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  مقدمه 

کــه  کلــی از مفهــوم فقــر، تهیدســتی یــا فقــر بــه وضعیتــی اطــاق می شــود  در یــک متفاهــم 
فــرد فاقــد میــزان معینــی دارایی هــای مــادی بــرای تامیــن نیازهــای اساســی خــود باشــد. امــروزه 
کیــزه، تغذیــه، خدمــات  فقــر، معنــای گســترده تری از فقــر مــادی شــامل عــدم دسترســی بــه آب پا
ک و ســرپناه، اســتانداردهای زندگــی، بیمــه اجتماعــی و اشــتغال را در  بهداشــتی، آمــوزش، پوشــا
برمی گیــرد. از منظــر عالمــان علــوم اجتماعــی، فقــر حداقــل در چهــار بعــد فقــدان ســرمایه های 
اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی و نمادیــن قابــل تعریــف اســت. میــان ایــن چهــار بعــد اغلــب 
کــه درگیــر فقــر اقتصــادی هســتند، عمومــًا  نوعــی تــوازن و هم شــکلی برقــرار می شــود؛ افــرادی 
کــف می دهنــد و همچنیــن در دســتیابی  از اجتمــاع طــرد شــده و ســرمایه ی اجتماعــی را نیــز از 
بــه ســرمایه های فرهنگــی )بــا خطــر ســاده گویی: تحصیــات( و نمادیــن )پرســتیژ  و منزلــت 
اجتماعــی( هــم بــا مشــکل مواجــه می شــوند. همیــن رابطــه کمابیــش می توانــد میــان ســایر ابعــاد 

ــرار باشــید.  ــا هــر یــک برق ــه و فقــِر متناظــر ب و وجــوه ســرمایه های چهارگان
بنــا بــر متغیــر بــودن نیازهــای انســانی و وابســتگی آن بــه زمــان و مــکان حــدود و معیــار فقــر 
نیــز تغییــر می نمایــد، بــا گســترش روابــط و تســریع ارتباطــات میــان جوامــع، افــراد در سراســر 
کــرده، ایده هــای خــود و موضوعــات  جهــان می تواننــد بــه راحتــی بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار 
کــه کشورشــان از منظــر فقــر بــا آن  ک گذاشــته و یکدیگــر را از چشــم اندازی  مختلــف را بــه اشــترا
گاه ســازند، بــا ایــن شــرایط، ریشــه کن ســازی فقــر بــه یــک هــدف جهانــی تبدیــل  روبــرو اســت آ

شــده اســت.
فقــر را بــه هــر نحــوی و بــا هــر شــاخصی کــه بخواهیــم بســنجیم در مرحلــه بعــد بــه این پرســش 
کــرد؟ بهتریــن مــکان بــرای شــروع کجاســت؟  کــه چگونــه می تــوان بــا آن مقابلــه  خواهیــم رســید 
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چقــدر پــول بــرای ایجــاد تغییــر نیــاز داریــم و آیــا واقعــا مشــکل قابــل حــل اســت؟ راه حل هــای 
ســریع و متنوعــی بــرای کمــک بــه فقــرا پیشــنهاد می شــود امــا هیــچ یــک از آن هــا راه حــل بنیــادی 
کلــی شــیوه اصولــی برخــورد بــا  نبــوده و بــه ســرعت ارزش خــود را از دســت خواهنــد داد. بــه طــور 
هــر مشــکلی، بســتن راه پدیــد آمــدن آن اســت چنانکــه همــواره گفتــه می شــود پیشــگیری بهتــر 
از درمــان اســت. در مبــارزه بــا فقــر نیــز اجــرای سیاســت هایی بــرای از بیــن بــردن زمینه هــای 

ــد.  ــه شــمار می آی پیدایــش آن مهمتریــن گام ب
کــه مبــارزه بــا فقــر نیازمنــد صــرف بودجه هــای هنگفــت دولتــی و  اغلــب تصــور می شــود 
کمیتــی اســت. هرچنــد این هــا نیــز از پیش نیازهــای مبــارزه بــا فقــر اســت،  سیاســتگذاری های حا
امــری پیچیــده اســت.  بــه مشــکل بودجــه، ساده ســازی  امــا تقلیــل برنامه هــای فقرزدایــی 
کــه مبــارزه  حمایت گــری اجتماعــی )Advocacy( در مبــارزه بــا فقــر حــاوی ایــن ایــده اســت 
کمیتــی یــا از طریــق صــرف  بــا فقــر صرفــا از رهگــذر برنامه ریــزی نهادهــای سیاســتگذاری و حا
بودجــه امکان پذیــر نیســت. بــه نســبت پیچیدگــی و چندبعــدی بــودن پدیــده ی فقــر، الزم اســت 
کــه ظرفیت هــای جامعــه )نهادهــای مدنــی و خیریــه، رســانه ها، موسســات آمــوزش عالــی و 
کــردن یــک برنامــه ی جامــع مبــارزه بــا فقــر بــه  تحقیقاتــی و ...( نیــز در تدویــن و اجــرا و عملیاتــی 

کار گرفتــه شــود. 
در متــون اقتصــادی و اجتماعــی پیشــرفته، هــدف از حمایتگری ســاخت یا تغییر سیاســت ها، 
کــه بــر زندگــی مــردم  قوانیــن، مقــررات، توزیــع منابــع یــا ســایر تصمیماتــی عنــوان شــده اســت 
کــردن از اینکــه چنیــن تصمیماتــی بــه اجــرا منجــر شــود. ایــن  اثرگــذار بــوده و اطمینــان حاصــل 
ــه تنهــا شــامل سیاســتگذاران، مقامــات دولتــی و  ع از حمایتگــری عمومــًا بــه طــور مســتقیم ن ــو ن
کــه تصمیمــات آن هــا بــر زندگــی مــردم  کارمنــدان دولــت بلکــه شــامل رهبــران بخــش خصوصــی 
ــر  کــه نظــرات و اعمــال آن هــا ب بطــور مســتقیم تأثیــر می گــذارد می شــود. از ســوی دیگــر افــرادی 
تصمیمــات سیاســی اثرگــذار اســت، ماننــد روزنامه نــگاران و بنگاه هــای رســانه ای و ســازمان های 

ــازی کننــد.  ــر را ب ــزرگ، نیــز می تواننــد نقــش حمایت گ مــردم نهــاد ب
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شــوند.  قبــل  از  مدبرتــر  و  ســالم تر  قوی تــر،  تــا  می کنــد  کمــک  فقــرا  بــه  حمایت گــری 
کــه بــا مشــکات و چالش هــای فقــر  کــردن صــدای کســانی اســت  حمایت گــری از یــک ســو بلنــد 
کــردن از اینکــه صــدای ایــن افــراد شــنیده می شــود.  مواجهنــد و از ســوی دیگــر اطمینــان حاصــل 
کــه بــا دالیــل  کــه نه تنهــا بــا عائــم مشــکل  حمایت گــری یافتــن راه حــل مشــکل اســت بــه طــوری 
کــرد. معرفــی چنــد تجربــه موفــق موسســات غیرانتفاعــی در ســطح جهانــی  نهفتــه آن مقابلــه 

می توانــد اهمیــت حمایتگــری بــرای فقــر را شــفاف تر نمایــد1: 
ــه گرســنگی در ســطح جهــان اجــرا  ــدار ب ــا هــدف خاتمــه پای ــروژه ب ــروژه گرســنگی2- ایــن پ پ
کــرد. ایــن پــروژه در  شــد. بــرای دسترســی بــه ایــن هــدف ســازمان بــر توانمندســازی زنــان تمرکــز 
سراســر آفریقــا، آســیای جنوبــی و آمریــکای التیــن اجــرا شــد و تــا بــه امــروز پــروژه گرســنگی بــا بیــش 

کــرده اســت.  کار  از 16000 اجتمــاع محلــی 
شــبکه بانــک جهانــی غــذا3- ایــن شــبکه ســاالنه بــه بازتوزیــع 940 میلیــون پونــد غــذا بــه 
ــت. در  ــده اس ــترده ش ــور گس ــان 29 کش ــی در می ــک غذای ــبکه بان ــردازد. ش ــد می پ ــراد نیازمن اف
ــاوری  ــه اجــرای یــک بســته اســتارت آپی فن ــی غــذا اقــدام ب هنــگ کنــگ، شــبکه بانــک جهان
ــا افزایــش بهــره وری، ســاالنه 260 هــزار پونــد مــواد غذایــی اضافــی  کــه ب اطاعــات می نماینــد 
کشــورهای دیگــر نیــز  تحویــل داده می شــود. آن هــا امیدوارنــد بتواننــد ایــن نــوآوری را بــه 

گســترش دهنــد.
اتحــاد بــرای پایــان دادن بــه گرســنگی4- ایــن ســازمان یــک ائتــاف 90 عضــوی از هــر دو 
کــه در فقــر  کــه هــدف آن هــا یافتــن راه حــل بــرای کســانی اســت  نهــاد خصوصــی و دولتــی اســت 
مطلــق زندگــی می کننــد. برنامــه مشــارکت ملــی ایــن اتحادیــه از انجمن هایــی در بیــش از 60 

1-  Top 10 Global Poverty Advocacy Nonprofits. https://borgenproject.org/top-10-global-poverty-advoca-
cy-nonprofits/ 
2-  The Hunger Project
3-  Global Food Banking Network
4-  The Alliance to End Hunger
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کشــور جهــان از جملــه غنــا، گواتمــاال، کنیــا، مــاالوی، تانزانیــا، اوگانــدا و زامبیــا حمایــت می کنــد. 
گــون بــرای ســرمایه گذاری حمایــت می شــود.  ایــن ســازمان از طریــق جــذب ســهامداران گونا

گفتــه و نامــدون زیــادی در مبــارزه بــا فقــر اجــرا  در ایــران نیــز برنامه هــای حمایت گــری نا
شــده اســت. ایــن برنامه هــا گاه از ســوی ســازمان های مردم نهــاد و بــر اســاس شــیوه ی آزمــون 
کــه در حمایــت  ک بــا فقــر اجــرا شــده اند؛ نظیــر برنامه هایــی  و خطــا و نوعــی لمــس و اصطــکا
کارتن خواب هــا توســط یکــی از ســمن ها در ایــران اجــرا شــده اســت. خللــی  از بی خانمان هــا و 
ــه  ــز ب ــدم تجهی ــاعدت محور و ع ــوف مس ــای مال ــر روش ه ــه ب ــود دارد، تکی ــه وج ــن زمین ــه در ای ک
مبانــی و روش هــای نوظهــور حمایت گــری اســت. بخشــی از تجــارب غنــی و تاثیرگــذار نهادهــای 
مدنــی و خیریــه در ایــران نیــز مــدون نشــده و بــا روش هــای جهانــی رایــج در حمایت گــری پیونــد 
ــارزه  ــرای مب ــج و تبییــن کاربســت روش حمایت گــری ب ــد. هــدف کتابچــه حاضــر تروی نمی خورن

بــا فقــر اســت. 
در واقــع، علی رغــم تاش هــای بســیار بــرای مبــارزه و ریشــه کن ســازی فقــر در دو دهــه 
گذشــته هنــوز موفقیــت چشــمگیری در رفــع فقــر جهانــی وجــود نداشــته اســت، بنابرایــن نیــاز 
اســت تــا دولت هــا و ســازمان های مــردم نهــاد سیاســت ها و شــیوه های بســیاِر دیگــری را بــکار 
گیرنــد. نمونه هــای موفــق فــوق و ســایر نمونه هــا همگــی حکایــت از اهمیــت بحــث حمایتگــری 
در ریشه کن ســازی فقــر دارنــد. در ایــن کتــاب نیــز تــاش شــده اســت بــه همیــن دیــدگاه پرداختــه 
ــا حمایت گــری و فقــر پرداختــه  شــود. در فصــل اول بــه معرفــی چنــد نمونــه مطالعــه در ارتبــاط ب
ــا  ــا خواننــده را ب شــده و در بخــش دوم نیــز بــه معرفــی کتاب هایــی در ایــن زمینــه پرداخته ایــم ت
ایــن مفهــوم و روش هــای آن بیشــتر آشــنا نماییــم. مخاطــب ایــن کتــاب، پیــش از همــه نیروهــای 
کــه می تواننــد بــا اســتفاده ی مــدون و  اجتماعــی و مدنــی عاقه منــد بــه فقرزدایــی هســتند 
حساب شــده از روش رایــج حمایت گــری )Advocacy( مبــارزه بــا فقــر در ایــران یــک گام بــه جلــو 

ــد.  پیــش ببرن
کار و رفــاه  کتــاب بــا ایــده ی معاونــت رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون،  تهیــه و تدویــن ایــن 
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بــوده اســت. پیــش از ایــن، کتــاب »حمایت گــری و جلــب همکاری هــای جمعــی« نیــز بــه عنــوان 
اولیــن منبــع فارســی حمایت گــری  توســط ایــن معاونــت تهیــه و منتشــر شــده بــود. کتــاب پیــش 
رو بــر کاربســت حمایت گــری در مقابلــه بــا فقــر متمرکــز اســت و توســط کارشناســان همــکار »مرکــز 

کمیــت و جامعــه« تدویــن شــده اســت.  توانمندســازی حا
دی ماه 1398 
کمیت و جامعه مرکز توانمندسازی حا
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کارآمد علیه فقر جهانی5   پنج نمونه از حمایت گری 

توضیــح: پــروژه بورگــن6، ســازمانی غیرانتفاعــی اســت کــه به منظور مقابله با فقر و گرســنگی در سراســر 
جهــان فعالیــت می کنــد. ایــن کمپیــن، در ســال 2003 و در ســیاتل بــا مدیریــت کلینــت بورگــن7 آغــاز 
بــه فعالیــت کــرد. در گــزارش زیــر کــه در دهــم آوریــل ســال 2018 از ســوی ایــن ســازمان انتشــار یافــت، 
پنــج نمونــه از حمایت گــری اجتماعــی کارآمــد کــه بــا فقــر جهانــی مبــارزه می کننــد، آورده شــده اســت.

مقدمه
کارآمــد جهــت اســتفادٔه  کــه در ادامــه بــه آن هــا اشــاره می شــود، پنــج روش مؤثــر و  مــواردی 
کــه بــرای پایــان دادن بــه فقــر جهانــی و ایجــاد تغییــر، فعالیــت و حمایت گــری  افــرادی اســت 
می کننــد. درحالی کــه برخــی از ایــن روش هــا - ماننــد تمــاس بــا مقامــات رســمی منتخــب- آســان تر 
از ســایر روش هــا )ماننــد مســافرت بــه کشــور دیگــر( می باشــند؛ هــر روش به نوبــٔه خــود ارزشــمند 
اســت. همچنیــن، هــر آنچــه مــردم بــرای حمایــت از تغییــرات در پــی می گیرنــد نیــز اهمیــت دارد. 

کار یا محیط دانشگاهی در مورد فقر جهانی نمونٔه اول: آموزش به افراد حاضر در محل 
کــه مــردم می تواننــد از بیــن آن هــا انتخــاب  در میــان تمــام نمونه هــای حمایت گــری اجتماعــی 

5-  https://borgenproject.org/5-advocacy-examples-fight-global-poverty/
حمایت گــری اجتماعــی در معنــای خــاص خــود بــه اقنــاع مقامــات رســمی بــرای ایجــاد تغییــر )توقــف، تغییــر یــا ایجــاد یــک 
گفتــه می شــود. ایــن یادداشــت درکــی عام تــر از حمایت گــری در معنــای  سیاســت جدیــد( از طریــق تمــام امکانــات در دســترس 
کلــی بســترهای الزم بــرای اقنــاع مقامــات رســمی  گاه ســازی آحــاد جامعــه بــه طــور  کــه آ ترویــج )Promot( دارد. بــه ایــن معنــی 

را فراهــم می کنــد ]مترجــم[.
6-  Borgen Project
7-  Clint Borgen
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ــردم  ــه م ک ــی  ــا زمان ــت. ت ــر اس ــت از تغیی ــت حمای ــا جه ــن روش ه ــی از مهم تری ــوزش یک ــد، آم نماین
دربــارٔه یــک مســئله آمــوزش نبیننــد، راهــی بــرای تحریــک دیگــران بــه ایجــاد تغییــر وجــود نــدارد.

یکــی از راه هــای آمــوزش دادن بــه مــردم دربــارٔه فقــر، راهنمایــی آن هــا در مــورد گزارشــات دســته 
ــرم  ــا آن دســت وپنجه ن ــه ب کــه مــردم در کشــورهای مســتمند روزان اول پیرامــون مشــکاتی اســت 
می کننــد. به عنــوان مثــال، ایــن تصویــر می توانــد از طریــق نشــان دادن مســتندی دربــارٔه فقــر بــه 

مــردم محقــق شــود.

نمونٔه دوم: تماس با یک مقام رسمی منتخب و تشویق وی برای مبارزه با فقر جهانی
ــی  ــا نماینــدگان محل ــرای حمایــت از تغییــر، تمــاس ب ــه یکــی از مؤثرتریــن روش هــا ب درحالی ک
اســت؛ کمتــر کســی متوجــه می شــود کــه میــزان تأثیــر تمــاس یــا نوشــته بــر یــک مقــام رســمی منتخــب 
ــا بدانــد چــه موضوعــی  ــا نماینــده بــه وی ایــن امــکان را می دهــد ت بــه چــه میــزان اســت. تمــاس ب
ــر  ــا فق ــی در رابطــه ب ــر عمل ــه یــک تغیی ــد ب ــرای مــردم مهــم اســت و درنتیجــه، ایــن مهــم می توان ب

جهانــی تبدیــل شــود.
ــا  ــز آن ه ــر روی می ــه ب ک ــی  ــر موضوع ــا ه ــروکله زدن ب ــرای س ــادی ب ــت زی ــب وق ــات منتخ مقام
کاری خــود را بــه موضوعــات مهــم بــرای  قــرار می گیــرد، ندارنــد؛ از ایــن رو، آن هــا عمومــًا زمــان 
کــه در منطقــٔه آن هــا زندگــی می کننــد، تخصیــص می دهنــد. نماینــدگان تصــور می کننــد  افــرادی 
ح  کــه مــردم در ناحیــه تحــت نظارتشــان، بــا آن هــا مطــر کــه موضوعــات مهــم، موضوعاتــی هســتند 

می کننــد.

نمونٔه سوم: داوطلب شدن به منظور کمک به مبارزه با فقر جهانی
ع »مبــارزه بــا فقــر جهانــی« در ابتــدا بــه  کــه بــا موضــو یکــی از روش هــای حمایت گــری اجتماعــی 
ع فعالیــت داوطلبانــه  کلــی دو نــو ذهــن متبــادر می شــود، فعالیت هــای داوطلبانــه اســت. بــه طــور 

وجــود دارد:
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گاهی  بخشــی از فقــر   ● کــه در زمینــۀ آ گــروه محلــی  داوطلــب شــدن بــرای یــک 
می کنــد. فعالیــت  جهانــی 

کــه در کشــور دیگــر جهــت تبییــن   ● ــرای یــک ســازمان امــدادی  داوطلــب شــدن ب
کــه از فقــر جهانــی ناشــی می شــوند، فعالیــت می کنــد. موضوعاتــی 

ع و هــم تــاش جــدی جهــت تبییــن مســئله  گاهــی دربــارٔه یــک موضــو درحالی کــه هــم افزایــش آ
کــه  گاهــی پیــدا کننــد، تضمین کننــدٔه آن اســت  ع آ مهــم اســت؛ این کــه مــردم بیشــتری از آن موضــو

کــرد تــا برخــی از راه حل هــا را پیــدا کننــد. مــردم تــاش خواهنــد 

نمونٔه چهارم: آموزش جامعۀ بزرگ تر دربارۀ فقر جهانی
کــه به واســطۀ فقــر جهانــی ایجــاد  بایــد اجــازه داده شــود تــا اعضــای جامعــه دربــارۀ مشــکاتی 
شــده اســت، مطلــع شــوند. یــک راه آســان بــرای اطــاع مــردم دربــارۀ فقــر جهانــی، نــگارش نامــه بــه 
ســردبیر مجلــه یــا روزنامــه، ســاخت یــک نمایــش کوتــاه بــرای پخــش در تلویزیــون محلــی یــا نصــب 

گهــی دربــارۀ انتشــار اخبــار پیرامــون فقــر موجــود در جامعــه اســت. آ
کار یــا مدرســه  اطاع رســانی بــه کل جامعــه دربــارۀ فقــر جهانــی، حتــی از آمــوزش افــراد در محــل 
کــه، هرچــه مــردم بیشــتری دربــارۀ مســئله مطلــع شــوند، احتمــال آن کــه تغییــر  مهم تــر اســت؛ چرا

خ دهــد باالتــر اســت. پایــدار ر

گردهمایی و تظاهرات دربارٔه فقر جهانی نمونٔه پنجم: برگزاری 
هرچنــد ایــن مثــال از ســایر نمونه هــای حمایت گــری اجتماعــی دشــوارتر اســت؛ بــا ایــن حــال، 
یکــی از مؤثرتریــن روش هــای حمایــت بــرای تغییــر اســت. درصورتی کــه، گــروه بزرگــی از مــردم بــرای 
ع مهــم تشــکیل گردهمایــی دهنــد، افــراد بیشــتری از ایــن مشــکل مطلــع خواهنــد شــد.  یــک موضــو
ح و تحــت پوشــش قــرار دادن ایــن راهپیمایی هــا، مســئلۀ فقــر  برقــراری ارتبــاط بــا رســانه های مطــر

گــروه وســیع تری از مــردم قــرار می دهــد. جهانــی را مــورد توجــه 
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در ایــن راهپیمایی هــا فرصــت قابل توجهــی جهــت اطاع رســانی بــه مــردم دربــارۀ ســازمان های 
کــه دربــارۀ چگونگــی مبــارزه بــا فقــر جهانــی اطاع رســانی  گاه ســازی وجــود دارد  حمایت گــری/ آ
کنفرانــس  کافــی بــزرگ باشــد، به صــورت یــک  گــر راهپیمایــی به انــدازۀ  می کننــد و همچنیــن ا

مطبوعاتــی در سراســر کشــورها پوشــش داده می شــود.
مهم تریــن وجــه حمایت گــری، جلــب توجــه مــردم بــه موضوعــات عمیــق و خــاص اســت. 
ــرای ایجــاد تغییــر انجــام می دهنــد، مهــم  ــه هنــگام حمایت گــری ب ــراد ب ــه اف ک اقدامــات ویــژه ای 
ع و ترویــج این کــه مــردم بیشــتری  گاه ســازی تعــداد بیشــتری از افــراد نســبت بــه موضــو اســت؛ امــا آ

ــری را در پــی دارد. ــج بســیار مؤثرت ــرای بلندمــدت نتای ــر شــوند، ب ــر یــک تغیی حمایت گ
کــه تصمیــم می گیــرد تــا بــه عنــوان یــک حمایت گــر اجتماعــی فعالیــت کنــد، یــک  هــر شــخصی 
کــه هــر شــخص تــاش اندکــی  خ دنــدۀ کوچــک و بســیار مهــم در ماشــین تغییــر اســت. تــا زمانــی  چر
ع ماننــد فقــر جهانــی، داشــته باشــد؛ ایــن امــر می توانــد هــم  بــرای حمایت گــری از یــک موضــو

ــاال ببــرد و هــم راه حل هایــی را ایجــاد کنــد. گاهــی از یــک مســئله را ب آ
مترجم: مونا امیری
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کنیم؟8   چگونه برای فقرا حمایت گری اجتماعی 

گــزارش بنیــاد کمک رســانی جامعــۀ بین المللــی9، ســه میلیــارد نفــر از مــردم جهــان،  مطابــق بــا 
کــی بنابــر  کــرۀ خا دارای درآمــد پایین تــر از 2/5 دالر در روز هســتند. یک هشــتم از مــردم در ایــن 
گزارش هــای »پــروژۀ آب«10  آمــده اســت؛ بــه آب آشــامیدنی ســالم دسترســی ندارنــد.  آنچــه در 
گــزارش » قرص هــای نــان و ماهی هــا«11   در تقــا بــرای  کــودک در امریــکا بــر اســاس  دوازده میلیــون 
به دســت آوردن غــذای کافــی هســتند. بــا این هــا، به مــوازات آنکــه جامعــۀ جهانــی بیشــتر بــه هــم 

مرتبــط می شــود، زمــان مناســب تری بــرای حمایت گــری از فقــرا نیــز فراهــم می گــردد.
کــه به صــورت روزافــزون در اینترنــت منتشــر می شــوند، بــه  آمارهــا و اطاعاتــی از ایــن قبیــل 
گاهــی بیشــتری داشــته باشــیم. امــروزه نیــز  مــا ایــن امــکان را می دهنــد تــا نســبت بــه گذشــته آ
گاه شــدن ازآنچــه  ک گذاشــتن ایده هــا و آ مــردم سراســر جهــان قــادر بــه برقــراری ارتبــاط، بــه اشــترا

کشــورهای جهــان بــا آن روبــه رو هســتند، می باشــند.
ع  کــه مســتمر و بــه روز ارائــه می شــوند، ایــن موضــو بــا این حــال، بــا دانســتن حقایــق و امــوری 
ــا از  کنش ه ــب وا ــه اغل ــوص آن ک ــت؛ به خص ــره آور اس ــی دله ــرد اندک ک ــد  ــه بای ــا چ ــال آن ه ــه در قب ک
قــدرت الزم بــرای تأثیرگــذاری و ایجــاد تغییــرات و یــا جلوگیــری از انجــام برخــی امــور برخــوردار 
نیســتند. پــس بهتریــن نقطــه بــرای شــروع کجاســت؟ چــه میــزان پــول بــرای ایجــاد تغییــرات الزم 

کــه رفــع آن بــا دشــواری و مصائــب همــراه باشــد؟ اســت؟ آیــا مشــکل آن قــدر بــزرگ اســت 
کــه مســئله بــزرگ اســت، راه حل هــا  از نظــر بنیان گــذار پــروژه بورگــن، کلینــت بورگــن: »زمانــی 

8-  https://www.borgenmagazine.com/advocate-poor/
9-  Foundation for International Community Assistance
10-  The water project
11-  Loaves & Fishes
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ــه از  ــه چگون ک ــر، دانســتن آن  ــاد تغیی ــه و راهبــردی اســت«. به منظــور ایج ــان، مقــرون به صرف آس
ــج روش  ــه پن ــن رو، در ادام ــت. از ای ــی اس ــری حیات ــرد، ام گی ــورت  ــی ص ــری اجتماع ــرا حمایت گ فق
کــه بــه خاتمــٔه فقــر جهانــی کمــک می کنــد، آورده می شــود. عملــی جهــت تبدیــل دانــش بــه عمــل 

کنید موضوعات مهم را شناسایی 
گام بــرای حمایت گــری مؤثــر را شناســایی موضوعــات  گــزارش هافینگتــون پســت12، اولیــن 
ارائــه  بــا شــواهد مســتدل  را  کــه حقایــق  اینترنــت  بنابرایــن، منابــع موثــق در  مهــم می دانــد. 
می نماینــد، پیــدا کنیــد. مشــاهده کنیــد کــه چــه موضوعاتــی در جامعــه یــا منطقــۀ شــما دربــارۀ آنچــه 
خ دادن اســت و از ایــن اطاعــات بــرای برداشــتن  به طــور خــاص برایتــان اهمیــت دارد، در حــال ر

ــد. ــتفاده کنی ــود اس ــدی خ گام بع

کنید از محل خود شروع 
کنیــد و بــا درگیرشــدن در مســائل  به منظــور جســتجوی داوطلبــان، ســازمان هایی را پیــدا 
جامعــه یــا ایالــت خــود بــه دنبــال یافتــن پشــتیبان باشــند. ایــن کار به ســادگی شــرکت در یــک رویــداد 
کــه  جمــع آوری کمک هــای مالــی و یــا اهــدای پــول اســت. ایــن تجربــه بــه شــما کمــک می کنــد 
دربــارٔه مؤثرتریــن تکنیک هــا یــاد بگیریــد و همچنیــن شــما را بــا دیگــر افــرادی کــه بــرای پایــان دادن 

ــه فقــر فعالیــت می کننــد، آشــنا و مرتبــط می ســازد. ب

با نمایندگان مجلس تماس بگیرید
ــن«  ــروژه بورگ ــد »پ ــازمان هایی مانن ــا س ــد؛ ام ــخت بیای ــن و س ــر غیرممک ــه نظ کار ب ــن  ــاید ای ش
کرده انــد. نماینــدگان مجلــس  کار را آســان  بــا ایمیل هــای از پیــش نوشــته شــده، انجــام ایــن 

12-  The Huffington Post
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اســت،  مهــم  می کننــد(  نمایندگیشــان  کــه  )مردمــی  آن هــا  وکای  بــرای  کــه  موضوعاتــی  از 
کــه دفاتــر آن هــا دریافــت  یادداشــت برداری می کننــد و از طریــق ایمیل هــا و تلفن هــای تماســی 
ــار در هفتــه  می کننــد، ارزیابــی صــورت می دهنــد. ســه نماینــدۀ مجلــس را انتخــاب کنیــد و یــک ب
ــد بگوییــد چنیــن اســت: »ســام، مــن  ــه، آنچــه شــما بای ــوان نمون ــد. به عن ــا آن هــا تمــاس بگیری ب
یکــی از اعضــای مؤسســٔه همــکار بــا شــما هســتم و از شــما خواهشــمندم تــا از اقــدام ... پشــتیبانی و 

حمایــت کنیــد«. درســت اســت، بــه همیــن ســادگی!

پیگیر باشید
جهــت گنجانــدن روش هــای فــوق دربرنامــۀ فعلــی خــود تــاش کنیــد. هــر جمعــه بعدازظهر، ده 
دقیقــه وقــت بگذاریــد و بــا نماینــدگان مجلــس تمــاس بگیــرد. هــر سه شــنبه صبــح عــادت کنیــد تــا 
بــه ســناتورهای خــود ایمیــل بزنیــد. ایــن تغییــرات ســاده در برنامــٔه شــما می توانــد تغییــرات زیــادی 

را در زندگــی افــرادی کــه بــا فقــر روبــه رو هســتند، ایجــاد کنــد.

آنچه را که دوست دارید، انجام دهید!
کــه هفــت میلیــون نفــر را تحــت پوشــش دارد، بــه  کمپیــن و ســازمان حمایت گــری وان13 
کننــد و بــرای رســیدن بــه آن اهــداف پرشــور  حمایت گــران توصیــه می کنــد تــا اهدافــی را تعییــن 
گرفتــه تــا عکاســی و پخــش خبــر،  و مشــتاق باشــند. در زمینه هــای مختلــف از نوشــتن مطلــب 
گــر برنامــۀ  کــه می تواننــد از مهارت هــای شــما اســتفاده نماینــد. حتــی ا ســازمان هایی را پیــدا کنیــد 
شــما فشــرده اســت و تنهــا اجــازۀ اقدامــات کوچــک را می دهــد، بــاز هــم آن هــا را انجــام دهیــد. هــر 

کار شــما بیهــوده نخواهــد بــود. تاشــی به حســاب می آیــد و 
گفتــه  غ التحصیلــی دانشــگاه هــاروارد  جی.کــی رولینــگ14 در ســخنرانی خــود در مراســم فار

13-  ONE
14-  J.K. Rowling
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گــر قصــد داریــد تــا از موقعیــت و تأثیــر خــود بــرای رســاندن صدایتــان از جانــب آن هایــی کــه  اســت: »ا
گــر تصمیــم داریــد تــا نه فقــط افــراد قدرتمنــد، بلکــه  صدایشــان شــنیده نمی شــوند، اســتفاده کنیــد؛ ا
افــراد فقیــر را بشناســید ...؛ آنــگاه نه تنهــا خانواده هــای شــما بــه وجودتــان مفتخــر هســتند، بلکــه 
کــرده اســت،  کــه واقعیــت زندگی شــان بــه خاطــر کمک هــای شــما تغییــر  میلیون هــا نفــر از مردمــی 

ــد.« ــان را جشــن می گیرن وجودت
کــرد، ممکــن اســت کمــی نامأنــوس و  ــوان از فقــرا حمایت گــری  ــه می ت یادگیــری اینکــه چگون
دلهــره آور باشــد؛ بــا ایــن حــال، ایــن گام هــای ســاده نقطــۀ بســیار خوبــی بــرای آغــاز هســتند. بــرای 

کــه کســی را ندارنــد، صــدا شــوید و در نهایــت، بــا هــم می توانیــم بــه فقــر پایــان دهیــم. آن هایــی 
مترجم: مونا امیری
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که راه حل دارد:   فقر مشکلی است 
کودکان فقیر15 برنامه حمایتی از 

گسترده ضروری است داشتن یک برنامه حمایت گری 

را در برمی گیــرد  از جامعــه  گســترده ای  کــه بخــش  کــودکان مســئله ای اســت  عمومــًا فقــر 
کــه در  کــودکان می توانــد شــالوده قــوی و پایــداری بســازد  بنابرایــن فهــم درســت از مســئله فقــر 
مراحــل تصمیم گیــری سیاســی وضعیــت ایــن کــودکان نیــز در نظــر گرفتــه شــود. اینکــه فقــر کــودکان 
کــودکان بیشــترین ســهم را در میــان فقــرا دارنــد دلیــل  اثــر ویران کننــده ای بــر آن هــا و جامعــه دارد و 
ــد آن  ــل می کن ــه عم ــور ب ــاص مجب ــی و خ ــور اخاق ــا را به ط ــه م ــا آنچ ــت. ام ــل اس ــرای عم ــی ب مهم
اســت کــه فقــر مشــکلی اســت کــه راه حــل دارد. بــرای دســتیابی بــه یــک برنامــه حمایت گــری دو گام 
کلیــدی وجــود دارد: گام اول- شناســایی اهــداف و شــاخص های حمایت گــری گام دوم- ایجــاد 

ــا اســتفاده از داده و اطاعــات. کــودکان ب ــرای فقــر  پیام هــای آشــکار ب
پیام های کلیدی:

قصــد حمایت گــری شــفاف )امــا منعطــف( مهــم اســت- اســتراتژی های رســمی   ●
گاهــی مفیدنــد و گاهــی نــه.

کــودکان می توانــد توجه هــا را در ســطح ملــی   ● تجربــه نشــان می دهــد مســئله فقــر 
بــه شــکل مؤثــری بــه خــود جلــب کنــد.

داشــتن یــک برنامــه حمایت گــری گســترده بــرای اطمینــان از پایــداری برنامــه   ●

کتــاب منتشرشــده توســط یونیســف بــا عنــوان »جهانــی عــاری از فقــر  15-  . یادداشــت فعلــی ترجمــه ای اســت از فصــل ســوم 
کــودکان«. فصــل ســوم متمرکــز بــر موضــوع حمایت گــری اســت و از ایــن رو در یادداشــت فعلــی خالصــه ای از فصــل ســوم ارائــه 

کتــاب از ایــن قــرار اســت:  شــده اســت. مشــخصات فصــل ســوم 
UNICEF )2017(, Milestone 3, “Putting Child Poverty on the Map: Child Poverty Advocacy
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ــرات سیاســی  ــد تغیی ــر ضــروری اســت، ایــن برنامــه می توان ــودکان فقی ک ــت از  حمای
را زنــده نگــه دارد.

حمایت گــری عمومــی می توانــد بنیــان و شــالوده ای بــرای سیاســت های هــدف   ●
و تغییــر در برنامــه باشــد.

الف- تشخیص اهداف و شاخص های حمایت گری:
را در برمی گیــرد  از جامعــه  گســترده ای  کــه بخــش  کــودکان مســئله ای اســت  عمومــًا فقــر 
کــه در  کــودکان می توانــد شــالوده ای قــوی و پایــدار بســازد  بنابرایــن فهــم درســتی از مســئله فقــر 
مراحــل تصمیم گیــری سیاســی وضعیــت ایــن کــودکان نیــز در نظــر گرفتــه شــود. درحالی کــه حمایــت 
سیاســت مداران و کارمنــدان دولتــی ضــروری اســت اولویت هــای آن هــا ممکــن اســت تغییــر کنــد 
- و بــدون یــک بنیــان یــا شــالوده قــوی در افــکار عمومــی ایــن مســئله می توانــد اهمیــت و کشــش 

خــود را از دســت دهــد.
کــودکان فقیــر ضــروری اســت در ایــن  داشــتن اهــداف و شــاخص های روشــن بــرای حمایــت از 
صــورت اســت هدف گــذاری در راســتای نتایــج و یادگیــری آنچــه انجام پذیــر اســت و آنچــه نیســت در 
طــول زمــان، ضــروری اســت. نهایتــًا، مهــم اســت کــه بدانیــم داشــتن هدف روشــن از داشــتن هــدف ثابت 
متفــاوت اســت. بــا گذشــت زمــان حمایــت و انــرژی بــرای هــر مســئله ای فروکــش می کنــد، بنابرایــن تغییــر 
در دولــت یــا وقایــع ملــی کــه خبرســاز می شــوند می تواننــد فرصت هــای جدیــدی را بســازند. بــرای تغییــر 

فرصت هــا و محیــط وجــود مقاصــد و اهــداف انعطاف پذیــر حمایت گــری ضــروری اســت.

کلیدی و اطالعات ب- ایجاد پیام های آشکار از فقر کودکان- داده 
و  نیازمنــد پیام هایــی شــفاف  قــرار دهیــم  را در معــرض توجــه  کــودکان  فقــر  آنکــه  بــرای   
ع، اطاعــات  روشــن هســتیم. آمارهــا و معیارهــای قــوی در ترکیــب بــا ماهیــت جهانــی ایــن موضــو

کــودکان در اختیــار مــا قــرار می دهــد. قانع کننــده ای در ارتبــاط بــا فقــر 
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درحالی کــه پیام هــا موضوعــات بســیار خاصــی خواهنــد بــود، در ایــن بخــش گســتره وســیعی از 
ع را توضیــح می دهیــم. ایــن پیام هــا را می تــوان  ل های پیرامــون ایــن موضــو رهیافت هــا و اســتدال

کــرد: در ســه حــوزه گروه بنــدی 
پیام اول- مشکل چیست؟  ●

کــودکان در کشــور بــه  کــه فهــم کاملــی از انــدازه فقــر  تشــریح مشــکل بــرای شــنوندگان بطــوری 
ع ســاخت یــک نقشــه  دســت آورنــد از بنیادی تریــن بلوک هــای حمایتــی اســت. قلــب ایــن موضــو

کــودکان فقیــر اســت. ملــی از 
پیام دوم- چرا این موضوع مهم است؟  ●

اهمیــت فقــر کــودکان بــرای بســیاری از شــنوندگان آشــکار اســت امــا نه بــرای همه. حتــی آن هایی 
کــه اهمیــت ایــن موضــوع را درک کرده انــد احتمــااًل از تمامــی اثــرات آن بــر کودکان و جامعــه بی خبرند.

پیام سوم- راه حل ها چیست؟  ●
کــه قابــل تشــریح نیســت وجــود دارد. تشــریح  انگیــزه محــدودی بــرای تمرکــز روی موضوعــی 
ع  اینکــه چــه کاری می توانیــم انجــام دهیــم تــا توجــه دیگــران را بــه فقــر کــودکان جلــب کنیــم موضــو

را بــه مشــکلی بــا راه حــل اخاقــی تبدیــل می کنــد.
ک گذاری ایــن پیام هــا اشــکال و وســایل مختلفــی بــر اســاس اهــداف و شــنوندگان  بــرای اشــترا

خــاص وجــود دارد. در ادامــه توضیــح مفصل تــری از هــر پیــام ارائــه شــده اســت:

پیام اول- مشکل چیست؟
ســاخت یــک نقشــه ملــی از کــودکان فقیــر و رســم پیام هــای کلیــدی مهم تریــن گام در پیــام اول 
کــودکان  کــودکان فقیــر )و پیام هــا( شــامل دو ســؤال اســت: فقیرتریــن  اســت. عناصــر اولیــه نقشــه 

کــودکان در فقرنــد؟ چــه کســانی هســتند و کجــا زندگــی می کننــد؟ چــرا 
1- درصد و تعداد کودکان در فقر چقدر است؟

خ  کــودکان فقیــر، تخمیــن نــر عمومــًا اولیــن پیــام کلیــدی و اولیــن قــدم بــرای پروفایــل ســازی 
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خ عمومــًا رقمــی راهنمــا بــرای دســتیابی بــه خطــوط اصلــی اســت.  کــودکان اســت. ایــن نــر فقــر 
کــه امــکان مقایســه در طــول زمــان بــدون  کــودکان عمومــًا بــه ایــن دلیــل مهــم اســت  خ فقــر  نــر

تأثیرپذیــری از تغییــرات جمعیتــی را بــه مــا می دهــد.
ــه  ــودکان این گون ک ــر  خ فق ــر ــت ن ــح اس ــور واض ــک کش ــر در ی ــی فق کل خ  ــر ــًا ن ــه عموم ک ــی  در حال
خ فقــر کــودکان می توانــد مربــوط بــه مســائل پولــی بــوده یــا چندبعــدی باشــد. معیــار فقــر  نیســت. نــر
کــودکان بــا اســتفاده از خــط فقــر ملــی بــکار بــرد.  چندبعــدی را می تــوان بــرای تکمیــل تخمیــن فقــر 
عــاوه بــر محاســبه ســهم کودکانــی کــه در فقــر زندگــی می کننــد، محاســبه تعــداد کــودکان دچــار فقــر 

مطلــق نیــز می توانــد ابــزاری قدرتمنــد و غیرانتزاعــی باشــد.
یــک انتقــاد مهــم بــه معیارهــای فقــر )شــامل فقــر کــودکان(، عــدم توانایــی آن هــا در اندازه گیری 
کــودک به طــور متوســط از خــط فقــر فاصلــه دارد.  عمــق فقــر اســت- یعنــی چقــدر یــک فــرد یــا یــک 
درحالی کــه بیــان بســیاری از روش هــای محاســبه عمــق فقــر به طــور شــهودی کار مشــکلی اســت، 
خ فقــر در آســتانه های مختلــف می توانــد راهــی ســاده بــرای بیــان توزیــع فقــر خانــوار و  محاســبه نــر

کــودکان باشــد.
خ فقر کودکان اثرگذار است؟ 2-آیا تفاوت منطقه، زبان و قومیت بر نر

کنده شــده اند ازایــن رو، تحلیــل  کــودکان فقیــر به طــور یکنواختــی در داخــل کشــور پرا به نــدرت 
کــه در آنجــا فقــر شــدیدتر اســت را بــرای مــا مشــخص  کــودکان می توانــد مناطــق و گروه هایــی  فقــر 
کــودکان موضوعــی  کــه فقــر  کــودکان اســت. از آنجایــی  ســازد. ایــن بخــش مهمــی از نقشــه فقــر 
کــودکان بیشــتر از ســایرین از ایــن  کــه برخــی  ع  کــردن ایــن موضــو چالش برانگیــز اســت، برجســته 

ــد. ــر باش ــازی فق ــتای ریشه کن س ــر در راس ــریع و مؤث ــی س ــد عمل ــد می توان ــج می برن ع رن ــو موض
ــر اســت. هرچنــد جداســازی  ــًا در تمامــی کشــورها، جداســازی مناطــق از هــم امکان پذی تقریب
کــودکان را بــر اســاس زبــان یــا قومیــت خــاص آن هــا یــا ناتوانــی آن هــا امکان پذیــر  امــکان فهــم فقــر 
ع جداســازی تنهــا در تعــدادی از کشــورها معمــول اســت. نهایتــًا تحلیل هــای  می نمایــد امــا ایــن نــو

ــد. ــش ده ــر را افزای ــری فق ــای اندازه گی ــد چالش ه ــاص می توان ــور خ ــه ای به ط منطق
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3- آیا شرایط کودکان فقیر در طول زمان در حال تغییر است )بهتر یا بدتر(؟
کــه بــرای اولیــن بــار در ایــن خصــوص بحــث  هرچنــد تحلیل هــای ایســتا بخصــوص زمانــی 
می شــود بســیار قــوی هســتند، نشــان دادن اینکــه شــرایط در طــول زمــان در حــال تغییــر اســت، 
کجــا شــرایط در حــال بهبــودی و کجــا چالش هــا باقی مانــده اســت نیــز مهــم اســت. در نظــر گرفتــن 
خ فقــر کــودکان و اندازه گیــری بهبــود شــرایط اســت. تعــداد کــودکان در فقــر مکمــل مفیــدی بــرای نــر

4- آیا کودکان بیشتر از بزرگ ساالن در معرض فقر هستند؟
خ فقــر در میــان بزرگســاالن( راهــی ســاده  خ فقــر عمومــی )یــا نــر کــودکان بــا نــر خ فقــر  مقایســه نــر

کــودکان اســت. و مفیــد بــرای نشــان دادن بی عدالتــی عمیــق در میــان 
ــه داده  هــا موجــود اســت، احتمــال اینکــه  ک ــًا بیشــتر در کشــورهایی  ــی و عموم در ســطح جهان
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کــودکان در مقابــل فقــر  کــه تاش هــای بیشــتری در جهــت حمایــت از  داشــته و داللــت بــر آن دارد 

بایــد انجــام پذیــرد.
کــه در فقــر زندگــی می کننــد را نشــان می دهــد و از  کــودکان از یک ســو ســهم کودکانــی  خ فقــر  نــر
کــودکان تشــکیل می دهنــد. بــرای  کــه چــه میــزان از جمعیــت فقیــر را  ســوی دیگــر نشــان می دهــد 
مثــال، آمــار اخیــر بانــک جهانــی نشــان می دهــد کــه 47 درصــد از 1.2 میلیــارد نفــری کــه بــرای زنــده 

مانــدن مبــارزه می کننــد و زیرخــط فقــر هســتند، 18 ســال یــا کمتــر ســن دارنــد. )شــکل 1(
5- کودکان کوچک تر یا بزرگ تر کدام با احتمال بیشتری دچار فقر می شوند؟

متفــاوت  ســال های  در  اجتماعــی  نیازهــای  و  شــناخت  فیزیکــی،  تــوان  منظــر  از  کــودکان 
خ  ر کــودکان  زندگــی  از  مرحلــه  هــر  در  کــه  متفاوت انــد. محرومیت هایــی  هــم  بــا  کودکی شــان 
می دهــد از کمبــود مــواد غذایــی تــا کمبــود دســتیابی بــه خدمــات اولیــه می توانــد اثــرات بلندمــدت 
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گــروه ســنی 0-4 ســال )بــرای مثــال از  و نامرئــی بــر زندگــی آن هــا بگــذارد. اطاعــات معمــواًل بــرای 
گــروه ســنی 5-17 ســال )ســامت، آمــوزش، آب،  بعــد ســامت، تغذیــه، آب و اصــول بهداشــتی( و 

اصــول بهداشــتی و اطاعــات( جمــع آوری می شــود.
6- مقایسه فقر کودکان در سطح بین الملل:

ــی  ــد و تمایل ــرای مقایســه کشــورها و رتبه بنــدی آن هــا، نظــر رســانه ها را جلــب می کن تمایــل ب
کــه می شناســیم و مقایســه خودمــان  جهانــی بــرای مقایســه پیشــرفت ها بخصــوص بــا کشــورهایی 
کــودکان نیــز از ایــن منظــر مســتثنی نیســت )شــکل 2(. در اینجــا  بــا آن هــا ایجــاد می کنــد. فقــر 
فشــارهای جهانــی و منطقــه ای و مقایســه ها می توانــد مفیــد باشــد. بــرای مثــال در امریــکای 
التیــن، UNICEF و ECLAC بــا همــکاری هــم پروفایــل بین المللــی و قابل مقایســه فقــر کــودکان را 

کــودکان اســت. کــه شــامل راهنمایــی بــرای تخمیــن فقــر  تدویــن کردنــد 

 شکل شماره )1(: 
کمتر از 1.25 دالر در روز زندگی می کنند، بر اساس سن و برای سال 2010 که با  درصد افرادی 
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A GUIDE TO THE TASKS TO ACHIEVE THE VISION

ARE CHILDREN MORE LIKELY TO BE POOR THAN ADULTS?

Comparing the child poverty rate with the overall poverty rate (or the 
poverty rate among the adults) is a simple and powerful way of expressing 
the deep injustice of child poverty.

Globally, and in almost every country with data, children are more likely 
to be living in poverty than adults. For example, in Ghana 32 per cent of 
children are living in poverty according to national definitions, whilst 24 per 
cent of the overall population are in poverty (Figure 3.6). Similarly, more 
children are likely to live in extreme poverty than other age groups. The 
concentration of poverty on children has potential long-term implication 
for the fight to end poverty, and implies that more efforts should be taken to 
protect children from poverty.

Child poverty shares
While the child poverty rate provides the proportion of children who are 
living in poverty, it can also be powerful to express the proportion of those 
living in poverty who are children (or the child poverty share). For example, 
globally, the most recent World Bank numbers show that of the 1.2 billion 
people who are struggling to survive below the poverty line, 47 per cent of 
these are 18 years old or younger. When compared to children’s share in 
the global population (around 33 per cent) it is clear that children are vastly 
overrepresented among those in extreme poverty (Figure 3.7).

SOURCE: COOKE ET AL. (2015)
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کودکان- پولی و چندبعدی شکل شماره )2(: مقایسه جهانی و منطقه ای نرخ فقر 

کرده اند که دو یا بیشتر محرومیت های محدود را تجربه  کودکانی 
کرده اند که دو یا بیشتر محرومیت های شدید را تجربه  کودکانی 

کمتر از 1/25 دالر در روز زندگی می کنند. که با  جمعیتی 

3A Multidimensional Approach to Measuring Child Poverty

a similar range from US$ 2,190 – 2,573 (Source: 

World Bank 2006), one finds very different levels of 

child poverty. In Uzbekistan, Viet Nam, and India, 

2 per cent, 15 per cent, and 58 per cent of children 

experience two or more severe deprivations, 

respectively, and hence are considered poor. 

These differences emphasize the importance of 

looking beyond GDP and other such economic 

measures of poverty. Although these measures are 

important, they alone do not adequately capture the 

deprivations children face.

A comparable analysis focusing on eight countries 

whose population living below the international 

(Source: UNICEF Global Study on Child Poverty 

database).

When measuring income poverty, the most 

commonly used indicator is $1.25 a day, where 

someone is considered poor if his or her income 

level falls below that level. In the graph on the 

right, the blue and green bars represent the 

percentage of children in each country that 

experience moderate and severe deprivations 

respectively, while the orange line represents 

the percentage of people in each country 

who are income poor according to the $1.25 

a day poverty line (while recognizing that for 

some countries the data for income poverty 

and multidimensional child poverty are from 

different years). In general the multidimensional 

child poverty measure conforms with the 

income measure, however there are also large 

differences; for example while 66 per cent of 

the population in Niger is considered income 

poor, 88 per cent of children experience two 

or more moderate deprivations and 84 per 

cent of children experience two or more 

severe deprivations. The reverse is evident in 

Philippines, where 23 per cent of the population 

is income poor while 15 per cent of children 

experience two or more moderate deprivations 

and only 2 per cent of children experience two 

or more severe deprivations National level 

analyses enriches one’s understanding of the 

underlying reasons for these disparate poverty 

measure outcomes.  This would include, for 

example, identifying who reaps the benefits 

of economic growth, tracking social sector 

investments, assessing the effectiveness of 

service delivery, analyzing employment trends 

etc.   This graph accentuates the importance of 

looking at both measures for policy purposes, as 

they can produce vastly different outcomes.

A commonly used indicator of wealth is the 

per capita Gross Domestic Product (GDP) of a 

country. When looking at Uzbekistan,  Vietnam, 

and India, which all have a GDP per capita in 
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Figure 1. Multidimensional Child Poverty and Income Poverty: A Country Comparison 
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Figure 2. Multidimensionality: Comparing GDP per capita and Child 
Poverty Headcounts

All $1.25 figures are from 2004 - 2006, besides Tanzania (2000), 
Cameroon (2001), Lao (2002), Mongolia (2002), Bhutan, Uzbeki-
stan and Sierra Leone (2003) and Morocco (2007). Source: World 
Bank Data/UNICEF Global Study on Child Poverty Database
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کــه در بــاال ترســیم شــد مفهومــی واضــح و مقایســه ای در ارتبــاط بــا اینکــه  کــودکان  نقشــه فقــر 
کــودکان بیشــتر آســیب می بینــد بــه مــا  کــدام  کشــور چیســت و  کــودکان فقیــر در یــک  وضعیــت 
ــد پاســخ نمی دهــد.  کــودکان فقیرن کــه چــرا ایــن  ــه ایــن ســؤال بنیــادی  ــا ایــن حــال، ب می دهــد. ب
کــه می تواننــد وضعیــت را تغییــر  پاســخ بــه ایــن ســؤال بــرای شناســایی سیاســت ها و برنامه هایــی 

دهنــد، بســیار ضــروری اســت.

پیام دوم- چرا فقر کودکان مهم است؟
برای این سؤال 7 دلیل آورده می شود:

ع به کودکان مربوط است و نوعی تخطی از حقوق آن هاست.  ● زیرا این موضو
زیرا فقر کودکان اثرات مخربی دارد که تا آخر عمرشان باقی می ماند.  ●
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کــودکان بــا احتمــال بیشــتری نســبت بــه بزرگســاالن در فقــر   ● زیــرا تقریبــًا همــه جــا، 
زندگــی می کننــد.

زیــرا پایــان بخشــیدن بــه فقــر کــودکان بــرای شکســتن چرخــه فقــر درون منطقــه ای   ●
ضــروری اســت.

کــه   ● کــودکان یکــی از پرهزینه تریــن خطاهایــی اســت  زیــرا شکســت در فرجــام فقــر 
یــک جامعــه می توانــد مرتکــب شــود.

ع توجــه بســیار   ● کــودکان، ایــن موضــو زیــرا بــا وجــود ضــروری بــودن مقابلــه بــا فقــر 
کــرده اســت. کمــی را بــه خــود جلــب 

زیرا راه  حل  های اثبات  شده  ای برای فقر کودکان وجود دارد.  ●

پیام سوم- راه حل ها چیست؟
دانســتن اینکــه فقــر کــودکان اثــر ویران کننــده ای بــر کــودکان و جامعــه دارد و کودکان بیشــترین 
ســهم را در میــان فقــرا دارنــد دلیــل مهمــی بــرای عمــل اســت. امــا آنچــه مــا را به طــور اخاقــی و 

کــه راه حــل دارد. کــه فقــر مشــکلی اســت  خــاص مجبــور بــه عمــل می کنــد آن اســت 
کــودکان را از دیگــر انــواع آن جــدا می کنــد  کــه فقــر  بــرای ایــن منظــور شناســایی محورهایــی 
مفیــد اســت. دســتورالعمل زیــر بیانیــه مشــترک ائتــاف جهانــی بــرای پایــان دادن بــه فقــر اســت کــه 

ــد نقطــه شــروع مفیــدی باشــد: می توان
کــودکان اولویــت صریــح آن هاســت   ● کــه کاهــش فقــر  کنــد  هــر کشــور بایــد تضمیــن 

و به طــور مناســبی در برنامه هــای ملــی، سیاســت ها و قوانیــن پوشــش داده شــده 
اســت.

ــد.   ● ــم کن ــروم فراه ــودکان مح ک ــتر  ــرای بیش ــات را ب ــه خدم ــی ب ــت و دسترس کیفی
مثــل ســامت،  تأمیــن خدمــات عمومــی  و  قابل توجهــی در دسترســی  نابرابــری 
ــن  ــود دارد؛ بنابرای ــر وج ــودکان فقی ک ــرای  ــتی ب ــای بهداش ــوزش، آب و مراقبت ه آم
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ع  کارهــای زیــادی انجــام داد تــا دسترســی خانواده هــای فقیــر بــه ایــن نــو بایــد 
خدمــات ســریعتر بهبــود یابــد.

کــه   ● کــه کمتریــن درآمــد را دارنــد حمایــت کنیــم و مطمئــن شــویم  از خانوارهایــی 
کــودکان فقیــر بــه پتانسیل هایشــان وجــود نــدارد. هیــچ مانعــی بــرای دســتیابی 

مترجم: افسانه شرکت
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  افراد بی خانمان نیاز به یک صدا دارند
یازده روش حمایت از بی خانمان ها16

کرد چگونه می توان یک برنامه حمایت گری را هدایت 

بــا افزایــش روزافــزون فشــارهای اقتصــادی، بیــکاری و افزایــش هزینه هــای زندگــی پدیــده 
ــا  ــود ب ــاش می ش ــه ت ــن مقال ــت. در ای ــش اس ــه افزای ــکا رو ب ــوص امری ــا و بخص ــی در دنی بی خانمان
معرفــی یــازده روش، یــک برنامــه حمایت گــری از افــراد بی خانمــان آمــوزش داده شــود. بــر همیــن 
ع بیابیــم پــس  اســاس نویســنده پیشــنهاد می کنــد تــا ابتــدا درک کاملــی از مفاهیــم و چرایــی موضــو
ع درگیــر  از آن تــاش کنیــم تــا افــراد دیگــر ازجملــه مقامــات محلــی و قانون گــذاران را نیــز بــا موضــو
کــه اصــل بودجــه حمایــت از بی خانمان هــا از دولــت محلــی و فــدرال تأمیــن می شــود.  کنیــم چرا
اســتفاده از قــدرت ائتاف هــای محلــی، رســانه ها و روزنامه هــا می توانــد در تشــویق دیگــران بــه 
کــرده و بــا جدیــت آن را دنبــال کنیــد.  حمایت گــری مؤثــر واقــع شــود. نهایتــًا برنامــه خــود را تدویــن 
متــن اصلــی مقالــه فــوق توســط کارن مارفــی نوشــته شــده و در ســایت Causecast.org منتشــر شــده 

اســت.

مقدمه
امریــکا بی خانمــان  نفــر در  بــر اســاس پیش بینی هــا در ســال جــاری حــدود 3.5 میلیــون 
کــودک هســتند. عــاوه بــر  کــه از ایــن تعــداد 1.35 میلیــون نفــر یــا حــدود 4 درصــد آن هــا  می شــوند 
ــا گذشــت  آن، پدیــده بی خانمانــی طــی بیســت  ســال گذشــته به شــدت در حــال افزایــش اســت. ب

16-  Murphy, Karen. )2017(, “11 Ways to Advocate for the Homeless"  
https://www.huffpost.com
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ع فشــارهای اقتصــادی، بیــکاری و افزایــش هزینه هــای زندگــی ایــن رقــم افزایــش  زمــان، وقــو
می یابــد. افــراد بی خانمــان نیــاز بــه یــک صــدا دارنــد و آن صــدا مــا هســتیم.

درک موضوع
خودتــان را در ارتبــاط بــا مفاهیــم اولیــه آمــوزش دهیــد در ایــن صــورت متعجــب خواهیــد شــد 

کــه شــما بایــد آن هــا را بدانیــد ماننــد: کــه چقــدر مفاهیــم وجــود دارد 
چرا افراد بی خانمان می شوند؟  ●
چــه کســی به ظاهــر تعــداد جمعیــت بی خانمان هــا را 23 درصــد و تعــداد مــردان   ●

بی خانمــان را 33 درصــد در جهــان تخمیــن زده اســت؟
کنیــد: بــه پناهگاه هــا برویــد و بــا افــراد   ● در ارتبــاط بــا بی خانمان هــا جســتجو 

بی خانمــان دســت اول صحبــت کنیــد. کتاب هایــی ماننــد صبحانــه در خانــه ســالی 
ــوزول را مطالعــه کنیــد. ک ــان  ــر جانات ــا راشــل و بچه هایــش اث ــر ریچــارد لمیوکــس ی اث

کنید با ائتالف های محلی ارتباط برقرار 
قــدرت بیشــتر در تعــداد بیشــتر نهفتــه اســت. ائتاف هــای ملــی در ارتبــاط بــا بی خانمان هــا 
کــه بــه ائتــاف محلــی وابســته هســتند بــه حمایتگرهــای محلــی و ائتاف هــای  همــان انــدازه 
خدماتــی در هــر اســتان نیــز وابســته اند. در انجمن هــای حمایتــی خدمــت و در ائتــاف محــل خــود 

شــرکت کنیــد.

کنید کسب  در خصوص فعالیت حمایتگران در سایر شهرها اطالعات 
تجربه فعالیت ها در سایر شهرها به شما ایده های زیادی خواهد داد. برای مثال:

صفحــه   ● دارد،  گ  وبــا او  اســت.  بی خانمــان  حمایتگــر  یــک  ک  شــپتا اریــک 
کانــت توییتــرش را بــرای حفــظ ارتبــاط و اطاع رســانی بــه دیگــران  فیس بــوک و ا
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فعــال نگــه داشــته اســت. او علیــه بســته شــدن پناهــگاه شــهر خــود مبــارزه می کنــد.
هنپیــن   ● شــهر  در  بیــکاری  پایــان  هماهنگ کننــده  بــروک،  تــن  کتــی 

نگهــداری  و  ســاخت  جهــت  مختلــف  منابــع  از  را  بودجــه ای  )مینیاپولیــس17(، 
خانه هــای موقتــی بــرای افــراد بی خانمــان شــهر جمــع آوری می کنــد تــا پناهگاه هــای 
شــهر در راســتای هدفــی کــه بــرای آن طراحــی شــده اند- یعنــی پناهگاه هــای موقتــی 

کننــد. و ضــروری بــرای افــراد رهگــذر- فعالیــت 
کــه از اختــال دوقطبــی رنــج می بــرد، او   ● رنــدر لــوب، حمایت گــری در دنــور اســت 

کــه بی خانمــان شــده اســت. 6 ســال اســت 

یک برنامه بسازید
زمانــی کــه شــما متوجــه شــوید در جامعــه چــه می گــذرد، بــا افــرادی کــه در ایــن خصــوص مطلــع 
هســتند )هــم افــرادی کــه بی خانمانــی را تجربــه کــرده و از خدمــات اســتفاده کرده انــد و هــم افــرادی 
کــه در ایــن زمینــه متخصــص هســتند( صحبــت کنیــد، می توانیــد نیازهــای جامعــه خــود را تعییــن 

کنیــد. از کمــک ائتــاف و حمایت هــای محلــی در ســاخت برنامــه فعالیتــی خــود اســتفاده کنیــد.

کنید مقامات منتخب محلی خود را درگیر 
بیشــتر منابــع مالــی برنامه هــای مربــوط بــه بی خانمان هــا از بودجــه دولــت فــدرال تأمیــن 
می شــود و ایــن بودجــه توســط دولــت ایالتــی مدیریــت می شــود. نهایتــًا دولــت محلــی تصمیــم 
کــردن رهبــران محلــی شــما می توانیــد بــر نحــوه  گاه  ج شــود. بــا آ کــه چگونــه ایــن پــول خــر می گیــرد 

ج ایــن منابــع تأثیــر بگذاریــد. خــر
کنیــد و بــه نفــع برنامه هــای ایجــاد   ● در برنامه هــای عمومــی و محلــی شــرکت 

17-  Minneapolis
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برنامه هــای  و  پناهگاه هــا  گروهــی،  خانه هــای  کم درآمــد،  افــراد  بــرای  ســرپناه 
کنیــد. صحبــت  بی خانمانــی  از  جلوگیــری 

گروه هــای شــهری و   ● از ارائه دهنــدگان مراقبت هــای محلــی، جامعــه مذهبــی، 
ــه درخواســت حمایــت کنیــد. باتجرب

محلــی   ● تصمیم گیــران  بــا  شــخصی  ماقات هــای  و  مــداوم  مکاتبــات  پیگیــر 
باشــید.

مالقات های شخصی با قانون گذاران
تماس هــای شــخصی، حیاتــی و مهــم هســتند و بــه موضوعــات شــما وجهــه مــورد نیــاز را 

. هنــد می د
گــر گروهــی در ماقات هــا شــرکت می کنیــد بیشــتر 4-5 نفــر نباشــید زیــرا بیــش از   ● ا

کــردن اســت. آن شــبیه ازدحــام 
گذشــته   ● فعالیت هــای  قبــل  از  کنیــد.  رفتــار  متخاصمانــه  نــه  و  مؤدبانــه 

کنیــد. مطالعــه  را  بی خانمان هــا  بــا  ارتبــاط  در  آن هــا  بیانیه هــای  یــا  قانون گــذاران 
ع خود تمرکز کنید.  ● روی موضو
ح دهید.  ● فعالیت درخواستی خود را به طور دقیق شر
گــر هیــچ توافقــی در آن جلســه حاصــل نشــده   ● بــا تشــکر جلســه را تــرک کنیــد حتــی ا

باشــد.

کنید با رسانه ها ارتباط برقرار 
گاهی و بهبود علل دارد. حضور رسانه ها اثر مثبت زیادی بر خلق آ

در خصــوص اینکــه شــما چــه کســی هســتید و تــاش می کنیــد چــه کاری انجــام   ●
دهیــد شــفاف باشــید.
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در روزنامه های محلی بنویسید و در تلویزیون و رادیو صحبت کنید.  ●
کــه بــرای بی خانمان هــا در جامعــه شــما روی   ● در خصــوص موضوعــات مهــم 

کنیــد. می دهــد بنویســید و ســرمقاله ارائــه 
کــه گروه هــای رســانه ای تمایــل خــود را نشــان دادنــد، از آن هــا قدردانــی   ● زمانــی 

کــه بــرای پوشــش بهتــر کمپیــن شــما نیــاز  کــرده و بــه آن هــا منابــع و حمایت هایــی را 
دارنــد پیشــنهاد دهیــد.

کنید با روزنامه های محلی خیابانی18 ارتباط برقرار 
گاهــی  آ و  آمــوزش  بی خانمان هــا  بــا  ارتبــاط  در  عــادی  مــردم  بــه  خیابانــی  روزنامه هــای 
می دهنــد و فرصتــی را در اختیــار مــردم قــرار می دهنــد تــا بــا انتشــار مطالــب خاقانــه خــود در قالــب 
مقالــه، عکــس، کارهــای هنــری و شــعر بی خانمان هــا را توانمنــد ســازند. روزنامه هــای خیابانــی 
فرصت هــای شــغلی را منتشــر می کننــد. روزنامه هــای خیابانــی محلــی خــود را بیابیــد یــا یــک 

روزنامــه خیابانــی در محلــه خــود شــروع کنیــد.

ثبت نام از افراد بی خانمان برای رأی دهی
باشــید.  ملــی داشــته  کاروبارهــای محلــی و  تــا صدایــی در  نداریــد  بــه خانــه  نیــازی  شــما 
ــرده و  ک ــراد بی خانمــان کمــک  ــه اف ــه ب ک ــه وجــود آمــده  ــر ب قانون هــای متعــددی در 20 ســال اخی

توانمنــد می ســازد. را  آن هــا 

تشویق حمایت گری به شکلی مؤثر
چــه کســی بهتــر از افــرادی کــه مســتقیمًا درگیــر هســتند می تواننــد بــه حمایتگــران کمــک کننــد؟ 

کــه افــراد فقیــر یــا بی خانمــان آن هــا را  18-  روزنامه هــای خیابانــی )Street Newspaper(، روزنامه هــا یــا مجالتــی هســتند 
می فروشــند. ایــن نــوع از روزنامه هــا عمدتــًا بــرای حمایــت از ایــن قشــر جمعیتــی تولیــد می شــوند.
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افــرادی کــه بی خانمانــی را تجربــه کــرده و افــرادی کــه بــرای کمــک بــه آن هــا فعالیــت می کننــد.
کــه در آن افــراد زیــادی شــرکت می کننــد مثــل توزیــع وعده هــای   ● از رویدادهایــی 

ــرای تشــویق حمایت گــری اســتفاده کنیــد. ورق، خــودکار،  غذایــی در پناهگاه هــا ب
کــت تمبــر و پیام هــای نمونــه را در هــر گردهمایــی و رویــداد تأمیــن کنیــد. پا

در پناهگاه هــا یــا برنامه هــای توزیــع وعــده غذایــی، تلفن هایــی را در اختیــار   ●
ــت )شــهردار، نماینــده  ــا دول ــا ب ــرار دهیــد ت بی خانمان هــا، داوطلبــان و کارمنــدان ق
شــوراها و ...( تمــاس گرفتــه و خواســتار توقــف کاهــش خدمــات ضــروری یــا کمــک 

ــه تأمیــن خدمــات ضــروری نماینــد. ب
مترجم: افسانه شرکت
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  حمایت گری اجتماعی برای اقشار آسیب پذیر

ــه قــرن بیســتم و توســعه بیــش از پیــش کشــورها تصــور می شــد دیگــر جنگــی میــان  ــا ورود ب ب
گرفــت و دشــمن اصلــی انســان ها در دوره جدیــد فقــر و جهــل و  کشــورهای صنعتــی درنخواهــد 
گرچــه در ایــن قــرن دو جنــگ جهانــی شــکل گرفــت، امــا مبــارزه بــا فقــر هیــچ گاه از  بیمــاری باشــد، ا
ج نشــد. بــا ایــن حــال میــزان توجــه و موفقیــت ایــن دولت هــا در برهه هــای  دســتور کار دولت هــا خــار
مختلــف متفــاوت بــوده اســت، به خصــوص آنکــه سیاســت های مواجهــه بــا فقــر معمــواًل از جریــان 
اصلــی تغذیــه می شــد و مخالفت هــای عمــده ای دربــاره آن وجــود داشــت. بــا چنیــن شــرایطی 
ســازمان های غیردولتــی وارد میــدان شــده و بخــش عمــده ای از مبــارزه بــا فقــر را آغــاز کردنــد. از 

زمــان آغــاز بــه فعالیــت ایــن ســازمان ها ســه نســل از آن هــا رشــد کرده انــد.
در طــول ســالیان گذشــته نســل ســوم ســازمان های غیردولتــی بــه ســمت اســتفاده از ابزارهایــی 
بــرای تأثیــر بــر فرآینــد سیاســت گذاری حرکــت کرده انــد. ایــن نســل از ســازمان های غیردولتــی به جــای 
تکیــه بــر تأمیــن خدمــات رفاهــی یــا توســعه محلــی بــه ســمت اصاحــات سیاســت گذارانه بــرای تأمیــن 
منافــع گروه هــای مــورد حمایــت خــود حرکــت کرده انــد. ایــن یادداشــت بــه بررســی نقــش آن هــا و 
کــز در ایــران و ســایر نقــاط می پــردازد. یکــی از معروف تریــن و پرشــمارترین  معرفــی برخــی از ایــن مرا
کــز  ســازمان های حمایت گــری اجتماعــی در کشــورهای بیشــتر توســعه یافته و کمترتوســعه یافته، مرا
ــاص،  ــاران خ ــالمندان، بیم ــوالن، س ــون معل ــیب پذیر همچ ــار آس ــرای اقش ــی ب ــری اجتماع حمایت گ
کثــرًا غیردولتــی هســتند، امــا در برخــی از کشــورها  ع ســازمان ها ا گرچــه ایــن نــو کــودکان و غیــره اســت. ا
ــن  ــد. ای ــهیل می کن ــی تس ــه عموم ــل بودج ــا را از مح ــیس آن ه ــن تأس ــده قوانی ــون ایاالت متح همچ

کثــرًا در دو ســطح فــردی و اجتماعــی دســت بــه حمایت گــری می زننــد. ســازمان ها ا
بــه عبــارت ســاده تر در ادبیــات نظــری موجــود دربــاره حمایت گــری بــه دو ســطح فــردی19 

19-  Advocacy
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کــه مــا آن را »حمایت گــری  و ســاختاری20 برخــورد می کنیــم. ســطح ســاختاری آن چیــزی اســت 
اجتماعــی« می نامیــم. بــا توجــه بــه اینکــه ســازمان های مــورد اشــاره در بــاال بیشــتر بــا اشــخاصی بــا 
گزیــر کمــک بــه آنــان اســت. تهیــه  ناتوانــی جســمی بــاال مواجــه هســتند، بخشــی از خدمــات آن هــا نا
ابزارهــای الزم بــرای بهبــود زندگــی، حمایــت حقوقــی در برابــر مســائل خــاص، توانمندســازی آنــان 

بــرای ادغــام در جامعــه بخشــی از ایــن کمک هــای فــردی اســت.
کــه کمــک بــه یــک شــخص محســوب می شــود، رســالت اصلــی ایــن  غ از ایــن مباحــث   فــار
ســازمان ها حمایــت از ایــن اقشــار آســیب پذیر در ســطح ســاختاری اســت. بــرای مثــال اســتفاده 
کــه شــهرداری را موظــف بــه تجهیــز  از ابزارهــای حمایت گــری اجتماعــی بــرای تدویــن قانونــی 
اتوبوس هــای شــهری بــه باالبــر و ویلچــر می کنــد، زندگــی شــهروندان آســیب پذیر را به صــورت 

ع در تمــام ســطوح قابــل مشــاهده اســت. قابل ماحظــه ای ارتقــا می بخشــد. ایــن موضــو
ــر  گرچــه در فضــای عمومــی بیــش از آنکــه تأثیــرات ســاختاری ایــن ســازمان ها و نفوذشــان ب ا
کمک هــای فردبه فــرد آن هــا موردتوجــه  گیــرد،  فرآینــد سیاســت گذاری موردتوجــه مــردم قــرار 
اســت؛ امــا واقعیــت نشــان دهنده اهمیــت اساســی ایــن ســطح از اقدامــات ســازمان های حامــی 

اقشــار آســیب پذیر اســت.
ع در ســطح بندی ســازمان های غیردولتــی خــود را نشــان  چارچوب بنــدی دیگــر از ایــن موضــو
می دهــد. بــر اســاس نظریــات متأخــر ســازمان های غیردولتــی ســه نســل حمایتــی، توســعه ای 
و توســعه سیســتم های پایــدار را شــامل می شــوند. آخریــن نســل بیــش از آنکــه بــه دنبــال ارائــه 
کنــد، تأثیرگــذاری بــر فرآینــد  گــروه هــدف خــود باشــد، یــا آنــان را توانمنــد  خدمــات رفاهــی بــه 
کرده انــد. به عبــارت  دیگــر حمایت گــری اجتماعــی در ســازمان های  سیاســت گذاری را انتخــاب 

غیردولتــی بلندپروازانه تریــن رســالت و البتــه موفقیت آمیزتریــن آن بــوده اســت.
ایــن ســازمان ها در مواجهــه بــا فقــر ســه ســطح اقــدام انجــام می دهنــد. در ســطح اول از 

20-  Advocacy Systems
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عمیق تــر شــدن فقــر افــراد جلوگیــری می کننــد، در ســطح دوم بــرای خــروج فقیــران از تلــه فقــر تــاش 
گرچــه  می کننــد و در ســطح ســوم از ســقوط افــراد آســیب پذیر بــه زیرخــط فقــر جلوگیــری می کننــد. ا
تمــام ســطوح بیان شــده بــه اصاحــات سیاســت گذاری نیــاز دارنــد، امــا ســومین ســطح یعنــی مقابلــه 
کــه افــراد  بــا ســقوط افــراد بــه زیرخــط فقــر بیشــترین نیــاز بــه ابزارهــای حمایت گــری را دارد، چرا

ــد. ــه تأمیــن اجتماعــی قــوی دارن ــی ازجمل ــه حمایت هــای قانون ــاز ب آســیب پذیر نی
کــه خدمــات ویــژه بــه معلــوالن جســمی و کم توانــان  کــزی  در ادامــه بــه معرفــی دو نمونــه از مرا
ارائــه می دهنــد، پرداختــه  شــده اســت. ایــن ســازمان ها بیشــترین تــاش را بــرای جلوگیــری از فقیــر 

شــدن افــراد آســیب پذیر ازجملــه بیمــاران و ناتوانــان انجــام می دهنــد.

مرکز حمایت گری اجتماعی برای حقوق و منافع سالمندان
ــق  ــالمندان از طری ــتقال س ــوق و اس ــتی، حق ــای بهزیس ــا ارتق ــز در فیادلفی ــن مرک ــت ای مأموری
حمایت گــری، آمــوزش و اقــدام بــا رویکــرد »مــورد بــه مــورد« و ارائــه خدمــات بــرای ترویــج دسترســی 
برابــر بــه عدالــت و نشــان دادن مشــکات و مســائل در هــر دو ســطح فــردی و ســاختاری اســت. 
ایــن مرکــز بــا توجــه بــه ناتوانــی و ضعــف ســالمندان و درنتیجــه ناتوانــی آنــان در حمایت گــری از 
طــرف خودشــان از یک ســو خدمــات مســتقیم در ســطح فــردی و از ســوی دیگــر خدمــات نظام منــد 

از طریــق آمــوزش و ابتــکارات در سیاســت گذاری عمومــی ارائــه می کنــد.

تاریخچه:
دربــاره  دوســتان  انجمــن  نظیــر  افــرادی  و  گروه هــا  ائتــاف  از   1977 ســال  در  مرکــز  ایــن 
گــری پانســرز تأســیس شــد. ایــن مرکــز درواقــع  ســالخوردگی، شــورای لوتــری دربــاره ســالخوردگی و 
از پــروژه ای تحــت سرپرســتی مرکــز حقوقــی منافــع عمومــی فیادلفیــا شــکل گرفــت. مرکــز حقوقــی 

توســط وزارت بهداشــت و خدمــات اولیــه، اداره ســالخوردگان تأســیس شــد.
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روش ها:
گاه ســازی عمومــی صــورت می گیرد،  بخــش بزرگــی از برنامــه حمایت طلبــی ایــن مرکــز از طریــق آ
کار از روش هــای مختلفــی همچــون بروشــورها، برگــزاری همایــش، خبرنامه هــای  بــرای ایــن 
ــز  ــر ایــن حمایت گــری از طریــق اعضــای مرک دوره ای و روابــط عمومــی اســتفاده می شــود. عــاوه ب
کمیته هــا شناسایی شــده و بــرای حــل آن هــا  کمیته هــای آن انجــام می شــود. مســائل توســط  و 
ایــن مرکــز در قانــون خدمــت  اســتراتژی هایی بســط داده می شــود. فرآیندهــای حمایت گــری 
حمایتــی ســالمندان در پنســیلوانیا تأثیــر بــه ســزایی داشــت. همچنیــن حمایت گــری ایــن مؤسســه 

موجــب فراهــم آوردن الیحــه اصــاح قانــون سرپرســتی شــد.

سوابق:
این مرکز از سال 2013 حداقل هشت پروژه حمایت گری اجتماعی را اجرا کرده است:

گوســت   ● ارائــه پیشــنهاد بــرای »برنامــه نظــارت بــر مراقبــت بلندمــدت دولتــی« در آ
2013؛

ح توســعه بیمــه ســامت و تغییــر   ● ــاره طــر ح فرمانــدار کاربــت درب ــا طــر مخالفــت ب
ــل 2014؛ ــاری بیمــه ســامت پنســیلوانیا در آوری برنامــه ج

اظهارنظــر رســمی دربــاره الیحــه پیشــنهادی بــرای تغییــر بخــش C )مزایــای   ●
بهداشــتی اداره شــده بــا برنامــه مراقبــت( و بخــش D  )برنامــه دارویــی تجویزشــده 

در سیســتم بهداشــتی( در مــارس 2015؛
نگارش نامه به ســناتور تومی و ســناتور کیســی درباره قانون دسترســی به مراقبت های   ●

بهداشتی و نسخه نویسی مجدد برنامه بیمه سامت کودکان در آوریل 2015؛
کتبر 2015؛  ● اظهارنظر بر الیحه روزآمد کردن مقررات پرستاران خانگی در ا
اظهارنظــر بــر الیحــه مقــررات عــدم تبعیــض در فعالیت هــا و برنامه هــای بخــش   ●

ســامت.
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مرکز حمایت گری لوئیزیانا
ایــن ســازمان غیرانتفاعــی در ســال 1977 و بــرای حفاظــت، توانمندســازی و حمایت گــری 
گــروه هــدف  اجتماعــی از حقــوق معلــوالن و ســالمندان تاســیس شــد. ایــن مرکــز بــه دنبــال ادغــام 

ــان اســت. ــا اســتثمار آن ــده گرفتــه شــدن و ی خــود در جامعــه، جلوگیــری از آزار، نادی

تاریخچه:
ایــن مرکــز به موجــب یــک قانــون فــدرال بــرای ایجــاد سیســتم های محافظــت و حمایــت در هــر 
ایالــت امریــکا تأســیس شــد. مأموریــت سیســتم های حفاظــت و حمایت گــری »پیگیــری از طریــق 
ابزارهــای قانونــی، اداری و دیگــر ابــزار مناســب بــرای حصــول اطمینــان از حقــوق افــراد بــا معلولیــت 
شــدید در ایالــت« اســت. از ســال 1977، دیگــر گروه هــای اجتماعــی بــه گروه هــای تحــت حمایــت 
ایــن ســازمان اضافــه شــده اند، افــراد دارای معلولیت هــای ذهنــی و جســمی و افــراد ســالخورده 

ازجملــه ایــن گروه هــا هســتند.

روش ها:
گاه ســازی و آمــوزش  ایــن مرکــز از طریــق نمایندگــی حقوقــی مســتقیم، اطاعــات و ارجاعــات، آ
و درنهایــت حمایت گــری اجتماعــی فعالیت هــای خــود را انجــام می دهنــد؛ بنابرایــن ســه رویکــرد 
ــر سیســتم های خدمــات  ــرای تغیی ــری اجتماعــی ب ــه شــخص، حمایت گ ــت شــخص ب ــی وکال اصل

رســان و ترویــج و آمــوزش از فرآیندهــا و روش هــای اصلــی ایــن نهــاد اســت.

حمایت گری اجتماعی سازمان های غیردولتی در ایران
ــا  ــد، ام ــیب دارن ــی پرفرازونش ــل راه ــی کام ــا پختگ ــران ت ــی در ای ــازمان های غیردولت ــه س گرچ ا
بســیاری از آن هــا حمایت گــری اجتماعــی را به عنــوان ظرفیتــی اساســی در تأمیــن منافــع اقشــار 
تحــت پوشــش خــود می داننــد. مؤسســه غیردولتــی گابریــک، ســازمان غیردولتــی دیــاران، یکشــهر 
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کــه بخشــی یــا حتــی کل ظرفیت هــای  و غیــره برخــی از ســازمان های غیردولتــی ایرانــی هســتند 
کرده انــد. برخــی ســازمان های غیردولتــی دیگــر  بــه حمایت گــری اجتماعــی  خــود را معطــوف 

همچــون حامــی نیــز به صــورت فعــال در ایــن حــوزه ورود کرده انــد.
مؤسســه غیردولتــی گابریــک، ســازمانی غیرانتفاعــی بــرای اطاع رســانی و حمایــت از بیمــاران 
کتــب و جــزوات آموزشــی، حمایــت مالــی  دیابــت اســت. برگــزاری دوره هــای آموزشــی، انتشــار 
ــی از  ــت. یک ــازمان اس ــن س ــای ای ــی از مأموریت ه ــره بخش ــت و غی ــه دیاب ــان ب ــی از مبتای و غیرمال
مأموریت هــای اصلــی ایــن مؤسســه »حمایــت از دیابــت« اســت. بــر اســاس معرفــی گابریــک »دفــاع 
از حقــوق جامعــه دیابتــی ایــران، یــا مدافعه گــری بــرای دیابــت، به عنــوان یــک خط مشــی بنیادیــن 
از ابتــدای ســال 97 در دســتور کار انجمــن دیابــت گابریــک قــرار گرفــت. تاش برای تســهیل شــرایط 
گاهــی  کاهــش هزینه هــای مدیریــت و درمــان، رفــع تبعیض هــا و افزایــش آ زندگــی بــا دیابــت، 
کثــری  ــرای تحقــق حدا کــه گابریــک ب ــه مســئولیت هایی اســت  عمومــی پیرامــون دیابــت، ازجمل

آن هــا برنامه ریــزی و تــاش می کنــد.«
ــزار  ــاره ایــن اب البتــه بررســی چــارت ســازمانی ایــن مؤسســه نشــان می دهــد، فهــم دقیقــی درب
وجــود نــدارد. عــاوه بــر اینکــه عنــوان ســازمانی ایــن دفتــر »مشــارکت مردمــی، خدمــات حمایتــی و 
ــای  ــددکاری و کمک ه ــوزه م ــناس در ح ــه کارش ــت از س ــن معاون ــای ای ــت، اعض ــری« اس مدافعه گ

مردمــی تشــکیل شــده اســت.
پــروژه در دســت اجــرای ایــن مؤسســه بهبــود فرآیندهــای اجرایــی بیمــه انســولین قلمــی اســت. 
ــرای  ــان و آمــوزش پزشــکی ب ــه وزارت بهداشــت، درم ــای مؤسســه، روی ــات تارنم ــاس اطاع ــر اس ب
کــرده و عــاوه بــر تجویــز پزشــک، بیمــاران دیابتــی بایــد توســط  تأمیــن انســولین قلمــی تغییــر 
کارشناســان وزارتخانــه نیــز تأییــد شــوند. ایــن تأییــد به تناســب میــزان تجویــز و وزن بیمــاران 
ــر ایــن اســاس پــروژه اخیــر ایــن مؤسســه تــاش بــرای بهبــود ایــن رویــه اســت. مربــوط می شــود. ب
گردآورنده: سعید هراسانی
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  حمایت گری و سیاست های سالمت برای فقرا21
کتاب »صداهای سالم، سکوت ناسالم« گزارشی از 

خدمــات  ارائــه  جهــت  در  درمانــی22  برنامــه  در  اصاحاتــی  دنبــال  بــه  کانکتیــکات  ایالــت 
مراقبت هــای بهداشــتی بــرای خانواده هــای فقیــر بــود. برنامــه درمانــی یــک برنامــه بهداشــتی 

کــه بــه حــدود 50 میلیــون نفــر خدمــات می دهــد. مهــم در ایالت هــای مختلــف امریکاســت 
کــه بــا مشــارکت کنندگان داشــتند نشــان  پژوهشــگران ایــن کتــاب بــا مصاحبه هــای خصوصــی 
کثریــت آن هــا خواهــان بهبــود دسترســی بــه تأمین کننــدگان خدمــات هســتند، ولــی ایــن  می دهنــد ا
ح نمی کننــد. ایــن کتــاب بــه دنبــال پاســخی بــرای دلیــل ایــن  ع را در فضــای عمومــی مطــر موضــو

ســکوت عمومــی اســت.
مؤلفــان بــا برشــمردن مزایــای بحــث در عرصــه عمومــی از قبیــل افزایــش شفاف ســازی و 
گاهــی از عواقــب سیاســت های اجراشــده  ع، آ تعییــن مواضــع شــرکت کنندگان در مــورد اصــل موضــو
گیــر مشــورت،  کامــی در گذشــته و اســتفاده از روش تصمیم گیــری در یــک فرآینــد بــاز و فرا و دالیــل نا
دلیــل اصلــی ســکوت را ناشــی از محرومیــت حمایت طلبــان و تأمین کننــدگان خدمــات درمانــی 
ــی  ــای رام ــا گروه ــه آن ه ک ــد  ــد و معتقدن ــری می دانن ــی تصمیم گی ــای اصل ــه حلقه ه ــی ب از  دسترس
کــه هیــچ قــدرت سیاســی نداشــتند و لــذا خــود را مقهــور قــدرت دیگــر مشــارکت کنندگان  بودنــد 
ــود  ــاور گســترده در میــان حمایتگــران و تأمین کننــدگان خدمــات ایــن ب ــد. درواقــع یــک ب می دیدن
کــردن  کــه فضــای سیاســی بــرای مســئله ایشــان نفوذناپذیــر اســت و بــه همیــن دلیــل ارزش تــاش 

21-  Colleen M. Grogan and Michael K.Gusmano, )2007(, “Healthy Voices, Unhealthy Silence: Advocacy and 
Health Policy for the Poor”,
22-  Medicaid
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نــدارد. از طــرف دیگــر تعــارض منافــع و تعامــات اجتماعــی میــان همــه مشــارکت کنندگان در 
درون شــبکه سیاســی درمانــی بعــد از اصاحــات بازیگــران ایــن عرصــه را جابه جــا و بحــث در ایــن 

ــود. کــرده ب خصــوص را دشــوار 
گرچــه ســازمان های غیرانتفاعــی  کــه ا کتــاب مؤلفــان نشــان می دهنــد  در بخــش دیگــری از 
نماینــدگان اجتماعــی مهمــی بــرای فقــرا هســتند، امــا بــه دالیلــی ایــن نمایندگــی دچــار مشــکل 
کــه ایــن ســازمان ها وابســتگی زیــاد بــه منابــع یــک برنامــه داشــته باشــند، زمانــی  می شــود. زمانــی 
کــه پیوندهــای شــدید اجتماعــی ســازمان ها خــودش را درگیــر تعــارض منافــع نشــان می دهــد 
کــه آن هــا در یــک نظــام قــراردادی باهــم رقابــت کننــد توانایــی آن هــا بــرای نمایندگــی  و زمانــی 
کار نمی کننــد و وابســتگی بــه  کــه بــرای ایــن ســازمان ها  کــم می شــود؛ حتــی حمایت گرانــی  فقــرا 
ــد نیــز  ــا ایــن ســازمان ها دارن ــد اجتماعــی نزدیکــی ب ــی ارتبــاط و پیون ــد، ول ح ندارن ــی طــر ــع مال مناب
مشــروعیت خــود را بــرای نمایندگــی فقــرا از دســت می دهنــد. مؤلفــان معتقدنــد ایــن یافتــه بســیار 

ارزشــمند اســت.
ح اصاحــات درمانــی دنبــال  حمایت گــران درمانــی ســه اســتراتژی بــرای معرفــی و پیشــبرد طــر
کــه بحــث تصمیم گیــری در  می کردنــد: آنهــا بــرای یــک هیئــت مشــورتی )هیئت هــای ایالتــی 
خصــوص برنامــه در آنجــا شــکل می گیــرد( بازتــر و دربرگیرنــده بازیگــران بــا نظــرات مختلــف مبــارزه 
کــه دسترســی دریافت کننــدگان خدمــات بــه  کردنــد، ســپس بــه دنبــال تصویــب قانونــی بودنــد 
کنــد و همچنیــن بــرای ایجــاد یــک نهــاد ناظــر بــر  تأمین کننــدگان خدمــات درمانــی را تضمیــن 
کردنــد. به عنــوان مثــال بــرای  ح اصاحــات درمانــی تــاش  کیفیــت خدمــات ارائه شــده در طــر
محافظــت از دسترســی مؤثــر بــه تأمین کننــدگان خدمــات، حمایت گــران قانونــی را بــه تصویــب 
کــه بــه برخــی از مهم تریــن تأمین کننــدگان خدمــات برچســب »تأمین کننــده اساســی«  رســاندند 
اعطــا می شــود و همــه دریافت کننــدگان بایــد بــه آن هــا دسترســی داشــته باشــند. به عنــوان مثــال 
کــه خدمــات درمانــی روانــی  کــودک  کــز راهنمایــی  کلینیک هــای بهداشــتی مســتقر در مــدارس و مرا
کــودکان ارائــه می دهنــد واجــد شــرایط برچســب تأمین کننــده اساســی تشــخیص  و رفتــاری را بــرای 
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داده شــدند.
گرچــه بحــث در عرصــه عمومــی  کــه ا کیــد دوبــاره می کننــد  کتــاب درنهایــت تأ پژوهشــگران 
ح هــا و برنامه هــا نیســت، ولــی اجتنــاب از آن به طــور قطــع معایــب  تضمینــی بــر موفقیــت طر
کیــد می کننــد کــه بــرای حــل مســائل بــزرگ در جامعــه بایــد بــه بحــث عمومــی  زیــادی دارد. آن هــا تأ
کــه از ایــن طریــق قــدرت پیشــبرد یــک برنامــه بــا توجــه بــه حضــور نظــرات مختلــف  پرداخــت؛ چرا

افزایــش می یابــد.
برای ارتباط بیشتر با محتوای کتاب فصل های آن به طور مختصر توضیح داده می شود:

کتــاب ارائــه می شــود، اســتداللی مبنــی بــر اینکــه چــرا درک  در بخــش مقدمــه هــدف اصلــی 
ســکوت عمومــی مهــم اســت و جزئیاتــی دربــاره پرونــده و روش مؤلفــان ارائــه می دهــد.

خ می دهــد را در  کتــاب در مــورد اینکــه چــرا ســکوت عمومــی ر ل اصلــی  فصــل دوم اســتدال
تقاطــع ســه بنیــان نظــری نشــان می دهــد: نظریــات و تجربیــات در مــورد فرآیندهــای تصمیم گیــری 
کــه چگونــه حمایت گــری غیرانتفاعــی در  کــه نشــان می دهــد  مشــورتی و مشــارکتی، مطالعاتــی 
فرآیندهــای مشــارکتی متمرکــز بــر سیاســت های رفــاه اجتماعــی بــرای فقــرا چــه در ســطح ایالتــی 
کــه چگونگــی وارد شــدن  و چــه در ســطح محلــی در ایاالت متحــده اساســی اســت و مطالعاتــی 
موضوعــات بــه برنامه هــای سیاســی را در نظــر می گیــرد. هــدف ایــن فصــل نشــان دادن چگونگــی 

ــت. ــی اس ــکوت عموم ــی س ــئله اصل ــا مس ــا ب ــن ایده ه ــاط ای ارتب
ــه ایــن تاریــخ،  ــه شــده اســت. هــدف از ارائ تاریخچــه سیاســی برنامــه درمانــی در فصــل 3 ارائ

کــه چــرا ســه هــدف اصلــی بــرای اصــاح درمانــی پدیــدار شــده اســت. درک ایــن مســئله اســت 
بــه دنبــال  از داده هــای مصاحبه هــای حضــوری  بــا اســتفاده اطاعــات حاصلــه  فصــل 4 
ــر  ــه در مباحــث عمومــی درگی ک ــی و تعــدادی دیگــر  ــران درمان ــد حمایت گ ــان ده ــه نش ک ــت  ــن اس ای
کــه افــراد فقیــر درنهایــت بــه ارائه دهنــدگان اصلــی ســامت  هســتند، به جــد خواســتار ایــن هســتند 
کــه چگونــه برخــی از عوامــل متــداول  عمومــی دسترســی داشــته باشــند. ایــن فصــل نشــان می دهــد 
)امکان ســنجی سیاســی، یــک راه حــل آمــاده و در دســترس بــودن داده هــا( در تنظیــم برنامه هــای 
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قانون گــذاری و اینکــه چــه موضوعاتــی در جلســات عمومــی در ســطح محلــی موردبحــث قــرار گیــرد 
تأثیــر می گــذارد.

فصــل 5 بــا اســتفاده ادبیــات حمایت طلبــی غیرانتفاعــی بــه وابســتگی بــه منابــع و تأثیــر 
شــبکه های سیاســتی اشــاره می کنــد و جزئیــات شــبکه سیاســتی درمانــی را توصیــف می کنــد. 
کــه چگونــه اصاحــات در برنامــه درمانــی تغییــر بزرگــی بــرای بســیاری  ســپس توضیــح می دهــد 
کــرد،  کــه به شــدت بــه وجــوه درمانــی وابســته بودنــد ایجــاد  تأمین کننــدگان غیرانتفاعــی خدمــت 
ــا  ــا رقابــت ب ــا دیگــر حمایت گــران غیرانتفاعــی و ارائه دهنــدگان خدمــت ت ــه همــکاری ب از تشــویق ب
آن هــا. در ادامــه ســکوت عمومــی را بــا توجــه بــه مشــخص شــدن تعــارض منافــع و پیوندهــای 

اجتماعــی دیرینــه میــان مشــارکت کنندگان بیشــتر توضیــح می دهــد.
کــه توضیــح داده شــد می پــردازد. ســپس  در فصــل پایانــی، بــه عواقــب احتمالــی ســکوتی 
کــه چــه چیــزی می توانــد از مشــکل ســکوت عمومــی  ح می کنــد  ایــن ســؤال دشــوار امــا مهــم را مطــر

کنــد. جلوگیــری 
مترجم: میالد زمان
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  کتابخانه حمایت گری برای مبارزه با فقر
گردآورنده و مترجم: افسانه شرکت

کیفــی بــا  کتاب هــای متعــددی بــه زبــان انگلیســی در قالــب دســتورالعمل یــا پژوهش هــای 
ع کاربســت روش حمایت گــری  بــرای مقابلــه بــا فقــر و ابعــاد مختلــف آن نظیــر فقــر بهداشــت  موضــو
و ســامت، فقــر آمــوزش و فقــر کــودکان نگاشــته شــده و در دســترس فعــاالن مدنــی و سیاســت گذاران 

بــرای اجــرای برنامه هــای فقرزدایــی اســت.
کتــاب نگاشته شــده بــه زبــان انگلیســی در ایــن  در ایــن بخــش بــه معرفــی مختصــری از 15 
زمینــه پرداخته ایــم. متأســفانه هیچ یــک از ایــن کتاب هــا بــه زبــان فارســی ترجمــه و منتشــر نشــده 
اســت و ایــن امــر نشــان می دهــد کــه کاربســت روش حمایت گــری بــرای مقابلــه بــا فقــر در ایــران و در 

میــان فعــاالن مبــارزه بــا فقــر روش شناخته شــده و مدونــی نیســت.
کتابخانــۀ پیــش رو بــرای آشــنایی اجمالــی طیــف متنوعــی از مخاطبــان بــا روش حمایت گــری 
در مبــارزه بــا فقــر مفیــد و مؤثــر اســت، امــا بیــش از همــه نیروهــای اجتماعــی و مدنــی عاقه منــد بــه 

فقرزدایــی را خطــاب قــرار می دهــد.
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اولیــه )نیازهــای  تأمیــن مایحتــاج  تنهــا طرفــدار  گاه  افــراد بی خانمــان  بــه  کمک رســان ها 
ضــروری( افــراد بی خانمــان هســتند و ســایر نیازهــای آنــان ماننــد محرومیت هــای سیاســی و 
اجتماعــی آن هــا را نادیــده می گیرنــد. در ایــن کتــاب لــوون صفــات نوعــی بی خانمان هــا را از طریــق 

کمــک بــه افــراد بی خانمــان توصیــف می کنــد. رهیافتــی غیرمعمــول از حمایت گــری و 
درحالی کــه حمایت هــای ســنتی از بی خانمان هــا بــر اهمیــت رنــج آن هــا بنــا نهــاده شــده 
کــه دارای خانــه هســتند دعــوت می کنــد تــا مســئله  کتــاب به طــور ضمنــی از افــرادی  اســت ایــن 
کــه به نوعــی بــرای افــراد مبتــا بــه آن زندگــی  بی خانمانــی را به عنــوان یــک ناهنجــاری بشناســند 
ج از جریــان اصلــی جامعــه را رقــم می زنــد. در مقابــل لــوون بــر روی مدل هــای بی قاعــده23  خــار
ــی،  ــای غذای ــیم وعده ه ــکار در تقس ــون ابت ــی همچ ــز دارد: مدل های ــا تمرک ــت از بی خانمان ه حمای
کمپیــن ســاالنه یادبــود افــراد بی خانمــان. او بــر  مســابقه بین المللــی جــام جهانــی بی خانمــان، 

23-  atypical models

حمایت از بی خانمان ها و ساخت زبان آورانه 
)ریتوریکال( از خانه اجتماعی

Homeless Advocacy and the Rhetorical 
Construction of civic Home )Rhetoric and 
Deliberation book 19()2018(
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کیــد می کنــد، امــا از ســوی دیگــر تــاش دارد تــا نمونه هایــی  غیرمعمــول بــودن ایــن راهکارهــا تأ
کــه بــرای غلبــه بــر حاشیه نشــینی و محرومیــت  کنــد  گیــر را ارائــه  باغــی از نوعــی گفتمــان مدنــی فرا
کــه چگونــه  ــوون در ایــن کتــاب نشــان می دهــد  از فرهنــگ دموکراتیــک معاصــر ضــروری اســت. ل
شــیوه های گفتمانــی فرهنــگ دموکراتیــک را شــکل می دهــد و چگونــه ایــن شــیوه ها دارویــی مدنــی 
و بالقــوه بــرای مضــرات سوءاســتفاده، تبعیــض و جابه جایــی را در جامعــه فراهــم می کنــد. ایــن 
کــه تمرکزشــان بــر فصــل مشــترک شــیوه های  کتــاب مــورد اســتفاده محققانــی قــرار خواهــد گرفــت 

گروه هــای مدافــع بی خانمان هاســت. دموکراتیــک و مطالعــات باغــی و مدنــی و همچنیــن 
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کــودکان« توســط یونیســف و در قالــب ارائــه پنــج مرحلــه یــا  کتــاب »جهانــی عــاری از فقــر 
ع  عزیمتــگاه بــرای مقابلــه بــا فقــر کــودکان تدویــن شــده اســت. فصــل ســوم کتــاب متمرکــز بــر موضــو

کــودکان اســت.   حمایت گــری بــرای مقابلــه بــا فقــر 
کــه هــر دختــر و پســر الیــق بــزرگ  در میــان طیف هــای سیاســی توافقــی جهانــی وجــود دارد 
کثــر پتانســیل خــود  شــدن در محیطــی عــاری از فقــر و بــا فرصت هــای برابــر بــرای دســتیابی بــه حدا
کــودکان، می توانــد احساســات طیــف  هســتند. بــر همیــن اســاس، چشــم انداز پایــان دادن بــه فقــر 
وســیعی از سیاســتمداران را هماننــد اعضــای عمومــی جامعــه تحــت تأثیــر قــرار دهــد. به دســت 
کــه  کــودکان فقیــر  آوردن چنیــن حمایتــی هــم بــرای فعالیت هــای آنــی و هــم حمایت هــای پایــدار از 

ــر فضــا و اولویت هــای سیاســی نجــات می یابنــد ضــروری اســت. ــا تغیی تنهــا ب
کــودکان نیازمنــد یــک برنامــه فعــال بــا اهــداف روشــن اســت. تجربــه  ســاخت پروفایلــی از فقــر 
کــودکان  کــردن آمــار فقــر  کــه در حمایت گــری مشــخص  کشــورها نشــان می دهــد  بســیاری از 
مهم تریــن قــدم اســت، ســپس بــر پایــه آن می تــوان تحلیل هــای دقیق تــر انجــام داده و بــرای 

A guide to 
the tasks to 
achieve the 

vision

     A world
free 

from child 
poverty

کودکان جهانی عاری از فقر 
کودکان فقیر حمایت گری از 

A world free from child poverty  
Putting Child Poverty on the Map: Child 
Poverty Advocacy )2017(

نام نویسنده:

UNICEF
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بــر حوزه هــای  کتــاب  تغییــر سیاســت خــاص حمایت گــری انجــام داد. در فصــل ســوم تمرکــز 
کــودکان می توانــد بــر تغییــر سیاســت ها و  عمومــی حمایت گــری اســت و اینکــه چگونــه تحلیــل فقــر 

برنامه ریزی هــا اثرگــذار باشــد در فصــل چهــارم بحــث می شــود.
معرفــی مفصل تــری از ایــن فصــل در بخــش اول همیــن کتــاب در یادداشــتی بــا عنــوان »برنامــه 

حمایــت از کــودکان فقیــر« آمــده اســت. 
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کاهــش فقــر در شــهر نیویــورک در مقایســه بــا  مطالعــات ســازمان های غیرانتفاعــی درگیــر 
برنامه هــای موجــود در سراســر امریــکا، چشــم اندازی از خــط مقــدم شــیوه های تحقیقاتــی نوآورانــه 
طراحی شــده بــرای حــل مشــکات جامعــه را در روشــی بــه نــام تمریــن خیابانــی24 ارائــه می دهنــد. 
کــه در آن ســازمان ها پلــی میــان تحقیقــات در خصــوص  ایــن تمریــن حالتــی را بررســی می کنــد 

حمایت گــری و مطالعــات در ایــن بــاره ایجــاد می کننــد.
بــا احتســاب روش هایــی کــه در آن تحقیقــات بــه کاهــش یــا حــل یــک مشــکل در جامعــه کمــک 
می کنــد، ایــن کتــاب جزئیــات مربــوط بــه موفقیت هــا و شکســت های کار حمایت گــری، مشــکات 
و محدودیت هــای تحقیقــات آن هــا، محدودیت هــای تأمیــن مالــی و مقاومت هــای سیاســی 
کتــاب نه تنهــا مثال هایــی قانع کننــده از تغییــر اجتماعــی در  را ارائــه می کنــد. همین طــور، ایــن 
ــرای تحقیــق و سیاســت گذاری در خصــوص  ــه معرفــی مدل هایــی ب ــه می دهــد، بلکــه ب عمــل ارائ

24-  Street Practice

تمرین خیابانی: تغییر نگرش نسبت به فقر و 
کمک های عمومی

Street Practice; Changing the lens on Poverty 
and Public Assistance )2016(

نام نویسنده:

Lori McNeil
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کــه می توانــد در مناطــق شــهری همســان بــه کار رود. اتخــاذ یــک رویکــرد  حمایت گــری می پــردازد 
مبتنــی بــر یادگیــری کــه بــه خواننــده ایــن امــکان را می دهــد تــا رونــد پویــای تحقیــق و حمایت گــری 
سیاســی را بهتــر درک کنــد. ایــن کتــاب نوآورانــه بــرای کســانی مناســب اســت کــه عاقه منــد بــه فقــر، 

بی خانمانــی، حمایت گــری سیاســی، کار اجتماعــی و تغییــرات اجتماعــی هســتند.
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کتــاب موضوعــات مهــم تحقیقاتــی را از طریــق لنــز بی خانمانــی توضیــح  ایــن ویرایــش از 
می دهــد، برخــی از محققــان برجســته در ایــن زمینــه را از رشــته ها و دیدگاه هــای مختلــف  گردهــم 
کــه در درون آن به وجــود  کنــد  مــی آورد تــا وضعیــت حاشیه نشــینی و معضــات اخاقــی را کشــف 
آمــده اســت. نویســندگان بینش هایــی را از واقعیت هــا و چالش هــای حــوزه تحقیــق اجتماعــی ارائــه 
می دهنــد تــا دانشــجویان، فعــاالن، دســت اندرکاران، سیاســت گذاران و ارائه دهنــدگان خدمــات را 
هماننــد محققــان تــازه کار و متصــدی در زمینه هــای مختلــف تحقیقــی از رشــته های انسان شناســی 
و جامعه شناســی گرفتــه تــا جغرافیــا و مطالعــات فرهنگــی راهنمایــی کنــد. گرچــه بســیاری از متــون 
ــا رونــد پیچیــده تحقیــق در  کــرده ت ع بی خانمانــی پرداخته انــد، امــا کمتــر کســی تــاش  بــه موضــو
ع را به عنــوان یــک پدیــده بررســی کنــد. کتــاب زندگــی حرفــه ای، مبــارزات  ــا ایــن موضــو ارتبــاط ب
شــخصی بــه انجــام تحقیقــات اخاقــی بســیاری در خصــوص پدیــده بی خانمانــی و نیــز پتانســیل 
تغییــرات مثبــت و تبدیــل از طریــق تجربیــات کامــًا عمیــق و شــخصی دانشــمندان و حمایت گــران 

بســیار باتجربــه در ایــن حــوزه بررســی می کنــد.

زندگی حرفه ای، مبارزات شخصی: اخالق و 
حمایت گری در تحقیقات مربوط به بی خانمان ها

Professional Lives, Personal Struggles: 
Ethics and Advocacy in Research on 
Homeless )2012(

نام نویسنده:

Randall Amster
Trenna Valado
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آن هــا  رســالت  کــه  مدنــی  حقــوق  ســازمان های  اول  اولویــت  هیــچ گاه  فقــرا  نمایندگــی 
ل  ریشه کن ســازی رویه هــا و سیاســت های تبعیض آمیــز اســت، نبــوده اســت. محققــان اســتدال
متوســط  طبقــه  بــا  کــه  مدنــی  حقــوق  گروه هــای  ایدئولوژی هــای  و  فعالیت هــا  کــه  می کننــد 
مشــخصی کار می کننــد تــا قبــل از دهــه 1960 و جنبــش حقــوق مدنــی دچــار اریــب بــوده اســت. 
عــاوه بــر آن، تمامــی ســازمان های سیاســی بــا مشــکل عــدم تمایــل بــرای نمایندگــی فقــرا روبــه رو 
هســتند؛ چنیــن حمایت گری  هایــی پرهزینــه و از منظــر سیاســی غیرمعمــول اســت بنابرایــن عمومــًا 

کــه محــور اصلــی مأموریــت ســازمان هســتند مبادلــه می شــوند. بــا ســایر مســائل 
در کتــاب حمایت گــری حقــوق مدنــی بــه نفــع فقــرا، کاتریــن ام.پــادن پنــج ســازمان حقــوق 
کشــف می کنــد چــرا آن هــا فقــرا- بخصــوص امریکایــی آفریقایی هــا بــا  کــرده و  مدنــی را ارزیابــی 
درآمــد پاییــن - را در طــی شــش دوره قانون گــذاری مرتبــط بــا اصــاح رفــاه نمایندگــی می کننــد. 
کنفرانــس رهبــری  نــژادی و  کنگــره برابــری   ،NAACP پــادن ماننــد  تحقیقــات بایگانی شــده 
گســترده وی بــا رهبــران جنبــش و فعــاالن نشــان می دهــد  مســیحیان جنوبــی و مصاحبه هــای 

حمایت گری اجتماعی به نفع فقرا )حکمرانی، 
سیاست گذاری، سیاست و قوانین عمومی امریکا(

Civil Rights Advocacy on Behalf of the Poor 
)American Governance: Politics, Policy, and 
Public Law(- 2011

نام نویسنده:

Catherin M.Paden
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کــه انگیــزه کافــی وجــود داشــته باشــد منافــع فقــرا را نمایندگــی  کــه ســازمان های ملــی تنهــا زمانــی 
گاهــی بــر پایــه  گاهــی اســتراتژیک،  می کننــد. تصمیمــات ســازمانی در جهــت نمایندگــی فقــرا 
کــه ایــن  گاهــی هــر دو آن هاســت. در هــر حــال، پــادن اشــاره می کنــد  تعهــدات ایدئولوژیــک و 
کــه اولویت هــای  تصمیمــات هیــچ گاه به طــور خالــص ایدئولوژیــک نیســت؛ گروه هــا همــواره زمانــی 

گاه هســتند. خــود را تعییــن می کننــد از اســتراتژی و جایگاهشــان در میــان موضوعــات آ
ــی در  ــش نمایندگ ــی در افزای ــازمان های افراط ــه س ک ــی  ــش حیات ــه نق ــن ب ــاب همچنی ــن کت ای
سیســتم سیاســی امریــکا ایفــا می کننــد اشــاره می کنــد. پــادن ادامــه می دهــد گروه هــای افراطــی 
ــر،  ــه بیــان دقیق ت در نمایندگــی از تمایــات گروه هــای حاشــیه ای اثرگــذار بــوده و مهــم هســتند. ب
کــه ایــن اثرگــذاری بــه دلیــل رقابــت آن هــا در حوزه هــای انتخاباتــی خــود بــا  ل می  کنــد  وی اســتدال

ــت. ــه اس ــا میان ــه کار ی ــازمان های محافظ س
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کارآمــدی ابزارهــای حمایت گــری معمــول توافــق  بســیاری از حمایت گــران حقــوق بشــر بــر نا
نظــر دارنــد. امــروزه بســیاری از مدافعــان عدالــت اجتماعــی بــه دنبــال اســتراتژی های حقــوق 
ــا  ــد می دهنــد. ب ــرای تغییــر را نوی کــه فرصــت ایجــاد درآمدهایــی ب اجتماعــی و اقتصــادی هســتند 
ایــن حــال، هنــوز شــک و تردیدهــای زیــادی مبنــی بــر چگونگــی واقعیــت بخشــیدن بــه ایــن حقــوق 

وجــود دارد.
پــا را فراتــر از  کــه  کارهــای برجســته یــک حمایت گــر آفریقایــی می پــردازد  بــه  کتــاب  ایــن 
مرزهــای متعــارف حقــوق بشــر گذاشــته تــا بــا چالــش فقــر رادیــکال مبــارزه کنــد. ایــن کتــاب از طریــق 
کــه چگونــه می تــوان از حقــوق  سلســله مطالعات مــوردی و مقاله هــای تفســیری نشــان می دهــد 
ــد  ــوق می توان ــاب ف ــًا کت ــرد. نهایت ک ــتفاده  ــک اس ــادی دموکراتی ــای نه ــد نوآوری ه ــرای تولی ــر ب بش
افــراد  تمامــی  و  آمــوزگاران  دانشــجویان،  توســعه،  بشــر، متخصصــان  مدافعــان حقــوق  بــرای 

ــد. ــد باش ــه مفی ــی عادالن ــه جهان ــک جامع ــه ی ــد ب عاقمن

سنگ بنای امید: چگونه فعالیت های آفریقایی ها 
حقوق بشر را بازبینی می کند تا فقر جهانی را به 

چالش بکشد

Stones of Hope: How African Activities Reclaim 
Human Rights to Challenge Global Poverty 
)Stanford Studies in Human Rights(  )2010(

نام نویسندگان:

Lucie E.White, Jeremy Perelman
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کــودکان و فقــرا  یونیســف تجربــه ای اســتثنائی از حمایت گــری، گســترش و حفاظــت از حقــوق 
کــه در آن تجربــه کارشناســان  دارد. جعبــه ابــزار حمایت گــری دنبالــه ای از همیــن تجربــه اســت 
حمایت گــری داخلــی و خارجــی را سیســتماتیک و هماهنــگ می کنــد و همچنیــن چنــد رهیافــت 
ــازمانی  ــطوح س ــی س ــرای تمام ــری ب ــزار حمایت گ ــد. جعبه اب ــترش می ده ــعه و گس ــه را توس نوآوران
کاربــرد دارد.  بــه عنــوان ابــزاری بــرای ســاخت یــک رهیافــت ســاختاری بــرای حمایت گــری پایــدار 
محتــوی آن بــرای افــرادی کــه بخواهنــد درک خــود را از حقــوق بشــر بــر پایــه رهیافــت حمایت گــری 

گســترش دهنــد مفیــد اســت.
کاربــرد  گســترش و  کــه بــرای  گام هــا، راهنمــا و ابزارهایــی  قلــب ایــن جعبه ابــزار جزئیــات 
اســتراتژی های حمایت گــری ارائــه می کنــد، اســت. تمرکــز خــاص ایــن جعبــه ابــزار بــر انــواع مختلفــی 
ــه حمایت گــری، تئوری هــای  ــر پای ــری ب از موضوعــات خــاص شــامل: حقــوق بشــر و رهیافــت براب

تغییــر و اجــرای حمایت گری هــای بشردوســتانه اســت.

جعبــه ابــزار حمایت گــری: راهنمایــی بــرای تصمیمــات 
کــودکان مؤثــر در جهــت بهبــود زندگــی 

Advocacy Toolkit: A Guide to Influencing 
Decisions that Improve Children’s Lives 
)2010(

نام نویسنده:

United Nations Children Fund )UNICEF(, 
New York 
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ــا  ــا ایــن دیــدگاه مأموریــت ریشه کن ســازی فقــر ب نبــود حقــوق بشــر یکــی از دالیــل فقــر اســت. ب
گســتره وســیعی از پیشــنهادهای مهــم بــه دولت هــای ایالتــی امــکان حــذف فقــر مطلــق بــه نصــف 

ــا ســال 2015 فراهــم می کنــد. را ت
در حــال حاضــر تقریبــًا 760 هــزار فــرد در جــای جــای الینویــز در فقــر مطلــق زندگــی می کننــد. 
کــه  کــردن نیســتند مثــل افــرادی  کار  کــه قــادر بــه  تقریبــًا نصــف ایــن جمعیــت افــرادی هســتند 
کــودکان. نیمــی  کار کننــد مثــل  کــه انتظــار نداریــم  ــا افــرادی  ناتوانی هــای جســمی جــدی دارنــد ی

کار کننــد. کــه می تواننــد بــا فرصت هــای مناســب  دیگــر از ایــن جمعیــت افــرادی هســتند 
ــار در پاییــز 2009 تشــکیل شــد، در یــک  ــرای نخســتین ب کــه ب کمیســیون ریشه  کن ســازی فقــر 
کــه هــم فرآینــد و هــم محصــول  کنــد  کــرده اســت تــا اطمینــان حاصــل  ســال گذشــته تــاش خــود را 
نهایــی آن بــا اســتاندارها و اصــول بیــن المللــی حقــوق بشــر ســازگار اســت. ایــن راهنمایی هــا همــراه 
کــه  کمیســیون را بــر آن داشــت  کــه در فقــر مطلــق به ســر می برنــد،  بــا حصــول درکــی از افــرادی 
کمیته هایــی را در ســه زمینــه زندگــی همــراه بــا کرامــت، دسترســی بــه کار و دریافــت مــزد بــه ازای کار 

کار: استراتژی  گذرگاه برای شایستگی و  ساخت یک 
ریشه کن سازی فقر

Building a Pathway to Dignity & Work: 
Poverty Elimination Strategy )2010(

نام نویسنده:

Pat Quinn
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تشــکیل دهــد. ایــن کمیته هــا امــکان ارائــه پیشــنهادهایی را بــا تمرکــز بــر هــر شــخص پدیــد مــی آورد 
کــه بــه افــراد بــرای خــروج از فقــر مطلــق یــاری می رســاند. زندگــی همــراه بــا کرامــت راه حلــی بــرای 
کار راه حلــی بــرای آن هایــی  کار کننــد. دسترســی بــه  کــه ناتواننــد یــا انتظــار نداریــم  آن هایــی اســت 
اســت کــه از بــازار کار جــدا شــده اند و دریافــت مــزد بــه ازای کار راه حلــی بــرای آن هایــی اســت کــه کار 

ــد. ــر مطلق ان ــان در فق ــا همچن ــد، ام می کنن
 ایــن کمیته هــا یــک فرآینــد بــا محوریــت شــخص، بــرای تدویــن توصیه هــای الزم بــرای خــروج 
از فقــر مطلــق تشــکیل و بــه افــراد در ایــن حــوزه کمــک می کننــد. پــس از مجموعــه ای از گفتگوهــا و 

شــنیدن نظــرات مردمــی، کمیســیون مجموعــه توصیه هــای زیــر را پیشــنهاد می کنــد:
کنیــد تــا مطمئــن شــوید افــراد و خانوارهــا نیازهــای اولیــه و  شــبکه حمایتــی خــود را تقویــت 

کرامتشــان بــرآورده شــده اســت.
کــه از نیــروی کار جــدا شــده و نیــاز مبرمــی بــه حمایــت  مســیری واقعــی بــرای کســانی بســازید 

ــرای موفقیــت دارنــد. ب
کــه مشــغول بــه کار هســتند در فقــر مطلــق زندگــی نخواهنــد  اطمینــان حاصــل کنیــد کســانی 

ــرد. ک
این کتاب خاصه ای از فعالیت این کمیته ها و نتایج حاصل از آن هاست.
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کــودکان و حقــوق  در یــک دهــه گذشــته، اتحادیــه اروپــا و سیاســت گذاران ملــی هــر دو بــه فقــر 
کــودکان بســیار توجــه کرده انــد. حــال، اینکــه آیــا ایــن توجــه موجــب بهبــود سیاســت ها شــده اســت 
کــودکان و کرامــت انســانی بیشــتر  یــا نــه؟ آیــا ایــن سیاســت ها بــه نوبــه خــود منجــر بــه کاهــش فقــر 
کــودکان زمینــه مشــترکی را بــرای علــل ایجــاد فقــر  ــا نــه، قابــل بحــث اســت. حقــوق  شــده اســت ی
ــرا  ــارکت فق ــد مش ــاص فرآین ــات خ ــن الزام ــا همچنی ــد. آن ه ــاد می کن ــف ایج ــای مختل در دیدگاه ه
کــودکان  کــودکان از برخــورد بــا مطالعــات فقــر  را ارائــه می دهنــد. هم زمــان احتمــال دارد حقــوق 
کــودکان و در ارزیابــی واقعــی از پتانســیل های آن هــا در پرداختــن  به ویــژه در درک پیچیدگــی فقــر 
کــودکان و  کتــاب بــه معرفــی چندیــن رویکــرد در زمینــه فقــر  کــودکان کســب شــود. ایــن  بــه فقــر 
کات مختلــف نظــری در هــر دو حــوزه  کــه اشــترا کــودکان می پــردازد به طــوری  مطالعــات حقــوق 
کتــاب پــروژه مشــترکی از ســنتروم اوســیس25 و کرســی یونیســف26 در  را مشــخص می کنــد. ایــن 

25-  Centrum OASeS
26-  UNICEF Chair

کودکان کودکان و فقر  چرا مهم است؟ حقوق 

Why Care? Children’s Rights and Child 
Poverty)2010(

نام نویسنده:

Wouter Vandenhole
Jan Vranken
katrienDe Boyser
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کــه در  کــه در دانشــگاه آنتــورپ27 انجــام شــده اســت. ایــن کرســی  کــودکان اســت  ارتبــاط بــا حقــوق 
کــودکان در جامعــه دانشــگاهی و بیــن  کارگــزار دانــش حقــوق  ســال 2007 تأســیس شــد بــه عنــوان 
دانشــگاهی، سیاســت و عمــل از طریــق تدریــس، تحقیــق و خدمــات بــه جامعــه فعالیــت می کنــد. 
مباحــت تحقیقاتــی ســنتروم اوســیس شــامل فقــر، اشــکال طــرد اجتماعــی، اقلیت هــای قومــی، 

سیاســت های شــهری، اقتصــاد اجتماعــی و شــبکه های اجتماعــی اســت.

27-  University of Antwerp
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کــودکان بــه طــور مشــابه ســاالنه  کــه در آن هــر دوی بزرگســاالن و  حمایت گــری فرآینــدی اســت 
بــا انجــام هــر پــروژه، درس هــای جدیــدی آموختــه و همــواره ایــن امــکان وجــود دارد تــا بــا داشــتن 
ــر گام نهــاد. بعضــی از ایــن اطاعــات در  اطاعــات ضــروری و حمایت هــای کافــی یــک قــدم جلوت
گــره  داخــل ایــن کتــاب موجــود اســت، امــا بســیاری از آن هــا بــه تجربــه، شــبکه و حتــی دانــش شــما 
خــورده اســت. ایــن کتــاب بــه شــما کمــک می کنــد تــا ایــن مــوارد را کنــار هــم قــرار دهیــد. هــدف ایــن 
کتــاب کمــک بــه شــما در ایــن ارتبــاط اســت. خوانــدن ایــن کتــاب بــه افــراد زیــر پیشــنهاد می شــود:

کارشناســان حمایت گــری، همچنیــن کســانی کــه فکــر می کنند چیــزی از حمایت گری   ●
نمی داننــد.

کــه تجربــه ای در خصــوص حمایت گــری یــا فعالیتــی در   ● کــودکان و بزرگســاالنی 
ارتبــاط بــا ایجــاد تغییــرات داشــته اند.

کــه می خواهنــد تغییــرات مثبــت ایجــاد کننــد، امــا تجربــه   ● کــودکان و بزرگســاالنی 
کــم یــا هیــچ تجربــه ای در ارتبــاط بــا برنامه ریــزی ندارنــد.

کتاب راهنمای حمایت گری برای  گام آن سوتر:  یک 
کودکان و جوانان

One Step Beyond: Advocacy Handbook for 
Children and Young people )2008(

نام نویسنده:

Alana Kapell
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بزرگســاالنی کــه می خواهنــد از کــودکان و نوجوانــان در برنامه هــای حمایت گری شــان   ●
پشــتیبانی کنند.

کــه می خواهنــد پروژه هــای حمایت گــری خــود را تقویــت و بهبــود   ● بزرگســاالنی 
بخشــند.

بســته بــه اینکــه مخاطــب در کدام یــک از گروه هــای بــاال قــرار دارد از ایــن کتــاب بــه روش هــای 
ــر در طــول برنامه ریــزی و بحــث گروهــی اســتفاده  گ کــرد. ایــن کتــاب ا متفاوتــی اســتفاده خواهــد 

شــود مفیدتــر خواهــد بــود.



کتابخانه حمایت گری  برای مبارزه با فقر فصل دوم:  

حمایت گری برای مبارزه با فقر

 62

ح مختصری از کتاب: شر
ــه  ــر ب ــه فق ــرده و ب ک ــگاه  ــود ن ــبانه روز خ ــاعت ش ــه 24 س ــا ب ــد ت ــوت می کن ــا را دع ــاب م ــن کت ای
کــه هرکــس می توانــد بــرای  کارهــای ســاده ای را  کنیــم نویســنده  شــکلی جدیــد و خاقانــه فکــر 
ــه ریشه کن ســازی فقــر انجــام دهــد را پیشــنهاد می دهــد. هــر فصــل ایــن کتــاب وظایفــی  کمــک ب
کــه مــا در طــی یــک روز معمولــی انجــام می دهیــم را درنظــر گرفتــه و بــا تکیــه بــر آن توضیــح می دهــد 
کــه مــا چگونــه می توانیــم رنــج جهانــی را کاهــش دهیــم. مــا هــر صبــح خــود را بــا صبحانــه شــروع 
ــان را  ــا کودکانم ــت. م ــز اس ــان متمرک ــنگی در جه ــش گرس ــر کاه ــل ب ــن فص ــن اولی ــم بنابرای می کنی
کنیــم؟ در  بــه مدرســه می بریــم - چگونــه می توانیــم تحصیــل را بــرای همــه مقــرون بــه صرفــه 
ــه  ــر دسترســی همــگان ب ــه می توانیــم ب بعدازظهــر ایمیل هــای خودمــان را چــک می کنیــم- چگون
ــاب  ــن کت ــول ای ــت؟ فص ــر اس ــروج از فق ــرای خ ــیر ب ــن مس ــه مهم تری ک ــم  ــان یابی ــوژی اطمین تکنول
کوتــاه و پرمغــز، پــر از واقعیــات خــاص، منابــع بــرای یادگیــری بیشــتر و گام هایــی ســاده، گاهــی 

ــت. ــردی اس کارب ــه  ــب و همیش جال

روز ما برای پایان دادن به فقر: 24 روش برای ایجاد 
تغییرات

Our day to End Poverty: 24 Ways You Can 
Make a Difference )2007(

نام نویسنده:

Shannin Daley-Harris
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ح مختصر کتاب: شر
کــه در  کــودکان28 و افــرادی اســت  ایــن کتــاب راهنمایــی بــرای کارمنــدان مؤسســه حمایــت از 
کارگاه  کتــاب بــرای برگــزاری یــک  مســئله حمایت گــری مشــارکت دارنــد. شــما می توانیــد از ایــن 
کنیــد. مطالــب آموزشــی ایــن  حمایت گــری یــا یــک منبــع عمومــی بــرای حمایت گــری اســتفاده 
کتــاب شــامل ترکیبــی از تمرین هــای عملــی و تئــوری اســت به طــوری کــه شــرکت کنندگان در کارگاه 
کــه از کارگاه بیــرون می آینــد  حمایت گــری براســاس نیازهــا و زمینه هــای خــود بیاموزنــد و زمانــی 
پیش نویســی از اســتراتژی های حمایت گــری در ذهنشــان شــکل گرفتــه باشــد. ایــن راهنمــا شــامل 
دو دســتورالعمل مکمــل اســت: بخــش اول شــامل اطاعاتــی در ارتبــاط بــا چگونگــی طراحــی، 
برنامه  ریــزی و اجــرای یــک کارگاه اســت، در ایــن بخــش نکاتــی در خصــوص روش  شناســی بیــان 
ــه  کــه در آن چگونگــی ســاخت هــر بخــش ب می شــود. بخــش دوم شــامل جلســات انفــرادی اســت 

ــود. ــس می ش ــی تدری ــور تفصیل ط

28-  save the children

کودکان برای تغییر زندگی  کمک به  حمایت گری مؤثر: 
)راهنمای بین المللی حمایت گری برای ائتالف 

کودکان( نجات 

Advocacy Matters: Helping Children Chang 
their World
An International Save the children Alliance 
Guide to Advocacy )2007(

نام نویسندگان:

Louisa Gosling, David Cohen



کتابخانه حمایت گری  برای مبارزه با فقر فصل دوم:  

حمایت گری برای مبارزه با فقر

 64

شــرکت کنندگان در ایــن آمــوزش درک عمیق تــری از مفهــوم حمایت گــری، عناصــر پایــه ای 
گام هــا بــرای  کــودکان خواهنــد آموخــت. آن هــا مجموعــه ای از  آن و نقشــش در پشــتیبانی از 
برنامه ریــزی یــک اســتراتژی حمایت گــری آموخته انــد و یــک برنامــه حمایت گــری مرتبــط بــا کار 

خــود را توســعه می دهنــد.
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جنبش هــای حمایتــی مبتنــی بــر توده هــا، جنبش هــای جدیــدی نیســتند، امــا همچنــان از 
ــی  ــادی مبن ــات زی ــه 1990 تمای ــه ده ــال از میان ــر ح ــه ه ــتند. ب ــاف هس ــورد اخت ــی م ــر سیاس منظ
وجــود  شــمالی  کننــده  اهدا آژانس هــای  و  غیردولتــی  ســازمان های  ســوی  از  حمایت گــری  بــر 
ــر سیاســت های ســطح کان و چارچوب هــای  ــه اول- امــروزه تأثیرگــذاری ب داشــته اســت. در وهل
نظارتــی بــرای افزایــش فرصت هــا و رفــع محدودیت هــا در ســطح خــرد بــرای هــر دوی برنامه ریــزان 
کننــده  کارآفرینــان ضــروری به نظــر می رســد؛ در وهلــه دوم- آژانس هــای اهدا کارآفرینــی و خــود 
چنــد جانبــه و دوجانبــه بــه شــدت بــر توســعه جامعــه مدنــی و دموکراســی بعنــوان ابــزاری بــرای 
کیــد دارنــد. زیربنــای هــر دو ایــن روندهــا مربــوط بــه  کان تأ تأثیرگــذاری، بــر تغییــرات ســطح 

رهیافت هایــی مبتنــی بــر حقــوق بــرای توســعه و رشــد بــه نفــع فقراســت.
 DFID ،ــی ــک جهان ــری USAID، بان ــرات حمایت گ ــی اث ــوب ارزیاب ــه چارچ ــر پای ــه ب ــن مقال ای
و بعضــی از ســازمان های غیردولتــی منتخــب اســت. بــر همیــن اســاس شــالوده چهــار بخــش ایــن 
ح زیــر اســت: در بخــش یــک ایــن مقالــه بــه تعریــف تغییــرات و انــواع حمایت گــری و  مقالــه بــه شــر
نقش هــای جایگزیــن و چالــش اثــرات ارزیابــی می پــردازد؛ بخــش دوم مقالــه بــه چارچوب هــا و 
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Figure 2: Framework for a grassroots-based advocacy impact assessment process. 
 
 
 

حمایت گری برای ریشه کن سازی فقر و توانمندسازی: 
حرکتی به جلو برای ارزیابی اثرات حمایت گری

Advocacy for Poverty Eradication and 
Empowerment: Ways Forward for Advocacy 
Impact Assessment )2003(

نام نویسنده:

Linda Mayoux
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ــه شــده اند؛ بخــش  ــری ارائ ــرات حمایت گ ــی اث ــرای ارزیاب ــه ب ک ــردازد  ــی می پ شــاخص های متفاوت
ســوم بــه چالش هــای تحمیل شــده به وســیله تمایــات رقیــب و روابــط ذاتــی قــدرت در مراحــل 
کاربــرد آن بــرای تحلیــل ذی نفعــان و مراحــل ارزیابــی حمایت گــری پرداختــه  حمایت گــری و 
اســت؛ و بخــش آخــر نیــز بــا تشــریح روش هــا و مراحلــی کــه می توانــد بــرای یــک فرآینــد حمایت گــری 
گــر هــدف  کــه ا کتــاب توضیــح می دهــد  و ارزشــیابی آن اســتفاده شــود خاتمــه می یابــد. ایــن 
حمایت گــری واقعــًا توســعه حمایــت از فقــرا بــه جــای تنهــا یــک حمایت گــری موفــق باشــد، در ایــن 

ــاز اســت. ــر و ریشــه ای تر نی ــه یــک فرآینــد پایدارت صــورت ب
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ح مختصری از کتاب: شر
کــه در ســنین جوانــی در خیابان هــا زندگــی یــا فعالیــت می کننــد یــا در موقعیت هــای  کودکانــی 
ــًا از  ــه و غالب ــرار گرفت ــایندی ق ــای ناخوش ــرض بی عدالتی ه ــتند در مع ــه کار هس ــغول ب ــاری مش تج
کــه تقریبــًا هــر کشــور  دیــد قوانیــن ملــی مــورد غفلــت قــرار می گیرنــد؛ حتــی علی رغــم ایــن واقعیــت 

کــودک ســازمان ملــل را امضــا و بــه تصویــب رســانده اســت. کنوانســیون حقــوق 
افــراد  همچنیــن  و  باتجربــه  حمایت گــران  بــرای  مرحلــه ای  یــک  راهنمایــی  کتــاب  ایــن 
از  می تــوان  چگونــه  کــه  می دهــد  توضیــح  کتــاب  ایــن  اســت.  زمینــه  ایــن  در  غیرمتخصــص 
کــودکان خیابــان در  معاهــدات و ســازوکارهای منطقــه ای و بین المللــی بــرای محافظــت و دفــاع از 

کــرد. غیــاب قوانیــن ملــی اســتفاده 
طــی پنجــاه ســال گذشــته شــاهد ظهــور طیــف وســیعی از معاهــدات حقــوق بشــری به همــراه 
گرچــه ایــن معاهــدات و سیســتم ها  سیســتم های نظارتــی توســط ســازمان ملــل متحــد بودیــم. ا
ابزارهــای ناقصــی هســتند، امــا می تواننــد در حمایــت از مبــارزات ملــی و ایجــاد فشــار بــرای اصــاح 

قانــون یــا پایــان دادن بــه اختــاالت خــاص بســیار مفیــد باشــد.

کار و خیابان: راهنمای عملی برای  کودکان  حقوق 
حمایت گران

The Human Rights of Street and Working 
Children: A Practical Manual for Advocacy 
)1999(

نام نویسنده:

Lain Byrne
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ایــن دفترچــه راهنمــا، اطاعــات را در قالــب پرســش و پاســخ در اختیــار خواننــده قــرار می دهــد 
و بــرای ســهولت ارجــاع بــه ســه بخــش تقســیم شــده اســت: در بخــش اول بــه تعریــف حقــوق 
اساســی، درمــان منصفانــه و توانمندســازی می پــردازد. بخــش دوم راهنمایــی عملــی از چگونگــی 
اســتفاده از سیســتم های منطقــه ای و بین المللــی حقــوق بشــر ارائــه می دهــد؛ و بخــش آخــر کتــاب 
شــامل لیســتی جامــع از اســناد حقــوق بشــر به همــراه جــداول کشــوری اســت. ایــن جــداول جزئیــات 

ــد اجــرای هریــک از کنوانســیون ها را در هــر کشــور نشــان می دهــد. وضعیــت و رون



در  فقــر  ســازی  ریشــه کن  و  مبــارزه  بــرای  بســیار  تالش هــای  علی رغــم 
دهه هــای گذشــته هنــوز موفقیــت چشــمگیری در رفــع فقــر جهانــی وجــود 
نداشــته اســت، بنابرایــن نیــاز اســت تــا دولت هــا و ســازمان های مــردم نهــاد 
گیرنــد. نمونه هــای موفــق  سیاســت ها و شــیوه های بســیاِر دیگــری را بــکار 
کتــاب و ســایر نمونه هــا همگــی حکایــت از اهمیــت  معرفــی شــده در ایــن 
کتــاب نیــز تــالش  بحــث حمایتگــری در ریشه کن ســازی فقــر دارنــد. در ایــن 

شــده اســت بــه همیــن دیــدگاه پرداختــه شــود.
کمــک می کنــد تــا قوی تــر، ســالم تر و مدبرتــر از قبــل  حمایت گــری بــه فقــرا 
کــه بــا  کســانی اســت  کــردن صــدای  شــوند. حمایت گــری از یــک ســو بلنــد 
مشــکالت و چالش هــای فقــر مواجهنــد و از ســوی دیگــر اطمینــان حاصــل 
یافتــن  افــراد شــنیده می شــود. حمایت گــری  ایــن  اینکــه صــدای  از  کــردن 
کــه بــا دالیــل  کــه نه تنهــا بــا عالئــم مشــکل  راه حــل مشــکل اســت بــه طــوری 

کــرد. نهفتــه آن مقابلــه 
 در فصــل اول بــه معرفــی چنــد نمونــه مطالعــه در ارتبــاط بــا حمایت گــری و 
فقــر پرداختــه شــده و در بخــش دوم نیــز بــه معرفــی کتاب هایــی در ایــن زمینــه 
بــا ایــن مفهــوم و روش هــای آن بیشــتر آشــنا  تــا خواننــده را  پرداخته ایــم 

نماییــم. 
کتــاب، پیــش از همــه نیروهــای اجتماعــی و مدنــی عالقه منــد  مخاطــب ایــن 
کــه می تواننــد بــا اســتفاده ی مــدون و حساب شــده از  بــه فقرزدایــی هســتند 
گام  روش رایــج حمایت گــری )Advocacy( مبــارزه بــا فقــر در ایــران را یــک 

بــه پیــش برنــد.
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