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تــــــقــديــم
يف إطــار خطــة التعــاون بــن املكتــب املركــزي لإلحصــاء وهيئــة التخطيــط والتعــاون الـدولـــي يف الجمهوريــة العربيــة الســورية ومنظمــة األمــم
املتحــدة للطفولــة اليونيســيف لعــام  ،2012وضمــن نـــشاط (دعـــم إجـراء تحليل ثـــانوي لِـــبيانات الـــمسح الـــصحي األُرسي فيام يتعلق بِـــاألثر
عــى األطفــال) تــم إعــداد دراســة "مســتويات الـــمعيشة وقيــاس رفاهيــة األطفــال " وفــق محوريــن " الفقــر املتعــدد األبعــاد ،وحرمــان األطفــال
متعــدد األبعــاد" .أنجــزت هاتــان الدراســتان للمــرة األوىل يف الجمهوريــة العربيــة الســورية ،حيــث متــت باالعتــاد عــى مســح صحــة األرسة
لعــام  2001واملســح الصحــي األرسي لعــام  ،2009ومتثــان تشــخيصاً للحالــة التنمويــة مبــا يف ذلــك األوضــاع املعيشــية والصحيــة والتعليميــة
للفــرة  ،2009-2001وتشــكالن أرضيــة لقيــاس آثــار األزمــة عــى التنميــة يف ســورية مســتقبالً.
ويغتنم املكتب املركزي لإلحصاء هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل لكل من ساهم يف إنجاز هذا العمل.

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

املؤلفان:

ربيع نرص و زيك محيش من املركز السوري لبحوث السياسات.

املراجعون:

التهامي عبد الخالق :خبري اقتصادي أستاذ يف املعهد الوطني لالحصاء واالقتصاد التطبيقي ،املغرب
جان إيف دوكلو :أستاذ يف قسم االقتصاد جامعة الفال ،كندا
ميكونان أشنايف ولدجرجس :اختصايص تخطيط ومتابعة وتقييم ،منظمة األمم املتحدة للطفولة -يونيسف ،سورية.

منظمة األمم املتحدة للطفولة -يونيسف سورية

اللجنة الفنيـــة
تــم تشــكيل لجنــة فنيــة بالق ـرار رقــم / 813م تاريــخ  2012/6/28إلعــداد دراســة عــن مســتويات املعيشــة ومقاييــس رفاهيــة األطفــال وفــق
محوريــن ( دليــل الفقــر املتعــدد األبعــاد  ،دليــل حرمــان األطفــال املتعــدد األبعــاد ) برئاســة مديــر املكتــب املركــزي لإلحصــاء  ،وعضويــة كل
مــن الســادة :
مدير اإلحصاءات السكانية واالجتامعية
د .عيل رستم
مدير اإلحصاءات االقتصادية
شامل بدران
م .يحيى جمعة مدير التخطيط والتعاون الفني
دانا عبد الرحيم مديرة تخطيط الصحة ( هيئة التخطيط والتعاون الفني)
معتصم محمد محلل نظم
فهمي الفاعوري محلل نظم
معاون مدير التخطيط والتعاون الفني
شادي مهنا
معاون مدير الدراسات السكانية
محمد شحيرب
ممثل عن اليونيسف
زينب سليامن
خبري متعاقد مع اليونيسف
ربيع نرص
وساهم من خارج اللجنة السيد رفعت حجازي مستشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الفني.
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ملخص تنفيــذي
يقــوم هــذا التقريــر بتحليــل حالــة التنميــة البرشيــة يف ســورية خــال الفــرة  2001و ، 2009انطالق ـاً مــن مفهــوم التنميــة التــي محورهــا
اإلنســان ،بغيــة معرفــة التطــورات التــي حصلــت خــال هــذه الفــرة وتحديــد التحديــات الرئيســة التــي تواجــه إسـراتيجية التنميــة مــن حيــث
تعزيــز قــدرات البــر وأدائهــم الوظائفــي .يف هــذا الســياق صمــم التقريــر دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد يف ســورية.
يهــدف التقريــر لقيــاس انتشــار وكثافــة الفقــر متعــدد األبعــاد عــر األبعــاد التنمويــة والزمــن واملناطــق الجغرافيــة ،باســتخدام منهجيــة تشــاركية
تســتند إىل منهجيــة الفقــر متعــدد األبعــاد املعــدة مــن قبــل مبــادرة أكســفورد للفقــر والتنميــة.

النتائج عىل املستوى الكيل
يبــن التقريــر عمومـاً بــأن ســورية قــد شــهدت تحســناً يف أبعــاد التنميــة البرشيــة التــي قاســها دليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد خــال الفــرة 2001
و  ،2009إال أن هــذا التحســن ،والســيام يف املناطــق الريفيــة وبعــض املحافظــات ،مل يلــغ التنميــة غــر املتوازنــة بــن املناطــق يف ســورية .ويعكــس
التقــدم البطــيء نســبياً يف بُعــد التعليــم تحدي ـاً خط ـرا ً لرتاكــم رأس املــال البــري ،كــا يُــرز الركــود الــذي طــرأ عــى عــد ٍد مــن املــؤرشات
الصحيــة ،خاصـ ًة خــال العقــد املــايض ،أوجــه القصــور املؤسســايت الــذي مل يســهم يف ترجمــة التوســع الكمــي إىل تطــور نوعــي.
تبــن النتائــج أن الفقــر وفقـاً لدليــل الفقــر متعــدد األبعــاد يف ســورية قــد انخفــض مبعــدل  %41بــن عامــي  2001و ،2009مــا يعكــس تحســناً
ملحوظـاً يف حالــة التنميــة البرشيــة عنــد الســوريني .وكان االنخفــاض يف دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد كبـرا ً يف املناطــق الريفيــة ،مــن  0.083يف
عــام  2001إىل  0.047يف عــام  ،2009وأكــر وضوحـاً بكثــر مــن انخفــاض الفقــر وفــق دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد يف املناطــق الحرضيــة والــذي
انخفــض عــى نحــو ملحــوظ بــن عامــي  2001و 2009مــن  0.038إىل .0.027
شــهد انتشــار وكثافــة الفقــر كمكــوين دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد انخفاضـاً خــال فــرة الدراســة ،حيــث شــهدت نســبة انتشــار الفقــر متعــدد
األبعــاد هبوطـاً ملحوظـاً مــن  ٪15يف عــام  2001إىل  ٪9يف عــام  ،2009وقــد ترافــق ذلــك مــع انخفــاض طفيــف يف كثافــة دليــل الفقــر متعــدد
األبعــاد مــن  %40مــن املــؤرشات (املُثَقَّلــة) إىل  %38خــال فــرة الدراســة .وعــى نحــو مامثــل لدليــل الفقــر متعــدد األبعــاد ،فــإن نســبة انتشــار
الفقــر وكثافتــه يف املناطــق الريفيــة كانــت أعــى منهــا يف املناطــق الحرضيــة يف الســنتني اللتــن شــملتها الدراســة ،ومــع ذلــك ،فقــد تقلصــت
الفجــوة نســبياً بــن الريــف والحــر مــع مــرور الزمــن.

النتائج عىل مستوى األبعاد
تبــن قيــم دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد أن جميــع املــؤرشات قــد انخفضــت بشــكل كبــر بــن عامــي  2001و  ،2009باســتثناء "ســنوات
التمــدرس" التــي ازدادت إىل حــد كبــر و"معــدل وفيــات األطفــال" الــذي مل يطــرأ عليــه أي تغــر معنــوي .ويف عــام  ،2009ال ت ـزال مــؤرشات
"االلتحــاق باملــدارس" ،و"التغذيــة" ،و"ســنوات التمــدرس" مرتفعــة نســبياً يف دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد.
وت ُظهــر النتائــج أن بعــد التعليــم هــو املســاهم الرئيــي يف دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد ،يليــه بُعــد الصحــة الــذي انخفضــت مســاهمته مــن
 ٪35يف عــام  2001إىل  ٪33يف عــام  .2009أمــا بعــد مســتوى املعيشــة فقــد شــهد انخفاضـاً كبـرا ً مــن حيــث مســاهمته يف دليــل الفقــر متعــدد
األبعــاد مــن  ٪23إىل  ٪9بــن عامــي  2001و  .2009وبالنتيجــة يفــرض أن تك ِّيــف السياســات املوجهــة لتخفيــض الحرمــان أولوياتهــا لرتكــز أكــر
عــى بعــدي التعليــم والصحــة.
كــا توضــح النتائــج إىل حــد كبــر طبيعــة إس ـراتيجية التنميــة التــي اعتُ ِمــدت خــال فــرة الدراســة يف ســورية .فتحســن مســتوى املعيشــة
يعــود لرتكيــز الحكومــة عــى البنيــة التحتيــة والدعــم كجــزء مــن سياســاتها االجتامعيــة لضــان االحتياجــات األساســية مبــا يف ذلــك الكهربــاء،
والغــاز ،وميــاه الــرب ،والــرف الصحــي املناســب لجميــع املواطنــن ،باإلضافــة إىل ذلــك ســاهمت ثــورة االتصــاالت يف تســهيل نفــاذ األفـراد إىل
املعلومــات إىل حــد كبــر .ومــع ذلــك ،بــدت هــذه اإلسـراتيجية وكأنهــا تركــز أكــر عــى تحقيــق األهــداف الكميــة بــدالً مــن الجــودة.
أمــا فيــا يتعلــق ببعــدي التعليــم والصحــة؛ وعــى الرغــم مــن أن الحكومــة قــد زادت عــدد املــدارس واملستشــفيات وفتحــت هــذه القطاعــات

عــى نطــاق واســع للقطــاع الخــاص ،فقــد ازدادت املســاهمة النســبية لهــذه األبعــاد يف الفقــر وفــق دليــل الفقر متعــدد األبعــاد ،والســيامالتعليم.
وميكــن تفســر ذلــك بأوجــه الضعــف املؤسســايت الــذي انعكــس يف اإلنتاجيــة املنخفضــة ،والفســاد املرتفــع ،وغيــاب نظــم الرصــد والتقييــم،
وتــدين جــودة الخدمــات العامــة .كــا ســاهم التحريــر التدريجــي ألســعار الخدمــات العامــة يف زيــادة األعبــاء عــى األرس.
وميثــل ثبــات معــدل وفيــات األطفــال ومعــدالت الخصوبــة خــال الفــرة بــن  2001و 2009مثــاالً عــى عــدم فعاليــة السياســات التنمويــة،
ويضــاف إىل ذلــك تأثــر حوافــز االلتحــاق بالتعليــم األســايس ســلباً بــاألداء الضعيــف لســوق العمــل.

النتائج عىل مستوى املحافظات
تبــن نتائــج دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد عــى مســتوى املحافظــات أن األداء متفــاوت بــن املناطــق ،ففــي عــام  ،2009كانــت املناطــق الرشقيــة
والشــالية تضــم أعــى نســبة ممــن يعانــون الفقــر متعــدد األبعــاد ،يف حــن كانــت أدىن نســبة يف املنطقــة الســاحلية .حيــث كانــت محافظــات
ديــر الــزور ،والرقــة ،وحلــب ،والحســكة ،وإدلــب األكــر حرمانـاً وفــق دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد عــى التــوايل ،ويف املقابــل ،كانــت الســويداء،
وطرطــوس ،والالذقيــة ،ودمشــق هــي املحافظــات األقــل حرمانـاً عــى التــوايل.
لقــد حــدث انخفــاض كبــر يف دليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد خــال  2009-2001يف معظــم املحافظــات باســتثناء الالذقيــة التــي مل يطــرأ فيهــا أي
نغيــر معنــوي ،إال أن هــذا االنخفــاض مل يخفــف مــن االختــاالت الهائلــة يف التــوازن بــن املحافظــات .وعموم ـاً ،فــإن املحافظــات يف املناطــق
الرشقيــة والشــالية وإىل حــد أقــل ريــف دمشــق يف املنطقــة الجنوبيــة هــي املحافظــات األكــر حرمانـاً يف ســورية يف عــام .2009
تحتــاج معالجــة التنميــة غــر املتــوازن إىل إسـراتيجية تنميــة تضمينيــة عــى املســتوى الوطنــي والتــي يفــرض بهــا الرتكيــز عــى االســتثامر يف
املناطــق األكــر حرمانـاً وفــق دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد.

خالصة سياساتية
لقــد تــم أول تبنــي لقضيــة الفقــر املــادي يف السياســات الرســمية لســورية ضمــن الخطــة الخمســية العــارشة لألعــوام  ،2010-2006حيــث
كانــت قضايــا التفــاوت والفقــر مكونــات أساســية يف اإلس ـراتيجية التنمويــة لهــذه الخطــة (هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،)2006 ،لكــن
الخطــة العــارشة مل تحقــق أهدافهــا املتعلقــة بالفقــر املــادي بــل عــى العكــس فقــد ازداد الفقــر ،كــا تفاقــم التفــاوت بــن املناطــق يف دليــل
عــى عــدم نجــاح الربامــج التــي كانــت مخططــة لتخفيــض الفقــر يف املناطــق األكــر حرمان ـاً يف تحقيــق أهدافهــا (هيئــة التخطيــط والتعــاون
الــدويل.)2009 ،
إن األســباب الداخليــة التــي ميكــن أن تكــون أعاقــت تنفيــذ الخطــة هــي :أوالً تأجيــل اإلصالحــات املؤسســية الرئيســية ،مــا أبقــى املؤسســات
تعــاين مــن ضعــف التشــاركية والكفــاءة ونقــص املســاءلة؛ ثانيـاً التطبيــق التدريجــي ملبــدأ اســرداد الكلفــة يف الخدمــات الصحيــة والتعليميــة
العامــة ،وتخفيــض دعــم األغذيــة الرئيســية ،والتحريــر الجــزيئ ألســعار الطاقــة خاصــة يف عــام  ،2008مــا ســبب زيــادة العــبء املــايل عــى األرس؛
ثالث ـاً السياســة املاليــة غــر املحابيــة للفق ـراء مــن خــال تركيزهــا عــى الرضائــب غــر املبــارشة وتخفيــض االنفــاق االســتثامري العــام وتأجيــل
الربامــج التــي تركــز عــى زيــادة كفــاءة برامــج اإلنفــاق الحكومــي.
مل تتــن السياســات التنمويــة يف ســورية املفهــوم الحديــث للفقــر متعــدد األبعــاد ،ومــع ذلــك فــإن سياســات مختلفــة كانــت تســتهدفه بشــكل
غــر مبــارش مثــل االســتثامر يف الصحــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة .لكــن الخطــة العــارشة مل تحقــق أهدافهــا فيــا يتعلــق باألهــداف االجتامعيــة
مثــل تخفيــض األميــة ووفيــات وســوء التغذيــة األطفــال.
يفــرض إدراج موضــوع الفقــر متعــدد األبعــاد ضمــن إس ـراتيجية تنمويــة مســتقبلية تضمينيــة تســتهدف العدالــة االجتامعيــة واالســتثامر يف
قــدرات األف ـراد وتتيــح فرص ـاً عادلــة للجميــع؛ خصوص ـاً أن األزمــة التــي متــر بهــا ســورية حالي ـاً فاقمــت مــن حالــة الفقــر متعــدد األبعــاد يف
ســورية .وهــذا التقريــر يشــكل أرضيــة لتقييــم أثــر األزمــة عــى حالــة التنميــة البرشيــة عــى املســتويني الوطنــي واإلقليمــي والــذي ســيكون
الخطــوة التاليــة الهامــة لهــذا العمــل البحثــي.
الفقر متعدّ د األبعاد يف
سورية
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املقدمــة
يقــوم هــذا التقريــر بتحليــل حالــة التنميــة البرشيــة يف ســورية خــال الفــرة  2001و ، 2009انطالق ـاً مــن مفهــوم التنميــة التــي محورهــا
اإلنســان ،بغيــة معرفــة التطــورات التــي حصلــت خــال هــذه الفــرة وتحديــد التحديــات الرئيســة التــي تواجــه إسـراتيجية التنميــة مــن حيــث
تعزيــز قــدرات البــر وأدائهــم الوظائفــي .ولهــذا الغــرض تــم تصميــم دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد الــذي يتضمــن أبعــاد تنمويــة مختلفــة عــر
املحافظــات يف ســورية ،وتــم اســتخدامه لتقييــم السياســات املرتبطــة بالحرمــان.
ويســتخدم التقريــر منهجيــة جديــدة أعدتهــا "مبــادرة أكســفورد للتنميــة البرشيــة والفقــر" (مبــادرة أكســفورد للتنميــة البرشيــة والفقــر)2013 ،؛
لقيــاس دليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد ( )MPIالــذي يق ِّيــم درجــة حرمــان الســوريني مــن ثالثــة أبعــاد تتضمــن مســتوى املعيشــة ،والصحــة،
والتعليــم وذلــك باســتخدام عــر مــؤرشات رئيســة .ولهــذه املنهجيــة الجديــدة العديــد مــن املزايــا مقارنــة مبنهجيــة دليــل التنميــة البرشيــة
الــذي يعــده برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،وهــي أن دليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد يقــدم صــورة أكــر دقــة مــن خــال اســتخدام بيانــات جزئيــة
عــى مســتوى األرسة ،كوحــدة للتحليــل ،اســتنادا ً إىل املســوح الصحيــة األرسيــة ( )FHSأو املســوح متعــددة األغ ـراض ،ويقيــس انتشــار الفقــر
متعــدد األبعــاد وكثافتــه ،كــا يســتخدم العديــد مــن املــؤرشات الفرعيــة التفصيليــة ،ويعتمــد عتبــات حرمــان مختلفــة لقيــاس الفقــر والهشاشــة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يســمح دليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد بتحليــل الحرمــان اإلجــايل ،ويســتخدم يف الوقــت نفســه مقاربــة "شــيبيل" التفكيكيــة
لدراســة التغ ـرات يف كل محافظــة ويف كل بعــد (مســتوى املعيشــة والصحــة والتعليــم) محافظ ـاً عــى مزايــا الطــرق التــي ال تســتخدم دلي ـاً
إجامليـاً مركبـاً (روخــي .)2013 ،عــاوة عــى ذلــك ،للتقريــر مزايــا منهجيــة متثلــت باســتخدام التحليــل الديناميــي عــر نقطتــن مــن الزمــن يف
عامــي  2001و  ،2009واختبــار املعنويــة اإلحصائيــة للفروقــات عــر الســنوات ،وبــن املناطــق يف كل ســنة مــن الســنتني املدروســتني.
ويبــن التقريــر عمومـاً بــأن ســورية قــد شــهدت تحســناً يف أبعــاد التنميــة البرشيــة التــي قاســها دليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد خــال الفــرة 2001
و  ،2009إال أن هــذا التحســن ،والســيام يف املناطــق الريفيــة وبعــض املحافظــات ،مل يلــغ التنميــة غــر املتوازنــة بــن املناطــق يف ســورية .ويعكــس
التقــدم البطــيء نســبياً يف بُعــد التعليــم تحدي ـاً خط ـرا ً لرتاكــم رأس املــال البــري ،كــا يُــرز الركــود الــذي طــرأ عــى عــد ٍد مــن املــؤرشات
الصحيــة ،خاص ـ ًة خــال العقــد املــايض ،أوجــه القصــور املؤسســايت الــذي مل يســهم يف ترجمــة التوســع الكمــي إىل تطــور نوعــي .ويعــد هــذا
التقريــر أرضيــة مناســبة لقيــاس آثــار األزمــة 1يف ســورية عــى التنميــة البرشيــة ،باإلضافــة إىل أنــه أداة الســتخالص الــدروس املســتفادة بشــأن
فعاليــة إسـراتيجية التنميــة قبــل األزمــة ،وللمســاعدة يف تشــخيص الجــذور التنمويــة لألزمــة.
يبــدأ القســم األول مبراجعــة مفهــوم الفقــر متعــدد األبعــاد ،ومقاييســه ،يليــه مراجعــة للسياســات التنمويــة والفقــر يف ســورية .ويغطــي القســم
الثــاين دليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد يف ســورية ،مبــا يف ذلــك املنهجيــة ،والبيانــات ،واملتغ ـرات ،تغ ـرات نتائــج دليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد
( )MPIعــى املســتوى الوطنــي وعــى مســتوى املحافظــات عــى حــد ســواء يف جميــع األبعــاد وعــر الزمــن ،ومــن ثــم يُختتــم التقريــر.

 1األزمة هي المصطلح المستخدم في هذا التقرير للتعبير عن
الحالة في سورية منذ آذار .2011

 .1مراجعــة الفقر متعـدد األبعــاد
يســتعرض هــذا القســم الطــرق الرئيســية التــي تقيــس الحرمــان
متعــدد األبعــاد؛ بينــا يســلط امللحــق 1الضــوء عــى األدبيــات
الحديثــة التــي تناقــش مفهــوم الحرمــان متعــدد األبعــاد .باإلضافــة إىل
ذلــك يراجــع القســم السياســات التنمويــة الرئيســية املتعلقــة بالفقــر
يف ســورية.

أ .مقاييس الفقر متعدد األبعاد
عــاد ًة مــا يقــاس الفقــر اســتنادا ً إىل مفهــوم الفقــر املــادي الــذي يَ ُعـ ُّد
شــخصاً مــا فقـرا ً إذا مل يكــن ميلــك مــوار َد كافيــة ،وهــذا يعنــي ضمنـاً
أن املــؤرشات املســتخدمة لقيــاس الفقــر ال ترتبــط ســوى باألســعار
واإلنفــاق عــى الســلع والخدمــات.
مــن منظــور عــام ،مثــة أربــع مجموعــات مــن املــؤرشات التــي
ميكــن اســتخدامها لقيــاس الفقــر وهــي :اإلنفــاق الحقيقــي للفــرد،
واملــؤرشات غــر املتعلقــة بالدخــل ،ومــؤرشات التوزيــع ضمــن
األرس ،ومــؤرشات الخصائــص الشــخصية (رافاليــون .)1996 ،وترتبــط
هــذه املجموعــات مبقاربــة القــدرة التــي متــت مناقشــتها يف الفقــرة
الســابقة ،خاصـ ًة يف املــؤرشات غــر املتعلقــة بالدخــل والتــي تشــمل،
عــى ســبيل املثــال ،إمكانيــة الوصــول إىل الســلع العامــة التــي تؤثــر
مبــارشة عــى وظائفيــة األفــراد وقدراتهــم.
قامــت عــدة دراســات باالنتقــال مــن اإلطــار النظــري ملقاربــة القــدرة
إىل اإلطــار العمــي عــن طريــق قيــاس القــدرة مــن أجــل الوظائــف
آخذيــن يف الحســبان الهــدف الرئيــي لهــذه املقاربــة يف توســيع نطاق
الحريــات .وتطبــق هــذه الدراســات طرائــق ك ّميــة أساس ـاً ،باإلضافــة
إىل بعــض التحليــل النوعــي الــذي يركــز عــى القيــم األساســية
مــن وجهــة نظــر األف ـراد .وتؤكــد كثــر مــن هــذه الدراســات عــى
اســتخدام املقاربــة التشــاركية التــي يســتطيع األفــراد مــن خاللهــا
انتقــاد وضبــط األبعــاد واملــؤرشات املختــارة لإلملــام بالفقــر متعــدد
األبعــاد يف مجتمعاتهــم.
بيــد أن املــرء يواجــه العديــد مــن القضايــا عنــد تطبيــق قيــاس الفقــر
متعــدد األبعــاد منهــا عــدد األبعــاد التــي ميكــن إدراجهــا ،والحــد
األدىن لــكل بعــد مــن األبعــاد املختــارة التــي يُ َعــ ُّد الشــخص فقــرا ً
مبوجبهــا ،باإلضافــة إىل صعوبــة تحديــد مســتويات التكامــل واإلحــال
بــن األبعــاد املختــارة (ثوربيكــه .)2005 ،وبالتــايل ،يفضــل العديــد مــن
الفقر متعدّ د األبعاد يف
سورية

الباحثــن تخفيــض عــدد األبعــاد قــدر اإلمــكان بغيــة تقليــل األثــر
الســلبي لهــذه القضايــا إىل أدىن حــد.
ومــن املنظــور العمــي ،يختــار الباحثــون أبعــاد الفقــر متعــدد
األبعــاد عــن طريــق تطبيــق واحــد أو أكــر مــن طرائــق االختيــار
التاليــة :اســتخدام البيانــات املتاحــة ،وضــع افرتاضــات متعلقــة بالقيــم
الســائدة ،اعتــاد قامئــة مــن املــؤرشات واألبعــاد التــي تــم اإلجــاع
عليهــا ،اســتخدام عمليــة تشــاركية مســتمرة؛ واق ـراح أبعــا ٍد تســتند
إىل الدراســات التجريبيــة للقيــم (ألكايــر.)2008 ،
وفيــا يتعلــق بعتبــة الحرمــان للفقــر متعــدد األبعــاد ،مثــة طريقتــان
رئيســتان ،أوالهــا طريقــة "االتحــاد" التــي يَ ُعـ ُّد الفــرد فيهــا محرومـاً
إذا مــا ُحـ ِر َم مــن بعـ ٍـد واحـ ٍـد أو أكــر ،وهــذا يــؤدي إىل زيــادة أعــداد
الفق ـراء .وثانيهــا طريقــة "التقاطــع" التــي ينبغــي أن يكــون الفــرد
فيهــا محرومـاً مــن جميــع األبعــاد لــي يُ َعـ َّد فقـرا ً ،وهــذا يــؤدي إىل
خفــض معــدل الفقــر العــام (ألكايــر وفوســر.)2007 ،
وتســتخدم عــدة مــؤرشات أخــرى لقيــاس الفقــر متعــدد األبعــاد،
ففــي عــام 1982؛ حلــل أتكينســون وبورغينيــون الرفاهيــة متعــددة
األبعــاد بالرتكيــز عــى حالــة تكــون فيهــا الحكومــة مهتمــة باملتغـرات
النقديــة وغــر النقديــة عــى حــد ســواء .وإلدراج هــذه املتغ ـرات،
تــم اســتخدام دالــة املنفعــة محــددة باألســعار ودخــل الشــخص
(أتكينســون وبورغينيــون .)1982 ،وتفــرض هــذه املقاربــة أنــه ميكــن
رشاء كافــة الســات؛ بيــد أن العديــد مــن الســلع غــر النقديــة ليســت
قابلــة لل ـراء ،مثــل الســلع العامــة مبــا يف ذلــك الصحــة والتعليــم.
اقــرح فورســر ،وغريــر ،وثوربيكــه يف عــام  1984دالــة مجمعــة
لقيــاس الفقــر اســتنادا ً إىل البيانــات الفردية (فوســر وآخــرون،)1984 ،
ويســمى هــذا املــؤرش مقاييــس ( FGTفورســر ،وغريــر ،وثوربيكــه).
وأحــد أبســط تطبيقاتــه يف قيــاس أعــداد الفق ـراء يف الفقــر متعــدد
األبعــاد هــو مقاربــة االحتياجــات األساســية غــر امللبــاة ( )UBNالتــي
تحســب عــدد األفــراد واألرس املحرومــة باســتخدام عــدة مــؤرشات
متثــل مجموعــة مــن االحتياجــات األساســية .بيــد أن هــذه املقاربــة
ال تعكــس كثافــة الحرمــان يف كل بعــد مــن األبعــاد املختــارة ،كــا
ال تحــدد فيــا إذا كان الحرمــان يحــدث يف أكــر مــن بعــد واحــد
(باتيســتون وآخــرون.)2009 ،
يف عــام  ،2003اقــرح بورغينيــون وشــاكرافاريت مقاييــس الفقــر متعــدد
األبعــاد التــي اســتخدمت مجموعــة مــن مقاييــس  .FGTت ُ َج ِّمــع
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هــذه املقاييــس أنــواع الحرمــان ذات الصلــة متضمنــة درجــة مــن
اإلحــال بــن األبعــاد ،مفرتضــة نفــس مرونــة اإلحــال بــن األبعــاد،
أي مرونــة ثابتــة لدالــة اإلحــال ( ،)CESواعتــروا أن الفقــر متعــدد
األبعــاد هــو نقــص عــن العتبــة يف كل بعــد مــن األبعــاد .بيــد أنــه
ينبغــي أخــذ درجــات اإلحــال والتكامــل بــن األبعــاد املدروســة يف
الحســبان .وبعــد ذلــك ،يحــددون خطـاً للفقــر لــكل بعــد مــن أبعــاد
الفقــر العتبــار الشــخص فق ـرا ً إذا مــا وقــع تحــت واحـ ٍـد مــن هــذه
الخطــوط املختلفــة عــى األقــل (بورغينيــون وشــاكرافاريت.)2003 ،
ويقــول الباحثــون أنــه ميكــن تطبيــق مجموعــة مــؤرشات الفقــر
هــذه عــى أي عــدد مــن األبعــاد ،ولكــن مــع افـراض املرونــة الثابتــة
لإلحــال  ،CESاألمــر الــذي يبــدو غــر واقعــي (ثوربيكــه.)2005 ،
اقــرح ألكايــر وفوســر مجموعــة مــن املقاييــس التــي تعــد أيضــاً
امتــدادا ً ملقاييــس  ،FGTوتوفــر هــذه املقاييــس معلومــات عــن
عــدد ومســتويات الحرمــان لــأرس الفقــرة ،كــا يعــد هــذا األســلوب
مفيــدا ً يف تحليــل عمــق الفقــر وتوزيعــه (ألكايــر و فوســر.)2007 ،
ومــن أجــل احتســاب املــؤرش ،تطبــق املقاربــة عتبتــا حرمــان؛ األوىل
لــكل بعــد مــن األبعــاد املختــارة ،والعتبــة الثانيــة لعــدد األبعــاد ()k
املطلوبــة لتُ َعـ َّد األرسة فقــرة ،أي تكــون األرسة فقــرة إذا ُحرمــت مــن
( )kبعــد أو أكــر .وعــاوة عــى ذلــك ،ونظـرا ً ألن هــذه املقاربــة ميكن
أن تعكــس حــاالت حرمــان األرس مــن كل األبعــاد املختــارة ،فإنهــا تبــن
تركيبــة الجوانــب املتعــددة للفقــر الــذي تعانيــه األرس.
وباملقارنــة بــن مقاييــس الفقــر متعــدد األبعــاد املختلفــة املذكــورة
آنف ـاً ،ميكــن للمــرء أن يالحــظ مــا يــي :تهمــل مقاربــة االحتياجــات
األساســية غــر امللبــاة ( )UBNكثافــة الفقــر وتركــز فقــط عــى أعــداد
الفقــراء ،ومل تتمكــن طرائــق بورغينيــون وشــاكرافاريت مــن تفكيــك
املقيــاس التجميعــي لألبعــاد لــي تخلــص إىل تحليــل شــامل ،وال
تســمح مقاربــة فورســر وألكايــر بدراســة التفاعــل بــن األبعــاد ،وال
تبــن حساســية األبعــاد تجــاه التغـرات يف مســتويات األبعــاد األخــرى
املرتبطــة بهــا (باتيســتون وآخــرون .)2009
وهكــذا ،فــإن مقاربــة االحتياجــات األساســية غــر امللبــاة ( )UBNال
توفــر معلومــات كافيــة إلجـراء تحليــل شــامل للفقــر متعــدد األبعــاد.
أمــا اســتخدام مقاربــة ألكايــر وفوســر فهــي مفيــدة مــن حيــث
القــدرة عــى تحليــل مختلــف األبعــاد مــن قبــل مختلــف الفئــات أو
املناطــق .وتبــدو قابليــة تحليــل األبعــاد هامــة كخطــوة أوىل لفهــم
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الفقــر متعــدد األبعــاد عــى املســتوى الوطنــي ،ويف وقــت الحــق،
مــن شــأن مقاربــة بورغينيــون وشــاكرافاريت أن تعمــق فهــم الفقــر
والعالقــات املتبادلــة بــن أبعــاده.

ب .موجــز عــن السياســات التنمويــة والفقــر يف
ســورية 2
لقــد تــم التبنــي األول لقضيــة الفقــر املــادي يف السياســات الرســمية يف
ســورية ضمــن الخطــة الخمســية العــارشة لألعــوام  ،2010-2006التــي
كان محورهــا التحــول نحــو اقتصــاد الســوق االجتامعــي يف إشــارة
ألهميــة الجانــب االجتامعــي .ووضعــت الخطــة أهدافـاً بعيــدة املــدى
تتلخــص بتحقيــق منــو مضطــرد منــارص للفق ـراء ،وتحســن العدالــة
االجتامعيــة واالســتثامر يف رأس املــال البــري وتحقيــق االســتدامة
البيئيــة .وشــكلت قضايــا التفــاوت والفقــر مكونــات أساســية يف هــذه
اإلس ـراتيجية التنمويــة (هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل.)2006 ،
تضمنــت الخطــة قسـاً يشــخص الفقــر املــادي ويســتند إىل دراســات
برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ( ،)2005كــا حــددت الخطــة
أهدافهــا فيــا يتعلــق بتخفيــض الفقــر بتبنــي سياســات اقتصاديــة
كليــة منــارصة للفقــراء واالســتثامر يف التنميــة البرشيــة وتوســيع
الفــرص وتطويــر شــبكات الحاميــة االجتامعيــة للفقـراء .كــم حــددت
أهداف ـاً كميــة يف تخفيــض نســبة انتشــار الفقــر الشــديد مــن %11.4
عــام  2004إىل  %8.7عــام  2010و الفقــر العــام مــن  %30.1عــام 2004
إىل  %22.6عــام .2010
لقــد أظهــر تقريــر مراجعــة منتصــف املــدة للخطــة العــارشة أن
الخطــة مل تحقــق أهدافهــا فيــا يتعلــق بالفقــر ،بــل ازداد الفقــر
خــال النصــف األول مــن الخطــة حيــث ازداد نســبة انتشــار الفقــر
العــام مــن  %30.13عــام  2004إىل  %33.6عــام  2007كــا ازدادت
نســبة انتشــار الفقــر الشــديد مــن  %11.4يف عــام  2004إىل %12.3
يف عــام  ،2007وتشــر التقديــرات لغايــة  2010إىل ازديــاد الفقــر
نتيجــة دور تحريــر األســعار يف العــام  .2008كــا تفاقــم التفــاوت بــن
املناطــق يف دليــل عــى عــدم نجــاح الربامــج التــي كانــت مخططــة
لتخفيــض الفقــر يف املناطــق األكــر حرمانــاً يف تحقيــق أهدافهــا
خاصــة يف املنطقتــن الشــالية والرشقيــة كــا تدهــورت حالــة الفقــر
يف ريــف دمشــق (هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل.)2009 ،

وميكــن أن تعــزى الزيــادة يف الفقــر وعــدم تحقيــق الخطــة ألهدافهــا
ألســباب خارجيــة وداخليــة ،فمــن األســباب الخارجيــة الجفــاف
والتوتــر الســيايس اإلقليمــي واألزمــة املاليــة العامليــة؛ ومــن األســباب
الداخليــة :أوالً تأجيــل اإلصالحــات املؤسســية الرئيســية ،مــا أبقــى
املؤسســات تعــاين مــن ضعــف التشــاركية والكفــاءة ونقــص املســاءلة؛
ثانيـاً التطبيــق التدريجــي ملبــدأ اســرداد الكلفــة يف الخدمــات الصحية
والتعليميــة العامــة ،وتخفيــض دعــم األغذيــة الرئيســية ،والتحريــر
الجــزيئ ألســعار الطاقــة خاصــة يف عــام  ،2008مــا ســبب بزيــادة
األعبــاء عــى األرس؛ ثالثــاً السياســة املاليــة غــر املحابيــة للفقــراء
مــن خــال تركيزهــا عــى الرضائــب غــر املبــارشة وتخفيــض اإلنفــاق
االســتثامري العــام وتأجيــل الربامــج التــي تركــز عــى زيــادة كفــاءة
برامــج اإلنفــاق الحكومــي (نــر .)2009
ومل يرتافــق التوســع الكمــي للخدمــات العامــة مثــل الصحــة والتعليــم
وظــروف الســكن مثــل الكهربــاء وامليــاه والــرف الصحــي واالتصاالت
مــع تحســن يف جــودة هــذه الخدمــات بســبب ضعــف اإلصــاح
املؤســي (هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل .)2009 ،كــا مل تتــن
السياســات التنمويــة يف ســورية املفهــوم الحديــث للفقــر متعــدد
األبعــاد ،ومــع ذلــك فــإن سياســات مختلفــة كانــت تســتهدفه بشــكل
غــر مبــارش مثــل االســتثامر يف الصحــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة.
لكــن الخطــة العــارشة مل تحقــق أهدافهــا فيــا يتعلــق باألهــداف
االجتامعيــة مثــل تخفيــض األميــة ووفيــات وســوء تغذيــة األطفــال.
وقــد صممــت ألكايــر دليـاً للفقــر املتعــدد األبعــاد يف ســورية الــذي
يعكــس الحرمــان عــر عــر مــؤرشات مركبــة تشــكل ثالثــة أبعــاد
َّــل بالتســاوي؛ الصحــة والتعليــم ومســتوى املعيشــة.
رئيســة تُثَق ُ
وتبــن النتائــج ،التــي تســتند إىل املســح متعــدداملــؤرشات ()MICS
لعــام  ،2006أن دليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد بلــغ  ،0.021مــا وضــع
ســورية يف املرتبــة  34مــن أصــل  104دول ،بنســبة فقــراء تبلــغ
 ،%5.5ومتوســط كثافــة حرمــان تبلــغ  .%37.5ويبــن تحليــل الدليــل
أن "الــدوام املــدريس" و "معــدل وفيــات األطفــال" هــا املســاهامن
الرئيســان يف دليــل الحرمــان العــام يف ســورية (ألكايــر .)2011 ،يأخــذ
هــذا التقريــر هــذا التحليــل خطــوات أبعــد مــن خــال قيــاس الفقــر
متعــدد األبعــاد باســتخدام طريقــة تشــاركية يف اختيــار املــؤرشات
وعتبــات الفقــر وتطبيــق الدليــل عــى ســنتني واختبــار معنويــة
التغ ـرات بينهــا وقيــاس الفقــر عــى مســتوى املحافظــات وربطــه
الفقر متعدّ د األبعاد يف
سورية

بنتائج السياسات التنموية.

 2هــذا القســم يســتند إلــى حــد كبيــر إلــى ورقــة خلفيــة غيــر منشــورة بعنــوان
"ورقــة خلفيــة تمهيديــة لدراســة الفقــر فــي ســورية  ،"2010المركــز الســوري
للبحــوث التنمويــة .2010
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 .2دليـــل الفقر متعــدد
األبعــــاد يف ســـورية
تهــدف هــذه الدراســة لحســاب دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد يف
ســورية يف عامــي  2001و 2009باســتخدام بيانــات املســوح الصحيــة
األرسيــة .ويركــز التحليــل عــى التغــرات يف دليــل الفقــر متعــدد
األبعــاد يف ســورية التــي تعكــس أثــر سياســات التنميــة الوطنيــة
مــن حيــث الصحــة والتعليــم ومســتوى املعيشــة .أمــا األثــر الســلبي
لألزمــة الحاليــة يف ســورية عــى دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد عمومـاً
وعــى أبعــاده الرئيســة الثــاث خصوصـاً ،فيحتــاج إىل معالجــة دقيقــة
يف دراســة منفصلــة عــن هــذا التقريــر.

أ .املنهجية
يهــدف دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد إىل قيــاس الحرمان مــن الوظائف
األساســية والوســائل الالزمــة لتحقيــق هــذه الوظائــف .ويحــدد دليــل
الفقــر متعــدد األبعــاد األرسة الفقــرة باســتخدام مقيــاس تجميعــي
َّــل
وضعــه ألكايــر وفوســر ( .)2007لهــذا الدليــل ثالثــة أبعــاد يُثَق ُ
كل منهــا بالتســاوي ،و تعامــل املــؤرشات املركبــة ضمــن كل بعــد
بالتســاوي.

الجــدول :1دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد؛ األبعــاد
الثالثــة واملــؤرشات العــر
األبعاد

املؤرشات

الصحة

■ وفيات األطفال

التعليم

■ سنوات التمدرس

مستوى املعيشة

ضمــن منهجيــة هــذا التقريــر يعتــر كل شــخص داخــل األرسة
محروم ـاً إذا كانــت أُرستــه محرومــة ألن معانــاة شــخص واحــد مــن
عائلــة تعيــش يف منــزل واحــد تؤثــر عــى أفرادهــا اآلخريــن ،وعــى
نحــو مامثــل ،عــاد ًة مــا تُ َعــد قــدرات شــخص واحــد ميــز ًة لألعضــاء
اآلخريــن يف األرسة .يبــن الجــدول ( )1أن لدليــل الفقــر متعــدد األبعاد
يف ســورية ثالثــة أبعــاد وعــر مــؤرشات؛ مــؤرشان لــكل مــن بعــدي
الصحــة والتعليــم ،يف حــن يحظــى بُ ْعــ ُد مســتوى املعيشــة بســتة
مــؤرشات.
لدليــل الفقــر متعــدد األبعــاد نوعــن مــن العتبــات؛ أولهــا ()c
وهــو عتبــة كل مــؤرش والتــي دونهــا يكــون الشــخص محرومـاً /فقـرا ً
بالنســبة لهــذا املــؤرش .فعــى ســبيل املثــال ،يف البعــد الصحــي ،عتبــة
املــؤرش األول هــي وجــود حالــة وفــاة لطفــل أو أكــر يف العائلــة
الواحــدة ،والعتبــة بالنســبة للمــؤرش الثــاين هــي أن يكــون واحــد عــى
األقــل مــن أف ـراد األرسة يعــاين مــن ســوء التغذيــة .وفيــا يتعلــق
بالتعليــم ،فــإن العتبــات هــي عــدم وجــود أي فــرد مــن أفـراد األرسة
أكمــل خمــس ســنوات مــن الدراســة ،ووجــود طفــل واحــد عــى
األقــل غــر ملتحــق باملدرســة.
العتبــة الثانيــة هــي ( ،)Kوالشــخص  iيُ َع ـ ُّد محروم ـاً إذا كان K≤ci
 ،حيــث أن  ciهــو مجمــوع املــؤرشات لــكل شــخص  iمرضوبــة
بتثقيلهــا:

■ التغذية

■ الدوام المدرسي لألطفال
■ الكهرباء

■ مياه الشرب

■ الصرف الصحي
■ األرضية

■ وقود الطهي
■ األصول

i
و  Ij = 1إذا كان الشخص  iيُ َع ُّد محروماً من املؤرش .j
ولتحديــد الفقــر عــى املســتوى متعــدد األبعــاد ،تعتمــد أغلــب
األدبيــات عــى عتبــة حرمــان  ،٪33 = Kوهــو يعكــس حالــة مــن
الحرمــان يف عــدد مــن املــؤرشات تــراوح بــن مؤرشيــن إىل ســتة
مــؤرشات حســب ثقــل املــؤرش ،وعــاد ًة مــا تســتخدم هــذه العتبــة
للتمييــز بــن الفقـراء وغــر الفقـراء .وبالتــايل يف حــال كان  ciلــدى
أرسة مــا مســاوياً لـــ  Kأو أكــر منــه ،تُ َعــ ُّد هــذه األرسة وجميــع
أفرادهــا فقــراء عــى املســتوى متعــدد األبعــاد.
ويتــم احتســاب قيمــة دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد بــرب مقياســن:

األول هــو نســبة انتشــار الفقــر ( )Hواملقيــاس الثــاين هــو كثافــة
الفقــر (.)A
MPI = H * A
ومتثــل نســبة انتشــار الفقــر ،H ،نســبة الســكان الذيــن يعانــون مــن
الفقــر متعــدد األبعــاد إىل إجــايل الســكان:
H = q/n
حيــث متثــل  qعــدد األفـراد الذيــن هــم يف حالــة فقــر متعــدد األبعــاد
و nهــو إجــايل عــدد الســكان.
تعكــس كثافــة الفقــر ( )Aنســبة املــؤرشات املثقلــة املحــروم منهــا
مــن يعانــون مــن الفقــر املتعــدد األبعــاد مــن إجــايل املــؤرشات.
وت ُحســب هــذه النســبة بجمــع نتائــج حرمــان األرس الفقــرة فقــط ci
 ،)(kمقســوماً عــى العــدد اإلجــايل للمــؤرشات ( )10 = dمرضوب ـاً
بعــدد األشــخاص الفق ـراء (:)q
A =Σci (k) / qd

إن حســاب دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد ،القابــل للتفكيــك عــى
مســتوى املناطــق أو املجموعــات املختلفــة مــن الســكان ،يوفــر فرصــة
للتعــرف عــى إجــايل الحرمــان باإلضافــة إىل الحرمــان يف كل بعــد من
األبعــاد ملختلــف املجموعــات واملناطــق يف البــاد .وهــذا يــؤدي إىل
تعميــق فهــم ظاهــرة الفقــر متعــدد األبعــاد ،والــذي بــدوره ،يــزود
صانعــي السياســات باملعلومــات الالزمــة للتوصــل إىل اســراتيجيات
و سياســات مناســبة؛ وتصميــم اآلليــات واألدوات الصحيحــة لتحقيــق
أهــداف التنميــة الوطنيــة.
وكــا هــو مذكــور آنفـاً ،فــإن الدراســة تحســب دليــل الفقــر متعــدد
األبعــاد يف ســورية يف عامــي  2001و  .2009وأُدخلــت بعض التعديالت
عــى منهجيــة ألكايــر فيــا يتعلــق ببنــاء املــؤرشات واملــؤرشات
الفرعيــة لتعكــس بدقــة أكــر الحالــة االجتامعيــة واالقتصاديــة يف
ســورية.
تحلــل هــذه الدراســة دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد يف ســورية مــن
زوايــا مختلفــة  ،أوالً مــن حيــث مكوناتــه (االنتشــار والكثافــة) ،وثانيـاً
مــن حيــث مســاهمة األبعــاد واملــؤرشات يف دليــل الفقــر متعــدد
األبعــاد ،وثالثــاً مــن حيــث تفكيــك الدليــل عــر مختلــف املناطــق
واملحافظــات يف ســورية ،وأخــرا ً عــر عامــي  2001و  2009لقيــاس
تغ ـرات دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد.
الفقر متعدّ د األبعاد يف
سورية

اختــر التقريــر معنويــة الفــروق اإلحصائيــة بــن دليــل الفقــر متعــدد
األبعــاد عــر املناطــق الجغرافيــة ودليــل الفقــر متعــدد األبعــاد عــر
الزمــن ،كــا طبــق اختبــار الحساســية لتغيــر عتبــة الحرمــان (.)k

ب -البيانات واملتغريات
يعتمــد التقريــر عــى املســح الصحــي األرسي والــذي أجــري يف ســورية
يف كل مــن العامــن  9500( 2001أرسة) و 24883( 2009أرسة) (انظــر
امللحــق  .)2وت ُ َع ـ ُّد العينــات املأخــوذة يف هــذه املســوح ممثلــة عــى
مســتوى املحافظــات والحــر والريــف ،وتــم ذلــك عــى عــدة مراحــل
حيــث تــم تحديــد الطبقــات ممثل ـ ًة باملحافظــات والريــف والحــر
ثــم تــم تحديــد العناقيــد وبعدهــا تــم اختيــار عينــة عشــوائية مــن
األرس يف كل عنقــود .وقــد تــم توحيــد أســاء املتغـرات يف املســحني. 3
ومــن أجــل تحليــل الفقــر متعــدد األبعــاد خــال فــرة الدراســة صمــم
التقريــر دليــل الفقــر اســتنادا ً إىل ثالثــة أبعــاد تتضمــن عــر مــؤرشات
والتــي تــم تكييفهــا مــن حيــث املضمــون وخطــوط الفقــر بطريقــة
تشــاركية مــع خـراء محليــن لتعكــس بدقــة أكــر الحالــة االجتامعيــة
واالقتصاديــة يف ســورية ،ولتتعامــل مــع االفتقــار للبيانــات يف بعــض
الجوانــب .وفيــا يــي نســتعرض األبعــاد واملــؤرشات التــي تــم تبنيهــا
يف التقريــر:

 -الصحة (مؤرشان ُم َثقَّالن بالتساوي)

■ معــدل وفيــات األطفــال :إذا تــويف أي طفــل (يقــل عمــره عــن
خمــس ســنوات) خــال الســنوات الخمــس املاضيــة،
■ التغذيــة :إذا كان واحــد أو أكــر مــن مقاييــس "الــوزن إىل
العمــر"" ،الطــول إىل العمــر" ،و"الــوزن إىل الطــول" لــدى أي طفــل
عمــره خمــس ســنوات ومــا دون أقــل مــن معايــر منظمــة الصحــة
العامليــة بأكــر مــن خطأيــن معياريــن اثنــن (لــرواي)2011 ،

 -التعليم (مؤرشان ُم َثقَّالن بالتساوي)

■ عــدد ســنوات التمــدرس :إذا مل يكــن أي فــرد مــن أف ـراد األرسة
قــد أنهــى عــى األقــل مرحلــة التعليــم االبتــدايئ (إكــال  6ســنوات
مــن التعليــم)،
 3تــم توضيــح الفروقــات فــي بعــض األســئلة بيــن المســحين ضمــن الملحــق
رقــم (.)3
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 االلتحــاق باملــدارس :إذا كان أي فــرد مــن أفـراد األرسة يـراوحعمــره بــن  6و 17ســنة ،وغــر ملتحــق باملدرســة.
مستوى املعيشة ( ستة مؤرشات ُمثَقَّلة بالتساوي):
■ الكهربــاء  :إذا مل تكــن الكهربــاء املصــدر الرئيــي للـــ "إنــارة" يف
البيــت،
■ امليــاه :إذا مل يكــن مصــدر امليــاه املنزليــة مــن الشــبكة العامــة ،أو
ميــاه الشــفة ،أو امليــاه املعبــأة ،أو كانــت األرسة تعالــج امليــاه للــرب،
أو كان أفــراد األرسة يحتاجــون أكــر مــن  30دقيقــة للوصــول إىل
مصــدر امليــاه،
■ الــرف الصحــي :إذا مل يتــم توصيــل الــرف الصحــي يف البيــت
إىل الشــبكة العامــة أو حفــر مغطــاة ،أو إذا مل يكــن مثــة مرحــاض يف
البيــت ،أو إذا كان املرحــاض مشــرك ويقــع خــارج املســكن،
■ األرضيــة :إذا مل تكــن أرضيــة البيــت مصنوعــة مــن اإلســمنت أو
البــاط ،وإذا مل يكــن ســقفها مصنوعـاً مــن اإلســمنت أو الخشــب؛ مــع
مالحظــة أن حالــة الســقف غــر متوفــرة للعــام ،2001
■ وقود الطهي :إذا مل تكن األرسة تستخدم الغاز كوقود للطهي،
■ األصــول :إذا كانــت األرسة متتلــك أقــل مــن اثنــن مــن  :الهاتــف (
الثابــت أو الجــوال) ،التلفزيــون ،الثالجــة ،الدراجــة الناريــة ،وال متلــك
ســيارة أو ج ـرارا ً أو ســواها مــن املبــاين املنزليــة أو املبــاين التجاريــة
والصناعيــة أو األدوات الصناعيــة أو مركبــات النقــل التجاريــة أو أرض
تناهــز مســاحتها  5دومنــات ،واألخــرة (مســاحة األرض) طبقــت يف
عــام  2009فقــط.

.3نتائج دليل الفقر متعدد األبعاد
( )MPIلعامي  2001و2009
يتطــرق التقريــر إىل نتائــج دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد  4مــن
حيــث الزمــن ،واملناطــق الجغرافيــة ،وأبعــاد الفقــر متعــدد األبعــاد
ومؤرشاتــه ،باإلضافــة إىل نتائــج دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد ،وانتشــار
الفقــر وكثافتــه.

أ .دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد عــى املســتوى
الوطنــي عــر الزمــن
تبــن النتائــج أن الفقــر وفقـاً لدليــل الفقــر متعــدد األبعــاد يف ســورية
قــد انخفــض مــن  0.061إىل  0.036بــن عامــي  2001و ،2009مــا
يعكــس تحســناً مطــردا ً يف حالــة التنميــة البرشيــة عنــد الســوريني.
وكان االنخفــاض يف دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد كبــرا ً يف املناطــق
الريفيــة ،مــن  0.083يف عــام  2001إىل  0.047يف عــام  ،2009وأكــر
وضوحــاً بكثــر مــن انخفــاض الفقــر وفــق دليــل الفقــر متعــدد
األبعــاد يف املناطــق الحرضيــة والــذي انخفــض عــى نحــو ملحــوظ
بــن عامــي  2001و 2009مــن  0.038إىل  0.027ويبقــى الفقــر يف
الريــف أعــى منــه يف الحــر وفــق دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد
خــال فــرة الدراســة مــا يعكــس التفــاوت التنمــوي يف ســورية.
لقــد شــهدت نســبة انتشــار الفقــر متعــدد األبعــاد يف ســورية هبوطـاً
ملحوظ ـاً مــن  ٪15يف عــام  2001إىل  ٪9يف عــام  ،2009وقــد ترافــق
ذلــك مــع انخفــاض يف كثافــة دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد ،حيــث
كان مــن يعانــون الفقــر متعــدد األبعــاد يف عــام  2009محرومــن
وســطياً بنســبة  ٪38مــن املــؤرشات (املُثَقَّلــة) مقارنــة مــع  ٪40يف عــام
( 2001الشــكل  .)1وعــى نحــو مامثــل للفقــر وفــق دليــل الفقــر
متعــدد األبعــاد ،فــإن نســبة انتشــار الفقــر متعــدد األبعــاد وكثافتــه يف
املناطــق الريفيــة كانــت أعــى منهــا يف املناطــق الحرضيــة يف الســنتني
اللتــن شــملتها الدراســة ،ومــع ذلــك ،فقــد تقلصــت الفجــوة نســبياً
بــن الريــف والحــر مــع مــرور الزمــن.
وفيــا يتعلــق باملســاهمة النســبية ألبعــاد الفقــر يف دليــل الفقــر
متعــدد األبعــاد ،تبــن النتائــج أن التعليــم هــو املســاهم الرئيــي
خــال فــرة الدراســة ،وازدادت مســاهمته بشــكل كبــر مــن ٪43
يف عــام  2001إىل  ٪58يف عــام  .2009ويــأيت بُعــد الصحــة بالدرجــة
 4تــم اســتخدام برنامــج ســتاتا اإلحصائــي ،اإلصــدار  )2011 ،.StataCorp( 12فــي
تحليــل البيانــات والمعلومــات ،وبرنامــج الخرائــط أديبــت ،اإلصــدار ( 2.0البنــك
الدولــي )2008 ،إلنتــاج الخرائــط ذات الصلــة.
الفقر متعدّ د األبعاد يف
سورية

الشكل ()1
2009
2001

نتائــج دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد MPI
الخاصــة بســورية يف عامــي  2001و.2009

دليل الفقر
متعدد األبعاد

كثافة الفقر

انتشار الفقر

A, %40
A, %38

H, %15
M, 0.06 M, 0.04

H, %9

املصــدر :املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و  2009يف ســورية وحســابات
املؤلفــن.

الثانيــة حيــث انخفضــت مســاهمته مــن  ٪35يف عــام  2001إىل ٪33
يف عــام  .2009أمــا مســتوى املعيشــة فقــد شــهد انخفاضـاً كبـرا ً مــن
حيــث مســاهمته يف دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد مــن  ٪23إىل ٪9
بــن عامــي  2001و ( 2009الشــكل .)2

“

فيــا يتعلــق باملســاهمة النســبية ألبعــاد الفقــر يف
دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد ،تبــن النتائــج أن التعليــم هــو
املســاهم الرئيــي خــال فرتة الدراســة ،وازدادت مســاهمته
بشــكل كبــر.

تبــن قيــم دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد لــكل مــن املــؤرشات عــى مــر
الزمــن أن جميــع املــؤرشات قــد انخفضــت إىل حــد كبــر بــن عامــي
 2001و  2009حيــث شــهدت جميــع املــؤرشات انخفاضــاً كبــرا ً
باســتثناء "ســنوات التمــدرس" التــي ازدادت إىل حــد كبــر و"معــدل
وفيــات األطفــال" الــذي مل يطــرأ عليــه أي تغــر كبــر .ويف عــام ،2009
ال تــزال مــؤرشات "االلتحــاق باملــدارس" ،و"التغذيــة" ،و"ســنوات
التمــدرس" مرتفعــة نســبياً يف دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد.
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الشكل ()2

قيم دليل الفقر متعدد األبعاد  MPIيف سورية حسب املؤرشات ( 2001و)2009

2009
2001

املصدر :املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.

تعكــس نتائــج دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد يف ســورية إىل حــد كبــر
إس ـراتيجية التنميــة التــي اعتُ ِمــدت خــال فــرة الدراســة .فتحســن
مســتوى املعيشــة نظـرا ً لرتكيــز الحكومــة عــى البنيــة التحتيــة والدعم
كجــزء مــن سياســاتها االجتامعيــة لضــان االحتياجــات األساســية مبــا
يف ذلــك الكهربــاء ،والغــاز ،وميــاه الــرب ،والــرف الصحــي املناســب
لجميــع املواطنــن ،ومــع ذلــك ،بــدت هــذه اإلسـراتيجية وكأنهــا تركــز
أكــر عــى تحقيــق األهــداف الكميــة بــدالً مــن الجــودة كــا يف حالــة
ميــاه الــرب (هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل .)2009 ،ومنــذ عــام
 ،1991تــم البــدء بالتخفيــف مــن القيــود عــن العديــد مــن الســلع
االســتهالكية املســتوردة مثــل الســيارات مــا ســاهم يف تحســن بعــد
مســتوى املعيشــة؛ وأحــد العوامــل األخــرى التــي ســاهمت يف تحســن
هــذا البعــد هــو ثــورة االتصــاالت التــي انعكســت يف طفــرة اســتخدام
الهواتــف املحمولــة وقنــوات البــث .مــن املرجــح أن يــؤدي االســتمرار
يف تطبيــق السياســات النيوليرباليــة ،مثــل خفــض دعــم الوقــود الــذي
بــدأ فعليــاً منــذ عــام  ،2008إىل ارتفــاع الفقــر متعــدد األبعــاد يف
ســورية.
فيــا يتعلــق بأبعــاد التعليــم والصحــة؛ وعــى الرغــم مــن أن الحكومة
قــد زادت عــدد املــدارس واملستشــفيات وفتحــت هــذه القطاعــات

عــى نطــاق واســع للقطــاع الخــاص ،فقــد ازدادت املســاهمة
النســبية لهــذه األبعــاد يف الفقــر وفــق دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد،
والســيامالتعليم .وميكــن تفســر ذلــك بأوجــه الضعــف املؤسســايت
الــذي انعكــس يف اإلنتاجيــة املنخفضــة ،والفســاد املرتفــع ،وغيــاب
نظــم الرصــد والتقييــم ،وتــدين جــودة الخدمــات العامــة (املركــز
الســوري لبحــوث السياســات 2013 ،أ) .ومــن األمثلــة عــى عــدم
فعاليــة املؤسســات واس ـراتيجيات التنميــة يف ســورية ثبــات معــدل
وفيــات األطفــال ومعــدالت الخصوبــة خــال الفــرة بــن  2001و2009
(هيئــة التخطيــط والتعــاون الــدويل.)2009 ،
تأثــرت الحوافــز لاللتحــاق بالتعليــم األســايس ســلباً بــاألداء الضعيــف
لســوق العمــل ،ففــي خــال العقــد املــايض ،وعــى نحــو غــر متوقــع،
انخفــض معــدل املشــاركة يف قــوة العمــل عــى نحــو كبــر للذكــور
واإلنــاث يف املناطــق الحرضيــة والريفيــة ،ومل يخلــق االقتصــاد ســوى
 400ألــف فرصــة عمــل فقــط بــدالً مــن مليــون وســتامئة ألــف
مخطــط لهــا (نــر ومحــي .)2012 ،ومــن العوامــل األخــرى التــي
أدت إىل زيــادة املســاهمة النســبية لبعــدي التعليــم والصحــة يف
دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد تحريــر جــزيئ للخدمــات العامــة مــا
رفــع مــن تكلفــة الصحــة والتعليــم عــى األرس ،األمــر الــذي ســاهم

يف اضطـرار بعــض األرس وخاصــة الهشــة إىل اإلســتغناء عــن الحصــول
عــى بعــض هــذه الخدمــات.
وتبــن نتائــج دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد عــى املســتوى الوطنــي
أن اســراتيجيات التنميــة التــي اعتُمــدت يف ســورية خــال فــرة
الدراســة ركــزت أكــر عــى توفــر االحتياجــات األساســية وليــس
عــى تحســن رأس املــال البــري وتعزيــز القــدرات الالزمــة لتحقيــق
التنميــة التضمينيــة التــي محورهــا اإلنســان ،وميكــن وصــف هــذه
الحالــة بأنهــا "التنميــة عنــد الحــد األدىن" (املركــز الســوري لبحــوث
السياســات 2013 ،أ).

املناطــق الرشقيــة والشــالية تضــم أعــى نســبة ممــن يعانــون الفقــر
متعــدد األبعــاد ،يف حــن كانــت أدىن نســبة يف املنطقــة الســاحلية.
فعــى ســبيل املثــال ،بلغــت هــذه النســبة يف محافظــة ديــر الــزور يف
املنطقــة الرشقيــة  %239مقارنــة مــع النســبة عــى املســتوى الوطنــي،
بينــا يف الســويداء مــن املنطقــة الجنوبيــة بلغــت  .%11بشــكل
عــام ومــن حيــث نســبة انتشــار الفقــر متعــدد األبعــاد فقــد كانــت
محافظــات ديــر الــزور ،والرقــة ،والحســكة ،وحلــب ،وإدلــب األكــر
حرمانــاً عــى التــوايل .ويف املقابــل ،كانــت محافظــات الســويداء،
وطرطــوس ،والالذقيــة ،ودمشــق األقــل حرمانـاً عــى التــوايل (الشــكل
.)3

ب .دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد MPIعــى
مســتوى املحافظــات عــر الزمــن 5

“

يف عــام  ،2009كانــت املناطــق الرشقيــة والشــالية
تضــم أعــى نســبة ممــن يعانــون الفقــر متعــدد األبعــاد ،يف
تبــن نتائــج دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد عــى مســتوى املحافظــات حــن كانــت أدىن نســبة يف املنطقــة الســاحلية

أن األداء غــر املتــوازن عــر املناطــق كبــر ،ففــي عــام  ،2009كانــت

الشكل ()3

نسبة انتشار الفقر متعدد األبعاد ( )Hحسب املحافظات لعامي  2001و 2009

2009
2001

املصــدر :املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و  2009يف ســورية وحســابات
املؤلفــن.
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شــهدت الفــرة مــن  2001إىل  2009انخفاضـاً كبـرا ً يف نســبة انتشــار
الفقــر متعــدد األبعــاد يف معظــم املحافظــات باســتثناء الالذقيــة التــي
شــهدت تغـرا ً طفيفـاً ،بيــد أن التحســينات مل تلــغ التفاوتــات الكبــرة
بــن املناطــق واملحافظــات.
وفيــا يتعلــق بكثافــة الفقــر املتعــدد األبعــاد ( )Aالتــي تــم تعريفهــا
عــى أنهــا نســبة املــؤرشات املثقلــة املحــروم منهــا مــن يعانــون الفقــر
متعــدد األبعــاد إىل إجــايل املــؤرشات املثقلــة ،فقــد ســجلت ريــف
دمشــق والالذقيــة ،يف عــام  ،2009أعــى كثافــة للفقــر متعــدد األبعــاد
يليهــا الســويداء ،وديــر الــزور ،وحلــب .أمــا الكثافــة األدىن فرتكــزت
يف دمشــق ،وحــاه ،وحمــص ،وطرطــوس (الشــكل .)4
انخفضــت كثافــة الفقــر ( )Aيف أغلــب املحافظــات خــال الفــرة
 ،2009-2001إال أنهــا شــهدت ارتفاعــاً ملحوظــاً يف محافظــات
الالذقيــة وطرطــوس وريــف دمشــق ،ومل يحــدث تغ ـرا ً ملحوظ ـاً يف
محافظــات حمــص وإدلــب وديــر الــزور والســويداء.
وعمومـاً ،مل تكــن كثافــة الفقــر يف ســورية متفاوتــة بشــكل كبــر بــن
املناطــق كــا هــو الحــال مــع نســبة انتشــار الفقــر متعــدد األبعــاد.
وميكــن القــول أن املناطــق األكــر معانــاة هــي ذات كثافــة الفقــر

الشكل ()4
2009
2001

املصدر :املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.

العاليــة  Aوانتشــار فقــر مرتفــع Hيف نفــس الوقــت ،مثــل ديــر الــزور
وحلــب .وعــاوة عــى ذلــك ،كان الرتتيــب النســبي مــن حيــث كثافــة
الفقــر لــكل مــن الســويداء ،والالذقيــة ،وريــف دمشــق أســوأ بشــكل
واضــح مــن الرتتيــب النســبي لهــذه املحافظــات مــن حيــث نســبة
انتشــار الفقــر .بينــا كان الرتتيــب النســبي مــن حيــث كثافــة الفقــر
ملحافظــات حــاة ،والرقــة أفضــل مــن ترتيبهــم النســبي مــن حيــث
نســبة انتشــار الفقــر.
يعكــس دليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد متوســط نســبة حرمــان اإلنســان
الســوري مــن "مجــاالت التنميــة البرشيــة" ،وتبــن نتائــج دليــل الفقــر
متعـ ّدد األبعــاد يف ســورية عــى مســتوى املحافظــات اختــاالت كبــرة
يف التــوازن عــر املناطــق .ففــي عــام  ،2009كانــت املناطــق الرشقيــة
والشــالية قــد حققــت أســوأ نتيجــة عــى دليــل الفقــر متعــ ّدد
األبعــاد ،مــا يعكــس حرمانـاً مرتفعـاً نســبياً ،بينــا ســجلت املنطقــة
الســاحلية النتيجــة األدىن .ومحافظــات مثــل ديــر الــزور ،والرقــة،
وحلــب ،والحســكة ،وإدلــب هــي املحافظــات األكــر حرمانــاً عــى
التــوايل ،ويف املقابــل ،فــإن الســويداء ،وطرطــوس ،والالذقيــة ،ودمشــق
هــي املحافظــات األقــل حرمانـاً عــى التــوايل مــن حيــث دليــل الفقــر
متع ـ ّدد األبعــاد (الشــكل .)5
كثافة الفقر ( )Aحسب املحافظات لعامي  2001و 2009

الشكل ()5

دليل الفقر متع ّدد األبعاد حسب املحافظات عرب الزمن

2009
2001

املصدر :املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.

لقــد حــدث انخفــاض كبــر يف دليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد خــال
 2009-2001يف معظــم املحافظــات باســتثناء الالذقيــة التــي مل تطــرأ
تغـرات كبــرة فيهــا ،إال أن هــذا االنخفــاض مل يخفــف مــن االختالالت
الهائلــة يف التــوازن بــن املحافظــات .وعمومــاً ،فــإن املحافظــات يف
املناطــق الرشقيــة والشــالية وإىل حــد أقــل ريــف دمشــق يف املنطقــة
الجنوبيــة هــي املحافظــات األكــر حرمان ـاً يف ســورية يف عــام .2009

“

الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد عــى مســتوى ســورية.

 .1مستوى املعيشة

البعــد األول هــو مســتوى املعيشــة الــذي ميثــل البنيــة التحتيــة
والخدمــات الرضوريــة الالزمــة للحيلولــة دون تصنيــف األرسة عــى
أنهــا فقــرة .وهــو يتضمــن مــؤرشات تتعلق بامليــاه ،والــرف الصحي،
ووقــود الطهــي ،واألرضيــة ،والكهربــاء ،واألصــول .ويشــمل مــؤرش
األصــول الوصــول إىل وســائط املعلومــات مثــل الهاتــف والتلفزيــون،
باإلضافــة إىل املعــدات األساســية مثــل الثالجــات ،ومركبــات النقــل،
واألصــول الثابتــة مثــل املبــاين التجاريــة.

املحافظــات يف املناطــق الرشقيــة والشــالية وإىل حــد
أقــل ريــف دمشــق يف املنطقــة الجنوبيــة هــي املحافظــات
األكــر حرمانــاً يف ســورية . 2009
أ) املياه

ت .تحليل أبعاد ومؤرشات دليل الفقر متعدّ د
األبعاد عرب املحافظات والزمن
يقــدم هــذا القســم تحليــاً لــكل مــؤرش مــن أبعــاد دليــل الفقــر
متعـ ّدد األبعــاد عــر املحافظــات ،والزمــن ،وهــذا يســاعد يف تشــخيص
التحســينات والتحديــات الرئيســة التــي تواجــه التنميــة البرشيــة
خــال الفــرة التــي شــملتها الدراســة عــر املناطــق الجغرافيــة .يوضــح
التحليــل التــايل املســاهمة املطلقــة والنســبية لــكل مــؤرش يف دليــل
الفقر متعدّ د األبعاد يف
سورية

ويعــرف مــؤرش ميــاه الــرب بأنــه النفــاذ إىل مصــدر قريــب ونظيــف
للميــاه وهــو عنــر حيــوي للرفاهيــة يف حيــاة اإلنســان .ووفقــاَ
لنتائــج دليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد ،فــإن مســاهمة هــذا املــؤرش يف
ســورية إىل إجــايل الحرمــان منخفضــة نســبياً .إن القضيــة الرئيســة
للميــاه يف ســورية هــي الفــرق بــن مدخــات ومخرجــات املشــاريع
العامــة ذات الصلــة ،حيــث أن أنابيــب ميــاه الــرب العامــة تغطــي
مســاحة واســعة مــن البــاد؛ بيــد أن جــودة امليــاه يف العديــد مــن
املناطــق منخفضــة .إن ريــف دمشــق هــو مثــال عــن حرمــان حــوايل
 %60مــن ســكانه مــن ميــاه رشب نظيفــة وقريبــة.
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ووفق ـاً لدليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد ،فــإن الحرمــان مــن امليــاه يف
عــام  2009منخفــض عمومــاً؛ بيــد أنــه يختلــف بــن املحافظــات،
فعــى ســبيل املثــال ديــر الــزور ،وحلــب ،وريــف دمشــق ،والحســكة
هــي املحافظــات األكــر حرمانـاً عــى التــوايل .ويف املقابــل ،فــإن درعــا،
والرقــة ،ودمشــق  ،والســويداء هــي املحافظــات األقــل حرمان ـاً عــى
التــوايل.
لقــد تراجــع الحرمــان مــن امليــاه إىل حــد كبــر بــن عامــي 2001
و ،2009والســياميف املناطــق الريفيــة؛ والرقــة ،والســويداء ،وحــاة،
والحســكة ،بينــا مل يظهــر أي تغــر ملمــوس يف ريــف دمشــق خــال
هــذه الفــرة (الشــكل .)6

دليل الفقر متعدّ د األبعاد  -املياه  -سورية 2009

“

تركــز الحرمــان مــن امليــاه يف املناطــق الرشقية والشــالية
ويف ريف دمشــق.

لقــد انخفضــت املســاهمة النســبية للميــاه يف إجــايل دليــل الفقــر
متعـ ّدد األبعــاد مــن  ٪6يف عــام  2001إىل  ٪4يف عــام  ،2009وحــدث
هــذا االنخفــاض يف جميــع املحافظــات باســتثناء ريــف دمشــق
وطرطــوس وحمــص.
ويف عــام  ،2009تركــز الحرمــان مــن امليــاه يف املناطــق الرشقيــة
والشــالية ويف ريــف دمشــق ،ويتمثــل التحــدي يف أن حلــب وريــف
دمشــق هــا أكــر محافظتــن مــن حيــث عــدد الســكان (انظــر
الخريطــة).

الشكل ()6

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

“

تركــز الحرمــان مــن امليــاه يف املناطــق الرشقية والشــالية
ويف ريــف دمشــق ،ويتمثــل التحــدي يف أن حلــب وريــف
دمشــق هــي أكــر املحافظــات مــن حيــث عــدد الســكان.

املساهمة املطلقة للمياه يف دليل الفقر متع ّدد األبعاد حسب املحافظات لعامي  2001و 2009

2009
2001

املصدر :املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.

ب) الكهرباء

إن مســاهمة مــؤرش الكهربــاء ،كجــزء مــن بُعـ ِـد مســتوى املعيشــة،
يف دليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد يف ســورية منخفضــة جــدا ً .وتعكــس
نتائــج مــؤرش الكهربــاء تحســن البنيــة التحتيــة يف جميــع املناطــق،
وكان دور الدولــة يف توفــر مصــادر الطاقــة األساســية لــأرس أساســياً يف
تخفيــض نســبة األشــخاص املحرومــن مــن الكهربــاء كمصــدر لإلضــاءة
مــن  ٪1.6يف عــام  2001إىل  ٪0.3يف عــام  .2009يف هــذا املجــال تعــد
القنيطــرة ،وريــف دمشــق ،وديــر الــزور ،وحلــب املحافظــات األكــر
حرمانـاً مــن الكهربــاء عــى التــوايل( .انظــر الخريطــة).
فيــا يتعلــق بالتغ ـرات عــر الزمــن ،شــهدت الفــرة مــن  2001إىل
 2009تراجع ـاً كب ـرا ً يف الحرمــان مــن الكهربــاء ال ســيام يف املناطــق
الريفيــة ،ويف الحســكة ،وحلــب ،والرقــة ،باإلضافــة إىل أن هــذا
الحرمــان تراجــع قليــاً يف ريــف دمشــق .الشــكل (.)7

دليل الفقر متعدّ د األبعاد  -الكهرباء -سورية 2009

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

الشكل ()7

املساهمة املطلقة للكهرباء يف دليل الفقر متع ّدد األبعاد حسب املحافظات لعامي  2001و 2009

2009
2001

املصدر :املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.

كــا انخفضــت املســاهمة النســبية ملــؤرش الكهربــاء يف إجــايل دليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد مــن  ٪0.7يف عــام  2001إىل  ٪0.2يف عــام ،2009
شــمل االنخفــاض جميــع املحافظــات عــدا ريــف دمشــق.
الفقر متعدّ د األبعاد يف
سورية
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ج) األرضية

إن األرضيــة انعــكاس لظــروف الســكن والرفاهيــة ،ولهــا أيضــا أثــر
عــى األحــوال الصحيــة .وقــد تحقــق انخفــاض كبــر يف الحرمــان
مــن حيــث األرضيــة بــن عامــي  2001و  ،2009ليصــل إىل مســتوى
منخفــض للغايــة يف عــام  ،2009وكانــت الحســكة ،وريــف دمشــق،
وحلــب ،والرقــة هــي املحافظــات األكــر حرمان ـاً( ،انظــر الخريطــة).
إن النســبة املئويــة لألشــخاص املحرومــن مــن األرضيــة املناســبة
انخفــض مــن  ٪12.0يف عــام  2001إىل  ٪0.8يف عــام  2009مــا يعكس
تحســناً كبـرا ً يف الــروط العامــة للســكن يف ســورية .وقــد تراجعــت
مســاهمة مــؤرش األرضيــة يف دليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد عــى نحــو
حــاد بــن عامــي  2001و  2009وخاصــة يف املناطــق الريفيــة ،وحــدث
االنخفــاض أساس ـاً يف املناطــق الرشقيــة والشــالية.
كــا انخفضــت املســاهمة النســبية ملــؤرش األرضيــة يف إجــايل دليــل
الفقــر متعــ ّدد األبعــاد مــن  ٪4.4يف عــام  2001إىل  ٪0.4يف عــام
 ،2009ولقــد حــدث االنخفــاض يف جميــع املحافظــات باســتثناء ريــف
دمشــق.

الشكل ()8

دليل الفقر متعدّ د األبعاد  -األرضية  -سورية 2009

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

املساهمة املطلقة لألرضية يف دليل الفقر متع ّدد األبعاد حسب املحافظات لعامي  2001و 2009

2009
2001

املصدر :املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.

د) وقود الطهي

ميكــن أن يكــون وقــود الطهــي مــؤرشا ً لرفاهيــة األرسة ،ولــه العديــد
مــن االنعكاســات الصحيــة الســلبية إذا مل يكــن مناســباً .وقــد أُحــرز
تحســن يف توفــر وقــود الطهــي املناســب خــال  2009-2001بســبب
الزيــادة يف إنتــاج الغــاز ودعــم أســعاره؛ وأدى ذلــك إىل خفــض
الحرمــان يف هــذا املــؤرش ،وجعــل املســاهمة النســبية لــه يف إجــايل
الحرمــان وفق ـاً لدليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد منخفضــة جــدا ً.
كانــت النســبة املئويــة لألشــخاص املحرومــن مــن وقــود الطهــي
املناســب  ٪4يف عــام  2001ثــم تراجعــت عــى نحــو حــاد إىل  ٪0.6يف
عــام  .2009وعــاوة عــى ذلــك ،ووفقـاً لدليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد
كان الحرمــان مــن وقــود الطهــي يف عــام  2009منخفضـاً جــدا ً بصفــة
عامــة ،بيــد أن ريــف دمشــق ،وديــر الــزور ،وحلــب هــي املحافظــات
األكــر حرمان ـاً عــى التــوايل( ،انظــر الخريطــة).

دليل الفقر متعدّ د األبعاد  -وقود الطهي  -سورية 2009

“

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

تبــن تغــرات هــذا املــؤرش عــر الزمــن أنــه قــد انخفــض عــى
نحــو حــاد مــا بــن  2001و  2009خاصــة يف املناطــق الريفيــة ،ويف

انخفضــت املســاهمة النســبية للوقــود إىل إجــايل دليــل الفقــر
متعــ ّدد األبعــاد مــن  ٪1.0يف عــام  2001إىل  ٪0.3يف عــام ،2009
وانخفضــت يف جميــع املحافظــات باســتثناء ريــف دمشــق.

وفق ـاً لدليــل الفقــر متعــدّ د األبعــاد كان الحرمــان مــن
وقــود الطهــي يف عــام  2009منخفض ـاً جــداً بصفــة عامــة،
بيــد أن ريــف دمشــق وديــر الــزور وحلــب هــي املحافظــات
األكــر حرمان ـاً عــى التــوايل.
محافظــات الحســكة والرقــة وحــاة.

الشكل ()9

املساهمة املطلقة لوقود الطهي يف دليل الفقر متع ّدد األبعاد حسب املحافظات لعامي  2001و 2009

2009
2001

املصدر :املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.
الفقر متعدّ د األبعاد يف
سورية
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ه) الرصف الصحي

إن تحســن الــرف الصحــي مــؤرش ألحــوال صحيــة أفضــل لــأرس
ولخدمــات عامــة جيــدة يف املجتمعــات املحليــة .يف ســورية ،وبــن
عامــي  2001و  ،2009تراجــع الحرمــان مــن خدمــات الــرف
الصحــي املحســنة ،وبالتــايل ،أصبحــت مســاهمته النســبية يف إجــايل
الحرمــان وفقـاً لدليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد منخفضــة جــدا ً .كانــت
النســبة املئويــة لألشــخاص املحرومــن مــن خدمــات الــرف الصحــي
 ٪11.7يف عــام  2001ثــم انخفضــت عــى نحــو حــاد إىل  ٪1.8يف
عــام  .2009ووفقـاً لدليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد ،كان الحرمــان مــن
الــرف الصحــي يف عــام  2009منخفض ـاً جــدا ً ،وكانــت محافظــات
القنيطــرة ،وحلــب ،والحســكة ،وديــر الــزور هــي األكــر حرمانـاً عــى
التــوايل( ،انظــر الخريطــة).
لقــد شــهد مــؤرش الــرف الصحــي يف دليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد
انخفاضــاً حــادا ً خــال الفــرة  2009-2001وخاصــة يف املناطــق
الريفيــة ويف الســويداء وحــاة والحســكة.

الشكل ()10

دليل الفقر متعدّ د األبعاد-الرصف الصحي-سورية 2009

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

املساهمة املطلقة للرصف الصحي يف دليل الفقر متع ّدد األبعاد لعامي  2001و2009

2009
2001

املصدر :املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.

لقــد انخفضــت املســاهمة النســبية للــرف الصحــي يف إجــايل دليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد مــن  ٪4.6يف عــام  2001إىل  ٪1.1يف عــام ،2009
وانخفضــت يف جميــع املحافظــات.

و) األصول

إن مــؤرش األصــول ،كونــه أحــد مكونــات دليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد
هــو مــؤرش مركــب يعكــس رفاهيــة األرس ويتضمــن ملكيــة ســيارة أو
رشكــة أو أر ٍ
اض زراعيــة ،باإلضافــة إىل إمكانيــة الوصــول إىل املعلومــات
مــن خــال الهاتــف والتلفزيــون .وقــد تحقــق انخفــاض يف الحرمــان
مــن األصــول خــال  ،2009-2001وبالتــايل فــإن مســاهمته النســبية
يف إجــايل الحرمــان وفقــاً لدليــل الفقــر متعــ ّدد األبعــاد أصبحــت
منخفضــة نســبياً .يعكــس التحســن يف األصــول ظــروف ســكن أكــر
مالءمــة ،وبنيــة تحتيــة أفضــل يف جميــع املناطــق الســورية.
بلغــت نســبة األشــخاص املحرومــن مــن األصــول  ٪ 27.5يف عــام
 2001ثــم انخفضــت عــى نحــو حــاد إىل  ٪ 9.8يف عــام .2009
ويرجــع االنخفــاض الحــاد خــال العقــد املــايض إىل التطــور امللحــوظ
يف الوصــول إىل املعلومــات يف ســورية باالســتفادة مــن التســارع
املرتفــع يف عــدد مســتخدمي الهاتــف الجــوال والتوســع يف البنيــة
التحتيــة للهاتــف الثابــت .وعــاوة عــى ذلــك ،أصبحــت الســلع مثــل
التلفزيــون ،والثالجــات ،والســيارات أكــر تواف ـرا ً يف األســواق املحليــة
بعــد تخفيــف القيــود واملعوقــات عــى الــركات التجاريــة واملصنعــة.
وشــهد هــذا الحرمــان تراجعــاً ملحوظــاً بــن عامــي  2001و ،2009
وخاصــة يف حــاة والحســكة.

الشكل ()11

كان الحرمــان مــن األصــول يف دليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد يف عــام
 2009منخفضـاً عمومـاً ،وكانــت الرقــة ،وديــر الــزور ،وإدلــب ،وحلــب
املحافظــات األكــر حرمان ـاً عــى التــوايل( ،انظــر الخريطــة).

دليل الفقر متعدّ د األبعاد  -األصول  -سورية 2009

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

املساهمة املطلقة لألصول يف دليل الفقر متع ّدد األبعاد لعامي  2001و2009

2009
2001

املصدر :املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.

لقــد تراجعــت املســاهمة النســبية لألصــول يف دليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد مــن  ٪5.7يف عــام  2001إىل  ٪2.9يف عــام  ،2009وقــد انخفضــت
يف جميــع املحافظــات باســتثناء طرطــوس.
الفقر متعدّ د األبعاد يف
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“

 .2الصحة

وفقـاً لدليــل الفقــر متعــدّ د األبعــاد ،فــإن حرمــان الطفــل
البعــد الثــاين للفقــر متعــدد األبعــاد هــو الصحــة التــي تتألــف مــن
مؤرشيــن ،األول هــو تغذيــة الطفــل التــي ميكــن أن يكــون لهــا مــن التغذيــة يف عــام  2009كان مرتفعـاً نســبياً ،وكانــت ديــر
الــزور والحســكة والرقــة وحلــب وإدلــب املحافظــات األكــر
أثــر مــدى الحيــاة مــن حيــث التطــورات العقليــة والجســدية .أمــا حرمانـاً عــى التــوايل.

املــؤرش الثــاين هــو معــدل وفيــات األطفــال حيــث ميكــن الوقايــة مــن
معظــم وفيــات األطفــال يف حــال توافــر خدمــات صحــة األم والطفــل
وإمكانيــة النفــاذ إليهــا.

أ) تغذية الطفل

يتكــون مــؤرش تغذيــة الطفــل مــن العديــد مــن املــؤرشات الفرعيــة
التــي تعكــس عــدد مــن العوامــل املؤثــرة عــى تغذيــة األطفــال.
عمومـاً ،وخــال الفــرة  ،2009-2001انخفــض حرمــان تغذيــة الطفــل؛
بيــد أن املســاهمة النســبية لهــذا املــؤرش إىل إجــايل الحرمــان وفق ـاً
لدليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد مــا ت ـزال مرتفعــة يف عــام .2009

الشكل ()12

وتعكــس قصــة تغذيــة الطفــل تحســن الرفاهيــة ،والبنيــة التحتيــة،
والخدمــات العامــة ،والتعليــم يف جميــع املناطــق .كانــت النســبة
املئويــة لألشــخاص املحرومــن مــن حيــث تغذيــة الطفــل  ٪26.7يف
عــام  2001ثــم انخفضــت إىل  ٪21.2يف عــام  .2009بشــكل عــام،
شــهد مــؤرش تغذيــة الطفــل الخــاص بدليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد
بــن عامــي  2001و 2009تراجعـاً حــادا ً ،خاصــة يف املناطــق الريفيــة،
ويف محافظــات حــاة وطرطــوس ودرعــا.
ووفقــاً لدليــل الفقــر متعــ ّدد األبعــاد ،فــإن حرمــان الطفــل مــن
التغذيــة يف عــام  2009كان مرتفعــاً نســبياً ،وكانــت ديــر الــزور،
والحســكة ،والرقــة ،وحلــب ،وإدلــب هــي املحافظــات األكــر حرمانـاً
عــى التــوايل( ،انظــر الخريطــة).

املساهمة املطلقة لتغذية األطفال يف دليل الفقر متع ّدد األبعاد لعامي  2001و 2009

2009
2001

املصدر :املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.

لقــد انخفضــت املســاهمة النســبية ملــؤرش تغذيــة األطفــال يف إجــايل دليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد مــن  ٪32يف عــام  2001إىل  ٪ 28يف عــام
 .2009وقــد انخفضــت هــذه املســاهمة النســبية يف جميــع املحافظــات  ،باســتثناء الســويداء والحســكة ودمشــق .عــاوة عــى ذلــك ،وعــى
الرغــم مــن أن املناطــق الشــالية والرشقيــة تنتــج املحاصيــل اإلس ـراتيجية الرئيســة يف ســورية ،تركــز حرمــان األطفــال مــن التغذيــة يف هــذه
املناطــق خــال الفــرة التــي شــملتها الدراســة.

دليل الفقر متعدّ د األبعاد  -التغذية  -سورية 2009

ب) معدل وفيات األطفال

إن وفيــات األطفــال هــو أحــد املــؤرشات الرئيســة للخدمــات الصحيــة
املتاحــة لألمومــة والطفــل ،وهــو يعكــس املســتوى التعليمــي،
ومســتوى الدخــل ،والحالــة املعيشــية للوالديــن .ومل يتغــر الحرمــان
مــن حيــث وفيــات األطفــال يف ســورية بــن عامــي  2001و .2009
كانــت النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن يعيشــون يف األرس التــي
لديهــا وفيــات أطفــال  ٪1.7يف عــام  2001ثــم ازدادت إىل  ٪ 2.0يف
عــام  .2009وتبــن تغ ـرات هــذا املــؤرش خــال الفــرة 2009-2001
ازديــادا ً يف وفيــات األطفــال الخــاص بدليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد،
خاصــة يف املناطــق الحرضيــة ،ويف محافظــات حــاة ،وديــر الــزور،
وحلــب ،وحمــص ،وإدلــب.

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

الشكل ()13

املساهمة املطلقة لوفيات األطفال يف دليل الفقر متع ّدد األبعاد لعامي  2001و 2009

2009
2001

املصدر :املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.

الفقر متعدّ د األبعاد يف
سورية
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ووفقـاً لدليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد ،كان الحرمــان املتعلــق بوفيــات
األطفــال يف عــام  2009منخفضــاً نســبياً؛ وكانــت محافظــات ديــر
الــزور ،وإدلــب ،والحســكة ،وحلــب ،وحــاة األكــر حرمانــاً عــى
التــوايل( ،انظــر الخريطــة).

دليل الفقر متعدّ د األبعاد-وفيات األطفال-سورية 2009

وقــد ارتفعــت املســاهمة النســبية لوفيــات األطفــال يف إجــايل دليــل
الفقــر متعــ ّدد األبعــاد مــن  ٪3.2يف عــام  2001إىل  ٪5.7يف عــام
 ، .2009وقــد ازدادت هــذه املســاهمة النســبية بــن عامــي 2001
و 2009يف جميــع املحافظــات باســتثناء طرطــوس ،والالذقيــة ،وريــف
دمشــق ،والســويداء .وميكــن تفســر االنتكاســات بــن عامــي 2001
و 2009بعــدم كفــاءة املؤسســات التــي مل تكــن قــادرة عــى ترجمــة
اإلنفــاق املتزايــد عــى الرعايــة الصحيــة إىل حيــاة أفضــل لألطفــال يف
ســورية.

 .3التعليم
التعليــم هــو البعــد الثالــث للفقــر متعــدد األبعــاد ولــه مؤرشيــن؛
األول هــو ســنوات التمــدرس التــي ميكــن أن تكــون مــؤرشا ً ملســتوى
املعرفــة يف األرس .املــؤرش الثــاين هــو االلتحــاق باملــدارس الــذي ينظــر
فيــا إذا كان األطفــال ملتحقــون باملــدارس أم ال ،بوصفــه تقديــرا ً
ملســتوى التعليــم يف املســتقبل .تجــدر اإلشــارة إىل أن هذيــن املؤرشين
ال ميكــن أن يوف ـرا معلومــات عــن جــودة األنظمــة التعليميــة.

أ) سنوات التمدرس
املصــدر :املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،املســح الصحــي األرسي  2009يف ســورية
وحســابات املؤلفــن.

الشكل ()14

يعكــس مــؤرش ســنوات التمــدرس الصعوبــات التــي تواجــه أفــراد
األرسة للحصــول عــى شــهادة التعليــم اإلبتــدايئ .وتشــمل هــذه
الصعوبــات القيــود الثقافيــة ،والفقــر املــادي ،وإمكانيــة الوصــول
إىل املرافــق التعليميــة ،ويف ســورية ،شــهد هــذا املــؤرش انتكاســة

املساهمة املطلقة لسنوات التمدرس يف دليل الفقر متع ّدد األبعاد لعامي  2001و 2009

2009
2001

املصدر :املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.

خــال الفــرة  .2009-2001وقــد ارتفعــت نســبة املحرومــن مــن
حيــث مــؤرش ســنوات التمــدرس مــن  %4.2عــام  2001إىل  %7.2عــام
 2009مــا يعكــس ازديــاد ظاهــرة الــرب مــن املــدارس يف ســورية.
وقــد ازداد الحرمــان يف هــذا املــؤرش بــن عامــي  2001و  2009يف
املناطــق الحرضيــة والريفيــة ،وجميــع املحافظــات باســتثناء طرطــوس،
ودمشــق ،ودرعــا ،والرقــة ،والحســكة التــي شــهدت انخفاض ـاً خــال
هــذه الفــرة.

ويســتلزم االزديــاد املقلــق يف مــؤرش الحرمــان مــن ســنوات التمــدرس
بــن عامــي  2001و  2009تحلي ـاً عميق ـاً وشــامالً .ميكــن أن يكــون
هنــاك العديــد مــن األســباب وراء ذلــك ،مبــا فيهــا الهجــرة الداخليــة أو
الخارجيــة للمتعلمــن ومعــدل التــرب املتزايــد .ولهــذا االزديــاد أثــر
ســلبي عــى هيكليــة قــوة العمــل مــن حيــث املســتوى التعليمــي،
وهــو يعكــس إســراتيجية التنميــة الوطنيــة الضعيفــة ،خاصــة يف
املناطــق ذات مســتويات التنميــة املنخفضــة.

يســتلزم االزديــاد املقلــق يف مــؤرش الحرمــان مــن ســنوات
التمــدرس بــن عامــي  2001و  2009تحليـاً عميقـاً وشــامالً.

تبــن النتائــج أنــه مثــة انخفــاض معنــوي يف الحرمــان مــن االلتحــاق
باملــدارس بــن عامــي  2001و ،2009حيــث بلغــت النســبة املئويــة
للمحرومــن مــن االلتحــاق باملــدارس  ٪35.0يف عــام  2001وانخفضــت
إىل  %24.0يف عــام  ،2009وقــد انخفــض معــدل االلتحــاق باملــدارس
وفــق دليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد يف املناطــق الحرضيــة والريفيــة،
وعــر جميــع املحافظــات باســتثناء الالذقيــة.
ووفق ـاً لدليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد ،كان الحرمــان مــن االلتحــاق
باملــدارس يف عــام  2009مرتفعــاً نســبياً ،وكانــت محافظــات ديــر
الــزور ،والرقــة ،وحلــب ،والحســكة ،وإدلــب هــي األكــر حرمانـاً عــى
التــوايل( ،انظــر الخريطــة).

دليل الفقر متعدّ د األبعاد  -سنوات التمدرس 2009

دليل الفقر متعدّ د األبعاد  -االلتحاق باملدارس 2009

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

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

“

ووفقـاً لدليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد ،كان حرمــان ســنوات التمــدرس
يف عــام  2009مرتفعـاً نســبياً ،وكانــت محافظــات ديــر الــزور ،والرقــة،
وحلــب ،وإدلــب ،والحســكة هــي األكــر حرمانـاً عــى التــوايل (انظــر
الخريطــة).
وقــد ارتفعــت املســاهمة النســبية لســنوات التمــدرس يف إجــايل
دليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد مــن  ٪8.5يف عــام  2001إىل  ٪23يف عــام
 ،2009وازدادت خــال هــذه الفــرة يف جميــع املحافظــات باســتثناء
دمشــق.

الفقر متعدّ د األبعاد يف
سورية

ب) االلتحاق باملدارس
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ازدادت املســاهمة النســبية لاللتحــاق باملــدارس يف إجــايل دليــل
الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد مــن  ٪34.1يف عــام  2001إىل  ٪35.2يف عــام
 ،2009وقــد ازدادت هــذه املســاهمة النســبية خــال  2009-2001يف
أغلــب املحافظــات.

الشكل ()15

املساهمة املطلقة لاللتحاق باملدارس يف دليل الفقر متع ّدد األبعاد لعامي  2001و 2009

2009
2001

املصدر :املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.

الخالصة ومقرتحات سياساتية
تبــن النتائــج أن الفقــر وفقـاً لدليــل الفقــر متعــدد األبعــاد يف ســورية
قــد انخفــض مــن  0.061إىل  0.036بــن عامــي  2001و ،2009مــا
يعكــس تحســناً مطــردا ً يف حالــة التنميــة البرشيــة عنــد الســوريني.
وكان االنخفــاض يف دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد كبــرا ً يف املناطــق
الريفيــة ،مــن  0.083يف عــام  2001إىل  0.047يف عــام  ،2009وأكــر
وضوحــاً بكثــر مــن انخفــاض الفقــر وفــق دليــل الفقــر متعــدد
األبعــاد يف املناطــق الحرضيــة والــذي انخفــض عــى نحــو ملحــوظ
بــن عامــي  2001و 2009مــن  0.038إىل  0.027ويبقــى الفقــر يف
الريــف أعــى منــه يف الحــر وفــق دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد
خــال الفــرة الدراســة مــا يعكــس التفــاوت التنمــوي يف ســورية.
عــاو ًة عــى ذلــك ،فــإن اســتخدام دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد يبــن
االختالفــات التنمويــة الكبــرة بــن املناطــق ،ففــي عــام  2009كانــت
املنطقتــان الرشقيــة والشــالية تحظيــان بأعــى قيمــة لدليــل الفقــر
متعــدد األبعــاد ،بينــا كان للمنطقــة الســاحلية القيمــة األقــل.
لقــد شــهدت نســبة انتشــار الفقــر متعــدد األبعــاد يف ســورية هبوطـاً
ملحوظ ـاً مــن  ٪15يف عــام  2001إىل  ٪9يف عــام  ،2009وقــد ترافــق
ذلــك مــع انخفــاض يف كثافــة دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد ،حيــث كان
مــن يعانــون الفقــر متعــدد األبعــاد يف عــام  2009محرومــن وســطياً
بنســبة  ٪38مــن املــؤرشات (املُثَقَّلــة) مقارنــة مــع  ٪40يف عــام .2001
وعــى نحــو مامثــل للفقــر وفــق دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد ،فــإن
نســبة انتشــار الفقــر متعــدد األبعــاد وكثافتــه يف املناطــق الريفيــة
كانــت أعــى منهــا يف املناطــق الحرضيــة يف الســنتني اللتــن شــملتها
الدراســة ،ومــع ذلــك ،فقــد تقلصــت الفجــوة نســبياً بــن الريــف
والحــر مــع مــرور الزمــن.
وفيــا يتعلــق باملســاهمة النســبية ألبعــاد الفقــر يف دليــل الفقــر
متعــدد األبعــاد ،تبــن النتائــج أن التعليــم هــو املســاهم الرئيــي
خــال فــرة الدراســة ،إذ أن مســاهمته ازدادت فعليــاً مــن  ٪43يف
عــام  2001إىل  ٪58يف عــام  .2009ويــأيت بُعــد الصحــة بالدرجــة
الثانيــة حيــث انخفضــت مســاهمته مــن  ٪35يف عــام  2001إىل ٪33
يف عــام  .2009أمــا مســتوى املعيشــة فقــد شــهد انخفاضـاً كبـرا ً مــن
حيــث مســاهمته يف دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد مــن  ٪23إىل ٪9
بــن عامــي  2001و .2009
تبــن قيــم دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد لــكل مــن املــؤرشات عــى
مــر الزمــن أن جميــع املــؤرشات قــد انخفضــت إىل حــد كبــر بــن
الفقر متعدّ د األبعاد يف
سورية

عامــي  2001و  2009حيــث شــهدت جميــع املــؤرشات انخفاضـاً كبـرا ً
باســتثناء "ســنوات التمــدرس" التــي ازدادت إىل حــد كبــر و"معــدل
وفيــات األطفــال" الــذي مل يطــرأ عليــه أي تغــر كبــر .ويف عــام ،2009
ال تــزال مــؤرشات "االلتحــاق باملــدارس" ،و"التغذيــة" ،و"ســنوات
التمــدرس" مرتفعــة نســبياً يف دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد.
تحســن مســتوى املعيشــة عــى نحو كبــر نتيجـ ًة لرتكيــز الحكومة
لقــد ّ
عــى البنيــة التحتيــة وعــى الدعــم كجــزء مــن سياســاتها االجتامعيــة
الراميــة لتأمــن االحتياجــات األساســية مبــا يف ذلــك الكهربــاء والغــاز
وميــاه الــرب والــرف الصحــي لجميــع املواطنــن ،ولكــن بــدا أن
هــذه اإلسـراتيجية كانــت تركــز عــى تحقيــق أهـ ٍ
ـداف "كميّ ـ ٍة" بــدالً
مــن الجــودة كــا يف حالــة ميــاه الــرب.
تبــن نتائــج دليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد يف ســورية عــى مســتوى
املحافظــات اختــاالت كبــرة يف التــوازن عــر املناطــق .ففــي عــام
 ،2009كانــت املناطــق الرشقيــة والشــالية قــد حققــت أســوأ نتيجــة
عــى دليــل الفقــر متعـ ّدد األبعــاد ،مام يعكــس حرمانـاً مرتفعاً نســبياً،
بينــا ســجلت املنطقــة الســاحلية النتيجــة األدىن .ومحافظــات مثــل
ديــر الــزور ،والرقــة ،وحلــب ،والحســكة ،وإدلــب هــي املحافظــات
األكــر حرمانـاً عــى التــوايل ،ويف املقابــل ،فــإن الســويداء ،وطرطــوس،
والالذقيــة ،ودمشــق هــي املحافظــات األقــل حرمانـاً عــى التــوايل مــن
حيــث دليــل الفقــر متع ـ ّدد األبعــاد.
بالرغــم مــن أن الحكومــة قــد زادت عــدد املستشــفيات واملــدارس
وفتحــت هذيــن القطاعــن عــى نحــو واســع للقطــاع الخــاص ،فــإن
املســاهمة النســبية خاصــة للتعليــم يف دليــل الفقــر متعــدد األبعــاد
زادت عــى نحــو كبــر .وميكــن تفســر ذلــك مــن خــال نقــاط
الضعــف املؤسســاتية التــي انعكســت يف اإلنتاجيــة املنخفضــة،
والفســاد املرتفــع ،وغيــاب نظــم الرقابــة والتقييــم وانخفــاض جــودة
الخدمــات العامــة (املركــز الســوري لبحــوث السياســات2013 ،أ).
باإلضافــة لذلــك يعــد ســوء تغذيــة األطفــال تحدي ـاً أساســياً لــأرس
الســورية ،فهــو مــؤرش تراكمــي ومعقــد وتعــد الحالــة التغذويــة
للطفــل مــؤرشا ً قوي ـاً عــى رفــاه األطفــال الحــايل واملســتقبيل ،وعــى
حالــة األمهــات والحالــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ألرسهــم .وعــادة
مــا يرتافــق هــذا الحرمــان مــع االفتقــار إىل الغــذاء الصحــي املناســب
لألمهــات واألطفــال ،والرعايــة الصحيــة املالمئــة لــأم والطفــل ،وســوء
الحالــة التعليميــة للوالديــن ،والفقــر املــادي ،والقيــود عــى نفــاذ
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املــرأة للمــوارد والعــادات والتقاليــد الســائدة.
لقــد بــدأ تحريــر خدمــات الصحــة العامــة والتعليــم يؤثــر بشــكل
ســلبي عــى رفاهيــة األفــراد يف ســورية حيــث بــدأت الدولــة
بالتخــي عــن دورهــا كمــزود رئيــي للخدمــات العامــة دون إيجــاد
بدائــل مناســبة.
ينبغــي معالجــة التنميــة غــر املتوازنــة عــر إســراتيجية تنميــة
تضمينيــة عــى املســتوى الوطنــي بغيــة توفــر ٍ
فــرص متســاوية
لجميــع األفــراد يف شــتى املناطــق لبنــاء قدراتهــم واملشــاركة يف
عمليــة التنميــة بصــور ٍة فعالــة.
يســاهم هــذا التقريــر الــذي حلّــل حالــة التنميــة البرشيــة يف
ســورية خــال فــرة الدراســة  2009-2001باســتخدام مقاربــة دليــل
الفقــر متعــدد األبعــاد يف تفســر جــذور التنميــة لألزمــة الحاليــة يف
ســورية مبــا يف ذلــك التنميــة غــر املتوازنــة وضعــف األداء املؤســي.
وميكــن أن يتبعــه تحليــل للفئــات الهشــة مــن املجتمــع وفقـاً لدليــل
الفقــر متعــدد األبعــاد إضافــة إىل إمكانيــة التحليــل عــى مســتوى
مناطــق جغرافيــة أصغر.كــا يشــكل هــذا التقريــر أرضيــة مناســبة
لتقييــم أثــر األزمــة الحاليــة يف ســورية عــى حالــة التنميــة البرشيــة
للســوريني عــى املســتويني الوطنــي واملناطقــي وتعتــر عمليــة
التقييــم هــذه الخطــوة التاليــة الهامــة للبحــث.
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امللحــق  :1مفهــوم الفقــر متعــدد
األبعــاد
ينبغــي أن يعكــس تحليــل الفقــر التغـرات االجتامعيــة والسياســية يف
املجتمــع إضافــة إىل الصدمــات االقتصاديــة ،وبالتــايل ينبغــي تحديــد
مفهــوم الفقــر بطريقــة شــاملة إلبــراز جميــع جوانــب الحرمــان،
حيــث أن تعريــف الفقــر رضورة لقياســه ،مــع إدراك أن التعريفــات
الواســعة تــؤدي إىل صعوبـ ٍ
ـات َج ّمــة يف القياســات (ثوربيكــه.)2005 ،
وميكــن تعريــف الفقــر عــى أنــه حرمــان املــرء مــن قدرتــه عــى
العيــش كإنســانٍ حــر وكريــم تتوفــر لــه اإلمكانــات الكاملــة لتحقيــق
األهــداف املنشــودة يف الحيــاة .بيــد أن هــذا التعريــف واســع جــدا ً
ويســعى إىل اإلملــام بشــتّى أبعــاد الفقــر ،وبالتــايل ،مثــة حاجــة
لإلحاطــة بشــتى جوانــب الفقــر عــى نح ـ ٍو متــوازن (قســم الشــؤون
االقتصاديــة واالجتامعيــة يف األمــم املتحــدة.)2009 ،
لقــد اعتمــدت معظــم دراســات الفقــر عــى مفهــوم الفقــر املــادي،
حيــث يتــم تقييــم مســتوى فقــر الفــرد مــن خــال مقاربــة الدخــل
أو االســتهالك ،والســبب وراء اعتــاد هــذه املقاربــة هــو أنــه وبشــكل
عــام إذا كان لــدى الشــخص مــا يكفــي مــن املــال ،فــإن لديــه مــا
يكفــي مــن القــوة الرشائيــة ليمتلــك الســات الالزمــة للوظيفــة
الحياتيــة التــي يريدهــا .ومــع ذلــك ،فــإن الســمة الرئيســة للمقاربــة
املاديــة للفقــر ،كــا َذكَ ـ َر منــارصو الرفاهيــة ،هــو أن املنافســة غــر
الكاملــة للســوق واالفتقــار إىل الروابــط املثاليــة بــن مختلــف أبعــاد
الرفاهيــة يجعــل الرتكيــز عــى مــؤرش واحــد غــر مـ ٍ
ـرض (باتيســتون
وآخــرون.)2009 ،
ويجــادل آخــرون ،منهــم أمارتيــا ســن ،أن الفضــاء املناســب للرفاهيــة
يجــب أن يكــون مجموعـ َة الوظائــف التــي يكــون الفــرد قــادرا ً عــى
تحقيقهــا ،وأن الفقــر يتطلــب انتهــاج مقاربــة متعــددة األبعــاد .ولهــذا
املنظــور انعكاســات عــى قيــاس الفقــر نظ ـرا ً ألن الحاجــة إىل رؤيــة
متعــددة األبعــاد للفقــر ت ُو ّجــه البحــث عــن دليــل مالئــم للفقــر
البــري الــذي يغطــي جوانــب مختلفــة (أنانــد وســن.)1997 ،
تركــز مقاربــة ســن للقــدرات والوظائــف عــى حريــة الشــخص يف
اختيــار وظيفتــه ،ومــن أجــل القيــام بذلــك ،يحتــاج الفــرد لوجــود
مجموعــة مــن الســات لبلــوغ الحــد األدىن مــن الرفاهيــة .وتعنــي
مقاربــة القــدرات مــا يســتطيع النــاس أن يكونــوا عليــه أو أن يقومــوا
بــه ،وهــي تختلــف عــن املقاربــات املســتندة للمــوارد والتــي ال تركــز
ســوى عــى مــا ميلكــه النــاس .وذكــر ســن أن مثــة حاجــة لتحويــل
الرتكيــز مــن وســائل املعيشــة ،مثــل الدخــل ،إىل الفــرص الفعليــة التــي
الفقر متعدّ د األبعاد يف
سورية

يتمتــع بهــا الشــخص (ســن .)2009 ،ويف الواقــع ،فــإن النمــوذج القائــم
عــى النمــو ،الــذي تــم اعتــاده يف اسـراتيجيات الحــد مــن الفقــر يف
العقــود الثالثــة املاضيــة ،أثبــت أنــه غــر فعــال ،خاص ـ ًة بعــد األزمــة
املاليــة العامليــة والزيــادة العامليــة يف أســعار املــواد الغذائيــة والطاقــة
(قســم الشــؤون االقتصاديــة واالجتامعيــة ف األمــم املتحــدة.)2009 ،
إن هــذا النمــوذج يَ ُع ـ ُّد النمــو هدف ـاً أساســياً للتنميــة ،األمــر الــذي
يــؤدي إىل الحــد مــن الفقــر ،وتوســيع خيــارات النــاس (رسينيفاســان،
)1994؛ إال أن عــدم املســاواة يف توزيــع الدخــل ،والقيــود املؤسســاتية
يســتثنيان جــزءا ً كبــرا ً مــن الســكان مــن منافــع هــذا النمــو
االقتصــادي.
وتشــمل مقاربــة القــدرة ألمارتيــا ســن مفهومــن رئيســن؛ األول هــو
الوظائفيــة التــي تشــر إىل األشــياء املختلفــة التــي قــد ينجــح الشــخص
يف أن يقــوم بهــا أو أن يكونهــا (يكــون ســليامً ،عــى ســبيل املثــال)،
وهــذا يرتبــط بإنجــازات الشــخص .واملفهــوم الثــاين هــو القــدرات
التــي تشــر إىل الحريــة الحقيقيــة للشــخص (وليــس الرســمية فقــط)
لتحقيــق وظيفتــه (القــدرة عــى أن يكــون ســليامً ،عــى ســبيل املثــال)
(ســن .)1999 ،وألن هــذه املقاربــة تتجــاوز الرتكيــز عــى الفقــر
املــادي ،فإنهــا قــد تنعكــس عــى نحــو جيــد يف الطبيعــة متعــددة
األبعــاد لتحليــل الفقــر (هيــك .)2012 ،هــذا النــوع مــن التحليــل
مطلــوب وال مفــر منــه طاملــا أن العديــد مــن األرس الهشــة تعــاين مــن
مســائل ال تتصــل مبــارشة باالفتقــار إىل املــوارد مثــل ســوء الحالــة
الصحيــة والبنيــة التحتيــة التعليميــة.
ومــن منظــور معيــاري ،تركــز مقاربــة القــدرة عــى أبعــاد مختلفــة
وهامــة للفقــر مبــا يف ذلــك الصحــة والتعليــم بــدالً مــن دراســة جانــب
واحــد مبــارش فقــط يتعلــق باملــوارد .وتُوســع هــذه املقاربــة قــدرة
الباحثــن عــى اســتخدام شـتّى أنــواع البيانــات مبــا يف ذلــك البيانــات
الكميــة والنوعيــة ،وحتــى الذاتيــة (ألكايــر .)2008 ،وعــاوة عــى
ذلــك ،تتيــح مقاربــة القــدرة املجــال لتطبيــق الطــرق التشــاركية والتي
ميكــن مــن خاللهــا إب ـراز القضايــا الحرجــة فيــا يخــص املؤسســات
االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية.
وعمومــاً ،ميكــن ملقاربــة القــدرة أن توفــر إطــارا ً لدراســة الفقــر
وتحليلــه مــن منظــو ٍر متعــدد األبعــاد (هيــك ،)2012 ،مــا ســيدعم
جهــد الباحثــن وصانعــي السياســات لتحديــد األبعــاد التــي تتجــى
فيهــا معانــاة املجتمــع مــن الحرمــان عــى نحــو أكــر .ونتيجــة لذلــك،
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ميكــن أن تكــون السياســات الصــادرة أكــر تحديــدا ً وفعاليـ ًة يف الحــد
مــن الفقــر واألشــكال املتعــددة للحرمــان.

امللحق  :2املسح الصحي األرسي
وخصائص العينات
أجــرى املكتــب املركــزي لإلحصــاء املســح الصحــي األرسي يف عامــي
 2001و ،2009وكانــت عينــة املســح األول  9500أرسة بينــا كانــت
عينــة املســح الثــاين  24883أرسة .وقــد ســحبت العينــات عــى مراحــل
متعــددة حيــث تــم اختيــار الطبقــات عــى مســتوى املحافظــات ثــم
الريــف والحــر ثــم تــم اختيــار العناقيــد وبعدهــا تــم ســحب األرس
عشــوائياً .وبالتــايل فالعينــات غــر تتبعيــة وممثلــة عــى مســتوى
محافظــة والريــف والحــر.

كامل العينة

سورية
حرض/ريف

املحافظات

املؤرشات الفرعية 2001 2009

البعد

املؤرش

مستوى
المعيشة

أرضية المنزل نوع مادة السقف





األصول

الهاتف الخلوي





األصول

مساحة المزارع:
اإلجمالي (دونم)





 :متوفر  :غير متوفر

عدد المشاهدات (أفراد)
مسح 2001

امللحق ( :)3الفروق بني املتغريات
حسب السنوات

مسح 2009
كامل العينة

اإلجمالي

53075

127733

الحضر

26654

61349

الريف

26421

66384

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

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

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

املصدر :املكتب املركزي لالحصاء ،املسح الصحي األرسي  2001و.2009

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

دمشق (العاصمة):
■ المنطقة :الجنوبية.
■ المرتبة( 4 :حرمان دليل فقر متعدد األبعاد منخفض).
■ أداء دليل الفقر متعدد األبعاد عبر الزمن:
سن معنوي إحصائياً.
 :2009-2001تح ّ
■ العوامــل الرئيســة المســاهمة فــي الحرمــان :االلتحــاق
بالمــدارس والتغذيــة.

دليل الفقر  -دمشق
2009
2001

(أ) :دليل الفقر – إجاميل

(ب) :املساهمة املطلقة للمؤرشات عرب الزمني

املصدر :املسح الصحي األرسي لعامي  2001و  2009يف سورية وحسابات املؤلفني.

2009
2001

ريف دمشق:
دليل الفقر
ريف دمشق

(أ) :دليل الفقر – إجاميل

2009
2001
■ المنطقة :الجنوبية.

ريف دمشق

دليل الفقر  -ريف دمشق

■ المرتبة( 8:حرمان دليل فقر متعدد األبعاد متوسط).
■ أداء دليل الفقر متعدد األبعاد عبر الزمن:
سن معنوي إحصائياً.
 :2009-2001تح ّ
■ العوامــل الرئيســة المســاهمة فــي الحرمــان :االلتحــاق
بالمــدارس والتغذيــة وســنوات التمــدرس.

(ب) :املساهمة املطلقة للمؤرشات عرب الزمن

2009
2001

املصــدر :املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و  2009يف ســورية وحســابات
املؤلفــن.
الفقر متعدّ د األبعاد يف
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درعا:
دليل الفقر
درعا

(أ) :دليل الفقر – إجاميل

2009
2001

درعا

دليل الفقر  -درعا
2009
2001

املصــدر :املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و  2009يف ســورية وحســابات
املؤلفــن.

■ المنطقة :الجنوبية.
■ المرتبة( 5:حرمان دليل فقر متعدد األبعاد متوسط).
■ أداء دليل الفقر متعدد األبعاد عبر الزمن:
سن معنوي إحصائياً.
 :2009-2001تح ّ
■ العوامــل الرئيســة المســاهمة فــي الحرمــان :االلتحــاق
بالمــدارس والتغذيــة.

(ب) :املساهمة املطلقة للمؤرشات عرب الزمن

السويداء:
دليل الفقر
السويداء

(أ) :دليل الفقر – إجاميل

2009
2001
■ المنطقة :الجنوبية.

السويداء

دليل الفقر  -السويداء

■ المرتبة( 1:األداء األفضل).
■ أداء دليل الفقر متعدد األبعاد عبر الزمن:
 :2009-2001تحسن معنوي احصائياً.
■ العوامــل الرئيســة المســاهمة فــي الحرمــان :االلتحــاق
بالمــدارس وســنوات التمــدرس.

(ب) :املساهمة املطلقة للمؤرشات عرب الزمن

2009
2001

املصــدر :املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و  2009يف ســورية وحســابات
املؤلفــن.
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القنيطرة:
دليل الفقر
القنيطرة

(أ) :دليل الفقر – إجاميل

2009
2001

القنيطرة

دليل الفقر  -القنيطرة
2009
2001

املصــدر :املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و  2009يف ســورية وحســابات
املؤلفــن.

■ المنطقة :الجنوبية.
■ المرتبة( 9:حرمان دليل فقر متعدد األبعاد متوسط).
■ أداء دليل الفقر متعدد األبعاد عبر الزمن:
سن معنوي إحصائياً.
 :2009-2001تح ّ
■ العوامــل الرئيســة المســاهمة فــي الحرمــان :االلتحــاق
بالمــدارس والتغذيــة.

(ب) :املساهمة املطلقة للمؤرشات عرب الزمن

الالذقية:
دليل الفقر
الالذقية

(أ) :دليل الفقر – إجاميل

2009
2001

الالذقية

دليل الفقر  -الالذقية

■ المنطقة :الساحلية.
■ المرتبة( 3:حرمان دليل فقر متعدد األبعاد منخفض).
■ أداء دليل الفقر متعدد األبعاد عبر الزمن:
 :2009-2001ال تغير معنوي إحصائياً.
■ العوامــل الرئيســة المســاهمة فــي الحرمــان :ســنوات التمــدرس
وااللتحــاق بالمدارس.

(ب) :املساهمة املطلقة للمؤرشات عرب الزمن

2009
2001

املصــدر :املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و  2009يف ســورية وحســابات
املؤلفــن.
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سورية

43

طرطوس:
دليل الفقر
طرطوس

(أ) :دليل الفقر – إجاميل

2009
2001

طرطوس

دليل الفقر  -طرطوس
2009
2001

املصــدر :املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و  2009يف ســورية وحســابات
املؤلفــن.

■ المنطقة :الساحلية.
■ المرتبة( 2:حرمان دليل فقر متعدد األبعاد منخفض).
■ أداء دليل الفقر متعدد األبعاد عبر الزمن:
سن معنوي إحصائياً.
 :2009-2001تح ّ
■ العوامــل الرئيســة المســاهمة فــي الحرمــان :االلتحــاق
بالمــدارس وســنوات التمــدرس.

(ب) :املساهمة املطلقة للمؤرشات عرب الزمن

حمص:
دليل الفقر
حمص

(أ) :دليل الفقر – إجاميل

2009
2001

حمص

دليل الفقر  -حمص

■ المنطقة :الوسطى.
■ المرتبة( 6:حرمان دليل فقر متعدد األبعاد متوسط).
■ أداء دليل الفقر متعدد األبعاد عبر الزمن:
سن معنوي إحصائياً.
 :2009-2001تح ّ
■ العوامــل الرئيســة المســاهمة فــي الحرمــان :ســنوات التمــدرس
والتغذيــة وااللتحــاق بالمــدارس والتغذية.

(ب) :املساهمة املطلقة للمؤرشات عرب الزمن

2009
2001

املصــدر :املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و  2009يف ســورية وحســابات
املؤلفــن.
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سورية

45

حامة:
دليل الفقر
حامة

(أ) :دليل الفقر – إجاميل

2009
2001

حماة

دليل الفقر  -حامة

■ المنطقة :الوسطى.
■ المرتبة( 7:حرمان دليل فقر متعدد األبعاد متوسط).
■ أداء دليل الفقر متعدد األبعاد عبر الزمن:
سن معنوي إحصائياً.
 :2009-2001تح ّ
■ العوامــل الرئيســة المســاهمة فــي الحرمــان :االلتحــاق
بالمــدارس والتغذيــة وســنوات التمــدرس.

(ب) :املساهمة املطلقة للمؤرشات عرب الزمن

2009
2001

املصــدر :املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و  2009يف ســورية وحســابات
املؤلفــن.

حلب:
دليل الفقر
حلب

(أ) :دليل الفقر – إجاميل

2009
2001

حلب

دليل الفقر  -حلب

■ المنطقة :الشمال.
■ المرتبة( 12 :حرمان دليل فقر متعدد األبعاد مرتفع).
■ أداء دليل الفقر متعدد األبعاد عبر الزمن:
سن معنوي إحصائياً.
 :2009-2001تح ّ
■ العوامــل الرئيســة المســاهمة فــي الحرمــان :االلتحــاق
بالمــدارس وســنوات التمــدرس والتغذيــة.

(ب) :املساهمة املطلقة للمؤرشات عرب الزمن

2009
2001

املصــدر :املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و  2009يف ســورية وحســابات
املؤلفــن.
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إدلب:
دليل الفقر
إدلب

(أ) :دليل الفقر – إجاميل

2009
2001

إدلب

دليل الفقر  -إدلب

■ المنطقة :الشمال.
■ المرتبة( 10:حرمان دليل فقر متعدد األبعاد مرتفع).
■ أداء دليل الفقر متعدد األبعاد عبر الزمن:
سن معنوي إحصائياً.
 :2009-2001تح ّ
■ العوامــل الرئيســة المســاهمة فــي الحرمــان :االلتحــاق
بالمــدارس والتغذيــة وســنوات التمــدرس.

(ب) :املساهمة املطلقة للمؤرشات عرب الزمن

2009
2001

املصــدر :املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و  2009يف ســورية وحســابات
املؤلفــن.

الحسكة:
دليل الفقر
الحسكة

(أ) :دليل الفقر – إجاميل

2009
2001
■ المنطقة :الشرق.
■ المرتبة( 11:حرمان دليل فقر متعدد األبعاد مرتفع).
■ أداء دليل الفقر متعدد األبعاد عبر الزمن:
سن معنوي إحصائياً.
 :2009-2001تح ّ
■ العوامــل الرئيســة المســاهمة فــي الحرمان:االلتحــاق بالمدارس
والتغذيــة وســنوات التمدرس.

دليل الفقر  -الحسكة

(ب) :املساهمة املطلقة للمؤرشات عرب الزمن

2009
2001

املصــدر :املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و  2009يف ســورية وحســابات
املؤلفــن.
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دير الزور:
دليل الفقر
دير الزور

(أ) :دليل الفقر – إجاميل

2009
2001
■ المنطقة :الشرقية.
■ المرتبة( 14 :األداء األسوأ).
■ أداء دليل الفقر متعدد األبعاد عبر الزمن:
سن معنوي إحصائياً.
 :2009-2001تح ّ
■ العوامــل الرئيســة المســاهمة فــي الحرمــان :االلتحــاق
بالمــدارس والتغذيــة وســنوات التمــدرس.

دليل الفقر  -دير الزور

(ب) :املساهمة املطلقة للمؤرشات عرب الزمن

2009
2001

املصــدر :املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و  2009يف ســورية وحســابات
املؤلفــن.

الرقة:
دليل الفقر
الرقة

(أ) :دليل الفقر – إجاميل

2009
2001
■ المنطقة :الشرقية.
■ المرتبة( 13 :حرمان دليل فقر متعدد األبعاد مرتفع).
■ أداء دليل الفقر متعدد األبعاد عبر الزمن:
سن معنوي إحصائياً.
 :2009-2001تح ّ
■ العوامــل الرئيســة المســاهمة فــي الحرمان:االلتحــاق بالمدارس
وســنوات التمــدرس والتغذية.

دليل الفقر  -الرقة

(ب) :املساهمة املطلقة للمؤرشات عرب الزمن

2009
2001

املصــدر :املســح الصحــي األرسي لعامــي  2001و  2009يف ســورية وحســابات
املؤلفــن.
الفقر متعدّ د األبعاد يف
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