فقر کودکان :بررسي مفاهيم و اندازهگيري
آلبرتو مينوخين و ديگران
استاد دانشگاه نيو اسكول ) (New Schoolآمريكا

چكيده
مقاله حاضر مفاهيم مختلف فقر کودکان ،تعاريف ديگر براي کودکاني که در فقر به سر ميبرند و تلاشهاي لازم براي نحوه
اندازهگيري فقر را بررسي و ارائه مينمايد .در اين مقاله به اين سؤالات پرداخته خواهد شد :کودکاني که در فقر به سر
ميبرند چه کساني هستند؟ آيا موضوع کودکاني که در فقر زندگي ميکنند در استراتژيهاي ضد فقر گنجانده شده است؟
آيا دولتها ،سازمانهاي جامعه مدني و سازمانهاي بين المللي سياست هايي به منظور کاهش فقر کودکان شناسايي و اتخاذ
کردهاند؟ آيا شرايط دختراني که در فقر به سر ميبرند نيز مورد توجه قرار گرفته است؟ به طور کلي ،ارزيابيها نشان
ميدهد که در مباحث مربوط به فقر ،فقدان توجه به کودکان به چشم ميخورد .آشكار نبودن فقر کودکان تاثيرات منفي براي
استراتژي هاي ضد فقر که بندرت در طرح و اجراي خود براي کودکان نقش محوري در نظر ميگيرند درپي دارد .در مقاله
حاضر ،بررسي ميشود که فقدان مفهوم سازي و گفتوگو در ارتباط با موضوعات خاص مربوط به فقر کودکان عواقب
بسياري براي سياستگذاري به همراه دارد.
واژگان کليدي :سياستهاي کودکان؛ فقر کودکان؛ حقوق کودکان؛ حقوق بشر؛ کاهش فقر.

مقدمه
جهان نسبت به قول و تعهد خود در ارتباط با تضمين برخورداري همه کودکان از دوران
کودکيِ امن و مطلوب قصور کرده است .کنوانسيون حقوق کودک ،که در سال  2131لازم الاجرا
شد ،به کودکان اين حق را ميدهد که در دوران کودکي خود بتوانند ياد بگيرند ،بازي کنند و از
تمام استعدادهاي بالقوه خود براي برخورداري از بهداشت و توسعه بهرهمند شوند .با اين وجود،
هنوز هم با گذشت  21سال از قبول کنوانسيون و با گذشت بيش از  21سال از رشد اقتصادي
مبتني بر بازار ،دولتها و جوامع بين المللي با برآورده ساختن حقوق کودکان و ايجاد جهاني
مناسب با آنها فاصله بسياري دارند.
بر طبق آمار يونيسف ،بيش از نيمي از کودکانِ کشورهاي در حال توسعه در فقر به سر
ميبرند 8.اين سطح از محروميت کودکان در گفتوگوهاي در حال گسترش مربوط به سياستهاي
ضد فقر يا بحثهاي کنوني در ارتباط با تعريف فقر مورد توجه قرار نميگيرد .بسياري بر اين

حقوق بشر ،جلد  ،2شماره  2و جلد  ،3شماره .171 -151 ،1

مهر و آبان 2831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831

152

آلبرتو مينوخين و ديگران

باورند که شناسايي و اندازهگيري فقر براساس رويكرد پولي توسط رويكردهاي چند بخشي ديگر،
از جمله رويكرد مبتني بر حقوق بشر ،رويكرد نيازهاي اوليه و رويكرد قابليت مورد چالش قرار
بايدسي و
شماره
مي گيرد .بانامهاينمفيد /
اذعان داشت که رويكرد درآمدي ،براي مفهوم فقر کودکان تفاوت قائل
وجود،
هشتم  /مهر و آبان 2831

نميشود و يا به آسيبپذيريها و نيازهاي مختلف کودکان فقير توجه نميکند .در اين رويكرد نه
تنها فقر کودکان در بحث گنجانده نميشود بلكه در تلاشهاي مربوط به اندازهگيري فقر و از ميان
برداشتن آن نيز مورد توجه قرار نميگيرد .فقدان مفهوم سازي و بحث درباره موضوعات خاص فقر
کودکان عواقب بسياري براي سياستگذاري به همراه دارد و تمرکز مطلق بر رويكرد درآمد ،از
ميکند4.

داشتن ديدي کلنگر بر کودکان و خانوادهها ممانعت
تم
اين مقاله تعريف و اندازهگيري فقر کودکان توسط سازمانها ـ آکادميک ،عمومي،
خصوصي ،داخلي ،محلي و بين المللي ـ و همچنين پيشنهادهاي آنها براي پرداختن به نيازهاي خاص
نامه مفيد  /شماره
کودکان و کاهش تاثير فقر بر کودکان را مورد بررسي قرار ميدهد .هدف اصلي اين مقاله تاثير بر
سي و هشتم
جريان بحثهاي مربوط به فقر مي باشد ،به طوري که موضوع کودکاني که در فقر به سر ميبرند،
جنبه محوري پيدا کند .اين تنها يک موضوع اخلاقي نبوده ،بلكه گامي ضروري در مسير ريشه کني
فقر ميباشد.

نامه مفيد  /شماره

هشتم  /مهر و
سي و
کودکان
تعريف فقر
آبان 2831
محدوديتهاي رويكرد سنتي :فقر کودکان ،معمولاً به فقري گفته مي شود که توسط
الف)
کودکان و جوانان تجربه ميشود .اين فقر با فقر بزرگسالان که ميتواند داراي موارد مختلفي باشد
متفاوت است .همچنين فقر کودکان ميتواند داراي اثرات متفاوتي باشد که اين اثرات به صورت
دائمي بر کودکان تاثير ميگذارند 1.حتي محروميتهاي کوتاه مدت ميتواند برتوسعه و رشد بلند
مدت کودکان تاثير گذار باشد .کودکان فقر را به عنوان محيطي تجربه ميکنند که به رشد ذهني،
تم
احساسي و روحي آنها صدمه ميزند .بنابراين ،گسترش تعريف فقر کودکان به ويژه فراتر
فيزيكي،
از مفاهيم سنتي آن ،از قبيل درآمد کم خانوار يا سطح پايين مصرف ،امري مهم است .هنوز هم فقر
کودکان از فقر کلي کمتر متمايز مي گردد و ابعاد خاص آن به ندرت پذيرفته ميشود

6.

مالكيت ياو اندازهگيري فقر ،رويكرد يكساني وجود ندارد .بحث فقر مربوط
حقوق شناسايي
براي تعريف،
کارآمدهِ فقر و روشهايي که از طريق آنها بتوان فقر را اندازهگيري کرده و
مختلف بالقو
ميشود بهنظمدلايل
بازارهاي
831
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نظم بازارهاي کارآمد
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به صورت ملي و بينالمللي مقايسه نمود .رويكرد پولي ،که براي شناسايي و اندازهگيري فقر ،بيش
کارآمد
از همه مورد استفاده قرار ميگيرد ،استراتژيهاي کاهش فقر را بر اساس افزايش درآمد افراد
متمرکز ميکند 7.با وجود استفاده گسترده از رويكرد پولي ،سازمانهاي توسعه متعددي فقر را
ت و نظم بازارهاي کارآمد
پديدهاي ميدانند که نميتواند تنها با توجه به شرايط پولي تعريف شود3.
وجود دارد.
کودکان
اندازهگيري
بازارهاي
فقرنظم
مالكيت و
دلايل بسياري براي نامناسب بودن رويكرد پولي جهتحقوق
دارد .همچنين اين حقيقت
براي مثال ،اين رويكرد به سن ،جنسيت و ساختار خانوار توجه کمتري
کارآمد
که نيازهاي کودکان متفاوت از نيازهاي بزرگسالان ميباشد را ناديده ميگيرد 1.راه حل پولي و
سنجش افزايش سطح درآمد افراد ،اين حقيقت را که برخي از اعضاي خانوار مورد تبعيض واقع
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
مي شوند و ممكن است سهم متناسبي از درآمد خانوار دريافت نكنند ،ناديده ميگيرد 20.براي مثال،
کارآمد
زماني که کودکان کار ميکنند ،اغلب درآمد خانوار به بالاي خط فقر صعود ميکند .اين کودکان،
کارآمد محسوب
بازارهايآنها فقير
نظم درآمد،
ت وسنتي
محروم در نظر گرفته مي شوند ،در حاليكه با توجه به رويكرد
نميگردند .همچنين ،مطالعات بيشماري نشان دادهاند که در خانوارها « ...بار فقر به طور نابرابر با
مالكيت و
توجه به تعصبات سني و جنسيتي انباشته ميشود که به طورحقوق
بازارهايکودکان
ويژهنظمبر زنان و
نامطلوب به
تاثير

مي گذارد»22 .

کارآمد

علاوه بر اين ،رويكرد پولي ،به اين نكته که رفاه کودکان به عواملي غير از بازار نيز وابسته
مي باشد ،توجهي ندارد .به طور ک لي دسترسي به خدمات اوليه و محيطي امن براي بازي ،بيشتر به
سطح ارائه خدمات محلي وابسته مي باشد تا درآمد خانوار .از اين رو افراد ،حتي در صورتي که از
درآمد کافي برخوردار باشند ،نمي توانند اين کالاها را خريداري کنند .اين جنبههاي غيرپولي نه
تنها بر رفاه کودکان تاثير مي گذارند ،بلكه داراي تاثيرات نامتناسب بر کودکان نيز ميباشند.
براي نمونه ،بيش از  30درصد از بيماري هاي اسهالي که در اثر نبود آب سالم و بهداشت محيطي
ايجاد مي شوند ،به کودکان زير  1سال مربوط مي شود ،بيماري هايي که دليل عمده مرگ و مير
و مرض در تمام گروه هاي سني مي باشند 70 .درصد از مشكلات بهداشتيِ ناشي از عفونتهاي
روده (کرم روده) ،که باز هم به ارائه ضعيف خدمات مربوط است ،گريبانگير کودکان  1تا 24
ساله مي شود .همچنين کودکان به علت اشتياقي که براي بازي دارند ،به ميزان زيادي تحت تاثير
شرايط نامناسب بهداشت ي که به علت سيستم فاضلاب نامناسب و تجمع زباله به وجود ميآيد،
قرار ميگيرند .بازي در محيطهاي پر خطر منجر به افزايش ميزان صدمات ـ قابل جلوگيري ـ براي
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کودکان ،به ويژه کودکان فقير مي شود .شرايط زندگي در خانوارهاي پرجمعيت براي تمام
گروه هاي سني مشكل مي باشد ،به ويژه که اين امر موجب مشكلات رفتاري ،انگيزه کمتر و
شماره سي و
نامه -مفيد /
تأخير  ،براي کودکان مرتبط مي باشد .تاثير طيفي از محروميتهاي
حرکتي با
رشد رواني
هشتم  /مهر و آبان 2831

محيطي (و همچنين محروميت غذايي و مراقبت بهداشتي) بر کودکان بسيار حياتي ميباشد ،به
ويژه به خاطر تاثيرات بلند مدت آن بر رشد

کودکان21.

ب) چارچوب حقوق بشر و تعريف فقر :رويكرد مبتني بر حقوق بشر ،به فقر ،سعي دارد تا
مفاهيم ،تحليل ،ارزشها و زبان حقوق بشر را با گفتوگوهاي مربوط به کاهش فقر ،يكپارچه کند.
اين رويكرد بر اين باور است که اهداف استراتژيهاي ضد فقر بايد توسط ارزشها و قوانين
تم
بينالمللي حقوق بشر هدايت شوند 28.از آنجا که قوانين بين المللي حقوق بشر به صورت رسمي
شمارهپذيرفته شده و با الزامات قانوني مربوطه تقويت ميشوند ،رويكرد
کشورها
تماميمفيد /
توسط تقريباً نامه
بشر ،چارچوبي متقاعد کننده ،صريح و اصولي به منظور هدايت سياستهاي ملي و
حقوقهشتم
مبتني بر سي و

بين الملليِ برنامههاي ضد فقر ارائه

ميکند24.

يكي از جنبههاي رويكرد مبتني بر حقوق بشر به فقر ،توانمندسازي فقرا ميباشد .اين رويكرد
به افراد فقير ،به عنوان کساني که داراي حقوق ميباشند ،اين فرصت را ميدهد تا از دولت خود
نامه مفيد  /شماره
سياستي را طلب کنند که زندگي آنها را بهبود ببخشد« .در اين هنگام ،کاهش فقر به چيزي بيش از
سي و هشتم  /مهر و
صدقه و تعهد اخلاقي تبديل خواهد شد و کاهش فقر تعهدي قانوني خواهد بود» 21.اين امر تاثيرات
آبان 2831
مهمي بر برنامه ريزي ،اجرا و سياست گذاري و تخصيص بودجه در بر دارد.
رويكرد مبتني بر حقوق بشر ،براي کمک به توانمندسازي افراد فقير داراي چندين ويژگي
برجسته مي باشد :تاکيد بر پاسخگو بودن ،اصول ضد تبعيض ،برابري و اصل فرايندهاي
تصميمگيري مشارکتي .اين ويژگيها قصد دارند تا از اين نكته اطمينان حاصل کنند که
استراتژيهاي ضد فقر تنها نمايش کالا از پشت پنجره مغازه نميباشند ،گروههاي در حاشيه،
تم
محروم نيستند و افراد فقير در تدوين ،اجرا و پايش استراتژيهاي کاهش فقر ،مورد توجه قرار
ميگيرند .اين رويكرد کلنگر مي باشد .زماني که حقوق سياسي و مدني افراد فقير تضمين شوند،
آنها شانس بيشتري براي تحت تاثير گذاشتن دولتهاي خود جهت پذيرش استراتژيهاي ضد
حقوق مالكيت و
فقري که براي آنها زندگي مستقل و مناسب با شان و کرامت انساني به همراه دارد ،خواهند داشت.
نظم بازارهاي کارآمد
از اينرو ،به اين حقوق «حقوق ابزاري» گفته ميشود ،به معناي حقوقي که در مبارزه عليه فقر
831
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کمک ميکنند ،هر چند عدم حضور آنها فقر را تعريف يا ايجاد نميکند.
کارآمد
در رابطه با شناسايي افراد فقير ـ اندازهگيري فقر و تحليل آن ـ رويكرد مبتني بر حقوق بشر،
نگاهي دارد بر حقوق ساختاري؛ به عبارت ديگر حقوقي که بدون آنها ،شخص فقير محسوب
ت و نظم بازارهاي کارآمد
ميشود 26.فهرست اين حقوق ميتواند در کشورهاي مختلف متفاوت باشد ،اما دفتر عالي
ايجاد کرده
نظمحقوق
مشترکي از
بازارهاي
مجموعهمالكيت و
کميسيونر حقوق بشر ( )OHCHRبر اساس شواهد تجربي حقوق
توانايي اجتناب از شيوع
که در اکثر کشورها کاربرد دارند؛ از قبيل :بهرهمندي از تغذيه مناسب،
کارآمد
بيماري و مرگ و مير زود هنگامِ قابل پيشگيري ،بهرهمندي از سرپناه مناسب ،برخورداري از
آموزش اوليه ،توانايي حضور در مجامع عمومي بدون احساس شرم و خود کم بيني ،توانايي امرار
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
معاش ،مشارکت در زندگي اجتماعي.
کارآمد
از اين ليست ميتوان براي شناسايي فقرا ،کسب اطلاعات دقيقتر درباره نيازهاي آنان و
کارآمدفقر بر پايه
بازارهايتعريف
نظم اين ،در
علاوه بر
ارزيابي ميزان موفقيت استراتژيهاي کاهش فقر استفاده کرد.ت و
عدم رعايت کامل حقوق ،به طور ضمني اينگونه فرض مي شود که در نهايت ،وظيفه اصلي رعايت
و تامين اين حقوق ،بر عهده دولتها قرار دارد27.
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
کارآمدبرند :يونيسف ،بر اساس
پ) در جستوجوي تعريفي براي کودکاني که در فقر به سر مي
رويكرد حقوق بشري و کنوانسيون حقوق کودک ،فقر کودکان را به عنوان محروميت از طيفي از
خدمات و حمايتهاي مادي و اجتماعي تعريف ميکند که اين محروميت براي تضمين رفاه
کودکان ضروري ميباشد .تعريف کاري يونيسف از فقر کودکان ،ارائه شده در «گزارش وضعيت
کودکان جهان» اينگونه است« :کودکاني که در فقر به سر ميبرند ،کساني هستند که محروميت از
منابع مادي ،روحي و احساسي مورد نياز براي بقا ،رشد و پيشرفت را تجربه ميکنند ،که اين
محروميت عدم توانايي آنها در برخورداري از حقوق ،دستيابي به تمام استعدادهاي بالقوه يا
مشارکت به عنوان عضو کامل و برابر جامعه

را در بردارد»23.

يونيسف معتقد است که « ...بر اساس اين تعريف ،فقري که کودکان با دستان ،افكار و
قلبهايشان تجربه ميکنند ،با يكديگر مرتبط است» .براي مثال ،فقر مادي منجر به سوءتغذيه ميشود
که آن هم به نوبه خود بر بهداشت و آموزش تاثير ميگذارد ،بهداشت و آموزش هم به نوبه خود بر
رشد بلند مدت کودکان موثر مي باشد .علاوه بر اين ،به منظور مقابله با فقدان منابع مالي ممكن
است کودکان در خانوارهاي فقير درگير کار شوند ،که اين مسئله با محروم کردن کودکان از
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مدرسه بر رشد شناختي و فيزيكي آنها اثر منفي ميگذارد .تعريف يونيسف بر ماهيت چند بعدي و
مرتبط فقر کودکان تاکيد دارد.
شماره سي و
نامه مفيد /
همچنين نشان ميدهد که در پرداختن به موضوع فقر کودکان ،تامين
يونيسف
تعريف
هشتم  /مهر و آبان 2831

اقتصادي تنها يكي از چند اجزاي تشكيل دهنده آن محسوب ميشود .ساير جنبههاي محروميت
مادي ،مانند دسترسي به خدمات اوليه و موضوعات مربوط به تبعيض و محروميت اجتماعي که بر
خود باوري و رشد رواني موثرند ،در کنار جنبه هاي ديگر محروميت ،مرکز تعريف فقر کودکان
مي

باشند»21 .

( )(The Christian Children's Fund (CCF

سعي دارد تا فقر

صندوق کودکان مسيحي
تم
کودکان را به صورت ملموسي که باعث هدايت سياست هاي کاهش فقر شود ،تعريف کند.
اين صندوق در سال  ،1001مطالعه اي پيرامون تجربه و تاثير فقر بر کودکان را سفارش
نامه مفيد  /شماره
داد 10.به عنوان بخشي از اين تلاش ،صندوق کودکان مسيحي (از اين پس )CCFبا کودکان و
سي و هشتم
خانواده هاي آنان مشاوره کرد تا به طور مستقيم از خود آنها اطلاعاتي در ارتباط با چگونگي
مواجهه کود کان با فقر به دست آورد .صندوق کودکان مسيحي نشان داده است که فقر براي
کودکان تجربه اي چند بعدي ،عميقاً وابسته و نسبتاً پويا مي باشد .به منظور ايجاد چارچوبي
نامه مفيد  /شماره
مفهومي براي درک چگونگي تاثير فقر بر کودکان و چگونگي بهبود اقدامات در جهت آرام
سي و هشتم  /مهر و
کردن شرايط آنها ،اين صن دوق سه حيطه متفاوت اما مرتبط با هم را تعريف مي کند که درکي
آبان 2831
جامع و کل نگر از راه هايي که در آن فقر بر کودکان تاثيرگذار است ،ارائه مي دهد -2 :يک
حيطه مرتبط ،دسترسي به خدمات اجتماعي اوليه کافي و شرايط رضايت بخش مادي براي
برخورداري از زندگي داراي شان و منزلت مي باشد .اين حيطه همان است که معمولاً تحت
پوشش مفهوم «محروميت» قرار مي گيرد .مطالعه

CCF

همچنين نشان داد که کودکان همه

روزه شديداً تحت تاثير تبعيض در زندگي قرار مي گيرند و با توجه به سن ،جنسيت ،طبقه
تم
اجتماعي و قوميت خود احساس محروميت مي کنند؛  - 1محروميت اجتما عي دومين حيطه از
نظر

CCF

محسوب مي شود؛  -8سرانجام مشخص شد که کودکان آسيب پذيرترين گروه در

برخورد با بحران ها مي باشند .بحران ها ،از بلاياي طبيعي و درگيري ها گرفته تا شوکهاي
مالكيت برو کودکان (و زنان) تاثير مي گذارند .آنها نسبت به تهديدهاي در
حقوقنامتناسب
اقتصادي ،به طور
بازارهايدرکارآمد
حال افزاينظم
محيط خود که مي تواند نتيجه هر يک از اين شرايط باشد ،آسيب پذير
شِ موجود
831

حقوق مالكيت و
نظم بازارهاي کارآمد
831
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
هستند .از اين رو CCF ،فقر کودکان را در برگيرنده اين سه حيطه مرتبط با هم ميداند:
کارآمد
 محروميت :فقدان خدمات و شرايط مادي که عموماً براي رشد تمامي استعدادهاي بالقوهکودکان ضروريست؛
ت و نظم بازارهاي کارآمد
 محروميت اجتماعي :نتيجه فرآيندهاي ناعادلانه که به واسطه آن شأن ،صدا و حقوقکودکان انكار شده يا زندگي آنها مورد تهديد واقع مي گردد؛حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
احتماليِ محيط ،نسبت به
 آسيب پذيري :عدم توانايي اجتماع در مقابله با تهديدات موجود ياکارآمد
کودکان12.
کودکي)(The Childhood Poverty Research and Policy Centre

مرکز سياستگذاري و تحقيقات فقر دوران
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
« »CHIPپروژهاي مشترک ميان سازمان حمايت از کودکان ،بريتانيا )(Save the Children UK
کارآمد
و مرکز تحقيقات فقر مزمن) (Chronic Poverty Research Centre) (CPRCميباشد .سند مربوط
دوران کودکي،
نظممنظور از
دهد« :
بازارهايفقرِکارآمد
به اين پروژه ،اين تعريف را در ارتباط با فقر کودکان ارائه ميت و
اين است که نوجوانان و کودکان بدون دسترسي به انواع منابعي که براي رفاه و شكوفايي
اقتصادي،نظم
منابع مالكيت و
استعدادهاي آنها حياتي ميباشد ،بزرگ ميشوند .منظور حقوق
بازارهايفرهنگي،
اجتماعي،
فيزيكي ،محيطي و سياسي ميباشند»11.
کارآمد
اين تعريف ،به ويژه بيان مي کند که رشد يافتن با نبود هر يک از عواملي از قبيل :امرار
معاش در حد کفايت ،فرصتهاي توسعه انساني ،ساختارهاي خانوادگي و جامعه محلي که
کودکان را تربيت و حفاظت کنند ،فرصتهاي رسيدن صداي کودکان به مسئولين ،فقر دوران
کودکي را در پي خواهد داشت.
سازمان حمايت از کودکان ،سوئد

)(Save the Children Sweden

نيز ارتباطي قوي ميان

فقر کودکان و حقوق بشر قائل است .اين سازمان معتقد است که مبارزه با فقر کودکان بالاتر از
نگراني براي توسعه ميباشد؛ اين مبارزه نگراني براي حقوق بشر است .علاوه بر اين ،سازمان
حمايت از کودکان ،مانند ، CIDAبراي شناسايي کودکاني که در فقر به سر ميبرند ،از رويكرد
پولي استفاده کرده و براي ايجاد سياستهاي ضد فقري که به فقر کودکان بپردازد ،رويكرد مبتني
بر حقوق بشر را پيشنهاد ميکند .از آنجا که ميان فقر کودکان و حقوق بشر ارتباط وجود دارد،
استراتژيهاي ضد فقر بايد « ...به طور صريح بر اساس هنجارها و ارزشهاي مورد نظر قوانين بين
المللي حقوق بشر

باشند»18.
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رويكرد مبتني بر حقوق بشر سازمان حمايت از کودکان بر پايه قطعنامه جهاني شايسته
کودکان ( 14)A World Fit for Childrenـ اتخاذ شده توسطِ مجمع عمومي در جلسه ويژه سازمان
شماره سي و
نامه مفيد /
کودکان ـ در سال 1001
ارتباط با
ملل متحد در
هشتم  /مهر و آبان 2831

قرار دارد11.

ت) ارزيابي :سازمانهاي زيادي مستقيماً به موضوع تعريف فقر نپرداختهاند .از اين رو تعداد
تعاريف ارائه شده از فقر در اين مقاله اندک ميباشد .تعاريف بررسي شده در اين مقاله ،علاوه بر
اينكه به عنوان يک نمونه ارائه ميشوند ،بايد جديدترين توصيف فقر را نيز ارائه کنند.
تمام اين تعاريف در برخي عناصر مانند :شنيدن صداي کودکان و توجه به آنها ،مشارکت
و چند بعدي بودن ،مشترک مي باشند .به عبارت ديگر ،آنها به صورت آشكار يا ضمني قوانين و
تم
نظرات حقوق بشر را ترکيب مي کنند .علاوه بر اين ،اگر چه مسئله جنسيت به طور صريح ذکر
شمارهمي پذيرد که فقر و ناتواني و تبعيض بر دختران و پسران به طور
چارچوب
نشده است ،امانامهاينمفيد /

گذارد و در زمان اندازه گيري فقر کودکان بايد مورد توجه قرار بگيرد .با وجود
تاثيرو مي
هشتم
متفاوت سي
اين ،ممكن است که اين تعاريف بسيار گسترده و وسيع باشند .در تلاش براي ترکيب ابعاد
مختلف در تعريف فقر اين خطر وجود دارد که معناي اصلي فقر (مرتبط با محروميت مادي) کم
رنگ شود .در حالي که شنيده نشدن صداي کودکان ،سوء استفاده فيزيكي از آنها ،جدايي
نامه مفيد  /شماره
خان واده و مشكلات ديگر موانع جدي در برابر بهره مندي از دوران کودکي سالم و رشد کامل
سي و هشتم  /مهر و
کودکان مي باشند ،با اين حال آنها ضرورتاً نه باعث ايجاد فقر مي شوند و نه با کمبود درآمد يا
آبان 2831
نيازهاي اوليه در ارتباط هستند.
يافتهها و اندازهگيري فقر کودکان
فقر به آساني قابل اندازهگيري نمي باشد .ماهيت چند بعدي فقر شامل متغيرهاي قابل سنجش
(از قبيل درآمد ،مصرف و دسترسي به خدمات اوليه) ميباشد ،اما داراي متغيرهاي قابليت نيز بوده
قابل اندازه گيري نيستند ،مانند قابليت مشارکت در اجتماع بدون مواجهه با تبعيض16.
که به راحتي تم
به دليل اين پيچيدگيها اکثر سازمانهاي توسعه براي اندازهگيري فقر بر رويكرد پولي (خط فقر)
تكيه مي کنند ،که اين رويكرد بسيار نسبي بوده و در بسياري مواقع در اندازهگيري فقر ،تاثير
اين علت
که :و
مالكيت
معكوس دارد .بهحقوق
کارآمدفقر را ناديده ميگيرد.
بازارهايبعدي
ماهيت چند
-2نظم
831

حقوق مالكيت و
نظم بازارهاي کارآمد
831
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
 -1براي شناسايي فقرا تنها از خط فقرِ مبتني بر درآمد استفاده کرده و ويژگيهاي مختلف
کارآمد
خانوارها را ناديده ميگيرد.
 -8به نيازهاي متفاوت افراد توجه نميکند .براي مثال ،براي انجام کارهاي مشابه ،يک فرد
ت و نظم بازارهاي کارآمد
ناتوان ممكن است به منابع بيشتري نياز داشته باشد تا فردي بدون ناتواني.
بازارهايآب سالم،
بهداشتي،
آموزش،
مراقبتنظم
مالكيت و
 -4به اهميت خدم ات عمومي و کالاهاي عمومي مانندحقوق

بهداشت محيطي و … توجهي ندارد.

کارآمد

 -1بر استراتژيهاي ضد فقر بيشتر با هدف افزايش سطح درآمد افراد تمرکز دارد تا
سرمايهگذاري در خدمات عمومي.
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
اين بخش ،خلاصهاي از روشها و نتايج به دست آمده از برخي تلاشهاي ملي و بينالمللي،
کارآمد
جهت اندازهگيري فقر کودکان را ارائه خواهد داد.
ت و نظم بازارهاي کارآمد
الف) فقر کودکان بعنوان نقض حقوق کودکان -مطالعه بريستول
بازارهايقابل ذکر
مشاهده و
محروميتهاي
قابلنظم
مالكيت و
رويكرد محروميت به اندازهگيري فقر ،مجموعهاي از حقوق
کارآمدشرايطي تمرکز دارد که
را بررسي ميکند .طبق نظر يونيسف در اين رابطه« :مفهوم محروميت بر
کودکان را احاطه کرده و فقر را به عنوان ويژگي محيطي که در آن زندگي و رشد ميکنند ،به آنها
تحميل

ميکند»17.

تيمي از محققان دانشگاه بريستول ( )University of Bristolو مدرسه اقتصاد لندن
(London

 )School of Economicsبه سفارش يونيسف ،مطالعهاي تجربي مبني بر وضعيت

کودکان با توجه به هفت معيار محروميت شديد انجام

دادند13.

معيارهاي محروميت بر اساس

حقوق کودکان و تعاريف فقر قرار دارد که در اجلاس جهاني براي توسعه اجتماعي سال  ،2111به
طور بينالمللي موافقت شد .شاخصها و آستانههاي آنها عبارتند از:
 -2محروميت شديد غذايي :کودکاني که قد و وزن آنها نسبت به سنشان داراي بيش از سه
انحراف معيار از متوسط جمعيت مرجع بينالمللي ميباشد ،که به آن نارسايي شديد فيزيكي
ميگويند.
 -1محروميت شديد از آب سالم :کودکاني که براي آشاميدن تنها به آب سطحي (براي مثال
رودخانه) دسترسي دارند ،يا در خانوارهايي زندگي ميکنند که نزديکترين منبع آب بيش از 21
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دقيقه با آنها فاصله دارد (شاخص محروميت شديد از آب سالم و کافي).
 -8محروميت شديد از امكانات بهداشت محيطي :کودکاني که در نزديكي محل سكونت خود
بهداشتي شماره
به سرويسنامه مفيد /
دسترسسيي وندارند ،به عبارت ديگر عدم دسترسي به توالت خصوصي يا مشترک
هشتم  /مهر و آبان 2831

و يا عمومي.

 -4محروميت شديد بهداشتي و درماني :کودکاني که در برابر هيچ يک از بيماريها واکسينه
نشدهاند يا کودکان کم سني که اخيراً از بيماري همراه با اسهال رنج برده و هيچگونه درمان يا
مشاوره پزشكي دريافت نكردهاند.
 -1محروميت شديد از سرپناه :کودکاني که در مسكنهاي داراي بيش از  1نفر در هر اتاق
تم
(ازدحام شديد) يا داراي پوشش نامناسب کف (براي مثال کف گلي) زندگي ميکنند.
 -6محروميت شديد آموزشي :کودکان  23-7سالهاي که هرگز به مدرسه نرفتهاند و در حال
نامه مفيد  /شماره
حاضر نيز نميروند (نبود آموزش رسمي از هر نوع).
سي و هشتم
 -7محروميت شديد اطلاعاتي :کودکان  23-8سالهاي که در خانه به راديو ،تلويزيون ،تلفن
و روزنامه دسترسي ندارند.
مطالعه انجام شده نشان داد که  16درصد از کودکان در کشورهاي کم درآمد ـ و با درآمد
نامه مفيد  /شماره
متوسط ـ داراي يک نوع محروميت شديد يا بيشتر ميباشند( بيش از يک ميليارد کودک) .جنوب
سي و هشتم  /مهر و
آسيا و جنوب صحراي افريقا داراي نرخ بيش از  30درصدي محروميت شديد ميباشند .ناراحت
آبان 2831
کننده تر آنكه کودکان روستايي اين دو منطقه داراي نرخ محروميت شديد ،با بيش از  10درصد
هستند .در جمعيتِ بيش از  2/3ميليارد نفري کودکان در کشورهاي کم درآمد ـ و با درآمد
متوسط ـ برخي از مشهودترين نتايج بدين قرار است (بر اساس شاخص محروميت):
 -2محروميت شديد غذايي 21 :در صد کودکان زير پنج سال در کشورهاي کم درآمد و با
درآمد متوسط ،شديداً دچار محروميت غذايي هستند
تم
 -1محروميت شديد از آب سالم :نزديک به  876ميليون کودک ،يعني  10درصد آنها به
منابع آب سالم دسترسي نداشته ،يا بيش از  21دقيقه با آن فاصله دارند
 -8محروميت شديد از امكانات بهداشت محيطي :بيش از نيم ميليارد کودک ،يعني 82
حقوق مالكيت و
درصد آنها از محروميت بهداشت محيط رنج ميبرند.
نظم بازارهاي کارآمد
 -4محروميت شديد بهداشتي و درماني 161 :ميليون کودک ،يعني  21درصد آنها دچار
831
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محروميت بهداشتي و درماني ميباشند.
کارآمد
 -1محروميت شديد از سرپناه :بيش از  100ميليون کودک ،يعني  84درصد آنها از داشتن
سرپناه محروم هستند.
ت و نظم بازارهاي کارآمد
 -6محروميت شديد آموزشي 284 :ميليون کودک  23-7ساله ،يعني  28درصد آنها هرگز
به مدرسه نرفته اند.

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي

کارآمددرصد آنها از محروميت
 -7محروميت شديد اطلاعاتي :تقريباً نيم ميليارد کودک ،يعني 11
اطلاعاتي رنج ميبرند.
اين نتايج نشان ميدهند که بيشتر کودکان ،در کشورهاي در حال توسعه ،از برخي انواع
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
محروميت شديد که بر رشد آنها تاثير عكس خواهد داشت ،رنج ميبرند.
کارآمد
در آخر ميتوان گفت که يكي از مزيتهاي مهم شواهد جمعآوري شده توسط تيم محققان
کرد .بررسي
بازارهايتمرکز
نظم فقر نيز
معيارهايوديگر
دانشگاه بريستول اين است که ميتوان بر اساس آنها بر
کارآمد
ت
نتايج اين تحقيق و مقايسه آن با فقر درآمدي نشان ميدهد که تقريباً در تمام موارد ،تخمين
بازارهاي
است.وبهنظم
مالكيت
حقوق
ديگر ،معيار
عبارت
بالاتر
محروميت کودکان به طور قابل توجهي از تخمين فقر درآمدي،
کارآمد نميکند ،شديداً باعث
«دلار در روز» که علاوه بر ساير موارد ،کودکان را از بزرگسالان متمايز
دست کم گرفتن فقر کودکان ميشود و نتيجه مشابهي در ارتباط با خط فقر ملي به دست ميآيد،
هر چند دست کم گرفتن کودکان در اين مورد کمتر مشهود
ب -فقر کودکان به

ميباشد11.

عنوان نقض حقوق کودکان ـ پروژه زندگي کودکان )(Young Lives

پروژه زندگي کودکان  ،يک مطالعه مشارکتي بين المللي است که توسط موسسه بريتانيايي
توسعه بين المللي

))(UK Department for International Development (DFID

تامين مالي

شده و هدف آن تحقيق در ارتباط با ماهيت در حال تغيير فقر کودکان مي باشد .همانند مطالعه
بريستول ،پروژه زندگي کودکان در پي « ...بهبود درک ما نسبت به علل و عواقب فقر کودکان
ميباشد» .با وجود اين ،در حاليكه مطالعه بريستول ،قصد داشت معياري کلنگر از فقر
کودکان امروز ارائه کند ،پروژه

Young Lives

قصد دارد به کمبود اطلاعات در رابطه با

تغييرات رفاه کودکان در طي زمان بپردازد .اين يک پروژه بلند مدت ميباشد که مي خواهد
زندگي تقريباً  21000کودک و خانوادههايشان را طي  21سال در  4کشور (اتيوپي ،پرو،
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ويتنام و هند) دنبال کند 82.پروژه مذکور سعي دارد تا تمام جنبههاي زندگي کودکان را مورد
بررسي قرار دهد .از جمله:
دسترسي /بهشماره
 -2نامه مفيد
سي واوليه :دسترسي به برق ،آب آشاميدني سالم و توالت.
خدمات
هشتم  /مهر و آبان 2831

 -1دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي اوليه و بهداشت کودکان :واکسيناسيون ،شيوع
بيماريهاي دوران کودکي ،فاصله تا مرکز درماني.
 -8مراقبت از کودکان و پرورش آنها.
 -4سوء تغذيه کودکان.
 -1سواد خواندن ،نوشتن و حساب.
تم
 -6کار کودک.
 -7سرمايه اجتماعي در ميان جامعه.
نامه مفيد  /شماره
هر سه سال يک بار ،در اين پروژه ،تعدادي مأمور سرشماري براي بررسي کودکانِ انتخاب
سي و هشتم
شده و جمعآوري دادههايي پيرامون شاخصهاي محروميت ،در نظر ميگيرد 81.اولين دوره
جمعآوري داده ها نشان داد که در هر چهار کشور ،کودکان دچار سطح بالايي از محروميت هستند.
براي مثال ،در اتيوپي« ...در سال  ،1002مرگ و مير نوزادان  226فوت به ازاي هر  2000تولد
نامه مفيد  /شماره
در مقايسه با متوسط  207فوت در منطقه بود .درسال  ،1000تنها  84درصد کودکان  21-7ساله
سي و هشتم  /مهر و
در مدرسه ابتدايي ثبت نام شده بودند»88.
آبان 2831
نتايج به دست آمده از پروژه زندگي کودکان مشابه نتايج مطالعه بريستول ميباشد .کودکان
از محروميت نيازهاي اول يه از قبيل آب سالم ،آموزش مناسب ،برق ،محل سكونت مناسب و …
رنج ميبرند .کودکان روستايي و خصوصاً دختران به واسطه محروميتها در معرض آسيب
ميباشند 84.اين نتايج ،همانند نتايج قبلي ،لزوم ايجاد استراتژيهاي ضد فقر و هدفداري را خاطر
نشان ميکنند که به محروميتهايي که کودکان فقير متحملاند ،مي پردازند.
تم
فقر کودکان و رويكرد پولي
رويكرد پولي براي اندازهگيري فقر ،داراي دو روش ميباشد :فقر مطلق و فقر نسبي .مورد اول خط
زماني فقير ميداند که درآمد آنها زير خط فقر باشد .خط فقر بينالمللي که
حقوقافراد را
فقري ايجاد کرده و
مالكيت و
کارآمدتوسعه (براي مثال بانک جهاني )IMF،به کار گرفته مي شود يک دلار
سازمانهاي
بسياري از
بازارهاي
توسط نظم
831
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آمريكا در روز ميباشد 81.در سال  ،2113تعداد افراد داراي فقرِ درآمدي ،در کشورهاي درحال توسعه
کارآمد
دهند86.
 2/1ميليارد نفر برآورد شده بود که حداقل نيمي از آنها را کودکان تشكيل مي
در سال  ،2117ديتون و پاکسون ) (Paxson, Deatonدر مطالعهاي در ارتباط با فقر در
ت و نظم بازارهاي کارآمد
جنوب آفريقا ،از خط فقري استفاده کردند که تقريباً با خط فقر بينالمللي يک دلار آمريكا در روز
بازارهايو به اين
بررسي کرده
حقوقميکنند
مطابقت داشت .آنها ترکيبي از افرادي که زير خط فقر زندگي
مالكيتراو نظم
ميدهند و پس از آنها
نتيجه رسيدند که «جوانان کوچکترين بخش اين افراد را تشكيل
کارآمد
سالخوردگان (کساني که به صورت ماهيانه از دولت حقوق دريافت ميکنند) و سپس کودکانِ در
سنين بالاتر و پايينتر قرار دارند» 87.آنها همچنين به بررسي فقر در غنا ،پاکستان ،تايوان ،تايلند و
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
اوک راين با همان روشي که در جنوب آفريقا به کار گرفته بودند يعني خط فقر مطلق برابر با يک
کارآمد
دلار آمريكا در روز پرداختند 83.مطالعه آنها که به ساختارها و سايزهاي متفاوت خانوادهها نيز توجه
کارآمدداراي فقرِ
بازارهاياز افراد
درصد بالاتري
داشت نشان داد که کودکان نسبت به بزرگسالان يا
سالخوردگان و نظم
ت

درآمد را تشكيل ميدهند 81.لازم به ذکر است که در مطالعه انجام شده توسط ديتون و پاکسون اين
بازارهاي
مالكيت و
حقوق
رويكردي که
شود،نظميعني
تقسيم مي
طور فرض شد که منابع خانوار به طور مساوي بين تمام اعضا
کارآمد اين فرضيه دشوار بوده
معمولاً منابع را بيش از آنچه هست به کودکان اختصاص ميدهد .حمايت از
و اين احتمال وجود دارد که در مطالعه پولي ديتون و پاکسون تعداد کودکاني که در فقر به سر
ميبرند ،کمتر از ميزان واقعي تخمين زده شده باشد.
ارزيابي
بايد اعتراف کرد که حوزه حقوق کودکان گسترده بوده و فراتر از معيارهاي ارائه شده در اين
بخش ميباشد .اين بدان معناست که اکثر معيارهاي کودکان فقير بر فهرستي از حقوق ساختاري
متمرکز است .با اين وجود ،اين معياري براي نقض کليه حقوق کودکان نميباشد.
با اين وجود ،مطالعات اندک بينالملليِ قابل قياس در ارتباط با فقر کودکان نشان ميدهد
که تعداد کودکاني که در فقر به سر مي برند بيشتر از سرشماري سنتي مبتني بر پول است که نشان
داده ميشود .اين اتفاق به ويژه زماني رخ ميدهد که رويكرد نميتواند ميان شرايط زندگي و
نيازهاي بزرگسالان و کودکان تمايز قائل شود .کمبود اطلاعات و کم توجهي به کودکان بر
پيشنهادها و اجراي سياستها تاثير گذار خواهد بود.
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درباره نياز و امكان مرئي (آشكار) کردن فقر کودکان
براي مدتي طولاني ،استراتژيهاي کاهش فقر ،نيازهاي خاص کودکاني که در فقر به سر
شماره سي و
ميبرند و نامه مفيد
اتخاذ سياستهاي مستقيم براي پرداختن به فقر کودکان را ناديده گرفته
همچنين /نياز به
هشتم  /مهر و آبان 2831

و يا به سادگي به آنها اهميت نميدادند .اين امر بر خلاف عقايد عموم اين حقيقت را نشان ميدهد
که درسراسر جهان ،در کشورهاي درحال پيشرفت و پيشرفته ،کودکان به طور نامتناسبي درصد
بالايي از افراد فقير را تشكيل ميدهند .در کشورهاي کم درآمد و با درآمد متوسط ،اکثر کودکان
فقير بوده و همچنين اکثر افراد فقير ،کودکانمي باشند.
يكي از جنبههاي مهم تعريف فقر کودکان اين است که بر استراتژيهاي کاهش فقر و
تم
همچنين توسعه شاخصها به منظور پيگيري موفقيت استراتژيهاي کاهش فقر تاثيري بالقوه دارد.
شمارهدر بخشهاي قبل بررسي شدند فراتر از رويكرد پوليِ تک بعدي و
کودکان که
کليه تعاريف فقر
نامه مفيد /

تعاريف بالا «...محروميت مادي (شامل خدمات اجتماعي اوليه) و همچنين عوامل
باشند .هشتم
ساده مي سي و

ضروري اضافي که کودکان را براي بقا ،رشد و مشارکت در اجتماع توانا ميسازند ،مورد توجه

قرار ميدهند» .وجود تعاريف فقر کودکان ،سياستگذاران و سازمانها را ترغيب ميکند تا
مستقيماً به نيازهاي خاص کودکان بپردازند.
نامه مفيد  /شماره
هر تعريفي از فقرِ کودکان باعث حمايت در زمينه سياستگذاري و برنامهها شده و تاثيرات
سي و هشتم  /مهر و
عملي دارد .از جمله تاثير مستقيم آن را ميتوان در تاثير بر ماهيت گفتوگوي سياستگذاري در
آبان 2831
ارتباط با کاهش فقر؛ تاثير بر بحثهاي سياستگذاري در ارتباط با مخارج بخش دولتي و تاثير بر
طرح شاخصها عنوان کرد.
در حال حاضر ،استراتژيهاي کاهش فقر در روشي کلنگر ،به ندرت به کودکان توجه ميکنند.
براي مثال هيدل) 40 (Heidelنشان ميدهد که....« :تقريباً دو سوم از کل مقالاتِ استراتژي کاهش
فقر ،به اجراي حقوق مربوط به کودکان کمک نميکنند ،تنها به اين دليل که آنها عملاً شرايط زندگي
تم
و کاري اکثريت کودکان و جوانان را ناديده ميگيرند .تنها بر اساس اين حقيقت ،به هيچ وجه نبايد
کليه کمکهاي اهدايي ،در قالب فرايند برنامه استراتژي کاهش فقر ( 42)PRSPانجام گيرند .در
عوض اين وظيفه ضروري و مهم بر عهده فعاليتهاي توسعه است تا فرايند برنامه استراتژي کاهش
حقوق مالكيت و
فقر را طوري ساماندهي کنند که به کاهش پايدار فقر و تقويت حقوق کودکان منجر گردد 41.تنها در
نظم بازارهاي کارآمد
مذکور چارچوب همكاري توسعه را تشكيل خواهند داد48».
اين صورت فعاليتهاي
831
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با اين وجود ،ارتباط و تاثير به کارگيري رويكردي کلنگر در بسياري موارد پذيرفته شده
کارآمد
است .يونيسف معتقد است« :اشتراک مساعي مثبت ميان اقدامات صورت گرفته در ابعاد مختلف
اجتماعي ،از جمله سرپناه ،بهداشت و آموزش ،به خوبي مستندسازي شده است» 44.لازم است
ت و نظم بازارهاي کارآمد
سياستگذاران ،ارتباط ميان سياستها را در ابعاد مختلف اجتماعي بپذيرند .همانطور که در
بازارهاي« ...چنين
آمده است:
)(CHIPو نظم
کودکي مالكيت
پژوهشهاي مرکز تحقيقات و سياست گزاري فقر دورة حقوق
اقدامات مكمل در عوامل
توجه کلنگري به موضوع کودکان ،بهرهوري از اشتراک مساعي و انجام
کارآمد
اساسياي که استراتژيهاي مربوط به کاهش فقر را ايجاد ميکنند ،ممكن ميسازد ،که ميتوان به
آموزش ،بهداشت ،آب سالم و بهداشت محيطي اشاره کرد .بسيار مهم است که تمام ابعادي که فقر
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
به همراه دارد و کل تاثيرات تعاملي آنها ميان سياستها و برنامههاي موثر بر فقر کودکان به طور
کارآمد
صريح يكپارچه شوند»41.
اجتماعي اوليه
نظمارائه
ت(و...«:
علاوه بر اين ،طبق نظر واندرمورتل Vandermoortele)46
خدماتکارآمد
بازارهاي
با کيفيت خوب به همه کودکان ،يكي از مستقيمترين و کم هزينهترين راههاي کاهش فقر ميباشد.
مالكيت و
بازارهايآنها براي
نظمهاي اوليه
قابليت
حقوق ايجاد
ارائه خدمات اجتماعي اوليه با کيفيت خوب به همه کودکان ،کليد
کارآمداي از خدمات اجتماعي
زندگي با شان و منزلت ميباشد .تضمين دسترسي جهاني به بسته يكپارچه
اوليه ،يكي از موثرترين و مقرون به صرفهترين روشهاي کمک به کاهش فقر

است»47 .

نتيجهگيري
مقاله حاضر ادبيات جاري در زمينه تعريف و اندازهگيري فقر کودکان را بررسي ميکند .اين
مقاله مفاهيم متفاوتي در ارتباط با فقر کودکان ،تعاريف مختلف کودکاني که در فقر به سر ميبرند
و تلاشهاي مختلف انجام شده براي اندازهگيري فقر کودکان را ارائه ميدهد .اگر چه چندين
سازمان ،اخيراً براي تعريف کودکاني که در فقر به سر ميبرند از رويكرد مبتني بر حقوق بشر
استفاده کرده اند ،اين مقاله به فقداني کلي ،در توجه به موضوع کودکان در ادبيات فقر  ،اشاره دارد.
نداشتن اطلاعات درست از کودکان و همچنين فراهم نبودن برقراري ارتباط مستقيم و موثر با
کودکان ،تاثيرات منفي بر استراتژيهاي ضد فقر دارد ،چرا که بندرت به کودکان و حقوق آنها در
طرح و اجراي استراتژيها توجه ميشود.
فقر کودکان تنها نقض حقوق آنها نميباشد ،بلكه منجر به فقر بزرگسالان نيز ميشود .به
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منظور درک حقوق کودکان و از بين بردن فقر ،استراتژيهاي کاهش فقر نميتوانند نيازهاي خاص
کودکان را ناديده بگيرند .مطالعات نشان دادهاند که بيش از يک ميليارد کودک از محروميت
شماره سي
ميمفيد
شديد رنجنامه
يافته وها نشان ميدهند که رشد کودکان در شرايطي است که حقوق آنها
برند /.اين
هشتم  /مهر و آبان 2831

نقض شده و به منابع و خدمات لازم براي تبديل شدن به بزرگسالاني سالم و کارآمد که قادر به
کشف تمام استعدادهاي خود در زندگي خواهند بود ،دسترسي ندارند.
با ارائه تاثيري که تعاريف فقر کودکان ميتواند بر طرح و اجراي سياستگذاري داشته باشد،
ميتوان گفت:
 -2موضوع کودکاني که در فقر به سر ميبرند بايد به طور مستقل بررسي شده و نميتواند
تم
ازمعيار و تعريف فقرِ درآمد ،مشتق شود .فقر کودکان بايد به عنوان پديدهاي منحصر به فرد
پذيرفته شود که به اقدامات مستقيم احتياج دارد .راه حلهاي غير مستقيم در پرداختن به نيازهاي
نامه مفيد  /شماره
خاص کودکان با شكست مواجه ميشود.
سي و هشتم
 -1بحث مربوط به فقر بايد جامع و شامل خانواده ،زنان و کودکان در رويكردي کلنگر،
عملي و مفهومي باشد .تعصبات رايج «اقتصادي» يا «بازار» باعث ناديده گرفته شدن نيازهاي
خاص ،اما مرتبط کودکان که بازار به آنها نميپردازد ،ميشود .تبعيض ،عدم توجه خانواده و اجتماع
نامه مفيد  /شماره
و عدم دسترسي به خدمات اوليه مناسب ،نيازمند اقداماتي هستند که فراتر از موضوعات رشد
سي و هشتم  /مهر و
اقتصادي و درآمدي ميباشند .تنها با در نظر گرفتن تمام اين جنبهها ميتوان راهي براي ارتقا
آبان 2831
جوامعي فراگير ارائه کرد .کودکان نه تنها درصد بالايي از افراد فقير را تشكيل ميدهند بلكه
ميتوانند فرصتي براي شكستن چرخه فقر نيز ايجاد کنند .امكان درک قابليتهاي آنها باعث امكان
ايجاد جامعهاي فراگير ميشود.
 -8رويكرد تعريف و اندازهگيري براي فقر کودکان بايد چند بعدي باشد .تمرکز بر يكي از
ابعاد فقر کودکان به قيمت يک بعد ديگر منجر به نتايج غير بهينه ميگردد .تجاربي که در اين مقاله
تم
ارائه شدند ،نشان ميدهند که اندازهگيري فقر کودکان از راهي مستقيم و چند بعدي و با استفاده از
اطلاعات موجود امكانپذير ميباشد.
 -4مشارکت و «انعكاس صداي کودکان» بايد به عنوان بخشي از هر رويكرد مربوط به فقر کودکان
مالكيت و
ادغام شوند (که با قرار دادن آنها در تعريف فقر متفاوت است).
حقوق فقر ،با هم
واستراتژيهاي کاهش

تقويتکارآمد
بازارهاي
-1نظم
ارتباط بين حقوق بشر و فقر ،که باعث پايداري و کارايي بيشتر برنامهها
ارتقا و
831
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حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
و سياستگذاريها ميشود ،امري ضروري ميباشد .با اين وجود ،مقاله حاضر زمان پرداختن به
کارآمد
ابعاد بسيار زياد فقر ،عدم ترکيب فقر کودکان با تمام مشكلات و نقض حقوق آنها را مهم ميداند.
ت و نظم بازارهاي کارآمد
يادداشتها
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