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مقدمة
حتى نحقق مصالح األطفال الفضلى

بها  يتمتع  التي  تلك احلقوق  وأولويه عن  أهمية  تقل  العداله ال  الطفل يف نظم  حقوق 
األطفال يف البيئات الطبيعية، اال أن األطفال حينما يقعون يف متاس أو نزاع مع القانون 
فإنهم يحتاجون إلى تدابير خاصة وإجراءات فورية ال تحتمل التأخير لضمان إستمرار 
متتعهم بنفس احلقوق وبنفس املستوى الذي يتمتع به األطفال اآلخرون خاصة إذا ما مت 
إتخاذ تدابير إحتجازية عليهم ألن مثل هكذا تدابير ال بد أن تؤدي إلى احلد من متتع 
األطفال مبا لهم من حقوق جوهرية وتؤثر بشكل أو بآخر على تلبية إحتياجاتهم النمائية 
والتربوية والنفسية واإلجتماعية التي غالباً التؤخذ باحلسبان من قبل صانعي القرار 
بأداء اخلدمات املوجهة نحو  املتعلقة  بالتخطيط لألنشطه  املعنيني  وأصحاب املصلحة 

األطفال على مختلف أنواعها يف دوائرهم ومؤسساتهم.

وإن كنا نسمع دائماً وخاصة من قبل العاملني يف مؤسسات إنفاذ القانون ومؤسسات 
العدالة بأن تلك املؤسسات ال بد أن تكون صديقة للطفل وحساسة للنوع اإلجتماعي، اال 
ان املمارسات على أرض الواقع كانت تصطدم بعدم توفر اإلمكانيات املالية أو البشرية 
وأيضاً عدم توفر اخلبرة يف إعداد موزانات خاصة وتوزيع املوارد على أساس حقوقي 
فيها  يراعى  اإلجتماعي  للنوع  وحساسة  للطفل  صديقة  أنظمه  قواعد  إلرساء  عادل 
تخصيص جزء أساسي من برامج وموازنات اجلهات صاحبة املصلحة يف مجال الطفولة 
يتناسب مع إحتياجات األطفال  القانون  نزاع مع  أو  الواقعة يف متاس  والطفولة  عامة 

ويحقق مصاحلهم الفضلى.

إن املنظمـــة الدوليـــة لإلصـــالح اجلنائـــي ووزارة العـــدل ومـــن خـــالل مشـــروعهما حـــول 
ــرت  ــد أجـ ــي قـ ــاد االوروبـ ــن اإلتحـ ــول مـ ــال يف األردن املمـ ــة األطفـ ــة عدالـ ــز أنظمـ تعزيـ
تحليـــالً ملوازنـــة وزارة العـــدل وعقـــدت مجموعـــه مـــن الفعاليـــات التدريبيـــة والنقاشـــية 
ـــن  ـــال وطـــورت م ـــة لألطف ـــة باألهـــداف والصديق ـــات املوجه ـــادىء إعـــداد املوازن حـــول مب
خـــالل خبرائهـــا هـــذا الدليـــل الـــذي نضعـــه بـــني أيـــدي العاملـــني يف مجـــال التخطيـــط 
اإلداري واملالـــي يف وزارة العـــدل والدوائـــر واملؤسســـات األخـــرى املعنيـــة بعدالـــة األطفـــال 



ـــة  ـــال ورصـــد اخملصصـــات املالي ـــني لإلســـتجابة إلحتياجـــات األطف ـــك العامل ـــه أولئ لتوجي
ــا أمـــل أن يحقـــق هـــذا  الالزمـــة يف موازنـــات دوائرهـــم لتلبيـــة تلـــك اإلحتياجـــات، وكلنـ
الدليـــل أهدافـــة التـــي طـــور مـــن أجلهـــا وأن يكـــون مرشـــداً ألصحـــاب القـــرار لتوجيـــه 

موازناتهـــم وجعلهـــا صديقـــة لألطفـــال وحساســـة للنـــوع اإلجتماعـــي.

                                                                 تغريد جبر
املديرة اإلقليمية للمنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
هي منظمةٌ دولية غير حكومية تعمل على إصالح نظم العدالة العقابية واجلنائية على 
اخلاصة  الدولية  املعايير  وتعزيز  تطوير  إلى  عملها  املنظمة يف  وتهدف  العالم.  صعيد 
بإدارة نظم العدالة، واحلد من االستخدام غير الضروري لعقوبة السجن وتشجيع اللجوء 
الستخدام العقوبات البديلة القائمة على إعادة اإلدماج يف ظل مراعاة مصالح الضحايا. 
املعاملة،  وسوء  التعذيب  منع  مجال  يف  اجلنائي  لإلصالح  الدولية  املنظمة  تعمل  كما 
باإلضافة إلى عملها من أجل إيجاد استجابة متناسبة وتأخذ بعني االعتبار حساسية 
وضع النساء واألحداث يف نزاع مع القانون. كما وتنشط املنظمة أيضاً يف العمل على 
إلغاء عقوبة اإلعدام. وتتسع رقعة عمل برامج املنظمة اإلقليمية لتشمل منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الوسطى  والشرقية، وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز. 
اإلجتماعي  اجمللس  يف  إستشارية  بصفة  اجلنائي  لإلصالح  الدولية  املنظمة  وتتمتع 
واإلقتصادي التابع لألمم املتحدة، و مجلس أوروبا وتحظى بصفة مراقب لدى كل من 
اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب واللجنة اإلفريقية للخبراء حول حقوق و رفاه 

الطفل واإلتحاد البرملاني الدولي.

  

شكر وتقدير
الدكتور عيسى  إلى  والتقدير  الشكر  بجزيل  الدولية لإلصالح اجلنائي  املنظمة  تتقدم 
الظاهر اخلبير املالي واإلداري والتخطيط اإلستراتيجي الذي قام بتطوير هذا الدليل 
وإجراء التحرير النهائي له،  وإلى كل من شارك يف اللقاءات واإلجتماعات وورش العمل 
أو ساهم يف تقدمي التغذية الراجعة، وإلى وزارة العدل وإلى بعثة اإلتحاد األوروبي يف 

األردن ملساهمتهم يف تطوير الدليل ضمن مشروع تعزيز عدالة األطفال يف األردن.
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متهيد
حثت األمم املتحدة الدول األعضاء فيها على إعتماد موازنات صديقة للطفل، كي تتمكن 
الدول  التي وقعت عليها  إتفاقية حقوق الطفل  بإلتزاماتها تجاه  الوفاء  الدول من  هذه 

األعضاء يف األمم املتحدة.
حيث تنص إتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل على أن كل طفل لديه احلق يف مستوى 
معيشي الئق، وعلى أعلى مستوى ممكن من الصحة والتعليم على أساس تكافؤ الفرص.

كما حثت قمة 1990 لألطفال كل دولة ملراجعة موازنتها لضمان أن األولوية يف مخصصات 
املوازنة ونتائج املوازنة، تصب يف صالح رفاه وحقوق األطفال، وخاصة فيما يتعلق يف 

البقاء واحلماية والتنمية و املشاركة.
ومن أجل الوفاء باحلقوق األساسية لألطفال يتوجب على الدول توليد وإعادة تخصيص 
املوارد العامة من أجل أن نتمكن من القول أن لديهم توجهاً جوهرياً وأساسياً يف تحديد 
من  حقوقهم  وإنجاز  األطفال  وبقاء  وحماية  تطوير  يف  والتنبؤات  واإلمكانيات  القيم 
خالل اخليارات املادية التي يخصصونها للموارد العامة. ذلك أن حقوق الطفل ورعايته 

اإلجتماعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً باملوازنات العامة للدول.
املوارد  توجيه  يتطلب  إنساني  وجه  ذو  اإلنتعاش  أن  منظور  من  التأكيد  هذا  جاء  وقد 
يتضمن  أن  ويجب  الفقيرة.  واألسر  والنساء  األطفال  تستهدف  فعالة  لبرامج  الكافية 

توجيه املوارد األمور التالية:
ضمان شفافية املوازنة ومشاركة املواطنني واملشاركة من أجل ضمان تخصيص   -

ما يكفي من هذه املوارد وتوجيهها على نحو فعال.
تنفيذ برامج اإلنفاق اإلجتماعي ملواجهة التقلبات الدورية القوية ويف اإلستجابة   -
يجب  كما  األطفال.  على  الضرر  وتقليل  اإلجتماعية  اخلدمات  ودعم  لألزمات 
أن تراعي نظم احلماية اإلجتماعية بناء ومتويل خصوصيات الطفل التي تعالج 

الفقر الهيكلي على املدى الطويل وكذلك لإلستجابة لألزمات. 
 %42 إلى  تصل  مرتفعة  نسبة  الطفولة  فيها  تشكل  التي  البلدان  من  األردن  كانت  وملا 
كان  فقد  الطفل  حقوق  مبيثاق  اإللتزام  يف  الرائدة  الدول  ومن  السكان،  إجمالي  من 
لزاماً عليها أن تتلقف مثل هذه التوجهات الدولية وتعمل على تنفيذها، وبالفعل قامت 
دائرة املوازنة العامة األردنية عام 2010، مبراجعة وتحليل وتعديل اخلطط اإلستراتيجية 
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والبرامج واملشاريع واألنشطة ومؤشرات قياس األداء ألربع وزارات ريادية وهي وزارة 
بهدف  وذلك  اإلجتماعية  التنمية  ووزارة  العمل  ووزارة  والتعليم  التربية  ووزارة  الصحة 
بالطفل ضمن  املتعلقة  إبراز اخملصصات  كيفية  الوزارات حول  لهذه  التوصيات  تقدمي 

موازنات هذه الوزارات.
كما قامت بتطوير مناذج حديثة للموازنة تتعلق بالطفل وعقد دورات تدريبية للموظفني 
املعنيني يف دائرة املوازنة العامة والوزارات الريادية حول تطبيق هذه النماذج. والقيام 
بجولة إستطالعية للمعنيني يف دائرة املوازنة العامة إلى دولة جنوب إفريقيا لإلستفادة 
من تجربتها يف مجال املوازنة املوجهة بالنتائج وموازنة الطفل. ومت تقييم التطور الذي 
طرأ على عملية إعداد املوازنة ومدى تحقق النتائج املستهدفة بهذا اخلصوص بالتعاون 

مع اليونيسيف.
ويف العام ذاته قامت دائرة املوازنة العامة بتوقيع إتفاقية تعاون مع اليونيسف بخصوص 
املوازنة الصديقة للطفل، حيث ستسهم هذه اإلتفاقية يف تعزيز اجلهود املبذولة للحفاظ 
على حقوق الطفل من خالل تقييم السياسات واخلطط املتعلقة بحقوق الطفل وتحديد 
حجم املوارد التي تخصصها احلكومة لإلنفاق على البرامج واألنشطة املتعلقة بالطفل، 
إضافة إلى متابعة أداء الوزارات فيما يتعلق بإلتزاماتها تجاه حقوق الطفل وخاصة يف 

مجاالت الصحة والتعليم واحلماية اإلجتماعية .
ويف عام 2009 قامت باطالق الدراسة التحليلية األولى للموازنات الصديقة للطفل يف 
األردن، والتي أشارت فيها إلى أن عملية إعداد املوازنات الصديقة للطفل تدعو  إلى 
إستثمار فاعل يف الطفل لتوفير إحتياجاته وبناء رأسمال إنساني للمستقبل ومشيرة إلى 
إهتمام  أن يحصل األطفال على  تقترح  للطفل ال  الصديقة  املوازنات  إعداد  أن عملية 
يكون  أن  الطفل  برامج  على  اإلنفاق  يحتاج  إذ  املوازنة،  مخصصات  إضايف يف  خاص 
متوازناً مع كافة األولويات الوطنية. إال أنه ويف الوقت الذي يعتبر فيه أن من مصلحة 
البنية  وتطوير  اإلقتصادية  التنمية  على  اإلنفاق  من  الصحيح  املستوى  تحقيق  األردن 
األساسية والسالمة واألمن، فإن من مصلحة الدولة كذلك تطبيق إطار املوازنة الصديقة 

للطفل لتحقيق احلد األمثل من اإلستثمار يف الطفولة.
للطفل،  الصديقة  للموازنات  الثانية  التحليلية  الدراسة  بإطالق  قامت   2013 عام  ويف 
والتي أشارت إلى أن املنجزات احلكومية خالل الفترة املاضية جسّدت نقلة نوعية فيما 
يتعلق بحقوق الطفل إذ إتسمت بالنهج املؤسسي، وتعزيز التعاون بني القطاعات الرسمية 
واملسؤوليات،  األدوار  والتشبيك احلقيقي يف تحديد  التشارك  واألهلية ضمن منهجية 
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عالوة على تسهيل التمويل الدولي واحمللي وتوفيره من أجل تنفيذ اإلجراءات املنبثقة 
عن اخلطط الوطنية املعنية بالطفولة كما أشارت إلى أن اجمللس الوطني لشؤون األُسرة 
املوازنة اخملصصة  مفهوم  عزز  العامة  املوازنة  ودائرة  اليونيسيف  مُنظمة  مع  بالتعاون 
للطفل من خالل مشروع املوازنات الصديقة للطفل، وعليه قامت دائرة املوزانة العامة 
بإدراج اخملصصات املقدرة للطفل ضمن قانون املوازنة العامة لتغطي بذلك سبع وزارات.

وأكدت الدراسة على أن رسالة مشروع )موازنات صديقة للطفل( جاءت لتلبي إحتياجات 
وحقوق الطفل ضمن املوازنة العامة، وأن املشروع يهدف إلى إيجاد مخصصات مالية 
التعليم /  )الصحة /  بثالثة محاور هي  تعنى  املوازنات احلكومية  الطفولة يف  لبرامج 

احلماية اإلجتماعية(.

وأشارت الدراسة إلى أن املشروع مرَّ مبرحلتني :
املرحلـــة األولـــى: إجـــراء دراســـة تحليليـــة ملوازنـــات أربـــع وزارات هـــي )الصحـــة/ 
التربيـــة والتعليم/التنميـــة اإلجتماعية/العمـــل ( بهـــدف معرفـــة فيمـــا إذا كان هنـــاك 
مت  حيـــث  بالطفـــل،  عالقـــة  ذات  مشـــاريع  علـــى  تنفـــق  كافيـــة  ماليـــة  مخصصـــات 
.2012 لعـــام  املوازنـــة  إعـــداد  بـــالغ  للطفولـــة ضمـــن  إدراج مخصصـــات   بالنتيجـــة 

املرحلـــة الثانيـــة : وقد بـــدأت يف نهاية عام 2013 وقد اشـــتملت على إجراء دراســـة 
لتحليـــل املوازنـــة اخملصصـــة للطفل يف كل مـــن وزارتي األوقاف والشـــؤون واملقدســـات 

اإلســـالمية والعدل .
كل  يف  العام  اإلنفاق  أمناط  بتحليل  اخلاصة  األولية  النتائج  أن  إلى  الدراسة  وأكدت 
من وزارة األوقاف والشؤون واملُقدسات اإلسالمية ووزارة العدل عكست بأن احلكومة 
الطفل  نحو  املوجهة  األنشطة  من  العديد  تنفيذ  وإجرائياً  تشريعياً  قد عززت  األردنية 
ضمن كل من الوزارتني املعنيتني بالدراسة، إال أن هذه النفقات لم تظهر بشكل صريح 
وواضح كمُخصصات للطفولة ضمن جداول املوازنة اخلاصة بالوزارتني لعام 2013، ويف 
ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة، فمن املتوقع أن تقوم كل من وزارة األوقاف والشؤون 
املُخصصة  املوازنة  منهجية  تطبيق  نحو  بالسير  العدل  ووزارة  اإلسالمية  واملُقدسات 
للطفل وذلك ضمن اإلستراتيجية العامة لإللتزام بهذه املوازنات، وعكس ذلك على قانون 

املوازنة العامة لعام 2015.
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أهداف الدليل:
إدارات  يف  العاملني  لدى  لألطفال  الصديقة  املوازنات  مبفهوم  الوعي  نشر   

التخطيط وإعداد املوازنات يف وزارة العدل.
توفير إطار مؤسسي ممنهج يضمن إلتزام العاملني يف إدارات التخطيط وإعداد   

املوازنة لتجذير مفهوم املوازنة الصديقة للطفل.
إكساب مستخدمي الدليل املهارات الالزمة لدمج حقوق األطفال ضمن برامج   
ومشاريع املوازنة مبا يتوافق مع منهجية املوازنة املوجهة بالنتائج املعتمدة من قبل 

دائرة املوازنة  العامة.

ملاذا موازنة صديقة للطفل؟ 
األطفال  ضعفاء وال صوت لهم ، ال سيما عندما يتعلق األمر بالوصول إلى املوارد العامة 
والسيطرة عليها. إن اإلنفاق احلكومي، وتحديداً فيما يتعلق باخلدمات اإلجتماعية، يؤثر 
على األطفال بشكل مباشر. مع ذلك، فإن احلكومة ال تفي بإلتزاماتها السياسية تجاه 
األطفال نظراً حملدودية املوازنة. رمبا يكون هذا األمر صحيحاً أو غير صحيح، إال أننا 
نعتقد أن األطفال لم يتم أخذهم يف اإلعتبار عند إعداد املوازنات. وهناك العديد من 
األسباب التي  تظهر لنا ملاذا يجب أن تعطى األولوية يف اإلهتمام يف مخصصات املوازنة 

لألطفال . وهذه هي بعض األسباب :
يشكل األطفال جزءاً كبيراً من سكان األردن  إذ يشكلون حوالي 42 % من عدد   •

السكان. 
بعض  موازنات  ضمن  للطفل  املوجهة  اخملصصات  نسبة  يف  واضح  إنخفاض   •
لعام  األردن  يف  للطفل  املوجهة  املوازنة  تحليل  تقرير  ضمن  ورد  كما  الوزارات 
2013 حيث لم تتجاوز نسبة اخملصصات املوجه للطفل يف موازنة إحدى الوزارات 

1 % من إجمالي موازنتها.
برامج املوازنة والنفقات وتحديداً اإلجتماعية واإلقتصادية، تؤثر  على فرص رفاه   •

وحياة األطفال بشكل مباشر. 
يشكلون  ال  وهم  احلياة.  من  غضة  مرحلة  يف  وهم  لهم  صوت  ال  األطفال   •
اإلجتماعية  اخلدمات  تقدمي  يف  حقهم  عن  بفعالية  للدفاع  قوياً  سياسياً  لوبياً 

واإلقتصادية التي تلبي إحتياجاتهم. 
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البالد حاضراً ومستقبالً، ووضع األطفال  السكان يف  األطفال يشكلون غالبية   •
يف بؤرة التخطيط للتنمية ستسمح بوجود تنمية إجتماعية وإقتصادية مستدامة 

جلميع الناس. 
عدم وجود تقييم مفصل ملا تنفقه احلكومة على األطفال وعلى خدمات التستهدف   •
األطفال بشكل مباشر ولكنها تؤثر على رفاهيتهم  يعيق التحسني يف مستويات 

املعيشة األساسية لألطفال. 
بحاجة  الطفل  حقوق  مجال  يف  الناشطة  املدني  اجملتمع  وجماعات  احلكومة   •
البيانات الهامة لتحليل املوازنة تساعد احلكومة ملواجهة وتلبية إحتياجات  إلى 

األطفال من أجل تخطيط ورصد التغيرات يف حياتهم  وأوضاعهم.

ما هي املوازنة الصديقة للطفل؟ 
يف  خطوة  أوال  هي  وإمنا  لألطفال.  منفصلة  موازنة  ليست  للطفل  الصديقة  املوازنة 
دراسة احلكومة لتخصيص املوارد للبرامج واألنشطة التي تلبي إحتياجات األطفال بكافة 
مستوياتهم، وفيما إذا كانت هذه البرامج تعكس بشكل كاف إحتياجات األطفال. املوازنة 
يف  السياسات  يف  التغيرات  وتأثير  املوارد  لتقييم  محاولة  أيضاً  هي  للطفل  الصديقة 
القطاعات اإلجتماعية واإلقتصادية الرئيسية لتمكني كل من احلكومة واجملتمع املدني 
حقوق  إتفاقية  السياسة،  إلتزامات  لتلبية  محاولة  يف  واإلدارات  احلكومة  أداء  ملراقبة 

الطفل، واإلستراتيجية الوطنية للطفولة. 

وتهدف امليزانية اخلاصة باألطفال أساسًا إلى حتقيق غرضني :
األول : توفير املعلومات واملوارد التحليلية جلماعات الدفاع عن اجملتمع املدني الذين  

ينشطون  يف مجال تعزيز حقوق األطفال.

الثانــي : تحليــل البحــوث وتزويــد واضعــي السياســات واملنفذيــن واملشــرعني باملعلومــات 
الالزمــة للنظــر يف اإلحتياجــات اخلاصــة لألطفــال. وهــذا ســوف يســاعد صنــاع القــرار 
ــات  ــد وضــع برامــج »صديقــة للطفــل« ملوازن ــر السياســات عن ــة مــن أث ــى بين ــوا عل ليكون

اإلدارات. 
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خصائص املوازنة الصديقة للطفل
لتصبح  املؤسسة  أو  الوزارة  موازنة  يف  توافرها  الواجب  واملعايير  اخلصائص  أهم  إن 

صديقة للطفل هي: 
أن يتم التجذير إلهتمام الوزارة أو املؤسسة برعاية حقوق األطفال وإحتياجاتهم   •
أو  برامج  أو  بأهداف  اإلستراتيجية  اخلطة  تضمني  من خالل  أولوياتها  ضمن 
واحمللية  واإلقليمية  الدولية  املواثيق  يف  الواردة  األطفال  حقوق  تدعم  مشاريع 

املتعلقة بحقوق الطفل. 
تضمن تكافؤ الفرص يف اإلنفاق الذي تقوم به الوزارة على جميع الفئات وخصوصاً   •

الطفل وأن يظهر ذلك بشكل مباشر يف موازنتها السنوية.
•   رصد تخصيصات لألنفاق على أنشطة ذات طبيعة خاصة بالطفل وحقوقه . 

من  نسبة  حجز  احلكومية  األجهزة  جميع  يلزم  املوازنة  قانون  يف  نص  أدراج   •
مخصصاتها لـ » املشروعات ذات العالقة بقضايا األطفال .  

أن تظهر بعدالة اخملصصات املالية لتنفيذ البرامج املتعلقة برعاية األطفال والتي   •
تستهدف مباشرة التحسني يف حياة األطفال.

أن تظهر مؤشرات األداء التي تقيس مدى التقدم يف تنفيذ البرامج واألنشطة   •
املتعلقة برعاية حقوق األطفال.

نحو  احلكومية  السياسة  إلتزامات  ترجمة  يتم  مدى  أي  إلى  تقييم  يف  تساعد   •
األطفال إلى برامج وأنشطة على شكل قيم مالية.

صديقــة  مبوازنــة  الهاشــمية  األردنيــة  اململكــة  حكومــة  إلتــزام 
للطفــل

يتم  التي  املوارد  كآلية ملساءلة احلكومة. وتشكل حصة  للطفل  الصديقة  املوازنة  تعمل 
تخصيصها لتحقيق حقوق الطفل نتيجة لعملية سياسية تعكس كالً من احلوار والنزاع 
بني مصالح الدولة اخملتلفة وأولوياتها. فحقوق الطفل ورعاية األطفال وحمايتهم هي 
أمور متأصلة يف تقاليد اململكة ومؤسساتها، وموثقة بشكل رسمي يف الدستور وإتفاقية 

حقوق الطفل وغيرها من املعاهدات الدولية واإلطار القانوني والسياسي.



13

دليل إعداد املوازنة الصديقة للطفل

وتشكل خطة العمل العربية للطفولة 2004 –2015 واخلطة الوطنية األردنية للطفولة 
2004 –2013 خططاً إستراتيجية لتحقيق إتفاقية حقوق الطفل.

وقد وردت حقوق الطفل خطياً يف الدستور األردني وسياسات األردن وقوانينه وترجمت 
تحقيق  عملية  للطفل  الصديقة  املوازنات  إعداد  عملية  وتشكل  حكومية.  برامج  إلى 

تخصيص كاف لألموال لتوفير الفرص لألطفال لضمان حقوقهم.
كذلك فان إلتزام احلكومة ممثلة بوزارة املالية ودائرة املوازنة العامة ضمن بالغ إعداد 
مشروع موازنات الوزارات لعام 2015 ضمن اإلطار متوسط املدى 2015-2017 ضمن 
البند اخلامس والذي ينص على )إبراز البرامج واملشاريع واألنشطة التي تعنى بشؤون 
الطفل واملرأة وتوزيع اخملصصات املرصودة لهذه الغاية حسب البرامج( وكذلك توفير 
النماذج الالزمة إلعداد موازنات الوزارات وضمن أهداف واضحة ومؤشرات لقياس أداء 
تلك األهداف والبرامج لدليل واضح على مدى إلتزام احلكومة بالتوجه اجلاد لتطبيق 
مثل هذا النوع من املوازنات ضمن إطار إعداد املوازنة العامة للدولة وموازنات الوزارات 

واملؤسسات والهيئات احلكومية.

شركاء احلكومة في دعم التوجه نحو املوازنة الصديقة للطفل
متلك احلكومة األردنية واجمللس الوطني لشؤون األسرة وصندوق األمم املتحدة للطفل 
)اليونيسف( تاريخاً طويالً من الشراكة يف التعاون إليصال البرامج والبحوث لتشجيع 
حقوق الطفل. تأسس اجمللس الوطني لشؤون األسرة عام 2001 مبوجب القانون رقم 
)27( لعام 2001 ، وتترأسه جاللة امللكة رانيا العبداهلل. وكمنظمة من منظمات اجملمتع 
وتيسير  لتنسيق  داعمة  للسياسات، وكجهة  يعمل اجمللس كمظلة وهيئة فكرية  املدني، 
الدولية  واملؤسسات  احلكومية  وغير  احلكومية  الوطنية  املؤسسات  من  الشركاء  عمل 
للعمل معاً لتحقيق مستقبل أفضل لألسرة  العاملة يف مجال األسرة  والقطاع اخلاص 
مع  قوية  شراكات  إنشاء  القطاعات  ومتعدد  التشاركي  التوجه  هذا  ويضمن  األردنية. 

مختلف املنظمات مبا فيها املنظمات احلكومية وغير احلكومية واملنظمات العاملية.
وقد عمل اجمللس الوطني لشؤون األسرة مع اليونيسف وغيرها من الشركاء على عدد 
من املبادرات التي أثبتت قيمتها العالية على املستويات الوطنية واإلقليمية. وتضم هذه 
املبادرات اخلطة الوطنية األردنية للطفولة ) 2004 - 2013 ( وتحليل وضع األطفال يف 
األردن )2006 / 2007( وإستراتيجة تنمية الطفولة املبكرة يف األردن. إضافة إلى ذلك 
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عمل اجمللس الوطني لشؤون األسرة مع برنامج اخلليج العربي للتنمية )أجفند( على عدد 
من املشاريع، مبا فيها تطوير اخلدمات املقدمة لألطفال من الوالدة وحتى سن األربع 
سنوات، واملشروع الوطني لتطوير التعليم ما قبل املدرسة ومشروع التوعية الوالدية. وقد 
قام اجمللس الوطني لشؤون األسرة مؤخراً بإطالق وثيقة مؤشرات إتفاقية حقوق الطفل، 
التي مت إعدادها لتوفر للمؤسسات أدوات قياس ملساعدة الدول على تطوير تقاريرها 
السنوية حول إتفاقية حقوق الطفل. ويعمل اجمللس الوطني لشؤون األسرة حالياً على 
نوعية  لتحسني  املشروع  األردن. ويهدف هذا  لرياض األطفال يف  إعتماد  تطوير نظام 
ومعايير رياض األطفال يف األردن من خالل إنشاء مركز إعتماد ينعكس يف نهاية املطاف 

على نوعية اخلدمات املقدمة.

مع  الطفل،  إعمال حقوق  الوطنية يف مجال  األردن اجلهود   - اليونيسف  مكتب  يدعم 
اليافعني/اليافعات  مشاركة  ملعاجلة  الوطنية  القدرات  بناء  على  خاص  بشكل  التركيز 
ومتكينهم، وكذلك الشباب واحلفاظ على بقاء الطفل ومنائه، وحماية األطفال من العنف 

واإلعتداء اجلنسي، والدعوة يف مجال السياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل.

وتؤمن اليونيسف بشدة بأن أفضل إستثمار ميكن ألي مجتمع أن يحققه هو اإلستثمار 
بإعداد  آذار/ مارس عام 2009  الشركاء يف  قام  لذا  الطفل ومنائه.  يف مجال حماية 
دراسة تحليل املوازنات اخملصصة للطفل. ويشكل ذلك أول دراسة من نوعها يف املنطقة 
العربية، وهي دراسة فريدة من حيث أنها هدفت إلى ربط احلقوق الواردة يف إتفاقية 
حقوق الطفل مباشرة ببرامج املوازنة بهدف مالحظة اخملصصات الهادفة إلى ضمان 
حقوق الطفل. إضافة إلى ذلك ركز تحليل املوازنات اخملصصة للطفل ) 2009 ( على 
تحليل توقعات اإلطار املالي متوسط املدى للسنوات املقبلة لتوفير خط أساس ملراقبة 

اخملصصات املستقبلية لبرامج الطفل واحلماية اإلجتماعية.
ويلعب املكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي - األردن دوراً هاماً بالتعاون 
مع املؤسسات احلكومية وغير احلكومية يف األردن على رعاية حقوق األطفال من خالل :

تطوير وتطبيق اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان اخلاصة بتنفيذ القانون وتحسني   •
ظروف السجون واإلحتجاز.

واملهني  والالإنساني  العادل  غير  والتمييز  العنف  أشكال  جميع  على  •  القضاء 
لكرامة اإلنسان داخل السجون.
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التقليل من اللجوء لعقوبة احلبس، واإلحتجاز وإستخدام عقوبات إصالحية غير   •
بدائل  تقدم  التي  التعديالت  وإقتراح  التشريعات  مراجعة  عبر  للحرية،  سالبة 

للسجن ، مبا يف ذلك خدمة اجملتمع.
منظومة  واملهمشة ضمن  املستضعفة  للفئات  والعادلة  اإلنسانية  املعاملة  تعزيز   •
العدالة اجلنائية من خالل تطبيق املعايير الدولية حلقوق اإلنسان وإدارة العدالة 
داخل  املستضعفة  الفئات  لهذه  والتأهيل  وإعادة اإلدماج  اإلصالح  يحقق  مبا 
املنظومة اجلنائية ليشمل كل  من النساء والنساء احلوامل واألطفال املصاحبني 

ألمهاتهم يف السجون وخادمات املنازل احملتجزات واألحداث.
•  عدالة األطفال.

الصحة داخل السجون.  •
إلغاء عقوبة اإلعدام.  •

العمل مع وكاالت األمم املتحدة ، واملشاركة يف الفعاليات واحملافل الدولية إلعداد   •
وتطوير التوجيهات املتعلقة مبعايير حقوق اإلنسان واملمارسات الفضلى.

 تعمل املنظمة مع شركائها يف مختلف الدول على تبني آليات عمل تشمل :
تنفيذ البرامج التدريبية لكافة العاملني ضمن نظام العدالة اجلنائية، كل حسب   •

إختصاصة وإحتياجاته .
توفير الدعم للمؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني وتنمية قدراتها.  •

•  نشر املؤلفات واملعلومات واآلراء وتوزيعها بلغات متعددة منها العربية واإلنجليزية 
والفرنسية والروسية.

•  توثيق املمارسات الفضلى والدعوة إلى تبنيها كنماذج عمل ناجحة.
تطوير كفاءات اخلبراء وتشكيل فريق خبراء على املستوى الوطني واإلقليمي.  •

العمل مع وكاالت األمم املتحدة ، واملشاركة يف الفعاليات واحملافل الدولية إلعداد   •
وتطوير التوجيهات املتعلقة مبعايير حقوق اإلنسان واملمارسات الفضلى.

أما يف مجال املوازنات الصديقة للطفل  فقد عقدت املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي 
لألطفال،  واحلساسة  الصديقة  حول املوازنة  تدريبية  ورشة  العدل  وزارة  مع  بالتعاون 

وذلك يف الفترة بني 24-25  يونيو2014 ومبشاركة عدد من موظفي وزارة العدل.
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مت خالل الورشة مناقشة عدة مواضيع  منها مفهوم املوازنة العامة وأهميتها ومراحل 
اإلستراتيجية  اخلطة  بني  الربط  وكيفية  بالنتائج  املوجهة  املوازنة  وأسلوب  إعدادها، 
لوزارة العدل واملوازنة، ومفهوم املوازنة الصديقة واحلساسة للطفل وأهميتها ومراحل 

إعدادها .
وتضمنت اجللسة اخلتامية وضع توصيات لكيفية تطبيق املعايير لضمان صداقة موازنة 

الوزارة خالل األعوام 2015-2017 للطفل.

املوازنة  مع  األردن  في  العامة  املوازنة  إعداد  منهجية  توافق  مدى 
الصديقة للطفل

املوجهة  املوازنة  منهجية  احلكومية  واملؤسسات  والوزارات  العامة  املوازنة  دائرة  تطبق 
بالنتائج عند إعداد مشاريع موازناتها، حيث تركز هذه املنهجية احلديثة على ضرورة 
الربط بني األهداف اإلستراتيجية للوزارة أو املؤسسة وعملية إعداد املوازنة من خالل 
شرح  يلي  وفيما  املشاريع  أو  البرامج  من  مجموعة  إلى  إستراتيجي  هدف  كل  ترجمة 

مفصل ملنهجية املوازنة املوجهة بالنتائج:

أواًل: تحديد األهداف اإلستراتيجية للوزارة أو املؤسسة الواردة يف اخلطة اإلستراتيجية 
وتحديد مؤشرات األداء لقياس كل هدف إستراتيجي  وفق النموذج التالي.

الهدف 
اإلستراتيجي 

مؤشر قياس 
األداء 

سنة 
القيمة املستهدفةالقيمةاألساس

201520162017

*ضروة تضمني األهداف اإلستراتيجية بأهداف تتعلق باملرأة والطفل.
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ثانيًا: تحديد البرامج الالزمة لتحقيق كل هدف إستراتيجي ووضع مؤشرات لقياس 
أداء تلك البرامج.

هدف البرنامج
البرنامج

مؤشر قياس 
أداء البرنامج

القيمة 
األساس

القيمة املستهدفة

201520162017

*ضرورة تضمني برامج الوزارة ببرامج تعنى باملرأة والطفل.
ثالثًا: تحديد املشاريع واألنشطة الالزمة لتحقيق أهداف كل برنامج ووضع مؤشرات 

لقياس أداء املشاريع 

هدف املشروع
املشروع

مؤشر قياس 
أداء املشروع

القيمة 
األساس

القيمة املستهدفة
201520162017

*ضرورة تضمني مشاريع الوزارة مبشاريع تعنى باملرأة والطفل.
الوزارات  نالحظ من خالل منهجية إعداد املوازنة املوجهة بالنتائج واملتّبعة لدى كافة 
يف احلكومة أنها تشكل البيئة التنظيمية املالئمة إلستيعاب تطبيقات املوازنة الصديقة 

للطفل وذلك لتوفيرها أهم املتطلبات لنجاح تطبيق الفكرة وهي:
الربط باألهداف الوطنية واإلستراتيجية حيث تركز املوازنة الصديقة للطفل على   -
ضرورة ربط اخملصصات املالية لإلنفاق على برامج الطفل باألهداف الوطنية 
واإلستراتيجية املتعلقة بالطفولة والواردة ضمن األهداف الوطنية واإلستراتيجية 

الوطنية للطفولة.
الشفافية يف إظهار البرامج واملشاريع املتعلقة بالطفولة بشكل مستقل لتحديد   -
النماذج  خالل  من  متوفر  وهذا  الطفولة  ومشاريع  برامج  على  اإلنفاق  نسبة 

اخلاصة بالبرامج واملشاريع املنبثقة عن األهداف اإلستراتيجية.
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املالءمة للقياس وتقييم األداء وهذا ما توفره املوازنة املوجهة بالنتائج  من خالل   -
توفير مؤشرات لقياس األداء على جميع املستويات سواء على مستوى األهداف 
املتعلقة  اجلهات  يساعد  واملشاريع مما  البرامج  مستوى  على  أو  اإلستراتيجية 
للطفل من خالل  املوجهة  واملشاريع  البرامج  فعالية  قياس مدى  بالطفولة على 

مؤشرات قياس أداء خاصة بالطفل.
للطفل  اخملصصة  املشاريع  عن  تفاصيل  بالنتائج  املوجهة  املوازنة  كذلك  توفر   -
وذلك من خالل منوذج تفاصيل املشروع  الذي يوفر كافة البيانات واملعلومات عن 

املشروع.
املوازنة  متطلبات  إدماج  ميكن  كيف  القادمة  العملية  احلالة  خالل  من  نقدم  وسوف 

الصديقة للطفل ضمن موازنة الوزارات واملؤسسات احلكومية.

مراحل إعداد املوازنة الصديقة للطفل
تتشارك موازنات احلكومة األردنية املوجهة بالنتائج واملوازنات الصديقة للطفل بهدف 
مشترك هو تحقيق األهداف اإلستراتيجية، مبا فيها تلك التي تركز على الطفل. توفر 
املوازنات املوجهة بالنتائج وإطار اإلنفاق متوسط املدى فرصاً محسنة لتحقيق أهداف 
موازنة  تحقيق  يتسنى  الطفل. وحتى  للطفولة وضمان حقوق  األردنية  الوطنية  اخلطة 
وإستراتيجيتها  للطفولة  األردنية  الوطنية  اخلطة  رؤية  تضمني  ميكن  للطفل،  صديقة 
وأهدافها ونشاطاتها يف املوازنة املوجهة بالنتائج كأهداف ونشاطات. إضافة إلى ذلك 
فإن اإلطار املالي متوسط املدى يوفر مستوى من املعرفة األكيدة حول سقوف املوازنة 

لفترة ثالث سنوات.
ويسمح هذا لوحدات التخطيط واملوازنات يف الوزارات بتبني موازنة إستراتيجية على 

املدى املتوسط تهدف إلى التحقيق املتواصل حلقوق الطفل.
وتضم املوازنة املوجهة بالنتائج أهداف أداء ومؤشرات األداء الرئيسية التي تقوم بوضعها 
وزارات الدولة واملديريات والدوائر واملؤسسات العامة والدوائر احلكومية، وهي املسؤولة 
عن تحقيقها.  ويتم وضع هذه األهداف بشكل رسمي يف قانون املوازنة العامة، فتحصل 
على وضع قانوني يرفع مستوى املسؤولية يف الدوائر احلكومية واملديريات واملؤسسات 

العامة إليصالها.
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أو  املوازنة الصديقة للطفل ألي وزارة  إلى أن مراحل عملية إعداد  يجب اإلشارة هنا 
واملعتمدة  واملقرة  الوزارة  موازنة  إعداد  عملية  وخطوات  مراحل  تسير ضمن  مؤسسة 
ضمن بالغ إعداد املوازنة الصادر عن وزارة املالية ولكن هنا يتم التركيز على خصوصية 
حقوق الطفل وإظهارها بشكل واضح ضمن برامج ومشاريع ومؤشرات أداء الوزارة بشكل 

عام.
املرحلة األولى: 

واحمللية  واإلقليمية  الدولية  واملواثيق  االتفاقيات  األطفال ضمن  حقوق  تحديد   -
التي إلتزمت بها اململكة.

تكون  والتي  املؤسسة  أو  الوزارة  عمل  مجال  ضمن  تقع  التي  احلقوق  تحديد   -
مسؤولة عن تلبيتها.

املوقـع  النـوع،  )العـدد،  لهـا  احلقـوق  هـذه  لتوصيـل  املسـتهدفة  الفئـة  تحديـد   -
اجلغـرايف.....(

تحديد البرامج واملشاريع الالزمة لتلبيتها.  -
تحديد اخملرجات الالزمة لتلبية حقوق الفئة املستهدفة واملوارد الالزمة لتقدمي   -

تلك اخملرجات.
املرحلةالثانية :

تحديد املوارد واخملصصات املتوفرة لإلنفاق على حقوق الطفل وهذا ينطوي على معرفة 
نسبة اخملصصات التي تحددها الوزارة ضمن موازنتها للسنوات القادمة لتلبية حقوق 
الطفل نسبة إلى مجاالت اإلنفاق األخرى وأولوياتها. إضافة إلى تحديد نسبة الزيادة يف 

تلك اخملصصات عن السنوات السابقة.
املرحلة الثالثة:

تخصيص املوارد املتوفرة لإلنفاق على حقوق الطفل على برامج ومشاريع الوزارة املتعلقة 
بحقوق الطفل مع مراعاة:

أولوية تلك البرامج واملشاريع التي تستهدف اخلدمات ذات األولوية األساسية   -
بالنسبة لألطفال.

التوزيع اجلغرايف للمخصصات.  -
عدم التمييز بني فئات األطفال من حيث النوع أو اجلنس.  -
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املرحلة الرابعة:
تضمني البرامج واملشاريع واخملصصات املتعلقة بالطفل يف إطار ومناذج املوازنة الكلية 
للوزارة وبيان نسبة اخملصصات املتعلقة بحقوق الطفل نسبة إلى إجمالي املوازنة الكلية  

وقياس درجة النمو يف اخملصصات املتعلقة بالطفل نسبة إلى السنوات السابقة.

تطبيق عملي على املوازنة الصديقة للطفل 
لتصبح   2014 لعام  اجلديد  األحداث  قانون  مبتطلبات  العدل  وزارة  موازنة  )تضمني 

موازنتها صديقة للطفل(
املرحلة األولى: تحديد احلقوق التي رتبها قانون األحداث لألطفال وهذه بعض االمثلة:

مراعاة املصالح الفضلى لألحداث.  -
مراعاة خصوصية وسرية التعامل مع األحداث.  -
النظر يف قضايا األحداث من منظور تشاركي.  -

تطبيق قواعد ومعايير احملاكمة العادلة واملتمثلة يف :  -
ضمان اإلتصال بذويه أو محاميه، وحضور الولي أو الوصي أو احلاضن أو   o
مراقب السلوك واحملامي مع احلدث خالل إجراءات التحقيق واحملاكمة .

سرية إجراءات تسوية النزاع وسرية احملاكمة.  o
رفع سن املالحقة اجلزائية بتمام الثانية عشرة من العمر.  o

سن  احلدث  إكمال  عند  احلدث  قيود  بشطب  اخملتصة  اجلهات  إلزام   o
الثامنة عشرة.

أمام  احلدث  عن  مفصل  بشكل  السلوك  مراقب  تقرير  تقدمي  وجوب   o
املدعي العام، وتقدمي تقارير الحقة أمام احملكمة .

إتاحة الفرصة لتسوية النزاع يف اجلنح التي ال تزيد مدة احلبس فيها عن   o
سنتني والتي قدمت على شكوى املتضرر سواءً أمام شرطة األحداث أو 

قاضي تسوية النزاع.
النزاع، قاضي  تسوية  )قاضي  األحداث  لقضاء  إنشاء قضاء متخصص   o

احلكم، قاضي تنفيذ احلكم، أعضاء النيابة العامة (.
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لزوم التفريق بني احلدث والبالغ يف حال اإلشتراك اجلرمي، بحيث يحاكم   o
احلدث أمام احملاكم اخملتصة باألحداث . 

لزوم تسخير محامٍ للدفاع عن احلدث يف جميع اجلرائم اجلنائية.   o
الفصل يف قضايا اجلنح خالل خالل ثالثة أشهر ويف اجلنايات خالل ستة أشهر.  -

تأهيل احلدث وأعادة إندماجه يف اجملتمع مجدداً  -

القانون  نتيجة تطبيق  العدل  املترتبية على وزارة  اإللتزامات  تحديد  املرحلة الثانية: 
وهذه بعض األمثلة:

إنشاء محاكم صلح األحداث يف كل محافظة.  -
إنشاء محاكم بداية األحداث يف كل محافظة.  -

إنشاء غرف إستماع ذات تقنية عالية للسماع لألحداث والشهود.  -
قضاه متخصصون يف مجال األحداث.  -

.CCTV أجهزة ربط تلفزيوني  -
برامج محوسبة .  -

أتعاب احملامني عن األحداث.  -

خاص  إستراتيجي  بهدف  للوزارة  اإلستراتيجية  األهداف  تضمني   : الثالثة  املرحلة 
باألحداث )األطفال( على سبيل املثال.

مؤشر قياس األداء الهدف اإلستراتيجي

تطوير بيئة القضاء اخلاص 
باألحداث

عدد احملاكم اخلاصة باألحداث  -
عدد غرف اإلستماع اخلاصة باألحداث  -

عدد القضاه اخملتصني باألحداث  -



22

دليل إعداد املوازنة الصديقة للطفل

املرحلة الرابعة : تحديد البرامج التي تحقق الهدف اإلستراتيجي السابق.
الهدف اإلستراتيجي: تطوير بيئة القضاء باألحداث.

مؤشر قياس أداء البرنامجهدف البرنامجالبرنامج

برنامج محاكم 
األحداث

إنشاء محاكم خاصة 
باألحداث يف كافة 
محافظات اململكة

عدد احملاكم اخلاصة باألحداث   -
ضمن املعايير املطلوبة

برنامج قضاة 
األحداث

إختيار وتأهيل قضاة 
لألحداث

عدد قضاة األحداث املؤهلني   -
ضمن املعايير املعتمدة

املرحلة اخلامسة : تحديد املشاريع اخلاصة بكل برنامج  .
البرنامج : : برنامج قضاة األحداث.

مؤشر قياس أداء املشروعهدف املشروعاملشروع
موازنة

موازنة 
املشروع

مشروع معايير 
إختيار قضاة 

األحداث

تطوير معايير 
معتمدة إلختيار 
قضاة األحداث

15000املدة الزمنية إلنجاز املشروع

مشروع 
تدريب قضاة 

األحداث

رفع كفاءة قضاة 
األحداث

- عدد القضاه الذين مت تدريبهم
- نسبة القضاه الذين حصلوا 

على إجازة قاضي أحداث إلى 
إجمالي املتقدمني

200000

بالوزارة  اخلاصة  الطفل  ومشاريع  برامج  مخصصات  تضمني   : السادسة  املرحلة 
ومخصصات برامج ومشاريع الوزارة األخرى ووضعها ضمن مناذج املوازنة العامة مع 

التركيز على بقائها ظاهرة بشكل منفصل عن البرامج واملشاريع االخرى.
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دليل إعداد املوازنة الصديقة للطفل

املراجع
بالغ إعداد مشروع موازنة  عام 2015 ، دائرة املوازنة العامة،2014  -

مناذج املوازنة العامة لعام 2015،دائرة املوازنة العامة األردنية،  -

www.gbd.gov.jo   

تحليل املوازنة اخملصصة للطفل يف األردن 2009،إعداد اجمللس الوطني   -
لشؤون األسرة واليونسيف

تحليل املوازنة اخملصصة للطفل يف األردن 2013،إعداد اجمللس الوطني   -
لشؤون األسرة واليونسيف

مشروع قانون األحداث لسنة 2012  -

ورشة عمل املوازنة الصديقة واحلساسة للطفل، املنظمة الدولية لإلصالح   -
 www.penalreform.org ،اجلنائي، األردن

 Child friendly budget in Ghana, reduced from save the  -
children UK and center of child right,2010




