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أولا -مقدمة
-1

تنص املادة  4من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي:
تتخ ذذذ ال ذذدول األطذ ذراف ك ذذل الت ذذدابري التشذ ذريعية واإلداري ذذة وغريه ذذا م ذذن الت ذذدابري
املالئمة إلعمال احلقوق املعرتف هبا يف هذه التفاقية .وفيما يتعلق باحلقوق القتصذادية
والجتماعيذذة والثقافيذذة ،تتخذذذ الذذدول األط ذراف هذذذه التذذدابري إىل أقصذذى حذذدود مواردهذذا
املتاحة ،وحيثما يلزم ،يف إطار التعاون الدويل.

وهذذا التعليذق العذام سيسذاعد الذدول األطذراف علذى تنفيذذ املذادة  4فيمذا يتعلذق بامليزانيذات العامذة.
وهو حيدد اللتزامات ال ي تقع على عاتق الدول األطراف ويتضمن توييات بشنن كيفيذة إعمذال
مجيذع احلقذوق املشذذمولة بالتفاقيذة ،ول سذيما حقذذوق األطفذال الذذين يعيشذذون أوعذاع ا هشذة ،مذذن
خالل عمليذة تتسذم بالفعاليذة والكفذاءة واإلنصذاف والشذفافية والسذتدامة يف ذال يذنع القذرارات
املتعلقة بامليزانيات العامة.
 -2وبذذالن ر إىل أن املذذادة  4تتصذذل يميذذع حقذذوق الطفذذل ،وأن كذذل تلذذأ احلقذذوق كذذن أن
تتنثر بامليزانيات العامة ،فإن هذا التعليق العام ينطبق على التفاقية وعلى بروتوكولهتا الختيارية.
وهو يوفر للدول األطراف إطذارا لضذمان إسذ ام امليزانيذات اهلامذة يف إعمذال تلذأ احلقذوق ويقذدم،
يف الفرع الثالث منه ،حتليالا للمبادئ العامة لالتفاقية ،الواردة يف املواد  2و 3و 6و 12من ا.
 -3ولذذدا اإلرذذارة إىل "الطفذذل" أو "األطفذذال" ،يشذذمل التعليذذق العذذام مجيذذع األرذذخا مذذن
اجلنسني الذين تقل أعمارهم عن  18سنة والذين تتنثر حقذوق م ،أو كذن أن تتذنثر تذنثرا مبارذرا
أو غري مبارر ،إجيابي ا أو سلبي ا ،بذالقرارات املتصذلة بامليزانيذات العامذة .و"األطفذال الذذين يعيشذون
أوعاعا هشة" هم أولئأ األطفال املعرعون بصفة خاية لنت اكات حقوق م؛ ومن بذني هذءلء
األطفذذال ،علذذى سذذبيل املثذذال ل احلصذذر ،األطفذذال عوو اإلعاقذذة ،واألطفذذال يف حذذالت الل ،ذذوء،
واألطفال املنتمون إىل أقليات ،واألطفال الذذين يعيشذون يف حالذة فقذر ،واألطفذال الذذين يعيشذون
يف كنف من يوفر هلم رعاية بديلة ،واألطفال املخالفون للقانون.
-4

أدناه؛
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وألغراض هذا التعليق العام ،تنطبق التعاريف التالية:
(أ)

"امليزانية" تشمل تعبئة اإليرادات العامة ،وصخصيص موارد ميزانياهتا ونفقاهتا؛

(ب)

"اللتزامات بالتنفيذ" تشري إىل التزامات الذدول األطذراف الذواردة يف الفقذرة 27

(ج)

"املبادئ العامة لالتفاقية" تشري إىل املبادئ الواردة يف الفرع الثالث أدناه؛

(د)

"مبادئ امليزانية" تشري إىل املبادئ الواردة يف الفرع الرابع أدناه؛
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(ه) "التش ذريعات" تش ذذري إىل مجي ذذع املعاه ذذدات وتأو التش ذريعات الدولي ذذة واإلقليمي ذذة
والوطنية ودون الوطنية عات الصلة حبقوق الطفل؛
(و) "السياسذذات" تشذذري إىل السياسذذات العامذذة والس ذرتاتي،يات والل ذوائا التن يميذذة
واملبادئ التوجي ية والبيانات العامة ،مبا يف علأ أحداث ا وغاياهتا ومءرراهتا ونتائ ،ا املست دفة،
ال ي تءثر يف حقوق الطفل أو كن أن تءثر في ا؛
(ز) "الذ ذجامت" تش ذذري إىل األط ذذر ال ذذ ي تعم ذذل م ذذن خالهل ذذا ال ذذدول األطذ ذراف لتحقي ذذق
أهذذداف تش ذريعاهتا وسياسذذاهتا .وهذذذه ال ذجامت كذذن أن تذذءثر علذذى األطفذذال تذذنثريا مبار ذرا أو غذذري
مبار ذذر كتنثريه ذذا ،م ذذثالا ،يف حق ذذوق ل ذذددة خاي ذذة بالطف ذذل ،ويف عملي ذذات امليزاني ذذة العام ذذة والبني ذذة
التحتية والعمل؛
(ح) "دون ال ذ ذ ذذوطإ" تش ذ ذ ذذري إىل املس ذ ذ ذذتوا اإلدار  ،أو املس ذ ذ ذذتويات اإلداري ذ ذ ذذة ،دون
املستوا الوطإ ،مثل املناطق أو املقاطعات أو املراكز أو البلديات.
 -5وتذذرد يف الفذذرع األول خلفيذذة هذذذا التعليذذق العذذام وأساسذذه املنطقذذي وهدفذذه .ويتضذذمن الفذذرع
الثاين حتلذيالا قانونيذ ا للمذادة  4فيمذا يتعلذق بامليزانيذات العامذة .ويفسذر الفذرع الثالذث املبذادئ العامذة
لالتفاقية يف هذا السياق .ويكرس الفرع الرابع لتنذاول مبذادئ امليزنذة العامذة .وين ذر الفذرع ا ذام
يف كيفيذذة إسذ ام امليزانيذذات العامذذة يف إعمذذال حقذذوق الطفذذل .أمذذا الفذذرع السذذادس فيتضذذمن مبذذادئ
توجي ية بشنن نشر التعليق العام.

ألف -خلفية
 -6يستند هذا التعليذق العذام إىل التعليذق العذام رقذم  )2003(5بشذنن التذدابري العامذة لتنفيذذ
التفاقيذذة ،الذذذ جذذاء فيذذه أن مف ذذوم "تذذدابري التنفيذذذ العامذذة" مف ذذوم معقذذد وأن مذذن املذذرجا أن
تصذذدر الل،نذذة يف الوق ذ املناس ذ تعليقذذات عامذذة أكثذذر تفصذذيالا بشذذنن ف ذرادا العنايذذر( .)1ومذذن
هذذذه العنايذذر عنصذذر اسذذتخدام امليزانيذذات العامذذة .ويسذذتند هذذذا التعليذذق العذذام أيضذ ا إىل املناقشذذات
ال ي جرت يف يوم املناقشة العامة لل،نة يف عام  2007بشنن مسءولية الذدول فيمذا يتصذل بتذوفري
املوارد إلعمال حقوق الطفل.
 -7وقذذد اسرترذذد هذذذا التعليذذق العذذام بعذذدة قذرارات وتقذذارير يذذادرة عذذن األمذذم املتحذذدة تعذذرض
مبادئ امليزانية من من ور حقوق اإلنسان ،مبا يف علأ:
قذ ذرار ل ذ ذ حق ذذوق اإلنس ذذان 28ت 19ال ذذذ ي ذذدف إىل حتس ذذني الس ذذتثمار يف
(أ)
()2
إعمذذال حقذذوق الطفذذل  ،وتقريذذر مفذذوض األمذذم املتحذذدة السذذامي حلقذذوق اإلنسذذان الذذذ يذذدر قبذذل
__________

()1
()2

4

ان ر التعليق العام رقم  5املذكور أعاله.
اعتمد القرار من دون تصوي .
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اعتماد علأ القرار بعنوان "حنو استثمار أفضل يف حقوق الطفذل" ( .)A/HRC/28/33ويتنذاول كذل مذن
الق ذرار والتقري ذذر دور السياس ذذات الوطني ذذة ،وتعبئ ذذة امل ذوارد ،والش ذذفافية ،واملس ذذاءلة ،واملش ذذاركة ،وصخص ذذيص
املوارد واإلنفاق ،ون م محاية الطفل ،والتعاون واملتابعة الدوليني فيما يتعلق بالستثمار يف األطفال؛
(ب) ق ذرار اجلمعيذذة العامذذة 67ت 218بشذذنن تعزيذذز الشذذفافية واملشذذاركة واملسذذاءلة يف
السياسذذات املاليذذة ،الذذذ يءكذذد احلاجذذة إىل حتسذذني نوعيذذة السياسذذات املاليذذة وكفاءهتذذا وفعاليت ذذا،
ويش،ع الدول األعضاء علذى تكثيذف ج ودهذا الراميذة إىل تعزيذز الشذفافية واملشذاركة واملسذاءلة يف
السياسات املالية.
 -8واسرترد هذا التعليق العام أيض ا باملشاورات ال ي أجرهتا الل،نة مع ممثلي الدول ،واألمم
املتحذذدة ،واملن مذذات غذذري احلكوميذذة ،واألطفذذال وأفذراد مذذن ا ذجاء مذذن خذذالل إجذراء اسذذتطالعات
وعقذذد اجتماعذذات ومشذذاورات إقليميذذة يف رسذذيا وأوروبذذا وأمريكذذا الالتينيذذة ومنطقذذة البحذذر الكذذاري
والشذذرق األوسذذط وأذذال أفريقيذذا ومنطقذذة أفريقيذذا جنذذو الصذذحراء الكذذجا .وباإلعذذافة إىل علذذأ،
اسرتر ذذد ه ذذذا التعلي ذذق الع ذذام مبش ذذاورة عاملي ذذة أل ذ  2 693طف ذالا م ذذن  71بل ذذدا( )3م ذذن خ ذذالل
اسذذتطالع عذذج رذذبكة اإلنرتن ذ وتشذذكيل أفرقذذة نقذذار مركذذز وإج ذراء مشذذاورات إقليميذذة يف رسذذيا
وأوروب ذذا وأمريك ذذا الالتيني ذذة .وألذ ذ عملي ذذة التش ذذاور إسذ ذ امات م ذذن ي ذذبيان وبنذ ذات ينتم ذذون إىل
خلفيذذات لتلفذذة مذذن حيذذث السذذن ،ونذذوع اجلذذن  ،والقذذدرة ،والسذذياق الجتمذذاعي  -القتصذذاد ،
واللغة ،واأليل اإلثإ ،والتس،يل يف املدارس ،والتشذرد ،ورربذة امليزنذة مبشذاركة األطفذال .وتشذمل
رسائل األطفال إىل املسءولني عن ينع القرارات املتعلقة بامليزانيات العامة ما يلي:
(أ)
حقوق األطفال؛

أحسذذنوا التخطذذيط .ينبغذذي أن يتذذوفر امليزانيذذة مذذا يكفذذي مذذن املذذال إلعمذذال مجيذذع

(ب) ل ك ذ ذذنكم أن تس ذ ذذتثمروا فين ذ ذذا إعا مل تس ذ ذذنلونا ع ذ ذذن ان ذ ذذالت ال ذ ذذ ي ينبغ ذ ذذي أن
تستثمروا في ا فنحن نعرف؛ وينبغي لكم أن تسنلونا؛
(ج)

ل تنسوا أن تدرجوا يف ميزانياتكم األطفال عو الحتياجات ا اية؛

(د) أنفق ذوا األمذ ذوال بإنص ذذاف وحكم ذذة .ول تُنفق ذوا أموالن ذذا عل ذذى أر ذذياء ل ج ذذدوا
من ا  -كونوا أكفاء ،ول هتدروا املال؛
(ه) الس ذ ذذتثمار يف األطف ذ ذذال ه ذ ذذو اس ذ ذذتثمار طوي ذ ذذل األج ذ ذذل ،وه ذ ذذو حيق ذ ذذق الكث ذ ذذري؛
فال تنسوا أن تفكروا فيه؛
(و)

الستثمار يف أسرنا هو أيضا سبيل م م من سبل تنمني حقوقنا؛

__________

()3
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احلكم؛

(ز)

تنكدوا من عدم وجود فساد؛

(ح)

أقروا حبقوق مجيع املواطنني ،يغارا وكبارا ،بإيغائكم إىل رراء الناس يف رذءون

(ط)

أود أن أرا احلكومة رفافة وخاععة لقدر أكج من املساءلة؛

( )

انشروا س،الت تبني كيفية إنفاق األموال؛

(ك) ق ذذدموا معلوم ذذات ع ذذن امليزاني ذذة إىل مجي ذذع األطف ذذال بط ذذرق يف مو م ذذا بسذ ذ ولة
وبوسائل منلوفة لدي م مثل وسائط التوايل الجتماعي.
 -9وتتضذذمن مجيذذع املعاهذذدات األساسذذية يف ذذال حقذذوق اإلنسذذان أحكام ذا مماثلذذة ألحكذذام
املذادة  4مذذن التفاقيذذة .ولذذذلأ فذذإن التعليقذذات العامذذة الذذ ي تتنذذاول موعذذوع امليزانيذذات العامذذة والذذ ي
يدرت فيما يتعلق بتلأ األحكام ينبغي أن تُعتج تعليقات مكملة هلذا التعليق العام(.)4
 -10ويتعلذذق هذذذا التعليذذق العذذام بذذإدارة امل ذوارد املاليذذة للذذدول األط ذراف الذذ ي تذذءثر تذذنثريا مبار ذرا
أو غذذري مبارذذر علذذى األطفذذال ا اعذذعني لوليت ذذا .ويُسذذلم التعليذذق العذذام عطذذة عمذذل أدي ذ أبابذذا
الصادرة عن املءمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ( )2015وبالوثيقة املعنونة "حتويل عاملنذا :خطذة
التنميذذة املسذذتدامة لعذذام  .)2015( "2030وتتنذذاول هاتذذان ا طتذذان مسذذنلة إدارة الذذدول للم ذوارد
املتصلة بالتعاون الدويل واملءثرة على األطفال ،مثل دعم الجامت والقطاعات وامليزانيات ،والتعذاون
فيمذذا بذذني بلذذدان اجلنذذوب ،والتعذذاون األقذذاليمي .وتذذذكر الل،نذذة ببيذذان التفذذاهم بشذذنن الذذن ت القائمذذة
علذذى حقذذوق اإلنسذذان إزاء التعذذاون والج ذذة اإل ذذائيني ،وهذذو البيذذان الذذذ اعتمدت ذه موعذذة األمذذم
املتح ذذدة اإل ائيذ ذة ( ،)2003وب ذذإعالن ب ذذاري بش ذذنن فعالي ذذة املعون ذذة :امللكي ذذة والتنس ذذيق واملواءم ذذة
والنت ذذائت واملس ذذاءلة املتبادل ذذة ( ،)2005وخط ذذة عم ذذل أك ذرا ( )2008ور ذذراكة بوس ذذان م ذذن أج ذذل
التع ذذاون اإل ذذائي الفع ذذال ( ،)2011ومجيع ذذا يتن ذذاول أيضذ ذ ا مس ذذنلة ه ذذذه اإلدارة .وباإلع ذذافة إىل
علأ ،تدرك الل،نة أن املعايري الوطنية واإلقليمية والدولية القائمذة واملتطذورة املتعلقذة بذاإلدارة املاليذة
العامذة كذذن أن تكذون عات يذذلة هبذذذا التعليذق العذذام رذريطة أل تكذذون هذذذه املعذايري متعارعذذة مذذع
أحكذذام التفاقيذذة .وتذذرد فيمذذا يلذذي ثالثذذة أمثلذذة علذذى علذذأ :الذذدليل الذذدويل لذذادارة املاليذذة العامذذة(،)5
الذذذ يسذذلط الضذذوء علذذى مسذذائل الفعاليذذة والكفذذاءة واإلنصذذاف يف ذذال اإلدارة املاليذذة العامذذة،
و"مدونذذة الشذذفافية املاليذذة" الذذ ي اعتمذذدها يذذندوق النقذذد الذذدويل يف عذذام  2014والذذ ي تذذدعو إىل
الشذذمولية والوعذذوح واملوثوقيذذة وحسذذن التوقي ذ ووثاقذذة الصذذلة يف تقذذدة التقذذارير العامذذة عذذن املاليذذة
العامة يف املاعي واحلاعر واملستقبل من أجل حتسني اإلدارة واملسذاءلة املذاليتني ،واملبذادئ املتعلقذة
__________

()4
()5

6

ان ر ،على سبيل املثذال التعليذق رقذم  )1990(3لل،نذة املعنيذة بذاحلقوق القتصذادية والجتماعيذة والثقافيذة بشذنن
طبيعة التزامات الدول األطراف.
Richard Allen, Richard Hemming and Barry Potter, eds., The International Handbook of Public
).Financial Management (Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013

GE.16-12638

CRC/C/GC/19

بتشذذ،يع اإلق ذراض والق ذرتاض الس ذذياديني املسذذءولني الذذ ي اعتمذذدها م ذءمتر األمذذم املتحذذدة للت ،ذذارة
والتنمية يف عام .2012

ب ء -األس س المنطا
 -11تُسذ ذذلم الل،نذ ذذة بالتقذ ذذدم اهلذ ذذام الذ ذذذ أحرزتذ ذذه الذ ذذدول األط ذ ذراف يف مراجعذ ذذة التش ذ ذريعات
والسياسذذات والذجامت احملليذذة ومواءمت ذذا مذذع أحكذذام التفاقيذذة وبروتوكولهتذذا الختياريذذة .ويف الوقذ
نفسذذه ،تءكذذد الل،نذذة أن هذذذه التشذريعات والسياسذذات والذجامت ل كذذن أن تنفذذذ مذذا مل تذذتم تعبئذذة
م ذوارد ماليذذة كافيذذة وصخصيص ذ ا وإنفاق ذذا بطريقذذة تتسذذم باملسذذاءلة والفعاليذذة والكفذذاءة واإلنصذذاف
واملشاركة والشفافية والستدامة.
 -12وقذذد أثذذارت الل،نذذة ،لذذدا دراس ذة تقذذارير الذذدول األط ذراف املقدمذذة إلي ذذا ،ويف املناقشذذات الذذ ي
أجرهتذا مذع ممثلذذي الذدول األطذراف ،ويف مالح اهتذذا ا تاميذة ،هذواج حذول مذا إعا كذذان ح،ذم امليزانيذذة
كافيذ ا إلعمذذال حقذذوق الطفذذل .وتءكذذد الل،نذذة مذذرة أخذذرا أن إيذذالء أولويذذة حلقذذوق الطفذذل يف امليزانيذذات،
علذذى املسذذتويني الذذوطإ ودون الذذوطإ ،حسذذبما تقتضذذيه التفاقيذذة ،ل يس ذ م يف إعمذذال تلذذأ احلقذذوق
فحسذ ذ ب ذذل إن ذذه يسذ ذ م أيضذ ذا يف إح ذذدامي رث ذذار إجيابي ذذة مس ذذتد ة عل ذذى النم ذذو القتص ذذاد  ،والتنمي ذذة
املستدامة والشاملة لل،ميع ،والتالحم الجتماعي ،يف املستقبل.
 -13واسذذتنادا إىل مذذا تقذذدم ،تءكذذد الل،نذذة أنذذه ينبغذذي للذذدول األط ذراف أن تنخذذذ يف العتبذذار
مجيع حقوق الطفل يف مجيع مراحذل عمليذات امليزنذة والذن م اإلداريذة علذى املسذتويني الذوطإ ودون
الوطإ .ومع إقرار الل،نة بنن عمليات امليزانية تتفاوت إىل حد مذا بذني الذدول ،وأن بعذل الذدول
ق ذذد ط ذذورت أس ذذالي امليزن ذذة ا اي ذذة هب ذذا يف ذذال حق ذذوق الطف ذذل ،ف ذذإن ه ذذذا التعلي ذذق الع ذذام يق ذذدم
إررذذادات فيمذذا يتعلذذق بذذنربع مراحذذل رئيسذذية لعمليذذة امليزنذذة هتذذم مجيذذع الذذدول ،وهذذي :التخطذذيط،
واإلقرار ،والتنفيذ ،واملتابعة.

جي  -الهدف
 -14اهلذذدف مذذن هذذذا التعليذذق العذذام هذذو حتسذذني ف ذذم اللتزامذذات املعقذذودة مبوج ذ التفاقيذذة
فيما يتعلق بعملية امليزنة املتصلة حبقوق األطفال بغية تعزيز إعمال تلأ احلقوق ،والتشذ،يع علذى
إحذدامي تغيذري حقيقذي يف الطريقذة الذ ي يذتم هبذا صخطذيط امليزانيذات وإقرارهذا وتنفيذذها ومتابعت ذا مذذن
أجل تعزيز تنفيذ التفاقية وبروتوكولهتا الختيارية.
 -15وهلذا اهلدف رثاره علذى مذا يُتخذذ طذوال عمليذة امليزنذة مذن تذدابري مذن قبذل فذروع احلكومذة
(التنفيذية والتشريعية والقضائية) على لتلف املستويات (الوطنية ودون الوطنيذة) ولتلذف اهلياكذل
(مث ذذل ال ذذوزارات أو اإلدارات أو الوك ذذالت) .ومتت ذذد اللتزام ذذات لتش ذذمل اجل ذذات املاحن ذذة ومتلق ذذي
املساعدة يف إطار التعاون الدويل.
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 -16كما أن هلذا اهلذدف رثذاره علذى ج ذات أخذرا مذن اجل ذات يذاحبة املصذلحة يف عمليذة
امليزن ذ ذذة ،مث ذ ذذل املءسس ذ ذذات الوطني ذ ذذة حلق ذ ذذوق اإلنس ذ ذذان ،ووس ذ ذذائط اإلع ذ ذذالم ،واألطف ذ ذذال ،واألس ذ ذذر،
ومن مذات انتمذذع املذدين .وينبغذذي للذدول األطذراف أن هتيذال ،بطذذرق تذتالءم مذذع سذياقاهتا الوطنيذذة،
بيئات مواتية للريد الفعال واملشاركة اندية هلذه اجل ات ياحبة املصلحة يف عملية امليزنة.
 -17ويضاف إىل علأ أن هلذا اهلدف رثاره على الدول من حيث توعية املوظفني العموميني
وغريهم وبناء قدراهتم فيما يتعلق مبضمون هذا التعليق العام.

ث ي ا -تحليل ق و ي للم دة  4فيم يتعلا ب لميةا ي ت الع مة
ألف" -تتخذ الدول األطراف "...
 -18تعذذإ كلمذذة "تتخذذذ" أنذذه لذذي للذذدول األط ذراف أن متذذارس سذذلطة تقديريذذة بشذذنن مذذا إعا
كان ستفي أم ل بالتزام ا باصخاع التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري املالئمذة الالزمذة
إلعمال حقوق األطفال ،مبا يف علأ التدابري املتصلة بامليزانيات العامة.
 -19وبالتذ ذذايل فذ ذذإن مجيذ ذذع فذ ذذروع احلكومذ ذذة ومسذ ذذتوياهتا وهياكل ذ ذذا الذ ذذ ي تذ ذذءد دورا يف وعذ ذذع
امليزانيذذات العامذذة جي ذ أن متذذارس وظائف ذذا بطريقذذة تتوافذذق مذذع املبذذادئ العامذذة لالتفاقيذذة ومبذذادئ
امليزانية املبينة يف الفرعني الثالذث والرابذع أدنذاه .وينبغذي للذدول األطذراف أيضذ ا أن هتيذال بيئذة مواتيذة
لتمكذذني السذذلطتني التش ذريعية والقضذذائية واملءسسذذات العليذذا ملراجعذذة احلسذذابات مذذن أداء وظائف ذذا
هبذه الطريقة نفس ا.
 -20وينبغي للدول األطراف أن ُمتكن طامعي القرارات املتعلقة بامليزانية على مجيع مسذتويات
السذذلطتني التنفيذي ذذة والتش ذريعية م ذذن احلصذذول عل ذذى املعلومذذات والبيان ذذات وامل ذوارد الض ذذرورية وبن ذذاء
القدرة على إعمال حقوق الطفل.

ب ء" -كل التدابير التشريعية واإلدارية وغيره من التدابير المالئمة"
 -21يشمل اللتزام باصخاع "كل التدابري املالئمة" واج عمان ما يلي:
وج ذذود قذ ذوانني وسياس ذذات ت ذذدعم تعبئ ذذة املذ ذوارد واعتم ذذاد لصص ذذات يف امليزاني ذذة
(أ)
واإلنفاق من أجل إعمال حقوق األطفال؛
(ب) مجع وإعداد ونشر ما هو عرور من البيانات واملعلومات عذن األطفذال لذدعم
تصذذميم وتنفيذذذ التش ذريعات والسياسذذات وال ذجامت وامليزانيذذات املناسذذبة مذذن أجذذل الن ذذوض حبقذذوق
الطفل؛
(ج) تعبئذذة مذذا يكفذذي مذذن امل ذوارد العامذذة وصخصيص ذ ا واسذذتخدام ا بفعاليذذة مذذن أجذذل
التنفيذ الكامل ملا يُقر من التشريعات والسياسات والجامت وامليزانيات؛
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(د) صخط ذذيط امليزاني ذذات صخطيط ذ ذ ا من ،ي ذ ذ ا وإقراره ذذا وتنفي ذذذها واملس ذذاءلة عن ذذا عل ذذى
املستويني الوطإ ودون الوطإ للدولة ،بطريقة تكفل إعمال حقوق األطفال.
 -22وتعتج التدابري مالئمة عندما تكون عات يلة بالن وض على حنو مبارذر أو غذري مبارذر
حبقوق األطفال يف سياق معني ،مبا يف علأ سياق امليزانيات العامة.
 -23وتش ذذمل "الت ذذدابري التش ذ ذريعية" ال ذذ ي تك ذذون ال ذذدول األط ذ ذراف ملزم ذذة باصخاعه ذذا فيم ذذا يتعل ذذق
بامليزانيذذات العامذذة مراجعذذة التشذريعات القائمذذة ،وسذذن وإقذرار تشذريعات هتذذدف إىل عذذمان أن تكذذون
امليزاني ذذات كب ذذرية مب ذذا في ذذه الكفاي ذذة إلعم ذذال حق ذذوق األطف ذذال عل ذذى املس ذذتويني ال ذذوطإ ودون ال ذذوطإ.
وتشمل "التدابري اإلدارية" وعع وتنفيذ برامت حتقق أهداف التشذريعات املتفذق علي ذا ،وعذمان تذوفر
ميزانيات عامة مالئمة للقيام بذلأ .و كن ف م عبارة "وغريها من التدابري" على أ ا تشذمل ،علذى
سذذبيل املثذذال إنشذذاء رليذذات مشذذاركة يف امليزانيذذة العامذذة ،وتذذوفري البيانذذات أو اعتمذذاد السياسذذات فيمذذا
يتصذذل حبقذذوق األطفذذال .و كذذن الن ذذر إىل امليزانيذذات العامذذة باعتبارهذذا تشذذمل فئذذات التذذدابري الذذثالمي
هذه مجيع ا ،وباعتبارها أيضا أمرا ل غىن عنه لتنفيذ التدابري التشريعية واإلدارية األخذرا وغريهذا مذن
التدابري .وتعتج مجيع فروع احلكومة ومستوياهتا وهياكل ا مسءولة عن الن وض حبقوق الطفل.
 -24وتءكد الل،نة أن الدول األطراف ملزمة ببيان الكيفية ال ي يءد هبذا تنفيذذ مذا صختذاره مذن
تدابري تتصل بامليزانية العامة إىل حدومي حتسن يف إعمال حقذوق الطفذل .وعلذى الذدول األطذراف
أن تقذدم أدلذة علذذى النتذائت احملققذة لصذذاحل األطفذال نتي،ذة لتنفيذذذ تلذأ التذدابري .فذذال يكفذي تقذذدة
أدلة على التدابري املتخذة من دون تقدة أدلة على النتائت احملققذة إعا مذا أُريذد اسذتيفاء مقتضذيات
املادة  4من التفاقية.

جي " -إلعم ل الحقوق المعترف به في هذه التف قية"
 -25تشذ ذذمل "احلقذ ذذوق املعذ ذذرتف هبذ ذذا يف التفاقيذ ذذة" احلقذ ذذوق املدنيذ ذذة والسياسذ ذذية والقتصذ ذذادية
والجتماعية والثقافية .ويقع علذى عذاتق الذدول األطذراف التذزام باإلعمذال الفذور للحقذوق املدنيذة
والسياسذ ذذية ،وإعمذ ذذال احلقذ ذذوق القتصذ ذذادية والجتماعيذ ذذة والثقافيذ ذذة "إىل أقصذ ذذى حذ ذذدود مواردهذ ذذا
املتاحذذة" .وهذذذا يعذذإ عذذمنا أن إعمذذال هذذذه احلقذذوق إعمذذالا كذذامالا سذذيتحقق بالضذذرورة بص ذذورة
تدرجيية (ان ر الفرع الثاين  -دال أدناه).
 -26ويتطل إعمال حقوق الطفل إيالء اهتمام كبذري للمراحذل األربذع مجيع ذا لعمليذة امليزانيذة
العامذذة :التخطذذيط ،واإلقذرار ،والتنفيذذذ ،واملتابعذذة .وينبغذذي للذذدول األطذراف أن تذذويل اعتبذذارا حلقذذوق
مجيع األطفال طوال عملية امليزنة ،وفق ا للمبذادئ العامذة لالتفاقيذة ومبذادئ امليزانيذة الذواردة يف هذذا
التعليق العام.
 -27وفيما يتعلق بامليزانيات ،يعإ "إعمال حقوق األطفال" أن الدول األطراف ملزمذة لتعبئذة
وصخص ذذيص وإنف ذذاق امل ذوارد العام ذذة عل ذذى حن ذذو متتث ذذل ب ذذه للتزاماهت ذذا املتعلق ذذة بالتنفي ذذذ .وعل ذذى ال ذذدول
األطراف احرتام مجيع حقوق الطفل ومحايت ا وإعماهلا على النحو التايل:
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"الحذرتام" يعذذإ أنذذه ينبغذذي للذذدول األطذراف أل تتذذدخل بصذذورة مبارذذرة أو غذذري
(أ)
مبار ذذرة يف متت ذذع األطف ذذال حبق ذذوق م .وه ذذذا يع ذذإ ،فيم ذذا يتعل ذذق بامليزاني ذذات ،أن متتن ذذع الدول ذذة ع ذذن
التذذدخل يف متتذذع الطفذذل حبقوقذذه بقيام ذذا ،مذذثالا ،بذذالتمييز عذذد موعذذات معينذذة مذذن األطفذذال فيمذا
تتخذه من قرارات تتعلق بامليزانيذة ،أو سذح التمويذل أو حتويذل املذوارد بعيذدا عذن الذجامت القائمذة
ال ي تس م يف متتع األطفال باحلقوق القتصادية أو الجتماعية أو الثقافية ،إل يف ال روف املبينة
يف الفقرة  31أدناه؛
(ب) "احلمايذذة" تعذذإ أن علذذى الذذدول األط ذراف أن متنذذع أطراف ذ ا ثالثذذة مذذن التذذدخل يف
احلقوق املكفولة مبوج التفاقية وبروتوكولهتا الختيارية .ومن األمثلة على هذه األطراف الثالثة
احملتملة ،فيمذا يتعلذق بامليزانيذات العامذة ،قطذاع األعمذال( )6واملءسسذات املاليذة اإلقليميذة أو الدوليذة
الذ ي كذذن أن يكذون هلذذا دور يف لتلذذف مراحذل عمليذذة امليزانيذة العامذذة .ويعذذإ اللتذزام باحلمايذذة أنذذه
ينبغذذي للذذدول األط ذراف أن تسذذعى لضذذمان عذذدم قيذذام أط ذراف ثالثذذة بالتذذدخل يف عمليذذات تعبئذذة
إيراداهتذذا وصخصذذيص م ذوارد ميزانيت ذذا ونفقاهتذذا أو تقذذويل هذذذه العمليذذات .وهذذذا يقتضذذي أن تذذن م
الدول األطراف دور هذه األطراف الثالثة وأن تنشال رليات لتقدة الشذكاوا وأن تتذدخل بصذورة
من ،ية يف احلالت ال ي حتدمي في ا تعديات من قبل تلأ األطراف الثالثة؛
(ج) "اإلعمال" يقتضي أن تتخذ الدول األطراف إجذراءات لضذمان إعمذال حقذوق
الطفل إعمالا تام ا .وينبغي للدول األطراف أن:
‘‘1

تيسر إعمال حقوق األطفال باصخاع تدابري ُمتكذن األطفذال مذن التمتذع حبقذوق م
وتساعدهم على علذأ .وهذذا يشذمل ،يف سذياق امليزنذة ،تزويذد مجيذع مسذتويات
وهياكذذل السذذلطات التنفيذيذذة والتش ذريعية والقضذذائية بذذاملوارد واملعلومذذات الالزمذذة
للن وض حبقوق األطفال بطريقذة رذاملة ومسذتدامة .وهذذا يتطلذ اصخذاع تذدابري
لزيذذادة معرفذذة وف ذذم التفاقيذذة وبروتوكولهتذذا الختياريذذة عذذمن وظذذائف الدولذذة،
وإراعة ثقافة تقوم على احرتام حقوق األطفال ومحايت ا وإعماهلا؛

‘‘2

تعتذذإ حبقذذوق األطفذذال حيثمذذا تكذذون الذذدول غذذري قذذادرة ،ألسذذباب خارجذذة عذذن
س ذذيطرهتا ،عل ذذى إعم ذذال تل ذذأ احلق ذذوق بنفسذ ذ ا وبالوس ذذائل املتاح ذذة هل ذذا .وه ذذذا
اللتزام يشمل عذمان إتاحذة بيانذات ومعلومذات موثوقذة ومفصذلة لتقيذيم وريذد
مدا قدرة األطفال على ممارسة حقوق م ،يف أجزاء لتلفة من الدولة مثالا؛
تع ذذزز حق ذذوق األطف ذذال بض ذذمان تذ ذوافر تثقي ذذف وتوعي ذذة عام ذذة مالئم ذذني بش ذذنن
عملي ذ ذذات ي ذ ذذنع القذ ذ ذرارات املتعلق ذ ذذة بامليزاني ذ ذذة وم ذ ذذا يرتتذ ذ ذ علي ذ ذذا م ذ ذذن رث ذ ذذار.

‘‘3
__________

()6

10

ان ذذر التعليذذق العذذام رقذذم  )2013(16بشذذنن التزامذذات الذذدول فيمذذا يتعلذذق بتذذنثري قطذذاع األعمذذال علذذى األطفذذال،
ال ذذذ ج ذذاء في ذذه أن ذذه "جيذ ذ عل ذذى ال ذذدول أن تعتم ذذد مجي ذذع الت ذذدابري الض ذذرورية واملناس ذذبة واملعقول ذذة م ذذن أج ذذل من ذذع
مءسسات األعمال من التسب يف انت اك حقوق األطفال".
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وهذذذا يعذذإ ،فيمذذا يتعل ذذق بامليزانيذذات ،تعبئذذة وصخصذذيص وإنف ذذاق مذذا يكفذذي م ذذن
األمذوال للتوايذل والعمذذل مذع األطفذذال وأسذرهم ومذذن يذوفرون هلذذم الرعايذة بشذذنن
الق ذرارات املتصذذلة بامليزانيذذة ،مبذذا يف علذذأ التش ذريعات والسياسذذات وال ذجامت الذذ ي
تءثر علذى األطفذال .وينبغذي للذدول األطذراف أن تقذيم باسذتمرار النتذائت احملققذة
فيمذذا ذذص لتلذذف انموعذذات مذذن أجذذل حتديذذد انذذالت الذذ ي يلذذزم في ذذا العمذذل
من أجل تعزيز حقوق الطفل على حنو أكثر فعالية.

دال" -وفيم يتعلا ب لحقوق القتص دية والجتم عية والثق فية ،تتخذ القدول األطقراف
هذه التدابير إلى أقصى حدود موارده المت حة"
 -28وفقا هلذا اللتزام ،تتخذ الدول األطذراف مجيذع التذدابري املمكنذة لتعبئذة وصخصذيص وإنفذاق
ما يكفي من املذوارد املاليذة .واألمذوال الذ ي صخصذص للسياسذات والذجامت الذ ي تعذزز إعمذال احلقذوق
املشذمولة بالتفاقيذذة وبروتوكولهتذا الختياريذذة ينبغذي أن تنفذذق علذذى الوجذه األمثذذل وعلذى حنذذو يتوافذذق
مع املبادئ العامة لالتفاقية ومع املبادئ املتعلقة بامليزانية واملبينة يف هذا التعليق العام.
 -29وتُسذذلم الل،نذذة بتطذذور مف ذذومي "أقصذذى حذذدود املذوارد املتاحذذة" و"اإلعمذذال التذذدرجيي" يف
املعاهدات الدولية الرئيسية األخرا يف ال حقوق اإلنسذان( ،)7وتعتذج أن املذادة  4مذن التفاقيذة
تعذذج عذذن كذذال املف ذذومني .ولذذذلأ فذذإن علذذى الذذدول األط ذراف أن تتخذذذ تذذدابري إىل أقصذذى حذذدود
مواردهذذا املتاحذذة فيمذذا يتعلذذق بإعمذذال احلقذذوق القتصذذادية والجتماعيذذة والثقافيذذة ،وحيثمذذا يلذذزم يف
إطار التعاون الدويل ،بغية حتقيق اإلعمال الكامل هلذه احلقوق إعمالا تدرجيي ا مذن دون اإلخذالل
باللتزامات الواجبة التطبيق فورا وفقا للقانون الدويل.
 -30وتعإ عبارة "تتخذ الدول األطراف هذه التذدابري إىل أقصذى حذدود مواردهذا املتاحذة" أنذه
يُتوقع من الدول األطراف أن تثب أ ا بذل كل ج د ممكن لتعبئة وصخصيص وإنفاق ما يكفي
م ذذن م ذوارد امليزاني ذذة إلعم ذذال احلق ذذوق القتص ذذادية والجتماعي ذذة والثقافي ذذة جلمي ذذع األطف ذذال .وتءك ذذد
الل،نذذة أن حقذذوق األطفذذال مرتابطذذة وغذذري قابلذذة للت،زئذذة وأنذذه ينبغذذي تذذوخي احلذذذر يف التمييذذز بذذني
احلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية من ج ة ،واحلقوق املدنية والسياسية ،من ج ة أخرا.
فكثريا ما يذءثر إعمذال احلقذوق القتصذادية والجتماعيذة والثقافيذة يف قذدرة األطفذال علذى املمارسذة
الكاملة حلقوق م املدنية والسياسية ،والعك بالعك .
 -31كمذ ذذا أن اللت ذ ذزام الذ ذذذ تفرعذ ذذه املذ ذذادة  4علذ ذذى الذ ذذدول األط ذ ذراف بذ ذذنن تُعمذ ذذل احلقذ ذذوق
القتصذذادية والجتماعيذذة والثقافيذذة للطفذذال "إىل أقصذذى حذذدود مواردهذذا املتاحذذة" يعذذإ أيض ذا أنذذه
ينبغذ ذذي للذ ذذدول األط ذ ذراف أل تتخذ ذذذ تذ ذذدابري تراجعيذ ذذة متعمذ ذذدة فيمذ ذذا يتعلذ ذذق بذ ذذاحلقوق القتصذ ذذادية
__________

()7
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والجتماعي ذذة والثقافي ذذة( .)8وينبغ ذذي لل ذذدول األطذ ذراف أل تس ذذما بت ذذدهور املس ذذتوا الق ذذائم لتمت ذذع
األطف ذذال حبق ذذوق م .ويف أوق ذذات األزم ذذات القتص ذذادية ،ل جي ذذوز الن ذذر يف اصخ ذذاع ت ذذدابري تراجعي ذذة
إل بعد تقييم مجيع ا يارات األخرا وعمان أن يكون األطفال رخذر مذن يتذنثرون هبذذه التذدابري،
ول سيما األطفال الذين يعيشون أوعذاع ا هشذة .وجيذ علذى الذدول األطذراف أن تثبذ أن هذذه
التذذدابري عذذرورية ومعقولذذة ومتناسذذبة وغذذري متييزيذذة ومءقتذذة ،وأن أ حقذذوق تتذذنثر مذذن جذراء اصخاعهذذا
ستُسذذتعاد يف أقذذرب وقذ ممكذذن .وينبغذذي للذذدول األطذراف أن تتخذذذ تذذدابري مناسذذبة حبيذذث يتسذذىن
نموعذات األطفذال املتذنثرين ولغذريهم ممذن يكونذذون علذى معرفذة حبالذة هذءلء األطفذال ،املشذذاركة يف
عملية ينع القرارات املتصلة هبذه التدابري .ول جيذوز النتقذا مذن اللتزامذات الفوريذة واألساسذية
ال ذذدنيا( )9ال ذذ ي تفرعذ ذ ا حق ذذوق األطف ذذال م ذذن خ ذذالل اصخ ذذاع أ ت ذذدابري تراجعي ذذة حذ ذ يف أوق ذذات
األزمات القتصادية.
 -32وتُلزم املادة  44من التفاقية الدول األطراف بنن تقدم تقارير منت مة عن التقذدم الذذ
حترزه يف الن وض حبقوق األطفال ا اعذعني لوليت ذا .وينبغذي اسذتخدام أهذداف ومءرذرات كميذة
ونوعي ذذة واع ذذحة ومتس ذذقة لبي ذذان اإلعم ذذال الت ذذدرجيي حلق ذذوق األطف ذذال القتص ذذادية والجتماعي ذذة
والثقافية إىل أقصذى حذدود املذوارد املتاحذة ،فضذالا عذن تنفيذذ اللتزامذات الفوريذة الذ ي تفرعذ ا تلذأ
احلقوق ،وإعمال احلقوق املدنية والسياسية .ويُتوقع من الدول األطراف أن تراجع بصورة منت مة
وحتسن تدابريها الرامية إىل عمان توافر املوارد الالزمة إلعمال حقوق مجيذع األطفذال وزيذادة هذذه
ُ
املوارد إىل أقصى حد ممكن.
 -33وتعلذذق الل،نذذة أكيذذة كبذذرية علذذى عمليذذات يذذنع القذرارات الذذ ي تتسذذم باملسذذاءلة والشذذفافية
والشمولية واملشاركة على املسذتويني الذوطإ ودون الذوطإ كوسذيلة لتذنمني املذوارد الضذرورية إلعمذال
حقوق األطفال ،مبا في ا احلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية.
 -34ويشذذكل الفسذذاد وسذذوء إدارة امل ذوارد العامذذة ،يف سذذياق تعبئذذة إيذرادات الدولذذة وصخصيص ذ ا
وإنفاق ذذا ،إخفاقذ ا مذذن جانذ الدولذذة يف المتثذذال للتزام ذذا باسذذتخدام احلذذد األقصذذى مذذن مواردهذذا
املتاحة .وتءكد الل،نة أكية قيام الدول األطراف لتخصيص املوارد ملنع واستئصذال أ فسذاد يذءثر
يف حقوق األطفال ،وفقا لتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
__________

()8

()9

12

ان ر ،على سبيل املثذال ،الفقذرتني  24و 25مذن التويذيات املنبثقذة عذن يذوم املناقشذة العامذة بشذنن مسذنلة املذوارد
املخصصذذة إلعمذذال حقذذوق الطفذذل :مسذذءولية الذذدول ()2007؛ وتعليذذق الل،نذذة العذذام رقذذم  )2013(15بشذذنن
ح ذذق الطف ذذل يف التمت ذذع ب ذذنعلى مس ذذتوا م ذذن الص ذذحة ك ذذن بلوغ ذذه ،الفق ذذرة 72؛ والتعلي ذذق رق ذذم  3لل،ن ذذة املعني ذذة
باحلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية ،الفقرة .9
ان ر اللتزامات األساسية احملددة يف التعليقذات العامذة لل،نذة املعنيذة بذاحلقوق القتصذادية والجتماعيذة والثقافيذة،
رقم  )1999(13بشنن احلق يف التعليم ،ورقم  )2000(14بشنن احلذق يف التمتذع بذنعلى مسذتوا مذن الصذحة
كن بلوغه ،ورقم  )2007(19بشنن احلق يف الضمان الجتماعي.
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ه ء" -وحيثم يلة  ،في إط ر التع و الدولي"
 -35يقع على عاتق الدول األطراف التزام بالتعذاون فيمذا بين ذا مذن أجذل تعزيذز احذرتام حقذوق
اإلنسان ومراعاهتا على الصعيد العاملي( ،)10مبا يف علأ حقوق الطفل .أمذا الذدول الذ ي تفتقذر إىل
امل ذوارد الالزم ذذة إلعم ذذال احلق ذذوق املكرس ذذة يف التفاقي ذذة وبروتوكولهت ذذا الختياري ذذة فملزم ذذة بالتم ذذاس
التعاون الدويل ،سواء أكان ثنائي ا أم إقليمي ا أم دولي ا ،عاملي ا أم متعدد األطراف .ويقذع علذى عذاتق
الذذدول األطذراف الذذ ي تتذذوفر لذذدي ا املذوارد الالزمذذة للتعذذاون الذذدويل التذزام بذذالاراط يف هذذذا التعذذاون
هبدف تيسري إعمال حقوق األطفال يف الدولة املتلقية للمساعدة.
 -36وينبغ ذذي لل ذذدول األط ذراف أن تثب ذ أ ذذا ق ذذد ب ذذذل  ،حيثم ذذا يل ذذزم ،ك ذذل ج ذذد للتم ذذاس
وتقذذدة التعذذاون الذذدويل مذذن أجذذل إعمذذال حقذذوق الطفذذل .وقذذد يشذذمل هذذذا التعذذاون تقذذدة الذذدعم
التقإ واملايل فيما يتعلق بإعمال حقوق األطفال يف إطار عمليذة امليزانيذة ،مبذا يف علذأ الذدعم مذن
األمم املتحدة(.)11
 -37وينبغي للدول األطراف أن تتعاون مع الدول األخرا فيما تبذله مذن ج ذود لتعبئذة أكذج
قدر من املوارد املتاحة إلعمال حقوق األطفال.
 -38وينبغذذي أن تسذ م اسذرتاتي،يات التعذذاون الذذ ي تنت  ،ذذا الذذدول األطذراف ،املاحنذذة واملتلقيذذة
عل ذذى السذ ذواء ،يف إعم ذذال حق ذذوق األطف ذذال ،وجيذ ذ أل يك ذذون هل ذذا ت ذذنثري س ذذل عل ذذى األطف ذذال،
ول سيما األطفال األرد ععف ا.
 -39وينبغذذي للذذدول األط ذراف أن متتثذذل للتزاماهتذذا مبوج ذ التفاقيذذة وبروتوكولهتذذا الختياريذذة
عنذذد ااراط ذذا يف أنشذذطة التعذذاون اإل ذذائي كنعضذذاء يف من م ذات دوليذذة( ،)12ولذذدا توقيع ذذا علذذى
اتفاقات دولية .كما ينبغي للذدول األطذراف أن تن ذر يف األثذر احملتمذل علذى حقذوق األطفذال عنذد
التخطيط لفرض وإنفاع عقوبات اقتصادية.

ث لث ا -المب دئ الع مة لالتف قية والميةا ي ت الع مة
 -40هنذ ذذاك أربعذ ذذة مبذ ذذادئ عامذ ذذة عذ ذذمن التفاقيذ ذذة تشذ ذذكل األسذ ذذاس جلميذ ذذع ق ذ ذرارات الذ ذذدول
وإجراءاهتا ال ي تتصل اتصالا مباررا أو غري مبارر حبقوق الطفل ،مبا يف علأ امليزانيات العامة.
__________

( )10ان ذذر إعذذالن مبذذادئ القذذانون الذذدويل املتصذذلة بالعالقذذات الوديذذة والتعذذاون بذذني البلذذدان وفق ذا مليثذذاق األمذذم املتحذذدة
(.)1970
( )11ان ر املادة  45من التفاقية.
( )12ان ر التعليق العام رقم  ،5الفقرة .64
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ألف -الحا في عد التميية (الم دة )2
 -41يقذذع علذذى عذذاتق الذذدول األطذراف التذزام حبمايذذة األطفذذال مذذن مجيذذع أن ذواع التمييذذز "بغذذل
الن ذذر ع ذذن عنص ذذر الطف ذذل أو والدي ذذه أو الوي ذذي الق ذذانوين علي ذذه أو ل ذذو م أو جنسذ ذ م أو لغ ذذت م
أو دي ذذن م أو رأي ذذم السياس ذذي أو غ ذذريه أو أي ذذل م الق ذذومي أو اإلث ذذإ أو الجتم ذذاعي أو ث ذذروهتم
أو ع،ذ ذذزهم أو مول ذ ذذدهم أو أ وع ذ ذذع رخذ ذذر"( .امل ذ ذذادة  ))1(2وينبغ ذ ذذي للذ ذذدول األط ذ ذراف عل ذ ذذى
املستويات اإلدارية كافة ،أن تعمل على منذع التمييذز وأل متيذز بصذورة مبارذرة أو غذري مبارذرة عذد
األطفال يف تشريعاهتا أو سياساهتا أو برا ا املتصلة بامليزانية من حيث مضمو ا أو تنفيذها.
 -42وينبغذذي للذذدول األط ذراف أن تتخذذذ تذذدابري اسذذتباقية لضذذمان حتقيذذق نتذذائت إجيابيذذة لفائذذدة
مجي ذذع األطف ذذال فيم ذذا يتعل ذذق بالتش ذريعات والسياس ذذات وال ذجامت م ذذن خ ذذالل تعبئ ذذة إي ذرادات كافي ذذة
وصخص ذذيص وإنف ذذاق األمذ ذوال تبعذ ذا ل ذذذلأ .وم ذذن أج ذذل حتقي ذذق املس ذذاواة املوع ذذوعية ،ينبغ ذذي لل ذذدول
األطذ ذراف أن حت ذذدد فئ ذذات األطف ذذال ال ذذ ي تس ذذتحق الس ذذتفادة م ذذن ت ذذدابري خاي ذذة وأن تس ذذتخدم
امليزانيات العامة لتنفيذ هذه التدابري.
 -43وينبغي للدول األطراف أن هتيال بيئة خالية من التمييز وأن تتخذ خطوات بوسائل من ا
صخصيص املوارد لضمان قيام مجيع فروع احلكومذة ومسذتوياهتا وهياكل ذا ،فضذالا عذن انتمذع املذدين
وقطاع األعمال ،بالعمل بنشاط من أجل الن وض حبق األطفال يف عدم التعرض للتمييز.
 -44ومذذن أجذذل وعذذع ميزانيذذات تس ذ م يف حتقيذذق نتذذائت إجيابيذذة فيمذذا يتعلذذق بتمتذذع األطفذذال
حبقوق م ،يتعني على الدول األطراف أن تتصدا ألوجذه انعذدام املسذاواة بذني األطفذال عذن طريذق
مراجعذذة وتنقذذيا تش ذريعاهتا وسياسذذاهتا وبرا ذذا عات الصذذلة ،ومذذن خذذالل زيذذادة أو إعذذادة حتديذذد
أولوية أجزاء معينة من امليزانية أو حتسني فعالية امليزانية العامة وكفاءهتا وإنصاف ا.

ب ء -مص لح الطفل الفضلى (الم دة )3
 -45تذذنص الفقذذرة  1مذذن امل ذذادة  3مذذن التفاقيذذة علذذى وج ذذوب إيذذالء العتبذذار األول ملص ذذاحل
الطفذذل الفضذذلى يف مجيذذع اإلجذراءات املتعلقذذة باألطفذذال .والذذدول األطذراف ملزمذذة بإدمذذاج وتطبيذذق
هذا املبدأ يف مجيع اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائية الذ ي تذءثر تذنثريا مبارذرا أو غذري مبارذر
علذذى األطفذذال( ،)13مبذذا يف علذذأ امليزانيذذات .وينبغذذي إيذذالء العتبذذار األول ملصذذاحل الطفذذل الفضذذلى
طذ ذوال ك ذذل مرحل ذذة م ذذن مراح ذذل عملي ذذة امليزن ذذة ويف مجي ذذع القذ ذرارات املتعلق ذذة بامليزاني ذذة وامل ذذءثرة عل ذذى
األطفال.
 -46وكمذذا لح ذ الل،نذذة يف تعليق ذذا العذذام رقذذم  )2013(14بشذذنن حذذق الطفذذل يف إيذذالء
العتبذذار األول ملصذذاحله الفضذذلى ،فذذإن احلقذذوق املبينذذة يف التفاقيذذة وبروتوكولهتذذا الختياريذذة تذذوفر
__________

( )13ان ر التعليق العام رقم  )2013(14بشنن حق الطفل يف إيالء العتبار األول ملصاحله الفضلى ،الفقرة (6أ).
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اإلطار لتقييم وحتديد مصاحل الطفل الفضلى .وهذا اللتزام يتسم بنكية بالغة عندما توازن الذدول
بني أولويات صخصيص موارد امليزانية وأوجه إنفاق ا .وينبغي أن تكون الذدول األطذراف قذادرة علذى
بيان كيفية مراعاة مصذاحل الطفذل الفضذلى يف عمليذة يذنع القذرارات املتعلقذة بامليزانيذة ،مبذا يف علذأ
الكيفية ال ي ُوزن هبا هذه املصاحل مقارنة بغري علأ من العتبارات.

 -47وينبغذذي للذذدول األطذراف أن رذذر عمليذذات تقيذذيم للثذذر يف حقذذوق الطفذذل( )14مذذن أجذذل
التحقق من أثر التشريعات والسياسات والجامت على مجيع األطفال على املسذتويني الذوطإ ودون
الوطإ ،ول سيما األطفال الذين يعيشون أوعاع ا هشة والذين قد تكون هلذم احتياجذات خايذة
وبالتايل ف م حيتاجون إىل حصة غري متناسبة من اإلنفذاق مذن أجذل إعمذال حقذوق م .وينبغذي أن
تكذذون عمليذذات تقيذذيم األثذذر يف حقذذوق الطفذذل جذذزءا مذذن كذذل مرحلذذة مذذن مراحذذل عمليذذة امليزانيذذة،
وينبغي أن تكون مكملة جل ذود الريذد والتقيذيم األخذرا .ويف حذني أن الذدول األطذراف كذن أن
تتبذذع من ،يذذات وممارسذذات لتلفذذة عنذذد إجرائ ذذا عمليذذات تقيذذيم للثذذر علذذى حقذذوق الطفذذل ،فإنذذه
ينبغذذي هلذذا أن تسذذتخدم التفاقيذذة وبروتوكولهتذذا الختياريذذة ،فض ذالا عذذن املالح ذذات ا تاميذذة عات
الصلة ،والتعليقات العامذة الصذادرة عذن الل،نذة ،يف وعذع األطذر ا ايذة هبذا .وينبغذي أن تسرترذد
عمليات تقييم األثر بإسذ امات مذن اجل ذات يذاحبة املصذلحة ،مثذل األطفذال ومن مذات انتمذع
املذذدين وا ذجاء واهلياكذذل احلكوميذذة للدولذذة واملءسسذذات األكاد يذذة .وينبغذذي أن يسذذفر التحليذذل عذذن
تقذذدة تويذذيات تتعلذذق بإدخذذال تعذذديالت وطذذرح بذذدائل وإجذراء حتسذذينات وينبغذذي أن تكذذون هذذذه
املعلومات متاحة لل،م ور.

جي  -الحا في الحي ة والبق ء والنم ء (الم دة )6
 -48تذذنص املذذادة  6مذذن التفاقيذذة علذذى أن لكذذل طفذذل حقذ ا أيذذيالا يف احليذذاة وأن علذذى الذذدول
األطراف أن تكفل بقاء مجيع األطفال و اءهم .وقد عكرت الل،نة ،يف تعليق ا العام رقم  ،5أن
ذذاء الطف ذذل "مف ذذوم ر ذذامل ،وه ذذو يتن ذذاول ذذاء الطف ذذل ب ذذدنيا وعقليذ ذا وروحيذ ذا وأخالقيذ ذا ونفس ذذيا
واجتماعيذ ذا" وأن "ت ذذدابري التنفي ذذذ ينبغ ذذي أن هت ذذدف إىل حتقي ذذق النم ذذاء األمث ذذل جلمي ذذع األطف ذذال"
(الفقرة .)12
 -49وتُسذذلم الل،نذذة بذذنن للطفذذال احتياجذذات لتلفذذة يف لتلذذف مراحذذل ذذوهم( .)15وينبغذذي
للدول األطراف أن تن ر ،يف ما تتخذه من قرارات تتعلق بامليزانية ،يف مجيع العوامل الالزمة لكي
يتمكن األطفال من لتلف األعمار من البقاء والنمو والتطور .وينبغي للدول األطراف أن تثبذ
التزام ذذا بإعمذذال حقذذوق األطف ذذال مذذن خذذالل إب ذراز تلذذأ األج ذزاء مذذن ميزانياهت ذذا الذذ ي تذذءثر عل ذذى
األطفال من لتلف األعمار.

__________

( )14ان ر التعليق العام رقم  ،5الفقرة 45؛ والتعليق العام رقم  ،14الفقرتان  35و.99
( )15ان ذذر التعليذذق العذذام رقذذم  )2005(7بشذذنن إعمذذال حقذذوق األطفذذال يف مرحلذذة الطفولذذة املبكذذرة ،والتعليذذق العذذام
رقم  20بشنن حقوق املراهقني (يصدر قريبا).
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 -50وتُسلم الل،نة بنن الستثمار يف ذاء الطفذل يف مرحلذة الطفولذة املبكذرة يذءثر تذنثريا إجيابيذ ا
يف قدرة األطفال على ممارسة حقوق م ويكسر حلقة الفقر وحيقق عوائد اقتصذادية كبذرية .ونقذص
الس ذذتثمار يف األطف ذذال يف الس ذذنوات األوىل م ذذن عم ذذرهم ك ذذن أن يك ذذون مضذ ذرا بتنمي ذذة ق ذذدراهتم
اإلدراكية وقد يعزز ما يعانونه من أوجه حرمان وعدم مساواة وفقر يتوارثونه جيالا بعد جيل.
 -51ويشمل عمان احلق يف احليذاة والبقذاء والنمذاء احلاجذة إىل الن ذر يف امليزانيذات املخصصذة
ملختلف فئات أطفال اجليذل احلذايل ،مذع أخذذ احتياجذات أطفذال األجيذال املقبلذة يف العتبذار مذن
خالل وعع إسقاطات مستدامة ومتعددة السنوات فيما يتعلق باإليرادات والنفقات.

دال -حا الطفل في أ يُستمع إليه (الم دة )12
 -52تذذنص املذذادة  12مذذن التفاقيذذة علذذى حذذق كذذل طفذذل يف التعبذذري عذذن ررائذذه حبريذذة يف مجيذذع
املسذذائل الذذ ي متسذذه ،وعلذذى إيذذالء رراء الطفذذل العتبذذار الواج ذ وفق ذا لسذذنه ونضذذ،ه( .)16وينبغذذي
للذذدول األط ذراف أن تسذذتمع بصذذورة منت مذذة إىل رراء األطفذذال يف الق ذرارات املتعلقذذة بامليزانيذذة الذذ ي
متسذ م ،وعلذذأ مذذن خذذالل إنشذذاء رليذذات تكفذذل مشذذاركة األطفذذال مشذذاركة ديذذة علذذى املسذذتويني
الذذوطإ ودون الذذوطإ .وينبغذذي أن يكذذون املشذذاركون يف تلذذأ ايليذذات قذذادرين علذذى اإلسذ ام حبريذذة
ومذذن دون خذذوف مذذن التعذذرض للقمذذع أو السذذخرية ،وينبغذذي للذذدول األط ذراف أن تقذذدم تعقيبذذات
ألولئذ ذأ املش ذذاركني ،وبص ذذفة خاي ذذة ،ينبغ ذذي لل ذذدول األط ذ ذراف أن تتش ذذاور م ذذع األطف ذذال ال ذذذين
يواج ون يعوبات يف إمساع ررائ م ،مبن في م األطفال الذين يعيشون أوعاع ا هشة.
 -53وتُذكر الل،نة بنن "الستثمار يف إعمال حق الطفل يف أن يُستمع إليه يف مجيع املسائل
الذذ ي هتمذذه ويف إيذذالء العتبذذار الواج ذ يرائذذه ثذذل التزام ذ ا قانوني ذ ا واعذذح ا وفوري ذ ا يقذذع علذذى عذذاتق
الدول األطراف مبوج التفاقية  ...وهو يتطل أيضا التزاما بتوفري املوارد والتدري "( .)17وهذا
يءكد مسءولية الدول األطراف عن عمان توافر متويل لتحقيذق املشذاركة انديذة للطفذال يف مجيذع
القرارات الذ ي متسذ م .وتُسذلم الل،نذة بالذدور اهلذام الذذ يءديذه مسذءولو السذلطة التنفيذيذة ،وأُمنذاء
امل امل املستقلون املعنيون باألطفال ،واملءسسات التعليميذة ،ووسذائط اإلعذالم ،ومن مذات انتمذع
امل ذذدين ،مب ذذا في ذذا املن م ذذات املعني ذذة باألطف ذذال ،واهليئ ذذات التشذ ذريعية يف ع ذذمان مش ذذاركة األطف ذذال
فيما يتعلق بامليزانيات العامة.
 -54وتُس ذذلم الل،نذ ذذة بذ ذذنن رذ ذذفافية امليزانيذ ذذات ه ذذي رذ ذذرط مسذ ذذبق لتحقيذ ذذق املشذ ذذاركة انديذ ذذة.
والشذ ذذفافية تعذ ذذإ عذ ذذمان أن تُتذ ذذاح لل،م ذ ذذور معلومذ ذذات مالئمذ ذذة للمسذ ذذتخدمني تذ ذذوفر يف حين ذ ذذا
فيما يتعلق بتخطيط امليزانيات وإقرارها وتنفيذها ومتابعت ذا .وهذذا يشذمل تذوفري بيانذات كميذة عذن
امليزانيذذة كمذذا يشذذمل إتاحذذة املعلومذذات عات الصذذلة بالتش ذريعات والسياسذذات وال ذجامت ،واجلذذدول
__________

( )16ان ر التعليق العام رقم  )2009(12بشنن حق الطفل يف الستماع إليه.
( )17ان ر التعليق العام رقم  ،12الفقرة .135
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ال ذذزمإ لعملي ذذة امليزاني ذذة ودواف ذذع حتدي ذذد أولوي ذذات اإلنف ذذاق والقذ ذرارات ،ومعلوم ذذات ع ذذن املخرج ذذات
والنتذذائت وا ذذدمات املقدمذذة .وتءكذذد الل،نذذة عذذرورة قيذذام الذذدول األطذراف بوعذذع ميزانيذذات وتذذوفري
مواد ورليات ومءسسات مالئمة حبس كل سياق من أجل إتاحة املشاركة اندية(.)18
 -55ومن أجل إتاحة املشاركة انديذة يف عمليذة امليزانيذة ،تشذدد الل،نذة علذى أكيذة عذمان أن
تتوفر لدا الدول األطراف تشريعات وسياسات تكفل حرية اإلعالم ال ي تشمل ،أو كحذد أد
ل تستبعد ،األطفال ودعاة حقوق الطفل ،ول حتول دون متذتع م حبق ذم يف احلصذول علذى وثذائق
امليزنذذة األساسذذية مثذذل بيانذذات مذذا قبذذل إعذذداد امليزانيذذة ،ومقرتحذذات امليزانيذذة ،وامليزانيذذات املعتمذذدة،
والتقارير السنوية ،وتقارير مراجعة احلسابات.
 -56وتُسلم الل،نة بنن لدا عدد من الدول خجة يف متكني األطفال مذن املشذاركة انديذة يف
لتلذذف مراحذذل عمليذذة امليزانيذذة .وتشذذ،ع الل،نذذة الذذدول األط ذراف علذذى تقاسذذم ه ذذه ا ذجات مذذع
غريها وحتديد املمارسات اجليدة املالئمة لسياقاهتا.

رابع ا -مب دئ المية ة الع مة من أجل إعم ل حقوق األطف ل
 -57تءكذذد الل،نذذة ،علذذى النحذذو الذذذ ورد يف الفذذرع الثذذاين أعذذاله ،أن الذذدول األطذراف ملزمذذة
باصخاع تدابري يف إطار عمليات ميزانياهتا من أجل توفري اإليرادات وإدارة النفقات على حنو يكفي
إلعمال حقوق الطفل .وتُسلم الل،نة بنن هناك طرقا عديدة لتوفري ما يكفي من املذوارد إلعمذال
حقوق األطفال ،مبذا يف علذأ مراعذاة املبذادئ العامذة لالتفاقيذة ومبذادئ امليزانيذة املتمثلذة يف الفعاليذة
والكفذذاءة واإلنصذذاف والشذذفافية والسذذتدامة .والذذدول األطذراف يف التفاقيذذة صخضذذع للمسذذاءلة عذذن
الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بامليزانية ال ي تفرض علي ا إعمال حقوق األطفال.
 -58وتُسذلم الل،نذة بذذنن لذدا الذذدول خذجات ورذارب قائمذذة بالفعذل يف تطبيذذق املبذادئ العامذذة
لالتفاقيذذة ومبذذادئ امليزنذذة التاليذذة علذذى عمليذذات ميزانياهتذذا .وتشذذ،ع الل،نذذة الذذدول األط ذراف علذذى
تقاسم وتبادل ممارساهتا اجليدة.

ألف -الفع لية
 -59ينبغذذي للذذدول األط ذراف أن صخطذذط ميزانياهتذذا وتقرهذذا وتنفذذذها وتتابع ذذا بطذذرق تفضذذي إىل
إحراز تقدم يف إعمذال حقذوق الطفذل .وينبغذي للذدول األطذراف أن تسذتثمر يف ف ذم حالذة حقذوق
الطفذذل يف سذذياقاهتا وأن تضذذع وتنفذذذ تش ذريعات وسياسذذات وب ذرامت مصذذممة تصذذميم ا اس ذرتاتي،ي ا
للتصد لتحديات إعمال حقوق الطفل .وينبغي للدول األطراف أن تُقيم باسذتمرار كيفيذة تذنثري
امليزانيذذات علذذى لتلذذف فئذذات األطفذذال وأن تكفذذل أن تفضذذي قراراهتذذا املتعلقذذة بامليزانيذذة إىل حتقيذذق
__________

( )18ان ر املادة  )1(13من التفاقية.
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أفضذذل نتذذائت ممكنذذة لفائذذدة أكذذج عذذدد مذذن األطفذذال ،مذذع إيذذالء اهتمذذام خذذا
يعيشون أوعاعا هشة.

للطفذذال الذذذين

ب ء -الكف ءة
 -60ينبغي أن تُدار اإليرادات العامة املخصصة للسياسات والجامت املتصلة باألطفال بطريقة
تكفذذل "القيمذذة لقذذاء املذذال" ،علذذى أن يءخذذذ يف العتبذذار اللت ذزام بذذاحرتام حقذذوق الطفذذل ومحايت ذذا
وإعماهلا .وينبغي يرف النفقات املعتمدة علذى حنذو يتوافذق مذع امليزانيذة املقذرة .والسذلع وا ذدمات
الالزمذذة للن ذذوض حبقذذوق الطفذذل ينبغذذي أن تُشذذرتا وتُذذوفر علذذى حنذذو رذذفاف ويف الوقذ املناسذ ،
وينبغذذي أن تكذذون عات نوعيذذة مناسذذبة .وعذذالوة علذذى علذذأ ،ينبغذذي عذذدم هذذدر األمذوال املخصصذذة
إلعمال حقوق الطفذل .وينبغذي للذدول األطذراف أن تبذذل ج ذودا لتذذليل العقبذات املءسسذية الذ ي
تعيذذق اإلنفذذاق بكفذذاءة .وينبغذذي أن تذذوفر عمليذذات ريذذد وتقيذذيم املاليذذة العامذذة ومراجعذذة حسذذاباهتا
عوابط وموازين تعزز اإلدارة املالية السليمة.

جي  -اإل ص ف
 -61جي ذ أل متي ذذز ال ذذدول األط ذراف ع ذذد أ طف ذذل أو فئ ذذة م ذذن األطف ذذال م ذذن خ ذذالل تعبئ ذذة
اإليذرادات أو صخصذذيص األمذوال العامذذة أو يذذرف ا .واإلنفذذاق بإنصذذاف ل يعذذإ دائمذ ا إنفذذاق املبلذ
نفسه على كل طفل ،بل إنه يعإ اصخاع قرارات اإلنفاق ال ي تفضي إىل حتقيق املساواة املوعذوعية
بني األطفال .وينبغي صخصيص املذوارد بإنصذاف مذن أجذل تعزيذز املسذاواة .والذدول األطذراف ملزمذة
بإزالة مجيع احلواجز التمييزية ال ي قد يواج ا األطفال يف احلصول على حقوق م.

دال -الشف فية
 -62ينبغذذي للذذدول األط ذراف أن تنشذذال وتتبذذع ن م ذ ا وممارسذذات لذذادارة املاليذذة العامذذة صخضذذع
للتذذدقيق ،وينبغذذي أن تكذذون املعلومذذات املتعلقذذة بذذاملوارد العامذذة متاحذذة حبريذذة ويف الوق ذ املناس ذ .
والشفافية تس م يف حتقيق الكفاءة ومكافحة الفساد وسوء إدارة امليزانيات العامة ،وهو ما يذءد
بدوره إىل زيادة املوارد العامة املتاحة للن وض حبقوق الطفل .كما أن الشفافية رذرط مسذبق أيضذا
إلتاحة املشاركة اندية للسلطة التنفيذية واهليئات التشريعية وانتمع املذدين ،مبذا يف علذأ األطفذال
أنفسذ م ،يف عمليذذة امليزانيذذة .وتءكذذد الل،نذذة أكيذذة أن تعمذذل الذذدول األطذراف بنشذذاط علذذى حتسذذني
إتاحذ ذذة الويذ ذذول إىل املعلومذ ذذات حذ ذذول امل ذ ذوارد العامذ ذذة وعمليذ ذذات التخصذ ذذيص واإلنفذ ذذاق املتصذ ذذلة
باألطفذذال واعتمذذاد سياسذذات ترمذذي إىل دعذذم وتشذذ،يع الا ذراط املسذذتمر يف العمذذل مذذع اهليئذذات
التشريعية وانتمع املدين ،مبا يف علأ األطفال.
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ه ء -الستدامة
 -63ينبغذذي إيذذالء اعتبذذار جذذد للمصذذاحل الفضذذلى ألجيذذال األطفذذال احلاليذذة واملقبلذذة يف مجيذذع
الق ذرارات املتعلقذذة بامليزانيذذة .وينبغذذي للذذدول األط ذراف تعبئذذة اإلي ذرادات وإدارة امل ذوارد العامذذة بطريقذذة
تكفل العتماد املستمر للسياسات وتنفيذ الجامت هبدف إعمال حقذوق األطفذال بصذورة مبارذرة
أو غذذري مبارذذرة .ول جيذذوز للذذدول األطذراف أن تتخذذذ تذذدابري تراجعيذذة فيمذذا يتعلذذق حبقذذوق األطفذذال
إل على النحو املبني يف الفقرة  31أعاله.

خ مس ا -إعم ل حقوق الطفل في الميةا ي ت الع مة
 -64تقدم الل،نة ،يف هذا الفرع من التعليذق العذام ،إررذادات وتويذيات أكثذر تفصذيالا بشذنن
كيفية إعمال حقوق األطفال فيما يتعلق بكل مرحلة من املراحل األربع لعملية امليزانية العامة:
(أ)

التخطيط؛

(ب)

اإلقرار؛

(ج)

التنفيذ؛

(د)

املتابعة.

ألف -التخطيط

باء  -اإلقرار

امليزنة إلعمال
حقوق الطفل

دال -املتابعة

جيم -التنفيذ
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 -65وبينمذذا تركذذز الل،نذذة ،يف هذذذا الفذذرع مذذن التعليذذق العذذام ،علذذى عمليذذة امليزانيذذة العامذذة علذذى
املسذتويني الذوطإ ودون الذوطإ ،فإ ذذا تشذدد علذى اللتذزام الذذ يقذع علذذى عذاتق الذدول األطذراف
ب ذذنن تع ذذزز أيض ذا تنفي ذذذ التفاقي ذذة م ذذن خ ذذالل التع ذذاون ال ذذدويل( .)19وينبغ ذذي إب ذراز ه ذذذا التع ذذاون يف
امليزانيات الوطنية ودون الوطنية ،حيثما كان علأ منطبق ا.
 -66وتشذذدد الل،نذذة أيض ذ ا علذذى أكيذذة التنسذذيق والتعذذاون الفعذذالني الشذذاملني لعذذدة قطاعذذات،
علذذى الصذذعيد الذذدويل وفيمذذا بذذني اإلدارات والوك ذالت مذذن خذذالل عمليذذة امليزانيذذة مذذن أجذذل تنفيذذذ
التفاقية وبروتوكولهتا الختيارية تنفيذا كامالا .وينبغي للذدول األطذراف أن تتذيا املذوارد وأن توجذه
ن م معلوماهتا حنو دعم هذا التنسيق على املستويني الوطإ ودون الوطإ.

ألف -التخطيط
 -1تقيي الح لة
 -67يتطل ذ صخطذذيط امليزانيذذة إج ذراء عمليذذات تقيذذيم واقعذذي للحالذذة القتصذذادية وملذذدا كفايذذة
احرتام التشريعات والسياسات والجامت القائمة حلقوق األطفال ومحايت ا وإعماهلا .والذدول حتتذاج
إىل معلومات وبيانذات موثوقذة وحسذنة التوقيذ وميسذرة ورذاملة ومفصذلة وبننسذاق معقولذة بشذنن
حالت القتصاد الكلي وامليزانية وحقوق الطفل ،احلالية واملتوقعة .وتعذد هذذه املعلومذات أساسذية
لوعع التشريعات والسياسات والجامت ال ي تست دف وتعزز حقوق الطفل بصورة مباررة أو غذري
مباررة.
 -68ويف سذذياق صخطذذيط امليزانيذذة ،ينبغذذي للذذدول األطذراف أن تن ذذر علذذى حنذذو مفصذذل يف حالذذة
لتل ذذف فئ ذذات األطف ذذال ،ول س ذذيما أولئ ذذأ ال ذذذين يعيش ذذون أوع ذذاع ا هش ذذة ،رخ ذذذة يف اعتباره ذذا
احلذذالت املاعذذية (رخذذر  3إىل  5سذذنوات علذذى األقذذل) والراهنذذة واملرتقبذذة (علذذى األقذذل خذذالل فذذرتة
السذذنوات ا م ذ إىل العشذذر التاليذذة) .ومذذن أجذذل عذذمان الويذذول إىل معلومذذات موثوقذذة ومفيذذدة
بشنن حالة األطفالُ ،حتث الدول األطراف على ما يلي:
أن تسذذتعرض دوريذا وليذذات ومذوارد اهليئذذات والذذن م اإلحصذذائية جلمذذع البيانذذات
(أ)
الد غرافية املتصلة باألطفال وغريها من البيانات عات الصلة ومعاجلت ا وحتريرها ونشرها؛
(ب) أن تكف ذذل أن تك ذذون املعلوم ذذات املتاح ذذة بش ذذنن حال ذذة األطف ذذال مفص ذذلة بط ذذرق
مفيدة تشمل الن ذر يف حالذة لتلذف فئذات األطفذال وتراعذي مبذدأ عذدم التمييذز الذوارد يف املذادة 2
من التفاقية (ان ر أيض ا الفرع الثاين  -ألف أعاله)؛
(ج) أن رع ذذل املعلوم ذذات والبيان ذذات املفص ذذلة واملالئم ذذة للمس ذذتخدمني بش ذذنن حال ذذة
األطفذذال متاحذذة يف الوقذ املناسذ للمسذذءولني العمذذوميني يف السذذلطة التنفيذيذذة وأعضذذاء اهليئذذات

__________

( )19ان ر الفرع الثاين  -هاء أعاله يف إطار املادة  45من التفاقية.
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التشذريعية املعنيذذني بعمليذذة امليزنذذة علذذى املسذذتويني الذذوطإ ودون الذذوطإ ،فض ذالا عذذن انتمذذع املذذدين،
مبا يف علأ األطفال؛
وحت ذدمي قائمذذة بيانذذات تشذذمل مجيذذع السياسذذات وامل ذوارد املذذءثرة علذذى
(د) أن تنشذذال ُ
األطفذذال حبي ذذث تت ذذاح للمش ذذاركني يف تنفي ذذذ وريذذد ال ذجامت وا ذذدمات املقابل ذذة إمكاني ذذة احلص ذذول
باستمرار على معلومات موعوعية وموثوقة.
 -69وينبغ ذذي للذ ذذدول األط ذ ذراف أن تستقص ذذي التذ ذذنثريات املاعذ ذذية واحملتمل ذذة للق ذ ذرارات املتعلقذ ذذة
بامليزانية على األطفال ،من خالل:
إجراء عمليات مراجعة للحسابات وعمليات تقييم ودراسات لتذنثري مذا حذدمي
(أ)
يف املاعي من تعبئة لايرادات العامة وصخصيص ملوارد امليزانية والنفقات على األطفال؛
(ب) التشاور مذع األطفذال ومذن يقذدمون هلذم الرعايذة ومذع أولئذأ الذذين يعملذون مذن
أجل إعمال حقوق م ،وإيالء اعتبار جد للنتائت احملققة لدا اصخاع القرارات املتعلقة بامليزانية؛
(ج) اس ذذتعراض ايلي ذذات القائم ذذة ،أو اس ذذتحدامي رلي ذذات جدي ذذدة ،للتش ذذاور بص ذذورة
منت مة مع األطفال طوال سنة امليزانية؛
(د) استخدام تكنولوجيات جديدة لدعم صخطيط امليزانيذة صخطيطذا فعذالا فيمذا يتعلذق
بإعمال حقوق األطفال.
 -2التشريع ت والسي س ت والبرامج
 -70تءثر التشريعات والسياسذات والذجامت املتصذلة باملسذائل املاليذة وبعمليذة امليزانيذة أو حبقذوق
لذذددة مذذن حقذذوق الطفذذل ،تذذنثريا مبارذرا أو غذذري مبارذذر علذذى األطفذذال .والذذدول األطذراف مطالبذذة
باصخاع مجيع التدابري املمكنة لضمان أن تكون مجيذع التشذريعات والسياسذات والذجامت متوافقذة مذع
أحك ذذام التفاقي ذذة وبروتوكولهت ذذا الختياري ذذة ،وأن تعك ذ واق ذذع ح ذذال األطف ذذال ،ول س ذذيما أولئ ذذأ
الذين يعانون حالت ععف ،وأل تضر باألطفال أو حتول دون إعمال حقوق م.
 -71وتُسذذلم الل،نذذة بذذنن التش ذريعات والسياسذذات وال ذجامت الذذ ي تتسذذم بطذذابع اقتصذذاد كلذذي
ومايل كذن أن تذءثر تذنثريا غذري مبارذر علذى األطفذال واألويذياء علذي م ومذن يقذدمون هلذم الرعايذة
الذذذين قذذد يتذذنثرون ،مذذثالا ،بتش ذريعات العمذذل أو بذذإدارة الذذدين العذذام .وينبغذذي للذذدول األط ذراف أن
رر عمليات تقييم ألثر مجيع التشريعات والسياسات والجامت على حقوق الطفل ،مبا يف علذأ
التش ذذريعات والسياس ذذات والذ ذجامت ال ذذ ي تتس ذذم بط ذذابع اقتص ذذاد كل ذذي وم ذذايل ،م ذذن أج ذذل ع ذذمان
أل تءد إىل إععاف إعمال حقوق الطفل.
 -72وينبغذذي أن تشذذكل التش ذريعات والسياسذذات وال ذجامت املتصذذلة حبقذذوق الطفذذل جذذزءا م ذذن
عمليذذة يذذنع القذرارات وعمليذذات التعذذاون اإل ذذائي الذذدويل وعضذذوية الذذدول األطذراف يف املن مذذات
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الدوليذذة .وينبغذذي للدولذذة املنخرطذذة يف عمليذذة تعذذاون إ ذذائي أو متذذويلي دويل أن تتخذذذ مجيذذع التذذدابري
الالزمة لضمان أن يكون هذا التعاون متوافقا مع التفاقية وبروتوكولهتا الختيارية.
 -73وتءك ذ ذذد الل،ن ذ ذذة أكي ذ ذذة قي ذ ذذام ال ذ ذذدول األط ذ ذراف بوع ذ ذذع تق ذ ذذديرات لتك ذ ذذاليف التشذ ذ ذريعات
والسياسات والجامت املقرتحة ال ي تءثر على األطفال ،من أجل التحقق من مسذتوا املذوارد املاليذة
الالزمة ومتكني لططي امليزانيات ويانعي القرارات املعنيني يف السلطتني التنفيذية والتشذريعية مذن
اصخاع قرارات مستنرية بشنن املوارد الالزمة لتنفيذ تلأ القرارات.
 -3تعبئة الموارد
 -74تُسذذلم الل،نذذة بنكيذذة تش ذريعات الذذدول وسياسذذاهتا ون م ذذا فيمذذا يتعلذذق بتعبئذذة اإلي ذرادات
والقرتاض لدعم مواردها املتاحة إلعمال حقوق الطفل .وينبغي للدول األطراف أن تتخذ تذدابري
ملموسذذة ومسذذتدامة لتعبئذذة امل ذوارد احملليذذة علذذى املسذذتويني الذذوطإ ودون الذذوطإ بوسذذائل من ذذا مجذذع
اإليرادات الضريبية وغري الضريبية.
 -75وجي ذ عل ذذى ال ذذدول األطذ ذراف أن تل ذذتم التع ذذاون ال ذذدويل إعا مل تك ذذن موارده ذذا املتاح ذذة
إلعمذال حقذوق الطفذل كافيذة .وجيذ أن ينخذذ هذذا التعذاون التفاقيذة وبروتوكولهتذا الختياريذذة يف
العتب ذذار سذ ذواء م ذذن جانذ ذ ال ذذدول املتلقي ذذة أو ال ذذدول املاحن ذذة .وتءك ذذد الل،ن ذذة أن التع ذذاون ال ذذدويل
واإلقليمي من أجل إعمال حقوق الطفل كن أن يشذمل تعبئذة املذوارد لتمويذل الذجامت املسذت دفة
فضذ ذالا ع ذذن اصخ ذذاع ت ذذدابري تتص ذذل بف ذذرض الضذ ذرائ ومكافح ذذة الت ذذرب الضذ ذري  ،وإدارة ال ذذديون،
والشفافية وغري علأ من املسائل.
 -76مث إن عمليذذة تعبئذذة املذوارد مذذن أجذذل اإلنفذذاق العذذام علذذى إعمذذال حقذذوق الطفذذل ينبغذذي أن
تُنفذذذ هذذي نفس ذ ا علذذى حنذذو تثذذل ملبذذادئ امليزنذذة احملذذددة يف الفذذرع الرابذذع مذذن هذذذا التعليذذق العذذام.
والفتقذذار إىل الشذذفافية يف ن ذذم تعبئذذة امل ذوارد كذذن أن يفضذذي إىل قصذذور يف الكفذذاءة وسذذوء إدارة
للماليذذة العامذذة وفسذذاد .وهذذذا كذذن أن يذذءد بذذدوره إىل نقذذص يف امل ذوارد املتاحذذة لانفذذاق علذذى
إعمال حقوق الطفل .فالن م الضريبية املختلفة ال ي ل تنخذ يف العتبار مدا قذدرة األسذر علذى
الدفع كن أن تفضي إىل عدم اإلنصاف يف تعبئة املوارد .وهذا كن أن يلقي أعباء عريبية غري
متناسذذبة علذذى كاهذذل األرذذخا الذذذين يعذذانون أي ذالا مذذن رذذا يف م ذواردهم املاليذذة والذذذين يتذذوىل
بعض م رعاية أطفال.
 -77وينبغذذي للذذدول األط ذراف أن تعبذذال كذذل مذذا هذذو متذذاح هلذذا مذذن امل ذوارد بطريقذذة تتوافذذق مذذع
التزاماهتا املتعلقة بالتنفيذ ،من خالل ما يلي:
(أ)
حقوق الطفل؛
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(ب) اسذذتعراض السياسذذات والصذذي املتعلقذذة بتقسذذيم اإلي ذرادات تقسذذيم ا رأسذذي ا (بذذني
لتلذذف مسذذتويات الدولذذة) وأفقيذا (بذذني الوحذذدات علذذى املسذذتوا نفسذذه) ،وعذذمان أن تكذذون هذذذه
السياسات والصي داعمة ومعززة للمساواة فيما بني األطفال يف لتلف املناطق اجلغرافية؛
(ج) اس ذذتعراض وتقوي ذذة ق ذذدرهتا عل ذذى ي ذذوا وإدارة التشذ ذريعات والسياس ذذات وال ذذن م
الضريبية ،مبا يف علأ التوقيع على اتفاقات بني البلدان لتفاد الت رب الضري ؛
(د) يذون اإليذرادات املتاحذذة للن ذوض حبقذذوق األطفذال مذذن خذالل منذذع هذدر املذوارد
بسذذب انعذذدام الكفذذاءة أو سذذوء اإلدارة ،ومكافحذذة املمارسذذات الفاسذذدة أو غذذري املشذذروعة علذذى
املستويات كافة؛
(ه) تطبيذذق مبذذادئ امليزنذذة احملذذددة يف الفذذرع الرابذذع مذذن هذذذا التعليذذق العذذام يف مجي ذذع
اسرتاتي،يات تعبئة املوارد؛
(و) عمان أن تءد مصادر إيراداهتا وإنفاق ا والتزاماهتذا إىل إعمذال حقذوق أطفذال
األجيال احلالية واملقبلة.
 -78وتُسذذلم الل،نذذة بذذنن إدارة الذذديون إدارة مسذذتدامة مذذن قبذذل الذذدول ،بالنيابذذة عذذن الذذدائنني
واملقرعذذني ،كذذن أن تس ذ م يف تعبئذذة امل ذوارد الالزمذذة إلعمذذال حقذذوق الطفذذل .واإلدارة املسذذتدامة
للذ ذذديون تش ذ ذذمل وجذ ذذود تش ذ ذريعات وسياسذ ذذات ون ذ ذذم رذ ذذفافة عات أدوار ومس ذ ذذءوليات واع ذ ذذحة
فيمذذا يتعلذذق بذذالقرتاض واإلق ذراض ،فض ذالا عذذن إدارة الذذديون وريذذدها .وتسذذلم الل،نذذة أيض ذا بذذنن
الديون الطويلة األجل ال ي ل كن حتمل أعباءها كن أن تشكل عائقا لقدرة الدولة على تعبئة
املوارد الالزمذة إلعمذال حقذوق الطفذل وقذد تفضذي إىل فذرض عذرائ ورسذوم اسذتخدام تذءثر تذنثريا
سلبي ا على األطفال .ولذلأ فإن عمليات تقييم األثر على حقوق األطفال ينبغي أن ررا أيض ا
فيما يتعلق باتفاقات الديون.
 -79و كذذن أن يذذءد صخفيذذف أعبذذاء الذذديون إىل زيذذادة قذذدرة الذذدول علذذى تعبئذذة املذوارد الالزمذذة
إلعمال حقوق الطفل .وعندما حتصذل الذدول األطذراف علذى مسذاعدة يف صخفيذف أعبذاء الذديون،
جي إيالء اعتبار جد حلقوق األطفال يف سياق القرارات املتعلقة بتخصيص املوارد ال ي تصذبا
متاحة نتي،ة هلذا التخفيف ألعباء الديون.
 -80وعلذذى الذذدول األط ذراف أن حتمذذي حقذذوق األطفذذال عنذذدما تتخذذذ ق ذرارات تتصذذل بتعبئذذة
املذوارد مذذن خذذالل عمليذذات اسذذتخراج امل ذوارد الطبيعيذذة .وينبغذذي لالتفاقذذات احملليذذة والدوليذذة املتعلقذذة
هبذذذه امل ذوارد ،علذذى سذذبيل املثذذال ،أن تنخذذذ يف العتبذذار مذذا كذذن أن يرتت ذ علي ذذا مذذن رثذذار علذذى
أجيال األطفال احلالية واملقبلة.
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 -4صوغ الميةا ي ت
 -81يشكل تقدة بيانات ما قبذل إعذداد امليزانيذة ومقرتحذات امليزانيذة أداة قويذة لتمكذني الذدول
مذذن ترمجذذة التزاماهتذذا بإعمذذال حقذذوق الطفذذل إىل أولويذذات وخطذذط ملموسذذة علذذى املسذذتويني الذذوطإ
ودون الوطإ .وينبغي للدول األطراف أن تُعد بياناهتا ومقرتحاهتا املتعلقذة بامليزانيذة علذى حنذو يتذيا
إجراء مقارنات فعالة وريد فعال للميزانيات املتصلة باألطفال ،من خالل ما يلي:
التقيذذد بذذن م تصذذنيف امليزانيذذات املتفذذق علي ذذا دولي ذا بيني ذا ،مثذذل الذذن م الوظيفيذذة
(أ)
(القط ذذاع أو القط ذذاع الفرع ذذي) ،والقتص ذذادية (النفق ذذات اجلاري ذذة والنفق ذذات الرأمسالي ذذة) ،واإلداري ذذة
(الذ ذذوزارة أو اإلدارة أو الوكالذ ذذة) وتفصذ ذذيل ال ذ ذجامت (إعا اسذ ذذتُخدم عمليذ ذذة امليزنذ ذذة القائمذ ذذة علذ ذذى
الجامت) ،بقدر ما تكون هذه الن م مراعية حلقوق الطفل؛
(ب) اسذتعراض مبادئ ذذا التوجي يذذة وإجراءاهتذا اإلداريذذة املتعلقذذة بصذوا بيانذذات مذذا قبذذل
إعذذداد امليزانيذذة ومقرتحذذات امليزانيذذة ،مثذذل يذذحائف امليزانيذذة املوحذذدة والتعليمذذات املتعلقذذة بتحديذذد
اجل ذذات ي ذذاحبة املص ذذلحة ال ذذ ي ينبغ ذذي استش ذذارهتا ،م ذذن أج ذذل ع ذذمان أن تك ذذون ه ذذذه املب ذذادئ
التوجي ية واإلجراءات متوافقة مع هذا التعليق العام؛
(ج) موايلة استعراض ن م التصنيف لضذمان أن تشذمل بنذود ورمذوز ميزانيذة تفصذل
كحد أد املعلومات املتعلقة بامليزانية مبا يتوافق مع مجيع الفئات املدرجة يف الفقرة  84أدناه؛
الوطإ؛

(د)

عذذمان أن تكذذون بنذذود ورمذذوز ميزانيت ذذا متطابقذذة علذذى املسذذتويني الذذوطإ ودون

(ه) نشر بيانات ما قبل إعداد امليزانية ومقرتحات امليزانية املالئمة للمسذتخدمني يف
الوق املناس وعلذى حنذو ميسذر وتعميم ذا علذى املشذرعني واألطفذال والذدعاة إىل إعمذال حقذوق
الطفل.
 -82وتتض ذذمن بيان ذذات م ذذا قب ذذل إع ذذداد امليزاني ذذة ومقرتح ذذات امليزاني ذذة معلوم ذذات أساس ذذية ح ذذول
الكيفية ال ي صخطط هبذا دولذة مذا للوفذاء بالتزاماهتذا املتعلقذة حبقذوق الطفذل .وينبغذي للذدول األطذراف
أن تستخدم بيانات ما قبل إعداد امليزانية ومقرتحات امليزانية من أجل:
(أ)
على األطفال؛

ررح الكيفية ال ي ستمول وتنفذ هبا التشذريعات والسياسذات والذجامت الذ ي تذءثر

(ب)

حتديد لصصات امليزانية املوج ة إىل األطفال بصورة مباررة؛

(ج)

حتديد لصصات امليزانية ال ي تءثر على األطفال بصورة غري مباررة؛

(د) عذذرض نتذذائت عمليذذات التقيذذيم وملراجعذذة احلسذذابات فيمذذا يتعلذذق بتذذنثري امليزانيذذات
السابقة على األطفال؛
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األطفال؛

(ه)

عذذرض تفايذذيل التذذدابري املتخذذذة مذذءخرا أو الذذ ي سذذتتخذ قريب ذ ا للن ذذوض حبقذذوق

(و) عذذرض البيانذذات املاليذذة والنصذذو التوعذذيحية بشذذنن امل ذوارد املتاحذذة يف املاعذذي
واحلاعر واملتوقعة مستقبالا لانفاق على إعمال حقوق الطفل ،فضالا عن النفقات الفعلية؛
(ز) حتديد أهداف أداء ،مبا يف علأ أهداف للجامت املتصذلة باألطفذال فيمذا يتعلذق
مبخصصذذات امليزانيذذة والنفقذذات الفعليذذة ،إلتاحذذة ريذذد النتذذائت ورثارهذذا علذذى األطفذذال ،مبذذن فذذي م
أولئأ الذين يعيشون أوعاعا هشة.
 -83وتشذذكل بيانذذات مذذا قبذذل إعذذداد امليزانيذذة ومقرتحذذات امليزانيذذة مصذذادر م مذذة للمعلومذذات
والجامت عات الصلة حبقوق الطفل ،وللطفال ومن يقدمون هلم الرعاية .وينبغي للذدول األطذراف
أن تعذذزز خضذذوع ا للمسذذاءلة مذذن قبذذل ا اعذذعني لوليت ذذا مذذن خذذالل إتاحذذة املعلومذذات املالئمذذة
للمستخدمني وامليسرة وتعميم ا على عامة اجلم ور.
 -84وتوفر الن م الواعحة لتصنيف امليزانية أساسذ ا لتمكذني الذدول وغريهذا مذن الكيانذات مذن
ريد كيفية إدارة لصصات امليزانية والنفقات الفعلية الذ ي تذءثر علذى األطفذال فيمذا يتعلذق مببذادئ
امليزانيذة .وهذذذا يتطلذ وجذذود بنذذود ورمذذوز ميزانيذة يفصذذل ،كحذذد أد  ،مجيذذع النفقذذات املخطذذط هلذذا
واملقررة واملراجعة والفعلية ال ي تءثر تنثريا مباررا على األطفال ،وعلأ حبس :
(أ)

السن ،مع اإلقرار بنن تعريف حدود السن تلف من دولة إىل أخرا؛

(ب)

نوع اجلن ؛

(ج) املنطقة اجلغرافية ،حبس الوحدة دون الوطنية مثالا؛
(د) الفئذذات احلاليذذة ،ولرمبذذا املقبلذذة ،مذذن األطفذذال الذذذين يعيشذذون أوعذذاعا هشذذة ،مذذع
أخذ املادة  2من التفاقية يف العتبار (ان ر أيض ا الفرع الثالث-ألف من هذا التعليق العام)؛
(ه)

مصدر اإليرادات ،سواء أكان وطنيا أم دون وطإ أم إقليميا أم دوليا؛

(و) الوح ذذدات املس ذذءولة ،مث ذذل اإلدارات أو ال ذذوزارات أو الوك ذذالت عل ذذى املسذ ذتويني
الوطإ ودون الوطإ.
 -85وينبغذذي للطذراف أن حتذذدد ،يف مقرتحذذات ميزانياهتذذا ،الذجامت عات الصذذلة باألطفذذال الذذ ي
تقرتح تكليف القطاع ا ا بتنفيذها أو ال ي تكون قد كلفته بتنفيذها بالفعل(.)20

__________

( )20ان ذذر التعلي ذذق الع ذذام رق ذذم  )2013(16بش ذذنن التزام ذذات ال ذذدول فيم ذذا يتعل ذذق ب ذذنثر قط ذذاع األعم ذذال عل ذذى حق ذذوق
األطفال ،الفقرة .25
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 -86وتالحظ الل،نة أن تلأ الدول ال ي حقق مزيدا من التقدم يف إبذراز حقذوق الطفذل يف
وحتذذث الذذدول األط ذراف علذذى
ميزانياهتذذا تطبذذق عذذادة علذذى عمليذذة امليزنذذة  ،ذا قائمذا علذذى ال ذجامتُ .
تقاسم خجاهتا يف استخدام هذا الن ت والن ر يف تطبيقه وتكييفه مع سياقاهتا الوطنية.

ب ء -إقرار الميةا ي ت
 -1تدقيا الهيئ ت التشريعية في مقترح ت الميةا ية
 -87تءكذذد الل،نذذة أكيذذة حصذذول اهليئذذات التش ذريعية ،علذذى املسذذتويني الذذوطإ ،ودون الذذوطإ،
عل ذذى معلوم ذذات مفص ذذلة مالئم ذذة للمس ذذتخدمني بش ذذنن حال ذذة األطف ذذال ،فضذ ذالا ع ذذن أكي ذذة ف ذذم
امل ذذُشرعني ف مذ ذ ا واع ذذح ا للكيفي ذذة ال ذذ ي هت ذذدف هب ذذا مقرتح ذذات امليزاني ذذة إىل حتس ذذني رف ذذاه األطف ذذال
والن وض حبقوق م.
 -88وحتت ذذاج اهليئ ذذات التش ذريعية ،عل ذذى املس ذذتويني ال ذذوطإ ودون ال ذذوطإ أيض ذ ا ،ألن يُت ذذاح هل ذذا
مذا يكفذذي مذذن الوقذ واملذوارد والسذذتقاللية لفحذص وتذذدقيق مقرتحذذات امليزانيذذة مذذن من ذذور حقذذوق
الطفل والقيام ،حيثما يكون علأ عروريا ،بإجراء حتليالت أو حبومي ،أو تكليف جل ات أخذرا
بإجرائ ا إللقاء الضوء على رثار عمليات صخصيص موارد امليزانية لفائدة لتلف فئات األطفال.
 -89ولكي يكون دور الرقابة الذ يءديه املشرعون يف خدمة مصاحل الطفذل الفضذلى ،ينبغذي
أن يتمتع أعضاء اهليئات التشريعية وجلا م بسلطة الست،واب واملراجعة وكذذلأ ،عنذد الضذرورة،
طل إدخذال تعذديالت علذى مقرتحذات امليزانيذة ،لضذمان أن تذءد هذذه املقرتحذات إىل الن ذوض
حبقوق الطفل على حنو يتوافق مع املبادئ العامة لالتفاقية ومبادئ امليزنة.
 -90وينبغذ ذذي للذ ذذدول األط ذ ذراف أن تُس ذ ذ م يف جعذ ذذل أعضذ ذذاء اهليئذ ذذات التش ذ ذريعية مس ذ ذذتعدين
استعدادا كافيا لتحليل ومناقشة تنثري مقرتحات امليزانيذة علذى مجيذع األطفذال قبذل سذن التشذريعات
املتعلقة بامليزانية ،وعلأ من خالل التنكد من أن اهليئات التشريعية الوطنيذة ودون الوطنيذة ،مبذا يف
علأ الل،ان التشريعية املعنية:
األطفال؛

(أ)

تس ذذتطيع احلص ذذول عل ذذى معلوم ذذات يسذ ذ ل ف م ذ ذا واس ذذتخدام ا بش ذذنن حال ذذة

(ب) حتصل على رروح واعحة من السلطة التنفيذية حذول كيفيذة ترمجذة التشذريعات
والسياسات والجامت ال ي تءثر على األطفال تنثريا مباررا أو غري مبارر إىل بنود ميزانية؛
(ج) يت ذذوفر هل ذذا وق ذ ك ذذاف خ ذذالل عملي ذذة امليزن ذذة لتلق ذذي مش ذذروع امليزاني ذذة ومراجعت ذذه
ومناقشته واقرتاح إدخال تعديالت تتصل حبقوق األطفال قبل سن تشريع إقراره؛
(د) تتمتع بالقدرة على القيام بصورة مسذتقلة بذإجراء حتلذيالت تذجز رثذار مقرتحذات
امليزانية على حقوق الطفل ،أو تكليف ج ات أخرا بإجرائ ا؛
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(ه) تسذذتطيع عقذذد جلسذذات اسذذتماع بشذذنن مقرتحذذات امليزانيذذة مذذع اجل ذذات يذذاحبة
املصلحة داخل الدولة ،مبا في ا انتمع املدين ودعاة حقوق الطفل واألطفال أنفس م؛
(و) تتوفر هلا املوارد الضرورية بوسائل من ا ،مثالا ،إنشاء مكت معإ بامليزانية تذابع
لل يئذذة التشذريعية ،مذذن أجذذل العذذطالع بننشذذطة رقابيذذة مثذذل تلذذأ املبينذذة يف الفقذرات (أ) إىل (ه)
أعاله؛
 -91وينبغ ذذي لل ذذدول األطذ ذراف أن تع ذذد وتنش ذذر ،خ ذذالل مرحل ذذة إقذ ذرار امليزاني ذذة ،وث ذذائق تتعل ذذق
بامليزانيات الوطنية ودون الوطنية:
(أ)

تصنف املعلومات املتعلقة بامليزانية تصنيفا متسقا ويس ل ف مه؛

(ب) تيسذذر عمليذذات التحليذذل والريذذد لكو ذذا متوافقذذة مذذع غريهذذا مذذن الوثذذائق املتعلقذذة
مبقرتحات امليزانية وتقارير النفقات؛
(ج) تتضمن منشورات أو ملخصات للميزانية كن للطفال ودعذاة حقذوق الطفذل
واهليئات التشريعية وانتمع املدين الويول إلي ا.
 -2إقرار الميةا ية من قبل الهيئة التشريعية
 -92تءكد الل،نة احلاجة إىل تصنيف امليزانيات ال ي تقرها اهليئة التشريعية تصذنيفا يتذيا إجذراء
مقارنات بني النفقات املخططة والنفقذات الفعليذة ،وريذد سذري تنفيذذ امليزانيذة فيمذا يتعلذق بإعمذال
حقوق الطفل.
 -93وتعت ذذج امليزاني ذذة ال ذذ ي تقره ذذا اهليئ ذذة التش ذريعية وثيق ذذة عام ذذة ع ذذرورية ل ذذي للدول ذذة واهليئ ذذات
التش ذريعية علذذى املسذذتويني الذذوطإ ودون الذذوطإ فحس ذ  ،بذذل إ ذذا ينبغذذي أن تكذذون متاحذذة أيض ذ ا
للم،تمع املدين ،مبا يف علأ األطفال أنفس م ودعاة حقوق الطفل.

جي  -التنفيذ
 -1تحويل الموارد المت حة وإ ف قه
وحتذذدمي رليذات ون مذ ا للماليذذة العامذة تتسذذم بالشذذفافية
 -94ينبغذي للذذدول األطذراف أن تنشذذال ُ
والكفذذاءة مذذن أجذذل عذذمان حتقيذذق "القيمذذة لقذذاء املذذال" عنذذد ر ذراء السذذلع وا ذذدمات مذذن أجذذل
الن وض حبقوق الطفل.
 -95وتءكذذد الل،نذذة أن علذذى الذذدول األطذراف واجذ كشذذف ومعاجلذذة األسذذباب اجلذريذذة لعذذدم
فعالية وعدم كفذاءة اإلنفذاق العذام ،مثذل عذعف نوعيذة السذلع أو ا ذدمات ،وقصذور اإلدارة املاليذة
أو ن ذذم املش ذرتيات ،وتسذذرب امل ذوارد ،وعذذدم إج ذراء التحذذويالت يف حين ذذا ،وعذذدم وعذذوح األدوار
واملسذذءوليات ،وعذذعف القذذدرة السذذتيعابية ،وعذذعف ن ذذم املعلومذذات املتعلقذذة بامليزانيذذة ،والفسذذاد.
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فعندما هتدر الدول األطراف أو تسيال إدارة املوارد املوج ة حنو الن وض حبقوق الطفل ،يقع على
عاتق ا التزام بتوعيا أسباب حدومي علأ وبيان كيفية معاجلة تلأ األسباب.
 -96وخذذالل سذذنة امليزانيذذة ،قذذد ل تصذذل السياسذذات وال ذجامت املوج ذذة حنذذو األطفذذال إىل مجيذذع
املستفيدين املست دفني على النحو املخطط له أو أ ا قد تفضي إىل نتائت غري مقصودة .وينبغذي
للذذدول األطذراف أن تريذذد نتذذائت اإلنفذذاق خذذالل مرحلذذة تنفيذذذ امليزانيذذة حبيذذث يتسذذىن هلذذا التذذدخل
واصخاع إجراءات تصحيحية سريعة عند الضرورة.
 -2تقدي التق رير أثن ء السنة بش الميةا ية
 -97ينبغ ذذي لل ذذدول األط ذراف أن تق ذذوم ،بص ذذورة منت م ذذة ،بري ذذد ميزانياهت ذذا املتص ذذلة باألطف ذذال
وتقذذدة تقذذارير بشذذن ا علذذى حنذذو كذذن الذذدول وهيئذذات الرقابذذة مذذن تتبذذع التقذذدم احملذذرز يف الن ذذوض
حبقوق األطفال على النحو املبني يف امليزانية املذُقرة.

 -98وتءك ذذد الل،ن ذذة أكي ذذة أن تك ذذون التق ذذارير املتعلق ذذة بامليزاني ذذة متاح ذذة لل،م ذذور يف الوقذ ذ
املناس ذ وأن تس ذذلط الض ذذوء عل ذذى الف ذذروق ب ذذني اإلي ذرادات والنفق ذذات املعتم ذذدة واملنقح ذذة والفعلي ذذة
فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات والجامت ال ي تءثر على األطفال.
 -99وتءكد الل،نة أنه ينبغي للذدول األطذراف أن تسذتخدم ن ذم تصذنيف امليزانيذات الذ ي تتذيا
تقدة تقارير عن النفقات املتصلة حبقوق الطفل وبتتبع هذه النفقات وحتليل ا.
 -3تنفيذ الميةا ية
 -100ينبغي للدول األطراف أن تريد وحتلل تعبئة اإليرادات ،ونطذاق ونذواتت النفقذات الفعليذة
املتعلقة مبختلف فئات األطفال خالل سذنة امليزانيذة ومذن سذنة إىل أخذرا ،فيمذا يتعلذق مذثالا مبذدا
وحتث الذدول األطذراف علذى
توافر ا دمات ونوعيت ا وإمكانية احلصول علي ا وتوزيع ا املنصفُ .
عذمان تذوافر املذوارد والقذدرات الالزمذة إلجذراء عمليذات الريذذد والتحليذل هذذه ،مبذذا يف علذأ ريذذد
وحتليل ا دمات ال ي يكلف القطاع ا ا بتوفريها.
 -101وينبغي للدول األطراف أن تقوم ،بصورة منت مة ،بريد تنفيذ امليزانيات ال ي يتم إقرارها
وتقدة تقارير علنية بشن ا ،مبا يف علأ:
إجذراء مقارنذذات بذذني مذذا أُقذذر يف امليزانيذذة ومذذا أُنفذذق فعذالا علذذى لتلذذف املسذذتويات
(أ)
اإلدارية ويف لتلف القطاعات الجتماعية؛
(ب) نشذ ذذر تقريذ ذذر مقذ ذذارن يف منتصذ ذذف املذ ذذدة يشذ ذذمل النفقذ ذذات الفعليذ ذذة ،واإلي ذ ذرادات
انمعة ،والديون املتكبدة ،ح منتصف سنة امليزانية؛
(ج)
أو فصليا.

28

نشذذر التقذذارير الذذ ي تُعذذد أثنذذاء السذذنة علذذى حنذذو أكثذذر تذواترا ،كنشذذرها مذذثالا رذ ريا

GE.16-12638

CRC/C/GC/19

 -102والذذدول األط ذراف ملزمذذة بإنشذذاء رليذذات للمسذذاءلة العامذذة تتذذيا للم،تمذذع املذذدين ،مبذذا يف
علأ األطفال أنفس م ،ريد نتائت اإلنفاق العام.
 -103وينبغي أن تُنفذ يف الدول األطراف عمليات داخلية للرقابة ومراجعذة احلسذابات لضذمان
التقي ذذد بالقواع ذذد واإلجذ ذراءات فيم ذذا يتعل ذذق بالنفق ذذات الفعلي ذذة املتص ذذلة بإعم ذذال حق ذذوق األطف ذذال،
وعمان المتثال ملتطلبات عمليات احملاسبة واإلبالا.

دال -المت بعة
 -1تق رير وتقييم ت ه ية السنة
 -104تتيا تقارير امليزانيذة الذ ي تُقذدم رخذر السذنة للذدول أن تبذني ،علذى املسذتويني الذوطإ ودون
الذذوطإ ،حالذذة إيراداهتذذا واقرتاع ذ ا وتعاو ذذا الذذدويل ونفقاهتذذا الفعليذذة فيمذذا يتعلذذق بإعمذذال حقذذوق
الطفذذل .وتذذوفر هذذذه التقذذارير أساس ذ ا لتذذدقيق انتمذذع املذذدين واهليئذذات التش ذريعية يف أداء امليزانيذذة يف
السذذنة السذذابقة وإثذذارة الشذواغل ،عنذذدما يكذذون علذذأ عذذروريا ،إزاء النفقذذات الفعليذذة علذذى األطفذذال
والجامت املتصلة حبقوق الطفل.
 -105وتُس ذذلم الل،ن ذذة بنن ذذه ينبغ ذذي لل ذذدول األطذ ذراف أن تق ذذدم ،يف تق ذذارير اي ذذة الس ذذنة املتعلق ذذة
بامليزانيذذة ،معلومذذات رذذاملة عذذن كذذل اإلي ذرادات انمعذذة والنفقذذات الفعلي ذة الذذ ي تذذءثر علذذى حقذذوق
الطف ذذل .وينبغ ذذي لل ذذدول األط ذراف أن تق ذذدم إىل اهليئ ذذات التش ذريعية عل ذذى املس ذذتويني ال ذذوطإ ودون
الوطإ تقارير مالئمة للمستخدمني وأن تيسر الويول إىل تقارير وتقييمات ايذة السذنة وتتيح ذا
لل،م ور يف الوق املناس .
 -106ومن رنن عمليات التقييم وغريها من أنواع عمليات حتليل امليزانيذات الذ ي رري ذا الدولذة
وهيئات تقييم مستقلة أن توفر معلومات قيمذة بشذنن تذنثري مجذع اإليذرادات واإلنفذاق الفعلذي علذى
حالذذة لتلذذف فئذذات األطفذذال ،ول سذذيما أولئذذأ الذذذين يعيشذذون أوعذذاعا هشذذة .وينبغذذي للذذدول
األطراف أن رر  ،وتش،ع على ،إجراء عمليات تقييم وحتليل منت مذة لتذنثري امليزانيذة علذى حالذة
األطفال ،من خالل ما يلي:
صخصيص ما يكفذي مذن املذوارد املاليذة والبشذرية مذن أجذل إجذراء عمليذات التقيذيم
(أ)
والتحليل هذه بصورة منت مة؛
(ب) تقي ذذيم واس ذذتعراض نت ذذائت ه ذذذه التقييم ذذات والتحل ذذيالت طذ ذوال عملي ذذة امليزاني ذذة
وتقدة تقارير عن القرارات املتخذة فيما يتعلق بتلأ النتائت؛
(ج) إنشذذاء ودعذذم هيئذذات تقيذذيم مسذذتقلة ،مثذذل معاهذذد البحذذومي ،إلج ذراء عمليذذات
تقيذذيم ملذذدا فعاليذذة النفقذذات الفعليذذة املتصذذلة حبقذذوق الطفذذل ومذذدا كفاءهتذذا وإنصذذاف ا ورذذفافيت ا
واستدامت ا؛
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(د) ع ذذمان مس ذذاكة انتم ذذع امل ذذدين ،مب ذذا يف عل ذذأ األطف ذذال أنفس ذ م ،يف عملي ذذات
التقييم والتحليل بوسائل من ا ،مثالا ،إجراء تقييمات للثر على حقوق الطفل.
 -2عملي ت مراجعة الحس ب ت
 -107ت ذذءد املءسس ذذات العلي ذذا ملراجع ذذة احلس ذذابات دورا أساس ذذيا يف عملي ذذة امليزن ذذة م ذذن خ ذذالل
التحقق مما إعا كان مجع اإليرادات واإلنفاق حيدثان وفقا للميزانية املذُقرة .و كن لعمليات مراجعة
احلسذابات أن تستقصذي مذدا كفذاءة أو فعاليذة النفقذات وأن تركذز علذى قطاعذات لذددة أو علذى
هياكل حكومية معينة من هياكل الدولة أو على مسائل راملة لعدة قطاعات .ومن رذنن إجذراء
عمليات مراجعة لصصذة فيمذا يتعلذق حبقذوق الطفذل أن يسذاعد الذدول علذى تقيذيم وحتسذني تعبئذة
اإليذرادات العامذذة واإلنفذذاق علذذى األطفذذال .وينبغذذي للذذدول األطذراف أن تيسذذر الويذذول إىل تقذذارير
مراجعة احلسابات وإتاحت ا لل،م ور يف الوق املناس .
 -108وتءك ذذد الل،ن ذذة أن املءسس ذذات العلي ذذا ملراجع ذذة احلس ذذابات ينبغ ذذي أن تك ذذون مس ذذتقلة ع ذذن
الدولة ومفوعة سلطة الويول إىل املعلومات واملذوارد الالزمذة لعمليذة املراجعذة وتقذدة التقذارير عذن
امليزانيات املتصلة باألطفال على حنو مستقل ورفاف وخاعع للمساءلة.
 -109وينبغ ذذي لل ذذدول األط ذراف أن ت ذذدعم دور الرقاب ذذة ال ذذذ تءدي ذذه املءسس ذذات العلي ذذا ملراجع ذذة
احلسذذابات فيمذذا يتعلذذق يمذذع اإليذرادات العامذذة واإلنفذذاق علذذى إعمذذال حقذذوق الطفذذل ،مذذن خذذالل
ما يلي:
إعذذداد حسذذابات سذذنوية رذذاملة تُقذذدم يف الوقذ املناسذ إىل املءسسذذات العليذذا
(أ)
ملراجعة احلسابات؛
(ب) ع ذذمان إتاح ذذة امل ذوارد للمءسس ذذات العلي ذذا ملراجع ذذة احلس ذذابات م ذذن أج ذذل إج ذراء
عمليات املراجعة فيما يتعلق بإعمال حقوق الطفل؛
(ج) عذذرض اسذذت،ابات احلكوم ذذة لعمليذذات املراجع ذذة املتصذذلة ب ذذنثر النفقذذات الفعلي ذذة
علذذى إعمذذال حقذذوق الطفذذل ،مبذذا يف علذذأ بيذذان كيفيذذة تعامذذل الدولذذة مذذع نتذذائت عمليذذات املراجعذذة
وتويياهتا؛
(د) عذذمان أن تك ذذون لذذدا مس ذذءويل الدولذذة الق ذذدرة علذذى املث ذذول أمذذام جل ذذان اهليئ ذذة
التش ذريعية لل ذذرد عل ذذى الشذ ذواغل ال ذذ ي تُث ذذار يف تق ذذارير مراجع ذذة احلس ذذابات املتص ذذلة بإعم ذذال حق ذذوق
الطفل.
 -110و ك ذذن للم،تم ذذع امل ذذدين ،مب ذذا يف عل ذذأ األطف ذذال ،أن يق ذذدم إس ذ امات هام ذذة يف عملي ذذة
مراجعذة النفقذات العامذة .وتُشذُ ،ع الذدول األطذراف علذى دعذم انتمذع املذدين ومتكينذه مذن املشذاركة
يف تقييم ومراجعة النفقات الفعلية املتصلة بإعمال حقوق األطفال ،من خالل ما يلي:
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إنشذذاء رليذذات للمسذذاءلة العامذذة هلذذذا الغذذرض واسذذتعراض هذذذه ايليذذات بصذذورة
(أ)
منت مة لضمان أن يكون الويول إلي ا ميسرا وأن تكون تشاركية وفعالة؛
(ب) عذذمان أن تكذذون لذذدا مسذذءويل الدولذذة القذذدرة علذذى الذذرد بصذذورة مسذذتنرية علذذى
النتائت ال ي لص إلي ا انتمع املدين واهليئات املستقلة ال ي تتوىل ريذد ومراجعذة النفقذات العامذة
عات الصلة حبقوق الطفل.
 -111وينبغذذي للذذدول األطذراف أن تسذذتخدم عمليذذات مراجعذذة التعبئذذة السذذابقة للم ذوارد العامذذة،
ولصص ذذات امليزاني ذذة والنفق ذذات املتص ذذلة بإعم ذذال حق ذذوق الطف ذذل لك ذذي يُسرتر ذذد هب ذذا يف مرحل ذذة
التخطيط التالية لعملية امليزانية.

س دس ا -شر هذا التعليا الع
 -112تويذذي الل،نذذة الذذدول األطذراف بذذنن تنشذذر هذذذا التعليذذق العذذام علذذى نطذذاق واسذذع وتعممذذه
علذذى مجيذذع فذذروع احلكومذذة ومسذذتوياهتا وهياكل ذذا وعلذذى انتمذذع املذذدين ،مبذذا يف علذذأ األطفذذال ومذذن
يقدمون الرعاية هلم ،وكذلأ على كيانات التعاون اإل ائي واألوساط األكاد ية ووسائط اإلعالم
وأوساط القطاع ا ا عات الصلة.
 -113وينبغذذي للذذدول األطذراف أن تذذرتجم هذذذا التعلذذيم العذذام إىل اللغذذات عات الصذذلة وأن تتذذيا
نسخ ا منه مالئمة للطفال.
 -114وينبغي تن ذيم ت ذاهرات لتقاسذم أفضذل املمارسذات املتصذلة هبذذا التعليذق العذام ،وتذدري
مجيع امل نيني واملوظفني الفنيني املعنيني تدريب ا يتناول مضمون هذا التعليق العام.
 -115وتشذذ،ع الل،نذذة مجي ذذع اجل ذذات املعنيذذة امل ذذذكورة أعذذاله علذذى تقاس ذذم املمارسذذات اجلي ذذدة
فيما يتعلق مبضمون هذا التعليق العام.
 -116وينبغ ذ ذذي لل ذ ذذدول األطذ ذ ذراف أن ت ذ ذذدرج يف تقاريره ذ ذذا الدوري ذ ذذة إىل الل،ن ذ ذذة معلوم ذ ذذات ع ذ ذذن
التح ذ ذذديات ال ذ ذذ ي تواج ذ ذذا والت ذ ذذدابري ال ذ ذذ ي تتخ ذ ذذذها لتطبي ذ ذذق ه ذ ذذذا التعلي ذ ذذق الع ذ ذذام يف ميزانياهت ذ ذذا
ويف عمليات امليزنة.
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