إمنيت ديري Save the Children /

أساس للقضاء
ٌ
			 على فقر األطفال
كيف يمكن لمخصصات األطفال الشاملة
إنصافا
أن تساهم في بناء مستقبل أكثر
ً
وشمولية ومرونة لألطفال

جيمي بيكر Save the Children /

عدة تخفق في منح األولوية
ما تزال دول ّ
لرعاية األطفال واالستثمار في إمكاناتهم
المستقبلية بصورة كافية ،ومع تزايد معدالت
الفقر والحرمان بين األطفال بسبب جائحة
فيروس كوفيد ،19-وأعباء الحاالت اإلنسانية
المستمرة باالرتفاع بسبب النزاعات وارتفاع
مستويات المخاطر الناجمة عن التغير المناخي،
قائما
واضحا
سياسيا
حال
يعرض هذا التقرير ً
ً
ً
ً
على األدلة ،تستفيد منه الحكومات ،ويتمحور
حول التزام راسخ من الحكومات جميعها بالعمل
تدريجيا لتوفير مخصصات شاملة لألطفال.
ً
وعليه ،يستهدف هذا التقرير بشكل أساسي
الحكومات والمانحين وشركاء التنمية اآلخرين.

شكر وتقدير
كتب هذا التقرير لوك هارمان ،وتشاد أندرسون ،ونيكوالس أندرسون ،وأوليفر
فياال ،ويوالند رايت.
ويعرب المؤلفون عن امتناننهم لعدد من موظفي  Save the Childrenالذين
ُ
ساهموا في إعداده ،ومنهم :بوركو مونياس غاديالي ،وتابيو الكسو ،وجاك
ويكفيلد ،وديسا سيوبيلوم ،وريبيكا شوكر ،وليلي تشاو ،وغابرييل زابو ،وليزا وايز،
وكيرستي ماكنيل ،وأليسون ساتون ،ولورين موراي ،ولينيو كابساكيس ،وكيرستن
ماثيسون ،وجوليا ريدمارك ،وأولريكا سيلييرز ،وسايمون هندرسون ،وغابرييال
واجمان ،وغابرييل مارك واجمان ،وإيرين دوتيرود-فال ،وهاجر روس ،وشيالغ
بوسماير ،ومارتينا أورساندر ،وبراناب كومار تشاندا ،وجيمس كوكس ،وجيس
إدواردز ،وسيلفيا باروزولو ،وكريستا بيواتر.
ويتوجهون بالشكر لموظفي  Save the Childrenمن مكاتب أعضائها في أستراليا
والمملكة المتحدة والسويد والواليات المتحدة وكندا وغيرها على دعمهم في
مراجعة التقرير.
آخرا من أن نُ عرب عن امتناننا لثالثة مراجعيين خارجيين ،وهم:
أخيرا وليس ً
وال بد ً
إيان أورتون (منظمة العمل الدولية) ،وستيفان كيد (مسارات التنمية) ،وديفيد
أخيرا إلى
ستيورات (اليونيسف) ،على جهودهم في المراجعات المستنيرة .وننوه ً
أن المحتوى ال يعكس بالضرورة آراء هؤالء المراجعين.
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"دعم أشد الفقراء حاجة
ومساعدة الجميع دون
تمييز بينهم".
فتاة بعمر  16سنة
بيرو

"ال نعرف األمن الغذائي،
وال اإلغاثة .وال نحصل إال
على كمية قليلة من الطعام
ال تكفينا .وتُ عطى بعض
الفئات المهمشة (طبقات)
أكثر من غيرها؛ لماذا ال ُيوزَّ ع
الدعم بالتساوي؟"
فتاة بعمر  16سنة تعيش في منطقة ريفية
نيبال

"أعيش مع عائلتي في الشارع
ألننا ال نملك المال الستئجار
منزل ،وال يملك والداي
المال إلطعامي أنا وإخوتي،
وخصوصا أخي الذي يبلغ من
ً
العمر  3سنوات فهو ما يزال
ُ
صغيرا ويجب أن يأكل".
ً
رسم :دينيز مارتن غاديالي 3 ،سنوات

فتاة بعمر  12سنة تعيش في منطقة حضرية
كولومبيا
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توطئة من
					 األطفال

تحدثت  Save the Childrenفي أثناء كتابة
هذا التقرير ،إلى أطفال ويافعين من جميع
أنحاء العالم ،واستمعت إلى تجاربهم في
ضوء جائحة فيروس كوفيد .19-واستفسرت
منهم عن أثر الجائحة على دخل أسرهم ،وعن
االستجابة الحكومية التي يأملون بها.
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توطئة من األطفال

سابقا على ترك
ً
"أجبرت
المدرسة ألسباب عائلية
واقتصادية [ ]...وحصلت على
وظيفة يومية ،لكنني خسرتها
اليوم بسبب فيروس كورونا.
حياتي صعبة!"

مزيدا من الجهد
"ابذلوا
ً
خصوصا
ألجل األطفال،
ً
في هذه األحوال [المالية]
كثير من
الصعبة ،فهناك ٌ
األفراد الذين ال يملكون
مصدرا للدخل".
ً

فتى بعمر  16سنة يعيش في منطقة ريفية
إثيوبيا

"تعاونوا بشكل أكبر
مع األطفال؛ فنحن
المستقبل ،وما تزرعونه
غدا"
فينا اليوم تحصدونه ً
فتاة بعمر  12سنة
كوسوفو

فتى بعمر  11سنة
كوسوفو

"األوضاع سيئة ،ويوجد في المنطقة
أطفال مضطرون
ٌ
التي أعيش فيها
للبيع في الشوارع ألن آباءهم ال
عمال ،وليس لديهم ما
يملكون
ً
يأكلونه ،فإذا بقوا في بيوتهم لماتوا
جوعا .يجب أن تقدم الحكومة الدعم
ً
والمساعدة لألسر ،ألنهم يضطرون
لبيع أي شيء ألنهم ال يملكون
وسيلة ليعيلوا أنفسهم".
فتاة بعمر  17سنة
موزمبيق

قليال من االقتباسات التي جمعناها ،لنسلط
عددا
ً
أوردنا أعاله ً
الضوء على تجارب بعض األطفال من بين مئات ماليين آخرين
حول العالم ،ممن سيكبرون غير قادرين على تحقيق أحالمهم
بسبب االفتقار إلى الحد األدنى األساسي من الدخل في
سنوات نشأتهم .ويرغب هؤالء األطفال في توجيه رسالة
إلى الحكومات بضرورة التصدي لمشكلة الفقر المتزايدة،
سيما لألطفال المهمشين
وتوسيع نطاق شبكة األمان  -ال ّ
1
والمحرومين ،إذ يرون فيها أولى أولوياتهم.

وبقراءة هذا التقرير ،نأمل أن تصاحبكم كلمات هؤالء األطفال
وتشجعكم على بذل ما تستطيعون بذله إلحراز تقدم نحو
التوصيات الواردة في الفصل السابع.
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أولي كوهين Save the Children /

الملخص
التنفيذي

		من المتوقع أن تؤدي الصدمة االقتصادية
العالمية التي تسببت بها جائحة فيروس
كورونا إلى انتكاسة في منجزات تحققت
خالل أكثر من عقد من الزمن للحد من فقر
األطفال وحرمانهم؛ إذ تشير التحليالت
إلى أن عدد األطفال الذين يعيشون في
فقر نقدي قد يرتفع ليزيد على  100مليون
في  ،22020وما لم نتخذ اإلجراءات الالزمة
للتصدي لهذه المشكلة ،ستكون تبعات
ارتفاعا غير مسبوق في حرمان
هذه األزمة
ً
األطفال ،وذات عواقب دائمة.

أعاله :تعيش بابيتا* في نيبال حيث
تعمل الحكومة على توسيع نطاق
تدريجيا في
مخصصات األطفال
ً
البالد (انظر المربع  4صفحة )28

*تم تغيير االسم لحماية الهوية
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الملخص التنفيذي

البلدان واألسر في
مع استمرار األثر االقتصادي الذي يمس ُ
جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا ،أصبحت الدعوات
لتوسيع نطاق تدابير الحماية االجتماعية الحكومية وتعزيزها
كثير من أطفال العالم يعانون من الجوع وسوء
مقبولة على المستوى العالمي لحماية المواطنين ودعم
 1ما يزال ٌ
االقتصادات المحلية ،ورغم هذا اإلجماع المتزايد ،يظل
التغذية وأشكال الحرمان األخرى المختلفة،
التساؤل بشأن أنواع أنظمة الحماية االجتماعية ذات األولوية
يواجه األطفال الفقر في أصعب أشكاله ويتعرضون ألضرار ال
مطروحا.
ً
يمكن إصالحها بسبب الحرمان ،وإن تحملوها لفترة قصيرة من
ومخصصات األطفال الشاملة هي تحويالت دخل نقدية أو
الوقت.
ضريبية منتظمة وغير مشروطة ،تدفع ألولياء أمور األطفال من
عاما ،وإن كانت تقتصر أحيانً ا  2الحرمان الذي يواجهه الماليين من األطفال يضر
وقت الحمل وحتى بلوغ الطفل ً 18
على نطاق عمري أضيق يغطي مرحلة الطفولة المبكرة فقط.
بمستقبلهم ويقوض اإلنتاجية والنمو االقتصادي
وهناك ثالثة أسباب رئيسية تحتم علينا تعزيز مستوى الحماية
االجتماعية المقدمة لألطفال بشكل عاجل:

وفي هذا التقرير ،ندعو الحكومات والمانحين وشركاء
التنمية اآلخرين إلى تقديم الدعم العاجل لتوسيع تغطية
الحماية االجتماعية التي تستهدف األطفال وأولياء أمورهم
تدريجيا على تقديم
(ومعظمهم من النساء) ،للعمل
ً
مخصصات األطفال الشاملة ،لتأمين دخل أساسي لألطفال
بما يتماشى مع المستهدف  3-1من أهداف التنمية
المستدامة ،الذي يسعى إلى إنشاء أرضية مشتركة للحماية
االجتماعية في جميع دول العالم بحلول .2030

نينا راينغولد Save the Children /

وحيث تواجه العديد من البلدان ضغوطات مالية غير
مسبوقة ،يطرح هذا التقرير أمثلة ويقدم توجيهات تبين
لمعظم دول العالم أن بإمكانها اتخاذ إجراءات لفرض
مخصصات األطفال الشاملة ،ويوضح أن تكلفة عدم القيام
بذلك قد تكون أعلى بكثير.

والتماسك االجتماعي.

منح األولوية لتأمين دخل أساسي لألطفال ،فيكون قاعدة
ينطلقون منها لتأمين احتياجاتهم األساسية األخرى ،وأحد أكثر
االستثمارات االقتصادية (واالجتماعية) التي يمكن أن تقوم
بها الحكومات.

 3يتمتع جميع األطفال بالحق في الحماية االجتماعية،
كما هو منصوص عليه في اتفاقية األمم المتحدة
لحقوق الطفل وغيرها من االتفاقيات الدولية
المصدق عليها.
ولكن من المرجح أن يعاني األطفال في الوقت الحالي من
ضعف التغطية في تدابير الحماية االجتماعية.
ثبت أن التحويالت النقدية المقدمة ألولياء األمور مباشرة
من أفضل أشكال االستجابة الفعالة مباشرة للتخفيف من
إيجابيا على
أثرا
ً
أشكال الفقر والحرمان المختلفة ،وتبين أن لها ً
مجموعة واسعة من مخرجات األطفال التي تشمل التغذية
والصحة والتعليم وحماية الطفل  -حتى الحد من الممارسات
الضارة ،كعمالة األطفال وزواج األطفال والحد من العنف
واجبا على الحكومات ربط المستفيدين
المنزلي ،ولكن يظل
ً
من برامج التحويالت النقدية بالخدمات العامة ذات الجودة
وكثيرا ما تذهب مخصصات األطفال
لتحقيق أفضل المخرجات.
ً
للنساء لكونهن مقدمات الرعاية الوحيدات أو الرئيسيات في
حياة أطفالهن؛ وإلى جانب دعم األطفال ،يمكن أن تقلل
التحويالت النقدية من حاالت عنف الشريك الحميم ،وأن
تساهم في تمكين النساء والفتيات .غير أن هذه المخصصات
تحتم على برامج التحويل النقدي أن تأخذ بالحسبان المعايير
والمعتقدات وديناميكيات السلطة ذات الصلة بعدم المساواة
بين الجنسين ،وأن تتصدى لها.
وعمال باتفاقيات حقوق اإلنسان العالمية ،ينبغي أن تكون
ً
جزءا من التزام الحكومة الرئيسي تجاه
التحويالت النقدية ً
مواطنيها بتحقيق الحماية االجتماعية ،ولكن في حال عدم
وجود أنظمة وطنية للحماية االجتماعية ،أو إن كانت السلطات
غير قادرة أو غير راغبة في تقديم الدعم ،فال بد لألنظمة
اإلنسانية أن تؤدي هذا الدور.
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الملخص التنفيذي

وال بد للحكومات في هذا السياق أن تشمل جميع األطفال
خالل سنوات عمرهم المبكرة ،من الحمل وحتى سن خمس
سنوات ،وهي فترة تغطي األلف يوم األولى الحاسمة
من حياة كل طفل ،والتي تحدث فيها  %70من حاالت سوء
التغذية ،إذ تمهد سنوات الطفولة المبكرة هذه الطريق للطفل
نحو المستقبل وآفاقه.
ويقدم هذا التقرير ثالث توصيات رئيسية عامة ،وهي:

ميغيل أريتيغي رودريغز Save the Children /

 1يتعين على الحكومات منح األولوية لالستثمار في
األطفال عبر إتاحة حيز مالي أكبر للحماية االجتماعية
التي تركز على الطفل ،لتحقيق ما ال يقل عن %1
من الناتج االقتصادي في الدولة (الناتج المحلي
اإلجمالي).
ينبغي أن تبذل بعض الدول والجهات المانحة وشركاء التنمية
ً
جهودا أكبر الستحداث تدابير تمويل مؤقتة ،من خالل تخفيف
الدين أو إنشاء صندوق عالمي للحماية االجتماعية.
عبء َّ

تدريجيا لتحقيق
 2يتعين على الحكومات أن تتحرك
ً
التغطية الشاملة.
ويتزايد اإلقرار بالتحويالت النقدية على أنها أحد أكثر أشكال
االستجابة اإلنسانية فعالية؛ إذ تحفظ كرامة اإلنسان ،وتمنحه
وفقا لوجه
ً
فرصة اإلنفاق بحسب أولوياته الخاصة ،وليس
نظر المانحين .ورغم الحاجة الماسة لالستجابة للصدمة
االقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا على المدى القصير،
يدعو هذا التقرير الحكومات وشركاء التنمية إلى البحث في
طرق لالنتقال من هذه المساعدة قصيرة األجل إلى تدابير
أجال ،تقودها الحكومة لتمكين الحماية االجتماعية.
أطول ً

سيما في
وبتطبيق مبدأ الشمولية على جميع األطفال ،ال ّ
سنوات عمرهم األولى ،وضمان وجود روابط بالخدمات
األساسية األخرى ،يمكن تحقيق أعلى عائد على االستثمار،
وبناء رأس مال بشري ،وضمان عدم إهمال أي طفل .ولكن،
تظل األولوية لالحتياجات الخاصة بالفئات المحتاجة وأكثر
ً
تهميشا وحرمانً ا ،كذوي االحتياجات الخاصة أو
األطفال
الفاقدين للسند.

 3يتعين على الحكومات تصميم مخصصات األطفال
ويبين هذا التقرير ثمانية أسباب تدعو الحكومات إلى
الشاملة بشكل تملك فيه القدرة في مواجهة
النظر في العمل لتحقيق التغطية الشاملة بدل استهداف
الصدمات وفي الدول التي تعاني من أزمات
األطفال وحدهم ،إذ تحقق هذه التغطية مكاسب اجتماعية
جهودا
تبذل
إنسانية ،وال بد لجميع الجهات الفاعلة أن
ً
واقتصادية على السواء ،فتجنبهم التبعات السلبية الناجمة
أكبر في االستثمار في الحماية االجتماعية التي
فقرا دون غيرهم،
عن محاولة استهداف األسر األكثر
ً
وتمكنهم من الوفاء بحق كل طفل في االستفادة من الحماية تقودها الحكومات.
االجتماعية .ومع ذلك ،وحيثما يكون ممكنً ا ،فإن دفع مبالغ
تأثيرا أكبر
أعلى من المخصصات لألسر متدنية الدخل سيؤثر
ً
على الحد من الفقر.
وبينما يبدو الطريق نحو توزيع مخصصات األطفال الشاملة
ميسور التكلفة ،بعكس المتوقع ،بالنسبة ألغلب الدول،
كثيرا منها لم تستثمر ما يكفي لتمكينها .ويطرح هذا
إال أن ً
التقرير أمثلة واقعية على المنهجيات التي تتبعها الدول
إليجاد حيز مالي أكبر والبدء بإرساء األسس والقواعد الالزمة
تدريجيا على توفير مخصصات لجميع األطفال.
للعمل
ً

8

تحقق مخصصات األطفال ميزة رئيسية تسمح للحكومات
بتحديد حجم الدعم المقدم لألسر في األزمات الكبيرة وتوسيع
نطاقه عند الحاجة ،ولذلك يجب تصميم هذه البرامج بطريقة
تربطها بأنظمة اإلنذار المبكر ،وتسمح لها بالتكيف والتوسع
في األزمات .أما في الدول التي تعاني من أزمات إنسانية،
فيجب أن تتعاضد كل الجهات الفاعلة لزيادة استثماراتها
الطويلة األجل في أنظمة الحماية االجتماعية التي تقودها
الحكومات.

إنصافا وشمولية ومرونة لألطفال
ً
أساس للقضاء على فقر األطفال :كيف يمكن لمخصصات األطفال الشاملة أن تساهم في بناء مستقبل أكثر
ٌ

هانا ماول-فينش Save the Children /

التصدي
 1الحاجة الملحة إلى
ّ
لمشكلة فقر األطفال حول
العالم

أعاله :فقد كارلوس* وأسرته كل
مؤخرا بسبب فيضان اجتاح
شيء
ً
أوغندا .ولو كان هناك أنظمة لصرف
مخصصات لألطفال ،لتمكنت
الحكومات ،وبسرعة ،من االستجابة
لهذه األزمات بتحديد قيمة المساعدة
النقدية الالزمة لألسر المتضرر.

*تم تغيير االسم لحماية الهوية

من المتوقع أن تؤدي الصدمة االقتصادية
العالمية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا
إلى انتكاسة في منجزات تحققت في خالل
أكثر من عقد من الزمن للحد من فقر األطفال
وحرمانهم؛ إذ تشير التحليالت إلى أن عدد
األطفال الذين يعانون من الفقر النقدي قد يرتفع
ليزيد على  100مليون في  ،2020بل حتى قبل
مس
كثير من األطفال في فقر ّ
الجائحة ،عاش ٌ
جوانب كثيرة من حياتهم ،وواجهوا حرمانً ا سيحد
من إمكاناتهم في المستقبل .ومن هنا ،أصبحت
مواجهة فقر األطفال أولوية اجتماعية واقتصادية
قصوى ،وليست مجرد واجب أخالقي وحسب،
وإذا لم تتعجل الدول في التصدي لهذه المشكلة
بصورة أكثر منهجية ،فستقف أمام مشكالت
اجتماعية واقتصادية كبيرة تؤدي إلى فشل
األجيال القادمة.

إنصافا وشمولية ومرونة لألطفال
ً
أساس للقضاء على فقر األطفال :كيف يمكن لمخصصات األطفال الشاملة أن تساهم في بناء مستقبل أكثر
ٌ
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التصدي لمشكلة فقر األطفال حول العالم
الحاجة الملحة إلى
ّ

مدمرا
تهديدا
أكثر من نصف مليار طفل كانوا يعيشون فيروس كوفيد 19-يشكل
ً
ً
وغير مسبوق لألطفال في كل مكان.
دون خطوط الفقر الوطنية قبل جائحة
كوفيد19-
يشير تحليل مشترك أجرته  Save the Childrenبالتعاون
بلغت معدالت الفقر النقدي بين األطفال قبل جائحة فيروس
كوفيد 19-معدالت عالية غير مقبولة ،حيث وصلت أعداد
األطفال ،في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ،ممن
يعيشون في أسر دون خط الفقر المحدد في دولهم إلى
 585مليون طفل ،أي طفل واحد من كل ثالثة أطفال 3.وإذ
قويا لفرص الحياة المتاحة لألطفال ،كانت
محد ًدا
تعد الثروة
ً
ِّ
مستويات الفقر النقدي المرتفعة أحد المخاوف الرئيسية
القائمة .وبحسب ما نشرته منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،فإن الطفل المولود ألسرة فقيرة اليوم
سيستغرق أربعة إلى خمسة أجيال للوصول إلى متوسط
4
مستوى الدخل القومي.

الشكل 1
تقديرات مستويات الفقر النقدي
بين األطفال قبل الجائحة وبعدها
(حسب المنطقة)
 Save the Childrenواليونيسف (حزيران/يونيو )2020
مالحظة
المقدر.
األعلى
الحد
2020
عام
أرقام
تظهر
َّ

2019

14 39

2020

64

72
20

41
90

168
48

مع اليونيسف إلى أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية األسر
سيؤدي إلى ارتفاع عدد األطفال الذين يعيشون في أسر
دون خط الفقر المحدد على المستوى المحلي إلى أكثر من
 100مليون في ( 2020انظر الشكل  5.)1ورغم التقديرات
المتفائلة التي تشير إلى أن معظم االقتصادات ستتعافى
تراجعا في أعداد
تدريجيا في  6,7 ،2021ال نتوقع أن نشهد
ً
ً
األطفال الفقراء إلى مستويات ما قبل الجائحة في أي وقت
قريب .أما على المستوى العالمي ،فمن المتوقع أن تشهد
ارتفاعا في مستويات الفقر النقدي لدى األطفال،
كل منطقة
ً
وستشهد منطقة جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
8
أعلى هذه المستويات ،كما هو مبين في الشكل .1
وال بد من التنويه هنا إلى أنه ورغم أثر الجائحة في مضاعفة
خطر الفقر على األطفال الذين يعيشون في أسر منخفضة
غالبا ما تخفي خطوط الفقر النقدي المحددة
الدخل ،إال أنه ً
محليا ماليين آخرين من األطفال الذين يعيشون أعلى من
ً
"فقرا متعدد
هذه الخطوط بقليل وغيرهم ممن يواجهون
ً
أشكاال
األبعاد" .ويعني ذلك أن يواجه ماليين األطفال
ً
متعددة من الحرمان ،من عدم الحصول على غذاء متوازن إلى
صعوبة الحصول على الرعاية الصحية األساسية أو التعليم ،ما
يحرمهم من تحقيق إمكاناتهم كاملة.

 585مليون

250
202

275

 702مليون

عدد األطفال الذين يعيشون في ُأسر دون خط الفقر (بالمليون)

شرق آسيا والمحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى
أمريكا الالتينية والكاريبي
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
جنوب آسيا
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
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وتوصل تحليل آخر أجرته  Save the Childrenبالتعاون
ّ
فقرا
مع اليونيسف إلى أن عدد األطفال الذين يواجهون
ً
مليارا نتيجة جائحة
متعدد األبعاد قد ارتفع إلى ما يقرب 1.2
ً
كوفيد .919-وما لم نتخذ اإلجراءات الالزمة للتصدي لهذه
المشكلة ،ستظل تبعات هذه األزمة تزيد من أعداد األطفال
الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني ومن يعانون من الفقر
متعدد األبعاد زيادة غير مسبوقة ،سواء اليوم أو األجيال التي
تليهم.

إنصافا وشمولية ومرونة لألطفال
ً
أساس للقضاء على فقر األطفال :كيف يمكن لمخصصات األطفال الشاملة أن تساهم في بناء مستقبل أكثر
ٌ

التصدي لمشكلة فقر األطفال حول العالم
الحاجة الملحة إلى
ّ

بعض األطفال يواجهون عقبات أكبر
تحول دون تحقيق إمكاناتهم

فيروس كوفيد 19-يفوق قدرة العالم
على االستجابة لألزمات اإلنسانية

تتفاوت احتمالية تعرض بعض األطفال للحرمان تفاوتً ا غير
متكافئ ،بما يشمل الفتيات واألطفال من ذوي االحتياجات
الخاصة ،واألطفال الذين يعيشون في فقر مدقع ،وأطفال
قسرا ،واألطفال المنتمين
الشوارع ،واألطفال النازحين
ً
لطوائف وأديان معينة .وعلى سبيل المثال ،تتعرض الفتيات
لخطر أكبر بكثير يجبرهن على الزواج واإلنجاب حتى في سن
صغيرة ،ما يوقعهن وأطفالهن في فقر يمتد ألجيال .وتبين
أن لجائحة كوفيد 19-أثر كبير في تفاقم هذه التفاوتات الهيكلية
ً
تهميشا وحرمانً ا
أشد
ممن ُهم
ّ
والنظامية وفي ترك األطفال ّ
10
متخلفين عن الركب.

مثقال بما
أن النظام اإلنساني العالمي كان
ً
ال شك في ّ
يفوق قدرته االستيعابية قبل ظهور الجائحة؛ فقد تضاعفت
المستويات العالمية للنزوح من  2010إلى  ،2020وبلغت
نسبة األطفال منها قرابة  ،11%40كما يقاسي نحو
 800مليون شخص من الجوع ،ويعاني أكثر من ُخمس ()%21
الهزال ،ويعزى سبب
أطفال العالم من التقزم ،و %7من ُ
وفاة أكثر من نصف األطفال دون خمسة أعوام إلى سوء
12,13
التغذية.
سنويا ،إال أن
ورغم التزايد في أعداد القضايا اإلنسانية
ً
الموارد المالية انخفضت في  ،2019ما أدى إلى تعذر تمويل
ُثلث النداءات المرفوعة 14.وأدى الصراع وتغير المناخ وعدم
المساواة االقتصادية إلى تفاقم حدة األزمة وإطالة مدة
النزوح 15وتواتر الصدمات .وهو ما انتهى إلى زيادة أعداد
األسر التي تعتمد على آليات تكيف سلبية ومضرة ،مثل عمالة
16
األطفال وزواج األطفال.
وفاقمت الجائحة من سوء األوضاع ،ما حتّ م على األمم
المتحدة أن تحدد في خطتها لالستجابة اإلنسانية العالمية
عاليا بلغ  10مليارات دوالر ،وهو رقم وإن تم تأمينه،
ً
تمويال ً
كثير من االحتياجات اإلنسانية غير مستوفاة .وليتمكن
ستظل ٌ
النظام اإلنساني من مواصلة تقديم مساعدات تحفظ حياة
مئات الماليين من األسر وأطفالهم ،ال بد من إجراء تغييرات
هيكلية ومستدامة في أسرع وقت ممكن.

الشكل 2
قسرا قبل أزمة كوفيد19-
ارتفاع أعداد النازحين
ً

 80مليونً ا

 60مليونً ا

 40مليونً ا

 20مليونً ا

 0مليون

1990

2000

2010

2019

إنصافا وشمولية ومرونة لألطفال
ً
أساس للقضاء على فقر األطفال :كيف يمكن لمخصصات األطفال الشاملة أن تساهم في بناء مستقبل أكثر
ٌ
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التصدي لمشكلة فقر األطفال حول العالم
الحاجة الملحة إلى
ّ

الحد من الفقر أساسي لتحقيق
اإلنصاف في التنمية االجتماعية
واالقتصادية
من خالل أهداف التنمية المستدامة ،التزم قادة العالم بالعمل
على القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده ،بما في ذلك
الفقر المدقع ،إدراكًا منهم بأنه "مطلب ال غنى عنه لتحقيق
التنمية المستدامة" 17،ومحاربة فقر األطفال أمر أساسي في
هذا الصدد.
وتدعم المعرفة والمهارات التي يكتسبها الفرد في حياته
وصحته التي يتمتع بها ("رأس ماله البشري") تحقيقه
منتجا في المجتمع ،وعليه ،ال يقوض
عضوا
إلمكاناته وجعله
ً
ً
فقر األطفال الذين يعيشون في أسر منخفضة الدخل قدرتهم
على تحقيق إمكاناتهم فحسب ،بل يعزز انتقال الفقر إلى
أيضا
األجيال التالية ،ويقوي دائرة الفقر ألن أبناءهم سيعانون ً
من أوضاع غير مواتية.

وتحدث خبراء االقتصاد عن حاجة الحكومات المتزايدة في
السنوات األخيرة إلى مضاعفة االستثمار في رأس المال
نظرا لسرعة التقدم التقني ،وبالتالي الحاجة إلى
البشريً ،
قوى عاملة مؤهلة تتمتع بالصحة .بل إن حاجة الدول إلى زيادة
جدا ،حتى
االستثمار في رأس المال البشري الذي تملكه كبيرة ً
محوريا في تقرير التنمية العالمية الصادر
غدا هذا الموضوع
ً
عام  ،2019والذي ذكر فيه أن:

"...على الدول النامية اتخاذ إجراءات سريعة تضمن
قدرتها على المنافسة في اقتصاد المستقبل،
وذلك باالستثمار في شعوبها ،مع التركيز على
التعليم والصحة ،فهما لبنتان أساسيتان لرأس المال
البشري من أجل تسخير التقنيات المتاحة في تحقيق
18
المزايا المطلوبة".
وال يقتصر تحسين مخرجات الصحة والتعليم على االستثمار
جهودا مركزة للتصدي
في هذين المجالين فحسب ،بل يتطلب
ً
لكارثة الدخل المنخفض (انظر الشكل  .)3فمخرجات التعليم
كبيرا بدخل األسرة ،فتجد األطفال المنتمين
تأثرا ً
والصحة تتأثر ً
تضررا من غيرهم.
ألسر فقيرة أكثر
ً

الشكل 3
الحماية االجتماعية الموجهة لألطفال أساسية لتحسين إتاحة
المعني
الخدمات األساسية وبناء رأس المال البشري في البلد َ
المصدر :المؤلفون

الصحة
التعليم

z zزيادة معدالت االلتحاق
z zزيادة معدالت الحضور
z zتحسين جاهزية المدارس
z zالحد من معدالت التسرب
z zالحد من عمالة األطفال

z zتحسين الطاقة االستيعابية
للرعاية الصحية
z zتحسين تسجيل الوالدات
z zتحسين خدمات التطعيم

تقليل الحواجز
االقتصادية

الخدمات االجتماعية

z zتحسين إتاحة خدمات
حماية الطفل
z zتحسين إتاحة الرعاية
المتخصصة والدعم

الربط
واإلحاالت

الحماية االجتماعية
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إنصافا وشمولية ومرونة لألطفال
ً
أساس للقضاء على فقر األطفال :كيف يمكن لمخصصات األطفال الشاملة أن تساهم في بناء مستقبل أكثر
ٌ

التصدي لمشكلة فقر األطفال حول العالم
الحاجة الملحة إلى
ّ

في إطار االستجابة ألزمة كوفيد ،19-أعلنت كل دول العالم
تقريبا ،بين األول من شباط/فبراير و 12آب/أغسطس ،2020
ً
19
عن استحداث ،أو نيتها الستحداث ،تدابير للحماية االجتماعية،
حتى وصل إجمالي هذه التدابير المعلن عنها أو المقترحة إلى
 1407تدبير ،شملت المساعدة االجتماعية المباشرة المقدمة
على شكل تحويالت نقدية ،أو أغذية أو قسائم ،أو إعفاءات
أو تأجيل سداد فواتير خدمات المرافق أو غيرها من االلتزامات
فضال عن الضمان االجتماعي وبرامج سوق العمل،
المالية،
ً
كإعانات البطالة ،واإلعفاء من اشتراكات الضمان االجتماعي،
وإعانات األجور .ولكن رغم ذلك كله ،يظهر التحليل أن %29.3
من الدول فقط كانت قد استحدثت مخصصات لألطفال أو
األسر  -رغم حقيقة أن األطفال هم أول المتأثرين وأشدهم
20
تضررا في األزمات.
ً
شديدا في
وحيث كان األثر االقتصادي ألزمة كوفيد19-
ً
أجزاء كثيرة من العالم ،أطلِ قت دعوات تبنتها جميع األطياف
السياسية تطالب الدول بطرح برامج واسعة النطاق لتوفير
"الدخل األساسي" أو "الحد األدنى من الدخل المضمون"،
وأطلقت بضعة دول ،كإيرلندا وإسبانيا وتوفالو ،برامج تجريبية
22 ,21
تستفيد من أشكال مختلفة من هذا النهج.

المربع  :1تعريف مخصصات األطفال الشاملة
مخصصات األطفال الشاملة هي الدخل الذي يتم
تحويله بصورة منتظمة وغير مشروطة إلى أولياء أمور
عاما،
األطفال من وقت الحمل وحتى بلوغ الطفل ً 18
وقد تقتصر أحيانً ا على نطاق عمري أضيق يغطي مرحلة
الطفولة المبكرة فقط.
وفي هذا التقرير ،نطرح مسألة مخصصات األطفال عالية األثر،
رغم مستواها األساسي المتواضع.
وبناء على الدعوات المتصاعدة خالل السنوات األخيرة
للمطالبة بزيادة الحماية االجتماعية المقدمة لألطفال،
نعتقد أن الوقت قد حان لتقدم الحكومات التزاماتها بتوسيع
نطاق مخصصات األطفال وأولياء أمورهم ،والعمل على
تحقيق الهدف النهائي المتمثل في توفير مخصصات شاملة
لألطفال لحمايتهم من األذى الدائم في مرحلة حرجة من
نموهم.
25 ،24 ،23
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حل طويل األجل للتصدي لفقر األطفال
من خالل مخصصات األطفال الشاملة

غدت مخصصات األطفال الشاملة أداة سياسية رئيسية في
ناميا في عدد متزايد
ومسارا
العديد من الدول ُمرتفعة الدخل،
ً
ً
من الدول ُمنخفضة الدخل .ووصل عدد الدول التي تقدم هذه
المخصصات كاملة  21دولة ،بينما تقدم  14دولة مخصصات
"شبه شاملة" ،منها بعض الدول ذات الدخل المتوسط
األعلى 26.وتعد هذه السياسات ،إلى جانب أدوات الضمان
االجتماعي واالستثمار في الخدمات العامة ،أساسية للحفاظ
على التقدم االقتصادي واالجتماعي على السواء.
مزيد من الدول بتوفير مخصصات
ٍ
وتأتي الدعوة إلى التزام
األطفال الشاملة متماشية مع الهدف  1.3من أهداف التنمية
المستدامة الذي يسعى إلى وضع أسس للحماية االجتماعية،
بضمان دخل أساسي لألطفال ،إلى جانب ضمانات ثالثة
أساسية أخرى 27.ويعني العمل على توفير هذه المخصصات
الوفاء بحق كل طفل في الحماية االجتماعية ،كما هو
منصوص عليه في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل،
وهي االتفاقية المعتمدة على النطاق األوسع في العالم،
28
واتفاقيات عالمية وإقليمية أخرى كثيرة.
وفي حال غياب أنظمة الحماية االجتماعية أو رفض الحكومات
أو عجزها عن تقديم مساعدة مباشرة لمن هم في أمس
واجبا على النظام
الحاجة إلى المساعدات اإلنسانية ،سيكون
ً
اإلنساني مواصلة تدخله بتقديم اإلغاثة التي تنقذ حياتهم.
ولكن في ظل األعباء غير المسبوقة على نظام العمل
اإلنساني ،والتحديات المحتملة ذات الصلة بالفقر طويل
األجل ،يجب النظر وعلى وجه السرعة في االستثمار في
نُ ُهج طويلة األجل وأكثر منهجية تقودها الحكومات ،ال في
المستقبل البعيد ،بل اآلن .وترى منظمة العمل الدولية
واليونيسف أنه:

"...قد يكون التباع نهج شامل في سياقات هشة تكون
عموما وتتعرض فيها نسبة عالية
فيها القدرة محدودة
ً
عمليا ،بدل الجهود المبذولة
حال
جدا من األطفال للخطر ً
ً
ً
لالستهداف بشكل فعال ،حيث تساهم هذه النُ ُهج
الشاملة في وضع األسس لنظام وطني جاهز للتوسع
جزءا من الركائز الداعمة
في فترة التعافي ،وتشكل ً
لنظام الحماية االجتماعية الناشئ ،وتساعد في بناء
العالقة بين الدولة والمجتمع التي يمكن أن ترتكز عليها
29
التنمية واالزدهار في المستقبل".

إنصافا وشمولية ومرونة لألطفال
ً
أساس للقضاء على فقر األطفال :كيف يمكن لمخصصات األطفال الشاملة أن تساهم في بناء مستقبل أكثر
ٌ
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2
التصدي
ّ
لمشكلة انتقال
فقر األطفال
بين األجيال

أعاله :ال شك في أن تقديم الدعم
المالي لحماية أطفال ،مثل أنجلينا
وأختها ،في سنوات عمرهم األولى هو
استثمار طويل األجل في مستقبلهم،
ٌ
ويساعدهم على النمو لتحقيق
إمكاناتهم وكسر دائرة الفقر بين األجيال.

يستند االستخدام الناجح لبرامج
التحويالت النقدية في السياقات
اإلنسانية واإلنمائية إلى مجموعة
من األدلة المقنعة ،ال سيما عندما
تقترن بالحصول على خدمات أخرى.
وحيث استخدمت التحويالت النقدية
المنتظمة في الدول عالية الدخل
منذ أكثر من قرن في إطار أنظمة
الحماية االجتماعية الوطنية التي
كبيرا ،ال بد من أن
حققت
نجاحا ً
ً
نهجا
نبني على هذا النجاح وأن نتبع ً
مجربا الستحداث برامج حكومية
ً
لمخصصات األطفال ،وتعزيزها
ودعمها على مستوى العالم.

*تم تغيير االسم لحماية الهوية
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ّ

الدور األساسي الذي تؤديه التحويالت
النقدية في التصدي للتداعيات الناشئة
بعد أزمة كوفيد19-
تصارع دول العالم أجمع مشكلة التصدي للصدمة االقتصادية
سعيا للحد
المباشرة والتداعيات الممتدة الناجمة عن الجائحة،
ً
كثير من الحكومات
من أثرها على حياة األفراد .ورغم مساعي ُ
لحل مشكلة الفقر المزمن والتفاوتات الهيكلية قبل األزمة ،إال
أن هذه المشكالت قد تفاقمت بسبب أثرها االقتصادي غير
المتكافئ ،ولذلك يجب أن تكون معالجة أثر الوباء ،وضمان أال
سيما األطفال  -من ضرر دائم
ً
تعاني الفئات األكثر
ضعفا  -ال ّ
يؤثر على آفاق حياتهم في المستقبل ،أولوية لكل حكومة
وشريك في التنمية.
وأثبت توفير حد أدنى من الدخل على شكل تحويالت نقدية
مباشرة إلى األسر بأنه من أكثر أشكال االستجابة المباشرة
فعالية ،وأحد األسس الضرورية في هذا الصدد ،وإن لم يكن
كافيا للحد من الفقر بشكل مستدام.
وحدة
ً
وعند إتاحتها مع الخدمات األساسية والتدخالت التكميلية
قادرا
تحوليا
الداعمة ،يمكن أن يصبح أثر التحويالت النقدية
ً
ً
على كسر حلقة الفقر بين األجيال.

وكثيرا ما تذهب مخصصات األطفال للنساء مباشرة لكونهن
ً
مقدمات الرعاية الوحيدات أو الرئيسيات في حياة أطفالهن؛
وهو ما من شأنه أن يحتم على الحكومات اعتماد نهج يراعي
الجنسين لتحديد مقدم الرعاية الذي سيستلم الحوالة
وآلية تسليمها .ويضمن هذا النهج أن يخفف تصميم
الخدمة من األضرار المحتملة ،كارتفاع وتيرة المشكالت
داخل األسرة والعنف القائم على النوع االجتماعي ،ويزيد
من الفوائد التي تعود على األطفال .ولتحقيق أفضل
النتائج ،يتعين على الحكومات البحث في كيفية الجمع بين
التحويالت النقدية والخدمات والتدخالت التكميلية الداعمة،
كالتدريب المراعي للجنسين ،أو الحوارات األسرية التي تعزز
المساواة بين الجنسين وتدعم تمكين المرأة ،فعندما تتمتع
المرأة بقدرة أعلى وسيطرة أكبر على الموارد ،ستكون أكثر
قدرة على تحسين رعاية األطفال .وهنا ،يجب أن تحرص
الحكومات على ربط المستفيدين من التحويالت النقدية
بخدمات عامة ذات جودة ،كالخدمات الصحية ورعاية األطفال
30
المجانية أو المدعومة.
ال يسعى هذا التقرير إلى تقديم ملخص كامل لألدلة التي
تثبت فعالية التحويالت النقدية 31ولكنه يبين بعض النقاط ذات
الصلة ،ومنها:
z zللتحويالت النقدية ،التي تؤدي إلى زيادة دخل األسرة،أثر
إيجابي على مجموعة واسعة من مخرجات تنمية األطفال
التي تشمل التغذية والصحة والتعليم وحماية الطفل -
حتى الحد من الممارسات المضرة ،كعمالة األطفال وزواج
32
األطفال والحد من العنف المنزلي.
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وشامال
هادفا
ً
تصميما
z zيتطلب تحقيق أفضل المخرجات
ً
ً
ً
وتهميشا،
يراعي الجنسين ويركز على أكثر الفئات حرمانً ا
إضافة إلى استثمارات تكميلية داعمة في الخدمات
العامة .وأكثر البرامج النقدية فعالية هي تلك المرتبطة
بالخدمات أو التدخالت التكميلية هذه ،إذ بتصميمها
صحيحا ،يمكن أن تساهم في إحداث تحول
تصميما
ً
ً
حقيقي ،يعالج الفجوة بين الجنسين وأشكال التمييز
المنهجي األخرى.
z zيمكن للمدفوعات المنتظمة ،كمخصصات األطفال ،أن
تساعد في حل مشكلة الفقر بين األجيال ،وتحقيق فوائد
33
أخرى مستقبلية دائمة لألطفال المشمولين بالرعاية.
z zهناك أدلة هامة تشير إلى أن للمساعدات النقدية أثر
إيجابي على االقتصادات المحلية؛ إذ وجدت مراجعة
شملت سبعة برامج للتحويل النقدي في إفريقيا أن
لكل دوالر واحد يتم تحويله عبر برامج التحويالت النقدية
الصغيرة والمنتظمة ،يتم توليد ما بين  1.08و 1.81دوالر
34
تدعم االقتصاد المحلي.
وإذا كانت الحكومات تعتمد أنظمة وطنية للحماية االجتماعية
لتوفير تحويالت نقدية منتظمة يمكن توقعها (مثل إعانات
البطالة ،أو رواتب المرضى ،أو المعاشات التقاعدية ،أو
مخصصات األطفال) ،فستكون أقدر على توسيع نطاقها
بنجاح في مواجهة أزمة كوفيد 35.19-أما إن لم تكن هذه البرامج
متاحة ،أو في حال عجز السلطات أو إحجامها عن تقديم الدعم،
فال بد للنظام اإلنساني من أن يتدخل ألداء هذا الدور المهم.

إنصافا وشمولية ومرونة لألطفال
ً
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ّ

يتزايد االعتراف بأهمية التحويالت
النقدية باعتبارها واحدة من أكثر أشكال
االستجابة اإلنسانية فعالية
ً
حفظا لكرامة اإلنسان،
ً
أسلوبا أكثر
عد التحويالت النقدية
تُ ّ
وفقا
ً
وتمنحه فرصة اإلنفاق بحسب أولوياته الخاصة ،وليس
لوجه نظر المانحين ،وفي هذا الصدد ،أكدت القمة اإلنسانية
العالمية لعام  2016على هذا األمر ،وتم االلتزام بزيادة
استخدام النقد ضمن التزامات الصفقة الكبرى التي جرى
التعهد بها في هذا الحدث العالمي.
وفي الفترة الممتدة بين  2015و ،2020تضاعفت المساعدات
تقريبا  -من
النقدية في السياقات اإلنسانية ثالث مرات
ً
ملياري دوالر إلى  5.6مليارات  -وزاد االعتماد على القنوات
الرقمية لتحويلها ،ما ضاعف حجم المساءلة وأدى إلى توفير
مسارات آلية للتدقيق وإتاحة آنية للبيانات.
ولكن ،إذا أردنا التصدي لمشكلة فقر األطفال بأكثر الطرق
فعالية وكفاءة ،فال بد من بناء أنظمة أكثر شمولية للحماية
االجتماعية ،يمكن توسيع نطاقها أو تضييقه بما يلبي
االحتياجات اإلنسانية الناشئة.

الحماية االجتماعية عامل أساسي للحد
من فقر األطفال
تشير الحماية االجتماعية إلى أكثر السياسات والبرامج
واألنظمة العامة التي تساعد الكبار واألطفال في كل
مكان على:
 1الوصول إلى مستوى معيشي الئق والحفاظ عليه؛
 2تحسين قدرتهم على التعامل مع المخاطر والصدمات
طول حياتهم؛
 3المطالبة بحقوقهم وتعزيز حالتهم االجتماعية
(انظر الشكل .)4
ترجع نشأة أنظمة الحماية االجتماعية القائمة اليوم إلى عدة
قرون ،لكنها بدأت في الظهور منذ أواخر القرن التاسع عشر
عندما أدركت الحكومات الحاجة إلى التصدي لمشكلة الحرمان
المنتشرة في المجتمع ،فساهمت هذه البرامج في تهدئة
االضطرابات االجتماعية وتعزيز ُّ
اللحمة بين أطياف المجتمع.
وبمرور الوقت ،انتشرت هذه السياسات والبرامج الحكومية
في مناطق أخرى ،إذ أدركت حكومات العالم أن توفير وظائف
وإ ْن
كاملة وبأجور مجزية غير مضمون
دائما ،ال ّ
ً
سيما للنساءِ ،
وأن النمو
المستدام،
االقتصادي
ارتفعت مستويات النمو
ّ
كثير
لم يصل إلى حد يعالج مظاهر الفقر والالمساواة ،فظلت ٌ
كاف
من العائالت حبيسة الفقر ،وغير قادرة على توفير دخل ٍ
يغطي احتياجات أفرادها ،بمن فيهم األطفال ،ومستثناة من
الوصول إلى الخدمات االجتماعية األساسية.

جي .إم .بي .أكاش Save the Children /

وصممت أنظمة الحماية االجتماعية لمعالجة هذه المشكالت،
ّ
ما يجعلها أساسية لحماية األفراد من المخاطر والصدمات التي
جميعا في حياتنا ،كفقدان الوظيفة فجأة ،أو اإلصابة
نواجهها
ً
بمرض ما ،أو فقدان المعيل .ومن هنا ،كان للحماية االجتماعية
أهمية خاصة لألطفال الذين يجب تلبية احتياجاتهم التنموية
ليصبحوا بالغين أصحاء ومنتجين.
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الشكل 4
تلجأ الحكومات إلى سياسة الحماية االجتماعية
لحماية األطفال من المخاطر الرئيسية التي يتعرضون
لها في حياتهم

z zالوالدة غير اآلمنة
z zعدم الحصول على الرعاية قبل الوالدة وبعدها
z zغياب برامج التطعيم
z zسوء التغذية المزمن
z zعدم كفاية التطور المعرفي
z zفقدان رعاية الوالدين

المصدرSave the Children (2020) :
الحماية االجتماعية الحريصة على األطفال:
نهج  Save the Childrenالعالمي.
لندنSave the Children :

z zتزايد الضعف
z zعدم القدرة على العمل
z zغياب رعاية األسرة
z zالتمييز في القوى العاملة

الحمل والرضاعة
(مثل :المنح المقدمة لألم
والطفل ،ومخصصات األمومة)
z zعمالة األطفال
z zسوء التغذية
z zفقدان رعاية الوالدين
سنوات المدرسة األولى
(مثل :المنح المدرسية ،منح
األطفال ،مخصصات األسرة،
التغذية المدرسية)

الشيخوخة
(مثل :مخصصات األسرة،
التقاعد ،الضمان االجتماعي)

المخاطر المهددة
لجميع األعمار
(مثل :الصدمات
االقتصادية ،والكوارث،
وضعف الصحة،
واإلعاقة ،والتمييز بين
الجنسين)

سن العمل
(مثل :التأمين على الحياة
والتأمين ضد الحوادث ،وإعانات
البطالة ،واألشغال العامة،
والتأمين على المحاصيل
المدعومة)
z zالبطالة  /النقص في العمالة
z zالديون
z zفقدان األرض والماشية
z zالحوادث

اليافعون والشباب
(مثل :المنح الدراسية)
z zالتسرب من المدرسة
z zعدم القدرة على االلتحاق بالتعليم العالي
z zالبطالة  /النقص في العمالة
z zاألمومة المبكرة

إنصافا وشمولية ومرونة لألطفال
ً
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التصدي لمشكلة انتقال فقر األطفال بين األجيال
ّ

ال بد من تكثيف الجهود المبذولة
لسد الفجوات في الحماية االجتماعية
المقدمة لألطفال
في مواجهة إحدى أكبر الصدمات االقتصادية منذ عقود،
والناجمة عن جائحة كوفيد ،19-غدت حاجة الحكومات إلى إنشاء
وتعزيز هذا النظام التأسيسي أكثر أهمية من أي وقت مضى،
ومع استمرار وطأة الجائحة على العالم ،أصبحت المطالبات
بتوسيع أنظمة الرعاية االجتماعية تحظى بقبول أكبر ،ما
يستدعي تحديد نوع أنظمة الرعاية االجتماعية التي يجب أن
تحظى باألولوية في ظل القيود المالية الشديدة الناجمة
عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع اإلنفاق الحكومي
واالقتراض إلى مستويات قياسية.
ندعو في هذا التقرير الحكومات والشركاء إلى العمل بشكل
عاجل وتدريجي لتوفير مخصصات شاملة لألطفال ،من أجل
تأمين دخل أساسي لهم ،بما يتماشى مع المستهدف 3-1
من أهداف التنمية المستدامة ،الذي يسعى إلى إنشاء
أسس للحماية االجتماعية.

المربع  :2أسس الحماية االجتماعية
تأتي أسس الحماية االجتماعية على شكل ضمانات
محددة على المستوى الوطني لتأمين الحماية
االجتماعية لمنع مظاهر الفقر والضعف واإلقصاء
االجتماعي أو الحد منها أو تخفيفها .وتشمل الضمانات
األساسية األربعة بحد أدنى ما يلي:
 		1توفير الرعاية الصحية األساسية ذات الجودة ،بما
يشمل رعاية األمومة
 		2تأمين دخل أساسي لألطفال
 		3تأمين دخل أساسي لمن هم في سن العمل
سيما في
وغير قادرين على كسب دخل ٍ
كاف ،ال ّ
حاالت المرض والبطالة واألمومة واإلعاقة
 		4تأمين دخل أساسي لكبار السن.

وهناك ثالثة أسباب رئيسية تحثنا على إيالء اهتمام خاص
باألطفال ،وهي:
كثير من أطفال العالم يعانون من الجوع وسوء
 1ما يزال ٌ
التغذية وأشكال الحرمان األخرى المختلفة ،فيواجهون الفقر
في أصعب أشكاله ويتعرضون ألضرار ال يمكن إصالحها
بسبب الحرمان ،وإن تحملوها لفترة قصيرة من الوقت.
واحدا
والجدير بالذكر أن ُث ُلث سكان العالم من األطفال ،وأن
ً
من بين كل طفلين يعيش في فقر مدقع ،ويعانون من
أشكاله معاناة تفوق معاناة البالغين بسبب ارتفاع معدالت
36
الحرمان وفق مؤشرات متعددة.
 2أشكال الحرمان المختلفة التي يواجهها الماليين من
األطفال تضر بمستقبلهم وتقوض اإلنتاجية والنمو
االقتصادي والتماسك االجتماعي .منح األولوية لتأمين
دخل أساسي لألطفال يمكنهم من تأمين احتياجاتهم
األساسية األخرى ،وهو أحد أكثر االستثمارات االقتصادية
المعقولة التي يمكن أن تقوم بها الحكومات .وتظهر
العديد من الدراسات أن العائد على االستثمار في
برامج تسعى إلى منع تعرض األطفال للحرمان ،كسوء
التغذية وضمان حضورهم للمدرسة وحمايتهم من العنف
واالستغالل واإلساءة واإلهمال ،كبير (انظر الشكل - )5
كما أن تكاليف عدم االستثمار في رأس المال البشري آخذة
37
في االرتفاع.
 3يتمتع جميع األطفال بالحق في الحماية االجتماعية ،كما
هو منصوص عليه في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق
الطفل وغيرها من االتفاقيات الدولية المصدق عليها.
ولكن من المرجح أن يعاني األطفال في الوقت الحالي
من ضعف تغطية تدابير الحماية االجتماعية .ووفق آخر
اإلحصاءات ،لم تتجاوز نسبة األطفال الذين حصلوا على
مخصصات الحماية االجتماعية نسبة  %35على مستوى
العالم ،وانخفضت إلى  %28في آسيا و %16في
38
إفريقيا.
ونظرا العتماد األطفال على البالغين للحصول على الرعاية
ً
والتمتع بحقوقهم ،يتعين على مقدمي الرعاية والحكومات
تمكين جميع األطفال من تلبية احتياجاتهم األساسية واالزدهار
وتحقيق إمكاناتهم.

هامة للحد من الفقر،
وألن هذه األسس هي ركائز ّ
فقد أدرجت ضمن المستهدف  3-1من أهداف التنمية
المستدامة ،الداعي إلى "تفعيل أنظمة وطنية مناسبة
للرعاية االجتماعية واتخاذ تدابير ذات صلة تناسب
الجميع ،بما في ذلك األسس نفسها ،لتغطية أكبر عدد
ممكن من الفقراء والضعفاء بحلول ".2030
المصدر :منظمة العمل الدولية (.)2012
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التصدي لمشكلة انتقال فقر األطفال بين األجيال
ّ

الشكل 5
االستثمار في األطفال من سنوات عمرهم
األولى لتحقيق أعلى العائدات
المصدر :هيكمان ،جيه.)2008( .
.Schools, Skills and Synapses
).Economic Enquiry, 46(3

معدل العائد على االستثمار في رأس المال البشري
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آندرو باكوثو Save the Children /

		 3نبذة عن الفجوات
التي تحول دون
توفير مخصصات
لألطفال في العالم

أعاله :تشير األدلة إلى أن التحويالت
الموجهة إلى
النقدية المنتظمة
ّ
األسر تساعد في إبقاء األطفال في
فغالبا ما يضطر األطفال
المدرسة؛
ً
إلى ترك المدرسة عندما تتعرض
أسرهم لضغط اقتصادي ،غير أن
مخصصات األطفال تساعد األسر
في منح األولوية لتعليم أبنائهم.
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جدا
ال توجه حكومات العالم سوى نسبة ضئيلة ً
من اإلنفاق الحكومي نحو الحماية االجتماعية
لألطفال ،وهناك فجوات كبيرة في التغطية ،إذ ال
يحصل سوى طفل بين كل ثالثة أطفال في العالم
على أحد أشكال مخصصات األطفال أو األسر.
وليس بمقدورنا مواصلة العمل كالمعتاد ،فلكل
حكومة ،وحتى في الدول ُمنخفضة الدخل ،وسائل
متاحة التخاذ خطوات في االتجاه الصحيح لتوفير
مخصصات شاملة لألطفال.
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بحسب آخر اإلحصاءات ،ما تزال نسبة األطفال في العالم
القادرين على الحصول على أي شكل من أشكال مخصصات
األطفال أو األسر منخفضة بشكل مثير للقلق (الشكل ،)6
ففي عام  2019وحده لم يحصل سوى طفل واحد من بين
ثالثة أطفال في جميع أنحاء العالم ( )%34.9على أحد أشكال
مخصصات األطفال أو األسر ،وتنخفض النسبة حتى %15.9
من األطفال في إفريقيا ،وإلى  %13.1من األطفال في
39
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
الشكل 6
نسبة األطفال وأسرهم ممن يحصلون على مخصصات
األطفال واألسر
(حسب المنطقة ،آخر عام متاح)
المصدر :مقتبس في منظمة العمل الدولية/اليونيسف
40
(.)2019
41
وفق منظمة العمل الدولية (.)2017
0
العالم
إفريقيا
شمال إفريقيا
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
األمريكتان
أمريكا الشمالية
أمريكا الوسطى
أمريكا الجنوبية
آسيا والمحيط الهادئ
شرق آسيا
جنوب شرق آسيا
جزر المحيط الهادئ*
جنوب آسيا
أوروبا وآسيا الوسطى
شمال أوروبا
جنوب أوروبا
غرب أوروبا
شرق أوروبا
آسيا الوسطى
غرب آسيا
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غ/م

60

13.1

100

80

70.3

28.1

65.5

غ/م

87.5
89.7

غ/م

* %65.5من "جزر المحيط الهادئ*" تشمل أستراليا
ونيوزيلندا ،وعند استثناء هاتين الدولتين التي يرتفع فيهما
معدل الدخل ،تصبح تغطية األطفال أقل بكثير بحيث ال
تتجاوز نحو .%14

النسبة المئوية
لألطفال واألسر
التي تحصل على
مخصصات نقدية

66.2
29.1

10.8

يتفاوت اإلنفاق على الحماية االجتماعية لألطفال بين المناطق،
حيث يتجاوز في دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى  %1من
الناتج المحلي اإلجمالي ،بخالف دول جنوب آسيا التي ال يتعدى
اإلنفاق فيها على الحماية االجتماعية  %0.06من الناتج المحلي
تماما مع
اإلجمالي .وال تتناسب مستويات االستثمار هذه
ً
مستوى الحاجة والعوائد االقتصادية واالجتماعية الكبيرة التي
حجما في األطفال.
يمكن أن يحققها االستثمار األكبر ً

34.9

15.9

غ/م

غ/م

40

جدا من
وعند النظر إلى اإلنفاق الحكومي ،نجد أن نسبة ضئيلة ً
حاليا نحو الحماية االجتماعية لألطفال،
اإلنفاق العام موجهة ً
بدءا بما ال يزيد عن  %0.06من الناتج المحلي اإلجمالي
ً
في الدول ُمنخفضة الدخل وحتى  %0.7من الناتج المحلي
اإلجمالي في الدول ذات الدخل المتوسط األعلى (الشكل .)7

43.9

87.9

99.9
100.0

عند مقارنة اإلنفاق على تغطية الحماية االجتماعية لألطفال في
ومتوسطة الدخل (الشكل ،)8
مجموعة من الدول ُمنخفضة ُ
نتوصل إلى ثالث رؤى عامة:
أوال ،وكما جرى تناوله بالمناقشة ،تواصل معظم دول العالم
ً zz
جدا من الموارد العامة في الحماية
استثمار قدر ضئيل ً
االجتماعية لألطفال.
ثانيا ،يترتب على ذلك أن يظل عدد األطفال المشمولين
ُ zz
جدا في الكثير من الدول.
ً
بالحماية االجتماعية
منخفضا ً
ً zz
ومتوسطة
ثالثا ،تمكن عدد من الدول ،منها دول ُمنخفضة ُ
الدخل ،من تحقيق تغطية شاملة أو شبه شاملة عبر إنفاق نسبة
يدل على إمكانية تحقيق
متواضعة من الدخل الوطني ،مما ّ
ذلك في حال وجود إرادة سياسية للقيام بهذه االستثمارات.
ومن األمثلة على هذه الدول منغوليا واألرجنتين ،وتُ ستعرضان
الحقا.
ً
بتفصيل أكبر في المربعين الثالث والخامس
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الشكل 7
اإلنفاق العام على الحماية االجتماعية لألطفال
مقارنة باإلنفاق في مجاالت أخرى
تعتمد تحليالت  Save the Childrenعلى
إصدارات منظمة العمل العالمية/منظمة الصحة
العالمية/اليونسكو.

النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
25

1.2

الحماية االجتماعية لألطفال
20

أنواع الحماية االجتماعية األخرى

0.39

13

التعليم
الصحة

0.38

0.66

مالحظة
تمثل األرقام الموضوعة بين قوسين عدد الدول
التي تتاح فيها بيانات ذات صلة.

8.1

8.6

15

10

0.33
6.1

0.21

0.32

10

4.7

4
0.76
3

4.2

4.6

5

4.9
4.1

4.1

3.3
1.2

0

دخل
منخفض
()7

تستند تحليالت  Save the Childrenإلى
بيانات منظمة العمل العالمية الخاصة
بدول ُمختارة.
مالحظة
تشير التقديرات إلى أحدث البيانات المتاحة
من المصدر المقتبس عنه ،وقد تكون قد
تغيرت في السنوات األخيرة

100
نسبة األطفال المشمولون في أسس الحماية االجتماعية ()%

الشكل 8
مقارنة اإلنفاق على الحماية االجتماعية
ومستوى التغطية

دخل
متوسط
منخفض
()32

دخل
متوسط
مرتفع
()28

4.1

3.8

2

1.3

الشرق
أمريكا
أوروبا
شرق
وآسيا الالتينية األوسط
آسيا
والمحيط الوسطى والكاريبي وشمال
إفريقيا
()12
()13
الهادئ
()3
()11

االتحاد الروسي

كازخستان

3.6

3

2.2

2.7
4.2

3.3
2.2

4.7

0.57

إفريقيا
جنوب
الصحراء
الكبرى
()22

جنوب
آسيا
()6

منغوليا

البرازيل

أوكرانيا
األرجنتين

80

جنوب إفريقيا
بوليفيا

60
بلغاريا

تونس

40
باراغواي
بنغالديش

20

كابو فيردي

الفلبين

0
0

المكسيك
أرمينيا

تايلند

ليسوتو
كينيا
إكوادور
غانا
مالي
السنغال
جمهورية إفريقيا الوسطى
كاميرون

0.5

جمهورية قيرغيزستان

1

أوزبكستان

كوستاريكا

1.5

اإلنفاق العام على الحماية االجتماعية لألطفال (النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)
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رغم أهمية تحقيق مستويات عالية من التغطية ،إال أن
هذه التغطية الكبيرة وحدها غير كافية لحل مشكلة فقر
األطفال وحرمانهم ،لذلك يجب عند تحديد طبيعة ومقدار
الدعم المقدم من خالل مخصصات األطفال  -بتوفير الدخل
أو تأمين الوصول إلى الخدمات التكميلية الداعمة  -أخذ
االحتياجات الخاصة باألطفال بالحسبان ،وتلبيتها بحسب سنهم
والظروف التي يعيشون فيها .ولتحقيق الغرض المنشود من
المخصصات ،يجب أن تكون مستويات المخصصات كافية،
بحسب تكلفة المعيشة ،ومربوطة بالتضخم للحفاظ على القوة
الشرائية مع مرور الوقت.
والنقطة األخيرة التي تجدر اإلشارة إليها من الشكل  8هي
أن مستويات التغطية التي تحققت في هذه الدول كانت
نتيجة اعتماد أكثر من برنامج واحد في بعض الحاالت ،فعلى
نسبيا من التغطية
مرتفعا
تحقق مستوى
سبيل المثال ،تم ّ
ً
ً
في األرجنتين بفضل الجمع بين مخصصات األطفال الشاملة
فقرا،
المدعومة من دافعي الضرائب ،والموجهة لألسر األكثر
ً
جزئيا من مساهمات
والبرامج التكميلية الداعمة الممولة
ً
الموظفين (انظر المربع  ،)5أما في البرازيل ،فبلغت التغطية
مستويات مرتفعة بسبب الجمع بين ثالثة برامج ،وهي:
بولسا فاميليا ،وساالريو فاميليا ،والخصم على ضريبة الدخل
42
لألطفال المعالين.
وبأخذ مستويات التغطية واإلنفاق في معظم دول العالم
بالحسبان ،وبدراسة معدالت اإلنفاق في الدول التي تتمتع
بنسبة تغطية عالية وحجم مخصصات معقولة ،ندعو الحكومات
إلى العمل للوفاء بالتزامها باستثمار  %1على األقل من
الناتج المحلي اإلجمالي في الحماية االجتماعية لألطفال.
ورغم أن التكاليف الدقيقة لتوفير مخصصات األطفال الشاملة
تتفاوت من دولة ألخرى ،بحسب التركيبة السكانية ومستويات
المخصصات الممنوحة ،إال أننا نجد هذا المستهدف واقعي
ومجد لمعظم دول العالم.
ٍ
وفي هذه الدول التي تقدم المخصصات لألطفال أو على
وشك تحقيقها ،نالحظ أن هذا الرقم أقل صلة ،وإن كان ال تزال
هناك مجموعة من اإلجراءات التي يمكن ويجب على الدول
اتخاذها للحفاظ على أثر إيجابي لألطفال وتعزيز هذا األثر ،كما
سنبين في الفصل القادم.

أظهرت الدراسات أن التحويالت النقدية المنتظمة ،وحتى
نسبيا منها ،لها أثر تحولي على مستوى رعاية
الصغيرة
ً
43
فضال عن سبل
الطفل في مجموعة واسعة من المجاالت،
ً
عيش مقدمي الرعاية من البالغين 44.وتشير أدلة واضحة
إلى أن توجه الحكومة نحو االستثمار في الرعاية االجتماعية
الشاملة لألطفال سيمكنها من خفض مستويات الفقر
النقدي بنسبة كبيرة.
فعلى سبيل المثال ،تمكنت منغوليا من تحقيق تغطية شبه
شاملة من خالل برنامج المخصصات النقدية لألطفال بتخصيص
 %1من ناتجها المحلي اإلجمالي لهذا الغرض (انظر المربع ،)3
ما أدى إلى انخفاض كبير في عدد الفقراء على مستوى البالد
45
( )%12وإلى أثر أعلى بقليل على فقر األطفال.

المربع  :3برنامج المخصصات النقدية لألطفال
في منغوليا
منغوليا :الحد من أعداد الفقراء
رغم أن منغوليا هي من الدول ذات الدخل المتوسط
كبيرا في تأمين دخل
المنخفض ،إال أنها حققت إنجازً ا ً
أساسي لنحو  %87من السكان من سن الوالدة وحتى
 18سنة ،وبتخصيص  %1من الناتج المحلي اإلجمالي،
شهريا لكل أسرة تتكون من
دوالرا
فإنها توفر ما يعادل 29
ً
ً
األم واألب وطفل واحد (نحو  %10من خط الفقر المدقع
للفرد في حال تقسيمها على األسرة).
ومنذ عام  ،2005تمكن برنامج المخصصات النقدية
لألطفال في منغوليا من تحقيق الشمولية كاملة ،ولكن
بشكل متقطع ،مدة  8سنوات و 9أشهر ،وينسب إليه
الفضل وعلى نطاق واسع في الحد من أعداد الفقراء في
البالد بنسبة بلغت .%12
وفي  ،2016اتُ خذت إجراءات لتحصيص المخصصات
بتوفيرها لعدد أقل من األطفال ( ،)%60وجاء ذلك في
العام نفسه ،وبالتزامن مع توقيع الحكومة على برنامج
قانون الحماية االجتماعية ،الذي زادت بفضله مستويات
التغطية بعد فترة اقتصادية إيجابية.
وبعد انتشار فيروس كوفيد ،19-ساهم برنامج
جدا في
المخصصات النقدية لألطفال مساهمة كبيرة ً
توسيع نطاق الدعم بسرعة ليصل إلى عدد كبير من األسر،
وضاعفت الحكومة هذه المخصصات الشهرية خمس
مرات من  20ألف توغريك إلى  100ألف توغريك مدة
 6أشهر.
المصدر :منظمة العمل الدولية/اليونيسف ()2019؛ مؤسسة التنمية
الخارجية/اليونيسف ()2020
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نبذة عن الفجوات التي تحول دون توفير مخصصات لألطفال في العالم

وقد أسفر تفعيل برنامج منحة دعم األطفال في جنوب
إفريقيا ،والذي وصلت نسبة تغطيته إلى  %63من جميع
الخمسين
األطفال دون سن  ،18إلى انتشال جميع األسر في ُ
46
األدنى مستوى من الفقر.
وتأتي هذه اآلثار الكبيرة في الحد من مستوى الفقر بفضل
مخصصات األطفال منسجمة مع تلك الواردة في تقرير بارز
مؤخرا عن مؤسسة التنمية الخارجية واليونيسف 47،حيث
صدر
ً
تعقيبا على التحليل الذي شمل  14دولة
ذكر مؤلفو التقرير
ً
من الدول ُمتوسطة الدخل أن "مخصصات األطفال الشاملة
الممولة من  %1من الناتج المحلي اإلجمالي تساهم في
خفض مستوى الفقر العام بين السكان بنسبة تصل إلى "%20
وخفض نسبة فقر األطفال بما يعادل ذلك أو يزيد عنه.

ولن تؤدي إجراءات الحد من الفقر التي تصل إلى هذا الحجم
نسبيا والذي ال
سيما هذا اإلجراء السياسي البسيط
ً
(ال ّ
يصعب فهمه وتفسيره) إلى أقل من إحداث نقلة تاريخية في
المجتمع في مثل هذه الدول ،فإلى جانب رفع أعداد كبيرة
من األطفال واألسر إلى ما فوق خط الفقر النقدي ،سيستمر
أثر هذه البرامج على مدى أجيال ،بضمان نمو صحي لنسبة
كبيرة من السكان ،مع تحسين النتائج التعليمية وفرص الحياة
األفضل.

مارسيال كامبوس Save the Children /

وتوصل مؤلفو التقرير نفسه إلى أن أعلى نسب تخفيض الفقر
النقدي تتحقق من اعتماد نهج يوفر مخصصات أعلى ألصحاب
الدخل المنخفض (في أدنى  %40من توزيع الدخل) ويقلل
المخصصات المقدمة ألصحاب الدخل األعلى ،من خالل الضرائب
مثال ،وهو ما ساهم بخفض أعداد الفقراء إلى ما يقارب ُ
الث ُلث
ً
( .)%32ورغم أن هذا النهج هو المفضل من حيث أثره على الفقر
دائما ،على األقل في البداية.
النقدي ،إال أنه قد ال يكون ممكنً ا ً

فضال عن
وبسبب ارتفاع فقر األطفال في العديد من الدول،
ً
ضعف جودة البيانات واألنظمة الضريبية المعمول بها ،نرجو
من الحكومات أن تدرس التكاليف والفوائد المتحققة من اعتماد
شموال ،مع إدراك حجم األخطاء الكبيرة عادة في
نهج أكثر
ً
كثير
االستهداف والتي تستثني أكثر األفراد حاجة،
ً
فضال عن ٌ
من الفوائد األخرى ،كتيسير اإلجراءات اإلدارية وإضعاف النظرة
االجتماعية السلبية ،وتعزيز القبول في المجتمع ،والحصول
على الدعم السياسي .وهذه النقاط جميعها معروضة بمزيد
من التفصيل في الفصل التالي.
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 4أهمية التغطية
الشاملة والتوجيه
لتمكينها
نبين هنا ثمانية أسباب تشجع الحكومات
على العمل لتمكين التغطية الشاملة
لجميع األطفال ،بدل محاولة استهداف
مخصصات األطفال بناء على مستوى
الفقر النقدي ،ونقدم توجيهات عملية
قدما نحو
تساعد الدول في المضي
ً
توفير مخصصات شاملة لألطفال
وتحسين تقديم هذه المخصصات لزيادة
اآلثار اإليجابية عليهم.
متنام من الحكومات
ٍ
عدد
أعالهُ :يدرك ٌ
أن االستثمار في رعاية األطفال
ي إلحراز تقدم اجتماعي
ضرور ٌّ
واقتصادي ،وبأن مخصصات األطفال
الشاملة أساسية لمساعدتهم في
تحقيق ذلك.
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مخصصات األطفال الشاملة مقابل
مخصصات األطفال المستهدفة:
أهمية تحقيق الشمول
هنالك ثمانية أسباب على األقل تشجع الحكومات على
تدريجيا إلدخال مخصصات األطفال الشاملة بدل
التحرك
ً
استهداف األطفال على نطاق ضيق:

 1لكل طفل الحق األساسي في الحماية االجتماعية
لحفظ حياته وتمكينه من االزدهار.
إنه أحد الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية األمم
أيضا على
المتحدة لحقوق الطفل (المادة  ،)26والتي تنص ً
أن تحديد مستوى المخصصات يجب أن يراعي الظروف
والموارد المتاحة للطفل وأولياء أمره .ويعني ذلك في
الجانب التطبيقي أنه يجب زيادة مستويات المخصصات
لألطفال الذين يواجهون تحديات خاصة وتكاليف إضافية،
كاألطفال ذوي اإلعاقة.

 2المنافع االقتصادية المتعددة الناشئة من تغطية
جميع األطفال.

عادة ما تكون أنظمة الحماية االجتماعية التي تستهدف الفقر
أقل فعالية بكثير في الوصول إلى من لم تشملهم برامج
سيما
الدعم األخرى ،حيث تعاني معظم طرق االستهداف ،ال ّ
ومتوسطة الدخل ،مثل
المستخدمة في الدول ُمنخفضة ُ
تقييم األحوال المعيشية ،من مشكالت كثيرة ألنها تعتمد
على مؤشرات بسيطة (مثل نوع السكن ،األصول) قد
كثيرا ممن يحتاجون إلى هذه المخصصات ،وفي
تستثني ً
نظاما للحماية االجتماعية ،وجد أتياس
دراسة أجريت على 38
ً
قليال
وكيد ( )2020أن أداء البرامج التي تستهدف الفقر أفضل
ً
من االختيار العشوائي 54،كما أن أنظمة تحديد األسر تستغرق
وغالبا ما تخضع للتحديث مرة كل خمس إلى عشر
طويال
وقتً ا
ً
ً
سنوات فقط .وكشفت مراجعة أجراها أورتيز وآخرون ()2017
أن متوسط التكاليف اإلدارية في البرامج الشاملة يصل إلى
 %2.5من إجمالي تكلفة البرنامج ،بينما يبلغ متوسط هذه
55
التكاليف في البرامج المستهدفة .%11

 4من المرجح أن تمكِّن المخصصات الشاملة األفراد
من المساهمة في الضرائب المدفوعة للحماية
االجتماعية عبر تبني "عقد اجتماعي" أقوى بين
الحكومات والمواطنين.
ُيصاغ العقد االجتماعي المتين عندما تفي الحكومات بحقوق
المواطنين وتلبي احتياجات المجتمع من خالل تقديم الخدمات
الالزمة والدعم المطلوب ،كالحماية االجتماعية ،وهو ما يعزز
بدوره الثقة بين المؤسسات والشرعية بين أفراد المجتمع،
استعدادا ورغبة في المساهمة  -على شكل
ويجعلهم أكثر
ً
56
ضرائب  -مقابل الحصول على هذا الدعم.

آنا بانتيليا Save the Children /

تشير مجموعة كبيرة من األدلة الصادرة عن خبراء االقتصاد
إلى العوائد الكبيرة على االستثمار في جميع األطفال،
وتسلط الضوء على إمكانية تحمل تكلفتها 48,49،وبتأمين
جميع األطفال ،تضمن المخصصات الشاملة تحقيق عوائد
أفضل على االستثمار ،وتساهم في الحد من أشكال
الحرمان وعدم المساواة بينهم .وتشكل النُّ ُهج الشاملة حافزً ا
اقتصاديا أكبر ،وهو أمر مطلوب بشدة في السياق الحالي
ً
للتعافي من أزمة كوفيد 51 ،50.19-وتشير األدلة العالمية
نسبيا
إلى أن التحويالت النقدية المنتظمة ،وحتى الصغيرة
ً
غالبا على تحسين سبل عيش األسر من
منها ،لها أثر تحولي ً
وبعيدا
خالل االستثمارات الصغيرة المنتجة .إلى جانب ذلك،
ً
عن تثبيط العمل ،وجدت غالبية الدراسات أن التحويالت
فعليا من المشاركة في العمل
النقدية المؤثرة تزيد
ً
52,53
وكثافته.

فقرا أو
غالبا ما تكون محاوالت استهداف األسر األكثر
3
ً
ً
"أمس الحاجة" مكلفة من حيث التنفيذ
في
هي
التي
ّ
كثيرا من
وتستثني
األحيان،
معظم
وغير دقيقة في
ً
المحتاجين.
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 5تعد مخصصات األطفال الشاملة حافزً ا لتأخير الحمل  7يمكن أن تتسبب المخصصات المستهدفة بشعور
األطفال وأسرهم بالعار والمهانة وتضعف بالتالي
ولتسجيل المواليد الضروري للحصول على الخدمات
من التماسك االجتماعي.
األساسية األخرى.
عند تسجيل كل طفل في الدولة ،يمكن للحكومة أن تضع
بدءا بالفحوصات الطبية
خططها لتقديم الخدمات المختلفةً ،
والتطعيمات األساسية وحتى التعليم والحماية .ورغم أن
اتفاقية حقوق الطفل ( )1989تقر حق األطفال في كل مكان
واحدا من بين كل أربعة أطفال في
بالهوية والجنسية ،إال أن
ً
رسميا بسبب عدم
بوجودهم
معترف
العالم ما يزالون غير
ً
تسجيل والدتهم في سجالت الدولة .وعند الوفاء بهذا الحق
أيضا ،يصبح بمقدور الحكومات بناء األسس الالزمة إلعداد
ً
سجالت ضريبية دقيقة ،وسجالت العاملين االجتماعيين،
57
وأخرى للخدمات األساسية.
وتشير الدالئل إلى أن التحويالت النقدية المنتظمة المقدمة
ألولياء أمور األطفال الصغار في الدول ُمنخفضة الدخل،
وبعيدا عن تشجيع الحمل ،يمكن أن تساهم في المباعدة بين
ً
59 ،58
الوالدات وتؤخر حاالت الحمل بين الشباب.

 6من المرجح أن تكون المخصصات الشاملة مستدامة.
عند النظر في الدالئل ،يتبين لنا أن برامج الحماية االجتماعية
الموجهة التي يقودها المانحون تحقق مستويات أدنى من
الدعم المقدم من السكان ،ما يجعلها أقل جاذبية من الناحية
60
السياسية وأقل ديمومة من البرامج الشاملة.

يمكن لمخصصات األطفال المستهدفة أن تؤدي إلى عواقب
جدا تؤثر على تقدير الطفل لذاته ،وعلى صحته النفسية
سلبية ً
63 ،62 ،61
وعالقاته االجتماعية ،وعلى التماسك االجتماعي ككل،
بخالف المخصصات الشاملة المقدمة لجميع المواطنين من
جميع األعراق وفي جميع أنحاء الدولة ،التي تساهم في تعزيز
ُّ
اللحمة االجتماعية واالستقرار السياسي.

 8أضرت جائحة كوفيد 19-بفئات المجتمع االقتصادية
جميعها ،ويمكن لمخصصات األطفال الشاملة أن
تساعد في التخفيف من هذا الضرر.
تركت الجائحة أثرها على كثي ٍر من األفراد غير المشمولين عادة
سابقا على أنهم
ً
في الحماية االجتماعية ،وربما كانوا يصنّ فون
تضررا من الصدمات ،مثل َمن يعملون في المناطق
أقل
ً
حاال من غيرها
أفضل
ستكون
األسر
بعض
أن
ورغم
الحضرية.
ً
وتتمتع بقدرة أفضل على التكيف مع األوضاع ،إال أن الضرر
مدمرا
الكبير لفيروس كوفيد 19-على دخل األسر سيكون
ً
وطويل األجل على األطفال بمختلف مستويات الثروة .وبما
أنه من المتوقع أن تؤدي أزمة المناخ إلى ضغوطات اقتصادية
أخرى نتيجة الكوارث الجسيمة 64 ،فسيكون للمخصصات
استجابة للصدمات أهمية كبيرة في حماية
ً
الشاملة المقدمة
األطفال من هذه الموجة اإلضافية من أشكال الضعف
الجديدة.
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مسارات لتمكين برامج
المخصصات الشاملة لألطفال
بعد أن حددنا األسباب الداعية لتفعيل مخصصات األطفال
الشاملة ،نبحث اآلن في بعض الخيارات المتاحة للدول عند
نقاط بداية مختلفة .ورغم أن عدد الدول التي تقدم هذه
المخصصات كاملة وصل إلى  21دولة ،بينما تقدم  14دولة
مخصصات "شبه شاملة" ،إال أن الكثير من الدول ال تعتمد أي
برنامج يقدم مخصصات لألطفال من أي شكل كان.

المربع  :4برنامج منح األطفال في نيبال:
التركيز على السنوات األولى
رغم أن نيبال من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض،
إال أنها حققت إنجازات كبيرة في توفير الحماية االجتماعية
ألطفالها وأولياء أمورهم ،حتى وصلت تغطية برنامج
منح األطفال ،في الوقت الذي كتب فيه هذا التقرير،
تقريبا من إجمالي عدد
إلى واحد من بين خمسة أطفال
ً
األطفال دون خمس سنوات ( )%19.2بمنحة شهرية
قدرها  400روبية نيبالية للطفل الواحد ( 3.30دوالرات)،
والتي تشير التقديرات األخيرة إلى أنها تكلف الحكومة
نحو  %0.3من الناتج المحلي اإلجمالي.
ومع أن هذا البرنامج غير شامل إلى اآلن ،إال أن نيبال
مثيرا لالهتمام حول كيفية تحرك الحكومات
مثاال
تقدم
ً
ً
نحو التغطية الشاملة مع مرور الوقت ،حيث وضعت
الحكومة أولويتين :ضمان تغطية األطفال في سنوات
عمرهم األولى (حتى سن الخامسة) ،والبدء باستهداف
أكثر المناطق عرضة للفقر المزمن ومستويات التنمية
فضال عن أسر الداليت (مجموعة
البشرية المنخفضة،
ً
عرقية) الفقيرة التي لديها أطفال.
وقدمت  Save the Childrenدعمها للحكومة النيبالية
بتعزيز أثر البرنامج على مخرجات األطفال ،عبر تنفيذ
تدخالت تكميلية داعمة وتقديم حزم للوالدين ،ما
ساهم في تحسين ممارسات التغذية (مثل تحسين
الحد األدنى من التنوع الغذائي وتكرار الوجبات والنظام
الغذائي المقبول) وتقليل انتشار حاالت الهزال.
المصدر :مؤسسة التنمية الخارجية/اليونيسف ( )2020ونيرا جوشي ()2020
برنامج أولياء األمور ضمن برنامج منح األطفال المميزة في نيبال:
المؤشرات ذات الصلة بالتغذية
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الدول التي ال تقدم مخصصات لألسر التي لديها
أطفال:
نوصي الدول التي ال تقدم أي شكل من أشكال مخصصات
األطفال أن تبدأ ذلك بتقديم تغطية شاملة لهم في سنوات
عمرهم األولى؛ لما لهذه الفترة الحرجة من أهمية في نموهم
البدني والمعرفي والعاطفي .ولكن لتحقيق هذه التغطية
الشاملة على نطاق عمري ضيق ،ال بد للحكومات من دراسة
آلية لتوفير الحيز المالي المطلوب  -باالعتماد على الخيارات
المختلفة المذكورة في الفصل القادم.
أما المخصصات المقدمة من تأكيد الحمل وتستمر حتى
يبلغ الطفل عامين ،فتغطي أهم ألف يوم األولى من حياة
أن  %70من حاالت سوء
الطفل ،والتي ذكر خبراء التغذية ّ
التغذية المزمن تحدث فيها .وإلى جانب الحد من مخاطر سوء
التغذية المزمن ،يمكن الستهداف الحوامل واألطفال حتى
وإيجابيا على الصحة وسبل
هاما
سن سنتين أن يؤثر
ً
تأثيرا ً
ً
67 ،66 ،65
العيش.
وعند تفعيل التغطية الشاملة لألطفال في األلف يوم
تدريجيا مع
األولى ،يمكن للحكومات أن توسع من التغطية
ً
مزيد من
ٍ
مرور الوقت ألنها ستصبح أقدر على االستثمار في
الموارد ،كتمديد فترة التغطية حتى سن خمس سنوات.
وعندما تكون الخطوة األولى غير مجدية من الناحية المالية،
يمكن للحكومات أن تدرس مسألة تصنيف المناطق الجغرافية
في الدولة بحسب مستويات الفقر وسوء تغذية الرضع فيها،
والبدء بتفعيل التغطية الشاملة في المناطق التي ترتفع
فيها مستويات الحرمان أكثر من المناطق األخرى وفق هذه
سابقا في هذا الفصل،
ً
المؤشرات .ولألسباب التي ُعرضت
يفضل اللجوء إلى هذا النهج بدل محاولة تحديد األسر األكثر
فقرا في كل منطقة.
ً
تعد نيبال واحدة من عدد من الدول التي وضعت قدمها على
الطريق نحو التغطية الشاملة من خالل التركيز على األطفال
حتى سن خمس سنوات ،فمنحت األولوية لجميع األسر التي
لديها أطفال في منطقة كارنالي التي سجلت فيها أعلى
معدالت الفقر المزمن 68،وجميع أسر داليت على المستوى
الوطني (انظر المربع  .)4ومنذ ذلك الحين ،وسعت نطاق
تغطيتها لتشمل جميع المناطق التي سجلت مستويات
منخفضة على مؤشرات التنمية البشرية ( 14من  77منطقة).
مثاال يمكن للدول األخرى أن تحذو حذوه
وحيث تعد نيبال
ً
الهام أن يستمر
لتفعيل مخصصات األطفال الشاملة ،من
ّ
برنامج منح األطفال في التوسع للوصول إلى جميع األطفال
حتى خمس سنوات ،وأن يحافظ على مستويات المخصصات
مع مرور الوقت.
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الدول التي تعتمد برامج لدعم دخل األسر أو األطفال:
نوصي الدول التي تعتمد برامج لدعم دخل األسر التي لديها
أطفال باتخاذ خطوات مختلفة لتحقيق منفعة أكبر لألطفال،
سيما بين
أولها البحث في كيفية سد فجوات التغطية ،ال ّ
ً
اجتماعيا.
إقصاء
تهميشا أو
األطفال الذين يواجهون
ً
ً
في الوقت الذي تمكنت فيه بعض الدول من تحقيق نطاق
واسع من التغطية عبر برامج ممولة من دافعي الضرائب،
كليا أو
ّ
فضلت دول أخرى الجمع بين هذه البرامج وتلك الممولة ً
تماما كاألرجنتين
جزئيا من مساهمات الموظفين والشركات،
ً
ً
التي أدى جمعها بين عدد من البرامج إلى الوصول إلى تغطية
بنسبة  %87.4من جميع األطفال دون  18سنة .ولكن رغم
ذلك ،تشير الدراسات إلى أن  %32من األطفال من أفقر %10
من األسر غير مشمولين بالتغطية ،ويرجع ذلك بسبب رئيسي
إلى الشروط الصارمة التي يصعب على األسر الفقيرة
استيفاؤها 69،وهو ما يوضح أحد األسباب التي تدعونا إلى
أحدا من
الضغط لتفعيل التغطية الشاملة التي ال تستثني ً
األطفال.
وعند سد فجوة التغطية ،نوصي أن تضمن الدول التي تعتمد
برامج تقدم مخصصات لألسر أو األطفال الربط بين مستويات
المخصصات والتضخم للمحافظة على القوة الشرائية بما
يتماشى مع ارتفاع األسعار.
وعند النظر في الدول التي حققت مستويات تغطية عالية من
كثيرا منها فشل
الحماية االجتماعية المقدمة لألطفال ،نجد أن ً
في الحفاظ على مستويات المخصصات مع مرور الوقت ،ما
أدى إلى تدني فعاليتها بتدني قوتها الشرائية ،فعلى سبيل
المثال ،أدت مجموعة اإلجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة
لتعديل مخصصات األطفال ،وتشمل تجميدها أو تثبيت حدها
األعلى أو تغيير آلية "زيادتها" ،إلى انخفاض في قيمتها
70
الحقيقية طوال عدة سنوات.

المربع  :5نهج األرجنتين المشترك القائم على
المساهمة وعدم المساهمة
تسعى األرجنتين إلى حل مشكلة فقر األطفال بمنح
األولوية لتقديم الحماية االجتماعية على مستوى
واسع ألطفالها ،من خالل مجموعة من البرامج القائمة
على االشتراكات وغير القائمة على االشتراكات ،وهي
الطريقة نفسها التي اتبعتها أربع دول مرتفعة الدخل
للوصول إلى تغطية شاملة بهذه الطريقة (بلجيكا،
واليابان ،وليشتنشتاين ،وسويسرا).
وفي وقت كتابة هذا التقرير ،بلغت نسبة األطفال دون
 18سنة ،المستفيدين من أحد أشكال الحماية االجتماعية
 ،%87.4حيث تتم تغطية  %30منهم من خالل بدالت
األطفال الشاملة (Asignación Universal por Hijo
أو  )AUHوالباقي من خالل البرامج التي تعتمد على
االشتراكات والخصومات الضريبية المقدمة من أصحاب
المداخيل العالية.
يهدف برنامج بدالت األطفال الشاملة ( )AUHالذي
استحدث في  2009إلى الوصول إلى أسر العاطلين
عن العمل والعمال غير الرسميين الذين يحصلون على
دخل دون الحد األدنى لألجور ،وعمال المنازل ،وبعض
حدد المخصصات
المشتغلين في األعمال الحرة .وتُ َّ
مشروطة ببنود كالتطعيم
ُ
لألطفال حتى سن  18سنة
دوالرا
50
مبلغ
وباعتماد
ذلك،
وااللتحاق بالمدرسة وغير
ً
دوالرا لكل طفل من ذوي
في الشهر لكل طفل (150
ً
االحتياجات الخاصة) ،لم تزد تكلفة البرنامج من الناتج
المحلي اإلجمالي على  %0.6في .2017
ُ
وخلص تقييم أجراه بيرترانو وماوريزيو ( )2012إلى أنه
يمكن خفض نسبة الفقر المدقع بنحو  %65والفقر
العام بنحو  ،%18ووجدت دراسة أحدث أن بدالت
األطفال الشاملة تقلل من الفقر المدقع بين األطفال
بنحو ( %31باز وآخرون.)2018 ،
المصدر :منظمة العمل الدولية/اليونيسف (.)2019
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ُينظر إلى توفير مخصصات األطفال الشاملة إلى جانب تقديم
الخدمات العامة ذات الجودة على أنها حل سياسي متكامل
والزم لتحقيق تأثيرات أكبر في مجموعة كبيرة من مخرجات تنمية
األطفال ،كما تدعو إليها أهداف التنمية المستدامة .يبحث
المربعان  6و 7في بعض أوجه التآزر التي يمكن تحقيقها.
إلى جانب ذلك ،يتزايد الدعم المقدم عند اعتماد نهج
عدد
شمولي لرعاية نتائج تنمية الطفولة المبكرة ،ويشير ٌ
نطاقا
ً
متنام من األدلة إلى أن برامج األبوة واألمومة األوسع
ٍ
تساهم مساهمة كبيرة في تحسين مخرجات تنمية الطفولة
71
عند دمجها مع تقديم دخل يدعم األسر التي لديها أطفال،
وال يقتصر هذا الدعم على صحة وتغذية األم والطفل
فحسب ،بل على التحفيز المبكر من خالل اللعب والتربية
اإليجابية وإعداد ميزانية لألسرة.

المربع  :6التغطية الصحية الشاملة -
االستفادة من مخصصات األطفال الشاملة في
مجاالت أخرى سوى صحة األطفال وتغذيتهم
وثيقا
ً
ارتباطا
يرتبط ضعف الصحة وسوء التغذية
ً
بالفقر ،إذ تشير اإلحصاءات العالمية إلى أن  100مليون
شخص يقعون في براثن الفقر بسبب دفع ما يملكونه
من مال للحصول على الخدمات الصحية ،وينفق
أكثر من  800مليون شخص ما ال يقل عن  %10من
ميزانيات أسرهم للحصول على الرعاية الصحية ،بل قد
كثير من األسر ،بمن فيها تلك التي يصعب
ال تسعى ٌ
الوصول إليها عبر برامج الحماية االجتماعية ودعم
التوظيف ،إلى الحصول على الرعاية الصحية على
اإلطالق بسبب شح الموارد .ومع تصاعد معدالت الفقر
المدقع نتيجة جائحة كوفيد 19-وتداعياتها االقتصادية،
ستُ ترك العديد من األسر أمام خيارين أحالهما مر :فإما
أن تحصل على الرعاية الصحية أو أن توفر قوت يومها.

تضاعف خطر تعرض أطفال العالم ألشكال العنف
واإلهمال واالستغالل واإلساءة المختلفة نتيجة جائحة
كوفيد ،19-حيث أدت الصدمات االقتصادية المرتبطة
بالجائحة إلى زيادة أعداد األطفال الذين يعملون خارج
منازلهم وداخلها ،وإلى ارتفاع نسبة زواج األطفال
فضال عن انفصال األسر والهجرة غير
والحمل المبكر،
ً
اآلمنة أو غير النظامية.
استحدثت برامج الحماية االجتماعية
ِ
وللتصدي لذلك،
ومخصصات األطفال الشاملة لدعم األسر لحماية
األطفال بشكل مناسب في أثناء رعايتهم ،دون إغفال
دعم األقارب وكفالة األطفال الذين فقدوا آباءهم
وأمهاتهم أو انفصلوا عنهم ويحتاجون إلى رعاية بديلة
في أجواء أسرية.
وبذلك ،يساهم تحديد المخاطر التي تحول دون
حماية األطفال عند تصميم برامج الحماية االجتماعية
ومخصصات األطفال الشاملة ،في الحيلولة دون
اللجوء إلى استراتيجيات التكيف السلبية ويخفف منها،
ويعزز الرعاية اآلمنة والمناسبة لألطفال ،وهو ما قد
فاعلية عند ربطه بالدعم التكميلي والخدمات
يكون أكثر
ّ
الداعمة ،واالستفادة منه في ربط الحماية االجتماعية
بإدارة حاالت الحماية وقنوات اإلحالة ذات الصلة.

تعد التغطية الصحية الشاملة أحد الضمانات األساسية
إن تأمين الحصول
األربعة للحماية االجتماعية .وحيث ّ
على الرعاية الصحية ذات الجودة ،بما في ذلك رعاية
األمومة ،أساسي لجميع األسر ،فال بد للحكومات من
أن تستثمر في أنظمة الصحة والتغذية وتربط بينها،
تماما كما تمنح
سيما في سنوات الطفولة المبكرة،
ً
ال ّ
األولوية لتوفير دخل يدعم األطفال وأسرهم .ويعني
توفير خدمات مجانية ،كرعاية صحة األم ،عند االستفادة
جزءا من أنظمة الرعاية األولية القوية
منها وباعتبارها ً
أال تضطر األسر إلى صرف مواردها المحدودة على
الخدمات الصحية ،بل أن تستفيد منها في االستثمار
في مجاالت أخرى مهمة لرعاية األطفال ورفاههم.
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هانا آدكوك Save the Children /

دمج مخصصات األطفال الشاملة مع
تقديم الخدمات العامة ذات الجودة

المربع  :7أهمية الربط بين مخصصات األطفال
وحماية األطفال والخدمات االجتماعية
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اليمين :ألن مارليتا* تحب المدرسة،
حرص والداها على حملها إليها
إلى أن حصلت على كرسي
متحرك .ومن هنا ،تساعد
مخصصات األطفال من ذوي
االحتياجات الخاصة أسرهم في
تحمل هذه التكاليف اإلضافية.

يوناس غراتسر Save the Children /

*تم تغيير االسم لحماية الهوية

مخصصات األطفال من ذوي االحتياجات
الخاصة
عند النظر في السبل التي تتخذها الدول لتعزيز فعالية الحماية
االجتماعية المقدمة لألطفال ،ال بد من إدراك أهمية تعديل
البرامج لتلبية احتياجات األطفال من ذوي اإلعاقة الذين ينتمون
ضعفا في العالم.
ً
إلى أكثر الفئات
وتظهر األدلة أن هؤالء األطفال معرضون أكثر من غيرهم
للتمييز واإلقصاء والعنف والشعور بالعار وإساءة المعاملة
واإلهمال ،فهم أكثر عرضة بثالث مرات لنقص الوزن وبمرتين
لإلصابة بالتقزم والهزال مقارنة بأقرانهم من األطفال
األصحاء 72.وال تقتصر معاناتهم ومعاناة أولياء أمورهم على
صعوبة الحصول على الدعم الالزم ،بل يتحملون تكاليف
معيشية إضافية ،مثل تكاليف الرعاية الصحية ،أو دعم الحركة
والتنقل ،أو األجهزة واألدوات المساعدة (كالنظارات والكراسي
سوءا أن
المتحركة والدعم االجتماعي أو العالجي) ،ويزيد األمر
ً
يضطر مقدمو الرعاية إلى التخلي عن العمل أو تقليل ساعاته
لرعاية أطفالهم.

ولهذه األسباب جميعها ،ينبغي تقديم بدالت نقدية إضافية،
73
وتعديل البرامج لتلبية احتياجات األطفال من ذوي اإلعاقة
بالتشاور مع المنظمات المحلية والوطنية المعنية بشؤونهم.
وعليه ،تؤدي المخصصات الشاملة المقدمة لألطفال من ذوي
هاما في كسر الحواجز التي تحول دون
دورا ً
االحتياجات الخاصة ً
حصولهم على األجهزة واألدوات المساعدة وخدمات التعليم
فضال عن إتاحة فرص العمل لهم لتمكين
وتنمية المهارات،
ً
مشاركتهم بشكل أكثر جدوى وإنتاجية في سوق العمل مع
مرور الوقت.
وتشير التقديرات إلى أن عدم االستثمار في بناء مهارات
ذوي االحتياجات الخاصة في الدول منخفضة ومتوسطة
الدخل يؤدي إلى تكبد تكاليف اقتصادية تتراوح بين %1
أيضا
ظهر األبحاث ً
و %7من الناتج المحلي اإلجمالي 75 ،74،وتُ ِ
أن معظم الدول قادرة على استحداث برامج للمخصصات
الشاملة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة بتخصيص %0.1
فقط من الناتج المحلي اإلجمالي ،لتثبت بذلك التزامها بعدم
76
إهمال أي فئة.
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كايت ستانوورث Save the Children /

 5خيارات
التمويل

أعاله :كانت آيان* تعاني من سوء
التغذية الحاد .وبالنظر إلى حالتها،
ندرك أن الجمع بين المدفوعات
النقدية والخدمات األخرى لمنع سوء
التغذية لدى األطفال هو أحد أفضل
االستثمارات التي يمكن أن تقوم بها
الحكومات ،بما فيها حكومات الدول
منخفضة الدخل ،حيث بمقدورها
تحمل تكاليف هذه االستثمارات
خدمة لألطفال.

هناك خيارات كثيرة قد استعانت
الحكومات بها لزيادة الحيز المالي المتاح
لتوسيع نطاق الحماية االجتماعية
المقدمة لألطفال .وللمانحين وشركاء
التنمية دور هام وداعم ال بد من أدائه
فقرا على تعزيز
لمساعدة أكثر الدول
ً
الحماية االجتماعية لألطفال ،بما
يشمل دعم الدعوات لتخفيف عبء
الديون وإنشاء صندوق عالمي للحماية
االجتماعية.

*تم تغيير االسم لحماية الهوية
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خيارات التمويل

زيادة الحيز المالي لتوسيع نطاق التغطية
االجتماعية المقدمة لألطفال
نظرا للضغوط االقتصادية المتزايدة التي تواجهها الحكومات
ً
حول العالم في أعقاب جائحة كوفيد ،19-من المفهوم أن
كثير منها إلى توسيع نطاق الحماية االجتماعية المقدمة
تنظر ٌ
لألطفال على أنها عقبة في طريقها .ولكن ،وكما يبين هذا
التقرير ،فإن التكاليف االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن عدم
مزيدا من األطفال وأولياء
توسيع الحماية االجتماعية لتشمل
ً
جدا وال يمكن تجاهلها.
أمورهم كبيرة ً
وبالرجوع إلى األبحاث التي أجريت عبر الدول ،نشرت منظمة
العمل الدولية في  2019ورقة توجيهية سلطت من خاللها
الضوء على ثمانية نُ ُهج تعتمدها الحكومات لتحسين الحيز
المالي المتاح لبرامج الحماية االجتماعية 77،وهذه النُ ُهج هي:
 1إعادة تخصيص النفقات العامة؛
 2االستفادة من االحتياطات المالية واحتياطات المصرف
المركزي من النقد األجنبي؛
 3إدارة الديون؛

 6القضاء على التدفقات المالية غير المشروعة؛
 7زيادة المساعدات والتحويالت،
مزيجا من
 8زيادة اإليرادات الضريبية .وتعتمد معظم الدول
ً
كل من هذه السياسات.
جهودا كبيرة إلعادة
فعلى سبيل المثال ،بذلت حكومة منغوليا
ً
استثمار اإليرادات المتأتية من الصناعات االستخراجية في
توسيع نطاق الحماية االجتماعية ،وأنشأت الحكومة صندوق
التنمية المنغولي بتمويل من توزيعات األرباح والعائدات
جزءا من
المتحققة من استخراج الموارد الطبيعية ،وخصصت ً
الصندوق لتمويل برنامج المخصصات النقدية لألطفال ،والذي
78
أشرنا إليه في المربع .3
ندعو الحكومات إلى البحث في هذه الخيارات الثمانية لتوفير
الحيز المالي الالزم لتوفير مخصصات األطفال الشاملة.
إن التكاليف المالية الدقيقة تتفاوت من دولة إلى أخرى،
وحيث ّ
بحسب التركيبة السكانية ومستويات المخصصات المقدمة،
ندعو الحكومات إلى العمل من أجل الوفاء بالتزاماتها في
االستثمار بما ال يقل عن  %1من ناتجها المحلي اإلجمالي
لتوفير الحماية االجتماعية لألطفال.

مارسيال كامبوس Save the Children /

 4اعتماد إطار اقتصادي كلي أكثر مالءمة؛

 5توسيع برامج المساهمة؛
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خيارات التمويل

للمانحين وشركاء التنمية دور هام
في تأمين الحيز المالي الالزم لتقديم
الحماية االجتماعية
رغم أن جميع الدول قادرة على إيجاد حيز مالي أكبر لالستثمار
بعضا منها ستكون أقدر من
ً
أن
في الحماية االجتماعية ،إال ّ
غيرها على توسيع نطاق التغطية .وبالنظر إلى خيارين اثنين
من الخيارات الثمانية المتاحة لتحسين الحيز المالي ،وهما:
إدارة الديون وزيادة المساعدات ،يدعو هذا التقرير المانحين
والمجتمع الدولي األوسع إلى مساعدة حكومات الدول التي
تواجه صعوبات في توسيع مخصصاتها لضمان توفير المال
تدريجيا نحو المخصصات الشاملة.
الكافي للتحول
ً

في ما يلي ثالثة طرق يمكن للمانحين وشركاء التنمية اتباعها
لدعم الحكومات في ذلك:

ماليا
 1االستمرار في منح األولوية لدعم الحكومات
ً
وفنيا إلنشاء برامج للمخصصات الشاملة
ً
رغم أن التجربة أثبتت أن دعم الحكومات في تأسيس
وطنيا هو
برامج مستدامة للحماية االجتماعية الممولة
ً
فاعلية في التصدي للفقر
أحد أشد الحلول طويلة األجل
ّ
متعدد األبعاد ،ما يزال جزء كبير من الدعم الذي يقدمه
المانحون يذهب إلى برامج ضيقة النطاق حتى اآلن.
وبحسب ما أوردنا في الفصل الثالث ،يرتبط تضييق
نطاق المستهدفات بمساوئ كثيرة ،لذلك يتعين على
المانحين الحفاظ على استثماراتهم في الحماية االجتماعية
وتوسيعها وإعادة توجيهها ،مع إعطاء األولوية في الدعم
لتوسيع التغطية وتحسين األثر على األطفال ،لالنتقال
تدريجيا إلى التغطية الشاملة.
ً
مثاال من نيجريا على مشروع تعاوني مع
وأوردنا في المربع 8
ً
شركاء للتنمية للمساعدة في وضع أسس لتوسيع مخصصات
األطفال وجعلها أكثر شمولية.

جوناثان هايماس Save the Children /

 2دعم إلغاء الديون لتحرير الموارد

المربع  :8تنفيذ برنامج للمنح المستهدفة
لألمهات واألطفال في والية جيغاوا ،نيجيريا
الحكومة توسع نطاق األلف يوم األولى من منحة
األم والطفل في والية جيغاوا ،نيجيريا
بتمويل من وزارة التنمية الدولية في المملكة
المتحدة ،صممت  Save the Childrenبالتعاون مع
برنامجا للتحويالت النقدية
منظمة العمل ضد الجوع
ً
لألم والطفل ،وساعدت في تفعيله في واليتي
جيغاوا وزمفرة في شمال نيجيريا بين  2014و،2019
حتى استفاد من المرحلة التجريبية من البرنامج أكثر من
 90ألف ولي أمر طفل من خالل التحويالت النقدية
المنتظمة وخدمات الدعم والمشورة في مجالي
الصحة والتغذية.
وبعد أن شهدنا المنافع الكبيرة والواسعة التي
تحققت باتباع هذا النهج ،والتي كان منها انخفاض
جدا من سوء التغذية ،اتخذت
المستويات المرتفعة ً
قرارا بإنشاء صندوق ممول من الحكومة،
والية جيغاوا
ً
رغم أنها واحدة من أفقر واليات الدولة.
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دعا خبراء التنمية منذ فترة طويلة الدائنين ،من الحكومة
والمؤسسات التجارية ،إلى تخفيف عبء الدين على الدول
وتحقيقا لذلك ،يجب أن تعمل مجموعة
ً
منخفضة الدخل،
العشرين والبنك الدولي وصندوق النقد الدول على وجه
الخصوص على تعزيز مبادرة تعليق خدمة الديون للحد من
ومتوسطة الدخل لتتمكن
العبء المالي على الدول ُمنخفضة ُ
هذه الدول من إعطاء األولوية لدعم المواطنين خالل أزمة
كوفيد.19-
حقيقيا بتحويل مدفوعات
اهتماما
ونرغب كذلك في أن نشهد
ً
ً
خدمة الدين إلى استثمارات في األطفال ،وبالتالي في رأس
المال البشري في الدول ،بتوجيه االستثمارات نحو تدابير
تحقق الحماية االجتماعية ،كمخصصات األطفال الشاملة،
دون إغفال الخدمات األخرى ذات األولوية ،كالتعليم والصحة
والتغذية والحماية من العنف.

 3دعم الدعوات الدولية إلنشاء صندوق عالمي للحماية
االجتماعية
ٌق ِّدمت ُمقترحات منذ عدد من السنوات إلنشاء صندوق عالمي
جدا في سد
للحماية االجتماعية
سعيا لمساعدة الدول الفقيرة ً
ً
الفجوات في نطاق تغطيتها ذات الصلة ،ومن المتوقع أن
صغيرا للدول التي تلتزم بالتوسع
تمويال
يوفر هذا الصندوق
ً
ً
التدريجي في مساهمتها المالية الوطنية الموجهة نحو برامج
الحماية االجتماعية مع الوقت ،وبقدر ما تسمح به إيراداتها
79
الحكومية.
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نويل إبارا Save the Children /

 6العمل لتوفير
مخصصات شاملة
لألطفال في السياقات
اإلنسانية
أعاله :تتيح التحويالت النقدية ألسر
الالجئين ،مثل شيرين* ،فرصة اختيار
سيما وأن نسبة
ما يلبي احتياجاتهم ،ال ّ
المساعدات اإلنسانية على شكل
تحويالت نقدية آخذة في االرتفاع.

*تم تغيير االسم لحماية الهوية

ال شك في أن النظام اإلنساني العالمي
مثقال بما يفوق قدرته االستيعابية قبل
كان
ً
مزيدا من الضغط
ظهور الجائحة التي أضافت
ً
عليه ،وغدت الحكومات اليوم وأكثر من أي
وقت مضى ،ملزمة بالتعاون مع شركاء التنمية
الفاعلين في السياقات اإلنسانية لالنتقال
أجال تقودها الحكومة لتقديم
إلى أنظمة أطول ً
الحماية االجتماعية الحقيقية لألطفال وأولياء
أمورهم ،وفق منهجيات أكثر مرونة وأقدر على
مواجهة الصدمات المختلفة.
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العمل لتوفير مخصصات شاملة لألطفال في السياقات اإلنسانية

توسيع نطاق مخصصات األطفال
في السياقات اإلنسانية :االستثمار
في تقديم المخصصات الحكومية
طويلة األجل
تواجه العديد من الدول التي ال تعتمد برامج حكومية للحماية
االجتماعية أزمات إنسانية مستمرة ،ما يجعل من توسيع نطاق
الحماية االجتماعية المقدمة لألطفال أكثر صعوبة .ولكن،
وحتى في هذه الحاالت ،هناك خطوات حقيقية يمكن اتخاذها
لتفعيل مخصصات األطفال الشاملة.
وأدت جائحة فيروس كوفيد 19-إلى إنهاك قدرة المجتمع
اإلنساني العالمي إلى حد االنهيار ،وأصبحت تكاليف المساعدة
اإلنسانية المستمرة في جميع أنحاء العالم غير مستدامة،
وغدت الحكومات اليوم ملزمة أكثر من أي وقت مضى بالتعاون
مع شركاء التنمية لالنتقال بالمساعدات اإلنسانية قصيرة األجل
إلى برامج حكومية طويلة األجل مخصصة للحماية االجتماعية،
وذلك بتحسين العمل المشترك لدعم وتعزيز القدرة الحكومية
على بناء أنظمة للحماية االجتماعية.

واستعانت حكومات مختلفة في جميع أنحاء العالم ببرامج
أساسا عند استجابتها ألزمة
الحماية االجتماعية القائمة فيها
ً
كوفيد ،19-وأظهرت إجراءاتها ما هو مطلوب لالستجابة
بسرعة:
z zاعتماد سجالت محدثة ودقيقة يمكن استخدامها في حال
حدوث أزمة لتسريع تحديد األسر المحتاجة والوصول إليها؛
z zاعتماد أنظمة عمل قائمة على التنبؤات يمكن أن تساهم
في توسيع نطاق الدعم في حال وقوع كوارث أخرى في
المستقبل ،للحيلولة دون وقوع األسر في المستقبل في
براثن استراتيجيات التكيف السلبية والضارة؛
z zاعتماد خطط تأهب في جميع البرامج ،تحتوي على إجراءات
استجابة للكوارث المختلفة؛
ً
متفق عليها يتم اتخاذها
z zتحسين آليات رقمنة المدفوعات لزيادة مستوى
المخصصات المالية المدفوعة لألسر وضمان الوصول
إليها عند حدوث صدمات كبيرة.

Save the Children

ولكن عند تفعيل هذه األنظمة وتوسيع نطاقها في
المستقبل ،ستصبح الدول أقدر على االستجابة ألزمات
مثل أزمة كوفيد ،19-وستتمكن الحكومات من خالل برامج
الحماية االجتماعية "المستجيبة للصدمات" من توسيع
نطاق المخصصات بسرعة وسهولة لتشمل مستفيدين جدد
ينتفعون بها مؤقتً ا ،أو من رفع مستويات المخصصات مؤقتً ا
أصال.
لتشمل من يحصل على المخصصات
ً

وتعد مخصصات األطفال الشاملة أحد أفضل تدابير الحماية
االجتماعية التي يمكن االستعانة بها لالستجابة لألزمات ،ألنها
تمكن الحكومات من الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع
في وقت واحد ،وتشير التقديرات العالمية إلى أن برامج
المخصصات الشاملة قادرة على الوصول إلى ثلثي األسر،
أطفاال بطبيعة الحال ،فعلى سبيل المثال ،وصل
ألنها تضم
ً
نطاق هذه البرامج في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى أكثر
من ثالثة أرباع األسر جميعها وحتى عند المقارنة بأنواع أخرى
من الحماية االجتماعية ،كالمعاشات التقاعدية الشاملة وإعانات
نطاقا
ً
البطالة ،نجد أن مخصصات الحماية االجتماعية أوسع
80
سيما في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
في الغالب ،ال ّ
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العمل لتوفير مخصصات شاملة لألطفال في السياقات اإلنسانية

أبدا محل
وحيث ندرك أن أنظمة الحماية االجتماعية لن تحل ً
الحاجة إلى المساعدة اإلنسانية المبدئية على األجلين القصير
والمتوسط ،وأن االحتياجات اإلنسانية العالمية تفوق إلى حد
بعيد االستجابة الحالية في برامج الحماية االجتماعية الحكومية
طويلة األجل ،وبرامج التحويالت النقدية والقسائم قصيرة
األجل ،نرى بأن االستقاللية التشغيلية والبرامجية المستمرة
هامة للغاية من أجل الوصول إلى
في التدخالت اإلنسانية ّ
أكثر العائالت حاجة في األزمات ،وألن المساعدة اإلنسانية
ستظل ضرورية لعقود قادمة ،لخدمة السكان الذين ال تتمكن
الحكومات من الوصول إليهم.

روب ماكتشني Save the Children /

المربع  :9بناء قدرات الحماية االجتماعية من خالل
التحويالت النقدية اإلنسانية في فيجي

ويمكن تأمين االستثمارات األولية الالزمة إلنشاء هذه البرامج
وضمان االستجابة لألزمات من المانحين ،وبما يشمل آليات
التمويل الخاصة بالتغير المناخي.
وبالتوازي مع ذلك ،ال بد للمجتمع اإلنساني من أن يحرص
على تصميم برامج للتحويالت النقدية والقسائم للمساهمة
في بناء برامج حكومية تقدم الرعاية االجتماعية أينما كانت
هذه البرامج غير متاحة ،ولتعزيزها أينما وجدت .ويستمر العمل
في هذا المجال ،من خالل مبادرة الصفقة الكبرى ومبادرة
الشبكة التعاونية لتقديم المساعدات المالية ،والتي تعد
عضوا في كلتيهما
Save the Children
ً
وحيثما أتيحت برامج الحماية االجتماعية ،يتعين على الجهات
اإلنسانية الفاعلة البحث عن طرق للتعاون مع هذه األنظمة
الوطنية لتعزيز فعاليتها ،وسد فجوات التغطية وضمان تلبية
االحتياجات اإلنسانية ،أما الفئات السكانية الضعيفة غير
المشمولة في الحماية االجتماعية الحكومية ،أو غير القادرة
على الحصول عليها ،فيمكن لالستجابات اإلنسانية أن تكون
مدخال لتوفير حماية اجتماعية طويلة األجل لها ،ما يسمح
ً
بتلبية احتياجاتها المباشرة ويحل مشكالت ذات صلة باألهلية
في األنظمة الوطنية ،فعلى سبيل المثال ،يمكن أن ُيصنَّ ف
فضال عن األطفال
المهاجرون والالجئون غير المسجلين،
ً
المنفصلين عن ذويهم في العديد من الدول ،ضمن الفئات
غير المؤهلة لالستفادة من أنظمة الحماية االجتماعية الوطنية،
ولذلك ،يضمن التنسيق الوثيق بين األنظمة اإلنسانية
فرصا للوفاء بحقوق هذه الفئات.
والوطنية
ً

تتعاون  Save the Childrenمع الحكومة في فيجي
لتقييم جدوى التحويالت النقدية المقدمة في إطار
االستجابة اإلنسانية .ونسعى من خالل هذا العمل
الذي يحظى بتمويل من الحكومة األسترالية إلى
تضمين نهج ثابت في تقديم التحويالت النقدية عبر
تشكيل "مجموعة العمل النقدية" التي تضم ممثلين
عن الوكاالت الوطنية ومتعددة األطراف المعنية
بالحماية االجتماعية .وحتى اليوم ،استفادت أكثر من
 15ألف أسرة من المدفوعات النقدية تلك.
وعندما اجتاح فيروس كوفيد 19-البالد ،أضر بالسياحة
وبقطاعات أخرى حتى فقدت أكثر من ُث ُلث القوى
العاملة في فيجي دخلها ،وعندها ،وظفت مجموعة
العمل هذه خبراتها على الفور وأضافت إلى قوائمها
 13500أسرة أخرى معرضة لخطر الفقر .ويدل ذلك على
أنه يمكن بناء المعرفة المؤسسية في المسائل ذات
الصلة بالتحويالت النقدية من خالل مشروع إنساني،
وأن هذه المعرفة تساهم في تعزيز برامج الحماية
طويلة األجل.
ونظرا الرتفاع مستوى التهديد بسبب تغير المناخ في
ً
دول جزر المحيط الهادئ ،أصبح بناء قدرة وطنية لتوفير
تحويالت نقدية منتظمة تعزز القدرة طويلة األمد على
التعافي وتحمي صحة األطفال وتضمن عافيتهم
أولوية ملحة يجب إيالء االهتمام
ً
وتستجيب لألزمات
بها.
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العمل لتوفير مخصصات شاملة لألطفال في السياقات اإلنسانية

العمل لتوفير مخصصات شاملة
لألطفال في الحاالت اإلنسانية
ينبغي على الجهات اإلنسانية الفاعلة التعاون مع الحكومات
للبحث في الطرق التي يمكن من خاللها بناء العناصر
التأسيسية لمخصصات األطفال الشاملة ،دون أن يؤثر ذلك
على استقاللية الجهات اإلنسانية هذه في إعداد برامجها
وتشغيلها .فعلى سبيل المثال ،يمكن توجيه برامج التحويالت
النقدية اإلنسانية إلى فئات معينة من المستفيدين ،كالحوامل
والمرضعات واألطفال في أول  1000يوم من حياتهم ،ألنهم
أكثر عرضة للمخاطر من غيرهم أثناء األزمات والكوارث ،وهو
ما دفع  Save the Childrenإلى وضع معايير الختيار الفئات
المستفيدة في غواتيماال ونيجيريا وسيراليون والصومال ،ما
أتاح لها إمكانيه توجيه التحويالت النقدية مباشرة إلى األمهات
واألطفال الذين هم في أمس الحاجة لها.

عانى الصومال من سنوات طويلة من الصراع
واألزمات اإلنسانية المتكررة ،ولعدم وجود أي شكل
من أشكال الحماية االجتماعية الرسمية في البالد،
تعمل منظمة  Save the Childrenمع أصحاب
المصلحة الرئيسيين للتأسيس لحلول طويلة األجل
لمشكلة فقر األطفال.
وتدعم المنظمة أصحاب المصلحة في الحكومة
الصومالية في بناء قدراتهم وتدريبهم ،وتصميم
الهامة لدعم إدخال
مبادرات للتعليم ،وتوفير الموارد
ّ
برامج تقودها الحكومة لتقديم الحماية االجتماعية
لألطفال.
وأطلقت الحكومة االتحادية الصومالية عام 2019
سياسة الحماية االجتماعية في البالد لتمهيد الطريق
أمام برامج شاملة لتقديم الرعاية االجتماعية لألطفال،
وألن  Save the Childrenعضو في لجنة مراجعة
األقران ،كان من دواعي سرورها أن تقدم دعمها
للحكومة في تفعيل هذه السياسة الشاملة المدعومة
برؤية حكيمة والتزام قوي باالستثمار في رأس المال
البشري وصياغة عقد اجتماعي ذي صلة.

كايت ستانوورث Save the Children /

ويجب على الجهات اإلنسانية الفاعلة أن تدرس آليات
االستهداف التي يمكن تفعيلها لبناء أنظمة طويلة األجل
يمكن تسليمها للحكومات في المستقبل ،ومن األمثلة على
هذه اآلليات المبتكرة بناء مسارات اإلحالة من عيادات الصحة
والتغذية ،لضمان إرسال التحويالت النقدية إلى من يستوفون
معايير االختيار المحددة ،كالحوامل أو األطفال دون  1000يوم،
ما سيزيد من إمكانية توفير الغذاء في أشد األوقات حاجة له،
ويضع األساس في الوقت ذاته إلنشاء برنامج يقدم مخصصات
شاملة لألطفال ،ويساهم في تطوير سجالت المواليد كذلك.

المربع  :10دعم بناء نظام الحماية االجتماعية في
الصومال
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 7التوصيات
غير قادة العالم نظرتهم في تغطية الحماية االجتماعية
يجب أن ُي ّ
المقدمة لألطفال ،وبدل النظر إلى االستثمار في الحماية
االجتماعية لألطفال على أنها تكلفة مالية ،يجب أن تدرك
الحكومات أن أثر هذه الحماية الكبير ال يقتصر على األطفال
والمجتمع الواسع فحسب ،بل يمتد كذلك إلى التكاليف
االقتصادية واالجتماعية التي يمكن تكبدها في حال عدم القيام
بهذه االستثمارات.

أعاله :تحصل أوندراخبايار* وعائلتها
على مخصصات األطفال الشاملة
في منغوليا ،حيث منحت الحكومة
األولوية لالستثمارات في األطفال،
وتوصلت إلى طرق جديدة لتحقيق
الموارد المالية الالزمة للقيام بذلك
(انظر المربع  ،3ص)23 .

وحيث تشير التوقعات إلى أن جائحة كوفيد 19-قد تدفع أكثر من
 100مليون طفل آخر نحو الفقر النقدي في  ،2020لتزيد بذلك
أصال في جميع أنحاء العالم ،حان الوقت
مستويات الفقر العالية
ً
تدريجيا نحو تفعيل
وقت مضى ،للعمل
ٍ
ي
ً
اآلن ،وأكثر من أ ّ
مخصصات األطفال الشاملة .وبتفاقم أزمة المناخ  -وما يرتبط
بها من كوارث طبيعية كالعواصف والفيضانات والجفاف وارتفاع
درجات الحرارة إلى مستويات قصوى  -تزيد المخاطر على
إلحاحا.
األطفال ،مما يجعل األمر أكثر
ً

*تم تغيير االسم لحماية الهوية
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التوصيات

يتطلب تفعيل مخصصات األطفال الشاملة في كل دولة
جهودا مشتركة ،لذلك ندعو الحكومات وشركاء التنمية في كل
ً
مكان للعمل إليجاد عالم يحظى فيه كل طفل بفرصته .ويبين
لنا التحليل الوارد في هذا التقرير أن هذا األمر ممكن التحقيق
في كل دولة طالما كانت هناك إرادة سياسية تدعم ذلك.
وعليه ،نوصي بما يلي:

1

يتعين على الحكومات العمل على وجه السرعة
لتخصيص حيز مالي لتمكين الحماية االجتماعية
دعما من الجهات
لألطفال ،وهو ما قد يتطلب ً
المانحة في الدول ُمنخفضة الدخل.
يستند توفير مخصصات منتظمة لألطفال إلى أدلة واضحة،
ويرتكز على حقوق اإلنسان العالمية .ويورد التقرير ثمانية
أسباب مقنعة تشجع الحكومات على إدخال مخصصات
تدريجيا نحوها ،ويوضح أن تفعيل
األطفال الشاملة أو التحرك
ً
هذه المخصصات ال يتجاوز قدرة معظم الحكومات ،حيث
يمكنها االستفادة من نهج واحد أو أكثر من  8نُ ُهج اتبعتها
حكومات أخرى لتوسيع الحيز المالي للحماية االجتماعية فيها،
لكن تظل اإلرادة السياسة العقبة الوحيدة الحائلة دون توسيع
هذه التغطية.
وعليه ،ندعو الحكومات إلى خلق حيز مالي أكبر في أسرع
وقت ممكن ،وإلى السعي إلى االستثمار في  %1على
األقل من ناتجها المحلي اإلجمالي لتوسيع تغطية برامج
تدريجيا.
الحماية االجتماعية المخصصة لألطفال
ً
وندعو الجهات المانحة وشركاء التنمية إلى أداء دورهم في
دعم الحكومات في توسيع تغطية الحماية االجتماعية من
خالل ثالث قنوات:
 1الحفاظ على الدعم المالي والفني لحماية األطفال
وتوسيع نطاقه؛
 2دعم إلغاء الديون لتحرير الحيز المالي؛

أليسون جويس Save the Children /

 3دعم الدعوات الدولية إلنشاء صندوق عالمي للحماية
االجتماعية.
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2

يجب على الحكومات العمل لتفعيل مخصصات
األطفال الشاملة ،وضمان أن تلبي احتياجات
األطفال المعاقين ،وأن تدمجهم في الخدمات
التكميلية الداعمة
يورد التقرير ثمانية أسباب مقنعة تشجع الحكومات على
تدريجيا نحوها،
إدخال مخصصات األطفال الشاملة أو التحرك
ً
بدل المخصصات المستهدفة على نطاق ضيق ،ومنها:
z zالمنافع االقتصادية الناشئة من تغطية جميع األطفال،
إذ تشير مجموعة كبيرة من األدلة الصادرة عن خبراء
االقتصاد إلى العوائد الكبيرة على االستثمار في جميع
األطفال ،وتسلط الضوء على إمكانية تحمل تكلفتها،
اقتصاديا أكبر ،وهو أمر
كما تشكل النُّ ُهج الشاملة حافزً ا
ً
مطلوب بشدة في السياق الحالي للتعافي من أزمة
كوفيد.19-
z zلكل طفل الحق في الحماية االجتماعية لحفظ حياته
وتمكينه من االزدهار ،وهو أحد الحقوق المنصوص عليها
في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل (المادة ،)26
أيضا على أن تحديد مستوى المخصصات
والتي تنص ً
يجب أن يراعي الظروف والموارد المتاحة للطفل وأولياء
أمره.
فقرا
غالبا ما تكون محاوالت استهداف األسر األكثر
ً
ً zz
كثيرا
أو "األمس حاجة" مكلفة وغير دقيقة ،وتستثني
ً
من المحتاجين ،حيث تعاني معظم طرق االستهداف،
سيما المستخدمة في الدول منخفضة ومتوسطة
ال ّ
الدخل ،من مشكالت كثيرة ألنها تعتمد على مؤشرات
كثيرا ممن يحتاجون إلى هذه
بسيطة تستثني
ً
المخصصات ،ناهيك عن تكلفتها اإلدارية العالية من
إجمالي االستثمار .ووجد أتياس وكيد ( )2020أن أداء
قليال من االختيار
البرامج التي تستهدف الفقر أفضل
ً
العشوائي.

3

يتعين على الحكومات تصميم مخصصات لألطفال
تعينهم في مواجهة الصدمات في الدول التي
تعاني من أزمات إنسانية ،وال بد لجميع الجهات
جهودا أكبر في االستثمار في
الفاعلة أن تبذل
ً
الحماية االجتماعية التي تقودها الحكومات.

يساهم توسيع تغطية برامج الحماية االجتماعية ،وتعزيز برامج
فضال عن آليات الدفع الرقمي ،في تسريع
التسجيل وغيرها،
ً
االستجابة ألي صدمات مستقبلية ،مثل األوبئة واألحداث
المرتبطة بالمناخ والطقس ،والركود ،وغير ذلك .ولذلك
من الضروري عند توسيع البرامج أو تطويرها أن تظل قادرة
على التصدي لهذه الصدمات ،ومرنة وقابلة للتوسع مؤقتً ا
للوصول إلى عدد أكبر من األسر التي قد تكون محتاجة.
ندعو الحكومات وكل من يقدم المساعدة الفنية إلى أخذ
الدروس من جائحة كوفيد 19-وتصميم برامج وأنظمة
للحماية االجتماعية تكون أكثر قدرة على االستجابة لهذه
األزمات .ويشمل ذلك العمل على تحديث سجالت األسر،
ووضع أنظمة عمل تستند إلى التنبؤات لتوقع حجم
الصدمات ،وضمان أن تكون هذه األنظمة مرنة بما فيه
الكفاية لتوفير مخصصات إضافية للمستفيدين الحاليين أو
الجدد في غضون مهلة قصيرة.
أما في الدول التي تعاني من أزمات إنسانية ،فتظل هناك
حاجة لتقديم المساعدة اإلنسانية التي تنقذ حياة المتضررين،
أيضا إلى البحث عن طرق لدعم بناء أنظمة
ولكننا بحاجة ماسة ً
الحماية االجتماعية الوطنية التي تقودها الحكومات ،حيثما
أمكن ذلك .وهو أمر ال بد منه لتلبية المتطلبات اإلنسانية
المتزايدة.
ندعو الجهات الفاعلة نفسها إلى تصميم المساعدات
اإلنسانية ،حيثما كانت مطلوبة ،بما يتماشى مع أي تدابير
معمول بها لتوفير الحماية االجتماعية أو يدعمها ،وذلك
لتعزيزها وتطويرها مع مرور الوقت.

ندعو الحكومات والجهات المانحة إلى االعتراف بالحاجة
الملحة للعمل من أجل تمكين التغطية الشاملة لجميع
األطفال واعتماد خطط لدعم تفعيل مخصصات األطفال
تدريجيا.
الشاملة
ً
كما ندعو الحكومات إلى ضمان تصميم هذه المخصصات
وتنفيذها بما يراعي االختالفات بين الجنسين ويلبي
االحتياجات الخاصة بالفئات الضعيفة ،كذوي اإلعاقة،
وبحيث تُ دمج في الخدمات التكميلية الداعمة لمضاعفة أثرها
اإليجابي على تنمية كل طفل.
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تؤمن منظمة Save the Children
بأن كل طفل يستحق أن يكون له
مستقبل .وتعمل كل يوم وفي
جميع أنحاء العالم لمنح األطفال
بداية سليمة في الحياة ،وفرصة
للتعلم والحماية من الضرر .حين
تقع األزمات ،األطفال هم أكثر
السكان المتضررين ضعفا ،ونحن
دائما من بين أوائل المستجيبين
لألزمة وآخر من يغادر لدى انتهائها.
إننا نكفل تلبية االحتياجات الفريدة
لألطفال ،وضمان أن تكون أصواتهم
مسموعة .ونحن نحقق نتائج دائمة
لماليين من األطفال ،بمن فيهم من
يصعب الوصول إليهم.

جوناثان هايماس Save the Children /

ي جهد من
إننا ال نتوانى عن بذل أ ّ
أجل األطفال  -كل يوم وحتى في
األزمات  -لتغيير حياتهم والمستقبل
الذي نتشاركه معهم.
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