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تصدير
نصـت الفقـرة الخامسـة مـن المـادة السادسـة مـن الدسـتور األردنـي المعـدل لسـنة 2011علـى مـا يلـي( :يحمـي
القانـون األمومـة والطفولـة والشـيخوخة ويرعـى النـشء وذوي اإلعاقـات ويحميهم من اإلسـاءة واالسـتغالل)،
كمـا وأكـدت اتفاقيـة حقـوق الطفـل بـأن مصلحـة الطفـل الفضلـى ال بـد أن تتصـدر األولويـات الوطنيـة فـي
جميـع اإلجـراءات التـي تتعلـق باألطفـال ،سـواء قامـت بهـا مؤسسـات الرعايـة االجتماعيـة العامـة والخاصـة ،أو
المحاكـم أو السـلطات اإلداريـة أو الهيئـات التشـريعية.
بتاريـخ  2004/10/25أطلـق حضـرة صاحـب الجاللـة الهاشـمية الملـك عبـد اهلل الثانـي ابـن الحسـين وحضـرة
صاحبـة الجاللـة الملكـة رانيـا العبـد اهلل المعظميـن حفظهمـا اهلل «الخطـة الوطنيـة األردنيـة للطفولـة»
لألعـوام ( ،)2013-2004لتشـكل هـذه الخطـة اإلطـار العـام لتوجيـه ُصنـاع القـرار فـي مختلـف القطاعـات العاملـة
مـع األطفـال فـي مسـاعيهم الهادفـة إلـى تطويـر برامـج موجهـة لجميـع الفئـات العمريـة وإيلاء كل االهتمـام
للمبـادئ األساسـية لحقـوق الطفـل ،وكان للدعـم والتشـجيع الـذي حظيـت بـه قضايـا الطفولـة علـى كافـة
المسـتويات األثـر األكبـر فـي أن يكـون األردن مـن الـدول الرائـدة علـى المسـتوى اإلقليمـي فـي هـذا الحقـل.
نشـأت فكـرة الموازنـة الصديقـة للطفـل التزاماً مـن األردن بالدسـتور والسياسـات والمعاهـدات الدوليـة
التـي صـادق عليهـا  ،إذ أن المـوارد والموازنـات التـي تقـوم الدولـة بتخصيصهـا لألعمـال المرتبطـة بحقـوق
الطفـل هـي مـن ضمـن المعلومـات الواجـب تناولهـا عند تقديـم تقرير اتفاقية حقوق الطفـل من قبل الدول
األطراف إلى اللجنة الوطنية لحقوق الطفل في جنيف ،هذا ويعد األردن الدولة األولى على مسـتوى الشـرق
األوسـط التـي تبـادر بهـذا العمـل الـذي يخـص األطفـال ،وتهـدف هـذه المبـادرة إلـى توفيـر موازنـة محـددة
تلبـي احتياجـات وحقـوق الطفـل وهـي موازنة ليسـت منفصلة عـن الموازنة الوطنية ،ويتوجه هذا المشـروع
إلـى صنـاع القـرار والمشـرعين المشـاركين فـي إقـرار الموازنـة الوطنيـة كأداة قويـة لضمـان تخصيـص الموارد
لألطفـال وكذلـك لقيـاس تقـدم السياسـات.
فـي المرحلـة األولـى مـن مشـروع موازنـات صديقـة للطفل ،تـم اختيار أربـع وزارات وهي األكثر مساساً بقضايا
األطفـال وهـي :وزارات التربيـة والتعليـم ،والتنميـة االجتماعيـة ،والصحـة ،والعمل ،حيث صدرت دراسـة تحليل
الموازنـة المخصصـة للطفـل فـي تلـك الـوزارات في عام  ،2009وأبرزت الدراسـة مخصصـات الطفل ضمن قانون
الموازنـة العامـة الخـاص بـكل وزارة مـن هـذه الـوزارات ،وفـي المرحلـة الثانيـة مـن المشـروع تـم اختيـار وزارتـي
العـدل واألوقـاف والشـؤون والمقدسـات اإلسلامية لتحليـل الموازنـة المخصصة للطفل فيهمـا والتي صدرت
في عـام . 2013
وفـي المرحلـة الحاليـة مـن المشـروع تـم اختيـار كل مـن :وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان والمجلـس األعلـى
للشـباب لتحليل الموازنة المخصصة للطفل فيهما ،حيث عكسـت الدراسـة التحليلية بوضوح إسـتراتيجية
الـوزارة والمجلـس وبرامجهمـا المتعلقـة بالطفـل والتحديـات المرتبطـة بها.
يتقـدم المجلـس الوطنـي لشـؤون األسـرة ومكتـب اليونيسـف في األردن بجزيل الشـكر للمسـتوى المتميز
من االلتزام والمشـاركة من قبل الشـركاء الذين أسـهموا في هذه الدراسـة ،كما يتقدمان بالشـكر للجهات
التاليـة لجهودهـم الخيـرة مـن أجل ضمان نجاح هذا المشـروع:
*
*
*
*
*

*وزارة األشغال العامة واإلسكان
*وزارة التخطيط والتعاون الدولي
*المجلس األعلى للشباب
*دائرة الموازنة العامة
*دائرة اإلحصاءات العامة

مكتب اليونيسيف/األردن
روبرت جينكنز
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ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠطﻔل

CBA

Child Budget Analysis

CoA

Chart of Accounts

CRC

Convention on the Rights of the Child

GoJ

Government of Jordan

GBD

General Budget Department

GCC

Gulf Cooperation Council

ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ

GDP

Gross Domestic Product

اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

HCY

Higher Council of Youth

اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺷﺑﺎب

HUDC

Housing and Urban Development Corporation

JNBC

Jordanian National Building Council

JOD

Jordan Dinars

KPI

Key Performance Indictor

MoF

Ministry of Finance

MoPIC

Ministry of Planning and International
Cooperation

وزارة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ

MoPWH

Ministry of Public Works and Housing

وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺳﻛﺎن

MoSD

Ministry of Social Development

MTEF

Medium Term Expenditure Framework

MTFF

Medium Term Fiscal Framework

NCFA

National Council for Family Affairs

NGOs

Non-Governmental Organizations

NPA

National Plan of Action for Children

ROB

Results Oriented Budgeting

UNDP

United Nations Development Program

UNICEF

United Nations Children’s Fund

ﺧﺎرطﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟطﻔل
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ
داﺋرة اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻛﺎن واﻟﺗطوﯾر اﻟﺣﺿري
ﻣﺟﻠس اﻟﺑﻧﺎء اﻟوطﻧﻲ اﻷردﻧﻲ
دﯾﻧﺎر أردﻧﻲ
ﻣؤﺷر ﻗﯾﺎس اﻷداء
وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

وزارة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
إطﺎر اﻹﻧﻔﺎق ﻣﺗوﺳط اﻟﻣدى
اﻹطﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣدى
اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﺷؤون اﻷﺳرة
ﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ
اﻟﺧطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻟﻠطﻔوﻟﺔ
اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ
(ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠطﻔوﻟﺔ )اﻟﯾوﻧﯾﺳﯾف
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 .1إضاءات إرشادية لتفسير أهم المصطلحات والمفاهيم الواردة في
1
الدراسة والتعليق حولها
 1-1الطفـل  :يعنـى بالطفـل كل إنسـان مـا لـم يتجـاوز الثامنـة عشـرة مـا لـم يبلـغ سـن الرشـد قبـل ذلـك
بموجـب القانـون المنطبـق عليـه فـي الدولـة التـي يقيـم بهـا ،وألغـراض هذه الدراسـة فـإن سـن الطفولة كما
هـو متعـارف عليـه وفـق التشـريعات السـارية فـي االردن هـو مـن سـن صفـر وحتـى إتمـام سـن الثامنـة عشـر
لـكل مـن الذكـر واالنثـى .
 2-1اتفاقيـة حقـوق الطفـل :تعتبـر اتفاقية حقوق الطفل الصـك القانوني الدولـي األول الذي يلزم الدول
األطـراف مـن ناحيـة قانونيـة بدمـج السلسـلة الكاملـة لحقـوق اإلنسـان ،أي الحقـوق المدنيـة والسياسـية،
إضافـة إلـى الحقـوق الثقافيـة واالجتماعيـة واالقتصاديـة ،وتتلخـص مبـادئ االتفاقيـة التي أقرت مـن قبل األمم
المتحـدة فـي عـام  ،1989فـي :عـدم التمييـز؛ تضافـر الجهـود مـن أجـل المصلحـة الفضلـى للطفـل؛ والحـق
فـي الحيـاة والبقـاء؛ والحـق فـي النمـاء؛ والحـق فـي التعليـم؛ وحـق احتـرام رأي الطفـل وحمايتـه .وكل حـق
مـن الحقـوق التـي تنـص عليـه االتفاقيـة بوضـوح ،يتلازم بطبيعتـه مـع الكرامـة اإلنسـانية للطفـل وتطويـره
وتنميتـه المنسـجمة معهـا .وتحمـي االتفاقيـة حقـوق األطفـال عـن طريـق وضـع المعاييـر الخاصـة بالرعايـة
الصحيـة والتعليـم والخدمـات االجتماعيـة والمدنيـة والقانونيـة المتعلقـة بالطفـل .وقـد صادقـت حكومـة
المملكـة األردنيـة الهاشـمية علـى هـذه االتفاقيـة فـي عـام .2006
 3-1المصلحـة الفضلـى للطفـل :ترتبـط فكـرة المصلحـة الفضلـى للطفـل بصـورة وثيقـة برفـاه الطفـل
وصحتـه وتعليمـه وحمايتـه ،وال يقصـد منهـا بـأي حـال مـن األحـوال النظـر إلـى الطفـل ككائـن مسـتقل بذاته
فـي مواجهـة أسـرته ومجتمعـه .وفـي جميـع اإلجـراءات التـي تتعلـق باألطفـال ،سـواء قامـت بهـا مؤسسـات
الرعايـة االجتماعيـة العامـة أو الخاصـة ،أو المحاكـم أو السـلطات اإلداريـة أو الهيئـات التشـريعية ،يولـى االعتبار
األول لمصالـح الطفـل الفضلـى وبمـا يحفـظ حقوقـه وكرامتـه.
 4-1الموازنـة المخصصـة للطفـل :هـي تلـك الموازنـة الحكوميـة التـي ترصـد المخصصـات الماليـة الالزمـة
لصالـح الطفـل مـن أجـل تلبيـة حقـوق الطفـل االجتماعيـة واالقتصاديـة مـن صحـة وتعليـم وثقافـة ورفاهيـة
وحمايتـه مـن كافـة أشـكال العنـف واالسـتغالل وتوفيـر الرعايـة والسلامة المناسـبة لـه ،باإلضافـة لتوفيـر
الحمايـة القانونيـة والرعايـة الالزمـة لألحـداث الجانحيـن وبمـا ينسـجم مـع اتفاقيـة حقـوق الطفـل .وتهـدف
دراسـات «تحليـل الموازنـة المخصصـة للطفـل» إلى تحليل السياسـات والخطط والموازنـات المرتبطة بحقوق
الطفـل لتوفيـر معلومـات يمكـن اسـتخدامها فيمـا بعـد فـي كسـب الدعـم مـن أجـل الوفـاء بتلـك الحقـوق.
ويمكـن تحقيـق رفـاه الطفـل وتلبيـة حقوقه من خالل اإلنفاق الكفؤ والفاعل على الطفل ضمن موارد الدولة
المتاحـة دون تعريـض األهـداف الحكوميـة األخـرى للضـرر .والموازنـات المخصصة للطفل يمكـن تصنيفها إما
موازنـات مسـتجيبة الحتياجـات محـددة كالتعليـم والصحـة والحمايـة القانونيـة ،أو موازنـات صديقـة للطفـل
وهـي تلـك التـي تُعنـى بتوفيـر البيئـة الماديـة الداعمـة ألفـراد المجتمـع بمـا فـي ذلـك فئـة األطفـال وذلـك
البنيـة التحتيـة الصديقـة للطفـل كتوفيـر معاييـر السلامة المروريـة علـى الطـرق وتوفيـر المبانـي
مـن حيـث ُ
الصديقـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة ومنهـم األطفـال.
 5-1الموازنـة العامـة :خطـة الحكومـة لسـنة ماليـة مقبلـة لتحقيـق األهـداف الوطنيـة المنشـودة ضمـن
إطـار مالـي متوسـط المـدى ،حيـث يعكـس هـذا اإلطـار الخطـة الماليـة للحكومـة وسياسـتها خلال المـدى
المتوسـط مسـتندة بذلـك إلـى توقعـات االقتصـاد الوطنـي والمبنيـة علـى عـدد مـن المرتكـزات والفرضيـات
وتوقعـات المؤشـرات االقتصاديـة الرئيسـية.

1

إن قراءة ما جاء بهذا الجزء سوف يسهل على القارئ التعامل مع المصطلحات والمفاهيم الواردة في هذه الدراسة.
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 6-1إطـار اإلنفـاق متوسـط المـدى :خطـة الحكومـة التفصيليـة للنفقـات العامـة المتوقعـة (جاريـة
ورأسـمالية) للدوائـر الحكوميـة خلال المـدى المتوسـط ،بمـا فـي ذلـك الموازنـة المخصصـة لـكل برنامـج ،ممـا
يسـاعد في تحديد أولويات البرامج والمشـاريع التي تحقق األهداف االسـتراتيجية .ويتضمن التحليل الخاص
بهـذه الدراسـة اعتمـاد سـنة  2014كسـنة أسـاس وتمثـل المبلـغ الحقيقي وهـو المبلغ المعاد تقديـره بالدينار
األردنـي .أمـا األعـوام ( )2017-2015فـان المبالـغ تمثـل تقديـرات الموازنـة خلال المـدى المتوسـط.
 7-1الموازنـة الموجهـة بالنتائـج :وتمثـل األسـلوب الحديـث فـي أعـداد الموازنـة العامـة ،حيـث تسـاعد
علـى ربـط الموازنـة والمخصصـات الماليـة بالتخطيـط االسـتراتيجي لقيـاس مـدى النجـاح فـي تحقيـق األهداف
االسـتراتيجية للوزارات/الوحـدات الحكوميـة وترابطهـا مـع تحقيـق األهـداف واألولويـات الوطنيـة ،هـذا وتعمل
الموازنـة الموجهـة بالنتائـج علـى ربـط اإلنفـاق العـام بالنتائج والمخرجات من خالل مؤشـرات قياس أداء خاصة
بـكل برنامج/مشـروع حكومـي ،ممـا يمكـن مـن قيـاس كفـاءة اإلنفـاق على هـذه البرامج والمشـاريع وتحقيق
الشـفافية وتطبيـق المسـاءلة وفـق أسـس موضوعيـة .وقـد بـدأت الحكومـة األردنيـة منـذ عـام  2008بتطبيـق
مفهـوم الموازنـة الموجهـة بالنتائج.
 8-1التضخم :التضخم هو نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة النخفاض القوة الشرائية للنقود.
 9-1معاييـر السلامة المروريـة علـى الطرق :وتهدف إلـى تأمين أقصى درجات السلامة في اسـتخدام
الطـرق ،وتزويدهـا لذلـك الغـرض بشـواخص وعالمـات المـرور وتثبيـت أيـة اشـارات او اعالنـات علـى جوانبهـا
سـواء كانـت داخـل حرمهـا أو خارجـه ومنـع وضـع أيـة اشـارات او عالمـات او اعالنـات وازالتهـا اذا تبيـن لهـا انهـا
تؤثـر علـى الطريـق او كفاءتهـا او علـى سلامة المـرور عليهـا.
 10 -1البيئـة الماديـة الصديقـة للطفـل :إن توفـر البيئـة الماديـة الصديقـة للطفـل عنصـر هـام لسلامة
الطفـل وحركتـه ،وألغـراض هـذه الدراسـة فـإن البيئـة الماديـة الصديقـة للطفـل ُيقصـد بهـا توفيـر الطـرق
اآلمنـة ،واألرصفـة ،والممـرات ،وجسـور المشـاة ،باإلضافـة لتوفيـر المبانـي الصديقـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة
والتـي تخـدم أيضاً فئـة األطفـال ،وذلـك بمـا توفـره هـذه المبانـي مـن مصاعـد ومنحـدرات ومواقـف وكراسـي
متحركـة السـتخدام األشـخاص ذوي اإلعاقـة.
 11-1الشباب :وهي الفئة العمرية ( )30-12سنة من كال الجنسين ،المستفيدة من كافة الخدمات واألنشطة
التـي يقدمهـا المجلـس األعلـى للشـباب ضمـن اسـتراتيجيته الهادفـة إلـى تمكيـن الشـباب األردنـي ،وتوفيـر
البيئـة اآلمنـة والداعمـة لهـم فـي مختلـف مناطقهـم .وألغـراض هذه الدراسـة فـان نطاق التحليل سـينحصر
فقـط ضمـن الفئـة العمريـة ( )18-12سـنة والمعروفـة بالشـباب اليافعيـن ،وفـي بعـض الحـاالت سـيتم األخـذ
بالفئـة العمريـة ( )18-6سـنة وفقاً لطبيعـة النشـاط المقـدم للطفل.
 12-1المراكـز الشـبابية :وهـي المراكـز التـي يتـم انشـاؤها مـن قبـل المجلـس األعلـى للشـباب في كافة
محافظات المملكة وتخضع إلشـرافه ،وتهدف هذه المراكز إلى صقل مواهب الشـباب وتنمية شـخصياتهم
وإعدادهـم للمشـاركة الفاعلـة فـي التنميـة المسـتدامة ،وترسـيخ قيـم العمـل الجماعـي والتطوعـي وتعزيـز
اإلنتمـاء والـوالء للوطـن .ووفقاً للتعليمـات الناظمـة للمراكـز الشـبابية ،فـإن هـذه المراكـز تسـتهدف الفئـة
العمريـة ( )24-12سـنة ولـكال الجنسـين.
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 .2المؤشرات والبيانات اإلحصائية الالزمة لتحويل مشاهدات هذه الدراسة
2
إلى مفاهيم
فـي إطـار توضيـح العديـد مـن القضايـا الـواردة فـي هـذه الدراسـة التحليليـة ،مـن المفيـد توفيـر موجـز أولـي
ألهـم المؤشـرات والبيانـات اإلحصائيـة التـي تعكـس وضـع األردن عبـر السـنتين ( )2014-2013والتـي لهـا عالقـة
فـي سـياق مـا تضمنتـه هـذه الدراسـة.
جدول «: »1مؤشرات مختارة حول األردن ()2014-2013
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تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن 2015

 .3الملخص التنفيذي
تهـدف دراسـات «تحليـل الموازنـة المخصصـة للطفـل» ،إلـى توفيـر بيانـات تحليليـة حـول السياسـات والخطـط
والمخصصـات المرصـودة فـي الموازنـة المرتبطـة بحقـوق الطفـل ،واسـتخدامها لكسـب التأييـد والمدافعـة
والمناصـرة الهادفـة للوفـاء بهـذه الحقـوق.
تُعتبـر الدراسـة الحاليـة المعنيـة بتحليـل الموازنـة المخصصـة للطفل في كل من وزارة األشـغال العامة واإلسـكان،
والمجلـس األعلـى للشـباب إسـتكماالً لسلسـلة دراسـات الموازنـات المخصصـة للطفـل التـي انتهجتهـا الحكومـة
األردنيـة ضمـن إطـار الجهـود المؤسسـية المسـتمرة ،إيماناً منهـا بأهميـة تلبيـة حقـوق الطفـل تشـريعيًا وإجرائياً
ومالياً .وقـد اتسـمت هـذه الدراسـة ومـن خلال تحليـل موازنـة الطفل فـي وزارة األشـغال العامة واإلسـكان بالتحول
مـن مفهـوم الموازنـة المسـتجيبة الحتياجـات الطفـل األساسـية ( )Child Responsive Budgetingإلـى مفهـوم
الموازنـة الصديقـة للطفـل ( ، )Child Friendly Budgetingوالتـي تُعنـى بالبيئـة الماديـة الداعمـة للطفل من حيث
توفيـر السلامة المروريـة علـى الطـرق وتطبيـق كـودات البنـاء لضمـان توفيـر بيئـة صديقـة ،ممـا يعـزز المفهـوم
الشـمولي للموازنـات المخصصـة للطفـل بشـقيها المسـتجيبة والصديقـة.
تُعنـى هـذه الدراسـة فـي المقـام األول بإطـار اإلنفـاق متوسـط المـدى للموازنات المسـتقبلية ،أما المصدر الرئيسـي
للبيانـات الماليـة ،فـكان قانـون الموازنـة العامـة ،وقانـون موازنـات الوحـدات الحكوميـة لعـام  ،2015باإلضافـة لدائـرة
الموازنـة العامـة والدوائـر الماليـة فـي الـوزارات المشـمولة فـي الدراسـة ووزارة التخطيـط والتعـاون الدولـي .وفيمـا
يتعلـق بالمعلومـات الخاصـة بالتشـريعات والسياسـات ،فقـد تـم جمعهـا مـن خالل الـوزارات ذاتها باإلضافـة للموقع
الحكومـي اإللكترونـي للتشـريعات األردنيـة ،فـي حيـن تـم جمـع المعلومـات الخاصـة بقطاعـات معينـة مـن خلال
الدراسـات المنشـورة ومـن خلال مقابلات ميدانيـة ُأجريـت مـع مسـؤولي الـوزارات المعنيـة .هـذا وقـد رافقـت عمليـة
جمـع المعلومـات والبيانـات تنفيـذ ورشـة عمـل تعريفيـة بمنهجيـة تنفيـذ الموازنـة المخصصـة للطفـل لممثلـي
الجهـات المسـتهدفة أثمـرت عـن التوعيـة بمفهـوم الموازنـات المخصصـة للطفـل ،وكسـب التأييد لاللتـزام بتبني
هذا األسـلوب ضمن الوزارات المعنية مسـتقب ً
يسـرًا مع النهج
ال ،حيث أصبح تطبيق الموازنة المخصصة للطفل ُم ّ
الحكومـي بأعـداد الموازنـة الحكوميـة وفـق أسـلوب الموازنـة الموجهـة بالنتائـج.
 1-3النتائج الرئيسية للدراسة
إن المالحظـة الرئيسـية المسـتخلصة مـن تحليـل أنمـاط اإلنفـاق العـام في كل من وزارة األشـغال العامة واإلسـكان،
والمجلـس األعلـى للشـباب ،تؤكـد أن الحكومـة األردنيـة قـد عـززت تشـريعيًا وإجرائياً تنفيـذ العديـد مـن المشـاريع
واألنشـطة الموجهـة لخدمـة األطفـال ضمـن كل مـن الجهتيـن المعنيتيـن قيـد الدراسـة ،إال أنـه ولغايـة تاريخـه لـم
تظهـر هـذه النفقـات بشـكل صريـح وواضـح كمخصصـات أطفـال ضمـن جـداول الموازنـة الخاصـة بهمـا ،ولعـل هذا
كان تحدياً رئيساً أمـام الباحثـة فـي تنفيـذ متطلبـات هذه الدراسـة ،فقد تطلبت عملية التحليل تقدير واحتسـاب
هـذه المخصصـات بأسـلوب علمـي وإحصائـي متوافـق مـع كافـة المعطيـات ،بالتعـاون والتنسـيق مـا بيـن الباحثـة
واألخصائييـن المالييـن لـدى الجهـات المعنيـة والمحلليـن المالييـن لـدى دائـرة الموازنـة العامـة ،وعكـس هـذه
المخصصـات علـى البرامـج التـي تنفـذ مـن خاللهـا المشـاريع و/أو األنشـطة الخاصـة بالطفـل.
 1.1-3وزارة األشغال العامة واإلسكان:
يتسـم إنفـاق وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان بأنـه إنفـاق خدمـي يصـب فـي مصلحـة كافـة المسـتفيدين مـن
الخدمـات التـي تقدمهـا الـوزارة ولكافـة الشـرائح العمريـة بمـا فـي ذلـك فئـة األطفـال ،كمـا أن اإلنفـاق الرأسـمالي هو
المعـاد تقديـره لعـام  2014مـا قيمتـه ()189.5
السـمة الغالبـة علـى برامـج الـوزارة .هـذ وقـد بلغـت موازنـة الـوزارة وفـق ُ
مليـون دينـار أردنـي ،ولتسـجل مـا نسـبته  %2.77مـن الموازنـة العامـة للدولـة ،وما نسـبته  %0.85مـن الناتج المحلي
اإلجمالـي؛ أمـا مخصصـات األطفـال فقـد ُقـدرت بمـا نسـبته  %32.4مـن موازنـة الـوزارة.
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وقـد بلغـت موازنـة شـبكة الطـرق مـن إنشـاء وصيانـة للطـرق مـا قيمتـه ( )142مليـون دينـار تقريباً ،ولتشـكل ما نسـبته
 %75مـن موازنـة الـوزارة لعـام  ،2014فـي حيـن أن موازنـة مشـروع السلامة المروريـة علـى الطـرق شـكلت مـا نسـبته %2.3
فقـط مـن موازنـة برنامجـي إنشـاء وصيانـة الطـرق .هـذا وقـد أظهـرت بيانـات دائـرة اإلحصـاءات العامة أن وفيـات األطفال
(من كال الجنسـين) نتيجة لحوادث الطرق قد سـجلت ما نسـبته ( )%29.8من إجمالي عدد الوفيات ،في حين أن جرحى
األطفـال بلغـت نسـبتهم ( )%27.2مـن إجمالـي عـدد جرحى حـوادث الطرق.
أبـرز التحليـل المالـي المتخصـص لموازنـة ونفقـات وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان ان اإلنفـاق الموجـه لصالـح الطفـل،
ُيعبـر عـن موازنـة صديقـة للطفـل ،نظـرًا للـدور الرئيـس الـذي تقـوم بـه الـوزارة بتوفيـر معاييـر السلامة المروريـة علـى
الطـرق ،وتطبيـق كـودات البنـاء فـي كافـة المبانـي الحكوميـة والخاصـة ممـا يخلـق بيئـة ماديـة داعمـة تخـدم حركـة
األطفـال وتنقلهـم بسـهولة و ُيسـر.
جدول  :2مؤشرات أنماط اإلنفاق في وزارة األشغال العامة واإلسكان

ويوضـح الجـدول رقـم
( )2أنمـاط اإلنفـاق فـي
وزارة األشـغال العامـة
واإلسـكان ضمـن إطـار
اإلنفـاق متوسـط المـدى
( )2017-2014وذلك كنسـبة
مئويـة مـن موازنـة الدولـة
ومـن الناتـج المحلـي
االجمالـي وما تم احتسـابه
مـن مخصصـات موجهـه
لألطفـال .
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ُيبيـن الشـكل رقـم ( )1إتجـاه أنمـاط اإلنفـاق فـي نسـبة مخصصـات األطفـال مـن موازنـة وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان
ضمـن إطـار اإلنفـاق متوسـط المـدى ،وإتجـاه النمـو في نسـبة موازنة الوزارة من الموازنة العامـة للدولة ومن الناتج المحلي
اإلجمالي.
هـذا وفـي الوقـت الـذي تنخفـض فيـه نسـبة موازنة
وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان ضمـن إطـار اإلنفاق
متوسـط المـدى قيـد الدراسـة مـن  %2.77إلى %1.47
مـن الموازنـة العامـة للدولـة ،فإن نسـبة مخصصات
األطفـال مـن موازنـة الـوزارة ستسـجل إنخفاضاً مـن
 %32.37إلـى  %25.47ضمـن نفـس الفتـرة .ولعـل
القراءة األولية لهذه النسـب تُظهر أن هناك تراجع
فـي تلبيـة حقـوق الطفـل ،إال أن عمليـة التحليـل
المالـي التفصيلـي لبرامـج ومشـاريع الـوزارة تُؤكـد
حقيقـة هامـة ،وهـي أن مشـاريع الطـرق واألبنيـة
التي تنفذها الوزارة ليسـت بالمشـاريع المتكررة أو
المقدمـة
المسـتمرة كسـائر األنشـطة أو الخدمـات ُ
مـن قبـل الكثيـر مـن الجهـات الحكوميـة.

شكل  :1أنماط اإلنفاق في وزارة األشغال العامة واإلسكان ()%
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إذ يعكـس هـذا التراجـع فـي المخصصـات اإلنتهـاء مـن إنجـاز بعـض المشـاريع ،أو تنفيـذ مراحلهـا وصيانتهـا ،حيـث أن
رصـد مخصصـات مشـاريع الـوزارة مرتبـط بنسـبة اإلنجـاز السـنوية أو الحاجة ألعمـال الصيانة .كما وتجدر اإلشـارة هنا إلى أن
المقـدم من خلال المنحة الخليجيـة لتنفيذ
كبـر حجـم موازنـة األشـغال فـي عـام  2014يعـود بشـكل رئيسـي إلـى التمويـل ُ
البنيـة التحتيـة ،والتـي تـم تنفيـذ معظمهـا خالل عـام .2015
مشـاريع ُ
كمـا أظهـرت مؤشـرات أنمـاط اإلنفـاق فـي وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان عبـر إطـار اإلنفـاق متوسـط المـدى (،)2017-2014
باسـتحواذ بنـد «المبانـي واإلنشـاءات» ضمـن النفقـات الرأسـمالية علـى الحصـة األكبـر مـن موازنـة الـوزارة وبمـا نسـبته
حوالـي  ،%50وهـذا يعـود لطبيعـة المهـام التـي تقـوم بهـا الـوزارة .فـي حيـن اسـتحوذ بنـد «تعويضـات العامليـن
ومسـاهمات الضمـان االجتماعـي» (ضمـن النفقـات الجاريـة والرأسـمالية) علـى مـا نسـبته  %30تقريباً مـن موازنـة الـوزارة ،إذ
تُشـكل رواتب الوظائف الهندسـية والفنية النسـبة الكبرى من مخصصات تعويضات العاملين .ومن المفارقات الهامة
التـي أظهرتهـا نتائـج التحليـل المالـي أن النفقـات الرأسـمالية للـوزارة تشـتمل علـى مخصصـات لتعويضـات العامليـن
ومسـاهمات للضمـان االجتماعـي ،إذ أن مثـل هـذه المخصصـات تُرصـد فـي العـادة فـي جانـب النفقـات الجاريـة .كمـا وتجدر
اإلشـارة إلـى أن النفقـات الجاريـة شـكلت مـا نسـبته  %29.5بالمتوسـط عبـر الفتـرة ( )2017-2014مـن موازنـة الـوزارة ،مقابـل
 %70.5نفقـات رأسـمالية.
 2.1-3المجلس األعلى للشباب:
أبـرز التحليـل المالـي المتخصـص لموازنـة ونفقـات المجلـس األعلـى للشـباب ان اإلنفـاق الموجـه لصالـح الطفـل ،يتجسـد
بشـكل رئيسـي فـي تلبيـة احتياجـات الطفـل وحقوقـه فـي عـدة مجـاالت منهـا الثقافيـة والرياضيـة والترويحيـة ،علاوة
علـى تلـك األنشـطة الموجهـة لألطفـال ذوي اإلعاقـة بهـدف إدماجهـم بالمجتمـع وإسـتثمار طاقاتهـم .إذ يقـوم المجلـس
ومـن خلال المراكـز والمعسـكرات والمخيمـات الشـبابية والمرافـق الرياضيـة التابعـة لـه بتنفيـذ العديـد مـن الفعاليـات
واألنشـطة المحفـزة لبيئـة تعليميـة موجـه للطفـل.
ُيشـكل الشـباب اليافعيـن (مـن كال الجنسـين) ضمـن الفئـة العمريـة ( )18-12سـنة مـا نسـبته  %34.1مـن إجمالـي تعـداد
األطفال في المملكة ،أي حوالي ثلث تعداد األطفال ،وتُعد هذه المرحلة العمرية من المراحل الحاسمة في حياة الطفل،
نظـرًا لألثـر الـذي تتركـه فـي تشـكيل وصقـل شـخصية الطفل وتنميـة قدراته الفكرية والجسـدية .هـذا ويتولى المجلس
القيـام بـدوره فـي تنميـة وإبـراز قـدرات الشـباب وتعزيـز إنتمائهـم الوطنـي مع التركيز علـى فئة الشـباب اليافعين.
وقـد بلـغ عـدد الشـباب اليافعيـن المسـتفيدين مـن خدمـات المراكـز الشـبابية فـي كافـة محافظـات المملكـة ()155423
مشـارك ومشـاركة خلال عـام  ،2014ولتسـجل نسـبة المشـاركة الفعليـة  %14.8فقـط مـن فئـة األطفـال المسـتهدفة ضمـن
ذات الفئـة العمريـة .كمـا أظهـرت أنمـاط اإلنفـاق الخاصـة بالمحافظات ونصيب الطفل منها ،وجـود مفارقات واضحة وعدم
إنصـاف محتمـل .هـذا ويحـوي الملحـق رقـم ( )3علـى كافـة التفاصيل المتعلقـة بنصيب الطفل من برامـج المجلس ضمن
كل محافظة.
6
جدول  :3مؤشرات أنماط اإلنفاق في المجلس األعلى للشباب

يوضـح الجـدول رقـم ( )3أنماط
اإلنفـاق فـي المجلـس االعلـى
للشـباب ضمـن إطـار اإلنفـاق
متوسـط المـدى ()2017-2014
وذلـك كنسـبة مئويـة مـن
موازنـة الدولـة ومـن الناتـج
المحلـي االجمالـي ومـا تـم
احتسـابه مـن مخصصـات
موجهـه لألطفـال .
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ُيبيـن الشـكل رقـم ( )2إتجـاه أنمـاط اإلنفـاق فـي نسـبة مخصصـات األطفال من موازنـة المجلس األعلى للشـباب ضمن
إطـار اإلنفـاق متوسـط المـدى ،وإتجـاه النمـو في نسـبة موازنـة المجلس من الموازنة العامة للدولـة ومن الناتج المحلي
اإلجمالي.
شكل  :2أنماط اإلنفاق في المجلس األعلى للشباب ()%

أظهـرت بيانـات موازنـة المجلـس األعلـى
للشـباب أن هنـاك إرتفاعاً طفيفاً فـي
نسـبة موازنـة المجلـس ضمـن إطـار
اإلنفـاق متوسـط المـدى قيـد الدراسـة
مـن  %0.23إلـى  %0.25مـن الموازنـة العامـة
للدولـة ،وهـي نسـبة منخفضـة جـدًا فـي
ضـوء األنشـطة والخدمـات التـي يقدمهـا
المجلـس لألطفـال ،حيـث اسـتحوذت
مخصصـات األطفـال علـى مـا يقـارب %55
مـن موازنـة المجلـس األعلـى للشـباب.
كمـا أظهـرت مؤشـرات أنمـاط اإلنفـاق فـي
المجلـس األعلـى للشـباب عبـر إطـار اإلنفاق
) (%النسبة املئوية ملخصصات األطفال من موازنة املجلس األعلى للشباب
) (%النسبة املئوية ملوازنة املجلس األعلى للشباب من املوازنة العامة للدولة
متوسـط المـدى ( )2017-2014اسـتحواذ
) (%النسبة املئوية ملوازنة املجلس األعلى للشباب من الناتج املحلي اإلجمالي
بنـد «تعويضـات العامليـن ومسـاهمات
الضمـان االجتماعـي» علـى الحصـة األكبـر مـن موازنـة المجلـس وبمـا نسـبته حوالـي  ،%46وذلـك علـى الرغـم مـن تدنـي
مسـتويات رواتـب موظفـي المجلـس ،إذ بلـغ معـدل الراتـب الشـهري للموظـف الواحـد حوالـي ( )377دينـار أردنـي .فـي
حيـن اسـتحوذ بنـدي «نفقـات اإلدامة والتشـغيل» و»األصول الثابتة» المتمثلة باإلنشـاءات والمعـدات واآلالت والمركبات
واألثـاث (ضمـن النفقـات الرأسـمالية) علـى مـا نسـبته  %31تقريباً من موازنة المجلس .هذا وتُشـكل النفقـات الجارية ما
نسـبته  %60بالمتوسـط عبـر الفتـرة ( )2017-2014مـن موازنـة المجلـس األعلـى للشـباب مقابـل  %40للنفقات الرأسـمالية.
هـذا ،وفـي ضـوء مـا تمخضـت عنـه هـذه الدراسـة مـن نتائـج ،فمـن المتوقـع أن تعمـل كل مـن وزارة األشـغال العامـة
واإلسـكان ،والمجلـس األعلـى للشـباب علـى تطبيـق منهجيـة الموازنـة المخصصـة للطفـل وذلك ضمن االسـتراتيجية
العامـة لاللتـزام بهـذه الموازنـات ،وعكـس ذلـك علـى قانـون الموازنـة العامـة لعـام .2017
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 .4حقوق وموازنات الطفل في األردن
عـزز الدسـتور األردنـي المسـاواة والحريـة المدنيـة وتوفيـر الحمايـة لجميـع المواطنيـن بمـن فيهـم األطفـال ،حيـث تضمـن
الدسـتور فـي الفصـل الثانـي منـه حقـوق األردنييـن وواجباتهـم ،ووضعهـا ضمـن نـص صريـح ُيشـكل الحماية الدسـتورية
للمواطنيـن كافـة ،واألطفـال بشـكل خـاص ،وعلـى النحـو اآلتـي:

«يحمي القانون األمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي اإلعاقات ويحميهم من
7
اإلساءة واالستغالل».
وتتويجاً لحـق الطفـل الـذي كفلـه الدسـتور األردنـي ،كان ال بـد مـن موائمـة التشـريعات والقوانيـن المحليـة ،ورصـد
المخصصـات الماليـة الالزمـة لتلبيـة هـذه الحقـوق ،وهنـا يتمحـور الهـدف العـام مـن دراسـات «تحليـل الموازنـة المخصصـة
للطفـل» الـذي يؤكـد علـى ضـرورة توفـر األطـر التشـريعية والسياسـات والخطـط الوطنيـة الداعمـة لحقـوق الطفـل مـن
جهـة ،والعمـل علـى تحليـل المخصصـات المرصـودة فـي الموازنـة المرتبطـة بحقـوق الطفـل مـن جهـة أخـرى ،وذلـك مـن
أجـل توفيـر المعلومـات التـي يمكـن اسـتخدامها لكسـب الدعـم للوفـاء بهـذه الحقـوق.
هـذا وقـد حقـق األردن ومنـذ بـدء نفـاذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل فـي عـام  1990الكثيـر مـن اإلنجـازات في تلبية هـذه الحقوق،
كمـا تـم رفـع عـدد مـن التقاريـر الدوريـة إلـى لجنة حقـوق الطفل في األمم المتحدة ،عكسـت بموجبها التدابيـر واإلجراءات
المتخـذة مـن قبـل حكومـة المملكـة األردنيـة الهاشـمية ،بمـا فـي ذلـك التغيـرات التـي طـرأت علـى التشـريعات الوطنيـة
والسياسـات والبرامـج واالسـتراتيجيات المسـتحدثة تنفيـذًا لالتفاقيـة .وقـد تقـدم األردن بتقريـره األولـي إلـى لجنـة حقـوق
الطفـل فـي عـام  ،1993وبتقريـره الثانـي عـام  1998وتقريـره الثالـث عـام  ،2005أمـا التقريـر األخيـر والـذي يغطـي الفتـرة
الواقعـة مـا بيـن  2011-2005فقـد تـم رفعـه فـي آب  ،2012ليعكـس زخـم اإلنجـازات التـي نفـذت فـي مجـال الطفولـة ،وذلـك
إ ّبـان مصادقـة األردن علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل فـي عـام  ،2006حيـث جسـدت منجـزات الحكومـة األردنيـة خلال فتـرة
التقريـر األخيـر نقلـة نوعيـة للوفـاء بحقـوق الطفـل المنصـوص عليهـا فـي اتفاقيـة حقـوق الطفـل الدوليـة؛ إذ اتسـمت
هـذه المنجـزات بالنهـج المؤسسـي الـذي عكسـته الخطـة الوطنيـة األردنيـة للطفولـة لألعـوام ( )2013-2004والتـي أرسـت
توجهـات اسـتراتيجية فـي مجـاالت ومحـاور الطفولـة ،وتعزيـز التعـاون والشـراكة بيـن القطاعـات الرسـمية واألهليـة ضمن
منهجية التشـارك والتشـبيك الحقيقي في تحديد األدوار والمسـؤوليات ،عالوة على تسـهيل التمويل الدولي والمحلي
وتوفيـره مـن أجـل تنفيـذ اإلجـراءات المنبثقـة عـن الخطـة.
ّ
ولعـل اإلنجـاز األبـرز الـذي عكسـه تقريـر األردن األخيـر المرفـوع إلـى لجنـة حقـوق الطفـل هـو بـدء حكومـة المملكـة األردنيـة
الهاشـمية بتنفيـذ الموازنـة المخصصـة لألطفـال ألعمـال حقـوق الطفـل ،فقـد تـم العمـل علـى تطويـر قانـون الموازنـة
العامـة السـنوي مـن حيـث الشـكل والمضمـون ليتوافـق مـع المراحـل المتقدمـة فـي تطبيـق الموازنـة الموجهـة بالنتائـج
وترسـيخ مفهـوم المسـاءلة والشـفافية والمتابعـة التقييميـة ،حيـث تـم تطويـر نمـاذج موازنـة حديثـة تتوافـق مـع هـذا
المفهـوم تضمنـت معلومـات عـن األهـداف االسـتراتيجية والمهـام التـي تضطلع بهـا كل وزارة لتأميـن احتياجات وحقوق
األطفـال ،وخاصـة فـي مجـاالت الصحـة والتعليـم والحمايـة االجتماعيـة وكافة المجـاالت المراعية لحقوق الطفـل واحتياجاته
عنـد أعـداد الموازنـة العامـة ،وبمـا يكفـل تأمين هذه المخصصات وتوافقها مع االسـتراتيجيات والخطـط الوطنية األردنية
8
وخصوصاً الخطـة الوطنيـة األردنيـة للطفولـة (.)2013-2004
وقـد جـاءت مبـادرة تنفيـذ الموازنـة المخصصـة للطفـل فـي األردن إثـر قيـام المجلـس الوطنـي لشـؤون األسـرة فـي عـام
 2009وبالتعـاون مـع منظمـة اليونيسـيف بأعـداد دراسـة حـول تحليـل الموازنـات المخصصـة لألطفـال  -تعتبـر األولـى مـن
نوعهـا علـى المسـتوى العربـي ،-بهـدف توفيـر قاعـدة أساسـية للبيانـات الخاصـة بالرصـد المسـتمر لهـذه الموازنـات مـن
خلال تحليـل التشـريعات والسياسـات والخطـط الوطنيـة والموازنـات المرتبطـة بحقـوق الطفـل فـي أربـع مجـاالت (الصحـة
والتعليـم والتنميـة االجتماعيـة والعمـل).

 7المادة ( )5/6من الدستور األردني لعام .2011
 8قرير ا ردن الموحد الجامع للتقريرين ال اربع والخامس بشٔان تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والرد على الم حظات الختامية للجنة على
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مـن أجـل توفيـر المعلومـات التـي يمكـن اسـتخدامها السـتقطاب الدعـم ألعمال هـذه الحقوق ،حيث بينت الدراسـة أنماط
اإلنفاق الموجه للطفل في الوزارات الحكومية األربعة التي تم تحليل موازناتها آنذاك .وقد استعانت المنهجية المتبعة
فـي عمليـة التحليـل بإطـار العمـل الموصـوف فـي دراسـة تحمـل عنـوان رصـد حقـوق الطفـل االجتماعيـة واالقتصاديـة فـي
جنـوب إفريقيـا ،9بمـا فـي ذلـك :تحديـد الحقـوق التـي تشـكل أسـاس الدراسـة (فـي هـذه الحالـة اتفاقيـة حقـوق الطفـل)؛
تحديـد السياسـات الحكوميـة والتشـريعات التـي تؤثـر علـى هذه الحقـوق؛ تحديد برامج معينة داخـل وزارة بعينها تؤدي
إلـى الوفـاء بهـذه الحقـوق؛ ومـن ثـم تحليـل المخصصـات المرصـودة فـي الموازنـة لبرامـج تلـك الـوزارة ،وهـي منهجيـة
مسـتندة إلـى أفضـل التجـارب والممارسـات الدوليـة فـي هذا الشـأن.
وتجـدر اإلشـارة هنـا إلـى أنـه فـي أعقـاب إقـرار الدراسـة المرحليـة األولـى للموازنـة المخصصـة للطفـل وكسـب دعـم وتأييـد
الجهـات المعنيـة ،بـادرت دائـرة الموازنـة العامـة فـي األردن بتعزيـز مفهـوم الموازنـة المخصصـة للطفـل  ،10وقامـت بـإدراج
المخصصـات المقـدرة للطفـل ضمـن قانـون الموازنـة العامـة (جـدول رقـم ( ))22لتغطـي بذلـك الـوزارات التـي طبقـت
منهجيـة الموازنـة المخصصـة للطفـل.
كمـا قـام المجلـس الوطنـي لشـؤون األسـرة خلال عـام  ،2011بالتعـاون مـع منظمـة اليونيسـيف /األردن ودائـرة الموازنـة
العامـة ،بتعزيـز مبـادرة إعـداد الموازنـات الصديقـة للطفـل مـن خلال إصـدار وتعميـم النشـرات التوعويـة بهـذا الموضـوع،
وذلـك بهـدف كسـب تأييـد صنـاع القـرار للوفـاء بحقـوق األطفـال فـي األردن .ويقـوم المجلـس حالياً بمتابعـة وتقييـم
مؤشـرات أداء البرامـج والمشـاريع المخصصـة لألطفـال ضمـن الـوزارات األربعـة التـي سـبق تحليـل موازناتهـا فـي عـام ،2009
وذلـك للوقـوف علـى مـدى التقـدم المحـرز وااللتـزام بتلبيـة حقـوق الطفـل علـى المسـتوى المؤسسـي.
واسـتكماالً للجهـود السـابقة ،وبهـدف توفيـر قاعـدة أساسـية تسـتخدم فـي التخطيـط السـتراتيجية طويلـة األمـد
تضمـن التـزام الموازنـة برصـد المخصصـات الالزمـة لتلبيـة حقـوق الطفـل فـي األردن ضمـن كافـة الـوزارات المعنيـة بحقوق
الطفـل ،والعمـل علـى مأسسـة هـذه التوجهـات االسـتراتيجية ،فقد قام المجلس الوطني لشـؤون األسـرة خالل عام 2014
بإطلاق الدراسـة التحليليـة الثانيـة مـن سلسـلة الموازنـات المخصصـة للطفـل لتغطـي كل مـن وزارة األوقـاف والشـؤون
والمقدسـات اإلسلامية ،ووزارة العـدل ،حيـث كانـت الدراسـة األولـى مـن نوعهـا محلياً وإقليمياً ودولياً؛ نظـرًا لتحليلهـا
الموازنـة المخصصـة للطفـل مـن منظـور إسلامي ،وتحليـل أنمـاط اإلنفـاق المتفقـة مـع أحـكام الشـريعة اإلسلامية.

 9جوديث 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 إفريقيا ،كيب تاون ،جنوب إفريقيا.
10

لإلطالع على تفاصيل المنهجية المنفذة في تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن ،والتعرف على اإلطار

التصوري لحقوق الطفل بشكل عام وفي األردن بشكل خاص ،باإلضافة إلى فهم سياسات وممارسات الموازنة في
األردن ،ال بد من قراءة ما جاء في األجزاء ( )3-1من الدراسة األولى جنبًا إلى جنب كجزء أساسي ورئيسي ومكمل ألركان
هذه الدراسة.
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 .5وزارة األشغال العامة واإلسكان
يتبلـور دور وزارة االشـغال العامـة واالسـكان بإنشـاء وصيانـة الطـرق وتوفيـر معاييـر السلامة المروريـة عليهـا ،واقامـة
مشـاريع القـرى الحضريـة ،ومراعـاة توفيـر معايير السلامة العامة في المباني الحكوميـة والخاصة من خالل اعتماد كودات
البنـاء الخاصـة وتحديـدًا تلـك المعاييـر التـي تُعنـى باألشـخاص ذوي االعاقـة .وإن كان هذا الدور يمس كافـة فئات المجتمع
بمـا فـي ذلـك مسـتخدمي هـذه المرافـق مـن المواطنييـن والمقيميـن وغيـر المقيميـن فـي المملكـة إال أن هـذه الخدمات
تخـدم فئـة االطفـال بشـكل كبيـر مراعيـة فـي ذلـك توفيـر بيئـة ماديـة صديقـة للطفل.
 1-5إدراك حق الطفل في السالمة العامة والتمتع ببيئة مادية صديقة
أكـدت اتفاقيـة حقـوق الطفـل الدوليـة علـى إيلاء االعتبـار األول لمصالـح الطفـل الفضلـى ،وهـذا األمـر ُيحتـم أن تتقيـد
المؤسسـات واإلدارات والمرافـق المسـؤولة عـن رعايـة أو حمايـة األطفـال بالمعاييـر التـي وضعتها السـلطات المختصة ،وال
سـيما فـي مجالـي السلامة والصحـة وفـى عـدد موظفيها وصالحيتهـم للعمل ،وكذلك من ناحية كفاءة اإلشـراف .وعلى
الرغـم مـن عـدم ورود نـص صريـح باتفاقيـة حقـوق الطفـل فيمـا يتعلق بسلامة الطفل علـى الطرق ،وضـرورة قيام الدول
باتخـاذ التدابيـر االحترازيـة لتوفيـر معاييـر السلامة المروريـة لألطفـال والتقليـل مـن الحـوادث علـى الطـرق ،إال أن اتفاقيـة
حقـوق الطفـل بحـد ذاتهـا وبكافـة موادهـا تعتبـر راعيـة لمصلحـة الطفـل الفضلـى ،وقـد أشـارت المـادة  3/3مـن االتفاقية
إلـى ضـرورة تقيـد المؤسسـات بشـكل عـام بمعاييـر السلامة وفـي هـذا تفسـير لموضـوع السلامة المروريـة.
ومـن جهـة أخـرى ،أكـدت االتفاقيـة علـى مسـاعدة الوالديـن وغيرهما من األشـخاص المسـؤولين عن الطفـل ،على تقديم
المسـاعدة الماديـة وبرامـج الدعـم ،وال سـيما فيمـا يتعلـق بالتغذيـة والكسـاء واإلسـكان .باإلضافـة لتوفيـر الظـروف التـي
تعـزز اعتمـاد الطفـل ذو اإلعاقـة علـى النفـس وتيسـر مشـاركته الفعليـة فـي المجتمـع مـن خلال توفيـر البيئـة الماديـة
الداعمـة لممارسـة الطفـل ذو اإلعاقـة ومتابعتـة لشـؤون حياتـه مـن جوانـب تعليميـة وترفيهيـة ورياضيـة وثقافيـة ،وهـذا
األمـر يعنـي بالضـرورة االلتـزام بتطبيـق كـودة البنـاء فـي المبانـي كافـة وتوفيـر األرصفـة والممـرات وجسـور المشـاة
والمالعـب السـتخدام األطفـال واألشـخاص ذوي اإلعاقـة تحديـدًا.
يحتـاج تحليـل الموازنـة الصديقـة للطفـل ضمـن هـذا الجـزء مـن الدراسـة إلـى التسـاؤل فيمـا إذا كانـت الدولـة تخصـص
مـوارد كافيـة لتوفيـر السلامة المروريـة علـى الطـرق بشـكل عـام ،واتخـاذ اإلجـراءات االحترازيـة لسلامة األطفـال بشـكل
خـاص ،ومـدى مسـاهمة الحكومـة فـي توفيـر السـكن المجانـي لـذوي األطفـال مـن األسـر الفقيـرة ،ومـدى تطبيـق كـودة
البناء في المباني الحكومية والخاصة ال سـيما في المدارس والمستشـفيات والمراكز الصحية ،وكذلك المراكز الثقافية
والترفيهيـة الخاصـة باألطفـال.
 .2-5حقوق السالمة العامة الواردة في اتفاقية حقوق الطفل
يوضح الجدول رقم ( )4الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل الدولية ،والتي تتقاطع مع نطاق عمل
وزارة األشغال العامة واإلسكان.
جدول  :4حق الطفل بالسالمة العامة ضمن نطاق وزارة األشغال العامة واإلسكان
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 3-5اإلطـار الدسـتوري والقانونـي لتوفيـر معايير السلامة على الطرق وفـي المباني وتوفير
السـكن المالئـم لـذوي الطفـل
 1.3-5الحقوق الدستورية في مجال حماية األطفال
المـادة  5/6مـن الدسـتور األردنـي تحمـل الحكومـة األردنيـة واجـب حمايـة األمومـة والطفولـة والشـيخوخة ورعايـة النشء
وذوي اإلعاقـات وحمايتهـم مـن اإلسـاءة واالسـتغالل  . 11وقـد قـام المشـرع األردنـي بإضافـة هـذه المـادة إلـى الدسـتور
األردنـي مؤخـرًا ،بعـد أن تـم إجـراء التعديلات الالزمـة علـى الدسـتور فـي عـام  2011ليواكـب المسـتجدات علـى السـاحة
الوطنيـة والدوليـة علـى حـد سـواء.
فعـدا عـن التوقـع مـن القانـون بـأن يحمـي األطفـال مـن اإلسـاءة واالسـتغالل ،كذلـك يمكننـا أن نتوقع منه تهيئـة البيئة
الماديـة الداعمـة علـى الطـرق التـي تسـاعد فـي توفيـر معاييـر السلامة المروريـة ،ورعايـة ذوي اإلعاقـات بتوفيـر المبانـي
الصديقـة لهـم ،باإلضافـة لتوفيـر السـكن المالئـم لـذوي األطفـال مـن األسـر الفقيرة.
 2.3-5االتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة التي وقعها األردن فيما يتعلق بمجال سلامة وحماية
األطفـال وتوفير السـكن المالئم
 1.2.3-5اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
المادة  :2/25للطفولة الحق في المساعدة والرعاية الخاصة ،وينعم كل األطفال بنفس الحماية االجتماعية.
 2.2.3-5اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ً
كاملا بجميـع حقوق اإلنسـان والحريات األساسـية على قدم المسـاواة مع
المـادة  :( 1/7تمتـع األطفـال ذوي اإلعاقـة تمتعاً
األطفال اآلخرين.
 3.3-5الخطة الوطنية األردنية للطفولة ()2013-2004
علـى الرغـم مـن تغطيـة الخطـة الوطنيـة األردنيـة للطفولـة لمعظـم القضايـا الرئيسـة المتعلقـة بمصالـح الطفـل ومن
كافـة الجوانـب الصحيـة والتعليميـة والتثقيفيـة والرفـاه والحمايـة مـن كافـة أشـكال اإلسـاءة واالسـتغالل ،إال أن الخطـة
لـم تتطـرق إلـى موضـوع اإلجـراءات والتدابيـر المتعلقة بالسلامة المرورية على الطرق ،أو احتياجات الطفل من السـكن
المالئـم .هـذا ويمكـن القـول أن المحـور الثانـي مـن الخطـة المتعلـق بالنمـاء وتنميـة قـدرات الطفـل قـد غطـى وضمـن
أكثـر مـن جانـب ضـرورة توفيـر المرافـق الصديقـة لألطفـال من ذوي اإلعاقة وتسـهيل تنقلهم عبـر المبنى وتحديدًا في
المـدارس ومؤسسـات رعايـة األطفال.
 4.3-5اإلطـار القانونـي لتوفيـر معاييـر السلامة المروريـة علـى الطـرق ضمـن صالحيـات وزارة
األشـغال العامـة واإلسـكان.
علـى الرغـم مـن تعـدد الجهـات المعنيـة بمنظومـة السلامة المروريـة علـى الطـرق ،إال أن مـا يعنيـا بهـذه الدراسـة
هـو دور وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان تحديـدًا .هـذا ويعـد قانـون الطـرق رقـم ( )24لعـام ( 1986ومـا يتعلـق بـه مـن
أنظمـة) ،اإلطـار القانونـي األساسـي الـذي ينظـم تنفيـذ الـوزارة لمهامهـا وأنشـطتها في مجـال السلامة المرورية والتي
يسـتفيد منهـا كافـة الفئـات العمريـة التـي تسـتخدم طـرق المملكـة ومنهـم فئـة األطفـال .وقـد أوضـح القانـون بـأن
صالحيـات وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان تنحصـر بتوفيـر معايير السلامة المرورية على الطرق العامـة الخارجية والتي
تصـل بيـن كافـة محافظـات المملكـة- ،خـارج حـدود البلديـات والمجالـس القرويـة -سـواء كانـت معبـدة او غيـر معبـدة،
ً
فعلا او مقـرر انشـاؤها بمقتضـى أي مشـروع او برنامـج او مخطـط ،وتشـمل كافـة
مطروقـة او غيـر مطروقـة ،قائمـة
مـا يرتبـط بهـا مـن األكتـاف والخنـادق واألقنيـة واألخاديـد ومجـاري الميـاه والجسـور والممـرات واألرصفـة الجانبيـة وجـزر
للسلامة والدوارات والميادين والسـاحات واألشـجار والخمائل الكائنة على جانبي الطريق والجدران الواقية االسـتنادية
والحواجز(الدربزينـات) واشـارات المـرور.

 11الدستور األردني وتعديالته 2011
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هـذا ،وال يوجـد ضمـن التشـريعات الناظمـة ألعمـال وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان مـا يشـير إلـى اضطالعهـم بتوفيـر
السـكن لـذوي الدخـل المحـدود أو تسـهيل الحصـول عليـه ،أو تقديـم الدعـم فـي هـذا المجـال ،حيث تتولى المؤسسـة
العامـة لإلسـكان والتطويـر الحضـري القيـام بهـذا الـدور بموجـب قانونهـا رقـــم  28لسنـــة  ،1992إذ ترتبـط المؤسسـة
بوزيـر األشـغال العامـة واإلسـكان بصفتـه رئيـس لمجلـس إدارتهـا وال ترتبـط بالـوزارة.
 1.4.3-5المؤسسـة العامـة لإلسـكان والتطويـر الحضـري ،وهـي مؤسسـة عامـة رسـمية تتمتـع بالشـخصية
االعتبارية ذات اسـتقالل مالي واداري (للمؤسسـة موازنتها المسـتقلة) ،ويتولى إدارة المؤسسـة مجلس يتم تشـكيله
برئاسـة وزيـر األشـغال العامـة واإلسـكان وعضويـة مديـر عـام المؤسسـة كنائـب للرئيـس ،ومنـدوب عـن كل مـن وزارة
التخطيط ،وزارة الشـؤون البلدية ،دائرة االراضي والمسـاحة ،البنك المركزي األردني ،سـلطة المياه ،أمانة عمان الكبرى،
وأربعـة اشـخاص مـن القطـاع الخـاص مـن ذوي الخبـرة واالهتمـام يعينهـم مجلـس الـوزراء بتنسـيب مـن الوزيـر.
وبموجـب المـادة ( )6مـن قانـون المؤسسـة العامـة لإلسـكان والتطويـر الحضري وتعديالته رقـــم  28لسنـــة  ،1992تتولى
المؤسسة المساهمة في حل أزمة السكن وتطوير المناطق المتدنية الخدمات في المملكة بجميع الطرق والوسائل
المتاحـة لهـا ،والعمـل علـى توفيـر قـروض للمسـتفيدين (مـن ذوي الدخـل المحـدود الموظفيـن في القطـاع العام) من
مشـاريع االسـكان والتطويـر الحضـري وذلـك بالتعـاون مـع الجهـات الممولـة المعنيـة .هـذا وقـد حـدد قانـون المؤسسـة
شـروطًا خاصـة لتخصيـص عقـار للمسـتفيد بقصـد التمليـك حسـب حاجتـه لنـوع العقـار مـع مراعـاة مقدرتـه الماليـة
علـى تسـديد الثمـن ،كمـا ويحـق للمؤسسـة اسـترداد العقـار مـن المسـتفيد المتخلـف عـن دفـع االقسـاط الشـهرية
المسـتحقة عليـه ،وفـي حـال وفـاة المسـتفيد تنتقـل حقوقـه والتزاماتـه لورثتـه الشـرعيين بعـده ،ويبقـى العقـار ملـكًا
للمؤسسـة لحيـن قيـام المسـتفيد بسـداد كامـل الثمـن والوفـاء بجميـع االلتزامـات المترتبـة عليـه.
ويتجسـد دور المؤسسـة العامـة لإلسـكان والتطويـر الحضـري حالياً بالقيـام بـدور الوسـيط بيـن المسـتفيدين مـن
موظفـي القطـاع العـام مـن جهـة ،والبنـوك الممولـة مـن جهـة أخـرى لتمويـل مـا ُيعـرف بمبـادرة «سـكن كريـم لعيـش
كريـم» الـذي يتـم توفيـره لموظفـي القطـاع العـام بموجـب قـروض سـكنية بنكية ميسـرة ذات أسـعار فائـدة تفضيلية.
وال بـد مـن التنويـه هنـا إلـى أن مـا يتـم توفيـره مـن سـكن مجانـي للطبقـة الفقيرة من السـكان (سـكن األسـر العفيفة)
يتـم تمويلـه مـن خلال المـكارم الملكيـة الهاشـمية .كمـا وتقـوم وزارة التنميـة االجتماعيـة ضمن جهودهـا في مكافحة
الفقـر ،برصـد مخصصـات ماليـة فـي موازنتهـا لمشـروع إنشـاء مسـاكن األسـر الفقيـرة ،ومشـروع صيانـة مسـاكن األسـر
العفيفـة (المكرمـة الملكيـة) حيـث ُقـدرت هـذه المخصصـات لعـام  2014بمـا قيمتـه ( )1.600مليـون وسـتماية ألـف دينـار
أردنـي .فـي حيـن تقـوم وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان ومـن خلال كوادرهـا الوظيفيـة باإلشـراف علـى أعمـال البنـاء
والصيانـة ،حيـث يتـم مـن خلال مشـروع إسـكان األسـر الفقيرة/برنامـج األبنيـة فـي وزارة األشـغال العامة واإلسـكان رصد
المخصصـات الالزمـة لذلـك والتـي ُقـدرت لعـام  2014بمـا قيمتـه ( )750ألـف دينـار أردنـي وسـتنخفض عبـر السـنوات (-2015
 )2017إلـى ( )500ألـف دينـار أردنـي سـنويًا.
 2.4.3-5مجلـس البنـاء الوطنـي األردنـي ،ويـرأس المجلـس وزيـر االشـغال العامـة واإلسـكان وعضويـة كل مـن
وزيـر الشـؤون البلديـة كنائـب للرئيـس ،وزيـر البيئـة ،وزيـر الطاقـة والثـروة المعدنيـة ،وزيـر النقـل ،أمين عمـان ،مدير عام
المؤسسـة العامـة لإلسـكان والتطويـر الحضـري ،أميـن عـام وزارة االشـغال العامـة واإلسـكان ،رئيـس الجمعيـة العلميـة
الملكيـة او مـن ينيبـه ،عميـد إحـدى كليـات الهندسـة فـي الجامعـات االردنيـة الرسـمية ،نقيـب المهندسـين األردنييـن،
نقيـب مقاولـي االنشـاءات األردنييـن ،رئيـس هيئـة المكاتـب والشـركات الهندسـية ،مديـر الدفـاع المدنـي العـام او مـن
ينيبـه ،شـخصين مـن القطـاع الخـاص يختارهمـا مجلـس الـوزراء.
وبموجـب المـادة رقـم ( )5مـن قانـون البنـاء الوطنـي األردنـي رقم ( )7لسـنة ُ ،1993يناط بالمجلس بشـكل رئيس مهمة
بنـاء علـى تنسـيب اللجنـة
وضـع األسـس والمبـادئ الخاصـة بكـودات البنـاء الوطنـي األردنـي وتحديـد مجـال كل منهـا
ً
الفنيـة ،وإقـرار الكـودات المختلفـة للبنـاء الوطنـي األردنـي ورفعهـا إلـى مجلـس الـوزراء العتمادهـا ،حيـث ثمتـل كـودة
البنـاء مجموعـة القواعـد والشـروط والمتطلبـات الفنيـة المتعلقـة بأعمـال اإلعمـار كإنشـاء المشـاريع اإلنشـائية بجميـع
أنواعهـا مـن مبانـي وطـرق وجسـور بمـا فيهـا التصميـم والتنفيـذ والتشـغيل والصيانـة واإلشـراف وأعمـال السلامة
العامـة وكل مـا يرتبـط بهـا مـن أعمـال هندسـية وأي مشـاريع أخـرى وذلـك ضمـن القطاعيـن العـام والخـاص علـى حـد
سواء.
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ويتـم تمويـل أعمـال المجلـس بواسـطة صنـدوق خـاص ينشـأ فـي وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان تتكـون مـوارده ممـا
يلي:
 .1المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة.
.2األموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات وأي هيئات أخرى.
.3إيراد بيع الكودات وأي إصدارات علمية تصدر عن المجلس.
.4الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
هـذا ويمكـن القـول هنـا ،بـأن تطبيـق كـودات البنـاء فـي كافة األبنيـة المملوكة من قبـل القطاع العـام أو الخاص يصب
بالنهايـة فـي مصلحـة وخدمـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة بشـكل عـام واألطفـال منهـم بشـكل خـاص ،إال أن تمويـل إقامـة
هـذه المبانـي تتحملهـا الجهـات المعنية.
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يوضـح الجـدول رقـم ( )5أوجـه التوافـق والتقاطـع بيـن الحقـوق التـي نصـت عليهـا اتفاقيـة حقـوق الطفـل ،والتشـريعات المنظمـة
لمهـام وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان والتـي تنفـذ إجرائياً مـن خلال الـوزارة.
جدول  :5حق الطفل بالسالمة العامة وتشريعات وزارة األشغال العامة واإلسكان
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أمـا بالنسـبة لحـق الطفـل فـي السـكن المالئـم ،فيمكـن القـول بـأن الـدور الـذي تقـوم بـه المؤسسـة العامـة لإلسـكان
والتطويـر الحضـري يتقاطـع نوعاً مـا فـي تلبيـة هـذا الحـق جزئياً مـن خلال مسـاعدة األسـر مـن ذوي الدخـل المحـدود
ُمكـن
يسـرة وأسـعار فائـدة تفضيليـة ت َ
مـن موظفـي القطـاع العـام فـي الحصـول علـى التمويـل السـكني بشـروط ُم َ
تلـك األسـر مـن الحصـول علـى السـكن المالئـم والـذي يسـتفيد منـه األطفـال تلقائياً .هـذا وال بـد مـن التطـرق هنـا إلـى
النصـوص القانونيـة التـي نظمـت هـذه اإلجـراءات والـواردة ضمـن قانون المؤسسـة العامة لإلسـكان والتطويـر الحضري
وتعديالتـه رقـــم ( )28لسنـــة  ،1992وذلـك بحكـم أن هـذه المؤسسـة ترتبـط بوزيـر األشـغال العامـة واإلسـكان.
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حيـث يبيـن الجـدول رقـم « »6أوجـه التوافـق والتقاطـع بيـن الحـق الـذي نصـت عليـه اتفاقيـة حقـوق الطفـل فـي مجـال
توفيـر السـكن المالئـم لالطفـال والتشـريعات المنظمـة لمهـام المؤسسـة العامـة لالسـكان والتطويـر الحضـري .
جدول  :6حق الطفل في السكن وتشريعات المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري
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 5,3-5استراتيجية وزارة األشغال العامة واإلسكان
 1.5.3-5الرؤيـا :طـرق آمنـه ذات مـردود اقتصـادي وتنمـوي وقطـاع إنشـاءات متطـور ومنافـس وريـادة وتميـز
فـي البنـاء الحكومـي.
 2.5.3-5الرسالة :ربط المدن والقرى والتجمعات السكانية واالقتصادية والدول المجاورة بشبكة من الطرق
المتميـزة بمسـتوى عالـي مـن الجـودة والمحافظـة علـى ديمومتهـا والتوسـع فـي تنفيـذ الطـرق الدائريـة حـول المـدن
الرئيسـية وتطويـر قطـاع االنشـاءات باسـتخدام وتطبيـق افضـل الممارسـات والتقنيـات الحديثـة المواكبـة للتطـورات
العالمية وايجاد ابنية حكومية رائدة ومسـاندة لالهداف الوطنية والتنموية تضمن حياة وسلامة الموظفين والعمالء
والـزوار مـن خلال تبنـي وتنفيـذ افضـل االسـاليب العالمية للاداء في هـذا المجال.
 3.5.3-5الهـدف االسـتراتيجي :إنشـاء شـبكة طـرق متكاملـة وآمنـة مـن شـأنها المسـاهمة فـي تحقيـق
التطـور ،وتوفيـر مبانـي حكوميـة رائـدة ذات هويـة متميـزة.

 12نظام صندوق دعم التمويل ا سكاني موقوف العمل به حاليًا وذلك وفق ما ٔافاد به مسٔوولين في المٔوسسة العامة ل
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 4-5الموازنة اإلجمالية لوزارة األشغال العامة واإلسكان وفق التصنيف اإلقتصادي
تُعـد موازنـة وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان مـن الموازنـات الحكوميـة كبيـرة الحجـم ،وذلك بعد موازنـة الدفاع والصحة
والتعليـم ،إذ بلغـت موازنـة الـوزارة حوالـي ( )189.5مليـون دينـار لعـام  ،2014شـكلت مـا نسـبته  %2.77مـن مجمـوع
الموازنـة العامـة للدولـة ،حيـث تتولـى وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان إدامة شـبكة الطـرق بالمملكة مـن تنفيذ وإعادة
تأهيـل وصيانـة ،وتوفيـر معاييـر السلامة المروريـة علـى الطـرق للحـد مـن الحـوادث الناتجـة عـن الطريق ،واإلشـراف على
تنفيـذ األبنيـة الحكوميـة وصيانتهـا ،وتنظيـم قطـاع اإلنشـاءات ،ووضـع البرامج وكـودات البناء الوطنيـة لتوفير معايير
السلامة فـي كافـة األبنية.
ويوضـح الجـدول رقـم ( )7موازنـة الـوزارة اإلجماليـة وفـق التصنيـف االقتصـادي (باأللف لدينار) ضمن إطار اإلنفاق متوسـط
المـدى ( ،)2017-2014وكمـا هـو مصنـف مـن قبـل دائـرة الموازنـة العامـة األردنيـة  ،13حيـث يتضـح اسـتحواذ بنـد «المبانـي
واإلنشـاءات» ضمـن النفقـات الرأسـمالية علـى الحصـة األكبـر مـن موازنـة الـوزارة وبمـا نسـبته حوالـي  ،%50وهـذا يعـود
لطبيعـة المهـام التـي تقـوم بهـا الـوزارة .في حين اسـتحوذ بند «تعويضات العاملين ومسـاهمات الضمان االجتماعي»
(ضمن النفقات الجارية والرأسمالية) على ما نسبته  %30تقريبًا من موازنة الوزارة ،إذ تُشكل رواتب الوظائف الهندسية
والفنيـة النسـبة الكبـرى مـن مخصصـات تعويضـات العامليـن .كمـا وتجـدر اإلشـارة إلـى أن النفقـات الجاريـة شـكلت مـا
نسـبته  %29.5بالمتوسـط عبـر الفتـرة ( )2017-2014مـن موازنـة الـوزارة ،مقابـل  %70.5نفقـات رأسـمالية.
جدول  :7إجمالي موازنة وزارة األشغال العامة واإلسكان وفق التصنيف االقتصادي
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 13المصدر :قانون الموازنة العامة رقم ( )8لسنة  ،2015كما تم احتساب النسب من قبل الباحثة.
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 5- 5موازنة وبرامج وزارة األشغال العامة واإلسكان
تحقـق وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان أهدافهـا اإلسـتراتيجية مـن خلال أربعـة برامـج رئيسـة ،هـي :برنامـج اإلدارة
والخدمـات المسـاندة ،وبرنامـج صيانـة الطـرق ،وبرنامـج إنشـاء الطرق ،وبرنامـج األبنية .ويوضح الجدول رقـم ( 14 )8موازنة
الـوزارة اإلجماليـة مصنفـة وفـق البرامـج المنفـذة (باأللـف دينـار) ضمـن إطار اإلنفاق متوسـط المـدى ولألعـوام (،)2017-2014
مـع بيـان الـوزن النسـبي لموازنـة كل برنامـج مـن موازنـة الـوزارة.
جدول  :8إجمالي موازنة وزارة األشغال العامة واإلسكان مصنفة وفق البرامج
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 14المصدر :قانون الموازنة العامة رقم ( )8لسنة  ،2015كما تم احتساب النسب من قبل الباحثة.
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يالحـظ مـن الشـكل رقـم  ٣بـأن برنامـج إنشـاء الطـرق يحظـى
بالحصـة األكبـر مـن موازنـة الـوزارة وبنسـبة  ،%50يليـه برنامـج
صيانـة الطـرق وبنسـبة  ،%25أمـا برنامـج اإلدارة والخدمـات
المسـاندة فقـد بلغـت نسـبته  %14مـن موازنـة الـوزارة ،فـي حيـن
كانـت حصـة برنامـج األبنيـة األدنـى حيـث بلغـت  ،%11وهـذا يشـير
إلـى أن الجـزء األكبـر مـن موازنـة الـوزارة ،أي حوالـي  %75موجهـة
نحـو تنفيـذ المهـام الرئيسـة للـوزارة والمتعلقة بإنشـاء وصيانة
الطـرق ،أمـا برنامـج األبنيـة ،فتصـب نفقاتـه فـي توفيـر الدعـم
الفنـي واإلشـراف علـى تنفيـذ مشـاريع األبنيـة الحكوميـة التابعة
للـوزارات والجهـات الحكوميـة كافـة وفـق أفضـل المعاييـر
وكـودات البنـاء الوطنـي ،إذ أن نفقـات إنشـاء األبنيـة تُمـول مـن
قبـل الجهـة الحكوميـة صاحبـة العالقـة.
ومـن جهـة أخـرى ،فقـد تباينـت المخصصـات الماليـة الموجهـة
لمقدمي الخدمة والتي تمثل تعويضات العاملين ومسـاهمات
الضمـان االجتماعـي ضمـن النفقـات الجاريـة ،حيـث شـكل هـذا
اإلنفـاق بمجملـه مـا نسـبته  %19.5مـن المخصصـات اإلجماليـة
للـوزارة.

شكل  :3إجمالي نفقات وزارة األشغال العامة واإلسكان
موزعة حسب البرامج لعام ٢٠١٤

 6-5الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ،وبرامج وزارة األشغال العامة واإلسكان
تقـدم وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان مـن خلال برامجهـا العديـد مـن الخدمـات العامـة والتي تصب فـي مصلحة جميع
الفئـات العمريـة مـن السـكان المقيميـن فـي المملكة ،باإلضافة لغيـر المقيمين.
هذا وتلبي الوزارة حق َين مباشـرين من حقوق الطفل ،وهما المتعلقين بتوفير معايير السلامة المرورية على الطرق،
وتوفيـر البيئـة التـي تعـزز اعتمـاد األشـخاص ذوي اإلعاقـة – ومنهـم فئـة األطفـال  -علـى النفـس وتيسـر مشـاركتهم
الفعليـة فـي المجتمـع وإعدادهـم لممارسـة العمـل ،وذلـك مـن خلال تطبيـق الكـودات الخاصـة بذلـك ووفـق لمـا تـم
اإلشـارة إليـه فـي الجـزء السـابق مـن هـذه الدراسـة .أمـا بالنسـبة لحـق الطفـل فـي السـكن المالئـم ،فتقـوم المؤسسـة
العامـة لإلسـكان والتطويـر الحضـري بتلبيـة هـذا الحـق جزئياً مـن خلال مسـاعدة األسـر مـن ذوي الدخـل المحـدود مـن
يسـرة وأسـعار فائدة تفضيلية تنعكس أثارها
موظفي القطاع العام في الحصول على التمويل السـكني بشـروط ُم َ
اإليجابيـة علـى األطفـال ضمـن األسـرة المسـتفيدة مـن السـكن.
إن نمط اإلنفاق ضمن موازنة وزارة األشغال العامة واإلسكان يتسم بما ُيسمى بالموازنة الصديقة للطفل ،حيث تقوم
الـوزارة بإنشـاء وصيانـة الطـرق الصديقـة التـي تتوفـر فيهـا معاييـر السلامة المروريـة ،والمبانـي الصديقـة التي تنطبق
البنـى التحتيـة للقـرى الحضرية في
عليهـا كـودات البنـاء ومنهـا كـودة البنـاء الخاصـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة ،وتهيئـة ُ
المحافظـات ،والتـي تسـتفيد منهـا كافـة الفئـات العمريـة بما في ذلك فئـة األطفال.
وفـي ضـوء الخدمـات العديـدة التـي تقدمهـا وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان مـن خلال برامجهـا ،ال بـد مـن الوقـوف
علـى موازنـة كل برنامـج ضمـن إطـار اإلنفـاق متوسـط المـدى ولألعـوام ( ،)2017-2014والتعـرف على مكونات هـذه البرامج
والمشـاريع المنفـذة مـن خاللهـا ،والمخصصـات التـي تصـب فـي مصلحـة األطفـال تبعاً لذلـك.
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 1,6-5برنامج اإلدارة والخدمات المساندة
يهـدف هـذا البرنامـج إلـى القيـام بالوظائـف اإلداريـة ،وتلـك المتعلقـة بالموازنـة والماليـة وشـؤون الموظفيـن والمـوارد
البشـرية والتدريـب فـي الـوزارة .ويقـوم البرنامـج بتقديـم الدعـم اإلداري والمالـي لكافـة البرامـج والمشـاريع فـي الـوزارة.
وقـد ُقـدر الـكادر الوظيفـي لهـذا البرنامـج فـي عـام  2014بنحـو ( )2933موظـف وموظفـة .ويوضـح الجـدول رقـم ( )9موازنـة
البرنامـج مصنفـة وفـق طبيعـة اإلنفـاق (جـاري ورأسـمالي) باأللـف دينـار ،مـع بيـان الـوزن النسـبي للنفقة من إجمالـي موازنة
البرنامـج.
جدول  :9موازنة برنامج اإلدارة والخدمات المساندة/وزارة األشغال العامة واإلسكان
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شكل  :4مخصصات برنامج اإلدارة والخدمات المساندة/
وزارة األشغال العامة واإلسكان

كأي برنامـج إداري خدمـي ،فأنـه مـن البديهـي أن تشـكل
النفقـات الجاريـة النسـبة الكبـرى مـن موازنتـة ،حيـث بلغـت
نسـبة النفقـات الجاريـة  %87مقابـل  %13نفقـات رأسـمالية .إذ
تتركـز النفقـات الجاريـة بالرواتـب وتعويضـات العامليـن حيـث
بلغـت نسـبتها حوالـي  %84.2نظـرًا لوجـود العـدد األكبـر
مـن موظفـي الـوزارة العامليـن فـي هـذا البرنامـج ،والذيـن
يشـكلون مـا نسـبته  %46تقريباً من إجمالـي موظفي الوزارة،
فـي حيـن تتـوزع النسـبة المتبقيـة مـن الموظفين ونسـبتها
 %54علـى البرامـج الثالثـة وهـي :صيانـة الطرق ،إنشـاء الطرق،
واألبنيـة كمـا هـو مبيـن فـي الشـكل رقـم .4
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ويوضـح الجـدول رقـم « »10مخصصـات الطفـل مـن برنامـج االدارة والخدمـات المسـاندة عبـر اطـار االنفـاق متوسـط
المـدى  2017-2014وتوضيـح آلليـة احتسـابها.
جدول  :10الموازنة المخصصة للطفل من برنامج اإلدارة والخدمات المساندة/وزارة األشغال العامة واإلسكان
(باأللف دينار)

الموازنة المخصصة للطفل من برنامج اإلدارة والخدمات المساندة*

15

2015

2014
)

2016

(

)(%

.

*

- ٢٠١٤

2017

.

.

.

:

) ( ١٨-٠

%1

٪٤٦.١
٢٠١٤

-

) ( ٤٠٠،٠٠٠
) ( ١٨٤،٤٠٠
) .( ٢٠١٧-٢٠١٥

شكل  :5حصة األطفال من موازنة برنامج اإلدارة والخدمات
المساندة/وزارة األشغال العامة واإلسكان

يبيـن الشـكل رقـم  5إن تدنـي نسـبة مخصصـات األطفال
مـن هـذا البرنامـج حوالـي ( )%1هـو أمـر طبيعـي ،ويعـود
ذلـك لطبيعـة الخدمـات المقدمـة مـن خلال هـذا البرنامـج،
والتـي تتصـف بأنهـا خدمـات إداريـة وماليـة .إال أن وجـود
مخصصـات لألطفـال ضمـن هـذا البرنامـج يعـود للدعـم
المقـدم لمشـاريع مجلـس البنـاء الوطني والتي يسـتفيد
منهـا األطفـال ،هـذا ومـن المتوقـع انخفـاض مخصصـات
األطفـال مـن هـذا البرنامـج إلـى مـا نسـبته  %0.48مـع نهاية
عـام .2017

ويالحـظ فـي الجـدول رقـم « ،»11أن المؤشـر المعنـي بتحسـين مسـتوى البرامـج قـد حقـق القيمـة المسـتهدفة لعـام 2014
خلال مرحلـة التقييـم األولـي ،حيـث أن نسـبة األداء/اإلنجـاز لبرامـج الـوزارة كافـة هـي بحـدود %81
جدول  :11مؤشرات قياس أداء برنامج اإلدارة والخدمات المساندة/وزارة األشغال العامة واإلسكان

مؤشرات قياس أداء برنامج اإلدارة والخدمات المساندة ذات العالقة بحقوق الطفل التي تُعنى بها الوزارة

15

المصدر :قانون الموازنة العامة رقم ( )8لسنة .2015
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 1.1.6-5تحديات برنامج اإلدارة والخدمات المساندة
تتمثل تحديات هذا البرنامج بهجرة الكفاءات البشـرية والتسـرب الوظيفي ،باإلضافة إلى سـوء توزيع الموارد البشـرية
والمادية.
 2.6-5برنامج صيانة الطرق
يهـدف هـذا البرنامـج إلـى إجـراء صيانـة دوريـة ووقائيـة للطـرق وترميمهـا بهـدف تحسـين شـبكة الطـرق القائمـة فـي
المملكـة ،حيـث يتـم طـرح عطـاءات إدامـة الطـرق في المحافظـات ،وإحالتها علـى المتعهدين ،ومتابعة اإلشـراف عليها
مـن قبـل كادر البرنامـج الـذي ُقـدر عـدده فـي عـام  2014بنحـو ( )44موظف وموظفـة فقط .ويرتبط هـذا البرنامج بمديرية
السلامة المروريـة ،ومديريـة التخطيـط والدراسـات ،ومديريـة الصيانـة .ويوضح الجدول رقم « »12موازنـة البرنامج مصنفة
وفـق طبيعـة اإلنفـاق (جـاري ورأسـمالي) باأللـف دينـار ،مـع بيـان الـوزن النسـبي للنفقة مـن إجمالي موازنـة البرنامج.
جدول  :12موازنة برنامج صيانة الطرق/وزارة األشغال العامة واإلسكان
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شكل  :6مخصصات برنامج صيانة الطرق/وزارة األشغال
العامة واإلسكان

إن طبيعـة اإلنفـاق فـي برنامـج صيانـة الطـرق يتصـف بأنـه
إنفـاق رأسـمالي بالكامـل ،و ُيعزى ذلك إلـى أن أعمال الصيانة
تُحـال علـى مقاوليـن ومتعهديـن لتنفيذ المهـام المطلوبة
مـن قبـل كوادرهـم البشـرية .فـي حيـن أن نفقـات اإلشـراف
علـى هـذه األعمـال تُرصـد ضمـن مشـروع إدارة برنامـج صيانة
الطرق كإنفاق رأسـمالي كما هو واضح في الشـكل رقم .6
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ويوضـح الجـدول رقـم ( )13مخصصـات الطفـل مـن برنامـج صيانـة الطـرق عبـر اطـار االنفـاق متوسـط المـدى 2017-2014
وتوضيـح آلليـة احتسـابها.
جدول  :13حصة األطفال من موازنة برنامج صيانة الطرق/وزارة األشغال العامة واإلسكان

		
الموازنة المخصصة للطفل من برنامج صيانة الطرق*
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شكل  :7حصة األطفال من موازنة برنامج صيانة الطرق/وزارة
األشغال العامة واإلسكان

تنخفـض مخصصـات الطفـل مـن حوالـي ( )20.7مليـون
دينـار إلـى ( )6.9مليـون دينـار مـا بيـن عامـي  2014و،2017
ويعـود ذلـك إلى تراجـع المخصصات الرأسـمالية للبرنامج
ذاتـه بحوالـي ( )31مليـون دينـار خلال الفتـرة المذكـورة
نظـرًا لالنتهـاء مـن تنفيـذ بعـض مشـاريع صيانـة الطـرق.
أمـا حصـة الطفـل مـن برنامـج صيانـة الطـرق فقد سـجلت
تراجعاً طفيفاً وبمـا نسـبته حوالـي  %2.5كمـا هـو مبيـن
فـي الشـك رقـم .7

جدول  :14مؤشرات قياس أداء برنامج صيانة الطرق/وزارة األشغال العامة واإلسكان
مؤشرات قياس أداء برنامج صيانة الطرق ذات العالقة بحقوق الطفل التي تُعنى بها الوزارة

يالحـظ فـي الجـدول
رقـم ( ،)14أن مؤشـرات
البرنامـج قـد حققـت
القيـم المسـتهدفة
لعـام  2014خلال مرحلـة
التقييـم األولـي لهـا.
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تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن 2015

 1.2.6-5تحديات برنامج صيانة الطرق
تتمثـل تحديـات هـذا البرنامـج بعـدم تناسـب المخصصـات الماليـة التـي ترصـد فـي قانـون الموازنـة للـوزارة مـع حجـم
الخدمـات المطلوبـة ،وعـدم توفـر خطـة علـى المسـتوى الوطنـي للسلامة المروريـة علـى الطـرق ،باإلضافـة إلـى ضعـف
الـدور التنسـيقي بيـن الجهـات المعنيـة بالسلامة المروريـة.
 3.6-5برنامج إنشاء الطرق
يهـدف هـذا البرنامـج إلـى إنشـاء طـرق رئيسـية وفرعيـة وقرويـة ،حيـث يتـم طـرح عطـاءات إنشـاء الطـرق وإحالتهـا
علـى المتعهديـن ،ومتابعـة اإلشـراف عليهـا مـن قبـل كادر البرنامـج الـذي ُقـدر عـدده فـي عـام  2014بنحـو ( )2017موظـف
وموظفـة يشـكلون مـا نسـبته  %31.5مـن موظفـي الـوزارة .ويرتبـط هـذا البرنامـج بمديريـة السلامة المروريـة ،ومديريـة
التخطيـط والدراسـات ،ومديريـة تنفيـذ الطـرق.
ويتولـى الـكادر الوظيفـي للبرنامـج وضـع الخطـط والدراسـات والتصاميـم إلنشـاء الطـرق ،كمـا ويتـم مـن خلال هـذا
المعـاد تقديرهـا لعـام  2014حوالـي
البرنامـج تنفيـذ مشـروع السلامة المروريـة علـى الطـرق والـذي بلغـت مخصصاتـه ُ
( )3.3مليـون دينـار أردنـي ،حيـث سـجلت حصـة األطفـال مـن مخصصات مشـروع السلامة المرورية ما قيمتـه ( )1.5مليون
دينـار ،وبمـا نسـبته (.)%46.1
ويوضـح الجـدول رقـم ( )15موازنـة البرنامـج مصنفـة وفـق طبيعـة اإلنفـاق (جـاري ورأسـمالي) باأللـف دينـار ،مـع بيـان الـوزن
النسـبي للنفقـة مـن إجمالـي موازنـة البرنامج.
جدول  :15موازنة برنامج إنشاء الطرق /وزارة األشغال العامة واإلسكان
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شكل  :8مخصصات برنامج إنشاء الطرق/وزارة األشغال
العامة واإلسكان

البنيـة التحتيـة فـي أي دولـة،
نظـرًا الرتفـاع تكاليـف إنشـاء ُ
وارتباطهـا بمتغيـرات اقتصاديـة عديـدة أهمهـا أسـعار النفـط
العالميـة ،يتصـف برنامـج إنشـاء الطـرق بغلبـة اإلنفـاق الرأسـمالي
علـى اإلنفـاق الجـاري ،حيـث بلغـت حصـة النفقـات الرأسـمالية مـا
نسـبته  %93مقابـل  %7فقـط للنفقـات الجاريـة ،حيـث تنحصـر
األخيـرة فـي تلـك المخصصـات المرصـودة لوضـع الخطـط
والدراسـات والتصاميـم إلنشـاء الطـرق .أمـا النفقـات الرأسـمالية
فهي موجهة لتنفيذ ما يناهز ( )64مشـروع موزعة على مختلف
مناطـق ومحافظـات المملكـة مـن إنشـاء وتحسـين وإنـارة طـرق
متعـددة ،علاوة علـى مشـروع السلامة المروريـة علـى الطـرق،
ومشـروع إدارة البرنامـج كمـا هـو مبيـن فـي الشـكل رقـم .8
ويوضح الجدول رقم « »16مخصصات الطفل من برنامج إنشاء الطرق عبر اطار االنفاق متوسط المدى 2017-2014
وتوضيح آللية احتسابها.
جدول  :16حصة األطفال من موازنة برنامج إنشاء الطرق/وزارة األشغال العامة واإلسكان
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شكل  :9حصة األطفال من موازنة برنامج إنشاء
الطرق/وزارة األشغال العامة واإلسكان

كمـا فـي الشـكل رقـم  9تنخفـض مخصصـات الطفـل مـن حوالـي
( )37.9مليـون دينـار إلـى ( )23.9مليـون دينـار مـا بيـن عامـي 2014
و ،2017ويعـود ذلـك إلـى تراجـع المخصصـات الرأسـمالية للبرنامـج
ذاتـه مـن ( )87.3مليـون دينـار إلـى ( )56.2مليـون دينـار خلال الفتـرة
المذكـورة أعلاه ،نظـرًا لالنتهـاء مـن تنفيذ بعض مشـاريع الطرق .أما
حصـة الطفـل مـن برنامـج إنشـاء الطـرق فقـد سـجلت تراجعاً طفيفًا
وبمـا نسـبته حوالـي .%3.1
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 1.3.6-5مؤشرات قياس أداء برنامج إنشاء الطرق ذات العالقة بحقوق الطفل التي تُعنى بها الوزارة
علـى الرغـم مـن أهميـة مشـروع السلامة المروريـة علـى الطـرق والـذي يمـس فئـة األطفـال بشـكل كبيـر ،والـذي يتـم
تنفيـذه مـن خلال هـذا البرنامـج ،إال أن مؤشـرات قيـاس أداء البرنامـج ال تعكـس جانـب السلامة المروريـة علـى الطـرق،
بـل تضمـن البرنامـج ثلاث مؤشـرات تتعلـق بزيـادة أطـوال الطـرق المنشـأة مـن طـرق قرويـة ورئيسـية وفرعيـة ،وهـي غيـر
ذات صلـة وثيقـة بحقـوق الطفـل .هـذا ويمكـن للـوزارة إعـادة النظـر بمؤشـرات هـذا البرنامـج بوضـع مؤشـرات ُمعبـرة علـى
المسـتوى العـام وتسـتهدف فئـة األطفـال أيضاً.
 2.3.6-5تحديات برنامج إنشاء الطرق
يواجـه هـذا البرنامـج العديـد مـن التحديـات؛ أهمهـا عـدم تناسـب المخصصـات الماليـة التـي ترصـد فـي قانـون الموازنـة
للـوزارة مـع حجـم الخدمـات والمشـاريع المطلوبـة ،هجـرة الكفـاءات البشـرية والتسـرب الوظيفـي ،وعـدم توفـر خطـة علـى
المسـتوى الوطنـي للسلامة المروريـة علـى الطـرق ،وضعـف الـدور التنسـيقي بيـن الجهـات المعنيـة بالسلامة المروريـة،
وعـدم اسـتقرار أسـعار النفـط العالميـة ،وارتفـاع كلفتـه محلياً.
 4.6-5برنامج األبنية
يهـدف هـذا البرنامـج إلـى دراسـة مشـاريع األبنيـة الحكوميـة التابعـة للـوزارات والجهـات الحكوميـة كافـة ،واإلشـراف علـى
تنفيذهـا وفـق أفضـل المعاييـر وكـودات البنـاء الوطنـي ،وقـد ُقـدر عـدد كادر البرنامـج فـي عـام  2014بنحـو ( )1418موظـف
وموظفـةُ ،يشـكلون مـا نسـبته  %22.1تقريباً مـن موظفـي الـوزارة .ويرتبـط هـذا البرنامـج بمديريـة األبنيـة ،ومديريـة
التخطيـط ،ومديريـة الصيانـة.
ويوضـح الجـدول رقـم ( )17موازنـة البرنامـج مصنفـة وفـق طبيعـة اإلنفـاق (جـاري ورأسـمالي) باأللـف دينـار ،مـع بيـان الـوزن
النسـبي للنفقـة مـن إجمالـي موازنـة البرنامـج.
جدول  :17موازنة برنامج األبنية/وزارة األشغال العامة واإلسكان
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شكل  :10مخصصات برنامج األبنية/وزارة األشغال
العامة واإلسكان

كمـا فـي الشـكل  10يغلـب اإلنفـاق الرأسـمالي ()%57
علـى اإلنفـاق الجـاري ( )%43فـي برنامـج األبنيـة ،وهـي
السـمة الغالبـة علـى البرامـج الفنيـة الرئيسـية فـي
وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان ،نظـرًا الرتفـاع تكاليـف
والبنيـة التحتيـة ،وأسـعار النفـط.
المـواد اإلنشـائية
ُ
هـذا ويتمثـل اإلنفـاق الرأسـمالي فـي برنامـج األبنيـة
بالمخصصـات المرصـودة ألعمال صيانـة بعض المباني
الحكوميـة وإسـكان األسـر الفقيرة مـن جهة ،وتكاليف
تجهيـزات ومبانـي تابعـة للـوزارة أو تتصـف بأنهـا
إنشـاءات خدمـات عامـة كالمراكـز الحدوديـة ،ومشـاريع
القـرى الحضريـة مـن جهـة أخـرى.

ويوضـح الجـدول رقـم « »18مخصصـات الطفـل مـن برنامـج االبنيـة عبـر اطـار االنفـاق متوسـط المـدى 2017-2014
وتوضيـح آلليـة احتسـابها.
جدول  :18حصة األطفال من موازنة برنامج األبنية/وزارة األشغال العامة واإلسكان
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شكل  :11حصة األطفال من موازنة برنامج األبنية/وزارة
األشغال العامة واإلسكان

تنخفـض مخصصـات الطفـل مـن برنامج األبنيـة من حوالي
( )2.5مليـون دينـار فـي عـام  ،2014إلـى مـا يقـارب ( )1.3مليـون
دينـار فـي عـام  2017وبمـا نسـبته ( ،)%4.5وهـذا ال يعنـي
بالضـرورة انتقـاص مـن حقـوق الطفـل التـي تلبيهـا الوزارة،
بـل يعـود هـذا التراجـع إلـى قـرب اإلنتهـاء مـن تنفيذ بعض
المشـاريع التـي تصـب فـي مصلحـة الطفـل ،أو عـدم حاجـة
بعـض المشـاريع األخـرى التـي تخـدم الطفـل ألعمـال صيانـة
علـى نحـو سـنوي متكـرر وكمـا هـو مبيـن فـي الشـكل .11

 1.4.6-5مؤشرات قياس أداء برنامج األبنية ذات العالقة بحقوق الطفل التي تُعنى بها الوزارة
لقـد تضمـن هـذا البرنامـج ،مؤشـر قيـاس أداء واحـد فقـط وهـو «نسـبة المبانـي الحكوميـة المملوكـة إلـى المبانـي
الكليـة المسـتخدمة» وهـو غيـر ذي صلـة بحقـوق الطفـل .هـذا ويمكـن للـوزارة إعـادة النظـر بمؤشـرات هـذا البرنامـج
بوضـع مؤشـرات ُمعبـرة علـى المسـتوى العـام وتسـتهدف فئـة األطفـال أيضاً.
 2.4.6-5تحديات برنامج األبنية
يواجـه هـذا البرنامـج العـدد مـن التحديـات أهمهـا؛ المحافظـة علـى سلامة وإدامـة األبنيـة الحكوميـة ،وعـدم وجـود
مرجعيـة وهيئـة موحـدة لتنظيـم قطـاع اإلنشـاءات ،وسـوء توزيـع المـوارد البشـرية والماديـة ،وعـدم اسـتقرار أسـعار
النفـط والمـواد اإلنشـائية ،وقلـة المـوارد الماليـة.
 7-5مخصصات الطفل من مجموع موازنة وزارة األشغال العامة واإلسكان ،موزعة حسب البرنامج
إن النسـبة األكبـر مـن اإلنفـاق الموجـه لألطفـال تصـب فـي برنامـج إنشـاء الطرق ( ،)%20يليـه برنامج صيانة الطـرق (،)%10.9
وكال البرنامجيـن معنييـن بالسلامة المروريـة علـى الطـرق .أمـا برنامـج األبنيـة ،وبرنامـج اإلدارة والخدمـات المسـاندة
فكانـت نسـبة مخصصـات األطفـال بهمـا متدنيـة ،إذ بلغـت  %1.3و %1.0علـى التوالـي لـكل منهما .وال يعنـي ذلك انتقاصًا
فـي تلبيـة حقـوق الطفـل ،بـل أن تكاليـف تنفيـذ األبنيـة تتحملهـا الجهـات الحكوميـة المعنية المالكة للبنـاء ،في حين
تقتصـر التكاليـف التـي تتحملهـا وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان علـى نفقـات اإلشـراف علـى التنفيذ أو أعمـال الصيانة
أحيانًا.
21

ويوضـح الجـدول رقـم ( )19أدنـاه مخصصـات الطفـل مـن مجمـوع موازنـة وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان موزعـة حسـب
البرنامج
جدول  :19مخصصات الطفل من مجموع موازنة وزارة األشغال العامة واإلسكان موزعة حسب
البرنامج
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ُيبين الشكل رقم ( )12النسب المئوية للمخصصات المرصودة للطفل في البرامج الرئيسية األربعة في وزارة
األشغال العامة واإلسكان خالل فترة السنوات األربع.
شكل  :12مخصصات الطفل من موازنة وزارة األشغال العامة واإلسكان ()%

 8-5إضاءات حول أهم قضايا االطفل ضمن وزارة االشغال العامة واالسكان
 1.8-5منظومـة السلامة المروريـة علـى الطـرق :علـى الرغـم من أن توفير معايير السلامة المرورية على الطرق
للحد من الحوادث الناتجة عن الطريق هي من مهام وزارة األشـغال العامة واإلسـكان ،إال أن منظومة السلامة المرورية
علـى الطـرق تُعنـى بهـا أكثـر مـن جهـة رسـمية وخاصـة  ، 22ووفقاً للبيانـات الصـادرة عـن دائـرة اإلحصـاءات العامـة ،فقـد
بلـغ معـدل حـوادث الطـرق (لـكل ألـف مـن السـكان) مـا معدلـه ( )15.3لعـام  ،2014مقابـل ( )16.5لعـام  .2013وقـد يكـون
مـن المفيـد فـي هـذا المجـال اإلطلاع علـى اإلحصائيـات المتعلقـة بحـوادث الطـرق علـى مسـتوى المملكـة وضمـن كافة
المحافظـات مـن طـرق خارجيـة وداخليـة ،والتـى تُعـزى أسـبابها لكثيـر مـن العوامـل فقـد تكـون نتيجـة لعـدم تطبيـق
معايير السلامة المرورية على الطرق ،أو أخطاء بشـرية كاإلهمال وعدم التزام السـائقين بالسـرعة المقررة أو اإلشـارات
المروريـة ،وعـدم التـزام المشـاة بالتعليمـات والقواعـد اإلرشـادية الخاصـة باسـتخدام جسـور وتقاطعـات المشـاة ،أوعدم
اتخـاذ اإلجـراءات االحترازيـة بشـأن األطفـال كضـرورة وجـود مقاعد خاصة بهم بالمركبات واسـتخدام حزام األمان ،أو عدم
صالحيـة المركبـة ،أو أسـباب بيئيـة وكـوارث طبيعيـة ،أو لوعـورة بعـض الطـرق وكثـرة االنزالقات...الخ.
جدول  :20عدد الوفيات والجرحى في حوادث الطرق حسب الفئة
العمرية والجنس لعام 2013

يالحـظ مـن الجـدول رقم ( ،)20بـأن وفيات األطفال
(مـن كال الجنسـين) نتيجـة لحـوادث الطـرق قـد
سـجلت مـا نسـبته ( )%29.8مـن إجمالـي عـدد
الوفيـات ،فـي حيـن أن جرحـى األطفـال بلغـت
نسـبتهم ( )%27.2مـن إجمالـي عـدد جرحـى
حـوادث الطـرق .كمـا يالحـظ بـأن وفيـات األطفـال
تركزت ضمن الفئة العمرية ( )2-0سـنة ،وبنسـبة
 %70للذكـور ،و %30لإلنـاث.
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* الحادث :تدهور ،صدم بالمشاة ،صدم سيارة
* الوفيات أو الجرحى وتشمل راكب أو مشاة
22

عمان الكبرى ،مديرية األمن العام/إدارة ترخيص السواقين والمركبات،
وزارة األشغال العامة واإلسكان ،البلديات ،أمانة َ

أفراد المجتمع (سائقون ومشاة)
 23المصدر :دأيرة ا حصاءات العامة ،الكتاب ا حصأيي السنوي ا ردني .5103
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 2.8-5مشـروع القـرى الحضريـةُ :يعـد مشـروع القـرى الحضريـة مـن المشـاريع الهامـة التـي تُمـول مـن مخصصـات
وزارة األشـغال العامة واإلسـكان بالكامل من حيث نفقات إنشـائها ،واإلشـراف على أعمال البناء وتنفيذه ،ليتم بعدها
تسـليم القريـة الحضريـة للبلديـة المعنيـة لتُ ـدار مـن قبلهـا أو المسـتثمر الـذي تتعاقـد معـه البلديـة لهـذه الغايـة .كما
وتقـوم الـوزارة بمتابعـة تنفيـذ أي أعمـال صيانـة مسـتقب ً
ال وتحمـل كلفتهـا .وبشـكل عـام فـإن األنشـطة والفعاليـات
المقدمـة مـن خلال هـذه القـرى الحضريـة تخـدم بشـكل خـاص فئـة األطفـال القاطنيـن فـي ذات المحافظـة علاوة علـى
السـكان والزائريـن مـن المحافظـات األخـرى والمغتربيـن ،حيـث تقيـم بعـض القـرى الحضريـة أنشـطة سـياحية وليالـي
رمضانيـة كتلـك القريـة الموجـودة فـي محافظـة عجلـون .ويوجـد حالياً ( )5قـرى حضريـة قيـد التنفيـذ و/أو التشـغيل
الجزئـي فـي كل مـن محافظـة العقبـة ومادبـا واربـد وعجلـون وجـرش ،إذ بلغت مخصصاتها ضمن موازنة وزارة األشـغال
العامـة واإلسـكان لعـام  )2( ،2014مليـون دينـار أردنـي وهـي تخـص محافظـة إربـد تحديـدًا ،فـي حيـن أن الكلفـة اإلجماليـة
لمـا تـم صرفـه فعلياً حتـى شـهر تشـرين الثانـي  2015بلغ حوالـي ( )7مليون دينار أردني .كما وسـيتم طرح عطاء جديد
إلقامـة قريـة حضريـة فـي محافظـة الطفيلـة سـتنفذ خلال الفتـرة (.)2019-2016
هـذا وتجـدر اإلشـارة إلـى أن محافظـة الزرقـاء قـد حظيـت بمكرمـة ملكيـة لبنـاء قريـة حضريـة تـم بنائهـا علـى مسـطح
 52دونـم وتـم افتتاحهـا فـي  23شـباط  ،2011حيـث تضـم قريـة الزرقـاء الحضريـة المرافـق التاليـة :حديقـة مروريـة ،مالعـب،
قاعـات حاسـوب ،قاعـة مكتبـة للناشـئين ،قاعـة ألعـاب أطفـال ،قاعـة نشـاطات ،كفتيريـا .أمـا أهـداف القريـة فتتمثـل بمـا
يلي:
 1توفير متنزه للزائرين في أوقات الفراغ.
 2إقامة بعض األنشطة والمباريات في مالعب القرية.
 3استخدام قاعة الحاسوب لعقد دورات قيادة حاسوب.
 4استقبال رواد القراءة والمطالعة في مكتبة القرية ،وتنمية الفكر بالمعلومات العامة.
 5توفير المكان المناسب للطفل وتنمية مواهبه عن طريق أنشطة متعددة المزايا.
 6عقد المحاضرات المختلفة ،مثل دورات مهارات حياة أساسية ،دورات لغة انجليزية ،وذلك بالتنسيق
مع بعض المؤسسات وتحت رعاية منظمة وآمنة.
 3.8-5اإلطـار القانونـي والمؤسسـي لـوزارة األشـغال العامـة واإلسـكان :اسـتنادًا لإلطـار القانونـي والمؤسسـي
للـوزارة ،لوحـظ بأنـه ال يوجـد مـا يفيـد بـأن هنـاك أيـة مخصصـات ضمـن موازنـة الـوزارة موجهـة لتوفيـر السـكن لـذوي
األطفـال مـن األسـر الفقيـرة ،أو مخصصـات إلقامـة المبانـي الحكوميـة ،وتتجـه مخصصـات الوزارة بشـكل عام نحو إنشـاء
وصيانـة الطـرق وتوفيـر السلامة المروريـة عليهـا ،كمـا تتولـى الـوزارة كجهـة إشـرافية أعمـال تنفيـذ وصيانـة المبانـي
الحكوميـة والتأكـد مـن مطابقتهـا لكـودات البنـاء الوطنـي األردنـي ،أمـا تكاليـف إنشـاء وصيانـة هـذه المبانـي فتُ َمـول
مـن قبـل الجهـة صاحبـة العالقـة.
 4.8-5المنح الخليجية المقدمة لوزارة األشـغال العامة واإلسـكان :أظهرت بيانات وزارة األشـغال العامة واإلسكان،
أن هنـاك العديـد مـن مشـاريع إنشـاء وصيانـة الطـرق التـي ُمولـت أو سـيتم تمويلهـا مـن خلال المنحـة الخليجيـة ،مـن
المملكـة العربيـة السـعودية ،واإلمـارات العربيـة المتحـدة ودولـة الكويـت ،حيـث تـم إدمـاج مخصصات هـذه المنح ضمن
24
موازنـة الـوزارة عبـر الفتـرة الزمنيـة قيـد التحليل.
البنيـة التحتيـة الخاصـة بالالجئيـن السـوريين :قامـت كل مـن المفوضيـة
 5.8-5التمويـل الخارجـي لمشـاريع ُ
السـامية لألمـم المتحـدة لشـؤون الالجئيـن ومنظمـة اليونيسـيف ،بتمويـل ( )91مشـروع بلغت كلفتهـا ( )29.27مليون
دينـار أردنـي ،ليتـم تنفيـذ هـذه المشـاريع تحـت إشـراف وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان فـي كل مـن مخيـم الزعتـري
ومخيـم األزرق وطريـق الرويشـد والطريـق الحـدودي الشـمالي الشـرقي .وقـد تمثلـت هـذه المشـاريع بأعمـال وتوسـعة
25
طـرق وبنـاء مجمعـات لالجئيـن السـوريين.

 24بيانات وزارة األشغال العامة واإلسكان ،ودائرة الموازنة العامة.
25

بيانات وزارة األشغال العامة واإلسكان.
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البنيـة التحتيـة للمحافظـات :تتولـى وزارة التخطيـط والتعـاون الدولـي مـن جهتهـا تنفيـذ هـذا
 6.8-5برنامـج ُ
البرنامـج وتمويـل كافـة المشـاريع المرتبطـة بـه ،وقـد بلغـت القيمـة اإلجماليـة لمشـاريع إنشـاء وصيانـة الطـرق الممولـة
مـن خلال هـذا البرنامـج مـا قيمتـه ( )3.5مليـون دينـار خلال عـام  ،2015مقابـل ( )5.9مليـون دينـار لعـام  .2014وقـد بلغـت
مخصصـات األطفـال مـا قيمتـه ( )1.6مليـون دينـار تقريباً خلال عـام  ،2015مقابـل ( )2.8مليـون دينار لعـام  .262014ويتضمن
الملحـق رقـم « »1الجـدول رقـم « »6الجـدول التفصيلـي ضمـن الملحـق الخـاص بـوزارة االشـغال العامـة واالسـكان كافـة
البيانـات التوضيحيـة بهـذا البرنامـج وتوزيـع المخصصـات علـى المحافظـات.
 7.8-5القضايا المتعلقة باإلنفاق الرأسمالي على المحافظات
 1.7.8-5حصص المحافظات من مخصصات مشاريع صيانة وإنشاء الطرق
ممـا ال شـك فيـه ،أن معرفـة حصـة كل محافظـة مـن المخصصـات يلعـب دورًا حاسـمًا فـي عدالـة وكفـاءة توزيـع هـذه
المخصصـات بيـن المحافظـات ووفـق احتياجـات كل محافظـة وتعـداد سـكانها ،إال أن طبيعـة اإلنفـاق في وزارة األشـغال
العامـة واإلسـكان لـه خصوصيتـه ،فالمخصصـات ترصـد لمشـاريع الطـرق الرئيسـية الخارجيـة والتـي تربـط جميـع
المحافظـات مـع بعضهـا ،حيـث تمتـد هـذه الطـرق عبـر أكثـر مـن محافظـة وتخـدم أكثـر مـن محافظـة بـذات الوقـت،
وتسـتخدم مـن قبـل كافـة سـكان المحافظـات ،إال أنـه قـد يكـون مـن المناسـب اإلشـارة إلـى إجمالـي مخصصـات األطفال
مـن مشـاريع صيانـة وإنشـاء الطـرق موزعـة على المحافظات كمؤشـرات استرشـادية الحتياجات محافظـات المملكة من
الطـرق .حيـث تحظـى محافظـة إربـد بأكبـر حصـة مـن المخصصـات وبنسـبة  ،%20تليهـا محافظـة البلقـاء بنسـبة ،%15.4
ثـم محافظـة الزرقـاء بنسـبة  ،%13.9فـي حيـن كان ترتيـب محافظـة المفـرق األدنـى ،إذ بلغـت حصتهـا  ،%2.5أمـا حصـة
(عمـان) فقـد بلغـت  %10.5وعلى صعيد المشـاريع الرأسـمالية األخرى التـي تصب في مصلحة الطفل،
محافظـة العاصمـة َ
كمشـروع السلامة المروريـة علـى الطـرق ،ومشـروع إدامـة صيانـة وتحديـث المراكـز الحدوديـة ،ومشـروع صيانـة إسـكان
األسـر الفقيـرة ،فقـد أظهـرت الكشـوفات الخاصـة بتوزيـع المخصصـات الرأسـمالية علـى المحافظـات ،بأنـه قـد تـم رصـد
مخصصات هذه المشـاريع على المركز حصريًا ،ولم تُوزع على المحافظات وفق احتياجاتها ،مما أفقد مخصصات هذه
المشـاريع الهامـة الغـرض مـن رصدهـا ،وعـدم إمكانيـة تفسـير دالالتهـا وتحليـل مؤشـراتها علـى مسـتوى المحافظـات.
هـذا وتتضمـن الجـداول التفصيليـة ضمـن الملحـق ( )1الخـاص بالـوزارة كافـة البيانـات التوضيحيـة.
 2.7.8-5الحصة المخصصة لكل طفل ضمن المحافظات
إن شـبكة الطـرق والحركـة المروريـة علـى الطـرق فـي المملكـة ال تخـدم سـكان أو أطفـال محافظـة بعينهـا ،بـل تخـدم
جميـع األطفـال القاطنيـن فـي كافـة المحافظـات وفـق مـا تقتضيـه حركـة التنقـل والسـفر لهـم ولذويهـم .وعليـه ،فـإن
إحتسـاب حصـة الطفـل الواحـد فـي كل محافظـة مـن مخصصـات مشـاريع إنشـاء وصيانـة الطـرق لـن ُيعطـي أي داللة او
تفسـير لكفـاءة وفعاليـة اإلنفـاق الموجـه لفئـة األطفـال.

 26بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
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 .9التوصيات الرئيسة المتعلقة بحقوق وموازنة الطفل لدى وزارة األشغال العامة واإلسكان:
 -١الحاجـة إلـى رصـد المزيـد مـن المخصصـات لدعـم مشـروع السلامة المروريـة علـى الطـرق ،وبمـا يسـاهم فـي
الحـد مـن الحـوادث الناتجـة عـن عيـوب الطـرق ،والتقليـل مـن وفيـات وجرحـى حـوادث الطـرق بشـكل عـام ،واألطفـال
بشـكل خـاص وذلـك إنسـجامًا مـع األهـداف االسـتراتيجية للـوزارة.
 -٢قيـام وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان بتوزيـع مخصصـات المشـاريع الرأسـمالية علـى المحافظـات ،وربطهـا
البنية التحتية
باحتياجات كل محافظة ،وذلك تعزيزًا للنهج الوطني بتنمية المحافظات ،والوقوف على كافة مشاريع ُ
مـن طـرق وأبنيـة فـي كل محافظـة ،ممـا ُيسـهل عمليـة التخطيـط المسـتقبلي لمتطلبـات محافظـات المملكـة ،وبمـا
يضمـن تحقيـق العدالـة فـي مسـتويات اإلنفـاق.
 -٣العمـل وبالتعـاون مـع البلديـات علـى نشـر مشـاريع القـرى الحضريـة فـي كافـة محافظـات المملكـة نظـرًا
للخدمـات واألنشـطة العديـدة التـي تقدمهـا هـذه القـرى والتـي تسـتهدف فئـة األطفـال ،وتسـاعد فـي تنميـة مواهـب
وقـدرات الطفـل ،واسـتثمار طاقاتـه.
 -٤وضع مؤشرات قياس أداء صديقة للطفل ،ومرتبطة بالبرامج/المشاريع/األنشطة الخاصة بالوزارة للتمكن
مـن متابعـة وتقييـم األداء بكفـاءة وفاعليـة وتحقيـق األهـداف المنشـودة ذات الصلـة بالطفـل .هـذا ويمكـن التنسـيق
بشـأن هـذه المؤشـرات مـع المعنييـن فـي دائـرة الموازنـة العامـة للتمكـن مـن وضـع مؤشـرات ُمعبـرة وقابلـة للقيـاس.
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 .6المجلس األعلى للشباب
يتبلـور دور المجلـس االعلـى للشـباب فـي تلبيـة حقـوق الطفـل الثقافيـة والترويحيـة والتعليـم الموجـه بهـدف تنميـة
الفكـر لـدى فئـة األطفـال اليافعيـن مـن كال الجنسـين ومـن كافـة الجنسـيات.
	1-6إدراك حق الطفل الثقافي والترويحي والنماء الفكري
يحتـاج تحليـل الموازنـة المخصصـة للطفـل ضمـن هـذا الجـزء مـن الدراسـة إلى التسـاؤل فيما إذا كانـت الدولة تخصص
مـوارد كافيـة لتوفيـر التعليـم الموجـه للطفـل مـن توعيـه وإرشـاد فـي شـتى المجـاالت (الصحيـة والرياضيـة والترويحيـة
والتثقيفيـة والعنـف المجتمعي...الـخ) وتعزيـز نمـوه الفكـري ،وتنميـة هويـة الطفـل الثقافيـة ولغتـه وقيمـه الخاصـة،
والقيـم الوطنيـة للبلـد الـذي يعيـش فيـه ،وفيمـا إذا كانـت هـذه المـوارد يجري اسـتخدامها على النحو األمثـل .وبالرغم
مـن أن هنـاك مجموعـة مـن وزارات الدولـة ومؤسسـاتها تسـاهم بشـكل أو بآخـر فـي توفيـر مثـل هـذه الخدمـات ،إال أن
هـذا التقريـر ال يبحـث إال فـي الـدور الـذي يقـوم بـه المجلـس األعلى للشـباب ضمن نطـاق صالحياته ،بهـدف تقديم صورة
شـاملة لـدور المجلـس فـي دعـم حقـوق األطفـال بمـا فـي ذلـك الفئـات المسـتضعفة منهـم كاألطفـال ذوي اإلعاقـة أو
الالجئين.
الحقوق الثقافية والترويحية والفكرية الواردة في اتفاقية حقوق الطفل
2-6
يوضـح الجـدول رقـم ( )21حقـوق الطفـل فـي التثقيـف والتعليـم الموجـه الـواردة فـي اتفاقيـة حقـوق الطفـل الدوليـة،
والتـي تتقاطـع مـع أهـداف وأنشـطة المجلـس األعلـى للشـباب وذلـك مـن حيـث تعزيـز النمـو الفكـري للطفـل ،ورفاهـه
االجتماعـي والروحـي والمعنـوي وصحتـه الجسـدية والعقليـة ،وحقـه بالمشـاركة فـي الحيـاة الثقافيـة والفنيـة ومزاولـة
األلعـاب وأنشـطة االسـتجمام:
جدول  :21حقوق الطفل الثقافية والتعليمية ضمن نطاق المجلس األعلى للشباب
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 3-6اإلطار الدستوري والقانوني للحقوق الثقافية والتعليم الموجه الخاص باألطفال
الحقوق الدستورية في مجال توفير التعليم الموجه للطفل
1.3-6
المـادة  5/6مـن الدسـتور األردنـي تحمـل الحكومـة األردنيـة واجـب حمايـة األمومـة والطفولـة والشـيخوخة ورعايـة النشء
وذوي اإلعاقـات وحمايتهـم مـن اإلسـاءة واالسـتغالل  .27وقـد قـام المشـرع األردنـي بإضافـة هـذه المـادة إلـى الدسـتور
األردنـي مؤخـرًا ،بعـد أن تـم إجـراء التعديلات الالزمـة علـى الدسـتور فـي عـام  2011ليواكـب المسـتجدات علـى السـاحة
الوطنيـة والدوليـة علـى حـد سـواء.
فعـدا عـن التوقـع مـن القانـون بـأن يحمـي األطفـال مـن اإلسـاءة واالسـتغالل ،كذلـك يمكننـا أن نتوقـع توفيـر التعليـم
الموجـه والحيـاة الثقافيـة الداعمـة لتثقيـف الطفـل فـي شـتى مناحـي الحيـاة ،وتعزيـز رفاهـه االجتماعـي والروحـي
والمعنـوي وصحتـه الجسـدية والعقليـة بمـا فـي ذلـك األطفـال ذوي اإلعاقـة.
االتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة التي وقعها األردن فيما يتعلق بمجـال توفير الحياة الثقافية
2.3-6
والتعليـم الموجـه للطفل
 1.2.3-6اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
ً
كاملا ،وإلـى تعزيـز احتـرام اإلنسـان والحريـات
إنمـاء
المـادة ( :)2/26يجـب أن تهـدف التربيـة إلـى إنمـاء شـخصية اإلنسـان
ً
األساسـية ،وتنميـة التفاهـم والتسـامح والصداقـة بيـن جميـع الشـعوب.
 2.2.3-6اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ً
كاملا بجميع حقوق اإلنسـان والحريات األساسـية على قدم المسـاواة مع
المـادة ( :)1/7تمتـع األطفـال ذوي اإلعاقـة تمتعاً
األطفال اآلخرين.
المـادة ( :)3/7تمتـع األطفـال ذوي اإلعاقـة بالحـق فـي التعبيـر بحريـة عـن آرائهـم فـي جميـع المسـائل التـي تمسـهم مـع
إيلاء االهتمـام الواجـب آلرائهـم هـذه وفقاً لسـنهم ومـدى نضجهم ،وذلك على قدم المسـاواة مـع غيرهم من األطفال
وتوفيـر المسـاعدة علـى ممارسـة ذلـك الحـق ،بما يتناسـب مع إعاقتهم وسـنهم.

 27الدستور األردني وتعديالته 2011
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 3.3-6الخطة الوطنية األردنية للطفولة ()2013-2004
• المحـور األساسـي الثانـي مـن الخطـة ركـز علـى تنمية قدرات الطفـل من خالل التعليم الموجـه ،وتنمية ثقافة
الطفـل وحقـه فـي الترويـح واللعـب وممارسـة األنشـطة الثقافيـة والرياضيـة ،وتمتعـه باللياقـة البدنيـة ،والمشـاركة في
الحيـاة االجتماعيـة والسياسـية.
• أمـا المحـور األساسـي الثالـث مـن الخطـة فيهـدف إلـى حمايـة األطفـال فـي الظـروف الصعبـة ،ويتجسـد دور
المجلـس األعلـى للشـباب بالتوعيـة واإلرشـاد للطفـل واألسـرة مـن أخطـار المخـدرات والمؤثـرات العقليـة وأضرارهـا،
باإلضافـة لمسـاعدة األطفـال المهدديـن بالتسـرب مـن المدرسـة والحـد مـن ظاهـرة عمالـة األطفـال مـن خلال إقامـة
المعسـكرات الصيفيـة .ويتمحـور دور المجلـس األعلـى للشـباب بشـكل رئيـس بالتركيـز علـى فئـة األطفـال (اليافعين)
ضمـن الفئـة العمريـة ( )18-12سـنة.
 4.3-6اإلطـار القانونـي لتوفيـر الحيـاة الثقافيـة والتعليـم الموجـه والنمـاء الفكـري للطفـل ضمـن صالحيـات
المجلـس األعلـى للشـباب
علـى الرغـم مـن تعـدد األطـر القانونيـة المعنيـة بتثقيـف الطفـل وتوفير التعليم الموجـه والنماء الفكري لـه في األردن،
والتي تتوزع في صالحياتها ما بين وزارة التربية والتعليم ،وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية ،وزارة الثقافة
وغيرهـا مـن الجهـات الحكوميـة ومنظمـات المجتمـع المدنـي والقطاع الخاص ،إال أن هذه الدراسـة معنية بالتركيز على
اإلطـار القانونـي الـذي يقـع ضمـن صالحيـات المجلـس األعلـى للشـباب .هـذا ويعـد قانـون المجلـس االعلـى للشـباب رقـم
( )13لسـنة ( ،2005ومـا يتعلـق بـه مـن أنظمـة وتعليمـات) اإلطـار القانونـي األساسـي الـذي ينظم تنفيـذ المجلس لمهامه
وأنشـطته .حيـث يتضـح مـن قانـون المجلـس بأنـه ليـس فقـط جهـة صانعـة للسياسـات واالسـتراتيجيات الشـبابية في
األردن ،بـل هـو كذلـك جهة منفذة لألنشـطة الشـبابية.
 1.4.3-6الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية:
بموجـب قانـون المجلـس االعلـى للشـباب لسـنة  ،2005يؤسـس صنـدوق يسـمى (الصنـدوق الوطنـي لدعـم الحركـة
الشـبابية والرياضيـة) ،يتمتـع بشـخصية اعتباريـة ذات اسـتقالل مالـي واداري ولـه بهـذه الصفـة تملـك األمـوال المنقولـة
وغيـر المنقولـة الالزمـة لتحقيـق أهدافـه .ويتولـى الصنـدوق توفيـر المـوارد الماليـة الالزمـة للحركـة الشـبابية والرياضيـة
وتوزيـع هـذه المـوارد علـى جهاتهـا المختلفـة وفـق اسـس يحددهـا المجلـس لهذه الغايـة .ويرتبط الصنـدوق بالرئيس
ويقـوم بتمثيلـه أمـام الجهـات الرسـمية واالهليـة .أمـا مـوارد الصنـدوق الماليـة ،فتتكـون مـن :ريـع المنشـآت الشـبابية
والرياضيـة وبيـوت الشـباب ومعسـكراته ومرافقهـا وملحقاتها ،والهبات والتبرعات والمنـح والهدايا والوصايا المقدمة
لـه علـى ان يوافـق مجلـس الـوزراء عليهـا اذا كانت من مصدر غير اردني ،والمسـاهمة السـنوية التـي ترصدها الحكومة
لصالـح الصنـدوق فـي الموازنـة العامـة ،ومسـاهمة الهيئـات االجتماعيـة والمؤسسـات الرسـمية واالهليـة بمـا فـي ذلـك
االتحـاد العـام للجمعيـات الخيريـة وذلـك مـن خلال أي اتفـاق تعاون بين الصندوق وتلك الجهات ،وبـدل الخدمات العائدة
للمجلـس ،وعوائـد يانصيـب يتـم تأسيسـه لصالـح الصنـدوق وتنظيـم األحـكام واالمـور المتعلقـة بـه بموجـب نظـام
يصـدر لهـذه الغاية.
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ويوضـح الجـدول رقـم ( )22أوجـه التوافـق والتقاطـع بيـن الحقـوق التـي نصـت عليهـا اتفاقية حقـوق الطفل ،والتشـريعات
المنظمـة لمهـام المجلـس األعلـى للشـباب والتـي تنفـذ إجرائياً من خلال المجلس.
جدول  :22العالقة بين حقوق الطفل الثقافية والتعليمية والترفيهية وتشريعات المجلس األعلى للشباب
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 5.3-6االستراتيجية الوطنية للشباب ()2009-2005
لقـد تـم صياغـة هـذه االسـتراتيجية مـع نهايـة عـام  2004بالتعـاون والتنسـيق بيـن المجلـس األعلـى للشـباب وبرنامـج
األمـم المتحـدة اإلنمائـي ومنظمـة األمـم المتحـدة للطفولـة .وقـد عكسـت وثيقـة االسـتراتيجية واقـع الشـباب األردنـي
كمحـور للتنميـة البشـرية ،وأهميـة االسـتراتيجية ومبرراتهـا ،وأهدافهـا ومحاورهـا ،والرؤيـة والرسـالة علـى النحـو اآلتـي:
28

 1.5.3.-6الرؤيـا :تنشـئة وتنميـة شـباب أردنـي واع لذاتـه وقدراتـه ،منتـم لوطنـه ومشـارك فـي تنميتـه وتطـوره
ومتمكـن مـن التعامـل مـع متغيـرات العصـر ومسـتجداته بوعـي وثقـة واقتـدار ضمـن بيئـة
مشـاركة حقيقيـة وفاعلـة،
َ
داعمـة وآمنة.

28

االستراتيجية الوطنية للشباب في األردن ( ،)2009-2005ملخص الوثيقة ،المجلس األعلى للشباب ،أيلول .2004
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 2.5.3-6الرسـالة :اإلرتقـاء برعايـة الشـباب فـي األردن وتنميتهـم معرفياً ،ومهارياً ،وقيمياً ،بمـا يمكنهـم مـن
التعامـل مـع مسـتجدات العصـر وتحدياتـه بكفـاءة وفاعليـة ،وبتحسـين السياسـات المسـتخدمة فـي تطويـر قدراتهم
الكامنـة ،وتوظيفهـا لتحقيـق التنميـة البشـرية المسـتدامة بأبعادهـا االقتصاديـة واالجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة
والبيئيـة فـي إطـار مـن النمـاء المسـتمر واالنتمـاء للوطـن والـوالء للقيـادة حفاظاً وتعظيماً للمكتسـباب التـي تـم
تحقيقهـا ،وكذلـك اإلرتقـاء بعمليـات التنسـيق والتعـاون بيـن المؤسسـات الوطنيـة –الحكوميـة واألهليـة -والعربيـة
والدوليـة المعنيـة بالشـباب.
 3.5.3-6الهدف االستراتيجي :هدفت االستراتيجية الوطنية للشباب في األردن بشكل عام إلى تشكيل إطار
عمـل منظـم لجهـود المعنييـن برعايـة الشـباب فـي األردن وتنميتهـم ،وتوحيـد الجهـود التـي تبـذل فـي هـذا المجـال،
وتحديـد أولويـات العمـل مـن أجـل الوصـول إلـى رؤية مشـتركة نحو القطاع الشـبابي ،وتوجيهه بمـا يعكس خصوصية
األردن ومبادئـه التـي يؤمـن بهـا ،وتطلعاتـه المسـتقبلية ،وذلـك مـن خلال الخطـط والبرامـج واألنشـطة الراميـة إلـى
رعاية الشـباب وتنميتهم ومواجهة قضاياهم ومشـكالتهم ،وتطوير أداء المؤسسـات العاملة في هذا المجال ضمن
إطـار مـن التنسـيق والتعـاون والتكامـل .ولتحقيـق هـذا الهـدف فقـد تـم تحديـد تسـعة محـاور لالسـتراتيجية وكمـا
يلـي :الشـباب والمشـاركة ،الشـباب والحقـوق المدنيـة والمواطنـة ،الشـباب واألنشـطة الترويحية ووقت الفراغ ،الشـباب
والثقافـة واإلعلام ،الشـباب وتكنولوجيـا المعلومـات والعولمة ،الشـباب والتعليم والتدريب ،الشـباب والعمل ،الشـباب
والصحـة ،الشـباب والبيئة.
 6.3-6استراتيجية المجلس األعلى للشباب
 1.6.3-6الرؤيا :تنشئة شباب واع لذاته منتم لوطنه مشارك في تنميته مشاركة حقيقية فاعلة.
 2.6.3-6الرسالة :االرتقاء برعاية الشباب وتنمية معارفهم ومهاراتهم وقيمهم بما يمكنهم من التفاعل مع
مستجدات العصر وتحديثاته بكفاءة وفاعلية من خالل اقامة المرافق الشبابية والرياضية وتفعيل نشاطاتها.
 3.6.3-6األهداف االستراتيجية:
 1االرتقاء بمستوى الشباب الفكري واالدائي وتنمية طاقاتهم واستثمارها بشكل فاعل وتعزيز
والئهم وانتمائهم للوطن.
 2توفير المرافق الرياضية الكافية وتعزيزها بالوسائل الناجعة لتلبية احتياجات الشباب وتعزيز مكانة االردن
الرياضية.
29

29

االستراتيجية الوطنية للشباب في األردن ( ،)2009-2005ملخص الوثيقة ،المجلس األعلى للشباب ،أيلول .2004

 30المصدر :قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  ،2015قانون رقم ( )9لسنة .2015
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الموازنة اإلجمالية للمجلس األعلى للشباب وفق التصنيف اإلقتصادي

4-6

تُعـد موازنـة المجلـس األعلـى للشـباب مـن الموازنـات المتواضعـة ،إذ بلغـت موازنـة المجلـس حوالـي ( )18.2مليـون دينـار
لعـام  ،2014شـكلت مـا نسـبته  %0.23مـن مجمـوع الموازنـة العامـة للدولـة ،ويتولى المجلس تنفيذ العديد من األنشـطة
الشـبابية التـي تُلبـي احتياجـات الشـباب واألطفـال اليافعين على حد سـواء.
ويوضـح الجـدول رقـم ( )23موازنـة المجلـس اإلجماليـة وفـق التصنيـف االقتصـادي (باأللـف دينـار) ضمـن إطـار اإلنفـاق
متوسـط المـدى ( ،)2017-2014وكمـا هـو مصنـف مـن قبـل دائـرة الموازنـة العامـة األردنيـة 30 ،حيـث يتضـح اسـتحواذ بنـد
« تعويضـات العامليـن ومسـاهمات الضمـان االجتماعـي» علـى الحصـة األكبـر مـن موازنـة المجلـس وبمـا نسـبته حوالـي
 .%46فـي حيـن اسـتحوذ بنـدي «نفقـات اإلدامـة والتشـغيل» و»األصـول الثابتـة» المتمثلـة باإلنشـاءات والمعـدات واآلالت
والمركبـات واألثـاث (ضمـن النفقـات الرأسـمالية) علـى مـا نسـبته  %31تقريبًا مـن موازنة المجلس ،هذا وتُشـكل النفقات
الجاريـة مـا نسـبته  %60مـن موازنـة المجلـس األعلـى للشـباب مقابـل  %40للنفقـات الرأسـمالية.
جدول  :23إجمالي موازنة المجلس األعلى للشباب وفق التصنيف االقتصادي

 30المصدر :قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  ،2015قانون رقم ( )9لسنة .2015
 31المصدر :قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  ،2015قانون رقم ( )9لسنة  ،2015كما تم احتساب النسب
من قبل الباحثة.
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 5-6موازنة وبرامج المجلس األعلى للشباب
يحقق المجلس األعلى للشباب أهدافه اإلستراتيجية من خالل ثالثة برامج رئيسة ،هي :برنامج اإلدارة والخدمات
المساندة ،وبرنامج التنمية الشبابية ،وبرنامج التنمية الرياضية .ويوضح الجدول رقم ( 31 )24موازنة المجلس اإلجمالية
مصنفة وفق البرامج المنفذة (باأللف دينار) ضمن إطار اإلنفاق متوسط المدى ولألعوام ( ،)2017-2014مع بيان الوزن
النسبي لموازنة كل برنامج من موازنة المجلس.
جدول  :24إجمالي موازنة المجلس األعلى للشباب مصنفة وفق البرامج

)

)

)

)

(

2014

2015

2016

2017

(%) 2014

2014

(

(

(
.

يالحـظ مـن شـكل ( )13بـأن برنامـج التنميـة الرياضيـة
يحظـى بالحصـة األكبـر مـن موازنة المجلس وبنسـبة
 ،%42يليـه برنامـج التنميـة الشـبابية وبنسـبة ،%40
أمـا برنامـج اإلدارة والخدمـات المسـاندة فقـد بلغـت
نسـبته  %18مـن موازنـة المجلـس ،وهـذا يشـير إلـى
أن الجـزء األكبـر مـن موازنـة المجلـس  %82موجهـة
نحـو األنشـطة التنفيذيـة التـي تصـب ضمـن مهـام
المجلـس المحوريـة وأهدافـه االسـتراتيجية المتعلقة
بالشـباب واألطفـال والتـي تـم اسـتعراضها سـابقًا.
ومـن جهـة أخـرى ،فقـد تباينـت المخصصـات الماليـة
الموجهـة لمقدمـي الخدمـة والتـي تمثـل تعويضـات
العامليـن ومسـاهمات الضمـان االجتماعـي ضمـن
النفقـات الجاريـة ،حيـث شـكل هـذا اإلنفـاق بمجملـه
مـا نسـبته  %42مـن المخصصـات اإلجماليـة للمجلس.

شكل  :13إجمالي مخصصات المجلس األعلى
للشباب موزعة حسب البرامج لعام ٢٠١٤

الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ،وبرامج المجلس األعلى للشباب
6-6
يقـدم المجلـس األعلـى للشـباب مـن خلال برامجـه العديـد مـن األنشـطة الخاصـة باألطفـال ،حيـث يقـوم المجلـس بـدور
الموفـر لألنشـطة الشـبابية المختلفـة عبـر المراكـز الشـبابية والمعسـكرات ،باإلضافـة لـدوره كمنظـم ألعمـال األنديـة
والهيئات الشـبابية األهلية في المملكة ،عالوة على الترويج لكافة األنشـطة المتعلقة بالشـباب ومنهم فئة األطفال.
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هـذا ويلبـي المجلـس ( )11حـق مـن حقـوق الطفـل ومنهـا حـق الطفـل ذي اإلعاقـة ،و ُيعـد ذلـك مدعـاة بـأن يسـعى
المجلـس مسـتقب ً
ال إلظهـار مخصصـات الطفـل ضمـن موازنتـه الحكوميـة ،ووضع مؤشـرات أداء لقيـاس مدى التقدم
المحـرز أو التراجـع فـي األنشـطة المنفـذة لصالـح األطفـال .وتجـدر اإلشـارة هنـا ،إلـى أن طبيعـة وخصوصيـة اإلنفـاق
ضمن موازنة المجلس األعلى للشـباب بشـقيه الجاري والرأسـمالي يصب في مصلحة الطفل بشـكل مباشـر أوغير
مباشر.
وفـي ضـوء األنشـطة العديـدة التـي يقدمهـا المجلـس للشـباب بشـكل عـام واألطفـال اليافعيـن بشـكل خـاص ،ال
بـد مـن الوقـوف علـى موازنـة كل برنامـج ضمـن إطـار اإلنفـاق متوسـط المـدى ولألعـوام ( ،)2017-2014والتعـرف علـى
مكونـات كل برنامـج والمشـاريع المنفـذة مـن خاللـه ،والمخصصـات الموجـه لصالـح الطفـل ضمـن كل برنامـج.
 1.6-6برنامج اإلدارة والخدمات المساندة
يهدف هذا البرنامج إلى رفع القدرة المؤسسية للمجلس ،وتقديم الدعم اإلداري والمالي لكافة البرامج والمشاريع،
وتأهيـل موظفـي المجلـس للتمكـن مـن توفيـر وتنظيـم إقامـة األنشـطة والفعاليـات الخاصـة بالشـباب واألطفـال.
ويوضـح الجـدول رقـم ()25موازنـة البرنامـج مصنفـة وفـق طبيعـة اإلنفـاق (جـاري ورأسـمالي) باأللـف دينـار ،مـع بيـان
الـوزن النسـبي للنفقـة مـن إجمالـي موازنـة البرنامـج.
جدول  :25موازنة برنامج اإلدارة والخدمات المساندة/المجلس األعلى للشباب
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(

2014

2015

2016

(%) 2014

2017

:

:

:

.
شكل  :14مخصصات برنامج اإلدارة والخدمات المساندة/
المجلس األعلى للشباب

كأي برنامـج إداري خدمـي ،فأنـه مـن البديهـي أن
تشـكل النفقـات الجاريـة النسـبة الكبـرى مـن موازنـة
البرنامـج ،حيـث بلغـت نسـبة النفقـات الجاريـة %96
مقابـل  %4نفقـات رأسـمالية ،شـكلت تعويضـات
العاملين ومسـاهمات الضمان االجتماعي ما نسـبته
 %60مـن موازنـة البرنامـج كماهـو مبيـن فـي الشـكل
()١٤
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ويوضـح الجـدول رقـم ( )26مخصصـات الطفـل مـن برنامـج االدارة والخدمـات المسـاندة عبر اطار االنفاق متوسـط
المـدى  2017-2014وتوضيـح آللية احتسـابها.
جدول  :26حصة األطفال من موازنة برنامج اإلدارة والخدمات المساندة/المجلس األعلى للشباب
		
الموازنة المخصصة للطفل من برنامج اإلدارة والخدمات المساندة*

)
)

(باأللف دينار)

٢٠١٤
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٢٠١٥

(

)(%

.

.
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٪٥٤
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٢٠١٧
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:
.

) ( ١٨-١٢
) ( ٣٠-٦
) ( ١،٨٢٧،٠٦٠
) .(٢٠١٧-٢٠١٥

/

٪٥٦

٢٠١٤
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شكل  :15حصة األطفال من موازنة برنامج اإلدارة
والخدمات المساندة/المجلس األعلى للشباب

يـزداد المبلـغ المخصـص لموازنـة األطفـال في برنامـج اإلدارة
والخدمـات المسـاندة حوالـي ( )435ألـف دينـار خلال األعـوام
مـن  2014إلـى  ،2017فـي حيـن أن نسـبة مخصصـات األطفـال
بقيـت ثابتـة .هـذا وتتجـه الزيـادة الكبـرى فـي مخصصـات
هـذا البرنامـج نحـو تعويضـات العامليـن فـي البرنامـج
وبزيـادة تبلـغ قيمتهـا حوالـي ( )810ألـف دينـار عبـر نفـس
الفتـرة المشـار إليهـا أعلاه .وتُعد أنشـطة الـدورات الرياضية
والمهرجانـات واالحتفـاالت باإلضافـة لنشـاطات معسـكرات
الحسـين مـن األنشـطة الرئيسـية المباشـرة الموجهـة
لصالـح األطفـال ضمـن هـذا البرنامـج كمـا هـو مبيـن فـي
الشـكل رقـم .15
يالحـظ فـي الجـدول رقـم ( ،)27أن مؤشـرات البرنامـج قـد حققـت القيـم المسـتهدفة لعـام  2014خلال مرحلـة
التقييـم األولـي.
جدول  :27مؤشرات قياس أداء برنامج اإلدارة والخدمات المساندة/المجلس األعلى للشباب
مؤشرات قياس أداء برنامج اإلدارة والخدمات المساندة ذات العالقة بحقوق الطفل التي يعنى بها المجلس األعلى للشباب

٢٠١٤

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

24

٢٠١٧

 32المصدر :قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  2015قانون رقم ( )9لسنة .2015
 33النسبة تُعبر عن تعداد ا طفال ضمن الفٔية العمرية ( )03-3سنة من تعداد الفٔية العمرية المستهدفة من برنامج التنمية الرياضية ( )31-3سنة.
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 1.1.6-6تحديات برنامج اإلدارة والخدمات المساندة
يواجـه هـذا البرنامـج العديـد مـن التحديـات منهـا؛ نقص الموارد المالية والبشـرية ،ومحدودية فـرص التقدم والتطور
الوظيفـي ،وهجـرة الكفاءات وصعوبة اسـتقطاب الموظفيـن لضعف االمتيازات الوظيفية.
 2.6-6برنامج التنمية الشبابية
يهـدف برنامـج التنميـة الشـبابية بشـكل رئيـس إلـى صقـل مواهـب الشـباب وتنميـة شـخصياتهم وإعدادهـم
للمشـاركة الفاعلـة فـي التنميـة المسـتدامة ،وترسـيخ قيـم العمـل الجماعـي والتطوعـي وإكسـابهم المهـارات
الالزمـة ،وتعزيـز اإلنتمـاء والـوالء للوطـن .وقـد بلـغ عـدد المراكـز الشـبابية (لـكال الجنسـين) مـع نهايـة عـام  2014والتـي
تخـدم فئـة األطفـال تحديـدًا ضمـن الفئـة العمريـة ( )18-12سـنة )161( ،مركـز ،منهـا ( )93مركـز للذكـور ،و( )68مركـز
لإلنـاث ،ويوضـح الجـدول رقـم ( )28توزيـع هـذه المراكز ضمن محافظات المملكة ،وعدد األنشـطة المنفذة من خاللها،
وأعـداد المشـاركين فيهـا مـع نهايـة عـام .2014
جدول  :28عدد المراكز الشبابية وأنشطتها وأعداد المشاركين فيها مع نهاية عام 2014
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ومـن جهـة أخـرى ،يشـرف المجلـس علـى بيـوت الشـباب البالـغ عددهـا ( )9بيـوت موزعة على أقاليم الشـمال والوسـط والجنوب،
وقـد تركـزت النسـبة الكبـرى مـن هـذه البيـوت فـي إقليـم الجنـوب وبما نسـبته ( ،)%56كمـا و ُينظم المجلس معسـكرات خاصة
بالشـباب تُعـرف بمعسـكرات الحسـين مـن خلال ( )6معسـكرات منتشـرة فـي سـت محافظـات ( )4منهـا فـي إقليـم الجنـوب،
حيـث بلـغ عـدد أنشـطة المعسـكرات التـي تـم تنفيذهـا خلال عـام  )450( 2014نشـاط ،شـارك بهـا ( )21166مشـارك ضمـن الفئـة
العمريـة ( )18-12سـنة ،منهـم ( )12861ذكـور ،و( )8305مـن اإلنـاث
 34المصدر :الكتاب السنوي  ،2014المجلس األعلى للشباب.
 35المصدر :الكتاب السنوي  2014المجلس ا على للشباب.
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ومـن منطلـق تعميـق انتمـاء الشـباب للوطـن والـوالء للقيـادة الهاشـمية واحتـرام الدسـتور وسـيادة القانـون ،نفـذ
المجلـس ( )541ورشـة عمـل حـول األوراق النقاشـية الملكيـة الخمسـة ،شـارك بهـا ( )31600مـن الذكـور واإلنـاث .وقـد بلـغ
إجمالـي أنشـطة وبرامـج المجلـس لعـام  )7066( 2014نشـاط وبرنامـج وورشـة عمـل ،اسـتفاد منهـا ( )229903مشـارك
مـن الشـباب والشـابات.
كما و ُيعنى برنامج التنمية الشـبابية بمنح التراخيص للهيئات الشـبابية األهلية وفق األنظمة والتعليمات السـارية،
عمـان،
حيـث بلـغ عـدد هـذه الهيئـات مـع نهايـة عـام  )13( 2014هيئـة ،توزعـت علـى ( )4محافظـات فقـط هـي العاصمـة َ
عمـان على الحصـة األكبر وبما نسـبته (.)%62
إربـد ،عجلـون والكـرك حيـث اسـتحوذت العاصمـة َ
ويوضـح الجـدول رقـم ( )29موازنـة البرنامـج مصنفـة وفـق طبيعـة اإلنفـاق (جـاري ورأسـمالي) باأللـف دينـار ،مـع بيـان
الـوزن النسـبي للنفقـة مـن إجمالـي موازنـة البرنامـج.
جدول  :29موازنة برنامج التنمية الشبابية/المجلس األعلى للشباب
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شكل  :16مخصصات برنامج التنمية الشبابية/
المجلس األعلى للشباب

شـكلت النفقـات الجاريـة لبرنامـج التنميـة الشـبابية مـا نسـبته
 %64مقابـل  %36للنفقـات الرأسـمالية ،حيـث تعـود األخيـرة
بالمنفعـة بشـكل رئيـس ومباشـر علـى متلقـي الخدمـة مـن
الشـباب واألطفـال معاً ،علاوة علـى مخصصـات األنشـطة
الشـبابية ضمـن بنـد اسـتخدام السـلع والخدمـات .كمـا وأن
المراكـز الشـبابية المنتشـرة فـي كافـة أنحـاء المملكـة يتـم
تغطيـة نفقاتهـا التشـغيلية مـن إيجـارات ومـاء وكهربـاء
وصيانـة وتأمين...الـخ مـن بنـد اسـتخدام السـلع والخدمـات مـن
نفقـات البرنامـج الجاريـة.
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فـي حيـن أن تعويضـات العامليـن ومسـاهمات الضمـان االجتماعـي (مخصصـات مقدمـي الخدمـة) شـكلت مـا
نسـبته  %49مـن موازنـة البرنامـج ،وتشـكل هـذه الفئـة أولئـك العامليـن فـي المراكـز الشـبابية والقائميـن علـى
خدمـة الشـباب واألطفـال كمـا هـو مبيـن فـي الشـكل .16
ويوضـح الجـدول رقـم ( )30مخصصـات الطفـل مـن برنامـج التنميـة الشـبابية عبـر اطـار االنفـاق متوسـط المـدى
 2017-2014وتوضيـح آلليـة احتسـابها.
جدول  :30حصة األطفال من موازنة برنامج التنمية الشبابية/المجلس األعلى للشباب
		
الموازنة المخصصة للطفل من برنامج التنمية الشبابية*
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شكل  :17حصة األطفال من موازنة برنامج التنمية الشبابية/المجلس األعلى للشباب
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يالحـظ فـي الجـدول رقـم ( ،)31أن مؤشـرات البرنامـج قـد حققـت القيـم المسـتهدفة لعـام  2014خلال مرحلـة
التقييـم األولـي.
جدول  :31مؤشرات قياس أداء برنامج التنمية الشبابية/المجلس األعلى للشباب
مؤشرات قياس أداء برنامج التنمية الشبابية ذات العالقة بحقوق الطفل التي يعنى بها المجلس األعلى للشباب
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ويالحـظ هنـا ،أن المؤشـر المعنـي بعـدد المراكـز الشـبابية قـد حقـق خلال عـام  2014قيمـة أعلـى مـن تلـك المسـتهدفة،
حيـث وصـل عـدد المراكـز الشـبابية الفعلـي مـع نهايـة عـام  2014إلـى ( )161مركـز ،متجـاوزًا بذلـك القيمـة المسـتهدفة
بافتتـاح ( )21مركـز شـبابي إضافـي ،فـي حيـن لـم تحقـق المؤشـرات الثلاث األخـرى القيـم المسـتهدفة لهـا.
هـذا ويمكـن إضافـة مؤشـرات أخـرى تُعنـى بأعـداد المشـاركين مـن األطفـال ضمـن الفئـة العمريـة ( )18-12سـنة مـن كال
الجنسـين وعلـى مسـتوى كافـة األنشـطة التـي يقدمهـا هـذا البرنامـج.
 2.6-6تحديات برنامج التنمية الشبابية
يواجـه هـذا البرنامـج العديـد مـن التحديات منها؛ نقص الموارد المالية والبشـرية ،وقلـة الحوافز المقدمة للعاملين في
المراكـز الشـبابية مقابـل الجهـود التـي يقومـون بهـا ،وضعـف االسـتثمار فـي المجـال الشـبابي ،وضعـف الـدور اإلعالمـي
للمجلـس فـي اإلعلان عـن األنشـطة الخاصـة بالشـباب ،وعـدم قـدرة المجلـس فـي الوصـول إلـى كافـة فئـات الشـباب،
وضعـف التواصـل مـع الشـباب األردنـي المغتـرب السـتقطابهم فـي المشـاركة بالمعسـكرات الصيفيـة.
 3.6-6برنامج التنمية الرياضية
البنيـة التحتيـة للمـدن والمجمعـات
يهـدف هـذا البرنامـج إلـى النهـوض بالحركـة الرياضيـة فـي المملكـة ،وتهيئـة ُ
الرياضيـة ،ومنـح التراخيـص لألنديـة الرياضيـة األهليـة وفـق األنظمـة والتعليمـات السـارية .هـذا ويوجـد فـي المملكـة ()5
مـدن رياضيـة و( )18مجمـع رياضـي و( )19ملعـب مملوكـة مـن قبـل الحكومـة منتشـرة ضمـن أقاليـم الشـمال والوسـط
نـواد
نـاد للذكـور و()4
ٍ
نـاد ،منهـا (ٍ )335
والجنـوب ،فـي حيـن بلـغ عـدد األنديـة المملوكـة مـن قبـل القطـاع األهلـي (ٍ )339
عمـان علـى الحصـة األكبـر مـن هـذه النـوادي ،وبمـا نسـبته ( )%33مـن إجمالـي األنديـة،
لإلنـاث ،وقـد اسـتحوذت العاصمـة َ
نـواد
تلتهـا محافظـة إربـد وبمـا نسـبته ( ،)%19فـي حيـن جـاءت محافظـة عجلـون بالمرتبـة األخيـرة حيـث حظيـت ب ()6
ٍ
فقـط ،وبمـا نسـبته (.)%2
وتجـدر اإلشـارة هنـا ،إلـى قيـام المجلـس األعلـى للشـباب وبالتنسـيق مع المجلس األعلى لشـؤون األشـخاص المعوقين
واإلتحـاد األردنـي لرياضـة المعاقيـن ،بتنظيـم أنشـطة رياضيـة خاصـة باألطفـال ذوي اإلعاقـة لضمـان إمكانيـة حصولهـم
علـى الفـرص الترفيهيـة وبشـكل يـؤدي إلـى تحقيـق االندمـاج االجتماعـي للطفـل وتعزيـز نمـوه .هـذا وقـد تضمنـت
الخطـة االسـتراتيجية للمجلـس األعلـى للشـباب لألعـوام ( )2019-2014تنفيـذ العديد من األنشـطة لصالح األشـخاص ذوي
اإلعاقـة ومنهـم فئـة األطفـال ضمـن الفئـة العمريـة ( )18-12سـنة.

 36المصدر :قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  2015قانون رقم ( )9لسنة .2015
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ويوضـح الجـدول رقـم ( )32موازنـة البرنامـج مصنفـة وفـق طبيعة اإلنفاق (جاري ورأسـمالي) باأللـف دينار ،مع بيان
الـوزن النسـبي للنفقـة من إجمالـي موازنة البرنامج.
جدول  :32موازنة برنامج التنمية الرياضية/المجلس األعلى للشباب
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شـكلت النفقـات الجاريـة لبرنامـج التنميـة الرياضيـة مـا
نسـبته  %34مقابـل  %66للنفقـات الرأسـمالية ،حيـث تعـود
األخيـرة بالمنفعـة بشـكل رئيـس ومباشـر علـى متلقـي
الخدمـة مـن الشـباب واألطفـال معاً .كمـا هـو مبيـن فـي
الشـكل ُ 18يعـزى ارتفـاع نسـبة النفقـات الرأسـمالية فـي
هـذا البرنامـج إلـى إرتفـاع كلفـة إنشـاء وتأهيـل وصيانـة
المـدن والمجمعـات والمالعـب الرياضيـة وإنارتهـا .أمـا
تعويضـات العامليـن ومسـاهمات الضمـان االجتماعـي
(مخصصـات مقدمـي الخدمـة) فقـد شـكلت مـا نسـبته
 %27.6مـن موازنـة البرنامـج ،وتشـكل هـذه الفئـة أولئـك
العامليـن فـي المـدن والمجمعـات والمالعـب الرياضيـة
وأن
والقائمين على خدمة الشباب واألطفال .كمـا
المرافـق الخدميـة لبرنامـج التنميـة الرياضيـة يتـم تغطيـة
نفقاتهـا التشـغيلية مـن إيجـارات ومـاء وكهربـاء وصيانـة
وتأمين...الـخ مـن بنـد اسـتخدام السـلع والخدمـات مـن
نفقـات البرنامـج الجاريـة.
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شكل  :18مخصصات برنامج التنمية الرياضية/المجلس
األعلى للشباب
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ويوضـح الجـدول رقـم « »33مخصصـات الطفـل مـن برنامـج التنميـة الرياضيـة عبـر اطـار االنفـاق متوسـط المـدى
 2017-2014وتوضيـح آلليـة احتسـابها.
جدول  :33حصة األطفال من موازنة برنامج التنمية الرياضية/المجلس األعلى للشباب

			
الموازنة المخصصة للطفل من برنامج التنمية الرياضية*
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شكل  :19حصة األطفال من موازنة برنامج التنمية
الرياضية/المجلس األعلى للشباب

يـزداد المبلـغ المخصـص لموازنـة األطفـال مـن برنامـج
التنميـة الرياضيـة حوالـي ( )197ألـف دينـار خلال األعـوام
مـن  2014إلـى  ،2017فـي حيـن أن نسـبة مخصصات األطفال
بقيـت ثابتـة .هـذا وتتجـه الزيـادة الكبـرى فـي مخصصـات
هـذا البرنامـج نحـو تعويضـات العامليـن فـي البرنامـج
وبزيـادة تبلـغ قيمتهـا حوالـي ( )886ألـف دينـار عبـر نفـس
الفترة المشار إليها .وتُعد أنشطة الكشافة والمرشدات،
ورياضـة ذوي االحتياجـات الخاصـة ومـا ُيقـام مـن فعاليـات
فـي المـدن والمجمعـات والمالعـب الرياضيـة من األنشـطة
الرئيسـية الموجهـة لصالـح األطفـال والشـباب ضمـن هذا
البرنامـج كمـا هـو مبيـن فـي الشـكل .19

أن مؤشـرات البرنامج قد حققت القيم المسـتهدفة لعام  2014خالل مرحلة التقييم األولي ،وأن المؤشـر المعني
بعـدد األنديـة الرياضيـة قـد حقـق خلال عـام  2014قيمـة أعلـى مـن تلـك المسـتهدفة ،حيـث وصـل عـدد األنديـة
الرياضيـة الفعلـي مـع نهايـة عـام  2014إلـى ( )339نـاد ،متجـاوزًا بذلـك القيمـة المسـتهدفة بافتتـاح ( )24ناد رياضي
إضافي.

 27المصدر :قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  ،2015قانون رقم ( )9لسنة .2015
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يالحـظ فـي الجـدول رقـم ( )34يمكـن إضافـة مؤشـرات أخـرى تُعنـى بعـدد األعضـاء والمنتسـبين مـن األطفـال ضمـن
الفئـة العمريـة ( )18-6سـنة مـن كال الجنسـين وعلـى مسـتوى كافـة األنشـطة التـي ُيعنـى بهـا هـذا البرنامـج.
جدول  :34مؤشرات قياس أداء برنامج التنمية الرياضية ذات العالقة بحقوق الطفل التي يعنى بها المجلس
األعلى للشباب

٢٠١٤

37

٢٠١٤

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٧

٢٠١٦

 1.3.6-6تحديات برنامج التنمية الرياضية
يواجـه هـذا البرنامـج العديـد مـن التحديـات أهمهـا؛ نقـص المـوارد الماليـة والبشـرية ،وإحجـام الشـباب عـن االنتسـاب
لألندية الرياضية لعدة أسـباب قد تُعزى للكلفة المادية ،أو عدم توفر وسـائل المواصالت للتنقل من أماكن السـكن
لهـذه األنديـة ،وانعـكاس المتغيـرات االجتماعيـة واالقتصاديـة علـى توجهـات الشـباب ،ونـدرة النـوادي الخاصـة باإلنـاث،
وضعـف الـدور اإلعالمـي للمجلس.
 7-6مخصصات الطفل من مجموع موازنة المجلس األعلى للشباب ،موزعة حسب البرنامج

38

جدول  : 35مخصصات الطفل من مجموع موازنة المجلس األعلى للشباب موزعة حسب البرنامج

مـن قـراءة بيانـات
الجـدول رقـم  35وكمـا
هـو موضح في الشـكل
 20فـإن النسـبة األكبـر
مـن اإلنفـاق الموجـه
لألطفـال صبـت فـي
عـام  2014ضمـن برنامـج
الرياضيـة
التنميـة
( ،)%23.3تالهـا برنامـج
التنميـة الشـبابية ( ،)%21.8فـي حيـن
سـجلت نسـبة مخصصـات األطفـال
النسـبة األقـل ضمـن برنامـج اإلدارة
والخدمـات المسـاندة ( .)%10.1هـذا
وعبـر إطـار اإلنفـاق متوسـط المـدى،
ُيتوقـع فـي عـام  2017أن تتجـاوز حصـة
األطفال في برنامج التنمية الشـبابية
عنهـا فـي برنامـج التنميـة الرياضيـة،
وبفـارق  %2.7لصالـح األطفـال فـي
برنامـج التنميـة الشـبابية.

.

.

.

.

)(%
)(%

.

.

.

.

)(%

.

.

.

.

شكل  :20مخصصات الطفل من موازنة المجلس األعلى للشباب ()%

 37المصدر :قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  ،2015قانون رقم ( )9لسنة .2015
 38المصدر :قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  ،2015قانون رقم ( )9لسنة .2015
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	.8-6إضاءات حول أهم قضايا الطفل ضمن المجلس االعلى للشباب
 .1.8-6اليافعـون واليافعـات :كمـا ويعرفـون بالناشـئين ،حيـث تُعـد هـذه المرحلـة العمريـة ( )18-12سـنة مـن
أهـم المراحـل التـي يمـر بهـا اإلنسـان ،لذلـك نجـد أن اليافـع واليافعـة بحاجـة إلـى الكثيـر مـن التوجيـه اإلرشـادي ،وهـم
كذلـك بحاجـة إلـى فضـاء حـر للتعبيـر عـن ذواتهـم بطالقـة تملؤهـا الثقـة بالنفـس ،وهـم كذلـك بحاجـة لمـن يصغـي
إليهـم بإمعـان ،وبحاجـة لمـن يحدثهـم دون تدخـل عنيـف أو تطفـل غيـر مرغـوب فيـه ،وبحاجـة للصبـر أثنـاء التعامـل
معهـم لكـي يتـم احتـواء تمردهـم وغضبهـم ،وبحاجـة قبـل كل شـيء إلـى مثـال سـوي يقتـدون بـه ويحاكونـه .ويعمل
المجلـس األعلـى للشـباب مـن خلال المراكـز الشـبابية والمعسـكرات علـى اسـتثمار طاقـات هـذه الفئـة العمريـة مـن
األطفـال الناشـئين بطريقـة تلبـي قدراتهـم وطاقاتهـم ،وحريتهـم فـي التعبيـر ،وتعزيـز القيـم الوطنيـة لديهـم.
 2.8-6بطولـة كأس العالـم للناشـئات لكـرة القدم لفئـة تحـت  17عاماً :تسـتضيف المملكـة خلال شـهر
تشرين األول من عام  2016وبمشاركة عدد من منتخبات العالم في كرة القدم النسوية ،بطولة كأس العالم للناشئات
لكـرة القدم لفئـة تحـت  17عاماً .وقـد بـدأت االسـتعدادات األردنيـة السـتضافة هـذه البطولـة مـع أواخـر عـام  ،2013وتعتبـر
هـذه المـرة األولـى التـي يتـم فيهـا تنظيـم بطولـة عالميـة فـي كـرة القدم النسـوية بهذا المسـتوى في منطقة الشـرق
(عمـان واربـد والزرقاء) لتقـام على مالعبهـا البطولة
األوسـط .وقـد تـم تأهيـل أربعـة مـدن رياضيـة ضمـن ثلاث محافظـات َ
باالضافـة إلـى توفيـر 17ملعباً تدريبياً لغايـات تدريبـات المنتخبـات المشـاركة وملعـب خـاص لتدريبـات الحـكام  . 39هـذا
وقـد خصـص المجلـس األعلـى للشـباب مبلـغ ( )8مليـون دينـار مـن المخصصـات الرأسـمالية لبرنامـج التنميـة الرياضيـة
لدعـم هـذه البطولـة ،فـي حيـن أن الجـزء األكبـر مـن التكاليـف سـيتم تمويلـه مـن قبـل اإلتحـاد الدولـي لكرة القـدم  ، 40إذ
مـن المتوقـع أن تبلـغ الكلفـة اإلجماليـة إلقامـة هـذه البطولـة حوالـي ( )20مليـون دينـار أردنـي  .41وتشـكل هـذه البطولـة
تحدياً كبيـرًا أمـام المجلـس األعلـى للشـباب فـي ضوء المخصصـات المتواضعة للمجلس ،وما تم رصـده من مبالغ مالية
لتغطيـة نفقـات هـذا الحـدث الدولـي الهـام.
 3.8-6المنـح المقدمـة للمجلـس األعلـى للشـباب :بلغـت قيمـة المبالـغ المسـتغلة مـن قبـل المجلـس
والمقدمـة مـن الصنـدوق الكويتـي (المنحـة الخليجيـة) خالل الفتـرة ( )2015-2013حوالي ( )4.375مليـون دينار موزعة على
( )48مشـروع ضمن كافة محافظات المملكة  .32حيث تم خالل عام  2014انجاز ( )38مشـروع بكلفة بلغت ( )3.350مليون
42
دينـار.
البنيـة التحتيـة للمحافظـات :تتولـى وزارة التخطيـط والتعـاون الدولـي مـن جهتهـا تنفيـذ
 4.8-6برنامـج ُ
هـذا البرنامـج وتمويـل المشـاريع المرتبطـة بـه والتـي تخـص قطـاع الشـباب مـن مراكـز شـبابية ومالعـب ومسـابح ودعـم
أنديـة ،وقـد بلغـت القيمـة اإلجماليـة لهـذه المشـاريع الممولـة مـن خالل هـذا البرنامج مـا قيمته ( )430ألف دينـار خالل عام
 ،2015مقابـل ( )3.2مليـون دينـار لعـام  .2014وقـد بلغـت مخصصـات األطفـال مـا قيمتـه ( )236ألـف دينـار تقريباً خلال عـام
 ،2015مقابـل ( )1.7مليـون دينـار لعـام  .43 2014ويتضمـن الجـدول التفصيلي ضمن الملحق الخاص بالمجلس كافة البيانات
التوضيحيـة بهـذا البرنامـج وتوزيـع المخصصـات علـى المحافظات.
 5.8-6صنـدوق تنميـة المحافظـات :حصـل المجلـس األعلـى للشـباب خلال عـام  2014علـى تمويـل قيمتـه
( )1.200دينـار مـن صنـدوق تنميـة المحافظـات حيـث تـم إنجاز ( )24مشـروع وزعت على كافة المحافظات ،وقد شـملت هذه
المشـاريع علـى إقامـة مشـاريع ُبنـى تحتيـة لعـدد مـن األنديـة ،حيث تم تجهيز وإعـداد ( )18ملعب باإلضافة إلى إنشـاء ()5
45
صـاالت متعـددة األغـراض ،كمـا تـم اسـتكمال وتأهيـل مجمـع األميـرة هيـا فـي محافظـة معـان
 6.8-6مشـاريع األنديـة الرياضية/مخصصـات تعزيـز اإلنتاجيـة :مـن خلال موازنـة وزارة التخطيـط والتعاون
الدولـي فقـد تـم تمويـل العديـد مـن مشـاريع األنديـة الرياضية ضمـن مخصصات تعزيـز اإلنتاجية خالل الفتـرة ()2015-2013
وذلـك بتمويـل ( )26مشـروع توزعـت علـى ( )8محافظـات بلغـت كلفتهـا اإلجمالية حوالي ( )386ألـف دينار أردني ،وقد تم
46
االنتهـاء مـن تنفيـذ ( )13مشـروع ،وال زال هنـاك ( )13مشـروع قيـد التنفيـذ.
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 7.8-6التعـاون بيـن المجلـس األعلـى للشـباب والمنظمـات غيـر الحكوميـة (المحلية والدوليـة) :تقـوم مديرية
الشـؤون الشـبابية وبالتعـاون مـع بعـض المنظمـات غيـر الحكوميـة بعقـد مجموعـة مـن البرامـج التدريبيـة لمشـرفي
وأعضـاء المراكـز الشـبابية ،بهـدف تنميـة وتطويـر عمـل وأداء هـذه المراكـز .ويوضـح الجـدول رقـم ( )36قائمـة المشـاريع
47
المنفـذه تحـت إشـراف هـذه المنظمـات خلال الفتـرة قيـد الدراسـة.
جدول  :36مشاريع الشباب المنفذة من قبل المنظمات غير الحكومية
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)
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٢٠١٩-٢٠١٥
٢٠١٤
٢٠١٤

)

 39صحيفة الغد 31 ،آب .2014
 40بيانات المجلس األعلى للشباب.
 41وكالة جراسا االخبارية االلكترونية.
 42بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
 43الكتاب السنوي  ،2014المجلس األعلى للشباب.
 44بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
 45الكتاب السنوي  ،2014المجلس األعلى للشباب.
 46بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
 47بيانات المجلس األعلى للشباب.
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متلق الخدمة من المخصصات
 8.8-6نصيب الطفل
ِ
يوضـح الجـدول رقـم ()37
حصـص متلقـي الخدمـة
(
)
األطفـال ضمـن كل برنامـج :48
حيـث بلـغ معـدل حصـة الطفـل
(
)
(
/
)
(
)
مـن اإلنفـاق الجـاري والرأسـمالي
.
علـى مسـتوى المملكـة حوالـي
( )2.05( ،)3.78( ،)1.74دينـار/
.
سنوي من كل من برنامج اإلدارة
.
والخدمـات المسـاندة وبرنامـج
التنميـة الشـبابية وبرنامـج التنميـة الرياضيـة علـى التوالـي .علماً بأن احتسـاب نصيـب الطفل من هـذه المخصصات على
مسـتوى شـهري ال ُيعطي أي داللة أو تفسـير منطقي في ضوء أن غالبية األنشـطة والفعاليات الشـبابية والرياضية يتم
جدول  :37حصة الطفل من برامج المجلس األعلى للشباب

 9.8-6حصص مقدمو الخدمة ونصيب الموظف من المخصصات
جدول  :38حصة مقدم الخدمة لدى المجلس األعلى للشباب

يوضـح الجـدول رقـم ()38
حصـص مقدمـي الخدمـة
مـن العامليـن فـي المجلـس
(
)
األعلـى للشـباب  :52حيـث
(
/
)
(
/
)
بلـغ معـدل حصـة الموظـف
مـن مخصصـات الرواتـب
واألجـور والعلاوات المدرجـة
فـي قانـون الموازنـة حوالـي
( )4460دينـار سـنوي ،وبمـا
يعـادل ( )372دينـار شـهريًا .وتجـدر اإلشـارة هنـا إلـى أن فاتـورة الرواتـب الشـهرية والمصروفـة للعامليـن فـي المجلـس
األعلـى للشـباب قـد بلغـت مـع نهايـة شـهر كانـون األول  2014حوالـي ( )539206دينـار ،وليبلـغ معـدل الراتـب الشـهري
 10.8-6القضايا المتعلقة باإلنفاق الخاص بالطفل على المحافظات
 1.10.8-6حصص المخصصات/محافظات
ممـا ال شـك فيـه ،أن معرفـة حصـة كل محافظـة مـن المخصصـات يلعـب دورًا حاسـمًا فـي الوقـوف علـى عدالـة وكفـاءة
توزيـع المخصصـات بيـن المحافظـات ووفـق احتياجـات كل محافظـة ،وتعـداد سـكانها مـن األطفـال:
عمـان بأكبـر حصة مـن المخصصات وبنسـبة ،%27.8
 .1برنامـج التنميـة الشـبابية :تحظـى محافظـة العاصمـة َ
تليهـا محافظـة معـان بنسـبة  ،%7.7ثـم محافظـة إربـد وبنسـبة  ،%7.6فـي حيـن كان ترتيـب محافظـة جـرش األدنـى ،إذ
بلغـت حصتهـا .%4.8
عمـان بأكبـر حصـة مـن المخصصـات وبنسـبة ،%32.1
 .2برنامـج التنميـة الرياضيـة :تحظـى محافظـة العاصمـة َ
تليهـا محافظتـي إربـد والزرقـاء بنسـبة  %17.8لـكل منهمـا ،ثـم محافظـة العقبـة بنسـبة  ،%9.5فـي حيـن كان ترتيـب
محافظـة عجلـون األدنـى ،إذ بلغـت حصتهـا .%1.9
57

48

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  ،2015قانون رقم ( )9لسنة  ،2015وبيانات دائرة اإلحصاءات العامة.
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 2.10.8-6الحصة المخصصة لكل طفل ضمن المحافظات
ُيعـد نصيـب الطفـل الواحـد مـن النفقـات مؤشـرًا استرشـاديًا ،وبشـكل عـام فإن تعـداد األطفال فـي كل محافظة يلعب
دورًا حاسـمًا في تحديد نصيب الطفل من المخصصات ،كما أن تنفيذ مشـاريع رأسـمالية خالل الفترة قيد الدراسـة في
محافظـات معينـة دون غيرهـا يؤثـر أيضاً فـي تحديد نصيـب الطفل من مخصصات تلـك المحافظات.
58

وتبيـن األعـداد الـواردة فـي الجـدول رقـم ( )39أعلـى وأدنـى قيمة لنصيب الطفـل من النفقات ضمـن محافظات المملكة
والمتوسط لكافة المحافظات ،حيث يالحظ أن متوسط نصيب الطفل من برنامج التنمية الشبابية قد بلغ ( )3.80دينار/
المعاد تقديرهـا لعام .2014
سـنوي وفقاً للمخصصـات المقـدرة لعـام  ،2014مقابـل ( )3.78دينار/سـنوي وفـق المخصصـات ُ
في حين أن متوسط نصيب الطفل من برنامج التنمية الرياضية قد بلغ ( )2.06دينار/سنوي وفقًا للمخصصات المقدرة
لعـام  ،2014مقابـل ( )2.05دينـار/
جدول  :39نصيب الطفل في المحافظات من مخصصات المجلس األعلى للشباب  59بالدينار
المعاد
سـنوي وفـق المخصصـات ُ
األردني/سنوي
تقديرهـا لعـام  ،2014وهـذا يشـير
إلـى أن نسـبة اإلنحـراف طفيفـة
وهـي ضمـن الحـدود المقبولـة.
(
/
)
(
/
)
أمـا علـى صعيـد المحافظـات،
. :
. :
فقـد سـجلت محافظـة معـان
أعلـى قيمـة لنصيـب الطفـل مـن
.
.
برنامـج التنميـة الشـبابية وبمـا
. :
. :
قيمتـه ( )14.16دينـار ،فـي حيـن
.
.
كان نصيـب الطفل في محافظة
الزرقـاء األدنـى وبقيمـة ()1.52
دينـار .أمـا بالنسـبة لبرنامـج التنميـة الرياضيـة ،فقـد سـجل نصيـب الطفـل فـي محافظـة العقبـة القيمـة األعلـى وبقيمـة
( )8.96دينـار ،مقابـل أدنـى قيمـة فـي محافظـة البلقـاء بلغـت قيمتهـا ( )0.79دينـار فقـط .فـي حيـن بلغـت حصـة الطفـل
فـي محافظـة العاصمـة عمـان مـا قيمتـه ( )2.85و ( )1.80دينـار لـكل مـن برنامـج التنميـة الشـبابية والتنميـة الرياضية على
التوالـي .و ُيعـزى هـذا التبايـن إلـى العديـد مـن العوامـل كتعـداد األطفـال فـي المحافظـة ،وآليـة توزيـع المخصصـات بيـن
المحافظـات ،وعـدد المراكـز الشـبابية فـي كل محافظـة ،وكذلـك المشـاريع الرأسـمالية فـي كل محافظة .هـذا ويتضمن
الجـدول رقـم ( )4والجـدول رقـم ( )5ضمـن الملحـق رقـم ( )3الخـاص بالمجلـس كافـة البيانـات التفصيليـة .

 58بيانات المجلس األعلى للشباب.
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 9-6التوصيات الرئيسة المتعلقة بحقوق وموازنة الطفل لدى المجلس األعلى للشباب:
 -١فـي ضـوء العديـد مـن حقـوق الطفـل التـي ُيعنـى بهـا المجلـس والتي تم إدراجها سـابقًا في متن الدراسـة،
فأنـه ال بـد مـن توفيـر المزيـد مـن الدعـم المالـي والمخصصـات مـن أجـل تمكيـن المجلـس مـن الوفـاء بحقـوق الطفـل
علـى أفضـل وجـه ،إذ أظهـرت نتائـج التحليـل المالـي حـول نصيـب الطفـل مـن مخصصـات برامـج المجلـس ،تدنـي حصـة
الطفـل الواحـد علـى مسـتوى كافـة محافظـات المملكـة ،حيـث بلـغ معـدل حصـة الطفـل من اإلنفـاق الجاري والرأسـمالي
علـى مسـتوى المملكـة حوالـي ( )2.05( ،)3.78( ،)1.74دينار/سـنوي لـكل مـن برنامـج اإلدارة والخدمـات المسـاندة وبرنامـج
التنميـة الشـبابية وبرنامـج التنميـة الرياضيـة علـى التوالـي.
 -٢ضرورة تفعيل المشـاركة الفعلية لألطفال في أنشـطة المراكز الشـبابية ،واسـتقطاب العدد األكبر منهم،
وتذليـل أي صعوبـات قـد تعيـق مـن التحـاق هـؤالء األطفـال بالمراكـز .هـذا وقـد تضمـن الجـزء األخيـر مـن الدراسـة بعـض
المقترحـات التـي مـن شـأنها رفـع نسـبة المشـاركة الفعليـة لألطفـال فـي المراكـز الشـبابية.
 -٣تكثيـف جهـود المجلـس األعلـى للشـباب للعمـل بأسـلوب حـواري مـع فئـة اليافعيـن واليافعـات واسـتثمار
طاقاتهـم بشـكل إيجابـي ،وبمـا يسـاهم فـي الحـد مـن الظواهـر االجتماعيـة السـلبية كالعنـف المجتمعـي والجامعـي
علـى حـد سـواء.
 -٤إدماج األطفال اليافعين من الجنسـيات األخرى وتحديدًا من الالجئين السـوريين المقيمين في المخيمات
بالمراكز الشـبابية واسـتثمار طاقاتهم وصقل مواهبهم وترسـيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي لديهم.
 -٥ضـرورة األخـذ بعيـن االعتبـار ،العديـد مـن المتغيـرات عنـد تحديـد مخصصـات المحافظـات مـن اإلنفـاق الجـاري
والرأسـمالي ،فعلاوة علـى حاجـة بعـض المحافظـات لمشـاريع رياضيـة أو مراكـز شـبابية ،ينبغـي النظـر إلـى المتغيـرات
الديمغرافيـة لـكل محافظـة ،ونسـبة األطفـال بهـا واحتياجاتهـم ،ودراسـة الواقـع االجتماعي واالقتصادي فيهـا بالتعاون
والتنسـيق بيـن الجهـات المعنيـة وأهمهـا منظمـات المجتمـع المحلـي والبلديـات كونهـا المعنيـة بكافـة أمـور المجتمع
المحلـي الـذي تتولـى اإلشـراف عليـه ،وبمـا يضمـن تحقيـق العدالـة فـي مسـتويات اإلنفاق.
 -٦النظر في الحوافز والمزايا الوظيفية الخاصة بمقدمي الخدمة للشباب واألطفال ،ورفد المجلس بالكوادر
البشرية الالزمة والمؤهلة ،والحد من التسرب الوظيفي.
 -٧وضـع مؤشـرات خاصـة بأنشـطة األطفـال للتمكـن مـن متابعـة وتقييـم أداء هـذه البرامـج وتحقيـق األهـداف
المنشـودة ذات الصلة بالطفل بكفاءة وفاعلية .هذا ويمكن التنسـيق بشـأن هذه المؤشـرات مع المعنيين في دائرة
الموازنـة العامـة للتمكـن مـن وضـع مؤشـرات ُمعبـرة وقابلـة للقيـاس.
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 .7الخالصة ،مالحظات وتوصيات لكل من وزارة االشغال العامة
واالسكان ،والمجلس االعلى للشباب
علـى الرغـم مـن أن األردن بلـد صغيـر محـدود المـوارد  ،إال أنـه حقـق التزامًا ملموساً بحقوق اإلنسـان وحقـوق الطفل على
حـد سـواء ،ولعـل الفضـل بذلـك يعـود إلـى الجهـود الملكيـة الداعمة للنهوض بحقـوق الطفل في شـتى الميادين.
لقـد جـاء تنفيـذ هـذه الدراسـة اسـتكماالً لمتطلبـات العمـل بمنهجيـة الموازنـة المخصصـة للطفـل فـي األردن للتأكـد
مـن كفـاءة وفعاليـة اإلنفـاق الحكومـي الموجـه لصالـح األطفـال ،وضمـان التـزام الـوزارات والجهـات الحكوميـة بتلبيـة
حقـوق الطفـل وفـق مـا نصـت عليـه المعاهـدات الدوليـة والدسـتور األردنـي والتشـريعات المحلية في هـذا المجال .وفي
ضـوء إنجـاز المرحلـة األولـى للموازنـة المخصصـة للطفـل فـي عـام  2009والتـي غطـت أربـع وزارات رئيسـية هـي :الصحـة،
التربيـة والتعليـم ،التنميـة االجتماعيـة والعمـل ،تبعهـا إنجـاز المرحلة الثانية في عـام  2013إذ غطت كل من وزارة األوقاف
والشـؤون والمقدسـات اإلسلامية ووزارة العـدل ،تأتـي هـذه الدراسـة لتضيـف نقلـة نوعية وكمية في رصيد المؤسسـات
الحكوميـة التـي تعمـل بمنهجيـة الموازنـات المخصصة للطفل ،ولتعزز مفهوم الموازنات المخصصة للطفل بشـقيها:
المسـتجيبة الحتياجات الطفل األساسـية من جهة ،والموازنات الصديقة للطفل من حيث توفير البيئة المادية الداعمة
لـه كمعاييـر السلامة المروريـة علـى الطـرق وكـودة متطلبـات البنـاء الخـاص بـذوي اإلعاقـة من جهـة أخرى.
لقـد أسـفرت هـذه الدراسـة التحليليـة لموازنـة الطفـل فـي كل مـن وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان ،والمجلـس األعلـى
للشـباب عـن العديـد مـن المالحظـات التـي اسـتوجبت تقديم التوصيات المناسـبة لتعزيز نهج العمل بأسـلوب الموازنة
المخصصـة للطفـل .ولعـل المالحظـة الرئيسـية التـي خلصـت إليهـا الدراسـة بينـت بـأن هنـاك العديـد مـن البرامـج/
المشاريع/األنشـطة الموجهـة لصالـح األطفـال ،والتـي تقوم كل من الجهتين المعنيتيـن بتمويلها من خالل موازناتها،
إال أن هـذه المشـاريع واألنشـطة ومـا يقابلهـا مـن مخصصـات عبـر إطـار اإلنفـاق العـام غيـر مدرجـة بشـكل صريـح وواضـح
كمخصصـات أطفـال ضمـن قانـون الموازنـة العامـة ،وذلـك علـى الرغـم مـن تأطيـر تلـك األنشـطة باإلطـار التشـريعي
والقانونـي الـذي يجيـز تنفيذهـا وتمويلهـا إجرائياً .لـذا فقـد كان هنـاك تحدياً كبيرًا أمـام تنفيذ متطلبات هذه الدراسـة
التحليليـة مـن حيـث فـرز المشاريع/األنشـطة وحصـر الخدمـات التـي تصـب فـي مصلحـة الطفـل وتقديـر مخصصاتهـا
ضمـن موازنـة كل برنامـج بأسـلوب علمـي وإحصائـي متوافـق مـع كافـة المعطيـات.
إن مـا تـم بذلـه مـن جهـود فـي هـذا المجـال بالتعـاون والتنسـيق مـع المعنييـن فـي وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان،
والمجلـس األعلـى للشـباب ،ودائـرة الموازنـة العامـة ،سـيكون بمثابـة نـواة للعمـل ضمـن منهجيـة الموازنـة المخصصـة
للطفل ليتم عكس مخصصات الطفل على موازنة كل من الوزارة والمجلس للسنة المالية  .2017وضمن هذا السياق،
وبهـدف مأسسـة هـذا العمـل ،ال بـد مـن تنفيـذ برامـج بنـاء القـدرات الالزمـة ووضـع الدليـل المالـي اإلجرائـي للتعامـل مـع
تطبيقـات ومنهجيـة الموازنـة المخصصـة للطفـل بالتعـاون والتنسـيق مـع دائـرة الموازنـة العامـة.
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 1-7النتائج والتوصيات الخاصة بتحليل الموازنة الصديقة للطفل في وزارة األشغال
العامة واإلسكان
 -١مـن واقـع التشـريعات القانونيـة ذات العالقـة بالسلامة المروريـة علـى الطـرق ،وتحديـدًا تلـك اإلجـراءات التـي
تقـع ضمـن اختصـاص وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان ،تقـوم وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان مـن خلال برنامـج إنشـاء
الطـرق ،وبرنامـج صيانـة الطـرق بتوفيـر معاييـر السلامة المروريـة للحـد مـن الحـوادث الناتجـة عـن عيـوب الطـرق .وعلـى
الرغـم مـن اسـتحواذ برنامجـي إنشـاء وصيانـة الطـرق علـى مـا نسـبته  %75مـن موازنـة الـوزارة ،إال أن مخصصات مشـروع
السلامة المروريـة علـى الطـرق قـد عكـس نسـبة متواضعـة جـدًا بلغـت  %2.3مـن موازنة هذيـن البرنامجيـن  .60هذا وقد
أظهـرت بيانـات دائـرة اإلحصـاءات العامـة أن وفيـات األطفـال (مـن كال الجنسـين) نتيجـة لحـوادث الطـرق قـد سـجلت مـا
نسـبته ( )%29.8مـن إجمالـي عـدد الوفيـات ،فـي حيـن أن جرحـى األطفـال بلغـت نسـبتهم ( )%27.2مـن إجمالـي عـدد
جرحـى حـوادث الطـرق ،ممـا يؤكـد الحاجـة إلـى رصـد المزيـد مـن المخصصـات لدعـم مشـروع السلامة المروريـة علـى
الطـرق.
 -٢أظهـر التحليـل المالـي ألنمـاط اإلنفـاق فـي الـوزارة وفـق التصنيـف اإلقتصـادي ،اسـتحواذ بنـد «المبانـي
واإلنشـاءات» ضمـن النفقـات الرأسـمالية علـى الحصـة األكبـر مـن موازنـة الـوزارة عبـر إطـار اإلنفـاق متوسـط المـدى (-2014
 )2017وبمـا نسـبته حوالـي  ،%50وهـذا يعـود لطبيعـة المهـام التـي تقـوم بها الـوزارة .في حين اسـتحوذ بند «تعويضات
العامليـن ومسـاهمات الضمـان االجتماعـي» (ضمـن النفقـات الجاريـة والرأسـمالية) على ما نسـبته  %30تقريبًا من موازنة
الـوزارة  ،61إذ تُشـكل رواتـب الوظائـف الهندسـية والفنيـة النسـبة الكبـرى مـن مخصصـات تعويضـات العامليـن.
 -٣مـن المعـروف بـأن مخصصـات تعويضـات العامليـن مـن أجور ورواتـب وعالوات باإلضافة لمسـاهمات الضمان
االجتماعـي تُرصـد عـادة فـي جانـب النفقـات الجاريـة ،إال أن التحليـل المالي لموازنـة الوزارة –وكغيرها من الـوزارات -أظهر
أن النفقـات الرأسـمالية تشـتمل أيضاً علـى مخصصـات لتعويضـات العامليـن ومسـاهمات الضمـان اإلجتماعـي ،ممـا
يتوجـب إعـادة النظـر فـي هـذا األمـر ومراعـاة تصنيـف ورصـد المخصصـات وفـق المعاييـر الدوليـة.
 -٤إن مخصصـات األطفـال ال زالـت غيـر ظاهـرة ضمـن موازنـة الـوزارة ،حيـث قامـت الباحثـة بتقديـر مخصصـات
األطفال بأسـلوب علمي وإحصائي متوافق مع كافة المعطيات بالتعاون والتنسـيق مع المعنيين في الوزارة ،ومحلل
موازنـة الـوزارة فـي دائـرة الموازنـة العامـة ،وتـم عكـس هـذه المخصصـات علـى البرامـج التـي تنفـذ من خاللها المشـاريع
التـي تخـدم األطفـال .هـذا ومـن المتوقـع أن تظهـر موازنـة الطفـل فـي قانـون الموازنة لعـام  .2017وحال تـم إدراج موازنة
الطفـل ،فأنـه مـن السـهولة بمـكان قيـاس كفـاءة اإلنفـاق الموجـه لخدمـة األطفال ،وذلك باحتسـاب نسـبة االنحراف بين
المقـدر لموازنـة الطفـل.
اإلنفـاق الفعلـي واإلنفـاق ُ
 -٥أظهر التحليل المالي لمخصصات الطفل في وزارة األشغال العامة واإلسكان ،أن نسبة هذه المخصصات
مـن موازنـة الـوزارة لعـام  2014قـد بلغـت مـا نسـبته  ،%32.4ومـن المتوقـع أن تنخفـض إلـى  %25.5فـي عـام  ،2017وعلـى
الرغـم مـن أن الـوزارة تقـوم بتلبيـة بعـض من حقوق الطفل بشـكل غير مباشـر ،وال تُعد هـذه الحقوق من تلك الحقوق
المرتبطـة باحتياجـات أساسـية كالصحـة والتعليـم ،إال أن اسـتحواذ موازنـة الطفـل علـى مـا يقـارب ُربـع موازنة الـوزارة هو
بالبنيـة التحتيـة التـي تُوفرهـا الـوزارة مـن طـرق وأبنيـة بهـدف إيجـاد بيئـة ماديـة صديقـة للطفـل.
مؤشـر جيـد ويرتبـط ُ
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 -٦إن أنمـاط اإلنفـاق التـي تصـب بمصلحـة الطفـل فـي وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان مرتبطـة بمشـاريع
الطـرق أو األبنيـة قيـد التنفيـذ ،وكمـا تمـت اإلشـارة سـابقًا ضمـن الجـزء الخـاص بالـوزارة فـإن هذه المشـاريع غيـر متكررة،
أو تتناقـص مخصصاتهـا سـنويًا وفـق نسـبة اإلنجـاز إلـى أن يتـم اإلنتهـاء مـن تنفيذهـا .لـذا فـإن هـذا األمـر ال يعنـي
بالضـرورة انتقـاص مـن حقـوق الطفـل التـي تلبيهـا الـوزارة ،بـل ُيمكـن اإلعتمـاد علـى مؤشـرات أداء محـددة حساسـة/
خاصـة بالطفـل لقيـاس مـدى تلبيـة الـوزارة لحقـوق الطفـل ،ومـن هـذه المؤشـرات علـى سـبيل المثـال ال الحصـر «نسـبة
وفيـات األطفـال نتيجـة الحـوادث الناتجـة عـن عيـوب الطرق» أو «نسـبة المبانـي المطبقة لكودة متطلبـات البناء الخاص
بـذوي اإلعاقـة».
 -٧فـي ضـوء تحليـل طبيعـة الخدمـات المقدمـة مـن المشـاريع المنفـذة مـن قبـل وزارة األشـغال العامـة
واإلسـكانُ ،لوحـظ بـأن الفئـة العمريـة و/أو المسـتهدفة مـن األطفـال تتبايـن من مشـروع آلخر ،وقد ظهر هـذا األمر جليًا
فـي برنامـج األبنيـة ،إذ تباينـت النسـب الترجيحيـة فـي احتسـاب مخصصـات الطفـل مـن تلـك المشـاريع قيـد التنفيـذ
حاليًا .وعليه ،ال بد من أخذ هذا األمر بعين اإلعتبار عند احتسـاب مخصصات األطفال في أي مشـاريع أخرى قد تسـتجد
مسـتقب ً
ال ،للتمكـن مـن رصـد مخصصـات الطفـل بشـكل دقيـق.
 -٨مـن خلال الكشـوفات الخاصـة بتوزيـع المخصصـات الرأسـمالية علـى المحافظـاتُ ،لوحـظ بـأن بعـض
المشـاريع قيـد التنفيـذ والتـي تصـب فـي مصلحـة الطفـل ،كمشـروع السلامة المروريـة علـى الطـرق ،ومشـروع إدامـة
صيانـة وتحديـث المراكـز الحدوديـة ،ومشـروع صيانـة إسـكان األسـر الفقيـرة ،قـد تـم رصـد مخصصاتهـا علـى المركـز،
ولـم تُـوزع علـى المحافظـات وفـق احتياجاتهـا ،ممـا ُيفقـد هـذه المخصصات الغرض مـن رصدها ،وعدم إمكانية تفسـير
دالالتهـا وتحليـل مؤشـراتها علـى مسـتوى المحافظـات .لـذا فإنـه مـن الضـروري قيـام وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان
بتوزيـع مخصصـات هـذه المشـاريع علـى المحافظـات ،وربطهـا باحتياجـات كل محافظـة ،وذلـك تعزيـزًا للنهـج الوطنـي
البنيـة التحتيـة مـن طـرق وأبنيـة فـي كل محافظـة ،ممـا ُيسـهل
بتنميـة المحافظـات ،والوقـوف علـى كافـة مشـاريع ُ
عمليـة التخطيـط المسـتقبلي لمتطلبـات محافظـات المملكـة ،وبمـا يضمـن تحقيـق العدالـة فـي مسـتويات اإلنفـاق.
 -٩العمـل وبالتعـاون مـع البلديـات علـى نشـر مشـاريع القـرى الحضريـة فـي كافـة محافظـات المملكـة نظـرًا
للخدمـات واألنشـطة العديـدة التـي تقدمهـا هـذه القـرى والتـي تسـتهدف فئـة األطفـال ،وتسـاعد فـي تنميـة مواهـب
وقـدرات الطفـل ،واسـتثمار طاقاته.
 -١٠العمل على تضمين خارطة الحسابات الخاصة بالوزارة النفقات المتعلقة باألطفال ،وربطها مع البرنامج
المعنـي للتمكـن مـن فـرز مخصصـات الطفـل بسـهولة وتقديرهـا عبـر إطـار اإلنفـاق متوسـط المـدى ،وعكسـها علـى
موازنـة الـوزارة بشـكل واضـح .وقـد أصبحـت هـذه العمليـة ميسـرة فـي ضـوء تطبيـق النظـام الحكومـي للمعلومـات
الماليـة واإلداريـة (.)GFMIS
 -١١ضرورة وضع مؤشرات قياس أداء صديقة للطفل ،ومرتبطة بالبرامج/المشاريع/األنشطة الخاصة بالوزارة
للتمكـن مـن متابعـة وتقييـم األداء بكفـاءة وفاعليـة وتحقيـق األهـداف المنشـودة ذات الصلـة بالطفـل .هـذا ويمكـن
التنسـيق بشـأن هـذه المؤشـرات مـع المعنييـن فـي دائـرة الموازنـة العامـة للتمكـن مـن وضـع مؤشـرات ُمعبـرة وقابلـة
للقياس.

 2-7النتائج والتوصيات الخاصة بتحليل الموازنة المخصصة للطفل في المجلس
األعلى للشباب
 ١مـن واقـع التشـريعات القانونيـة المنظمـة ألعمـال المجلـس األعلـى للشـباب ،لوحظ بأن المجلـس وعالوة على
دوره فـي صياغـة ووضـع االسـتراتيجيات والخطـط الوطنيـة المعنيـة بالشـباب ،فإنـه يضطلـع بالعديـد مـن األنشـطة
التنفيذيـة والخدمـات التـي يتـم تقديمها للشـباب واألطفال على حد سـواء .ويعتبر المجلـس ُموفر للخدمات المقدمة
ومنظـم لقطـاع األنديـة الشـبابية المملوكـة مـن قبـل القطـاع
مـن خلال المراكـز الشـبابية والمعسـكرات التابعـة لـهُ ،
ومـروج للخدمـات الشـبابية بشـكل عـام.
الخـاصُ ،
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 -٢أظهـرت مؤشـرات أنمـاط اإلنفـاق فـي المجلـس األعلى للشـباب عبر إطار اإلنفاق متوسـط المـدى ()2017-2014
اسـتحواذ بنـد «تعويضـات العامليـن ومسـاهمات الضمـان االجتماعـي» علـى الحصـة األكبـر مـن موازنـة المجلـس وبمـا
نسـبته حوالـي  ،%46وذلـك علـى الرغـم مـن تدنـي مسـتويات رواتـب موظفـي المجلـس ،إذ بلـغ معـدل الراتـب الشـهري
(الفعلـي) للموظـف الواحـد حوالـي ( )377دينـار أردنـي .فـي حيـن اسـتحوذ بنـدي «نفقـات اإلدامـة والتشـغيل» و»األصول
الثابتـة» المتمثلـة باإلنشـاءات والمعـدات واآلالت والمركبـات واألثـاث (ضمـن النفقـات الرأسـمالية) علـى مـا نسـبته %31
تقريباً مـن موازنـة المجلـس ،هـذا وتُشـكل النفقـات الجاريـة مـا نسـبته  %60مـن موازنـة المجلـس مقابـل  %40للنفقـات
الرأسـمالية  .62ولعل هذه المؤشـرات تُشـير إلى ضرورة دعم موازنة المجلس األعلى للشـباب بالمزيد من المخصصات.
 -٣إن مخصصـات األطفـال ال زالـت غيـر ظاهـرة ضمـن موازنـة المجلـس ،حيـث قامـت الباحثـة بتقديـر مخصصـات
األطفـال بأسـلوب علمـي وإحصائـي متوافـق مـع كافـة المعطيـات بالتعـاون والتنسـيق مـع المعنييـن فـي المجلـس،
ومحلـل موازنـة المجلـس فـي دائـرة الموازنـة العامـة ،وتـم عكـس هـذه المخصصات علـى البرامج التي تنفـذ من خاللها
المشـاريع واألنشـطة التـي يسـتفيد منهـا األطفـال .هـذا ومـن المتوقـع أن تظهـر موازنـة الطفـل فـي قانـون الموازنـة
لعـام  .2017وحـال تـم إدراج موازنـة الطفـل ،فأنـه مـن السـهولة بمـكان قيـاس كفـاءة اإلنفـاق الموجـه لخدمـة األطفـال
المقـدر لموازنـة الطفـل.
تحديـدًا ،وذلـك باحتسـاب نسـبة االنحـراف بيـن اإلنفـاق الفعلـي واإلنفـاق ُ
 -٤علـى الرغـم مـن حجـم األنشـطة والفعاليـات التي يوفرها المجلس األعلى للشـباب لفئة األطفال والشـباب،
إال أن موازنـة المجلـس والبالغـة حوالـي ( )18.2مليـون دينـار أردنـي لعـام  2014شـكلت حوالـي  %0.23فقـط مـن مجمـوع
الموازنـة العامـة للدولـة ،وارتفعـت فـي عـام  2015إلـى ( )21.7مليـون دينـار لتشـكل مـا نسـبته  %0.28مـن الموازنـة العامـة.
هـذا وقـد أسـفر التحليـل المالـي لمخصصـات الطفـل فـي المجلـس األعلـى للشـباب عـن اسـتحواذ فئـة األطفـال علـى
نحـو  %55مـن موازنـة المجلـس .وفـي ضـوء العديـد مـن حقـوق الطفـل التـي ُيعنـى بهـا المجلـس والتـي تـم إدراجهـا
سـابقًا فـي متـن الدراسـة ،فأنـه ال بـد مـن توفيـر المزيـد مـن الدعـم المالـي والمخصصـات لرفـع نسـبة مشـاركة األطفـال
فـي أنشـطة وفعاليـات المجلـس ،وبمـا ُيمكـن المجلـس مـن الوفـاء بحقـوق الطفـل علـى أفضـل وجـه.
 -٥أظهـرت نتائـج التحليـل المالـي حـول نصيـب الطفـل مـن مخصصـات برامـج المجلـس ،تدنـي حصـة الطفـل
الواحـد علـى مسـتوى كافـة محافظـات المملكـة ،حيـث بلـغ معـدل حصـة الطفـل مـن اإلنفـاق الجـاري والرأسـمالي علـى
مسـتوى المملكـة حوالـي ( )2.05( ،)3.78( ،)1.74دينار/سـنوي لـكل مـن برنامـج اإلدارة والخدمـات المسـاندة وبرنامـج
التنميـة الشـبابية وبرنامـج التنميـة الرياضيـة علـى التوالـي .هـذا وتُعبـر هـذه المبالـغ بشـكل صريـح عـن عـدم كفايتها
فـي تلبيـة حقـوق الطفـل التـي يقـوم المجلـس علـى تنفيـذ أنشـطتها وفـق مـا هـو منصـوص عليـه فـي التشـريعات
السـارية.
 -٦بينـت أنمـاط اإلنفـاق الخاصـة بالمحافظـات ونصيـب الطفـل منهـا ،وجـود مفارقـات واضحـة وعـدم إنصـاف
محتمـل .وفـي الوقـت الـذي بلغـت فيـه حصـة الطفـل فـي محافظـة معـان مـن برنامـج التنميـة الشـبابية مـا قيمتـه
( )14.16دينار/سـنوي ،سـجلت محافظـة الزرقـاء أدنـى قيمـة ،إذ بلغـت حصـة الطفـل مـا قيمتـه ( )1.52دينار/سـنوي .وتُعزى
هـذه المفارقـات إلـى تعـداد األطفـال فـي كل محافظـة ،حيـث بلغـت نسـبة األطفـال المسـتهدفة مـن برنامـج التنميـة
الشـبابية ضمـن الفئـة العمريـة ( )18-12سـنة ،مـا نسـبته  %14فـي محافظـة الزرقـاء ،مقابـل  %2فقـط فـي محافظـة معان.
أمـا برنامـج التنميـة الرياضيـة فقـد سـجلت محافظـة العقبـة أعلـى قيمـة لحصـة الطفـل بلغـت ( )8.96دينار/سـنوي ،في
حيـن كانـت محافظـة البلقـاء األدنـى ،إذ بلغـت حصـة الطفـل مـا قيمتـه ( )0.79دينار/سـنوي .هـذا وقـد بلغـت نسـبة
األطفـال المسـتهدفة مـن هـذا البرنامـج ضمـن الفئـة العمريـة ( )18-6سـنة ،مـا نسـبته ( )%7لمحافظـة البلقـاء ،مقابـل
( )%2لمحافظـة العقبـة.
 -٧ال ُبـد ،وقبـل تحديـد مخصصـات المحافظـات مـن اإلنفاق الجاري والرأسـمالي األخذ بعيـن االعتبار ،العديد من
المتغيـرات ،فعلاوة علـى حاجـة بعـض المحافظـات لمشـاريع رياضيـة أو مراكـز شـبابية ،ينبغـي النظـر إلـى المتغيـرات
الديمغرافيـة لـكل محافظـة ،ونسـبة األطفـال بها واحتياجاتهم ،ودراسـة الواقع االجتماعـي واالقتصادي فيها بالتعاون
والتنسـيق بيـن الجهـات المعنيـة وأهمهـا منظمـات المجتمـع المحلـي والبلديـات كونهـا المعنية بكافة أمـور المجتمع
المحلـي الـذي تتولـى اإلشـراف عليـه ،وبمـا يضمـن تحقيـق العدالـة فـي مسـتويات اإلنفـاق.
 62النسب تُعبر عن متوسط حسابي للسنوات ٢٠١٧-٢٠١٤
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 -٨فـي ضـوء إنخفـاض معـدالت الرواتـب واألجـور لموظفـي المجلـس األعلـى للشـباب ،ال بـد مـن النظـر فـي
الحوافـز والمزايـا الوظيفيـة الخاصـة بمقدمـي الخدمـة للشـباب واألطفـال ،ورفـد المجلـس بالكـوادر البشـرية الالزمـة
والمؤهلـة ،والحـد مـن التسـرب الوظيفـي.
ُ -٩لوحـظ مـن خلال تحليـل موازنـة الطفـل فـي المجلـس األعلى للشـباب ،بأن قطاع الشـباب فـي األردن قد تم
تجزئـة صالحياتـه بيـن جهـات عديـدة وضمـن وحـدات متعـددة مسـتقلة مالياً وإدارياً ممـا أفقـد موازنـة قطـاع الشـباب
مضمونهـا ،وأضعـف مـن القـدرة علـى رصـد ومتابعـة كافـة المخصصـات الموجهـة لقطـاع الشـباب فـي األردن .وعليـه،
فقـد عملـت هـذه الدراسـة علـى تحليـل مخصصـات الطفـل ضمـن موازنـة المجلـس األعلـى للشـباب حصرياً.
 -١٠العمـل علـى تضميـن خارطـة الحسـابات الخاصـة بالمجلـس النفقـات المتعلقـة باألطفـال ،وربطهـا مـع
البرنامـج المعنـي للتمكـن مـن فـرز مخصصـات الطفـل بسـهولة وتقديرها عبر إطار اإلنفاق متوسـط المدى ،وعكسـها
علـى موازنـة المجلـس بشـكل واضـح ودقيـق .وقـد أصبحـت هـذه العملية ميسـرة في ضـوء تطبيق النظـام الحكومي
للمعلومـات الماليـة واإلداريـة (.)GFMIS
ُ -١١لوحـظ بـأن مؤشـرات األهـداف االسـتراتيجية ومؤشـرات قيـاس أداء البرامـج الـواردة فـي موازنـة المجلـس
األعلـى للشـباب جـاءت لتعكـس بشـكل عـام فئـة الشـباب ( )30-12سـنة ،دون األخـذ بعيـن االعتبـار فئـة األطفـال
اليافعيـن تحديـدًا ( )18-12سـنة ممـا يعيـق عمليـة متابعـة وتقييم أداء البرامج واألنشـطة الموجـه لألطفال .وعليه ،ال بد
مـن مراعـاة اسـتخدام المجلـس لمؤشـرات أداء ُمحـددة للفئـات العمريـة المسـتهدفة ،باإلضافـة لوضـع مؤشـرات خاصـة
بأنشـطة األطفـال للتمكـن مـن متابعـة وتقييـم أداء هـذه البرامـج وتحقيـق األهـداف المنشـودة ذات الصلـة بالطفـل
بكفـاءة وفاعليـة .هـذا ويمكـن التنسـيق بشـأن هـذه المؤشـرات مـع المعنييـن فـي دائـرة الموازنـة العامـة للتمكـن من
وضـع مؤشـرات ُمعبـرة وقابلـة للقيـاس.
 -١٢بلغ العدد الفعلي للمشـاركين ضمن أنشـطة المراكز الشـبابية وفي كافة المحافظات ( )155423مشـارك
ومشـاركة خالل عام  ،2014ولتسـجل نسـبة المشـاركة الفعلية ( )%14.8فقط من فئة األطفال المسـتهدفة ضمن برنامج
التنميـة الشـبابية ،وضمـن هـذا السـياق ،ال بـد مـن العمـل علـى اسـتقطاب العـدد األكبـر مـن األطفـال المشـاركين فـي
ومـدرج أدنـاه بعـض
أنشـطة المراكـز الشـبابية ،وتذليـل أي صعوبـات قـد تعيـق مـن التحـاق هـؤالء األطفـال بالمراكـزُ ،
المقترحـات التـي مـن شـأنها رفـع نسـبة المشـاركة فـي المراكـز الشـبابية:
 −تعزيز الدور اإلعالمي للمجلس األعلى للشباب ،واإلعالن عن أنشطتهم وفعالياتهم بشكل ُمسبق.
 −استقطاب المغتربين من األطفال وذويهم خالل تواجدهم بالمملكة في العطل الصيفية ،وبما يهدف إلى تعزيز
إنتمائهم إلى وطنهم األم ،وقضاء أوقات فراغهم بأنشطة ترفيهية وثقافية ورياضية تعود عليهم بالفائدة.
 −رفد المراكز الشبابية بوسائل النقل المناسبة سواء أكانت مملوكة أو مستأجرة ،وذلك لتسهيل وصول األطفال
إلى هذه المراكز.
وهذا يعني بالضرورة رصد المزيد من المخصصات المالية للتغطية اإلعالمية ونفقات المشاركين على حد سواء.
 -١٣فـي ضـوء التزايـد الملمـوس فـي حجـم المشـاكل االجتماعيـة التـي يواجهـا المجتمـع األردنـي حالياً ،ومـا
نجـم عنهـا مـن عنـف مجتمعـي وجامعـي علـى حـد سـواء ،فـان تكثيـف جهـود المجلـس األعلـى للشـباب بأسـلوب
حـواري مقبـول مـع فئـة اليافعيـن واليافعات واسـتثمار طاقاتهم بشـكل إيجابي أصبح حاجة ملحـة ،وأن تأهيل الكوادر
الوظيفية العاملة في المراكز والمعسـكرات الشـبابية سـوف يسـاهم بشـكل كبير في الحد من الظواهر االجتماعية
السلبية.
 -١٤أجـازت التشـريعات الناظمـة لعمـل المراكـز الشـبابية لرئيـس المركـز قبـول عضويـة مـن ال يحمل الجنسـية
األردنيـة بصفـة عضـو مـؤازر ويتمتـع بنفـس حقـوق وواجبـات العضـو العامـل باسـتثناء االنتخابـات والترشـيح للهيئـة
اإلداريـة .وإعمـاالً باتفاقيـة حقـوق الطفـل ،فـإن هـذا يسـتوجب إدمـاج األطفـال اليافعيـن مـن الجنسـيات األخـرى وتحديـدًا
مـن الالجئيـن السـوريين المقيميـن فـي المخيمـات بالمراكـز الشـبابية واسـتثمار طاقاتهـم وصقل مواهبهم وترسـيخ
قيـم العمـل الجماعـي والتطوعـي لديهـم.
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 3-7االستراتيجية الوطنية للشباب في األردن
فـي ضـوء نفـاذ المـدة الزمنيـة لالسـتراتيجية الوطنيـة للشـباب فـي األردن ( )2009-2005مـع نهايـة عـام  ،2009فلا بـد مـن
المضـي قدماً نحـو بنـاء وصياغـة اسـتراتيجية وطنيـة جديـدة تواكـب المسـتجدات فـي تلبيـة حقـوق الشـباب بشـكل
عـام ،وحقـوق األطفـال اليافعيـن بشـكل خـاص .وهـذا األمـر يحتـم وضـع خطـة وطنيـة لمتابعـة وتقييـم أداء الجهـات
المعنيـة ودعمهـا بمؤشـرات أداء كميـة ونوعيـة قابلـة للقيـاس .وضمـن هـذا السـياق ،فإنـه ال بـد مـن التشـبيك وإقامـة
شـراكة حقيقيـة فيمـا بيـن المجلـس األعلـى للشـباب ،والمجتمعـات المحليـة ،ومؤسسـات المجتمـع المدنـي للترويـج
لألنشـطة التـي يقـوم بهـا المجلـس لصالـح الشـباب واألطفـال واسـتقطابهم للمشـاركة الفاعلـة فـي هـذه األنشـطة.
كمـا ويمكـن األخـذ بمـا تمخضـت عنـه هـذه الدراسـة مـن نتائـج ومالحظـات وتوصيـات لالسـتعانة بهـا فـي تصميـم
حدثـة للشـباب ممـا يوفـر قاعـدة أساسـية لرصـد وتقييـم أداء الجهـات المعنيـة فـي المسـتقبل.
الم َ
االسـتراتيجية ُ
وتجـدر اإلشـارة هنـا ،إلـى أن برنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائـي ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولـي قد قدم تمويل
قيمتـة ( )1.5مليـون دوالر أمريكـي لمشـروع دعـم تكويـن واسـتكمال وتنفيذ اسـتراتيجية الشـباب في األردن ،وتشـجيع
االندمـاج والمشـاركة الحقيقيـة للشـباب؛ إذ يهـدف هذا المشـروع إلـى ما يلي :63
 .1تعزيز آليات اإلدارة والمساءلة التي استحدثت في صندوق الشباب والرياضة فيما يخص تنفيذ استراتيجية الشباب؛
وفعالية المبادرات التي تستهدف إدماج فئة الشباب والتشاركية وال ّرفاه االقتصادي؛
 .2تحسين نوعية
ّ
 .3تدريب الشباب على الحوكمة والمشاركة ،وتمكينهم من االنخراط في مجال التنمية الفاعلة والمستدامة؛
 .4زيادة تأثير مراكز الشباب واالستجابة لالحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية.

 4-7استراتيجية االلتزام بالموازنة الصديقة للطفل
فـي ضـوء نفـاذ المـدة الزمنيـة للخطـة الوطنيـة األردنيـة للطفولـة ( )2013-2004مـع نهايـة عـام  ،2013فلا بـد مـن المضـي
قدماً نحـو بنـاء وصياغـة خطـة وطنيـة جديـدة تواكـب المسـتجدات فـي تلبيـة حقـوق الطفـل ،ولتغطـي كافـة الجوانب
المعنيـة بحقـوق الطفـل بمـا فـي ذلـك حـق السلامة علـى الطرق ،ويكون أحـد أهدافها رصـد ومتابعة االلتـزام بالموازنة
المخصصـة للطفـل ووضـع مؤشـرات األداء الالزمـة لذلـك بالتعـاون والتنسـيق مـع دائـرة الموازنـة العامـة والجهـات
المعنيـة بحقـوق الطفـل ،والسـير نحـو اسـتراتيجية شـاملة اللتـزام هـذه الجهـات بتطبيـق الموازنـة المخصصـة للطفل
ضمـن موازناتهـا الحكوميـة.

 5-7حقوق الطفل والمجتمعات المحلية
تلعـب البلديـات دورًا هاماً علـى صعيـد المجتمـع المحلـي فـي تلبيـة حقـوق الطفـل مـن حيـث توفيـر أماكـن الترفيـة
والبنيـة التحتيـة والطـرق ،وقـد لوحـظ مـن خلال مـا تمخضـت عنـه هذه الدراسـة مـن نتائج ،بأن هنـاك الكثير
والمالعـبُ ،
أمام البلديات للمسـاهمة به في تلبية حقوق الطفل بالتعاون والتنسـيق مع كل من وزارة األشـغال العامة واإلسـكان
والمجلـس األعلـى للشـباب ،لـذا ال بـد مـن مسـاهمة قطـاع البلديـات فـي صياغـة وتحديـث الخطـة الوطنيـة األردنيـة
للطفولـة نظـرًا للـدور الهـام الـذي تقـوم بـه علـى مسـتوى المجتمعـات المحليـة ،إذ ال بـد مـن النهـوض بالمناطـق األقـل
نمـوًا لتحقيـق العدالـة فـي مسـتويات اإلنفـاق بيـن محافظـات المملكـة ،مـع األخـذ بعيـن االعتبـار الخصائـص اإلقتصاديـة
واالجتماعيـة ضمـن كل محافظـة.

 63بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
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المالحق
الملحق  :1تعداد األطفال وفق الفئات العمرية والمحافظات والنوع االجتماع
 :1-1عدد األطفال ( )18-0سنة في األردن موزع على المحافظات
يوضح الجدول عدد األطفال (ذكور وإناث) في المملكة األردنية الهاشمية ضمن الفئة العمرية
( )18-0سـنة موزعيـن علـى المحافظـات ،وقـد بلـغ إجمالي تعـداد األطفال في نهايـة عـام  )3,076,369( ،2014طفل،
مقابـل ( )6,675,000نسـمة إجمالـي عـدد سـكان المملكـة ،حيـث يشـكل األطفـال مـا نسـبته ( )%46.1مـن إجمالـي
السكان.
جدول «: »1عدد األطفال ( )18-0سنة في كل محافظة
)
) -

(

(

48

)(%
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

48

المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ،األردن
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 :2-1عدد األطفال اليافعين ( )18-12سنة في األردن موزع على المحافظات
يوضـح الجـدول عـدد األطفـال اليافعيـن (ذكـور وإنـاث) فـي المملكـة األردنيـة الهاشـمية ضمـن الفئـة العمرية
( )18-12سـنة موزعيـن علـى المحافظـات -وهـي الفئـة العمريـة المسـتفيدة مـن المراكـز الشـبابية ، -وقد بلغ
إجمالـي تعـداد هـذه الفئـة العمريـة فـي نهايـة عـام  )1,049,507( ،2014طفـل ،يشـكلون مـا نسـبته ( )%34.1مـن
إجمالـي تعـداد األطفـال في المملكة ،كما ويشـكلون ما نسـبته ( )%54من تعداد الشـباب ضمـن الفئة العمرية
( )24-12سـنة وهـي الفئـة العمريـة المسـتهدفة مـن المراكز الشـبابية بموجب التشـريعات السـارية.
جدول « :»2عدد األطفال اليافعين ( )18-12سنة في كل محافظة
)
)

-

(

)(%

(

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 49المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ،األردن
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 :3-1عدد األطفال واليافعين ( )18-6سنة في األردن موزع على المحافظات
يوضـح الجـدول عـدد األطفـال واليافعين (ذكور وإنـاث) في المملكة األردنية الهاشـمية ضمن الفئـة العمرية (-6
 )18سـنة موزعيـن علـى المحافظـات ،وقد بلغ إجمالي تعـداد هذه الفئة العمرية في نهاية عـام )2,063,888( ،2014
طفـل ،يشـكلون مـا نسـبته ( )%67.1مـن إجمالـي تعـداد األطفـال فـي المملكـة ،كمـا ويشـكلون ما نسـبته ()%56
مـن تعـداد األطفال والشـباب ضمـن الفئة العمرية ( )30-6سـنة.
جدول «:»3عدد األطفال واليافعين ( )18-6سنة في كل محافظة
)
) -

(

50

)(%

(

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 51المصدر :قانون الموازنة العامة رقم ( )8لسنة  ،2015وعمليات حسابية قامت بها الباحثة.
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الملحق  :2بيانات وزارة األشغال العامة واإلسكان

51

جدول ( :)1البيانات الخاصة بموازنة الحكومة األردنية وموازنة وزارة األشغال العامة واإلسكان  -دينار
أردني

(

)

.

)(%

.

.

.

جدول (:)2أنماط إنفاق مخصصات الطفل كنسبة مئوية من موازنة الوزارة ،حسب البرنامج

(

)

)(%

)(%
)(%

:

)(%
)(%

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 51المصدر :قانون الموازنة العامة رقم ( )8لسنة  ،2015وعمليات حسابية قامت بها الباحثة.
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البنية
جدول ( :)3الموازنات المخصصة للطفل في برامج وزارة األشغال العامة واإلسكان وبرنامج ُ
التحتية للمحافظات (وزارة التخطيط والتعاون الدولي) -دينار أردني

(

)
:

(
)

)

(
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جدول ( :)4مخصصات األطفال من مشاريع إنشاء وصيانة الطرق موزعة على المحافظات

)

(

52

)(%
.

)

(

.
.
.
4.73
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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جدول ( :)5مخصصات الطفل من مشاريع وزارة األشغال العامة واإلسكان التي تستهدف فئة األطفال موزعة على
53
المحافظات – دينار أردني

)

53

(

المصدر :قانون الموازنة العامة رقم ( )8لسنة .2015

82

تحليل الموازنة المخصصة للطفل في األردن 2015

البنية التحتية
الممولة من خالل برنامج ُ
جدول ( :)6مخصصات األطفال من مشاريع إنشاء وصيانة الطرق ُ
56
للمحافظات

)
)

54

(

2014

(

)

2015

(

281,210

126,775

230,500

126,775

322,700

126,775

253,550

126,775

262,770

126,775

427,347

126,775

154,435

334,225

198,230

126,775

184,400

11,525

195,925

126,775

138,300

126,775

115,250

126,775

2,764,617

1,613,500

البنية التحتية
المصدر :بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،وعمليات حسابية قامت بها الباحثة .برنامج ُ

للمحافظات ُممول بالكامل من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
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جدول (: )7األشخاص الذين تمت مقابلتهم:

54

البنية التحتية
المصدر :بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،وعمليات حسابية قامت بها الباحثة .برنامج ُ

للمحافظات ُممول بالكامل من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
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الملحق  :3بيانات المجلس األعلى للشباب
جدول (:)1البيانات الخاصة بموازنة الحكومة األردنية وموازنة المجلس األعلى للشباب  -دينار أردني

.

)(%

.

.

.

جدول (:)2أنماط إنفاق مخصصات الطفل كنسبة مئوية من موازنة المجلس ،حسب البرنامج

)(%

.

.

.

.

)(%

.

.

.

.

)(%

.

.

.

.

.

.

.

.

)(%

البنية التحتية
جدول (: )3الموازنات المخصصة للطفل في برامج المجلس األعلى للشباب وبرنامج ُ
للمحافظات (وزارة التخطيط والتعاون الدولي) -دينار أردني

)
)

(

(

-

-
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جدول ( :)4عدد أطفال المحافظات ومخصصاتها من برنامج التنمية الشبابية

)

(

--)

(

/
--.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

56

المصدر :دائرة الموازنة العامة ،دائرة االحصاءات العامة ،وعمليات حسابية قامت بها الباحثة.
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جدول ( :)5عدد أطفال المحافظات ومخصصاتها من برنامج التنمية الرياضية

)

(

--)

(

57

/
--.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

57

المصدر :دائرة الموازنة العامة ،دائرة االحصاءات العامة ،وعمليات حسابية قامت بها الباحثة.
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البنية التحتية للمحافظات
الممولة من خالل برنامج ُ
جدول ( :)6مخصصات األطفال من المشاريع ُ

)
)

(

)

(

(

البنية التحتية للمحافظات
 58المصدر :وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،وعمليات حسابية قامت بها الباحثة .برنامج ُ
ُممول بالكامل من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
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جدول « :»7األشخاص الذين تمت مقابلتهم:
املجلس األعلى للشباب
السيد وليد النسور

مدير الشؤون املالية

السيد عادل املعايطة

مدير الشؤون اإلدارية

الفاضلة نيفني كنعان

مديرية املتابعة والتقييم

السيد عصام الديات

مديرية شؤون املراكز الشبابية

السيد معاوية عبدالكريم

قسم املوارد البشرية

وزارة التخطيط والتعاون الدولي
الفاضلة سوزان عفيفي

مديرية السياسات واالستراتيجيات

السيد مالك بريزات

مديرية التعاون الدولي

السيد نصر الزعبي

مديرية املشاريع
دائرة املوازنة العامة

السيد مجدي الشريقي

نائب مدير عام دائرة املوازنة العامة

السيد ضياء خضير

محلل موازنة املجلس األعلى للشباب
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