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 تقديــــــم 
 
 

 التنموية  بالقضايا  المجتمعي  الوعي  بتعزيز  اهتماما    أهدافه،  بين  )ماس(  الفلسطيني  االقتصادية  السياسات  أبحاث  معهد  يولي
  والرقابة   والحوكمة  الحوار   قيم  بتعزيز  االهتمام  كما يولي  رفاهيتهم.  وسبل  الناس  حياة  على   تؤثر  التي  واالجتماعية  االقتصادية

  في   المشاركة  في  وحقه  العام،  للمال  اإلنفاق  وقنوات  التمويل  مصادر  معرفة  في  المواطن  حق  ضمان  أجل  من  والشفافية
  إلى   الدراسة   هذه  تهدف  العالقة.   ذات  والمحلية  الحكومية  الجهات  مع  بيد  يدا    ه،وأولويات  المستقبلية  اإلنفاق  توجهات  صياغة
  يمهد ، ما  فلسطين  في  لدينا  إصداره  يتم  ما  على  المواطن  موازنات  إعداد  مجال  في  عالميا    المتبعة  المثلى  الممارسات  إسقاط
 ،واستدامتها  ها،وتعميم  ،المواطن   موازنة  تحضير  عملية  تطوير   شأنها  من  التي  والسياسات  التوصيات  من  مجموعة  لتقديم

 ، اإلنفاق  وأولويات  العامة  السياسات   إعداد   مجال  في   المحلي  الحكم  ووحدات  والحكومة  المواطن  بين  تشاركية  أداة   وجعلها
  المواطن   موازنة   على   الضوء  تسليطها  في  الورقة  هذه  أهمية  تبرز  والتطويرية.  التنموية  واالحتياجات  يتناسب  بماتها  وصياغ

 التمويل. ومصادر والنفقات اإليرادات  قضايا في وتثقيفه المواطن توعية في كأداة 
 

  الواردة  المثلى  الممارسات  متطلبات  بنود  معظم  حققت  قد  الفلسطينية  المركزية  للحكومة  المواطن  موازنات  أن  الدراسة  أظهرت
  لمراكز  المواطن   موازنات  جميع  اقتصرت  الدولة.  لها  تتعرض  قد   التي   المالية   المخاطر   بند  عدا  ما  )المقدمة(   األداء   مؤشر  في

  إعداد  من  التشاركية  هدف  توضيح   على  شموليتها  عدم  مع  ،النشر  من  الغاية  بند  تحقيق  على   المحلية  والهيئات  المسؤولية
  جميع   العالي  والتعليم  والتربية  االجتماعية  التنمية  لوزارتي  المواطن  موازنة  إصدارات  كافة  تضمنت  كما  .هاونشر   المواطن  موازنة

 التوقيت  بند  المواطن   موازنات  كافة  تحقق  لم  بينما،  (االجتماعي  للنوع  واالستجابة  ،االجتماعية  )الحماية  األداء  مؤشر  بنود
 أو ،الجمعيات أو ،النقابات أو  ،االتحادات أو  ،الحكومية غير المنظمات إشراك وبند األداء، مؤشر في  وااللتزام واالستمرارية

 )االنتشار(. األداء مؤشر بنود تحقيقب ،كافة المواطن موازنات تلتزم لم  ،أيضا   )التشاركية(.  األداء مؤشر في المواطنين
 

  و/أو   الموازنة،  وإعداد   المالية  الشؤون   قانون   )ضمن  المواطن  موازنة   إلصدار  قانوني  غطاء  توفير  بضرورة  الدراسة   توصي
  الوزارات  في المواطن  موازنة  بإعداد  مكلفين  موظفين  تسمية  حيث  من  إداري   غطاء  وتوفير  الفلسطيني(،  المالي  النظام  ضمن

توصي  المسؤولية.  مراكز  في  الموازنة  دائرة  طاقم  ضمن  من  المحلية  والهيئات  مراكز  بين  والتنسيق  التعاون   تعزيزب  كما 
ها وتحليل  المواطن   موازنة  بنشر  تختص  لكترونيةإ  ومواقع   برامج  تطوير  أجل  من   ،العالقة  ذات  المانحة  والجهات  المسؤولية

تها،  ودراس  ،الموازنات  لمتابعة  دائم  مرصد  وتوفير  ،بها  والتعريف  هاونشر المواطن    موازنة  بإعداد   الخاصة   األدلة   وإعداد  ،تهاودراس
 .هاوآليات المواطن موازنة إدارة سياسات على  للتطوير الخاصة التوصيات ورفعها، وتحليل

 
 الشكر  بجزيل  توجهي  كما همة.مال  الدراسة هذه  إعداد  في  جهودهم  على  المميز  البحث  طاقم لىإ  الجزيل  بالشكر  المعهد  يتقدم
  والمساءلة   واألدلة  الشفافية  برنامج  ضمن  الدراسة  هذه  لتمويلهم  (UNDP-PAPP)  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  إلى

(TEA/UNDP) الكومنولث وشؤون  البريطانية الخارجية وزارة من الممول (FCDO .) 
 

 الخالدي  رجا
  العام  المدير
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 التنفيذي الملخص
 

 

 مة مقد  

 مظاهر  وتبرز ،كافة والمالية والنقدية والعم الية اإلنتاجية قطاعاته في عميقة هيكلية تشوهات من الفلسطيني االقتصاد يعاني
  شكل   على  الموارد   تلك  كانتأ  سواء  ،هااستقرار ها أو  انتظام  وعدم   الفلسطينية  للسلطة   المالية  الموارد   تذبذب  في  المالي  التشوه

 ،انعكس  الذي   األمر  الخارجي،  والتمويل  الدعم  مصادر   في م  أ  ، )المقاصة(  مباشرة  غير م  أ  ،محلية(  )جباية  مباشرة  مالية  إيرادات
 المدى.  وطويلة متوسطة شاملة تنموية خطط صياغة على المتعاقبة الفلسطينية الحكومات قدرة على ،سلبي بشكل

 
  2007  العام  منذ  العمل  عن   التشريعي  المجلس  تعطل  بسبب  الفلسطينية،  المناطق  تعيشه  الذي  التشريعي  الفراغ  حالة  ومع

  للسلطة   المالي  األداء  على  المجتمعي  والرقابي  التشاركي  للدور  غياب  وشبه  ضعف  من  الحالة  تلك  تعنيه  وما  االنقسام،  بسبب
 المجتمع   مؤسسات  خالل  من  ،والمواطن  الحكومة  من  كل  فيها  يلتقي  تشاركية  صيغة  إيجاد  إلى  الحاجة  تبرز  الفلسطينية،

 التمويل  مصادر  معرفة  في  المواطن   حق  ضمان   أجل   من  ،والشفافية  والرقابة   والحوكمة  الحوار  قيم  بتعزيز  العالقة   ذات   المدني
 الجهات   مع   بيد  يدا    ه،وأولويات  المستقبلية  اإلنفاق  توجهات  صياغة  في  المشاركة  في  حقه  ثم ومن  العام،  للمال  اإلنفاق  وقنوات

 العالقة.  ذات  والمحلية الحكومية

 
  العامة   الموازنة  قانون   عن  اإلعالن  مع  بالتزامن  نشرها  المطلوب  الوثائق  من   واحدة  كونها  في   المواطن"  "موازنة  أهمية  تبرز
 والنفقات   اإليرادات  قضايا  في  وتثقيفه  المواطن  توعية   أجل  من  مبسطة  أداة   باعتبارها  ،العامة(  الموازنة   بقانون   القرار   )أو

 القادمة،  للسنوات  اإلنفاق  أولويات  صياغة  في  المواطنين  إشراك  جلأ  من  مهمة  وسيلة  اعتبارها  يمكن  كما  التمويل،  ومصادر
 المحلية. والهيئات المركزية الحكومة  في المختلفة المسؤولية مراكز من كل على ينطبق ما وهو

 
 في  اإللزامية  حيث  من  سواء  المواطن،  موازنة  وثيقة  إعداد  مجال  في  مت سقة  وغير  متباينة  العالمية  التجارب  أن  من  رغمعلى ال

  المستهدفة   والفئة  ،الوثيقة  تلك  أهمية  على  اتفقت  ،كافة  ،العالمية   األدبيات  إنف  نطاقها،  أو  حجمها  حيث  من  أو  ،إصدارها
 إصدارها.  من العام والهدف ،منها

 
  المواطن  موازنات إعداد  مجال في عالميا   المتبعة المثلى الممارسات بإسقاط والمتمثل ،الدراسة  هذه من  الهدف يبرز ،هنا من

  على   العمل  نهاأش  من  التي  والسياسات  التوصيات  من  مجموعة   تقديم  أجل  من   وذلك  فلسطين،  في  لدينا  إصداره  يتم  ما   على
  إعداد   مجال   في  المحلي  الحكم   ووحدات   والحكومة  المواطن   بين  تشاركية  أداة   وجعلها  ،واستدامتها  ،المواطن  موازنة  تطوير

 والتطويرية. التنموية واالحتياجات يتناسب بما تهاوصياغ ،اإلنفاق وأولويات العامة السياسات
 

 المثلى الممارسات  مع تطابقها ومدى فلسطين في المواطن موازنة تقييم
 

  بتبني   المالية  لوزير  بمقترح  2011  للعام   العامة  الموازنة  إقرار  ُقبيل  تقدم  قد  العامة  الموازنة  شفافية  لدعم  األهلي  الفريق  كان
  ألول   المواطن  موازنة  إصدار  تم  حيث  األهلي،  الفريق  مع  بالتعاون   بإصدارها  تعليماته  أصدر  الذي  ،هاوإصدار   المواطن  موازنة

  المالية،   وزارة  قبل  من  المواطن  لموازنة  متقطعة  إصدارات  ذلك  تتل  (.2016  )أمان،  2011  العام  خالل  فلسطين  في  مرة
  وزارة  المحلي، الحكم وزارة العالي، والتعليم التربية وزارة االجتماعية، التنمية )وزارة الوزارات مستويي على اإلصدارات وبعض
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  مع   بالشراكة  الظهر(  سيلة  حلحول،  ترقوميا،  قباطية،  نعيم،  بني  حوارة،  )منها:  المحلية  الهيئات  وبعض  العمل(  وزارة  الصحة،
 .أريج ومؤسسة ،مفتاح ومؤسسة ، )أمان( والمساءلة  النزاهة أجل من االئتالف من كل

 
 المواطن  لموازنات المثلى الممارسات وفق األداء  مؤشرات  :1 جدول

 

 األداء  المؤشر 

 مة المقد   .1

 :تشمل  أن
 .المواطن موازنة  إعداد مراحل •
 .النشر من الغاية  •
  المعدة الموازنة في  المتوقعة النتائج مقارنة خالل  من ،االقتصادية  والتوقعات  واالتجاهات  األهداف عرض •

 .السابقة  الموازنة  مع  الحالية  للسنة 
  والتغيرات  التقلبات  نتيجة  المسؤولية(  مركز )أو  الدولة  لها تتعرض  قد التي الرئيسية  المالية  المخاطر مناقشة  •

 .االقتصادية

 والشفافية  الشمولية  .2

 حيث: من
 .البطالة( التضخم، االقتصادي،  )النمو  الكلي االقتصاد   وتوقعات مؤشرات  •
 .المباشرة   وغير المباشرة والضريبية  الضريبية،  غير اإليرادات  ومصادر بنود •
 .للنفقات المسؤولية(  مراكز )حسب  اإلداري  التقسيم  أو  )الوظيفي(   القطاعي التقسيم  •
 .التمويل ومصادر العجز أو  الفائض  •
 .العام  الدين •

  االجتماعية  الحماية .3
  للنوع   واالستجابة
 االجتماعي 

 .االجتماعي القطاع  ومخصصات  لألفراد المباشر   الدعم  لبرامج موجز •
 .للسلع  المباشر   الدعم  لبرامج موجز •
 .االقتصادي  والتمكين التشغيل  دعم  لبرامج موجز •
 .االجتماعي  للنوع الموازنة  استجابة  مدى •

  على والقدرة   االنتشار .4
 الوصول 

 خالل: من المناسب  الوقت  في  للمواطنين  الوصول في  عنها اإلعالن أدوات  نجاح  مدى
 .اإلنترنت  على  للوزارة الرسمية   والصفحة في اصح مؤتمر •
 .االجتماعي   التواصل مواقع •
 .والجامعات  المدارس •
 .التلفزيونية  التغطية •

  واألولويات التشاركية  .5
 الراجعة  والتغذية 

 خالل: من العام  اإلنفاق  أولويات وضع  في  المواطنين  إشراك مدى •

 .الحكومية   غير المنظمات 
 . وجمعيات ونقابات اتحادات من التمثيلية الجهات  

 .المواطنين  قبل  من الراجعة والتغذية  التواصل آليات  تحديد  •
 .المواطنين من الواردة  والمالحظات المقترحات   على الرد •

 .والمقارنة  للتتبع قابلة  زمنية سلسلة ضمن واالنتظام  االستمرارية  .6

 التوقيت .7
  الهيئة  موازنة  إقرار مع )وبالتزامن  التشريعي المجلس   على العامة  الموازنة قانون   مشروع عرض مع  بالتزامن
 .المحلي(   الحكم  وزير قبل  من  لالعتماد ورفعها  وقبل ،األعضاء قبل من المحلية 

 ها.وفهم المختلفة المالية  والمصطلحات  األرقام قراءة   على المواطن قدرة  الوضوح  .8
 .السابقة  السنوات  في المقرة  الموازنات عن  الفعلية والنفقات اإليرادات  انحرافات  عن ملخص االلتزام  .9

 .المحلية الهيئات   – المدني  المجتمع  مؤسسات – التشريعي  المجلس - الحكومية   المؤسسات  - المالية  وزارة اإلصدار  جهة .10
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  عليها  اتفقت  التي  المثلى  العالمية  الممارسات  أبرز   بمراجعة  البحث  فريق  قام  ،هوتطوير   اإلصدارات  تلك  أداء  تقييم  أجل   من
  االقتصادية   والتنمية  التعاون   منظمة  دراسة  أبرزها  وكان  سابقا ،  هايلإ  اإلشارة  تتم  التي  الدولية  والمنظمات  الدراسات  من  العديد

(2010  (Petrie, M, and Shields, J,،  الموازنات   تطوير  أجل  من   الدولية  الشراكة  مبادرة  عن  الصادرة  والنشرة  
(International Budget Partnership, 2012)،  دراسة  إلى  إضافة  (Bilge, 2015)  موازنات   إعداد  منهجية  تناولت  التي  

  إصدارها   مجال  في  العالمية  التجارب  من  العديد  مراجعة  على  الدراسة  اعتمدت  كما  فيها.  الدول  بعض  وتجارب  المواطن
 .المواطن لموازنات

 
 المتف ق  المثلى  الممارسات  إنف  المواطن،   موازنات  إلصدارات  عالميا    موحد  هيكل  أو   شكل  أو  صيغة  وجود  عدم   من  الرغم   على

د  أن  يمكن اإلصدارات   تلك   معظم  في  عليها   في  المواطن  موازنات  وتطوير  تقييم  عملية في عليه  البناء يمكن  عام  إلطار  تمه 
  إعداد   عند  باالعتبار  أخذها  الواجب  المثلى  الممارسات  وفق  األداء  مؤشرات  1  جدول  يلخص  سبق،  ما  على  بناء  فلسطين.

 . فلسطين في  المواطن موازنة

 

 والتوصيات  النتائج

 
  في   المواطن  وحق  الموازنة،  شفافية  من   تعزز  أن   شأنها  من   التي   والتوصيات  النتائج  من  العديد  إلى   الدراسة  هذه   خلصت

 موازنة   وثيقة  تطوير  خالل  من  وذلك  ،هاوترتيب  العام  اإلنفاق  أولويات  تحديد  في   المشاركة  في وحقه  المعلومة،  على  الحصول
 النحو  على  والتوصيات  النتائج  وجاءت  المحلية.  والهيئات  المسؤولية  ومراكز  ،المركزية  الحكومة  مستويات  على  المواطن

 : التالي

 
 النتائج 

  عدا   ما  )المقدمة(  األداء  مؤشر  في  الواردة  المثلى  الممارسات  متطلبات  بنود  معظم  المركزية  للحكومة  المواطن  موازنات   حققت
  على   المحلية   والهيئات المسؤولية لمراكز  المواطن   موازنات جميع  واقتصرت  الدولة،   لها   تتعرض  قد  التي المالية  المخاطر  بند

 .هاونشر  المواطن موازنة  إعداد من التشاركية هدف  توضيح على شموليتها عدم  مع ،النشر من الغاية بند تحقيق

 

 المواطن  موازنات  وحققت  والشمولية(  )الشفافية  األداء  مؤشر  بنود  جميع  المحلية  للهيئات  المواطن  موازنات  كافة  حققت •
 نفسه. األداء لمؤشر البنود معظم المركزية للحكومة

 األداء  مؤشر  بنود  جميع  ،العالي  والتعليم  والتربية  االجتماعية  التنمية  لوزارتي  المواطن  موازنة  إصدارات  كافة  تضمنت •
  االقتصادي"   والتمكين  التشغيل  دعم  برامج  عن  "موجز  بند  يتحقق  ولم  االجتماعي(،  للنوع  واالستجابة  االجتماعية  )الحماية

  العامة  الموازنات من البرامج من النوع هذا مثل إقرار عدم بسبب ،المحلية للهيئات المواطن موازنة إصدارات جميع في
 المحلية. للهيئات

  والوضوح   واالستمرارية  )التوقيت  األداء  مؤشر  في   وااللتزام  واالستمرارية  التوقيت  بند،  كافة   ، المواطن  موازنات  تحقق  لم •
 التشريعي  المجلس  على   العامة  الموازنة   قانون   مشروع  عرض   مع   بالتزامن  ،كافة  المواطن  موازنات  تنشر  لم   حيث  وااللتزام(

  ،تنشر  ولم   المحلي،   الحكم   وزير  قبل   من  لالعتماد  ورفعها  ، المحلية  الهيئة  موازنة   إقرار   مع  وبالتزامن  التمثيلية،  الجهات  أو
 اإليرادات  انحرافات  عن   ملخص  أي  ،كافة  المواطن  موازنات  في  يرد  ولم  للمقارنة،  قابلة  زمنية  سلسة  ضمن  ،أيضا  

  التي  المركزية  للحكومة  المواطن  موازنات  بعض  في  إال  ،السابقة  السنوات  في  المقرة  الموازنات  عن  الفعلية  والنفقات
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 والمفاهيم   المصطلحات  المواطن   موازنات  جميع  وضحتف  الوضوح،  لبند  بالنسبة  أما   .اإلقراض  صافي   ذكر  على  اقتصرت
 .الموازنة محتوى  فهم في  المواطن تساعد التي

 أو  ،الجمعيات  أو  ،النقابات   أو  ،االتحادات  أو  ،الحكومية  غير  المنظمات  إشراك  بند  ، كافة  ،المواطن  موازنات  تحقق  لم •
  بعض   إشراك  على  ، كافة  ،المواطن  موازنات  إعداد  عملية  اقتصرت  حيث  )التشاركية(،  األداء  مؤشر  في  المواطنين
 موازنات   إصدارات  التزمت  بينما  وجمعيات.  واتحادات  نقابات  من  المؤسسات  باقي  تشمل  ولم  ،المدني  المجتمع  مؤسسات
  قبل  من  الراجعة والتغذية ،التواصل  آليات تحديد خالل من ، نفسه األداء مؤشر من الثاني البند تحقيقب ، كافة ، المواطن

 .2016 االجتماعية التنمية وزارة وموازنة  ،2017و 2016 المالية وزارة موازنة  عدا ،المواطنين

 من  اإلصدارات  معظم  نشر  عملية  اقتصرت  حيث  )االنتشار(،  األداء  مؤشر  بنود  تحقيقب  كافة  المواطن  موازنات  تلتزم  لم •
  واقتصرت  المحلية،  والهيئات  المسؤولية  ومراكز  ،المركزية  للحكومة  الرسمية  الصفحات  بعض  على  المواطن  موازنات

 . اإللكترونية  والصحف الفيسبوك صفحات بعض على نشرها عملية

 

 التوصيات 

 

 :عامة توصيات

  المالي   النظام  ضمن  أوو/  الموازنة،  وإعداد  المالية  الشؤون   قانون   )ضمن  المواطن  موازنة  إلصدار  قانوني  غطاء  توفير •
 الفلسطيني(.

  ضمن  من  المحلية   والهيئات  الوزارات  في   المواطن   موازنة  بإعداد  مكلفين  موظفين  تسمية  حيث  من   إداري   غطاء  توفير •
 المسؤولية. مراكز في الموازنة  دائرة طاقم

 أجل:   من العالقة ذات المانحة والجهات المسؤولية مراكز بين والتنسيق التعاون  تعزيز •

 . هانشر و  ها،وتحليل ، المواطن موازنة دراسةب تختص لكترونيةإ ومواقع برامج تطوير -

 .بها والتعريفها، ونشر  ،المواطن موازنة بإعداد الخاصة األدلة   إعداد -

  موازنة  إدارة  سياسات  على  للتطوير  الخاصة  التوصيات  ورفع  الموازنات  وتحليل  ودراسة  لمتابعة  خاص  مرصد  توفير -
 ها.لياتآو   المواطن

 إقرار  مع   )وبالتزامن  التشريعي   المجلس  على  العامة  الموازنة   قانون   مشروع  عرض  مع  بالتزامن  المواطن  موازنة  نشر •
  إتاحة   أجل  من  وذلك  المحلي(،  الحكم  وزير  قبل  من  لالعتماد  رفعها  وقبل  ،األعضاء  قبل  من   المحلية  الهيئة  موازنة

 ،البلدي  للتجمع  أو  للدولة  المالية  السياسات  وأولويات  تفاصيل  علىالط الع  ل  التمثيلية  والجهات  للمواطنين  الفرصة
 .مقترحات أية في  والمشاركة

ن   التشريعي(  المجلس  غياب  ظل  )في  كافة  المجتمع  لشرائح  تمثيلي  استشاري   مجلس  اعتماد •   غير   المنظمات  من  مكو 
  عليهم   تعرض  االختصاص،  ذوي   واألكاديميين  ،واألحزاب  ،والجمعيات  ،والنقابات  ،واالتحادات  ، العالقة  ذات  الحكومية

 العامة. الموازنة نشر عملية  قبل المواطن موازنة
 خالل:  من هاونشر  المواطن موازنةب للتعريف  والمدروسة الممنهجة التوعية •

  والمدارس   الجامعات  في  نشرها  على   والتركيز  ،المستهدفة  المجتمعية  الفئات  على  المواطن  موازنات  وثيقة  نشر -
 الفئات. هذه من ا  جزء باعتبارها الفلسطينية

  الصفحات  مختلف  على  ونشرها  رسمي،  فياصح  مؤتمر  ضمن  المواطن  موازنات  من  اإلصدارات  جميع  تغطية -
 المركزية.  والحكومة المحلية والهيئات المسؤولية لمراكز الرسمية
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  ومواقع   اإلعالم  وسائل  مختلف  على  النشر  خالل  من  ،المواطن  موازنة  حول  اإلعالمية   التغطية  مستوى   زيادة -
 االجتماعي.  التواصل

  نحو  األولى  والنواة   الخطوة   باعتبارها  ،كافة   المحلية  للهيئات  المواطن   موازنات  إصدارات  استكمال  أهمية  على  التركيز •
 العام.  اإلنفاق أولويات صياغة في  المشاركة على قدرته وتعزيز للمواطن، المالية الحقوق  حول المجتمعي الوعي  زيادة

 التالية: الفئات من بكل االهتمام زيادة •
  في   والنساء  الرجال  بين  المساواة   وتحقيق  ،اقتصاديا  ها  وتمكين  المرأة   بتشغيل  تعنى  التي  البرامج  توضيح  النساء: -

  القرار،   صنع  مواقعى  لإ  وصولهن  فرص  وتحسين  العمل،  سوق   فيالنساء    تمكين  خالل  من  ،الحياة  مجاالت  مختلف
 لهن.  المقدمة والتعليمية  الصحية الخدمات وتحسين

  ، الخاصة  االحتياجات  بذوي   تعنى  التي  والبرامج  المالية  المخصصات  إلى  اإلشارة  ينبغي  الخاصة:  االحتياجاتو  ذو  -
  التحاقهم  نسبة  ورفع   ،تهامءوموا  التحتية  البنية  تهيئة  خالل   من  مجتمعيا    دمجهم  فرص   تحسين  في   تساهم  والتي 

 االجتماعية.  والخدمات التأهيل  فرص وتوفير لهم، المقدمة العمل فرص وتوفير بالتعليم،

  وتوضيح  المختلفة،  والخدمات  المعلومات  إلى  الوصول  فرص  تعزيز  الجدار:  خلف  أو  )ج(  مناطق  في  ن و القاطن -
  اإلغاثية   المساعدات  تحسين  خالل  من  ،المتكررة  واالعتداءات  االنتهاكات  ظل  في  صمودهم  من  تعزز  التي  البرامج

 أراضيهم. على المواطنين تثبيت في تساهم والتي لهم، المقدمة والتنموية

 
 المواطن لموازنة  البصرية والهوية الُمقترح العام الهيكل

 

 المقترحة   المثلى  الممارسات  إلى  باالستناد  ،الفلسطينية  المواطن  لموازنات  االكتمال  درجة  حيث  من  تحليله  تم  ما  على  بناء  
 بتطوير  الدراسة  توصي  االختصاص،  جهات  مع  البحث  فريق  أجراها  التي  واللقاءات  ،الرأي  استطالع  خالل  ومن  عالميا ،
 التالي:  التصور وفق  وترتيبها ،المواطن موازنة محتوى 

 

 مقترح ال المحتوى  عناصر المحتوى 

 )التمهيد(  المقدمة

 النشر من الغاية 

  قراءة  من  المواطنين  تمك ن  القادمة،   للسنة  هاوتوجهات  الحكومة  سياسات  تلخص  العامة،   للموازنة  مبسطة  وثيقة
  كما  حياتهم.  في  وتؤثر  تهمهم  التي   المواضيع  من   وغيرها   ، العام   والدين  العجز  وتقدير  ،والنفقات  اإليرادات   أرقام

  من   المواطنين  مع   التواصل   قنوات  وفتح   والحكومة،   المواطن  بين   والثقة   الشفافية   من  المزيد   تحقيق   إلى   تهدف 
  القرارات  اتخاذ  مجال  في  المجتمعية  المشاركة  وتحقيق  العام،   اإلنفاق  أولويات  تحديد  مجال  في  إشراكهم  أجل

 العام. والدين والعجز التمويل بمصادر   المتعلقة

  الموازنة إعداد مراحل
 العامة 

له   الذي  للفراغ  وفقا    اإلعداد   مراحل  توضيح  يتم   أن   بالمراحل  االكتفاء   وعدم  التشريعي،   المجلس  غياب   شك 
  ضرورة  مع ،  (والرقابة  المتابعة   التنفيذ،  االعتماد،  )اإلعداد،  تشريعي  مجلس   وجود   تفترض   التي   الدستورية 

الناتج    فراغ ال  من  جزء   سد   أجل  من  وجدت(  )إن  للمشاورات   الحكومة   فيها   تلجأ   التي  واآلليات   الجهات   توضيح 
 التشريعي. المجلس  غيابعن 

  والتوجهات األهداف 
  واالقتصادية  المالية 

 للحكومة 

 ذلك: على  األمثلة ومن
  وعلى  االقتصادي  المستوى   على  ومردود  فائدة  أكبر   تحقيق   إلى  وتهدف  السياحي:  العنقود  خطة  بتنفيذ   البدء  •

 .العالم دول  مختلف   لى إ الذي يزورها،  السائح خالل  من ، فلسطين  عن الحقيقية الصور نقل  مستوى 

 الضريبي.  العبء توزيع  إعادة خالل من  عدالة: أكثر  ضريبي  نظام نحو  التوجه  •

 والتشغيلية. الجارية النفقات   ترشيد  خالل من اإلنفاق:  ضبط  •
  والمخاطر  التحديات 

 المالية 
 ذلك: على  األمثلة ومن
 المقاصة. أموال  اإلسرائيلي  الجانب احتجاز •
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 مقترح ال المحتوى  عناصر المحتوى 
 المقاصة. أموال  من اإلسرائيلية االقتطاعات  •

 تصاحبها. قد  التي  المالية  والمخاطر كورونا  أزمة •

 غزة. قطاع على  الحرب •

 همة م  مصطلحات 
  ألبرز  تبسيط

  المصطلحات 
 الواردة  االقتصادية

 من: كل  تعريف

 الضريبية. غير  واإليرادات والدخل(  ،والمكوس  ، والجمارك ،المضافة )القيمة  الضريبية اإليرادات  •

 اإلسرائيلي. الجانب مع التقاص  وآلية المقاصة  •

 الرأسمالية(. + التحويلية  + التشغيلية  + واألجور  )الرواتب   الجارية النفقات  •

 التطويرية. النفقات  •

 اإلقراض.  صافي •

 التمويل. قبل العجز •

 التمويلية.  الفجوة •

 ومنح. وقروض  مساعدات من التمويل  مصادر •

 العام.  الدين •

  االقتصاد مؤشرات 
 الكلي 

 االقتصادي النمو
  الغربية،  )الضفة   متاحة   سنوات  خمس  آلخر  )الحقيقي(   اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو   لمعدل  بياني  رسم   إرفاق
 .الفلسطينية(  المناطق   غزة،  قطاع 

ح   بياني رسم  إرفاق التضخم  معدل  .متاحة  سنوات  خمس آلخر السنوي   التضخم معدل يوض 

 البطالة  معدل
ح  بياني  رسم  خالل  من   الفلسطينية(  المناطق  غزة،   قطاع  الغربية،   )الضفة  سنوات  خمس  آلخر  البطالة  معدل  يوض 
 االجتماعي. للنوع وفقا   التقسيم مراعاة مع

رة  النفقات  المقد 

  الوظيفي  التقسيم 
 للنفقات 

 .الرئيس(  ومكتب   الوطني،   واألمن   الداخلية   وزارة  من   كل  نفقات   لتفاصيل  توضيحية   أشكال  )مع   الحكم  قطاع  •

 .الوطني( االقتصادو  الزراعةتي وزار  من  كل نفقات لتفاصيل  توضيحية  أشكال  )مع  االقتصادي القطاع  •

  ،الصحة  ووزارة  ،والتعليم   التربية   وزارة  من  كل   نفقات   لتفاصيل  توضيحية  أشكال   )مع  االجتماعي   القطاع  •
 .االجتماعية(  التنمية  ووزارة 

 .التحتية   البنى قطاع  •

  االقتصادي  التقسيم 
 للنفقات 

  والعسكري،  المدني   للقطاعين  واألجور  الرواتب  من  كل  لتفاصيل   توضيحية  أشكال   )مع  الجارية  النفقات  •
 .الرأسمالية( والنفقات التحويلية والنفقات  التشغيلية  والنفقات

 .النفقات( تلك  من ستستفيد  التي والمشاريع القطاعات  ألبرز موجز )مع   التطويرية النفقات  •

ح شكل  )مع  اإلقراض   صافي •  .متاحة( سنوات  خمس آلخر  اإلقراض   صافي  بند   يوض 
  الجغرافي  التقسيم 

 للنفقات 
 .غزة قطاع  لصالح الحكومة موازنة على  المالية االلتزامات تفاصيل  أي  غزة، وقطاع  الغربية الضفة  بين •

 المحافظات.  مستوى  على التطويرية النفقات  لبعض تقدير •

 اإليرادات 

  المحلية  اإليرادات 
 المباشرة 

 من: كل لتفاصيل  توضيحية  أشكال

 .الضريبية  غير اإليرادات  •

 لدينا( السائدة والنسبة  الضرائب من النوع هذا  لطبيعة  ومختصر  بسيط  شرح )مع المضافة  القيمة  ضريبة  •

 .والمكوس  الجمارك •

 .الضريبية(  للشرائح ومختصر بسيط  شرح  )مع  الدخل ضريبة  •

  غير المحلية  اإليرادات 
 )المقاصة(  المباشرة

 من: كل لتفاصيل  توضيحية  أشكال

 .فيها(   اإلسرائيلي  الجانب  مع العالقة  لطبيعة توضيح   )مع المضافة  القيمة  ضريبة  •

  تفاصيل  )مع   اإلسرائيلي  الجانب   مع  الموحد  الجمركي  الغالف   فكرة  عن  مختصرة  وفقرة  والمكوس،   الجمارك •
 .والمكوس( الجمارك وعائي تشك ل  سلع عشر أو  خمس ألعلى  مختصرة

 .الدخل ضريبة  •
 .البلو ضريبة  •
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 مقترح ال المحتوى  عناصر المحتوى 
  الجغرافي  التقسيم 

 لإليرادات 
 .غزة  قطاع من الفلسطينية  للحكومة  وجدت( )إن  المتحققة اإليرادات  تفاصيل 

 العجز  أو  الفائض 

  التمويل  قبل العجز
  عجز حاالت   )في

 الموازنة(

ط شرح تقديم مع  حول: مبس 

 العامة. الموازنة  في  العجز مقدار •

 والمنح(. والقروض  المساعدات )تفاصيل ه ومصادر  المتوقع  التمويل  حجم •

 التمويلية.  الفجوة •
 السابقة. السنوات  في المقرة  الموازنات عن  الفعلية والنفقات اإليرادات  انحرافات  عن ملخص االنحرافات 

 العام   الدين
 المتاحة.  األخيرة الخمس  السنوات  خالل  العام   الدين لتطو ر توضيحي  شكل •

 المتاحة. األخيرة  الخمس  السنوات خالل الخاص القطاع  متأخرات لتطو ر توضيحي  شكل •

 المتاحة. األخيرة  الخمس السنوات  خالل  العام الدين   خدمة  بند  لتطو ر توضيحي  شكل •

  الموازنة
  للنوع  المستجيبة

 االجتماعي 

  مدى  من التحقق 
  الموازنة استجابة

  النوع  لمتطلبات  العامة
 االجتماعي 

 التالية: لتفاصيل ا  خالل من  االجتماعي النوع الحتياجات العامة  الموازنة   مراعاة مدى توضيح  .1

 بالمرأة. المرتبطة  واألنشطة  والمشاريع   البرامج  لتنفيذ  المخصصة المبالغ  تقدير •

  المخرجات  تحقيق  على  بالمرأة   المرتبطة  واألنشطة  والمشاريع  البرامج  لتنفيذ  المخصصة   المبالغ   قدرة  مدى •
 بالسياسات. المتعلقة  واألهداف والنتائج 

  مدى   متابعة   عملية   تسه ل  بطريقة   اإلناث   بمخصصات   المتعلقة   المالية   البيانات   عرض  أسلوب   استخدام .2
  في   المطلوبة   التفاصيل   ومن   واقتصاديا ،   وسياسيا    اجتماعيا    المرأة   تمكين  في  المخصصات   تلك  مساهمة

 المجال:  هذا

 المتاحة. األخيرة  الخمس   السنوات خالل  العام  القطاع في  العامالت ونسب  أعداد تطو ر تتبع •

  السنوات  خالل  العليا  اإلدارية   الوظائف  حيث   من  العام   القطاع  في   للمرأة   الوظيفي   األداء   تطور   تتبع •
 المتاحة. األخيرة   الخمس

 المتاحة. األخيرة الخمس السنوات  خالل  العمومية  الوظيفة  في الجنسين بين األجور في  الفوارق  تتبع •

 االجتماعي.  النوع  منظور من واالجتماعية والصحية التعليمية  المؤشرات تتبع •
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 األول  الفصل
 مقدمة 

 

 

 مة مقد   1-1
 

 مظاهر  وتبرز ،كافة والمالية والنقدية والعم الية اإلنتاجية قطاعاته في عميقة هيكلية تشوهات من الفلسطيني االقتصاد يعاني
  شكل   على  الموارد  تلك  كانتأ  سواء  الفلسطينية،  الوطنية  للسلطة  المالية  الموارد  واستقرار  انتظام  وعدم  تذبذب  في  المالي  التشوه

  انعكس   الذي  األمر  الخارجي،  والتمويل  الدعم  مصادر  فيم  أ  ،)المقاصة(  مباشرة  غيرم  أ  ،محلية(  )جباية  مباشرة  مالية  إيرادات
 المدى.  وطويلة متوسطة شاملة تنموية خطط صياغة على المتعاقبة الفلسطينية الحكومات  قدرة على سلبي بشكل

 
  العام   منذ  العمل  عن   التشريعي  المجلس  تعطل  بسبب  ،المحتلة  الفلسطينية  راضياأل  تعيشه  الذي  التشريعي  الفراغ  حالة  ومع

  المالي   األداء  على  المجتمعي  والرقابي  التشاركي  للدور  غياب  وشبه  ضعف  من  الحالة  تلك  تعنيه  وما  االنقسام،  بسبب  2007
 مؤسسات  خالل   من  ،والمواطن  الحكومة  من  كل  فيها  يلتقي  تشاركية  صيغة  إيجاد  إلى   الحاجة   تبرز  الفلسطينية،  الوطنية  للسلطة

  مصادر   معرفة  في  المواطن  حق  ضمان  أجل  من  ،والشفافية  والرقابة  والحوكمة  الحوار  قيم  بتعزيز  العالقة  ذات  المدني  المجتمع
 مع   بيد  يدا    ه،وأولويات  المستقبلية  اإلنفاق   توجهات  صياغة  في   المشاركة  في  حقه  ثم  ومن  العام،  للمال  اإلنفاق  وقنوات  ،التمويل
 العالقة.  ذات  والمحلية الحكومية الجهات

 
  العامة   الموازنة  قانون   عن  اإلعالن  مع  بالتزامن  نشرها  المطلوب  الوثائق  من   واحدة  كونها  في   المواطن"  "موازنة  أهمية  تبرز
 والنفقات   اإليرادات  قضايا  في  وتثقيفه  المواطن  توعية   أجل  من  مبسطة  أداة   باعتبارها  ،العامة(  الموازنة   بقانون   القرار   )أو

 ،القادمة  للسنوات  اإلنفاق  أولويات  صياغة  في  لمواطنينا  إشراك  جلأ  من  مهمة  وسيلة  اعتبارها  يمكن  كما  التمويل،  ومصادر
 المحلية. والهيئات المركزية الحكومة  في المختلفة المسؤولية مراكز من كل على ينطبق ما وهو

 
 في  اإللزامية  حيث  من  سواء  المواطن،  موازنة  وثيقة  إعداد  مجال  في  مت سقة  وغير  متباينة  العالمية  التجارب  أنمن    رغمعلى ال

 ،منها  المستهدفة  والفئة  ،الوثيقة  تلك  أهمية  على  اتفقت،  كافة  ،العالمية  األدبيات  إنف  نطاقها،  أو  حجمها  حيث  من   أو  إصدارها
 إصدارها.   من العام  والهدف

 

  المواطن  موازنات إعداد  مجال في عالميا   المتبعة المثلى الممارسات بإسقاط والمتمثل ،الدراسة  هذه من  الهدف يبرز ،هنا من
  على   العمل  نهاأش  من  التي  والسياسات  التوصيات  من  مجموعة   تقديم  أجل  من   وذلك  ين،فلسط  في  لدينا  إصداره  تمي  ما   على

  البلدية  )المجالس  المحلي  الحكم  وهيئات  والحكومة  المواطن  بين  تشاركية  أداة   وجعلها  ،واستدامتها  المواطن  موازنة  تطوير
 والتطويرية.  التنموية واالحتياجات يتناسب بما اإلنفاق وأولويات العامة السياسات وصياغة إعداد  مجال في  (المحليةو 
 
 الدراسة  من الهدف 1-2
 

  السنوات   خالل  وأهلية(  )حكومية  عدة  فلسطينية  جهات  عن  صدرت  التي  المواطن  موازنات  تحليل  إلى  الدراسة  هذه  تهدف
  وذلك   لسطينية،الف  الحالة  لخصوصية   مراعاتها  ومدى  عالميا ،  عليها  المتفق  األداء  مؤشرات  مع   ساقهاات    مدى   ودراسة  السابقة،

 أجل:  من
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  وتطوير   البيانات،  عرضو   الشفافية  مستوى   وتحسين  ها، يلإ  الوصول  مستوى   تعزيز  حيث  من  المواطن  موازنةب  االرتقاء •
 المناسب  الوقت  في  الموازنات  هذه  خراجإ  لضمان  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  ستستخدمها  التي  هوأدوات  التوزيع  آليات

 .دوري  أساس على و 

 . المواطن  بموازنة الوعي مستوى  رفع •

 .ةالفعلي رقام األو  الموازنات  أرقام بين االنحرافات على  المواطنين اطالع خالل من ،لةءالمسا تعزيز •

 . المجال  هذا  في الدولية الممارسات أفضل مع فلسطين  في المواطن  لموازنة الحالي  الوضع بين ما الفجوة تقليل •

  في   تلعبه  ن أ  المفترض  من   الذي  والدور  ،منها  المنشود  الهدف  تحقق  بحيث  تها،وشمولي  المواطن  موازنة  كفاءة  تحسين •
 العام.  المال وإدارة اإلنفاق أولويات صياغة  في  المواطن مع التشاركية تعزيز

 

 الدراسة   أهمية 1-3
 

  الدولة   موارد  تخص  التي  المعلومات  على   الحصول  حقو  وه   ، المواطن  حقوق   من  ا  مهم  ا  حق    تناولها  في   الدراسة   أهمية  تكمن
 "الموازنة  مفهوم  لصياغة  التأسيس  إلى  إضافة،  التشريعي  المجلس   دور  غياب  ظل  في  خاصةوب  ،العام  نفاقاإل  وقنوات  المالية

 المواطن.  موازنة إعداد أدوات تطوير خالل من ،التشاركية"

 
 الدراسة  محددات 1-4
 

 الفلسطينية   الحكومة  موازنة  أن   علما    ،فقط  الغربية  الضفة   في  العاملة  الوزاراتو   المحلي   الحكم  هيئات  على   الدراسة  هذه  تقتصر
  ال   غزة  قطاع  في  النفقات  وأ  اإليرادات  بعض  هناك  أن  إال    غزة،  قطاع  فيها  بما  ،كافة  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  تغطي

 للحكومة.  العامة  الموازنة ضمن  تدخل وال ،الفلسطينية الحكومة  قبل من تدار

 
 الدراسة  منهجية 1-5
 

 عملية   وتنظم  تحكم التي   دوليا   الفضلى  والممارسات  المبادئ  على  التعرف  في  منها،  واالستفادة  الدولية   التجارب  مراجعة .1
  من   كل  وضعتها  التي  األداء   مؤشرات  اعتماد  تم  حيث،  فيها  المواطنين  دمج  وطرق   ،هاومراحل  المواطن   موازنة   إعداد 

 الموازنات  تطوير  أجل  من  الدولية   الشراكة  ومبادرة  ،,OECD)  2010)  االقتصادية   والتنمية  التعاون   منظمة
(International Budget Partnership, 2012) . 

 الفلسطينية. المحلية والهيئات المسؤولية مراكز من  مجموعة  عن صدرت  التي المواطن موازنات من العديد تحليل .2

 أبرزها:  كان ،العالقة ذات الجهات مع ومقابالت بؤرية مجموعات عقد .3

 الجهات  عن  ممثلين  بحضور  ،)ماس(  الفلسطيني  االقتصادية  السياسات  أبحاث  معهد  في  بؤرية  مجموعة  لقاء •
 التنمية   وزارة  المالية،  )وزارة  بها  المعنية  والجهات  ،المواطن  موازنات  بإصدار  قامت  التي  والمحلية   واألهلية  الحكومية

 المبادرة "أمان"، والمساءلة النزاهة أجل من االئتالف الصحة، وزارة العمل، وزارة المحلي، الحكم وزارة االجتماعية،
  الوطني،   االقتصاد  وزارة  "أريج"،  التطبيقية  األبحاث  معهد  ،"مفتاح"  والديمقراطية  العالمي  الحوار  لتعميق  الفلسطينية

 .(المحلية الهيئات بعض عن ممثلينو 

  ذات   القضايا  بعض   طرح  خاللها  وتم  ،2021  للعام  المواطن  موازنات  حول  مفتاح  مؤسسة  نظمتها  عمل  ورشة •
 بالدراسة. المباشرة العالقة
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 الثاني الفصل
 النظري  اإلطار

 
 
  الحكومة  ى مستو   على  المواطن  موازنة  إعداد  مجال  في  المثلى  والممارسات  العالمية  التجارب  مراجعة  إلى  الفصل  هذا  هدفي

 .الفلسطينية للحالة مواءمة   واألكثر األنسب األداء معايير  وتحديد المحلية، والهيئات
 
 تعريفال :المواطن موازنة 2-1
 

 بالتعاون وبدأ    ،المالية  والمساءلة  الشفافية  بشأن  المثلى  الممارسات  مدونة  بإصدار  1998  العام  في  الدولي   النقد  صندوق   بادر
  . ( International Budget Partnership  ومبادرة  ،OECD  الـ  منظمة  )مثل  2007  عامال  الشريكة  المنظمات  من  مجموعة  مع

 األهمية  بالغة  وسيلة  باعتبارها  العامة  الموازنات  إعداد  مراحل  وثائق  لشفافية  قياس  معايير  وضع  إلى  المبادرة  هذه  هدفت
  واإلنفاق   باالقتراض  للحكومات  يسمح  مغلقة  العملية  إبقاء  فإن   ذلك،  من  العكس  على   وازدهارا .  عدال    أكثر  مجتمعات  لتحقيق
د  لذلك،  اإليرادات.  استخدام   إساءة  حول  الشكوك  ويولد   مسؤول،  غير  بشكل   دليال    الحكومات  نشر  أهمية  على   الصندوق   شد 

 دليل  نشر  "يجب  أنه  على  ينص  الذي  ،المالية  الشفافية  مجال  في  السليمة  الممارسات  بميثاق  التزامه  ضمن  للموازنة  مبسطا  
 . (Murray and Shields, 2010) السنوية"  الموازنة نشر  وقت في  واسع نطاق على الموازنة عن وبسيط وواضح موجز

 
طة  وموازنة  دليل  بإصدار  الحكومات  تقوم  أن   إلى   الحاجة   برزت  ،هنا  من  فيما  ،ونفقاتها  الدولة   إيرادات  عن  للمواطنين  مبس 

  المواطنين  وصول  تسهيل  بهدف  توضع  ،العامة  الموازنة  قانون   عن  مبسطة  وصيغة  دليل  هيو   المواطن"،  "موازنة  بـ   يعرف  بات
 النفقات  أرقام  وتحليل  وقراءة  لحقة، الم  والموازنات  العامة  الموازنة   قانون   محتوى   على   التعرف  من  همتمكين و   ،المعلومات  إلى

 الرئيسي  المصدر  بصفتهم  حياتهم  في  وتؤثر  همتهم  التي  المواضيع  من  وغيرها  ، العام  والدين  العجز  وتقديرات  واإليرادات
 العالم  حول  الحكومات  أن  تعتبر  التي  الدولية  التوجهات  مع  تلتقيو   الشفافية،  نهج  الوثيقة  هذه   ستكر   كما  .العامة  لإليرادات

  إلى   الوصول  قحن   إ  أي  1؛ مساءلتها  على  مواطنيها  وقدرة  إمكانية  بقدر  المالية،  وخياراتها  العامة  سياساتها  عن   مسؤولة
 ،االستدانة  وقرارات  ،الضريبية  النواحي  في  حكوماتهم  أداء  تقييم  من  المواطنين  لتمكين  يأساس  شرط  هو  المالية  المعلومات

  المواطنين   إشراك  قاعدة  تعزيز  على   يعمل  الذي  األمر  ،نفاقاإل  أولويات  تحديد   في  المتبعة  والمعايير  ، العام  للمال   نفاقاإل  أوجه و 
  أمامهم  المتاحة  الُفرص  على  أساسي  تأثير  لها  التي  للمواضيع  الحكومة  مقاربات  حول  العام  النقاش  في  اليةفع  أكثر  بشكل
 . المعرفة قاعدة  على  والمحاسبة  المساءلة من تمكينهم وبالتالي مستقبلهم، وأمام

 
 ها وخصائص المواطن  موازنة طبيعة 2-2
 

 تتولى  بإصدارها، الحكومة قيام عدم حال وفي عام، بشكل التنفيذية السلطة عاتق  على المواطن موازنة  إصدار مسؤولية تقع
  وفي  ،الموازنة  لتعديل  كبيرة  بصالحيات  التشريعية  السلطة  فيها  تتمتع  التي  الدول   في خاصةوب   ،ذلك  مهمة  التشريعية  السلطة 

 إصدارها. عملية المدني المجتمع منظمات تتولى الجهات، هذه قبل  من إصدارها عملية تعذر حال
 

 
1  https://2u.pw/vfRyg 

https://2u.pw/vfRyg
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 ;OECD, 2010) أبرزها ،الخصائص من جملة تراعي أن عليها يتوجب نهإف بإصدارها، تقوم التي الجهة عن النظر بغض

IBP, 2015, 2019 :) 
 
  للرجوع   القارئ   من  الحاجة  دون   ،العامة  الموازنة   في  جاء  ما  وتلخ ص  تشرح  ،بذاتها  قائمة  وثيقة  المواطن   موازنة   تكون   أن .1

 جانبية. روابط  أو مراجع أي إلى

  شريحة  أكبر وفهم وصول هو منها الرئيس الهدف  نإ  حيث للبلد، المتداولة  الرسمية باللغة المواطن موازنة كتابة يجب  .2
 . لها المواطنين من ممكنة

  من  العديد  في الموازنة وثائق لتعقيد ونظرا   ذلك، ومع  ،المشرعين احتياجات المواطن موازنة دليل يستهدف أن ينبغي ال .3
 . العامة  الموازنة اتجاهات لفهم همل مفيدا   مدخال   المواطن  موازنة  المشرعون  يجد قد  البلدان،

 المفترض  من  لكن  المالية"،  العام  نهاية  لقوائم  المواطنين  "دليل  مثل  الموازنة  دورة  في  أخرى   إضافية  وثائق  إنتاج  يتم  قد .4
 عنها. بديال   ال ،المواطن  موازنة لوثيقة مكملة الوثائق تلك تكون  أن

  الحزب   قدرة  لمدى  للترويج  حزبية  أو  سياسية  مادة  توليس   ،محايدة  وتقنية  موضوعية  وثيقة  المواطن  موازنة  تكون   أن  يجب .5
 المالية.  السياسات إدارة على الحاكم

 ومنها:   ،األداء جودة معايير من بمجموعة واطنينالم دليل يفي أن يجب .6

 .الشمولية •

 . الموضوعية •

 .المالءمة •

 . الموثوقية •

 . الفهم سهولة •

 .التوقيت حسن •

 . والمصداقي ة قةالد •

 من وذلك ،التشريعي المجلس على العامة  الموازنة قانون  مشروع عرض مع بالتزامن المواطن  موازنة مسودة نشر يجب .7
 التشريعية   السلطة مداوالت على  محتمل تأثير لها  ليكون  ، اإلقرار قبل النقاشات في  المشاركة من  ينالمواطن تمكين أجل

 . العامة  الموازنة بشأن

 

 اها ومحتو  المواطن موازنة نطاق 2-3
 

 المحتويات  إلى   ،الموازنات"  تطوير  أجل   من  الدولية   "الشراكة  مبادرة  عن  الصادر   المواطن   موازنات  لتطوير  الحكومات  دليل  أشار
 Petrie and Shields, 2010; International Budget)  في  تتمثل  والتي  ،المواطن  موازنة  هاتتضمن  نأ  يجب  التي

Partnership, 2012 :) 
 

 بشأن  الحكومة  توقعات  عن   الجزء  هذا   في  الحديث  يمكن  :الموازنة  عليها  تقوم  التي  االقتصادية  والمؤشرات  االفتراضات .1
  الموضوعات   هذه  تضمين  يعتمد  العامة.  الموازنة  في  المتوقع  العجز  أو  والفائض  يرادات،واإل  والتضخم،  االقتصادي،  النمو
  استخدام   خالل  من  ،للمواطن   شيقة  بطريقة  عرضها  ويفضل  ،همواحتياجات  السكان  من  المستهدفة  الفئات  اهتمامات  على

 البيانية. المخططات أو ،الرسومات بعض
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  تفصيلي   بشكل  للدولة  العامة  الموازنة  إعداد  وعمليات  آلليات  المواطن   موازنة  تتعرضال  أ  يجب  :الموازنة  إعداد  عملية .2
  اإلطار   االعتبار  بعين  األخذ  مع  ،منها  والغاية   نشرها  سبب  توضح   موجزة  مقدمة  ضمن  إال  ،والقانونية  الفنية  النواحي  من

 للسياسات  العامة  األهداف  على   التركيز  ضرورة  مع  إعدادها،   عملية  عن  المسؤولة  والجهات  الزمني  الجدول و   القانوني
 وثيقة  في   العامة  الموازنة  إلعداد  والقانونية  الفنية  النواحي  عن  تفصيال    أكثر  معلومات  تتوفر  أن  يمكن  ،أيضا    المالية.
 . المواطن موازنة عن ةمنفصل

  ضرائب،   من  أشكالها  بمختلف  لإليرادات  المتوقعة  المصادر  المواطن  موازنة  من  الجزء  هذا  يعرض  :اإليرادات  تحصيل .3
  فهمها  المواطن  على   تسهل  بطريقة  المعلومات  هذه  عرض  يفضل   منح.الو   االقتراض،و   االستخراجية،  الصناعات  وعائدات

ط  وجدول  اإليرادات،  مصادر  من  مصدر  كل  نسبة  يوضح  دائري   مخطط  خالل  من   ضريبة  شرائح  على  يحتوي   مبس 
 المدفوعة.  الضرائب وقيمة شريحة، لكل الضرائب دافعي ونسبة وعدد الدخل، 

  بها   المعترف  التصنيفات  من  األقل  على  تصنيفين  ضمن  األولويات  تقسيم  يفضل  :المالية  والمخصصات  نفاقاإل  أولويات .4
  واالقتصادي،   ،المسؤولية(  مراكز  )حسب  اإلداري   التصنيف  ضمنها  ومن  ذلك،  توضح  ونسب  أرقام  وجود  حال  في

  المثال،   سبيل  على  المواطن،   موازنة  مستخدمي  على  التصنيف  اختيار  ويعتمد  البرامج.  وحسب  ،)القطاعي(  والوظيفي
 المؤسسات  جميع  يشمل  جدول   في   المالية   للمخصصات  اإلداري   التصنيف  2007  العام  في  الغانية  الحكومة  أدرجت
 التصنيف   هنفس  العام  في  أفريقيا  جنوب  حكومة  اتبعت  بينما  منها،  لكل  تخصيصه  تم   ما  ونسب  ،الحكومية  والدوائر
 قطاع.  لكل تخصيصه تم  ما نسبة يوضح دائري  مخطط  خالل من عرضه  تمو  ،الوظيفي

  بعض  تطبيق سبب وتوضيح  ،النفقات أو  اإليرادات في  انخفاض أو  زيادة أي  ىإل اإلشارة يجب طارئة:  جديدة إجراءات .5
 اإليرادات  بيانات  عرض  ،أيضا    ،المهم  منو   منها.  البعض  إلغاء  أو  ،جديدة  برامج  بطرح  المتمثلة  سواء  ،الجديدة  اإلجراءات

  في   الحاصلة   التغيرات  وإدراك  فهم  من  ون المواطن  يتمكن  لكي  ،السابقتين  للسنتين  بالموازنات  ومقارنتها  الفعلية  والنفقات
 . والفعلي الموازنة بين واالنحرافات  ،الموازنة

 المهتمين  السكان  من  المستهدفة   الفئة  على  أساسي  بشكل  تعتمد  التي  المستهدفة:  والقطاعات  البرامج  حول  معلومات  توفير .6
  التي   البرامج  خالل  من  تحقيقهاى  لإ  الحكومة  تسعى  التي  األهداف  حول  معلومات  توفير  يفضل  كما  المواطن.   بموازنة

 البرامج. هذه من المستهدفة والفئات الخدمة، تقديم في التطور لتقييم تستخدمها التي والمؤشرات تطرحها،

  إلى  المواطن موازنة  على االطالع في يرغبون  الذين  المجتمع أفراد من العديد يحتاج : الموازنة في الواردة المصطلحات .7
  نهاية   في  تعريفاتها  مع  المصطلحات  هذه  بعض  سرد  يمكن  حيث  يسمعونه،  ما  أو  يقرؤونه  ما  لفهم  التعريفات  بعض
 الموازنة.  داخل ذكره يتم أينما المصطلح لتعريف النص مربعات استخدام أو ،الوثيقة

  أو  ،الموازنة عن  المزيد معرفةفي   المواطنين بعض رغب حال  في  :المواطنين قبل  من  للمتابعة  االتصال بيانات عرض .8
 الموازنة.  تتضمنها  التي المواضيع بعض عن االستفسار  أو ،إعدادها عملية

 
  المهتمين   السكان من  المستهدفة  الفئة  تحديد  إنف   ،المواطن موازنة  في  أعاله  الثمانية  المكونات  تضمين  أهمية  من  الرغم  ىعل

  في   المحتويات.  هذه  من  الموازنة  تضمنهت  أن  يجب  ما  معرفة  في  يساعد  ،واهتماماتهم  احتياجاتهم  وتحديد  ،المواطن   موازنةب
  السكان  من  المستهدفة  الفئة  تحديد  على  بناء    المواطنين  موازنات  اختالف  كيفية  توضح  سيناريوهات  ثالثة  توجد  السياق،  هذا

(International Budget Partnership, 2012) : 
 
 تحدد  أن  عليها  فيجب  ،المتعلمين  غير  األشخاص  إلى   الوصول  المواطن  موازنة  نشر  من  الحكومة  هدف  كان  إذا .1

  ، البؤرية  مجموعاتال  أو  األشخاص  لبعض  الرأي  استطالعات  خالل  من  السكان  من  الفئة  هذه  واهتمامات  احتياجات
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 تركز  أن   يفضل  الحالة،   هذه   في  المحليين.  الخدمات  ومقدمي  المحلية   والسلطات   المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون 
  على   مباشر  تأثير  من   لها   لما  ، المواطن  موازنة  أهمية  حول   المواطنين  إرشاد   مثل  األساسية  المواضيع  على   الموازنة
 ومخصصات  االجتماعية  البرامج  مخصصات  حول  معلومات  نشرو   الموازنة،  معلومات  على   الحصول   في  وحقهم  حياتهم
 تعريفهمو   السابقة،  الموازنات  مع  المعدة  الموازنة   في   ةالمتوقع  النتائج  ومقارنة  ،يستخدمونها  التي العامة  الخدمات  تطوير

 مساءلتهم.  تمت وكيف هاونشر  الموازنة إعداد عن  المسؤولة بالجهات
  خالل   من  احتياجاتهم  تحدد   أن  للحكومة  فيمكن  الموازنة،   بقضايا  مهتمينال  غير  المتعلمين  لألشخاص   االستهداف   كان  إذا .2

  سبيل   على  الحكومية،  المؤسسات  مع  بالتعاون   ،األشخاص  هؤالء  عن  معلومات  جمع  خالل  من   أو  ،شامل  مسح  تنفيذ
  المحتوى   يتضمن  أن  يمكن  الحالة،  هذه  في  الضريبة.  لدوائر  قدومهم  أثناء   الضرائب  دافعي  آراء  استطالع  المثال،

 النفقات  توزيعو   الحكومية،  اإليرادات  مصادرو   الشخصية،  حياتهم  على  وتأثيرها  الموازنة  أهمية  حول  معلومات
 المواطنين.  قبل من والتواصل االتصال آلية  حول معلوماتو  المالية،  والمخصصات

 مجموعاتال  خالل  من   احتياجاتهم  تحديد  يمكنف  الموازنة،  بقضايا  نيوالمهتم  نيالمتعلم  األشخاص   الحكومة  هدف  كان  إذا .3
  هذا في معهم. واجتماعات لقاءات عقد أو ،االجتماعي التواصل وشبكات  اإلنترنت عبر الرأي استطالعات أو البؤرية،
  عن  المسؤولة  والجهات  ،الموازنة  إعداد  عملية  تشمل  ، المواضيع  من  واسعة  مجموعة  المحتوى   يتضمن  أن  يمكن  السياق،
  القطاعات،   بعض  تطويرى  لإ   الهادفة   البرامجو   القطاعات،  حسب  النفقات  وتوزيع  ،اإليرادات  مصادرو   ونشرها،  إعدادها 

 المحلية. للهيئات المركزية الحكومة مخصصاتو  التنموية، المساعداتو  العام،  الدين إدارة كيفيةو 
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 الثالث  الفصل
 المثلى  الممارسات مع تطابقها ومدى فلسطين  في المواطن موازنة  تقييم

 
 

  عملية  في المواطن يلعبه  نأ يجب الذي التشاركي الدور أهمية من فلسطين في المواطن موازنات إصدارات تتبع أهمية تأتي
 المركزية  الحكومة  مستوى   على  ذلك  كان  سواء  ؛العمليات  تلك   على  الرقابي  والدور  ،العام  اإلنفاق  ألولويات  العامة  اأُلطر  إعداد

  وفرص   ،للحكومة  ليالما  الوضع  على  المواطن   العط  ا  هميةأ   يضا  أو   ،المحلية  هيئاتال  مستوى   على  أو  ،المسؤولية  مراكزو 
 : على  الدراسة  هذه ستقوم لذلك  .المتاحة التمويل

 
 فلسطين.  في المواطن  موازنات إصدار عمليات من  التفصيلية األهداف تحديد .1

 يتطل ب: وهذا المثلى، العالمية الممارسات مع المواطن موازنات إصدارات توافق مدى تتبع .2

 ،المحلية  والهيئات  ،المسؤولية  مراكز  من   كل  قبل   من   المواطن   موازنات  نشر  أجل   من   المبذول  الجهد  يددتح •
 المدني. المجتمع ومؤسسات

 . للمواطنين المالي الوعي تشكيل على اإلصدارات تلك من التراكمي األثر تحديد •

  المحلي،   الحكم  وحدات  الوزارات،  :المثال  سبيل  على)  التشريعي  المجلس  غياب  ظل  في  التمثيلية  الجهات  تحديد •
 . (المدني المجتمع مؤسسات

 موازنات  إعداد  قضايا  في  ،كافة  المحلية  هيئاتوال  المسؤولية  مراكز  في   العاملين  من  مؤهلة   فرق   وجود  إمكانية  فحص •
 المواطن. 

 االجتماعي. للنوع استجابتها  ومدى ،المواطن موازنة تتب ع •

ر وضع .3 د نهائي تصو   . كافة المحلية والهيئات المسؤولية لمراكز المواطن  لموازنات لعاما  وللمحتوى  البصرية  للهوية موح 

 . كافة الموازنة إدارة مراحل في ه وحقوق  المواطن دور توضيح .4
 

 فلسطين في المواطن موازنات إصدارات من الهدف تحديد 3-1
 

 مراجعة  عمليات  إجراء  دون   ،ذاتها  اإلصدار  عملية  هي  المواطن   موازنة  إصدار   عملية  من  الغاية  جعل  المجدي  غير  من
  ،بد  ال  األثر،  قياس  من  نتمكن  حتى  تلك.   اإلصدار  عملياته من  وإشراك  المواطن   وعي  على  المتوقع  التراكمي  لألثر  وتقييم

  ومراكز   ،المركزية  الحكومة  مستويات  على  تلك  اإلصدار  عمليات  من  التفصيلية  األهداف  تحديد  عملية  من   ،البداية  في
 المحلية. هيئاتوال ،المسؤولية

 

  ، العالقة   ذات  الجهات  مع  تمت  التي  واللقاءات  الدولية(   )الممارسات  والعالمية  المحلية  لألدبيات  البحث  فريق  مراجعة  خالل  من
 التالية:  النقاط  في المواطن موازنات إصدار من والغاية المنشودة األهداف حصر يمكن

 

 المركزية الحكومة مستوى  على  .أوال  
 

  أن   يجب  التي  المالية،  البيانات  حيث  من  شموال    األكثر  األداة   وهي  المالية،  وزارة  قبل  من  المعدة  المواطن  موازنة  بها  ُيقصد
  إبراز   محاولةو   ،والممولين  المانحين  لدى  العامة  المالية  أداء  صورة  تحسين  مجرد  من  أبعد  أهداف    إلى   لوصول ى ا لإ  تسعى
 :المتوقعة األهداف تلك ومن  العامة، الموازنة لشفافية الدولية  بالمعايير االلتزام من عالية درجة
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 والوثائق  ،والتنفيذ  واالعتماد   اإلعداد  مراحل  ذلك  ويشمل  ،المواطن  لدى  العامة  الموازنة  بأمور  والمعرفة  الثقافة  نشر .1
 الرقابة.  وآليات المطلوبة،

 .كافة هاوبنود واإلنفاق الصرف لبرامج  المالية المخصصات حول الشفافية من المزيد تحقيق .2

 العام.  اإلنفاق أولويات تحديد مجال في إشراكهم أجل  من  ،الراجعة( )التغذية المواطنين مع اتصال قنوات فتح .3

 العام.  والدين والعجز التمويل بمصادر المتعلقة القرارات اتخاذ مجال في المجتمعية المشاركة تحقيق .4

  ، الحكومة  نوايا  في   التشكيك   كم  يتزايد  المواطن،   عند  المالية   المعرفة  يابغ  فعند  والحكومة،  المواطن   بين  الثقة  تعزيز .5
 والغموض. التعتيم نتيجةوإما   المالية، والظروف بالمعطيات جهل نتيجة إما لها، الموجهة االنتقادات وتتزايد

 
 المسؤولية  ومراكز الوزارات مستوى  على .ثانيا  

 

 الحكومية.  المسؤولية مراكز باقيى لإ الحقا   العملية تمتد بحيث المختلفة، الوزارات على الحالية المرحلة في االهتمام ينصب
 الوزارات:   عن الصادرة المواطن  موازنات في تحقيقها الواجب األهداف من

 

  بعض   استحداث  عن  تنجم  قد   التي   الطارئة   واألعمال  للوزارات،  الروتينية  المالية   األعمال  صورة  في  نيالمواطن  وضع .1
  أموال   احتجاز  حالة  مثل )  االحتالل  قبل  من  قهرية  ممارسات  نتيجة  أو  العناقيد(،ب  التنمية  خطة  )مثال  مويةنالت  الخطط

 كورونا(. وباء مواجهة مثل) الطوارئ  حاالت أو  المقاصة(،

 الصرف.  وأوجه اإلنفاق أولويات تحديد أجل من ،وزارة لكل اإلنفاق برامج  من المستهدفين المواطنين إشراك .2

 المنشودة   ألهدافى الإ  وصوال    ،التنفيذ  أدوات  تمرير  تسهيل  أجل  من  ،المعتمدة  والبرامج  بالقرارات  المواطنين  ثقة  تعزيز .3
 وفاعلية.  بكفاءة

 
 المحلية الهيئات مستوى  على .ثالثا  

 

  ودرجة   حجمها،  حيث  من  تتنوع  التي  ،السكانية  تجمعاتهم  لخصوصية   وفقا    المواطنين  بحاجات  التصاقا    األكثر  المستوى   يعتبر
 والتجمعات  العنصري   الفصل  لجدار  المحاذية  )كالتجمعات اإلسرائيلية  بالممارسات  تأثرها  ومدى  الرئيسية،  الخدمات  من  قربها

  من   الراجعة  التغذية  أخذ  المحلية  هيئاتال  على  يسهل  حيث،  التجمعات  لتلك  االقتصادية  والطبيعة  األغوار(،  في  المهمشة
 للهيئات   المواطن  موازنات  نإ  القول  يمكن  عليه،  بناء    .أخرى   تمثيلية  جهات  أي  لوساطة  الحاجة  دون   مباشر  بشكل  المواطنين

 التالية:  فاألهدا تحقيقى لإ تسعى ن أ يجب فلسطين  في ةالمحلي
 
 المواطنين. احتياجات مع يتناسب بما اإلنفاق أولويات تحديد .1

...   ،وبيئة  ،وماء  ،وكهرباء  ،ومواصالت  ،وتعليم  ،صحة  من  العامة  لخدماتا  لبيانات  النفاذ  على  المواطنين  قدرة  تحسين .2
 وغيرها.

  المسؤولية   ومراكز  المركزية  الحكومة  من  وكل  ،المواطنين  بين  وصل   حلقة   المحلية   هيئاتلل  المواطن   موازنات  تكون   أن .3
 المختلفة.

 . كافة بأنواعها المواطن موازنات ألهمية المجتمعي  الوعي نشر على  القدرة رفع .4
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 المثلى العالمية الممارسات مع فلسطين في المواطن موازنات إصدارات توافق مدى 3-2
 

  بتبني   المالية  لوزير  بمقترح  2011  للعام   العامة  موازنةال  إقرار  ُقبيل  تقدم  قد  العامة  الموازنة  شفافية  لدعم  األهلي  الفريق  كان
  المواطن   موازنة  إصدار  تم  حيث  األهلي،  الفريق  مع  بالتعاون   بإصدارها  تعليماتهالوزير    أصدر  وقد.  هاوإصدار   المواطن  موازنة
  المالية،   وزارة  قبل  من  المواطن  لموازنة  متقطعة  إصدارات  ذلك  تتل  .(2016  )أمان،  2011  العام  خالل  فلسطين  في  مرة  ألول

  وزارة  المحلي، الحكم وزارة العالي، والتعليم التربية وزارة االجتماعية، التنمية )وزارة الوزارات ييمستو  على اإلصدارات وبعض
  مع   بالشراكة  الظهر(  سيلة  حلحول،  ترقوميا،  قباطية،  نعيم،  بني  حوارة،)  منها:  المحلية  الهيئات  بعضو   (العمل  وزارة  ،الصحة 

 .أريج ومؤسسة ،مفتاح ومؤسسة ، )أمان( والمساءلة  النزاهة أجل من االئتالف من كل
 

  عليها  اتفقت  التي  المثلى  العالمية  الممارسات  أبرز   بمراجعة  البحث  فريق  قام  ،هوتطوير   اإلصدارات  تلك  أداء  تقييم  أجل   من
  االقتصادية   والتنمية  التعاون   منظمة  دراسة  أبرزها  وكان  ،سابقا    هايلإ  اإلشارة  تتم  التي  الدولية  ماتوالمنظ  الدراسات  من  العديد

(2010(Petrie and Shields,  ،   الموازنات  تطوير  أجل   من  الدولية   الشراكة  مبادرة  عن   الصادرة  النشرةو  (International 

Budget Partnership, 2012) ،   دراسة إلى  إضافة  (Bilge, 2015)  وتجارب   ،المواطن  موازنات  إعداد  منهجية  تناولت  التي 
 .المواطن موازنات إصدارها  مجال في العالمية التجارب  من العديد مراجعة على الدراسة اعتمدت كما فيها. الدول بعض

 
  المثلى   الممارسات  أن  إال    المواطن،  موازنات  صداراتإل  عالميا    موحد  هيكل  أو   شكل  أو   صيغة  وجود  عدم   من  الرغم   على

د  أن  يمكن  ،اإلصدارات  تلك  معظم  في  عليها  المتف ق   في   المواطن  موازنات  تقييم عملية  في  عليه  البناء  يمكن  عام  إلطار  تمه 
  عند   باالعتبار  أخذها  الواجب  المثلى  الممارسات  وفق  األداء  مؤشرات  1  جدول  يلخص  سبق،  ما  على  بناء  .هاوتطوير   فلسطين

 . فلسطين في  المواطن موازنة إعداد
 

 المواطن  لموازنات المثلى الممارسات وفق األداء  مؤشرات  :1 جدول
 

 األداء  المؤشر 

 المقدمة  .1

 :تشمل  أن

 .المواطن موازنة  إعداد مراحل •
 .النشر من الغاية  •
  في  المتوقعة النتائج  مقارنة  خالل من االقتصادية  والتوقعات  واالتجاهات  األهداف عرض •

 .السابقة  الموازنة مع الحالية للسنة  المعدة الموازنة
  نتيجة  المسؤولية(  مركز )أو  الدولة  لها تتعرض  قد التي الرئيسية  المالية  المخاطر مناقشة  •

 .االقتصادية  والتغيرات  التقلبات

 والشفافية  الشمولية .2

 حيث: من
 .(البطالة ،التضخم االقتصادي،  )النمو  الكلي االقتصاد   وتوقعات مؤشرات  •
 .المباشرة   وغير المباشرة والضريبية  الضريبية،  غير اإليرادات  ومصادر بنود •
 .للنفقات المسؤولية(  مراكز )حسب  اإلداري  التقسيم  أو  )الوظيفي(   القطاعي التقسيم  •
 .التمويل مصادرو  العجز أو  الفائض  •
 .العام  الدين •
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 األداء  المؤشر 

  االجتماعية الحماية .3
  للنوع واالستجابة
 االجتماعي 

 .االجتماعي القطاع  ومخصصات  لألفراد المباشر   الدعم  لبرامج موجز •
 .للسلع  المباشر   الدعم  لبرامج موجز •
 .االقتصادي  والتمكين التشغيل  دعم  لبرامج موجز •
 .االجتماعي  للنوع الموازنة  استجابة  مدى •

  على والقدرة االنتشار .4
 الوصول 

 خالل: من المناسب الوقت  في  لمواطنينى الإ  الوصول في  عنها اإلعالن أدوات  نجاح  مدى
 .اإلنترنت  على  للوزارة الرسمية   والصفحة في اصح مؤتمر •
 .االجتماعي   التواصل مواقع •
 .الجامعات  •
 .التلفزيونية  التغطية •

  واألولويات التشاركية .5
 الراجعة  والتغذية

 خالل: من العام  اإلنفاق  أولويات وضع  في  نيالمواطن   إشراك مدى •

 .الحكومية   غير المنظمات 

 .وجمعيات  ونقابات  اتحادات  من التمثيلية الجهات  
 .المواطنين  قبل  من الراجعة والتغذية  التواصل آليات  تحديد  •
 .المواطنين من الواردة  والمالحظات المقترحات   على الرد •

 .والمقارنة  للتتبع قابلة  زمنية سلسلة ضمن واالنتظام  االستمرارية .6

  إقرار  مع   بالتزامن)و   التشريعي  المجلس  على  العامة   الموازنة  قانون   مشروع   عرض   مع   بالتزامن التوقيت  .7
 .(المحلي  الحكم وزير  قبل من لالعتماد  رفعها  وقبل  األعضاء  قبل   من ةالمحلي   الهيئة موازنة

 .هاوفهم المختلفة المالية  والمصطلحات  األرقام قراءة   على المواطن قدرة  الوضوح  .8

 .السابقة  السنوات  في المقرة  الموازنات عن  الفعلية والنفقات اإليرادات  انحرافات  عن ملخص االلتزام  .9

  – المدني  المجتمع  مؤسسات – التشريعي  المجلس - الحكومية   المؤسسات  - المالية  وزارة اإلصدار  جهة .10
 .المحلية  الهيئات

 

 " المقدمة "  األداء لمؤشر  المثلى الممارساتب فلسطين في المواطن موازنة التزام مدى 1- 2- 3
 

 المسؤولية   ومراكز  المركزية(  الحكومة  )موازنة  المالية  وزارة  من  كل    عن  الصادرة  المواطن  موازنة  نشرة  في  مقدمة  من  بد  ال
 من:  كال   مبسط  بشكل توضح ،المحلية هيئاتوال

 

 التالي:  النحو على وهي 2، مرحلة كل عن   المسؤولة والجهات الموازنة عداد إ  دورة مراحل ملخص .1

 : المركزية الحكومة  موازنة في 

 .(الوزراء ومجلس المالية وزارة المسؤولية،  مراكز) اإلعداد  مرحلة •

  الدستورية   اآللية   توضيح  يتم  أن  المرحلة  هذه  في  واألصل   ،الرئيس(  ثم  ومن  التشريعي  المجلس)  االعتماد  مرحلة •
 التشريعي. المجلس غياب ظل في  الموازنة العتماد

 .(المسؤولية )مراكز التنفيذ مرحلة •

 . الرقابية( الجهات قبل من الصرف  أوامر تنفيذ متابعة بها والمقصود) والرقابة  المتابعة مرحلة •

 : المحلية( للهيئات  المالي بالنظام م2019 لسنة  (11) رقم  الوزراء مجلس  قرار حسب) المحلية هيئاتال في 

 
 تمر بدورة إعداد الموازنة، حيث تتولى  وتقتصر على موازنات المواطن للحكومة المركزية الصادرة عن وزارة المالية، والهيئات المحلية، بينما باقي مراكز المسؤولية الحكومية ال  2

 وزارة المالية تلك العملية. 
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 . السنوية( الموازنة تخطيط )لجنة اإلعداد  مرحلة •

 . المحلية( الهيئات أعضاء قبل )من اإلقرار مرحلة •

 . (المحلي الحكم وزير قبل )من والمصادقة  االعتماد مرحلة •

 . المحلية( الهيئات  أعضاء قبل )من التنفيذ مرحلة •

 . (المالي المسؤول قبل )من  والرقابة التدقيق مرحلة •

 سابقا    هايلإ  اإلشارة  تتم  التي   وبالكيفية  ،اإلصدار  لجهة   وفقا    النشر  من   واألهداف  الغايات  وُتصاغ  النشر،  من  الغاية .2
 محلية(. هيئات مسؤولية، مراكز مركزية، )حكومة الورقة  هذه في

  للسنة   المعدة  الموازنة  في  المتوقعة  النتائج  مقارنة  خالل  من  ،االقتصادية  والتوقعات  واالتجاهات  األهداف  عرض .3
ر  ووضع  ،واالنحرافات  السابقة  الموازنات  مع  الحالية   )قد   القادمة  للسنوات  األجل  متوسطة  إلى  قصيرة  ورؤية  تصو 
 مصادر   انتظام  عدم  بسبب  األجل  متوسطة  رؤية  وضع  المسؤولية  ومراكز  المركزية  الحكومة  من   كل  على  يتعذ ر

 .(المحلية هيئاتال موازنات في أكثر به والتنبؤ تحقيقه يمكن الذي األمر التمويل،

  والتغيرات   التقلبات  نتيجة  المسؤولية(  مركز  )أو  الدولة  لها  تتعرض  قد  التي  الرئيسية  المالية  المخاطر  مناقشة .4
  ، المقاصة  مستحقات  من  المتكرر  اإلسرائيلي  االقتطاع  أو  احتجاز   أزمات  ذلك  على  األمثلة  ومن  ،االقتصادية

  المستجدات  من  وغيرها  ،كورونا  جائحة   مثل  والبيئية  الصحية  والكوارث   والتحديات  غزة،  قطاع  على   والحروب 
 الطارئة. 

 
  ، (2021–2016)  للفترة  فلسطين  في  المواطن  موازنات  إصدارات  مقدمات  مراجعة  عندو   السابقة،   المعايير  على  باالعتماد

 (: 2 جدول )انظر يلي ما نالحظ
 

  والرسالة  الرؤية  خالل  من   النشر(  من   )الغاية  بند  ، كبيرة  وبنسبة  ،المواطنين  موازنات  جميع  حققت  3:النشر  من  الغاية .1
  المحلية   الهيئة  أو  المسؤولية  مركز  مع  "التشاركية"  هدف  جزئية  في  واضحا    النقص  وكان  موازنة،  كل  بداية  في  واألهداف

 . الراجعة التغذية ألغراض الجمهور مع للتواصل قنوات فتح على والتأكيد أولوياتها، وتحديد الموازنة إعداد  عملية في

 النزاهة  أجل   من   االئتالف  مع  )بالتعاون   المالية  وزارة  موازنة   في   إال  البند  هذا  يتحقق  لم   المواطن:  موازنة  إعداد  مراحل .2
 .2018 عامال والتخطيط المالية وزارة نشرتها التي والموازنة ،2016 عامال  ُنشرت التي  أمان( –  والمساءلة

 أمان  مؤسسة  أعدتها  التي  المالية  لوزارة  المواطن  موازنة  حققت  السابقة:  بالموازنات  مقارنة  االقتصادية  والتوقعات  األهداف .3
  وذلك   سابقة،ال  الموازنة  مع  الحالية  للسنة   المعدة  الموازنة  في  المتوقعة  النتائج  مقارنة  خالل   من  ،البند  هذا  2016  عامال

  ، 2016-2013  للسنوات  والمساعدات  المنح  مقدار   ومقارنة  ،السابقة  السنوات  مع  اإلقراض  صافي  بند  مقارنة  طريق  عن
  قراض اإل  صافي  بند  مقارنة  خالل  من  ،2017  عامال  في   الموازنة  شفافية  لدعم  األهلي  الفريق  أعدها  التي  الموازنة  وكذلك

 بعض   مقارنة  خالل  من،  2018  عامال  في  والتخطيط  المالية  وزارة  أعدتها  التي  والموازنة  ،2017-2014  للسنوات
 .2018-2015 عامال من اإليرادات وإجمالي  صافي ومقارنة ،السابقة السنوات مع الرئيسية االقتصادية المؤشرات

 والتغيرات   التقلبات  نتيجة  الدولة  لها  تتعرض  قد  التي  المالية   المخاطر  إلى  الموازنات  جميع  تتطرق   لم   المالية:   المخاطر .4
 االقتصادية. 

 
 .(1-3تفصيل بنود الغاية من النشر في الموضوع )تم   3
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  الممارسات   لمتطلبات  تحقيقا    األقل  هي  المحلية  هيئاتوال   )الوزارات(  المسؤولية  مراكز  من  لكل  المواطن  موازنات  أن  ُيالحظ .5
  القدرة   حساب  على  كان  الجهات  لتلك  المواطن  موازنة  حجم  تقليص  أن  المالحظ  ومن  ،"المقدمة"  األداء  لمؤشر  المثلى

 .المتطلبات كامل إدراج على
 

 الفلسطينية المواطن موازنات إصدارات في "المقدمة" األداء مؤشر في االكتمال نسبة :2 جدول
 

   مكتمل

   متوسط 
   موجود غير

 النشر  من الغاية  الجهة/األداء 
  الموازنة إعداد  مراحل

 ة المحلي  للهيئة  أو للدولة 

  والتوقعات  األهداف 
  مقارنة االقتصادية 
 السابقة  بالموازنات

  التي الرئيسية المالية  المخاطر
 البلدة  أو الدولة   لها  تتعرض قد

    التشاركية  هدف  تشمل  لم 2021 المالية  وزارة

     2018 المالية  وزارة

     2017 المالية  وزارة

     2016 المالية  وزارة

التشاركية  هدف  تشمل  لم 2018 االجتماعية  التنمية  وزارة مطلوب  غير     

التشاركية  هدف  تشمل  لم 2017 االجتماعية  التنمية  وزارة مطلوب  غير     

التشاركية  هدف  تشمل  لم 2016 االجتماعية  التنمية  وزارة مطلوب  غير     

التشاركية  هدف  تشمل  لم 2021 والتعليم  التربية  وزارة مطلوب  غير     

التشاركية  هدف  تشمل  لم 2018 العالي والتعليم  التربية  وزارة مطلوب  غير     

التشاركية  هدف  تشمل  لم 2017 العالي والتعليم  التربية  وزارة مطلوب  غير     

التشاركية  هدف  تشمل  لم 2018 المحلي   الحكم  وزارة مطلوب  غير     

التشاركية  هدف  تشمل  لم 2018 الصحة  وزارة مطلوب  غير     

التشاركية  هدف  تشمل  لم 2018 العمل  وزارة مطلوب  غير     

التشاركية  هدف  تشمل  لم 2018 نعيم بني  بلدية      

التشاركية  هدف  تشمل  لم 2018 ترقوميا بلدية      

التشاركية  هدف  تشمل  لم 2018 حلحول بلدية      

التشاركية  هدف  تشمل  لم 2018 حوارة بلدية      

التشاركية  هدف  تشمل  لم 2018 الظهر  سيلة بلدية      

التشاركية  هدف  تشمل  لم 2018 قباطية بلدية      

 

 والشفافية"  "الشمولية  األداء لمؤشر  المثلى بالممارسات فلسطين في المواطن موازنة التزام مدى 2- 2- 3
 

 : التالية للعناصر المواطن موازنة تضمين خالل من "،الشفافيةو  الشمولية" األداء مؤشر يتحقق
  على  ذلك   ويقتصر  ، والبطالة  التضخم  ومعدالت  ،االقتصادي  النمو  كمؤشرات  الكلي،   االقتصاد  وتوقعات  مؤشرات  زابر إ •

 . المالية وزارة عن الصادرة المواطن موازنة
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  . )المقاصة(  المباشرة  وغير   المحلية(  )الجباية  المباشرة  الضريبية  اإليراداتو   الضريبية،  غير   اإليرادات  ومصادر  بنود •
 بنود  عن  عبارة  المحلية  هيئاتلل  تكون   فيما  المالية،  لوزارة  المركزية  الموازنة  على  الحكومة  في  الممارسة  هذه  تقتصر

م  أ   ،المحلي  الحكم  وزارة  من  تمويال  م  أ  المواطنين  من  مباشرة  جباية  كانتأ  سواء  ،المحلية   للهيئة  التمويل  ومصادر
 أجنبية. أو محلية وجهات مؤسسات من ومنح مساعدات

  أو   ،االجتماعي(  القطاع  االقتصادي،  القطاع  التحتية،  البنى  قطاع  الحكم،   )قطاع  للنفقات  الوظيفي  القطاعي   التقسيم •
  الصحة،   )التعليم،  للمواطنين  اليومية  بالحياة  المباشر  االرتباط  ذات  المسؤولية  ومراكز  للوزارات  للنفقات  اإلداري   يمالتقس

 تطويرية(. تشغيلية، )جارية، للنفقات االقتصادي التقسيم أو االجتماعية(، التنمية األمن،

  قروض   ومنح،  )مساعدات  المحلية  والهيئات  المركزية  الحكومة  من  لكل  التمويل  مصادرو   الموازنة  في  العجز  أو  الفائض •
 .المالية لوزارة المركزية الموازنة  على  الحكومة في الممارسة هذه وتقتصر ، خارجية( قروض محلية،

  في   الممارسة  هذه  وتقتصر   ،الخاص  القطاع  ومتأخرات  وأجنبية(  محلية  )ديون   وجد  إن  وتفاصيله  العام  الدين  حجم •
 المالية. لوزارة المركزية الموازنة  على  الحكومة

 
 (: 3 جدول )انظر يلي ما نالحظ (،2021–2016) للفترة فلسطين  في المواطن موازنات إصدارات مراجعة عند

  للعامين  الكلي  لالقتصاد  توقعات  أو  مؤشرات  أي  من  المالية(   )وزارة  المركزية  الحكومة  عن   الصادرة  المواطن  موازنة  خلت .1
  الكلي  االقتصاد  مؤشرات  أبرز  واكتملت  فقط.  البطالة مؤشر  تتبع  على  2017  العام  في  اقتصرت  فيما   ،2021و  2016

م الذي 2018 العام  إصدار في  التجاري. والميزان  والبطالة والتضخم القومية الحسابات من لكل وافيا   تبسيطا   قد 

  والهيئات   المركزية  الحكومة   عن  الصادرة،  كافة  ،المواطن  موازنات  اشتملت  فقد  والنفقات،  اإليرادات  لتفاصيل  بالنسبة .2
  من   كان  أنه  ،هنا  ذكره  الجدير  ومن  .هاوتقسيمات   المختلفة  النفقات  وأوجه  اإليرادات  ومصادر  تفاصيل  على  المحلية
  جائحة   مواجهة   حول  المالية   التفاصيل  بعض  ،المالية  وزارة  عن   الصادرة  2021  للعام   المواطن   موازنة   تشمل  أن   األفضل
 الغرض. لهذا المتحقق التمويل وحجم ومصادر الحكومة، تكبدتها التي والفاتورة ،كورونا

  لصالح   المالية  وااللتزامات  غزة،  قطاع  من  المتحققة  اإليرادات  تفاصيل  على  المركزية  للحكومة  المواطن  موازنات  افتقرت .3
 4.القطاع

 األمنية   المؤسسة  لمخصصات  إشارة  أي  من   المالية  وزارة  عن  الصادرة  2021و  2017للعامين    المواطن  موازنات  خلت .4
 . العام اإلنفاق في األكبر  الحصة ذات المخصصات باعتبارها العام اإلنفاق إجمالي من

  ومصادر  ،الموازنة  في   العجز  تفاصيل  على  المحلية  والهيئات  المركزية  الحكومة  من  لكل  المواطن  موازنات  اشتملت .5
 . هوتفاصيل العام الدين  حجم إلى  إضافة المختلفة، التمويل

 

  

 
 ، دون أي ذكر ألوجه اإلنفاق أو مصادر اإليرادات المتحققة منها. 2021تم بيان نسبة الموازنة المخصصة لقطاع غزة في موازنة المواطن لوزارة المالية   4
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 الفلسطينية المواطن موازنات  إصدارات في والشفافية" "الشمولية  األداء مؤشر في االكتمال نسبة :3 جدول
 

   مكتمل

   متوسط 
   موجود غير

 الجهة/األداء 

  وتوقعات مؤشرات 
  الكلي  االقتصاد

 المركزية( )للحكومة 

  المركزية )للحكومة اإليرادات  تفاصيل
  القطاعي والتقسيم  المحلية(،  هيئاتوال 

 للنفقات   االقتصادي  أو  اإلداري  أو

  العجز  أو  الفائض 
  التمويل ومصادر
  المركزية )للحكومة 

 المحلية( هيئاتوال 

  وخدمة  العام  الدين تفاصيل
  )للحكومة   العام الدين
 المحلية( هيئات وال المركزية 

غزة  قطاع  تشمل  لم  2021 المالية  وزارة    

غزة  وقطاع األمن تشمل  لم  2018 المالية  وزارة    

البطالة  على  اقتصرت 2017 المالية  وزارة غزة  قطاع  تشمل  لم     

غزة  وقطاع األمن تشمل  لم  2016 المالية  وزارة    

 الجهة/األداء 

  وتوقعات مؤشرات 
  الكلي  االقتصاد

 المركزية( )للحكومة 

  المركزية )للحكومة اإليرادات  تفاصيل
  القطاعي والتقسيم  المحلية(،  والهيئات

 للنفقات   االقتصادي  أو  اإلداري  أو

  العجز  أو  الفائض 
  التمويل ومصادر
  المركزية )للحكومة 
 المحلية( والهيئات

  وخدمة  العام  الدين تفاصيل
  )للحكومة   العام الدين
 المحلية( والهيئات  المركزية 

مطلوب  غير 2018 االجتماعية  التنمية  وزارة مطلوب  غير  مطلوب  غير  مطلوب  غير   
مطلوب  غير 2017 االجتماعية  التنمية  وزارة مطلوب  غير  مطلوب  غير  مطلوب  غير   
مطلوب  غير 2016 االجتماعية  التنمية  وزارة مطلوب  غير  مطلوب  غير  مطلوب  غير   

مطلوب  غير 2021 والتعليم  التربية  وزارة مطلوب  غير  مطلوب  غير  مطلوب  غير   
مطلوب  غير 2018 العالي والتعليم  التربية  وزارة مطلوب  غير  مطلوب  غير  مطلوب  غير   
مطلوب  غير 2017 العالي والتعليم  التربية  وزارة مطلوب  غير  مطلوب  غير  مطلوب  غير   

مطلوب  غير 2018 المحلي   الحكم  وزارة مطلوب  غير  مطلوب  غير  مطلوب  غير   
مطلوب  غير 2018 الصحة  وزارة مطلوب  غير  مطلوب  غير  مطلوب  غير   

مطلوب  غير 2018 العمل  وزارة مطلوب  غير  مطلوب  غير  مطلوب  غير   
مطلوب  غير 2018 نعيم بني  بلدية      

مطلوب  غير 2018 ترقوميا بلدية      

مطلوب  غير 2018 حلحول بلدية      

مطلوب  غير 2018 حوارة بلدية      

مطلوب  غير 2018 الظهر  سيلة بلدية      

مطلوب  غير 2018 قباطية بلدية      
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  للنوع واالستجابة  االجتماعية "الحماية  األداء لمؤشر  المثلى بالممارسات فلسطين في المواطن موازنة التزام مدى 3- 2- 3
 االجتماعي" 

 

 : التالية  لعناصرا المواطن موازنة تضمين خالل من "االجتماعي للنوع واالستجابة االجتماعية الحماية" األداء مؤشر يتحقق
  السلع م  أ  األفراد  مستوى   على  ذلك  كانأ  سواء  ،االجتماعي   القطاع  ومخصصات  المباشر  الدعم  لبرامج  وجزم •

  وحصة   ،البطالة  ومخصصات  ،الدراسية  والمنح  ،الطبية  والتحويالت  ،المعوزة  لألسر  العينية  أو  المالية  )كالمخصصات
 وغيرها(. ، ...االجتماعية  والمساهمات ،الحكومة موازنة من االجتماعي القطاع

 لوزارة   المركزية  الموازنة  على   الحكومة  في  الممارسة  هذه  وتقتصر  ،االقتصادي  والتمكين  التشغيل  دعم  لبرامج  موجز •
 النشر(. بعملية قامت التي وزاراتال )ضمن العمل ووزارة االجتماعية التنمية وزارةو  المالية

  للحكومة )  العامة الموازنة استجابة  لمدى  موجز عرض  حيث من وذلك  ،االجتماعي للنوع المواطن   موازنة استجابة مدى •
 النقدية،  التحويالت  برامج   األجور،  العاملين،  )أعداد   االجتماعي   النوع  لقضايا  (المحلية  هيئاتلل  أو  المسؤولية  لمراكز  أو

 . (الصحية الرعاية  التعليم، ،االقتصادي التمكين برامج

 

 (: 4 جدول )انظر يلي ما نالحظ (،2021–2016) للفترة فلسطين  في المواطن موازنات إصدارات مراجعة عند
  إصداري   )عدا  كافة   لإلصدارات  المواطن   موازنة  اشتملت  الحكومية،  المسؤولية  ومراكز  المركزية  الحكومة  مستويي  على .1

طة  إيضاحات  على  المحلي(  الحكم   لوزارة  2018  وإصدار  المالية  لوزارة  2017و  2016   الدعم   برامج  معظمل  وموجزة  مبس 
 والمساهمات  النقدية  المساعدات   وبرامج  الصحية  والرعاية  التعليم  مجاالت  في  االجتماعي  القطاع  ومخصصات  ،المباشر

  إصداراتو   ،المحلي  الحكم   لوزارة  2018  وإصدار  ،المالية  لوزارة  2017و  2016  إصدارات  اقتصرت  فيما  االجتماعية،
 أخرى.  تفاصيل أي دون  عام بشكل االجتماعي القطاع مخصصات ذكر  على المحلية هيئاتال

 والتمكين  والتشغيل  الدعم  برامج  ذكر   على  2021و  ،2017و  ،2016  لألعوام   المركزية  للحكومة   المواطن  موازنات  تأت    لم .2
  من   البرامج  من  النوع  هذا  غياب  نتيجة  البرامج  لتلك  ذكر   أي  من  المحلية   هيئاتال  موازنات   خلت  فيما  االقتصادي،

 .هيئاتال لتلك الُمقرة العامة الموازنات

  موازنات   من  االجتماعي  للنوع  استجابة  أكثر  المحلي(  الحكم  وزارة  )عدا  الوزارات  مستوى   على   المواطن  موازنات  كانت .3
  ، الصحية  والرعاية   ،المشاريع  تمويل  قضاياى  لإ  الموازنات  تلك  تطرقت  فقد  المركزية.  الحكومة  عن  الصادرة  المواطن
 أما   االجتماعي.  النوع  أساس  على   ،األجور  وتوزيع  ،العاملين  وأعداد  ،النقدية  والمساعدات  ،االقتصادي  والتمكين  ،والتعليم

 التطرق   دون   ،هيئاتال   تلك  في  والموظفات  الموظفين  أعداد   من  أكثر  على  تشتمل  فلم  المحلية،  هيئاتلل  المواطن  موازنات
 االجتماعي. النوع لمفاهيم استجابة ذات أخرى  مؤشرات أيى لإ
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 " االجتماعي للنوع واالستجابة  االجتماعية "الحماية األداء مؤشر في االكتمال نسبة :4 جدول
 

   مكتمل

   متوسط 
   موجود غير

 الجهة/األداء 

  السلع  أو  لألفراد   المباشر الدعم  لبرامج  موجز
  والمساهمات  االجتماعي  القطاع  ومخصصات 

 االجتماعية 

  دعم  لبرامج  موجز
  والتمكين التشغيل 

 االقتصادي

  المستجيبة الموازنة  عن  موجز
 االجتماعي  للنوع 

    2021 المالية  وزارة

    2018 المالية  وزارة

االجتماعي  القطاع مخصصات  على  اقتصرت 2017 المالية  وزارة    

االجتماعي  القطاع مخصصات  على  اقتصرت 2016 المالية  وزارة    

    2018 االجتماعية  التنمية  وزارة
    2017 االجتماعية  التنمية  وزارة
    2016 االجتماعية  التنمية  وزارة

مطلوب  غير  2021 والتعليم  التربية  وزارة   
مطلوب  غير  2018 العالي والتعليم  التربية  وزارة   
مطلوب  غير  2017 العالي والتعليم  التربية  وزارة   

االجتماعي  القطاع مخصصات  على  اقتصرت 2018 المحلي   الحكم  وزارة مطلوب  غير  الموظفين/ات   أعداد على  اقتصرت   
مطلوب  غير  2018 الصحة  وزارة   

    2018 العمل  وزارة
االجتماعي  القطاع مخصصات  على  اقتصرت 2018 نعيم بني  بلدية  الموظفين/ات   أعداد على  اقتصرت    

االجتماعي  القطاع مخصصات  على  اقتصرت 2018 ترقوميا بلدية  الموظفين/ات   أعداد على  اقتصرت    
االجتماعي  القطاع مخصصات  على  اقتصرت 2018 حلحول بلدية  الموظفين/ات   أعداد على  اقتصرت    

االجتماعي  القطاع مخصصات  على  اقتصرت 2018 حوارة بلدية  الموظفين/ات   أعداد على  اقتصرت    
االجتماعي  القطاع مخصصات  على  اقتصرت 2018 الظهر  سيلة بلدية  الموظفين/ات   أعداد على  اقتصرت    

االجتماعي  القطاع مخصصات  على  اقتصرت 2018 قباطية بلدية  الموظفين/ات   أعداد على  اقتصرت    

 
 وااللتزام"  والوضوح واالستمرارية "التوقيت  األداء لمؤشر  المثلى بالممارسات فلسطين في المواطن موازنة التزام مدى 4- 2- 3
 

 : التالية لعناصرا  المواطن موازنة تضمين خالل  من وااللتزام  والوضوح واالستمرارية التوقيت األداء مؤشر يتحقق
 

 )وبالتزامن  التشريعي  المجلس  على   العامة   الموازنة   قانون   مشروع  عرض   مع  بالتزامن  يكون   أن   واألصل  النشر:  توقيت •
  أجل  من  وذلك   المحلي(،  الحكم  وزير  قبل  من  لالعتماد  رفعها  وقبل   األعضاء  قبل  من  المحلية  الهيئة  موازنة   إقرار  مع

 للتجمع   أو  للدولة  المالية  السياسات  أولويات  صياغة  عملية  في  لمشاركةل  ،لهم  التمثيلية  والجهات   للمواطنين  الفرصة  إتاحة
  لشرائح  تمثيلي  استشاري   مجلس  اعتماد  الحكومة  على  يتوج ب  ،التشريعي  المجلس  غياب  حالة  في  القروي.  أو  البلدي

ن ،  كافة  المجتمع  ، واألحزاب  ،والجمعيات  ،والنقابات  ،واالتحادات  ،العالقة  ذات  الحكومية  غير  المنظمات  من  مكو 
 االختصاص. ذوي  واألكاديميين
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 والفهم.  والمقارنة للتتبع  قابلة زمنية سلسلة  ضمن النشر عمليات في واالنتظام االستمرارية •

  بداية في مصطلحات مسرد وضع أو ،الموازنة في الواردة  المالية المصطلحات تبسيط خالل من ذلك ويكون  الوضوح: •
 المواطن.  موازنة

 السابقة.   السنوات في المقرة الموازنات  عن الفعلية والنفقات اإليرادات انحرافات عن  ملخص خالل من ويكون  االلتزام: •

 
 (: 5 جدول )انظر يلي ما نالحظ (،2021–2016) للفترة  فلسطين في المواطن موازنات إصدارات مراجعة وعند

 

 مع   المحلية  هيئاتوال  الحكومة  بين  التشاركية  قيمة  تحقيق  هو  المواطن  موازنة   إصدار  عملية   من  النهائي  الهدف   أن  بما .1
 بعد   المواطن  موازنات  نشر  توقيت  اعتماد  يتم  أن  الحكمة  غير  من  فبالتالي اإلنفاق،  أولويات  تحديد  عملية  في  المواطنين

 )وفق  األصلف  الفلسطينية،  المالية  وزارة  لدى  يهعل  منصوص  هو  لما  وفقا    العامة  للموازنة  والنشر  واالعتماد  اإلقرار  عملية
  الموازنة   قانون   مشروع  تقديم  مع  بالتزامن  المواطن  موازنة  مسودة  إصدار  يتم  أن  الدولية(  والتجارب  المثلى  الممارسات

 موازنات   استيفاء  عدم،  5  جدول  خالل  من  المالحظ  من  .التداول  أجل  من  التشريعي  المجلس  على  وعرضه  العامة
 الشرط. لهذا  كافة الحكومية  المواطن

  إتاحة تم  ت  أن  من  أقل  فال  ، الحالي  الوقت  في  القوانين  سن  في  التشريعي  دوره  عن  مغي ب  الفلسطيني  البرلمان  أن  بما .2
 يكون   ولن   ، كافة  والبلدية  والحزبية  والنقابية  التمثيلية  الجهات  خالل   من  إقرارها  قبل  الموازنة  حول  مجتمعي  لنقاش  الفرصة 

 واالعتماد  اإلقرار  عملية  قبل  ،كافة  المجتمع  شرائح  على   المواطن  موازنة  مسودة  وثيقة  نشر  خالل  من  إال  ممكنا    ذلك
  البرلمانية(  الحياة  عودة )لحين  كافة  المجتمع  لشرائح  تمثيلي  استشاري   مجلس  اعتماد  الحكومة  على  يتوج ب  هنا  والنشر.

ن   ذوي   واألكاديميين  ، واألحزاب  ،والجمعيات  ،والنقابات  ،واالتحادات  ،العالقة  ذات  الحكومية  غير  المنظمات  من  مكو 
 . العامة الموازنة  نشر عملية قبل  المواطن موازنة مسودة عليهم تعرض ،االختصاص

  وقبل   ،عضاءاأل  قبل  من  المحلية  الهيئة  موازنة  إقرار  مع  بالتزامن  النشر  شرط  المحلية  هيئاتلل  المواطن  موازنات  تحقق  لم .3
 األولويات  بصيغة  المشاركة  عملية  في   المواطن  دور  يحي د  الذي  األمر  المحلي،  الحكم  وزير  قبل  من  لالعتماد  رفعها

 المحلية.  للهيئة والخدمية المالية

 .كافة  المواطن لموازنات  اإلصدار عملية في االستمرارية شرط يتحقق لم .4

 الوثيقة   فهم  عملية  تسهيل  أجل  من  ؛المواطن  موازنة  بداية  في  مصطلحات  مسرد  بوضع  التزمت  ،كافة  المواطن  موازنات .5
 المواطنين. قبل من

  السنوات   في  المقرة  الموازنات   عن   الفعلية  والنفقات  اإليرادات  انحرافات  عن  ملخص  بنشر  ، كافة  المواطن   موازنات  تلتزم  لم .6
 التنفيذ  عمليات  أثناء  المحلية   الهيئة  أو  الحكومة  تواجه   التي  التحديات  صورة  في  المواطن  وضع  لىإ  يهدفما    ،السابقة

  انحرافات  أي  ظل   في  اإلنفاق  أولويات  وضع   أجل   من  تشاركية  صيغة  إيجاد  وبالتالي   التمويل،  مصادر  استقرار  عدم  نتيجة
 متوقعة. 
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 وااللتزام"  والوضوح واالستمرارية  "التوقيت األداء مؤشر في االكتمال نسبة :5 جدول
 

   مكتمل

   متوسط 
   موجود غير

 الجهة/األداء 

  مشروع  عرض  مع  )بالتزامن  التوقيت
  المجلس  على  العامة الموازنة  قانون 

  وبالتزامن  التمثيلية،   الجهات أو  التشريعي
 ورفعها   المحلية الهيئة موازنة   إقرار مع

 المحلي( الحكم وزير قبل  من   لالعتماد

  )ضمن  االستمرارية 
  قابلة زمنية سلسلة 

 للمقارنة(

  )تبسيط  الوضوح 
  ووضع  المفاهيم

 للمصطلحات(  مسرد

  عن )ملخص   االلتزام
  والنفقات اإليرادات  انحرافات

  المقرة الموازنات   عن الفعلية 
 السابقة( السنوات  في

     2021 المالية  وزارة

     2018 المالية  وزارة

    2017 المالية  وزارة
  صافي على  اقتصرت

 اإلقراض 

    2016 المالية  وزارة
  صافي على  اقتصرت

 اإلقراض 
     2018 االجتماعية  التنمية  وزارة
     2017 االجتماعية  التنمية  وزارة
     2016 االجتماعية  التنمية  وزارة

     2021 والتعليم  التربية  وزارة
     2017 العالي والتعليم  التربية  وزارة

     2018 المحلي   الحكم  وزارة
     2018 الصحة  وزارة

     2018 العمل  وزارة
     2018 نعيم بني  بلدية 

     2018 ترقوميا بلدية 

     2018 حلحول بلدية 

     2018 حوارة بلدية 

     2018 الظهر  سيلة بلدية 

     2018 قباطية بلدية 

 

 

 "التشاركية"   األداء لمؤشر  المثلى بالممارسات فلسطين في المواطن موازنة التزام مدى 5- 2- 3
 

 : التالية  لعناصرا المواطن  موازنة  تضمين خالل من "التشاركية" األداء مؤشر يتحقق
 خالل  من  أو  ،المواطنين  مع  المباشر  التواصل  خالل  من  ،العام  اإلنفاق  أولويات  وضع  في  المواطنين  إشراك  مدى •

 االختصاص.   ذوي   واألكاديميين  ،واألحزاب  ،والجمعيات  ،والنقابات  ،واالتحادات  ،العالقة  ذات  الحكومية  غير  المنظمات

 .عليهم  الرد أو ،بتوصياتهم  واألخذ  ،المواطنين  قبل من الراجعة والتغذية التواصل آليات تحديد •
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 (: 6 جدول )انظر يلي ما نالحظ (،2021–2016) للفترة فلسطين  في المواطن موازنات إصدارات مراجعة عند
  المدني،  المجتمع  مؤسسات  بعض  على  المواطن  موازنات  إصدار  وعملية  العامة  الموازنات  بقوانين  القرارات  متابعة  تقتصر .1

  المواطن   موازنات  تفقد  أن  إلى  يؤدي  الذي  األمر  الموازنة،  قوانين  مشاريع  إعداد  فترة  خالل  مجتمعي  نقاش  أي  فتح  يتم  وال
  عدم  نتيجة  ،إصدارها من  الهدف   الحكومية(  غير  المنظمات بعض  مع  بالتعاون   المسؤولية  مراكز  قبل   من   تصدر   )التي

  أجل   من ،نتائجها  مناقشة  في  قاعدية  ومؤسسات  وجمعيات  واتحادات  نقابات  من  المدني  المجتمع  مؤسسات  باقي  إشراك
 والنشر.  واالعتماد اإلقرار قبل العامة الموازنة قانون  لمشروع النهائية الصيغة على التأثير

  ،2017و  2016  المالية  وزارة  موازنة  )عدا  كافة  المواطن  موازنات  إصدارات  في  الجمهور  مع  للتواصل  آليات  إرفاق  تم .2
 .لكترونيإ وبريد هواتف أرقام خالل من (2016 االجتماعية التنمية وزارة وموازنة

  من   الراجعة  التغذية  لغايات  المنشورة  التواصل  آليات  أن  تبي ن  المحلية،  الهيئات  وممثلي  الوزارات  مع  الحديث  خالل  من .3
  ، العام  المالي  بالشأن  وإشراكهم  المواطنين  توعية  مستوى   على  جديد  أي  تضف  ولم  جدا ،  ضعيفة  كانت  المواطنين  قبل

 مباشرين:  بسببين ذلك تفسير ويمكن

 لدى  المعلومات  نقص  وبالتالي  المستهدفة،  المجتمعية  الفئات  على  المواطن  موازنات  وثيقة  نشر  عملية  ضعف •
 .القادم(  البند تحليل عند سيت ضح ما )وهو إصدارها من والهدف وأهميتها الوثيقة تلك حول المواطنين

 المالية.  واإلصالحات العام اإلنفاق قضايا في الرسمي والقطاع  الجمهور بين الثقة ضعف •

 
 "التشاركية"  األداء مؤشر في االكتمال نسبة :6 جدول

 

   مكتمل

   متوسط 
   موجود غير

 الجهة/األداء 
  أو  ،الحكومية غير المنظمات  إشراك 

 الجمعيات  أو ، النقابات  أو ، االتحادات 

  الراجعة  والتغذية التواصل  آليات  تحديد
 المواطنين  قبل  من

الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2021 المالية  وزارة   

الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2018 المالية  وزارة   

الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2017 المالية  وزارة   

الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2016 المالية  وزارة   

الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2018 االجتماعية  التنمية  وزارة   
الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2017 االجتماعية  التنمية  وزارة   
الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2016 االجتماعية  التنمية  وزارة   

الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2021 والتعليم  التربية  وزارة   

 الجهة/األداء 
  أو  ،الحكومية غير المنظمات  إشراك 

 الجمعيات  أو ، النقابات  أو ، االتحادات 

  الراجعة  والتغذية التواصل  آليات  تحديد
 المواطنين  قبل  من

الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2018 العالي والتعليم  التربية  وزارة   
الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2017 العالي والتعليم  التربية  وزارة   

الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2018 المحلي   الحكم  وزارة   
الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2018 الصحة  وزارة   

الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2018 العمل  وزارة   
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 الجهة/األداء 
  أو ، الحكومية غير المنظمات  إشراك 

 الجمعيات  أو، النقابات  أو، االتحادات 

  الراجعة  والتغذية التواصل  آليات  تحديد
 المواطنين  قبل  من

الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2018 نعيم بني  بلدية    

الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2018 ترقوميا بلدية    

الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2018 حلحول بلدية    

الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2018 حوارة بلدية    

الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2018 الظهر  سيلة بلدية    

الحكومية  غير المنظمات  على  اقتصرت 2018 قباطية بلدية    

 
 "االنتشار"   األداء لمؤشر  المثلى بالممارسات فلسطين في المواطن موازنة التزام مدى 6- 2- 3
 

  من   المناسب  الوقت  في  لمواطنينى ا لإ   الوصول  في  عنها  اإلعالن  أدوات  نجاح  لمدى  ملخص  ذكر  خالل  من  ذلك  يتحقق
 خالل:

 

 . اإلنترنت على للوزارة الرسمية والصفحة فياصح مؤتمر •

 . وعامة(  إعالمية ومجموعات صفحات  على اإلصدارات مشاركة أو ،الممولة )اإلعالنات االجتماعي التواصل  مواقع •

 وغيرها. ، ...وملصقات ،تعريفية ومحاضرات ،ندوات خالل من ،الجامعات •

 .اإلذاعية أو التلفزيونية التغطية •
 

 (: 7 جدول )انظر يلي ما نالحظ (،2021–2016) للفترة فلسطين  في المواطن موازنات إصدارات مراجعة عند
 اقتصرت  حيث  المستهدفة،  للفئات  المواطن  ةموازن  نشر  ترافق  التي   التغطية  مستوى   في  الشديد  النقص  حالة  الواضح  من .1

  ووكالة   ،وفا  وكالة  :مثل  اإللكترونية  الصحف  وبعض  الفيسبوك،  على  والبلديات  المسؤولية  مراكز  صفحات  بعض  على
 الوزارات.  لبعض  المواطن موازنة عن تقارير نشرت التي  فلسطين، اقتصاد  وبوابة  ،والقدس األيام وصحيفتي ،وطن

  قبل   من   التغطية  نسبة  تراجع  إلى  أدى  الذي  األمر  رسمي،   فياصح  مؤتمر  ضمن   اإلصدارات   معظم  تغطية  تمت  لم .2
 االقتصادي.  بالشأن المهتمة  والمواقع الصفحات

 المستهدفة. الجهات من واحدة باعتبارها ،الفلسطينية الجامعات  في والتوعية النشر مجاالت في مجهودات بذل يتم لم .3

 المشمولين  من  %97.5  أن  ،الفلسطينية  الجامعات  في   وخريجا    طالبا    260  مع  البحث  فريق  به  قام  استطالع  أظهر .4
 هم   المستطلعين  من  %45  أنمن    رغمعلى ال)  المواطن  موازنة  عن  شيئا    واأقر   أو  سمعوا  أن  لهم  يسبق  لم  باالستطالع

  لبعض   موجز  على  بالحصول  مهتمون   منهم  %84.4  وأن  ،اإلدارية(   والعلوم   االقتصاد  كلية  أقسام  وخريجي  طلبة  من
 االهتمام(: درجة حسب بةرت  )مُ  مواضيع ومنها فلسطين،  في  العام  المال مواضيع

 

 ُتنفق. وأين الحكومة، تتلقاها التي المساعدات عن تفاصيل •

 االحتالل. مع المالية والعالقة   المقاصة لبندح توضي •

 األمنية. المؤسسة على اإلنفاق تفاصيل •

 كورونا. أزمة  مواجهة في الحكومة تحملتها التي التكاليف •

 واألجنبية.  ،والعربية ،اإلسرائيلية والمستشفيات ،الخاصة للمستشفيات الطبية التحويالت تكلفة تفاصيل •
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 الحكومة. على  المتراكمة الديون  تفاصيل •

 .المحروقات وكوبونات والمرافقات والبروتوكوالت المقرات وتأثيث والسفريات النثريات على اإلنفاق تفاصيل •

 . المضافة القيمة وضريبة الجمارك من الحكومية الجباية •

 والسجائر.   المحروقات على الضرائب من الحكومية الجباية •

 .الدخل ضريبة من الحكومية الجباية •

 
 "االنتشار" األداء مؤشر في االكتمال نسبة :7 جدول

 

   مكتمل

   متوسط 
   موجود غير

 الجهة/األداء 

  فيا صح مؤتمر
  الوزارة  وصفحة 

 اإلنترنت على 

 اإلعالمية  التغطية  الجامعات  االجتماعي  التواصل مواقع

فيسبوك على مفتاح صفحة  على  اقتصرت  2021 المالية  وزارة اإللكترونية  الصحف  على  اقتصرت    

     2018 المالية  وزارة

     2017 المالية  وزارة

     2016 المالية  وزارة

اإللكترونية  الصحف  على  اقتصرت    2018 االجتماعية  التنمية  وزارة  

فيسبوك على مفتاح صفحة  على  اقتصرت  2017 االجتماعية  التنمية  وزارة اإللكترونية  الصحف  على  اقتصرت    

اإللكترونية  الصحف  على  اقتصرت    2016 االجتماعية  التنمية  وزارة  

اإللكترونية  الصحف  على  اقتصرت    2021 والتعليم  التربية  وزارة  

     2018 العالي والتعليم  التربية  وزارة
فيسبوك على مفتاح صفحة  على  اقتصرت  2017 العالي والتعليم  التربية  وزارة    

     2018 المحلي   الحكم  وزارة
     2018 الصحة  وزارة

اإللكترونية  الصحف  على  اقتصرت    2018 العمل  وزارة  

فيسبوك على  البلدية صفحة  على  اقتصرت  2018 نعيم بني  بلدية     

فيسبوك على  البلدية صفحة  على  اقتصرت  2018 ترقوميا بلدية     

فيسبوك على  البلدية صفحة  على  اقتصرت  2018 حلحول بلدية     

فيسبوك على  البلدية صفحة  على  اقتصرت  2018 حوارة بلدية     

فيسبوك على  البلدية صفحة  على  اقتصرت  2018 الظهر  سيلة بلدية     

     2018 قباطية بلدية 
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 الرابع الفصل
 والتوصيات  النتائج

 
 

  في   المواطن  وحق  الموازنة،  شفافية  من   تعزز  أن   شأنها  من   التي   والتوصيات  النتائج  من  العديد  إلى   الدراسة  هذه   خلصت
 موازنة   وثيقة  تطوير  خالل  من  وذلك  ،هاوترتيب  العام  اإلنفاق  أولويات  تحديد  في   المشاركة  في وحقه  المعلومة،  على  الحصول
 النحو   على  والتوصيات  النتائج  وجاءت  .ةالمحلي  هيئاتوال  ، المسؤولية  ومراكز  ،المركزية  الحكومة  مستويات  على  المواطن 

 : التالي
 

 النتائج  4-1
 

  )المقدمة(  األداء  مؤشر  في  الواردة  المثلى  الممارسات  متطلبات  بنود  معظم  المركزية  للحكومة   المواطن  موازنات   حققت •
  هيئات وال  المسؤولية   لمراكز  المواطن   موازنات  جميع  واقتصرت.  الدولة  لها  تتعرض  قد   التي   المالية   المخاطر  بند  عدا   ما

  المواطن   موازنة  إعداد   من  التشاركية  هدف   توضيح  على  شموليتها  عدم   مع  ، النشر  من  الغاية  بند  تحقيق  على  المحلية
 . هاونشر 

  المواطن   موازنات  وحققت  ، والشمولية(  )الشفافية  األداء  مؤشر  بنود  جميع،  كافة  المحلية  هيئاتلل  المواطن   موازنات  حققت  •
 نفسه. األداء لمؤشر البنود معظم المركزية للحكومة

 األداء  مؤشر  بنود  جميع   ،كافة  العالي  والتعليم  والتربية  االجتماعية  التنمية  لوزارتي  المواطن  موازنة  إصدارات  تضمنت •
  االقتصادي"   والتمكين  التشغيل  دعم  برامج  عن  "موجز  بند  يتحقق  ولم  االجتماعي(،  للنوع  واالستجابة  االجتماعية  )الحماية

  العامة  الموازنات من البرامج من النوع هذا مثل إقرار عدم بسبب ،المحلية هيئاتلل المواطن موازنة إصدارات جميع في
 المحلية. هيئاتلل

  والوضوح   واالستمرارية  )التوقيت  األداء  مؤشر  في  وااللتزام  واالستمرارية  التوقيت  بند،  كافة  المواطن  موازنات  تحقق  لم •
  المجلس  على   العامة  الموازنة   قانون   مشروع   عرض  مع   بالتزامن،  كافة  المواطن   موازنات  تنشر  لم  حيث  ،(وااللتزام

  ،المحلي الحكم وزير قبل من لالعتماد ورفعها المحلية الهيئة موازنة إقرار مع وبالتزامن التمثيلية، الجهات أو التشريعي
 انحرافات  عن  ملخص  أي،  كافة  المواطن   موازنات  في   يرد  لم و   ،للمقارنة  قابلة  زمنية  ة لسلس   ضمن   ، أيضا    ،تنشر  ولم

 المركزية  للحكومة المواطن  موازنات  بعض في إال ،السابقة السنوات في المقرة الموازنات عن الفعلية والنفقات اإليرادات
  المصطلحات   المواطن  موازنات  جميع  وضحتف  الوضوح،  لبند  بالنسبة  أما   قراض.اإل  صافي   ذكر  على   اقتصرت  التي

 . الموازنة محتوى  فهم في  المواطن تساعد التي والمفاهيم

 أو  ،الجمعيات  أو  ،النقابات   أو  ،االتحادات  أو  ،الحكومية  غير  المنظمات  إشراك  بند،  كافة  المواطن  موازنات  تحقق  لم •
  مؤسسات   بعض  إشراك  على،  كافة  المواطن  موازنات  إعداد  عملية  اقتصرت  حيث  )التشاركية(،  األداء  مؤشر  في  المواطنين

  المواطن  موازنات إصدارات التزمت بينما وجمعيات.  واتحادات نقابات من المؤسسات  باقي  تشمل ولم ،المدني المجتمع
  المواطنين   قبل  من  الراجعة  والتغذية  التواصل   آليات  تحديد  خالل   من   ، نفسه  األداء  مؤشر  من   الثاني  البند  تحقيق  في،  كافة
  آليات  ضعف  أن  عتبارباال  األخذ  مع  ،2016  االجتماعية  التنمية  وزارة  وموازنة  ،2017و   2016  المالية  وزارة  موازنة  عدا
 المطلوبة.  الراجعة التغذية على  اإلصدار  جهات حصول دون  حال اإلصدارات تلك نشر
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 صدارات اإل  معظم  نشر  عملية  اقتصرت  حيث  )االنتشار(،  األداء  مؤشر  بنود  تحقيق  في،  كافة  المواطن   موازنات  تلتزم  لم •
  واقتصرت   المحلية،  هيئاتوال  ،المسؤولية  ومراكز  ،المركزية  للحكومة  الرسمية  الصفحات  بعض  على  ، المواطن  موازنات  من
 . اإللكترونية  والصحف الفيسبوك صفحات بعض على نشرها ليةمع

 

 التوصيات  4-2
 

 عامة  توصيات 1- 2- 4
 

  النظام   ضمن   وأو/  ، المالية  والشؤون   العامة   الموازنة   تنظيم   قانون   )ضمن  المواطن  موازنة  صدارإل  قانوني  غطاء  توفير •
 (. العامة والمؤسسات للوزارات المالي

  ضمن  من  المحلية   والهيئات  الوزارات  في   المواطن   موازنة  بإعداد  مكلفين  موظفين  تسمية  حيث  من   إداري   غطاء  توفير •
 المسؤولية. مراكز في الموازنة  دائرة طاقم

 أجل:   من العالقة ذات المانحة والجهات المسؤولية مراكز بين والتنسيق التعاون  تعزيز •

 . هانشر و  هاوتحليل المواطن موازنة دراسةب تختص لكترونيةإ ومواقع برامج تطوير -

 .بها  والتعريفها ونشر  المواطن بموازنة بإعداد الخاصة األدلة   إعداد -

 وآليات سياسات على للتطوير  الخاصة التوصيات ورفعها، وتحليلتها ودراس الموازنات لمتابعة خاص  مرصد توفير -
 . المواطن موازنة دارةإ

 مع   )وبالتزامن  التشريعي  المجلس  على  العامة  الموازنة  قانون   مشروع  عرض  مع  بالتزامن  المواطن  موازنة  مسودة  نشر •
  إتاحة  أجل  من  وذلك المحلي(، الحكم وزير قبل  من لالعتماد  رفعها وقبل األعضاء قبل من  المحلية الهيئة موازنة  إقرار

  البلدي  للتجمع  أو  ، لدولةل   المالية  السياسات  أولوياتو   تفاصيل  على  االط الع  التمثيلية  والجهات  للمواطنين  الفرصة 
 .مقترحات أي في  والمشاركة

ن   ،التشريعي(  المجلس  غياب  ظل  )في  كافة  المجتمع  لشرائح  تمثيلي  استشاري   مجلس  اعتماد •   غير   المنظمات  من  مكو 
  عليهم   تعرض  االختصاص،  ذوي   واألكاديميين  ،واألحزاب  ،والجمعيات  ،والنقابات  ،واالتحادات  ، العالقة  ذات  الحكومية

 العامة.   الموازنة نشر عملية   قبل المواطن  موازنة مسودة
 خالل:  من ،هاونشر  المواطن موازنةب للتعريف  والمدروسة الممنهجة التوعية •

  والمدارس   الجامعات  في  نشرها  على   والتركيز  ،المستهدفة  المجتمعية  الفئات  على  المواطن  موازنات  وثيقة  نشر -
 .الفئات هذه من ا  جزء باعتبارها الفلسطينية

  الصفحات  مختلف  على  ونشرها  رسمي،  فياصح  مؤتمر  ضمن  المواطن  موازنات  من  اإلصدارات  جميع  تغطية -
 . المركزية والحكومة المحلية هيئاتوال المسؤولية لمراكز الرسمية

  ومواقع   عالماإل  وسائل  مختلف  على  النشر  خالل  من  ،المواطن  موازنة  حول  اإلعالمية   التغطية  مستوى   زيادة -
 االجتماعي.  التواصل

  نحو  األولى  والنواة   الخطوة   باعتبارها  ،كافة   المحلية  هيئاتلل  المواطن   موازنات  إصدارات  استكمال  أهمية  على  التركيز •
 العام.  اإلنفاق أولويات صياغة في  المشاركة على قدرته وتعزيز للمواطن، المالية الحقوق  حول المجتمعي الوعي  زيادة

 التالية: الفئات من بكل االهتمام زيادة •
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  في   والنساء  الرجال  بين  المساواة   وتحقيق  ،اقتصاديا    هاوتمكين  المرأة   بتشغيل  تعنى  التي  البرامج  توضيح  النساء: -
  القرار،   صنع  مواقعى  لإ  وصولهن  فرص  وتحسين  العمل،  سوق   فيالنساء    تمكين  خالل  من  ،الحياة  مجاالت  مختلف

 لهن.  المقدمة والتعليمية  الصحية الخدمات وتحسين

  ، الخاصة  االحتياجات  بذوي   تعنى  التي  والبرامج  المالية  المخصصات  إلى  اإلشارة  ينبغي  الخاصة:  االحتياجاتو  ذو  -
 التحاقهم   نسبة  ورفع  ،تهام ءوموا  التحتية  البنية  تهيئة   خالل  من  ،مجتمعيا    دمجهم  فرص  تحسين  في  تساهم  والتي

 االجتماعية.  والخدمات التأهيل  فرص وتوفير لهم، المقدمة العمل فرص وتوفير بالتعليم،

  وتوضيح  المختلفة،  والخدمات  المعلومات  إلى  الوصول  فرص  تعزيز  الجدار:  خلف  أو  )ج(  مناطق  في  ن و القاطن -
  اإلغاثية   المساعدات  تحسين  خالل  من  ،المتكررة  واالعتداءات  االنتهاكات  ظل  في  صمودهم  من  تعزز  التي  البرامج

 أراضيهم.  على المواطنين تثبيت في تساهم التي لهم، المقدمة والتنموية

 
 المواطن  لموازنة البصرية والهوية الُمقترح العام الهيكل 2- 2- 4
 

 المقترحة   المثلى  الممارسات  إلى  باالستناد  ،الفلسطينية  المواطن  لموازنات  االكتمال  درجة  حيث  من  تحليله  تم  ما  على  بناء  
 بتطوير  الدراسة  توصي  االختصاص،  جهات  مع  البحث  فريق  أجراها  التي  واللقاءات  ،الرأي  استطالع  خالل  ومن  عالميا ،
 التالي:  التصور وفق  وترتيبها ،المواطن موازنة محتوى 

 

 المالية وزارة عن  الصادرة المواطن  موازنة .أوال  

 التالي: والمحتوى  الترتيب ضمن وتكون 
 

 مقترح  المحتوى  عناصر المحتوى 

 )التمهيد( مةالمقد  

  قراءة   من  المواطنين   تمك ن  القادمة،   للسنة   ها وتوجهات  الحكومة   سياسات  تلخص  العامة،  للموازنة   مبسطة  وثيقة  النشر من الغاية 
  كما   حياتهم.   في  وتؤثر   تهمهم  التي  المواضيع   من  وغيرها  ،العام  والدين  العجز  وتقدير  ، والنفقات   اإليرادات   أرقام

  من  المواطنين  مع   التواصل  قنوات  وفتح  والحكومة،   المواطن  بين  والثقة  الشفافية   من  المزيد  تحقيق  إلى   تهدف 
  القرارات  اتخاذ   مجال  في  المجتمعية  المشاركة   وتحقيق   العام،  اإلنفاق   أولويات   تحديد  مجال   في   إشراكهم   أجل

 العام. والدين والعجز التمويل بمصادر   المتعلقة
  الموازنة إعداد مراحل

 العامة 
له  الذي   للفراغ  وفقا    اإلعداد  مراحل  توضيح  يتم  أن   بالمراحل   االكتفاء  وعدم  التشريعي،   المجلس  غياب  شك 

  ضرورة   مع،  ( والرقابة   المتابعة  التنفيذ،   االعتماد،  )اإلعداد،   تشريعي  مجلس  وجود  تفترض   التي  الدستورية
  غياب   فراغ  من  جزء  سد  أجل  من  وجدت(   )إن  للمشاورات  الحكومة  فيها  تلجأ  التي  واآلليات  الجهات  توضيح
 التشريعي. المجلس 

  والتوجهات األهداف 
  واالقتصادية  المالية 

 للحكومة 

 ذلك: على  األمثلة ومن
  المستوى   على   ومردود   فائدة  أكبر   تحقيق   إلى   وتهدف   :مثال (   السياحي  العنقود )   العناقيد   خطة   بتنفيذ   البدء  •

  مختلف   لىإ  الذي يزورها،   السائح  خالل  من  ، فلسطين   عن  الحقيقية  الصور  نقل  مستوى   وعلى   ، االقتصادي 
  تفاصيل   على   للحصول   المسؤولية  بمركز  الخاصة   المواطن  لموازنة  لرجوعى الإ  اإلشارة  يمكنو   ، العالم   دول
 .السياحة( بوزارة الخاصة  المواطن   موازنة الحالة  هذه  )في

 الضريبي.  العبء توزيع  إعادة خالل من  عدالة: أكثر  ضريبي  نظام نحو  التوجه  •

 والتشغيلية. الجارية النفقات   ترشيد  خالل من اإلنفاق:  ضبط  •
  والمخاطر  التحديات 

 المالية 
 ذلك: على  األمثلة ومن
 المقاصة. أموال  اإلسرائيلي  الجانب احتجاز •
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 مقترح  المحتوى  عناصر المحتوى 
 المقاصة. أموال  من اإلسرائيلية االقتطاعات  •

 تصاحبها. قد  التي  المالية  والمخاطر كورونا  أزمة •

 غزة. قطاع على  عتداءاتواال الحصار •

 مهمة  مصطلحات

  ألبرز  تبسيط
  المصطلحات 

 الواردة  االقتصادية

 من: كل  تعريف

 الضريبية. غير واإليرادات  ،والدخل(  ،والمكوس  ، والجمارك ،المضافة )القيمة  الضريبية اإليرادات  •

 اإلسرائيلي. الجانب مع قاص  الت    وآلية المقاصة  •

 الرأسمالية(. + التحويلية  + التشغيلية  + واألجور  )الرواتب   الجارية النفقات  •

 التطويرية. النفقات  •

 اإلقراض.  صافي •

 التمويل. قبل العجز •

 التمويلية.  الفجوة •

 ومنح. وقروض  مساعدات من التمويل  مصادر •

 العام.  الدين •

  االقتصاد مؤشرات 
 الكلي 

  الغربية،   )الضفة  متاحة  سنوات  خمس  آلخر  )الحقيقي(   اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  لمعدل  بياني   رسم  إرفاق االقتصادي النمو
 .الفلسطينية(  ضي ار األ  غزة،  قطاع 

ح   بياني رسم  إرفاق التضخم  معدل  .متاحة  سنوات  خمس آلخر السنوي   التضخم معدل يوض 
ح  بياني   رسم   خالل  من البطالة  معدل   راضي األ  غزة،   قطاع   الغربية،  )الضفة  سنوات   خمس  آلخر  البطالة  معدل   يوض 

 االجتماعي. للنوع وفقا   التقسيم  مراعاة مع ، الفلسطينية(

 المقد رة  النفقات 

 .الرئيس(  ومكتب  الوطني،   واألمن  الداخلية  وزارة  من  كل   نفقات  لتفاصيل  توضيحية   أشكال  )مع  الحكم   قطاع  • للنفقات  الوظيفي  التقسيم 

 .الوطني( االقتصادو  الزراعةتي وزار  من  كل نفقات لتفاصيل  توضيحية  أشكال  )مع  االقتصادي القطاع  •

  ،الصحة   ووزارة   ، والتعليم   التربية  وزارة  من  كل  نفقات   لتفاصيل   توضيحية  أشكال  )مع  االجتماعي  القطاع  •
 .االجتماعية(  التنمية  ووزارة 

 .التحتية   البنى قطاع  •
  االقتصادي  التقسيم 

 للنفقات 
  والعسكري،  المدني  للقطاعين  واألجور  الرواتب  من  كل  لتفاصيل  توضيحية  أشكال  )مع  الجارية  النفقات •

 .الرأسمالية(  والنفقات  ، التحويلية  والنفقات ،التشغيلية  والنفقات

 .النفقات( تلك  من ستستفيد  التي والمشاريع القطاعات  ألبرز موجز )مع   التطويرية النفقات  •

ح شكل  )مع  اإلقراض   صافي •  .متاحة( سنوات  خمس آلخر  اإلقراض   صافي  بند   يوض 
  الجغرافي  التقسيم 

 للنفقات 
 .غزة قطاع  لصالح الحكومة موازنة على  المالية االلتزامات تفاصيل  أي  غزة، وقطاع  الغربية الضفة  بين •

 المحافظات.  مستوى  على التطويرية النفقات  لبعض تقدير •

 اإليرادات 

  المحلية  اإليرادات 
 المباشرة 

 من: كل لتفاصيل  توضيحية  أشكال

 .الضريبية  غير اإليرادات  •

 . لدينا(  السائدة  والنسبة   الضرائب  من  النوع  هذا لطبيعة  ومختصر بسيط   شرح  )مع  المضافة   القيمة   ضريبة  •

 .والمكوس  الجمارك •

 .الضريبية(  للشرائح ومختصر بسيط  شرح  )مع  الدخل ضريبة  •
  غير المحلية  اإليرادات 
 )المقاصة(  المباشرة

 من: كل لتفاصيل  توضيحية  أشكال

 .فيها(   اإلسرائيلي  الجانب  مع العالقة  لطبيعة توضيح   )مع المضافة  القيمة  ضريبة  •

  تفاصيل   )مع  اإلسرائيلي  الجانب   مع  الموحد  الجمركي  الغالف  فكرة  عن  مختصرة  وفقرة  والمكوس،   الجمارك •
 .والمكوس( الجمارك وعائي تشك ل  سلع عشر أو  خمس ألعلى  مختصرة

 .الدخل ضريبة  •
 .البلو ضريبة  •
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 مقترح  المحتوى  عناصر المحتوى 
  الجغرافي  التقسيم 

 لإليرادات 
 .غزة  قطاع من الفلسطينية  للحكومة  وجدت( )إن  المتحققة اإليرادات  تفاصيل 

 العجز  أو  الفائض 

  )في التمويل  قبل العجز
 الموازنة( عجز حاالت 

ط شرح تقديم مع  حول: مبس 

 العامة. الموازنة  في  العجز مقدار •

 والمنح(. والقروض  المساعدات )تفاصيل ه ومصادر  المتوقع  التمويل  حجم •

 التمويلية.  الفجوة •
 السابقة. السنوات  في المقرة  الموازنات عن  الفعلية والنفقات اإليرادات  انحرافات  عن ملخص االنحرافات 

 المتاحة.  األخيرة الخمس  السنوات  خالل  العام   الدين لتطو ر توضيحي  شكل • العام   الدين

 المتاحة. األخيرة  الخمس  السنوات خالل الخاص القطاع  متأخرات لتطو ر توضيحي  شكل •

 المتاحة. األخيرة  الخمس السنوات  خالل  العام الدين   خدمة  بند  لتطو ر توضيحي  شكل •

  المستجيبة  الموازنة
 االجتماعي  للنوع

  مدى  من التحقق 
  العامة  الموازنة استجابة

  النوع  لمتطلبات 
 االجتماعي 

 التالية: لتفاصيل ا  خالل من  االجتماعي النوع الحتياجات العامة  الموازنة   مراعاة مدى توضيح  .3

 بالمرأة. المرتبطة  واألنشطة  والمشاريع   البرامج  لتنفيذ  المخصصة المبالغ  تقدير •

  تحقيق   على   بالمرأة   المرتبطة   واألنشطة   والمشاريع   البرامج   لتنفيذ   المخصصة   المبالغ   قدرة   مدى •
 بالسياسات. المتعلقة   واألهداف والنتائج المخرجات

  مدى  متابعة   عملية  تسه ل  بطريقة  اإلناث   بمخصصات   المتعلقة  المالية   البيانات   عرض  أسلوب   استخدام .4
  في   المطلوبة  التفاصيل   ومن   واقتصاديا ،  وسياسيا    اجتماعيا    المرأة   تمكين   في  المخصصات   تلك   مساهمة 

 المجال:  هذا

 المتاحة. األخيرة  الخمس السنوات خالل هن، ونسب،  العام القطاع في  العامالت أعداد تطو ر تتبع •

  السنوات خالل العليا اإلدارية  الوظائف حيث   من العام  القطاع في  للمرأة  الوظيفي  األداء تطور تتبع •
 المتاحة. األخيرة   الخمس

 المتاحة.   األخيرة  الخمس  السنوات  خالل  العمومية   الوظيفة  في  الجنسين   بين  األجور  في   الفوارق   تتبع •

 االجتماعي.  النوع  منظور من واالجتماعية والصحية التعليمية  المؤشرات تتبع •
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 المرحلة(:  هذه ضمن )الوزارات المسؤولية مراكز عن الصادرة  المواطن موازنة .ثانيا  
 التالي: والمحتوى  الترتيب ضمن وتكون 

 
 مقترح  المحتوى  عناصر المحتوى 

 )التمهيد( مةالمقد  

  قراءة   من  المواطنين   تمك ن  القادمة،   للسنة   ها وتوجهات  الحكومة  سياسات  تلخص  العامة،   للموازنة   مبسطة  وثيقة  النشر من الغاية 
 حياتهم.  في وتؤثر  تهمهم  التي المواضيع   من وغيرها ،العام  والدين العجز  وتقدير والنفقات اإليرادات  أرقام
  المواطنين  مع   التواصل   قنوات   وفتح  والحكومة،  المواطن  بين   والثقة   الشفافية  من   المزيد  تحقيق   إلى  تهدف   كما
  القرارات   خاذات    مجال  في   المجتمعية  المشاركة  وتحقيق  العام،  اإلنفاق  أولويات  تحديد  مجال  في  إشراكهم  أجل  من

 العام. والدين والعجز التمويل بمصادر   المتعلقة
  والتوجهات األهداف 

  واالقتصادية  المالية 
 للوزارة 

 الزراعة(: لوزارة  )مثال  ذلك على  األمثلة ومن
  ، الطبيعية  للموارد  المستدامة واإلدارة  المزارعين صمود  تعزيز  بهدف  الزراعي،   العنقود خطة بتنفيذ  البدء  •

 الزراعي. المنَتج تنافسية   ورفع

 الزراعي. القطاع  في  للعاملين الضريبية  لإلرجاعات  واضحة آليات  وضع  •

 المستهدفة. لألسواق  الزراعية الصادرات تعزيز •
  والمخاطر  التحديات 

 المالية 
 الزراعة(: لوزارة  )مثال  ذلك على  األمثلة ومن
 .ةبردل لمعبر  المتكررة  اإلسرائيلية اإلغالقات  •

 الحالي. العام   خالل والمبيدات  األسمدة أسعار  في الكبيرة  العالمية االرتفاعات  •

 الزراعي. واإلنتاج  الري  ألغراض  المتاحة  الجوفية المياه  كميات نقص •

 همة م مصطلحات

  ألبرز  تبسيط
  المصطلحات 

 الواردة  االقتصادية

 من: كل  تعريف

 .( التحويلية  + التشغيلية  + واألجور  )الرواتب   الجارية النفقات  •

 الرأسمالية. النفقات  •

 التطويرية. النفقات  •

 ومنح. وقروض  مساعدات من التمويل  مصادر •

 غيرها. دون  بالوزارة  خاص  اقتصادي مصطلح أي  •

 المقدرة  النفقات 

  االقتصادي  التقسيم 
 للنفقات 

  والعسكري،  المدني  للقطاعين  واألجور  الرواتب  من  كل  لتفاصيل  توضيحية  أشكال  )مع  الجارية  النفقات •
 .(التحويلية والنفقات  التشغيلية  والنفقات

 .الرأسمالية النفقات  •

 .النفقات( تلك  من ستستفيد  التي والمشاريع القطاعات  ألبرز موجز )مع   التطويرية النفقات  •

ح شكل  )مع  اإلقراض   صافي •  .متاحة( سنوات  خمس آلخر  اإلقراض   صافي  بند   يوض 
  الجغرافي  التقسيم 

 للنفقات 
 .غزة قطاع  لصالح الحكومة موازنة على  المالية االلتزامات تفاصيل  أي  غزة، وقطاع  الغربية الضفة  بين •

 المحافظات.  مستوى  على التطويرية النفقات  لبعض تقدير •

 اإليرادات 

 من: كل لتفاصيل  توضيحية  أشكال التمويل  مصادر

 العامة.  الموازنة  من الوزارة  حصة •

 محلية. أو  ذاتية تمويل   مصادر أي  •

 التطويرية. المشاريع تمويل أجل  من والمنح  المساعدات  •

  المستجيبة  الموازنة
 االجتماعي  للنوع

  مدى  من التحقق 
  العامة  الموازنة استجابة

  النوع  لمتطلبات 
 االجتماعي 

 التالية: لتفاصيل ا  خالل  من ، االجتماعي  النوع  الحتياجات الوزارة  موازنة مراعاة مدى توضيح  .1

 بالمرأة. المرتبطة  واألنشطة  والمشاريع   البرامج  لتنفيذ  المخصصة المبالغ  تقدير •

  المخرجات   تحقيق   على  بالمرأة   المرتبطة   واألنشطة   والمشاريع  البرامج  لتنفيذ   المخصصة   المبالغ  قدرة   مدى •
 بالسياسات. المتعلقة  واألهداف والنتائج 
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 مقترح  المحتوى  عناصر المحتوى 
  مدى  متابعة   عملية  تسه ل  بطريقة  اإلناث   بمخصصات   المتعلقة  المالية   البيانات   عرض  أسلوب   استخدام .2

  في   المطلوبة  التفاصيل   ومن   واقتصاديا ،  وسياسيا    اجتماعيا    المرأة   تمكين   في  المخصصات   تلك   مساهمة 
 المجال:  هذا

 المتاحة. األخيرة  الخمس السنوات  خالل  هن،ونسب،  الوزارة في  العامالت أعداد تطو ر تتبع •

  الخمس   السنوات   خالل  العليا  اإلدارية   الوظائف   حيث  من   الوزارة  في   للمرأة   الوظيفي  األداء  تطور  تتبع •
 المتاحة.  األخيرة

 المتاحة. األخيرة  الخمس  السنوات خالل الوزارة في الجنسين بين األجور في  الفوارق  تتبع •

  النوع   منظور   من  الوزارة   بعمل   العالقة  ذات   واالجتماعية  والصحية  التعليمية  المؤشرات  تتبع •
 االجتماعي.
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 المحلية:  هيئاتال عن الصادرة المواطن موازنة .ثالثا  
 التالي: والمحتوى  الترتيب ضمن وتكون 

 
 مقترح  المحتوى  عناصر المحتوى 

  المحلية  الهيئة  سياسات  تلخص  بحيث  ، المحلية   الهيئة   لموازنة  مبسطة  وثيقة  عن  عبارة  هي  : المواطن   موازنة النشر من الغاية  )التمهيد( مةالمقد  
  واإليرادات،   النفقات توزيع كيفية  على   التعرف  من  المواطن   ن وتمك    باألرقام، عنها  معبرا    القادمة   للسنة ها وتوجهات

  المواطن  بين  والثقة   الشفافية   من  المزيد   تحقيق   إلى  تهدف   كما  اإلنفاق.  آليات   متابعة   المواطن  يستطيع   وبذلك 
  وتحقيق   اإلنفاق،  أولويات   تحديد   مجال   في   إشراكهم   أجل   من   المواطنين   مع   التواصل   قنوات   وفتح  ،المحلية   والهيئة 

 والعجز. التمويل  بمصادر  المتعلقة القرارات  اتخاذ   مجال في  المجتمعية  المشاركة
  موازنة  إعداد مراحل

 المحلية  الهيئة 
 المحلية:  للهيئات  المالي النظام في  جاء الذي   النحو على  المراحل  توضيح يتم  أن
 .السنوية(  الموازنة تخطيط )لجنة  اإلعداد   مرحلة •

 .المحلية( الهيئات  أعضاء  قبل )من  اإلقرار  مرحلة •

 .المحلي(   الحكم وزير قبل   )من والمصادقة  االعتماد   مرحلة •

 .المحلية(   الهيئات  أعضاء   قبل )من  التنفيذ  مرحلة •

 .التدقيق و  الرقابة  مرحلة •
  والتوجهات األهداف 

  واالقتصادية  المالية 
 المحلية  للهيئة 

 ذلك: على  األمثلة ومن
 الصلبة. النفايات  دارةإ لخدمات  التحتية البنية   تطوير •

 والتراثي. الثقافي  بالموروث  االهتمام مستوى  ورفع الثقافية األنشطة   تطوير •

 المائي. الحصاد  طريق عن للري  مياه وتوفير ،الزراعة لقطاع  التحتية البنية   تطوير •
  والمخاطر  التحديات 

 المالية 
 ذلك: على  األمثلة ومن

 للبلدة. الزراعية  المحاصيل  على  المتكررة اإلسرائيلية االعتداءات  •

 المواطنين. على والماء  الكهرباء   أثمان من  متأخرات تراكم •

 البلدة. في  الصحية   الوحدة لبناء  المخصص  الدعم  انقطاع  •
  ألبرز  تبسيط مهمة  مصطلحات

  المصطلحات 
 الواردة  االقتصادية

 من: كل  تعريف

 .الضريبية اإليرادات  •

 الضريبية. غير اإليرادات  •

 التمويل. مصادر •

 (.التشغيلية +  واألجور )الرواتب الجارية  المصاريف •

 .الرأسمالية  المصاريف •
 .التطويرية المشاريع  •
 اإلدارية. المصاريف •

  االقتصادي  التقسيم  المصاريف 
 للمصاريف 

  ومصاريف   اإلدارية   والمصاريف  واألجور  الرواتب  من  كل  لتفاصيل  توضيحية  أشكال  )مع  العامة  المصاريف •
 .الصرف( أوجه من وغيرها واالجتماعية  والتعليمية الصحية والمصاريف النفايات وإدارة العامة  األشغال

 لها. المرصودة  والتكلفة المتوقعة   بالمشاريع  قائمة •
 عليها: األمثلة ومن كافة  التمويل  مصادر اإليرادات 

 الرخص. رسوم •

 الكهرباء. إيرادات  •

 والمجاري. المياه إيرادات  •

 الصلبة. النفايات  إيرادات  •

 .محلية هيئات  ممتلكات  إيجارات •
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 مقترح  المحتوى  عناصر المحتوى 
 غرامات. •

 عطاءات. أثمان •

 محلية. وهبات  تبرعات  •
  العجز أو  الفائض 
 المتوقعة  والديون 

ط شرح تقديم مع العجز  أو  الفائض   حول: مبس 

 .المحلية الهيئة  موازنة في  العجز مقدار •

 والمنح(. والقروض  المساعدات )تفاصيل ه ومصادر  المتوقع  التمويل  حجم •

 التمويلية.  الفجوة •
 المواطنين. على  المحلية  الهيئة ديون  تفاصيل  • المتوقعة   الديون 

 .المحلية الهيئة  على  الديون  تفاصيل  •

 المتاحة. األخيرة  الخمس السنوات  خالل  العام الدين   خدمة  بند  لتطو ر توضيحي  شكل •
  المستجيبة  الموازنة

 االجتماعي  للنوع
  مدى  من التحقق 

  العامة  الموازنة استجابة
  النوع  لمتطلبات 

 االجتماعي 

 التالية: لتفاصيلا خالل  من ، االجتماعي   النوع الحتياجات المحلية الهيئة  موازنة مراعاة مدى توضيح  .1

 بالمرأة. المرتبطة  واألنشطة  والمشاريع   البرامج  لتنفيذ  المخصصة المبالغ  تقدير •

  تحقيق  على  بالمرأة   المرتبطة  واألنشطة   والمشاريع   البرامج  لتنفيذ   المخصصة  المبالغ  قدرة  مدى •
 بالسياسات. المتعلقة   واألهداف والنتائج المخرجات

  مدى  متابعة   عملية  تسه ل  بطريقة  ، اإلناث   بمخصصات   المتعلقة  المالية  البيانات  عرض  أسلوب  استخدام .2
  في   المطلوبة  التفاصيل  ومن   واقتصاديا ،   وسياسيا    اجتماعيا    المرأة   تمكين  في  المخصصات  تلك  مساهمة

 المجال:  هذا

  الخمس  السنوات   خالل  الوظيفي   هن ووضع  ، هن ونسب  ،المحلية  الهيئة   في   لعامالت ا  أعداد   تطو ر   تتبع •
 المتاحة.  األخيرة

 االجتماعي. النوع   منظور من للبلدة واالجتماعية والصحية التعليمية  المؤشرات تتبع •
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