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تــــــقــديــم
يف إطــار خطــة التعــاون بــن املكتــب املركــزي لإلحصــاء وهيئــة التخطيــط والتعــاون الـدولـــي يف الجمهوريــة العربيــة الســورية ومنظمــة األمــم
املتحــدة للطفولــة اليونيســيف لعــام  ، 2012وضمــن نـــشاط (دعـــم إجـراء تحليل ثـــانوي لِـــبيانات الـــمسح الـــصحي األُرسي فيام يتعلق بِـــاألثر
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 باالعتــاد عــى مســح صحــة األرسة
لعــام  2001واملســح الصحــي األرسي لعــام  ،2009ومتثــان تشــخيصاً للحالــة التنمويــة مبــا يف ذلــك األوضــاع املعيشــية والصحيــة والتعليميــة
للفــرة  ،2009-2001وتشــكالن أرضيــة لقيــاس آثــار األزمــة عــى التنميــة يف ســورية مســتقبالً.
ويغتنم املكتب املركزي لإلحصاء هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل لكل من ساهم يف إنجاز هذا العمل.

مدير املكتب املركزي لإلحصاء
الدكتور إحسان عامر

حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية

3

كلمة شكر اليونيسف
يــأيت هــذا التقريــر نتيجــة للتعــاون بــن املكتــب املركــزي لإلحصــاء يف ســورية ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (يونيســف) ،ويهــدف هــذا
التعــاون إىل تشــخيص معمــق لحالــة الفقــر والحرمــان يف ســورية .حيــث قــام املكتــب املركــزي لإلحصــاء بالعمــل بشــكل وثيــق مــع فريــق
العمــل مــن أجــل توفــر قواعــد البيانــات ،وتطويــر املنهجيــات واالفرتاضــات ،وتحليــل البيانــات .ســاهم يف إعــداد هــذا التقريــر األشــخاص التاليــة
أســاؤهم:

املؤلفون:

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

املراجعون:

التهامي عبد الخالق :خبري اقتصادي أستاذ يف املعهد الوطني لالحصاء واالقتصاد التطبيقي ،املغرب.
جان إيف دوكلو :أستاذ يف قسم االقتصاد جامعة الفال ،كندا.
مارتن أيفانز :قسم السياسات واالسرتاتيجات يف منظمة األمم املتحدة للطفولة ،نيويورك.
روبرتــو بينــي :مستشــار إقليمــي يف السياســات االجتامعيــة ،املكتــب االقليمــي ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة -يونيســف يف الــرق األوســط
وشــال أفريقيــا.
ســامان ثابــا :اختصــايص يف السياســات االجتامعيــة ،املكتــب االقليمــي ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة -يونيســف يف الــرق األوســط وشــال
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 بالق ـرار رقــم / 813م تاريــخ  2012/6/28إلعــداد 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 :
مدير اإلحصاءات السكانية واالجتامعية
د .عيل رستم
مدير اإلحصاءات االقتصادية
شامل بدران
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
معاون مدير التخطيط والتعاون الفني
شادي مهنا
معاون مدير الدراسات السكانية
محمد شحيرب
ممثل عن اليونيسف
زينب سليامن
خبري متعاقد مع اليونيسف
ربيع نرص
وساهم من خارج اللجنة السيد رفعت حجازي مستشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الفني.

ملخص تنفيذي
يصمــم التقريــر أدلــة لحرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف ســورية بنــاء عــى بيانــات كل مــن العامــن  2001و ،2009انطالق ـاً مــن مقارب ـ ٍة
محو ُرهــا 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 وتغرياتــه زمني ـاً وجغرافي ـاً ،وذلــك باســتخدام منهجيــة تشــاركية
مركبــة باالعتــاد 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 تـراوح أعامرهــم بــن  5و 17ســنة،
وذلــك لتغطيــة دورة حيــاة الطفــل.

النتائج عىل املستوى الكيل

تظهــر نتائــج أدلــة حرمــان األطفــال خــال الفــرة  2001و 2009ولــكال الفئتــن العمريتــن تحســناً مضطــردا ً يف رفــاه األطفــال وإمكانياتهــم
والبيئــة املحيطــة بهــم .ورغــم هــذا التحســن إال أن حرمــان األطفــال يف عــام  2009يبقــى مرتفعـاً نســبياً ومتفاوتـاً إىل حــد كبــر بــن املحافظــات.
فقــد انخفــض دليــل حرمــان األطفــال تحــت الخمــس ســنوات بشــكل كبــر ومبعــدل  %50بــن  2001و ،2009ويف كل مــن الريــف والحــر .إال
أن نتائــج  2009ال تـزال تشــر إىل أن حرمــان األطفــال يف الريــف يبلــغ ضعــف مثيلــه يف الحــر مــا يعكــس حالــة التنميــة غــر املتوازنــة يف
ســورية .ويالحــظ انخفــاض مكــوين الدليــل ،حيــث تراجــع انتشــار الحرمــان لألطفــال دون الخامســة مــن  %44يف عــام  2001إىل  %25يف عــام
2009؛ كــا تراجعــت بشــكل طفيــف كثافــة الحرمــان لنفــس الفئــة العمريــة مــن  %50إىل  %45بــن عامــي  2001و.2009
وتراجــع دليــل حرمــان األطفــال بــن  5و 17ســنة مبعــدل  %33خــال فــرة الدراســة ،لكــن االنخفــاض يف الريــف الــذي بلــغ  %39كان أكــر حــدة
مــن االنخفــاض يف الحــر الــذي بلــغ  ،%23مــا قلــص الفجــوة بينهــا .ويتكــون هــذا االنخفــاض مــن تراجــع حــاد يف انتشــار الحرمــان لهــذه
الفئــة العمريــة مــن  %30إىل  %21بــن  2001و2009؛ كــا انخفضــت كثافــة الحرمــان بشــكل طفيــف مــن  %60إىل  %57خــال نفــس الفــرة.

النتائج عىل مستوى األبعاد

شــهدت الفــرة بــن  2001و 2009انخفاضـاً معنويـاً إحصائيــا متفاوتـاً يف كافــة أبعــاد حرمــان األطفــال وكال الفئتــن العمريتــن عاكســة تحســناً
يف املــأوى والــرف الصحــي وامليــاه واملعلومــات والتغذيــة والصحــة والتعليــم.
فقــد تحســنت األبعــاد املتعلقــة بظــروف املعيشــة (املــأوى والــرف الصحــي وامليــاه واملعلومــات) لــكال الفئتــن العمريتــن نتيجــة لرتكيــز
السياســات الحكوميــة عــى توفــر البنيــة التحتيــة والدعــم كجــزء مــن السياســات االجتامعيــة لضــان االحتياجــات األساســية للمعيشــة مثــل
امليــاه والــرف الصحــي .كــا ســاهمت ثــورة االتصــاالت بتســهيل الوصــول للمعلومــات بشــكل كبــر .لكــن بــدا اهتــام هــذه السياســات
بالجانــب الكمــي غالب ـاً عــى تحســن نوعيــة الخدمــات.
تراجــع الحرمــان مــن التغذيــة بالنســبة لألطفــال دون الخامســة ،لكنــه بقــي مرتفع ـاً يف عــام  2009بالنظــر إىل عــدد األطفــال الــذي يعانــون
مــن نقــص الــوزن أو قــر القامــة أو النحافــة .يرتافــق هــذا الحرمــان عــادة مــع نقــص يف الغــذاء املناســب للطفــل واألم وعــدم توفــر عنايــة
صحيــة مناســبة لــأم والطفــل ،باإلضافــة إىل ضعــف الخلفيــة املعرفيــة لألبويــن والفقــر املــادي لــأرسة والقيــود عــى وصــول األمهــات للمــوارد
والعــادات والتقاليــد الســائدة.
كــا انخفــض الحرمــان الصحــي لألطفــال دون الخامســة بســبب تركيــز سياســة الصحــة العامــة عــى توفــر التلقيــح لــدى جميــع األطفــال ،علـاً
بــأن املــزود األســايس للرعايــة الصحيــة لألطفــال هــو القطــاع الخــاص مــا يشــكل عبئـاً ماديـاً عــى األرس.
وانخفــض الحرمــان مــن التعليــم بشــكل طفيــف بالنســبة لألطفــال بــن  5و 17ســنة خــال فــرة الدراســة ،ورغــم التحســن إال أن  %19مــن
األطفــال يف هــذه الفئــة العمريــة بقــي محروم ـاً مــن التعليــم يف عــام  ،2009ذلــك بالرغــم مــن التوســع يف البنيــة التحتيــة التعليميــة وعــدد
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كوادرهــا وفتــح القطــاع بشــكل أكــر للقطــاع الخــاص بــن عامــي  2001و .2009
بالنتيجــة شــكل بعــد التغذيــة املســاهم الرئيــي يف حرمــان األطفــال دون الخامســة وازدادت هــذه املســاهمة خــال فــرة الدراســة ،كــا ازدادت
مســاهمة بعــدي الصحــة وامليــاه يف حرمــان األطفــال مــن هــذه الفئــة العمريــة خــال نفــس الفــرة .بينــا كان بعــد التعليــم املســاهم الرئيــي
يف حرمــان األطفــال بــن  5و 17ســنة وازدادت مســاهمته خــال الفــرة الدراســة بشــكل كبــر مقابــل انخفــاض مســاهمة األبعــاد املتعلقــة
بظــروف املعيشــة.

النتائج عىل مستوى املحافظات

تشــر نتائــج أدلــة حرمــان األطفــال إىل تفــاوت كبــر بــن املحافظــات ،وبشــكل عــام تعــد املنطقتــن الرشقيــة والشــالية األكــر حرمانـاً بينــا
كانــت املنطقــة الســاحلية األقــل حرمانـاً .وقــد كانــت محافظــات ديــر الــزور والحســكة وريــف دمشــق وحلــب عــى التــوايل يف عــام  2009األكرث
حرمانـاً بحســب دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد لألطفــال تحــت الخمــس ســنوات ،فيــا كانــت الســويداء والالذقيــة وطرطــوس ودمشــق
األقــل حرمانـاً عــى التــوايل .وانخفــض دليــل حرمــان األطفــال تحــت الخمــس ســنوات يف الفــرة بــن  2009-2001يف جميــع املحافظــات الســورية
باســتثناء ريــف دمشــق الــذي مل يطــرأ عليــه أي تغــر معنــوي إحصائيـاً.
أمــا بالنســبة لألطفــال بــن  17-5ســنة ،فكانــت محافظــات حلــب وديــر الــزور والحســكة والرقــة وريــف دمشــق عــى التــوايل األكــر حرمانـاً يف
عــام  ،2009فيــا كانــت طرطــوس والســويداء والالذقيــة ودمشــق األقــل حرمانـاً عــى التــوايل .وانخفــض دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد
لألطفــال يف الفــرة بــن  ،2009-2001يف جميــع املحافظــات الســورية باســتثناء دمشــق والقنيطــرة اللتــن مل يطــرأ عليهــا أي تغــر معنــوي.
إن االختــال بــن الريــف والحــر وبــن املحافظــات كبــر بالنســبة لحرمــان األطفــال ويعكــس التفــاوت بــن املناطــق يف ســورية .عــاوة عــى
ذلــك ،يرتكــز الحرمــان يف دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف املنطقــة الرشقيــة وحلــب وريــف دمشــق ،علـاً بــأن عــدد ســكان املحافظتــن
األخريتــن يبلــغ  ٪35مــن إجــايل عــدد الســكان تقريب ـاً .إن معالجــة التنميــة غــر املتوازنــة بحاجــة إىل إس ـراتيجية تنمويــة تضمينيــة عــى
املســتوى الوطنــي والتــي تــويل اهتاممـاً خاصـاً بتحســن قــدرات األطفــال يف مختلــف املناطــق خاصــة األكــر حرمانـاً.

خالصة سياساتية

مل تتــن الحكومــة خــال فــرة الدراســة إسـراتيجية 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 ،كــا هدفــت الخطــة إلدمــاج حقــوق وتنميــة الطفولــة يف مختلــف السياســات التنمويــة والتوعيــة بهــا (هيئــة تخطيــط الدولــة
 .)2006مل ت ُرتجــم هــذه الخطــة املبدئيــة إىل إسـراتيجية 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 خصيصـاً لألطفــال .وقــد عانــت هــذه السياســات بدورهــا مــن قلــة التنســيق والتناقــض يف بعــض األحيــان.
ارتكــز النمــوذج التنمــوي يف ســورية مــن جهــة عــى توفــر الخدمــات العموميــة مثــل الصحــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة للمســاكن مثــل
الكهربــاء واملــاء والــرف الصحــي واالتصــاالت ،وتقديــم الدعــم لبعــض األغذيــة األساســية ومشــتقات الطاقــة (املركــز الســوري لبحــوث
السياســات  .)2013ويفــرض أن يســتفيد األطفــال مــن هــذه الخدمــات واإلعانــات العموميــة مثــل بقيــة أفــراد األرسة.
لقــد أثــر تبنــي السياســات التحريريــة خــال فــرة الدراســة ،مبــا يف ذلــك التطبيــق التدريجــي ملبــدأ اســرداد الكلفــة يف الخدمــات الصحيــة
والتعليميــة العامــة وتقليــص الدعــم لألغذيــة والتحريــر التدريجــي ألســعار الطاقــة ،ســلباً عــى رفــاه األرس الســورية .يف نفــس الوقــت تــم تأجيــل
اإلصالحــات املؤسســية الرئيســية مــا أدى الســتمرار معانــاة املؤسســات مــن ضعــف التشــاركية والفعاليــة واملســاءلة .ومل يرتافــق التوســع الكمــي
للخدمــات مــن قبــل القطاعــن العــام والخــاص مــع تحســن نوعيــة هــذه الخدمــات ،كــا أخفقــت سياســة توجيــه الدعــم ملســتحقيه مــن بلــوغ

أهدافهــا بســبب األداء املؤســي واإلداري الضعيــف (هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل.)2009 ،
يعكــس التحســن البطــيء يف حرمــان األطفــال مــن التغذيــة والتعليــم تحديــات كــرى 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 .كــا يعتمــد أثــر عموميــة الخدمــات االجتامعيــة عــى تناســق وانســجام وتكامــل اسـراتيجياتها يف ظــل
رؤيــة تنمويــة واضحــة .فالبنيــة التحتيــة التنمويــة لهــا أثــر كبــر يف تحقيــق الخدمــات الصحيــة ألهدافهــا ،كــا تؤثــر خدمــات الرعايــة األوليــة
الصحيــة عــى االلتحــاق بالتعليــم وعــى التطــور املســتقبيل لألطفــال .يضــاف إىل ذلــك أن تعليــم النســاء والرجــال يعتــر محوري ـاً يف تأكيــد
اكتــال العمليــة التنمويــة وكــر حلقــة الحرمــان والفقــر.
يعــد بنــاء إسـراتيجية تشــاركية لتنميــة الطفولــة جوهريـاً ملســتقبل املجتمــع الســوري الفتــي ،ويتطلــب ذلــك بالدرجــة األوىل تصميــم وتنفيــذ
إصــاح مؤســي يهــدف لتعزيــز اح ـرام حقــوق الطفــل واالســتثامر يف قدراتهــم ضمــن عمليــة متناســقة ومســاءلة تشــمل اح ـرام حقــوق
اإلنســان وصــون كرامتــه.
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املقدمة
يهــدف هــذا التقريــر لتحليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف ســورية باالســتناد إىل البيانــات املتوفــرة يف عامــي  2001و ،2009انطالقـاً مــن
مقاربـ ٍة محو ُرهــا األطفــال ،بغيــة معرفــة التطــورات التــي حصلــت خــال هــذه الفــرة وتحديــد التحديــات الرئيســة التــي تواجــه إسـراتيجية
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 موزعـاً جغرافيـاً وتســهم يف تقييــم السياســات املرتافقــة مــع حرمــان األطفــال.
وتســتند أدلــة الحرمــان يف التقريــر إىل مقاربــات حديثــة لــكلٍ مــن «التحليــل املتداخــل للحرمــان متعــدد األبعــاد» (دي نيوبــورغ وآخــرون،
 ،)2012و»مبــادرة أكســفورد للتنميــة البرشيــة والفقــر» (ألكايــر وفوســر  .)2011 ،2007وتُســتخدم كال املقاربتــن عــى نطــاق واســع لتقديــم
أدوات متينــة لتعميــق املعرفــة بشــأن حرمــان األطفــال .كــا يســتخدم هــذا التقريــر منهجيـ ًة مكيفـ ًة للفقــر متعــدد األبعــاد باالســتفادة مــن
مقاربــة «التحليــل املتداخــل الحرمــان متعــدد األبعــاد» ،لكــن ،وخالفـاً لــه يبنــي هــذا التقريــر دليـاً كليـاً للفقــر «دليــل حرمــان األطفــال متعــدد
األبعــاد» باتبــاع مقاربــة ألكايــر وفوســر.
ويســمح «دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد» بتحليــل الحرمــان اإلجــايل ،ويســتخدم يف الوقــت نفســه مقاربــة «شــيبيل» التفكيكيــة
لدراســة التغـرات يف كل محافظــة ويف كل بعــد مــن أبعــاد الحرمــان (مســتوى املعيشــة والصحــة والتعليــم) ،محافظـاً عــى مزايــا الطــرق التــي
ال تســتخدم دليـاً إجامليـاً مركبـاً (روخــي .)2013 ،ويتطــرق التقريــر إىل الحالــة يف ســورية يف العامــن  2001و ،2009مســتخدماً بيانــات جزئيــة
عــى مســتوى األطفــال ،كوحــدة للتحليــل ،اســتنادا ً إىل املســوح الصحيــة األرسيــة ( .)FHSكــا تــم وضــع دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد
لفئتــن عمريتــن لألطفــال بغيــة تغطيــة التغـرات التــي تطــرأ عــى دورة حيــاة األطفــال :الفئــة األوىل هــي األطفــال الذيــن تـراوح أعامرهــم
بــن  4–0ســنوات ،والفئــة الثانيــة هــي األطفــال الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  17–5ســنة .ويتــم تفكيــك الدليــل عــر املناطــق واملحافظــات
حيــث يقيــس انتشــار الحرمــان وكثافتــه باســتخدام ســبعة أبعــاد وثالثــة عــر مــؤرشا ً .وتــم تحديــد عتبــات الحرمــان لــكل مــؤرش مــن املــؤرشات
اســتنادا ً إىل األدبيــات واالستشــارات التــي أجريــت مــع الخـراء والباحثــن . 1
عــاوة عــى ذلــك ،للتقريــر مزايــا منهجيــة متثلــت باســتخدام التحليــل الديناميــي عــر نقطتــن مــن الزمــن يف األعــوام  ،2009-2001واختبــار
املعنويــة اإلحصائيــة للفروقــات عــر الســنوات ،وبــن املناطــق يف كل ســنة مــن الســنني املدروســتني ،كــا تــم تطبيــق اختبــارات لحساســي ِة
مختلــف عتبــات الحرمــان.
ويبــن التقريــر عمومـاً بــأن ســورية قــد شــهدت تحســناً يف مجــال رفاهيــة األطفــال التــي قاســها دليــل الحرمــان متعـ ّدد األبعــاد لــكال الفئتــن
العمريتــن ( 4–0ســنوات و 17–5ســنة) خــال الفــرة  ،2009–2001إال أن هــذا التحســن ،والســيام يف بعــض املحافظــات ،مل يلــغ التنميــة غــر
تحســنت األبعــاد املرتبطــة مبســتوى املعيشــة نتيجـ ًة لرتكيــز الحكومــة عــى البنيــة التحتيــة وعــى الدعم،
املتوازنــة بــن املناطــق يف ســورية .لقــد ّ
إضافــة إىل ثــورة االتصــاالت التــي حدثــت يف العقــد األخــر .ويعكــس التحســن البطــيء نســبياً يف بُعــد التعليــم تحديـاً خطـرا ً لرتاكــم رأس املــال
البــري .كــا يُــرز التقــدم البطــيء نســبياً الــذي طــرأ عــى مــؤرش التغذيــة ،خاصـ ًة خــال العقــد املــايض ،أوجــه القصــور املؤسســايت الــذي مل
يســهم يف ترجمــة التوســع الكمــي إىل تطــور نوعيــة الحيــاة.
ٍ
أدوات ميكـ ُن أن يســتخد َمها
وت ُ َعــد نتائــج هــذا التقريــر أرضيــة مناســبة لقيــاس آثــار األزمــة  2يف ســورية عــى رفاهيــة األطفــال ،كــا أنهــا توفــر
الباحثــو َن وصانعــو السياســات الســتخالص الــدروس املســتفادة بشــأن فعاليــة إس ـراتيجية التنميــة قبــل األزمــة ،مــا يســاعد عــى تشــخيص
الجــذور التنمويــة لألزمــة.
يبــدأ القســم األول مبراجعــ ٍة ملفهــوم حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد  1شــارك الباحثــون مــن المكتــب المركــزي لإلحصــاء وهيئــة
ومقاييســه .ويغطــي القســم الثــاين دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي ســورية بتكييــف المؤش ـرات
يف ســورية ،مبــا يف ذلــك املنهجيــة ،والبيانــات ،واملــؤرشات ،ونتائــج تغــرات مــع الســياق الســوري.
دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد عــى املســتوى الوطنــي وعــى مســتوى  2األزمة هي المصطلح المستخدم في هذا التقرير للتعبير عن
املحافظــات عــى حــد ســواء يف جميــع األبعــاد ،ومــن ثــم يُختتــم التقريــر .الحالة في سورية منذ آذار .2011

 .1مراجعــــة حـــــرمان األطـــفال
متعـــدد األبعــــاد
يســتعرض هــذا القســم الطــرق الرئيســية التــي تقيــس حرمــان
األطفــال متعــدد األبعــاد؛ بينــا يســلط امللحــق  1الضــوء عــى
األدبيــات الحديثــة التــي تناقــش مفهــوم الحرمــان متعــدد األبعــاد.
باإلضافــة إىل ذلــك يراجــع القســم السياســات التنمويــة الرئيســية يف
ســورية املتعلقــة بحرمــان األطفــال.

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 الســات لبلــوغ
الحــد األدىن مــن الرفاهيــة .وتعنــي مقاربــة القــدرات مــا يســتطيع
النــاس أن يكونــوا عليــه أو أن يقومــوا بــه ،وهــي تختلــف عــن
املقاربــات املســتندة للمــوارد والتــي ال تركــز ســوى عــى مــا ميلكــه
النــاس .وذكــر ســن أن مثــة حاجــة لتحويــل الرتكيــز مــن وســائل
املعيشــة ،مثــل الدخــل ،إىل الفــرص الفعليــة التــي يتمتــع بهــا
الشــخص (ســن.)2009 ،
تختلــف املفاهيــم التــي تتبنــى اإلطــار الشــامل لقيــاس حرمــان
األطفــال ،فيــا إذا كان يجــب أن تتضمــن قياســات ذاتيــة أو ال؛ وتشــر
أحــدث االتجاهــات إىل أهميــة تضمــن املقاييــس الذاتيــة طاملــا أن
األدبيــات املتناميــة تشــر إىل وجهــات نظــر األطفــال عــن ماهيــة
"الرفاهيــة" .وعــادة مــا ت ُســتخدم هــذه القياســات يف قيــاس املجــاالت
العاطفيــة والنفســية للرفاهيــة ،ولكــن يف اآلونــة األخــرة تــم إدراج
أبعــا ٍد أخــرى مثــل البيئــة اآلمنــة والرفاهيــة املاديــة يف عــدد مــن
الدراســات (اليــارد ودن.)2009 ،
كانــت درجــ ُة تعــد ِد األبعــاد الســمة املميــزة لتصنيــف الدراســات؛
فمــن جهــة هنــاك الدراســات التــي تســتند إىل التدابــر النقديــة التــي
تحــدد فقــر األطفــال اســتنادا ً لدخــل األرسة .وعــى الرغــم مــن أن
هــذا املقيــاس هــو أداة سياســية قويــة ألنــه ميكــن أن يعطــي حجــم
الفقــر وعمقــه وشــدته ،واألهــم مــن ذلــك كلــه أنــه مقيــاس عمــي
يف حــال توافــر البيانــات ،فــإن هــذا املقيــاس ال يقيــس البيانــات عــى
مســتوى الطفــل الفــرد ،ذلــك أن الطفــل ليــس وحــدة التحليــل (رولني
وغاســان .)2008 ،فعــى ســبيل املثــال ،وضعــت املقاربــة العمليــة
لكــوراك الخطــوط العريضــة لقيــاس فقــر األطفــال لالســتخدام يف
حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية

مجــال السياســات العامــة؛ فعــى الرغــم مــن أن املبــدأ الرئيــي
ينطلــق مــن االعـراف بتعدديــة أبعــاد فقــر األطفــال اســتنادا ً التفاقيــة
حقــوق الطفــل ،فإنــه يركــز عــى أهميــة التطبيــق العمــي للقيــاس
ويدافــع عــن القيــاس املرتكــز عــى الدخــل باعتبــاره مــؤرشا ً مالمئ ـاً
لفقــر األطفــال (كــوراك.)2005 ،
مــن جهــة أخــرى ،هنــاك دراســات تســتخدم مــؤرشات مركبــة يف
محاولــة لقيــاس مجــاالت متعــددة لحيــوات األطفــال بغيــة التعبــر
عــن مســتوى الحرمان/الرفاهيــة .يقيــس دليــل بريســتول للحرمــان
(الــذي تــم اســتخدامه مــن قبــل غــوردون وآخــرون 2001 ،بالنســبة
للبلــدان الناميــة) ســبعة مجــاالت :الغــذاء ،وامليــاه الصالحــة للــرب،
ومرافــق الــرف الصحــي ،ومرافــق الرعايــة الصحيــة ،واملــأوى،
والتعليــم واملعلومــات .ويخضــع اختيــار املــؤرشات ضمــن كل مجــال
ألمريــن :املعايــر الدوليــة املعــرف بهــا ،ال ســيام اتفاقيــة حقــوق
الطفــل ،ومــدى توافــر البيانــات؛ ويف كل مجــال يكــون خــط الفقــر
فيــه عنــد عتبــة الحرمــان الشــديد ،كــا حــدد غــوردون وآخــرون،
 2001تعريــف الفقــر املطلــق يف الحرمــان الشــديد يف مجالــن أو
أكــر مــن املجــاالت ضمــن الدليــل .وقــام أتكينســون 2003 ،ألكايــر
وفوســر 2007 ،باســتخدام إضــايف لدليــل عــر "مقاربــة االتحــاد" التــي
تعــد الطفــل فقـرا ً إذا مــا حــرم يف مجــال واحــد مــن املجــاالت ،كــا
متــت اإلشــارة إىل مقاربــة "التقاطــع" التــي تحــدد الفقــر عنــد حــدوث
الحرمــان يف كافــة املجــاالت (رولــن وغاســان .)2008 ،وكان اســتخدام
"دليــل بريســتول للحرمــان" يف البلــدان الناميــة عــى نحــو أســايس.
ويف عــام  ،2007وضــع 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 ،وعالقــات االطفــال،
واملشــاركة املدنيــة ،واملخاطــر والســامة .وتتضمــن املجموعــات
 23مجــاالً و 51مــؤرشا ً ضمــن هــذه املجــاالت .تُحســب الدرجــات
املعياريــة أوالً لــكل متغــر مــن املتغ ـرات ويُحســب متوســطها لــكل
مجــال مــن املجــاالت ،ثــم يحســب املتوســط يف جميــع املجــاالت
للحصــول عــى النتيجــة اإلجامليــة للمــؤرش ،مــع عــدم إعطــاء تثقيالت
مختلفــة للمــؤرشات؛ رغــم أن اســتخدام الدرجــات املعياريــة بــدالً
مــن املتوســطات يثقــل ضمنيــاً عــى أســاس درجــة التشــتت .كــا
أن الدرجــات املعياريــة متكننــا مــن أخــذ نظــام املراتــب بالحســبان
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(برادشــو وآخــرون ،2007 ،رولــن وغاســان.)2008 ،
بالنســبة للواليــات املتحــدة ،تــم وضــع "دليــل رفاهيــة األطفــال
والشــباب" مــن قبــل النــد وآخــرون يف العــام  ،2001وتكون من ســبعة
مجــاالت :الرفاهيــة املاديــة ،والصحــة ،والســامة ،والنشــاط اإلنتاجــي،
واملكانــة االجتامعيــة ،والعالقــة الحميمــة ،والرفاهيــة العاطفيــة .وكان
الهــدف مــن هــذه الدراســة مختلفـاً عــن تلــك التــي أجريــت يف دول
االتحــاد األورويب والتــي انعكســت مــن خــال اختيــار املــؤرشات،
حيــث كان الغــرض الرئيــي مــن الدليــل دراســة االتجاهــات عــر
الزمــن وللمجموعــات املختلفــة (ال ســيام املجموعــات اإلثنيــة) مــا
يتطلــب تفكيــكاً محــددا ً (رولــن وغاســان .)2008 ،واســتند الدليــل
عــى نحــو كبــر إىل املــؤرشات الذاتيــة للرفاهيــة (النــد وآخــرون،
.)2006
مــؤرش آخــر ذو صلــة هــو "دليــل تنميــة األطفــال" 2012 ،والــذي
يتبــع خطــى "دليــل التنميــة البرشيــة" لربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ
(برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ .)2011 ،وهــو يتألــف مــن ثالثــة
مــؤرشات يف ثالثــة مجــاالت؛ األول هــو الصحــة مــع مــؤرش معــدل
وفيــات مــن هــم دون ســن الخامســة ،والثــاين هــو التعليــم اســتنادا ً
إىل معــدل االلتحــاق يف مــؤرش املــدارس االبتدائيــة ،والثالــث هــو
مــؤرش التغذيــة باســتخدام مــؤرش نقــص الــوزن .ويُثَ ّقــل كل مــؤرش
بالتســاوي بحيــث يكــون الدليــل نتيجــة متوســط القيــم الثــاث.
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
مــن الدراســات القُطريــة ال َق ِّيمــة (اليونيســيف .)2007 ،ووضعــت
اليونيســيف دليلــن ،أحدهــا للــدول الناميــة واآلخــر للــدول الغنيــة.
بالنســبة للــدول الغنيــة ،يتكــون مــؤرش حرمــان الطفــل مــن  14بنــدا ً
ينبغــي أن تكــون األرسة قــادرة عــى منحهــا ألطفالهــا مــع الرتكيــز
عــى املجــاالت التــي قدمهــا برادشــو 2007 ،لدليــل رفاهيــة األطفــال
يف االتحــاد األورويب (اليونيســيف 2012 ،وبرادشــو وآخــرون.)2012 ،
وبالنســبة للبلــدان الناميــة اســتخدمت املســوح الصحيــة الســكانية
(الدميوغرافيــة) أو املســح متعــدداملــؤرشات ( )MICSعــر العــامل
كونهــا البيانــات األكــر تفكيكيــة املتاحــة للتوصــل إىل تعريــف عمــي
للحرمــان (غــوردون وآخــرون.)2001 ،
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عــاوة عــى ذلــك ،طــورت اليونيســيف أداة لقيــاس فقــر األطفــال
متعــدد األبعــاد تســمى "التحليــل املتداخــل للحرمــان متعــدد األبعــاد
" ،وهــي مقاربــة محورهــا األطفــال ،والطفــل فيهــا هو وحــدة التحليل
بــدالً مــن األرسة ،كــا أنهــا قابلــة للمقارنــة دولي ـاً (عنــد اســتخدام
"التحليــل املتداخــل للحرمــان متعــدد األبعــاد" عــر الــدول) ،كــا
تســتخدم مقاربــة دورة الحيــاة ،وتحلــل حــاالت الحرمــان املتداخلــة
بــن األبعــاد املختلفــة ،ويتــم تكييــف تحليلهــا لســياقٍ محــد ٍد لبلـ ٍـد
مــا (عنــد اســتخدام "التحليــل املتداخــل للحرمــان متعــدد األبعــاد"
الوطنــي).

ب .السياســات التنمويــة وحرمــان األطفــال يف
ســورية
مل تتــن الحكومــة خــال فــرة الدراســة اســرتيجية متكاملــة وشــاملة
تســتهدف تنميــة الطفولــة وتخفيــف حرمــان األطفــال .لكــن الخطــة
الخمســية العــارشة تضمنــت خطــة مبدئيــة للطفولــة التــي ركــزت
عــى خلــق بيئــة متكينيــة لرفــاه األطفــال مبــا يتفــق مــع اتفاقيــة
حقــوق الطفــل الدوليــة ،وهدفــت الخطــة الخمســية لتطويــر اإلطــار
الترشيعــي لحاميــة وتعزيــز حقــوق الطفــل ولتطويــر التعــاون بــن
القطــاع العــام والخــاص واملجتمــع املــدين لدعــم هــذه الحقــوق
وتقليــص عاملــة األطفــال تقديــم الخدمــات التعليميــة والصحيــة
لتطويــر قــدرات األطفــال مــن ناحيــة الصحــة والتغذيــة خاصــة يف
املناطــق الفقــرة وفــرض رشوط ســكن صحيــة وتحديــد دخــل أســايس
لــأرس وتخفيــف التفــاوت بــن املناطــق .كــا هدفــت الخطــة الدمــاج
حقــوق وتنميــة الطفولــة يف مختلــف السياســات التنمويــة والتوعيــة
بهــا (هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل.)2006 ،
مل ت ُرتجــم الخطــة الخمســية العــارشة فيــا يتعلــق بالطفولــة إىل
إســراتيجية شــاملة معتمــدة وسياســات وبرامــج موجهــة للطفــل.
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 خصيصـاً
لألطفــال .وقــد عانــت هــذه السياســات بدورهــا مــن قلــة التنســيق
والتناقــض يف بعــض األحيــان كــا يف حالــة االنتقــال التدريجــي مــن
الدعــم الشــمويل إىل املســتهدف.

“

مل تُرتجــم الخطــة الخمســية العــارشة فيــا يتعلــق
بالطفولــة إىل إســراتيجية شــاملة معتمــدة وسياســات
وبرامــج موجهــة للطفــل.

ارتكــز النمــوذج التنمــوي يف ســورية مــن جهــة عــى توفــر الخدمــات
العموميــة مثــل الصحــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة للمســاكن مثــل
الكهربــاء واملــاء والــرف الصحــي واالتصــاالت ،وتقديــم الدعــم
لبعــض األغذيــة األساســية ومشــتقات الطاقــة (املركــز الســوري
لبحــوث السياســات  .)2013يفــرض أن يســتفيد األطفــال مــن هــذه
الخدمــات واإلعانــات العموميــة مثــل بقيــة أفــراد األرسة.
لقــد أثــر تبنــي السياســات التحريريــة خــال فــرة الدراســة ،مبــا يف
ذلــك التطبيــق التدريجــي ملبــدأ اســرداد الكلفــة يف الخدمــات الصحية
والتعليميــة العامــة وتقليــص الدعــم لألغذيــة والتحريــر التدريجــي
ألســعار الطاقــة ،ســلباً عــى رفــاه األرس الســورية .يف نفــس الوقــت تــم
تأجيــل اإلصالحــات املؤسســية الرئيســية مــا أدى الســتمرار معانــاة
املؤسســات مــن ضعــف التشــاركية والفعاليــة واملســاءلة الــذي
يعــد الســبب الرئيــي يف عــدم تحقيــق الخطــة التنمويــة ألهدافهــا
االجتامعيــة مثــل معــدالت وفيــات األطفــال والرضــع ومعــدالت
األميــة وااللتحــاق بالتعليــم ،ومفاقمــة آثــار سياســات التحريــر عــى
الســكان (هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل .)2009 ،ومل يرتافــق
التوســع الكمــي للخدمــات مــن قبــل القطاعــن العــام والخــاص مــع
تحســن نوعيــة هــذه الخدمــات ،كــا أخفقــت سياســة توجيــه الدعــم
ملســتحقيه مــن بلــوغ أهدافهــا بســبب األداء املؤســي واإلداري
الضعيــف (هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل.)2009 ،
بشــكل عــام يســعى التقريــر لقيــاس حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد
يف ســورية يف محاولــة لفهــم أداء السياســات يف الفــرة  2001و2009
والصعوبــات التي أثرت يف حرمان األطفال.

حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية
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 .2دليــــــل حرمــــان األطفـــــال
متعـــدد األبعــــــاد يف ســــــورية
تهــدف هــذه الدراســة لحســاب دليــل حرمــان األطفــال متعــدد
األبعــاد يف ســورية يف العامــن  2001و 2009باســتخدام بيانــات
املســوح الصحيــة األرسيــة .ويركــز التحليــل عــى التغ ـرات يف دليــل
حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف ســورية التــي تعكــس أثــر
سياســات التنميــة الوطنيــة مــن حيــث حقــوق األطفــال ،وإمكاناتهــم،
والبيئــة العامــة كــا تــم تبنيهــا يف الخطــة الخمســية العــارشة .أمــا
األثــر الســلبي لألزمــة الحاليــة يف ســورية عــى دليــل حرمــان األطفــال
متعــدد األبعــاد فيحتــاج إىل معالجــة دقيقــة يف دراســة منفصلــة عــن
هــذا التقريــر.

أ .املنهجية
يهــدف دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد إىل قيــاس فقــر
األطفــال باعتــاد مقاربــة محورهــا الطفــل ،والرتكيــز عــى رفاهيــة
الطفــل ،والبيئــة ،واإلمكانــات .ويحــدد "دليــل حرمــان األطفــال
متعــدد األبعــاد" األطفــال الفقــراء الذيــن تقــل أعامرهــم عــن 18
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
عــى تقديــم قيمــة الحرمــان عــى شــكل دليــل واحــد مركــب مــا
يســمح بتحليــل الحرمــان العــام ،ويســتخدم يف الوقــت نفســه مقاربــة
"شــيبيل" التفكيكيــة لدراســة التغ ـرات يف كل محافظــة ويف كل بعــد
(مســتوى املعيشــة والصحــة والتعليــم) محافظ ـاً عــى مزايــا الطــرق
التــي ال تســتخدم دليــاً إجامليــاً مركبــاً (روخــي.)2013 ،
واســتنادا ً إىل هــذه املنهجيــة ،ولتغطيــة كافــة مراحــل حيــاة الطفــل،
يتكــون التقريــر مــن دليلــن لحرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد؛ الدليل
األول لألطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  4–0ســنوات (دليــل
حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ) ،والدليــل الثــاين لألطفــال الذيــن
ت ـراوح أعامرهــم بــن  17–5ســنة (دليــل حرمــان األطفــال متعــدد
األبعــاد-ب) ،وذلــك بغيــة تغطيــة دورة حيــاة األطفــال .يتضمــن
"دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ" ســتة أبعــاد وأحــد عــر
مــؤرشا ً ،فيــا يتضمــن "دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب"
خمســة أبعــاد ومثانيــة مــؤرشات.

ويســتند تثقيــل دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد إىل فرضيــة
أن مجــاالت الصحــة ،والتعليــم ،ومســتوى املعيشــة تُثَ َّقـ ُـل بالتســاوي
وفق ـاً ملقاربــة دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد .وبالتــايل ،فــإن املجالــن
الوحيديــن اللذيــن يحتويهــا "دليــل حرمــان األطفــال متعــدد
األبعــاد-أ" (مســتوى املعيشــة والصحــة) يُث ّقــان بالتســاوي (الشــكل1
)i؛ كــا يحتــوي كل مجــال عــى أبعــاد ُمثقّلــة بالتســاوي .وعــى نحــو
مامثــل ،فــإن املجالــن الوحيديــن اللذيــن يحتويهــا "دليــل حرمــان
األطفــال متعــدد األبعــاد-ب" (مســتوى املعيشــة والصحــة) يُث ّقــان
بالتســاوي؛ كــا يحتــوي كل مجــال عــى أبعــاد ُمثقّلــة بالتســاوي
(الشــكل .)ii 1
ويف هــذا التقريــر ،يعــد الطفــل وحــدة التحليــل بــدالً مــن األرسة،
وهكــذا فــإن جميــع األبعــاد واملــؤرشات مرتبطــة بــكل طفــل مــن
األطفــال .ويبــن (الجــدول  )1األبعــاد الســبعة لـــ "دليــل حرمــان
األطفــال متعــدد األبعــاد" واملــؤرشات املرتبطــة بهــا .ومــن الجديــر
بالذكــر أن التحليــل تضمــن مقاربــة دورة الحيــاة بغيــة التمييــز بــن
فئــات أعــار األطفــال؛ الفئــة (أ) لألطفــال الذيــن ت ـراوح أعامرهــم
بــن  4-0ســنوات ،والفئــة (ب) لألطفــال الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن
 17-5ســنة.

الشكل )i(1

أبعاد وتثقيالت أدلة حرمان األطفال متعدد
األبعاد

الصحة

( )iدليل حرمان األطفال بني  4-0سنوات

املأوى
الرصف الصحي
املياه
املعلومات
التغذية

0.125

0.250

0.125
0.125
0.125

0.250

املصدر :فرضيات الباحثني باالستناد إىل منهجيتي اليونسيف وأكسفورد

الشكل )ii( 1
التعليم

يلتحــق باملدرســة ،والعتبــة بالنســبة للمــؤرش الثــاين هــي وجــود طفــل
تجــاوز ســن التعليــم االبتــدايئ وال ميتلــك شــهادة التعليــم االبتــدايئ.
وفيــا يتعلــق بامليــاه ،فــإن عتبــات الحرمــان هــي عــدم وجــود مصدر
محســن للطفــل يف البيــت ،أو أن الوقــت الــازم لبلــوغ مصــدر
ميــاه ّ
امليــاه يتجــاوز  30دقيقــة.
العتبــة الثانيــة هــي ( ،)Kويُ َعــ ُّد الطفــل محرومــاً إذا كان ، K≤c i
حيــث أن  c iهــو مجمــوع األبعــاد لــكل طفــل .ولتحديــد األطفــال
املحرومــن عــى املســتوى متعــدد األبعــاد ،تعتمــد أغلــب األدبيــات
عــى عتبــة حرمــان  ،٪33 = Kوهــو أمــر مامثــل لعتبــة دليــل الفقــر
متعــدد األبعــاد (ألكايــر )2011 ،والــذي يعكــس حالــة مــن الحرمــان
يف أكــر مــن مؤرشيــن .وعــاد ًة مــا تســتخدم هــذه العتبــة للتمييــز
بــن األطفــال املحرومــن وغــر املحرومــن .وبالتــايل يف حــال كان ci
لــدى طفــلٍ مــا مســاوياً لـــ  Kأو أكــر منــه ،يُ َعـ ُّد هــذا الطفــل محروماً
عــى املســتوى متعــدد األبعــاد.
ويتــم احتســاب دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد بــرب
مقياســن :املقيــاس األول هــو نســبة انتشــار الفقــر ( )Hواملقيــاس
الثــاين هــو كثافــة الفقــر (( )Aألكايــر وآخــرون)2013 ،

أبعاد وتثقيالت أدلة حرمان األطفال متعدد
األبعاد
( )iiدليل حرمان األطفال بني  17-5سنة

املأوى

0.125

الرصف الصحي

0.125
0.125

املياه
املعلومات

0.500
0.125

املصدر :فرضيات الباحثني باالستناد إىل منهجيتي اليونسيف وأكسفورد

لدليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد نوعــن مــن العتبــات؛ أولهــا
( )cوهــي عتبــة كل مــؤرش والتــي دونهــا يكــون الشــخص محروم ـاً/
فقـرا ً بالنســبة لهــذا املــؤرش .فعــى ســبيل املثــال ،يف البعــد التعليمــي،
عتبــة املــؤرش األول هــي وجــود طفــل يف ســن التعليــم اإللزامــي ومل
الجدول( :)1أبعاد ومؤرشات أدلة حرمان األطفال متعدد األبعاد

األبعاد
 -1املأوى
 -1الرصف الصحي
 -3املياه
 -4املعلومات
 -5التغذية
 -6التعليم
 -7الصحة
حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية

دليل حرمان األطفال دليل حرمان األطفال
متعدد األبعاد -أ
متعدد األبعاد -ب

املؤرشات

فئة العمر
17-0

االكتظاظ السكاين
مواد األرضية والسقف









17-0





17-0

الحصول عىل رصف صحي محسن





17-0

الوصول إىل مصدر مياه محسن





17-0

البعد عن مصدر املياه





17-0

توافر أجهزة املعلومات









4-0
4-0

نقص الوزن





4-0





17-6

التقزم
االلتحاق باملدرسة





17-15

إكامل التعليم االبتدايئ





4-0

التحصني





4-0

العالج الطبي لإلسهال أو الحمى

النحافة
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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  qعــدد األطفــال الذيــن هــم يف حالــة حرمــان متعــدد
األبعــاد ،و nهــو إجــايل عــدد األطفــال.
تعكــس كثافــة الفقــر ( )Aنســبة األبعــاد ،d ،التــي يعــد األطفــال
مبوجبهــا محرومــن .وتُحســب هــذه النســبة بجمــع نتائــج حرمــان
األطفــال املحرومــن فقــط ( ، ci(kمقســوماً عــى العــدد اإلجــايل
لألبعــاد ،مرضوبــاً بالعــدد اإلجــايل لألطفــال املحرومــن (:)q
A =∑c i (k) / qd
تســاعد أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد عــى تحديــد خصائــص
األطفــال املحرومــن ،وبالتــايل فإنهــا توفــر فرصــة لتحديــد إجــايل
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 الالزمــة
للتوصــل إىل اإلس ـراتيجيات والسياســات املناســبة؛ وتصميــم اآلليــات
واألدوات الالزمــة لتحقيــق أهــداف التنميــة الوطنيــة.
يحلــل هــذا التقريــر أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعاد يف ســورية،
والتــي تغطــي دورة حيــاة األطفــال ،مــن زوايــا مختلفــة .أوالً مــن
حيــث مكوناتهــا (االنتشــار والكثافــة) ،وثاني ـاً مــن حيــث مســاهمة
األبعــاد يف أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد ،وثالث ـاً مــن حيــث
تفكيــك األدلــة عــر مختلــف املناطــق واملحافظــات يف ســورية ،وأخـرا ً
عــر األعــوام  2009-2001لقيــاس تغــرات أدلــة حرمــان األطفــال
متعــدد األبعــاد.

ب -البيانات واملتغريات
يعتمــد التقريــر عــى املســح الصحــي األرسي والــذي أجــري يف ســورية
يف كل مــن العامــن  9500( 2001أرسة) و 24883( 2009أرسة)
(انظــر امللحــق  2ملزيــد مــن التفاصيــل) .وت ُ َعـ ُّد العينــات املأخــوذة يف
هــذه املســوح ممثلــة عــى مســتوى املحافظــات والحــر والريــف،
وتــم ذلــك عــى عــدة مراحــل حيــث تــم تحديــد الطبقــات ممثل ـ ًة
باملحافظــات والريــف والحــر ثــم تــم تحديــد العناقيــد وبعدهــا تــم

اختيــار عينــة عشــوائية مــن األرس يف كل عنقــود .وقــد تــم توحيــد
أســاء املتغ ـرات يف املســحني.
ومــن أجــل تحليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد خــال الفــرة
التــي متــت دراســتها ،صمــم التقريــر أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد
األبعــاد يف ســورية اســتنادا ً إىل ســبعة أبعــاد بــدالً مــن مثانيــة اعتمدها
"التحليــل املتداخــل للحرمــان متعــدد األبعــاد" نظــرا ً ألن بيانــات
الحاميــة مــن العنــف يف ســورية متوافــرة فقــط للعــام  .2009وقــد
ُعدلــت األبعــاد التــي اعتُمــدت يف الدراســة مــن حيــث وضــع واختيــار
املــؤرشات والعتبــات يف مقاربــة تشــاركية مــع النظــراء الوطنيــن
لتعكــس بدقــة أكــر الحالــة االجتامعيــة واالقتصاديــة يف ســورية،
ولتتعامــل مــع االفتقــار للبيانــات يف بعــض الجوانــب.
وبصفــة عامــة ،تضمــن تطبيــق أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد
ثالثــة أنــواع مــن األبعــاد :النــوع األول هــو أبعــاد مســتوى املعيشــة
مبــا يف ذلــك ظــروف املــأوى ،والــرف الصحــي ،وامليــاه ،والوصــول إىل
املعلومــات ،يف هــذه األبعــاد تــم التحليــل عــى أســاس األرسة بافـراض
إذا كانــت األرسة محرومــة مــن بعــد امليــاه ،عــى ســبيل املثــال ،يكــون
كافــة األطفــال فيهــا محرومــن مــن امليــاه؛ والنــوع الثــاين هــو التعليــم
متمثــاً بااللتحــاق باملدرســة والحصــول عــى الشــهادة االبتدائيــة؛
والنــوع الثالــث هــو أبعــاد الصحــة التــي تتكــون مــن تغذيــة األطفال،
وتلقيــح األطفــال ،والوصــول إىل الرعايــة الصحيــة األساســية .يف بعــدي
الصحــة والتعليــم التحليــل اســتند إىل حالــة كل طفــل عــى حــدة،
فقــد نجــد يف نفــس األرسة طفــل محــروم وآخــر غــر محــروم مــن
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 مصنوع ـاً مــن
اإلســمنت أو الخشــب؛ مــع مالحظــة أن حالــة الســقف غــر متوفــرة
للعــام  ،2001أو إذا كانــت كثافــة قاطنــي الغرفــة أربــع أشــخاص أو
أكــر.
■ الــرف الصحــي :إذا كان الطفــل يعيــش يف منــزل مل يتــم توصيــل
الــرف 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.

■ 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 أفـراد األرسة يحتاجــون أكــر مــن
 30دقيقــة للوصــول إىل مصــدر امليــاه.
■ املعلومــات :إذا كان الطفــل يعيــش يف منــزل ال يوجــد فيــه
تلفــاز ،أو هاتــف ثابــت ،أو هاتــف جــوال ،ويف العــام  2001مل يكــن
الهاتــف الجــوال موجــودا ً يف املســح الصحــي األرسي.

■ التغذيــة :إذا كان واحــد أو أكــر مــن مقاييــس "الــوزن إىل
العمــر"" ،الطــول إىل العمــر" ،و"الــوزن إىل الطــول" لــدى أي طفــل
عمــره خمــس ســنوات ومــا دون أقــل مــن معايــر منظمــة الصحــة
العامليــة بأكــر مــن خطأيــن معياريــن اثنــن (لــرواي.)2011 ،
■ التعليــم :إذا تجــاوز عمــر الطفــل  14ســنة (وأقــل مــن  18ســنة)
وال ميلــك شــهادة التعليــم االبتــدايئ ،أو إذا كان عمــر الطفــل ي ـراوح
بــن  6و 17ســنة وال يــداوم يف املدرســة.

■

الصحــة :إذا مل يحصــل الطفــل عــى اللقاحــات نهائي ـاً ،أو إذا مل

يعالــج مــن الحمــى أو اإلســهال.

حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية
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 .3نتائــج دليــل حرمــان األطفــال
متعــدد األبعــاد ()MCDI
يتطــرق التقريــر إىل نتائــج دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد من نســبة انتشــار الحرمــان ( )Hوكثافــة الحرمــان ( )Aلــدى األطفــال
حيــث دورة حيــاة األطفــال ،والزمــن ،واملناطــق الجغرافيــة ،واألبعــاد ،املحرومــن .ويف هــذا الصــدد ،شــهدت نســبة األطفــال الذيــن تـراوح
باإلضافــة إىل نتائــج دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد الكليــة مبــا أعامرهــم بــن  4-0ســنوات والذيــن يعانــون مــن الحرمــان متعــدد
يف ذلــك انتشــار الفقــر وكثافتــه.
األبعــاد هبوطـاً ملحوظـاً إىل إجــايل األطفــال يف نفــس الفئــة العمريــة
(-Hأ) يف ســورية ،مــن  ٪44يف عــام  2001إىل  %25يف عــام 2009؛ وقــد
أ .نتائــج دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد ترافــق ذلــك مــع انخفــاض طفيــف نســبياً يف كثافــة الحرمــان (-Aأ)،
حيــث كان األطفــال الذيــن يعانــون مــن الحرمــان متعــدد األبعــاد يف
عــى املســتوى الوطنــي
عــام  2009محرومــن وســطياً بنســبة  ٪45مــن األبعــاد مقارنــة مــع
تبــن النتائــج  3بــن عامــي  2001و  2009أن الحرمــان وفق ـاً ألدلــة  ٪50يف عــام ( 2001الشــكل .)i 2
حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف ســورية ،عــى مســتوى الفئتــن وفيــا يتعلــق بالفئــة العمريــة الثانيــة ،أي األطفــال الذيــن ت ـراوح
العمريتــن لألطفــال املشــمولتني بهــذه الدراســة ،قــد شــهد تحســناً أعامرهــم بــن  17–5ســنة ،فــإن نســبة انتشــار الحرمــان (-Hب)
مطــردا ً يف البيئــة املحيطــة باألطفــال ،والرفاهيــة ،واإلمكانــات؛ بيــد أن انخفضــت عــى نحــو كبــر مــن  %30إىل  %21بــن عامــي 2001
أن حرمــان األطفــال يف عــام  2009ال ي ـزال مرتفع ـاً نســبياً ومتفاوت ـاً و2009؛ فيــا انخفضــت كثافــة الحرمــان (-Aب) عــى نحــو طفيــف
مــن  %60إىل  %57خــال نفــس الفــرة (الشــكل .)ii 2
بــن املناطــق.
فمــن ناحيــة ،انخفــض "دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ"
(لألطفــال الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  4–0ســنوات) عــى نحــو كبــر
بحــوايل  %50مــن  0.22إىل  0.11يف عامــي  2001و 2009عــى التــوايل
(الشــكل  .)i 2وعكــس هــذا االنخفــاض هبوطـاً كبـرا ً يف “دليــل حرمان
األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” يف املناطــق الحرضيــة مــن  0.16يف عــام
 2001إىل  0.08يف عــام 2009؛ ويف املناطــق الريفيــة مــن  0.27يف عــام
 2001إىل  0.15يف عــام  .2009وال تـزال الفجــوة بــن املناطــق الريفيــة
والحرضيــة ضخمــة يف عــام  ،2009حيــث يبلــغ حرمــان األطفــال يف
املناطــق الريفيــة ضعــف ذلــك املوجــود يف املناطــق الحرضيــة تقريبـاً،
مــا يعكــس التفــاوت التنمــوي يف ســورية .ومــن ناحيــة أخــرى ،هبــط
“دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” (لألطفــال الذيــن تـراوح
أعامرهــم بــن  17–5ســنة) عــى نحــو كبــر مــن  0.18يف عــام 2001
إىل  0.12يف عــام 2009؛ وانخفضــت هــذه النســبة بالتزامــن مــع
هبــوط أكــر حــدة يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب”
يف املناطــق الريفيــة مــن  0.23إىل  0.14بــن عامــي  2001و،2009
باملقارنــة مــع االنخفــاض يف املناطــق الحرضيــة مــن  0.13إىل  0.10يف
عامــي  2001و 2009عــى التــوايل ،مــا قلــص الفجــوة بــن املناطــق
الريفيــة والحرضيــة ،فيــا يتعلــق بـــ “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد
األبعــاد-ب” (الشــكل.)ii 2 ،
إن دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد هــو نتــاج مكونــن:

الشكل )i(2
2009
2001

نتائج أدلة حرمان األطفال متعدد األبعاد
يف عام  2001و2009
دليل حرمان األطفال بني  4-0سنوات
MCDI-a

A-a
A, 0.50
A, 0.45

M, 0.22

H-a

H, 0.44

H, 0.25

M, 0.11

 3تــم اســتخدام برنامــج ســتاتا اإلحصائــي ،اإلصــدار  )2011 ،.StataCorp( 12فــي
تحليــل البيانــات والمعلومــات ،وبرنامــج الخرائــط أديبــت ،اإلصــدار ( 2.0البنــك
الدولــي )2008 ،إلنتــاج الخرائــط ذات الصلــة.

نتائج أدلة حرمان األطفال متعدد األبعاد
يف عام  ،2001و2009

الشكل )ii(2

دليل حرمان األطفال بني  17-5سنة

2009
2001

A-b

MCDI-b
A, 0.57

H-b

A, 0.60

H, 0.30
M, 0.12

M, 0.18

H, 0.21

املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و
 2009يف ســورية وحســابات املؤلفــن.

الشكل )i(3

املساهمة النسبية ألبعاد أدلة حرمان األطفال
متعدد األبعاد يف سورية ( 2001و)2009

دليل حرمان األطفال بني  4-0سنوات
%100

املياه
الصحة

“

فيــا يتعلــق باملســاهمة النســبية ألبعــاد الحرمــان يف
“دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” ،تبــن النتائــج
أن التغذيــة هــي املســاهم النســبي الرئيــي خــال فــرة
الدراســة.

الشكل )ii(3

%0

املأوى
املعلومات

%50

%100

%0

2009

2009

2001

2001

املياه

املصدر :املكتب املركزي لإلحصاء ،املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.
حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية

املساهمة النسبية ألبعاد أدلة حرمان األطفال
متعدد األبعاد يف سورية ( 2001و)2009

دليل حرمان األطفال بني  17-5سنة

%50

الرصف الصحي
التغذية

وفيــا يتعلــق باملســاهمة النســبية ألبعــاد الحرمــان يف “دليــل حرمــان
األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” (األطفــال الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن
 4–0ســنوات) ،تبــن النتائــج أن التغذيــة هــي املســاهم النســبي
الرئيــي خــال فــرة الدراســة ،إذ أن مســاهمتها ازدادت فعلي ـاً مــن
 ٪39يف عــام  2001إىل  ٪45يف عــام  .2009عــاوة عــى ذلــك ،ازدادت
مســاهمة املــأوى مــن  ٪12يف عــام  2001إىل  ٪14يف عــام  .2009كــا
ازدادت مســاهمة امليــاه مــن  ٪10يف عــام  2001إىل  ٪12يف عــام
 ،2009فيــا انخفضــت مســاهمة املعلومــات عــى نحــو كبــر مــن
 ٪21يف عــام  2001إىل  ٪11يف عــام 2009؛ وهبطــت مســاهمة الــرف
الصحــي مــن  ٪7يف عــام  2001إىل  ٪5يف عــام  ،2009مســجلة أدىن
مســتوى عــى “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” (الشــكل
.)i 3

الرصف الصحي
التعليم

املأوى
املعلومات

17

وفيــا يتعلــق باملســاهمة النســبية ألبعــاد الحرمــان يف “دليــل حرمــان
األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” (األطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم
بــن  17–5ســنة) ،تبــن النتائــج أن بعــد الحرمــان مــن التعليــم هــو
املســاهم النســبي الرئيــي خــال فــرة الدراســة ،إذ أن مســاهمته
ازدادت فعلي ـاً مــن  ٪58يف عــام  2001إىل  ٪79يف عــام  ،2009فيــا
انخفضــت مســاهمة أبعــاد املــأوى ،وامليــاه ،واملعلومــات ،والــرف
الصحــي عــى نحــو كبــر لتصــل إىل  ،%5 ،%6 ،%7و %3يف عــام
2009عــى التــوايل (الشــكل .)ii 3

الشكل )ii(4
2009

2001

قيــم أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف
ســورية حســب األبعاد ( 2001و)2009
دليل حرمان األطفال بني  17-5سنة

“

فيــا يتعلــق باملســاهمة النســبية ألبعــاد الحرمــان يف
“دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” ،تبــن النتائــج
أن بعــد الحرمــان مــن التعليــم هــو املســاهم النســبي
الرئيــي خــال فــرة الدراســة.
تبــن قيــم أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد للفئتــن العمريتــن
املســتهدفتني ،ولــكل بعــد مــن األبعــاد عــى مــر الزمــن أن جميــع
األبعــاد قــد انخفضــت إىل حــد كبــر بــن عامــي  2001و ،2009مــا
يعكــس تحســناً عام ـاً يف جميــع األبعــاد (الشــكل .)ii 4، i 4

الشكل )i(4
2009

2001

قيم أدلة حرمان األطفال متعدد األبعاد
يف سورية حسب األبعاد ( 2001و)2009
دليل حرمان األطفال بني  4-0سنوات

املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و
 2009يف ســورية وحســابات املؤلفــن.

تعكــس نتائــج أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف ســورية
إسـراتيجية التنميــة التــي اعتُ ِمــدت خــال العقــد األول مــن األلفيــة.
فبالنســبة لألطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  4–0ســنوات،
انخفــض بعــد الحرمــان مــن التغذيــة عــى نحــو حــاد ،بيــد أنــه بقــي
مرتفعـاً عــام 2009؛ مــا يعكــس عــددا ً ضخـاً مــن األطفــال الذيــن
تـراوح أعامرهــم بــن  4–0ســنوات ممــن قــد عانــوا مــن التقــزم و/
أو النحافــة و/أو نقــص الــوزن .ويرتافــق هــذا الحرمــان عــادة مــع
االفتقــار إىل الغــذاء الصحــي واملناســب لألمهــات واألطفــال ،والرعايــة
الصحيــة املالمئــة لــأم والطفــل ،وســوء الحالــة التعليميــة للوالديــن،
والفقــر املــادي وثقافــة املجتمــع ،إضافــة إىل عنــارص أخــرى .وكان
الحرمــان مــن بعــد الصحــة لنفــس الفئــة العمريــة ( 4–0ســنوات)
منخفض ـاً نســبياً بســبب تركيــز سياســة الصحــة العامــة عــى توفــر
التلقيــح لــدى جميــع األطفــال ،لكــن املــزود الرئيــي للرعايــة الصحية
األوليــة لألطفــال هــو القطــاع الخــاص.
تحســنت األبعــاد املرتبطــة مبســتوى املعيشــة لــدى الفئتــن العمريتني
نظــرا ً لرتكيــز الحكومــة عــى البنيــة التحتيــة والدعــم كجــزء مــن
سياســاتها االجتامعيــة لضــان االحتياجــات األساســية مبــا يف ذلــك

ميــاه الــرب ،والــرف الصحــي املناســب لجميــع املواطنــن ،ومــع
ذلــك ،بــدت هــذه اإلســراتيجية وكأنهــا تركــز أكــر عــى تحقيــق
األهــداف الكميــة بــدالً مــن الجــودة كــا يف حالــة ميــاه الــرب يف
ريــف دمشــق (هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل .)2009 ،وأحــد
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 إيجابيـاً
عــى الوصــول إىل املعلومــات مــن حيــث توافــر األدوات ،وليــس
مــن حيــث قــدرة الطفــل عــى اســتخدامها أو جــودة املعلومــات
املســتحصلة وتأثريهــا.
لقــد أســهم التوســع يف البنيــة التحتيــة التعليميــة وعــدد كوادرهــا يف
االنخفــاض املطلــق للحرمــان مــن التعليــم يف “دليــل حرمــان األطفــال
متعــدد األبعــاد-ب” (األطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 17–5
ســنة) يف ســورية بــن عامــي  2001و .2009وعــى 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
السياســات .)2013 ،عــاوة عــى ذلــك ،تأثــرت الحوافــز لاللتحــاق
بالتعليــم األســايس ســلباً بــاألداء الضعيــف لســوق العمــل ،وعاملــة
األطفــال يف القطــاع غــر الرســمي و ضعــف تنفيــذ قانــون التعليــم
اإللزامــي .وخــال العقــد املــايض ،وعــى نحــو غــر متوقــع ،انخفــض
معــدل املشــاركة يف قــوة العمــل بدرجــة كبــرة للذكــور واإلنــاث يف
املناطــق الحرضيــة والريفيــة ،ومل يخلــق االقتصــاد ســوى  400ألــف
فرصــة عمــل فقــط بــدالً مــن مليــون وســتامئة ألــف مخطــط لهــا
(نــر ومحــي .)2012 ،ومــن العوامــل األخــرى التــي أثــرت عــى
الق ـرارات األرسيــة إزاء التعليــم التحريــر الجــزيئ للخدمــات العامــة
مؤخ ـرا ً ،مــا رفــع مــن تكلفــة هــذه الخدمــات عــى األرس.

وبصفــة عامــة ،كانــت املناطــق الرشقيــة والشــالية تضــم أعــى
نســبة انتشــار للحرمــان متعــدد األبعــاد ،يف حــن كانــت أدىن نســبة يف
املنطقــة الســاحلية.
بالنســبة لألطفــال الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  4–0ســنوات ،فقــد
كانــت محافظــات ديــر الــزور ،وريــف دمشــق ،والحســكة ،وحلــب،
والرقــة األكــر حرمان ـاً عــى التــوايل .ويف املقابــل ،كانــت محافظــات
الســويداء ،والالذقيــة ،وطرطــوس ،ودمشــق األقــل حرمانـاً عــى التوايل
مــن حيــث نســبة انتشــار الحرمــان (الشــكل  .)i 5فعــى ســبيل املثــال،
تبلــغ هــذه النســبة يف محافظــة ديــر الــزور مــن املنطقــة الرشقيــة
حــوايل  %165مــن الوســطي الوطنــي ،فيــا تبلــغ هــذه النســبة يف
الســويداء مــن املنطقــة الجنوبيــة  %18مــن الوســطي الوطنــي.

“

بالنســبة لألطفــال الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن 4–0
ســنوات ،كانــت محافظــات ديــر الــزور وريــف دمشــق
والحســكة وحلــب والرقــة األكــر حرمانــاً عــى التــوايل يف
عــام .2009
لقــد شــهدت الفــرة مــن  2009-2001انخفاضــاً كبــرا ً يف نســبة
انتشــار الحرمــان متعــدد األبعــاد (-Hأ) يف جميــع املحافظــات
الســورية باســتثناء ريــف دمشــق التــي مل يطــرأ عليهــا أي تغــر
معنــوي إحصائيــاً.
وبالنســبة لألطفــال الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  17–5ســنة ،كانــت
محافظــات حلــب ،وديــر الــزور ،والحســكة ،والرقــة األكــر حرمانــاً
عــى التــوايل .ويف املقابــل ،كانــت محافظــات طرطــوس ،والســويداء،
والالذقيــة ،ودمشــق األقــل حرمان ـاً عــى التــوايل مــن حيــث نســبة
انتشــار الحرمــان (الشــكل  .)ii 5لقــد شــهدت الفــرة مــن 2009-2001
انخفاضـاً كبـرا ً يف نســبة انتشــار الحرمــان متعــدد األبعــاد (-Hب) يف
كل املحافظــات الســورية باســتثناء دمشــق والقنيطــرة اللتــن مل يطــرأ
عليهــا أي تغــر كبــر.

ب .دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد MCDI
عــى مســتوى املحافظــات عــر الزمــن 4

“

تبــن نتائــج أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد عــى مســتوى
املحافظــات أن األداء غــر املتــوازن عــر املناطــق الفــت للنظــر.

 4لمراجعة النتائج التفصيلية لكل محافظة انظر الملحق .4

حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية

وبالنســبة لألطفــال الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن 17–5
ســنة ،كانــت محافظــات حلــب وديــر الــزور والحســكة
والرقــة األكــر حرمانــاً عــى التــوايل يف عــام .2009
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نسبة انتشار الحرمان ( )Hعرب املحافظات ( 2001و)2009

بني  4-0سنوات

نسبة انتشار الحرمان ( )Hعرب املحافظات ( 2001و)2009

بني  17-5سنة

2001

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

وفيــا يتعلــق بكثافــة الحرمــان متعــدد األبعــاد (-Aأ) لألطفــال
الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  4–0ســنوات ،والتــي تــم تعريفهــا عــى
أنهــا متوســط نســبة الحرمــان مــن أبعــاد "مجــاالت التنميــة البرشيــة"
لألطفــال املحرومــن؛ فقــد ســجلت حلــب ،والحســكة ،وإدلــب ،وديــر
الــزور أعــى كثافــة لحرمــان األطفــال عــى التــوايل .أمــا الكثافــة األدىن
فرتكــزت يف الســويداء ،ودمشــق ،والالذقيــة وطرطــوس عــى التــوايل

(الشــكل  .)i 6وقــد لوحــظ انخفــاض كبــر يف نســبة كثافــة الحرمــان
(-Aأ) يف الفــرة بــن  ،2009-2001يف جميــع املحافظــات الســورية
باســتثناء محافظــات القنيطــرة ،وإدلــب ،وطرطــوس ،والرقــة ،ودرعــا
التــي مل يطــرأ عليهــا أي تغــر كبــر يف نســبة كثافــة الحرمــان (-Aأ).
وفيــا يتعلــق بكثافــة الحرمــان متعــدد األبعــاد (-Aب) لألطفــال
الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  17–5ســنة؛ فقــد ســجلت ديــر الــزور،

(الشكل )i 6
2009

2001

(الشكل )ii 6
2009

كثافة الحرمان ( )Aعرب املحافظات ( 2001و)2009

بني  4-0سنوات

كثافة الحرمان ( )Aعرب املحافظات ( 2001و)2009

بني  17-5سنوات

2001

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

وريــف دمشــق ،والرقــة ،والحســكة أعــى كثافــة لحرمــان األطفال عىل
التــوايل .أمــا الكثافــة األدىن فرتكــزت يف دمشــق ،والســويداء ،ودرعــا
وحــاة (الشــكل  .)ii 6وقــد لوحــظ انخفــاض كبــر يف نســبة كثافــة
الحرمــان (-Aب) يف الفــرة بــن  2009-2001يف جميــع املحافظــات
الســورية باســتثناء ديــر الــزور ،والقنيطــرة ،والالذقيــة ،والســويداء التي
مل يطــرأ عليهــا أي تغــر كبــر يف نســبة كثافــة الحرمــان (-Aب) .كانت
حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية

نســبة كثافــة الحرمــان يف ســورية يف الفــرة املدروســة كلهــا مرتفعــة
نســبياً ،وكانــت أعــى بالنســبة لألطفــال املحرومــن الذيــن تــراوح
أعامرهــم بــن  17-5ســنة مقارنــة باألطفــال املحرومــن الذيــن تـراوح
أعامرهــم بــن  4-0ســنوات.
يقيــس دليــل حرمــان األطفــال متع ـ ّدد األبعــاد ،الناتــج عــن جــداء
نســبة انتشــار الحرمــان ( )Hوكثافــة الحرمــان ( ،)Aمتوســط نســبة
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حرمــان األطفــال الســوريني مــن "مجــاالت التنميــة البرشيــة" .ففــي
عــام  ،2009حققــت محافظــات ديــر الــزور ،والحســكة ،وريــف
دمشــق ،وحلــب عــى التــوايل أعــى نتيجــة عــى دليــل حرمــان
األطفــال متعــدد األبعــاد أ (األطفــال الذيــن تـراوح أعامرهــم بني 4–0
ســنوات) ،فيــا ســجلت الســويداء ،والالذقيــة ،وطرطــوس ،ودمشــق
عــى التــوايل النتيجــة األدىن (الشــكل  .)i 7وقــد لوحــظ انخفــاض كبــر
يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” يف الفــرة بــن -2001
 ،2009يف جميــع املحافظــات الســورية باســتثناء ريــف دمشــق الــذي
مل يطــرأ عليــه أي تغــر معنــوي.
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تغريات أدلة حرمان األطفال متعدد األبعاد عرب املحافظات ( 2001و)2009

بني  4-0سنوات

2001

(الشكل )ii7
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يف عــام  ،2009حققــت محافظــات حلــب ،وديــر الــزور ،والحســكة،
والرقــة ،وريــف دمشــق عــى التــوايل أعــى نتيجــة وفــق دليــل حرمان
األطفــال متعــدد األبعــاد-ب (األطفــال الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن
 17–5ســنة) ،فيــا ســجلت طرطــوس ،والســويداء ،والالذقية ،ودمشــق
عــى التــوايل النتيجــة األدىن (الشــكل  .)ii 7وقــد لوحــظ انخفــاض كبــر
يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” يف الفــرة بــن -2001
 ،2009يف جميــع املحافظــات الســورية باســتثناء دمشــق والقنيطــرة
اللتــن مل يطــرأ عليهــا أي تغــر معنــوي.

تغريات أدلة حرمان األطفال متعدد األبعاد عرب املحافظات ( 2001و)2009

2001

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

بني  17-5سنة

وعمومـاً ،فــإن حرمــان األطفــال يف ســورية انخفــض خــال الفــرة التي
شــملتها الدراســة؛ بيــد أنــه مــا يـزال مرتفعـاً لــكال الفئتــن العمريتــن.
إن االختــال بــن الريــف والحــر وبــن املحافظــات ضخــم ويعكــس
التفــاوت بــن املناطــق يف ســورية .عــاوة عــى ذلــك ،يرتكــز الحرمــان
يف دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف املنطقــة الرشقيــة وحلــب
وريــف دمشــق ،عل ـاً بــأن عــدد ســكان املحافظتــن األخريتــن يبلــغ
 ٪35مــن إجــايل عــدد الســكان تقريبـاً.

ت .تحليــل أبعــاد دليــل حرمــان األطفــال متعــدّ د
األبعــاد عــر املحافظــات والزمــن
يقــدم هــذا القســم تحليــاً لــكل بعــد مــن أبعــاد دليــل حرمــان
األطفــال متع ـ ّدد األبعــاد عــر املحافظــات والزمــن ،مــا يســاعد يف
تشــخيص التحســينات والتحديــات الرئيســة التــي تواجــه التنميــة
البرشيــة خــال الفــرة التــي شــملتها الدراســة عــر املناطــق
الجغرافيــة والتــي تغطــي دورة حيــاة األطفــال .يوضــح التحليــل
التــايل املســاهمة املطلقــة والنســبية لــكل بعــد يف دليــل حرمــان
األطفــال متعــ ّدد األبعــاد ،ولــكال الفئتــن العمريتــن ،باإلضافــة إىل
دليــل حرمــان األطفــال متع ـ ّدد األبعــاد لــكل بعــد ،والــذي يأخــذ يف
الحســبان الحرمــان يف األبعــاد األخــرى وفقـاً لعتبــة الحرمــان ،%33=k
ونســبة انتشــار الحرمــان ( )Hلــكل بعــد مــن األبعــاد والــذي يبــن
النســبة املئويــة لألطفــال املحرومــن يف بعــد محــدد بغــض النظــر عــن
حالــة الحرمــان يف األبعــاد األخــرى.

أ)املأوى

يتكــون بعــد املــأوى مــن مؤرشيــن :اكتظــاظ األشــخاص يف كل غرفــة،
وأرضيــة املنــزل وســقفه ؛ وتعــد املــؤرشات انعكاسـاً لظــروف الســكن
والرفاهيــة ،ولهــا أيضــا أثــر عــى األحــوال الصحيــة .وقــد تحقــق
انخفــاض كبــر يف الحرمــان مــن املأوى بــن عامــي  2001و 2009يف كال
الفئتــن العمريتــن .وتبــن النتائــج أن بعــد املــأوى يف “دليــل حرمــان
األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” قــد انخفــض يف مــن  0.026يف عــام
 2001إىل  0.016يف عــام  ،2009ومــع ذلــك فقــد شــهدت محافظــات
ريــف دمشــق ،والقنيطــرة ،وديــر الــزور ازديــادا ً يف الحرمــان مــن بعــد
املــأوى يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” بــن عامــي
 2001و( 2009امللحــق  ،3الشــكل  .)i 8وقــد هبــط الحرمــان مــن بعــد
حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية

املــأوى يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” مــن 0.018
إىل 0.008خــال نفــس الفــرة ،وشــهدت جميــع املحافظــات انخفاضـاً
يف الحرمــان مــن املــأوى يف نفــس الدليــل (امللحــق  ،3الشــكل.)ii 8
ويف عــام  ،2009كانــت الحســكة ،وديــر الــزور ،والرقــة ،وحلــب
هــي املحافظــات األكــر حرمان ـاً يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد
األبعــاد-أ” ويف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” ( ،انظــر
الخريطــة  i 1و.)ii 1
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املـــأوى -دليــــل حرمـــان األطفــــال متعــدد
األبعــــاد-أ ســــورية  - 2009بني  4-0سنوات
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املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعــام  2009يف
ســورية وحســابات املؤلفــن.

لقــد انخفضــت النســبة املئويــة لألطفــال املحرومــن مــن املــأوى
املالئــم ،والذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  0و  4ســنوات ،مــن  ٪ 29يف
عــام  2001إىل  ٪25يف عــام  ،2009وقــد انخفضــت نســبة األطفــال
املحرومــن الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  5و  17ســنة مــن ٪27
إىل  ٪ 20خــال الفــرة التــي شــملتها الدراســة .وبالنســبة للفئتــن
العمريتــن ،فقــد انخفضــت نســبة األطفــال املحرومــن مــن حيــث

23

املــأوى يف جميــع املناطــق واملحافظــات باســتثناء درعــا ،والقنيطــرة،
وديــر الــزور ،باإلضافــة إىل ريــف دمشــق للفئــة العمريــة مــا بــن 0
و  4ســنوات.

الخريطة
()ii1
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املـــأوى -دليــــل حرمـــان األطفــــال متعــدد
األبعــــاد-ب ســــورية  - 2009بني  17 - 5سنة

املقياس
0.001
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
0.012
0.014
0.016

املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعــام  2009يف
ســورية وحســابات املؤلفــن.

لقــد ازدادت املســاهمة النســبية لبعــد املــأوى يف “دليــل حرمــان
األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” مــن  ٪12يف عــام  2001إىل  ٪14يف عــام
 ،2009وقــد كانــت هــذه الزيــادة يف جميــع املحافظــات باســتثناء
الســويداء ،والالذقيــة ،وإدلــب حيــث شــهدت هــذه املســاهمة
انخفاضــاً .يف حــن انخفضــت هــذه املســاهمة يف “دليــل حرمــان
األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” مــن  ٪10إىل  ٪7بــن عامــي 2001
و 2009وشــمل هــذا االنخفــاض جميــع املحافظــات باســتثناء ريــف
دمشــق ،والقنيطــرة ،وديــر الــزور حيــث ازدادت املســاهمة النســبية
للــأوى يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب”.

ب) الرصف الصحي

إن تحســن الــرف الصحــي مــؤرش ألحــوال صحيــة أفضــل لألطفــال
داخــل األرس ،ولخدمــات عامــة جيــدة يف املجتمعــات املحليــة.
وبالنســبة لــكال الفئتــن العمريتــن ،فقــد تراجــع الحرمــان مــن
خدمــات الــرف الصحــي املحســنة تراجعــاً حــادا ً يف ســورية بــن
عامــي  2001و .2009وتبــن النتائــج أن الــرف الصحــي يف “دليــل
حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” قــد انخفــض مــن  0.015يف عــام
 2001إىل  0.006يف عــام  ،2009ومــع ذلــك فقــد شــهدت محافظتــا
ريــف دمشــق وديــر الــزور ازديــادا ً يف الحرمــان مــن الــرف الصحــي
يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” (امللحــق ،3الشــكل9
 .)iوقــد انخفــض الحرمــان مــن الــرف الصحــي يف “دليــل حرمــان
األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” مــن  0.012إىل  0.003خــال نفــس
الفــرة ،وقــد شــهدت جميــع املحافظــات انخفاضـاً يف الــرف الصحــي
يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” (امللحــق  ،3الشــكل
.)ii 9
ويف عــام  ،2009كانــت محافظــات الحســكة ،وديــر الــزور ،والقنيطــرة
هــي األكــر حرمانـاً مــن حيــث الــرف الصحــي عــى التــوايل يف أدلــة
حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ و-ب" (انظــر الخريطــة  i 2و .)ii 2
لقــد انخفضــت النســبة املئويــة لألطفــال املحرومــن مــن الــرف
الصحــي املحســن ،والذيــن تـراوح أعامرهــم بــن 0و 4ســنوات ،من 14
 ٪يف عــام  2001إىل  ٪7يف عــام  ،2009وقــد انخفضــت نســبة األطفــال
املحرومــن الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  5و  17ســنة مــن  ٪12إىل
 ٪5خــال نفــس الفــرة .وبالنســبة للفئتــن العمريتــن ،فقــد تراجعــت
نســبة األطفــال املحرومــن مــن حيــث الــرف 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  0و  4ســنوات.

“

ويف عــام  ،2009كانــت محافظــات الحســكة وديــر
الــزور والقنيطــرة هــي األكــر حرمان ـاً مــن حيــث الــرف
الصحــي عــى التــوايل يف أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد
األبعــاد-أ و-ب"
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الــرف الصحــي -دليـــل حرمــان األطفــال متعدد
األبعـــاد-أ ســــورية  - 2009بني  4-0سنوات

الــرف الصحــي -دليـــل حرمــان األطفــال متعدد
األبعـــاد-ب ســــورية  - 2009بني  17 - 5سنة
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املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعــام  2009يف
ســورية وحســابات املؤلفــن.

حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية

لقــد انخفضــت املســاهمة النســبية لبعــد الــرف الصحــي يف “دليــل
حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” مــن  ٪7يف عــام  2001إىل  ٪5يف
عــام  ،2009وقــد 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
األبعــاد-ب” مــن  ٪7إىل  %3بــن عامــي  2001و 2009وقــد شــمل
هــذا االنخفــاض جميــع املحافظــات باســتثناء القنيطــرة وديــر الــزور،
حيــث ازدادت املســاهمة النســبية للــرف الصحــي يف “دليــل حرمــان
األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” خــال الفــرة التــي شــملتها الدراســة.

جـ) املياه

ويعــرف بُعــد ميــاه الــرب بأنــه النفــاذ إىل مصــدر قريــب ونظيــف
للميــاه وهــو عنــر حيــوي للرفاهيــة يف حيــاة األطفــال .إن القضيــة
الرئيســة للميــاه يف ســورية هــي الفــرق بــن مدخــات ومخرجــات
املشــاريع العامــة ذات الصلــة ،حيــث أن أنابيــب ميــاه الــرب العامــة
تغطــي مســاحة واســعة مــن البــاد؛ بيــد أن جــودة امليــاه يف العديــد
مــن املناطــق منخفضــة.
لقــد انخفــض الحرمــان مــن امليــاه يف كال الفئتــن العمريتــن بــن
عامــي  2001و ،2009مــع انخفــاض أكــر حــدة بالنســبة لألطفــال
الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  17-5ســنة .وتبــن النتائــج أن بعــد
امليــاه يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” قــد انخفــض
عــى نحــو كبــر مــن  0.022يف عــام  2001إىل  0.014يف عــام ،2009
ومــع ذلــك فقــد شــهدت محافظــة ريــف دمشــق ازديــادا ً يف بعــد
امليــاه يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” بــن عامــي 2001
و ،2009وقــد ازداد الحرمــان يف دمشــق عــى نحــو طفيــف (امللحــق
 ،3الشــكل .)i 10

“

لقــد انخفــض الحرمــان مــن امليــاه يف كال الفئتــن
العمريتــن بــن عامــي  2001و ،2009مــع انخفــاض أكــر
حــدة بالنســبة لألطفــال الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن 17-5
ســنة.
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وقــد انخفــض بعــد امليــاه يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد
األبعــاد-ب” مــن  0.018إىل  0.008خــال نفــس الفــرة ،وقــد شــهدت
جميــع املحافظــات انخفاضـاً يف بعــد امليــاه يف “دليــل حرمــان األطفال
متعــدد األبعــاد-ب” باســتثناء ريــف دمشــق التــي ازداد فيهــا هــذا
البعــد عــى نحــو طفيــف (امللحــق  ،3الشــكل  .)ii 10ويف عــام ،2009
كانــت محافظــات ريــف دمشــق وحلــب وديــر الــزور والحســكة هــي
األكــر حرمانـاً عــى التــوايل يف أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد
أ وب" (انظــر الخريطــة  i 3و .)ii 3

الخريطة
()i3
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املناطــق الحرضيــة مــن  ٪13يف عــام  2001إىل  ٪18يف عــام ،2009
بينــا شــهدت هــذه النســبة انخفاض ـاً ملحوظ ـاً يف املناطــق الريفيــة
خــال هــذه الفــرة.

الخريطة
()ii 3

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

امليـــــاه -دليـــل حــــرمان األطفــال متعــدد
األبعـــاد-أ ســــورية  - 2009بــن  4-0ســنوات
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املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعــام  2009يف
ســورية وحســابات املؤلفــن.

لقــد انخفضــت النســبة املئويــة لألطفــال املحرومــن مــن امليــاه،
والذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  0و  4ســنوات ،مــن  ٪25يف عــام 2001
إىل  ٪22يف عــام  ،2009وقــد انخفضــت نســبة األطفــال املحرومــن
مــن امليــاه الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  5و  17ســنة مــن  ٪26إىل
 ٪21خــال نفــس الفــرة .وبالنســبة للفئتــن العمريتــن ،فقــد ازدادت
نســبة األطفــال املحرومــن مــن حيــث امليــاه عــى نحــو كبــر يف
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املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعــام  2009يف
ســورية وحســابات املؤلفــن.

لقــد ازدادت املســاهمة النســبية لبعــد امليــاه يف “دليــل حرمــان
األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” مــن  ٪10يف عــام  2001إىل  ٪12يف عــام
 ،2009وقــد كان هــذا االزديــاد يف جميــع املحافظــات تقريب ـاً .ومــع
ذلــك ،فقــد انخفضــت هــذه املســاهمة يف “دليــل حرمــان األطفــال
متعــدد األبعــاد-ب” عــى نحــو كبــر مــن  ٪10إىل  %6بــن عامــي
 2001و ،2009وقــد شــمل هــذا االنخفــاض جميــع املحافظــات
باســتثناء ريــف دمشــق ،ودرعــا ،وطرطــوس حيــث ازدادت املســاهمة
النســبية للميــاه يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب”
خــال الفــرة التــي شــملتها الدراســة.

د) املعلومات

إن الوصــول إىل املعلومــات هــو مــؤرش مهــم عــى متكــن األطفــال.
وقــد تحقــق تحســن كبــر يف توفري فــرص وصــول مالئــم إىل املعلومات
بــن عامــي  2001و 2009؛ مــا أدى إىل تخفيــض الحرمــان يف هــذا
البعــد لــكال الفئتــن العمريتــن .وتبــن النتائــج أن بعــد املعلومــات يف
“دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” قــد انخفــض مــن 0.045
يف عــام  2001إىل  0.012يف عــام  ،2009وقــد شــمل هــذا االنخفــاض
جميــع املحافظــات (امللحــق  ،3الشــكل  .)i 11وعــى نحــو مامثــل،
فقــد انخفضــت هــذه املســاهمة يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد
األبعــاد-ب” خــال نفــس الفــرة .وقــد شــمل هــذا االنخفــاض جميــع
املحافظــات (امللحــق  ،3الشــكل .)ii 11
ويف عــام  ،2009كانــت محافظــات ديــر الــزور ،والرقــة ،والحســكة
وحلــب هــي األكــر حرمانـاً عــى التــوايل مــن حيــث بعــد املعلومــات
يف أدلــة حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ و-ب" (انظــر الخريطــة 4
 iو .)ii 4

الخريطة
()i4

لقــد انخفضــت النســبة املئويــة لألطفــال املحرومــن مــن املعلومــات
يف كال الفئتــن العمريتــن عــى نحــو حــاد .فقــد شــهدت النســبة
املئويــة لألطفــال املحرومــن والذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 4-0
ســنوات هبوطــاً مــن  ٪59يف عــام  2001إىل  ٪16يف عــام ،2009
وقــد انخفضــت نســبة األطفــال املحرومــن مــن املعلومــات الذيــن
تــراوح أعامرهــم بــن  17-5ســنة مــن  ٪54إىل  %11خــال نفــس
الفــرة .وبالنســبة للفئتــن العمريتــن ،فقــد انخفضــت نســبة األطفــال
املحرومــن مــن حيــث املعلومــات عــى نحــو كبــر يف جميــع املناطــق
واملحافظــات.

الخريطة
()ii4

املعلومــات  -دليـــل حــــرمان األطفــال متعــدد
األبعـــاد-أ ســــورية  - 2009بــن  4-0ســنوات
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املعلومــات  -دليـــل حــــرمان األطفــال متعــدد
األبعـــاد-ب ســــورية - 2009بــن  17 - 5ســنة
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املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعــام  2009يف
ســورية وحســابات املؤلفــن.

“

بالنســبة للفئتــن العمريتــن ،فقــد انخفضــت نســبة
األطفــال املحرومــن مــن حيــث املعلومــات عــى نحــو كبــر
يف جميــع املناطــق واملحافظــات.

املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعــام  2009يف
ســورية وحســابات املؤلفــن.
حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية
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لقــد انخفضــت املســاهمة النســبية لبعــد املعلومــات يف “دليــل
حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” عــى نحــو كبــر مــن  ٪21يف عــام
 2001إىل  ٪11يف عــام  ،2009وقــد كان هــذا االنخفــاض يف جميــع
املحافظــات .وعــى نحــو مامثــل ،فقــد انخفضــت هــذه املســاهمة يف
“دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” عــى نحــو كبــر مــن
 ٪15إىل  %5بــن عامــي  2001و ،2009وقــد شــمل هــذا االنخفــاض
جميــع املحافظــات.

التغذيــة عــى نحــو كبــر يف جميــع املناطــق واملحافظــات باســتثناء
دمشــق و حمــص.

الخريطة
()5

التغذيــة  -دليـــل حــــرمان األطفــال متعــدد
األبعـــاد-أ ســــورية  - 2009بــن  4-0ســنوات

هـ) التغذية

يتكــون بعــد تغذيــة األطفــال مــن عــدد مــن املــؤرشات التــي متثــل
حصيل ـ َة عــد ٍد مــن العوامــل املؤثــرة عــى تغذيــة األطفــال .وبصفــة
عامــة ،فقــد انخفــض حرمــان تغذيــة األطفــال عــى نحــو كبــر خــال
الفــرة 2009-2001؛ وال ينــدرج بعــد التغذيــة ســوى يف “دليــل حرمان
األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” الــذي يشــمل األطفــال الذيــن تــراوح
أعامرهــم بــن  4-0ســنوات .وتبــن النتائــج أن الحرمــان مــن بعــد
التغذيــة يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” قــد انخفــض
عــى نحــو كبــر مــن  0.085يف عــام  2001إىل  0.051يف عــام ،2009
وقــد شــمل هــذا االنخفــاض جميــع املحافظــات (امللحــق  ،3الشــكل
.)12
ويف عــام  ،2009كانــت محافظــات ديــر الــزور ،وريــف دمشــق،
والحســكة ،وحلــب هــي األكــر حرمانـاً عــى التــوايل مــن حيــث بعــد
التغذيــة يف دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد أ" (أنظــر الخريطــة
.)5

“

تبــن النتائــج أن الحرمــان مــن بعــد التغذيــة يف “دليــل
حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” قــد انخفــض عــى نحــو
كبــر وقــد شــمل هــذا االنخفــاض جميــع املحافظــات.
وتعكــس قصــة تغذيــة األطفــال يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد
األبعــاد-أ” تحســن الرفاهيــة ،والبنيــة التحتيــة ،والخدمــات العامــة،
والتعليــم يف جميــع املناطــق .وكانــت النســبة املئويــة لألطفــال
املحرومــن مــن حيــث تغذيــة األطفــال  ٪43يف عــام  2001وانخفضــت
إىل  ٪38يف عــام  .2009وقــد انخفضــت نســبة األطفــال املحرومــن من
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املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعــام  2009يف
ســورية وحســابات املؤلفــن.

لقــد ازدادت املســاهمة النســبية لبعــد التغذيــة يف “دليــل حرمــان
األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” عــى نحــو كبــر مــن  ٪39يف عــام 2001
إىل  ٪45يف عــام  ،2009لتصبــح بذلــك املســاهم الرئيــي يف “دليــل
حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” .وقــد كان هــذا االزديــاد يف
جميــع املحافظــات باســتثناء محافظــة ريــف دمشــق التــي مل تشــهد
تغ ـرا ً معنوي ـاً إحصائي ـاً خــال الفــرة التــي شــملتها الدراســة.

و) التعليم

يتكــون بعــد التعليــم مــن مؤرشيــن :األول هــو ســنوات التمــدرس،
وهــو إكــال الطفــل  15ســنة ومــا فــوق ملرحلــة التعليــم االبتــدايئ.
واملــؤرش الثــاين هــو االلتحــاق باملــدارس لألطفــال الذيــن تــراوح
أعامرهــم بــن  6و 17ســنة .وميكــن أن يكــون بعــد التعليــم مــؤرشا ً

عــى مســتوى معرفــة األطفــال يف األرس.
يعكــس بعــد التعليــم الصعوبــات التــي تواجــه األطفــال للحصــول
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
تعليــم األطفــال بــن عامــي  2001و 2009عــى نحــو طفيــف .وال
ينــدرج بعــد التعليــم ســوى يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد
األبعــاد-ب” الــذي يشــمل األطفــال الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  5و
 17ســنة .وتبــن النتائــج أن بعــد التعليــم يف “دليــل حرمــان األطفــال
متعــدد األبعــاد-ب” قــد انخفــض عــى نحــو طفيــف مــن  0.105يف
عــام  2001إىل  0.096يف عــام  ،2009وقــد شــمل هــذا االنخفــاض
جميــع املحافظــات باســتثناء دمشــق وحلــب (امللحــق  ،3الشــكل )13
ويف عــام  ،2009كانــت محافظــات حلــب ،وديــر الــزور ،والرقــة،
والحســكة هــي األكــر حرمانـاً عــى التــوايل مــن حيــث بعــد التعليــم
يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” (أنظــر الخريطــة .)6
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املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعــام  2009يف
ســورية وحســابات املؤلفــن.
حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية

لقــد انخفضــت النســبة املئويــة لألطفــال املحرومــن مــن التعليــم،
والذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  17-5ســنة ،عــى نحــو طفيــف مــن
 ٪21يف عــام  2001إىل  ٪19يف عــام  .2009وانخفضــت هــذه النســبة
يف جميــع املناطــق واملحافظــات باســتثناء دمشــق وحلــب اللتــان
شــهدتا ازديــادا ً يف النســبة املئويــة لألطفــال املحرومــن مــن التعليــم.
لقــد ازدادت املســاهمة النســبية لبعــد التعليــم يف “دليــل حرمــان
األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” مــن  ٪58يف عــام  2001إىل  ٪79يف عــام
 2009لتصبــح بذلــك املســاهم والســبب الرئيــي يف الحرمــان لــدى
ألطفــال الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  5و 17ســنة .وقــد كان هــذا
االزديــاد النســبي يف جميــع املحافظــات.

“

ازدادت املســاهمة النســبية لبعــد التعليــم يف “دليــل
حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” لتصبــح املســاهم
والســبب الرئيــي يف الحرمــان لــدى ألطفــال الذيــن تـراوح
أعامرهــم بــن  5و 17ســنة.

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.
وبصفــة عامــة ،فقــد انخفــض حرمــان صحــة األطفــال بــن عامــي
 2001و 2009عــى نحــو كبــر .وال ينــدرج بعــد الصحــة ســوى يف
“دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” الــذي يشــمل األطفــال
الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  4-0ســنوات .وتبــن النتائــج أن بعــد
الصحــة يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” قــد انخفــض
عــى نحــو كبــر مــن  0.023يف عــام  2001إىل  0.016يف عــام ،2009
وقــد شــمل هــذا االنخفــاض جميــع املحافظــات باســتثناء إدلــب التــي
شــهدت زيــادة طفيفــة (امللحــق  ،3الشــكل .)14
ويف عــام  ،2009كانــت محافظــات ديــر الــزور ،وحلــب ،وإدلــب،
والحســكة هــي األكــر حرمانـاً عــى التــوايل مــن حيــث بعــد التعليــم
يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” (أنظــر الخريطــة )7
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“

.

تبــن النتائــج أن بعــد الصحــة يف “دليــل حرمــان
األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” قــد انخفــض عــى نحــو كبــر
وقــد شــمل هــذا االنخفــاض جميــع املحافظــات باســتثناء
إدلــب التــي شــهدت زيــادة طفيفــة.
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املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعــام  2009يف
ســورية وحســابات املؤلفــن.

لقــد انخفضــت النســبة املئويــة لألطفــال املحرومــن مــن بعــد
الصحــة ،والذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  4-0ســنوات مــن  ٪10يف
عــام  2001إىل  ٪7يف عــام  .2009وانخفضــت هــذه النســبة يف جميــع
املناطــق واملحافظــات باســتثناء إدلــب ،وطرطــوس ،والرقــة التــي
شــهدت ازديــادا ً يف النســبة املئويــة لألطفــال املحرومــن مــن الصحــة.
وقــد ازدادت املســاهمة النســبية لبعــد الصحــة يف “دليــل حرمــان
األطفــال متعــدد األبعــاد-أ” عــى نحــو طفيــف مــن  ٪10.6يف عــام
 2001إىل  ٪11.7يف عــام .2009

الخالصة ومقرتحات السياسات
يبــن التقريــر أن ســورية قــد حققــت تحســناً يف رفاهيــة األطفــال
تــم قياســه يف "دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد" وشــمل كال
الفئتــن العمريتــن خــال الفــرة مــن .2009–2001
تبــن نتائــج التحليــل بنــاء عــى بيانــات عامــي  2001و 2009أن أدلــة
حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف ســورية لــكال الفئتــن العمريتــن
لألطفــال (مــن  4-0ســنوات ومــن  17–5ســنة) شــهدت تحســناً
مضطــردا ً يف ظــروف معيشــة األطفــال ،ورفاهيتهــم ،وإمكاناتهــم؛ بيــد
أن حرمــان األطفــال يف عــام  2009ال ي ـزال مرتفع ـاً ،حيــث  %25مــن
األطفــال دون الخامســة و %21مــن األطفــال بــن  5و 17ســنة كانــوا
محرومــن ،ومتفاوت ـاً بشــكل كبــر بــن املناطــق.
وانخفــض "دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد" لألطفــال الذيــن
ت ـراوح أعامرهــم بــن  4-0ســنوات (دليــل حرمــان األطفــال متعــدد
األبعــاد-أ) عــى نحــو كبــر بنســبة  %50بــن عامــي  2001و،2009
وقــد عكــس هــذا االنخفــاض هبوطـاً كبـرا ً يف “دليــل حرمــان األطفــال
متعــدد األبعــاد-أ” يف املناطــق الحرضية من  0.16عــام  2001إىل 0.08
عــام 2009؛ ويف املناطــق الريفيــة مــن  0.27يف عــام  2001إىل 0.15
يف عــام  .2009وال تــزال الفجــوة بــن املناطــق الريفيــة والحرضيــة
ضخمــة يف عــام  ،2009حيــث أن حرمــان األطفــال يف املناطــق الريفيــة
هــو تقريبـاً ضعفــه يف املناطــق الحرضيــة ،مــا يعكــس التنميــة غــر
املتوازنــة يف ســورية.
كــا انخفــض “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” لألطفــال
الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  17-5ســنة (دليــل حرمــان األطفــال
متعــدد األبعــاد-ب) عــى نحــو حــاد بنســبة  %33بــن عامــي 2001
و2009؛ وكان االنخفــاض أكــر حــدة يف “دليــل حرمــان األطفــال
متعــدد األبعــاد-ب” للمناطــق الريفيــة مــن  0.23إىل  0.14بــن عامــي
 2001و ،2009باملقارنــة مــع االنخفــاض يف املناطــق الحرضيــة مــن
 0.13إىل  0.10خــال نفــس الفــرة ،مــا قلــص الفجــوة بــن املناطــق
الريفيــة والحرضيــة ،مــن حيــث “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد
األبعــاد-ب”.
شــهدت نســبة األطفــال الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  4-0ســنوات
والذيــن يعانــون مــن الحرمــان متعــدد األبعــاد هبوط ـاً ملحوظ ـاً إىل
إجــايل األطفــال يف نفــس الفئــة العمريــة مــن ناحيــة انتشــار الفقــر
يف ســورية (-Hأ) ،مــن  ٪44يف عــام  2001إىل  %25يف عــام 2009؛ وقــد
ترافــق ذلــك مــع انخفــاض طفيــف نســبياً يف كثافــة الحرمــان (-Aأ)،
حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية

حيــث كان األطفــال الذيــن يعانــون مــن الحرمــان متعــدد األبعــاد يف
عــام  2009محرومــن وســطياً بنســبة  ٪45مــن األبعــاد مقارنــة مــع
 ٪50يف عــام  .2001وفيــا يتعلــق باألطفــال الذيــن تـراوح أعامرهــم
بــن  17–5ســنة ،فــإن نســبة انتشــار الحرمــان (-Hب) انخفضــت
عــى نحــو كبــر مــن  %30إىل  %21بــن عامــي  2001و2009؛ فيــا
انخفضــت كثافــة الحرمــان (-Aب) عــى نحــو طفيــف مــن  %60إىل
 %57خــال نفــس الفــرة.
وفيــا يتعلــق باملســاهمة النســبية ألبعــاد “دليــل حرمــان األطفــال
متعــدد األبعــاد-أ” ،تبــن النتائــج أن بعــد التغذيــة كان املســاهم
النســبي الرئيــي يف “دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد-أ”
وأنــه كان آخــذا ً يف االزديــاد خــال الفــرة املدروســة؛ كــا شــهدت
املســاهمة النســبية للصحــة وامليــاه ازديــادا ً طفيفــا خــال الفــرة بــن
 .2009-2001وهبطــت مســاهمة املعلومــات ،واملــأوى ،والــرف
الصحــي خــال نفــس الفــرة.
وفيــا يتعلــق باملســاهمة النســبية ألبعــاد “دليــل حرمــان األطفــال
متعــدد األبعــاد-ب” (لألطفــال الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن 17 - 5
ســنة)  ،كان بعــد التعليــم املســاهم النســبي الرئييس يف “دليــل حرمان
األطفــال متعــدد األبعــاد-ب” ،كــا كان آخــذا ً يف االزديــاد خــال الفرتة
املدروســة؛ فيــا هبطــت مســاهمة املعلومــات األخــرى بحــدة خــال
الفــرة التــي شــملتها الدراســة.
وبالنســبة لألطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  4–0ســنوات،
انخفــض بعــد الحرمــان مــن التغذيــة عــى نحــو حــاد ،بيــد أنــه بقــي
مرتفع ـاً عــام 2009؛ مــا يعكــس عــددا ً ضخ ـاً مــن األطفــال الذيــن
تـراوح أعامرهــم بــن  4–0ســنوات ممــن قــد عانــوا مــن التقــزم و/أو
النحافــة و/أو نقــص الــوزن .إن ســوء التغذيــة مــؤرش تراكمــي ومعقــد
وتعــد الحالــة التغذويــة للطفــل مــؤرشا ً قويــاً عــى رفــاه األطفــال
الحــايل واملســتقبيل ،وعــى حالــة األمهــات والحالــة االقنتصادييــة
واالجتامعيــة ألرسهــم .وعــادة مــا يرتافــق هــذا الحرمــان مــع
االفتقــار إىل الغــذاء الصحــي املناســب لألمهــات واألطفــال ،والرعايــة
الصحيــة املالمئــة لــأم والطفــل ،وســوء الحالــة التعليميــة للوالديــن،
والفقــر املــادي ،والعــادات والتقاليــد الســائدة .كــا انخفــض الحرمــان
الصحــي لألطفــال دون الخامســة بســبب تركيــز سياســة الصحــة
العامــة عــى توفــر التلقيــح لــدى جميــع األطفــال ،علـاً بــأن املــزود
األســايس للرعايــة الصحيــة لألطفــال هــو القطــاع الخــاص مــا يشــكل
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عبئ ـاً مادي ـاً عــى األرس.
وتحســنت األبعــاد املرتبطــة مبســتوى املعيشــة لــدى الفئتــن
العمريتــن نظــرا ً لرتكيــز الحكومــة عــى البنيــة التحتيــة والدعــم
كجــزء مــن سياســاتها االجتامعيــة لضــان االحتياجــات األساســية
مبــا يف ذلــك ميــاه الــرب ،والــرف الصحــي املناســب لجميــع
املواطنــن .ومــع ذلــك ،بــدت هــذه اإلس ـراتيجية وكأنهــا تركــز أكــر
عــى تحقيــق األهــداف الكميــة بــدالً مــن الجــودة كــا يف حالــة ميــاه
الــرب يف ريــف دمشــق .وأحــد 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 إيجابـاً عــى الوصــول إىل املعلومــات
مــن حيــث توافــر األدوات ،وليــس مــن حيــث قــدرة الطفــل عــى
اســتخدامها أو جــودة املعلومــات املســتحصلة وتأثريهــا األمــر الــذي
يحتــاج اســتقصا ًء إضافيــاً.
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
كبــر ،وكذلــك يف الحرمــان مــن التغذيــة ،وميكــن تفســر ذلــك مــن
خــال نقــاط الضعــف املؤسســاتية التــي انعكســت يف انخفــاض
اإلنتاجيــة والجــودة ،والفســاد املرتفــع ،وغيــاب نظــم الرصــد والتقييــم
(هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل .)2009 ،هــذه القضايــا غــر
املعالجــة ســتمنع أي تحســن معنــوي يف حالــة األطفــال يف ســورية
بعيــدا ً عــن األثــر الرتاكمــي للخدمــات االجتامعيــة التــي تقــدم منــذ
عقــود.
يعكــس التحســن البطــيء يف حرمــان األطفــال مــن التغذيــة والتعليــم
تحديــات كــرى 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 .كــا يعتمــد
أثــر عموميــة الخدمــات االجتامعيــة عــى تناســق وانســجام وتكامــل
اســراتيجاتها يف ظــل رؤيــة تنمويــة واضحــة؛ فالبنيــة التحتيــة
التنمويــة لهــا أثــر واســع عــى تحقيــق أهــداف الخدمــات الصحيــة،
كــا تؤثــر خدمــات الرعايــة األوليــة الصحيــة عــى االلتحــاق بالتعليــم
وعــى تطــور األطفــال املســتقبيل .يضــاف إىل ذلــك أن تعليــم النســاء

والرجــال يعتــر محوري ـاً يف تأكيــد اكتــال العمليــة التنمويــة وكــر
حلقــة الحرمــان والفقــر.
إن االختــال بــن الريــف والحــر وبــن املحافظــات ضخــم ويعكــس
التفــاوت بــن املناطــق يف ســورية .عــاوة عــى ذلــك ،يرتكــز الحرمــان
يف دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف املنطقــة الرشقيــة وحلــب
وريــف دمشــق ،حيــث يبلــغ عــدد ســكان املحافظتــن األخريتــن
 ٪35مــن إجــايل عــدد الســكان تقريب ـاً .وينبغــي معالجــة التنميــة
غــر املتوازنــة مــن خــال إس ـراتيجية تنميــة شــاملة عــى املســتوى
الوطنــي تــويل اهتامم ـاً خاص ـاً لتحســن قــدرات األطفــال ،وظــروف
الســكن ،وبيئــة التعليــم يف شــتى املناطــق وخاصــة األكــر حرمان ـاً.
عــى الرغــم مــن أن دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف ســورية
يظهــر تحســناً خــال الفــرة التــي شــملتها الدراســة ،فــإن الحكومــة
تحتــاج إىل اســتخالص 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
األبعــاد إىل تأخــر دمــج األطفــال باملجتمــع ،والفقــر مــدى الحيــاة.
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  2009-2001باســتخدام مقاربــة
دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد يف فهــم الجــذور التنمويــة
لألزمــة الحاليــة يف ســورية مبــا يف ذلــك التنميــة غــر املتوازنــة واألداء
املؤســي الضعيــف.
يعــد بنــاء إس ـراتيجية تضمينيــة تشــاركية لتنميــة الطفولــة جوهري ـاً
ملســتقبل املجتمــع الســوري الفتــي ،ويتطلــب ذلــك بالدرجــة األوىل
تصميــم وتنفيــذ إصــاح مؤســي يهــدف لتعزيــز احــرام حقــوق
الطفــل واالســتثامر يف قدراتهــم ضمــن عمليــة متناســقة ومســاءلة.

“

يعــد بنــاء إســراتيجية تضمينيــة تشــاركية لتنميــة
الطفولــة جوهريــاً ملســتقبل املجتمــع الســوري الفتــي.
ويشــكل التقريــر أرضيــة لتقييــم اآلثــار الكارثيــة لألزمــة الحاليــة عــى
حرمــان األطفــال يف ســورية عــى املســتويني الوطنــي واملناطقــي،

حيــث يعــاين األطفــال الســوريون أشــكال غــر إنســانية مــن الحرمــان
واالســتغالل مبــا يف ذلــك القتــل واإلصابــة والخطــف والنــزوح
والتعــرض للعنــف مبختلــف أشــكاله وفقــدان أفــراد مــن األرسة
وعاملــة األطفــال وفقــدان الحــد األدىن مــن ظــروف املعيشــة مــن
خدمــات الســكن وامليــاه والــرف الصحــي والكهربــاء وعــدم النفــاذ
للخدمــات الصحيــة والتعليميــة .إن تقييــم آثــار األزمــة عــى األطفــال
باســتخدام أدلــة الفقــر متعــدد األبعــاد هــو الخطــوة التاليــة لهــذا
البحــث .وعــاوة عــى ذلــك ،ميكــن أن يتبــع هــذه الدراســة تحليــل
شــامل للتنميــة البرشيــة يف ســورية باســتخدام مــؤرشات الفقــر املادي
والفقــر متعــدد األبعــاد ،إضافــة إىل مــؤرشات حرمــان األطفــال.

حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية
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حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية

امللحــق  :1مفهوم حرمــان األطفال
متعــدد األبعاد
تشــمل مقاربــة القــدرة مفهومــن رئيســن؛ األول هــو الوظائفيــة
التــي تشــر إىل األشــياء املختلفــة التــي قــد ينجــح الشــخص يف أن
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
املثــال) (ســن .)1999 ،وألن هــذه املقاربــة تتجــاوز الرتكيــز عــى
الفقــر املــادي ،فإنهــا ميكــن أن تنعكــس عــى نحــو جيــد يف الطبيعــة
متعــددة األبعــاد لتحليــل الفقــر (هيــك .)2012 ،هــذا النــوع مــن
التحليــل مطلــوب وال مفــر منــه طاملــا أن العديــد مــن األرس الهشــة
تعــاين مــن مســائل ال تتصــل مبــارشة باالفتقــار إىل املــوارد مثــل ســوء
الحالــة الصحيــة والبنيــة التحتيــة التعليميــة.
كان الدافــع الرئيــي وراء تطــور مفهــوم رفاهيــة األطفــال يف مجــايل
السياســات والبحــوث حدثــن عامليــن رئيســيني .الحــدث األول هــو
إقــرار اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف أوائــل التســعينات مــن القــرن
املنــرم ،والحــدث الثــاين هــو إعــان أملآتــا يف عــام  .1978لقــد
ســاعدت اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف تأصيــل حــاالت حرمــان األطفــال
يف إطــار معيــاري متفــق عليــه مــن قبــل غالبيــة دول العــامل ،مــا
يوفــر أساسـاً متينـاً ملقاربــة قيــاس رفاهيــة األطفــال وتحليلهــا (ســتاثام
وتشــيس  ،2010ومنظمــة الصحــة العامليــة.)1978 ،
وتصاعــد االهتــام بفهــم فقــر األطفــال (ورفاهيتهــم) منــذ ســبعينيات
القــرن املــايض ،ولقــد تطــور هــذا االهتــام برسعــة خــال العقديــن
األخرييــن نتيجــة عــدد مــن األســباب ،مبــا فيهــا حقيقــة أن األطفــال
يعتمــدون مبــارشة عــى محيطهــم ،وأنهــم أكـرُ عرضـ ًة لخطــر الفقــر،
وأنهــم عندمــا ينشــئون يف فق ـ ٍر فــإن احتــال عيشــهم يف فقــر لــدى
بلوغهــم ســن الرشــد هــو احتــال كبــر ،وأن األطفــال يتأثــرون بالفقــر
بطريقــة مختلفــة عــن البالغــن (رولــن وغاســان .)2008 ،وكانــت
الحاجــة املتزايــدة ملــؤرشات الرصــد والتقييــم وأدواتهــا يف مجــال
سياســات رفاهيــة األطفــال ســبباً آخــر وراء التطــور الرسيــع ملقاربــات
الفقــر والرفاهيــة التــي تركــز عــى األطفــال (ســتاثام وتشــيس.)2010 ،
ت ُ َعــ ِّر ُف العديــد مــن األدبيــات الطفــل الفقــر عــى أنــه الطفــل
املحــروم مــن املــوارد والفــرص االقتصاديــة واالجتامعيــة والجســدية
والبيئيــة الكافيــة ،والــذي يعــاين مــن االفتقــار إىل حاميــة األرسة
والبنيــة التحتيــة املجتمعيــة املناســبة .وتضيــف اليونيســف أن األطفال

الفق ـراء غــر قادريــن عــى التمتــع بحقوقهــم وتحقيــق إمكاناتهــم
الكاملــة ،وتســتخدم التعريــف العمــي التــايل" :يعــاين األطفــال الذيــن
يعيشــون يف فقــ ٍر تجربــ َة الحرمــان مــن املــوارد املاديــة والروحيــة
والعاطفيــة الالزمــة للبقــاء عــى قيــد الحيــاة ،والتطــور واالزدهــار،
األمــر الــذي يجعلهــم غــر قادريــن عــى التمتــع بحقوقهــم ،وتحقيــق
إمكاناتهــم الكاملــة ،أو املشــاركة كأعضــاء كاملــن ومتســاوين يف
املجتمــع" (اليونيســف.)2005 ،
وفيــا يتعلــق بالفــروق مــع فقــر البالغــن ،فــإن فقــر األطفــال لــه
عواقــب مــدى الحيــاة مبــا لــه مــن آثــار دامئــة عــى األطفــال؛ وعــاوة
عــى ذلــك ،فــإن لفقــر األطفــال آليــات انتقــال عــر األجيــال ،مــا
يعنــي أن األطفــال يرثــون الفقــر مــن أرسهــم ،ويورثونــه يف املســتقبل
ألطفالهــم (مارشــال.)2003 ،
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 يُــرز أولئــك الذيــن يتبنــون مقاربــة
حقــوق الطفــل اإلمكانــات املوجــودة لــدى األطفــال واحتياجاتهــم
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
تقــدم الرفاهيــة كحالــة كليــة مــن الرفاهيــة املاديــة ،والجســدية،
والعقليــة ،والعاطفيــة ،وهــذا املفهــوم متعــدد األبعــاد يف قياســه.
ويعتمــد املفهــوم األخــر عــى األدوات التــي تتفــاوت يف مســتوى
تعدديــة األبعــاد( .رولني وغاســان ،2008 ،وســتاثام وتشــيس.)2010 ،
وكان الجــدل حــول رضورة توســيع مفهــوم رفاهيــة األطفــال ،لريكــز
عــى أبعــاد أخــرى غــر الرفاهيــة فقــط ،أقــل حــدة مــن الجــدل حــول
الفقــر البــري عمومـاً ،وبحلــول أواخــر التســعينات كان مثــة إجــاع
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 الالزمــة للتعبــر
عــن الرفاهيــة وقياســها .وحظــي اإلجــاع بشــأن تبنــي مقاربــة شــاملة

بشــأن رفاهيــة الطفــل بــإرادة عامليــة متزايــدة ليــس للقضــاء عــى
الفقــر فحســب ،بــل أيضــاً لتحســن نوعيــة الحيــاة التــي تدعمهــا
اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
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امللحق  :2املســح الصحــي األرسي وخصائص
العينات
أجــرى املكتــب املركــزي لإلحصــاء املســح الصحــي األرسي يف عامــي
 2001و ،2009وكانــت عينــة املســح األول  9500أرسة بينــا كانــت
عينــة املســح الثــاين  24883أرسة .وقــد ســحبت العينــات عــى مراحــل
متعــددة حيــث تــم اختيــار الطبقــات عــى مســتوى املحافظــات ثــم

الريــف والحــر ثــم تــم اختيــار العناقيــد وبعدهــا تــم ســحب األرس
عشــوائياً .وبالتــايل فالعينــات غــر تتبعيــة ,وممثلــة عــى مســتوى
محافظــة والريــف والحــر.

عدد المشاهدات (أفراد)
مسح 2001

سورية
حرض/ريف

املحافظات

مسح 2009
كامل العينة

تحت  5سنوات

 5إلى  17سنة

اإلجمالي

6595

18943

53075

الحضر

3111

8936

26654

كامل العينة

تحت  5سنوات

 5إلى  17سنة

16522

40712

127733

7399

18670

61349

الريف

3484

10007

26421

9123

22042

66384

دمشق
ريف دمشق
درعا
السويداء
القنيطرة
الالذقية
طرطوس
حمص
حماة
حلب
إدلب
الحسكة
دير الزور
الرقة

514
867
381
118
40
263
231
569
521
1343
428
521
471
328

1677
2410
840
310
84
798
715
1405
1409
4418
1180
1639
1117
941

5318
6808
2335
1103
234
2739
2268
4466
3871
11515
3113
4069
2965
2271

879
2405
1408
451
730
583
482
847
945
1973
1322
1303
1858
1336

2341
5724
2941
1118
2014
1610
1345
2138
2391
5783
2940
3562
3686
3119

8680
19318
8405
4573
5569
6445
5539
7293
7682
16837
8664
10516
9852
8360

املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي  2001و،2009
املكتــب املركــزي لإلحصــاء ســورية.

امللحــق  :3املســاهمة املطلقــة لــكل مــن أبعــاد
دليــل حرمــان األطفــال عــر املحافظــات والزمــن
الشــكل  :8مســاهمة املــأوى املطلقــة يف دليــل حرمــان
األطفــال عرب املحافظــات ( 2001و)2009

الشكل )i( 8

حرمان من املأوى لألطفال بني  4-0سنوات

2009

2001

الشكل )ii( 8
2009

2001

الرقة

الرقة

دير الزور

دير الزور

الحسكة

الحسكة

إدلب

إدلب

حلب

حلب

حامة

حامة

حمص

حمص

طرطوس

طرطوس

الالذقية

الالذقية

القنيطرة

القنيطرة

السويداء

السويداء

درعا

درعا

ريف دمشق

ريف دمشق

دمشق

دمشق

ريف

ريف

حرض

حرض

سورية

سورية

0.000

0.020

0.040

0.060

حرمان من املأوى لألطفال بني  17-5سنة

0.00

0.02

0.04

0.06

املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و
 2009يف ســورية وحســابات املؤلفــن.
حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية
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الشــكل  :9مســاهمة الــرف الصحــي املطلقــة يف
دليــل حرمــان األطفــال عــر املحافظــات (2001
و)2009

الشكل )i( 9

حرمان من الرصف الصحي لألطفال بني  4-0سنوات

2009

2001

الشكل )ii( 9
2009

2001

الرقة

الرقة

دير الزور

دير الزور

الحسكة

الحسكة

إدلب

إدلب

حلب

حلب

حامة

حامة

حمص

حمص

طرطوس

طرطوس

الالذقية

الالذقية

القنيطرة

القنيطرة

السويداء

السويداء

درعا

درعا

ريف دمشق

ريف دمشق

دمشق

دمشق

ريف

ريف

حرض

حرض

سورية

0.00

0.02

0.04

0.06

املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و
 2009يف ســورية وحســابات املؤلفــن.

حرمان من الرصف الصحي لألطفال بني  17-5سنة

سورية

0.00

0.02

0.04

الشــكل  :10مســاهمة امليــاه املطلقــة يف دليــل حرمان
األطفــال عرب املحافظــات ( 2001و)2009

الشكل )i( 10

حرمان من املياه لألطفال بني  4-0سنوات

2009

2001

الشكل )ii( 10
2009

2001

الرقة

الرقة

دير الزور

دير الزور

الحسكة

الحسكة

إدلب

إدلب

حلب

حلب

حامة

حامة

حمص

حمص

طرطوس

طرطوس

الالذقية

الالذقية

القنيطرة

القنيطرة

السويداء

السويداء

درعا

درعا

ريف دمشق

ريف دمشق

دمشق

دمشق

ريف

ريف

حرض

حرض

سورية

سورية

0.000

0.020

0.040

0.060

حرمان من املياه لألطفال بني  17-5سنة

0.00

0.02

0.04

0.06

املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و
 2009يف ســورية وحســابات املؤلفــن.
حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية
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الشــكل  :11مســاهمة املعلومــات املطلقــة يف دليــل
حرمــان األطفــال عــر املحافظــات ) ( 2001و)2009

الشكل )i( 11

حرمان من املعلومات لألطفال بني  4-0سنوات

2009

2001

الشكل )i( 11
2009

2001

الرقة

الرقة

دير الزور

دير الزور

الحسكة

الحسكة

إدلب

إدلب

حلب

حلب

حامة

حامة

حمص

حمص

طرطوس

طرطوس

الالذقية

الالذقية

القنيطرة

القنيطرة

السويداء

السويداء

درعا

درعا

ريف دمشق

ريف دمشق

دمشق

دمشق

ريف

ريف

حرض

حرض

سورية

0.000

0.020

0.040

0.060

املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و
 2009يف ســورية وحســابات املؤلفــن.

حرمان من املعلومات لألطفال بني  17-5سنة

سورية

0.00

0.02

0.04

0.06

الشــكل  :12مســاهمة التغذيــة املطلقــة يف دليــل
حرمــان األطفــال عــر املحافظــات ( 2001و)2009

الشكل 12

حرمان من التغذية لألطفال بني  4-0سنوات

2009

2001

الرقة
دير الزور
الحسكة
إدلب
حلب
حامة
حمص
طرطوس
الالذقية
القنيطرة
السويداء
درعا
ريف دمشق
دمشق
ريف
حرض
سورية

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و
 2009يف ســورية وحســابات املؤلفــن.
حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية

43

الشــكل  :13مســاهمة التعليــم املطلقــة يف دليــل
حرمــان األطفــال عــر املحافظــات ( 2001و)2009

الشكل 13

حرمان من التعليم لألطفال بني  17-5سنة

2009

2001

الرقة
دير الزور
الحسكة
إدلب
حلب
حامة
حمص
طرطوس
الالذقية
القنيطرة
السويداء
درعا
ريف دمشق
دمشق
ريف
حرض
سورية

0.00

0.02

0.04

0.06

املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و
 2009يف ســورية وحســابات املؤلفــن.

0.08

0.10

0.12

0.14

الشــكل  :14مســاهمة الصحــة املطلقــة يف دليــل
حرمــان األطفــال عــر املحافظــات ( 2001و)2009

الشكل 14

حرمان من الصحة لألطفال بني  4-0سنوات.

2009

2001

الرقة
دير الزور
الحسكة
إدلب
حلب
حامة
حمص
طرطوس
الالذقية
القنيطرة
السويداء
درعا
ريف دمشق
دمشق
ريف
حرض
سورية

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.030

0.025
0.005

0.035

0.040

0.045

0.000

املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و
 2009يف ســورية وحســابات املؤلفــن.
حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية

45

امللحــق  :4أبعــاد دليــل حرمــان األطفــال
حســب املحافظــات والزمــن
هــذا امللحــق عبــارة عــن موجــز لدليــل حرمــان األطفــال حســب
األبعــاد وعــر املحافظــات األربعــة عــر والزمــن .لــكل محافظــة مــن
املحافظــات ،يتــم ذكــر النقــاط التاليــة:
■ منطقــة كل محافظــة (الجنوبيــة ،الشــالية ،الرشقيــة ،الوســطى،
الســاحلية).
■ مرتبــة دليــل حرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد (لــكل مــن األطفــال
 4-0ســنة واألطفــال  17-5ســنة) لــكل محافظــة يف عــام 2009
مــن بــن باقــي املحافظــات الســورية ،حيــث تــأيت يف املرتبــة األوىل
املحافظــة األقــل حرمانـاً ويف املرتبــة األخــرة املحافظــة  14يف الرتتيــب
املحافظــة األكــر حرمان ـاً.
■ أهميــة التغــرات اإليجابيــة أو الســلبية يف أداء دليــل حرمــان
األطفــال متعــدد األبعــاد عــر الزمــن يف كل محافظــة خــال الفــرة
الزمنيــة مــا بــن  2001و .2009
■ املــؤرشات الرئيســة واألساســية لحرمــان األطفــال متعــدد األبعــاد
التــي ســاهمت يف حرمــان كل محافظــة عــر الزمــن.
َعــ َّد التقريــر املحافظــات امل ُرتبــة مــن  1إىل  5محرومــ ًة بصــورة
منخفضــة ،ومــن  6إىل  9محرومــة بصــورة متوســطة ،ومــن  10إىل 14

دمشق (العاصمة) :املنطقة الجنوبية
دليل حرمان
األطفال
الرتتيب

دليل حرمان
األطفال 4-0
سنوات

دليل حرمان
األطفال 17-5
سنة

( 4حرمان منخفض) ( 4حرمان منخفض)

األداء بني 2001
و2009

تحسن معنوي
إحصائياً

ال تغري معنوي

املساهمون
الرئيسيون

التغذية

التعليم

دليل حرمان األطفال ( )17-5دمشق

محرومــ ًة بصــورة مرتفعــة.

دليل حرمان األطفال ( )4-0دمشق

املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و
 2009يف ســورية وحســابات املؤلفــن.

ريف دمشق :املنطقة الجنوبية
دليل حرمان
األطفال
الرتتيب

دليل حرمان
األطفال 4-0
سنوات

دليل حرمان
األطفال 17-5
سنة

( 12حرمان مرتفع) ( 10حرمان مرتفع)

األداء بني 2001
و2009

ال تغري معنوي

تحسن معنوي
إحصائياً

املساهمون
الرئيسيون

التغذية واملياه

التعليم واملياه

دليل حرمان األطفال ( )4-0ريف دمشق

دليل حرمان األطفال ( )17-5ريف دمشق

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

حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية

47

درعا :املنطقة الجنوبية
دليل حرمان دليل حرمان األطفال دليل حرمان
األطفال  17-5سنة
 4-0سنوات
األطفال
( 5حرمان منخفض)

الرتتيب

( 5حرمان منخفض)

تحسن معنوي
األداء بني
تحسن معنوي إحصائياً
إحصائياً
 2001و2009
املساهمون
الرئيسيون

التغذية واملأوى

التعليم واملأوى

دليل حرمان األطفال ( )4-0درعا

دليل حرمان األطفال ( )17-5درعا

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

السويداء :املنطقة الجنوبية
دليل حرمان دليل حرمان األطفال دليل حرمان
األطفال  17-5سنة
 4-0سنوات
األطفال
( 1األداء األفضل)

الرتتيب

( 2حرمان منخفض)

تحسن معنوي
األداء بني
تحسن معنوي إحصائياً
إحصائياً
 2001و2009
املساهمون
الرئيسيون

التغذية

التعليم

دليل حرمان األطفال ( )4-0السويداء

دليل حرمان األطفال ( )17-5السويداء

املصدر :املكتب املركزي لإلحصاء ،املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.
حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية

49

القنيطرة :املنطقة الجنوبية
دليل حرمان دليل حرمان األطفال دليل حرمان
األطفال  17-5سنة
 4-0سنوات
األطفال
الرتتيب

( 7حرمان متوسط)

األداء بني
 2001و2009

تحسن معنوي إحصائياً ال تغري معنوي

املساهمون
الرئيسيون

التغذية والصحة

( 8حرمان متوسط)

التعليم

دليل حرمان األطفال ( )4-0القنيطرة

دليل حرمان األطفال ( )17-5القنيطرة

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

الالذقية :املنطقة الساحلية
دليل حرمان دليل حرمان األطفال دليل حرمان
األطفال  17-5سنة
 4-0سنوات
األطفال
( 2حرمان منخفض)

الرتتيب

( 3حرمان منخفض)

تحسن معنوي
األداء بني
تحسن معنوي إحصائياً
إحصائياً
 2001و2009
املساهمون
الرئيسيون

التغذية

التعليم

دليل حرمان األطفال ( )4-0الالذقية

دليل حرمان األطفال ( )17-5الالذقية

املصدر :املكتب املركزي لإلحصاء ،املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.
حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية

51

طرطوس :املنطقة الساحلية
دليل حرمان دليل حرمان األطفال دليل حرمان
األطفال  17-5سنة
 4-0سنوات
األطفال
( 3حرمان منخفض)

الرتتيب

( 1أفضل أداء)

تحسن معنوي
األداء بني
تحسن معنوي إحصائياً
إحصائياً
 2001و2009
املساهمون
الرئيسيون

التغذية

التعليم

دليل حرمان األطفال ( )4-0طرطوس

دليل حرمان األطفال ( )17-5طرطوس

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

حمص :املنطقة الوسطى
دليل حرمان دليل حرمان األطفال دليل حرمان
األطفال  17-5سنة
 4-0سنوات
األطفال
الرتتيب

( 8حرمان متوسط)

( 6حرمان متوسط)

تحسن معنوي
األداء بني
تحسن معنوي إحصائياً
إحصائياً
 2001و2009
املساهمون
الرئيسيون

التغذية

التعليم

دليل حرمان األطفال ( )4-0حمص

دليل حرمان األطفال ( )17-5حمص

املصدر :املكتب املركزي لإلحصاء ،املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.
حرمان األطفال متعدّ د األبعاد
يف سورية

53

حامة :املنطقة الوسطى
دليل حرمان دليل حرمان األطفال دليل حرمان
األطفال  17-5سنة
 4-0سنوات
األطفال
( 6حرمان متوسط)

الرتتيب

( 7حرمان متوسط)

تحسن معنوي
األداء بني
تحسن معنوي إحصائياً
إحصائياً
 2001و2009
املساهمون
الرئيسيون

التغذية

التعليم

دليل حرمان األطفال ( )4-0حامة

دليل حرمان األطفال ( )17-5حامة

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

حلب :املنطقة الشاملية
دليل حرمان دليل حرمان األطفال دليل حرمان
األطفال  17-5سنة
 4-0سنوات
األطفال
الرتتيب

( 11حرمان مرتفع)

( 14أسوأ أداء)

تحسن معنوي
األداء بني
تحسن معنوي إحصائياً
إحصائياً
 2001و2009
املساهمون
الرئيسيون

التغذية واملأوى واملياه

دليل حرمان األطفال ( )4-0حلب

التعليم واملياه

دليل حرمان األطفال ( )17-5حلب
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إدلب :املنطقة الشاملية
دليل حرمان دليل حرمان األطفال دليل حرمان
األطفال  17-5سنة
 4-0سنوات
األطفال
( 9حرمان متوسط)

الرتتيب

( 9حرمان متوسط)

تحسن معنوي
األداء بني
تحسن معنوي إحصائياً
إحصائياً
 2001و2009
املساهمون
الرئيسيون

التغذية والصحة واملأوى التعليم

دليل حرمان األطفال ( )4-0إدلب

دليل حرمان األطفال ( )17-5إدلب

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

الحسكة :املنطقة الرشقية
دليل حرمان دليل حرمان األطفال دليل حرمان
األطفال  17-5سنة
 4-0سنوات
األطفال
الرتتيب

( 13حرمان مرتفع)

( 12حرمان مرتفع)

تحسن معنوي
األداء بني
تحسن معنوي إحصائياً
إحصائياً
 2001و2009
املساهمون
الرئيسيون

التغذية واملأوى واملياه

التعليم واملأوى

دليل حرمان األطفال ( )4-0الحسكة

دليل حرمان األطفال ( )17-5الحسكة
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دير الزور :املنطقة الرشقية
دليل حرمان دليل حرمان األطفال دليل حرمان
األطفال  17-5سنة
 4-0سنوات
األطفال
( 14أسوأ أداء)

الرتتيب

( 13حرمان مرتفع)

تحسن معنوي
األداء بني
تحسن معنوي إحصائياً
إحصائياً
 2001و2009
املساهمون
الرئيسيون

التغذية واملأوى واملياه
والصحة

التعليم واملأوى
واملعلومات

دليل حرمان األطفال ( )4-0دير الزور

دليل حرمان األطفال ( )17-5دير الزور

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

الرقة :املنطقة الرشقية
دليل حرمان دليل حرمان األطفال دليل حرمان
األطفال  17-5سنة
 4-0سنوات
األطفال
الرتتيب

 ( 10حرمان مرتفع)

( 11حرمان مرتفع)

تحسن معنوي
األداء بني
تحسن معنوي إحصائياً
إحصائياً
 2001و2009
املساهمون
الرئيسيون

التغذية واملأوى
واملعلومات

دليل حرمان األطفال ( )4-0الرقة

التعليم واملأوى
واملعلومات

دليل حرمان األطفال ( )17-5الرقة
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