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مقدمة

حقق إنتاج التقرير الوطني »فقر األطفال متعدد األبعاد« يف مرص تقدماً ملحوظاً بصدد فهم العوامل املختلفة التي تساهم يف 

الفقر، وسيستخدم هذا التحليل كمرجع شامل ضمن الجهود التي تبذلها مرص يف التصدي للفقر بكافة أشكاله. وبالتحديات الراهنة 

التي يواجهها األطفال يف مرص، إن تدخالت الحكومة املرصية للتصدي للفقر بشكل أفضل تتطلب توليد أدلة ووضع سياسات جيدة.

وبذلت وزارة التضامن االجتامعي والجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( جهوداً 

مشرتكة لوضع القضايا املتعلقة بالطفل يف صدارة املناقشة التي تتناول السياسات. وقد تم إعداد التقرير بعنوان »فقر األطفال 

متعدد األبعاد يف مرص« بعد االنتهاء من عقد عدد من ورش العمل التشاورية مع األطراف املعنية الوطنية بهدف تعديل منهجية 

تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة. ومن بني األطراف املشاركة يف ورش العمل: املجلس القومي للطفولة واألمومة ووزارة 

الصحة والسكان ووزارة التخطيط ووزارة املالية واملعهد القومي للتغذية واألوساط األكادميية واملنظامت الدولية. ومن السامت 

الرئيسية ملنهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة قابليتها للتعديل حسب طبيعة أوجه الحرمان التي يعاين منها الطفل 

وأولويات السياسات يف أي سياق معني، عىل أن تتوىل األطراف املعنية الوطنية عملية التعديل.

واستناداً إىل النتائج التي توصل إليها التقرير العريب للفقر متعدد األبعاد، يأيت التحليل الوطني ألوجه الحرمان املتداخلة املتعددة 

املقدم يف هذا التقرير كتطبيق ملنهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة، وذلك يف سياقات وطنية محددة لها أبعاد 

وعتبات ومؤرشات خاصة تستفيد من معلومات أكرث ثراًء مستخلصة من مجموعات البيانات الوطنية. ويعتمد تحليل أوجه 

الحرمان املتداخلة املتعددة عىل اإلطار الدويل لحقوق الطفل لوضع مؤرشات خاصة برفاه الطفل يف مجاالت البقاء والنامء والحامية 

واملشاركة االجتامعية.

وعىل الرغم من أن معدل فقر األطفال يظل مرتفعاً بقدر كبري يف مرص، تعمل الحكومة عىل توجيه جهودها نحو التصدي للفقر. 

وتقر االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة لعام 2030 بالحاجة إىل القضاء عىل الفقر يف مرص، وتهدف إىل توفري حياة صحية 

وآمنة من خالل تطبيق نظام صحي متكامل ومتيرس وعايل الجودة وغري متييزي لجميع األطفال بحلول عام 2030. ويسعى تقرير  

»فقر األطفال متعدد األبعاد يف مرص« إىل توجيه واضعي السياسات لتطوير استجابات من شأنها التصدي للفقر بجميع أبعاده التي 

تعوق رفاه الطفل وبقاءه ومناءه. 

معايل الوزيرة غادة وايل

وزيرة التضامن االجتامعي

جمهورية مرص العربية

اللواء أبو بكر الجندي

رئيس الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

جمهورية مرص العربية

السيد برونو مايس

 ممثل منظمة يونيسف 

يف مرص
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كلمة شكر

تم إعداد تقرير فقر األطفال متعدد األبعاد يف مرص بالتعاون بني وزارة التضامن االجتامعي والجهاز املركزي للتعبئة العامة 

واإلحصاء ومنظمة يونيسف مرص. ونتوجه بشكر خاص إىل السيدة نيفني القباج مساعد أول وزير التضامن االجتامعي ملا بذلته من 

جهود لتنسيق التقرير واملساهمة فيه.

وشارك يف تحليل التقرير من الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء كل من أمل نور الدين وسعاد الهواري وسهري متويل ونهى 

خريي ووالء الرشقاوي وعىل حبييش وأحمد جامل ونسمة عامر وملياء الجلبي.

املؤلف الرئييس للتقرير هو بالل كسواين بدعم من لويجي بيرت رانجو وماريسا فوراتىش وشانتانو جوبتا ولينة نرباوي من منظمة 

يونيسف مرص وليوناردو مينكيني من يونيسف املغرب وخوسيه كويستا و لوسيا فريون من مكتب يونيسف للبحوث بفلورنسا.

كام نعرب عن فائق التقدير واالمتنان ملشاركة األطراف املعنية الوطنية يف ورشة العمل الخاصة بتحليل أوجه الحرمان املتداخلة 

املتعددة، مبا يف ذلك املجلس القومي للطفولة واألمومة ووزارة الصحة والسكان ووزارة التخطيط ووزارة املالية واملعهد القومي 

للتغذية واألوساط األكادميية ومنظامت دولية أخرى.
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ملخص تنفيذي

عىل مدار السنوات الخمس عرشة املاضية، تزايد معدل الفقر يف مرص - 1

– حسب قياسه باملعايري النقدية باستخدام خط الفقر الوطني – لتبلغ 

نسبته 27.8% من السكان يف عام 2015. وتجدر اإلشارة إىل أنه خالل تلك 

الفرتة كان انتشار الفقر أعىل بني األطفال. ومع ارتفاع معدالت الخصوبة 

الوطنية من 3.1 طفل لكل سيدة يف عام 2005 إىل 3.5 طفل يف 2014، 

أصبح األطفال ميثلون األغلبية املتنامية من رشيحة الفقراء يف مرص. ويعد 

الفقر تحدياً رئيسياً يواجه مرص، وبناًء عليه أصبح القضاء عىل الفقر بنداً 

محورياً ضمن مبادرات اإلصالح االجتامعي واالقتصادي الجارية التي 

تطرحها الحكومة املرصية.

يف اسرتاتيجية التنمية املستدامة: رؤية مرص 2030، تؤكد الحكومة - 2

املرصية التزامها الراسخ بالتصدي للفقر والنهوض بالتنمية البرشية. ومن 

املحاور الرئيسية يف رؤية مرص 2030 العدالة االجتامعية؛ فهناك عمليات 

إصالح جارية تركز عىل وضع نظام متكامل للحامية االجتامعية يدعم 

الفقراء من خالل تقديم مساعدة مالية وخدمات موجهة. وينصب تركيز 

اإلصالح عىل نحو اسرتاتيجي عىل األطفال والشباب، وقد تم تصميم 

الربامج الجارية من أجل متكني األرس املعرضة للتأثر للتغلب عىل العقبات 

الناتجة عن الفقر واالستثامر يف األطفال والشباب ومراكمة رأس املال 

البرشي وكرس حلقة توارث الفقر.

من املسلم به أن الفقر النقدي الذي يصيب األرس يكون له أثر سلبي عىل - 3

رفاه الطفل، ولكن هناك عوامل مهمة توضح األشكال املختلفة لتعرض 

األطفال للفقر. ويعاين األطفال يف األرس املعيشية الفقرية من الحرمان 

من أبعاد الرفاه الرئيسية التي تؤثر مبارشة عىل قدرة األطفال عىل البقاء 

والتطور. ومن بني مظاهر فقر األطفال التي يكون لها عواقب سلبية 

طويلة األجل ال ميكن عالجها وتؤثر عىل الطفل واملجتمع معاً: توقف 

النمو و/أو الترسب من املدرسة و/أو عدم تناول مياه رشب نظيفة و/أو 

عدم توافر رعاية صحية و/أو التعرض للعنف الجسدي الشديد. لذلك، 

يعد الرتكيز عىل الفقر من خالل وجهة نظر متعددة األبعاد الستعراض 

أوجه الحرمان ومعالجتها طريقة دقيقة للكشف عن فقر األطفال أكرث 

من استخدام مقاييس نقدية بحتة تنظر إىل دخل األرسة املعيشية. وتوفر 

املناهج متعددة األبعاد املعلومات املتكاملة الالزمة لتطوير سياسات 

فعالة لتخفيف حدة الفقر. تستهدف تلك السياسات األسباب املؤدية إىل 

الفقر؛ سواًء كانت هذه األسباب مرتبطة بالقيود املالية لألرسة املعيشية، 

و/أو أوجه القصور يف توافر الخدمات االجتامعية وجودتها، و/أو 

الفجوات يف األطر القانونية وتلك الخاصة بامليزانية.

وعىل هذه الخلفية، تم إعداد هذا التقرير بعنوان “فقر األطفال متعدد - 4

األبعاد يف مرص” بالتعاون املشرتك بني وزارة التضامن االجتامعي والجهاز 

املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

)يونيسف(. ويتمثل الهدف الرئييس من التقرير يف تقديم معلومات 

عملية حول فقر األطفال لتوجيه تصميم وتنفيذ السياسات والربامج 

ودعم جهود الحكومة املرصية يف القضاء عىل الفقر وتحقيق التنمية 

املستدامة.

يعتمد التقرير عىل منهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة - 5

الخاصة مبكتب البحوث التابع ملنظمة يونيسف لتحليل البيانات 

املستخلصة من املسح السكاين الصحي – مرص 2014، وهو أحدث 

مجموعة بيانات تتناول مؤرشات اجتامعية. وتستعني هذه املنهجية 

– التي تستخدم بكرثة عىل املستويني الوطني واإلقليمي - بعدسة 

متعددة األبعاد الستعراض فقر األطفال، وتهتم باالحتياجات اإلمنائية 

لألطفال خالل مرحلة الطفولة. وتعني املنهجية بثالث فئات عمرية: 

صفر-4 سنوات و5-11 سنة و12-17 سنة. وكام يتضح يف التقرير العريب 

حول الفقر الصادر حديثاً )2017(، فإن اتجاهات الحرمان واستجابات 

السياسات يف مرص تتوافق وتعكس ما يحدث عىل مستوى املنطقة يف 

مجال الفقر متعدد األبعاد للطفل.

يعانى 10 مليون طفل

 في مصر من الفقر متعدد األبعاد

 )محرومون بشدة من اثنين أو أكثر من أبعاد الرفاه(.
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من الرضوري اإلشارة إىل أن منهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة - 6

املتعددة املستخدمة يف هذا التقرير قد تم تعديلها لتكون مالمئة لوضع 

األطفال يف مرص، مبا يف ذلك التحديات التي يواجهونها. وقد تم تعديل 

املنهجية خالل ورشة عمل تشاورية وطنية نظمتها وزارة التضامن 

االجتامعي مع مشاركني من الوزارات املعنية واملجتمع املدين والوسط 

األكادميي، وقد شمل ذلك اختيار املؤرشات والفئات العمرية املشمولة 

بالدراسة. ويحدد أن الطفل يعاين من الفقر متعدد األبعاد عندما يكون 

محروماً بشدة من اثنني أو أكرث من األبعاد الخاصة برفاه الطفل مبا يف 

ذلك الوصول إىل املياه واملرافق الصحية ووسائل املعلومات )األجهزة( 

وظروف املسكن والصحة والتغذية والتعليم والحامية من مامرسات 

التأديب العنيفة.

يوضح تحليل البيانات الوارد يف التقرير أنه بالنظر إىل الحرمان الشديد - 7

يف اثنني أو أكرث من أبعاد الرفاه، فإن 29.4% من األطفال )أو ما يقرب من 

10 ماليني طفل( كانوا يعانون من الفقر متعدد األبعاد يف 2014. وعىل 

الرغم من أن انتشار الفقر متعدد األبعاد للطفل يكون مساوياً للفقر 

النقدي للطفل، إال أن هذا الرقم يخفي أكرث مام يبدي، شأنه يف ذلك شأن 

معظم املتوسطات. كام يربز التقرير الكثري من األمناط املهمة، أولها أنه 

من بني األطفال الذي يعانون من الفقر متعدد األبعاد هناك 3.0 ماليني 

طفل يواجهون شكالً أكرث حدة من الفقر متعدد األبعاد يتمثل يف الحرمان 

الشديد يف ثالثة أبعاد أو أكرث. وثانياً، عند مقارنة األطفال تحت خمس 

سنوات بالفئات العمرية األخرى لألطفال، نجد أنهم يكونون عرضة ألعىل 

معدل النتشار الفقر متعدد األبعاد للطفل )%37.1( وميثلون النسبة األكرب 

من األطفال الذين يعانون من الفقر متعدد األبعاد )%41.2(. وتبلغ نسبة 

انتشار الفقر متعدد األبعاد بني األطفال يف الفئة العمرية 5-11 سنة 

والفئة العمرية 12-17 سنة 27.2% و23.8% عىل التوايل. وثالثاً، وكام هو 

الحال بالنسبة للفقر النقدي، تظهر تفاوتات جغرافية كبرية ولكن مع 

اختالف كبري يف انتشار وحجم الفقر متعدد األبعاد للطفل عىل حسب 

املوقع الجغرايف عند مقارنته بالفقر النقدي. يربز ذلك بشكل أوضح 

-عىل سبيل املثال- يف “مساوئ الريف”، حيث يعيش 4 من كل 5 أطفال 

يعانون من الفقر متعدد األبعاد يف مرص يف مناطق ريفية، ويختلف 

معدل االنتشار فيام بني املحافظات وعىل مستوى الفئات العمرية 

لألطفال.

من السامت البارزة للتحليل تقدير مساهمة كل بعد يف الفقر املتعدد - 8

للطفل، وهي معلومات أساسية لتحديد األبعاد )أي القطاعات( التي 

تساهم بأكرب نسبة يف الفقر متعدد األبعاد للطفل عىل مستوى الفئات 

العمرية للطفل وعىل حسب املكان والخصائص االجتامعية واالقتصادية 

لألرسة املعيشية. ويعد هذا الدليل رضورياً لتوجيه األولويات القطاعية 

واالستهداف.

يشري التحليل إىل أنه عىل الرغم من أن الحرمان من الحامية هو املساهم - 9

الرئييس يف الفقر متعدد األبعاد لجميع األطفال، إال أن أهمية إسهام 

األبعاد األخرى يختلف حسب السن. وتساهم بشكل كبري أوجه الحرمان 

من التغذية والصحة يف الفقر متعدد األبعاد للطفل تحت خمس سنوات. 

وبالنسبة لألطفال يف الفئة العمرية 5-11 سنة، تأيت أوجه الحرمان من 

التغذية واملسكن كثاين وثالث أكرب مساهم يف الفقر متعدد األبعاد 

للطفل، أما بالنسبة لألطفال يف الفئة العمرية 12-17 سنة فيمثل التعليم 

واملسكن أكرب املساهمني يف الفقر متعدد األبعاد للطفل. وتكشف النتائج 

الخاصة باملستويني الريفي والحرضي عن معلومات مهمة عن األطفال 

تحت خمس سنوات، فعىل الرغم من أن أكرب ثالثة مساهمني يف فقر 

األطفال متشابهون يف املناطق الحرضية والريفية )الحرمان من الحامية 

والتغذية والصحة(، إال أن مساهمة أوجه الحرمان من الحامية والتغذية 

تكون أعىل يف املناطق الحرضية. وتربز بدرجة أكرب يف الفئة العمرية 

لألطفال من 5-11 سنة االختالفات يف األولويات بني املناطق الحرضية 

والريفية. وعىل الرغم من أن الحامية هي املساهم األكرب يف الفقر متعدد 

األبعاد للطفل يف املناطق الحرضية والريفية، إال أن ثاين وثالث أكرب 

مساهمني مختلفان: التغذية واملسكن يف املناطق الحرضية، واملسكن 

والرصف الصحي يف املناطق الريفية.
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يحدد التحليل سامت األطفال الذين يعانون من الفقر متعدد األبعاد، أي - 10

العوامل التي تزيد احتاملية تعرض األطفال للفقر متعدد األبعاد. ويواجه 

األطفال من األرس املعيشية الفقرية )حسب قياسها وفقاً ملؤرش الرثوة( 

الذين حصل أبواهم عىل تعليم رسمي منخفض أو غري مل يحصال عىل 

تعليم واألطفال الذين لديهم عدة أشقاء )أربعة أطفال أو أكرث( احتاملية 

أعىل للتعرض للفقر متعدد األبعاد. وعىل املدى البعيد، تسلط هذه 

العوامل الضوء عىل العوامل والديناميكيات التي تؤدي إىل انتقال الفقر 

من جيل إىل آخر.

عند قياس الرثوة بناًء عىل امتالك مرافق وأصول مختلفة يف األرسة - 11

املعيشية، نجد أن أعىل معدل انتشار للفقر متعدد األبعاد يظهر 

بني األطفال يف الرشيحة الخمسية األكرث فقراً، مع ارتفاع االنتشار يف 

املستويني الثاين واملتوسط من الرشائح الخمسية. وتشري هذه النتيجة 

إىل أن فئة األطفال الذين يعرفون بأنهم فقراء باستخدام مقياس الفقر 

النقدي تعتمد بشكل أكرب عىل الدخل واألموال التي تكتسبها األرسة 

املعيشية، يف حني أن الفقر متعدد األبعاد يحدد مبستوى امتالك األصول 

واملرافق يف األرسة املعيشية. ويؤكد ذلك نقطة أن تحليل الفقر النقدي 

لألرسة املعيشية )الذي يوضح مستويات الفقر النقدي للطفل( يجب أن 

يستكمل بتحليل الفقر متعدد األبعاد للطفل من أجل تكوين صورة أكرث 

تكامالً لحاالت حرمان األطفال.

يخلص التقرير إىل مجموعة من توصيات السياسات القامئة عىل هذه - 12

األدلة الجديدة كام ييل:

استجابة متكاملة للنامء يف مرحلة الطفولة املبكرة: يتطلب وضع األطفال - 13

تحت خمس سنوات بشكل ُملح استجابة وسياسات متكاملة. هذا 

باإلضافة إىل أنه يجب التغلب عىل املساهمني الرئيسيني يف فقر األطفال 

)أوجه الحرمان من الصحة والتغذية وحامية الطفل( من خالل الربط بني 

التدخالت التي تهدف إىل تعزيز النامء يف مرحلة الطفولة املبكرة. ومن 

النامذج الجيدة عىل هذا املنهج املتكامل برنامج تكافل وكرامة للدعم 

النقدي الذي تم تصميمه كاستجابة متكاملة ملعالجة العوامل املؤدية إىل 

فقر األطفال. ويالحظ ذلك أيضاً يف الرتكيز عىل النامء يف مرحلة الطفولة 

املبكرة والتدخالت يف أول 1000 يوم من حياة الطفل، ويف القضاء عىل 

العنف ضد األطفال والنهوض بالتعليم الشامل عايل الجودة.

استجابة شاملة إلنهاء العنف ضد األطفال: يعد العنف ضد األطفال - 14

ظاهرة منترشة عىل نطاق واسع يف مرص، لذلك، يجب أن يعالج املنهج 

املعني بإنهاء العنف ضد األطفال األسباب الكامنة املؤدية لهذه املامرسة 

العنيفة وتطبيق تدابري وقائية يف املنزل واملدرسة والشارع. ويجب أيضاً 

أن تعالج خطط العمل الوطنية قضية سوء التغذية: تعد التغذية هي ثاين 

أكرب سبب للفقر لألطفال تحت خمس سنوات. وينترش يف مرص بشكل 

كبري توقف النمو والسمنة املفرطة باإلضافة إىل حاالت عدم املساواة 

بني مختلف الفئات االجتامعية واالقتصادية، لذلك، يكون من الرضوري 

معالجة التغذية من خالل استجابات السياسات لتحديد أثرها عىل فقر 

األطفال.

أخرياً حتى يتسنى للسياسات والربامج أن تكون فعالة ومؤثرة يف التصدي - 15

للفقر متعدد األبعاد للطفل، فإنها يجب أن تكون متكاملة ومصممة 

حسب التوزيع الجغرايف، مبراعاة مجموعة من السامت االجتامعية 

واالقتصادية املختلفة للطفل واألرسة املعيشية. وتعتمد هذه التوصية 

عىل نتائج التقرير الذي يوضح أن انتشار الفقر متعدد األبعاد واحتاملية 

تعرض األطفال للفقر والعوامل الرئيسية املساهمة يف فقر األطفال 

تختلف بشكل كبري حسب سن الطفل والتوزيع الجغرايف والسامت 

االجتامعية واالقتصادية للطفل واألرسة املعيشية.
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القسم األول:

مقــدمـــة
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مقدمة

1-0 بلغ عدد سكان مرص 94.8 مليون نسمة يف يناير 2017، 52% منهم تحت 

20 سنة )وفقاً للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2017(. وقد أدى 

إجاميل معدل الخصوبة لدى السيدات يف سن اإلنجاب -والذي ارتفع بنسبة 

17% يف عام 2014 ليصل إىل 3.5 طفل لكل سيدة )وزارة الصحة والسكان 

وآخرين، 2015(- إىل ارتفاع عدد السكان األطفال، والذي زاد يف عام 2017 عن 

عام 2006 بعرشة ماليني طفل.

1-1 بالنسبة لألطفال، شهد العقدان األخريان تقدماً بدرجات متفاوتة من حيث 

الرفاه، فمن ناحية تم إحراز تقدم باهر يف بعض املؤرشات الرئيسية وهي: 

تخفيض وفيات األطفال واألمهات، وتعميم املساواة يف الوصول إىل التعليم 

األسايس، والتغلب عىل الفجوة بني الجنسني يف االلتحاق بالتعليم )الجهاز 

املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ومنظمة يونيسف، 2016(. ومن ناحية 

أخرى شهدت بعض املجاالت األخرى املتعلقة برفاه الطفل تدهوراً، مبا يف ذلك 

زيادة يف نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر نقدي مدقع )حسب قياسه 

بواسطة خطر الفقر الوطني األدىن( من 16.7% يف عام 2000 إىل 27.8% يف عام 

2015، إذ يعاين األطفال من معدالت فقر أعىل )الجهاز املركزي للتعبئة العامة 

واإلحصاء ومنظمة يونيسف، 2015(، وارتفاع معدالت سوء التغذية املزمنة 

)توقف النمو( بني األطفال تحت خمس سنوات وظهور زيادة الوزن بوصفها 

مشكلة بارزة تؤثر عىل جميع الفئات العمرية يف مرحلة الطفولة.

1-2 عىل الرغم من أن زيادة الفقر النقدي املدقع تعد مسألة محط اهتامم 

كبري فيام يتعلق برفاه الطفل )لتأثريها املبارش عىل دخول األرس ومستويات 

اإلنفاق(، إال أن الفقر النقدي ال يقدم صورة متكاملة عن فقر الطفل. فالفقر 

بالنسبة لألطفال متعدد الجوانب، ويتجىل يف حرمانهم من أبعاد الرفاه 

الرئيسية التي تعترب رضورية لألطفال للبقاء عىل قيد الحياة والنمو. وانطالقاً 

من هذا الفهم والتسليم بالطبيعة الخاصة لفقر األطفال، طورت الجمعية 

العامة لألمم املتحدة يف عام 2007 تعريفاً متعدد األبعاد لفقر األطفال ينص 

عىل أن “األطفال الذين يعيشون يف فقر محرومون من التغذية، ومرافق املياه 

والرصف الصحي، واالستفادة من خدمات الرعاية الصحية األساسية، واملأوى، 

والتعليم، واملشاركة، والحامية، وبأن االفتقار الشديد إىل السلع والخدمات 

-وإن كان يرض بجميع البرش- يعترب من أكرث األمور تهديداً لألطفال وإرضاراً 

بهم، بحيث يجعلهم عاجزين عن التمتع بحقوقهم وتحقيق طاقتهم كاملة 

واملشاركة يف املجتمع بصفتهم أعضاء كاميل العضوية فيه”. وال يكتفي هذا 

التعريف بتأكيد الطبيعة متعددة األبعاد والرتابط بني جوانب الفقر التي يعاين 

منها األطفال، بل يوضح أن هناك حاجة الستجابة متكاملة ومتعددة األبعاد 

ملعالجة األسباب الكامنة املؤدية إىل فقر األطفال. ويعد األطفال هم الفئة 

األضعف يف املجتمع، ويتعرضون دامئاً ألنواع مختلفة من الحرمان فيام يتعلق 

بتلبية احتياجاتهم من الصحة والتغذية والجوانب األخرى. وال يعني عدم 

االهتامم اليوم بحاالت حرمان األطفال توارث الفقر بني األجيال وعدم املساواة 

فحسب، بل يكون له مردوده عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف عام 

2030 واألهداف والغايات األخرى املحددة للبلد.

1-3 يف ضوء ما تقدم، ما هو الوضع الحايل لفقر األطفال يف مرص؟ ال تساعد 

الصورة التي توضح إحراز تقدم بدرجات متفاوتة يف املؤرشات الخاصة برفاه 

الطفل يف اإلجابة عن هذا السؤال. كام أن اإلجابة تصبح غري حاسمة بدرجة 

أكرب عند تقدير التفاوتات اإلقليمية واالجتامعية واالقتصادية التي تظل مرتفعة 

والتي ازدادت سوءاً بالنسبة لبعض املؤرشات. فعىل سبيل املثال، بلغ الفقر 

النقدي أعىل معدل يف صعيد مرص الريفي بنسبة 57% يف حني انخفض إىل %10 

يف الوجه البحري. وهناك مثال آخر عىل التفاوتات الجغرافية يف معدل الوفيات 

بني األطفال تحت خمس سنوات، حيث بلغت النسبة 42 حالة وفاة لكل 

1000 والدة حية، أي أن الطفل يف صعيد مرص الريفي يكون من املحتمل بقاؤه 

عىل قيد الحياة مبعدل النصف فقط حتى سن الخامسة مقارنًة بطفل مولود يف 

املحافظات الحرضية حيث يبلغ معدل وفيات األطفال %20.

1-4 منذ عام 2014 وبعد إجراء استفتاء شعبي، أقرت الحكومة املرصية 

دستوراً جديداً ينص عىل ضامنات حقوق الطفل، وطرحت اسرتاتيجية شاملة 

لإلصالح االقتصادي، ويف مستهل 2016 تبنت الحكومة اسرتاتيجية التنمية 

املستدامة: رؤية مرص 2030 وبدأت يف تنفيذها، وهي تتامىش مع األهداف 

العاملية للتنمية املستدامة. وتجسد هذه الخطوات امللموسة رؤية الحكومة 

املرصية بشأن كرس انتقال الفقر من جيل إىل آخر وتعزيز التنمية البرشية 

مع وضع األطفال الفقراء يف صميمها. ويتمثل واحد من املكونات الرئيسية 

لعمليات اإلصالح يف جبهة الحامية االجتامعية، وهو ما اتضح من خالل قيام 

الحكومة بسن قانون املوازنة رقم 15 لعام 2014 الذي يعد إصالحاً رئيسياً 

للنظام الوطني للحامية االجتامعية، والذي ينص عىل تحويل اإلنفاق العام 

تدريجياً عن إعانات دعم الوقود ويقدم برنامجاً جديداً للمساعدة النقدية 

)تكافل وكرامة( الذي يستهدف تحديداً األشخاص الذين يعيشون يف فقر 

مدقع. وتتمثل الخطة الرئيسية للربنامج الذي تنفذه وزارة التضامن االجتامعي 

يف برنامج لتقديم مساعدات مالية مرشوطة يستهدف األطفال الفقراء يف األرس 

املعيشية التي تعيش تحت خط الفقر الوطني األدىن، مع ربطه بإمكانية التمتع 

بخدمات الصحة والتعليم.

1-5 يعد فهم مستويات فقر األطفال وتحليل سامت األطفال الفقراء من 

املدخالت األساسية الجوهرية يف تصميم وتنفيذ السياسات الفعالة لتحسني 

الظروف املعيشية لألطفال. واستناداً إىل الجهود الوطنية السابقة التي تهدف 

إىل قياس فقر األطفال )صندوق تطوير املناطق العشوائية ومنظمة يونيسف، 

2013؛ مركز البحوث والدراسات االقتصادية واملالية ومنظمة يونيسف، 2010(، 

تم إعداد الدراسة الحالية بالتعاون بني الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

ووزارة التضامن االجتامعي وبدعم فني من املكتب الُقطْري ملنظمة يونيسف 

مرص. وتعتمد تلك الدراسة عىل منهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة 

املتعددة الخاصة مبكتب البحوث التابع ملنظمة يونيسف لتحليل البيانات 

املستخلصة من املسح السكاين الصحي – مرص 2014. وتتعرض الدراسة من 

خالل املنهجية املذكورة إىل الوضع والتحديات الخاصة التي يواجهها األطفال 

يف مرص وتأخذ يف االعتبار األهداف والرؤية املتضمنة يف اإلصالحات املؤسسة 
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الجارية واالسرتاتيجيات الوطنية. وقد خضعت تحديداً منهجية تحليل أوجه 

الحرمان املتداخلة املتعددة املستخدمة يف التقرير )مبا يف ذلك اختيار املؤرشات 

وعتبات الحرمان وتعريف الفقر( للتعديل حسب السياق خالل ورشة عمل 

تشاورية وطنية تولت وزارة التضامن االجتامعي تنظيمها يف حضور مشاركني 

من الوزارات املعنية واملجتمع املدين والوسط األكادميي. ويتجاوز تحليل فقر 

األطفال الوارد يف الدراسة تقدير مستويات الفقر عن طريق تحليل سامت 

األطفال الفقراء، وتحديداً عن طريق تقييم أوجه الحرمان املتداخلة التي 

تساهم يف الفقر متعدد األبعاد. وتهدف الدراسة إىل توجيه سياسات الحكومة 

بشأن األولويات الجغرافية واالجتامعية واالقتصادية والقطاعية من أجل 

الوصول إىل األطفال الفقراء وتقديم الفائدة لهم.

1-6 يأيت التحليل الوطني ألوجه الحرمان املتداخلة املتعددة ملرص يف توقيت 

ممتاز، ويتناول موضوعاً يحظى بأهمية بالغة عىل مستوى املنطقة. فمؤخراً 

صدر تقرير حول انتشار الفقر متعدد األبعاد لألرس املعيشية واألطفال يف 11 

بلداً عربياً )الجزائر وجزر القمر ومرص والعراق واألردن وموريتانيا واملغرب 

وفلسطني والسودان وتونس واليمن( بعنوان “التقرير العريب حول الفقر”، 

والذي يقدم مقياساً مفيداً آخر للفقر متعدد األبعاد للطفل للبلدان املوجودة 

باملنطقة ومرص، وهو أن التقديرات القامئة عىل التقرير تستخدم نفس منهجية 

تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة ولكنها تختار مؤرشات مختلفة، لذلك، 

ال ميكن مقارنتها بتقرير التحليل الوطني ألوجه الحرمان املتداخلة املتعددة 

ملرص. ومن ناحية أخرى، يقدم التقرير أدلة مفيدة حول النظر إىل الجانب 

متعدد األبعاد لفقر األطفال باستخدام عدسة مختلفة بعض اليشء عن التحليل 

الوطني ألوجه الحرمان املتداخلة املتعددة ويوفر الفرصة لتكوين منظور 

إقليمي لهذا املقياس.

المنهجية والبيانات

1-7 يستخدم التحليل بيانات من النسخة األخرية من املسح السكاين الصحي – 

مرص 2014 )وزارة الصحة والسكان وآخرون، 2015(. وبعد استعراض املسوح 

الوطنية لألرس املعيشية املتوفرة التي أجريت بواسطة الجهاز املركزي للتعبئة 

العامة واإلحصاء بالتشاور مع الرشكاء الوطنيني، تم اختيار املسح ليكون مصدراً 

للبيانات إلجراء التحليل. وقد اعتمد هذا االختيار عىل التسليم بأن املسح يقدم 

مجموعة من مؤرشات رفاه الطفل األكرث شموالً ودقة والقابلة للمقارنة دولياً 

والرضورية لتحليل الفقر متعدد األبعاد للطفل.

1-8 يف الواقع تم تصميم عينة املسح السكاين الصحي – مرص بحيث يقدم 

تقديرات ملؤرشات السكان والصحة عىل املستوى الوطني، ولألقاليم الرئيسية 

الستة )املحافظات الحرضية، واملناطق الحرضية بالوجه البحري، واملناطق 

الريفية بالوجه البحري، واملناطق الحرضية بالوجه القبيل، واملناطق الريفية 

بالوجه القبيل، واملحافظات الحدودية(. ومل تضم العينة املشمولة باملسح 

السكاين الصحي – مرص 2014 محافظتي شامل سيناء وجنوب سيناء كجزء من 

املحافظات الحدودية والتي متثل جميعها أقل من 1% من السكان األطفال، 

ولذلك، ال يكون لها تأثري كبري عىل قيم املؤرشات )الجهاز املركزي للتعبئة 

العامة واإلحصاء، 2017(. كام وسع املسح نطاق تصميم استطالع الرأي بحيث 

تضمن استطالعات رأي من املسح العنقودي متعدد املؤرشات الذي يغطي 

القضايا املتعلقة برفاه الطفل، مثل استطالع الرأي الخاص بعاملة األطفال 

وأساليب تأديب األطفال.

1-9 يستخدم التحليل منهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة التي 

طورها مكتب البحوث التابع ملنظمة يونيسف يف عام 2012 )دو نويبورج 

وآخرون، 2012(. وكام يتضح يف الدراسة التي أجراها دو نويبورج وآخرون 

)2012(، تعتمد منهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة عىل أربع 

سامت مميزة يف قياس وتحليل الفقر متعدد األبعاد للطفل: أوالً تركز املنهجية 

عىل الطفل بوصفه وحدة التحليل )بدالً من األرسة املعيشية(، مع التسليم بأن 

األطفال يتعرضون لحاالت حرمان عىل نحو مختلف عن البالغني فيام يتعلق 

باحتياجاتهم اإلمنائية، والتي -يف حال عدم تلبيتها- ميكن أن يكون لها آثار تدوم 

طويالً وتكون غري قابلة للزوال )يونيسف، 2000(. وثانيًا، تتبنى املنهجية نهًجا 

معنيًا بدورة الحياة يقر باختالف احتياجات األطفال خالل مرحلة الطفولة 

املبكرة وسن املدرسة ومرحلة املراهقة. وثالثًا، تساهم املنهجية يف تحسني 

مستوى املعرفة بالُنُهج الخاصة بكل بعد عىل حدة، مع تحليل أوجه الحرمان 

املتداخلة إلعطاء نظرة فاحصة لجسامة أوجه حرمان األطفال وتحديد أوجه 

الحرمان التي يجب معالجتها بشكل مشرتك. ورابًعا، تم تصميم املنهجية 

وأدوات التحليل لتكون مرنة وميكن تعديلها وفًقا للسياقات الوطنية فيام 

يتعلق بأهداف التنمية والسياسات. وتربز األخرية سمة محورية لتحليل أوجه 

الحرمان املتداخلة املتعددة، وتقرب قياس الفقر متعدد األبعاد للطفل من 

األولويات املهمة للبلد والتي تتامىش مع اإلصالحات الحديثة التي يتم تطبيقها.

1-10 لتوضيح تفاصيل املنهجية لكافة األطراف املعنية ذات الصلة وتعديل 

منهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة حسب وضع األطفال يف مرص، 

عقدت وزارة التضامن االجتامعي ورشة عمل وطنية تشاورية مع األطراف 

املعنية الوطنية مبا يف ذلك املجلس القومي للطفولة واألمومة ووزارة التخطيط 

واإلصالح اإلداري ووزارة الصحة والسكان واملعهد القومي للتغذية ووزارة 

املالية وبرنامج األغذية العاملي ومكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة واالتحاد 

األورويب وأعضاء املجتمع املدين والوسط األكادميي. وكانت املشاورات الوطنية 

موجهة نحو مناقشة والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن العنارص املنهجية 

للعمل مًعا عىل تعديل املنهجية حسب السياق وتقريبها، من التعريف الوطني 

للفقر متعدد األبعاد للطفل. وقد غطت الخيارات املنهجية ما ييل: اختيار 

الفئة العمرية لألطفال، وتحديد أبعاد الحرمان لكل فئة عمرية، وتحديد مؤرش 

الحرمان لكل بعد، وتحديد العتبة التي تعرف الحرمان لكل مؤرش.

1-11 يقدم جدول 1 ملخًصا عن منهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة 

املتعددة املنتجة ملرص، حيث يتم قياس الفقر متعدد األبعاد للطفل من خالل 
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مثانية أبعاد. وكام يرد يف الجدول بالتفصيل، هناك أربعة أبعاد يتم قياسها عىل 

مستوى األرس املعيشية وتؤخذ يف االعتبار لألطفال يف جميع الفئات العمرية؛ 

وهي الوصول إىل املياه والرصف الصحي واملسكن وأجهزة املعلومات. وتقاس 

األبعاد األربعة األخرى عىل مستوى الطفل مبا يف ذلك التغذية والصحة 

والتعليم والحامية من العنف. وبالنظر إىل االحتياجات اإلمنائية الخاصة بكل 

فئة عمرية مع مراعاة املؤرشات املتوفرة من املسح السكاين الصحي – مرص، 

تختلف املنهجية بني الفئات العمرية الثالثة املنفصلة: أ( األطفال تحت خمس 

سنوات، ب( األطفال بني 5-11 سنة، ج( األطفال بني 12-17 سنة.

جدول 1: تعديل تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة ملرص: أبعاد الفقر متعدد األبعاد للطفل، واملؤرشات الخاصة باألبعاد وتعريف الحرمان حسب الفئة العمرية

األبعاد

الفئات العمرية للطفل

12-17 سنة5-11 سنةصفر-4 سنوات

املياه
الوصول إىل املياه: يعترب الطفل )صفر-17 سنة( محروًما من الوصول إىل املياه إذا كان يعيش يف أرسة معيشية ال يتوفر لها إمكانية الوصول إىل املياه املنقولة 

باألنابيب يف املسكن أو الفناء أو قطعة األرض.

الرصف الصحي
الوصول إىل املرافق الصحية: يعترب الطفل )صفر-17 سنة( محروًما إذا كان يعيش يف أرسة معيشية ال يتوفر لها إمكانية الوصول إىل مرفق صحي محسن أو 

تستخدم مرفًقا صحيًا باملشاركة مع أرسة معيشية أخرى.

ازدحام املنزل: يعترب الطفل )صفر-17 سنة( محروًما إذا كان يعيش يف أرسة معيشية حيث يقيم يف املتوسط أربعة أفراد أو أكرث يف كل غرفة نوم.املسكن

وسائل املعلومات
الوصول إىل أجهزة املعلومات واالتصاالت: يعترب الطفل )صفر-17 سنة( محروًما إذا كان يعيش يف أرسة معيشية ال يتوفر لديها جهاز معلومات )تليفزيون، راديو، 

كمبيوتر( وجهاز اتصاالت واحد عىل األقل )تليفون ثابت أو محمول(.

الصحة

يعترب الطفل محروًما من الوصول إىل الخدمات الصحية 

إذا مل تحصل األم أثناء فرتة الحمل بانتظام عىل خدمات 

رعاية ما قبل الوالدة أو مل تتم الوالدة بواسطة مزود 

خدمات صحية ميتلك املهارات الالزمة.

ال ينطبق*ال ينطبق*

التغذية

يعترب الطفل محروًما إذا كان يعاين من توقف النمو 

)متوسط أو حاد؛ أقل من اثنني من االنحرافات املعيارية( 

و/أو السمنة )أكرث بثالثة انحرافات معيارية(.

يعترب الطفل محروًما إذا كان يعاين من النحافة املتوسطة أو الحادة )مؤرش كتلة الجسم؛ أقل من 

اثنني من االنحرافات املعيارية( أو السمنة )مؤرش كتلة الجسم؛ أكرث من اثنني من االنحرافات 

املعيارية(.

ال ينطبق*التعليم

يعترب الطفل )6- 11 سنة( محروًما إذا كان غري 

ملتحق بالتعليم االبتدايئ أو كان ملتحًقا بصف 

من الصفوف االبتدائية أقل بصفني أو أكرث من 

الصف املناسب لسنه. الطفل الذي يبلغ خمس 

سنوات كان يعترب “غري محروم” يف التحليل بغض 

النظر عن التحاقه بالتعليم.

يعترب الطفل محروًما إذا كان غري ملتحق 

بالتعليم الثانوي.

يعترب الطفل محروًما )صفر-17 سنة( إذا كان يتعرض للعقاب البدين الحاد.**الحامية

* ال ينطبق: ال تتوفر معلومات من املسح السكاين الصحي – مرص.

** مؤرش لألطفال يف سن 1-14 سنة، يستخدم كبديل عن مؤرش األطفال يف الفئة العمرية صفر-17 سنة.

1-12 يكون من الرضوري اختيار مؤرشات الحرمان لكل بعد لتعكس األولوية 

األهم لألطفال يف هذا البعد ولتلبية املعايري التالية: أ( األهمية: تشري إىل 

مستويات رفاه الطفل وحرمانه التي تعد أولوية للطفل يف هذا البعد؛ ب( 

االستناد: يشري إىل حرمان رئييس من نطاق السياسات؛ ج( التفاوت: يشري 

إىل االختالفات والفجوات يف رفاه الطفل وحرمانه يف هذا البعد؛ د( التغطية 

والتجانس بني األطفال يف نفس الفئة العمرية: يشري إىل حرمان جميع األطفال 

يف نفس الفئة العمرية من أجل إجراء تقييم سليم ألوجه الحرمان املتداخلة 

ورفاه الطفل يف نفس الفئة العمرية.

1-13 وبناًء عىل املعايري املذكورة أعاله ووفًقا إلتاحة املعلومات واملؤرشات، 

تم االنتهاء من تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة ملرص. ويوضح ملحق 

)أ( مذكرة املنهجية التفصيلية التي توثق نتائج املشاورات الوطنية. وفيام ييل 

الخيارات املختلفة التي تناولتها املناقشة فيام يتعلق بكل مؤرش:

املياه: تم األخذ يف االعتبار مبعيارين اثنني فيام يتعلق باملياه: “الوصول إىل” 	 

و”استدامة الوصول إىل” مياه رشب محسنة لألرس املعيشية. وكان املؤرش 

األكرث تقييًدا الذي استخدم لقياس توافر البنية التحتية الالزمة للحفاظ عىل 
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استدامة الوصول إىل املياه “الوصول إىل املياه املنقولة باألنابيب يف املسكن 

أو الفناء أو قطعة األرض” مفضاًل عن توافر مصدر للمياه فقط داخل 

املسكن.

الرصف الصحي: كان الخياران املتوفران لقياس مرافق الرصف الصحي 	 

والنظافة الصحية “توافر مرفق صحي محسن” و”توافر مكان لغسل اليدين 

يف األرسة املعيشية باإلضافة إىل الصابون”. كان املؤرش الخاص بـ “الوصول 

إىل مرفق صحي محسن” هو املؤرش املفضل.

املسكن: لقياس ظروف املسكن الذي يقيض فيه الطفل قدًرا كبريًا من 	 

الوقت يف الدراسة والنوم واللعب والتعامل مع األبوين واألشقاء. وقد أعطى 

املؤرش املستخدم لقياس عنرص االكتظاظ داخل األرسة املعيشية أولوية 

عىل املؤرش الخاص بجودة املسكن )املواد املستخدمة يف األرضيات(. اتخذ 

معيار “أربعة أشخاص أو أكرث يقيمون يف غرفة نوم واحدة” كمقياس لـ 

“االكتظاظ” ألغراض الدراسة.

وسائل املعلومات: حيث إن هذا البعد يهدف إىل متتع األطفال واألرس 	 

املعيشية بالوصول إىل وسائل املعلومات والقدرة عىل االتصال، استخدم 

مؤرش لتصوير الحرمان من توافر جهاز معلومات أو اتصال واحد عىل األقل.

الصحة: أعطيت األولوية ملسألة إتاحة خدمات صحية وتدخالت عالية 	 

الجودة والتي تعد رضورية لبقاء الطفل عىل قيد الحياة وأساسية لضامن 

متتع الطفل بنمو بدين وإدرايك صحي، تحديًدا خالل الحمل والوالدة 

والسنوات األوىل من العمر. لذلك، تم أخذ مؤرشين لقياس الوصول إىل 

الرعاية الصحية يف االعتبار: رضورة الوصول إىل رعاية ما قبل الوالدة بانتظام 

بعد أربع زيارات عىل األقل وتوافر اإلرشاف الخبري أثناء الوالدة، وتم 

استخدام مؤرش مشرتك يغطي هذين املؤرشين للفئة العمرية من صفر-4 

سنوات.

التغذية: تؤثر كفاية األنظمة الغذائية لألطفال ومدى مالءمتها لسنهم 	 

وتنوعها عىل منو األطفال وحالتهم البدنية واإلدراكية والصحية. لذلك، 

أعطيت األولوية للمؤرشات الخاصة بنقص التغذية وسوء التغذية مبقاييس 

مختلفة للفئات العمرية املختلفة. بالنسبة لألطفال تحت 5 سنوات )صفر-

4 سنوات(، تم تحديد مؤرشات مشرتكة لتوقف النمو )متوسط وحاد، أقل 

من اثنني من االنحرافات املعيارية( والسمنة )املفرطة، أكرث من ثالثة من 

االنحرافات املعيارية( لقياس مدى الحرمان من التغذية، يف حني أنه للفئة 

العمرية 5-17 سنة استخدمت مؤرشات مشرتكة للنحافة )متوسطة وحادة، 

مؤرش كتلة الجسم، أقل من اثنني من االنحرافات املعيارية( والسمنة )مؤرش 

كتلة الجسم، أكرث من اثنني من االنحرافات املعيارية(.

التعليم: تم أخذ االلتحاق باملدرسة يف االعتبار لقياس حرمان الطفل من 	 

التعليم. وقد تم اعتبار األطفال يف سن الخامسة غري محرومني إذ إنهم مل 

يبلغوا سن التعليم اإللزامي. وتم اعتبار الطفل يف الفئة العمرية 6-11 سنة 

محروًما إذا كان غري ملتحق بالتعليم االبتدايئ أو إذا كان ملتحًقا بصف من 

الصفوف االبتدائية أقل بصفني أو أكرث عن الصف املناسب لسنه. وتم اعتبار 

الطفل يف الفئة العمرية 12-17 سنة محروًما إذا كان غري ملتحق بالتعليم 

الثانوي.

الحامية: يكون للعنف واالستغالل وسوء املعاملة آثار ضارة – ويف بعض 	 

الحاالت ال ميكن التخلص منها – عىل مناء الطفل، مبا يف ذلك عدم االستفادة 

الكاملة من إمكاناته. وتشمل البيانات ذات الصلة التي يغطيها املسح 

السكاين الصحي – مرص 2014 الجوانب الخاصة بعاملة األطفال وختان 

اإلناث والزواج املبكر والحمل واألشكال العنيفة من تأديب األطفال 

وتسجيل املواليد، وبناًء عليه أثناء املشاورات تم اعتبار “العقاب البدين 

الحاد” قياًسا ملدى حرمان الطفل من الحامية. ويشمل العقاب البدين الحاد 

رضب الطفل أو صفعه عىل الوجه أو الرأس أو األذن ورضبه بشكل متكرر 

وبقوة. وحيث إن املعلومات عن العقاب البدين الحاد ال تتوفر إال لألطفال 

يف سن 1-14 سنة، تم استخدام املؤرش كبديل عن مؤرش جميع األطفال يف 

سن صفر-17 سنة.

1-14 يبدأ إطار تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة املتبع يف هذا التقرير 

بتقدير انتشار األطفال املحرومني يف كل بعد ضمن الفئات العمرية املعنية 

للطفل والنظر يف السامت املميزة لهم، أي تحديد فئات األطفال املعرضني أكرث 

من غريهم لخطر الحرمان. وعىل الرغم من أن منهجية التحليل تلتزم مبنهجية 

مؤرش الفقر متعدد األبعاد، إال أنها تنحرف عنه بعدم استخدام منهج الرتجيح 

املتساوي )حيث يكون كل بعد وكل مؤرش له نفس املعامل الرتجيحي، وفًقا 

لعتبة ثابتة تبلغ 33% لتصنيف األرسة املعيشية كأرسة فقرية )ألكاير وفوسرت، 

2011(. ومن أجل احرتام منهج إطار حقوق الطفل بالكامل، تستعني منهجية 

تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة بالنهج الشامل؛ حيث يعرف الحرمان 

من بعد واحد بأنه الحرمان من واحد عىل األقل من املؤرشات املختارة للبعد 

)إذا كان البعد له أكرث من مؤرش مثل التغذية( )دو نويبورج وآخرون، 2012(. 

ومن خالل اختيار املنهجية، ميكن أن تؤدي منهجية تحليل أوجه الحرمان 

املتداخلة املتعددة إىل نسبة الفقر أكرث تحفظًا، ولكنها يف نفس الوقت ميكن أن 

تكون أكرث حساسية لتحسني األبعاد املنفصلة التي تؤثر عىل الفقر.

1-15 بعد مناقشة أوجه الحرمان من كل بعد عىل حدة، يتناول التحليل 

التداخل بني أوجه الحرمان من األبعاد لتحديد تلك التي تؤثر عىل األطفال 

ويكون بينها أكرب معدل تداخل. ففي البداية، يتم استكشاف تعدد أبعاد أوجه 

حرمان الطفل من خالل استعراض توزيع األطفال حسب عدد أوجه الحرمان 

التي تعاين منها مختلف الفئات العمرية للطفل يف آن واحد. ويوفر هذا 

التحليل نظرة شاملة عن شدة أوجه حرمان الطفل بني السكان األطفال عىل 

نحو متواٍل؛ بدًءا من األطفال الذين ال يعانون من الحرمان ووصواًل إىل األطفال 

الذين يعانون من الحرمان من بعد واحد وبعدين وحتى سبعة أبعاد. ولتحديد 

األطفال الذين يعانون من الفقر متعدد األبعاد، تم وضع نقطة فصل تُحدد 

وفًقا لعدد أوجه الحرمان التي يعاين منها األطفال يف آن واحد. ويعتمد التقرير 

عىل نقطتي فصل، حيث يعترب أن الطفل يعاين من الفقر متعدد األبعاد إذا كان 

يعاين من الحرمان من اثنني أو أكرث من األبعاد يف آن واحد. وإضافًة إىل ذلك 

والستعراض حدة الفقر األعىل، تستخدم ثالث نقاط فصل يف بعض األجزاء من 

التحليل. ومن املالحظ أن تحليل الفقر متعدد األبعاد يعتمد عىل حساب أوجه 

الحرمان التي تشري رصاحًة إىل املعامل الرتجيحي املتساوي لألبعاد املختلفة.

1-16 تم إنتاج ثالثة مؤرشات رئيسية باستخدام منهجية تحليل أوجه الحرمان 

املتداخلة املتعددة تستخدم لتحليل الفقر متعدد األبعاد للطفل. أواًل، تقيس 
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نسبة الفقر )H( عدد األطفال الذين يعانون من الفقر متعدد األبعاد، أي عدد 

األطفال يف فئة عمرية معينة الذين يعانون من الفقر متعدد األبعاد وفًقا 

لنقطة فصل معينة وكنسبة من إجاميل عدد األطفال يف هذه الفئة العمرية. 

يجب أن يكون الطفل محروًما من اثنني عىل األقل من األبعاد الثامنية التي 

يقيسها تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة حتى ميكن اعتبار أنه يعاين 

من الفقر متعدد األبعاد. وثانيًا، يقيس متوسط حدة الحرمان )A( عمق الفقر 

أو مستواه لألطفال الذين يعانون من الفقر متعدد األبعاد عىل مستوى جميع 

الفئات العمرية، والذي يُقاس بعدد أوجه الحرمان التي يعاين منها األطفال 

الذين يتعرضون للفقر متعدد األبعاد مقسوًما عىل أكرب عدد لألبعاد الخاضعة 

للدراسة )d(، وتكون النتيجة هي متوسط جميع األطفال الذين يعانون من 

الفقر متعدد األبعاد يف الفئة العمرية املعنية. وعىل الرغم من أن نسبة الفقر 

تكون مفيدة لتحديد مدى انتشار الفقر متعدد األبعاد، إال أنها ال تراعي حدة 

الفقر بني األطفال وعمقه )عدد أوجه الحرمان التي يعاين منها طفل واحد 

يف آن واحد(. ولتحديد انتشار الفقر وحدته بعدد واحد طورت دراسة ألكاير 

وفوسرت )2011( مقياس ثالث لتعديل نسبة الفقر )H( حسب متوسط الحدة 

)A(. وتؤدي العمليات الحسابية السابقة إىل مؤرش )MO( الذي يعرف باسم 

مؤرش الفقر متعدد األبعاد الذي يحتسب كام ييل:

MO= H x A

1-17 يف األقسام التالية، تطبق الدراسة منهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة 

املتعددة لوصف وتحليل: أ( انتشار أوجه الحرمان من كل بعد عىل حدة 

من األبعاد الخاصة برفاه الطفل والسامت االجتامعية واالقتصادية لألطفال 

املحرومني؛ ب( التداخل بني أوجه الحرمان من كل بعد عىل حدة؛ ج( انتشار 

الفقر متعدد األبعاد للطفل؛ د( املكونات املختلفة للفقر متعدد األبعاد حسب 

املجموعات الفرعية االجتامعية واالقتصادية والجغرافية؛ هـ( مساهمة األبعاد 

املنفصلة التي يعاين الطفل فيها من الحرمان من الفقر متعدد األبعاد الكيل 

للطفل؛ و( السامت االجتامعية واالقتصادية لألطفال الذين يعانون من الفقر 

متعدد األبعاد. ويشمل كل قسم مربًعا يلخص النتائج الرئيسية.
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القسم الثاني:

تحليل أوجه الحرمان 

المنفصلة
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ملخص

سجل الحرمان أعىل النتائج يف البعد الخاص بالحامية من العنف، حيث يتعرض حوايل 12.3 مليون طفل تصل أعامرهم إىل 	 

17 سنة أو لديهم شقيق يتعرض للعقاب البدين الحاد من مقدم الرعاية داخل األرسة املعيشية.

يختلف ترتيب انتشار الحرمان بني الفئات العمرية وبعضها، حيث ينترش الحرمان بنسبة عالية يف التغذية والصحة لألطفال 	 

تحت خمس سنوات بنسبة 30.2 و20.9% عىل التوايل؛ وتتجىل مظاهر حرمان بارزة يف التغذية بني األطفال يف سن 5-11 سنة 

)%14.7( يف حني تتجىل مظاهر حرمان بارزة يف التعليم بني األطفال يف سن 12-17 سنة )18.4%(.

أوجه الحرمان من الوصول إىل املياه والرصف الصحي واملسكن ووسائل املعلومات بني األطفال يف األرس املعيشية األكرث فقرًا 	 

تزيد بنسبة كبرية عن أوجه الحرمان بني األطفال يف األرس األكرث ثراًء، إذ يرتاوح الفارق بني 7 إىل 18 نقطة مئوية.

يرتفع الحرمان من الصحة بني األطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية ويكاد يبلغ الضعفني مقارنًة باملناطق الحرضية. 	 

وميكن مالحظة اختالفات كبرية بني الرشائح الخمسية للرثاء إذ يبلغ عدد األطفال املحرومني يف الرشائح الخمسية األكرث فقرًا 

ثالثة أضعاف العدد يف الرشائح األكرث ثراًء. 

يسجل الحرمان من التغذية بني األطفال تحت خمس سنوات )الذين يعانون من توقف النمو أو السمنة املتوسطة أو 	 

املفرطة( نسبة أعىل من الفئات العمرية األخرى، ففي الواقع يعاين 30% من األطفال تحت خمس سنوات من الحرمان، 

منهم 14% فقط يف الفئة العمرية 5-11 سنة و8.2% يف الفئة العمرية 12-17 سنة. ومن املثري للدهشة أن االختالفات يف سوء 

التغذية بني الرشائح الخمسية للرثاء واملناطق الجغرافية تكون منخفضة إن مل تكن مساوية لصفر، مام يشري إىل أن السمنة 

وتوقف النمو قد يكونان من بني القضايا االجتامعية الشائعة.

تسجل أعىل نسبة للحرمان من التعليم بني األطفال يف سن 12-17 سنة الذين يتميزون بالخصائص االجتامعية واالقتصادية 	 

التالية: األطفال من الرشائح الخمسية األكرث فقرًا الذين مل يلتحق أبويهم بالتعليم الرسمي واألطفال الذين لديهم أربعة 

أشقاء أو أكرث.
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تحليل أوجه الحرمان المنفصلة

2-0 يستعرض هذا القسم مدى انتشار حرمان الطفل يف كل بعد باستخدام تعريف الحرمان املعدل ملرص والذي يرد ملخص عنه يف جدول 1 يف القسم السابق 

أعاله. ويوضح جدول 2 أدناه نسبة وعدد األطفال املحرومني يف كل بعد حسب الفئة العمرية يف عام 2014.

جدول 2: نسبة وعدد األطفال املحرومني يف كل بعد عىل حدة حسب الفئة العمرية

البعدمستوى القياس

مجموعة من أعامر األطفال

صفر-17 سنة12-17 سنة5-11 سنةصفر-4 سنوات

عدد األطفالالنسبةعدد األطفالالنسبةعدد األطفالالنسبةعدد األطفالالنسبة

ية
ش

عي
امل

رسة 
األ

9.51,065,1009.61,269,0009.0888,6009.43,222,700املياه

10.61,188,5009.91,308,7009.5938,00010.03,435,200الرصف الصحي

11.81,323,00016.52,181,20015.41,520,50014.65,024,700املسكن

6.0672,7006.5859,2006.0592,4006.22,124,300وسائل املعلومات

فل
لط

ا

------20.92,342,200الصحة

--30.23,386,00014.71,943,2008.2809,600التغذية

--4.2555,20018.41,816,700--التعليم

--39.64,439,90041.65,499,20024.82,448,700الحامية

املصدر: )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2015( وحسابات املؤلف.

تشري املجموعة األوىل من أوجه الحرمان إىل األبعاد التي تقاس عىل مستوى 

األرسة املعيشية، مبا يف ذلك الوصول إىل املياه والرصف الصحي واملسكن 

ووسائل املعلومات. وبالنظر إىل الجدول، ميكننا أن نرى أن األطفال يف الفئة 

العمرية صفر-17 سنة:

9.4% من األطفال )3.2 ماليني طفل تقريبًا( يعيشون يف أرس معيشية تفتقر 	 

إىل مصدر للمياه املنقولة باألنابيب يف املسكن، وهناك 10% من األطفال 

محرومون من الوصول إىل مرفق صحي محسن وغري مشرتك.

الحرمان من املسكن )املحدد حسب االزدحام يف املسكن( ينترش بدرجة أكرب 	 

بنسبة 14.6% بني جميع األطفال الذين يعيشون يف أرس معيشية حيث يقيم 

يف املتوسط أربعة أفراد أو أكرث يف غرفة نوم واحدة.

6.2% من األطفال يعيشون يف أرس معيشية ال متتلك جهاز معلومات وجهاز 	 

اتصاالت واحد عىل األقل.

2-1 وبرصف النظر عن أن نسبة كبرية من األطفال يعانون من أوجه حرمان 

يتشاركونها مع أفراد آخرين يف األرسة املعيشية، يوضح الجدول أن انتشار 

الحرمان من األبعاد املختلفة يسجل نسبًا أعىل يف الصحة والتغذية والتعليم 

والحامية من العنف؛ أي األبعاد الخاصة باألطفال يف مختلف الفئات العمرية. 

وبالنظر إىل أوجه الحرمان عىل مستوى الطفل نجد أن:

عىل مستوى كافة األبعاد الخاضعة للدراسة، يسجل انتشار الحرمان أعىل 	 

معدل يف البعد الخاص بالحامية من العنف، فهناك 12.3 مليون طفل تقريبًا 

)ىف سن صفر-17 سنة( يتعرضون أو لديهم شقيق يتعرض للعقاب البدين 

الحاد من مقدم الرعاية داخل األرسة املعيشية.

بعد الحرمان من الحامية، يختلف مستوى انتشار الحرمان بني الفئات 	 

العمرية املختلفة، فعىل سبيل املثال ينترش الحرمان بشكل كبري يف التغذية 

والصحة لألطفال تحت خمس سنوات بنسبة 30.2 و20.9% عىل التوايل، 

وترتفع نسبة الحرمان من التغذية لألطفال يف سن 5-11 سنة، ويتجىل 

الحرمان من التعليم بشكل كبري بني األطفال يف سن 12-17 سنة.

2-2 تكون املتوسطات الوطنية مهمة لتوضيح وضع الحرمان، ولكنها يف 

نفس الوقت وكام هو الحال مع جميع املتوسطات تخفي تفاوتات أساسية 

تواجهها فئات األطفال عىل حسب موقعهم الجغرايف أو الخصائص االجتامعية 

واالقتصادية ألرسهم. لذلك، يتم تحليل انتشار الحرمان عىل مستوى األبعاد 

املختلفة لألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية مقابل املناطق الحرضية. 

وكام يوضح شكل 1 هناك فجوة كبرية يف انتشار الحرمان من األبعاد عىل 

مستوى األرسة املعيشية بني املناطق الريفية واملناطق الحرضية، فعىل سبيل 

هناك 14.6% من األطفال يف املناطق الريفية يعيشون يف أرس معيشية ال يتوفر 

لها إمكانية الوصول إىل مرفق صحي محسن وغري مشرتك، يف حني أن هذه 

النسبة تنخفض إىل 1.1% بني األطفال يف املناطق الحرضية.
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شكل 1: نسبة األطفال )صفر-17 سنة( املحرومني يف األبعاد عىل مستوى األرس املعيشية حسب املنطقة الجغرافية

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون، 2015( وحسابات املؤلف.

2-3 تختلف الفجوة بني املناطق الريفية واملناطق الحرضية عند تقييم األبعاد الخاصة بالطفل، وكام يوضح شكل 2 فيام ييل تزيد الفجوة النتشار الحرمان من 

الحامية من العنف عىل مستوى الفئات العمرية لألطفال وتزيد أيًضا للصحة والتعليم بني األطفال يف سن 12-17 سنة. ونجد أن الفجوة نفسها ليست كبرية عند 

النظر إىل انتشار الحرمان من التعليم لألطفال يف سن 5-11 سنة. ومن ناحية أخرى، تكون الفجوة بني املناطق الريفية واملناطق الحرضية مساوية لصفر تقريبًا عند 

دراسة الحرمان من التغذية )مؤرش التغذية يتناول نقص التغذية والسمنة(.

شكل 2: نسبة األطفال املحرومني يف األبعاد الخاصة بالطفل حسب الفئة العمرية 

املياه الرصف الصحي املسكن وسائل املعلومات

%4.1

%12.1

%1.1

%14.6

%10.3

%16.9

%3.3

%7.6

املناطق الحرضية

املناطق الريفية

املناطق الحرضية

املناطق الريفية

%32.3 %15.7 %8.3%13.4 %4.2 %15%34.4 %35.8 %21

%29.3 %14.1 %8.2%24.3 %4.1 %20.3%42 %44.7 %27

صفر- 4 سنوات 5-11 سنة 12-17 سنة

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون، 2015( وحسابات املؤلف.

2-4 لتحديد وتقييم األسباب الكامنة لحرمان األطفال يف كل بعد عىل حدة 

وإعادة النظر يف الفجوة بني املناطق الريفية واملناطق الحرضية، هناك حاجة 

إىل إجراء تحليل متعمق للسامت االجتامعية واالقتصادية لألطفال املحرومني 

الذين يعيشون يف مناطق ريفية ومناطق حرضية. ويجب دعم التحليل األول 

بدراسات مخصصة تتناول الخصائص الجوهرية للمناطق الريفية مقابل 

املناطق الحرضية؛ من حيث توافر الخدمات وجودتها واألعراف االجتامعية 

والسلوكيات التي تعوق إعامل حقوق األطفال يف مختلف األبعاد. وباستخدام 

البيانات املستخلصة من املسح السكاين الصحي – مرص ومن خالل وضع منوذج 

لوجستي، ميكننا استعراض الخصائص االجتامعية واالقتصادية الرئيسية وتحديد 

مدى مساهمتها يف زيادة أو انخفاض احتاملية حرمان الطفل يف أي بعد من 

األبعاد.

2-5 ميكن تلخيص منهجية التحليل املطبقة كام ييل: تتكون الخطوة األوىل 

من تصفية املتغريات التي من املرجح أن تفرس حرمان الطفل )أي إذا كان 

الطفل يعاين من حرمان يف التغذية(. وتتمثل املسألة األساسية من الخطوة 

األوىل يف أنه: بالنظر إىل مجموعة كبرية من املتغريات التفسريية )الخصائص 

االجتامعية والدميوغرافية لعائل األرسة املعيشية، وخصائص األرسة املعيشية، 

وخصائص األطفال(، أي من تلك املتغريات يساهم بأكرب نسبة يف تفسري 

منط الحرمان املالحظ يف البعد املعني؟ ويتم الحصول عىل اإلجابة من خالل 

اختبار أهمية كل متغري باستخدام أدوات معيارية مثل اختبار كوملوجوروف-

سمرينوف واختبار بريسون Chi الرتبيعي. وتشمل الخطوة الثانية استخدام 

منوذج االنحدار اللوجستي لتقدير احتامالت التعرض للحرمان: حيث يكون 
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املتغري التابع هو ناتج الحرمان )مثال: 1 يف حالة الحرمان، وصفر يف الحاالت 

األخرى( وتكون املتغريات التفسريية هي تلك املتغريات التي تم تحديدها 

يف الخطوة األوىل )مثل سن عائل األرسة املعيشية وحجم األرسة املعيشية 

ومنطقة السكن ونصيب الفرد من اإلنفاق يف الرشيحة الخمسية، إلخ(. وتشمل 

الخطوة الثالثة ضبط تحديد النموذج بإغفال املتغريات غري املهمة يف الخطوة 

السابقة عن طريق استخدام إجراء متدرج؛ حيث يعاد تقدير النموذج بشكل 

متكرر عىل أساس مجموعة مقيدة من املتغريات املهمة. وتشمل مجموعة 

العوامل التفسريية ما ييل: سن الطفل وجنسه، وجنس عائل األرسة املعيشية 

وسنه، واملستوى التعليمي لكل من األبوين، ومحل السكن )منطقة حرضية/ 

منطقة ريفية(، وحجم األرسة املعيشية وعدد األبناء، والرشائح الخمسية 

لألرسة املعيشية. ومن أجل تسهيل تفسري مخرجات االنحدار، قمنا باإلبالغ 

عام يطلق عليه متوسط التنبؤات املعدلة؛ وخلصنا إىل أن املعامالت التقديرية 

لهذا اإلجراء لها تفسري رصيح مثل خطر )احتاملية( التعرض للحرمان من 

أحد األبعاد املرتبطة بكل متغري تفسريي. وتوضح الجداول من ب-1 إىل ب-5 

نتائج املحددات الخاصة بحرمان األطفال عىل مستوى األبعاد املختلفة، وعرض 

املعامالت الخاصة باالنحدار اللوجستي )النسب األرجحية( واالحتاملية. وميكن 

االطالع عىل املنهجية والجداول يف ملحق ب.

2-6 عىل الرغم من أن الجداول الواردة يف ملحق )ب( تساهم يف تحديد فئات 

األطفال األكرث عرضة لخطر الحرمان من بعد معني، إال أننا نحاول فيام ييل 

أن نقوم بتعيني املحددات الرئيسية لحرمان الطفل التي تلعب دوًرا يف توجيه 

خطر الحرمان من مختلف األبعاد:

بالنسبة لألبعاد الخاصة بالوصول إىل املياه والرصف الصحي املحسن، يرتبط 	 

بشكل كبري اثنان من املتغريات التفسريية بإمكانية أكرب لخطر تعرض الطفل 

للحرمان، وهام ثروة األرسة املعيشية ومحل اإلقامة1. وبالتحكم يف مجموعة 

املتغريات التفسريية املأخوذة يف االعتبار، يكون الطفل من أفقر رشيحة 

خمسية للرثاء معرًضا الحتاملية الحرمان من الوصول إىل املياه بنسبة %13 

)املبلغ عنها ضمن االحتاملية بقيمة 0.130 يف جدول ب-1(، يف حني تنخفض 

االحتاملية إىل 3.6% لطفل يف الرشيحة الخمسية األكرث ثراًء. وبالنسبة 

للرصف الصحي يتضح بدرجة أكرب التفاوت يف احتاملية الحرمان، إذ يبلغ 

18% وصفر% لألطفال من األرس املعيشية األكرث فقرًا واألكرث ثراًء عىل التوايل. 

أما فيام يتعلق مبحل اإلقامة، فاألطفال الذين يعيشون يف مناطق ريفية 

يواجهون خطرًا أكرب للتعرض للحرمان من املياه والرصف الصحي. ويوضح 

التحليل انخفاض احتاملية الحرمان من املياه والرصف الصحي بني األطفال 

يف األرس املعيشية الكبرية وكلام زاد عدد األطفال يف األرسة املعيشية.

بالنسبة للمسكن والوصول إىل وسائل املعلومات، علاًم بأن هذه األبعاد 	 

ترتبط ارتباطًا وثيًقا مبستوى الدخل والفقر النقدي لألرسة املعيشية، 

تظل ثروة األرسة املعيشية عاماًل رئيسيًا يف تفسري احتاملية تعرض الطفل 

للحرمان من هذه األبعاد. ويتعرض الطفل من الرشيحة الخمسية األكرث 

فقرًا الحتاملية التعرض للحرمان من املسكن بنسبة 17% مقارنًة بنسبة 

5.5% لألطفال من الرشائح الخمسية األكرث ثراًء. وبالنسبة للوصول إىل 

وسائل املعلومات، تبلغ احتاملية الحرمان 8.4 و1.3% لألطفال من الرشيحة 

الخمسية األكرث فقرًا واألكرث ثراًء عىل التوايل. ومن املثري لالهتامم أن األطفال 

الذين يعيشون يف مناطق حرضية يتعرضون الحتاملية أكرب للحرمان من 

املسكن، مام يعكس أن االكتظاظ يف املسكن يكون أكرث انتشاًرا يف تلك 

املناطق. وهناك عامل آخر يؤدي إىل زيادة كبرية يف احتاملية التعرض 

للحرمان وهو عدد األطفال يف األرسة املعيشية.

هناك تقريبًا 6% من األرس املعيشية تعولها امرأة، ويشري التحليل إىل أن 	 

احتاملية الحرمان تزيد بشكل كبري لألطفال الذين يعيشون يف أرس معيشية 

تعولها امرأة فيام يتعلق بأبعاد الرصف الصحي واملسكن والوصول إىل 

وسائل املعلومات. ويكون التأثري عىل النقيض فيام يتعلق بالوصول إىل 

املياه، حيث تنخفض احتاملية الحرمان بشكل كبري لألطفال الذين يعيشون 

يف أرس معيشية تعولها امرأة. وتوضح العينة الصغرية لألرس املعيشية التي 

تعولها امرأة واملشمولة يف العينة أن تلك النتائج قد ال متثل السكان.

1يضم مؤرش الرثوة الذي تم وضعه باستخدام املسح السكاين الصحي – مرص بعًضا من املتغريات املستخدمة لقياس أوجه الحرمان، مام ينشئ عالقة محتملة بني الرثوة والحرمان قد تؤدي إىل بعض املشكالت 

الخاصة بالتعدد الخطي والرتابط. وعىل الرغم من أن اإلجراء التدريجي يكشف حسابيًا عن التعدد الخطي ويستبعده، إال أن املساهمة املنخفضة لهذه املتغريات يف مؤرش الرثوة الكيل مقارنًة مبساهمتها يف أوجه 

الحرمان من كل بعد عىل حدة توضح أن استخدام مؤرش الرثوة ال يشكل أي تهديد للدقة.
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شكل 3: احتاملية التعرض للحرمان لألطفال يف سن صفر-17 سنة عىل حسب الرشيحة الخمسية للرثاء
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0الدنيا )األكرث فقًرا(وسائل املعلومات
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الثانية املتوسطة الرابعة الخامسة )األكرث ثراًء(

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون، 2015( وحسابات املؤلف.

2-7 يظهر شكل 3 أعاله االحتاملية املقررة للحرمان من األبعاد عىل مستوى 

األرس املعيشية مقابل الرشائح الخمسية للرثاء. ويوضح النمط أن احتاملية 

الحرمان تكون أعىل بنسبة كبرية بني األطفال من األرس املعيشية األكرث فقرًا.

2-8 فيام ييل ملخص ألوجه حرمان الطفل يف كل بعد )انظر جدول ب-3 إىل 

ب-5 يف ملحق ب، أو امللخص الوارد يف الجدول التايل(:

يراعي الحرمان الذي يعاين منه األطفال تحت خمس سنوات يف مجال 	 

الصحة2 االختالفات االجتامعية واالقتصادية ومستوى تعليم األم وحجم 

األرسة املعيشية. وفيام يتعلق برثاء األرسة املعيشية، تنخفض احتاملية 

الحرمان من 28.7% بني األطفال من األرس املعيشية األكرث فقرًا إىل 9.0% بني 

األطفال من األرس املعيشية األكرث ثراًء. ويبدي مستوى تعليم األم اتجاهات 

مامثلة، إذ تنخفض احتاملية الحرمان من 30.5% لألمهات الاليت مل يلتحقن 

بالتعليم الرسمي إىل 9.8% لألطفال الذين لديهم أمهات حاصالت عىل تعليم 

عايل. كام يعد عدد األطفال يف األرسة املعيشية عاماًل رئيسيًا يوضح أن 

احتاملية الحرمان من الصحة تزيد بشكل كبري يف األرس املعيشية التي لديها 

عدد أكرب من األطفال، وتزيد االحتاملية من 8.9% إذا كان الطفل هو الطفل 

الوحيد يف األرسة إىل 48.5% إذا كانت األرسة املعيشية لديها ستة أطفال أو 

أكرث.

الحرمان من التغذية لألطفال تحت خمس سنوات ال يسجل اختالفًا كبريًا بني 	 

الخصائص االجتامعية واالقتصادية املختلفة. وتزيد قلياًل احتاملية التعرض 

للحرمان من هذا البعد بني األوالد عن البنات واألطفال يف أول سنتني من 

حياتهم، ولكنها تكون منخفضة بني األطفال من األرس املعيشية التي تعولها 

امرأة. وبعد التحكم يف الخصائص االجتامعية واالقتصادية، يبدو أن األطفال 

يف املناطق الريفية يتميزون عن األطفال يف املناطق الحرضية؛ حيث تبلغ 

احتاملية الحرمان 29.2 و33.2% عىل التوايل. ويتعرض األطفال األفقر إىل 

احتاملية بنسبة 32.4%، يف حني أن األطفال األكرث ثراًء يتعرضون الحتاملية 

بنسبة %29.9.

يسجل الحرمان من التغذية لألطفال يف سن 5-11 سنة3 اتجاهات 	 

مختلفة ويربز القضايا االجتامعية القامئة للتغلب عىل العوامل االجتامعية 

واالقتصادية. ويف الواقع ترتفع احتاملية الحرمان بني األوالد بنسبة %16.7 

مقارنًة بنسبة 12.3% للبنات، وتزيد االحتاملية إىل حٍد ما بني األطفال يف 

سن 5-8 سنوات )%15.8( مقارنًة باألطفال يف سن 9-11 سنة )12.8%(، 

يف حني تنخفض احتاملية الحرمان بني األطفال يف األرس املعيشية التي 

تعولها امرأة. ومام يثري القلق أن احتاملية الحرمان من التغذية تزيد قلياًل 

بني األرس املعيشية األكرث ثراًء وبني اآلباء واألمهات الحاصلني عىل مستوى 

تعليمي مرتفع، مام يوضح – كام أرشنا مسبًقا – أن التغذية قد تكون قضية 

اجتامعية أكرث شمواًل تتجاوز حدود الفقر وترضب بجذورها يف تغيري أمناط 

استهالك الطعام عىل مدار الوقت. ويتجىل هذا االتجاه عند مالحظة الزيادة 

يف انتشار السمنة بني األطفال من األرس املعيشية األكرث ثراًء التي يكون 

األبوان فيها حاصلني عىل تعليم أفضل.
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4  يعرف الحرمان من التغذية لألطفال يف سن 12-17 سنة بأنه اإلصابة بالنحافة أو السمنة املتوسطة أو املفرطة.

5 يعرفون بأنهم األطفال غري امللتحقني بالتعليم االبتدايئ أو املتأخرون بعامني عن الصف الدرايس املناسب لألطفال يف مثل سنهم.

6 الحرمان من التعليم بني األطفال يف سن 12-17 سنة يعرف بأنه عدم التحاق الطفل بالتعليم الثانوي.

جدول 3: مستويات الحرمان من األبعاد عىل مستوى الطفل الخاصة بالصحة والتعليم والحامية، عىل حسب الرشيحة الخمسية للرثاء والفئة العمرية )%(

0-17 سنة12-17 سنة5-11 سنةصفر-4 سنواتالرشيحة الخمسية للرثاء

الحاميةالتعليمالتغذيةالتعليمالتغذيةالتغذيةالصحة

28.732.413.03.17.118.139.1الدنيا )األكرث فقًرا(

27.533.113.72.58.717.440.9الثانية

22.128.815.22.18.717.838.6املتوسطة

15.128.715.82.88.815.434.4الرابعة

9.029.915.22.58.712.029.9الخامسة )األكرث ثراًء(

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون( وحسابات املؤلف.

يختلف الحرمان من التغذية لألطفال يف سن 12-17 سنة4 حسب جنس 	 

الطفل والفئة العمرية والخصائص االجتامعية واالقتصادية لألرسة املعيشية. 

وعىل الرغم من أن احتاملية الحرمان تكون أعىل لألوالد واألطفال يف سن 

12-14 سنة، إال أنها تكون أعىل بدرجة كبرية بني األطفال يف األرس املعيشية 

التي تعولها امرأة، إذ تبلغ 13% مقارنًة بنسبة 8.3% بني األطفال يف األرس 

املعيشية التي يعولها رجل. ويكون دور الفجوة بني املناطق الريفية 

واملناطق الحرضية يف احتاملية الحرمان محدوًدا للغاية بنسبة 8.7% يف 

املناطق الريفية مقابل 7.8% يف املناطق الحرضية. أما بالنسبة لألطفال يف 

سن 5-11 سنة، فهناك احتاملية أكرب قلياًل للحرمان بني األرس املعيشية األكرث 

ثراًء عىل الرغم من عدم وضوح الدور الذي تلعبه مستويات تعليم األبوين.

ينخفض الحرمان من التعليم لألطفال يف سن 5-11 سنة5، وذلك نتيجة 	 

للتقدم الباهر عىل املستوى الوطني يف تحقيق معدل شامل لاللتحاق 

بالتعليم االبتدايئ والسيطرة عىل االختالفات بني الفئات االجتامعية 

واالقتصادية يف حدود معينة. ومع ذلك، يجدر تحليل العوامل التي تسجل 

أعىل اختالفات يف احتاملية الحرمان. فاألطفال يف سن 9-11 سنة يكونون 

عرضة بشكل أكرب قلياًل للحرمان بنسبة 3.7% مقارنًة باألطفال األصغر سًنا 

الذين يبلغون 6-8 سنوات والذين يتعرضون الحتاملية الحرمان بنسبة %1.8. 

وميكن مالحظة منط مهم بني األطفال يف األرس املعيشية التي يكون عائلها 

أصغر سًنا. ففي الواقع، عىل الرغم من أن احتاملية الحرمان تبلغ 5% إذا 

كان عائل األرسة يبلغ من العمر 50-59 سنة و7.9% إذا كان عائل األرسة 

يبلغ من العمر 60 سنة وأكرث، يقارن ذلك بنسبة 0.5% بني األطفال الذين 

يعيشون يف أرس معيشية يكون عمر عائلها أقل من 29 سنة. وباملثل يساهم 

ارتفاع املستوى التعليمي لألمهات يف تخفيض احتاملية الحرمان بني األطفال، 

مقارنًة باألمهات الحاصالت عىل مستويات تعليم أقل.

تزيد كثريًا احتاملية ظهور الحرمان من التعليم بني األطفال يف سن 17-12 	 

سنة6 عندما يكون األبوان غري متعلمني. ويتعرض األوالد بنسبة أكرب لخطر 

عدم االلتحاق بالدراسة، وينطبق األمر نفسه عىل األطفال األكرب سًنا )ىف سن 

15-17 سنة(. ويؤثر مستوى تعليم األبوين أكرب تأثري عىل احتاملية الحرمان 

والتي تبلغ 23.2% بني األطفال الذين مل تلتحق أمهاتهم بالتعليم الرسمي، 

وتنخفض إىل 4.9% بني األطفال الذين أكملت أمهاتهم التعليم الجامعي. 

ويالحظ النمط نفسه ملستويات تعليم األبوين، إذ تنخفض احتاملية 

الحرمان بني األرس املعيشية األكرث ثراًء عن األرس املعيشية األكرث فقرًا. وترتفع 

بشكل كبري احتاملية الحرمان بني األطفال من الرشيحة الخمسية األكرث فقرًا، 

إذ تبلغ 18.1%، يف حني تبلغ 12% بني الرشيحة الخمسية األكرث ثراًء.
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الحرمان من الحامية من العنف لألطفال يف سن صفر-17 سنة7 شائع للغاية 	 

وينترش فيام بني الفئات االجتامعية واالقتصادية املختلفة، ولكن ميكن 

استثناء بعض األمناط. وترتفع احتاملية الحرمان بني ألطفال الذين يعيشون 

يف أرس معيشية تعولها امرأة بنسبة 43.8% مقارنًة بنسبة 36.9% بني األطفال 

الذين يعيشون يف أرس معيشية يعولها رجل. ويواجه األطفال يف األرس 

املعيشية التي يكون عائلها أصغر سًنا احتاملية أكرب للتعرض للحرمان بنسبة 

40.9% إذ يكون سن العائل أقل من 30 سنة مقارنًة بنسبة بني 31 و33% بني 

األطفال الذين يبلغ أبويهم 40 سنة أو أكرث. وبالنسبة لتأثري مستويات تعليم 

األبوين، يتعرض األطفال الذين أنهى أبواهم التعليم الجامعي الحتاملية 

أقل كثريًا للحرمان، يف حني أن احتاملية الحرمان لألطفال الذين مل يحصل 

آباؤهم عىل تعليم رسمي تبلغ 39.5% وتنخفض إىل 35.7% لألطفال الذي 

أكمل آباؤهم التعليم الثانوي وتنخفض أكرث إىل 29.3% بني األطفال الذين 

حصل آباؤهم عىل درجة جامعية. أما فيام يتعلق مبستويات تعليم األمهات، 

تصل االحتاملية إىل أعىل مستوياتها بني األطفال الذين أنهت أمهاتهم مرحلة 

التعليم االبتدايئ فقط )بنسبة 41.6%( وتنخفض بني األطفال الذين تحمل 

أمهاتهم درجة جامعية )%31.9(.

7 الحرمان من الحامية من العنف لألطفال يف سن صفر-17 سنة يظهر عندما يتعرض الطفل يف هذه الفئة العمرية إىل أشكال العقاب البدين الحاد عىل يد مقدمي الرعاية. وبعد االنتهاء من املشاورات الوطنية التي 

أجريت يف مرص، تقرر حساب الحرمان من بعد الحامية لألطفال يف سن 1-14 سنة كمؤرش بديل للفئة العمرية لألطفال بني صفر-17 سنة الذي حددته منهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة.
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أوجه الحرمان المتداخلة

3-0 لفهم العالقة التي تربط بني أوجه الحرمان من مختلف األبعاد وتحديد 

األطفال الذين يعانون من أوجه حرمان متعددة يف آٍن واحد، يتناول هذا 

القسم تحليل التداخل بني أوجه الحرمان التي يعاين منها األطفال يف مختلف 

األبعاد. وكام ذكرنا يف القسم الثاين، تختلف املنهجية املعدلة )أي األبعاد وتعيني 

العتبات( بني الفئات العمرية الثالثة لألطفال، علاًم بأن هناك سبعة أبعاد يعتد 

بها لكل فئة عمرية.

3-1 يوفر حساب أوجه الحرمان من األبعاد التي يعاين منها الطفل بشكل 

متزامن فرصة لتحليل توزيع األطفال حسب عدد أوجه الحرمان كام يظهر يف 

جدول 4 فيام ييل. إن ما يقرب من ثلث األطفال يف سن صفر-17 سنوات ال 

يعانون من أي حرمان8. ومن الرضوري التأكيد عىل أن نسبة األطفال الذين 

ملخص
ال يعاين ما يقارب ثلث األطفال يف سن صفر-17 سنة من أي حرمان، وتختلف هذه النسبة حسب الفئة العمرية، إذ تبلغ 	 

أعىل نسبة 41.1% لألطفال يف سن 12-17 سنة وتنخفض بني األطفال األصغر سًنا إىل نسبة 32.5% و25.2% بني األطفال يف 

سن 5-11 سنة واألطفال تحت خمس سنوات عىل التوايل. كام تعاين النسبة األكرب من األطفال من الحرمان من بعد واحد أو 

بعدين يف آن واحد.

يتداخل الحرمان من الحامية بأكرب نسبة مع األبعاد األخرى عىل مستوى الفئات العمرية الثالث لألطفال. فبالنسبة لألطفال 	 

تحت خمس سنوات، تسجل التغذية والصحة تداخاًل كبريًا مع األبعاد األخرى. أما بالنسبة لألطفال يف سن 5-11 سنة، يغلب 

بُعد التغذية واملسكن مع وجود تداخل كبري مع الحرمان من األبعاد األخرى. وبالنسبة لألطفال يف سن 12-17 سنة يتداخل 

الحرمان من التعليم بشكل قوي مع الحرمان من األبعاد األخرى.

عند مقارنة التداخل بني التعليم واألبعاد األخرى بني األطفال يف سن 5-11 سنة و12-17 سنة، ينتقل الحرمان من التعليم من 	 

أدىن معدل لالنتشار ويتداخل مع أبعاد أخرى لألطفال يف سن 5-11 سنة، مام يعكس املكاسب املحققة يف تحسني الوصول 

إىل التعليم واملعدل املرتفع لالنتقال بني الصفوف الدراسية.

ال يعانون من حرمان يف أي بعد تختلف عىل حسب الفئة العمرية لألطفال، 

حيث تبلغ أعىل نسبة 41.1% لألطفال يف سن 12-17 سنة وتنخفض بني األطفال 

األصغر سًنا إىل نسبة 32.5% و25.2% لألطفال يف سن 5-11 سنة واألطفال تحت 

خمس سنوات عىل التوايل. وعىل النقيض متاًما، ال يعاين أي طفل من جميع 

الفئات العمرية من الحرمان من كافة األبعاد السبعة. وباستثناء األطفال تحت 

سن الخامسة، ال يعاين طفل من الفئات العمرية األخرى من الحرمان من ستة 

أبعاد بشكل متزامن. ويشري التحليل إىل أن النسبة األكرب من األطفال املحرومني 

هم من يعانون من حرمان يف بعد واحد أو بعدين يف آن واحد، وأن نسبة 

الفقر تنخفض لألطفال الذين يعانون من الحرمان من ثالثة أو أربعة أبعاد 

وتنخفض بنسبة أكرب لتصل إىل 0.5% لألطفال الذين يعانون من الحرمان من 

خمسة أو ستة أبعاد.

8 تشكل التقديرات لجميع األطفال )صفر-17 سنة( املتوسط املرجح للنسب املقابلة للفئات العمرية الثالثة )مرجحة بحجم السكان(، وتستخدم لتعطي مؤرًشا عن توزيع جميع األطفال حسب عدد أوجه الحرمان 

التي يعانون منها بشكٍل متزامن. ومن الرضوري األخذ يف االعتبار أن املؤرشات تختلف بني الفئات العمرية املختلفة.
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جدول 4: األطفال الذين يعانون من أوجه حرمان متعددة حسب الفئة العمرية )%(

صفر-17 سنة12-17 سنة5-11 سنةصفر-4 سنواتعدد أوجه الحرمان املتزامنة

025.232.541.132.5

137.840.435.138.0

224.320.316.920.6

39.35.75.66.9

43.00.91.21.7

50.30.30.10.2

60.1000.1

70000

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون، 2015( وحسابات املؤلف.

3-2 نظرًا إىل أن توزيع األطفال حسب عدد أوجه الحرمان يرتكز حول األطفال 

الذين يعانون من وجه حرمان واحد أو اثنني أو ثالثة أوجه حرمان، يكون 

السؤال هنا: ما هي األبعاد التي ينشأ بينها أكرب تداخل؟ يوضح شكل 4 فيام 

ييل نسبة األطفال تحت خمس سنوات الذين يعانون من الحرمان من بعد 

واحد إىل أربعة أبعاد يف نفس الوقت. وتظهر أعىل نسبة تداخل بني الحرمان 

من الحامية واألبعاد األخرى؛ حيث يعاين 15.2% من األطفال من الحرمان من 

الحامية وواحد من األبعاد األخرى ويعاين 6.9% من األطفال من الحرمان من 

الحامية واثنني من األبعاد األخرى.

3-3 بالنسبة لألطفال تحت خمس سنوات، تعد الحامية يليها التغذية والصحة 

هي األبعاد األكرث انتشاًرا من حيث الحرمان وهي األكرث تداخاًل مع األبعاد 

األخرى.
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شكل 4: تداخل الحرمان حسب البعد لألطفال يف سن صفر-4 سنوات )%(

وسائل املعلومات

املياه

الرصف الصحي

املسكن

الصحة

التغذية

الحامية

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون، 2015( وحسابات املؤلف.

3-4 بالنسبة لألطفال يف سن 5-11 سنة، تكون الحامية هي البعد الذي يتداخل 

بأكرب نسبة مع األبعاد األخرى، يليه املسكن والتغذية. وبني األطفال يف سن 12-

17 سنة، يتعرض األطفال املحرومون من الحامية إىل احتاملية أعىل للحرمان 

من أبعاد أخرى، ثم يأيت بعد ذلك الحرمان من التعليم. وعند مقارنة التداخل 

بني التعليم واألبعاد األخرى بني األطفال يف سن 5-11 سنة و12-17 سنة، يتبني 
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أن الحرمان من التعليم ينتقل من أدىن معدل انتشار ويتداخل مع أبعاد أخرى 

لألطفال يف سن 5-11 سنة، ليكون بذلك هو البعد الثاين من حيث أعىل معدل 

انتشار للحرمان ومدى التداخل مع أبعاد أخرى بني األطفال يف سن 17-12 

سنة. وقد سجل البعد الخاص باالنتقال بنجاح إىل التعليم الثانوي ومعدالت 

الترسب من املدرسة مستويات عالية للغاية من التداخل. 

شكل 5: تداخل الحرمان حسب البعد لألطفال يف سن 5-11 سنة )%(
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املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون، 2015( وحسابات املؤلف.
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محروم من بعد واحد فقط

محروم من بعد آخر

محروم من بعدين آخرين

محروم من ثالثة أبعاد أخرى

محروم من أربعة أبعاد أخرى أو أكرث

صفر-4 سنوات 5-11 سنة 12-17 سنة

شكل 6: تداخل الحرمان حسب البعد لألطفال يف سن 12-17 سنة )%(
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املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون، 2015( وحسابات املؤلف.

3-5 من أجل تقديم أقرب صورة للتداخل والعالقة التي تربط بني أوجه 

الحرمان من مختلف األبعاد، يوضح شكل 7 فيام ييل )نسبيًا( من خالل أشكال 

ڤني بيانية التداخل يف الحرمان من األبعاد الثالثة التي تتداخل بأعىل نسبة 

حسب الفئة العمرية. وبالنسبة لألطفال يف سن صفر-4 سنوات )اللوحة 

اليرسي يف شكل 7(، نجد أن األبعاد الثالثة التي يوجد بينها أكرب نسبة تداخل 

هي الحامية والتغذية واملسكن. وميثل األطفال الذين يعانون من الحرمان من 

اثنني أو ثالثة من هذه األبعاد يف آٍن واحد نسبة 17.6% من املجموعة السكانية 

املرجعية )أي من إجاميل األطفال يف نفس الفئة العمرية(. وميكننا أن نالحظ 

أن األبعاد نفسها لألطفال تحت خمس سنوات واألطفال يف سن 5-11 سنة 

تتداخل )اللوحة املتوسطة(، وهو ما يؤدي إىل تغري األهمية النسبية لألبعاد 

الثالثة. أما األطفال يف سن 12-17 سنة، تكون األبعاد التي يوجد بينها أعىل 

نسبة تداخل هي املسكن والتعليم والحامية.

شكل 7: تحليل تداخل الحرمان بناًء عىل ثالثة أبعاد حسب الفئة العمرية )%(
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املصدر: )وزارة الصحة والسكان، 2015( وحسابات املؤلف.
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3-6 يوضح جدول 5 بالتفصيل الشديد النسب املستخدمة إلنشاء أشكال ڤني البيانية يف شكل 7 أعاله. ولتبسيط األمر، أوردنا أربع مجموعات من أوجه الحرمان، 

وهي تلك التي متثل أعىل معدل تداخل فيام بني األبعاد الثالثة لكل فئة عمرية. وتشري األعمدة )أ( و)ب( و)ج( إىل أن 4.2% من األطفال يف سن صفر-4 سنوات 

محرومون من املسكن فقط، و16.6% محرومون من التغذية، و23.9% محرومون من الحامية.

جدول 5: توزيع نسبة األبعاد املجمعة التي تسجل أعىل “حاالت تداخل” حسب الفئة العمرية

البعدالتداخل

متعددواحد )فقط(

اإلجاميلال يوجد

الكلأب جب جأجأبجبأ

4-0

سنوات

املسكن )أ(

التغذية )ب(

الحامية )ج(

4.216.623.91.94.010.11.617.637.7100.0

11-5

سنة

املسكن )أ(

التغذية )ب(

الحامية )ج(

7.78.029.11.16.94.80.813.641.6100.0

17-12

سنة

املسكن )أ(

التعليم )ب(

الحامية )ج(

7.210.715.82.74.03.51.411.654.6100.0

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون، 2015( وحسابات املؤلف.

3-7 تشري األعمدة الثالث التالية )أب، أج، ب ج( إىل التداخل بني بعدين: 1.9% من األطفال يف سن صفر-4 سنوات يعانون بشكل متزامن من الحرمان من املسكن 

)أ( والتغذية )ب(، ويعاين 10.1% بشكل متزامن من الحرمان من التغذية )ب( والحامية )ج(. وأخريًا يعاين 1.6% من األطفال تحت سن الخامسة من الحرمان من 

األبعاد الثالثة يف آٍن واحد )أب ج(. وهكذا -بوجٍه عام- تبلغ نسبة األطفال تحت سن الخامسة الذين يعانون من الحرمان من التغذية 30.2%، وهو ما يتناسب مع 

نسبة الفقر الواردة فيام سبق يف جدول 2. وعىل مستوى الفئات العمرية املختلفة لألطفال، نجد أن الحرمان من املسكن والحامية يظهر يف مجموعة األبعاد الثالثة 

التي يوجد فيام بينها أعىل نسبة تداخل، مام يوضح أهمية تلك األبعاد مجتمعة عندما يتعلق األمر بالحرمان من أبعاد متعددة. 
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الفقر متعدد األبعاد للطفل

4-0 يركز هذا القسم عىل تحليل األطفال الذين يعانون من الفقر متعدد 

األبعاد9 باستخدام إطار تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة لتحديد الفئة 

األكرث حرمانًا بني األطفال املحرومني. وتحقيًقا لهذه الغاية يجب تنفيذ خيارين 

منهجيني رئيسيني، أولهام وضع عتبة لتحديد األطفال الذين يعانون من الفقر 

متعدد األبعاد، وثانيهام تحديد مجموعة من املؤرشات الخاصة بالفقر متعدد 

األبعاد. وتتناول دراسة دو نويبورج وآخرين هذين الخيارين بالتفصيل )2012( 

معتمدة يف ذلك عىل العمل الرائد الذي أجراه ألكاير وفوسرت )2011( والذي 

نستخلص منه الجزء األكرب من املناقشة يف هذا القسم.

ملخص

29.4% من األطفال )أي ما يعادل 10.1 ماليني طفل( يعانون من الحرمان من بعدين أو أكرث، إذ ميثل األطفال املحرومون 	 

من ثالثة أبعاد أو أكرث نسبة 8.8% تقريبًا أو 3.0 ماليني طفل، يف حني ميثل األطفال املحرومون من أربعة أبعاد أو أكرث %1.9 

من إجاميل عدد األطفال، أي ما يساوى 0.67 مليون طفل.

يتعرض األطفال تحت خمس سنوات ألعىل نسبة النتشار الفقر متعدد األبعاد للطفل وميثلون النسبة األكرب من األطفال 	 

املعرضني للفقر متعدد األبعاد. فهناك نسبة 37.1% من األطفال تحت خمس سنوات يعانون من الفقر متعدد األبعاد 

والحرمان مبتوسط يبلغ 35.0% من إجاميل عدد األبعاد املأخوذة يف االعتبار. وبالنسبة لألطفال يف سن 5-11 سنة، تنخفض 

تلك النسبة بدرجة كبرية. ففي الواقع هناك 27.2% من هؤالء األطفال يعانون من الفقر متعدد األبعاد، إذ يبلغ متوسط 

حدة الحرمان 32.9%، يف حني تنخفض نسبة الفقر بني األطفال يف سن 12-17 سنة إىل 23.8%، إذ يبلغ متوسط حدة الفقر 

.%33.6

4-1 بالنسبة الختيار العتبة للفقر متعدد األبعاد للطفل، نعتمد عىل ما يعرف 

باسم النهج الشامل والذي وفًقا له يعترب الطفل محروًما يف بعد واحد إذا كان 

يعاين من الحرمان من مؤرش واحد فقط، أو يعترب أنه يعاين من الفقر متعدد 

األبعاد إذا كان عدد األبعاد التي يعاين الطفل من الحرمان فيها مساويًا أو 

أكرب من قيمة معينة k والتي يشار إليها بنقطة الفصل للفقر متعدد األبعاد. 

ولغرض هذا التحليل تكون قيمة k مساوية لـ 2.

9 يف املؤلَف الخاص بكريس دو نويبورج، يُشار إىل هؤالء األطفال بأنهم األطفال الذين يعانون من حرمان متعدد األبعاد )دو نويبورج وآخرون، 2012(، يف حني تشري دراسة ألكاير وفوسرت إليهم بأنهم األطفال الذين 

يعانون من الفقر متعدد األبعاد )ألكاير وفوسرت، 2011(. ولغرض التوحيد والتمييز بني تحليل أوجه الحرمان من األبعاد املنفصلة والتحليل متعدد األبعاد للفقراء يف هذا التقرير نستخدم مصطلح األطفال الذين 

يعانون من الفقر متعدد األبعاد.
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4-2 فيام يتعلق باختيار املقاييس، فإننا نعتمد عىل ثالثة مقاييس كام هو 

موضح يف القسم الثاين. واملقياس األول واألبسط هو نسبة الفقر )H(، وهي 

إحصاء بسيط لألطفال الذين يعانون من حرمان متعدد األبعاد – عدد األطفال 

املحرومني يف األبعاد التي تكون قيمة k فيها تساوى 2 عىل األقل كنسبة من 

املجموعة السكانية املرجعية لألطفال التي يشري إليها املؤرش. وتتمثل املشكلة 

مع هذا املؤرش يف أنه ال يراعي مطلًقا حدة الفقر التي يعاين منها األطفال 

الذين يتعرضون للفقر متعدد األبعاد أو األفضل حااًل منهم، إذ إنه ال ينظر إىل 

عدد األبعاد التي قد يعاين الطفل فيها من الحرمان من آن واحد. ويف الواقع، 

تظل نسبة الفقر )H( كام هي بدون تغيري إذا تعرض شخص فقري للحرمان 

من بعدين أو ثالثة أبعاد )ألكاير وفوسرت، 2011(. لذلك، يستخدم مقياس ثاين 

للتغلب عىل النقائص يف مقياس H، وهو متوسط حدة الحرمان )A(، والذي 

يحتسب مبتوسط النسب إلجاميل عدد أوجه الحرمان التي يعاين منها كل طفل 

من إجاميل عدد األبعاد )وهو أكرب عدد ألوجه الحرمان املحتملة التي تظهر يف 

آٍن واحد(.

4-3 املقياس الثالث هو نسبة الفقر املعدلة MO أو مؤرش الفقر متعدد األبعاد 

الذي يحتسب كناتج رضب H يف A. ويرتبط مقياس MO الكثري من املميزات، 

مبا يف ذلك أنه يراعي انتشار الفقر متعدد األبعاد وحدته. ومن أكرث الخصائص 

أهمية لهذا املقياس أنه يلبى بديهية “التشابه يف األبعاد” والتي “تشري إىل 

أنه يف حال زيادة فقر الطفل الذي يعاين من الفقر متعدد األبعاد من خالل 

الحرمان من أحد األبعاد التي مل يكن محروًما منها من قبل، يزيد املستوى 

الكيل للفقر”. ويتميز املقياس أيًضا بأنه قابل للتحليل أي أن “الفقر الكيل 

هو متوسط ترجيحي ملستويات الفقر بني املجموعات الفرعية، حيث متثل 

املعامالت الرتجيحية الحصص الخاصة باملجموعات السكانية الفرعية”. وكام 

سرنى فيام ييل، تكون هذه الخصائص رئيسية لتحديد سامت الفئات الفقرية 

ومساعدة واضعي السياسات يف تصميم سياسات تتصدى للفقر متعدد األبعاد 

)ألكاير وفوسرت، 2011(. 

4-4 يتناول التحليل التايل حساب مقاييس الفقر متعدد األبعاد باستخدام 

النقاط الفاصلة للفقر متعدد األبعاد بهدف متييز األطفال األكرث حرمانًا. ويتم 

إعداد تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة بشكل منفصل لكل فئة عمرية 

حسب اختالف املنهجية، ولإلبالغ عن إجاميل السكان األطفال الذين يعانون من 

الفقر متعدد األبعاد نقوم باحتساب نسبة الفقر متعدد األبعاد )H( ومتوسط 

حدة الحرمان )A( بوصفه املتوسط الرتجيحي لحصة السكان ملختلف املؤرشات 

الخاصة بالفئات العمرية لألطفال. وأخريًا، استخدمت البيانات الخاصة باملسح 

السكاين الصحي – مرص واألرقام الخاصة بالسكان التي أعلنها الجهاز املركزي 

للتعبئة العامة واإلحصاء يف يناير 2015 لحساب النسب ألغراض اإلبالغ عن 

عدد األطفال الذين يعانون من الفقر متعدد األبعاد.

 )H( 4-5 يقدم شكل 8 فيام ييل القيم التقديرية لنسبة الفقر متعدد األبعاد

و)MO( لألطفال يف سن صفر-17 سنة، باإلضافة إىل عدد األطفال الذين يعانون 

 .)k( من الفقر متعدد األبعاد باستخدام النقاط الفاصلة للفقر متعدد األبعاد

ويعاين نحو ثلثي األطفال )67.4%( من وجه حرمان واحد أو أكرث )k=1)، أي 

ما يعادل 23.1 مليون طفل يف 2015. ومن خالل دراسة مجموعة أكرث حرمانًا 

من األطفال من خالل تحديد القيم الفاصلة للفقر متعدد األبعاد الثنني أو أكرث 

من أوجه الحرمان، يبلغ تقديرنا لنسبة األطفال الذين يعانون من اثنني أو أكرث 

من أوجه الحرمان 29.4% )10.1 ماليني طفل( وتأيت القيمة الفاصلة الثنني أو 

أكرث من أوجه الحرمان من وسط التحليل الذي نجريه ألننا باالنتقال من نقطة 

فاصلة حيث k=1إىل k=2 نركز التحليل عىل األطفال الذين يعانون من أوجه 

حرمان متعددة )اثنان أو أكرث( مع استثناء األطفال املحرومني من بعد واحد 

فقط من التحليل. ومن الرضوري دراسة اثنني من الفئات األخرى لألطفال 

الذين يعانون من أوجه حرمان أكرث حدة، وهم األطفال الذين يعانون من 

ثالثة أوجه حرمان أو أكرث )k=3( البالغ عددهم 3 ماليني طفل، واألطفال الذين 

يعانون من أربعة أوجه حرمان أو أكرث والبالغ عددهم 1.9% من األطفال )أي 

0.67 مليون طفل(.
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شكل 8: نسبة الفقر متعدد األبعاد وعدد األطفال الذين يعانون من الفقر متعدد األبعاد كدالة ملختلف القيم الفاصلة للفقر متعدد األبعاد )الفئة العمرية صفر-

17 سنة(
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املصدر: )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2015( وحسابات املؤلف.

4-6 لتكوين فهم أفضل حول الديناميكيات الخاصة بكل فئة عمرية النتشار الفقر متعدد األبعاد، يوضح شكل 9 فيام ييل نسب الفقر متعدد األبعاد كدالة للقيمة 

الفاصلة للفئات العمرية الثالث لألطفال. ووفًقا للتقديرات، يعاين H( %74.9( من األطفال تحت خمس سنوات من وجه حرمان واحد أو أكرث، وينخفض معدل 

االنتشار بني األطفال يف الفئة العمرية 5-11 سنة إىل نسبة 67.5% وإىل 58.9% للفئة العمرية 12-17 سنة. ويشري بوضوح شكل 9 إىل أنه بغض النظر عن القيمة 

الفاصلة املختارة للفقر متعدد األبعاد، تكون نسبتا الفقر متعدد األبعاد )H, MO( للفئتني أعىل بني األطفال تحت خمس سنوات.

شكل 9: نسبة الفقر متعدد األبعاد كدالة ملختلف نقاط الفصل حسب الفئة العمرية

األطفال صفر-4 سنوات األطفال 5-11 سنة األطفال 12-17 سنة

)H( النسبة)MO( النسبة املعدلة
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املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون، 2015( وحسابات املؤلف.

5-11 سنة

12-17 سنة
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4-7 يقدم جدول 6 فيام ييل قياًم تقديرية لـ H وA وMO للفئات العمرية 

املختلفة للطفل باستخدام نقطتني فاصلتني، حيث تكون k=2 وk=3. فعندما 

تكون k=2 ميكننا أن نرى أن H( %37.1( من األطفال تحت خمس سنوات 

يعانون من الفقر متعدد األبعاد، مع وجود حرمان يف املتوسط بنسبة %35 

من إجاميل عدد األبعاد املأخوذة يف االعتبار. ولألطفال يف الفئة العمرية 11-5 

سنة نجد أن 27.2% يعانون من الفقر متعدد األبعاد مبتوسط حدة الحرمان 

2 أو أكرث

3 أو أكرث

32.9%، ولألطفال يف الفئة العمرية 12-17 سنة تنخفض نسبة الفقر إىل %23.8 

ومبتوسط حدة الحرمان 33.6%. وال تكتفي نسبة الفقر املعدلة )MO( باإلشارة 

إىل أن األطفال تحت خمس سنوات يعانون من انتشار الفقر متعدد األبعاد 

بنسبة أكرب )للنقطتني الفاصلتني(، بل تشري إىل أن األطفال الذين يعانون من 

الفقر متعدد األبعاد يواجهون أوجه حرمان أكرث حدة. 

جدول 6: مؤرشات الفقر متعدد األبعاد )H, A, MO( حسب النقطة الفاصلة والفئة العمرية

H*A***MOنقطة الفصل )k(الفئة العمرية

صفر-4 سنوات
237.135.013.0 عىل األقل

312.847.36.0 عىل األقل

5-11 سنة
227.232.98.9 عىل األقل

36.845.73.1 عىل األقل

12-17 سنة
223.833.68.0 عىل األقل

37.045.83.2 عىل األقل

* نسبة الفقر، ** متوسط حدة الحرمان، ***النسبة املعدلة أو MPI، k: عدد أوجه الحرمان الفاصلة )عىل األقل( 

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون، 2015( وحسابات املؤلف.

4-8 انتشار الفقر متعدد األبعاد بنسبة كبرية بني األطفال تحت خمس سنوات 

يجعل هذه الفئة العمرية هي األعىل من حيث انتشار الفقر بني األطفال 

)صفر-17 سنة( الذين يعانون من الفقر متعدد األبعاد. وكام يتضح يف شكل 

10 فيام ييل، يشكل األطفال تحت خمس سنوات 41.2% من إجاميل األطفال 

الذين يعانون من اثنني أو أكرث من أوجه الحرمان. وبينام ننتقل إىل النقطة 

الفاصلة األعىل الخاصة بثالثة أوجه حرمان أو أكرث، تزيد نسبة األطفال تحت 

خمس سنوات بني األطفال الذين يعانون من الفقر متعدد األبعاد إىل %47.4. 

ولكل من النقطتني الفاصلتني، يأيت األطفال يف سن 5-11 سنة يف املرتبة الثانية من 

حيث نسبة األطفال الذين يعانون من الفقر متعدد األبعاد.

شكل 10: توزيع نسبة األطفال الذين يعانون من فقر متعدد األبعاد ملختلف النقاط الفاصلة حسب الفئة العمرية

0-4 سنوات

5-11 سنة

12-17 سنة
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عدد األطفال الفقراء )صفر-17 سنة(؛ 3.022.900

عدد األطفال الفقراء )صفر-17 سنة(؛ 10.102.000

املصدر: )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2015( وحسابات املؤلف.
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4-9 يتضح كثريًا منط العمر -سواء من حيث الحرمان من بعد واحد أو 

مدى التداخل بني أوجه الحرمان- ويتأكد بوضوح يف تحليل الفقر متعدد 

األبعاد. هذا وقد نتساءل، هل هناك منط مشابه للجنس يف الفقر متعدد 

األبعاد للطفل؟ يشري جدول 7 فيام ييل إىل مقاييس الفقر متعدد األبعاد 

باستخدام النقطة الفاصلة k=2 لألوالد والبنات يف مختلف الفئات العمرية، 

ويظهر املتوسط الرتجيحي حسب السكان لجميع األطفال يف العمود األخري 

من الجدول. وبالنسبة لألطفال تحت خمس سنوات، يكون معدل انتشار 

الفقر متعدد األبعاد مرتفًعا قلياًل بني األوالد )37.1% مقارنًة بنسبة %36.6 

بني البنات(، وتتسع هذه الفجوة بني األطفال يف سن 5-11 سنة وتصل معها 

نسبة الفقر متعدد األبعاد إىل 28.3% لألوالد و25.9% للبنات. وينعكس حرمان 

الذكور إىل حٍد ما بني األطفال يف الفئة العمرية 12-17 سنة. وبوجٍه عام، يوضح 

الصف األخري أن الفجوة بني الجنسني محدودة لجميع األطفال وأن هناك 

حرمان منخفض بني الذكور. وتبدو هذه النتائج متامشية مع تحليالت أوجه 

الحرمان املتداخلة املتعددة التي أجريت عىل مستوى املنطقة )اإلسكوا وآخرون، 

2017(. وإضافة إىل ذلك، ال يوضح الجدول التايل رصاحًة أدلة عىل االختالفات 

بني الجنسني والفجوات من نتائج النواتج املختلفة بناًء عىل املسوح والدراسات، 

تحديًدا بسبب اختيار املؤرشات والتي يكون الكثري منها عىل مستوى األرسة 

املعيشية.

)2=k( حسب الجنس )%( جدول 7: الفقر متعدد األبعاد للطفل

***H*A**MOجنس الطفلالفئة العمرية

صفر-4 سنوات
37.534.913.1أوالد

36.635.112.9بنات

5-11 سنة
28.333.09.3أوالد

25.932.88.5بنات

12-17 سنة
23.233.87.8أوالد

24.533.48.2بنات

صفر-17 سنة
29.934.010.2أوالد

29.033.99.8بنات

* نسبة الفقر، ** متوسط حدة الحرمان، ***النسبة املعدلة أو MPI، k: عدد أوجه الحرمان الفاصلة )عىل األقل( 

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون، 2015( وحسابات املؤلف.
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القسم الخامس:

خريطة الفقر متعدد 
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خريطة الفقر متعدد األبعاد للطفل

5-0 كام الحظنا يف القسم السابق، فإن أكرث من 10 مليون طفل )29,4%( 

كانوا من الذين يعانون من الفقر متعدد األبعاد )أي يعانون من الحرمان من 

بعدين أو أكرث( يف عام 2015، ويف هذا القسم نحلل أين يعيش هؤالء األطفال، 

وأين يرتكز فقر األطفال جغرافيًا، ويبني جدول )8( مدى مؤرشات الفقر متعدد 

األبعاد بالنسبة لألطفال يف الفئات العمرية املختلفة يف املناطق الحرضية 

والريفية، ويؤكد الجدول عىل أحد املساوئ الريفية، وهي انتشار الحرمان 

)H( وحدته )A( التي يواجهها األطفال يف املناطق الريفية بني الفئات العمرية 

املختلفة أكرث مقارنة باألطفال الذين يعيشون يف املناطق الحرضية. عىل سبيل 

ملخص

يواجه األطفال يف املناطق الريفية انتشاًرا أعىل بكثري للفقر متعدد األبعاد -وكذلك من ارتفاع حدة الحرمان- مقارنة بنظرائهم 	 

باملناطق الحرضية، وتصل املعدالت ألعىل مستوياتها بني األطفال تحت سن الخامسة يف املناطق الريفية، حيث تصل نسبة من 

يعانون من الفقر متعدد األبعاد إىل 42,8% مقارنة بنسبة 24% يف املناطق الحرضية، ووفًقا لحجم السكان باملناطق الحرضية 

واملناطق الريفية، فإن 4 من كل 5 أطفال ممن يعانون من الفقر متعدد األبعاد يعيشون يف املناطق الريفية )79,4%(. 

تسجل املناطق الريفية بصعيد مرص أعىل نسبة انتشار للفقر متعدد األبعاد وأعىل درجات الحرمان، عالوة عىل ذلك، ميثل 	 

األطفال الفقراء يف هذه املناطق نسبة 42,9% من إجاميل عدد األطفال الذين يعانون من الفقر متعدد األبعاد يف مرص، بينام 

تسجل املناطق الريفية بالوجه البحري ثاين أعىل مستويات انتشار الفقر متعدد األبعاد وأعىل درجات الحرمان.

عىل الرغم من أن نسبة األطفال الذين يعانون من الفقر متعدد األبعاد يف املحافظات الحدودية أقل من 1% من إجاميل عدد 	 

األطفال الفقراء يف مرص، فإن األطفال يف هذه املناطق تواجه ثالث أعىل مستويات النتشار الفقر وحدته. 

سجلت محافظات سوهاج، أسيوط، البحرية، مطروح، قنا، األقرص، الرشقية أعىل معدالت انتشار الفقر متعدد األبعاد يف الفئات 	 

العمرية املختلفة.

املثال، نسبة األطفال تحت سن الخامسة الذين يعانون من الفقر متعدد 

األبعاد يف املناطق الحرضية تبلغ 24,6%، بينام تبلغ نسبة انتشاره بني األطفال 

يف املناطق الريفية 42,8%، كام أن متوسط حدة الحرمان أعىل. وبالنسبة 

للفئات العمرية األخرى يكون انتشار الفقر متعدد األبعاد يف املناطق الريفية 

ضعف انتشاره يف املناطق الحرضية، ووفًقا لحجم السكان باملناطق الحرضية 

واملناطق الريفية، فإن تقديراتنا تشري إىل أن 4 من كل 5 أطفال ممن يعانون 

من الفقر متعدد األبعاد يعيشون يف املناطق الريفية )79,4%(.
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)2 = k( حسب املناطق الحرضية والريفية )H(، )A(، )MO( جدول 8: النسبة املئوية للمؤرشات

املنطقة
صفر – 17 سنة12-17 سنة5-11 سنةصفر-4 سنوات

H*A**MO 
***H*A**MO 

***H*A**MO 
***H*A**MO 

***

24.632.68.016.330.85.013.632.44.418.032.45.8حرضية

42.835.615.232.833.411.029.633.910.035.333.912.0ريفية

37.135.013.027.032.98.923.833.68.029.533.69.9مرص

* نسبة الفقر )H(؛ ** متوسط حدة الحرمان )A(، *** النسبة املعدلة أو مؤرش الفقر متعدد األبعاد )MO، k (: خفض عدد حاالت الحرمان )الحد األدىن(.

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون – 2015( وحسابات املؤلف.

5-1 يبني جدول )9( أدناه املؤرشات الثالثة يف أقاليم مرص املختلفة حسب 

الفئة العمرية، حيث تسجل املناطق الريفية بصعيد مرص أعىل نسب انتشار 

الفقر متعدد األبعاد وحدة الحرمان، وعىل الرغم من أن ذلك ينطبق عىل 

األطفال يف جميع الفئات العمرية، إال أن النسبة أعىل بني األطفال تحت سن 

الخامسة، وعالوة عىل ذلك، ميثل األطفال الفقراء يف املناطق الريفية بصعيد 

مرص نسبة 42,9% من إجاميل عدد األطفال الذين يعانون من الفقر متعدد 

األبعاد يف مرص، عىل النحو املبني بالشكل )11( أدناه. 

)2 = k( ملعدالت الحرمان حسب املنطقة لبعدين أو أكرث من أبعاد الحرمان )H(، )A(، )MO( جدول 9: النسبة املئوية للمؤرشات

املنطقة
صفر – 17 سنة12-17 سنة5-11 سنةصفر -4 سنوات

H*A**MO 
***HA

 
MOHA

 
MOHA

 
MO

19.730.86.112.829.93.810.031.03.114.031.04.3املحافظات الحرضية

23.732.27.618.431.15.714.033.04.618.633.06.1املناطق الحرضية بالوجه البحري

38.734.713.435.133.011.629.233.39.734.733.311.6املناطق الريفية بالوجه البحري

29.733.910.117.731.25.516.432.95.421.132.96.9املناطق الحرضية بالوجه القبيل

47.936.617.530.134.110.230.134.610.436.034.612.5املناطق الريفية بالوجه القبيل

34.535.012.125.131.27.826.132.58.528.632.59.3املحافظات الحدودية

37.135.013.027.232.98.923.833.68.029.533.69.9مرص

* نسبة الفقر )H(؛ ** متوسط حدة الحرمان )A(، *** النسبة املعدلة أو مؤرش الفقر متعدد األبعاد )MO، k (: خفض عدد حاالت الحرمان )الحد األدىن(.

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون – 2015( وحسابات املؤلف. 
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)2 = k ( شكل 11: النسبة املئوية لتوزيع األطفال الذين يعانون من الفقر متعدد األبعاد حسب املنطقة

42.9 36.1 8.4 6.4 5.5 0.9

100             90             80             70              60             50              40             30             20              10              0

 املناطق الريفية
بالوجه البحري

املناطق الحرضية بالوجه البحري املحافظات الحرضية  املناطق الريفيةاملحافظات الحدودية
بالوجه القبيل

 املناطق الحرضية
بالوجه القبيل

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون – 2015( وحسابات املؤلف.

5-2 كام نالحظ يف الخريطة الواردة يف الشكل )12( أدناه، متثل املناطق 

الريفية بصعيد مرص ثاين أعىل منطقة من حيث انتشار الفقر متعدد األبعاد 

وحدة الحرمان، ومن الرضوري أن نبني أنه عىل الرغم من أن نسبة األطفال 

الذين يعانون الفقر متعدد األبعاد يف املحافظات الحدودية أقل من 1% من 

إجاميل عدد األطفال الفقراء يف مرص، فإن األطفال يف هذه املناطق تواجه 

ثالث أعىل مستويات النتشار الفقر وحدته بني األطفال. ويواجه األطفال يف 

املحافظات الحرضية مستوى منخفًضا من انتشار الفقر متعدد األبعاد وحدته، 

عىل الرغم من ارتفاع مستوياته، إذ أن واحًدا من كل خمسة أطفال تحت سن 

الخامسة يعاين من الفقر متعدد األبعاد يف هذه املحافظات، وجدير بالذكر 

أن تصميم عينات املسوح التمثيلية لألرس املعيشية عىل الصعيد الوطني يف 

املناطق الحرضية )مبا يف ذلك املسح السكاين الصحي - مرص( ال يتيح تقدير 

مستويات الحرمان والفقر يف املناطق غري الرسمية واملناطق غري املخططة، 

وتظهر دراسة مخصصة سابقة أجريت عن الفقر يف هذه املناطق أن مستويات 

الفقر والحرمان من املناطق املذكورة تتناسب وتلك القامئة يف املناطق الريفية 

)صندوق تطوير املناطق العشوائية ويونيسف 2013( وهناك محافظتان من 

املحافظات الحدودية الخمسة مل تكونا ضمن املسح السكاين الصحي - مرص 

2018 وهام شامل سيناء وجنوب سيناء، والتي يبلغ عدد السكان بهام أقل من 

1% من إجاميل عدد السكان يف مرص )الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

 .)2017 –

شكل 12: توزيع نسبة مؤرش الفقر متعدد األبعاد للطفل يف جميع أنحاء مرص

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون – 2015( وحسابات املؤلف. 

5-3 يبني الشكل )13( أدناه نسبة الفقر متعدد األبعاد ونسبة الفقر املعدلة يف 

كل محافظة حسب الفئة العمرية، مقسمة وفًقا للقيم املنخفضة لنسبة الفقر 

املعدلة، ومتثل األعمدة الحمراء الوضع العام يف مرص، ومتثل محافظات مطروح 

وسوهاج وأسيوط والرشقية أعىل مؤرشات للفقر متعدد األبعاد بني األطفال 

تحت سن الخامسة، والتي تتجاوز جميعها 50%، وإذا ركزنا عىل الفئة العمرية 

الثانية )5-11 سنة( نجد أن محافظة الرشقية متثل أعىل انتشار للفقر متعدد 

األبعاد ويبلغ حوايل 45,5%، تليها سوهاج والبحرية وأسيوط وقنا، وأخريًا، كام 

يبني الرسم البياين فإن محافظات سوهاج وأسيوط ومطروح والبحرية والرشقية 

وقنا متثل أعىل مستويات للفقر متعدد األبعاد بني األطفال يف الفئة العمرية 

12 -17 سنة، بينام متثل محافظات السويس والقاهرة والوادي الجديد أقل قيم 

لجميع املؤرشات، برصف النظر عن الفئة العمرية.
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5-11 سنة

12-17 سنة

)2 = k( حسب املحافظة والفئة العمرية )MO( والنسبة املعدلة أو مؤرش الفقر متعدد األبعاد )H( شكل 13: نسبة الفقر

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون – 2015( وحسابات املؤلف. 

صفر-4 سنوات
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القسم السادس:

مساهمة األبعاد 

بالنسبة للطفل
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ملخص

الحرمان من الحامية والتغذية والصحة هي العوامل املساهمة الرئيسية يف انتشار الفقر متعدد األبعاد، الذي يؤثر يف 	 

األطفال تحت سن الخامسة.

 بالنسبة لألطفال يف الفئة العمرية 5-11 سنة، متثل الحامية واملسكن والتغذية أعىل العوامل املساهمة يف املعاناة من 	 

الفقر متعدد األبعاد، أما األطفال يف الفئة العمرية 12-17 سنة، فإن العوامل املساهمة الرئيسية يف هذا الشأن هي 

الحامية والتعليم واملسكن.

بالنسبة لألطفال تحت سن الخامسة، فعىل الرغم من أن أعىل ثالثة عوامل مساهمة )الحامية والتغذية والصحة( 	 

يف معاناة األطفال من الفقر متامثلة يف املناطق الحرضية والريفية، فإن مساهمة الحامية والتغذية أعىل يف املناطق 

الحرضية، بينام تتامثل املستويات بالنسبة لعامل الصحة، وما يسهم يف مساوئ املناطق الريفية هو ارتفاع مساهمة 

الحرمان من املياه والرصف الصحي. 

بالنسبة لألطفال يف الفئة العمرية 5-11 سنة، هناك اختالف واضح بني عوامل املساهمة الرئيسية يف املناطق الحرضية 	 

واملناطق الريفية، فعىل الرغم من أن الحامية هي أكرب عامل مساهم يف معاناة األطفال من الفقر متعدد األبعاد، نجد 

اختالفًا يف املساهمني الرئيسيني الثاين والثالث، فهام التغذية واملسكن يف املناطق الحرضية، والسكن والرصف الصحي يف 

املناطق الريفية.

بالنسبة لألطفال يف الفئة 12-17 سنة، فإن مستويات الحامية والتعليم والسكن متامثلة يف املناطق الحرضية والريفية، 	 

عىل الرغم من أن الحرمان أعىل يف املناطق الحرضية، وبالنسبة للمناطق الريفية نالحظ أن الرصف الصحي واملياه لهام 

مساهمة أكرب يف الفقر متعدد األبعاد للطفل يف جميع الفئات العمرية.

يبني التحليل عىل مستوى املحافظات اختالفًا واضًحا يف مساهمة الحرمان عىل مستوى األبعاد يف الفقر )مستوى البعد( 	 

يف األولويات القطاعية. عىل سبيل املثال، ينفرد فقر األطفال يف مطروح بأعىل مساهمة يف بعد املياه الذي ال يظهر عىل 

هذا النحو عىل الصعيد الوطني، وهناك مثال مامثل يف املساهمة املرتفعة للحرمان من الرصف الصحي يف فقر األطفال يف 

محافظة دمياط.
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مساهمة األبعاد بالنسبة للطفل

الفقر متعدد األبعاد

6-0 من املالمح الرئيسية ملنهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة التي 

تتعلق بصناع السياسات هي أن نسبة الفقر املعدلة تحقق بديهية القابلية 

للتحلل، وتتطلب البديهية أن يكون مستوى الحرمان الشامل مساويًا إلجاميل 

املتوسط املرجح ملستويات الحرمان للفئات الفرعية، حيث تتساوى املعامالت 

الرتجيحية لكل فئة فرعية مع حصة السكان التي تنتمي إليها. ميكن تنفيذ حالة 

خاصة للتحليل للبعد الذي يساعد يف تقييم مدى مساهمة الحرمان من البعد 

املعني يف نسبة الفقر املعدلة )MO(، وميكن حساب ذلك أيًضا حسب الفئات 

الفرعية للسكان للتعريف بتحديد األولويات السياسية عىل الصعيد الوطني 

ودون الوطني، وكام أوضح نويربج وآخرون )2012(، فإن مساهمة )P( كل بعد 

)j( يف مستوى الحرمان الشامل تم التعبري عنه يف هذا التحليل كجزء من إجاميل 

نسبة الفقر املعدلة )MO( املحددة كالتايل:

 MO إىل نسبة الفقر املعدلة j حيث  توزيع البعد

 إجاميل عدد األطفال املحرومني من البعد j ، كام أنهم 

k يعانون من الحرمان متعدد األبعاد وفًقا للحد األدىن

 =1 عندما يكون الطفل i محروًما من البعد j ، وتكون  = صفر عندما 

j يكون الطفل محروًما من البعد

=1 عندما يكون الطفل يعاين من الحرمان متعدد األبعاد، حيث  ، 

وتكون  = صفر عندما يكون الطفل يعاين من الحرمان متعدد األبعاد، حيث 

d إجاميل عدد األبعاد املستخدمة يف التحليل، و  إجاميل عدد األطفال يف 

الفئة العمرية املعنية 

6-1 ميثل تقدير انتشار الفقر متعدد األبعاد للطفل أهمية بالغة، مبا يف ذلك 

تحديد الفئة األكرث حرمانًا والرتكيز الجغرايف للفقر، وذلك من أجل تعريف 

صناع السياسات باألولويات ذات الصلة بحدة الفقر من خالل التوزيع 

الجغرايف. ويكمل اإلطار التحلييل لتحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة 

ذلك من خالل تركيز التحليل عىل األطفال الفقراء وتقدير مساهمة كل بعد 

يف الفقر متعدد األبعاد، وعىل املستوى الوطني، يبني جدول )10( مساهمة 

كل بعد يف املؤرش الشامل )MO(، عند تغيري الحد األدىن )أو k عدد األبعاد( 

من بعدين إىل ثالثة، والنتيجة األساسية هي أن الحرمان من الحامية والتغذية 

والصحة هي األبعاد األكرث إسهاًما يف انتشار الفقر الشامل بني األطفال تحت 

سن الخامسة، وعندما نركز عىل األطفال األكرث فقرًا )الذين يعانون من الحرمان 

من ثالثة أبعاد أو أكرث(، يظل االنخفاض طفيًفا يف هذه األولويات الثالثة من 

ناحية أهميتهم )مساهمتهم( يف أبعاد مستوى املسكن )املؤرشات(. 

)k( حسب الفئة العمرية والحد األدىن للفقر )%( MO جدول 10: املساهمة يف

البعد

الفئة العمرية

12-17 سنة5-11 سنةصفر -4 سنوات

k=2k=3k=2k=3k=2k=3

7.67.910.812.39.99.9املياه

9.110.612.115.911.712.0الرصف الصحي

10.713.018.518.818.719.2املسكن

5.37.27.810.07.610.5وسائل املعلومات

21.719.314.012.07.76.6التغذية

----18.018.7الصحة

4.34.419.819.9--التعليم

27.623.332.526.624.721.9الحامية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0اإلجاميل

MO النسبة املعدلة، k : خفض عدد حاالت الحرمان )الحد األدىن(.

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون – 2015( وحسابات املؤلف. 
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6-2 بالنسبة لألطفال يف الفئة العمرية 5-11 سنة، متثل الحامية واملسكن 

والتغذية أعىل العوامل املساهمة يف الفقر متعدد األبعاد للطفل، وبالنسبة 

لألطفال األكرث فقرًا ) k = 3(، تظل الحامية هي أعىل مساهم وتزيد أهمية 

مؤرشات مستوى املسكن كمساهم مرتفع يف الفقر متعدد األبعاد للطفل. أما 

األطفال يف الفئة العمرية 12-17 سنة، فإن الحامية والتعليم واملسكن هي 

األبعاد األكرث إسهاًما يف الفقر متعدد األبعاد للطفل، وينطبق ذلك أيًضا عىل 

األطفال األكرث فقرًا.

6-3 تم التشديد عىل ثراء التحليل بالنسبة لصنع السياسات يف تقييم مدى 

اختالف العوامل املساهمة وأهميتها يف املناطق واملحافظات املختلفة، ويبني 

شكل )14( أدناه مساهمة األبعاد يف الفقر متعدد األبعاد )k = 2( يف املناطق 

الحرضية مقابل املناطق الريفية يف الفئات العمرية املختلفة )مصنفة حسب 

حجم االختالف بني املناطق الحرضية والريفية يف املساهمة(. بالنسبة لألطفال 

تحت سن الخامسة، فعىل الرغم من أن أعىل ثالثة عوامل مساهمة )الحامية 

والتغذية والصحة( يف معاناة األطفال من الفقر متشابهة يف املناطق الحرضية 

والريفية، فإن مساهمة الحامية والتغذية أعىل يف املناطق الحرضية، بينام 

تتامثل املستويات بالنسبة لعامل الصحة، وما يسهم يف مساوئ املناطق الريفية 

هو ارتفاع مساهمة الحرمان من املياه والرصف الصحي. بالنسبة لألطفال 

يف الفئة العمرية 5-11 سنة، هناك اختالفات أكرث وضوًحا بني األولويات يف 

املناطق الحرضية واملناطق الريفية، فعىل الرغم من أن الحامية هي أكرب عامل 

مساهم يف الفقر متعدد األبعاد للطفل، نجد اختالفًا يف املساهمني الرئيسيني 

الثاين والثالث، فهام التغذية واملسكن يف املناطق الحرضية، والسكن والرصف 

الصحي يف املناطق الريفية. 

شكل 14: املساهمة يف النسبة املعدلة حسب الفئة العمرية واملناطق الحرضية/ الريفية
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%36.4

%31.6

%2.0
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املناطق الحرضية

املناطق الريفية

املناطق الحرضية

املناطق الريفية

صفر- 4 سنوات

5-11 سنة

الحامية

الحامية

املسكن

املسكن

التغذية

التغذية

الرصف الصحي

الرصف الصحي

املياه

املياه

وسائل املعلومات

وسائل املعلومات

الصحة

الصحة
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MO : النسبة املعدلة

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون – 2015( وحسابات املؤلف. 

6-4 بالنسبة لألطفال يف الفئة 12-17 سنة، فإن الحامية والتعليم واملسكن 

هي األبعاد الرئيسية الثالثة التي تسهم أكرب مساهمة يف الفقر متعدد األبعاد، 

وهي متامثلة يف املناطق الحرضية والريفية، عىل الرغم من أن االنتشار أعىل يف 

املناطق الحرضية، وبالنسبة للمناطق الريفية نالحظ أن الرصف الصحي واملياه 

لهام مساهمة أكرب يف الفقر متعدد األبعاد للطفل يف جميع الفئات العمرية.

6-5 من أجل إجراء تقييم أكرث دقة ألسباب الفقر متعدد األبعاد للطفل، تعرض 

الجداول )11( و)12( و)13( تقديرات ملساهمة األبعاد يف املناطق الست 

حسب الفئات العمرية الثالثة، وبالنسبة لألطفال تحت سن الخامسة، تتفاوت 

%28.7

%23.7

%20.8

%18.2

%11.5

%6.7

%3.2

%13.8

%6.3

%10.8

%23.1

%18.9

%6.4

%7.9

املناطق الحرضية

املناطق الريفية

12-17 سنة

الحامية التغذيةاملسكن الصحةوسائل املعلوماتاملياهالرصف الصحي

املساهامت النسبية لألبعاد املختلفة بني املناطق تفاوتًا جوهريًا. عىل سبيل 

املثال، الحرمان من التغذية، والذي يعترب من األسباب الرئيسية للفقر متعدد 

األبعاد للطفل، أكرث وضوًحا يف محافظات الوجه البحري عنها يف محافظات 

الوجه القبيل، والصحة أكرب مساهم يف املحافظات الحدودية واملناطق الريفية 

والحرضية بالوجه القبيل، ويبني ذلك أنه يف املحافظات الحدودية املساهم 

الرئييس يف الفقر متعدد األبعاد للطفل هو الحرمان من املياه، يليه الحرمان من 

الصحة والحامية والتغذية. 

جدول 11: املساهمة يف النسبة املعدلة )MO( بالنسبة لألطفال يف الفئة العمرية صفر- 4 سنوات حسب املنطقة )%(

املحافظات الحرضيةاألبعاد
املناطق الحرضية 

بالوجه البحري
املناطق الريفية بالوجه 

البحري
املناطق الحرضية 

بالوجه القبيل
املناطق الريفية بالوجه 

القبيل
املحافظات الحدودية

1.810.310.32.06.026.1املياه

1.31.116.13.05.70.8الرصف الصحي

13.58.66.811.914.36.9املسكن

2.63.93.74.97.63.5وسائل املعلومات

17.011.714.021.422.123.3الصحة

28.631.320.726.319.719.5التغذية

35.333.028.430.624.720.1الحامية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0اإلجاميل

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون – 2015( وحسابات املؤلف.
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6-6 يبني جدول )12( أدناه، أنه بني األطفال يف الفئة العمرية 5-11، باستثناء الحامية، تسهم التغذية مساهمة أكرب يف الفقر متعدد األبعاد يف املحافظات الحرضية 

واملناطق الحرضية بالوجه البحري يف مرص، بينام يسهم املسكن مساهمة أكرب يف الفقر يف املناطق الريفية والحرضية بالوجه القبيل، أما املياه فتظل هي املساهم 

الرئييس يف الفقر متعدد األبعاد بالنسبة لألطفال تحت سن الخامسة يف املحافظات الحدودية.

جدول 12: املساهمة يف النسبة املعدلة )MO( بالنسبة لألطفال يف الفئة العمرية 5-11 حسب املنطقة )%(

املحافظات الحرضيةاألبعاد
املناطق الحرضية 

بالوجه البحري
املناطق الريفية بالوجه 

البحري
املناطق الحرضية 

بالوجه القبيل
املناطق الريفية بالوجه 

القبيل
املحافظات الحدودية

2.011.713.72.89.228.6املياه

2.01.917.92.79.91.1الرصف الصحي

22.214.611.326.527.015.0املسكن

4.35.66.08.511.27.1وسائل املعلومات

8.76.93.24.84.44.8التعليم

22.423.715.318.48.012.3التغذية

38.335.532.536.330.331.3الحامية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0اإلجاميل

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون – 2015( وحسابات املؤلف. 

6-7 بالنسبة لألطفال يف الفئة العمرية 12-17 سنة، التعليم من العوامل املساهمة الرئيسية يف الفقر، عىل الرغم من أنه ذو أهمية أعىل يف املحافظات الحرضية 

والحدودية.

جدول 13: املساهمة يف النسبة املعدلة )MO( بالنسبة لألطفال يف الفئة العمرية 12-17 حسب املنطقة )%(

املحافظات الحرضيةاألبعاد
املناطق الحرضية 

بالوجه البحري
املناطق الريفية بالوجه 

البحري
املناطق الحرضية 

بالوجه القبيل
املناطق الريفية بالوجه 

القبيل
املحافظات الحدودية

3.111.913.32.47.729.8املياه

2.84.319.22.87.90.4الرصف الصحي

18.815.411.826.525.312.0املسكن

5.15.86.47.89.55.4وسائل املعلومات

27.619.615.823.022.325.8التعليم

10.916.38.58.64.85.6التغذية

31.726.624.929.022.420.9الحامية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0اإلجاميل

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون – 2015( وحسابات املؤلف.

6-8 تبني األشكال )15( و)16( و)17( مساهمة كل بعد عىل حدة يف الفقر 

متعدد األبعاد الشامل )MO( بالنسبة لكل محافظة وبالنسبة للفئات العمرية 

املختلفة، ومتثل هذه األشكال أهمية بالغة لصناع السياسات، وعىل الرغم من 

أن األشكال تبدو معقدة، فإنها اتخذت منطًا واضًحا. ومتثل الحامية والتغذية 

والصحة أهم أبعاد تتعلق بحرمان الطفل يف املحافظات التي تتميز مبستويات 

عالية من الفقر متعدد األبعاد للطفل. وعىل الرغم من ذلك، نالحظ أن هذه 

العبارة ال تنطبق عىل محافظة مطروح )وهى إحدى املحافظات الحدودية(؛ 

ألن الحرمان من املياه هو العامل األعىل إسهاًما باملحافظة، ويوضح شكل 

)15( كيف تربز األولويات يف محافظات معينة. عىل سبيل املثال، التغذية هي 

املساهم الرئييس يف الفقر يف محافظتي دمياط والسويس، وهي مساهم أكرث 

أهمية بني املحافظات التي ينترش فيها الفقر متعدد األبعاد عىل نحو أقل، 

وتظهر مساهامت مامثلة عىل مستوى املحافظات يف الفئتني األخريني من 

الفئات العمرية. 
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شكل 15: مستوى النسبة املعدلة )MO( ومساهمة األبعاد يف النسبة املعدلة )MO( عىل مستوى املحافظات يف الفئة العمرية من صفر-4 سنوات

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون – 2015( وحسابات املؤلف.

شكل 16: مستوى النسبة املعدلة )MO( ومساهمة األبعاد يف النسبة املعدلة )MO( عىل مستوى املحافظات يف الفئة العمرية من 5 – 11 سنة

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون – 2015( وحسابات املؤلف.
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شكل 17: مستوى النسبة املعدلة )MO( ومساهمة األبعاد يف النسبة املعدلة )MO( عىل مستوى املحافظات يف الفئة العمرية من 12- 17 سنة

املصدر: )وزارة الصحة والسكان وآخرون – 2015( وحسابات املؤلف.
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محددات الفقر متعدد األبعاد للطفل

7-0 عند مالحظة البيانات املتعلقة بانتشار الفقر وحدته، نجد أن السؤال الذي 

يطرح نفسه هو: ما هي الخصائص االجتامعية واالقتصادية لألرس واألطفال التي 

ترتبط باحتامل أكرب للتعرض للفقر متعدد األبعاد؟، ولإلجابة عىل هذا السؤال 

والتباع اإلجراء الوارد بالقسم الثالث، نحلل محددات الفقر متعدد األبعاد 

للطفل باالستعانة باالنحدار اللوجستى الذي يتضمن الخصائص االجتامعية 

واالقتصادية لألرس املعيشية واألطفال كمتغريات مستقلة، والتي ثبت إحصائيًا 

أنها متثل أهمية يف تفسري املتغري التابع، سواء كان هذا الطفل يعاين من الفقر 

متعدد األبعاد أو ال، ونظرًا لتفاوت منهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة 

املتعددة حسب الفئة العمرية يتم تحليل كل فئة من الفئات العمرية الثالثة، 

ويعرض جدول )14( مخرجات االنحدار فيام يتعلق بنسبة األرجحية واالحتامل 

)أو متوسط التنبؤ املعدل(.

7-1 هناك أربع محددات تبني اتجاًها ثابتًا وهاًما يف الفئات العمرية الثالثة، 

وهذه املحددات هي كالتايل:

سن عائل األرسة املعيشية: يزداد احتامل تعرض الطفل للفقر متعدد - 1

األبعاد زيادة كبرية عندما يكون عائل األرسة صغري السن )بني 15 – 29 

سنة(، ويتناقص هذا االحتامل بارتفاع سن العائل، إال أنه يتزايد بني 

األطفال الذين ينتمون ألرس يصل سن عائلها إىل 60 سنة أو أكرث. عىل 

سبيل املثال، احتامل تعرض الطفل تحت سن الخامسة الذي ينتمى 

ألرسة يبلغ سن عائلها 15-29 سنة يكون 42,8%، وتتناقص هذه النسبة 

عندما يرتاوح عمره بني 30-49 سنة لتصل إىل 31% تقريبًا، ثم تزداد إىل 

ملخص

العوامل التي تزيد من احتامل تعرض الطفل للفقر متعدد األبعاد زيادة كبرية هي الفقر النقدي الذي يقاس برثوة األرسة 	 

املعيشية، والوالدين الذين مل يحصال عىل تعليم رسمي أو حصال عىل مستوى منخفض منه، ووجود عدد كبري من األطفال يف 

األرسة املعيشية )أربعة أو أكرث(. ومن املنظور طويل األجل، تحفز هذه العوامل الديناميكيات التي تقف وراء انتقال الفقر 

بني األجيال.

حوايل 36,6% عندما يصل سنه إىل 60 سنة أو أكرث، وتعكس هذه النتيجة 

التحديات التي يواجهها عائل األرسة املعيشية الصغري يف السن، عند 

رشوعه يف تأسيس أرسته وتربية أبنائه.

مستوى تعليم األب واألم: مستوى التعليم الذي حصل عليه الوالدان - 2

له أثر بارز يف احتامل تعرض الطفل للفقر متعدد األبعاد، فالطفل الذي 

مل يحصل والداه عىل قسط من التعليم الرسمي يواجه أعىل احتامالت 

التعرض للفقر متعدد األبعاد. عالوة عىل ذلك، يتناقص هذا االحتامل 

تناقًصا ملحوظًا بني األطفال الذين أتم والداهم التعليم الثانوي أو التحقا 

بالجامعة. وهناك منط آخر عىل درجة من األهمية، وهو أنه عىل الرغم 

من أن ارتفاع مستوى التعليم الذي حصل عليه كل من األب واألم يقلل 

من احتامل تعرض الطفل للفقر إىل حد كبري، فإن أثر »العودة للتعليم« 

يكون أكرب إىل حد ما. بالنسبة لألمهات، عىل سبيل املثال، يصل احتامل 

تعرض الطفل تحت سن الخامسة للفقر متعدد األبعاد إن كان والده 

مل يحصل عىل التعليم الرسمي إىل 42,8%، بينام يصل إىل 44% إن كانت 

أمه هي التي مل تحصل عىل التعليم الرسمي، وتنخفض هذه النسبة 

إىل 35,1% بني األطفال الذين أتم أباؤهم التعليم الثانوي، وإىل %34,3 

بني األطفال الذين أمتت أمهاتهم هذه املرحلة التعليمية نفسها، ويزداد 

انخفاض االحتامل ليصل إىل 29,1% بني األطفال تحت سن الخامسة الذين 

حصلت أمهاتهم عىل التعليم الجامعي. وترتبط هذه النتيجة بنوعني 

من األسباب الكامنة لفقر الطفل، أولهام: ارتباط التعليم العايل بالفرص 

األفضل للتوظيف والكسب، ومتكني اآلباء ماليًا لالستثامر يف أبنائهم، 
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وثانيهام: ارتباط الحصول عىل التعليم العايل باكتساب اآلباء للمعارف 

والقدرات الالزمة لرتبية أبنائهم وإضفاء قيمة أكرب إلنجازاتهم. 

عدد األطفال يف األرسة املعيشية: ينخفض احتامل تعرض األطفال تحت - 3

سن الخامسة واألطفال يف الفئة العمرية 12-17 للفقر انخفاًضا ملحوظًا 

عندما يكون الطفل وحيًدا يف األرس املعيشية، ويزداد االحتامل كلام زاد 

عدد األطفال. عىل سبيل املثال، عندما يكون الطفل تحت سن الخامسة 

هو الوحيد يف األرسة، يبلغ احتامل تعرضه للفقر متعدد األبعاد %19,5، 

ويزداد هذا االحتامل ليصل إىل 33,3% إن كان له أخ واحد أو أخت 

واحدة، ويزداد ليصل إىل 62,2% إن كان له خمس إشقاء أو أكرث، ونلحظ 

نفس النمط بني األطفال يف الفئة العمرية 12-17 سنة عىل الرغم من أن 

االحتامل أكرث احتواًء من مثيله بني األطفال تحت سن الخامسة. وبالنسبة 

لألطفال يف الفئة العمرية 5-11 سنة، ال يكون أثر عدد األطفال عىل 

احتامل التعرض للفقر مامثاًل لنظريه يف الفئتني األخريني، ويزداد احتامل 

التعرض للفقر بالنسبة لهذه الفئة )يصل إىل 30,4%( عندما يكون الطفل 

هو الوحيد يف األرسة.

ثروة األرسة املعيشية: يواجه األطفال الذين ينتمون ألرس معيشية يف - 4

أدىن رشيحة خمسية للرثوة )أي األكرث فقرًا(، أعىل احتامل للتعرض للفقر 

متعدد األبعاد، وينخفض هذا االحتامل بني األرس األكرث ثراء يف الفئات 

العمرية الثالثة، عىل سبيل املثال، يبلغ احتامل التعرض للفقر بني األطفال 

تحت سن الخامسة يف الرشيحة الخمسية األكرث ثراء 19,1% فقط، وتربز 

هذه النتيجة نقطتني هامتني، وهام )1( أن الدخل )تعترب ثروة األرسة 

املعيشية بدياًل للدخل( يلعب دوًرا هاًما يف التأثري عىل قدرة األرسة 

املعيشية عىل االستثامر يف األبناء، ومن ثم عىل احتامل تعرض الطفل 

للفقر، )2( وأنه عىل الرغم من أن احتامل تعرض الطفل للفقر ينخفض 

انخفاًضا ملحوظًا بني األطفال الذين ينتمون إىل األرس املعيشية الرثية، 

فإنه ال يصل إىل الصفر، مام يبني أن هناك عوامل غري الفقر النقدي تؤثر 

عىل فرصة تعرض الطفل للفقر، وهذه العوامل ترتبط مبحددات فقر 

الطفل أكرث من تلك التي يأخذها النموذج يف االعتبار، مبا يف ذلك، إمكانية 

الحصول عىل الخدمات وجودتها، ووعى املجتمع واألرسة، واألعراف التي 

تؤثر عىل األغنياء والفقراء عىل حد سواء.

7-2 ثروة األرسة املعيشية ومستوى تعليم الوالدين وعدد األطفال يف األرسة 

املعيشية هي يف مجموعها عوامل تؤثر تأثريًا كبريًا عىل احتامل تعرض الطفل 

للفقر متعدد األبعاد، والذي يرتجم إىل فقدانه للقدرة عىل النامء والتحصيل 

العلمى والقدرة عىل اكتساب املهارات الحياتية، وأخريًا، فرص الحصول عىل 

عمل مربح يف املستقبل. وعند النظر إىل هذه العوامل، من منطلق العواقب 

طويلة األجل لفقر الطفل، نجد أنها محفز النتقال الفقر بني األجيال. 

7-3 يبني جدول )14( أدناه نتائج املتغريات األخرى، مبا يف ذلك سن الطفل، 

وجنسه، ومكان إقامته )املناطق الريفية مقابل املناطق الحرضية(. وجنس 

الطفل ليس له تأثريًا كبريًا عىل احتامل تعرضه للفقر، مام يؤكد أن انتشاره 

اليختلف بني األوالد والبنات. وعىل الرغم من أن األطفال األصغر سًنا يعانون 

من معدالت أعىل للفقر، فإن احتامل الفقر يف الفئات العمرية ال ينطوى عىل 

مفاضلة بني الفئات العمرية املختلفة. وجنس عائل األرسة املعيشية متغري هام، 

إال أن أثره يتغري بني الفئات العمرية املختلفة، فاحتامل التعرض للفقر يكون 

أعىل بني األطفال يف الفئة العمرية 5-11 سنة أو يف الفئة العمرية 12-17 سنة 

الذين ينتمون ألرس تعولها أمرأة، يف حني أن العالقة تكون عكسية بالنسبة 

لألطفال تحت سن الخامسة. واألهم من ذلك، أن عند دراسة الخصائص 

االجتامعية واالقتصادية لألرس املعيشية، يكون االختالف بني املناطق الريفية 

والحرضية يف االحتامل ليس كبريًا، ويشري ذلك إىل أن مساوئ الريف يف الفقر 

متعدد األبعاد للطفل تعكس تركز األرس املعيشية من الرشيحة الخمسية األكرث 

فقرًا، ومستوى التعليم الرسمي للوالدين، واألرس املعيشية التي لديها عدد أكرب 

من األطفال.
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جدول 14: ترابطات الفقر متعدد األبعاد للطفل

املحدد
األطفال يف الفئة العمرية ) 12-17 سنة(األطفال يف الفئة العمرية )5-11 سنة(األطفال يف الفئة العمرية )صفر- 4 سنوات(

االحتاملنسبة األرجحيةاالحتاملنسبة األرجحيةاالحتاملنسبة األرجحية
جنس الطفل

0.237-0.277-0.378-ولد )خط األساس(
0.930.3650.850.2490.970.232بنت

سن الطفل
1-0-0.365----
4-21.060.377
8-5---0.270-

11-9--0.910.254-
14-12-----0.257
17-150.730.208

جنس عائل األرسة املعيشية
0.234-0.263-0.373-ذكر )خط األساس(

0.800.3291.380.3221.830.337أنثى
سن عائل األرسة املعيشية
150.4280.3700.387-29 )خط األساس(

39-300.780.3760.630.2790.550.277
49-400.570.3190.490.2360.430.236
59-500.550.3100.520.2470.370.214

60+0.740.3660.680.2950.390.222
مستوى تعليم األب

0.270-0.280-0.428-مل يحصل عىل تعليم رسمي )خط األساس(
0.840.3931.030.2851.110.288جزء من التعليم االبتدايئ

0.830.3901.050.2890.920.256إمتام التعليم االبتدايئ/ جزء من التعليم الثانوي
0.690.3510.800.2400.590.188إمتام التعليم الثانوي

0.680.3480.820.2440.480.160تعليم عال
مستوى تعليم األم

0.260-0.295-0.440-مل تحصل عىل تعليم رسمي )خط األساس(
0.940.4261.000.2951.060.270جزء من التعليم االبتدايئ

0.860.4080.920.2790.770.218إمتام التعليم االبتدايئ/ جزء من التعليم الثانوي
0.630.3430.710.2350.640.192إمتام التعليم الثانوي

0.480.2910.580.2030.580.178تعليم عال
حجم األرسة املعيشية

0.207-0.241-0.398-1-4 )خط األساس(
6-50.780.3480.920.2270.880.188
8-70.870.3711.830.3561.830.309
9+0.880.3722.320.4062.320.356

عدد األطفال
0.187-0.304-0.195-1 )خط األساس(

22.190.3330.820.2681.160.208
33.420.4270.820.2691.350.230
43.310.4200.700.2421.530.250
55.410.5290.850.2751.900.288

6+8.280.6220.780.2591.710.269
مكان اإلقامة ريفية/ حرضية

0.242-0.261-0.392-حرضية )خط األساس(
0.870.3651.020.2640.940.232ريفية

 الرشائح الخمسية 
0.283-0.329-4.88-أدىن مستوى للفقر )خط األساس(

0.930.4721.000.3290.940.272املستوى الثاين
0.670.3960.820.2890.800.245املستوى املتوسط

0.380.2810.440.1830.500.175املستوى الرابع
0.220.1910.260.1200.280.110أعىل مستوى للرثاء

-1.14-1.43-1.13القيمة الثابتة

 نسبة األرجحية هي مقياس مقارن الثنني من االحتامالت يتعلقان باألحداث املختلفة، بالنسبة لالحتاملني، PA = Pr ، )وقوع الحدث A(، PB = Pr )وقوع الحدث B(، االحتامالت املقابلة 

 .B مقارنة بحدوث A لحدوث
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اتجاهات السياسات

8-0 يهدف هذا القسم إىل تركيز ذخرية البيانات الواردة يف التقرير وتحويلها 

إىل خريطة طريق لإلجراءات السياسية املطلوبة؛ ليك تحقق الحكومة املرصية 

رؤيتها بشأن القضاء عىل فقر األطفال، وذلك من أجل تحديث وإثراء البيانات 

املتعلقة بفقر األطفال يف مرص. ليس هذا فحسب، بل -واألهم من ذلك- من 

أجل توجيه اإلصالحات التي تقوم بها الحكومة املرصية، بهدف الحد من 

الفقر وتعزيز التنمية البرشية باالستعانة بالتحويالت النقدية واالستثامرات يف 

الخدمات االجتامعية التي تقدم لألرس الفقرية التي لديها أطفال. ونقدم فيام 

ييل اتجاهات السياسات املسندة باألدلة حتى يتسنى رسم هذه الخريطة:

التكامل الشامل للقطاعات: هناك عدد كبري من األطفال يعانون من - 1

الفقر متعدد األبعاد )%29,4(، لذا البد أن يراعي عند وضع السياسات 

والربامج املعنية بفقر األطفال أن تتصدى للروابط بني الحرمان من األبعاد 

والرتابط فيام بينها، وال يرسي هذا املؤرش املتعلق بالسياسات عىل برامج 

الحامية االجتامعية املتكاملة فحسب، والتي تسعى من خالل تصميمها 

إىل التصدي للفقر متعدد األبعاد من خالل االستجابات املتكاملة، بل 

يرسي أيًضا – وهو األمر األكرث األهمية- عىل سياسات القطاعات، حيث 

نجد مزيًدا من الحرص عىل ربط التدخالت املختلفة إلعطاء دفعة لبلوغ 

أهداف كل قطاع، وكذلك عىل املساهمة يف الحد من الفقر متعدد األبعاد 

للطفل. وهناك مثال واضح عىل ذلك، وهو التداخل الكبري بني الحرمان 

من الصحة والتغذية بالنسبة لألطفال تحت سن الخامسة، والتداخل بني 

الحرمان من التعليم والحامية بالنسبة لألطفال يف الفئة العمرية 17-12 

سنة. 

االستجابة املتكاملة لألسباب الكامنة لفقر األطفال: يحدد تحليل - 2

محددات فقر األطفال الوارد يف القسم السابق بشكل واضح ثالثة عوامل 

تؤثر تأثريًا هاًما وكبريًا عىل زيادة احتامل معاناة الطفل من الفقر متعدد 

األبعاد، وهي: )1( ثروة األرسة املعيشية )األطفال الذين ينتمون إىل الجزء 

األفقر من السكان(، )2( مستوى تعليم الوالدين )األطفال الذين مل يحصل 

آباؤهم عىل التعليم الرسمي أو حصلوا عىل مستوى منخفض منه(، 

)3( عدد األطفال يف األرسة املعيشية )األطفال يف األرسة املعيشية التي 

لديها عدد كبري من األطفال(، ويشري ذلك إىل أن األسباب الكامنة وراء 

فقر األطفال تتجاوز النطاق الواحد، ولذلك، تتطلب استجابة متكاملة. 

عالوة عىل ذلك، يحدد تحليل مساهامت األبعاد املنفردة وأوجه الحرمان 

املتداخلة سيناريوهات إقليمية متفاوتة تفاوتًا كبريًا، تتطلب اتباع نهج ال 

مركزي يف وضع السياسات االجتامعية، التي تيرس التصدي للفقر متعدد 

األبعاد عىل املستوى املحيل. ولتحقيق ذلك، من الرضوري تزويد األرس 

املعيشية باملعلومات واملهارات الالزمة ملساعدة الطفل عىل تحقيق 

إمكاناته بالكامل، ومن الرضوري أيًضا ضامن الحصول عىل خدمات يف 

املتناول وعىل درجة عالية من الجودة لتمكني األرس من اتخاذ قرارات 

مستنرية بشأن اختيارات اإلنجاب، ومساعدتها يف تلبية االحتياجات 

اإلمنائية ألطفالها. واإلخفاق يف التصدي بشكل مبارش لألسباب الكامنة 

لن يؤدي فقط إىل استجابات غري فعالة وغري مكتملة لفقر األطفال، بل 

سيرتجم إىل مزيد من اإلخفاق يف كرس حلقة انتقال الفقر بني األجيال.

االستجابة الشاملة ألنهاء العنف ضد األطفال: العنف ضد األطفال ظاهرة - 3

واسعة االنتشار، فهناك 12,4 مليون طفل تعرضوا هم أو أشقاؤهم 

للعقاب البدين الحاد عىل أيدي مقدمي الرعاية، ويرتبط ارتفاع معدل 

انتشاره بحرمان الطفل الذي يصاحبه أعىل تداخل بني أوجه الحرمان من 

أبعاد الرفاه األخرى، كام يرجع إىل أن العنف ضد األطفال هو املساهم 

الرئييس يف الفقر متعدد األبعاد للطفل عىل مدى طفولته. عالوة عىل 

ذلك، يشري تحليل سامت األطفال املحرومة من بعد الحامية، أن بعض 

املجموعات منهم أكرث عرضة لخطر الحرمان )مبا يف ذلك، األطفال يف 

األرس املعيشية التي تعيلها أمرأة، أو يف األرس املعيشية التي يعولها شخص 

أصغر، أو يكون مستوى تعليم الوالدين فيها منخفًضا، أو الذين ينتمون 

إىل الجزء األفقر من السكان(، كام يبني التحليل أن احتامل حرمان الطفل 

من الحامية يف الفئات االجتامعية االقتصادية املختلفة كبري مع تفاوت 

ملحوظ يف املراحل العمرية، ويبني التحليل أنه ليك تحقق أي استجابة 

تهدف إىل الحد من الفقر متعدد األبعاد للطفل فاعليتها ينبغي أن تضم 

مكونًا برنامجيًا يتصدى للعنف ضد األطفال. باإلضافة إىل ذلك، البد أن 

يكون النهج املتبع ملنع العنف ضد األطفال شاماًل ويتضمن تدابري وقائية 

وعالجية توضع خصيًصا وفًقا الحتياجات األطفال من الفئات االجتامعية 

واالقتصادية املختلفة واألسباب الكامنة التي يعانون منها. 
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إطار السياسات املتكاملة للنامء يف مرحلة الطفولة املبكرة: يواجه - 4

األطفال تحت سن الخامسة أعىل درجات الفقر متعدد األبعاد )%37,1( 

وهم أكرث عرضة لخطر التعرض للفقر، وهناك مجموعات من األطفال 

يف هذه الفئة العمرية أكرث عرضة لهذا الخطر، مبا يف ذلك: األطفال 

الذين ينتمون إىل الجزء األفقر من السكان، واألطفال الذين مل يحصل 

آباؤهم عىل قسط من التعليم الرسمي، واألطفال الذين لهم أربع أشقاء 

أو أكرث. عالوة عىل ذلك، فإىل جانب الحرمان من الحامية، فإن الحرمان 

من الصحة والتغذية من العوامل املساهمة الرئيسية يف معاناة األطفال 

تحت سن الخامسة من الفقر )متثل مساهمتهام مًعا نسبة 40%(. ووضع 

األطفال تحت سن الخامسة يدعو عىل نحو عاجل إىل تعزيز سياسات 

متكاملة تهدف إىل تعزيز النامء يف مرحلة الطفولة املبكرة، مع الروابط 

الربنامجية بني التدخالت املتعلقة بالصحة والتغذية وحامية الطفل، 

ويتناسب هذا النهج مع الجهود املبذولة حاليًا إلعادة النظر يف منوذج 

النامء يف الطفولة املبكرة، والتي تؤكد عىل أهمية أول 1000 يوم من عمر 

الطفل وتهدف إىل متكني األرس من رعاية األطفال وتغذيتهم ومنحهم 

فرصة عادلة للعيش والنامء. وهذه االتجاهات املتعلقة بالسياسات 

حاسمة لتحقيق رؤية الحكومة املرصية، املتمثلة يف الحد من الفقر 

وتعزيز التنمية البرشية، ألن االستثامر يف املراحل املبكرة من حياة الطفل 

يوفر أساًسا لتجميع القدرات واملهارات الالزمة للحد من الفقر مع انتقال 

الطفل ملرحلة البلوغ. وعىل الرغم من ذلك، ينبغي أن يرتبط ذلك بنهج 

أكرث شمواًل إزاء فقر األطفال، يكون صميم تركيزه عىل دورة حياة الطفل 

بأكملها )من صفر -17 سنة(.

إعطاء األولوية للمحافظات التي يسترشي فيها الفقر وتصميم استجابات - 5

لألولويات عىل مستوى املحافظات: من أجل الحد من فقر األطفال عىل 

نحو فعال، البد أن متنح السياسات الوطنية األولوية للمحافظات التي 

يسترشي فيها الفقر، وميثل ذلك رضورة قصوى من أجل تحقيق أكرب أثر 

يف الحد من الفقر وتلبية احتياجات األطفال الذين يعانون من الفقر 

املدقع. باإلضافة لذلك، يبني التحليل أن مساهمة األبعاد يف الفقر تتفاوت 

من محافظة ألخرى، مام يعني أن األولويات بني القطاعات تتفاوت 

حسب املكان. عىل سبيل املثال، سجلت محافظات سوهاج وأسيوط 

والبحرية ومطروح وقنا واألقرص والرشقية أعىل معدالت النتشار الفقر بني 

الفئات العمرية املختلفة، وعند البحث يف أولويات القطاعات، نجد أن 

فقر األطفال يف محافظة مطروح -عىل سبيل املثال- يرتبط بوجه خاص 

بانتشار الحرمان من املياه بنسبة عالية، ويسهم أعىل مساهمة يف الفقر 

متعدد األبعاد للطفل الذي ال ينعكس عىل املستوى الوطني، ونجد مثااًل 

مامثاًل يف املساهمة املرتفعة للحرمان من الرصف الصحي يف فقر األطفال 

يف محافظة دمياط.

خطة عمل وطنية ملعالجة سوء التغذية: يبني الحرمان من التغذية بني - 6

األطفال تحت سن الخامسة )املعاناة من توقف النمو املتوسط أو الحاد 

أو السمنة( نسبة انتشار عالية مع وجود تفاوت بني الفئات االجتامعية 

االقتصادية املختلفة. عالوة عىل ذلك، فإن التغذية، بالنسبة لألطفال 

تحت سن الخامسة هي ثاين أعىل عامل مساهم يف الفقر متعدد األبعاد 

للطفل، وترتبط بتداخل مرتفع مع أوجه الحرمان من األبعاد األخرى. 

ويعترب التصدي للحرمان من التغذية محوريًا للحد من الفقر متعدد 

األبعاد للطفل، ألنه البد أن تأخذ االستجابة السياسية يف اعتبارها األسباب 

املتنوعة للحرمان من التغذية الذي يعاين منه األطفال يف الفئات املختلفة 

للمجتمع، وذلك من خالل دمج تدخالت معنية بتعزيز الخدمات وبناء 

معرفة األرسة ومهاراتها ومعالجة الفقر النقدي، وال يزال الحرمان من 

التغذية والذي يتضمن العبء املضاعف لسوء التغذية )النحافة أو 

السمنة الحادة( يسهم مساهمة كبرية يف الفقر متعدد األبعاد للطفل بني 

األطفال يف الفئة العمرية 5-11 سنة والفئة العمرية من 12-17 سنة. 

التعليم الجيد الشامل: انعكست املكاسب الهائلة التي حققتها مرص - 7

فيام يتعلق بااللتحاق باملدارس عىل مدى العقدين املاضيني يف التحليل، 

حيث سجل الحرمان من التعليم بني األطفال يف الفئة العمرية 5-11 سنة 

)مقاًسا حسب االلتحاق باملدارس يف سنوات الدراسة( أدىن مستويات 

االنتشار )%4,2(، كام يسهم أقل مساهمة يف الفقر متعدد األبعاد للطفل 

مقارنة بالحرمان من األبعاد األخرى. ومع ذلك، فالتناقض كبري عند 

النظر يف الحرمان من التعليم بني األطفال يف الفئة العمرية 12-17 سنة، 

حيث يسجل ثاين أعىل انتشار و ثاين أعىل عامل مساهم يف الفقر متعدد 

األبعاد للطفل. وسامت األطفال يف الفئة العمرية 12-17 سنة املحرومني 

من التعليم تضفى قدًرا من املصداقية عىل دور التعليم يف حلقة انتقال 
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الحرمان والفقر بني األجيال، واألطفال يف هذه الفئة العمرية الذين مل 

يحصل آباؤهم عىل التعليم الرسمي أو حصلوا عىل مستوى منخفض 

منه والذين ينتمون إىل األرس املعيشية األكرث فقرًا هم األكرث عرضة 

لخطر الحرمان. وتبني األدلة بوضوح أن معالجة الحرمان من التعليم أمر 

محوري للحد من فقر األطفال يف الفئة العمرية 12-17 سنة، وأن التغلب 

عىل هذا النوع من الحرمان له آثار إيجابية طويلة األجل يف الحد من 

انتقال الحرمان والفقر بني األجيال يف املستقبل. عالوة عىل ذلك، تحليل 

أوجه الحرمان منفردة يؤكد أنه عندما يتعلق األمر بتعليم األطفال األكرب 

سًنا نجد أن الوالدين املتعلمني واألكرب سًنا يحققان نجاًحا أكرب يف استمرار 

أبنائهم يف الدراسة وال سيام األوالد. ومن ثم، لن تحقق السياسات 

التعليمية التي تركز عىل األطفال نجاًحا كاماًل إال إذا قرر الوالدان أن 

ينجبا أبناًء يف مرحلة متقدمة من حياتهم، مام يتيح لهم )وال سيام 

األمهات( مواصلة تعليمهم. 

تعزيز استخدام البيانات الخاصة باألطفال يف برامج السياسات - 8

االجتامعية: يضع التحليل خريطة طريق للحد من الفقر متعدد األبعاد 

للطفل. وعىل الرغم من ذلك، فإن تحقيق التقدم املستدام يتطلب جعل 

توليد البيانات وتحليل فقر الطفل جزأً اليتجزأ من برامج السياسات 

االجتامعية الوطنية، والبد من جعل نظم املتابعة وتقييم األثر وتحليل 

آثار الوضع االقتصادي أو التغريات السياسية عىل فقر الطفل، جزًءا من 

أي برنامج لتوجيه مساره والحفاظ عىل أهميته يف معالجة فقر الطفل. 

8-1 اإلصالح الجاري لنظم الحامية االجتامعية يف مرص، واستحداث برنامج 

“تكافل” وبرنامج “كرامة” للتحويل النقدي يوفران فرصة غري مسبوقة إليجاد 

حل شامل للمشكلة املتعددة األوجه للفقر متعدد األبعاد. ويف الواقع، يهدف 

برنامج “تكافل” لتوفري استجابة متكاملة تشمل كافة القطاعات، تهدف إىل 

معالجة األسباب الكامنة لفقر الطفل من خالل تقديم التحويالت النقدية لألرس 

األكرث فقرًا التي لديها أطفال، رشيطة تحقيق النواتج املتعلقة بالصحة والتغذية 

والتعليم لألطفال وأول مؤرشين سياسيني قامئني يف تصميم الربنامج. وتتمثل 

األولوية حاليًا يف تعزيز التكامل بني القطاعات لتحقيق أولويات الطفل، مبا يف 

ذلك: النامء يف مرحلة الطفولة املبكرة، والتدخالت يف أول 1000 يوم من عمر 

الطفل وإنهاء العنف ضد األطفال والتعليم الجيد الشامل، وهذه الخصائص 

الهيكلية للربنامج تضع أسًسا جيدة للتصدي للفقر متعدد األبعاد للطفل عىل 

نحو شامل. وعىل الرغم من ذلك، البد من بذل جهود حثيثة وتنمية القدرات 

بتكرار هذا النوع من التحليالت، وقياس ما إذا كانت التدابري التي تم اتخاذها 

قد حققت أثرًا إيجابيًا أم ال.
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شكل 18: تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة – ملخص القرارات املنهجية

الفئات العمرية واألبعاد

الفئة العمرية )12-17 سنة(الفئة العمرية )5-11 سنة(الفئة العمرية )صفر- 4 سنوات(

املياهاملياهاملياه

الرصف الصحيالرصف الصحيالرصف الصحي

املسكناملسكناملسكن

وسائل املعلوماتوسائل املعلوماتوسائل املعلومات

التغذيةالتغذيةالتغذية

التعليمالتعليمالتعليم

الحاميةالحاميةالحامية

جدول 15: مؤرشات مستوى األرس املعيشية املشرتكة لجميع األطفال يف األرسة املعيشية

جميع األطفال يف الفئة العمرية ) صفر-17 سنة(

املؤرشالبعد

االنتشار )%(

الريفالحرض
املستوى 

الوطني
املياه

4.112.19.4يعترب الطفل محروًما من املياه إذا كان يعيش يف أرسة ليس لديها املواسري التي توصل املياه إىل املساكن والساحات وقطع األراىض. 

1.114.610.0يعترب الطفل محروًما إذا كان يعيش يف أرسة تفتقر إىل مرافق الرصف الصحي املحسنة، أو تتقاسمها مع أرسة أخرى.الرصف الصحي
يعترب الطفل )ىف املرحلة العمرية صفر -17 سنة( محروًما إذا كان يعيش يف أرسة يكون متوسط عدد األفراد يف غرفة النوم الواحدة املسكن

4 أفراد أو أكرث )لحساب الكسور يتم تقريب الكرس بني 3 و 4 إىل 4(. 
10.316.914.6

وسائل 

املعلومات

يعترب الطفل محروًما إذا كان يعيش يف أرسة ليس بها عىل األقل جهاز واحد للمعلومات )التليفزيون، الراديو، الكمبيوتر(، وجهاز 

واحد لالتصال )تليفون ثابت، تليفون محمول(.
3.37.66.2

الملحق أ : 
تعديل منهجية تحليل أوجه الحرمان المتداخلة المتعددة 

ا للسياق المصري - تقرير المشاورات الوطنية
ً

وفق

أ-0 ضمت املشاورات األطراف املعنية الوطنية، مبا يف ذلك، ممثىل املجلس القومي للطفولة واألمومة، ووزارة التخطيط، ووزارة 

الصحة والسكان، واملعهد القومي للتغذية، ووزارة املالية، وبرنامج األغذية العاملي، ومكتب املنسق املقيم لألمم املتحدة، واالتحاد 

األورويب، وأعضاء األوساط األكادميية.

أ-1 يعرض هذا امللخص املناقشة، واختيارات املنهجية، واملؤرشات، التي أدمجت يف وضع منهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة 

املتعددة. ويلخص كل من الشكل والجدول التاليني هذه املنهجية، استناًدا إىل املناقشات التي انعقدت أثناء ورشة العمل.
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جدول 16: مؤرشات فرادى األطفال )حسب الفئة العمرية(

الفئة العمرية )صفر- 4 سنوات(

املؤرشالبعد
االنتشار )%(

املستوى الوطنيالريفالحرض

الصحة
يعترب الطفل محروًما من الصحة، إن مل تحصل أمه أثناء الحمل عىل رعاية ما قبل الوالدة أو مل تتم الوالدة باالستعانة بأحد 

مقدمي الخدمات الصحية املهرة.
13.925.021.6

التغذية
يعترب الطفل محروًما إذا كان يعاين من توقف النمو )املتوسط أو الحاد - أقل من اثنني من االنحرافات املعيارية( أو السمنة 

)أكرث من ثالثة انحرافات معيارية(.
33.530.031.1

34.442.039.6يعترب الطفل محروًما إذا كان يتعرض للعقاب البدين الحاد.الحامية

* ميكن اعتبار مؤرش املرحلة العمرية 2-4 سنوات بدياًل

الفئة العمرية )5-11 سنة(

املؤرشالبعد
االنتشار )%(

املستوى الوطنيالريفالحرض

التغذية
االنحرافات  من  اثنني  من  أقل   - الجسم  كتلة  )مؤرش  الحادة  أو  املتوسطة  النحافة  من  يعاين  كان  إذا  محروًما  الطفل  يعترب 

املعيارية( أو السمنة )مؤرش كتلة الجسم - أكرث من اثنني من االنحرافات املعيارية(.
15.714.114.7

التعليم
ال يكون الطفل يف سن الخامسة محروًما، ويعترب الطفل يف املرحلة العمرية 6-11 سنة محروًما إذا مل يلتحق باملدرسة االبتدائية، 

أو كان يف صف من الصفوف االبتدائية أقل بصفني أو أكرث من الصف املناسب لسنه.
6.86.26.4

35.844.741.6يعترب الطفل محروًما إذا كان يتعرض للعقاب البدين الحاد.الحامية

الفئة العمرية )12-17 سنة(

املؤرشالبعد
االنتشار )%(

املستوى الوطنيالريفالحرض

التغذية
االنحرافات  من  اثنني  من  أقل   - الجسم  كتلة  )مؤرش  الحادة  أو  املتوسطة  النحافة  من  يعاين  كان  إذا  محروًما  الطفل  يعترب 

املعيارية( أو السمنة )مؤرش كتلة الجسم - أكرث من اثنني من االنحرافات املعيارية(.
8.35.28.2

15.020.318.4يعترب الطفل محروًما إذا مل يلتحق بالتعليم الثانوي.التعليم

21.027.024.8يعترب الطفل محروًما إذا كان يتعرض للعقاب البدين الحاد.الحامية

* ميكن اعتبار مؤرش املرحلة العمرية 12-14 سنة بدياًل

الفئات العمرية لألطفال

أ-2 اختيار الفئات العمرية يف تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة هي 

إحدى القرارات املنهجية الجوهرية، ومن املتوقع أن تقيس أوجه الحرمان 

املشرتكة بني جميع األطفال يف كل فئة عمرية. ويرتبط القرار بشأن الفئة 

العمرية أيًضا باختيار األبعاد التي ستخضع للتحليل، استناًدا لتوافر بيانات 

معينة يف املسح السكاين الصحي – مرص 2014.

ناقش املشاركون خيارين مختلفني، اسرتشاًدا بالبيانات املتوفرة:

ثالث فئات عمرية، وهي الرضع ومرحلة الطفولة املبكرة )صفر -4 سنوات(، 	 

واألطفال يف سن املرحلة االبتدائية )5-11 سنة(، ومرحلة املراهقة )17-12 

سنة(.

اثنان من الفئات العمرية: الفئة العمرية صفر – 4 سنوات والفئة العمرية 	 

5 - 17 سنة.

اختار املشاركون باإلجامع خيار الفئات العمرية الثالث، واتفقوا عىل أنها تقيس 

وتعكس نظام التعليم والسياسات الوطنية عىل نحو أفضل، وتفرس خصوصية 

حرمان الطفل من التعليم والحامية عىل األطفال يف سن املرحلة االبتدائية 

ومرحلة املراهقة.

أ-3 الخيار املنهجي: اختيار الفئات العمرية الثالثة )صفر-4، 11-5، 17-12( 

لتخضع لتحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة لقياس الفقر متعدد األبعاد 

للطفل وتحليله.
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أبعاد تحليل أوجه الحرمان المتداخلة المتعددة

أ-4-0 أظهر استعراض دقيق للمسح السكاين الصحي – مرص 2018 )مبا يف ذلك 

الوحدات املحددة التي تركز عىل الطفل والتي تقرتحها يونيسف( أن املسح 

يوفر مؤرشات مناسبة لتحليالت الحرمان التي تغطى 8 أبعاد، أربعة منها تُقاس 

عىل مستوى األرسة املعيشية، دعاًم لتقييم الحرمان التي يواجهه جميع أفراد 

األرسة املعيشية، وهذه األبعاد التي تقاس عىل مستوى األرسة املعيشية هي: 

)أ( الحصول عىل املياه، و)ب( الحصول عىل الرصف الصحي، و)ج( الوصول عىل 

وسائل املعلومات، و)د( أحوال املسكن، واألبعاد األربعة األخرى تخص األطفال 

تحديًدا، وهي: )أ( الصحة، و)ب( التغذية، و)ج( التعليم، و)د( الحامية.

أ-4-1 اتفق املشاركون باإلجامع عىل أهمية قياس األبعاد الثامنية جميعها يف 

منهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة واإلطار التحلييل، وجرت 

مناقشات بشأن ما إذا كان من األفضل الربط بني املياه والرصف الصحي يف بعد 

واحد، أم التعامل مع كل منهام عىل حدة. ومن وجهة نظر الطفل، السؤال هو 

ما إذا كان سيتم الربط بني البعدين ويقيسان وجًها واحًدا أم ميثالن وجهني 

مختلفني من أوجه الحرمان، ومن ثم ينبغي التعامل مع كل منهام عىل حدة 

يف منهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة ومنحهام نفس األهمية 

املنفردة مثل باقي األبعاد. ودعم معظم املشاركني فكرة فصل املياه عن الرصف 

الصحي، وأشاروا إىل أدلة بشأن التفاوت الجغرايف بني هذين الوجهني من 

أوجه الحرمان، ورضورة الرتكيز عىل هذا الجانب يف املنهجية من أجل توجيه 

السياسات عىل نحو أفضل.

أ-4-2 الخيار املنهجي: تقرر أن يغطي تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة 

األبعاد الثامنية املتاحة يف املسح السكاين الصحي – مرص بأكملها، والتعامل 

مع الحصول عىل املياه والحصول عىل الرصف الصحي كبعدين منفصلني، وتم 

بعد ذلك أثناء املناقشات االتفاق عىل أن البيانات الصحية متاحة فقط للفئة 

العمرية )صفر -4( سنوات، أما بالنسبة لبعد التعليم، فالبيانات الخاصة بهذه 

الفئة العمرية ليست بالقدر الكايف الذي يجعل دمجها فعااًل )لذلك، تم دمج 

بعد التعليم للفئتني )5-11( و )12-17( فقط(.

مؤشرات تحليل أوجه الحرمان المتداخلة المتعددة

أ-5-0 ركز العرض التقدميي لكل بعد من أبعاد فقر الطفل يف الفئات العمرية 

الثالثة عىل املؤرشات الرئيسية املصنفة حسب الفئة الحرضية والفئة الريفية، 

وتم االتفاق عىل رضورة أن يعكس اختيار مؤرش )مؤرشات( الحرمان لكل بعد 

األولوية األساسية للطفل يف هذا البعد ويفي باملعايري التالية:

األهمية: تبني مستويات رفاه الطفل وحرمان الطفل الذي يعترب أولوية - 1

الطفل بالنسبة لهذا البعد.

اإلسناد: يبني الحرمان األسايس يف املجال السيايس.- 2

التفاوت: يبني االختالفات والثغرات يف رفاه الطفل والحرمان من هذا البعد.- 3

التغطية والتجانس بالنسبة لألطفال يف نفس الفئة العمرية: يبني الحرمان - 4

بالنسبة لجميع األطفال يف نفس الفئة العمرية، ليتيح التقييم السليم 

ألوجه الحرمان املتداخلة ورفاه األطفال يف نفس الفئة العمرية.

أ-5-1 استخدمت املعايري املذكورة أعاله أثناء ورشة العمل لتوجيه املناقشة 

واختيار املؤرشات10، وكانت املناقشات موجهة نحو تقديم مؤرشات لكل 

بعد لتكون املؤرشات ذات األولوية ملنهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة 

املتعددة )قياس الفقر متعدد األبعاد للطفل(، وذلك لتوجيه هذه املنهجية 

وتحليل الفقر متعدد األبعاد للطفل.

1- المياه

يتضمن الحصول عىل مياه الرشب املحسنة املصادر املحمية من التلوث 

الخارجي، وال سيام من املواد الغائطية، سواء بطبيعة إنشائها أو من خالل 

التدخالت الفعالة. وهناك جانب آخر رئييس، وهو استدامة الوصول ملصادر 

املياه وسهولته. ويعتمد املؤرش الذي يقيس حرمان الطفل من الوصول ملصادر 

املياه عىل مصادر املياه التي تعترب محسنة. وناقش املشاركون تعريفني بديلني 

لحرمان الطفل من الحصول عىل املياه، أولهام، وهو تعريف موسع باالستعانة 

باملسح السكاين الصحي – مرص 2014، حيث تتضمن مصادر املياه املحسنة 

املواسري داخل مسكن األرسة املعيشية أو الساحات أو قطع األرايض، أو الصنابري 

العامة، أو اآلبار االرتوازية، أو اآلبار الجوفية، أو اآلبار أو العيون املحمية، أو 

املياه املعبئة يف زجاجات، والثاين -وهو تعريف محدد- تتضمن مصادر املياه 

املحسنة املواسري داخل مسكن األرسة املعيشية أو الساحات أو قطع األرايض، 

ويهدف التعريف املحدد إىل قياس توافر البنية التحتية الالزمة الستدامة 

الوصول للمياه. 

الخيار املنهجي: يتضمن الوصول ملصادر املياه املحسنة، توصيل مياه املواسري 

إىل مساكن األرس املعيشية أو الساحات أو قطع األرايض. 

مؤرش األولوية لتحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة: يعترب الطفل يف 

املرحلة العمرية )صفر -17 سنة( محروًما من املياه إذا كان يعيش يف أرسة 

ليس لديها املواسري التي توصل املياه إىل املساكن أو الساحات أو قطع األرايض.

2- الصرف الصحي

يضمن الرصف الصحي املحسن عزل اإلفرازات اآلدمية بصورة صحية بعيًدا 

عن أي تالمس برشي، وتتضمن املرافق املحسنة: املراحيض التي تُْغَسل أو 

تَُنظَّف بدفقاٍت شاطفٍة من املياه: شبكات مواسري الرصف الصحي، وخزانات 

املجارير، واملراحيض البرئية، واملراحيض املحسنة بالتهوية، واملراحيض ذات 

الحفر املكسية بالبالط، واملراحيض السامدية. ويحدث حرمان الطفل من 

مرافق الرصف الصحي املحسنة إذا كان يعيش يف أرسة تفتقر إىل مرافق الرصف 

الصحي املحسنة، أو تتقاسمها مع أرسة )أرس( أخرى. وهناك جانب آخر عىل 

قدر من األهمية بالنسبة للصحة العامة والحد من التلوث واألمراض، وهو 

يتعلق بتوافر مكان لغسل األيدي يف األرسة املعيشية، وكذلك توافر املياه 

والصابون يف هذا املكان. وناقش املشاركون مؤرشين بديلني لقياس الوصول 

10 قامت يونيسيف والجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بالتحقق من املعايري األخرى التي لها أهمية تقنية، مثل عدم وجود تحيز يف القياس، والقابلية للتوسع، واالتساق الداخيل، وقد خضعت هذا املعايري 

للتقييم أثناء إعداد الصيغة النهائية لهذا التحليل.
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للرصف الصحي: أولهام، مؤرش مركب للوصول إىل املرفق املحسن ومكان 

لغسل األيدي يتوافر فيه املياه والصابون، ويعترب الطفل محروًما من بعد 

الوصول للرصف الصحي إذا كان محروًما من بعد واحد من البعدين عىل األقل، 

وثانيهام، اختيار مؤرش واحد فقط لتمثيل البعد. وتبادلوا اآلراء بشأن الخيارين، 

وتوصلوا إىل أنه نظرًا ألهمية املؤرشين سيعترب الوصول للرصف الصحي املحسن 

مؤرش األولوية، ويدمج يف قياس الفقر متعدد األبعاد. 

الخيار املنهجي: خيار الحصول عىل الرصف الصحي املحسن كمؤرش أولوية 

لتحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة، مع أخذ الوصول ملكان ومياه 

والصابون لغسل األيدي يف االعتبار أثناء التحليل.

مؤرش األولوية لتحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة: يعترب الطفل يف 

املرحلة العمرية )صفر -17 سنة( محروًما إذا كان يعيش يف أرسة تفتقر إىل 

مرافق الرصف الصحي املحسنة، أو تتقاسمها مع أرسة أخرى.

3- المسكن

كان الهدف يف بعد املســكن قياس أحوال املســكن الذي يقيض فيه الطفل 

قــدًرا كبــريًا من الوقت يف املذاكــرة واللعب والنوم والتفاعل مع والديه 

وأشــقائه، ويقدم املســح الســكاين الصحي – مرص 2014 معلومات ميكن أن 

تلقى الضوء عىل جانبني من بعد املســكن، وهام أواًل: اكتظاظ املســكن، 

ويقــاس بعدد أفراد األرسة يف الغرفة الواحدة، ووفًقــا للمبادئ التوجيهية 

ملوئل األمم املتحدة UN HABITAT ، يقاس االكتظاظ -كبديل ملســاحة 

املســكن املتاحة لكل فرد من أفراد األرسة- باالســتعانة بالعدد املعدل ألفراد 

األرسة املعيشــية، حيث يحصل الطفل تحت ســن الخامســة عىل معامل 

ترجيحــي قيمتــه )0,5(. وناقش املشــاركون تعريف الحرمان من خالل بديلني، 

األول: يعترب الطفل محروًما إذا كان يعيش يف أرسة يكون متوســط عدد 

األفــراد يف غرفــة النوم الواحــدة 4 أفراد أو أكرث، والتعريف الثاين -وهو أكرث 

دقــة- هــو: يعترب الطفل محروًما إذا كان يعيش يف أرسة يكون متوســط عدد 

األفــراد يف غرفــة النوم الواحدة 5 أفراد أو أكرث.

واتفق املشاركون بعد دراسة التعريفني عىل اختيار 4 أفراد أو أكرث يف غرفة 

النوم الواحدة كتعريف نهايئ للطفل املحروم، باعتباره الحد األدىن للمساحة 

الالزمة للطفل ليك ينمو بعد سن الخامسة. الجانب اآلخر للمسكن هو املادة 

املصنوعة منها أرضية املسكن كبديل إلمكانية التحمل وجودة إنشاء املسكن، 

ويعترب الطفل محروًما إذا كان يعيش يف أرسة معيشية فيها أرضية املسكن من 

الرتاب أو الرمل أو ألواح الخشب الخام. ولقياس حرمان الطفل من املسكن 

ناقش املشاركون ما إذا كان من األفضل الربط بني املؤرشين )االكتظاظ واملادة 

املصنوعة منها األرضية( أو اختيار واحد منهام للتحليل، ووافقوا عىل الرتكيز 

عىل قياس الفقر متعدد األبعاد للطفل عىل أساس االكتظاظ.

الخيارات املنهجية: تم اختيار اكتظاظ املسكن كمؤرش األولوية لتحليل أوجه 

الحرمان املتداخلة املتعددة: يعترب الطفل محروًما إذا كان يعيش يف أرسة يكون 

متوسط عدد األفراد يف غرفة النوم الواحدة 4 أفراد أو أكرث.

مؤرش األولوية لتحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة: يعترب الطفل )يف 

املرحلة العمرية صفر -17 سنة( محروًما إذا كان يعيش يف أرسة يكون 

متوسط عدد األفراد يف غرفة النوم الواحدة 4 أفراد أو أكرث )عندما يكون ناتج 

الحسابات كرًسا مثل 3,2 شخص يف الغرفة الواحدة، يتم تقريب جميع األرقام 

بني 3 و4 إىل 4(.

4- وسائل المعلومات

يهدف هذا البعد إىل قياس حصول الطفل واألرسة املعيشية عىل املعلومات 

وقدرتهام عىل االتصال، وكبديل لذلك، يف املسح السكاين الصحي – مرص 2014 

تم استخدام امتالك األرسة املعيشية ألجهزة املعلومات واالتصال التي ميكن من 

خاللها تلقى الرسائل الهامة أو االتصال وأجهزة املعلومات، وهي: التليفزيون 

والراديو والكمبيوتر، أما أجهزة االتصال فتتضمن التليفون الثابت والتليفون 

املحمول.

مؤرش األولوية لتحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة: يعترب الطفل محروًما 

إذا كان يعيش يف أرسة ليس بها عىل األقل جهاز واحد للمعلومات )التليفزيون، 

الراديو، الكمبيوتر(، وجهاز واحد لالتصال )تليفون ثابت، تليفون محمول(.

5- الصحة

توافر خدمات وتدخالت صحية عىل درجة من الجودة أمر حاسم لبقاء الطفل، 

وعامل أسايس يف ضامن منوه منًوا صحيًا بدنيًا وذهنيًّا. وتتضح هذه الحالة عىل 

وجه الخصوص أثناء الحمل والوالدة ويف السنوات األوىل من عمره، ويقدم 

املسح السكاين الصحي – مرص 2014 معلومات لقياس حصول الطفل عىل 

الرعاية الصحية أثناء هذه املراحل، مبا يف ذلك: رعاية ما قبل الوالدة، والوالدة 

مبساعدة مقدمي الخدمات الصحية املهرة، والتحصني )التطعيم(. وبالنسبة 

للفئة العمرية األوىل، التحصني ال يتيح تقييم الحرمان من الحصول عىل الرعاية 

الصحية، ألن التغطية تكون شاملة )التفاوت بسيط( وتخص مجموعة فرعية 

من األطفال تحت سن الخامسة، وهم األطفال ما بني 18-29 شهرًا، مام ال يوفر 

مؤرًشا متجانًسا لجميع األطفال تحت سن الخامسة، وتم مناقشة مؤرشين 

لقياس الحصول عىل الرعاية الصحية، وهام: )أ( الحصول عىل رعاية ما قبل 

الوالدة بصفة منتظمة بالقيام بأربع زيارات متابعة عىل األقل، )ب( الوالدة 

مبساعدة مقدمي الخدمات الصحية املهرة.

واقرتح املشاركون الربط بني املؤرشين لألطفال تحت سن الخامسة لقياس 

الحصول عىل الخدمة يف مرحلتني هامتني، ومل يقدم املسح السكاين الصحي 

– مرص 2014 مؤرشات للفئة العمرية 5-11 والفئة العمرية 12-17، لذلك ال 

يتضمن تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة لهاتني الفئتني بُعد الصحة.

وناقش املشاركون أهمية تقييم الحصول عىل الرعاية الصحية من القطاع العام 

وكذلك االتجاهات يف خدمات محددة، مثل الوالدة القيرصية.

الخيار املنهجي: دمج حصول األم أثناء الحمل عىل رعاية ما قبل الوالدة 

والوالدة باالستعانة بأحد مقدمي الخدمات الصحية املهرة لقياس الحرمان من 

بعد الصحة بالنسبة لألطفال تحت سن الخامسة.

مؤرش األولوية لتحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة: يعترب الطفل يف الفئة 

العمرية )صفر – 4 سنوات( محروًما أن مل تحصل أمه أثناء الحمل عىل رعاية 

ما قبل الوالدة أو مل تتم الوالدة باالستعانة بأحد مقدمي الخدمات الصحية 

املهرة.
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6- التغذية

حصول الطفل عىل النظام الغذايئ الكايف املتنوع املناسب لسنه يؤثر عىل منوه 

البدين والذهني، وعىل حالته الصحية بصفة عامة، وتعرض األطفال تحت سن 

الخامسة لنقص التغذية وسوء التغذية يتضح جليًا يف واحد أو أكرث من نواتج 

التغذية التالية: توقف النمو )انخفاض الطول بالنسبة للسن(، نقص الوزن 

)انخفاض الوزن بالنسبة للسن(، الهزال )انخفاض الوزن بالنسبة للطول(، 

وزيادة الوزن والسمنة )ارتفاع الوزن بالنسبة للطول(. بالنسبة لألطفال تحت 

سن الخامسة، يقدم املسح السكاين الصحي – مرص 2014 معلومات عن 

مامرسات التغذية وعن نواتج التغذية، وناقش املشاركون نواتج التغذية وركزوا 

عىل أهمية تقدير النواتج ما بني متوسطة وحادة، وأن توقف النمو أولوية 

رئيسية يف مرص ينبغي التصدي لها، ورضورة تقييم زيادة الوزن والسمنة، ألن 

هذه املشكالت آخذة يف التفاقم. وبالنسبة لألطفال من صفر – 4 سنوات، 

توصلت املناقشات إىل االتفاق عىل دمج توقف النمو )املتوسط والحاد( 

والسمنة، وأكد املشاركون عىل أهمية املؤرشات األخرى لنقص التغذية وسوء 

التغذية، ومامرسات التغذية )كفاية الغذاء وتنوعه ومالءمته لسن الطفل(، 

وكذلك حاالت األنيميا. 

وبالنسبة لألطفال من 5 – 17 سنة يقدم املسح السكاين الصحي – مرص 2014 

مقاييس أنرثوبومرتية لقياس النحافة املتوسطة والحادة وزيادة الوزن والسمنة 

لدى األطفال، وتقاس جميًعا باالستعانة مبؤرش كتلة الجسم، ووافق املشاركون 

عىل الدمج بني النحافة )املتوسطة والحادة( والسمنة يف تحليل أوجه الحرمان 

املتداخلة املتعددة لقياس الحرمان من التغذية.

الخيار املنهجي: بالنسبة لألطفال تحت سن الخامسة، يدمج التحليل توقف 

النمو )املتوسط أو الحاد - أقل من اثنني من االنحرافات املعيارية( أو السمنة 

)أكرث من ثالثة من االنحرافات املعيارية( لقياس الحرمان من التغذية، وبالنسبة 

لألطفال يف الفئة العمرية ) 5 – 17 سنة( يدمج التحليل النحافة )املتوسطة 

أو الحادة - أقل من اثنني من االنحرافات املعيارية( أو السمنة )مؤرش كتلة 

الجسم - أكرث من اثنني من االنحرافات املعيارية(.

مؤرش األولوية لتحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة: يعترب الطفل يف الفئة 

العمرية )صفر – 4 سنوات( محروًما إذا كان يعاين من توقف النمو )املتوسط 

أو الحاد - أقل من اثنني من االنحرافات املعيارية( أو السمنة )أكرث من ثالثة 

من االنحرافات املعيارية(، ويعترب الطفل يف الفئة العمرية ) 5 – 17 سنة( 

محروًما إذا كان يعاين من النحافة املتوسطة أو الحادة )مؤرش كتلة الجسم - 

أقل من اثنني من االنحرافات املعيارية( أو السمنة )مؤرش كتلة الجسم - أكرث 

من اثنني من االنحرافات املعيارية(.

7- التعليم

تناولت مناقشة حرمان الطفل من التعليم املسائل املتعلقة بااللتحاق باملدرسة، 

والحضور، وإمتام املراحل التعليمية واالنتقال بني الصفوف واملراحل بنجاح، 

وكذلك جودة التعليم، ويقدم املسح السكاين الصحي – مرص 2014 املعلومات 

الخاصة بالحضور وفًقا للمرحلة والصف الدرايس، التي تعكس الحضور 

والترسب، وكذلك االنتقال بني املراحل، وبالنسبة لألطفال تحت سن الخامسة، 

فاملعلومات متاحة فيام يتعلق بحضورهم يف أي نوع من أنواع برامج ما قبل 

املدرسة، وهذا املؤرش ال يناسب تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة؛ ألنه 

ال يحدد نوع الربنامج أو املؤسسة التي يحرضون فيها، وال يغطي سوى األطفال 

من 3-4 سنوات. وناقش املشاركون الحرمان من التعليم بالنسبة لألطفال يف 

املرحلة العمرية 5-11 سنة، حيث ال يكون الطفل يف سن الخامسة محروًما 

ألنه ال يكون قد بلغ سن االلتحاق بالتعليم اإللزامي، بينام يتم قياس حرمان 

األطفال يف املرحلة العمرية 6-11 سنة من خالل التحاقهم بالتعليم االبتدايئ، 

وكذلك تأخرهم يف االنتقال بني الصفوف بنجاح، وبالنسبة لألطفال يف املرحلة 

العمرية 12-17 سنة، هناك مسألتان يف غاية األهمية، وهام الترسب من 

املدرسة والتأخر يف االنتقال من التعليم االبتدايئ للتعليم الثانوي، والحضور يف 

املدرسة الثانوية يقيس أوجه الحرمان بسبب هاتني املسألتني. وأكد املشاركون 

عىل أهمية جودة التعليم، وطالبوا باستخدام البيانات املتاحة يف املسح السكاين 

الصحي – مرص 2014 إللقاء الضوء عىل املسألة من ناحية التأخر يف االنتقال 

بني الصفوف واملراحل.

الخيار املنهجي: استخدام االلتحاق باملدرسة كمقياس لحرمان الطفل من 

التعليم. ال يكون الطفل يف سن الخامسة محروًما ألنه ال يكون قد بلغ سن 

االلتحاق بالتعليم اإللزامي، والطفل يف املرحلة العمرية 6-11 سنة يعترب 

محروًما إذا مل يلتحق باملدرسة االبتدائية، أو كان يف صف من الصفوف 

االبتدائية أقل بصفني أو أكرث من الصف املناسب لسنه، أما الطفل يف املرحلة 

العمرية 12-17 سنة فيعترب محروًما إذا مل يلتحق بالتعليم الثانوي، مع دمج 

املترسبني من املدارس، أو الذين مل يصلوا للمرحلة الثانوية وال يزالون بالتعليم 

االبتدايئ.

مؤرش األولوية لتحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة: ال يكون الطفل 

يف سن الخامسة محروًما -بينام يعترب الطفل يف املرحلة العمرية 6-11 سنة 

محروًما- إذا مل يلتحق باملدرسة االبتدائية، أو كان يف صف من الصفوف 

االبتدائية أقل بصفني أو أكرث من الصف املناسب لسنه، أما الطفل يف املرحلة 

العمرية 12-17 سنة فيعترب محروًما إذا مل يلتحق بالتعليم الثانوي.

8- الحماية

يؤثر العنف واالستغالل واإليذاء تأثريًا ضاًرا عىل مناء الطفل وقدرته عىل تحقيق 

كامل إمكاناته، بل قد يؤدي يف العديد من الحاالت إىل إحداث آثار غري قابلة 

للزوال، وتعرض الطفل للحرمان من الحامية وطبيعة الحرمان يختلفان باختالف 

سن الطفل وجنسه ومكان تواجده )املنزل، املدرسة، الشارع، وما إىل ذلك(. 

ويغطي املسح السكاين الصحي – مرص 2014 بعًضا من هذه الجوانب، مبا يف 

ذلك: عاملة األطفال، وختان اإلناث، والزواج املبكر والحمل، والتأديب العنيف 

لألطفال، وتسجيل املواليد، وناقش املشاركون اختيار مؤرش األولوية للتحليل 

من خالل دراسة هذه الخيارات املختلفة.

وكانت املالحظات الرئيسية كالتايل: يبني املسح السكاين الصحي - مرص 2014 



67فقــر األطفــال متعــدد األبعــاد في مصـــر

أن تسجيل املواليد يف مرص وصل إىل 99,9%، دومنا أي اختالف بني املناطق 

الحرضية والريفية، لذا فإن املؤرش غري مناسب لتحليل أوجه الحرمان املتداخلة 

املتعددة، ألنه ال يشري إىل حامية الطفل كأولوية ويبني تفاوت ضئياًل للتحليل.

ختان اإلناث )تشويه األعضاء التناسلية لإلناث(: هو أولوية رئيسية لحامية 

الطفل يف مرص، سواء النسبة الفعلية النتشار الختان أو قصد األمهات، كون 

املؤرش يخص الفتيات فقط حال دون استخدامه لعقد مقارنة فعالة لحرمان 

الطفل من الحامية بالنسبة لألوالد والبنات يف تحليل أوجه الحرمان املتداخلة 

املتعددة.

عاملة األطفال: ذكرت عىل أنها مسألة ذات أولوية، إال أن حجم العينة 

وديناميكيات السن ال تسمح باستخدام املؤرش لقياس الحرمان من الحامية 

بالنسبة لألطفال يف جميع األعامر، وصغر حجم العينة -الذي أرشنا إليه آنًفا- 

كان أكرث تشديًدا بالنسبة للزواج املبكر والحمل.

التأديب العنيف لألطفال يضم استخدام مامرسات العقاب البدين الحاد، مبا يف 

ذلك: رضب الطفل أو صفعه عىل وجهه أو رأسه أو أذنيه أو رضبه رضبًا متكرًرا 

عنيًفا، واملؤرش متاح بالنسبة لألطفال من 1 -14 سنة، وميكن استخدامه كبديل 

بالنسبة لألطفال الذين مل يتم تغطيتهم )الرضع واألطفال من 15-17 سنة(.

أكد املشاركون عىل أنه ال تهاون يف أي شكل من أشكال العنف، سواًء كان حاًدا 

أو غري حاد. ولكن، نظرًا لالنتشار الهائل للعقاب البدين الحاد فيمكن اعتباره 

أولوية، وشدد املشاركون عىل أهمية الجوانب األخرى لحامية الطفل، ودعوا إىل 

أخذها يف االعتبار للتحليل املكمل.

الخيار املنهجي: استخدام العقاب البدين الحاد لقياس حرمان الطفل من 

الحامية، ويتضمن العقاب البدين الحاد رضب الطفل أو صفعه عىل وجهه أو 

رأسه أو أذنيه أو رضبه رضبًا متكرًرا عنيًفا، واالستعانة باملعلومات املتاحة 

بشأن العقاب البدين الحاد بالنسبة لألطفال من 1 -14 سنة، واألطفال أقل من 

سنة، واألطفال من 15-17 سنة.

مؤرش األولوية لتحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة: يعترب الطفل من صفر 

– 17 سنة محروًما إذا كان يتعرض هو أو أحد أشقائه للعقاب البدين الحاد.
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جدول 17 )ب-1(: محددات الحرمان من الحصول عىل املياه والرصف الصحي بالنسبة لألطفال يف الفئة العمرية )صفر -17 سنة(

املحدد
الرصف الصحياملياه

االحتاملنسبة األرجحيةاالحتاملنسبة األرجحية
جنس الطفل

0.0960.103ولد )خط األساس(
1.000.0970.970.101بنت

سن الطفل
00.0960.098-1 )خط األساس(

4-21.020.0981.050.102
8-51.020.0971.130.109

11-91.090.1031.010.098
14-121.010.971.100.106
17-150.880.0861.000.098

جنس عائل األرسة املعيشية
0.0970.102ذكر )خط األساس(

0.600.0611.510.143أنثى
سن عائل األرسة املعيشية

150.0910.140-29 )خط األساس(
39-301.030.0940.760.112
49-401.150.1030.620.095
59-501.040.0950.530.082

60+0.920.0850.560.086
مستوى تعليم األب

0.0840.103مل يحصل عىل تعليم رسمي )خط األساس(
1.050.0881.110.113جزء من التعليم االبتدايئ

1.320.1071.040.107إمتام التعليم االبتدايئ/ جزء من التعليم الثانوي
1.140.0940.920.096إمتام التعليم الثانوي

1.410.1140.990.103تعليم عاٍل
مستوى تعليم األم

0.0950.104مل تحصل عىل تعليم رسمي )خط األساس(
1.240.1141.030.107جزء من التعليم االبتدايئ

1.150.1070.970.100إمتام التعليم االبتدايئ/ جزء من التعليم الثانوي
0.900.0860.940.099إمتام التعليم الثانوي

1.190.1111.140.116تعليم عاٍل
حجم األرسة املعيشية

10.0990.090-4 )خط األساس(
6-51.080.1071.170.104
8-70.740.0761.220.107
9+0.640.0661.640.138

عدد األطفال
10.01080.133 ) خط األساس (

20.930.1020.990.132
30.800.0890.780.108
40.790.0880.550.080
51.190.1260.570.082

6+0.820.0920.340.052
مكان اإلقامة ريفية / حرضية

0.069حرضية )خط األساس(
1.590.104ريفية

الرشائح الخمسية
0.1300.180أدىن مستوى للفقر )خط األساس(

0.780.1040.900.165املستوى الثاين
0.930.1220.640.124املستوى املتوسط

0.470.0660.140.031املستوى الرابع
0.250.0360.000.000أعىل مستوى للرثاء

0.100.36القيمة الثابتة

نسبة األرجحية هي مقياس مقارن الثنني من االحتامالت يتعلقان باألحداث املختلفة، بالنسبة لالحتاملني، PA = Pr ، )وقوع الحدث A(، PB = Pr )وقوع الحدث B(، االحتامالت املقابلة 

 .B مقارنة بحدوث A لحدوث

املصدر: تقديراتنا بشأن بيانات االستقصاء االجتامعي االقتصادي لألرس املعيشية العراقية لعام 2012، *** )**( تعني 95% (90%( بالنسبة لفئة خط األساس، واالحتامالت العالية فقط هي املبينة.

الملحق ب : 
محددات حرمان الطفل باالستعانة بجداول االنحدار اللوجستي من )ب-1( حتى )ب-5(
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جدول 18 )ب-2(: محددات الحرمان من املسكن ووسائل املعلومات بالنسبة لألطفال يف الفئة العمرية )صفر -17 سنة(

املحدد
وسائل املعلوماتاملسكن

االحتاملنسبة األرجحيةاالحتاملنسبة األرجحية

جنس الطفل
0.1390.056ولد

1.010.1401.080.060بنت
سن الطفل

00.1250.064-1 )خط األساس(
4-21.140.1360.900.058
8-51.540.1620.960.062

11-91.210.1410.960.062
14-121.050.1290.850.055
17-151.030.1270.680.046

جنس عائل األرسة املعيشية
0.1390.058ذكر
1.400.1691.170.067أنثى

سن عائل األرسة املعيشية 
150.1800.087-29 )خط األساس(

39-300.640.1390.690.63
49-400.620.1370.470.045
59-500.600.1340.510.048

60+0.610.1360.980.086
مستوى تعليم األب

0.1540.082مل يحصل عىل تعليم رسمي )خط األساس(
0.990.1530.630.055جزء من التعليم االبتدايئ

0.830.1370.590.052إمتام التعليم االبتدايئ/ جزء من التعليم الثانوي
0.760.1300.540.047إمتام التعليم الثانوي

0.660.1180.540.047تعليم عال
مستوى تعليم األم

0.1630.083مل تحصل عىل تعليم رسمي )خط األساس(
1.040.1670.830.070جزء من التعليم االبتدايئ

0.700.1310.630.055إمتام التعليم االبتدايئ/ جزء من التعليم الثانوي
0.590.1170.420.038إمتام التعليم الثانوي

0.370.0840.200.019تعليم عاٍل
حجم األرسة املعيشية

10.0940.080-4 )خط األساس(
6-50.550.0560.760.063
8-75.460.3220.470.041
9+5.610.3270.530.045

عدد األطفال
10.0420.044 )خط األساس(

22.770.0961.150.049
35.370.1531.260.054
45.130.1481.480.062
55.330.1522.390.094

6+9.620.2192.590.101
مكان اإلقامة ريفية/ حرضية
0.1850.067حرضية )خط األساس(

0.530.1280.820.057ريفية
الرشائح الخمسية

0.1690.084أدىن مستوى للفقر )خط األساس(
1.130.1810.830.071املستوى الثاين

0.580.1180.610.054املستوى املتوسط
0.540.1130.420.038املستوى الرابع

0.210.0050.140.013أعىل مستوى للرثاء
0.110.45القيمة الثابتة
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جدول 19 )ب-3(: محددات الحرمان من الصحة والتغذية بالنسبة لألطفال يف الفئة العمرية )صفر- 4 سنوات(

املحدد
التغذيةالصحة

االحتاملنسبة األرجحيةاالحتاملنسبة األرجحية

جنس الطفل
0.2030.325ولد )خط األساس(

1.170.2260.810.281بنت 
سن الطفل

00.2080.318-1 )خط األساس(
4-21.070.2180.890.294

جنس عائل األرسة املعيشية
0.2140.305ذكر )خط األساس(

0.910.2000.740.245أنثى
سن عائل األرسة املعيشية

150.2700.324-29 )خط األساس(
39-300.640.2020.940.310
49-400.630.1990.750.265
59-500.560.1830.860.293

60+0.750.2250.990.322
مستوى تعليم األب

0.2520.336مل يحصل عىل تعليم رسمي )خط األساس(
0.720.2020.830.296جزء من التعليم االبتدايئ

0.710.2000.940.323إمتام التعليم االبتدايئ/ جزء من التعليم الثانوي
0.780.2120.780.284إمتام التعليم الثانوي

0.720.2010.910.315تعليم عال
مستوى تعليم األم

0.3050.307مل تحصل عىل تعليم رسمي )خط األساس(
0.830.2710.940.295جزء من التعليم االبتدايئ

0.620.2211.130.334إمتام التعليم االبتدايئ/ جزء من التعليم الثانوي
0.480.1830.930.292إمتام التعليم الثانوي

0.230.0980.980.303تعليم عاٍل
حجم األرسة املعيشية

10.2330.308-4 )خط األساس(
6-50.980.2300.950.298
8-70.640.1741.020.312
9+0.440.1330.970.302

عدد األطفال
10.0890.298 )خط األساس(

22.110.1651.000.298
33.330.2311.090.317
44.180.2701.000.298
58.000.3981.090.316

6+11.970.4851.020.303
مكان اإلقامة ريفية/ حرضية
0.2480.332حرضية )خط األساس(

0.750.2050.830.292ريفية
الرشائح الخمسية

0.2870.324أدىن مستوى للفقر )خط األساس(
0.940.2751.030.331املستوى الثاين

0.680.2210.840.288املستوى املتوسط
0.410.1510.840.287املستوى الرابع

0.220.0900.890.299أعىل مستوى للرثاء
0.560.83القيمة الثابتة
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جدول 20 )ب-4(: محددات الحرمان من التغذية بالنسبة لألطفال يف الفئة العمرية )5- 11 سنة( والفئة العمرية ) 12-17 سنة(

املحدد
التغذية )12-17 سنة(التغذية )5-11 سنة(

االحتاملنسبة األرجحيةاالحتاملنسبة األرجحية

جنس الطفل
0.1670.078ولد )خط األساس(

0.690.1231.140.88بنت
سن الطفل

50.158-8 )خط األساس(
11-90.780.128

120.096-14 )خط األساس(
17-150.690.068

جنس عائل األرسة املعيشية
0.1460.083ذكر )خط األساس(

0.800.1211.660.130أنثى
سن عائل األرسة املعيشية

150.1710.179-29 )خط األساس(
39-300.780.1400.420.085
49-400.850.1500.410.083
59-500.900.1580.400.081

60+0.670.1220.420.084
مستوى تعليم األب

0.1370.073مل يحصل عىل تعليم رسمي )خط األساس(
1.020.1401.190.086جزء من التعليم االبتدايئ

1.170.1571.390.099إمتام التعليم االبتدايئ/ جزء من التعليم الثانوي
1.070.1451.070.078إمتام التعليم الثانوي

1.090.1481.210.087تعليم عاٍل
مستوى تعليم األم

0.1350.073مل تحصل عىل تعليم رسمي )خط األساس(
0.940.1281.280.091جزء من التعليم االبتدايئ

1.100.1461.120.081إمتام التعليم االبتدايئ/ جزء من التعليم الثانوي
1.160.1531.320.094إمتام التعليم الثانوي

1.190.1561.090.079تعليم عال
حجم األرسة املعيشية

10.1360.085-4 )خط األساس(
6-51.100.1480.960.082
8-71.140.1530.960.082
9+1.130.1521.160.097

عدد األطفال
10.1930.113 )خط األساس(

20.820.1640.730.086
30.710.1460.670.079
40.680.1400.610.072
50.590.1240.730.085

6+0.360.0790.610.072
مكان اإلقامة ريفية/ حرضية
0.1410.078حرضية )خط األساس(

1.070.1491.130.087ريفية
الرشائح الخمسية

0.1300.071أدىن مستوى للفقر )خط األساس(
1.060.1371.250.087املستوى الثاين

1.190.1521.250.087املستوى املتوسط
1.250.1581.270.088املستوى الرابع

1.200.1521.250.087أعىل مستوى للرثاء
0.250.20القيمة الثابتة
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جدول 21 )ب-5(: محددات الحرمان من التعليم بالنسبة لألطفال يف الفئة العمرية )5- 11 سنة( والفئة العمرية ) 12-17 سنة( ومن الحامية بالنسبة لألطفال يف 

الفئة العمرية ) صفر-17 سنة(

املحدد
الحامية ) صفر -17 سنة(التعليم )12-17 سنة(التعليم )5-11 سنة(

االحتاملنسبة األرجحيةاالحتاملنسبة األرجحيةاالحتاملنسبة األرجحية

جنس الطفل
0.0250.1750.378ولد )خط األساس(

1.090.0270.880.1590.930.361بنت
سن الطفل

1-00.350
4-21.430.429
8-50.0181.310.410

11-92.230.0371.250.399
14-120.1530.970.343
17-151.270.1830.470.206

جنس عائل األرسة املعيشية
0.0270.1670.369ذكر )خط األساس(

0.520.0151.050.1741.370.438أنثى
سن عائل األرسة املعيشية

150.0050.2210.409-29 )خط األساس(
39-302.920.0150.790.1871.040.419
49-402.890.0150.660.1650.700.333
59-5010.110.0500.640.1610.630.311

60+17.070.0790.700.1720.710.334
مستوى تعليم األب

0.0310.2230.395مل يحصل عىل تعليم رسمي )خط األساس(
0.580.0190.870.2021.130.423جزء من التعليم االبتدايئ

0.720.0230.600.1511.040.403إمتام التعليم االبتدايئ/ جزء من التعليم الثانوي
0.760.0250.420.1140.840.357إمتام التعليم الثانوي

1.010.0320.340.0940.620.293تعليم عال
مستوى تعليم األم

0.0390.2320.366مل تحصل عىل تعليم رسمي )خط األساس(
0.670.0270.710.1781.160.398جزء من التعليم االبتدايئ

0.420.0180.570.1491.260.416إمتام التعليم االبتدايئ/ جزء من التعليم الثانوي
0.480.0200.270.0780.980.361إمتام التعليم الثانوي

0.360.0150.160.0490.800.319تعليم عاٍل
حجم األرسة املعيشية

10.0230.1750.389-4 )خط األساس(
6-51.010.0230.880.1590.850.355
8-71.310.0300.940.1660.940.375
9+3.320.0641.290.2101.070.405

عدد األطفال
10.0840.1520.204 )خط األساس(

20.510.0491.060.1592.090.341
30.240.0251.210.1752.750.401
40.160.0171.160.1702.790.404
50.070.0081.190.1743.020.422

6+0.070.0081.210.1763.070.425
مكان اإلقامة ريفية/ حرضية 

0.0280.2090.383حرضية )خط األساس(
0.910.0260.650.1540.920.364ريفية

الرشائح الخمسية
0.0310.1810.391أدىن مستوى للفقر )خط األساس(

0.780.0250.950.1741.090.409املستوى الثاين
0.660.0210.970.1780.980.386املستوى املتوسط

0.900.0280.810.1540.810.344املستوى الرابع
0.780.0250.590.1200.650.299أعىل مستوى للرثاء

0.031.000.39القيمة الثابتة



73فقــر األطفــال متعــدد األبعــاد في مصـــر



امســح هذا الرمز للتقرير


