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 بسورية  األزمة ظل في  الفقر من الناحية االقتصاديةفي  المؤثرة العوامل أهم

 ( 1)وهاني الحسون ( 2) وائل حبيبو  (1)*فايز المقداد
إدارة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق،  (.  1)

 .سورية
الدراسات االقتصادية واالجتماعية، مركز البحوث العلمية الزراعية في الالذقية، الالذقية،  دائرة (. 2 (

 سورية.
 ( deepmokdad@yahoo.com، البريد اإللكتروني: فايز المقدادد.: الباحث )*للمراسلة

 31/05/2020تاريخ القبول:                  2020/ 05/ 12 تاريخ االستالم:

 الملخص: 
دراسة واقع الفقر في سورية في ظل األزمة، وذلك باستخدام أساليب التحليل    إلى  هدف البحث

 . 2017خالل عام   المتاحةثانوية البيانات الاالعتماد على الكمي والوصفي، وب
%  83.4تبين أن    كما.  2016% في عام  45رقمًا قياسيًا قدر بنحو  لتصل  الفقر    نسبة ازدادت  

(.  2010% في عام ) 28، مقابل  (المعتدل)  من السوريين يعيشون تحت خط الفقر العلوي 
وترافقت هذه الزيادة في   % تقريبًا.60وقد ارتفعت هذه النسبة في المناطق الريفية لتصل إلى 

ألف ل.س عام    72.5نسب الفقر مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي من  
أضعاف    6بالتوازي مع ارتفاع األسعار بنحو   ذلك  كان  ألف ل.س، و   27إلى أقل من    2011

منين غذائيًا إلى نحو مقدار الزيادة في الدخل، وهذا ما انعكس أيضًا في تزايد نسبة غير اآل
نتائج الوعلى صعيد متغيرات الدراسة أظهرت  .  2016% من إجمالي سكان سورية عام  67.2

% مع زيادة نسبة كل من االستثمار  1.45% و3.3%، و1.1قر بمقدار  أنه يمكن تخفيض الف
% على  10واإلنفاق الحكومي على التعليم والرعاية الصحية بمقدار    الخاص والعام  المحلي

% سوف يسهم في زيادة نسبة  10زيادة نسبة التكاليف اإلنتاجية بنسبة  الترتيب. بينما تبين أن  
%. في حين كانت متالزمة الفقر والبطالة مؤكدة إحصائيًا حيث تزداد معدالت  3.5الفقر بنحو  
%، وذلك بافتراض بقاء العوامل األخرى  10نسبة البطالة بنسبة  % مع زيادة  1.2الفقر بنسبة  

م تثقيل قيمة مرونة كل متغير من المتغيرات المدروسة بنسبة دون تغير. ومن ناحية أخرى ت
والحضر،   الريف  في  وزيادة  تبين  و الفقر  والصحة  التعليم  على  الحكومي  اإلنفاق  زيادة  أن 

% ستؤدي إلى تخفيض نسبة الفقر الريفي بنسب 10االستثمار في المناطق الريفية بنسبة  
فيض كل من البطالة وتكاليف اإلنتاج  % على التوالي. كما أن تخ1.15% و1.53% و3.45

% على التوالي،  3.70% و1.33% سيؤدي للحد من الفقر الريفي بنسبة  10الزراعي بنسبة 
 بينما يكون األثر أقل في المناطق الحضرية. 

mailto:deepmokdad@yahoo.com
mailto:deepmokdad@yahoo.com
mailto:deepmokdad@yahoo.com


 2021األول/أكتوبر   تشرين  211-195(:5)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  – المقداد وآخرون 

 

 

Al-mokdad  et al - Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(5): 195-  -211 October 2021 

196 

السورية، مؤشرات االقتصاد   األزمة  األمن الغذائي، الدخل الفردي،  الفقر،:  الكلمات المفتاحية

 . الكلي

 المقدمة:  
يعد الفقر أحد العقبات الكبرى التي تعترض التنمية الشاملة في سورية، بالترافق مع ظروف سياسية واقتصادية أدت إلى  
تراجع النمو االقتصادي، وعدم استقرار األوضاع االجتماعية، وما سببته تلك الظروف من اختالفات ضخمة في مستويات  

والفقر الشديد    2015% في عام  85.2بشكل كبير في سورية، ووصل معدل الفقر إلى  المعيشة. فقد ارتفعت معدالت الفقر  
 (. 2016% )المركز السوري لبحوث السياسات، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 69.3إلى 

الناتج اإلجمالي المحلي لكل فرد ن حو  اعتبرت سوريا في فترة ما قبل األزمة بلدًا منخفض إلى متوسط الدخل، حيث بلغ 
يقارب    1380 سكان  وعدد  سكاني    20دوالر،  نمو  ومعدل  نسمة  النمو 2.58مليون  معدل  وصل  حين  في  سنويًا،   %

(. وانخفضت نسبة الفقر )باعتبار خط الفقر الوطني  2006)المكتب المركز لإلحصاء،    2006% عام  5.1االقتصادي إلى  
ثم تراجعت هذه النسبة   (.UNDP, 2005)  2004% عام  11.4إلى    1997% عام  14.3دوالر للفرد في اليوم( من    2

،  2015% عام  13.2. غير أن هذه النسبة عاودت لالرتفاع مع بداية األزمة السورية وبلغت  2010% عام  10.3إلى  
 (. 2016)هيئة التخطيط والتعاون الدولي،  

سكنهم بما في ذلك سكان تمر سورية اليوم بواحدة من أشد األزمات. حيث اضطر حوالي نصف السكان لمغادرة أماكن  
الريف، وفقد الماليين سبل عيشهم ومقومات الحياة األساسية كالدخل األساسي والعمل وخدمات الصحة والتعليم األساسية.  
وأصبحت التحديات التنموية السابقة لألزمة قضايا ثانوية مقارنة بحالة اإلنسان السوري في ظل األزمة، حيث تعرض رأس 

 (. 2014المركز السوري لبحوث السياسات، )الثقافي والمادي إلى انتكاسات كبرى المال االجتماعي و 
العمالة   ونقص  الري  بنظم  النطاق  واسعة  أضرار  إلحاق  إلى  األزمة  أدت  فقد  كبيرة،  خسائر  الزراعي  اإلنتاج  سجل  كما 

الذ.  والمدخالت االكتفاء  السابقة وتحقق  العشرين سنة  في  للقمح  المنتجات حيث كانت سورية منتجًا  أغلب  اتي منه ومن 
من  %  55مليون طن، أي أقل بنسبة    1.5ولكن يقدر إنتاج هذا المحصول حاليًا بنحو  (  باستثناء سنوات الجفاف)الزراعية  
ومع ذلك، شهدت بعض المحاصيل مثل الشعير زيادة في ( 2011-2007)مليون طن    3.4ما قبل الصراع البالغ  متوسط  

كما تأثر اإلنتاج الحيواني .  في السنوات العشر الماضية بعد هطول أمطار أفضلأعلى من المتوسط  %  40اإلنتاج بنسبة  
اتج  هذا وتقلص الن%.  35وقد انخفضت أعداد الثروة الحيوانية بنحو  .  من إجمالي اإلنتاج الزراعي%  40الذي شكل نحو  

 (. IFAD, 2016. )2015و 2011بين عامي  % 41المحلي اإلجمالي الزراعي بنسبة  
االجتماعية، خاصًة في المناطق الريفية -سورية اليوم تجتاز منعطفات خطيرة تؤثر على أنماط الحياة االقتصادية ولهذا فإن

التي تعّد أماكن اإلنتاج الزراعي وتوفير الغذاء، تمثلت في تحولها من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق االجتماعي من  
لها من جهة أخرى. حيث تواجه تحديًا مزدوجًا، يتجلى من جانب بضرورة  جهة، وفي األزمة والحرب الظالمة التي تعرضت

التوظيف األمثل للموارد وإعادة هيكلة االقتصاد الوطني وتحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة، ومن جانب آخر تأتي أولوية  
األمور التي تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق    االهتمام بالتنمية المتوازنة والحد من الفقر والتخفيف من أثر األزمة على السوريين.

االقتصادية السياسات  في  األبعاد  هذه  إغفال  عدم  يجب  وبالتالي،  المواطنة،  وتعزيز  واالستقرار  االجتماعي  - االنسجام 
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ة  ال تعتبر من الدول الفقيرة اقتصاديًا، إال أن مشهد الفقر كحالة اقتصاديوعلى الرغم من أن سورية    االجتماعية للمجتمع.
 واجتماعية كان وما زال يعيشه الكثير من المواطنين السوريين وازداد ظهوره خالل األزمة. 

فجوة الفقر في سورية قد تعمقت بشكل كبير نتيجة لألزمة مقارنة مع الفترات السابقة.  ( أن  ESCWA, 2016أوضحت )
معظم الفقراء لديهم نفقات قريبة من خط   ، اعُتبر الفقر في سورية ذو مستويات مقبولة؛ بمعنى آخر، إنّ 2010ففي عام  

الفقر، وكان ال بد من بذل إجراءات قليلة نسبيًا لرفعها فوق هذا الخط. لم يعد هذا هو الحال في األزمة. فقد بلغت فجوة الفقر 
ناطق  . وكانت الفجوة أسوأ في الم2013% في عام  11.9%، بعدما كانت 16.3، إذ بلغت  2016رقمًا قياسيًا جديدًا عام 

الزراعي( حيث بلغت   )التي يعتمد عليها اإلنتاج   ,ESCWA)  2013% في عام  13.6%، بعدما كانت  17.9الريفية 
2016 .) 

% في  11.4%، مقابل 15( ارتفاع نسبة الفقر في الريف السوري إلى  2016وبين تقرير )هيئة التخطيط والتعاون الدولي،  
وكانت هذه النسبة    2015% عام  23.2إلى    2005% عام  1.67لمدقع من  المناطق الحضرية. بينما زادت معدالت الفقر ا

 %. 18.4% بينما في المناطق الحضرية  28.7في الريف 
  300محافظة سورية وتضمنت أكثر من    12ألف أسرة في    19( التي شملت عينة من أكثر من  WFP،  2015وفي دراسة )

خط الفقر الوطني األدنى. وحددت هذه الدراسة خط الفقر  تجمع سكني، تم تصنيف األسر من حيث وقوعها فوق أو تحت  
. ووجد من خالل هذا التصنيف 2009ليرة سورية استنادًا إلى آخر مسح للدخل واإلنفاق السوري في    10916األدنى عند  

ة ونشطة أن أولئك الذين ينفقون أقل على الطعام مما هو مطلوب الستهالك الحد األدنى من السعرات الحرارية لحياة صحي
% 71بسبب وهم ضمن الفئة الواقعة تحت خط الفقر الوطني األدنى المشار إليه سابقًا وعلى الصعيد الوطني، تبلغ نسبتهم 

به   قامت  الذي  المسح  نتائج  الغذائي. حسب  الفقر  األسر تحت خط  المحافظات هناك  2015عام    WFPمن  ، وحسب 
% من األسر تحت 56%. وتعاني محافظة دمشق من أقل نسبة فقر، حيث ال تتجاوز  80% و62اختالفات تتراوح بين  

%(. حيث 63%( منه في المناطق الحضرية )77خط الفقر الغذائي. ويكون فقر الغذاء أكثر انتشارًا في المناطق الريفية )
%( من مجموع تعداد  58%( بينما كانت النسبة األدنى في دمشق وبلغت ) 84ن أعلى نسبة فقر )عانت محافظة الحسكة م
 السكان في كل محافظة.  

أّن األسر السورية تنفق مبالغ غير متناسبة على االستهالك الغذائي، وقد  (  IFAD & WFP, 2016كما أظهر تقرير )
٪ من النفقات العامة لألسرة. أما األسر الفقيرة  60٪ إلى  50نحو  يتجاوز اإلنفاق على الغذاء، في بعض المناطق السورية  

 فتصبح غير قادرة على تلبية احتياجاتها األساسية.
نسبة الفقر في هذه المنطقة  ( في دراسة حول الفقر في ريف محافظة حلب السورية إلى ارتفاع  2007وأشار )حبيب وآخرون،  

وفقًا لخط الفقر األدنى. إال أنه يمكن وصف حالة  رية عمومًا، وذلك  % على مستوى سو 11.4%( مقارنة بنسبة  41إلى )
مقارنًة بمثيالتها في ريف    (2Pو  1Pالفقر بأنه ضحل جدًا، حيث تدنت قيمة القياسات التي تتسم بالحساسية تجاه التوزيع )

الفقراءإلى    ( لكل من فجوة الفقر وشدته0.092( و)1.71اإلقليم الشمالي الشرقي من سورية لتبلغ ) تم   درجة أن معظم 
. وقد ترافقت نسبة الفقر المرتفعة مع ازداد عدم المساواة في توزيع الدخل في المنطقة وفقًا  تحت خط الفقر مباشرةً   تجميعهم

 (.  0.69لقيمة معامل جيني البالغة )
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قياسه في كل من سورية  ( حول الفقر وعدم المساواة والتي استهدفت التعرف على خط الفقر و 1990في دراسة )الليثي،  
ومصر تبين أن الفقر في البلدين ال يعود فقط للدخل وتوفر فرص العمل، بل يؤثر عليه القضايا االجتماعية كالحصول على  
الخدمات التعليمية والصحية المناسبة في إطار اإلنفاق الحكومي العام على هذه الخدمات، إضافًة إلى عوامل أخرى تتعلق 

 األصول وبعض الخصائص االقتصادية واالجتماعية لألسرة المعيشية في كال البلدين. بحجم الحيازة من 
ن األسر الفقيرة ليس لديها أرض وإن وجدت فمساحتها ضئيلة ويتم استئجارها من الغير غالبًا،  ( أ 1990وبين )تشامبرز،  

ض من الجيران واألقارب والتجار وال تملك وليس لديها ماشية أو لديها أنواع صغيرة فحسب )دجاج، بقر، ماعز( واألسرة تقتر 
فقراء الريف يكونوا إما مزارعين ال يملكون ارض زراعية، ( أن  1992لبنك الدولي،  )ا  عادة إال قوة عملها. وجاء في دراسة

ة عملهم،  أو لديهم حيازات صغيرة وفى المدن يكون الفقر مالزما للعمالة الصناعية وعمالة الخدمات أي أنهم ال يملكون إال قو 
 وليس لديهم أية أصول إنتاجية. 

ن من عوامل فقر األسر الريفية هو محدودية الموارد المتاحة لها سواء كانت أرض زراعية أو ( أ 1995وقد بين )الصلح،  
 ملكية ماشية. وأن األسر التي تعولها امرأة في القطاع الزراعي تتعرض لظروف مختلفة عن األسر التي يعولها رجل. وارتفاع 
معدالت البطالة بين النساء الريفيات، وزيادة عدد األسر المعيشية الفقيرة التي تعولها المرأة مع عدم توفر فرص عمل مما  
يزيد من افتقارها. حيث إن الفقر قد يؤدى إلى زيادة استخدام الفقراء لألسمدة والمبيدات من اجل زيادة إنتاجهم من المحاصيل  

 في إلحاق الضرر بالبيئة وإضعاف قدرتهم على استدامة اإلنتاج. الزراعية وبالتالي يكون سبب
ن من أسباب الفقر المركز االحتكاري لكبار مالكي األراضي الزراعية وسيطرتهم على الموارد المائية  ( أ 1997أوضح )كشك،  

الزراعية، وكذلك    واحتكارهم معظم القروض، مما يضعف من قدرة الفقراء على تملك األصول اإلنتاجية. خاصة األراضي
عدم قدرتهم على االستفادة من القروض التي تقدمها جهات التمويل واإلقراض. كما أن سياسات اإلصالح االقتصادي قد  
أضرت فقراء الريف حيث هبط استهالكهم من المنتجات الغذائية الرئيسية، وزاد استهالكهم للسلع الفقيرة في سعراتها الحرارية 

حيث إن الفقراء عادة ما يلجؤون للهجرة الداخلية والخارجية كأحد األساليب التي تعينهم على مواجهة   الرخيصة في أسعارها.
( في دراسة اقتصادية للحد من الفقر للسكان الريفيين من خالل تحقيق التوازن بين معدل نمو 2003بين )أحمد،   فقرهم.

البطالة، وتوفير البيئة االقتصادية واالجتماعية المواتية لتحقيق األمن السكان ومعدل نمو األراضي الزراعية، والحد من مشكلة  
الغذائي ولزيادة فرص العمل، وزيادة اإلنتاجية ومستوى الدخل، واعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة، واستخدمت  

دة فجوة الفقر وعدد األسر الفقيرة بالريف  الدراسة أسلوب التحليل اإلحصائي الوصفي، وكانت أهم نتائج تلك الدراسة هي زيا
نتيجة برامج اإلصالح االقتصادي بالقطاع الزراعي، وزيادة معدل البطالة، وأنه يجب زيادة الكمية المنتجة من السلع الغذائية  

 لمقابلة االحتياجات المتزايدة للسكان بزيادة حجم االستثمارات الزراعية وترشيد استخدام الموارد المائية.
 مبررات الدراسة: 

ُيعّد الفقر أحد العقبات الكبرى التي تعترض التنمية الشاملة في سورية، بالترافق مع ظروف سياسية واقتصادية أدت إلى  
تراجع النمو االقتصادي، وعدم استقرار األوضاع االجتماعية، وما سببته تلك الظروف من اختالفات ضخمة في مستويات  

دوالر عام    1380 منخفض إلى متوسط الدخل حيث يبلغ الناتج اإلجمالي المحلي لكل فرد نحو  المعيشة. تعتبر سوريا بلداً 
% سنويًا، في حين وصل معدل النمو االقتصادي 2.58مليون نسمة ومعدل نمو سكاني    20، وعدد سكان يقارب  2006
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الفقر الوطني  2006% عام  5.1إلى   الفقر )باعتبار خط  % عام  14.3د في اليوم( من  دوالر للفر   2. وانخفضت نسبة 
، وتبلغ نسبته في  2015% عام  13.2، ولتعود وترتفع إلى  2010% عام  10.3، ثم إلى  2004% عام  11.4إلى    1997

  2005% عام  1.67% في المناطق الحضرية. بينما زادت معدالت الفقر المدقع من  11.4%، مقابل  15الريف السوري  
 %.18.4% بينما في المناطق الحضرية  28.7في الريف  وكانت هذه النسبة 2015% عام  23.2إلى 

ال تعتبر األسباب االقتصادية هي الوحيدة المسؤولة عن الفقر، حيث أن هناك العديد من الدراسات التي أكدت على دور  
حكومي. ومن المتغيرات االجتماعية كالتعليم والصحة، وبعض المتغيرات االقتصادية الكلية كحجم االستثمار وحجم اإلنفاق ال

هنا كان ال بّد من إبراز الدور الذي يمكن أن يلعبه كل من هذه المتغيرات ومدى مساهمتها في تشكيل الفقر، األمر الذي  
يمكن أن يساهم في تشكيل توجهات نحو سياسات عالجية إسعافية وأخرى طويلة المدى للحد من هذه الظاهرة وتعزيز جهود 

 من آثار األزمة عليهم.تعزيز صمود السوريين والتخفيف 
 أهداف الدراسة: 

ومحاولة اكتشاف أهم هدفت هذه الدراسة بشكل عام إلى تكوين صورة كلية حول أوضاع الفقر والفقر الريفي في سورية،  
الفجوات والعوامل المؤثرة من وجهة نظر كلية، بعد عملية توصيف واستقراء وتحليل لواقع هذه العوامل المؤثرة. وفي هذا 

 ار تهدف هذه الدراسة إلى: اإلط
 واقع الفقر في سورية من منظور كلي. .1
 إلقاء الضوء على تأثير األزمة على المؤشرات والعوامل المرتبطة بالفقر والفقر الريفي. .2
 دراسة العالقة بين الفقر والعوامل المؤثرة عليه وانعكاس ذلك على الريف السوري. .3

 منهجية الدراسة 
ب اإلحصاء الوصفي في توصيف المتغيرات التابعة والمستقلة موضع الدراسة، وتستخدم المنهج  اعتمدت الدراسة على أسالي

كالدراسات  تم جمعها من مصادر ثانوية مختلفة  التي  والبيانات  المعلومات  االستقراء واالستنتاج من  القائم على  التحليلي 
المست المؤشرات  السابقة حول  والتقارير  المنشورة  العلمية  المنشورة من واألبحاث  المنشورة وغير  هدفة وبعض اإلحصائيات 

 المكتب المركزي لإلحصاء ووزارة الزراعة وبعض المنظمات الدولية ذات العالقة بموضوع الفقر. 
كم تعتمد الدراسة على التحليل الكمي في الربط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة من خالل استخدام أسلوب االنحدار  

بيانات السالسل الزمنية المتحصل عليها حول كل متغير من المتغيرات المدروسة من خالل التقدير اإلحصائي   للربط بين
نسبة البطالة من إجمالي القوى  ( والمتغيرات المستقلة )نسبة السكان تحت خط الفقر الوطنيللعالقة بين المتغير التابع )نسبة  

ي، نسبة االستثمارات المحلية من إجمالي الناتج المحلي، نسبة اإلنفاق الحكومي العاملة، نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحل
 على الصحة، نسبة اإلنفاق العام على التعليم، نسبة الزيادة في تكلفة عوامل اإلنتاج(.

(،  OLSعادية )تم تقدير العالقة اإلنحدارية باستخدام الصورة اللوغاريتمية المزدوجة، وباستخدام طريقة المربعات الصغرى ال
مشكلة االرتباط الذاتي  مع مراعاة مشاكل القياس التي يمكن أن تنشأ كون البيانات مأخوذة في شكل سالسل زمنية، وخاصًة 

 (. 2005)عبد القادر، 
 : والمناقشة النتائج
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 تطور متغيرات الدراسة لحالة الفقر في سورية -أوالا 
 تطور نسبة الفقر في سورية: -1-1

(. حيث تبين أن معدالت الفقر 1معدالت الفقر في سورية والتعبير عنها بيانيًا كما هو موضح في الشكل )تم دراسة تطور  
، إال  2009% حتى عام  25، ثم انخفضت لتصل إلى أقل من  2007و   2000% بين عامي  34-30النسبي تراوحت بين  

ن االرتفاع األكثر حدة في الفترة التالية خالل  ، ليصيبها موجات م2011و  2009أنها عاودت االرتفاع التدريجي البسيط بين  
   .2016% في عام  44األزمة لتبلغ نحو 

 
 . 2016- 2000(. تطور معدالت الفقر النسبي في سورية خالل الفترة 1شكل )

 المصدر: بناًء على بيانات لمكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة.

الفقر   الفقر في سورية لبرنامج انتشر  عمومًا في المناطق الريفية بشكل أكبر من المناطق الحضرية، حيث أكدت دراسة 
%.  30%، بينما كان في سوريا بشكل عام نحو 62، أن الفقر في المناطق الريفية وصل إلى  2005األغذية العالمي عام  

ط مع انخفاض فجوة الفقر، إذ يتجمع أغلب الفقراء تحت خط  وقد تميز الفقر خالل فترة ما قبل األزمة بأنه من النوع البسي
الفقر مباشرًة وال يبتعدون عنه كثيرًا، أي أنهم لم يكونوا بحاجة إال لجهود بسيطة إلخراج أغلبهم من دائرة الفقر. أما اليوم فقد  

%،  16.3، إذ بلغت  2016جديدًا عام    ألزمة، فقد بلغت فجوة الفقر المدقع رقمًا قياسياً نتيجة ل  تعمقت فجوة الفقر بشكل كبير
. وكانت الفجوة أسوأ في المناطق الريفية )التي يعتمد عليها اإلنتاج الزراعي( حيث  2013% في عام  11.9بعدما كانت  

 (. 2، كما هو موضح في الشكل ) 2013% في عام  13.6%، بعدما كانت 17.9بلغت 

 
 الوحدة: %  (.2015-2010والحضر خالل الفترة )(. تطور معدالت الفقر في سورية بالمقارنة بين الريف 2شكل )

 .ESCWA, 2016المصدر: تم تصميمه من بيانات
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أما بخصوص خط الفقر النسبي المعتدل فيؤّدي انخفاض الدخل وانتشار البطالة والتضّخم وانخفاض قيمة العملة المحلية 
 ESCWAها الشرائية إلى زيادة الفقر. إّن قياس الفقر في سورية اليوم أمر معّقد. حيث تشير تقديرات منظمة  وتراجع قدرت

المعتدل، الذي تعتمده الحكومة السورية لقياس الفقر،  -% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر العلوي 83.4أّن    2016لعام  
إلى أكثر    2010% في عام  14من حوالي   يكون قد ازداد الفقر الُمدقع  المتوقع أن(. ومن   2010% في عام )28مقابل  

 (. 3، كما هو موضح في الشكل )2016% من السكان في عام 45من 

 
 (.2016- 2010(. تطور فجوة الفقر خالل الفترة )3شكل )

 .ESCWA, 2016المصدر: بيانات 
كبيرة من السوريين العاملين هم أيضًا في عداد الفقراء. ويمكن تفسير  كما أن التعّمق في األرقام السابقة يشير إلى أّن نسبة  

، فيما  2011ذلك اقتصاديًا بتكلفة السلة الغذائية )القياسية( التي ارتفعت بأكثر من ستة أضعاف بالقيمة اإلسمية منذ عام  
لمركز السوري لبحوث السياسات،  % من التضّخم )ا20إلى    15لم تواِزن الزيادات المتواضعة في المرّتبات اإلسمية سوى  

2016 .) 
أّدت األزمة إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع في السوق المحلية السورية. بالنسبة لمؤّشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك  

(CPI  وهو مقياس للتضّخم، فقد ُضرب بخمسة بين عامي ،)ثم  2013% عام  90. وبلغ معّدل التضّخم  2016و  2010 ،
إلى    2014استقّر نسبيًا عام   المركزي لإلحصاء 2016% عام  47.7وإلى    2015% عام  43ليعود ويرتفع  )المكتب   .

 (. 2016السوري، 
كما أفرزت هذه الزيادة في األسعار، مضافًا إليها الفقر )الُمشار إليه أعاله( والعقوبات األوروبية واألمريكية وانهيار سعر 

  9بمقدار    2016و  2010على صعيد الغذاء. فقد تضاعفت أسعار المواد الغذائية بين عامي  صرف الليرة السورية، أزمًة  
أضعاف   5أضعاف للمياه المعدنية والمشروبات والعصائر، فيما ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بمقدار    8أضعاف للخضر و

ي كل سورية، إذ يساهم االحتكار وتقّطع )وفقًا للمكتب المركزي لإلحصاء السوري(. ويشار إلى أّن األسعار ليس واحدة ف
 المواصالت في رفع األسعار أكثر في بعض المناطق.

أّن األسر السورية تنفق مبالغ غير متناسبة على االستهالك الغذائي، وقد    ( WFP & IFAD, 2016وقد أظهر تقرير أعّده )
السورية،   المناطق  الغذاء، في بعض  إلى  50يتجاوز اإلنفاق على  الفقيرة    ٪ من٪60  أما األسر  العامة لألسرة،  النفقات 

 (. 4فتصبح غير قادرة على تلبية احتياجاتها األساسية، كما هو موضح في الشكل )
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 . 2016(. مقياس توفر الغذاء في سورية بالمقارنة بين الريف والحضر خالل عام 4شكل )

 .WFP ،IFAD ،2016المصدر: بناًء على بيانات 

 الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي: تطور نصيب  -1-2

، وذلك بناًء على األسعار الثابتة لعام  2011تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في سورية اعتبارًا من عام  
 (.  5كما هو موضح في الشكل رقم )  2000

 
 الوحدة: ل.س(، (2016- 2000)(. تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 5شكل )

 المصدر: بناًء على بيانات لمكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة.
  2011وحتى عام    2000( يبدأ بزيادات مستمرة منذ عام  2016-2000يتضح من الشكل أن نصيب الفرد خالل الفترة )

. إال أن األزمة  2011ألف ليرة عام    72.5إلى أكثر من    2000لف ليرة عام  أ  55.4دون توقف أو تذبذب، وذلك ابتداًء من  
ألف ليرة    27ألقت بظاللها على هذا التقدم في نصيب الفرد متسببة في تراجعات كبيرة ليصل نصيب الفرد إلى أقل من  

عما كانت عليه   2014% عام 278. أما من حيث األسعار والدخل فقد تبين أن األسعار ارتفعت بنحو 2016سورية عام 
% فقط، كما هو موضح في الشكل  45هي سنة أساس(، في حين ارتفع الدخل بمقدار    2010)باعتبار سنة    2010عام  

(6  .) 
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 (. 2014- 2010(. مقارنة الرقم القياسي لألسعار والدخل خالل الفترة )6شكل )

 ئية السنوية، أعداد مختلفة.المصدر: بناًء على بيانات لمكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصا
أي أن    % فقط.16.2=278/ 45وبذلك تكون النسبة بين التغير في الرقم القياسي للدخل إلى الرقم القياسي لألسعار هي:

 التغيرات كانت كبيرة جدًا في األسعار، مقابل تبدالت طفيفة على الدخل. وهذا ما أن انعكس على معدالت الفقر. 
 االستثمارات المحلية من الناتج المحلي اإلجمالي: تطور حجم  -1-3

( وذلك بالتوازي مع 2016- 1998شهدت نسبة االستثمار لمحلي من الناتج المحلي اإلجمالي تقلبًا كبيرًا خالل الفترة من )
ا خالل فترة األزمة التقلبات السياسية واالقتصادية التي شهدتها سورية خالل تلك الفترة، وقد اتخذت هذه النسبة اتجاها تنازلي

 (. 7السورية، كما هو موضح في الشكل )

 
 الوحدة: % ، (2016-2000(. تطور نسبة االستثمار المحلي من إجمالي األنفاق على الناتج المحلي خالل الفترة )7شكل )

 المصدر: بناًء على بيانات لمكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة.
، لتعود وتنخفض في  2006% عام  14.7إلى    2000% عام  10يتضح من الشكل تزايد نسبة االستثمارات المحلية من  

%، إال أنها استمرت  15.1ووصلت إلى    2011%، ومن ثم عاودت ارتفاعها حتى عام  11.65إلى    2008و  2007عامي  
 . 2016% خالل عام 4.39باالنخفاض بعد ذلك لتصل إلى أقل مستوياتها وهو 

 تطور تكاليف عوامل اإلنتاج في الناتج المحلي اإلجمالي: -1-4
مليار ليرة   841كقيمة مطلقة من    2000تطورت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج باألسعار الثابتة لعام  

مليار   882ها إلى  مليار ليرة، لتعود وتنخفض بعد  160وهو ما قارب    2011وبلغت أعلى قيمة مطلقة لها عام    2000عام  
 (. 8مليار ليرة كما هو موضح في الشكل )  992لتصل لنحو    2016ليرة وترتفع بشكل طفيف في نهاية الفترة المدروسة عام  
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 الوحدة: مليون ل.س ، (2016- 2000(. تطور قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج خالل الفترة 8شكل )

 لمكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة. المصدر: بناًء على بيانات 
واستمرت   2000% عام  54أما نسبة تكلفة عوامل اإلنتاج من الناتج المحلي اإلجمالي فنالحظ أن هذه النسبة تزايدت من  

ارتفاعاتها المضطرد منذ  %، ثم عاودت  57.2إلى    2009%، وانخفضت عام  64.6ووصلت إلى    2008بالتزايد حتى عام  
 (. 9%، كما هو موضح في الشكل )74.4لتصل إلى   2016ذلك الحين وحتى عام  

 
 لوحدة: مليون ل.س ا ،(2016-2000(. تطور نسبة تكلفة عوامل اإلنتاج إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة  9شكل )

 اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة.المصدر: بناًء على بيانات لمكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة  
 تطور نسبة البطالة  -1-5

، وفقدت محافظتا  2015% في عام  55ثم إلى    2013% في عام  54.2إلى    2011% عام  14.9ارتفع معّدل البطالة من  
القوى العاملة  ، فوصل معدل البطالة بين  2016حلب ودرعا النسبة األكبر من الوظائف مقارنًة بالمحافظات األخرى. أما عام  

% 69٪. والمعّدل األكثر إقالقًا هو البطالة لدى الشباب، فقد ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب من  52،9في سورية إلى  
 (. 2016)المركز السوري لبحوث السياسات،  2016% عام 78إلى  2013عام 

، وحسب البيانات التي تم  2011و  2000وحسب اإلحصائيات الرسمية للمكتب المركزي لإلحصاء في سورية بين عامي  
تتذبذب بشكل طفيف حول   2014و 2000عرضها، يمكن القول بأن نسبة البطالة ظلت لفترة طويلة من الزمن بين عامي 

، كما هو موضح في الشكل  2016% عام  52.9%، إال أنها ازدادت بعد ذلك إلى مستويات قياسية وصلت إلى  10مستوى  
الحكومية قبل األزمة لمواجهة الفقر وكان أحد المكونات األساسية لها توليد فرص العمل،  (. حيث توجهت السياسات  10)

واستمرت هذه الجهود خالل سنوات األزمة األولى وال تزال مستمرة، إال أن تأثيرها لم يعد كما كان سابقًا بسبب ضعف التمويل 
 هذه البرامج. بالدرجة األولى والعقوبات التي تسببت في انعدام التمويل لمثل 
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 لوحدة:% ، ا( 2016- 2000(. تطور نسبة البطالة من إجمالي قوة العمل خالل الفترة 10شكل )

 المصدر: بناًء على بيانات لمكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة.
 تطور اإلنفاق الحكومي على التعليم  -1-6

يعتبر أثر األزمة السورية على التعليم هو األثر األكثر خطورًة. حيث تمّس آثارها عقودًا من التنمية على صعيد التعليم. 
، نتيجة 2015% عام  75% قبل األزمة إلى أقّل من  95فانخفضت نسبة السكان الذين يحّصلون تعليمهم داخل سورية من  

ألف طفل معّرضون لخطر التسرب من التعليم )المركز السوري   446مين، وهناك  لفقدان البنية األساسية للقطاع ونقص المعل
 (.  2016لبحوث السياسات، 

، بسبب الدمار أو  2015% من مجموع المدارس في سورية لم تكن تعمل في عام  26ووفقًا لوزارة التربية السورية، فإّن  
  2015رس عن نقص في الموظفين والمعلمين في عام  % من المدا27بسبب استخدامها كمساكن جماعية. وأبلغت أكثر من  

. كما أن نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم )سواًء التعليم المدرسي  (ESCWA, 2016( )2010% في عام  0.3)مقابل  
أو العالي( تقلبت بشكل كبير حتى خالل الفترة التي سبقت األزمة، إال أن حدة هذه التغيرات زادت خالل سنوات األزمة  

 (.  11، كما هو موضح في الشكل )2011عتبارًا من عام ا 

 
 الوحدة:%  ،(2016- 2000(. تطور نسبة اإلنفاق على التعليم من إجمالي اإلنفاق الحكومي خالل الفترة )11شكل )

 المصدر: بناًء على بيانات لمكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة.

% عام  6.21إلى    2000% عام  6.62نسبة اإلنفاق على التعليم من إجمالي اإلنفاق الحكومي تراجعت من  يبين الشكل أن  
% فقط،  10.6إلى   2011% ثم انخفضت لتصل عام  12وبلغت نحو    2009، ثم تزايدت بشكل مستمر حتى عام 2001

%،  6.7والتي لم تتجاوز    2012ليها عام  إال أن هذه النسبة تعتبر جيدة إذا ما قورنت بالمستويات المتدنية التي وصلت إ
 %. 10.62إلى  2015ومع التنبه ألهمية هذه المسألة عادت للتزايد لتصل عام  
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 تطور اإلنفاق الحكومي على الصحة -1-7
، وهذا يعكس الظروف  2010سنة في عام   70.5، مقارنة بنحو 2016سنة عام  55.4انخفض متوسط العمر المتوقع إلى

وقد أّدى النقص في األدوية والطاقة    .بشكل حاد خالل األزمة، إضافًة إلى تراجع الخدمات الصحيةالمعيشية التي تدهورت  
   (.ESCWA, 2016الكهربائية والعمالة الصحية المؤهلة إلى تباطؤ عمل المرافق الصحية )

اإلنفاق العام على الصحة كنسبة  وكنتيجة لألزمة السورية وما رافقها من زيادة في معدل الوفيات واإلصابات ارتفع معدل  
% في المتوسط خالل األزمة، كما هو موضح  2إلى    2010% في عام  1.8مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي وذلك من  

(. غير أّن التراجع الكبير في قيمة الناتج المحلي اإلجمالي يشير إلى أّن األنفاق على الصحة قد انخفض  12في الشكل ) 
 سبب انخفاض قيمة العملة السورية وارتفاع التكاليف الصحية. بالقيمة الفعلية ب

 
 .(2016- 1998(. تطور نسبة اإلنفاق على الصحة من إجمالي اإلنفاق الحكومي خالل الفترة )12شكل )

 المصدر: بناًء على بيانات لمكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية، أعداد مختلفة.
الفترة  1.5نسبة اإلنفاق الحكومي على الصحة بلغت نحو  يشير الشكل إلى أن   ، بينما ارتفعت  2004-2000% خالل 

% على الترتيب، ثم انخفضت بعد ذلك 2.10% و2.12، حيث بلغت  2006و  2005ووصلت أعلى حد لها في عامي  
إلى    2012م  ، بينما انخفضت عا2011%، ومن ثّم استقرت حول هذه النسبة حتى عام  1.27لتصل إلى    2007عام  

% من إجمالي  1.83الذي بلغت فيه نحو    2015%، وعاودت تحقيق ارتفاعات مستمرة عامًا بعد عام حتى عام  0.8حوالي  
 اإلنفاق الحكومي. 

 التحليل الكمي للعالقة بين الفقر والعوامل المؤثرة عليه في سورية: -ثانياا 
وفق ما أمكن لتقدير دالة العوامل    2016و  2000تم االعتماد على البيانات السابقة في صورة سالسل زمنية بين عامي  

وذلك للحصول على أفضل تقدير  اللوغاريتمية المزدوجة  ةصور ال في المؤثرة على الفقر في سورية باستخدام نموذج االنحدار 
حيث تم تقدير معلمات والمنطق االقتصادي، فضاًل عن سهولة حساب المرونات،    للنموذج المستخدم وفقًا للمعايير اإلحصائية

 .( 1هذا النموذج كما في الجدول ) 
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 دوغالس.-(. تقديرات معلمات انحدار العوامل المستقلة على تابع الفقر وفق نموذج كزب 1جدول )
sig  قيمةt  الخطأ المعياريSE ( الثابتCoefficient ) المتغير 

.000 7.128 .610 -.327 (Constant) 

.000 -6.727 .049 -.145 EDU 

.001 -4.502 .032 .126 HLTH 

.002 4.175 .030 -.109 UNEMPLMNT 

.046 -2.276 .048 .003 INVST 

.950 .064 .041 .351 PRCPTA 

.017 2.842 .124 -.327 COST 

 المصدر: بناًء على بيانات الدراسة 

 الجدول يمكن كتابة معادلة االنحدار بالصورة اللوغاريثمية المزدوجة كما يلي: وبناًء على 

i0.145 Ln Hlth – i0.327 Ln Educ -i + 0.126 Ln Unemp i0.109 Ln Inves –= 4.36  i Ln Pov +  

i0.351 Ln Cost 
Watson Stat. = 1.721-, Durbin **= 95.5% , F = 58.15 2= 97.2% , Adjusted R 2R 

iPov  )نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني النسبي )المعتدل : 
iInves  نسبة االستثمار المحلي من إجمالي الناتج المحلي : 
iUnempوى العاملة  ـ: نسبة البطالة من إجمالي الق 
iEduc نسبة اإلنفاق العام على التعليم من إجمالي اإلنفاق الحكومي : 
ithHlة من إجمالي اإلنفاق الحكوميـ: نسبة اإلنفاق العام على الصح 
iCost تكلفة عوامل اإلنتاج من إجمالي الناتج المحلي على المستوى الكلي : نسبة 

% من التغيرات الحاصلة  97.2إلى أن نموذج االنحدار والمتغيرات المستقلة التي تم استخدامها ضمنه يشرح    2Rشير قيمة  ت
% من تلك  95.5إلى أن النموذج ال يزال يشرح    2Adjusted Rفي معدالت الفقر خالل الفترة المدروسة. كما تشير قيمة  

يأخذها النموذج، وبالتالي مدى تأثير ذلك على درجات الحرية،    التغيرات حتى عند األخذ بعين االعتبار عدد المقدرات التي
  58التي تجاوزت    Fمما يعطي صورة عن كفاية عدد المشاهدات المأخوذة للتقدير. ويمكن التأكيد على ذلك من خالل قيمة  

 %. 1وهي معنوية عند مستوى 
رتباط الذاتي في البيانات )حيث تعتبر  إلى عدم وجود مشكلة اال  Durbin-Watson Stat. = 1.721بينما تشير قيمة  
(، مما يعطي صورة بتحقق شرط االستقاللية الالزم الستخدام طريقة المربعات الصغرى في 2.5إلى    1.5القيم المقبولة بين  

 التقدير وصالحية البيانات للتقدير.
 المستقلة وفق النموذج السابق كما يلي:وتبعًا للنتائج السابقة يمكن صياغة العالقة بين الفقر والعوامل 

وهو ما يشير إلى أن العالقة بين معدالت الفقر ونسبة   ،  - 0.109بلغت قيمة معامل نسبة متغير نسبة االستثمار المحلي  
االستثمار المحلي عالقة عكسية، أي أنه كلما زادت نسب االستثمارات تناقصت نسب الفقر، كما يشير هذا المعامل إلى أن  

 %. 1.1% من شأنه أن يسهم في تخفيض معدالت الفقر بنسبة تقارب 10ادة نسبة االستثمار المحلي بمقدار زي
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+، وهو ما يشير إلى عالقة موجبة وطردية بين  0.126أما بالنسبة لمعدالت البطالة فقد بلغت قيمة المعامل الخاص بها  
%، فإنه من المتوقع أن تتزايد معدالت الفقر بنسبة  10بنسبة  الفقر ومستويات البطالة السائدة، فكلما زادت نسبة البطالة  

 %، وذلك في حال بقيت العوامل األخرى دون تغير.1.2
% )كنسبة من اإلنفاق على التعليم وليس من إجمالي اإلنفاق الحكومي(  10في حين أن زيادة نسبة اإلنفاق على التعليم بنسبة  

لقيمة المعامل المقدر، حيث من شأن زيادة فرص التعليم والتدريب والتأهيل  وفقًا    ،%3.27يسهم في تخفيض الفقر بنسبة  
 أن يسهم مساهمة فعالة في حصول الخريجين والسكان على فرص عمل الئقة مولدة للدخل الذي يحد من زيادة نسب الفقر. 

%، ويعزى 1.45ر بنسبة  % كذلك أن تسهم في تخفيض الفق10كما أن زيادة اإلنفاق على خدمات الرعاية الصحية بنسبة  
ذلك إلى تمكن السكان من الحصول على الخدمات الصحية ليس فقط لتمتعهم بحالة صحية جيدة تساعدهم على أداء أعمالهم  
بشكل أفضل، وإنما أيضًا في تخفيض تكلفة المعيشة على المواطن السوري وهو ما يعتبر نوعًا من أنواع الحماية االجتماعية 

 ضد الفقر. والسياسات المتبعة
وأخيرًا فقد لوحظ من نموذج االنحدار العالقة الموجبة بين زيادة نسبة التكاليف اإلنتاجية وزيادة معدالت الفقر، حيث تبين 

% من 3.5% عن مستوياتها الحالية أو السابقة تسهم في زيادة نسبة الفقر بنحو  10النتيجة أن زيادة تلك التكلفة بنسبة  
 نما لم تثبت معنوية المعامل المقدر بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي. مستوياتها السائدة. بي 

 انعكاس النتائج على الفقر الريفي-ثالثاا 
أشارت الدراسات التي تم استعراضها سابقًا إلى أّن الفقر الريفي عادًة ما تكون مستوياته أعلى من الفقر في المناطق الحضرية،  

% في المناطق الحضرية بينما يبلغ متوسط انتشار  31.57% في المناطق الريفية مقابل  34.98فقر بنسبة  حيث ينتشر ال
 ( UNDP, 2005%. )33.2الفقر في عموم سورية 

أن   الريفية، حيث  المناطق  في  تأثيره  للحصول على  السابقة  المتغيرات  أثر كل من  تثقيل  يتم  أن  يمكن  المشهد  هذا  من 
هة لعموم سورية وأثرها يطال الريف والحضر في مجال مكافحة الفقر، وسيتم تقدير هذا األثر من خالل  السياسات الكلية موج

تثقيل قيمة مرونة كل متغير من المتغيرات المدروسة بنسبة الفقر في الريف والحضر. فبالنسبة للمناطق الريفية يتم ضرب 
إلى  الريف  الفقر في  المرونة بمعامل تثقيل يمثل نسبة  بالنسبة    قيمة  العامة في سورية، وكذلك األمر  الفقر  متوسط نسبة 

( للريف  بالنسبة  التثقيل  معامل  فيكون  الحضرية،  للحضر  1.054= 34.89/33.2للمناطق  وبالنسبة   )
 (. 2( وفق ما يبينه الجدول ) 0.951=31.57/33.2)

 (. حساب المرونات لنموذج الفقر بالمقارنة بين الريف والحضر.2جدول )
في   المؤثر على الفقر  العامل المرونة  قيمة 

 النموذج المقدر

المرونة  قيمة 

 في الريف 

المرونة  قيمة 

 في الحضر 

 0.104- 0.115- -0.109 نسبة االستثمار المحلي في إجمالي الناتج المحلي 

 0.120 0.133 +0.126 نسبة البطالة من إجمالي القوة العاملة

من   التعليم  على  العام  اإلنفاق  اإلنفاق نسبة  إجمالي 

 الحكومي

0.327- -0.345 -0.311 

الصح على  العام  اإلنفاق  اإلنفاق ـنسبة  إجمالي  من  ة 

 الحكومي

0.145- -0.153 -0.138 

 0.334 0.370 0.351+ تكلفة عوامل اإلنتاج في إجمالي الناتج المحلي نسبة 

 المصدر: بناًء على بيانات الدراسة 
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سياسات زيادة االستثمار واإلنفاق الحكومي على التعليم والصحة وتكاليف اإلنتاج ونسب البطالة في يمكن مالحظة أن تبني  
الريف يمكن أن يكون لها األثر األكبر في تخفيض نسب الفقر على المستوى الكلي كون النسبة األكبر من الفقراء تعيش 

الزراعي وتعزيز األمن الغذائي وغيره من القضايا االقتصادية  في مناطق ريفية، إضافًة إلى األثر الكبير على زيادة اإلنتاج  
واالجتماعية في الريف السورية. حيث يشير الجدول إلى أن زيادة اإلنفاق الحكومي على التعليم والصحة وزيادة االستثمار 

تخفيض  % على التوالي. بينما  1.15% و1.53% و3.45% ستؤدي إلى تخفيض نسبة الفقر الريفي بنسب  10بنسبة  
بنسبة   الزراعي  اإلنتاج  تكاليف  وتخفيض  بنسبة  10البطالة  الريفي  الفقر  للحد من  % على  3.70% و1.33% سيؤدي 

 التوالي، بينما يكون األثر أقل في المناطق الحضرية من خالل مقارنة المرونات الواردة في الجدول. 
ف الذي تم إجراؤه عليها  لنتائج نموذج االنحدار والتثقيل  الزراعي  ووفقًا  القطاع  إّن النجاح في زيادة كل من االستثمار في 

%، وبنفس الوقت خفض نسبة البطالة 10والمناطق الريفية، واإلنفاق الحكومي على الصحة والتعليم في تلك المناطق بنسبة  
مناطق الريفية %، من شأنه أن يخفض معدالت الفقر في ال10بنفس النسبة، وكذلك تخفيض تكاليف اإلنتاج الزراعي بنسبة  

بنحو  11.16بنحو   فيها  الفقر  نسبة  تخفيض  إلى  يؤدي  الحضرية  المناطق  في  النسب  هذه  زيادة  بينما   ،%10.07  .%
وبالمتوسط وعلى المستوى الكلي ووفقًا لنموذج االنحدار دون تثقيل، فإن النجاح في تحقيق زيادات وفق النسب المذكورة لكل  

المدروسة من شأنه أن يخفض معدالت الفقر في سورية بغض النظر عن المنطقة إذا كانت من المتغيرات المؤثرة على الفقر  
 %. 10.58ريفية أو حضرية بنسبة تقّدر بنحو 

 التوصيات: 
دعم االستثمار الخاص في القطاع الزراعي والقطاعات الريفية المرتبطة به، من خالل تسهيالت واقتراح مشاريع قوانين أو   -1

رات تحقق بعض المزايا للراغبين باالستثمار في القطاع الزراعي أو في المناطق الريفية، واتباع السياسات مراسيم أو اتخاذ قرا
 الرامية إلى ذلك.  

زيادة اإلنفاق الحكومي على كل من خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية بما يحقق رفع بعض التكاليف المعيشية   -2
 الة صحية جيدة لمتابعة أعمالهم، وتخليصهم من األمراض السائدة في مناطقهم.عن سكان الريف السوري، وجعلهم في ح

زيادة اإلنفاق الحكومي على التعليم مما يجعل سكان الريف مؤهلين وذوي خبرات أكبر في العمل الذي يقومون به أو الذي   -3
المجال الزراعي )من خالل التعليم  يمكنهم دخوله والحصول عليه مستقباًل بسبب الخبرات التي يمكن أن تتوفر لديهم في  

 الرسمي( أو من خالل التدريب والتأهيل على المهن الزراعية والمهن الريفية المرتبطة به )من خالل التدريب المهني(.
المساهمة في تخفيض معدالت البطالة من خالل زيادة فرص الحصول على وظائف مدرة للدخل، سواًء كان ذلك من خالل   -4

المستثمرين اللذين ينوون االستثمار في المناطق الريفية مقابل حصولهم على الميزات التي ذكرت سابقًا، أو من التنسيق مع 
خالل التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجاالت دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.  

 ذي تتبناه وزارة الشؤون االجتماعية.والتنسيق مع برامج التدريب المنتهي بالتشغيل ال
تنفيذ دراسات السوق للتعرف على حاجات سوق العمل وربطها بأنظمة التعليم الرسمي وغير الرسمي والمهني الذي تقوم به   -5

 الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. 
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مستلزمات اإلنتاج الزراعي، وتعزيز المنافسة بين مستوردي  االستمرار وزيادة دعم تكاليف اإلنتاج الزراعي من خالل دعم   -6
 المستلزمات الزراعية بهدف خفض األسعار ومنع االحتكار. 
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Abstract  

The research aimed to highlight the status of poverty in Syria during 

the crisis, using secondary data collected during 2017 and applying 

quantitative and descriptive analysis methods. The results showed an 

increase in poverty rate during the crisis, estimated at 45% in 2016 

compared to 28% in 2010, and this percentage was higher in rural areas 

to reach nearly 60%. It was found that 83.4% of Syrians are below the 

upper-moderate poverty line, adopted by Syrian government to 

measure poverty, compared to 28% in (2010). This increase in poverty 

rates was accompanied by a decrease in per capita GDP from 72.5 

thousand SYP in 2011 to less than 27 thousand SYP in 2016. In 

parallel, prices has doubled by about 6 times the increase in income. 

This situation led to an increase in the percentage of food-insecure 

people to about 67.2% of population in 2016. The results also showed 

that poverty could be reduced by 1.1%, 3.3% and 1.45%, by increasing 

local investment (both public and private) and government expenditure 

on education and health by 10%, respectively. While the increase in 

production costs by 10% may lead to increase poverty rate by 3.5%. 

Whereas, poverty rate increase by 1.2%, when unemployment increase 

by 10%, assuming that other factors remain unchanged. On the other 

hand, the value of the elasticity of each of the studied variables was 

weighted by the percentage of poverty in rural and urban areas. The 

increase in government spending on education and health and the 

increase in investment in rural areas by 10% would lead to a reduction 

in rural poverty by 3.45%, 1.53% and 1.15%, respectively. In addition, 

reducing unemployment and agricultural production costs by 10% will 

reduce rural poverty by 1.33% and 3.70%, respectively, while the effect 

will be less in urban areas. 

Key words: poverty, food security, per capita income, Syrian crisis, 

macroeconomic indicators. 
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