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1. مقدمة

مــع حالــة الفــراغ الترشيعــي الــذي تعيشــه املناطــق الفلســطينية، بســبب تعطــل املجلــس الترشيعــي عــن العمــل منــذ العــام 2007 بســبب االنقســام، ومــا تعنيــه 
تلــك الحالــة مــن ضعــف وشــبه غيــاب للــدور التشــاريك والرقــايب املجتمعــي عــى األداء املــايل للســلطة الفلســطينية، تــرز الحاجــة إىل إيجــاد صيغــة تشــاركية 
يلتقــي فيهــا كل مــن الحكومــة واملواطــن مــن خــالل مؤسســات املجتمــع املــدين ذات العالقــة بتعزيــز قيــم الحــوار والحوكمــة والرقابــة والشــفافية مــن أجــل 
ضــان حــق املواطــن يف معرفــة مصــادر التمويــل وقنــوات اإلنفــاق للــال العــام، ومــن ثــم حقــه يف املشــاركة يف صياغــة توجهــات وأولويــات اإلنفــاق املســتقبلية 

يــداً بيــد مــع الجهــات الحكوميــة واملحليــة ذات العالقــة.

تــرز أهميــة “موازنــة املواطــن” يف كونهــا واحــدة مــن الوثائــق املطلــوب نرشهــا بالتزامــن مــع اإلعــالن عــن قانــون املوازنــة العامــة )أو القــرار بقانــون املوازنــة 
العامــة( باعتبارهــا أداة مبســطة مــن أجــل توعيــة املواطــن وتثقيفــه يف قضايــا اإليــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل، كــا وميكــن اعتبارهــا وســيلة مهمــة 
مــن أجــل إرشاك املواطنــن يف صياغــة أولويــات اإلنفــاق للســنوات القادمــة، وهــو مــا ينطبــق عــى كل مــن مراكــز املســؤولية املختلفــة يف الحكومــة املركزيــة 
والهيئــات املحليــة، وصــوالً إىل تعزيــز ثقــة املواطــن مبراكــز املســؤولية تلــك. مــن هنــا يــرز الهــدف مــن هــذه الدراســة واملتمثــل بإســقاط املارســات املثــى 
املتبعــة عامليــاً يف مجــال إعــداد موازنــات املواطــن عــى مــا يتــم إصــداره لدينــا يف فلســطن، وذلــك مــن أجــل تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات والسياســات 
التــي مــن شــأنها العمــل عــى تطويــر موازنــة املواطــن واســتدامتها وجعلهــا أداة تشــاركية بــن املواطــن والحكومــة ووحــدات الحكــم املحــي يف مجــال إعــداد 

وصياغــة السياســات العامــة وأولويــات اإلنفــاق مبــا يتناســب واالحتياجــات التنمويــة والتطويريــة. 

2. تقييم موازنة المواطن في فلسطين ومدى تطابقها مع الممارسات المثلى

ــة  ــي وإصــدار موازن ــة بتبن ــر المالي ــرح لوزي ــام 2011 بمقت ــة للع ــة العام ــرار الموازن ــل إق ــدم قُبي ــد تق ــة ق ــة العام ــم شــفافية الموازن ــي لدع ــق األهل كان الفري
المواطــن، والــذي أصــدر تعليماتــه بإصدارهــا بالتعــاون مــع الفريــق األهلــي، حيــث تــم إصــدار موازنــة المواطــن ألول مــرة فــي فلســطين خــالل العــام 2011 
)أمــان، 2016(. تــال ذلــك إصــدارات متقطعــة لموازنــة المواطــن مــن قبــل وزارة الماليــة، وبعــض اإلصــدارات علــى مســتوى الــوزارات )وزارة التنميــة االجتماعيــة، 
ــا،  ــة، ترقومي ــم، قباطي ــي نعي ــا: حــوارة، بن ــة )منه ــات المحلي ــي، وزارة الصحــة، وزارة العمــل( وبعــض الهيئ ــي، وزارة الحكــم المحل ــم العال ــة والتعلي وزارة التربي

حلحــول، وســيلة الظهــر( بالشــراكة مــع كل مــن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( ومؤسســة مفتــاح ومؤسســة أريــج.

مــن أجــل تقييــم وتطويــر أداء تلــك اإلصــدارات، قــام فريــق البحــث بمراجعــة أبــرز الممارســات العالميــة المثلــى التــي اتفقــت عليهــا العديــد مــن الدراســات 
والمنظمــات الدوليــة، وكان أبرزهــا دراســة منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة، والنشــرة الصــادرة عــن مبــادرة الشــراكة الدوليــة مــن أجــل تطويــر الموازنــات. 
علــى الرغــم مــن عــدم وجــود صيغــة أو شــكل أو هيــكل موحــد عالميــاً إلصــدارات موازنــات المواطــن، إاّل أن الممارســات المثلــى المتّفــق عليهــا فــي معظــم تلــك 
اإلصــدارات يمكــن أن تمّهــد إلطــار عــام يمكــن البنــاء عليــه فــي عمليــة تقييــم وتطويــر موازنــات المواطــن فــي فلســطين. بنــاء علــى مــا ســبق، يلخــص الجــدول 

)1( مؤشــرات األداء وفــق الممارســات المثلــى الواجــب أخذهــا باالعتبــار عنــد إعــداد موازنــة المواطــن فــي فلســطين:

األداءالمؤشر

1. المقدمة

أن تشمل 
مراحل إعداد موازنة المواطن 	 
الغاية من النشر 	 
عرض األهداف واالتجاهات والتوقعات االقتصادية من خالل مقارنة 	 

النتائج المتوقعة في الموازنة المعدة للسنة الحالية مع الموازنة السابقة
مناقشة المخاطر المالية الرئيسية التي قد تتعرض لها الدولة )أو مركز 	 

المسؤولية( نتيجة التقلبات والتغيرات االقتصادية

2. الشمولية والشفافية

من حيث:
مؤشــرات وتوقعــات االقتصــاد الكلــي )النمــو االقتصــادي، التضخــم، 	 

والبطالــة(
ــر 	  ــة المباشــرة وغي ــة، والضريبي ــر الضريبي ــرادات غي بنــود ومصــادر اإلي

المباشــرة 
أو التقســيم اإلداري )حســب مراكــز 	  التقســيم القطاعــي )الوظيفــي( 

للنفقــات المســؤولية( 
الفائض أو العجز ومصادر التمويل	 
الدين العام	 
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3. الحماية االجتماعية واالستجابة للنوع االجتماعي

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

4. االنتشار والقدرة على الوصول

ــت  ــي الوق ــن ف ــول للمواطني ــي الوص ــا ف ــالن عنه ــاح أدوات اإلع ــدى نج م
ــالل: ــن خ ــب م المناس

مؤتمر صحفي والصفحة الرسمية للوزارة على اإلنترنت	 
مواقع التواصل االجتماعي	 
المدارس والجامعات	 
التغطية التلفزيونية	 

5. التشاركية واألولويات والتغذية الراجعة

مدى إشراك المواطنين في وضع أولويات اإلنفاق العام من خالل:	 
المنظمات غير الحكومية ـ
الجهات التمثيلية من اتحادات ونقابات وجمعيات ـ
تحديد آليات التواصل والتغذية الراجعة من قبل المواطنين	 
الرد على المقترحات والمالحظات الواردة من المواطنين 	 

ضمن سلسلة زمنية قابلة للتتبع والمقارنة6. االستمرارية واالنتظام

7. التوقيت
بالتزامــن مــع عــرض مشــروع قانــون الموازنــة العامــة علــى المجلــس التشــريعي 
)وبالتزامــن مــع إقــرار موازنــة الهيئــة المحليــة مــن قبــل األعضــاء وقبــل رفعهــا 

لالعتمــاد مــن قبــل وزيــر الحكــم المحلــي(
قدرة المواطن على قراءة وفهم األرقام والمصطلحات المالية المختلفة8. الوضوح

ــرة 9. االلتزام ــات المق ــن الموازن ــة ع ــات الفعلي ــرادات والنفق ــات اإلي ــن انحراف ــص ع ملخ
فــي الســنوات الســابقة

وزارة الماليــة - المؤسســات الحكوميــة - المجلــس التشــريعي – مؤسســات المجتمــع 10. جهة اإلصدار
ــة ــات المحلي ــي – الهيئ المدن

وقــد قــام فريــق البحــث بإعــداد جــداول تفصيليــة لقيــاس كل مــن مؤشــرات األداء تلــك علــى حــدة، حيــث اشــتمل كل جــدول علــى تتبــع مــدى التــزام موازنــات 
المواطــن الصــادرة عــن كافــة مراكــز المســؤولية بمتطلبــات مؤشــرات األداء، ســواء علــى مســتوى الحكومــة المركزيــة )وزارة الماليــة( أو الــوزارات أو الهيئــات المحليــة.

3. النتائج والتوصيات

خلصــت هــذه الدراســة إىل العديــد مــن النتائــج والتوصيــات التــي مــن شــأنها أن تعــزز مــن شــفافية املوازنــة، وحــق املواطــن يف الحصــول عــى املعلومــة، وحقــه 
يف املشــاركة يف تحديــد وترتيــب أولويــات اإلنفــاق العــام، وذلــك مــن خــالل تطويــر وثيقــة موازنــة املواطــن عــى مســتويات الحكومــة املركزيــة ومراكــز املســؤولية 

والهيئــات املحليــة. وجــاءت النتائــج والتوصيــات عــى النحــو التــايل:

3-1 النتائج

حققــت موازنــات املواطــن للحكومــة املركزيــة معظــم بنــود متطلبــات املارســات املثــى الــواردة يف مــؤرش األداء )املقدمــة( مــا عــدا بنــد املخاطــر املاليــة التــي 
قــد تتعــرض لهــا الدولــة، واقتــرت جميــع موازنــات املواطــن ملراكــز املســؤولية والهيئــات املحليــة عــى تحقيــق بنــد الغايــة مــن النــرش مــع عــدم شــموليتها 

عــى توضيــح هــدف التشــاركية مــن إعــداد ونــرش موازنــة املواطــن.

ــة 	  ــات املواطــن للحكومــة املركزي ــع بنــود مــؤرش األداء )الشــفافية والشــمولية( وحققــت موازن ــات املحليــة جمي ــات املواطــن للهيئ حققــت كافــة موازن
معظــم البنــود ملــؤرش األداء نفســه.

تضمنــت كافــة إصــدارات موازنــة املواطــن لــوزاريت التنميــة االجتاعيــة والرتبيــة والتعليــم العايل جميــع بنود مــؤرش األداء )الحايــة االجتاعية واالســتجابة 	 
للنــوع االجتاعــي(، ومل يتحقــق بنــد “موجــز عــن برامــج دعــم التشــغيل والتمكــن االقتصــادي” يف جميــع إصــدارات موازنــة املواطــن للهيئــات املحليــة 

بســبب عــدم إقــرار مثــل هــذا النــوع مــن الرامــج مــن املوازنــات العامــة للهيئــات املحليــة.
مل تحقــق كافــة موازنــات املواطــن بنــد التوقيــت واالســتمرارية وااللتــزام يف مــؤرش األداء )التوقيــت واالســتمرارية والوضــوح وااللتــزام( حيــث مل تنــرش 	 

كافــة موازنــات املواطــن بالتزامــن مــع عــرض مــرشوع قانــون املوازنــة العامــة عــى املجلــس الترشيعــي أو الجهــات التمثيليــة، وبالتزامــن مــع إقــرار موازنــة 
الهيئــة املحليــة ورفعهــا لالعتــاد مــن قبــل وزيــر الحكــم املحــي، ومل تنــرش أيضــاً ضمــن سلســة زمنيــة قابلــة للمقارنــة، ومل يــرد يف كافــة موازنــات املواطــن 
أي ملخــص عــن انحرافــات اإليــرادات والنفقــات الفعليــة عــن املوازنــات املقــرة يف الســنوات الســابقة إال يف بعــض موازنــات املواطــن للحكومــة املركزيــة 
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التــي اقتــرت عــى ذكــر صــايف اإلقــراض. أمــا بالنســبة لبنــد الوضــوح، وضحــت جميــع موازنــات املواطــن املصطلحــات واملفاهيــم التــي تســاعد املواطــن 
عــى فهــم محتــوى املوازنــة.

مل تحقــق كافــة موازنــات املواطــن بنــد إرشاك املنظــات غــر الحكوميــة أو االتحــادات أو النقابــات أو الجمعيــات أو املواطنــن يف مــؤرش األداء )التشــاركية(، 	 
ــات  ــات املواطــن عــى إرشاك بعــض مؤسســات املجتمــع املــدين ومل تشــمل باقــي املؤسســات مــن نقاب ــة إعــداد كافــة موازن حيــث اقتــرت عملي
واتحــادات وجمعيــات. بينــا التزمــت كافــة إصــدارات موازنــات املواطــن يف تحقيــق البنــد الثــاين مــن مــؤرش األداء نفســه مــن خــالل تحديــد آليــات 

التواصــل والتغذيــة الراجعــة مــن قبــل املواطنــن عــدا موازنــة وزارة املاليــة 2016 و2017، وموازنــة وزارة التنميــة االجتاعيــة 2016.
مل تلتــزم كافــة موازنــات املواطــن يف تحقيــق بنــود مــؤرش األداء )االنتشــار(، حيــث اقتــرت عمليــة نــرش معظــم اإلصــدارات مــن موازنــات املواطــن عــى بعــض 	 

الصفحــات الرســمية للحكومــة املركزيــة ومراكــز املســؤولية والهيئــات املحليــة، واقتــرت عمليــة نرشهــا عــى بعــض صفحــات الفيســبوك والصحــف اإللكرتونيــة.

3-2 التوصيات والسياسات المقترحة

ــوزارات 	  ــي لل ــام المال ــن النظ ــة، و/أو ضم ــؤون المالي ــة والش ــة العام ــم الموازن ــون تنظي ــن قان ــن )ضم ــة المواط ــدار موازن ــي إلص ــاء قانون ــر غط توفي
ــة(. ــات العام والمؤسس

توفيــر غطــاء إداري مــن حيــث تســمية وتدريــب وتأهيــل موظفيــن مكلفيــن بإعــداد موازنــة المواطــن فــي الــوزارات والهيئــات المحليــة مــن ضمــن 	 
طاقــم دائــرة الموازنــة فــي مراكــز المســؤولية.

تعزيز التعاون والتنسيق بين مراكز المسؤولية والجهات المانحة ذات العالقة من أجل:	 
تطوير برامج ومواقع إلكترونية تختص بنشر وتحليل ودراسة موازنة المواطن.ـ 
إعداد األدلة الخاصة بإعداد ونشر والتعريف بموازنة المواطن.ـ 
توفيــر مرصــد خــاص لمتابعــة ودراســة وتحليــل الموازنــات ورفــع التوصيــات الخاصــة للتطويــر علــى سياســات وآليــات إدارة موازنــة المواطــن لتشــمل ـ 

كافــة المؤسســات الحكومية.
اعتمــاد مجلــس استشــاري تمثيلــي لكافــة شــرائح المجتمــع )فــي ظــل غيــاب المجلــس التشــريعي( مكــّون مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات العالقــة 	 

واالتحــادات والنقابــات والجمعيــات واألحــزاب واألكاديمييــن ذوي االختصــاص، تعــرض عليهــم مشــروع موازنــة المواطــن قبــل عمليــة نشــر الموازنــة العامــة.
نشــر مشــروع موازنــة المواطــن بالتزامــن مــع عــرض مشــروع قانــون الموازنــة العامــة علــى المجلــس التشــريعي “أو المجلــس االستشــاري” )وبالتزامــن 	 

ــن أجــل إتاحــة الفرصــة  ــك م ــي(، وذل ــم المحل ــر الحك ــل وزي ــن قب ــاد م ــا لالعتم ــل رفعه ــل األعضــاء وقب ــن قب ــة م ــة المحلي ــة الهيئ ــرار موازن ــع إق م
ــة مقترحــات. ــة أو للتجمــع البلــدي والمشــاركة فــي أي ــة للدول ــات السياســات المالي ــالع علــى تفاصيــل وأولوي ــة االطّ للمواطنيــن والجهــات التمثيلي

التوعية الممنهجة والمدروسة للتعريف ونشر موازنة المواطن من خالل:	 
ــز علــى نشــرها فــي الجامعــات والمــدارس الفلســطينية باعتبارهــا ـ  ــة المســتهدفة والتركي ــات المجتمعي ــى الفئ ــات المواطــن عل نشــر وثيقــة موازن

جــزء مــن هــذه الفئــات، مــع ضــرورة فتــح نقــاش موّســع حــول اآلليــات المقترحــة مــن أجــل نشــر الثقافــة الماليــة بيــن الطلبــة، ســواء مــن خــالل 
المناهــج والمتطلبــات الدراســية، أو مــن خــالل محاضــرات توعويــة وتثقيفيــة، أو مــن خــالل المنشــورات والملصقــات ومواقــع التواصــل االجتماعــي.

تغطيــة جميــع اإلصــدارات مــن موازنــات المواطــن ضمــن مؤتمــر صحفــي رســمي، ونشــرها علــى مختلــف الصفحــات الرســمية لمراكــز المســؤولية ـ 
والهيئــات المحليــة والحكومــة المركزيــة. 

زيادة مستوى التغطية اإلعالمية حول موازنة المواطن من خالل النشر على مختلف وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي. ـ 
التركيــز علــى أهميــة اســتكمال إصــدارات موازنــات المواطــن لكافــة الهيئــات المحليــة، باعتبارهــا الخطــوة والنــواة األولــى نحــو زيــادة الوعــي المجتمعــي 	 

حــول الحقــوق الماليــة للمواطــن، وتعزيــز قدرتــه علــى المشــاركة فــي صياغــة أولويــات اإلنفــاق العــام.
زيادة االهتمام بكل من الفئات التالية:	 

المــرأة: توضيــح البرامــج التــي تعنــى بتشــغيل وتمكيــن المــرأة اقتصاديــاً وتحقيــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة مــن ـ 
خــالل تمكيــن النســاء فــي ســوق العمــل، وتحســين فــرص وصولهــن لمواقــع صنــع القــرار، وتحســين الخدمــات الصحيــة والتعليميــة المقدمــة لهــن.

ــي  ـ ــي تســاهم ف ــى أصحــاب االحتياجــات الخاصــة والت ــي تعن ــج الت ــة والبرام ــى المخصصــات المالي أصحــاب االحتياجــات الخاصــة: ينبغــي اإلشــارة إل
تحســين فــرص دمجهــم مجتمعيــاً مــن خــالل تهيئــة البنيــة التحتيــة وموائمتهــا، ورفــع نســبة التحاقهــم بالتعليــم، وتوفيــر فــرص العمــل المقدمــة لهــم، 

ــة. ــل والخدمــات االجتماعي ــر فــرص التأهي وتوفي
القاطنيــن فــي مناطــق )ج( أو خلــف الجــدار: تعزيــز فــرص الوصــول إلــى التعليــم والمعلومــات والخدمــات المختلفــة، وتوضيــح البرامــج التــي تعــزز  ـ

مــن صمودهــم فــي ظــل االنتهــاكات واالعتــداءات المتكــررة مــن خــالل تحســين المســاعدات اإلغاثيــة والتنمويــة المقدمــة لهــم، والتــي تســاهم فــي 
تثبيــت المواطنيــن علــى أراضيهــم.


