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 ، عزيزي/ عزيزتي 
 

. العراقيون مشكالت التي يعاني منها المواطنونمنظمات عراقية، نعمل منذ فترة طويلة على إيجاد حلول لل ثالث نحن
نعمل على التواصل مع الحكومة والبرلمان وغيرهم من صانعي القرار العراقيين إليصال صوت المواطنين والمساعدة 

غرض تحسين شفافية الموازنة بهذه االستبانة  قد أعددنا ولتحقيق ذلك ف. في حل المشكالت التي نعاني منها جميعا

العامة وزيادة مشاركة المواطنين في تطوير الموازنات المحلية والوطنية والتعرف على احتياجات واولويات االنفاق 

 . التي يطلبها المواطن من الحكومة العراقية على المستويين المحلي والوطني
 

لمواطنين والحكومة العراقية بهدف إيصال استنشر بشكل شفاف لكل  ل حزبي ونتائجهال يدخل ضمن أي عم االستبيان

ة والتعرف على لتعاون بين المواطنين والحكومة بهدف تحسين الخدمات العاماأصوات المواطنين للحكومة ومد جسر 

عليه نأمل تعاونكم في اعطاء االجابات الموضوعية الدقيقة بعيدا عن أي دوافع او و. في كل محافظة ما يريده المواطنون

علما ان هذه المعلومات هي لألغراض البحثية فقط، لذلك ال نحتاج الى ذكر االسم،   ميول خاصة او تصورات غير واقعية

 .مقدما شاكرين تعاونكم معنا

 

 

 

 



  بيانات عامة

 

 انثى           ذكر    :     نوع الجنس
 

  دراسات عليا     بكالوريوس -دبلوم     اعدادية او اقل  :التحصيل الدراسي
 

 45اكبر من    سنة   45-35 سنة   34-25         سنة   24-18      الفئة العمرية :
 

 بدون عمل              طالب    قطاع خاص        متقاعد -موظف         :طبيعة العمل

 المعلومات العامة عن الموازنة العامة للدولة  –الجزء األول 

  هل تعرف ما هي الموازنة العامة للدولة؟ -1

   كال  نعم   

 نة؟ هل تعرف ما هي مراحل إعداد المواز -2

   كال   نعم  

 ) يمكنك تأشير اكثر من خيار ( برأيك من أين تأتي الدولة بالموارد لإلنفاق؟  -3

  موارد أخرى  النفط   الضرائب 

بعد  هل أطلعت من قبل على موازنة عامة للدولة أو على نموذج مبسط لها يشرح مصادر االيراد وبنود االنفاق -4

 اصدارها؟

   كال   نعم  

   قبل اقرارها؟وهي في مرحلة النقاش / ك الحق في االطالع على الموازنة العامة ان لهل تعتقد  -5

   اعلمال    كال    نعم 

  لألعوام السابقة؟بعد اقرارها االتحادية العامة هل اطلعت على اي من الموازنات  -6

 كال             نعم  

     هل اطلعت على اي من الموازنات المحلية لمحافظتك لألعوام السابقة؟ -7

   كال   نعم 

 قبل اقرارها ؟ للجمهور برأيك ، من الجهة التي يقع على عاتقها نشر المعلومات حول الموازنة -8

 ال اعلم           كالهما   السلطة التشريعية  السلطة التنفيذية          

برأيك، هل ترى ضرورة قيام الحكومة بنشر وثيقة مبسطة تشرح بها تخصيصات الموازنة العامة المحلية واالتحادية  -9

 بشكل مفهوم الطالع الجمهور عليها؟

  ال اعلم     كال         نعم 



 الجزء الثاني: تقييم االنفاق الحالي 

في  كيف تقيم االنفاق في القطاعات التالية ضمن الموازنة العامة االتحادية اعتمادا على ما تقدمه من خدمات  -11

  ؟محافظتك

 ال أعلم ضعيف متوسط جيد البند

     والبيئةالصحة 

     التربية والتعليم

     الخدمات البلدية العامة

     الدفاع والداخلية

     االسكان

     التوظيف وتشغيل الشباب

     السياحة والترفيه

     النقل والمواصالت

     االتصاالت والخدمات االلكترونية

     الزراعة والصناعة

     الكهرباء

     (البطاقة التموينية) التجارة 

 

 الجزء الثالث: مطالب لترتيب أولويات االنفاق

ورقم  12 – 1)ترتيب من .الرجاء ترتيب البنود التالية لما يجب أن يكون عليه إنفاق الدولة على المستوى الوطني  -11

 هي أول أمر يحتاج إلى أكثر انفاق(   1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 حسب االهمية12-1من الترتيب  البند ت

  الصحة والبيئة 1

  والتعليمالتربية  2

  الخدمات البلدية العامة 3

  الدفاع والداخلية 4

  االسكان 5

  التوظيف وتشغيل الشباب 6

  السياحة والترفيه 7

  النقل والمواصالت 8

  االتصاالت والخدمات االلكترونية 9

  الزراعة والصناعة 11

  الكهرباء 11

  التجارة ) البطاقة التموينية( 12



يرجى ترتيب ترى انها تحتاج الى زيادة في االنفاق على مستوى محافظتك؟  ، اختيار ثالثة  قطاعات فقطرجاء ال  -12

 هو االقل في االهمية.  3هو االهم بالنسبة لكم واالختيار  1واالختيار رقم  3إلى  1االختيارات من 

 

 الترتيب  البند

  الصحة والبيئة

  التربية والتعليم

  العامةالخدمات البلدية 

  الدفاع والداخلية

  االسكان

  التوظيف وتشغيل الشباب

  السياحة والترفيه

  النقل والمواصالت

  االتصاالت والخدمات االلكترونية

  الزراعة والصناعة

  الكهرباء

  التجارة ) البطاقة التموينية(

 

توزيع التخصيصات المالية على المحافظات ضمن برأيك، اي المعايير ادناه ترى ضرورة اخذها بنظر االعتبار عند   -13

 ) يمكنك تاشير اكثر من خيار ( الموازنة العامة؟

 )النفط وغيره ( الموارد االقتصادية لتلك المحافظة        محرومية المحافظة        الكثافة السكانية 

  .........................................................................................................(.....................................................اخرى ) اذكرها        جميع ما تم ذكره  

 ؟احتياجات المواطنينهل ان انفاق المبالغ المخصصة لمحافظتك ضمن الموازنة يلبي برايك ،   -14

 ال اعلم     كال               الى حد ما            نعم 

الموازنة بشكل عادل على القطاعات المبالغ المخصصة ضمن المحلية وفقت بتوزيع  هل تعتقد ان الحكومة ،برايك  -15

 ؟   تمس حياة المواطنين بشكل مباشرالتي 

 اعلمال             كال          الى حد ما       نعم 

المحلية في انفاق عادل للموازنة لحل  برايك لماذا لم توفق الحكومةاذا كانت االجابة بـ ) كال ( في السؤال السابق ، -16

 مشاكل الناس من الخدمات التي يحتاجونها؟

 ال تستمتع آلراء الجمهور الحكومة         تختلف عن اولويات المواطن  ولويات الحكومةا 

 ........................................................................................اخرى )اذكرها(                       تعتقد الحكومة بانها تفعل الصواب  

 

 

 

 

 



 الرابع: مشاركة المواطنين في اعداد ومراقبة تنفيذ الموازنةالجزء 

الحاجة لسماع صوت المواطن  ينفي ،مناقشة الموازنة من قبل ممثلي الشعب في البرلمانبرايك هل تعتقد ان   -17

 يه بشكل مباشر حول الموازنة قبل اقراراها؟ورأ

  ال اعلم   كال    نعم    

 لك الحق في ابداء الراي وتقديم المقترحات اثناء مراحل اعداد الموازنة؟ انهل تعتقد   -18

 ال اعلم   كال     نعم 

 هل لديك اي معرفة بالتشريعات الحالية الخاصة بضمان مشاركة المواطنين في اعداد الموازنة العامة ومراقبتها؟ -19

  كال    نعم    

حول اعداد )ندوات او مؤتمرات( برايك ، فيما لو قامت الحكومة او البرلمان بمشاورات مباشرة مع الجمهور   -21

 فهل من شانه؟الموازنة 

    ارباك مناقشة الموازنة وتعطيلها   الوصول الى موازنة تلبي احتياجات الجمهور 

 ال اعلم      ال يشكل فارقا مهما 

في مجلس النواب بمشاورات مباشرة مع الجمهور حول بنود  (ممثلي المحافظات)برايك، هل قيام اعضاء البرلمان   -21

 ؟المواطنينبما ينسجم ومطالب التخصيصات في الموازنة من شانه تحسينها 

 ال اعلم     كال            نعم    

 برايك، ماهي افضل السبل لجعل المواطن شريك حقيقي في اعداد الموازنة ومراقبة تنفيذها؟  -22

    انشاء موقع انترنت خاص لهذا الغرض       عقد ندوات ومؤتمرات عامة 

    جميع ما ذكر   صفحات خاصة في مواقع التواصل االجتماعي 

برايك، من هي الجهة االمثل للقيام بمهمة التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوي واالقتراحات لمراقبة تنفيذ   -23

 الموازنة؟ 

 او االدعاء العام      هيئة النزاهة    مكاتب البرلمان في المحافظات    منظمات مجتمع مدني 

    جهة مستحدثة جديدة خاصة باإلبالغ عن الهدر     ديوان الرقابة المالية 

  برايك، هل ترى ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بدور فاعل ومؤثر في جميع مراحل عملية الموازنة  -24

 (؟اعداد الموازنة ومراقبة تنفيذها) 

 ال اعلم       كال               نعم    

 

 

 


