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يف سورية

تــــــقــديــم

يف إطــار خطــة التعــاون بــن املكتــب املركــزي لإلحصــاء وهيئــة التخطيــط والتعــاون الـدولـــي يف الجمهوريــة العربيــة الســورية ومنظمــة األمــم 

املتحــدة للطفولــة اليونيســيف لعــام 2012 ، وضمــن نـــشاط )دعـــم إجــراء تحليل ثـــانوي لِـــبيانات الـــمسح الـــصحي األرُسي فيام يتعلق ِبـــاألثر 

عــى األطفــال ( تــم إعــداد دراســة " مســتويات الـــمعيشة وقيــاس رفاهيــة األطفــال " وفــق محوريــن " الفقــر املتعــدد األبعــاد، وحرمــان األطفال 

متعــدد األبعــاد ". أنجــزت هاتــان الدراســتان  للمــرة األوىل يف الجمهوريــة العربيــة الســورية، حيــث متــت باالعتــامد عــى مســح صحــة األرسة 

ــة التنمويــة مبــا يف ذلــك األوضــاع املعيشــية والصحيــة والتعليميــة  لعــام 2001 واملســح الصحــي األرسي لعــام 2009، ومتثــان تشــخيصاً للحال

للفــرة 2001-2009، وتشــكان أرضيــة لقيــاس آثــار األزمــة عــى التنميــة يف ســورية مســتقباً.  

ويغتنم املكتب املركزي لإلحصاء هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل لكل من ساهم يف إنجاز هذا العمل.

مدير املكتب املركزي لإلحصاء 
الدكتور إحسان عامر

 



كلمة شكر اليونيسف

 

يــأيت هــذا التقريــر نتيجــة للتعــاون بــن املكتــب املركــزي لإلحصــاء يف ســورية ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )يونيســف(، ويهــدف هــذا 

ــة الفقــر والحرمــان يف ســورية. حيــث قــام املكتــب املركــزي لإلحصــاء بالعمــل بشــكل وثيــق مــع فريــق  التعــاون إىل تشــخيص معمــق لحال

العمــل مــن أجــل توفــر قواعــد البيانــات، وتطويــر املنهجيــات واالفراضــات، وتحليــل البيانــات. ســاهم يف إعــداد هــذا التقريــر األشــخاص التاليــة 

أســامؤهم: 

املؤلفون:
ربيع نرص وزيك محيش وخلود سابا من املركز السوري لبحوث السياسات.

املراجعون:
التهامي عبد الخالق: خبر اقتصادي أستاذ يف املعهد الوطني لاحصاء واالقتصاد التطبيقي، املغرب. 

جان إيف دوكلو: أستاذ يف قسم االقتصاد جامعة الفال، كندا. 

مارتن أيفانز: قسم السياسات واالسراتيجات يف منظمة األمم املتحدة للطفولة، نيويورك.

روبرتــو بينــي: مستشــار إقليمــي يف السياســات االجتامعيــة، املكتــب االقليمــي ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة- يونيســف يف الــرق األوســط 

وشــامل أفريقيــا.

ســامان ثابــا: اختصــايص يف السياســات االجتامعيــة، املكتــب االقليمــي ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة- يونيســف يف الــرق األوســط وشــامل 

أفريقيــا.

ميكونان أشنايف ولدجرجس: اختصايص تخطيط ومتابعة وتقييم، منظمة األمم املتحدة للطفولة- يونيسف، سورية.

منظمة األمم املتحدة للطفولة- يونيسف سورية 

اللجنة الفنية
تــم تشــكيل لجنــة فنيــة بالقــرار رقــم 813 /م تاريــخ 2012/6/28 إلعــداد دراســة عــن مســتويات املعيشــة ومقاييــس رفاهيــة األطفــال وفــق 

محوريــن ) دليــل الفقــر املتعــدد األبعــاد ، دليــل حرمــان األطفــال املتعــدد األبعــاد ( برئاســة مديــر املكتــب املركــزي لإلحصــاء ، وعضويــة كل 

مــن الســادة :

د. عيل رستم        مدير اإلحصاءات السكانية واالجتامعية 

شامل بدران         مدير اإلحصاءات االقتصادية 

م. بحيى جمعة      مدير التخطيط والتعاون الفني

دانا عبد الرحيم     مديرة تخطيط الصحة ) هيئة التخطيط والتعاون الفني (

معتصم محمد       محلل نظم

فهمي الفاعوري     محلل نظم

شادي مهنا            معاون مدير التخطيط والتعاون الفني

محمد شحيرب         معاون مدير الدراسات السكانية 

زينب سليامن        ممثل عن اليونيسف    

ربيع نرص             خبر متعاقد مع اليونيسف 

وساهم من خارج اللجنة السيد رفعت حجازي مستشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الفني.



5 حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

ملخص تنفيذي

ــٍة  ــاً مــن مقارب ــات كل مــن العامــن 2001 و2009، انطاق ــاء عــى بيان ــة لحرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف ســورية بن ــر أدل يصمــم التقري

محورُهــا األطفــال، تركــز عــى رفــاه األطفــال وإمكانياتهــم والبيئــة املحيطــة بهــم. وذلــك لتحليــل حالــة حرمــان األطفــال ومكوناتهــا وتقييــم أثــر 

السياســات التنمويــة املرتبطــة بهــا.

ويهــدف التقريــر لقيــاس انتشــار وكثافــة حرمــان األطفــال بأبعــاده املختلفــة وتغراتــه زمنيــاً وجغرافيــاً، وذلــك باســتخدام منهجيــة تشــاركية 

مركبــة باالعتــامد عــى كل مــن منهجيــة اليونســيف ومبــادرة أوكســفورد للفقــر والتنميــة لقيــاس الحرمــان متعــدد األبعــاد. وقــد أنتــج التقريــر 

دليــان لحرمــان األطفــال يف ســورية األول لألطفــال تحــت عمــر الخمــس ســنوات والثــاين لألطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 5 و17 ســنة، 

وذلــك لتغطيــة دورة حيــاة الطفــل.  

النتائج عىل املستوى الكيل
ــال وإمكانياتهــم  ــاه األطف ــن تحســناً مضطــرداً يف رف ــن العمريت ــكا الفئت ــال خــال الفــرة 2001 و2009 ول ــان األطف ــة حرم ــج أدل ــر نتائ تظه

والبيئــة املحيطــة بهــم. ورغــم هــذا التحســن إال أن حرمــان األطفــال يف عــام 2009 يبقــى مرتفعــاً نســبياً ومتفاوتــاً إىل حــد كبــر بــن املحافظــات. 

فقــد انخفــض دليــل حرمــان األطفــال تحــت الخمــس ســنوات بشــكل كبــر ومبعــدل 50% بــن 2001 و2009، ويف كل مــن الريــف والحــر. إال 

أن نتائــج 2009 ال تــزال تشــر إىل أن حرمــان األطفــال يف الريــف يبلــغ ضعــف مثيلــه يف الحــر مــام يعكــس حالــة التنميــة غــر املتوازنــة يف 

ســورية. وياحــظ انخفــاض مكــوين الدليــل، حيــث تراجــع انتشــار الحرمــان لألطفــال دون الخامســة مــن 44% يف عــام 2001 إىل 25% يف عــام 

2009؛ كــام تراجعــت بشــكل طفيــف كثافــة الحرمــان لنفــس الفئــة العمريــة مــن 50% إىل 45% بــن عامــي 2001 و2009.  

وتراجــع دليــل حرمــان األطفــال بــن 5 و17 ســنة مبعــدل 33% خــال فــرة الدراســة، لكــن االنخفــاض يف الريــف الــذي بلــغ 39% كان أكــر حــدة 

مــن االنخفــاض يف الحــر الــذي بلــغ 23%، مــام قلــص الفجــوة بينهــام. ويتكــون هــذا االنخفــاض مــن تراجــع حــاد يف انتشــار الحرمــان لهــذه 

الفئــة العمريــة مــن 30% إىل 21% بــن 2001 و2009؛ كــام انخفضــت كثافــة الحرمــان بشــكل طفيــف مــن 60% إىل 57% خــال نفــس الفــرة.   

النتائج عىل مستوى األبعاد
شــهدت الفــرة بــن 2001 و2009 انخفاضــاً معنويــاً إحصائيــا متفاوتــاً يف كافــة أبعــاد حرمــان األطفــال وكا الفئتــن العمريتــن عاكســة تحســناً 

يف املــأوى والــرصف الصحــي وامليــاه واملعلومــات والتغذيــة والصحــة والتعليــم. 

ــز  ــن نتيجــة لركي ــن العمريت ــكا الفئت ــاه واملعلومــات( ل فقــد تحســنت األبعــاد املتعلقــة بظــروف املعيشــة )املــأوى والــرصف الصحــي واملي

السياســات الحكوميــة عــى توفــر البنيــة التحتيــة والدعــم كجــزء مــن السياســات االجتامعيــة لضــامن االحتياجــات األساســية للمعيشــة مثــل 

ــدا اهتــامم هــذه السياســات  ــر. لكــن ب ــورة االتصــاالت بتســهيل الوصــول للمعلومــات بشــكل كب ــاه والــرصف الصحــي. كــام ســاهمت ث املي

ــاً عــى تحســن نوعيــة الخدمــات.  بالجانــب الكمــي غالب

تراجــع الحرمــان مــن التغذيــة بالنســبة لألطفــال دون الخامســة، لكنــه بقــي مرتفعــاً يف عــام 2009 بالنظــر إىل عــدد األطفــال الــذي يعانــون 

مــن نقــص الــوزن أو قــرص القامــة أو النحافــة. يرافــق هــذا الحرمــان عــادة مــع نقــص يف الغــذاء املناســب للطفــل واألم وعــدم توفــر عنايــة 

صحيــة مناســبة لــألم والطفــل، باإلضافــة إىل ضعــف الخلفيــة املعرفيــة لألبويــن والفقــر املــادي لــألرسة والقيــود عــى وصــول األمهــات للمــوارد 

والعــادات والتقاليــد الســائدة. 

كــام انخفــض الحرمــان الصحــي لألطفــال دون الخامســة بســبب تركيــز سياســة الصحــة العامــة عــى توفــر التلقيــح لــدى جميــع األطفــال، علــامً 

بــأن املــزود األســايس للرعايــة الصحيــة لألطفــال هــو القطــاع الخــاص مــام يشــكل عبئــاً ماديــاً عــى األرس. 

وانخفــض الحرمــان مــن التعليــم بشــكل طفيــف بالنســبة لألطفــال بــن 5 و17 ســنة خــال فــرة الدراســة، ورغــم التحســن إال أن 19% مــن 

األطفــال يف هــذه الفئــة العمريــة بقــي محرومــاً مــن التعليــم يف عــام 2009، ذلــك بالرغــم مــن التوســع يف البنيــة التحتيــة التعليميــة وعــدد 



كوادرهــا وفتــح القطــاع بشــكل أكــرب للقطــاع الخــاص بــن عامــي 2001 و 2009. 

بالنتيجــة شــكل بعــد التغذيــة املســاهم الرئيــي يف حرمــان األطفــال دون الخامســة وازدادت هــذه املســاهمة خــال فــرة الدراســة، كــام ازدادت 

مســاهمة بعــدي الصحــة وامليــاه يف حرمــان األطفــال مــن هــذه الفئــة العمريــة خــال نفــس الفــرة. بينــام كان بعــد التعليــم املســاهم الرئيــي 

ــل انخفــاض مســاهمة األبعــاد املتعلقــة  ــر مقاب ــن 5 و17 ســنة وازدادت مســاهمته خــال الفــرة الدراســة بشــكل كب ــال ب ــان األطف يف حرم

بظــروف املعيشــة.

 النتائج عىل مستوى املحافظات
تشــر نتائــج أدلــة حرمــان األطفــال إىل تفــاوت كبــر بــن املحافظــات، وبشــكل عــام تعــد املنطقتــن الرقيــة والشــاملية األكــر حرمانــاً بينــام 

كانــت املنطقــة الســاحلية األقــل حرمانــاً. وقــد كانــت محافظــات ديــر الــزور والحســكة وريــف دمشــق وحلــب عــى التــوايل يف عــام 2009 األكر 

حرمانــاً بحســب دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد لألطفــال تحــت الخمــس ســنوات، فيــام كانــت الســويداء والاذقيــة وطرطــوس ودمشــق  

األقــل حرمانــاً عــى التــوايل. وانخفــض دليــل حرمــان األطفــال تحــت الخمــس ســنوات يف الفــرة بــن 2001-2009 يف جميــع املحافظــات الســورية 

باســتثناء ريــف دمشــق الــذي مل يطــرأ عليــه أي تغــر معنــوي إحصائيــاً.

أمــا بالنســبة لألطفــال بــن 5-17 ســنة، فكانــت محافظــات حلــب وديــر الــزور والحســكة والرقــة وريــف دمشــق عــى التــوايل األكــر حرمانــاً يف 

عــام 2009، فيــام كانــت طرطــوس والســويداء والاذقيــة ودمشــق األقــل حرمانــاً عــى التــوايل. وانخفــض دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد 

لألطفــال يف الفــرة بــن 2001-2009، يف جميــع املحافظــات الســورية باســتثناء دمشــق والقنيطــرة اللتــن مل يطــرأ عليهــام أي تغــر معنــوي.

إن االختــال بــن الريــف والحــر وبــن املحافظــات كبــر بالنســبة لحرمــان األطفــال ويعكــس التفــاوت بــن املناطــق يف ســورية. عــاوة عــى 

ذلــك، يركــز الحرمــان يف دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف املنطقــة الرقيــة وحلــب وريــف دمشــق، علــامً بــأن عــدد ســكان املحافظتــن 

ــاً. إن معالجــة التنميــة غــر املتوازنــة بحاجــة إىل إســراتيجية  تنمويــة تضمينيــة عــى  األخرتــن يبلــغ 35% مــن إجــاميل عــدد الســكان تقريب

املســتوى الوطنــي والتــي تــويل اهتاممــاً خاصــاً بتحســن قــدرات األطفــال يف مختلــف املناطــق خاصــة األكــر حرمانــاً.

خالصة سياساتية 
مل تتــن الحكومــة خــال فــرة الدراســة إســراتيجية متكاملــة وشــاملة تســتهدف تنميــة الطفولــة وتخفيــف حرمــان األطفــال، عــى الرغــم مــن أن 

الخطــة الخمســية العــارشة تضمنــت خطــة مبدئيــة للطفولــة ركــزت عــى خلــق بيئــة متكينيــة لرفــاه األطفــال مبــا ينســجم مــع اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل الدوليــة، كــام هدفــت الخطــة إلدمــاج حقــوق وتنميــة الطفولــة يف مختلــف السياســات التنمويــة والتوعيــة بهــا )هيئــة تخطيــط الدولــة 

2006(. مل تُرجــم هــذه الخطــة املبدئيــة إىل إســراتيجية  شــاملة وسياســات وبرامــج موجهــة للطفــل. 

باملقابــل، تــم تنفيــذ سياســات وبرامــج مختلفــة تســتهدف تخفيــف الفقــر بشــكل عــام وتحســن مســتويات املعيشــة خــال فــرة الدراســة والتي 

مل تكــن موجهــة خصيصــاً لألطفــال. وقــد عانــت هــذه السياســات بدورهــا مــن قلــة التنســيق والتناقــض يف بعــض األحيــان.

ــل  ــة للمســاكن مث ــة التحتي ــم والبني ــل الصحــة والتعلي ــة مث ــات العمومي ــر الخدم ــة عــى توف ــز النمــوذج التنمــوي يف ســورية مــن جه ارتك

ــوث  ــوري لبح ــز الس ــة )املرك ــتقات الطاق ــية ومش ــة األساس ــض األغذي ــم لبع ــم الدع ــاالت، وتقدي ــي واالتص ــرصف الصح ــاء وال ــاء وامل الكهرب

ــراد األرسة. ــة أف ــل بقي ــة مث ــات العمومي ــات واإلعان ــذه الخدم ــن ه ــال م ــتفيد األطف ــرض أن يس ــات 2013(. ويف السياس

ــة  ــدأ اســرداد الكلفــة يف الخدمــات الصحي ــة خــال فــرة الدراســة، مبــا يف ذلــك التطبيــق التدريجــي ملب ــر تبنــي السياســات التحريري لقــد أث

والتعليميــة العامــة وتقليــص الدعــم لألغذيــة والتحريــر التدريجــي ألســعار الطاقــة، ســلباً عــى رفــاه األرس الســورية. يف نفــس الوقــت تــم تأجيــل 

اإلصاحــات املؤسســية الرئيســية مــام أدى الســتمرار معانــاة املؤسســات مــن ضعــف التشــاركية والفعاليــة واملســاءلة. ومل يرافــق التوســع الكمــي 

للخدمــات مــن قبــل القطاعــن العــام والخــاص مــع تحســن نوعيــة هــذه الخدمــات، كــام أخفقــت سياســة توجيــه الدعــم ملســتحقيه مــن بلــوغ 
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يف سورية

أهدافهــا بســبب األداء املؤســي واإلداري الضعيــف )هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، 2009(.  

يعكــس التحســن البطــيء يف حرمــان األطفــال مــن التغذيــة والتعليــم تحديــات كــربى يف نظامــي الصحــة والتعليــم، حيــث أن أثــر عموميــة 

الخدمــات االجتامعيــة مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم وتنميــة الطفولــة املبكــرة وبرامــج رعايــة ومراقبــة تغذيــة األطفــال يســتند إىل حــد كبــر 

عــى عمــق ونوعيــة هــذه الخدمــات. كــام يعتمــد أثــر عموميــة الخدمــات االجتامعيــة عــى تناســق وانســجام وتكامــل اســراتيجياتها يف ظــل 

رؤيــة تنمويــة واضحــة. فالبنيــة التحتيــة التنمويــة لهــا أثــر كبــر يف تحقيــق الخدمــات الصحيــة ألهدافهــا، كــام تؤثــر خدمــات الرعايــة األوليــة 

ــاً يف تأكيــد  الصحيــة عــى االلتحــاق بالتعليــم وعــى التطــور املســتقبيل لألطفــال. يضــاف إىل ذلــك أن تعليــم النســاء والرجــال يعتــرب محوري

اكتــامل العمليــة التنمويــة وكــر حلقــة الحرمــان والفقــر. 

يعــد بنــاء إســراتيجية  تشــاركية لتنميــة الطفولــة جوهريــاً ملســتقبل املجتمــع الســوري الفتــي، ويتطلــب ذلــك بالدرجــة األوىل تصميــم وتنفيــذ 

ــة متناســقة ومســاءلة تشــمل احــرام حقــوق  ــم ضمــن عملي ــز احــرام حقــوق الطفــل واالســتثامر يف قدراته إصــاح مؤســي يهــدف لتعزي

اإلنســان وصــون كرامتــه. 



املقدمة

 يهــدف هــذا التقريــر لتحليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف ســورية باالســتناد إىل البيانــات املتوفــرة يف عامــي 2001 و2009، انطاقــاً مــن 

مقاربــٍة محورُهــا األطفــال، بغيــة معرفــة التطــورات التــي حصلــت خــال هــذه الفــرة وتحديــد التحديــات الرئيســة التــي تواجــه إســراتيجية  

التنميــة مــن حيــث تعزيــز قــدرات األطفــال، ورفاهيتهــم وظروفهــم املعيشــية. يف هــذا اإلطــار تــم بنــاء أدلــة حرمــان األطفــال متعــددة األبعــاد 

والتــي تتكــون مــن أبعــاد تنمويــة مختلفــة، تقيــس الحرمــان موزعــاً جغرافيــاً وتســهم يف تقييــم السياســات املرافقــة مــع حرمــان األطفــال.  

ــة الحرمــان يف التقريــر إىل مقاربــات حديثــة لــكٍل مــن »التحليــل املتداخــل للحرمــان متعــدد األبعــاد« )دي نيوبــورغ وآخــرون،  وتســتند أدل

2012(، و«مبــادرة أكســفورد للتنميــة البريــة والفقــر« )ألكايــر وفوســر 2007، 2011(. وتُســتخدم كا املقاربتــن عــى نطــاق واســع لتقديــم 

أدوات متينــة لتعميــق املعرفــة بشــأن حرمــان األطفــال. كــام يســتخدم هــذا التقريــر منهجيــًة مكيفــًة للفقــر متعــدد األبعــاد باالســتفادة مــن 

مقاربــة »التحليــل املتداخــل الحرمــان متعــدد األبعــاد«، لكــن، وخافــاً لــه يبنــي هــذا التقريــر دليــاً كليــاً للفقــر »دليــل حرمــان األطفــال متعــدد 

األبعــاد« باتبــاع مقاربــة ألكايــر وفوســر.

ــة  ــة »شــيبيل« التفكيكي ــان اإلجــاميل، ويســتخدم يف الوقــت نفســه مقارب ــل الحرم ــاد« بتحلي ــال متعــدد األبع ــان األطف ــل حرم ويســمح »دلي

لدراســة التغــرات يف كل محافظــة ويف كل بعــد مــن أبعــاد الحرمــان )مســتوى املعيشــة والصحــة والتعليــم(، محافظــاً عــى مزايــا الطــرق التــي 

ال تســتخدم دليــاً إجامليــاً مركبــاً )روخــي، 2013(. ويتطــرق التقريــر إىل الحالــة يف ســورية يف العامــن 2001 و2009، مســتخدماً بيانــات جزئيــة 

عــى مســتوى األطفــال، كوحــدة للتحليــل، اســتناداً إىل املســوح الصحيــة األرسيــة )FHS(. كــام تــم وضــع دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد 

لفئتــن عمريتــن لألطفــال بغيــة تغطيــة التغــرات التــي تطــرأ عــى دورة حيــاة األطفــال: الفئــة األوىل هــي األطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم 

بــن 0–4 ســنوات، والفئــة الثانيــة هــي األطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 5–17 ســنة. ويتــم تفكيــك الدليــل عــرب املناطــق واملحافظــات 

حيــث يقيــس انتشــار الحرمــان وكثافتــه باســتخدام ســبعة أبعــاد وثاثــة عــر مــؤرشاً. وتــم تحديــد عتبــات الحرمــان لــكل مــؤرش مــن املــؤرشات 

اســتناداً إىل األدبيــات واالستشــارات التــي أجريــت مــع الخــرباء والباحثــن 1 .

عــاوة عــى ذلــك، للتقريــر مزايــا منهجيــة متثلــت باســتخدام التحليــل الديناميــي عــرب نقطتــن مــن الزمــن يف األعــوام 2001-2009، واختبــار 

املعنويــة اإلحصائيــة للفروقــات عــرب الســنوات، وبــن املناطــق يف كل ســنة مــن الســنن  املدروســتن، كــام تــم تطبيــق اختبــارات لحساســيِة 

مختلــف عتبــات الحرمــان.

ويبــن التقريــر عمومــاً بــأن ســورية قــد شــهدت تحســناً يف مجــال رفاهيــة األطفــال التــي قاســها دليــل الحرمــان متعــّدد األبعــاد لــكا الفئتــن 

العمريتــن )0–4 ســنوات و5–17 ســنة( خــال الفــرة 2001–2009، إال أن هــذا التحســن، والســيام يف بعــض املحافظــات، مل يلــغ التنميــة غــر 

املتوازنــة بــن املناطــق يف ســورية. لقــد تحّســنت األبعــاد املرتبطــة مبســتوى املعيشــة نتيجــًة لركيــز الحكومــة عــى البنيــة التحتيــة وعــى الدعم، 

إضافــة إىل ثــورة االتصــاالت التــي حدثــت يف العقــد األخــر. ويعكــس التحســن البطــيء نســبياً يف بُعــد التعليــم تحديــاً خطــراً لراكــم رأس املــال 

البــري. كــام يـُـربز التقــدم البطــيء نســبياً الــذي طــرأ عــى مــؤرش التغذيــة، خاصــًة خــال العقــد املــايض، أوجــه القصــور املؤسســايت الــذي مل 

يســهم يف ترجمــة التوســع الكمــي إىل تطــور نوعيــة الحيــاة.

وتَُعــد نتائــج هــذا التقريــر أرضيــة مناســبة لقيــاس آثــار األزمــة 2 يف ســورية عــى رفاهيــة األطفــال، كــام أنهــا توفــر أدواٍت ميكــُن أن يســتخدَمها 

الباحثــوَن وصانعــو السياســات الســتخاص الــدروس املســتفادة بشــأن فعاليــة إســراتيجية  التنميــة قبــل األزمــة، مــام يســاعد عــى تشــخيص 

الجــذور التنمويــة لألزمــة.

األبعــاد  متعــدد  األطفــال  حرمــان  ملفهــوم  مبراجعــٍة  األول  القســم  يبــدأ 

ــاد  ــدد األبع ــال متع ــان األطف ــل حرم ــاين دلي ــم الث ــي القس ــه. ويغط ومقاييس

ــرات  ــج تغ ــؤرشات، ونتائ ــات، وامل ــة، والبيان ــك املنهجي ــا يف ذل ــورية، مب يف س

دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد عــى املســتوى الوطنــي وعــى مســتوى 

ــر. ــم التقري ــم يُختت ــن ث ــاد، وم ــع األبع ــواء يف جمي ــد س ــى ح ــات ع املحافظ

ــة     ــب المركــزي لإلحصــاء وهيئ ــون مــن المكت  1 شــارك الباحث

التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي ســورية بتكييــف المؤشــرات 

مــع الســياق الســوري. 

 2 األزمة هي المصطلح المستخدم في هذا التقرير للتعبير عن 

الحالة في سورية منذ آذار 2011.
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1. مراجعــــة حـــــرمان األطـــفال 

ــاد  ــدد األبعــ متعـ

يســتعرض هــذا القســم الطــرق الرئيســية التــي تقيــس حرمــان 

األطفــال متعــدد األبعــاد؛ بينــام يســلط امللحــق 1 الضــوء عــى 

ــاد.  ــان متعــدد األبع ــوم الحرم ــي تناقــش مفه ــة الت ــات الحديث األدبي

باإلضافــة إىل ذلــك يراجــع القســم السياســات التنمويــة الرئيســية يف 

ــال.  ــان األطف ــة بحرم ــورية املتعلق س

أ . مقاييس حرمان األطفال متعدد األبعاد

يســتند هــذا التقريــر إىل مقاربــة )ســن( للقــدرات والوظائــف التــي 

تركــز عــى حريــة الشــخص يف اختيــار توظيــف قدراتــه، ومــن أجــل 

القيــام بذلــك، يحتــاج الفــرد لوجــود مجموعــة مــن الســامت لبلــوغ 

ــا يســتطيع  ــدرات م ــة الق ــي مقارب ــة. وتعن ــن الرفاهي الحــد األدىن م

النــاس أن يكونــوا عليــه أو أن يقومــوا بــه، وهــي تختلــف عــن 

ــي ال تركــز ســوى عــى مــا ميلكــه  ــات املســتندة للمــوارد والت املقارب

ــائل  ــن وس ــز م ــل الركي ــة لتحوي ــة حاج ــن أن مث ــر س ــاس. وذك الن

املعيشــة، مثــل الدخــل، إىل الفــرص الفعليــة التــي يتمتــع بهــا 

الشــخص )ســن، 2009(. 

تختلــف املفاهيــم التــي تتبنــى اإلطــار الشــامل لقيــاس حرمــان 

األطفــال، فيــام إذا كان يجــب أن تتضمــن قياســات ذاتيــة أو ال؛ وتشــر 

ــا أن  ــة طامل ــس الذاتي ــن املقايي ــة تضم أحــدث االتجاهــات إىل أهمي

ــة  ــن ماهي ــال ع ــر األطف ــات نظ ــر إىل وجه ــة تش ــات املتنامي األدبي

"الرفاهيــة". وعــادة مــا تُســتخدم هــذه القياســات يف قيــاس املجــاالت 

ــم إدراج  ــرة ت ــة األخ ــن يف اآلون ــة، ولك ــية للرفاهي ــة والنفس العاطفي

ــن  ــدد م ــة يف ع ــة املادي ــة والرفاهي ــة اآلمن ــل البيئ ــرى مث ــاٍد أخ أبع

الدراســات )اليــارد ودن، 2009(.

ــات؛  ــف الدراس ــزة لتصني ــمة املمي ــاد الس ــدِد األبع ــُة تع ــت درج كان

فمــن جهــة هنــاك الدراســات التــي تســتند إىل التدابــر النقديــة التــي 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــل األرسة. وع ــتناداً لدخ ــال اس ــر األطف ــدد فق تح

هــذا املقيــاس هــو أداة سياســية قويــة ألنــه ميكــن أن يعطــي حجــم 

الفقــر وعمقــه وشــدته، واألهــم مــن ذلــك كلــه أنــه مقيــاس عمــيل 

يف حــال توافــر البيانــات، فــإن هــذا املقيــاس ال يقيــس البيانــات عــى 

مســتوى الطفــل الفــرد، ذلــك أن الطفــل ليــس وحــدة التحليــل )رولن 

ــة  ــة العملي ــال، وضعــت املقارب وغاســامن، 2008(. فعــى ســبيل املث

ــتخدام يف  ــال لاس ــر األطف ــاس فق ــة لقي ــوط العريض ــوراك الخط لك

مجــال السياســات العامــة؛ فعــى الرغــم مــن أن املبــدأ الرئيــي 

ينطلــق مــن االعــراف بتعدديــة أبعــاد فقــر األطفــال اســتناداً التفاقيــة 

ــة التطبيــق العمــيل للقيــاس  ــه يركــز عــى أهمي حقــوق الطفــل، فإن

ــاره مــؤرشاً مامئــاً  ــاس املرتكــز عــى الدخــل باعتب ــع عــن القي ويداف

ــال )كــوراك، 2005(. ــر األطف لفق

ــة يف  ــؤرشات مركب ــتخدم م ــات تس ــاك دراس ــرى، هن ــة أخ ــن جه م

ــر  ــة التعب ــوات األطفــال بغي ــاس مجــاالت متعــددة لحي ــة لقي محاول

ــان  ــتول للحرم ــل بريس ــس دلي ــة. يقي ــتوى الحرمان/الرفاهي ــن مس ع

)الــذي تــم اســتخدامه مــن قبــل غــوردون وآخــرون، 2001 بالنســبة 

للبلــدان الناميــة( ســبعة مجــاالت: الغــذاء، وامليــاه الصالحــة للــرب، 

ومرافــق الــرصف الصحــي، ومرافــق الرعايــة الصحيــة، واملــأوى، 

والتعليــم واملعلومــات. ويخضــع اختيــار املــؤرشات ضمــن كل مجــال 

ــوق  ــة حق ــيام اتفاقي ــا، ال س ــرف به ــة املع ــر الدولي ــن: املعاي ألمري

ــر  ــات؛ ويف كل مجــال يكــون خــط الفق ــر البيان الطفــل، ومــدى تواف

ــرون،  ــوردون وآخ ــدد غ ــام ح ــديد، ك ــان الش ــة الحرم ــد عتب ــه عن في

ــن أو  ــديد يف مجال ــان الش ــق يف الحرم ــر املطل ــف الفق 2001  تعري

أكــر مــن املجــاالت ضمــن الدليــل. وقــام أتكينســون، 2003  ألكايــر 

وفوســر، 2007 باســتخدام إضــايف لدليــل عــرب "مقاربــة االتحــاد" التــي 

تعــد الطفــل فقــراً إذا مــا حــرم يف مجــال واحــد مــن املجــاالت، كــام 

متــت اإلشــارة إىل مقاربــة "التقاطــع" التــي تحــدد الفقــر عنــد حــدوث 

الحرمــان يف كافــة املجــاالت )رولــن وغاســامن، 2008(. وكان اســتخدام 

ــة عــى نحــو أســايس. ــدان النامي ــل بريســتول للحرمــان" يف البل "دلي

ويف عــام 2007، وضــع برادشــو وآخــرون دليــل رفاهيــة األطفــال لـــ 25 

دولــة مــن دول االتحــاد األوريب )مــؤرش رفاهيــة األطفــال يف االتحــاد 

األوريب(؛ ويتكــون هــذا املــؤرش مــن مثــاين مجموعــات: الحالــة املاديــة، 

والســكن، والصحــة، والرفاهيــة الذاتيــة، والتعليــم، وعاقــات االطفــال، 

املدنيــة، واملخاطــر والســامة. وتتضمــن املجموعــات  واملشــاركة 

ــات  ــب الدرج ــاالت. تُحس ــذه املج ــن ه ــؤرشاً ضم ــاالً و51 م 23 مج

املعياريــة أوالً لــكل متغــر مــن املتغــرات ويُحســب متوســطها لــكل 

ــاالت  ــع املج ــط يف جمي ــب املتوس ــم يحس ــاالت، ث ــن املج ــال م مج

للحصــول عــى النتيجــة اإلجامليــة للمــؤرش، مــع عــدم إعطــاء تثقيات 

ــدالً  ــة ب ــات املعياري ــتخدام الدرج ــم أن اس ــؤرشات؛ رغ ــة للم مختلف

ــام  ــتت. ك ــة التش ــاس درج ــى أس ــاً ع ــل ضمني ــطات يثق ــن املتوس م

ــب بالحســبان  ــن أخــذ نظــام املرات ــا م ــة متكنن أن الدرجــات املعياري
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ــامن، 2008(. ــن وغاس ــرون، 2007، رول ــو وآخ )برادش

بالنســبة للواليــات املتحــدة، تــم وضــع "دليــل رفاهيــة األطفــال 

والشــباب" مــن قبــل النــد وآخــرون يف العــام 2001، وتكون من ســبعة 

مجــاالت: الرفاهيــة املاديــة، والصحــة، والســامة، والنشــاط اإلنتاجــي، 

واملكانــة االجتامعيــة، والعاقــة الحميمــة، والرفاهيــة العاطفيــة. وكان 

الهــدف مــن هــذه الدراســة مختلفــاً عــن تلــك التــي أجريــت يف دول 

االتحــاد األورويب والتــي انعكســت مــن خــال اختيــار املــؤرشات، 

ــرب  ــات ع ــة االتجاه ــل دراس ــن الدلي ــي م ــرض الرئي ــث كان الغ حي

ــة( مــام  الزمــن وللمجموعــات املختلفــة )ال ســيام املجموعــات اإلثني

يتطلــب تفكيــكاً محــدداً )رولــن وغاســامن، 2008(. واســتند الدليــل 

ــرون،  ــد وآخ ــة )الن ــة للرفاهي ــؤرشات الذاتي ــر إىل امل ــو كب ــى نح ع

.)2006

ــذي  ــال"، 2012 وال ــة األطف ــل تنمي ــو "دلي ــة ه ــر ذو صل ــؤرش آخ م

يتبــع خطــى "دليــل التنميــة البريــة" لربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ 

ــة  ــن ثاث ــف م ــو يتأل ــايئ، 2011(. وه ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم )برنام

ــدل  ــؤرش مع ــع م ــة م ــو الصح ــاالت؛ األول ه ــة مج ــؤرشات يف ثاث م

وفيــات مــن هــم دون ســن الخامســة، والثــاين هــو التعليــم اســتناداً 

إىل معــدل االلتحــاق يف مــؤرش املــدارس االبتدائيــة، والثالــث هــو 

ــل كل مــؤرش  ــوزن. ويُثَّق ــة باســتخدام مــؤرش نقــص ال مــؤرش التغذي

ــاث. ــم الث ــل نتيجــة متوســط القي ــث يكــون الدلي بالتســاوي بحي

كيفــت اليونيســيف، املنــارص العاملــي الرئيــي لحقــوق األطفــال 

ورفاهيتهــم، مقاربــة شــاملة لتحديــد فقــر األطفــال وقياســه، بــدأت 

مــع "الدراســة العامليــة عــن فقــر األطفــال والتفاوتــات" لقيــاس 

فقــر األطفــال متعــدد األبعــاد وتحليلــه، ومتخضــت عــن العديــد 

ــت  ــيف، 2007(. ووضع ــة )اليونيس ــة الَقيِّم ــات الُقطري ــن الدراس م

اليونيســيف دليلــن، أحدهــام للــدول الناميــة واآلخــر للــدول الغنيــة. 

بالنســبة للــدول الغنيــة، يتكــون مــؤرش حرمــان الطفــل مــن 14 بنــداً 

ــز  ــع الركي ــا م ــا ألطفاله ــى منحه ــادرة ع ــون األرسة ق ــي أن تك ينبغ

عــى املجــاالت التــي قدمهــا برادشــو، 2007 لدليــل رفاهيــة األطفــال 

يف االتحــاد األورويب )اليونيســيف، 2012 وبرادشــو وآخــرون، 2012(. 

ــة الســكانية  ــة اســتخدمت املســوح الصحي ــدان النامي وبالنســبة للبل

ــامل  ــرب الع ــؤرشات )MICS( ع ــدد  امل ــح متع ــة( أو املس )الدميوغرافي

كونهــا البيانــات األكــر تفكيكيــة املتاحــة للتوصــل إىل تعريــف عمــيل 

ــرون، 2001(. ــوردون وآخ ــان )غ للحرم

ــال  ــر األطف ــاس فق ــيف أداة لقي ــورت اليونيس ــك، ط ــى ذل ــاوة ع ع

متعــدد األبعــاد تســمى "التحليــل املتداخــل للحرمــان متعــدد األبعــاد 

"، وهــي مقاربــة محورهــا األطفــال، والطفــل فيهــا هو وحــدة التحليل 

ــد اســتخدام  ــاً )عن ــة دولي ــة للمقارن ــا قابل ــام أنه ــن األرسة، ك ــدالً م ب

ــام  ــدول(، ك ــرب ال ــاد" ع ــدد األبع ــان متع ــل للحرم ــل املتداخ "التحلي

تســتخدم مقاربــة دورة الحيــاة، وتحلــل حــاالت الحرمــان املتداخلــة 

ــٍد  بــن األبعــاد املختلفــة، ويتــم تكييــف تحليلهــا لســياٍق محــدٍد لبل

ــاد"  ــان متعــدد األبع ــل املتداخــل للحرم ــد اســتخدام "التحلي ــا )عن م

ــي(. الوطن

ــال يف  ــان األطف ــة وحرم ــات التنموي ب . السياس
ســورية 

مل تتــن الحكومــة خــال فــرة الدراســة اســرتيجية متكاملــة وشــاملة 

تســتهدف تنميــة الطفولــة وتخفيــف حرمــان األطفــال. لكــن الخطــة 

ــزت  ــي رك ــة الت ــة للطفول ــة مبدئي ــت خط ــارشة تضمن ــية الع الخمس

ــة  ــع اتفاقي ــق م ــا يتف ــال مب ــاه األطف ــة لرف ــة متكيني ــق بيئ ــى خل ع

حقــوق الطفــل الدوليــة، وهدفــت الخطــة الخمســية لتطويــر اإلطــار 

ــن  ــر التعــاون ب ــز حقــوق الطفــل ولتطوي ــة وتعزي التريعــي لحامي

القطــاع العــام والخــاص واملجتمــع املــدين لدعــم هــذه الحقــوق 

ــة  ــة والصحي ــات التعليمي ــم الخدم ــال تقدي ــة األطف ــص عامل وتقلي

ــة يف  ــة خاص ــة والتغذي ــة الصح ــن ناحي ــال م ــدرات األطف ــر ق لتطوي

املناطــق الفقــرة وفــرض رشوط ســكن صحيــة وتحديــد دخــل أســايس 

لــألرس وتخفيــف التفــاوت بــن املناطــق. كــام هدفــت الخطــة الدمــاج 

حقــوق وتنميــة الطفولــة يف مختلــف السياســات التنمويــة والتوعيــة 

ــدويل، 2006(. ــاون ال ــط والتع ــة التخطي ــا )هيئ به

مل تُرجــم الخطــة الخمســية العــارشة فيــام يتعلــق بالطفولــة إىل 

ــل.  ــة للطف ــج موجه ــات وبرام ــدة وسياس ــاملة معتم ــراتيجية  ش إس

باملقابــل، تــم تنفيــذ سياســات وبرامــج مختلفــة تســتهدف تخفيــف 

الفقــر بشــكل عــام وتحســن مســتويات املعيشــة واالســتثامر يف رأس 

املــال البــري خــال فــرة الدراســة والتــي مل تكــن موجهــة خصيصــاً 

لألطفــال. وقــد عانــت هــذه السياســات بدورهــا مــن قلــة التنســيق 

ــة االنتقــال التدريجــي مــن  ــان كــام يف حال والتناقــض يف بعــض األحي

ــم الشــمويل إىل املســتهدف. الدع
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يتعلــق  فيــام  العــارشة  الخمســية  الخطــة  ترُتجــم  “مل 
بالطفولــة إىل إســرتاتيجية  شــاملة معتمــدة وسياســات 

للطفــل. وبرامــج موجهــة 

ارتكــز النمــوذج التنمــوي يف ســورية مــن جهــة عــى توفــر الخدمــات 

ــل  ــة للمســاكن مث ــة التحتي ــم والبني ــل الصحــة والتعلي ــة مث العمومي

الكهربــاء واملــاء والــرصف الصحــي واالتصــاالت، وتقديــم الدعــم 

لبعــض األغذيــة األساســية ومشــتقات الطاقــة )املركــز الســوري 

لبحــوث السياســات 2013(. يفــرض أن يســتفيد األطفــال مــن هــذه 

ــراد األرسة. ــة أف ــل بقي ــة مث ــات العمومي ــات واإلعان الخدم

ــة خــال فــرة الدراســة، مبــا يف  ــي السياســات التحريري ــر تبن لقــد أث

ذلــك التطبيــق التدريجــي ملبــدأ اســرداد الكلفــة يف الخدمــات الصحية 

ــر التدريجــي  ــة والتحري ــم لألغذي ــص الدع ــة وتقلي ــة العام والتعليمي

ألســعار الطاقــة، ســلباً عــى رفــاه األرس الســورية. يف نفــس الوقــت تــم 

ــاة  تأجيــل اإلصاحــات املؤسســية الرئيســية مــام أدى الســتمرار معان

املؤسســات مــن ضعــف التشــاركية والفعاليــة واملســاءلة الــذي 

ــة ألهدافهــا  يعــد الســبب الرئيــي يف عــدم تحقيــق الخطــة التنموي

االجتامعيــة مثــل معــدالت وفيــات األطفــال والرضــع ومعــدالت 

األميــة وااللتحــاق بالتعليــم، ومفاقمــة آثــار سياســات التحريــر عــى 

الســكان )هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، 2009(. ومل يرافــق 

التوســع الكمــي للخدمــات مــن قبــل القطاعــن العــام والخــاص مــع 

تحســن نوعيــة هــذه الخدمــات، كــام أخفقــت سياســة توجيــه الدعــم 

ملســتحقيه مــن بلــوغ أهدافهــا بســبب األداء املؤســي واإلداري 

ــدويل، 2009(.   ــاون ال ــط والتع ــة التخطي ــف )هيئ الضعي

بشــكل عــام يســعى التقريــر لقيــاس حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد 

يف ســورية يف محاولــة لفهــم أداء السياســات يف الفــرة 2001 و2009 

والصعوبــات التي أثرت يف حرمان األطفال. 
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2. دليــــــل حرمــــان األطفـــــال 

متعـــدد األبعــــــاد يف ســــــورية

تهــدف هــذه الدراســة لحســاب دليــل حرمــان األطفــال متعــدد 

بيانــات  باســتخدام  العامــن 2001 و2009  األبعــاد يف ســورية يف 

ــة. ويركــز التحليــل عــى التغــرات يف دليــل  ــة األرسي املســوح الصحي

حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف ســورية التــي تعكــس أثــر 

سياســات التنميــة الوطنيــة مــن حيــث حقــوق األطفــال، وإمكاناتهــم، 

ــا  ــا يف الخطــة الخمســية العــارشة. أم ــم تبنيه ــة كــام ت ــة العام والبيئ

األثــر الســلبي لألزمــة الحاليــة يف ســورية عــى دليــل حرمــان األطفــال 

متعــدد األبعــاد فيحتــاج إىل معالجــة دقيقــة يف دراســة منفصلــة عــن 

ــر. هــذا التقري

أ . املنهجية

يهــدف دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد إىل قيــاس فقــر 

ــة  ــى رفاهي ــز ع ــل، والركي ــا الطف ــة محوره ــامد مقارب ــال باعت األطف

الطفــل، والبيئــة، واإلمكانــات. ويحــدد "دليــل حرمــان األطفــال 

ــن 18  ــم ع ــل أعامره ــن تق ــراء الذي ــال الفق ــاد" األطف ــدد األبع متع

ســنة باســتخدام مقاربــة تســتند إىل مزيــج مــن منهجيــة "دليــل 

حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد" التــي أعدتهــا اليونيســيف ومنهجيــة 

"دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد" التــي أعدهــا )ألكايــر وفوســر، 2007، 

2011أ(. إن مزايــا مقاربــة "دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد" هــي القــدرة 

ــل واحــد مركــب مــام  ــم قيمــة الحرمــان عــى شــكل دلي عــى تقدي

يســمح بتحليــل الحرمــان العــام، ويســتخدم يف الوقــت نفســه مقاربــة 

"شــيبيل" التفكيكيــة لدراســة التغــرات يف كل محافظــة ويف كل بعــد 

ــا الطــرق  )مســتوى املعيشــة والصحــة والتعليــم( محافظــاً عــى مزاي

ــي، 2013(.  ــاً )روخ ــاً مركب ــاً إجاملي ــتخدم دلي ــي ال تس الت

واســتناداً إىل هــذه املنهجيــة، ولتغطيــة كافــة مراحــل حيــاة الطفــل، 

يتكــون التقريــر مــن دليلــن لحرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد؛ الدليل 

ــل  ــنوات )دلي ــن 0–4 س ــم ب ــراوح أعامره ــن ت ــال الذي األول لألطف

حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ(، والدليــل الثــاين لألطفــال الذيــن 

ــدد  ــال متع ــان األطف ــل حرم ــن 5–17 ســنة )دلي ــراوح أعامرهــم ب ت

األبعــاد-ب(، وذلــك بغيــة تغطيــة دورة حيــاة األطفــال. يتضمــن 

"دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ" ســتة أبعــاد وأحــد عــر 

ــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب"  ــام يتضمــن "دلي مــؤرشاً، في

ــة مــؤرشات. ــاد ومثاني خمســة أبع

ــة  ــل دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد إىل فرضي ويســتند تثقي

ــُل بالتســاوي  أن مجــاالت الصحــة، والتعليــم، ومســتوى املعيشــة تُثَقَّ

وفقــاً ملقاربــة دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد. وبالتــايل، فــإن املجالــن 

اللذيــن يحتويهــام "دليــل حرمــان األطفــال متعــدد  الوحيديــن 

األبعــاد-أ" )مســتوى املعيشــة والصحــة( يُثّقــان بالتســاوي )الشــكل1 

i(؛ كــام يحتــوي كل مجــال عــى أبعــاد ُمثّقلــة بالتســاوي. وعــى نحــو 

مامثــل، فــإن املجالــن الوحيديــن اللذيــن يحتويهــام "دليــل حرمــان 

ــان  ــاد-ب" )مســتوى املعيشــة والصحــة( يُثّق ــال متعــدد األبع األطف

ــاوي  ــة بالتس ــاد ُمثّقل ــى أبع ــال ع ــوي كل مج ــام يحت ــاوي؛ ك بالتس

.)ii 1 ــكل )الش

ــن األرسة،  ــدالً م ــل ب ــدة التحلي ــل وح ــد الطف ــر، يع ــذا التقري ويف ه

ــن  ــل م ــكل طف ــاد واملــؤرشات مرتبطــة ب ــع األبع ــإن جمي ــذا ف وهك

ــان  ــل حرم ــبعة لـــ "دلي ــاد الس ــدول 1( األبع ــن )الج ــال. ويب األطف

ــر  ــن الجدي ــا. وم ــاد" واملــؤرشات املرتبطــة به ــدد األبع ــال متع األطف

بالذكــر أن التحليــل تضمــن مقاربــة دورة الحيــاة بغيــة التمييــز بــن 

فئــات أعــامر األطفــال؛ الفئــة )أ( لألطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم 

بــن 0-4 ســنوات، والفئــة )ب( لألطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 

ــنة. 5-17 س

 الصحة 

 املأوى

 الرصف الصحي

املياه

املعلومات

التغذية 

0.250 0.125

0.125

0.125

0.1250.250

املصدر: فرضيات الباحثن باالستناد إىل منهجيتي اليونسيف وأكسفورد 
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يف سورية

لدليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد نوعــن مــن العتبــات؛ أولهــام 

)c( وهــي عتبــة كل مــؤرش والتــي دونهــا يكــون الشــخص محرومــاً/

فقــراً بالنســبة لهــذا املــؤرش. فعــى ســبيل املثــال، يف البعــد التعليمــي، 

عتبــة املــؤرش األول هــي وجــود طفــل يف ســن التعليــم اإللزامــي ومل 

يلتحــق باملدرســة، والعتبــة بالنســبة للمــؤرش الثــاين هــي وجــود طفــل 

تجــاوز ســن التعليــم االبتــدايئ وال ميتلــك شــهادة التعليــم االبتــدايئ. 

وفيــام يتعلــق بامليــاه، فــإن عتبــات الحرمــان هــي عــدم وجــود مصدر 

ميــاه محّســن للطفــل يف البيــت، أو أن الوقــت الــازم لبلــوغ مصــدر 

امليــاه يتجــاوز 30 دقيقــة.

 ، K≤ci ــاً إذا كان ــل محروم ــدُّ الطف ــي )K(، ويَُع ــة ه ــة الثاني العتب

ــال  ــد األطف ــل. ولتحدي ــكل طف ــاد ل ــث أن ci هــو مجمــوع األبع حي

ــات  املحرومــن عــى املســتوى متعــدد األبعــاد، تعتمــد أغلــب األدبي

عــى عتبــة حرمــان K = 33%، وهــو أمــر مامثــل لعتبــة دليــل الفقــر 

متعــدد األبعــاد )ألكايــر، 2011( والــذي يعكــس حالــة مــن الحرمــان 

ــز  ــة للتميي ــا تســتخدم هــذه العتب ــادًة م ــن. وع ــر مــن مؤرشي يف أك

   ci ــايل يف حــال كان ــن. وبالت ــر املحروم ــن وغ ــال املحروم ــن األطف ب

لــدى طفــٍل مــا مســاوياً لـــ K أو أكــرب منــه، يَُعــدُّ هــذا الطفــل محروماً 

عــى املســتوى متعــدد األبعــاد.

ويتــم احتســاب دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد بــرب 

ــاس  ــر )H( واملقي ــار الفق ــبة انتش ــو نس ــاس األول ه ــن: املقي مقياس

ــرون، 2013( ــر وآخ ــر )A( )ألكاي ــة الفق ــو كثاف ــاين ه الث

الجدول)1(: أبعاد ومؤرشات أدلة حرمان األطفال متعدد األبعاد

املؤرشات فئة العمر
 دليل حرمان األطفال

متعدد األبعاد- ب

 دليل حرمان األطفال

متعدد األبعاد- أ
األبعاد

االكتظاظ السكاين

مواد األرضية والسقف

17-0  
1- املأوى

17-0  

الحصول عى رصف صحي محسن 17-0   1- الرصف الصحي

الوصول إىل مصدر مياه محسن

البعد عن مصدر املياه

17-0  
3- املياه

17-0  

توافر أجهزة املعلومات 17-0   4- املعلومات

نقص الوزن

النحافة

التقزم

4-0  

0-54- التغذية  

4-0  

االلتحاق باملدرسة

إكامل التعليم االبتدايئ

17-6  
6- التعليم

17-15  

التحصن

العاج الطبي لإلسهال أو الحمى

4-0  
7- الصحة

4-0  

 التعليم 

 املأوى

 الرصف الصحي

املياه

املعلومات

)ii( 1 الشكل

0.125

0.125

0.125

0.125

0.500

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

أبعاد وتثقيات أدلة حرمان األطفال متعدد 
األبعاد                       

املصدر: فرضيات الباحثن باالستناد إىل منهجيتي اليونسيف وأكسفورد 
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MCDI = H * A

ومتثــل نســبة انتشــار الفقــر، H، نســبة األطفــال الذيــن يعانــون مــن 

الحرمــان عــى املســتوى متعــدد األبعــاد:

H = q/n

يف حــن متثــل q عــدد األطفــال الذيــن هــم يف حالــة حرمــان متعــدد 

األبعــاد، وn هــو إجــاميل عــدد األطفــال.

ــال  ــد األطف ــي يع ــاد، d، الت ــبة األبع ــر )A( نس ــة الفق ــس كثاف تعك

ــان  ــج حرم ــع نتائ ــن. وتُحســب هــذه النســبة بجم ــا محروم مبوجبه

ــاميل  ــدد اإلج ــى الع ــوماً ع ــط )ci)k ، مقس ــن فق ــال املحروم األطف

:)q( ــن ــال املحروم ــاميل لألطف ــدد اإلج ــاً بالع ــاد، مروب لألبع

A =∑ci)k( / qd

تســاعد أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد عــى تحديــد خصائــص 

ــاميل  ــد إج ــة لتحدي ــر فرص ــا توف ــايل فإنه ــن، وبالت ــال املحروم األطف

الحرمــان باإلضافــة إىل الحرمــان يف كل بعــد مــن األبعــاد يف مختلــف 

املناطــق، ويســاعد هــذا عــى توفــر فهــم معمــق لحرمــان األطفــال. 

باإلضافــة إىل أنــه يوفــر لصانعــي السياســات املعلومــات الازمــة 

للتوصــل إىل اإلســراتيجيات والسياســات املناســبة؛ وتصميــم اآلليــات 

ــة. ــة الوطني ــق أهــداف التنمي ــة لتحقي واألدوات الازم

يحلــل هــذا التقريــر أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعاد يف ســورية، 

ــن  ــة. أوالً م ــا مختلف ــن زواي ــال، م ــاة األطف ــي دورة حي ــي تغط والت

ــاً مــن حيــث مســاهمة  ــة(، وثاني ــا )االنتشــار والكثاف حيــث مكوناته

األبعــاد يف أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد، وثالثــاً مــن حيــث 

تفكيــك األدلــة عــرب مختلــف املناطــق واملحافظــات يف ســورية، وأخــراً 

ــال  ــان األطف ــة حرم ــرات أدل ــاس تغ ــوام 2001-2009 لقي ــرب األع ع

متعــدد األبعــاد.

ب- البيانات واملتغريات

يعتمــد التقريــر عــى املســح الصحــي األرسي والــذي أجــري يف ســورية 

أرسة(   24883( و2009  أرسة(   9500(  2001 العامــن  مــن  كل  يف 

)انظــر امللحــق 2 ملزيــد مــن التفاصيــل(. وتَُعــدُّ العينــات املأخــوذة يف 

هــذه املســوح ممثلــة عــى مســتوى املحافظــات والحــر والريــف، 

ــًة  ــد الطبقــات ممثل ــم تحدي وتــم ذلــك عــى عــدة مراحــل حيــث ت

باملحافظــات والريــف والحــر ثــم تــم تحديــد العناقيــد وبعدهــا تــم 

ــد  ــم توحي ــد ت ــود. وق ــن األرس يف كل عنق ــة عشــوائية م ــار عين اختي

أســامء املتغــرات يف املســحن.

ــرة  ــاد خــال الف ــدد األبع ــال متع ــان األطف ــل حرم ــن أجــل تحلي وم

التــي متــت دراســتها، صمــم التقريــر أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد 

األبعــاد يف ســورية اســتناداً إىل ســبعة أبعــاد بــدالً مــن مثانيــة اعتمدها 

"التحليــل املتداخــل للحرمــان متعــدد األبعــاد" نظــراً ألن بيانــات 

ــة مــن العنــف يف ســورية متوافــرة فقــط للعــام 2009. وقــد  الحامي

ُعدلــت األبعــاد التــي اعتُمــدت يف الدراســة مــن حيــث وضــع واختيــار 

املــؤرشات والعتبــات يف مقاربــة تشــاركية مــع النظــراء الوطنيــن 

لتعكــس بدقــة أكــرب الحالــة االجتامعيــة واالقتصاديــة يف ســورية، 

ــب.  ــات يف بعــض الجوان ــار للبيان ــع االفتق ــل م ولتتعام

وبصفــة عامــة، تضمــن تطبيــق أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد 

ثاثــة أنــواع مــن األبعــاد: النــوع األول هــو أبعــاد مســتوى املعيشــة 

مبــا يف ذلــك ظــروف املــأوى، والــرصف الصحــي، وامليــاه، والوصــول إىل 

املعلومــات، يف هــذه األبعــاد تــم التحليــل عــى أســاس األرسة بافــراض 

إذا كانــت األرسة محرومــة مــن بعــد امليــاه، عــى ســبيل املثــال، يكــون 

كافــة األطفــال فيهــا محرومــن مــن امليــاه؛ والنــوع الثــاين هــو التعليــم 

ــة؛  ــهادة االبتدائي ــى الش ــول ع ــة والحص ــاق باملدرس ــاً بااللتح متمث

والنــوع الثالــث هــو أبعــاد الصحــة التــي تتكــون مــن تغذيــة األطفال، 

وتلقيــح األطفــال، والوصــول إىل الرعايــة الصحيــة األساســية. يف بعــدي 

ــدة،  ــى ح ــل ع ــة كل طف ــتند إىل حال ــل اس ــم التحلي ــة والتعلي الصح

ــن  ــر محــروم م ــل محــروم وآخــر غ ــس األرسة طف ــد نجــد يف نف فق

التعليــم عــى ســبيل املثــال، وقــد اعتمــدت الدراســة معايــر الحرمــان 

التاليــة:

■  املــأوى: إذا كان الطفــل يعيــش يف منــزل ال تكــون أرضيتــه 
مصنوعــة مــن اإلســمنت أو البــاط، وال يكــون ســقفه مصنوعــاً مــن 

اإلســمنت أو الخشــب؛ مــع ماحظــة أن حالــة الســقف غــر متوفــرة 

للعــام 2001، أو إذا كانــت كثافــة قاطنــي الغرفــة أربــع أشــخاص أو 

أكــر.

■  الــرصف الصحــي: إذا كان الطفــل يعيــش يف منــزل مل يتــم توصيــل 
الــرصف الصحــي فيــه إىل الشــبكة العامــة أو إىل حفــر مغطــاة، أو إذا 

مل يكــن مثــة مرحــاض يف البيــت، أو إذا كان املرحــاض مشــرك ويقــع 

خــارج املســكن.
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■  امليــاه: إذا كان الطفــل يعيــش يف منــزل ال يكــون مصــدر امليــاه 
فيــه مــن الشــبكة العامــة، أو ميــاه الشــفة، أو امليــاه املعبــأة، أو كانــت 

األرسة تعالــج امليــاه للــرب، أو كان أفــراد األرسة يحتاجــون أكــر مــن 

30 دقيقــة للوصــول إىل مصــدر امليــاه.

■  املعلومــات: إذا كان الطفــل يعيــش يف منــزل ال يوجــد فيــه 
تلفــاز، أو هاتــف ثابــت، أو هاتــف جــوال، ويف العــام 2001 مل يكــن 

ــي األرسي. ــح الصح ــوداً يف املس ــوال موج ــف الج الهات

■   التغذيــة: إذا كان واحــد أو أكــر مــن مقاييــس "الــوزن إىل 
ــل  ــدى أي طف ــول" ل ــوزن إىل الط ــر"، و"ال ــول إىل العم ــر"، "الط العم

ــر منظمــة الصحــة  عمــره خمــس ســنوات ومــا دون أقــل مــن معاي

ــرواي، 2011(. ــن )ل ــن اثن ــن معياري ــن خطأي ــر م ــة بأك العاملي

■  التعليــم: إذا تجــاوز عمــر الطفــل 14 ســنة )وأقــل مــن 18 ســنة( 
وال ميلــك شــهادة التعليــم االبتــدايئ، أو إذا كان عمــر الطفــل يــراوح 

بــن 6 و17 ســنة وال يــداوم يف املدرســة.

ــاً، أو إذا مل  ■  الصحــة: إذا مل يحصــل الطفــل عــى اللقاحــات نهائي
يعالــج مــن الحمــى أو اإلســهال.

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

15يف سورية



ــال  ــان األطف ــل حرم ــج دلي 3. نتائ
)MCDI( متعــدد األبعــاد

يتطــرق التقريــر إىل نتائــج دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد من 

حيــث دورة حيــاة األطفــال، والزمــن، واملناطــق الجغرافيــة، واألبعــاد، 

باإلضافــة إىل نتائــج دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد الكليــة مبــا 

يف ذلــك انتشــار الفقــر وكثافتــه.

أ . نتائــج دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد 
عــىل املســتوى الوطنــي

تبــن النتائــج 3  بــن عامــي 2001 و 2009 أن الحرمــان وفقــاً ألدلــة 

ــن  ــال متعــدد األبعــاد يف ســورية، عــى مســتوى الفئت ــان األطف حرم

ــد شــهد تحســناً  ــذه الدراســة، ق ــال املشــمولتن به ــن لألطف العمريت

مطــرداً يف البيئــة املحيطــة باألطفــال، والرفاهيــة، واإلمكانــات؛ بيــد أن 

أن حرمــان األطفــال يف عــام 2009 ال يــزال مرتفعــاً نســبياً  ومتفاوتــاً 

بــن املناطــق.

ــاد-أ"  ــدد األبع ــال متع ــان األطف ــل حرم ــض "دلي ــة، انخف ــن ناحي فم

)لألطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 0–4 ســنوات( عــى نحــو كبــر 

بحــوايل 50% مــن 0.22 إىل 0.11 يف عامــي 2001 و2009 عــى التــوايل          

)الشــكل i 2(. وعكــس هــذا االنخفــاض هبوطــاً كبــراً يف “دليــل حرمان 

األطفــال متعــدد األبعــاد-أ”  يف املناطــق الحريــة مــن 0.16 يف عــام 

2001 إىل 0.08 يف عــام 2009؛ ويف املناطــق الريفيــة مــن 0.27 يف عــام 

2001 إىل 0.15 يف عــام 2009. وال تــزال الفجــوة بــن املناطــق الريفيــة 

ــال يف  ــان األطف ــغ حرم ــث يبل ــام 2009، حي ــة ضخمــة يف ع والحري

املناطــق الريفيــة ضعــف ذلــك املوجــود يف املناطــق الحريــة تقريبــاً، 

مــام يعكــس التفــاوت التنمــوي يف ســورية. ومــن ناحيــة أخــرى، هبــط 

“دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” )لألطفــال الذيــن تــراوح 

أعامرهــم بــن 5–17 ســنة( عــى نحــو كبــر مــن 0.18 يف عــام 2001 

إىل 0.12 يف عــام 2009؛ وانخفضــت هــذه النســبة بالتزامــن مــع 

ــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب”  ــوط أكــر حــدة يف “دلي هب

ــي 2001 و2009،  ــن عام ــن 0.23 إىل 0.14 ب ــة م ــق الريفي يف املناط

باملقارنــة مــع االنخفــاض يف املناطــق الحريــة مــن 0.13 إىل 0.10 يف 

عامــي 2001 و2009 عــى التــوايل، مــام قلــص الفجــوة بــن املناطــق 

الريفيــة والحريــة، فيــام يتعلــق بـــ “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد 

.)ii 2 ،األبعــاد-ب” )الشــكل

إن دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد هــو نتــاج مكونــن: 

ــال  ــدى األطف ــان )A( ل ــة الحرم ــان )H( وكثاف ــار الحرم ــبة انتش نس

املحرومــن. ويف هــذا الصــدد، شــهدت نســبة األطفــال الذيــن تــراوح 

ــدد  ــان متع ــن الحرم ــون م ــن يعان ــن 0-4 ســنوات والذي أعامرهــم ب

األبعــاد هبوطــاً ملحوظــاً إىل إجــاميل األطفــال يف نفــس الفئــة العمريــة 

)H-أ( يف ســورية، مــن 44% يف عــام 2001 إىل 25% يف عــام 2009؛ وقــد 

ترافــق ذلــك مــع انخفــاض طفيــف نســبياً يف كثافــة الحرمــان )A-أ(، 

حيــث كان األطفــال الذيــن يعانــون مــن الحرمــان متعــدد األبعــاد يف 

عــام 2009 محرومــن وســطياً بنســبة 45% مــن األبعــاد مقارنــة مــع 

.)i 2 ــكل ــام 2001 )الش 50% يف ع

ــراوح  ــن ت ــال الذي ــة، أي األطف ــة الثاني ــة العمري ــق بالفئ ــام يتعل وفي

ــان )H-ب(  ــار الحرم ــإن نســبة انتش ــن 5–17 ســنة، ف ــم ب أعامره

انخفضــت عــى نحــو كبــر مــن 30% إىل 21% بــن عامــي 2001 

و2009؛ فيــام انخفضــت كثافــة الحرمــان )A-ب( عــى نحــو طفيــف 

.)ii 2 ــكل ــرة )الش ــس الف ــال نف ــن 60% إىل 57% خ م

 

3 تــم اســتخدام برنامــج ســتاتا اإلحصائــي، اإلصــدار StataCorp( 12.، 2011( فــي 
ــك  ــدار 2.0 )البن ــت، اإلص ــط أديب ــج الخرائ ــات، وبرنام ــات والمعلوم ــل البيان تحلي

ــة. ــط ذات الصل ــاج الخرائ ــي، 2008( إلنت الدول

H-a A-a MCDI-a

2001
2009

H, 0.44

M, 0.22

M, 0.11

A, 0.50
A, 0.45

H, 0.25

 )i(2 نتائج أدلة حرمان األطفال متعدد األبعاد الشكل
يف عام 2001 و2009

 دليل حرمان األطفال بن 0-4 سنوات   



17 حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

وفيــام يتعلــق باملســاهمة النســبية ألبعــاد الحرمــان يف “دليــل حرمــان 

ــن  ــراوح أعامرهــم ب ــن ت األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” )األطفــال الذي

0–4 ســنوات(، تبــن النتائــج أن التغذيــة هــي املســاهم النســبي 

ــاً مــن  الرئيــي خــال فــرة الدراســة، إذ أن مســاهمتها ازدادت فعلي

39% يف عــام 2001 إىل 45% يف عــام 2009. عــاوة عــى ذلــك، ازدادت 

مســاهمة املــأوى مــن 12% يف عــام 2001 إىل 14% يف عــام 2009. كــام 

ازدادت مســاهمة امليــاه مــن 10% يف عــام 2001 إىل 12% يف عــام 

ــن  ــر م ــو كب ــى نح ــات ع ــام انخفضــت مســاهمة املعلوم 2009، في

21% يف عــام 2001 إىل 11% يف عــام 2009؛ وهبطــت مســاهمة الــرصف 

ــجلة أدىن  ــام 2009، مس ــام 2001 إىل 5% يف ع ــن 7% يف ع ــي م الصح

ــال متعــدد األبعــاد-أ” )الشــكل  ــان األطف ــل حرم مســتوى عــى “دلي

.)i 3

ــان يف  ــاد الحرم ــبية ألبع ــاهمة النس ــق باملس ــام يتعل “في
ــج  ــني النتائ ــال متعــدد األبعــاد-أ”، تب ــل حرمــان األطف “دلي
ــرتة  ــالل ف ــي خ ــبي الرئي ــاهم النس ــي املس ــة ه أن التغذي

ــة. الدراس

H-b A-b MCDI-b 2001

2009

H, 0.30

M, 0.18

M, 0.12

A, 0.60
A, 0.57

H, 0.21

ــي 2001 و  ــي األرسي لعام ــح الصح ــاء، املس ــزي لإلحص ــب املرك ــدر: املكت املص

2009 يف ســورية وحســابات املؤلفــن.

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املسح الصحي األرسي لعامي 2001 و 2009 يف سورية وحسابات املؤلفن.

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

)ii(2 الشكل

)i(3 الشكل

نتائج أدلة حرمان األطفال متعدد األبعاد 
يف عام 2001، و2009

املساهمة النسبية ألبعاد أدلة حرمان األطفال 
متعدد األبعاد يف سورية )2001 و2009(

دليل حرمان األطفال بن 5-17 سنة  

التعليم  املعلومات

2001

الرصف الصحي  املأوى املياه

2009

 دليل حرمان األطفال بن 0-4 سنوات   

%0%0 %50%50 %100%100

 الصحة   التغذية املعلومات

2001

الرصف الصحي  املأوى املياه

2009

دليل حرمان األطفال بن 5-17 سنة  

)ii(3 املساهمة النسبية ألبعاد أدلة حرمان األطفال الشكل
متعدد األبعاد يف سورية )2001 و2009(
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وفيــام يتعلــق باملســاهمة النســبية ألبعــاد الحرمــان يف “دليــل حرمــان 

األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” )األطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم 

بــن 5–17 ســنة(، تبــن النتائــج أن بعــد الحرمــان مــن التعليــم هــو 

ــاهمته  ــة، إذ أن مس ــرة الدراس ــال ف ــي خ ــبي الرئي ــاهم النس املس

ــام  ــام 2009، في ــام 2001 إىل 79% يف ع ــن 58% يف ع ــاً م ازدادت فعلي

ــرصف  ــات، وال ــاه، واملعلوم ــأوى، واملي ــاد امل انخفضــت مســاهمة أبع

عــام  و3% يف   ،%5  ،%6  ،%7 إىل  لتصــل  كبــر  نحــو  عــى  الصحــي 

.)ii 3 ــكل ــوايل )الش ــى الت 2009ع

ــان يف  ــاد الحرم ــبية ألبع ــاهمة النس ــق باملس ــام يتعل “في
“دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب”، تبــني النتائــج 
أن بعــد الحرمــان مــن التعليــم هــو املســاهم النســبي 

ــة. ــرتة الدراس ــالل ف ــي خ الرئي

تبــن قيــم أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد للفئتــن العمريتــن 

ــع  ــن أن جمي ــر الزم ــى م ــاد ع ــن األبع ــد م ــكل بع ــتهدفتن، ول املس

األبعــاد قــد انخفضــت إىل حــد كبــر بــن عامــي 2001 و2009، مــام 

.)ii 4، i 4 ــاد )الشــكل ــع األبع ــاً يف جمي يعكــس تحســناً عام
ــورية  ــاد يف س ــدد األبع ــال متع ــان األطف ــة حرم ــج أدل ــس نتائ تعك

إســراتيجية  التنميــة التــي اعتُِمــدت خــال العقــد األول مــن األلفيــة. 

فبالنســبة لألطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 0–4 ســنوات، 

انخفــض بعــد الحرمــان مــن التغذيــة عــى نحــو حــاد، بيــد أنــه بقــي 

مرتفعــاً عــام 2009؛ مــام يعكــس عــدداً ضخــامً مــن األطفــال الذيــن 

تــراوح أعامرهــم بــن  0–4 ســنوات ممــن قــد عانــوا مــن التقــزم و/

ــع  ــادة م ــان ع ــذا الحرم ــق ه ــوزن. ويراف ــص ال ــة و/أو نق أو النحاف

االفتقــار إىل الغــذاء الصحــي واملناســب لألمهــات واألطفــال، والرعايــة 

الصحيــة املامئــة لــألم والطفــل، وســوء الحالــة التعليميــة للوالديــن، 

ــرى. وكان  ــارص أخ ــة إىل عن ــع، إضاف ــة املجتم ــادي وثقاف ــر امل والفق

ــة )0–4 ســنوات(  ــة العمري ــس الفئ ــد الصحــة لنف ــن بع ــان م الحرم

ــز سياســة الصحــة العامــة عــى توفــر  منخفضــاً نســبياً بســبب تركي

التلقيــح لــدى جميــع األطفــال، لكــن املــزود الرئيــي للرعايــة الصحية 

األوليــة لألطفــال هــو القطــاع الخــاص.

تحســنت األبعــاد املرتبطــة مبســتوى املعيشــة لــدى الفئتــن العمريتن 

ــن  ــزء م ــم كج ــة والدع ــة التحتي ــى البني ــة ع ــز الحكوم ــراً لركي نظ

ــك  ــا يف ذل ــية مب ــات األساس ــامن االحتياج ــة لض ــاتها االجتامعي سياس

ــي 2001 و  ــي األرسي لعام ــح الصح ــاء، املس ــزي لإلحص ــب املرك ــدر: املكت املص

2009 يف ســورية وحســابات املؤلفــن.

2001

2001

2009

2009

 )ii(4 الشكل

 )i(4 الشكل

قيــم أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف 
ســورية حســب األبعاد )2001 و2009(

قيم أدلة حرمان األطفال متعدد األبعاد 
يف سورية حسب األبعاد )2001 و2009(

دليل حرمان األطفال بن 5-17 سنة  

 دليل حرمان األطفال بن 0-4 سنوات   
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ــن، ومــع  ــع املواطن ــاه الــرب، والــرصف الصحــي املناســب لجمي مي

ــق  ــى تحقي ــر ع ــز أك ــا ترك ــراتيجية  وكأنه ــذه اإلس ــدت ه ــك، ب ذل

ــة ميــاه الــرب يف  األهــداف الكميــة بــدالً مــن الجــودة كــام يف حال

ــد  ــدويل، 2009(. وأح ــاون ال ــط والتع ــة التخطي ــق )هيئ ــف دمش ري

العوامــل األخــرى التــي ســاهمت يف تخفيــض أدلــة حرمــان األطفــال 

متعــدد األبعــاد يف ســورية ثــورة االتصــاالت التــي انعكســت يف طفــرة 

اســتخدام الهواتــف املحمولــة وقنــوات البــث. وقــد أثــر ذلــك إيجابيــاً 

عــى الوصــول إىل املعلومــات مــن حيــث توافــر األدوات، وليــس 

ــات  ــودة املعلوم ــتخدامها أو ج ــى اس ــل ع ــدرة الطف ــث ق ــن حي م

ــا. ــتحصلة وتأثره املس

لقــد أســهم التوســع يف البنيــة التحتيــة التعليميــة وعــدد كوادرهــا يف 

االنخفــاض املطلــق للحرمــان مــن التعليــم يف “دليــل حرمــان األطفــال 

ــن 5–17  ــم ب ــراوح أعامره ــن ت ــال الذي ــاد-ب” )األطف ــدد األبع متع

ســنة( يف ســورية بــن عامــي 2001 و2009. وعــى الرغــم مــن ذلــك، 

فقــد ازدادت املســاهمة النســبية لهــذا البعــد عــى نحــو كبــر. وميكــن 

تفســر ذلــك بأوجــه الضعــف املؤسســايت الــذي انعكــس يف اإلنتاجيــة 

املنخفضــة، والفســاد املرتفــع، وغيــاب نظــم الرصــد والتقييــم، وتــدين 

جــودة الخدمــات العامــة، مبــا فيهــا التعليــم )املركــز الســوري لبحــوث 

ــاق  ــز لالتح ــرت الحواف ــك، تأث ــى ذل ــاوة ع ــات، 2013(. ع السياس

ــة  ــل، وعامل ــف لســوق العم ــاألداء الضعي ــلباً ب ــم األســايس س بالتعلي

ــم  ــون التعلي ــذ قان ــر الرســمي و ضعــف تنفي ــال يف القطــاع غ األطف

اإللزامــي. وخــال العقــد املــايض، وعــى نحــو غــر متوقــع، انخفــض 

ــاث يف  ــرة للذكــور واإلن ــوة العمــل بدرجــة كب معــدل املشــاركة يف ق

ــف  ــق االقتصــاد ســوى 400 أل ــة، ومل يخل ــة والريفي املناطــق الحري

ــا  ــف مخطــط له ــون وســتامئة أل ــن ملي ــدالً م ــط ب ــل فق فرصــة عم

ــى  ــرت ع ــي أث ــرى الت ــل األخ ــن العوام ــيش، 2012(. وم ــرص ومح )ن

ــة  ــات العام ــر الجــزيئ للخدم ــم التحري ــة إزاء التعلي ــرارات األرسي الق

مؤخــراً، مــام رفــع مــن تكلفــة هــذه الخدمــات عــى األرس.

 MCDI ــال متعــدد األبعــاد ــل حرمــان األطف ب . دلي
عــىل مســتوى املحافظــات عــرب الزمــن 4

ــتوى  ــى مس ــاد ع ــدد األبع ــال متع ــان األطف ــة حرم ــج أدل ــن نتائ تب

املحافظــات أن األداء غــر املتــوازن عــرب املناطــق الفــت للنظــر. 

وبصفــة عامــة، كانــت املناطــق الرقيــة والشــاملية تضــم أعــى 

نســبة انتشــار للحرمــان متعــدد األبعــاد، يف حــن كانــت أدىن نســبة يف 

ــاحلية. ــة الس املنطق

ــراوح أعامرهــم بــن 0–4 ســنوات، فقــد  ــن ت بالنســبة لألطفــال الذي

كانــت محافظــات ديــر الــزور، وريــف دمشــق، والحســكة، وحلــب، 

ــت محافظــات  ــل، كان ــوايل. ويف املقاب ــاً عــى الت ــة األكــر حرمان والرق

الســويداء، والاذقيــة، وطرطــوس، ودمشــق األقــل حرمانــاً عــى التوايل 

مــن حيــث نســبة انتشــار الحرمــان )الشــكل i 5(. فعــى ســبيل املثــال، 

ــة  ــة الرقي ــزور مــن املنطق ــر ال ــغ هــذه النســبة يف محافظــة دي تبل

ــبة يف  ــذه النس ــغ ه ــام تبل ــي، في ــطي الوطن ــن الوس ــوايل 165% م ح

الســويداء مــن املنطقــة الجنوبيــة 18% مــن الوســطي الوطنــي.

ــني 0–4  ــرتاوح أعامرهــم ب ــن ت ــال الذي “ بالنســبة لألطف
ســنوات، كانــت محافظــات ديــر الــزور وريــف دمشــق 
ــوايل يف  ــىل الت ــاً ع ــر حرمان ــة األك ــب والرق ــكة وحل والحس

عــام 2009.

لقــد شــهدت الفــرة مــن 2001-2009 انخفاضــاً كبــراً يف نســبة 

املحافظــات  جميــع  يف  )H-أ(  األبعــاد  متعــدد  الحرمــان  انتشــار 

الســورية باســتثناء ريــف دمشــق التــي مل يطــرأ عليهــا أي تغــر 

معنــوي إحصائيــاً.

وبالنســبة لألطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 5–17 ســنة، كانــت 

ــاً  ــر حرمان ــة األك ــكة، والرق ــزور، والحس ــر ال ــب، ودي ــات حل محافظ

عــى التــوايل. ويف املقابــل، كانــت محافظــات طرطــوس، والســويداء، 

ــث نســبة  ــن حي ــوايل م ــى الت ــاً ع ــل حرمان ــة، ودمشــق األق والاذقي

انتشــار الحرمــان )الشــكل ii 5(. لقــد شــهدت الفــرة مــن 2009-2001 

انخفاضــاً كبــراً يف نســبة انتشــار الحرمــان متعــدد األبعــاد )H-ب( يف 

كل املحافظــات الســورية باســتثناء دمشــق والقنيطــرة اللتــن مل يطــرأ 

عليهــام أي تغــر كبــر.

“وبالنســبة لألطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 5–17 
ســنة، كانــت محافظــات حلــب وديــر الــزور والحســكة 

ــام 2009. ــوايل يف ع ــىل الت ــاً ع ــر حرمان ــة األك والرق
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2001

2001

2009

2009

  )i 5 الشكل(

  )ii 5 الشكل(

بن 0-4 سنوات          نسبة انتشار الحرمان )H( عرب املحافظات )2001 و2009(

بن 5-17 سنة   نسبة انتشار الحرمان )H( عرب املحافظات )2001 و2009(

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املسح الصحي األرسي لعامي 2001 و 2009 يف سورية وحسابات املؤلفن.

وفيــام يتعلــق بكثافــة الحرمــان متعــدد األبعــاد )A-أ( لألطفــال 

الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 0–4 ســنوات، والتــي تــم تعريفهــا عــى 

أنهــا متوســط نســبة الحرمــان مــن أبعــاد "مجــاالت التنميــة البريــة" 

لألطفــال املحرومــن؛ فقــد ســجلت حلــب، والحســكة، وإدلــب، وديــر 

الــزور أعــى كثافــة لحرمــان األطفــال عــى التــوايل. أمــا الكثافــة األدىن 

ــوايل  ــة وطرطــوس عــى الت فركــزت يف الســويداء، ودمشــق، والاذقي

)الشــكل i 6(. وقــد لوحــظ انخفــاض كبــر يف نســبة  كثافــة الحرمــان 

ــورية  ــات الس ــع املحافظ ــن 2001-2009، يف جمي ــرة ب )A-أ( يف الف

باســتثناء محافظــات القنيطــرة، وإدلــب، وطرطــوس، والرقــة، ودرعــا 

التــي مل يطــرأ عليهــا أي تغــر كبــر يف نســبة  كثافــة الحرمــان )A-أ(.

ــال  ــاد )A-ب( لألطف ــدد األبع ــان متع ــة الحرم ــق بكثاف ــام يتعل وفي

الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 5–17 ســنة؛ فقــد ســجلت ديــر الــزور، 
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2001 2009

  )i 6 بن 0-4 سنوات         )الشكل كثافة الحرمان )A( عرب املحافظات )2001 و2009(

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املسح الصحي األرسي لعامي 2001 و 2009 يف سورية وحسابات املؤلفن.

21

وريــف دمشــق، والرقــة، والحســكة أعــى كثافــة لحرمــان األطفال عى 

ــا  ــويداء، ودرع ــق، والس ــزت يف دمش ــة األدىن فرك ــا الكثاف ــوايل. أم الت

وحــامة )الشــكل ii 6(. وقــد لوحــظ انخفــاض كبــر يف نســبة  كثافــة 

ــات  ــع املحافظ ــن 2001-2009 يف جمي ــرة ب ــان )A-ب( يف الف الحرم

الســورية باســتثناء ديــر الــزور، والقنيطــرة، والاذقيــة، والســويداء التي 

مل يطــرأ عليهــا أي تغــر كبــر يف نســبة  كثافــة الحرمــان )A-ب(. كانت 

نســبة كثافــة الحرمــان يف ســورية يف الفــرة املدروســة كلهــا مرتفعــة 

ــراوح  ــن ت ــن الذي ــال املحروم ــبة لألطف ــى بالنس ــت أع ــبياً، وكان نس

أعامرهــم بــن 5-17 ســنة مقارنــة باألطفــال املحرومــن الذيــن تــراوح 

أعامرهــم بــن 0-4 ســنوات.

ــج عــن جــداء  ــاد، النات ــّدد األبع ــال متع ــان األطف ــل حرم ــس دلي يقي

نســبة انتشــار الحرمــان )H( وكثافــة الحرمــان )A(، متوســط نســبة 

2001 2009

  )ii 6 بن 5-17 سنوات         )الشكل كثافة الحرمان )A( عرب املحافظات )2001 و2009(



حرمــان األطفــال الســورين مــن "مجــاالت التنميــة البريــة". ففــي 

عــام 2009، حققــت محافظــات ديــر الــزور، والحســكة، وريــف 

ــان  ــل حرم ــة عــى دلي ــوايل أعــى نتيج ــب عــى الت ــق، وحل دمش

األطفــال متعــدد األبعــاد أ )األطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بن 0–4 

ســنوات(، فيــام ســجلت الســويداء، والاذقيــة، وطرطــوس، ودمشــق 

عــى التــوايل النتيجــة األدىن )الشــكل i 7(. وقــد لوحــظ انخفــاض كبــر 

يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” يف الفــرة بــن 2001-

2009، يف جميــع املحافظــات الســورية باســتثناء ريــف دمشــق الــذي 

مل يطــرأ عليــه أي تغــر معنــوي.

ــزور، والحســكة،  ــر ال ــب، ودي يف عــام 2009، حققــت محافظــات حل

والرقــة، وريــف دمشــق عــى التــوايل أعــى نتيجــة وفــق دليــل حرمان 

األطفــال متعــدد األبعــاد-ب )األطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 

5–17 ســنة(، فيــام ســجلت طرطــوس، والســويداء، والاذقية، ودمشــق 

عــى التــوايل النتيجــة األدىن )الشــكل ii 7(. وقــد لوحــظ انخفــاض كبــر 

يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” يف الفــرة بــن 2001-

ــع املحافظــات الســورية باســتثناء دمشــق والقنيطــرة  2009، يف جمي

اللتــن مل يطــرأ عليهــام أي تغــر معنــوي.

2001

2001

2009

2009

  )i 7 الشكل(

  )ii 7 الشكل(

بن 0-4 سنوات         

بن 5-17 سنة  

تغرات أدلة حرمان األطفال متعدد األبعاد عرب املحافظات )2001 و2009(

تغرات أدلة حرمان األطفال متعدد األبعاد عرب املحافظات )2001 و2009(

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املسح الصحي األرسي لعامي 2001 و 2009 يف سورية وحسابات املؤلفن.
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وعمومــاً، فــإن حرمــان األطفــال يف ســورية انخفــض خــال الفــرة التي 

شــملتها الدراســة؛ بيــد أنــه مــا يــزال مرتفعــاً لــكا الفئتــن العمريتــن. 

إن االختــال بــن الريــف والحــر وبــن املحافظــات ضخــم  ويعكــس 

التفــاوت بــن املناطــق يف ســورية. عــاوة عــى ذلــك، يركــز الحرمــان 

يف دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف املنطقــة الرقيــة وحلــب 

وريــف دمشــق، علــامً بــأن عــدد ســكان املحافظتــن األخرتــن يبلــغ 

35% مــن إجــاميل عــدد الســكان تقريبــاً.

ــّدد  ــال متع ــان األطف ــل حرم ــاد دلي ــل أبع ت .  تحلي

ــن ــات والزم ــرب املحافظ ــاد ع األبع

ــان  ــل حرم ــاد دلي ــن أبع ــد م ــكل بع ــاً ل ــم تحلي ــذا القس ــدم ه يق

ــام يســاعد يف  ــن، م ــرب املحافظــات والزم ــاد ع ــّدد األبع ــال متع األطف

ــة  ــه التنمي ــي تواج ــة الت ــات الرئيس ــينات والتحدي ــخيص التحس تش

املناطــق  عــرب  الدراســة  شــملتها  التــي  الفــرة  خــال  البريــة 

الجغرافيــة والتــي تغطــي دورة حيــاة األطفــال. يوضــح التحليــل 

ــان  ــل حرم ــد يف دلي ــكل بع ــبية ل ــة والنس ــاهمة املطلق ــايل املس الت

ــة إىل  ــن، باإلضاف ــن العمريت ــكا الفئت ــاد، ول ــّدد األبع ــال متع األطف

دليــل حرمــان األطفــال متعــّدد األبعــاد لــكل بعــد، والــذي يأخــذ يف 

 ،%33=k الحســبان الحرمــان يف األبعــاد األخــرى وفقــاً لعتبــة الحرمــان

ــن  ــذي يب ــكل بعــد مــن األبعــاد وال ونســبة انتشــار الحرمــان )H( ل

النســبة املئويــة لألطفــال املحرومــن يف بعــد محــدد بغــض النظــر عــن 

ــرى. ــاد األخ ــان يف األبع ــة الحرم حال

أ(املأوى
يتكــون بعــد املــأوى مــن مؤرشيــن: اكتظــاظ األشــخاص يف كل غرفــة، 

وأرضيــة املنــزل وســقفه ؛ وتعــد املــؤرشات انعكاســاً لظــروف الســكن 

ــق  ــد تحق ــة. وق ــوال الصحي ــى األح ــر ع ــا أث ــا أيض ــة، وله والرفاهي

انخفــاض كبــر يف الحرمــان مــن املأوى بــن عامــي 2001 و2009 يف كا 

الفئتــن العمريتــن. وتبــن النتائــج أن بعــد املــأوى يف “دليــل حرمــان 

األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” قــد انخفــض يف مــن 0.026  يف عــام 

2001 إىل 0.016  يف عــام 2009، ومــع ذلــك فقــد شــهدت محافظــات 

ريــف دمشــق، والقنيطــرة، وديــر الــزور ازديــاداً يف الحرمــان مــن بعــد 

ــي  ــن عام ــاد-أ” ب ــدد األبع ــال متع ــان األطف ــل حرم ــأوى يف  “دلي امل

2001 و2009 )امللحــق 3، الشــكل i 8(. وقــد هبــط الحرمــان مــن بعــد 

ــال متعــدد األبعــاد-ب” مــن 0.018  ــان األطف ــل حرم ــأوى يف “دلي امل

إىل0.008  خــال نفــس الفــرة، وشــهدت جميــع املحافظــات انخفاضــاً 

 .)ii 8ــكل ــق 3، الش ــل )امللح ــس الدلي ــأوى يف نف ــن امل ــان م يف الحرم

ويف عــام 2009، كانــت الحســكة، وديــر الــزور، والرقــة، وحلــب 

ــاً يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد  هــي املحافظــات األكــر حرمان

األبعــاد-أ” ويف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” ، )انظــر 

.)ii 1و i 1 ــة الخريط
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املصــدر: املكتــب املركــزي لإلحصــاء، املســح الصحــي األرسي لعــام 2009 يف 

ســورية وحســابات املؤلفــن.

الخريطة
)i 1( 

املـــأوى- دليــــل حرمـــان األطفــــال متعــدد 
األبعــــاد-أ ســــورية 2009 - بني 0-4 سنوات        

ــأوى  ــن امل ــن م ــال املحروم ــة لألطف ــبة املئوي ــت النس ــد انخفض لق

املائــم، والذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 0 و 4 ســنوات، مــن 29 % يف 

ــال  ــبة األطف ــت نس ــد انخفض ــام 2009، وق ــام 2001 إىل 25% يف ع ع

املحرومــن الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 5 و 17 ســنة مــن %27 

ــن  ــبة للفئت ــة. وبالنس ــملتها الدراس ــي ش ــرة الت ــال الف إىل 20 % خ

ــث  ــال املحرومــن مــن حي ــد انخفضــت نســبة األطف ــن، فق العمريت



املــأوى يف جميــع املناطــق واملحافظــات باســتثناء درعــا، والقنيطــرة، 

وديــر الــزور، باإلضافــة إىل ريــف دمشــق للفئــة العمريــة مــا بــن 0 

ــنوات. و 4 س

املصــدر: املكتــب املركــزي لإلحصــاء، املســح الصحــي األرسي لعــام 2009 يف 

ســورية وحســابات املؤلفــن.
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الخريطة
)ii 1( 

ــدد  ــال متع ــان األطفــ ــل حرمـ ــأوى- دليــ املـ
األبعــــاد-ب ســــورية 2009 - بني 5 - 17 سنة

ــان  ــل حرم ــأوى يف “دلي ــد امل ــبية لبع ــاهمة النس ــد ازدادت املس لق

األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” مــن 12% يف عــام 2001 إىل 14% يف عــام 

ــتثناء  ــات باس ــع املحافظ ــادة يف جمي ــذه الزي ــت ه ــد كان 2009، وق

الســويداء، والاذقيــة، وإدلــب حيــث شــهدت هــذه املســاهمة 

ــان  ــل حرم ــاهمة يف “دلي ــذه املس ــت ه ــن انخفض ــاً. يف ح انخفاض

األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” مــن 10% إىل 7% بــن عامــي 2001 

و2009 وشــمل هــذا االنخفــاض جميــع املحافظــات باســتثناء ريــف 

دمشــق، والقنيطــرة، وديــر الــزور حيــث ازدادت املســاهمة النســبية 

ــاد-ب”. ــدد األبع ــال متع ــان األطف ــل حرم ــأوى يف “دلي لل

ب( الرصف الصحي
إن تحســن الــرصف الصحــي مــؤرش ألحــوال صحيــة أفضــل لألطفــال 

املحليــة.  املجتمعــات  يف  جيــدة  عامــة  ولخدمــات  األرس،  داخــل 

وبالنســبة لــكا الفئتــن العمريتــن، فقــد تراجــع الحرمــان مــن 

ــن  ــورية ب ــاداً يف س ــاً ح ــنة تراجع ــي املحس ــرصف الصح ــات ال خدم

ــل  ــي يف “دلي ــرصف الصح ــج أن ال ــن النتائ ــي 2001 و2009. وتب عام

حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” قــد انخفــض مــن 0.015 يف عــام 

ــا  ــد شــهدت محافظت ــك فق ــع ذل ــام 2009، وم 2001 إىل 0.006 يف ع

ريــف دمشــق وديــر الــزور ازديــاداً يف الحرمــان مــن الــرصف الصحــي 

ــاد-أ” )امللحــق3، الشــكل9  ــدد األبع ــال متع ــان األطف ــل حرم يف “دلي

ــل حرمــان  i(. وقــد انخفــض الحرمــان مــن الــرصف الصحــي يف “دلي

األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” مــن 0.012 إىل 0.003 خــال نفــس 

الفــرة، وقــد شــهدت جميــع املحافظــات انخفاضــاً يف الــرصف الصحــي 

يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” )امللحــق 3، الشــكل 

.)ii 9

ويف عــام 2009، كانــت محافظــات الحســكة، وديــر الــزور، والقنيطــرة 

هــي األكــر حرمانــاً مــن حيــث الــرصف الصحــي عــى التــوايل يف أدلــة 

.)ii 2 و i 2 حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ و-ب" )انظــر الخريطــة

ــرصف  ــن ال ــن م ــال املحروم ــة لألطف ــبة املئوي ــت النس ــد انخفض لق

الصحــي املحســن، والذيــن تــراوح أعامرهــم بــن0 و4 ســنوات، من 14 

% يف عــام 2001 إىل 7% يف عــام 2009، وقــد انخفضــت نســبة األطفــال 

ــن 5 و 17 ســنة مــن 12% إىل  ــراوح أعامرهــم ب ــن ت املحرومــن الذي

5% خــال نفــس الفــرة. وبالنســبة للفئتــن العمريتــن، فقــد تراجعــت 

نســبة األطفــال املحرومــن مــن حيــث الــرصف الصحــي املحســن عــى 

نجــو حــاد يف املناطــق الريفيــة، وانخفضــت هــذه النســبة يف جميــع 

املناطــق واملحافظــات  باســتثناء ديــر الــزور، باإلضافــة إىل ريــف 

دمشــق والقنيطــرة للفئــة العمريــة مــا بــن 0 و 4 ســنوات.

“ ويف عــام 2009، كانــت محافظــات الحســكة وديــر 
ــاً مــن حيــث الــرصف  ــزور والقنيطــرة هــي األكــر حرمان ال
الصحــي عــىل التــوايل يف أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد 

األبعــاد-أ و-ب"



حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

25يف سورية

الخريطة
)i 2( 

الخريطة
)ii 2( 

الــرصف الصحــي- دليـــل حرمــان األطفــال متعدد 
األبعـــاد-أ ســــورية 2009 - بني 0-4 سنوات        

الــرصف الصحــي- دليـــل حرمــان األطفــال متعدد 
األبعـــاد-ب ســــورية 2009 - بني 5 - 17 سنة

جـ( املياه
ويعــرف بُعــد ميــاه الــرب بأنــه النفــاذ إىل مصــدر قريــب ونظيــف 

للميــاه وهــو عنــرص حيــوي للرفاهيــة يف حيــاة األطفــال. إن القضيــة 

ــن مدخــات ومخرجــات  ــرق ب ــاه يف ســورية هــي الف الرئيســة للمي

املشــاريع العامــة ذات الصلــة، حيــث أن أنابيــب ميــاه الــرب العامــة 

تغطــي مســاحة واســعة مــن البــاد؛ بيــد أن جــودة امليــاه يف العديــد 

مــن املناطــق منخفضــة.

ــن  ــن ب ــن العمريت ــاه يف كا الفئت ــن املي ــان م ــض الحرم ــد انخف لق

ــال  ــبة لألطف ــدة بالنس ــر ح ــاض أك ــع انخف ــي 2001 و2009، م عام

ــد  ــج أن بع ــن النتائ ــنة. وتب ــن 5-17 س ــم ب ــراوح أعامره ــن ت الذي

ــض  ــد انخف ــاد-أ” ق ــدد األبع ــال متع ــان األطف ــل حرم ــاه يف “دلي املي

عــى نحــو كبــر مــن 0.022 يف عــام 2001 إىل 0.014 يف عــام 2009، 

ــد  ــاداً يف بع ــق ازدي ــف دمش ــة ري ــد شــهدت محافظ ــك فق ــع ذل وم

امليــاه يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” بــن عامــي 2001 

و2009، وقــد ازداد الحرمــان يف دمشــق عــى نحــو طفيــف )امللحــق 

.)i 10 3، الشــكل

“ لقــد انخفــض الحرمــان مــن امليــاه يف كال الفئتــني 
ــر  ــاض أك ــع انخف ــي 2001 و2009، م ــني عام ــني ب العمريت
حــدة بالنســبة لألطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 17-5 

ســنة.
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املصــدر: املكتــب املركــزي لإلحصــاء، املســح الصحــي األرسي لعــام 2009 يف 

ســورية وحســابات املؤلفــن.

لقــد انخفضــت املســاهمة النســبية لبعــد الــرصف الصحــي يف “دليــل 

حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” مــن 7% يف عــام 2001 إىل 5% يف 

عــام 2009، وقــد كان هــذا االنخفــاض يف جميــع املحافظــات باســتثناء 

ريــف دمشــق، ودرعــا، والقنيطــرة، وديــر الــزور. وعــى نحــو مامثــل، 

فقــد انخفضــت هــذه املســاهمة يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد 

ــمل  ــد ش ــي 2001 و2009 وق ــن عام ــن 7% إىل 3% ب ــاد-ب” م األبع

هــذا االنخفــاض جميــع املحافظــات باســتثناء القنيطــرة وديــر الــزور، 

حيــث ازدادت املســاهمة النســبية للــرصف الصحــي يف “دليــل حرمــان 

األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” خــال الفــرة التــي شــملتها الدراســة.



وقــد انخفــض بعــد امليــاه يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد 

األبعــاد-ب” مــن 0.018 إىل 0.008 خــال نفــس الفــرة، وقــد شــهدت 

جميــع املحافظــات انخفاضــاً يف بعــد امليــاه يف “دليــل حرمــان األطفال 

ــا هــذا  ــي ازداد فيه متعــدد األبعــاد-ب” باســتثناء ريــف دمشــق الت

البعــد عــى نحــو طفيــف )امللحــق 3، الشــكل ii 10(. ويف عــام 2009، 

كانــت محافظــات ريــف دمشــق وحلــب وديــر الــزور والحســكة هــي 

األكــر حرمانــاً عــى التــوايل يف أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد 

.)ii 3 و i 3 أ وب" )انظــر الخريطــة
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املصــدر: املكتــب املركــزي لإلحصــاء، املســح الصحــي األرسي لعــام 2009 يف 

ســورية وحســابات املؤلفــن.

املصــدر: املكتــب املركــزي لإلحصــاء، املســح الصحــي األرسي لعــام 2009 يف 

ســورية وحســابات املؤلفــن.

الخريطة
)i 3( 

الخريطة
)ii 3( 

امليـــــاه- دليـــل حــــرمان األطفــال متعــدد 
ــنوات         ــني 0-4 س ــورية 2009 - ب ــاد-أ ســ األبعـ

امليـــــاه- دليـــل حــــرمان األطفــال متعــدد 
األبعـــاد-ب ســــورية 2009 -بــني 5 - 17 ســنة        

ــاه،  ــن املي ــن م ــال املحروم ــة لألطف ــبة املئوي ــت النس ــد انخفض لق

والذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 0 و 4 ســنوات، مــن 25% يف عــام 2001 

ــن  ــال املحروم ــبة األطف ــت نس ــد انخفض ــام 2009، وق إىل 22% يف ع

ــاه الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 5 و 17 ســنة مــن 26% إىل  مــن املي

21% خــال نفــس الفــرة. وبالنســبة للفئتــن العمريتــن، فقــد ازدادت 

ــر يف  ــو كب ــى نح ــاه ع ــث املي ــن حي ــن م ــال املحروم ــبة األطف نس

ــام 2009،  ــام 2001 إىل 18% يف ع ــن 13% يف ع ــة م ــق الحري املناط

بينــام شــهدت هــذه النســبة انخفاضــاً ملحوظــاً يف املناطــق الريفيــة 

خــال هــذه الفــرة.
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لقــد ازدادت املســاهمة النســبية لبعــد امليــاه يف “دليــل حرمــان 

األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” مــن 10% يف عــام 2001 إىل 12% يف عــام 

ــاً. ومــع  ــع املحافظــات تقريب ــاد يف جمي ــد كان هــذا االزدي 2009، وق

ــال  ــان األطف ــل حرم ــد انخفضــت هــذه املســاهمة يف “دلي ــك، فق ذل

ــي  ــن عام ــن 10% إىل 6% ب ــر م ــو كب ــى نح ــاد-ب” ع ــدد األبع متع

2001 و2009، وقــد شــمل هــذا االنخفــاض جميــع املحافظــات 

باســتثناء ريــف دمشــق، ودرعــا، وطرطــوس حيــث ازدادت املســاهمة 

النســبية للميــاه يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” 

ــة. ــملتها الدراس ــي ش ــرة الت خــال الف



“بالنســبة للفئتــني العمريتــني، فقــد انخفضــت نســبة 
األطفــال املحرومــني مــن حيــث املعلومــات عــىل نحــو كبــري 

ــات. ــق واملحافظ ــع املناط يف جمي

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

27يف سورية
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املصــدر: املكتــب املركــزي لإلحصــاء، املســح الصحــي األرسي لعــام 2009 يف 

ســورية وحســابات املؤلفــن.

الخريطة
)i 4( 

املعلومــات - دليـــل حــــرمان األطفــال متعــدد 
األبعـــاد-أ ســــورية 2009 - بــني 0-4 ســنوات        

د( املعلومات
ــال.  ــم عــى متكــن األطف ــات هــو مــؤرش مه إن الوصــول إىل املعلوم

وقــد تحقــق تحســن كبــر يف توفر فــرص وصــول مائــم إىل املعلومات 

ــان يف هــذا  ــض الحرم ــام أدى إىل تخفي ــي 2001 و 2009؛ م ــن عام ب

البعــد لــكا الفئتــن العمريتــن. وتبــن النتائــج أن بعــد املعلومــات يف 

“دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” قــد انخفــض مــن 0.045 

يف عــام 2001 إىل 0.012 يف عــام 2009، وقــد شــمل هــذا االنخفــاض 

ــل،  ــو مامث ــى نح ــكل i 11(. وع ــق 3، الش ــات )امللح ــع املحافظ جمي

فقــد انخفضــت هــذه املســاهمة يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد 

األبعــاد-ب” خــال نفــس الفــرة. وقــد شــمل هــذا االنخفــاض جميــع 

.)ii 11 املحافظــات )امللحــق 3، الشــكل

ــكة  ــة، والحس ــزور، والرق ــر ال ــات دي ــت محافظ ــام 2009، كان ويف ع

وحلــب هــي األكــر حرمانــاً عــى التــوايل مــن حيــث بعــد املعلومــات 

يف أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ و-ب" )انظــر الخريطــة 4 

.)ii 4 و i

لقــد انخفضــت النســبة املئويــة لألطفــال املحرومــن مــن املعلومــات 

ــبة  ــهدت النس ــد ش ــاد. فق ــو ح ــى نح ــن ع ــن العمريت يف كا الفئت

املئويــة لألطفــال املحرومــن والذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 4-0 

ســنوات هبوطــاً مــن 59% يف عــام 2001 إىل 16% يف عــام 2009، 

ــن  ــات الذي ــن املعلوم ــال املحرومــن م ــد انخفضــت نســبة األطف وق

ــس  ــال نف ــن 54% إىل 11% خ ــنة م ــن 5-17 س ــم ب ــراوح أعامره ت

الفــرة. وبالنســبة للفئتــن العمريتــن، فقــد انخفضــت نســبة األطفــال 

املحرومــن مــن حيــث املعلومــات عــى نحــو كبــر يف جميــع املناطــق 

ــات. واملحافظ

املصــدر: املكتــب املركــزي لإلحصــاء، املســح الصحــي األرسي لعــام 2009 يف 

ســورية وحســابات املؤلفــن.
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الخريطة
)ii 4( 

املعلومــات - دليـــل حــــرمان األطفــال متعــدد 
األبعـــاد-ب ســــورية 2009 -بــني 5 - 17 ســنة        



هـ( التغذية
يتكــون بعــد تغذيــة األطفــال مــن عــدد مــن املــؤرشات التــي متثــل 

ــَة عــدٍد مــن العوامــل املؤثــرة عــى تغذيــة األطفــال. وبصفــة  حصيل

عامــة، فقــد انخفــض حرمــان تغذيــة األطفــال عــى نحــو كبــر خــال 

الفــرة 2001-2009؛ وال ينــدرج بعــد التغذيــة ســوى يف “دليــل حرمان 

ــراوح  ــن ت ــال الذي ــمل األطف ــذي يش ــاد-أ” ال ــدد األبع ــال متع األطف

ــد  ــن بع ــان م ــج أن الحرم ــن النتائ ــنوات. وتب ــن 0-4 س ــم ب أعامره

التغذيــة يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” قــد انخفــض 

عــى نحــو كبــر مــن 0.085 يف عــام 2001 إىل 0.051 يف عــام 2009، 

وقــد شــمل هــذا االنخفــاض جميــع املحافظــات )امللحــق 3، الشــكل 

.)12

ويف عــام 2009، كانــت محافظــات ديــر الــزور، وريــف دمشــق، 

والحســكة، وحلــب هــي األكــر حرمانــاً عــى التــوايل مــن حيــث بعــد 

التغذيــة يف دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد أ" )أنظــر الخريطــة 

.)5

“تبــني النتائــج أن الحرمــان مــن بعــد التغذيــة يف “دليــل 
حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” قــد انخفــض عــىل نحــو 

كبــري وقــد شــمل هــذا االنخفــاض جميــع املحافظــات.

ــة األطفــال يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد  وتعكــس قصــة تغذي

ــة،  ــات العام ــة، والخدم ــة التحتي ــة، والبني ــاد-أ” تحســن الرفاهي األبع

والتعليــم يف جميــع املناطــق. وكانــت النســبة املئويــة لألطفــال 

املحرومــن مــن حيــث تغذيــة األطفــال 43% يف عــام 2001 وانخفضــت 

إىل 38% يف عــام 2009. وقــد انخفضــت نســبة األطفــال املحرومــن من 

ــع املناطــق واملحافظــات باســتثناء  ــر يف جمي ــة عــى نحــو كب التغذي

دمشــق و حمــص.

املصــدر: املكتــب املركــزي لإلحصــاء، املســح الصحــي األرسي لعــام 2009 يف 

ســورية وحســابات املؤلفــن.
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لقــد انخفضــت املســاهمة النســبية لبعــد املعلومــات يف “دليــل 

حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” عــى نحــو كبــر مــن 21% يف عــام 

ــع  ــاض يف جمي ــذا االنخف ــد كان ه ــام 2009، وق 2001 إىل 11% يف ع

املحافظــات. وعــى نحــو مامثــل، فقــد انخفضــت هــذه املســاهمة يف 

ــر مــن  ــال متعــدد األبعــاد-ب” عــى نحــو كب ــان األطف ــل حرم “دلي

ــاض  ــد شــمل هــذا االنخف ــن عامــي 2001 و2009، وق 15% إىل 5% ب

ــع املحافظــات. جمي

الخريطة
)5( 

ــدد  ــال متع ــرمان األطف ــل حــ ــة - دليـ التغذي
ــنوات         ــني 0-4 س ــورية 2009 - ب ــاد-أ ســ األبعـ

ــان  ــل حرم ــة يف “دلي ــد التغذي ــبية لبع ــاهمة النس ــد ازدادت املس لق

األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” عــى نحــو كبــر مــن 39% يف عــام 2001 

ــل  ــي يف “دلي ــاهم الرئي ــك املس ــح بذل ــام 2009، لتصب إىل 45% يف ع

حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ”. وقــد كان هــذا االزديــاد يف 

جميــع املحافظــات باســتثناء محافظــة ريــف دمشــق التــي مل تشــهد 

ــي شــملتها الدراســة. ــاً خــال الفــرة الت ــاً إحصائي تغــراً معنوي

و( التعليم
ــن: األول هــو ســنوات التمــدرس،  ــم مــن مؤرشي يتكــون بعــد التعلي

وهــو إكــامل الطفــل 15  ســنة ومــا فــوق ملرحلــة التعليــم االبتــدايئ. 

واملــؤرش الثــاين هــو االلتحــاق باملــدارس لألطفــال الذيــن تــراوح 

ــم مــؤرشاً  ــن 6 و17 ســنة. وميكــن أن يكــون بعــد التعلي أعامرهــم ب



ــال يف األرس. ــة األطف ــتوى معرف ــى مس ع

ــال للحصــول  ــي تواجــه األطف ــات الت ــم الصعوب ــد التعلي يعكــس بع

عــى شــهادة التعليــم اإلبتــدايئ أو االلتحــاق باملــدارس. وتشــمل هــذه 

الصعوبــات القيــود الثقافيــة، وفقــر الدخــل، وإمكانيــة الوصــول إىل 

املرافــق التعليميــة. وبصفــة عامــة، فقــد انخفــض الحرمــان مــن 

ــف. وال  ــو طفي ــى نح ــي 2001 و2009 ع ــن عام ــال ب ــم األطف تعلي

ــال متعــدد  ــل حرمــان األطف ــوى يف “دلي ــم س ــدرج بعــد التعلي ين

األبعــاد-ب” الــذي يشــمل األطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 5 و 

17 ســنة. وتبــن النتائــج أن بعــد التعليــم يف “دليــل حرمــان األطفــال 

متعــدد األبعــاد-ب” قــد انخفــض عــى نحــو طفيــف مــن 0.105 يف 

ــاض  ــذا االنخف ــمل ه ــد ش ــام 2009، وق ــام 2001 إىل 0.096 يف ع ع

جميــع املحافظــات باســتثناء دمشــق وحلــب )امللحــق 3، الشــكل 13(

ويف عــام 2009، كانــت محافظــات حلــب، وديــر الــزور، والرقــة، 

والحســكة هــي األكــر حرمانــاً عــى التــوايل مــن حيــث بعــد التعليــم 

يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” )أنظــر الخريطــة 6(.

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

املصــدر: املكتــب املركــزي لإلحصــاء، املســح الصحــي األرسي لعــام 2009 يف 

ســورية وحســابات املؤلفــن.

0.041

املقياس

0.052
0.052

0.062
0.062

0.072
0.072

0.083
0.083

0.093
0.093

0.104
0.104

0.114
0.114

0.125
0.125
0.135

29

الخريطة
)6( 

التعليــم - دليـــل حــــرمان األطفــال متعــدد 
األبعـــاد-ب ســــورية 2009 -بــني 5 - 17 ســنة        

ــم،  ــن التعلي ــن م ــال املحروم ــة لألطف ــبة املئوي ــت النس ــد انخفض لق

ــن 5-17 ســنة، عــى نحــو طفيــف مــن  ــراوح أعامرهــم ب ــن ت والذي

21% يف عــام 2001 إىل 19% يف عــام 2009. وانخفضــت هــذه النســبة 

ــان  ــب اللت ــق وحل ــتثناء دمش ــات باس ــق واملحافظ ــع املناط يف جمي

شــهدتا ازديــاداً يف النســبة املئويــة لألطفــال املحرومــن مــن التعليــم.

ــان  ــل حرم ــم يف “دلي ــد التعلي ــبية لبع ــاهمة النس ــد ازدادت املس لق

األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” مــن 58% يف عــام 2001 إىل 79% يف عــام 

ــدى  ــان ل ــك املســاهم والســبب الرئيــي يف الحرم ــح بذل 2009 لتصب

ــد كان هــذا  ــنة. وق ــن 5 و17 س ــراوح أعامرهــم ب ــن ت ــال الذي ألطف

ــع املحافظــات. ــاد النســبي يف جمي االزدي

ــل  ــم يف “دلي ــد التعلي “ ازدادت املســاهمة النســبية لبع
حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” لتصبــح املســاهم 
والســبب الرئيــي يف الحرمــان لــدى ألطفــال الذيــن تــرتاوح 

ــني 5 و17 ســنة. أعامرهــم ب

ى( الصحة
يتكــون البعــد الصحــي مــن مؤرشيــن؛ املــؤرش األول هــو تلقيــح 

األطفــال ضــد أي مــرض، واملــؤرش الثــاين هــو توافــر العــاج واملشــورة 

الطبيــة لألطفــال يف حالــة املــرض. ويعكــس البعــد الصحــي الصعوبات 

التــي تواجــه األرسة يف الوصــول إىل خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة. 

وتشــمل هــذه الصعوبــات القيــود الثقافيــة، وفقــر الدخــل، وإمكانيــة 

الوصــول إىل املرافــق الصحيــة.

ــي  ــن عام ــال ب ــة األطف ــان صح ــض حرم ــد انخف ــة، فق ــة عام وبصف

ــوى يف  ــة س ــد الصح ــدرج بع ــر. وال ين ــو كب ــى نح 2001 و2009 ع

ــال  ــذي يشــمل األطف ــاد-أ” ال ــدد األبع ــال متع ــان األطف ــل حرم “دلي

ــد  ــج أن بع ــن النتائ ــنوات. وتب ــن 0-4 س ــراوح أعامرهــم ب ــن ت الذي

الصحــة يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” قــد انخفــض 

عــى نحــو كبــر مــن 0.023 يف عــام 2001 إىل 0.016 يف عــام 2009، 

وقــد شــمل هــذا االنخفــاض جميــع املحافظــات باســتثناء إدلــب التــي 

ــة )امللحــق 3، الشــكل 14(. ــادة طفيف شــهدت زي

ويف عــام 2009، كانــت محافظــات ديــر الــزور، وحلــب، وإدلــب، 

والحســكة هــي األكــر حرمانــاً عــى التــوايل مــن حيــث بعــد التعليــم 

ــاد-أ” )أنظــر الخريطــة 7( ــدد األبع ــال متع ــان األطف ــل حرم يف “دلي



لقــد انخفضــت النســبة املئويــة لألطفــال املحرومــن مــن بعــد 

ــن 10% يف  ــنوات م ــن 0-4 س ــم ب ــراوح أعامره ــن ت ــة، والذي الصح

عــام 2001 إىل 7% يف عــام 2009. وانخفضــت هــذه النســبة يف جميــع 

ــي  ــة الت ــوس، والرق ــب، وطرط ــتثناء إدل ــات باس ــق واملحافظ املناط

شــهدت ازديــاداً يف النســبة املئويــة لألطفــال املحرومــن مــن الصحــة. 

ــان  ــل حرم ــة يف “دلي ــد الصح ــبية لبع ــاهمة النس ــد ازدادت املس وق

األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” عــى نحــو طفيــف مــن 10.6% يف عــام 

2001 إىل 11.7% يف عــام 2009.
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.
“ تبــني النتائــج أن بعــد الصحــة يف “دليــل حرمــان 
ــري  ــد انخفــض عــىل نحــو كب ــاد-أ” ق ــدد األبع ــال متع األطف
ــتثناء  ــع املحافظــات باس ــاض جمي ــذا االنخف ــد شــمل ه وق

ــة. ــادة طفيف ــهدت زي ــي ش ــب الت إدل

الخريطة
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الصحــة  - دليـــل حــــرمان األطفــال متعــدد 
ــنوات         ــني 0-4 س ــورية 2009 - ب ــاد-أ ســ األبعـ



الخالصة ومقرتحات السياسات

 

ــال  ــة األطف ــناً يف رفاهي ــت تحس ــد حقق ــورية ق ــر أن س ــن التقري يب

ــال متعــدد األبعــاد" وشــمل كا  ــان األطف ــل حرم ــم قياســه يف "دلي ت

ــن 2001–2009.  ــرة م ــال الف ــن خ ــن العمريت الفئت

تبــن نتائــج التحليــل بنــاء عــى بيانــات عامــي 2001 و2009 أن أدلــة 

حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف ســورية لــكا الفئتــن العمريتــن 

لألطفــال )مــن 0-4 ســنوات ومــن 5–17 ســنة(  شــهدت تحســناً 

مضطــرداً يف ظــروف معيشــة األطفــال، ورفاهيتهــم، وإمكاناتهــم؛ بيــد 

أن حرمــان األطفــال يف عــام 2009 ال يــزال مرتفعــاً، حيــث 25% مــن 

ــوا  األطفــال دون الخامســة و21% مــن األطفــال بــن 5 و17 ســنة كان

محرومــن، ومتفاوتــاً بشــكل كبــر بــن املناطــق.

وانخفــض "دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد" لألطفــال الذيــن 

تــراوح أعامرهــم بــن 0-4 ســنوات )دليــل حرمــان األطفــال متعــدد 

ــي 2001 و2009،  ــن عام ــبة 50% ب ــر بنس ــو كب ــى نح ــاد-أ( ع األبع

وقــد عكــس هــذا االنخفــاض هبوطــاً كبــراً يف “دليــل حرمــان األطفــال 

متعــدد األبعــاد-أ” يف املناطــق الحرية من 0.16 عــام 2001 إىل 0.08 

ــام 2001 إىل 0.15  ــن 0.27 يف ع ــة م ــق الريفي ــام 2009؛ ويف املناط ع

ــة  ــة والحري ــق الريفي ــن املناط ــوة ب ــزال الفج ــام 2009. وال ت يف ع

ضخمــة يف عــام 2009، حيــث أن حرمــان األطفــال يف املناطــق الريفيــة 

هــو تقريبــاً ضعفــه يف املناطــق الحريــة، مــام يعكــس التنميــة غــر 

املتوازنــة يف ســورية.

كــام انخفــض “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” لألطفــال 

ــال  ــان األطف ــل حرم ــنة )دلي ــن 5-17 س ــم ب ــراوح أعامره ــن ت الذي

متعــدد األبعــاد-ب( عــى نحــو حــاد بنســبة 33% بــن عامــي 2001 

و2009؛ وكان االنخفــاض أكــر حــدة يف “دليــل حرمــان األطفــال 

متعــدد األبعــاد-ب” للمناطــق الريفيــة مــن 0.23 إىل 0.14 بــن عامــي 

ــن  ــة م ــق الحري ــاض يف املناط ــع االنخف ــة م 2001 و2009، باملقارن

0.13 إىل 0.10 خــال نفــس الفــرة، مــام قلــص الفجــوة بــن املناطــق 

ــدد  ــال متع ــان األطف ــل حرم ــث “دلي ــن حي ــة، م ــة والحري الريفي

ــاد-ب”. األبع

ــن 0-4 ســنوات  ــراوح أعامرهــم ب ــن ت ــال الذي شــهدت نســبة األطف

والذيــن يعانــون مــن الحرمــان متعــدد األبعــاد هبوطــاً ملحوظــاً إىل 

إجــاميل األطفــال يف نفــس الفئــة العمريــة مــن ناحيــة انتشــار الفقــر 

يف ســورية )H-أ(، مــن 44% يف عــام 2001 إىل 25% يف عــام 2009؛ وقــد 

ترافــق ذلــك مــع انخفــاض طفيــف نســبياً يف كثافــة الحرمــان )A-أ(، 

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

31يف سورية

حيــث كان األطفــال الذيــن يعانــون مــن الحرمــان متعــدد األبعــاد يف 

عــام 2009 محرومــن وســطياً بنســبة 45% مــن األبعــاد مقارنــة مــع 

50% يف عــام 2001. وفيــام يتعلــق باألطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم 

ــت  ــان )H-ب( انخفض ــار الحرم ــبة انتش ــإن نس ــنة، ف ــن 5–17 س ب

ــام  ــي 2001 و2009؛ في ــن عام ــن 30% إىل 21% ب ــر م ــو كب ــى نح ع

انخفضــت كثافــة الحرمــان )A-ب( عــى نحــو طفيــف مــن 60% إىل 

57% خــال نفــس الفــرة.

ــال  ــان األطف ــل حرم ــق باملســاهمة النســبية ألبعــاد “دلي ــام يتعل وفي

متعــدد األبعــاد-أ”، تبــن النتائــج أن بعــد التغذيــة كان املســاهم 

النســبي الرئيــي يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” 

ــهدت  ــام ش ــة؛ ك ــرة املدروس ــال الف ــاد خ ــذاً يف االزدي ــه كان آخ وأن

املســاهمة النســبية للصحــة وامليــاه ازديــاداً طفيفــا خــال الفــرة بــن 

2001-2009. وهبطــت مســاهمة املعلومــات، واملــأوى، والــرصف 

ــرة. ــس الف ــال نف ــي خ الصح

ــال  ــان األطف ــل حرم ــق باملســاهمة النســبية ألبعــاد “دلي ــام يتعل وفي

متعــدد األبعــاد-ب” )لألطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 5 - 17 

ســنة( ، كان بعــد التعليــم املســاهم النســبي الرئيي يف “دليــل حرمان 

األطفــال متعــدد األبعــاد-ب”، كــام كان آخــذاً يف االزديــاد خــال الفرة 

املدروســة؛ فيــام هبطــت مســاهمة املعلومــات األخــرى بحــدة خــال 

الفــرة التــي شــملتها الدراســة.

وبالنســبة لألطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 0–4 ســنوات، 

انخفــض بعــد الحرمــان مــن التغذيــة عــى نحــو حــاد، بيــد أنــه بقــي 

مرتفعــاً عــام 2009؛ مــام يعكــس عــدداً ضخــامً مــن األطفــال الذيــن 

تــراوح أعامرهــم بــن 0–4 ســنوات ممــن قــد عانــوا مــن التقــزم و/أو 

النحافــة و/أو نقــص الــوزن. إن ســوء التغذيــة مــؤرش تراكمــي ومعقــد 

ــال  ــاه األطف ــى رف ــاً ع ــؤرشاً قوي ــل م ــة للطف ــة التغذوي ــد الحال وتع

الحــايل واملســتقبيل، وعــى حالــة األمهــات والحالــة االقنتصادييــة 

واالجتامعيــة ألرسهــم.  وعــادة مــا يرافــق هــذا الحرمــان مــع 

االفتقــار إىل الغــذاء الصحــي املناســب لألمهــات واألطفــال، والرعايــة 

ــة التعليميــة للوالديــن،  الصحيــة املامئــة لــألم والطفــل، وســوء الحال

والفقــر املــادي، والعــادات والتقاليــد الســائدة. كــام انخفــض الحرمــان 

الصحــي لألطفــال دون الخامســة بســبب تركيــز سياســة الصحــة 

العامــة عــى توفــر التلقيــح لــدى جميــع األطفــال، علــامً بــأن املــزود 

األســايس للرعايــة الصحيــة لألطفــال هــو القطــاع الخــاص مــام يشــكل 



ــاً عــى األرس.  ــاً مادي عبئ

الفئتــن  لــدى  املعيشــة  مبســتوى  املرتبطــة  األبعــاد  وتحســنت 

العمريتــن نظــراً لركيــز الحكومــة عــى البنيــة التحتيــة والدعــم 

كجــزء مــن سياســاتها االجتامعيــة لضــامن االحتياجــات األساســية 

مبــا يف ذلــك ميــاه الــرب، والــرصف الصحــي املناســب لجميــع 

املواطنــن. ومــع ذلــك، بــدت هــذه اإلســراتيجية  وكأنهــا تركــز أكــر 

عــى تحقيــق األهــداف الكميــة بــدالً مــن الجــودة كــام يف حالــة ميــاه 

الــرب يف ريــف دمشــق. وأحــد العوامــل األخــرى التــي ســاهمت يف 

ــورة  ــاد" يف ســورية ث ــدد األبع ــال متع ــان األطف ــة حرم ــض "أدل تخفي

ــة  ــف املحمول ــرة اســتخدام الهوات ــي انعكســت يف طف االتصــاالت الت

وقنــوات البــث. وقــد أثــر ذلــك إيجابــاً عــى الوصــول إىل املعلومــات 

ــى  ــل ع ــدرة الطف ــث ق ــن حي ــس م ــر األدوات، ولي ــث تواف ــن حي م

اســتخدامها أو جــودة املعلومــات املســتحصلة وتأثرهــا األمــر الــذي 

ــاً. ــتقصاًء إضافي ــاج اس يحت

وبالرغــم مــن أن الحكومــة قــد زادت عــدد املــدارس وفتحــت القطــاع 

التعليمــي عــى نحــو واســع للقطــاع الخــاص، فــإن املســاهمة النســبية 

للتعليــم يف أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد ازدادت عــى نحــو 

ــك مــن  ــة، وميكــن تفســر ذل ــان مــن التغذي ــك يف الحرم ــر، وكذل كب

خــال نقــاط الضعــف املؤسســاتية التــي انعكســت يف انخفــاض 

اإلنتاجيــة والجــودة، والفســاد املرتفــع، وغيــاب نظــم الرصــد والتقييــم 

)هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل، 2009(. هــذه القضايــا غــر 

ــورية  ــال يف س ــة األطف ــوي يف حال ــن معن ــتمنع أي تحس ــة س املعالج

بعيــداً عــن األثــر الراكمــي للخدمــات االجتامعيــة التــي تقــدم منــذ 

عقــود. 

يعكــس التحســن البطــيء يف حرمــان األطفــال مــن التغذيــة والتعليــم 

تحديــات كــربى يف نظامــي الصحــة والتعليــم، حيــث أن أثــر عموميــة 

الخدمــات االجتامعيــة مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم وتنميــة 

ــتند  ــال يس ــة األطف ــة تغذي ــة ومراقب ــج رعاي ــرة وبرام ــة املبك الطفول

ــد  ــام يعتم ــات. ك ــذه الخدم ــة ه ــق ونوعي ــى عم ــر ع ــد كب إىل ح

أثــر عموميــة الخدمــات االجتامعيــة عــى تناســق وانســجام وتكامــل 

التحتيــة  فالبنيــة  واضحــة؛  تنمويــة  رؤيــة  ظــل  اســراتيجاتها يف 

التنمويــة لهــا أثــر واســع عــى تحقيــق أهــداف الخدمــات الصحيــة، 

كــام تؤثــر خدمــات الرعايــة األوليــة الصحيــة عــى االلتحــاق بالتعليــم 

وعــى تطــور األطفــال املســتقبيل. يضــاف إىل ذلــك أن تعليــم النســاء 

والرجــال يعتــرب محوريــاً يف تأكيــد اكتــامل العمليــة التنمويــة وكــر 

ــر.  ــان والفق ــة الحرم حلق

إن االختــال بــن الريــف والحــر وبــن املحافظــات ضخــم  ويعكــس 

التفــاوت بــن املناطــق يف ســورية. عــاوة عــى ذلــك، يركــز الحرمــان 

يف دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف املنطقــة الرقيــة وحلــب 

ــن  ــن األخرت ــكان املحافظت ــدد س ــغ ع ــث يبل ــق، حي ــف دمش وري

ــة  ــاً. وينبغــي معالجــة التنمي 35% مــن إجــاميل عــدد الســكان تقريب

غــر املتوازنــة مــن خــال إســراتيجية  تنميــة شــاملة عــى املســتوى 

ــال، وظــروف  ــدرات األطف ــاً خاصــاً لتحســن ق ــويل اهتامم ــي ت الوطن

الســكن، وبيئــة التعليــم يف شــتى املناطــق وخاصــة األكــر حرمانــاً.

عــى الرغــم مــن أن دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف ســورية 

يظهــر تحســناً خــال الفــرة التــي شــملتها الدراســة، فــإن الحكومــة 

تحتــاج إىل اســتخاص الــدروس مــن تحليــل نظــم التعليــم والصحــة 

قبــل األزمــة، الســيام بالنســبة لألطفــال. ومــن هنــا، ميكــن أن يــؤدي 

حرمــان األطفــال مــن بعــد أو أكــر يف دليــل حرمــان األطفــال متعــدد 

ــاة.  ــدى الحي ــر م ــع، والفق ــال باملجتم ــج األطف ــاد إىل تأخــر دم األبع

وســتكون الكلفــة اإلنســانية واالجتامعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة 

إلقصــاء األطفــال يف ســورية عــن مجتمعهــم ومســتقبلهم باهظــة. 

ويســاهم هــذا التقريــر، الــذي حلــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد 

يف ســورية خــال فــرة الدراســة 2001-2009 باســتخدام مقاربــة 

ــة  ــذور التنموي ــم الج ــاد يف فه ــدد األبع ــال متع ــان األطف ــل حرم دلي

لألزمــة الحاليــة يف ســورية مبــا يف ذلــك التنميــة غــر املتوازنــة واألداء 

ــف.  املؤســي الضعي

يعــد بنــاء إســراتيجية تضمينيــة تشــاركية لتنميــة الطفولــة جوهريــاً 

ــك بالدرجــة األوىل  ــي، ويتطلــب ذل ملســتقبل املجتمــع الســوري الفت

ــوق  ــرام حق ــز اح ــدف لتعزي ــي يه ــاح مؤس ــذ إص ــم وتنفي تصمي

ــة متناســقة ومســاءلة. ــن عملي ــم ضم ــتثامر يف قدراته ــل واالس الطف

 
لتنميــة  إســرتاتيجية تضمينيــة تشــاركية  بنــاء   “يعــد 
الطفولــة جوهريــاً ملســتقبل املجتمــع الســوري الفتــي.

ويشــكل التقريــر أرضيــة لتقييــم اآلثــار الكارثيــة لألزمــة الحاليــة عــى 

ــي،  ــي واملناطق ــتوين الوطن ــورية عــى املس ــال يف س ــان األطف حرم
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حيــث يعــاين األطفــال الســوريون أشــكال غــر إنســانية مــن الحرمــان 

والنــزوح  والخطــف  واإلصابــة  القتــل  ذلــك  يف  مبــا  واالســتغال 

والتعــرض للعنــف مبختلــف أشــكاله وفقــدان أفــراد مــن األرسة 

ــن  ــة م ــروف املعيش ــن ظ ــد األدىن م ــدان الح ــال وفق ــة األطف وعامل

خدمــات الســكن وامليــاه والــرصف الصحــي والكهربــاء وعــدم النفــاذ 

للخدمــات الصحيــة والتعليميــة. إن تقييــم آثــار األزمــة عــى األطفــال 

ــذا  ــة له ــاد هــو الخطــوة التالي ــدد األبع ــر متع ــة الفق باســتخدام أدل

البحــث. وعــاوة عــى ذلــك، ميكــن أن يتبــع هــذه الدراســة تحليــل 

شــامل للتنميــة البريــة يف ســورية باســتخدام مــؤرشات الفقــر املادي 

ــال. ــان األطف ــؤرشات حرم ــة إىل م ــاد، إضاف ــدد األبع ــر متع والفق
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امللحــق 1: مفهوم حرمــان األطفال 

متعــدد األبعاد 

تشــمل مقاربــة القــدرة مفهومــن رئيســن؛ األول هــو الوظائفيــة 

ــخص يف أن  ــح الش ــد ينج ــي ق ــة الت ــياء املختلف ــر إىل األش ــي تش الت

يقــوم بهــا أو أن يكونهــا )يكــون ســليامً، عــى ســبيل املثــال(، وهــذا 

يرتبــط بإنجــازات الشــخص مــن حيــث الرفاهيــة. واملفهــوم الثــاين هــو 

القــدرات التــي تشــر إىل الحريــة الحقيقيــة للشــخص )وليس الرســمية 

فقــط( لتحقيــق وظيفتــه )القــدرة عــى أن يكــون ســليامً، عــى ســبيل 

ــى  ــز ع ــاوز الركي ــة تتج ــذه املقارب ــن، 1999(.  وألن ه ــال( )س املث

الفقــر املــادي، فإنهــا ميكــن أن تنعكــس عــى نحــو جيــد يف الطبيعــة 

ــن  ــوع م ــذا الن ــك، 2012(. ه ــر )هي ــل الفق ــاد لتحلي ــددة األبع متع

التحليــل مطلــوب وال مفــر منــه طاملــا أن العديــد مــن األرس الهشــة 

تعــاين مــن مســائل ال تتصــل مبــارشة باالفتقــار إىل املــوارد مثــل ســوء 

ــة. ــة التعليمي ــة التحتي ــة والبني ــة الصحي الحال

كان الدافــع الرئيــي وراء تطــور مفهــوم رفاهيــة األطفــال يف مجــايل 

ــن رئيســين. الحــدث األول هــو  ــن عاملي السياســات والبحــوث حدث

إقــرار اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف أوائــل التســعينات مــن القــرن 

املنــرصم، والحــدث الثــاين هــو إعــان أملآتــا يف عــام 1978. لقــد 

ســاعدت اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف تأصيــل حــاالت حرمــان األطفــال 

ــام  ــامل، م ــة دول الع ــل غالبي ــن قب ــه م ــق علي ــاري متف ــار معي يف إط

يوفــر أساســاً متينــاً ملقاربــة قيــاس رفاهيــة األطفــال وتحليلهــا )ســتاثام 

ــة، 1978(. ــة العاملي ــة الصح ــيس 2010، ومنظم وتش

وتصاعــد االهتــامم بفهــم فقــر األطفــال )ورفاهيتهــم( منــذ ســبعينيات 

القــرن املــايض، ولقــد تطــور هــذا االهتــامم برعــة خــال العقديــن 

األخريــن نتيجــة عــدد مــن األســباب، مبــا فيهــا حقيقــة أن األطفــال 

يعتمــدون مبــارشة عــى محيطهــم، وأنهــم أكــرُ عرضــًة لخطــر الفقــر، 

وأنهــم عندمــا ينشــئون يف فقــٍر فــإن احتــامل عيشــهم يف فقــر لــدى 

بلوغهــم ســن الرشــد هــو احتــامل كبــر، وأن األطفــال يتأثــرون بالفقــر 

ــت  ــامن، 2008(. وكان ــن وغاس ــن )رول ــن البالغ ــة ع ــة مختلف بطريق

ــال  ــام يف مج ــم وأدواته ــد والتقيي ــؤرشات الرص ــدة مل ــة املتزاي الحاج

سياســات رفاهيــة األطفــال ســبباً آخــر وراء التطــور الريــع ملقاربــات 

الفقــر والرفاهيــة التــي تركــز عــى األطفــال )ســتاثام وتشــيس، 2010(.

تَُعــرُِّف العديــد مــن األدبيــات الطفــل الفقــر عــى أنــه الطفــل 

ــة والجســدية  ــة واالجتامعي ــوارد والفــرص االقتصادي املحــروم مــن امل

والبيئيــة الكافيــة، والــذي يعــاين مــن االفتقــار إىل حاميــة األرسة 

والبنيــة التحتيــة املجتمعيــة املناســبة. وتضيــف اليونيســف أن األطفال 

ــم  ــق إمكاناته ــم وتحقي ــع بحقوقه ــى التمت ــن ع ــر قادري ــراء غ الفق

الكاملــة، وتســتخدم التعريــف العمــيل التــايل: "يعــاين األطفــال الذيــن 

ــة  ــة والروحي ــوارد املادي ــن امل ــان م ــَة الحرم ــٍر تجرب ــون يف فق يعيش

ــار،  ــاة، والتطــور واالزده ــد الحي ــى قي ــاء ع ــة للبق ــة الازم والعاطفي

األمــر الــذي يجعلهــم غــر قادريــن عــى التمتــع بحقوقهــم، وتحقيــق 

إمكاناتهــم الكاملــة، أو املشــاركة كأعضــاء كاملــن ومتســاوين يف 

املجتمــع" )اليونيســف، 2005(.

ــه  ــال ل ــر األطف ــإن فق ــر البالغــن، ف ــق بالفــروق مــع فق ــام يتعل وفي

عواقــب مــدى الحيــاة مبــا لــه مــن آثــار دامئــة عــى األطفــال؛ وعــاوة 

ــام  ــال، م ــرب األجي ــال ع ــات انتق ــال آلي ــر األطف ــإن لفق ــك، ف عــى ذل

يعنــي أن األطفــال يرثــون الفقــر مــن أرسهــم، ويورثونــه يف املســتقبل 

ــم )مارشــال، 2003(. ألطفاله

يتفــاوت األســاس الــذي يســتند إليــه مفهــوم فقــر األطفــال وأدواتــه، 

التــي طــورت لقيــاس ووصــف حالــة هــؤالء، بــن الباحثــن والبلــدان. 

وحيــث تســتند بعــض املفاهيــم إىل قيــم التنميــة ومتطلباتهــا مقابــل 

تلــك املفاهيــم التــي تســتند إىل قيــم حقــوق الطفــل. وتركــز املقاربــة 

التنمويــة عــى الحرمــان وأثــره عــى الحيــاة املســتقبلية لهــؤالء 

األطفــال كبالغــن، يف حــن يُــربز أولئــك الذيــن يتبنــون مقاربــة 

ــم  ــال واحتياجاته ــدى األطف ــودة ل ــات املوج ــل اإلمكان ــوق الطف حق

لعيــش حيــاة أفضــل، اآلن وليــس فقــط يف املســتقبل كبالغــن )ســتاثام 

وتشــيس، 2010(.

تصــف مفاهيــم أخــرى رفاهيــة األطفــال عــى أنهــا الرفاهيــة املاديــة 

وبالتــايل تكيــف قياســات أحاديــة األبعــاد، يف حــن أن هنــاك مفاهيــم 

ــدية،  ــة، والجس ــة املادي ــن الرفاهي ــة م ــة كلي ــة كحال ــدم الرفاهي تق

ــه.  ــاد يف قياس ــدد األبع ــوم متع ــذا املفه ــة، وه ــة، والعاطفي والعقلي

ــتوى  ــاوت يف مس ــي تتف ــى األدوات الت ــر ع ــوم األخ ــد املفه ويعتم

تعدديــة األبعــاد. )رولن وغاســامن، 2008، وســتاثام وتشــيس، 2010(.

ــز  ــال، لرك ــة األطف ــوم رفاهي وكان الجــدل حــول رضورة توســيع مفه

عــى أبعــاد أخــرى غــر الرفاهيــة فقــط، أقــل حــدة مــن الجــدل حــول 

الفقــر البــري عمومــاً، وبحلــول أواخــر التســعينات كان مثــة إجــامع 

عــام عــى أن رفاهيــة الطفــل ينبغــي أن تكــون متعــددة األبعــاد. بيــد 

أن املســألة التــي أثــارت الكثــر مــن الجــدل هــي مســتوى تعدديــة 

أبعــاد املفاهيــم وبالتــايل عــدد املجــاالت واملــؤرشات الازمــة للتعبــر 

عــن الرفاهيــة وقياســها. وحظــي اإلجــامع بشــأن تبنــي مقاربــة شــاملة 



ــس للقضــاء عــى  ــدة لي ــة متزاي ــإرادة عاملي ــل ب ــة الطف بشــأن رفاهي

ــا  ــي تدعمه ــاة الت ــة الحي ــن نوعي ــاً لتحس ــل أيض ــب، ب ــر فحس الفق

اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

37يف سورية



امللحق 2: املســح الصحــي األرسي وخصائص 
العينات

ــي  ــزي لإلحصــاء املســح الصحــي األرسي يف عام ــب املرك أجــرى املكت

ــت  ــام كان ــح األول 9500 أرسة بين ــة املس ــت عين 2001 و2009، وكان

عينــة املســح الثــاين 24883 أرسة. وقــد ســحبت العينــات عــى مراحــل 

متعــددة حيــث تــم اختيــار الطبقــات عــى مســتوى املحافظــات ثــم 

الريــف والحــر ثــم تــم اختيــار العناقيــد وبعدهــا تــم ســحب األرس 

ــتوى  ــى مس ــة ع ــة, وممثل ــر تتبعي ــات غ ــايل فالعين ــوائياً. وبالت عش

محافظــة والريــف والحــر. 

عدد المشاهدات (أفراد) 

 
مسح 2009 مسح 2001

كامل العينة 5 إلى 17 سنة تحت 5 سنوات كامل العينة 5 إلى 17 سنة تحت 5 سنوات 

659518943530751652240712127733اإلجمالي سورية 

حرض/ريف
311189362665473991867061349الحضر 

3484100072642191232204266384الريف 

املحافظات 

5141677531887923418680دمشق 
867241068082405572419318ريف دمشق 

3818402335140829418405درعا 
118310110345111184573السويداء 
408423473020145569القنيطرة 
263798273958316106445الالذقية 

231715226848213455539طرطوس 
5691405446684721387293حمص 
5211409387194523917682حماة 
13434418115151973578316837حلب 
42811803113132229408664إدلب 

521163940691303356210516الحسكة 
47111172965185836869852دير الزور 

3289412271133631198360الرقة 

املصــدر: املكتــب املركــزي لإلحصــاء، املســح الصحــي األرسي 2001 و2009، 

املكتــب املركــزي لإلحصــاء ســورية. 



امللحــق 3: املســاهمة املطلقــة لــكل مــن أبعــاد 
دليــل حرمــان األطفــال عــرب املحافظــات والزمــن

الشــكل 8: مســاهمة املــأوى املطلقــة يف دليــل حرمــان 

األطفــال عرب املحافظــات )2001 و2009(

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

ــي 2001 و  ــي األرسي لعام ــح الصح ــاء، املس ــزي لإلحص ــب املرك ــدر: املكت املص

2009 يف ســورية وحســابات املؤلفــن.

0.000.020.040.06

20092009 20012001

)i( 8 حرمان من املأوى لألطفال بني 5-17 سنة  حرمان من املأوى لألطفال بني 0-4 سنواتالشكل )ii( 8 الشكل

الرقةالرقة

دير الزوردير الزور

الحسكةالحسكة

إدلبإدلب

حلبحلب

حامةحامة

حمصحمص

طرطوسطرطوس

الاذقيةالاذقية

القنيطرةالقنيطرة

السويداءالسويداء

درعادرعا

ريف دمشقريف دمشق

دمشقدمشق

ريفريف

حرحر

سوريةسورية
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الشــكل 9: مســاهمة الــرصف الصحــي املطلقــة يف 

 2001( املحافظــات  عــرب  األطفــال  حرمــان  دليــل 

و2009(

0.000.020.040.06

20092009 20012001

)i( 9  حرمان من الرصف الصحي لألطفال بني 5-17 سنة حرمان من الرصف الصحي لألطفال بني 0-4 سنوات الشكل )ii( 9 الشكل

الرقة

دير الزور

الحسكة

إدلب

حلب

حامة

حمص

طرطوس

الاذقية

القنيطرة

السويداء

درعا

ريف دمشق

دمشق

ريف

حر

سورية

ــي 2001 و  ــي األرسي لعام ــح الصح ــاء، املس ــزي لإلحص ــب املرك ــدر: املكت املص

2009 يف ســورية وحســابات املؤلفــن.

0.000.020.04

الرقة

دير الزور

الحسكة

إدلب

حلب

حامة

حمص

طرطوس

الاذقية

القنيطرة

السويداء

درعا

ريف دمشق

دمشق

ريف

حر

سورية



حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

الشــكل 10: مســاهمة امليــاه املطلقــة يف دليــل حرمان 

األطفــال عرب املحافظــات )2001 و2009(

20092009 20012001

)i( 10 الشكل)ii( 10 الشكل

الرقة

دير الزور

الحسكة

إدلب

حلب

حامة

حمص

طرطوس

الاذقية

القنيطرة

السويداء

درعا

ريف دمشق

دمشق

ريف

حر

سورية

ــي 2001 و  ــي األرسي لعام ــح الصح ــاء، املس ــزي لإلحص ــب املرك ــدر: املكت املص

2009 يف ســورية وحســابات املؤلفــن.

41

حرمان من املياه لألطفال بني 5-17 سنة   حرمان من املياه لألطفال بني 0-4 سنوات

0.000.020.040.06

الرقة

دير الزور

الحسكة

إدلب

حلب

حامة

حمص

طرطوس

الاذقية

القنيطرة

السويداء

درعا

ريف دمشق

دمشق

ريف

حر

سورية

0.0000.0200.0400.060



ــل  الشــكل 11: مســاهمة املعلومــات املطلقــة يف دلي

ــرب املحافظــات ( )2001 و2009( ــال ع ــان األطف حرم

0.0000.0200.0400.060

20092009 20012001

)i( 11 حرمان من املعلومات لألطفال بني 5-17 سنة  حرمان من املعلومات لألطفال بني 0-4 سنواتالشكل )i( 11 الشكل

الرقة

دير الزور

الحسكة

إدلب

حامة

حمص

طرطوس

الاذقية

القنيطرة

السويداء

درعا

ريف دمشق

دمشق

ريف

حر

سورية

ــي 2001 و  ــي األرسي لعام ــح الصح ــاء، املس ــزي لإلحص ــب املرك ــدر: املكت املص

2009 يف ســورية وحســابات املؤلفــن.

0.000.020.040.06

الرقة

دير الزور

الحسكة

إدلب

حلب حلب

حامة

حمص

طرطوس

الاذقية

القنيطرة

السويداء

درعا

ريف دمشق

دمشق

ريف

حر

سورية



حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

الشــكل 12: مســاهمة التغذيــة املطلقــة يف دليــل 

حرمــان األطفــال عــرب املحافظــات )2001 و2009(

0.000.020.040.060.080.100.120.14

2009 2001

حرمان من التغذية لألطفال بني 0-4 سنوات  الشكل 12

الرقة

دير الزور

الحسكة

إدلب

حلب

حامة

حمص

طرطوس

الاذقية

القنيطرة

السويداء

درعا

ريف دمشق

دمشق

ريف

حر

سورية

ــي 2001 و  ــي األرسي لعام ــح الصح ــاء، املس ــزي لإلحص ــب املرك ــدر: املكت املص

2009 يف ســورية وحســابات املؤلفــن.

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

43يف سورية



الشــكل 13: مســاهمة التعليــم املطلقــة يف دليــل 

حرمــان األطفــال عــرب املحافظــات )2001 و2009(

0.000.020.040.060.080.100.120.14

2009 2001

حرمان من التعليم لألطفال بني 5-17 سنة  الشكل 13

الرقة

دير الزور

الحسكة

إدلب

حلب

حامة

حمص

طرطوس

الاذقية

القنيطرة

السويداء

درعا

ريف دمشق

دمشق

ريف

حر

سورية

ــي 2001 و  ــي األرسي لعام ــح الصح ــاء، املس ــزي لإلحص ــب املرك ــدر: املكت املص

2009 يف ســورية وحســابات املؤلفــن.



حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

الشــكل 14: مســاهمة الصحــة املطلقــة يف دليــل 

حرمــان األطفــال عــرب املحافظــات )2001 و2009(

0.0000.0050.0100.0150.0200.0250.035 0.0300.0400.045

2009 2001

حرمان من الصحة لألطفال بني 0-4 سنوات. الشكل 14

الرقة

دير الزور

الحسكة

إدلب

حلب

حامة

حمص

طرطوس

الاذقية

القنيطرة

السويداء

درعا

ريف دمشق

دمشق

ريف

حر

سورية

ــي 2001 و  ــي األرسي لعام ــح الصح ــاء، املس ــزي لإلحص ــب املرك ــدر: املكت املص

2009 يف ســورية وحســابات املؤلفــن.

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

0.000 0.005

45



امللحــق 4: أبعــاد دليــل حرمــان األطفــال 
حســب املحافظــات والزمــن

 
ــب  ــال حس ــان األطف ــل  حرم ــز لدلي ــن موج ــارة ع ــق عب ــذا امللح ه

األبعــاد وعــرب املحافظــات األربعــة عــر والزمــن. لــكل محافظــة مــن 

املحافظــات، يتــم ذكــر النقــاط التاليــة:

ــطى،  ــة، الوس ــاملية، الرقي ــة، الش ــة )الجنوبي ــة كل محافظ ■ منطق
ــاحلية(. الس

■ مرتبــة دليــل  حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد )لــكل مــن األطفــال 
لــكل محافظــة يف عــام 2009  0-4 ســنة واألطفــال 5-17 ســنة( 

ــة األوىل  ــأيت يف املرتب ــث ت ــي املحافظــات الســورية، حي ــن باق ــن ب م

املحافظــة األقــل حرمانــاً ويف املرتبــة األخــرة املحافظــة 14 يف الرتيــب 

ــاً. املحافظــة األكــر حرمان

■ أهميــة التغــرات اإليجابيــة أو الســلبية يف أداء دليــل  حرمــان 
ــرة  ــن يف كل محافظــة خــال الف ــرب الزم ــاد ع ــدد األبع ــال متع األطف

ــن 2001 و 2009. ــا ب ــة م الزمني

ــاد  ــدد األبع ــال متع ــان األطف ■ املــؤرشات الرئيســة واألساســية لحرم
ــان كل محافظــة عــرب الزمــن. ــي ســاهمت يف حرم الت

َعــدَّ التقريــر املحافظــات املُرتبــة مــن 1 إىل 5 محرومــًة بصــورة 

منخفضــة، ومــن 6 إىل 9 محرومــة بصــورة متوســطة، ومــن 10 إىل 14 

ــة. ــورة مرتفع ــًة بص محروم

دمشق )العاصمة(: املنطقة الجنوبية

دليل حرمان 
األطفال 17-5 

سنة 

دليل حرمان 
األطفال 4-0 

سنوات 

دليل حرمان 
األطفال 

4 )حرمان منخفض( 4 )حرمان منخفض( الرتتيب

ال تغر معنوي 
تحسن معنوي 

إحصائياً 

األداء بني  2001 

و2009

التعليم التغذية   
املساهمون 

الرئيسيون 

دليل حرمان األطفال )5-17( دمشق 

دليل حرمان األطفال )0-4( دمشق 

ــي 2001 و  ــي األرسي لعام ــح الصح ــاء، املس ــزي لإلحص ــب املرك ــدر: املكت املص

2009 يف ســورية وحســابات املؤلفــن.



ريف دمشق: املنطقة الجنوبية 

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

دليل حرمان 
األطفال 17-5 

سنة 

دليل حرمان 
األطفال 4-0 

سنوات 

دليل حرمان 
األطفال 

10 )حرمان مرتفع( 12 )حرمان مرتفع( الرتتيب

تحسن معنوي 

إحصائياً
ال تغر معنوي

األداء بني  2001 

و2009

التعليم واملياه التغذية واملياه
املساهمون 

الرئيسيون 

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املسح الصحي األرسي لعامي 2001 و 2009 يف سورية وحسابات املؤلفن.

دليل حرمان األطفال )5-17( ريف دمشق دليل حرمان األطفال )0-4( ريف دمشق 

47



درعا: املنطقة الجنوبية 

دليل حرمان 
األطفال 

دليل حرمان األطفال 
0-4 سنوات 

دليل حرمان 
األطفال 5-17 سنة 

5 )حرمان منخفض(5 )حرمان منخفض(الرتيب

األداء بن  

2001 و2009
تحسن معنوي إحصائياً

تحسن معنوي 

إحصائياً

املساهمون 

الرئيسيون 
التعليم واملأوىالتغذية واملأوى

دليل حرمان األطفال )0-4( درعا 

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املسح الصحي األرسي لعامي 2001 و 2009 يف سورية وحسابات املؤلفن.

دليل حرمان األطفال )5-17( درعا 



السويداء: املنطقة الجنوبية 

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املسح الصحي األرسي لعامي 2001 و 2009 يف سورية وحسابات املؤلفن.

دليل حرمان األطفال )5-17( السويداء دليل حرمان األطفال )0-4( السويداء 

دليل حرمان 
األطفال 

دليل حرمان األطفال 
0-4 سنوات 

دليل حرمان 
األطفال 5-17 سنة 

2 )حرمان منخفض(1 )األداء األفضل(الرتيب

األداء بن  

2001 و2009
تحسن معنوي إحصائياً

تحسن معنوي 

إحصائياً

املساهمون 

الرئيسيون 
التعليم التغذية
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القنيطرة: املنطقة الجنوبية 

دليل حرمان األطفال )5-17( القنيطرة  دليل حرمان األطفال )0-4( القنيطرة 

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املسح الصحي األرسي لعامي 2001 و 2009 يف سورية وحسابات املؤلفن.

دليل حرمان 
األطفال 

دليل حرمان األطفال 
0-4 سنوات 

دليل حرمان 
األطفال 5-17 سنة 

8 )حرمان متوسط(7 )حرمان متوسط(الرتيب

األداء بن  

2001 و2009
ال تغري معنوي تحسن معنوي إحصائياً

املساهمون 

الرئيسيون 
التعليم التغذية والصحة



الالذقية: املنطقة الساحلية 

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املسح الصحي األرسي لعامي 2001 و 2009 يف سورية وحسابات املؤلفن.

دليل حرمان األطفال )5-17( الالذقية دليل حرمان األطفال )0-4( الالذقية 
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دليل حرمان 
األطفال 

دليل حرمان األطفال 
0-4 سنوات 

دليل حرمان 
األطفال 5-17 سنة 

3 )حرمان منخفض(2 )حرمان منخفض(الرتيب

األداء بن  

2001 و2009
تحسن معنوي إحصائياً

تحسن معنوي 

إحصائياً

املساهمون 

الرئيسيون 
التعليم التغذية 



طرطوس: املنطقة الساحلية 

دليل حرمان األطفال )5-17( طرطوس  دليل حرمان األطفال )0-4( طرطوس 

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املسح الصحي األرسي لعامي 2001 و 2009 يف سورية وحسابات املؤلفن.

دليل حرمان 
األطفال 

دليل حرمان األطفال 
0-4 سنوات 

دليل حرمان 
األطفال 5-17 سنة 

1 )أفضل أداء(3 )حرمان منخفض(الرتيب

األداء بن  

2001 و2009
تحسن معنوي إحصائياً

تحسن معنوي 

إحصائياً

املساهمون 

الرئيسيون 
التعليم التغذية 



حمص: املنطقة الوسطى  

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

دليل حرمان األطفال )5-17( حمص  دليل حرمان األطفال )0-4( حمص 
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املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املسح الصحي األرسي لعامي 2001 و 2009 يف سورية وحسابات املؤلفن.

دليل حرمان 
األطفال 

دليل حرمان األطفال 
0-4 سنوات 

دليل حرمان 
األطفال 5-17 سنة 

6 )حرمان متوسط(8 )حرمان متوسط(الرتيب

األداء بن  

2001 و2009
تحسن معنوي إحصائياً

تحسن معنوي 

إحصائياً

املساهمون 

الرئيسيون 
التعليم التغذية 



حامة: املنطقة الوسطى  

دليل حرمان األطفال )5-17( حامة  دليل حرمان األطفال )0-4( حامة 

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املسح الصحي األرسي لعامي 2001 و 2009 يف سورية وحسابات املؤلفن.

دليل حرمان 
األطفال 

دليل حرمان األطفال 
0-4 سنوات 

دليل حرمان 
األطفال 5-17 سنة 

7 )حرمان متوسط(6 )حرمان متوسط(الرتيب

األداء بن  

2001 و2009
تحسن معنوي إحصائياً

تحسن معنوي 

إحصائياً

املساهمون 

الرئيسيون 
التعليم التغذية 



حلب: املنطقة الشاملية  

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

دليل حرمان األطفال )5-17( حلب  دليل حرمان األطفال )0-4( حلب 
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املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املسح الصحي األرسي لعامي 2001 و 2009 يف سورية وحسابات املؤلفن.

دليل حرمان 
األطفال 

دليل حرمان األطفال 
0-4 سنوات 

دليل حرمان 
األطفال 5-17 سنة 

14 )أسوأ أداء(11 )حرمان مرتفع(الرتيب

األداء بن  

2001 و2009
تحسن معنوي إحصائياً

تحسن معنوي 

إحصائياً

املساهمون 

الرئيسيون 
التعليم واملياهالتغذية واملأوى واملياه



إدلب: املنطقة الشاملية  

دليل حرمان األطفال )5-17( إدلب  دليل حرمان األطفال )0-4( إدلب 

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املسح الصحي األرسي لعامي 2001 و 2009 يف سورية وحسابات املؤلفن.

دليل حرمان 
األطفال 

دليل حرمان األطفال 
0-4 سنوات 

دليل حرمان 
األطفال 5-17 سنة 

9 )حرمان متوسط(9 )حرمان متوسط(الرتيب

األداء بن  

2001 و2009
تحسن معنوي إحصائياً

تحسن معنوي 

إحصائياً

املساهمون 

الرئيسيون 
التعليم التغذية والصحة واملأوى



الحسكة: املنطقة الرقية  

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

دليل حرمان األطفال )5-17( الحسكة  دليل حرمان األطفال )0-4( الحسكة 
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املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املسح الصحي األرسي لعامي 2001 و 2009 يف سورية وحسابات املؤلفن.

دليل حرمان 
األطفال 

دليل حرمان األطفال 
0-4 سنوات 

دليل حرمان 
األطفال 5-17 سنة 

12 )حرمان مرتفع(13 )حرمان مرتفع(الرتيب

األداء بن  

2001 و2009
تحسن معنوي إحصائياً

تحسن معنوي 

إحصائياً

املساهمون 

الرئيسيون 
التعليم واملأوىالتغذية واملأوى واملياه



دير الزور: املنطقة الرقية  

دليل حرمان األطفال )5-17( دير الزور

 

دليل حرمان األطفال )0-4( دير الزور

 

املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املسح الصحي األرسي لعامي 2001 و 2009 يف سورية وحسابات املؤلفن.

دليل حرمان 
األطفال 

دليل حرمان األطفال 
0-4 سنوات 

دليل حرمان 
األطفال 5-17 سنة 

13 )حرمان مرتفع(14 )أسوأ أداء(الرتيب

األداء بن  

2001 و2009
تحسن معنوي إحصائياً

تحسن معنوي 

إحصائياً

املساهمون 

الرئيسيون 

التغذية واملأوى واملياه 

والصحة

التعليم واملأوى 

واملعلومات



الرقة: املنطقة الرقية  

حرمان األطفال متعّدد األبعاد 

يف سورية

دليل حرمان األطفال )5-17( الرقة  دليل حرمان األطفال )0-4( الرقة 
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املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املسح الصحي األرسي لعامي 2001 و 2009 يف سورية وحسابات املؤلفن.

دليل حرمان 
األطفال 

دليل حرمان األطفال 
0-4 سنوات 

دليل حرمان 
األطفال 5-17 سنة 

11 )حرمان مرتفع(10 ) حرمان مرتفع(الرتيب

األداء بن  

2001 و2009
تحسن معنوي إحصائياً

تحسن معنوي 

إحصائياً

املساهمون 

الرئيسيون 

التغذية واملأوى 

واملعلومات

التعليم واملأوى 

واملعلومات




