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  :مقدمة وخلفية

تطور مفهوم التنمية يف العقدين األخريين بشكل جوهري وشكل تعريف التنمية مبفهومها 
على العملية التنموية حيث  اإلنساينالطابع  إضفاءالواسع ألمارتيا سن نقلة نوعية يف 

سن التنمية كتوسيع خليارات البشر، من خالل توفري القدرات لألفراد مثل أمارتيا يعرف 
واحلق يف  اإلنتاجيةتوفري التعليم والصحة، وتوفري الفرص هلم يف املشاركة يف العملية 

 .املشاركة يف العملية السياسية من خالل االنتخاب و احملاسبة واملنظمات غري احلكومية
  .اعي لغري القادرين على العملوأخرياً توفري الضمان االجتم

عدالة أن عترب اليت تاحلديثة للنمو االقتصادي  النظريات ،للتنمية اإلنساينوساند هذا الطرح 
على  تركزالتوزيع تترافق مع النمو املستدام على عكس النظرة الليربالية السابقة، كما 

مما عدالت عالية من النمو أمهية راس املال البشري والبحث العلمي والتقانة يف استدامة م
واعتربت . اإلنتاجلعوامل  أكثر أمهية من التراكم الكمي للنمو "نوعياً" مصدرايشكل 

 اإلنتاجالنظرية ذاا أن الفقراء هم خسارة اقتصادية لعدم االستفادة املثلى منهم يف عملية 
 .اضطرابات اجتماعية وسياسية تضر بشكل كبري بالنمو االقتصادي إىلكما أن الفقر يقود 

  .وتدل جتارب شرق آسيا على صحة هذا االستنتاج

 اإلنفاق ركزت األدبيات التنموية لوقت قريب على الفقر كظاهرة مالية فنقص الدخل أو
عن احلد األدىن الالزم للحصول على السلع واخلدمات األساسية يشكل حالة واضحة من 

وتطورت العديد من . الفقر،  ويقلل من قدرة الفرد على عيش حياة كرمية بفاعلية
تقيس الفقر املطلق وهو نسبة األفراد  حيثاملنهجيات اليت تقيس الفقر من اجلانب املايل 

الذين يقل دخلهم أو استهالكهم عن خط الفقر املادي احملدد والذي ميكن أن يكون خط 
رين يف اليوم مبعادل القوة الشرائية أو من خالل حتديد خط فقر دولياً مثل دوالر أو دوال

بينما الفقر النسيب هو نسبة األفراد . وطين، ويتبع هذا األسلوب يف العديد من الدول النامية
  . الدخل ويستخدم يف معظم الدول املتقدمة" مدى"الذين يقل دخلهم عن نسبة معينة من 
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على أمهيته، فاجلانب  اد، ال ميكن حصرها باجلانب املايلأن الفقر كظاهرة متعددة األبع إال
غري املادي يتضمن احلرمان من القدرات والفرص ويقاس اجلانب غري املادي بطريقتني 
األوىل طريقة تقدير االحتياجات األساسية لضمان الصحة والتعليم والسكن املالئم  و 

ليت تبدأ من تأمني التغذية الكافية الطريقة الثانية هي طريقة قياس القدرات واحلريات وا
السعادة واحترام الذات واملشاركة الفعالة يف  إىلوالصحة اجليدة واحلياة املديدة وتصل 

  . احلياة اتمعية

وقد استخدم مقياس للفقر البشري من قبل األمم املتحدة لقياس الفقر غري املادي ويتعرض  
مقومات احلياة اجليدة مثل البينة  إىلصول لنقص القدرات من تعليم و صحة ونقص يف الو

مقياس الفقر املتعدد األبعاد الذي صمم  إىلومت تطويره مؤخراً  .التحتية و العمل وغريها
لتوصيف حاالت احلرمان الشديد اليت يواجهها األفراد يف نفس الوقت، وحيدد املؤشر 

سر يف جمال الصحة والتعليم ومستويات املعيشة تعاين منها األ األوجه املتعددة للحرمان اليت
  . بشكل أكثر تفصيالً من مقياس الفقر البشري

  :قر القدراتف

اليت ميكن للشخص أن احلياة الطبيعية ووظائف  لتأدية واإلمكانياتالقدرات هي الطاقة 
حيث أي أن الفرد قادر من  .اختيار منط احلياةاتمع من حرية  يف حيققها مبا يوفر له 

يف هذه احلالة . القدرة اجلسدية والذهنية وله احلق يف االختيار بني الفرص املتاحة يف اتمع
حرمان من احلصول على الغذاء واحلاجات األساسية وفرصة اللباس عبارة عن الفقر يكون 

   .ملشاركة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسيةاواملأوى واملرافق والقيود على 

التركيز على مفهوم الفقر كحرمان من القدرات واحلريات بدالً من احلرمان من الدخل  ان
فالغاية من التنمية هي رفاه اإلنسان وحياة الئقة  .أو السلع هو متييز بني الغاية والوسيلة

بينما . جزءا فاعالً ا أو على األقل يكون له اخليار يف املشاركة بفاعلية هو إنسانياً يكون
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ول على الدخل أو السلع هو وسيلة ضرورية ولكن غري كافية حلياة بعيدة عن احلص
أعلى ودخل أعلى ،  إنتاجيةان القدرة األكرب متكن الفرد من . احلرمان واإلقصاء

ساعد على يئة الفرص االقتصادية، تاالجتماعية مثل الصحة والتعليم  والترتيبات
حة والتعليم قبل حتقيقها ملعدالت منو على الص أنفقتوالتجارب كثرية لدول فقرية 

االقتصادية ساعدها ذلك يف حتقيق  اإلصالحاتاقتصادية مضطردة، وعندما أجرت 
  .  جناحات أكرب

. لكن ال جيدر التركيز على الصحة والتعليم خلفض فقر الدخل بل هي قيمة حبد ذاا
اليت ال تستثمر يف أي  ت الثقافة املاديةأحد سلبياالتركيز على كل ما يولد الدخل هو و
  . على النمو االقتصادي -يف الغالب مباشر–ال ميلك عائداً  "قطاع"

الكثري من الترتيبات املؤسساتية واالجتماعية قد تلعب دوراً يف احلرمان من القدرة فالتمييز 
هي عوامل خارجية تؤثر يف بناء قدرات الفرد بغض النظر عن   ةمعين فئةضد املرأة أو ضد 

  .  لالدخ

لحرمان ففي اجلانب االقتصادي يظهر احلرمان من دخول السوق متعددة ل أشكالويوجد 
ونقص يف توفري التمويل  ،رمان من فرص العملاحلو ،بشكل عادل نتيجة لالحتكار

البطالة و. ة للحرمان من احلصول على عملوتظهر البطالة نتيج. واحلصول على املعلومات
أضرار نفسية وفقدان احلافز  إىل وغري املايل فهي تؤدي هي أحد أشكال احلرمان املايل

   .العالقات االجتماعية إفسادوالعمل واملهارة والثقة بالنفس و 

الدخل واخلدمات الصحية والتعليمية  توزيععدم عدالة يف احلرمان االجتماعي يتمثل و
   .والتدريبية واملعيشية املناسبة
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اختيار مبادئ احلكم وتقييم عمل السلطات عدم ب فيتمثلالسياسية من احلريات احلرمان أما 
وحرية االختيار بني  ،الصحف دون رقابة وإصداروانتقادها والتمتع حبرية التعبري السياسي 

  .ألحزاب السياسية املختلفةا

  :يف سوريةحتليل حماور احلرمان 

ى من خالل املؤشرات بكة على املستوى التنموي كما سنريظهر يف سورية صورة متشا
قتصاد الكبرية، واال اإلمكانياتالدخل منخفض نسبة لدول اجلوار بالرغم من فاملختلفة، 

سوق العمل، باملقابل تتوفر  إىلللداخلني  غري قادر على توفري فرص العمل الكافية والالئقة
بينة سر وبني األ لإلنفاقتوزيع معتدل ورتفعة املؤشرات الصحية وبعض مؤشرات التعليم امل

   .املؤسسات واملشاركة واحلريات السياسية الختناق الرئيسية هيحلقة ا أما. حتتية مناسبة
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 :احلرمان االقتصادي -1

 2009-2004 منو اإلنفاق احلقيقي لألسر:  

حيث بلغ وسطي معدل النمو مرتفعة نسبيا حقق االقتصاد الوطين معدالت منو اقتصادي 
منو حصة الفرد من الناتج احمللي  إىلمما أدى  %5.7حوايل  2009- 2004للفترة 

سنة يف حال استمرار  21كل  وهي تسمح مبضاعفة حصة الفرد% 3.3اإلمجايل بـ 
يذكر بأن معدل النمو احلايل ال يبتعد عن . النمو االقتصادي والسكاين احلاليني معديل

% 6.03حوايل  وسطي معدل النمو على األجل الطويل يف االقتصاد الوطين حيث بلغ
% 6منا االستهالك اخلاص احلقيقي مبعدل يقارب كما  .2009و 1970بني عامي 

 ي دخل ونفقات األسرة حمسالبيانات الفعلية من لكن . 2009- 2004سنوياُ للفترة 
هذا املؤشر يعكس  ،  إن%2.1-مبعدل  لألسر كاناحلقيقي  اإلنفاقأن منو  إىلتشري 
 أرقام احلسابات القومية،االقتصادي الذي تتحدث عنه  عدم شعور األفراد بالنموسبب 

ألنه ال ينعكس على احلجم احلقيقي للسلع واخلدمات الذي حتصل عليه األسر ويعود ذلك 
والذي مت تقديره من  2009و  2004حد بعيد الرتفاع األسعار  خالل الفترة   إىل

  . خالل البيانات الفعلية لألسر

مبقدار  2009و  2004يعكس ارتفاعاً باألسعار بني عامي مؤشر األسعار املستخدم  إن
مؤشر أسعار املستهلك الذي يعتمد احملسوب باالعتماد على وهذا يفوق التضخم % 67

 نيوبطبيعة احلال املنهجيت. على مجع أسعار السلع  واخلدمات الرئيسية من مراكز املدن
  .خمتلفتني لقياس تطور األسعار

مثل ارتفاع أسعار : عوامل داخلية وخارجية إىلري يف األسعار يعود هذا االرتفاع الكب
الطاقة والغذاء عاملياً،  وسياسات حترير األسعار الداخلية للمحروقات واألمسدة، وضعف 

  .كفاءة األسواق مما يزيد من مقاومة اخنفاض األسعار
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األسر التفاوت الكبري بني خمتلف احملافظات  إنفاقمن ناحية أخرى نالحظ من متوسط 
األمر الذي يعكس التنمية غري املتوازنة بني األقاليم مما يؤثر اجتماعياً واقتصادياً على أفراد 

 ".  املهمشة"املناطق 

  2009و 2004اإلنفاق األسري للعامني  

 احملافظة
اجلاري  اإلنفاق
 2004لألسرة 

اجلاري  اإلنفاق
 2009لألسرة 

األسرة للعام  إنفاق
بأسعار  2009

2004 

بني  اإلنفاقوسطي منو 
 2009و  2004

 %3.30- 24001 42942 28377 مدينة دمشق
 %0.50 20646 34222 20114 ريف دمشق

 %1.80- 18961 31702 20770 محص
 %2.60- 19149 30549 21832 محاة

 %0.90 24980 37161 23831 طرطوس
 %2.40 23422 36419 20789 الالذقية
 %5.10- 16986 26747 22014 ادلب
 %0.10 18304 32170 18232 حلب
 %4.00- 17440 28527 21351 الرقة

 %10.20- 13550 25696 23248 دير الزور
 %3.20- 20386 30576 23931 احلسكة
 %3.50 21243 30661 17858 السويداء
 %5.90- 18939 36748 25633 درعــا
 %1.00- 19818 34158 20791 القنيطرة
 %2.10- 19556 32755 21694 القطر

وحسابات  لإلحصاءمسوح دخل ونفقات األسرة من املكتب املركزي : املصدر
  الباحث 

 البطالة واملشاركة يف قوة العمل  :  
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يعد االستبعاد من املشاركة يف احلياة االقتصادية املنتجة أحد أوجه احلرمان الرئيسية 
  : الوطين حتدياً مزدوجاً يف احلرمان من فرص العمل يواجه االقتصادو

  :تراجع املشاركة يف قوة العمل :األول

بالرغم من . ريفاً وحضراً ،تراجعت معدالت املشاركة يف قوة العمل ذكوراً وإناثاً 
إال أن قوة العمل , )سنة 15السكان ملن هم فوق (املعدالت العالية لنمو القوة البشرية 

مما أدى إىل زيادة السكان خارج قوة العمل وتراجع  2001بقيت ثابتة تقريباً منذ عام 
وهذا مؤشر على خسارة جزء من مشاركة الثروة البشرية يف العملية . معدالت املشاركة

ة مما يهدد هذه الفئات بالفقر و التهميش ويزيد من األعباء على االقتصاد االقتصادي
   .الوطين

لقد اختار جزء ممن قرروا عدم املشاركة يف سوق العمل االلتزام بالتعليم العايل الذي 
ارتفعت معدالت االلتحاق به بشكل استثنائي، لكن جزء كبريا آخر قرر التقاعد املبكر 

القرار بعدم املشاركة يف احلياة االقتصادية يعكس  إن. ملرتل لإلناثللذكور والعودة إىل ا
ضعف االقتصاد الوطين على امتصاص القدرات البشرية ويقيد فرص األفراد يف املشاركة 

  . االقتصادية

فرصة عمل  90000متكن االقتصاد الوطين من خلق  2008-2004خالل الفترة 
بينما وفق %  0.5دل منو للمشتغلني مبقدار صافية وهو عدد قليل جداً وميثل وسطي مع

عدد لسنويا % 4-3تقديرات منو القوة البشرية فان االقتصاد حباجة إىل معدل منو 
إن عدم جناح االستثمارات يف خلق فرص عمل جديدة يرفع من تكاليف فرص . املشتغلني

  .العمل بشكل كبري

 ينعكس على معدل البطالة نتيجة إن عدم قدرة االقتصاد على توفري فرص العمل الكافية مل
مما جعل استقرار معدالت البطالة خيفي ظاهرة عدم . عدم زيادة قوة العمل كم ذكرنا آنفاً
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جناح معدالت النمو االقتصادي من خلق فرص العمل نتيجة تركزها يف قطاعات غري 
  .كثيفة العمالة

   :معدالت البطالة: الثاين

والبطالة بني اإلناث أكرب  2008-2004الفترة خالل % 8استقر معدل البطالة حول 
مرات من بطالة الذكور مما يؤثر سلباً على إقبال اإلناث على املشاركة يف قوة  4بـ 

كما شهد معدل البطالة بني الشباب تراجعاً وأيضا تراجع بني محلة الشهادة . العمل
ومن  .ات األفراد وحرياموكما ذكرنا سالفاً فان البطالة تؤثر سلباً على قدر .االبتدائية

    . العمل يف القطاع غري املنظم واملومسي بظروف غري الئقة مظاهر احلرمان انتشار

  االحتكار واملناخ االستثماري غري املناسب  

من حريات األفراد يف املشاركة يف النشاط االقتصادي هو القدرة على  اًجانباً هام إن
أن االحتكارات ال تزال صفة مالزمة  إالاالستثمار ضمن بيئة تنافسية غري احتكارية 

لالقتصاد الوطين مما يصعب على املواطنني الدخول لألسواق يف خمتلف القطاعات، وتعاين 
احلصول على التمويل الصعوبة يف وقراطية والفساد والبيئة التنافسية من حتديات مثل البري

 134من أصل ( 78وتراجعت سورية على مؤشر التنافسية العاملي من ترتيب . وغريها
  .  2010دولة يف عام ) 139من أصل ( 97إىل  2008يف عام ) دولة
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  احلرمان االجتماعي  -2

فاألفراد الذين ينعمون  ،أحد مقومات بناء القدرات الرئيسية العدالة االجتماعيةتعترب 
عدالة توزيع الدخل والفرص،  وتأمني لضمان يف ظل  عاليةبصحة جيدة ومستويات تعليم 

، يكونون قادرين على جتاوز احلرمان من فرص العمل الالئقة للجميع، واحلد من الفقر
فانتشار عدم العدالة يقوض التماسك  .القدرات وعدم الوقوع يف دائرة احلرمان والتهميش

  .االجتماعي ويؤثر يف األداء االقتصادي

سن أمارتيا ( الفوارق ممكنة إزالةاألفراد للعدالة مرتبطة بالقناعة بأن العوائق أمام  نظرة إن
وترتبط هذه القناعة بوعي مشترك بني أفراد اتمع بوجود عدم العدالة أوالً مث ، )2010

وينطبق املفهوم على الدول الناجحة اليت حتولت . بالقدرة على جتاوز الفوارقتوفر اإلرادة 
  .  دول متقدمة يف زمن قياسي مثل كوريا اجلنوبية أو على طريقها مثل ماليزيا إىل

ويتم استخدام مؤشرات  ،النقديأو التفاوت لقياس عدالة التوزيع  اإلنفاقيتم استخدام 
يستخدم كل من مقياسي تايل وأتكنسون  اجيين كم ملاعخمتلفة أشهرها منحىن لورنز وم

   .اللذان يتميزان بالقدرة على جتزئة املؤشر الكلي بني القطاعات أو املناطق

حيث  2009للعام  بداية نستعرض توزيع اإلنفاق بني األفراد موزعني على عشريات
  .العشري األفقر إىلنسبة  اإلنفاقيظهر الفارق الكبري بني حصة العشري األغىن من 
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   2009،  مسح دخل ونفقات األسرة لإلحصاءاملكتب املركزي :املصدر

جيين فنالحظ أن املؤشر يعترب معتدالً يف سورية حيث بلغ  ملاعمولقياس أدق مت حساب 
وخيتلف املؤشر بني . 0.32ويف الريف    0.35ويف احلضر  2009يف العام  0.35

عدالة أكرب يف احملافظات ذات املؤشرات التنموية  املؤشر يدل علىافظات حيث احمل
   .)اجلزيرة إقليم (األضعف 

  
  وحسابات الباحث 2009مسح دخل ونفقات األسرة : املصدر
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السياسات  ترددت يف تبينيرتبط بالسياسات احلكومية اليت  اإلنفاقاالعتدال يف توزيع  إن
 إىلالليربالية البحتة لفترات طويلة ورغم الصبغة الليربالية للسياسات األخرية اليت قادت 

ارتفاع األسعار وتدهور القدرات الشرائية دون أن تساهم بشكل ملموس يف جذب 
الفعل مثل زيادات  القائمة على ردودسياسات الأن الكثري من  إال  ،االستثمار اخلاص
العام ساهم يف احلفاظ على عدالة  اإلنفاقوزيادة يع قسائم املازوت األجور أو توز

وهنا يربز غموض الرؤية التنموية واحلاجة لصياغة استراتيجيات تنموية متسقة . التوزيع
   .  وتشاركية

التوسع الكمي يف الصحة حققت سورية تقدماً يف جمال  غري املالية من الناحية االجتماعية
قدرات األفراد من خالل توفري للتحتية مما انعكس على تراكم معترب والبنية اوالتعليم 

قطاعي الصحة والتعليم لاملؤسسايت أن التحدي املتعلق باإلصالح  إالاخلدمات للجميع 
 وهناك جمموعة من املؤشرات .ال يزاال قائمني وحتدي نوعية اخلدمات التعليمية والصحية

تطور املؤشرات الصحية يف السنوات العشر األخرية، عدم  إىليف العقد األخري اليت تشري 
وتزايد معدالت التسرب من التعليم األساسي، وتدين مستوى بعض مكونات التعليم العايل 

هذا باإلضافة إىل املستوى املتدين لإلنفاق على البحث والعلمي . مثل التعليم املفتوح
األمر الذي ينعكس على قدرة . لبحوث على املستوى التنموي وغريهواإلنتاج الضعيف ل

  .   شوا بعيداً عن احلرمانيبناء قدرام ليع يفاألفراد 

 التعليم:   

رئيسية للتنمية يف سورية حيث ال يزال يشكل االلتحاق بالتعليم األساسي أحد التحديات ال
يضاف إىل ذلك حتدي األمية  .زال معدالت عدم االلتحاق مرتفعاً خاصة للحلقة الثانيةتال 

سنوات بني عامي % 16.8إىل  20%سنة من  15اليت تراجعت نسبتها لألفراد فوق 
مرة األمية  2.4تبلغ  إال أا ال تزال مرتفعة خاصة عند اإلناث حيث.  2009و 2001
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م أثر األمية على الفقر املادي ولومن املع.  وهي تزداد يف الريف عن احلضر بني الذكور
  .  سوق العمل إىلعدالت اخلصوبة واحلرمان من الدخول وغري املادي لألسر، كارتفاع م

تطور االنتساب إىل التعليم الثانوي واجلامعي خالل السنوات اخلمس السابقة ونتج ذلك 
. عن توسيع اخليارات أمام األفراد من خالل اجلامعات اخلاصة والتعليم املوازي واملفتوح

ؤالء الشباب إىل سوق العمل لكن ال يؤجل دخول ه العايل تحاق بالتعليملإن زيادة اال
  .  يلغيه فاالقتصاد حباجة خللق فرص عمل لذوي املهارات العالية

ال ، %4واليت تبلغ بالرغم من زيادة اإلنفاق على التعليم إال أن نسبة اإلنفاق إىل الناتج 
ى أن التركيز على األهداف الكمية، أثر سلباً عل اتزال ضعيفة  باملعايري الدولية، كم

اجلانب النوعي وعلى األثر النهائي للتعليم فال تزال خمرجات التعليم غري متناسبة مع سوق 
  . العمل

 الصحة:  

من الناتج احمللي مما جعل املواطن % 2إن قيمة اإلنفاق العام على الصحة ال يتجاوز 
يضاف إىل ذلك ضعف البيئة التشريعية . يتحمل العبء األكرب من اإلنفاق الصحي

يمية  لقطاع الصحة من حيث التأمني الصحي و الرقابة على اخلدمات الصحية، والتنظ
  . ع غري العادل للخدمات الصحية عرب املناطق و احملافظاتيوحتدي التوز

دولة يف مقياس  169من  58فترتيب سورية يبلغ يشكل حتسن العمر املتوقع ميزة نسبية 
 2001تتحسن بشكل ملحوظ منذ العام إال أن املؤشرات الصحية مل . التنمية البشرية

وفاة لكل ألف والدة  19.3حيث ارتفع معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة من 
وتراجع بشكل طفيف نسبة األطفال . 2009وفاة يف عام  21.4إىل  2004حية عام 

الذين يعانون من نقص يف الوزن وباملقابل ازداد بشكل طفيف أيضاً نسبة األطفال الذين 
باأللف عام  18معدل وفيات الرضع استقر عند أما . لنفس الفترة نون من حنافةيعا
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 2009للعام وتعد نسبة األفراد املصابني مبرض مزمن . 2009وحىت عام  2001
وهو مؤشر خطري على  2001للعام % 7.9مقارنة ب  مرتفعة ، %10أمراض القلب ك

يشري إىل تدهور يف األثر النهائي مما .  انتشار أمراض مكلفة وصعبة االكتشاف والعالج
    .الالزمة لتخلصهم من احلرمان األفرادقدرات للخدمات الصحية على 

 ظروف املعيشة:  

تعترب شروط املعيشة املرتبطة بظروف السكن جيدة نسبياً حيث تشكل األسر اليت تستعمل 
سر من األ% 91ومتتلك . من جممل األسر % 85الشبكة العامة كمصدر ملياه الشرب 

مرتالً، ويبلغ متوسط عدد األفراد لكل غرفة شخصني ونسبة األسر اليت تستخدم مصدر 
  %.99ونسبة األسر اليت تستخدم مرحاض حمسن % 90حمسن ملياه الشرب 

  مقاييس للحرمان االجتماعي 

  السعرات احلراريةفقر :  

الفرد يف حياته احلد األدىن من عدد السعرات احلرارية اليت حيتاجها ويتم حسابه بقياس 
املختلطة اليت تعتمد على ، وتقوم هذه الطريقة الطبيعية حبسب عمره وجنسه وطبيعة عمله

مقارنة السعرات احلرارية املستهلكة فعالً على مستوى من خالل جتهاد قدر كبري من اال
ار ومت اعتب .األسرة مع السعرات احلرارية الضرورية وفق املعايري الصحية الدولية لكل أسرة

أسرة فقرية من حيث أن كل أسرة يبلغ عدد سعراا املستهلكة أقل من السعرات املطلوبة 
 إنفاقسني األول أو الثاين حبسب يبشرط أن تكون ضمن اخلم فقر السعرات احلرارية

وذلك ألن بعض األسر تقوم بتخفيف عدد السعرات احلرارية املستهلكة باختيارها  .الفرد
وجتوز هذه الفرضية  أن نوعية الغذاء تعوض عن كمية السعراتللحفاظ على صحتها أو 

أما األسر . )األغىن(اخلامس  إىليف حال توفر الدخل الذي افترضناه من اخلميس الثالث 
   .اليت متلك دخال متدنياً فهي ال ختفض السعرات احلرارية املطلوبة رفاهةً
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هي تنفق  إمناالسلع غري الغذائية  على ال يعين أن هذه األسر ال تنفق شيئاًهذا املؤشر  إن
). قدرات األفراد( على صحة األسرة على املدى البعيدقد يؤثر مما أقل مما جيب  على الغذاء

   .وبطبيعة احلال فان هذه األسرة ال تليب كافة السلع غري الغذائية املطلوبة

أي  االعتباربعني  أحد أهم املالحظات على هذه الطريقة هي أا ال تأخذ نوعية السعرات
ون كافية كمياً لكن غري كافية نوعياً مثال كسلة الغذاء املستهلكة اليت قد ت ةنوعي

على حساب سلع أقل سعرات وأكثر قيمة  االستهالك العايل للخبز يف بعض احملافظات
   .غذائية

من % 18.2وفق هلذه الطريقة املبسطة تبلغ نسبة فقر السعرات احلرارية يف سورية 
، ويفترض التركيز على توزع الفقراء حبسب احملافظات 2009للعام وع السكان جمم

وحتليل مسببات فقر السعرات احلرارية للوصول إىل استراتيجيات صحية تغذوية داخلية 
  .إلخراج األسر الفقرية من دائرة احلرمان اليت يعيشون ا
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  حسب احملافظات 2009نسبة فقر السعرات احلرارية 
 2009نسبة فقر السعرات احلرارية   احملافظة
 15.6 دمشق
 13 حلب

 25 ريف دمشق
 24.2 محص
 19 محاه

 12.9 الالذقية
 34.2 دلبإ

 12.4 احلسكة
 17.6 دير الزور
 17.2 طرطوس

 2 الرقة
 23.4 درعا

 20.1 السويداء
 11.9 القنيطرة
 18.2 القطر

  وحسابات الباحث  2009مسح دخل ونفقات األسرة : املصدر
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  الفقر البشريمقياس: 

الفقر البشري أن اخللل الرئيسي يقع يف نسبة األمية بني البالغني واملعلوم أن  مقياسيظهر 
التعليم يف سورية هو أكثر العوامل ارتباطا بالفقر حيث حيد التعليم من احتمال الوقوع يف 

  . الفقر

  2007للعام  مكونات دليل الفقر البشري
 من السكان %  البيان  

 12.7 نسبة السكان الذين ال يستخدمون مصادر مياه مأمونة
 9.7 نسبة األطفال دون اخلامسة الذين يعانون من نقص وزن

 11.2 مؤشر احلرمان من مستوى املعيشة الالئق
 6.5 األربعنينسبة السكان الذين ال يتوقع أن يعيشوا حىت سن 

 14.8 نسبة األمية بني البالغني

 11.5 دليل الفقر البشري
  2007املكتب املركزي لإلحصاء : املصدر 

. يضاف اىل ذلك نسبة مرتفعة نسبياً من السكان الذين ال حيصلون على مياه مأمونة
الشمالية الشرقية زع الفقر البشري بني احملافظات أنه يتركز يف املنطقة يظهر من توباملقابل 

  .ويف ريف دمشق نتيجة تردي نوعية املياه
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  2007املكتب املركزي لإلحصاء : املصدر 

  الفقر متعدد األبعادمقياس  

امة للفقر هو أحد اجلوانب اهل اإلنفاقاجلانب النقدي للفقر الذي يعين نقص الدخل أو 
مستويات التعليم واملهارات دين انب هامة للحرمان البشري مثل تولكنه ال يكفي لقياس ج

وسوء التغذية وسوء احلالة الصحية وتدهور مستويات املعيشة مثل السكن واملرافق 
االجتماعي من  اإلقصاء إىل باإلضافةلشرب والصرف الصحي والطاقة ا الرئيسية كمياه

  .    خالل عدم القدرة على املشاركة بفاعلية يف اتمع احمليط

هو مقياس  جديد صمم لتوصيف حاالت احلرمان الشديد عدد األبعاد الفقر املت سايمق إن 
تعددة للحرمان اليت تعاين اليت يواجهها األفراد يف نفس الوقت، وحيدد املؤشر األوجه امل

ميتاز هذا املقياس بالبناء على و ،ومستويات املعيشةألسر يف جمال الصحة والتعليم منها ا
سوح املختلفة وهو تطوير ملقياس الفقر البشري الذي البيانات على مستوى األسر من امل

 إذاً. بين على متوسطات وليس على مستوى األسر املعيشية و 1997استخدم منذ 
لذي تعيشه األسر مما ميكن من حتديد األوجه حيدد اجلوانب املتعددة للحرمان اس ااملقي

  . شدتهانتشار الفقر و ويقيس. املتداخلة للحرمان على املستوى اجلزئي

0
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الفقر البشري
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 10من بني  3تعريف األسر كأسر فقرية إذا حرمت من ويتم حساب املؤشر من خالل 
) . الصحة والتعليم ومستوى املعيشة(قسمت إىل ثالث مناطق للحرمان  واليتأبعاد 

 : وتتمثل األبعاد يف

  من الوزن 1/6تغذيتهم، ولكل منها وفيات األطفال و:  الصحة

  من الوزن 1/6 والتحاق األطفال باملدارس، ولكل منهاسنوات الدراسة :  التعليم

كهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، واألرضيات، ووقود الطهي، : مستوى املعيشة
 . من الوزن 1/18األصول، ولكل منها وحيازة 

نسبة عدد األفراد أو األفراد : ومن مث يتم حساب مؤشر الفقر متعدد األبعاد كناتج رقمني 
اء متعددي األبعاد ومتوسط شدة الفقر، مما يعكس نسبة األبعاد اليت تتعرض فيها من الفقر

  . األسر للحرمان

  مقياس الفقر متعدد األبعاد لسورية وبعض الدول املقارنة

 العام البلد
قيمة مؤشر الفقر 

 متعدد األبعاد
ترتيب مؤشر الفقر 

 متعدد األبعاد
 الفقر شدة الفقر انتشار

 0.35 0.03 25 0.01 2007 األردن
 0.37 0.03 26 0.01 2003 تونس
 0.38 0.06 34 0.02 2006 سوريا
 0.4 0.06 36 0.03 2008 مصر
 0.41 0.14 45 0.06 2006 العراق
 0.49 0.28 56 0.14 2004 املغرب
 0.54 0.53 71 0.28 2006 اليمن

  2010تقرير التنمية البشرية : املصدر
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سورية يف مرتبة أفضل من مقياس التنمية البشرية حيث يبلغ  إذا الفقر متعدد األبعاد يظهر
دول عاكساً ميزة نسبية يف  104من أصل  34ترتيب سورية وفق الفقر املتعدد األبعاد 

   .جمال مستويات املعيشة من حيث توفر اخلدمات واملرافق
شر مثل وجتدر اإلشارة إىل أن تغيري بعض املؤشرات قد تقود إىل تغيري يف حسابات املؤ

املقياس ال يأخذ بعني االعتبار املشاركة السياسية والوحدة  أن كما. األمية يف التعليم
  .الوطنية والتماسك االجتماعي

   املقارنة الدول وبعض لسورية األبعاد متعدد الفقر مقياس مكونات

 الدولة

السكان املعرضون خلطر 
 الفقر املتعدد األبعاد

أوجه احلرمان  السكان الذين يعيشون وجهاً من
 الشديد

 % الصحة % التعليم %
 املستوى املعيشي

% 
 0 5.4 0.6 2 اإلمارات
 6.9 13.1 1.1 4.9 تونس
 0.2 11.9 10.6 1.6 األردن
 7.3 16 15.4 19 تركيا
 0.9 16.9 18 6.9 مصر
 1.3 13.6 20.4 7.1 سورية
 21.4 31.5 36.3 11.4 املغرب
   2010تقرير التنمية البشرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي : املصدر 

من السكان يعيشون حرماناً تعليمياً % 20.4وبالنظر إىل مكونات املؤشر نالحظ أن 
  .يعيشون حرماناً يف مستوى املعيشة% 1.3يعيشون حرماناً صحياً و% 13.6  بينما 
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  واستهداف الفقراء  ةاالجتماعياحلماية  

إن التجارب الناجحة عاملياً يف ختفيض الفقر اعتمدت على استراتيجيات تنموية مناصرة 
 ويتم استخدام االستهداف يف حاالت استثنائية. للفقراء ترتكز على حتسني عدالة التوزيع

والتحدي الرئيسي يف مفهوم . مثال ذلك بعض األفراد غري القادرين على العمل فيزيائياً
طريقة رئيسية خلفض الفقر وهذا يشري إىل قصور يف فهم آليات  إىلله حتو االستهداف هو

فمعاجلة ظاهرة الفقر حباجة إىل بناء قدرات األفراد وتوفري الفرص . الفقر على املدى البعيد
مل تنجح  .العادلة أمامهم ومشاركتهم وليس تقدمي مبالغ أو خدمات هلم كحلول مؤقتة

الكثري من جتارب االستهداف املباشر نتيجة عدم توفر املعلومات والصعوبات اإلدارية مما 
 .نقص يف التغطية وتسرب يف التحويالت وارتفاع يف التكاليف إىلقاد 

مثل يف اخلطة اخلمسية العاشرة العديد من برامج ومشاريع االستهداف وقد أخفقت 
ل تبين مفهوم شامل لتنمية اإلقليم إال أن املؤشرات استهداف املنطقة الشرقية من خال

الذي باإلضافة إىل مشروع الصندوق الوطين للمعونة االجتماعية  .التنموية ال تعكس حتسنا
 .اعتمد االستهداف النقدي املباشر الذي أثبتت جتارب الدول عدم فعاليته

ملادي لكون الفقراء يفضل التركيز على فقر القدرات الذي يعد أكثر جدوى من الفقر ا
حيتاجون إىل بناء القدرات أكثر من التحويالت النقدية غري املستدامة وإذا كان هناك 

  .حاجة للتحويالت املباشرة فيفضل ربطها بالتمكني كما حصل يف أمريكا الالتينية

 اًجوهري اًدمة املصلحة العامة عنصراملوجهة خللشفافة واملساءلة وااملؤسسات ويعترب توفر 
وإال سيفقد امليزة الرئيسية له وهي توفري التكاليف والوصول إىل لنجاح االستهداف 

  . الفقراء
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 :حلرمان السياسيا -3

أحد األدوات الرئيسية لبناء قدرات األفراد وتوفري الفرص  السياسية احلريات 
تشكيل األحزاب والتعبري حيام وتتضمن هذه احلريات منط املناسبة هلم الختيار 

خمتلف اآلراء ومساءلة احلكومة من خالل القضاء والسلطة التشريعية واإلعالم عن 
ضمن نظام انتخايب متثيلي، مع تطوير املؤسسات لتجنب سيطرة رأس املال 

 .السياسي، والفكر العنصري أو الطائفي أو املذهيب الذي خيل بالوحدة الوطنية
فافة اليت تضمن سيادة املؤسسات الكفء والشوتتطلب احلريات السياسية توفر 

القانون واملشاركة يف صناعة القرارات واملساءلة لكافة املسؤولني عن الشأن العام، 
وضمان املراقبة والتوازن بني السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وبينها وبني 

 .اتمع

يعد أحد التحديات التنموية الرئيسية حيث تعاين  "االختناق املؤسسايت"يف سورية 
، وهنا يالحظ أن املؤسسات من نقص التشاركية بني القطاعات املختلفة وشرائح اتمع

كانت اخلطة اخلمسية العاشرة مع القطاع اخلاص واألهلي واخلرباء  إعدادالتشاركية يف 
ويف هذه احلاالت . ة احلادية عشرةاخلطة التنموي إعدادأكثر عمقاً من املشاركة الضعيفة يف 

. لألفراد إحباط إىلبعدم العدالة أو احلرمان فالتراجع عن تشاركية يؤدي  اإلحساسيزداد 
ومثال آخر يتعلق باحلريات السياسية فقد توفرت فرصة احلوار السياسي يف سورية عرب 

فقد خلقت مناخاً  منتديات خاصة متنوعة خالل بداية األلفية وبغض النظر عن تقييم أدائها
  . حواراً سياسياً ولكنها توقفت مما يشكل حرماناً من املشاركة السياسية
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  تقرير تقييم منتصف املدة للخطة اخلمسية العاشرة : املصدر

من ناحية األداء احلكومي فهو يتسم بقلة الفاعلية وضعف آليات املساءلة وضعف التنسيق 
اخلدمة العامة، ويغيب دور جملس الشعب يف  يف بعض القطاعات ويظهر ذلك يف نوعية

كما يقلل من فرص األفراد يف املشاركة ضعف . الرقابة على أداء احلكومة بفاعلية
أحد األمثلة مثال ذلك حترير أسعار املشتقات  .واإلقليميالالمركزية على املستوى احمللي 

األسعار وتوجيه الدعم ملستحقيه بالكفاءة  إدارةالنفطية دون توفر املؤسسات القادرة على 
  . املطلوبة

لقياس التقدم يف  بتحفظ هناك جمموعة من املؤشرات الكمية اليت ميكن البناء عليها
قد بني تقرير التنافسية الوطين ف. رغم من عدم مشوهلا كافة جوانبهاملؤسسي بال اإلصالح

وجود حتسن يف مؤشر املؤسسات العامة واخلاصة على املستوى اإلمجايل، إال أن املؤشرات 
الفرعية اليت يتضمنها هذا املؤشر تشري إىل نقاط ضعف عديدة، تتركز يف االستمرار در 

ظفني، وضعف أنظمة األموال العامة، وتعقيد اإلجراءات القضائية، والفساد يف قرارات املو
نقص احملاسبة والرقابة، وضعف كفاءة جمالس اإلدارة وعبء التشريعات احلكومية، و

  .شفافية السياسات احلكومية

0
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االقتصاد

االجتماع

المؤسسات  

البیئة 

مخطط
منفذ
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)   منتصف المدة(الخمسیة العاشرة 
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  تقرير تقييم منتصف املدة للخطة اخلمسية العاشرة : املصدر

يف ) اإلطار اخلارجي(عن املخطط ) اخلط الداخلي(قصور املنفذ الشكل أعاله يظهر 
دى تنفيذ اإلصالح املؤسسايت ضمن النصف األول يف اخلطة العاشرة ويظهر عدم مقياس مل

  . إطالق اإلصالح اإلداري أو مكافحة الفساد وفق مؤسسات شفافة
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  :اخلالصة

يظهر من التحليل أعاله أمهية تعميق حتليل الفقر ليشمل فقر القدرات واحلريات بدالً من 
والتحدي الذي يواجه هذا التحليل هو صعوبة قياس . االقتصار على اجلانب املايل للفقر

يف قياس الفقر متعدد  اجلوانب املتعددة للفقر وقد مت استعراض أهم املقاييس املبتكرة حديثاً
قة باحلرمان االقتصادي لاألبعاد يف سورية كما مت حتليل املؤشرات الرئيسية املتع

  . واالجتماعي والسياسي فيها

القتصاد الوطين ال يقدم الفرص الكافية العادلة يف جمال التشغيل وميكن االستنتاج بأن ا
ذلك عدم تطور  إىلويضاف  ،واملشاركة يف قوة العمل واالستثمار واحلصول على متويل

على مستوى الناتج احمللي  لألسر كنتيجة للنمو االقتصادي الكلي الفعلي املستوى املعيشي
  .اإلمجايل

ن السنوات إبالرغم من التركيز عرب عقود على التعليم والصحة فمن الناحية االجتماعية 
 إىل باإلضافةلتسرب من التعليم األساسي، مؤشرات األمية وا تدهوراً يف األخرية تظهر

مرافق  وأ من ناحية مستوى املعيشة .زيادة يف لتعرض لألمراض املزمنة ووفيات األطفال
يز على املياه اآلمنة والصرف الصحي يف تعترب املؤشرات جيدة مع ضرورة الترك السكن

وقد مت تطوير مؤشر لقياس فقر السعرات احلرارية والذي ميكن من قياس  .أماكن حمددة
ووفقاً ملقاييس . املرتبط باحلصول على االحتياجات الغذائيةأحد جوانب الفقر غري املادي 

الصحة والتعليم واملرافق  يفالفقر متعدد األبعاد فان سورية قطعت شوطاً يف بناء القدرات 
  .أفضل نسبياً من مؤشر حصة الفرد من الدخل القومي

من جهة أخرى يعد االختناق املؤسسايت هو التحدي الرئيسي للحد من فقر القدرات 
واحلريات حيث ال تتوفر آليات فعالة للمشاركة يف احلياة السياسية ويف املساءلة وضمان 

املؤسسايت على رأس أولويات حتقيق إلصالح السياسي واالشفافية، األمر الذي جيعل من 
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التنمية مبفهومها الواسع واستثمار قدرات األفراد من خالل منحهم فرصاً عادلة للمسامهة 
 . يف التنمية دون التعرض للحرمان أو التهميش

حتقيق التنمية مبفهومها الواسع واحلد من فقر القدرات وإتاحة الفرص ال ميكن أن يتم  إن
دون دولة قوية قادرة متتلك مؤسسات تشاركية تتفاعل مع كافة القطاعات والفئات حىت 
يتكون اإلمجاع الوطين على أمهية ختصيص املوارد لصاحل بناء قدرات األفراد وتوسيع 

  .أو ميشهم خيارام وجتنب حرمام
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 :املراجع

واحلسابات القومية  وقوة العمل مسوح دخل ونفقات األسرة: املكتب املركزي لإلحصاء
  .لسنوات متعددة

  .اخلطة اخلمسية العاشرة ، تقرير تقييم منتصف املدة للخطة العاشرة: هيئة ختطيط الدولة
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