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ما هي عملية إعداد الموازنات الصديقة 
للطفل وما الذي تهدف إلى تحقيقه؟

تدعو عملية إعداد املوازنات الصديقة للطفل إلى استثمار فاعل في الطفل لتوفير احتياجاته وبناء رأس 
على  األطفال  يحصل  أن  للطفل  الصديقة  املوازنات  إعداد  عملية  تقترح  ال  للمستقبل.   إنساني  مال 
اهتمام خاص إضافي في مخصصات املوازنة، إذ يحتاج اإلنفاق على برامج الطفل أن يكون متوازناً مع 
املستوى  حتقيق  األردن  مصلحة  من  أن  فيه  يعتبر  الذي  الوقت  وفي  أنه  إال  الوطنية.   األولويات  كافة 
الصحيح من اإلنفاق على التنمية االقتصادية وتطوير البنية األساسية والسالمة واألمن، من مصلحة 
الطفولة.   االستثمار في  األمثل من  احلد  لتحقيق  بالنتائج  املوجهة  املوازنة  إطار  تطبيق  الدولة كذلك 
والقانوني  واالجتماعي  األخالقي  التزامها  مع  لالستثمار  األمثل  املعدل  احلكومة  حتقق  أن  ضمان  ويبدأ 
والسياسي برعاية األطفال.  يشكل األطفال في األردن ٤٢٪ من إجمالي عدد السكان.  ويشكل األطفال 

ً ١,٢٪ من إجمالي عدد السكان. دون سن اخلامسة، وهم الفئة األكثر ضعفا

إن اخلدمات االجتماعية املقدمة للطفل لها عوائد 
مضاعفة واسعة.  فعندما يتم تطعيم طفل ضد 
مرض ما فإنه ال يجري حماية هذا الطفل وحده وإمنا 
آخرين  أطفال  عدوى  مخاطر  من  تطعيمه  ميّد 
التعليم مكاسب شخصية  باملرض.  وباملثل، يوفر 
خالل  من  اتساعه  على  اجملتمع  ويفيد  للطفل 
على  والقدرة  عام  بشكل  اإلنتاجية  حتسني 
املشاركة في عملية التنمية الوطنية.  وباإلضافة 
إلى املعاناة اإلنسانية الناجتة عن فقر الطفل، فإن 
االقتصادية،  التنمية  على  سلباً  يؤثر  الفقر  ذلك 
حيث يصبح األطفال الفقراء عالقون في دائرة من 
الضعيفة  والتغذية  الصحة  توفر  ال  و  الفقر.  
للتطور  فرصاً  لألطفال  الضعيف  والتعليم 
والوصول إلى كامل قدراتهم، فيصبح فقر األسرة 

سمة األجيال.

الدوافع وراء الموازنة الصديقة للطفل
ملساءلة  كآلية  للطفل  الصديقة  املوازنة  تعمل 
يتم  التي  املوارد  حصة  وتشكل  احلكومة.  
تخصيصها لتحقيق حقوق الطفل نتيجة لعملية 
سياسية تعكس كالً من احلوار والنزاع بني مصالح 
الدولة اخملتلفة وأولوياتها.  فحقوق الطفل ورعاية 
تقاليد  في  متأصلة  أمور  هي  وحمايتهم  األطفال 
في  وموثقة بشكل رسمي  ومؤسساتها،  اململكة 
من  وغيرها  الطفل  حقوق  واتفاقية  الدستور 
والسياسي.   القانوني  واإلطار  الدولية  املعاهدات 
 –  ٢٠٠٤ للطفولة  العربية  العمل  خطة  وتشكل 
 –  ٢٠٠٤ للطفولة  األردنية  الوطنية  واخلطة   ٢٠١٥
٢٠١٣ خططاً إستراتيجية لتحقيق اتفاقية حقوق 

الطفل.
وقد وردت حقوق الطفل خطياً في الدستور األردني 
برامج  إلى  وترجمت  وقوانينه  األردن  وسياسات 
حكومية.  وتشكل عملية إعداد املوازنات الصديقة 
لألموال  كافٍ  تخصيص  حتقيق  عملية  للطفل 

لتوفير الفرص لألطفال لضمان حقوقهم.

التزام الحكومة بموازنة صديقة للطفل

مبادرة إعداد الموازنات الصديقة للطفل:  
عدد رقم ١ - كانون الثاني ٢٠١١
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أنشطة الموازنات الصديقة  للطفل

الرابط بين إعداد الموازنات الصديقة 
للطفل والموازنات الموجهة بالنتائج

٢

تشكل أعمال استقطاب الرأي لتشجيع التفاهم 
إلى  إضافة  للطفل،  الصديقة  للموازنات  والقبول 
لكافة  املهارات  على  املبنية  القدرات  تعزيز  برامج 
احلكومية  املوازنات  في   ً دورا يلعبون  الذين  هؤالء 
حجر الزاوية في املوازنات الصديقة  للطفل.  يجب 
ومعدة  مكيفة  القدرات  تعزيز  عملية  تكون  أن 
بشكل خاص لالعبي األدوار اخملتلفة، وأن تركز على 
بالنتائج  املوجهة  املوازنات  استخدام  كيفية 
للقادة  وميكن  لألطفال.   نة  محسّ نتائج  لتحقيق 
تشجيع  خالل  من  ذلك  عمل  السياسيني 
ع األمناء  وتخصيص املوارد ملوازنات الطفل.  ويُشجَّ
العامون ومدراء الدوائر املعنية على االتصال بدائرة 
بناء  آلية  لبحث  املالية  بوزارة  العامة  املوازنة 
في  والتخطيط  املوازنة  أقسام  ملوظفي  القدرات  
نة  كل وزارة حول كيفية ضمان إعداد روابط محسّ
العامة  املوارد  واستخدام  الوطنية  األولويات  بني 

ضمن احملدّدات التي تضعها سقوف املوازنات.

لشؤون  الوطني  واجمللس  األردنية  احلكومة  متلك 
(اليونيسف)  للطفل  املتحدة  األمم  األسرة وصندوق 
إليصال  التعاون  في  الشراكة  من  طويالً  تاريخاً 

البرامج والبحوث لتشجيع حقوق الطفل.
 ٢٠٠١ عام  األسرة  لشؤون  الوطني  اجمللس  تأسس 
وتترأسه   ،٢٠٠١ لعام   (٢٧) رقم  القانون  مبوجب 
من  وكمنظمة  العبداهللا.   رانيا  امللكة  جاللة 
كمظلة  اجمللس  يعمل  املدني،  اجملتمع  منظمات 
داعمة  وكجهة  لـلسياسات،  فكـرية  وهيئـة 
املؤسسات  من  الشركاء  عمل  وتيسير  لتنسيق 
واملؤسسات  احلكومية  وغير  احلكومية  الوطنية 
الدولية والقطاع اخلاص العاملة في مجال األسرة 
لألسرة  افضل  مستقبل  لتحقيق  معاً  للعمل 
التشاركي  التوجـه  هذا  ويـضـمن  األردنـيـة. 
مع  قوية  شراكات  إنشاء  القطاعات  ومتعدد 
احلكومية  املنظمات  فيها  مبا  املنظمات  مختلف 

وغير احلكومية واملنظمات العاملية.

شراكة الموازنة الصديقة  للطفل

تتشارك موازنات احلكومة األردنية املوجهة بالنتائج 
هو  مشترك  بهدف  للطفل  الصديقة   واملوازنات 
التي  تلك  فيها  مبا  اإلستراتيجية،  األهداف  حتقيق 
تركز على الطفل.  توفر املوازنات املوجهة بالنتائج 
نة  محسّ فرصاً  املدى  متوسط  اإلنفاق  وإطار 
لتحقيق أهداف اخلطة  الوطنية األردنية للطفولة 
و ضمان حقوق الطفل. وحتى يتسنى حتقيق موازنة 
اخلطة  رؤية  تضمني  ميكن  للطفل،  صديقة 
وإسـتراتيجيتها  للطفـولة  األردنية  الوطنيـة 
وأهدافها ونشاطاتها في املوازنة املوجهة بالنتائج 
اإلطار  فإن  ذلك  إلى  إضافة  ونشاطات.   كأهداف 
املعرفة  من  مستوى  يوفر  املدى  متوسط  املالي 

سنوات.   ثالث  لفترة  املوازنة  سقوف  حول  األكيدة 
في  املوازنات  و  التخطيط  لوحدات  هذا  ويسمح 
املدى  على  إستراتيجية  موازنة  بتبني  الوزارات 
حلقوق  املتواصل  التحقيق  إلى  تهدف  املتوسط 

الطفل.
أداء  أهداف  بالنتائج  املوجهة  املوازنة  وتضم 
بوضعها  تقوم  التي  الرئيسية  األداء  ومؤشرات 
واملؤسسات  والدوائر  واملديريات  الدولة  وزارات 
عن  املسؤولة  وهي   ، احلكومية  والدوائر  العامة 
حتقيقها.  ويتم وضع هذه األهداف بشكل رسمي 
وضع  على  فتحصل  العامة،  املوازنة  قانون  في 
الدوائر  في  املسؤولية  مستوى  يرفع  قانوني 
احلكومية واملديريات واملؤسسات العامة إليصالها.



أنشطة الموازنات الصديقة  للطفل

الرابط بين إعداد الموازنات الصديقة 
للطفل والموازنات الموجهة بالنتائج
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تشكل أعمال استقطاب الرأي لتشجيع التفاهم 
إلى  إضافة  للطفل،  الصديقة  للموازنات  والقبول 
لكافة  املهارات  على  املبنية  القدرات  تعزيز  برامج 
احلكومية  املوازنات  في   ً دورا يلعبون  الذين  هؤالء 
حجر الزاوية في املوازنات الصديقة  للطفل.  يجب 
ومعدة  مكيفة  القدرات  تعزيز  عملية  تكون  أن 
بشكل خاص لالعبي األدوار اخملتلفة، وأن تركز على 
بالنتائج  املوجهة  املوازنات  استخدام  كيفية 
للقادة  وميكن  لألطفال.   نة  محسّ نتائج  لتحقيق 
تشجيع  خالل  من  ذلك  عمل  السياسيني 
ع األمناء  وتخصيص املوارد ملوازنات الطفل.  ويُشجَّ
العامون ومدراء الدوائر املعنية على االتصال بدائرة 
بناء  آلية  لبحث  املالية  بوزارة  العامة  املوازنة 
في  والتخطيط  املوازنة  أقسام  ملوظفي  القدرات  
نة  كل وزارة حول كيفية ضمان إعداد روابط محسّ
العامة  املوارد  واستخدام  الوطنية  األولويات  بني 

ضمن احملدّدات التي تضعها سقوف املوازنات.

لشؤون  الوطني  واجمللس  األردنية  احلكومة  متلك 
(اليونيسف)  للطفل  املتحدة  األمم  األسرة وصندوق 
إليصال  التعاون  في  الشراكة  من  طويالً  تاريخاً 

البرامج والبحوث لتشجيع حقوق الطفل.
 ٢٠٠١ عام  األسرة  لشؤون  الوطني  اجمللس  تأسس 
وتترأسه   ،٢٠٠١ لعام   (٢٧) رقم  القانون  مبوجب 
من  وكمنظمة  العبداهللا.   رانيا  امللكة  جاللة 
كمظلة  اجمللس  يعمل  املدني،  اجملتمع  منظمات 
داعمة  وكجهة  لـلسياسات،  فكـرية  وهيئـة 
املؤسسات  من  الشركاء  عمل  وتيسير  لتنسيق 
واملؤسسات  احلكومية  وغير  احلكومية  الوطنية 
الدولية والقطاع اخلاص العاملة في مجال األسرة 
لألسرة  افضل  مستقبل  لتحقيق  معاً  للعمل 
التشاركي  التوجـه  هذا  ويـضـمن  األردنـيـة. 
مع  قوية  شراكات  إنشاء  القطاعات  ومتعدد 
احلكومية  املنظمات  فيها  مبا  املنظمات  مختلف 

وغير احلكومية واملنظمات العاملية.

شراكة الموازنة الصديقة  للطفل

تتشارك موازنات احلكومة األردنية املوجهة بالنتائج 
هو  مشترك  بهدف  للطفل  الصديقة   واملوازنات 
التي  تلك  فيها  مبا  اإلستراتيجية،  األهداف  حتقيق 
تركز على الطفل.  توفر املوازنات املوجهة بالنتائج 
نة  محسّ فرصاً  املدى  متوسط  اإلنفاق  وإطار 
لتحقيق أهداف اخلطة  الوطنية األردنية للطفولة 
و ضمان حقوق الطفل. وحتى يتسنى حتقيق موازنة 
اخلطة  رؤية  تضمني  ميكن  للطفل،  صديقة 
وإسـتراتيجيتها  للطفـولة  األردنية  الوطنيـة 
وأهدافها ونشاطاتها في املوازنة املوجهة بالنتائج 
اإلطار  فإن  ذلك  إلى  إضافة  ونشاطات.   كأهداف 
املعرفة  من  مستوى  يوفر  املدى  متوسط  املالي 

سنوات.   ثالث  لفترة  املوازنة  سقوف  حول  األكيدة 
في  املوازنات  و  التخطيط  لوحدات  هذا  ويسمح 
املدى  على  إستراتيجية  موازنة  بتبني  الوزارات 
حلقوق  املتواصل  التحقيق  إلى  تهدف  املتوسط 

الطفل.
أداء  أهداف  بالنتائج  املوجهة  املوازنة  وتضم 
بوضعها  تقوم  التي  الرئيسية  األداء  ومؤشرات 
واملؤسسات  والدوائر  واملديريات  الدولة  وزارات 
عن  املسؤولة  وهي   ، احلكومية  والدوائر  العامة 
حتقيقها.  ويتم وضع هذه األهداف بشكل رسمي 
وضع  على  فتحصل  العامة،  املوازنة  قانون  في 
الدوائر  في  املسؤولية  مستوى  يرفع  قانوني 
احلكومية واملديريات واملؤسسات العامة إليصالها.
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مع   األسرة  لشؤون  الوطني  اجمللس  عمل  وقد 
من  عدد  على  الشركاء  من  وغيرها  اليونيسف 
على  العالية  قيمتها  أثبتت  التي  املبادرات 
هذه  وتضم  واإلقليمية.   الوطنية  املستويات 
للطفولة       األردنية  الوطنية  اخلطة  املبادرات 
األردن  في  األطفال  وضع  وحتليل   (٢٠١٣  -  ٢٠٠٤)
٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ وإستراتيجة تنمية الطفولة املبكرة 
الوطني  اجمللس  عمل  ذلك  إلى  إضافة  األردن.   في 
لشؤون األسرة مع برنامج اخلليج العربي للتنمية 
تطوير  فيها  مبا  املشاريع،  من  عدد  على  (أجفند) 
سن  وحتى  الوالدة  من  لألطفال  املقدمة  اخلدمات 
التعليم  لتطوير  الوطني  واملشروع  سنوات،  األربع 
الوالدية.  وقد  التوعية  املدرسة ومشروع   ما قبل 
بإطالق   ً مؤخرا األسرة  لشؤون  الوطني  اجمللس  قام 
مت  التي  الطفل،  حقوق  اتفاقية  مؤشرات  وثيقة 
ملساعدة  قياس  أدوات  للمؤسسات  لتوفر  إعدادها 
اتفاقية  الدول على تطوير تقاريرها السنوية حول 
لشؤون  الوطني  اجمللس  ويعمل  الطفل.   حقوق 
لرياض  اعتماد   نظام  تطوير  على  حالياً  األسرة 
األطفال في األردن.  ويهدف هذا املشروع لتحسني 

رياض األطفال في األردن من خالل  نوعية ومعايير 
إنشاء مركز اعتماد ينعكس في نهاية املطاف على 

نوعية اخلدمات  املقدمة.
يدعم مكتب اليونيسف-األردن اجلهود الوطنية في 
بشكل  التركيز  مع  الطفل،  حقوق  إعمال  مجال 
خاص على بناء القدرات الوطنية ملعاجلة مشاركة 
الشباب  وكذلك  ومتكينهم،  اليافعني/اليافعات 
واحلفاظ على بقاء الطفل ومنائه، وحماية األطفال 
مجال  في  والدعوة  اجلنسي،  واالعتداء  العنف  من 

السياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل.
وتؤمن اليونيسف بشدة بأن أفضل استثمار ميكن 
مجال  في  االستثمار  هو  يحققه  أن  مجتمع  ألي 
حماية الطفل ومنائه.  إن هذه هي الطريقة األكثـر

 ٢٠٠٩ عام  مارس  آذار/  في  باملشروع  الشركاء  قام 
للطفل.   اخملصصة  املوازنات  حتليل  دراسة  باعداد 
املنطقة  في  نوعها  من  دراسة  أول  ذلك  ويشكل 
هدفت  أنها  حيث  من  فريدة  دراسة  وهي  العربية، 
اتفاقية حقوق الطفل  الواردة في  إلى ربط احلقوق 
مباشرة ببرامج املوازنة بهدف مالحظة اخملصصات 
الهادفة إلى ضمان حقوق الطفل.  إضافة إلى ذلك 
(٢٠٠٩) على  للطفل  املوازنات اخملصصة  ركز حتليل 
حتليل توقعات اإلطار املالي متوسط املدى للسنوات 
اخملصصات  ملراقبة  أساس  خط  لتوفير  املقبلة 
االجتماعية.   واحلماية  الطفل  لبرامج  املستقبلية 
للوزارات  اإلنفاق  أمناط  التالية  األشكال  وتُظهر 

األربعة:

المرحلة ا�ولى من الموازنة ا�ستراتيجية 

فعالية من حيث التكلفة واستخدام املوارد العامة 
في  البشرية  والتنمية  االقتصادي  النمو  وضمان 
قام  األردن  أن   ً جيدا املعروف  ومن  املستقبل.  
األطفال  أجل  من  ضخمة  استثمارات  بتوظيف 
والنساء. إن مهمة اليونيسف األساسية هي توفير 
املساعدة لتحقيق نتائج ملموسة لصالح األطفال 

والنساء.
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 الوزارة كنسبة مئوية من مجمل موازنة الدولة



نسبة الطفل املئوية من موازنة الوزارة

٤

عام  من  للطفل  اخملصصة  اإلنفاق  نسبة  تبقى 
٢٠٠٨ وحتى ٢٠١١ ثابتة نسبياً للتعليم والصحة 
وتزداد  بالترتيب)،  و١٠٪   ٪٣٧  ،٪٩٣ (حوالي  والعمل 
قليالً لشؤون األسرة واحلماية وشؤون املعوقني (من 

١٣٪ إلى ١٥٪).

ل  يسجّ أن  مالية  وزارة  التزام  ملستوى  يسبق  لم 
عاملياً، ولن يضمن هذا االلتزام التناسق بني اخلطة 
االستراتيجية للموازنات الصديقة للطفل وإعداد 
املوازنة املوجهة بالنتائج فحسب، وإمنا يوفر فرصاً 
االستراتيجية  اخلطة  من  لكل  مستدام  إلنتاج 
املوجهة  واملوازنة  للطفل  الصديقة  للموازنات 

بالنتائج.
وسوف تعمل الوزارات التي سيتم تطبيق البرنامج 
لشؤون  الوطني  اجمللس  مع  ريادية  كتجربة  فيها 
األسرة واليونيسف في إطالق تقرير حتليل املوازنات 
اإلطالق  توقيت  بنفس   (٢٠٠٩) للطفل  اخملصصة 
للموازنات  االستراتيجية  للخطة  الرسمي 

الصديقة للطفل.

من ا�ستراتيجية إلى العمل

مع  وبالتعاون  األسرة  الوطني لشؤون  اجمللس  عقد 
ووزارة  العامة  املوازنة  ودائرة  اليونيسف  منظمة 
من   كل  ومبشاركة  الدولي،  والتعاون  التخطيط 
وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية 
   ٢٠١٠ أيار/مايو  في  العمل)*  ووزارة  االجتماعية 
قضايا  لبحث  املشاورات  اجتماعات  من  سلسلة 
للطفل  اخملصصة  املوازنات  حتليل  بتقرير  تتعلق 
ملشروع  االستراتيجية  اخلطة  وتطوير   (٢٠٠٩)
املوازنات الصديقة للطفل.  وفي ١٨ أيار/مايو ٢٠١٠ 
في  لإلستراتيجية  الرئيسية  األهداف  تقدمي  مت 
أهم  وكانت  املالية.   وزير  برعاية  عمل  ورشة 
بتطوير  الوزارات  التزام  العمل  ورشة  مخرجات 

إستراتيجياتها.

المرحلة الثانية من الخطة االستراتيجية 
لمشروع الموازنات الصديقة للطفل

املوازنات  ملشروع  االستراتيجية  اخلطة  وتهدف 
الصديقة للطفل إلى توسيع شراكة املشاركة في 
موازنة الطفل واستخدام حتليل املوازنات اخملصصة 
خالله  من  ميكن  أساس  كخط   (٢٠٠٩) للطفل 
فاعلة  موازنة  مخصصات  على  احلصول  ضمان 
والقادمة من كافة أطفال  احلالية  وكفؤة لألجيال 

األردن.

*يشار إلى هذه الوزارات األربعة على أنها وزارات التجربة الريادية Pilot Ministries حيث 
ً من دراسة حتليل املوازنات اخملصصة للطفل األولية لعام ٢٠٠٩. أنها كانت جزءا
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In May 2010 NCFA, with the support of UNICEF, 
the General Budget Department, and the Ministry 
of Planning, held a series of consultation 
meetings with the Ministries of Health, Education, 
Social Development and Labour* , to discuss 
issues in the CBA 2009 report and develop a Child 
Budgeting Engagement Strategy. On 18 May 
2010, the major objectives of the strategy were 
presented at a workshop under the patronage of 
the Minister of Finance. The most important 
output from the workshop was the commitment of 
the ministries in developing their strategies.
 
The Child Budget Engagement Strategy aims to 
expand the existing child budget engagement 
partnership and use the 2009 Child Budget Analy-
sis as a baseline from which to ensure that 
effective and efficient budget allocations are 
made for the current and future generations of all 
Jordan’s children.
 

The level of commitment from a Ministry of 
Finance is unprecedented internationally and will 
not only ensure synchronisation between the 
Child Budget Engagement Strategy (CBES) and 

The proportion of spending allocated to children from 2008 - 2011 remains fairly 

constant for Education, Health and Labour (roughly 93%, 37% and 10% respectively); 

and increases slightly for Family & Protection & Handicapped Affairs (from 13% to 15%).

ROB budget preparation but provides opportuni-
ties for sustainable roll-out of both the CBES and 
ROB. 
The Pilot Ministries will work together with NCFA 
and UNICEF in planning the release of the Child 
Budget Analysis report hand-in-hand with the 
official launch of the engagement strategy.

* These four ministries are referred to as the Pilot Ministries as they were part 
of the initial CBA 2009 study
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2nd Phase Strategic Child Budget 
Engagement Strategy

From Strategy to Action


