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الهدف 

اء والجهات ذات العالقة من استخدامها للحّد من  ي الدول العربية إىل توف�ي أداة تمكن صانعي السياسات والخ�ب
يهدف تقرير فقر الأطفال �ف

ي جامعة الدول العربية، إال أنه يهدف إىل توضيح 
ي الدول العربية. وعىل الرغم من أن هذا التقرير ال يمثل كافة الدول االأعضاء �ف

فقر االأطفال �ف
ي الدول 

ي تم دراستها1. ويتناول التحليل 78% من إجماىلي عدد االأطفال �ف
ة دولة ال�ت ي االإحدى ع�ش

التجلّيات المختلفة لفقر االأطفال المتعدد االأبعاد �ف
ي خضعـت للدراسـة )االأشكال 

ف الدول ال�ت ي نسبة فقر االأطفال ب�ي
ف مدى التباين الكب�ي �ف

ّ ف 118,869,000 طفل( ويب�ي العـربية 2)عدد االأطفال المشمول�ي
1 و 2(.  

ي جامعة الدول العربية حسب البلدان المندرجة ضمن نطاق الدراسة والدول 
ي الدول الأعضاء �ف

الشكل 1: إجمالي عدد السكان دون سّن 18 سنة �ف
غ�ي المندرجة ضمن نطاق الدراسة  

المصدر: تقرير اليونيسف حول وضع أطفال العالم، 2016 

، والسودان، وتونس، واليمن.  ف ي الدراسة هي الجزائر، وجزر القمر، ومرص، والعراق، واالأردن، وموريتانيا، والمغرب، وفلسط�ي
الدول المشمولة �ف  1

ي عام 2016«.   
ي الجداول والرسوم البيانية أدناه هو »تقرير اليونيسف حول وضع أطفال العالم �ف

المصدر الذي تم الرجوع إليه للفئة السكانية دون سّن 18 سنة �ف  2
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ي خضعت للدراسة
ي الدول 11 ال�ت

الشكل 2: نسبة السكان دون سّن 18 سنة ودون سّن 5 سنوات �ف

ي العالم، 2016
المصدر: تقرير اليونيسف حول وضع االأطفال �ف

ي تم دراستها حيث 
ة دولة ال�ت ف الدول االإحدى ع�ش يعرض التقرير لمحة عامة حول فقر االأطفال ويتناول الفروقات والفجوات القائمة ضمن وب�ي

ف  ك�ي ي فقر االأطفال عىل مدى السنوات الخمسة ع�ش الماضية للدول المختارة. ومن االأهداف الجوهرية لهذا التقرير هو ال�ت
تم دراسة االتجاهات �ف

ورة الملحة لبلورة  ي جامعة الدول العربية، والتأكيد عىل الرصف
ي الدول االأعضاء �ف

ي منه االأطفال �ف
عىل واقع أوجه الحرمان متعدد االأبعاد الذي يعا�ف

ف عىل كافة المستويات، كما يسعى إىل منارصة أهمية الرصد  كاء الحكومي�ي سياسة تستجيب لهذا الوضع. ودعم الحوار القائم عىل االأدلة مع ال�ش
ي والتحول من مجرد تنفيذ دراسات مؤقتة وآنية إىل تكريس عملية منتظمة الستحداث االأدلة حول فقر االأطفال. ويوفر هذا التقرير طريقة 

الروتي�ف
قليمي  ي الدول العربية. وقد قام المكتب االإ

بحث منهجية تساعد عىل نظام قوي ومنتظم بحسب كل دولة لقياس فقر االأطفال متعدد االأبعاد �ف
اف عىل عملية صياغة هذا التقرير بالتنسيق الوثيق مع مكتب اليونيسف لالأبحاث -  �ش ق االأوسط وشمال أفريقيا باالإ ي منطقة ال�ش

لليونيسف �ف
  .)ESCWA( ي ومع لجنة االأمم المتحدة االقتصادية لغرب آسيا

إنوشين�ت

ق  ي منطقة ال�ش
ويعرض تقرير فقر االأطفال عدة تدخالت خاصة بالمنطقة. وعىل الرغم من قيام العديد من المكاتب الُقطرية لليونيسيف �ف

االأوسط وشمال أفريقيا بدعم الدراسات الوطنية لتحليل الحرمان المتداخل والمتعدد االأبعاد، وسعيها الدؤوب إىل توثيق فقر االأطفال كقضية 
ورة الإجراء تقييم إقليمي حول أوجه حرمان االأطفال وعدم المساواة قبل إعداد هذا التقرير، وقد ساعدت هذه  هامة وملحة، إال أنه كان هناك رصف
ي التقرير. ومن الجدير بالذكر، أنه بعد اعتماد هدف التنمية المستدامة االأول )القضاء عىل 

ي بلورة التحليل الذي تم تنفيذه �ف
الدراسات الوطنية �ف

ي ضوء الفقرة 1.2 )تخفيض نسبة الرجال والنساء واالأطفال الذين يعانون من الفقر، بجميع أبعاده، حسب 
ي كل مكان(، و�ف

الفقر بجميع أشكاله �ف
ي تعزيز 

التعريفات الوطنية، إىل النصف(، يعت�ب الحّد من فقر االأطفال حتمية رئيسية للدول االإحدى ع�ش المشمولة بالدراسة وذلك للمساعدة �ف
ي المنطقة. 

االنسجام االجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة وبناء السالم وتحقيق االزدهار �ف
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المنهجية 

ف الدول، ومواءمتها مع سياق الدول العربية  استخدم تقرير فقر االأطفال منهجية تحليل الحرمان المتداخل والمتعدد االأبعاد )CC-MODA( ب�ي
ي المنطقة.  

ي للحرمان المتعدد والمتداخل الذي تم تعميمه وتنفيذه �ف
بناًء عىل التحليل الوط�ف

ي تم تطبيق 
ي تم دراستها، وهي البيانات ال�ت

ة دولة ال�ت ي االإحدى ع�ش
يستند التقرير إىل مجموعات بيانات مسح االأ� المعيشية الذي تم تنفيذه �ف

ي بيانات مسحية لكل دولة؛ إحداها من 
. وقد تم استخدام مجموع�ت ي

بروتوكول تحليىلي معياري عليها من قبل مركز أبحاث اليونيسف - إنوشين�ت
ي السنة االأقرب لعام 2000 3. وتناول التحليل 

ي الدولة والمسح االآخر ذو بيانات قابلة للمقارنة تم إجراؤها �ف
آخر مسح متوافق عليه تم تنفيذه �ف

ي التقرير سبعة أبعاد من رفاه الطفل، وتم اختيار هذه االأبعاد وفقاً للنهج القائم عىل الحقوق الذي استند إليه ميثاق حقوق 
المستخدم �ف

ي تم دراستها هي المياه، 
ف )0-4 سنوات و 5-17 سنة(. بالنسبة لالأطفال ضمن الفئة العمرية 0-4 سنوات، كانت االأبعاد ال�ت ف عمريت�ي الطفل لفئت�ي

والرصف الصحي، والسكن، والصحة، والتغذية.   أّما بالنسبة لالأطفال ضمن الفئة العمرية 5-17 سنة، فكانت االأبعاد هي المياه، والرصف الصحي، 
، حيث أن هذه االأبعاد تع�ب  ف والسكن، والمعلومات، والتعليم. وتُعرّف أبعاد المياه والرصف الصحي والسكن بالتعريف ذاته بالنسبة لكال الفئت�ي

ف أن أبعاد الصحة  ي ح�ي
ي يعيش فيها االأطفال. وكذلك، تُطبق بشكل متساٍو عىل جميع االأطفال ضمن االأ�ة المعيشية نفسها، �ف

عن البيئة ال�ت
والتغذية والتعليم والمعلومات هي أبعاد محددة بالفئات العمرية المختلفة.    

ي المنهجية االأصلية 
تعرف آلية تطبيق منهجية تحليل الحرمان المتداخل والمتعدد االأبعاد )MODA( معيارين للفقر؛ المعيار االأول المحدد �ف

ي 
، »الفقر المعتدل«، والذي يشمل �ف ي

للتحليل هو معيار »الفقر المدقع«، وقد تم تطبيقه غالباً عىل الدول المتدنية الدخل. أّما المعيار الثا�ف
ي جامعة الدول العربية. 

ف االعتبار الخصائص والتجارب المحددة للدول االأعضاء �ف طياته عىل معيار الفقر المدقع، قد تم وضعه مع االأخذ بع�ي
/ ي

ي سّن المدرسة يم�ش
ف أو أك�ش من الحرمان )مثالً، إذا كان هناك طفل/ة �ف ي من مجال�ي

/تعا�ف ي
اً إذا كان/ت يعا�ف الأغراض التحليل، يعت�ب الطفل فق�ي

ي فقر مدقع(. 
ي لمدة تزيد عن 30 دقيقة ذهاباً وإياباً للبحث عن الماء وال يلتحق/تلتحق بالمدرسة، فيعت�ب أن الطفل/ة يعيش/تعيش �ف

تم�ش

 : ي الدراسة إىل عناقيد عىل النحو التاىلي
، تم تقسيم الدول الـ 11 المشمولة �ف لتيس�ي تنفيذ تحليل معّمق أك�ش

، وتونس( 	  ف ي )الجزائر، ومرص، واالأردن، وفلسط�ي
ي ومن فقر معتدل متد�ف

ي من فقر مدقع متد�ف
ي تعا�ف

العنقود 1: الدول ال�ت

ي إىل فقر مدقع متوسط ومن فقر معتدل متوسط إىل فقر معتدل مرتفع 	 
ف فقر مدقع متد�ف اوح ب�ي ي من فقر ي�ت

ي تعا�ف
العنقود 2: الدول ال�ت

)العراق والمغرب( 

ي من فقر مدقع مرتفع وفقر معتدل مرتفع )جزر القمر، وموريتانيا، والسودان، واليمن( 	 
ي تعا�ف

العنقود 3: الدول ال�ت

ف  كما يتناول التقرير أيضاً االتجاهات السائدة فيما يتعلق بحرمان االأطفال لهذه الدول مع ذكر البيانات المتوفرة والقابلة للمقارنة، لالأعوام ما ب�ي
2000 و 2015.  

ي لصحة االأ�ة العربية.  يشتمل ملحق التقرير الرئي�ي والكامل عىل قائمة كاملة  وع العر�ب ات، ومن المسوح الديمغرافية والصحية ومسوح الم�ش وقد تم استقاء البيانات من المسوح العنقودية متعددة المؤ�ش  3
بمجموعات البيانات المستخدمة. 
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النتائج الرئيسية 

معدالت انتشار فقر االأطفال  •
ف  ي الشكل�ي

ي تم تحليلها، كما هو موضح �ف
ي الدول العربية االإحدى ع�ش ال�ت

ف معدالت انتشار فقر االأطفال المدقع والمعتدل �ف هناك تفاوت كب�ي ب�ي
ي هذه الدول. ومن الواضح أن فقر االأطفال متعدد االأبعاد هو واقع 

3 و 4 أدناه. بشكل عام، هناك انتشار كب�ي للفقر بشكليه المدقع والمعتدل �ف
ي خضعت للدراسة، والذي يبلغون 118 مليون طفل تقريباً، تشكل 

ي الدول ال�ت
يحة السكان ممن هم دون سّن 18 سنة �ف ي المنطقة. ف�ش

قائم �ف
ي 52.5 مليون طفل من الفقر المعتدل، ويمثل هؤالء 44.1% من االأطفال أو 

ف هؤالء االأطفال، يعا�ف حواىلي 6% من إجماىلي أطفال العالم. ومن ب�ي
ي 29.3 مليون طفل، أي ما يعادل 

ي الوقت ذاته، يعا�ف
ي خضعت للدراسة. و�ف

ي الدول االإحدى ع�ش ال�ت
تقريباً نصف عدد االأطفال الذين يعيشون �ف

واحد من كل أربعة أطفال، من الفقر المدقع. ومستويات كهذه من فقر االأطفال ال بّد أن تُعطى االأولوية من خالل وضع سياسات مخصصة تأخذ 
قليمية الحالية.   ف االعتبار االأوضاع الوطنية واالإ ي مرّت بها كل دولة من الدول، واالأخذ بع�ي

ف االعتبار المراحل التاريخية ومراحل التنمية ال�ت بع�ي

الشكل 3: معدلت انتشار الفقر المعتدل والفقر المدقع )%(
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الشكل 4: عناقيد الدول حسب مستويات  فقر الأطفال 

وضع فقر االأطفال: الحرمان حسب الُبعد   •

ي 
ي الدراسة، مع دراسة الحرمان الشديد والحرمان المعتدل �ف

ة دولة المشمولة �ف ي االإحدى ع�ش
يعرض الجدول 1 وضع فقر االأطفال متعدد االأبعاد �ف

ي كل عنقود، باستثناء بُعد 
ايد أك�ش بشكل عام �ف ف كل بُعد من االأبعاد، حسب الدولة وحسب العنقود. ويش�ي الجدول إىل أن نسبة انتشار الحرمان ت�ت

ف  ي بُعد مع�ي
ز الجدول »النسب المتطرفة«، حيث تكون نسبة الحرمان �ف ف الدول أقل وضوحاً. إضافة إىل ذلك، يُ�ب التغذية، حيث تكون الفروقات ب�ي

لدولة معينة أعىل بكث�ي أو أد�ف بكث�ي مما هو متوقع - أنظر عىل سبيل المثال نسبة الحرمان المعتدل من المعلومات ونسبة الحرمان الشديد من 
ي تتطلب تنفيذ استجابات مخصصة ومناسبة لها. 

. وهذه النسب تش�ي إىل التجارب الخاصة بالدول فيما يتعلق بفقر االأطفال وال�ت ف ي فلسط�ي
الماء �ف
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الجدول 1: الحرمان الشديد والحرمان المعتدل حسب الُبعد )بالنسبة المئوية %(

الدولة

المعلومات التعليمالصحةالتغذيةالرصف الصحيالمياه السكن

يد
شد

دل
عت

م

يد
شد

دل
عت

م

يد
شد

دل
عت

م

يد
شد

دل
عت

م

يد
شد

دل
عت

م

يد
شد

دل
عت

م

يد
شد

دل
عت

م

32.244.720.539.317.522.326.742.717.044.112.424.54.415.8جميع الدول

9.921.08.519.51.35.125.238.85.032.97.118.40.36.4العنقود 1

7.526.87.044.90.10.222.027.51.833.81.810.10.00.6االأردن

9.317.23.29.50.22.526.242.35.439.310.319.20.26.2مرص

9.018.37.036.84.98.123.533.04.016.93.216.50.43.9تونس

ف 7.226.040.644.40.31.415.523.31.024.12.76.01.842.8فلسط�ي

12.929.617.931.94.013.324.634.35.218.82.121.10.13.2الجزائر

27.747.814.738.78.212.424.338.223.049.114.726.30.85.6العنقود 2

28.554.410.138.93.66.725.139.625.446.813.629.60.32.4العراق

26.437.121.838.415.321.222.935.718.553.216.221.41.610.3المغرب

73.381.845.472.952.459.631.754.135.261.619.433.314.239.7العنقود 3

49.266.648.781.835.140.630.658.543.981.612.820.58.925.9اليمن

42.453.828.169.063.477.433.951.525.160.110.047.819.148.5جزر القمر

70.479.256.171.959.771.036.754.444.968.326.537.710.238.7موريتانيا

90.292.842.567.163.070.731.751.528.246.723.842.218.249.1السودان

ضمن 25% من المتوسط المرّجح لكافة الدول.أك�ش من 25% دون المتوسط المرّجح لكافة الدول.
أك�ش من 25% فوق المتوسط المرّجح لكافة 

الدول.
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فيما يىلي النتائج الرئيسية عالية المستوى المصنفة حسب االأبعاد: 

السكن:
 ، بشكل عام، يشهد هذا الُبعد أعىل معدالت انتشار الحرمان بشكليه الشديد والمعتدل عىل حّد سواء. وبالنظر إىل متوسط الدول االإحدى ع�ش

ي من 
ي منازل أو مآوي ذات أرضيات بدائية وتعا�ف

ي المنطقة يعانون من حرمان معتدل من السكن، حيث يعيشون �ف
نرى أن نصف االأطفال تقريباً �ف

ي منازل ذات أرضيات 
ي ثلث االأطفال من الحرمان الشديد، حيث يعيشون �ف

ي الغرفة الواحدة. ويعا�ف
االكتظاظ حيث يتشارك أك�ش من 3 أشخاص �ف

ي الغرفة الواحدة.   
ي من اكتظاظ شديد حيث يتشارك أك�ش من 4 أشخاص �ف

بدائية وتعا�ف

المياه:
ي دول 

ي نصف االأطفال تقريباً �ف
ي الحرمان الشديد والمعتدل من المياه. وعىل وجه التحديد، يعا�ف

يش�ي متوسط الدول االإحدى ع�ش إىل انتشار كب�ي �ف
العنقود 3 ) 45 %( من حرمان شديد من المياه )يعتمدون عىل مصدر مياه غ�ي ُمحّسن أو يقطعون مسافة تزيد عن 30 دقيقة ذهاباً وإياباً للحصول 

ل(.    ف ل/فناء الم�ف ف ي الم�ف
ي 73% من حرمان معتدل من المياه )عدم وجود أنابيب مياه �ف

ف يعا�ف ي ح�ي
عىل الماء(، �ف

الرصف الصحي:
ف العناقيد عند مقارنة كل عنقود من العناقيد مع متوسط الدول  ي نسبة الحرمان الشديد والمعتدل من الرصف الصحي ب�ي

هناك تفاوت كب�ي �ف
ف وإىل أك�ش  ي االأردن ومرص وفلسط�ي

. حيث ان نسبة الحرمان الشديد )استخدام مرافق مراحيض غ�ي ُمحّسنة( يصل إىل أقل من 1% �ف االإحدى ع�ش
ي جزر القمر وموريتانيا والسودان. وهناك انتشار أوسع للحرمان المعتدل )مشاركة مرافق المرحاض مع أ� معيشية أخرى( ويؤثر عىل 

من 50% �ف
ي الدراسة.  

ي الدول المشمولة �ف
ف كل خمسة أطفال �ف أك�ش من واحد من ب�ي

التغذية:
ي واحد من كل أربعة 

ي كال العنقودين، يعا�ف
ي العناقيد 1 و 2. و�ف

ي كل من الحرمان الشديد والحرمان المعتدل �ف
معدل انتشار الحرمان متشابه �ف

ي ما نسبته 31.7% من االأطفال 
رضاع الطبيعي أو وجود حاالت ُهزال(. يعا�ف أطفال من حرمان التغذية الشديد )أي عدم تلبية معاي�ي ممارسة االإ

. ويؤثر الحرمان المعتدل من  ي العنقود 3 من الحرمان الشديد من التغذية، بزيادة قدرها خمس نقاط بالمائة عن متوسط الدول االإحدى ع�ش
�ف

ف العناقيد والدول، يش�ي  ي ظل هذه الفروقات المحدودة ب�ي
ي دول العنقود 3 )54.1%(. �ف

التغذية )التقزّم أو الُسمنة( عىل أك�ش من نصف االأطفال �ف
ي خضعت للدراسة.  وتظهر حالة نقص 

ي الدول ال�ت
ي فقر االأطفال �ف

التحليل إىل أن سوء التغذية واسع االنتشار بشكل كب�ي ويشكل الجانب االأك�ب �ف
ف تؤثر الُسمنة بنسبة أعىل عىل االأطفال االأك�ش حظاً.   ي ح�ي

ي دول العنقود 3، �ف
ف و�ف ف االأطفال المهمش�ي التغذية بشكل اك�ب ب�ي

الصحة:
ف العناقيد. فمعدالت انتشار الحرمان الصحي المعتدل )عدم وجود مرافقة مؤهلة أثناء  تتفاوت معدالت انتشار الحرمان الصحي بشكل كب�ي ب�ي
ي ما يقارب من 44.1% من 

الوالدة، عدم اكتمال التطعيمات الصحية، أو عدم توفر خدمات رعاية ما قبل الوالدة( عاىلي بشكل  ملحوظ حيث يعا�ف
االأطفال شكل من أشكال الحرمان الصحي.  

التعليم:
ف أو 

ّ ي صف�ي
ي العنقودين 2 و 3، خاصة من حيث الحرمان المعتدل من التعليم )عدم االلتحاق بالمدرسة أو التأخر �ف

هناك انتشار مرتفع نسبياً �ف
ي هذين العنقودين من الحرمان من التعليم.  

ي واحد من كل ثالثة أطفال �ف
( إذ يعا�ف أك�ش

المعلومات:
ي أد�ف عنقود من حيث الحرمان المعتدل(، و 2 

ي العناقيد 1 )ثا�ف
ي تم دراستها �ف

ي االأبعاد ال�ت
يُعت�ب بُعد المعلومات هو االأقل انتشاراً مقارنة مع با�ت

ي جزر القمر من الحرمان الشديد من المعلومات 
ي واحد من كل خمسة أطفال �ف

ي أد�ف عنقودين من حيث الحرمان المعتدل(. ومع ذلك، يعا�ف
و3 )ثا�ف

ي السودان من الحرمان المعتدل من المعلومات )عدم 
ي كذلك حواىلي نصف االأطفال �ف

)عدم الوصول إىل أية معلومات أو أجهزة اتصال4(، ويعا�ف
ي تشهد مستويات عالية من الحرمان 

ف أيضاً من الدول ال�ت الوصول إىل جهة معلومات واحدة وعدم امتالك جهاز اتصال واحد(.  كما تُعت�ب فلسط�ي
المعتدل من المعلومات. 

4  أجهزة المعلومات تشمل المذياع والتلفاز والحاسوب.  أّما أجهزة االتصال، فتشمل الهاتف الثابت أو الهاتف الخلوي. 
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ات الخلفيات الحياتية عدم المساواة بسبب متغ�ي  •

ف مجموعات االأطفال االأقل حظاً  باالإضافة إىل توف�ي دراسة معمقة حول االأبعاد المذكورة أعاله، يتناول التقرير أيضاً الفجوات النسبية القائمة ب�ي
ات الخلفيات الحياتية التالية:  وأولئك االأك�ش حظاً من حيث متغ�ي

ية(	  المنطقة )ريفية/حرصف
/ذكر(	  الجنس )أن�ش
ي أو أعىل( 	 

مستوى تعليم رّب االأ�ة )غ�ي متعلم/تعليم إبتدا�أ
وة )الُخمس االأشد فقراً/الُخمس االأك�ش ثراًء( 	  ال�ش

وة5  الشكل 5: انتشار الفجوات النسبية للحرمان المعتدل والشديد حسب الُبعد، والمنطقة، والجنس، ومستوى تعليم رّب الأرسة، وال�ث

ات الخلفية الحياتية: فيما يىلي النتائج الرئيسية حسب متغ�ي

المنطقة:
ي أبعاد المياه والرصف الصحي 

ية �ف ي المناطق الريفية والحرصف
ي منه االأطفال �ف

ي مستويات الحرمان الشديد الذي يعا�ف
هناك فروقات واضحة وجلية �ف

ية للمعاناة من  ي المناطق الحرصف
ي المناطق الريفية هم أك�ش عرضة بخمس مرات أك�ش من االأطفال �ف

والمعلومات.  فعىل سبيل المثال، االأطفال �ف
ي بيئة ريفية يزيد من 

ي الحرمان المعتدل. من الواضح أن العيش �ف
الحرمان الشديد من الرصف الصحي. هناك فروقات أقل ظهوراً ووضوحاً �ف

ي أبعاد متعددة. 
مخاطر التعرض للفقر �ف

ح حول الفجوات النسبية.  ي الدول العربية: تقرير تحليىلي الأحد ع�ش دولة للحصول عىل �ش
ي الفصل االأول من فقر االأطفال �ف

5  االأسطر الُمنقطة تمثل حالة المساواة المثىل. أنظر قسم المنهجية �ف
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الجنس:
ي هذا التحليل، ال يدل جنس الطفل عىل وجود ترابط كب�ي مع أي من أبعاد حرمان االأطفال. وهذا يش�ي إىل أن 

ات المستخدمة �ف ي ظل المؤ�ش
�ف

، يجب عدم تفس�ي النتائج عىل أنه  ي هذه الدراسة ال تراعي فروقات النوع االجتماعي عىل وجه التحديد.  وبالتاىلي
ات والعتبات المستخدمة �ف المؤ�ش

ي الدراسة. 
ي الدول المشمولة �ف

ي النوع االجتماعي من حيث حرمان الطفولة �ف
ال يوجد هناك أية فروقات �ف

مستوى تعليم رّب الأرسة:
ي عدة أبعاد. بشكل 

ي أ�ة معيشية ال يتمتع رّب أ�تها بأي مستوى تعليمي هم أك�ش عرضة للمعانة من الحرمان الشديد �ف
االأطفال الذين يعيشون �ف

عام، االأطفال الذين لم يحصل رّب أ�تهم عىل أي تعليم هم عرضة أك�ش بـ 2.3 مرة للمعاناة من الفقر المدقع أك�ش من االأطفال الذين لديهم 
ي أو مستوى تعليمي أعىل.   

رّب ا�ة حاصل عىل التعليم االبتدا�أ

وة: ال�ث
ي عدة أبعاد، بمقياسيه المعتدل والشديد عىل حدٍّ سواء.  واالستثناء الوحيد من هذه االأبعاد 

ترتبط ثروة االأ�ة المعيشية ارتباطاً وثيقاً بالحرمان �ف
ورة  ي المنطقة ال ترتبط بالرصف

ف ثروة االأ�ة. وهذا يش�ي إىل ان التحّديات التغذوية �ف هو بُعد التغذية والذي يُظهر عدم وجود أي ترابط بينه وب�ي
ف  ف أن نقص التغذية أك�ش انتشاراً ب�ي ي ح�ي

هم، �ف بالدخل. عند تحليل بُعد التغذية، يتضح لنا أن الُسمنة تؤثر عىل االأطفال االأك�ش حظاً أك�ش من غ�ي
ي دول العنقود 3.   

االأطفال االأقل حظاً و�ف

ي يعيش فيها االأطفال، وبالمستوى التعليمي لرّب االأ�ة وثروة 
بشكل عام، يبدو أن انتشار الحرمان بمستويات عالية أمر يتأثر غالباً بالمنطقة ال�ت

ي أ�تهم 
، والذين تعا�ف ي

ي المناطق الريفية والذين لم يحصل رّب ا�تهم عىل أي تعليم أو مستوى تعليمي متد�ف
االأ�ة. االأطفال الذين يعيشون �ف

هم لخطر الفقر متعدد االأبعاد.    ي الدخل هم أك�ش عرضة من غ�ي
من تد�ف

ي الدول المختارة
نشأة وتطور فقر االأطفال: تحليل االتجاهات �ف  •

الشكل 6: اتجاهات فقر الأطفال )2+(
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ي نسبة 
ف 2000 و 2015( أن هناك انخفاض كب�ي �ف ف )ما ب�ي ت�ي ف الف�ت ي تتوفر فيها بيانات اتجاهات الفقر والقابلة للمقارنة ب�ي

ي الدول الست ال�ت
ف �ف يتب�ي

ي لم 
ي هذه الدول هي دولة السودان ال�ت

، سواء بشكله المعتدل أو الشديد. واالستثناء الوحيد �ف االأطفال الذين يعانون من مجاىلي حرمان أو أك�ش
ي الدول 

ي فقر متعدد االأبعاد. أّما با�ت
ي العدد المطلق لالأطفال الذين يعيشون �ف

ي هذا الصدد حيث شهدت ازدياداً �ف
تحقق أي تقدم يؤخذ به �ف

ي نسبة الحرمان الشديد من نسبة انتشار الحرمان المعتدل، مما يش�ي إىل وجود تحسينات مهمة بالنسبة 
االأخرى، فقد شهدت انخفاضاً أك�ب �ف

لمعظم الفئات المستضعفة.   

ة من االأشخاص  ي التحليل هي بيانات حواىلي عام 2015، ولذا فإن االأعداد الكب�ي
ومن االأهمية بمكان التأكيد عىل أن آخر بيانات تم استخدامها �ف

ف  ي دول جامعة الدول العربية خالل السنت�ي
اع وحالة عد االستقرار القائمة �ف ف وح أو اللجوء بسبب ال�ف ف يد وال�ف الذين تعرضوا للقتل أو الت�ش

اع الحاىلي والذي أدى  ف ي حالة بيانات دولة اليمن المأخوذة من عام 2013، أي قبل اندالع ال�ف
ي هذا التحليل. و�ف

ف االعتبار �ف ف لم تؤخذ بع�ي الماضيت�ي
ي كانوا يستفيدون منها سابقاً. 

بال شك إىل تعرض االأطفال للفقر وحرمانهم من كث�ي من المكاسب ال�ت

ي االأطفال من أجل 
التحّديات والفرص: االستثمار �ف

بناء السالم وتحقيق االنسجام االجتماعي والنمو

التحّديات  •

ي الدراسة.
ي منه الدول المشمولة �ف

فقر الأطفال متعدد الأبعاد هو واقع تعايشه وتعا�ف
، حواىلي 53 مليون طفل، من الفقر المعتدل. يش�ي التحليل إىل أنه جميع الدول، باستثناء الدول  ي الدول االإحدى ع�ش

ي نصف االأطفال تقريباً �ف
يعا�ف

ي دول العنقود 3 
ي من انتشار الفقر المعتدل بنسبة ال تقل عن 40%. وهذه النسبة تتضاعف تقريباً إىل 80% أو أك�ش �ف

ي العنقود 1، تعا�ف
الخمس �ف

)السودان واليمن وجزر القمر وموريتانيا(. 

ي البلدان الأقل نمواً.
وهناك انتشار واسع للفقر المدقع، خاصة �ف

ف 4 أطفال من الفقر المدقع. هذا التقرير يسّلط الضوء عىل وضع مقلق للغاية، خاصة فيما  ي 1 من ب�ي
ي خضعت للتحليل، يعا�ف

ي الدول ال�ت
و�ف

يتعلق بالدول االأشّد فقراً. يش�ي متوسط الدول االحدى ع�ش إىل أن 29 مليون طفل تقريباً يعانون من هذا المستوى من الفقر.  

ي حياتهم.
ة يواجهها الأطفال �ف وتعت�ب مجالت الحرمان المتداخل والمتعدد عقبات خط�ي

ي كافة االأطفال تقريباً من 
ي العنقود 3، يعا�ف

الحرمان المتداخل والمتعدد االأبعاد يحّد من قدرة االأطفال عىل تجسيد وتحقيق كامل طاقاتهم. �ف
امن. ويجب أن تسعى السياسات إىل  ف ي ما يقارب 40% منهم من أربعة مجاالت حرمان أو أك�ش بشكل م�ت

مجال حرمان معتدل واحد عىل االأقل، ويعا�ف
ي عدة أبعاد كأولوية قصوى.  

معالجة هذا الوضع بشكل شامل عىل نحو متكامل يركز عىل االأطفال الذين يعانون من الحرمان �ف

ف الدول. ي فقر الأطفال ضمن وب�ي
هناك حالت عدم مساواة بشكل كب�ي �ف

وة هم عرضة 12 مرة للمعاناة من الفقر المدقع أك�ش من االأطفال ضمن الفئات  فاالأطفال الذين يندرجون ضمن فئة االأ� االأقل حظاً من حيث ال�ش
ية من أك�ش المحددات أهمية  ف المناطق الريفية/الحرصف وة ومستوى تعليم رّب االأ�ة المعيشية والتباينات ب�ي ي ال�ش

االأك�ش حظاً. وتعت�ب الفروقات �ف
لفقر االأطفال.  
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إّن محدودية البيانات تحّد من قدرتنا عىل فهم فروقات النوع الجتماعي ونشأة وتطور فقر 
فاع أو بالتنقالت السكانية واسعة النطاق. ي الدول المتأثرة بال�ف

الأطفال �ف
ي النوع االجتماعي كما ينبغي لها أن ترصدها. وإذا ما استطعنا التغلب عىل هذه 

ي هذا التحليل ال ترصد الفروقات �ف
ات المستخدمة �ف فالمؤ�ش

ف النوع االجتماعي،  ات تكون أك�ش مراعاة لحاالت عدم المساواة ب�ي المشكلة، فإنه يجب تعديل أية مسوح مستقبلية بحيث يمكنها قياس مؤ�ش
ي المنطقة، وذلك الأنه ال 

وخاصة بالنسبة لالأطفال االأك�ب سّناً. وإضافة إىل ذلك، التحليل المعروض هنا ال يرصد بشكل كامل واقع فقر االأطفال �ف
ي تنتقل من مكان الآخر. وهذا يتطلب ابتكاراً 

ي الفئات السكانية ال�ت
اع مما يجعلها تستث�ف ف ي البيئات المتأثرة بال�ف

ورية للتحليل �ف يتم تنفيذ المسوح الرصف
ي المنهجية.

�ف

الفرص  •

فايدة من الأطفال والشباب. أعداد م�ت
ي المنطقة، 

ي الدول االإحدى ع�ش الخاضعة للدراسة يمثل فرصة لدفع عجلة النمو االجتماعي واالقتصادي �ف
ي أعداد االأطفال والشباب �ف

ايد �ف ف إن ال�ت
 . ي

ي ظل زخم التحول الديمغرا�ف
خاصة �ف

ي اتجاهات حرمان الأطفال.
التحسينات �ف

ي مجال الحّد من الحرمان 
اً �ف ، تحقق مع مرور الزمن تحسناً كب�ي ف ي هذا التحليل، وخاصة االأردن ومرص وفلسط�ي

ف التحليل أن الدول المشمولة �ف يب�ي
ها تدريجياً إىل  ف ي منه االأطفال. وهذا من شأنه أن يتيح للدول االستفادة واالنطالق من الجهود القائمة وتحويل ترك�ي

الشديد والمعتدل الذي يعا�ف
ف لخطر التهميش.    ي الوقت ذاته عدم نسيان أو تجاهل االأطفال المعرض�ي

أهداف أك�ش طموحاً لصالح االأطفال، و�ف

رفاه الأطفال كأساس لبناء السالم وتحقيق النسجام الجتماعي والنمو.
ي 

ف االأجيال ال�ت ي يجب اتخاذها من أجل ك� حلقة الفقر المتداخلة ب�ي
ي منه االأطفال الخطوة االأساسية االأوىل ال�ت

يعت�ب الحّد من الحرمان الذي يعا�ف
ي المنطقة.  

ون، وهو كذلك أحد المداخل الرئيسية نحو تحقيق السالم واالزدهار المستقبىلي �ف يعلق فيها الكث�ي

وري. ي الأطفال هو أمر حتمي و�ف
الستثمار �ف

من المهم لالأطفال، برصف النظر عن وضعهم االجتماعي، الحصول عىل مجموعة كاملة ومتنوعة من الخدمات الصحية والتعليمية النوعية، وعىل 
التغذية الكافية، وكذلك االستفادة من مزايا ومستحقات الحماية االجتماعية من أجل الحّد من أثر الفقر عليهم. ويجب عىل الحكومات إعطاء 

نفاق العام  ي الطفولة. ومن أجل تسهيل هذا االستثمار، من االأهمية بمكان أن يكون لدى الحكومات فهم واضح حول مستوى االإ
أولوية لالستثمار �ف

نفاق بناًء عىل مدى فعاليته وكفاءته وإنصافه، وكذلك بناًء عىل مدى كفايته، بحيث تحقق االستثمارات انتشاراً  عىل االأطفال. ويجب تقييم هذا االإ
ي من قيود. إال انه يمكن االستفادة منها بأفضل شكل ممكن. 

ووصوالً أوسع وأن يتوفر لها موارد عامة، ومع أن هذه الموارد تعا�ف
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