- كبار السن- والشباب واملثليني 
وثنائى اجلنس واملخنثون حيث يختارون مندوبا عن كل خمسة ناخبني. فى حني أن السكان األصليني، 
واملهمشني وذوى اإلعاقات اجلسدية لهم احلق فى وجود مندوب واحد لكل ناخب. وعند املقارنة ما بني 

انتخاب نواب موضوعيني أو محليني فإن النسبة تكون واحد لكل ٢٠ صوت (شهادة أحد الرواد).

املصدر : بلدية محافظة ساو باولو. منسق املوازنة التشاركية. البروتوكول االختيارى : أداة حملاربة 
١٩.p ، الفقر واالستبعاد االجتماعى ، س ، ٢٠٠٣

اإلطار رقم   ٢٩
 موازنة تستجيب للنوع االجتماعي

قامت املغرب بإدماج النوع االجتماعى فى املوازنة العامة للدولة كأحد أبعاد املوازنة التشاركية، 
النهوض  بهدف   ،(UNIFEM) للمرأة  اإلمنائى  املتحدة  األمم  صندوق  مع  بالتعاون  وذلك 

بأوضاع املرأة وحتقيق التكافؤ بني اجلنسني فى تخصيص املوارد وتوجيه النفقات . 

وأصبح النوع االجتماعى أحد احملاور الرئيسية فى املوازنة العامة للمغرب منذ عام ٢٠٠٢ فى إطار 
مت  ،حيث  وضع املوازنة»  عند  االجتماعى  النوع  مجال مراعاة  فى  الوطنية  تدعيم القدرات  مشروع « 
عام  ملدة  امتدت  األولى  مرحلتني؛  خالل  من  الدولة  وزارات  سياسات  فى  االجتماعى  النوع  إدماج 
(٢٠٠٣-٢٠٠٤)  ومت فيها إعداد وتهيئة القطاعات الوزارية املختلفة لكيفية إدماج النوع االجتماعى فى 
إعداد وتنفيذ أنشطتها وبرامجها، واملرحلة الثانية (٢٠٠٥-٢٠٠٨) هدفت خللق هياكل مؤسسية ملراعاة 
النوع االجتماعى فى الوزارات املختلفة، وبالفعل ارتفع عدد الوزرات التى أدمجت النوع االجتماعى فى 
سياساتها من ٤ وزارات فى ٢٠٠٥ إلى ٢١ وزارة فى ٢٠٠٦. فقد صاغت وزارة الدولة لألسرة والطفولة 
واألشخاص املعاقيني خطة عمل داخلية (٢٠٠٧-٢٠٠٩) لدمج النوع االجتماعى فى هياكلها التنظيمية 
فى  متثيلها  ورفع  املرأة  وضع  ملتابعة  االجتماعي»  النوع  العدل «خلية  وزارة  أنشأت  كما  واملؤسسية، 
القضاء. وتطبق احلكومة املغربية املوازنة املستجيبة للنوع االجتماعى على املستوى احمللى وبذلك تعد 

أول دولة عربية تدمج النوع االجتماعى فى موازنات الوحدات احمللية. 

املصادر:  - وزارة االقتصاد واملالية ، مشروع قانون املالية لسنة ٢٠٠٨ ، تقرير النوع 
االجتماعى، اململكة املغربية، ٢٠٠٨.

http://www.unifem.org/gender_issues/women_povertyeconomics/
gender_budgets.php
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•(انظر اإلطار رقم  ٣١، خيتافى - أسبانيا. مثال عن آلية ضم املهاجرين فى عملية إعداد 
املوازنات باملشاركة). 

اإلطار رقم  ٣١
خيتافى - أسبانيا. مثال على آلية تشمل املهاجرين فى عملية إعداد 

املوازنات باملشاركة

خيتافى، أسبانيا، مثال على آلية إشراك املهاجرين فى وضع امليزانيات باملشاركة. 
يقرب  ما  دعمها  حيث  رائد  كبرنامج   ٢٠٠٤ عام  خيتافى  فى  باملشاركة  امليزانيات  وضع  بدأ 
من ٧٠ جماعة من اجلماعات احمللية. وتدريجيا اتسع نطاق التجربة فى جميع أحياء املدينة، 

أساسا من خالل تعزيز مجالس األحياء التى كانت موجودة بالفعل. 

إلعداد  مرجعية  إلى  خيتافى  بلدة  حولت  التى  العديدة  اجلوانب  أحد  املهاجرين  إشراك  ويعد 
املوازنات باملشاركة فى أسبانيا. وأحد األقسام الثمانية التابعة للبلدية التى تشارك فى عملية 
واملواطنة  واملشاركة،  واملراهقون،  والشباب  التعليم،  قسم  هو  باملشاركة  املوازنات  إعداد 
والهجرة. وهذا القسم هو املسئول عن إشراك التجمعات املختلفة من السكان املهاجرين فى 
الفئات  نحو  املشاركة  نطاق  توسيع  املمكن  من  يجعل  ما  وهذا  فيها.  يعيشون  التى  األحياء 

االجتماعية التى ال تشارك عادة فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة. 

املصدر : بلدية خيتافى، ٢٠٠٩. ترجمة و مواءمة من األسبانية بواسطة : ى. كابنياس.
ميكن زيارة املوقع (باللغة األسبانية) على : 

http://www.getafe.es/PREPARTI/PREPARTI.home

• مت إنشاء جلنة األحياء فى بعقلني – لبنان فى أعقاب االنتخابات البلدية األولى لتسهيل احلوار 
بني املواطنني والسلطات املنتخبة حديثا ، ولتعزيز املشاركة (انظر اإلطار رقم ٣٢).
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باملشاركة. فاملوازنات باملشاركة تعتمد على أسس عامة وطبيعية (املقاطعة - املنطقة - احلى) 
، وعلى موضوعات قطاعية (الصحة - النقل واملواصالت - اقتصاد التكافل - الترفيه)، وليس 
من منظور اجلهات الفردية أو املستبعدة. وهذا هو أحد أوجه القصور فى عملية إعداد املوازنات 

باملشاركة فى شكلها احلالى.

عملية  فى  الرسميني  وغير  واملستبعدين  الفقراء  مشاركة  تيسير  ميكن  كيف   -٤٤
إعداد املوازنات باملشاركة؟

املجال  تفتح  التى   (٢٨ رقم  اإلطار  (انظر  احللول  من  مجموعة  بطرح  املدن  من  العديد  قام 
للمستبعدين للمشاركة فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة.

بعض االجتماعات اخلاصة بقضايا معينة ال تكون قاصرة على موضوعات خاصة بالقطاع   •
أن  مبعنى  اخلاص،  منظورها  من  األقلية  مبجموعات  املتعلقة  القضايا  أيضا  تتناول  ولكنها 
االجتماع املوضوعى املتعلق باملواطنة (كامبيناس) أو االجتماع اخلاص باالندماج االجتماعى 

(مدينة كاخياس دو سول)(٣١) يتم فيها مناقشة القضايا املتعلقة باملرأة والشباب.

إعداد   ) بارامانسا  مثل  مدن  اجتماعات  كانت   ٢٠٠٠ وعام   ١٩٩٧ عام  بني  ما  الفترة  فى   •
املوازنات باملشاركة لألطفال) ومدينة ايكابوي(٣٢) (اليوم السعيد) مثاًال لتقدمي رؤية رائدة تعتمد 
على التمثيل من منظور األطفال والشباب. وهذه العملية لها مراحل متعددة راسخة فى الوقت 
املوازنات  إعداد    ٨ رقم   اإلطار  (انظر  بينيرال  مثل  البرازيلية  املدن  من  العديد  فى  احلالى 
لألطفال  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عن   املوضوعى  (االجتماع  ريسيف  لألطفال)  باملشاركة 
وموندونوفو  جوانيا  لألطفال)  باملشاركة  املوازنات  (إعداد   (٣٣) باولو  سان  الشباب)  وقضايا 
(إعداد املوازنات باملشاركة للشباب) والفورادو (إعداد املوازنات باملشاركة للشباب فى ٢٠٠٤).

• فى مدينة بيليم بالبرازيل قام مجلس املدينة بفتح عملية إعداد املوازنات باملشاركة للمجموعات 
املستبعدة بطريقتني: من ناحية، تشمل العملية مجلس البلدية للشباب والنساء والبرازيليني من 
ذوى األصل األفريقى ومجموعات السكان األصليني وذوى االحتياجات اخلاصة واملثليني. ومن 
ناحية أخرى سيكون نواب كل من هذه املجموعات جزءا من مجلس املدينة ميثلون ما يعادل ٨ 

أعضاء من مجموع ٥٠ عضوا. (انظر اإلطار رقم ٢٦).

فى خيتافى  أسبانيا، تبدأ  واحدة من مديريات البلدية الثمان املسئولة عن نتائج  إعداد   •
املوازنات باملشاركة وإشراك السكان املهاجرين فى أنشطة وقرارات املدينة.

٣١  انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة. دراسات احلالة فى املدن التوضيحية
٣٢  انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة. دراسات احلالة فى املدن التوضيحية
٣٣  انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة. دراسات احلالة فى املدن التوضيحية
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•(انظر اإلطار رقم  ٣١، خيتافى - أسبانيا. مثال عن آلية ضم املهاجرين فى عملية إعداد 
املوازنات باملشاركة). 

اإلطار رقم  ٣١
خيتافى - أسبانيا. مثال على آلية تشمل املهاجرين فى عملية إعداد 

املوازنات باملشاركة

خيتافى، أسبانيا، مثال على آلية إشراك املهاجرين فى وضع امليزانيات باملشاركة. 
يقرب  ما  دعمها  حيث  رائد  كبرنامج   ٢٠٠٤ عام  خيتافى  فى  باملشاركة  امليزانيات  وضع  بدأ 
من ٧٠ جماعة من اجلماعات احمللية. وتدريجيا اتسع نطاق التجربة فى جميع أحياء املدينة، 

أساسا من خالل تعزيز مجالس األحياء التى كانت موجودة بالفعل. 

إلعداد  مرجعية  إلى  خيتافى  بلدة  حولت  التى  العديدة  اجلوانب  أحد  املهاجرين  إشراك  ويعد 
املوازنات باملشاركة فى أسبانيا. وأحد األقسام الثمانية التابعة للبلدية التى تشارك فى عملية 
واملواطنة  واملشاركة،  واملراهقون،  والشباب  التعليم،  قسم  هو  باملشاركة  املوازنات  إعداد 
والهجرة. وهذا القسم هو املسئول عن إشراك التجمعات املختلفة من السكان املهاجرين فى 
الفئات  نحو  املشاركة  نطاق  توسيع  املمكن  من  يجعل  ما  وهذا  فيها.  يعيشون  التى  األحياء 

االجتماعية التى ال تشارك عادة فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة. 

املصدر : بلدية خيتافى، ٢٠٠٩. ترجمة و مواءمة من األسبانية بواسطة : ى. كابنياس.
ميكن زيارة املوقع (باللغة األسبانية) على : 

http://www.getafe.es/PREPARTI/PREPARTI.home

• مت إنشاء جلنة األحياء فى بعقلني – لبنان فى أعقاب االنتخابات البلدية األولى لتسهيل احلوار 
بني املواطنني والسلطات املنتخبة حديثا ، ولتعزيز املشاركة (انظر اإلطار رقم ٣٢).
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باملشاركة. فاملوازنات باملشاركة تعتمد على أسس عامة وطبيعية (املقاطعة - املنطقة - احلى) 
، وعلى موضوعات قطاعية (الصحة - النقل واملواصالت - اقتصاد التكافل - الترفيه)، وليس 
من منظور اجلهات الفردية أو املستبعدة. وهذا هو أحد أوجه القصور فى عملية إعداد املوازنات 

باملشاركة فى شكلها احلالى.

عملية  فى  الرسميني  وغير  واملستبعدين  الفقراء  مشاركة  تيسير  ميكن  كيف   -٤٤
إعداد املوازنات باملشاركة؟

املجال  تفتح  التى   (٢٨ رقم  اإلطار  (انظر  احللول  من  مجموعة  بطرح  املدن  من  العديد  قام 
للمستبعدين للمشاركة فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة.

بعض االجتماعات اخلاصة بقضايا معينة ال تكون قاصرة على موضوعات خاصة بالقطاع   •
أن  مبعنى  اخلاص،  منظورها  من  األقلية  مبجموعات  املتعلقة  القضايا  أيضا  تتناول  ولكنها 
االجتماع املوضوعى املتعلق باملواطنة (كامبيناس) أو االجتماع اخلاص باالندماج االجتماعى 

(مدينة كاخياس دو سول)(٣١) يتم فيها مناقشة القضايا املتعلقة باملرأة والشباب.

إعداد   ) بارامانسا  مثل  مدن  اجتماعات  كانت   ٢٠٠٠ وعام   ١٩٩٧ عام  بني  ما  الفترة  فى   •
املوازنات باملشاركة لألطفال) ومدينة ايكابوي(٣٢) (اليوم السعيد) مثاًال لتقدمي رؤية رائدة تعتمد 
على التمثيل من منظور األطفال والشباب. وهذه العملية لها مراحل متعددة راسخة فى الوقت 
املوازنات  إعداد    ٨ رقم   اإلطار  (انظر  بينيرال  مثل  البرازيلية  املدن  من  العديد  فى  احلالى 
لألطفال  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عن   املوضوعى  (االجتماع  ريسيف  لألطفال)  باملشاركة 
وموندونوفو  جوانيا  لألطفال)  باملشاركة  املوازنات  (إعداد   (٣٣) باولو  سان  الشباب)  وقضايا 
(إعداد املوازنات باملشاركة للشباب) والفورادو (إعداد املوازنات باملشاركة للشباب فى ٢٠٠٤).

• فى مدينة بيليم بالبرازيل قام مجلس املدينة بفتح عملية إعداد املوازنات باملشاركة للمجموعات 
املستبعدة بطريقتني: من ناحية، تشمل العملية مجلس البلدية للشباب والنساء والبرازيليني من 
ذوى األصل األفريقى ومجموعات السكان األصليني وذوى االحتياجات اخلاصة واملثليني. ومن 
ناحية أخرى سيكون نواب كل من هذه املجموعات جزءا من مجلس املدينة ميثلون ما يعادل ٨ 

أعضاء من مجموع ٥٠ عضوا. (انظر اإلطار رقم ٢٦).

فى خيتافى  أسبانيا، تبدأ  واحدة من مديريات البلدية الثمان املسئولة عن نتائج  إعداد   •
املوازنات باملشاركة وإشراك السكان املهاجرين فى أنشطة وقرارات املدينة.

٣١  انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة. دراسات احلالة فى املدن التوضيحية
٣٢  انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة. دراسات احلالة فى املدن التوضيحية
٣٣  انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة. دراسات احلالة فى املدن التوضيحية
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ب) جلنة خاصة أو مجموعة عمل خاصة باملوازنات باملشاركة كما هو احلال فى كامبيناس 
وبورتو أليجرى.(٣٦)

ج) املقيِّمون واجلمعيات احمللية واملنظمات الوطنية كما هو احلال فى كاخياس دو سول.(٣٧)

د) جلان محددة من منظمات املجتمع احمللى مثل جلان مجموعات العمل العامة املنبثقة عن 
مجالس األحياء (مونتيفيديو)(٣٨) أو مجالس إدارة الدوائر احمللية (كوينكا).(٣٩)

هـ) فى بعض احلاالت، مثل مدينة بوبينى فى فرنسا، توجد هيئة خاصة تقوم بالرقابة على 
أنشطة الهيئات العامة.

جودة  على  للحفاظ  أساسى  عنصر  هو  باملشاركة  املوازنات  اعتماد  بعد  املواطنني  رقابة  إن 
العملية وضمان الشفافية وجتنب الفساد حتى اكتمال األعمال أو اخلدمات (انظر اإلطار رقم  
وكذلك  اإلكوادور،   – كوتاكاتشى  فى  والشفافية  املواطن  رقابة  جلنة  جتربة  يوضح  الذى   ٣٣

اإلطار رقم ٣٤ الذى يوضح دور املرأة والشباب فى املسئولية العامة فى البحيرة، مصر. 

٣٦ املرجع نفسه
٣٧ املرجع نفسه
٣٨ املرجع نفسه
٣٩ املرجع نفسه
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الشكل رقم ٣٢ 
توسيع نطاق مشاركة املواطنني: جلان األحياء فى بعقلني، لبنان 

فى عام ١٩٩٨، مت انتخاب أولى الهيئات البلدية بصورة شعبية فى جميع أنحاء لبنان إلنهاء  
٣٥ عاما من غياب السلطات البلدية احمللية املنتخبة. وواجهت الهيئات املنتخبة حديثا العديد من 
التحديات السيما احلرب والصراعات ذات الصلة مثل احلاجة إلى تخفيف الضرر على البيئة، 
وحتسني البنية األساسية، وتوفير اخلدمات والرعاية االجتماعية. ومع ذلك، فقد كانت املهمة 

األكثر إثارة للتحدى هى خلق الثقة بني املواطنني والسلطات البلدية بعد غياب دام ٣٥ عاما.

ففى بلدة بعقلني، دفع حتدى إنشاء عالقة تقوم على الثقة مجلس البلدية إلى القيام مببادرة رائدة. 
فقد بدأت سلطات البلدية فى إجراء مناقشات مع سكان األحياء ومنظمات املجتمع احمللى أدت 
إلى تشكيل ١٢ جلنة من جلان األحياء. وقد مت تشكيل جلان األحياء هذه - و التى كانت تتألف 
من خليط من كال اجلنسني، وكافة األعمار واملهن - لتعمل كحلقة وصل بني املواطنني فى كل حى 
وسلطات البلدية حيث كانت جتتمع بانتظام وكانت تعمل من أجل حتقيق التوازن فى دورها كوسيط 
بني املواطنني وسلطات البلدية من ناحية، وكونها كأحد األطراف املشاركة فى تنفيذ املشروعات 

التى تهدف إلى حتسني البيئة واألوضاع االجتماعية واإلشراف عليها فى أحياءهم نفسها.

وال يزال التحدى األكبر الذى يلوح فى األفق هو تعزيز املشاركة فى عملية صنع القرار وخاصة 
عندما يتعلق األمر بصياغة ميزانية السلطة البلدية أو فى حتديد األهداف االستراتيجية للبلدة. 

املصدر : ناصر ياسني، اجلامعة األميركية ببيروت، ٢٠٠٩

٤٥- من يقوم باإلشراف والرقابة على تنفيذ املشروعات املتفق عليها فى عملية إعداد 
املوازنات باملشاركة؟(٣٤)

على النقيض من أغلب جتارب املدن األوروبية التى يكون فيها اجلهاز التنفيذى للحكومة احمللية 
هو الذى يراقب تنفيذ املشروعات التى يتم اعتمادها من خالل املوازنات باملشاركة، فإن أغلب 
وتنفيذ  الرقابة  من  كل  فى  املواطنني  إشراف  على  أمثلة  تشمل  الالتينية  أمريكا  فى  احلاالت 
املوازنات باملشاركة، وكذلك تنفيذ األعمال. وميكن أن متارس هذه الرقابة، وفقا لكل مدينة من 

خالل اآلليات التالية:

أ) مجلس  إعداد املوازنات باملشاركة: من خالل نوابه، كما هو احلال فى مدينة قرطبة بأسبانيا، 
ومدينة كاخياس دو سول وإيكابوى.(٣٥)

٣٤ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٣٤ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
٣٥ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة . دراسات احلالة فى املدن التوضيحية
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ب) جلنة خاصة أو مجموعة عمل خاصة باملوازنات باملشاركة كما هو احلال فى كامبيناس 
وبورتو أليجرى.(٣٦)

ج) املقيِّمون واجلمعيات احمللية واملنظمات الوطنية كما هو احلال فى كاخياس دو سول.(٣٧)

د) جلان محددة من منظمات املجتمع احمللى مثل جلان مجموعات العمل العامة املنبثقة عن 
مجالس األحياء (مونتيفيديو)(٣٨) أو مجالس إدارة الدوائر احمللية (كوينكا).(٣٩)

هـ) فى بعض احلاالت، مثل مدينة بوبينى فى فرنسا، توجد هيئة خاصة تقوم بالرقابة على 
أنشطة الهيئات العامة.

جودة  على  للحفاظ  أساسى  عنصر  هو  باملشاركة  املوازنات  اعتماد  بعد  املواطنني  رقابة  إن 
العملية وضمان الشفافية وجتنب الفساد حتى اكتمال األعمال أو اخلدمات (انظر اإلطار رقم  
وكذلك  اإلكوادور،   – كوتاكاتشى  فى  والشفافية  املواطن  رقابة  جلنة  جتربة  يوضح  الذى   ٣٣

اإلطار رقم ٣٤ الذى يوضح دور املرأة والشباب فى املسئولية العامة فى البحيرة، مصر. 

٣٦ املرجع نفسه
٣٧ املرجع نفسه
٣٨ املرجع نفسه
٣٩ املرجع نفسه
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الشكل رقم ٣٢ 
توسيع نطاق مشاركة املواطنني: جلان األحياء فى بعقلني، لبنان 

فى عام ١٩٩٨، مت انتخاب أولى الهيئات البلدية بصورة شعبية فى جميع أنحاء لبنان إلنهاء  
٣٥ عاما من غياب السلطات البلدية احمللية املنتخبة. وواجهت الهيئات املنتخبة حديثا العديد من 
التحديات السيما احلرب والصراعات ذات الصلة مثل احلاجة إلى تخفيف الضرر على البيئة، 
وحتسني البنية األساسية، وتوفير اخلدمات والرعاية االجتماعية. ومع ذلك، فقد كانت املهمة 

األكثر إثارة للتحدى هى خلق الثقة بني املواطنني والسلطات البلدية بعد غياب دام ٣٥ عاما.

ففى بلدة بعقلني، دفع حتدى إنشاء عالقة تقوم على الثقة مجلس البلدية إلى القيام مببادرة رائدة. 
فقد بدأت سلطات البلدية فى إجراء مناقشات مع سكان األحياء ومنظمات املجتمع احمللى أدت 
إلى تشكيل ١٢ جلنة من جلان األحياء. وقد مت تشكيل جلان األحياء هذه - و التى كانت تتألف 
من خليط من كال اجلنسني، وكافة األعمار واملهن - لتعمل كحلقة وصل بني املواطنني فى كل حى 
وسلطات البلدية حيث كانت جتتمع بانتظام وكانت تعمل من أجل حتقيق التوازن فى دورها كوسيط 
بني املواطنني وسلطات البلدية من ناحية، وكونها كأحد األطراف املشاركة فى تنفيذ املشروعات 

التى تهدف إلى حتسني البيئة واألوضاع االجتماعية واإلشراف عليها فى أحياءهم نفسها.

وال يزال التحدى األكبر الذى يلوح فى األفق هو تعزيز املشاركة فى عملية صنع القرار وخاصة 
عندما يتعلق األمر بصياغة ميزانية السلطة البلدية أو فى حتديد األهداف االستراتيجية للبلدة. 

املصدر : ناصر ياسني، اجلامعة األميركية ببيروت، ٢٠٠٩

٤٥- من يقوم باإلشراف والرقابة على تنفيذ املشروعات املتفق عليها فى عملية إعداد 
املوازنات باملشاركة؟(٣٤)

على النقيض من أغلب جتارب املدن األوروبية التى يكون فيها اجلهاز التنفيذى للحكومة احمللية 
هو الذى يراقب تنفيذ املشروعات التى يتم اعتمادها من خالل املوازنات باملشاركة، فإن أغلب 
وتنفيذ  الرقابة  من  كل  فى  املواطنني  إشراف  على  أمثلة  تشمل  الالتينية  أمريكا  فى  احلاالت 
املوازنات باملشاركة، وكذلك تنفيذ األعمال. وميكن أن متارس هذه الرقابة، وفقا لكل مدينة من 

خالل اآلليات التالية:

أ) مجلس  إعداد املوازنات باملشاركة: من خالل نوابه، كما هو احلال فى مدينة قرطبة بأسبانيا، 
ومدينة كاخياس دو سول وإيكابوى.(٣٥)

٣٤ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٣٤ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
٣٥ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة . دراسات احلالة فى املدن التوضيحية
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٧٦

إعداد  عملية  فى  واملهنيني  واجلامعات  احلكومية  غير  املنظمات  دور  هو  ما   -٤٦
املوازنات باملشاركة؟(٤٠)

تختلف أشكال عمل املنظمات املهنية، وخاصة املنظمات غير احلكومية، من جتربة إلى أخرى: 
هذه  عمل  مجاالت  من  الدعم  أو  والبحث  والتدريب  واالستشارة  التأييد  من  كل  يعتبر  حيث 
املنظمات. وفى أغلب احلاالت، باستثناء حالة بوينوس ايريس باألرجنتني، يتم استبعاد هذه 
املنظمات من سلطة اتخاذ القرارات (مجلس إعداد املوازنات باملشاركة) ومع ذلك، فإن أعضاء 

هذه املنظمات ميكن انتخابهم كنواب أو كأعضاء بصفتهم مواطنني.

وفى البلديات التى لم تقم احلكومات فيها بتنفيذ عملية  إلعداد املوازنات باملشاركة بعد، ميكن 
لهؤالء األعضاء أن يشاركوا بصورة كبيرة فى عقد املنتديات من منظور مدنى اجتماعى، والتى 
تشجع على مناقشة موازنة املدينة وتنظم احلركات للضغط على احلكومات احمللية لتطبيق عملية 

إعداد املوازنات باملشاركة.

٤٧- هل هناك عمل تطوعى فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟ وما هو دوره؟

دائما ما يتم تنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة بجهد كبير من العمل التطوعى من كل من 
املجتمع املدنى والعديد من ممثلى هيئات احلكم أو اإلدارة احمللية. والعمل التطوعى يتضح فى 
كل مراحل دورة عملية إعداد املوازنات باملشاركة. وكذلك فى دراسة عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة كعملية تنفيذية. ومن أجل تشجيع مشاركة وتطوع املواطنني قامت بعض املدن بوضع 

هذا البعد كمعيار ألولوية األعمال.(٤١)

وباإلضافة إلى ذلك فإن حتليل اخلبرات يوضح أن عملية إعداد املوازنات باملشاركة توجه رأس 
املال االجتماعى وحتث على العمل التطوعى وتزيد من التفاعل بني املمارسات التقليدية التطوعية 
كما فى مينجاس مبنطقة االنديز. وفى كونيكا جند أن القيمة التى يساهم بها املجتمع فى مجال 

العمل واملواد واألدوات تضاعف قيمة املشاريع التى تقوم املوازنات باملشاركة بتمويلها.(٤٢)

املشاركة احلكومية:
٤٨- ما هو دور هيئات احلكم أو اإلدارة احمللية فى العملية؟

األولويات  حتديد  من  املراحل  كل  فى  تقريرى  دور  هو  احمللية  اإلدارة  أو  احلكم  هيئات  دور 
حتى قرار التنفيذ للعملية. وتقوم هيئات احلكم أو اإلدارة احمللية بتيسير العملية، بينما يقوم 

٤٠ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٣٦ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
٤١ انظر أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة: معايير تخصيص املوارد

٤٣ انظر أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة : دراسة حالة
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٧٥

اإلطار رقم ٣٣
جتربة جلنة املواطنني للرقابة والشفافية فى مدينة كوتاكاتشى

إن حالة مدينة كوتاكاتشى فى اإلكوادور حالة نادرة حيث جتمع جلنة املواطنني للرقابة - التى أسسها 
مجلس كانتونال على مستوى البلديات - بني املنظمات العاملة فى املدينة واحلكم أو اإلدارة احمللية.

هناك جلنة لإلشراف من املواطنني وهى تشكل جزءًا من مجلس مقاطعة كوتاكاتشى،والتى تقوم  بالرقابة 
على تنفيذ األعمال واملشاريع التى مت اعتمادها فى املوازنة، وتقوم باستعراض ما قبل العملية التعاقدية، 
أربعة  أو  ثالثة  متابعة  على  قادرة  عام  بوجه  اللجنة  أن  نالحظ  أن  هنا  املهم  ومن  التنفيذ.  عن  فضال 
مشاريع، بالنظر إلى العناصر مثل أسلوب التعاقد واملبالغ واألماكن، نظرا ألن من يشكلون هذه اللجنة 

يؤدون هذا العمل بطريقة شرفية وتتم املوافقة على حوالى ١٤٠ من األعمال واملشاريع سنويا.

وباملثل، مت تشكيل مشروع شفافية األعمال العامة والرقابة املجتمعية فى كوتاكاتشى، وهو ما يتضمن 
املجتمع أو احلى أو كليهما معا فى فترتى ما قبل التعاقد وخالل عمليات تنفيذ املشروع أو العمل العام.

ويتبع املشروع وسائل لتفعيل عملية إعداد املوازنات باملشاركة ومناذج من تقارير املتابعة مثل: تقارير 
منتصف الفترة وتقارير نهاية الفترة مباشرة حيث يؤكد املجتمع قبول واكتمال تنفيذ العمل أو املشروع.

URBAL املصدر : بلدية كوتاكاتشى، ٢٠٠٣، دراسة حالة لـ

اإلطار رقم ٣٤
 دور الشباب واملرأة فى الرقابة الشعبية مبحافظة البحيرة - مصر

فى إطار مشروع املبادرة املصرية لالمركزية والذى طبق مبــركزى
( أبو حمص وشبراخيت) فى محافظة البحيرة،  قام املجلس التنفيذى 
والشعبى بإعداد خطة التنمية السنوية (٢٠٠٩/٢٠٠٨) عن طريق 
إشراك شرائح مختلفة من املجتمع احمللى ، وذلك من خالل تكوين  
«مجموعة التخطيط باملشاركة» والتى ضمت ٣٠ عضوًا، ُمثل فيها 
الشباب بثالثة أعضاء، وكذلك ُمثلت املرأة والفتيات بثالث عضوات. 

وعن طريق املشاركة الفّعالة جنح ممثلو الشباب والنساء فى جتميع 
احتياجات  وبخاصة  احمللى  املجتمع  ومطالب  احتياجات  وبلورة 
على  والنساء  الشباب  ممثلى  دور  يقتصر  ولم  والنساء.  الشباب 
التنفيذية  املجالس  ملشاركة  امتد  بل  التخطيط  عملية  فى  املشاركة 
ومتابعة  احمللية،  التنمية  مشروعات  تنفيذ  مراحل  فى  والشعبية 

وتقييم مستوى اخلدمات احمللية.    
وقد أدت املشاركة الفعالة ملجموعات الشباب والنساء  إلى زيادة معرفتهم بأدوار ومسئوليات املجالس 
الشعبية والتنفيذية، وحتسني عالقاتهم مبؤسسات املجتمع املدنى واحلكومة احمللية، وكذلك تفعيل دورهم 

فى الرقابة الشعبية على أداء اإلدارة احمللية. 

/http://www.aecominterdev.com : املصدر



76

٧٦

إعداد  عملية  فى  واملهنيني  واجلامعات  احلكومية  غير  املنظمات  دور  هو  ما   -٤٦
املوازنات باملشاركة؟(٤٠)

تختلف أشكال عمل املنظمات املهنية، وخاصة املنظمات غير احلكومية، من جتربة إلى أخرى: 
هذه  عمل  مجاالت  من  الدعم  أو  والبحث  والتدريب  واالستشارة  التأييد  من  كل  يعتبر  حيث 
املنظمات. وفى أغلب احلاالت، باستثناء حالة بوينوس ايريس باألرجنتني، يتم استبعاد هذه 
املنظمات من سلطة اتخاذ القرارات (مجلس إعداد املوازنات باملشاركة) ومع ذلك، فإن أعضاء 

هذه املنظمات ميكن انتخابهم كنواب أو كأعضاء بصفتهم مواطنني.

وفى البلديات التى لم تقم احلكومات فيها بتنفيذ عملية  إلعداد املوازنات باملشاركة بعد، ميكن 
لهؤالء األعضاء أن يشاركوا بصورة كبيرة فى عقد املنتديات من منظور مدنى اجتماعى، والتى 
تشجع على مناقشة موازنة املدينة وتنظم احلركات للضغط على احلكومات احمللية لتطبيق عملية 

إعداد املوازنات باملشاركة.

٤٧- هل هناك عمل تطوعى فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟ وما هو دوره؟

دائما ما يتم تنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة بجهد كبير من العمل التطوعى من كل من 
املجتمع املدنى والعديد من ممثلى هيئات احلكم أو اإلدارة احمللية. والعمل التطوعى يتضح فى 
كل مراحل دورة عملية إعداد املوازنات باملشاركة. وكذلك فى دراسة عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة كعملية تنفيذية. ومن أجل تشجيع مشاركة وتطوع املواطنني قامت بعض املدن بوضع 

هذا البعد كمعيار ألولوية األعمال.(٤١)

وباإلضافة إلى ذلك فإن حتليل اخلبرات يوضح أن عملية إعداد املوازنات باملشاركة توجه رأس 
املال االجتماعى وحتث على العمل التطوعى وتزيد من التفاعل بني املمارسات التقليدية التطوعية 
كما فى مينجاس مبنطقة االنديز. وفى كونيكا جند أن القيمة التى يساهم بها املجتمع فى مجال 

العمل واملواد واألدوات تضاعف قيمة املشاريع التى تقوم املوازنات باملشاركة بتمويلها.(٤٢)

املشاركة احلكومية:
٤٨- ما هو دور هيئات احلكم أو اإلدارة احمللية فى العملية؟

األولويات  حتديد  من  املراحل  كل  فى  تقريرى  دور  هو  احمللية  اإلدارة  أو  احلكم  هيئات  دور 
حتى قرار التنفيذ للعملية. وتقوم هيئات احلكم أو اإلدارة احمللية بتيسير العملية، بينما يقوم 

٤٠ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٣٦ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
٤١ انظر أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة: معايير تخصيص املوارد

٤٣ انظر أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة : دراسة حالة
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٧٥

اإلطار رقم ٣٣
جتربة جلنة املواطنني للرقابة والشفافية فى مدينة كوتاكاتشى

إن حالة مدينة كوتاكاتشى فى اإلكوادور حالة نادرة حيث جتمع جلنة املواطنني للرقابة - التى أسسها 
مجلس كانتونال على مستوى البلديات - بني املنظمات العاملة فى املدينة واحلكم أو اإلدارة احمللية.

هناك جلنة لإلشراف من املواطنني وهى تشكل جزءًا من مجلس مقاطعة كوتاكاتشى،والتى تقوم  بالرقابة 
على تنفيذ األعمال واملشاريع التى مت اعتمادها فى املوازنة، وتقوم باستعراض ما قبل العملية التعاقدية، 
أربعة  أو  ثالثة  متابعة  على  قادرة  عام  بوجه  اللجنة  أن  نالحظ  أن  هنا  املهم  ومن  التنفيذ.  عن  فضال 
مشاريع، بالنظر إلى العناصر مثل أسلوب التعاقد واملبالغ واألماكن، نظرا ألن من يشكلون هذه اللجنة 

يؤدون هذا العمل بطريقة شرفية وتتم املوافقة على حوالى ١٤٠ من األعمال واملشاريع سنويا.

وباملثل، مت تشكيل مشروع شفافية األعمال العامة والرقابة املجتمعية فى كوتاكاتشى، وهو ما يتضمن 
املجتمع أو احلى أو كليهما معا فى فترتى ما قبل التعاقد وخالل عمليات تنفيذ املشروع أو العمل العام.

ويتبع املشروع وسائل لتفعيل عملية إعداد املوازنات باملشاركة ومناذج من تقارير املتابعة مثل: تقارير 
منتصف الفترة وتقارير نهاية الفترة مباشرة حيث يؤكد املجتمع قبول واكتمال تنفيذ العمل أو املشروع.

URBAL املصدر : بلدية كوتاكاتشى، ٢٠٠٣، دراسة حالة لـ

اإلطار رقم ٣٤
 دور الشباب واملرأة فى الرقابة الشعبية مبحافظة البحيرة - مصر

فى إطار مشروع املبادرة املصرية لالمركزية والذى طبق مبــركزى
( أبو حمص وشبراخيت) فى محافظة البحيرة،  قام املجلس التنفيذى 
والشعبى بإعداد خطة التنمية السنوية (٢٠٠٩/٢٠٠٨) عن طريق 
إشراك شرائح مختلفة من املجتمع احمللى ، وذلك من خالل تكوين  
«مجموعة التخطيط باملشاركة» والتى ضمت ٣٠ عضوًا، ُمثل فيها 
الشباب بثالثة أعضاء، وكذلك ُمثلت املرأة والفتيات بثالث عضوات. 

وعن طريق املشاركة الفّعالة جنح ممثلو الشباب والنساء فى جتميع 
احتياجات  وبخاصة  احمللى  املجتمع  ومطالب  احتياجات  وبلورة 
على  والنساء  الشباب  ممثلى  دور  يقتصر  ولم  والنساء.  الشباب 
التنفيذية  املجالس  ملشاركة  امتد  بل  التخطيط  عملية  فى  املشاركة 
ومتابعة  احمللية،  التنمية  مشروعات  تنفيذ  مراحل  فى  والشعبية 

وتقييم مستوى اخلدمات احمللية.    
وقد أدت املشاركة الفعالة ملجموعات الشباب والنساء  إلى زيادة معرفتهم بأدوار ومسئوليات املجالس 
الشعبية والتنفيذية، وحتسني عالقاتهم مبؤسسات املجتمع املدنى واحلكومة احمللية، وكذلك تفعيل دورهم 

فى الرقابة الشعبية على أداء اإلدارة احمللية. 

/http://www.aecominterdev.com : املصدر
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٧٨

• مجلس العمودية: بهدف سياسى واضح.

٥١- هل تعتمد عملية إعداد املوازنات باملشاركة على وحدة واحدة فقط من اإلدارة 
البلدية؟

كال. تعتمد عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى العديد من املدن أساسا على أكثر من إدارة 
بلدية، مما يفسر تعدد أهداف املدينة (االجتماعية، والسياسية، ... إلخ) وكذلك تعدد أبعاد عملية 
إعداد املوازنات باملشاركة. ففى مدينة بيلو هورايزونتى، على سبيل املثال، توجد ثالث وحدات 
على  والثانية  التخطيط،  أمانة  مستوى  على  واحدة  باملشاركة:  املوازنات  إعداد  لعملية  إدارية 
مستوى أمانة اإلسكان (مسئولة عن اإلسكان فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة)، والثالثة 
على مستوى أمانة البلدية من أجل التنسيق السياسى. وفى مدينة بيلال سلفادور تتضمن عملية 
العمرانى،  والتطوير  البشرية،  التنمية  مثل:  عديدة  إدارات  أيضا  باملشاركة  املوازنات  إعداد 
وإدارات التنمية البلدية املوجودة فى كل من املقاطعات الثمانى.(٤٤) باإلضافة إلى ذلك، ومن 
أجل زيادة تأثير العملية، هناك جهات من أجل التنسيق الداخلى داخل البلديات (اجتماعات 

التنسيق، اللجان اإلدارية الداخلية واملجموعات القطاعية الداخلية.... إلخ).

٥٢- ما هو دور السلطة التشريعية فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

التقليدى  الدور  على  باحلفاظ  املنتخب،  البلدى  املجلس  خالل  من  التشريعية،  السلطة  تقوم 
أو  االعتراض  بني  املجلس  أعضاء  موقف  ويختلف  البلدية.  املوازنة  على  النهائى  للتصديق 
الغياب عن العملية إلى املشاركة الفعالة خاصة فى االجتماعات املتعلقة بقضية معينة (كالنقل 
واملواصالت، والصرف الصحى والرياضة.... إلخ) وهناك حاالت استثنائية (ولكنها ايجابية) 
يكون فيها أعضاء املجلس أو حتى رؤساء املجلس جزءا من مجالس املوازنات باملشاركة. وفى 

مثل هذه احلاالت يكون لهم حق املناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت.

انتخابه  يتم  ذلك  من  وبدال  مباشرة،  بصورة  البلدية  رئيس  انتخاب  يتم  ال  الدول  بعض  وفى 
بواسطة املجلس. وفى هذه احلالة يكون رئيس البلدية ممثال عن السلطتني التشريعية والتنفيذية 
إعداد  عملية  بتنفيذ  القيام  أثناء  السلطتني  من  كل  بني  التوتر  تقليل  إلى  يهدف  وهذا  معا. 

املوازنات باملشاركة.

ومن الضرورى أن يكون هناك حوار صحى بني أعضاء املجلس التشريعى (أعضاء املجلس – 
أعضاء البلدية - احلكام) ويتم دعوتهم للمشاركة فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة. ويجب 
أن يكون واضحا أن املوازنات باملشاركة ال تهدف إلى استغالل سلطاتهم التشريعية ولكنها 

تهدف إلى حتسني العملية الدميقراطية من خالل إشراك املواطنني.

٤٤ انظر الوثيقة الرئيسية ومجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة: دراسة حالة
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رئيس املدينة بإضفاء الشرعية عليها بصورة سياسية. وأحد األدوار املهمة األخرى التى تقوم 
املوازنات  إعداد  عملية  فى   املتخذة  القرارات  تبنى  هو  احمللية  اإلدارة  أو  احلكم  بهاهيئات 

باملشاركة. 

كذلك تضطلع وهيئات احلكم أو اإلدارة احمللية مبسئولية وضع آليات تضمن وجود رؤية شاملة 
ملشاكل واحتياجات املدينة. وبالتالى ينبغى أن تقدم هيئات احلكم أو اإلدارة احمللية مشاريعها 
أن  نتذكر  أن  وينبغى  باملشاركة.  املوازنات  إعداد  عملية  خالل  للمناقشة  وتطرحها  اخلاصة 
احلكومة لها الشرعية املنبثقة من االنتخاب. ومن هذه الزاوية ينبغى على عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة أن تكون نتيجة لنوعني من املصادر التشريعية أولهما يقوم على مشاركة املواطنني 

والثانى ينتج عن االلتزامات احملددة فى اخلطة احلكومية.

هيئات  هى  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  مكان  جعل  من  احلكمة  هى  ما    -٤٩
احلكم أو اإلدارة احمللية؟

فى أوروبا، كما هو احلال فى أمريكا الالتينية يكون لعملية إعداد املوازنات باملشاركة  أشكاال 
مختلفة من األهداف (رغم أنها ال تقتصر على ذلك). وأول هذه األهداف هو الهدف اإلداري: 
والهدف  العامة.  اإلدارة  كفاءة  لتحسني  طريقة  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تعتبر  حيث 
الثانى هو الهدف االجتماعي: حيث ينبغى أن يكون لعملية إعداد املوازنات باملشاركة نتيجة 
توطيد  أو  البرازيل)  فى  احلال  هو  (كما  األولويات  ترتيب  إعادة  فى  املساعدة  مثل  اجتماعية 
الروابط االجتماعية (كما هو احلال فى فرنسا). والهدف الثالث هو الهدف السياسي: حيث 
تكمن فكرة «تفعيل الدميقراطية»(٤٣) والهدفني األخيرين، االجتماعى والسياسى، هما الغالبان 

فى جتارب أمريكا الالتينية.
٥٠- ما هى مجاالت عمل إدارات البلدية أو اإلدارة املسئولة عن هذه العملية؟

تختلف فكرة «ترسيخ» املؤسسية فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى األجهزة اإلدارية من 
مدينة إلى أخرى وتعكس نفس املنطق املذكور فى السؤال السابق. ويتم ترسيخ عملية إعداد 

املوازنات باملشاركة فى أحد اإلدارات التالية:

• مكتب التمويل أو إدارة التخطيط: بهدف حتسني الكفاءة اإلدارية لإلدارة العامة.

• قسم املشاركة أو العمل االجتماعي: بهدف إعادة ترتيب األولويات.

• إدارة الثقافة: بهدف خلق ثقافة سياسية جديدة وتعزيز البعد الثقافى فى عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة.
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• مجلس العمودية: بهدف سياسى واضح.

٥١- هل تعتمد عملية إعداد املوازنات باملشاركة على وحدة واحدة فقط من اإلدارة 
البلدية؟

كال. تعتمد عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى العديد من املدن أساسا على أكثر من إدارة 
بلدية، مما يفسر تعدد أهداف املدينة (االجتماعية، والسياسية، ... إلخ) وكذلك تعدد أبعاد عملية 
إعداد املوازنات باملشاركة. ففى مدينة بيلو هورايزونتى، على سبيل املثال، توجد ثالث وحدات 
على  والثانية  التخطيط،  أمانة  مستوى  على  واحدة  باملشاركة:  املوازنات  إعداد  لعملية  إدارية 
مستوى أمانة اإلسكان (مسئولة عن اإلسكان فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة)، والثالثة 
على مستوى أمانة البلدية من أجل التنسيق السياسى. وفى مدينة بيلال سلفادور تتضمن عملية 
العمرانى،  والتطوير  البشرية،  التنمية  مثل:  عديدة  إدارات  أيضا  باملشاركة  املوازنات  إعداد 
وإدارات التنمية البلدية املوجودة فى كل من املقاطعات الثمانى.(٤٤) باإلضافة إلى ذلك، ومن 
أجل زيادة تأثير العملية، هناك جهات من أجل التنسيق الداخلى داخل البلديات (اجتماعات 

التنسيق، اللجان اإلدارية الداخلية واملجموعات القطاعية الداخلية.... إلخ).

٥٢- ما هو دور السلطة التشريعية فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

التقليدى  الدور  على  باحلفاظ  املنتخب،  البلدى  املجلس  خالل  من  التشريعية،  السلطة  تقوم 
أو  االعتراض  بني  املجلس  أعضاء  موقف  ويختلف  البلدية.  املوازنة  على  النهائى  للتصديق 
الغياب عن العملية إلى املشاركة الفعالة خاصة فى االجتماعات املتعلقة بقضية معينة (كالنقل 
واملواصالت، والصرف الصحى والرياضة.... إلخ) وهناك حاالت استثنائية (ولكنها ايجابية) 
يكون فيها أعضاء املجلس أو حتى رؤساء املجلس جزءا من مجالس املوازنات باملشاركة. وفى 

مثل هذه احلاالت يكون لهم حق املناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت.

انتخابه  يتم  ذلك  من  وبدال  مباشرة،  بصورة  البلدية  رئيس  انتخاب  يتم  ال  الدول  بعض  وفى 
بواسطة املجلس. وفى هذه احلالة يكون رئيس البلدية ممثال عن السلطتني التشريعية والتنفيذية 
إعداد  عملية  بتنفيذ  القيام  أثناء  السلطتني  من  كل  بني  التوتر  تقليل  إلى  يهدف  وهذا  معا. 

املوازنات باملشاركة.

ومن الضرورى أن يكون هناك حوار صحى بني أعضاء املجلس التشريعى (أعضاء املجلس – 
أعضاء البلدية - احلكام) ويتم دعوتهم للمشاركة فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة. ويجب 
أن يكون واضحا أن املوازنات باملشاركة ال تهدف إلى استغالل سلطاتهم التشريعية ولكنها 

تهدف إلى حتسني العملية الدميقراطية من خالل إشراك املواطنني.

٤٤ انظر الوثيقة الرئيسية ومجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة: دراسة حالة
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رئيس املدينة بإضفاء الشرعية عليها بصورة سياسية. وأحد األدوار املهمة األخرى التى تقوم 
املوازنات  إعداد  عملية  فى   املتخذة  القرارات  تبنى  هو  احمللية  اإلدارة  أو  احلكم  بهاهيئات 

باملشاركة. 

كذلك تضطلع وهيئات احلكم أو اإلدارة احمللية مبسئولية وضع آليات تضمن وجود رؤية شاملة 
ملشاكل واحتياجات املدينة. وبالتالى ينبغى أن تقدم هيئات احلكم أو اإلدارة احمللية مشاريعها 
أن  نتذكر  أن  وينبغى  باملشاركة.  املوازنات  إعداد  عملية  خالل  للمناقشة  وتطرحها  اخلاصة 
احلكومة لها الشرعية املنبثقة من االنتخاب. ومن هذه الزاوية ينبغى على عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة أن تكون نتيجة لنوعني من املصادر التشريعية أولهما يقوم على مشاركة املواطنني 

والثانى ينتج عن االلتزامات احملددة فى اخلطة احلكومية.

هيئات  هى  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  مكان  جعل  من  احلكمة  هى  ما    -٤٩
احلكم أو اإلدارة احمللية؟

فى أوروبا، كما هو احلال فى أمريكا الالتينية يكون لعملية إعداد املوازنات باملشاركة  أشكاال 
مختلفة من األهداف (رغم أنها ال تقتصر على ذلك). وأول هذه األهداف هو الهدف اإلداري: 
والهدف  العامة.  اإلدارة  كفاءة  لتحسني  طريقة  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تعتبر  حيث 
الثانى هو الهدف االجتماعي: حيث ينبغى أن يكون لعملية إعداد املوازنات باملشاركة نتيجة 
توطيد  أو  البرازيل)  فى  احلال  هو  (كما  األولويات  ترتيب  إعادة  فى  املساعدة  مثل  اجتماعية 
الروابط االجتماعية (كما هو احلال فى فرنسا). والهدف الثالث هو الهدف السياسي: حيث 
تكمن فكرة «تفعيل الدميقراطية»(٤٣) والهدفني األخيرين، االجتماعى والسياسى، هما الغالبان 

فى جتارب أمريكا الالتينية.
٥٠- ما هى مجاالت عمل إدارات البلدية أو اإلدارة املسئولة عن هذه العملية؟

تختلف فكرة «ترسيخ» املؤسسية فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى األجهزة اإلدارية من 
مدينة إلى أخرى وتعكس نفس املنطق املذكور فى السؤال السابق. ويتم ترسيخ عملية إعداد 

املوازنات باملشاركة فى أحد اإلدارات التالية:

• مكتب التمويل أو إدارة التخطيط: بهدف حتسني الكفاءة اإلدارية لإلدارة العامة.

• قسم املشاركة أو العمل االجتماعي: بهدف إعادة ترتيب األولويات.

• إدارة الثقافة: بهدف خلق ثقافة سياسية جديدة وتعزيز البعد الثقافى فى عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة.
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اإلطار رقم ٣٥ 
طرق إعالم وحث املواطنني على املشاركة فى عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة فى الفترة من ١٩٩٧-٢٠٠٠ فى ١٠٣ من البلديات البرازيلية

املصدر :دراسة FNPP ، جتارب من البرازيل عن إعداد املوازنة باملشاركة، ٢٠٠٢ ص ٨٢  

٥٤- ما هى اخلطوات التى تستطيع البلديات اتخاذها من أجل حث املواطنني على 
املشاركة فى عملية  إعداد املوازنات باملشاركة؟

إعداد  عملية  عن  املسئولة  اإلدارة  تديرها  سنوية  حمالت  تنظيم  خالل  من  ذلك  يتم  عام،  بوجه 
املوازنات باملشاركة ولكنها أيضا حتث اجلهات اإلدارية األخرى، بقدر اإلمكان، ووسائل اإلعالم 
(الصحافة واإلذاعة والتليفزيون). اإلطار رقم ٣٦ يوضج جتربتان عن كيفية إقناع وحث املواطنني 
على املشاركة فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة. وكذلك يقدم اإلطار رقم ٣٧ جتربة استخدام 
املسرح القائم على املشاركة بشكل خالق ملناقشة املوازنة، وهذه مسألة ذات طابع جادى بطبيعة 
إيطاليا.   - رومجنى  وإميليا  روما   ٣٧ رقم  اإلطار  (انظر  اجلمهور  لعامة  جاذبة  وليست  األمر 

املسرح القائم على املشاركة كوسيلة ملناقشة املوازنة). 

         وسيلة اإلعالم           عدد البلديات التى تستعملها        النسبة املئوية الستعمالها

الصحف احمللية                                ٧٧                                   ٧٥
اإلذاعة                                    ٧٦                                   ٧٤ 
السيارات ومكبرات الصوت                   ٧٦                                   ٧٤ 
املراسالت البريدية                             ٦٩                                   ٦٧
امللصقات                                      ٦٠                                    ٥٨
النشرات والدعوات                            ٢٩                                    ٢٨
فى الهواء الطلق                               ٢٣                                    ٢٢
التليفزيون                                      ١٧                                   ١٧

املؤسسات العامة والثقافية 
(املدارس والكنائس واملسارح)               ١٠                                     ١٠
وسائل أخرى                                  ٢٠                                      ١٩
نسبة عدم االستجابة                          ٠٫٣                                 ٠٣٫٠

املجموع الكلى                                ١٠٣
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٧٩

املوازنات  إعداد  عملية  فى  للمشاركة  املواطنني  بدعوة  البلديات  تقوم  كيف   -٥٣
باملشاركة؟(٤٥)

الوسائل  من  العديد  خالل  من  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  فى  للمشاركة  الدعوة  تتم 
اإلعالمية وقنوات املعلومات مثل الصحف احمللية والبريد املباشر واملنشورات الدورية والكتيبات 
اإلرشادية أو امللصقات (طرق إعالم وحث املواطنني على املشاركة فى عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة فى الفترة من ١٩٩٧-٢٠٠٠ فى ١٠٣ من البلديات البرازيلية). وهذا ال يوضح فقط 
وأماكن  واألوقات  التواريخ  عن  الالزمة  املعلومات  أيضا  يقدم  ولكنه  العملية  وقواعد  أهداف 

االجتماعات املستقبلية. 

وقد بدأت بعض املدن فى استخدام االنترنت واملواقع االلكترونية إلعالم املواطنني باعتبار أن 
االنترنت وسيلة اتصال فّعالة. وبالطبع ال ميكن إهمال الطرق األكثر شيوعا فى الوصول إلى 
غالبا  ميلكون  ال  الدخل  محدودى  املواطنني  ألن  واإلذاعة  وامللصقات  اجلرائد  مثل  املواطنني 

هواتف أو أجهزة كمبيوتر وفى بعض احلاالت ال تصل إليهم الكهرباء. 

وفى حاالت املدن الكبيرة، وبالرغم من الصعوبات، فمن الضرورى أن يتم التواصل من خالل 
الصحف العامة واإلذاعة والتليفزيون، ومن املستحسن أن تستخدم احلكومة جزءا من العالقات 

العامة وموارد االتصاالت لدعوة املواطنني للمشاركة.

٤٥ ملزيد من املعلومات الرجاء مراجعة السؤال رقم ٣٩ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
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اإلطار رقم ٣٥ 
طرق إعالم وحث املواطنني على املشاركة فى عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة فى الفترة من ١٩٩٧-٢٠٠٠ فى ١٠٣ من البلديات البرازيلية

املصدر :دراسة FNPP ، جتارب من البرازيل عن إعداد املوازنة باملشاركة، ٢٠٠٢ ص ٨٢  

٥٤- ما هى اخلطوات التى تستطيع البلديات اتخاذها من أجل حث املواطنني على 
املشاركة فى عملية  إعداد املوازنات باملشاركة؟

إعداد  عملية  عن  املسئولة  اإلدارة  تديرها  سنوية  حمالت  تنظيم  خالل  من  ذلك  يتم  عام،  بوجه 
املوازنات باملشاركة ولكنها أيضا حتث اجلهات اإلدارية األخرى، بقدر اإلمكان، ووسائل اإلعالم 
(الصحافة واإلذاعة والتليفزيون). اإلطار رقم ٣٦ يوضج جتربتان عن كيفية إقناع وحث املواطنني 
على املشاركة فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة. وكذلك يقدم اإلطار رقم ٣٧ جتربة استخدام 
املسرح القائم على املشاركة بشكل خالق ملناقشة املوازنة، وهذه مسألة ذات طابع جادى بطبيعة 
إيطاليا.   - رومجنى  وإميليا  روما   ٣٧ رقم  اإلطار  (انظر  اجلمهور  لعامة  جاذبة  وليست  األمر 

املسرح القائم على املشاركة كوسيلة ملناقشة املوازنة). 

         وسيلة اإلعالم           عدد البلديات التى تستعملها        النسبة املئوية الستعمالها

الصحف احمللية                                ٧٧                                   ٧٥
اإلذاعة                                    ٧٦                                   ٧٤ 
السيارات ومكبرات الصوت                   ٧٦                                   ٧٤ 
املراسالت البريدية                             ٦٩                                   ٦٧
امللصقات                                      ٦٠                                    ٥٨
النشرات والدعوات                            ٢٩                                    ٢٨
فى الهواء الطلق                               ٢٣                                    ٢٢
التليفزيون                                      ١٧                                   ١٧

املؤسسات العامة والثقافية 
(املدارس والكنائس واملسارح)               ١٠                                     ١٠
وسائل أخرى                                  ٢٠                                      ١٩
نسبة عدم االستجابة                          ٠٫٣                                 ٠٣٫٠

املجموع الكلى                                ١٠٣
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املوازنات  إعداد  عملية  فى  للمشاركة  املواطنني  بدعوة  البلديات  تقوم  كيف   -٥٣
باملشاركة؟(٤٥)

الوسائل  من  العديد  خالل  من  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  فى  للمشاركة  الدعوة  تتم 
اإلعالمية وقنوات املعلومات مثل الصحف احمللية والبريد املباشر واملنشورات الدورية والكتيبات 
اإلرشادية أو امللصقات (طرق إعالم وحث املواطنني على املشاركة فى عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة فى الفترة من ١٩٩٧-٢٠٠٠ فى ١٠٣ من البلديات البرازيلية). وهذا ال يوضح فقط 
وأماكن  واألوقات  التواريخ  عن  الالزمة  املعلومات  أيضا  يقدم  ولكنه  العملية  وقواعد  أهداف 

االجتماعات املستقبلية. 

وقد بدأت بعض املدن فى استخدام االنترنت واملواقع االلكترونية إلعالم املواطنني باعتبار أن 
االنترنت وسيلة اتصال فّعالة. وبالطبع ال ميكن إهمال الطرق األكثر شيوعا فى الوصول إلى 
غالبا  ميلكون  ال  الدخل  محدودى  املواطنني  ألن  واإلذاعة  وامللصقات  اجلرائد  مثل  املواطنني 

هواتف أو أجهزة كمبيوتر وفى بعض احلاالت ال تصل إليهم الكهرباء. 

وفى حاالت املدن الكبيرة، وبالرغم من الصعوبات، فمن الضرورى أن يتم التواصل من خالل 
الصحف العامة واإلذاعة والتليفزيون، ومن املستحسن أن تستخدم احلكومة جزءا من العالقات 

العامة وموارد االتصاالت لدعوة املواطنني للمشاركة.

٤٥ ملزيد من املعلومات الرجاء مراجعة السؤال رقم ٣٩ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
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اإلطار رقم  ٣٧ 
روما وإميليا رومجنى، إيطاليا. املسرح القائم على املشاركة كمصدر ملناقشة 

املوازنة (من الطبعة اإليطالية)
تخطو الفكرة القائلة بأن عملية وضع املوازنات 
تتم  يجب  املوازنات،  ومناقشة  باملشاركة، 
على  تساعد  التى  االتصال  أدوات  باستخدام 
جتنب امللل، وتعمل بدال من ذلك على  إشراك 
السكان فى أوقات ممتعة وغير رسمية خطوات 
إلى األمام ، بشكل أساسى فى إيطاليا. وهناك 

جتربتان ملهمتان متاما:
التى  رومجنى  إميليا  بلدية  جتربة  هى  األولى 
قدمت فى ٢٠٠٥ عرضا مسرحيا حتت عنوان 
الذى  احملترم  الرجل  مع  الوقت  لبعض  «رحلة 
 Through time with) الضرائب»  يسمى 

the Gentleman Taxes). وكان القصد
من ذلك هو إشراك األسر واملواطنني حول انعكاس العالقات بني اإلدارة املالية اجليدة، واألمانة الفردية 

للمواطنني، واإلدارة الفعالة للخدمات.

التجربة الثانية كانت فى روما، البلدية التاسعة، التى قامت خالل عملية إعداد املوازنات باملشاركة لعام 
٢٠٠٨، باستخدام أساليب تفاعلية بناءة ملعاجلة املنازعات التى قد تنشأ أثناء املناقشات. حيث متت 
دعوة إحدى الفرق املسرحية احملترفة، تسمى مسرح املواطنني (Civic Theater) من جانب منسق 
عملية إعداد املوازنات باملشاركة. وقامت الفرقة باستخدام تقنيات مماثلة لتلك التى تستخدم فى مسرح 
املقهورين فى البرازيل. ومتت دعوة السكان لالنضمام إلى اللعب ومتثيل املشاكل القائمة التى تواجههم 
وأخيرا  نظرهم،  وجهة  عن  للتعبير  آخرين  مشاركني  دعوة  متت  ذلك  وبعد  للحلول.  خيارات  وتقدمي 

للمشاركة فى التمثيل.
املصدر: بلدية روما ٦ و جامعة روما،  ترجمت من اإلطالية بواسطة إفز كابناس ٢٠٠٩.

اخلاصة  األخرى  واآلليات  واألجهزة  باملشاركة  املوازنات  بني  العالقة  هى  ما   -٥٥
مبشاركة املواطنني ؟(٤٦)

العالقة وثيقة بينهما، وكل منهما يصب فى اآلخر بصورة منتظمة. إن عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة هى إحدى آليات تأسيس دميقراطية املشاركة واحلوار بني هيئات احلكم أو اإلدارة 
ومجالس  البرازيل،  فى  القطاعات  مجالس  مثل  أخرى،  أجهزة  توجد  بينما  واملجتمع.  احمللية 
من  والعديد  مدينة.  كل  فى  ذلك  ويختلف  االستراتيجى  للتخطيط   ٢١ عمل  وخطة  الثقة  بناء 
األمثلة باملدن البرازيلية واألوربية توضح مدى تعقيد وتنوع الطرق التى يتم من خاللها القيام 
بعملية إعداد املوازنات باملشاركة . (انظر اإلطار رقم  ٣٨: العالقة بني عملية إعداد املوازنات 

باملشاركة وغيرها من آليات املشاركة فى بورتو اليجرى، سانتو آندريه، قرطبة).
٤٦ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٤٤ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.

81

٨١

كذلك فإن جتربة وضع خريطة خلصائص املجتمع احمللى، مثل تلك التى نفذت فى قرية الفنت- 
مصر (انظر اإلطار رقم ١٥) عبارة عن تقنيات بسيطة لتعبئة املجتمع حول الضرورات واألولويات، 

وميكن أن يؤدى إلى املشاركة فى إعداد املوازنة.

اإلطار رقم  ٣٦
جتربتان على تشجيع املواطنني على املشاركة فى مدينتى بيلال سلفادور 

وبارا مانسا
فى مدينة بلال سلفادور (بيرو) كانت استشارة املواطنني مرجعا لألجهزة البلدية فيما يخص 
لعام  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تفعيل  سبقت  التى  التنمية  بخطط  اخلاصة  األولويات 
النشرات  آالف  طباعة  مت  حيث  هائال  جهدا  مواطن  كل  إلعالم  املبذول  اجلهد  وكان   .١٩٩٩
وتوزيعها على املنازل، وقد مت حث الشباب من خالل العديد من املنظمات غير احلكومية واألفالم 
ونشرات اإلذاعة. وقد مت إعداد عروض مسرحية ومواد إذاعية لرفع الوعى بني املواطنني. وقد 
كانت النتيجة إيجابية وتتوافق مع اجلهد حيث إن أكثر من نصف السكان قاموا بالتصويت 

عن أولوياتهم.

البلديات  قامت  نسمة)  ألف   ٢٠٠ سكانها  تعداد  يبلغ  (التى  بالبرازيل  بارامانسا  مدينة  وفى 
بتوزيع تى شيرتات وقبعات ومساطر وكتيبات توضيحية بهدف إقناع األطفال والشباب وحثهم 
على املشاركة. وبواسطة هذه األشياء كسبت العملية التأييد فى املدارس واملدينة. وقد نظمت 
أمانة البلدية دورات لتعليم املدرسني ليشرحوا مراحل العملية ويتناولوا الكتيبات املشروحة، 
وفى نفس الوقت ارتبطت املنظمات غير احلكومية بالبلديات، واشتركتا فى العمل مع الشباب 
األطفال  قام  ذلك  وبعد  األحياء،  مستوى  على  مهمة  مببادرات  (انكومني)  جمعية  قامت  وقد 
ولكن  فى العملية،  طفل   ٧٠٠٠ سوى  يشارك  األول لم  وفى العام  عائالتهم،  بإعالم  والشباب 
اشترك أيضا ٤٠٠ من البالغني الذين ساعدوا فى العملية بالرغم من حقيقة عدم متتعهم باخلبرة 

فى املشاركة فى أنشطة املجتمع احمللى.

املصدر: وقائع الندوة الدولية  «إعداد املوازنات باملشاركة فى البيئة البوليفية» رقم ورقة العمل 
.pp 110 ,203 ،كويتو UMP-LAC 130
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اإلطار رقم  ٣٧ 
روما وإميليا رومجنى، إيطاليا. املسرح القائم على املشاركة كمصدر ملناقشة 

املوازنة (من الطبعة اإليطالية)
تخطو الفكرة القائلة بأن عملية وضع املوازنات 
تتم  يجب  املوازنات،  ومناقشة  باملشاركة، 
على  تساعد  التى  االتصال  أدوات  باستخدام 
جتنب امللل، وتعمل بدال من ذلك على  إشراك 
السكان فى أوقات ممتعة وغير رسمية خطوات 
إلى األمام ، بشكل أساسى فى إيطاليا. وهناك 

جتربتان ملهمتان متاما:
التى  رومجنى  إميليا  بلدية  جتربة  هى  األولى 
قدمت فى ٢٠٠٥ عرضا مسرحيا حتت عنوان 
الذى  احملترم  الرجل  مع  الوقت  لبعض  «رحلة 
 Through time with) الضرائب»  يسمى 

the Gentleman Taxes). وكان القصد
من ذلك هو إشراك األسر واملواطنني حول انعكاس العالقات بني اإلدارة املالية اجليدة، واألمانة الفردية 

للمواطنني، واإلدارة الفعالة للخدمات.

التجربة الثانية كانت فى روما، البلدية التاسعة، التى قامت خالل عملية إعداد املوازنات باملشاركة لعام 
٢٠٠٨، باستخدام أساليب تفاعلية بناءة ملعاجلة املنازعات التى قد تنشأ أثناء املناقشات. حيث متت 
دعوة إحدى الفرق املسرحية احملترفة، تسمى مسرح املواطنني (Civic Theater) من جانب منسق 
عملية إعداد املوازنات باملشاركة. وقامت الفرقة باستخدام تقنيات مماثلة لتلك التى تستخدم فى مسرح 
املقهورين فى البرازيل. ومتت دعوة السكان لالنضمام إلى اللعب ومتثيل املشاكل القائمة التى تواجههم 
وأخيرا  نظرهم،  وجهة  عن  للتعبير  آخرين  مشاركني  دعوة  متت  ذلك  وبعد  للحلول.  خيارات  وتقدمي 

للمشاركة فى التمثيل.
املصدر: بلدية روما ٦ و جامعة روما،  ترجمت من اإلطالية بواسطة إفز كابناس ٢٠٠٩.

اخلاصة  األخرى  واآلليات  واألجهزة  باملشاركة  املوازنات  بني  العالقة  هى  ما   -٥٥
مبشاركة املواطنني ؟(٤٦)

العالقة وثيقة بينهما، وكل منهما يصب فى اآلخر بصورة منتظمة. إن عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة هى إحدى آليات تأسيس دميقراطية املشاركة واحلوار بني هيئات احلكم أو اإلدارة 
ومجالس  البرازيل،  فى  القطاعات  مجالس  مثل  أخرى،  أجهزة  توجد  بينما  واملجتمع.  احمللية 
من  والعديد  مدينة.  كل  فى  ذلك  ويختلف  االستراتيجى  للتخطيط   ٢١ عمل  وخطة  الثقة  بناء 
األمثلة باملدن البرازيلية واألوربية توضح مدى تعقيد وتنوع الطرق التى يتم من خاللها القيام 
بعملية إعداد املوازنات باملشاركة . (انظر اإلطار رقم  ٣٨: العالقة بني عملية إعداد املوازنات 

باملشاركة وغيرها من آليات املشاركة فى بورتو اليجرى، سانتو آندريه، قرطبة).
٤٦ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٤٤ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
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كذلك فإن جتربة وضع خريطة خلصائص املجتمع احمللى، مثل تلك التى نفذت فى قرية الفنت- 
مصر (انظر اإلطار رقم ١٥) عبارة عن تقنيات بسيطة لتعبئة املجتمع حول الضرورات واألولويات، 

وميكن أن يؤدى إلى املشاركة فى إعداد املوازنة.

اإلطار رقم  ٣٦
جتربتان على تشجيع املواطنني على املشاركة فى مدينتى بيلال سلفادور 

وبارا مانسا
فى مدينة بلال سلفادور (بيرو) كانت استشارة املواطنني مرجعا لألجهزة البلدية فيما يخص 
لعام  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تفعيل  سبقت  التى  التنمية  بخطط  اخلاصة  األولويات 
النشرات  آالف  طباعة  مت  حيث  هائال  جهدا  مواطن  كل  إلعالم  املبذول  اجلهد  وكان   .١٩٩٩
وتوزيعها على املنازل، وقد مت حث الشباب من خالل العديد من املنظمات غير احلكومية واألفالم 
ونشرات اإلذاعة. وقد مت إعداد عروض مسرحية ومواد إذاعية لرفع الوعى بني املواطنني. وقد 
كانت النتيجة إيجابية وتتوافق مع اجلهد حيث إن أكثر من نصف السكان قاموا بالتصويت 

عن أولوياتهم.

البلديات  قامت  نسمة)  ألف   ٢٠٠ سكانها  تعداد  يبلغ  (التى  بالبرازيل  بارامانسا  مدينة  وفى 
بتوزيع تى شيرتات وقبعات ومساطر وكتيبات توضيحية بهدف إقناع األطفال والشباب وحثهم 
على املشاركة. وبواسطة هذه األشياء كسبت العملية التأييد فى املدارس واملدينة. وقد نظمت 
أمانة البلدية دورات لتعليم املدرسني ليشرحوا مراحل العملية ويتناولوا الكتيبات املشروحة، 
وفى نفس الوقت ارتبطت املنظمات غير احلكومية بالبلديات، واشتركتا فى العمل مع الشباب 
األطفال  قام  ذلك  وبعد  األحياء،  مستوى  على  مهمة  مببادرات  (انكومني)  جمعية  قامت  وقد 
ولكن  فى العملية،  طفل   ٧٠٠٠ سوى  يشارك  األول لم  وفى العام  عائالتهم،  بإعالم  والشباب 
اشترك أيضا ٤٠٠ من البالغني الذين ساعدوا فى العملية بالرغم من حقيقة عدم متتعهم باخلبرة 

فى املشاركة فى أنشطة املجتمع احمللى.

املصدر: وقائع الندوة الدولية  «إعداد املوازنات باملشاركة فى البيئة البوليفية» رقم ورقة العمل 
.pp 110 ,203 ،كويتو UMP-LAC 130



84

٨٤

٥٦- ما هى الصعوبات األساسية التى تواجه اإلدارات البلدية فى تنفيذ عملية إعداد 
املوازنات باملشاركة؟

املشكلة األولى تتعلق بنقص كفاءة اجلهاز اإلدارى اخلاص بتنفيذ العملية. ففى أغلب احلاالت، 
تنوع  مثل  املوضوعة على عاتقهم  املتطلبات اجلديدة  التكيف مع  صعوبة فى  تواجه اإلدارات 

احلوار مع املواطنني، العمل خارج األوقات الرسمية احملددة، العمل فى األحياء... إلخ.

املشكلة الثانية املهمة تتعلق بنظم املعلومات التى يديرها املجتمع وانخفاض جودة املعلومات 
املقدمة للمشاركني. هذا إضافة إلى صعوبات أخرى حتدث بصورة متفاوتة، ولم يحدث ذلك فى 
البرازيل فقط.(٤٧) وتشمل هذه الصعوبات تراكم املشروعات التى مت اعتمادها ولم تنفذ بعد، 
وانخفاض املوارد مقارنة باملتطلبات وعجز املوازنة البلدية ونقص مشاركة املواطنني والنزاعات 

بني األحزاب السياسية والصعوبات مع السلطة التشريعية ومجلس املدينة.

وفى حالة عدم تقدمي مناذج جديدة لإلدارة العامة (العمل من خالل األهداف والبرامج والتقييم 
بني  القطاعات  وكفاءة  املوازنة  حساب  وطرق  والشفافية  البلدية  اإلدارات  ملختلف  واملسائلة 

مناطق البلديات) فسوف تقل كفاءة عملية إعداد املوازنات باملشاركة.

وزيادة الدخل الوارد لألجهزة البلدية واالستثمارات من خالل  حتسني عملية جمع الضرائب 
والسياسة املالية اجليدة، والقضاء على الفساد وترشيد النفقات ( أو حتى احلد منها) هى نقاط 
مهمة فى إصالح اإلدارة العامة ألنها تسمح لعملية إعداد املوازنات باملشاركة بأن يكون لها 

تأثير على مستوى معيشة السكان وخاصة احملتاجني.

مشاركة القطاع اخلاص 
٥٧- كيف ميكن للقطاع اخلاص أن يتكامل مع عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

املوازنات  إعداد  عملية  فى  محدودة  الرسمية  اخلاص  القطاع  مشاركة  مازالت  اآلن  حتى 
الشركات  أو  الرسمى  اخلاص  القطاع  أن  جند  املدن  من  العديد  ففى  ذلك،  ومع  باملشاركة. 
اخلاصة تتمتع بحق املناقشة وأحيانا حق التصويت فى عمليات اتخاذ القرار اخلاصة بوضع 
املوازنة فى العديد من املدن، ومن هذا املنطلق، تعتبر القطاعات الصناعية والتجارية وقطاعات 
اخلدمات جزء من املجلس احمللى فى مدينة بيليم (البرازيل) ولها ٣ نواب من بني ٥٠ نائبا. 
وشركة املياه والصرف الصحى (SAAE) لها نائب واحد فى منتدى املوازنات باملشاركة فى 
مدينة ايكابوى (انظر اإلطار رقم  ١٥). وقد قامت مدينة سانتو اندريا الواقعة فى قلب املنطقة 
احلضرية من العاصمة ساو باولو بدعوة النواب من القطاعات البتروكيماوية واملعدنية للمشاركة 

فى عملية تخطيط استراتيجية طويلة املدى وهذه العملية يطلق عليها اسم (مدينة املستقبل). 
٤٧ انظر اخلبرات دى أوه بى فى البرازيل، أوب سيت ص ١٠٦.
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٨٣

اإلطار رقم  ٣٨
العالقة بني عملية إعداد املوازنات باملشاركة وآليات املشاركة األخرى فى 

مدينة بورتو أليجرى وسانتو اندريه وقرطبة

مدينة بورتو أليجرى – البرازيل
باإلضافة إلى عملية إعداد املوازنات باملشاركة، هناك أشكال من آليات الدميقراطية باملشاركة فى 
البلديات مثل: مجالس القطاعات (عددها اآلن ٢٢) التى تهدف إلى وضع السياسات واألهداف 
فى مناطقها احملددة: ٨ منتديات للتخطيط اإلقليمى بالتنسيق مع اإلدارة االستراتيجية اخلاصة 
بالتخطيط للتنمية والبيئة: املؤمترات اإلقليمية ومجلس املدينة الذين يجتمعون هذا العام للمرة 

الرابعة. (دراسة حالة : مدينة بورتو أليجرى) 

مدينة سانتو اندريه - البرازيل
إن عملية إعداد املوازنات باملشاركة و مشروع مدينة املستقبل هما القناتان الرئيسيتان، فقد 
أصبحتا نقطتني مرجعيتني على املستوى الوطنى والدولى، ولكن من املهم أن نشير إلى أنهما 
ليستا القناتني اللتني تتبعهما هذه اإلدارة. وهناك أيضا ١٧ مجلسا فى املدينة من املجالس 
املتخصصة فى موضوعات معينة. ومنتديان ومسرح للمضطهدين (يتناول مشاركة املواطنني 
باستخدام لغة املسرح الترفيهية)، وشبكة املواطن لإلدراج الرقمى، ومجالس صيانة املصانع، 
واإلدارة املشتركة للمناطق املائية االحتياطية، واجللسات العامة، وجلسات االستماع للشكاوى 

(محقق الشكاوى) . (دراسة حالة : سانتو أندريا) 

مدينة قرطبة - أسبانيا
تتم مشاركة املواطنني فى احلكومة البلدية فى مدينة قرطبة من خالل اجلهات البلدية التالية 
(طبقا إلرشادات املشاركة الوطنية لعام ١٩٨٦): ١) مجالس املقاطعات (١٤)؛ ٢) مجلس العمل 
الوطنى؛ ٣) النواب فى املؤسسات البلدية والشركات واإلدارات؛ ٤) وسائل أخرى قامت بها 

املدينة من أجل متثيل هيئات القطاعات اخلاصة مثل النقابات وغيرها.
وميكن أن يعرف مجلس العمل الوطنى على أنه مركز لتنسيق وتوجيه احلركات املدنية وكذلك 
مركز ملشاركة البلديات فى القضايا التى تتعلق باملدينة ككل. وكجزء من دوره األخير،  يشارك 
املركز فى دعم ومتابعة جلنة إعداد املوازنات باملشاركة. وهناك نائب دائم فى كل مجالس إدارة 
مجلس  ِقبل  من  العضو  هذا  ويعني  البلدية،  للمؤسسات  التنفيذية  واألجهزة  البلدية  الشركات 

احلركة املدنى. (دراسة حالة: مدينة قرطبة)

املصدر: الوثيقة الرئيسية، (مرجع سابق) وأدوات  إعداد املوازنات باملشاركة.
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٥٦- ما هى الصعوبات األساسية التى تواجه اإلدارات البلدية فى تنفيذ عملية إعداد 
املوازنات باملشاركة؟

املشكلة األولى تتعلق بنقص كفاءة اجلهاز اإلدارى اخلاص بتنفيذ العملية. ففى أغلب احلاالت، 
تنوع  مثل  املوضوعة على عاتقهم  املتطلبات اجلديدة  التكيف مع  صعوبة فى  تواجه اإلدارات 

احلوار مع املواطنني، العمل خارج األوقات الرسمية احملددة، العمل فى األحياء... إلخ.

املشكلة الثانية املهمة تتعلق بنظم املعلومات التى يديرها املجتمع وانخفاض جودة املعلومات 
املقدمة للمشاركني. هذا إضافة إلى صعوبات أخرى حتدث بصورة متفاوتة، ولم يحدث ذلك فى 
البرازيل فقط.(٤٧) وتشمل هذه الصعوبات تراكم املشروعات التى مت اعتمادها ولم تنفذ بعد، 
وانخفاض املوارد مقارنة باملتطلبات وعجز املوازنة البلدية ونقص مشاركة املواطنني والنزاعات 

بني األحزاب السياسية والصعوبات مع السلطة التشريعية ومجلس املدينة.

وفى حالة عدم تقدمي مناذج جديدة لإلدارة العامة (العمل من خالل األهداف والبرامج والتقييم 
بني  القطاعات  وكفاءة  املوازنة  حساب  وطرق  والشفافية  البلدية  اإلدارات  ملختلف  واملسائلة 

مناطق البلديات) فسوف تقل كفاءة عملية إعداد املوازنات باملشاركة.

وزيادة الدخل الوارد لألجهزة البلدية واالستثمارات من خالل  حتسني عملية جمع الضرائب 
والسياسة املالية اجليدة، والقضاء على الفساد وترشيد النفقات ( أو حتى احلد منها) هى نقاط 
مهمة فى إصالح اإلدارة العامة ألنها تسمح لعملية إعداد املوازنات باملشاركة بأن يكون لها 

تأثير على مستوى معيشة السكان وخاصة احملتاجني.

مشاركة القطاع اخلاص 
٥٧- كيف ميكن للقطاع اخلاص أن يتكامل مع عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

املوازنات  إعداد  عملية  فى  محدودة  الرسمية  اخلاص  القطاع  مشاركة  مازالت  اآلن  حتى 
الشركات  أو  الرسمى  اخلاص  القطاع  أن  جند  املدن  من  العديد  ففى  ذلك،  ومع  باملشاركة. 
اخلاصة تتمتع بحق املناقشة وأحيانا حق التصويت فى عمليات اتخاذ القرار اخلاصة بوضع 
املوازنة فى العديد من املدن، ومن هذا املنطلق، تعتبر القطاعات الصناعية والتجارية وقطاعات 
اخلدمات جزء من املجلس احمللى فى مدينة بيليم (البرازيل) ولها ٣ نواب من بني ٥٠ نائبا. 
وشركة املياه والصرف الصحى (SAAE) لها نائب واحد فى منتدى املوازنات باملشاركة فى 
مدينة ايكابوى (انظر اإلطار رقم  ١٥). وقد قامت مدينة سانتو اندريا الواقعة فى قلب املنطقة 
احلضرية من العاصمة ساو باولو بدعوة النواب من القطاعات البتروكيماوية واملعدنية للمشاركة 

فى عملية تخطيط استراتيجية طويلة املدى وهذه العملية يطلق عليها اسم (مدينة املستقبل). 
٤٧ انظر اخلبرات دى أوه بى فى البرازيل، أوب سيت ص ١٠٦.
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اإلطار رقم  ٣٨
العالقة بني عملية إعداد املوازنات باملشاركة وآليات املشاركة األخرى فى 

مدينة بورتو أليجرى وسانتو اندريه وقرطبة

مدينة بورتو أليجرى – البرازيل
باإلضافة إلى عملية إعداد املوازنات باملشاركة، هناك أشكال من آليات الدميقراطية باملشاركة فى 
البلديات مثل: مجالس القطاعات (عددها اآلن ٢٢) التى تهدف إلى وضع السياسات واألهداف 
فى مناطقها احملددة: ٨ منتديات للتخطيط اإلقليمى بالتنسيق مع اإلدارة االستراتيجية اخلاصة 
بالتخطيط للتنمية والبيئة: املؤمترات اإلقليمية ومجلس املدينة الذين يجتمعون هذا العام للمرة 

الرابعة. (دراسة حالة : مدينة بورتو أليجرى) 

مدينة سانتو اندريه - البرازيل
إن عملية إعداد املوازنات باملشاركة و مشروع مدينة املستقبل هما القناتان الرئيسيتان، فقد 
أصبحتا نقطتني مرجعيتني على املستوى الوطنى والدولى، ولكن من املهم أن نشير إلى أنهما 
ليستا القناتني اللتني تتبعهما هذه اإلدارة. وهناك أيضا ١٧ مجلسا فى املدينة من املجالس 
املتخصصة فى موضوعات معينة. ومنتديان ومسرح للمضطهدين (يتناول مشاركة املواطنني 
باستخدام لغة املسرح الترفيهية)، وشبكة املواطن لإلدراج الرقمى، ومجالس صيانة املصانع، 
واإلدارة املشتركة للمناطق املائية االحتياطية، واجللسات العامة، وجلسات االستماع للشكاوى 

(محقق الشكاوى) . (دراسة حالة : سانتو أندريا) 

مدينة قرطبة - أسبانيا
تتم مشاركة املواطنني فى احلكومة البلدية فى مدينة قرطبة من خالل اجلهات البلدية التالية 
(طبقا إلرشادات املشاركة الوطنية لعام ١٩٨٦): ١) مجالس املقاطعات (١٤)؛ ٢) مجلس العمل 
الوطنى؛ ٣) النواب فى املؤسسات البلدية والشركات واإلدارات؛ ٤) وسائل أخرى قامت بها 

املدينة من أجل متثيل هيئات القطاعات اخلاصة مثل النقابات وغيرها.
وميكن أن يعرف مجلس العمل الوطنى على أنه مركز لتنسيق وتوجيه احلركات املدنية وكذلك 
مركز ملشاركة البلديات فى القضايا التى تتعلق باملدينة ككل. وكجزء من دوره األخير،  يشارك 
املركز فى دعم ومتابعة جلنة إعداد املوازنات باملشاركة. وهناك نائب دائم فى كل مجالس إدارة 
مجلس  ِقبل  من  العضو  هذا  ويعني  البلدية،  للمؤسسات  التنفيذية  واألجهزة  البلدية  الشركات 

احلركة املدنى. (دراسة حالة: مدينة قرطبة)

املصدر: الوثيقة الرئيسية، (مرجع سابق) وأدوات  إعداد املوازنات باملشاركة.
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٥٨- كيف ميكن دمج القطاعات من خالل االقتصاد التكافلى أو غير الرسمي؟

واملشاريع  الصغار  املنتجني  (مثل  الرسمية  غير  القطاعات  تعتبر  الالتينية  أمريكا  دول  فى   
إعادة  وشركات  القمامة  وجامعى  املنتجة  الشبابية  واجلمعيات  الشوارع  وجتار  الصغيرة 
التصنيع والفالحني) أكثر تأثيرا من القطاعات الرسمية. وميكن لهؤالء املنتجني لثروة املدينة 
أن يستفيدوا من عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى حتسني مستواهم. وميكن أن تستفيد 
القطاعات غير الرسمية ولو جزئيا، وهذه إحدى مميزات عملية إعداد املوازنات باملشاركة نظرا 

إلى أن هناك الكثير مما ينبغى عمله فى هذا املجال.

و تندرج استفادة القطاعات غير الرسمية أو التكافلية حتت نوعني هما: أوال، أن املشروعات 
(كالتدريب  مباشرة  بصورة  تفيدهم  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  فى  اختيارها  يتم  التى 
ورأس املال لبرنامج لالئتمان الدوار واألسواق العامة على سبيل املثال). ثانيا، أن املشروعات 
التى اعتمدتها عملية إعداد املوازنات باملشاركة ميكن إدارتها بواسطة املجتمع وكذلك ميكن أن 

تنفذها القطاعات غير الرسمية وتوفر فرص عمل لهم.
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ويتم حاليا تنظيم ذلك فى جلان خاصة لها حق املناقشة والتصويت فى جلنة املوازنات باملشاركة 
باملدينة. 

وفى سيوة، وهى واحة كبيرة فى مصر، تقوم شركة خاصة بتبنى مبادرة التنمية املستدامة التى 
بدأت مبشاورات مختلفة للعديد من أصحاب املصلحة وتعبئة املجتمع احمللى (انظر اإلطار رقم  
٣٩) سيوة مبادرة التنمية املستدامة، وتطى هذه التجربة مثاًال على الدور الذى ميكن أن يلعبة 

القطاع اخلاص فى تفعيل املشاركة املجتمعية.

اإلطار رقم ٣٩ 
مبادرة التنمية املستدامة فى سيوة، مثال على عملية مشاركة يقودها  

القطاع اخلاص، مصر (رقم ٥٧ من األسئلة املتكررة وإجاباتها) 
توفر  املصرى  القطاع اخلاص  بني  شراكة  هى    (EQI) «الدولية البيئية  مبادرة «اجلودة  إن 
واإلدارة  واالتصاالت،  اإلعالم،  ووسائل  الطبيعية،  املوارد  إدارة  و  البيئة  مجال  فى  خدمات 
الرشيدة وتطوير املشاريع. ومنذ أن بدأت هذه الشراكة فى عام ١٩٩٧، وهى تقوم باالستثمار 
عن طريق القطاع اخلاص فى مبادرة للتنمية املستدامة فى واحة سيوة؛ والتى تعد واحدة من 
أكبر الواحات فى مصر. وتتألف مبادرة التنمية املستدامة فى سيوة من سلسلة من املشاريع 
القائمة على املجتمع احمللى التى تشكل مبادرات التنمية التى تهدف إلى تخفيف حدة الفقر فى 
الواحة مع احلفاظ على البيئة الطبيعية والتراث احمللى والثقافى. ومن بني هذه املبادرات جند  
منتجعات «أدرير أميالل إيكو لودج» ، و «شالى لودج» و «البابنشال»، وهو فندق للتراث يقع 
خارج قلعة شالى، و مبادرة «الفنون احلرفية للمرأة السيوية» واملنتجات العضوية فى سيوة». 

ومن أجل ضمان جناح هذه املبادرات ركزت شراكة «اجلودة البيئية الدولية» على االستفادة 
من املعارف اخلاصة مبجتمعات السكان األصليني فى سيوة، وحكمتهم، ومهاراتهم التقليدية، 
وإبداعهم، مع االستفادة من التكنولوجيات احلديثة. ولقد ُنظمت مشاورات عامة جلمع ممثلى 
فى  تؤثر  التى  القضايا  واستكشاف  لتحديد  معا  احمللى  املجتمع  فى  املصلحة  أصحاب  كافة 
التنمية فى سيوة وتطوير خطة عمل للتعامل مع هذه القضايا. ووفرت تلك املشاورات الفرصة 
التنمية  استدامة  ضمان  أجل  من  املستقبلية  واالستثمارات  اجلارية  اجلهود  وتنسيق  لتضافر 

فى سيوة. 
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٥٨- كيف ميكن دمج القطاعات من خالل االقتصاد التكافلى أو غير الرسمي؟

واملشاريع  الصغار  املنتجني  (مثل  الرسمية  غير  القطاعات  تعتبر  الالتينية  أمريكا  دول  فى   
إعادة  وشركات  القمامة  وجامعى  املنتجة  الشبابية  واجلمعيات  الشوارع  وجتار  الصغيرة 
التصنيع والفالحني) أكثر تأثيرا من القطاعات الرسمية. وميكن لهؤالء املنتجني لثروة املدينة 
أن يستفيدوا من عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى حتسني مستواهم. وميكن أن تستفيد 
القطاعات غير الرسمية ولو جزئيا، وهذه إحدى مميزات عملية إعداد املوازنات باملشاركة نظرا 

إلى أن هناك الكثير مما ينبغى عمله فى هذا املجال.

و تندرج استفادة القطاعات غير الرسمية أو التكافلية حتت نوعني هما: أوال، أن املشروعات 
(كالتدريب  مباشرة  بصورة  تفيدهم  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  فى  اختيارها  يتم  التى 
ورأس املال لبرنامج لالئتمان الدوار واألسواق العامة على سبيل املثال). ثانيا، أن املشروعات 
التى اعتمدتها عملية إعداد املوازنات باملشاركة ميكن إدارتها بواسطة املجتمع وكذلك ميكن أن 

تنفذها القطاعات غير الرسمية وتوفر فرص عمل لهم.

85

٨٥

ويتم حاليا تنظيم ذلك فى جلان خاصة لها حق املناقشة والتصويت فى جلنة املوازنات باملشاركة 
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٥٩- كيف ومتى ينبغى أن يتم تشكيل وتشريع عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى معظم املدن البرازيلية ليست مؤسسية وال تشريعية. 

ويعتمد هذا على إرادة هيئات احلكم أو اإلدارة احمللية وحثها للمواطنني ورغبة املواطنني. 

وقواعد اإلجراءات التى يفهمها كل من الطرفني حتدد القواعد األساسية لعملية إعداد املوازنات 
باملشاركة. والسبب فى عدم إضفاء الصفة املؤسسية على عملية إعداد املوازنات باملشاركة هو 
حفظ ديناميكية العملية وجتنب البيروقراطية واألهداف السياسية املغرضة. وتسمح املناقشات 
السنوية - بهدف تعديل قواعد اإلجراءات مبا يتناسب مع الواقع احمللي- بالتنظيم التلقائى 
ربط  مت  إذا  أكبر  مخاطرة  هناك  أخرى  ناحية  ومن  اإلبداعية.  طبيعتها  على  وحتافظ  للعملية 

استمرارية عملية إعداد املوازنات باملشاركة بالنتائج االنتخابية ألى حزب.

عليها  وتضفى  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تنظيم  يتم  البرازيل  خارج  املدن  أغلب  وفى 
الصفة املؤسسية وفقا ألوامر البلدية أو قرارات يصدق عليها مجلس املدينة و / أو قد يقوم 
رئيس البلدية بصياغتها(٤٨). ولتجنب القرارات الفوقية تضفى بعض املدن الصفة التشريعية 
على العملية بعد عام أو عامني من العمل. وحتى بعد ذلك تقوم بتشريع العناصر التى تعتبر 

ضرورية فقط لتماسك العملية بدون التأثير على طبيعتها الديناميكية.

وجدير بالذكر أن مجالس أصحاب املصلحة احملليني أنشئت فى بوالق الدكرور فى مصر إلضفاء الطابع 
املؤسسى على قناة املشاركة بني املواطنني والقطاع العام التى مت افتتاحها خالل عملية التخطيط القائم 

على املشاركة (انظر اإلطار رقم ٤٠). وهى خطوة أولى لتنفيذ عملية إعداد املوازنات باملشاركة.

٤٨ انظر أمثلة األنظمة احمللية فى مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة.
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٦٠- ما هى جوانب عمليات إعداد املوازنات باملشاركة التى ينبغى إدراجها فى إطار 
قانوني؟

ينبغى أن تتناسب اإلجابة على هذا السؤال مع األحوال القانونية واألطر املعيارية، ومع ذلك، 
ميكن تشريع العناصر التالية على األقل لضمان استمرارية عملية إعداد املوازنات باملشاركة 

واحلفاظ على طبيعتها.

أشكال •  من  شكال  باعتبارها  باملشاركة  املوازنات  إعداد  لعملية  البلدية  القرارات  تعريف 
اإلدارة البلدية.

إدراج عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى قانون متويل البلديات أو فى القانون األساسى • 
للبلديات (حيثما وجدت).

التصويت على منظومة املوازنة واعتمادها.• 
توفير احتياطى من املوارد للفريق القائم على إعداد املوازنات باملشاركة بهدف ضمان • 

عمل اآللية اإلدارية.
تصويت وتصديق مجلس املدينة على منظومة املوازنة التى مت إعدادها أثناء العملية وكذلك • 

تعميم النتائج وإقرار املبالغ فى صحيفة رسمية أو فى أية منشورات رسمية.
هيئة •  و  عملية إعداد املوازنات باملشاركة  بتكوين وامتيازات   يتصل  وجود قانون محلى 

الرقابة على األعمال العامة باملوازنات باملشاركة. وميكن تعديل ذلك قانونيا أو إضافته 
عند الضرورة.

٦١- هل من الضرورى لعملية املوازنات باملشاركة أن ترتبط بخطة تنموية (طويلة 
املدى، إستراتيجية، أو طبيعية)؟

ليس ضروريا على اإلطالق، والعديد من املوازنات باملشاركة ليست كذلك، والسبب فى ذلك، قبل 
كل شيء، هو أن هذه اخلطط ليست موجودة على املستوى البلدى، غير أنه من املهم جدا لعملية 
املوازنات باملشاركة أن تكون ذات صلة بخطة التنمية. وبهذه الطريقة ميكن جتنب القرارات 

قصيرة املدى التى تصبح عدمية القيمة بالنسبة للمدينة على املدى البعيد.

بأجهزة  عالقة  على  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تكون  أن  ميكن  كيف   -٦٢
التخطيط العمراني؟(٤٩)

 لقد فضل العديد من املدن أن ترتبط عملية إعداد املوازنات باملشاركة بعمليات التخطيط باملدينة وعمل 
طرق تكميلية وكذلك تقوية عملية إعداد املوازنات باملشاركة نفسها. وهناك حالتان ينطبق عليهما ذلك:

احلالة األولى لها عالقة باملدن التى لها خطط إمنائية، والتى تتم فيها عملية إعداد املوازنات باملشاركة 
بعد اعتماد هذه اخلطط. وفى هذه احلالة يتم إدراج عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى خطط إمنائية 

٤٩ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٤٤ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
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اإلطار رقم  ٤٠
مجالس أصحاب املصلحة احملليني للتخطيط التشاركى ، جتربة بوالق 

الدكرور، محافظة اجليزة ، مصر
فى إطار التعاون بني محافظة اجليزة والوكالة األملانية للتعاون الفنى من خالل برنامج التنمية 
باملشاركة فى املناطق احلضرية، فقد مت تفعيل منهجية التخطيط باملشاركة فى حى بوالق الدكرور 
املؤسسى  اإلطار  فى  باملشاركة  التخطيط  دمج  جتربة  ومتت  للتعميم.  قابل  إرشادى  كمشروع 
أفراد  مشاركة  تتيح  التى  واآلليات  القنوات  إيجاد  بهدف  احلى  مستوى  على  احمللية  لإلدارة 
ومؤسسات املجتمع مع إدارة احلى فى التخطيط للتنمية احمللية، وذلك من خالل اقتراح تشكيل  

مجلس للشركاء احملليني على مستوى احلى وجلان للشياخات أو املجاورات السكنية. 

وكانت الفكرة، التى أقرتها األطراف احمللية بحى بوالق وتنتظر التقنني والتعميم على مستوى 
الشعبى  املجلس  من  كل  بني  مشتركة  آلية  احملليني  الشركاء  مجلس  يكون  أن  هو  احملافظة، 
احمللى (املنتخب) واملجلس التنفيذى (املعني) يوسع قاعدة املشاركة فى تخطيط وإدارة التنمية 
باحلى ملا يتعدى أعضاء املجالس املنتخبني ليشمل القيادات الطبيعية والنسائية والشبابية املمثلة 
للفئات واملناطق باملجتمع احمللى، فضًال عن اجلمعيات األهلية والقطاع اخلاص احمللى. وبذلك 
ميثل مجلس الشركاء احملليني العمق املجتمعى للمجلس الشعبى احمللى وأداة اتصال مباشرة 
لألهالى بإدارة احلى من خالل جلان الشياخات التى تناقش وترفع املشكالت والقضايا اخلاصة 
مبربعها السكنى، كما تشارك فى متابعة تنفيذ املشروعات التنموية به. ويعد هذا النموذج إلدماج 
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٦٠- ما هى جوانب عمليات إعداد املوازنات باملشاركة التى ينبغى إدراجها فى إطار 
قانوني؟

ينبغى أن تتناسب اإلجابة على هذا السؤال مع األحوال القانونية واألطر املعيارية، ومع ذلك، 
ميكن تشريع العناصر التالية على األقل لضمان استمرارية عملية إعداد املوازنات باملشاركة 
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بعد اعتماد هذه اخلطط. وفى هذه احلالة يتم إدراج عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى خطط إمنائية 

٤٩ ملزيد من املعلومات رجاء مراجعة السؤال رقم ٤٤ من كشوف احلقائق اخلاصة باملدن التوضيحية.
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اإلطار رقم  ٤٠
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دائمة سواء كانت اخلطة الرئيسية أو اخلطة الرئيسية الطبيعية.(٥٠) وقد أصبحت عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة فى العديد من املدن وسيلة الختيار التنفيذ فى اخلطة. ولكى تسهل هذه العالقة ينبغى على 
البلديات بذل اجلهد فى توعية وتدريب املشتركني فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة على محتوى مثل 

هذه اخلطط. 

اخلطط  مع  املتطلبات  توافق  بفحص  البلدية  فى  الفنيون  يقوم  املطلوبة،  للمشاريع  الفنى  التقييم  وعند 
املوضوعة. فى مصر، متهد عملية التخطيط القائم على املشاركة - مثل تلك التى ُجربت فى منشية ناصر 

وبوالق الدكرور - الطريق للمبادرات املستقبلية للميزنة التشاركية 

٦٣- من يربط بني اخلطط بعيدة املدى وعملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

أول من يربط بني اخلطط بعيدة املدى وعملية إعداد املوازنات باملشاركة هم املواطنون الذين 
يشتركون فى كل من العمليتني. والنواب هم الرابط بني وجهات النظر الطويلة املدى والقصيرة 
املدى،(٥١) ألعضاء املجلس واملمثلني الذين يعملون فى كل من امليدانيني. وفى مدينة بورتو أليجرى 
على سبيل املثال، فإن أعضاء املجلس هم، فى نفس، الوقت ممثلو مجلس التخطيط العمرانى. 

فمن ناحية، يسمح لهم هذا باالعتماد على مطالب فورية عند املناقشة حول مستقبل املدينة. 

ومن ناحية أخرى، يقوم نفس هؤالء النواب بإدارة املناقشات حول اخلطة الرئيسية فى عملية 
إعداد املوازنات باملشاركة.

وإذا كان دور املواطنني محوريا، فإن الدور اإلدارى واملتكامل للحكومة احمللية ينبغى تقديره. 
ومن ضمن مسئوليات الهيئة العامة أن تقوم بعمل نظام متكامل للمشاركة للربط بني األطراف 
املتعددة ومواضيع النقاش وخاصة اخلطط الطويلة املدى وعملية إعداد املوازنات باملشاركة.

٦٤- هل هناك تقييم آلليات أو نظم عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟
قليل جدا، وبالرغم من ذلك هناك جهود أولية فى هذا الصدد،(٥٢) فهناك عجز واضح فى التقييم بسبب 
تعدد التجارب فى العديد من املناطق. ويعتبر تقييم ١٠٣ جتارب برازيلية(٥٣)، وتوثيق ٢٥ حالة عاملية من 
النماذج(٥٤) الشائعة فى سياق Urb-al Network 9 والدراسة عن املشاركة وعملية إعداد املوازنات 

باملشاركة فى أوروبا عبارة عن ثالث مبادرات تستخدم هيئة مشتركة من املتغيرات واملعايير.

٥٠ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة. دراسة حالة: مكتب العمل الدولى.
٥١ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة. استبيان لتوثيق اخلبرات

٥٢ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة . املكتبة الرقمية ومكتبة برنامج إدارة املناطق احلضرية
٥٣ غرازًيا دى غى، تورس ريبيريو، خبرات دى أوه بى نو البرازيل

٥٤ انظر مجموعة أدوات  إعداد املوازنات باملشاركة، استفسار عن مجموعة مستندات اخلبرات.
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٥٠ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة. دراسة حالة: مكتب العمل الدولى.
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٩٤

العديد  أن  إال  الكلية،  السكان  نسبة  من  املئوية  الناحية  من  صغيرة  نسبة  متثل  املستوطنات 
من البلديات حتدد كمية أكبر من املوارد لهذه املناطق.(٥٦) وفى بعض البلديات تعمل املوازنات 
املوازنات  إعداد  عملية  البعض  قصر  وقد  وتنميتها.  الريفية  املناطق  إلدراج  كأداة  باملشاركة 

باملشاركة على املناطق الريفية فى البلدية مع اتباع نهج مماثل.

الريفية  املناطق  فى  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  منهجية  تتشابه  هل   -٦٨
واحلضرية؟

غالبا ما يتم تعديل عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى املدن عند تنفيذها فى املناطق الريفية 
بطبيعة  تختلف  التى  ومتطلباتها  املجتمعات  وانعزال  املسافات  بعد  االعتبار  فى  تأخذ  لكى 
احلال عن املتطلبات فى املدن. واالختالفات األساسية لها عالقة باحلجم الصغير للمجتمعات 
احمللية، واحلاجة إلى نقل املشاركني مع األخذ فى االعتبار أن الثقافة الشخصية تساعد فى 
تنفيذ املشاريع. وهناك اختيار آخر اختارته البلديات فى الريف أال وهو البدء فى  عملية إعداد 
األولويات  حتديد  يتم  لكى  الريفية  املناطق  فى  التنمية  خطة  أساس  على  باملشاركة  املوازنات 

األساسية وبعد ذلك ميكن البدء فى تنفيذ عملية  إعداد املوازنات باملشاركة.

٥٦ انظر مجموعة أدوات عملية إعداد املوازنات باملشاركة : كشوف احلقائق املدنية اخلاصة بـ «كاكسياس دو سول، مندو نوفو، كوينكا، كوتاكاتشى»
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٦٥- كيف ترتبط عملية إعداد املوازنات باملشاركة بالمركزية البلديات؟(٥٥)

ترتبط عمليات إعداد املوازنات باملشاركة ارتباطا وثيقا بالمركزية اخلدمات البلدية والمركزية 
السلطة فى البلديات. وفى مدن معينة، سبقت عملية المركزية البلديات عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة وهذا يعتمد على التقسيم الطبيعى للمدينة (اإلدارات اإلقليمية - املقاطعات- املناطق 
... إلخ)، وعلى العكس من ذلك ففى مدن أخرى تأتى عملية إعداد املوازنات باملشاركة قبل عملية 

الالمركزية الداخلية لألجهزة البلدية.

القيام  لضمان  كليهما  أو  الفرعية  املناطق  أو  للمناطق  مثالى  رقم  هناك  هل   -٦٦
بعملية إعداد املوازنات باملشاركة بشكل مالئم؟

كال. فذلك يختلف من حالة إلى أخرى على حسب قرب البلدية فى األحياء واملجتمعات وفى 
نفس الوقت تعتمد على كفاءتها فى احلراك والتدخل. وهى تعتمد أيضا على قبول املواطنني 
لالنقسام إلى مجموعات. وبالتالى ميكن لعملية إعداد املوازنات باملشاركة أن تكون أكثر قربا 

من األهداف. 

هذا الرقم قد يتغير أو يعدل مبرور الوقت وفقا للحالة احمللية مثل تاريخ احلى ومناذج النمو 
املناطق  فإن  عام،  وبوجه  أساسية.  خدمات  بها  توجد  ال  التى  املجتمعات  وأماكن  العمرانى 
التى تعتبر جزءا من عملية إعداد املوازنات باملشاركة يفضل أن تكون أصغر من التقسيمات 
اإلدارية، وبالتالى جتعل املواطنني أقرب إلى السلطة العامة. ومثال ذلك مدينة بيليم (١٫٣ مليون 
نسمة)، فاملناطق مت تقسيمها إلى ٢٨ منطقة فرعية أصغر، وفى العاصمة األرجنتينية، بوينوس 
أيرس، مت تقسيم املنطقة الفيدرالية التابعة للعاصمة (٣ ماليني نسمة)، والستة عشر مركزا 
اخلاصني بعملية إعداد املوازنات باملشاركة إلى ٥١ منطقة فرعية، ومدينة بيلوهورايزونتى التى 
تضم ٩ مناطق إدارية مت تقسيمها إلى مناطق فرعية أصغر. فمشاركة املواطنني تكون أكثر 

فعالية فى املناطق الصغيرة.

وتهدف الكثير من البلديات إلى توفيق التقسيمات لعملية إعداد املوازنات باملشاركة (وبالتالى 
عدد املناطق) مع املناطق القطاعية اخلاصة بالبلدية مثل الصحة والتعليم واخلدمات العامة. 
وهذا اجلهد ميثل تقدما مهما خاصة بالنسبة لألجهزة البلدية التى لم متر حتى اآلن بعملية 

الالمركزية الداخلية لألجهزة البلدية.

٦٧- هل توجد عمليات إلعداد املوازنات باملشاركة فى املناطق الريفية؟

 نعم. وهى مهمة للغاية من حيث ضم املناطق واملستوطنات البشرية (القرى والدوائر والكفور 
هذه  أن  حقيقة  من  وبالرغم  البلدية.  املنطقة  فى  فقرا  السكان  أكثر  يوجد  حيث  والنجوع) 

٥٥ للحصول على مزيد من املعلومات راجع األسئلة ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ من كشوف وقائع املدن النموذجية. 
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٥٥ للحصول على مزيد من املعلومات راجع األسئلة ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ من كشوف وقائع املدن النموذجية. 
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٩٦

٦٩- هل تعتبر عملية إعداد املوازنات باملشاركة اقتراحا مقدمًا من أحزاب سياسية؟ 
وهل لهذه األحزاب ميول معينة؟

املوازنات  إعداد  عملية  الوسط  يسار  وأحزاب  اليسار  أحزاب  دعمت  التاريخية  الناحية  من 
باملشاركة. وأصبحت عملية إعداد املوازنات باملشاركة هى ثمرة احلركات الوطنية، ففى نفس 
الوقت الذى تنتخب فيه رئيس املدينة الذى يتعاطف مع احتياجاتهم كانت عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة فى البرازيل هى أداة لتحقيق العدالة االجتماعية من وجهة نظر حزب العمال (ألنها 
متكنهم من إعادة توزيع املوارد العامة على هؤالء الذين حرموا منها)، والعدالة املالية، وقبل كل 
شيء العدالة السياسية (ألنها تتيح لهم حق املناقشة الذى حرموا منه من قبل) ولهذه األحزاب 
صفة مشتركة هى دعم الدميقراطية باملشاركة فى إطار قانونى. وبالرغم من ذلك، فقد حتولت 

عملية إعداد املوازنات باملشاركة من اجتاه سياسى إلى عملية سياسية إدارية. 

أو  حزبية  حتالفات  بواسطة  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تنفيذ  مت  األخيرة  األعوام  وفى 
أحزاب مختلفة عن تلك التى بدأت بها.(٥٧) وفى هذه احلاالت، مرت تلك العملية اخلاصة بإعداد 
املوازنات باملشاركة مبتغيرات كان بعضها جوهريا.(٥٨) ففى أملانيا، على سبيل املثال، قامت 
جميع املؤسسات املرتبطة بأحزاب سياسية بعمل اتفاقية لتدعيم منهجية عملية إعداد املوازنات 

باملشاركة.

٧٠- هل هناك خطورة من اعتبار عملية إعداد املوازنات باملشاركة هى احلل األمثل 
كعالج جلميع األمراض؟

نعم. وهى خطيرة بنفس الدرجة على البلديات (التى قد تقدم الكثير من الوعود)، وكذلك على 
املواطنني (الذين يتوقعون ما هو أكثر من الالزم). هذا باإلضافة إلى أن عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة تقوم فقط بتحديد جزء محدود من شريحة صغيرة من املوارد العامة التى متثلها 
املوازنات البلدية. ولهذا السبب فإن النقاش األولى بني البلديات واملواطنني لتعريف األهداف 

ووضع القواعد ضرورى للغاية.

٧١- هل حتد عملية إعداد املوازنات باملشاركة من الفساد؟

نعم. خاصة مع وجود رقابة من املواطنني على آليات تنفيذ املشاريع واألعمال احملددة. وحضور 
جلان مجلس املوازنات باملشاركة فى نفس وقت تلقى عطاءات املشاريع يقلل كثيرا من فرصة 
جانب  من  والساءلة  بدونهم.  أو  العموميني  واملسئولني  التجارية  الشركات  جانب  من  الرشوة 

البلديات ونشر احلسابات يؤدى إلى جتنب انعدام الشفافية فى استخدام املوارد. 

Orçamento Participativo ?trai do PT ao PFL, Vilson Paiv  .٥٧ انظر أستادو دى ساو باولو، ٢١-٠١-٢٠٠١
٥٨ انظر املستند الرئيسى، أوب سيت.
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املوازنات  إعداد  عملية  الوسط  يسار  وأحزاب  اليسار  أحزاب  دعمت  التاريخية  الناحية  من 
باملشاركة. وأصبحت عملية إعداد املوازنات باملشاركة هى ثمرة احلركات الوطنية، ففى نفس 
الوقت الذى تنتخب فيه رئيس املدينة الذى يتعاطف مع احتياجاتهم كانت عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة فى البرازيل هى أداة لتحقيق العدالة االجتماعية من وجهة نظر حزب العمال (ألنها 
متكنهم من إعادة توزيع املوارد العامة على هؤالء الذين حرموا منها)، والعدالة املالية، وقبل كل 
شيء العدالة السياسية (ألنها تتيح لهم حق املناقشة الذى حرموا منه من قبل) ولهذه األحزاب 
صفة مشتركة هى دعم الدميقراطية باملشاركة فى إطار قانونى. وبالرغم من ذلك، فقد حتولت 

عملية إعداد املوازنات باملشاركة من اجتاه سياسى إلى عملية سياسية إدارية. 

أو  حزبية  حتالفات  بواسطة  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تنفيذ  مت  األخيرة  األعوام  وفى 
أحزاب مختلفة عن تلك التى بدأت بها.(٥٧) وفى هذه احلاالت، مرت تلك العملية اخلاصة بإعداد 
املوازنات باملشاركة مبتغيرات كان بعضها جوهريا.(٥٨) ففى أملانيا، على سبيل املثال، قامت 
جميع املؤسسات املرتبطة بأحزاب سياسية بعمل اتفاقية لتدعيم منهجية عملية إعداد املوازنات 

باملشاركة.

٧٠- هل هناك خطورة من اعتبار عملية إعداد املوازنات باملشاركة هى احلل األمثل 
كعالج جلميع األمراض؟

نعم. وهى خطيرة بنفس الدرجة على البلديات (التى قد تقدم الكثير من الوعود)، وكذلك على 
املواطنني (الذين يتوقعون ما هو أكثر من الالزم). هذا باإلضافة إلى أن عملية إعداد املوازنات 
باملشاركة تقوم فقط بتحديد جزء محدود من شريحة صغيرة من املوارد العامة التى متثلها 
املوازنات البلدية. ولهذا السبب فإن النقاش األولى بني البلديات واملواطنني لتعريف األهداف 

ووضع القواعد ضرورى للغاية.

٧١- هل حتد عملية إعداد املوازنات باملشاركة من الفساد؟

نعم. خاصة مع وجود رقابة من املواطنني على آليات تنفيذ املشاريع واألعمال احملددة. وحضور 
جلان مجلس املوازنات باملشاركة فى نفس وقت تلقى عطاءات املشاريع يقلل كثيرا من فرصة 
جانب  من  والساءلة  بدونهم.  أو  العموميني  واملسئولني  التجارية  الشركات  جانب  من  الرشوة 

البلديات ونشر احلسابات يؤدى إلى جتنب انعدام الشفافية فى استخدام املوارد. 

Orçamento Participativo ?trai do PT ao PFL, Vilson Paiv  .٥٧ انظر أستادو دى ساو باولو، ٢١-٠١-٢٠٠١
٥٨ انظر املستند الرئيسى، أوب سيت.
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املوازنات  إعداد  لعملية  منظومة  تصميم  مرحلة  خالل  تؤدى  مياثلها  وما  اإلجراءات  وهذه 
ومن هذا  املجلس.  بعض أعضاء  تفضيل  والتوزيع القائم على  جتنب احملاباة  باملشاركة إلى 

املنطلق، ميكن أن تكون مفيدة حتى فى البيئة األوروبية.

وتقوم عملية إعداد املوازنات باملشاركة أيضا بتعزيز الشفافية من خالل نشر املعلومات املتعلقة 
باملوازنة، وتتضمن مساءلة املواطنني للمسئولني احلكوميني أو النواب القائمني على عملية إعداد 

املوازنات باملشاركة. وهذه اآلليات تولد الثقة وحتسن من جودة احلكم فى املدينة.

٧٢- كيف ميكن ضمان استمرارية عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

توضح الدراسات البرازيلية عن منتدى مشاركة املواطنني أنه فى الفترة من ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٠، 
ومن خالل دراسة ١٠٣ حالة، أن أكثر من ٢٠ ٪ من التجارب قد توقفت. وهذه احلالة جتعل 
تضمن  التى  اآلليات  آخر،  مبعنى  أو  العملية،  انتكاس  عدم  ظروف  االعتبار  فى  يأخذ  املرء 
استمرارية وتعزيز هذه العملية مع مرور الوقت، بعيدا عن اإلرادة السياسية لرئيس املدينة أو 

غيره، وكذلك تأثير احلركات الوطنية.

زيادة  مع  جنب  إلى  جنبا  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تتقدم  الوقت  مرور  مع  أنه  ويبدو 
التمكني  وهذا  منها.  يجنيها  قد  التى  الفوائد  ومدى  العملية  ألهمية  واستيعابه  الشعب  متكني 
يتطلب أولويات واضحة لرفع الوعى واجلهود التعليمية املوجهة للقاعدة الشعبية. وهذه اجلهود، 
فى ضوء تعاليم باولو فيرير، تنادى برفع مستوى التوعية بعملية إعداد املوازنات باملشاركة. 
وتتصدى بلدية جوارولهوس فى منطقة العاصمة ساو باولو  بنجاح لهذا التحدى. وتطبق منذ 
عام ٢٠٠٥ برنامج تدريبى فريد من نوعه للمشاركني  فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى 

إطار الشراكة مع معهد باولو فريرى. 

وهناك شرط آخر من أجل عدم انتكاس العملية حيث يجب إضفاء الشرعية عليها وهو ما يجب 
أن يتم بصورة ناجحة لكى ال يهدد الطبيعة املرنة واملتطورة للعملية، ويسمح كذلك بالتنظيم 
التلقائى. وفى نفس الوقت، يجب أن يضع هذا التشريع املرن عملية إعداد املوازنات باملشاركة 
فى إطار قانونى ومعيارى مما يسمح بإضفاء الصفة املؤسسية عليها بعيدا عن أى إرادة معينة. 

وهذا هو أكبر التحديات فى أغلب احلاالت. 

وخامتا فإن عملية إعداد املوازنات باملشاركة ستكون مستدامة فقط إذا استطاعت األطراف 
الفاعلة املختلفة أن تدرك أنها فرصة خلدمة قيمهم واهتماماتهم، فالسياسيون منهم يستطيعون 
وتأثيره  عملهم،  كفاءة  حتسني  يستطيعون  الرسميون  واملسئولون  والفنيون  شريعتهم،  تعزيز 
االجتماعى واملنظمات الدولية تستطيع إدراك أن املوارد التى يساهمون بها تستخدم بصورة 

أفضل، واملواطنون يستطيعون املشاركة بصورة مباشرة فى اتخاذ القرار واإلدارة احمللية .



97

٩٧

املوازنات  إعداد  لعملية  منظومة  تصميم  مرحلة  خالل  تؤدى  مياثلها  وما  اإلجراءات  وهذه 
ومن هذا  املجلس.  بعض أعضاء  تفضيل  والتوزيع القائم على  جتنب احملاباة  باملشاركة إلى 

املنطلق، ميكن أن تكون مفيدة حتى فى البيئة األوروبية.

وتقوم عملية إعداد املوازنات باملشاركة أيضا بتعزيز الشفافية من خالل نشر املعلومات املتعلقة 
باملوازنة، وتتضمن مساءلة املواطنني للمسئولني احلكوميني أو النواب القائمني على عملية إعداد 

املوازنات باملشاركة. وهذه اآلليات تولد الثقة وحتسن من جودة احلكم فى املدينة.

٧٢- كيف ميكن ضمان استمرارية عملية إعداد املوازنات باملشاركة؟

توضح الدراسات البرازيلية عن منتدى مشاركة املواطنني أنه فى الفترة من ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٠، 
ومن خالل دراسة ١٠٣ حالة، أن أكثر من ٢٠ ٪ من التجارب قد توقفت. وهذه احلالة جتعل 
تضمن  التى  اآلليات  آخر،  مبعنى  أو  العملية،  انتكاس  عدم  ظروف  االعتبار  فى  يأخذ  املرء 
استمرارية وتعزيز هذه العملية مع مرور الوقت، بعيدا عن اإلرادة السياسية لرئيس املدينة أو 

غيره، وكذلك تأثير احلركات الوطنية.

زيادة  مع  جنب  إلى  جنبا  باملشاركة  املوازنات  إعداد  عملية  تتقدم  الوقت  مرور  مع  أنه  ويبدو 
التمكني  وهذا  منها.  يجنيها  قد  التى  الفوائد  ومدى  العملية  ألهمية  واستيعابه  الشعب  متكني 
يتطلب أولويات واضحة لرفع الوعى واجلهود التعليمية املوجهة للقاعدة الشعبية. وهذه اجلهود، 
فى ضوء تعاليم باولو فيرير، تنادى برفع مستوى التوعية بعملية إعداد املوازنات باملشاركة. 
وتتصدى بلدية جوارولهوس فى منطقة العاصمة ساو باولو  بنجاح لهذا التحدى. وتطبق منذ 
عام ٢٠٠٥ برنامج تدريبى فريد من نوعه للمشاركني  فى عملية إعداد املوازنات باملشاركة فى 

إطار الشراكة مع معهد باولو فريرى. 

وهناك شرط آخر من أجل عدم انتكاس العملية حيث يجب إضفاء الشرعية عليها وهو ما يجب 
أن يتم بصورة ناجحة لكى ال يهدد الطبيعة املرنة واملتطورة للعملية، ويسمح كذلك بالتنظيم 
التلقائى. وفى نفس الوقت، يجب أن يضع هذا التشريع املرن عملية إعداد املوازنات باملشاركة 
فى إطار قانونى ومعيارى مما يسمح بإضفاء الصفة املؤسسية عليها بعيدا عن أى إرادة معينة. 

وهذا هو أكبر التحديات فى أغلب احلاالت. 

وخامتا فإن عملية إعداد املوازنات باملشاركة ستكون مستدامة فقط إذا استطاعت األطراف 
الفاعلة املختلفة أن تدرك أنها فرصة خلدمة قيمهم واهتماماتهم، فالسياسيون منهم يستطيعون 
وتأثيره  عملهم،  كفاءة  حتسني  يستطيعون  الرسميون  واملسئولون  والفنيون  شريعتهم،  تعزيز 
االجتماعى واملنظمات الدولية تستطيع إدراك أن املوارد التى يساهمون بها تستخدم بصورة 

أفضل، واملواطنون يستطيعون املشاركة بصورة مباشرة فى اتخاذ القرار واإلدارة احمللية .



72 سؤاال متكررا عن املوازنات 
باملشاركة وإجاباتها

قبول  زيادة  احلضرية  للمناطق  الرشيد  للحكم  العاملية  احلملة  تشجع 
احلملة  جنحت  وقد  الرشيد.  احلضري  احلكم  مبادئ  واستخدام 
السياسات  تغيير  دعم  إلى  ترمى  ملموسة  أنشطة  في  الشروع  في 
وتعزيزالقدرات التنظيمية فى أكثر من 30 بلدا في جميع أنحاء العالم. 
ولتحقيق املزيد فى مجال ترجمة مبادئ احلكم احلضري الرشيد إلى 
إجراءات عملية، وقد قامت احلملة بوضع وتطوير مجموعة من األدوات، 
التى تتضمن مجموعة من املوارد اخلاصة بإعداد املوازنات باملشاركة. 
وميثل برنامج إدارة املناطق احلضرية جهدا كبيرا من جانب برنامج 
املتحدة  األمم  وبرنامج  )املوئل(،  البشرية  للمستوطنات  املتحدة  األمم 
اإلمنائى، جنبا إلى جنب مع وكاالت الدعم اخلارجى، لتعزيز املساهمة 
التي تقدمها املدن والبلدات في البلدان النامية من أجل حتقيق النمو 
مدى  وعلى  الفقر.  حدة  وتخفيف  االجتماعية،  والتنمية  االقتصادى، 
للشركاء  منبر  توفير  من  البرنامج  متكن  املاضية،   18 الـ  السنوات 

للمشاركة في العمل املتعلق بقضايا اإلدارة احلضرية. 
ويحاول هذا الكتيب  تقدمي اجابات مباشرة وعملية لكيف، وملاذا، ومتى، 
الظروف  أفضل  توافر  ظل  في  باملشاركة  املوازنات  تنفيذ  يتم  وأين، 

املمكنة. 
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