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من  تاريخها،  في  ديناميكية  عملية  أكبر  االجتماعية  التنمية  وزارة  تعيش 
خالل إحداث سلسلة طويلة وعميقة من التحوالت الكبرى والتغيرات فيما 
وهذه  وهيكليتها،  وموازناتها  وبرامجها  وخططها  باستراتيجيتها  يتعلق 
التحوالت، باألساس، هي عملية مستمرة وتراكمية وتصاعدية، وهي إطار 
رؤيته  في  االجتماعية  األبعاد  دمج  جاهداً،  يحاول،  وسياساتي  مفاهيمي 
التنموية القائمة على مقاربات تشاركية وحقوقية ومتكينية، واالستثمار في 
البناء  عملية  محور  واألرض  اإلنسان  من  رؤية جتعل  وفق  احمللية،  املوارد 
االجتماعي، من خالل التركيز على الطاقات اإلبداعية لهذا اإلنسان الذي 

هو مصدر كل الطاقات.

إن حتقيق التنمية في مجتمعنا الفلسطيني يتطلب استحداث مناذج وأدوات 
املساءلة  وتعزيز  اإلنسان،  حقوق  واحترام  والشفافية  للنزاهة  حقيقية 
املجتمعية التي من شأنها حتسني فرص الوصول إلى اخلدمات واملساعدات 
حياة  نوعية  وتعزيز  االجتماعية،  العمليات  في  الفساد  ومنع  االجتماعية، 
اجلميع، وتوفير اخلدمات األساسية للعائالت الفقيرة، لتمكينها من التمتع 
بحياة كرمية والئقة، على طريق تعزيز صمود ومنعة املجتمع الفلسطيني، 

وصوالً إلى احلرية واالستقالل الوطني.

إن وزارة التنمية االجتماعية، وهي تخطو خطوات كبيرة وثابتة في مجال 
وشفافية  العام،  املال  بإدارة  يتعلق  فيما  وبخاصة  الشفافية،  قيم  تعزيز 
الواعية واملتقدمة في إجناز  املبادرة  لعملها، من خالل  املوازنة املخصصة 
ذلك  مثله  وما   ،)2017  -  2016( املاضيني  العامني  املواطن خالل  موازنة 
واألهلي،  واخلاص،  العام،  احلقل  في  العاملني  لكل  به  يحتذى  من منوذج 

فهي تؤكد، مبا ال يدع مجاالً للشك، أن هذه اخليارات جاءت نتيجة إلميان 
حقيقي بقيم الشفافية، وكذلك فهي وسيلة حقيقية وفاعلة متّكن املواطن 
من الوصول السلس والسريع إلى املعلومة بال حواجز أو صعوبات، وهي أداة 
متكن من التعرف على برامج وخدمات وهياكل وأنشطة الوزارة، فهي جزء 
من التسويق االجتماعي لعمل الوزارة وبرامجها، وهي تضع املواطنني كافة، 
وبخاصة الفئات املهمشة والضعيفة، على قدم وساق في إمكانية احلصول 

على املعلومات واخلدمات في آن.

أخيراً، ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء الذين 
ساهموا في إعداد هذا الدليل اإلرشادي إلعداد موازنة املواطن، وبخاصة 
مؤسسة "مفتاح"، وفريق العمل داخل الوزارة، على جهودهم التشاركية التي 
أفضت إلى خروج هذا الدليل إلى حيز الوجود. وهذا الدليل ميثل ترجمة 
فعلية الستدامة تبّني معايير الشفافية الدولية للموازنات، وتعميمها على أوسع 
نطاق، وتعزيز فرص املساءلة املجتمعية، وتشكيل أرضية عملية ملشاركة الناس 
في التخطيط للخدمات االجتماعية على قاعدة متكينهم وإعالء صوتهم.

لدعم  والدوليني  احملليني  الشركاء  جميع  مع  العمل  إلى  تتطلع  الوزارة  إن 
حقوق  تطبيق  مجال  في  التقدم  من  مزيد  حتقيق  طريق  على  جهودها 
إعداد  في  وبخاصة  االجتماعية،  العمليات  في  الشفافية  وقيم  اإلنسان، 

املوازنات وتطبيقها.

د. إبراهيم الشاعر
وزير التنمية االجتماعية
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انسجاماً مع توجهها االستراتيجي الهادف إلى "املساهمة في التأثير على 
للحقوق  حمايتها  يضمن  ومبا  والتشريعات،  العامة  السياسات  مستوى 
املدنية واالجتماعية جلميع الفئات، والتزامها مببادئ احلكم الصالح"، تعمل 
املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية "مفتاح"، في إطار 
التنمية" الذي تنفذه بالشراكة مع االئتالف من  "التمويل من أجل  مشروع 
أجل النزاهة واملساءلة "أمان"، ومعهد األبحاث التطبيقية - القدس "أريج"، 
على املساهمة في تبني معايير الشفافية الدولية للموازنات، وفي مقدمتها 
إعداد موازنة املواطن وإصدارها، حيث عملت "مفتاح" مع وزارات التنمية 
االجتماعية، والتربية والتعليم العالي، والصحة، في هذا السياق. ومن هنا 
جاء العمل على تطوير دليل إرشادي إلعداد موازنة املواطن اخلاصة بوزارة 

التنمية االجتماعية الفلسطينية.

موازنة املواطن هي املعيار الرابع من معايير الشفافية الدولية للموازنات، 
وهي عبارة عن وثيقة مبّسطة عن املوازنة العامة، وتلخص السياسات ذات 
املوازنة.  في  الواردة  باألرقام  عنها  معبَّراً  املقبلة،  للسنة  للوزارة  األولوية 
تكمن أهمية إصدار موازنة املواطن في زيادة شفافية املوازنة العامة، ملا في 
ذلك من أهمية في تعزيز فتح باب احلوار بني املجتمع املدني الفلسطيني 
واملؤسسة الرسمية، نحو التأثير في السياسات العامة واملالية، مبا يحقق 
القرار  صناع  مساءلة  جانب  إلى  احتياجاتهم،  ويلبي  املواطنني،  مصلحة 
وراسمي السياسات عن التزاماتهم املعلنة، مبا يتوافق مع أجندة السياسات 

الوطنية 2017 - 2022 "املواطن أوالً".

بدأ العمل نحو تعميم النهج التشاركي وتبني معايير الشفافية الدولية مع 
الوزارة  "مفتاح"  2015، حيث ساندت  العام  التنمية االجتماعية منذ  وزارة 
إصدار  في  بنجاح  العمل  وتالها   ،2016 للعام  املواطن  موازنة  إصدار  في 
املتمثلة  التدخل،  نتائج  استدامة  إطار  وفي   .2017 للعام  املواطن  موازنة 
وزارة  مع  وبالشراكة  "مفتاح"،  بادرت  الدولية،  الشفافية  معايير  تبني  في 
التنمية االجتماعية، إلى تطوير هذا الدليل اإلرشادي، ليكون مبثابة وثيقة 
الوزارة. ويغطي  املوازنة في  مرجعية إلعداد موازنة املواطن لفريق إعداد 
الدليل عدداً من احملاور؛ أهمها اإلطار املفاهيمي واملبادئ الرئيسية ملوازنة 
االجتماعية،  التنمية  وزارة  في  املواطن  موازنة  إعداد  وخطوات  املواطن، 
ومكونات موازنة املواطن اخلاصة بوزارة التنمية االجتماعية، وآليات العمل 
والتحديات وسبل التعامل معها، وتصميم موازنة املواطن وطباعتها ونشرها.

العمل من فريق عمل  َمن ساهم في إجناز هذا  بالشكر من جميع  نتقدم 
االجتماعية، على  التنمية  وزارة  لدى  العمل  وفريق  واملستشارين،  "مفتاح"، 
اختالف املستويات، ملا بذلوه من تعاون والتزام إلجناز هذا العمل، والشكر 

موصول لشركائنا احملليني.

د. ليلي فـيـضــي
املدير التنفيذي

املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار 
العاملي والدميقراطية - مفتاح
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َمة  ُمَقدِّ
التنمية االجتماعية  التنمية االجتماعية هي قائدة قطاع  وزارة 
في فلسطني، وُمزّودة رئيسية للحماية االجتماعية من مساعدات 
للتنمية  فلسطينياً  مفهوماً  وتتبنى  اجتماعية،  وخدمات 
تركز على  تغيير مجتمعي  أنها عملية  من  انطالقاً  االجتماعية 
متكني املجتمع، بأُسره وأفراده ومؤسساته، وتهدف إلى حتسني 
االجتماعية  احلماية  توفير  وتعزيزها،  اجلميع  حياة  نوعية 
واخلدمات األساسية للعائالت الفقيرة؛ لتمكينها من التمتع بحياة 
اإلدماج  وتعزيز  رعاية  إلى  إضافة  الئقة،  عمل  وفرص  كرمية، 
سيما  ال  شة،  املهمَّ للفئات  والسياسي  واالجتماعي  االقتصادي 
األطفال، والفتيات، والنساء، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبيرات 
في  املهمشة  املناطق  وسكان  والشبان،  والشابات  السن،  وكبار 
الفلسطينية،  املخيمات  الشرقية، قطاع غزة، اخلليل،  )القدس 
املساواة  لتحقيق  الغربية...(  الضفة  في  "ج"  مناطق  سكان 
الكاملة بني جميع فئات املجتمع، للحفاظ على حقوق األجيال 
القادمة، وإعطاء صفة التنمية باملشاركة، واملساواة بني اجلنسني 
عليها. والسيطرة  املوارد  إلى  والوصول  الفرص،  تكافؤ  في 

مجاالته،  وتعدد  االجتماعية  التنمية  وزارة  عمل  ألهمية  وتبعاً 
واسعة  شريحة  مع  املختلفة  وخدماتها  إشرافها  نطاق  وتقاطع 

املواطن  موازنة  إلعداد  هناك ضرورة  كانت  املجتمع،  في  جداً 
من  سنوياً،  دوري  وبشكل  االجتماعية،  التنمية  بوزارة  اخلاصة 
وكيفية  للوزارة،  املخصصة  باملوازنات  املواطنني  تعريف  أجل 
من  وغيرها  اإلنفاق،  وأولويات  املختلفة،  البرامج  على  توزيعها 

البيانات املهّمة للمواطن.

يهدف هذا الدليل اإلرشادي إلعداد موازنة املواطن في وزارة 
التنمية االجتماعية، إلى تصميم دليل إرشادي حول اإلجراءات 
التنمية  بوزارة  اخلاصة  املواطن  موازنة  ونشر  إلعداد  الالزمة 
االجتماعية، واملساهمة في استدامة تبّني معايير الشفافية الدولية 
للموازنات، كون موازنة املواطن وثيقة مهمة لتلبية معايير شفافية 
املوازنات العامة، وهي إحدى الوثائق الثماني املعتمدة من شراكة 
للدولة. العامة  املوازنة  للداللة على شفافية  الدولية،  املوازنات 

وقد مت إعداد الدليل اإلرشادي بشكل تشاركي ما بني املبادرة 
ووزارة  "مفتاح"،  والدميقراطية  العاملي  احلوار  لتعميق  الوطنية 
التنمية االجتماعية، في إطار جملة من التدخالت التي تقوم بها 
مؤسسة "مفتاح" ضمن مشروع "التمويل من أجل التنمية"، الذي 
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أريج، حيث تستهدف  أمان، ومعهد  ائتالف  بالشراكة مع  تنفذه 
"مفتاح" كاًل من وزارة التنمية االجتماعية، ووزارة التربية والتعليم 
جملة  في  والتخطيط"،  "املالية  ووزارة  الصحة،  ووزارة  العالي، 
من التدخالت التطويرية املساندة لتعزيز فهم وممارسة العاملني 
في الوزارات للمفاهيم ذات العالقة بتطوير املوازنات التشاركية 
على  والنزاهة  الشفافية  مبادئ  تعزيز  لغاية  املواطن،  وموازنة 

مستوى السياسات املالية للمؤسسة الرسمية الفلسطينية.

وإضافة إلى كون "موازنة املواطن" أحد املعايير الدولية لشفافية 
املوازنة العامة، فإنها تكتسب أهمية خاصة، كونها اجلسر ما بني 
املوازنة العامة بأرقامها وبياناتها املعقدة واملتشعبة، وبني املواطن، 
وواضحة،  وسهلة  مبسطة،  بطريقة  العامة  املوازنة  تقّدم  فهي 

وببيانات محددة، هي األكثر احتياجاً للمعرفة من قبل املواطن.

وأهمية  االجتماعية،  التنمية  بوزارة  تتعلق  خصوصية  وهناك 
التنمية  قطاع  تقود  خدمية  كوزارة  لها  بالنسبة  املواطن  موازنة 
الفقيرة  بالفئات  التصاقاً  األكثر  الوزارة  وهي  االجتماعية، 
واملهّمشة والضعيفة، من فئات املسنني، وذوي اإلعاقة، واألطفال، 
واألحداث، والنساء املعنفات، واأليتام... إلخ، عبر ما تقدمه من 

جملة البرامج اخلدمية.

هدف الدليل اإلرشادي:
اإلرشادي  الدليل  إعداد  مت 
تبني  استدامة  في  للمساهمة 
الدولية  الشفافية  معايير 
توفير  خالل  من  للموازنات، 
لوزارة  وإرشادي  معرفي  إطار 
إلعداد  االجتماعية  التنمية 
متوطن  كنهج  املواطن،  موازنة 

ومستمر في عملها.
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الفصل األول

موازنة املواطن
اإلطار املفاهيمي واملبادئ الرئيسة

موازنة املواطن: 

تلخص  بحيث  العامة،  للموازنة  مبسطة  وثيقة  هي 
رًا  معبَّ القادمة،  للسنة  احلكومة  وتوجهات  السياسات 
املواطن  ومتّكن  املوازنة،  هذه  في  الواردة  باألرقام  عنها 
واإليرادات  النفقات  توزيع  كيفية  على  التعرف  من 
اإلنفاق  متابعة  املواطن  يستطيع  وبذلك  احملصلة، 
الدّين  املوازنة ومستوى  واالطالع على عجز  احلكومي، 
املقّرة  املوازنة  إصدار  مع  باملوازاة  سنويًا  وتصدر  العام. 
عام. بشكل  نشرها  قانونها  يتضمن  التي  واملعتمدة، 
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والفئات  التطويرية،  املشاريع  وأهم  احلكومي،  اإلنفاق  وأولويات  املخصصة  املوازنات  عن  مبسطة  بيانات  املواطن  موازنة  توّفر 
املستفيدة، وموازناتها املرصودة، إضافة إلى توزيع اخلدمات واملشاريع تبعاً للمناطق اجلغرافية، واستجابة املوازنة لقضايا النوع 

االجتماعي، وغيرها من التفاصيل املهّمة للمواطن، بعيداً عن التعقيد وكّم األرقام والبيانات الفنية.
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الفرق بني املوازنة العامة وموازنة املواطن:

الدولة  لنفقات  مفصل  برنامج  هي  العامة  املوازنة 
السنوية  التقديرات  ويشمل  معينة،  مالية  لسنة  وإيراداتها 
لها،  األخرى  واملتحصالت  والقروض،  واملنح،  إليراداتها، 
والنفقات، واملدفوعات املختلفة، وعجز املوازنة، واملؤشرات 

االقتصادية... وغيرها.

وعادة ما تكون املوازنة العامة معقدة، وحتتوي على كمٍّ من 
أن  الصعب  للعموم، ومن  والتفاصيل، وغير متاحة  األرقام 

يفهمها املواطن العادي بشكل سلس.

للموازنة  وثيقة مبسطة  موازنة املواطن هي  أن  في حني 
تلخص  بحيث  واحدة(،  صفحة  أو  عدة  )صفحات  العامة 
القادمة،  للسنة  "الوزارة"  احلكومة  وتوجهات  السياسات 
معبَّراً عنها باألرقام الواردة في هذه املوازنة، ومتكن املواطن 

من التعرف على كيفية توزيع النفقات واإليرادات.

وميكن للمواطن العادي فهمها ببساطة ويسر، ألنها مبنية 
على ذلك، ببيانات بسيطة ومنظمة، وباالستعانة برسومات 

وأشكال وصور.
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ملاذا يجب على احلكومة "الوزارة" إعداد موازنة 
املواطن؟

الدولية  - املعايير  العامة، كونها أحد  املوازنة  تعزيز شفافية 
الرئيسة لشفافية املوازنة العامة.

ممول  - وأكبر  الضرائب"  "دافع  املواطن  يطلّع  أن  أجل  من 
للموازنة العامة على حجم الضرائب والرسوم التي جتمعها 
وإتاحة  "اخلدمات"،  األموال  هذه  ستنفق  وأين  احلكومة، 

الفرصة للمواطن وملمثليه إلبداء رأيهم في ذلك.
أموال احلكومة هي أموال الشعب، وتأتي إيرادات احلكومة  -

القيمة  أو  )الدخل،  الضرائب  خالل  من  املواطنني  من 

املضافة، أو األمالك( والرسوم التي يدفعونها، أو يأتي ذلك 
التراث  من  جزء  هي  التي  الطبيعية  املوارد  استغالل  من 
الوطني الذي ميلكه الشعب، وحتى عندما تأتي اإليرادات 
من القروض، فإن املواطن هو الذي سيتعني عليه سدادها 
في النهاية. لذا، توجد ضرورة أن يحيط املواطن بتفاصيل 

املوازنة العامة، من خالل موازنة املواطن.
وسياساتها  - املختلفة  "الوزارة"  احلكومة  خطط  مشاركة 

وتوجهاتها في اإلنفاق العام مع شريحة واسعة من املواطنني.
باملعايير  - االلتزام  على  واملمولني  للمانحني  إيجابي  مؤشر 

الدولية للشفافية.
إحدى أدوات التسويق االجتماعي لعمل الوزارة وبرامجها. -
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فوائد موازنة املواطن للمواطنني:

وأولوياتها،  - وتوزيعاتها  احلكومية،  النفقات  على  التعرف 
بشكل مبسط ومفهوم.

إمكانية املساءلة املجتمعية في ضوء بيانات موازنة املواطن. -
تَتَبُّع اإلنفاق احلكومي عاماً بعد عام. -
عن  - بعيداً  مبسط،  بشكل  العامة  املوازنة  مع  التعامل 

التعقيدات الفنية، وبشكل سلس ومألوف للمواطن.
توسيع باب احلوار بني مؤسسات املجتمع املدني واملؤسسة  -

الرسمية نحو التأثير في السياسات املالية.
موازنة املواطن مبثابة أداة للتربية املدنية، تعّزز من الشفافية  -

في املجتمع، كما تعزز املواطنة، ومبادئ احلكم الرشيد.
احلكومة  - برامج  على  املجتمعي  للتدقيق  ووسيلة  أداة 

"الوزارة".

موازنة املواطن لوزارة التنمية االجتماعية:

وثيقة مبسطة للموازنة املخصصة لوزارة التنمية االجتماعية في 
وخططها  الوزارة  سياسات  تلخص  بحيث  واحد،  ميالدي  عام 
وتوجهاتها للسنة القادمة، معبَّراً عنها باألرقام الواردة، وتشمل توزيع 

املوازنة املخصصة على برامج الوزارة املختلفة، والفئات املستهدفة 
الوزارة،  تنفذها  التي  املشاريع  عرض  إلى  إضافة  واملستفيدة، 
واألموال املرصودة لها، واخلدمات املشتراة، ومتّكن املواطن من 
التعرف على كيفية توزيع النفقات تبعاً للفئات املستهدفة واملناطق 
اجلغرافية، وبذلك يستطيع املواطن متابعة اإلنفاق احلكومي على 

القطاع االجتماعي بطريقة مبسطة وسلسلة.

كونها  خاّصة؛  أهمية  لها  االجتماعية  التنمية  وزارة  وموازنة 
املجتمع،  في  حظًا  واألقل  تهميشًا  األكثر  بالفئات  ترتبط 
السياسات  على  الفئات  تلك  الطالع  ملحة  الضرورة  وبالتالي 
احلكومية، واإلنفاق املتعلق بقطاع التنمية االجتماعية، كونها 

ترتبط بحقوقهم املختلفة.

ما هي مالمح موازنة املواطن لوزارة التنمية 
االجتماعية؟

تصدرها وزارة التنمية االجتماعية. -
تصدر بشكل سنوي. -
يتم إعدادها بالتشاور والشراكة مع املواطنني وممثليهم من  -

مؤسسات أو جتمعات، أو "مجموعات التخطيط املشترك"، 
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ومؤسسات املجتمع املدني ذات الصلة.
متّكن املواطنني من فهم امللكية في املوازنة العامة. -
مبثابة "نافذة" ملزيد من املعلومات حول املوازنة العامة. -
متتاز بالبساطة وعدم التعقيد. -
االجتماعية"  - التنمية  "وزارة  احلكومة  خطط  تظهر 

وسياساتها.
تصدر وتنشر بالتزامن مع إقرار املوازنة العامة. -
تتضمن معلومات مهمة عن املوازنة العامة املخصصة لوزارة  -

التنمية االجتماعية.
تصدر باللغة الرسمية املعتمدة في الوطن، وميكن أن تصدر  -

بلغات أخرى إن اقتضت احلاجة.
بأشكال  - ذلك  يكون  أن  ويفضل  واسع،  نطاق  على  تنشر 

متعددة، من خالل استخدام وسائط نشر تقليدية وحديثة 
عدة، للوصول إلى فئات املواطنني كافة.

مصطلحات هامة في موازنة املواطن:

أو مؤسسة عامة في 	  أو هيئة  املؤسسة العامة: أي سلطة 
موازنتها  وتدخل  االعتبارية،  بالشخصية  تتمتع  فلسطني 

ضمن املوازنة العامة لدولة فلسطني.

غير 	  واإليرادات  الضريبية  اإليرادات  تشمل  اإليرادات: 
دولة  عليها  أخرى حتصل  إيرادات  وأي  واملنح،  الضريبية 

فلسطني.

اإليرادات الضريبية: تشمل الضرائب على الدخل واألرباح 	 
ضرائب  وأي  واخلدمات،  السلع  على  احمللية  والضرائب 

أخرى قد تفرض من وقت إلى آخر.

الشركات 	  من  األرباح  تشمل  الضريبية:  غير  اإليرادات 
اململوكة للسلطة الوطنية، أو املساهمة فيها؛ سواء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الرسوم اإلدارية والغرامات 

واملصادرات واإليرادات غير الضريبية األخرى.

الرأسمالية 	  والنفقات  اجلارية  النفقات  تشمل  النفقات: 
والتطويرية.

النفقات اجلارية: تشمل الرواتب واألجور والعالوات  -
والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات واملؤسسات 

العامة واألجهزة التنفيذية األخرى لدولة فلسطني.
النفقات التشغيلية "السلع واخلدمات": هي النفقات  -

املباني،  )كأجور  العامة  املؤسسة  لتشغيل  الالزمة 
من  جزء  وهي  الخ(،  البنزين...  املياه،  الكهرباء، 

النفقات اجلارية.
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في  - ترصد  التي  النفقات  وهي  التحويلية:  النفقات 
ثالث،  منها طرف  ويستفيد  العامة،  املؤسسة  موازنة 
التنمية  وزارة  عبر  تقدم  التي  املساعدات  كتلك 
أسر  ومخصصات  الفقيرة،  لألسر  االجتماعية 

الشهداء واجلرحى، ومخصصات األسرى.
األصول  - امتالك  وتشمل  الرأسمالية:  النفقات 

واملعدات،  واألراضي،  )كاملباني،  الرأسمالية 
واملركبات... الخ( والتحويالت الرأسمالية للمشاريع، 

والنفقات التطويرية األخرى.
طبيعة  - لها  التي  النفقات  هي  التطويرية:  النفقات 

العمر  حيث  من  اجلارية  النفقات  عن  تختلف 
االفتراضي والعائد من النفقة.

املساهمات االجتماعية: هي التي متثل مساهمة احلكومة 	 
في الهيئة العامة للتأمني واملعاشات.

صافي اإلقراض: املبالغ املخصومة من إيرادات املقاصة من 	 
قبل إسرائيل لتسوية ديون مستحقة للشركات اإلسرائيلية 
املزودة للكهرباء واملياه وخدمات الصرف الصحي للبلديات، 
ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية، وغيرها من البنود.

من 	  مطروحاً  اإليرادات  صافي  هو  اجلاري:  املوازنة  عجز 
إجمالي النفقات و صافي اإلقراض.

منه 	  مطروحاً  اإليرادات  صافي  اإلجمالي:  املوازنة  عجز 
إجمالي النفقات والنفقات التطويرية.

احلكومة 	  اللتزامات  املسدد  غير  الرصيد  العام:  الدين 
وهو  داخلي  دين  إلى  وينقسم  املباشرة،  وغير  املباشرة 
والشركات  لإلفراد  الدولة  على  املترتبة  االلتزامات 
واملؤسسات احمللية، ودين خارجي وهو االلتزامات املترتبة 
واحلكومات  واملؤسسات  والشركات  لألفراد  الدولة  على 

األجنبية.

املقاصة: هي مجموع اإليرادات التي تقوم إسرائيل بجبايتها 	 
إلى  ويتم حتويلها  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  نيابة عن 
الدخل،  ضريبة  تشمل  وهي  الشيكل،  بعملة  فلسطني 
ورسوم  ضرائب  وأي  والشراء،  املضافة،  القيمة  وضريبة 
تترتب على التبادل التجاري بني إسرائيل والضفة والقطاع.

املوازنة العامة: هي خطة لفترة زمنية مقبلة عادًة ما تكون 	 
ومصادر  املتوقعة،  والنفقات  اإليرادات  فيها  تظهر  سنة، 

التمويل وتعكس السياسة املالية للحكومة.
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اخلطوة األولى: تشكيل فريق العمل
الزمان: شهر متوز من العام السابق لعام املوازنة.

من سيعمل على إعداد موازنة املواطن؟

تتضمن هذه اخلطوة تشكيل فريق العمل املسؤول عن إعداد 
موازنة املواطن في الوزارة، الذي يجب أن ميتاز باخلصائص 

التالية:

لديه صالحيات وتفويض من اإلدارة العليا )وزير، وكيل( . 1
مع  التواصل  وصالحية  محددة،  ومهام  رسمي،  بكتاب 

اإلدارات واملديريات كافة.
يضم ممثلني عن دائرة املوازنة ودائرة التخطيط، وفريق . 2

التخطيط االستراتيجي، ومنسقي البرامج املختلفة في 
الوزارة، وممثل عن دائرة العالقات العامة واإلعالم.

مدير . 3 يكون  أن  ويفضل  العمل،  لفريق  منسق  وجود 
املوازنة.

تخصيص موازنة للفريق، وبخاصة في مرحلة الطباعة . 4
والنشر ملوازنة املواطن.

الفريق يبدأ العمل مع زمن إصدار بالغ املوازنة العامة . 5
في 1 متوز من العام الذي يسبق عام املوازنة.

الفصل الثاني

خطوات إعداد موازنة
املواطن في وزارة

التنمية االجتماعية
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تعريفية  ورشة عمل  لتنفيذ  توجد ضرورة  مهمة:  مالحظة 
إعداد  وإجراءات  واملفاهيم  املصطلحات  العمل حول  لفريق 
منسق  وبقيادة  الدليل،  هذا  إلى  باالستناد  املواطن،  موازنة 

الفريق أو مختص.
مهام أعضاء الفريق:

البيانات اخلاصة مبوازنة املواطن، من خالل . 1 حتديد أهم 
عقد اجتماعات ولقاءات مع املواطنني وممثليهم، واجلهات 
كونها  املشترك،  التخطيط  مجالس  وبخاصة  الصلة،  ذات 
مأسستها،  ومتت  واملواطنني،  للمستفيدين  ممثاًل  جسماً 

والعمل معها من قبل وزارة التنمية االجتماعية.
جمع البيانات اخلاصة مبوازنة املواطن.. 2
تصفية البيانات وتبويبها، تبعاً ملجموعة محددات:. 3

البرنامج. -
املستفيدون. -
النوع االجتماعي. -
نوع النفقات. -

إعداد البيانات النهائية املعتمدة ملوازنة املواطن، واعتمادها . 4
من اإلدارة العليا.

اإلشراف على تصميم موازنة املواطن وطباعتها وفق املعايير.. 5
إعداد خطة ترويج ونشر ملوازنة املواطن وتنفيذها.. 6

استقبال التغذية الراجعة وتقييم األداء.. 7

اخلطوة الثانية: عقد لقاءات تشاورية مع 
املواطنني وممثليهم

الزمان: آب وأيلول من العام السابق لعام املوازنة.

أي املعلومات يريد املواطن في موازنة املواطن؟

مع  لقاءات  بد من عقد  السؤال، ال  اإلجابة عن هذا  أجل  من 
األطراف ذات الصلة التي تشمل املواطنني وممثليهم، وبخاصة 
"مجالس التخطيط املشترك"، كونها جسماً ممثاًل للمستفيدين 
واملواطنني، ومتت مأسستها من قبل وزارة التنمية االجتماعية، 
ولتعزيز دمجهم في التخطيط، واالنتقال تدريجياً نحو املوازنات 

التشاركية.

يقوم فريق إعداد موازنة املواطن بعقد ورش عمل مع مجالس 
البيانات  أهم  لتحديد  للمواطنني"،  "املمثلة  املشترك  التخطيط 
مع  املواطنني،  نظر  وجهة  من  املواطن،  موازنة  في  املطلوبة 
االقتراحات  لكمِّ  تبعاً  لألولويات،  العمل  فريق  مراعاة  ضرورة 

الكبير من املواطنني أو ممثليهم.
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يتم  أن  وميكن  للمجتمع،  الوصول  املرحلة  هذه  تتضمن  كذلك 
والدراسات  االستبانات،  منها  عدة،  وسائل  خالل  من  ذلك 
باملوازنة  املواطنني  اهتمام  مدى  على  لالطالع  االستقصائية، 
العامة،  املوازنة  في  تهمهم  التي  واملعلومات  والبيانات  العامة، 

والوسائل املتاحة لديهم في احلصول على املعلومات واألخبار.

اخلطوة الثالثة: جمع املعلومات الالزمة ملوازنة 
املواطن من خالل فريق العمل

الزمان: شهر تشرين األول من العام السابق لعام املوازنة.

يتم في هذه املرحلة جمع البيانات الالزمة ملوازنة املواطن من 
املكلفني  مع  لقاءات  عقد  خالل  من  املختلفة،  العامة  اإلدارات 
في  كامل  تفصيل  ويوجد  تشاركي،  وبنهج  اإلدارات،  تلك  في 
الفصل الثالث للبيانات املطلوب جمعها، بحيث يتم إعداد بنك 
للمعلومات لكم التفاصيل املوجودة، ومن ثم االنتقال إلى اخلطوة 

الرابعة، واملتمثلة بتصفية البيانات وتبويبها.

اخلطوة الرابعة: تصفية البيانات وتبويبها
الزمان: شهر تشرين الثاني من العام السابق لعام املوازنة.

أي املعلومات التي سيتم اعتمادها؟

ملجموعة  تبعاً  وتبويبها،  البيانات  تصفية  املرحلة  هذه  في  يتم 
وغيرها  االجتماعي...  النوع  املستفيدون،  البرنامج،  محددات: 
من القضايا، وتبعاً ألولويات املواطن من بيانات املوازنة العامة، 

التي مت حتديدها في اخلطوة الثانية.

اخلطوة اخلامسة: إعداد البيانات النهائية 
املعتمدة ملوازنة املواطن، واعتمادها من اإلدارة 

العليا
السابق  العام  كانون األول من  النصف األول من شهر  الزمان: 

لعام املوازنة.

املواطن،  ملوازنة  املعتمدة  النهائية  البيانات  إعداد  فيها  ويتم 
العامة من  املوازنة  بانتظار إقرار  العليا،  العتمادها من اإلدارة 

املجلس التشريعي، واعتمادها من الرئيس.



مالحظة: ميكن أن تتأخر اخلطوات السابقة، حتى إقرار املوازنة العامة، وبخاصة أن هناك نصًا قانونيًا في قانون املوازنة 22 |
العامة، يتيح للحكومة اعتماد املوازنة لغاية 3/31 من عام املوازنة.

اخلطوة السادسة: تصميم موازنة املواطن 
وإعدادها للطباعة

الزمان: النصف الثاني من شهر كانون األول من العام السابق 
لعام املوازنة.

تفصيل  بها  معتمدة،  معايير  وفق  املوازنة  تصميم  يتم  حيث 
العامة من  املوازنة  إقرار  الفصل اخلامس، وطباعتها حال  في 

املجلس التشريعي، واعتمادها من الرئيس.

اخلطوة السابعة: طباعة موازنة املواطن، 
وترويجها ونشرها

الزمان: النصف األول من شهر كانون الثاني من عام املوازنة.

خطة  ضمن  ونشرها  وترويجها  املواطن،  موازنة  طباعة  تتم 
إعالمية تفصيلية، واردة تفاصيلها في الفصل اخلامس.

دورة إعداد املوازنة العامة تكتسب أهمية خاصة؛ كونها تتيح للمؤسسات األهلية أو مجالس التخطيط املشترك أو املواطنني 
أنفسهم، إطالق حمالت ضغط ومناصرة، أو أوراق مطلبية، أو أدوات تدخل في املوازنة املخصصة لوزارة التنمية االجتماعية، 

أو لبرامجها املختلفة.
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 وزارة املالية
إعداد تقرير حول الوضع املالي 

)األول من أّيار(

املجلس التشريعي
تقوم جلنة املوازنة بدراسة مشروع املوازنة العامة ملدة 
شهر، ومن ثم عقد جلسة خاصة العتماده وإصداره 

بصورة قانون )شهري تشرين ثاني وكانون أول(

مجلس الوزراء
دراسة مشروع املوازنة العامة خالل 
أسبوعني، وعرضها على املجلس 
التشريعي )األول من تشرين ثاني(

وزارة املالية / املوازنة العامة
يتم دراسة مشاريع املوازنة العامة جلميع مراكز 

املسؤولية، وجتميعها للوصول إلى مشروع املوازنة 
العامة وتقدميها ملجلس الوزراء )النصف األول من 

تشرين أول(

وزارة املالية/ املوازنة العامة
إعداد اإلطار االقتصادي الكلي 

)حزيران(

مكتب الرئيس
اعتماد السيد الرئيس

للموازنة العامة

مجلس الوزراء
إعداد السياسات املالية للسنة 

القادمة )حزيران(

وزارة املالية / املوازنة العامة
إصدار بالغ املوازنة العامة 

جلميع مراكز املسؤولية
)األول من متوز(

مراكز املسؤولية “متر مبرحلتني”

املرحلة الثانية )خالل أغسطس(

توزيع أسقف املوازنة
املرحلة األولى )األول من أغسطس(

منوذج االستراتيجية
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مراحل إعداد الـمـوازنـة الـعـامـة
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الفصل الثالث

مكونات موازنة املواطن
لوزارة التنمية االجتماعية

رؤية الوزارة ورسالتها: هما رؤية وزارة التنمية االجتماعية 	 
ورسالتها الواردتان في خطتها االستراتيجية، وفي كتاب 

املوازنة العامة.

االستراتيجية 	  األهداف  هي  االستراتيجية:  األهداف 
لوزارة  االستراتيجية  اخلطة  عن  واملنبثقة  املعتمدة 
العامة. املوازنة  كتاب  والواردة في  التنمية االجتماعية، 

وزارة 	  تستهدفها  التي  الفئات  هي  املستهدفة:  الفئات 
التنمية االجتماعية ضمن مجال عملها، ببرامج ومشاريع 

معتمدة في املوازنة العامة.

املوازنة 	  هي  بنودها:  تفصيالت  مع  املعتمدة،  املوازنة 
بوزارة  واخلاصة  العامة  املوازنة  قانون  في  املعتمدة 
التنمية االجتماعية، مع تفصيالتها وتوزيعها على البنود 
الرئيسية )رواتب وأجور، مساهمات اجتماعية، نفقات 
نفقات  رأسمالية،  نفقات  حتويلية،  نفقات  تشغيلية، 

تطويرية(.

البرامج 	  هي  برنامج:  كل  وموازنة  املعتمدة  البرامج 
لوزارة  االستراتيجية  اخلطة  في  املعتمدة  الرئيسة 
التنمية االجتماعية وفي كتاب املوازنة العامة، مع املوازنة 

التفصيلية لكل برنامج، وتوزيع تلك املوازنة ونسبتها.
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املستفيدين 	  أعداد  تشمل  للمواطنني:  املقدمة  اخلدمات 
نساء  )مسنني،  الفئات  حتديد  مع  املخصصة،  واملوازنات 

معّنفات، أيتام، أحداث، ذوي إعاقة...(.
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أهم املشاريع التطويرية: تشمل قائمة باملشاريع التطويرية 	 
لها، ونوع  التنمية االجتماعية، واملوازنات املرصودة  لوزارة 

املشروع، وجهة التمويل، وأعداد املستفيدين منها.

املستفيدين 	  وأعداد  اخلدمة  طبيعة  تشمل  شراء اخلدمة: 
واملوازنات املخصصة.

املستفيدين 	  أعداد  تشمل  املستفيدة:  للقطاعات  املوازنات 
واملوازنات املخصصة.

عن 	  تفاصيل  تشمل  االجتماعي:  للنوع  املوازنة  استجابة 
مدى استجابة املوازنة النوع االجتماعي، مع بيانات رقمية 

وموازنات مخصصة.

تشمل 	   :CTP النقدية  املساعدات  برنامج  عن  تفاصيل 
تفاصيل شاملة عن أعداد املستفيدين، وتوزيعهم اجلغرافي، 

واملوازنات املخصصة لكل منطقة جغرافية.

أعداد 	  يشمل  االقتصادي:  التمكني  برنامج  عن  تفاصيل 
املستفيدين، ونوع املشروع، والتوزيع اجلغرافي.

للمصطلحات 	  شاماًل  مسرداً  يشمل  املصطلحات:  مسرد 
كافة الواردة في موازنة املواطن.

معلومات االتصال بالوزارة )معلومات تقليدية وتفاعلية(: 	 
لتقدمي  بالوزارة،  لالتصال  تفصيلية  معلومات  تشمل 
الشكاوى، أو االستفسار، وتشمل معلومات تقليدية )عنوان، 
هاتف، فاكس( أو حديثة )بريد إلكتروني، صفحة إلكترونية، 

.)QR Code ،مواقع تواصل اجتماعي

الفرصة 	  إلتاحة  املوازنة،  إعداد  دورة  تشمل  املوازنة:  دورة 
للمواطنني أو ممثليهم للتدخل، أو إطالق حمالت للضغط 

واملناصرة، أو حتقيق مطالب ضمن األولويات املجتمعية.
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الفصل الرابع

معيقات في الطريق وآليات التعامل معها
)البدائل املقترحة(
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أواًل: معارضة من داخل احلكومة "الوزارة"

ميكن أن يكون سبب ذلك عدم كفاية القدرات داخل احلكومة 
"الوزارة"، أو أن الوزارة ترى أن املعلومات متاحة بالفعل للمواطنني، 
من خالل أرقام املوازنة العامة، وأنه ال ينبغي للحكومة "الوزارة" 
قيمة  ال  وأنه  املواطن،  موازنة  إنتاج  في  وجهداً  ماالً  تنفق  أن 
مضافة منها، أو لتشكيكهم بأفكار مؤسسات املجتمع املدني تبعاً 

للصورة النمطية القائمة على فكرة التنافس، وليس التكامل.

وميكن التعامل مع هذا التحّدي من خالل شرح فكرة وفلسفة 
سواء،  حد  على  واملواطن  للوزارة  ومزاياها  املواطن،  موازنة 
والترويجية  التسويقية  اخلطة  من  جزء  هي  املواطن  فموازنة 
املوازنة  كون  إلى  إضافة  املختلفة،  وبرامجها  الوزارة  خلطة 
العامة وأرقامها معقدة، وال يستطيع املواطن العادي اإلحاطة 
التشاركية  العالقة  فكرة  ترسيخ  جانب  إلى  بتفصيالتها، 

والتكاملية ما بني احلكومة ومؤسسات املجتمع املدني.

ثانيًا: وجود جهات غير متعاونة 

في هذه احلالة، ميكن أن تكون هناك جهات داخل الوزارة "جهات 
تنفيذية" غير متعاونة، ألسباب عدة، منها أن إعداد موازنة املواطن 

يشكل عبئاً إضافياً على املوظفني، أو لعدم قناعة املوظفني بالفكرة.

العليا  التحدي من خالل تبني اإلدارة  التعامل مع هذا  ميكن 
ملوازنة املواطن، ومأسستها في الوزارة، بحيث تصبح جزءًا من 
مهام العمل للموظفني، إضافة إلى شرح فكرتها وتبسيطها أمام 

املوظفني.

ثالثًا: إعطاء األولوية للمعلومات التي يجب 
تضمينها

من بني التحديات واملعيقات إعطاء األولوية للمعلومات التي سيتم 
تضمينها في موازنة املواطن، فمن املمكن أن تشمل املوازنة احلكومية 
وآالف  الصفحات،  مئات  االجتماعية  التنمية  بوزارة  اخلاصة 
كثيرة. وتفاصيل  ومخرجات  وأهدافاً  متعددة،  وبرامج  األرقام، 

الدقيق  التحديد  خالل  من  التحدي  هذا  مع  التعامل  يتم 
للبيانات املعتمدة والالزمة ملوازنة املواطن، وهنا تبرز ضرورة أن 
لتلك  احلاجة  ومدى  الكم،  وليس  النوعية،  على  التركيز  يتم 
البيانات بالنسبة للمواطن. وميكن االستفادة من ورش العمل 
وممثليهم  واملواطنني  املشترك  التخطيط  مجموعات  مع 
املواطن. ملوازنة  أولوية  وأكثرها  البيانات  أهم  حتديد  في 
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رابعًا: ترجمة البيانات املعقدة إلى معلومات 
يسهل الوصول إليها

في  الواردة  واملصطلحات  األرقام  وبخاصة  البيانات،  تعقيد 
ة التي تواجه إعداد موازنة  املوازنة العامة، من التحديات املهمَّ
جافة  هي  املالية  والبيانات  األرقام  أن  وبخاصة  املواطن، 

بطبيعتها، وغير مستساغة من قبل جمهور املواطنني.

إعداد  فريق  إكساب  خالل  من  التحدي  هذا  مع  التعامل  يتم 
األرقام  مع  التعامل  في  وخبرات  مهارات  املواطن  موازنة 
مبسطة  بصورة  وعرضها  تعقيدها،  وتفكيك  واملصطلحات، 
املعلومات بلغة ميكن أن تفهمها ُأسرهم  وسلسة، والتعبير عن 
وهنا  املهنيني،  زمالئهم  مجرد  وليس  وجيرانهم،  وأصدقاؤهم 
واخلرائط،  البيانية،  والرسومات  بالصور،  االستعانة  ميكن 

وتطبيق القول املأثور "رب صورة تعادل ألف كلمة".

خامسًا: نقص اخلبرة لدى أعضاء الفريق

وهذا التحدي يكمن في نقص خبرة فريق إعداد موازنة املواطن، 
إدارات  أن يكون من  أنه فريق غير متجانس، وميكن  وبخاصة 

عدة، وبخلفيات علمية متنوعة.

يتم التعامل مع هذا التحدي من خالل دورة تدريبية متخصصة 
في مجال إعداد موازنة املواطن، وتدريب عملي ملتابعة اإلعداد 
الفعلي، وتوفير الدليل اإلرشادي إلعداد موازنة املواطن، الذي 

سيشكل مرجعًا متكاماًل للفريق.

سادسًا: التأخر في إقرار املوازنة العامة

التي تواجه إعداد وإصدار موازنة املواطن،  من بني التحديات 
التأخر في إقرار املوازنة العامة، فتبعاً للظروف املعيارية، يجب 
أن يتم إقرارها قبل بداية عام املوازنة، ولكن املادة رقم )4( من 
قانون املوازنة العامة رقم )7( للعام 1998، الساري املفعول في 
إذا  املوازنة  عام  من   3/31 لغاية  املوازنة  إقرار  تتيح  فلسطني، 

تعذر إقرارها قبل بداية العام.

املواطن  ملوازنة  املطلوبة  البيانات  إعداد  يتم  احلالة،  هذه  في 
اخلاصة بوزارة التنمية االجتماعية، وتصفيتها وتبويبها، وعدم 
طباعتها أو نشرها لغاية إقرار املوازنة العامة واعتمادها، حيث 
تتم مراجعة البيانات واألرقام وتعديلها إن لزم األمر، ومن ثم 
ال  العامة،  املوازنات  لشفافية  الدولية  للمعايير  فتبعًا  النشر، 

تصدر موازنة املواطن إال بعد إقرار املوازنة العامة.
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الفصل اخلامس

تصميم موازنة املواطن وطباعتها ونشرها
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تصميم موازنة املواطن:

من شروط تصميم موازنة املواطن ما يلي:

البساطة: ال يوجد فيها تعقيد، وعدد صفحاتها قليل.. 1
السهولة: ميكن فهمها من الفئات املختلفة للمواطنني، وبخاصة . 2

أنها موازنة خاصة بوزارة التنمية االجتماعية، واملستفيدين من 
الفئات األقل حظاً في التعليم أو ذوي إعاقة.

عدم اكتظاظ البيانات: حتى ال تكون مملة أو مرهقة للقارئ.. 3
جاذبية التصميم: استخدام تصميم جذاب وغير تقليدي.. 4
عن . 5 ومعبرة  للقارئ،  مريحة  األلوان  تكون  أن  األلوان:  مالئمة 

البيانات من خالل ارتباطها ضمن سياق.
استخدام اللغة الرسمية في الوطن )العربية(.. 6
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نشر موازنة املواطن

ومن آليات ووسائل النشر ما يلي:

نسخ ورقية "طباعة".. 1
الراديو "اإلذاعات احمللية".. 1
النشر اإللكتروني.. 2
التواصل . 3 مواقع  عبر  مشاركات 

االجتماعي.
إعداد املوازنة كفيلم قصير، للعرض . 4

املرئي.
لقاء . 5 في  املواطن  موازنة  إطالق 

جماهيري أو مؤمتر صحافي.
مجموعات . 6 عمل  ورش  تنفيذ 

موازنة  لعرض  املشترك  التخطيط 
املواطن.

ينبغي على الوزارة أن تبذل جهودًا كبيرة على نطاق واسع لنشر موازنة املواطن، فبدون النشر واسع النطاق، فإن الهدف من موازنة 
املجتمع على اختالف  كافة مكونات  إلى  التي تصل  املناسبة  الوسائط  اختيار  الفعال على  النشر  ويعتمد  لن يتحقق.  املواطن 
مستوياتهم الثقافية، وتوزيعاتهم اجلغرافية، وفئاتهم العمرية، مع مراعاة أن وزارة التنمية االجتماعية تقدم خدماتها للفئات 

األقل حظًا في التعليم، أو ذوي اإلعاقة، أو املسنني، أو األمينّي....
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النسخ الورقية "طباعة"

ما زالت النسخة الورقية "الطباعة" الوسيلة األكثر شيوعاً في 
نشر وتوزيع موازنة املواطن، وهي تصلح للمؤسسات الرسمية، 
وسائل  عصر  في  بالتالشي  بدأت  جاذبيتها  ولكن  واألفراد، 

التواصل االجتماعي، وثورة التكنولوجيا.

ومن مميزات النسخ الورقية:

وثيقة رسمية، ومتثل مرجعاً معتمداً.1. 
إمكانية االحتفاظ بها ومراجعتها.2. 
إمكانية مشاركتها بني املستهدفني.3. 
إمكانية توزيعها في مراكز اخلدمات التابعة للوزارة.4. 
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الراديو "االذاعات احمللية"

ما زال حضور الراديو قائماً، وبخاصة للمواطنني أثناء تنقلهم في املواصالت 
والفقيرة، كونها  املهمشة  املناطق  أو  العمل،  أو في ورش  أو اخلاصة،  العامة 
أو  املواطن،  موازنة  عن  "سبوتات"  لنشر  استخدامها  وميكن  مجانية،  وسيلة 

تنظيم لقاءات حوارية حولها.

ومن ميزات الراديو:
 
ميكن أن يصل إلى املناطق النائية والفئات املهمشة، وبشكل مجاني.. 1
ميكن جلميع شرائح املجتمع احلصول على املعلومات من الراديو، مبا في . 2

ذلك الناس الذين ال يستطيعون القراءة.
ميكن استخدام الهواتف احملمولة لالستماع للراديو، دون احلاجة لشبكات . 3

اإلنترنت.
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مشاركات عبر مواقع التواصل االجتماعي

موقع  استخدام  انتشار  احلالي  العقد  سمات  أهم  من 
توجد  لذا  مسبوق،  غير  وبشكل  االجتماعي،  التواصل 

ضرورة الستثمار هذه امليزة لنشر موازنة املواطن.

مزايا املشاركات عبر مواقع التواصل االجتماعي.

االنتشار الواسع.. 1
إمكانات التفاعل وتقدمي التغذية الراجعة.. 2
إمكانية الوصول آلالف املواطنني خالل ثواٍن . 3

معدودة.
إمكانية حتميل بث الراديو أو النسخ الورقية أو . 4

اإللكترونية أو األفالم القصيرة ونشرها عبر 
مواقع التواصل االجتماعي.

النشر اإللكتروني "اإلنترنت"

موازنة  لنشر  واسعاً  فضاء  اإلنترنت  توفر 
بطرق  النشر  إمكانات  خالل  من  املواطن، 
متعددة وتفاعلية وترابطية. كما أن إمكانيات 

التخزين والعرض جذابة وسهلة.

ومن مزايا النشر اإللكتروني "اإلنترنت":

إمكانية الوصول لفئات كثيرة.. 1
سهولة التخزين والبحث والنشر.. 2
العرض بطرق تفاعلية وجذابة.. 3
إمكانية الوصول عبر وسائل متعددة، . 4

احلواسيب، الهواتف احملمولة....
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إعداد املوازنة كفيلم قصير، 
للعرض املرئي

التفاعلي  املرئي  العرض  ميزات  من 
أنه أداة مجدية جداً لتقدمي املعلومات 
أن  ويستطيع  جذابة،  بطريقة  املعقدة 
يخاطب شرائح املواطنني كافة، فضاًل 
عن سهولة نشره باستثمار التكنولوجيا 

احلديثة.

قصير  كفيلم  املوازنة  إعداد  ميزات 
للعرض املرئي:

استخدام املؤثرات البصرية . 1
لتسهيل فهم املوازنة.

يخاطب حواسَّ عدة معاً.. 2
سهولة نشره غبر مواقع اإلنترنت . 3

ومواقع التواصل االجتماعي.
إمكانية بثه عبر احملطات . 4

التلفزيونية أو الفضائية.

إطالق موازنة املواطن في لقاء جماهيري
أو مؤمتر صحافي

ملوازنة  املهمة  والترويج  النشر  وسائل  من 
املؤمتر  أو  اجلماهيري  اللقاء  املواطن 
الصحافي، حيث سيتم خالل هذا احلدث 
تقدمي شرح عن موازنة املواطن، وتبسيط 
تسجيل  إمكانية  إلى  إضافة  البيانات، 
املؤمتر وبثه عبر وسائل االتصال املختلفة.

مزايا إطالق موازنة املواطن في لقاء جماهيري أو مؤمتر صحافي:

الوصول على عدد كبير من املستهدفني.. 1
دعوة وسائل اإلعالم التي ستعمل بدورها على نشر وترويج . 2

موازنة املواطن.
إمكانية تسجيل املؤمتر أو اللقاء اجلماهيري وبثه عبر وسائل . 3

التواصل االجتماعي.
تعزيز النهج التشاركي، من خالل مشاركة املؤسسة الرسمية . 4

"الوزارة"، ومؤسسات املجتمع املدني، واملواطنني، على حد سواء.
فرصة للتفاعل مع املواطنني، وتقدمي إيضاحات حول املوازنة.. 5
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تنفيذ ورش عمل ملجموعات التخطيط املشترك 
لعرض موازنة املواطن

تتضمن هذه اآللية التوجه إلى املناطق املختلفة، وعقد 
ورش عمل مع مجموعات التخطيط املشترك واملواطنني 

وعرض موازنة املواطن وشرحها لهم.

املشترك  التخطيط  ملجموعات  عمل  ورش  تنفيذ  مزايا 
لعرض موازنة املواطن:

الوصول إلى الفئات األكثر ارتباطاً واهتماماً . 1
باملوازنة، وعرض التفاصيل كافة عليهم.

ضمان مشاركة وتفاعل مجموعات التخطيط . 2
املشترك مع بيانات موازنة املواطن، وأخذ التغذية 

الراجعة.
تهيئة مجموعات التخطيط املشترك للمشاركة . 3

مستقباًل في إعداد املوازنة "املوازنات التشاركية".
مشاركة مجموعات التخطيط املشترك في نشر . 4

موازنة املواطن وترويجها.
الوصول إلى املناطق كافة من خالل ورش العمل.. 5

نتيجة هاّمة:
نشر  وسيلة  أو  آلية  توجد  ال 
موازنة  لنشر  مالئمة  واحدة 
ضرورة  توجد  وإمنا  املواطن، 
باستخدام  نشرها  على  للعمل 
نشر،  وآليات  وسائل  مجموعة 
لضمان وصولها إلى أكبر عدد 

من املواطنني.
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الفصل السادس

تقييم املنتج "موازنة املواطن" والتخطيط للمستقبل
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من أجل تقييم املنتج "موازنة املواطن"، يجب وضع آليات تقييم ملدى استفادة 
املواطنني من موازنة املواطن، وتشمل:

استبانة إلكترونية. -
استبانة ورقية. -
مخرجات ورش العمل الترويجية. -

ومن أجل التقييم العلمي والسليم، يجب أن جتيب وسائل التقييم وآلياته عن 
األسئلة التالية:

هل عززت موازنة املواطن فهم املواطنني للموازنة اخلاصة بوزارة التنمية  -
االجتماعية؟

هل توجد بيانات يحتاجها املواطن، ولم تتضمنها موازنة املواطن؟ -
هل وصلت موازنة املواطن إلى أكبر شريحة من املواطنني؟ -
موازنة  - نشر  بعد  املواطنني  قبل  من  الوزارة  مع  أكبر  تواصل  يوجد  هل 

املواطن؟
ما هي وسيلة النشر األكثر وصوالً للمواطن؟ -
موازنة  - فيها  تنشر  لم  املواطن،  يستخدمها  إعالمية  وسيلة  توجد  هل 

املواطن؟

في ضوء نتائج التقييم، تتم كتابة توصيات وتغذية راجعة العتمادها في إعداد 
موازنة املواطن خالل السنوات القادمة.

نهج  هي  املواطن،  موازنة  إن 
الوزارة،  في  متجدد  سنوي 
سنويًا  العمل  يتم  أن  ويجب 
التغذية  من  االستفادة  على 
الراجعة، ومن التقييم املستمر 
جودة  أكثر  إصدارات  إلطالق 
السنوات  في  شمواًل  وأكثر 
احتياجات  وتلبي  القادمة، 

املواطن.



الدليل اإلرشادي إلعداد موازنة املواطن
في وزارة التنمية االجتماعية

الدليل اإلرشادي إلعداد موازنة املواطن
في وزارة التنمية االجتماعية

وزارة التنمية االجتماعية
MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT

دولة فلسطني


