لكل طفل،
بال استثناء

األطفال الذين يختار
العالم نسيانهم

صورة الغالف :اضطرت أروى وأسرتها للفرار من
القتال في بلدتهم في العراق .وهم يعيشون
للمهجرين داخليا.
حاليا في مخيم
ّ
(الصورة :سي جيه كالرك)Save the Children/

لكل طفل ،بال استثناء
األطفال الذين يختار
العالم نسيانهم

تعمل منظمة  Save the Childrenفي  120بلدا.
إننا ننقذ حياة األطفال ،وندافع عن حقوقهم،
ونساعدهم في تحقيق طاقاتهم الكامنة.
إقرار بالفضل
أعد هذا التقرير كل من فايزة شاهين وجوناثان غليني وأماندا لنهاردت
وجوزيه مانيويل روشيه ،وأدارت المشروع لوسيا سزمازيوفا من منظمة
 .Save the Childrenوإعداد هذا التقرير لم يكن ممكنا دون المساهمات
والمالحظات القيمة من الكثير من الزمالء من كافة أركان حركة .Save the Children
نتوجه بشكر خاص للمساهمات الكبيرة والدعم المقدم في مختلف المراحل من:
جوانا ألفا يات ،هيو بغناي-أوكلي ،كاتارينا بو ،إيمي جو داود ،هيلين إليوت،
جورج غراهام ،ديميتري غوغوشفيلي ،لويزا حنا ،رويزن هندز ،سباستيان
هاين ،أليكسيس لو نستور ،ميهير مانكاد ،كلير ميسون ،كيرستن ماتييسون،
تيم نورتن ،كاثرين ريتشاردز ،جورجيانا روزا ،يسرى سماشِ ،بك سميثِ ،جس
سبيرلنغ ،آندرو وينر ،روزان وايت.
ونعرب عن امتناننا للزمالء من كافة منظمة  Save the Childrenلما قدموه
من تعليقات ومساهمات ساعدت في تحسين وإثراء محتوى التقرير :صبا
المبسلط ،آنتوني كاسويل ،نتاشا دوس سانتوس ،كيتي آري ،روب دوبل،
ليسا جون ،مايكل كلوسن ،غنفور ناغ فلكسنيس ،لينا كارلسون ،كيرستي
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في سبتمبر  2015اتفق المجتمع الدولي على مجموعة من

التمييز ،في أسوأ أحواله ،قاتل .حيث أن أكبر نسبة من بين

األهداف العالمية األكثر طموحا التي عرفها العالم .حيث إن

 16,000طفل يتوفون يوميا ،أغلبهم نتيجة أسباب يمكن

أهداف التنمية المستدامة ،المبنية على ما تحقق من تقدم

تفاديها ،هم من هذه المجموعات المستبعدة .لكن االستبعاد

إبان حقبة األهداف اإلنمائية لأللفية ،تسعى لبناء عالم

يحدث حتى في أغنى البلدان ،حيث أطفال األقليات أكثر

جديد – عالم أفضل لنا وألبنائنا .ومن المواضيع المهمة جدا

احتماال ألن ينشأوا في حالة فقر.

ّ
التخلي عن أحد” – فال بد
ألهداف التنمية المستدامة “عدم
وأن يستفيد الجميع من التقدم الذي يتحقق.

كما إن الصراعات أوجدت مجموعة خاصة من األطفال
المهجرون داخليا .في
المستبعدين – إنهم الالجئون أو
ّ

ولكي نحقق هذه األهداف الكبيرة الطموحة ،نريد من كافة

المتوسط يبلغ عدد األطفال الذين يتوفون قبل بلوغهم

القطاعات تعزيز جهودها وأن تلعب دورها .لذا يسعدني

الخامسة من العمر في مناطق الصراع ضعف ما هو الحال

مساندة الحملة العالمية الجديدة لمنظمة Save the Children

في البلدان التي ال صراع فيها.

– كل طفل ،بال استثناء – وأن أرحب بهذا التقرير الشامل
والذي يصف الواقع المؤلم .لقد دأبت المنظمة منذ 100
سنة على الدفاع عن حقوق األطفال في أنحاء العالم أجمع.
وطموحها الكبير – بأن يحصل كل األطفال ،بغض النظر
عن خلفياتهم وأينما كانوا يعيشون ،على الرعاية الصحية
والتعليم والحماية من األذى – يليق بتاريخ المنظمة ومهامها.
من الملهم جدا إحراز هذا القدر الكبير من التقدم في
السنوات القليلة الماضية في خفض عدد وفيات األطفال
وزيادة عدد األطفال المسجلين بالمدارس .إال أن عدد وفيات
األطفال وعدد األطفال غير المسجلين بالمدارس مازال
مرتفعا لدرجة غير مقبولة ،ما يتسبب بآالم عميقة لآلباء
الذين أبناؤهم يتوفون صغارا أو ال تتاح لهم فرصة تحقيق
إمكاناتهم بسبب سوء التغذية أو سوء التعليم.

والبيانات الواردة في هذا التقرير تشكل قراءة مقلقة لكل من
أراد منا أن يكون العالم ليس أفضل وحسب ،بل كذلك أكثر
إنصافا ،نتغلب فيها أخيرا على إرث التمييز والفقر.
ال يكفي أن نحقق تقدما كعالم واحد إن كنا ال نستطيع أن
نصطحب الجميع معنا .ولن نكون راضين إلى أن تتاح الفرصة
لكل طفل ،بال استثناء ،للبقاء على قيد الحياة والنمو.
لقد آن األوان ألن نبني العالم األفضل الذي نطمح إليه.
وتتولى منظمة  Save the Childrenقيادة جريئة بمواجهتها
لواحد من أكبر الصراعات األخالقية في عصرنا .وإنني أتمنى
لكل العاملين في المنظمة القوة في كفاحهم لضمان تمكين
األطفال من الخروج من حياة الفقر ،بل وكذلك تحريرهم من
حالة عدم المساواة والتمييز ضدهم.

وأكثر ما يقلق هنا هو التفاوت الهائل بين مجموعات مختلفة

هيلين كالرك

التقدم الذي تحقق مؤخرا لم يصل عادة إلى األطفال الذين

مديرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
ورئيسة الوزراء السابقة لنيوزيلندا

من األطفال .حيث يبين تقرير”كل طفل ،بال استثناء” أن
هم بأمس حاجة إليه – وذلك بسبب موقعهم الجغرافي أو
جنسهم أو أصلهم العرقي أو إعاقتهم ،أو بسبب كونهم
ضحايا للصراع.
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األطفال من هذه المجموعات المستبعدة يواجهون التخلي عنهم في أنحاء العالم.

400
ربع

مليون طفل من مجموعات عرقية ودينية يتعرضون للتمييز ضدهم حسب تقديراتنا.

[]1

األطفال الذين تتوفر لدينا بيانات عنهم – أي ما يعادل  1.2مليار طفل في الدول النامية – يعيشون في

منطقة مهملة في بلدهم.

117

مليون امرأة نقصت من تعداد سكان العالم في  2010على األغلب بسبب اختيار جنس الجنين

قبل الوالدة.

750

[]2

[]3

مليون امرأة تزوجن قبل بلوغهن سن  18سنة – مقابل  156مليون رجل.

 1من كل

[]4

 4من األطفال الالجئين بسن المرحلة الثانوية يذهبون للمدرسة حسب التقديرات

مقارنة بمعدل  3من كل  4أطفال في أنحاء العالم.

[]6

 %5من سكان العالم هم من الشعوب األصلية ،لكنهم يشكلون  %15من فقراء العالم.

احتمال 4-3

[]5

[]7

أضعاف أن يتعرض األطفال ذوي اإلعاقة لعنف جسدي وجنسي وإهمال من أقرانهم.

[]8

واألوضاع تزداد سوءا.

أكثر من

نصف البلدان التي تتوفر بيانات عنها شهدت ارتفاعا بعدم المساواة في فرص الحياة بين

الجماعات العرقية وبين مناطق داخل البالد منذ السنوات األولى من القرن الحالي وفقا لبحث أجريناه.

ثلثا

األسر التي ال تتوفر لها الرعاية الصحية والتغذية والتعليم هي من أقلية عرقية.

 42,500شخص كل يوم فروا من ديارهم في  ،2014زيادة بمعدل أربعة
17

سنة :متوسط المدة التي يقضيها الالجئون بعيدا عن ديارهم.

[]9

[]10

أضعاف عن سنة .2010

[]12

لكن يمكن لألوضاع أن تتحسن.
 %30زيادة عدد األطفال الذين تلقوا التطعيم في إقليم أياكوشو في بيرو بعد توفر تحويالت نقدية
لهذا الغرض.

أكثر من

[]13

 %90من سكان رواندا يشملهم نظام التأمين الصحي الوطني في العقد األول

منذ بدء العمل به.

[]14

 %50نسبة انخفاض التفاوت بين الجنسين في وفيات األطفال في العقدين الماضيين.

[]15

 %91من فتيات العالم أتممن تعليمهن االبتدائي حتى  ،2013ارتفاعا من نسبة  %73في سنة ،2000
واقترابا من نسبة إتمام األوالد لتعليمهم البالغة .%93
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[]16

[]11

موجز تنفيذي
أطفال العالم المنسيون

يجدد المعركة ضد التمييز
على العالم أن ّ

هناك حوالي  16,000طفل تحت سن الخامسة سيموتون

ً
تقدما هائال في مجال مكافحة
حقق العالم خالل حياتنا هذه

سن الدراسة
اليوم ]1[.وحوالي  250مليون طفل في
ّ

الفقر .ومنذ سنة  ،1990انخفض بمقدار أكثر من النصف

اثنين من بين كل خمسة أطفال – تضيع عليهم اآلن
أي ْ

فرصة التعلم.

[]2

الفروقات بين من يعيش أو يتوفى ،أو يتعلم أو ال يتعلم،
من األطفال ليس صدفة .بل هو نتيجة لخيارات تستبعد
بعض مجموعات األطفال عن قصد أو نتيجة اإلهمال.
إننا نعيش في عالم يرمي فيه البحر بجثث األطفال على
الشواطئ األوروبية ،وحيث يمكن لطفل من أطفال السكان
األصليين أن ُيحرم من رعاية صحية تنقذ روحه لمجرد أصله.

إنه عالم قد تواجه فيه بنت الحرمان من التعليم وبالتالي
دمر مستقبلها ككل لمجرد كونها بنتا ال ولدا .وهو عالم
ُي ّ

حيث ماليين األطفال ذوي اإلعاقة ُيحرمون من التعليم الذي

يحررهم ليحققوا أفضل فائدة من حياتهم.

لقد دأبت منظمة  Save the Childrenعلى كفاحها منذ نحو
قرن من الزمن النتشال األطفال من براثن الفقر .ونحن اآلن
مدمر :التمييز
عازمون على القضاء على عدو قاتل كما هو
ّ

عدد األطفال الذين يموتون قبل بلوغهم الخامسة من العمر
ألسباب يمكن الوقاية منها .كما انخفض عدد األطفال
[]3

الذين ال يذهبون إلى مدارس المرحلة االبتدائية بنسبة %42

عما كان عليه الحال في سنة  ]4[.2000وانخفض عدد األطفال
بمعدل أكثر من الثلث.
يعانون من التقزم نتيجة لسوء التغذية
ّ

[]5

لقد أسفرت هذه اإلنجازات المشهودة عن إنقاذ وتغيير
حياة الماليين ،غير أننا لم نحقق نجاحات مماثلة في مكافحة
التمييز .وذلك أن هذا التقدم لم يصل بشكل عادل إلى
جميع األطفال.
ما زال الفقر المدقع ّ
يمثل حالة مشينة فتاكة ،ولكن عددا
هائال وغير متكافئ من األطفال الذين يموتون أو تضيع
عليهم فرص التعلم ليسوا “مجرد” فقراء وحسب .فسواء
كانوا يعيشون في بلد غني أو في واحد من أفقر بلدان
العالم ،فإنهم عادةً ما يعانون من مزيد من الفقر والتمييز.
وجهي الظلم هذين معا أن يعزّ زا حالة االستبعاد.
ومن شأن
ّ

داع أو حرمانهم من فرص
الذي يعني وفاة ماليين دون ٍ

التعليم أو تعرضهم للعنف لمجرد كونهم معاقين.

وهذا التقرير يحكي قصص هؤالء األطفال المنسيين،
ويحدد ما يلزم عمله للوصول لكل طفل ،بال استثناء.

ما الذي نعنيه بتعبير “االستبعاد”؟
أطفال العالم المنسيون هم مجموعات األطفال

من التمتع بحقوقهم – إلى جانب الفقر يعني أن الطفل

المستبعدة التي ال تستفيد مما تحقق في العالم

مستبعد .وهذا االستبعاد هو ما يحرم ماليين األطفال

الرفاه االجتماعي – سيما
مؤخرا من تقدم في مجال ّ

مما يحتاجون إليه من الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

الصحة والتعلم – بسبب مزيج سام من الفقر والتمييز.

واألدهى من ذلك ،أن هؤالء األطفال ومجتمعاتهم ليس

ً
مقصودا أو نتيجة
يتعرضون له من تمييز
وقد يكون ما
ّ

لديهم بصور عامة سوى القليل من القدرة على تغيير

السهو.
لإلهمال أو
ْ

والتعرض لمزيج من التمييز – أي تفرقة أو قيود تستند
ّ

هذا الحال ،والقليل من التأثير في صنع القرارات التي
تبلور حياتهم.

إلى من يكون األطفال وأين يعيشون ،وبالتالي حرمانهم
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لكل طفل ،بال استثناء

االستبعاد واضح في كل بلد وبالنسبة لماليين األطفال.

إننا نركز على هؤالء األطفال ألن التمييز يكلف ويدمر حياة

• 400مليون طفل في أنحاء العالم ينتمون إلى مجموعات
دينية وعرقية تتعرض للتمييز ضدها.

•ثلثا األسر التي تعاني الفقر الغذائي وال تتوفر لها الرعاية

[]6

•واحد من بين كل  10أطفال يعيش في بلد يعاني

الصحية والتعليم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل
يرأسها شخص من أقلية عرقية.

من صراع.

[]7

المقدر لمن لديهم إعاقة ما.
• 150مليون طفل هو العدد
ّ

[]8

• 400مليون طفل تحت سن  13سنة يعيشون في
فقر شديد.

[]11

•الشعوب األصلية تشكل  %5من سكان العالم ،لكنهم
يشكلون  %15من فقراء العالم.

[]12

• 750مليون امرأة تزوجن قبل بلوغهن سن  18سنة –

[]9

• ُربع جميع األطفال الذين لدينا بيانات حولهم – أي ما يعادل
 1.2مليار من أطفال الدول النامية – يعيشون في منطقة

مهملة في بلدهم.

الكثيرين جدا:

[]10

ممن
األطفال المستبعدون يشكلون نسبة غير متكافئة ّ

يعانون من اإلهمال.

هؤالء هم أطفال العالم المنسيون وهم محور اهتمام حملتنا
الجديدة وأبطالها أيضا.

مقابل  156مليون رجل.

[]13

•احتمال ذهاب بنات األسر الفقيرة إلى المدرسة أقل من
احتمال ذهاب أوالد األسر الفقيرة إلى المدرسة.

[]14

•واحد فقط من بين كل أربعة أطفال الجئين في سن
المرحلة الثانوية يذهب إلى المدرسة.

[]15

•األطفال الذين لديهم إعاقات يتعرضون للعنف الجسدي
والجنسي واإلهمال بمعدل يصل إلى  4–3أضعاف تعرض
أقرانهم لذلك.
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وإلى جانب ما تسببه من ألم لماليين األطفال ،فإن اآلثار
االقتصادية واالجتماعية لهذه األشكال من التمييز عميقة
يقوض الثقة والترابط المجتمعي والنمو
للغاية .فاالستبعاد
ّ
والسلم.
االقتصادي
ِّ

استنتاجات جديدة حول األطفال المستبعدين
يكشف مؤشر نماء الطفل عن عدم المساواة الواسعة

 280أسرة ،والكثير من المصادر العامة التي جمعناها.

في فرص الحياة التي يواجهها األطفال في أنحاء العالم

استخدمنا قاعدة البيانات هذه لتحليل مؤشر نماء الطفل

لمجرد كونهم من هم .وهو يقيس مؤشرات أساسية

وإجراء سلسلة تحليالت جديدة ،بما في ذلك كيفية تطور

لبداية منصفة في الحياة ،ما يتيح لنا تصنيف الدول -

الوضع مع مرور الوقت .وقد وجدنا أن أكثر من نصف

ً
وفقا لفرص
واألهم من ذلك ،مجموعات داخل الدول -
األطفال في الحياة .وعدم المساواة التي اتضحت من

عينتنا قد شهد زيادة في عدم
الدول المشمولة في ّ

المساواة في فرص الحياة بين مجموعات عرقية وبين

ذلك مذهلة .ففي جمهورية الكونغو ،تبين أن التفاوتات

مناطق ضمن البلد الواحد.

الشاسعة بين المجموعات العرقية واسعة كاتساع
معدل المخرجات في مصر والصومال.
االختالفات بين
ّ

وفي بيرو ،وهي بلد متوسط الدخل ،فرص أطفال سكان
البالد األصليين  -الكويشوا  -في الحياة مساوية لفرص
األطفال في غامبيا ،وهي بلد فقير .وفي موزمبيق،
التفاوتات شاسعة كاالختالفات بين متوسط المخرجات
في تشاد وإندونيسيا.
نستعين في هذا التقرير ببيانات تم جمعها وتحليلها حديثا
حول األصول العرقية ،والمناطق ضمن البلد ،والجنس،
مستقاة من قاعدة بيانات عدم المساواة بناء على
المجموعات .تشتمل قاعدة البيانات هذه على إحصائيات
حول مخرجات التنمية البشرية المحسوبة من واقع تحليل
مباشر للبيانات المتوفرة من عمليات استقصاء شمل
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لكن من المؤسف أن عدم توفر البيانات ما زال يشكل
واحدا من التحديات بما يتعلق والمجموعات المستبعدة ،إذ
أنهم يظلون أيضا غير مرئيين في اإلحصائيات .وقد أكملنا
تحليلنا بناء على تقديرات مستندة إلى بيانات ثانوية.
معمق تم إجراؤه
ويستفيد هذا التقرير أيضا من تحليل
ّ
أعد خبراء
في  28من البلدان التي نعمل فيها .فقد ّ

 Save the Childrenالعاملون ميدانيا مع أكثر المجموعات
استبعادا سلسلة من تقارير حول دول تحت األضواء ،إلى
جانب أدلة غنية تساعد في فهم السياقات والدوافع وراء
عدم المساواة الهائلة في المخرجات المتعلقة باألطفال.
ّ
األدلة التي برزت من التحليالت التي
وجرى استكمال
أجروها بدراسات حالة ألطفال معينين وأولياء أمورهم
ممن استفادوا من برامج .Save the Children

قد تكون هناك ميول لصرف النظر عن هذه المشاكل باعتبارها
مجرد “جهود غير مكتملة” ،وأنها مظالم سيتم تصحيحها مع
القضاء على الفقر .لكن واقع األمر هو أن أثر االستبعاد على
أقل أهمية.
الفرص في الحياة أصبح أكثر وليس ّ
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إن ما استنتجناه ،بناء على تحليل بيانات جديدة ،يظهر أن عدم
المساواة في فرص الحياة بين جماعات عرقية مستبعدة
وغيرها يزداد سوءا في أغلبية البلدان التي تتوفر بشأنها
بيانات.
وتبين من بحثنا أنه بعد  20سنة من انتهاء التمييز
ّ

العنصري ،ومرور أكثر من  60سنة على والدة حركة الحقوق
المدنية األمريكية ،ما زال األصل العرقي مهما في تحديد
محصالت الحياة في كل ُركن من المعمورة .على سبيل
ّ

المثال ،احتمال وفاة أطفال كيتشوا قبل بلوغهم سن

الخامسة أعلى بمعدل  1.6مرة ،واحتمال تقزمهم أعلى
بمعدل الضعف ،مقارنة بأطفال المجموعات السكانية التي
تتحدث االسبانية .وفي غانا ،كان احتمال تقزم أطفال غروما
يبلغ ضعف احتمال تقزم أطفال جماعات أفضل حاال في
1998؛ لكن هذا الفارق ارتفع إلى نحو  3.5أضعاف في .2014
وعدم المساواة هذا يزداء سوءا في أغلب البلدان ،وبالتالي
تعاني المجموعات العرقية المستبعدة اإلهمال.

وعميق الجذور.

ّ
كلنا نتحمل المسؤولية

موجز تنفيذي

وفي الكثير من الدول يزداد األمر سوءا

األحوال إلى اإلهمال ،وفي أسوأها إلى تمييز متأصل

بدون اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة االستبعاد ،فإن التقدم في
معالجة الفقر سوف يتباطأ – وقد يتوقف تماما.
في سنة  ،2015اتفق قادة العالم على مجموعة جديدة
من األهداف العالمية (أهداف التنمية المستدامة) التي
تحدد للعالم غايات مشتركة للقضاء على الفقر نهائيا .ولدى
ً
أحدا”.
ينسوا
اتفاقهم على األهداف ،وعد القادة بأن “ال
ْ

ومن جهتنا نشاطرهم هذه الطموحات ونحيي قادة العالم
الذين دعوا اللتزامات جريئة .لكننا نعرف أن تحقيق تلك
حد للتمييز ضد المجموعات
األهداف غير ممكن بدون وضع ٍّ

المستبعدة .فالتركيز على الفقر فقط لن يكون كافيا.

وقد بدأ العالم في السنوات األخيرة بمواجهة عدم المساواة
في الدخل والثروة .إال أن المطلوب اآلن هو تركيز مماثل
على كيفية معالجة عدم المساواة في فرص الحياة بين
البنات واألوالد ،وبين المجموعات العرقية المختلفة ،وبين
المناطق المختلفة ،إلى جانب معالجة مسألة كافة أشكال عدم
الهوية .إن استبعاد أطفال بسبب من
المساواة القائم على
ّ

تظهر تحليالتنا أيضا أن عدم المساواة في فرص الحياة بين
المناطق ضمن البلدان نفسها تزداد باطراد بالنسبة لمعظم
الحاالت التي لدينا بيانات حولها .وبات المكان الذي يعيش
فيه الطفل في بلد ما مهما كأهمية البلد الذي ُولد فيه.
فعلى سبيل المثالُ ،يظهر مؤشر نماء الطفل أن فرص

الحياة بالنسبة لألطفال الذين يعيشون بمنطقة الساحل في
بوركينافاسو أقل من فرص األطفال الذين يعيشون في
تشاد (التي هي بلد أكثر فقرا) – بينما مؤشر األطفال في
المنطقة الوسطى ،حيث العاصمة أواغادوغو يعادل متوسط
مؤشر أطفال إندونيسيا .وعدم المساواة في فرص الحياة
متزايد في أغلب البلدان .فمثال أطفال بنين الذين يعيشون
بمنطقة أليبوري األكثر حرمانا من غيرها حققوا تقدما أقل
وازداد تأخرهم رغم التحسينات المهمة في البلد ككل.
وفي الوقت ذاته ،يشهد عدد الالجئين األطفال ارتفاعا ،علما
بأن سنة  2014شهدت أعلى عدد من الالجئين األطفال خالل
ما يزيد عن عقد من الزمن .ففي  2011كان األطفال يشكلون
نسبة  %46من الالجئين في أنحاء العالم ،وتلك النسبة
ارتفعت في  2014إلى  ]18[.%51وشهدت سنة  2014أيضا

يكونون أو بسبب المكان الذي يعيشون فيه إنّ ما هو خيار،
ويتحمل أصحاب الشأن المسؤولية عنه على كل مستوى.

•االستبعاد ُيمارس على مستوى األسرة – حينما يتوقف

قرار ذهاب الولد أو البنت إلى المدرسة على دخل األسرة،
أو جنس الطفل ،أو حالة اإلعاقة.

رسخ على المستوى المحلي – حيث تُ عاقب
•االستبعاد ُي ّ
مجموعات معينة ،وتفشل المدارس المحلية والعيادات
الصحية في تقديم خدمات للجميع.
•االستبعاد يأخذ الطابع المؤسسي على المستوى
الوطني ،حيث تُ همل أصوات وتجارب األطفال
المستبعدين ومجتمعاتهم ،إضافة إلى نقص الموارد
الالزمة لضمان حياة ونجاح كل طفل.
•ورغم واألعراف واالتفاقيات المهمة التي حددتها األمم
المتحدة ووافقت عليها معظم الدول ،فإن هذا الظلم
ُيرسخ في غالب األحيان على المستوى الدولي جراء

اإلخفاق في إعطاء دول نامية نصيبها العادل من الضرائب
والمساعدات العالمية واإلخفاق في تأمين حقوق جميع
األطفال المستبعدين.

المهجرين – بلغ  59.5مليون – أي بزيادة
سجل من
َّ
أعلى رقم ُم َّ

هجر مقارنة بعددهم في  .2013وكان
مخيفة بلغت  8.3مليون ُم َّ

أكثر من نصف هؤالء المهجرين داخليا هم من األطفال.
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ال يكفي أن ننحي بالالئمة على سوء اإلدارة أو سوء الحظ.
فطبيعة هذه التفاوتات الشاسعة تشير في أحسن
ix

لكل طفل ،بال استثناء

الجدول  :1ثالث ضمانات لجميع األطفال
 .1إنصاف بالتمويل

 .2المساواة في المعاملة

زيادة في العوائد العامة ،تُ جبى وتنفق

قوانين وسياسات إلزالة حواجز التمييز

بإنصاف ،وتكون مدعومة دوليا

في تقديم الخدمات

حاجز الكلفة الذي يحول دون الحصول

حمالت عامة لتحدي األعراف والتصرفات

 .3المساءلة
تصنيف أفضل للبيانات

إشراك األطفال في كل مستويات اإلدارة

على الخدمات
حد أدنى من الضمان المالي لجميع

شفافية ورصد الميزانية

تسجيل كل والدة

األطفال

فرصة عادلة لجميع األطفال

حملة  Save the Childrenالعالمية

بينما تبدو العقبات التي يواجهها األطفال المستبعدون كثيرة،

نعلم ما يلزم عمله لضمان عدم التخلي عن أي طفل لمجرد

إال أنها ليست حتمية .فهي نتاج خيارات بشرية ،وبإمكان

كونه بنتا ،أو من مجموعة عرقية تتعرض للتمييز ضدها،

الخيارات البشرية المساعدة في إزالتها .وللتغلب على عقبات
التمويل والتمييز والمساءلة التي تحول دون شمول الجميع،

مهجر بسبب الصراع ،أو أنه يعيش في
أو لديه إعاقة ،أو
ّ

المكان “الخطأ” .ويوضح هذا التقرير طموح Save the Children

فإننا ندعو القادة في أنحاء العالم إلى تقديم ثالثة ضمانات

للمساعدة في إنهاء االستبعاد – ونحث قادة العالم لالنضمام

لجميع األطفال:

إلينا في بذل كل الجهود الممكنة للوصول لكل طفل ،بال

 .1اإلنصاف بالتمويل – تمويل مستدام للخدمات
األساسية وتوفيرها مجانا

سوف تبذل  Save the Childrenفي السنوات الثالث القادمة

يجب زيادة وتحسين االستثمار العام في الخدمات

كل ما في وسعها للمساعدة في ضمان بقاء ونماء كل طفل،

األساسية ذات النوعية الجيدة والمقدمة للجميع

بال استثناء .وسوف نعمل مباشرة مع األطفال المستبعدين،

بالتساوي .فالخدمات األساسية المتوفرة للجميع سوف

ونخرج بحلول وبرامج مبتكرة .كما سنواجه القوانين واألعراف

تساعد جميع األطفال ،لكن أكبر المستفيدين منها هم

والسياسات التي سمحت باستمرار الفقر والتمييز .إننا سننظم

األطفال المستبعدون.

حمالت مع أطفال العالم المنسيين ،وألجلهم.

 .2المساواة في المعاملة – إنهاء السياسات واألعراف

ملحة للغاية .فالعالم الذي نعيش فيه اليوم،
هذه المهمة ّ

والتصرفات التي تنطوي على التمييز

عالم ضيق األفق ينتشر به االستبعاد ،ليس هو العالم الذي

يجب تغيير األعراف التي تنطوي على التمييز ،وإزالة

نسعى لبنائه ألطفالنا .وبمساعدة منكم يمكننا بناء عالم ال

العقبات القضائية والمتعلقة بالسياسات (كتلك التي

تتحدد فيه فرص أي طفل بناء على هويته أو المكان الذي ولد

تتقبل وتديم العنف في المدارس وتسكت على زواج

فيه .معا يمكننا إنهاء االستبعاد.

األطفال مثال).
 .3مساءلة صناع القرار – أمام األطفال
وعائالتهم ومجتمعاتهم
قدر أكبر من المشاركة للمجموعات
يجب ضمان ْ

المستبعدة – بما فيها األطفال – في وضع السياسات
وتخصيص الميزانيات.
هذه الضمانات هي مطالب نقدمها إلى صناع القرار أينما
كانوا بالنيابة عن كل األطفال في كل مكان .الخطوات
الصغيرة لن تنهي االستبعاد :فال بد من توفير هذه
الضمانات لكل طفل ،بال استثناء.
x

استثناء.

الجزء 1
حقيقة مزعجة
الصورة :هدين هالدورسونSave the Children /

ضفاف نهر يامونا ،أغرا ،الهند ،حيث يأتي العمال األطفال لغسل المالبس

الجزء 1
حقيقة مزعجة

حل بالعالم تغير هائل بالنسبة لماليين األطفال .فمنذ سنة  1990انخفض عدد من
في غضون جيل واحدّ ،
[]1
يموت من األطفال قبل بلوغهم الخامسة من العمر جراء أسباب يمكن تفاديها إلى أكثر من النصف.
[]2
كما انخفض عدد األطفال الذين ال يذهبون إلى المدارس اإلبتدائية بنسبة  %42منذ سنة .2000
[]3
وكذلك انخفض عدد األطفال المتقزمين نتيجة سوء التغذية بمقدار الثلث بين سنة  1990وسنة .2010
إال أنه وعلى الرغم من هذا التقدم الباهر ،ما زال هناك

أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو غيره،

ماليين األطفال المنسيين المهملين .حيث يموت يوميا

أو أصله القومي أو اإلثني أو االجتماعي ،أو ثروته أو عجزه

 16,000طفل دون سن الخامسة ،أغلبهم نتيجة أسباب

أو مولده أو أي وضع آخر”.

يمكن تفاديها ]4[.وهناك  58مليون طفل في سن الدراسة
اإلبتدائية ال يذهبون إلى المدارس.

[]5

وفي سبتمبر  2015اتفق قادة العالم على مجموعة جديدة
من األهداف العالمية التي تحدد للعالم غايات مشتركة

من غير المقبول في القرن الحادي والعشرين أن تُ دمر حياة

للقضاء على الفقر وتأمين مستقبل كوكبنا في غضون جيل.

األطفال ومستقبلهم في وقت تتوافر فيه للعالم القدرة

وتشير أجندة  2030الجديدة حول التنمية المستدامة إلى

على وقف حدوث ذلك.

التزام أكيد من جانب كل الدول “بأال ُينسى أحد” ،وأن تعطى

لقد وعد قادة العالم بالعمل .والتزمت الحكومات في أرجاء

الركب.
األولوية لمن هم أكثر تخلفا عن ّ

العالم بضمان صيانة الحقوق األساسية لألطفال ،وعدم

ولكن على الرغم من تلك االلتزامات ،ورغم مستويات

إهمال األكثر ضعفا وتهميشا من بينهم .تنص اتفاقية األمم

الثروة العالمية التي تجاوزت كل ما سبقها ،فإن البشرية ما

المتحدة لحقوق الطفل (أنظر المربع أدناه) – وهي االتفاقية

زالت عاجزة عن أن تتكفل بضمان تحقيق الحقوق األساسية

المتعلقة بحقوق اإلنسان التي وقعها أكبر عدد من الدول

لجميع أطفالها.

في التاريخ – على وجوب ضمان الحكومات لحقوق األطفال
دون تمييز من أي نوع “بغض النظر عن عنصر الطفل ...

من هم األطفال المهملون؟ ولماذا ُيستبعدون؟

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل
ُيعطى األطفال حقوق اإلنسان ذاتها مثل البالغين ،وتُ وفر

لهم نفس الحماية .غير أن األطفال يحصلون على الحماية
أيضا بموجب اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل.

نظر الطفل.
والمادة  4من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل تكلف

تنص اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ،التي

الدول “باتخاذ كل التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها

صادقت عليها كل دولة من دول العالم تقريبا ،على

من التدابير المالئمة إلعمال الحقوق المعترف بها

االلتزامات القانونية للدول تجاه تطبيق حقوق األطفال

في هذه االتفاقية .وفيما يتعلق بالحقوق االقتصادية

في مجاالت من بينها التعليم والصحة والحماية.

واالجتماعية والثقافية ،تتخذ الدول األطراف هذه التدابير

وتشتمل هذه االتفاقية على  54مادة ،وملحق بها ثالثة

إلى أقصى حدود مواردها المتاحة ،وحيثما يلزم ،في

بروتوكوالت خيارية .وهي تنطوي على أربعة مبادئ

إطار التعاون الدولي”.

جوهرية :عدم التمييز؛ وضمان المصلحة األفضل للطفل؛

2

وضمان الحق في الحياة والبقاء والنماء؛ واحترام وجهات

 1ما هي المشكلة؟

عندما نتدارس بمزيد من التفصيل مجموعات
األطفال الذين ُيهملون ،تتبدى أمامنا حقيقة
مزعجة .فاألطفال الذين يموتون بال مبرر والذين
تضيع عليهم فرص التعلم األساسي ،هم بشكل
متزايد ليسوا فقراء وحسب .بل إنهم ينتمون أيضا
إلى مجموعات جرى الحط من قدر هويتها الثقافية،
أو أنها تعيش في مناطق محرومة داخل بلدانها،
أو أنها تفتقر إلى من يمثلها سياسيا .وعندما
تتقاطع هويات هذه الجماعات ،فإن األطفال الذين
عدة من التمييز هم في الغالب
يواجهون أشكاال ّ
[]1
أكثر من يعاني من اإلهمال.

ما الذي نعنيه باالستبعاد؟
في هذا التقرير ،المقصود بمجموعات األطفال
المستبعدين األطفال الذين ال ينتفعون من التقدم
الرفاه االجتماعي – سيما
العالمي األخير في مجال ّ

الصحة والتعلم – بسبب مزيج سام من الفقر

والتمييز .وقد يكون التمييز الذي يواجهونه مقصودا
سهو.
أو نتيجة إلهمال أو
ْ

أنت فتاة؟ هل أنت الجئ؟ هل لديك إعاقة؟ هل أنت من
هل ِ

البنغالدشيين والباكستانيين في حالة من الفقر ،مقارنة

أقلية عرقية؟ إذا كان األمر كذلك ،فأغلب الظن أنك سترى أن

بواحد فقط من بين كل خمسة أطفال عموما .وفي كندا،

الفرص المتوفرة بكثرة في عالمنا اليوم ستكون من نصيب

يبلغ معدل الفقر بين أطفال الشعوب األصلية  %40مقارنة

أطفال آخرين.

بالمتوسط العام البالغ  .%17كما إن أطفال الشعوب
[]8

•ثلثا األسر التي تعاني الفقر الغذائي وال تتوفر لها الرعاية
الصحية والتعليم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل
يرأسها شخص من أقلية عرقية.

[]3 ،2

•الشعوب األصليون يشكلون  %5من سكان العالم
ولكنهم يشكلون نسبة  %15من أكثر السكان فقرا على
مستوى العالم.

[]7

[]4

•األطفال في المناطق المتأثرة بالصراع يشكلون نسبة
 %36من أطفال العالم الذين هم في سن الدراسة
اإلبتدائية الذين ال يذهبون إلى المدارس.

[]5

•احتمال تعرض ذوي اإلعاقات من األطفال إلى العنف
الجسدي والجنسي واإلهمال يبلغ ثالثة إلى أربعة أضعاف
تعرض أقرانهم لهذه الممارسات.

[]6

ببساطة ،إن فرص التعلم والرعاية الصحية الالئقة ال تضيع
على األطفال لمجرد كونهم فقراء ،بل بسبب ما يواجهون من
تمييز – قائم على خلفيتهم العرقية ،أو جنسهم ،أو المنطقة
التي يعيشون فيها في بالدهم ،أو وجود إعاقة ما لديهم،
أو وضعية لجوئهم ،أو أي وجه آخر من هويتهم .هؤالء هم
“األطفال المستبعدون” ،اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

األصلية يواجهون حرمانا أكبر على صعيد التحصيل العلمي،
واالزدحام وعدم توفر المأوى ،ورداءة نوعية الماء ،ووفاة
ومعدالت االنتحار.
الرضع ،والصحة،
ّ
ّ

كم عدد األطفال المستبعدين؟
يتعرض أي طفل للتمييز والفقر .ولكن اآلن ،ونحن
يجب أال
ّ

في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ،نرى أن حجم
التمييز واالستبعاد مثير للصدمة .فوفقا للتقديرات هناك:
• 400مليون طفل من مجموعات عرقية ودينية
ومجموعات الشعوب األصلية يتعرضون للتمييز ضدهم
حسب تقديراتنا.

[]9

• 1من بين  10أطفال يعيشون في دول متضررة
من الصراع.

[]10

• 150مليون طفل حسب التقديرات لديهم إعاقة.

[]11

• 400مليون طفل تحت سن  13سنة يعيشون بحالة فقر
مدقع ]12[.واحتمال تعلم بنات األسر الفقيرة أقل مقارنة
بأوالد األسر الفقيرة.

[]13

ويحدث هذا في دول غنية مثلما يحدث في دول فقيرة.
ففي المملكة المتحدة ،ينشأ أكثر من نصف األطفال
3

	ما سبب االهتمام بمسألة
2
االستبعاد؟
األثر المباشر لالستبعاد على األطفال

والعزلة واالستغالل ]4[.وغالبا ما ُيقدم اآلباء على منع

االستبعاد انتهاك واضح لحقوق األطفال .وقد وردت

للتحرش الجنسي أو االغتصاب أو أشكال
عليهم من التعرض
ّ

التكليفات الداعية إلى حماية حقوق كل المجموعات في
اتفاقيات متعاقبة لحقوق اإلنسان – اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان ،واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،واالتفاقية الدولية للقضاء
على جميع أشكال التمييز العنصري ،والعهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وإعالن األمم
المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ،واتفاقية حماية
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

أخرى من اإلساءة.

[]5

...أكثر احتماال بمواجهة وصمة اجتماعية وممارسات

مجتمعية مجحفة.

على الرغم من التشريعات الكثيرة التي تحظر زواج األطفال،
على سبيل المثال ،فإن هذه الممارسة مستمرة في العديد
من أنحاء من العالم بموجب القوانين التقليدية (النظر
الصفحة .)30

ويمكن آلثار االستبعاد على الطفل أن تكون شديدة وطويلة
األمد وواسعة النطاق ،خصوصا بالنظر إلى ضعف قدرة
األطفال على التحمل ،ونظرا ألن الطفولة فترة نمو حرجة
جدا .وبالطبع فإن تجربة األطفال الشخصية باالستبعاد فريدة
من نوعها .ومع ذلك هناك الكثير من الموضوعات المشتركة:

...أكثر احتماال ألن ُيضطهدوا بسبب معتقداتهم
أو هويتهم.

من األمثلة على ذلك ،ما يحصل مع األطفال المهاجرين
من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري
الهوية الجنسية والمتسائلين بشأن هويتهم الجنسانية
والمخنثين ،ممن حصلوا على لجوء أو مأوى في الواليات

األطفال المستبعدون...

المتحدة األمريكية وكندا ،حيث يتحدثون عن مواجهة سوء

أقل من غيرهم على خدمات صحية
...يحصلون
ّ

معاملة شديدة جسدية ولفظية من آبائهم وأفراد أسرهم

وتعليمية جيدة ،والماء والصرف الصحي والكهرباء.
•احتمال تطعيم طفل بلقاح مضاد ألمراض قاتلة في

منطقة عفار في إثيوبيا يكون في الغالب أقل تسع مرات
من احتمال تطعيم طفل في أديس أبابا ،العاصمة.

[]1

•التمييز في مجال الحصول على الماء وخدمات الصرف
َّ
موثق
الصحي على أساس األصل العنصري والعرقي

بالنسبة للشعوب األصلية في كوستاريكا ورواندا ،وشعب
الداليت األصلي في بنغالدش ،والغجر في أوروبا،
ومجتمعات كورية األصل في اليابان.

[]2

...أكثر احتماال للتعرض للعنف.

منذ صغرهم – والبعض منهم لم يكن قد تجاوز الخامسة
من العمر.

[]6

...أكثر احتماال في أن يكونوا غير مرئيين إداريا،
أي غير مسجلين.

هذا األمر يجعل مسألة حصول األطفال على الخدمات
الصحية والتعليمية أصعب بكثير (انظر الصفحة .)37
...أكثر احتماال في التأثر سلباً بالكوارث ذات العالقة
بتغير المناخ.

ً
وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،فإن

المجموعات المستبعدة – ومن بينها األطفال ذوو اإلعاقات،

والمعرضين باستمرار
“الناس األقل حظا اجتماعيا وجغرافيا،
َّ

أو عنصرية أو طبقة اجتماعية منبوذة ،أو أطفال الشعوب

على الجنس والعمر والعرق والمستوى االجتماعي والطبقة

كم متزايد من األدلة على أن
أكثر ُعرضة للعنف ]3[.وهناك ٌ

وباألخطار ذات العالقة بالمناخ”.

أو أطفال الشوارع ،أو الذين ينتمون إلى مجموعات عرقية
األصلية – التي تتعرض للتمييز ضدها تكون في العادة
العنف ضد األطفال يزيد من خطر تعرضهم للعنف وبالتالي
اقترافهم له ،والمعاناة من دوامة متفاقمة من التهميش
4

أطفالهم ،خاصة البنات ،من الذهاب إلى المدرسة خشية

لعدم المساواة عند تقاطع أبعاد متعددة من التمييز القائم
ً
سلبا بتغير المناخ
االجتماعية واإلعاقة ،هم أكثر المتأثرين
[]7

الحياة في النمو ]8[.ومن الجائز أن يسفر التمييز والمعاملة غير
الكريمة عن قبول األطفال بمفهوم الالمساواة وتسليمهم

ال تنحصر كلفة االستبعاد في األطفال أنفسهم وفي

لطالما أثبتت األبحاث األهمية الهائلة للمراحل المبكرة من

به ،معتقدين أنهم أصال وفعال ‘أقل قيمة’ من غيرهم .ففي
تجربة أجريت في الهند ،أظهر أوالد من الطبقة االجتماعية
حل المتاهات بتقديم حوافز
العليا والدنيا نفس القدرة على ّ
نقدية لهم ،ولكن أداء أطفال الطبقة الدنيا يصبح أسوأ إذا
أعلن عن االسم والطبقة االجتماعية التي ينتمون إليها في
بداية الجلسة ]9[.ووجدت دراسة أخرى أن الطالبات الجامعيات
اللواتي يقرأن مقاالت تؤكد عدم وجود اختالفات بين الذكور
حل
واإلناث في القدرات الحسابية يكون أداؤهن أفضل في ّ
المسائل الرياضية.

أسرهم وحسب ،بل تلحق بالمجتمع ككل.

التكاليف االقتصادية
أفرزت عدم المساواة االقتصادية واالجتماعية آثارا سلبية
على سلسلة التوريد ،وحركة رأس المال ،وإنتاجية
الموظفين ]11[.وتقترن اإلمكانات المهدورة عند األطفال
المستبعدين بالخسارة الكبيرة في اإلنتاج.
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...قد يواجهون ضررا نفسيا طويل األمد.

التكاليف االقتصادية واالجتماعية
الستبعاد األطفال

[]10

عدم المساواة االقتصادية والمجموعات المستبعدة
لقد تفاقم التفاوت في الدخل والثروة في كل أنحاء

والعكس صحيح .غير أنه ال يجوز االفتراض بأن التركيز

الكرة األرضية ]12[.وظهرت في الوقت ذاته أدلة قوية

على عدم المساواة حسب المجموعة سوف ينتج عنه

يقوض قدرة الدول على خفض
على أن عدم المساواة
ّ

تلقائيا خفض في مستوى عدم المساواة االقتصادية.

نسبة الفقر ]13[،وإحراز معدالت قوية ومستقرة في

النمو االقتصادي ]14[،وتوفير المساواة في الفرص.

[]15

ففي جنوب أفريقيا ،على سبيل المثال ،نرى أن خفض
مستويات عدم المساواة حسب المجموعة منذ نهاية

والتحول في مناقشات السياسة – في الدول منخفضة

نظام الفصل العنصري لم يصحبه تقليص عام في عدم

ومتوسطة ومرتفعة الدخل – من تركيز يتمحور أساسا

المساواة االقتصادية.

[]19

على خفض الفقر إلى التفكير بانعدام المساواة ،يعني
أيضا االلتفات إلى ما يحدث في الحلقة العليا من سلسلة
الدخل والثروة ،والطريقة التي تنعكس فيها الهياكل
ّ
السلم االجتماعي عموما.
االقتصادية والسياسية على
إن لمستويات عدم المساواة االقتصادية عالقة وطيدة
بأوضاع المجموعات المستبعدة ،وبالتالي األطفال
المستبعدين .وبما أن هناك احتماال أكبر بأن تكون
المجموعات المستبعدة فقيرة ،فإن دوافع عدم المساواة
االقتصادية – ومنها العولمة ،وتقسيم أسواق العمل،
وجباية ضرائب تشمل من هم أقل دخال ،واإلنفاق

النمو االقتصادي واألطفال المستبعدون
الدول التي تتفاقم فيها عدم المساواة في مجال صحة
وتعلم األطفال – ومنها نيجيريا وبيرو وأوغندا – إضافة
إلى الدول التي شهدت أسرع خفض في عدم المساواة
 ومنها بنغالدش وكينيا ونيبال – متفاوتة في الحجمومستوى الدخل ووضعية الصراع ]20[.ومع ذلك تجدر
المالحظة هنا بأن الكثير من الدول التي تشهد نموا في
عدم المساواة قد حققت معدالت مدهشة من النمو
االقتصادي :النمو ال يجلب معه بالضرورة مساواة في

االجتماعي ،والهيمنة السياسية والفساد ،وتعاظم حجم

فرص الحياة بين األطفال.

تسفر أيضا عن اختالفات بين المجموعات المستبعدة

وتبرز نيجيريا ،أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان،

ونفوذ القطاع المالي ،والنمو المنحاز للمهارات[– ]17 ،16
واألخرين .واقتران عدم المساواة االقتصادية والتمييز
يعني أن السياسات التي تعالج التمييز فقط لن
بد وأن تتبنى الدول سياسات تحقق
تكون كافية .فال ّ

نموا شامال للجميع – بحيث يخلق النمو االقتصادي
فرصا لجميع شرائح المجتمع ،ويجري توزيع عوائد
االزدهار بإنصاف.

[]18

غالبا ما تسهم سياسات تقويم عدم المساواة حسب
المجموعة في تقليص عدم المساواة االقتصادية،

توسع االقتصاد
كمثال الفت في هذا الصدد .فقد
ّ

بمعدل  %8.2سنويا منذ سنة  ،1999وأصبح فيها ثالث

أكبر عدد من أصحاب الماليين في القارة بعد جمهورية
جنوب أفريقيا ومصر ]21[.فقد ازداد النمو االقتصادي
قياسا بدخل الفرد بما يقارب خمسة أضعاف ليصل إلى
 2,970دوالرا ]22[.غير أن تزايد عدم المساواة في تعلم
األطفال ورعايتهم الصحية ،سيما بين شمال البالد
وجنوبها ،يشير إلى أن هذا التقدم لم يتوزّ ع بالتساوي.

[]23
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•وجدت إحدى الدراسات أن استبعاد األقلية الغجرية تكلف

األثر المباشر لالستبعاد على األطفال

تقدر دراسات في بوليفيا أن استبعاد المجموعات العرقية
• ِّ

تميل الدراسات دائما إلى الربط بين الصراعات العنيفة

رومانيا  887مليون يورو من اإلنتاجية المهدورة.

[]24

يقلص اإلنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى .%37

[]25

•استبعاد ذوي اإلعاقات من سوق العمل في بنغالدش
يؤدي ،وفقا للتقديرات ،إلى خسارة اقتصادية تبلغ 891

مليون دوالر أمريكي سنويا ،كما أن الخسائر في الدخل
مقدمي الرعاية البالغين تضيف هدرا آخر يبلغ 234
بين
ّ

مليون دوالر أمريكي سنويا.

[]26

•اآلثار طويلة األجل النقطاع  2.8مليون طفل سوري عن
الدراسة قد تكلف ما تصل نسبته إلى  %5.4من إجمالي
ي دوالر.
الناتج المحلي ،أو ما يزيد عن مليار ّ

[]27

وعدم المساواة حسب المجموعات ]32[،ومنها ما هو حاصل
بين مجموعتي الهوتو والتوتسي في بوروندي ،والعنف
في كينيا بعد انتخابات سنة  ،2007والصراع في جنوب
السودان ]33[.والتفاوتات الشاسعة بين األغنياء والفقراء،
والتي تعكس عدم المساواة بين المجموعات العرقية
أو الدينية ،تهيئ تربة خصبة للتظلمات .وعندما ُيضاف

االستبعاد السياسي ،فإن االستبعاد االجتماعي واالقتصادي
يمكن أن يزيدا من إمكان نشوب صراع عنيف ،معطيا كال
من القيادة وعموم أبناء المجموعة المستبعدة الحافز
للحشد والتعبئة.

التكاليف االجتماعية

ففي ساحل العاج ،استمرت عدم المساواة القائمة حسب

تشمل التكاليف االجتماعية لالستبعاد انحسارا في الثقة

المجموعة لعدة سنوات وبدون عنف إلى أن جاءت قيادة

والتالحم المجتمعي – وهي نتاج عالقات غير متساوية القوى
تبين من دراسات أجريت
على صعيد التفاعل االجتماعي .وقد ّ

أن البلدان التي تتمتع بثقة وتالحم أكبر تكون فيها المساءلة
المالية وتقديم الخدمات العامة أفضل عموما ]28[.وحسبت
إحدى الدراسات أن مقدار الخسارة في الرفاه االجتماعي

جديدة وفرضت استبعادا سياسيا أدى بدوره إلى صراع سنة
 ]34[.2002وتزداد احتماالت الصراع بمقدار ثالثة أضعاف
في الدول التي تشهد درجات أكبر من عدم المساواة في
الممتلكات بين المجموعات العرقية أو المجموعات الدينية
أو بين المناطق.

[]35

وصل إلى  %22نتيجة النعدام الثقة والتعاون بين مجموعات
عرقية مختلفة في دول أمريكية التينية محددة.

[]29

تعليم الفتيات :استثمار ذكي
أسرهن
عندما تكون الفتيات غير متعلمات ،فإن
ّ

والمجتمعات ككل سوف تعاني في المستقبل.

ً
واحدا من أقوى أربع
ويعتبر التعليم الثانوي للفتيات
توقعات لمخرجات الصحة األفضل في أي بلد من
البلدان .فتعليم األمهات يرتبط مع:
والحمل
•تأجيل الزواج
ْ

•انخفاض نسبة وفيات النساء خالل الوالدة
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•زيادة االستفادة من الخدمات الصحية
•تحسن صحة وتغذية األطفال

[]30

إن معدالت تقزّ م األطفال سوف تتناقص بنسبة %26

إذا تلقت جميع األمهات تعليما ثانويا في البلدان
المنخفضة الدخل.

[]31

كما إن التحصيل العلمي لألطفال يتحسن عندما تكون
األمهات أنفسهن قد ذهبن إلى المدارس.

	ما هي مسببات
3
االستبعاد؟
المستويين المحلي
 .2التمييز :قد يتخذ التمييز على
ْ

إن فهم مسببات االستبعاد يعني أخذ مجموعة كبيرة من
العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية بعين االعتبار.

والوطني عدة أشكال ،تتراوح ما بين القوانين والسياسات

وهذه العوامل تختلف من بلد إلى آخر .لكن ،وبغض النظر

التي تميز جهارا ضد مجموعات بعينها ،وأعراف اجتماعية

عن السياق ،هناك ثالث عقبات مشتركة أمام التقدم تتسبب

وثقافية يمكن أن تتمخض عن التمييز.

باستبعاد األطفال في أنحاء العالم:

 .3انعدام مساءلة الموجودين في السلطة :في غياب

 .1عقبات مالية :كلفة الخدمات األساسية ،كالصحة والتعليم،

الهيكليات والعمليات التي تضمن محاسبة صانعي القرار

تدفع بالناس إلى الفقر أو تمنعهم من الهروب من براثن

أمام المجموعات المستبعدة ،باستطاعة المجموعات

الفقر .وحوالي  %17من الناس في الدول منخفضة

المهيمنة االستمرار في حرمان المجموعات األقل منها

ومتوسطة الدخل – أي مليار شخص تقريبا – ُيدفع بهم

شأنا ،والحفاظ على استمرار الوضع القائم .وعلى المستوى

إلى الفقر أو الغوص فيه أكثر فأكثر نتيجة لما ينفقونه على

الدولي ،تكمن جذور التوزيع غير المنصف لألموال الضريبية

الخدمات الصحية ]1[.وفي الدول النامية ،تؤدي معدالت

التي يمكن أن تعود بالفائدة على األطفال الفقراء في كون

الضريبة المنخفضة (البالغة عموما ما بين  %20-15من

البنية التحتية لصنع القرار مصممة لتلبية احتياجات الدول

إجمالي الناتج المحلي ،مقارنة بما يتراوح بين  %40-30في

مرتفعة الدخل (أنظر الصفحة .)53

الدول الغنية) إلى توفر موارد محدودة لخدمات التعليم
والصحة والحماية االجتماعية األساسية لألطفال.

الشكل  :1مسببات االستبعاد الثالثة

الفقر

األطفال
المستبعدون
انعدام
المساءلة

التمييز
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ما العقبات التي تسبب
استبعاد األطفال؟
هذه األنواع الثالثة من العقبات تنتشر على أربعة مستويات
– األسرة والمستوى المحلي والوطني والدولي – وهي
لتحد من أصوات وفرص األطفال المستبعدين في
تتضافر
ّ

الحياة (أنظر المربع أدناه) .والمسببات على أحد المستويات

تحمل
واألسرة .وبالتالي تنطوي الحلول لهذه المسببات على ّ
الفاعلين على كافة األصعدة للمسؤولية.

يوفر الشكل  2إطار عمل تحليلي يوضح بعضا من مسببات
االستبعاد على هذه المستويات األربعة ،واألطفال في
صميمها ،حيث يتأثرون بأفعال اآلخرين وكذلك بعوامل التغيير
المحتملة بحد ذاتها.

[]2

تؤثر على مخرجات المستوى الذي يليه ،وكأن األثر يتسرب
من المستوى الدولي إلى المستويات الوطنية والمحلية

استبعاد األطفال – من مستوى األسرة وحتى المستوى الدولي
يمكن فرض استبعاد األطفال على مستوى األسرة.

وعلى المستوى الوطني ،غالبا ما يكون االنعدام المطلق

ومن العوامل األساسية لتحريك آليات السلطة وصنع

للموارد عامال أساسيا في سوء مخرجات التعلم والصحة

القرار بالنسبة لصحة األطفال وتعلمهم ،على سبيل

لدى أكثر األطفال فقرا .وغالبا أيضا ما يكون العامل اآلخر

المثال ،تعليم األم واستقالها الذاتي وحصولها على

هو عدم إدراك وجود مشكلة األطفال المستبعدين .ذلك

موارد مالية .حيث إن زيادة الدخل المتوفر لألسر يقلل

يشمل التخصيص غير المتساوي للموارد؛ وكون القليل

ويحسن فرص
من فرص انقطاع األطفال عن الدراسة،
ّ

جدا من البلدان تجمع بيانات مصنفة حسب المجموعات

حصولهم على إمدادات غذائية ورعاية صحية مناسبة.

والمستوى المحلي – بما في ذلك الحي الذي يعيش به
الطفل – هو حيث يصبح استبعاد األطفال أكثر وضوحا.
فمن العقبات التي تعيق حصول األطفال على تعليم

العرقية أو الدينية؛ وغياب الحماية القانونية (بما في ذلك
لألطفال ذوي اإلعاقات ،واألطفال المثليين والمثليات
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية).
البعد الدولي مهم كذلك ،وخاصة من الناحية
وأخيراُ ،

أو رعاية صحية جيدة دفع رسوم هذه الخدمات؛ والتمييز

المالية .فالدول األغنى ونظام المال العالمي الذي

المباشر وغير المباشر  -ضد البنات أو ضد مجموعة عرقية

قدر العوائد المتاحة
تتمسك به يفضي إلى
الحد من ْ
ّ

محددة؛ والعنف في المدارس.

ألكثر الدول فقرا إلنفاقها على األطفال الفقراء ،بدال من
تمكين التقدم.

ظروف صعبة :الصراع واالستبعاد
هناك عنصر آخر في االستبعاد  -الصراع واألزمات.

السن ،والبنات ،وذوو اإلعاقات .على سبيل المثال،

ولهذا األمر انعكاسان مهمان على استبعاد األطفال.

يمكن للتمييز القائم على الجنس أن يؤدي إلى توزيع

فمن ناحية ،يفرز الصراع مجموعة محددة من

جائر للموارد الشحيحة كالغذاء للنساء والفتيات ،ما يؤدي

األطفال المستبعدين – من الجئين ومهجرين داخليا (أنظر

بدوره إلى سوء تغذية ومشكالت صحية أخرى في

الصفحة  .)32حيث ُيرغم األطفال على الرحيل عن بيوتهم،

أوقات الصراع ]3[.وغالبا ما ُيغفل أمر ذوي اإلعاقات من

بناء حياتهم من جديد بعيدا عن ديارهم.

التهميش في ظل تناقص الموارد المتاحة في أوقات

وقد يواجهون الفقر والتمييز ضدهم اثناء سعيهم إلى
ومن ناحية أخرى ،فإن األطفال الذين يعانون أصال
من تبعات االستبعاد قد يجدون أن استبعادهم أخذ
يتفاقم في غمرة الصراع واألزمات .ومن أكثر األطفال
تأثرا بهذه األحوال هم األطفال الفقراء ،والصغار في
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األطفال في االستجابات اإلنسانية ،ويواجهون مزيدا من
الطوارئ .وإلى جانب ذلك ،يقترن الصراع واألزمات عادة
[]4

“بتراجع في النمو” – بما معناه أن أفراد المجموعات
المستبعدة قد يواجهون مزيدا من الحرمان أثناء التعامل
مع ما ينشأ من أوضاع صعبة.

اﻟﺸﻜﻞ  2اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد :ﻧﻬﺞ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ
{

ﻧﻤﻮ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ

{

ﻋﺪم اﻹﻧﺼﺎف ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻣﺜﻼ ،ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ

اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪون
ﺗﺘﺄﺛﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﺛﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،أﻧﻈﻤﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻗﻞ دﺧﻼ(

{

اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق

{

ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ )ﻣﻄﺒﻘﺔ( ﺣﻮل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

{

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

{

ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪة

{

اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ ﻏﺎﺋﺒﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺎﻧﺔ

{

اﻟﺼﺮاع

{

اﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﻨﺨﺒﺔ/اﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
وﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﻃﻔﺎل وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ
ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ أﻣﺎم اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﻳﻦ.

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ
أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻌﺰز
ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة
ﻋﺪم اﻹﻧﺼﺎف ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
)ﻣﺜﻼ ،ﻧﻈﺎم ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻳﻼﺋﻢ

{
{

دوﻻ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﺧﻞ(
ﻋﺪم وﺟﻮد أو ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷﻋﺮاف وآﻟﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﺨﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت

{

أو ﻣﻮاﺛﻴﻖ أو إﻋﻼﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ

ﻋﺪم اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪة
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻔﺔ

ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺮة

{
{

ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة

{

اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﺋﻴﺔ وﺳﻮء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت

{

ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

{

اﻟﻮﺻﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ/أﻋﺮاف ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

{

ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺑﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

{

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﻀﺮ ﺑﺴﺒﻞ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪة

{

ﺗﻬﺪﻳﺪ/ﺧﻮف ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ/اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

{

{

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ

{
{
ﻋﻘﺒﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ

اﻟﻔﻘﺮ

أﻋﺮاف ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أو ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮع اﻟﺠﻨﺲ
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻷﺳﺮة
اﻧﻌﺪام ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻣﻬﺎت/ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

ﻋﻘﺒﺎت وأﻋﺮاف ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ/ﺟﻨﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

ﻋﻘﺒﺎت
ﻣﺎﻟﻴﺔ
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استنتاجات جديدة حول
األطفال المستبعدين

ومنظمة الصحة العالمية ،واليونيسيف ،والبنك الدولي،

المقدمة في هذا التقرير تستند إلى
األدلة واالستنتاجات
َّ

وقاعدة البيانات العالمية حول التفاوت في التعليم).

سبعة من مدخالت البحث الجوهرية:

 .1مؤشر نماء الطفل الخاص بنا :استندنا على أساسات
مؤشرات سابقة لنماء الطفل من خالل حساب أربعة
مؤشرات مهمة ومرتبطة ببداية منصفة في الحياة
وهي :التسجيل وقت الوالدة ،وفرص بقاء األطفال على
قيد الحياة لما بعد عيد ميالدهم الخامس ،ومستويات
تقزّ م األطفال ،وإكمال مرحلة التعلم االبتدائي.
الجدول  :2دالئل مؤشر نماء الطفل
الب ْعد
ُ

الدليل

البقاء

معدل الوفاة دون الخامسة

تسجيل الوالدة

 %األطفال غير المسجلين عند
الوالدة

التغذية

معدل التقزم تحت سن الخامسة

التعلم

 %الشباب بين  24–15عاما ممن
لم يكملوا الدراسة اإلبتدائية

مالحظة :لمزيد من التفاصيل حول نهج العمل ،أنظر الملحق .3

ومع أن هذه المؤشرات األربعة ليست شاملة لكل شيء،
إال أنها تصلح ألن تكون مقياسا مهما للتقدم اإلنساني
األوسع نطاقا .ولدى تحليلها تعطي صورة عن عدم المساواة
على مستوى العالم ،وتتيح لنا إعطاء تحليل جديد حول
التفاوتات الشاسعة حسب المناطق واألصل العرقي واألصل
العنصري والجنس .يشمل مؤشر نماء الطفل بيانات على
المستوى الوطني ُجمعت من  94بلدا ،ويبلغ تعداد األطفال

فيها مجتمعة أكثر من  1.2مليار .ومن أجل تحليل عدم

المساواة داخل كل بلدُ ،صنّ ف المؤشر حسب المجموعات

السكانية الفرعية ،حيث كان تصنيف البيانات حسب األوالد
والفتيات في  83بلدا ،والتصنيف حسب المناطق في 48

بلدا ،والتصنيف حسب المجموعات العرقية في  33بلدا.
(للمزيد من التفاصيل حول مؤشر نماء الطفل ،أنظر
الملحق .)3
	.2قاعدة بيانات عدم المساواة بناء على المجموعات:
نستعين في هذا التقرير ببيانات متوفرة حول األصل
العرقي والمناطق والجنس مستقاة من قاعدة بيانات
عدم المساواة بناء على المجموعات ،والتي طورتها
منظمة  Save the Childrenبالتعاون مع معهد التنمية
الخارجية .ترتكز قاعدة البيانات هذه إلى معالجة مباشرة
لبيانات استقصاءات الصحة الديموغرافية واستقصاءات
10

عدة (الفريق
مجموعة المؤشرات المتعددة ،ومصادر عامة ّ

المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال،

لمعرفة تفاصيل نهج العمل بالنسبة لقاعدة بيانات عدم
المساواة بناء على المجموعات ،أنظر الملحق .2
	.3بيانات ثانوية :من المؤسف أن عدم توفر البيانات
يظل واحدا من التحديات في العمل مع المجموعات
المستبعدة .فالكثير من األطفال المستبعدين – أطفال
ذوي إعاقات أو الجئين أوأطفال شوارع – مازالوا غير
محسوبين في البيانات الرسمية .فهم غير مسجلين
في االستقصاءات المتعلقة باألسر ،وبالتالي هم غير
مشمولين في مؤشرنا أو قاعدة بياناتنا .وبذلك فإن
الكثير من اإلحصائيات في هذا التقرير مرتكزة إلى أفضل
التقديرات من العديد من وكاالت األمم المتحدة أو
منظمات موثوقة.
 .4مجاالت التركيز في الدول :لدى منظمة
 Save the Childrenخبراء يعملون ميدانيا وبشكل يومي
مع مجموعات األطفال المستبعدين .وقد زودتنا أبحاث
أجريناها في  28من المكاتب القطرية ،من ألبانيا إلى
زامبيا ،بأدلة قيمة لفهم أوضاع كل من الدول والدوافع
وراء عدم المساواة الشاسع الذي اتضح من النتائج
المتعلقة باألطفال .في الملحق  1نسخ موجزة حول
مجاالت التركيز في الدول ،ويمكن تنزيل النصوص
الكاملة من مجاالت التركيز في الدول من الموقع
اإللكتروني لمنظمة
Save the Children: www.savethechildren.org.uk/
resources/online-library/every-last-child

	.5مراجعات بحثية :طلبنا إجراء أربع مراجعات بحثية –
االستبعاد والتعليم ،واالستبعاد وصحة الطفل،
واالستبعاد والعنف ضد األطفال ،وسياسات
معاجة التمييز.

[]5

 .6اختبار نهجنا النظري :أجرينا مقابالت ونظمنا ورشات عمل
بحضور فاعلين ذوي صلة في حركة Save the Children

لبلورة نهج خاص لفهم االستبعاد يركز على األطفال
(أنظر الشكل .)2
	.7مقابالت مع أطفال مستبعدين وأهاليهم :أجرينا
دراسات حالة ألطفال وأسرهم المشاركين في برامج
.Save the Children

الجزء 2
من هم األطفال
المستبعدون؟
الصورة :هيدن هلدورسنSave the Children /

فكر 12 ،سنة ،غادر منزله في إثيوبيا حين توفي أباه ،وذهب وحيدا
إلى العاصمة ،أديس أبابا .وهو يعيش بال مأوى في الشارع.

الجزء 2
من هم األطفال المستبعدون؟

نتطرق في هذا الجزء إلى أحوال أطفال من أربعة مجموعات من األطفال المستبعدين الذين
تتوفر بيانات عنها:
• مجموعات األقليات العرقية
• المناطق المحرومة
• البنات
والمهجرون داخليا
• األطفال الالجئون
ّ
ومن ثم نتطرق إلى مجموعات أخرى تتوفر معلومات محدودة جدا عنها:
• األطفال ذوو اإلعاقة
• أطفال الشوارع واألطفال الذين يعيشون في أحياء حضرية غير رسمية
•األطفال المثليون أو المثليات أو مزدوجو الميل الجنسي أو مغايرو الهوية الجنسانية أوالمتسائلون
بشأن ميولهم الجنسية أو المخنثون
ونستعين في هذا التقرير بمؤشر نماء الطفل الذي طورته
منظمة  .Save the Childrenيعكس هذا المؤشر أربعة أبعاد

فرص حياة األطفال .فبينما أن متوسط عالمة المؤشر في

أساسية لبدء الحياة بشكل جيد .والمنطق الذي يبنى عليه

تشيلي يقترب من  ،100فإن عالمة المؤشر في الصومال

المؤشر بسيط .يجب ضمان البقاء وتسجيل المواليد والتغذية

وتشاد أقل من  ،30ما يؤكد ما نعرفه جيدا بالفعل – البلد الذي

والتعليم لكل طفل ،بمن في ذلك أطفال المجموعات

يولد فيه الطفل يحدد بدرجة كبيرة فرصه في الحياة.

المستبعدة (أنظر الجدول  2في الصفحة .)10

لكن المفاجآت الحقيقية تظهر حين نصنف معدالت الدول

وبينما أن هذه المؤشرات ال تشمل كل شيء ،فإنها توفر

المختلفة وفق المجموعات االجتماعية واالقتصادية .فذلك

مقياسا أساسيا كبيرا للتطور التنموي اإلنساني عموما.

يبين أن في العديد من الدول التي يفترض أنها مزدهرة،

وإن أخذ كل جزء منها على حدة ،فإنها تعطي صورة عامة عن

يكون أداء األطفال أسوأ مما هو في دول أخرى تعتبر

اإلجحاف عالميا ،ما يتيح لنا توفير تحليل جديد حول التفاوتات

بالمتوسط أشد فقرا – انظر مثال الصفحة  15والصفحة .19

اإلقليمية والعرقية/العنصرية وبين الجنسين.
كلما ارتفعت قيمة المؤشر ،كلما كان أداء األطفال أفضل
في بلد ما أو في مجموعة مستبعدة ما .وعالمة  100توحي
باستيفاء المتطلبات الدنيا لألبعاد األربعة.
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التبصر بالتفاوتات العالمية الكبيرة في
يتيح مؤشر نماء الطفل
ّ

[]1

 4االستبعاد حسب األصل العرقي
أو العنصري أو الدين أو الطبقة
االجتماعية
ُولدنا متساوين؟
حكاية تران تي هوان
ي هنْ غ ،مزارع .وهما
تران تي هوان خياطة .زوجها ،تران ُدو ْ

يعيشان في قرية بمنطقة جبلية من فيتنام.

ولد ابنهما في مستشفى المنطقة المحلي .ولكنه عانى
منذ والدته من صعوبة في التنفس .لم يستطع األطباء

تأخرت المساعدة كثيرا.
“مات طفلنا الرضيع بعد أيام قليلة من والدته ”،كما
تقول تي هوان.
تعمل الدكتورة دو كوانغ ليو في المستشفى المحلي
الذي وضعت فيه تي هوان مولودها .تقول الدكتورة دو:
“نريد أن نتمكن هنا في المستشفى المحلي من معالجة
المواليد الجدد ،ولكن لكي نتمكن من ذلك نحتاج إلى

فقرروا تحويله إلى مستشفى المقاطعة.
معالجته،
ّ

تدريب حول رعاية المواليد .ونحتاج كذلك إلى وحدة عناية

يقع مستشفى المقاطعة على بعد  80كيلومترا والطريق

مجهزة باألجهزة والمعدات التي
بالمواليد الجدد تكون
ّ

إليه جبلية.
تقول تي هوان“ :استغرقت الرحلة ثالث ساعات .ذهبنا
بسيارة اإلسعاف ،ولكن لم تكن فيها أجهزة لمساعدة طفلي
على التنفس .وحين وصلنا إلى مستشفى المقاطعة ،قال
لنا الطبيب إن الطفل أصبح اآلن في حالة حرجة”.

يمكن بها إنقاذ األرواح.

“معدل وفيات األطفال تحت سن الخامسة هنا ال يزال
مرتفعا .ولهذا نريد أيضا مساعدة في تدريب قابالت
قانونيات للعمل على مستوى المجتمع لتعليم األمهات كيفية
االعتناء بأطفالهن لدى عودتهن إلى بيوتهن بعد الوالدة”.

الصورة :تول بنكايوSave the Children /

تران تي هوان تعيش في
قرية جبلية في فيتنام.
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هناك نحو  5,000جماعة عرقية في العالم ،وتقريبا
[]1
جميع دول العالم لديها أقليات عرقية أو دينية.
وبينما هناك مجتمعات مختلفة تعيش بانسجام
مع بعضها في الكثير من البيئات ،هناك مجموعات
أخرى تواجه التمييز وعدم المساواة وما يصاحبهما
من توترات.
والكثير من المجموعات العرقية والعنصرية والدينية ومن
طبقات اجتماعية معينة ومن شعوب أصلية عانت على
مدى قرون من التمييز والحرمان المنهجي والتراكمي،
سواء كانوا جماعة الداليت في الهند ،أو الكويشوا في بيرو،
أو الغجر في أوروبا الشرقية ،أو األمريكيين من عرق أفريقي
في الواليات المتحدة .هذه المجموعات قد تكون متنوعه
بمظهرها ولغتها وتاريخها وموقعها ،لكنها تشترك جميعها
بتجربتها اإلجحاف والتهميش.
وفي العديد من الدول يتركز الفقر بين بعض األقليات
العرقية ]2[.ففي بوليفيا ،على سبيل المثال ،تبرز مجموعات
محددة من األقليات العرقية في الشريحة السكانية الخمسية
األقل فقرا على األغلب ،لكنها غائبة تماما من الشريحة
السكانية الخمسية األكثر ثراء.

[]3

وبمجال التعليم ،تنعكس العقبات التي تميز ضد مجموعات
محددة في العقبات اللغوية وتصميم المناهج الدراسية.
ففي الوس تبين من استقصاء لخط األساس أجري لمشروع

لمنظمة  Save the Childrenأن متوسط استيعاب القراء كان
 %68بين األطفال الذين يتحدثون لغة الو بينما ال يتجاوز
 %26بين األطفال الذين ال يتحدثون لغة الو .كما إن  %90من
أطفال الو-التاي مسجلون بالمدارس االبتدائية مقارنة بنسبة
 %49من أطفال مجموعة الصين-التبت.

[]4

وفي الدول المزدهرة نسبيا ،يمكن أن يكون عدم المساواة
بين المجموعات العرقية واسعا جدا لدرجة أن يمكن مقارنة
تعليم وصحة األطفال من المجموعات المحرومة بنتائج تتعلق
بأطفال في بعض من أكثر البلدان فقرا.
• %29فقط من أطفال الغجر يتلقون التعليم في المدارس
االبتدائية في الجبل األسود مقارنة بالمتوسط الوطني
البالغ .%91

[]5

•في البوسنة والهرسك %40 ،من أطفال الغجر يتلقون
التعليم االبتدائي ،مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ .%92

[]6

•نسبة فقر عائالت الغجر التي تعيش شمال شرق رومانيا
وجنوب شرق صربيا وفي جبال شمال وشرق ألبانيا أعلى
بمعدل  %50من المتوسط الوطني.

[]7

حسب تقديرنا هناك  400مليون طفل من المجموعات العرقية
والدينية والشعوب األصلية الذين يواجهون التمييز ضدهم
ومعرضون ألن يكونوا مستبعدين في عالمنا اليوم ]8[.يبين
الخط الزمني في الشكل  4كيف أن تأثير االستبعاد أكثر قوة
على حياة األطفال في ريف فيتنام ،حيث تعيش تران.

حقوق أطفال الشعوب األصلية
كانت اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل أول اتفاقية

يتألف اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية من  46مادة

أساسية لحقوق اإلنسان يتضمن عدد من أحكامها إشارات

تشرح حقوقا محددة ،وإجراءات على الحكومات اتخاذها

محددة ألطفال الشعوب األصلية .وهذه اإلشارات

لحماية هذه الحقوق.

المحددة ألطفال الشعوب األصلية باتفاقية حقوق الطفل
ترمز إلى االعتراف بأنهم يتطلبون اتخاذ تدابير محددة
بشأنهم لكي يتمتعوا بكافة حقوقهم .والتعليق العام
 11للجنة حقوق الطفل يختص بأطفال الشعوب األصلية
وحقوقهم بموجب هذه االتفاقية.

األصلية حق تأسيس وإدارة مدارسهم وأنظمتهم
التعليمية الخاصة بهم .وأفراد الشعوب األصلية،
وخصوصا األطفال ،لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها
أي شخص آخر بشأن االلتحاق بالمدارس ،ويجب عدم

كما يحدد إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب

إقصائهم لمجرد أنهم من الشعوب األصلية .هذا يعني

األصلية كيف أن على الحكومات احترام الحقوق اإلنسانية

أن على الحكومات ضمان حصول الشعوب األصلية

للشعوب األصلية .وهو كذلك بمثابة دليل هام للتطبيق

– وخصوصا األطفال – الذين يعيشون ضمن أو خارج

المناسب التفاقيات أخرى تتعلق بحقوق اإلنسان

مجتمعاتهم على نفس المزايا التي يحصل عليها أطفال

(أو االلتزام بها) تؤثر على الشعوب األصلية ،كاتفاقية

آخرون من نظام التعليم ،وبشكل يحترم ثقافات ولغات

منظمة العمل الدولية  ،169واتفاقية حقوق الطفل،

وحقوق الشعوب األصلية.

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
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وفيما يتعلق بالتعليم (المادة  14من اإلعالن) ،للشعوب

ألطفال جماعة كيتشوا مماثلة لفرص الحياة ألطفال يعيشون
في بلد أفريقي فقير مثل غامبيا:

يكشف مؤشرنا حول نماء الطفل نطاقا واسعا من عدم

•احتمال وفاة أطفال كيتشوا قبل بلوغهم سن الخامسة

المساواة في فرص الحياة التي مازال أطفال من أصول

أعلى بمعدل  1.6مرة ،واحتمال تقزمهم أعلى بمعدل

عرقية مختلفة يواجهونه اليوم في القرن الحادي والعشرين.

الضعف ،مقارنة بأطفال المجموعات السكانية التي

لألسف ال تتوفر بيانات حول المجموعات العرقية في أغلب
البلدان ،وبالتالي يمكننا تصنيف مؤشر نماء الطفل حسب
المجموعات العرقية في مجموعة مختارة من البلدان .ويتبين

تتحدث االسبانية.
•وفي الكاميرون مازال األصل العرقي عامال أساسيا في
تحديد فرص األطفال في الحياة .فدرجة مؤشر نماء الطفل

من البيانات المقارنة المتوفرة درجة هائلة من عدم المساواة

بالنسبة ألطفال جماعة بيو -ماندارا المحرومة تبلغ

(أنظر الشكل .)3

 44مقارنة بنسبة  82لدى أطفال جماعتي باميليك وبامون.
•احتمال وفاة األطفال من هذه المجموعات المستبعدة

يبلغ متوسط مؤشر نماء الطفل في جمهورية الكونغو،

يبلغ  2.1ضعفا واحتمال تقزمهم يبلغ  3.5ضعفا.

وهي بلد متوسط الدخل 82 ،درجة ،لكن هناك تفاوتات
كبيرة بين المجموعات العرقية المختلفة – من درجة  85على

•كما يقل احتمال إكمالهم لتعليمهم االبتدائي بمعدل
 3أضعاف ،ويقل احتمال تسجيلهم وقت الوالدة بمعدل

المؤشر بالنسبة ألطفال جماعة مبوشي األفضل حاال وحتى
درجة  28بالنسبة ألطفال جماعة بيغمي .ذلك يعادل الفارق
بين األطفال في مصر واألطفال في الصومال .ودرجة عدم

 4.5ضعفا.
•وهناك مثال آخر مذهل من موزمبيق .فبينما أن مؤشر
نماء الطفل على مستوى البلد ككل يبلغ  ،52فإن درجة

المساواة هائلة:

 75التي يحققها األطفال الذين يتحدثون البرتغالية تعادل

•احتمال تقزّ م أطفال جماعة بيغمي يبلغ أربعة أضعاف

الدرجة التي نجدها في بلد متوسط الدخل مثل إندونيسيا.

احتمال تقزم أطفال جماعة مبوشي.

لكن مؤشر األطفال الذين يتحدثون لغة إلوموي يبلغ 35

تمون تعليمهم
• %88من أطفال جماعة مبوشي ُي ّ

 4االستبعاد حسب األصل العرقي أو العنصري أو الدين أو الطبقة االجتماعية

االختالفات بمؤشر نماء الطفل
حسب األصل العرقي

وفي بيرو ،وهي بلد آخر متوسط الدخل ،فإن فرص الحياة

درجة فقط وهو يماثل درجة المؤشر في تشاد ،والتي

االبتدائي مقارنة بنسبة  %6فقط من أطفال

هي بلد فقير هش.

جماعة بيغمي.
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لكل طفل ،بال استثناء

•في موزمبيق %26 ،فقط من األطفال الذين يتحدثون لغة
إلوموي مسجلون وقت الوالدة مقارنة بنسبة  %87من
األطفال الذين يتحدثون البرتغالية.
•يبلغ احتمال إكمال األطفال الذين يتحدثون البرتغالية
لتعليمهم االبتدائي أربعة أضعاف نظرائهم ممن يتحدثون
لغة إلوموي.

عدم المساواة في فرص الحياة بين الجماعات
العرقية يزداد سوءا.

يتضح من تحليل أجريناه أن عدم المساواة غير العادل هذا
بفرص الحياة متزايد عادة .فقد وجدنا ،بالنسبة للدول التي
تتوفر لدينا بيانات عنها ،ما يلي:
•عدم المساواة بالفرص النسبية ألن يعيش األطفال
لما بعد عامهم الخامس تزداد في  11من بين  16بلدا
( %67من البلدان).

•عدم المساواة في احتمال التقزم تزداد في  6من بين
 11بلدا ( %55من البلدان).
•عدم المساواة في احتمال عدم إكمال األطفال لتعليمهم
االبتدائي تزداد في  10من بين  11بلدا ( %91من البلدان).
في غانا ،التقدم الذي تحقق مؤخرا لمعالجة سوء التغذية في
البالد ربما أهمل أطفال جماعة غروما .ففي سنة  1998كان
احتمال تقزم أطفال غروما يبلغ ضعف احتمال تقزم أطفال
جماعات أفضل حاال ،لكن في سنة  2014ازداد هذا الفارق،
حيث بات احتمال تقزم أطفال جماعة غروما نحو  3.5أضعاف
احتمال تقزم أطفال جماعات أخرى أفضل حاال.
واحتمال سوء التغذية بين أطفال الجماعات العرقية األسوأ
حاال يبلغ في أغلب البلدان ضعف احتمال سوء التغذية لدى
أطفال جماعات أفضل حاال .واستمر هذا الرقم ثابتا تقريبا ما
بين سنة  2000و.2012

[]9
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الشكل  4الخط الزمني الستبعاد أطفال األقليات العرقية في فيتنام

أطفال األقليات العرقية

%67

أطفال أغلبية الكنه

منذ الوالدة

من األمهات ال يحصلن

من األمهات ال يحصلن

على رعاية أثناء الحمل
( 4زيارات أو أكثر)

على رعاية أثناء الحمل
( 4زيارات أو أكثر)

1

معدل وفيات األطفال الرضع

10لكل 1000

والدة حية

1

%23

من األطفال ال يتلقون
الطعم الثالثي

1

%12

من األطفال ال يكملون
تعليمهم االبتدائي

1

%57

من األطفال ال يلتحقون
بالتعليم الثانوي

1

 115لكل 1000
معدل حمل المراهقات

1

%24

من األطفال ال يلتحقون
بالتعليم الثانوي

1

%2

من األطفال ال يكملون
تعليمهم االبتدائي

1

%9

من األطفال ال يتلقون
الطعم الثالثي

1

معدل وفيات األطفال الرضع

 30لكل 1000

والدة حية

%18

1

 30لكل 1000

معدل حمل المراهقات

1

حتى البلوغ

1

للمراجع ،يرجى االطالع على المالحظات الذيلية

	االستبعاد حسب المناطق
5
المحرومة
التخلف عن الركب في توركانا ،كينيا
حكاية أولِ ه

أقضي طيلة اليوم مع الماشية أجوع ألن ال يوجد طعام آكله.

ي هنْ غ ،مزارع.
تران تي هوان خياطة .زوجها ،تران ُدو ْ

“ذهبت إلى الحضانة حين كنت أصغر سنا ،لكني توقفت

أعتني بالمواشي أبتعد بها كثيرا عن المنزل ،وهناك ثعالب.
وأحيانا أخشى من هجومها على ماشيتي .وأحيانا عندما

وهما يعيشان في قرية بمنطقة جبلية من فيتنام.

عن الذهاب للمدرسة وأنا صغير .أختي الكبرى تذهب إلى

يعيش أولِ ه البالغ من العمر  9سنوات في مقاطعة توركانا

المدرسة وأشقائي الصغار أيضا .أود لو أنني أذهب إلى

والديه وستة من أخواته وإخوانه .يرعى أولِ ه
في كينيا مع
ْ

قطيعا من الماشية يوميا ،مساهما بذلك في إعالة األسرة.
وهو الطفل الوحيد في األسرة الذي وصل سن االلتحاق
بالمدرسة ولكنه ال يذهب إليها .يقول أولِ ه إنه يحب أن
يذهب إلى المدرسة ولكن ال يظن أن هناك إمكانية حقيقية

المدرسة ألحصل على شيء من التعليم وأعيش حياة
جيدة ،ولكن لم يخطر ببالي أبدا أن هذه الفرصة يمكن أن
تتحقق .أنا أصال ال أفكر في ذلك”.
يعيش تسعة من بين كل عشرة أشخاص في منطقة
توركانا الكينية المعروفة بكثرة الجفاف فيها في حالة من

لفعل ذلك.

الفقر – مقارنة باثنين من بين كل عشرة في نيروبي.

“أعتني بالمواشي وأرعاها في كل يوم ،من الصباح وحتى

ونسبة  %42فقط من األطفال في المنطقة الشمالية

المساء ،ثم أعيدها سالمة في المساء .أصحبها إلى األماكن
التي فيها مراعي خضراء حتى تأكل .وفي بعض األحيان حين

[]1

الشرقية أكملوا تعليمهم االبتدائي – ذلك أقل بكثير من
المعدل في نيروبي البالغ .%93

[]2

أولِ ه ،تسع سنوات ،يعيش في منطقة نائية في
شمال غرب كينيا ،وهو يضطر للعمل في رعاية الماشية.
ذلك يعني عدم قدرته على الذهاب إلى المدرسة.

الصورة :كولن كروليSave the Children /
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المناطق المحرومة في البلدان عادة ما تسكنها أقليات عرقية.
على سبيل المثال ،المنطقة الجبلية الشمالية وفي
المناطق المرتفعة الوسطى في فيتنام تتركز فيها أكبر نسبة
من األقليات العرقية ،كما أنها أكثر مناطق فيتنام فقرا.

[]3

بلد متوسط الدخل – حقق مؤشر نماء الطفل فيها درجة
أقل من متوسط المؤشر في زيمبابوي ،التي هي بلد
منخفض الدخل .في بوتوسي احتمال تقزّ م أو وفاة
األطفال قبل بلوغهم الخامسة من العمر يبلغ  3.6أضعاف
احتمال تقزّ م أو وفاة األطفال في سانتا كروز.
يتبين من البيانات أن األطفال في المناطق التي يكون من
األرجح تقزمهم أو وفاتهم فيها ،من األرجح كذلك أال ينهوا
تعليمهم االبتدائي أو أن يتم تسجيل والدتهم فيها .وفي
أغلب الحاالت ،المناطق التي حققت درجة منخفضة في
مؤشر نماء الطفل تكون متأخرة كذلك في العديد من األبعاد
في نفس الوقت.
ما هي بعض العوامل التي تساهم في هذا التفاوتات بين
المناطق؟ في بوركينا فاسو ،حيث احتمال وفاة أطفال إقليم

القرعة الجغرافية

الساحل قبل بلوغهم الخامسة من العمر يبلغ  2.8أضعاف

إن فرص حياة األطفال تعتمد ليس فقط على البلد الذي

وفاة األطفال في منطقة الوسط الشرقي ]4[،تتأثر بعض

يولدون فيه ،بل كذلك في أي جزء من ذلك البلد ولدوا.
الشكل  5يبين االختالفات الواسعة في مخرجات التنمية
بين أفضل وأسوأ المناطق من حيث األداء في مجموعة من
البلدان ،ما يبين مدى اتساع عدم المساواة بين المناطق.
في بعض البلدان ،عدم المساواة بين المناطق شاسع جدا.
على سبيل المثال ،مؤشر نماء الطفل في أكثر المناطق
حرمانا في كل من بوركينا فاسو والكاميرون والهند وتنزانيا
أقل من نصف مؤشر األطفال الذين يعيشون في أفضل
المناطق .ففي بوركينا فاسو ،يبلغ مؤشر األطفال الذين
يعيشون في منطقة الساحل  – 35أي أقل من نصف
مؤشر األطفال الذين يعيشون في تشاد (التي هي بلد
أكثر فقرا) – بينما مؤشر األطفال في المنطقة الوسطى،
حيث العاصمة أواغادوغو ،فيصل إلى  – 76ما يعادل مؤشر
أطفال إندونيسيا.
•في هندوراس ،مؤشر نماء الطفل في إقليم لمبيرا ،أكثر
األقاليم حرمانا ،مماثل لمتوسط المؤشر في هايتي،
وهي بلد منخفض الدخل %48 .من أطفال لمبيرا يعانون
من التقزم ،وهو معدل يالحظ عادة في بلدان أكثر فقرا
مثل مالوي أو نيبال .وفي إقليم غراثياس آ ديوس،
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إن السكن في مناطق نائية أو صعوبة التضاريس
أو الصراع كلها عوامل تمثل تحديات أمام توفير
الخدمات – وهذه العوامل قد تفسر بعض
التفاوتات مقارنة بالمتوسط الوطني فيما يتعلق
بالصحة والتغذية ومخرجات التعليم .لكن حين تكون
الفروقات في المتوسط بين منطقة ما والمستوى
الوطني أكبر كثيرا ،فقد يكون الحرمان المنهجي
عامال بذلك.

•بوتوسي – اإلقليم األكثر حرمانا في بوليفيا ،وهي

العوامل المساهمة بعدم المساواة بين المناطق فيما يتعلق
بصحة األطفال بالجانب الجغرافي – على سبيل المثال،
انخفاض كثافة السكان والصعوبات بوسائل النقل ،التي
تجعل توفير خدمات الرعاية الصحية للسكان في المناطق
النائية أكثر صعوبة .لكن يتبين من بحث أجريناه أن عوامل ال
عالقة بها بجغرافية المنطقة لها أثر كبير كذلك  -بما في ذلك
رسوم الخدمات الصحية والتفاوت في توزيع الموارد بين
المناطق .ويواجه سكان المناطق النائية عبئا مضاعفا:
حيث أنهم فقراء وعليهم كذلك دفع رسوم خدمات صحية
منخفضة الجودة.

[]5

الكثير من المناطق المهملة كبيرة جدا .ويتبين من مؤشر
نماء الطفل أن  %29من األطفال الذين تتوفر لدينا بيانات
عنهم يعيشون في منطقة تبلغ درجة المؤشر فيها أقل
بنسبة  %80عن المتوسط الوطني .ذلك يعني نحو 242

مليون طفل من بين أكثر من  800مليون طفل يعيشون في
بلدان لدينا بيانات حولها موزعة على مستوى المناطق .من
الواضح أن معالجة عدم المساواة بين المناطق قد يؤدي في
النهاية إلى تحسن في حياة أعداد هائلة من األطفال في
أنحاء العالم.

وهو ثاني أسوأ أقاليم هندوراس من حيث األداء حسب
المؤشر ،تعادل نسبة وفيات األطفال النسبة التي نراها
في السنغال أو اليمن.
•أوغوي-إفيدو – اإلقليم األكثر حرمانا في الغابون ،وهي
بلد متوسط الدخل – يبلغ مؤشر نماء الطفل فيه أقل
مما هو في جزر القمر ،التي هي بلد منخفض الدخل.
فاحتمال وفاة األطفال في إقليم أوغوي-إفيدو قبل
بلوغهم عامهم الخامس أعلى  1.5ضعفا من احتمال وفاة
األطفال في عاصمة الغابون ،لبرفيل ،كما إن احتمال
تقزمهم يبلغ ثالثة أضعاف.

بلدان أكثر ازدهارا نسبيا يتسع فيها
نطاق عدم المساواة

أطفال المجموعات السكانية المستبعدة التي تعيش في
مناطق محرومة في بلدان متوسطة الدخل والتي هي أكثر
ازدهارا تكون فرصهم في الحياة مماثلة لفرص أطفال في
بلدان أكثر فقرا .الشكل  6يوضح هذا الوضع في كل من
الهند وكمبوديا ونيجيريا وبيرو .تعتبر نيجيريا بلدا متوسط
الدخل ولديها موارد أكثر كثيرا مما لدى العديد من دول
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أفريقية أخرى .لكن فرص الطفل النيجيري في الحياة تعتمد

المؤشر في بلد أكثر تقدما مثل جمهورية الدومينيكان .لكن

إلى حد كبير على المنطقة التي ولد فيها .حيث يبلغ مؤشر

ليس كل أطفال كمبوديا يستفيدون من نفس المستوى:

نماء الطفل في المنطقة الجنوبية الشرقية  – 74ما يعادل
المتوسط الوطني في غانا .لكن في المنطقة الشمالية

كيري ،درجة  54على المؤشر – وذلك مماثل لمتوسط درجة

الغربية يبلغ المؤشر  ،39أي ما يعادل المتوسط في تشاد،

المؤشر في نيجيريا.

التي هي بلد منخفض الدخل (أنظر الشكل .)6
•احتمال معاناة طفل من سوء التغذية في المنطقة

•احتمال تقزم األطفال من منطقتي موندلكيري وراتاناك
كيري أو وفاتهم قبل بلوغهم الخامسة من العمر يبلغ

الشمالية الغربية النائية في نيجيريا – حيث تبلغ نسبة

ضعف احتمال تقزم أو وفاة األطفال في بنوم بنه ،كما أن

التقزم  – %55تبلغ نحو أربعة أضعاف تعرض طفل في

احتمال عدم إتمامهم التعليم االبتدائي يبلغ ستة أضعاف.

المنطقة الجنوبية الشرقية لسوء التغذية.
• %95من األطفال يتمون تعليمهم االبتدائي في جنوب
شرق نيجيريا؛ بينما  %50فقط من األطفال في الشمال
الغربي يتمون تعليمهم االبتدائي.
الهند بلد آخر متوسط الدخل يتسع فيه عدم المساواة الجغرافية
فيما يتعلق بفرص الحياة .فمؤشر نماء الطفل في أكثر مناطقه
حرمانا ،بيهار ،مساوي لمتوسط المؤشر في جمهورية الكونغو
الديموقراطية ،التي هي بلد منخفض الدخل .حيث إن األطفال
في بيهار متأخرين عن باقي األطفال في كافة األبعاد ،لكن
انخفاض نسبة تسجيل المواليد في هذه المنطقة مثير
للصدمة .حيث  %6فقط من أطفال بيهار مسجلون عند والدتهم
مقارنة بنسبة  %43من األطفال على المستوى الوطني.
وكمبوديا ،التي هي بلد منخفض الدخل ،تعطي مثاال معاكسا.
فبينما أنها بلد فقير ،فإن أداءها جيد بموجب مؤشر نماء الطفل.
حيث أن متوسط المؤشر فيها  – 73وهو قريب من درجة
الصورة :هدين هلدورسنSave the Children /

للمهجرين داخليا في بونتالند ،الصومال
مدرسة ابتدائية في مخيم
ّ
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•حيث حقق أطفال أكثر منطقتين حرمانا ،موندلكيري وراتاناك

عدم المساواة بين المناطق متزايد في العديد
من البلدان...

يتضح من تحليل أجريناه أن المناطق المحرومة داخل البلدان
تحقق تقدما أبطأ نسبيا ،وبشكل منهجي ،من المناطق األكثر
ازدهارا .وبالنتيجة فإن عدم المساواة في فرص الحياة بين
المناطق يزداد باضطراد في أغلب البلدان:
•عدم المساواة في الفرص النسبية لبقاء األطفال على
قيد الحياة بعد بلوغهم الخامسة من العمر متزايد في
 31من بين  52بلدا ( %59من البلدان).
•عدم المساواة في احتماالت تقزم األطفال متزايد في
 17من بين  33بلدا ( %52من البلدان).
•عدم المساواة في احتمال عدم إتمام األطفال لتعليمهم
االبتدائي متزايد في  24من بين  35بلدا ( %67من البلدان).

ﻳﻘﺎرن ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ درﺟﺎت ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻤﺎء اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷداء أﻓﻀﻞ وأﺳﻮأ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻨﻬﺎ.
ﺻﻨﻔﺖ اﻟﺒﻠﺪان ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ أﻓﻀﻞ وأﺳﻮأ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷداء ﺑﻤﻮﺟﺐ درﺟﺎت ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻤﺎء اﻟﻄﻔﻞ.
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
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أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ أداء

أﺳﻮأ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ أداء
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اﻟﺸﻜﻞ  6ﻗﺮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
ﻳﻘﺎرن ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ درﺟﺎت ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻤﺎء اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ دول ﻣﺨﺘﺎرة ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻓﻀﻞ وأﺳﻮأ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ أداء ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ
وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ وﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ وﺑﻴﺮو.

ﺗﺸﻴﻠﻲ

100

ﺗﺎﻛﻨﺎ
90
ﺑﻴﺮو

ﻛﻴﺮﻻ

ﺑﻨﻮم ﺑﻨﻪ

80
ﻫﻮاﻧﻜﺎﻓﻴﻠﻴﻜﺎ

ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﺎن

ﺟﻨﻮب ﺷﺮق

ﻣﻨﺪﻟﻜﻴﺮي وراﺗﺎﻧﺎك ﻛﻴﺮي

60

اﻟﻬﻨﺪ

50
ﺑﻴﻬﺎر
ﺷﻤﺎل ﻏﺮب

إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺗﺸﺎد

اﻟﺼﻮﻣﺎل

40

30

20

10

0
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪ

22

أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ أداء
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درﺟﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻤﺎء اﻟﻄﻔﻞ

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

70

– وفق ما يتبين من التغييرات في مؤشر نماء الطفل ما بين

نماء الطفل – من  32إلى  – 38مقارنة بالتحسن األسرع

سنة  2006و( 2012أنظر الشكل  .)7وبينما أظهرت بنين

الذي شهده البلد ككل ،من  52إلى .63

ككل تحسنا هاما ،فإن أطفال إقليم أليبوري األكثر حرمانا قد

 ...لكن ليس في كل البلدان

ازداد تأخرهم:
•ازدادت نسبة الوفيات تحت سن خمس سنوات سوءا

أكثر البلدان نجاحا في خفض عدم المساواة فيه هي النيجر.

في أليبوري ،ما يمثل نقيضا واضحا للتقدم الكبير في

فاألقاليم التي كانت متأخرة ،مثل زندر ومرادي ،حققت

البلد ككل.

معدل نمو أسرع من العاصمة نيامي .تظل النيجر بلدا عدم

•التقدم في إتمام التعليم االبتدائي في أليبوري كان أبطأ

المساواة فيه كبير ،لكن التقدم الذي حققه هذان اإلقليمان

مما هو على المستوى الوطني.

األكثر حرمانا استفاد منه أطفال كانت فرصهم في الحياة هي

•لم يطرأ تغيير في تسجيل المواليد ،بينما طرأ تحسن
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في بنين ،التفاوتات في فرص الحياة متزايدة بشكل منهجي

•بشكل عام ،حقق إقليم أليبوري تقدما بطيئا على مؤشر

األقل في العالم.

طفيف فقط في انخفاض سوء التغذية.

الشكل  7التغيير في المؤشرات األساسية لنماء األطفال في بنين والنيجر
بنين
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أثر التغير المناخي على أكثر المناطق فقرا
من المرجح أن يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم التحديات
الشديدة التي يواجهها رعاة المواشي وغيرهم في المناطق
القاحلة وشبه القاحلة .ومن المتوقع حدوث جفاف أكثر شدة
ولفترات أطول في عدد من المناطق القاحلة ،إلى جانب
االرتفاع الشديد بدرجات الحرارة .وأثر ذلك على اإلنتاج الزراعي
يهدد األمن الغذائي وسبل معيشة الكثير من األسر األكثر
فقرا .وبعض من أكثر مناطق العالم فقرا والمناطق التي
تحاول التأقلم مع التغير المناخي هي من بين أكثر المناطق

عرضة لألحوال المناخية الشديدة مستقبال ]6[.ومن المرجح
أن يتسبب التغير المناخي بإحباط جهود تحسين رفاه األطفال
في هذه المناطق .ففي إثيوبيا ،بينما إن معدالت التقزم قد
انخفضت على المستوى الوطني من  %51في سنة 2005

إلى  %44في سنة  ،2011فإنها ارتفعت في إقليم تغراي
(من  %46إلى  )%51وعفار (من  %42إلى .)%50

[]7

وقد تضررت كلتا المنطقتين نتيجة الجفاف الذي تعرضت
له البالد مؤخرا ،ما أدى لتفاقم النقص الغذائي في
هاتين المنطقتين.

[]8

التمييز على أساس الحالة الصحية
بينما أن االستبعاد يؤدي إلى نتائج صحية أكثر سوءا ،فإن

كما إن اإلصابة بفيروس نقص المناعة سبب لزيادة

الحالة الصحية بحد ذاتها قد تكون أساسا للتمييز ومزيد

االستبعاد الذي يعانيه األطفال أصال .ففي كينيا،

من االستبعاد .في هذه الحاالت ،قد تعتبر حالة الشخص

األطفال المصابون بفيروس نقص المناعة أكثر عرضة

الصحية  -سواء العقلية أم البدنية – وصمة اجتماعية

للتقزم أو الهزال.

تؤدي لمزيد من التمييز ضد الشخص.

يكن
يعانين من انعدام األمن الغذائي أكثر احتماال ألن
ّ

[]11

وفي زيمبابوي ،النساء الالتي

مصابات بفيروس نقص المناعة.

المصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة

أو السل أو غيرهما من األمراض المعدية

[]12

يوجد حاليا نحو 2.6

مليون طفل مصاب بفيروس نقص المناعة في أنحاء
العالم ،أغلبهم سيواجهون شكال ما من أشكال التمييز
ضدهم بسبب إصابتهم بالفيروس.

[]13

إن الوصم االجتماعي للمصابين بفيروس نقص المناعة
والتمييز ضدهم يؤديان إلى استبعادهم ،كما يشكالن
عائقا أمام حصولهم على الرعاية الصحية .على سبيل
المثال ،تبين من البحث أن المصابين بهذا الفيروس

األشخاص الذين يعانون من حاالت
الصحة العقلية

يقل استخدامهم للخدمات الصحية بسبب التمييز الذي

التمييز على أساس الوضع الصحي ال يقتصر فقط على

يتعرضون إليه من مقدمي الرعاية الصحية ]9[.ويتبين من

المصابين بأمراض معدية .ففي أنحاء العالم يتعرض

األدلة في جنوب القارة األفريقية أن أطفال األسر التي

من يعانون من حاالت صحة عقلية للوصم االجتماعي

يكون واحد أو أكثر من أفرادها مصابا بفيروس نقص

واإلهمال ،وعادة ما ُيعالجون باتباع ممارسات محلية

المناعة معرضون بشكل خاص لنتائج صحية سلبية،
بما في ذلك حاالت الصحة العقلية.

[]10

وتقليدية ال تستند إلى أدلة علمية .وهناك نحو  93مليون
طفل تتراوح أعمارهم بين  14–0سنة يعانون من إعاقة
معتدلة أو شديدة.
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خروج على المألوف
حكاية أنجيلينا
تعيش أنجيلينا 15 ،سنة ،مع والديها وأخواتها الخمس

“في بعض األحيان ال أحضر إلى المدرسة لبضعة أيام

وأخيها في بارياك ،جنوب السودان .والدها مريض ،ولهذا

علي أن أبقى في البيت ألعتني بأخوتي األصغر
ألن
ّ

أنجيلينا إلى السنة السابعة في مدرستها المحلية.

الطعام أو أجلب الماء لألسرة .وهذا العمل يعني أنه

تعتني أمها باألسرة ،إذ تدير مطعما في السوق .وصلت
“هناك  45طالبا في صفي – ونحن الفتاتان الوحيدتان فيه.

علي أن أطهي
مني حين تذهب أمي للعمل ،وأحيانا
ّ

ليس لدي الوقت الكافي للقراءة والدراسة.

الكثير من البنات انقطعن عن الدراسة في السنوات األدنى

“أمي لم تكمل دراستها أبدا ،ولكنها تشجع كل البنات

– بعضهن تزوجن والبعض عجز آباؤهن عن اإلنفاق عليهن

في أسرتي .فهي ال تريدنا أن نشقى كما حدث لها،

في المدرسة ،فبقين في بيوتهن لمساعدة األسرة.

وأن نضطر للعمل الشاق في مطعم مقابل مبلغ زهيد

“المجيء إلى هذه المدرسة يعني أن سيكون لي
مستقبل مشرق .عندما أكبر أنوي االلتحاق بالجامعة
ي لن يتمكنا
ألصبح طبيبة ،ولكن ما أخشاه هو أن
والد ّ
َ
من دفع الرسوم.

من النقود .إنها تريد لنا حياة أفضل .ولهذا السبب
ال تريدنا أن نتزوج مبكرا ،بل أن ننهي تعليمنا حتى نحصل
على وظائف جيدة .وسوف أدعم أخواتي األصغر مني
ليفعلن نفس الشيء”.

الصورة :كولن كروليSave the Children /

أنجلينا 15 ،سنة ،من جنوب السودان ،واحدة من فتاتين
فقط من بين  45تلميذا في الصف بمدرستها الثانوية.
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الشكل  8الخط الزمني الستبعاد البنات في الهند

البنات في الهند

%4– 2

األوالد في الهند

منذ الوالدة

تقدير معدل وفيات
األجنة من اإلناث

1

معدل وفيات األطفال

معدل وفيات األطفال

 55لكل 1000
والدة حية

 51لكل 1000
والدة حية

2

2

%38

%40

%97

%96

من البنات مقزمات

من األوالد مقزمون

3

معدل إكمال

التعليم االبتدائي

معدل إكمال

التعليم االبتدائي

4

%58

4

%1

تزوجن قبل بلوغهن
 18سنة من العمر

3

تزوجوا قبل بلوغهم
 18سنة من العمر

4

5

حتى البلوغ
للمراجع ،يرجى االطالع على المالحظات الذيلية للخط الزمني

أين تكمن عدم المساواة األساسية
بين البنات واألوالد؟
إن حكاية التفاوت بين الجنسين التي تبرز من واقع مؤشر
نماء الطفل تختلف عن األشكال التي وصفت في القسمين
السابقين حول أطفال األقليات العرقية وأطفال المناطق
المحرومة .والتفاوتات بين البنات واألوالد في أغلب البلدان
منخفضة أو معدومة فيما يتعلق بنتائج التنمية التي يقارنها
مؤشر نماء الطفل .لكن عدم المساواة بين الجنسين يتضح
عادة في مرحلة الحقة من حياتهم (أنظر الشكل  8والشكل .)9
إن مؤشر نماء الطفل المتعلق بالبنات في  31من بين  50من
البلدان التي تتوفر لدينا بيانات عنها أعلى مما هو بالنسبة
لألوالد ،رغم أن االختالف في أغلب الحاالت صغير للغاية
لدرجة أنه ال ُيذكر إحصائيا .لكن المؤشر المتعلق بالبنات في

بلدان كثافتها السكانية عالية كالهند ونيجيريا أدنى مما هو

بالنسبة لألوالد – ما يؤكد بموجب األرقام مدى أهمية هذا
الموضوع .وفي الدول التي تحقق أسوأ أداء على مؤشر
نماء الطفل ،البنات أكثر احتماال لتحقيق مستوى أقل من
األوالد على المؤشر .وبالتالي في سبع من بين أسوأ عشر
بلدان من حيث األداء ،تكون البنات متأخرات عن األوالد ،ما
يوحي بأن في أوضاع التأثر الشديد عادة ما تكون البنات
عرضة لإلهمال.
ما النمط العالمي؟ في بعض مناطق العالم ،مثل أمريكا
الالتينية وحوض الكاريبي ،وفي بلدان شرق وجنوب أفريقيا،
تميل البنات للتفوق على األوالد .بينما على النقيض من
ذلك ،تبدو البنات أكثر تأخرا من األوالد في بلدان غرب
أفريقيا .أما في آسيا ،ففي الهند ونيبال أعلى اختالف

حقق العالم تقدما هائال في خفض التفاوتات بين األوالد
والبنات ،والكثير من هذا التقدم كان بفضل تغييرات سياسية
طالبت بها النساء والبنات .وذلك هو الحال خاصة فيما يتعلق
بالتعليم ،حيث انخفض الفارق بين الجنسين بالتسجيل في
المدارس االبتدائية انخفاضا هائال .ففي غضون  15سنة
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تواجه البنات والنساء انتهاكات وعدم مساواة
مع األوالد والرجال بعدة طرق مختلفة .حيث
يواجهن االستبعاد والتمييز ضدهن في التعليم؛
وزواج األطفال والحمل؛ والعنف ،بما فيه العنف
الجنسي؛ ومحدودية المواد الغذائية المغذية
المتوفرة لهن؛ والحرمان من الصحة والحقوق
الجنسية واإلنجابية؛ والحرمان من الفرص في
الحياة العامة والسياسية؛ والعمل المنزلي الغير
معترف به وبال أجر.

التفاوتات بين الجنسين في التعليم

فقط ارتفع عدد البنات لكل  100من األوالد من  92إلى 97

في التعليم االبتدائي ،ومن  91إلى  97في التعليم الثانوي
منذ سنة .2000

[]1

لكن رغم هذه اإلنجازات ،مازال هناك تفاوت كبير في بعض
الدول في كل من التعليم االبتدائي والثانوي ،وخصوصا في
أفريقيا .ولدى أخذ الوضع االقتصادي لألسرة بعين االعتبار،
فإن عدم المساواة بين الجنسين يصبح أكثر بروزا.
الخمس
•في أكثر األسر فقرا (أي المصنفين ضمن ُ
األدنى من السكان) 84 ،فقط من البنات أكملن تعليمهن
االبتدائي مقابل كل  100من األوالد ،بالمتوسط.
•في موزمبيق %5 ،فقط من أكثر البنات فقرا أكملن
تعليمهن االبتدائي مقارنة بنسبة  %21من أكثر
األوالد فقرا.
•في السودان %69 ،من أكثر األوالد فقرا أتموا تعليمهم
االبتدائي مقارنة بنسبة  %37من أكثر البنات فقرا.

[]2

وقد وجدت دراسة أجريت في أندرا براديش ،في الهند،
أن كل أخ إضافي أكبر يقلل احتمال االلتحاق بمدرسة خاصة
بمعدل  .%35كما وجدت الدراسة أن ،مقارنة بالبنات عموما،
حتى أوالد األسر األكثر فقرا في المناطق الريفية يزيد
احتمال التحاقهم بالمدارس الخاصة إلى الضعف بحلول
الثامنة من أعمارهم.

[]3

وفي أفغانستان ،تكمل  40من البنات تعليمهن االبتدائي
مقابل كل  100من األوالد .وفي أكثر األسر فقرا تنخفض
تلك النسبة إلى  16بنتا مقابل كل  100ولد .الشكل 10

يبين تفاعل األسرة ونوع الجنس بحيث تظل البنات أكثر
عرضة للحرمان من األوالد في األسر الفقيرة .من الواضح
أن التفاوت بين الجنسين مستمر في التعليم على اختالف
مستويات ثروة األسر .وحين يجتمع الفقر وعدم المساواة
بين الجنسين ،فإن فرص البنات بإكمال التعليم االبتدائي
ضئيلة للغاية –  %4فقط.

مطلق بين األوالد والبنات ،حيث يحقق األوالد درجة أعلى
على المؤشر ،رغم أن االختالف بين األوالد والبنات في
هذين البلدين أقل من أربع نقاط .وهذه االختالفات العالمية
سببها أساسا االختالفات بالتعليم.
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لكل طفل ،بال استثناء

اﻟﺸﻜﻞ  9ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻷوﻻد واﻟﺒﻨﺎت ﻓﻲ ﻓﺮص اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﻳﻘﺎرن ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ درﺟﺎت ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻤﺎء اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﺒﻨﺎن واﻷوﻻد ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻨﻬﺎ .ﺻﻨﻔﺖ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﺒﻌﺎ
ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻷوﻻد واﻟﺒﻨﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻤﺎء اﻟﻄﻔﻞ.
ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ
زﻳﻤﺒﺎﺑﻮي
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺪوﻣﻴﻨﻴﻜﺎن
اﻟﻬﻨﺪ
ﺳﻮازﻳﻼﻧﺪ
ﻧﻴﺒﺎل
اﻟﻐﺎﺑﻮن
أوﻏﻨﺪا
ﻫﺎﻳﻴﺘﻲ
ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ
ﻏﻴﻨﻴﺎ
ﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن
ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ
رواﻧﺪا
ﺗﻴﻤﻮر اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﻫﻨﺪوراس
اﻟﻨﻴﺠﺮ
ﺑﻨﻴﻦ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
زاﻣﺒﻴﺎ
ﺑﻮروﻧﺪي
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ
ﺑﻴﺮو
ﺑﻨﻐﻼدش
ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ
أذرﺑﻴﺠﺎن
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔاﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
ﻣﺼﺮ
ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
اﻟﺴﻨﻐﺎل
ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ
ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ
ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﻮزﻣﺒﻴﻖ
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون
ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ
ﻏﺎﻧﺎ
ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ
100
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90

80

70

60

50

40
ﺑﻨﺎت أﻳﺴﺮ ﺣﺎﻻ

30

20

أوﻻد أﻳﺴﺮ ﺣﺎﻻ

10
ﺑﻨﺎت

0
أوﻻد

اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ

ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ

 %73أﻛﺜﺮ اﻷوﻻد ﺛﺮاء

 %45أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻨﺎت ﺛﺮاء
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اﻟﺸﻜﻞ  10اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – إﻛﻤﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ

 %47أوﻻد

 %34اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻹﻛﻤﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ

 %24أﻛﺜﺮ اﻷوﻻد ﻓﻘﺮا
 %19ﺑﻨﺎت

وﻻد

 %4أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻨﺎت ﻓﻘﺮا

ﺑﻨﺎت
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ

التفاوت بين الجنسين بمجال الصحة والتغذية
هناك تحديات مماثلة تتعلق بعدم المساواة بين الجنسين
بمجال الصحة .فمعدالت وفيات األطفال قبل بلوغهم
الخامسة من العمر يميل لالرتفاع أكثر بين األوالد ،وذلك
نظرا الختالفات بيولوجية طبيعية.

[]5

لكن هناك استثناء

ملحوظ للنمط العام لوفيات ذكور قبل بلوغهم الخامسة
من العمر في جنوب آسيا – ما يشير إلى تمييز مستمر
بين الجنسين.

[]7 ،6

ويالحظ بشكل متزايد تركيز وفيات األطفال في مرحلة ما بعد
الوالدة (أول  28يوما من حياة الطفل) ]8[.وبالتالي فإن إحراز
تقدم في خفض معدل وفيات األطفال يرتبط ارتباطا وثيقا
بتحديات صحة األم ووفيات األمهات[ ]9واالستثمارات الالزمة
في نظام الرعاية الصحية لضمان استمرار الرعاية بمجال
الصحة اإلنجابية وصحة األمهات والمواليد الجدد واألطفال.
كما إن الزواج المبكر وعدم االستثمار في برامج تنظيم األسرة
يؤديان إلى حدوث والدات مبكرة ومتقاربة ،وينجم عنهما
زيادة نسبة وفيات األمهات واألطفال.

[]10

وبينما أن االختالفات بين الجنسين فيما يتعلق بوفيات
األطفال غير بارزة عموما ،فإن اختيار اآلباء لجنس المولود
يشهد ارتفاعا بفضل انتشار تقنية التشخيص قبل الوالدة.
وبالتالي فإن سكان العالم في  2010نقصوا نحو  117مليون
امرأة نتيجة اختيار اآلباء لجنس المولود ،على األغلب في
الصين والهند.

[]11

ال توجد تفاوتات كبيرة بين الجنسين في معدالت التقزم قبل
بلوغ الخامسة من العمر .لكن ما يصل إلى نصف المراهقات
في بعض البلدان متقزمات.

[]12

فالمراهقات والنساء

معرضات بشكل خاص لسوء التغذية نظرا الحتياجاتهن العالية
للمواد المغذية أثناء الحمل والرضاعة ،وبسبب التفاوت
بالفقر بين الجنسين.

[]13

وهناك أوجه للتمييز بين الجنسين مترابطة وأكثر اتساعا ينجم
عنها زيادة فقر البنات والنساء .ففي الكثير من المناطق تحرم
النساء من حق اتخاذ قرارات بشأن صحتهن وصحة أطفالهن،
وقد يحتجن لموافقة أو مرافقة أقاربهن الذكور لهن إن احتجن
للخدمات الصحية .والحرمان من خدمات الصحة الجنسية
واإلنجابية يحد كثيرا من حقوق النساء.
29

لكل طفل ،بال استثناء

المراهقات والزواج المبكر والعنف
قدر أن واحدة من كل ثالث فتيات في البلدان النامية
ُي ّ

يتزوجن قبل بلوغهن  18سنة ،وواحدة من كل تسعة

والعنف الجنسي سبب أساسي لحمل المراهقات في
تبين في بيرو
الكثير من البلدان .على سبيل المثالَّ ،

فتيات يتزوجن قبل بلوغهن  15سنة ]14[.والكثير من األسر

أن  60%من حمل البنات الالتي تتراوح أعمارهن بين

الفقيرة أو المتضررة من الصراع واألزمات اإلنسانية ترى أن

 16-12سنة مرجعه تعرضهن للعنف الجنسي ]15[.وفي

تزويج بناتها في سن صغيرة وسيلة لحمايتهن (مثال من

الكثير من الثقافات يتسبب الحمل نتيجة العنف الجنسي

العنف الجنسي وممارسة الجنس خارج إطار الزواج) وتأمين

بوصمة اجتماعية كبيرة للمرأة ولطفلها كذلك .وقد تُ جبر

مستقبلهن .وبينما إن البنات هن المتضررات عموما من

المراهقات على مغادرة بيوت آبائهن ومواجهة عزل

زواج األطفال – حيث تشير تقديرات اليونيسيف إلى أن

وحرمان أعظم وأشد.

البنات يشكلن نسبة  %82من األطفال المتزوجين قبل

[]16

يتبع في الصفحة التالية

سن  18سنة – فإن األوالد يمكن أن يتضرروا كذلك ،نفسيا
وعاطفيا ،نتيجة زواج األطفال.
الصورة :سوزان ليSave the Children /

سيتا 14 ،سنة ،من نيبال،
تزوجت حين كان عمرها 13
سنة وهي اآلن في الشهر
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كما إن الحمل المبكر لدى المراهقات يزيد المخاطر

أن تكون مالية وغير مالية على حد سواء .فنسبة %93

المتعلقة بصحة أطفالهن وبقائهم على قيد الحياة

من المراهقات في بوليفيا ،على سبيل المثال ،أشرن

–  %11من مواليد العالم يولدون ألمهات مراهقات،

لمشاكل تتعلق باالستفادة من خدمات الرعاية الصحية

وذلك يضر بصحة المولود وأمه ووضعهما الغذائي.

تعود لمجموعة من األسباب تتراوح بين عدم توفر المال
والبنات

ومقارنة باألمهات األكبر سنا ،يرتبط الحمل في سن

والحاجة إلذن من األسرة للحصول على العالج.

المراهقة بزيادة قدرها  %50في احتمال والدة الطفل

تحديدا – خصوصا من المجتمعات األكثر فقرا واألقل

ميتا أو وفاته في مرحلة ما بعد الوالدة ،كما أنه يزيد

تعليما – ال يستطعن عادة اتخاذ قرارات تتعلق بالجنس

احتمال الوالدة المبكرة ،ووالدة أطفال يقل وزنهم عن

أو حماية أنفسهن من الحمل غير المرغوب به ،ما يؤدي

الطبيعي ،أو كونهم أصغر مما يجب بالنسبة لسنهم

في النهاية لعواقب مؤلمة .حيث تعاني الكثير منهن من

ويقدر حدوث نحو  3ماليين حالة إجهاض
الطبيعيُ ]17[.

مستويات أعلى من العنف واإلكراه ،بما في ذلك العنف

غير مأمون العواقب سنويا في العالم لدى الفتيات

[]21

واالستغالل الجنسي ،وزيادة مخاطر الحمل المبكر وغير

الالتي تتراوح أعمارهن بين  19-15سنة ،والكثير من حاالت

المرغوب به ،والزواج المبكر ،وتعريض بقائهن وصحتهن

اإلجهاض هذه تتسبب بمشاكل صحية دائمة أو تنتهي

وأحوالهن للخطر .كما إن الزواج المبكر يجعل الفتيات

بوفاة الفتاة نفسها .وتعتبر المضاعفات أثناء الحمل

أكثر عرضة للعدوى بأمراض تنتقل باالتصال الجنسي –

والوالدة السبب الثاني عالميا لوفيات الفتيات الالتي

فاحتمال إصابة الفتيات الالتي تتراوح أعمارهن من 19-15

تتراوح أعمارهن بين  19-15سنة ]18[.وفي سيراليون تبلغ

سنة في منطقة جنوب الصحراء األفريقية بفيروس نقص

نسبة وفيات األمهات المراهقات  %40من بين كافة

المناعة يتراوح بين ضعفين إلى ستة أضعاف إصابة

وفيات األمهات.

األوالد من نفس الفئة العمرية.

[]19

وحتى حينما ال يؤدي الحمل المبكر إلى الوفاة ،فإنه

[]22

المقيدة ،وكذلك ممارسات التمييز
كما إن التقاليد
ّ

يزيد خطر التعرض ألمراض يمكن أن تصبح سببا للعزل
االجتماعي .على سبيل المثال ،الفتيات في نيجيريا

تحد من قدرة المراهقات الحوامل
المتأصلة بالمجتمعّ ،

على مواصلة تعليمهن في الكثير من المناطق .في

المهبلي أو
ِي
ّ
المثان ّ
الالتي تتطور لديهن حالة الناسور َ

سيراليون ،على سبيل المثال ،رغم استمرار المطالبات

المهبلي نتيجة الوالدة عادة ما يطردهن
الناسور الشرجي
ّ
أزواجهن من البيت ،ما يتسبب بوصمة اجتماعية لهن.

قدر وجود ما بين  400,000إلى  800,000مصابة بهذه
وي َّ
ُ

الحالة في نيجيريا ،ويضاف إليهن  20,000حالة سنويا.

[]20

والمشاكل الصحية للمراهقات الحوامل تتفاقم نتيجة
عوائق محددة تحول دون تزويدهن بمعلومات وخدمات
حول الصحة الجنسية واإلنجابية .وهذه العوائق يمكن

األوالد المستبعدون
في أوقات األزمات ،حين تعتمد األسر على الدخل الذي
يكسبه أبناؤها من خالل العمل ،من األرجح أن يكون
األوالد وليس البنات هم من يكسب العيش إلعالة األسرة،
وبالنتيجة هم أكثر عرضة لعدم االلتحاق بالمدارس لتلقي

 6البنات المستبعدات

المراهقات والزواج المبكر والعنف

تابع

من منظمات المجتمع المدني مازال ال ُيسمح للفتيات

الحوامل بالذهاب إلى المدرسة وحضور االمتحانات،
وهن بالتالي مستبعدات من نظام التعليم العام.

[]23

وفي تنزانيا ،يتعين على الحكومة وضع نهاية إلجراء
الفحص اإلجباري للحمل في المدارس ،والسماح
للتلميذات المتزوجات والحوامل باالستمرار في
المدرسة إلتمام تعليمهن.

[]24

التعليم .وقد وجدت منظمة  Save the Childrenأن من بين
الالجئين السوريين في العراق  %42من األوالد يذهبون
للمدرسة مقارنة بنسبة  %51من البنات .وفي أوقات
الصراع من األرجح استهداف األوالد لتجنيدهم في صفوف
الجماعات المسلحة ،وعادة ال يعودون إلى مقاعد الدراسة
مجددا حتى بعد تسريحهم.

[]25
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	األطفال المستبعدون
7
والمهجرون داخليا
الالجئون
ّ

طفوالت ضائعة ،مستقبل ضائع
حكاية عماد

في البيت طيلة الوقت”.

فادية وأطفالها الستة – علي وياسمين ونسيم وعماد

وأخته ياسمين لديها نفس الشعور“ .في سورية كان هناك

وعليم وعليمة  -جاءوا إلى لبنان في  2011هربا من القتال
في مسقط رأسهم ،مدينة حمص السورية .هربوا ولم
يحملوا معهم أي شيء .وبعد ذلك بأسبوع ُقصف بيتهم
ودمر تماما.
الذي رحلوا عنهُ ،
تعيش األسرة اآلن في مخيم ،واألم فاديه هي الراعية

باالنضمام إليهم بسبب ضعف بصري .وهكذا أبقى

مدارس وأطباء – ولكن هذا ليس متوفرا هنا .كنت أذهب
إلى المدرسة كل يوم .كانت أمنيتي أن أصبح معلمة.
“في سورية كنا نلعب ونذهب إلى عدة أماكن .أما هنا
فال نستطيع الذهاب إلى أي مكان .ال أخرج في الليل
بسبب الظالم .ويوجد أمام سكننا هنا حفرة كبيرة.

الوحيدة للعائلة وليس لديها مصدر دخل.

من الصعب المشي في هذا المكان”.

ال أحد من أطفال فادية يذهب إلى المدرسة .حيث إن

حصلت األسرة على مستندات تسجيل لدى وصولها إلى

علي 15 ،سنة ،ونسيم 10 ،سنوات ،يعمالن لمساعدة
كعاملين زراعيين.
األسرة – حينما يتوفر عمل لهما -
ْ
وهما يكسبان  4دوالرات يوميا فقط.

بينما نسيم وأخته ياسمين 15 ،سنة ،وأخوه عماد 8 ،سنوات،

لبنان .لكن انتهت صالحية هذه المستندات؛ وليس باستطاعة
تحمل دفع رسوم تفوق  600دوالر لتجديدها.
فادية ّ
تقول فادية“ :عدم وجود مستندات سارية المفعول يؤثر
على كل شيء .ال أستطيع الذهاب إلى أي مكان .وال

كلهم مصابون بضعف البصر .وهناك معلمة من منظمة

تحسبا إليقافي على حاجز في
أستطيع مغادرة المخيم
ُّ

ذوي اإلعاقة من األطفال ،ولكن ليس في فصل الشتاء.

مدرسة ألبنائي المصابين بضعف البصر”.

عماد يتطلع للتعلم .فهو يقول“ :أحلم بالحصول

“كل أوالدي متأخرين عن أقرانهم ،ال أحد يسأل عن احتياجاتنا”.

محلية غير حكومية تزور المخيم مرة كل أسبوع لتدريس

على التعليم .أريد أن أتعلم .هناك تالميذ كثيرون

الصورة :نور وحيدSave the Children /
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في المدرسة هنا ،ولكن المعلمين ال يسمحون لي

الطريق .وال يمكنني أن أذهب إلى بيروت ألبحث عن

عماد ،يمين الصورة،
مع أخيه نسيم

ووضع األطفال الذين كانوا يعانون أصال من آثار االستبعاد
قبل األزمة صعب للغاية .حيث يشهد هؤالء األطفال تفاقم
استبعادهم في أوضاع الصراع واألزمات ،وهناك احتمال أكبر
ألن تعاني أسرهم من مزيد من الفقر ،ما يضع الضغوط
على عاتق األطفال للخروج للعمل أو يزيد فرص استغاللهم.
المهجرين ،بمن فيهم من
يشكل األطفال نصف سكان العالم
ّ
يعيشون الجئين ]1[.وحيث أن المتوقع أن يطول التهجير نتيجة

الصراع إلى  17سنة بالمتوسط ،فإنه ليس حالة مؤقتة؛

[]2

بل هو بالنسبة للكثير من أطفال العالم حالة طفولة دائمة.

وفي أوضاع اللجوء ،يتعرضون لعدد أكبر من األخطار
الصحية واألمراض المعدية ،وتتوفر لهم كمية أقل
من المواد المغذية ،ما يجعلهم أكثر عرضة لسوء التغذية.
في اليمن %41 ،من األطفال تقزّ موا تحت سن الخامسة
من العمر بسبب سوء التغذية ،وأغلب حاالت سوء التغذية
المهجرين .ومعدل سوء التغذية في
الشديدة هي بين
ّ

مخيم دورو في جنوب السودان ارتفع من  %12في فبراير
 2014إلى  %18في مارس .2014

[]4

التعليم
ومهجر داخليا من بلدان
هناك أكثر من  14مليون طفل الجئ
ّ

متضررة من الصراع .من بينهم النصف فقط من األطفال

في سن المرحلة االبتدائية يذهبون إلى المدرسة ،وواحد
فقط من بين كل أربعة أطفال في سن المرحلة اإلعدادية
يذهب إلى المدرسة ]5[.ويشكل األطفال في المناطق
المتضررة من الصراع  %36من أطفال العالم الذين في سن
المرحلة االبتدائية وال يذهبون إلى المدرسة.

[]6

وأكثر األطفال فقرا أقل احتماال بأن يلتحقوا بمقاعد الدراسة
وإتمام تعليمهم في المناطق المتضررة من الصراع ألنهم
على األرجح سيضطرون إلى العمل لمساعدة أسرهم.

عدم الحصول على الخدمات الضرورية

والتقاليد تعني أن األوالد أكثر احتماال ألن ُينظر إليهم على

األطفال دائمو التنقل قد يجدون صعوبة في الحصول على

بالبنات ،ما يجعل األوالد أكثر عرضة ألن يفوتهم التعليم .وفي

الخدمات األساسية لعدة أسباب .ففي بعض األحيان ليس
باستطاعة المجتمعات المضيفة تحمل عبء زيادة الطلب
على الخدمات .وفي أوضاع أخرى قد يتعرض األطفال
وأسرهم للتمييز ضدهم على أساس وضعهم ،وال تقدم
لهم المساعدة التخصصية والخدمات .أو أنهم يعيشون في
مخيمات لالجئين تفتقر عادة للموارد الكافية وتكون غير قادرة
على تحمل حجم الطلب على الخدمات .كما إن فرص معيشة
المهجرة تنخفض انخفاضا هائال إما بسبب األزمة أو
األسر
ّ

بسبب حاجتها للتنقل ،وقد ال يكون باستطاعتها تحمل تكاليف
الخدمات الصحية مثل ذي قبل.

والمهجرون داخليا
 7األطفال المستبعدون الالجئون
ّ

تتسبب الصراعات واألزمات وغيرها من مسببات
التشريد بوجود مجموعات جديدة من األطفال
المستبعدين .واألطفال الذين لم يكونوا
مستبعدين في الماضي يجدون فرص الحياة
وتوفر الخدمات الضرورية ،كالرعاية الصحية
والتعليم ،تتداعى إلى حد كبير .وهم ،كأطفال
“مهجرين داخليا” ،يواجهون حواجز
الجئين أو
ّ
جديدة تقف عائقا أمام بقائهم وتعليمهم :دمار
وانهيار مدارسهم وأنظمة الرعاية الصحية؛ والبقاء
بال مأوى؛ وفقدان هوياتهم؛ وإهمال احتياجاتهم
األساسية في مواقع تواجدهم كالجئين.

•األطفال ،خصوصا من يعيشون في أزمات ممتدة طويال

أنهم من “يكسبون العيش” وأن ُيجبروا على العمل مقارنة

نفس الوقت ،قد تخرج األسرة بناتها من المدرسة لتتولى دور
رعاية أفراد األسرة ،أو قد ترتب لزواج البنات مبكرا ،إما كوسيلة
لحمايتهن أو لتخفيف األعباء المالية المتزايدة.
وقد توصل بحث أجرته  Save the Childrenفي العراق أن
نسبة ذهاب أطفال الالجئين المتواجدين خارج المخيمات إلى
المدارس تبلغ  %42لألوالد و %51للبنات ،بينما نسبة ذهاب
الشباب ما بين  17-15سنة إلى المدارس تنخفض إلى .%10
والمدارس في المخيمات قد ال ُينظر إليها حتى على أنها

مساحات آمنة – ففي مخيم الزعتري في األردن أشارت %25

من األسر التي شملها استبيان في  2015إلى أنها تعتقد
أن مدارس المخيم غير آمنة – وذلك ارتفاعا من نسبة %10

الصحة

قبل سنتين .وفي سورية ،التي كان التسجيل في مدارسها

يواجه األطفال الالجئون تحديات هائلة في سعيهم للحصول

يشمل جميع األطفال تقريبا ،انخفضت نسبة التسجيل إلى

على الرعاية الصحية والتغذية التي يحتاجونها.
•معدل وفيات األطفال تحت سن الخامسة في أوضاع

أقل من  %50في أنحاء البالد بحلول 2013؛ بينما النسبة
[]7

المهجرين داخل سورية تصل إلى  %17فقط.
بين األطفال
ّ

[]8

الصراع أكثر من ضعف وفيات هذه الفئة العمرية في
أوضاع غير الصراع .ففي المتوسط يتوفى  12طفال من
بين  100طفل قبل بلوغهم سن الخامسة في أوضاع
الصراع ،مقارنة بستة أطفال من بين  100طفل في
أوضاع غير الصراع.

[]3
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الشكل  11استبعاد األطفال المتضررين من الصراع في سورية

قبل الصراع

%96

%95

من الوالدات كانت

بحضور أخصائي محترف

%80

من السكان كانت تتوفر لهم
الخدمات الصحية المحلية

1

الطعم الثالثي

2

%96

للجميع
تعليم ابتدائي

من األطفال تلقوا

3

من الشباب يعرفون
القراءة والكتابة

4

بعد  5سنوات من الصراع

 306,000طفل  

أكثر من مليوني
طفل غادروا سورية
ويعيشون كالجئين
6
بأنحاء العالم.

أقل
من ¼

%64

من األحياء التي شملها
االستقصاء تتوفر فيها
9
خدمات إنجابية

3

2

أطباء سورية
غادروا من
9
البالد

ولدوا في المنفى منذ بدء
الصراع وهم عرضة
7
ألن يكونوا بال جنسية.

%43

من األطفال تلقوا
3
الطعم الثالثي

من المشافي
الحكومية و

في  2015أكثر من
 %20من األطفال
اضطروا لعبور خطوط
القتال لحضور امتحانات
8
اإلعدادية والبكالوريا.

%38

من مراكز الرعاية الصحية األساسية
قدر بأنها دمرت أو تضررت أو أغلقت
ُي ّ
9
بسبب انعدام األمن

أكثر من

مليوني طفل
ال يذهبون إلى
10
المدرسة

5

1

المدارس دمرت
أو تضررت
أو مستخدمة
1
ألغراض أخرى

للمراجع ،يرجى االطالع على المالحظات الذيلية

في سنة  2014حاول نحو  63,000من األطفال السعي

والتضامن بين النخبة والمواطنين ،وتقديم مساعدات

لعبور الحدود دون صحبة أهاليهم من المكسيك إلى

موجهة وأكثر فعالية من الوكاالت الثنائية ومتعددة

الواليات المتحدة .الغالبية العظمى من هؤالء األطفال

األطراف ،بما في ذلك:

أتوا من غواتيماال والسلفادور وهندوراس – وهي ثالث

•تعزيز األنظمة الوطنية لحماية األطفال .األنظمة

بلدان تعاني من بعض من أكثر العنف كثافة في العالم،

الوطنية الحالية لحماية األطفال في المنطقة واألطفال

على خلفية الفقر المستشري فيها .والوصول إلى حدود

المهاجرين خالل رحلة هجرتهم واألطفال الذين يتم

الواليات المتحدة كان رحلة خطرة مسافتها  2,000ميل.

ترحيلهم إلى بلدانهم غير متطورة ،هذا إن وجدت

وبينما غطت وسائل اإلعالم العالمية هذه األزمة
باستفاضة في  ،2014فإنها باتت اآلن غائبة تقريبا من
عناوين األخبار األمريكية والدولية.
لكن بالنسبة ألطفال أمريكا الوسطى األزمة مازالت
مستمرة ،حتى وإن كان قد قل عدد من يصلون إلى حدود
الواليات المتحدة .حيث يواصل األطفال الفرار من العنف
وانعدام الفرص االقتصادية ،لكنهم باتوا اآلن ُيحتجزون

في أغلب األحيان في المكسيك وليس على الحدود مع

أصال .وبدون أماكن يشعر فيها األطفال باألمان،
سوف يستمرون بالهروب.
•التركيز على المجتمعات .بينما هناك حاجة الستراتيجيات
وطنية ،ال بد من إعداد برامج منع العنف بحيث تناسب
ظروف المجتمعات الستعادة الترابط االجتماعي في
البيوت والمدارس وفي الشوارع .فليس هناك
حل واحد يناسب الجميع على المستوى اإلقليمي
أو الوطني.

[]9

•الدعم النفسي لألطفال المبعدين .األطفال المبعدون

الواليات المتحدة.

عادة ما ينتهي بهم المطاف في المجتمعات الخطيرة

تمتد جذور مسببات هذا العنف عميقا ،وليست لها حلول

التي فروا منها .ولكسر هذه الدائرة المفرغة ،يحتاج

سهلة .فمعالجة العنف تتطلب تحسين الحوكمة والقيادة،

والمهجرون داخليا
 7األطفال المستبعدون الالجئون
ّ

من االستبعاد إلى الهجرة – العنف في أمريكا الوسطى

األطفال الذين يعادون إلى مجتمعاتهم لدعم نفسي
واقتصادي يناسب احتياجاتهم.

الصورة :سوفيد داتاSave the Children/

أطفال مدرسة في غواتيماال يشاركون في ورشة عمل “يوم ضد العنف”.
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 8أطفال غير محسوبين

حق كل طفل في التعلم
حكاية ميتو

من أشكال المدارس.

“لم أكن أعتقد بأن ابنتي سوف تستطيع أن تتكلم

افتتحت  Save the Childrenمركز السنوات المبكرة في

أو أن تذهب إلى المدرسة أو تقرأ” كما تقول بيوتي،
والدة ميتو.
تعيش ميتو ،وعمرها ثماني سنوات ،مع والديها في
قرية بمحافظة رانغبور في بنغالدش .وهي تعاني من
إعاقة في الكالم ،ما يعني أنها تواجه صعوبات في تعلم
طريقة التحدث .ونتيجة لذلك تجنبها األطفال اآلخرون.
وأصبحت ميتو شديدة الخجل وانطوت على نفسها.

 10-3سنوات لديهم أشكال مختلفة من اإلعاقة.
واألغلبية العظمى منهم ال يذهبون إلى أي شكل

القرية ،وهو مركز لخدمة الجميع وأبوابه مفتوحة لكافة
ي ميتو
األطفال .أحد المشتغلين في المركز أقنع والد ّ

مدربة في المركز
بتسجيلها في المركز .وتكفلت معلمة
َّ
بمساعدة ميتو على تكوين صداقات والمشاركة في

النشاطات .حضر والداها جلسات مخصصة لآلباء،
حيث جرى تشجيعهما على معاملة ميتو تماما كمعاملة
األطفال اآلخرين.

وبقيت وحيدة في البيت.

قالت والدة ميتو“ :أشعر بالفخر حين أراها تلعب مع

أكثر من مليوني طفل في بنغالدش تتراوح أعمارهم بين

صديقاتها ويفهم الناس كالمها”.
الصورةSave the Children :

حين كانت ميتو – التي تعاني من إعاقة بالنطق
– أصغر سنا ،كانت تبقى في البيت .لكن نطقها
وكونت
تحسن منذ أن بدأت الذهاب إلى المدرسة،
ّ
صداقات مع أطفال آخرين ،ونمت ثقتها.
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قدر أن هناك حوالي  150مليون طفل معاق في أنحاء العالم،
ُي َّ
 %80منهم يعيشون في دول منخفضة ومتوسطة الدخل.

[ ]1وتميل معدالت اإلعاقة لالرتفاع بين األقليات العرقية –
على سبيل المثال ،احتمال وجود إعاقة لدى أطفال الشعوب
األصلية وسكان جزر تورس ستريت في أستراليا الذين تتراوح

 8أطفال غير محسوبين

من أكثر التحديات أمام معالجة احتياجات
المستبعدين سوء البيانات المتوفرة أو عدم
تصنيف البيانات أو غياب البيانات نهائيا حول
بعض المجموعات .وقد تتجاهل إحصائيات رسمية
مجموعات محددة من األطفال نظرا لعدم توفر
أموال كافية ،أو بسبب قرار سياسي ،أو ألسباب
تتعلق بالوضع (انظر المربع أدناه) .في هذا القسم
نتناول مواد ثانوية لبحث النتائج الصحية والتعليمية
لبعض هؤالء األطفال الذين عادة ما يكونون غائبين
أو غير ممثلين بالقدر الكافي في اإلحصائيات
الوطنية :األطفال ذوي اإلعاقة ،وأطفال الشوارع،
واألطفال في األحياء الحضرية غير الرسمية،
واألطفال المثليون والمثليات ومزدوجو الميل
الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية والمتسائلون
بشأن هويتهم الجنسانية والمخنثون.

األطفال المعاقون

أعمارهم بين  14-0سنة أكثر من ضعف احتمال اإلعاقة لدى
غيرهم من األطفال ]2[.وحينما تتقاطع اإلعاقة مع أشكال
أخرى من االستبعاد ،عادة ما يواجه األطفال “خطرا مضاعفا”:
فالبنات المعاقات ،على سبيل المثال ،أكثر عرضة لمواجهة
العنف واإلهمال من البنات الالتي ليست لديهن إعاقة.

[]3

األطفال المعاقون هم من بين األكثر حرمانا؛ وحرمانهم من
الرعاية الصحية والتغذية عادة ما يكون شديدا .واألطفال
المعاقون في األسر الفقيرة قد يتعرضون لمزيد من
االستبعاد في حال كون الموارد محدودة ،ما يعني أنهم
يعتبرون أقل أولوية ،ويتأثرون تأثرا كبيرا من ناحية التغذية
حين تكون الموارد الغذائية شحيحة.

ما سبب كون بعض األطفال
غير محسوبين؟

تمثيل األطفال ذوي اإلعاقة في مجموعة األطفال غير

أسباب مالية :عمليات االستقصاء الكبيرة لألسر

الملتحقين بالمدارس غير متناسب .وحتى في البلدان التي

قد تكون مكلفة .وبسبب ذلك جزئيا قد تكون بعض

تكون معدالت التسجيل في مدارسها االبتدائية مرتفعة ،فإن

المناطق غير ممثلة بما يكفي ،ما يتسبب بعدم

احتمال انقطاع األطفال المعاقين عن الدراسة أعلى مما هو

حساب مجموعات معينة من األطفال – كالذين

الحال بالنسبة لغيرهم من مجموعات األطفال المستضعفين.

يعيشون في أحياء حضرية غير رسمية والذين

[ ]4في طاجيكستان ،حيث النسبة العامة للتسجيل بالمدارس

يعيشون في مناطق نائية – في البيانات.

تصل إلى  ،%97فإن  %12فقط من المسجلين رسميا على

اعتبارات سياسية :جمع بيانات بعض المجموعات
سيسا جدا – على سبيل المثال ما يتعلق
قد يكون ُم ّ

باألطفال الالجئين وعديمي الجنسية ،أو حين خشية
أن يؤدي تحديد أوضاع جماعات معينة والتوعية
بالتفاوتات بينها إلى وقوع اضطرابات .وهناك دول
مثل األرجنتين وفرنسا وجنوب السودان وغيرها ال

وبينما إن اإلحصائيات والتقديرات الرسمية غير جيدة ،فإن

أن لديهم إعاقة مسجلون بالتعليم العام .ومن بين األطفال
[]5

ذوي اإلعاقة المسجلين في المدرسة ،هناك أطفال يستمر
عدل المناهج المدرسية
استبعادهم من التعليم حينما ال تُ َّ

لتناسب احتياجاتهم ،أو حين ال تكون لدى المعلمين القدرة
على تكييف المنهج الحتياجاتهم ،أو في حال عدم توفر أدوات
مساعدة ضرورية لتعينهم في التعلم.

[]6

تجمع معلومات حول األصل العرقي في إحصائياتها

كما أن وجود طفل ذو إعاقة عادة ما يعتبره الناس أمرا معيبا

الرسمية؛ وفي الهند ،الفئات المشار إليها في

أو أنه عقاب على فعل شيء خطأ .ويتبين من األدلة أن هذه

اإلحصائيات مبهمة.

المواقف السلبية تشكل عائقا ال يقتصر فقط على عدم

أسباب تتعلق بالوضع :من الصعب إجراء إحصاء حول
بعض مجموعات األطفال لمجرد صعوبة إيجادهم –
على سبيل المثال ،األطفال المعاقين المخفيين في
البيوت أو المؤسسات ،واألطفال دائمي التنقل غير
المسجلين لدى السلطات ،وأطفال الشوارع الذين ال
عنوان ثابت لهم.

توفر التعليم لهؤالء األطفال ،بل كذلك يؤثر على إنجازهم
تبين من استبيان أجرته
ومشاركتهم في التعليم ]7[.وقد ّ

 Save the Childrenمؤخرا في الصين ،في المناطق التي

تنفذ فيها برامج لمساعدة األطفال ذوي اإلعاقة لاللتحاق
بالمدارس العامة ،أن بعض اآلباء يتخوفون من أن األطفال
المعاقين قد يشتتون انتباه باقي األطفال عن الدراسة ،وأن
قد يكون لهم أثر سلبي على باقي األطفال من خالل إبداء
تصرفات غير مناسبة.

[]8
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لكل طفل ،بال استثناء
الصورة :سي جيه كالركSave the Children/

أحمد ،سبع سنوات ،وأسرته يعيشون في حيث شعبي فقير قرب سكة الحديدة في كلكتا في الهند.

وبينما إن أكثر الدول قد صادقت على اتفاقية حقوق

األطفال الرضع نسبة  %5في األحياء الشعبية الفقيرة و%3

األشخاص ذوي اإلعاقة ،فإن الكثير من الدول تفتقر

في األحياء الحضرية غير الفقيرة .كما بلغت نسبة التقزم بين

للسياسات الضرورية وآليات التمويل الالزمة لتحويلها إلى

األطفال  %37في األحياء الشعبية الفقيرة و %24في األحياء

واقع .زامبيا ،التي صادقت على هذه االتفاقية ،أدخلت عددا

الحضرية غير الفقيرة.

من اإلصالحات .لكن عدم توفر أشخاص مؤهلين لمعالجة

األحياء الشعبية الفقيرة ،ما قد يفسر بعض التفاوتات بنتائج

احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة وعدم توفر البنية التحتية لذلك

الصحة والتغذية ،وجدت نفس الدراسة ارتفاعا في معدالت

تسبب بأن أغلية األطفال ذوي اإلعاقة ال يتمتعون بحقوقهم.

وفيات األطفال الرضع في األحياء الشعبية الفقيرة ال عالقة

وفي نفس الوقت ،انحسرت مخصصات اإلنفاق في هذا

لها بالوضع االجتماعي-االقتصادي .يمكن أن يرجع ذلك إلى

القطاع من  %2.7في  2015إلى  %2.4في .2016

[]9

األطفال الذين يعيشون في أحياء
حضرية غير رسمية وأطفال الشوارع
رغم كون غالبية سكان العالم يعيشون اآلن في مناطق
حضرية ،فإن البيانات حول األطفال المستضعفين في
المناطق الحضرية شحيحة .وحسب تقدير كار-هيل ()2013
هناك  250مليون شخص في أنحاء العالم يعيشون في
مدن وغير مشمولين في إحصائيات وطنية .واألدلة المتوفرة
تبين عمق عدم المساواة بين األطفال الذين يعيشون في
أحياء حضرية غير رسمية وأطفال الشوارع مقارنة بالمتوسط
العام للمدينة.
وحسب تقدير دراسة أجريت مؤخرا في  45بلدا ،تبلغ وفيات
38

[]10

وبينما إن نسبة الفقر أكثر ارتفاعا في

انخفاض توفر ماء الشرب النظيف ومرافق الصرف الصحي،
ومحدودية خدمات الرعاية الصحية أثناء الحمل ،وسوء السكن
في األحياء الشعبية الفقيرة.
في بنغالدش ،احتمال أن يكون األطفال الذين يعيشون
في أحياء شعبية فقيرة مستبعدين من المدرسة يبلغ 2.5

ضعف المتوسط الوطني ]11[.وفي مناطق الهند الحضرية،
األطفال غير المسجلين بالمدارس هم بدرجة عالية من أطفال
األحياء الشعبية الفقيرة وأطفال الشوارع ،ومعدالت االلتحاق
بالمدارس بين هذه المجموعات مماثلة ألكثر المناطق
حرمانا في ريف الهند ]12[.وفي مصر ،الكثير من األسر التي
تعيش في األحياء الشعبية الفقيرة تبقي بناتها في المنزل
لحمايتهن من التحرش الجنسي ،لكنها بذلك تحرم هؤالء
البنات أيضا من فرص التعلم والعمل والمشاركة في
الحياة االجتماعية.

[]13

في جنوب أفريقيا بأن  %80منهم يعيشون في عشش غير

وجود “أنماط مشابهة من انتهاكات حقوق اإلنسان ضد

رسمية ،و %14يعيشون في الشوارع ،و %5فقط يعيشون

أطفال ُيالحظ أن آباءهم مثليون أو مثليات أو مزدوجو الميل

تبين أن  8%فقط من الذين يعيشون
في مأوى رسمي .كما ّ

في مأوى غير رسمي يذهبون إلى المدرسة .واتضح كذلك

أن  %28من البنات و %19من األوالد قد تعرضوا ألذى بدني،
والكثير منهم قالوا بأنهم مروا بتجربة كراهية األجانب.

[]14

وقد وجد استقصاء لألطفال المثليين والمثليات ومزدوجي
الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتسائلين
بشأن هويتهم الجنسانية والمخنثين في أوروبا أن  %61من
المشاركين في االستبيان قد واجهوا شخصيا تجارب سلبية

ال ُيعرف سوى اليسير فقط عن أحوال أطفال الشوارع،

وبالتالي ال نعلم بشكل مؤكد عددهم .فالتقديرات الدولية
متفاوتة جدا – من عشرات الماليين وحتى  100مليون.

الجنسي أو مغايرو الهوية الجنسانية.

[]19

[]15

في المدرسة تتعلق بميولهم الجنسية ،وأن  %43الحظوا أن
المناهج المدرسية تتضمن عناصر متحيزة أو تميز ضدهم.

[]20

وقد تبين من دراسة أجرتها  Save the Childrenفي الهند

وتبين من استقصاء أجري في تايالند بشأن المضايقات في

وجود  51,000طفل يعيشون في شوارع دلهي وحدها.

المدارس الثانوية أن  %56من أطفال هذه الميول الجنسية

نصف هؤالء األطفال أميون؛ ونصفهم قالوا بأنهم تعرضوا

للتنمر في الشهر السابق.
قد تعرضوا
ّ

إلساءات لفظية أو انتهاكات جسدية أو جنسية .و %20فقط
من هؤالء األطفال يحملون بطاقة هوية أو شهادة ميالد،
وإحداهما ضرورية للحصول على إعانات حكومية.

 8أطفال غير محسوبين

وقد وجد استقصاء لألطفال المهاجرين دون صحبة أهاليهم

وفي المجتمع ككل .كما تشير منظمة اليونيسيف إلى

[]16

هناك أدلة موثقة حول أثر كراهية المثلية الجنسية ومغايري
الهوية الجنسانية على الصحة العقلية – وكذلك هناك
حاالت متزايدة من االنتحار وإيذاء النفس بين الشباب

األطفال المثليون والمثليات
ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو
الهوية الجنسانية والمتسائلون بشأن
هويتهم الجنسانية والمخنثون
“المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو
الهوية الجنسانية لهم جميعهم نفس حقوق اآلخرين.
فهم أيضا ُولدوا أحرارا ومتساوين ،وأنا أقف إلى

المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري
الهوية الجنسانية والمتسائلين بشأن هويتهم الجنسانية
والمخنثين ]22[.وفي البلدان التي تجرم العالقات بالتراضي
بين الجنسين ،عادة ما يكون مقدمو الرعاية الصحية ملزمين
بالتبليغ عنهم للسلطات ،ما يتسبب بتجنب الشباب الذين
لديهم هذه الميول الجنسية من االستفادة من الخدمات
الصحية ]23[.كما إن هذه القوانين قد تحظر الحصول على
معلومات صحية ضرورية أو تحظر أشكاال محددة من خدمات
التواصل الصحي الضروري مع المجتمعات ،كما في حالة
اإلصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

جانبهم في كفاحهم ألجل حقوقهم اإلنسانية”.
األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون.

[]21

[]17

أحد أشكال االستبعاد الذي ما برح يزداد إدراكه باضطراد هو ما
يواجهه في أنحاء العالم أطفال وشباب ذوي هويات وميول
جنسية مختلفة ]18[.إن استبعاد من ُيالحظ بأنهم أطفال

مثليون أو مثليات أو مزدوجو الميل الجنسي أو مغايرو الهوية

الجنسانية أو متسائلون بشأن هويتهم الجنسانية أو مخنثون
أو أنهم غير محددي الميول الجنسية ينبع من معتقدات
متأصلة حول الميول الجنسية والتصرف الجنسي والهوية
الجنسانية والتعبير الجنسي .والصورة النمطية التي ُيصبغ

بها البنات واألوالد تحد من الفرص والخيارات المتاحة لألطفال
والشباب ،وتتسبب بشعور الكثيرين بأنهم مستبعدون.
وتجريم العالقات الجنسية بالتراضي بين المثليين والوصم
االجتماعي للتصرفات المرتبطة بهذه العالقات – إلى جانب
االعتقاد الخاطئ بإمكانية “معالجة” غير محددي الميول

وفي سياق األسرة ،قد ينتج عن الوصم االجتماعي والتمييز
ضد األطفال والشباب ذوي الميول الجنسية والجنسانية
المختلفة اإلساءة إليهم وإهمالهم من قبل أفراد األسرة.
ففي الواليات المتحدة %40 ،من الشباب الذين ال مأوى
لهم يعتبرون أنفسهم مثليين أو مثليات أو مزدوجي الميل
الجنسي أو مغايري الهوية الجنسانية أو متسائلين بشأن
تبين من عمل
هويتهم الجنسانية أو مخنثين .وفي فيتنامّ ،
منظمة  Save the Childrenمع أطفال الشوارع من هذه

الميول الجنسية أن أقل من نصفهم يعتقدون أن أسرهم
ستقبل بهم كما هم أو أن باستطاعتهم الحديث صراحة عن
ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية في وسط أسرهم.
وأعرب أكثر من ثلثهم أنهم يشعرون بإساءة أسرهم إليهم
عاطفيا أو جسديا .كما إن عدم توفر الخدمات االجتماعية أو
التوعية بتوفرها ،إلى جانب عدم القدرة على تحمل تكاليف
الخدمات الموجودة بالفعل ،يعرض هؤالء الشباب ألخطار

الجنسية أو إجبارهم على التغيير – يحرم هؤالء الشباب من

إضافية .إن ما ُيبقي هؤالء األطفال يعيشون في الشوارع

المجتمع ،وقد يؤدي لتعزيز التمييز ضدهم ضمن أسرهم

والهروب من االستبعاد الذي يواجهونه وسط أسرهم.

االعتراف بهم كأعضاء تامين ومتساوين مع اآلخرين في

هو رغبتهم بالعيش كما يريدون ،وإيجاد مجتمع يقبل بهم،
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لكل طفل ،بال استثناء

االستبعاد في بلدان مرتفعة الدخل
ركزنا تحليلنا في هذا التقرير على البلدان منخفضة

حيث معدالت انخفاض وزن مواليد ووفيات أطفال األسر

ومتوسطة الدخل – وذلك مرجعه جزئيا للبيانات

من العرق األفريقي أعلى من تلك التي لدى األسر

والمؤشرات الصحية والتعليمية التي استعنا بها.

بيضاء البشرة .واحتمال تلقي النساء من العرق األفريقي
للرعاية أثناء الحمل أقل مقارنة بالنساء بيضاوات البشرة،

لكن االستبعاد ال يقتصر على البلدان منخفضة أو
متوسطة الدخل .فمصطلح “االستبعاد االجتماعي”
استخدم ألول مرة في سياق دول غربية لإلشارة
إلى أقليات كانوا – ومازالوا – متأخرين عن غيرهم.

[]24

والتفاوتات بين الجماعات العرقية واإلقليمية والحضرية-
الريفية المختلفة ،وبين الجنسين ،وبين الالجئين
والمجتمعات المضيفة عادة ما تكون حاضرة حتى في
البلدان التي لديها أنظمة رفاه متطورة جدا.
فأستراليا تصنف في صفوف أعلى الدول من حيث
المقارنة العالمية للتحصيل العلمي ]25[.لكنها كذلك تظهر
وجود رابط قوي باستمرار بين انخفاض مستويات اإلنجاز
والحرمان من التعليم ،وخصوصا بين تالميذ الشعوب
األصلية وسكان جزر تورس ستريت المنحدرين من طبقة
اجتماعية-اقتصادية متدنية .واحتمال تأخر نماء أطفال
الشعوب األصلية وسكان جزر تورس يبلغ أكثر من ضعف
تأخر نماء غيرهم من األطفال[ ]26ومنذ سنة  2008لم يطرأ
تحسن عام في قدرة أطفال الشعوب األصلية وسكان جزر
تورس على القراءة والحساب.

[]27

وفي كندا ،أطفال الشعوب األصلية متأخرون عن غيرهم
من األطفال في كل مقياس من مقاييس الرفاه :دخل
األسرة والتحصيل العلمي وجودة الماء ووفيات األطفال
الرضع والصحة وحاالت االنتحار واالزدحام في البيوت
وعدم توفر المأوى .وقد وجدت دراسة طلبت منظمة
 Save the Childrenإجراءها أن األطفال الفقراء في
البلدان التي تولي األولوية للوضع االجتماعي يبلغ
احتمال عيشهم في بيوت تتطلب إجراء إصالحات كبيرة
ثالثة أضعاف احتمال أن يعيش بها أطفال شعوب غير
أصلية مستوى دخل أسرهم مماثل ،كما أن احتمال
عيشهم في بيوت مزدحمة يبلغ خمسة أضعاف أطفال
الشعوب غير األصلية.

[]28

وفي الواليات المتحدة التفاوتات شاسعة بين أطفال
األمريكيين من العرق األفريقي واألطفال بيض البشرة.
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واألطفال من العرق األفريقي أكثر احتماال ألن تكون
صحتهم معتدلة/سيئة مقارنة باألطفال بيض البشرة.
[ ]29ومن حيث التعليم ،يواجه أطفال األقليات العرقية
والجماعات العنصرية احتمال تعليق تعليمهم أكثر من
التالميذ بيض البشرة ،كما إن احتمال أن يكون للتالميذ
من العرق األفريقي والالتيني معلمين أقل خبرة
ويتلقون راتبا أدنى أكبر من احتمال ذلك بين زمالئهم في
مدارس أخرى ]30[.وهذه االختالفات العرقية والعنصرية
تظل مستمرة حتى بعد ضبط المؤشرات المتعلقة
بالطبقة االجتماعية.

[]31

وفي المملكة المتحدة ،أكثر من نصف أطفال
البنغالدشيين والباكستانيين ينشأون في حالة فقر
مقارنة بنسبة واحد من بين كل خمسة أطفال من األغلبية
السكانية البيضاء ]32[.وبينما إن أطفال األقليات العرقية
الفقيرة يحققون نتائج أفضل باختباراتهم في المدارس
مقارنة باألطفال البيض ]33[،تستمر األقليات العرقية
تواجه صعوبة أكبر في إيجاد فرص عمل بعد إنهاء
دراستهم في المدرسة أو تخرجهم من الجامعة ]34[.وقد
وجدت دراسة أن أصحاب العمل من األرجح أن يكون ردهم
إيجابيا بالنسبة لسيرة ذاتية إذا كان واضحا أن اسم مقدم
الطلب لشخص بريطاني أبيض مقارنة باسم مقدم طلب
مسلم أو أفريقي.

[]35

يوحي ارتفاع مستويات االستبعاد االجتماعي في البلدان
األكثر ثراء أن معالجة االستبعاد تتطلب أكثر من مجرد زيادة
توفير أنظمة الرعاية الصحية والتعليم .وهو يؤكد على
أهمية توفير خدمات جيدة .كما يشير إلى الحاجة لمعالجة
الممارسات والمواقف التي تميز ضد فئات من المجتمع،
والتي هي مستمرة على الرغم من وجود قوانين
وهيئات رقابية ناضجة لمكافحة التمييز.

الجزء 3
فرصة عادلة
لكل األطفال؟
الصورة :كوانغ هتيتSave the Children /

ما زون هتاي ،تسع سنوات ،تنتظر اإلمدادات الطارئة
بعد أن غمرت فياضانات قريتها بسبب اإلعصار.

الجزء 3
فرصة عادلة لكل األطفال

“اإلدماج االجتماعي هو عملية تحسين قدرات وفرص وكرامة الناس – المحرومين بناء على هويتهم –
[]1
للمشاركة في المجتمع”.
تحقيق اإلدماج يعني كسر ثالثة حواجز تحول دون أن تتوفر

وبينما من الضروري أن تنطبق هذه الضمانات على كافة

لألطفال حقوقهم األساسية :الحواجز المالية والتمييز وعدم

األطفال ،سوف نقيس تحقيقها من حيث كيفية تنفيذها

مساءلة من هم في السلطة .ويجب مواجهة هذه الحواجز

بالنسبة لألطفال المستبعدين.

بشكل منهجي على مستوى األسرة والمستوى المحلي
والوطني والدولي.

يتألف كل من الضمانات من ثالثة مسارات مبينة في
الجدول  .3وندرك ضرورة عدم تفسير اإلدماج تفسيرا ضيقا.

لمواجهة هذا التحدي – وتحقيق ضمان عدم التخلي عن

فبالنسبة لبعض الجماعات ،كالشعوب األصلية ،حق التعليم

أي طفل – ندعو قادة كل الدول لتقديم ثالثة ضمانات

والرعاية الصحية ال ُيترجم بالضرورة إلى تعريفه حصريا

لكافة األطفال:

“بالمشاركة في المجتمع” – مثال من خالل المشاركة بأسواق

المال أو العمل ،أو من خالل التعليم العام الذي لم يتم

 .1اإلنصاف بالتمويل

تعديله ليناسب احتياجاتهم وحقوقهم .وبالتالي فإننا نطلب

 .2المساواة بالمعاملة

تعديل كل من هذه المسارات ليناسب البلد المعني

 .3المساءلة

والجماعة المعنية.

الجدول  3ثالث ضمانات لجميع األطفال
 .1إنصاف بالتمويل

 .2المساواة في المعاملة

زيادة في العوائد العامة ،تُ جبى وتنفق

قوانين وسياسات إلزالة حواجز التمييز

بإنصاف ،وتكون مدعومة دوليا

في تقديم الخدمات

حاجز الكلفة الذي يحول دون الحصول

حمالت عامة لتحدي األعراف والتصرفات

 .3المساءلة
تصنيف أفضل للبيانات

إشراك األطفال في كل مستويات اإلدارة

على الخدمات
حد أدنى من الضمان المالي لجميع
األطفال
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تسجيل كل والدة

شفافية ورصد الميزانية

أهداف التنمية المستدامة – عدم

خطة عمل أديس أبابا – تمويل

في سبتمبر  2015أقرت الدول األعضاء في األمم

في يوليو  2015اجتمعت الدول األعضاء في األمم

المتحدة أجندة  2030للتنمية المستدامة – وهي خطة

المتحدة بمدينة أديس أبابا ،إثيوبيا ،لحضور المؤتمر

أساسية طموحة تتعلق بالناس وبكوكب األرض على مدى

الدولي الثالث لتمويل التنمية ،وتوصلت التفاق في

 15سنة القادمة .تشمل األجندة  17من أهداف التنمية

ورقة المخرجات ،خطة عمل أديس أبابا .يحدد المؤتمر

المستدامة و 169غاية :وهي عبارة عن مجموعة متكاملة

الدولي لتمويل التنمية التزامات الحكومات فرديا

ومترابطة من التدابير لتعزيز أغراض األهداف اإلنمائية

وبالعمل بالشراكة مع بعضها لتوفير تمويل مناسب

لأللفية ،وإنهاء الفقر والجوع في كل مكان ،ومعالجة عدم

وعادل للتنمية المستدامة.

التخلي عن أحد

المساواة وبناء مجتمعات عادلة وتشمل الجميع.

التنمية المستدامة

يولي المؤتمر الدولي لتمويل التنمية اهتماما قويا

ونظرا لتركيز األهداف اإلنمائية لأللفية على متوسط

باالستثمار باألطفال ويعترف بأهميته .وقد التزمت

التقدم الحاصل في أنحاء العالم ،فإنها أخفت مستويات

الحكومات بتوفير الحماية االجتماعية ،بما في ذلك الحد

واضحة من التفاوتات في النتائج التي تحققت لألطفال،

األدنى من الرعاية االجتماعية ،والخدمات الضرورية

ما أتاح استمرار هذه التفاوتات ،بل ونموها أحيانا – فالبلد

للجميع .شمل ذلك “التركيز على من هم في أدنى

الذي شهد بالمتوسط انخفاض مستوى الفقر قد شهد

درجة تحت خط الفقر والمستضعفين ،وذوي اإلعاقة،

أيضا نمو درجة الفقر بين مجموعات مستبعدة من

والشعوب األصلية ،واألطفال والشباب وكبار السن”.

األطفال ]2[.لكن أهداف التنمية المستدامة قد تعهدت

كما شمل كذلك تشجيع كافة البلدان على “تحديد أهداف

بتصحيح هذا اإلغفال ،واضعة عدم المساواة في صميم

إنفاق وطني مناسبة لالستثمار الجيد في الخدمات

هذه المرحلة القادمة من التنمية ،مع الوعد “بعدم التخلي

العامة الضرورية للجميع ،بما فيها الرعاية الصحية

عن أحد” .وكان هذا االلتزام جوهريا في القرار العالمي،

والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي”.

ويمثل نقلة كبيرة في نهج المجتمع الدولي تجاه التنمية.

ويؤكد المؤتمر الدولي لتمويل التنمية االلتزامات الحالية

والنقطة األهم هي أن االتفاق على ضرورة تحقيق

تجاه المساعدة اإلنمائية الرسمية ،مع المطالبة بزيادة

األهداف “لكل البلدان وكل الشعوب وكل شرائح

التركيز على المسائل الضريبية الوطنية والدولية باعتبارها

المجتمع” يشكل أهمية كبرى – حيث إن اإليفاء بهذا

دافعا حيويا للتنمية المستدامة .وألول مرة شملت ورقة

االلتزام هو الكفيل بأن يصبح مبدأ عدم التخلي عن

مخرجات المؤتمر الدولي لتمويل التنمية “التزاما بتعزيز

أحد واقعا ملموسا بالنسبة لألطفال المستبعدين

آليات الضوابط الوطنية ،كالهيئات العليا للتدقيق إلى

في العالم.

جانب مؤسسات إشرافية مستقلة أخرى” ،وكذلك

وبالتطلع للمستقبل ،سيكون مطلوبا من الحكومات
توفير بيانات متاحة لالطالع عليها وفي الوقت الالزم

الجزء  3فرصة عادلة لكل األطفال

أجندة  2030للتنمية المستدامة والتمويل ألجل التنمية

“زيادة الشفافية والمشاركة المتساوية في عمليات
إعداد الميزانية”.

حول درجة تحقيق األهداف والغايات لكافة الشرائح
االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة في المجتمع ،ومن
مختلف الفئات الموزعة حسب الدخل والجنس والعمر
واألصل العرقي والعنصري واإلعاقة والموقع الجغرافي،
لضمان أن تغير أجندة  2030العالم حقا إلى األفضل.
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من االستبعاد إلى الشمول
حكاية سهيلة
سهيلة 17 ،سنة ،من زنجبار ،تنزانيا ،هي رئيسة نادي

أطفال مختلفين من منظمة  ،Save the Childrenوشاركت

جمعية زنجبار لألطفال المصابين بفيروس نقص المناعة

مع مالال في حفل افتتاح دورة الجمعية العامة لألمم

المكتسبة/اإليدز (زافا .)+وفي  2015كانت ممثلة عن

المتحدة ،ونقلت رسائل األطفال التنزانيين إلى العديد

أطفال تنزانيا في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،حيث

من أصحاب الشأن ،ومن بينهم رئيسنا ،جاكايا كيكويتي.

عدة حول ما يواجهه أطفال تنزانيا
تحدثت في مناسبات ّ

وفي مناسبات مختلفة – منها مؤتمر صحفي لمؤسسة

من تحديات.

“أحد التحديات األساسية في تنزانيا وزنجبار يتمثل
في األطفال الذين تواجههم عقبة الوصم االجتماعي.
فاألطفال المصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة/
ويعزلون من جانب
اإليدز يتعرضون للوصم االجتماعي ُ

بل وميليندا غيتس – تحدثت عن التحديات أمام األطفال
التنزانيين – ومنها النقص في لوازم التعليم ،والعنف
ضد األطفال ،والوصم االجتماعي لألطفال المصابين
بفيروس نقص المناعة .لقد سعدت كثيرا بنقل هذه
الرسائل والتعامل مع أطفال من أنحاء العالم”.

المجتمع .ولهذا يصبح الكثير من األطفال متورطين في
الصورة :بنجي بنكسSave the Children /

ممارسات خطيرة كتعاطي المخدرات ،وممارسة الجنس
دون وقاية ،وعمالة األطفال ،والسرقة.
“ومن موقعي كرئيسة لنادي جمعية زنجبار لألطفال
المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز،
وناشطة لمناصرة حقوق األطفال ،فإنني أكافح من أجل أن
تصل الحكومة إلى هدف  ،3–0ما يعني استئصال الوصم
االجتماعي ،وسوء المعاملة ،والتمييز – ذلك أن األطفال
كلهم سواء ،وال فرق بينهم .يوفر النادي مساحة آمنة
لألطفال المصابين بفيروس نقص المناعة يلعبون فيها
ويدرسون ويتعلمون كيف يعتنون بصحتهم .وأنا أعلمهم
كيف يتناولون عالجهم المضاد للفيروسات القهقرية
بالشكل السليم ،وكيف يعبرون عن مشاعرهم والصعوبات
التي يواجهونها من خالل أنشطة مثل رسم الجسد.
“أعمل أيضا مراسلة لشبكة زنجبار للمراسلين الشباب،
وأستمتع بكتابة مقاالت حول التعليم وحقوق األطفال.
“في سبتمبر  ،2015انتخبني زمالئي ألكون ممثلة
ألطفال تنزانيا في الدورة السبعين للجمعية العامة لألمم
المتحدة في مدينة نيويورك .أعددت لرحلتي إلى أمريكا
باالجتماع بأكثر من  80من قادة الشبيبة في تنزانيا،
ً
‘معا
وكتابة وتلحين أغنية راب بعنوان باموجا توناويزا أو
نستطيع’ .تحث هذه األغنية زعماء بلدنا على تطبيق
يحسنوا حياة
أهداف التنمية المستدامة الجديدة وأن
ّ

األطفال التنزانيين.

“وفي نيويورك ،تبادلت خبراتي وتجاربي مع ممثلي
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ناشطة بمجال حقوق األطفال
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العقبات المالية – على مستوى األسرة
والمستويات المحلية والوطنية والدولية – تشكل
عقبة كبيرة أمام إدماج األطفال.

على المستوى المحلي تعتبر حيوية .ففي أوغندا،
على سبيل المثال ،توزع مخصصات الرعاية الصحية تبعا
لمستويات تعداد السكان – والمناطق النائية ،التي لديها
حاجة كبيرة للرعاية الصحية ،سكانها أقل .ومخصصات التعليم
تحدد تبعا لعدد المدارس الحكومية في منطقة ما ،وبالتالي

التحديات

تنخفض المخصصات المالية للمناطق التي فيها عدد أقل من

عدم كفاية الموارد :االستثمار الحكومي غير الكافي وغير

المدارس ،ما يتسبب بتفاقم عدم المساواة.

الفعال وغير المتساوي بالخدمات األساسية يعني بالنسبة

كما إن التكاليف المرتفعة وغير المباشرة وتكاليف الفرص

لكثير من األطفال المستبعدين عدم توفر خدمات الرعاية
الصحية األساسية والتغذية والتعليم – وجميعها ضرورية

[]4

البديلة تعني أن أسر المجموعات المستبعدة ال يكون
بمقدورها عادة تحمل تكاليف أبسط الخدمات التي يحتاجها

لبقاء ونماء األطفال ،وهي حق لهم جميعا.

األطفال للعيش والتعلم .وإضافة لذلك ،يحتاج األطفال

على المستوى الوطني ،هناك العديد من األسباب لفشل

وأسرهم كذلك إلى توفر حد أدنى من األمن المالي .وهناك

الدول بتوفير موارد كافية .من بينها هيكلية اقتصادها وسوق
العمل فيها (على سبيل المثال ،اقتصاد كبير يعتمد على

إجماع واسع على أن “حتى الرسوم الضئيلة يمكن أن تقلل
إلى حد كبير جدا االستفادة من خدمات هناك حاجة إليها”.

[]5

الزراعة وانخفاض مستوى التنمية الحضرية يرتبطان بانخفاض
مستوى العائدات الضريبية[]1؛ والنظام الضريبي؛ وإمكانات
سلطات الضرائب.
وعلى المستوى الدولي ،هناك مزيد من العقبات الكبيرة
التي تحول دون زيادة العائدات .على سبيل المثال ،وفق ما
أشار إليه مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،تخسر الدول
النامية نحو  100مليار دوالر سنويا من العائدات الضريبية
بسبب كون االستثمارات األجنبية فيها تمر من خالل مراكز
مالية خارجية.

[]2

الحلول
ندعو إلى اتخاذ إجراءات في ثالث مجاالت لتحقيق
اإلنصاف بالتمويل:
•زيادة العائدات الحكومية الوطنية والدولية ،وجمعها
وإنفاقها بشكل يساوي بين الجميع
•إزالة العقبات المتمثلة بتكاليف الخدمات األساسية
•توفر حد أدنى من األمن المالي لكافة األطفال

متساو :عادة ما يكون توزيع الميزانيات
إنفاق حكومي غير
ٍ
متساو ،ما يتسبب بعدم توفر الموارد
الوطنية توزيعا غير
ٍ

المالية الكافية للحكومات في المقاطعات والحكومات المحلية
لمساعدتها على الوصول إلى األطفال المستبعدين أو توفير
احتياجاتهم .على سبيل المثال ،في رواندا خفض باالستثمار
في التعليم االبتدائي مستمر منذ ثماني سنوات ،بينما
اإلنفاق على التعليم الثانوي قد ارتفع ،وظلت حصة التعليم
العالي مرتفعة – وذلك يشكل تراجعا في اإلنفاق.

[]3

إن معادلة التوزيع على المستوى الوطني لتوزيع الموارد

اإلنصاف بالتمويل يجمع التزامات عديدة تم التعهد
بها بشأن االستثمار باألطفال وتمويل التنمية .وقد
استخدمت مؤخرا لغة “االتفاق االجتماعي” في
ِ
عملية تمويل التنمية المرتبطة بإطالق أهداف التنمية
المستدامة .وقد سعت  Save the Childrenإلى البناء
على هذا الزخم من خالل تحديد اإلجراءات األساسية
التالية التي يلزم اتخاذها ألجل استيفاء الضمانات.
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مزيد من العائدات الحكومية،

أثر كبير على معدالت تسجيل التالميذ بالمدارس ،وساهم
بزيادة عدد المسجلين من المجموعات المستبعدة في الكثير

تُ جمع وتُ نفق بالتساوي

زيادة العائدات من الضرائب من خالل السبل التصاعدية:
على المستوى الوطني ،باستطاعة الكثير من الدول تحقيق
عوائد محلية أكبر كثيرا عن طريق إصالح أنظمتها الضريبية
وتحسين االلتزام بها .ففي الوقت الحالي هناك  %13فقط
من دول الدخل المنخفض تجمع ضرائب تعادل  %20من
إجمالي الناتج المحلي[ – ]6وهو الحد األدنى الذي يقترحه
الخبراء ]8 ،7[.بينما حققت بعض الدول نجاحا منقطع النظير في
زيادة عائداتها من الضرائب – على سبيل المثال ،استطاعت
جورجيا زيادة عائداتها من الضرائب من  %12من إجمالي الناتج
المحلي في  2003إلى  25%في .2010

[]9

كما يتوجب على الحكومات النظر بموضوع عدم المساواة
في الضرائب عن طريق التركيز على الضرائب المباشرة
والتصاعدية – ضرائب الدخل والثروة والممتلكات – بدل
الضرائب غير المباشرة وتلك التي تطال من هم أقل دخال،
كالقيمة المضافة ،التي تتسبب بعبء أكبر على الفقراء.
التغيير ممكن .ففي رواندا ارتفعت العائدات من الضرائب
ارتفاعا كبيرا خالل العقد الماضي – حيث ارتفع معدل الضريبة
بالنسبة إلجمالي الناتج المحلي من  %10.8إلى %14.9

في سنة  – 2014/2013ما ساهم بزيادة كبيرة في االستثمار
بالقطاعات االجتماعية.

[]10

وتنزانيا وزامبيا .كما إن إلغاء الرسوم الدراسية يخفض
معدالت االنقطاع عن الدراسة ،خصوصا بالنسبة للبنات
واألطفال في المناطق النائية.
لكن حتى التعليم المجاني قد يكون مكلفا جدا بالنسبة للفقراء
نظرا لتكاليف اللوازم المدرسية – كالكتب والزي المدرسي –
إلى جانب تكلفة الفرصة البديلة نتيجة عدم المساهمة في
دخل األسرة .وبكل تأكيد فإن إلغاء الرسوم المدرسية دون
اتخاذ تدابير أخرى للوصول للفقراء يمكن أن يؤدي لتوسيع عدم
المساواة بين أفراد المجتمع ]12[.فهناك حاجة أيضا لخفض
التكاليف غير المباشرة للتعليم ،كالزي المدرسي والكتب
وتكاليف المواصالت ،حيث أن هذه التكاليف غير الرسمية تؤثر
على األطفال المتضررين من الفقر والمجموعات المستبعدة
في المجتمع .والبرامج والسياسات التي تهدف لتحسين
معيشة األسرة لها آثار إيجابية على التعليم.
كما إن التوسع الكبير في توفير المدارس االبتدائية له أثر
على جودة التعليم ،وبالتالي تتضاءل الحوافز التي تدفع
األطفال إلى الذهاب إلى المدرسة ،وخصوصا أطفال األسر
الفقيرة .فالكثير من األطفال يجلسون في صفوف دراسية
مزدحمة ويتلقون التعليم على يد معلمين لم يحصلوا على
تدريب مناسب ،وبالتالي حين تنتهي دراستهم يفتقرون حتى

وذلك بحاجة لدعم على المستوى الدولي أيضا .فالبلدان

ألبسط مهارات القراءة والحساب.

الفقيرة لن يكون باستطاعتها زيادة العائدات الحكومية دون

وتواجه كثير من البلدان صعوبة باالحتفاظ بالمعلمين –

إجراء دولي يقضي على التدفقات المالية غير المشروعة
وتجنب الضرائب ،إلى جانب إصالحات مالية أخرى .وسوف
تستمر أكثر البلدان فقرا بحاجتها إلى مساعدات تنموية

ومقدمي الخدمات الصحية  -في المناطق النائية ،وذلك
يؤثر على جودة الخدمات المقدمة في تلك المناطق.
ففي مالوي ،في  ،2013تم توجيه المعلمين إلى المناطق

لدعم جهودها.

الحضرية ( 46تلميذا لكل معلم) على حساب المناطق النائية

اإلنفاق المنصف :هناك حاجة لتوزيع الميزانيات الوطنية

( 86تلميذا لكل معلم).

بإنصاف على مستوى األقاليم والمستوى المحلي .وفي

الرعاية الصحية للجميع :هناك هدف من أهداف التنمية

مجال التعليم ،ذلك يشمل اإلنفاق عن كل تلميذ الذي
يستهدف من هم أكثر حاجة للمساعدة ]11[،وتوفير ما يكفي من
المدارس الجيدة .كما يشمل تدريب المعلمين ،وتوفير حوافز
الجتذاب أفضل المعلمين ألكثر األطفال حاجة للمساعدة،
ومواد تعليمية مناسبة ،ومناهج مجدية ومدونات قواعد
سلوك – لضمان مساندة المعلمين في تبني التنوع وتقديم
خدمات إضافية لتلبية احتياجات كافة األطفال في الصف.

إزالة العقبات المالية التي تحول دون الحصول
على الخدمات الضرورية

كما يتوجب على الحكومات النظر بموضوع عدم المساواة
إتاحة الفرصة لكل طفل للتعلم :كان إللغاء الرسوم المدرسية
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من البلدان ،بما فيها كينيا ومالوي وتيمور الشرقية وأوغندا

[]13

المستدامة ،الرعاية الصحية للجميع ،يعني ضمان توفر
كافة الخدمات الصحية الضرورية للجميع دون دفعهم إلى
حافة الفقر .وهناك أكثر من  100بلد من البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل اتخذت خطوات تجاه توفير الرعاية
الصحية للجميع.

[]14

تحتاج أنظمة الرعاية الصحية للجميع التباع مبدأ “تعميم
الرعاية تدريجيا” الذي يسعى إلى ضمان “استفادة الفقراء
بنفس الدرجة على األقل كالذين هم أفضل حاال في كل
خطوة تجاه تحقيق توفر الرعاية الصحية للجميع ،بدل االنتظار
إلى حين االقتراب من تحقيق هذا الهدف قبل أن تعم
الفوائد على الفقراء”.

[]15

لكن بينما إن من الضروري تخفيض

والقضاء على العقبات المالية التي تحول دون االستفادة من

بيرو بعد الحصول على تحويل مالي

مثل جودة الخدمات.

[]17

•انخفاض بنسبة تسعة بالمئة (من  %55إلى )%46

وإلحراز تقدم حقيقي تجاه توفير الرعاية الصحية للجميع،

في معدالت سوء التغذية المزمن لدى أطفال المشاركين

ال بد للخطط الوطنية في الدول أن:

في برنامج مشينجي للتحويالت المالية االجتماعية

•تسعى لضمان المساواة بتوفير الرعاية الصحية من
خالل تصميم هذه الخدمات – من التنفيذ وحتى التمويل

في مالوي.

[]18

ومقدمي الرعاية الصحية وإدارتها والتقنيات الصحية

وقد وفرت برامج الحماية االجتماعية فوائد كبيرة للمجموعات

وأنظمة المعلومات .وال بد من إعطاء أولوية للخدمات

المستبعدة ،وربما أفضلها برامج التحويالت المالية في

الصحية التي تؤثر على الجماعات المستبعدة لتقليل

البرازيل

عدم المساواة هذه.

موجهة تحديدا للمجموعات المستبعدة ،فإن
لم تكن دائما
ّ

•تكون مجانية في مراكز تقديم الخدمات الصحية.

[]19

والمكسيك

[]20

وبوليفيا
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الخدمات ،هناك حاجة أيضا لمعالجة كثير من األمور األخرى،

•زيادة  %30بعدد األطفال الذين حصلوا على اللقاح في

 .وبينما أن هذه البرامج

[]21

عمت بشكل أكبر على األطفال المستبعدين نظرا
فائدتها ّ

•تتخذ تدابير هادفة لضمان أن تكون الخدمات الصحية

لتركيزها على من هم أكثر فقرا .وعالوة على ذلك ،هناك

متوفرة ومناسبة للمجموعات المستبعدة ضمن نظام

أدلة تشير إلى أن من خالل تحويل األموال مباشرة للنساء

الرعاية الصحية للجميع .على سبيل المثال ،نظام التأمين

يمكن للحماية االجتماعية المساهمة في تمكينهن ،وتنمية

الصحي الوطني في رواندا يغطي  %98من السكان

اعتدادهن بأنفسهن ،وبالتالي تحفيز مساواة أكبر بين الجنسين

ويشمل الدعم المالي للفقراء ،ويربط المساءلة محليا

في األسرة.

مع الميزانية الوطنية.

األجل للتنمية االقتصادية واالجتماعية على المستوى الوطني.

[]22

كما يمكن لتدخالت كهذه أن تحقق فوائد طويلة

الحماية االجتماعية الحساسة تجاه األطفال تأخذ بعين االعتبار

توفير حد أدنى من األمن المالي

آراء ووجهات نظر األطفال ومقدمي الرعاية لهم ،بما في

لجميع األطفال

ذلك تحليل ورصد أحوال األطفال حسب الفئة العمرية
والجنس واألنواع المختلفة من حاالت ضعفهم ]23[.ويمكن

هناك حاجة ألن تبدأ الكثير من أهم جهود تحقيق إنصاف

أن تكون تلك أداة فعالة في إعادة توزيع الدخل لتعزيز نمو

أكبر في التمويل من مستوى األسرة نفسها.
وهناك أدلة قوية على أن باستطاعة برامج الحماية االجتماعية
المصممة والمنفذة جيدا أن تؤدي لتحسين في تغذية

يشمل الجميع – وإنصاف بالتمويل .والنمو الذي يشمل
الجميع يوزع فرص العمل والثروات بالتساوي .ذلك يشمل
االستثمار في الزراعة والقطاعات التي تتطلب أعدادا كبيرة

األطفال وصحتهم وتعليمهم – وتقلل احتمال تعرضهم

من العمالة ،وسياسات اقتصادية إقليمية لمعالجة عدم

لإلساءة واالستغالل واإلهمال .على سبيل المثال:

المساواة ،وضمان المساواة في توفير القروض ]24[.كما

•زيادة  %24في عدد الفتيات الالتي أكملن تعليمهن
الثانوي بعد حصولهن على منح تعليمية في بنغالدش

[]16

يعني ذلك إعادة توزيع االزدهار االقتصادي الذي تحقق حديثا
بطرق تؤدي لزيادة توفر الخدمات الضرورية.

االنصاف بالتمويل في األزمات وأوضاع الصراع
يواجه نظام المساعدات اإلنسانية ضغوطا كبيرة نتيجة

في األزمات الطويلة أو بطيئة الظهور .وعالوة على

زيادة عدد المتضررين من األزمات .ورغم الرقم القياسي

ذلك ،المنظمات غير الحكومية ،التي تكون عادة أول

من المساعدات اإلنسانية الدولية في  2014التي بلغت

المستجيبين لألزمة ،تجد نفسها “في نهاية سلسلة

 24.5مليار دوالر أمريكي ،فإن العجز في التمويل مستمر

الوسطاء ،وبالتالي تواجه التأخير في تلقي األموال

بالزيادة[ – ]25ونداءات اإلغاثة التي نسقتها األمم المتحدة

الالزمة لبدء عملياتها” حين يتعلق األمر بصندوق واحد

بلغ العجز فيها وحدها  7.5مليار دوالر أمريكي في ،2014

لتمويل االستجابة اإلنسانية تديره عدة أطراف.

أو  %38من إجمالي األموال الالزمة.

[]26

[]29

من الضروري أن تحث أنظمة تمويل االستجابة اإلنسانية

وفي أوضاع األزمات ،حماية األطفال هي أقل القطاعات

على توفر مزيد من مصادر التمويل استجابة ألي تحذيرات

تمويال .ففي سنة  2009تم تمويل  %32فقط من

مبكرة لتلبية كافة احتياجات األطفال في حاالت الطوارئ.

المقدرة ]27[.كما أن التعليم يتلقى،
إجمالي االحتياجات
ّ

كما إن من الضروري أن يأخذ إصالح هياكل التمويل

بالمتوسط ،أقل من  %2من المساعدات اإلنسانية.

[]28

وال تتوفر مرونة كافية عادة باألموال لتعديل تخصيصها

العالمية بعين االعتبار إعطاء األولوية الحتياجات األطفال
وحقوقهم ،وبشكل شفاف وتشاركي ويخضع للمساءلة.
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 10المساواة في المعاملة
األطفال المستبعدون يواجهون كذلك اإلهمال
بسبب أعراف اجتماعية تميز ضدهم ،وسياسات
اقتصادية وقوانين تميز ضدهم ،وجميعها تتسبب
بحرمان األطفال من البقاء والتعلم.

نقطة بداية رمزية وعملية على حد سواء لضمان المساواة
بالمعاملة .لكن هناك الكثير من األطفال غير المحسوبين،
وبالتالي فإنهم مستبعدون من الخدمات الضرورية
ومعرضون للخطر (انظر صفحة .)37
وانخفاض معدل تسجيل المواليد يمكن تفسيره بعدة عوامل

التحديات
قوانين وسياسيات تميز ضد المستبعدين :على المستوى
المحلي ،يعتبر التمييز في مراكز تقديم الخدمات – في
المرافق الصحية على سبيل المثال – مشكلة كبيرة تواجهها
الجماعات المستبعدة .وهي تشمل استهداف مقدمي
الرعاية الصحية أحيانا لبعض األشخاص من جماعات محددة
بمطالبتهم بدفع رشوة ورسوم غير رسمية – وفق أنباء وردت
من الهند وغرب أفريقيا وغواتيماال.

[]3 ،2 ،1

كما يواجه األطفال المستبعدون حرمانا كبيرا في التعليم –
مثلما أشرنا في الجزء  2من هذا التقرير .على سبيل المثال،
قد تواجه البنات خطر تعرضهن للعنف في المدارس .وفي
المناطق الفقيرة في بلد ما قد يكون مستوى التعليم سيئا.
وعادة ما يتم تعليم واختبار أطفال من األقليات العرقية أو
ويحرمون من
الشعوب األصلية بلغة ال يجيدون الحديث بهاُ ،

التعليم بلغتهم األم .وكذلك فإن أفراد الشعوب األصلية

عادة ما يشككون بتعليم يرون أنه ال يالئم حياتهم وثقافتهم.
لكن معالجة التمييز مسألة معقدة نظرا لوجود أنواع عديدة
من التمييز موجهة ضد الكثير من الجماعات المختلفة،
وعادة ما تنطوي على تغيير أعراف اجتماعية وثقافية متأصلة
وراسخة .وبالتالي هناك حاجة التخاذ تدابير خاصة ألجل
معالجة التمييز من خالل تخصيص الميزانية ،ومن خالل
توفير الخدمات للجماعات المستهدفة ،ومن خالل مشاركة
الجماعات المستبعدة في اتخاذ القرارات ،ومن خالل تصنيف
البيانات ،ومن خالل معالجة الوصم االجتماعي والمواقف
السلبية ضدهم.
األعراف وأنواع التصرفات التي تنطوي على التمييز :يمكن
إلغاء أو تغيير القوانين والسياسات التي تميز بوضوح ضد
بجرة قلم .لكن تلك هي مجرد الخطوة األولى.
المستبعدين َّ

حيث إن التمييز االجتماعي والثقافي يعتبر ظاهرة متواصلة

ومتأصلة؛ وبالتالي يتطلب تغييرها بذل جهود إضافية كبيرة.
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األطفال غير المحسوبين :يعتبر حق كل طفل بالوجود

– أهمها ضعف مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية ،وانعدام
توعية السكان .كما يبدو أن األعراف الثقافية واالجتماعية تؤثر
على تسجيل المواليد على مستوى المؤسسات .ذلك ألن
في العديد من البلدان ،مثل بوتان وبنغالدش وسيراليون
والسودان ،ال يمكن تسجيل أبناء األمهات غير المتزوجات أو
اآلباء الغائبين.

الحلول
إدراكا منا بأن تغيير األعراف االجتماعية والمواقف يتطلب
فترة زمنية تتجاوز حملة مدتها ثالث سنوات ،فإننا ندعو
للعمل في ثالث مجاالت لتحقيق المساواة في المعاملة
لكافة األطفال:
•القوانين والسياسات إلزالة كافة العقبات المسببة
للتمييز في توفير الخدمات
•الحمالت العامة لمواجهة األعراف والتصرفات
•تسجيل كل مولود

القوانين والسياسات إلزالة كافة العقبات
المسببة للتمييز في توفير الخدمات

حماية حقوق األطفال بالقانون :هناك آليات قانونية
وسياسية مختلفة على المستوى الوطني يمكن للحكومات
االستعانة بها لتحقيق احترام حقوق اإلنسان وضمان
المساءلة .ونقطة البدء الواضحة هي وجود دستور أو وثائق
قانونية تأسيسية تقر وتشرح بالتفصيل كافة حقوق اإلنسان
على اتساعها وعمقها .وإلى جانب ذلك ،يتعين على البلدان
تبني والمصادقة على كافة اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية،
وإدخالها حيثما لزم األمر في قوانينها المحلية .كما إن
المساءلة تتطلب فعالية في سيادة القانون من خالل التوزيع
العملي للسلطات ووجود قضاء مستقل وذو كفاءة.

(المادة  )27تشرح وتحمي الحقوق االجتماعية واالقتصادية،

وبشكل مسبق ومبني على المعرفة على مشاريع تؤثر

مثل حق الرعاية الصحية والتعليم واإلسكان .وقد استعان

عليهم أو على أراضيهم.

المدافعون عن حقوق اإلنسان وغيرهم بهذه المادة لتحديد

[]6

وبالنسبة ألطفال المجموعات المستبعدة ،قد يكون لتطوير

التمييز في الرعاية الصحية واإلسكان ومجاالت أخرى

المدارس لتشمل تقديم خدمات أخرى أثر عميق عليهم.

والنجاح بمعالجته.

فعلى سبيل المثال ،طرأت زيادة في عدد البنات المسجالت

كما اختارت بعض البلدان االستعانة بأجهزة رقابية كاللجان

بالمدارس في مناطق نائية في الهند نظرا لتطبيق برامج

تسجل التمييز
الوطنية لحقوق اإلنسان التي يمكن أن
ّ

تبين أن أثر
واسعة لتقديم وجبات غذائية أثناء النهار .كما ّ
[]7

المنهجي وانتهاكات حقوق اإلنسان ،وأن تكون بمثابة آليات
للمساءلة – مثل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في الهند.

[]4

سياسات لحماية حقوق األطفال :بدأت بعض البلدان طلب

التدخالت المنسقة التي تجمع بين الدعم الغذائي وتوفير

التغذية استجابة لالحتياجات والتحفيز والتعلم المبكر قد صحح
آثار سوء التغذية على تعلم األطفال ونمو إدراكهم.

إجراء تقييم يتعلق بحقوق اإلنسان قبل وضع أي سياسات

سياسات تعكس احتياجات الجميع في المدارس :هناك حاجة

قد يكون لها آثار كبيرة على حقوق اإلنسان أو لدى مراجعتها

لسياسات تعكس احتياجات الجميع بمجال التعليم لتساعد

لسياسات محددة .على سبيل المثال ،اتفاقية التجارة الحرة

المعلمين في اعتناق التنوع وتلبية احتياجات كافة األطفال

الكندية-الكولومبية تتطلب إجراء تقييم سنوي يتعلق بأثرها

في الصف .على سبيل المثال ،يمكن أن تشمل سياسات

على حقوق اإلنسان.

 10المساواة في المعاملة

على سبيل المثال ،يشمل دستور جنوب أفريقيا مادة كاملة

األصلية المتعلقة بأراضي أجدادهم ،وحقهم بالموافقة بحرية

[]5

هذه التقييمات يجب أن تتيح للمجتمعات المتأثرة أن تشارك
في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم ،والترويج
لحماية حقوق المجموعات المستبعدة وحمايتها – وتصحيح
األمور التي قد تضر بحقوقهم .على سبيل المثال ،عادة ما
فشلت برامج التنمية في إدراك الحقوق المحددة للشعوب

تهدف لزيادة استمرار البنات بالتعليم توفير بيئات صديقة
للبنات في المدرسة ،وتوفير تدريب رسمي للمعلمين
بمجاالت محتوى المواد وطرق التعليم وإدارة الصفوف
والشمولية والحساسية فيما يتعلق بالجنسانية .انظر كذلك
المربع في الصفحة  14حول مساندة أطفال الشعوب
األصلية أو أطفال األقليات العرقية.

عدم التمييز وقانون حقوق اإلنسان الدولي
إن حق عدم التعرض للتمييز موثق تماما في قانون حقوق

أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم

اإلنسان الدولي .وهو يشكل حجر أساس األمم المتحدة:

أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي

حيث نص ميثاق األمم المتحدة لسنة  1945على أن األمم

أو اإلثني أو االجتماعي ،أو ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم

المتحدة سوف تعزز “حقوق اإلنسان والحريات األساسية

أو أي وضع آخر.

ً
جميعا والتشجيع على ذلك تماما بال تمييز بسبب
للناس
الجنس أو اللغة أو الدين” .واالتفاقيات الالحقة تذهب
إلى ما هو أبعد من ذلك .فالمادة  2من اتفاقية األمم
المتحدة لحقوق الطفل ،التي تعتبر كذلك واحدة من أربعة
مبادئ أساسية لتطبيق االتفاقية ،تشمل كذلك التمييز
على أساس وضع األبوين أو قناعاتهما ،إلى جانب
التمييز على أساس الرأي السياسي أو اإلعاقة أو األصل
االجتماعي وغير ذلك من األوضاع .تنص المادة  2على:
“ .1تحترم الدول األطراف الحقوق الموضحة في هذه
االتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لواليتها دون أي نوع
من أنواع التمييز ،بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه

 .2تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة التي تكفل للطفل
الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على
ي الطفل أو األوصياء القانونيين عليه
أساس وضع والد ّ

المعبر عنها أو
أو أعضاء األسرة ،أو أنشطتهم أو آرائهم
ّ
معتقداتهم”.

كما توجد اتفاقيات أخرى ،من بينها اتفاقية حماية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ،واتفاقية القضاء على كافة
أشكال التمييز ضد المرأة ،وإعالن األمم المتحدة بشأن
حقوق الشعوب األصلية – وجميعها تتضمن مواد
تتعلق بالتمييز.
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لكل طفل ،بال استثناء

حمالت عامة لمواجهة األعراف والتصرفات

ولكي يكون التعليم مالئما للشعوب األصلية ،هناك حاجة
ألن تكون المناهج مناسبة للسياق المحلي ،وليست مجرد

تغيير المواقف المتعلقة بالتعليم :حمالت “العودة

مترجمة عن لغة أخرى .وال بد من إبداء مزيد من االهتمام

إلى المدرسة” يمكن أن يكون لها أهميتها في تشجيع

بالحلول المحلية التي تقترحها الشعوب األصلية نفسها –

المجموعات المحرومة على التسجيل في المدارس .على

على سبيل المثال ،من بين االستراتيجيات المجدية من حيث

سبيل المثال ،حملة “أهال بك في المدرسة” في نيبال،

التكلفة تنظيم صفوف دراسية متعددة المستويات حسب

التي انطوت على مناصرة قوية على المستوى الوطني

المجموعة اللغوية والتطور اللغوي المجتمعي.

وتخطيط على مستوى المقاطعات وتسهيل شراكات ،إلى

ويمكن أن تكون مرونة أوقات التعليم مهمة للوصول

جانب إجراء استقصاء في المجتمع لتحديد األسر التي لديها

لألطفال المستبعدين – وخصوصا األطفال الذين من المرجح

أطفال غير مسجلين في المدارس ،نجم عنها زيادة بلغت %21

أن يكونوا عاملين ،كاألطفال الفقراء أو المتضررين من

في عدد األطفال المسجلين في المرحلة االبتدائية.

المهجرين ،أو أطفال المزارعين أو أطفال الشوارع.
األزمات أو
ّ

[]8

من الضروري ضمان توفر الفرصة لألطفال للتعلم

وقد أتاحت مرونة أوقات التعليم فرصا ألطفال المزارعين،

خارج الصف المدرسي .وبالتالي يتعين مساندة األسر

وزيادة اعتراف الحكومات بها ،ما أدى لوضع خطط تعليم

والمجتمعات لتهيئة بيئة تثري التعليم خارج الصف

الر ّحل في إثيوبيا ونيجيريا والسودان
محددة للمجتمعات ُّ

الدراسي.

وتنزانيا .كما اتضح من برامجنا حول النماء في مرحلة

[]9

الطفولة المبكرة أن أكثر السبل فعالية للوصول للمجموعات
المستبعدة هي من خالل المشاركة المجتمعية.

منظمة  Save the Childrenتعالج العقبات اللغوية أمام التعليم
يواجه كثير من أطفال الشعوب األصلية أو األقليات

وتساعد برامجنا المعلمين والمدربين والموظفين

العرقية تحديا إضافيا في تعلمهم ،أال وهو كون لغة

الحكوميين في إدراك ضرورة مساندة األطفال الذين

التعليم في المدرسة تختلف عن اللغة التي يتحدثون بها

ال يتحدثون بلغة التعليم .وهذه الحملة ضرورية إلحداث

في بيوتهم مع أسرهم.

تغيير منهجي .كما أننا نساند المدارس ،باالستعانة بعدد
من االستراتيجيات تبعا لألوضاع .ففي نيبال ،على سبيل

يتضح من البيانات في الشكل  ،12المستقاة من برامج

المثال ،نساند المعلمين في مساعدتهم لألطفال لفهم

 Save the Childrenفي أربع بلدان أن األطفال الذين

اللغتين المستخدمتين في البيت وفي المدرسة ،وذلك

يتلقون تعليمهم باللغة التي يتحدثون بها في بيوتهم -

لتعزيز فهم األطفال ومشاركتهم.

مقارنة باألطفال الذين يتحدثون بلغة مختلفة في بيوتهم
– يعرفون عددا أكبر من حروف اللغة التي يتعلمون بها،
وهم أكثر قدرة على قراءة كلمات الدروس والنصوص.

الشكل  12نسبة الحروف األبجدية التي يعرفها التالميذ عند خط األساس حين يتحدثون
لغة التعليم في البيت
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مشروع “جيل الفتاة”[ ]10حول ختان البنات هو حملة

ناشطين ملتزمين وحشد جهود قطاعات مختلفة ،ساعدت

توعية عامة تهدف لتغيير المفاهيم المتعلقة بختان

حملة جيل الفتاة في جعل ختان البنات قضية عالمية.

البنات وإحداث تغيير على المستويات المحلية والوطنية
واإلقليمية والدولية .وهناك فرق منتشرة في أنحاء
العديد من البلدان األفريقية .ومن خالل جمع جهود

وفي  2015أعلن رئيس غامبيا اعتبار ختان البنات غير
ويعتقد أن كان لهذه الحملة دور هام في اتخاذ
قانونيُ ،
ذلك القرار.

االستعانة بأعراف عالمية تشمل الجميع :إن إدراك مشكلة

تتناول الحقوق اإلنسانية للمجموعات المستبعدة ،كالنساء

ما على المستوى العالمي له أثر إبرازها على أنها مشكلة

واألطفال وذوي اإلعاقة – قد ساهمت في إدراك مدى عمق

حقيقية وكبيرة .وبالتالي فإن تحديد األعراف العالمية

واتساع تحديات معينة ،وتحديد أعراف عالمية تتعلق بهذه

والحمالت المرتبطة بها – والكثير منها تكون في األمم

المجموعات .والمجتمعات التي تتعرض للتمييز ضدها تصبح

المتحدة أو من خالل آليات مرتبطة باألمم المتحدة – ضروري

بدورها متمكنة لتقديم مطالباتها للحكومات.

 10المساواة في المعاملة

جيل الفتاة

ألجل مكافحة االستبعاد .على سبيل المثال ،اتفاقيات
حقوق اإلنسان الدولية األساسية  -وخصوصا تلك التي

تغيير مواقف األطفال بشأن الجنسانية في نيبال
تم تصميم برنامج “خيارات” في مقاطعة سيراها في
إقليم تيراي في نيبال – حيث ترتفع معدالت الزواج المبكر
والحمل المبكر والمهور – لمواجهة األعراف التي تقيد
الحريات وللترويج للمساواة بين الجنسين ]11[.قد تواجه
النساء والبنات في نيبال التمييز ضدهن بناء على
الجنس أو الطبقة االجتماعية أو األصل العرقي ،ويمكن
أن يتعرضن ألشكال مختلفة من العنف النفسي
أو الجسدي.

•شعرت البنات أنهن أصبحن متمكنات للحديث مع
آبائهن بشأن مواصلة تعليمهن وتجنب الزواج المبكر.
•أصبح األوالد يناصرون أخواتهم لدى آبائهم بشأن
تعليمهن وتأخير زواجهن.
•تغيرت نظرة األطفال بشأن أدوار الجنسين ،حيث
أصبحوا أكثر تقبال ألدوار غير تقليدية للجنسين.
•أصبح المشاركون أكثر ثقة في مناقشة مشاعرهم
والترويج للمساواة بين الجنسين في حياتهم.

[]12

وقد استهدف البرنامج على مدى ثالثة أشهر  603من

•أصبح المشاركون أكثر تفاؤال بشأن مستقبلهم.

األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  10إلى  14سنة –

ويجري تطبيق نسخة معدلة عن هذه الفعاليات في مصر،

موزعين بالتساوي تقريبا بين بنات وأوالد .وتم تنظيم

وهناك خطط لتطبيق برنامج “خيارات” في إثيوبيا وبوليفيا.

ثمانية فعاليات تهدف لتحفيز النقاش والتفكير بين البنات
واألوالد.

[]13

 Save the Childrenومعهد الصحة اإلنجابية في جامعة

وأظهر التقييم تحسنا كبيرا بالمواقف والتصرفات
تجاه الجنسانية:

يعتبر برنامج “خيارات” جزءا من شراكة بين منظمة
جورج تاون.

[]14
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تسجيل كل المواليد
أثبتت العديد من الخطوات نجاحها في زيادة تسجيل المواليد.
وبينما أن البلدان المختلفة لديها ظروف مختلفة وتتطلب
يتبين من قصص النجاح أن اإلجراءات التي
طرقا مختلفة،
ّ

في العديد من البلدان يستمر وجود قوانين

هناك حاجة إليها متشابهة .على سبيل المثال:

هجرين،
وسياسات تميز ضد األطفال الالجئين
والم ّ
ُ

•تسهيل تسجيل المواليد – سواء ماديا أو توفير المراكز

مثلما تستمر األعراف االجتماعية التي تميز ضدهم.

•إزالة العقبات المؤسساتية والقانونية على المستويين

لكن اتفاقية وضع الالجئين والبروتوكول المتعلق بها

المحلي والوطني

ينصان على ضرورة حصول الالجئين على “نفس

•الترويج لحمالت التوعية

المعاملة” كالمواطنين في التعليم االبتدائي،

•توفير وحدات التسجيل ضمن مراكز الخدمات الصحية

ومعاملة ال تقل عن معاملة األجانب غير الالجئين في

الموجودة ،كأجنحة الوالدة ومراكز التطعيم
•اتباع ممارسات تسجيل مجدية من حيث التكلفة ومبتكرة.

[]15

وإلزالة العقبات المالية التي تعيق التسجيل ،أدى دفع حوافز
مادية مباشرة ألسرة الطفل إلى زيادة تسجيل األطفال
في أوكرانيا[ ]16وبنغالدش ]17[.كما إن فتح وحدات لتسجيل
المواليد في مراكز الخدمات الصحية أدى لنتائج ممتازة في
الجزائر وكولومبيا وناميبيا وفنزويال ]18[.وبالنسبة للمجموعات
المستبعدة ،تسجيل المواليد في المراكز الصحية قد يتطلب
كذلك تحسين االستفادة من الخدمات الصحية.
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المساواة في المعاملة في
أوضاع األزمات والصراع

التعليم الثانوي (المادة .)22

[]19

كما قد يلزم اتخاذ تدابير خاصة ألطفال الالجئين
لمساعدتهم في التطور ،وخصوصا في التعليم.
فاألطفال الالجئون ال يتحدثون عادة اللغة المستخدمة
في التعليم ،أو يواجهون ّ
تعلم منهج جديد ،أو أنهم
يحتاجون لمساعدة خاصة ليتمكنوا من متابعة الدروس
المتوفرة لهم.

 11المساءلة
يجب أن تكون مساءلة صانعي القرار ،بموجب
أهداف التنمية المستدامة ،أمام المجموعات
المستبعدة أكثر شموال مما كانت عليه بموجب
األهداف اإلنمائية لأللفية .وال بد من إتاحة
والمهمشين ألن يلعبوا دورا في
الفرصة لألطفال
ّ
مساءلة صانعي القرار – على المستويات المحلية
والوطنية واإلقليمية والدولية.
وإشراك األطفال مفيد لنمائهم ولتحسين مشاركتهم
مستقبال في العمليات السياسية .كما أنه مفيد ألجل فعالية
التنمية ومخرجاتها .وهو ضروري كذلك لمعالجة االستبعاد من
المجتمع ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التنمية ،عمدا أو عن غير قصد ،على أساس الدين أو األصل
العرقي أو الجنس أو التوجه الجنسي أو اإلعاقة ،إلى جانب
أسباب أخرى .ونظرا لضعف آليات التنفيذ الدولية المعنية
بانتهاكات حقوق اإلنسان ووجود عقبات قانونية كبيرة،
كالمسائل المتعلقة بالوالية القضاية ،فإن المساءلة على
المستوى الدولي تظل محدودة.
عدم توفر بيانات – وفهم – حول األطفال المستبعدين :إن
انعدام المساءلة الذي نراه عادة بين الحكومات والمجموعات
المستبعدة يمكن أن يكون مرجعه لعدم إدراك التحديات التي
تواجهها الجماعات المستبعدة (انظر الفصل  ،8صفحة .)37
على سبيل المثال ،القليل فقط من البلدان تجمع أو تنشر
بيانات مصنفة حسب المجموعات العرقية أو الدينية فيها،
أو حسب المستوى الجغرافي المناسب.

التحديات

إن الجهل باستبعاد مجموعة محددة من المجتمع ليس عذرا

استبعاد األطفال المحرومين من القرارات والخيارات التي

للحكومة لعدم اتخاذ إجراء مناسب .حيث تقع على عاتق

تؤثر على حياتهم :يتطلب أول اثنين من الضمانات –

الحكومات مسؤولية حماية حقوق اإلنسان تنطوي على

اإلنصاف بالتمويل والمساواة في المعاملة – مشاركة أكبر

ضمان جمع معلومات مصنفة بالقدر الكافي كي تعرف أي

من المجموعات المستبعدة ،بمن فيها ألطفال ،في وضع

من المجموعات قد تكون مستبعدة وكيف يمكن أن تكون

السياسات وتخصيص الميزانيات ،إلى جانب وجود مساءلة

مستبعدة ،وذلك للخروج بحلول في سياساتها وبرامجها

أكبر لصانعي السياسات والمسؤولين عن الميزانيات أمام

لمعالجة هذا االستبعاد .وقد وضعت أهدف التنمية

هذه المجموعات.

المستدامة و”ثورة البيانات” المرتبطة بها تصنيف البيانات

والصفة المشتركة للمجموعات المستبعدة هي أن ليس لها
صوت وال تمثيل سياسي لدى أجهزة اتخاذ القرار .وعدم وجود
صوت أو تمثيل سياسي لألطفال المستبعدين وأسرهم
نواح إلى تفاقم استبعادهم من
يمكن أن يؤدي من عدة
ٍ
المجتمع وتوسيع عدم المساواة.

عدم وجود مساءلة دولية أمام المجموعات المستبعدة :على
خصص أموال المانحين لدعم توفير
المستوى الدولي ،ال تُ َّ

خدمات عامة للجميع تستفيد منها المجموعات المستبعدة.
كما توجد أدلة توحي بإمكانية سوء استغالل المساعدات
التنموية لتحقيق مكاسب سياسية بدل استغاللها لتحقيق
الحقوق االجتماعية واالقتصادية .ذلك يمكن أن يكون
على شكل الفساد التام ،أو على شكل التمييز في توزيع
المساعدات على أساس اآلراء السياسية ،واالستثمار في
مجاالت تحقق أكبر فائدة للساسة بدل االستثمار في مجاالت
هناك أمس حاجة إليها .كما تم استبعاد أشخاص من برامج

[]1

في قمة برنامج التنمية ،لكن ال بد وأن تتوفر للحكومات
اإلرادة السياسية لتخصيص الموارد الالزمة.

الحلول
ندعو للعمل في ثالث مجاالت لتحسين المساءلة:
•تصنيف أفضل للبيانات
•الحوكمة على كافة المستويات تشمل المجموعات
المستبعدة واألطفال
•شفافية الميزانية ورصدها

تصنيف أفضل للبيانات
•بحثنا في الفصل  8التحديات التي يواجهها األطفال “غير
المحسوبين” (انظر الصفحة  .)37البيانات المصنفة تساعد
ليس فقط في فهم مستويات عدم المساواة ،بل كذلك
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تنظر في انتشار وآثار سياسات شمول الجميع .على
سبيل المثال ،لمعالجة عدم المساواة ،تتطلب الحماية
االجتماعية الحساسة لألطفال وجود مساءلة فعالة،
والتي بدورها تتطلب توفر بيانات حديثة تجري مراجعتها
بشكل دوري .وانعدام اإلدارة عادة يمتد ليشمل بيانات
اإلحصاءات الوطنية ،حيث التصنيف حسب المجموعات
المستبعدة – وخصوصا األطفال ذوي اإلعاقة ،والجماعات
العرقية والدينية والطبقات االجتماعية الدنيا المضطهدة،
وكذلك أطفال الشوارع – تعتبر غائبة عموما .وبدون هذه
البيانات ،ال يعلم الباحثون وممثلو المجتمع المدني مدى
المشكلة وطبيعتها بالضبط .وبدون القدرة على مساءلة
الحكومات بشأن أوجه عدم المساواة هذه ،فإن تحديات
االستبعاد من المجتمع يمكن أن تستمر.

الحوكمة على كافة المستويات تشمل

المجموعات المستبعدة واألطفال

إن إشراك المجموعات المستبعدة في هيكليات اتخاذ القرار
على المستوى المحلي يمكن أن يساعد في كل من تقليل
عدم المساواة بناء على المجموعات ،ومعالجة األعراف
الثقافية التي تستبعد هذه المجموعات .في الهند ،بعض
القرى خصصت منصب رئيس المجلس (برادان) للنساء.
وبعد نحو سبع سنوات من شغل النساء لهذا المنصب،
انخفضت الفجوة بين الجنسين لدى المراهقين حول التطلعات
في هذه القرى انخفاضا حادا.

[]2

وقد استطاع المشاركون تحسين توفير الخدمات األساسية
لألطفال ،وتنمية حس المواطنة الفعالة والمشاركة في
المجتمع ،وذلك أدى لتحقيق فوائد اقتصادية على األجل
الطويل ]3[.باختصار ،اتضح من المشاركة الجادة انخفاض
االستبعاد من المجتمع.
وتنطوي بعض وسائل إشراك الجماعات المستبعدة على
ونواد لألطفال.
ٍ
تشكيل مجالس وبرلمانات ومجموعات
ومنظمة  Save the Childrenتساعد المراهقين في عدد
من مقاطعات اإلكوادور لتشكيل وتعزيز مجالس الطالب.
وقد ساعدت هذه المجالس ،تبعا لمنظمة اليونيسيف،
في مراقبة السياسات الجديدة والممارسات المطبقة
في المدارس ،وكانت بمثابة مساحة لبناء القدرات ،حيث
استطاع المراهقون المشاركون فيها مناصرة حقوقهم
بالتعليم والحماية.

[]4

وعلى المستويين المحلي والوطني بات نظام الحصص
للجنسين في الحكومات شائعا في أنحاء العالم .لكن األدلة
على مدى أثر ذلك متباينة .ويتبين من تحليل االقتصاد
السياسي أن من الضروري وجود مزيج من الكفاح القوي
واستعداد النخبة السياسية لتقديم تنازالت ألجل تحسين
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إفساح المجال للنساء في النقاش السياسي.

[]5

ورغم أن تشكيل برلمانات للشباب ووجود دور أقوى لألطفال
في عمليات اتخاذ القرار مثار إعجاب في ألبانيا ،إال أن هذه
النجاحات لم تشمل األطفال ذوي اإلعاقة ،باستثناء حاالت
منتقاة من المشاورات بين عدد محدود من األشخاص في
فعاليات عامة .يجب أال تؤدي استراتيجيات إشراك األطفال
في اتخاذ القرار إلى تعزيز عدم المساواة الراسخة.

[]6

هناك عدة طرق يمكن من خاللها جعل المجتمع الدولي
ُمساءال أمام المجموعات المستبعدة ،بما في ذلك من خالل

آليات تقارير حقوق اإلنسان الدولية .الخطوة األولى هي

بحث أثر المساعدات التنموية الرسمية على المستبعدين.
ونحن نشجع المانحين على نشر ما ينفقونه ،ومتابعة رحلة
المساعدات من خالل إجراء تحليل بمختلف المناطق ألثر
المساعدات التنموية الرسمية على المجموعات المستبعدة،
وفق ما تشير إليه أجندة ( 2030الدخل والجنس والعمر
واألصل العرقي ووضع الهجرة واإلعاقة والموقع الجغرافي).
ويتعين على المانحين نشر هذه البيانات سنويا.
وفيما يتعلق بالضريبة ،نريد أن نشهد تحوال في النقاش
من كيفية عمل الدول منخفضة الدخل على تخفيف آثار
الممارسات الضريبية الضارة إلى كيفية وضع نظام تعكس
سياساته احتياجات هذه الدول وتتيح لها وضع أنظمة ضريبية
قوية وتصاعدية .باختصار ،نحن بحاجة لوجود نظام ضريبي
عادل ويلبي احتياجات األطفال المستضعفين في العالم.
حيث الكثير من النقاشات الحالية حول إصالح األنظمة
الضريبية تنظمها دول مجموعة العشرين أو منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،والتي تغيب عنها أصوات الدول
النامية .كما يوجد عدم توازن مماثل في مؤسسات مالية
دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،أو في
اتفاقيات عالمية (أو عدمها) حول التجارة أو الديون أو المناخ،
على سبيل المثال ال الحصر.

في بنغالدش نحو  64مليون طفل ،لكن ليس لديها

التنمية االجتماعية لألطفال؛ وزيادة التمويل الحكومي

اإلطار الرسمي إلشراكهم في عمليات اتخاذ القرار ،ما

دعما لمشاركة األطفال؛ وحشد الموارد المتوفرة للحكومة

يتسبب بانقسام ديموغرافي ويستثني األطفال منذ

المحلية .والخطوة على األجل الطويل هي إعداد “مؤشر

سن مبكرة جدا.

الحوكمة المحلية المالئمة لألطفال” الذي يمكنه “قياس
وتعقب التقدم الحاصل في جعل مؤسسات الحكومة

تهدف مبادرة الحوكمة المحلية المالئمة لألطفال في
بنغالدش إلى ضمان تحسين الخدمات ومساءلة الحكومة
بشأن حقوق األطفال من خالل تسهيل مشاركة األطفال

المحلية مالئمة لألطفال.
وقد حققت المبادرة عددا من النجاحات:
•مؤسسات الحكومة المحلية باتت تأخذ في االعتبار

على مستوى الحكم المحلي.

بوضوح األطفال الذين يعيشون في مجتمعاتها ،بما

من بين المسائل التي تعالجها هذه المبادرة حقوق
األطفال ،وشبكات الضمان االجتماعي ،وآليات الشكاوي
واالستجابة لها ،والميزانيات المحلية.
كما إن المبادرة تنمي التوعية بحقوق األطفال والمشاركة
مع الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني .على
سبيل المثال ،تساعد المبادرة المجتمع المدني في
تعقب إنفاق الميزانية ،وفي حمالت توعية جماعية ،وفي

في ذلك لدى إعدادها للميزانية  -على سبيل المثال،
تم تخصيص أموال في سنة “ 2015-2014لتحسين
رفاه األطفال الفقراء والمحرومين وعائالتهم”.
•يشارك األطفال في مزيد من عمليات اتخاذ القرارات
المحلية من خالل المشاركة في اجتماعات التخطيط
واإلعداد للميزانية ،وفي جلسات الميزانية العامة.
•طرأ تحسن في تقديم الخدمات العامة في عدد

المساواة بتوفير شبكات الضمان االجتماعي.

من المجاالت – بما فيها الدعم المالي لألطفال

تهدف هذه المبادرة على األجل القصير إلى المتوسط

المستضعفين وتوفير زي وكتب مدرسية لألطفال.

إلى ترسيخ مشاركة األطفال؛ والعمل على أن تشمل

•تقديم الشكاوي الخطيرة – بما فيها حاالت التحرش
الجنسي والعقاب الجسدي وزواج األطفال واالغتصاب

الميزانيات وخطط التنمية تكليفا محددا للتركيز على

– إلى السلطات ومتابعتها بنجاح.

شفافية الميزانية ورصدها

مختلفة ،ما أدى إلى تحديد فجوات في تمويل مبادرات

من أفضل السبل لزيادة شفافية الميزانية ضمان وجود عملية
إلعداد الميزانية مبنية على المعرفة أو عملية إعداد الميزانية
بالمشاركة .عملية إعداد الميزانية بالمشاركة هي “عملية
تمكين المواطنين ،كأفراد أو من خالل مؤسسات مدنية ،من
المساهمة بشكل طوعي أو بانتظام في اتخاذ القرارات بشأن
جزء على األقل من الميزانية العامة من خالل سلسلة سنوية
من االجتماعات المجدولة التي تعقدها سلطات حكومية”.

 11المساءلة

إعطاء أطفال بنغالدش الفرصة للتعبير عن آرائهم

[]8

والمشاركة في هذه العملية تتيح االطالع بشكل مباشر على
معلومات الميزانية التي قد ال تكون متاحة في غير تلك

بقيادة المجتمعات ]10[.وفي البرازيل أدت مشاركة الشباب
في إعداد الميزانية إلى تخصيص مبلغ إضافي قدره 760,000

دوالر لألطفال والشباب في والية سيارا سنة .2005

[]11

يمكن لمبادرات رصد المجتمع المدني وغيره للميزانية أن
تشجع بفعالية شفافية الميزانية عن طريق تحديد وتفصيل
“توزيع المدفوعات الفعلية واألنشطة واإلنفاق” لكي تكون
الميزانيات مفهومة ومتوفرة ليطلع عليها الجميع ]12[.وذلك
ينطوي على إجراء تحليل شامل للميزانية وقياس فعال
لشفافية الميزانية والمشاركة في إعدادها.

األحوال.

وآليات رصد الميزانية مفيدة بشكل خاص لتحديد مسائل

تبين من واقع عدة تجارب من إعداد الميزانية بالمشاركة
وقد ّ

معينة تتعلق باألطفال ونوع الجنس .على سبيل المثال،

أنها ناجحة جدا ]9[.وفي حالة مشاركة الشباب تحديدا ،في

األرجنتين مثال ،نظمت البلدية ميزانية بالمشاركة للشباب
شملت مشاركة نحو  1,000من الشباب سنويا من عدة مناطق

استنادا لما دعت إليه الدراسة االستقصائية بشأن رصد إعالن
باريس حول الحاجة لمزيد من المشاركة البرلمانية في مراجعة
ومناصرة الميزانية – بناء على بحث أجري في زامبيا وتنزانيا
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– تمكن قرار االتحاد البرلماني في  2012بشأن صحة النساء

[ ]13وتجري منظمة  ،Save the Childrenبالتعاون مع الشركاء،

واألطفال من تحديد فجوات في توفير خدمات معينة للنساء

تحليال موسعا للميزانية يتيح للجهات المحلية المعنية مساءلة

واألطفال .واستطاع االلتزام “بضمان توفير الخدمات الصحية

الحكومة والتأثير في توزيع مخصصات الميزانية مستقبال.

الضرورية المتكاملة للنساء واألطفال” في أنحاء العالم.

المساءلة أمام األطفال المستبعدين في أوضاع األزمات والصراع
بالنسبة لألطفال الذين يعيشون في أوضاع األزمات،

وتقييم االحتياجات .وفي أوضاع أزمات سريعة وبطيئة

سيكون من الضروري بذل جهود هادفة لرعاية السالم

التطور وأوضاع الصراع ،يكون التقييم عادة على مستوى

المستدام وبناء مؤسسات أقوى وتشجيع الحوكمة

األسرة للتحقق من االحتياجات العامة ،وبالتالي تُ غفل

الفعالة في الدول الهشة ألجل تحسين الخدمات

االحتياجات الخاصة باألطفال .ذلك يمكن أن يؤدي لعدم

األساسية لهم ومعالجة مسألة استبعادهم .والدول التي

إعطاء أولوية للقطاعات التي تركز على األطفال – كحماية

تكون شرعية وحوكمة مؤسساتها أضعف ما يمكن هي

األطفال والتعليم .وقد أجرت منظمة Save the Children

األكثر عرضة للعنف وعدم االستقرار ،واألقل قدرة على

عدة تقييمات بقيادة األطفال

توصلت إلى أن األطفال

االستجابة للصعوبات الداخلية والخارجية.

يولون األهمية الكبرى لتعليمهم ،رغم أن التعليم ال يولى

وللمساءلة ومشاركة األطفال أهمية خاصة – وعادة
ما تكون ُم ْغفلة – في التخطيط لالستجابات اإلنسانية
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[]14

أهمية عادة في االستجابة اإلنسانية ويعاني من نقص
مزمن بالتمويل.

[]15

الخاتمة
كيف يمكن تحقيق الضمانات الثالثة؟
لقد أوضحنا الحاجة إلى تدخالت على أربع مستويات – األسرة
والمستوى المحلي والوطني والدولي – لضمان إحراز تقدم،
وذلك يتراوح من مجموعة من القوانين والسياسات والبرامج
التي تطبق بالكامل وحتى تغيير في تخصيص الموارد ،مع
تخصيص موارد أكبر للمجموعات المستبعدة ،إلى جانب
التركيز خصوصا على أوضاع الصراع.
ومنظمة  Save the Childrenملتزمة ،من خالل مزيج من
البرامج والحمالت ،بالعمل لضمان استيفاء هذه الضمانات
الثالثة بأسرع وقت ممكن .وذلك لن يكون سهال ،لكن يمكننا
معا إحراز تقدم في السنوات الثالث القادمة.

في المدرسة .وعدم إتمامه التعليم يؤدي إلى قلة الفرص
االقتصادية المتوفرة له في سن البلوغ .وإن لم يستطع
األطفال المستبعدون التغلب على هذه التحديات ،فمن
المرجح أن يورثوا فقرهم إلى أبنائهم ،وهلم جرا.
نأمل أن تؤدي هذه الحملة إلى تحفيز هؤالء القادة لكي تكمل
الجهود بعضها البعض في أنحاء العالم ونبدأ باتخاذ خطوات
عالمية إلشراك كافة األطفال في التقدم الحاصل.
وسوف تعمل  Save the Childrenمن خالل برامجها على كافة
المستويات للمساهمة في هذه الجهود العالمية الكبيرة،
بالشراكة مع المجتمعات المحلية والحكومات المحلية ،وتنفيذ
برامج استجابة شاملة في أكثر من  100بلد.

وأغلب هذه المسائل تتطلب اتخاذ إجراء حيالها عل المستويين

العمل معا

األسرة .من المحال التطرق لكافة السبل التي يمكن

هناك شيء واحد واضح – أال وهو أن حجم التحديات يعني أن

الوطني والدولي ،إلى جانب اتخاذ إجراء محلي على مستوى
من خاللها للحكومات الوطنية والهيئات الدولية مساندة
الضمانات الثالثة .ويحتاج صانعو القرار في العديد من
المؤسسات المختلفة في أنحاء العالم ،وكل يوم ،لتغيير طرق
تفكيرهم وتوجهات سياساتهم لجعل هذه التطلعات حقيقة.
وآثار االستبعاد تشكل عقبة متكررة أمام األطفال تحول دون
قدرتهم على أن يعيشوا حياة آمنة وصحية والحصول على
التعليم الجيد وأن تتوفر لهم فرص متساوية في الحياة .حيث
يواجه األطفال المستبعدون ،منذ أن تحمل أمهاتهم بهم
وإلى أن يصبحوا مراهقين ،تحديات أكثر من أقرانهم ،ولهذه
التحديات آثار متتابعة تصحب الطفل مع نموه .فسوء التغذية
في حياة الطفل المبكرة قد تؤثر في قدرته على التعلم

ليس باستطاعتنا تحقيق ذلك بمفردنا .فنحن بحاجة لشركائنا
ومساندينا العالميين لخوض هذه الرحلة معنا.
وجهود  Save the Childrenفي أنحاء العالم قد ساهمت في
تقريبنا وتنمية عالقاتنا الشخصية مع األطفال الذين تخلفوا
عن الركب ،وإدراكنا لواقع معاناتهم .وهذه الجهود هي التي
حفزتنا للكفاح ألجل المساواة لتكون في صميم األجندة
الجديدة ألهداف التنمية المستدامة ،ولكي نرى “عدم
استثناء أحد”.
تعاود منظمة  Save the Childrenااللتزام ببذل كل الجهود
الممكنة للوصول لهذه المجموعات .ونحن ندعوكم لالنضمام
إلينا في حملتنا العالمية الجديدة هذه.
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الشكل  13خريطة العالم

اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻠﻪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻈﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻫﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ  Save the Childrenﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﻃﻔﺎل.

¼

اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ

اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻓﻲ اﻷردن ﻗﺎﻟﻮا أﻧﻬﻢ
ﻳﻌﺘﺒﺮون اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

ﻏﻴﺮ آﻣﻦ.

5

ﻧﺤﻮ

 3/1اﻷﻃﻔﺎل

ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻻ ﻳﻜﻤﻠﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ.

8

اﺣﺘﻤﺎل وﻓﺎة أﻃﻔﺎل اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ
ﻓﻴﺘﻨﺎم ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﻤﻌﺪل

 3.5ﻣﺮات

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻗﺮاﻧﻬﻢ ﻣﻦ أﻃﻔﺎل اﻟﻜﻨﻪ.

9

%42ﻓﻘﻂ

ﻣﻦ أﻃﻔﺎل اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﻣﻦ ﻛﻴﻨﻴﺎ أﻛﻤﻠﻮا ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %93ﻓﻲ ﻧﻴﺮوﺑﻲ.

6

%80

ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ دون أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ
اﺣﺘﻤﺎل ﺿﻌﻒ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻷﻃﻔﺎل اﻟﺴﻜﺎن
اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ وﺟﺰر ﺗﻮرس ﺳﺘﺮﻳﺖ ﻳﺒﻠﻎ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻃﻔﺎل اﻟﺴﻜﺎن ﻏﻴﺮ اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ.
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10

اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻓﻲ ﺟﻨﻮب

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ

أو ﻋﺸﺶ؛  %14ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﺎﻟﺸﻮارع،

وﻓﻘﻂ  %5ﻓﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﺄوى

رﺳﻤﻲ .و %8ﻓﻘﻂ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ

ﻣﺄوى ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.

7

الخاتمة

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ

اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺒﻨﻐﻼدﺷﻴﻴﻦ واﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن

ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ

ﺑﻨﺴﺒﺔ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻤﻮﻣﺎ.

3

ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻷﻣﻬﺎت

ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻓﻘﻂ

ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺑﻨﺎﺋﻬﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا دون ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻷب ،ﻣﺎ ﻳﺤﻮل

دون ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ.

1

درﺟﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻤﺎء اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ

ﻓﻲ ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ

أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
درﺟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أواﻏﺎدوﻏﻮ.

4

%93

ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻫﻘﺎت ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﺗﺤﺪﺛﻦ ﻋﻦ

ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

2
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لدى منظمة  Save the Childrenخبراء يعملون
على األرض وبشكل يومي مع مجموعات األطفال
المستبعدين .وقد زودتنا أبحاث أجريناها في 28
من المكاتب القطرية ،من ألبانيا وحتى زامبيا،
ببراهين قيمة لفهم أوضاع كل من الدول والدوافع
وراء عدم المساواة الشاسع التي اتضح من النتائج
المتعلقة باألطفال .وبينما أن العقبات التي
تواجهها مجموعات األطفال المستبعدين مشتركة
بين الجميع ،فإن أهميتها النسبية تختلف من
مجتمع آلخر.
وهذا التقرير يستند إلى نتيجة أبحاثنا وما تعلمناه من دراسات
حالة تلك الدول .حيث يعرض تقرير “مجاالت التركيز في
الدول” نظرة متعمقة ألوضاع الدول ،ويوفر تحليال لمسببات
االستبعاد االجتماعي فيها ،وتقيما موجزا للسياسات ذات
الصلة ،وتحليال للفجوات المتبقية والتوصيات المتعلقة
بالسياسات ،إلى جانب مطالبات الحمالت الوطنية .يستند
هذا التقرير على أحدث المصادر الوطنية النوعية والكمية
التي يمكن االعتماد عليها ،إلى جانب ثروة من النظرات
المتعمقة التي اكتسبتها  Save the Childrenمن

الفعالة .وقد تعهدت  Save the Childrenبالعمل مع الحكومة
األلبانية والمجتمع عامة لتصحيح مسألة العقبات المالية
والقانونية والهيكلية واالجتماعية والثقافية التي
تحول دون حصول األطفال ذوي اإلعاقات على التعليم
دون أي عقبات.

بوليفيا
تركيز على حمل المراهقات
يشهد عدد حاالت الحمل بين المراهقات في بوليفيا ارتفاعا
باضطراد .فبين سنة  2003و 2008ارتفع معدل الحمل
بين المراهقات من  84إلى  88لكل  1,000فتاة في سن
المراهقة .وكانت نسبة  %70تقريبا من حاالت الحمل غير
مخطط لها ،وغالبا ما كانت نتيجة للعنف أو االنتهاك الجنسي
أو أشكال أخرى من انتهاك الحقوق اإلنجابية والجنسية
للفتيات .ويستكشف بحثنا العوامل االجتماعية-االقتصادية
الكامنة وراء تصاعد معدالت الحمل في سن المراهقة عند
مجموعات بعينها – بما فيها فتيات مستويات تعليمهن
منخفضة ،وفتيات يعشن في مناطق ريفية .ويدرس بحثنا

موظفيها المتعاملين مباشرة مع األطفال.

مسببات المعدالت العالية لحمل المراهقات – بما في ذلك

يعرض هذا الملحق موجزا عن كل من الدول.

معوقات الحصول على الخدمات الصحية ،واإلتجار بالفتيات
ِّ

ويمكن تنزيل النسخ الكاملة بصورة رقمية من:
/www.savethechildren.org.uk
resources/online-library/every-last-child

ألبانيا
تركيز على تعليم األطفال ذوي اإلعاقة
على الرغم من أن التشريع األلباني يكفل الحق في التعليم

ألغراض الجنس والعمل ،وانخفاض مستويات استعمال
وسائل منع الحمل.

في بوليفيا ،ستركز  Save the Childrenعلى تطبيق قوانين
أقرت حديثا لحماية األطفال ،ولضمان أن هذه القوانين تتكفل
ّ

فعال بحماية األطفال والمراهقين وتضمن لهم في الوقت
ذاته الحصول على الخدمات .وذلك يتطلب حملة توعية
على كل المستويات ،بما في ذلك على مستوى الهيئات
القضائية وأجهزة الشرطة والبلديات ،بهدف تحسين حماية

لجميع السكان ،إال أن أكثر من نصف األطفال الذين لديهم

المراهقين عندما يحتاجون إلى المساعدة.

تقديرات أخيرة إلى أن  %60من األطفال ذوي اإلعاقات،

بوركينا فاسو

المدارس .ووجدنا أن األطفال ذوي اإلعاقات مستبعدون

تركيز على صحة األطفال الفقراء في المناطق النائية

من خدمات التعليم العام نتيجة للوصم االجتماعي والتمييز

أحرزت بوركينا فاسو منذ سنة  1990تقدما ملحوظا على

إعاقات ال يتلقون أي شكل من أشكال التعليم .وتشير
والذين تتراوح اعمارهم بين  15-6سنة ،ال يذهبون إلى

ضدهم ،والحواجز البيئية ،وعدم تعديل المناهج المدرسية
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ّ
وقلة وجود آليات المشاركة
لتتالءم مع احتياجاتهم المحددة،

صعيد خفض وفيات األطفال .ولكن اتضح من بحثنا أن هذه

تبين بشكل خاص أن معدالت وفيات األطفال تحت
حيث ّ

الالتي يعشن في هذه األحياء الفقيرة من التعليم ومن

سن الخامسة في بعض المناطق ولدى بعض المجموعات

المشاركة في الحياة االجتماعية ،وعادة ما تضر بفرصهن

االجتماعية -االقتصادية أعلى مما هي لدى مناطق

مستقبال بشكل ال يمكن تصحيحه.

ومجموعات أخرى .يكشف تحليلنا أن اآلليات غير المناسبة
لحماية الصحة ،والتوزيع غير المتساوي للخدمات الصحية في
أرجاء البالد ،والتمويل غير المتكافئ وغير المناسب جميعها
عوامل ساهمت في تهميش هذه المجموعات .لتحقيق تنمية
شاملة للجميع ،على بوركينا فاسو تطبيق تأمين صحي عام،

سوف تعمل  Save the Childrenمع السلطات الحكومية
المعنية ووكاالت األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني
ومع المراهقين لمعالجة مشكلة التحرش بالفتيات الالتي
يعشن في األحياء الفقيرة من المدن.

إلى جانب إعفاء األطفال تحت الخامسة من العمر ،والحوامل

العراق

الحكومة أيضا أن تعزز توفير الرعاية الصحية في جميع

المهجرين داخلين والالجئين
تركيز على تعليم أطفال
ّ

والمرضعات من رسوم الخدمات الصحية .كما يجب على
أنحاء البالد.

أدى الصراع الحالي في العراق إلى أزمة تهجير كبيرة تؤثر
على تعليم أكثر من  3ماليين طفل ،من بينهم مليونان غير

الصين

ملتحقين بالمدارس .ومن بين  3ماليين طفل بحاجة للتعليم،

تركيز على تعليم األطفال ذوي اإلعاقة

المهجرين ،و 1.1مليون يعشون في
هناك مليون من
ّ

يعتبر األطفال ذوو اإلعاقة في الصين من بين أكثر الفئات
السكانية ضعفا في مجال التعليم .وتكشف بيانات حكومية
عن أن ثلثهم تقريبا ال يكملون تسع سنوات من التعليم
نتعرف هنا على بعض العقبات التي تعترض
اإللزامي.
ّ

سبيل األطفال ذوي اإلعاقات ونلقي الضوء على كيفية
استطاعة التعليم الذي يشمل الجميع أن يساعد في معالجة
استبعادهم .ونعرض أيضا تفاصيل ما توصلنا إليه عبر

مجتمعات مضيفة ،و 136,000عادوا إلى مناطق تحررت مؤخرا،
وما يقدر بنحو  897,000يعيشون في مناطق واقعة تحت

سيطرة جماعات مسلحة.
وإضافة إلى ذلك ،هناك أكثر من  100,000طفل الجئ من
سورية ،أغلبهم في إقليم كردستان العراق %71 .فقط
من األطفال الذين يعيشون في المخيمات مسجلون في
المدارس ،وأكثر من نصف األطفال السوريين الالجئين ()%54

استطالع للرأي حول التعليم الشامل للجميع ،والذي شاركت

الذين يعيشون خارج المخيمات غير مسجلين بالمدارس.

فيه حوالي  900أسرة في  11من األقاليم والبلديات .يتضح

من بين اإلجراءات التي اتخذتها وزارة التربية تعليم دفعتين

من هذا االستقصاء أن رغم تأييد التعليم الشامل للجميع
عال نسبيا بين جميع المشاركين ،فإنهم ال يستوعبون الفكرة
ٍ

بشكل جيد .وعمليا ،ما زال هناك وصم اجتماعي وسوء فهم
في أوساط الجميع .وسوف تعمل  Save the Childrenعلى
تبديد المفاهيم الخاطئة والدعوة إلى تعليم للجميع بوصفه
حال مجدي التكلفة للمساعدة في الوصول إلى حق الجميع
ً
في التعلم.

مصر
تركيز على حماية المراهقات في المناطق الحضرية
اتضح من بحثنا أن التحرش الجنسي واقع يومي للكثير من
الفتيات في مصر ،وخصوصا الالتي يعشن في األحياء
الفقيرة من المدن .والخوف المستمر من التعرض العتداء
لفظي أو بدني يتسبب بتآكل الثقة ويمكن أن يؤدي إلى
االكتئاب .وبالتالي ،وفي محاولة لتجنب ذلك ،تلجأ الكثير
من األسر في األحياء الفقير من المدن إلى إبقاء بناتها
في المنزل أو السماح لهن بالخروج بصحبة أحد أفراد العائلة
من الذكور .بينما أن هذه االستراتيجية يمكن أن تقلل احتمال
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المكتسبات غير موزعة بالتساوي على جميع شرائح المجتمع.

التعرض للتحرش ،فإنها كذلك تؤدي إلى استبعاد البنات

وأحيانا ثالث دفعات من التالميذ في اليوم في بعض
والمهجرين ،إلى جانب بناء
المدارس لتعليم أطفال الالجئين
ّ

مدارس جديدة .ونظرا ألزمة التهجير الجماعي والالجئين،

يواجه قطاع التعليم في بعض المحافظات ضغوطا أكبر من
طاقته .وهناك نقص بالتمويل لتوفير تعليم جيد ،وخصوصا
لدفع رواتب معلمين إضافيين وتوفير اللوازم التعليمية.
تركز منظمة  Save the Childrenعلى توفير الرعاية وسبل
التنمية لألطفال بين سن  5–3سنوات؛ وتوفير تعليم غير
رسمي ،بما في ذلك دروس إضافية لمساعدة األطفال
للحاق بزمالئهم؛ وبناء مساحات إضافية للتعلم؛ وكذلك،
باعتبارها مشاركة في مجموعة التعليم ،العمل عن كثب
مع حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية لمعالجة أزمة
التعليم المستمرة.

األردن
تركيز على تعليم أطفال الالجئين السوريين
يستضيف األردن ما يربو على  200,000طفل سوري الجئ‘
يعيش نحو  %85منهم ضمن مجتمعات مضيفة ،بينما
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لكل طفل ،بال استثناء

يعيش الباقون في مخيمات كمخيم الزعتري واألزرق .وما بين

الوس

المدرسة ،بينما تبلغ النسبة في المجتمعات المضيفة نحو

تركيز على تعليم وصحة بنات األقليات العرقية

 %30إلى  %43من األطفال في المخيمات ال يذهبون إلى
 .%40وهناك احتمال كبير بأن الكثير من األطفال المسجلين
بالمدارس سوف ينقطعون عن الدراسة .حيث من بين
العقبات التي تحول دون استمرارهم بمدارسهم ازدحام
الصفوف ،وعدم توفر المواد الدراسية واضطرار األطفال
للعمل إلعالة أسرهم .وفي استقصاء أجري سنة  2015قال
ربع الالجئين أنهم يعتبرون الذهاب إلى المدرسة غير آمن.
والتعليم المجتمعي غير الرسمي يعتبر طريقة مجدية
من حيث التكلفة لتوفير تعليم جيد لألطفال المستضعفين.
ومبادرة “كل طفل يتعلم” التي تديرها منظمة
 Save the Childrenفي األردن تجرب حلوال من شأنها
أن تتيح لنا الوصول لألطفال الالجئين الذين ال يذهبون
للمدارس وإعدادهم لاللتحاق بنظام التعليم المحلي .ذلك
يشمل توفير مزيج من األنشطة التعليمية وخارج التعليم
التي يتم تعديلها لتناسب احتياجاتهم.

كينيا
تركيز على صحة وتعليم األطفال الفقراء
في المناطق المهمشة
في كينيا ،يتجلى عدم المساواة في أوضح صوره في

ويعاني أطفال هذه المجتمعات – سيما البنات – من مخرجات
في مجالي الصحة والتعليم أسوأ بكثير من أطفال مجموعة
الو -التاي التي تشكل األغلبية العرقية .واعتمادا على عدد
من المصادر ،نلقي الضوء على الفجوة في الحقوق والتي
تؤثر على بنات األقليات العرقية ،ونحدد العقبات أمام
الحصول على الخدمات ،والنظرة المجتمعية إلى الجنس
(ذكر أو أنثى) ،واألخطار المرتبطة بانعدام المساواة .يمكن
للفجوة في معدالت االلتحاق بالمدرسة االبتدائية بين
األغلبية العرقية ومجموعات األقلية في الوس أن تصل إلى
 41نقطة مئوية ،في حين يلحق أكبر الضرر ببنات األقليات
العرقية .وحتى ضمن مجموعات األقليات العرقية ذاتها يمكن
لمعدالت القدرة على القراءة والكتابة بين البنات أن تنخفض
بمقدار  33نقطة مئوية عما هي لدى األوالد .وتكشف
مشاوراتنا مع األطفال واألسر أنه باإلضافة إلى عقبات الفقر
والحصول على الخدمات التي تؤثر على أطفال األقليات
مقيدات أيضا
العرقية بشكل عام ،فإن بنات هذه المجموعات
َّ

باألعراف االجتماعية والثقافية ،كالزواج المبكر والمهور وأدوار

الذكور واإلناث في المجتمع .وتتضاءل الفرص الصحية للبنات
بفعل عدم التعليم وعواقب الحمل المبكر ،ما يعزز استدامة

المناطق الحضرية غير الرسمية وفي المناطق القاحلة وشبه

دورة الفقر واالستبعاد.

األحياء الشعبية الفقيرة في المدن أعلى بمعدل الضعف

لبنان

األحياء مصابون بسوء تغذية مزمن .تبلغ النسبة الوطنية

تركيز على تعليم أطفال الالجئين السوريين

القاحلة .فعلى سبيل المثال ،انتشار اإلسهال بين أطفال
من المعدل الوطني العام ،كما أن نحو نصف أطفال هذه
لاللتحاق بالتعليم االبتدائي في كينيا  ،%88.2ولكنها تنخفض
في مقاطعات مثل منديرا إلى ما يقرب من  .%25.3وتشير
التقديرات إلى أن المناطق التي تشهد أعلى مستويات
الحرمان هي مقاطعات منديرا ،ومارسابت ،وتوركانا،
وواجر ،وبوكوت الغربية ،بينما يقطن أكبر عدد من األطفال
المحرومين في بنغوما ،وكاكاميغا ،وكيليفي ،ومنديرا،
أقرت الحكومة سياسة منيعة وأحكاما قانونية
وتوركانا .وقد ّ

لتضمن وصول الخدمات إلى الجميع ،غير أن مازالت

هناك فجوات كبيرة تعترض عملية التنفيذ .تركز برامج
 Save the Childrenفي كينيا منذ خمسينيات القرن العشرين
على حماية الطفل ،وإدارة حقوق الطفل ،والتعليم ،والصحة،
والتغذية ،والماء والمرافق الصحية ،وفقر األطفال .وتعمل
فرقنا على تحسين حصول السكان على هذه الخدمات
بشكل منصف من خالل تغييرات في السياسة .ونحن ندعو
إلى استثمار أكبر في الخدمات األساسية الجيدة لألطفال،
واإلسراع في تطبيق السياسات الراهنة ،وقدر أكبر من
مساءلة الحكومة أمام المجتمعات المهمشة.
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يوجد أكثر من  49مجموعة من األقليات العرقية في الوس.

من بين  1.1مليون الجئ سوري في لبنان ،هناك 400,000

طفل في سن التعليم .وقد استطاع لبنان حتى اآلن توفير
التعليم لنحو نصفهم ،لكن النصف اآلخر مازال بال تعليم.
وبات اآلن واحد من بين كل عشرة أشخاص في لبنان طفل
سوري الجئ ،الكثير منهم يجدون صعوبة بالحصول على أي
نوع من التعليم .من بين العقبات أمام الحصول على تعليم
جيد التكاليف المادية ،والعقبات اللغوية ،وبعد المسافة إلى
المدرسة ،وعدم توفر المستندات الالزمة ،والتوترات بين
المجتمعات المضيفة والالجئين ،ومسائل نفسية-اجتماعية،
والزواج المبكر .وتوفر منظمة  Save the Childrenفي لبنان
دعما مباشرا لبرامج التعليم الرسمي من خالل مساندة
التسجيل في نظام التعليم العام ،وتأسيس أنظمة مجتمعية
لمراقبة جودة التعليم والتعلم في المدارس الحكومية .لكن
هناك حاجة لمزيد من الدعم الدولي لتمويل التعليم في
لبنان ،إلى جانب توفر سياسات وبذل جهود مجتمعية لمعالجة
والتنمر في المدارس ،وتقليل التوترات االجتماعية
العنف
ّ

بين المجتمعات ،وتحسين سبل المعيشة لألسر السورية.

تركيز على صحة وتعليم وحماية األطفال في المناطق النائية

تركيز على صحة المراهقات

يعتبر األطفال الفقراء الذين يعيشون في المناطق النائية

إن للصحة الجنسية واإلنجابية في المكسيك عالقة وثيقة

من مالوي من بين األكثر استبعادا في البالد ،وهم يفتقرون

بالفقر .وتقترن المكانة االقتصادية المتدنية لألسرة بسوء

إلى سبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية

مؤشرات الصحة الجنسية واإلنجابية .وقد استندنا إلى

تبين من بحثنا الذي
األساسية والحماية االجتماعية .وقد ّ

إحصائيات وطنية لعرض تفاصيل انعكاسات سوء خدمات

استند على أدلة من واقع إحصاء وطني أن  %34من األطفال

الصحة الجنسية واإلنجابية على المراهقات .وتكشف

المحرومين يعيشون في مناطق ريفية .ويشكل الحصول

استنتاجاتنا أن أعدادا كبيرة من المراهقات ال يستخدمن

على خدمات الصحة األساسية لألطفال القاطنين في مناطق

وسائل منع الحمل .وعالوة على ذلك ،احتمال وفاة

يصعب الوصول إليها تحديا كبيرا ،حيث أن  %46فقط من

المراهقات نتيجة تعقيدات أثناء الحمل أو الوالدة أكبر

السكان تتوفر لهم مرافق صحية على بعد مسافة أقل

مرتين من احتمال وفاة النساء بين عمر  30-20سنة.

من خمسة كيلومترات .وغالبا ما يتعذر على سكان األرياف

تعمل

الوصول إلى مساعدي اإلشراف الصحي – وهم بمثابة نقطة

 Save the Childrenمع الحكومة وآخرين لتشجيع التعاون بين

أساسية لتوفير الرعاية الصحية – بسبب سوء أحوال الطرق

الوكاالت حتى يصبح بإمكان الشابات الحصول على خدمات

وبعد المسافة .وكذا الحال مع المعلمين ،إذ إن توزيعهم
ُ

الصحة الجنسية واإلنجابية عالية الجودة .كما نعمل على

يتأثر حسب المنطقة،
فيخصص معلم واحد لكل  86طفال
ّ

في المناطق الريفية مقارنة بمعلم لكل  46طفال في
المناطق الحضرية.

تحديد العقبات التي تواجهها المراهقات لدى الحصول على
الخدمات الصحية.

ستعمل  Save the Childrenمع الحكومة وشركاء آخرين

ميانمار

لضمان أن تؤدي تغيرات السياسة في مجال الصحة والتغذية

تركيز على تغذية األطفال الفقراء

أشد األطفال استبعادا في
والتعليم والحماية لتلبية احتياجات
ّ
المناطق النائية.

سوء التغذية المزمن عند األطفال يتسبب في نهاية
المطاف في تقزمهم ،ليسفر بالتالي عن خلل جسدي
وإدراكي ال يمكن إصالحه .في ميانمار ،يعاني أكثر من

مالي

ثلث األطفال تحت سن الخامسة من التقزم .وفي المناطق

تركيز على صحة وتغذية األطفال في المناطق النائية

الريفية تصل نسبة التقزم إلى  %38بينما تبلغ  %27في

واألطفال الفقراء

المناطق الحضرية .واحتمال تقزم األطفال الفقراء يزيد عن

استطاعت مالي في الفترة ما بين  1990و  2015خفض معدل
وفيات األطفال فيها بمقدار النصف .ومع ذلك ،تكشف
مؤشرات تحليل الصحة والتغذية عن تفاوتات شاسعة بين
مناطقها .وساهم الصراع الدائر في البالد منذ سنة 2012

في تفاقم وضع األطفال من حيث التغذية ،واستبعادهم
من االستفادة من خدمات الصحة األساسية .وقد كانت
خدمات التغذية والرعاية الصحية والتمويل محدودة أصال
قبل األزمة ،وبالتالي رغم الجهود األخيرة من جانب الحكومة،
فإن بعض المناطق تخلفت عن غيرها من المناطق .لذا،
سعيا إلتمام العمل الذي بدأته الحكومة لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة ،نوصي بزيادة ميزانية الصحة في مالي،
وتخصيص موازنة للتغذية تحديدا .ونقترح أيضا اإلبقاء على
الرعاية الصحية المجتمعية المهمة للغاية وتعزيز الخدمات
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مالوي

المكسيك

الضعف مقارنة بأطفال األسر األكثر ثراء ،وذلك يمثل عائقا
كبيرا أمام بقاء الطفل على قيد الحياة وتعلمه .ومقارنة
بالطفل المتقزم ،فإن الطفل الذي يحصل على غذاء جيد
يكمل عددا أكبر من سنوات الدراسة ،ويتعلم بشكل أفضل،
ويتقاضى أجورا أعلى حين يكبر ،ما يوفر له أساس النجاة
بنفسه من عيشة الفقر .في حملتنا القادمة ،ستعمل
 Save the Childrenعلى تخفيف مسببات التقزم – كتناول
كميات غير مناسبة من الطعام بشكل مزمن والمرض المتكرر
– من خالل معالجة األسباب الكامنة وراء انعدام األمن
الغذائي والتغذية ،ورداءة الرعاية المقدمة لألطفال الصغار،
والحصول على الخدمات الصحية .وهذه العوامل بدورها
مبنية على انخفاض الدخل ،وعدم توفر رأس المال،
ورداءة األوضاع االقتصادية واالجتماعية.

الصحية من خالل توفير الرعاية الصحية للجميع.
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لكل طفل ،بال استثناء

نيجيريا

العسكرية اإلسرائيلية ،وهو ما يعتبر عمال غير قانوني

تركيز على تعليم البنات

بموجب القانون الدولي .فهناك في المتوسط ما بين -500

في نيجيريا واحد من أعلى معدالت زواج األطفال في

 700طفل ُيسجنون في السجون اإلسرائيلية سنويا .وتهمة

العالم ،إذ إن  %39من الفتيات يتزوجن قبل بلوغهن  18سنة.
ووجدنا أنه يمكن لعدد من العوامل أن يؤثر على انتشار زواج
األطفال ،إذ تبين بأن العوامل األساسية هي الفقر والمنطقة
الجغرافية والتعليم .وتظهر البراهين أن  %76من الفتيات
في المنطقة الشمالية الغربية تزوجن قبل بلوغهن  18سنة،
مقارنة بنسبة  %10في الجنوب الشرقي .كما أن  %82من
النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  24-20وغير متعلمات
تزوجن قبل بلوغهن  18سنة ،مقارنة بنسبة  13%من نساء

أغلب هؤالء األطفال المسجونين هي إلقاء حجارة على جنود
إسرائيليين أو مستوطنين إسرائيليين ،وهي تهمة عقوبتها
الحبس  12سنة كحد أقصى بموجب القانون اإلسرائيلي.
ونحو  95%من األطفال المسجونين من األوالد .واألطفال
من الجنسين الذين كانوا مسجونين ال تتوفر لهم استشارات
قانونية جيدة ،وال خدمات طبية أو تعليمية .كما أنهم يعانون
من اضطرابات االكتئاب بعد الصدمة النفسية – على سبيل
المثال ،يبدون عدم المباالة ،وتتولد لديهم أفكار سلبية،

نفس الفئة العمرية الالتي أكملن التعليم الثانوي .إننا نعمل

ويعانون من األرق والقلق ،ويميلون للعزلة.

على إنهاء ممارسات زواج األطفال من خالل استراتيجيات

ونظرا لعدم وجود دعم نفسي ملموس متوفر لهم ،عمدت

تشجع تمكين الفتيات ،وتغيير في األعراف والتقاليد
االجتماعية والثقافية ،واإلصالح القضائي ،وإجراءات
في السياسات الحكومية.

شمال غرب البلقان
تركيز على تعليم أطفال الغجر
ال يزال أطفال الغجر يشكلون أكثر المجموعات ضعفا في
البوسنة والهرسك ،والجبل األسود ،وصربيا .والكثير من
أطفال الغجر لم يسبق لهم االلتحاق بأي شكل من أشكال
سجلوا وقت والدتهم ،ولم يتم تلقيحهم.
التعليم ،ولم ُي َّ

وأغلبية هؤالء األطفال يعيشون في مساكن رديئة ال يتوفر
فيها ماء نظيف أو مرافق صرف صحي .تدارس بحثنا العقبات
التي تمنع أطفال الغجر من الحصول على التعليم .وقد
وجدنا في كل واحدة من الدول الثالث أن الفقر ،والوضعية
القانونية التي لم ُيبت بها ،والتمييز ،وعدم توفر الدعم

األسري والمجتمعي ،ومحدودية الوعي بحقوق أطفال الغجر
واستحقاقاتهم ،كلها تسفر عن فجوات واسعة بين أطفال
الغجر وغيرهم من األطفال في معدالت إكمال جميع مراحل
التعليم .سوف نعمل في البوسنة والهرسك مع شركاء
محليين لردم هذه الفجوات من خالل تعزيز فرص حصول
أطفال الغجر على خدمات المرحلة التي تسبق دخول المدرسة
من أجل دعم انتقالهم الحقا إلى التعليم االبتدائي.

األراضي الفلسطينية المحتلة
تركيز على حماية األطفال في السجون
مازال الصراع المستمر واالحتالل اإلسرائيلي ،بما في ذلك
سياسة الفصل وحصار غزة واقتحام المدارس واالعتداء
عليها ،يشكلون عقبات أمام ضمان سالمة األطفال وحقهم
بالتعليم وحرية الحركة .وفي الضفة الغربية يتعرض األطفال
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بشكل ممنهج لالعتقال والمالحقة القضائية في المحاكم

منظمة  Save the Childrenإلى مشاركة ودعم منظمتين
(التحالف العالمي لجمعيات الشبان المسيحيين والحركة
الدولية للدفاع عن األطفال) لتقديم البرنامج غير الحكومي
الوحيد الذي يعالج االحتياجات الخاصة لألطفال الذين كانوا
مسجونين في األراضي الفلسطينية المحتلة .يتلقى هؤالء
األطفال بموجب هذا البرنامج استشارات نفسية ورعاية
طبية وخدمات قانونية .كما يستفيدون من دروس إضافية
لتساعدهم على اللحاق بأقرانهم والعودة إلى المدرسة.
وإضافة إلى ذلك ،األطفال الذين كانوا مسجونين الذين
تتجاوز أعمارهم  16عاما ويرفضون العودة إلى مقاعد
الدراسة يتلقون تدريبا مهنيا يساعدهم في االندماج
مجددا في المجتمع وبدء العمل للحصول على الدخل.
قدم الدعم كذلك ألسر األطفال المسجونين أو الذين
وي ّ
ُ

كانوا مسجونين سابقا.

بيرو
تركيز على حمل المراهقات
بينما أن المعدل العام للحمل في بيرو قد انخفض في
السنوات الخمس والعشرين األخيرة ،فإن الحالة بدت مختلفة
في أوساط المراهقات اللواتي ارتفعت معدالت الحمل
وبناء على اإلحصائيات
عندهن بنسبة  %2في الفترة ذاتها.
ً

الوطنية والدراسات ومقابالت مجموعات التركيز ،وجدنا أن

هن في العادة من مجموعات
الفتيات المراهقات األشد تأثرا ّ
األقليات العرقية التي تعيش حالة من الفقر في مناطق

المسببات األساسية
ريفية ،وخاصة في حوض األمازون .أما
ّ
فتنقسم إلى قسمين:

•نُ درة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية ورداءة نوعيتها
•العنف الجنسي  -سيما في داخل األسرة.
إضافة إلى آثاره السلبية على الصحة ،فإن الحمل يؤثر

القوانين واالستراتيجيات الحكومية لمعالجة هذه المسألة،

التعليم المتاح لبعض األطفال يعني أن اكتساب المهارات

ولكنها ال تُ طبق بشكل فعال نظرا الصطدامها بعقبات

األساسية في القراءة والكتابة ما زال يشكل تحديا كبيرا.

سياسية ودينية وإدارية ومالية .ولضمان حصول الفتيات
المراهقات على المعلومات والخدمات التي يحتجنها

تبين من تحليلنا أن التفاوتات الشاسعة في الميزانية
وقد ّ

تؤثر على تقديم الخدمات ،حيث هناك احتمال كبير لحصول

لمساعدتهن على منع حصول حمل مبكر وحمايتهن من

أداء على ميزانيات منخفضة ،بينما المناطق
أسوء المناطق
ً

العنف الجنسي ،فإننا نوصي حكومة بيرو بتنفيذ هذه
القوانين وبتمويل استراتيجياتها بالشكل المالئم.

الفلبين
تركيز على تغذية األطفال الفقراء
يحدد بحثنا أدلة على الوضع الراهن لسوء التغذية في
الفلبين ،ويقدم توصيات تتعلق بالسياسات لضمان برنامج
شامل للصحة في أول  1,000يوم من نمو الطفل.
تعاني الفلبين من واحد من أثقل أعباء سوء التغذية في
العالم ،إذ فيها ما يقرب من  3.6مليون طفل متقزم .وللفقر
أثره الكبير على معدالت سوء التغذية ،وهناك ادلة على أن
العدد األكبر من األطفال الذين يعانون من انخفاض الوزن

أداء تخصص لها ميزانيات أعلى.
األفضل
ً

لضمان أن يلبي التعليم احتياجات جميع األطفال في رواندا،
فإننا ندعو إلى:
•زيادة عاجلة في مخصصات التعليم في الموازنة العامة،
إلى جانب زيادة في اإلنفاق على المستويين االبتدائي
وما قبل االبتدائي
•تقديم خدمات مرحلة ما قبل االبتدائي مجانا ،على األقل
ألفقر األطفال في رواندا
•وضع اإلنصاف في صميم نماذج تمويل التعليم
الحكومي والتعليم الثنائي
•التزام من جانب الحكومة بالعمل واالستثمار المستدامين
لتحسين نوعية وفعالية السنوات المبكرة من التعليم.

والتقزم والهزال هم من أبناء أفقر األسر ويسكنون في أفقر

سيراليون

المناطق .من بين العقبات التي تعيق معالجة سوء التغذية:

تركيز على حمل المراهقات

•سياسة غير واضحة وانعدام المساءلة
•عدم توفر إمكانات الموارد البشرية
•التباين في أداء النظام الصحي.
وتدعو  Save the Childrenإلى تغيير في السياسة على
الصعيدين المحلي والوطني لمعالجة سوء التغذية والتقزم،
ْ

ومن التغييرات المقترحة:

يكشف استقصاء أجرته وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا
في سيراليون وصندوق األمم المتحدة للسكان عن حدوث
 14,000حالة حمل جديدة على األقل بين المراهقات في 12

من أصل  14مقاطعة خالل الشهور التسعة ما بين أكتوبر
 2014ويوليو  .2015وتظل هذه النسبة العالية من حمل
المراهقات بمثابة خطر مستفحل يهدد أطفال سيراليون البالغ

•نظام شامل للسياسات يمكن للمجتمع المدني وجهات

عددهم  3ماليين .يعتبر حمل المراهقات عامال مساهما

•دورات تدريبية لمقدمي الرعاية الصحية

الدراسات أن زيادة طرأت بمعدالت الحمل بين المراهقات

أخرى معنية تحسينه
•تمديد إجازة األمومة للنساء.

رواندا
تركيز على تعليم األطفال الفقراء
حققت رواندا بعضا من اإلنجازات المهمة في مجال التعليم.
ولكن ما زال عليها فعل الكثير ليكون لديها نظام تعليم جيد
النوعية ويلبي احتياجات كل األطفال ،وخاصة أفقرهم حاال.
وقد استندنا إلى إحصائيات وطنية في بحث أجريناه حول
حصول األطفال على تعليم جيدة
فيما يتعلق بالتعليم في سنوات الطفولة المبكرة ،وجدنا أن
الخدمات غير مجانية ،وأن الحصول عليها يتوقف إلى حد كبير
على قدرة أولياء األمور على تحمل النفقات .ونتيجة لذلك
فإن األطفال األشد فقرا هم المستبعدون عموما .وبالنسبة
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على التحصيل العلمي ويرسخ دورة الفقر .هناك الكثير من

للتعليم االبتدائي ،رغم توفر البنية التحتية ،فإن رداءة نوعية

بارتفاع نسبة وفيات األمهات ّ
والرضع .وقد أكد عدد من
وي ّ
علل ذلك بأنه يعود جزئيا إلى
خالل فترة انتشار وباء إيبوالُ .

إغالق المدارس وزيادة المقايضة بالجنس.

سنّ ت سيراليون قانون حقوق الطفل وقانون الجنح الجنسية
( .)2012وتستفيد الفتيات الحوامل من خدمات الحكومة خالل
فترات الحمل والوالدة وما بعد الوالدة كجزء من مبادرة الرعاية
الصحية المجانية .ومع ذلك ،فال المبادرة وال قانون حقوق
الطفل يتكفالن بالعناية الخاصة والمستويات المطلوبة
لمساعدة الفتيات الحوامل واألمهات اللواتي ما زلن
في عمر األطفال .وقد أظهرت دراسة أجرتها كل من
منظمة العمل ضد الجوع ومنظمة كونسيرن ومنظمة
 Save the Childrenفي سنة  2014الحاجة لدعم من قطاعات
متعددة لألمهات اليافعات في كل مرحلة من مراحل األمومة.
وما زالت السياسة الرسمية للحكومة تحظر على الفتيات
الحوامل االلتحاق بالمدارس العامة والتقدم لالمتحانات .وإننا
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لكل طفل ،بال استثناء

ومنظمات أخرى غيرنا نبدي اعتراضنا على هذه السياسة

األطفال لالختطاف من المدارس ،كما يضطرون لقطع

موجهة لألمهات
ونهيب بالحكومة تقديم مساعدة عاجلة
ّ

مسافات محفوفة بالمخاطر ألداء امتحاناتهم في بلدات

الحوامل اليافعات لتمكينهن من إكمال تعليمهن والحصول

مجاورة .ونظام التعليم يعاني من عجز كبير بالتمويل ،على

على الخدمات األساسية.

الرغم من مبادرة “ال لضياع جيل” .وهناك حاجة ماسة ألن

الصومال

ساهمت برامج  Save the Childrenمنذ سنة 2012

تركيز على تعليم البنات وصحتهن وتغذيتهن وحمايتهن

بمساعدة أكثر من مليون طفل .حيث أننا ندير ،إلى جانب

تعتبر الصومال واحدة من أصعب المناطق في العالم

شركائنا 53 ،مدرسة ،ونقدم حوافز للمعلمين ،وبرامج تدريب

لتنشئة األطفال ،وخصوصا البنات .حيث البنات مستبعدات
ومحرومات من حقوقهن وكرامتهن بسبب سوء الخدمات
األساسية – بما فيها الرعاية الصحية والتعليم؛ وضعف
الحوكمة؛ والتمييز ضدهن؛ والممارسات الضارة بهن.
ورغم أن التعليم موثق على أنه حق لكل مواطن في
الصومال ،ال تتوفر استثمارات مادية مستمرة لترجمة هذا
الحق إلى واقع .وبينما أن الصومال قد صادقت على اتفاقية
حقوق الطفل في  ،2015ليس لديها قوانين تتعلق بتسجيل
المواليد والزواج ،ما يجعل من الصعب التحقق من العمر
وقت الزواج .كما ال توجد فيها سياسات تحث على خفض
ممارسة ختان اإلناث ،وفي الصومال/صوماليالند أعلى
نسبة من ختان اإلناث في العالم.
سوف تواصل منظمة  Save the Childrenفي الصومال/
صوماليالند المطالبة بمعالجة مسألة استبعاد البنات –
خصوصا البنات في المناطق الريفية ،وبنات المجتمعات
المهجرين داخليا .وسوف نركز
الرحل ،وفي مناطق إسكان
ّ
ّ

جهودنا على ضمان توفر خدمات عامة جيدة للبنات ،خصوصا
التعليم ،وحمايتهن من الزواج المبكر وختان اإلناث.
كما سنطالب الحكومة والمانحين بمعالجة العقبات المالية
التي تستبعد البنات ،وتقوية التشريعات المحلية التي
تحمي حقوقهن وكرامتهن .وسنسعى إلى التأثير في
المواقف والتصرفات العامة لمعالجة عقبات التمييز التي
تواجهها البنات.

سورية
تركيز على التعليم
انخفض معدل تسجيل األطفال في المدارس في سورية
انخفاضا كبيرا من مستويات ما قبل الصراع التي بلغت نحو
 %100إلى أقل من  .%50وبالنسبة لألطفال المهجرين داخل
سورية تنخفض هذه النسبة إلى  %17فقط .ومعدالت
انقطاع األطفال عن الدراسة في مخيمات المهجرين داخليا
تبلغ ضعف ما هو الحال عليه في مناطق أخرى.
وفي الفترة ما بين  2011و 2014وقع في سورية أكثر من
نصف االعتداءات على المدارس بأنحاء العالم .وتعرض
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تشتمل أي استجابة تعليمية على توفير رعاية نفسية لألطفال.

للمعلمين ،ومواد تعليمية ،ومعدات للترفيه ،ونعمل كذلك
على إصالح وإعداد الفصول التي دمرتها الحرب .وبالنظر
لغياب هياكل الحوكمة في الكثير من مناطق البالد ،هنالك
حاجة للتوسع بما حققته المنظمات غير الحكومية والمجتمع
الدولي حتى اآلن.

طاجيكستان
تركيز على تعليم األطفال ذوي اإلعاقات
فرص حصول األطفال ذوي اإلعاقة على تعليم رسمي في
طاجيكستان ضئيلة للغاية – حيث  %12فقط من األطفال
المسجلين رسميا على أنهم ذوي إعاقة ملتحقون بالتعليم
العام .لكن في الواقع ربما تكون هذه النسبة أقل من ذلك
بكثير ،بالنظر لعدم وجود تأكيد رسمي لوضع غالبية األطفال
ذوي اإلعاقة .وقد تتبع بحثنا مسببات استبعاد األطفال
ذوي اإلعاقة من التعليم ،مبينا أن أبرزها الوصم االجتماعي
لألطفال ذوي اإلعاقة والمواقف العامة السلبية تجاههم؛
معدة خصيصا لتناسب
وعدم توفر مقرات مناسبة وبرامج
ّ

احتياجاتهم؛ وعدم اهتمام الجهات التعليمية بمساعدة
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
سوف تعمل  Save the Childrenمع الحكومة الوطنية

وغيرها من الشركاء لضمان إدماج األطفال ذوي اإلعاقة في
نظام التعليم.

تنزانيا
تركيز على الزواج المبكر بين المراهقات
في تنزانيا واحدة من أعلى نسب زواج األطفال في العالم:
حيث  %37من الفتيات يتزوجن قبل بلوغهن  18سنة.
ومعدالت زواج األطفال أعلى ما تكون بين البنات األقل
تعليما ،وبنات األسر الفقيرة ،والبنات في المناطق الريفية.
• %61من البنات غير المتعلمات يتزوجن قبل بلوغهن
 18سنة ،مقارنة بنسبة  %5من الفتيات الالتي أكملن
تعليمهن الثانوي وما بعد.
•احتمال زواج بنات األسر الفقيرة قبل بلوغهن  18سنة يبلغ
أكثر من ضعف احتمال زواج بنات األسر الغنية.

يبلغ تقريبا ضعف احتمال زواج بنات المدن.
قوانين تنزانيا ال تحمي البنات من زواجهن كأطفال .وبينما
توجد التزامات بتشجيع تعليم البنات ،إلى جانب إجراء
إصالحات قانونية وسياسية تتعلق بالحقوق اإلنسانية للبنات
والنساء ،فإنها ال تعالج صراحة زواج األطفال .ونحن نحث
الحكومة على إجراء إصالح شامل لقوانينها المتعلقة بالزواج
وغيرها من القوانين ذات الصلة ،بما في ذلك تحديد سنة 18

سنة كحد أدنى للزواج.

أوغندا
تركيز على تعليم وصحة وحماية األطفال في المناطق النائية
هناك تفاوت شاسع في فرص األطفال بالبقاء على قيد
الحياة والتعليم وتوفر الحماية لهم في أوغندا تبعا للمكان
الذي يعيشون فيه .ففي المناطق النائية ،يواجه األطفال
تحديات من بينها عدم توفر خدمات جيدة – بما في ذلك سوء
البنية التحتية للمواصالت في المناطق الريفية  -إلى جانب

الجبلية ،عدم وجود استثمارات كافية بالبنية التحتية يعني
اضطرار األطفال للسير لساعات طويلة على طرقات جبلية
للوصول إلى المدرسة .كما إن سوء الصرف الصحي في
هذه المناطق وعدم المعرفة بممارسات التغذية المناسبة
لألطفال واألمهات الحوامل سبب في ارتفاع معدالت إصابة
األطفال باإلسهال واألمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي
وسوء التغذية.
سوف ندعو إلى مزيد من االستثمارات الحكومية لتحسين
حياة أطفال األقليات العرقية – وخصوصا تغذيتهم
وتعليمهم .كما سندعو إلى تنمية اقتصادية تشمل الجميع
وخفض مستوى عدم المساواة االقتصادية التي تؤثر على
أطفال األقليات العرقية.

زامبيا
تركيز على تغذية وتعليم األطفال في المناطق
الريفية والنائية

خدمات شديدة السوء .وحين سألنا أطفاال من مناطق نائية

نحو  %65من أطفال ومراهقي زامبيا يعيشون في حالة فقر.

عن األمور التي تقلقهم وما الذي يجب أن يحدث ،شملت

وقد تناول بحثنا العالقة بين الفقر وسوء التغذية ،واستخدام

ردودهم ما يلي:

المياه السطحية ،واإلعاقة ،والقدرة على القراءة والكتابة،

•الخوف من المرض ،نظرا لبعد المسافة للوصول إلى
المراكز الصحية
•خشية عدم استطاعتهم إتمام تعليمهم ألن آباءهم ال
يسمحون لهم بالذهاب إلى المدرسة
•قلقهم على أمنهم الشخصي ،بما في ذلك الزواج المبكر.
ونحن نعمل مع األطفال لمعالجة هذه األمور ،ونحث حكومة
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•احتمال زواج البنات في المناطق الريفية تحت سن  18سنة

وبسبب عدم مرونة المناهج الدراسية .وفي المناطق

والمشاركة في سوق العمل .ويعتبر عدم االستثمار المزمن،
وضعف تطبيق السياسات ،واألعراف االجتماعية والثقافية
التي تميز ضد اآلخرين دوافع أساسية الستبعاد األطفال.
ونحن نعمل مع الحكومة وجهات أخرى معنية لمعالجة األبعاد
المتعددة للفقر ،كما أننا نحث على وجود سياسات حساسة
تجاه األطفال لتوفير الحماية االجتماعية لهم.

أوغندا على:
•إعادة هيكلة توزيع اإلنفاق الصحي ليأخذ بعين االعتبار
التحديات المحلية
•ضمان توفير موارد مالئمة للمدارس في المناطق النائية
•اتخاذ خطوات إلنجاز إعداد وتمويل وتطبيق استراتيجية
مترابطة لحماية األطفال

فيتنام
تركيز على تغذية وتعليم أطفال األقليات العرقية
رغم النمو االقتصادي السريع في فيتنام وما حققته من
تقدم بمجال رعاية األطفال وحمايتهم ،مازال أطفال مجموعات
األقليات العرقية يحققون نتائج تنموية أدنى كثيرا من أطفال
أغلبية السكان .وقد ركّز بحثنا على العقبات التي يواجهها
أطفال األقليات وتتسبب باستبعادهم من التعليم والتغذية.
وفي المدارس ،عادة ما يجد أطفال األقليات صعوبة في
فهم ما يتعلمونه والمشاركة في الصف بسبب محدودية
عدد المعلمين الذين يستطيعون التحدث بلغتهم األولى،
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الملحق  :2مالحظة حول
نهج تحليل البيانات
هناك الكثير من التحديات المتعلقة بالبيانات
لدى إجراء تحليل عالمي الستبعاد األطفال
من مجموعات وأبعاد مختلفة .وقد بذلدت
 Save the Childrenجهودا كبيرة لتجميع إحصائيات
متوفرة أصال وإعداد بيانات إضافية بهدف
التوصل إلى تشخيص عالمي لالستبعاد ،وتحليل
عدم المساواة في فرص الحياة بين المجموعات
االجتماعية واالقتصادية .وهذه المالحظة تشرح
قاعدة بيانات عدم المساواة بناء على المجموعات،
ومعايير التحليل المبين في الجزء  2من هذا
التقرير“ :من هم األطفال المستبعدون؟”

قاعدة بيانات عدم المساواة بناء
على المجموعات
جمعها وتحليلها ،أو بيانات جمعت من مصادر عامة وخزنت
في قاعدة بيانات عدم المساواة بناء على المجموعات،
وهي قاعدة بيانات طورتها  Save the Childrenبالتعاون مع
مشروع تقدم التنمية في معهد التنمية الخارجية ]1[.ترتكز
قاعدة البيانات هذه إلى معالجة مباشرة لبيانات من 280

استقصاء ديموغرافي وصحي ،واستقصاء المؤشرات
مجمعة (فريق األمم المتحدة
المتعددة؛ ومصادر عامة
َّ

المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال،
[]2

وأرقام رسمية مصنّ فة تتعلق بعدد قليل من البلدان التي
ال تتوفر عنها بيانات من االستقصاءات ]3[.وهي تحتوي على
بيانات تتعلق بما مجموعه  89بلدا ،وبيانات مصنفة حول
التفاوتات بين مجموعات اجتماعية واقتصادية ،وما مجموعه
 62بلدا تتوفر عنها بيانات جمعت مع مرور الوقت وتصل إلى
سبع نقاط بيانية ( 190نقطة) .في الصيغة الراهنة ،تحتوي
قاعدة بيانات عدم المساواة بناء على المجموعات على
مقاييس للتقزم والهزال والبدانة ووفيات األطفال ،إلى جانب
مقاييس لمعدل إكمال التعليم االبتدائي وتسجيل المواليد
الجدد .وكل من هذه المؤشرات مصنف وفقا للمجموعات
التالية :أوالد/بنات؛ ومناطق حضرية/ريفية؛ وأقاليم البلد؛
ومجموعات عرقية-لغوية؛ ومجموعات اقتصادية (سواء حسب
68

وفقا لمؤشر الممتلكات).
لقاعدة بيانات عدم المساواة بناء على المجموعات بعض
المزايا غير المتوفرة في اإلحصائيات التي يمكن الحصول
عليها مما ينشر عبر اإلنترنت .حيث إن قاعدة البيانات هذه
تشتمل على بيانات حول حجم العينات ،وأخطاء معيارية
لمعرفة إن كانت المقارنات مهمة إحصائيا ،وتقييم مدى
الوثوق بالتقديرات .وهذا مهم على نحو خاص للتحليل على
مستوى المجموعة ،إذ يمكن لحجم عينة بعض المجموعات أن
يكون صغيرا جدا .كما يتم جمع وتحليل بيانات قاعدة البيانات
هذه بشكل منهجي لكل المناطق والمجموعات العرقية
المتوفرة .وهي تجعل من الممكن الحصول على أرقام حول
نفس األصل العرقي أو المنطقة في كل المخرجات.

يستند البحث في هذا التقرير إما على بيانات جديدة تم

ومنظمة الصحة العالمية ،واليونيسيف ،واليونيسكو)؛

الشرائح السكانية الخمسية أو حسب أدنى  %40وأعلى %10

بيانات حول معدل الوفيات
دون الخامسة
المعدالت الوطنية حول وفيات األطفال دون الخامسة من
ّ

العمر الموجودة في قاعدة بيانات عدم المساواة بناء على
تم تجميعها من تقديرات فريق األمم المتحدة
المجموعات ّ

المشترك بين الوكاالت ،وهي تتسق مع األرقام الرسمية
الواردة في الهدف الرابع من األهداف اإلنمائية لأللفية.
تستخدم قاعدة البيانات كل البيانات المتاحة التي تمثل
المستوى الوطني ،والتي اعتبرت بأنها من نوعية جيدة

(أي ،بيانات تسجيل حيوية ،وبيانات إحصائية ،واستقصاءات
لألسر ،وعينات أنظمة التسجيل) .وباستخدام هذه البيانات،
ُي ِع ّد هذا النهج نموذجا إحصائيا (يسمى نموذج بايز لتقليل

انحراف منحنى األساس) لتوليد منحنى قليل االنحراف

يمثل متوسط تقديرات يمكن أن تكون متفاوتة ومن مصادر
دقة من األرقام
مختلفة .ويعتقد أن هذه األرقام أكثر ّ
[]4

المستقاة من االستقصاءات وحدها.
التقديرات المصنفة في قاعدة بيانات عدم المساواة بناء
على المجموعات مشتقة من خالل:
 )1معالجة بيانات االستقصاء الديموغرافي والصحي/
استقصاء المؤشرات المتعددة
 )2مصادر عامة ذكرت أعاله
 )3سجالت إدارية وطنية.

األطفال دون الخامسة لدى معالجة بيانات االستقصاء
الديموغرافي والصحي/استقصاء المؤشرات المتعددة.

صغيرة الحجم (أقل من  100طفل).
[]5

وفترة استرجاع البيانات في تاريخ الوالدة تتوافق مع فترة
السنوات الخمس السابقة لالستقصاء.
ولكي تكون األرقام المصنفة الناتجة عن االستقصاء
الديموغرافي والصحي/استقصاء المؤشرات المتعددة
متوافقة مع التقديرات الوطنية لفريق األمم المتحدة
المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال،
عدلنا األرقام حتى يتساوى المعدل الوطني في قاعدة
ّ

البيانات مع المعدل الوطني المأخوذ من فريق األمم المتحدة

تسجيل الوالدة
تم جمع وتحليل بيانات تسجيل الوالدة مباشرة من مجموعات
بيانات االستقصاء الديموغرافي والصحي التي تتوفر
بشأنها بيانات حول تسجيل الوالدة (المجموع العام .)78
وشريحة السكان المرجعية تتألف من أطفال دون سن
خدم األصل العرقي
الخامسة ويعيشون مع أسرهم .وقد استُ ِ
لألم كبديل عن األصل العرقي للطفل .وقورنت األرقام حيث
أمكن بأرقام إحصائيات االستقصاء الديموغرافي والصحي؛

المشترك بين الوكاالت .ولم تُ دخل في التحليل أي عينة كان

ولم تالحظ اختالفات كبيرة.

بيانات معدل التقزم

التصنيف وفقا ألقاليم البلد
والمجموعات العرقية

حجم عينتها يقل عن .150

التقزم هو حين يكون االنحراف المعياري للطول بالنسبة
للعمر أقل من  -2مقارنة بمتوسط الطول بالنسبة للعمر
لدى مجموعة السكان المرجعية التي حددتها منظمة الصحة
العالمية .وقد تم جمع وتحليل معدالت التقزم لكل مجموعة
اجتماعية مباشرة من واقع مجموعات بيانات االستقصاء
الديموغرافي والصحي التي تتوفر بشأنها بيانات حول
مؤشر مقاييس جسم الطفل (ومجموعها العام .)208
ُيحسب االنحراف المعياري للطول بالنسبة للعمر وفقا

لمجموعة السكان المرجعية التي حددتها منظمة الصحة
ويستقى من االستقصاء الديموغرافي
العالميةُ ،

والصحي ]6[.وشريحة السكان المرجعية هنا تشير إلى أطفال

أحياء تتراوح أعمارهم بين وقت الوالدة وحتى عمر خمس
سنوات .قورنت التقديرات النهائية على المستوى الوطني
ومستوى المجموعات بتلك المستقاة من إحصائيات
االستقصاء الديموغرافي والصحي عندما كانت البيانات
متاحة ولم تالحظ أي اختالفات كبيرة .ولم تُ دخل في التحليل
أي مجموعات ذات عينة صغيرة الحجم (أقل من  100طفل).
وتم جمع وتحليل األخطاء المعيارية بالنسبة لكل المجموعات.

بيانات معدل إكمال التعليم اإلبتدائي
تم جمع وتحليل البيانات الخاصة بمعدل إكمال التعليم
االبتدائي مباشرة من مجموعات بيانات االستقصاء
الديموغرافي والصحي التي توفرت بشأنها بيانات حول
إكمال التعليم االبتدائي (مجموعها العام  .)216وشريحة
السكان المرجعية تتألف من أفراد تتراوح أعمارهم بين 24-15

سنة ألجل التركيز على الفئة العمرية المتوقع أن تكون قد
أكملت التعليم االبتدائي .وقد قورنت التقديرات مع أرقام
من قاعدة البيانات العالمية حول عدم المساواة في التعليم
المحسوبة في تقرير الرصد العالمي؛[ ]7ولم تالحظ أي

الملحق  :2مالحظة حول نهج تحليل البيانات

تستخدم قاعدة البيانات هذه نهج التقدير المباشر لوفيات

اختالفات كبيرة .لم تُ دخل في التحليل أي مجموعات ذات عينة

من ميزات قاعدة بيانات عدم المساواة بناء على المجموعات
كونها تحتوي على أحجام عينات وفترات ثقة لكل من
التقديرات المصنفة التي تم الحصول عليها من معالجة
مباشرة لبيانات االستقصاء الديموغرافي والصحي وبيانات
استقصاء المؤشرات المتعددة .ولهذا األمر فائدته الخاصة،
ففي بعض الحاالت تكون أحجام عينات بيانات هذين
االستقصاءين صغيرة جدا بالنسبة لمجموعات معينة (خاصة
في بلدان يوجد بها عشرات من األقاليم و/أو المجموعات
العرقية) وقد تكون فترات الثقة لمجموعات المقارنة متداخلة.
وعليه ،يمكن أن تكون المعدالت المبينة مجرد بيانات شكلية
بدل أن تكون مؤشرا على فرق حقيقي بين المجموعات.
ولهذه األسباب ،حين كانت أحجام العينات دون  100بالنسبة
لتحليالت التغذية والتعليم ،ودون  150بالنسبة لتحليل
وفيات األطفال ،فإن المجموعات لم تُ شمل في التحليل.
وتم حساب الخطأ المعياري لمؤشر نماء الطفل باستخدام
األخطاء المعيارية للمؤشرات الفرعية األربعة ،ولم يتم تحليل
المجموعات عندما كان الخطأ المعياري يتجاوز .0.025
كما إن التغيرات في التصنيف العرقي/اإلقليمي تشكل
تحديات إضافية .ففي عدد كبير من البلدان ،طرأ تغيير في
عدد المجموعات العرقية و/أو الحدود اإلدارية لألقاليم بين
استقصاء وآخر .ومن هنا ،فإننا شملنا في التحليالت التي
أجريناها بأثر رجعي فقط البلدان التي طرأت فيها تغييرات
طفيفة في عدد األقاليم والمجموعات العرقية فيها.

[]8

مقاييس عدم المساواة
حسب المجموعة
مقياسين رئيسيين للتحليل :الفجوة
فكرنا في استخدام
ْ
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المطلقة والمعدل النسبي .األول يقيس الفرق المطلق
في مؤشر محدد بين مجموعة محرومة ومجموعة مرجعية،
بينما يقيس الثاني مدى زيادة احتمال أن تواجه المجموعة
المحرومة وضعا معينا مقارنة بالمجموعة المرجعية .وتقليص
الفجوة يشير إلى تحول في اإلجمالي المطلق لعدد األطفال
الذين يموتون أطفاال .والتقليص في المعدل ينبئ بشكل
مباشر أكثر بالتعادل في فرص الحياة ،إذ تظهر القياسات
بشكل فعال مدى زيادة احتمال موت طفل من مجموعة ما
مقارنة باحتمال موت طفل من مجموعة أخرى .وقد اخترنا
النسبة نظرا ألنها أكثر فائدة إلجراء مقارنات في كل الدول/
المجموعات .وللمجموعات المرجعية استخدمنا أوالدا لتحليل
نوع الجنس ،والمنطقة التي حققت أفضل مخرجات لتحليل
عدم المساواة بين المناطق ،واألصول العرقية التي حققت
أفضل مخرجات لتحليل األصول العرقية اإلقليمية.
وقد استعنّ ا بالصيغة التالية:
النسبة = مم/مأ
حيث
النسبة = عدم المساواة في المخرجات
مقدرة في مجموعة محرومة
مم = مخرجات
َّ
مأ = مخرجات مقدرة في مجموعة أفضل حظوة
هناك ثالثة أسباب إضافية تدعم قرارنا باستخدام النسبة
كمقياس رئيسي لتحليلنا .البقاء على قيد الحياة والتمتع
بالحماية والحصول على التغذية المناسبة وعلى التعليم
هي حقوق إنسانية أساسية – وأي اختالفات بين المجموعات
يمكن أن تُ عزى إلى اختالفات منهجية في فرص الحياة
وتشكل ظلما كبيرا .ذلك يعني أن النسبة بين المجموعتين
العليا والدنيا تكشف عن مدى عدم المساواة في فرص
الحياة .ثانيا ،النسبة بين المجموعات األكثر واألقل حظوة
بد بالتالي
يسهل على السياسيين والمواطنين فهمها ،وال ّ

أن تحفز على اتخاذ اإلجراء الالزم .ثالثا ،إن دراسة أداء

المجموعة األفضل أداء في المجتمع يظهر مستوى ووتيرة
التقدم الممكن في سياق بلد معين.
إننا ندرك أن النسبة ال توفر تقديرا كامال لكل التوزيع .فعلى
سبيل المثال ،في الوقت الذي قد تتسع فيه النسبة بين
المجموعات األشد/األقل حرمانا ،فإن المجموعات األخرى
جميعها قد تلحق بركب أفضل مجموعة .والختبار واقعية
ما خلصنا إليه ،أجرينا اختبارات صارمة حيث بدل استخدام
المجموعات األوفر حظا ،استخدمنا المعدالت الوطنية كنقطة
مرجعية قورنت بها نسب أكثر المجموعات حرمانا .ودققنا

البلدان التي ُشملت في التحليالت
كما أشرنا أعاله ،تحتوي قاعدة بيانات عدم المساواة بناء على
المجموعات على بيانات من  89بلدا .ونظرا للتركيز المختلف،
فإن عدد البلدان يختلف بناء على مخرجات موضوع االهتمام
ومستوى التصنيف .كان هناك  52بلدا في تحليل موضوع
التغذية والبيانات المتوفرة منها ليست أقدم من سنة 2008

و 33بلدا يتوفر لها عندنا نقطتان بيانيتان على األقل .وكان
هناك  55بلدا يتوفر حولها ما ال يقل عن نقطتين بيانيتين
لتحليل وفيات األطفال و 65بلدا بياناتها ليست أقدم من
 .2008وبالنسبة للتعليم ،كان هناك  53بلدا بياناتها ليست
أقدم من  2008و 49بلدا يتوفر لها ما ال يقل عن نقطتين
بيانيتين .وهناك  48بلدا تتوفر بيانات لها حول تسجيل
الوالدات ليست أقدم من  2008ولكن ال أحد من هذه البلدان
تتوفر له نقطتان بيانيتان.

قدر وجود  400مليون
مالحظةُ :ي َّ
من أطفال مجموعات عرقية ودينية
يتعرضون للتمييز ضدهم.
تم حساب هذا الرقم باالستعانة بقاعدة بيانات “أقليات
في خطر” التي تابعت  284مجموعة عرقية ناشطة سياسيا
من سنة  1945إلى سنة  ،2006محددة ما إن كانت هذه
المجموعات “تعاني ،أو تستفيد ،فعليا من معاملة تمييزية
منهجية” أو إن كانت “المجموعة منطلقا لحشد سياسي
أو فعل جماعي للترويج أو للدفاع عن مصالحها الذاتية كما
تراها هي”.

[]9

وقد استخدمت في هذه الحسبة كل المجموعات التي
وصفتها قاعدة بيانات “أقليات في خطر” بأنها “تتعرض
لتمييز ضدها” إما سياسيا أو اقتصاديا .والفئات المستخدمة
لوصف التمييز ضد هذه المجموعات هي :اإلهمال/
سياسات عالجية؛ اإلهمال/بدون سياسات عالجية؛ االستبعاد
االجتماعي/سياسة محايدة؛ االستبعاد/سياسة قمعية.
تشتمل مجموعة البيانات أيضا على ارقام حول نسبة سكان
هذه المجموعة بالنسبة لتعداد سكان البلد ككل (حتى ،2006
وهي أحدث نقطة في البيانات) .وقد استخدمت هذه األرقام
إلى جانب تقديرات شعبة السكان التابعة لألمم المتحدة
لسنة  2015بالنسبة لعدد األطفال ما بين  19-0سنة في
المقدر لألطفال من
كل بلد للوصول إلى إجمالي العدد
ّ

المجموعات العرقية التي تتعرض للتمييز ضدها.

كذلك في استنتاجاتنا باستخدام الفجوة المطلقة كمقياس
لعدم المساواة .وفي األغلبية العظمى من الحاالت،
تمخضت هذه االختبارات عن نتائج مماثلة لتلك التي وردت
في التقرير.
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مالحظة حول الشكل 9
نظرا لضيق المجالُ ،حذفت الدول التالية من الشكل  :9جزر القمر ،غويانا،
جمهورية القيرغيز ،المالديف ،سان تومي وبرينسيبي.

الملحق  :3مالحظة حول
مؤشر نماء الطفل
ما الخصائص التي يسعى
المؤشر الستيفائها؟

يستند مؤشر نماء الطفل على صيغ سابقة نشرتها
 Save the Childrenفي  2008و  ]1[.2012وتم تنقيح
معايير المؤشر بشكل كبير إلعداد هذا التقرير .يجمع
مؤشر نماء الطفل أربع مؤشرات تشمل أربعة أبعاد
رئيسية لبداية منصفة في الحياة.

•يهدف المؤشر إلى أن يكون بسيطا في تصميمه
وبديهيا ويسهل فهمه.
•يتسق مع التغييرات التي تهدف حمالت

المبدأ بسيط :يجب أن تتوفر لكل طفل ،بما في ذلك أطفال

 Save the Childrenإلى تحقيقها لصالح األطفال.

المجموعات المستبعدة ،ضمان عالمي كي:

•يغطي عددا كبيرا من البلدان ليتيح إجراء المقارنات،

 .1يبقى على قيد الحياة

واستخدامه على نطاق واسع.

 .2يتجنب الجوع

•يوفر أساسا لتقييم االستبعاد ،وبالتالي فإنه مصنف

 .3يتوفر له التعليم ويتعلم

حسب أكبر عدد ممكن من المجموعات االجتماعية

 .4تتوفر له الحماية من العنف

واالقتصادية.
•يرتكز إلى بيانات رسمية وعلنية.

يوفر المؤشر ترتيبا للبلد ،معطيا فكرة عن أسوء بلد في
العالم بالنسبة للطفل .ويتيح تقسيم المؤشر إلى مجموعات

ما شكل المؤشر؟

فرص الحياة ،وأسوأ الظروف لوالدة الطفل في كل بلد من

يوفر المؤشر مجموعة من أربعة أبعاد أساسية يتم قياسها

فرعية من السكان إجراء تقييم ألوجه عدم المساواة في
البلدان .ويمكن إجراء التصنيف وفقا لعدد المجموعات طالما

بموجب أفضل مؤشرات بديلة ،وتعطي إشارة إلى النتائج

توفرت بشأنها بيانات من قاعدة بيانات عدم المساواة بناء

النهائية التي تتوقع الحملة تحقيقها لصالح األطفال.

على المجموعات ،بما في ذلك األوالد/البنات ،واألقاليم
والمجموعات العرقية-اللغوية .كما جمعنا وحللنا بيانات
حول عدم المساواة بين المجموعات االقتصادية والمناطق
الحضرية/الريفية.

الشكل  – 14هيكل مؤشر نماء الطفل
مؤشر نماء الطفل

من حق كل طفل ،بما في ذلك أطفال المجموعات المستبعدة ،التمتع بضمان عالمي كي:

يبقى على قيد الحياة

تتوفر له الحماية

يتجنب الجوع

يتوفر له التعليم ويتعلم

معدل الوفيات تحت

النسبة المئوية من

النسبة المئوية من

النسبة المئوية

سن الخامسة

األطفال تحت سن

األطفال تحت سن  

من الشباب بعمر

الخامسة ولم تسجل

الخامسة المتقزمين

 24–15الذين لم يكملوا

والدتهم

يتراوح مدى المؤشر
من  0إلى 100

مؤشر فرعي
لكل ُبعد

ُمقاس بموجب
مؤشر متاح

تعليمهم االبتدائي
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اختيار المؤشرات
اختيرت المؤشرات المستخدمة في قياس أبعاد هذا المؤشر بعناية حتى ُيقاس البعد بأفضل صورة ممكنة؛ ويكون متاحا لعدد
كبير من البلدان والمجموعات بشكل متسق؛ ويكون مرتكزا إلى مصادر عامة.

البقاء على قيد الحياة

تجنب الجوع

معدل وفيات األطفال تحت سن الخامسة يعكس الضمان

التقزم مؤشر أساسي للتنمية البشرية ويعكس وضعية

األساسي لضرورة تمتع جميع األطفال بالحق في البقاء على

التغذية على األجل الطويل لألطفال .ويعتبر معدل التقزم

قيد الحياة بعد عيد ميالدهم الخامس .إنه مؤشر أساسي

مؤشرا شامال مرتبطا بأشكال متعددة من فقر األطفال.

لسلسلة من التحسينات في النمو خالل الطفولة المبكرة.

وهو متوفر لعدد كبير من البلدان والمجموعات.

ويعتبر معدل وفيات األطفال مؤشرا جيدا غير ملموس
للتنمية البشرية ككل في أي بلد .لتحسين معدالت وفيات

الحصول على التعليم والتعلم

األطفال ،ال بد من توفر مجموعة من التدابير الشاملة ،من

النسبة المئوية للشباب بين  15إلى  24سنة من العمر

بينها نظام صحي قوي يتيح تقديم العناية للمرأة أثناء الحمل،
وحضور مختصين ماهرين أثناء الوالدة ،والتطعيم  -الى جانب
توفير مصادر أفضل من الماء والمرافق الصحية على نطاق
واسع ،وقدر أكبر من تمكين األمهات وتعليمهن.

الذين ال يكملون تعليمهم االبتدائي تعتبر واحدة من أفضل
المؤشرات المتاحة لقياس اإلنجاز في الدراسة ،وقد استخدم
هذا المؤشر في األهداف اإلنمائية لأللفية (الهدف .2أ).
إن إكمال التعليم االبتدائي ال يضمن أن يكون األطفال قد
تعلموا ،غير أنه ال توجد مؤشرات للتعلم تصلح للمقارنة بين

توفير الحماية

عدد كبير من البلدان.

تسجيل الوالدة حق أصيل لكل األطفال .وعدم تسجيل والدة
الطفل يعكس إنكارا صارخا للحق في الهوية والمواطنة،
واستبعادا من الخدمات العامة والمشاركة الواسعة في
الحياة في مرحلة الحقة .تسجيل الوالدة واحد من نداءات
حملتنا .وتتوفر بيانات تسجيل الوالدة لبلدان كثيرة ،وباإلمكان
تصنيفها تبعا لمجموعات اجتماعية واقتصادية كثيرة.

كيف تُ ربط نداءات متعلقة بالسياسة بالمؤشر؟
الشكل أدناه يظهر الروابط بين نداءاتنا المتعلقة بالسياسة على أصعدة مختلفة ،والمخرجات التي نتوقع أن نراها في حملتنا
لصالح األطفال.
ثالثة ضمانات لجميع
األطفال...
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...تطبق على كافة المستويات
األربعة...

...لضمان الحقوق األساسية لجميع
األطفال في كل قطاعات المجتمع

 1اإلنصاف بالتمويل

مستوى األسرة

 1البقاء على قيد الحياة

 2المساواة في المعاملة

المستوى المحلي

 2تجنب الجوع

 3المساءلة أمام األطفال

المستوى الوطني

 3التعليم والتعلم

المستوى الدولي

 4توفر الحماية

ويعاد قياس كل ُبعد منها حتى يصبح الحد األعلى يساوي  0ألسوأ
يجمع مؤشر نماء الطفل األبعاد األربعة لرفاه الطفلُ .
مخرجات ممكنة و 100للحد األدنى المنشود (أنظر أدناه لالطالع على معايير إعادة القياس).

أعيد قياسه =حد أعلى – قيمة المؤشر الفعلية * 100
مؤشر
َ
حد أعلى – الحد األدنى المنشود

أعيد قياسه
أعيد قياسها بحيث يحمل كل مؤشر
ُيحسب مؤشر نماء الطفل بأخذ الوسط الحسابي للمؤشرات األربعة التي
َ
َ

وزنا متساويا .قيمة  0تعادل الوضع الذي تكون فيه مخرجات تجربة األطفال في أعلى مستوى ممكن من الحرمان ،وقيمة 100

تعادل الوضع الذي تكون فيه الضمانات العالمية األربعة قد تحققت.

معايير القياس

الملحق  :3مالحظة حول مؤشر نماء الطفل

معادلة مؤشر نماء الطفل

المالحظ .بالنسبة لتقزم ووفيات
حدد المعايير بالحد األدنى المنشود إلى جانب إما الحد األعلى الممكن أو الحد األعلى ُ
تُ ّ

األطفال ،فإن الحدود العليا تعادل أسوأ وضع لوحظ في العالم في الفترة ما بين  1980و  .2013وما من شك في أن استخدام
الحد األعلى الممكن – وهو  1,000لمعدل وفيات األطفال دون الخامسة أو  %100لمعدل التقزم  -كان سيعطي وزنا أقل
لهذين العنصرين في المؤشر ،حيث ما كان يمكن مالحظة مثل هذه األرقام العالية .لكننا حرصنا على استخدام أعلى رقم
للحد الذي ال تكون فيه أي مجموعات فوقه حاليا ،وبحيث نتمكن من متابعة التغيرات المستقبلية في
لتقزم ووفيات األطفال
ّ
المؤشر دون أن يتجاوز  .100وبالنسبة للوالدات غير المسجلة وعدم إكمال التعليم االبتدائي ،استُ خدم الحد األعلى الممكن
 %100نظرا لوجود بلدان أو مجموعات قريبة من هذا المستوى من الحرمان.
واستخدمنا الحد األدنى المنشود  %0لتسجيل الوالدات ،والتقزم ،وإكمال التعليم اإلبتدائي ،ولكننا استخدمنا  4من كل 1,000

بالنسبة لوفيات األطفال ،إذ انه حتى الدول الغنية التي لديها أفضل تقنيات الصحة المتاحة ما زالت تواجه وفاة األطفال
بمعدل يصل تقريبا إلى  4لكل .1,000

الجدول  – 4معايير القياس
المؤشر  

الحد األعلى  

الحد األدنى المنشود

معدل وفيات دون سن الخامسة

 1,000 X 337والدة حية

 1,000 X 4والدة حية .ما يعادل
متوسط وفيات أطفال دون الخامسة

(النيجر )1987

[]2

للدول مرتفعة الدخل في منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية.
 %أطفال بدون شهادة ميالد

 %100هو الحد األعلى الممكن

معدل التقزم

( %76بنغالدش )1991

 %0من األطفال لم يكملوا التعليم

 %100هو الحد األعلى الممكن

االبتدائي

[]4

[]3

 %0هو الحد األدنى المنشود
 %0هو الحد األدنى المنشود

[]5

[]8

[]6

 %0هو الحد األدنى المنشود

[]7
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التغطية
ُحسب المؤشر للدول النامية فقط .هناك  94دولة تتوفر بشأنها بيانات على المستوى الوطني .ويعيش فيها مجتمعة 1,280

مليون طفل أو  %68تقريبا من مجموع  1,880مليون طفل[ ]9يعيشون في الدول النامية ]10[.تفاصيل حول تغطية المستويات
المختلفة من التصنيف مبينة في الجدول أدناه.

الجدول  – 5التغطية لمختلف مستويات التصنيف
مستوى التصنيف
المتوسط الوطني

أوالد وبنات

المناطق

األصل العرقي

إجمالي عدد الدول

94

83

48

22

منخفضة الدخل

30

29

23

11

متوسطة الدخل–أدنى

37

33

17

7

متوسطة الدخل–أعلى

27

21

8

4

عدد األطفال

 270مليون

 1,110مليون

 834مليون

 208مليون

النسبة المئوية لمجموع

%68

%59

%44

%11

السكان األطفال القاطنين
في الدول النامية
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مالحظات ذيلية
الحكاية باألرقام
 1تم احتسابها باالستناد إلى قاعدة بيانات مجموعات األقليات المهددة
( )http://www.cidcm.umd.edu/mar/about.aspواإلحصائيات السكانية لدى
األمم المتحدة (أنظر الملحق رقم .)2
 2هذا الرقم يعني حوالي  1.2مليار من أصل  2.2مليار هو إجمالي عدد األطفال
في الدول النامية بحسب ما تشير إليه التقديرات السكانية للعام .2014
واألرقام هذه مبنية على تحليالت خاصة باالستناد إلى قاعدة بيانات منظمة
 Save the Childrenحول عدم المساواة في سياق المجموعات.

 UNFPA 3صندوق األمم المتحدة للسكان ( .)2012االختالالت في جنس المواليد:
االتجاهات الحالية ،واالنعكاسات ،وتبعات ذلك في السياسات العامة .تقرير صادر
عن صندوق األمم المتحدة للسكان باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:
Sex Imbalances at Birth: Current trends, consequences and policy
 .)implicationsرابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.unfpa.org/sites/default/ :
files/pub-pdf/Sex%20Imbalances%20at%20Birth.%20PDF%20UNFPA%20
APRO%20publication%202012.pdf

 4اليونيسف ( .)2014إنهاء ظاهرة زواج األطفال :التقدم واآلفاق .تقرير صادر
باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليEnding Child Marriage: Progress and :
 .)prospectsاليونيسف (نيويورك :تموز /يوليو  .)2014رابط النسخة اإللكترونية:
http://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf
 UNHCR 5المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (.)2016
التعليم .صفحة الكترونية باللغة اإلنكليزية ،الرابطhttp://www.unhcr.org/ :
pages/49c3646cda.html
 6مجموعة البنك الدولي ( ،)2016صفحة البيانات :االلتحاق بالمدارس ،المرحلة
الثانوية ( %من اإلجمالي) .الرابطhttp://data.albankaldawli.org/ :
indicator/SE.SEC.ENRR/countries?display=graph

 IFAD 7الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ال تاريخ) .البوابة اإللكترونية المعنية
بالفقر في المناطق الريفية :السكان األصليون والفقر في المناطق الريفية.
صفحة الكترونية باللغة اإلنكليزية .الرابطhttp://www.ruralpovertyportal.org/ :
topic/home/tags/indigenous_peoples

 8جونز ،ل ،.وبيليس ،م.أ ،.ووود ،س ،.وهيوز ،ك ،.وماكوي ،إ ،.وإكلي ،ل،.
وبايتس ،غ ،.وميكتون ،ك ،.وشكسبير ،ت ،.وأوفيسر ،أ’ .)2012( .نسب انتشار
ومخاطر العنف ضد األطفال من ذوي اإلعاقة :مراجعة منهجية وتحليل تلوي
للدراسات الرصدية‘ ،ورقة بحثية باللغة اإلنكليزية (Prevalence and risk of
violence against children with disabilities: a systematic review and
 ،)meta-analysis of observational studiesمجلة  ،The Lancetالمجلد ،380
العدد .9845
 9بحسب حساباتنا الخاصة باالستناد إلى قاعدة بيانات منظمة Save the Children
حول عدم المساواة في سياق المجموعات (.)Group-Based Inequality

أنظر الملحق رقم  2لمزيد من التفاصيل حول المنهجية.

 10سمنر ،أ .)2012( .الوجه الجديد للفقر :كيف تغيرت تركيبة الفقر في الدول
ذات الدخل المنخفض والدول ذات الدخل المتوسط المنخفض (باستثناء الصين)
منذ التسعينيات؟( ،العنوان األصليThe New Face of Poverty: How has :
the Composition of Poverty in Low Income and Lower Middle Income
? .)Countries (excluding China) Changed since the 1990sورقة عمل رقم 408
صادرة عن معهد دراسات التنمية  Institute for Development Studiesباللغة
اإلنكليزية .الرابطhttps://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Wp408.pdf :

 .(2014) UNHCR 11تقرير المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين:
االتجاهات العالمية ،النزوح القسري في عام  ،2014العالم في خضم الحرب.
تقرير صادر باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليUNHCR Global Trends, Forced :
 ،(Displacement in 2014, World at Warرابط النسخة اإللكترونية:
http://unhcr.org/556725e69.html

 12اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون الالجئين في األمم

المتحدة ( .)2004أوضاع اللجوء المطولة (العنوان األصليProtracted Refugee :
 .)Situationsوثيقة صادرة عن االجتماع الثالثين للجنة الدائمة .متوفرة باللغة
اإلنكليزية ،الرابطhttp://www.unhcr.org/40ed5b384.html :

 13جونز ،ن ،.وفارغاس ر ،.وفيالر ،إ’.)2008( .التحويالت النقدية في مواجهة فقر

األطفال وتعرضهم للخطر :تحليل لبرنامج “جونتوس” في البيرو‘ .ورقة بحثية

محكمة باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليCash transfers to tackle childhood :
 ،)’poverty and vulnerability: an analysis of Peru’s ‘Juntos programmeمجلة
البيئة والتمدن  ،Environment and Urbanizationعدد ( 20مجلد  ،2008 ،)1ص.
( 273-255االقتباس من صفحة .)264

 14مكاكا ،أ ،.وبرين ،س ،.وبيناغواهو ،أ’.)2012( .التغطية الصحية الشاملة في
رواندا :تقرير حول اإلبتكارات في مجال رفع نسب التسجيل في برامج التأمين
الصحية المحلية‘ ،تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:

Universal health coverage in Rwanda: a report on innovations to increase

 .)enrolment in community-based health insuranceمجلة  ,The Lancetالمجلد
 ،380إصدار خاص رقم (.)S7

ً
فرصا
 .)2015) Save the Children 15يانصيب الوالدة :منح كافة األطفال
متساوية في الحياة والبقاء .تقرير صادر باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:
.)The Lottery of birth: Giving all children an equal chance to survive
رابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.savethechildren.org.uk/resources/ :
online-library/lottery-birth

 16مجموعة البنك الدولي ( .)2016صفحة إحصائيات وبيانات التنمية الدولية،
صفحة الكترونية باللغة اإلنكليزية .الرابطhttp://data.worldbank.org/indicator/ :

SE.PRM.CMPT.FE.ZS

موجز تنفيذي
 1األمم المتحدة – الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات
األطفال ( )2015تقديرات وفيات األطفال .موقع الكتروني .الرابط:
http://www.childmortality.org/

 2اليونسكو (منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) ( .)2014حوالي 250
مليون طفل في سن الدراسة للمرحلة االبتدائية ال يحصلون على الحد األدنى
من معايير التعليم (العنوان األصلي Around 250 million children of primary
 ،(school-age are not reaching a minimum learning standardمذكرة تقنية
معدة للتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع  .2014/2013رابط النسخة اإللكترونية:
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002287/228723E.pdf

 3األمم المتحدة – الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال
( )2015تقديرات وفيات األطفال .موقع الكتروني .الرابط:

http://www.childmortality.org/

 4اليونسكو ) .(2014صحيفة وقائع :تعطل التقدم العالمي نحو تحقيق التعليم
االبتدائي للجميع ،ورقة باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليGlobal progress :
 .)towards universal primary education has halted.رابط النسخة اإللكترونية:
http://www.uis.unesco.org/FactSheets/Documents/fs-28-out-of-schoolchildren-en.pdf

تم خفض هذه المعدالت العالمية إلى الثلث.
 5فقط ما بين عامي  1990وّ 2010
أنظر :دي أونيس ،م ،.وبلوسنر ،م ،.وبرغي ،إ .)2012( .أنماط ومعدالت انتشار
توقف النمو في أوساط األطفال ممن هم دون سن االلتحاق بالمدرسة-1990 ،
 .2020ورقة باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليPrevalence and trends of :
 .)stunting among pre-school children, 1990–2020رابط النسخة اإللكترونية:
http://www.who.int/nutgrowthdb/publications/stunting1990_2020/en/

تم احتسابها باالستناد إلى قاعدة بيانات مجموعات األقليات المهددة (http://
 )www.cidcm.umd.edu/mar/about.aspواإلحصائيات السكانية لألمم المتحدة
(لمزيد من التفاصيل راجع الملحق رقم  :2المنهجية).
6

 7اليونيسف (منظمة األمم المتحدة للطفولة) .طفل واحد على األقل من
كل عشرة أطفال يحيا في دول ومناطق متأثرة بالنزاعات المسلحة ،خبر صحفي
صادر باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليMore than 1 in 10 children living :
 29 ,(in countries and areas affected by armed conflictكانون الثاني/يناير
 .2015رابط النسخة اإللكترونيةhttps://www.unicefusa.org/press/releases/ :
unicef-more-1-10-children-living-countries-and-areas-affected-armedconflict/21551

 8اليونيسف ( .)2006تقرير وضع األطفال في العالم  :2006المقصون
والمحجوبون .رابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.unicef.org/arabic/ :
publications/43689_44590.html
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 9أولنتو ،ب ،.وبيغل ،ك ،.وسوبرادو ،ك ،.و أويماتسو ،ه .)2013( .وضع الفقراء:
أين يقيم الفقراء وفي أي المنطاق يصعب إنهاء الفقر المدقع ،وما هي الصورة
الحالية لوضع الفقراء في العالم؟ ،ورقة صادرة باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:
The State of the Poor: Where are the poor, where is extreme poverty
?.)harder to end, and what is the current profile of the world’s poor
رابط النسخة اإللكترونيةhttp://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/ :
Resources/EP125.pdf

 10هذا الرقم يعني حوالي  1.2مليار من أصل  2.2مليار هو إجمالي عدد األطفال
في الدول النامية بحسب ما تشير إليه التقديرات السكانية للعام  .2014واألرقام
هذه مبنية على تحليالت خاصة باالستناد إلى قاعدة بيانات منظمة Save the
 Childrenحول عدم المساواة في سياق المجموعات.

 11سمنر ،أ .)2012( .الوجه الجديد للفقر :كيف تغيرت تركيبة الفقر في الدول
ذات الدخل المنخفض والدول ذات الدخل المتوسط المنخفض (باستثناء الصين)
منذ التسعينيات؟( ،العنوان األصليThe New Face of Poverty: How has :
the Composition of Poverty in Low Income and Lower Middle Income

? .)Countries (excluding China) Changed since the 1990sورقة عمل رقم 408
صادرة عن معهد دراسات التنمية  Institute for Development Studiesباللغة
اإلنكليزية .الرابطhttps://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Wp408.pdf :

 IFAD 12الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ال تاريخ) .البوابة اإللكترونية المعنية
بالفقر في المناطق الريفية :السكان األصليون والفقر في المناطق الريفية.
صفحة الكترونية باللغة اإلنكليزية .الرابطhttp://www.ruralpovertyportal.org/ :
topic/home/tags/indigenous_peoples

 13اليونيسف ( .)2014إنهاء ظاهرة زواج األطفال :التقدم واآلفاق .تقرير صادر
باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليEnding Child Marriage: Progress and :
 .)prospectsاليونيسف (نيويورك :تموز /يوليو  .)2014رابط النسخة اإللكترونية:

http://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf
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 23حسابات معدي التقرير .أنظر المالحظة الذيلية رقم  9في “الحكاية باألرقام”
(ص.(73 .
 24دي الت ،ج .)2010( .التكاليف االقتصادية إلقصاء الروما ،فصل باللغة
اإلنكليزية (العنوان األصلي )Economic Costs of Roma Exclusion :في
مجلد صادر عن البنك الدولي بعنوان :أهمية اإلدماج :أسس تشارك االزدهار
(العنوان باللغة اإلنكليزيةInclusion Matters: The foundation for shared :
 ،)prosperityدائرة التنمية اإلنسانية في أوروبا وآسيا الوسطى ،البنك الدولي
(واشنطن العاصمة ،الواليات المتحدة األمريكية) .رابط النسخة اإللكترونية:
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/
Resources/244362-1265299949041/6766328-1329943729735/84609241381272444276InclusionMatters_AdvanceEdition.pdf

 25زونينسين ،ج .)2001( .الجدوى االقتصادية لمكافحة اإلقصاء العرقي
في دول أمريكا الالتينية والكاريبي .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:
The Economic Case for Combating Racial and Ethnic Exclusion in Latin

 .)American and Caribbean Countriesتقرير بحثي صادر عن بنك تنمية الدول
األمريكية .رابط النسخة اإللكترونيةhttp://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/dow :
nload?doi=10.1.1.195.8119&rep=rep1&type=pdf

 26البنك الدولي ( .)2008مستند تقييم المشروع الئتمان مقترح لجمهورية
بنغالديش الشعبية لتمويل مشروع لإلعاقة واألطفال المعرضون للخطر ،مقتبس
بحسب ما ورد في :بانكس ،ل ،.وبوالك ،س .)2014( .التكاليف االقتصادية
إلقصاء ذوي اإلعاقة واألرباح الناتجة عن مشاركتهمّ :بينات وأدلة من دول ذات دخل
منخفض ودخل متوسط .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليThe economic :
costs of exclusion and gains of inclusion of people with disabilities:
للبينات في
 .)evidence from low and middle income countriesالمركز الدولي ّ
مجال اإلعاقة  .International Centre for Evidence in Disabilityرابط النسخة
اإللكترونيةhttp://www.asksource.info/resources/economic-costs-exclusion- :
and-gains-inclusion-people-disabilities-evidence-low-and-middle
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لكل طفل ،بال استثناء

 .)2015) Save the Children 27تكلفة الحرب :احتساب تأثيرات انهيار نظام التعليم
في سورية على مستقبل البالد .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:
The cost of war: calculating the impact of the collapse of Syria’s

 .)education system on the country’s futureرابط النسخة اإللكترونية:

http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/cost-war

 28فوا ،ر .)2011( .الدافع االقتصادي للتماسك االجتماعي  -األدلة الشاملة لعدة
أقطار .ورقة عمل باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليThe Economic Rationale :
 .)for Social Cohesion – The Cross-Country Evidenceالمؤتمر الدولي
للتماسك االجتماعي ،منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )OECD(:
باريس.
تضر برامج الرفاه بالثقة ما بين األشخاص؟
 29تشونغ ،أ .وآخرون ( .)2009هل
ّ
بينات تجريبية من عينات تمثيلية ألربع مدن في أمريكا الالتينية .ورقة عمل باللغة
ّ
اإلنكليزية (العنوان األصليDo Welfare Programs Damage Interpersonal :
Trust? Experimental Evidence from Representative Samples for Four Latin
 .)American Citiesمصرف التنمية للبلدان األمريكية ،سلسلة أوراق عمل ،ورقة
رقم  .688رابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.iadb.org/res/publications/ :
pubfiles/pubWP-668.pdf

 UNESCO 30منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (.)2013
التعليم يحول الحياة ( .)Education Transforms Livesرابط النسخة اإللكترونية:
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002231/223115a.pdf

 31المصدر نفسه.

 4االستبعاد حسب األصل العرقي أو العنصري

أو الدين أو الطبقة االجتماعية

 1اليونيسف ( .)2006تقرير وضع األطفال في العالم  :2006المقصون
والمحجوبون .رابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.unicef.org/arabic/ :
publications/43689_44590.html
 2أراوكو ،ب .وآخرون ( .)2014تمتين العدالة االجتماعية في مواجهة
تقاطعات الالمساواة ما بعد  .2015ملف باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:

 32ستيوارت ،ف( .محرر) ( .)2008الالمساواة األفقية والنزاعات .كتاب باللغة
اإلنكليزية (العنوان األصلي .)Horizontal inequalities and conflict :الناشر
( Palgrave Macmillanلندن ،المملكة المتحدة).

(Strengthening social justice to address intersecting inequalities
 ،(post-2015معهد التنمية الخارجية  .Overseas Development Instituteرابط
النسخة اإللكترونيةhttp://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/ :
publications-opinion-files/9213.pdf

 33ستيوارت ،ف .)2010( .الالمساواة األفقية كسبب للنزاع :مراجعة لما خلص
إليه مركز أبحاث الالمساواة واألمن اإلنساني واألعراق ) ،(CRISEتقرير باللغة
اإلنكليزية (العنوان األصلي Horizontal Inequalities as a cause of conflict:
 .)A review of CRISE Findingsمركز أبحاث الالمساواة واألمن اإلنساني
واألعراق ،رابط النسخة اإللكترونيةhttp://r4d.dfid.gov.uk/pdf/outputs/ :

 3ليندهارت ،أ ،وسمان ،إ .)2015( .في السعي نحو تقدم شامل للجميع:
استكشاف تقاطعات الالمساواة في التنمية اإلنسانية .تقرير باللغة اإلنكليزية
(العنوان األصليIn quest of inclusive progress: exploring intersecting :
 .)inequalities in human developmentتقرير أبحاث التقدم في التنمية ،تقرير
رقم  ،4معهد التنمية الخارجية :لندن.

inequality/crise-overview-1.pdf

 34المصدر نفسه.
 35المصدر نفسه.

3ما هي مسببات االستبعاد؟
 1منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي ( .)2015تتبع التغطية الصحية
الشاملة – تقرير الرصد العالمي األول .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:
.)Tracking Universal Health Coverage – First Global Monitoring Report
 2ينبع إطار العمل من مفهوم يرتبط بأعمال برونفرنبرنر ،وهو عالم نفسي
متخصص في علم نفس نمو الطفل .وقد فسر برونفرنبرنر كيف يؤثر كل شيء
ً
مبينا كيف أن الثقة بالنفس
في بيئة الطفل على كيفية نموه وما سيصبح عليه،
وصفة الفاعل لدى الطفل تعتمدان بشكل كبير على سلوك الفاعلين من حوله.
وفي اعتمادنا لنموذج برونفرنبرنر ،فإن مسببات اإلقصاء تدور في بيئات األطفال
وتجتمع لتحد من قدرتهم على إيصال صوتهم وفرصهم في الحياة والتمثيل.
 3بالمبر ،ت .ونيوماير ،إ .)2005( .العبء الالمتساوي للحرب :تأثير النزاعات
المسلحة على الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالعمر المتوقع للحياة .ورقة
باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليThe Unequal Burden of War: The effect of:
 .)armed conflict on the gender gap in life expectancyمجلة International
 ،Organizationالمجلد  ،60العدد  ،3ص.754-723 .
 4اليونيسف ( .)2013األطفال واليافعون من ذوي اإلعاقة :صحيفة وقائع باللغة
اإلنكليزية ( .)Children and Young People with Disabilities Fact Sheetالرابط:
http://www.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_A5__Web_NEW.pdf

 5فايس ،ج ،.وفيني ،م ،.ومور ،ك ،.وبيدفورد ،ج .)2015( .اإلقصاء االجتماعي
وتأثيره على الصحة والتغذية :استعراض للدراسات .تقرير بحثي تم إعداده بطلب
من منظمة  Save the Childrenمتوفر باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليSocial :
(exclusion and its impact on health and nutrition: a literature review
تشرين الثاني /نوفمبر .2015

الجزء  2من هم األطفال المستبعدون؟
 1يتألف هذا المؤشر من أربعة مؤشرات رئيسية تعكس في جوهرها مختلف
جوانب التقدم في التنمية اإلنسانية في السياق األوسع ومدى توفير فرص
االنطالق بحياة ذات نوعية جيدة .هذه المؤشرات تشمل :مؤشر معدل وفيات
األطفال وهو مؤشر يعبر عن حق أساسي كما أنه يعكس مستوى التنمية بشكل
عام .فبهدف تحسين معدالت الوفيات عند األطفال (أي خفضها) ال بد من توفر
عدد من اإلجراءات والظروف بما في ذلك نظام صحي قوي وبمعدالت إتاحة
شاملة أو عالية لخدمات الرعاية الصحية ما قبل الوالدة ،وأطباء وقابالت ماهرون
ً
أيضا تحسين فرص الحصول
للوالدة ومتابعة النمو وإعطاء اللقاحات؛ كما يتطلب
على مياه الشرب والصرف الصحي؛ وتعزيز مستويات تمكين وتعليم األمهات؛
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إلى جانب عوامل أخرى ال تقل أهمية .أما المؤشرات الثالثة األخرى فهي :معدل
توقف النمو عند األطفال ،حيث يرتبط هذا المؤشر بالكثير من أشكال وتجليات
ً
رسميا عند الوالدة (معدالت القيد)
فقر األطفال؛ ومعدالت تسجيل األطفال
وهي تدل على أحد أهم وأبسط الحقوق األساسية لكل طفل ،وتعكس مستوى
انتشار ممارسة تحرم الطفل من حقوقه في الجنسية والمواطنة ،وما يترتب
على ذلك من إقصائه من المشاركة في المراحل الالحقة من حياته؛ ومعدالت
ً
ً
للحد األدنى من الوصول إلى
مقارنا
مؤشرا
إكمال التعليم االبتدائي والتي تعتبر
ّ
التعليم .ولألسف ،ال يوجد مقياس مماثل للمقارنة على مستوى نتائج ومخرجات
التعليم .وتدعو منظمة  Save the Childrenبأن تضم أهداف التنمية المستدامة
مؤشرات على مخرجات التعليم ليتم استخدامها في رصد أطر العمل الجديدة
للتنمية المستدامة.

 4أنظر الملف الخاص حول الوس (الملحق رقم .)1
 5مؤسسة عقد إدماج الروما في المجتمع (Decade of Roma Inclusion( )2015
 .)Secretariat Foundationمؤشر إدماج الروما .)Roma Inclusion Index( 2015
الرابط االلكترونيhttp://www.romadecade.org/cms/upload/file/9810_. :
file1_roma-inclusion-index-2015-s.pdf

 6المصدر نفسه.
 7اليونيسف ( .)2007كسر دورة اإلقصاء :أطفال الروما في جنوب شرق أوروبا.
دراسة باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليBreaking the Cycle of Exclusion: :
 .)Roma Children in South East Europeرابط النسخة اإللكترونية:

http://www.unicef.org/ceecis/070305-Subregional_Study_Roma_Children.pdf

 8أنظر الملحق رقم .2
 9حسابات معدي التقرير .أنظر المالحظة الذيلية رقم  9في “الحكاية باألرقام”
(ص.(73 .

الشكل  :4الخط الزمني الستبعاد أطفال

األقليات العرقية في فيتنام

 1مكتب اإلحصاءات العامة واليونيسف .2015 ،دراسات استقصائية متعددة
المؤشرات في فيتنام  ،2014التقرير النهائي (باللغة اإلنكليزيةViet Nam :
 .)Multiple Indicator Cluster Survey 2014 Final Reportها نوا ،فيتنام.

5االستبعاد حسب المناطق المحرومة
 1المكتب الوطني لإلحصاء – دولة كينيا ( .)2014المسح االقتصادي .2014
 2اليونسكو ( .)2016قاعدة بيانات الالمساواة في العالم في قطاع التعليم.
(باللغة اإلنكليزية .)World Inequality Database on Education :الرابط
االلكترونيhttp://www.education-inequalities.org/countries/kenya#? :
dimension=all&group=all&year=latest

 3أنظر الملف الخاص حول فيتنام (الملحق رقم .)1
 4حسابات معدي التقرير .أنظر المالحظة الذيلية رقم  9في “الحكاية باألرقام”
(ص. (73 .
 5أنظر الملف الخاص حول بوركينا فاسو (الملحق رقم .)1
 6شيبرد ،أ ،.وميتشل ،ت ،.ولويس ،ك ،.وليندهارت ،أ ،.وجونز ،ل ،.وسكوت،
ل ،.وموير-وود ،ر .)2013( .جغرافيا الفقر والكوارث والظواهر المناخية الحادة في
 .2030تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليThe geography of poverty, :
 .)disasters and climate extremes in 2030معهد التنمية الخارجية :لندن.
 .)2012) ICF International 7الموقع اإلحصائي .The DHS STATcompiler
تاريخ الدخول إلى الموقع 18 :كانون الثاني /يناير  .2016الرابط االلكتروني:

requirements-mid-year-review-2015

 9نغاين ،ت ،.وأوستيرهوف ،ب ،.ونغوك ،ي ،.ورايت ،ب ،.وهاردون ،أ.)2008( .
العوائق دون الوصول إلى الوقاية الالزمة لمنع نقل فيروس نقص المناعة
البشرية من األم إلى الطفل في حاالت توفر الموارد بشكل جيد في فيتنام،
ورقة باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليBarriers to access prevention of :

mother-to-child transmission for HIV positive women in a well-resourced
 )setting in Vietnamمجلة .7:5 ،AIDS Research and Therapy

 10دريميز ،س ،.وكاسال ،م ’.)2009( .عوامل اإلجهاد المتعددة في جنوب أفريقيا:
الرابط بين فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ،وانعدام األمن الغذائي والفقر
ً
ومستقبال‘ .ورقة باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:
حاليا
ومدى ضعف األطفال
ً
Multiple stressors in Southern Africa: the link between HIV/AIDS, food
.)insecurity poverty and children’s vulnerability now and in the future
مجلة  ،AIDS Careعدد  ،21ملحق .33-28:1

 11ميشرا ،ف ،.وأرنولد ،ف ،.وأوتينو ،ف ،.وهونغ ،ر’.)2007( .أوضاع الغذاء
والتعليم لدى األيتام واألطفال من آباء مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
في كينيا‘ .ورقة باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليEducation and nutritional‘ :
 .)’status of orphans and children of HIV-infected parents in Kenyaمجلة
 ،AIDS Education and Preventionعدد .395-383:19
 12ماكوي ،س ،.وبوزدوغان ،ر ،.وموشافي ،أ ،.وماهومفا ،أ ،.وكوان ،ف،.
وباديان ،ن’.)2015( .انعدام األمن الغذائي يعيق خدمات الوقاية من انتقال
فيروس نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل في زمبابوي :دراسة مقطعية
شاملة‘ .ورقة باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليFood Insecurity is a barrier :
to prevention of mother-to-child HIV transmission services in Zimbabwe:
 .)a cross-sectional studyمجلة  ،BMC Public Healthعدد .420 :15

 WHO 13منظمة الصحة العالمية ،ملخص عن وباء اإليدز ( ،)2015باللغة اإلنكليزية.
الرابطhttp://www.who.int/hiv/data/epi_core_july2015.png?ua=1 :

 WHO 14منظمة الصحة العالمية ( .)2015تعزيز الحقوق والتعايش المجتمعي
لألطفال الذين يعانون من إعاقات نفسية اجتماعية ،تقرير باللغة اإلنكليزية
(العنوان األصليPromoting Rights and Community Living for Children :
 .)with Psychosocial Disabilitiesرابط النسخة اإللكترونيةhttp://apps.who.int/ :
iris/bitstream/10665/184033/1/9789241565004_eng.pdf?ua=1

 6البنات المستبعدات
 1اليونسكو ( .)2015التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع  .2015رابط النسخة
اإللكترونيةhttp://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232205a.pdf :
 2حسابات معدي التقرير .أنظر المالحظة الذيلية رقم  9في “الحكاية باألرقام”
(ص.(73 .
 3وودهيد وآخرون (’.)2012هل نمو قطاع المدارس الخاصة يساهم في التعليم
بينات من دراسة األتراب طوالنية في أندرا براديش ،الهند‘ .ورقة باللغة
للجميع؟ ّ
اإلنكليزية (العنوان األصليDoes growth in private schooling contribute:
to Education for All? Evidence from a longitudinal, two cohort study
 .)in Andhra Pradesh, Indiaمجلة International Journal of Educational
.Development

 4حسابات معدي التقرير .أنظر المالحظة الذيلية رقم  9في “الحكاية باألرقام”
(ص.(73 .
 5األمم المتحدة  -الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال
( )2015مستويات واتجاهات وفيات األطفال .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان
األصلي .)Levels and Trends in Child Mortality :رابط النسخة اإللكترونية:

http://www.childmortality.org/files_v20/download/IGME report 2015 child
mortality final.pdf

 6المصدر نفسه.

 7شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة ( .)2015تقرير المرأة في العالم لعام
 :2015االتجاهات واإلحصاءات .التقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:
 .)The World’s Women 2015: Trends and Statisticsرابط النسخة اإللكترونية:
_http://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/WorldsWomen2015
chapter2_t.pdf

 8األمم المتحدة  -الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال
( .)2014مستويات واتجاهات وفيات األطفال .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان
األصلي .)Levels and Trends in Child Mortality:رابط النسخة اإللكترونية:
_http://www.unicef.org/media/files/Levels_and_Trends_in_Child
Mortality_2014.pdf

 9المصدر نفسه.

www.prb.org/pdf09/familyplanningsaveslives.pdf

( UNFPA 11صندوق األمم المتحدة للسكان) ( .)2012االختالالت في جنس
المواليد :االتجاهات الحالية ،واالنعكاسات ،وتبعات ذلك في السياسات العامة.
تقرير صادر عن صندوق األمم المتحدة للسكان باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:

مالحظات ذيلية

http://legacy.statcompiler.com/

 8الحكومة األثيوبية ( .)2015مراجعة منتصف العام لمتطلبات القطاع اإلنساني
في أثيوبيا للعام  .2015تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليEthiopia :
 .)Humanitarian Requirement Mid-Year Review 2015رابط النسخة
اإللكترونيةhttp://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-humanitarian- :

 10سميث ،ر .وآخرون ( .)2009تنظيم األسرة ينقذ األرواح .تقرير باللغة اإلنكليزية
(العنوان األصلي .)Family Planning Saves Lives :مكتب اإلحصاء السكاني في
واشنطن العاصمة ،الواليات المتحدة األمريكية .رابط النسخة اإللكترونيةhttp:// :

Sex Imbalances at Birth: Current trends, consequences and policy
 .)implicationsرابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.unfpa.org/sites/default/ :
files/pub-pdf/Sex%20Imbalances%20at%20Birth.%20PDF%20UNFPA%20
APRO%20publication%202012.pdf

 12بالك ،ر ،.وفكتوريا ،ك ،.وولكر ،س ،.وبهوتا ،ز ،.وكريستيان ،ب ،.ودي أونيس،
م ،.وإزاتي ،م ،.وغرانثام-ماكغريغور ،س ،.وكاتز ،ج ،.ومارتوريل ،ر ،.وأواي ،ر.
(’.)2013ضعف التغذية والوزن الزائد لدى األم والطفل في الدول ذات الدخل
المنخفض والدخل المتوسط‘ .ورقة باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليMaternal :
and child undernutrition and overweight in low-income and middle .)income countriesمجلة  ،The Lancetالمجلد  3 ،382آب/أغسطس .2013

 13ديليز ،هـ’.)2008( .الفقر :العبء المضاعف لسوء التغذية لدى األمهات
والتداعيات عبر األجيال‘ .ورقة باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليPoverty: the :
double burden of malnutrition in mothers and the intergenerational
 .)impactمجلة ،Annals of the New York Academy of Sciences
المجلد .84-172:1136
 14اليونيسف ( .)2014إنهاء ظاهرة زواج األطفال :التقدم واآلفاق .تقرير صادر
باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليEnding Child Marriage: Progress and :
 .)prospectsاليونيسف (نيويورك :تموز /يوليو  .)2014رابط النسخة اإللكترونية:
http://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR.pdf

 15أنظر الملف الخاص حول البيرو (الملحق رقم .)1
 16أنظر الملف الخاص حول سيراليون (الملحق رقم .)1
 17منظمة الصحة العالمية ( .)2016صحة األم والوليد واألطفال والمراهقين.
الرابط االلكترونيhttp://www.who.int/maternal_child_adolescent/ :
topics/maternal/adolescent_pregnancy/ar
 18منظمة الصحة العالمية ( .)2014الحمل لدى المراهقين .صحيفة وقائع
(باللغة اإلنكليزية) رقم  .364رابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.who.int/:
mediacentre/factsheets/fs364/en/

 19أنظر الملف الخاص حول سيراليون (الملحق رقم .)1
 20أنظر الملف الخاص حول نيجيريا (الملحق رقم .)1
 21أنظر الملف الخاص حول بوليفيا (الملحق رقم .)1

 ICRW 22المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة ( .)2015زواج األطفال
(ألقاصرات) :حقائق وأرقام .الرابط االلكترونيhttp://www.icrw.org/child- :
marriage-facts-and-figures
 23أنظر الملف الخاص حول سيراليون (الملحق رقم .)1
 24أنظر الملف الخاص حول تنزانيا (الملحق رقم .)1
 25أنظر الملف الخاص حول العراق (الملحق رقم .)1

الشكل  :8الخط الزمني الستبعاد البنات

في الهند

 1إيها ،ب ،.وكيسلر ،م.أ ،.وكومار ،ر ،.وآخرون ( .)2011أنماط ممارسات اإلجهاض
االنتقائي في الهند :تحليل لعينة ممثلة على الصعيد الوطني لتواريخ الوالدات
من  1990حتى  2005وبيانات المسوحات العامة من  1991حتى ( 2011العنوان
األصليTrends in selective abortions of girls in India: analysis of:
nationally representative birth histories from 1990 to 2005 and census
 .)data from 1991 to 2011مجلة .1928-1921 :377 ،The Lancet

 2شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة ( .)2015تقرير المرأة في العالم لعام
 :2015االتجاهات واإلحصاءات .التقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:
 .)The World’s Women 2015: Trends and Statisticsرابط النسخة اإللكترونية:

http://unstats.un.org/unsd/gender/chapter2/chapter2.html

 3وزارة تنمية المرأة والطفل ،حكومة الهند ( .)2014-2013مسح سريع لألطفال
(باللغة اإلنكليزية .)A Rapid Survey on Children :رابط النسخة اإللكترونية:

http://wcd.nic.in/issnip/National_Fact%20sheet_RSOC%20_02-07-2015.pdf

 4البنك الدولي  -مؤشرات التنمية في العالم ( .)2016نسب إكمال التعليم
الثانوي األدنى (للذكور واإلناث) ( .)%الرابط االلكترونيhttp://data. :
worldbank.org/indicator/SE.SEC.CMPT.LO.FE.ZS

 5وزارة الصحة والرفاه العائلي ،حكومة الهند ( ،)2006-2005المسح الوطني
لصحة األسرة (باللغة اإلنكليزية .)National Family Health Survey :رابط النسخة

79

لكل طفل ،بال استثناء

اإللكترونيةhttp://wcd.nic.in/issnip/National_Fact%20sheet_RSOC%20_02- :
07-2015.pdf

الرابط االلكترونيhttp://childrenofsyria.info/wp-content/uploads/2016/03/ :
SYRIA5Y-REPORT-12-MARCH.pdf

والمهجرون داخليا
 7األطفال المستبعدون الالجئون
ّ

 8اليونيسف (“.)2015في سورية ،إجراء امتحانات المدارس عبر خطوط التماس”،
مقتبس عن تقرير اليونيسف ( )2015بعنوان :التعليم تحت النار :كيف تحرم
النزاعات في الشرق األوسط األطفال من الدراسة .الرابط االلكتروني:

 .(2014) UNHCR 1تقرير المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين:
االتجاهات العالمية ،النزوح القسري في عام  ،2014العالم في خضم الحرب.
تقرير صادر باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليUNHCR Global Trends, Forced :
 ،)Displacement in 2014, World at Warرابط النسخة اإللكترونيةhttp://unhcr. :
org/556725e69.html

 2اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون الالجئين في األمم
المتحدة ( .)2004أوضاع اللجوء المطولة (العنوان األصليProtracted Refugee :
 .)Situationsوثيقة صادرة عن االجتماع الثالثين للجنة الدائمة .متوفرة باللغة
اإلنكليزية  ،الرابطhttp://www.unhcr.org/40ed5b384.html :

 .)2014) Save the Children 9تقرير حالة األمهات في العالم  :2014إنقاذ األمهات
واألطفال خالل األزمات اإلنسانية (العنوان األصليState of the World’s :
 .(Mothers 2014: Saving Mothers and Children in Humanitarian Crisisالرابط
االلكترونيhttp://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae- :
432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/SOWM_2014.PDF

 10اليونيسف ( .)2014تحت الحصار :التداعيات الكارثية لثالث سنوات من النزاع
في سورية) العنوان األصليUnder Siege: The devastating impact of :
 .(three years of conflict in Syriaالرابط االلكترونيhttp://www.unicef.org/ :

 3اليونسكو :منتديات التعليم العالمي ( .)2015باالقتباس من :نيكوالي ،س،.
وهاين ،س ،.وويلز ،ج .)2015( .التعليم في حاالت الطوارئ واألزمات المطولة:
نحو تجاوب أقوى .كتاب باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليEducation in :
.)emergencies and protracted crises: towards a strengthened response
معهد التنمية الخارجية :لندن .Overseas Development Institute

 8أطفال غير محسوبين

 4روالش ،ب .)2014( .سوء التغذية يتهدد مخيمات الالجئين في مابان بجنوب
السودان UNHCR .المفوضية السامية لشؤون الالجئين في األمم المتحدة:
جنوب السودان .الرابط االلكترونيhttp://www.unhcr-arabic.org/ :

 1اليونيسف ( .)2006تقرير وضع األطفال في العالم  :2006المقصون
والمحجوبون .رابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.unicef.org/arabic/ :
publications/43689_44590.html

537872656.html

 5نيكوالي ،س ،.وهاين ،س ،.وويلز ،ج .)2015( .التعليم في حاالت الطوارئ
واألزمات المطولة :نحو تجاوب أقوى .كتاب باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:

Education in emergencies and protracted crises: towards a strengthened
 .)responseمعهد التنمية الخارجية :لندن .Overseas Development Institute

 6اليونسكو ( .)2015التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع  .2015رابط النسخة
اإللكترونيةhttp://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232205a.pdf :

 7مجموعة البنك الدولي ( ،)2016صفحة البيانات :االلتحاق بالمدارس ،المرحلة
االبتدائية ( %صافي) .الرابطhttp://data.albankaldawli.org/indicator/ :

SE.PRM.NENR

 8فريق العمل المعني بالتقييم لسورية ( .)2013التقييم المتكامل لالحتياجات
اإلنسانية في سورية (سينا) ،كانون األول /ديسمبر  ،2013ص .36 .رابط النسخة
اإللكترونيةhttp://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SINA_ :
Arabic_Final.pdf

( Save the Children 9ال تاريخ) .منظمة  Save the Childrenتطالب بتحرك عاجل
لحماية األطفال خالل االنتقال من أمريكا الوسطى إلى الواليات المتحدة .ورقة
موقف باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليSave the Children Calls for Urgent:
Action to Protect Children on the Move from Central American to the
 .)United States.رابط النسخة اإللكترونيةhttps://www.savethechildren. :
mx/sites/savethechildren.mx/files/resources/Position%20Paper%20
Migrant%20Children%20from%20Northern%20Triangle%20and%20
Mexico-Save%20the%20Children.pdf

الشكل  :11استبعاد األطفال المتضررين من

الصراع في سورية

 1مجموعة البنك الدولي ( .)2016عمليات الوالدة التي تتم بإشراف عاملين
صحيين مهرة ( %من اإلجمالي) .الرابط االلكترونيhttp://data.albankaldawli. :
org/indicator/SH.STA.BRTC.ZS
 2وزارة الصحة السورية ( .)2015مؤشرات التغطية الصحية .الرابط االلكتروني:
http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=248&language=en-US#6

 3منظمة الصحة العالمية ( .)2015تقديرات منظمة الصحة العالمية واليونيسف
لتغطية لقاح  .DTP3الرابط االلكترونيhttp://apps.who.int/immunization_ :
monitoring/globalsummary/timeseries/tswucoveragedtp3.html

 4مجموعة البنك الدولي ( ،)2016صفحة البيانات :معدل إتمام مرحلة التعليم
االبتدائي ،اإلجمالي ( %من الشريحة العمرية ذات الصلة) .الرابط االلكتروني:
http://data.albankaldawli.org/indicator/SE.PRM.CMPT.ZS

 5مجموعة البنك الدولي ( .)2016معدل اإللمام بالقراءة والكتابة ،إجمالي الشباب
ً
عاما) .الرابط االلكتروني:
( %من السكان في الشريحة العمرية 24-15
http://data.albankaldawli.org/indicator/SE.ADT.1524.LT.ZS

 UNOCHA 6مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدة اإلنسانية ( .)2015نظرة عامة
على االحتياجات اإلنسانية  :2016الجمهورية العربية السورية .الرابط االلكتروني:
_http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_hno_syrian
arab_republic.pdf

 7اليونيسف ( .)2016ال مكان لألطفال :تداعيات خمس سنوات من الحرب على
األطفال في سورية وطفولتهم (العنوان األصليNo place for children: :

.(the impact of five years of war on Syria’s children and their childhoods
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http://www.unicef.org/education/files/EDUCATION-under-fireSeptember-2015.pdf

publications/files/Under_Siege_March_2014.pdf

 2المكتب المركزي لإلحصاء في أستراليا ( .)2012مقارنة معدالت انتشار اإلعاقة
بين السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس والسكان غير األصليين (العنوان
األصليComparison of Disability Prevalence Between Aboriginal and :
 .)Torres Strait Islander Peoples and non-Indigenous Peoples.رابط الدراسة
باللغة اإلنكليزيةhttp://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/4429.0m :
ain+features100292009

 3األمم المتحدة ( .)2012دراسة مواضيعية بشأن مسألة العنف ضد النساء
والفتيات واإلعاقة .تقرير مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان.
رقم الوثيقة  .A/HRC/20/5رابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.ohchr.org/ :

_Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-5
ar.pdf

 4منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ( .)2011التقرير العالمي حول اإلعاقة.
رابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.who.int/disabilities/world_report/2011/ar :
 5أنظر الملف الخاص حول طاجيكستان (الملحق رقم .)1
 6المصدر نفسه.

 7اليونيسف ( .)2006تقرير وضع األطفال في العالم  :2006المقصون
والمحجوبون .رابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.unicef.org/arabic/ :
publications/43689_44590.html
8

أنظر الملف الخاص حول الصين (الملحق رقم .)1

 9أنظر الملف الخاص حول زامبيا (الملحق رقم .)1
 10كيو ،ه ،.وشانون ،ه ،.وغيورغياديس ،ك ،.وبويل ،م .)2013( .االرتباط بين
اإلقامة في أحياء فقيرة ومعدالت وفيات األطفال وتوقف النمو في الدول ذات
الدخل المنخفض والدخل المتوسط .ورقة باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:
Association of Urban Slum Residency with Infant Mortality and Child
 .)Stunting in Low and Middle Income Countriesمجلة BioMed Research
 .Internationalالعدد  .2013رابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.hindawi. :
com/journals/bmri/2013/604974/

 11اليونيسف ( .)2014المبادرة العالمية المتعلقة باألطفال غير الملتحقين
بالمدارس :الدراسة اإلقليمية لجنوب آسيا .رابط الملخص التنفيذي (باللغة
اإلنكليزية)http://www.unicef.org/education/files/SouthAsia_OOSCI_ :
Study__Executive_Summary_26Jan_14Final.pdf

 12المصدر نفسه.
 13أنظر الملف الخاص حول مصر (الملحق رقم .)1
ً
بحثا عن مستقبل أفضل:
 ،Save the Children 14مكتب جنوب أفريقيا (.)2015
تجارب األطفال المهاجرين من دون مرافقين بالغين في ليمبوبو ومبوماالنغا في
جنوب أفريقيا .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليIn search of a better :
future: experiences of unaccompanied migrant children in Limpopo
 .)& Mpumalanga in South Africaرابط النسخة اإللكترونيةhttps://www. :
savethechildren.org.za/sites/savethechildren.org.za/files/field/file/Case
Studies.pdf

 15دي بينيتز ،س .)2011( .وضع أطفال الشوارع في العالم :األبحاث (العنوان
األصلي .)State of the World’s Street Children: Research. :الجمعية المعنية
بأطفال الشوارع .الموقع االلكترونيhttp://www.streetchildrenresources. :
/org/resources/state-of-the-worlds-street-children-research
 .)2015) Save the Children 16أصوات منسية :عالم أطفال المدن في الهند.
تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليForgotten Voices: The World of :

 17األمين العام لألمم المتحدة يان كي مون ( .)2012خطاب األمين العام في
المناسبة الخاصة حول “القيادة في مناهضة كراهية المثلية الجنسية” .رابط
النسخة اإللكترونية (باللغة اإلنكليزية)http://www.un.org/sg/statements/ :
index.asp?nid=6504

 18األمم المتحدة ( .)2015التمييز والعنف ضد األفراد على أساس توجههم
الجنسي وهويتهم الجنسية ،تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:
Discrimination and Violence Against Individuals Based on Their Sexual
 .)Orientation and Gender Identityمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق

اإلنسان ،نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية.

 19اليونيسف ( .)2014إنهاء التمييز ضد األطفال واآلباء على أساس التوجه
الجنسي و/أو الهوية الجنسية .ورقة باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:
Eliminating discrimination against children and parents based

 .)on sexual orientation and/or gender identityرابط النسخة اإللكترونية:

_http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Current_Issues_Paper-_Sexual
Identification_Gender_Identity.pdf

 20تاكاس ،ج .)2006( .اإلقصاء االجتماعي للشباب من المثليين والمثليات
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في أوروبا .تقرير باللغة
اإلنكليزية (العنوان األصليSocial Exclusion of young lesbian, gay, :
 )bisexual and transgender (LGBT) people in Europeصادر عن ILGA- .
 Europeو  .IGLYOرابط النسخة اإللكترونيةhttps://www.salto-youth.net/ :
?downloads/4-17-948/ReportSocialExclusionIGLYOilga.pdf

 21جامعة ماهيدول ،و Plan International Thailandومكتب اليونسكو في
بانكوك ( .)2014بيئة صديقة للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي
ومغايري الهوية الجنسية في تايلندا؟ .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:
? .)LGBT-friendly in Thailandرابط النسخة اإللكترونيةhttp://unesdoc. :
unesco.org/images/0022/002277/227706E.pdf

 22كينغ ،م .وآخرون ( .)2008مراجعة منهجية لحاالت األمراض النفسية والعقلية
ً
جنسيا وذوي الميول المزدوجة .ورقة
واالنتحار وإيذاء النفس لدى المثليين
باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليA systematic review of mental disorder,‘ :
.)suicide, and deliberate self-harm in lesbian, gay and bisexual people
مجلة  .70:8 ,BMC Psychiatryرابط النسخة اإللكترونيةhttp://bmcpsychiatry. :
biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-244X-8-70

 23منظمة الصحة العالمية ( .)2013تحسين صحة األفراد ورفاهيتهم لدى لدى
المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية .تقرير
باللغة اإلنكليزية صادر عن أمان المنظمة (العنوان األصليImproving the :

.)health and well-being of lesbian, gay, bisexual and transgender persons
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Health in Pakistan: Toward a Deeper Understanding of the Social

 19سوارز وآخرون ( .)2007التحويالت النقدية المشروطة في البرازيل وتشيلي
والمكسيك :التأثيرات على عدم المساواة .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان
األصليConditional Cash transfers in Brazil, Chile and Mexico: Impacts :
 .)Upon Inequalityبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  .UNDPرابط النسخة
اإللكترونيةhttp://carnegieendowment.org/files/conditional_cash_transfers1.pdf:

 2في غانا .أنظر :غانلي وآخرون ( .)2014عدم الالنصاف في الحصول واستخدام
خدمات الرعاية الصحية لألم في غانا بعد تطبيق إعفاء الرسوم على المستخدم:
دراسة توصيفية( .العنوان باللغة اإلنكليزيةInequities in accessibility to :
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.(Determinants of Poor Women’s Access to Maternal Health Services
مجلة  ،American Journal of Public Healthعدد ( 104ملحق  ،)1ص.24-17.

مالي) .ورقة بحثية باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليThe Hidden Costs of a :
.(Free Caesarean Section Policy in West Africa – Kayes Region, Mali
مجلة  :(8)19 ،Maternal and Child Health Journalص.1743-1734 .

 11المساءلة

لسياسة مجانية عمليات الوالدات القيصرية في غرب أفريقيا (منطقة كايس،

 3بودر ،ت .وهي ،ج ’.)2015( .دور التمييز العرقي والريفي في العالقة بين
الالمساوة في الدخل والصحة في غواتيماال‘ .ورقة بحثية باللغة اإلنكليزية
(العنوان األصليThe Role of Ethnic and Rural Discrimination in the :
.)Relationship Between Income Inequality and Health in Guatemala
مجلة  :(2)45 ،International Journal of Health Servicesص.305-285 .
 4معهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان The Institute for International
) .(Law & Human Rights)(2009نظرة مقارنة حول تطبيق قوانين حقوق
اإلنسان .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليA comparative look at :
 .)implementing human rights commission lawsرابط النسخة اإللكترونية:
http://lawandhumanrights.org/documents/complookatimplementhrcomm
issionlawsA.pdf

 OHCHR 5مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ( :)2013من سيخضع
للمساءلة؟ حقوق اإلنسان وخطة التنمية لما بعد العام  .2015نيويورك وجنيف.
رابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.ohchr.org/Documents/Publications/ :
WhoWillBeAccountableSummary_ar.pdf

 6إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ) ،(UNDRIPقرار اتخذته
الجمعية العامة بتاريخ  13أيلول /سبتمبر  .2007رقم الوثيقة .295/A/RES/6 :رابط
النسخة اإللكترونيةhttps://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ :
N06/512/05/PDF/N0651205.pdf?OpenElement

 7سينغ ،م.؛ ومشرا ،ن .)2010( .دراسة تقييم لبرنامج وجبة منتصف اليوم في
ميغااليا (الهند) .دراسة باللغة اإلنجليزية (العنوان األصليEvaluation Study :
 .)on Mid Day Meal Programme in Meghalayaمجلس التنمية االجتماعية في
الهند :المركز اإلقليمي في الجنوب ،راجندراناغار .رابط النسخة اإللكترونيةhttp:// :
megpied.gov.in/evaluation/MDM-FINAL-REPORT.pdf

 8اليونيسف (ال تاريخ) .األهداف اإلنمائية األلفية -هدف  :2تحقيق تعميم
التعليم االبتدائي :النيبال .صفحة الكترونية باللغة اإلنكليزية .الرابط:

_http://mdgpolicynet.undg.org/ext/MDG-Good-Practices/mdg2/MDG2A
Nepal_Welcome_to_School_Initiative.pdf

( Save the Children 9ال تاريخ) .خارج نطاق المدرسة ،جرعة معنوية للقراء.
تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليBeyond School Walls, A Boost :
 .)for Readersرابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.savethechildren.org/atf/ :

_cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/BEYOND_SCHOOL
WALLS_LITERACY_BOOST_2013.PDF

 10جيل الفتاة ( .)The Girl Generationموقع الكتروني باللغة اإلنكليزية .الرابط:

http://www.thegirlgeneration.org/-!about-english/c1ij3

 11معهد الصحة التناسلية واإلنجابية في جامعة جورج تاون (ال تاريخ) .تحويل
المعايير الجندرية في أوساط المراهقين واليافعين ً
جدا :تدخالت مبتكرة وتقييمها
في النيبال .دراسة باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليTransforming Gender
Norms among Very Young Adolescents: An Innovative Intervention and
 .)Evaluation in Nepalواشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية.

 .)2015) Save the Children 12منهاج الخيارات في النيبال ،ملخص التقييم.
(العنوان باللغة اإلنكليزيةChoices Curriculum in Nepal, Evaluation :
 .)Summaryواشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية.
 13معهد الصحة التناسلية واإلنجابية في جامعة جورج تاون (ال تاريخ) ،مصدر
سابق.
 .)2015) Save the Children 14مصدر سابق.

 15مازي ،م .)2009( .الممارسات الجيدة لليونيسف في إدماج آليات تسجيل القيد
عند الوالدة ضمن األنظمة الصحية ()2009-2000؛ دراسات حالة في كل من
بنغالديش والبرازيل وغامبيا ودلهي ،الهند .ورقة عمل باللغة اإلنكليزية (العنوان
األصليUNICEF Good Practices in Integrating Birth Registration into :
Health Systems (2000–2009); Case Studies: Bangladesh, Brazil, the Gambia
 )and Delhi, Indiaاليونيسف ،نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية .رابط
النسخة اإللكترونيةhttp://www.unicef.org/protection/Birth_Registration_ :
Working_Paper(2).pdf

 16المصدر نفسه.
 17اليونيسف ( .)2013حق كل طفل عند الوالدة :الفوارق واالتجاهات في تسجيل
القيد عند الوالدة .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليEvery Child’s Birth :
 .)Right: Inequities and trends in birth registrationنيويورك ،الواليات
المتحدة االمريكية .رابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.unicef.org/media/ :
files/Embargoed_11_Dec_Birth_Registration_report_low_res.pdf

 18مازي ،م .)2009( .مصدر سابق.

مالحظات ذيلية

and utilisation of maternal health services in Ghana after user-fee
 .)exemption: a descriptive studyمجلة International Journal for Equity
) .in Health. 13(89رابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.equityhealthj.com/ :
content/13/1/89؛ وفي مالي ،أنظر :رافيت وآخرون ( .)2015التكاليف المخفية

 19الجمعية العامة لألمم المتحدة ،االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين 28 ،تموز/
يوليو  .1951سلسلة معاهدات األمم المتحدة ،مجلد  ،189ص( 137 .باللغة
اإلنكليزية) .متوفرة بنسخة عربية عبر الرابط التاليhttp://www.ohchr.org/AR/ :
ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx

 1األمين العام لألمم المتحدة ( .)2014عالم يحصي :تعبئة ثورة البيانات لصالح
التنمية المستدامة .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليA World That :
 .)Countsرابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.undatarevolution.org/wp-. :
content/uploads/2014/12/A-World-That-Counts2.pdf

 2بيمان ،ل .وآخرون (’ .)2012القيادات من اإلناث يرفعن الطموحات ونسب
التحصيل التعليمي لدى الفتيات :تجربة في السياسات العامة في الهند‘ .ورقة
بحثية باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليFemale leadership raises aspirations :
.)and educational attainment for girls: a policy experiment in India
مجلة , (6068)335 ,Scienceص586-582 .؛ ودفلو ،إ .)2012( .تمكين النساء
والتنمية االقتصادية .ورقة بحثية باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي
.)Women Empowerment and Economic Development
مجلة  :(4)50 ،Journal of Economic Literatureص.1079-1051 .
 3كنينغهام ،ك .وهالهاج ،إ .)2015( .تحليل وضعية حقوق الطفل .2015-2012
باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليChild Rights Situation Analysis 2012–2015. :
 Save the Children.ألبانيا .رابط النسخة اإللكترونية:

 4المصدر نفسه.
5

معهد التنمية الخارجية (()ODIقيد الطبع).

كنينغهام ،ك .وهالهاج ،إ .(2015) .تحليل وضعية حقوق الطفل .2015-2012
باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي.(Child Rights Situation Analysis 2012–2015 :
 Save the Childrenألبانيا .رابط النسخة اإللكترونيةhttps://albania. :
6

savethechildren.net/sites/albania.savethechildren.net/files/library/
Save%20the%20Children%20-%20Low%20Res.pdf

 7باالستناد إلى ما يرد في :فرناندو ،س .)2015( .تحويل الحقوق إلى
واقع في بنغالديش :حوكمة محلية صديقة لألطفال .تقرير باللغة اإلنكليزية
(العنوان األصليTurning Rights into Realities in Bangladesh: :
 ،Save the Children .(Child Friendly Local Governanceبنغالديش .رابط
النسخة اإللكترونيةhttp://resourcecentre.savethechildren.se/library/ :

turning-rights-realities-bangladesh-child-friendly-local-governance

 8غولدفرانك ،ب .)2006( .دروس من تجربة أمريكا الالتينية في الموازنة
التشاركية .مشاركة باللغة اإلنكليزية في رابطة دراسات أمريكا الالتينية (العنوان
األصليLessons from Latin American Experience in Participatory :
 .)Budgetingسان خوان ،بورتريكو؛ كما وردت في اقتباس كارليزت ،ر( .ال تاريخ).
تحسين الشفافية والمحاسبة في عملية الموازنة :تقييم لمبادرات حديثة (العنوان
باللغة اإلنكليزيةImproving Transparency and Accountability in the Budget :
 .)Process: An Assessment of Recent Initiativesلوس أنجلوس ،الواليات
المتحدة األمريكية.
 9كارليزت ،ر( .ال تاريخ) .مصدر سابق.
 10كما ورد في كارتر ،ب )2015( .مرجع سابق.
ً
مقتبسا عن :البنك الدولي (.)2013
 11كما ورد في كارتر ،ب )2015( .مرجع سابق،
أهمية اإلدماج :أسس تشارك االزدهار .مرجع سابق.
 12غور ،ر.؛ ومينوجين ،أ .)2003( .مبادرات الموازنة المالية فيما يتعلق باألطفال.
مذكرة معلومات أساسية باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليBackground Note: :
 .)Budgeting Initiatives for Childrenاليونيسف.

 13رؤى الصحة العالمية ( Global Health Visionsال تاريخ) .تجنيس المسؤولية:
اإليفاء بااللتزامات تجاه صحة األمهات والمواليد .تقرير باللغة اإلنكليزية
(العنوان األصليEngendering Accountability: Upholding Commitments :
 .)to Maternal and Newborn Healthرابط النسخة اإللكترونيةhttp:// . :
globalhealthvisions.com/Engendering_Accountability_Full_Report.pdf

 14أنظر :ريسو-غيل ،إ.؛ وفينيغان ،ل .)2014( .تقييم تعافي األطفال من
اإليبوال :سيراليون .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليChildren’s Ebola:
 .)Recovery Assessment: Sierra Leone.رابط النسخة اإللكترونيةhttp://www. :
savechildren.or.jp/scjcms/dat/img/blog/2011/1435151547697.pdf؛ وفينيغان،
ل .)2013( .ما بعد يوالندا :ما يفكر به األطفال ،وما يحتاجونه ،وما يوصون
به .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليAfter Yolanda: What Children :
 .)Think, Need and Recommendمانيال ،الفيليبين .رابط النسخة اإللكترونية:
https://www.savethechildren.net/sites/default/files/After%20Yolanda%20
What%20Children%20Think%20Need%20and%20Recommend%20
Joint%20Agency%20Report.pdf

 .)2015) Save the Children 15ما الذي يحتاجه األطفال في أوقات الطوارئ
واألزمات؟ إنهم يحتاجون إلى التعليم .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:
What Do Children Want in Times of Emergency and Crisis? They Want an
 .)Educationلندن ،المملكة المتحدة.
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لكل طفل ،بال استثناء

الملحق  :2مالحظة حول نهج تحليل البيانات
 1ساهم الزمالء من معهد التنمية الخارجية في احتساب التقديرات من خالل
دراسات استقصائية متعددة المؤشرات  ،MICSومن خالل تجميع التقديرات
المصنّ فة للهند.
 2ويشمل ذلك :البيانات من ) ،UN IGME (www.childmortality.orgومنظمة
الصحة العالمية ( )http://ow.ly/FMNDuو ()http://www.statcompiler.com
( ،)http://ow.ly/FMMrwوقاعدة بيانات WIDE (http://www.education-
 )inequalities.orgوملفات بيانات Countdown equity profiles

(http://countdown2015mnch.org/about-countdown/countdown) ،dataوتقارير البنك الدولي
(http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/01/16860295/
)inequalities-health- outcomes-child-health؛ و
(http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/01/16860889/
).inequalities-health-utilization-maternal-child-health-interventions

 3في حالة كل من :البرازيل والصين والهند والمكسيك.
 4بيانات  .(2014) UN IGMEمصدر سابق .لمزيد من التفصيل والنقاشات
حول هذا النموذج ،يمكن الرجوع إلى الرابط (باللغة اإلنكليزية)http:// :

childmortality.org/files_v17/download/unicef-2013-child-mortality-reportLR-10_31_14_195.pdf؛ كما يمكن الرجوع إلى الرابط التالي لمناقشة أكثر
ً
تفصيال
(أيضا باللغة اإلنكليزية)http://arxiv.org/pdf/1309.1602v1.pdf :
ً

 5منهجية التقدير المباشر تعني باستخدام السجالت بأثر رجعي لتواريخ الحمل و/
أو الوالدة لجمع البيانات المطلوبة الحتساب معدالت وفيات األطفال .وتشمل
هذه السجالت المعلومات المتعلقة بكل حاالت الحمل و/أو الوالدة التي مرت
بها المرأة المعنية .وعادة ما تضم هذه السجالت كحد أدنى من المعلومات :شهر
وسنة الوالدة لكل طفل ،وجنس كل طفل ،وحالة بقاء هذا الطفل أي ما إذا كان
على قيد الحياة أم ال؛ وعمر كل طفل من األطفال األحياء؛ وعمر الوفاة لألطفال
المتوفين (أو تاريخ الوفاة) .وفي حاالت تاريخ حاالت الحمل السابق ،يتم توثيق
نتائج كل حمل (أي والدة حية ،أو والدة مولود ميت /خديج ،أو إسقاط  -إجهاض
عفوي ،أو إجهاض متعمد) .الرابطhttp://www.un.org/en/development/desa/ :

population/publications/pdf/technical/TP2011-2_MortEstMajorSampSurv.pdf

 6أونيس ،م .)2006( .معايير النمو لدى األطفال بحسب منظمة الصحة العالمية
بناء على مقاييس الطول/القامة ،والوزن ،والعمرActa paediatrica, .
(ً )WHO
( 95ملحق  ،)450ص.85-76 .
 7متوفر عبر الرابط التالي (باللغة اإلنكليزية)http://www.education- :
inequalities.org

ً
تماما ،وفي بعض
 8في معظم الحاالت يعني ذلك تطابق الهيكلية والبنية
الحاالت كان هناك تغير في مجموعة واحدة فقط.
 9الموقع االلكتروني لألقليات المهددة ( .(Minorities at Risk Websiteالرابط:

http://www.cidcm.umd.edu/mar/about.asp

الملحق  :3مالحظة حول مؤشر نماء الطفل
 .(2008) Save the Children 1مؤشر نماء الطفل :مطالبة الحكومات بتحمل
مسؤولياتها تجاه تحقيق رفاه األطفال .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصلي:
The Child Development Index: Holding governments to account for
 .)children’s wellbeingلندن ،المملكة المتحدة .رابط النسخة اإللكترونيةhttp:// :
www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/child-developmentindex.pdf؛ و  (2012) Save the Childrenمؤشر نماء الطفل :التقدم والتحديات
والالمساواة .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليThe Child Development :
 .)Index 2012: Progress, challenges and inequalityلندن ،المملكة المتحدة.
رابط النسخة اإللكترونيةhttp://www.savethechildren.org.uk/sites/default/ :
files/images/Child_Development_Index_2012_0.pdf

 2المجموعة األعلى ضمن العينة المشاركة هي  1,000 x 371لمجموعة عرق
الطوارق بيال  Tuareg Bellaمن النيجر (.)1992
 3الرقم األدنى الذي تم تسجيله ألي دولة بين أعوام  2013-1980هو
 1,000 x 1.9وذلك في لوكسمبورغ في .2015
 4بعض المجموعات لديها نسبة تفوق  %90من األطفال من غير مسجلي القيد
في تشاد وإثيوبيا وليبيريا ،من بين عدة دول أخرى.
 5ثاني أعلى رقم هو الهند ( )1980وهو .%72.9

ً
إحصائيا وجود حاالت دون المعدل بقيمة تفوق ضعف
 6ندرك أنه من الممكن
االنحراف المعياري ،وهو الحد أألقصى المسموح به الحتساب معدالت ضعف
النمو على أساس المجموعة السكانية المعنية .وفي حال كان منحنى التوزيع
ناقوسي ( )normal distributionفإن هذا يعني ما يساوي  %2من األطفال
(احتمال وجود حاالت دون المعدل بقيمة تفوق ضعف االنحراف المعياري هو
ً
أيضا.
 .)%2.28كما أننا أجرينا تحليل المتانة مع هذه القيمة الدنيا
ً
عاما.
 7تم تحديد الفئة العمرية بأنها ما بين 24-15
 8تقدر نسبة األطفال الذين ال يكملون التعليم االبتدائي في الصومال بحوالي
 %95من األطفال ،وفي بعض المجموعات المحلية تقارب هذه النسبة .%100
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ً
عاما .مقتبس
 9نعني بالفئة السكانية لألطفال األفراد ما بين سن  0و15
من :البنك الدولي ( .)2015مؤشرات التنمية العالمية :السكان .الرابط (باللغة
اإلنكليزية)http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL :
10

يتعلق هذا بالدولة وتصنيف المجموعات المقرضة بحسب البنك الدولي.

الرابط (باللغة اإلنكليزية)http://data.worldbank.org/about/country-and- :
lending-groups

الشكل  :13التحدي العالمي لممارسات

استبعاد األطفال (خارطة)

اليونيسف ( .)2013حق كل طفل عند الوالدة :الفوارق واالتجاهات في تسجيل
القيد عند الوالدة .تقرير باللغة اإلنكليزية (العنوان األصليEvery Child’s Birth :
 .)Right: Inequities and trends in birth registrationنيويورك ،الواليات
1

المتحدة األمريكية.
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لكل طفل،
بال استثناء
معالجة االستبعاد في حقبة جديدة من النمو
قدر أن نحو  16,000طفل سيموتون اليوم قبل بلوغهم الخامسة من العمر –
ُي ّ

ومعظمهم سيموت نتيجة أسباب نعرف كيف نعالجها .بينما تضيع فرص التعلم
على  121مليون طفل في سن دخول المدرسة.
من هم األطفال الذين ُيهملون والمعرضين للتخلي عنهم؟ ولماذا؟
ما زال الفقر الشديد ّ
بيد أن عددا كبيرا من األطفال الذين
يمثل ظلما قاتالْ .

يموتون أو تفوتهم فرصة التعلم ليسوا “مجرد” فقراء .كما إن التمييز سبب
مبرر لماليين األطفال ،أو لحرمانهم من فرصة
أساسي يكمن وراء موت غير َّ
التعلم ،أو لتعرضهم للعنف.

هذان اإلجحافان – الفقر والتمييز – يزيدان االستبعاد سوءا .وهو أمر يتجلى
بوضوح في كل بلد ويطال ماليين األطفال.
‘لكل طفل ،بال استثناء’ تقرير يروي قصة هؤالء األطفال المنسيين،
ويعالج أسئلة مهمة:
•كم عدد األطفال المستبعدين؟
•ما أثر االستبعاد على األطفال؟
•ما هي مسببات االستبعاد؟
ً
سوءا؟
•هل الوضع يتحسن أم أنه يزداد
•ما الذي يمكن عمله لمعالجة االستبعاد؟
كمي جديد حول مجموعات من المستبعدين
يقدم هذا التقرير نتائج بحث إحصائي
ّ

– أطفال من أقليات عرقية ،وأولئك الذين يعيشون في مناطق مهملة

في بالدهم ،وفتيات مستبعدات .ونشير أيضا إلى عدم المساواة المذهلة التي
والمهجرين داخل بالدهم ،إضافة إلى األطفال الذين
يواجهها أطفال الالجئين
ّ

غالبا ما يكونوا غير محسوبين – ومن بينهم األطفال ذوي اإلعاقات
وأطفال الشوارع.

وانطالقا من هذه االستنتاجات الجديدة والتحليالت ،يحدد هذا التقرير سلسلة
من التدابير للتأكد من عدم التخلي عن أي طفل .كما يحث التقرير قادة العالم على
مواجهة هذا التحدي بتوفير ثالث ضمانات إلى جميع األطفال :إنصاف بالتمويل،
ومساواة في المعاملة ،والمساءلة.
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