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كـــــلـــــمـــــة
وزارة الـــــصـــــحـــــة

تشهد وزارة الصحة نهضة حقيقية يف تقدمي خدمات صحية ذات جودة
عالية من خالل مراكزها الصحية املنتشرة يف كافة أنحاء الوطن ،فبالرغم
من محدودية املوارد ،استطعنا إنشاء وتوسعة العديد من املستشفيات
واملراكز الصحية من أجل توطني اخلدمات وتلبية الطلب املتزايد على
اخلدمات الصحية احلكومية وحتقيق مبدأ العدالة واملساواة يف احلصول
على اخلدمات الصحية للمواطنني ،واالهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة
واملناطق النائية ،وهذا ما جعل املؤشرات الصحية عندنا هي األفضل على
مستوى اإلقليم ،وما زالت جهودنا ماضية يف حتقيق التغطية الصحية
الشاملة وتطوير نظام التأمني الصحي والتمويل الصحي وتعزيز الكفاءة
والفعالية.
إن ضمان توفير احلقوق واخلدمات الكاملة للمواطن الفلسطيني ومنها
اخلدمات الصحية تعتبر من أولويات احلكومة وقد كفلتها أجندة السياسات
الوطنية  2017-2022وهذا يتضمن إشراك املواطن يف صنع القرار وتوفير
كافة املعلومات له لالطالع عليها ،وتعزيز مبدأ املساءلة والشفافية سوا ًء
كان على مستوى تقدمي اخلدمات أو على مستوى اإلنفاق املالي .من هنا

جاء موقف الوزارة يف توفير الدعم الكامل وتسهيل احلصول على جميع
املعلومات الالزمة إلصدار موازنة املواطن كونها أحد املعايير الدولية
لشافية املوازنة العامة وتعريف املواطن على أنشطة وبرامج وزارة الصحة
وإنفاقها بأسلوب سهل وبسيط يسهل فهمها ،وذلك بالتعاون ما بني الفريق
الفني يف الوزارة ومؤسسة مفتاح.
مت تطوير هذا الدليل اإلرشادي لضمان استدامة العمل على إصدار موازنة
املواطن بشكل سنوي وإشراك املواطن بصنع السياسات وتبادل املعلومات
ورفع الوعي بدور الوزارة الريادي بإدارة وتقدمي اخلدمات يف القطاع | 7
الصحي .وهنا ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر للفريق الفني يف الوزارة
وملؤسسة مفتاح على جهودهم التشاركية التي أفضت إلى إصدار هذا
الدليل ،والذي يعزز موقف الوزارة الداعم للجهود واملبادرات التي تخدم
املواطن وتعزز املساءلة والشفافية.

د .جواد عواد

وزير الصحة
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كـــــلـــــمـــــة
مـــــفـــــتـــــاح

استثماراً لنتائج اجلهود املبذولة يف تعميق التعاون االستراتيجي بني
القطاعني األهلي والرسمي يف فلسطني ،وانسجاماً مع التوجهات
االستراتيجية للمبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية
«مفتاح» ،الهادفة إلى التأثير على مستوى السياسات العامة والتشريعات،
مبا يضمن حماية احلقوق املدنية واالجتماعية ،وتعزيز إعمال مبادئ احلكم
الصالح يف تقدمي اخلدمات العامة ،وإعماالً مبعايير الشفافية الدولية
وحتقيق العدالة االجتماعية يف رسم السياسات املالية ،عملت «مفتاح» ،من
خالل مشروع «التمويل من أجل التنمية» ،الذي تنفذه بالشراكة مع االئتالف
من أجل النزاهة واملساءلة «أمان» ،ومعهد األبحاث التطبيقية  -القدس
«أريج» ،على املساهمة يف تبني معايير الشفافية الدولية للموازنات العامة،
التي كان من أبرزها إصدار موازنة املواطن.
ولعل أبرز جهود التعاون بني وزارة الصحة ومؤسسة «مفتاح» كان إعداد
موازنة املواطن على مدار العامني  2017و ،2018واستكمال العمل للعام
 ،2019انطالقاً من الوعي بأهمية إصدار موازنة املواطن باعتبارها أحد
مبسطة عن املوازنة العامة،
معايير الشفافية الدولية للموازنات ،وهي وثيقة َّ
وتلخيص ملجمل السياسات والتوجهات ذات األولوية لدى الوزارة خالل
السنة املقبلةُ ،مع َّبراً عنها باألرقام الواردة يف املوازنة.
تكمن أهمية إصدار موازنة املواطن؛ كونها توفر معلومات وأرقاماً حول
املوازنات العامة ،مت ِّكن املواطن من ممارسة حقه يف الوصول إلى املعلومات،
ما يعزز من شفافيتها ،وبالتالي فتح حوار بني املجتمع املدني الفلسطيني

واملؤسسة الرسمية ،للعمل سوياً على تطوير السياسات العامة واملالية ،مبا
يتناسب مع احتياجات املواطنني ،ويحقق مصالهم اجلمعية ،إضافة إلى
توفير املساحة ملساءلة صناع القرار وراسمي السياسات عن مدى مالءمتها
ألجندة السياسات الوطنية  ،2017-2022التي تعتبر مرجعاً للمختصني يف
بلورة السياسات العامة.
ولتحقيق منظور أشمل ومنظم لعملية إعداد موازنات املواطن يف الوزارات،
تبرز أهمية العمل على تطوير دليل إرشادي إلعداد موازنة املواطن اخلاصة
بوزارة الصحة ،وهو نهج استراتيجي لدى مؤسسة «مفتاح» ،نحو مأسسة
معايير الشفافية الدولية داخل املؤسسة الرسمية الفلسطينية ،حيث يهدف
هذا الدليل إلى املساهمة يف توفير املرجعيات الفنية الالزمة للفرق الفنية | 9
واملالية داخل الوزارة ،يف اعتماد معايير الشفافية يف إعداد املوازنات
وتصميم البيانات ،وصوالً إلى إنتاج موازنة مواطن مبسطة وشاملة.
وأخيراً ،نتقدم بالشكر اجلزيل للدعم الذي أبدته وزارة الصحة من تعاون
وتفاعل ،والذي متثل بوجود إرادة سياسية حاضنة ملبادئ احلكم الصالح يف
إدارة املوازنات العامة.

ابتسام احلصري

املدير التنفيذي
املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار
العاملي والدميقراطية -مفتاح

ُم َق ِّد َمة:
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وزارة الصحة الفلسطينية هي املؤسسة الوطنية املسؤولة عن .2
قيادة وتنظيم العمل الصحي ،وضمان املوارد الالزمة الستدامته
وتطويره استجابة إلى االحتياجات املتغيرة واملتنامية للسكان.
وقد حدد قانون الصحة العامة  ،2004مهام وزارة الصحة
ومسؤولياتها ،مبا يف ذلك تقدمي اخلدمات الصحية احلكومية .3
الوقائية والتشخيصية والعالجية والتأهيلية ،وتنظيم العمل يف
القطاع الصحي ،مبا يضمن تناغماً وتكام ً
ال عاليني بني مقدمي
اخلدمات الصحية والقطاعات املختلفة ،ووضع األنظمة .4
والقوانني والسياسات الصحية الوطنية ،وضمان وتعزيز نظام
التمويل الصحي واستثمار املوارد املتاحة بالشكل األفضل.
.5
وتبعاً لالستراتيجية الصحية الوطنية  ،2022-2017فإن رؤية
وزارة الصحة تتمثل يف" :نظام صحي شامل متكامل يساهم يف .6
مستدام للوضع الصحي".
وتعزيز
حتسني جودة اخلدمات الصحية
ٍ
ٍ
.7
أما املبادئ العامة ،فهي:
1 .1العدالة واملساواة :حصول املواطنني كافة على اخلدمات
الصحية دون عوائق أو متييز.

2االستدامة :ضمان استدامة النظام الصحي الفلسطيني
مبكوناته كافة (اخلدمات الصحية ،واملوارد البشرية،
واملعلومات الصحية ،واألدوية والتكنولوجيا الصحية،
والتمويل الصحي ،والقيادة واحلوكمة).
3احلق يف الصحة :احلق يف التمتع مبستوى صحي مالئم
ومجتمع صحي للمواطنني كافة ،مع التركيز على الفئات
األكثر احتياجاً.
4التكامل والشراكة :الشراكة بني كافة مقدمي اخلدمات
الصحية والقطاعات األخرى للوصول إلى خدمة صحية
متكاملة.
5احلماية املالية :االلتزام الوطني نحو التغطية الصحية
الشاملة.
6اجلودة :خدمات صحية آمنة ذات جودة عالية ضمن معايير
معتمدة تضمن التطوير املستمر.
7اخلصوصية الفلسطينية :مراعاة خصوصية الظرف
الفلسطيني من معيقات االحتالل اإلسرائيلي ،والعمل
على تلبية االحتياجات املتنامية للمجتمع ،واالهتمام
املهمشة واملناطق األكثر احتياجاً بسبب معيقات
بالشرائح
َّ
االحتالل.

األهداف االستراتيجية لوزارة الصحة:
الصحية ،وتسليط الضوء على أهمية احملددات الرئيسية
للصحة من الناحية السياسية والوطنية والدولية ،ومراجعة
1.1ضمان توفير خدمات صحية شاملة جلميع املواطنني ،وتطوير وضمان االلتزام األمثل باحلد األدنى املالئم ملعايير
والعمل على توطني اخلدمات الصحية يف فلسطني.
اجلودة يف القطاعني العام واخلاص.
2.2تعزيز برامج إِدارة األَمراض غير السارية ،والرعاية
الصحية الوقائية ،والوعي الصحي املجتمعي ،وقضايا النوع البرنامج الثاني :خدمات رعاية صحية ثانوية وثالثية مستدامة
االجتماعي.
ذات جوده عالية ،من خالل تعزيز إدارة املستشفيات عبر اخلطط
3.3م ْأسسة نظم اجلودة يف نواحي تقدمي اخلدمة الصحية التنفيذية السنوية لكل مستشفى ،ورفع مستوى الوعي العام يف
كافة.
إطار التعزيز الصحي والتواصل ،وتعزيز الشراكة بني الوزارات،
4.4تعزيز وتطوير نظام إِدارة املوارد البشرية الصحية.
والشراكة بني القطاعات ،والتواصل مع فئات املواطنني املختلفة،
5.5تعزيز احلوكمة الصحية ،مبا يف ذلك ا ِإلدارة الفاعلة وتطوير وتنفيذ سياسات الكشف املبكر عن األمراض ،وتعزيز
للقطاع الصحي ،وتعزيز القوانني والتشريعات والتنسيق تطبيق اللوائح التنفيذية والبروتوكوالت ،وضمان فعالية املتابعة
عبر القطاعات والتكامل ما بني مقدمي اخلدمات.
والتقييم.
6.6تعزيز التمويل الصحي ،وتعزيز احلماية املالية للمواطن
الفلسطيني يف مواجهة التكاليف الصحية.
البرنامج الثالث :البرنامج اإلداري واحلوكمة الصحية ،الذي
يغطي اإلدارة العليا وخدمات الدعم التي تتيح املجال لبرامج
برامج وزارة الصحة:
تقدمي اخلدمات األساسية للوزارة أو املؤسسة من إجناز خدماتها،
حيث تشمل اإلدارة العليا ،وخدمات الدعم ٍّ
لكل من الوزير ووكيل
البرنامج األول :خدمات رعاية أول ّية وصحة عا ّمة مستدامة الوزارة واملوظفني التابعني لهم مباشرة ،إضافة إلى دوائر شؤون
ذات جودة عالية ،وتعزيز أمناط احلياة الصحية .يختص هذا املوظفني ودوائر تكنولوجيا املعلومات والدوائر املالية والتخطيط
البرنامج بتقدمي خدمات رعاية صحية أولية يف الوحدات والشؤون القانونية واللوجستية والعالقات العامة والدولية.
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وتبعاً لقانون الصحة العامة رقم ( )20لسنة ( ،)2004فإن مهام
وزارة الصحة وصالحياتها تتمثل يف:
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1.1تقدمي اخلدمات الصحية احلكومية الوقائية والتشخيصية
والعالجية والتأهيلية ،وإنشاء املؤسسات الصحية الالزمة
لذلك.
2.2ترخيص املؤسسات الصحية غير احلكومية ومراقبتها.
3.3ترخيص مزاولة املهن الطبية واملهن الطبية املساعدة
ومراقبتها.
4.4ترخيص األعمال واحلرف والصناعات الغذائية وأماكن
بيعها ومراقبتها.
5.5توفير التأمني الصحي للسكان ضمن اإلمكانات املتوفرة.
6.6إدارة املؤسسات التعليمية الصحية التابعة لها ،والعمل على
حتديث اخلدمات الصحية وتطويرها.
7.7ترخيص مصانع األدوية ومراقبتها ،مبا يضمن جودة
العقاقير الطبية ،وذلك بإنشاء املختبرات الالزمة ،وتأهيل
الطواقم املتخصصة.
8.8ترخيص األدوية احمللية واملستوردة وتسجيلها ،ومراقبة
املستودعات والصيدليات.
9.9ترخيص صناعة العطور ومستحضرات التجميل ومراقبتها.
1010وضع األنظمة واللوائح اخلاصة بسالمة الغذاء.

1111الفحص الدوري ملياه الشرب من حيث صالحيتها
لالستخدام اآلدمي.
1212ترخيص املنشآت اخلاصة بجمع النفايات ،وكيفية
معاجلتها ،والتخلص منها.
1313اإلشراف الصحي على أعمال مكافحة احلشرات
والقوارض ،بالتنسيق مع اجلهات املختصة.
1414مراقبة الوضع الصحي للسكان ،من خالل دراسة املؤشرات
املناسبة والبيانات اخلاصة.
1515اإلشراف الصحي على شواطئ البحار وبرك السباحة
العامة.
1616اإلشراف الصحي على جميع شبكات الصرف الصحي
ومحطات معاجلة املياه العادمة.

موازنة املواطن أحد املعايير الدولية
لشفافية املوازنة العامة:
تضمنت املعايير الدولية لشفافية املوازنات العامة التي تشرف
على متابعتها دولياً "شراكة املوازنات العاملية  ،"IBPضرورة
إعداد موازنة املواطن ،بالتزامن مع إقرار واعتماد املوازنة العامة
للدولة ،كمعيار أساسي من معايير شفافية املوازنة العامة ،حيث
تعتبر موازنة املواطن ،إحدى الوثائق الثماني امله ّمة ،التي تعتبر

مؤشراً على شفافية املوازنة العا ّمة ،وهي:
¦بالغ ما قبل املوازنة.
¦مقترح املوازنة العامة.
¦املوازنة العامة املق ّرة.
¦موازنة املواطن.
¦التقارير الدورية الشهرية والربعية.
¦التقرير نصف السنوي.
¦التقرير السنوي "احلساب اخلتامي"
¦التقرير املدقق.
كما إن أجندة السياسات الوطنية " 2022-2017املواطن
أوالً" ،تضمنت يف أولوياتها ،األولوية الوطنية الرابعة "احلكومة
املستجيبة للمواطن" ،حيث تعتبر موازنة املواطن ،جتسيداً عملياً
ألجندة السياسات الوطنية ،من خالل االستجابة الحتياجات
املواطن ،كذلك تضمنت أجندة السياسات الوطنية ،السياسة
الوطنية التاسعة "تعزيز املساءلة والشفافية" ،التي تؤكد على
"أن القرارات التي تتخذها احلكومة واإلجراءات التي تنفذها
ال تبقى خلف األبواب املغلقة ،كما تعني تيسير قدرة املواطنني
على الوصول إلى املعلومات واالمتناع عن حرمانهم من ّ
االطالع
عليها" .ونصت أجندة السياسات الوطنية على تعزيز املساءلة

والشفافية من خالل التدخالت السياساتية التالية:
¦مأسسة التزام املؤسسات احلكومية مبدونة السلوك
الوظيفي؛ ومكافحة الفساد بكل أشكاله.
¦تعزيز الشفافية يف عمل احلكومة مبا يشمل احلق يف
الوصول إلى املعلومات.
¦تعزيز دور املؤسسات الرقابية املالية واإلدارية.
¦تعزيز اإلدارة العامة املرتكزة على النتائج واألداء واستكمال
عملية دمج التخطيط باملوازنة والتحول إلى موازنة البرامج.
¦تنمية املوارد البشرية يف قطاع اخلدمة املدنية وإدارتها
بفعالية.
¦إدماج النوع االجتماعي يف سياسات احلكومة وبرامجها
وموازنتها.
وبالتالي ،فان إعداد "موازنة املواطن" يتناغم متاماً مع أجندة
السياسات الوطنية ،والتدخالت املقترحة.
يف ضوء ما تقدم ،يهدف هذا الدليل اإلرشادي إلعداد موازنة
املواطن لوزارة الصحة يف فلسطني ،إلى املساهمة يف استدامة
تبنّي معايير الشفافية الدولية للموازنات ،من خالل تصميم دليل
إرشادي متكامل حول اإلجراءات الالزمة إلعداد ونشر موازنة
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املواطن ،كون موازنة املواطن وثيق ًة مهم ًة لتلبية معايير شفافية بأرقامها وبياناتها املعقدة واملتشعبة ،وبني املواطن ،فهي تق ّدم
املوازنات العامة ،واالستجابة ألجندة السياسات الوطنية  -2017املوازنة العامة بطريقة مبسطة ،وسهلة وواضحة ،وببيانات
 ،2022بتعزيز الشفافية واملساءلة ،وألهمية وزارة الصحة محددة ،هي األكثر احتياجاً للمعرفة من قبل املواطن.
وموازنتها ،كونها وزارة على متاس دائم مع املواطنني ،بكونها
وهناك خصوصية تتعلق بوزارة الصحة ،وأهمية موازنة املواطن
املسؤولة عن اخلدمة الصحية احلكومية يف فلسطني.
بالنسبة لها كوزارة خدمية تقود القطاع الصحي يف فلسطني،
وقد مت إعداد الدليل اإلرشادي ،بشكل تشاركي ،ما بني املبادرة عبر ما تقدمه من برامجها املختلفة ،وخدماتها الصحية املتعددة.
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الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية "مفتاح"،
ووزارة الصحة ،يف إطار جملة من التدخالت التي تقوم بها
مؤسسة "مفتاح" ،ضمن مشروع "التمويل من أجل التنمية" ،الذي
تنفذه "مفتاح" ،وبدعم من مؤسسة أوكسفام ،حيث تستهدف
"مفتاح" ك ً
ال من وزارة التربية والتعليم العالي ،ووزارة التنمية
االجتماعية ،ووزارة الصحة ،ووزارة "املالية والتخطيط" ،يف جملة
من التدخالت التطويرية املساندة لتعزيز فهم وممارسة العاملني
يف الوزارات للمفاهيم ذات العالقة بتطوير املوازنات التشاركية،
وموازنة املواطن ،لغاية تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة على
مستوى السياسات املالية للمؤسسة الرسمية الفلسطينية.
وإضافة إلى كون "موازنة املواطن" أح َد املعايير الدولية لشفافية
املوازنة العامة ،ومتطلباً ألجندة السياسات الوطنية ،فإنها
تكتسب أهمية خاصة ،كونها اجلسر ما بني املوازنة العامة

هدف الدليل اإلرشادي:
مت إعداد الدليل اإلرشادي للمساهمة يف استدامة تبني
معايير الشفافية الدولية للموازنات ،من خالل توفير
إطار معريف وإرشادي لوزارة الصحة إلعداد موازنة
املواطن ،كنهج متوطن ومستمر يف عملها.

موازنة املواطن:

الفصل األول

موازنة املواطن
اإلطار املفاهيمي واملبادئ الرئيسة

هي وثيقة مبسطة للموازنة العامة ،بحيث تلخص
السياسات وتوجهات احلكومة للسنة القادمة ،مع َّبر ًا
عنها باألرقام الواردة يف هذه املوازنة ،ومتكّ ن املواطن من
التعرف على كيفية توزيع النفقات واإليرادات احملصلة،
وبذلك يستطيع املواطن متابعة اإلنفاق احلكومي،
واالطالع على عجز املوازنة ومستوى الد ّين العام.
وتصدر سنوي ًا باملوازاة مع إصدار املوازنة املق ّرة واملعتمدة،
التي يتضمن قانونها نشرها بشكل عام.
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وتو ّفر موازنة املواطن بيانات مبسطة عن املوازنات املخصصة
وأولويات اإلنفاق احلكومي ،وأهم املشاريع التطويرية ،والفئات
املستفيدة ،وموازناتها املرصودة ،إضافة إلى توزيع اخلدمات
واملشاريع تبعاً للمناطق اجلغرافية ،واستجابة املوازنة لقضايا
النوع االجتماعي ،وغيرها من التفاصيل امله ّمة للمواطن ،بعيداً
عن التعقيد وك ّم األرقام والبيانات الفنية.

يف حــن أن موازنــة املواطــن هي وثيقة مبســطة للموازنة العامة
(صفحــات عــدة أو صفحــة واحــدة) ،بحيــث تلخــص السياســات
وتوجهــات احلكومــة "الــوزارة" للســنة القادمــة ،مع َّبــراً عنهــا
باألرقــام الــواردة يف هــذه املوازنــة ،ومت ِّكــن املواطــن مــن التعــرف
علــى كيفيــة توزيــع النفقــات واإليــرادات .وميكــن للمواطــن
العــادي فهمهــا ببســاطة ويســر ،ألنهــا مبنيــة علــى ذلــك ،ببيانــات
بســيطة ومنظمــة ،وباالســتعانة برســومات وأشــكال وصــور.

الفرق بني املوازنة العامة وموازنة املواطن:
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ملــاذا يجــب علــى احلكومــة "الــوزارة" إعــداد
املوازنــة العامــة هــي برنامــج مفصــل لنفقــات الدولــة وإيراداتها
موازنــة املواطــن؟

لســنة ماليــة معينــة ،ويشــمل التقديــرات الســنوية إليراداتهــا،
واملنــح ،والقــروض ،واملتحصــات األخــرى لهــا ،والنفقــات،
¦ ¦تعزيــز شــفافية املوازنــة العامــة ،كونهــا أحــد املعاييــر الدولية
الديــن العــام
واملدفوعــات املختلفــة ،وعجــز املوازنــة ،وبيانــات َّ
الرئيســة لشــفافية املوازنــة العامة.
واملؤشــرات االقتصاديــة  ...وغيرهــا.
¦ ¦اســتجابة ألولويــات أجنــدة السياســات الوطنيــة ،مــن خــال
احلكومــة املســتجيبة للمواطــن.
وعــادة مــا تكــون املوازنــة العامــة معقــدة ،وحتتــوي علــى ك ـ ٍّم مــن
ّ
األرقــام والتفاصيــل ،وعــدد كبيــر مــن الصفحــات ،وغيــر متاحــة ¦ ¦مــن أجــل أن يطلــع املواطــن "دافــع الضرائــب" ،وأكبــر ممــول
للموازنــة العامــة ،علــى حجــم الضرائــب والرســوم التــي
للعمــوم ،ومــن الصعوبــة مبــكان فهمهــا بشــكل ســلس مــن املواطــن
العــادي.
جتمعهــا احلكومــة ،وأيــن ســتنفق هــذه األمــوال "اخلدمــات"،

¦

¦
¦
¦
¦

وإتاحــة الفرصــة للمواطــن وملمثليــه إلبــداء رأيهــم يف ذلــك .فوائد موازنة املواطن للمواطنني:

¦كــون أمــوال احلكومــة هــي أمــوال املواطنــن ،وتأتــي إيــرادات
احلكومــة مــن املواطنــن مــن خــال الضرائــب (الدخــل ،أو ¦
القيمــة املضافــة ،أو األمــاك) واجلمارك واملكوس املختلفة،
والرســوم التــي يدفعونهــا ،أو يأتــي ذلــك من اســتغالل املوارد ¦
الطبيعيــة التــي هــي جــزء مــن التــراث الوطنــي الــذي ميلكــه
املواطنــون ،وحتــى عندمــا تأتــي اإليــرادات مــن القــروض¦ ،
فــإن املواطــن هــو الــذي ســيتعني عليــه ســدادها يف النهايــة¦ .
لــذا ،توجــد ضــرورة أن يحيــط املواطــن بتفاصيــل املوازنــة
العامــة ،مــن خــال موازنــة املواطــن.
¦
¦إتاحــة الفرصــة للمواطنــن واملؤسســات األهليــة لتطبيــق
أدوات املســاءلة املجتمعيــة علــى اإلنفــاق العــام واملوازنــات ¦
املخصصــة ملراكــز املســؤولية املختلفــة.
¦مشــاركة خطــط احلكومــة "الــوزارة" املختلفــة وسياســاتها ¦
وتوجهاتهــا يف اإلنفــاق العــام مــع شــريحة واســعة مــن
املواطنــن.
¦مؤشــر إيجابــي للمانحــن واملمولــن علــى االلتــزام باملعاييــر
الدوليــة للشــفافية.
¦إحدى أدوات التسويق االجتماعي لعمل الوزارة وبرامجها.

¦التعــرف علــى النفقــات احلكوميــة ،وتوزيعاتهــا وأولوياتهــا،
بشــكل مبســط ومفهــوم.
¦إمكانيــة املســاءلة املجتمعيــة يف ضــوء بيانــات موازنــة
املواطــن.
¦تَتَ ّبُع اإلنفاق احلكومي عاماً بعد عام.
¦التعامــل مــع املوازنــة العامــة بشــكل مبســط ،بعيــداً عــن
التعقيــدات الفنيــة ،وبشــكل ســلس ومألــوف للمواطــن.
¦توســيع بــاب احلــوار بــن مؤسســات املجتمــع املدنــي
واملؤسســة الرســمية نحــو التأثيــر يف السياســات املاليــة.
¦موازنــة املواطــن مبثابــة أداة للتربيــة املدنيــة ،تعـزّز الشــفافية
يف املجتمــع ،كمــا تعــزز املواطنــة ،ومبــادئ احلكــم الرشــيد.
¦أداة ووســيلة للتدقيــق املجتمعــي علــى برامــج احلكومــة
"الــوزارة".
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موازنة املواطن لوزارة لوزارة الصحة:
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ما هي مالمح موازنة املواطن لوزارة ا لصحة؟

وثيقة مبسطة للموازنة املخصصة لوزارة الصحة يف عام ميالدي ¦
واحد ،بحيث تلخص رؤية ورسالة وسياسات الوزارة وخططها ¦
وتوجهاتها للسنة القادمة ،مع ّبَراً عنها باألرقام الواردة ،وتشمل
¦
توزيع املوازنة املخصصة على برامج الوزارة املختلفة ،والفئات
املستهدفة واملستفيدة ،إضافة إلى عرض املشاريع التطويرية التي
تنفذها الوزارة ،واملوازنات املرصودة لها ومصادرها ،وتفاصيل
شراء اخلدمة التي تقوم بها الوزارة ،وبخاصة التحويالت الطبية¦ ،
وأهم اخلدمات العالجية والوقائية التي تقدمها الوزارة يف ¦
مراكزها الصحية ،ونسب اإلنفاق على األمراض  ...وغيرها،
ومت ّكن املواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات تبعاً للفئات ¦
املستهدفة واملناطق اجلغرافية ،وبذلك يستطيع املواطن متابعة ¦
اإلنفاق احلكومي على القطاع الصحي بطريقة مبسطة وسلسلة.
¦
خاصة؛ كونها ترتبط عملي ًا
وموازنة وزارة الصحة لها أهمية
ّ
ومتس خدماتها الصحية ¦
مبكونات املجتمع الفلسطيني كافة،
ّ
ملحة
الشرائح والفئات املجتمعية كافة ،وبالتالي توجد ضرورة ّ
الطالع تلك الفئات على السياسات احلكومية اخلاصة بالقطاع ¦
الصحي ،واإلنفاق املتعلق بذلك القطاع يف فلسطني ،كونها ترتبط
بحقوقهم األساسية "حق احلصول على اخلدمات الصحية".

¦تصدرها وزارة الصحة.
¦تصدر بشكل سنوي.
¦يتــم إعدادهــا بالتشــاور والشــراكة مــع املواطنــن وممثليهــم
مــن مؤسســات صحيــة مختلفــة ،أو ائتالفــات ،ومؤسســات
املجتمــع املدنــي ذات الصلــة.
¦مت ّكن املواطنني من فهم امللكية يف املوازنة العامة.
¦مبثابــة "نافــذة" ملزيــد مــن املعلومــات حــول املوازنــة العامــة
املخصصــة للقطــاع الصحــي احلكومــي يف فلســطني.
¦متتاز بالبساطة وعدم التعقيد.
¦تظهــر خطــط احلكومــة "وزارة الصحــة" وسياســاتها
ومشــاريعها التطويريــة.
¦تصدر وتنشر بالتزامن مع إقرار املوازنة العامة.
¦تتض ّمــن معلومــات مهمــة عــن املوازنــة العامــة املخصصــة
لــوزارة الصحــة.
¦تتض ّمــن تفاصيــل عــن املشــاريع التطويريــة اخلاصــة
بالقطــاع الصحــي "الرعايــة األوليــة ،املستشــفيات ،مراكــز
رعايــة األمومــة والطفولــة ." ...

¦ ¦تصــدر باللغــة الرســمية املعتمــدة يف الوطــن "العربيــة"¦ ،
وميكــن أن تصــدر بلغــات أخــرى إن اقتضــت احلاجــة.
¦ ¦تتضمن معلومات اتصال بالوزارة (تقليدية وحديثة).
¦ ¦تنشــر علــى نطــاق واســع ،ويفضــل أن يكــون ذلــك بأشــكال ¦
متعــددة ،مــن خالل اســتخدام وســائط نشــر تقليديــة وحديثة
عــدة ،لضمــان وصولهــا إلــى فئــات املواطنــن كا ّفــة ،علــى
اختــاف مســتوياتهم الثقافيــة والتعليميــة واالجتماعيــة.

مصطلحات مهمة يف موازنة املواطن لوزارة الصحة:

¦

¦ ¦املؤسســة العامــة :أي ســلطة أو هيئــة أو مؤسســة عامــة يف
فلســطني تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة ،وتدخــل موازنتهــا
ضمــن املوازنــة العامــة لدولــة فلســطني.
مفصــل لنفقــات الســلطة الوطنيــة
¦ ¦املوازنــة العامــة :برنامــج
ّ
وإيراداتهــا لســنة ماليــة معينــة ،وتشــمل التقديــرات الســنوية ¦
إليــرادات الســلطة الوطنيــة واملنــح والقــروض واملتحصــات
األخــرى والنفقــات واملدفوعــات املختلفــة.
¦ ¦اإليــرادات :تشــمل اإليــرادات الضريبيــة واإليــرادات غيــر
الضريبيــة واملنــح ،وأي إيــرادات أخــرى حتصــل عليهــا دولــة
فلســطني.

¦اإليــرادات الضريبيــة :تشــمل الضرائــب علــى الدخــل
واألربــاح والضرائــب احملليــة علــى الســلع واخلدمــات ،وأي
ضرائــب أخــرى قــد تفــرض مــن وقــت إلــى آخــر.
¦اإليــرادات غيــر الضريبيــة :تشــمل األربــاح مــن الشــركات
اململوكــة للســلطة الوطنيــة ،أو املســاهمة فيهــا؛ ســواء
بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،ورســوم التراخيــص
واملهــن والتأمــن ،وكذلــك الرســوم اإلداريــة والغرامــات
واملصــادرات واإليــرادات غيــر الضريبيــة األخــرى.
¦املقاصــة :هــي مجمــوع اإليــرادات التــي تقــوم إســرائيل
بجبايتهــا نيابــة عــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،ويتــم
حتويلهــا إلــى فلســطني بعملــة الشــيكل ،وهــي تشــمل ضريبــة
الدخــل ،وضريبــة القيمــة املضافــة ،والشــراء ،وأي ضرائــب
ورســوم تترتــب علــى التبــادل التجــاري بني إســرائيل والضفة
والقطــاع ،تبع ـاً لبروتوكــول باريــس االقتصــادي.
¦النفقــات :تشــمل النفقــات اجلاريــة والنفقــات الرأســمالية
والتطويريــة.
 -النفقات اجلارية :تشمل الرواتب واألجور والعالواتوالنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات واملؤسسات
العامة واألجهزة التنفيذية األخرى لدولة فلسطني.
- -النفقات التشغيلية "السلع واخلدمات" :هي النفقات
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الالزمة لتشغيل املؤسسة العامة (كأجور املباني¦ ،
الكهرباء ،املياه ،احملروقات  ...الخ) ،وهي جزء من
النفقات اجلارية.
 -النفقات التحويلية :وهي النفقات التي ترصد يفموازنة املؤسسة العامة ،ويستفيد منها طرف ثالث،
كتلك املساعدات التي تقدم عبر وزارة التنمية
االجتماعية لألسر الفقيرة ،ومخصصات أسر ¦
الشهداء واجلرحى ،ومخصصات األسرى.
 -النفقات الرأسمالية :وتشمل امتالك األصولالرأسمالية (كاملباني ،واألراضي ،واملعدات ،واملركبات ¦
 ...الخ) والتحويالت الرأسمالية للمشاريع.
 -النفقات التطويرية :هي النفقات التي لها طبيعة ¦تختلف عن النفقات اجلارية من حيث العمر
االفتراضي ،والعائد من النفقة.
¦ ¦املســاهمات االجتماعيــة :هــي التــي متثــل مســاهمة احلكومة
يف الهيئــة العامــة للتأمــن واملعاشــات (للمتقاعدين).
¦ ¦عجــز املوازنــة اجلــاري :هــو صــايف اإليــرادات مطروح ـاً مــن
إجمالــي النفقــات وصــايف اإلقــراض.
¦ ¦عجــز املوازنــة اإلجمالــي :صــايف اإليــرادات مطروحــاً منــه
إجمالــي النفقــات والنفقــات التطويريــة.

¦الديــن العــام :الرصيــد غيــر املســدد اللتزامــات احلكومــة
املباشــرة وغيــر املباشــرة ،وينقســم إلــى ديــن داخلــي وهــو
االلتزامــات املترتبــة علــى الدولــة لألفــراد والشــركات
واملؤسســات احملليــة ،وديــن خارجــي وهــو االلتزامــات
املترتبــة علــى الدولــة لألفــراد والشــركات واملؤسســات
واحلكومــات األجنبيــة.
¦الســنة املاليــة :تبــدأ مــن أول كانــون الثانــي (ينايــر) وتنتهــي
يف احلــادي والثالثــن مــن شــهر كانــون األول (ديســمبر) مــن
كل ســنة ميالديــة.
¦شــراء اخلدمــة :شــراء الــوزارة للخدمــة الصحيــة مــن خــارج
وزارة الصحــة (للتحويــات الطبيــة ،للعــاج التخصصــي).
¦أيــام التــداوي :هــي مجمــوع أيــام املبيــت يف املستشــفيات
ألغــراض التــداوي.

اخلطوة األولى :تشكيل فريق العمل

الزمان :شهر متوز من العام السابق لعام املوازنة.

من سيعمل على إعداد موازنة املواطن؟

الفصل الثاني

خطوات إعداد موازنة
املواطن في وزارة
الصحة

تتضمن هذه اخلطوة تشكيل فريق العمل املسؤول عن إعداد
موازنة املواطن يف وزارة الصحة ،الذي يجب أن ميتاز
باخلصائص التالية:
1.1لديه صالحيات وتفويض من اإلدارة العليا (وزير ،وكيل)
بكتاب رسمي ،ومهام محددة ،وصالحية التواصل مع
اإلدارات واملديريات كافة.
2.2يضم ممثلني عن اإلدارة العامة للتخطيط واإلدارة العامة
للشؤون املالية ،ومنسقي البرامج املختلفة يف الوزارة،
وممثل عن العالقات العامة (للمساهمة يف نشر وترويج
موازنة املواطن).
3.3وجود منسق لفريق العمل ،ويفضل أن يكون مل ّماً
بالتفاصيل املالية والبرامج واخلطط.
4.4تخصيص موازنة للطباعة والنشر ملوازنة املواطن.
5.5يبدأ الفريق العمل مع زمن إصدار بالغ املوازنة العامة
يف  1متوز من العام الذي يسبق عام املوازنة.
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مالحظة مهمة :توجد ضرورة لتنفيذ ورشة عمل تعريفية
لفريق العمل حول املصطلحات واملفاهيم وإجراءات إعداد
موازنة املواطن ،باالستناد إلى هذا الدليل ،وبقيادة منسق
الفريق أو مختص.
مهام أعضاء الفريق:
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5.5اإلشراف على تصميم موازنة املواطن وطباعتها وفق
املعايير.
6.6إعداد خطة ترويج ونشر ملوازنة املواطن وتنفيذها.
7.7استقبال التغذية الراجعة وتقييم األداء.

اخلطوة الثانية :عقد لقاءات تشاورية مع
املواطنني وممثليهم

1.1حتديد أهم البيانات اخلاصة مبوازنة املواطن ،واالستفادة الزمان :آب وأيلول من العام السابق لعام املوازنة.
من لقاءات واجتماعات مع املواطنني واملؤسسات ذات
الصلة ،لتحديد أهم البيانات املطلوبة من قبل املواطنني .أي املعلومات يريد املواطن في موازنة املواطن؟
2.2جمع البيانات اخلاصة مبوازنة املواطن.
3.3تصفية البيانات وتبويبها ،تبعاً ملجموعة محددات:
من أجل اإلجابة عن هذا السؤال ،ال بد من عقد لقاءات مع
 -البرنامج.األطراف ذات الصلة التي تشمل املواطنني وممثليهم ،من
 -املستفيدون.مؤسسات صحية ،ولتعزيز دمجهم يف عملية التخطيط للقطاع
 -قضايا النوع االجتماعي.الصحي ،واالنتقال تدريجياً نحو املوازنات التشاركية.
 -نوع النفقات (جارية ،تطويرية). -املشاريع التطويرية.ويقوم فريق إعداد موازنة املواطن بعقد ورش عمل مع املواطنني
 -اخلدمات الصحية.وممثليهم ،لتحديد أهم البيانات املطلوبة يف موازنة املواطن ،من
4.4إعداد البيانات النهائية املعتمدة ملوازنة املواطن ،واعتمادها وجهة نظر املواطنني ،مع ضرورة مراعاة فريق العمل لألولويات،
تبعاً لك ِّم االقتراحات الكبير من املواطنني أو ممثليهم.
من اإلدارة العليا.

كذلك تتضمن هذه املرحلة الوصول إلى املجتمع ،وميكن أن أي املعلومات التي سيتم اعتمادها؟
يتم ذلك من خالل وسائل عدة ،منها االستبانات ،والدراسات
االستقصائية ،لالطالع على مدى اهتمام املواطنني باملوازنة يتم يف هذه املرحلة تصفية البيانات وتبويبها ،تبعاً ملجموعة
العامة ،والبيانات واملعلومات التي تهمهم يف املوازنة العامة ،محددات :البرنامج ،املستفيدون ،النوع االجتماعي ،املشاريع
والوسائل املتاحة لديهم يف احلصول على املعلومات واألخبار .التطويرية ،اخلدمات الصحية ... ،وغيرها من القضايا ،وتبعاً
ألولويات املواطن من بيانات املوازنة العامة ،التي مت حتديدها
يف اخلطوة الثانية.

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

الزمان :شهر تشرين األول من العام السابق لعام املوازنة.
اخلطوة اخلامسة :إعداد البيانات النهائية
املعتمدة ملوازنة املواطن ،واعتمادها من اإلدارة
يتــم يف هــذه املرحلــة جمــع البيانــات الالزمــة ملوازنــة املواطــن مــن
العليا

اإلدارات العامــة املختلفــة ،مــن خــال عقــد لقــاءات مــع املكلفــن
الزمان :النصف األول من شهر كانون األول من العام السابق
يف تلــك اإلدارات ،وبنهــج تشــاركي ،ويوجــد تفصيــل كامــل يف
لعام املوازنة.
الفصــل الثالــث للبيانــات املطلــوب جمعهــا ،بحيــث يتــم إعــداد
بنــك للمعلومــات لكـ ّم التفاصيــل املوجــودة ،ومــن ثــم االنتقــال إلــى
ويتم فيها إعداد البيانات النهائية املعتمدة ملوازنة املواطن،
اخلطــوة الرابعــة ،واملتمثلــة بتصفيــة البيانــات وتبويبهــا.
العتمادها من اإلدارة العليا ،حال إقرار املوازنة العامة من
املجلس التشريعي ،واعتمادها من رئيس دولة فلسطني.

اخلطوة الرابعة :تصفية البيانات وتبويبها

الزمان :شهر تشرين الثاني من العام السابق لعام املوازنة.
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اخلطوة السادسة :تصميم موازنة املواطن
وإعدادها للطباعة

اخلطوة السابعة :طباعة موازنة املواطن،
وترويجها ونشرها

الزمان :النصف الثاني من شهر كانون األول من العام السابق الزمان :النصف األول من شهر كانون الثاني من عام املوازنة.
لعام املوازنة.
تتم طباعة موازنة املواطن ،وترويجها ونشرها ضمن خطة
يتم تصميم املوازنة وفق معايير معتمدة ،مفصلة يف الفصل إعالمية تفصيلية ،ترد تفاصيلها يف الفصل اخلامس.
اخلامس ،وطباعتها حال إقرار املوازنة العامة من املجلس
التشريعي ،واعتمادها من رئيس دولة فلسطني.

| 24

ميكن أن تتأخر اخلطوات السابقة ،حتى إقرار املوازنة العامة ،وبخاصة أن هناك نص ًا قانوني ًا يف قانون املوازنة العامة ،يتيح
للحكومة اعتماد املوازنة لغاية  3/31من عام املوازنة.

دورة إعداد املوازنة العامة تكتسب أهمية خاصة؛ كونها تتيح للمؤسسات األهلية أو املواطنني أنفسهم ،إطالق حمالت ضغط
ومناصرة ،أو أوراق مطلبية ،أو أدوات تدخل يف املوازنة املخصصة لوزارة الصحة ،أو لبرامجها املختلفة.

¦ ¦رؤية الوزارة ورسالتها :وهما رؤية وزارة الصحة
ورسالتها الواردتان يف خطتها االستراتيجية ،ويف
كتاب املوازنة العامة.
¦ ¦األهداف االستراتيجية :هي األهداف االستراتيجية
املعتمدة واملنبثقة عن اخلطة االستراتيجية لوزارة
الصحة ،واملعتمدة يف كتاب املوازنة العامة.

الفصل الثالث

مكونات موازنة املواطن
لوزارة الصحة

¦ ¦املوازنة املعتمدة ،مع تفصيالت بنودها :هي املوازنة
املعتمدة يف قانون املوازنة العامة واخلاصة بوزارة
الصحة ،مع تفصيالتها وتوزيعها على البنود
الرئيسية (رواتب وأجور ،مساهمات اجتماعية،
نفقات تشغيلية ،نفقات حتويلية ،نفقات رأسمالية،
نفقات تطويرية).
¦ ¦البرامج املعتمدة وموازنة كل برنامج :هي البرامج
الرئيسة املعتمدة يف اخلطة االستراتيجية لوزارة
الصحة ،ويف كتاب املوازنة العامة ،مع املوازنة
التفصيلية لكل برنامج ،وتوزيع تلك املوازنة ونسبتها.
¦ ¦اخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني :اخلدمات
العالجية والوقائية التي تقدمها وزارة الصحة يف
مراكزها الصحية (إعداد ،تصنيف ،موازنات).
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¦ ¦املشاريع التطويرية وموازناتها وتوزيعها حسب املنطقة ¦ ¦املستشفيات واملراكز الصحية اجلديدة :تشمل بيانات عن
املستشفيات واملراكز الصحية اجلديدة املقرر بناؤها يف
اجلغرافية :تشمل توزيع املوازنة التطويرية حسب املنطقة
عام املوازنة ،وتوزيعها اجلغرايف.
اجلغرافية مع املبالغ املرصودة ونسبها.
¦

¦
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¦
¦

¦شراء اخلدمة :بيانات عن شراء اخلدمة يف وزارة الصحة¦ ¦ ،مسرد املصطلحات :يشمل مسرداً شام ً
ال للمصطلحات
كافة الواردة يف موازنة املواطن.
وبخاصة التحويالت الطبية ،مع املوازنة املخصصة والعدد
التقديري للحواالت.
¦ ¦معلومات االتصال بالوزارة (معلومات تقليدية وتفاعلية):
تشمل معلومات تفصيلية لالتصال بالوزارة ،لتقدمي
¦نسبة اإلنفاق على األمراض :بيانات تقديرية لنسب اإلنفاق
الشكاوى ،أو االستفسار ،وتشمل معلومات تقليدية (عنوان،
على األمراض.
هاتف ،فاكس) أو حديثة (بريد إلكتروني ،صفحة إلكترونية،
¦شراء األدوية :املوازنة املخصصة لشراء األدوية.
مواقع تواصل اجتماعي.)QR Code ،
¦املوازنة اخلاصة بالفئات واملناطق املهمشة واملستجيبة
¦ ¦دورة املوازنة :تشمل دورة إعداد املوازنة ،إلتاحة الفرصة
لقضايا النوع االجتماعي :تشمل تفاصيل عن مدى
للمواطنني أو ممثليهم للتدخل ،أو إطالق حمالت للضغط
استجابة املوازنة لقضايا النوع االجتماعي ،التي تشمل
واملناصرة ،أو حتقيق مطالب ضمن األولويات املجتمعية.
الفئات واملناطق املهمشة ،مع املوازنات املخصصة ،ونسب
تلقي اخلدمات الصحية تبعاً للنوع االجتماعي.

¦ ¦بيانات إحصائية :تشمل عدد العاملني يف وزارة الصحة مع
توزيعهم تبعاً "للجنس ،وطبيعة العمل ،واملنطقة اجلغرافية،
واملوقع اإلشرايف" وأعداد أس ّرة املستشفيات وتوزيعها تبعاً
للتخصص ،والتحويالت الطبية  ...وغيرها.

مراحل إعداد الـمـوازنـة
وزارة املالية
تقوم بإعداد تقرير حول الوضع
املالي يف األول من
أيار (مايو)

مجلس الوزراء
يقوم بإعداد السياسات املالية
للسنة القادمة خالل
حزيران (يونيو)

املجلس التشريعي
تقوم جلنة املوازنة بدراسة ومناقشة مشروع املوازنة
وملدة شهر من ثم يتم عقد جلسة خاصة يتم من
خاللها اعتماد مشروع املوازنة وإصداره بصورة قانون

مجلس الوزراء
يقوم بدراستها خالل اسبوعني وعرضها
على املجلس التشريعي يف األول من
تشرين الثاني (نوفمبر)

وزارة املالية /املوازنة العامة
تقوم بإعداد اإلطار االقتصادي
الثاني خالل حزيران (يونيو)

وزارة املالية  /املوازنة العامة
إصدار بالغ املوازنة يف األول
من متوز (يوليو) لكافة مراكز
املسؤولية

كافة مراكز املسؤولية "متر مبرحلتني"
مرحلة اعتماد الرئيس
للموازنة العامة
املرحلة األولى (األول من أغسطس)

منوذج االستراتيجية

وزارة املالية  /املوازنة العامة
تتم دراسة مشاريع املوازنة لكافة الوزارات وجتميعها
للوصول إلى مشروع موازنة للسلطة ككل وتقدميها
ملجلس الوزراء يف النصف األول من تشرين األول
(اكتوبر)

املرحلة الثانية (خالل أغسطس)

توزيع أسقف املوازنة
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الفصل الرابع
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معيقات في الطريق وآليات التعامل معها
(البدائل املقترحة)

ً
أوال :حداثة الفكرة "موازنة املواطن" يف الوزارات

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

إن فكرة إعداد موازنة املواطن ،فكرة حديثة يف املؤسسات العامة
"الوزارات" ،وبخاصة يف ظل اعتقاد املؤسسة العامة أن املعلومات ميكن التعامل مع هذا التحدي من خالل تبني اإلدارة العليا
متاحة بالفعل ،وال ضرورة إلعداد مخصص ملوازنة املواطن .ملوازنة املواطن ،ومأسستها يف الوزارة ،بحيث تصبح جزء ًا من
مهام العمل للموظفني ،إضافة إلى شرح فكرتها وتبسيطها أمام
التحدي من خالل شرح فكرة وفلسفة املوظفني.
وميكن التعامل مع هذا
ّ
موازنة املواطن ،ومزاياها للوزارة واملواطن على حد سواء،
فموازنة املواطن هي جزء من اخلطة التسويقية والترويجية
خلطة الوزارة وبرامجها املختلفة ،إضافة إلى كون املوازنة ثالث ًا :إعطاء األولوية للمعلومات التي يجب
العامة وأرقامها معقدة ،وال يستطيع املواطن العادي اإلحاطة تضمينها
بتفصيالتها ،إلى جانب ترسيخ فكرة العالقة التشاركية
والتكاملية ما بني احلكومة ومؤسسات املجتمع املدني من بني التحديات واملعيقات إعطاء األولوية للمعلومات التي
واملواطنني.
سيتم تضمينها يف موازنة املواطن ،فمن املمكن أن تشمل املوازنة
احلكومية اخلاصة بوزارة الصحة عشرات الصفحات ،وك ّم من
األرقام ،وبرامج متعددة ،وأهدافاً ومخرجات وتفاصيل كثيرة.

ثاني ًا :بطء اإلجراءات والتعاون من اجلهات ذات
الصلة

يتم التعامل مع هذا التحدي من خالل التحديد الدقيق
للبيانات املعتمدة والالزمة ملوازنة املواطن ،وهنا تبرز ضرورة أن
الكم ،ومدى احلاجة لتلك
يف هذه احلالة ،ميكن أن يكون هناك بطء يف إجراءات العمل ،يتم التركيز على النوعية ،وليس
ّ
والتعاون من اجلهات ذات الصلة ،ألسباب عدة ،منها أن إعداد البيانات بالنسبة للمواطن .وميكن االستفادة من ورش العمل
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مع املواطنني وممثليهم يف حتديد أهم البيانات وأكثرها أولوية خامس ًا :نقص اخلبرة لدى أعضاء الفريق

ملوازنة املواطن.

رابع ًا :ترجمة البيانات املعقدة إلى معلومات
يسهل الوصول إليها
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وهذا التحدي يكمن يف نقص خبرة فريق إعداد موازنة املواطن،
وبخاصة أنه فريق غير متجانس ،وميكن أن يكون من إدارات
عدة ،وبخلفيات علمية متنوعة.

يتم التعامل مع هذا التحدي من خالل دورة تدريبية متخصصة
تعقيد البيانات ،وبخاصة األرقام واملصطلحات الواردة يف املوازنة يف مجال إعداد موازنة املواطن ،وتدريب عملي ملتابعة اإلعداد
العامة ،من التحديات امله َّمة التي تواجه إعداد موازنة املواطن ،الفعلي ،وتوفير الدليل اإلرشادي إلعداد موازنة املواطن ،الذي
وبخاصة أن األرقام والبيانات املالية هي جافة بطبيعتها ،وغير سيشكل مرجع ًا متكام ًال للفريق.
مستساغة من قبل جمهور املواطنني.

يتم التعامل مع هذا التحدي من خالل إكساب فريق إعداد سادس ًا :كثرة املراجعات للبيانات والتصميم

موازنة املواطن مهارات وخبرات يف التعامل مع األرقام
واملصطلحات ،وتفكيك تعقيدها ،وعرضها بصورة مبسطة
من التحديات يف عملية إعداد موازنة املواطن ،كثرة املراجعات
وسلسة ،والتعبير عن املعلومات بلغة ميكن أن تفهمها ُأسرهم
للبيانات وللتصميم اخلاص بها ،من جهات متعددة ،ما يعيق
وأصدقاؤهم وجيرانهم ،وليس مجرد زمالئهم املهنيني ،وهنا
ميكن االستعانة بالصور ،والرسومات البيانية ،واخلرائط ،إصدارها يف املوعد احملدد ،تبعاً لتعدد اآلراء.
وتطبيق القول املأثور "رب صورة تعادل ألف كلمة".
يتم التعامل مع هذا التحدي من خالل حتديد املرجعيات
لفريق العمل ،وكذلك االتفاق على التصميم واأللوان خالل
فترة اإلعداد ،وليس بعد إقرار املوازنة.

سابع ًا :التأخر يف إقرار املوازنة العامة
من بني التحديات التي تواجه إعداد املوازنة العامة ،التأخر
يف إقرار املوازنة العامة ،فتبعاً للظروف املعيارية ،يجب أن يتم
إقرارها قبل بداية عام املوازنة ،ولكن املادة رقم ( )4من قانون
املوازنة العامة رقم ( )7للعام  ،1998الساري املفعول يف فلسطني،
تتيح إقرار املوازنة لغاية  3/31من عام املوازنة إذا تعذر إقرارها
قبل بداية العام.
يف هذه احلالة ،يتم إعداد البيانات املطلوبة ملوازنة املواطن
اخلاصة بوزارة الصحة ،وتصفيتها وتبويبها ،وعدم طباعتها أو
نشرها لغاية إقرار املوازنة العامة واعتمادها ،حيث تتم مراجعة
البيانات واألرقام وتعديلها إن لزم األمر ،ومن ثم النشر ،فتبع ًا
للمعايير الدولية لشفافية املوازنات العامة ،ال تصدر موازنة
املواطن إال بعد إقرار املوازنة العامة.
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الفصل اخلامس
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تصميم موازنة املواطن وطباعتها ونشرها

تصميم موازنة املواطن:
من شروط تصميم موازنة املواطن ما يلي:
1.1البساطة :ال يوجد فيها تعقيد ،وعدد صفحاتها قليل.
2.2السهولة :ميكن فهمها من الفئات املختلفة للمواطنني ،وبخاصة
فئات
أنها موازنة خاصة بوزارة الصحة ،واملستفيدون من خدماتها
ُ
املجتمع كافة (شباب ،نساء ،مسنون ،أميون ،ذوو إعاقة .)...
3.3عدم اكتظاظ البيانات :حتى ال تكون مملة أو مرهقة للقارئ.
4.4جاذبية التصميم :استخدام تصميم جذاب وغير تقليدي.
5.5مالءمة األلوان :أن تكون األلوان مريحة للقارئ ،ومعبرة عن البيانات
من خالل ارتباطها ضمن سياق.
6.6استخدام اللغة الرسمية يف الوطن (العربية) ،وميكن استخدام لغة
أخرى إضافية إن لزم األمر.
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نشر موازنة املواطن
ومن آليات ووسائل النشر ما يلي:
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1.1نسخ ورقية "طباعة".
2.2الراديو "اإلذاعات احمللية".
3.3النشر اإللكتروني.
4.4مشاركات عبر مواقع التواصل االجتماعي.
5.5إعداد املوازنة كفيلم قصير ،للعرض املرئي.
6.6إطالق موازنة املواطن يف لقاء جماهيري أو
مؤمتر صحايف.
7.7تنفيذ ورش عمل للمؤسسات ذات الصلة لعرض
موازنة املواطن.
8.8تصميم رمز االستجابة السريع ()QR-Code
ملوازنة املواطن ،ونشره وترويجه عبر الصفحات
اإللكترونية ومراسالت وزارة الصحة وإعالناتها.
ينبغي على وزارة الصحة أن تبذل جهود ًا كبيرة على نطاق واسع لنشر موازنة املواطن ،فبدون النشر الواسع النطاق ،فإن الهدف
من موازنة املواطن لن يتحقق .ويعتمد النشر الفعال على اختيار الوسائط املناسبة التي تصل إلى مكونات املجتمع كافة؛ على
اختالف مستوياتهم الثقافية ،وتوزيعاتهم اجلغرافية ،وفئاتهم العمرية ،مع مراعاة أن وزارة الصحة تقدم خدماتها لفئات املجتمع
كافة (شباب ،نساء ،مسنون ،أميون ،ذوو إعاقة .)...

النسخ الورقية "طباعة"
ما زالت النسخة الورقية "الطباعة" الوسيلة األكثر شيوعاً يف
نشر وتوزيع موازنة املواطن ،وهي تصلح للمؤسسات الرسمية،
واألفراد ،ولكن جاذبيتها بدأت بالتالشي يف عصر وسائل
التواصل االجتماعي ،وثورة التكنولوجيا.
ومن مميزات النسخ الورقية:
1.وثيقة رسمية ،ومتثل مرجعاً معتمداً.
2.إمكانية االحتفاظ بها ومراجعتها.
3.إمكانية مشاركتها بني املستهدفني.
4.إمكانية توزيعها يف مراكز اخلدمات التابعة للوزارة.
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الراديو "االذاعات احمللية"
ما زال حضور الراديو قائماً ،وبخاصة للمواطنني أثناء تنقلهم يف املواصالت
العامة أو اخلاصة ،أو يف ورش العمل ،أو املناطق املهمشة والفقيرة ،كونها
وسيلة مجانية ،وميكن استخدامها لنشر "سبوتات" عن موازنة املواطن ،أو
تنظيم لقاءات حوارية حولها.
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ومن ميزات الراديو:
املهمشة ،وبشكل مجاني.
1.1ميكن أن يصل إلى املناطق النائية والفئات َّ
2.2ميكن جلميع شرائح املجتمع احلصول على املعلومات من الراديو ،مبا يف
ذلك الناس الذين ال يستطيعون القراءة.
3.3ميكن استخدام الهواتف احملمولة لالستماع إلى الراديو ،دون احلاجة
لشبكات اإلنترنت.

مشاركات عبر مواقع التواصل االجتماعي
النشر اإللكتروني "اإلنترنت"
توفر اإلنترنت فضاء واسعاً لنشر موازنة
املواطن ،من خالل إمكانات النشر بطرق
متعددة وتفاعلية وترابطية ،وإمكانيات
تخزين وعرض جذابة وسهلة.
ومن مزايا النشر اإللكتروني "اإلنترنت":
1.1إمكانية الوصول إلى فئات كثيرة.
2.2سهولة التخزين والبحث والنشر.
3.3العرض بطرق تفاعلية وجذابة.
4.4إمكانية الوصول عبر وسائل متعددة،
احلواسيب ،الهواتف احملمولة . ...

من أهم سمات العصر احلديث ،انتشار استخدام موقع
التواصل االجتماعي ،وبشكل غير مسبوق ،لذا توجد
ضرورة الستثمار هذه امليزة لنشر موازنة املواطن.
مزايا املشاركات عبر مواقع التواصل االجتماعي.
1.1االنتشار الواسع.
2.2إمكانات التفاعل وتقدمي التغذية الراجعة.
ثوان
3.3إمكانية الوصول إلى آالف املواطنني خالل ٍ
معدودة.
4.4إمكانية حتميل بث الراديو أو النسخ الورقية أو
اإللكترونية أو األفالم القصيرة ونشرها عبر
مواقع التواصل االجتماعي.
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إعداد املوازنة كفيلم قصير،
للعرض املرئي

إطالق موازنة املواطن في لقاء جماهيري
أو مؤمتر صحافي

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

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

ميزات إعداد املوازنة كفيلم قصير
للعرض املرئي:

مزايا إطالق موازنة املواطن في لقاء جماهيري أو مؤمتر صحافي:

1.1استخدام املؤثرات البصرية
لتسهيل فهم املوازنة.
حواس عدة معاً.
2.2يخاطب
َّ
3.3سهولة نشره عبر مواقع اإلنترنت
ومواقع التواصل االجتماعي.
4.4إمكانية بثه عبر احملطات
التلفزيونية أو الفضائية.

1.1الوصول إلى عدد كبير من املستهدفني.
2.2دعوة وسائل اإلعالم التي ستعمل بدورها على نشر وترويج
موازنة املواطن.
3.3إمكانية تسجيل املؤمتر أو اللقاء اجلماهيري وبثه عبر وسائل
التواصل االجتماعي.
4.4تعزيز النهج التشاركي ،من خالل مشاركة املؤسسة الرسمية
"الوزارة" ،ومؤسسات املجتمع املدني ،واملواطنني ،على حد سواء.
5.5فرصة للتفاعل مع املواطنني ،وتقدمي إيضاحات حول املوازنة.

تنفيذ ورش عمل ملجموعات التخطيط
املشترك لعرض موازنة املواطن

تصميم رمز االستجابة السريع
 QR-Codeملوازنة املواطن

تتضمن هذه اآللية التوجه إلى املناطق املختلفة ،تتضمن هذا اآللية تصميم وإعداد رمز االستجابة السريع
وعقد ورش عمل مع املؤسسات ذات الصلة ( )QR-Codeملوازنة املواطن لوزارة الصحة ،ونشره
واملواطنني وعرض موازنة املواطن وشرحها لهم .وترويجه عبر الصفحات اإللكترونية ومراسالت الوزارة وإعالناتها ،من أجل
ضمنان وصول نشرة املوازنة إلى أكبر عدد من املواطنني.
مزايا تنفيذ ورش عمل لعرض موازنة املواطن:
مزايا رمز االستجابة السريع ( )QR-Codeملوازنة املواطن:
1.1الوصول إلى الفئات األكثر ارتباطاً واهتماماً
1.1تطبيق مجاني ،ومتاح.
باملوازنة ،وعرض التفاصيل كافة عليهم.
2.2يعتبر بوابة إلكترونية للوصول إلى بيانات موازنة املواطن.
2.2ضمان مشاركة وتفاعل املؤسسات ذات
3.3ميكن نشره بسهولة إلكترونياً أو ورقياً.
الصلة مع بيانات موازنة املواطن ،وأخذ
4.4ال يشغل ح ّيزاً ،وميكن إدراجه يف اإلعالنات أو املراسالت على مدار
التغذية الراجعة.
سنة املوازنة.
3.3تهيئة املؤسسات ذات الصلة بالقطاع
5.5يواكب التطور التكنولوجي وتقانة املعلومات.
الصحي وغيرها للمشاركة مستقب ً
ال يف
إعداد املوازنة "املوازنات التشاركية".
هامة:
نتيجة ّ
4.4مشاركة املؤسسات الشريكة يف نشر موازنة
ال توجد آلية أو وسيلة نشر واحدة مالئمة لنشر موازنة املواطن ،وإمنا
املواطن وترويجها.
توجد ضرورة للعمل على نشرها باستخدام مجموعة وسائل وآليات
5.5الوصول إلى املناطق كافة من خالل ورش
نشر ،لضمان وصولها إلى أكبر عدد من املواطنني.
العمل.
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الفصل السادس

تقييم املنتج "موازنة املواطن" والتخطيط للمستقبل

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

¦هل عززت موازنة املواطن فهم املواطنني للموازنة اخلاصة
بوزارة الصحة؟
¦هل توجد بيانات يحتاجها املواطن ،ولم تتضمنها موازنة
املواطن؟
¦هل وصلت موازنة املواطن إلى أكبر شريحة من املواطنني؟
¦هل يوجد تواصل أكبر مع الوزارة من قبل املواطنني بعد
نشر موازنة املواطن؟
¦ما هي وسيلة النشر األكثر وصوالً إلى املواطن؟
¦هل توجد وسيلة إعالمية يستخدمها املواطن ،لم تنشر فيها
موازنة املواطن؟

¦ ¦استبانة إلكترونية :يتم نشرها عبر الصفحة اإللكترونية
اخلاصة بوزارة الصحة الفلسطينية ،أو عبر مواقع التواصل
االجتماعي.
¦ ¦استبانة ورقية :يتم توزيعها عبر مراكز خدمة املواطنني يف
املستشفيات واملراكز الصحية والعيادات وغيرها.
¦ ¦مخرجات ورش العمل الترويجية :حيث تتضمن تلك الورش
توصيات املواطنني ،والتغذية الراجعة من طرفهم.
¦ ¦تفاعل املواطنني عبر مواقع التواصل االجتماعي :حيث تتم
متابعة تفاعل املواطنني عبر مواقع التواصل االجتماعي ،يف ضوء نتائج التقييم ،تتم كتابة توصيات وتغذية راجعة
واالستماع إلى ردودهم ورأيهم حول موازنة املواطن لوزارة العتمادها يف إعداد موازنة املواطن خالل السنوات القادمة،
الصحة ،والبيانات التي تتضمنها.
بحيث تراعي التغذية الراجعة من املواطنني على اختالف فئاتهم
املجتمعية ،كون املواطن هو محور موازنة املواطن.
ومن أجل التقييم العلمي والسليم ،يجب أن جتيب وسائل التقييم
وآلياته عن األسئلة التالية:
¦هل موازنة املواطن لوزارة الصحة سهلة وبسيطة الفهم لدى
الفئات املجتمعية كافة؟
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التخطيط للمستقبل:
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إن موازنة املواطن ،هي نهج سنوي متجدد يف الوزارة ،ويجب أن يتم العمل سنوي ًا
على االستفادة من التغذية الراجعة ،ومن التقييم املستمر إلطالق إصدارات أكثر
جودة وأكثر شمو ًال يف السنوات القادمة ،وتلبي احتياجات املواطن ،وأن تعمل على نشر
موازنة املواطن باستثمار الوسائل املتاحة كافة ،ومواكبة املستجدات يف وسائل التواصل
االجتماعي ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

