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إ هستتتتتتدادتق تتتتتتيا تاإلدصتتتتتتدتتبتتتتتتاتالستتتتتتعروت

معختتني:ت ت
د دفت مهتالدةاسوتإ تالبتثت تاألسات
ال ظق تتتوتقالررب ي تتتوتلعو ساه تتتوتالرلتتتدةك وت
قطيام تجند د،تبياف دتيل توت د تدةتلرتدب ت
اللتتينتادعتتات تاجلساةتتق،تقالتتستمت تاتتيه دت
دصتتتتت بتق تتتتي وتستتتتيرتإداةةتااتتتتياةدتاادل تتتتوت
لع ودطتتتتد تادع تتتتوتق تتتتقتم

تتتتوتالرستت ت ت

بدأل دافتكبدا وتإلاادتاادل وتادع و .ت

قاعرود،تةاببتجتس دتاا ساه وتالرلدةك وت
ةكنقتمت ت تققةةت،تلبيتثتاليوت تالرلتدةكات
قالق دتم تجندطوتاسدموتاليويم وت
ديس تتستالنيتتوتبتتاتااتتيا

اتط ت

تقاا رخ تعتتجتس ت دات

لعتعدموتالقا دة .ت
الععوتتد تاافرد توت:تاجلودطتتد تادع تتو ت
اا ساه تتتتتتتوتالرلتتتتتتتدةك و تاادل تتتتتتتوتادع تتتتتتتو ت
اجعدمتتتتتتتتتتتتتتتتوتادع تتتتتتتتتتتتتتتتوتالقاتتتتتتتتتتتتتت ت دة.ت

* -ااُؤلفتااُقاس .
for local affairs in Algeria, it will
correct the poor management
concerning the financial resources
of local communities.According to
the methodology of managing the

Abstract:
The study aims at examining the
theoretical and practical bases of
the participatory budget and its
success factors.As a new mechanism
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communication
between
the
Authority and society emerging ;The
embodiment of the participatory
budget has become more than
necessary, in order to promote
participatory action and increase
the effectiveness of the public
service as well as the strengthening
of trust between the citizen and the
elected as an embodiment of good
governance.
Keywords:
;Localcommunity
;participatory budget; local finance
good local governance.

objectives it is a start to the reform
of local finances.
Accordingly,
the
Algerian
constitution as amended in 2016, as
well as the legal provisions of the
local communities, reinforced the
principle of a participatory budget.
However, the absence of the rules of
practice, the requirements of
embodiment and the criteria of
evaluation has been kept locked in
the texts, with the current situation
on the financial and development
levels worsening and the signs of a
blockage in the channels of

ميدمتتو:ت
ييدتل تيةت عتقةتالرلتدةك وت تإطتدادتقد ف تمتاالتدة دتاإلسترنودة وتطعتلتااستري ت
ادعتات،تإ تط تي تت عستفوتااقكس توت تإطتدادتم ساه توتالبعتد د ت،تقال ظتقةتاأل دد توت ت
دد دت د د تاجلودطوتادع توتتقادستدم دتبدلرتدبدتاإلداة تالصتقفتةغت تالتدقةتاا تيطت
بدعتتتدلاتاا رخبتتتوتدمييقا تتتد تقهر تتتوتلعتتتتقاربتاللتتتي تالياستتتدتقاس ر د تتتد تالتتتست
ا دد دتاا د قتالستد يددت

دتالر و وت تال ا

،ت در تاجد وتإ تإاتقاربتمتيا صت

دعضتاليق ت تطوع وتدي دتمياةدتبعتد دد ت،تقاستريده تاجعيمتوتال ا ع توتخبت ارتطعت ت
الس دسوتقاسقرصددتإلجيددتعق تأل متوتالر و توت تدعتضتاا تد قتال دة توت ظ تقت ت عتقةت
"اا ساه تتوتالرلتتدةك و"تبإدمتتد تةكنتتقتلعستتعدنت تإداةةتااتتياةدتاادل تتوتلع ودطتتوتادع تتو ت
قبف ت تال رتتدةيتتاام عتتوتادييتتوت تتمهتالر قبتتوتد وي تدت،تقمتتدتدبي تتدتمت تاستتريقاةتس دستتات
قةمصتبدة تالعن تم تالدقتتإسر سدختالر قبوتال ا ع و .ت
قةمددتالظققفتالقا وت تاجلساةقتقاالدب وتإ ت دتبي تدتدعتضتالتستم تس تال ا ت ت،ت
قاارونعوت تاجتقاربتاللتي تهر توتستيرتتإداةةتااتياةدتقالرفلتاتتاار تدماتلعفستددت،تكتدنت
لسامتتدتطعتتلتالستتعرد تاجلساةق توتتالري ت تقاليو ت تطعتتلتدفي ت تيل تتد تاجعدمتتوتاجل تتدةت،ت
قالتتستم ت تب تتدتيل تتوت"اا ساه تتوتالرلتتدةك و"تجتس ت داتلعوبتتدداتالتتست تتدرتب تتدتالريتتد ت
الدسرية تلس وت،8112تقكقس دتدسريةت .8181ت
000
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د دفت مهتالدةاسوتإ تالريقفتطعلت عسفوتهظددتاا ساه وتاجدلاتلع ودطد تادع و،ت
قإطردرتإ دةتهظق تقدرب ياتط تاا ساه وتالرلدةك وتقب دنتالييام تالستجيعتةنتدري قت
ل د د،تإ د وتإ تدع تسب تدفي ع د لرس تاالدة دتاسسرنودة وتلع ودطتد تادع توت
تاجلساةتتقتمبتتدتحييتتقتالر و تتوتادع تتوتاا لتتيدةت،تقلعتتاتهتتروع تم ت تميدجلتتوتااي تتيات
قو دتبرتد دتاإل دةتالسمصتلعدةاسوتالم ت ريا تقتمتدتست يا ت،8112ت،8112ت،8112ت
8115تلعيقتتيفتطعتتلتمستتر دا تاا ساه تتوتالرلتتدةك وت تاجلساة تقت،تققاقتتدتالري ت تاتتيت
دفي ع دتلع د،تمدتدع تعرعفتاليياهاتقالر ظ ود تااقدبروتب دتبدإلطروددتطعلتاات يتت
اليافاتخاتت ةتالدةاسو .ت
م تخاتتمدتسبقتككقهتميع تا دغوتإاعدل وتالبتثت تالرسددتتالردلا:تإ تة ت
مد تميعت تدرب تقتاا ساه توتالرلتدةك وت تدتدب تاللتينتادعتاتايدجلتوت تيفتةدارت
اا ساه وتادع وت تاجلساةققتقمد اتمررعبد تجنددتكلضق ت
قلإلاددتبدإلاعدتتالقة ساتدرفقات مهتاإلاعدل وتإ تالرسددس تالفقط وتالردل و:ت
 مدت اتاألساتال ظق وتقاليوع وتلعو ساه وتالرلدةك وق وتتدتدرون ت تدقاطتتاتدرب تتقتاا ساه تتوتالرلتتدةك وت تاجلساةتتقتقتمتتد اتاتتققطتجنتتددتكلضق ت
 مدت اتااررعبد تالستجيعتدي ق تدتلإلهريتدتتلعب تدرتالرلتدةكاتا ساه توتاجلودطتد تادع وت تاجلساةقتقيل د تدرب ي دق ت
قلإل دبوتطعلت مهتالرسددس تاارقق وتمتتق دتالفق

د تالردل و:ت

تاا ساه وتالرلدةك وتعر تقةسعي تلر ف متاليوع د تاادل وتلع ودطد تادع وتق تقتمبدةتاايدةبوتالرلدةك وت تإختدكتاليقاة .ت
 ير ت تدتتي قتتإةادةتالستتعروتقإلرتتسادتالفتتدطعات تاعروتتدتااتتدهاتاتتق اتةسدستت اتتل ددتدرب قتاا ساه وتالرلدةك و .ت
 عيعتقطاتاعروتدتااتدهاتقإ سدست تبتققدتااستؤقل وتقاايا توت،تالتدقةتاجدست ت تجنددتالب درتالرلدةكاتلعو ساه وتادع و .ت
لدقةتالدةاسو:تقصدتاإلاددتبداي تياتقالياتيتتإ تة تدافتالدةاستوتقاإلت دبتوتطعتلت
اإلاعدتتالقة ساتقاألس عوتالفقط و،تمتتديس تالبتثتإ تلية تكودت عا:ت ت
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ادتيةتتاألقتتست ررققت ت تإ تمفتد

تهظق تتوتقدرب ي توت تتيتتاا ساه توتالرلتتدةك وت،ت

قدد دتاألسبد تالستد ي تاجلساةقتل س تالققدبوتالرلدةك وت تددب تاللينتدعا.
اديةتالندهاتس ر دقتت تديدميدتاي دتإطروددتاا ساه وتالرلتدةك وتكتيداةتإلاتادتت
م ساه وتاجلودطد تادع وت تاجلساةق،تم تخاتتدقس تمررعبد تاجعدمتوتاجل تدةت ت
دس تاللينتادعا .ت
اديةتاألقت:تاألسات ال ظق وتقالررب ي وتلعو ساه وتالرلدةك و
إنتإهرلتتتدةتالتتتيطاتققستتتدة تالريااتت تستتتد و ت تبتتتقق ت

تتتد تاروي تتتوتكلتتتق ضت

ةسدستتاتلعستتعرراتااقكس تتوتقادع توت،تكوتتدتةنتاإلجتد تتد تاجد نتتوت تإداةةتالر و تتوت
ااسرداموتدررععتملدةكوت ي ي توتمت تقبت تاإلداةةتادع توت،تقست رست لتكلتضتإستبرفي ت ت
دقةتة دت تد تاعروتدتااتدهات،تإستةنت تماتالت يتتغت تاتدةدتاإلتسترخدادت تكتن تمت ت
التتدقتتال دم توت،تألستتبد تدريع تقتتةسدستتدتبدقرصتتدة دتطعتتلتإهرختتد تانع تدتتقطتتددتةستتيخت
الر قبتتوتالرلتتدةك وتلتتد تالرتتق ا،تلتتماتست ر دقتتمفتتد

ت تتيتتاا ساه تتوتالرلتتدةك و،ت

قدد تتدتاألستتبد تالتتستد يت تاجلساةتتقتلعرتتدة ت تدقست تاليوع تتوتالرلتتدةك وت تدتتدب ت
اللينتدعا .ت
ةقس:تمفد

ت يتتا سا تاا ساه وتالرلدةك و ت

تتقدب ت دتتبصتاا ساه تتوتالرلتتدةك وتلع تتدتمب ويطتتوتمتت تاافتتد
اايا

تااريعيتتوتبإاتتقاربت

ت تدس تاللينتادعا

-2تاا ساه وتادع وتقطاقر دتب دلدمييقا وتالرلدةك و:تميع تديق فتالدمييقا وت
الرلتتدةك وتطعتتلتةه تتد"تاويطتتوتاإل تتقارا تقاليستتدة تالتتستدرتت بتلعوتتيا

تاإلخنتتقاطت

اابداتتتقت تدست ت تاللتتتؤقنتاليدمتتتو"(،)1تقدبيتتتدتلتتتملضتستميعت ت تديق تتتفتالدمييقا تتتوت
الرلتتدةك وت ت تتدتكاد تتدتة تبياتتف دتمف يمتتدت،تبتت ت تتر تديق ف تتدتمتت تختتاتتاليستتدة ت
ااي تتتيطوتطعتتتلتكمر ت تدتتقكلتتتضت تالياقتتتوتبد تتتدفتاايصتتتيدتمت ت تدعق ست ت دت،تقدستتتتدت
الدمييقا وتالرلدةك وتثغقا تالدمييقا وتالرون ع توتقدر ت تإ تإاتا د"ت"ت(،)2تقم ت ت
الرلدةك وت تإطدادتملققطد تمدقهوتاا ساه وتادع وتق قضتالققدبوتالليب وتطع د .ت
-0ت اليقاةتاال ربتاتععتإطتدادتاات ساه تتوتادع توت:تميعت تلعدمييقا توتالرلتدةك وت
ادع تتوتةنتديختتمتطتتدةتتةاتتعدتتقكلتتضتبتتدلقب تبتتاتالفي ت تتالرون عتتاتقالرلتتدةكاتمي تدت،ت
008
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مبلتتدةكوتااتتيا ات تمتتداقس تاعتتدلاتاا رخبتتوتمت تختتاتتاإلق ا تتد تاايدمتتوتطت ت
طتتدةتيل تتد تم تتدتاا ساه توت،تطعتتلتستتب تاانتتدتت فتتقضتاليتتدهينتطعتتلتالبعتتد د ت ت تتي ت
إ ق ي تتدتق تتدتيل تتد تمؤسستتدد وتدلتتدةك وتإلداةةتاللتتؤقنتادع تتوتسس ت ودت وتتدت ريعتتقت
مبسدة تالرخر تادعا،تاا ساه و،تقالرصقفت ت ق يوتاإلجند ( .)3ت
قبتتدة تةق تةستتاتاا ساه تتوتالرلتتدةك وتالررب ي تتوت تمد تتوتبيةدتتيتةلغ ت

تبدل ا ت ت

ست ت وت،1525ت قإهرلتتتق ت تبتتتدقاتدقتتاليتتتدملتحب تتتثتبعغت ت تةكنتتتقتمت ت ت8111تجتقبتتتوت
لعو ساه تتتتتوتالرلتتتتتدةك وتطتتتت تاليتتتتتدمل( )4تقكتتتتتق تالدستتتتتريةاجلساةق تالدمييقا تتتتتوت
الرلتتتتدةك وت تهتتتتنيتااتتتتددةت19تمتتتت تدستتتتريةت8112ت"تدلتتتت دتالدقلتتتتوتالدميتيقا تتتتوت
الرلدةك وتطعلتمسري تاجلودطتد تادع تو"ت(،)5تديتب اتطت تإةادةتالدقلتوت تالري ت تاتيت
دبصتالريدة تمتدتااتيا اتقالفتدطعات تاعروتدتبغتقضتالي تدرتطعتلتالفتدةقتالتم تقتدت
ددث تالدمييقا وتالرون ع وتم ت وتقدي دت يدتالر و وتادع وتم ت وتةخق  .ت
-0تاا ساه تتوت الرلتتدةك وتدد تتدتملتت ربتلري تت تااتتياةدتاليويم تتوت:تديتتدتاا ساه تتوت
الرلدةك وتةداةتمريدموتلعيقاةتاالت ربت،تكوتدت يرت تديتددتالر تدة ت ت تماتاعتدتت ت
اليد تتدتم ت تالتتدقتتمؤاتتقت ررتتدبقتمتتدتالص ت غتاجلد تتدةتلي تتد تاجعدمتتوتالرلتتدةك وت
ادع و،تقالم تبدقةهتة فلتإ تل يةتطد دتاآلل تد تلعرخرت تالرلتدةكات،تكوتدتت تيتت
اجدتتلعبعدانتااغدةب و،تحب ثت ر تإاقاربتاايا ات تةس تالس دستد تقالت اميتت تو ت
الريب وتقالرخص نيتاألمن تاياةد دتادع وت تإ دةتااخر تاجلودطاتلعر و و .ت
ثده د:ت اا ساه وتالرلدةك وتلع ودطد تادع و ت
قدب تدبصتالرلتدةك وت تإطتدادتقد ف تتمتاا ساه توتادع توت(م ساه توتالبعد توتقاليس تو)ت
طعلتطدةتيل د تقدي قتطدةتمررعبد تس ر دق دت ودت عا:ت ت
-2ت ديق تفتاا ساه وتالرلدةك و:ت" اتيل وت يتقتةتبياسترر دتالستعدنتختصت نيتكت ت
ةقتبيتت ت تااتتتتياةدتاليويم تتتتوتاارتتتتي قةتةقت تتتتر تإاتتتتقاك ت تاليتتتتقاةا تااريعيتتتتوتب تتتتمات
الرخص ني"(،)6تققدتطق دتديق قتاألم تاارتتدةتست وت8112تبيه تدت"تطوع توتمبرعتقةت ت
ا دتاليقاةت ثت لدةربتاايا اتمبداقةت تس دسوتاليتقاةتقتاختتدكهت،تقدييتدتالعيتدرا ت
طعتتلتمتتداةتالست وتا ت بتااتتيا اتالفقاتتوتلرخص ت نيتااتتياةدتقدد تتدتةقلي تتد تالس دستتوت
اس رودط وتقةادتاإلهفدقتاليدد"( .)7ت
جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

002

امليزانية التشاركية آلية لتحسني أداء املالية احمللية يف اجلزائر __________________ صاحل بوجالب ـ فارس فضيل

م ت ختاتتالريتق فاتالستدبياتميعت تاليتيتتةنتاا ساه توتالرلتدةك وتةداةتمت تةدقا ت
اإلطدادتقالققدبوتالليب وتطعلتم ساه وتاجلودطد تادع وتلري ت تالرصتقفتادعتات،تقيل توت
إل تتتتفدرتاللتتتتفد وتطعتتتتلتاليتتتتقاةا تااريعيتتتتوتبتتتتداتخر تاإلستتتترنودة ت تإ تتتتدةتدي تت ت ت
ااخصصد تاادل وت سعتاألقلي د تالست رعب دتاايا

 .ت

-0تةهيااتاا ساه وتالرلدةك و:تدريددتقخترعفت سعتال ويك تالرلدةكاتااقادتإدبدط ت
قاأل دافتااقادتبعيغ د،تةخماتبياتاإلطر دةتالظققفتاإلقرصدد وتقاس رودط وتإسّتةه دتست
ختتق تطت تثتتا تةبيتددتاانونعتتوت تالبيتتدتااعتدهات(ادعتتا)ت،تقالرلتتدةكات(األقلي تتد )،ت
قالبيتتدتااتتدلا،تققتتدت تتدرت تدل ت ت"اليتتقاةتاالت ربتك وتتيك تيل تتوتاا ساه تتوتالرلتتدةك و"ت
لعوغتتق تاللتتي قتالصتتددةتبدللتتقاكوتمتتدتا

تتوتاألاده تتوتلعتعدمتتوتلست وت8112تمتتد عا:ت

"ك تةهيااتاا ساه وتالرلدةك وتستديتدقتةنتد بنتقتطت تإ تد تاايدةبتد تالتنا ت،تاايدةبتوت
ااي يطدد و،تال اب وت(اد و)،تقاس رودط و" .ت
ة-تاا ساه توتالرلتدةك وتاإلقع و توتت(ادع تو)ت:تدروتتيةت تيتتدقك تستاليوت تالرلتدقة ت
طعلتاا د قتكا تاألقلي وت تالر و و،تبإطروددتمبتدةتااي تيط وت تدست

تاالتدة دتدقنت

ةنتمتردتإ تدقا تاجلودطوتادع وتحب تثت تر تإطروتددتملتدة دتخداتوتب تدت،تق ستوبت تمات
ال تتياتم ت تاا ساه تتوتالرلتتدةك وتبري ت تاألمتتياتتاليويم تتوتقا تتيدا تاجلودطتتوتادع تتوت
لعو د قتكا تاألقلي وتكدادنتالير يو،تاألسياق،تاا د قتكا تالعند وتالسع و..تاخل .ت
ت اا ساه وتالرلدةك وتااي يط و:ت اتدعتضتاا ساه توتالتست"دريعتقتمبيا ت دتلتددةتسعفد،تقالستجيعتةنت دة تإقت ادتاالتدة دت تو دتمت ت تقفتاالتدةكا"ت(،)8تبتدل ظقت
لألقلي د تالستحيرد تإل دت تاإلقع تكدلب و،تالرقق،تاا دهتقاقفتاا دهتااسريوعوت .ت
ت اا ساه توتالرلتتدةك وتاإل رودط توت(:)9تدستتر دفت تمهتاايدةبتتوتلدقلتوتإدمتتد ت تتد تمي وتم تالسدك وتادع ات تاج دةتالدمييقا وتخداوتاللبد ،تال سدر،تاألاتخدات
ااس ا،تكق تاإل ر د د تاسداو،تحب ثت سرودتاي

د تملدة ي  .ت

-0تمبتتدداتاا ساه تتوتالرلتتدةك وت:تإ تتد وتإ تاابتتدداتالريع د تتوتاارونعتتوت تالس ت ي وت،ت
اللتتويت،تالي تتدة،تطتتددتالرخص ت ني،تدستتر دتاا ساه تتوتالرلتتدةك وت تطوع تتوتإطتتداد دت
قد ف م دتطعلتمبدداتاجعدموتالقا دةت تدس تاللينتادعا،تقدرون ت تمدت عا:ت ت
ة-تاالدةكو:تبرداقتتاايعيمو،تالرلدقةت يتتاالدة دتقالرصي تطع د
000

ت
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 اإلسروقاة و:تقكلضتبرعقاةتاليوع وتالرلدةك وتك تس وتقدس د الرع ف:ت سعتاا د قتقالنيد وتقمعيهد تاعرودتاادهاد-

ت

ت

ودنتاليدالتوتاإل رودط توتقااستدقاةت:تقكلتضتمبلتدةكوتة تدت تد تاعروتدتمبتدت

دتالف د تاا ولوتقغ تال دخبو

ت

تتت -اللفد و،اإل صتتدد:تهلتتقتاايعيمتتد ت تتيتتااخصصتتد تاادل تتوتااقاتتيدةتلتتملضت،ت
قمد تدي قتااياةدتال ققة و..تاخل .ت
-4تيل تتد تاسهريتتدتت لعب تتدرتالرلتتدةكات تإطتتدادتاا ساه توتادع تتو:تليتتدتخعصت تطتتدةت
دةاسد تة ق تطعلتجتدة تاا ساه وتالرلدةك وت تطد دتالتدقتتالتستدب ت ت تماتتاات يتت
إ تةنتإاتتقاربتااتتيا ا،تقالفتتدطعات تاد ت تاسقرصتتدد تقاس روتتدطات ررعتتعتدتتي قت
ااتتياةدتالعد توت،تقميع ت تديتتد تطتتدةتم عدهسمتتد تلرفي ت تاآلل تتوتالرلتتدةك وتطعتتلت
ااسري تادعاتهمكقتم د:ت ت
ة-تدفي تاليو تاجلويي :ت قتإهلدرتاجلوي د تم وين(،)10تمبتدةتدسترية تكقست ت
االقاتاجلساةق ت تقدهينتاجلوي د تةقت ت،)11(12-18تلعت ت بيتلتغوتيضتكتن تمت ت
ااتيادت،تقاتتييبوتاجصتتيتتطعتتلتاإلطروتتدد،تطعتلتالتتقغ تمت تتق تتيدتإةادةتس دست وتلرست

ت

م بتاإلطروددتلع تالرعبد تإلهلدرتةي د ،تلع تدبيتلتإاتعدل ستالروي ت تقالققدبتوت
ةمقت صيعتم تاسروقاة ر دتق ي قتاليو تاجلويتي ت،تبدإل تد وتإ تدبي رت تتقاهست دق تقةارت
األغقاضتاللخص وتقاجسب و،تقااقا ت تكن تم تاأل دنتط تالدقةتاا يطتب تليدةت
ةسبد تم دتال غيطتااودةسوتمت ت تقفتةاتتد تال فتيكت،تاإلطروتددتاتب تالععتاتطعتلت
إطدهد تالدقلوتق قضتةقدبوتطعتلتمصتددةتمتي عت دت(،)12تمتدتجييعت دتكتيداةتلري ت تالتقة ت
اليددتخدموتأل دا تس دس وتق سب وتمي و .ت
 إةسدرتإ قارا تالرلدقةتاإل بدة و:ت ير تدي اتإ قارا تالرلدقةتقديد ع دتكعوتدتاقر

تاجد وتم تة ت تاألستبد تالتستديتيدتطع تدتطوع توتإطتدادتاا ساه توتالرلتدةك تو،ت

قاارونعتتوت تاللتتفد وت،تااستتدقاة،ت تتودنتقاتتيتتاايعيم توت،تقصتتدتاإلطتتدادتالرلتتدةكات
اخر ت تالر و تتوتقاإلستترنودةتادعتتا،تكوتتدتجتستتدتك ت تم ت تاعتتدلاتادع تتوتلعر و توت،ت
الع تدنتاجل ي توتاسسرلتدة وتلعر و تتو،ت تتققتاا ساه توت،تاجلوي تد ت،تقجلتدنتاأل تدرتةستتات
قمررعبد تمبدةتالرلدقةطعلتااسري تادعا.ت ت
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 اسستتترفردرتادعتتتاتالريق تتتق ت:تكقست ت تاليد تتتدتمت ت تالبعتتتدانتاسستتترفردرتادعتتتاتالريق ق ،تقالم ت عينتغدلبدتمببددةةتمت تالستعروتادع و( قهستدت،تإستبده دت،تال دغتدتت،ت
ع تدات،تإ قل تدا)...ت،تق تبيت تاجتدس تمببتددةةتمت تالستعدنت(ةاده تدت،تسي ستقا)ت،تق ت
دتتيهات يروتتدتملتتققاتاعتتوتاجلودطتتد تادع تتوتالريهستتاتمببتتددةةتمت تالستتعروتادع تتوتةقت
مببتتددةةتم ت تطلتتقت11/1تستتدكصتاجلودطتتوتادع توت،ت تتيتتال ت اميتتقاالتتدة دتااريعيتتوت
بإخرصدا د .ت
د -دعي تالي صقتالبلق تقهلقتاليطا:تق دتإس اد

وتدعي تب داغي اتطعوات

لعي صقتالبلق تقإهر د تس دستوتإطام توتدس ست وت،تمت تة ت تديي توتقتدةا تااتيلفات،ت
اايا ا،تةط درتاعدلاتاا رخبوتقاعرودتاادهات تإكرسد تميق وتقدةا توتبيستعي ت
اا ساه وتقإمراربتيل د ت يكور دتلرتي قتال دطوتليوع د تد ف م د .ت
ت -ةقو وتاإلداةةتإسرغاتت دع يلي تدتاإلطتادتقاإلدصتدتت:تمت تختاتتالي تددتحبوعتوتت
قاستتيوت تةقستتدطتااتتيا اتلعريق تتفتبع ف تتد تاليو ت تالرلتتدةكاتت تاتتدتتاا ساه تتوت
ادع و،تبإسريودتتمياقدتاأله ه ،تإطاهد ،تإ رودطد تاأل سا ،ت ققتقجلتدنتاادل توت،ت
مدتإهلدرتم صوتإطام وتلعرتس اتبي و وتاا ساه وت تبعيغتة دافتالر و و .ت
ق -اإلطتدادتالرلتدةكاتاخررتد تاسسترنودةتادعتات:ت يرت تإطتدادتعرت تملتتدة دت
الر و وتالبعد و()13تة دتةساتدس تاجلودطوتادع و،تقالم ت ير تادستم ودتالدةكوت
تتد تاعروتتدتااتتدهاتقااتتيا ات تإطتتدادهتقإبتتدارتالتتقة ت،تم ت تختتاتتق تتدتاجلودطتتوت
ادع وتليدطدةتب دهد ت تيتتاالتدة دتااي

توتمت ت تقفتااتيا ات،تلعو دقلتوت،تاإلهريتدرت

قاجلدقلوت تالر ف م،تقالستم تايه دتدلت دتمبتددةا تاإلبتدااتاالت يوتجلتيدةتاإلهفتدقت
قامراربتاجعيتتاليوع وتقالري وتجعتعوتاالدك تاايداو .ت
ثدلند:تمقا

تاا ساه وتالرلدةك وت ت

ر تإطدادتاا ساه وتالرلدةك وتق تقتمقا ت تقم
ااققةتبيدةتمقا

ته

توتمييتدةتهيطتدتمتدت،تكوتدتدررعتعت

دت تمدت عا:ت ت

-2ت ااق عوتالرو د وت(إ اقتاليوع و):ت ررععتاهراقتطوع وتإطتدادتدصتيةا تلبردقتوت
االدة دتبدلرلدقةتمدتاايا اتدي قتطدةتاققطتهمكقتم د:ت ت
اسلرسادتالقمساتم ت تقفتالستعروتااقكس توت،تبست تقتياهاتدعتسدتبدليوت تالرلتدقة ت004
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ط تتدتإطتتدادتاالتتدة دتالر وي توت،تققياطتتدتد ظ و تتوتقدتتي
مدل وت مهتاالدة دت و تقس تالر

ه،تم ت تختتاتتختص ت نيتمبتتدلغت

ستقاإلسرنودة،تقكوندتتطعتلتكلتضتخصصت تكت ت

م تبعد وتالي رقةتااغقب وتمبعغت9111.111تدة

()14

ست تإ تدةت

م تاوياتقس تالر

ااخر ت تالرلتتدةكات،8188-8112تةمتتدتمتتد صتبيةق بتتوتقدتتي ةت خصصتتردتهستتبوت٪8
ق ٪18م تاوياتم ساه وتاسسرنودة()15تم تة تجتو تااد وتقإاادتالرقق .ت
 دعي تجل توتاادل توتقالفتققتتاارخصصتوتت تاا ساه توتالرلتدةك وت(:)16ت يتاتاععتاتاللي ت لع ودطوتادع وتبدلر س قتمدتجل توتاادل توتقاا ساه توت ق تقتةقت تققتطوت تدرعفت ت
بإطدادتالس دقتاليدد،تقدربدت س تس تاليوع توت،تقالتم ت يرت تال يرتوتااؤسستدد وتالندبرتوت
لعو ساه وتالرلدةك وتداخ تإداةةتاجلودطتوتادع توت،ت يوت تبدلر ست قتمتدتم تدقباتاأل تدرت
قانع

،تاعاتاللبد ،تاجلوي د ،تاس ارتقك تم ت سد ت تاليوع وتقكلضتبييتدت

م رد د تا دقلوتاجد د تقدد دتاألقلي د .ت ت
 ق تتدتيل تتد تاإلطتتادتقديا ت تاايعيم توت:ت يتتيدتاجل تتد تاإلداة تااععتتفتبدليوع توت،تبإاتتداةتالتتدطيا تلعوتتيا اتقعرعتتفتالفتتدطعات تاعروتتدتااتتدهات،تبإستتريودتتكتت ت
اليسدة تاارد وتق قت تدقتت متصتميتدتمستبيدت،تقإ اط ت تبعت تميعيمتوتختتنيتااتياةدت
اارد تتتوتطت ت تالري تتتد تاليدمتتتوتلعو ساه تتتو،تاإلستتترنودةا تاليويم تتتو،تالتتتد ينتقاألطبتتتدر،ت
ميي دتبردقد تةدتاايعيمد تط تعرعفتاآلةارتلر س تدةاسر د .ت
 ب تقياطدتاالتدةكوت:ت يرت تدد تدتإ تدةتلع ف تد تاالتدةكوتمت تة ت تاتققطتجنتتددتاا ساه تتوتالرلتتدةك و تقكلتتضتبي تتدتدل ت تطوتت ت(إدفدق تتوتاتتقاكو)تبتتاتعرعتتفت
الفدطعا،ت

ب تبإ دةتقدهيهاتقحياتدقة د،تبيخمتةة تة دتاللقكدر .ت

-0ت مق عوتاا دقلوتقالرصي تطعلتاا ساه و:ت ر تكلضتم تخاتتاسريا تالردل و ت ت
ة-ت م رتتتد د تالدةاستتتوتقالرلتتتخ نيت:تديرت ت تليتتتدرا تلدةاستتتوتااي

تتتد تقم دقلتتتر دت

قدلخ نيتاجعيتتبصفوتةدط وتدلدةك وتمتدتالستعدنت،تقق تدتااتيا

تقانعت تةمتددت

األمقتالياقدتم تخاتتإ اط تطعلتااياةدتاارد وتقم دقلوتاجعيتتااوع و،تقست رتيدلت
كلتضتإستمت تختتات تال اتوتالستتع ووتلعيتتدرا ت،تاللتفد وتقالي تتيدتت تالرتتقد،تاإلخبتتدةت
ااستتبقتبدليوع تتوت،تطتتددت صتتق دت تم تتد قتمي تتوتدقنتغ
إهرختتد تم تتدقب

تتدت،تمتعتتاتاأل تتدرتمتت ت

..اخل،ت قد بنتتقتط تتدتقتتقاةا تم وتتوتبدللتتقاكوتمتتدتجل تتوتاادل تتوتق تتققت
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اا ساه وتالرلدةك وتدرون تةسدسدت تالري تالصت بتقاخر دةتاالدة د،تإطتدادتبردقتد ت
دي وتلعولدة دتمتدتدد تدتدععفر تدتقي تدتتالر ف تمتق تققتالروي ت ت،تق تقتميتد تدتددت
مستتتبيدتمت تدتت مقاطتتتدةتاتتتدس تإخرصتتتداتاجلودطتتتوتادع تتتو ت فتتتات"مد تتتوتكي عتتتدت
اإلكيادقة تتوتمتن ت تهستتبوتمستتد ووتالستتعدنتبدل تتدتاليدمعتتوتقاليرتتددت تتيالات تتيفتق وتتوت
االدة دتااويلوتط ت ق قتاا ساه وتالرلدةك و"( .)17ت
 الرصتتي تطعتتلتاالتتدة دت:تديتتقضتاليدةوتتوتال دة تتوتالتتستمتت تتبر دتمتت تختتاتتم رتتد د تالدةاستتوتقالرلتتخ نيتطعتتلتالرصتتي تاليتتددتلعوتتيا اتقاايا تتد تق عرستتات
ماتالرصي تطدةتةاعدتتم دتاليع و،تةقتط ت ق تقتاإلقت ااتاإللع قهتات،تقبعد توت
اليسدة تااوع وتم دتاتبعد تالرياات تاإل روتدطاتقميقتدتالبعد توت،تبيتد دت تر تإدةا ت
قدةووتاالدة دتالستمتتاخر دة تدت تو تمدقهتوتاا ساه توت،تلريتقضتطعتلتاعتدلاتاا رخبتوت
لعبعد وتقاليس و .ت
 الرصي تطعلتاا ساه و(:)18تدر تااصددقوتطعتلتاا ساه توتاألقل توتلع ودطتد تادع توتتاجلساةقتقب ت21تةكريبقتم تالس وتن،1-تقكلضتبيدتإدةا تاالدة دتالستمتتالرصتي ت
طع تتتدت تااق عتتتوتالستتتدبيوتقاار تتتو وت تاليدةوتتتوتال دة تتتوتمق يتتتوتبدليثتتتدةقتقالريتتتدة قت
الر ق و،تكودتجتدةتاإلادةةتإ تإمعده وتديد تمي
-0تمق عوتاإلجند تقااردبيو:ت ررععت

د تاالدة دت و تاا ساه و .ت

يةتةقتدباتطعتلتةةضتالياقتدتقمردبيتوتمستروقةت

لرفتتدد تكت تاليقاق ت ،تكوتتدتدعرستتات تتمهتااق عتتوتة و تتوتبدلغتتوتإلطربتتدة تةق تتدتةه تتدت
دير تجتس دتلعولدة دتااس عوتبغتقضتديس تستاليوت تالرلتدةكا تقتامرتتدنتاتد ت دطع توت
اا ساه وتالرلدةك وتكآل وتلر س دتالرس تبدأل داف .ت
-4تمق عتتوتالري ت تقااقا يتتو:تدستتوبت تتمهتااق عتتوتبي تتد تمتتد تمستتد ووتااتتيا

ت ت

دتدب تاللتينتادعتات،تكوؤاتقتلريس تستالنيتتوتبتاتالستعروتقالستعدنتق تددةتاالتتدةكوت
اللتتيب وتمستتريبات تإبتتدارتالتتقة ت تالرست تادعتتاتاليوتتيمات،تقميتتد تلي تتد تاألدار،ت
ال دطوتقالفدطع وتق تدتهيتيت"تإنتالرتيخقتت تإجنتد تاألاتغدتتااصتددقتطع تدت تيدات تو ت
اإلهريددا تالقة س وتلعو دقباتقمسرلدة تاا ساه وتالرلدةك و"(.)19
ادتتيةتالنتتدها:تمعدهسمتتد تدفي ت تاا ساه تتوتالرلتتدةك وتإلاتتادتاا ساه توتادع تتوت
بدجلساةق ت
006

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

امليزانية التشاركية آلية لتحسني أداء املالية احمللية يف اجلزائر __________________ صاحل بوجالب ـ فارس فضيل

بتتدة تاجلساةتتقتطوع تتوتطصتتقهوتهظتتددتاإلداةةتادع تتوتبإطروتتددتةستتدل عت د نتتوتلعرس ت ت
اليوتيماتمبتتدت تتراة تقالت يتتالس دستتاتاليتتدة ت،تلعت ت بيتلت لداتتوتق تتيفتةدارتاادل تتوت
ادع تتوت تمتي ت تالر و تتوتةبتتق تالرتتتد د تالتتستديا ت تطوع تتد تاإلاتتادتاا ر توت،تلتتمات
إةدي دتالبتثت تمررعبتد تقطيامت تجنتددتةستعي تاا ساه توتالرلتدةك وتكآل توتإلاتادت
اادل وتادع وت تاجلساةقت ودت عا
ةقس:تاجلودطد تادع وت تاجلساةق ت
دير تاجلودطوتادع وت تاجلساةقت ساتست ر سةتم تالدقلو،تة تةه دتددبيوت تدتبتدلقغ ت
م تهظددتالامقكس و،تالم ت يصتدي تدتاليلتدةفتاإلداة توتبتاتالستعرد تااقكس توت ت
الدقلتتوتقا

تتد تاإلداة تتوتاا رخبتتوتالتتستدبدا تقتتم دم تتدتد ت تةقدبر تدت،ت ر ظ ت تالدقلتتوت

ستتترعسدتديست ت و دتإ تةقتتتدل ،تقس تتتو،تبعد تتتو،تقديرت ت ت تتتمهتاألخت ت ةتاسع تتتوتاألسدست ت وت
لامقكس تتوتاإلقع و تتو(،)20تقبدلرتتدلاتكا وتتدت عيبتتدنتدقةاتةة س ت دت تاليوع تتوتالر وي تتوت
قالس دسد تاليويم وتااسترقةتلع تدتقق

تدت(،)21تمت تة ت تالرعفت تحبد تد تااتيا

ت

كودت يدتطعتلتطددي وتدتمستؤقل وتدقةر تدت تقث يتوتاا ساه توتادع توتقدد تدت د تد ت
ميا

دتمبلدةكوتالفدطعات تاعرود .ت

ثده د:ت دقاطاتدبصتاايدةبوتالرلدةك وتإلاادتاا ساه وتادع وت تاجلساةق ت
درون ت تايطوتم تالييام تاسدة وت(الدقل و)تقةخق تداخع و،تهعخص دت ودت عا:ت ت
-2تالدقا دتالدقل و:تدسام ت ماتالفي تالرلدةكاتمتدتطتدةتدرتيةا تات دد دتالستد وت
الدقل تتتوتقالي

تتتو(،)22ت ة و تتتدتدتتتبصتطد تتتدتالتتتدقتتالدمييقا تتتوتالرلتتتدةك وتكخ تتتدةت

لرتي تتقتاجيكوتتوتاجل تتدة،تقالصتتقااتادرتتددتطعتتلتالرويقتتدتداخ ت تال ظتتددتاسقرصتتدد ت
اليدااتمبدت س ت اليايتتقالست رقةتطعتلتااتياةدتبلترلتالرتققتقادد ظتوتطع تتد،تقليت ت
ةبتتق تمتتدت تتدتتطعتتلتكلتتضت تتيتاأل متتوتاسقرصتتدد وتاليدا تتوتلس ت وت،8112تقدقا تتدتالتتدقةت
الرتتدخعاتلعدقلتتوت تاتتؤقنتاايا هتتوتلصتتدحلتاعرويتتد تااده تتوتق تتقضتدقة تتدت تاعتتدتت
اادلا،تقكماتاإلهدمد تق قتاايد تالدقل وتلعودل وتقاددسبوتق ققةةتمياكبر د.
-0تالدقا دتادع و:تدرعخنيت تالييام تالردل و:ت ت
ة -اليدم تالس دسا:تاجقاربتاللي تالم تدل دهتاجلساةق،تقإهسدادتق يا تاإلدصدتت
باتالسعروتقاايا

تهر وتلعفستددتالس دستات،تق تيتدل ت تقتي تطعتلتط تستالدمييقا توت
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الرون ع تتتوتطعتتتلتدعب تتتوتدرعيتتتد تاعروت تدت،تد تتتدتالستتتعرد تاليويم ت توتتايإةستتتدرتدطتتتدة ت
الامقكس تتوتبرتتبصتالدمييقا تتوتالرلتتدةك و،ت" دلتتدقتتالتتستطق ت تمق عتتوتإهريتتدتتإ ت
ال ظددتالدمييقا اتغدلبدتمدت سد تقت

تدتاليوت تطعتلتدرتي قتقدتد ثتاات ساه توت،تألنتمتدت

ياكعتلد قةتالدمييقا وت يتاةدفدات تمسري تاللتفد توتقاالتدةكوتطعتلتاتيت رت بت
لعو رودتاادهاتقةي دد تديس ستدقة دتادية ت تالس دسوتاليدمو"(.)23
اليتتتتتدمتت تااتتتدلا:تاأل موتاسقرصدد وتاليدا وتالستة ق تدمبم تااداخ تالب قل وتقإخنفد

دتبلع تكب تخداوتبيدتاأل موتال فر وت،8112تالتستةليت تب تا دتطعتلت

متي تملدة دتالر و و،تقاهرلدةتالفسددتهر وتأل دد توتالرست تااتدلاتق تيفتال دطتوت،ت
قالرعدل فتالعب ةتلعولدة دتدقنتدي ي دتلع دق تاسقرصدد و .ت
تاليدم تاسقرصدد :ت يفتجندطوتاالدة دتاارب تدةتمت ت تقفتالستعرتد تاجلساةق توتةمددتةقلي د ت د د تاايا ا،تقاةدبتدطتمستري د تتال وتيتاسقرصتدد تمبتداخ تالتب قتت
هر وتل يفتاألدارتق لداوتاسقرصددتالي ص.
د-اليدم تاس رودطا:تاسع تالعب ت تدي تدتالنتققةت(دي تدتالتدخ تالتي ص)ت ادتمت ت
الفتتياةقتاس رودط تتوتقدتتدهاتلعيتتدةةتاللتتقاة و،تإ تتد وتليتتددتاليتتدةةتطعتتلتدي تتدتاالتتدة دت
بلتتع تحييتتقتالرتتيا نتاجل تتي ،تطعتتلتالتتقغ تم ت تاجل تتيدتاابمقلتتوتم ت ت تتقفتالستتعروت
ااقكس وتخداوتإكاتددث دتط تابتمياةدتميظ تاجلودطد تادع و .ت
ت-اليدم تالريع واتقالنيد :تإ داد ت

د تاعرودتاادهاتقيةت تمردلبر تدتمباةوتوت

اجد تتد تال يم تتوتلعستتعدنتمتتدتس دستتوتاا ساه تتوتادع تتوتاا ر توت،تق تتماتست رتتيدلتإست
بري تدتميق ر تدتبتإ قارا تإطتدادتملتققاتم ساه توتاجلودطتد تادع توتقبت تطق ت تطعتلت
اعدلاتادع وتاا رخبو،تقد ف مهتقمقاقبر "تإ د وتإ تالرريةتالعواتقال تيطات

تد ت

اعرودتاادها،ت ي تم دتمعينتةة س دت تطوع توتالب تدرتالتدمييقا اتقدي تقتالر و توت
اس رودط و،تل ات ي تطعلتمسري تالفي تاا داهاتب تطعلتمسري تالرفع تالم ت تي قت
الفي ت تإجتدهتملدةكوتميا و"(.)24
ق-اليدم تاليدهيهاتقاإلاا ا:تبقق تاسجتدهتاإلاا اتطعلتالسد وتالي

توتاتنات

تال خبوتاجلدمي توتتقهرتدةيتتاألحبتد تالتستقدمت تب تدت،تقديات دد دتب تققةةتإجيتددتعتق ت
لعر و تتوتالي
000

تتوتقادع توت،تمتت تختتاتتااردلبتتوتمبقا يتتوتاليتتياهاتقالر ظ وتتد تااريعيتتوت
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برس تاادل توتاليدمتوتقمدل توتاجلودطتد تادع توت،تق تيتمتدتدتي تبدلريتد تالدسترية تلست وت
8112تااقس تلعيوت تالرلتدةكاتطعتلتااستري تادعتات،تقاتدقةتاليتدهينتالي تي تةقت ت
12-19تااريعت تقتبيتتتياهاتاادل تتتو()25تااقدعتتتستطعتتتلتالرست ت تبدل رتتتدةيتت،تقدفي ت ت تميتتتد ت
الري ،تقمدتقدت ربي تم تملدة دتقياهاتإلاادتمدل وتاجلودطتد تادع توت تاجلساةتقت،ت
دقنتإغفدتتالريد تالدسرية تلس وت8181ت قمتدت ر تو تمت تدتداةربتلعتن تمت تادتدقةت
ااريعيتتوتبإطتتددةتالرتتيا نتبتتاتالستتعرد ت،تقدط ت تةكنتتقتلامقكس تتوتالرس ت تقملتتدةكوت
اايا ات تاليقاةتادعاتخداوتمدتديعقتمب د قتالظ .
ثدلند:ت .طيام تجنددتدرب قتاا ساه وتالرلدةك وت تاجلساةقت ت
إنتجنددتيل د تدرب قتاا ساه توتالرلتدةك وت ستعتمتدتمتتديدميت تستدبيدت ررعتعتدتي قت
طددتم تااييمد تقاللققطتاليا عتدي ق دتقاارونعوت ودت عا:ت ت
-2ت ق يدتاإلةادةتالس دس وتلع د تاا رختعت:تإقر تداتات داتاليتقاةتبيياطتدت تمهتاآلل توت
تتد ي دتإ تالرخعتتاتطتت تبيتت تالصتتا د تلفدةتتدةتااتتيا ات،تقد

تت تبإاتتداةتقتتقاةت

اإلطروددتم تالرقفتاجل د تالرتداقلات،ت تثتةنتطوع توتإطتدادتاات ساه تتد تبدالتدةكوت تت
ميظ تاادنتال ا ع وتل ست تمؤسست وتقستدلتق ي وت،تقديروتدتطعتلتإةادةت

تد تاجعت ت

ةقتاإلداةةتادع و،تم تخاتت ن دتلعويا اتطعلتاالدةكوتقالرفد تطعلتقياطدتخيضت
جتقبوتاا ساه وتالرلدةك و،تمدت سوبتبريد تقياطتدتاإل تقارا تمبتدت ر دستعتمتدتالياقتدت
ادعاتقالر ظ تالرعيدةاتلعيوع وتقادد ظوتطعلت ب ير دتاإلبداط و(.)26

-0تدقةتقطاتاعرودتاادها:ت عيعتدقةاتبدة ات تمسدةتاا ساه وتالرلدةك و م تختاتت
ديب وتالقة تاليددتلإلخنقاطت تاآلل وتمدتب تدنتة و ر تدت تدستاتدتدب تاتؤقنتااد توت،ت
ق ييدتم تة

تكلضتحبوا تااقا يوتبغقضت قضتإطروددت مهتاآلل وتمت ت تقفتالستعروت

ادع وتالستملتدبددةتم تدعيدرتهفس دتبملض،تكوتدتدعيتعتمؤسستد تاعروتدتااتدهاتدقةات
دمتتدت تدني تتفتااتتيا ات تاعتتدس تااقدبرتتوتبرس ت تاللتتينتاليتتددتطعتتلتغتتقاةتاادل تتوت
قبقاوتاالدة دتقغ

د.

-0ت إطروددتخروتادصدل وتهد يوتدسر دفتاجلو د:تةثبر تالر دة تاأل ب وت تاعتدتت
ةنتإطتتدادتخرتتوتإدصتتدل وتمدةقستتوتد تتو ت ظيلتتدتقا تتقةت تال تتددت،تقدلتتو تدد تتدت
الف تتد تااستتر د وتبدسرتتد تقاستتريودتتة تتدتاليستتدة تاارد تتوتطعتتلتغتتقاةتالباغتتد ت
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العردب تتتو،تقستتتدة تالرياات ت تاس روتتتدطات،تقا تتتدفت تتتيتةنتدلتتتو تاالتتتدةكوتبتتتقغ ت
لدقد ر دتاايا اتم تك ت د تاعرود.

-4تاإلطدادتاجل دتلعيوع و:تبإ دا تخع وتمععفوتمبردبيوتااي تيات دست دتإل تدتطوع توت
الر س ت قتبتتاتعرعتتفتاأل تتقافتالفدطعتتوت تااي تتيات،تقدتتي تمس ت

تل تتاتإلداةةت

م رد د تاأل درتق ودنت ددتااسدةت تكد وتمقا ع  .ت
ةابيد:ت.قاقدتدفي ت اا ساه وتالرلدةك وت تاجلساةق ت
ةساتالريد تالدسرية تلس وت8112تابدةتالرلدةك وت تاليوت تقإختتدكتاليتقاةتطعتلت
ااستتري تادع تات،ت ق تتيتمتتدتإهبنتتقتط ت ت تتيدتلبعتتيةةتطتتدةتملتتدة دتقتتياهاتق تتقدتيل تتد ت
د ظ و وتل س تكلض،تهمكقتم د:ت ت
-تقةاد تليدرتاليسةتلس وت8112

ت

تطتتسدتالستتعروتاجلساةق تتوتس ت وت8112تطعتتلتالرت ت تإلطتتدادتملتتققاتم نتتدقتقتتدهينتالدمييقا وتالرلدةك و،ت دة ت و تملدة دتالستجتسدتالي تالدسرية و ت ت
()27

د تتدةت

مريعقتبدلبعد وتقاليس وت و تقدهينتمي دتلع ودطد تادع و تب دفتمتعاتاايا

تمت ت

 -ديتتد تق اةةتالداخع تتوتقاجلودطتتد تادع تتوتستت وت8112تالتتققاتقتتدهينت

ادةسوت ي تالدسرية تط ت ق تقتق تدتات غتقيل تد تقدهيه توتقد ظ و توتم دستبوتدستوبت
ت

بر س دتإاقاربتاايا ات تدس تاللؤقنتادع و،تإسر دبوتلررعيدد

تملتققاتقتدهينتق تدتالدةاستوتقالروتت نيتم تمتست وت8112تلريتد تقديست اتجلبد تتوتلع توتكا تكفتتدرةتقمقدقد توت،تمت تختاتتت تتددةتاليطتدرتال تتق

تقة تدتهستتعتال تتقاةعت

ااي وتلع ودطد تادع و،تإ د وتإ تإختدكتدداب تايا وتالر ق تال ق

ت

 قةاتتتتد تليتتتتدرتالتتتتيسةتلستت ت وت8112ت لدةاستتتتوتمتتتتد تديتتتتددتطوع تتتتوتإاتتتتادتهظتتتتددتالامقكس و،تقالررققتإ تاليقاق ت تالتستديا ت تاجلودطتد تادع توت تستب تدعتق ات
ماتاابدةتم دتدنواتقدسات يدةتقإسرداموتااقا قتاليويم وتاجلياة و

()28

ت

 -ق دتيل د تلرنواتااياةدتادع و،تبصدقةتااقسيدتالر ف تم تااريعتقتتدفتي

تااق تقت

اليتتدد(،)29ت قالتتم ت ر ت بتةكنتتقتلعلتتقاكوتمتتدتاليرتتداتاستتدات تطوع تتوتدس ت تاللتتؤقنت
اليدمو،تقإاداةتديع ود تاتدةموتخبصتياتاتققطتالب تدتقالر تد تتطت تاألمتاربتالبعد توت
ت()30ت

ق ثت مهتاألخ ةتطعلتدنو د
048

ت
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ت يو ت تاالتتققاتالرو تتد تليتتدهينتاجلودطتتد تادع تتوتطعتتلتدعتتق اتقديس تتستمبتتدداتاجعدموتادع وتاجل دة

ت

تقدم تق اةةتالداخع وتقاجلودطد تادع وت ت تيانت8115تبإاتداةتديع وتد تاخرعتفتاليس د ،تقالدقاةقتلبدةتطوع وت ربتبقهدميتت تاا ساه د تاإل د وتلر س دتالرلدةك و،ت
ققتتدت تتدرت تالريع وتتوتمتتدتهصتت "تبإطربتتدةتالبعد تتوتقدطتتدةتااقكس تتوتقمعتتدنتالتتدةكوت
اايا ات تدس تاللؤقنتادع و،تق قتهتنيتااتددةت11تمت تقتدهينتالبعد توتةقت ت11-11ت
الستدؤكدتطعلتإختدكتاععاتاللي تالبعد تكد وتالرداب تإلطادتاايا اتبلؤقه ت
قإسرلتتتتدةد ت تتتتيتتخ تتتتدةا تقةقلي تتتتد تالر تتتتوتقالر و تتتتوتاسقرصتتتتدد وتقاس رودط تتتتوت
قالنيد و" "قطع ت ت تجيتتتعت تتتثتالبعتتتد د تطعتتتلتاللتتتققات تإةستتتدرتقياطتتتدتالدمييقا تتتوت
الرلتتدةك و،تقكلتتضتبتتدطيةتعرعتتفت يدل تتد تاعروتتدتااتتدهات،تجلتتدنتاأل تتدرتقالفتتدطعات
ادع اتلعولدةكوت تإق ادتملدة دتكا تبيدتد وي تلعا".

()31

ت

إنتاطروددت مهتاايدةبوت تإطدادتم ساه وتاجلودطتد تادع توت تاجلساةق توت تر تبصت غوت
ددةجي و،تدي

تبإاداةتالريع ود تالي اة توتلع ف تد تالررب تقتااتمكيةةتةطتاهت،تققتدت

دست ت تبدلفيت ت ت تالرخف تتتفتمت ت تطبت ت تالياتتتد وتااقكس تتتوتلصتتتدحلتاعتتتدلاتاا رخبتتتوت
لع ودطد تادع و،تقدعق اتاإلسرياتتاادلاتخصيادتقسمقكس وتالرس تطويمد .ت
 -بتتدة تبي ت تالبعتتد د ت تالتتي

تبررب تتقتاا ساه تتوتالرلتتدةك وتت تإطتتدادتاالتتدة دت

الر وي و،ت مت تختاتتةاتدتةغعفتوتمدل توت تو تقست تالر

تستاليوتيماتمت تة ت تدست ت ت

ال اميتتالستد بنقتط تاليو تالرلدةكاتمدتميا صتالبعد وتس ست8115تق،8181تدقنت
ةنته ستتلتاإلةادةتالس دستت وت تالرعف ت تبتت اميتتد و تتوتم تتد قتالظ ت ت،تم ت تختتاتتد يتت ت
ااسؤقتتادعاتايد وتالي دتمبداقةتمدتاايا

،تإ د وتإ تكت تمت تالريست تاإلداة ت

اجلد تتدتاايتتتس تةكنتتتقتابتتتدةتسمقكس تتتوتالرستت تبغتتتقضتديق تتتعتاإلداةةتمتت تااتتتيا ت،ت
قالريد تالدسرية تلس وت8181تالم تس عينتبدا وتإلاا د تطو يو .ت
 -ديس ات

وت ي تغ تق دة و،تانعوت تقسردرتاجلو ية توت تكت تقس توتلعربع تغت

طت تالر تتدق ا تااقدعبتتوتمت ت تتقفتمستتؤقلاتاإلداةةت ت تتقتااتتيا

،تققست عوتإل صتتدتت

إهلغدسد تبصفوتمبداقةتلقةدسوتاجلو ية و( .)32ت
خدمسد:ت مررعبد تدساتدرب قتاا ساه وتالرلدةك وت تاجلساةقت ت
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ير تتاتالررب تتقتادعتت تآلل تتوتاا ساه تتوتالرلتتدةك وت تاجلساةتتقتدتتي تطتتددتمتت ت
ااررعبد تم د(:)33ت ت
تق تتيدت ق تتقتطوت تلعتتاتكفت تمتتدة تطعتتلتد ف تتمتاليوع تتو،تقمتتياةدتإدصتتدتتدستتوبتبرلدةربتاايعيمد تمدتاايا ا

ت

 إداةةت تتدةتديتتيدتبإطتتدادتالدةاستتد تااخرعفتتوتقدةاستتد تاجلتتدق تألقلي تتوتالرعبتتد تااقادتد ف م د،تقكماتدسق دتاليوع وتق ودنت يدد د

ت

تدي تقسدة تميااا تلر يت تاإلداة تاتتقهيت تاألاتخداتالتم ت ير تينت تم تد قتبي دةتإل و د قتاس رودطد ،تقكماتددة عتاايلفاتقاايا اتقال تيا تبصتفوتخداتوت
طعلتطوع وتإطدادتاايا هد تبدالدةكو ت ت
ت م تال ققة تإ تقارتدع ت تلع فيتد تقدد تدتاأل تدافتقبت تإختتدكتة تقتقاةتلر ف تمتطوع وتإطدادتاايا هد تبدالدةكو .ت
خدمتتتو :ت
بدلقغ تم تاجل يدتاابمقلوتلد دتاجقكوتالر وي وتلع تدتبريس تستالامقكس توتاادل توت
قاجعدموتالقا دة،ت يدت ادتم تالي ست تالرس تااتدلاتادعتاتلع ودطتد تادع توت ت
اجلساةقتق دتس دساتقدة تطعلتالدمييقا توتااي توت،تقطتددتاليتدةةتطعتلتإجيتددت عتيتت
لعولتتدك تالتتستد تيثقتطعتتلتالس دستتوتاادل تتوتقالر وي تتوتادع توت،تققتتدتدياتتع دتم ت تختتاتت
الدةاسوتإ تال ردةيتتقالريا د تالردل و:ت ت
اتوتالفق

وتاألق تحب ثتديدتاا ساه توتالرلتدةك وتةداةتلرخف تفتالدقلتوتمت تطبت ت

قاد ر دتااقكس و،تط ت ق قت ثتاجلودطوتادع وتطعلتالروي تالمادات تددب تاللينت
ادعتتاتاليتتدد،تكوتتدتدير ت تكوي تتدةتلي تتد تمتتد تجندطتتوتقمصتتداق وتاعتتدلاتاا رخبتتوت
لع ودطد تادع وت تاجلساةق،تق تهفاتاليق تدة وتاالدةكوتقاايا و .ت
اتوتالفق

وتالنده توتتحب تثتميعت تالتدةكوتااتيا ات تطوع توتإختتدكتاليتقاةتةنت

دستتد ت تد ظ ت تااردلتتعتاعروي تتوتداخ ت تااتؤسستتد تالقمس تتو،تلع ت تملتتدةكر تست
دريتتدةضتمتتدت تتقتاإلطت اضتطعتتلتهرتتدةيتتالس دستتد تالر وي تتوتاا ر تتو،تخداتتوتإكاتةثبرت ت
قصية دتقصدتجتدق تاإلهسدادتقالي ستالر وي تاليدة .
إ ت دهعتمدتككقتةطاهتدياع دتإ تال ردةيتتالردل و:ت ت
040
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إنتاا ساه تتتوتالرلتتتدةك وتةداةتمت ت تةدقا تالفيت ت تالتتتدمييقا اتالرلتتتدةكاتااصتتتتبت
قااستتدطدتألستتعي تالرون ت تالتتم تةثب ت تقصتتيةهت،تلع تتدتدرتتد تإ تيل تتد تلررب ي تتدت ت
اجلساةققدي قتةة

وتطو تدسر دتابدداتاجعدموتادع وتالقا دةتم تخاتتمد عا:ت ت

 دفي تالرلدةك وتقإدمد دت تا دغوتااخررد تالر وي وتادع توت تإ تدةتس دستوتمدل وتلع وتإسرلقا وتقمدةقسو،ت عينتبغقضتدط تخ دةتالبداة تاليياه و .ت
 -جيتتتتعتدتتتتي قتاإلةادةتاليي تتتتوتلعستتتتعروتادع تتتتو،تقالتتتتيطاتقد ظتتت ت

تتتتد تاعروتتتتدت

كلق اتةسدس اتل ددتاا ساه وتالرلدةك و .ت
تا اقاقبتتتوتاللتتتيب وتطعتتتلتمتتتد ت يدل تتتوتالرتتتداب تاادل تتتوتقالر وي تتتوتاارختتتمتمتت ت تتتقفتالسعرد تادع و،تقكماتالي يدتالستديا

دتقمسدطدد دتطعلتإجيددتاجعيتتااوع و.ت ت

 مت تتدتيل تتوتاا ساه تتوتالرلتتدةك وت تدس ت تاادل تتوتادع تتوتلريس ت ات يكوتتوتلع تتوتدة،تقدس دتم ت سيةتالنيوتباتالسعروتقالليعتمدت يس تلب درتدقلوتاليدهين .ت
 -دثتاا ساه وتالرلدةك وتااس

تادع اتطعلتإطروددت ققت د نوتلعرست تااتدلات

ادعا،تقالري تالدقة تلعولدة دتم دتالرس تبدأل داف،تالردق قتقااقا يو .ت
قم تهي دتالريا وتالردل و:ت ت
تبتغ وتد دتاجقكوتالر وي توت تاجلساةتقتدرودات دتقمردلتعتالستعدنت،ت ف ت تدفي ت تيل وتاا ساه وتالرلدةك وتم تخاتتالردة ت تإدبداتاإل قارا تاامكيةةتسدبيد.
ا تتيامتتتشتقااقا د:ت
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( -)5ااددةت19تم تاليدهينتةق ت11-12تااؤةخت ت12تمدة ت،8112تاار و تالريد تالدسترية ،ت تةتات
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p128.

( -)7طبدتالقمحدنتمد تا،تاجعدمتوتال اب توتالرلتدةك وتم ظتيةتدلتدةكاتلتدقةتالستدك وتقاعروتدت
ااتتتدهات تالرتتتدب تال ابتتتا،تم لتتتيةا ت تتتياةا ،تاعتتتوتالدةاستتتد تالس دست ت وتقاإل رودط تتتو،تسعستتتعوت
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ت(البيابوتالي
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( -)9ديق تتقتمل ت ربتبتتاتااؤسستتوتاألاده تتوتلعريتتدقنتالتتدقلا(ت)GIZتقدقلتتوتااغتتق ،تمق تتدتستتبقتككتتقه،ت
ا .81ت
( -)10ااددةت94تم تاليدهينت11-12تسدبقتالمكق .ت
( -)11متتدقق وتاليدهينتااريعقتبدجلوي د تإ تقدهينتط ي تااددةت94تم تاليدهينت11-12تسدبقتالمكق .ت
( -)12ةا تتدتااتتيادت،15ت،85ت،21تق24تم ت تاليتتدهينت12-18تااريعتتقتبدجلوي تتد تااتتؤةخت ت18ت تتدهفات
8118ت ،تة،تات،18تااؤةخوت ت12ت دهفا.8118تاتات،22ت .22ت
( -)13ااددةت112تم تقتدهينت،11-11تااتؤةخت ت88ت تيانت،8111تااريعتقتبدلبعد تو،ت تةتات،22تااؤةختوت
ت12ت ي ع وت.8111ت
( -)14الي رتتقة،تعر ت تهلتتدطتالبعد تتو،تمعتتتقتةق ت ت4تااريعتتقتبدجيكوتتوتادع تتو،تهيتتاتط ت تديق تتقت
اجعدموتالرلدةك وتادع وت"اليقاةتاال ربتك ويك تيل وتاا ساه وتالرلدةك و"،تا .89ت
( -)15ديق قتاجعدموتالرلدةك وتادع وت"تاليقاةتاال ربتك ويك تيل توتاا ساه توتالرلتدةك و"،تمق تدت
سبقتككقه،تا .89ت
)(16

- CABANNESYves, 72 questions courantes sur le budget participatif, ONUHabitat, Nairobi, 2005, p. 69.
)(17
- CABANNESYves, 72 questions courantes sur le budget participatif, bid, p 68.
( -)18ااددةت121م تاليدهينتةق ت11/11سدبقتالمكق .ت
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)(19

- Cabannes Yves, «Les budgets participatifs en Amérique latine De Porto Alegre
à l’Amérique centrale, en passant par la zone andine: tendances, défis et limites»,
Mouvements 5/2006 (no 47-48), p 128-138,

( -)20ااددةت11تم تقدهينت11-11تسدبقتالمكق .ت
( -)21اايادت191تإ ت125تااي توتأل عتددتإطتدادتم ساه توتاليس توتمت تاليتدهينتةقت ت12تااتؤةخت ت81ت
فق ت8118تااريعقتبدليس وت تةتات12تااؤةخوت ت85ت ا قت .8118ت
( -)22قة تكقا رل ض،تاالققاتالدقلاتلعويا هو،ت ت سرر دتاعرودتاادهاتديد تإ د وتا تاليوع وت
ا دتاليقاةت تاؤقنتاايا هوقتايةةتط تطو تاعروتدتااتدهات تمي تياتاايا هتو،تااي تدتالتدمييقا ات
الي صت(،NDIتب ق تلب دن،تد

،8112تا .4ت

( -)23إ ندةتميسل،تحبثتقدهيهات يتقضتةستبد تدتبصتاايدةبتوتالرلتدةك وت تدتد ثتتاايا هتوتبتداغق ،ت
ةق ت،8112تطعلتالقاب

ت
https://www.mohamah.net/law/

ددة تاس ااتسبرو ت8115تطعلتالسدطوت:81ت .81ت
( -)24ةم وتاق ص،تسدملتابدة،تدل تإاادتاا ساه و،تاايدةبوتاجلد دةتلرتدب تاا ساه توتااقدعتسةتطعتلت
ال رتتدةيتتقااداتتوتلع تتياتاس روتتدطا،تةطتتد تم ت تقب ت تمد ق تتوتاا ساه تتوتااغقب تتوتقا ت دققتاألم ت تاارتتتدةت
اإلمندةاتلعوقةةتس و،8119تا .29ت
( -)25اليتتدهينتالي تتي تةق ت ت،19-12تااتتؤةخت ت88تك تاج تتوت1425تاايا تتقتلتتتتتتت18تستتبرو ت8112ت
ااريعقتبيياهاتاادل و،ت تةتات92ااؤةخوت ت18سبرو ت .8112ت
( -)26ةمحدتق دةاة،تاا ساه وتالرلدةك وتكرعق اتلعدمييقا وتاابداقة،تطعلتاايقدتاإللع قها ت
http://ar.leaders.com.tn/article

تددة تاإل اا:تت81ت،8115/11/تطعلتالسدطوت:21ت88تبرصقف.
( -)27ق اةةتالداخع تتوت قاجلودطتتد تادع تتوتقد تتوتاإلقعتت ،تملتتققاتمت تتد تليتتدهينت ريعتتقتبدجلودطتتد ت
اإلقع و و،تاجلساةق،ت .8115ت
( -)28قةاد تليدرتاجعيموتقاليسة،ت85-82تهي و ت،8112تميقدتالي اةةتاألق ،تددة تدو ت تااعتفت
د سو ت .8115ت
( -)29ااقسيدتالر ف م تةق ت155-12تااتؤةخت ت8112/2/8تااريعتقتبرفتي

تااق تقتاليتدد،ت تةتات،48ت

ااؤةخوت ت9تةق ت .8112ت
( -)30ق اةةتالداخع تتوتقاجلودطتتد تادع تتوتقد تتوتاإلقع ت ،تالريع وتتوتالي اة تتوتةق ت تت1242تااؤةختتوت ت12ت
يانت8115تخبصياتدنواتةماربتالبعد و .ت
( -)31الريع ووتالي اة وتةق ت1255تااؤةخوت  19يانت،8115تااريعيوتبدلظياب تاليا عتإ

ام دتط تدت

إطدادتاا ساه وتاإل د و،تالفيقةت،2تا،14تغ تم ليةة .ت
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( -)32ديع ووتالي قتاألقتتطبدتاليس ست قادتةق ت125تااؤةخوت ت81تة ق ت،8181تالصددةةتط تالتي اةةت
األق تااي وتألط درتاجعيموتقاليسة،تخبصياتالر س قتمدت

وتقس تاجلو ية و،تغ تم ليةة .ت

( -)33ةمحدتق دةاة،تاا ساه وتالرلدةك وتكرعق اتلعدمييقا وتاابداقة،تمق دتسبقتككقه .ت
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