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

أولي كوهين Save the Children /
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أعاله :تعيش بابيتا* في نيبال
حيث تعمل الحكومة على توسيع
تدريجيا
نطاق مخصصات األطفال
ً
في البالد
*تم تغيير االسم لحماية الهوية
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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 ،12020
وما لم نتخذ اإلجراءات الالزمة للتصدي لهذه
ارتفاعا
المشكلة ،ستكون تبعات هذه األزمة
ً
غير مسبوق في حرمان األطفال ،وذات
عواقب دائمة.
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 Save the Childrenواليونيسيف
المخفيون -
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ّ
ماديا.
أطفال األسر الفقيرة
ً
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مع استمرار األثر االقتصادي الذي يمس الدول واألسر
في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا ،أصبحت
الدعوات لتوسيع نطاق تدابير الحماية االجتماعية
الحكومة وتعزيزها مقبولة على المستوى العالمي
لحماية المواطنين ودعم االقتصادات المحلية ،ورغم
هذا اإلجماع المتزايد ،يظل التساؤل بشأن أنواع أنظمة
مطروحا.
الحماية االجتماعية ذات األولوية
ً
ومخصصات األطفال الشاملة هي تحويالت دخل
نقدية أو ضريبية منتظمة وغير مشروطة ،تدفع ألولياء
أمور األطفال من وقت الحمل وحتى بلوغ الطفل
أحيانا على نطاق عمري
ً
عاما ،وإن كانت تقتصر
ً 18
أضيق يغطي مرحلة الطفولة المبكرة فقط.
وفي هذا التقرير ،ندعو الحكومات والمانحين وشركاء
التنمية اآلخرين إلى تقديم الدعم العاجل لتوسيع
تغطية الحماية االجتماعية التي تستهدف األطفال
تدريجيا
وأولياء أمورهم (ومعظمهم من النساء) ،للعمل
ً
على تقديم 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
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.

وهناك ثالثة أسباب رئيسية تحتم علينا تعزيز مستوى الحماية
االجتماعية المقدمة لألطفال بشكل عاجل:

 1ما يزال الكثير من أطفال العالم يعانون من الجوع
وسوء التغذية وأشكال الحرمان األخرى المختلفة.
يواجه األطفال الفقر في أصعب أشكاله ويتعرضون ألضرار
ال يمكن إصالحها بسبب الحرمان ،وإن تحملوها لفترة قصيرة
من الوقت.

 2الحرمان الذي يواجهه ماليين األطفال يضر بمستقبلهم
ويقوض اإلنتاجية والنمو االقتصادي 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 تغطية 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
لتحقيق أفضل المخرجات.

نينا راينغولد Save the Children /

وكثيرا ما تذهب مخصصات األطفال 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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ً
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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
المزيد من الجهود الستحداث تدابير تمويل مؤقتة ،من
الدين أو إنشاء صندوق عالمي للحماية
خالل تخفيف عبء َّ
االجتماعية.

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 ً

تدريجيا لتحقيق
 2يتعين على الحكومات أن تتحرك
ً
التغطية الشاملة.
وبتطبيق مبدأ الشمولية على جميع األطفال ،سيما في
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.

ويبين هذا التقرير ثمانية أسباب تدعو الحكومات إلى

النظر في العمل لتحقيق التغطية الشاملة بدل استهداف  3يتعين على الحكومات تصميم مخصصات األطفال
الشاملة بشكل تملك فيه القدرة في مواجهة
األطفال وحدهم ،إذ تحقق هذه التغطية مكاسب اجتماعية
واقتصادية على السواء ،فتجنبهم التبعات السلبية الناجمة
الصدمات وفي الدول التي تعاني من أزمات
فقرا دون غيرهم،
عن محاولة استهداف األسر األكثر
ً
جهودا
إنسانية ،وال بد لجميع الجهات الفاعلة أن تبذل
ً
وتمكنهم من الوفاء بحق كل طفل في االستفادة من الحماية
أكبر في االستثمار في الحماية االجتماعية التي
االجتماعية .ومع ذلك ،وحيثما يكون ممكنً ا ،فإن دفع مبالغ
تقودها الحكومات.
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
ً
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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 طويلة
األجل في أنظمة الحماية االجتماعية التي تقودها الحكومات.

إنصافا وشمولية ومرونة لألطفال
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تؤمن منظمة Save the Children
بحق كل طفل في مستقبل واعد،
وتعمل كل يوم وفي جميع أنحاء
العالم لمنح األطفال بداية سليمة
في الحياة ،وفرصة للتعلم والحماية
من الضرر .وألن األطفال هم أكثر
ضعفا،
ً
المتضررين من األزمات
نحرص على أن نكون في طليعة
المستجيبين لألزمة وآخر من يغادر
عند انتهائها ،لنلبي احتياجاتهم
الخاصة ،ونوصل أصواتهم للعالم،
فنحقق نتائج دائمة لماليين
األطفال ،وحتى أولئك الذين
يصعب الوصول إليهم.

جوناثان هيامس Save the Children /

ال نبخل بأي جهد من أجل األطفال
 كل يوم وحتى في األزمات -لتغيير حياتهم والمستقبل الذي
نتشاركه معهم.
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هذا اإلصدار محمي بحقوق الطبع والنشر،
ولكن يجوز إعادة إصداره بأي شكل أو وسيلة
دون رسوم لغايات التعليم ،ولكن ال يجوز
إعادة بيعه .وللنسخ في أي ظروف أخرى،
يجب الحصول على إذن خطي مسبق من
الناشر ،حيث من الممكن أن تتوجب رسوم.

