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تصديـــر
تؤكد اتفاقية حقوق الطفل على أن االعتبار األولي ينبغي أن يولى لمصالح الطفل الفضلى “في جميع اإلجراءات التي
تتعلق باألطفال ،سواء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو الخاصة ،أو المحاكم أو السلطات اإلدارية أو
الهيئات التشريعية”.
في عام  ،2003تمت صياغة “الخطة الوطنية األردنية للطفولة” ،وتم تبنيها لتشكل إطار عاماً لتوجيه صناع القرار
في مختلف القطاعات العاملة مع األطفال في سعيهم لتطوير برامج موجهة لجميع الفئات العمرية وإيالء االعتبار
األولي للمبادئ األساسية لحقوق الطفل .وتستهدف خطة العمل الوطنية تهيئة بيئة آمنة لتطوير قدرات األطفال
واالستثمار فيها من خالل التشريعات والسياسات والبرامجوالتي تركز على الجوانب البدنية والعقلية واالجتماعية
والعاطفية .ان الدعم والتشجيع الذي تحظى به قضايا الطفولة على كافة المستويات جعل االردن من الدول الرائدة على
المستوى االقليمي االهتمام االطفال على المستوى الوطني.
ولدت فكرة الموازنة الصديقة للطفل من خالل مشاريع قام المجلس الوطني لشؤون األسرة ومنظمة األمم المتحدة
للطفولة (اليونيسف) بتطويرها من أجل تعزيز حياة األسرة األردنية .وتهدف هذه المبادرة ،التي تعتبر األولى من
نوعها في المنطقة؛ الى توفير موازنة محددة تلبي احتياجات وحقوق الطفل وهي موازنة ليست منفصلة عن الموازنة
الوطنية .ويتوجه هذا المشروع إلى صناع القرار والمشرعين المشاركين في إقرار الموازنة الوطنية.
تم اختيار كل من  :وزارة الصحة ،وزارة العمل،التنمية االجتماعية ،والتربية والتعليم كمؤسسات ريادية يتم فيها
تجربة المشروع في مرحلته األولى .وبعد العمل مع هذه الوزارات على إعداد موازناتها في عام  ،2009تم إعداد
هذا التقرير ليكون بمثابة دراسة رائدة تجريبية تستعين بها الوزارات والمنظمات في تضمين المخصصات الموجهة
لألطفال في موازنتها .كما تضمن التقرير تقسيماً واضحاً لموازنة برامج الطفل في كل وزارة ،و استراتيجية الوزارة
و برامجها المتعلقة بالطفل و التحديات فيها .وتتضمن الخطط المستقبلية تدريب الكوادر المشاركة على مهارات إعداد
الموازنة الموجهة بالنتائج ,لتمكينهم من دمج هذه الطريقة في خططهم السنوية وفي دورات إعداد الموازنة.
وتتقدم منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمجلس الوطني لشؤون األسرة بعميق شكرهم للمستوى العالي من
االلتزام والمشاركة من قبل الشركاء الذين أسهموا في الدراسة ،كما يتقدمون بالشكر للجهات التالية لتفانيها من أجل
ضمان نجاح المشروع:
•وزارة العمل
•دائرة الموازنة العامة
•الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية
•مؤسسة إنقاذ الطفل
•مؤسسة نهر األردن
•شركة خليف وسمان للتدقيق واالستشارات المالية

•وزارة الثقافة.
•وزارة التربية والتعليم
•وزارة المالية
•وزارة التخطيط والتعاون الدولي
•وزارة التنمية االجتماعية
•وزارة الصحة
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تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن 2009

الملخص التنفيذي
تستهدف دراسات “تحليل الموازنة المخصصة للطفل” ،تحليل السياسات والخطط والمخصصات المرصودة في
الموازنة المرتبطة بحقوق الطفل ،من أجل توفير المعلومات التي يمكن استخدامها لكسب الدعم للوفاء بهذه الحقوق.
أما دراسة تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن ( 2009التي أجريت خالل الفترة من شهر آذار/مارس إلى
شهر آب/أغسطس  ،)2009فهي األولى في نوعها في األردن ،إذ أنها تهدف إلى توفير قاعدة أساسية سوف تستخدم
في التخطيط إلستراتيجية طويلة األمد تضمن التزام الموازنة .وقد استعانت المنهجية المتبعة في هذا التحليل بإطار
العمل الموصوف في دراسة تحمل عنوان رصد حقوق الطفل االجتماعية واالقتصادية في جنوب إفريقيا ،1بما في
ذلك :تحديد الحقوق التي تشكل أساس الدراسة (في هذه الحالة اتفاقية حقوق الطفل)؛ تحديد السياسات الحكومية
والتشريعات التي تؤثر على هذه الحقوق؛ تحديد برامج معينة داخل وزارة بعينها تؤدي إلى الوفاء بهذه الحقوق؛
ومن ثم تحليل المخصصات المرصودة في الموازنة لبرامج تلك الوزارة .وقد تكون فريق البحث من مجموعة من
المستشارين المحليين والدوليين والباحثين الحكوميين وغير الحكوميين ،مما أدخل إلى العملية مزيجاً ديناميكياً من
البيانات والقضايا.
تختبرالدراسة في المقام األول إطار اإلنفاق متوسط المدى للموازنات المستقبلية .أما المصدر الرئيسي للبيانات
المالية ،فكان قانون الموازنة العامة لعام  .2009اواما فيما يتعلق بجمع المعلومات الخاصة بالتشريعات والسياسات
فكان من خالل الوزارات المشمولة في الدراسة ،في حين تم جمع المعلومات الخاصة بقطاعات معينة من خالل
الدراسات القائمة ومن خالل مقابالت أجريت مع مسؤولي الوزارات المعنية .وقد سبق هذه الدراسة “تحليل الموازنة
المخصصة للطفل” دراسة حملت عنوان “مراجعة سياسات وممارسات الموازنة في األردن” .وقد كانت هذه الدراسة
قائمة بذاتها وشكلت األساس للمعلومات الواردة في الفصل الثالث (“سياسات وممارسات الموازنة في األردن”) .ومع
أن الدراسة غير مشمولة بكاملها في “تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن  ،”2009إال أن التكليف بإجرائها
تم من أجل توفير فهم لعملية إعداد الموازنات في األردن ،والتي تم إجراء التحليل على أساسها.
الجديد في دراسة تحليل الموازنة المخصصةللطفل في األردن  2009أنها تتبنى نهجاً قائماً على الحقوق في تحليل
التزامات الحكومة األردنية لألطفال .وقد تم اختيار مجموعة الحقوق التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل لتشكل
أساس الدراسة .وتعتبر هذه الدراسة بمثابة تمرين في رسم الخرائط يستهدف تتبع تطورالحقوق الواردة في االتفاقية
من مستوى مواد في صك دولي إلى مستوى برامج دستورية وقانونية وحكومية ،ومن ثم إلى مستوى المبالغ ذاتها
المرصودة للوفاء بكل مادة من مواد االتفاقية .بيد أن أحد مواطن الضعف في هذا الصدد ،أنه ليس باإلمكان ،بناء على
الهيكل الكلي للموازنة المستخدم في عام  ،2009إقامة عالقات ربط مباشرة مع نشاطات بعينها ،حيث أن اإلنفاق
على النشاطات غير محدد في الموازنة.
وقد تم بناء جميع جوانب تحليل الموازنة المخصصة للطفل لعام  2009على أساس نهج الشراكة .فقد أقامت منظمات
حقوق الطفل شراكة مع الحكومة ،التي قدمت الباحثين ووفرت للدراسة إمكانيات الوصول إلى المعلومات والموارد
الالزمة.

 	 1جوديث ستريك وإريكا كوتزي ( ،)2004( )Streak, J and Coetzeeرصد حقوق الطفل االجتماعية واالقتصادية في جنوب إفريقيا :اإلنجازات والتحديات (Monitoring
) ،child socio-economic rights in South Africa: achievements and challenges,معهد ترويج الديمقراطية في جنوب أفريقيا ،كيب تاون ،جنوب إفريقيا.
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بيد أن هذا التقرير ال ينبغي أن يؤخذ على أنه النتيجة النهائية للدراسة ،فهو يشمل مشروع خطة للتقييم والتسويق،
ومشاركة البرلمان ،كما يشمل تشكيل لجنة لحقوق الطفل مهمتها بيان كيفية استخدام الدراسة للبدء في إعداد إستراتيجية
االلتزام بموازنة الطفل.
باإلضافة إلى الطبيعة الفريدة لدراسة تحليل الموازنة المخصصة للطفل لعام  ،2009فقد كان توقيت إجرائها مالئماً
تماماً ،بحيث يمكنها اإلسهام في بعض المبادرات المهمة .أوال ،يمكن استخدام هذه الدراسة لترسيخ اإلنجازات الناجمة
عن تنفيذ عملية إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج (التي نفذت في عام  ،)2008وذلك بالتركيز على تطوير أنشطة
ومؤشرات أداء محددة للطفل .ثانياً ،يمكن استخدام الدراسة كنموذج تقتدي به البلدان األخرى في المنطقة ،التي شرعت
في طرح مبادرات موجهة نحو مكافحة الفقر والوفاء بحقوق اإلنسان.

النتائج الرئيسية للدراسة
لعل المالحظة الرئيسية المستخلصة من تحليل الموازنة المخصصة للطفل لعام  ،2009هي أن الحكومة األردنية قد
قطعت على نفسها عهداً بالوفاء بحقوق الطفل المنصوص عليها في االتفاقية ،وذلك خالل تهيئة بيئة مواتية لتأسيس
برامج موجهة ألطفال األردن .وقد أحرزت الحكومة خالل السنوات العشر الماضية تقدماً كبيراً في العديد من
المجاالت ذات الصلة بحقوق الطفل ،ومع ذلك ،فهناك فجوات في الوفاء بجميع حقوق الطفل في األردن.
وفي خضم التوقعات بأن االقتصاد األردني سيشهد تباطؤاً في نشاطاته ،فإن الطبيعة االستشرافية لهذه الدراسة ستسمح
بإجراء بعض المالحظات بخصوص ما إذا كانت الحكومة األردنية ستستمر خالل الفترة  2011–2009في الحفاظ
على المستويات التأشيرية لإلنفاق على برامج الطفولة.
عدالة أنماط اإلنفاق بين األقاليم والمحافظات :يتبين من خالل اجراء مقارنة سطحية لبعض المؤشرات ،ومن خالل
توزيع المخصصات وحصة الفرد من اإلنفاق في مختلف المحافظات ،أن هناك مفارقات ظاهرة ومواطن للظلم .فمع
تنفيذ مشروع الالمركزية الحالي في األردن ،الذي يدعو إلى أن يتم تطوير الخدمات على صعيد األقاليم والبلديات،
يصبح من األهمية بمكان أن يجري العمل على ضمان أن تنعكس العدالة في مستويات اإلنفاق.
اليافعون/اليافعات :يتسم أداء الكثيرين من اليافعين/اليافعات في النظام التعليمي بالضعف ،كما أن الموارد المخصصة
لصحة اليافعين/اليافعات غير كافية .فإذا الحظنا أنه ال توجد بيانات وافية تشير إلى ما إذا كان اليافعون/اليافعات في
األردن تتاح لهم فرص متكافئة في الوصول إلى مستويات الئقة من الخدمات ،فإن االلتزام بالوفاء بحقوقهم ينبغي أن
يحتل موقعاً أعلى في سلم األولويات.
األطفال المعاقون :تشير األدلة المتناثرة إلى وجود بعض االختالل في الخدمات المقدمة لألطفال المعاقين .ففي إطار
اإلنفاق متوسط المدى ،نجد أن الموازنة المخصصة للتربية الخاصة (وزارة التربية والتعليم) تتناقص بمعدل  %7وأن
الموازنة المخصصة لشؤون االشخاص المعاقين (وزارة التنمية االجتماعية) تتناقص بنسبة  .%0.5وعليه ،فإن فرصة
الوفاء بحقوق الطفل المعاق ينبغي أن ترتقي إلى نفس المستوى الخاص بجميع األطفال في األردن.
األطفال الجانحون :لمجاراة التطورات الميدانية األخيرة ،ومنها طرح مشروع قانون األحداث ،فمن المهم ضمان
الوفاء بحقوق األطفال الجانحين.
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الصحة :يتبين من إطار اإلنفاق متوسط المدى أن النسبة التي تخصصها الحكومة األردنية لموازنة الصحة في تزايد
مستمر .وقد أشارت الحكومة بأنها سترفع هذه النسبة إلى  %8.3بحلول عام  .2011أما الخطة الوطنية األردنية
للطفولة ،فتدعو إلى ضرورة زيادة مخصصات الرعاية الصحية األولية إلى حوالي  %24من موازنة وزارة الصحة
بحلول عام .2014
التعليم :من المتوقع أن يكون معدل النمو الحقيقي للموازنة الكلية لوزارة التربية والتعليم ضمن إطار اإلنفاق متوسط
المدى بحدود  %2خالل الفترة  2010–2009وبحدود  %4خالل الفترة  .2011–2010أما موازنة النشاطات
التربوية واالجتماعية والرياضية ،فستتراجع بمعدل  %16في المتوسط اعتباراً من عام  ،2009في حين تتراجع
موازنة التربية الخاصة (وزارة التربية والتعليم) بمعدل  %7ضمن إطار اإلنفاق متوسط المدى.
التنمية االجتماعية :يعيش  %13من سكان األردن تحت خط الفقر .وقد تم إدراج برنامج مكافحة الفقر في األردن
ضمن موازنة صندوق المعونة الوطنية ،التي تشكل حوالي  %70من موازنة وزارة التنمية االجتماعية .وعليه ،ينبغي
إجراء دراسة مستقبلية لتفحص موازنة صندوق المعونة الوطنية بالتركيز على البرامج التي تسعى إلى الوفاء بحقوق
الطفل .إن المخصصات الحالية المرصودة لبرنامج مكافحة الفقر وبرنامج التنمية االجتماعية أقل من  %2من اجمالي
موازنة المملكة على مدى إطار اإلنفاق متوسط المدى .أما الحصة النسبية المرصودة في موازنة الوزارة لألطفال
المعاقين ،فلن تزداد إال بنسبة ضئيلة جداً — من  %6.3في عام  2009إلى  %6.8في عام  ،2011في حين أن النسبة
المخصصة لرعاية االحداث وإعادة دمجهم ستزداد من  %5.2في عام  2009إلى  %7.8في عام .2011
عمالة األطفال :يبدو أن األطفال في عمر  15سنة ،أي سنة واحدة تحت السن القانوني ،يشكلون فئة مستضعفة من
حيث حقهم في التعليم وفي االستثناء من العمالة .وستتناقص مخصصات التدريب في موازنة وزارة العمل بالقيمة
الحقيقية بنسبة  %2في السنة اعتباراً من  .2009كما يمكن مالحظة النمط نفسه بشأن مخصصات التدريب المهني في
موازنة وزارة التربية والتعليم ,والتي ستتناقص اعتباراً من عام  2010بنسبة .%0.3
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أنماط اإلنفاق في الوزارات الحكومية في األردن
2008
مقدر

2009
موازنة

2010
موازنة

2011
موازنة

الصحة

6.7

7.3

8.0

8.3

التربية والتعليم

7.9

8.9

8.8

8.7

التنمية االجتماعية

1.5

1.9

1.9

1.9

العمل

0.26

0.32

0.29

0.26

النسبة المئوية لمخصصات الطفل من موازنة الوزارة

2008
مقدر

2009
موازنة

2010
موازنة

2011
موازنة

الصحة

36.4

37.1

36.4

36.8

التربية والتعليم

93.1

93.3

93.1

93.4

األسرة والحماية وشؤون االشخاص المعاقين

12.5

10.3

13.4

14.6

العمل

9.9

9.9

10.5

10.1

النسبة المئوية من مجموع موازنة المملكة

المصدر :قانون الموازنة العامة .2009

التوصيات الرئيسية للدراسة
إن التوصيات المشمولة في هذا التقرير ال تشكل مقترحات بخصوص كيفية التعامل مع المجاالت التي ال يتم فيها
الوفاء بحقوق الطفل بصورة شاملة ،إذ أن ذلك لم يكن الغرض من إجراء الدراسة .بيد أن التوصية الرئيسية هي أن
هذا التقرير ينبغي توظيفه في ترويج إستراتيجية طويلة المدى لاللتزام بحقوق الطفل’ .كما ينبغي أن تنعكس الرؤية
الخاصة بهذه اإلستراتيجية على جميع مواد اتفاقية حقوق الطفل ،في التشريعات والسياسات األردنية وأن تترجم
إلى موازنات وبرامج حكومية فعالة .ولتحقيق ذلك ،ينبغي أن يكون المسؤولون وراسمو السياسات مدركين لحقوق
الطفل ،وأن يقيموا الدليل على التزامهم العملي بتحسين طرق تقديم الخدمات لألطفال .وتنطلق عملية تحسين الخدمات
المقدمة لألطفال من موازنة الحكومة والموازنة الموجهة بالنتائج ،التي توفر إطاراً موجهاً باألداء في تخطيط وإعداد
الموازنات وتنفيذها.
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قائمة المصطلحات والمختصرات
بالغ اعداد الموازنة

BDN

Budget Declaration Notice

CBA

Child Budget Analysis

CBDA

Child Budget Delivery Analysis

CHI

Comprehensive Health Insurance

التأمين الصحي الشامل

CIP

Civil Health Insurance

التأمين الصحي المدني

COA

Chart of Accounts

CRBM

Continuous Child Rights Budget Monitoring

CRC

Convention on the Rights of the Child

CRSDM

Child Rights Service Delivery Monitoring

EFA

Education for All

التعليم للجميع

EU

European Union

االتحاد األوروبي

GoJ

Government of Jordan

الحكومة األردنية

GBD

General Budget Department

GDP

Gross Domestic Product

GER

Gross Enrolment Ratio

GFMIS

Government Financial Management Information
System

GFS

Government Financial Statistics

GMD

Government Ministries, Directorates, Departments
and Public Institutions

HDI

Human Development Index

ICESCR

International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights

IDASA

Institute for Democracy in South Africa

ILO

International Labour Organisation

منظمة العمل الدولية

IMR

Infant mortality rate

معدل وفيات الرضع

IPJJ

Interagency Panel on Juvenile Justice

JOD

Jordanian Dinars

KG

Kindergarten

KPI

Key Performance Indicator

MDG

Millennium Development Goals

MENA

Middle East and North Africa

الشرق األوسط و شمال أفريقيا

MMR

Maternal mortality rate

معدل وفيات األمهات الحوامل

MoE

Ministry of Education

تحليل الموازنة المخصصة للطفل
تحليل توزيع الموازنة المخصصة للطفل

خارطة الحسابات
المراقبة المستمرة للموازنات المخصصة للوفاء بحقوق
الطفل
اتفاقية حقوق الطفل
مراقبة تقديم الخدمات المتعلقة بحقوق الطفل

دائرة الموازنة العامة
الناتج المحلي اإلجمالي
النسبة اإلجمالية لاللتحاق في المدارس
نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية
دليل احصائات مالية الحكومة
الوزارات و الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة
مؤشر التنمية البشرية
المعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية االجتماعية
و الثقافية
معهد الدراسات الديمقراطية في جنوب أفريقيا

اللجنة المشتركة ما بين الوكاالت المعنية بعدالة األحداث
دينار أردني
رياض األطفال
مؤشر قياس األداء
األهداف اإلنمائية لأللفية

وزارة التربية و التعليم
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وزارة المالية

MoF

Ministry of Finance

MoH

Ministry of Health

وزارة الصحة

MoL

Ministry of Labour

وزارة العمل

MoPIC

Ministry of Planning and International Cooperation

MoSD

Ministry of Social Development

MTEF

Medium term expenditure framework

MTFF

Medium term fiscal framework

NAF

National Aid Fund

NCFA

National Council for Family Affairs

المجلس الوطني لشؤون األسرة

NER

Net Enrolment Ratio

نسبة صافي االلتحاق بالمدارس

NGO

Non Governmental Organisation

NPA

National Plan of Action for Children

ODI

Overseas Development Institute

OECD

Organisation for Economic Cooperation and
Development

PHC

Primary Health Care

PFM

Public Finance Management

ROB

Results Oriented Budgeting

SA

South Africa

SLCBM

Strategy and Legislative Child Budget Monitoring

TIMMS
(TIMSS)

Trends in (third) International Mathematics and
Science Studies

UK

United Kingdom

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation

UNHCR

United Nations High Commission for Refugees

UNICEF

United Nations Children’s Fund

)منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف

UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

مكتب األمم المتحدة للمخدرات والجريمة

UNRWA

United Nations Relief and Works Agency

VTC

Vocational Training Corporation

WHO

World Health Organization
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وزارة التخطيط و التعاون الدولي
وزارة التنمية االجتماعية
إطار اإلنفاق متوسط المدى
اإلطار المالي متوسط المدى
صندوق المعونة الوطنية

منظمة غير حكومية
الخطة الوطنية األردنية للطفولة
معهد التنمية الخارجية معهد التنمية الدولي
منظمة التنمية والتعاون االقتصادي
الرعاية الصحية األولية
اإدارة المالية العامة
الموازنة الموجهة بالنتائج
جنوب أفريقيا
اإلستراتيجية والمراقبة التشريعية للموازنةالمخصصة
للطفل
الدراسة الدولية الثالثة حول الرياضيات و العلوم
المملكة المتحدة
)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
)(األنروا
مؤسسة التدريب المهني
منظمة الصحة العالمية

تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن 2009

 -1تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن
 1-1ما هو المقصود بتحليل الموازنة المخصصة للطفل؟
إن المقصود من تحليل الموازنة المخصصة للطفل هو تحليل السياسات والخطط والموازنات المرتبطة بحقوق الطفل
لتوفير معلومات يمكن استخدامها فيما بعد في كسب الدعم من أجل الوفاء بحقوق الطفل.
قبل البدء بوصف تحليل الموازنة المخصصة للطفل بشكل مفصل أكثر فإننا نرى أنه من الضروري إيضاح ثالثة
مصطلحات هي:
•تحليل الموازنة المخصصة للطفل.
• مراقبة الموازنة المخصصة للطفل.
• موازنة األطفال.
إن تحليل الموازنة المخصصة للطفل يمثل مشروعاً بحثياً يجري إطالقه لمرة واحدة ،ويحلل مدى التزام بل ٍد ما بتوفير
الخدمات لألطفال .وقد يعمد تحليل الموازنة المخصصة للطفل إلى التركيز فقط على برامج وموازنات الحكومة ،أو أنه
قد يتوسع ليشمل برامج وموازنات المنظمات الدولية والمجتمع المدني والمجتمع المحلي واألسر .وقد يركز التحليل على
ً
(مثال :الحماية االجتماعية) ،أو أنه قد يغطي موازنة البلد ككل .وقد يمتد ايضا نحو تقييم التوفر الفعلي
مجال واحد
للخدمات .وال توجد هناك منهجية موحدة إلجراء تحليل الموازنة المخصصة للطفل حيث تؤثر أوضاع البلد ونوعية
المعلومات المتوفرة على كيفية إجراء كل تحليل من تلك التحليالت.
وإذا ما تم استخدام تحليل الموازنة المخصصة للطفل كقاعدة أساسية فإن باإلمكان وضع مشروع لمتابعة الموازنة
المخصصة للطفل من أجل إجراء متابعة سنوية ووضع تقارير حول جهود الحكومة (وغيرها من أصحاب المصلحة)
المخصصة للطفل في األردن لعام  2009في إطالق
تجاه ما تقدمه لألطفال .ومن المؤمل أن يتم استخدام تحليل الموازنة
ّ
مشروع لمتابعة الموازنة المخصصة للطفل .وقد تم بحث هذا الموضوع بتفصيل أكثر في الفصل األخير من هذا التقرير.
لقد أصبح تعبير الموازنة المخصصة للطفل مصطلحاً دارجاً لدى المنظمات التي تعنى بحقوق الطفل و قد يصبح
مصدر إرباك إذا لم يتوفر هناك فهم لما يشير إليه هذا التعبير .وكما هو الحال بالنسبة لتحليل الموازنة المخصصة
للطفل ،فإنه ال توجد منهجية قياسية أو هيكل لموازنة مخصصة لألطفال .إن الموازنة المخصصة لألطفال هي الناتج
النهائي لتحليل الموازنة المخصصة للطفل اذ أنها تبين المخصصات المالية للمبادرات التي تفيد األطفال بشكل مباشر.
ويمكن التوسع في مفهوم الموازنة المخصصة لألطفال بحيث يشمل هذا المفهوم الموازنة الصديقة للطفل والتي تعني
ضمناً موازنة تتوفر لها المخصصات الكافية للوفاء باحتياجات األطفال.
قبل الدخول في تحليل الموازنة المخصصة للطفل ،فإن من المهم تحديد الفئات المستهدفة أي :من الذي سيستخدم
نتائج الدراسة بحيث يكون لها التأثير المطلوب في مجال تعزيز حقوق الطفل،وهذا قد يؤثر على نوعية األسئلة التي
يوجهها الباحثون .وقد يشمل المستخدمون المثاليون لتحليل الموازنات المخصصة للطفل الفئات التالية:
أعضاء البرلمان :سيعمل تحليل الموازنة المخصصة للطفل على تزويد اعضاء البرلمان بمعلومات مهمة عن دور
اإلشراف والمتابعة تجاه قيام الحكومة بوضع موازنات من أجل حقوق الطفل.
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مجموعات مناصرة حقوق الطفل :باستخدام تحليل الموازنة المخصصة للطفل ،يستطيع هؤالء استقطاب المزيد من
الدعم اإلنفاق وتقديم الخدمات من أجل حقوق الطفل.
موظفو الحكومة :المسؤولون عن تخصيص الموارد لبرامج حقوق الطفل ووضع السياسات والبرامج وتنفيذ البرامج
الخاصة بحقوق الطفل.
هنالك أسئلة بحثية أولية سيغطيها تحليل الموازنة المخصصة للطفل وهيً :
أوال :يتطلب تحليل الموازنة المخصصة
للطفل تحديد أي من حقوق الطفل هي التي ستشكل األساس للدراسة .وعندما يتم تحديد تلك الحقوق ،فإن الخطوة
التالية ستكون تحديد السياسات والتشريعات الحكومية التي ستضفي تأثيراً على حق الطفل موضوع البحث .وبعدها
يتم تحديد برامج معينة داخل وزارة ما والتي تؤدي لدى تطبيقها إلى إحقاق ذلك الحق .اضافة الى ذلك يتعين أن يؤكد
البحث ما إذا كان هناك أي تمييز في مجال الوصول إلى الخدمات التي يقدمها البرنامج.
تتضمن المرحلة التالية تحديد وتسجيل مخصصات الموازنة لبرامج حقوق الطفل .إن من المهم التعرف على احتمال
وجود اختالفات بين النفقات المدرجة في الموازنة والمخصصات التي تفرج عنها الخزينة/وزارة المالية والنفقات
الفعلية المتحققة .وفيما يتعلق بتحليل السنوات السابقة ،فإنه يتعين اعتماد النفقات الفعلية حيث أنها تعكس فعلياً التزام
الحكومة تجاه برنامج بعينه .وهناك قضية أخرى مهمة هي القيام بتقييم ما إذا كانت األموال التي جرى تخصيصها
قد أدت إلى تقديم الخدمة فعلياً .وبعبارة أخرى هل تقوم الفئات المستهدفة من البرنامج وهم األطفال ،حقيقة بتلقي
الخدمات التي تم تخصيص األموال لها؟.

مثال من إندونيسيا على دراسات تحليل الموازنات المخصصة للطفل:
في أيلول (سبتمبر)  ،2009قامت الهيئة الوطنية للتخطيط في إندونيسيا واليونيسف ومكتب السياسة المالية
بوزارة المالية بتنفيذ “استراتيجية ضمان التزام الموازنات المخصصة لألطفال” على مدى ستة أشهر .وقد
اشتملت هذه االستراتيجية على ما يلي:
•دراسة أولية حملت عنوان “مراجعة الموازنة المخصصة لألطفال في موازنة الحكومة الوطنية لعام
.”2009
•دراسة شاملة حملت عنوان “تحليل الموازنة المخصصة لألطفال في موازنة الحكومة الوطنية لعام
 ”2010وقد اشتملت الدراسة على عدد من الحاالت من مختلف المقاطعات واألقاليم.
•دراسة حملت عنوان “التركيز في إعداد خريطة الموازنة” حول “برنامج تحسين تغذية الجمهور” على
صعيد البلد بأكمله والمقاطعات واألقاليم.
وقد استخدم مكتب اليونيسف في إندونيسيا الدروس المستقاة من دراسة “تحليل الموازنة المخصصة للطفل
في األردن  ”2009كمصدر في إعداد هذه الدراسات .وباإلضافة إلى التحليل ،فقد اشتملت “استراتيجية
التزام الموازنات المخصصة للطفل” األولية على بناء قدرات المسؤولين في المجتمع المحلي والحكومة،
كما اشتملت ،بالنسبة لعام  ،2010على تشكيل “فريق عمل فني” لمراجعة الدراسة التحليلية لموازنة الطفل
ومناقشة استراتيجية بعيدة المدى بخصوص التزام الموازنة المخصصة للطفل.
يبلغ عدد سكان إندونيسيا  230مليون نسمة تقريباً ،ينتشرون في الجزر التابعة للدولة والتي يتجاوز عددها
 17000جزيرة ،وتصل موازنة الدولة إلى  910مليون دوالر أميركي ،يخصص حوالي ثلثها لمجموعة من
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برامج مكافحة الفقر ،حيث أن ما يقدر بحوالي  %14.2من اإلندونيسيين يعيشون تحت خط الفقر الوطني .وقد
تأثر اقتصاد البالد بشدة باألزمة المالية اآلسيوية في عام  ،1999وعانت البالد من نقص في المواد الغذائية
في عام  1999وفي عام  .2005وعلى الرغم من انخفاض مانسبته حوالي  %2في معدل النمو االقتصادي
منذ عام  ،2007إال أن إندونيسيا قد حافظت على هدفها المرسوم للنمو االقتصادي ،البالغ  %5لعام .2010
يشار إلى أن النظام الحكومي ونظام إعداد الموازنات في إندونيسيا معقدان للغاية ،حيث أن معظم إيصال
الخدمات يتم عن طريق “مجالس وصاية” شبه مستقلة .وينص الدستور اإلندونيسي على تخصيص %20
من موازنة البلد للتعليم (وينطبق ذلك على الحكومة المركزية وحكومات األقاليم والحكومات المحلية) .وتبلغ
مخصصات وزارة الصحة الوطنية حوالي  %6.3من موازنة الدولة في حين تتلقى وزارة الشؤون االجتماعية
حوالي ( %1.8يستثنى من هذه النسب برامج مكافحة الفقر الرئيسية وإنفاق الحكومات والسلطات المحلية ).

 2-1تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن 2009
 1-2-1األسلوب المنهجي
كان تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن  2009أول دراسة من نوعها تجرى في األردن ،حيث كان الهدف
منها توفير قاعدة أساسية لمتابعة الموازنات المستقبلية المستمرة ،المخصصة للطفل في األردن .لقد استخدمت منهجية
التحليل اإلطار الذي ورد ذكره في الدراسة “متابعة الحقوق االجتماعية االقتصادية للطفل في جنوب أفريقيا” .2إن
لتحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن  2009قدرة على توفير أداة قوية لمناصرة حقوق الطفل.
تم أخذ األساليب الثالثة التالية كأساس لجميع أوجه الدراسة.
•النهج القائم على الحقوق؛
•نهج الشراكة؛
•نهج االلتزام.
إن نقطة البداية بالنسبة لدراسة تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن  2009هي أنها تتبنى النهج القائم على
الحقوق ،وهو نهج مبني على مفهوم “حامل الواجب” ومفهوم “أصحاب الحقوق” .وقد حللت الدراسة التزام الحكومة
ً
حامال للواجب) تجاه األطفال (أصحاب الحقوق) .لقد اختار أصحاب العالقةجملة الحقوق الواردة في
األردنية (بصفتها
ً
اتفاقية حقوق الطفل أساسا للدراسة .إن تحليل الموازنة المخصصة للطفل قد يتبنى النهج القائم على المعايير في
مراقبة برامج الطفل ومخصصات الموازنة .إن هذا النهج يعمل على قياس األداء الحالي والمتوقع للدولة مقارنة باألداء
السابق والمعايير الدولية .وباتباع هذا النهج ،يمكن تحديد الثغرات ومجاالت األداء السيئ بناء على ما يمكن أن توفره
مستويات الخدمة أو ما يجب أن تكون عليه تلك المستويات.
يستخدم النهج القائم على الحقوق (في هذه الحالة الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل) كمعيار لألداء .ففي
ً
تفاعال
إطار المثال المتعلق بهذا النهج ،فإنه من الضروري االعتراف بأن الدولة ليست وحدها هي المسؤولة ،إذ أن هنالك
معقداً بين مسؤولية توفيرالوصول إلى الفرص من أجل الوفاء بالحقوق ومسؤولية أصحاب الحقوق تجاه الوصول إلى
 	 2جوديث ستريك وإريكا كوتزي ( ،)2004( )Streak, J and Coetzeeرصد حقوق الطفل االجتماعية واالقتصادية في جنوب أفريقيا :اإلنجازات والتحديات (Monitoring
) ،child socio-economic rights in South Africa: achievements and challenges,معهد ترويج الديمقراطية في جنوب أفريقيا ،كيب تاون ،جنوب أفريقيا.
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حقوقهم .تركز هذه الدراسة فقط على التزام الدولة (حاملة الواجب) تجاه األطفال (أصحاب الحقوق) وذلك من خالل
مقارنة ما يحصلون عليه حالياً وما يستحقون الحصول عليه من الحقوق .إن السبب وراء تمتعهم بهذا الحق هو أن
الدولة أصبحت طرفاً في معاهدة تلزمها بمسؤولية منح األطفال الحقوق التي يستحقونها.
لقد تم إجراء تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن  2009كشراكة بين منظمتين تعنيان بحقوق الطفل (اليونيسف
والمجلس الوطني لشؤون األسرة) ،في حين قامت الحكومة األردنية بتوفير الباحثين وإمكانيات الوصول إلى المعلومات
والموارد التي تحتاجها الدراسة .وكان من بين الباحثين مستشارون دوليون ومستشار محلي وموظفون حكوميون .ويمتد
نهج الشراكة ليشمل التوقعات المستقبلية .إن جميع أصحاب العالقة مشمولون في عملية استخدام النتائج التي
يفرزها تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن  2009من أجل تحسين الفرص المتاحة لكل طفل في األردن للحصول
على حقوقه .وبذلك ،فإن دراسة “تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن  ”2009يمكن استخدامها كأداة قوية
الستقطاب المناصرة لحقوق الطفل.
تقوم هذه الدراسة على أساس موازنة مدتها ثالث سنوات (إطار اإلنفاق متوسط المدى) تركز على األهداف والمخصصات
الموضوعة للسنوات  ،2011 – 2008وهي بهذه الطريقة توجد قاعدة أساسية لمتابعة التوجهات المستقبلية للحكومة
األردنية مقابل سجلها السابق في تقديم الخدمات .وقد اعتمدت منهجية التحليل على اإلطار الموصوف في دراسة
بعنوان “رصد حقوق الطفل االجتماعية-االقتصادية في جنوب إفريقيا”.
 2-2-1استخدامات وقيمة الدراسة
لقد كان توقيت تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن  2009مواتياً تماماً من حيث التوقيت ليؤثر على ثالث
عمليات هامة هي:
•إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج :قامت وزارة المالية  /دائرة الموازنة العامة األردنية بتطبيق اسلوب إعداد
الموازنات الموجهة بالنتائج في عام  .2008إن هذه العملية هي مبادرة إلصالح الموازنة تركز بصورة رئيسية
على تحقيق النتائج واألهداف .وقد تمت إعادة هيكلة الموازنة على شكل برامج بحيث تضمنت الموازنة ألول مرة
مؤشرات لقياس االداء على مستوى االهداف االستراتيجية والبرامج  .وستسعى موازنة الدولة الموجهة بالنتائج
لعام  2010إلى تعميق اإلصالح بحيث تتضمن موازنة على مستوى األنشطة .ويمكن استخدام تحليل الموازنة
المخصصة للطفل في األردن  2009من قبل دائرة الموازنة العامة وكذلك من جانب الوزارات لوضع أنشطة
محددة للطفل .وقد تم بحث هذا بتفصيل أكثر في الفصل النهائي.
•قيادة حملة ترويج حقوق الطفل في المنطقة :في الوقت الذي تحتضن بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مبادرات موجهة نحو مكافحة الفقر وحقوق اإلنسان ،فإن صورة األردن المشرقة في مجال االلتزام بحقوق
اإلنسان ،وكذلك تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن  2009قد يصبحا مصدر الهام لآلخرين في المنطقة.
•قيادة حملة ترويج مشاريع تحليل الموازنة المخصصة للطفل لدى اليونيسف :تقوم العديد من مكاتب اليونيسف
على النطاق العالمي بتطبيق مشاريع وضع موازنات حقوق الطفل وحقوق اإلنسان .ويمكن اللجوء إلى استخدام
تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن  2009كمصدر لدى قيام اآلخرين بإطالق مبادراتهم.
 3-2-1فريق البحث والندوة المرجعية
تألف فريق البحث من مجموعة تضم ثمانية باحثين محليين يمثلون وزارة المالية /دائرة الموازنة العامة ،وزارة التربية
والتعليم ،وزارة الصحة ،وزارة التنمية االجتماعية ،و شركة خليف وسمان ،وهي شركة استشارات إدارية مركزها
المتخصصين في وضع
عمان (تعتبر جزءاً من مجموعة مور واستيفنس العالمية) .كما أن اثنين من الخبراء الدوليين
ّ
الموازنات المخصصة للطفل تم اختيارهما من كادر مؤسسة آشينزي لالستشارات ،وهما إيان ماكنزي وأدريان شال،
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أسهما في إضافة الخبرة الدولية ومنظور إدارة المالية العامة إلى فريق البحث.

الهيئة المرجعية
تم تشكيل هيئة مرجعية كجزء من عملية البحث لتقدم المشورة ومراجعة مختلف مراحل الدراسة .وقد أوكل لهذه
الهيئة المرجعية ،على وجه الخصوص،مهمة تقييم دقة ومالئمة البيانات .وقد تألفت هذه الهيئة من:
•المجلس الوطني لشؤون األسرة؛
•يونيسف األردن؛
•المنظمات غير الحكومية المعنية بالطفل ،أي :مؤسسة إنقاذ الطفل ،مؤسسة نهر األردن ،الصندوق األردني
الهاشمي للتنمية البشرية؛
•ممثلين عن وزارة المالية (دائرة الموازنة العامة) ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،وزارة التربية والتعليم،
وزارة الصحة ،وزارة التنمية االجتماعية ووزارة العمل.
 4-2-1عملية وضع وتبني إطار البحث
من بين أحد أقوى عوامل النجاح التي حققها تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن  ،2009أن الباحثين
شاركوا في وضع مسودة إطار التحليل (أو المهام واالختصاصات) المتعلقة بالبحث .وعلى الرغم من أن اليونيسف
والمجلس الوطني لشؤون األسرة هما الجهتان اللتان ابتدأتا العملية ،إال أنها تبنتا نهجاً منفتحاً أتاح لورشة العمل التي
عقدوها في آذار (مارس)  ،2009بوضع المفاهيم والمنهجية النهائية للبحث ،والتي تبنتها الهيئة المرجعية فيما بعد.
وعالوة على ذلك ،فإن المستشارين الدوليين لم يفرضوا أية منهجية بعينها أو مفهوم بعينه ،ولكنهم ،عوضاً عن ذلك،
طرحوا خيارات وخبرات مختلفة مأخوذة من بلدان أخرى .وكانت دراسة أولية حول سياسات وممارسات الموازنة
لدى الحكومة األردنية قد سبقت “تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن  .”2009وجاءت هذه الدراسة بتكليف
من اليونيسف و المجلس الوطني لشؤون األسرة وأجرتها شركة خليف وسمان ،التي تم تعيينها في وقت الحق
لتكون وكالة البحث المحلية لتحليل الموازنة المخصصة للطفل .ويعتمد الفصل الثالث (سياسات وممارسات الموازنة
في األردن) كثيراً على المعلومات التي قدمتها الدراسة األولية ،والتي وفرت كذلك إطار الخلفية لتحليل الموازنات
المخصصة للطفل.

 3-1كيفية استخدام هذا التقرير

قد يكون من األفضل في إطار توصيف كيفية استخدام تقرير تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن  ،2009أن
نبدأ بوصف األمور التي ال يشملها هذا التقرير ،ثم ننتقل إلى كيفية استخدامه سواء حالياً أو في المستقبل.
ً
تحليال للوضع كما وأنه ال يوفر صورة شاملة لألطفال في األردن .وعلى الرغم من أن اإلحصائيات
إن التقرير ليس
والتوصيفات قد يضمها التقرير ،إال أن تلك اإلحصائيات والتوصيفات قد تم إدراجها فيه بهدف فهم ووضع السياق
لبيانات الموازنة حيث أن اإلحصائيات والتوصيفات تسمح للقارئ بأن يقارن المبالغ التي تم إنفاقها بالتحديات التي
يتعين التعامل معها.
ً
تحليال للوضع ،فما الذي يوفره إذاً؟ إن أفضل إجابة على هذا السؤال قد تكون بأنه يوفر (خارطة)
إذا كان التقرير ال يوفر
لها عنصران :األول هو أنه يصف تدفقاً منطقياً للتحقق من حقوق الطفل في األردن أما الثاني فهو أنه تم استخدامه
كدراسة أولية توفر قاعدة لبناء تحليل مستقبلي حول الطفل ومتابعة ذلك في األردن.
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 1-3-1حقوق الطفل
ً
إن نقطة البداية على الخارطة هي قائمة حقوق معترف بها عالميا يحق لكل طفل التمتع بها .فإذا أخذنا اتفاقية حقوق
الطفل كنقطة انطالق فإنه سيتبع ذلك تدفقاً منطقياً للفرضيات:
•بما أن األردن قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل ،فإنه يكون قد وافق على أن لألطفال في األردن مجموعة من
الحقوق (فهم أصحاب الحقوق).
•بعد أن أقرت الدولة على أن لألطفال الحق في التمتع بتلك الحقوق ،فقد وافقت على أن من واجبها توفير الفرص
لألطفال للتمتع بتلك الحقوق .ولهذا ،فإننا نتوقع أن يتم إدراجها في دستور األردن وقوانينه وسياساته.
•إذا كانت تلك الحقوق جزءاً من اإلطار الدستوري والقانوني لألردن فإننا نتوقع أن تكون الحكومة قد وضعت
برامج تستهدف االستجابة للقانون وبهذا توفر لألطفال فرصة تحقيق تلك الحقوق.
•إذا قامت الحكومة األردنية بوضع برامج تستهدف الوفاء بتلك الحقوق ،فإننا نتوقع بأن تكون قد خصصت مبالغ
كافية لهذا الغرض.
 2-3-1النطاق الذي يغطيه هذا التقرير
يتناول هذا التقرير أربع وزارات هي :وزارة الصحة ،وزارة التربية ،وزارة التنمية االجتماعية ووزارة العمل .إن
هذه الوزارات هي كما هو واضح ،وزارات مهمة تسهم في ترويج حقوق الطفل.
تحلل الدراسة موازنة الوزارة ،ال القضية أو القطاع ،حيث أن أية دراسة مبنية على أساس القطاع أو القضية ،كانت
ستتناول جميع من يساهم في تقديم الخدمات لألطفال ،بما في ذلك مساهمات سلسلة من وزارات الدولة والقطاع
الخاص باإلضافة إلى األسر والمجتمعات المحلية .وعلى الرغم من أنه قد وردت أسماء جهات أخرى ،إال أن الدراسة
تقوم فقط بتحليل جهود الوزارة نفسها.
 3-3-1هيكل التقرير
ً
تسلسال منطقياً عند مباشرتنا لرحلتنا عبر كل فصل من فصول هذا التحليل.
سنتبع

 .1فهم حقوق الطفل
ً
يستهدف الجزء األول إثارة اهتمام القارئ .فبدال من توفير السياق المناسب لحقوق الطفل التي تتعامل معها الوزارة،
فإنه يتناول النصوص الحرفية التفاقية حقوق الطفل ،ويحللها إلى عناصر ثم يسأل :ما الذي تقوله هذه االتفاقية بالفعل؟
ما هي عناصر الحق الذي تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل ،وبالتالي ما هي الخدمات التي يتوقع الطفل الوصول إليها
وكيف يتوقع أن تجري معاملته؟ إن هذا الجزء يهدف إلى تحدي القراء بخصوص كيفية فهمهم للحقوق ،التي تنطوي
على العديد من وجهات النظر والتي تعتبر عرضة لنطاق واسع من التفسيرات والتأويالت.
 -2الحقوق التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل
ً
جدوال يتضمن الحقوق الرئيسية والمعايير المحددة المرتبطة بكل حق ،كما وأنه يصنف الحق كما يلي:
يوفر الجزء الثاني
•حقوق الوصول :إلى الخدمات التي يحق للطفل الوصول إليها.
•االستحقاقات :الطرق التي يمكن للطفل أن يتوقع معاملته طبقاً لها.
•حقوق الفئات المستضعفة.
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يتيح الجزء ( )2للقارئ فرصة التعرف على الحقوق التي وردت في اتفاقية حقوق الطفل والتي نتوقع أن تقوم وزارة
ما بالمساهمة فيها .إن بعضاً من تلك الحقوق لها ارتباط مباشر (مثل حق الحصول على التعليم االبتدائي المجاني)
فيما يعتبر بعضها اآلخر أقل من حيث درجة االرتباط المباشر ( مثل الحق بأن يكون صوته مسموعاً).

 -3اإلطار الدستوري والقانوني
بعد التعرف على الحقوق التي نتوقع أن تسهم فيها وزارة معينة  ،نواصل رحلتنا من خالل طرح السؤال التالي“ :مع
العلم بأن األردن قد وقع اتفاقية حقوق الطفل ووافق على تزويد أطفاله جميعاً بحق الوصول إلى الحقوق المنصوص
عليها في تلك االتفاقية 3.ما الذي فعله األردن للتأكد من الوفاء بهذا الحق؟.
ثم ننظر فيما إذا كان الدستور األردني قد أورد بالتحديد الحقوق المتعلقة بالوزارة كما ننظر في المعاهدات الدولية التي
صادق عليها األردن باإلضافة إلى كيفية دعم كل من األجندة الوطنية و الخطة الوطنية األردنية للطفولة (وهي
الوثائق اإلرشادية الخاصة باألردن) لتلك الحقوق.
ً
جدوال يربط الحقوق بالتشريعات حيث يتولى تحديد اإلطار القانوني المتعلق بكل وزارة وقضايا حقوق
يتضمن هذا الجزء
الطفل التي تركز عليها تلك الوزارة .ويقتصر هدف هذا الجدول على تحديد التشريع إال أنه ال يقوم بتحليل القانون
أو ربطه بشكل مباشر بالموازنة حيث أن الهيئة المرجعية اختارت استخدام اتفاقية حقوق الطفل ال تشريعات البلد
كإطار للحقوق (قد يرتكز تحليل الموازنة المخصصة للطفل على الحقوق القانونية للطفل مقابل الحقوق التي تنص
عليها اتفاقية حقوق الطفل).
المقارنة مع الوضع في جمهورية جنوب أفريقيا
بعد تقديم عرض لما ينص عليه الدستور األردني فيما يتعلق بحقوق الطفل يجري االستشهاد بدستور جنوب أفريقيا
(قانون رقم  108لعام  .)1966ويتم ذلك لتوفير مثال ال يمكن إدراجه في الدستور وبخاصة ما تم استثناؤه من الدستور
األردني .لقد تم اختيار جنوب أفريقيا بشكل مبدئي حيث أنه ينظر إليها بأنها تملك واحداً من أكثر دساتير العالم
تقدماً في مجال حقوق اإلنسان .وقد تم إقرار الدستور في عام  1966وذلك خالل المرحلة االنتقالية من حكومة األقلية
البيضاء إلى حكومة األغلبية السوداء بحيث تم وضع مسودة الدستور لبناء دولة جديدة على أساس المساواة وحقوق
اإلنسان .إن هذه الحقيقة ال تعني أن هذا الدستور هو أفضل مثال عملي ،ففي بعض الحاالت هنالك بعض التعابير
الغامضة التي تشوش كنه حق من الحقوق وهو انتقاد لدستور جنوب أفريقيا وتم أيضاً إدراجه في التقرير.4
لكي ننهي هذا الجزء ،فقد تم التطرق لمهمة الوزارة ورؤيتها وأهدافها االستراتيجية لتمكين القارئ من تفهم التفكير
االستراتيجي لدى الوزارة.

 -4الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وبرامج وموازنة الوزارة
لقد أسهمت جميع البيانات التي وردت حتى اآلن في وضع اإلطار الذي تعمل من خالله الوزارة .ويحتاج هذا اإلطار
عقب ذلك إلى أن يترجم إلى أنشطة وبرامج حقيقية.
إن قانون الموازنة العامة للسنة المالية  2009هو المصدر الوحيد للبيانات المالية .وقد تم تطبيق أسلوب الموازنة الموجهة
 	 3مع مالحظة التحفظ على بعض مواد اتفاقية حقوق الطفل
 	 4حيث أن المؤلفين هم مواطنون من جنوب أفريقيا وكانوا قد شاركوا في تطوير التشريعات والمطبوعات وبناء القدرات في أجزاء معينة من الدستور ،فقد تم إدراجه هنا من منظور مثال
مناسب.
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بالنتائج في إعداد موازنة الدولة لعام  ،2008في حين قامت موازنة عام  2009الموجهة بالنتائج بتفصيل المخصصات
على مستوى البرامج والمشاريع .ويشتمل قانون الموازنة العامة على بيانات تغطي الفترة  .2011–2008وفي الوقت
الذي تمت فيه كتابة هذا التقرير ،لم تكن النفقات الفعلية لعام  2008متوفرة ولهذا فقد تم استخدام الرقم التقديري
كمؤشر للمبلغ الفعلي الذي تم إنفاقه .لقد كانت الفكرة األولية تتلخص في إظهار قيمة الموازنة المقدرة لعام 2008
وإعادة التقدير الفعلي لتحديد ما إذا كانت الوزارات قد أنفقت مبالغ تقل أو تزيد عن الموازنة المخصصة لها ،إال أنه
وجد بأن هذه الفروقات لم تكن كبيرة ،مما أدى إلى شمول الرقم المعاد تقديره فقط في جداول الموازنة .ويبين الملحق
( )1الجداول الكاملة للموازنة.
موازنة الوزارة
يظهر الجدول األول في هذا الجزء مخصصات موازنة الوزارة كجزء من موازنة الحكومة األردنية .وهناك القليل
جداً مما يمكن افتراضه حول ذلك دون القيام بتحليل معمق .وال يعني حصول الوزارة على نصيب كبير في الموازنة
بأن ذلك يمثل أولوية حيث أن الحصة الكبيرة قد تكون قد وضعت بناء على القاعدة الواسعة من المستفيدين أو بناء
على طبيعة الخدمات التي سيتم تقديمها .فإذا ما قارنا ،على سبيل المثال ،حجم موازنة التنمية االجتماعية في األردن
بمثيلتها في بلد آخر فإن ذلك لن يكون له معنى ما لم تتم المقارنة على أساس اإلنفاق على المهام المماثلة تماماً في كال
البلدين .ولهذا السبب لم تتم تلك المقارنات .إن استخدام هذا الجدول ينحصر في تفحص التوجهات عبر الوقت فإذا
ازدادت المبالغ المخصصة أو تقلصت بمرور الوقت ،فإن ذلك سوف يستدعي إثارة بعض األسئلة.
في الجدول نفسه ،يظهر الجزء المخصص لألطفال في موازنة الوزارة .وقد قرر أصحاب العالقة بأنه يتعين أن يحاول
البحث تحديد وتحليل اإلنفاق المكرس لألطفال تحديداً .إن كلمة “مكرس” تعني السياسات والبرامج والموازنات التي
تستهدف الطفل فقط .إن السبب وراء هذا التحديد الضيق هو التركيز على األطفال وعلى مقدار المبالغ التي يقتصر
إنفاقها عليهم فقط .وتشمل الدراسة ما يلي:
•برامج توفر خدمات تقتصر على الطفل؛
•أجزاء من برامج توفر خدمة للطفل فقط.
لقد كان ذلك تمريناً بسيطاً نوعاً ما فيما يتعلق بالتعليم وعمالة األطفال ،إال أنه لم يكن واضحاً من حيث ما أسفر
عنه تفحص برامج التنمية االجتماعية والصحة ،إذ أنه ليس باإلمكان دائماً تحديد الجزء الذي يتم إنفاقه على األطفال.
وعالوة على ذلك ،وفيما يتعلق بالصحة على وجه الخصوص ،فإنه سيكون من غير الطبيعي تخصيص جزء من العناية
قبل/بعد الوالدة في موازنة الطفل وجزء آخر في موازنة المرأة ،حيث أن صحة المرأة توفر فائدة مباشرة للطفل .ولدى
قيام فريق البحث بأخذ ذلك في االعتبار ،حاول من خالل ذلك تحديد اإلنفاق المقتصر على الطفل كما قام باالستفادة
من تقدير تم وضعه على أساس مستوى االستفادة منه ومستوى الخدمة ،وذلك لتحديد النسبة التي تقتصر فقط
على الطفل ،وهي نسبة تتفاوت ،بناء على ذلك ،بين وزارة وأخرى وفي بعض الحاالت بين برنامج وآخر .ويتضمن كل جزء
شرحاً يتناول الطريقة التي تم من خاللها احتساب الجزء الذي يتعلق بالطفل.
مخصصات الطفل موزعة حسب البرنامج كنسبة مئوية من إجمالي موازنة الوزارة
يبين الجدول في هذا الجزء النسبة المخصصة لكل برنامج (على امتداد مدة اإلطار المالي متوسط المدى) في موازنة
الوزارة .ومرة أخرى ،فإنه من غير الممكن وضع افتراضات بناء على الحجم الذي يتناسب مع مستوى أولوية
البرنامج كما وأن هذا الجدول لن يكون مفيداً إال بعد أن تتم مالحظة التوجهات التي تتكشف بمرور الوقت.
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صصة لكل برنامج
الموازنة المخ ّ
هنالك ثالثة أرقام للموازنة الخاصة بكل برنامج:
•المبالغ المخصصة للجزء المتعلق بالطفل في البرنامج خالل الفترة 2011 - 2008؛
•النمو االسمي للمبالغ المخصصة للجزء المتعلق بالطفل في البرنامج خالل الفترة 2011 - 2008؛
•النمو الحقيقي للمبلغ المخصص للجزء المتعلق بالطفل في البرنامج خالل الفترة .2011 – 2008
أما فيما يتعلق بعام  ،2008فإن المبلغ الحقيقي هو المبلغ المعاد تقديره بالدينار األردني .أما األعوام ،2011 – 2009
فإن المبلغ يمثل تقديرات الموازنة .وسوف يصبح هذا مفيداً في المستقبل لعمل مقارنة مع المبلغ الذي تم إنفاقه فعلياً.
كما سيمكننا ذلك من التعرف على ما إذا كانت المبالغ التأشيرية للسنوات القادمة قد تمت مراجعتها ،ومقدار تلك المبالغ.
إن للنمو االسمي قيمة محدودة حيث أنها تظهر لنا فقط ما إذا كان قد تم تخصيص المزيد من الدنانير األردنية وذلك
على أساس القيمة الحالية للدينار األردني .ولدى ترجمة النمو االسمي إلى نمو حقيقي ،فإن بإمكاننا عندئذ استخدام
هذا الرقم من أجل إبداء العديد من المالحظات .هل يستوعب النمو الحقيقي التغيرات التي تطرأ على السكان؟ إن
استخدام ذلك على سبيل المثال سيكون من أجل ( )1أخذ النمو السكاني المتوقع كعامل الرتفاع التكلفة ( )2أخذ
األهداف االستراتيجية كعامل الرتفاع التكلفة والتساؤل حول ما إذا كان بمقدور المبلغ المخصص توفير الخدمات بناء على
ما سيكون عليه الطلب الحقيقي .لقد تم احتساب النمو الحقيقي باستخدام االفتراضات التي قدمها البنك المركزي
األردني بأن معدل التضخم السنوي سيكون  %2خالل الفترة  .2011-2009لقد تم استخدام معدل التضخم الحتساب
المخفض لكل فترة وذلك لتحويل القيمة االسمية إلى القيمة الحقيقية ،مستخدمين عام  2008كسنة األساس.5
كثيراً ما يؤدي ضخ رؤوس األموال إلى تشويه التوجهات مع مرور الوقت .فعندما تقوم وزارة ما ببدء مشروع
رأسمالي ،يرتفع المخصص بشكل كبير إال أنه يتحول طبقاً لجميع االحتماالت إلى مستوى نموه السابق .وعندما يجري
تحليل الموازنات لسنوات قادمة ،فمن الضروري تفحص ما إذا كان قد تم زيادة المصروفات الحالية بحيث تستوعب
تكاليف االستثمار الرأسمالي على مدى حياة البرنامج.
التحديات التي ذكرها المسؤولون في الوزارات
أجرى فريق البحث مقابالت غير رسمية مع موظفي الوزارات ،وذلك بشكل مبدئي بهدف تجميع المعلومات المتعلقة
بالموازنة والسعي للحصول على إيضاحات تتعلق ببعض القضايا .وخالل هذه العملية ،سئل موظفو الوزارات حول
التحديات الرئيسية التي تواجههم ،والتي أدرجها الباحثون في تقاريرهم .وهذه التحديات تعبر عن آراء الموظفين
لشخصية.
أهداف البرنامج
يتم توفير األهداف اإلنمائية لأللفية ومؤشراتها إذا كانت الوزارة تعمل على تحقيق إحدى تلك األهداف .إن هذا مهم
حيث أن األهداف اإلنمائية هي من عوامل نمو التكلفة .ويتم إدراج األهداف ذات العالقة لدى اكتشافها ضمن الخطة
الوطنية األردنية للطفولة.
يتم تحديد مؤشرات األداء من سياق قانون الموازنة العامة لعام  2009ويتعين أن تكون تلك المؤشرات – وإن لم تكن
دائماً كذلك – متناسقة مع األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف الخطة الوطنية األردنية للطفولة .وعالوة على ذلك
	 5
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المعادلة المستخدمة في احتساب المخفض هي« :سنة المخفض  = 2سنة المخفض  + 1[ *1سنة التضخم  .»]100/2المخفض للسنة  ،1وهي سنة األساس = .1

فإن أهداف الخطة الوطنية األردنية للطفولة ال تتفق دائماً مع األهداف اإلنمائية لأللفية .وسوف تصبح هذه المجموعة
من المؤشرات لدى متابعة الموازنات المستقبلية ،جزءاً هاماً من متابعة الموازنات (تم شرح هذا بصورة أوسع في الفصل
النهائي من هذا التقرير).

 -5المالحظات والتوصيات
يتضمن الجزء األخير من كل فصل ،بعض المالحظات التي تتناول التوجهات والنماذج في كل وزارة .وقد تم
إدراج معلومات وإحصائيات عن تحليل الوضع مما ساعد على تفهم قضايا الموازنة .وقد تم توجيه أسئلة واستدراج
مالحظات حول التوجهات التي تفرزها البيانات .وقد تضمن الجزء األخير مقارنات تناولت اإلنفاق عبر المحافظات
لما يلي:
•حصة كل محافظة من المخصصات
•نصيب الفرد من كلفة البرنامج/لكل محافظة.
إن هذين البندين مهمان ،إال أنهما في هذه المرحلة يثيران بعض األسئلة وال يمكن استخدامهما الستخالص النتائج.
ويمكن التوقع بأن المحافظات التي تضم أعداداً أكبر من السكان ،تتلقى مخصصات أكبر كما وأن من المنتظر منها
توفير خدمات لمجموعة اكبر من المستفيدين .إن هذا صحيح في أغلب األحوال إال أنه ليس كذلك دائماً .هنالك
غالباً تفسير منطقي ألية توجهات غير عادية ،وفي هذه المرحلة ،تمكنت الدراسة فقط من مالحظة التوجه .ويمكن
أيضاً التوقع بأن الحكومات التي لديها أعداداً كبيرة من األطفال بين السكان ،يجب أن تكون قادرة على تخفيض
نصيب الفرد من التكلفة حيث أن بإمكانها ترشيد الموارد وتوفير خدمات تبرر تكاليفها لعدد كبير من الناس .وبينما
ً
جدوال يتضمن بيانات
يعتبر هذا صحيحاً بالنسبة لبعض المشروعات ،إال أنه ال يمكن تعميمه .وندرج في الفصل التالي
إحصائية لوضع سياق للمالحظات التي وردت في هذا التقرير بما في ذلك عدد األطفال في كل محافظة .وال يتكرر هذا
في كل فصل ،لذا يتعين اتخاذ هذا الجدول كمرجع عند القيام بمراجعة التوجهات في المحافظات.
مسائل للمناقشة :وهي أيضاً مدرجة في كل نص .وهي شواهد متناثرة تم إدراجها إلثارة قضايا جديرة باالهتمام
تتعلق بحقوق الطفل.
وفي نهاية كل فصل مخصص لوزارة معينة ،تم إدراج قائمة باألشخاص الذين شاركوا في توفير المعلومات من داخل
الوزارة.
لقد تم تصنيف ما تبقى من هذا التقرير كما يلي:
ً
•الفصل  ،2يستكشف حقوق الطفل باعتبارها إطارا تصوريا؛
•الفصل  ،3يبحث في سياسات الموازنة وممارساتها في األردن؛
•الفصول  ،7-4تعرض ما تم التوصل إليه في الوزارات األربع؛
•الفصل  ،8الذي يختتم البحث بتقديم المالحظات والتوصيات وإطار مقترح للمتابعة.
سوف تتوفر للقارئ في نهاية هذا التقرير صورة عن أوضاع األطفال في األردن وما تقوم به الحكومة األردنية
من أجل الوفاء بحقوق الطفل .فإذا ما زالت لدى القارئ العديد من األسئلة وكانت لديه حاجة إلجراء المزيد من
االستكشاف والحصول على مزيد من الوضوح حول المجاالت التي تم التطرق إليها ،يكون هذا التقرير قد أدى
الغرض المتوخى منه.
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 -2حقوق الطفل
 1-2اإلطار التص ّوري
عند مناقشة الحقوق والعمل لدى منظمات حقوق اإلنسان ،فإنه يفترض في الغالب أن مفهوم الحقوق يحظى بفهم
متساو من جانب الجميع .وتتبنى هذه الدراسة ،والطريقة التي كتب فيها هذا التقرير ،تعريفاً ينص على أن الحقوق
ٍ
هي “وعود” ،وذلك بناء على جملة أوردها جي شولتز ،المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالواليات المتحدة في
6
عام .2002
إن كلمة “وعود” يمكن استبدالها بالواجب أو التعاقد أو االلتزام
أو االتفاق .والحقوق هي تعاقدية .وفيما يتعلق باتفاقية حقوق
الطفل (وغيرها من المعاهدات الدولية) تكون حكومة الدولة من
ً
ً
خالل توقيعها على المعاهدة الدولية أو البروتوكول ،قد دخلت في تعاقد أوال مع مواطنيها وثانيا مع المجتمع الدولي
بأنها ستعامل مواطنيها بطريقة معينة .إن استخدام كلمة “وعود” يضفي على العقد صفة شخصية .فمن خالل الموافقة
على اتفاقية تتعلق بالحقوق ،تقدم الحكومة وعوداً لمواطنيها بأن يتوقعوا أن تتم معاملتهم بطريقة معينة .وال تقتصر
الحقوق على كيفية تعامل الحكومات مع الناس ،بل تتعدى ذلك إلى اإلشارة إلى الوعود التي يقدمها الناس حول كيفية
ً
تحليال للبرامج
معاملتهم لبعضهم البعض .لقد ركزت هذه الدراسة على الوعود التي قدمتها الحكومات ،حيث أنها تقدم
والموازنات الحكومية .وتتبنى الدراسة طريقة قانونية تقريباً للحقوق.
“�إن حقوق الإن�سان هي وعود تقدمها املجتمعات
لأع�ضائها لتحقيق الكرامة”

وهنالك خمسة مبادئ جوهرية ترتكز عليها جميع الحقوق ،فإذا ما تم إسقاط أي من تلك المبادئ الخمسة ،فإن الحق
سيأتي بعكس ما هو مقصود منه .إن المبادئ الخمسة التي تستند إليها جميع الحقوق العالمية هي:
•العالمية :حيث ال يتم استثناء أية مجموعات من فرصة الوفاء بالحق؛
•المساواة :ال يتم التسامح مع أي تمييز في تطبيق الحق؛
•الشمولية :يتم تطبيق الحق بكامله؛
•الكفاية :يمنح الحق مستوى أدنى يتعين تحقيقه إال أنه يجوز تجاوزه؛
•المالءمة :يجب أن تكون الحقوق مالئمة لحقيقة معتقدات المجتمع المحلي.
وهناك مبدأ سادس قد يكون هو اإلدارة العادلة ،وهو مبدأ له عالقة معينة لدى النظر في واجبات الدولة ،ويمكن الوفاء
بالحقوق فقط إذا كانت األنظمة مفعّلة بحيث تضمن أنها في متناول اليد .ولهذا يحتاج تخطيط وتنفيذ ومتابعة الحقوق
إلى بذل كل جهد يؤدي إلى تطبيق المعايير نفسها على الناس جميعاً .وسوف يؤدي هذا إلى الجانب اآلخر للحق،
فإذا تم إطالق وعد ،فإنه يترتب على ذلك ارتباط الوعد بأداء واجب .ففي اتفاقية حقوق الطفل ،أعطيت الدولة واجباً
ينتظر منها القيام به بحيث يتعين عليها توفير الفرصة لألطفال للتمتع بحقهم وذلك من خالل بذل أقصى الجهود في
إطار الموارد المتاحة تحت تصرفها.

 	 6جيم شولتز ( ،)2002وعود ال بد من الوفاء بها  -استخدام الموازنات العامة كأداة لتحسين الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية :تقرير صادر عن مؤتمر (Promises to Keep
 ،)– Using Public Budgets as a Tool to Advance Economic, Social and Cultural Rights: A Conference Reportمدينة مكسيكو :مؤسسة فورد
ومركز فوندار للتحليل والبحوث.
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هذا وينتظر من الدولة تيسير نوعين من الحقوق:
ً
•االستحقاقات :وهي الحقوق التي يتوقع الطفل معاملته طبقا لها أي االحترام والحماية.
•حقوق الوصول :وهو التزام بأن توفر الدولة الوصول إلى خدمات معينة (أي الوصول إلى الماء والطعام والعناية
الصحية والضمان االجتماعي)
وفي هذا اإلطار فإن الدور الذي تلعبه الدولة قد يكون ما يلي:
•دور الموفر :وهو توفير الوصول إلى الخدمات التي تستهدف الوفاء بالحق.
•دور المنظم :وهو تنظيم تطبيق الحقوق على الجميع :األسر والمجتمع المحلي والمجتمع المدني.
•دور المروج :وهو كسب دعم المجتمع المحلي لفكرة الحقوق المتساوية.
إن معظم معاهدات الحقوق ،بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل ،ترتبط بشروط معينة ،إذ أن مستوى الوفاء بالحقوق يعتمد
على الموارد المتوفرة .ويؤدي هذا إلى مفهوم التحقيق المتصاعد للحقوق .فكلما توفرت مصادر أخرى للدولة ،كلما
بذلت المزيد من الجهود للوفاء بالحقوق .ويبدو هذا واضحاً في الشروط مثل أن “تتخذ الدولة كل التدابير التشريعية
وغيرها من التدابير المالئمة لتوفير ”...
إن صياغة الحقوق مهمة ،ولكي يتم فهم الوعود التي تم تقديمها ،فإنه يتعين تحليل الصياغة .فإذا ما قمنا على سبيل
المثال بالنظر في المادة  28من االتفاقية ،التي تتناول:
“حق الطفل في الحصول على التعليم األساسي مجانا ً ”
يتعين تحقيق الوضوح والتوصل إلى اتفاق بشأن ما يلي:
•األطفال :هل يشمل هذا كل من بلغ سن الثامنة عشرة ممن يتم التعريف بهم بأنهم أطفال في اتفاقية حقوق الطفل؟
•مجاناً :هل يعني ذلك “دون أية تكاليف مترتبة على األسرة”؟
•األساسي :هل يقتصر ذلك على التعليم االبتدائي أم أنه يتعداه ليشمل النمو في مرحلة الطفولة المبكرة؟ ما هي
الموضوعات التي تشملها كلمة “أساسي”؟
ففي هذا الفصل حول التعليم ،يجري تحليل التعليم األساسي المجاني وكذلك بحث االرباك الذي أحدثته مصطلحات
أخرى مختلفة (أساسي ،ابتدائي وأولي).

 2-2حقوق الطفل في األردن
صادق األردن ،بحلول عام  ،2008على أكبر عدد من االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان في الشرق األوسط ،كما وأنه
ً
فاعال في عملية ترويج حقوق اإلنسان العالمية في المنطقة .وقد أدت سلسلة من المؤتمرات اإلقليمية التي عقدت
كان
لتتماشى مع مبادرات عالمية أخرى تركز على حقوق الطفل ،إلى تبني إعالن وخطة عمل على الصعيد اإلقليمي .لقد
كانت أبرز تلك المعالم ما يلي:
• :2001إعالن القاهرة “وعالم جدير باألطفال” اللذين اتفقا على اتخاذ موقف عربي موحد تجاه التوصيات العالمية
حول حقوق الطفل مع المحافظة على التراث العربي.
•البحرين “ :2003مسودة خطة العمل العربية من أجل الطفل”
•تونس “ :2004خطة العمل العربية من أجل الطفل ( 2015 – 2004وهي إطار إرشادي لجميع البلدان العربية
في مجال تطوير خطط العمل الوطنية لديها من أجل الطفل).
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•وقع األردن اتفاقية حقوق الطفل في عام  ،1990وصدر بشأنها مرسوم ملكي في عام  1999وصدرت على هيئة
قانون في عام  2006مع التحفظ على ثالث مواد في االتفاقية تتناول حرية الدين وإجراءات الحضانة والتبني.
لقد تمت التوصية بتبني المبادرة  20/20للوصول العالمي للخدمات االجتماعية خالل انعقاد قمة كوبنهاغن العالمية
للنمو االجتماعي والتي تنادي بتخصيص  %20على األقل من مساعدات التنمية الرسمية من أجل الخدمات االجتماعية
األساسية ،وهي داعمة التفاقية حقوق الطفل المادة  4التي تؤكد على الحاجة لتخصيص أقصى ما يمكن من الموارد
العامة المتوفرة من أجل الوفاء بحقوق الطفل .وتشمل الخدمات االجتماعية األساسية الصحة والتعليم والتغذية والمياه
والصرف الصحي .وفي عام  ،2008تم تخصيص  16بالمائة من إجمالي موازنة الحكومة األردنية للصحة والتعليم
والتنمية االجتماعية .فإذا ما الحظنا بأنه تم استثناء المياه والصرف الصحي وغيرهما من البرامج االجتماعية من
الدراسة فإننا سنجد بأن األردن ربما أصبح أقرب للوفاء بمتطلبات تخصيص  %20من اإلنفاق لهذا الغرض.
يتضمن الدستور األردني  19مادة حول حقوق اإلنسان بما في ذلك حقوق:
•عدم التمييز
•العمل والتعليم
•العيش في دولة تتمتع باألمان وتكافؤ الفرص
•عدم إبعاد المواطنين
•حماية الممتلكات الخاصة
•حرية العبادة
•الحماية من ممارسات العمل السيئة
وهنالك باإلضافة إلى حقوق اإلنسان التسعة عشرة ،ثالثة مواد لها أثر على حقوق الطفل:
•المادة  :19يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها.
•المادة  :20التعليم االبتدائي ،إلزامي لألردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.
•المادة ( 23د) :تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واألحداث.
الخطة الوطنية األردنية للطفولة ( )2013 – 2004واإلستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية ()2005
دعماً للدستور األردني واتفاقية حقوق الطفل ،توفر الخطة الوطنية األردنية للطفولة إطاراً لسياسة تغطية نطاق
الطفولة في األردن .وقد تم إطالقها في أكتوبر (تشرين األول)  2004بحضور جاللة الملك عبد اهلل الثاني وجاللة
الملكة رانيا العبد اهلل .وتهدف الخطة الوطنية األردنية للطفولة إلى بناء “أردن جدير باألطفال” وذلك من خالل
إيجاد بيئة آمنة تكفل حقوق الطفل في الوجود والنمو والحماية والمشاركة .وتتلخص الرؤية في إيجاد أوضاع داعمة
من خالل التشريعات والسياسات والبرامج اإليجابية للرفاه الجسدي والعقلي واالجتماعي والعاطفي ،وهي تعكس
األولويات الوطنية ومبادئ “عالم جدير باألطفال” وكذلك “خطة الطفولة العربية” واألهداف اإلنمائية لأللفية ،وهي
تضم الفئة العمرية ما بين صفر –  18سنة التي تتماشى مع تعريف الطفل في اتفاقية حقوق الطفل والتي تحدد األهداف
بصورة مغايرة بالنسبة للطفل الصغير والمراهق .وعالوة على ذلك ،فإن االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية التي
تهدف إلى تحسين نوعية حياة األسرة األردنية وتعظيم دور األسرة في التنمية الوطنية ،ما هي إال مؤشر آخر اللتزام
األردن باتفاقية حقوق الطفل.
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 3-2األطفال في األردن في عام  2009وما بعده
ما هي التوقعات التي يحملها أطفال األردن بشأن الوفاء بالحقوق التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل؟ إن األردن هو بلد
مستقر يتمتع بالسالم ولديه اقتصاد نام وأسرة مالكة وزعماء سياسيون لديهم التزام عال بحقوق الطفل وحقوق اإلنسان.
فإذا ما افترضنا أن االتجاهات االقتصادية اإليجابية هي اتجاهات مستدامة ،فإن األوالد والبنات في األردن يواجهون
فرصاً وتحديات نادرة .إن الكثير من التركيز العالمي الحالي يتمحور حول حقوق الطفل ويتناول الفقر واالحتياجات
اإلنسانية األساسية للحياة والوصول إلى الطعام والمياه والمسكن والحماية من االعتداء .وينظر إلى التعليم باعتباره
أحد أقوى الدوافع للحد من الفقر على المدى البعيد .وسوف تتمكن البلدان التي تتمتع بنمو اقتصادي راسخ والتي تلزم
نفسها بالوفاء بحقوق اإلنسان ،من أن ترى في النهاية كل طفل وهو ينعم بالطعام والملبس ويذهب إلى المدرسة ويتمتع
بفرص العمل واللعب .وعندما يصل األردن إلى هذه المرحلة من نموه ويتم تحقيق جميع األهداف اإلنمائية لأللفية
لديه ،فإن باإلمكان تحويل التركيز من تحليل حق الطفل في الوصول إلى الخدمات األساسية ،إلى النظر في القضايا
المتعلقة بالنوعية وإلى ما إذا كان األطفال يحترمون ويلتزمون بحقوق بعضهم بعضاً.
إن لدى أطفال األردن ما يمكنهم أن يصبو إليه في هذا النطاق ،إال أنه يتعين على الحكومة األردنية التعامل مع بعض
التحديات الرئيسية االستراتيجية للتأكد من عدم ضياع أي تقدم يتم إحرازه باتجاه الوفاء بحقوق الطفل.
فلو تم تشكيل لجنة لحقوق الطفل ،تضم األطفال فقط ،في األردن ،فإن هؤالء قد يرغبون في توجيه األسئلة التالية
للحكومة األردنية:
•يحق لي كطفل أن أتوقع بأن تقوم الدولة باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتأمين مستوى معيشي مالئم للوفاء بجميع
احتياجاتي (اتفاقية حقوق الطفل – مادة  )27وأن أعلم بأنها في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال تولي
االعتبار لمصالح الطفل الفضلى (اتفاقية حقوق الطفل – المادة  .)3فإذا ما الحظنا بأن وزير المالية يتوقع تراجعاً
في اإليرادات المحلية بنسبة  %11وانخفاضاً في المنح األجنبية بنسبة  ،7.%39فإنني أشعر بالقلق تجاه العجز
المتنامي في الموازنة باإلضافة إلى احتمال قيام الحكومة بتخفيض خدماتها األساسية .هل يتعين علي أن أشعر
بالقلق تجاه احتماالت أن تؤدي األزمة االقتصادية العالمية الحالية إلى تآكل حقوقي؟
•كطفل فإن لدي الحق في أن أتوقع بأن تقوم الدولة باتخاذ التدابير المناسبة لتوفير مياه شرب نظيفة لي (اتفاقية
حقوق الطفل – المادة  .)24إننا في األردن نعاني من نقص في موارد المياه المخصصة للفرد حيث أنني قرأت
بأن حصة الفرد من المياه سوف تنخفض أكثر من الحصة الحالية البالغة  140متراً مكعباً للفرد إلى  91متراً
مكعباً في السنة في عام  .20258لقد شجعتني الجهود الناجحة العديدة التي بذلتها الحكومة بهذا الصدد .ما هو
الوضع الحالي لمشروع حوض الديسي ونظام توفير مياه الديسي – عمان؟ إنني أيضاً أعلم أن مشروع قناة
البحرين (األحمر – الميت) وتوفير مياه نهر اليرموك يعتمد على التوصل إلى اتفاقيات مع إسرائيل وسوريا على
التوالي.
•كما تعلمون ،فإن لدينا الحق في الحصول على المعلومات (اتفاقية حقوق الطفل – المادة  )17وقد قرأت بعض
ما كتب عن مشروع الالمركزية في األردن .ال أستطيع تكوين رأي عن مزايا هذا المشروع ،لكنني أرغب في
	 7
	 8

فهد الفانك ( ،)2009تخفيض إيرادات الموازنة والنفقات ( ،)Budget revenues and expenditures revised downصحيفة جوردان تايمز 18 ،أيار(مايو).2009 ،
حازم الناصر ( ،)2009المياه الهادئة عميقة الغور ( .)Still waters run deepمجلة األعمال األردنية ،أيار(مايو).2009 ،
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معرفة ما إذا كان سيؤدي إلى تحسينات في الخدمات المقدمة لي وإلخوتي وأخواتي األطفال في جميع المناطق.
هل سيؤدي إلى خدمات صحية أفضل في بعض المناطق األكثر فقراً؟ كما أن المادة  12من اتفاقية حقوق الطفل
تنص على أن لي الحق في أن تتاح لي فرصة االستماع إلى آرائي .هل ستقوم أجهزة الحكم الالمركزية والبلديات
بتأسيس منابر لألطفال ،حيث يستمع زعماؤنا إلى آرائنا؟

 4-2البيانات اإلحصائية الالزمة لتحويل مشاهدات هذا التقرير إلى مفاهيم
قد تكون المقارنات الدولية مضللة إذا لم تكن مرفقة بالمعلومات التي لها عالقة بالسياق .إال انه من المفيد توفير موجز
أولي حول كيفية تميز األردن مقارنة بغيره من البلدان .إن هذا متوفر في الجدول ( )1-4-2أدناه .ويتيح هذا الجدول
لألردن مقارنة بعض مؤشراته المتعلقة بالطفل بمثيالتها لدى الدول األخرى .لقد تم إدراج تونس باعتبارها بلداً من
البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض ،وهي دولة مسلمة غير منتجة للنفط من حيث المستوى .كما أن أرمينيا دولة
من البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض ولديها ناتج محلي إجمالي للفرد ومؤشر تنمية بشرية مماثالن من حيث
المستوى .وقد تم إدراج فرنسا كمثال لالقتصاد المتقدم الذي يمتلك مؤشرات تنمية يتطلع لها األردن وكذلك جنوب
أفريقيا ،وذلك من أجل وضع سياق للمراجع الدستورية التي تضمنها هذا التقرير.
الجدول  1-4-2مقارنة دولية
المفردة اإلحصائية (التاريخ)

األردن

تونس

أرمينيا

جنوب
أفريقيا

فرنسا

إحصائيات السكان
السكان ( )2007باأللف*

5.924

10.327

3.002

48.557

61.647

دون سن  )2007( 18باأللف*

2.500

3.178

760

18.385

13.573

دون سن  )2007( 5باأللف*

731

830

167

5.235

3.828

النسبة المئوية لسكان المناطق الريفية (**)2003

21

36

36

43

24

إحصائيات الفقر
معامل جيني القياسي (صفر = المساواة التامة)**

38.8
()2003

39.8
()2000

33.8
()2003

57.8
()2000

32.7
()1995

مؤشر التنمية البشرية (**)2006

0.753

0.753

0.759

0.658

0.938

إحصائيات االقتصاد
2.850

3.200

2.640

5.760

38.500

مجموع الدخل اإلجمالي للفرد بالدوالر األمريكي*
النسبة المئوية للسكان دون خط الفقر الدولي  1,25دوالر أمريكي/
اليوم (*)2005

0

3

11

26

غير متوفر

النسبة المئوية للمساعدات من الناتج المحلي اإلجمالي (**)2002

6.6

1.1

11.3

0.4

غير متوفر

إحصائيات التعليم
النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالمدارس االبتدائية ()2007-2000
ذكور *%
النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالمدارس االبتدائية
( )2007-2000إناث *%
26

96

110

96

108

110

98

107

100

103

109

األردن

تونس

أرمينيا

جنوب
أفريقيا

فرنسا

89

96

80

88

98

91

97

84

88

99

88

81

88

92

114

90

89

91

98

114

النسبة الصافية لاللتحاق بالمدارس الثانوية للذكور *)2005(%

81

61

84

59

98

النسبة الصافية لاللتحاق بالمدارس الثانوية لإلناث *)2005(%

83

68

88

66

100

معدل البقاء في المدرسة حتى الصف االبتدائي األخير
(% )2007-2000

96

94

99

77

98

المفردة اإلحصائية (التاريخ)
النسبة الصافية لاللتحاق بالمدارس االبتدائية
( )2007-2000ذكور *%
النسبة الصافية اللتحاق بالمدارس االبتدائية
( )2007-2000إناث *%
النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالمدارس الثانوية للذكور
* )2007-2000( %
النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالمدارس الثانوية لإلناث
*)2007-2000( %

إحصائيات الصحة
معدالت وفيات الرضع (*)2007
معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل  1000والدة حية
(*)2007
حديثي الوالدة (أكثر من  28يوماً1000/والدة حية) (*)2004
معدل وفيات األمهات 100000/والدة حية
( 2007-2000المبلغ عنها)*
الرعاية أثناء الوالدة :النسبة المئوية للوالدات التي تتم تحت إشراف
صحي (*)2007 – 2000
رعاية الحوامل :النسبة المئوية لألمهات اللواتي يقمن بزيارة العيادة
مرة واحدة على األقل (*)2007 – 2000
العمر المتوقع عند الوالدة (*)2000

21

18

22

46

4

24

21

24

59

4

16

13

18

17

2

41

69

27

170

10

99

90

98

92

99

99

92

93

92

99

72

74

72

50

81

إنفاق الحكومة المركزية (*)2006-1997
الدفاع*

19

5

غير متوفر

غير متوفر

6

الصحة*

10

5

غير متوفر

غير متوفر

16

التعليم*

16

20

غير متوفر

غير متوفر

7

المصدر* :يونيسف ( ،)2008تقرير وضع األطفال في العالم لعام  ،2009نيويورك؛ آخر البيانات المتوفرة.
** نيشن ماستر هي قاعدة بيانات هائلة لتقييم المعلومات من مصادر مختلفة مثل :المجموعة المرجعية وورلد فاكتبوك  World Factbookالتي تنشرها وكالة
االستخبارات المركزية األمريكية على موقعها ،األمم المتحدة ،منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ،والبنك الدولي.
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عدد األطفال في كل محافظة
تمت اإلشارة في كل فصل إلى مخصصات كل محافظة وحصة الفرد من النفقات كما وأن الجدول التالي يساعد على
تفسير تلك المالحظات:
الجدول  :2-4-2عدد األطفال (صفر –  )18في كل محافظة
المحافظة

 %إلى اإلجمالي

عمان

%36.5

اربد

%18.4

الزرقاء

%15.1

البلقاء

%6.8

المفرق

%5.1

الكرك

%3.9

جرش

%3.3

مادبا

%2.6

عجلون

%2.5

العقبة

%2.2

معان

%2.0

الطفيلة

%1.6

المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ،األردن
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 -3سياسات وممارسات الموازنة في األردن

9

 1-3المقدمة
باشرت الحكومة األردنية في تطبيق برنامج إلصالح اإلدارة المالية العامة ،وهذا يشمل تبني إطار اإلنفاق متوسط
المدى؛ إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج؛ خارطة حسابات جديدة ونظام متكامل إلدارة المعلومات المالية الحكومية .إن
هذه اإلصالحات في مجال اإلدارة المالية العامة هي جزء من برنامج إصالح شامل وتنمية موجه بمتطلبات األجندة
الوطنية ( .)2015 – 2006وتهدف األجندة الوطنية إلى إصالح وإعادة هيكلة العديد من أوجه الحياة االجتماعية
واالقتصادية في األردن ،بما في ذلك استثماراتها وخدماتها المالية وبيئتها المالية .إن اإلطار المالي متوسط المدى
هو خطة مدتها ثالث سنوات لإليرادات والنفقات المتوقعة تهدف إلى تمكين الحكومة من رسم السياسة المالية وبناء
الموازنة العامة للدولة ضمن رؤية مالية واضحة لتحقيق وضع مالي سليم خالل فترة متوسطة بحيث تصبح أداة
لتحسين تخصيص الموارد لألولويات االستراتيجية وتعزيز تخطيط اإلنفاق .أما إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج فهي
طريقة يوجهها هدف وضع الموازنة وهي إصالح حاسم حيث أنها تحول تركيز اإلدارة المالية للحكومة من التركيز
على المدخالت إلى تحقيق المخرجات والنتائج .فإذا ما تم إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج بصورة صحيحة فإنه
سيعمل على تحويل العمليات الحكومية بأكملها كما وأنه قد يؤدي إلى إعادة هيكلة العمليات الحكومية بحيث يصبح
تحقيق الهدف هو الغاية المركزية لجميع األجهزة الحكومية .وهي تعرض على المدى القصير فرصة مثيرة لموازنات
الطفل حيث يوجد مجال لتضافر األهداف مع حقوق الطفل والقيام بأنشطة تقوم على إنفاق محدد للطفل.

 2-3اإلطار القانوني
يحكم سياسات وممارسات الموازنات في األردن قانون تنظيم الموازنة العامة (رقم  )2008/58الذي حل محل قانون
تنظيم الميزانية العامة رقم ( .)1962/39ويتولى القانون الجديد مراجعة دور ومسؤوليات دائرة الموازنة العامة كما
وأنه يتبنى إصالحات الموازنة التالية:
•تشريع إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج ،10كمنهجية إلعداد الموازنة العامة.
•االلتزام بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية
•االلتزام بخارطة الحسابات (الجديد) وتصنيفات دليل اإحصائيات مالية الحكومة.
•تأسيس دائرة للموازنة العامة وتعيين مدير لها بدرجة أمين عام وتحديد أدوار وصالحيات دائرة الموازنة العامة.
•تحديد دور وعضوية المجلس االستشاري للموازنة.
•تحديد اإلطار المالي متوسط المدى وإطار اإلنفاق متوسط المدى وإجراءات إعدادهما.
•تحديد مضمون قانون الموازنة السنوية.
وتتضمن األنظمة األخرى المتعلقة بالموازنة ما يلي:
•نظام الخدمة المدنية ( :)2007/30الذي ينص على ضرورة إعداد جداول القوى البشرية للوزارات والدوائر
الحكومية والمؤسسات العامة بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة.
•النظام المالي ( )1994/3والذي يتضمن المواد التالية التي لها عالقة بالموازنة:
 	 9هذا الفصل مستخلص من دراسة أجريت بتفويض من اليونيسف باألردن :شركة خليف وسمان للتدقيق واالستشارات المالية ( ،)2009دراسة تمهيدية حول سياسات الموازنة وتطبيقاتها
الخاصة بالحكومة األردنية.
 	 10إن تشريع إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج باعتباره المنهجية المطلوبة للموازنة له آثار بعيدة المدى ،وهو يعني أن الحكومة األردنية ملتزمة قانوناً بالقيام بتخطيط ووضع موازنات
موضوعية وهادفة .إن لهذا فوائد هامة لوضع الموازنات المخصصة لألطفال ولجميع برامج التنمية االجتماعية .وسوف يتم بحث هذه الفوائد في هذا الفصل فيما بعد.
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•المادة ( :)14االوامر المالية العامة والخاصة والحواالت المالية الشهرية.
•المادة ( :)16حظر النفقات التي ال توجد لها مخصصات والتي تزيد عن الحد األقصى المرصود في الموازنة.
•المادة ( :)20إلغاء المخصصات التي لم تصرف خالل السنة المالية.
•المادة ( :)34تتولى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة توزيعمخصصاتها المعتمدة في الموازنة بناء على
األولويات الموضوعة (تحت إشراف الوزارات المعنية).
•المادة ( :)35تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بتقارير حول النفقات الفعلية.

•نظام اللوازم ( :)1993/32تطلب المادة ( )6من الوزارات والدوائر الحكومية إصدار مستند التزام مالي للمشتريات
الحكومية التي تزيد قيمتها عن  10000دينار أردني (أي  14000دوالر أمريكي).

 3-3عملية وضع الموازنة
تتبع عملية اعداد الموازنة في األردن أفضل الممارسات الدولية .وسيتم أدناه بحث المكونات الخمسة لذلك.
 1-3-3مراجعة السياسات وتشكيلها
إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولة على المستوى الوطني عن مراجعة وتشكيل السياسة العامة للتنمية
االجتماعية واالقتصادية من خالل ما تتضمنه األجندة الوطنية للمملكة .ويشارك األمناء العامون من كل وزارة
في هذه العملية التي تتم الموافقة عليها على أعلى مستوى حكومي .وعقب ذلك تعمد جميع الوزارات إلى مراجعة
سياساتها المحددة وذلك بما يتماشى مع األجندة الوطنية .ويتعين أن تظهر األهداف المحددة للوزارة وجود صلة
واضحة لها باالهداف الوطنية .إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولة عن التأكد من أن جميع السياسات
االجتماعية واالقتصادية للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والمؤسسات المرتبطة بها يجري التنسيق
فيما بينها لتسهيل تنفيذ االهداف المعلنة للمملكة بصورة فعّالة.
 2-3-3التخطيط االستراتيجي
عندما تستكمل مراجعة السياسات ،فإنها تترجم إلى عمليات إستراتيجية وتشغيلية خاصة بالوزارة .ويلعب قسم
التخطيط االستراتيجي في كل وزارة الدور الرئيسي في هذه المرحلة من مراحل الموازنة .ويطلب من كل وزارة
تطوير خطة إستراتيجية تغطي مدة الثالث سنوات إلطار األنفاق متوسط المدى .وتصبح كل مديرية عندئذ مسؤولة
عن تطوير خطة تشغيلية طبقاً للغايات التي طرحتها الخطة االستراتيجية للوزارة.
وحيث أنه من المعترف به بأن بعض الوزارات ال تملك القدرة على إعداد خطط إستراتيجية فقد طالبت دائرة الموازنة
العامة الوزارات بأن يكون لديها حد أدنى من االهداف االستراتيجية ذات الصلة بطبيعة عمل الوزارة وذلك إلدراجها في
وثيقة موازنة عام .2009
 3-3-3إعداد الموازنة وإقرارها
تبدأ عملية إعداد الموازنة لدى وزارة الماليةالتي تتولى إعداد اإلطار المالي متوسط المدى بناء على إطار االقتصاد
الكلي والخطط الحكومية متوسطة المدى مثل األجندة الوطنية .ويتألف اإلطار المالي متوسط المدى من توقعات
مستوى االيرادات ومستوى العجز والمستوى الكلي لإلنفاق الحكومي .وتعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع
وزارة الماليةوتكون مسؤولة عن تقدير حجم القروض الخارجية والمنح خالل الفترة المقبلة للموازنة .ويتم بعدئذ
إرسال اإلطار المالي متوسط المدى إلى دائرة الموازنة العامة لتحليله وتقييمه ومن ثم إرساله إلى رئاسة الوزراء
إلقراره.
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وعندما يتم إقرار اإلطار المالي متوسط المدى ،تقوم رئاسة الوزراء بإصدار بالغ اعداد الموازنة الذي يتضمن المعايير الفنية
والتعليمات إلعداد مشاريع موازنات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة للسنة المالية القادمة.
ويتضمن بالغ الموازنة العامة المعلومات التالية:
•المؤشرات االقتصادية المتوقعة التي تغطي سنة الموازنة.
•االفتراضات التي تبنتها الحكومة والتي تم على أساسها وضع تقديرات الموازنة ضمن اإلطار المالي متوسط
المدى.
•اإلطار العام للموازنة المستخلص من المؤشرات االقتصادية واالفتراضات واإلطار المالي متوسط المدى ،بما في
ذلك اإليرادات والنفقات والفائض أو العجز في الموازنة.
كما يتضمن بالغ الموازنة العامة أيضاً تعليمات مفصلة إلعداد الموازنة وجداول تشكيالت الوظائف بما في ذلك:
•تحديد الموعد الذي يتعين على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة تقديم مشروعات موازناتها.
•المحتويات التي يتعين إدراجها في الموازنة.
•تعليماتلبيان كافة الوثائق المطلوبة ضمن االطار متوسط المدى ووفق النماذج الرسمية المعتمدة للموازنة.
•التعليمات الخاصة باإليرادات والنماذج المعتمدة.
•تعليمات اإلنفاق وتقديراتها على المدى المتوسط.
•تعليمات اإلفصاح عن القروض والمنح (وبخاصة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية).
•تعليمات جداول تشكيالت الوظائف.
ولدى تلقي بالغ الموازنة العامة يتولى المدير المالي في كل وزارة ودائرة حكومية إصدار تعميم لكل مديرية
كي تقوم بوضع تقديرات الموازنة لألعوام الثالثة المقبلة .ويقدم قسم التخطيط االستراتيجي الدعم لهذه المديريات
بغرض إضفاء تركيز استراتيجي على التقديرات .وعقب ذلك ،يتلقى المدير المالي ردود المديريات ويعكف على
إعداد مشروع موازنة للوزارة .ويتم بعدئذ إقرار مشروع الموازنة من جانب الوزير واألمين العام ثم ترسل مشاريع
موازنات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة إلى دائرة الموازنة العامة حيث يقوم محللو الموازنات
فيها بالتحقق من صحة محتوياتها من خالل تدقيق مطابقتها ببالغ الموازنة العامة وسقف إطار اإلنفاق متوسط المدى
ونماذج الموازنة المعتمدة .ويتم عقب ذلك عقد جلسات حوار خاصة بالموازنة بين كل وزارة أو دائرة حكومية أو
مؤسسة عامة ودائرة الموازنة العامة يتم خالل كل جلسة حوار منها بحث مشروعات الموازنات والتفاوض بشأنها
التخاذ قرارات حول تحديد السقوف النهائية للموازنات .ويتم بعدها اعداد المشروع االولي للموازنة ويتم عرضه على
المجلس االستشاري للموازنة 11لمناقشتها وإقرارها طبقاً للمادة ( )6من قانون تنظيم الموازنة العامة.
وبعد ذلك ،يقوم وزير المالية بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة السنوي المقترح لرئاسة الوزراء حيث تتم مراجعته
وبحثه .وفي هذه المرحلة يجوز لرئاسة الوزراء تقديم أية تعديالت إضافية .وبعدها يصبح مشروع قانون الموازنة
السنوي جاهزاً لتقديمه إلى البرلمان .وتشمل الموازنة إلى جانب تقديرات اإليرادات والنفقات اإلجمالية المعلومات
التالية المتعلقة بكل فصل:
•الرؤية والرسالة
•االهداف االستراتيجية ومؤشرات قياس االداء ذات الصلة المستمدة من الخطة االستراتيجية
 	 11يتألف المجلس االستشاري للموازنة من وزير المالية ومديرعام دائرة الموازنة العامة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي األردني
ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية.

31

تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن 2009

•البرامج ومؤشرات قياس االداء ذات الصلة
•مخصصات البرامج مقسمة إلى نفقات جارية ونفقات رأسمالية
•مخصصات المشروعات الرأسمالية طبقاً لما هو وارد في البرامج.
ومن الجدير بالذكر أن محتويات وثائق الموازنة قد تتغير ما بين سنة وأخرى ،طبقاً لبالغ الموازنة العامة الصادر
عن الحكومة.
وطبقاً لنص المادة ( )112من الدستور “يقدم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب قبل ابتداء السنة المالية
بشهر واحد على األقل” 12ويقوم وزير المالية بإلقاء “خطاب الموازنة” أمام مجلس النواب يشرح فيه قانون الموازنة
العامة ومفاهيمه األساسية وخطة عمل الحكومة للسنة المقبلة .ويقوم البرلمان بدوره برفع قانون الموازنة إلى لجنته
المالية واالقتصادية التي تقوم برفع توصياتها إلى البرلمان بعد دراسته وبحثه مع األشخاص المعنيين في الحكومة.
ويتم عقد جلسة خاصة للبرلمان لبحث مشروع قانون الموازنة العامة بحضور رئيس الوزراء وأعضاء الوزارة.
وتقدم اللجنة المالية واالقتصادية تقريرها الذي يتضمن مالحظاتها وتوصياتها بحيث تتبع ذلك مناقشة مفتوحة تعطي
أعضاء مجلس النواب الفرصة للتعبير عن آرائهم.
ويقدم رئيس الوزراء ووزير المالية رد الحكومة على تقرير اللجنة المالية واالقتصادية كما يجيبان على مالحظات النواب.
ً
ً
فصال طبقاً للمادة ( )6/112من الدستور.
فصال
ويتم عقب تقديم رد الحكومة االقتراع على قانون الموازنة العامة
ولدى الموافقة على قانون الموازنة العامة من جانب مجلس النواب يتم رفع القانون إلى مجلس األعيان الذي يتولى بدوره
تمريره إلى لجنته المالية لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه .ويتم عقب ذلك عقد جلسة خاصة لبحثه بحيث يتم إتباع
اإلجراءات نفسها التي اتبعت في مجلس النواب .ولدى الموافقة على قانون الموازنة ،يتم إرساله إلى رئاسة الوزراء التي
تتولى بدورها رفعه إلى جاللة الملك إلصدار مرسوم ملكي بالموافقة عليه ،ليصبح بعدئذ قانوناً يتم نشره في الجريدة
الرسمية ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ النشر.
ويبين الجدول التالي الترتيب الزمني إلعداد الموازنة العامة السنوية وعملية تبنيها:
إعداد الموازنة العامة وعملية تبنيها
التاريخ

اإلجراء

مطلع يونيو (حزيران)

تعد وزارة المالية اإلطار المالي متوسط المدى ضمن اإلطار االقتصادي الكلي وخطط الحكومة
األردنية وسياسة التنمية الوطنية واألجندة الوطنية والرؤية الملكية.

منتصف يونيو (حزيران)

يتم إقرار اإلطار المالي متوسط المدى من قبل وزارة المالية ومن ثم رئاسة الوزراء.

يوليو (تموز)

تصدر الحكومة بالغ الموازنة العامة إلعداد مشروع قانون الموازنة العامة

يوليو (تموز) – أغسطس (آب)

تعد الوزارات والدوائر الحكومية مشروعات موازناتها ضمن إطار اإلنفاق متوسط المدى

نهاية أغسطس (آب)

تجري مناقشة وإقرار مشروعات الموازنات من قبل دائرة الموازنة العامة

 	 12تبدأ السنة المالية في األردن في شهر يناير (كانون الثاني) وتنتهي في ديسمبر (كانون األول) من كل عام.
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مطلع أكتوبر (تشرين األول)

يتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس االستشاري للموازنة للموافقة عليه ويرفع وزير
المالية مشروع القانون لمجلس الوزراء إلقراره.
ترفع الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب.
يلقي وزير المالية خطاب الموازنة أمام مجلس النواب ويشرح خطة عمل الحكومة للسنة المقبلة.

نوفمبر (تشرين الثاني)

تبحث اللجنة المالية واالقتصادية لمجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة
تصدر اللجنة المالية واالقتصادية توصياتها لمجلس النواب الذي سيقوم عندئذ باالقتراع على مشروع
ً
ً
فصال
فصال
قانون الموازنة العامة
لدى إقرارها من جانب مجلس النواب ،تجري نفس العملية في مجلس األعيان

ديسمبر (كانون األول)

بعد اقراره من قبل مجلس األعيان ،ترفع الحكومة قانون الموازنة العامة إلقراره بمرسوم ملكي
يتم نشر قانون الموازنة العامة في الجريدة الرسمية

إستراتيجية االلتزام بالموازنة
سوف تشمل اإلستراتيجية الشاملة لاللتزام بالموازنة التسويق وكسب الدعم والحمالت على المستوى االستراتيجي
المصممة للتداخل مع عملية اعداد الموازنة باإلضافة إلى هدف التأثير على مخصصات الموازنة .وتحتاج منظمات
حقوق الطفل غير الحكومية إلى فهم عملية اعداد الموازنة لمعرفة كيفية تأثيرها على اشكال اإلنفاق .إن نقطة الدخول
المنطقية هي عند مرحلة االعداد والمراجعة إال أنه ولكي يتم الحصول على مدخل مهم للسياسة المؤثرة ،فإن األمر
يحتاج إلى معلومات متابعة من نوع جيد .إن دراسة تحليل الموازنة المخصصة للطفل وإطار متابعة الموازنة
المخصصة للطفل هما مثاليان لهذا الغرض .ولدى المباشرة في إستراتيجية االلتزام بالموازنة  ،فإن من المهم فهم
سنوات الموازنة المختلفة.
السنة السابقة :هي السنة التي مضت :إن قيمة السنة األولى هي في استخدامها كتقييم لألداء السابق للتحفيز من أجل
التغيير في السنوات التالية.
السنة صفر :هي السنة الحالية .فمن الناحية النظرية ،يتعين على الحكومات عدم تجاوز قيمة المبالغ التي خصصتها
ً
عمال
تلك الحكومات لبند ما في الموازنة مما يؤدي إلى عدم كفاية تمويل الخدمات .وكثيراً ما تكون السنة الحالية
يوازن محاولة القيام باألنشطة المخطط لها بتمويل أقل من التمويل المطلوب ،وبخاصة بالنسبة للوزارات الصغيرة.
السنة األولى (والثانية والثالثة) :يجب أن تكون مجال تركيز الستراتيجية االلتزام حيثما تكون هناك فرصة إلدخال
تغييرات على المخصصات.
وخالل أية سنة بعينها ،فإن توقيت مشاركة موظفي الحكومة يحتاج إلى التزامن مع عملية اعداد الموازنة .وخالل فترة
مراجعة السياسات واعدادها ،يتعين أن يكون االلتزام على مستوى األمين العام والنواب ومجلس الوزراء .ويتعين
خالل هذه المرحلة بالذات بحث المقترحات المتوسطة المدى والبعيدة المدى.
إن لدى دائرة الموازنة العامة محللين للموازنات يتم تخصيصهم لوزارات بعينها .إن محللي الموازنات هم بشكل عام
من ذوي المهارات العالية في حقل االقتصاد ووضع الموازنات والمعرفة القطاعية وهم األشخاص الذين يتولون مهمة
ضباط االرتباط بين وزارة المالية/دائرة الموازنة العامة والوزارة المعنية .إن هذا يجعلهم في الواقع متنفذين ،مما يعني
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بأنه سيكون من مصلحة منظمات حقوق الطفل إقامة عالقات جيدة معهم .إن دورهم هو بالضرورة دور مفيد
جداً للوزارة في عملية وضع الموازنة .فإذا كان هؤالء ملتزمون بمبدأ الموازنات المخصصة للطفل ،فقد يكون لهم بعض
التأثير على تفكير وزارة المالية/دائرة الموازنة العامة والوزارة المعنية.
وفي المرحلة التالية ،يتم التخطيط االستراتيجي على أساس سنوي من جانب كل وزارة .وقد تلجأ إحدى المنظمات
التي تعنى بحقوق الطفل أو اللجنة المعنية إلى طلب اإلسهام في مدخل ألي من منتديات التخطيط االستراتيجي
إلحدى الوزارات .إن باستطاعتهم تقديم أبحاث فكرية أو مقترحات لفريق التخطيط لدى الوزارة .وال تستطيع
الخطة االستراتيجية السنوية الخروج عن خط االستراتيجية طويلة المدى التي وردت في الخطة الوطنية األردنية
للطفولة .أما ما تفعله الوزارة (أو ما يتوجب عليها عمله) فهو مراجعة التقدم الذي أحرزته باتجاه تحقيق النتائج
االستراتيجية والنظر في كيفية جعلها فعالة .إن هذا يصب في اتجاه وضع أهداف الموازنة للسنوات البعيدة وإجراء
التعديالت على موازنة السنة األولى الخاصة بهم ضمن القيود المسموح بها.
وخالل فترة اعداد الموازنة ،فإنه سيكون من المتأخر جداً إشراك المنظمات غير الحكومية في دورة الموازنة .إن هذه المرحلة
هي المرحلة الفنية التي تتم فيها مناقشة األرقام والتفاوض حولها .وتنصح المنظمات غير الحكومية بأن تتجنب
اشغال موظفي الحكومة خالل فترة إعداد الموازنة حيث أنهم يكونون عادة منشغلين جداً ومتوترين.
إن نجاح أية إستراتيجية التزام يعتمد على متانة العالقات وعلى الثقة المتبادلة .وتواجه منظمات حقوق اإلنسان
إجراء توازن صعب حيث أنها تقوم بتحدي الحكومة في مجال األداء الضعيف ،إال أنها في الوقت نفسه تحتاج إلى
العمل بالشراكة معها من أجل تحسين وضع الموازنات الموجهة لحقوق اإلنسان .ففي بلد مثل األردن حيث تساند
إستراتيجية الحكومة حقوق اإلنسان ،فإن أي برنامج متابعة للموازنة يتمتع بالمصداقية هو في حد ذاته أداة قوية.
إن البيانات التي يتم إنتاجها من خالل المتابعة تخدم احتياجات ناشطي حملة الحقوق لتركيز الضوء على الثغرات في
جهود الحكومة وحاجة الحكومة رسمياً لتحقيق أهدافها االستراتيجية.
 4-3-3تنفيذ الموازنة
دائرة الموازنة العامة هي المسؤولة عن مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة في قانون الموازنة ،فهي تعد
تقارير المراقبة الشهرية التي تتضمن اإليرادات والنفقات الجارية والرأسمالية المتعلقة بكل وزارة أو دائرة حكومية
أو مؤسسة عامة ،إال أنه ال تتوفر أية رقابة منظمة إدارياً لتنفيذ تسليم الخدمات لمستحقيها.
ويتم دفع النفقات الجارية طبقاً ألوامر مالية عامة تصدر عن وزير المالية بعد أن يتم إعدادها من قبل دائرة الموازنة
العامة .وهي تمثل إذناً للوزارات كي تبدأ باإلنفاق من النفقات الجارية التي تم رصدها في الموازنة العامة .إن
الصرف من المخصصات الرأسمالية في الموازنة العامة يتم من خالل أوامر مالية خاصة تقوم الوزارات بتزويد دائرة
الموازنة العامة بها وتتضمن العدد واسم المشروع وبنود الموازنة والمبالغ.
ويسمح قانون الموازنة العامة بإجراء مناقالت خالل العام بين بنود الموازنة .ويجوز للوزارة أو الدائرة الحكومية أو المؤسسة
العامة نقل مخصص وارد في بند معين في الموازنة الى بند آخر وذلك من خالل إعداد وإرسال طلب بهذا الشأن إلى
دائرة الموازنة العامة التي تقوم باستعراض محتوى الطلب للتأكد من شرعيته ودقته والحاجة إليه ووجود أموال
متوفرة في بند الموازنة الذي ستتم المناقلة منه .وتتولى دائرة الموازنة العامة الموافقة على طلب المناقلة حيث يتم
إرسال نسخ للدائرة المعنية ووزارة المالية وديوان المحاسبة فيما يتم االحتفاظ بنسختين في دائرة الموازنة العامة.
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 5-3-3التدقيق والتقييم
يقوم ديوان المحاسبة بمهمة التدقيق الخارجي على الحكومة .إن ديوان المحاسبة هو هيئة مستقلة تم تشكيلها طبقاً
لقانون ديوان المحاسبة رقم  28لعام  .1953ويمارس ديوان المحاسبة رقابته على تطبيق الموازنة طبقاً للمواد 8
و 9من القانون المذكور.
إن ديوان المحاسبة مسؤول عن مراجعة النفقات للتأكد من أنه تم صرفها من أجل الهدف المتوخى وأن هذا اإلنفاق يتم
طبقا للتشريعات .ويتعين على ديوان المحاسبة التأكد من أن المبالغ المرصودة في الموازنة ال يتم تجاوزها ما لم يتم إصدار
إذن بذلك من جانب السلطات المختصة .كما يتعين على الديوان أن يتأكد من أن نصوص قانون الموازنة العامة يجري
تطبيقها ومن أن األوامر المالية وأوامر المناقالت بين بند وآخر هي أيضاً قانونية.
ويقوم رئيس ديوان المحاسبة في بداية كل فترة برلمانية برفع تقرير سنوي للبرلمان .ويتضمن هذا التقرير المالحظات
المتعلقة بالحسابات التي خضعت للتدقيق والخاصة بالدوائر والمؤسسات باإلضافة إلى بيان يتضمن المخالفات وما
يترتب عليها .وعالوة على ذلك ،فإنه يجوز لديوان المحاسبة أن يقدم تقريراً خاصاً كي يستقطب اهتمام البرلمان لقضايا
خطيرة وهامة تحتاج إلى قرارات عاجلة .فإذا ما تم إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج وأصبحت الوزارات مطمئنة تجاه
استخدام الموازنة الموجهة بالنتائج ،فإنه يتعين توسيع دور ديوان المحاسبة ليشمل التدقيق على األداء .ويعني هذا النوع
من التدقيق أن يتولى المدقق أخذ مؤشرات األداء من الموازنة العامة ويشكل من خاللها رأياً حول ما إذا كان قد تم الوفاء
بها .إن تقارير التدقيق المستقبلية لن تتناول فقط االلتزام باألنظمة المالية وما إذا كان المبلغ الصحيح قد تم إنفاقه
على البند الخاص به ،بل يتعدى ذلك ليشمل ما إذا كانت أهداف المؤشر الرئيسي لألداء قد تم تحقيقها .وقد تستقبل
وزارة ما في المستقبل مدققاً كفؤاً إذا فشلت الوزارة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالمؤشر الرئيسي لألداء.

 4-3إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج
يربط إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج اإلنفاق بالنتائج وذلك من خالل تصنيف الموازنات طبقاً للبرامج كما وأنه
يتضمن معلومات تتعلق باألداء في الموازنة .ويوفر إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج طريقة موحدة لموازنات القيمة
مقابل التكلفة من خالل توزيع النفقات طبقاً للبرامج والبرامج الفرعية والمشاريع واألنشطة وليس المدخالت فقط .ويتم
الموجهة
بهذه الوسيلة التنسيق بين التمويل والتنفيذ في عملية الموازنة .ففي عامي  2008و 2009تم إعداد الموازنة
ّ
بالنتائج على مستوى البرامج والمشاريع في األردن .وسوف يتم اعتباراً من عام  2010تصنيف الموازنة على
مستوى األنشطة .لقد تم في الفصل النهائي من هذا التقرير إدراج توصية تقضي بضرورة أن تعمد الوزارات التي
لديها برامج موجهة لألطفال إلى وضع أنشطة محددة تعبر عن األطفال بناء على حقوق الطفل التي تضمنتها اتفاقية
حقوق الطفل .إن اإلعداد الجيد لموازنة موجهة بالنتائج سوف يعود بالفائدة على المجتمع المحلي وعلى منظمات
حقوق اإلنسان ،حيث ستتركز عمليات الحكومة على توفير الفائدة القصوى للمجتمع بأسلوب بالغ الكفاءة والتأثير.
لقد أدخلت دائرة الموازنة العامة منهجية إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج في موازنة  ،2008وقد اقتضى هذا إدراج
األهداف االستراتيجية لكل وزارة والمؤشرات الرئيسية لألداء التي تحدد النتائج المرغوب بها بالنسبة لكل برنامج.
وتتغلب منهجية إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج على مواطن القصور في منهجيات الموازنات السابقة التي تناولت
مستويات اإلنفاق ً
بدال من المخرجات .فمن خالل إدراج النتائج والمخرجات في بيانات الموازنة ،فإن باإلمكان عندئذ
مساءلة الوزارات عن مدى تحقيقها للنتائج.
لقد أدخلت الحكومة من أجل تطبيق إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج نظام معلومات لإلدارة المالية وخارطة حسابات
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يرتكز على تصنيف دليل احصائات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي .ويضع هيكل الحسابات الجديد
قواعد موحدة ومتماسكة للمحاسبة ،كما وأنه يسهل استخدام إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج في تحديد اإلنفاق من أجل
برامج وأنشطة ومشروعات محددة .ويتميز هيكل الحسابات الجديد بستة مستويات للتصنيف وفقاً لما هو مدرج أدناه:
تصنيف الموازنة
مستوى تصنيف اإلحصائيات
المالية للحكومة

مستوى التصنيف الفرعي

التصنيف المطبق

التصنيف التنظيمي

الوزارات ،والمديريات واألقسام

على مستوى الوزارة

تصنيف البرامج

البرامج والبرامج الفرعية والمشاريع

على مستوى البرنامج والمشروع

التصنيف الوظيفي

القسم الوظيفي والمجموعة الوظيفية والمجموعة
الوظيفية الفرعية

على المستويين األوليين

تصنيف دفتر األستاذ العام

المجموعة الرئيسية ،المجموعة الفرعية ،المادة
الرئيسية ،البند ا

تم تطبيقه بالكامل

التصنيف التمويلي

نوع ومصدر الصندوق

تم تطبيقه بالكامل

التصنيف الجغرافي

اقليم  ،محافظة  ،لواء

لم يتم تطبيقه

ويمكن توضيح تطبيق جدول الحسابات بالنسبة لموازنة الطفل على النحو التالي:
على المستوى التنظيمي :لدى تطبيق هذا المستوى بالكامل ،فإنه سوف يسمح بإجراء تحليل للنفقات طبقاً للمديريات
واألقسام أو الوحدات المختلفة داخل الوزارة .فعلى سبيل المثال ،إذا كان هناك قسم معين داخل وزارة التنمية
االجتماعية يعمل على حماية الطفل ،فإنه سيتسنى تحديد النفقات التي تم صرفها في هذا المجال .إن هذا التصنيف لم
يتم حالياً تطبيقه إال على مستوى الوزارة.
على مستوى البرنامج :سوف يسمح هذا المستوى لدى تطبيقه بالكامل بإجراء تحليل للنفقات على مستوى النشاط
(النفقات الجارية) أو مستوى المشروع (النفقات الرأسمالية) داخل البرنامج .فعلى سبيل المثال ،يوجد لدى وزارة
الصحة برنامج للرعاية الصحية األولية يتولى تقديم سلسلة من الخدمات للكبار واألطفال .وعندما يتم تطبيق تصنيف
البرنامج بشكل كامل ،فسوف يصبح باإلمكان تحليل نفقات نشاط ما مثل تحصين األطفال ضد األمراض ،أو ورش
العمل التي تعقد للحوامل في إطار برنامج الرعاية الصحية األولية .إن هذا التصنيف لم يطبق حالياً إال على مستوى
المشروع.
المستوى الجغرافي :لدى تطبيق هذا المستوى بالكامل ،فإنه سوف يسمح بإجراء تحليل للنفقات على المستوى
اإلقليمي .وبهذا فإنه سيصبح باإلمكان تحديد مخصصات اإلنفاق على البرامج واألنشطة عبر األقاليم وتحديد ما إذا
كانت هناك فوارق بين إقليم وآخر.
تصنيف دفتر األستاذ العام والتصنيف التمويلي :وهما تصنيفان تم تطبيقهما بالكامل .فمن خالل دفتر األستاذ العام،
يصبح باإلمكان تحديد النفقات على البنود االقتصادية مثل الرواتب والنقليات واألجهزة إلخ ...كما يمكن تحديد مصدر
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التمويل من خالل التصنيف التمويلي ،وبعبارة أخرى ،فإن باإلمكان القول ما إذا كانت البرامج قد تم تمويلها من جانب
الخزينة أو من خالل القروض والمنح.
ويستخدم التصنيف الوظيفي بصورة رئيسية ألغراض المقارنة الدولية حيث أن باإلمكان من خالل هذا التصنيف
المقارنة بين المبالغ التي تم رصدها للصحة والتعليم عبر مختلف البلدان ،باستخدام التعريفات نفسها التي يتعين إدراجها
بالنسبة لكل فئة .وقد تم في الوقت الحاضر تطبيق هذا التصنيف على مستوى القسم الوظيفي والمجموعة الوظيفية.
وقد تم في الفصل النهائي إدراج مالحظات وتوصيات محددة يمكن من خاللها تعزيز عملية وضع الموازنة وتحقيق الفائدة
للوفاء بحقوق الطفل.

37

تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن 2009

 -4وزارة الصحة
 1-4إدراك حق الطفل في الصحة
لدى كل طفل في األردن الحق في الحياة ،وللوفاء بهذا الحق ،تعهدت الحكومة األردنية بأن يتلقى كل طفل أعلى
مستوى ممكن من الرعاية الصحية في حدود الموارد المتوفرة تحت تصرفها .تختلف الموارد التي يمتلكها كل بلد من
بلدان العالم اختالفاً كبيراً عن الموارد الموجودة في البلدان األخرى ،مما يؤدي إلى أن تكون فرص األطفال في البقاء
على قيد الحياة في بعض الدول أفضل منها في دول أخرى .وفي هذا السياق ،فإنه من الضروري تحليل ما إذا كانت
الموارد المتاحة لدى الحكومة األردنية هي األمثل لضمان منح كل طفل في األردن أفضل فرصة ممكنة للبقاء على قيد
الحياة .إن اتفاقية حقوق الطفل ال تحمّل الدولة المسؤولية المباشرة عن توفير الرعاية الصحية ،بل أن مسؤولية الدولة
تتمثل في أن يكون لديها أفضل نموذج لتقديم الرعاية الصحية .وقد قامت الحكومة األردنية بإصدار قوانين ووضع
سياسات تدير آلية توفير الرعاية الصحية من قبل المحافظات ،األسر ،المجتمعات المحلية والمؤسسات الخاصة.
المخصصة للطفل حول نوع ومستوى الخدمات المقدمة ،وتحديد
تدور المسائل األساسية التي يتناولها تحليل الموازنة
ّ
ما إذا كان هناك تهميش لفئات معينة من األطفال .وتشير المادة  24من اتفاقية حقوق الطفل إلى مجموعة من المعايير
الخاصة التي تركز على السنوات األولى من عمر الطفل .غير أنه من المهم إدراك أن هذه الحقوق تشمل حياة الطفل
حتى يبلغ  18عاماً .في خضم الوفاء بهذه الحقوق تواجه الدولة تساؤالت صعبة .فالمبلغ الالزم للحفاظ على حياة
طفل مولود بتشوّه في القلب على سبيل المثال ،قد يحافظ على حياة ألف طفل من خالل برنامج التحصين .ولن ينظر
هذا التحليل إال في برامج وموازنات وزارة الصحة .ورغم أنه من المعروف أن الوزارات األخرى ،والهيئات غير
الحكومية مثل األونروا (وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين) والخدمات الطبية الملكية ،والقطاع
الخاص يشاركون في تقديم الرعاية الصحية ،إال أنه لن يتناولها التحليل كجزء من هذه الدراسة .واستناداً إلى اتفاقية
حقوق الطفل ،فإن المسائل الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار هي ما يلي :
•هل تبذل الحكومة األردنية أقصى جهد ممكن لضمان بقاء جميع األطفال على قيد الحياة؟
•هل تحرص الحكومة األردنية على توفير الرعاية الصحية بأعلى مستوى ممكن؟
•هل تحرص الحكومة األردنية على عدم حرمان أي طفل في األردن من الرعاية؟

 2-4الحقوق الصحية الواردة في اتفاقية حقوق الطفل
تنص المادة  7من اتفاقية حقوق الطفل على أن لكل طفل الحق في أن يتم تسجيله بعد والدته ،حيث أن تسجيل المولود
ً
فضال عن حقه في تحديد هويته الشخصية واحترام الذات .وقد يؤثر الحق
يمثل حقاً أساسياً لحصوله على الخدمات،
في تسجيل المولود على حصوله على الخدمات الصحية والتعليم والخدمات االجتماعية ،وله أهمية خاصة بالنسبة
للفقراء والنازحين داخلياً والالجئين الذين قد ال يتوفر لهم هذا الحق بشكل تلقائي.
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الحق المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل

جوانب خاصة من اتفاقية حقوق الطفل

 -6الحق في الحياة

بذل أقصى الجهود في مجال البقاء على قيد الحياة والنمو

الحقوق المتعلقة بالحصول على الرعاية الصحية األولية
التقليل من معدل وفيات الرضع واألطفال
تطوير الرعاية الصحية األولية
مكافحة األمراض وسوء التغذية
 -24الحصول على أعلى مستوى من الرعاية الصحية

تقديم الرعاية الصحية لألمهات ما قبل الوالدة وما بعدها
توفير المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية األولية
الرعاية الصحية الوقائية
إلغاء الممارسات التقليدية الضارة

الحقوق المتعلقة بالحصول على الرعاية الصحية الخاصة
 -33الحماية من االستعمال غير المشروع للمخدرات والمواد المؤثرة على العقل
 -23توفير الحياة الكاملة والكريمة للطفل المعاق

حصول الطفل المعاق على خدمات الرعاية الصحية وخدمات إعادة
التأهيل

الحقوق التكميلية
 -25المراجعة الدورية للرعاية والحماية والعالج المتوفر في مجال الصحة البدنية أو العقلية

يشمل الحق في الصحة الحق في العيش والبقاء على قيد الحياة ،مما يحمّل الحكومة األردنية واجب حماية الطفل من
العديد من التهديدات والمخاطر .وتركز المادة  24من اتفاقية حقوق الطفل على  7حقوق محددة تشير بالضبط إلى ما
نعنيه بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية .وتتضمن هذه الحقوق ما يلي:
•صحة األم ورفاهتها
•التركيز على الساعات األولى من عمر الطفل
•التركيز على السنوات األولى من عمر الطفل
كما تنص المادة  24على ضرورة توخي اإلنصاف بين الجميع عند تقديم الخدمات ،وذلك من خالل ترويج الرعاية
الصحية الوقائية والرعاية الصحية األولية .فالوقاية من المرض وتقديم الرعاية على أدنى مستوى ممكن يسمح بتنفيذ
برامج مستدامة وفعالة من حيث التكلفة .وإذا تم ضمان الحق في الحياة لمعظم األطفال من خالل برامج الرعاية
الوقائية والرعاية األولية منخفضة التكلفة ،سيسمح ذلك بتوفير األموال ألشكال المعالجة األكثر تعقيداً وتكلفة حيثما
اقتضى األمر .وتوفر المادة  25من اتفاقية حقوق الطفل (المراجعة الدورية للعالج المقدم للطفل) مؤشراً لنوعية
الرعاية ،فإذا لم تتوفر الموارد لعمل مراجعة منهجية لبروتوكوالت المعالجة ،فمن المرجح أن تكون نوعية الخدمة
متواضعة.
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 3-4اإلطار الدستوري والقانوني لصحة الطفل
 1-3-4الحقوق الدستورية في مجال الصحة
يحدد الفصل الثاني من الدستور األردني الحقوق والواجبات العامة لجميع األردنيين ،وال يشير الدستور مباشرة إلى
تنص على حق العمال في الحصول على الضمانات الصحية ،والتي
الحقوق الصحية باستثناء المادة /2/23ﮬ التي ّ
تنص على واجب صاحب العمل بتلبية معايير الصحة
تعتبر من قضايا العمل أكثر من كونها قضية صحية ،بحيث ّ
والسالمة .وبالتالي ،فإن األطفال فوق سن  ،16والمنخرطين في عمل ما ،لهم الحق بأن يتوقعوا من صاحب العمل
تقديم الضمانات الصحية لهم.

المقارنة مع الوضع في جمهورية جنوب أفريقيا
•المادة  6من اتفاقية حقوق الطفل (الحق في الحياة) راسخة في دستور جمهورية جنوب أفريقيا.
•المادة -1( 27أ) تضمن لجميع مواطني جمهورية جنوب أفريقيا الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية
بما فيها الصحة اإلنجابية.
تنص على أن لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية األولية.
•المادة -1( 28ج) من الدستور ّ
•التشريعات الالحقة في جنوب أفريقيا جعلت الرعاية الصحية لألمهات واألطفال الذين تقل أعمارهم عن  6سنوات
مجانية في مرافق الدولة.
 2-3-4االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعها األردن فيما يتعلق بمجال الصحة
اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ( ،)2004/513/ECالمادة :16
تطالب الحكومة األردنية باتخاذ تدابير لحظر مبيعات التبغ لألطفال.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (التي اعتمدتها األردن عام )2006
تشمل الحقوق الخاصة بصحة الطفل فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة الحق في الحياة والرعاية الصحية المجانية أو
معقولة التكلفة ،وذلك بنفس نطاق ونوعية ومستوى الرعاية المقدمة لغيرهم من األشخاص ،بما فيها الصحة الجنسية
واإلنجابية وبرامج الصحة العامة القائمة على السكان.
 3-3-4الخطة الوطنية األردنية للطفولة ( )2013 - 2004المحور األساسي األول :تأمين الصحة والحياة اآلمنة
يهدف المحور األول للخطة إلى ضمان حصول األطفال على حياة صحية وآمنة ،وتحقيق حق كل طفل في البقاء
والحياة الكريمة ،والحصول على رعاية صحية وتغذية متوازنة ،وبيئة صحية آمنة.
 4-3-4اإلستراتيجية الصحية الوطنية األردنية ()2012 – 2008
تهدف اإلستراتيجية الصحية الوطنية األردنية إلى توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين؛ وضمان
المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية والحصول عليها بغض النظر عن قدرتهم على الدفع؛ وتوفير خدمات
الرعاية الصحية ذات الكفاءة والجودة العالية وفقاً للمعايير الدولية.
 5-3-4اإلستراتيجية الوطنية األردنية لمكافحة اإليدز ()2009 – 2005
في عام  ،2005أطلق األردن اإلستراتيجية الوطنية األردنية لمكافحة اإليدز ،وقام بتحديد أهدافها الرئيسية والغاية
منها ومبادرات االستجابة لهذا المرض .ويتمثل هدفها الرئيسي بالحفاظ على معدل منخفض النتشار فيروس اإليدز
في أوساط السكان وجميع الفئات السكانية األكثر عرضة لإلصابة في األردن.
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تتسم االستجابة الوطنية األردنية لفيروس ومرض اإليدز بااللتزام السياسي القوي لمواجهة القضايا المتعلقة بفيروس
اإليدز بما يتفق مع الهدف السادس من األهداف اإلنمائية لأللفية :مكافحة فيروس ومرض اإليدز .وتدار هذه االستجابة
من خالل البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز التابع لوزارة الصحة ،وتتضمن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة اإليدز.
وتواصل وزارة الصحة دعمها للمركز الوطني لنقل الدم ،والفحص اإلجباري لتشخيص اإلصابة بفيروس اإليدز ،واتخاذ
إجراءات رقابية صارمة فيما يتعلق باألجانب المقيمين في األردن ،وتوفير العالجات المضادة للفيروسات الرجعية لألردنيين
المصابين بهذا الفيروس .ويوجد حالياً  12مسؤول اتصال يعملون بنظام الدوام الجزئي ويتولون مسؤولية مراقبة الحاالت
المتعلقة بفيروس ومرض اإليدز في جميع محافظات البالد.
لقد عملت إستراتيجية مكافحة فيروس ومرض اإليدز على نشر الوعي بين طلبة المدارس والجامعات ،حيث تم تنفيذ
برامج إرشادية في ثالث جامعات ،وتوزيع  90000نسخة من مواد مطبوعة حول هذا الفيروس/المرض .وتم تطوير المواد
والمراجع المكتوبة باللغة العربية ،مع إدخال المواد التي تركز على الشباب .كما تم تعديل نظام التأمين الصحي التابع
لوزارة الصحة ليشمل األشخاص المصابون بهذا الفيروس/المرض وتغطية عالجهم.
 6-3-4اإلطار القانوني للصحة
يع ّد قانون الصحة العامة رقم  47لسنة ( 2008وما يتعلق به من أنظمة) القانون األساسي الذي ينظم قطاع الصحة
في األردن.
المجلس الصحي العالي هو مؤسسة مستقلة تديرها لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وتضم وزراء الصحة والمالية
الخاص .ويهدف المجلس إلى
والتخطيط والتنمية االجتماعية والعمل ،إضافة إلى مقدمي الرعاية الصحية من القطاع
ّ
تحسين تقديم الخدمات الصحية من خالل التنسيق والتعاون ووضع المعايير لتوفير الرعاية الصحية.
الربط بين الحقوق والتشريعات
الحق

القانون/السياسة

المجاالت التي يتم تغطيتها

 -3إيالء االعتبار األول
لمصالح الطفل الفضلى

تعليمات ترخيص مؤسسات الطفولة لسنة.1997
المادة (/3ب،)2/

معايير وشروط الترخيص المتعلقة بالصحة والسالمة
من اجل إنشاء مؤسسات رعاية الطفولة.

قانون الصحة العامة رقم  47لسنة .2008
المواد رقم/4( :ج ،د ،ﮬ ،و)/12( ،أ)/28( ،أ،
ج)/55( ،أ ،ج)/63( ،ب)1/

صحة الطفل واألم
معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة

قانون العمل رقم  8لسنة  .1996المواد
()72-70

يحق للنساء العامالت الحصول على إجازة أمومة
مدفوعة كامل األجر وذلك ما قبل الوالدة وما بعدها،
كما يحق لهن تخصيص ساعة واحدة يومياً من وقت
العمل إلطعام الطفل حتى بلوغه السنة من عمره.

تعليمات خدمات األمومة والطفولة وتنظيم
األسرة ،رقم ( ،2004 ،)5المادة رقم ()2

تقديم الخدمات الصحية المجانية لألم والرضع واألطفال
الصغار حتى سن الخامسة من العمر.

 -6الحق في الحياة
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قانون األشخاص المعوقين رقم  31لسنة
 .2007المواد (/4أ)4 ،1/

الكشف المبكر لإلعاقة
العناية بصحة األم التي تعاني من إعاقة ،وذلك ما قبل
الوالدة وما بعدها

 -23توفير الحياة الكاملة
والكريمة للطفل المعاق

تعليمات ترخيص مؤسسات ومراكز التربية
الخاصة والتأهيل لسنة  .1994المادة رقم
(/2/3ج)

معايير وشروط منح الرخص إلنشاء مراكز الرعاية
الخاصة

قانون الصحة العامة رقم  47لسنة .2008
المواد رقم/4(( :ج ،د ،و)/12( ،أ)/28( ،أ ،ج)،
(/55أ ،ج)/63( ،ب)1/

صحة األم والطفل

قانون الصحة العامة رقم  47لسنة .2008
الفصول رقم ()12 ،11 ،10 ،8

الحفاظ على المياه الصالحة للشرب ومحاربة التلوث
البيئي

تعليمات خدمات األمومة والطفولة وتنظيم
األسرة ،رقم (،)5لسنة  ،2004المادة رقم ()3

تقديم الخدمات الصحية المجانية لألم والطفل وخدمات
تنظيم األسرة من خالل المراكز الصحية العامة
والمستشفيات الحكومية

تعليمات خدمات الصحة المدرسية ،رقم ()6لسنة
 ،2004المادتان ()3 ،2

المراجعة الدورية للوضع الصحي لألطفال من المرحلة
األساسية فقط وفحص أسنانهم (خدمات مجانية)

 -25المراجعة الدورية
للعالج

نظام رعاية الطفولة منذ الوالدة حتى سن ،18
رقم 34لسنة  ،1972المادتان ()6 ،3

العناية بالطفل منذ الوالدة حتى سن .18

 -33الحماية من االستعمال
غير المشروع للمخدرات
والمواد المؤثرة على العقل

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11
لسنة  ،1988المادة رقم (/9ج)3/

فرض العقوبات على أي شخص يتعامل مع المخدرات
أو يعطيها لحدث شاب

 -24الحصول على خدمات
الرعاية الصحية

 7-3-4إستراتيجية وزارة الصحة
الرؤية :مجتمع صحي معافى ضمن نظام صحي متكامل ،يعمل بعدالة وكفاءة وجودة عالية وريادية على مستوى
المنطقة.
الرسالة :الحفاظ على الصحة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعالجية بعدالة وجودة عالية ،وذلك باالستخدام األمثل
للموارد والتقنيات وبالشراكة الفعالة مع الجهات ذات العالقة والقيام بالدور التنظيمي والرقابي على الخدمات المرتبطة
بصحة المواطن ضمن سياسة صحية شاملة.
الهدف اإلستراتيجي :تحسين نوعية الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير الدولية ،وتحقيق تأمين صحي وطني شامل
بحلول عام .2012

 4-4الحقوق المدرجة في اتفاقية حقوق الطفل ،موازنات وبرامج وزارة الصحة
تقدم وزارة الصحة خدمات وسياسات صحية شاملة لجميع المواطنين في األردن .ويتميز اإلطار الذي يتم من خالله
تقديم هذه الخدمات بسياسة “الصحة للجميع” التي “تعتبر الصحة حقاً أساسياً لجميع المواطنين” .ويبين الجدول التالي
موازنة وزارة الصحة لألعوام .2011 – 2008
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موازنة وزارة الصحة  -ألف دينار أردني
المقدرالعام
2008

موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

380,535

448,882

514,390

576,137

النسبة المئوية لموازنة وزارة الصحة من مجموع الموازنة العامة

%6.7

%7.3

%8.0

%8.3

المخصصات المرصودة للخدمات الصحية من قبل وزارة
التخطيط والتعاون الدولي **

9,700

6,600

6,200

5,200

النسبة المئوية لمخصصات برامج الطفل من موازنة fبرامج
الصحة***

%36.2

%37.0

%36.4

%36.7

			
موازنة وزارة الصحة*

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009
* ال تعكس موازنة الوزارة مجموع اإلنفاق على برامجها ،حيث أن مخصصات محددة ( 18.3مليون دينار أردني في عام  )2008يتم دفعها مباشرة من قبل وزارة
المالية وال تظهر في موازنة وزارة الصحة.
الحصة لخدمات الرعاية الصحية الثانوية.
تخصص وزارة التخطيط والتعاون الدولي هذه ّ
** ّ
مخصصات الطفل لكل برنامج على حدة.
*** سيتم ال حقاً في هذا الجزء شرح الطريقة المستخدمة في حساب
ّ

المخصصة لوزارة الصحة من مجموع موازنة الحكومة األردنية من  ٪6.7إلى  ٪8.3وذلك ما بين عامي
الحصة
ّ
تزداد ّ
 2008و ،2011مما يشير إلى رفع الحكومة من مستوى التزامها بالخدمات الصحية خالل إطار اإلنفاق متوسط المدى.
						
مقارنة اإلنفاق

نصيب الفرد من اإلنفاق الحكومي على الصحة (تعادل القوة
الشرائية بالدوالر األميركي) ()2006

األردن

تونس

المعدل لدول منظمة التنمية
والتعاون االقتصادي ( 25بلداً)

257

214

2225

المصدر :نظام المعلومات اإلحصائية/منظمة الصحة العالمية

المخصصة للصحة من موازنة الدولة ما بين البلدان المختلفة ليست بمقارنة مفيدة دون فهم السياق
إن مقارنة النسبة
ّ
المخصصة للصحة .نالحظ في الجدول أعاله أن
القطري .ومن المفيد بشكل أكبر مقارنة نصيب الفرد من النفقات
ّ
ً
المخصص للصحة في األردن قريب جدا منه في تونس ،ولكنه أقل بعشر مرات من المعدل
نصيب الفرد من اإلنفاق
ّ
لدول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي.
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صات الطفل من مجموع موازنة وزارة الصحة ،موزعة حسب البرنامج ()%
مخص ّ
أهم الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق
الطفل

البرنامج

المقدرلعام موازنة عام موازنة عام موازنة عام
2011
2010
2009
2008

الرعاية الصحية األولية

 -24تطوير الرعاية الصحية األولية
 -24خفض معدل وفيات الرضع واألطفال الصغار
 -24مكافحة األمراض وسوء التغذية

% 6.5

% 6.4

% 6.4

% 6.4

الرعاية الصحية الثانوية

 -24خفض معدل وفيات الرضع واألطفال الصغار %11.5
 -24مكافحة األمراض وسوء التغذية

%12.9

%13.5

%12.3

توسيع مظلة التأمين الصحي

 -24عدم حرمان أي طفل من الحصول على
الرعاية الصحية

%11.4

%10.4

%10.0

% 9.8

اللقاحات ومطاعيم التحصين،
واألدوية والمستلزمات الطبية
المستهلكة

 -24خفض معدل وفيات الرضع واألطفال
الصغار

% 6.9

% 7.3

% 6.4

% 8.2

 -24توفير أعلى مستوى ممكن من المرافق
الصحية

%0.1

%0.1

%0.1

% 0.1

اإلدارة

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

يبين الرسم البياني أدناه النسب المئوية للمخصصات المرصودة للطفل في البرامج الرئيسية األربعة في وزارة الصحة
خالل فترة السنوات األربع.
١٦
١٤

ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

١٢
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

١٠
٨

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻲ

٦
٤

ﺍﻷﻣﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻴﻢ
ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ

٢
٠
٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

المخصص لألطفال في مجال الصحة تذهب إلى الرعاية الصحية الثانوية و توسيع مظلة
إن النسبة األكبر من اإلنفاق
ّ
مخصصات اللقاحات ومطاعيم التحصين ،واألدوية والمستلزمات الطبية المستهلكة ،والرعاية
التأمين الصحي  ،تليها ّ
الصحية األولية .وال يعني هذا عدم وجود التزام تجاه الرعاية الصحية األولية ،بل أن تقديم الخدمات من خالل الرعاية
الصحية األولية تكون عادة أرخص من الرعاية الصحية الثانوية.
يخصص حصة كبيرة من موازنته لألطفال ،ألنه يشير إلى التزامه بضمان عدم حرمان
من المهم معرفة أن األردن ّ
أي طفل من أطفاله من الحصول على الرعاية الصحية.
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صص لألطفال
مسألة للمناقشة :اإلنفاق المخ ّ

إن التقديرات المتعلقة بنسب اإلنفاق على الرعاية الصحية األولية والثانوية المقدمة لألطفال على وجه
مفصلة للموازنة على مستوى نشاط بعينه،
الخصوص ،ال تستخدم إال كمؤشرات فقط .حتى مع توفر بيانات ّ
لن يكون باإلمكان تحديد الحصة من مخصصات الرعاية قبل /بعد الوالدة ،التي تندرج تحت الموازنة
المخصصة للمرأة .وبشكل عام ،فإن صحة المرأة في
المخصصة للطفل والحصة التي تندرج تحت الموازنة
ّ
ّ
جميع مراحل حياتها تعود بالنفع المباشر على الطفل.
من منظور أكاديمي ،فإن هذه المناقشة قد تختلف بحسب الوضع االجتماعي-االقتصادي للمرأة وطبقاً للمعايير
االجتماعية .ويشير اليونيسف والمجلس الوطني لشؤون األسرة ( 13)2007إلى أن التغيرات الطارئة على
المجتمع المحلي ،دخل األسرة ،تعليم اإلناث ،ارتفاع سن الزواج ،زيادة المشاركة في القوى العاملة وازدياد
مستوى الوعي باآلثار المترتبة على العائلة كثيرة األفراد ،على ما يبدو تشكل عوامل تؤدي إلى انخفاض
ً
مستقبال يتعلق بإبقاء المرأة ضمن القوى العاملة بمساعدتها
معدالت الخصوبة .وإذا ما أصبح تنظيم األسرة
ً
مخصص
على إنجاب عدد أقل من األطفال ،فإنه قد يكون مشروعا من الناحية النظرية التمييز بين ما هو
ّ
لحقوق الطفل ،وحقوق المرأة في العمل.

 1-4-4برنامج الرعاية الصحية األولية
تقوم وزارة الصحة بتشغيل شبكة واسعة للرعاية الصحية األولية ،تتكون من  240مركزاً صحياً فرعياًو 419مركزاً
صحياً لألمومة والطفولةو  375مركزاً للرعاية الصحية األولية (أي بزيادة قدرها  26مركزاً منذ عام  ،)2004و68
مركزاً صحياً
ً
شامال .وبموجب البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز ،تتم تغطية تكاليف عالج المصابين بفيروس/مرض
اإليدز ،بمن فيهم أطفال هؤالء المرضى ،بشكل كامل من قبل وزارة الصحة.
تخصصه الموازنة للرعاية الصحية ما قبل الوالدة ومعدل وفيات الرضع واألطفال الصغار ،فإنه ال
أثناء تقدير ما ّ
يمكن ربط مواضيع معينة ببند معين في الموازنة ألن توزيع المخصصات في موازنة الحكومة األردنية يتم على
مستوى البرنامج .وال يمكن عزل مخصصات األنشطة المرتبطة مباشرة بالرعاية ما قبل/ما بعد الوالدة ،كما أن
تكاليف مبادرة التحصين ال يمكن تقديرها بوضوح .وعندما يصبح باإلمكان شمول أنشطة محددة في الموازنات
المفصل.
القادمة ،سيكون بالمقدور تحقيق هذا المستوى من التحليل
ّ
صصة لتقديم الرعاية الصحية األولية لألطفال* -ألف دينار أردني
الموازنة المخ ّ
المقدر لعام  2008موازنة عام  2009موازنة عام  2010موازنة عام 2011
28,783

32,905

36,858

موازنة البرنامج

24,536

معدل النمو االسمي

%17.3

%14.3

%12.0

معدل النمو الحقيقي

%15.0

%12.1

%9.8

* تم تقدير نسبة اإلنفاق الموجه لألطفال من قبل وزارة الصحة ووزارة المالية بما نسبته  %35من إجمالي مخصصات البرنامج
المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009
 	 13اليونيسف والمجلس الوطني لشؤون األسرة ( ،)2007تحليل وضع األطفال في األردن (  ،2007/2006 )Children in Jordan: Situation Analysisالمكتب القطري في األردن.
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صص للرعاية الصحية األولية
توجهات في مجال اإلنفاق المخ ّ

المخصصة لتقديم الرعاية الصحية األولية لألطفال تزداد على المدى المتوسط ،ولكنها ،ابتداء من عام
إن الموازنة
ّ
 ،2010ستزداد بمعدل أبطأ .وفي المتوسط ،تنمو هذه المخصصات بمعدل حقيقي يبلغ  ٪12.3على المدى المتوسط.
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
٤٠٠٠٠
٣٠٠٠٠
٢٠٠٠٠
١٠٠٠٠

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٨

٢٠٠٩

مؤشرات الرعاية الصحية األولية
الحق ،كما هو وارد في
اتفاقية حقوق الطفل

 –24تطوير الرعاية
الصحية األولية
 –24خفض وفيات
الرضع واألطفال
 –24مكافحة األمراض
وسوء التغذية

المؤشرات
النسبة المئوية لألطفال في الفئة العمرية
 24–12شهراً المحصنين بجميع اللقاحات
المشمولة في البرنامج الوطني للتحصين
عدد مراكز التشخيص المبكر لإلعاقات
النسبة المئوية للمراكز الصحية التي تتناسب
مساحاتها مع الحد االدنى المقبول
النسبة المئوية للمخصصات المرصودة
للرعاية الصحية األولية من إجمالي موازنة
الوزارة

القيمة المستهدفة التقييم الذاتي
األولي 2008
2008
%95

%98

3
%50

1
%50

-

المصدر :قانون الموازنة العامة .2009

التحديات التي ذكرها المسؤولون في وزارة الصحة
•عدم توفر الموارد المالية واأليدي العاملة الماهرة
ّ
•مجموعة واسعة من الخدمات واألنشطة الصحية الموزعة في جميع أنحاء البالد
•عدم توفر أنظمة محوسبة
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-

القيمة المستهدفة
2011 2010 2009
%98
2
%55

%20

%98
3
%65

%22

%98
3
%70

%24

مؤشرات الرعاية الصحية األولية في األردن
المادة  24من اتفاقية حقوق الطفل -كفالة الرعاية الصحية المناسبة لألمهات قبل الوالدة وما بعدها
الخطة الوطنية األردنية
2015 2008-2007 1990
للطفولة 2013-2004

المؤشر

أداة القياس

معدل وفيات األمهات (الهدف الخامس
من األهداف اإلنمائية لأللفية)

وفاة األمهات لكل  100.000مولود
حي
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عمليات الوالدة التي تتم تحت إشراف
(الهدف الخامس من األهداف اإلنمائية
لأللفية)

19.1

12

نسبة الوالدات التي يشرف عليها
عاملون في مجال الصحة يمتلكون
المهارات المطلوبة(أطباء وقابالت
متخصصين)

87

99

100

الرعاية ما قبل الوالدة (اليونيسف)

نسبة النساء اللواتي يحصلن على
الرعاية ما قبل الوالدة لمرة واحدة
على األقل

80

99

100

انتشار وسائل منع الحمل (الهدف
الخامس من األهداف اإلنمائية لأللفية)

نسبة النساء في سن اإلنجاب
المتزوجات اللواتي يستخدمن حاليا
أي وسيله من وسائل منع الحمل

40.2

57.4

72

خفض معدل وفيات األمهات
من  41إلى  15لكل
 100.000والدة حية

المادة  24من اتفاقية حقوق الطفل -خفض معدل وفيات الرضع
المؤشر

أداة القياس

معدل وفيات المواليد (اليونيسف)

وفيات المواليد من عمر -0شهر
واحد لكل  1000والدة حية

19

معدل وفيات الرضع (الهدف الرابع من
األهداف اإلنمائية لأللفية)

وفيات الرضع الذين تقل أعمارهم
عن سنة لكل  1000والدة حية

37

19

المواليد ذوي الوزن المنخفض عند
الوالدة (اليونيسف)

نسبة المواليد الذين يقل وزنهم عن
 2.5كغم عند الوالدة

6.4

7.2

الخطة الوطنية األردنية
2015
للطفولة 2013-2004

1990

2007
14

10
11.3
3.2

خفض معدل وفيات المواليد من
 16إلى  10وفيات لكل 1000
والدة حية

المادة  24من اتفاقية حقوق الطفل -خفض معدل وفيات األطفال
المؤشر

أداة القياس

معدل وفيات األطفال (الهدف الرابع
من األهداف اإلنمائية لأللفية)

وفيات األطفال دون الخامسة من
العمر لكل  1000والدة حية

42.4

التحصين (الهدف الرابع من األهداف
اإلنمائية لأللفية)

نسبة األطفال من عمر السنة الذين
تم تحصينهم ضد الحصبة

85

99

الوقاية من السل (األهداف اإلنمائية
لأللفية)

نسبة األطفال من عمر السنة الذين
تم تحصينهم ضد السل

15.8

91

الخطة الوطنية األردنية
2015
للطفولة 2013-2004

1990

2007

21

13

100

خفض معدل وفيات األطفال
الذين تقل أعمارهم عن 5
سنوات من  27إلى  15وفاة
لكل  1000والدة حية
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تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن 2009

المادة  6من اتفاقية حقوق الطفل -حق الطفل في الحياة
المؤشر

أداة القياس

انتشار نقص الوزن عند األطفال
(الهدف األول من األهداف اإلنمائية
لأللفية)

1990

2002

الخطة الوطنية األردنية
2015
للطفولة 2013-2004

نسبة األطفال الذين تقل أعمارهم
عن  5سنوات ويعانون من نقص
الوزن

6.4

4.4

3.2

انتشار التقزم لدى األطفال
(الهدف األول من األهداف اإلنمائية
لأللفية)

نسبة األطفال الذين تقل أعمارهم
عن  5سنوات ويعانون من التقزم

5.3

8.5

2.7

االلتزام بالرعاية الصحية األولية
(موازنة عام )2009

المخصصة للرعاية الصحية
النسبة
ّ
األولية من مجموع موازنة الوزارة

%19
()2008

%24
%22
%20
()2012( )2011( )2009

المصدر :سجل إنجازات األردن نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في عام 2009؛ قانون الموازنة العامة لعام 2009؛ يونيسف ( ،)2008وضع األطفال في العالم
 ،2009نيويورك؛ مسح السكان والصحة األسرية2007 ،؛ ودراسة وفيات األمهات في األردن .2008-2007

يتضح من الجدول أعاله أن هناك تقدماً كبيراً قد تم إحرازه فيما يتعلق بالوفاء بحقوق الطفل الصحية .بيد أن معدالت
وفيات المواليد ووفيات الرضع واألطفال الصغار ما زالت بحاجة إلى اهتمام كبير وينبغي على الحكومة األردنية
التصدي لها.
تخطط وزارة الصحة لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية النفسية ليشمل المملكة بأكملها .وفي الماضي ،كان هذا
ّ
حصري عن طريق المركز الوطني للصحة النفسية في عمان .وستغطي المرحلة األولى
النوع من الخدمات يقدم بشكل
من مشروع التوسيع ثالث محافظات (إربد والزرقاء والكرك) .كما سيتم إدراج خدمات الرعاية الصحية النفسية في
برنامج الرعاية الصحية األولية وذلك بهدف إدماج األفراد المتضررين عقلياً في المجتمع المحلي.
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 2-4-4برنامج الرعاية الصحية الثانوية
في عام  ،2007بلغ عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة  30مستشفى ،تبلغ قدرتها االستيعابية مجتمعة حوالي
 4.250سريراً.
صصة لتقديم الرعاية الصحية الثانوية لألطفال*
الموازنة المخ ّ

ألف دينار أردني

المقدر لعام
2008

موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

43,673

57.747

69.429

70.647

معدل النمو االسمي

%32.2

%20.2

%1.8

معدل النمو الحقيقي

%29.6

% 17.9

% 0.2-

موازنة البرنامج

المخصصة لألطفال ( )٪ 31على النحو التالي :
* تم حساب نسبة موازنة برنامج الرعاية الصحية الثانوية
ّ
المخصصة لألطفال والرضع  Xتكلفة السرير الواحد من أسرة األطفال والرضع ( Xاألسرة المشغولة  /مجموع األسرة)
عدد األسرة
ّ
متوسط تكلفة السرير  Xمعدل إشغال األسرة
قد ال يكون هذا الرقم تام الدقة حيث يمكن توزيع األطفال من عمر  18-15سنة في عنابر البالغين .لكن بما أن هذه الفئة من األطفال ً
قليال ما تستخدم المستشفى ،فلن
يؤدي ذلك إلى إحداث فرق كبير في نتيجة االحتساب.
المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

صص للرعاية الصحية الثانوية
توجهات في مجال اإلنفاق المخ ّ
ّ
المخصص لموازنة األطفال في برنامج الرعاية الصحية الثانوية بحوالي  27مليون دينار خالل األعوام
يزداد المبلغ
ّ
من  2008إلى  .2011وترتفع هذه الموازنة بشكل كبير ابتداء من عام  2008إلى عام  ،2009ومن عام 2009
حتى عام  ،2010نظراً إلدخال المشاريع الرأسمالية فيها .في حين يكون هناك نمو حقيقي سلبي بين عامي 2010
و 2011بمقدار  ٪ 0.2-نتيجة االنتهاء من تلك المشاريع الرأسمالية مثل المستشفى الجراحي في السلط ومستشفى
بدو الشمال في المفرق.
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

٨٠٠٠٠
٧٠٠٠٠
٦٠٠٠٠
٥٠٠٠٠
٤٠٠٠٠
٣٠٠٠٠
٢٠٠٠٠
١٠٠٠٠

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨
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التحديات التي ذكرها المسؤولون في وزارة الصحة
•الحاجة إلى الموارد والموظفين المؤهلين.
•نقص في البنية التحتية وخدمات الضيافة.
•زيادة األعباء على خدمات المستشفيات.
•ضعف خدمات الطوارئ واإلسعاف األولي.
 3-4-4برنامج توسيع مظلة التأمين الصحي
لدى برنامج توسيع مظلة التأمين الصحي القدرة على تحقيق المساواة في الرعاية الصحية من خالل توفير قاعدة
تمويلية لتغطية تكاليف عالج األشخاص المؤمّنين وغير المؤمّنين على حد سواء .ويشمل هذا البرنامج جميع األطفال
األردنيين دون سن السادسة بتأمين طبي كامل .بينما يكون األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن  18-6عاماً
مشمولين في التأمين الطبي لذويهم إذا كان هؤالء من المنتفعين من التأمين ،أو إذا كانوا يعيشون في المناطق األقل
تطوراً .يغطي التأمين الصحي العام حالياً  ٪ 75من السكان ،بينما تهدف وزارة الصحة إلى توفير تأمين صحي بنسبة
 ٪ 100بحلول عام  ،2012وبالتالي تحقيق المزيد من اإلنصاف في مجال الرعاية الصحية ،وتوفير فرصة أفضل
للوفاء بالمادتين ( 24الحق في الحياة) و( 27توفير مستوى معيشي الئق) من اتفاقية حقوق الطفل.
موازنة توسيع مظلة التأمين الصحي لألطفال*  -ألف دينار أردني
المقدر لعام
2008

موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

توسيع مظلة التأمين
الصحي

43,197

46,730

51,536

56,200

معدل النمو االسمي

%8.2

%10.3

%9.1

معدل النمو الحقيقي

% 6.1

% 8.1

% 6.9

موازنة البرنامج

* تم حساب حصة األطفال من هذه الموازنة ( )%47على النحو التالي:
مخصصات العالج الطبي)
مخصصات البرنامج) ( +نسبة األطفال غير المؤمنين ّ X
(نسبة األطفال المؤمنين ّ X
مخصصات البرنامج
ّ
المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

صص لتوسيع مظلة التأمين الصحي
توجهات في مجال اإلنفاق المخ ّ

المخصصة لتوسيع مظلة التأمين الصحي لألطفال بمقدار  13مليون دينار أردني على المدى المتوسط.
تزداد الموازنة
ّ
ويترجم هذا إلى معدل نمو حقيقي بنسبة  ٪ 6.1في عام  ،2009و ٪ 8.1في عام  2010و ٪ 6.9في عام ،2011
حيث ينخفض معدل النمو في عام .2011
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ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ

٦٠٠٠٠
٥٠٠٠٠
٤٠٠٠٠
٣٠٠٠٠
٢٠٠٠٠
١٠٠٠٠

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠٠٨

٢٠٠٩

التحديات التي ذكرها المسؤولون في وزارة الصحة
•التكلفة العالية لتغطية أفراد جدد بالتأمين الصحي
•نقص الموارد المالية
•ازدياد معدالت الفقر والبطالة
•الحاجة إلى أنظمة محوسبة
مؤشرات برنامج توسيع مظلة التأمين الصحي
المؤشر

نسبة المواطنين المشمولين في التأمين
الصحي المدني
نسبة الفقراء المشمولين في التأمين الصحي
من مجموع الفقراء في األردن

القيمة المستهدفة

التقييم الذاتي األولي

القيمة المستهدفة

2008

2008

2009

2010

2011

%36

%38

%40

%43

%50

%74.4

-

%80

%85

%90

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

إن هدف وزارة الصحة لعام  — 2011وهو توفير التأمين الصحي المدني لحوالي  ٪ 50من السكان — يقع ضمن
السياق الصحيح ،وذلك ألن التأمين الصحي يتم توفيره أيضاً من خالل جهات أخرى ،مثل الخدمات الطبية الملكية
والقطاع الخاص ،والذي يشمل في مجموعه ما نسبته  ٪100من المواطنين بالتأمين الصحي.
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 4-4-4برنامج االمصال والمطاعيم واألدوية والمستهلكات الطبية
المخصصة لهذا البرنامج قسمين :األدوية والمستهلكات الطبية  ،واالمصال والمطاعيم .وتشير تقديرات
تشمل النفقات
ّ
المخصصات المرصودة لهذا البرنامج تستهدف األطفال.
وزارة الصحة إلى أن  ٪47من
ّ
صصة لألطفال في مجال االمصال والمطاعيم واألدوية والمستهلكات الطبية * ألف دينار أردني
الموازنة المخ ّ
المقدر لعام
2008

موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

26,089

32,546

32,937

47,294

معدل النمو االسمي

%24.8

%1.2

%43.6

معدل النمو الحقيقي

%22.3

%0.8-

%40.8

موازنة البرنامج

المخصصات تشكل نسبة  %47من موازنة األطفال
* تشير تقديرات وزارة الصحة أن هذه
ّ
المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

صص لبرنامج االمصال والمطاعيم واألدوية ،والمستهلكات الطبية
توجهات في مجال اإلنفاق المخ ّ
ّ
المخصصة لهذا البرنامج بشكل كبير في عام  ،)٪24.8( 2009وتكون أقل زيادة لها في عام ،2010
تزداد الموازنة
ّ
ثم تزداد بشكل كبير مرة أخرى في عام  ،)٪43.6( 2011حيث يتم رصد مخصصات كبيرة في عامي 2009
و 2011لمشروع “األدوية والمستهلكات الطبية “.
تماشياً مع الهدف الرابع من األهداف اإلنمائية لأللفية“ :تخفيض ثلثي وفيات األطفال قبل عام ”2015؛ تخطط وزارة
الصحة إلدراج لقاحات جديدة في برامج التطعيم الوطنية (التهاب السحايا وفيروس الروتا) ،مما يفسر الزيادة الكبيرة
في موازنة برنامج االمصال والمطاعيم واألدوية ،والمستهلكات الطبية.
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻴﻢ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
٥٠٠٠٠
٤٠٠٠٠
٣٠٠٠٠
٢٠٠٠٠
١٠٠٠٠

٢٠١١
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٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

مؤشرات االمصال والمطاعيم واألدوية ،والمستهلكات الطبية
المؤشرات

القيمة
المستهدفة
2008

التقييم الذاتي
األول 2008

نسبة الشراء المحلي لالدوية (خارج
العطاءات المركزية) من اجمالي عطاءات
األدوية

%5

%8

نسبة االدوية التي يتم شراؤها عن طريق
عطاءات الشراء الموحد من اجمالي
مشتريات الوزارة.

–

الحق ،كما هو وارد في
اتفاقية حقوق الطفل

 –24خفض وفيات
الرضع واألطفال

–

القيمة المستهدفة
2011 2010 2009
%5

%50

%3

%70

%2

%80

المصدر :قانون الموازنة العامة.2009 ،

التحديات التي ذكرها المسؤولون في وزارة الصحة
•تؤدي الزيادة السنوية في عدد األشخاص المؤمّنين وأسعار األدوية إلى ارتفاع التكاليف في الوقت ذاته.
•توعية الجمهور حول كيفية التعامل مع االمصال والمطاعيم واألدوية.

 5-4مالحظات وتعليقات
 1-5-4القضايا المتعلقة بالحقوق الصحية لليافعين/اليافعات
يطرح هذا الجزء التساؤل بأنه هل يملك “اليافع األردني” نفس الحق في “الحصول على أعلى مستوى ممكن من
الرعاية الصحية” (المادة  24من اتفاقية حقوق الطفل) كما هو الحال مع األطفال في سن  5-0سنوات؟ يلمح اليونيسف
والمجلس الوطني لشؤون األسرة ( 14)2007إلى أنهم قد ال يتوفر لهم ذلك ،فالتقرير الذي أعده اليونيسف بالتعاون مع
المجلس الوطني لشؤون األسرة ،يحدد “األطفال ما قبل سن المراهقة واليافعين” بأنهم أكثر فئة “لم تلبى احتياجاتها
خاص إلى اليافعين/
الصحية” .وعلى عكس التعليم ،ال توجد هناك حقوق صحية في اتفاقية حقوق الطفل تشير بشكل ّ
اليافعات .ومن دون تحديد مخصصات لألنشطة الواردة في الموازنة ،من غير الممكن تحديد المبلغ الذي يتم إنفاقه
للحفاظ على صحة اليافعين/اليافعات.
تشير عدد من المشاريع البحثية التي أجريت حديثاً إلى أنه بالرغم من أن معظم اليافعين/اليافعات األردنيين يعتبرون
وضعهم الصحي جيداً ،إال أنهم يواجهون العديد من القضايا الصحية المتعلقة بأسلوب حياتهم (مشاكل األسنان ،العادات
الغذائية ،أنماط الحياة قليلة الحركة ،التدخين والممارسات الجنسية) .والكثير من هذه القضايا (التي حددتها الدراسة
التي قام بها اليونيسف والمجلس الوطني لشؤون األسرة ،كما جاءت في تقرير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة
لعام  15)2005متعلقة باألنماط النموذجية للنمو االقتصادي ،والتحضر والتحديث في األسرة والممارسات الثقافية.
وتعترف الخطة الوطنية األردنية للطفولة بأن األفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين  18-13سنة بحاجة إلى االستفادة
من الخدمات المتعلقة ببقائهم على قيد الحياة (التأمين الصحي والتطعيم والتغذية) ،لكنها تركز بشكل أكبر على األنشطة
المتصلة بالقضايا النفسية-االجتماعية والجنسية والقضايا المتعلقة بنمط الحياة .إن الكثير من هذه األنشطة ال يتم تقديمها
من قبل وزارة الصحة ،كما أن العديد من اليافعين/اليافعات لم يعودوا ملتحقين بنظام التعليم ،وإال لتمكنوا من الوصول
إليها.
 	 14اليونيسف والمجلس الوطني لشؤون األسرة ( ،)2007تحليل وضع األطفال في األردن (  ،2007/2006 )Children in Jordan: Situation Analysisالمكتب القطري في
األردن .ص66
 	 15منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ( ،)2005الصحة في األردن ،مخطط تفصيلي للحالة الراهنة والتحديات الرئيسية التي تواجه التنمية الصحية في األردن ،األردن.
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المسحية إلى أنه لم يتم الوفاء بالحقوق الصحية لليافعين/
تشير األدلة المتناثرة والمعلومات المستقاة من الدراسات
ّ
اليافعات ،وخاصة الحق في الحصول على “أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية” (بما يتالءم مع احتياجاتهم
الصحية) .وتركز األهداف اإلنمائية لأللفية على االحتياجات الصحية األكثر إلحاحاً على مستوى العالم .وبالرغم من
أنه مهم بالنسبة لألردن المواصلة في التركيز على حياة األم والطفل ،إال أنه هناك حاجة كذلك إلى التركيز على الوفاء
بالحقوق الصحية لليافعين/اليافعات.
صات صحة الطفل في مختلف المحافظات
 2-5-4مالحظات بشأن المساواة في توزيع مخص ّ

الوفاء بالحق في الحياة
استخدام معدالت وفيات الرضع ( 1–0سنة) ومعدل وفيات األطفال دون الخامسة كمؤشرات:
ً
ً
[طفال تقل أعمارهم
[طفال رضيعاً] ،و39
•الطفل المولود في الكرك لديه أدنى فرصة للبقاء على قيد الحياة (32
عن  5سنوات]) لكل  1000والدة حية؛
•المفرق ( 30و ،)32الطفيلة ( 27و ،)30ومعان ( 24و )31لديها معدالت شبيهة لمعدل وفيات األطفال في
الكرك؛
•جرش ،عمان ،البلقاء ،مادبا ،إربد ،عجلون والعقبة تقع ضمن معدل ( 16و ،)25مع تسجيل أفضل مؤشرات
للبقاء على قيد الحياة في الزرقاء ( 10و)10؛
•بشكل عام ،لدى األطفال في جنوب األردن فرصة أقل في البقاء على قيد الحياة من األطفال في شمال ووسط
البالد.
حصص المخصصات
•بالنسبة للرعاية الصحية األولية والثانوية :تحظى عمان بأكبر حصة من الموازنة بنسبة  ٪28بينما تحظى العقبة
بأدنى حصة منها ( ٪2.3للرعاية الصحية األولية؛ و ٪0للرعاية الصحية الثانوية) .ويمكن فهم هذا في ضوء
وجود أعلى نسبة من السكان في عمان ( )٪37مع توفر أكبر عدد من المستشفيات الحكومية فيها ،في حين أن
العقبة تحتوي على ثالث أقل نسبة من السكان أي  ،٪2.2وال تتوفر فيها أية مستشفيات حكومية (لذا ال تصلها أية
مخصصات من برنامج الرعاية الصحية الثانوية).
ّ
المخصصة للتأمين الصحي واللقاحات ومطاعيم التحصين واألدوية
•تتلقى محافظة إربد أكبر حصة من الموازنة
ّ
( ،)٪16أي أكثر من العقبة ( )%3بخمسة أضعاف.
صصة لكل فرد
الحصة المخ ّ
المخصصات إلى حجم السكان .إال أن نصيب الفرد الواحد من النفقات يع ًد مؤشراً
بصورة عامة ،يمكن أن تعزى هذه
ّ
أفضل .تبين األعداد الواردة أدناه تناقضات كبيرة في نصيب الفرد من النفقات ،ونحتاج إلى البيانات السياقية لفهم ذلك.
16

ومخصصات الموازنة التي تستند إليها هذه الحسابات من الملحق .3
 	 16يمكن الحصول على األعداد الكاملة لسكان المحافظات
ّ
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صات 17بالدينار األردني
نصيب الفرد من المخص ّ
خدمات الرعاية الصحية
األولية

خدمات الرعاية
الصحية الثانوية

التأمين الصحي

االمصال والمطاعيم واألدوية
والمستهلكات الطبية ة

أعلى قيمة

عجلون46 :

مادبا31 :

معان154 :

جرش70 :

المتوسط

10

17.30

50

30

أدنى قيمة

إربد3.20 :

العقبة؛ الطفيلة0 :

عمان17 :

عمان3 :

يطرح الجدول السابق األسئلة التالية :ما هي العوامل التي تؤدي إلى أن تكون كلفة الرعاية الصحية األولية في عجلون
أربعة أضعاف المتوسط الوطني لنصيب الفرد وعشرة أضعاف تكلفتها في إربد؟ تأتي اإلجابة المباشرة على ذلك
من إدراك أن عدد سكان عجلون منخفض نسبياً مقارنة مع المحافظات األخرى ،وأن المراكز التي يقل فيها حجم
المراجعين يكون نصيب الفرد من تكلفتها أكبر .يمكن مالحظة ذلك أيضاً في عمان ،حيث يكون للفرد فيها أدنى نصيب
المخصص لبرامج االمصال والمطاعيم واألدوية ،والمستهلكات الطبية .من جهة أخرى ،ال يمكن فهم
من اإلنفاق
ّ
المالحظات األخرى بوضوح في ضوء حجم السكان وعلى األرجح أنها ذات صلة بالعوامل االجتماعية -االقتصادية
التي ال تفسر أيضاً السبب من إنفاق ثالثة أضعاف متوسط نصيب الفرد على التأمين الصحي في معان؟
األشخاص الذين تمت مقابلتهم
اسم الشخص

الوظيفة

التاريخ

د .عادل البلبيسي

مدير /إدارة الرعاية الصحية األولية

 17آذار/مارس2009 ،

أنديرا عويس

مدير /إدارة الشؤون المالية

 17آذار/مارس2009 ،

مؤيد برماوي

مدير /مديرية الموازنة

 18 ،17آذار/مارس2009 ،

د .محمد روابدة

مدير/إدارة المستشفيات

 19آذار/مارس2009 ،

د .ضيف اهلل اللوزي

مدير /إدارة مديريات الصحة

 19آذار/مارس2009 ،

د .سمير فاعوري

رئيس قسم األطفال في مستشفى البشير

 19آذار/مارس2009 ،

د .عبد الرزاق الشافي

مدير /مديرية االقتصاد الصحي

 19آذار/مارس2009 ،

د .فارس العايد

مدير /مديرية المعلومات والدراسات

 19آذار/مارس2009 ،

د .أحمد برماوي

مدير /إدارة التأمين الصحي

 19آذار/مارس2009 ،

نانسي أبو رزق

رئيسة شعبة اإلحصاءات /التأمين الصحي

 19آذار/مارس2009 ،

د .مسلم قطارنة

مدير /مديرية المشتريات

 19آذار/مارس2009 ،

د .وائل مهيدات

مسؤول االمصال والمطاعيم

 19آذار/مارس2009 ،

يخص برامج التأمين الصحي واالمصال
 	 17تم حساب نصيب الفرد من النفقات
المخصصة لبرامج خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية للفئة العمرية  18-0عاماً ،بينما تم حسابه فيما ّ
ّ
والمطاعيم واألدوية والمستهلكات الطبية للفئة العمرية  5-0سنوات ،حيث تشكل هاتين الفئتين حوالي ثلث المجموع الكلي للسكان من األطفال.
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 -5وزارة التربية والتعليم
 1-5إدراك حق الطفل في التعليم
لكل طفل في األردن الحق في التعليم ،بحيث يكون هذا الحق (الذي هو من الواجبات اإللزامية على الدولة) خاصاً
بمستوى التعليم .واستناداً إلى المادة  28من اتفاقية حقوق الطفل:
•ليس هناك واجب مباشر في حصول الطفل على تعليم ما قبل التعليم األساسي (وال يقع على الدولة واجب توفير ذلك)؛
•من حق الطفل توقع الحصول على التعليم األساسي المجاني من قبل الدولة؛
•من حق الطفل توقع الحصول على أشكال مختلفة من التعليم الثانوي ،بما في ذلك التعليم العام والتعليم المهني،
وعلى الدولة السعي لتوفير هذا التعليم بشكل مجاني؛
•للطفل حق مشروط بتوقع الحصول على التعليم العالي وذلك بناء على قدرة الدولة على توفيره؛
•ومن حق الطفل توقع الحصول على المعلومات والتوجيه التعليمي والمهني.
تحدد المادة  29من اتفاقية حقوق الطفل نوع التعليم الذي يمكن للطفل توقع الحصول عليه .لكن مع التوجه العالمي
بتوفير التعليم األساسي المجاني لجميع األطفال ،غالباً ما يتم التعتيم على هذه المادة .تضع هذه المادة واجباً على
الحكومة بضمان قيام جميع أشكال التعليم بما فيها:
•تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها؛
•تنمية احترام الطفل لحقوق اإلنسان والحريات األساسية (والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدة)؛
•وتنمية احترام الطفل لـ:
•أبويه؛
•الهوية الثقافية؛
•اللغة؛
•القيم؛
•القيم الوطنية لبلده األم والبلد الذي يعيش فيه؛
•الناس الذين يختلفون عنه.

حر قائم على:
يتوقع من التعليم إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع ّ
•السالم ،التسامح ،المساواة بين الجنسين ،الصداقة بين جميع الشعوب؛
•واحترام البيئة الطبيعية.
تنص المادة  29من اتفاقية حقوق الطفل على أن حق الطفل بتوقع نوع التعليم الذي يدعم المبادئ
إضافة إلى ذلكّ ،
المذكورة أعاله يجب أن ال يتدخل في حرية األفراد والهيئات في إدارة المؤسسات التعليمية ،طالما أنهم متفقون
مع الحد األدنى من المتطلبات التي تحددها الدولة .وباإلضافة إلى المادة  ،29تشكل العديد من الحقوق األخرى
المذكورة في اتفاقية حقوق الطفل جزءاً من حزمة ما يمكن أن يتوقعه األطفال من حيث نوعية تعليمهم .وتشمل هذه
الحقوق الحفاظ على هوية الطفل ،وحرية التعبير والفكر ،والحصول على المعلومات؛ وتوفير الحياة الكاملة والكريمة
للمعاقين ،وحماية األقليات؛ والحق في الراحة والترفيه ومزاولة اللعب والحق في الحماية من االستغالل االقتصادي.
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وعلى الصعيد العالمي ،فقد أدى أحد األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلق بالتحاق األطفال في التعليم األساسي بحلول عام
التوجهات المشتركة التالية في العالم النامي:
 2015إلى تحسن كبير في معدالت االلتحاق بالتعليم األساسي ،ولكنه أيضاً خلق ّ
•التركيز على كمية التعليم ال على نوعيته؛
•االفتقار إلى التفكير اإلستراتيجي فيما يتعلق بمرحلة ما بعد التعليم األساسي وأهميتها في تنمية البلد؛
•عجز النظام التعليمي بأكمله عن إعداد األطفال لحياة اقتصادية واجتماعية هادفة وكاملة.
وسنحاول في الجزء األخير من هذا الفصل البحث في هذه المسائل.

 2-5حقوق التعليم الواردة في اتفاقية حقوق الطفل
الحق المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل

جوانب خاصة من اتفاقية حقوق الطفل

الحقوق المتعلقة بالحصول على التعليم
التعليم األساسي المجاني اإللزامي
 -28الحق في التعليم

الحصول على التعليم الثانوي العام والمهني
الحصول على المعلومات والتوجيه التعليمي (التربوي) والمهني
الحضور المنتظم إلى المدارس وخفض معدل التسرب من المدارس

الحقوق المتعلقة باستحقاق التعليم
تنمية شخصية الطفل إلى أقصى إمكاناتها
احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية
 -29تنمية الشخصية

الهوية الثقافية والوطنية
حر
إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع ّ
احترام البيئة الطبيعية

 -31الترفيه والثقافة والفنون

الراحة والترفيه ومزاولة اللعب
حياة ثقافية وفنية كاملة
تكوين الطفل آلرائه الخاصة والتعبير عنها بحرية

 -12تكوين الطفل آلرائه الخاصة والتعبير عنها ،والحق
في االستماع إليه

االستماع إلى الطفل في اإلجراءات القضائية واإلدارية (مثل مجالس الطلبة)

 -13حرية التعبير

طلب المعلومات واستعراضها ونقلها إلى اآلخرين دون أي اعتبار للحدود

 -14حرية الفكر والوجدان والدين

عدم التعدي على الصحة ،السالمة ،اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين

 -15حرية تكوين الجمعيات واالجتماع السلمي
 -17الحق في الحصول على المعلومات
 -19الحماية من اإلساءة

ضمن حدود الديمقراطية ،السالمة العامة ،الصحة ،السالمة ،اآلداب العامة أو
حقوق اآلخرين
من المصادر الوطنية والدولية من أجل تعزيز رفاهية الطفل االجتماعية
والروحية وصحته العقلية
العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية ،واإلهمال أو المعاملة المنطوية
على إهمال ،إساءة المعاملة أو االستغالل بما في ذلك اإلساءة الجنسية

حقوق الفئات المستضعفة
 -23توفير الحياة الكاملة والكريمة للطفل المعاق
 -22حقوق الالجئين
 -30حقوق األقليات من السكان األصليين

توفير التعليم الفعال واإلعداد لممارسة العمل والفرص الترفيهية للطفل المعاق
منح األطفال الالجئين ما يناسبهم من الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل
تمشياً مع االتفاقيات المبرمة
حق الطفل المنتمي لتلك األقليات في التمتع بثقافته وممارسة شعائره واإلجهار
بدينه واستعمال لغته
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إن الوفاء بكافة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل له تكلفة تتجاوز التكاليف الظاهرة للمدخالت
كرواتب المعلمين وتكاليف الغرف الصفية .فالمادتان  29و 30من هذه االتفاقية تنطويان على منهاج ال يمكن أن يقوم
على كتب مدرسية غير عصرية وطلبة سلبيين ومدرسين ال يواكبون آخر التطورات .ويحتاج المعلمون إلى تدريب
المخصصة
مستمر أثناء عملهم .وعلى األقل  ،يجب إتاحة مستوى مقبول من االتصال العالمي إضافة إلى المواد
ّ
للمطالعة .كما أن توفير التعليم للتالميذ المعاقين سيؤدي إلى ارتفاع نصيب الفرد من التكلفة ،حيث ستكون هناك حاجة
خاص ،وغرفاً صفية ومصادر تعليمية معينة.
إلى معلمين ّ
مدربين بشكل ّ

 3-5اإلطار الدستوري والقانوني للتعليم
 1-3-5الحقوق الدستورية في مجال التعليم
المادة  )2( 6من الدستور األردني تحمّل الحكومة األردنية واجب ضمان العمل والتعليم لجميع المواطنين .وهذه
المسؤولية الدستورية على الدولة مرتبطة بشرطين:
•أن تكفل الدولة العمل والتعليم لجميع المواطنين ضمن حدود إمكانياتها (التحقيق المطرد لهذا الواجب ضمن حدود
الموارد المتاحة)؛
•أن تكفل الدولة الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع األردنيين.
إن االلتزام بالتعليم الذي يكفل الفرص المتكافئة لجميع األردنيين يقتضي ضمنياً عدم تلقي فئة معينة من المجتمع
لتعليم أفضل من اآلخرين ،وأنه ال ينبغي أن يكون لألطفال من العائالت الثرية فرصاً أفضل في التعليم الن عندهم
االمكانياتعلى الدفع لتحصيل تعليم من مستوى أرفع.
تنص المادة  20من الدستور األردني على أن “التعليم االبتدائي إلزامي لألردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة”
ّ
تنص المادة  19من الدستور األردني على أنه يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها ،على
بينما ّ
أن تراعي األحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها.

المقارنة مع الوضع في جمهورية جنوب أفريقيا
ينص البند رقم  29من دستور جمهورية جنوب أفريقيا على أنه يحق “للجميع” الحصول على التعليم األساسي (بما
ّ
في ذلك التعليم األساسي للكبار وتحصيل المزيد من التعليم ضمن الموارد المتاحة) .وفي هذا الصدد ،يلتزم الدستور
األردني بشكل أكبر بالمادة  28من اتفاقية حقوق الطفل ،حيث أنه يجعل التعليم االبتدائي مجانياً ،األمر الذي ال نجده
في دستور جنوب أفريقيا.
ومن المثير لالهتمام مالحظة أن الحق في التعليم في األردن يشمل جميع المواطنين ،بينما يستخدم دستور جنوب
تعرف المادة  8من هذا الدستور عبارة “الجميع” على أنهم جميع “األشخاص
أفريقيا العبارة المبهمة “للجميع” ،حيث ّ
المستمر الذي يحيط بمسألة
االعتباريين” .تشير هذه الطريقة في صياغة الحق في التعليم في جنوب أفريقيا على اللبس
ّ
دفع الرسوم المدرسية.
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 2-3-5االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعها األردن فيما يتعلق بمجال التعليم

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -المادة 13
لها عالقة بالمادة  13من اتفاقية حقوق الطفل ،وتشير إلى الحق في الحرية ،الكرامة ،االحترام والحق في التعبير.
اتفاقية اليونسكو بشأن التعليم التقني والمهني -المادة 2
تطالب الدول بتطبيق التعليم التقني والمهني الذي يتضمن المعرفة الالزمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والشخصية
والثقافية.
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (املرتبطة بالقانون رقم )2008/7
من واجب الدولة توفير الخدمات التعليمية لألطفال المعوقين على قدم المساواة مع األطفال اآلخرين.
 3-3-5الخطة الوطنية األردنية للطفولة ( )2013 - 2004المحور األساسي الثاني :النماء و تنمية القدرات
الهدف العام من هذا المحور هو التأكد من منح األطفال أفضل بداية لحياتهم من خالل توفير بيئة محفزة وآمنة في
المنزل ومراكز الطفولة ،وبتلقيهم للتعليم الجيد (في مرحلة ما قبل المدرسة وفي مرحلتي التعليم األساسي والثانوي)
الذي يتم تطويره بشكل مناسب ،ويتضمن فرصاً للتعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة ،وإدخال تكنولوجيا المعلومات في
حياتهم ،وتطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة .إضافة إلى ذلك ،يهدف هذا المحور إلى زيادة معرفة األطفال بتراثهم
الثقافي ،وتحسين قدراتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة ،وتعزيز مهارات االتصال الشخصي لديهم ،وتنمية قدراتهم
اإلبداعية وإمكاناتهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة.
 4-3-5اإلستراتيجية الوطنية للتعليم ()2006
تهدف اإلستراتيجية الوطنية للتعليم إلى توجيه فعاليات وزارة التربية والتعليم على مدى  10-5سنوات القادمة ،حيث
تقوم بتنفيذ أنشطة التنمية السنوية وتحديد اإلستراتيجيات واآلليات واألساليب الالزمة لتحقيق رؤيتها ورسالتها.
 5-3-5اإلطار القانوني للتعليم
يعتبر قانون التربية والتعليم رقم  3لعام  1994القانون الفعلي الذي ينظم قطاع التعليم في األردن .ويشمل هذا القانون
فلسفة التعليم وأهدافه ،والمراحل التعليمية وأهدافها .بينما تقوم تعليمات االنضباط المدرسي رقم  1لعام 2007
بتوضيح العالقة بين المدرسة والطلبة ،وتحديد مسؤوليات إدارة المدرسة ،وما هو متوقع من سلوك الطالب.
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الربط بين الحقوق والتشريعات
الحق

القانون/السياسة

المجاالت التي يتم تغطيتها

 -28الحق في التعليم

قانون التربية والتعليم رقم  ،3لسنة  .1994المواد:
/3ج/6 ،6/أ ،ب ،ﮬ/27 ،12 ،10 ،أ/43 ،40 ،أ
/3ج9/
/6أ ب ه 12/
/27أ21/

التعليم األساسي إلزامي ومجاني لجميع
األردنيين

 -12حق الطفل في التعبير عن آرائه
وحقه في االستماع إليه

تعليمات االنضباط الطالبي رقم  ،1لسنة .2007
المادة /4ج2 ،1/

يجب على لجنة االنضباط االستماع إلى الطلبة
في أية مشكلة أو شكوى مرفوعة ضدهم

تعليمات االنضباط الطالبي رقم  ،1لسنة .2007
المادة 9

حماية الطالب من العقوبات غير المرغوب بها

تعليمات االنضباط الطالبي رقم  ،1لسنة .2007
المواد/3 :أ ،ب8،9 ،5،6،7 ،

تعزيز المواقف والسلوكيات الجيدة في مجتمع
الطالب

 -29التنمية الشخصية

قانون التربية والتعليم رقم  ،3لسنة  .1994المواد:
/3ب ،ج/5 ،4 ،أ ،ج/6 ،د/8 ،أ ،ب،11 ،9 ،
/41ب

حماية حقوق الطفل المتعلقة بهويته الثقافية
ولغته وقيمه

 -31الترفيه والثقافة والفنون

قانون التربية والتعليم رقم  ،3لسنة  .1994المادة
/6د

تعزيز حق الطفل في الراحة والترفيه

قانون التربية والتعليم رقم  ،3لسنة  .1994المواد:
/5و/41 ،أ

برامج خاصة بالطلبة المعاقين

قانون األشخاص المعاقين رقم  ،31لسنة .2007
المادة /4ب

دمج الطلبة المعاقين في المجتمع المحلي

 -19الحماية من اإلساءة

 -23توفير الحياة الكاملة والكريمة
للطفل المعاق

 6-3-5إستراتيجية وزارة التربية والتعليم
الرؤيا :تمتلك المملكة األردنية الهاشمية منظومات من الموارد البشرية ذات جودة تنافسية كفؤة وقادرة على تزويد
المجتمع بخبرات تعليمية مستمرة مدى الحياة ،ذات صلة وثيقة بحاجاته الراهنة والمستقبلية وذلك استجابة للتنمية
االقتصادية المستدامة وتحفيزها عن طريق إعداد أفراد متعلمين وقوى عمل ماهرة.
الرسالة :تطوير نظام تربوي عماده “التميز” يعتمد على موارده البشرية ،استناداً إلى معايير عمل وقيم اجتماعية،
وروح تنافسية عالية ،مما يسهم في تقدم األردن في خضم “االقتصاد المعرفي العالمي”.
األهداف اإلستراتيجية :تحسين كفاءة النظام التعليمي من خالل الحاكمية الرشيدة وتوظيف مبادئ اقتصاديات التعلم،
وتعزيز فرص الحصول على التعليم في إطار من العدالة والمساواة ،وتوفير الخدمات التعليمية لذوي االحتياجات
الخاصة و الطالب الموهوبين وزيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة التعليم المهني وبرامج اإلصالح والمناهج
التعليمية لتلبية احتياجات السوق ،وكذلك نشر رياض األطفال الحكومية وخاصة في المناطق الفقيرة والريفية.
تلعب المؤسسة التعليمية دوراً هاماً في تحقيق التنمية االجتماعية الشاملة والمتكاملة .ويعتبر التعليم مسؤولية مشتركة يجب
على جميع القطاعات الخاصة واالجتماعية والعامة أن تشارك في تطويره من خالل التخطيط والتنفيذ والتقييم والتحديث.
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إن توفير فرص تعليمية متكافئة في جميع أنحاء األردن ،بغض النظر عن النوع االجتماعي ،اللغات ،الجنسية أو
التوجه في الدستور والتشريعات التربوية
الدين هي على رأس أولويات القيادة الهاشمية الحكيمة .وقد تم تعزيز هذا
ّ
بما ينسجم مع فلسفة التعليم.

 4-5الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ،برامج وموازنة التعليم
تقدم وزارة التربية والتعليم خدمات التعليم لجميع المواطنين في األردن .وتمثل اإلستراتيجية الوطنية للتعليم لعام
مخصصات وزارة التربية
 2006اإلطار الذي يتم من خالله توفير هذه الخدمات .ويبين الجدول التالي مجموع
ّ
والتعليم لألعوام .2011 – 2008
موازنة وزارة التربية والتعليم  -ألف دينار أردني
المقدر لعام
2008

موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

451,105

548,485

570,352

614.840

موازنة وزارة التربية والتعليم كنسبة مئوية من
مجموع الموازنة العامة للدولة

%7.9

%8.9

%8.8

%8.7

مخصصات التعليم األساسي في موازنة وزارة
التخطيط والتعاون الدولي

20.050

9.200

6.800

5.800

مخصصات برامج الطفل من موازنة وزارة
نسبة
ّ
التربية والتعليم

%93.2

%93.2

%93.2

%93.4

موازنة وزارة التربية والتعليم

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

تصل الزيادة في موازنة وزارة التربية والتعليم بنحو  164مليون دينار أردني من عام  2008حتى عام  .2011كما
مخصصات وزارة التربية والتعليم من مجموع موازنة الدولة من  %7.9في عام  2008إلى  %8.7في عام
تزيد نسبة ّ
 .2011وتدل هذه الزيادة على االلتزام المتواصل من جانب الحكومة األردنية تجاه التعليم .ويصل معدل النمو الحقيقي
المقدر لمجمل موازنة وزارة التربية والتعليم لعام  2010و 2011إلى  %2و %4على التوالي .ستحتاج دراسات تحليل
المخصصة للطفل في المستقبل ليس فقط إلى تتبع ما إذا كان النمو الحقيقي في موازنة الوزارة ال يسمح لها
الموازنة
ّ
تنص عليها المادة  28من اتفاقية
باستيعاب الزيادة في عدد طلبة المدارس (المتعلق بحقوق الحصول على التعليم التي ّ
حقوق الطفل) ،بل أيضاً باالستثمار في مجال تحسين نوعية التعليم (المادة  29من اتفاقية حقوق الطفل) ،حيث قامت
وزارة التربية والتعليم بإدخال “إصالح التعليم من أجل اقتصاد المعرفة” ( )2008-2003بغية تحقيق هذا الهدف.
مخصص لألطفال من موازنة وزارة التربية والتعليم إلى  ،%93أما النسبة الباقية  %7فيتم
تصل نسبة ما هو
ّ
تخصيصها لخفض معدالت األمية بين الكبار ،ولإلدارة و الخدمات المساندة.
ً
تمويال من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تطوير التعليم نحو اقتصاد
كما تتلقى وزارة التربية والتعليم
المخصصات على المدى المتوسط مع اقتراب االنتهاء من المرحلة األولى للمشروع  .أما
المعرفة .وتنخفض هذه
ّ
ً
المرحلة الثانية ،فيجري التخطيط لها حاليا لكنها ال تزال قيد اإلعداد.
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صصات برامج الطفل من مجموع موازنة وزارة التربية والتعليم
نسبة مخ ّ
البرنامج

أهم الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية
حقوق الطفل

المقدر لعام موازنة عام موازنة عام
2010
2009
2008

موازنة عام
2011

التعليم األساسي

 -28التعليم األساسي المجاني اإللزامي للجميع

%73.2

%75.2

%75.2

%75.9

التعليم الثانوي

 -28الحصول على التعليم الثانوي العام والمهني

%13.2

%11.9

%12.0

%11.9

%3.7

%3.5

%3.4

%3.3

%1.3

%0.78

%0.82

%0.85

%0.7

%1.2

%1.0

%0.8

%1.0

%0.7

%0.7

%0.6

 -28الحصول على المعلومات والتوجيه التربوي
التعليم المهني
والمهني
 -28الحضور المنتظم في المدارس وخفض معدل
التعليم لرياض األطفال التسرب من المدارس
 -29تنمية شخصية الطفل إلى أقصى إمكانياتها
 -31الترفيه والثقافة والفنون
النشاطات التربوية
واالجتماعية والرياضية  -29تنمية شخصية الطفل إلى أقصى إمكانياتها
التربية الخاصة

 -23توفير الحياة الكاملة والكريمة للطفل المعاق

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

المخصصة لبرنامج التعليم األساسي إلى حوالي  %3ضمن
في نطاق وزارة التربية والتعليم ،تصل الزيادة في الحصة
ّ
ً
المخصصة لها .ومن المحتمل
الحصص
في
انخفاضا
األخرى
إطار اإلنفاق متوسط المدى بينما تشهد جميع البرامج
ّ
أن يعود هذا جزئياً إلى التزام الوزارة بتحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية (بحلول عام  )2015المتعلق بالتعليم األساسي
(تصل نسبة صافي االلتحاق بالمدارس األساسية حالياً .)%97.7
يبين الرسم البياني أدناه النسب المئوية للمخصصات المرصودة لألطفال في البرامج الستة في وزارة التربية والتعليم
على مدى فترة السنوات األربع.
٨٠
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ

٧٠

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ

٦٠

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

٥٠

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

٤٠

ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

٣٠

ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

٢٠
١٠

٢٠١١
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٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

 1-4-5برنامج التعليم األساسي
توفر الوزارة التعليم األساسي اإللزامي لمدة  10سنوات لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من  6إلى 16عاماً.
موازنة التعليم األساسي  -ألف دينار أردني
المقدر لعام 2008

موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

350,371

421,445

435,699

465,097

معدل النمو االسمي

%20.3

%3.4

%6.8

معدل النمو الحقيقي

%17.9

%1.4

%4.7

موازنة البرنامج (وزارة التربية والتعليم ،وزارة التخطيط
والتعاون الدولي)

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

صص للتعليم األساسي
توجهات في مجال اإلنفاق المخ ّ
تصل الزيادة في موازنة التعليم األساسي إلى  115مليون دينار أردني ما بين عامي  2008و .2011ويعتمد النمو
الملحوظ من عام  2008إلى عام  2009على المشاريع الرأسمالية لبناء الغرف الصفية وتجهيزها .إن إجراء تحليل
ً
مستقبال من شأنه أن يسمح بأخذ المالحظات بشأن
لموازنة قائمة على األنشطة ضمن إطار لإلنفاق متوسط المدى
مخصصات الموازنة لعامي 2010
العالقة بين نفقات المشاريع الرأسمالية في موازنة عام  2009وما إذا كانت
ّ
و 2011تشمل تكاليف االستخدام الفعال للبنية التحتية الجديدة ،بما في ذلك الزيادة في عدد الموظفين وتكاليف الصيانة
والتشغيل.
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
٥٠٠٠٠
٤٠٠٠٠
٣٠٠٠٠
٢٠٠٠٠
١٠٠٠٠

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨
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تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن 2009

التحديات التي ذكرها المسؤولون في وزارة التربية والتعليم
•توفير الدعم الالزم لتدريب المشرفين والمعلمين
•تطوير المناهج والكتب المدرسية وخاصة في المرحلة األساسية
•دوام الفترتين في بعض المدارس
•الحفاظ على سالمة المباني المدرسية وصيانة مختبرات الحاسوب
• المناهج التعليمية ونوعية التدريس
• الحد من معدالت التسرب من المدارس
• تعزيز مشاركة الطلبة في العملية التعليمية
مؤشرات التعليم األساسي
الحق المنصوص عليه
في اتفاقية حقوق الطفل

المؤشرات

 -28التعليم األساسي
المجاني اإللزامي للجميع

نسبة التسرب في التعليم االساسي
الكثافة الصفية(معدل طالب/
غرفة)
عدد الطلبة المشمولين بمشروع
التغذية المدرسية

التقييم الذاتي
األولي لعام
2008

القيمة
المستهدفة
2008

2009

2010

2011

%2.5

%0.8

%0.75

%0.7

%0.65

26

26.3

28

30

32

310,000

310,000

القيمة المستهدفة

650,000 570,000 460,000

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

يتضاعف عدد الطلبة المستفيدين من مشروع التغذية المدرسية من عام  2008إلى عام  ،2011و ذلك ألن هدف
الوزارة هو شمول الطلبة من صف رياض االطفال الى الصف السادس ببرنامج التغذية المدرسية على مراحل ففي
عام  2008كان عدد المستفيدين  310000طالب والمستهدف لعام  650000 2011طالب أو ما يقارب ما نسبته
 %100من الفئة المستهدفة.
األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالتعليم األساسي
الهدف
الهدف  -2تحقيق
التعليم األساسي
الشامل

8/2007

2002

الغاية  -3ضمان قدرة األطفال
نسبة صافي االلتحاق بالمدارس*
في كل مكان ،ذكوراً كانوا أم
للتعليم األساسي (من الصف األول
إناثاً ،على إتمام التعليم األساسي
إلى الصف السادس)
بحلول عام 2015
نسبة الطلبة الذين يصلون إلى الصف
الخامس بدءاً من الصف األول

خط األساس
1990

 8/2007 2002الهدف

91.4

92

97.7

100

92.2

98.8

99.0

100

موحد ينظر إلى عدد الطلبة الملتحقين حقاً في المرحلة التعليمية الصحيحة/الرسمية لفئتهم العمرية مقارنة مع
* نسبة صافي االلتحاق بالمدارس :هو مقياس عالمي ّ
جميع الطلبة الذين ينبغي أن يكونوا ملتحقين فيها.
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 2-4-5برنامج التعليم الثانوي
ال يع ّد التعليم الثانوي إلزامياً وال يوجد هناك أي واجب دستوري أو التزام تفرضه اتفاقية حقوق الطفل على الدولة
لتوفير هذا التعليم بشكل مجاني .أما في األردن ،فتقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير التعليم الثانوي مقابل رسوم رمزية
( 35ديناراً) تغطي فقط كلفة الكتب المدرسية .ويعتبر التعليم الثانوي مرحلة حاسمة بالنسبة للشباب ،لذا فإن الخطة
الوطنية األردنية للطفولة ال تهدف فقط إلى ضمان استعداد الخريجين لمواجهة بيئة العمل أو تلقي التعليم العالي ،بل
أيضاً ضمان تنميتهم الشخصية واالجتماعية.
موازنة التعليم الثانوي  -ألف دينار أردني
المقدر لعام
2008

موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

59,637

65,504

68,548

72,123

معدل النمو االسمي

%9.8

%4.7

%5.2

معدل النمو الحقيقي

%7.7

%2.6

%3.2

موازنة البرنامج

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

صص للتعليم الثانوي
توجهات في مجال اإلنفاق المخ ّ
ّ
مخصصات التعليم الثانوي إلى  12.5مليون دينار في الفترة ما بين عام  2008إلى عام . 2011
تصل الزيادة في
ّ
ً
ونسبة  %10تقريبا بين عامي  2008و ،2009والتي تعزى بشكل رئيسي إلى بناء واستئجار مدارس وغرف صفية
جديدة وما يرافق ذلك من نفقات التنفيذ.
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
٨٠٠٠٠
٧٠٠٠٠
٦٠٠٠٠
٥٠٠٠٠
٤٠٠٠٠
٣٠٠٠٠
٢٠٠٠٠
١٠٠٠٠
٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨
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تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن 2009

التحديات التي ذكرها المسؤولون في وزارة التربية والتعليم
•االكتظاظ نظراً الزدحام المدارس والغرف الصفية
•الصيانة الرديئة للمدارس
•عدم كفاية الغرف الصفية
•تطوير التقنيات التعليمية
•عدم تطوير نظم رقابة اإلدارة بالشكل الكافي
•الحد من معدالت التسرب من المرحلة التعليمية الثانوية
مؤشرات التعليم الثانوي
الحق المنصوص عليه
في اتفاقية حقوق الطفل

المؤشرات

 -28الحصول على التعليم
الثانوي العام والمهني

القيمة
المستهدفة
2008

التقييم الذاتي
األولي لعام
2008
2009

القيمة المستهدفة
2010

2011

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالمدارس*
للتعليم الثانوي

%72

%77

%77.5

%78

%78.5

نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة

%56

%63.7

%64.5

%65.5

%66.5

المصدر :قانون الموازنة لعامة لعام 2009
* يختلف معدل االلتحاق االجمالي عن معدل االلتحاق الصافي في أنه ال يركز على الطلبة الملتحقين بالمرحلة التعليمية حسب الفئة العمرية ،بل ينظر إلى العدد الكلي
للطلبة الملتحقين بالمدارس ،بغض النظر عن المرحلة التعليمية التي يلتحقون فيها ،مقارنة مع عدد الطلبة الذين يجب أن يكونوا ملتحقين حقاً (عدد الطلبة من العمر
الرسمي لاللتحاق بالمدارس) لنفس المرحلة التعليمية التي يتم قياسها.

على الرغم من أن نسبة النجاح في امتحان الثانوية لعام  )%63.7( 2008تفوق الهدف الذي حددته وزارة التربية
والتعليم ،إال أنها ال تزال نتيجة منخفضة بالنسبة المتحان يمثل االنتهاء من المدرسة .فعدد الطلبة الذين يتمّون 12
عاماً من الدراسة يصل إلى ما يقرب من نصف أولئك الذين يتمّون  10سنوات من التعليم األساسي .ويشير هدف
الوزارة هذا إلى أن  %33من الطلبة الذين سيصلون إلى الصف الثاني عشر في عام  2011لن يمتلكوا القدرة على
تخرجهم من المدرسة .وإذا استمرت هذه األهداف على هذا النحو ،سينعكس ذلك سلباً على كل من
اجتياز امتحان ّ
التعليم األساسي والثانوي لعدم إعداد الطلبة بشكل كاف الجتياز هذا االمتحان .كما أنه ليس باألمر المشجع من حيث
الحق الدستوري لألفراد الذين يتركون المدارس بأن تكفل الحكومة األردنية العمل لهم ،إضافة إلى حق الطفل في تنمية
شخصيته إلى أقصى إمكانياته (المادة  29من اتفاقية حقوق الطفل).
ثمة تفسير محتمل قدمه بعض الباحثين المحليين لهذا االنخفاض في معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي ،وهو أنه في
هذه المرحلة يتوجه العديد من الطلبة إما نحو التعليم المهني ،ملتحقين بمؤسسة التدريب المهني ،أو أنهم قد يبدؤون
بالعمل في سن الـ .16
 3-4-5برنامج التعليم المهني
يتم توفير التعليم المهني من خالل المدارس المهنية ومراكز التدريب المهني.

66

موازنة التعليم المهني  -ألف دينار أدني
المقدر لعام 2008

موازنة عام 2009

موازنة عام 2010

موازنة عام 2011

16,544

18,929

19,595

19,922

معدل النمو االسمي

%14.4

%3.5

%1.7

معدل النمو الحقيقي

%12.2

%1.5

%0.3-

موازنة البرنامج

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

صص للتعليم المهني
توجهات في مجال اإلنفاق المخ ّ
ّ
تصل الزيادة في موازنة التعليم المهني إلى  3.4مليون دينار أردني على المدى المتوسط .ويزداد معدل النمو في الفترة
ما بين العامين  2008و 2009بسبب ضخ رؤوس األموال الالزمة لبناء غرف صفية جديدة وتدريب معلمين جدد في
مجال التعليم المهني .ويشير التباطؤ الالحق في معدل النمو الحقيقي بما نسبته  %0.6من عام  2010إلى عام 2011
إلى أن الوزارة يجب أن تحرز مكاسب بعيدة المدى في كفاءتها التشغيلية لتحقيق الهدف المرسوم للزيادة في معدالت
االلتحاق بالمدارس لنفس الفترة الزمنية ،وهو .%3.3
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
٢٥٠٠٠
٢٠٠٠٠
١٥٠٠٠
١٠٠٠٠
٥٠٠٠

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

التحديات التي ذكرها المسؤولون في وزارة التربية والتعليم
•تشجيع السوق على توظيف الخريجين المهنيين
•انخفاض عدد الملتحقين بالتعليم المهني وعدم كفاية التمويل
•عدم توفر المدربين المهرة
التخصصات المهنية ضيقة النطاق وال تتماشى مع سوق العمل
•
ّ
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تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن 2009

مؤشرات التعليم المهني
الحق المنصوص عليه
في اتفاقية حقوق الطفل
 -28الحصول على
المعلومات والتوجيه
التعليمي والمهني

التقييم الذاتي
القيمة
المستهدفة األولي لعام
2008
2008

المؤشرات

القيمة المستهدفة
2009

2010

2011

عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم
المهني

27,000

27,000

28,000

29,000

30,000

نسبة خريجي التعليم المهني الذين
تمكنوا من العثور على عمل

%60

%60

%65

%70

%75

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

 4-4-5برنامج التعليم في رياض األطفال
يع ّد األردن من أوائل الدول في المنطقة التي قامت بوضع إستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة .وتهدف وزارة التربية
والتعليم إلى جعل التعليم في رياض األطفال إلزامياً بناء على الدراسات التي تبين الفوائد التي تنعكس على أداء األطفال
في مرحلة التعليم األساسي عند تلقيهم لبعض أشكال تنمية الطفولة المبكرة.
لقد تم إعداد إستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة ( )2000في آب/أغسطس  2000بهدف التركيز على االحتياجات
والمتطلبات الخاصة بهذه الفئة العمرية ،وهي تغطي جميع مجاالت التنمية والرعاية لفئة األطفال من عمر الروضة،
وليس مجال التعليم فقط .وتتمثل األهداف العامة لهذه اإلستراتيجية بوضع إطار للسياسة العامة وتفعيل المؤسسات
من أجل تعزيز تنمية الطفولة المبكرة ،وتوفير الحماية لألطفال وتهيئة البيئة المناسبة لنموهم وتطورهم .وهي تشمل
مجاالت تعليمية ،اجتماعية ،نفسية ،بدنية وصحية .وتهدف إلى زيادة وعي األسرة والمجتمع حول قضايا األطفال
وحول أهمية تنمية الطفولة المبكرة.
تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم مسؤولية اإلشراف على تأسيس رياض األطفال وترخيصها ،وإنشاء رياض
األطفال الحكومية في المناطق المحرومة والمناطق النائية .وباإلضافة إلى تدريب المعلمين واإلداريين على التعليم
في مرحلة الطفولة المبكرة ،قامت الوزارة بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون األسرة بوضع منهاج تعليمي لرياض
األطفال على مستوى الوطن (بدعم من منظمة “أجفند”) تم تحديثه الحقاً من قبل الوزارة ،إضافة إلى إعداد معايير
الترخيص.
موازنة التعليم في رياض األطفال  -ألف دينار أردني
المقدر لعام 2008

موازنة عام 2009

موازنة عام 2010

موازنة عام 2011

5,704

4,305

4,677

5,169

معدل النمو االسمي

%24.5-

%8.6

%10.5

معدل النمو الحقيقي

%26.0-

%6.5

%8.4

موازنة البرنامج

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009
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صص للتعليم في رياض األطفال
توجهات في مجال اإلنفاق المخ ّ
ّ
ً
تجدر االشادة بوزارة التربية والتعليم العطائها األولوية للتعليم في رياض األطفال ،وعزمها على جعله إلزاميا .وقد
يسهم التعليم في رياض األطفال (باإلضافة إلى دور الحضانة) في تنفيذ عدد من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية
حقوق الطفل .فباإلضافة إلى مساهمته في تنفيذ المادة  28من هذه االتفاقية (التعليم) ،سيدعم المادة ( 24من خالل
إمكانية تحسين مستوى التثقيف بالصحة والنظافة الشخصية)؛ والمادة ( 27الحق في الحصول على مستوى معيشي
الئق)؛ والمادة ( 31الحق في الثقافة والترفيه) .ويمكن لمنهاج دراسي مع ّد بشكل جيد لرياض األطفال أن يلعب دوراً
في حماية األطفال من اإلساءة الجنسية واالستغالل وتعزيز المادة ( 12الحق في التعبير) .كما قد تتيح رياض األطفال
ألولياء األمور ،وخاصة األمهات ،فرصة جيدة لممارسة حقها الدستوري في العمل (المادة .)23
مخصصات عام  2008دعماً مقدماً من االتحاد األوروبي لبرنامج إصالحي ،بالتالي سنشهد انخفاضاً حاداً في
تشمل
ّ
تمويل البرنامج (بنسبة  %26من القيمة الحقيقية) ما أن يتم سحب دعم االتحاد األوروبي منه .وسيكون النمو الحقيقي
أقل بنسبة  %10ابتداء من عام  ،2010األمر الذي ال يعكس النمو المتوخى المذكور في مؤشرات البرنامج .وانطالقاً
من عام  2008إلى عام  2011سنشهد زيادة في عدد صفوف رياض األطفال ومعلميها بما يصل إلى أكثر من ثالثة
أضعاف أي من  302إلى  ،)%224( 979مما يعني زيادة الطلب على المعلمين وزيادة في تكاليف تنفيذ البرنامج.
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
٦٠٠٠
٥٠٠٠
٤٠٠٠
٣٠٠٠
٢٠٠٠
١٠٠٠

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

التحديات التي ذكرها المسؤولون في وزارة التربية والتعليم
•التأخر في إحالة مشاريع رياض األطفال للمناقصات
• تأخر المقاولين في إنجاز المشاريع المحالة عليهم في إطار الجدول الزمني المحدد
•عدم التزام المقاولين بالمعايير الخاصة بالمساحات المقبولة لمباني رياض األطفال
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مؤشرات التعليم في رياض األطفال
الحق المنصوص عليه
في اتفاقية حقوق الطفل

 -29تنمية شخصية الطفل
إلى أقصى إمكانياتها

التقييم الذاتي
األولي لعام
2008

2009

2010

2011

عدد غرف رياض األطفال
المجهزة

350

302

552

772

979

المدربات
عدد المعلمات
ّ
المؤهالت للتعامل مع األطفال

200

302

552

772

979

المؤشرات

القيمة
المستهدفة
2008

القيمة المستهدفة

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

 5-4-5برنامج النشاطات التربوية واالجتماعية والرياضية
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة وانفتاحهم على الثقافات األخرى ،حيث أن هناك إجماع بين
المعنييّن بعدم كفاية البرامج الثقافية والترفيهية التي تعمل على تطوير قدرات األطفال.
موازنة النشاطات التربوية واالجتماعية والرياضية  -ألف دينار أردني
المقدر لعام 2008

موازنة عام 2009

موازنة عام 2010

موازنة عام 2011

3,437

6,584

5,680

4,749

معدل النمو االسمي

%91.6

%13.7-

%16.4-

معدل النمو الحقيقي

%87.8

%15.4-

%18.0-

موازنة البرنامج

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

صص للنشاطات التربوية واالجتماعية والرياضية
توجهات في مجال اإلنفاق المخ ّ
ّ
تصل الزيادة في موازنة النشاطات التربوية و االجتماعية والرياضية ما بين عامي  2008و 2009إلى الضعف
تقريباً ،وذلك بسبب ضخ رؤوس األموال لبناء المالعب الرياضية وإنشاء أندية المعلمين .ثم تشهد الموازنة انخفاضاً
في القيمة الحقيقية بنسبة  %15.4-من عام  2009إلى عام  ،2010وبنسبة  %18.0-من عام  2010إلى عام .2011
بالرغم من أن هذا االنخفاض يرجع إلى االنتهاء من المشاريع الرأسمالية ،إال أنه قد يكون مؤشراً على عدم إسهام
هذا البرنامج بصورة مجدية في تعزيز حق جميع األطفال المنصوص عليه في المادة في  31من اتفاقية حقوق الطفل
(الترفيه والثقافة والفنون) .وبإقرار الدولة لحق الطفل في تحسين استغالل أوقات فراغه ،ومشاركته في المساعي
المخصصات المموّلة لهذه األنشطة على
الثقافية والفنية ،فإنها ملزمة بأن تفي بواجبها في هذا الصدد ،وال يدل انخفاض
ّ
وجود نية للقيام بذلك .هذا التوجه شائع في البلدان النامية التي توقف تمويل األنشطة غير المنهجية في موازناتها ألنها
بالكاد لديها ما يكفي من المال لتمويل برامج التعليم األساسية .وهذا يعني ضمناً أنه متروك للمنظمات غير الحكومية
بأن تحاول الوفاء بهذا الحق .عادة ما تتوفر في المدارس الخاصة ،التي تتقاضى أقساطاً مدرسية ،مجموعة واسعة من
األنشطة غير المنهجية ،األمر الذي يع ّد مؤشراً واضحاً على عدم المساواة في فرص التعلم ،وأن األطفال في المدارس
الخاصة يتمتعون بحقوق أكثر منهم في المدارس الحكومية.
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ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
٨٠٠٠
٧٠٠٠
٦٠٠٠
٥٠٠٠
٤٠٠٠
٣٠٠٠
٢٠٠٠
١٠٠٠
٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٨

٢٠٠٩

التحديات التي ذكرها المسؤولون في وزارة التربية والتعليم
•النقص في معلمي التربية الرياضية
•عدم كفاية البرامج الثقافية والترفيهية
•محدودية وسائل النقل المتوفرة لألنشطة الرياضية
•محدودية توفر المدارس الرياضية الصيفية للطالب
•الصيانة الرديئة للقاعات الرياضية
مؤشرات األنشطة االجتماعية والرياضية
الحق المنصوص عليه
في اتفاقية حقوق الطفل
 -29تنمية شخصية الطفل
 -31الترفيه والثقافة
والفنون

التقييم الذاتي
األولي لعام
2008

2009

2010

2011

عددالمهرجانات الرياضية

2

1

3

3

3

عددالمخيمات الكشفية

5

3

6

7

8

عددأندية المعلمين

12

10

12

13

14

المؤشرات

القيمة
المستهدفة
2008

القيمة المستهدفة

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

 6-4-5برنامج ( التربية الخاصة)
الطلبة الموهوبون :يندرج هؤالء الطلبة في برنامج التربية الخاصة .وقد بدأت وزارة التربية والتعليم العمل في
برنامج التسريع األكاديمي للطلبة الموهوبين منذ عام  ،98/1997والذي يتيح للطلبة الموهوبين التقدم أكاديمياً تمشياً
مع إنجازاتهم األكاديمية وقدراتهم العقلية ،بغض النظر عن عمرهم .وتتم خدمة هؤالء الطلبة المميزين من خالل 3
مدارس و 18مركزاً رائداً و 35مختبراً.
األطفال المع ّوقون :تقع مسؤولية األطفال المعوقين عقلياً في المقام األول على عاتق وزارة التنمية االجتماعية التي
توفر لهم الرعاية االجتماعية والتعليم .غير أن األطفال من ذوي اإلعاقات األخرى يتم دعمهم من قبل معلمين يمتلكون
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ومدربين بشكل جيد وذلك تحت مظلة وزارة التربية والتعليم ،وتتم رعايتهم في  500غرفة من
المهارات المطلوبة
ّ
غرف مصادر التعلم موزعة على مدارس الوزارة ،مع توفر  10مدارس للطلبة من ذوي اإلعاقات السمعية ومدرستين
للطلبة ذوي اإلعاقات البصرية.
صة  -ألف دينار أردني
موازنة التربية الخا ّ
المقدر لعام  2008موازنة عام  2009موازنة عام  2010موازنة عام 2011
3,905

4,204

3,891

4,716

موازنة البرنامج
معدل النمو االسمي

%17.2-

%7.7

%7.5-

معدل النمو الحقيقي

%18.8-

%5.6

%9.3-

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

صة
صص للتربية الخا ّ
توجهات في مجال اإلنفاق المخ ّ
تراجعت موازنة برنامج التربية الخاصة بمقدار  825.000دينار أردني في الفترة ما بين عام  2008إلى عام ،2011
ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى االنتهاء من تمويل المشاريع الرأسمالية .بينما تظهر هناك زيادة كبيرة في موازنة
عام  ،2010بسبب رصد مخصصات رأسمالية إلنشاء المزيد من غرف مصادر التعلم .وبحلول عام  2011ستكون
مخصصات الموازنة أقل بكثير من موازنة عام  ،2008األمر الذي يثير التساؤل فيما إذا كان من الممكن الوفاء بالمادة
ّ
المخصصات كافية
 23من اتفاقية حقوق الطفل (حق الطفل المعاق في التعليم الفعال) .إضافة إلى ذلك ،ال تبدو هذه
ّ
مدربين تدريباً خاصاً للعمل في المرافق الجديدة.
لتلبية الزيادة المطلوبة في النفقات الجارية ،والالزمة لتوفير معلمين ّ
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
٥٠٠٠
٤٠٠٠
٣٠٠٠
٢٠٠٠
١٠٠٠

٢٠١١
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٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

التحديات المعلنة من قبل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم
مخصصة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
•محدودية المدارس التي تتوفر فيها مرافق
ّ
المخصصة لهم مستأجرة
• معظم مدارس الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة قديمة ،والمباني
ّ
• ضعف الحوافز المقدمة للمعلمين في هذا المجال
صة
مؤشرات التربية الخا ّ
الحق المنصوص عليه في
اتفاقية حقوق الطفل
 -29تنمية شخصية الطفل
 -23توفير الحياة الكاملة
والكريمة للطفل المعاق

القيمة المستهدفة

المؤشرات

التقييم الذاتي
القيمة
المستهدفة األولي لعام
2009
2008
2008

2010

2011

عدد المدارس المتميزة

4

3

4

5

6

عدد الغرف الصفية المعدة للتربية
الخاصة
ّ

18

40

40

40

40

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

 5-5مالحظات وتعليقات
 1-5-5استكمال مرحلة التعليم األساسي وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
وفقاً لدائرة اإلحصاءات العامة ( ،18)2008فإن معظم األردنيين من مواليد عام  1942وما قبله ،لم يستكملوا إال 3.9
سنة في المدرسة (وسيط التحصيل التعليمي) .لذا يمكن مالحظة التقدم الهائل المتمثل في أن األردنيين من مواليد عام
 1958وما بعده قد أنهوا في المتوسط  10.8عاماً في المدرسة .وأن هؤالء الذين يعيشون في المناطق الحضرية و
الوسطى يستكملون  1.4سنة دراسية أكثر من أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية في شمال وجنوب المملكة.
وقد حصلت عمان على أعلى معدل لوسيط التحصيل التعليمي ( )9.5بينما حصلت معان على أدنى معدل له (.)8.1
يتم دراسة هذه المعدالت في سياق حق الطفل الدستوري في تلقي التعليم األساسي المجاني كما هو منصوص عليه في
اتفاقية حقوق الطفل.
الهدف اإلنمائي لأللفية المتمثل بتحقيق  ٪100نسبة صافي االلتحاق بالمدارس في مرحلة التعليم األساسي .يحيط هذا
الموضوع بعض الغموض ،فاتفاقية حقوق الطفل تستخدم مصطلح “التعليم األساسي  ،”Primary Educationبينما
يتحدث الدستور األردني عن “التعليم االبتدائي  ”Elementary Educationالمجاني ،في حين يطلق على برنامج
وزارة التربية والتعليم “برنامج التعليم األساسي  .”Basic Educationواألردن ليس البلد الوحيد الذي يخلط بين هذه
المصطلحات ،فقد نوّهت مؤسسة إنقاذ الطفل ( 19)2007إلى وجود التباس حول هذا الموضوع في كثير من البلدان.
وأوصت لجنة حقوق الطفل عام  2007بأن يكون التعليم األساسي المجاني لمدة  8سنوات على األقل.
إن قانون وزارة التربية والتعليم رقم  3لعام  ،1994والخطة الوطنية األردنية للطفولة يعمالن على توفير التعليم
األساسي المجاني “ ”Free Basic Educationلمدة  10سنوات في المدارس الحكومية .ويطلق على السنوات الست
األولى من برنامج التعليم األساسي “ ”Basic Educationفي األردن “ ”Primary Educationوالذي يشمل
 	 18دائرة اإلحصاءات العامة ( ،)2008مسح السكان والصحة األسرية  ،2007عمان ،األردن
 	 19مؤسسة إنقاذ الطفل ( ،)2007التعليم المجاني هو حق لي :تقرير حول التعليم األساسي المجاني واإللزامي(Free Education is a Right for me: A report on free and
 ، )compulsory primary educationالسويد.
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الصفوف الدراسية من األول إلى السادس ،وهو المستوى المستخدم كهدف من األهداف اإلنمائية لأللفية.
 2-5-5االلتحاق بالتعليم والتسرب منه بالنسبة للبنين وللبنات
في جميع مستويات التعليم ،تتواجد البنات في المستوى التعليمي الصحيح أكثر مما يتواجد البنون .وتصبح هذه الفجوة
أكبر في المدارس الثانوية ،حيث تقفز الفجوة من  %1.3في المدارس األساسية إلى  %11.5في المدارس الثانوية.
نسبة صافي االلتحاق بالمدارس والنسبة اإلجمالية لاللتحاق بالمدارس للعام 2008/2007
نسبة صافي االلتحاق بالمدارس لعام 2008/2007

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالمدارس لعام 2008/2007
المرحلة األساسية
10-1

المرحلة الثانوية
12-11

المرحلة األساسية
10-1

المرحلة الثانوية
12-11

99.0%

77.6%

المجموع

97.6%

62.0%

المجموع

76.3%

الذكور

96.8%

60.7%

الذكور

98.4%

80.4%

اإلناث

98.1%

72.2%

اإلناث

99.3%

المصدر :إحصاءات وزارة التربية والتعليم لعام 2008/2007

أن تكون نسبة البنات الملتحقات بجميع مستويات التعليم أعلى منها بالنسبة للبنين نجده كذلك عند النظر إلى المجموع
المحتمل للطلبة (النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالمدارس) .وإضافة إلى مالحظة االنخفاض الكبير في النسبة اإلجمالية
لاللتحاق بالمدارس بعد االنتهاء من التعليم األساسي ،من المهم إدراك التباين األكبر بين التحاق الذكور والتحاق اإلناث
بالمرحلة الثانوية.
في معظم مستويات التعليم تكون نسبة التسرب في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أعلى منها في المدارس
التابعة للهيئات األخرى .وفي كل مستوى من مستويات التعليم تقريباً يكون عدد البنين المنسحبين من نظام التعليم دون
إكمال السنة الدراسية أكثر من عدد البنات .وتكون معدالت التسرب من الصف السادس والسابع والثامن أعلى من
غيرها من الصفوف .أما في السنة الدراسية األخيرة ،فإن عدد البنين الذين ينقطعون عن الصف الثاني عشر هو أعلى
بنسبة  %50تقريباً من عدد البنات .تجد في الملحق  2معلومات تفصيلية عن معدالت التسرب من المدارس حسب
المستوى التعليمي بالنسبة لهيئات التعليم والنوع االجتماعي.
 3-5-5نوعية التعليم المدرسي
يعتبر معدل معرفة القراءة والكتابة مقياساً أوليا جيداً لنوعية التعليم المدرسي .وبحلول عام  2007وصل معدل
معرفة القراءة والكتابة للفئة العمرية  24-15عاماً في األردن إلى  ،%99أي بزيادة  %1.6منذ عام  .1990يع ّد تعلم
القراءة والكتابة خطوة صغيرة تجاه تطبيق المادة  29من اتفاقية حقوق الطفل (التعليم النوعي) .أما التقرير الذي أعده
اليونيسيف والمجلس الوطني لشؤون األسرة ( 20)2007فيستخدم دراسات االتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات
والعلوم كمؤشر آخر لقياس نوعية البرامج المدرسية .وكان أعلى درجة حققها األردن بالنسبة لهذا المؤشر في عام
 2003حيث احتل المرتبة  26من بين  46بلداً تناولتهم الدراسة .وبالرغم من إحرازه الحقاً في عام  2007أعلى
 	 20اليونيسف والمجلس الوطني لشؤون األسرة ( ،)2007تحليل وضع األطفال في األردن (  ،2007/2006 )Children in Jordan: Situation Analysisالمكتب القطري في
األردن.
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مرتبة في المنطقة لمادة العلوم والمرتبة الثانية (بعد لبنان) لمادة الرياضيات ،ال يزال مستوى األردن متدنياً على
الصعيد الدولي .من جهة أخرى ،ال تتصدى معدالت معرفة القراءة والكتابة وال اإلنجازات في مجال الرياضيات
والعلوم لحق الطفل في الحصول على التعليم الذي يفي بمعايير المادة  29من اتفاقية حقوق الطفل ،وذلك بإعداد منهاج
دراسي يعمل على تطوير احترام الطفل لكل مما يلي:
•القيم الوطنية لبلده األم والبلد الذي يعيش فيه؛
•األشخاص المختلفون عنه؛
•تعزيز السالم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب؛
•واحترام البيئة الطبيعية.
تعتبر نوعية برامج التعليم من المجاالت الهامة التي يجب التركيز عليها ،مع األخذ باالعتبار الزيادة المستهدفة في
عدد طالب الصف الواحد في المدارس األساسية .تولي رسالة ورؤية وزارة التربية والتعليم أهمية للتنمية االقتصادية
واقتصاد المعرفة .كما يمكن لألردن استخالص الدروس من بعض بلدان الشرق األقصى (مثل سنغافورة وأندونيسيا)
التي أخرجت في أوائل الثمانينات من القرن الماضي ،خالل فترة الطفرة االقتصادية ،أعداداً كبيرة من المهندسين
والعلماء ،لكنها استبعدت “العلوم االجتماعية الحساسة” من مناهجها الدراسية ،مما دعا الدراسات الحديثة بمالحظة
أن العديد من الخبراء التقنيين من ذوي المهارات العالية الذين تلقوا تعليمهم خالل تلك الفترة ،ال ينقصهم اإلبداع فقط،
21
بل أيضاً القدرة على حل المشاكل ومهارات التواصل الشخصي مع اآلخرين.
 4-5-5القضايا المتعلقة بالمادة  28من اتفاقية حقوق الطفل (الحصول على التعليم الثانوي)
ترى اليونسكو 22أنه مع عدم استهداف مبادرة “التعليم للجميع” واألهداف اإلنمائية لأللفية للتعليم الثانوي ،تتحرك
التوجهات العالمية نحو رفع معدالت المشاركة في التعليم األساسي واالنخفاض الحاد في معدالت التعليم الثانوي.
وعلى الصعيد الدولي ،يمكن مالحظة هذا التوجه على وجه الخصوص عند التمييز بين المرحلة الثانوية الدنيا
(اإلعدادية) والمرحلة الثانوية العليا كما يوضح الجدول أدناه.
النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالمرحلة اإلعدادية على الصعيد العالمي
منظمة التنمية والتعاون االقتصادي

%79

دول غرب آسيا

%69

أفريقيا

%45

المصدر :معهد اإلحصاء التابع لليونسكو

إن ما يعرف في بعض البلدان على أنه “التعليم الثانوي األدنى” (عادة ما يشمل الطلبة من عمر  15-10سنة) هو في
األردن تعليم إلزامي ألنه جزء من برنامج التعليم األساسي ،وبالتالي تعتبر الفئة العمرية من  16إلى  18عاماً (أو ما
بعد السن األساسي) الفئة األكثر عرضة للتأذي من حيث انقطاعها عن التعليم.

 	 21فرغيز .إن .في ،)2004( .إعادة الهيكلة المؤسسية في مجال التعليم العالي في آسيا( ، )Institutional Restructuring in Higher Education in Asiaاليونسكو
 	 22معهد اإلحصاء التابع لليونسكو ( ،)2005الموجز التعليمي العالمي  – 2005مقارنة إحصائيات التعليم عبر العالم (Global Education Digest 2005 - Comparing
 ، )Education Statistics across the Worldمونتريال
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في سنة :2008/2007
•كان عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم األساسي الذي يمتد لعشر سنوات  1.3مليون طالب وطالبة.
•كان عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم الثانوي الذي يمتد لسنتين  175.000طالب وطالبة ،توجه  150.000منهم إلى
التعليم الثانوي األكاديمي ،و 20.000إلى التعليم الثانوي المهني.
• %99.4من الطلبة من الفئة العمرية الرسمية أنهوا الصف السادس.
• %90.9من الطلبة من الفئة العمرية الرسمية أنهوا الصف العاشر.
تشير البيانات الحديثة لمعدل التسرب من المدارس إلى أنه في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم كانت
معدالت التسرب من المرحلة الثانوية لعام  2008/2007ضعف معدالت التسرب من المرحلة األساسية:
•المرحلة األساسية (0.34 :)10-1
•المرحلة الثانوية (0.64 :)12-11
إن
للتوجه الموضح أعاله أسباباً أكثر تعقيداً من الموازنة ،حيث أن نصيب الفرد من اإلنفاق الوطني 23على التعليم
ّ
24
األساسي ( 340دينار أردني) هو بنفس مستوى نصيبه من اإلنفاق على التعليم الثانوي ( 400دينار أردني).
صصات التعليم عبر المحافظات
 5-5-5مالحظات حول مخ ّ
صص للتعليم األساسي والثانوي
نصيب الفرد من اإلنفاق المخ ّ
هناك تباين كبير في نصيب الفرد من اإلنفاق ما بين المحافظات .ففي عام  2007كان متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق
على التعليم األساسي  340ديناراً أردنياً ،وكانت كلفة توفير التعليم األساسي في معان  471ديناراً او ما يقارب أربعة
أضعاف الكلفة في عمان.
25

ظهر اتجاه مماثل لنصيب الفرد من اإلنفاق على التعليم الثانوي ،حيث كان نصيب الفرد من هذا اإلنفاق في معان
حوالي ثالثة أضعاف نصيبه في عمان .إن حجم السكان (الطلبة المحتملين أو الفعليين للتعليم األساسي والتعليم
الثانوي) ال يفسر تماماً هذا التناقض ،ولم تبحث هذه الدراسة في سبب هذا الوضع الشاذ ،إال أن هذه االتجاهات تبقى
هامة من منظور اإلنصاف في توفير فرص التعليم.

 	 23نصيب الفرد من اإلنفاق = موازنةالبرنامج (التعليم األساسي أو الثانوي)/عدد األطفال في الفئة العمرية المرادفة
 	 24األرقام التي قدمها مسؤولو وزارة التربية والتعليم لعام 2007
ومخصصات الموازنة التي تستند إليها هذه الحسابات من الملحق .3
 	 25يمكن الحصول على األعداد الكاملة لسكان المحافظات
ّ
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األشخاص الذين تمت مقابلتهم
اسم الشخص

الوظيفة

التاريخ

عبداهلل محيدات

عضو/قسم رياض األطفال

 16آذار/مارس2009 ،

أحمد أبو سنة

عضو/قسم رياض األطفال

 16آذار/مارس2009 ،

محمد العدوان

مديرية الخدمات المهنية

 22آذار/مارس2009 ،

محمد العكور

مدير إدارة التعليم العام

 26آذار/مارس2009 ،

محمد عثمان ظاظا

مدير الرياضة المدرسية

 1نيسان/أبريل2009 ،

زاهي بشارات

مدير الكشافة والمرشدات

 1نيسان/أبريل2009 ،

د .فريد الخطيب

مدير إدارة التربية الخاصة

 26آذار/مارس2009 ،
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 -6وزارة التنمية االجتماعية
 1-6إدراك حق الطفل في التنمية االجتماعية
تقوم اتفاقية حقوق الطفل بمنحه  55حقاً ،وتدور هذه االتفاقية حول خلق البيئة المثالية لرفاه الطفل ،وترى بأن هذه
البيئة المثالية لنموه تتمثل في “أسرة يسودها السعادة والمحبة والتفاهم” ،وإذا ما فشلت األسرة في تحقيق ذلك ،تصبح
الدولة مسؤولة بشكل مباشر عن ضمان أن جميع األطفال الذين لم تلبى حقوقهم تلك من قبل أسرهم ومجتمعهم لن
يحرموا منها ،بل سيتم تلبيتها من خالل الرعاية والحماية التي توفرها الدولة .وتطالب اتفاقية حقوق الطفل الدولة بأداء
المخصصة للطفل إلى التساؤل فيما إذا كانت
هذا الواجب في حدود الموارد المتاحة لها ،لذا يحتاج تحليل الموازنة
ّ
تخصص موارد كافية لتوفير الرعاية لألطفال ،وما إذا كانت هذه الموارد يجري استخدامها على النحو األمثل.
الدولة ّ
وبالرغم من أن هناك مجموعة من وزارات الدولة ومؤسساتها تعمل في مجال حماية الطفل بالتنسيق مع وزارة التنمية
االجتماعية ،بما فيها إدارة حماية األسرة التابعة لمديرية األمن العام ،إال أن هذا التقرير ال يبحث إال في برنامج األسرة
والحماية وبرنامج شؤون األشخاص المعاقين التابعين لوزارة التنمية االجتماعية.

 2-6حقوق التنمية االجتماعية الواردة في اتفاقية حقوق الطفل
ديباجة اتفاقية حقوق الطفل
ينبغي أن ينمو الطفل في أسرة تسودها السعادة والمحبة والتفاهم.
األسرة:
هي البيئة الطبيعية لنمو الطفل ورفاهه.
يجب حمايتها ومساعدتها على تولي مسؤولياتها على أكمل وجه.
الحقوق المستحقة:
توفير مستوى معيشي للطفل مالئم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي واالجتماعي
 -3توفير الدعم القانوني واإلداري ألولياء األمور واألوصياء على الطفل
 -26الحق في االنتفاع من الضمان االجتماعي ،بما في ذلك التأمين االجتماعي
الحق في الحصول على خدمات الرعاية :عندما يفشل النظام األسري ،ما هي الخدمات التي يحق للطفل الحصول عليها؟
في حال أن يكون الطفل فرداً في أسرة:

في حال عجز النظام األسري عن رعاية الطفل:

 -18على الدولة مساعدة األبوين في تنشئة الطفل

 -20على الدولة توفير الرعاية البديلة للطفل

 -19على الدولة حماية الطفل من اإلساءة/االستغالل واالعتداء الجنسي
الحقوق المتعلقة بالحصول على الخدمات :ما هي الظروف التي يتوقعها الطفل عند رعايته من قبل الدولة؟
 -25المراجعة الدورية للعالج المقدم للطفل
 -12االستماع للطفل في أية إجراءات قضائية أو إدارية
الرعاية المقدمة للطفل المعاق
 -23يتلقى الطفل المعاق رعاية خاصة تسمح له
بالتمتع بحياة كاملة والئقة وكريمة معتمداً على نفسه
في المجتمع.
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أن يتوفر للطفل المعاق وبشكل مجاني التعليم ،التدريب ،خدمات الرعاية الصحية،
خدمات إعادة التأهيل ،اإلعداد لسوق العمل والفرص الترفيهية

يوضح الجدول أعاله المتعلق بحقوق الطفل في التنمية االجتماعية مستويين اثنين من تدخل الدولة في رعاية األطفال،
يتمثل المستوى األول بمساعدة األسرة على رعاية الطفل ،وإذا لم تتمكن األسرة من ذلك ،لعدة أسباب ،تقوم الدولة
بتوفير الرعاية البديلة له .وأثناء رعاية الطفل من قبل األسرة (بمن فيهم اآلباء أو غيرهم من األوصياء القانونيين)،
تنص اتفاقية حقوق
تكون الدولة مسؤولة عن ضمان عدم اإلساءة إلى الطفل .أما إذا كان الطفل في رعاية الدولةّ ،
الطفل على أنه من حقه توفر معايير معينة للرعاية (المواد  25 ،12 ،3من اتفاقية حقوق الطفل) .وبالمثل ،عندما تكون
األسرة والمجتمع غير قادرين على توفير حقوق الطفل المعاق واحتياجاته ،يقع على الدولة واجب ضمان تلبية هذه الحقوق.

 3-6اإلطار الدستوري والقانوني للتنمية االجتماعية
 1-3-6الحقوق الدستورية في التنمية االجتماعية
ال يشير الدستور األردني مباشرة إلى الرعاية االجتماعية والحماية التي يتوقعها األطفال .لكن هذا المعنى وارد ضمنياً
تنص على أن “األردنيين متساوون أمام القانون” .فعدا عن التوقع من القانون بأن يعامل جميع
في المادة  6التي ّ
األشخاص بنفس القدر من االحترام ،يمكننا كذلك أن نتوقع منه تهيئة الظروف المالئمة لضمان أن جميع األشخاص
متساوون ،أو بعبارة أخرى ،أن كل شخص له نفس الحقوق ،وتتاح له نفس الفرصة لتلبية هذه الحقوق.

المقارنة مع الوضع في جمهورية جنوب أفريقيا
تحدد المادة  28من دستور جمهورية جنوب أفريقيا خمسة حقوق خاصة بحماية الطفل والتي تعكس ما ورد في اتفاقية
تصرح بأن على “الدول األطراف فيها” واجب تلبية هذه الحقوق ،فإن هذا
حقوق الطفل .وخالفاً لهذه االتفاقية ،التي
ّ
غير موجود في دستور جنوب أفريقيا .وباستبعاد هذا الخيار عند ّ
سن حقوق الطفل (والذي يتم تضمينه عند وصف
غيرها من الحقوق في دستور جنوب أفريقيا) فإن ذلك يخلق فجوة كامنة .وبالرغم من انتشار وباء فيروس/مرض
اإليدز في جنوب أفريقيا ،لم توفر الدولة الرعاية البديلة آلالف األطفال الذين فقدوا آبائهم وأمهاتهم بسبب المرض،
لكنها تركت تدبير هذا األمر في معظم األحيان للمجتمع المحلي ،إال أن ما تم حديثاً من توسيع نطاق المنح االجتماعية
يسعى الستدراك هذا الوضع.
 2-3-6االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعها األردن في مجال التنمية االجتماعية
االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  2007والغرض منها تعزيز و حماية و مساواة األشخاص ذوي
اإلعاقة مع اآلخرين و تعريفهم بحقوقهم األساسية من منطلق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.
 3-3-6الخطة الوطنية األردنية للطفولة ( )2013 -2004المحور األساسي الثالث :الحماية لألطفال في
الظروف الصعبة
يتعلق المحور األساسي الثالث من هذه الخطة بحماية األطفال من جميع أشكال العنف واإلهمال واإلساءة الجسدية
والجنسية والنفسية ،وتقديم اإلرشادات الخاصة برعاية األطفال في حاالت الطوارئ من أجل تسريع المساعدات
والدعم اإلنساني.
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 4-3-6الخطة اإلستراتيجية الوطنية لحماية األسرة والوقاية من العنف األسري ()2009-2005
يهدف اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف األسري إلى تعزيز الشراكات والتنسيق بين المنظمات الحكومية وغير
الحكومية المعنية بشؤون األسرة وجسر الهوة بين البرامج القائمة .ويقوم هذا اإلطار على مبادئ الوقاية والحماية من
العنف األسري والمنزلي ،ويوفر إطاراً للسياسات والبرامج ذات الصلة ،ويقدم خطة عمل خمسية من أجل:
•رفع مستوى الوعي والحساسية بشأن العنف األسري وتأثيره على األسرة والمجتمع؛
•تنسيق آلية تقديم الخدمات؛
•تحسين نوعية الخدمات وتسهيل آلية تقديمها؛
•تعزيز قدرة النظام القانوني على االستجابة لقضايا العنف األسري؛
•تشجيع البحوث.
 5-3-6اإلستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقات ()2015-2007
تهدف هذه اإلستراتيجية إلى جعل قضايا األشخاص ذوي اإلعاقات من أهم األولويات الوطنية من خالل وضع
سياسات وخطط لتعديل التشريعات من أجل:
•تحسين فرص المعوقين في المضي بحياة مستقلة مع االعتماد على النفس والشعور الصحي بالذات والقدرة على
المساهمة في المجتمع المحلي والوصول إلى مراكز صنع القرارات والمناصب القيادية؛
• تغيير الصورة النمطية السلبية عن اإلعاقة؛
• التقليل من الحوادث المسببة لإلعاقة ،والتخفيف من درجة اإلعاقة وشدتها؛
• تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعوقين.
 6-3-6اإلطار القانوني للتنمية االجتماعية
•قانون وزارة التنمية االجتماعية رقم  14لسنة  ،1956وما يتعلق به من أنظمة
•قانون الحماية من العنف األسري رقم  6لسنة .2008
•قانون حقوق األشخاص المعوقين رقم  31لسنة .2007
•قانون األحداث رقم  24لعام  1968وتعديالته لسنة 2007
•قانون صندوق المعونة الوطنية رقم  36لسنة .1986
يلقى الجدول التالي نظرة على النطاق األوسع لحماية الطفل ،بما في ذلك تسجيل الطفل باعتباره مواطناً ورعايته في
دور الحضانة ،وتوفير الحماية لألطفال مرتكبي الجرائم واألطفال العاملين .وكما ذكرنا ،فإن هذه الدراسة تركز فقط
على المجاالت التي تقع ضمن تفويض وزارة التنمية االجتماعية ،وعلى وجه الخصوص برنامج شؤون االشخاص
المعاقين وبرنامج األسرة والحماية.
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الربط بين الحقوق والتشريعات
الحق

القانون/السياسة

المجاالت التي يتم تغطيتها

نظام دور الحضانة رقم  ،52لسنة ،2005
المواد/13 ،5 ،3( :أ ،ب)

الحد األدنى من شروط الحضانة
منهاج التعليم في دور الحضانة
رعاية األطفال من عمر  4-0سنوات

نظام رعاية الطفولة من الوالدة حتى سن الثامنة
عشرة رقم  ،34لسنة  .1972المواد،7 ،4 ،3 :
9 ،8
قانون العقوبات رقم  ،16لسنة  .1960المادة
3/27
 -18تقع على األبوين في المقام
األول مسؤولية تنشئة الطفل
وتنميته

مسؤولية األسرة البديلة بتقديم كل الرعاية الالزمة
للطفل
في حال أن يكون كل من الوالدين مذنباً بارتكاب
جريمة ما ،ويكون لديهما طفل دون سن  18عاما ً،
يتم سجنهما واحداً تلو اآلخر

تعليمات ترخيص مؤسسات الطفولة،لسنة
 .1997المادة ()5

الحد األدنى من الشروط المقبولة لمؤسسات رعاية
الطفولة

قانون صندوق المعونة الوطنية رقم ،36لسنة
 .1986المادة ()7

الدعم النقدي لألسر الفقيرة مع تقديم المساعدات
المالية والتأمين الصحي لها

قانون وزارة التنمية االجتماعية رقم ،14لسنة
 .1956المادتان)13 ،9/4( :

مسؤولية الوزارة بتوفير دور الحضانة ودور األيتام
وتمويلها وتنظيمها

قانون العمل رقم ،8لسنة  .1996المواد (-73
)76

حظر عمالة األطفال الصغار وفرض العقوبات ضد
هذه الممارسات

قانون األحداث األردني رقم  24لسنة 1968
وتعديالت المواد ()34 ،33 ،32 ،31
قانون األشخاص المعوقين رقم ،31لسنة  .2007الطفل المعاق لديه الحق في إعادة التأهيل في أسرته
أو األسرة البديلة
 -23توفير الحياة الكاملة والكريمة المادة (/4د)2/
للطفل المعاق
نظام مراكز و مؤسسات األشخاص المعوقين
2008/96

 -26الحق في االنتفاع من الضمان
االجتماعي بما في ذلك التأمين
االجتماعي

قانون وزارة التنمية االجتماعية رقم ،14لسنة
 .1956المواد)6 ،5 ،2/4( ،)3( :

المسؤوليات العامة للوزارة

نظام المساعدات لألحداث رقم ،48لسنة .1959
المواد6 ،5 ،3 :

أسباب اعتقال األحداث وطريقة اعتقالهم

نظام رعاية الطفولة من الوالدة حتى سن الثامنة
عشرة رقم  ،34لسنة  .1972المواد9 ،8 ،7 :

يمكن للوزارة مطالبة ولي أمر الطفل بدفع تكاليف
معيشته لألسرة البديلة
يمكن للوزارة تعويض األسرة البديلة مالياً

قانون صندوق المعونة الوطنية رقم  ،36لسنة
 .1986المادة ()7

دعم األسر الفقيرة بالمساعدات المالية والتأمين
الصحي

نظام التأهيل والمساعدات رقم  ،102لسنة
 .1971المادة (/5أ)

دور األيتام مدرجة في الفئة المستحقة للمعونة

تعليمات المعونة والتأهيالت رقم ،1لسنة  .2008دور األيتام واألسر البديلة مدرجة في الفئة المستحقة
للمعونة
المادة/10( :أ)
قانون األحداث األردني رقم  24لسنة 1968
وتعديالته
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الحق

 -27توفير مستوى معيشي مالئم

القانون/السياسة

المجاالت التي يتم تغطيتها

نظام رعاية الطفولة من الوالدة حتى سن الثامنة
عشرة رقم ،34لسنة  .1972المواد9 ،8 ،7 :

يمكن للوزارة مطالبة ولي أمر الطفل بدفع تكاليف
معيشته لألسرة البديلة
يمكن للوزارة تعويض األسرة البديلة مالياً

نظام التأهيل والمساعدات رقم ،102لسنة
 .1971المادة (/5أ)

دور األيتام مدرجة في الفئة المستحقة للمعونة

نظام المساعدات لألحداث رقم ،48لسنة  .1959أسباب اعتقال األحداث وطريقة اعتقالهم
المواد6 ،5 ،3 :
تعليمات المعونة والتأهيالت رقم ،1لسنة  .2008دور األيتام واألسر البديلة مدرجة في الفئة المستحقة
للمعونة
المادة/10( :أ)
قانون وزارة التنمية االجتماعية رقم ،14لسنة
 .1956المادة)12/4( :

مسؤولية الوزارة برعاية قطاع اإلسكان وتعزيز
مشاريع اإلسكان لذوي الدخل المنخفض

قانون األحداث وتعديالته رقم ،24لسنة  .1968العقوبات المفروضة على األشخاص الذين يقدمون
المساعدة لألحداث من الفرار من األسر البديلة أو
المادة 33
المراكز المعنية
 -39تعزيز الشفاء وإعادة االندماج
االجتماعي للطفل الضحية

قانون األحداث رقم ،24لسنة  .1968المادة31

األحكام المتعلقة بالحاالت التي يحتاج فيها الطفل
القاصر إلى الحماية أو الرعاية

تعليمات ترخيص مؤسسات الطفولة،لسنة
 .1997المادة ()5

الحد األدنى من الشروط المقبولة لترخيص مؤسسات
رعاية الطفولة

قانون األحداث رقم ،24لسنة  .1968المواد:
 ،32 ،31 ،4/27 ،26و34

حماية األحداث وراعيتهم

نظام دور الحضانة رقم ،52لسنة  ،2005المواد :معايير دور الحضانة من حيث السالمة والصحة ،
وعدد العاملين فيها وصالحيتهم للعمل ،إضافة إلى
(/13 ،5 ،3أ ،ب)
المختص
اإلشراف
ّ
 -3إيالء االعتبار األول لمصالح
الطفل الفضلى

نظام رعاية الطفولة من الوالدة حتى سن الثامنة
عشرة رقم ،34لسنة  .2007المواد4 ،3 :

حق الوزارة بتفقد مقدمي الرعاية لألطفال
قانون العمل رقم ،8لسنة  .1996المواد،67 :
72 ،71 ،70

حقوق المرأة العاملة ما قبل الوالدة وما بعدها

قانون وزارة التنمية االجتماعية رقم ،14لسنة
 .1956المواد)13 ،9 ،7 ،6 ،5/4( :

إدارة المؤسسات المعنية بإعادة تأهيل األطفال

قانون العقوبات رقم ،16لسنة  .1960المادة رقم
3/27
نظام رعاية الطفولة من الوالدة حتى سن الثامنة
عشرة رقم ،34لسنة  .1972المواد13 ،3 :
 -9عدم فصل الطفل عن والديه
رغماً عنه
قانون العقوبات رقم ،16لسنة  .1960المادة رقم
3/27
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مسؤولية األسرة البديلة بتقديم كل الرعاية الالزمة
للطفل

األحكام المتعلقة بتمويل وتنظيم :دور الحضانة ودور
األيتام والمخيمات الصيفية الطالبية
ً
في حال أن يكون كل من الوالدين مذنبا بارتكاب
جريمة ما ،ويكون لديهما طفل دون سن  18عاما ً،
يتم سجنهما واحداً تلو اآلخر

مسؤولية األسرة البديلة بتقديم كل الرعاية الالزمة للطفل
حق األم أو األب بإعادة الطفل إلى البيت عند تحسن
الظروف
ً
في حال أن يكون كل من الوالدين مذنبا بارتكاب
جريمة ما ،ويكون لديهما طفل دون سن  18عاما ً،
يتم سجنهما واحداً تلو اآلخر

الحق

القانون/السياسة

 -19الحماية من جميع أشكال
العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية قانون األحداث رقم ،24لسنة  .1968المادة31:
أو العقلية ،واإلهمال أو المعاملة
المنطوية على إهمال ،إساءة
قانون وزارة التنمية االجتماعية رقم ،14لسنة
المعاملة أو االستغالل بما في ذلك  .1956المادة)11/4( :
اإلساءة الجنسية
 -12حق الطفل في التعبير عن
آرائه بحرية

 -16حماية القانون من التدخل أو
المساس

األطفال المحتاجون إلى الحماية والرعاية

مسؤولية الوزارة بوقف االتجار بالنساء واألطفال

قانون العقوبات رقم ،16لسنة  .1960المواد:
رقم 2/279و ،295 ،294 ،2/292 ،290 ،3األحكام المتعلقة بالجرائم التي قد ترتكب ضد
 ،5/310 ،306 ،305 ،1/304 ،298 ،2/296األطفال
418 ،391 ،2/389
قانون األحداث رقم ،24لسنة  .1968المادة31:

األطفال المحتاجون إلى الحماية والرعاية

قانون الحماية من العنف األسري رقم ،6لسنة
 .2008المادتان4 ،3 :

حماية الطفل داخل األسرة

قانون األحداث رقم ،24لسنة  .1968المادة31:

األطفال المحتاجون إلى الحماية والرعاية

قانون العقوبات رقم ،16لسنة  .1960المادتان:
418 ،2/389

األحكام المتعلقة بالجرائم التي قد ترتكب ضد
األطفال

 -32الحماية من االستغالل
الخطرة
االقتصادي وأداء األعمال
قانون العمل رقم ،8لسنة  .1996المواد،73 :
76 ،75 ،74

 -34الحماية من االستغالل
الجنسي واإلساءة الجنسية

المجاالت التي يتم تغطيتها

القوانين المتعلقة بعمالة األطفال

قانون الحماية من العنف األسري رقم ،6لسنة
 .2008المادتان4 ،3 :

حماية الطفل داخل األسرة

قانون األحداث رقم ،24لسنة  .1968المادة31:

األحكام المتعلقة باألطفال الذين هم بحاجة إلى
الحماية والرعاية

قانون العقوبات رقم ،16لسنة  .1960المواد:
رقم 2/279و،298 ،295 ،294 ،2/292 ،3
306 ،305 ،1/304

األحكام المتعلقة بالجرائم التي قد ترتكب ضد
األطفال

قانون الحماية من العنف األسري رقم ،6لسنة
 .2008المادتان4 ،3 :

حماية الطفل داخل األسرة

المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين
تم إنشاء هذا المجلس بموجب قانون حقوق األشخاص المعوقين رقم ( )31لسنة  .2007و يتمتع المجلس بشخصية
اعتبارية ذات استقالل مالي و إداري .و يعين رئيس المجلس بإرادة ملكية سامية و أمين عام المجلس األعلى لشؤون
األشخاص المعوقين بقرار من مجلس الوزراء .و يرأس المجلس صاحب السمو الملكي األمير رعد بن زيد و ممثلين
من وزارات :التنمية االجتماعية ،العمل ،الصحة ،المالية والتربية والتعليم .كما تضم اللجنة أعضاء من مؤسسات
رسمية أخرى ذات صلة ،وممثلين عن األشخاص المعوقين .ويهدف المجلس إلى دعم المعوقين ،وتزويدهم بالمعدات
الطبية وإعادة تأهيلهم لالندماج في المجتمع المحلي من خالل تيسير فرص العمل وتوفير التدريب المهني لهم .ويتم
تمويل المجلس عن طريق الموازنة العامة ،كما أنه يتلقى مساعدات مالية من المؤسسات المحلية والجهات المانحة
الدولية.
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 7-3-6إستراتيجية وزارة التنمية االجتماعية
الرؤيا :مجتمع آمن عماده األسرة ويتمتع بخدمات اجتماعية ذات نوعية وقيم مجتمعية تساهم في تحقيق النمو االقتصادي
ومجتمع العدالة.
الرسالة :االرتقاء بالعمل االجتماعي التنموي ،وتطوير السياسات االجتماعية الشاملة والمتكاملة لتنمية المجتمع،
وتحسين نوعية حياة أفراده ،وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات االجتماعية المتميزة ،وترسيخ عملية
التنمية المستدامة القائمة على مبدأ المساءلة والمشاركة.

األهداف اإلستراتيجية ()2010-2007
•رفع كفاءة وزارة التنمية االجتماعية وفعاليتها.
•توفير خدمات الرعاية االجتماعية واالرتقاء بها.
•تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل االجتماعي.

 4-6الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ،برامج وموازنة وزارة التنمية االجتماعية
لدى وزارة التنمية االجتماعية أربعة برامج (باستثناء برنامج اإلدارة والخدمات المساندة):
مخصص لصندوق المعونة الوطنية) يشكل حوالي  %70من موازنة الوزارة؛
•برنامج مكافحة الفقر %92( :منه
ّ
•برنامج التنمية االجتماعية :يشكل حوالي  %2.3من موازنة الوزارة؛
•برنامج األسرة والحماية :يشكل حوالي  %6من موازنة الوزارة؛
•برنامج شؤون األشخاص المعاقين :يشكل حوالي  %8من موازنة الوزارة.
صندوق المعونة الوطنية :هو عبارة عن مؤسسة مستقلة تم إنشاؤها عام  ،1986ويقوم بدعم األسر الفقيرة بالمعونة
المالية والتأمين الصحي ،كما أنه يعمل على تيسير فرص العمل لألفراد أو العائالت ،وتوفير التدريب المهني للمنتفعين،
ودعم عائالت األطفال المعوقين .يعتبر هذا الصندوق أهم التزام تعهدت به الحكومة األردنية تجاه التنمية االجتماعية.
وبما أن هذه الدراسة ركزت على تحليل قانون الموازنة العامة ،لم يتم البحث في موازنة الصندوق.
مديرية الدفاع االجتماعي( :واحدة من ثالث عشرة مديرية تابعة لوزارة التنمية االجتماعية) هي المسؤولة عن
حماية المجتمع ومنع الجرائم واالنحراف وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات المعنية ،حيث تستند هذه الحماية
إلى إعادة تأهيل األفراد وإعادة دمجهم في المجتمع المحلي .ولهذه المديرية نقاط اتصال مجتمعي في مراكز الشرطة
والمحاكم.
تتألف مديرية الدفاع االجتماعي من:
•قسم الحماية االجتماعية :وتهدف إلى رعاية األطفال و تنشئتهم في مؤسسات الحماية االجتماعية و تقديم الخدمات
الصحية والتعليمية والترويحية والنفسية واالجتماعية ،وإعداد الدراسات الخاصة باألطفال في مؤسسات الحماية
االجتماعية و رصد المشكالت االجتماعية لألطفال بالتعاون و التنسيق مع الجهات المختصة و المعنية .اضافة
الى تطوير وتنفيذ برامج للنساء واألطفال في مجاالت الصحة والتعليم والدعم النفسي-االجتماعي خالل فترة
إقامتهم في المأوى ،و متابعة إعادة دمجهم في مجتمعاتهم المحلية.
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•قسم مؤسسات األحداث :توفير البيئة السليمة لرعاية األحداث من خالل تقديم خدمات اإلرشاد النفسي و الرعاية
الصحية ،و تدريبهم مهنياً ليصبحوا قادرين على االعتماد على أنفسهمو متابعة التحصيل العلمي و تحسين نوعيته،
لتعزيز عملية تكيفهم ضمن مؤسساتهم و مجتمعهم.
•قسم الخدمات االجتماعية :وتهدف إلى حماية األطفال الذين هم في نزاع مع القانون والموضوعين تحت المراقبة
المؤقتة و عزلهم عن البالغين أثناء فترة التحقيق األولي وتوفير الخدمات األساسية و اإليوائية لهم ،كما تعمل
على إدارة الحاالت الفردية ،و إعداد الدراسات االجتماعية الفردية للنزالء طالبي الخدمة داخل مراكز اإلصالح
والتأهيل مع تأمين اتصال النزالء بأسرهم ومساعدة المجتمعات المستضعفة في مجاالت التمويل وإعادة التأهيل
البدني ،وإطالق حمالت التوعية.
•قسم األحداث الجانحين :وتهدف إلى إدارة مراكز األحداث الجانحين التابعة لمديرية الدفاع االجتماعي ،وتقديم
المخصصة لألطفال الذين
الرعاية الصحية ،واإلرشاد النفسي ،والتعليم ،والتدريب المهني للبيئات الصديقة للطفل
ّ
هم في نزاع مع القانون.
•قسم مراقبة السلوك :وتهدف إلى إعادة تأهيل األطفال الذي هم في نزاع مع القانون ،وتقديم المشورة لألسر
واألطفال أنفسهم ،إضافة إلى توعية المجتمع حول األطفال الذين هم في نزاع مع القانون وعن إعادة دمجهم في
المجتمع المحلي.
•قسم مكافحة التسول :وتهدف إلى الحد من أنشطة التسول في الشوارع والقضاء عليها و دراسة حاالت المتسولين
لمعرفة األسباب التي دعت إلى تسولهم وإعادة تأهيل المتسولين (سواء الكبار أو األطفال) لينخرطوا في المجتمع
بشكل فعال.
موازنة وزارة التنمية االجتماعية  -ألف دينار أردني
المقدر لعام
2008

موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

85,144

118,508

126,051

129,981

النسبة المئوية لموازنة وزارة التنمية االجتماعية من مجموع
الموازنة العامة للدولة

%1.5

%1.9

%1.9

%1.9

المخصصة لألطفال من موازنة برنامج األسرة والحماية
النسبة
ّ
وبرنامج شؤون األشخاص المعاقين

%12.5

%10.3

%13.4

%14.6

موازنة وزارة التنمية االجتماعية

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

85

تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن 2009

زادت موازنة وزارة التنمية االجتماعية بمقدار  45مليون دينار من عام  2008إلى عام  .2011وقد بلغت النسبة
المخصصة للوزارة من مجموع موازنة الدولة في عام  %1.9 2009دون أية زيادة تذكرعلى المدى المتوسط.
ّ
المخصصة للخدمات الخاصة بالطفل من موازنة برنامج األسرة والحماية وبرنامج
يقدر مسؤولو الوزارة بأن النسبة
ّ
شؤون األشخاص المعاقين تصل إلى  %12.5في عام  .2008وتزداد هذه النسبة على المدى المتوسط لتصل إلى
 %14.6في عام  .2011وعند النظر في موازنة برنامج األسرة والحماية نجد أنه من غير الحقيقي الفصل بين
المخصصة لألسرة ،بنفس الطريقة التي ال يمكننا فيها الفصل بين الخدمات
المخصصة للطفل والخدمات
الخدمات
ّ
ّ
الصحية لألم والخدمات الصحية للطفل.

مقارنة اإلنفاق
سيكون من المضلل إجراء أية مقارنات بين الدول في مجال التنمية االجتماعية .وكما سبق توضيحه ،فإن أكبر حجم
مخصصات موازنة الحكومة األردنية تذهب إلى برنامج مكافحة الفقر من خالل صندوق المعونة الوطنية .بالتالي،
من ّ
المخصصة للتخفيف من
وإلجراء أية مقارنات مجدية على الصعيد الدولي ،يجب النظر في تفاصيل استخدام األموال
ّ
حدة الفقر.
صصات برامج الطفل من مجموع موازنة وزارة التنمية االجتماعية
نسبة مخ ّ
المقدر لعام
2008

موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

البرنامج

أهم الحقوق المنصوص عليها في
اتفاقية حقوق الطفل

%6.3

%7.1

%6.8

برنامج شؤون األشخاص
المعاقين

 -23توفر الرعاية الخاصة للطفل المعاق

%7.3

%4.0

%6.3

%7.8

برنامج األسرة والحماية

تعزيز الشفاء وإعادة االندماج االجتماعي
للطفل الضحية

%5.2

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

يعكس الرسم البياني أدناه النسب المئوية للمخصصات المرصودة لألطفال في البرنامجين اللذين تنفذهما وزارة التنمية
االجتماعية على مدى فترة األربع سنوات.
٩
٨

ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ

٧

ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

٦
٥
٤
٣
٢
١
٠
٢٠١١
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٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

المخصصة من نفقات األطفال للعناية بالطفل المعاق من  %7.3إلى  %6.8ما بين عامي 2008
تنخفض النسبة
ّ
و ،2011مما يثير تساؤالت حول ما إذا كانت وزارة التنمية االجتماعية قادرة على الوفاء بحقوق األطفال ذوي
االعاقة( .هناك مراكز تم إنشاؤها و تجهيزها بمبادرة ملكية سامية منذ عام  2007و لغاية عام  2010عددها 6
مراكز على نفقة الديوان الملكي ،و تأثيث  5مراكز للتوحد و شراء باص على نفقة المجلس األعلى لشؤون األشخاص
المعوقين) .ويفيد التقرير الذي أعده اليونيسف بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون األسرة ( 26)2007بأن الموارد
البشرية والتجهيزات مثل األدوات واألجهزة المساندة للجسم ،والعالج الطبيعي ،وأنشطة اللعب،و التعليم ،والرعاية
الصحية ،واإلرشاد األسري ،والتدريب على المهارات ،واإلحالة إلى مراكز خدمة األطفال المعوقين لم يكن كافياً في
المخصصة لبرنامج األسرة والحماية فتنخفض إلى  %4.0في عام 2009
كثير من األحيان .أما فيما يتعلق بالنسبة
ّ
ومن ثم ترتفع لتصل إلى  %7.8في عام .2011
 1-4-6برنامج شؤون األشخاص المعاقين
تقوم وزارة التنمية االجتماعية ،عن طريق مراكزها بتقديم التدريب والتأهيل وخدمات اإلسكان لذوي اإلعاقة ،كما
أنها مسؤولة عن دمجهم في المجتمع المحلي من خالل ممارسة األنشطة المهنية .إضافة إلى أن األطفال المعاقين عقلياً
الذين يعانون من مشاكل خطيرة من الناحية البدنية أو التطورية هم جزء من البرامج والمراكز التي تديرها الوزارة.
أما بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية أو البصرية ،أو الذين يعانون من صعوبات تعلمية أو سلوكية معتدلة ،فيتلقون
الخدمات االجتماعية من قبل وزارة التنمية االجتماعية؛ والرعاية الصحية من قبل وزارة الصحة؛ وخدمات التعليم من
قبل وزارة التربية والتعليم عن طريق مدارس خاصة وبرامج معدة خصيصاً لهم يدعمها مدرسون يمتلكون المهارات
الالزمة.
موازنة برنامج شؤون األشخاص المعاقين*  -ألف دينار أردني
المقدر لعام
2008

موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

6,216

7,438

8,979

8,869

معدل النمو االسمي

%19.7

%20.7

%1.2-

معدل النمو الحقيقي

%17.3

%18.4

%3.2-

موازنة البرنامج

*تقدر وزارة التنمية االجتماعية بأن النسبة المخصصة لرعاية األطفال ذوي اإلعاقة تصل إلى  %90من مجموع موازنة البرنامج
المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

التوجهات في اإلنفاق على برنامج شؤون األشخاص المعوقين
المخصصة للطفل في برنامج شؤون األشخاص المعاقين بمقدار  2.6مليون دينار أردني في الفترة ما
زادت الموازنة
ّ
بين عامي  2008و ،2011حيث تتضمن موازنة كل من عام  2008وعام  2009رصد مخصصات اضافية للنفقات
الرأسمالية لتحسين المرافق القائمة وتشييد منشآت جديدة.

 	 26اليونيسف والمجلس الوطني لشؤون األسرة ( ،)2007تحليل وضع األطفال في األردن (  ،2007/2006 )Children in Jordan: Situation Analysisالمكتب القطري في
األردن.
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ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ
١٠٠٠٠
٨٠٠٠
٦٠٠٠
٤٠٠٠
٢٠٠٠

٢٠١١

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠٠٨

التحديات التي ذكرهاالمسؤولون في وزارة التنمية االجتماعية
•عدم توفر الموظفين المؤهلين في مجاالت معينة
•نقص الموارد المالية
•عدم القدرة على توفير الدعم الكافي لجمعيات األطفال ذوي اإلعاقة
مؤشرات برنامج شؤون األشخاص المعاقين
الحق المنصوص عليه في
اتفاقية حقوق الطفل

المؤشرات

 -23توفر الرعاية الخاصة
للطفل المعاق

معدل عدد ذوي اإلعاقة
المستفيدين من دور الرعاية
االجتماعية

القيمة
المستهدفة
2008
1,060

التقييم الذاتي
األولي لعام
2008

2009

2010

2011

-

1,310

1,460

1,560

القيمة المستهدفة
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يفيد التقرير الذي أعده اليونيسف بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون األسرة ( 27)2007بأن مراكز ذوي اإلعاقة
موزعة على ما يبدو بالتساوي في جميع أنحاء البالد بالتناسب مع عدد السكان ،بالرغم من أن خمس محافظات ،بما
فيها محافظتي مادبا والطفيلة ،تكون فيها نسبة المراكز إلى عدد السكان أعلى منها في عمان .ومع ذلك ،تع ّد عمان
المكان الوحيد الذي يتوفر فيه المرافق الخاصة بجميع أشكال اإلعاقات .وتسعى الوزارة إلى تحسين المرافق القائمة
من خالل المشاريع الرأسمالية التي تهدف إلى إنشاء مراكز جديدة للمعاقين في :الضليل؛ الصالحية؛ رويشد؛ قويرة؛
عين الباشا؛ وبناء طابق إضافي في مركز الكرك للرعاية والتأهيل.
كذلك ،تم رصد المخصصات لمركز األمل الجديد لرعاية متعددي اإلعاقات /الرصيفة و مركز الكورة الشامل للتربية
الخاصة ،مركز المنار للتنمية الفكرية سحاب و القطرانة؛ و يتم رصد مخصصات لمشروعي القطرانة واألمير حسن
 	 27اليونيسف والمجلس الوطني لشؤون األسرة ( ،)2007تحليل وضع األطفال في األردن ( ،2007/2006 ) Children in Jordan: Situation Analysisالمكتب القطري في
األردن.
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التوسع الجغرافي بخدمات ذوي اإلعاقة خطوة نحو تطبيق ما ورد في المادة  23من اتفاقية
للتشخيص المبكر .ويعتبر
ّ
حقوق الطفل .كما أن وزارة التنمية االجتماعية تسعى إلى تدارك الوصول المحدود إلى خدمات ذوي اإلعاقة من خالل
رعاية برامج أسرية تابعة لمنظمات غير حكومية وللقطاع الخاص.
 2-4-6برنامج األسرة والحماية
موازنة برنامج األسرة والحماية*  -ألف دينار أردني
المقدر لعام
2008

موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

4,418

4,793

7,918

10,107

معدل النمو االسمي

%8.5

%65.2

%27.7

معدل النمو الحقيقي

%6.4

%62.0

%25.1

موازنة البرنامج

المخصصة لألطفال من النفقات الجارية بحوالي  %90في حين أن النفقات الرأسمالية يتم تحديدها بشكل دقيق من خالل المشاريع.
* تقدر وزارة التنمية االجتماعية النسبة
ّ
المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

صص لبرنامج األسرة والحماية
التوجهات في اإلنفاق المخ ّ
المخصصة للطفل في برنامج األسرة والحماية بمقدار  5.7مليون دينار أردني في الفترة ما بين عامي
زادت الموازنة
ّ
 2008و ،2011ويعود معدل النمو االسمي الكبير في عام  )%65.2( 2010الى المشاريع الرأسمالية.
تتضمن الموازنة الرأسمالية لبرنامج األسرة والحماية إنشاء ما يلي:
•المبنى الجديد لدار الحنان
• دار رعاية الفتيات  /الرصيفة يتم االنتهاء منه قبل نهاية العام
• تم إضافة طابق في دار تربية األحداث الرصيفة خالل عام 2008
• مشروع إنشاء دار تربية وتأهيل األحداث المحكومين إقليم الوسط (ال يوجد له موازنة)
•نا ٍد نهاري لكبار السن من كال الجنسين
•مركز اإلرشاد األسري
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
١٢٠٠٠
١٠٠٠٠
٨٠٠٠
٦٠٠٠
٤٠٠٠
٢٠٠٠

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨
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مؤشرات برنامج األسرة والحماية
الحق المنصوص عليه في اتفاقية
حقوق الطفل

المؤشرات

المادة  27من اتفاقية حقوق الطفل-
الحق في توفر مستوى معيشي الئق

معدل عدد االحداث المستفيدين من
خدمات دور الرعاية االجتماعية

المادة  27من اتفاقية حقوق الطفل-
الحق في توفر مستوى معيشي الئق

متوسط عدد المستفيدين من خدمات
دور رعاية األيتام

القيمة
المستهدفة
2008

التقييم الذاتي
األولي لعام
2011 2010 2009 2008
القيمة المستهدفة

3500 3400 3350
800

730

650
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التحديات التي ذكرها المسؤولون في وزارة التنمية االجتماعية
•التوعية العامة حول حماية وحدة األسرة األردنية
•برنامج األسرة والحماية هو المزود الرئيسي لحقوق الطفل المتعددة.
•عدم توفر الموارد المالية الالزمة لتفعيل نشاطات المراكز الجديدة
•الحاجة المتزايدة إلى مساندة المراكز الجديدة للحماية المنتشرة في جميع أنحاء البالد من خالل العاملين المتمرسين

 5-6مالحظات وتعليقات
 1-5-6القضايا المتعلقة بعدالة األحداث
قانون األحداث الجديد
بالرغم من أن عدالة األحداث ال تقع تحت والية برنامج األسرة والحماية التابع لوزارة التنمية االجتماعية ،إال أن
هناك بعض التطورات التي حدثت مؤخراً في األردن جعلتها من مجاالت حقوق األطفال المثيرة لالهتمام والمستدعية
للمراقبة .هناك جهود مبذولة على الصعيد العالمي لضمان حقوق األحداث الجانحين ،وقد وضعت األمم المتحدة
القواعد والمبادئ التوجيهية التالية المتعلقة بعدالة األحداث والتي تلقي الضوء بالتفصيل على هذه الحقوق:
•المبادئ التوجيهية لمنع جنوح األحداث“ :مبادئ الرياض التوجيهية”
•القواعد الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث“ :قواعد بكين”
•قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم
•المبادئ التوجيهية للعمل من أجل األطفال في النظام القضائي الجنائي“ :مبادئ فيينا التوجيهية” ،قرار المجلس
االقتصادي واالجتماعي رقم 30/1997
•مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في األمور المتعلقة باألطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها ،قرار
المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 20/2005
في األردن ،يعمل اليونيسف ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع وزارة التنمية االجتماعية على
إعداد مشروع قانون األحداث الذي من شأنه إدخال نهج تدريجي إلى عدالة األحداث بأساليب جديدة وتدابير بديلة
للتعامل مع الجناة .كذلك ،قامت اللجنة المشتركة بين المؤسسات الخاصة بالعدالة لألحداث بوضع مؤشرات لعدالة
األحداث ،إضافة إلى ما يقوم به اليونيسيف ،بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية وإدارة حماية األسرة بإنشاء نظام
للقياس.
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 2-5-6القضايا المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة
مسألة للمناقشة :تأمين الحياة الكاملة والكريمة للمعاق

قد يؤدي السفر في مدن بريطانيا وبلدان الشمال األوروبي إلى انتباه الزائر لالنتشار الكبير لألشخاص اذوي
اإلعاقة .ويبدو أن هناك من الكراسي المتحركة والعكاكيز والعصي البيضاء في الشوارع أكثر بكثير مما
يلحظه المرء في البلدان النامية والبلدان ذات الدخل المتوسط (باستثناء البلدان التي كانت بطيئة في تنفيذ
برامج مكافحة شلل األطفال والذي نجم عنه متسولون يعانون من إعاقات بدنية نراهم إما على دراجات ثالثية
العجالت أو عكازات أو عربات عند إشارات المرور واألماكن العامة) .يبدو من غير المعقول أن تكون نسبة
ذوي اإلعاقة في بريطانيا وبلدان الشمال األوروبي أعلى منها في الدول األخرى ،ومن األرجح أن يكون
ً
فضال عن التغير
وضوح انتشارهم في تلك البلدان عائداً إلى ما يتوفر لهم من خدمات يسهل الوصول إليها،
التدريجي في مواقف اآلخرين تجاه ذوي اإلعاقة .في بريطانيا ،يتوقع الطفل المصاب بإعاقة شديدة بأن يتوفر
له شخص يرعاه على مدار الساعة ،بحيث يتولى مجلس البلدية دفع أجره مقابل إطعام الطفل وتغيير مالبسه
ومساعدته على أداء التمارين الرياضية .إضافة إلى ذلك ،تيسر له إدارة الخدمات االجتماعية الوصول إلى
مراكز إعادة التأهيل (بما في ذلك توفير وسيلة النقل له).
وفي ساحة الطرف األغر في لندن ،تم نصب تمثال المرأة مولودة من دون أطرافً ،
فبدال من إخفاء المعاق
عن األنظار ،يرمز هذا التمثال إلى التحول إلى إدراك وتمثيل إمكانية أن يكون هناك جمال في الشخص
المعاق وليس خجل وإحراج.
إن نقطة البداية نحو تحقيق المادة  23من اتفاقية حقوق الطفل ليست بتوفير المراكز والخدمات االجتماعية،
بل بتغيير الموقف االجتماعي تجاه ذوي اإلعاقة .وتعتبر اللجنة االستشارية العليا لإلعالم التي شكلتها وزارة
التنمية االجتماعية ،والمجلس الوطني لشؤون األسرة وبرنامج التوعية المجتمعية التابع للوزارة من المبادرات
الهامة التي تم اتخاذها في هذا الصدد .إن االرتقاء بمستوى مراكز رعاية وتعليم ذوي اإلعاقة ،إضافة إلى
المتخصصة ،هو مجال بحاجة إلى البحث فيه من خالل الدراسات المعنية
توفير وسائل النقل وبرامج التأهيل
ّ
بموازنات الطفل في المستقبل.

 3-5-6القضايا المتعلقة بتخفيف حدة الفقر لدى األطفال
إذا ما تم إجراء دراسة تحليلية للموازنة التي تتناول موضوع الفقر عند األطفال في األردن ،فيمكن اللجوء إلى اتفاقية
حقوق الطفل كنقطة انطالق لتحليل الفقر عند األطفال .فقد استخدم معهد ترويج الديمقراطية في جنوب أفريقيا هذا
المخصصة للطفل عام  ،200428مع أن اهتمام الدراسة كان موجهاً
النهج في إعداد دراسته عن تحليل الموازنات
ّ
بشكل أكبر نحو الحقوق الدستورية .وقد ركزت هذه الدراسة على الفئات المستضعفة ،كما أنها إضافة إلى توفير
منظور شامل عن الموضوع ،قامت بالبحث تحديداً في برنامج التغذية في المدارس األساسية؛ البرنامج الخاص بانتقال
المخصصة لدعم األطفال.
فيروس اإليدز من األم إلى الطفل؛ والمنح
ّ
 	 28ستريك ،جيه .وسويتزي ،إي ،)2004( .رصد الحقوق االجتماعية-االقتصادية للطفل في جنوب أفريقيا :اإلنجازات والتحديات (Monitoring child socio-economic rights
 ، )in South Africa: achievements and challengesمعهد ترويج الديمقراطية في جنوب أفريقيا ،كيب تاون.
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يمكن للدراسة التي تجرى حول موضوع الفقر عند األطفال في األردن أن تستخدم نفس الفرضية الرئيسية التي تبناها
المخصصة للطفل في األردن ( )2009وباتباع نفس النهج من األسئلة ،مع التركيز على موضوع
تحليل الموازنة
ّ
الفقر .وبناء على توقيع األردن التفاقية حقوق الطفل ،والوعود التي قدمها في الدستور األردني ألبنائه حول مستوى
معيشتهم:
•لكل طفل الحق في الحصول على مستوى معيشي مالئم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي واالجتماعي(المادة
 27من اتفاقية حقوق الطفل)؛
•تتعهد الحكومة األردنية بالتأكد من تفعيل جميع التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير المالئمة وذلك
في سبيل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ،وتتعهد الحكومة كذلك بتلبية الحقوق االقتصادية للطفل إلى أقصى حد تسمح
به الموارد المتاحة (المادة  3من اتفاقية حقوق الطفل)؛
•يع ّد توفير مستوى معيشي الئق للطفل من مسؤولية والديه في المقام األول ،وإذا ما لزم األمر ،تتعهد الحكومة
األردنية بمساعدة الوالدين وخاصة فيما يتعلق بالتغذية والكساء والسكن؛
•من الناحية الدستورية ،فإن االلتزام االجتماعي-االقتصادي الوحيد الذي تتعهد الحكومة األردنية به لتتمكن من
الوفاء بجميع عهودها السابقة (في حدود الموارد المتاحة) ،هو ضمان توفر فرص العمل لجميع مواطنيها.
المخصصة للطفل على موضوع الفقر لدى األطفال ،سيتم التركيز على البحث
بالتالي عند تركيز تحليل الموازنة
ّ
فيما إذا كانت الحكومة األردنية تبذل أقصى جهدها ،في حدود الموارد المتاحة ،لضمان تمتع جميع األطفال بمستوى
معيشي الئق.
وتقوم دراسة حديثة غير منشورة أجريت بتكليف من اليونيسيف 29حول شبكة األمان االجتماعي في األردن بالبحث
في حجم الفقر لدى األطفال والبرامج الموضوعة للتخفيف من حدته .حيث اشارت هذه الدراسة إلى ما يلي:
• %13من مواطنين األردن يعيشون تحت خط الفقر؛
•تنتشر جيوب الفقر في جميع أنحاء األردن كما يتزايد الفقر المدقع في الكرك والطفيلة وعجلون والعقبة؛
•بالرغم من أن معدل النمو االقتصادي في األردن كان  %6.5في الفترة ( ،)2007-2003لم يحدث انخفاض
في الفقر العام في الفترة ( )2006-2002إال بنسبة  .%2.4إن االرتفاع النسبي في معدل الخصوبة ( 3.1في
( 30)2007المتوسط العالمي  )2.6يساهم من بين عوامل أخرى ،في تباطؤ االنخفاض في مستويات الفقر .ويتضح
هذا من إحصاءات عدد أفراد األسر المعيشية ،فمتوسط عدد األفراد في األسرة الواحدة هو  .5.3ويكون حجم
األسرة أصغر ً
قليال في المناطق الحضرية ( )5.2منه في المناطق الريفية ( .)5.7بينما تتألف  %10من األسر ،في
المتوسط ،من تسعة أفراد أو أكثر .ويكون هذا الرقم أعلى في المناطق الريفية ( )%16منها في المناطق الحضرية
31
( .)%9كما أن  %10من األسر في المناطق الحضرية ترأسها إناث ،مقارنة مع  %11في المناطق الريفية.
تشير هذه اإلحصاءات إلى وجود أطفال في األردن محرومين من حقهم في الحصول على مستوى معيشي الئق.
وتتولى نفس الدراسة القيام بالخطوة التالية من التساؤل عما إذا كانت مختلف البرامج الموضوعة لتخفيف حدة الفقر
فعالة ،ومن خالل ذلك تنظر الدراسة فيما إذا كانت الحكومة األردنية تبذل أقصى جهدها ،في حدود الموارد المتاحة،
للقيام بواجباتها في هذا الصدد .وتحدد نتائج هذه الدراسة كل من جوانب النجاح والفشل ،وتقدم توصيات بشأن
التحسينات المطلوبة.
 	 29مجموعة أنفيجن االستشارية ( ،)2009( )Envision Consulting Groupتحليل برامج مكافحة الفقر في األردن (Analysis of Anti-Poverty Programmes in
 ، )Jordanدراسة بتكليف من مكتب اليونيسف في األردن.
 	 30اليونيسف ( )2208وضع األطفال في العالم  .2009نيويورك.
 	 31دائرة اإلحصاءات العامة ( .)2008مسح السكان والصحة األسرية  ،2007عمان ،األردن.

92

قام معهد التنمية ما وراء البحار ،القائم في المملكة المتحدة بتقديم دراسة 32تبحث في الكيفية التي قد يؤثر بها التباطؤ
االقتصادي الحالي في العالم على األطفال .وخلصت نتائج الدراسة إلى أن هناك دليل بأنه على الصعيد العالمي،
يؤدي االنخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  ،%1بشكل مباشر ،إلى زيادة في عدد وفيات
الرضع تتراوح بين 44-17رضيع .اضافة الى ترك األطفال المدرسة بحثاً عن العمل ويكون هناك تدهور في نوعية
الخدمات االجتماعية ومستوى تقديمها .وقد يؤدي التباطؤ االقتصادي إلى انخفاض عدد األسر الراغبة بأخذ األطفال
ضمن ترتيبات “الكفالة” .وفي األردن ،هناك عدد محدود من األطفال المندرجين في إطار “الكفالة” ،إال أن غالبية
األطفال الموجودين في مؤسسات الرعاية هم من أسر مفككة ،وبالتالي هناك حاجة للنظر في دعم األسر الممتدة
لرعاية هؤالء األطفال .إضافة إلى ذلك ،فإنه كثيراً ما تكون المساعدات المالية المقدمة من الدولة غير كافية لتغطية
جميع التكاليف ،ومن غير المعقول أن تكون األسر التي تكافح من أجل تلبية متطلبات أطفالها راغبة برعاية غيرهم.
تشير تقارير جمعية رعاية الطفل في جنوب أفريقيا إلى انخفاض بنسبة  %40في عدد العائالت المتقدمة لطلب التبني
33
منذ عام .2007
ويتوقع وزير المالية األردني أن تنخفض االيرادات المحلية بنسبة  %11و المنح األجنبية بنسبة  %39مما سيؤدي الى
انخفاض في اجمالي االيرادات بنسبة  %14.3و انخفاض االنفاق االجمالي بنسبة  .34%6و توضح ورقة معهد التنمية
ما وراء البحار أنه لن يتم تحصيل كافة االلتزامات المتعلقة بالمساعدات الخارجية و ان التحويالت ستنخفض.

 	 32هاربر ،سي( ،وآخرون) ( ،)2009األطفال في أوقات األزمات االقتصادية :دروس الماضي ،سياسات المستقبل(Children in times of economic crisis: Past lessons,
 ،)future policiesمذكرة معلومات أساسية ،معهد التنمية ما وراء البحار ،آذار/مارس .2009
 	 33باركر ،إف ،)2009( .تناقص التبني وتزايد الهجر ( ،)Adoption down, abandonment upصحيفة ميل آند غارديان ،من  26حزيران/يونيو إلى  2تموز/يوليو2009 ،
 	 34فهد الفانك ( ،)2009تخفيض إيرادات الموازنة والنفقات ( ،)Budget revenues and expenditures revised downصحيفة جوردان تايمز 18 ،أيار(مايو)2009 ،
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 4-5-6القضايا المتعلقة باإلنفاق اإلقليمي
صص للطفل في برنامج التنمية االجتماعية
نصيب الفرد من اإلنفاق المخ ّ

35

برنامج شؤون األشخاص المعاقين

برنامج األسرة والحماية

نصيب الفرد من
النسبة المئوية من
نصيب الفرد من
اإلنفاق
موازنة برنامج المحافظة
اإلنفاق

النسبة المئوية من
موازنة برنامج المحافظة

%9.09

%35.58

المركز الوطني
عمان

20.76

%3.90

0.90

%18.76

مادبا

68.14

%0.89

0.48

%0.70

إربد

23.82

%2.22

2.86

%29.55

معان

53.42

%0.55

1.14

%1.30

الزرقاء

186.73

%14.72

0.86

%7.55

البلقاء

17.46

%0.61

0.32

%1.23

العقبة

1248.81

%14.28

0.34

%0.43

جرش

220.16

%3.72

0.63

%1.19

عجلون

37.6

%0.48

0.58

%0.82

الطفيلة

1050.88

%8.37

0.57

%0.50

الكرك

256.66

%5.11

0.83

%1.83

المفرق

1375.57

%36.07

0.20

%0.57

المصدر :دائرة الموازنة العامة/وزارة المالية ،النظام المحوسب لقانون الموازنة العامة ودائرة اإلحصاءات العامة

المخصص للطفل المعاق ،الذي يتراوح من نصيب
توجد هناك اختالفات بالغة األهمية في نصيب الفرد من اإلنفاق
ّ
ً
منخفض بقيمة  17.46ديناراً أردنياً في البلقاء ،التي هي رابع محافظة من بين المحافظات األكثر عددا للسكان ،إلى
 1375.57ديناراً في المفرق .إضافة إلى ذلك ،فإن المفرق ،التي يتواجد فيها نحو  ٪5من سكان األردن من األطفال،
تتلقى أكبر حصة نسبية من موازنة البرامج ( ،)٪36والتي تفوق بعشر أضعاف الحصة التي تتلقاها عمان ()%3.9
التي هي أكثر المناطق المأهولة بالسكان .ويعود بنا هذا التحليل إلى عام  2008الذي تم فيه تنفيذ مشروع رأسمالي في
المفرق .وضمن إطار اإلنفاق متوسط المدى ،فإن هذا التحليل يشير إلى أن نصيب الفرد من النفقات في المفرق سوف
ينخفض إلى  474ديناراً في حين أن حصتها النسبية من موازنة البرامج هي .٪9

المخصص لبرنامج شؤون األشخاص المعاقين يستند إلى حاالت اإلعاقة التي تشكل حوالي  ٪1.27من مجموع عدد األطفال في األردن .أما نصيب الفرد
 	 35نصيب الفرد من اإلنفاق
ّ
المخصص لبرنامج األسرة والحماية فيستند إلى مجموع عدد األطفال في األردن .يتم تطبيق هذا األسلوب على كل محافظة ،ويمكن الحصول على األعداد الكاملة لسكان
من اإلنفاق
ّ
ومخصصات الموازنة التي تستند إليها هذه الحسابات من الملحق .3
المحافظات
ّ
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المخصصات على المحافظات المختلفة يتوافق بشكل أكبر
أما بالنسبة لبرنامج األسرة والحماية فإن نمط توزيع نسب
ّ
مع ما هو متوقع ،فتتقلى إربد حوالي  ٪30من الموازنة المخصصة للطفل في هذا البرنامج ،والذي يتوافق مع كونها
ثاني أكثر منطقة مأهولة بالسكان ،تليها عمان ( )%19والزرقاء ( )%7.5وتذهب أدنى حصة للعقبة (.)%0.43
األشخاص الذين تمت مقابلتهم
االسم

الوظيفة

التاريخ

أمجد العطار`

مستشار الوزارة

 28حزيران/يونيو2009 ،

محمد خرابشة

مدير/مديرية الدفاع المدني

 15آذار/مارس2009 ،

فوزية السبع

مديرة/مديرية شؤون األشخاص المعاقين

 17آذار/مارس2009 ،

صالح العرموطي

رئيس قسم اإلعاقات الحركية

 17آذار/مارس2009 ،

نايف حلوش

محلل/دائرة الموازنة العامة

 15آذار/مارس2009 ،

محمد عثمان

مدير/إدارة الشؤون المالية

 16آذار/مارس2009 ،
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 -7وزارة العمل
 1-7إدراك حق الطفل فيما يتعلق بمجال العمل
عند تحليل القضايا المتعلقة باألطفال العاملين وحقهم في الحماية من التعرض لممارسات العمل الضارة ،يمكننا
تعرف الطفل على أنه أي فرد أقل من سن  .18أما النقطة
االنطالق بداية من المادة  1من اتفاقية حقوق الطفل التي ّ
الثانية لالنطالق فهي بأن يكون واضحاً بالنسبة لنا بأن هذه االتفاقية ال تحظر عمل األطفال ،إنما تضع شروطاً يكون
من واجب الدولة تنفيذها لحماية األطفال من ممارسات العمل الضارة.
تنص المادة  32من اتفاقية حقوق الطفل أنه من واجب الدولة:
ّ
•حماية الطفل من االستغالل االقتصادي؛
•حماية الطفل من أداء أعمال خطرة؛
•حماية الطفل من عمل من شأنه التعارض مع تعليمه؛
•حماية الطفل من العمل الضار بصحته؛
•حماية الطفل من العمل الضار بنموه (البدني ،العقلي ،الروحي ،المعنوي أو االجتماعي)؛
•تحديد سن أدنى لبدء العمل؛
•تحديد عدد ساعات العمل وظروفه؛
•فرض عقوبات وغرامات على األطراف التي تقوم باستغالل األطفال.
من خالل الموافقة على تطبيق الشروط المنصوص عليها في المادة  32من اتفاقية حقوق الطفل ،فإن الدولة ستمنح
الطفل فرصة أفضل للوفاء بحقوقه التالية من نفس االتفاقية:
المادة  :28الحق في التعليم
المادة  :31الحق في الترفيه
المادة  :36الحماية من كافة أشكال االستغالل
ما أن تحدد الدولة الحد األدنى لسن بدء العمل (الذي هو في األردن سن  )16فهذا يعني ضمناً أن حق الطفل دون سن
ال  16هو بأن ال يعمل على اإلطالق .بالتالي هناك حقان اثنان منفصالن:
•األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  16-0عاماً لهم الحق بعدم مطالبتهم بالعمل؛
•األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  18-16عاماً لهم الحق في العمل وفي الحصول على حماية استحقاقاتهم
من خالل تشريعات العمل في البلد.
تقتضي المادة  32من اتفاقية حقوق الطفل بأن ال تقوم األسرة التي تعيش في فقر مدقع بمطالبة أطفالها بالعمل .وقد
يكون هذا مفهوماً من جهة ،ألنه على مر التاريخ نجد أن أطفال الفقراء كانوا أكثر استضعافاً من غيرهم ،حيث كانوا
يجبرون على ترتيبات عمل غير مقبولة للمساعدة في جلب الخبز إلى مائدة األسرة .إضافة إلى أنه كانت لهم حقوق
أقل من جيرانهم األثرياء الذين كان لديهم الكثير من الوقت للتمتع بحقهم في الترفيه وتطوير الذات .من جهة أخرى ،إذا
كانت األسرة غير قادرة على العيش والحصول على الغذاء والماء والمأوى ،سيعتبر الحق في الترفيه وتطوير الذات
ال معنى له .من هذا المنطلق ،يهدف صندوق المعونة الوطني في األردن إلى دعم األسر الفقيرة بالمساعدات المالية
بحيث ال يضطر األطفال إلى العمل في سبيل إعالة أسرهم.
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بالرغم من أنه على األطفال الذين تقل أعمارهم عن  16عاماً أن ال ينخرطوا في العمل ،غير أن دراسة أجرتها وزارة
العمل أشارت إلى أن  %80من األطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم ما بين  17-5عاماً يقدمون على العمل بإرادة
حرة وهم سعداء بذلك 36.وال يدل هذا على ما إذا كان عملهم عرضي وجزئي يسمح لهم بالذهاب إلى المدرسة ،أم أنه
عمل رسمي .فإذا اختار الطفل دون ّ
سن  16االنخراط بالعمل فهل ينبغي السماح له بذلك؟ إن موقف اتفاقية حقوق
ً
فضال عن القانون األردني ،واضح بهذا الشأن :ال ،ال ينبغي ذلك ،بل يجب حماية
الطفل والمعاهدات الدولية المساندة،
األطفال من قوى المجتمع التي تضغط عليهم بدخول سوق العمل ،كما ينبغي على الكبار حماية األطفال بعدم السماح
لهم بالعمل ،بحيث تتاح لهم فرصة أكبر للتمتع بحقوقهم الواردة في اتفاقية حقوق الطفل.

 2-7حقوق العمل الواردة في اتفاقية حقوق الطفل
الحق المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل

جوانب خاصة من اتفاقية حقوق الطفل
الحقوق المستحقة

 -32حماية الطفل من االستغالل االقتصادي ومن القيام بأي
عمل ينطوي على الخطر.

تعريف اتفاقية حقوق الطفل للعمل الذي يشكل خطراً على الطفل:
•العمل الذي يتعارض مع تعليم الطفل.
•العمل الذي يضر بالطفل من حيث:
•الصحة
•النمو البدني
•التطور العقلي
•النمو الروحي
•النمو المعنوي
•التطور االجتماعي
التعليم األساسي المجاني اإللزامي لجميع األطفال
إمكانية الحصول على التعليم الثانوي العام والمهني
الحصول على المعلومات والتوجيه التعليمي (التربوي) والمهني.
الحضور المنتظم إلى المدارس وخفض معدل التسرب من الدراسة

 -28الحق في التعليم.

 -31الحق في الراحة والترفيه واللعب.
 -36الحماية من االستغالل الضار برفاه الطفل.
الحقوق المتعلقة بالحصول على الخدمات
 -32اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية واجتماعية وتعليمية مع
مراعاة الصكوك الدولية

تشريع وإنفاذ الحد األدنى ّ
لسن العمل
تنظيم ساعات العمل وظروفه

تعتبر المادتان  32و 28من اتفاقية حقوق الطفل ركيزتين قويتين في مجال حقوق الطفل .وعند قراءتهما جنباً إلى جنب
مع الدستور والقوانين األردنية ،فإنها تقتضي:
ً
ً
•األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  16-6عاما مطالبون قانونيا بالذهاب إلى المدرسة (والتي هي الفئة العمرية
الموّحدة للتعليم األساسي)؛
•األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  16-0عاماً ممنوعون من العمل.
 	 36اليونيسف والمجلس الوطني لشؤون األسرة ( ،)2007تحليل وضع األطفال في األردن (  ،2007/2006 )Children in Jordan: Situation Analysisالمكتب القطري في
األردن.
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تؤكد هاتين المادتين وبشدة على واجب الكبار الذين هم مسؤولون عن األطفال ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،حيث
ينبغي عليهم ضمان أن األطفال الذين تقل أعمارهم عن  16عاماً ال ينخرطون في سوق العمل ،وال يتم وضعهم في
ظروف يكون فيها العمل هو خيارهم الوحيد للبقاء على قيد الحياة .وثانياً ،من واجب الكبار اإلبقاء على هؤالء األطفال
أنفسهم في مقاعد الدراسة .بالتالي توجد هناك أربعة مجاالت للتدخل من قبل الحكومة ،حيث ينبغي على الدولة أن:
•تبذل كل ما في وسعها لضمان أن الظروف االقتصادية ال تخلق وضعاً يسمح لألسر باالعتقاد بأن عليها إرسال
أطفالها للعمل؛
•تثقيف ودعم األسر على إرسال أبنائها إلى المدرسة لمدة  10سنوات على األقل لحين االنتهاء من التعليم األساسي؛
• معاقبة الكبار الذين يبقون على األطفال خارج مقاعد الدراسة،
• عدم السماح ألي من الكبار بتوظيف األطفال الذين تقل أعمارهم عن  16عاماً.
باإلضافة إلى ذلك ،يقتضي تنفيذ المادتين  32و 28من اتفاقية حقوق الطفل بأن تكفل األطراف المسؤولة ذهاب الطفل
إلى المدرسة عندما ال يكون هذا متاحاً له في بعض الظروف ،وعليها القيام بذلك حسب ما تراه مناسباً لمصلحة الطفل
الفضلى .كما أن هاتين المادتين (إضافة على قوانين البلد التي تدعمهما) تخوّل الوالدين والدولة بالتأكد من ذهاب الطفل
إلى المدرسة وليس إلى العمل.

 3-7اإلطار الدستوري والقانوني للعمل
 1-3-7الحقوق الدستورية في مجال العمل
تنص المادة  )2( 6من الدستور األردني على أن لجميع األردنيين الحق في العمل والحق في التعليم .لذا فإن الطفل
ّ
الذي يبلغ من العمر  18-16سنة يحق له توقع فرص العمل ،وبأن تبذل الدولة كل ما في وسعها لضمان إتاحة هذه
تنص المادة  23من الدستور األردني على أن:
الفرص له .كما ّ
•العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره لألردنيين بتوجيه االقتصاد الوطني والنهوض به .
•تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ اآلتية:
 -تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين.- -تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واألحداث.

المقارنة مع الوضع في جمهورية جنوب أفريقيا
تنص المادة ( )1( 28و) من دستور جمهورية جنوب أفريقيا على ما يلي:
ّ
“لكل طفل احلق في عدم مطالبته بالعمل أو السماح له بأدائه”.
ينص الجزء الثاني من
تنص بوضوح على أنه من غير القانوني للطفل بأن يعمل .كما ّ
هذه العبارة ال لبس فيها ،فهي ّ
هذه المادة على أن لكل طفل الحق في عدم تقديمه للخدمات غير المالئمة لعمره أو التي تشكل ،بطريقة أو بأخرى،
خطراً على نموه .يعالج هذا البند مسألة األسر والفئات المجتمعية التي تطالب الطفل بأداء عمل غير مأجور ،والذي
هو جائز بشرط أن يالئم عمر الطفل وال يضر بنموه.
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 2-3-7حقوق األطفال المتعلقة بالعمل والواردة في االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها األردن
اتفاقيات منظمة العمل الدولية
•اتفاقية الحد األدنى لسن االستخدام رقم .1973 ،138
•اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال رقم .1999 ،182
•اتفاقيات منظمة العمل الدولية أرقام :142 ،124 ،123 ،117 ،81 ،29 :تنظيم عمالة األحداث في مختلف
القطاعات

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -المادة 10
العهد الدولي
ّ
يعزز هذا العهد مايلي:
•الحماية من االستغالل االقتصادي واالجتماعي؛
• الحماية من تولي أعمال ضارة؛
• تحديد السن القانونية الدنيا لعمالة األطفال.
 3-3-7الخطة الوطنية األردنية للطفولة ( :)2013-2004عمالة األطفال
تهدف الخطة الوطنية األردنية للطفولة إلى:
•القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال مع نهاية عام  ،2013وخفض عدد العمال من األطفال الذين تقل أعمارهم
عن  16عاماً؛
•إعادة تأهيل العاملين من األطفال وإعادة دمجهم في المدارس وتأمين حقوقهم في التعليم األساسي المجاني والتدريب
المهني المالئم؛
•إجراء الدراسات لفهم ظاهرة عمالة األطفال في األردن على نحو افضل ،وخاصة أولئك األطفال الذين يعملون
في مهن خطرة .ويجب على هذه الدراسات التركيز على حجم الظاهرة ،وتوزيعها الجغرافي ،وأنماطها ،وأسبابها
والنتائج المترتبة عليها؛
•تقديم بدائل لزيادة الدخل ألسر األطفال العاملين؛
•تطوير تشريعات وطنية تنسجم مع االتفاقيات الدولية بشأن منع عمالة األطفال ،ومع اتفاقية منظمة العمل الدولية
رقم  182بشأن منع أسوأ أشكال عمل األطفال؛
•رفع مستوى الوعي حول قضايا عمالة األطفال وآثارها السلبية على نمو الطفل الجسدي والنفسي.
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 4-3-7اإلطار القانوني لعمالة األطفال
قانون العمل رقم  8لعام  1996وما يتعلق به من أنظمة.
الربط بين الحقوق والتشريعات
الحق

القانون/السياسة

المجاالت التي يتم تغطيتها

 -32الحماية من
االستغالل االقتصادي
وأداء األعمال
المنطوية على خطر

قانون العمل رقم  8لسنة 1996

الحد األدنى لسن العمل هو  16عاماً.
يحظر على األفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين  18-16سنة تولي
أعمال منطوية على خطر
ال يسمح لألفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين  18-16سنة من
العمل ألكثر من  6ساعات في اليوم
ال يسمح لألفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين  18-16سنة من
العمل في الفترة ما بين  8مساء و 6صباحاً

نظام العاملين في المنازل من غير
األردنيين الذي تم إصداره بموجب
القانون رقم  ،3لسنة  .2006المادة /6أ

حظر تشغيل العمالة المنزلية دون سن 18

 5-3-7إستراتجية وزارة العمل
الرؤية :الوصول بسوق العمل االردني الى مرحلة التشغيل االمثل وتنظيم شؤون العمل فيه من خالل تطوير وتفعيل
التشريعات الناظمة له وفقاً الفضل الممارسات والمعايير الدولية.
الرسالة :المساهمة في رفع نسبة المشاركة االقتصادية من خالل تهيئة القوى العاملة وتشغيلها وتوفير الحماية
االجتماعية لها وتنظيم سوق العمل االردني.
تشمل أهم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل في مجال مكافحة عمالة األطفال ما يلي:
•عمليات التفتيش الميداني ومتابعة قضايا عمالة األطفال؛
• إدارة مراكز إعادة التأهيل؛
•التعليم وحمالت التوعية بما في ذلك ،برنامج “الصرخة” التابع لمنظمة العمل الدولية؛
• إنشاء قاعدة بيانات لإلحصاءات واالتجاهات المتعلقة بعمالة األطفال؛
•مراقبة تنفيذ المواد والقوانين واالتفاقيات ذات الصلة.
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 4-7الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ،برامج وموازنة وزارة العمل
تعتبر وزارة العمل مسؤولة عن منع عمل األطفال بصورة غير مشروعة ،إضافة إلى توفير فرص التدريب المهني.
ويبين الجدول التالي موازنة وزارة العمل للفترة ما بين عامي .2011-2008
موازنة وزارة العمل  -ألف دينار أردني
موازنة عام
2009
19,787

موازنة عام
2010
18,588

موازنة عام
2011
19,309

المقدر لعام
2008
15,025

نسبة موازنة وزارة العمل من مجموع الموازنة العامة للدولة

%0.26

%0.32

%0.29

%0.28

مخصصات برامج الطفل من موازنة الوزارة
نسبة
ّ

%9.8

%9.9

%10.5

%10.1

موازنة وزارة العمل

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

زادت موازنة وزارة العمل بمقدار  4ماليين دينار أردني في الفترة ما بين عامي  2008و ،2011إال أن حجم
المخصصة
مخصصات الوزارة من مجموع موازنة الدولة يبقى ثابتاً بنسبة  %0.29خالل تلك الفترة .وتصل النسبة
ّ
مخصصات مشروع “مكافحة عمالة األطفال”
لبرامج األطفال من موازنة الوزارة إلى حوالي  ،%10والتي تتألف من ّ
ومخصصات مؤسسة التدريب المهني من أجل تدريب األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  18 -16عاماً.
ّ
صصات برامج الطفل من مجموع موازنة وزارة العمل
نسبة مخ ّ
أهم الحقوق المنصوص عليها في
اتفاقية حقوق الطفل

البرنامج

المقدر لعام موازنة عام موازنة عام موازنة عام
2011
2010
2009
2008

مشروع مكافحة عالمة األطفال  -32الحماية من االستغالل االقتصادي

%0.8

%1.3

%1.3

%1.3

 -28الحصول على التعليم الثانوي العام
والمهني

%8.8

%9.2

%8.6

%9.1

مخصصات موازنة األطفال
ّ
لمؤسسة التدريب المهني

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

يبين الشكل أدناه النسبة المئوية للمخصصات المرصودة لألطفال في موازنة وزارة العمل خالل السنوات األربع
القادمة إلنفاقها في البرنامجين اللذين يؤثران على األطفال.
١٠
٩

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

٨

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
٠
٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨
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المخصصة لمشروع مكافحة عمالة األطفال تزيد ً
قليال عن  %0.8في عام
إن النسبة المئوية من موازنة وزارة العمل
ّ
 2008إلى  %1.3في عام  2009ثم تبقى ثابتة في الفترة ما بين عامي .2011-2009
المخصصة للتدريب المهني تبقى إلى حد ما ثابتة عند حوالي  %9على المدى
إن النسبة من موازنة وزارة العمل
ّ
المتوسط.
 1-4-7مشروع الحد من عمالة األطفال
تأسس مشروع الحد من عمالة األطفال في عام  2003بدعم من منظمة العمل الدولية بهدف تعزيز الجهود للقضاء على
أسوأ أشكال ممارسات عمل األطفال على وجه التحديد ،إضافة إلى القضاء على عمالة األطفال في األردن بشكل عام.
موازنة مشروع الحد من عمالة األطفال  -ألف دينار أردني
المقدر لعام
2008

موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

118

250

250

250

معدل النمو االسمي

%111.9

%0.0

%0.0

معدل النمو الحقيقي

%107.7

%1.96-

%1.96-

موازنة المشروع

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

صص لمشروع الحد من عمالة األطفال
توجهات حول اإلنفاق المخ ّ
مخصصات مشروع الحد من عمالة األطفال إلى أكثر من الضعف في الفترة ما بين عامي ،2009-2008
زادت
ّ
المتخصصة .وابتداء من عام ،2009بدأت
ويعود السبب في هذا النمو إلى إعداد المزيد من أنشطة التفتيش والبرامج
ّ
موازنة المشروع باالنخفاض في القيم الحقيقية بنسبة  %1.96-كل سنة.
يثير تخفيض الموازنة مخاوف من أن نشاطات مشروع الحد من عمالة األطفال خالل عام  2010قد ال تستوعب
الضغط اإلضافي الذي يرغم األطفال على العمل ،خاصة خالل فترة التباطؤ االقتصادي العالمي الحالية .فقد بينت
األبحاث ،التي أجريت على النطاق العالمي ،وخاصة في البلدان النامية ،أن األسر الفقيرة تطلب من أطفالها أثناء تباطؤ
االقتصاد العمل من أجل توفير دخل لألسرة.
ومع أن هذه الدراسة ال تشمل البيانات الخاصة بتوجهات عمالة األطفال ،إال أن وزارة العمل أفادت بأنه تم خالل
النصف األول من عام  2008التحقيق في  2539حالة وأنه تمت إحالة حوالي  500حالة إلى مختلف برامج إعادة
التأهيل.
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ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
٣٠٠
٢٥٠
٢٠٠
١٥٠
١٠٠
٥٠

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠٠٨

٢٠٠٩

التحديات التي ذكرها المسؤولون في وزارة العمل
•عدم كفاية أنشطة التفتيش
•ضرورة تعزيز جهود األطراف المعنية في مجال مكافحة عمالة األطفال
مؤشرات مشروع مكافحة عمالة األطفال
الحق المنصوص عليه في
اتفاقية حقوق الطفل

المؤشرات

 -32الحماية من االستغالل
االقتصادي

عدد األطفال العاملين في
السوق المحلية

القيمة
المستهدفة
2008
32,676

التقييم الذاتي
األولي لعام
2008

2009

2010

2011

32,676

30,000

29,000

28,000

القيمة المستهدفة

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

 2-4-7مؤسسة التدريب المهني
توفر وزارة العمل التمويل لمؤسسة التدريب المهني من خالل برنامج التدريب والتشغيل التابع لها ،وهو ليس الدعم
المالي الوحيد الذي تتلقاه المؤسسة التي تعمل على توفير فرص التدريب المهني للفنيين ،واالرتقاء بمستويات التدريب
تخصصاته ،كما تهدف إلى التوفيق بين التدريب المهني وتلبية احتياجات سوق العمل.
المهني غير األكاديمي ومختلف ّ
مؤشرات مؤسسة التدريب المهني لعام 2007
المجموع

الفئة

11,248

عدد المتدربين

8,182

عدد الخريجين

1,527

عدد الموظفين

11,528

عدد المتدربين الجدد

المصدر :التقرير السنوي لمؤسسة التدريب المهني لعام 2007
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صصة لألطفال في برنامج التدريب المهني
الموازنة المخ ّ
المقدر لعام  2008موازنة عام  2009موازنة عام  2010موازنة عام 2011
1,700

1,700

1,700

1,360

موازنة البرنامج
معدل النمو االسمي

%25.0

%0.0

%0.0

معدل النمو الحقيقي

%22.6

%1.96-

%1.96-

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

التوجهات في اإلنفاق على التدريب المهني.

يتم تخصيص حوالي  %53.2من موازنة وزارة العمل لمؤسسة التدريب المهني ،ويخدم ما نسبته  %9من هذه
المخصصات األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  18 - 16عاماً ،والذين يشكلون حوالي  %17من مجموع
ّ
المستفيدين .وتساهم وزارة التربية والتعليم بشكل أكبر بكثير في تمويل مؤسسة التدريب المهني ،وذلك على النحو
المخصصة لألطفال من الموازنة).
المبين أدناه (تمثل هذه األرقام الحصة
ّ
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
٢٠٠٠
١٥٠٠
١٠٠٠
٥٠٠
٠
٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

صصة من موازنة وزارة التربية والتعليم للتدريب المهني  -بااللف دينار اردني
الحصة المخ ّ
موازنة عام 2011

موازنة عام 2010

موازنة عام 2009

المقدر لعام 2008

19,922

19,595

18,929

16,544

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

المخصصة لألطفال في برنامج التدريب المهني بالقيمة الحقيقية بنسبة  %22.6في الفترة ما بين عامي
زادت الموازنة
ّ
 .2009 - 2008وابتداء من عام  ،2009تنخفض الموازنة بالقيمة الحقيقية ،مما يثير مرة أخرى تساؤالت حول ما
مخصصات األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  18 - 16عاماً كافية.
إذا كانت
ّ
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 5-7مالحظات وتعليقات
 1-5-7القضايا المتعلقة بنصيب الفرد من اإلنفاق
صص لعمالة األطفال
نصيب الفرد من اإلنفاق المخ ّ
متوسط تحصيل
التعليم العالي
لألسرة المعيشية

37

نسبة مجموع
نسبة عدد سكان
األطفال من عدد
المحافظة في
السكان
الخمسين األقل ثراء

نصيب الفرد من
التكلفة

المركز الوطني

صصة
النسبة المخ ّ
للمحافظة من
موازنة البرنامج
%21.00

عمان

24.2

%27.5

%36.5

0.03

%21.00

إربد

19.6

%46.3

%18.4

0.08

%17.00

الزرقاء

16.8

%38.6

%15.1

0.06

%15.00

البلقاء

19.9

%46.5

%6.8

0.00

%0.00

المفرق

11.4

%64.0

%5.1

0.00

%0.00

الكرك

17.4

%52.3

%3.9

0.19

%11.00

جرش

17.8

%61.8

%3.3

0.29

%15.00

مادبا

19.3

%51.1

%2.6

0.00

%0.00

عجلون

15.2

%57.9

%2.5

0.00

%0.00

العقبة

15.5

%41.0

%2.2

0.00

%0.00

معان

14.5

%55.8

%2.0

0.00

%0.00

الطفيلة

13.3

%56.4

%1.6

0.00

%0.00

المصدر :مسح األسر المعيشية لعام  2008وقانون الموازنة العامة لعام 2009

المخصصة لعمالة األطفال يذهب إلى المركز الوطني لتغطية النفقات اإلدارية ونفقات التفتيش،
إن  %21من الموازنة
ّ
ً
أمواال لمكافحة عمالة
وتخصص وزارة العمل
إضافة إلى شراء المعدات والمواد لتغطية احتياجات كافة المحافظات.
ّ
األطفال مباشرة لخمس محافظات ذات كثافة سكانية عالية ،والتي توفر خدمات إعادة التأهيل من خالل مراكز التدريب
المهني .وتشمل هذه المحافظات عمان ،إربد ،الزرقاء ،الكرك وجرش .أما المحافظات السبعة المتبقية فيتم دعمها مالياً
مخصصات المركز الوطني.
من خالل
ّ
من بين المحافظات التي تحتوي على  %60-40من األسر المعيشية التي تقع في الخمسين األقل ثراء  ،ال تتلقى سوى
ً
تمويال من وزارة العمل لمشروع عمالة األطفال .فالجزء
محافظة إربد – التي هي منطقة حضرية مأهولة بالسكان –
مخصصات الوزارة لعمالة األطفال يذهب إلى إربد ( )%17وعمان ( )%21إضافة إلى المستفيدين اآلخرين
األكبر من ّ
بما في ذلك محافظة الزرقاء ( )%15والكرك ( )%11وجرش (.)%15

ومخصصات
المخصص لعمالة األطفال يستند إلى عدد األطفال من عمر  17-5سنة في كل محافظة .يمكن الحصول على األعداد الكاملة لسكان المحافظات
 	 37نصيب الفرد من اإلنفاق
ّ
ّ
الموازنة التي تستند إليها هذه الحسابات من الملحق .3
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ومن المالبسات في هذه المسألة أن دخول األطفال في عداد القوى العاملة يساهم في تخفيض مستويات التحصيل
التعليمي لألطفال.
في المتوسط ،تحقق معظم األسر المعيشية في جميع محافظات األردن ما نسبته  %30من معدل تحصيل التعليم
الثانوي .أما معدل تحصيل التعليم العالي ،فنسبته المئوية هي األعلى بين األسر المعيشية في عمان ( %29من السكان
انهوا تعليمهم الثانوي) .وتصل هذه النسبة لدى األسر المعيشية في مادبا وإربد والبلقاء إلى حوالي  ،%20بينما تصل
النسبة في كل من الزرقاء ،جرش ،عجلون ،الكرك والعقبة ما بين  ،%18-15وفي معان والطفيلة والمفرق تكون نسبة
تحصيل التعليم العالي دون  .%15وإذا تم الجمع بين المؤشرين اللذين تم توضحيهما أعاله (تحصيل التعليم العالي
ومستويات الثراء) لن نجد بينهما عالقة ثابتة.
 2-5-7حجم مشكلة عمالة األطفال في األردن
إن دائرة اإلحصاءات العامة ومن خالل ما أجرته من مسح وطني لعمل األطفال ( )2008/2007تقدر بأن هناك
حوالي  30 000طفل تحت سن  17منخرطون في عمل ،أي ما نسبته أقل من  %1من السكان من تلك الفئة العمرية.
وقد يكون المستوى الحقيقي لعمالة األطفال أعلى بكثير من هذه النسبة ،وذلك بسبب انتشار معظم عمالة األطفال في
القطاع غير الرسمي الذي يصعب قياسه .ويعتبر العمل في القطاع غير الرسمي في المناطق الحضرية ،الزراعة
خاص .كما أن عدم المساواة بين
الموسمية ،العمل في الشوارع ،والعمل المنزلي من المحاور التي تثير القلق بشكل ّ
الجنسين الذي يؤثر في نسبة التحاق الفتيات بالمدارس هو أيضاً من القضايا الهامة التي تؤثر على عمل األطفال.
بالرغم من كل ما سبق ذكره ،تع ّد مشكلة عمالة األطفال في األردن أكثر إيجابية بالمقارنة مع نسبتها في الدول العربية
38
( ،)%15بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ( ،)%26.4آسيا ( ،)%18.8وأمريكا الالتينية (.%)5.1
إحصاءات حقوق العمل
حق العمل
ال يسمح ألي طفل دون سن  16بالعمل

مجموع عدد األطفال العاملين من هم دون سن 17

ال يسمح ألي طفل دون سن  18بتولي أعمال تنطوي
على خطورة

فئات العمل (بالرغم من التغيرات التي حدثت مؤخراً في القانون،
فإن هذه اإلحصائيات لمنظمة العمل الدولية تستثني الفتيات
العامالت في المنازل واألوالد العاملين في مزارع الغور)

ال يسمح ألي طفل بالعمل أكثر من  6ساعات في اليوم
الواحد
ال يسمح ألي طفل بالعمل من في الفترة من الساعة 8
مساء إلى الساعة  6صباحاً
 -32الحماية من االستغالل االقتصادي
 	 38إحصاءات وقاعدة بيانات منظمة العمل الدولية www.ilo.org/global
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32,676

صيانة المركبات

%36

الزراعة والصيد

%27

الفنادق والمطاعم

%4

متوسط عدد ساعات العمل األسبوعية

 42ساعة

نسبة األطفال العاملين خالل النهار

%56

نسبة األطفال العاملين خالل النهار والليل

%13

متوسط الراتب الشهري للطفل العامل

 81د.أ.

النسبة اإلجمالية لاللتحاق في المدارس لعام 2008/2007
 -28التعليم األساسي المجاني اإللزامي لجميع األطفال

نسبة األطفال العاملين من عمر المرحلة التعليمية األساسية
نسبة األطفال العاملين الذين ال يذهبون إلى المدرسة

 -28الحصول على التعليم الثانوي العام والمهني

نسبة األطفال العاملين من عمر  17-10عاماً الذين التحقوا ببرنامج
التدريب المهني

%99
%30
%57.5
%4

معلومات أساسية عن األطفال المنخرطين في العمل
نسبة األطفال العاملين من غير األردنيين

%9

نسبة األطفال العاملين من الذكور

%89

نسبة األطفال العاملين من عمر  11-5سنة

%10

نسبة األطفال العاملين في المناطق الحضرية

%78.8

نسبة األطفال العاملين في عمان

%32.4

المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة /المسح الوطني لعمل األطفال ()2008/2007

األشخاص الذين تمت مقابلتهم
االسم

الوظيفة

التاريخ

عمران آل شيخ

مدير الدائرة المالية واإلدارية

 31آذار/مارس2009 ،

عدنان ربابعة

مدير/مديرية شؤون العمال والتفتيش

 26تموز/يوليو2009 ،

غادة دراوشة

رئيسة قسم عمالة ااألطفال

 26تموز/يوليو2009 ،
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 -8الخالصة ،مالحظات وتوصيات
 1-8مالحظات شاملة حول تحليل الموازنة المخصصة لألطفال في األردن 2009
ال ينبغي أن تؤخذ مالحظات الدراسة على أنها رؤى تنتزع العناوين الكبيرة في نشرات األخبار .فاألردن بلد ذو دخل
متوسط منخفض ،ويلتزم التزاماً قوياً بحقوق اإلنسان وحقوق الطفل ,ويتمتع بنسيج ديني واجتماعي متماسك ،ويعيش
في سالم .وضمن هذا السياق توجد فجوات من حيث الوفاء بحقوق جميع األطفال في األردن.
ومع أن هذا التقرير يالحظ وجود تلك الفجوات ،إال أنه ال يقدم أية توصيات بخصوص كيفية سدها أو إزالتها ،إذ أن
ذلك لم يكن الهدف أبداً من الدراسة .فالتوصيات تقتصر على اقتراحات لتقصي بعض القضايا المعينة في الدراسات
التحليلية التي ستجرى في المستقبل حول حقوق الطفل وفي المتابعة المستمرة لتلك الحقوق ،والتي ستكون جزءاً من
المرحلة الثانية من االستراتيجية طويلة األمد لضمان التزام الموازنات.
أما المالحظة الشاملة المستفادة من هذه الدراسة ،فهي أن التزام األردن بحقوق اإلنسان وحقوق الطفل يحظى بدرجة
عالية من التغطية اإلعالمية بفضل دعم األسرة المالكة .كما أن هذا االلتزام ينعكس في مصادقة األردن على اتفاقيات
وبروتوكوالت حقوق الطفل الدولية ،وهو مشمول في الخطة الوطنية األردنية للطفولة ( )2013–2004وفي إطار
شامل يتناول السياسات والنواحي القانونية .إضافة إلى ذلك ،فقد أحرز األردن خالل السنوات العشر األخيرة تقدماً
ً
قائمة في الوفاء بجميع حقوق األطفال.
رائعاً في العديد من مؤشرات حقوق الطفل .بيد أن بعض الفجوات ما زالت
وقد يكون من المفيد ،قبل النظر في المالحظات الختامية على دراسة تحليل الموازنة المخصصة للطفل لعام 2009
وتوصياتها ،أن نستذكر الغرض من إجرائها.
لقد قامت هذه الدراسة بتحليل مخصصات الموازنة في قانون الموازنة العامة لعام  2009على صعيد الوزارات
والبرامج ،وقد تم ذلك كجزء من استراتيجية ضمان التزام الموازنات بما يلي:
•إقامة شراكة فيما بين الحكومة األردنية والمجتمع المدني لترويج حقوق الطفل في األردن؛
•تأمين مالحظات أولية تستخدم في تصميم استراتيجية طويلة األمد لضمان التزام الموازنات؛
•توفير قاعدة أساسية لرصد موازنة الطفل في المستقبل.

 2-8الدستور األردني
يعزز الدستور األردني المساواة والحرية المدنية وتوفير الحماية لجميع المواطنين بمن فيهم األطفال ،حيث تضمن
الدستور األردني في الفصل الثاني حقوق االردنيين وواجباتهم ،ووضعها في إطار عام مما يشكل الحماية الدستورية
للمواطنين واحال كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم هذه الحقوق إلى القوانين واألنظمة الصادرة بموجبها ،ومن ذلك
التشريعات التي تضمنت حماية حقوق األطفال في مجال الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية ،وتوفير الحماية بكافة
أشكالها ،وبالتالي تقاطعت المبادئ العامة في الدستور األردني مع احكام التشريعات الوطنية المنظمة لها ،واتفقت إلى
حد بعيد مع ما أوردته اتفاقية حقوق الطفل من توفير الضمانات الكافية للوفاء بالحقوق الواردة فيها  ،إال أنه وبنفس
الطريقة التي جرى فيها االرتقاء بالتعليم المجاني واإللزامي للمرحلة األساسية بحيث أصبح حقاً دستورياً ،فإنه يتعين
أن تتمتع الحقوق الرئيسية األخرى للطفل بنفس الوضع .لهذا السبب ،تم استخدام دستور جنوب إفريقيا إلعطاء أمثلة
(بعضها جيد وبعضها أقل من حيث الجودة) حول كيفية إدراج حقوق الطفل في دستور البالد.
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 3-8مالحظات حول السياسات والممارسات المتعلقة بالموازنة
ترتكز المالحظات والتوصيات المذكورة أدناه على فهم أن إعداد موازنة موجهة بالنتائج وتحديد إطار متوسط المدى
لإلنفاق سيعودان بفائدة مباشرة على األطفال لألسباب التالية:
•إن إعداد الموازنة الموجهة بالنتائج ،الذي يعمل بشكل جيد يمكنه إفادة حقوق الطفل حيث أن الهدف منه هو استخدام
األموال الحكومية لمنفعة المجتمع المحلي بأسلوب أكثر كفاءة وفعالية.
•يمكن للموازنة الموجهة بالنتائج أن تفيد في الموازنة التحليلية للطفل إذا كان هيكل البرنامج ونشاطه متفقين مع
مجاالت إنفاق محددة للطفل.
•إن أية موازنة متماسكة إلطار اإلنفاق متوسط المدى ستفتح المجال للتنبؤ بمستويات التمويل المبنية على أولويات
السياسات كما وأنه سيفيد حقوق الطفل من خالل إيجاد برامج توفر خدمات مستقرة تستهدف تحقيق نتائج إستراتيجية
(مثل األهداف اإلنمائية لأللفية).
• إطار اإلنفاق متوسط المدى قد يفيد في تحليل ومراقبة موازنة الطفل حيث أن تنبؤات الموازنة الموضوعة على
أساس السنة الحالية توفر أدلة حول االلتزامات المستقبلية للحكومة األردنية وإمكانية مراقبة مستوى االنحراف
عنها.
ً
مجاال للتأثير على السياسات
•يمكن أن يفيد إطار اإلنفاق متوسط المدى االلتزامات المالية في الموازنة حيث أنه يفتح
متوسطة المدى وعلى اإلنفاق في المستقبل.
لقد تمت بلورة المقترحات التالية لمواكبة الجهود المبذولة حالياً لتطوير موازنة موجهة بالنتائج والمستوى العالي
اللتزام وزارة المالية ،وذلك بخصوص الكيفية التي يمكن فيها للموازنة الموجهة بالنتائج و إطار اإلنفاق متوسط المدى
أن تدعم األطفال:
ً
•إن وضع مؤشرات لقياس أداء الموازنة الموجهة بالنتائج يمكن أن يكون مفيدا في ترويج حقوق الطفل ،وذلك
من خالل شمول مجاالت تركيز رئيسية ،مثل األهداف اإلنمائية لأللفية ومعدالت النجاح في المدارس الثانوية،
كمؤشرات للموازنة.
•يجب التركيز بشكل خاص على إعداد موازنة لتغطية التكاليف التشغيلية بشكل دائم لألصول الرأسمالية المهمة،
مثل المدارس ،رعاية الطفل ،ومؤسسات ومستشفيات األطفال ،وذلك لضمان أن نوعية هذه األصول يتم الحفاظ
عليها على المدى الطويل.
•أن تعمد دائرة الموازنة العامة إلى توفير برامج لبناء القدرات وإسداء النصح وتقديم اإلرشاد في مجال تطوير
األهداف والمؤشرات الخاصة باألطفال.
•السماح بشمول مدخالت من الجمهور في المناقشات الخاصة بالموازنة .وينبغي على دائرة الموازنة العامة أن
تعمل على ترويج ودعم ذلك وأن تأخذ بالحسبان مطالب مجموعات حقوق الطفل.
•لقد تغيرت األدوار والعالقات بعد تبني منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج ،إذ أن ً
كال من التحقيق األولي في
سياسات وممارسات الموازنة والحوار الذي دار في إطار هذه الدراسة يبينان أن المسؤولين الحكوميين ليسوا
جميعاً مطلعون على العمليات الجديدة في إعداد الموازنة وأن كثيرين منهم أعربوا عن حاجتهم إلى دعم ،حيث
أن الموازنة الموجهة بالنتائج تتطلب مهارات جديدة تضاف إلى مهارات إعداد الموازنة التقليدية .ولتعزيز تنفيذ
الموازنة الموجهة بالنتائج ،وبالتالي ترويج استراتيجية ضمان التزام الموازنات ،ينبغي على دائرة الموازنة العامة
توفير توجيهات عملية ،باإلضافة إلى المزيد من الدعم وإسداء النصح واإلرشاد للموظفين أثناء إعداد الموازنة.
•يعاني التخطيط اإلستراتيجي ودمج الخطط اإلستراتيجية في الموازنة الموجهة بالنتائج من الضعف ،وخاصة
في الوزارات ،والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الصغيرة .وإضافة إلى برامج بناء القدرات الحالية ،يمكن
تبسيط العملية من خالل استحداث قالب موحد للتخطيط اإلستراتيجي ومتوائم مع إطار الموازنة الموجهة بالنتائج.
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 1-3-8مجاالت التركيز المتداخلة
لقد أجريت المالحظات التالية على مجاالت التركيز المتداخلة ،التي تحتاج إلى اهتمام شديد في المرحلة الثانية من
استراتيجية التزام الموازنات.
العدالة في أنماط اإلنفاق اإلقليمية والخاصة بالمحافظات
المخصصات وإنفاق الفرد عبر المحافظات وجود مفارقات واضحة وعدم إنصاف محتمل .وفي
تظهر مقارنة سطحية للمؤشرات وتوزيع
ّ
ظل مشروع الالمركزية الحالي في األردن واالقتراح بأن يتم تحويل الخدمات إلى المستويين اإلقليمي والخاص بالبلديات ،فإنه من الضروري
أن يتم التأكيد بأن حق الطفل في اإلنصاف ينعكس على مستويات اإلنفاق.

اليافعون
الكثير من اليافعين لديهم أداء ضعيف في النظام التعليمي كما وأن هناك موارد قليلة مخصصة لصحة اليافعين .فإذا ما الحظنا عدم وجود
بيانات كافية تشير إلى ما إذا كان اليافعون في األردن يتلقون فرصاً متساوية للحصول على مستويات خدمات مناسبة ،فإن االلتزام بالوفاء
بحقوقهم يجب أن يتم رفع مستواه إلى مستوى أعلى من األولوية.

األطفال المعاقون
تشير األدلة المتناثرة إلى أن الخدمات المقدمة لألطفال المعاقين غير كافية .فمن خالل إطار اإلنفاق متوسط المدى ،نجد أن الموازنة
الخاصة بالتعليم الخاص (لدى وزارة التربية والتعليم) تقل بنسبة  %7وأن الموازنة الخاصة بشؤون االشخاص المعاقين (لدى وزارة التنمية
االجتماعية) تقل بنسبة .%0,5

األطفال الجانحون
مع التطورات األخيرة التي طرأت على هذا المجال ،بما في ذلك وضع مسودة قانون األحداث الجديدة التي اتخذت منهج العدالة االصالحية
لألحداث ،تم اتخاذ خطوات إيجابية لحماية حقوق األطفال الجانحون .إن من األمور المشوقة مالحظة التأثير على الموازنة لدى تطبيق
التشريع الجديد.

 2–3-8اتجاهات الوزارة في مجاالت التركيز الخاصة بحقوق الطفل المهمة
يحدد الجدول التالي اتجاهات الموازنة في رصد المخصصات لمجاالت التركيز الخاصة بحقوق الطفل .وهذه
االتجاهات ال تقدم ً
دليال حاسماً بوجود تحسن في االلتزام بترويج حقوق معينة من حقوق الطفل أو إهمالها .بيد أنها تقدم
خط أساس لرصد الموازنات في المستقبل في سياق إستراتيجية طويلة المدى اللتزام موازنات األطفال.
الصحة
عبر إطار اإلنفاق متوسط المدى ،نجد أن الجزء المخصص للصحة في موازنة الحكومة األردنية يزداد بشكل مضطرد ،من  %6.7في عام
 2008إلى  %8,3بحلول عام .2011
نسبة موازنة الصحة إلى موازنة الصحة األولية ازدادت بنسبة %6

%19 : 2008

%22 :2011

%24 :2014

التعليم
معدل النمو المتوقع الحقيقي لموازنة وزارة التربية والتعليم عبر إطار اإلنفاق متوسط المدى يشير إلى نمو مقداره  %2من عام  2009وحتى
عام  2010و %4من  2010وحتى 2011
تناقصت الموازنة المخصصة لألنشطة االجتماعية والرياضية بمعدل  %16خالل الفترة من  2009إلى 2011
انخفضت الموازنة المخصصة للتربية الخاصة (وزارة التربية والتعليم) بنسبة  %7من عام  2008الى عام .2011
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انخفضت نسبة موازنة التعليم عبر إطار اإلنفاق متوسط المدى المخصصة لمجاالت التعليم الثالثة التالية على الرغم من التركيز الذي أعطي
لها في الخطة الوطنية األردنية للطفولة:
الثانوي%13.2 :2008 :

%11.9 :2009

%12 :2010

%11.9 :2011

المهني%3.7 :2008 :

%3.5 :2009

%3.4 :2010

%3.3 :2011

التعليم الخاص%1.0 :2008

%0.7 :2009

%0.7 :2010

%0.6 :2011

التنمية االجتماعية
يشكل التزام برنامج مكافحة الفقر وبرنامج الرعاية االجتماعية التابع لوزارة التنمية االجتماعية أقل من  %2من موازنة البلد.
االلتزام الحالي تجاه برنامج مكافحة الفقر وبرنامج الرعاية االجتماعية هو أقل من  %2من موازنة المملكة عبر إطار اإلنفاق متوسط المدى.
انخفض الجزء المخصص لألطفال المعاقين في موازنة الوزارة عن مستوى عام  2008البالغ  %7.3وما زال دون هذا المستوى.
%6.3 :2009

%7.1 :2010

%6.8 :2011

ارتفعت نسبة الجزء المخصص لشفاء وإعادة تأهيل األطفال الضحايا فوق مستوى عام  ،2008البالغة  %5.2كما يلي:
%4 :2009

%6.3 :2010

%7.8 :2011

عمالة األطفال
الموازنة المخصصة للتدريب المهني لدى وزارة العمل تتناقص من حيث قيمتها الحقيقية بمقدار  %2اعتباراً من عام  2009فصاعداً .ويمكن
مالحظة نفس االتجاه في موازنة وزارة التربية والتعليم حيث ستتناقص مخصصات التدريب المهني بمعدل  %0,3اعتباراً من عام  2010وما
يليه.
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 4-8الطريق قدماً :إستراتيجية االلتزام بالموازنة المتمحورة حول الطفل
افتتح معالي وزير المالية ،الدكتور محمد أبو حمور في شهر نيسان (إبريل)  2010ورشة عمل عقدها المجلس
الوطني لشؤون األسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف ودائرة الموازنة العامة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي
بدأت معها عملية تطوير إستراتيجية التزام الموازنة بحقوق الطفل  .2015–2010وفي هذه الورشة ،تبنت وزارات
ً
تفصيال.
الصحة ،التربية والتعليم ،التنمية االجتماعية ،العمل ،اإلطار الذي سيتم على أساسه تطوير استراتيجية أكثر
ويشمل هذا اإلطار ما يلي:

هدف إعداد الموازنة ومتابعتها:
إعداد تقرير متابعة سنوي وتوزيعه يتم فيه تحديد مخصصات الموازنة لبرامج األطفال.
هدف التحليل:
إجراء تحليل مالي وغير مالي لمجاالت التركيز الرئيسية المحددة في تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن
في عام .2009
هدف بناء القدرات:
طرح برنامج لبناء قدرات الحكومة والمجتمع المدني والشركاء في التنمية على مدى الخمس سنوات القادمة يركز
على التدريب والنصح واإلرشاد.
هدف استقطاب الدعم والتوعية:
عقد منتدى (يطلق عليه اسم “مرصد موازنة الطفل”) على أساس سنوي لمراجعة تقرير الرصد وتقييم إستراتيجية
التزام الموازنات بحقوق الطفل.
مواءمة اإلستراتيجية مع موازنة الحكومة األردنية الموجهة بالنتائج ،حيث أن إستراتيجية التزام الموازنة تهدف إلى
إعطاء األولوية إلى المخصصات المرصودة في الموازنة لألطفال ،وذلك ضمن سياق إحداث التوازن المطلوب فيما
بين جميع أولويات اإلنفاق.
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•اليونيسف والمجلس الوطني لشؤون األسرة ( ،)2007تحليل وضع األطفال في األردن ()2007
( ،2007/2006 )Children in Jordan: Situation Analysisالمكتب القطري في األردن.
•اليونيسف ( ،)2008وضع األطفال في العالم  ،)The State of the World’s Children 2009( 2009نيويورك.
•األمم المتحدة ( ،)1989اتفاقية حقوق الطفل ( ،)Convention on the Rights of the Childمكتب المفوضية السامية
لحقوق اإلنسان.
•فرغيز .إن .في ،)2004( .إعادة الهيكلة المؤسسية في مجال التعليم العالي في آسيا
( ،)Institutional Restructuring in Higher Education in Asiaاليونسكو.
•منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ( ،)2005الصحة في األردن ،مخطط تفصيلي للحالة الراهنة والتحديات الرئيسية
التي تواجه التنمية الصحية في األردن (Health in Jordan. An Outline of the Current Situation and the Main
 ،)Challenges Facing Health Development in Jordanاألردن.
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الملحق ا :بيانات الموازنة
أنماط إنفاق مخصصات الطفل كنسبة مئوية من موازنة الوزارة ،حسب البرنامج
موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

الرعاية الصحية األولية

6.5

6.4

6.4

6.4

الرعاية الصحية الثانوية

11.5

12.9

13.5

12.3

التأمين الصحي الشامل

11.4

10.4

10.0

9.8

اللقاحات ومطاعيم التحصين ،واألدوية والمستلزمات الطبية المستهلكة

6.9

7.3

6.4

8.2

اإلدارة

0.1

0.1

0.1

0.1

المجموع

36.4

37.1

36.4

36.8

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

التعليم األساسي

73.2

75.2

75.2

75.9

التعليم الثانوي

13.2

11.9

12.0

11.9

التعليم المهني

3.7

3.5

3.4

3.3

رياض األطفال

1.3

0.8

0.8

0.9

النشاطات االجتماعية والرياضية

0.7

1.2

1.0

0.8

التربية الخاصة

1.0

0.7

0.7

0.6

المجموع

93.1

93.3

93.1

93.4

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

شؤون المعوقين

7.3

6.3

7.1

6.8

األسرة والحماية

5.2

4.0

6.3

7.8

المجموع

12.5

10.3

13.4

14.6

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

مشروع مكافحة عمالة األطفال

0.8

1.3

1.3

1.3

موازنة األطفال في مخصصات مؤسسة التدريب المهني

9.1

8.6

9.2

8.8

المجموع

9.9

9.9

10.5

10.1

حماية الطفل كنسبة مئوية من موازنة وزارة الصحة

حماية الطفل كنسبة مئوية من موازنة وزارة التربية والتعليم

حماية الطفل كنسبة مئوية من موازنة وزارة التنمية
االجتماعية

حماية الطفل كنسبة مئوية من موازنة وزارة العمل

تقديرات عام
2008

موازنة عام
تقديرات
2009
عام 2008

موازنة عام
تقديرات
2009
عام 2008

موازنة عام
تقديرات
2009
عام 2008

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام .2009
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البيانات الخاصة بموازنة الدولة والموازنات الوزارية في األردن  -ألف دينار أردني
المقدر لعام
2008

موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

5,690,636

6,155,471

6,468,534

6,928,951

380,535

448,882

514,390

576,137

9,700

6,600

6,200

5,200

موازنة وزارة التربية والتعليم

451,105

548,485

570,352

614,840

المخصصات المرصودة للتعليم من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي
ّ

20,050

9,200

6,800

5,800

موازنة وزارة التنمية االجتماعية

85,144

118,508

126,051

129,981

موازنة وزارة العمل

15,025

19,787

18,588

19,309

			
موازنة الدولة
موازنة وزارة الصحة
المخصصات المرصودة للصحة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي
ّ

المصدر :قانون الموازنة العامة لعام 2009

صصة للطفل في برامج وزارة الصحة  -ألف دينار أردني
الموازنات المخ ّ
المقدر لعام
2008

موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

الرعاية الصحية األولية

24,536

28,783

32,905

36,858

الرعاية الصحية الثانوية

43,673

57,748

69,430

70,648

التأمين الصحي الشامل

43,197

46,730

51,536

56,200

اللقاحات ،مطاعيم التحصين ،األدوية والمستلزمات الطبية المستهلكة

26,089

32,546

32,937

47,294

البرنامج

صصة للطفل في برامج وزارة التربية والتعليم  -ألف دينار أردني
الموازنات المخ ّ
البرنامج

المقدر لعام
2008

موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

التعليم األساسي (وزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط والتعاون الدولي)

350,371

421,445

435,699

465,097

التعليم الثانوي

59,637

65,504

68,548

72,123

التعليم المهني

16,544

18,929

19,595

19,922

التعليم في رياض األطفال

5,704

4,305

4,677

5,169

األنشطة االجتماعية والرياضية

3,437

6,584

5,680

4,749

التربية الخاصة

4,716

3,905

4,204

3,891

116

صصة للطفل في برامج وزارة التنمية االجتماعية  -ألف دينار أردني
الموازنات المخ ّ
المقدر لعام
2008

موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

برنامج شؤون األشخاص المعوقين

6,216

7,438

8,979

8,869

برنامج األسرة والحماية

4,418

4,793

7,918

10,107

البرنامج

صصة للطفل في برامج وزارة العمل  -ألف دينار أردني
الموازنات المخ ّ
البرنامج
مشروع مكافحة عمالة األطفال
التدريب المهني

المقدر لعام
2008

موازنة عام
2009

موازنة عام
2010

موازنة عام
2011

118

250

250

250

1,360

1,700

1,700

1,700
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الملحق  :2معدالت التس ّرب الدراسي في مرحلتي التعليم األساسي والتعليم الثانوي
معدل التس ّرب الدراسي في كل مرحلة من مراحل التعليم بحسب القطاعات التعليمية ()2008-2007
التعليم األساسي
مدارس القطاع الحكومي

إجمالي التسرب الدراسي (مدارس القطاع الحكومي
والخاص ومدارس األنروا)

1

0.123

0.098

2

0.083

0.071

3

0.091

0.074

4

0.170

0.134

5

0.168

0.146

6

0.211

0.204

7

0.331

0.350

8

0.482

0.510

9

0.709

0.715

10

1,013

0.980

المجموع

0.343

0.311

المرحلة

التعليم الثانوي
11

0.613

0.550

12

0.668

0.584

المجموع

0.639

0.566

مجموع التعليم األساسي والتعليم الثانوي
0.386
المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة/وزارة التربية والتعليم
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0.341

معدل التس ّرب الدراسي في كل مرحلة من مراحل التعليم بحسب الجندر
التعليم األساسي
المرحلة

اإلناث

الذكور

المجموع

1

0.27

0.47

0.37

2

0.25

0.33

0.29

3

0.15

0.15

0.15

4

0.19

0.18

0.19

5

0.24

0.21

0.23

6

1.12

1.00

1.06

7

1.11

1.21

1.16

8

0.97

1.16

1.07

9

0.87

0.97

0.92

10

0.50

0.87

0.69

المجموع

0.57

0.65

0.61

التعليم الثانوي
11

0.54

0.52

0.53

12

0.43

0.63

0.53

المجموع

0.49

0.57

0.53

مجموع التعليم األساسي والتعليم الثانوي
0.56

0.64

0.60

المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة/وزارة التربية والتعليم
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128,339

97,420

38,948

62,379

82,721

55,952

170,309

385,737

50,213

456,560

64,253

918,297

2,511,128

* األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  17-0سنة

المفرق

الكرك

الطفيلة

عجلون

جرش

العقبة

البلقاء

الزرقاء

معان

إربد

مادبا

عمان

المركز الوطني

المجموع

المحافظة

عدد سكان
المحافظة
*2007

1,211,191

1,493,900

645,599

2,892,201

695,841

563,097

848,994

1,654,260

866,562

1,481,530

1,077,165

6,594,969

4,510,910

24,536,219

المقدر لعام
 2008دينار
أردني

1,571,759

1,741,390

788,095

748,195

1,208,603

636,895

2,253,629

2,725,275

1,054,655

4,099,060

749,000

8,649,970

2,557,274

28,783,800

موازنة عام
2009
دينار أردني

1,465,695

1,773,485

746,795

740,740

1,174,985

678,475

2,295,860

2,320,836

878,290

4,146,870

742,420

8,395,506

7,545,230

32,905,187

موازنة عام
2010
دينار أردني

برنامج الرعاية الصحية األولية

صصاتها من الموازنة
وزارة الصحة :عدد سكان المحافظات ومخ ّ

صصاتها من الموازنة
الملحق  :3عدد سكان المحافظات ومخ ّ

1,613,325

1,971,200

840,315

832,510

1,141,455

773,815

2,491,965

1,571,290

994,805

4,499,425

816,480

9,178,120

10,133,655

36,858,360

موازنة عام
2011
دينار أردني

1,519,061

1,216,172

0

604,896

984,950

0

1,727,559

5,553,096

668,451

6,512,895

1,969,535

12,782,081

10,134,344

43,673,040

المقدر لعام
 2008دينار
أردني

2,854,243

4,213,872

0

1,471,438

1,851,961

0

5,969,367

7,441,420

2,032,863

10,113,678

2,126,674

2,992,405

16,679,906

57,747,826

موازنة عام
2009
دينار أردني

4,193,483

4,776,367

0

1,231,389

1,437,053

0

7,621,115

6,198,294

1,688,775

9,907,014

1,672,051

14,739,246

15,965,174

69,429,961

موازنة عام
2010
دينار أردني

3,792,396

3,387,010

0

1,395,989

1,442,227

0

8,382,453

6,187,158

1,678,041

10,077,222

1,901,121

15,616,482

16,787,550

70,647,648

موازنة عام
2011
دينار أردني

برنامج الرعاية الصحية الثانوية

120

44,744

33,531

13,116

20,837

27,802

19,869

59,375

139,630

17,276

152,812

22,112

317,000

868,104

* األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  5-0سنوات

المفرق

الكرك

الطفيلة

عجلون

جرش

العقبة

البلقاء

الزرقاء

معان

إربد

مادبا

عمان

المركز الوطني

المجموع

المحافظة

عدد سكان
المحافظة
*2007

3,167,500

2,955,400

1,423,200

2,276,250

2,756,700

1,279,200

3,477,862

3,938,082

2,660,700

6,289,459

2,126,750

5,463,765

5,381,903

43,196,771

المقدر لعام
 2008دينار
أردني

2,690,683

2,245,679

1,020,649

1,701,082

2,381,514

974,077

2,800,213

3,124,906

1,994,726

5,275,734

1,623,462

2,341,905

4,762,166

3,846,972

3,225,839

1,457,643

2,429,404

3,401,166

1,397,530

3,988,347

4,454,190

2,855,173

7,510,850

2,329,217

3,596,740

6,801,219

3,430,000

3,196,900

1,538,700

2,460,000

2,983,200

1,385,700

3,766,082

4,256,965

2,881,200

6,798,988

2,303,000

5,910,235

5,819,212

46,730,182

3,780,000

3,525,900

1,697,700

2,715,000

3,289,200

1,526,700

4,150,376

4,697,435

3,175,200

7,502,282

2,538,000

6,518,471

6,420,094

51,536,358

4,130,000

3,844,400

1,849,200

2,955,000

3,589,200

1,669,200

4,534,671

5,114,965

3,469,200

8,169,694

2,773,000

7,107,294

6,994,271

56,200,095

32,936,796

47,294,290

موازنة عام
2009
دينار أردني

موازنة عام
2010
دينار أردني

موازنة عام
2011
دينار أردني

2,190,394

1,774,354

836,638

1,394,396

1,952,154

775,678

2,333,762

2,592,322

1,612,315

4,408,966

1,292,796

1,022,005

3,903,180

26,088,960

المقدر لعام
 2008دينار
أردني

موازنة عام
2010
دينار أردني

موازنة عام
2011
دينار أردني

2,678,400

2,217,600

1,017,900

1,696,500

2,375,100

963,900

2,805,400

3,126,700

1,981,800

5,289,500

1,605,500

2,038,000

4,749,200

32,545,500

موازنة عام
2009
دينار أردني

برنامج التأمين الصحي الشامل

برنامج اللقاحات ،مطاعيم التحصين ،األدوية والمستلزمات الطبية المستهلكة
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71,306

53,778

21,817

35,172

46,443

30,939

94,346

210,418

27,719

256,054

35,519

508,009

1,391,520

موازنة عام
2011
دينار أردني

4,906,000

3,678,000

610,000

1,929,000

3,009,000

903,000

3,426,000

5,789,000

4,583,000

3,887,000

683,000

2,070,000

3,218,000

994,000

3,569,000

6,098,000

30,298,967

21,676,157

9,425,184

11,058,194

14,539,902

6,750,687

21,798,762

42,984,540

12,246,131

26,459,400

27,531,000

13,035,100

13,785,600

15,906,100

7,959,600

26,980,500

45,048,800

15,287,000

30,400,000

28,677,000

13,520,000

14,265,000

16,526,000

8,264,000

27,917,000

46,439,000

15,917,000

32,529,000

30,506,000

14,430,000

15,263,000

17,686,000

8,870,000

29,670,000

49,323,000

17,118,000

7772

6544

2814

4294

4994

60,230

9052

18108

2455

1,697,000

1,793,000

70,532,736

79,732,000

83,118,000

92,307,000

3,350,800

2,897,200

1,190,300

1,461,000

1,626,900

934,600

3,744,000

4,507,900

1,821,000

28132

11,878,000 11,265,000 10,676,500 12,192,300

10,187,503

12,240,200

12,810,000

13,744,000

4194

1,549,000

4,097,000

3,476,500

618,500

1,865,000

2,875,000

894,500

3,207,500

5,470,500

1,694,000

3,760,500

4,141,000

3,948,000

117,876,000 110,048,000 108,581,100 65,161,121

41771

15,778,000 14,514,000 14,101,500 13,693,000

13,660,616

19,698,600

20,998,000

58,692,000 55,674,000 52,737,000 48,968,000
19,975,000

132,455

عدد سكان
المحافظة
*2007

موازنة عام
2011
دينار أردني

المقدر لعام
2008
دينار أردني

موازنة عام
2009
دينار أردني

موازنة عام
2010
دينار أردني

برنامج التعليم الثانوي

13,431,000 12,874,000 12,767,000 10,669,000

459,297,000 428,899,000 412,245,000 330,320,500

* األطفال الملتحقون بالمدارس من الذين تتراوح أعمارهم ما بين  15-6سنة
** األطفال الملتحقون بالمدارس من الذين تتراوح أعمارهم ما بين  17-16سنة

المفرق

الكرك

الطفيلة

عجلون

جرش

العقبة

البلقاء

الزرقاء

معان

إربد

مادبا

عمان

المركز الوطني

المجموع

المحافظة

عدد سكان
المحافظة
*2007

المقدر لعام
 2008دينار
أردني

موازنة عام
2009
دينار أردني

موازنة عام
2010
دينار أردني

برنامج التعليم األساسي

صصاتها من الموازنة
وزارة التربية والتعليم :عدد سكان المحافظات ومخ ّ
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128,339

97,420

38,948

62,379

82,721

55,952

170,309

385,737

50,213

456,560

64,253

918,297

2,511,128

25,150

80,976

22,102

36,201

52,396

19,053

54,302

333,431

57,255

1,305,250

31,009

828,815

1,571,890

4,417,830

38,666

108,478

37,781

51,053

72,112

37,162

70,519

269,994

79,544

984,516

49,284

1,605,632

1,388,658

4,793,400

52,245

143,502

51,300

65,049

98,131

50,612

87,390

234,759

105,865

1,813,081

63,416

3,375,592

1,777,258

7,918,200

71,540

194,884

70,167

89,523

133,270

69,250

120,786

319,946

146,440

750,818

87,459

4,552,452

3,500,917

10,107,454

موازنة عام
2011
دينار أردني

1,630

1,237

495

792

1,051

711

2,163

4,899

638

5,798

816

11,662

31,891

عدد سكان
المحافظة
*2007

* األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  17-0سنة
** يقدر بأن عدد األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة يصل إلى ما نسبته  %1.27من مجموع األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  17-0سنة

المفرق

الكرك

الطفيلة

عجلون

جرش

العقبة

البلقاء

الزرقاء

معان

إربد

مادبا

عمان

المركز الوطني

المجموع

المحافظة

عدد سكان
المحافظة
*2007

المقدر لعام
 2008دينار
أردني

موازنة عام
2009
دينار أردني

موازنة عام
2010
دينار أردني

برنامج األسرة والحماية

صصاتها من الموازنة
وزارة التنمية االجتماعية :عدد سكان المحافظات ومخ ّ

2,242,177

317,492

520,185

29,776

231,393

887,902

37,758

914,808

34,081

138,118

55,606

242,155

565,029

6,216,480

1,487,752

535,347

436,270

75,685

289,186

260,327

634,339

1,238,910

84,742

422,358

109,696

569,695

1,293,294

7,437,600

موازنة عام
المقدر لعام
 2008دينار 2009
دينار أردني
أردني

839,594

907,946

1,133,566

163,022

567,684

153,446

24,183

1,127,668

182,143

699,999

210,868

1,190,382

1,778,889

8,979,390

موازنة عام
2010
دينار أردني

772,628

930,149

722,276

155,819

544,646

138,197

619,139

1,079,539

174,121

688,971

200,829

1,140,613

1,701,676

8,868,604

موازنة عام
2011
دينار أردني

برنامج شؤون األشخاص المعوقين
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تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن 2009

صصاتها من الموازنة
وزارة العمل :عدد سكان المحافظات ومخ ّ
مشروع مكافحة عمالة األطفال
المحافظة

عدد سكان
المحافظة
*2007

المقدر لعام
 2008دينار
أردني

موازنة عام
2009
دينار أردني

موازنة عام
2010
دينار أردني

موازنة عام
2011
دينار أردني

المجموع

1,790,395

118,000

250,000

250,000

250,000

25,000

90,000

90,000

90,000

عمان

655,361

20,000

55,000

55,000

55,000

مادبا

45,878

0

0

0

0

إربد

329,546

25,000

32,000

32,000

32,000

معان

35,945

0

0

0

0

الزرقاء

269,753

17,500

31,000

31,000

31,000

البلقاء

121,116

0

0

0

0

العقبة

39,484

0

0

0

0

جرش

59,709

17,500

21,000

21,000

21,000

عجلون

44,959

0

0

0

0

الطفيلة

28,036

0

0

0

0

الكرك

69,607

13,000

21,000

21,000

21,000

المفرق

91,001

0

0

0

0

المركز الوطني

* األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  17-5سنة
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