
الموازنات الصديقة للطفل 



منظمةمعبالتعاوناألسرةلشؤونالوطنيالمجلسعمل✓

ممفاهيإيجادعلىالعامةالموازنةودائرةاألردن/اليونيسيف

بماالمملكةمؤسساتموازناتاعدادفيجديدةوسياسات

طفلالحقوقاتفاقيةمعوينسجمالطفلحقوقتلبيةيراعي

فعاليةوكفاءةلرفعالمجالهذافيالفُضلىوالممارساتالدولية

كنيمالتيالمعلوماتوتوفيرالطفل،لصالحالموجهاالنفاق

.الحقوقبهذهللوفاءالدعملكسباستخدامها

فيطاألوسالشرقفيالرائدةالهاشميةاالردنيةالمملكةتعتبر✓

.للطفلالصديقةالموازاناتتنفيذ

مفهوم الموازنات الصديقة للطفل



:ا يليتنفيذا لما ورد في المادة الرابعة من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على م

اريذذة تتخذذذ الذذدول األطذذرا  كافذذة التذذدابير التشذذريعية وا د” 

هذا وغيرها من التدابير المالئمة  عمال الحقوق المعتر  ب

ادية فذذذي هذذذذه االتفاقيذذذة، وفيمذذذا يتعلذذذ  بذذذالحقوق االقتصذذذ

.... واالجتماعية والثقافية،

الفكرة العامة



الهدف العام

نيةالوط/المؤسسيةوالخططالسياساتحولتحليليةبياناتتوفير
يرلتوفالطفل،بحقوق المرتبطةالموازنةفيالمرصودةوالمخصصات

تحقيقلعليهاالعملالواجباألولوياتحولالقرارلصناعالدقيقةالمعلومة
.للطفلالفضلىالمصلحة



اهداف الموازنات 

الموازنة 
المخصصة 

للطفل

تعزيز أنظمة 
الرصد والمتابعة 

والتقييم

تطبيق منهجية
الموازنة 

جالموجهة بالنتائ

وضع 
ت االستراتيجيا

ة والخطط الوطني
المؤيدة لحقوق 

الطفل

موائمة 
التشريعات 
ة المحلية المعني
بحقوق الطفل

االلتزام 
بالمعاهدات 
واالتفاقيات 

الدولية

قية االلتزام باتفا
حقوق الطفل 

الدولية



منهجية التحليل
مةالمنوالسياساتواالستراتيجياتالتشريعاتمراجعة• ظ ِّ

معتوافقهاومدىالمستهدفةللمؤسسةالطفللحقوق 
.الطفلحقوق اتفاقية

المشاريعو البرامجلتحديدالمستهدفةالمؤسسةموازنةتحليل•
.يتهاكفامدىوتقييمللطفلالموجهةالماليةوالمخصصات

امجالبر لتنفيذالمؤسسةفيوالمعوقاتالتحدياترصد•
.أدائهامؤشراتومقارنةللطفلالموجهةوالمشاريع

.للطفلالموجهاإلنفاقوفعاليةكفاءةتعزيز•
صصةالمخالموازنةبنهجالعملالستدامةالتوصياتتقديم•

.التحليلنتائجعلىبناءاللطفل



مخرجات التحليل

ث مؤسسة حكومية لتحقي  أهدا  التحليذل حيذ12تحليل موازانات ✓

.ونفذت على أربع مراحل2009بدأت منذ العام 

ن ضذذمالبذذرام و والمشذذاريعو واألنشذذطة المسذذتهدفة للطفذذل، إبذذراز ✓

.العامةقانون الموازنة 

عذذة مفذذاهيم المتابفذذرق العمذذل فذذي المؤسسذذات المعنيذذة علذذى تذذدريب ✓

.العامةالموازنة بقانون والتقييم وربطها 



نماذج التحليل

البرنام 

....العام ....العام ....العام 

مخصصات 

الطفل

ي االنفاق الكل

للبرنامج

مخصصات 

الطفل

ي االنفاق الكل

للبرنامج

مخصصات 

الطفل

ي االنفاق الكل

للبرنامج

(1)برنام 

(2)برنام 

(3)برنام 

المجموع

)....... / ........(خالصة حول مخصصات الطفل في برام  المؤسسة لألعوام 



نماذج التحليل

)....... / ........(لألعوام )...( مخصصات الطفل التي تخدم برنام  

البنود

....العام ....العام ....العام 

مخصصات 

الطفل

االنفاق 

الكلي 

للبرنام 

مخصصات 

الطفل

االنفاق 

الكلي 

للبرنام 

مخصصات 

الطفل

االنفاق 

الكلي 

للبرنام 

النفقات الجارية

--------

--------

النفقات الرأسمالية

-------

-------

نفقات اخرى

المجموع



نماذج التحليل

)....... / ........(لألعوام )...( الموازنة المخصصة للطفل من برنام  

....العام ....العام ....العام ....العام ....العام البند

إجمالي ا نفاق في البرنام 

ا نفاق الرأسمالي للبرنام  

من ا نفاق العام للبرنام ، % ……بـ ( عاما في المملكة18الفئة العمرية األقل من ) قّدرت نسبة مخّصصات الطفل 

....  ام  للعام ليصار إلى احتسابها من النفقات الرأسمالية للبرنام ، ولتقدر مخّصصات الطفل من ا نفاق العام للبرن

:كما يلي

مخّصصات الطفل من البرنام 

النسبة المئوية لحصة الطفل من موازنة 

)%(البرنام  



شكراً لحسن استماعكم


