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متهيد وشكر
بدأ مسار االعداد لهذه الدراسة يف اجتامع للخرباء عقد يف البحر امليت يف شهر فرباير/شباط  ،2010تحضريا للقمة العاملية عن
املدن .نظم االجتامع كل من برنامج االمم املتحدة للمستوطنات البرشية – املوئل ( ،)UN-HABITATواملرصد الحرضي
للمدينة املنورة .قدمت يف هذا االجتامع ورقة بإسم األسكوا بعنوان «قياس الفقر يف املدينة إلستخدام املراصد الحرضية»،
وشكلت نقطة انطالق ملباحثات بني األسكوا واملعهد العريب إلمناء املدن ،تطورت اىل رشاكة يف إطار مرشوع دراسة الفقر
الحرضي يف البلدان العربية.
جذبت الفكرة اهتامم املشاركني :تصميم دليل لقياس الفقر عىل مستوى املدينة وأحيائها ،يصلح للمقارنة بني املدن وللمقارنة
بني األحياء يف املدينة الواحدة ،ويكون سهل الفهم واإلستخدام وقليل الكلفة .خالل السنوات األربع التي تلت اجتامع الخرباء
هذا ،تم تطوير فكرة الدليل واختبارها ميدانيا يف ثالث مدن عربية هي نواكشوط وتونس ،ومدينة طرابلس – لبنان حيث
اختربت املنهجية والدليل بشكل أكرث تقدما.
تم عرض فكرة املنهجية ونتائج التطبيق األويل يف عدد من االجتامعات اإلقليمية السيام مؤمتر منظمة املدن العربية يف
الدوحة ،ويف البنك االسالمي يف جدة ،والخرطوم ،ويف املدن املعنية .كام عرضت يف اجتامع دويل يف مدينة بيلو أوريزونتي Belo
 Horizonteيف الربازيل ،حيث متيزت التجربة العربية عن غريها من التجارب العاملية التي تم عرضها بكون دليل الحرمان
الحرضي هو دليل يقيس الحرمان عىل مستوى األرسة ،يف حني ان معظم التجارب االخرى تعتمد مؤرشات مكانية.
ها هي دراسة الفقر باستخدام دليل الفقر الحرضي ملدينة طرابلس تصدر اآلن ،بعد اربع سنوات عىل اجتامع البحر امليت.
تحتوي الدراسة عىل فصول منهجية تعرض اإلطار املفاهيمي واملنهجية وتكوين دليل الحرمان الحرضي ،وهو الجانب املعريف
والهدف االسايس من الدراسة؛ كام تحتوي عىل نتائج تطبيق املنهجية عىل مدينة طرابلس ،وقياسا للحرمان الحرضي يف املدينة
وأحيائها ،مع تحليل موسع للنتائج وتوصيات للتدخل.
هذه الدراسة تطلبت جهدا متواصال من فريق كبري ومتعدد االختصاصات ،تراوح عمل أعضائه بني تصميم وتنفيذ العمل
امليداين ،اىل تطوير املنهجية والتحليل ،وصوال اىل تنظيم االجتامعات وورش العمل :هذه الدراسة هي محصلة عملهم جميعا.
نتوجه بالشكر والتقدير إىل جميع املؤسسات واألفراد الذين ساهموا مبارشة وغري مبارشة يف إنجاز هذه الدراسة .ونخص
بالذكر الجهات الدولية واإلقليمية التالية:
فريق اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا – األسكوا ،السيام مدير ادارة القضايا الناشئة والنزاعات الدكتور طارق
العلمي ،ومسؤول قسم االحصاءات االجتامعية الدكتور مروان خواجه ،ومسؤولة الرشاكة السيدة رملة الخالدي.
8

فريق املعهد العريب إلمناء املدن ممثال بشخص مديره العام املهندس احمد السلوم ونائبه االستاذ عبد الله بن محمد السبيل
والدكتور عبد السالم وايل السليامن مدير برنامج األطفال والشباب عىل متابعتهم ملراحل تنفيذ مرشوع الدراسة وعىل
مالحظاتهم القيمة عيل مسودة الدراسة.
البنك االسالمي للتنمية ممثال بشخص رئيسه معايل الدكتور احمد محمد عيل للدعم املعنوي واملادي الذي قدمه ملرشوع
تخفيف حدة الفقر الحرضي يف بعض املدن العربية .والشكر موصول لخرباء البنك الذين قدموا املالحظات العلمية القيمة
حول املسودة الدراسة خالل الحلقة العلمية التي عقدت مبباين البنك.
كام نشكر ايضا الجهات الوطنية التالية:
وزارة الشؤون االجتامعية يف لبنان ،وإتحاد بلديات الفيحاء ورئيسه الدكتور نادر غزال .وايضا الدكتور بشري عصمت مستشار
وزير الشؤون االجتامعية ،والسيدين رمزي نعامن ورمزي فانوس ،من فريق الربنامج الوطني إلستهداف االرس الفقرية يف رئاسة
الحكومة يف لبنان.
مجلس اإلمناء واالعامر يف لبنان ،ممثال بالدكتور ابراهيم شحرور رئيس ادارة التخطيط والربمجة ،والسيدة امال كريك رئيسة
دائرة التخطيط االجتامعي واالقتصادي ،عىل دعمهم ومساعدتهم يف اعداد الخرائط.
فريق مؤسسة البحوث واالستشارات ،الدكتور كامل حمدان ،والسيد رضا حمدان وفريق عمل املؤسسة لجهودهم املقدرة يف
تصميم عينة الدراسة وتنظيم وتنفيذ العمل امليداين وجمع البيانات ومعالجتها احصائيا ،وإعداد التقرير األويل بنتائج العمل
امليداين وتصميم دليل الدخل الحرضي.
جامعة البلمند ،التي أذنت باستخدام الصور الفوتوغرافية للفنان الراحل ماريو سابا ،من اإلصدار الخاص بجامعة البلمند
«طرابلس ،مدينة كل العصور» ،لعام .2011
كام نشكر أيضا جميع من شاركوا يف الحلقات العلمية يف كل من طرابلس  /لبنان ( )2011وتونس ( )2012ونواكشوط
( )2012وجدة ( )2013والندوات االقليمية التي عقدت يف كل من بريوت ( )2011والخرطوم ( )2013مبشاركة نخبة من
الخرباء واالكادمييني واملشتغلني بقضايا التنمية والفقر ملناقشة منهجية العمل.
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فريق العمل
االستاذ أديب نعمه ،املستشار االقليمي يف األسكوا :تصميم الدليل ،كتابة التقرير ،املشاركة يف تنظيم وادارة ورش العمل
واالجتامعات لعرض النتائج ،املشاركة يف اد ارة املرشوع.
الدكتور عثامن الحسن محمد نور خبري الدراسات السكانية ومستشار املعهد العريب إلمناء املدن :ادارة املرشوع ،وتنظيم
وادارة ورش العمل واالجتامعات ،واملساهمة يف املنهجية واعداد التقرير ومراجعته.
الدكتور مروان خواجه ،مسؤول قسم اإلحصاءات االقتصادية يف األسكوا :االرشاف عىل تصميم العينة واملراجعة االحصائية.
فريق مؤسسة البحوث واإلستشارات الذي توىل العمل امليداين والتحليل اإلحصايئ :الخبري االحصايئ رضا حمدان منسق
املرشوع؛ إيلينا رسور :إعداد تقرير العمل امليداين؛ رميا عليق :إرشاف ميداين؛ أميمة جدع :رئيسة فريق العمل امليداين؛
املحققون امليدانيون :ميسم خاتون ،دنيا خاتون ،محمد عبدو ،طارق حداد ،شفيق القصار ،سحر حيدر ،جويل حنا ،رويدا
قاسم ،عبدالله خرض ،يسار السايس ،برشى حلواين ،مالك حلواين؛ قاسم اسامعيل ،مدقق مكتبي؛ ومدخيل البيانات زينب
حرقوص ،عيل اسامعيل ،ملا الحسيني ،نادي املرصي.
املستشار االقتصادي ربيع فخري :اعداد الجداول اإلحصائية واملساهمة يف كتابة املنهجية؛
السيدة لبنى إسامعيل ،إحصائية يف األسكوا :إعداد الجداول والرسوم البيانية النهائية ،ومراجعة وتدقيق مسودة التقرير.
السيد وسيم حمود ،احصايئ يف األسكوا :املساهمة يف إعداد الجداول اإلحصائية.
السيد أحمد غملوش ،فني نظام املعلومات الجغرافية يف مجلس اإلمناء اإلعامر :إعداد الخرائط.
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الفصل األول
اإلطار املفهومي والتأسيس النظري لدليل الحرمان الحرضي
 -1مقدمة
يتضمن هذا الفصل ،عرضاً ملقرتح تصميم أداة بسيطة لقياس الفقر يف املدن (واستطرادا ً يف الريف وعىل املستوى املحيل
عموماً) ،من ضمن الرشوط واملواصفات التالية:
 -1أن تكون األداة بسيطة وغري مكلفة.
 -2أن تكون قابلة للفهم واالستخدام من قبل املراصد الحرضية ،واملجالس املحلية ،والفاعلني املحليني.
 -3أن تكون مصممة لقياس فقر األرس ،وصالحة لتقييم الفقر عىل مستوى األحياء داخل املدينة ،وأن تسمح بالتايل بقياس
التفاوت بني أحياء املدينة أو البلدة الواحدة.
 -4أن تكون مفيدة لتصميم السياسات املحلية.
 -5أن تكون صالحة لقياس حالة املدينة (أو القرية أو أي تجمع سكني) بصفتها وحدة ،واملقارنة بني املدن وبني التجمعات
األخرى املتشابهة من حيث طبيعتها.
تشكل هذه الرشوط القواعد الناظمة لالقرتاح ،وتحدد نطاق استخدامه وصالحيته ،وحدوده .وهو عىل هذا األساس ليس
بديالً عن قياسات الفقر األخرى املعتمدة وطن ّياً (وعامل ّياً) .من ناحية أخرى ،فإن القياسات الوطنية (والعاملية) غالباً ما تكون
غري قابلة للتطبيق عىل املستوى املحيل بحكم طبيعتها ،أو نظرا ً لكلفتها ،ولتعذر استخدامها من قبل الفاعلني املحليني .كام أنها
تكون أحياناً كثرية غري صالحة لقياس الخصائص أو التجليات املحلية للفقر والحرمان .وهذا أمر طبيعي ،مام يتطلب أن يتم
تحويل أدوات القياس بشكل جوهري ،أو تصميم أدوات قياس جديدة قادرة عىل تقديم معرفة أكرث دقة عن الوضع املعييش
لألرس محل ّياً ،مبا يف ذلك عىل مستوى األحياء املدينية ضمن املدينة أو البلدة الواحدة ألغراض عملية ال تخفى عىل أحد .إن
طريقة القياس املقرتحة تراعي هذه الرشوط واملواصفات.

 -2عنارص موجهة للقياس املقرتح
مبا أننا بصدد منهجية قياس ذات طابع عميل وتطبيقي ،ال نجد داعياً للدخول يف نقاش نظري مفصل يف مفهوم الفقر وتعريفه
وطرق القياس املختلفة .لذلك سوف نخترص املسافة ونذهب مبارشة إىل تحديد تعريف وظيفي للفقر ،وإىل تقديم املسوغات
األساسية الستخدام القياس املقرتح يف هذه الدراسة ،دون إطالة غري رضورية.
بكالم بسيط ،الفقراء هم األرس واألفراد الذي يعيشون يف مستوى معيشة أدىن من املستوى املتعارف عليه اجتامع ّياً بصفته
الحد األدىن للعيش الالئق يف املجتمع أو البلد املعني .يسرتشد هذا التعريف الوظيفي باألسس التالية:
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 -1اعتبار الفقر ظاهرة متعددة األبعاد ،أي عدم اقتصار تعريف الفقر عىل فقر الدخل وقياسه .فالفقر هو حال من الحرمان
املتعدد الوجوه ،يشكل انعدام الدخل أو انخفاضه أحد أبعاده ،لكن مثة أبعاد أخرى يتشكل منها مستوى املعيشة وحالة
الفقر ،يجب أن تكون مشمولة بالتعريف والقياس.
 -2الرتكيز عىل الحرمان أو الفقر ذي الطابع املادي تحديداً ،وذلك تالفياً لتوسع غري مفيد بالنسبة لعملنا الراهن عىل الرغم
من أن قضايا مثل املشاركة والشعور بالكرامة واالندماج أو التهميش هي قضايا بالغة األهمية ،وتشكل أحد أبعاد ظاهرة
الفقر مبعناها االجتامعي ،إال أن إدماجها يف هذا التعريف الوظيفي ويف القياس ،يوسع نطاق بحثنا وعملنا مبا يتجاوز الوظيفة
املحددة .بناء عليه ،فإن ظاهرات التهميش ،واالستبعاد ،والتعرض العايل للفقر ،والعنف املديني املتولد عن التهميش ،وانتامء
سكان املدينة وأحيائها إىل مناطق أخرى نزحوا منها ،أو جنسيات أخرى...إلخ ،ال تدخل يف القياس بشكل مبارش ،عىل الرغم
من ارتباطها بالفقر ،ونقرتح أن ترصد من خالل أدوات رصد ومؤرشات تكميلية أخرى دون إدخالها يف صلب القياس بصفتها
مؤرشات مكونة للدليل تالفياً للتعقيد يف هذه املرحلة عىل األقل.
 -3النظر إىل الفقر بطابعيه املطلق والنسبي يف الوقت عينه .فالطابع املطلق يعني بعدم تلبية أو إشباع الحاجات املادية
األساسية املتعارف عليها ،يف حدودها املطلقة وعتباتها بصفتها الحد األدىن من الحاجات أو الحقوق التي يجب توفريها لكل
مواطن .والطابع النسبي يتعامل مع التوزيع والتفاوت بني األفراد والفئات االجتامعية واألحياء .ولهذا األمر أهمية بالنسبة
للمدن عىل نحو خاص ،من أجل رصد التفاوت بني األحياء من أجل تحديد أولويات التدخل من قبل الفاعلني املحليني .والثاين
هو أن التفاوت يزيد من حدة اإلحساس بالفقر ويزيد من إلحاح املعالجة ويجعلها أكرث تعقيدا ً .وقياس ظاهرة الفقر ،يجب
أن تسمح برصد هذين الطابعني.
 -4عدم استخدام القياس التقليدي فقر الدخل (خطوط الفقر) .إن قياس فقر الدخل املستند إىل مسوحات الدخل وإنفاق
األرس التي تنفذ عىل الصعيد الوطني ،والتي تحسب خطوط الفقر عىل أساسها ،ليس صالحاً لالستخدام يف حالتنا املحددة
لألسباب التالية:
أ -إن فقر الدخل هو أحد أبعاد الفقر ال يختزلها كلها ،ومن األفضل استخدام وسيلة قياس متعددة األبعاد ،وأكرث ارتباطاً
بالسياسات املحلية االجتامعية من فقر الدخل.
ب -إن قياس فقر الدخل متاح عموماً عىل املستوى الوطني ،وعىل مستوى الريف والحرض وطن ّياً ،وقد يكون متاحاً عىل
مستوى العاصمة واملدن الكربى يف حال كان حجم العينة كافياً لذلك .ولكنه غري متاح عىل مستوى املدن ،وال عىل مستوى
األحياء داخل املدينة الواحدة .كام أنه شديد التعقيد وغري قابل للتنفيذ من قبل املراصد املحلية والفاعلني املحليني ،وغري
مالئم لعملهم ولرسم السياسات املحلية.
ج -أن تطبيق منهجية إعداد خرائط الفقر بالدمج بني مسوحات األرسة بالعينة والتعدادات من أجل تقييم الفقر عىل
مستوى األحياء هو عملية غري دقيقة ،وهامش الخطأ فيها كبري مبا يتجاوز النطاق املقبول وقد يكون له تبعات سلبية عىل
السياسات ،السيام السياسات املحلية .كام أنه غري قابل لالستخدام البسيط واملبارش من قبل املراصد الحرضية والفاعلني
املحليني.
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 -3اإلطار املفهومي وأسس القياس املقرتح
كام سبقت اإلشارة إىل ذلك أعاله ،يبتعد القياس املقرتح عن اعتامد أو تقليد قياس فقر الدخل لعدم مالءمته ،كام أنه ينطلق
من رضورة االستجابة ملتطلبات السهولة والقابلية لالستخدام يف رسم السياسات .لكن ذلك ال يعني عدم وجود إطار مفهومي،
وخلفية علمية وتنموية ملثل هذه املقاربة ،بل إن العكس متاماً هو الصحيح.
إن طريقة القياس املقرتحة تتفق مع مقاربات عاملية ،وإقليمية ،ووطنية يف مجال قياس الفقر املتعدد األبعاد .ونجد مسميات
متعددة ملثل هذه املقاربة .من هذه املسميات مفهوم الفقر البرشي وقياسه املعتمد من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
عامل ّياً (دليل الفقر البرشي الذي يتضمن قياس الحرمان يف ثالثة أبعاد هي مستوى املعيشة  -الدخل ،والصحة ،والتعليم).
ويستند هذا الدليل إىل مفهوم فقر القدرات ،وهو تطبيق ملقاربة التنمية من منظور القدرات ومؤسسها أمارتيا سن.
وهناك أيضاً مقياس اسمه «دليل القدرات األساسية» من تصميم منظمة غري حكومة دولية هي الراصد االجتامعي ويتكون
الدليل الذي يقرتحونه من ثالثة مؤرشات هي معدل وفيات األطفال دون الخامسة ،ومتوسط معدل البقاء يف املدرسة حتى
الصف الخامس وااللتحاق بالتعليم األسايس ،ومعدل الوالدات التي تجري تحت إرشاف موظف طبي مؤهل( ،انظر تقارير
خاصاً لقياس حرمان األطفال وفق منهجية مشابهة،
الراصد االجتامعي التي تصدر سنويّاً) .كام أن اليونيسف طورت دليالً ّ
وكذلك فعلت منظمة املوئل  UNHABITATالتي تعتمد أدلة خاصة بها لتقييم وضع البيئة املدينية استنادا ً إىل مؤرشات
الخدمات العامة وغريها.
من جهة أخرى ،تضمن تقرير لجنة ستيغلتز  -سن  -فيتويس التي شكلها الرئيس الفرنيس ساركوزي عام  2008لقياس األداء
خاصاً عن قياس
االقتصادي والتقدم االجتامعي ،والتي صدر تقريرها عام  ،)www.stiglitz-sen-fitoussi.fr( 2009فصالً ّ
نوعية الحياة التي يقرتح التقرير أن يشتمل قياسها عىل سبعة ميادين هي :الصحة ،التعليم ،األنشطة الشخصية ،حرية
التعبري والحوكمة ،شبكة العالقات االجتامعية ،الظروف البيئية ،وفقدان األمن واالستقرار .وقد توسع هذه التقرير يف تأسيس
هذه املقرتحات عىل مرتكزات نظرية ومفهومية صلبة.
وعام  ،2010بدأ برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ باعتامد مقياس جديد بديل لدليل الفقر البرشي وحل محله يف تقارير التنمية
البرشية .هذا الدليل الجديد املسمى «دليل الفقر املتعدد األبعاد» ( )Multi-Dimensional Poverty Index - MPIيعتمد
منطقاً مشابهاً للمحاالوت األخرى ،وهو يغطي ثالثة ميادين  -متثل الحرمان من القدرات األساسية نفسها التي يتكون منها
دليل التنمية البرشية ،أي املعرفة ،والصحة ،ومستوى املعيشة  -ولكنها خالفاً لدليل الفقر البرشي الذي هو دليل تجميعي،
فإن دليل الفقر املتعدد األبعاد يقيس فقر األرسة نفسها.
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الشكل  :1-1دليل الفقر املتعدد األبعاد ( MPIبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  -تقرير التنمية البرشية )2010

دﻟﻴﻞ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد  -ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد وﻋﴩة ﻣﺆﴍات
ﻋﴩة ﻣﺆﴍات

ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد

ﺮﺑﺎء

ﻮل
ﻷﺻ
ا

ﺔ
ﻷرﺿﻴ ﻟﻜﻬ
ا
ا

اﳌ

ﻴﺎه

ﺤﻲ

ﺼ
ﴫف اﻟ د اﻟ
وﻗﻮ
اﻟ

ﺸﺔ

ﳌﻌﻴ

ىا
ﺴﺘﻮ

ﻣ

ﻄﻬﻮ

ا

ﻟﺘﻌ

ﻠﻴﻢ

ﺤﺎق

اﻟﺘ

ﻷﻃ
ا

ﻔﺎل

رس
ﺪا

ﺑﺎﳌ

ﺳﻨﻮا

تا

ﺪرا
ﻟ

ﺳﺔ
وﻓﻴ

ﺎت

ﻷﻃ
ا

ﻔﺎل

ﺬﻳﺔ

ا

ﻟﺘﻐ

ﺤﺔ

اﻟﺼ

دﻟﻴﻞ اﻟﻔﻘﺮ
اﳌﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺣﺠﻢ اﳌﺤﻮر ﻳﺮﻣﺰ إﱃ ﺣﺠﻢ اﳌﺆﴍات
اﳌﺼﺪرAlkire and Santos 2010 :

 -4تجربة عربية منذ عام 1998
مثة تجربة عربية طبقت يف لبنان والعراق واألردن ويف دراسة مقارنة لسبعة بلدان عربية ،اعتمدت منهجية عرفت يف بداياتها
تحت اسم منهجية الحاجات األساسية غري املشبعة ،استخدمت دليالً لقياس مستويات املعيشة تحت اسم «دليل أحوال
املعيشة» أو «دليل مستوى املعيشة» ،وهي أيضاً تتسق مع هذه املقاربة .وهناك تجارب أخرى مشابهة يف دول ومناطق
أخرى من العامل.1
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 -1ميكن مراجعة سلسلة دراسات خارطة أحوال املعيشة (وعددها ثالث) التي صدرت عن وزارة الشؤون االجتامعية ،وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ بني عامي  1998و 2008يف لبنان .كام ميكن مراجعة خارطة الحرمان ومستويات املعيشة التي صدرت عن وزارة التخطيط والجهاز
املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف العراق عام  2006وعام  .2011وكذلك تقرير «الفقر والحرمان يف
بعض الدول العربية :دراسة مقارنة يف ضوء نتائج مسوحات الصحة العربية يف املغرب ،الجزائر ،تونس ،جيبويت ،لبنان ،سوريا ،اليمن» ،الصادر
عام  2009عن جامعة الدول العربية ،املرشوع العريب لصحة األرسة  -بابفام ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،و«دراسة تطور نوعية الحياة
يف األردن  ،»2010 - 2002و«دليل نوعية الحياة يف األردن لعام  ،»2010الصادرة عن وزارة التخطيط األردنية ودائرة اإلحصاءات العامة،
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،واإلسكوا ،والصادرة عام .2013

الشكل  :2-1دليل أحوال املعيشة  -لبنان 1998

اﳌﺆﴍات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﺪﻟﻴﻞ أﺣﻮال اﳌﻌﻴﺸﺔ

اﻟﺴﻜﻦ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ

اﳌﺆﴍات اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ

ﻋﺪد اﻟﻐﺮف ﻟﻠﻔﺮد

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ

اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﺒﻜﺔ اﳌﻴﺎه

ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎرات

اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ

ﻣﻌﺪل اﻹﻋﺎﻟﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻣﺼﺪر ﻣﻴﺎه اﻟﴩب

اﳌﻬﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﳌﺼﺪر :ﺧﺎرﻃﺔ أﺣﻮال اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن 1998 -

 -5دليل الحرمان الحرضي
تتفق طريقة القياس التي نقرتحها يف هذه الدراسة مع هذا االتجاه الحديث ج ّدا ً لقياس الفقر املتعدد األبعاد ،ال بل هي
تطبيق متقدم زمن ّياً عىل املحاوالت األخرية ،وهو تطوير ملنهجية الحاجات األساسية غري املشبعة املستخدمة يف البلدان العربية
منذ عام  .1998وقد سعى االقرتاح ليك يكون عىل أكرب قدر ممكن من البساطة ،مع احرتام األسس املنهجية ،واملتطلبات
العلمية يف الوقت نفسه.
وقد اتبعت الخطوات واألسس التالية يف تصميم هذا املقياس ،الذي سوف نسميه من اآلن فصاعدا ً« ،دليل الحرمان الحرضي»،
أو «الدليل» لالختصار.
 -1امليادين التي يتكون منها الدليل
يتكون الدليل من أربعة ميادين متثل جميعها أبعادا ً رئيسة لتعريف الفقر املتعدد األبعاد .هذه امليادين متعارف عليها عىل
نطاق واسع بصفتها تشكل محددات أساسية ملستوى معيشة األرس واألفراد ،كام أنها منسجمة مع مضمون القمم العاملية،
والسيام أهداف األلفية يف صيغتها املعتمدة عام  ،2000كام مع املقرتحات األولية التي هي قيد النقاش حال ّياً يف سياق تحديد
األجندة التنموية لألمم املتحدة ملا بعد  .2015وهذه امليادين لها أهمية متساوية يف الدليل ،وهي التالية:
أ -السكن.
ب -التعليم.
ج -الصحة.
د -الوضع االقتصادي لألرسة.
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وقد تم اختيار ثالثة مؤرشات لقياس مستوى الحرمان يف كل ميدان من هذه امليادين عىل النحو املبني يف الشكل أدناه
(الشكل رقم .)3-1
ال يعترب هذا االختيار نهائ ّياً وال مقفالً ،حيث إننا ال نزال يف مرحلة بناء املنهجية .وقد كان محكوماً أيضاً بخصائص املدينة التي
طبقت الدراسة فيها (مدينة طرابلس يف األساس ،وتطبيق جزيئ يف تونس ونواكشوط) ،وبالقيود الناجمة عن العمل امليداين.
ويف ضوء تكرار التجربة يف أكرث من مدينة عربية ،وأيضاً يف بيئات ريفية ،سوف يقود ذلك إىل تأسيس أكرث صالبة للمنهجية
نفسها ،كام أنه سوف يؤدي إىل القيام بخيارات تتعلق ببناء الدليل نفسه ،وميادينه ،ومؤرشاته ،مبا يف ذلك خيار تعدد األدلة
بحسب اختالف الظروف واألهداف ،من ضمن املنهجية الواحدة .كام أن املؤرشات املختارة ميكن أن تتغري لتالئم الزمان
واملكان املحددين ،مع رضورة لحظ املرونة الكافية من أجل املقارنات الوطنية واإلقليمية والدولية.
يحتوي املثل الذي نتناوله بالتفصيل يف ما ييل ،مدينة طرابلس يف لبنان ،عىل جانب خاص باملدينة قد ال يكون قابالً للتطبيق
يف مدن أخرى ال تشبهها ،ويحتوي أيضاً عىل بعد عام« ،مطلق» ،يتمثل يف أن هناك نوعاً من التوافق العاملي عىل ما يعترب
حاجات أساسية وحقوقاً ال بد أن تتوفر لكل إنسان يف أي مكان من العامل ،وهو الجانب املطلق أو العام للفقر؛ كام يحتوي
أيضاً عىل بعد عام :منهجي ،إذ إن االختالف يف األدوات واملؤرشات ال يعني اختالف املنهجية والخلفيات .وسوف نلفت النظر
إىل هذه الجوانب العامة يف مثال طرابلس ،بشكل مبارش ،كلام وجدنا ذلك رضوريّاً.
الشكل :3-1تكوين دليل الحرمان الحرضي (املطبق يف طرابلس  -لبنان)

دﻟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺤﴬي
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺴﻜﻦ

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدي

اﻷب أو اﻷم
دون اﻹﺑﺘﺪايئ

ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺮﺗﺠﻞ أو أﻛرث
ﻣﻦ  2ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم واﺣﺪة

اﻷﴎة ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﺗﺄﻣني ﺻﺤﻲ

اﻷﴎة ﻻ ﺣﺴﺎب
ﻣﴫﻓﻴﺎً ﻟﻬﺎ

ﻃﻔﻞ واﺣﺪ ﻏري ﻣﻠﺘﺤﻖ
ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔ أو اﻷﺳﺎﳼ

ﻻ ﺗﱪﻳﺪ وﻻ ﺗﺪﻓﺌﺔ
ﻣﻼمئﺔ ﰲ اﳌﺴﻜﻦ

أﺣﺪ اﻷﻓﺮاد ﻣﺮض
ومل ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻼﺟﻪ

اﻷﴎة ﻻ متﻠﻚ
ﺳﻴﺎرة

ﻻ أﺣﺪ ﰲ اﻷﴎة ﻣﻌﻪ
ﺷﻬﺎدة ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

ﻻ اﺷﱰاك ﰲ ﻣﻮﻟﺪ
ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺧﺎص

آﺧﺮ ﻃﻔﻞ ﻣﻮﻟﻮد
ﺧﺎرج اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ

اﻷﴎة مل ﺗﺰر اﳌﻄﺎﻋﻢ
أو اﳌﻘﺎﻫﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ

 -2يف التأسيس املفهومي وفلسفة القياس
قياساً عىل املقاربات التنموية  -الفلسفية التي سبقت اإلشارة إىل بعض عنارصها يف املقدمة ،فإن «فلسفة» دليل الحرمان
الحرضي ،تلحظ تغطية أبعاد متعددة من الحياة الكلية للمواطن التي تتداخل يف ما بينها ،والتي تتشكل حالة الفقر من
مركب منها ال ينحرص يف جانب دون آخر ،إىل جانب التزامها مببدأ البساطة وسهولة االستخدام ،يف الوقت عينه.
وتعريف الفقر/الحرمان املعتمد يف الدليل ،واملتغريات واملؤرشات التي تم اعتامدها يف الدليل ،ميكن مقاربته من منظور
مركب يلحظ:
أ -االحتياجات.
ب -املوارد.
ج -القدرات.
د -الحقوق.
هـ -الحريات  -الخيارات.
سوف نوضح ذلك بتكثيف ،مع تقديم األمثلة التي تبني الرتابط بني املؤرش وبني الفئة التي ينتسب إليها باألولوية بحسب
املنهجية املعتمدة.
أ -الفئة األوىل تغطي االحتياجات  ،needsوهو ما ميثله ميدان السكن والخدمات ،حيث يشمل املسكن ومواصفاته،
وخدمات املرافق العامة األساسية .ويتم التعامل معها باعتبارها حاجات أساسية ال بد من توفرها ،ويعترب غيابها
مؤرشا ً عىل الحرمان والفقر .ويتم قياسها بواسطة متغريات تقيس مبارشة تلبية الحاجة املقصودة .كذلك اعترب مؤرش
عدم زيارة الطبيب يف حال املرض أو عدم متابعة العالج مبثابة حرمان من حاجة أساسية .أيضاً اعترب مستوى تعليم
الوالدين مؤرش قدرة وحاجة يف الوقت نفسه.
ب -الفئة الثانية تغطي املوارد  ،resourcesواملقصود بالدرجة األوىل املوارد االقتصادية أو املالية التي تقاس عموماً
من خالل الدخل واإلنفاق وملكية األصول .بالنسبة إىل الدليل املقرتح ،وحيث أنه تم إهامل مؤرشات الدخل واإلنفاق
التي يعرب عنها قياس فقر الدخل (خطوط الفقر التقليدية) ،يتم اعتامد مؤرشات بديلة وغري مبارشة (proxy
 )indicatorsلقياس هذا الجانب .ويف حالتنا هذه تم اعتامد مؤرش وجود حساب مرصيف لدى األرسة ،وملكية
سيارة ،للداللة عىل مستوى الدخل واستقراره .كام تم اعتامد مؤرش زيارة املطاعم واملقاهي كمؤرش غري مبارش أيضاً
يدل عىل توفر فائض يف املوارد ميكن إنفاقه عىل الرتفيه ،وإن كان له بعد آخر أكرث أهمية سوف يرد الحقاً .كام أن
حصول آخر والدة خارج املستشفى اعترب من مؤرشات نقص املوارد /الدخل أيضاً.
ج -الفئة الثالثة هي القدرات  ،capabilitiesوميثلها يف الدليل ميدان التعليم ،وهو من القدرات األساسية التي يشار
إليها دامئاً (باإلضافة إىل الصحة) يف مقاربة القدرات ،ويف جميع األدلة التي تعتمد مقاربة التنمية البرشية ومقاربة
القدرات .ومثة إجامع عىل أهميتهام واعتبارهام من القدرات األساسية بالنسبة للتنمية وملستوى املعيشة ،حيث إنها
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تدل عىل قدرة األرسة (واألفراد) عىل تطوير وضعهم للخروج من حالة الفقر .ويتم قياس هذه القدرات من خالل
مؤرشات مبارشة أيضاً .وعادة تعترب الصحة من ضمن القدرات .وهذا صحيح عندما يتعلق األمر بالصحة (ال املرض)
مبا هي قدرة جسدية وذهنية عىل مامرسة العمل والقيام مبتطلبات الحياة .ويف الدليل املعتمد هنا ،فإن مؤرشات
الصحة اعتربت أيضاً مؤرشات دالة عىل حاجة أو عىل مستوى الدخل وتوفر املوارد .وهذا ال ينفي ذاك ،بل هو يتعلق
مبنظور االستخدام يف الحالة املحددة.
د -الفئة الرابعة تتعلق بالحقوق ،وميثل هذه الفئة باألولوية وبشكل مبارش ،مؤرشا ً االلتحاق بالتعليم لألطفال دون
 15سنة ،وتوفر التأمني الصحي .إضافة إىل مؤرشات أخرى حيث يرد بعد الحقوق يف املستوى الثاين من األولوية.
هـ -الفئة الخامسة تتعلق بالحريات  -الخيارات ،وميثلها بالدرجة األوىل مؤرش زيارة املطاعم واملقاهي ،إضافة
إىل مؤرشات إضافية هي التعليم الثانوي ،وملكية السيارة ،وامتالك اشرتاك يف مولد كهربايئ ،والتي فيها بعد متصل
بالحرية غري قليل األهمية.
مثة مالحظة هامة يف هذا السياق ،وهو أننا نعترب أن كل امليادين واملؤرشات املشار إليها مبثابة احتياجات وموارد وقدرات
وحقوق وحريات يف الوقت نفسه .أما التمييز فهو للرتكيز عىل جانب له أولوية من منظور املنهجية ومنطقها ال يحول دون
تعدد األوجه يف الحالة الواحدة حيث إن الحياة أكرث تدامجاً وتعقيدا ً من أن تختزل يف فئات أحادية الطابع وغري مرنة .أما
عن منظور الحقوق أيضاً ،فإن اإلضافة التي تشكلها مقاربة الحقوق هي أن الحرمان من االحتياجات أو املوارد أو القدارت
هو انتهاك لحقوق الفقراء ،وأن توفريها هو أيضاً حق من حقوقهم عىل املجتمع ،وله طابع اإللزام بالنسبة للدولة واملجتمع
والقطاع الخاص ،لجهة إيجاد وسائل وطرق لتوفريها فعل ّياً .كام أن ملنظور الحقوق خاصية أخرى ،هي تأكيده عىل تالزم
الحقوق وعدم اجتزائها ،ورفض فكرة املقايضة بني حق وآخر.
يلخص الجدول التايل توزع املؤرشات املختارة حسب الفئات الخمس التي جرى عرضها .ويشري الرقم يف الجدول إىل درجة
األولوية .عىل سبيل املثال ،إن مستوى التعليم املنخفض لألهل يدل بالدرجة األوىل عىل نقص يف القدرات والحاجات (التعليم
حاجة لتحسني رشوط العمل هنا) ،مام يحد من قدرة الوالدين عىل توفري املوارد الالزمة ملعيشة األرسة .ثم إنه يحد من
خياراتهم .إال أن حرمان الطفل من االلتحاق ،هو بالدرجة األوىل انتهاك للحق ،وهو ما يؤثر الحقاً عىل قدراته .واالختالف يف
األولوية هنا نابع من اختالف األدوار االجتامعية لكل من الطفل (حقه يف التعليم ،وال مسؤولية عليه يف تأمني الدخل) ،مقارنة
باألهل (األولوية لتوفري متطلبات الحياة).
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الجدول  :1-1تصنيف مؤرشات دليل الحرمان الحرضي بحسب توصيفها وداللتها
موارد
حاجات
املؤرش
2
1
أحد الوالدين مل ينه االبتدايئ
طفل يف األرسة بني  4و 15غري ملتحق
2
ال أحد يف األرسة حائز عىل الشهادة الثانوية
1
مسكن مرتجل أو أكرث من شخصني يف غرفة النوم
1
األرسة ليس لديها إشرتاك يف مولد كهربايئ خاص
1
املسكن ليس فيه تربيد وال تدفئة مالمئة
2
األرسة ليس لديها تأمني صحي
1
مرض شخص يف األرسة ومل يتابع عالجه
1
آخر والدة متت خارج املستشفى
1
األرسة ال متلك سيارة
1
األرسة ليس لديها حساب مرصيف
2
األرسة ال تزور املطاعم واملقاهي
مجموع مرات التوصيف
7
5
3
5
مجموع مرات التوصيف يف الرتتيب األول

قدرات حريات أو خيارات حقوق
3
1
1
2
2
1
2
2

2
2

3
2

1
6
1

1
2

2
5
2

كام يبدو من الجدول أعاله ،فإن املؤرشات املختارة تغطي «الفئات» الخمس املشار إليها يف التأسيس النظري ،والنسبة األكرب
هي للمؤرشات التي تغطي الحاجات واملوارد (انسجاماً مع توجهنا للرتكيز عىل البعد املادي للفقر يف بناء املقياس) ،دون
إغفال الفئات األخرى املتصلة بالقدرات ،والحقوق ،والحريات .مع العلم أن هذه الفئات مغطاة بشكل مقبول ج ّدا ً عندما
يتعلق األمر بالبعد الثاين من حيث األهمية ،والسيام الحقوق والحريات ،وأيضاً القدرات.
 -3وحدة التحليل ،وحدة القياس
وحدة التحليل وفق هذه املنهجية ،هي األرسة .الفقر هو ظاهرة أرسية أكرث مام هو ظاهرة فردية ،خصوصاً يف مجتمعاتنا.
وبناء عليه ،فإن وحدة القياس هي األرسة أيضاً .واألفراد الفقراء هم الذين ينتمون إىل أرس فقرية .ونعتقد أن اختيار األرسة
بصفتها وحدة القياس والتحليل هو أكرث انطباقاً عىل الواقع .كام انه عميل يف املامرسة عىل مستوى املدينة ،دون أن يعني ذلك
عدم إمكان تخصيص فئات معينة أو أفراد بخصائص معينة بربامج وتدخالت خاصة ،ولكن ذلك ال يعني أنه يجب بالرضورة
تعريف الفقر وقياسه عىل مستوى األفراد كنقطة انطالق منهجية.
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 -4املجاالت أو األبعاد يف كل ميدان
يتكون الدليل من أربعة ميادين كام سبقت اإلشارة إىل ذلك ،وهي التي يجب تحديدها أوالً .ييل ذلك تحديد مجاالت أو
أبعاد فرعية يغطيها كل ميدان .ثم يتم تحديد املؤرشات لكل بعد من هذه األبعاد.
إن التمييز بني األبعاد الفرعية أو املجاالت املختلفة ضمن كل ميدان ،يساعد عىل تصميم دليل يأخذ بعني االعتبار االحتامالت
والحاالت املختلفة للحرمان ضمن امليدان الواحد ،كام يساعد عىل تحديد املؤرشات عىل نحو أكرث دقة ،مبا يساعد عىل قياس
الحرمان اإلجاميل ضمن امليدان املعني بكل ابعاده الفرعية الهامة.
ويلخص الجدول التايل املجاالت أو األبعاد الفرعية يف كل ميدان من امليادين الخمسة ،مع رشح املنطق الكامن وراء هذا
االختيار.
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جدول  :2-1امليادين واألبعاد الفرعية (املجاالت) املكونة لدليل الحرمان الحرضي
امليدان

البعد الفرعي
(أو املجال)

التفصيل

 1-1بعد
حالة السكن
اإلجاملية -
موقع املسكن،
وحالته
اإلجاملية؛ أو
حالة االكتظاظ.

السكن من الحقوق والحاجات األساسية لإلنسان .كام انه يدل عىل وضع األرسة املعييش ومستوى
دخلها ،الراهن و/أو السابق .موقع املسكن له أهمية كبرية كمؤرش للفقر الحرضي .وأحياناً يكون موقع
املسكن كافياً للتعرف عىل حالة الفقر ،خصوصاً يف حالة األحياء العشوائية .حيث يكفي وقوع املسكن
ضمن العشوائيات ليك يختزل ذلك كل حاالت الحرمان بالنسبة للسكن (مواد البناء غري الدامئة ،وعدم
توفر الخدمات ،وعدم توفر امللكية اآلمنة..إلخ) .الحرمان أو الفقر يف هذه الحالة ،يكون مقرتناً بالحي
أو صفة له ،واألرسة التي تسكنه تكون فقرية عموماً بداللة سكنها فيه.
يف حال مل يكن املسكن واقعاً يف حي عشوايئ بل هو موجود ضمن نطاق أحياء املدينة األخرى ،فإن
الحالة اإلجاملية للمسكن تكون بدورها معربة عن الحالة اإلجاملية لألرسة .وهنا أيضاً ،فإن الحالة
اإلجاملية املرتدية للمسكن ،تكون دالة عىل الحرمان يف ميدان السكن ،وعىل الفقر عموماً.
تشكل كثافة األشغال مظهرا ً من مظاهر الحرمان يف مجال السكن ملا يتنج عنها من نتائج سلبية
متعددة عىل املستوى النفيس ،واالجتامعي ،والتعليمي ،والصحي..إلخ .وتتعلق كثافة األشغال بالتناسب
بني حجم األرسة ومساحة املسكن أو عدد غرفه .وبشكل عام ،كثافة األشغال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً
بالفقر (هناك حاالت خاصة حيث يكون هذا االرتباط ضعيفاً يف األرس غري النظامية صغرية العدد) ،كام
أن كثافة األشغال املرتفعة ظاهرة مدينية بالدرجة األوىل (يف حالة لبنان عىل سبيل املثال) حيث هناك
صعوبة يف تأمني مساكن كبرية (وهو ما قد يكون متاحاً يف بعض الحاالت يف األرياف) .ويتم قياس كثافة
األشغال يف كل أحياء املدينة دون استثناء باعتبارها دالة عىل الحرمان يف مجال السكن ،وعىل الفقر.
ميكن فصل حالة املسكن عن كثافة األشغال باعتبارهام بعدين فرعيني مختلفني .والدمج هنا ألسباب
عملية ،حيث متت مقاربة املوضوع من منظور رشوط السكن اإلجاملية ،ما يتعلق منها بحالة البناء
املادية ،وكثافة أشغال الساكنني فيه .والخيار اآلخر ممكن أيضاً ،كام ميكن األكتفاء بأحدهام عندما
يكون ذلك كافياً.

 -1السكن
والخدمات

يف حال وجود املسكن خارج العشوائيات ،وإذا كانت حالته اإلجاملية مقبولة ،فإن ذلك ال يعني عدم
 2-1بعد
وجود حرمان يف ظروف السكن .فاملسكن الالئق هو الذي تتوفر فيه الخدمات األساسية والذي يكون
الخدمات العامة
موصوالً إىل شبكة الخدمات واملرافق العامة ،والسيام املياه والرصف الصحي والكهرباء ،وهي الخدمات
 توفر خدماتاألكرث استخداماً يف املؤرشات العاملية .وال يعترب عدم توفر الخدمات وحده مؤرشا ً عىل الفقر ،بل هو
املرافق العامة
مؤرش حرمان من الخدمات املعنية ،وقد يكون ناتجاً عن عوامل أخرى خارج نطاق األرسة أو الفقر
يف املسكن
(حاالت من تدهور البنى التحتية بسبب عوامل طبيعية أو نزاعات عىل سبيل املثال).
 3-1بعد البيئة
الصحية داخل
املسكن  -توفر
التدفئة والتربيد

تتوفر الخدمات العامة من خالل الشبكات العامة الحكومية أو الخاصة والتي لها طابع مرفق عام.
يف حني إن توفر التدفئة والتربيد هو من مسؤوليات األرسة نفسها ،وهي تدل عىل توفر بيئة صحية
داخل املسكن ملواجهة حاالت الربد أو الحر ،وأثرها عىل الصحة ورفاهية التواجد ضمن املسكن .وميكن
اختيار أبعاد أخرى تغطي هذا الجانب بحسب خصائص البلدان ،مثل التهوئة ،ودخول الشمس ،ووجود
ملوثات داخل املسكن ...إلخ .وبشكل عام يعترب توفر التدفئة والتربيد ،مؤرشا ً عىل بيئة السكن وعىل
نوعية الحياة وعىل توفر املوارد عىل حد سواء.
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التعليم واحد من القدرات/الحاجات/الحقوق األساسية التي ميكن االستناد إليها من أجل تحسني
مستوى املعيشة والخروج من حالة الفقر .وهو أيضاً بعد مستخدم يف كل أدلة التنمية البرشية
والحرمان والفقر البرشي ويف أهداف األلفية ،بصفتها من متالزمات فقر الدخل ،أو بصفتها من
 1-2بعد الرصيد املؤرشات التي تتكون منها أدلة الفقر البرشي.
التعليمي لألهل املستوى التعليمي للوالدين هو مؤرش دال عىل مستوى معيشة األرسة ،ومستوى دخلها .وكل الدراسات
 املستوىتؤكد وجود ارتباط عكيس قوي جدا بني الفقر واملستوى التعليمي ،ويف كل البلدان .املستوى التعليمي
التعليمي لرب املنخفض لرب األرسة مؤرش قوي عىل تدين مستوى املعيشة .بدوره ،فإن املستوى التعليمي لألم شديد
األرسة ورشيكه االرتباط بحالة الفقر أو الرفاه ،ال بل هو أكرث ارتباطاً بهام مام هو عليه األمر بالنسبة لرب األرسة الرجل.
كام أن املستوى التعليمي لألم شديد االرتباط مبستوى وفيات األطفال ،وبوضعهم التغذوي والصحي،
إضافة إىل ارتباطه القوي أيضاً بعدد من املؤرشات الدميوغرافية.
وبشكل عام ،فإن األمية واملستوى التعليمي املنخفض ،مؤرشان أكيدان عىل الفقر.

 -2التعليم
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 2-2بعد الحق
يف التعليم -
التحاق األطفال
بالتعليم
األسايس

تنص القوانني الوطنية بشكل عام عىل حد أدىن إلزامي للتعليم للجميع .وحتى يف حال مل يكن ذلك
موجودا ً يف نص القانون ،يكون هناك تعارف اجتامعي عىل رضورة حد أدىن لسنوات التمدرس .كام
أن أهداف األلفية واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل ،تنص بوضوح عىل حق الطفل يف الحصول عىل
التعليم االبتدايئ (أو األسايس) بصفته ح ّقاً ال يجوز انتهاكه.
بهذا املعنى ،فإن وجود طفل غري ملتحق باملدرسة وهو دون سن التعليم اإللزامي (عادة يكون أما 12
سنة ،أو  15سنة) ،هو بدوره مؤرش حرمان ودليل فقر األرسة .وال ميكن افرتاض وجود ارسة تتوفر لديها
موارد كافية ويكون لديها طفل خارج املدرسة (ال يعني ذلك عدم وجود حاالت استثنائية أو خاصة
ولكن ليس لذلك أهمية إحصائية).
لذلك يعترب وجود طفل دون السن املحددة بالقانون ،أو باملواثيق الدولية ،غري ملتحق بإحدى
مؤسسات التعليم (ألسباب اقتصادية) ،مؤرشا ً قويّاً عىل فقر األرسة.
كام أن االتجاه السائد عامليّاً ووطنيّاً اليوم ،يعطي أهمية كبرية ملرحلة الروضة أو ما قبل التعليم
االبتدايئ ،خصوصاً يف البلدان التي حققت نسب التحاق يف التعليم االبتدايئ تقارب الـ  .100%لذلك
فهي مل تعد تصلح كمقياس للحرمان أو الفقر ألنه مل يعد لها قدرة متييزية .عىل هذا األساس ،فإن الفرتة
املشمولة بالقياس هنا ،تشمل مرحلة الروضة ( 5-4سنوات) ،ومرحلة التعليم األسايس كلها حتى عمر
 15سنة.

 3-2بعد
القدرات
البرشية  -إنجاز
مرحلة التعليم
الثانوي بنجاح

ينظر عادة إىل االلتحاق بالتعليم األسايس وإكامله بصفته ح ّقاً من حقوق الطفل  -اإلنسان بالدرجة
األوىل .يعترب إمتام التعليم الثانوي بنجاح مقياساً ها ّماً للقدرات املتوفرة داخل األرسة .فالتعليم الثانوي
يفتح أفقاً لتنوع أكرب يف اختيار العمل وتوفري دخل أعىل مستوى ،كام أنه يفتح فرص التعليم الجامعي
وما ينتج عنه من مكانة اجتامعية واقتصادية ،ومن مامرسة للحرية والخيارات الشخصية.
بهذا املعنى فإن إمتام التعليم الثانوي بنجاح هو مقياس للقدرة بالدرجة األوىل ،ويعرب عن توفر حد
أدىن من موارد العيش ،كام ينظر إليه بصفته نتيجة لخيارات األرسة يف استخدام مواردها خالل العقد
السابق ،التي أتاحت لها توفري التعليم الثانوي ألحد أفرادها ،وهو ما يزيد من احتامالت تحسني
أوضاعها وخروجها من الفقر يف حال كانت فقرية.
تنخفض أهمية هذا املؤرش عندما تتدىن نوعية التعليم ،ويصبح من الرضوري إدخال مؤرش مكمل دال
عىل النوعية ،وميكن يف بعض الحاالت التمييز بني التعليم الخاص أو الحكومي يف حال كان ذا داللة .كام
تنخفض أهمية هذا املؤرش عندما تضعف عالقة التعليم بسوق العمل.

 1-3بعد
الحامية  -توفر
التأمني الصحي

توفر التغطية الصحية هو حق من حقوق املواطن ،وأحد العوامل الحاسمة املؤثرة يف مستوى املعيشة.
إن عدم كفاءة النظام الصحي ،وعدم توفر تغطية صحية فعالة ،من شأنه ان يكون من أسباب اإلفقار
األكرث شيوعاً عىل املستوى األرسي يف حال تعرض أحد أفراد األرسة ملرض .توجد قنوات عديدة لتوفري
الرعاية الصحية ،وتتفاوت السياسات والتنظيامت املؤسسية حسب البلدان واملجتمعات ،بني دور
أسايس تقوم به الدولة ،أو القطاع الخاص ،أو املجتمع املدين.
ويعترب توفر الخدمات الصحية واستخدامها الفعيل مؤرش كم ّياً رئيساً للرعاية الصحية ،لكن توفر
الحامية من خالل نظام للتأمني الصحي (أيّاً كانت طبيعته) ،يعترب مؤرشا ً أساسيّاً لقياس األمان الصحي،
والقدرة عىل الحصول عىل العناية املطلوبة .وقد دلت دراسات متقاطعة ،بأن الفقراء عموماً ،وخصوصاً
العاملني يف القطاعات الهامشية ،والزراعة ،والقطاع غري املهيكل ،واملهاجرين...إلخ ،هم األكرث حاجة
إىل التأمني الصحي ،واألقل شموالً بالتغطية .ويعترب عدم توفر التأمني الصحي مؤرشا ً قويّاً عىل التعرض
واحتامل الوقوع يف الفقر يف حال املرض بسبب ما تستهلكه الرعاية الصحية من موارد األرسة ،وما
يتسبب به املرض من فقدان القدرة عىل العمل ،أو الدراسة ،أو القيام بالوظائف العادية.
لذلك يعترب عدم توفر التأمني الصحي ،مؤرش حرمان يف امليدان الصحي ،ومؤرش تعرض للفقر ،ومؤرشا ً
داالً إىل حد ما عىل مستوى معيشة متدن نظرا ً ألن ذوي الدخل املرتفع مشمولون عموماً بالتغطية
الصحية ،أو تتوفر لهم إمكان اللجوء إىل رشكات التأمني الخاصة عند الحاجة.

 2-3بعد العالج
 عدم القدرةعىل توفري
الرعاية الصحية

تدل عدم قدرة األرسة عىل توفري الرعاية الصحية عىل مستوى معيشة متدن ،وعدم توفر املوارد الكافية
من أجل دفع أكالف الرعاية الصحية .قد تكون هناك اسباب أخرى لعدم الحصول عىل الرعاية الصحية،
بعضها يتعلق بعدم توفر املؤسسات الصحية من مستشفيات أو مستوصفات أو عيادات خاصة ،أو عدم
وجود برامج رعاية صحية فعالة وذات تغطية واسعة بالنسبة لبعض األمراض أو الفئات (أمراض مزمنة،
أو صحة إنجابية) .كام ميكن أن يكون هناك بعض العادات والسلوكيات التي تحول دون الحصول عىل
الرعاية الصحية.
يعترب عدم لجوء األرسة الستخدام الخدمات الصحية العالجية يف حالة التعرض للمرض ،مؤرشا ً مبارشا ً
عىل الحرمان الصحي ،ومؤرشا ً غري مبارش عىل مستوى املعيشة املنخفض وانخفاض الدخل .ففي مثل
هذه الحاالت ،تفضل األرس الفقرية استخدام املوارد املحدودة املتوفرة لديها من أجل «اولويات» أخرى
غري الوقاية أو العالج ،إذا مل يكن األمر يتعلق مبرض عىل درجة من الشدة.
يتم القياس هنا عىل أساس عدم استخدام الخدمات الصحية يف حالة إصابة أحد أفراد األرسة مبرض
ألسباب اقتصادية ،أي الخدمات العالجية الفعلية والواضحة ،وذلك تالفياً ألثر العوامل األخرى السلوكية
والعادات ،وهو ما يبقي املؤرش املقرتح ضمن دائرة الرتابط الواضح بني الصحة والفقر.

 3-3بعد
الصحة/الوقاية
 صحة األموالطفل

تعترب صحة األطفال واألمهات مؤرشا ً ذا داللة اجتامعية قوية بالنسبة ملستوى معيشة األرسة .ويتعلق
األمر هنا بصحة األطفال واألمهات ،وليس املراضة ،وذلك من خالل املؤرشات املعتمدة عامليا وعىل
نطاق واسع والتي تستخدم الحالة التغذوية لألطفال بصفتها مؤرشا ً معربا ً عن جملة عوامل اقتصادية
واجتامعية وصحية وتغذوية لألرسة عموماً ،أو من خالل مؤرشات الرعاية الصحية أثناء الحمل أو أثناء
الوالدة ،وهي أيضاً مستخدمة عىل نطاق واسع عامل ّياً.
لذلك تعترب صحة األمهات وصحة األطفال دالة عىل املستوى املعييش والفقر ،وهي مستخدمة يف
أهداف األلفية ودليل الفقر البرشي وغريهام .وهي مؤرش صحة ال مرض ،ووقاية ال عالج.

 -3الصحة
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 -4الوضع
االقتصادي
لألرسة

 1-4بعد العمل
املنتج  -توفر
العمل والدخل
املستقر

يعترب توفر العمل املنتج واملستقر مؤرشا ً بالغ الداللة عىل الوضع املعييش لألرسة ،وعىل مستوى دخلها
واستقراره ،وعىل مستوى الرفاه ،واالندماج االجتامعي  -االقتصادي .ميكن قياس هذه األبعاد مبارشة
من خالل السؤال عن طبيعة العمل وخصائصه ،وكذلك من خالل السؤال املبارش عن الدخل .وهو
ما يتطلب توجيه عدة أسئلة الستيضاح الجوانب املختلفة املطلوب قياسها .ويف حالتنا الساعية إىل
البساطة ،فإن السؤال عن توفر حساب مرصيف لألرسة هو يف الحالة اللبنانية ،قياس غري مبارش لتوفر
العمل والدخل املستقرين.

 2-4بعد ملكية
أصول  -امتالك
وسيلة نقل
خاصة

تدل ملكية األصول عىل مستوى الدخل الحايل و/أو املرتاكم ،كام أنها تدل عىل منط العيش ومستوى
الرفاه .وتعترب ملكية األصول املختلفة (عقارية ،سلع معمرة ،سيارات ووسائل نقل ،أسهم..إلخ)،
مؤرشا ً مكمالً للدخل ،وأكرث استقرارا ً منه ،نظرا ً الحتامل تعرض الدخل لتبدالت يف مدى زمني قصري
خالفاً مللكية األصول التي تتبدل يف مدى زمني أطول .كام أن ملكية األصول تعترب مبثابة رصيد مرتاكم
واحتياط لدى األرسة ميكن أن يخفف من وطأة أي صدمة غري متوقعة .ويويص الخرباء دامئاً ،بأن ال
يقترص قياس مستوى معيشة األرسة عىل الدخل فحسب ،بل أن يستكمل مبؤرشات مناسبة عن ملكية
األصول ،وهو ما يعطي فكرة أكرث موضوعية واكتامالً عن وضع األرسة ومستوى معيشتها ومسارها.

 3-4بعد الرفاه
وتنوع الخيارات
 القدرة عىلاالنفاق عىل
الرتفيه

نوعية الحياة ومستوى الرفاه مسألة تتجاوز تلبية االحتياجات األساسية الغذائية غري الغذائية .فاألرسة
املرفهة هي تلك التي لديها إمكان مامرسة خياراتها وحريتها بدرجة أعىل .ويعترب الرتفيه ومامرسة
الهوايات ،والقيام باألنشطة الثقافية والفنية واالجتامعية ،أو اختيار التخصص العلمي املتقدم والبحث،
مؤرشات دالة عىل ذلك .والقدرة عىل مامرستها ،تعني أن األرسة توفر لديها فائض من املوارد ،بعد
تلبية احتياجاتها األساسية القاهرة ،وهذا الفائض (الذي قد يكون محدودا ً) هو الذي تستخدمه من
أجل القيام بأنشطة ترفيهية ،ومامرسة الخيارات الشخصية ألفرادها .وال يخفى األمر أن مثة جانباً ذاتياً
متعلقاً بالخيارات الشخصية ال ميكن إغفاله هنا ،دون أن يعني ذلك انتقاصاً من أهميته واعتباره غري
أسايس ،ال بل  -يف نهاية املطاف  -هنا يكمن جانب أسايس من تعريف الرفاه والحرية.

 -5العرض التفصييل للميادين ومؤرشاتها
عرض الجداول ( )2-1أعاله التكوين اإلجاميل للميادين واملجاالت أو األبعاد الفرعية التي تشكل أساس بناء الدليل .الفقرات
التالية تعرض بالتفصيل املؤرشات حسب كل ميدان ،وتوضح مسوغات ذلك.
أ -ميدان السكن
يغطي هذا امليدان ثالثة مجاالت أو أبعاد فرعية (كام سبقت اإلشارة إىل ذلك) هي الحالة اإلجاملية للمسكن ،وتوفر
الخدمات ،وكثافة األشغال .ويبلغ مجموع املؤرشات املستخدمة يف هذا امليدان 3 ،مؤرشات ،يقاس كل منها بواسطة سؤال
بسيط ،مع احتاملني لالجابة (نعم ،ال) ،ويعترب الجواب اإليجايب مؤرشا ً عىل الحرمان .وتسجل عالمة وأحد صحيح ()1
مقابل كل جواب إيجايب من أجل تسهيل جمع مؤرشات الحرمان بشكل تراكمي.
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يف ما يخص الحالة اإلجاملية للسكن ،يتم التعرف إىل حالة الحرمان عندما تكون مادة بناء املسكن غري صالحة ،أو عندما
تسكن األرسة يف غرفة واحدة ،أو يف كوخ ،أو خيمة ،أو مسكن مرتجل ،وما مياثلها من حاالت .وال تنطبق هذه الحالة
عندما يسكن شخص واحد يف غرفة مستقلة واحدة (كأن يكون يكون طالباً يسكن وحده قرب جامعته عىل سبيل املثال).
وتعترب «غرفة الناطور»( ،الغرف الضيقة التي يسكنها حراس األبنية) من ضمن هذه الفئة من الحرمان ،يف حال كانت
تسكنها عائلة الحارس/الناطور.
 يف ما يختص مبكان سكن األرسة ،ويف حال وقوعه يف حي عشوايئ ،يعترب ذلك كاف ّياً العتبار األرسة محرومة يف مجالالسكن ،نظرا ً ألن تعريف الحي العشوايئ يتضمن بالتعريف تراكم أشكال عدة من الحرمان تتعلق بامللكية القانونية،
أو عدم صالحية مواد البناء ،أو عدم توفر الخدمات عىل اختالفها .وعىل هذا األساس ،يف حال كان املسكن واقعاً
ضمن العشوائيات ،فإن األرسة تعترب حكامً محرومة يف مجال السكن .وهذا استخدام جغرايف ملؤرش حالة السكن
ميكن للسلطات املحلية أن تلجأ إليه عىل أساس تحديد املناطق العشوائية جغراف ّياً ،واعتبارها وساكنيها مناطق فقرية
تستوجب تدخالً من قبلها.
الجانب املتعلق بكثافة األشغال ،تم التعامل معه أيضاً ضمن هذا البعد الخاص بحالة السكن اإلجاملية (االختيار
الذي قمنا به هو حال السكن أي حال املسكن وحال سكانه ضمن بعد واحد) .يقرتح الدليل ان تكون عتبة الحرمان
وجود أكرث من شخصني لكل غرفة نوم يف املسكن .توجد مؤرشات أخرى مستخدمة عامل ّياً ،مثل أن تكون كثافة
األشغال أكرث من ثالثة أشخاص يف الغرفة الواحدة (غرف نوم وغريها) ،أو مؤرش حصة الفرد من املساحة املبنية
للمسكن باألمتار املربعة ،أو حتى ميكن وضع العتبة بشكل نسبي كأن تعترب األرسة محرومة يف حال كانت كثافة
األشغال تفوق متوسط كثافة األشغال الوطنية (أو تساوي مرة ونصفاً هذا املتوسط وما فوق...إلخ) .إال أن الدليل
يقرتح عدد األشخاص يف غرفة النوم الواحدة ،ألنه األكرث سهولة ،وألن نسبة الخطأ فيه تكون أقل من املؤرشات األخرى
(مساحة املسكن قد ال تكون دقيقة ،كام أنه قد يكون هناك اجتهادات مختلفة بالنسة لتعريف غرف املسكن ،يف
حني إن تعريف غرفة النوم ليس فيه أي التباس).
 يف ما يتعلق بالخدمات العامة ،عموماً يجري اختيار ثالثة أنواع من الخدمات ،اتصال املسكن بشبكة املياه،وبشبكة الرصف الصحي ،وبشبكة الطاقة الكهربائية .وهي كلها أساسية .ويعترب فقدان أي واحدة من الخدمات يف
املسكن مؤرشا ً عىل الحرمان .وبالتايل ميكن اختيار مجمل هذه الخدمات لقياس الحرمان من الخدمات ،كام ميكن
اختيار أحدها  -أي األكرث داللة منها  -لقياس مجمل الحرمان يف بعض الخدمات .ويف حالة مدينة طرابلس ،فإن
غالبية كربى من املساكن موصولة إىل شبكات املياه ،والرصف الصحي ،والكهرباء .وبالتايل يصبح املطلوب قياسه هو
توفر الخدمة واستخدامها فعليا وذلك من خالل معرفة ساعات انقطاع املياه ،وتلوث املياه ،أو عدد ساعات التغذية
بالتيار الكهربايئ .وبحكم خصائص املدينة وتوفر الخدمات فعل ّياً ،وبسبب صعوبة تحديد ساعات التغذية ،فإن الدليل
املعتمد اختار توفر التيار الكهربايئ للتعبري عن الخدمات ألنه األقل توفرا ،كام تم اختيار توفر اشرتاك يف مصدر طاقة
خاص (مولد كهربايئ) أو ملكية مولد ،كمؤرش لتوفر هذه الخدمة نظرا ً لداللته ،ولسهولة إجابة األرسة من السؤال
خاصاً؟).
املتعلق به (هل لدى األرسة اشرتاك يف مولد كهربايئ خاص؟ أو هل متلك األرسة مولدا ً كهربائ ّياً ّ
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 أخريا ً يف ما يتعلق بالبيئة الصحية داخل املسكن ،تم اختيار مؤرشي توفر التدفئة والتربيد يف املسكن ،ألهميتهامللصحة والرفاه .وتم تحديد عتبة الحرمان هنا ،أما بعدم وجود تدفئة وتربيد معاً (طرابلس مدينة ساحلية ،والطقس
بشكل عام معتدل مع اسابيع معدودة من الحر أو الربد)؛ أو عدم وجود وسيلة تربيد  -أي مكيف هواء ( -و) وجود
وسيلة تدفئة بدائية (حطب ،فحم ،كاز...إلخ) ،حيث إن الشائع يف املدينة هو استخدام الغاز (الذي يعترب عدم توفره
مبثابة عتبة للحرمان).
يخترص الجدول التايل ،مؤرشات امليدان ،والحاالت التي تعترب فيها األرسة محرومة يف ميدان السكن.
جدول  :3-1مجاالت ومؤرشات ميدان السكن

امليدان  -السكن
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العالمة
التفصيل/العتبات

نعم

ال

املجال

املؤرش  /السؤال

حال السكن
اإلجاملية

 -1هل تسكن األرسة يف
مسكن مرتجل أوعشوايئ
أو غرفة واحدة،
أو  -هل هناك أكرث من
شخصني يف غرفة نوم
واحدة

 االستامرة والتعليامت تحدد بوضوح املقصود بالسكناملرتجل أو غرفة واحدة ،...وهو سؤال مبارش بجواب نعم أو
ال.
 عدد األشخاص يف غرف النوم ،يستخلص من سؤالني يفاالستامرة بقسمة عدد أفراد األرسة ،عىل عدد غرف النوم
(التي تستخدم للنوم حرصا ً).

1

توفر
الخدمات
العامة

 -2األرسة ال متلك مولدا ً
خاصاً ،وال متلك
كهربائ ّياً ّ
اشرتاكاً يف مولد خاص

 يف حال امتالك مولد خاص ،أو اشرتاك يف مولد ،تعترب األرسةغري محرومة من خدمة الكهرباء الدامئة (أو مع انقطاعات
محدودة).
 اختيار مؤرش توفر االشرتاك ناجم من كونه املامرسة الشائعةلتعويض انقطاع التيار الكهربايئ من الشبكة العامة ،والذي ال
ميكن قياسه بدقة مبارشة.

1

البيئة
الصحية يف
املسكن

 عتبة الحرمان تتمثل هنا دامئاً يف عدم وجود وسيلة تربيد،أي مكيف هواء كهربايئ .يف حال توفره فإن األرسة ال تعترب
محرومة ،حتى لو مل يكن عندها وسيلة تدفئة مناسبة.
 -3األرسة ال متلك وسيلة
 األرسة تعترب محرومة أيضاً (عند عدم توفر وسيلة تربيدتربيد؛ واألرسة ال متلك
وسيلة تدفئة ،أو أن وسيلة ووسيلة تدفئة معاً) ،أو عندما ال تتوفر وسيلة تربيد وتكون
وسيلة التدفئة الفحم ،أو الحطب ،أو الكاز ،أو املازوت ،وذلك
التدفئة هي دون العتبة
عىل اعتبار أن العتبة هو استخدام عبوات الغاز يف املدينة ،يف
(الغاز)
حني إن استخدام مدفأة كهربائية أو تدفئة مركزية هو دليل
رفاه أعىل من املتوسط.

1

0

التقييم
العام

تعترب األرسة محرومة يف ميدان السكن إذا كان مجموع عالماتها يف امليدان  2أو ( 3أي هي
محرومة يف مؤرشين عىل األقل من أصل ثالث مؤرشات).

3
الحد
االقىص

0
الحد االدىن

0

0

ب -ميدان التعليم
يضم هذا امليدان ثالثة مجاالت أو أبعاد فرعية (كام سبقت اإلشارة إىل ذلك) هي بعد الرصيد السابق للتعليم من خالل
املستوى التعليمي للوالدين ،وااللتزام بالحق يف التعليم لألطفال ،والقدرات البرشية التعليمية األعىل يف األرسة .ويقاس
الحرمان باستخدام ثالثة مؤرشات مقابلة لهذه املجاالت الثالثة.
 يف الرصيد التعليمي لألهل ،املؤرش يستخلص من سؤالني  -متغريين يف االستامرة يتعلق األول باملستوى التعليميلرب األرسة ،والثاين لرشيكه ،أي األب واألم ،أو الزوج والزوجة ،أو أحدهام يف حال الوفاة أو الطالق أو االنفصال.
وسبب ذلك هو احرتام مبدأ املساواة بني الجنسني كقضية مبدئية وتضمني وضع املرأة يف تكوين دليل الفقر نفسه.
والثاين هو أن الدراسات التجريبية أثبتت وجود ترابط قوي بني املستوى التعليمي لألم تحديدا ً وعدد من خصائص
األرسة ،من حيث الفقر ،واملستوى التعليمي لألبناء ،والتساوي يف الفرص التعليمية بني البنات والصبيان ضمن األرسة،
وخصائص الخصوبة وصحة األطفال واألمهات .ويكفي أن يكون أحد الوالدين أم ّياً أو أنه مل ينه املرحلة االبتدائية ليك
تعترب األرسة محرومة بالنسبة إىل هذه املؤرش.
 بالنسبة للحق يف االلتحاق بالتعليم األسايس (أو االبتدايئ) لألطفال ،فهذا حق من حقوق الطفل ال ميكن التغايضعنه .معظم البلدان لديها قوانني تنص عىل عمر معني أو عدد سنوات للتعليم اإللزامي للجميع ،ترتاوح بني املرحلة
االبتدائية أو عمر  12 - 11سنة ،وبني التعليم األسايس أي عمر  15سنة .أهداف األلفية املقرة عام  2000كانت تنص
عىل إلزامية االلتحاق وإكامل املرحلة االبتدائية (أي  11أو  12سنة) ،لكن التوجه الجديد والخربة العملية ،إضافة
إىل تحديد عمر  15سنة كحد أدىن قانوين للدخول يف سوق العمل ،كل ذلك يدفع إىل اعتامد عمر  15سنة واكامل
التعليم األسايس عتبة للحرمان .من ناحية أخرى ،ونظرا ً ألهمية الطفولة املبكرة يف تكوين الطفل وقدراته العقلية
والنفسية ،فإن االلتحاق مبرحلة الروضة أو التعليم ما قبل االبتدايئ (عمر  5 - 4سنوات) يجب أن يكون مشموالً
بالعتبة ،خصوصاً أنه يف عدد غري قليل من البلدان ،يتم تحقيق مستويات شبه كاملة يف االلتحاق االبتدايئ ،ومرتفعة يف
التعليم األسايس ،مع وجود ثغرات يف مرحلة الروضة التي تصبح مؤرشا ً أكرث داللة عىل الحرمان من الحق يف التعليم،
وعىل مستوى معيشة األرسة .ويكفي وجود طفل واحد خارج الروضة أو املدرسة (عمر  4إىل  14سنة) ليك تعترب
األرسة محرومة ،وعىل الباحث أن يتنبه إىل وضعية الفتيات والتأكد من أن الجواب عن السؤال يطال الفتيات أيضاً.
 أخريا ً بالنسبة للقدرات البرشية التعليمية األعىل يف األرسة ،فقد تم اختيار إنجاز املرحلة الثانوية بنجاح بصفتهاعتبة القدرات التي ميكن اعتبارها دالة عىل قدرة ذاتية كافية تساهم يف الخروج من حالة الفقر ،وتزيد من التنوع
يف احتامل اختيار فرصة عمل منتجة بدخل مقبول ،إضافة إىل كونها تعني امتالك نسبة من املعرفة مقبولة اجتامع ّياً
ومعرف ّياً يف مستوى التطور الراهن يف مجتمعاتنا .والعتبة املختارة لتحديد األرسة املحرومة هنا هو انه ال يوجد أي
شخص عىل اإلطالق يف األرسة قد حاز عىل الشهادة الثانوية ،مبا يف ذلك أحد الوالدين .ويف مثل هذه الوضعية ،يعترب
ذلك مؤرشا ً للنقص يف القدرات والفرص.
يخترص الجدول التايل ،مؤرشات امليدان ،والحاالت التي تعترب فيها األرسة محرومة يف ميدان التعليم.
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جدول  :4-1مجاالت ومؤرشات ميدان التعليم

امليدان  -التعليم

املجال

30

املؤرش  /السؤال

العالمة
التفصيل/العتبات

نعم

ال

الرصيد
التعليمي
لألهل

 -1رب األرسة أو رشيكه
أمي أو مل ينه االبتدائية

 يستخلص املؤرش من سؤالني األول يتعلق مبا إذا كان األب/الزوج أم ّياً أو مل ينه االبتدائية؛ الثاين إذا كانت األم/الزوجة
أمية أو مل تنه االبتدائية.
 يكفي انطباق ذلك عىل أحدهام ليك تعترب األرسة محرومةبالنسبة لهذا املؤرش.

1

الحق يف
التعليم
لألطفال

 -2يف األرسة طفل بني
 ميكن تضمني االستامرة املخترصة النهائية سؤاالً مبارشا ً بهذااملعنى والحصول عىل جواب مبارش.
الرابعة ودون الخامسة
عرشة غري ملتحق بالروضة  -يف حالة االستامرة املوسعة يف البحث امليداين التأسييس،
يستخلص هذا املؤرش من جدول االلتحاق بحسب األعامر.
أو باملدرسة

1

 ميكن تضمني االستامرة املخترصة النهائية سؤاالً مبارشا ً بهذااملعنى والحصول عىل جواب مبارش.
 يف حالة االستامرة املوسعة يف البحث امليداين التأسييس،يستخلص هذا املؤرش من جدول املستوى التعليمي بحسب
األعامر.
 يفرتض أن يكون الفرد املعني قد اجتاز امتحان الشهادةالثانوية بنجاح.
 ينطبق هذا املؤرش عىل األهل واألبناء يف األرسة.أي من أفرادها قد حاز
 تعترب األرسة محرومة إذا مل يكن ّالشهادة الثانوية بنجاح.

1

0

3
الحد
االقىص

0
الحد االدىن

القدرات
البرشية
التعليمية
األعىل يف
األرسة

 -3ال أحد يف ارسة حاصل
عىل شهادة ثانوية

التقييم
العام

تعترب األرسة محرومة يف ميدان التعليم إذا كان مجموع عالماتها يف امليدان  2أو ( 3أي هي
محرومة يف مؤرشين عىل األقل من أصل ثالثة مؤرشات).

0

0

 - 3ميدان الصحة
يشمل ميدان الصحة مجاالت الحامية ،والعالج ،والوقاية ،يقابلها ثالثة مؤرشات ،أي مؤرش واحد لكل مجال.
 يف الحامية ،املؤرش هو توفر التغطية الصحية من خالل أحد أنظمة التأمني الصحي املوجودة .وهو يعترب مؤرشحقوق بالدرجة األوىل ،لكونه تعبريا ً عن األمان أكرث مام يتعلق بالخدمة الرعائية نفسها واستخدامها .يف أغلب
الحاالت ،يشمل نظام الحامية االجتامعية من خالل العمل التغطية الصحية .ولكن يف حاالت أخرى ،يكون هناك
إمكان للتغطية الصحية من خارج العمل وذلك من خالل أنظمة وترشيعات خاصة ،أو من خالل إمكان استخدام
املؤسسات الصحية الحكومية .وعند تحديد املؤرشات يف كل بلد ،يجب دراسة الوضعية الفعلية وتدقيق استخدام
هذين املؤرشين أو تعديلهام يف ضوء ذلك ،مبا يف ذلك اختيار مؤرش بديل عند الرضورة .لكن مؤرشات عرض الخدمات
الصحية ليست صالحة هنا (عىل سبيل املثال عدد املراكز الصحية نسبة إىل السكان ،أو معدل األطباء إىل السكان) ،بل
املقصود هنا الحق يف الحامية الصحية سواء من خالل أنظمة تقوم عىل املساهمة املالية للمشاركني ،أو األنظمة التي
تعتمد عىل مبدأ الحق لعموم السكان أو لفئات سكانية معينة ،والتي توفر لهم الحامية والتغطية الصحية مبوجب
القانون .يف حال مل تكن األرسة مشمولة بأي من هذه األنظمة ،فهي تعترب محرومة .وتعترب األرسة غري مشمولة إذا
كان أكرث من نصف أعضائها غري مشمولني .ومن الناحية العملية ،فإن شمول رب األرسة بالتغطية الصحية (يف حالة
لبنان ودول كثرية أخرى) مؤرش عىل شمول األرسة بالتغطية .وال يعتد هنا إذا كان أحد افراد األرسة مشموالً بالتغطية
الصحية بصفة فردية بحكم عمله (أو لسبب آخر) ،دون أن ميكنه ذلك من تعميم التغطية عىل أفراد أرسته اآلخرين
(عىل سبيل املثال ،أرسة من خمس أشخاص ،أحد أفرادها جامعي وهو مشمول بالتأمني الصحي من خالل جامعته
وبصفة فردية ،تعترب األرسة غري مشمولة بالحامية الصحية).
 يف مجال العالج ،املؤرش املختار هو استخدام خدمات الرعاية الصحية فعل ّياً يف حالة املرض ،وتقاس من خاللالجواب عن سؤال ما إذا كان أحد أفراد األرسة قد مرض فعل ّياً خالل األشهر الستة السابقة عىل التحقيق امليداين ،ومل
يتمكن من الحصول عىل العالج أو تكملته ألسباب اقتصادية ،ويشمل العالج هنا زيارة الطبيب لتشخيص املرض،
وتنفيذ توجيهاته لجهة القيام بفحوصات مخربية أو الحصول عىل الدواء ،أو أي من الخطوات العالجية التي يويص بها
الطبيب .ويف حال عدم توفر أي من هذه العنارص (أي عدم استشارة الطبيب ،أو عدم تكملة العالج وفق تعليامته)،
تكون حالة الحرمان متحققة.
 أما يف مجال الوقاية والصحة ،فإن املؤرش املعتمد هو مكان والدة آخر طفل يف األرسة خارج املستشفى .وهو مؤرشيجمع بني صحة األمهات واألطفال .فالوالدة يف املستشفى تعني الوالدة تحت إرشاف طبيب وكادر طبي متخصص،
مام يعني والدة آمنة ورشوطاً أفضل للطفل الوليد .ويف حالة طرابلس  -لبنان ،فإن هذا املؤرش أكرث داللة من الرعاية
الصحية أثناء الحمل لكونها متحققة بنسبة عالية ج ّدا ً وفقدت بالتايل قدرتها التمييزية بني الفقراء واألغنياء ،وكذلك
األمر بالنسبة للوالدة تحت إرشاف كادر طبي متخصص حيث يف حالة لبنان هذا متحقق أيضاً بنسبة عالية ،وحيث
عدد األطباء يفوق بأضعاف عدد املمرضني واملمرضات والقابالت القانونيات...إلخ .وميكن اختيار هذه املؤرشات األكرث
اعتامدا ً عامل ّياً يف حال كانت مالمئة يف حاالت أخرى ،ألن الغاية هي قياس توفر الوقاية والرعاية الصحية لألم والطفل
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خصوصاً ،ولهذا االختيار بعد جنويس أيضاً.
يخترص الجدول التايل ،مؤرشات امليدان ،والحاالت التي تعترب فيها األرسة محرومة يف ميدان الصحة.
جدول  :5-1مجاالت ومؤرشات ميدان الصحة

امليدان  -الصحة

املجال

املؤرش  /السؤال

العالمة
ال

التفصيل/العتبات

نعم

الحامية

 -1األرسة غري مشمولة
بنظام التأمني الصحي

 االستامرة والتعليامت تحدد بوضوح كيف تعترب األرسة غريمشمولة.
 رب األرسة أو أي من افرادها ليس لديه تأمني صحي يستفيدمنه نصف افراد األرسة عىل األقل.

1

العالج

 -2أحد افراد األرسة
مرض خالل األشهر الستة
السابقة ومل يذهب
للطبيب أو مل يتابع عالجه
كامالً لسبب اقتصادي

 سؤال مبارش يف االستامرة للحصول عىل جواب نعم ام ال. استكامل العالج يشمل إنجاز كامل الفحوص املخربيةواالدوية والعالج الفيزيايئ واملراجعة التي طلبها الطبيب كجزء
من عالج املرض.

1

الصحة
الوقاية

 -3آخر طفل يف األرسة،
ولد خارج املستشفى

 الوالدة يف املستشفي مناسب لحالة لبنان وطرابلس لكونهاتشمل الحصول عىل والدة آمنة لألم والطفل أثناء الوالدة،
وتحت إرشاف طبيب وجهاز صحي مؤهل.
 ال يشمل ذلك التمييز بني املستشفى الحكومي أو الخاص. مل يجر اختيار املركز الصحي بدل املستشفى لعدم توفر ذلكيف حالة لبنان ،ولكن قد يصح ذلك يف بلدان أخرى.

1

0

التقييم
العام

تعترب األرسة محرومة يف ميدان الصحة إذا كان مجموع عالماتها يف امليدان  2أو ( 3أي هي
محرومة يف مؤرشين عىل األقل من اصل ثالث مؤرشات).

3
الحد
االقىص

0
الحد االدىن

0

0

 - 4ميدان الوضع االقتصادي لألرسة
يشمل امليدان ثالثة مجاالت هي :توفر العمل املنتج ،وملكية األصول ،والرفاه والحرية.
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 بالنسبة للعمل املنتج ،ما نرغب يف قياسه هو توفر عمل مستقر ،يف القطاع العام أو الخاص املهيكل ،يوفر دخالًمستق ّرا ً ،بغض النظر عن مستوى الدخل نفسه .فالعمل املستقر والدخل اآلمن هام عامالن أساسيان يحددان مستوى
األمان االقتصادي لألرسة ،وميثالن جانباً رئيساً من مستوى معيشتها وقدرتها عىل التعامل مع الصدمات .وبشكل

عام فإن العمل الذي يتمتع بهذه املواصفات ،يكون عمالً محم ّياً من الناحية القانونية ،وغالباً ما يكون مصحوباً
بعدد من التأمينات االجتامعية والصحية .أما املؤرش الذي تم اختياره لقياس هذا البعد ،فهو توفر حساب مرصيف
لدى األرسة .وهو مؤرش مالئم يف حالة لبنان وقياسه سهل ومبارش .فجميع العاملني يف القطاع العام ملزمون بتوطني
مرتباتهم يف املصارف ،وكذلك بالنسبة للغالبية الكبرية ج ّدا ً من العاملني يف القطاع الخاص املهيكل واملهن الحرة
والعاملني املستقلني ذوي الدخل املستقر .كام أن النظام املرصيف يف لبنان متطور وفروع املصارف منترشة يف كل
املناطق .وبالتايل ،فإن توفر الحساب املرصيف هو مقياس غري مبارش ،ولكن بسيط ومالئم لقياس توفر العمل والدخل
املستقرين .ومن ليس لديه حساب مرصيف ،ميكن اعتباره محروماً من العمل والدخل املستقر ،وهذا مؤرش هشاشة
وتعرض للفقر ،ومؤرش فقر.
 تعترب ملكية األصول مكملة ملستوى الدخل املبارش ،عندما يتعلق األمر بقياس مستوى املعيشة .واألصول ميكن أنتكون عقارية ،أو سلع معمرة ،أو وسائل نقل ،أو أسهم وما شابه ذلك (وهذه االخرية محدودة جدا يف لبنان وليس
غيابها مؤرش حرمان النحصار امتالكها يف عدد محدود ج ّدا ً من األفراد) .ويف حالة لبنان ومدينة طرابلس ،فإن ملكية
األصول العقارية قد تكون مضللة وغري دقيقة ،نظرا ً ألن دراسات سابقة وجدت أن الفقراء ميلكون منازلهم يف لبنان
بنسية أعىل من الطبقات الوسطى (ما عدا استثناءات يف األحياء املرفهة) ،وتكون امللكية عموماً بسبب اإلرث عن
األهل أو من خالل االقرتاض ،وكذلك األرايض الزراعية ،مبا يجعل اعتامدها كمؤرش لغياب الفقر غري دقيق ما مل يكن
مدعامً بعنارص تدقيق إضافية تجعل القياس معقدا ً .كذلك بالنسبة إىل السلع املعمرة يف املنزل ،فام يعترب أساسيّاً
يكاد يكون شائعاً بني مختلف الفئات وبنسب عالية ومتقاربة بحيث تفقد قدرتها التمييزية (الرباد ،والغسالة ،وفرن
الطبخ ،والتلفزيون ،وامتالك أحد أنواع الهاتف الثابت أو الجوال...إلخ) .وما له قدرة متييزية بني السلع ال يتصل
بحاجة أساسية وله بدائل عموماً (عىل سبيل املثال ،ال ميكن اعتبار عدم امتالك مايكرويف دليل حرمان لوجود بديل
هو فرن الغاز ،ولكن امتالك املايكرويف هو مؤرش عىل منط حياة ومستوى رفاه أعىل من املتوسط) .عىل هذا االساس،
تم اختيار مؤرش عدم امتالك سيارة خاصة ،وهي تعترب من األصول املادية التي تدل عىل مستوى الدخل ،كام أن
امتالكها يوسع من خيارات األرسة وافرادها يف االنتقال ومامرسة األنشطة ،وأخريا ً فهي تلبي حاجة أساسية مبا يف ذلك
االنتقال إىل العمل (أو الدراسة) يف بلد ليس فيه شبكة مواصالت عامة .ولو كانت مثل هذه الشبكة متاحة وفعالة،
لجاز التساؤل عىل مالءمة اعتبار عدم امتالك سيارة مؤرش حرمان.
 أخريا ً ،يف ما يتعلق بالرفاه والحرية ،فإن الحرمان من حد مقبول من الرفاه ومامرسة الهوايات والرتفيه وما إىل ذلكمن حاجات إنسانية واجتامعية ،يعترب دون شك مؤرش حرمان ال يقل أهمية بذاته عن أبعاد أخرى من الحرمان .كام
أنه يدل عىل ضغط شديد عىل إنفاق األرسة بحيث تجد نفسها مضطرة إلنفاق دخلها كامالً عىل حاجات وخدمات
بشكل ال يرتك أي فائض مهام كان قليالً من أجل أي أنشطة أخرى .وهذا مؤرش حرمان وفقر أكيدين .وقد تم اختيار
مؤرش عدم زيارة األرسة للمقاهي واملطاعم مرة واحدة عىل األقل خالل الشهرين السابقني لقياس هذا البعد ،وهو
مؤرش محافظ ج ّدا ً ،إذ مل نعتمد مؤرش املسارح واالنتامء إىل األندية الرياضية ومامرسة هوايات ثقافية وفنية بشكل
منظم ،وال السياحة الداخلية والخارجية ،والتي تكاد تكون معدومة عند غالبية فئات السكان .تم اعتبار هذا املؤرش
مؤرش حرية وتنوع يف الخيارات بالدرجة األوىل ،إضافة إىل كونه دالاّ ً عىل مستوى الدخل ،ومرونة بنود االستهالك.
يخترص الجدول التايل ،مؤرشات امليدان ،والحاالت التي تعترب فيها األرسة محرومة يف ميدان الوضع االقتصادي لألرسة.
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جدول  :6-1مجاالت ومؤرشات ميدان الوضع االقتصادي لألرسة
امليدان  -الوضع االقتصادي لألرسة

املجال

املؤرش  /السؤال

التفصيل/العتبات

العالمة
نعم

ال

 إذا مل يكن أي شخص يف األرسة ميلك حساباً مرصف ُّيا ،فهذايعني أن أيّاً من أفرادها ال يعمل يف القطاع الحكومي ،أو
خاصاً مستقالً ودامئاً يعطيه
الخاص املهيكل ،أو ميارس عمالً ّ
دخالً مستقرا ً ،وهذا مؤرش حرمان يف مجال العمل.

1

ملكية
االصول

 -2األرسة ال متلك سيارة
خاصة

 يف ظل غياب نظام نقل عام مشرتك ،فإن عدم امتالك األرسةلسيارة خاصة ،ميكن أن يعترب مؤرش حرمان يف مجال النقل،
كام أنه مؤرش حرمان من إمكان التنقل السهل ألغراض العمل
والدراسة ،وملامرسة أنشطة اجتامعية أيضاً.
 -اعترب مؤرشا ً عىل نقص يف الدخل ،وعىل تقييد للخيارات.

1

الرفاه
والحرية

 -3األرسة مل تزر املطاعم
واملقاهي خالل الشهرين
األخريين ،حتى مرة
واحدة.

 االستامرة النهائية املخترصة تتضمن سؤاا ًل مبارشا ً وبسيطاًبهذا املعنى للحصول عىل جواب نعم أو ال.
 دليل التعليامت يوضح املقصود ،بحيث ال يكون ذهاب أحدأفراد األرسة بشكل منفرد إىل مقاهي أو مطاعم (شعبية غالباً)
هو املقصود ،بل ذهاب األرسة ،أو معظم أفرادها ،إىل املطعم
أو املقهى ،باعتباره نشاطاً أرسيّاً ترفيهيّاً أو اجتامعيّاً ،يتطلب
إنفاقاً مؤثرا ً يف موازنة األرسة.
 هو مؤرش رفاه وتنوع خيارات ،ودال عىل تقييد بنوداستهالك األرسة وعدم مرونتها.

1

0

التقييم
العام

تعترب األرسة محرومة يف ميدان الوضع االقتصادي لألرسة إذا كان مجموع عالماتها يف امليدان
 2أو ( 3أي هي محرومة يف مؤرشين عىل األقل من أصل ثالث مؤرشات)

3
الحد
االقىص

0
الحد االدىن

 -1األرسة ال متلك حساباً
العمل املنتج
مرصف ّياً

0

0

 -6تقييم حالة الفقر اإلجاملية لألرسة
تم يف الفقرات السابقة استعراض املؤرشات املكونة للميادين األربعة املقرتحة بشكل مستقل لكل ميدان .ويتشكل دليل
الحرمان الحرضي من إجاميل هذه امليادين األربعة ومؤرشاتها .بالنسبة للمصطلحات ،استخدم تعبري الحرمان بشكل مخصص
للمؤرش أو امليدان املعني عىل مستوى املؤرشات اإلفرادية وامليادين ،يف حني إنه سوف يستخدم مصطلح الحرمان بشكل عام،
مبعنى مرادف للفقر بشكل مبارش للتعبري عن التقييم اإلجاميل لحال األرسة املعيشية.
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وحسب منطق الدليل ،فإن حال الحرمان العام ،أو الفقر هي نتيجة تراكم حاالت الحرمان املجمعة من املؤرشات أو امليادين
املختلفة.

والتزاماً مببدأ سهولة االستخدام ،فقد تم اختيار ثالثة مؤرشات لقياس وضع الحرمان يف كل ميدان من امليادين األربعة
املختارة ،وهو ما يجعل مجموع املؤرشات اثني عرش مؤرشا ً.
ومتيز الطريقة املعتمدة يف الدليل يف قياس الحرمان بني ثالثة مستويات ،عىل النحو التايل:
أ -الحرمان بالنسبة للمؤرش اإلفرادي :هناك مؤرش واحد لقياس الحرمان يف كل مجال ضمن امليدان ،ووجود الجواب
اإليجايب (الدال عىل حالة الحرمان) بالنسبة للسؤال املتعلق بكل مؤرش منفرد ،يعني وجود حالة حرمان بالنسبة لهذا
املؤرش تحديدا ً.
ب -الحرمان بالنسبة للميدان :تكون األرسة محرومة يف امليدان املعني ،عندما وجود حالة حرمان يف مؤرشين عىل األقل
من املؤرشات الثالثة الخاصة بامليدان.
ج -حالة الحرمان العامة (الفقر) :تعترب األرسة محرومة أو فقرية ،يف حال تجمع لديها  6حاالت حرمان من أصل  12مؤرشا ً
أو أكرث ،وتعترب محرومة ج ّدا ً أو فقرية ج ّدا ً يف حال تجمع لديها  8حاالت حرمان من أصل  12أو أكرث .وال يستخدم تعبري
الفقر أو الفقر الشديد باعتباره مكافئاً لتعبري الحرمان أو الحرمان الشديد اَّإل يف هذه الحالة .ويف الحاالت األخرى يستخدم
تعبري الحرمان حرصا ً ،متبوعاً بامليدان أو املؤرش املعني.
تجدر اإلشارة ،من ناحية ثانية ،إىل أن الدليل املقرتح ،يقيس وجود الحرمان بالنسبة للمؤرش املعني ،وال يقيس درجته .لذلك
فإن الجواب عن السؤال املعني يكون إما نعم ،أو ال .الجواب اإليجايب يعني وجود الحرمان ،والجواب السلبي يعني عدم
وجوده.
هذه الطريقة ال تقيس شدة الحرمان عىل مستوى املؤرش الواحد ،ولكن اجتامع أكرث من جواب إيجايب ،أو تراكم الحرمان يف
املؤرشات اإلفرادية ،يكون هو املقياس لشدة الحرمان .هذه الطريقة أكرث بساطة وسهولة ،وقابلة للتطبيق يف املراصد الحرضية
وعىل املستوى املحيل .وقد تم وضع نظام عالمات بسيط ج ّدا ً من أجل حساب املجموع الرتاكمي لعدد مرات الحرمان،
وتقييم الوضع اإلجاميل لألرسة بالنسبة للميدان املحدد ،أو بالنسبة لحالة الفقر اإلجاملية لألرسة.
بشكل حسايب ،نكون أمام االحتامالت التالية:
 بالنسبة للمؤرش اإلفرادي ،هناك سؤال واحد ،واحتامالن للجواب عنه :نعم أو ال .حالة الحرمان هي عندما يكونالجواب باإليجاب عىل وجود مؤرش الحرمان ،العالمة املعطاة للجواب باإليجاب هي  ،1وللجواب السالب هي .0
 بالنسبة للميدان ،عدد املؤرشات ثالثة .االحتامالت املمكنة هي أربعة: -1أن يكون الجواب سالباً (ال) ثالث مرات عن األسئلة املقابلة للمؤرشات .ويف هذه الحالة يكون مجموع عالمات
األرسة  ،0وتعترب األرسة غري محرومة يف هذا امليدان.
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 -2أن يكون الجواب باإليجاب مرة واحدة ،وبالسلب مرتني .يف هذه الحالة ،تكون عالمة األرسة هي  ،1وال تعترب
األرسة محرومة يف هذا امليدان.
 -3أن يكون الجواب مرتني باإليجاب ،ومرة واحدة بالسلب .يف هذه الحالة تكون عالمة األرسة هي  ،2وتعترب
األرسة محرومة يف هذا امليدان.
 -4أن يكون جواب األرسة ثالث مرات باإليجاب .يف هذه الحالة تكون عالمة األرسة هي  ،3وتعرب األرسة محرومة
يف هذا امليدان.
 بالنسبة للدليل العام املكون من  12مؤرشا ً ،ويوجد  13احتامالً ملجموع عالمات أجوبة األرسة .فإذا كانت كلاألجوبة عىل كل األسئلة املقابلة لكل املؤرشات هي سالبة ،فهذا يعني أن عالمة األرسة هي صفر .وإذا كان عندها
جواب وأحد إيجايب تكون العالمة واحدا ً ،وهكذا دواليك وصوالً إىل أن تكون كل أجوبة األرسة باإليجاب عىل كل
األسئلة ،يف هذه الحالة يكون مجموع عالمات األرسة  12نقطة ،وهو الحد االقىص .وميكن تصنيف األرس يف فئات
إفرادية بني صفر و 12نقطة ،حسب تدرج عدد مرات الحرمان.
تسهيالً للتحليل ،يتم تجميع هذه الفئات اإلفرادية يف خمس فئات ،أو ثالث فئات ،كام سنبني ذلك يف املثل املطبق
يف مدينة طرابلس .أما بالنسبة لقياس الحرمان العام بشكل مبارش ،فإن املنهجية تعترب أن األرسة املحرومة يف ستة
مؤرشات من أصل  ،12أي أن يكون مجموع نقاطها  6وما فوق ،هي األرس املحرومة أو الفقرية .وخصصت فئة
الحرمان الشديد عندما يكون مجموع عدد مرات الحرمان املرتاكمة  8وما فوق .عىل هذا األساس ،كل أرسة عالمتها
 6أو أعىل تعترب محرومة (أو فقرية) ،كل أرسة عالمتها  8أو أعىل ،تعترب محرومة جدّ اً (أو فقرية جدّ اً).
وسوف نبني ذلك بالتفصيل من خالل نتائج العمل امليداين يف مدينة طرابلس.
 - 7مؤرشات للتدقيق وتحسني التشخيص والربمجة والتدخل
كل عملية قياس ،مهام كانت متقنة ،تبقى تقريبية وتعجز عن التقاط كل الجوانب الهامة يف الظاهرة املعنية .لذلك ال بديل
عن الجهد البرشي ،خصوصاً عندما يكون العمل عىل املستوى املحيل ،وعندما يكون القصد هو التدخل ملعالجة املشكالت .يف
هذا السياق ،وأثناء العمل يف امليدان وتصميم السياسات ،ال غنى عن استخدام مزيج من األدوات واملؤرشات الكمية والنوعية،
واألساليب التشاركية واإلحصائية التقليدية ،من أجل التوصل إىل صورة دقيقة .ومبقدار ما تكون الظاهرة املعنية معقدة،
مبقدار ما يجب العناية أكرث باستخدام هذا املزيج من األدوات.
يعطي دليل الحرمان الحرضي الذي نقرتحه ،صورة عىل درجة مقبولة من الدقة ملستوى املعيشة وحالة الفقر ،صالحة من
أجل رسم السياسات املحلية ،عىل الرغم من بساطته وسهولة استخدامه .إال أن تصميم السياسات والتدخل ،يتطلب استخدام
معطيات إضافية عن حالة األرسة من شأنها أن تساعد عىل تصميم الربامج والتدخالت عىل نحو أكرث مالءمة .يطال ذلك بشكل
خاص حجم األرسة ،ووضعية رب األرسة ،ووجود مرض مزمن أو إعاقة يف األرسة...إلخ ،وغريه من الخصائص ذات الداللة.
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إن من شأن هذه املعلومات اإلضافية ،التي ال تدخل يف حساب الدليل ،أن تساعد عىل معرفة خصائص األرسة الفقرية ،ونوع
التدخل املناسب ملساعدتها عىل الخروج من حالة الفقر .ونقرتح أن يتم جمع البيانات عن حالة األرسة بشكل بسيط من
خالل األسئلة  -املؤرشات التالية (عىل سبيل املثال ال الحرص) التي يلخصها الجدول التايل:
جدول  :7-1مؤرشات تكميلية لقياس الفقر محل ّياً
املؤرش

تكوين
األرسة

نعم

ال

التفصيل

 -1حجم األرسة:
(حالة حرمان محتملة :إذا حجم
األرسة مرة ونصف أو أكرث من
املتوسط الوطني)

 حجم األرسة الكبري مرتبط بحال الفقر عموماً كامبينت الدراسات .مع العلم أن هناك حاالت خاصة
حيث األرس التي ترأسها أرامل أو نساء مسنات
تكون عادة فقرية ج ّدا ً وصغرية الحجم.
 ميكن اعتامد عتبة مطلقة مختلفة عن مرةونصف املتوسط الوطني ،كأن يحدد حجم األرسة
بناء عىل دراسة توزع الفقر حسب حجم األرسة
املستخلص من الدراسات امليدانية الوطنية.

 -2وضعية رب األرسة:
(حالة حرمان محتملة :إذا رب
األرسة امرأة ،أرملة أو مطلقة،
عمرها  60سنة أو أكرث ،وليس من
مصدر دخل دائم).

 أيضاً لرصد البعد املتصل بتأنيث الفقر ،واستنادا ًإىل مالحظة وجود ارتباط قوي بني فقر األرسة
وعمر وجنس ربة األرسة .ويف هذه الحالة نحن
نتحدث عن األرسة النظامية التي ترأسها امرأة،
والتي يكون عدد أفردها ثالث أشخاص أو أكرث.

 -3أرسة ذات وضعيات خاصة:
(حالة حرمان محتملة :امرأة
مسنة(أو رجل) ( 65سنة اكرث)،
تعيش منفردة ،أو مع شخص
واحد ،ودون دخل دائم).

 أيضاً هي من الحاالت التي رصد وجود ارتباطقوي بينها وبني فقر األرسة.

 -4الحالة الصحية:
(حالة حرمان محتملة :يف األرسة
شخص عىل األقل ،معاق أو مصاب
مبرض مزمن ،وغري مشمول بالتأمني
الصحي ،أو برنامج رعاية صحي
مستقر).

 تشكل معالجة املرض املزمن ،أو اإلعاقة ،عبأً قويّاًج ّدا ً عىل األرسة ومواردها .ويف حال عدم وجود
تأمني صحي مأمسس للشخص املعني ،أو عدم
إفادته من برنامج رعاية صحية وحامية مستقر،
فإن ذلك هو مؤرش عىل احتامل تعرض األرسة
للفقر.
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 -8خصائص أخرى ذات أهمية
باإلضافة إىل التعرف إىل خصائص األرسة لجهة الحجم والتكوين ،مثة خصائص أخرى ترتدي أهمية يف تقييم الفقر الحرضي
ويف تحديد السياسات .تتفاوت هذه العوامل بني بلد وآخر أو بني مدينة وأخرى ،وال ميكن تحديدها بشكل مطلق .مع ذلك
مثة خصائص أو عوامل تلعب دورا ً موثرا ً يف الفقر ،ويف مدى القدرة عىل توفري الحامية االجتامعية أو التغطية بالسياسات.
ونقرتح أن يجري تحديد ورصد هذه الخصائص من قبل املراصد الحرضية بصفتها عنارص مكملة ومساعدة يف تقييم حالة
الفقر ويف رسم السياسات.
عىل سبيل املثال ال الحرص ،ميكن السؤال عن الخصائص التالية:
أ -جنسية رب األرسة واألرسة :غالباً ما يكون العامل املهاجرون القاطنون يف ضواحي املدن ،أكرث تعرضاً للفقر ،وغري
مشمولني بالحامية االجتامعية أو التأمني الصحي.
ب -مكان القيد أو أصل األرسة ،وظروف إقامتها يف املدينة :وينطبق هذا بشكل خاص عىل النازحني من األرياف الذين
يقيمون يف املدن وضواحيها ،وخصوصاً الذين ينزحون ألسباب اقتصادية بحثاً عن عمل أو بسبب النزاعات .وهؤالء أيضاً
معرضون للفقر ،وأكرث تهميشاً من منظور املشاركة يف إدارة املدينة ،واإلفادة من خدمات املجالس البلدية أو املحلية.
ج -فئات أخرى تتعرض للتمييز أو غري مشمولة بالحامية الخدمات :الجئون ،مقيمون بصورة غري رشعية ،أشخاص من
دون أوراق ثبوتية ،فئات معينة معرضة للتمييز ألي سبب ويؤثر عىل مستوى املعيشة...إلخ.
إن تركز األرس التي تتميز بهذه الخصائص يف بعض األحياء واملناطق ،هو أيضاً مؤرش فقر وحرمان ،ويتطلب تدخالت من نوع خاص.
 -9األحياء
كل ما سبق عرضه مؤرشات تتعلق بخصائص األرسة ،وهذا هو األساس .ولكن ذلك ال مينع استخدام مؤرشات «تحضريية» أو
«تكميلية» تتعلق بخصائص األحياء يتم قياسها عىل أساس جغرايف .عىل سبيل املثال ،تحديد األحياء العشوائية جغراف ّياً عىل
أساس مجموعة خصائص تتوفر بيانات عنها لدى املجلس البلدي أو املرصد الحرضي ،مثل:
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 أن يكون الحي مبن ّياً عىل أرض ملك عام وال ميلك القاطنون فيها وثائق ملكية قانونية. مخيم أو تجمع الجئني أو نازحني. أحياء ذات طبيعة معينة مميزة (أحياء قدمية ،تراثية...إلخ). متييز األحياء عىل أساس طابعها العمراين (أبنية حديثة وبحالة جيدة ،أبنية متهالكة). متييز األحياء عىل أساس توفر الخدمات أو نوع معني من الخدمات فيها أو عدمه. -حالة الطرق يف األحياء ،أو حالة النظافة العامة...إلخ.

هذه املؤرشات ميكن استخدامها يف مرحلة ما قبل تصميم البحث والعمل امليداين ،حيث ميكن أن تكون مناطق تركيز تعطى
األولوية يف البحث أو تخصص بعينة إضافية لرصد األحوال املعيشية لسكانها بدقة .كام ميكن أن تعترب مؤرشات مكملة
الستامرة قياس الفقر الحرضي النهائية واملخترصة ،خصوصاً عند كتابة التقرير النهايئ ،حيث تضاف فقرات تصف خصائص
األحياء التي ترتكز فيها األرس الفقرية ،بحيث تكتمل الصورة بني خصائص األرسة وخصائص الحي ،وهو ما يلقي ضوءا ً إضافيّاً
عىل التدخالت واألولويات األكرث مالءمة.
 -10اإلفادة من قياسات الفقر الوطنية
ليس الغرض من استخدام دليل الحرمان (الفقر) الحرضي املقرتح الحلول محل قياسات الفقر الوطنية؛ فهذا أمر غري ممكن،
وغري مرغوب فيه ،نظرا ً الختالف الوظائف واالستخدامات بني املقياسني .ال بل من الرضوري أن تتم االستفادة من القياسات
الوطنية ،حيث يكون ذلك ممكناً ،يف تقييم الفقر الحرضي عىل مستوى التفصيل الذي تسمح به البيانات .وانسجاماً مع
املقاربة املعتمدة هنا ،ينصح باعتامد مقاييس الفقر املتعدد األبعاد عىل الصعيد الوطني أيضاً ،وهو ما يسمح أيضاً مبرونة أكرب
إلجراء مقارنات كاملة أو جزئية بني القياسات املحلية والوطنية .وكذلك استخدام قياسات فقر الدخل وإن كانت املقارنة أكرث
صعوبة وتعقيدا ً .وميكن استخدام هذه القياسات من أجل مقارنة النتائج ،والتحقق من اتساق نتائج دليل الحرمان الحرضي
مع القياسات السابقة.
أ -استخدام خطوط الفقر الوطنية (فقر الدخل)
تقيس البلدان فقر الدخل من خالل بيانات مسوحات موازنة األرسة ،وغالباً ما يكون مستندا ً إىل بيانات اإلنفاق ،لوجود
اقتناع أنها أكرث دقة من بيانات الدخل (وهذا موضوع خاليف) .عىل هذا األساس يحسب عادة خطان وطنيان للفقر:
 خط أدىن ،ويسمى أحياناً خط الفقر املدقع ،أو خط الفقر الشديد ،أو خط الفقر العذايئ ،وهو مبدئ ّياً يعرب عنوضعية األرس التي ال يكفي إنفاقها لتأمني كامل متطلباتها من السعرات الحرارية؛
 وخط أعىل ،ويسمى خط الفقر العام أو خط الفقر فقط ،وهو عموماً يعرب عن وضعية األرس التي ال يكفي إنفاقهالتأمني كامل متطلباتها األساسية ،الغذائية وغري الغذائية.
ما يعنينا يف مجال بحثنا هو أن هذا القياس غالباً ما يكون متاحاً عىل املستوى الوطني ،ومستوى الحرض والريف (وطن ّياً)،
وعىل مستوى التقسيامت اإلدارية الكبرية ي البلد املعني .هذه التقسيامت قد تتضمن العاصمة ورمبا بعض املدن الكربى،
ولكن كلفة هذه القياسات مرتفعة ويتطلب إنجازها وقتاً طويالً ،وحجم العينة عموماً ال يسمح بتوفري قياس مقبول عىل
مستوى املدينة الواحدة ،وبالتأكيد ال يتوفر القياس بالنسبة لألحياء داخل املدينة.
حيث يتوفر مثل هذا القياس ،يجب استخدامه كقياس وطني وللمقارنة بني الريف والحرض عىل املستوى الوطني ،وهو
أمر مساعد يف رصد التقدم املحقق عىل مستوى الحرض عموماً يف البالد ،وهو قياس مفيد للسياسات الوطنية ،والسياسات
الحرضية الوطنية ،وكذلك هو مفيد ومناسب لقياس التقدم يف تحقيق أهداف األلفية عىل الصعيد الوطني يف فرتات
زمنية متوسطة (خمس سنوات).
من ناحية أخرى ،وحيث يكون هذا القياس متوفرا ً ملدينة معينة ،أو ألكرث من مدينة ،أيضاً ميكن استخدامه من أجل
مقارنة التفاوت بني املدن املشمولة بالقياس ،أو مقارنة وضع املدينة نفسها بني تاريخني.
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إال أنه ال ميكن القيام بهذا القياس محل ّياً من قبل املراصد الحرضية ،وال يوىص بأن تستهلك هذه املراصد ،والجهات
املحلية املعنية برسم السياسات ،جهدها ومواردها عىل القيام مبحاولة استخدام هذا القياس وإنتاجه محل ّياً.
ب -استخدام قياسات مستوى املعيشة الوطنية
هناك منهجيات قياس أخرى مستخدمة يف أكرث من بلد تعتمد تعريفاً للفقر يتجاوز فقر الدخل .وتعتمد هذه املنهجية
عىل بناء دليل ملستوى املعيشة باستخدام مجموعة من املؤرشات االجتامعية واالقتصادية لتقييم حالة الفقر أو الحرمان،
أو لتقييم حالة الرفاه أحياناً .وقد تعتمد هذه الطرق نظاماً ثنائ ّياً يقوم عىل الجواب الثنايئ (نعم أو ال) عىل أسئلة -
مؤرشات شبيه مبا قمنا به يف هذه الدليل؛ وقد تعتمد نظاماً أكرث تعقيدا ً من خالل إعطاء عالمات متدرجة لقياس مختلف
مستويات املعيشة من الحرمان إىل الرفاهية ،كام يف تجربة منهجية الحاجات األساسية غري املشبعة التي سبقت اإلشارة
إليها رسيعاً.
إن املؤرشات التي يتشكل منها دليل مستوى املعيشة (أو دليل أحوال املعشية) الوطني هي مؤرشات خاصة باألرسة،
وهي بالتايل قابلة للجمع والحساب عىل مستوى األحياء داخل املدينة الواحدة ،وهو ما يسمح برصد الفقر أو الحرمان
داخل األحياء ،ومقارنة األحياء داخل املدينة الواحدة ،وكذلك املقارنة بني املدن ،مع إمكان املقارنة مع املستوى الوطني،
واملستوى اإلقليمي يف حال اعتامد املؤرشات نفسها يف أكرث من بلد .وفائدة هذه املنهجية هي يف كونها تسمح أيضاً بقياس
مختلف مستويات املعيشة .وميكن االطالع عىل املنهجية مفصلة من مصادرها األصلية.2
 -11دليل الحرمان (الفقر) الحرضي يف التطبيق
إن استخدام أي من املنهجيات البديلة لقياس الفقر املتعدد األبعاد عىل الصعيد الوطني ،وتطبيقها عىل مستوى املدينة
وأحيائها ،ال يعني عدم الحاجة إىل اعتامد أدلة محلية من أجل تصميم سياسات وتدخالت محلية ،وخصوصاً يف ما يتعلق
بأولويات التدخل يف األحياء ،ويف أي مجاالت ،ولدى أي فئات سكانية .هذا هو التسويغ الرئييس العتامد دليل الفقر الحرضي
املصمم بشكل قابل للفهم واالستخدام من قبل الفاعلني املحليني .وهي املبادئ املوجهة لتصميم الدليل املقرتح.
يتطلب ذلك أن يقوم املرصد الحرضي ،أو الجهة املحلية التي تنفذ الدراسة ،بالتعاون مع الرشكاء اآلخرين ،بالخطوات التالية:
 تحديد اإلطار اإلحصايئ بدءا ً من تحديد نطاق املدينة ،والتقسيامت الفرعية داخل املدينة إىل أحياء. اختيار عينة األرس دخل األحياء. تهيئة االستبيان ،وإعداد دليل التعليامت للمحققني ،واختبارهام وإعداد صيغتهام النهائية. تدريب املحققني. تنفيذ العمل امليداين وجمع البيانات. تدقيق البيانات وإدخالها ومعالجتها. تحليل البيانات وإعداد التقرير واقرتاح التوصيات.ال داعي للتفصيل هنا ،فهذه هي الخطوات التقليدية املعتمدة يف تنفيذ التحقيقات امليدانية ،وسوف يحتاج املرصد  -يف
التحقيق األسايس األول عىل األقل  -لالستعانة بخربات فنية  -متخصصة  -من أجل تصميم الدراسة امليدانية عىل أساس علمي،
ووضع خطة العمل ،وجدولة الخطوات ،ومتكني الجهاز البرشي يف املرصد من امتالك املهارات الالزمة لتنفيذ الدراسة وجمع
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البيانات بشكل دوري باالعتامد عىل قدراته الذاتية.
أما العمل امليداين فهو نوعان .يف الدراسة امليدانية التأسيسية األوىل ،وخصوصاً يف مراحل تصميم الدليل املناسب للمدينة
املعنية ،يجب القيام بدراسة ميدانية باستخدام استبيان موسع يتضمن مجموع األسئلة املعتمدة تقليديّاً يف دراسات األحوال
املعيشية لألرس ،مع األسئلة األخرى التي تعرب عن خصائص البلد ،والتي تسمح باملقارنة مع دراسات وطنية أخرى .العمل
امليداين هنا هو عمل تأسييس ،ويجب أن يتم من تحت إرشاف جهات محرتفة ،وأن تضمن الجهات اإلحصائية والعلمية املعنية
جودة النتائج .يستخدم هذا املسح امليداين بصفته األساس الذي يقوم عليه دليل الحرمان الحرضي بناء عىل الواقع واختبار
الفرضيات النظرية ،كام يستخدم من أجل مقارنة النتائج والتحقق منها مبقارنتها بقياسات ونتائج دراسات أخرى.
يسمح ذلك ببناء دليل الحرمان الحرضي املالئم .هذا األخري يقترص عىل عدد محدود من املتغريات واملؤرشات التي ميكن
جمعها بسهولة ،وتوضع يف استبيان  -قامئة تحقق نهائية ميكن استخدامها بشكل مبارش وسهل يف جميع البيانات والقيام
بالقياس .يف السنوات التي تيل التحقيق امليداين التأسييس ،يتم االكتفاء بقامئة التحقق املخترصة يف العمل امليداين ،عىل أن تتم
مراجعة دورية للدليل وتنفيذ مسح موسع كل خمس سنوات عىل سبيل املثال ،أو االستفادة من املسوحات الوطنية الدورية
من أجل تدقيق االستبيان –قامئة التحقق ملؤرشات دليل الحرمان الحرضي.
إطار  :1-1نقاط إجرائية خاصة بالعمل امليداين
نقاط إجرائية
أثناء إعداد اإلجراءات املطلوبة للعمل امليداين ،ال بد من:
 االستناد إىل الخرائط الحديثة املتوفرة لدى الجهات املركزية ولدى البلدية من أجل تحديد اإلطار اإلحصايئ ،مبا يفذلك استخدام عدد محدود من املؤرشات من أجل التمييز بني األحياء بحسب خصائصها العمرانية واالجتامعية ،وهي
األحياء التي سوف تجري مقارنة مؤرشاتها ،وسوف يجري سحب العينة منها.
 تحديد املؤرشات املكانية لألحياء التي سوف تستخدم للتمييز بني األحياء ضمن املدينة ،ورمبا بناء دليل مكاينبسيط لألحياء يكون دليالً مكمالً لدليل الفقر الحرضي ،ويتضمن الخصائص اإلجاملية للحي .وتستقى املعلومات عن
خصائص الحي من البيانات اإلدارية الوطنية أو املحلية.
 تحديد املتغريات السكانية واالجتامعية واالقتصادية العامة التي يجب جمعها عن األرس التي تقع ضمن العينة(حجم األرسة ،مكان القيد ،املستوى التعليمي ،وجود مرض مزمن أو إعاقة ،عمل رب األرسة واألفراد العاملني،
الجنسية ،تاريخ السكن ،وضع السكن..الخ) .هذه املتغريات مشابهة ملثيالتها يف استبيان األوضاع املعيشية لألرس
املستخدم وطن ّياً ،ولكن يجب اختيار العدد املناسب من املتغريات التي تفيد التحليل ورسم السياسات ،دون مبالغة.
 إعداد دليل تعليامت واضح للمحققني ،يتضمن التوضيحات الالزمة ،وكيفية التعامل مع االحتامالت املختلفةللتجاوب مع املحققني امليدانيني ،أو عدم التجاوب ،أو عدم العثور عىل األرسة يف مكان سكنها املتوقع ،وغري ذلك من
الحاالت التي يواجهها املحقق يف امليدان.
 التأكيد عىل أن يتم ذلك بالتعاون مع جهة ذات خربة وكفاء علمية ،وأن يرتافق ذلك مع بناء قدرات فريق محيليجب أن يكون قادرا ً عىل القيام بالعمل بشكل مستقل يف املستقبل.
أما صيغة االستبيان املخترص أو قامئة التحقق ،فهي تتضمن مجمل األسئلة التي تسمح بجمع املعلومات عن املتغريات التي
سبقت اإلشارة ،والتي ميكن اختصارها يف قامئة تحقق من صفحة واحدة سهلة االستخدام ،عىل النحو املبني أدناه (مثال حالة
طرابلس):
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جدول  :8-1استبيان مخترص  /قامئة تحقق لقياس الفقر الحرضي
امليدان

حالة السكن
اإلجاملية
السكن

املؤرش

 -1هل مسكن األرسة مرتجل ،أو كوخ ،أو غرفة واحدة ،أو مبني
من مواد غري دامئة؟
 -2هل تسكن األرسة يف حي عشوايئ؟
 -3ما هو عدد أفراد األرسة املقيمني يف املسكن؟
 -4ما هو عدد الغرف التي تستخدم للنوم حرصا ً؟

خدمات عامة

 -5هل لدى األرسة مولد خاص؟
 -6هل لدى األرسة اشرتاك يف مولد كهرباء خاص؟
 -7هل لدى األرسة مكيف هواء للتربيد؟

البيئة الصحية  -8هل لدى األرسة وسيلة تدفئة؟ إذا نعم هل حطب أو فحم أو
كاز أو مازوت (غري غاز أو كهرباء أو تدفئة مركزية)؟
مجموع عالمات املسكن
 -9هل رب األرسة أمي ،أو مل ينه االبتدائية؟
الرصيد
التعليمي لالهل  -10هل ربة األرسة أمية ،أو مل تنه االبتدائية؟
 -11هل يف األرسة طفل بني  4و 15سنة ،غري ملتحق بالروضة أو
الحق يف
التعليم
باملدرسة؟
التعليم
القدرات
مجموع عالمات ميدان التعليم
الحامية
الصحة

العالج

الوقاية
مجموع عالمات ميدان الصحة
العمل املنتج
الوضع
ملكية أصول
االقتصادي
لألرسة
رفاه وحرية
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 -12هل يوجد يف األرسة شخص عىل األقل حائز عىل الشهادة
الثانوية؟
 -13هل رب األرسة أو الزوج (الزوجة) لديه تأمني صحي؟
 -14هل يشمل التأمني أفراد األرسة اآلخرين؟
 -15هل مرض أحد أفراد األرسة خالل األشهر الستة االخرية ،ومل
يزر الطبيب أو مل يكمل عالجه لسبب اقتصادي؟
 -16هل ولد آخر طفل يف األرسة خارج املستشفى؟

نعم

ال

حالة الحرمان
نعم
نعم
إذا قسمة  3عىل  ،4هي
أكرث من 2
ال
ال
اذا ال ،أو إذا حطب أو
فحم ،أو كاز ،أو مازوت
من صفر إىل 3
نعم
نعم
نعم
ال
من صفر إىل 3
ال
نعم
نعم
من صفر إىل 3
ال
ال

 -17هل لدى األرسة حساب مرصيف؟
 -18هل متلك األرسة سيارة خاصة؟
 -19هل ذهبت األرسة إىل املطاعم أو املقاهي مرة واحدة عىل
األقل خالل الشهرين املاضيني؟
مجموع عالمات ميدان الوضع االقتصادي لألرسة

من صفر إىل 3

مجموع عالمات األرسة يف كل امليادين

من صفر إىل 12

ال

الفصل الثاين
منهجية الدراسة امليدانية
 -1مقدمة
تم تنفيذ الدراسة امليدانية يف مدينة طرابلس يف إطار تعاون مشرتك بني املعهد العريب إلمناء املدن  -برنامج الفقر الحرضي،
واللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) .وهي واحدة من ثالث دراسات تجريبية شملت ثالث مدن هي
طرابلس (لبنان) ،وتونس (تونس) ،ونواكشوط (موريتانيا) .وكان من املفرتض ان تكون مدينة حلب (سوريا) بدل تونس ،ولكن
انفجار االوضاع يف سوريا حال دون ذلك.
الهدف العلمي من تنفيذ هذه الدراسات امليدانية الثالث ،هو االستناد إىل نتائجها من أجل تصميم دليل للحرمان الحرضي،
قابل لالستخدام السهل من قبل املجالس البلدية يف املدن ،واملراصد الحرضية ،من أجل رصد وتقييم حالة الحرمان أو الفقر يف
املدينة ،وعىل مستوى أحيائها الفرعية ،من أجل تصميم تدخالت أكرث فعالية ومالءمة ملكافحة الفقر وتحسني مستوى معيشة
السكان .الخلفية الضمنية التي انطلق منها العمل هو أن املجالس البلدية يجب أن تضمن برامج عملها تدخالت ذات طابع
اجتامعي ويف صلبها مكافحة الفقر ،ال أن تكتفي بالتدخالت ذات الطابع الخدمايت ،التي تعترب املقاربة التقليدية أنها تشكل
حرصا ً نطاق عمل وصالحية البلديات.
تم تنفيذ هذه الدراسات امليدانية يف املدن الثالث يف فرتات متقاربة ،حيث نفذت دراسة طرابلس خالل شهر ترشين األول/
أكتوبر  ،2011يف حني نفذت دراستا تونس ونواكشوط يف الفصل األول من عام  ،2012واستخدم فيها االستبيان نفسه لجمع
املعلومات ،وكذلك اعتمدت منهجية موحدة يف تحليل البيانات وإصدار النتائج.
تضمن العمل امليداين إنتاج واستخدام دليلني للقياس ،صمام واستخدما عىل مرحلتني (كام سنبني ذلك بالتفصيل الحقاً).
الدليل األول هو دليل الدخل (أو دليل الرثوة) وقد تم تصميمه باستخدام وسائل إحصائية .والثاين هو دليل الحرمان الحرضي
(وهو دليل للحرمان أو الفقر املتعدد األبعاد) تم تصميمه باستخدام وسائل تحليلية ومعيارية وإحصائية.
تم تصميم واستخدام دليل الدخل يف املدن الثالث ،إال أن دليل الحرمان الحرضي (وهو املخرج النهايئ املقصود) قد صمم
ملدينة طرابلس فقط حيث أنجزت املرحلة الثانية من التحليل ،واملرشوع بصدد استكامل العمل يف املرحلة الثانية يف كل من
تونس ونواكشوط .استخدم دليل الدخل يف طرابلس ،كوسيلة مقارنة وتحقق وتأكيد للنتائج التي توصل إليها دليل الحرمان
الحرضي ،مع العلم أن دليل الدخل/الرثوة ،له قيمته الذاتية الخاصة واستخداماته أيضاً.
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تعرض هذه الدراسة نتائج العمل امليداين يف مدينة طرابلس لبنان ،وتحليلها .وهو يستند أساساً إىل نتائج دليل الحرمان
الحرضي .وسوف يتم عرض نتائج دليل الدخل ،وقياسات أخرى ،يف املالحق الفنية املرفقة بهذا التقرير ،والتي تشكل جزءا ً
ال يتجزأ منه.

 -2املنهجية
الهدف من الدراسة هو تصميم دليل لقياس الحرمان أو الفقر الحرضي وتطبيقه عىل مدينة طرابلس .وتطلب ذلك القيام
بالخطوات املنهجية والعملية التالية:
 -1تحديد إطار مفهومي أويل لدليل الحرمان الحرضي ،يشكل نقطة انطالق لتصميم منهجية البحث ومنهجية العمل امليداين
بكل تفاصيلها .ويف هذا السياق ،فإن اإلطار املفهومي األويل الذي شكل نقطة انطالق لفريق العمل ،كان ورقة عمل بعنوان
«قياس الفقر يف املدينة الستخدام املراصد الحرضية» ،3قدمت يف اجتامع خرباء من تنظيم منظمة املستوطنات البرشية -
املوئل ،عقدت يف األردن  -البحر امليت بني  8و 10شباط/فرباير  .2010تضمنت الورقة اإلطار املفهومي والنظري العام للدليل
والرشوط الواجب توفرها من أجل تحقيق الهدف املرجو منه ،ولكنها تضمنت اقرتاحاً مبؤرشات اجتهادية تستند إىل التجارب
العامة ،وكان ال بد من التأكد من مالءمتها ملدينة طرابلس (وغريها) من خالل البحث املكتبي وامليداين .ويعترب ما جاء يف
الفصل األول من هذا التقرير (الفصل املنهجي) إعادة صياغة لهذه الورقة ،يف ضوء نتائج العمل امليداين ،السيام بالنسبة إىل
املؤرشات املختارة  -املقرتحة لتكوين الدليل ،والتي تختلف عن ما جاء يف ورقة العمل األصلية.
 -2قام فريق العمل 4باستكامل البحث املكتبي ،حيث متت مراجعة عدة دراسات وتقارير تتعلق مبقاربة الفقر املتعدد
األبعاد ،وطرق القياس .وجرى الرتكيز بشكل خاص عىل استكشاف ما هي املتغريات واملؤرشات املستخدمة يف تجارب أخرى،
والتي تعترب دالة عىل الفقر والحرمان ،وذلك بغرض استخدامها واختبار فعاليتها يف امليدان.
 -3بالنسبة للعمل امليداين ،جرى العمل عىل وضع استبيان واسع ،تضمن  270متغريا ً .وقد تم بناؤه بحيث يكون مشابهاً الستبيان
األحوال املعيشية لألرس املستخدم يف هذه املسوحات ،وأضيفت إليه أسئلة مستخدمة يف دراسات الفقر يف لبنان (فقر الدخل،
الفقر بحسب دليل أحوال املعيشة ،املؤرشات املستخدمة يف برنامج استهداف األرس الفقرية) ،وأسئلة أخرى تم استيحاؤها من
مراجعة التقارير والتجارب االقليمية والعاملية .وكان الغرض من ذلك عدم إهامل أي متغري ميكن أن يكون له ارتباط قوي بالفقر،
أو أي متغري هو قيد االستخدام فعل ّياً يف دراسة الفقر يف لبنان حال ّياً( .انظر ااالستبيان من ضمن املالحق الفنية).

 -3الورقة من إعداد وتقديم أديب نعمة ،املستشار اإلقليمي يف اإلسكوا ،ومعد هذه الدراسة ،وهو صاحب فكرة وتصميم دليل الحرمان
الحرضي.
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 -4تشكلت نواة فريق العمل من الباحثني العاملني مع االستشاري  -مركز البحوث واالستشارات ،وفريق اإلسكوا ،وانضم إليهم ممثلون عن
وزارة الشؤون االجتامعية ،وبرنامج استهداف األرس الفقرية( .راجع أسامء الفريق وكلامت الشكر يف الصفحات التي تسبق فصول الدراسة).

 -4تم تحديد النطاق الجغرايف للدراسة بأنه النطاق البلدي لبلديتي طرابلس وامليناء .وتم تصميم العينة ( 1500أرسة) بحيث
تكون ممثلة عىل مستوى األحياء الفرعية .وكذلك تم تحديد األحياء (أو املناطق الفرعية) انطالقاً من املناطق العقارية
املعتمدة ،مع إدخال تعديالت عليها لتكون أكرث تجانساً من الناحية اإلجتامعية .والنتائج املعروضة هي حسب سبعة أحياء
(مناطق) مجمعة ،لها تسميات املناطق العقارية نفسها ،مع بعض التعديالت املعروضة بالتفصيل يف الفقرة التالية.
 -5تم اختبار االستبيان وتدقيقه ،ونفذ العمل امليداين فريق من  14باحثاً ميدان ًّيَا جرى تدريبهم وتزويدهم باالستبيان ودليل
التعليامت .ثم جمعت البيانات ودققت وتم إصدار الجداول األولية بالنتائج ،ثم االنتقال إىل التحليل.
 -6قبل اعداد مقرتح دليل الدخل ،ودليل الحرمان الحرضي ،تم احتساب نسب الفقر والحرمان باستخدام ثالثة قياسات
مستخدمة عىل املستوى الوطني وذلك بغرض تكوين فكرة عن نسب الفقر بحسب هذه القياسات الوطنية يف مدينة
طرابلس ،وأيضاً بغرض املقارنة والتحقق من واقعية النتائج يف مرحلة الحقة .وهذه القياسات هي نسب فقر الدخل حسب
خط الفقر الوطني ،ونسب الحرمان بحسب دليل أحوال املعيشة ،ونسب األرس املؤهلة لالستفادة من برنامج استهداف األرس
الفقرية .وقد كان لهذا العمل التحضريي أهمية كبرية يف التأكد من نتائج دليل الدخل ودليل الحرمان الحرضي ،حيث كان
هناك اتساق يف النتائج.
 -7يف املرحلة التالية ،تم اتباع املسار اإلحصايئ من أجل إنتاج دليل الدخل (أو الرثوة) ،وتم تصميم الدليل من سبعة مؤرشات،
وجرى تطبيقه وإصدار النتائج عىل مستوى املدينة واألحياء .وكام سبقت اإلشارة إىل ذلك ،فإن لهذا الدليل قيمته الذاتية ،كام
أنه استخدم يف الدراسة الحالية كوسيلة تحقق من نتائج دليل الحرمان الحرضي.
 -8أخريا ً ،تم اتباع املسار املركب (املعياري  -التحلييل  -االحصايئ) من أجل إنتاج دليل الحرمان الحرضي املكون من  12مؤرشا ً،
موزعة عىل  4ميادين (السكن ،التعليم ،الصحة ،األوضاع االقتصادية لألرسة) ،وهو الذي جرى عرضه يف فصل املنهجية (الفصل
األول) ،والذي سوف نعرض نتائجه بالتفصيل يف ما ييل.
 -9الخطوة األخرية تتمثل يف إعداد هذا التقرير/الدراسة.

 -3تصميم العينة
متت االستعانة بالدراسات السابقة واملستندات املتاحة ،والسيام:
 التعداد الشامل الذي نفذه املهندس ديران هرمنديان من أجل املخطط التوجيهي ملدينة طرابلس  ،والذي استندنا إليهبصفته أساس اإلطار اإلحصايئ لسحب العينة يف طرابلس .ونظرا ً ألن التعداد كان قد تم عام  2001فقد تم تحديث بعض
الوحدات اإلحصائية التي شهدت تطورا ً عمران ّياً خالل الفرتة املنقضية.
5

 -5املخطط التوجيهي العام والتفصييل ملناطق  -طرابلس ،امليناء ،البداوي ،وراس مسقا العقارية ،ديران هرمنديان.2001 ،
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 تم االستناد إىل خرائط التنظيم املدين يف العمل امليداين ،يف اختيار الجزر. متت عملية سحب عشوائية للجزر املختارة ،وتحديد عدد األرس داخل كل جزيرة بالتناسب مع عدد السكان املقدر استنادا ًإىل دراسة هرمنديان (والتعديالت).
			
يخترص الجدول التايل تصميم
العينة وتوزيعها عىل مختلف
املناطق العقارية.
 مجموع العينة 1.500 :أرسة.عدد األرس التي استجابت 1.271
أرسة (العينة الفعلية)
 األحياء 126 :جزيرة مجمعةإىل  7أحياء (عىل النحو املبني يف
الجدول).

جدول  :1-2تصميم العينة

6

نسبة السكان

عدد الجزر

عدد االستبيانات

األحياء
 1بساتني طرابلس

16%

12

204

 2التل  -الزاهرية

9%

11

118

 3املدينة القدمية

14%

28

177

 4التبانة  -السويقة

15%

24

187

 5القبة  -جبل محسن

24%

25

310

 6امليناء

14%

19

173

 7بساتني امليناء

8%

7

102

100%

126

1,271

املجموع

وكام سبقت اإلشارة إىل ذلك ،فإن العينة موزعة بالتناسب مع نسبة السكان يف األحياء.
إطار  :1-2صعوبات العمل امليداين
عن العينة ومشكالت العمل امليداين
تم تحديد حجم العينة اإلجاملية ملدينة طرابلس (وامليناء) بـ  1500أرسة ،ومتت تعبئة  1492استبيان .وتم توزيعها بحيث تشمل
كل املناطق العقارية للمدينة وعددها  16منطقة عقارية ،إحداها منطقة زيتون طرابلس العقارية ،التي متتد من امللولة (مدخل
طرابلس الشاميل لجهة البداوي) وتشمل جبل محسن ،وأطراف القبة لجهة مجدليا واألطراف املطلة عىل نهر أبو عيل ،كام تشمل
كامل منطقة أيب سمرا ،من ضفاف النهر وقلعة طرابلس وأحياء متاخمة للمدينة القدمية ،وصوالً إىل وسط أيب سمرا وأطرافها التي
متتد بدورها حتى حدود الكورة ومدخل طرابلس الجنويب (البحصاص).
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 -6شمل العمل امليداين كامل أحياء طرابلس ،مبا يف ذلك حي أيب سمرا الذي ت ّم استبعاده عن النتائج النهائية ،بسبب ثغرات شابت العمل
امليداين وأدت إىل انحياز يف نتائج هذا الحي .انظر اإلطار رقم ج.

هذه املنطقة العقارية (زيتون طرابلس) واسعة ج ّدا ً وهو ما جعلنا نقسمها إىل قسمني يفصل بينهام نهر أبو عيل .تكون القسم
املمتد شامل النهر من جبل محسن وأطراف منطقة القبة العقارية ،فيام تكون القسم الواقع جنوب النهر من منطقة أيب سمرا مبا
يف ذلك أطرافها لجهة النهر والكورة.
وأيب سمرا هذه ليست متجانسة اجتامعيّاً وعمرانيّاً ،فهي تضم وسط أيب سمرا وهي منطقة تسكن فيها فئات وسطى ،يف حني إن
املنطقة املحاذية للنهر تضم عشوائية يسكنها نازحون من الضنية ،كام تضم أيضاً أحياء فقرية تفصل بني وسط أيب سمرا ،واملدينة
القدمية ،وهي تشكل امتدادا ً لها.
أثناء تنفيذ العمل امليداين ،واجه املحققون امليدانيون صعوبات يف تعبئة استبيانات وسط أيب سمرا حيث كانت نسبة متنع األرس
الساكنة فيها مرتفعة ،وهي ذات مستوى معيشة متوسط ،مام اضطرهم إىل استبدال األرس بأرس غريها ،كان قسم هام منها من
األحياء األكرث فقرا ً يف أيب سمرا .لذلك كانت هناك مبالغة يف متثيل األرس املحرومة يف هذا الحي ،مام جعل النتائج التي حصلنا عليها
غري معربة عن مجمل وضع أيب سمرا بقدر ما كان تعرب عن األحياء الفقرية فيها.
مع إعداد هذا التقرير ،كان أمام فريق العمل خياران ،أما عرض نسب الفقر يف أيب سمرا كام هي ،مع إضافة هامش يوضح أنها ال
تعرب عن كامل الحي ولكن عن األحياء الطرفية فيه ،أو أن نستبعد إيراد نتائج أيب سمرا من التقرير النهايئ ونخرجها من الرتتيب مع
األحياء األخرى .وقد فضل الفريق الخيار الثاين ،تالفياً ألي التباس يف النتائح ،وتالفياً إلثارة نقاش فرعي يف هذا األمر .وبشكل عام،
فإن أيب سمرا هي واقعيّاً يف مكان وسط بني متوسط املدينة والحيني األفضل حاالً ،بساتني طرابلس وبساتني امليناء.

 -4تقسيم األحياء
ينقسم النطاق البلدي ملدينتي طرابلس وامليناء إىل  16منطقة عقارية ،غري متجانسة اجتامع ّياً ،حيث إن تقسيمها تم عىل
أساس جغرايف بحت وقبل عقود سابقة عىل تطور املدينة وتوسعها .مثة يف املدينة تقسيم مزدوج ،طبيعي  -عمراين كان له داللة
قوية يف الفرتة السابقة (وال تزال هذه الداللة قامئة نسب ّياً) ،حيث إن نهر أبو عيل يخرتق املدينة من الرشق (الجبل) إىل الغرب
(البحر) ،ويقسمها إىل قسمني شامل النهر (مناطق ضواحي عموماً) وجنوب النهر (يحتوي القسم األكرب من املدينة القدمية)،
كام أن النهر يفصل بني تلة أيب سمرا (جنوباً) وتلة القبة (شامالً) ،فيام تقع امليناء جنوب النهر أيضاً .هذا هو العامل الطبيعي.
أما العامل العمراين ،فهو بوليفار طرابلس (البحصاص) ،الذي يخرتق املدينة (طرابلس تحديدا ً ال امليناء) من الجنوب إىل الشامل
(امللولة) ،ويقسمها إىل قسمني قديم غالباً (رشق البوليفار) ،وأكرث حداثة (غرب البوليفار) .وبشكل عام ،فإن املركز التجاري
للمدينة كان ساحة التل املالصقة للبوليفار من جهة الرشق ،أما األحياء الحديثة واألكرث رفاهية ،فكانت تقع غرب البوليفار
وجنوب النهر (بشكل عام ،وقبل توسع املدينة نحو أيب سمرا ،ودون شمول مدينة امليناء التي لها تقسيامت إضافية أيضاً).7

 -7لو أردنا الدقة ،فإن نهر ابوعيل يخرتف املدينة من جهة الرشقية الجنوبية إىل الجهة الغربية الشاملية ،وبولفار طرابلس من جهة الجنوب الغريب
إىل الشامل الرشقي .ولكن يف االستخدام الشائع ،فإن النهر ينحدر من الجبل (الرشق) إىل البحر (الغرب) ،والبوليفار من املدخل الجنويب لطرابلس
(البحصاص لجهة بريوت) إىل املدخل الشاميل ملدينة طرابلس (امللولة لجهة عكار) .وقد فضلنا اعتامد التسميات الشائعة لسهولتها بالنسبة
للمستخدم املحيل.
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خريطة  :1-2خريطة طرابلس تظهر محاورها الرئيسة شامل وجنوب النهر ،ورشق وغرب البوليفار.

أما بالنسبة للتقسيامت النهائية والتعديالت التي أدخلت عىل املناطق العقارية ،فإن الجدول التايل يلخص عملية التعديل،
ويوضح حدود التقسيامت النهائية املعتمدة وتسميتها املقرتحة يف التقرير:
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جدول  :2-2املناطق العقارية وتسمية األحياء املعتمدة يف التحليل
التقسيم العقاري االصيل التعديل وموجباته
 -1بساتني طرابلس
 -2التل
 -3الزاهرية
 -4الحدادين
 -5الحديد
 -6املهاترة
 -7النوري
 -8الرمانة
 -9التبانة
 10السويقة
 -11القبة

 - 12زيتون طرابلس

 -13امليناء 1
 - 14امليناء 2
 - 15امليناء 3

 - 16بساتني امليناء
عدد املناطق العقارية

التسمية املستخدمة
التسمية العقارية املعدلة
يف التقرير

اقسام منها غري مسكونة بكثافة .ت ّم ضم القسم املمتد بني امللولة
ونهر أبو عيل إىل التبانة .كام تم ضم القسم الواقع رشق البولفار يف
منطقة محرم إىل املدينة القدمية.

بساتني طرابلس

اقتطعت جزيرة صغرية من التل تقع جنوب البولفار (منطقة
املطران) وضمت إىل بساتني طرابلس .كام تم ضم الجزر املحاذية
للزاهرية والواقعة رشق البولفار إىل الزاهرية.
وتم ضم التل والزاهرية يف منطقة واحدة ،بحكم حجم العينة
وتجانس اجتامعي نسبي بني املنطقتني.

التل  -الزاهرية

تم جمعها يف منطقة واحدة لتجاورها وتشابهها العمراين واإلجتامعي

املدينة القدمية

تم جمعها يف منطقة واحدة ،بسبب تجاورها وتشابهها من حيث
مستوى املعيشة .وضمت إليها الجزر املحاذية للتبانة والواقعة ضمن التبانة  -السويقة
بساتني طربلس ،بني امللولة ودوار أبو عيل.
تم جمعها يف منطقة واحدة مع قسم من زيتون طرابلس الواقع
القبة  -جبل محسن
شامل النهر ،وتشمل جبل محسن وكل امتداد القبة حتى أطراف
مجدليا ونهر أبو عيل.
زيتون طرابلس جنوب
منطقة واسعة ج ّدا ً ،متتد من حدود املنكوبني إىل أيب سمرا ومدخل
النهر ،وتضم أيب سمرا،
طرابلس الجنويب .متت قسمتها إىل قسمني يفصل بينهام نهر أبوعىل :ومتتد من تلة أيب سمرا
األوىل هي زيتون طرابلس شامل النهر ،والثانية هي زيتون طرابلس عىل ضفاف نهر أبو عيل،
حتى مدخل طرابلس
جنوب النهر.
القديم عىل البولفار
تم جمعها يف تقسم وأحد بحكم حجم العينة ،وتجانسها نسبيّاً .تم
ضم الجزر التي تشكل امتدادا ً لبساتني طرابلس يف بداية امليناء إىل
بساتني امليناء لكونها امتدادا ً جغراف ّياً ومشابهة لها من حيث النمط امليناء
العمراين ومستوى املعيشة .وقد ضمت إىل امليناء العقارية أجزاء من
املناطق الشعبية التابعة لبساتني امليناء ،والواقعة بني املعرض والبحر.
اقتطع منها املناطق الشعبية (حارة التنك واملساكن الشعبية) لتنافرها
بساتني امليناء
من التكوين العمراين واالجتامعي لألقسام األخرى ،وتم ضمها إىل
امليناء.
عدد األحياء املعتمدة
16

 -1بساتني طرابلس

 -2التل  -الزاهرية

 -3املدينة القدمية

 -4التبانة  -السويقة
 -5القبة  -جبل
محسن

 -6أبوسمرا

1

 -7امليناء

 -8بساتني امليناء
8
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خريطة  :2-2خريطة التصميم املعتمد ألحياء مدينة طرابلس

املساران املعتمدان يف بناء الدليل
اتبعت الدراسة مسارين متوازين ومرتابطني لتصميم دليل الحرمان الحرضي .األول هو مسار إحصايئ ونتج عنه تصميم دليل
للدخل مكون من سبعة مؤرشات ،وقد استخدم بالدرجة األوىل من أجل التحقق من نتائج دليل الحرمان الحرضي واملقارنة.
واملسار الثاين هو مسار تحلييل  -معياري  -إحصايئ ،نتج عنه تصميم دليل الحرمان الحرضي الذي سوف نعرض نتائجه
بالتفصيل يف ما ييل.
الشكل  :1-2املساران املعتمدان يف بناء دليل الحرمان الحرضي

اﳌﺼﺎدر

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﺸﺎور
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اﳌﺒﺎدئ

اﳌﺴﺎرات

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

اﻟﺘﺤﻠﻴﲇ

دﻟﻴﻞ
اﻟﺤﺮﻣﺎن
اﻟﺤﴬي

اﻻﺣﺼﺎيئ

أ -املسار اإلحصايئ
استخدم املسار اإلحصايئ من أجل تصميم دليل الدخل (أو الرثوة) يف املرحلة األوىل من العمل .وقد تم استخدام تقنيات
التحليل اإلحصايئ واملعادالت الرياضية من أجل التعرف إىل املؤرشات األكرث ارتباطاً مبستوى الدخل املرتفع يف مدينة طرابلس.
نفذت العملية عىل ثالث مراحل ،حيث تم يف كل مرحلة تقليص عدد املتغريات ذات الداللة من  270متغريا ً تضمنها االستبيان
أدخلت كلها يف املرحلة األوىل من التحليل ،وصوالً إىل سبع متغريات تم اعتامدها يف املرحلة النهائية من أجل بناء دليل
الدخل.
املرحلة األوىل متثلت يف القيام بتحليل الرتابط اإلحصايئ للمتغريات كلها مع الفقر ،وهو ما ادى إىل تقليص عدد املتغريات
من  270إىل  .82املرحلة الثانية متثلت يف تنفيذ تحليل االستجابة األمر الذي أدى إىل تقليص عدد املتغريات من  82إىل .18
واملرحلة الثالثة هي مرحلة التحليل االقتصادي القيايس التي اخترصت املتغريات من  18إىل  7متغريات( .انظر الشكل أدناه).
الشكل  :2-2مراحل التحليل اإلحصايئ ،وعدد املتغريات ذات الداللة يف كل مرحلة
اﺧﺘﺒﺎر اﻻرﺗﺒﺎط
270
اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ
ﻣﺘﻐريا ً
serial corrlation

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﺤﻠﻴﻞ
18
82
 ﻗﻴﺎﳼاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻣﺘﻐريا ً
ﻣﺘﻐريا ً
economic analysis
sensitivity analysis

7
ﻣﺘﻐريا ً

ﻣﺆﴍات دﻟﻴﻞ
اﻟﺪﺧﻞ

األوزان
مكن التحليل اإلحصايئ فريق العمل من تحديد شدة االرتباط بني املتغريات املعتمدة والفقر (وقد اعتمد فقر الدخل بصفته
املتغري املستقل الذي تنسب شدة االرتباط إليه) ،وتم استخدام قيم االرتباط لتحويلها إىل أوزان ونقاط يشكل مجموعها 1000
نقطة ،ونسب إىل كل متغري نقاط محددة متناسبة مع شدة االرتباط التي بينها التحليل اإلحصايئ ،ضمن املجموع العام.
ويوضح الجدول أدناه ،تسميات املؤرشات النهائية املعتمدة يف دليل الدخل (أو الرثوة) ،وقيم النقاط (األوزان) املنسوبة إىل
كل منها.
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الجدول  :3-2مؤرشات دليل الدخل والنقاط املنسوبة إىل كل مؤرش

8

املتغريات /املؤرشات
 -1املستوى التعليمي لرب األرسة ،جامعي
 -2املياه املعدنية (املعبأة) هي املصدر الرئيس ملياه الرشب
 -3األرسة متلك سيارة خاصة
 -4حصة الفرد من مساحة املسكن أكرث من  30مرتا ً مربعاً
 -5األرسة لديها حساب مرصيف
 -6األرسة لديها اشرتاك يف شبكة اإلنرتنت
 -7األرسة زارت املقاهي واملطاعم مرة عىل األقل خالل الشهرين االخريين
املجموع العام

الوزن (النقاط)
الجواب ال
الجواب نعم
0
50
0
140
0
290
0
175
0
35
0
260
0
50
0
1000

ب -املسار التحلييل  -املعياري
دليل الدخل الذي تم تحديده من خالل املسار اإلحصايئ ،يقيس الدخل والرثوة وال يقيس الحرمان .وميكن افرتاض أنه حيث
يكون مؤرش الدخل أو الرثوة متدنياً ،فإن ذلك يعني وجود الحرمان .هذا صحيح نسب ّياً ،ولكنه ال يغني عن دراسة الحرمان
وقياسه بشكل مبارش.
من ناحية ثانية ،فإن دليل الدخل يعطينا يف نهاية املطاف قيمة رقمية ترتاوح بني صفر وألف تنسب إىل األرسة ،وكلام كانت
القيمة قريبة من الصفر كلام كانت األرسة أقل دخالً/أكرث حرماناً .ولكن الرقم هو جمع لألوزان املعطاة لكل مؤرش ،وغري قابل
للتفكيك بسهولة إىل مكوناته .أي إن الرقم يقول لنا هنا إن األرسة غنية أو فقرية (مع نسبية هذه املصطلحات) ،ويعطينا
فكرة عن شدة الرثوة أو الفقر (كلام كان الرقم أعىل أو أدىن) ،ولكنه ال يعطينا معلومات مبارشة عن مجاالت الحرمان املحددة
التي تتطلب تدخالً (هل األرسة محرومة يف التعليم ،أو السكن ،أو الصحة...إلخ) .بناء عليه ،فإن الدليل يكون أقل صالحية
لالستخدام املبارش يف تصميم السياسات املحلية والقطاعية التي يفرتض باملجالس البلدية أن تصممها وتتبعها.
عىل هذا األساس ،مثة حاجة ليك نكمل العمل للتوصل إىل دليل الحرمان الحرضي الذي ميكن ربطه بالسياسات املحلية
(والوطنية استطرادا ً) ،والذي ميكن املتدخل املحيل من تحديد توجهات قطاعية للميادين التي تحظى باألولوية .كام ال بد
للدليل أن يقيس الحرمان مبارشة ،ال بشكل غري مبارش من خالل قياس الدخل .وهذه نقاط جرى توضيحها يف الفصل الخاص
باملنهجية.
يف هذا السياق ،تم اعتامد مسار مركب ،تحلييل  -معياري من أجل تصميم دليل الحرمان الحرضي ،مع عدم إغفال البعد
اإلحصايئ أيضاً .واتبعت الخطوات املنهجية املتفق عليها يف منهجيات قياس الفقر املتعدد األبعاد ،9وهي:
 -8ميكن االطالع عىل التفاصيل يف امللحق رقم  ،1يف نهاية الدراسة.
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 -9انظر فصل املنهجية ،وانظر بشكل خاص الخطوات املنهجية يف دراسات منهجية الحاجات األساسية غري املشبعة يف لبنان والعراق؛ وتقرير
ستيغلتز  -سن  -فيتويس؛ وهي مشابهة للخطوات املتبعة هنا.

 -1تحديد امليادين
 -2تحديد املجاالت واألبعاد الفرعية يف كل ميدان (عند الرضورة)
 -3تحديد املؤرشات يف كل ميدان
 -4تحديد العتبات للمؤرشات اإلفرادية
 -5بناء نظام القياس الكمي
 -6وضع العتبات للقياس اإلجاميل لدليل الحرمان.
امليادين واملجاالت
سعى فريق العمل إىل قياس الحرمان مبارشة ،أي مبؤرشات مبارشة تعرب عن الحرمان من حاجة أو قدرة أو حق ...إلخ .تم
االسرتشاد مبا هو متعارف عليه من تحديد للحاجات األساسية يف دراسات وطنية وإقليمية وعاملية ،يف اختيار امليادين التي
يجب إدخال مؤرشات تعرب عنها يف الدليل (دراسات أخرى ،أهداف األلفية القدمية ومرشوع أهداف ما بعد  ،2015رشعة
حقوق اإلنسان...إلخ) .وقد بدأ فريق العمل بخمسة ميادين هي التعليم ،السكن ،الصحة ،الدخل والعمل ،وتوفر الخدمات
األساسية .تبني أن مؤرشات العمل غري دقيقة وذلك بسبب التباس املفاهيم والتعريفات .وانتهى فريق العمل إىل اعتامد 4
ميادين هي :التعليم والسكن والصحة والوضع االقتصادي لألرسة .وكلها من امليادين املجمع عىل اعتبارها من مكونات الفقر
أو الحرمان املادي .كام ت َم تحديد األبعاد الفرعية داخل كل ميدان ،بحيث تغطي أفضل ما ميكن مختلف وجوه الحرمان/
الرفاه يف امليدان املعني.
اختيار املؤرشات وتحديد العتبات:
تم اختيار ثالثة مؤرشات لكل ميدان ،بطريقة تغطي األبعاد الفرعية املختلفة ،وقريبة مام هو معتمد يف التجارب الوطنية
والعاملية ،وما هو متعارف عليه ،قدر اإلمكان .وقد خضع اختيار املؤرشات لالختبار اإلحصايئ:
 املؤرشات املختارة تقع ضمن القامئة املوسعة للمتغريات التي سبق اختبارها إحصائ ّياً يف املسار اإلحصايئ. تم التحقق من أن املؤرشات املختارة لديها قدرة متييزية وتظهر التفاوتات بني األحياء داخل مدينة طرابلس ،واستبعدتاملؤرشات التي ليس لها هذه الخاصية.
أما بالنسبة لعتبات الحرمان ،فقد تم تحديدها مبا يتفق مع ما هو متوافق عليه عامل ًّيٍا (أهداف األلفية ،منظومة حقوق
اإلنسان األساسية) ،وما ينسجم مع املتوسطات والخصائص املحلية يف لبنان ويف املدينة.
إن محصلة هذا املسار كانت دليل الحرمان الحرضي ،الذي يغطي أربعة ميادين ،ويتكون من  12مؤرشا ً عىل النحو املبني يف
الجدول التايل:
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الجدول  :4-2ميادين ومؤرشات دليل الحرمان الحرضي

املؤرش/حالة الحرمان
امليدان
 -1أحد الوالدين أمي أو مل ينه االبتدايئ
 -2طفل يف األرسة بني  4و 14غري ملتحق بالروضة أو املدرسة
التعليم
 -3ال أحد يف األرسة (مبا يف ذلك االهل) حائز عىل شهادة ثانوية
 -4مسكن األرسة مرتجل ،أو أكرث من شخصني يف غرفة النوم الواحدة
 -5األرسة ليس لديها إشرتاك يف مولد كهربايئ
السكن
 -6املسكن ليس فيه تربيد ،وال تدفئة؛ أو تدفئته بدائية (حطب ،فحم ،كاز ،مازوت)
 -7األرسة ليس لديها تأمني صحي
 -8مرض شخص يف األرسة ومل يزر الطبيب أو مل يتابع عالجه كامالً
التعليم
(خالل  6أشهر سابقة عىل البحث)
 -9آخر والدة لطفل متت خارج املستشفى
 -10األرسة ال متلك سيارة خاصة
الوضع
 -11األرسة ليس لديها حساب مرصيف
االقتصادي لألرسة
 -12األرسة مل تزر املطاعم واملقاهي (خالل شهرين سابقني عىل البحث)
الحد األقىص ملجموع نقاط األرسة املحرومة يف كل املؤرشات
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العالمة يف حالة الحرمان
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

الفصل الثالث
الدراسة امليدانية
النتائج العامة عىل مستوى املدينة
 -1مقدمة
يعرض هذا الفصل ،نتائج تطبيق دليل الحرمان الحرضي املكون من  12مؤرشا ً ،والذي يغطي أربعة ميادين (السكن ،والتعليم،
والصحة ،واألوضاع االقتصادية لألرسة) ،عىل عينة ممثلة من مدينة طرابلس شملت  1271أرسة (دون حي أيب سمرا) ،شملها
البحث امليداين املنفذ يف نهاية عام .2011
ومخطط عرض النتائج يتضمن:
 -1عرض النتائج العامة عىل مستوى املدينة،
 -2ثم عرض النتائج بحسب امليادين،
 -3ثم عرض النتائج بحسب األحياء الثامنية.

 -2النتائج العامة عىل مستوى املدينة
املؤرشات اإلفرادية املكونة للدليل
بينت نتائج البحث امليداين ،بالنسبة للمؤرشات اإلفرادية ،ارتفاع نسبة الحرمان إىل أقصاها يف املؤرشات ذات الصلة بالوضع
االقتصادي وبالحامية االجتامعية والقدرات املتقدمة (التعليم الثانوي) حيث تزيد عن  75%يف أربعة مؤرشات من أصل 12
مؤرشا .ويؤكد هذا استنتاجات الدراسات السابقة التي اعتربت أن البعد االقتصادي للفقر هو األكرث أهمية إذا ما قورن بأوجه
الحرمان االجتامعي ،السيام إذا ما تم قياس الحرمان االجتامعي من خالل إشباع الحاجات األساسية دون اعتبار كبري للنوعية.
أما أدىن نسب الحرمان فقد سجلت يف مؤرش التحاق األطفال بالتعليم ( 8%من األرس) ،ويف مؤرش والدة آخر طفل خارج
املستشفى ( .)14%ويعطي هذا فكرة أولية عن مستوى انتشار الخدمات التعليمية (توفر املقاعد يف التعليم األسايس دون أن
يعرب ذلك عن نوعية التعليم) ،والخدمات الصحية ونوعية السلوك الصحي عند املواطنني ومنط النظام الصحي يف لبنان الذي
له طابع عالجي .وهو ما يؤكد صالحية استخدام مؤرش الوالدة يف املستشفى كمؤرش للحرمان بدل املركز الصحي والوالدة
تحت إرشاف موظف طبي غري الطبيب.
يبني الشكل التايل نسب األرس املحرومة ،أي التي توفرت فيها صفة الحرمان بالنسبة للمؤرشات اإلفرادية.
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الشكل  :1-3نسبة األرس املحرومة بحسب املؤرشات اإلفرادية املكونة لدليل الحرمان الحرضي
8
76

اﻟﺴﻜﻦ

52
17
51

اﻟﺼﺤﺔ

76
31
14
78
80

آﺧﺮ ﻃﻔﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ وﻟﺪ ﺧﺎرج اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻷﴎة ﻻ متﻠﻚ ﺳﻴﺎرة
اﻷﴎة ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﴫﰲ
اﻷﴎة مل ﺗﺰر اﳌﻘﺎﻫﻲ واﳌﻄﺎﻋﻢ

اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

59

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

22

أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ مل ﻳﻨﻪ اﻻﺑﺘﺪايئ
ﰲ اﻷﴎة ﻃﻔﻞ ) (15-4ﻏري ﻣﻠﺘﺤﻖ
ﻻ أﺣﺪ ﰲ اﻷﴎة ﺣﺎﯨﺰ ﻋﲆ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺗﺠﻞ ،أو أﻛرث ﻣﻦ ﺷﺨﺼني ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم واﺣﺪة
ﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﱪﻳﺪ وﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺪﻓﺌﺔ ﻣﻼمئﺔ ﰲ اﳌﻨﺰل
ﻻ اﺷﱰاك ﰲ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺧﺎص
رب اﻷﴎة ﻏري ﻣﻀﻤﻮن ﺻﺤﻴﺎً
أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻷﴎة ﻣﺮض ومل ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻼﺟﻪ ﻟﺴﺒﺐ اﻗﺘﺼﺎدي

درجات حرمان األرس
أوضحنا يف فصل املنهجية ،أن األرسة ميكن أن ال تكون محرومة يف أي من هذه املؤرشات املختارة ،كام ميكن أن تكون محرومة
فيها كلها .وتعتمد املنهجية أسلوباً بسيطاً يف قياس درجة الحرمان (أو شدة الحرمان) هي قياس عدد مرات الحرمان التي تعاين
منها األرسة ،وكلام كانت مرات الحرمان أكرث عددا ً ،كلام اعتربت األرسة أشد حرماناً يف املحصلة العامة.
بينت نتائج البحث امليداين ،أن حوايل  4%من األرس يف مدينة طرابلس غري محرومة يف أي من هذه املؤرشات ،وحوايل 6%
محرومة مرة واحدة فقط .يف املقابل فإن نسبة قليلة ج ّدا ً محرومة يف كل هذه املؤرشات أو يف  11من أصل  12مؤرشا ً (حوايل
 .)1%أما معظم األرس فهي محرومة ما بني  5و 9مرات (حوايل  )66%أو بني  6و 8مرات ( .)46%ويبني الشكل التايل توزع
األرس بالنسبه املئوية بحسب عدد مرات الحرمان (من أصل .)12
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الشكل  :2-3توزع األرس بالنسب املئوية بحسب عدد مرات الحرمان
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معرفة هذا التوزع هامة ج ّدا ً للمراحل التالية من التحليل ،حيث يقع تصنيف األرس إىل خمس فئات أو ثالث فئات من
الحرمان ،من خالل تجميع هذه النسب الفردية ،وهو ما سيتضح تباعا.
أما عىل مستوى امليادين األربعة املكونة للدليل ،وحيث إن كل ميدان مكون من ثالثة مؤرشات ،فإن الحاالت املحتملة لرتاكم
عدد مرات الحرمان هي :إما ال حرمان يف أي مؤرش ،وإما حرمان يف مؤرش واحد أو مؤرشين أو ثالثة مؤرشات .وقد بينت
النتائج أن النسبة األكرب من عدم وجود أي حرمان هي يف ميداين التعليم والصحة ،كام أن نسبة األرس املحرومة ثالث مرات
يف هذين امليدانني قليلة ( 2%و ،)5%وهو ما يشري إىل إمكان تدبر حلول للرعاية الصحية بالنسبة لقسم كبري من األرس .يف
املقابل فإن نسبة الحرمان املثلث يف امليدان االقتصادي مرتفعة ج ّدا ً وتبلغ  ،52%وهذا ما يعني وجود تالزم قوي بني املؤرشات
الثالثة املكونة لدليل امليدان (وجود حساب مرصيف ،ملكية سيارة ،وزيارة املطاعم واملقاهي) ،وهو ما يحيل مرة أخرى إىل
تأكيد أهمية البعد االقتصادي للحرمان والفقر يف مدينة طرابلس (كام يف لبنان) .ويشبه توزع درجات الحرمان يف ميدان
السكن التوزع يف ميدان الصحة مع اختالفات بسيطة .ويوضح الشكل أدناه توزع األرس حسب عدد مرات الحرمان حسب
امليادين ،عىل مستوى مدينة طرابلس بشكل عام.
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الشكل  :3-3عدد مرات الحرمان حسب امليادين ( %لألرس)
23%

52%

24%

20%

41%

45%

28%

30%

7%

5%

11%
12%
25%

100%
80%
60%
40%

ﺻﻔﺮ
ﺣﺮﻣﺎن ﻣﺮة
ﺣﺮﻣﺎن ﻣﺮﺗني
ﺣﺮﻣﺎن  3ﻣﺮات

23%
2%
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺴﻜﻦ

اﻟﺼﺤﺔ

52%

اﻻﻗﺘﺼﺎد

20%
0%

وكام بالنسبة إىل الدليل العام ،سوف
يستخدم هذا التوزيع من أجل تحديد
نسب األرس املحرومة يف كل ميدان،
بحسب ما تقرتحه املنهجية.
فئات الحرمان الخمسية والثالثية
تقتيض رضورات التحليل تصنيف األرس
ضمن فئات تعرب عن مستوى الحرمان.
ويتم ذلك من خالل تجميع الفئات
اإلفرادية يف مجموعات أقل عددا ً،
متكن الباحث من تكوين صورة عن
الهرم االجتامعي للسكان يف املدينة ،ويف
األحياء ومقارنتها .ويف الدراسة امليدانية
لطرابلس ،تم تجميع األرس ضمن
تصنيف خاميس (من خمس فئات)
وثاليث (من ثالث فئات) ،وذلك من
خالل جمع نسب األرس بحسب عدد
مرات الحرمان.

يف الحالتني ،التصنيف الخاميس والثاليث ،تم اعتبار تراكم ستة مؤرشات حرمان (أي نصف العدد اإلجاميل للمؤرشات) مبثابة
العتبة التي متيز من سوف نعتربهم محرومني  -فقراء .وهذه العتبة مشرتكة للتصنيفني الخاميس والثاليث.
يف التصنيف الخاميس ،تم تخصيص األرس التي تراكمت لديها  8مؤرشات حرمان وما فوق بصفتها األرس املحرومة ج ّدا ً .أما
الفئات األخرى (املحرومة صفر مرة إىل خمس مرات ،وعددها ست فئات إفرادية) فقد جمعت يف مجموعات ثنائية (تصبح
ثالث مجموعات تضاف إىل املجموعتني املحرومة ج ّدا ً واملحرومة ،فنكون إزاء خمس فئات حرمان أطلقنا عليها التسميات
التالية :فئة األرس املحرومة ج ّدا ً ،فئة األرس املحرومة ،فئة األرس املحرومة نسب ّياً ،فئة األرس املحرومة جزئ ّياً ،وفئة األرس غري
املحرومة .وهذه التسميات تقريبية بالطبع وليس لها طابع علمي دقيق ،ولكنها تعرب عن التدرج يف شدة الحرمان (املعرب عنه
هنا برتاكم عدد مرات الحرمان).
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أما بالنسبة للتصنيف الثاليث ،فإن الفئة األوىل هي لألرس التي تجمع لديها  6مؤرشات حرمان وأكرث (هي فئة األرس املحرومة
وفق هذا التصنيف) ،وقد تم تجميع الفئات اإلفرادية املتبقية يف فئتني (كل فئة تضم ثالث فئات إفرادية) ،سميت إحداها
فئة األرس املحرومة نسب ّياً ،والثانية فئة األرس غري املحرومة .وهكذا نكون أمام ثالث فئات ملستوى الحرمان .ونلفت النظر
إىل أن التسميات كلها تتضمن تعبري الحرمان ألن القياس نفسه يقيس الحرمان وال يقيس الرفاه أو الرثوة أو مستوى املعيشة
املتقدم .فمن هو محروم وفق ثالثة أو أربعة مؤرشات عىل سبيل املثال ،ال يعترب غري محروم أو مرفه ،بل إن حرمانه نسبي
أو جزيئ ،ألن هذه املؤرشات ال تقيس الرفاهية أساساً.

ويعرض الشكل والجدول أدناه ،توزع األرس بحسب فئات الحرمان الخامسية والثالثية ،يف مدينة طرابلس.
الشكل  :4-3نسب األرس بحسب حاالت الحرمان اإلفرداية ،وفئات مستويات الحرمان الخامسية والثالثية.
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الجدول  :1-3نسب األرس حسب مستويات الحرمان الخامسية والثالثية.
التصنيف الخاميس
(عدد مؤرشات الحرمان)

 %من األرس

التصنيف الثاليث
(عدد مؤرشات الحرمان)

 %من األرس

محرومون ج ّدا ً ()12-8

26

محرومون ()12-6

57

محرومون ()7-6
محرومون نسبيّاً ()5-4

31
21

محرومون نسب ّياً ()5-3
غري محرومني ()2-0

28
15

12
10
100

املجموع

100

محرومون جزئ ّياً ()3-2
غري محرومني ()1-0
املجموع
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إن اعتامد التصنيف الخاميس مفيد من أجل تحديد صورة أكرث دقة عن املورفولوجيا االجتامعية للسكان ،خصوصاً إذا كان
حجم العينة كبريا ً مبا يكفي للحصول عىل نتائج ممثلة عىل مستوى الفئات الفرعية .كام أنه يسمح بالتعرف (بطريقة غري
مبارشة) إىل الفئات غري املحرومة والتي متلك قدرات ميكن استثامرها يف عملية التنمية املحلية يف املدينة أو يف أحيائها
املختلفة .أما التصنيف الثاليث فهو أقل دقة من ناحية الصورة التي يعطيها عن املورفولوجيا االجتامعية للسكان ،ولكنه أكرث
دقة من الناحية اإلحصائية حيث إن عدد املشاهدات يف الفئات الثالثية أكرب مام هو عليه يف التصنيف الخاميس ،وهو ما
يقلل من هوامش الخطأ.
خالفاً للتصنيف الثنايئ إىل محروم/غري محروم ،أو فقري/غري فقري ،فإن هذا التصنيف ميكن مبدئ ّياً من التعرف إىل أماكن تواجد
الفئات الوسطى والغنية ونسب هذه األرس .وما تبينه املقارنة بني األحياء يصبح أكرث أهمية إذا اعتمدنا التصنيف الخاميس
أو الثاليث ،مام هو عليه الحال بالنسبة للتصنيف الثنايئ ،كام سيتبني الحقاً .عىل سبيل املثال ،يبني التوزع الخاميس (وحتى
الثاليث) أن تركز الرفاه والرثوة هو أشد من تركز الفقر والحرمان ،إذ يكاد ينحرص وجود الفئات الوسطى واملرفهة يف حيني من
أصل سبعة يف مدينة طرابلس (هام بساتني طرابلس وبساتني امليناء ،اللون األخرض يف الشكل) يف حني إن األرس الفقرية موزعة
بنسب أكرث تقارباً عىل خمسة أحياء من أصل سبعة (مشتقات اللون األحمر يف الشكل).
يف الشكل أدناه ،نعرض توزع األرس يف مدينة طرابلس وأحيائها بحسب فئات الحرمان الخمسية.
الشكل  :5-3توزيع األرس حسب فئات مستويات الحرمان الخامسية بحسب األحياء ( %من األرس)
100%
80%
60%
ﻏري ﻣﺤﺮوﻣني
ﻣﺤﺮوﻣﻮن ﺟﺰﺋﻴﺎً
ﻣﺤﺮوﻣﻮن ﻧﺴﺒﻴﺎً
ﻣﺤﺮوﻣﻮن ﻧﺴﺒﻴﺎً
ﻣﺤﺮوﻣﻮن ﺟﺪا ً
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40%
20%
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﻟﻘﺒﺔ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺴﺎﺗني اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ اﳌﻴﻨﺎء
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻘﺪميﺔ
اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

0%

الشكل  :6-3توزيع األرس حسب فئات مستويات الحرمان الثالثية بحسب األحياء ( %من األرس)
100%
80%
60%
40%
ﻏري ﻣﺤﺮوﻣني
ﻣﺤﺮوﻣﻮن ﻧﺴﺒﻴﺎً
ﻣﺤﺮوﻣﻮن

20%
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﻟﻘﺒﺔ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺴﺎﺗني اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ اﳌﻴﻨﺎء
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻘﺪميﺔ
اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

0%

 -3نسب الحرمان العامة وبحسب امليادين
األرس املحرومة بحسب املنهجية املعتمدة ،هي األرس التي تجتمع لديها  6مؤرشات حرمان وأكرث من أصل املؤرشات الـ 12
التي يتكون منها دليل الحرمان الحرضي .وهذه الفئة التي سوف نسميها األرس املحرومة (أو الفقرية) أو املحرومني (الفقراء)
هي موضوع دراستنا لجهة التوزيع والخصائص .ويف سياق التحليل ميكن أن نخصص «األرس التي تجتمع لديها  8مؤرشات
حرمان وأكرث من أصل املؤرشات الـ  12التي يتكون منها الدليل» ،والتي سوف نسميها اختصارا ً األرس املحرومة ج ّدا ً (أو الفقرية
ج ّدا ً) ،أو األرس املحرومة حرماناً شديدا ً (فقرا ً شديدا ً).
بينت النتائج ،أن  57%من األرس املقيمة يف مدينة طرابلس لبنان هي أرس محرومة ،ومن ضمنها  26%من األرس محرومة
حرماناً شديداً.
من ناحية أخرى ،فإن الدليل يشمل أربعة ميادين كام سبقت اإلشارة إىل ذلك ،وكل ميدان يستخدم ثالثة مؤرشات لقياس
الحرمان داخل امليدان الواحد .وبحسب املنهجية ،فإن األرسة تعترب محرومة يف امليدان املعني إذا تجمع لديها مؤرش حرمان
(اثنان) من أصل املؤرشات الثالثة املعتمدة يف امليدان .وعىل هذا األساس ميكن احتساب نسب األرس املحرومة يف كل ميدان
عىل حدة ،وهو ما يعطي صورة أكرث دقة عن األبعاد األكرث أهمية واألكرث مساهمة يف وضعية الحرمان العامة لألرسة ،ويشري
إىل األولويات القطاعية التي يجب أن توىل االهتامم.
بينت النتائج ،أن نسب الحرمان يف امليدان االقتصادي هي األعىل بشكل واضح ( 77%من األرس) ،يف حني هي تبلغ  35%يف
السكن ،و 35%يف الصحة ،و 25%يف التعليم.
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يوضح الشكل التايل نسب الحرمان بحسب الدليل العام وامليادين عىل مستوى مدينة طرابلس بكاملها.
الشكل  :7-3نسب الحرمان العامة حسب امليادين ،طرابلس ( %من األرس)
توحي هذه النسب باإلستخالصات األولية التالية:
77

57

35

35

26
اﳌﺤﺮوﻣﻮن اﻷﺷﺪ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎً

اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺴﻜﺎن

أ -إن نسبة الحرمان (الفقر) يف مدينة طرابلس
مرتفعة ج ّدا ً ،خصوصاً إذا ما أخذنا بعني اإلعتبار أن
فئة املحرومني نسب ّياً هي  21%بحسب التصنيف
الخاميس و 28%بحسب التصنيف الثاليث ،هي
ارس محرومة أيضاً .والالفت أيضاً أن نسبة األرسة
املحرومة ج ّدا ً (أي تجتمع لديها  8مؤرشات
حرمان وما فوق) تبلغ  26%وهي أقل من نصف
املحرومني بقليل (حوايل  31%نسبة األرس التي
 25تجتمع لديها  6أو  7مؤرشات حرمان) .وهذا يوضح
الطابع املتعدد األبعاد حقيقة للفقر ،الذي يشمل
فقر الدخل ،مصحوباً بحرمان يف السكن والصحة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ والتعليم (وأبعاد أخرى مل يغطيها الدليل).

ب -إن الحرمان االقتصادي أكرث انتشارا ً وحدة من الحرمان امليادين األخرى .والنسبة املرتفعة لألرس املحرومة اقتصاديّاً والتي
تبلغ  77%من األرس املقيمة يف طرابلس ،هي املساهم الرئيس يف رفع نسبة الحرمان العام يف املدينة ،وهي امليدان الوحيد
الذي تتجاوز فيه نسبة الحرمان العام ( .)57%يف حني إن نسب الحرمان يف امليادين األخرى هي أقل من نسبة الحرمان العام،
وهي تبلغ حوايل  45%من نسبة الحرمان االقتصادي ( 35%يف السكن والصحة) وأقل من ذلك يف التعليم (.)25%
ج -بالنسبة لألولويات القطاعية من منظور الحرمان أو الفقر ،وبعد الحرمان االقتصادي ،يجب أن تعطى األولوية مليداين
السكن والصحة.
ميكن استخدام أسلوب العرض البرصي الوارد يف الشكل أدناه ( )diamond shapeالذي يتيح للمجالس البلدية واملراصد
الحرضية واملستخدمني املحليني ،تكوين فكرة برصية مبارشة ورسيعة عن شدة الحرمان واألولويات القطاعية ،دفعة واحدة.
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الشكل  :8-3نسب الحرمان حسب امليادين يف طرابلس ( %من األرس).
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

25%
اﻟﺴﻜﻦ

77%

35%

اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

35%
اﻟﺼﺤﺔ

 -4نسب الحرمان العام بحسب األحياء
يكمن أحد الجوانب األكرث أهمية يف تصميم واستخدام دليل الحرمان الحرضي يف كونه ميكّن أصحاب القرار واملتدخلني
املحليني من تقدير نسب الحرمان عىل مستوى األحياء داخل املدينة الواحدة ،وبالتايل تحديد املركب املناسب من األولويات
املكانية والقطاعية بحسب واقع السكان يف املدينة ويف أحيائها املختلفة.
تلجأ معظم األدلة الحرضية السائدة إىل استخدام الخصائص املكانية ،حيث تقيم األحياء نسبة إىل وضع الخدمات فيها أو
البنى التحتية أو مؤرشات تنطبق عىل الحي ،ال عىل األرسة .أما دليل الحرمان الحرضي فهو دليل يقيس الحرمان عىل مستوى
األرسة ،ويقيم درجة الحرمان من منظور األرسة ،ويجري إلحاق الحيز الجغرايف أو املكاين بخصائص األرسة وليس العكس .إن
حساب الدليل عىل مستوى األحياء له فائدة كبرية ج ّدا ً يف إظهار التفاوتات العامة (وحسب امليادين) يف مستويات الحرمان
والفقر بني سكان األحياء املختلفة.
بينت نتائج تطبيق الدليل عىل مدينة طرابلس وجود مثل هذه التفاوتات ،عىل الرغم من أن املدينة عموماً فقرية أو محرومة.
وقد أظهرت النتائج أن أربعة أحياء من أصل سبعة ،تزيد فيها نسبة األرس املحرومة عن متوسط املدينة البالغ  .57%أما
األحياء التي تقل فيها نسبة الحرمان عن هذا املتوسط ،فهي ثالثة أحياء :بساتني طرابلس ( ،)19%وبساتني امليناء (،)25%
يليها منطقة التل  -الزاهرية ( .)36%أما املناطق األشد حرماناً فهي التبانة  -السويقة حيث تبلغ نسبة األرس املحرومة (،)87%
ثم املدينة القدمية فالقبة  -جبل محسن ،ثم امليناء التي تقرتب نسبة الحرمان فيها من متوسط املدينة.
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الشكل  :9-3نسب الحرمان حسب األحياء ( %من األرس)

57%

63%

87%
69%

75%

36%
19%
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

26%
ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

اﳌﻴﻨﺎء

الخريطة  :1-3نسب األرس املحرومة يف طرابلس حسب األحياء
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اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

بلغ متوسط عدد مرات الحرمان (أي عدد املؤرشات من أصل  12مؤرشا ً) يف مدينة طرابلس  5.6مرات ،ويقل املتوسط عنه يف
مدينة طرابلس يف ثالثة أحياء هي التل  -الزاهرية ،وبساتني امليناء ،وبساتني طرابلس .ويبلغ اقصاه يف باب التبانة  -السويقة
( 7.4مرات) ،وأدناه يف بساتني طرابلس ( 3.2مرات) .وترتيب األحياء بحسب متوسط عدد مرات الحرمان ،هو الرتتيب نفسه
لألحياء بحسب نسب األرس املحرومة فيها.
من ناحية أخرى ،فإن التفاوت يف مستوى املعيشة ،معربا ً عنه باالنحراف املعياري ملتوسط عدد مرات الحرمان ،هو أعىل يف
بساتني طرابلس وبساتني امليناء منه يف األحياء األخرى ،وهو مساو تقريباً لالنحراف املعياري يف طرابلس كلها .أما الحي األكرث
تجانساً ،أي الذي سجلت فيه أدىن قيمة لالنحراف املعياري فهو حي باب التبانة  -السويقة ( ،)1.8وهو حي كل سكانه تقريباً
من الفقراء واملحرومني ،عىل نحو ما سوف يتبني يف سياق التحليل.
الشكل  :10-3متوسط عدد مرات الحرمان ،وقيمة االنحراف املعياري حسب األحياء
4.9

اﻻﻧﺤﺮاف اﳌﻌﻴﺎري
اﳌﺘﻮﺳﻂ

3.2

3.5

2.5

2.6

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

2.0

5.6

2.6

6.1

2.2

6.3

2.0

6.4

2.0

اﻟﻘﺒﺔ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺴﺎﺗني اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ اﳌﻴﻨﺎء
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻘﺪميﺔ
اﳌﻴﻨﺎء

7.4

1.8
اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

األرس األشد فقراً وحرماناً
ملزيد من التدقيق يف تحديد األولويات ،وخصوصاً عندما يتعلق األمر بالتدخالت الرعائية واملساعدات االجتامعية ،قد يكون
من الرضوري تحديد الفئات األكرث حرماناً بدرجة تشدد أعىل يف املعايري .ونلفت النظر إىل أن ذلك يجب أن يتم حرصا ً يف
إطار اسرتاتيجية شاملة ملجمل املدينة وملجمل السكان ،أي يف إطار اسرتاتيجية تنمية محلية شاملة ومندمجة .كام يجب أن
يتم ذلك يف إطار التعريف العام للفقر والحرمان الذي سبق عرض نتائجه التطبيقية يف الفقرة السابقة .إن التعامل مع فئات
األرس األكرث حرماناً يجب أن ال يكون معزوالً عن السياق األكرث عمومية للتعامل مع الفقراء ومع عموم السكان .إن التعامل
مع الحرمان الشديد يجب أن يتم بالرضورة بصفته تخصيصاً ضمن السياسة األشمل ،ال بديالً عنها.
لدى حساب النتائج عىل أساس نسبة األرس األشد حرماناً (أي التي تجتمع لديها  8مؤرشات حرمان فأكرث) ،فإن النسبة
املتوسطة يف طرابلس هي  26%كام سبقت اإلشارة إىل ذلك .وتبلغ نسبة الحرمان الشديد أقصاها يف باب التبانة  -السويقة
وهي  ،52%وأدناها يف بساتني طرابلس مع  ،5%إن نسبة الحرمان الشديد األقىص إىل األدىن بحسب األحياء هي حوايل 10
أضعاف؛ ونسبة الحرمان الشديد األقىص إىل متوسط املدينة هي حوايل  1.8ضعف .ويشري ذلك إىل التفاوت وتركز الحرمان
الشديد ،هو أعىل مام هو بالنسبة لفئة الحرمان العام حيث النسب املقابلة هي  4.6اضعاف ،و 1.5ضعف .ويبقى ترتيب
األحياء بحسب نسبة الحرمان الشديد مشابهاً للرتتيب السابق ،مع االختالف التايل :تقارب نسب الحرمان الشديد يف امليناء
القبة  -جبل محسن ( .)28%وهو أعىل قليالً من متوسط املدينة (.)26%
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الشكل  :11-3نسبة األرس املحرومة حرماناً شديداً بحسب األحياء يف طرابلس ( %من األرس)

52%

35%
26%

5%
ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

10%

11%

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

28%

اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

الخريطة  :2-3نسب األرس املحرومة جدّ اً يف طرابلس حسب األحياء
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28%

اﳌﻴﻨﺎء

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

كيف تصنف األرس وضعها املعييش؟
نستكشف يف هذه الفقرة تقييم األرسة نفسها لوضعها املعييش ،ونقارن بني نتائج التقييم الذايت هذا ،وبني نتائج دليل الحرمان
الحرضي ،وهو قياس موضوعي.
تضمن االستبيان سؤاالً عن تقييم األرسة لوضعها ،وهو آخر سؤال يف االستبيان ،مع ستة احتامالت لإلجابة عىل النحو التايل:
«من وجهة نظرك ،كيف تصنف أرستك؟
 -1ثرية -2 ،مرتاحة ماديّاً -3 ،متوسطة -4 ،متوسطة إىل فقرية -5 ،فقرية -6 ،معدومة»
وقد أتت اإلجابات بالنسبة للفئة األوىل ،ضئيلة ج ّدا ً ،إذ اعترب  0.2%فقط من األرس املقيمة يف طرابلس أنها أرس ثرية ،مقابل
 8.6%اعتربت نفسها مرتاحة ماديّاً .لذلك ،فإننا سوف ندمج هاتني الفئتني يف فئة واحدة يف ما ييل ،ونكون بذلك أمام تصنيف
خاميس ،كام هو الحال بالنسبة إىل دليل الحرمان .وقد أىت توزع األرس حسب تقييمها الذايت عىل الفئات الخمس ،كام هو مبني
يف الشكل أدناه ،إذ صنفت نسبة  9%من األرس نفسها أنها مرتاحة ماديّاً أو ثرية ،مقابل  33%صنفت نفسها أرسا ً متوسطة
الحال ،و 30%متوسطة إىل فقرية ،و 19%فقرية ،و 9%معدومة.
الشكل  :12-3توزع األرس حسب تقييمها الذايت لوضعها  -طرابلس %
ومبقارنة هذا التوزع ،مع التوزع الخاميس حسب نتائج
دليل الحرمان الحرضي ،ومع اعتامد ترقيم تدرجي
للفئات من ( 1وهي الفئة األقل حرماناً أو األفضل حاالً،
ﺛﺮﻳﺔ -
ﻣﻌﺪوﻣﺔ
ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ
إىل  5وهي األكرث حرماناً) ،يتبني وجود تشابه يف التوزع
9٪
ﻣﺎدﻳﺎً
بشكل عام ،لكن مع انزياح يف دالالت تسميات الفئات،
9٪
ﻓﻘرية
حيث يبدو أن األرس تتجنب التسميات القطعية بشكل
19٪
عام ،فاألرس األفضل حاالً تفضل تصنيف نفسها ضمن فئة
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
املرتاحة ماديّاً بدل أن تعترب نفسها أرسا ً ثرية .كام يبدو
33٪
أن نسبة هامة من األرس املحرومة ،متيل إىل تصنيف
نفسها أنها متوسط إىل فقرية ،بدل أن تعترب نفسها فقرية
أو محرومة بشكل رصيح .ورمبا يعود ذلك إىل التصورات
الذاتية للفقر والحرمان والرفاه ،كام أنه يعود إىل الدالالت
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إﱃ ﻓﻘرية
امللتبسة للمصطلحات يف االستخدام الشعبي ،إضافة إىل
30٪
العوامل الثقافية ،بدءا ً من تجنب الترصيح بالرثوة،
وصوالً إىل ثقافة القناعة وخفض التوقعات.
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الشكل  :13-3توزع األرس حسب الفئات الخامسية ،بحسب التقييم الذايت ودليل الحرمان  -طرابلس %
9

30

19
26

33

31

ﻓﺌﺔ  - 5أﻛرث ﺣﺮﻣﺎﻧﺎً

ﻓﺌﺔ 4

ﻓﺌﺔ 3

9

ذايت

10

دﻟﻴﻞ

21

12

ﻓﺌﺔ 2

ﻓﺌﺔ  - 1أﻗﻞ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎً

وبالتايل ،إذا ما جرت مطابقة دالالت الفئات واالنتقال من التصنيف الخاميس إىل التصنيف الثاليث ،فإننا سوف نالحظ أن
نسب الحرمان العام تبلغ  57%حسب دليل الحرمان الحرضي ،وهي توازي نسبة  58%التي تتكون من مجموع الفئات
الثالث األوىل :معدومة ،فقرية ،متوسطة إىل فقرية ،بحسب التقييم الذايت .وإن فئة األرس املحرومة ج ّدا ً بحسب دليل الحرمان
الحرضي ،والتي تبلغ  ،26%توازي مجموع فئتي األرس املعدومة والفقرية  28%بحسب التقييم الذايت ،وهو ما يجعل التوزع
بحسب التصنيف الثاليث متشابهاً إىل حد كبري.
الشكل  :14-3األرس حسب الفئات الثالثية ،بحسب التقييم الذايت ودليل الحرمان  -طرابلس %
59

33

57
ﻓﺌﺔ  - 3أﻛرث ﺣﺮﻣﺎﻧﺎً

28
ﻓﺌﺔ 2

9
15

ذايت
دﻟﻴﻞ

ﻓﺌﺔ  - 1أﻗﻞ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎً

املقارنة عىل مستوى األحياء
باالنتقال من املقارنة العامة إىل املقارنة حسب األحياء ،يتبني أيضاً تشابه نسب الحرمان حسب دليل الحرمان الحرضي ،مع
التقييم الذايت لألرس للفئات الثالث األدىن من سلم التقييم .والنسب تتقارب عىل مستوى املدينة كام سبقت اإلشارة إىل ذلك،
إال أنها تتشابه أيضاً عىل مستوى األحياء ،كام يبني الشكل أدناه .مثة استثناء واحد ،وهو امليناء ،حيث هناك فجوة كبرية بني
تقييم األرس لوضعها الذايت ،وبني نتائج القياس بحسب دليل الحرمان .وتبدو نسبة الحرمان حسب رأي األرس مرتفعة ،إذ تبلغ
( 82%اعتربت نفسها أنها معدمة ،أو فقرية ،أو فقرية إىل متوسطة) ،مقابل نسبة حرمان تبلغ  63%بحسب دليل الحرمان
الحرضي.
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ويف حال اعتامد التقييم الذايت ،فهذا يعني أن امليناء تأيت يف الرتتيب األول حسب نسب الحرمان وتتقدم عىل التبانة  -السويقة
إذ تبلغ هذه النسبة  81%يف هذا الحي .ولسبب من األسباب ،فإن نسبة األرس التي اعتربت نفسها ثرية يف امليناء بلغت
صفرا ً ،%كام أن نسبة من اعتربت نفسها أرسا ً مرتاحة ماديّاً بلغت  0.6%فقط مقابل حوايل  5%يف باب التبانة  -السويقة.
وتبدو هذه النسب يف امليناء غري مطابقة للواقع ،ويعود ذلك يف جانب منه إىل اختالف التوقعات والتقييم الذايت بني الحيني،
ويعود أيضاً ألسباب أخرى ترتبط بالعمل امليداين يجب التحقق منها ،خصوصاً أننا أرشنا يف أماكن أخرى من هذا التقرير أيضاً
إىل نتائج غري منطية بالنسبة لدليل الصحة يف امليناء ،الذي يبدو أكرث حرماناً بشكل ال يتناسب مع مستوى مؤرشات امليادين
األخرى.
الشكل :15-3نسب الحرمان يف األحياء بحسب دليل الحرمان وتقييم األرس الذايت ()%
82%
63%

57% 59%

31%
23%
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

26%

32%

66%

69%

75% 75%

81%

87%

36%

19%

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﺘﻞ -
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

بشكل عام ،فإن تقييم األرس الذايت لوضع االرسة ،أعطى نتائج متجانسة ،ومشابهة لنتائج دليل الحرمان الحرضي .والتقييم
الذايت مؤرش له داللة ،وفائدة كبرية أثناء تصميم السياسات والتدخالت ،وتطبيقها يف امليدان.
توزع األرس املحرومة عىل األحياء
بينت النتائج السابقة نسب األرس املحرومة من أصل إجاميل األرس املقيمة يف الحي .وهي تعطي فكرة عن نسبة الحرمان يف
الحي نفسه ،وتساهم يف تحديد مستوى املعيشة فيه مقارنة باألحياء األخرى .أي إنه سوف ميكن السلطة املحلية من تحديد
أي حي أكرث فقرا ً من الحي اآلخر ،لجهة طابعه العام ونسبة األرس املحرومة من إجاميل األرس املقيمة فيه .وبهذا املعنى فهو
يحدد األولوية الجغرافية للتدخل حني يكون ذلك رضوريّاً.
لكن ذلك ليس كافياً ،فهو يعطي نسبة الفقر يف الحي ولكن ال يعطي فكرة كافية عن العدد املطلق لهذه األرس يف كل حي.
ومعرفة الحجم املطلق لألرس املحرومة أمر رضوري من أجل التخطيط التنموي والتدخل ،ألنه عامل محدد يف حجم املوارد
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املطلوب تخصيصها ملكافحة الفقر والحرمان يف الحي املعني ،وخصوصاً موارد املوازنة .إضافة إىل ذلك ،فإذا كان الهدف هو
خفض الفقر يف املدينة عموماً ،فإن معرفة العدد املطلق لألرس املحرومة رضوري أيضاً ألن خفض الفقر يف األحياء التي يتواجد
فيها العدد األكرب من الفقراء يساهم يف تخفيض نسبة الفقر والحرمان اإلجاملية يف املدينة ،يف حني إن خفض الفقر يف أحد
جيوب الفقر حيث كل سكانه فقراء ،ولكن عدد السكان فيه قليل ،ال يساهم يف خفض نسبة الفقر اإلجاملية يف املدينة.
بهذا املعنى ،فإن املتدخل املحيل يحتاج إىل معرفة نسب الحرمان يف األحياء من إجاميل األرس املقيمة يف الحي ،كام يحتاج
إىل معرفة حصة الحي املعني من العدد اإلجاميل لألرس املحرومة يف املدينة ،من أجل تصميم التدخالت الفعالة عىل مستوى
الحي وعىل مستوى املدينة يف آن ،ومن أجل التخصيص األمثل للموارد.
يعرض الشكالن التاليان توزع األرس املحرومة عىل أحياء املدينة ،ومقارنة هذه النسب بحصة األحياء املعنية من العدد
اإلجاميل لألرس يف مدينة طرابلس .وهام لنسبة الحرمان العامة ( 6مؤرشات وأكرث).
الشكل  :17-3توزع األرس املحرومة عىل األحياء
مقارنة بحصتها من اجاميل األرس.

		
الشكل  :16-3توزع األرس املحرومة عىل األحياء
						

69%

ﺑﺴﺎﺗني اﳌﻴﻨﺎء 4%
ﺑﺴﺎﺗني ﻃﺮاﺑﻠﺲ 5%
اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ 6%

66%
اﳌﻴﻨﺎء 15%

اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ 22%

75%

23%

63%82%
31%

19%

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪميﺔ 18%
اﻟﻘﺒﺔ  -ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ 30%

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

87%

75%

81%

36%32%

26%
ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﺘﻞ -
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

يتبني من الشكل  16-3أعاله ،أن األرس املحرومة مع بعض التفاوتات موزعة عىل األحياء األربعة األشد حرماناً .فهي ترتاوح بني
 30%يف القبة  -جبل محسن ،و 22%يف التبانة السويقة .وتتقارب حصة كل من املدينة القدمية وامليناء ( 18%و ،)15%يف
حني إن حصة كل من األحياء الثالثة األخرى ترتاوح بني  4%و 9%من إجاميل األرس املحرومة يف املدينة (بساتني امليناء ،بساتني
طرابلس ،التل  -الزاهرية) .ويعني هذا ان تخصيص املوازنة ،والجهد األكرب لخفض نسب الفقر يف املدينة كلها يجب أن يتوجه
نحو القبة  -جبل محسن ،والتبانة  -السويقة التي تحوي مجتمعة عىل  52%من إجاميل األرس الفقرية .ويليها املدينة القدمية
وامليناء التي متثل معاً  33%من إجاميل األرس الفقرية يف املدينة.
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أما الشكل  ،17-3فهو يظهر التفاوت بني حصة كل حي من إجاميل األرس املحرومة مقارنة بحصته من إجاميل األرس (أو
السكان) .وكلام كان الفرق بني نسبة األرس املحرومة بني نسبة األرس أكرب ،لصالح األول كانت نسبة الحرمان يف الحي أعىل،

والعكس صحيح .عىل سبيل املثال ،يفيد الشكل البياين ،أن حي التبانة  -السويقة يحتوي عىل  15%من إجاميل األرس املقيمة
يف طرابلس ،يف حني إن حصته من العدد اإلجاميل لألرس املحرومة هو  ،22%وهذا يعني أن نسبة الفقر يف التبانة مرتفعة
مقارنة باألحياء األخرى (وهو ما نعرفه من الفقرات السابقة حيث نسبة الحرمان يف هذا الحي هي  .)87%يف املقابل ،فإن
 16%من األرس تسكن يف حي بساتني طرابلس أيضاً (النسبة نفسها تقريباً كام يف التبانة  -السويقة) ،يف حني انه فقط  5%من
األرس املحرومة تسكن فيها ،وهذا يعني أن نسبة الحرمان يف بساتني طرابلس هي منخفضة ج ّدا ً (وهى ما نعرفه من الفقرات
السابقة حيث إن نسبة الحرمان يف هذا الحي هي  .)19%أما يف الوسط ،فإن حصة امليناء من األرس ومن األرس املحرومة
متقاربة ج ّدا ً ( 14%و )15%وهذا يعني أن نسبة الحرمان يف امليناء قريبة نسب ّياً من متوسط املدينة ( 63%و.)57%
ميكن القيام باملقارنة نفسها بالنسبة لألرس الشديدة الحرمان ( 8مؤرشات حرمان وأكرث) .يف هذه الحال ،فإن الرتتيب العام
والحصص النسبية ال تتغري كثريا ً عن التوزع السابق .وتبقى األولوية يف التدخل وتخصيص املوارد هي للتبانة  -السويقة،
والقبة  -جبل محسن.
ويف حالة طرابلس ،فإن األولويات الجغرافية عىل أساس نسبة الحرمان يف الحي ،ال تختلف كثريا ً عن األولويات عىل أساس
العدد املطلق لألرس املحرومة يف الحي ،إال بالنسبة للقبة  -جبل محسن .فبحكم عدد السكان الكبري نسب ّياً يف القبة  -جبل
محسن ،تقدمت عىل األحياء األخرى من حيث عدد األرس الفقرية املقيمة فيها ،يف حني تبقى التبانة  -السويقة يف الرتتيب
األول من حيث العدد املطلق لألرس املحرومة ج ّدا ً.
			
الشكل :18-3توزع األرس املحرومة جدّ اً عىل األحياء
							
اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ 30%

الشكل :19-3توزع األرس املحرومة عىل األحياء
مقارنة بحصتها من إجاميل األرس.
30%

ﺑﺴﺎﺗني ﻃﺮاﺑﻠﺲ 3%
ﺑﺴﺎﺗني اﳌﻴﻨﺎء 3%
اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ 4%

26%
24%
19%
16%

15%
14%

اﳌﻴﻨﺎء 15%

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪميﺔ 19%

اﻟﻘﺒﺔ  -ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ 26%

14%

15%

9%

8%
3%

3%

4%

أﴎ
ﺑﺴﺎﺗني
أﴎ ﻣﺤﺮوﻣﺔ ﺟﺪا ً ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﺘﻞ -
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

تركز الحرمان وتركز الرفاه
ال يكفي التعرف إىل الفقراء وخصائصهم من أجل تصميم سياسات وتدخالت فعالة ملكافحة الفقر والحرمان ،بل إن األمر
يتطلب التعرف إىل القدرات املتوفرة يف املجتمع من أجل تحقيق التنمية وتحسني مستوى معيشة الفقراء أنفسهم ،ومستوى
املعيشة العام يف املدينة .كام ال تكفي السياسات الرعائية ،وال حتى سياسات الرعاية وإعادة التوزيع من خالل السلطة املحلية
(طاملا نحن بصدد دراسة موجهة إىل هذه األخرية) ،بل يتطلب األمر أيضاً تعزيز التضامن االجتامعي بني مختلف الفئات،
ومساهمة الفئات صاحبة املوارد املادية والبرشية يف هذا العمل باعتباره مسؤولية مجتمعية وأخالقية.
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لذلك ،فإن التعرف إىل أماكن سكن األرس الغنية باملوارد (معارف ،تعليم ،تأثري اجتامعي ،موارد مادية وثروة) ،هو أمر يساعد
املجالس البلدية عىل تكوين صورة موضوعية عن املشاكل وعن القدرات يف آن .وهو ما سبق أن أرشنا إليه سابقاً من خالل
اإلشارة إىل أهمية التصنيف الخاميس والثاليث يف إظهار األفراد األقل حرماناً ،عىل الرغم من أن الدليل ليس مصمامً من أجل
قياس الرثوة ،بل الحرمان ،إال أنه ميكن بشكل عام االفرتاض أن األرس غري املحرومة هي عىل األرجح أرس تنتمي إىل الطبقات
الوسطى وما فوق ،مع العلم أننا يف الدراسة الحالية أمكننا التعرف عىل األرس األكرث ثروة وأماكن سكنها من خالل استخدام
دليل الدخل (أو الرثوة) الذي أرشنا إليه ،والذي استخدمناه من أجل تدقيق النتائج ،وقد دل هذا الدليل عىل تشابه يف النتائج
وأن األرس ذات الدخل املرتفع تسكن أساساً يف بساتني طرابلس وبساتني امليناء .وبهذا املعنى ميكن التعامل مع األرس التي
ليس لديها أي من مؤرشات الحرمان املعتمدة يف دليل الحرمان الحرضي ،أو أنه يجتمع فيها عدد قليل من مؤرشات الحرمان
(ثالثة أو أقل) ،باعتبارها أرسا ً من الطبقات الوسطى وما فوق.
يعرض الشكالن  20-3و 21-3أدناه توزع األرس املحرومة حسب التصنيف الثاليث والخاميس عىل األحياء ،مقارنة بتوزع األرس
غري املحرومة (حسب التصنيف الثاليث والخاميس أيضاً) ،أي إن الشكلني يقارنان بشكل تقريبي توزع األغنياء والفقراء عىل
أحياء املدينة.
ويبني توزيع فئات األرس هذه أن تركز الرفاه والرثوة هو أعىل من تركز الحرمان بشكل واضح .ففي حني يتوزع الحرمان عىل
غالبية األحياء ،فإن  85%من األرس األفضل حاالً حسب التقسيم الخاميس تسكن يف بساتني طرابلس وبساتني امليناء ،يف حني
تبلغ هذه النسبة  74%حسب التصنيف الثاليث .أي كلام جعلنا معيار الرفاه أعىل ،كلام زاد الرتكز يف الحيني املعنيني ،ويف
بساتني طرابلس تحديدا ً.
من ناحية أخرى ،فإن وجود األرس األفضل حاالً يكاد يكون معدوماً يف التبانة  -السويقة ( )1%وترتاوح بني  3%و 4%يف األحياء
األخرى ما عدا بساتني طرابلس وبساتني امليناء .وترتفع نسبة األرس غري املحرومة ،حسب التصنيف الثاليث إىل  7%و 8%يف
امليناء والقبة وجبل محسن.
يعرب وجود نسبة من األرس غري املحرومة مقيمة يف األحياء املحرومة عن وجود جيوب محدودة للرفاه ضمن هذه األحياء .إال
أن ما يجب لفت النظر إليه ،أن بعض هذه الجيوب قدمية وترتكز عىل امتداد الشوارع الرئيسة وقسم من الواجهة البحرية
يف امليناء؛ إال أنها حديثة نسب ّياً وتتوسع يف منطقة جبل محسن ،وكذلك عىل كورنيش البحر الجديد جنوب امليناء ،حيث إن
بعض أحياء هذه املنطقة تحسنت خالل السنوات األخرية .وسوف نبني ذلك يف الفصل الخامس املخصص لعرض خصائص
األحياء بيشء من التفصيل.
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الشكل  :20-3توزع األرس املحرومة وغري املحرومة
				
عىل األحياء حسب التصنيف الثاليث

الشكل  :21-3توزع األرس األكرث واألقل حرماناً
عىل األحياء حسب التصنيف الخاميس
59%

49%

30%
25%
18%

15%
7% 6%
5% 4%

أﴎ ﻏري ﻣﺤﺮوﻣﺔ
أﴎ ﻣﺤﺮوﻣﺔ

8%

22%

26%

30%

26%
19%

15%

5%
1%
ﺑﺴﺎﺗني ﺑﺴﺎﺗني اﻟﺘﻞ  -اﳌﻴﻨﺎء اﻟﻘﺒﺔ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﳌﻴﻨﺎء اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻘﺪميﺔ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ
5%

3%

3%

3% 4%

اﻷﻛرث ﺣﺮﻣﺎﻧﺎً ﺑﺴﺎﺗني ﺑﺴﺎﺗني اﻟﺘﻞ -
اﻷﻗﻞ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎً ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﳌﻴﻨﺎء اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

4%

4%

4%

1%
اﳌﻴﻨﺎء اﻟﻘﺒﺔ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻘﺪميﺔ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

 -5خالصات
ما هي أهم االستخالصات من هذه النتائج:
 -1مدينة فقرية مع جيوب رفاه :مدينة طرابلس مدينة محرومة/فقرية بشكل عام .عىل الصعيد العام فإن  57%من األرس
تعترب محرومة .وعىل مستوى األحياء فإن أربعة من أصل سبعة أحياء تزيد نسبة الحرمان فيها عن متوسط املدينة .من
ناحية ثانية ،فإن نسبة الحرمان تعترب منخفضة فعل ّياً يف اثنني من األحياء من أصل سبعة ،هي بساتني طرابلس وبساتني امليناء
حيث تبلغ نسبة الحرمان  19%و 25%عىل التوايل ،وهام الحيان الوحيدان اللذان تزيد نسبة غري املحرومني فيهام عن نسبة
املحرومني (حسب التصنيف الثاليث غري املحرومني  .)48%ومعنى ذلك أنه خالفاً لالستخدام الشائع للمصطلحات يف تقارير
الفقر ،حيث يجري البحث عن جيوب الفقر (خصوصاً يف املدن) ،فإن الوصف األكرث واقعية هو القول إن مدينة طرابلس يف
مجملها مدينة فقرية ،وإن فيها بعض جيوب الرفاه التي تسكنها طبقة وسطى وما فوق ،ال تزيد عن  20%من إجاميل سكانها
يف أي حال من األحوال.
 -2الحاجة إىل قيادة مركزية  -محلية ،وبعد ذلك تفعيل دور القطاعني الخاص واألهيل :هذا الواقع (حال فقر عامة مع جيوب
رفاه) له تبعات هامة ج ّدا ً عىل السياسات .فظاهرة الفقر الواسعة االنتشار بني السكان وعىل مستوى األحياء ،تتطلب وجود
اسرتاتيجية متكاملة ملكافحة الفقر يف املدينة ،ال تقترص عىل فئة سكانية دون أخرى ،وال عىل حي دون آخر ،وال عىل قطاع
دون غريه .وهذا يعني أن املتدخل األكرث أهمية ال بد أن يكون الحكومة املركزية نفسها ،برشاكة مبارشة ووثيقة من السلطات
املحلية ،وحيث تكون هناك قيادة فعالة واحدة (مركزية  -محلية) تتوىل قيادة وتنسيق مجمل التدخالت األخرى التي ال بد
أن يتدخل فيها أيضاً ،وبقوة ،القطاع الخاص (الحرمان االقتصادي هو األكرث كام سبق بيان ذلك) ،ثم منظامت املجتمع املدين
واملواطنون عموماً.
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 -3لحظ التفاوتات بني األحياء وخصائصها عند تصميم التدخل :ال بد من تحديد أولويات ضمن االسرتاتيجية العامة ،ال
خارجها .وتبني النتائج املعروضة أعاله إمكان التمييز بني ثالث مجموعات من األحياء:
أ -الفئة األوىل هي األحياء األشد حرماناً وهي التبانة  -السويقة ،واملدينة القدمية .وترتاوح نسبة األرس املحرومة يف هذه
األحياء بني  75%و ،87%أي مبا يجعل من مجمل سكانها تقريباً فقراء أو محرومني .وهذا يعني ،أنه ال ميكن استثناء أي
من السكان من برامج مكافحة الفقر ،ال بل إن اللجوء إىل أساليب االستهداف (خصوصاً الضيق) يؤدي إىل نتائج سلبية
وضارة .كام أن برامج التدخل يجب أن تشمل كل امليادين ،مع تركيز عىل البعد االقتصادي للفقر ،والسكن.
ب -الفئة الثانية ،هي األحياء التي تقرتب فيها نسبة الحرمان نسب ّياً من متوسط املدينة .وهي امليناء ،القبة جبل محسن
(ترتاوح نسبة الحرمان يف هذه األحياء بني  63%و .)69%هنا نحن إزاء خصائص مميزة لهذه املناطق .فهي غري متجانسة
اجتامعيّاً بالدرجة نفسها كام يف التبانة  -السويقة ،واملدينة القدمية .فالقبة  -جبل محسن ،فيها بعض الجيوب الحديثة
عمران ّياً واألفضل حاالً خصوصاً يف جبل محسن العايل ،وهو ما يخفض متوسط نسبة الحرمان يف املنطقة عندما تؤخذ
مجتمعة وحدة تحليل ،وحجم العينة ال يسمح بتقسيم املنطقة إىل مناطق فرعية .ولكن أثناء التدخل ،ميكن التمييز
بسهولة نسبية بني هذه الجيوب التي سبقت اإلشارة إليها ،وبني باقي املناطق (القبة القدمية نفسها ،وشارع الجديد ابن
سينا ،والسيدة والكواع والبعل الواطي )...والتي هي أكرث تجانسا وهي توازي املدينة القدمية والتبانة  -السويقة من حيث
درجة الحرمان .األمر نفسه ينطبق عىل امليناء ،فهنا تسكن فئات متوسطة وما فوق يف صف األبنية الحديثة عىل امتداد
شارع بورسعيد ،والواجهة البحرية ،يف حني إن املناطق القدمية الداخلية فيها مستوى فقر مرتفع أيضاً .وكام هناك فئات
معينة (الصيادون) أو مناطق عشوائية (حي التنك واملساكن الشعبية والحارة الجديدة) التي تعاين من الفقر والحرمان
الشديدين أيضاً .أما التل  -الزاهرية ،وعىل الرغم من أن نسبة الحرمان فيها أقل من متوسط املدينة  ،36%بسبب اختالط
الطابع السكني مع الطابع التجاري ،ميكن أيضاً التمييز بني األحياء التجارية واألحياء السكنية ،وهنا أيضاً توجد مناطق
فقرية هي امتداد للتبانة أيضاً (الغرباء عىل سبيل املثال) ،يف حني إن املتوسط العام أفضل حاالً يف هذه املنطقة بسبب
كونها مركز املدينة التجاري القديم ،وال تزال نتائج ذلك حارضة يف بعض الجوانب .ويف هذه األحياء الثالثة ،عىل خطة
التدخل أن تلحظ التمييز الداخيل بني األحياء الفرعية ،حيث تشابه نسب الحرمان النسب يف األحياء األشد فقرا ً يجب
تطبيق اسرتتيجية العمل نفسها .ويجب استكامل ذلك بتحديد أولويات قطاعية يف مجال معني (الصحة يف امليناء عىل
سبيل املثال حيث املؤرشات أكرث تدهورا ً) ،أو فئات معينة (الصيادين) ،أو سكان األحياء العشوائية املحددة مكان ّياً والتي
لها وضع خاص (املساكن وحي التنك يف امليناء ،سكان مقابر الغرباء  -الزاهرية...إلخ).
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ج -الفئة الثالثة ،وهي تشمل الحيني األفضل حاالً ،بساتني طرابلس وبساتني امليناء .هنا غالبية السكان هي من الفئات
األقل حرماناً (أكرث من نصف السكان) ،هنا التدخل يجب أن يكون مخصصاً يف ميادين محددة ،ولفئات محددة ،ويف
جيوب محددة أيضاً .النسبة العامة للحرمان هي  19%و 25%يف هذين الحيني .وال بد من التعرف عىل أماكن توزع
هذه األرس وخصائصها من أجل تصميم التدخالت املناسب لها .يف هذه األحياء درجة التفاوت كبرية ،وتوجد أحياناً
جيوب للحرمان ميكن تحديدها مكانيّاً .وبشكل عام ،فإن تخوم هذه األحياء لجهة طرابلس هي مناطق تجمع للفئات
األكرث حرماناً مقارنة بالشوارع األخرى .كام أن مثة فئة من السكان هنا ال بد من التنبه لوضعها ،وهي فئة نواطري األبنية
واملساعدين املنزليني ومزودي السكان بالخدمات وهم من املحرومني والذين يكونون مهملني أحياناً .يف هذه األحياء،
التدخل موجه ومخصص.

 -4تقليص التفاوت عىل مستوى املدينة ،هدف رئيس :يعترب تقليص التفاوت االجتامعي بني السكان وبني أحياء املدينة أحد
أهم األهداف التنموية املرتابطة عضويّاً مع مكافحة الفقر والحرمان .وما ميكن مالحظته أن نسبة األرس املحرومة يف الحي
األكرث حرماناً تبلغ  4.6أضعاف هذه النسبة يف الحي األقل حرماناً .وهذه نسبة مرتفعة وال بد من تقليصها من خالل رفع
مستوى معيشة األحياء الفقرية مبعدالت رسيعة .وميكن للمجلس البلدي أو املرصد الحرضي ،أن يستخدم هذه النسبة (نسبة
الحرمان يف الحي األكرث حرماناً مقسومة عىل نسبة الحرمان يف الحي األقل حرماناً ،يف هذ الحالة هي  19/87أي  4.6أضعاف)
بصفتها مؤرشا ً فرع ّياً لقياس األداء والنجاح يف تحقيق األهداف (مع الحرص أن يكون انخفاض النسبة ناجامً عن انخفاض نسبة
الفقر يف األحياء الفقرية ال عن زيادتها يف األحياء األقل حرماناً) .وميكن قياس التفاوت نسبة إىل متوسط املدينة أيضاً ،كخيار
بديل (يف هذه الحالة النسبة املعنية تكون حاصل قسمة نسبة الحرمان يف الحي األكرث حرماناً عىل نسبة الحرمان الوسطية يف
املدينة ،أي حاصل قسمة  57/87والنتيجة هي  1.5مرات) .وهذان خياران لقياس التفاوت بني األحياء بشكل بسيط ومفهوم.
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الفصل الرابع
الحرمان بحسب امليادين
مقدمة
يعرض الفصل الرابع النتائج التفصيلية لدليل الحرمان حسب امليادين ومؤرشاته اإلفرادية .ويسمح التحليل هنا بالتعرف إىل
خصائص األرس املحرومة يف امليدان املعني ،وأي من أبعاده الفرعية أكرث أهمية ،إضافة إىل تحديد أولويات التدخل املكانية
بحسب األحياء يف هذا امليدان.

 -1ميدان التعليم
الحق يف التعليم هو من الحقوق األساسية ،إضافة إىل كونه من الحاجات والقدرات التي يجمع عىل اعتبارها من ركائز
التنمية ،ومكوناً دامئاً يف بناء أدلتها.
تم اختيار ثالثة مؤرشات لتمثيل هذا امليدان يف دليل الحرمان الحرضي ،تغطي ثالثة أبعاد فرعية عىل النحو التايل (وقد سبق
عرض ذلك يف املنهجية):
 -1املستوى التعليمي لرب األرسة وربة األرسة :وهو ميثل الرصيد التعليمي املرتاكم ونقطة انطالق يف قدرة األرسة عىل
تحسني مستوى معيشتها من خالل العمل املنتج .اعترب هذا املؤرش دليالً عىل حاجة (هو حاجة للعمل) وقدرة يف الوقت
عينه ،باإلضافة إىل كونه مؤرشا ً غري مبارش عىل املوارد وتوسيع الخيارات .أما العتبة فهي أن كل أرسة كان فيها أحد الزوجني
أم ّياً أو مل ينه املرحلة االبتدائية تعترب محرومة بالنسبة لهذا املؤرش .وقد تبني من النتائج أن نسبة األرس املحرومة التي
ينطبق عليها هذا الوصف تبلغ  22%من إجاميل األرس املقيمة يف طرابلس.
 -2التحاق األطفال بالروضة والتعليم األسايس :وهو ما اعترب مؤرشا ً عىل احرتام حقوق الطفل بالدرجة األوىل ،ومؤرشا ً
عىل بناء القدرات املستقبلية لألرسة .تعترب األرسة محرومة إذا كان لديها طفل بني الرابعة والرابعة عرشة (ضمناً) ،غري
ملتحق بالروضة أو باملدرسة .وعىل الرغم من كون سن التعليم اإللزامي يف لبنان هو  12سنة ،فإن الحد األدىن للسن
القانوين للعمل هو  15سنة .كام أن معدالت االلتحاق باملدرسة يف املرحلة االبتدائية تزيد عن  95%عموماً ،يف حني يبدأ
الترسب املدريس اعتبارا ً من سن  13أو  14سنة ،يف األوساط الفقرية .لذلك ،فإن عتبة الحرمان بالنسبة لاللتحاق ،الخاصة
بالجيل الحايل ،هي التعليم األسايس (تسع سنوات ،يضاف إليها سنتان يف الروضة) ،ال املرحلة االبتدائية ( 6سنوات) كام
هو الحال بالنسبة لألهل .وقد بينت النتاتج ،أن  8%من األرس ينطبق عليها التعريف املحدد ،وتعترب محرومة إذ إن فيها
طفالً بني  4و 14سنة غري ملتحق بالروضة أو املدرسة.
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 -3وجود شخص عىل األقل يف األرسة حائز عىل الشهادة الثانوية :هذا مؤرش قدرات بالدرجة األوىل ،ومؤرش عىل توسيع
الخيارات أيضاً .يزيد وجود شخص حاصل عىل شهادة ثانوية (مبا يف ذلك االهل) من احتامالت الحصول عىل فرص عمل
أفضل ،وحرية أوسع يف اختيار العمل ومنط الحياة ،وعدم توفر شخص حائز عىل الشهادة الثانوية يف األرسة ،يزيد من
احتامل أن تكون نقطة انطالق األرسة متدنية من حيث املستوى املعييش ،وأنه مل تتوفر موارد كافية سابقة من أجل
متابعة التعليم ،أو أنه ال تتوفر موارد كافية لتوفري التعليم املتقدم يف الوقت الراهن .يعني ذلك زيادة احتامل إعادة إنتاج
وضعية الحرمان والفقر يف األرسة ،حيث إن توفر التعليم العايل هو واحد من اآلليات املساعدة عىل كرس حلقة توارث
الحرمان عرب األجيال .وبحسب نتائج املسح امليداين ،فإن  76%من األرس ليس فيها شخص واحد عىل األقل لديه شهادة
ثانوية .وهذه نسبة مرتفعة ج ّدا ً.
الشكل  :1-4نسبة األرس بحسب عدد مرات الحرمان
						

الشكل  :2-4نسب الحرمان يف التعليم
بحسب املؤرشات اإلفرادية
76%

57%

ﺣﺮﻣﺎن  3ﻣﺮات 2

ﺣﺮﻣﺎن ﻣﺮﺗني 23

ﺣﺮﻣﺎن ﻣﺮة 52

ﺻﻔﺮ 23
25%

22%
8%
أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﻷﴎة
ﻻ أﺣﺪ
مل ﻳﻨﻪ
ﻃﻔﻞ ) (15-4ﰲ اﻷﴎة ﺣﺎﺋﺰ
اﻹﺑﺘﺪايئ
ﻏري ﻣﻠﺘﺤﻖ ﻋﲆ اﻟﺸﻬﺎدة
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺮﻣﺎن
اﻟﺤﺮﻣﺎن
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

مؤرشات الحرمان يف التعليم
بينت النتائج امليدانية أن نسبة الحرمان يف ميدان التعليم تبلغ  ،25%وهي من األرس املحرومة يف اثنني عىل األقل من أصل
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املؤرشات الثالثة املكونة لدليل امليدان .وهناك  2%ممن اجتمعت لديهم مؤرشات الحرمان الثالثة .يف املقابل فإن النسبة
األكرب ( )52%محرومة يف مؤرش واحد من أصل ثالثة ،و 23%غري محرومني يف أي من املؤرشات.
بشكل عام فإن نسبة الحرمان يف التعليم هي األدىن مقارنة بامليادين األخرى وبنسبة الحرمان العام ( ،)57%كام أن نتائج
املؤرشات اإلفرادية التي سبق عرضها تشري إىل أن نسبة الحرمان يف امليدان هي األعىل يف مؤرش (عدم) وجود شخص عىل األقل
حائز عىل الشهادة الثانوية يف األرسة .أي إن املشكلة األكرث أهمية التي يجب أن تعطى األولوية هي مسألة إنجاز مرحلة
التعليم املتوسط وإمتامها لألنتقال إىل التعليم الثانوي ،ثم إنجاز التعليم الثانوي نفسه للتأهل للتعليم الجامعي أو للدخول
إىل سوق العمل يف رشوط أفضل .أي إن مشكلة التعليم هي مشكلة قدرات بالدرجة األوىل ،مرتبطة بزيادة عدد سنوات
الدراسة وإمتام التعليم الثانوي بنجاح.
من جهة أخرى ،فإن نسبة  8%من األرس محرومة يف مؤرش االلتحاق .ولدى تجزئة هذا املؤرش بحسب الفئات العمرية
الفرعية ،فسوف نجد أن معدل االلتحاق للفئة العمرية  5 - 4سنوات هو ( 91%مرحلة الروضة مبدئيّاً) ،وااللتحاق للفئة
العمرية  11-6سنوات هو ( 95%املرحلة االبتدائية) ،وااللتحاق للفئة العمرية  14-12هو ( 82%املرحلة املتوسطة) ،وتنخفض
النسبة إىل  64%للفئة العمرية  17 - 15سنة .وتزيد نسب غري امللتحقني يف طرابلس عن املتوسطات الوطنية لكل فئات
األعامر ،كام يظهر الشكل أدناه.10
				
الشكل  :3-4نسبة االلتحاق املدريس
						
حسب فئات األعامر
42%

64%

82%

95%

الشكل  :4-4نسبة غري امللتحقني باملدرسة حسب
فئات األعامر

91%

58%
35%
16%

36%

9%

18%
5%
ﻣﻠﺘﺤﻖ
ﻏري ﻣﻠﺘﺤﻖ 18-24
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15-17

12-14

18%

6-11

9%
4-5

4%

ﻟﺒﻨﺎن
ﻃﺮاﺑﻠﺲ
15-17

12-14

5%

5%
1%
6-11

4-5

 -10معدالت االلتحاق وطن ّياً ،هي من مسح  ،MICS3اإلحصاء املركزي عام  .2009وال نعتقد أن النسب تغريت عام  ،2011لذلك قمنا باملقارنة
رغم اختالف التاريخ.

مثة مشكلة ترسب للمراهقني من التعليم ابتداء من املرحلة املتوسطة ،إذ هناك قفزة يف الترسب يف عمر  13سنة للذكور
بشكل خاص ،هو من الظاهرات الشديدة االرتباط بالحرمان .ولو أننا اعتمدنا عتبة إنجاز املرحلة املتوسط بنجاح ،لكانت
نسب الحرمان قد ارتفعت أيضاً بشكل محسوس (اعتمدنا يف الدليل االلتحاق يف املرحلة املتوسطة ،ال إنجازها بنجاح) .نسبة
األطفال غري امللتحقني بالروضة عمر  4سنوات ،تبلغ  13%من األطفال يف سن الرابعة ،ونرى أن النسبة تنخفض تدريج ّياً وتبقى
متأرجحة بني  2%و 8%حتى سن الثانية عرشة ،لتبدأ باالرتفاع بقفزات يف عمر  13سنة فتبلغ  ،16%ثم يف السنوات التي تيل،
حتى تصل نسبة املراهقني غري امللتحقني إىل  43%يف سن السابعة عرشة ،و 48%يف سن الثامنة عرشة.
الشكل  :5-4نسبة غري امللتحقني حسب العمر بني  4و 24سنة (سنوات إفرادية )% -
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ال يطال هذا التحليل نوعية التعليم .وميكن رصد جانب من هذا األمر يف لبنان  -بشكل جزيئ ونسبي  -من خالل التمييز
بني االلتحاق باملدارس الخاصة أو الحكومية ،حيث مييل من لديه املوارد إىل تسجيل أبنائه يف املدارس الخاصة الفرتاضهم أن
نوعية التعليم أفضل ،خصوصاً اللغات األجنبية .متثل املدارس الخاصة يف لبنان حوايل ثلثي التالميذ ،فيام املدارس الحكومية
متثل حوايل الثلث وهي نسبة قريبة من نسبة الفقر يف لبنان (النسب تقريبية ولكنها مستقرة عىل هذه النحو مع تغريات
جزئية منذ سنوات) .ويف طرابلس ،تبلغ نسبة التالميذ يف املدارس الحكومية  63%مقابل  33%ملدارس القطاع الخاص (مبا فيها
املدارس التابعة للجمعيات األهلية والخريية) ،وهذا مؤرش عىل أن نسبة الفقر يف طرابلس أعىل من املتوسط الوطني ،كام
تزيد نسبة االلتحاق باملدارس الحكومية يف األحياء األكرث فقرا ً ،والعكس صحيح ،كام يوضح الشكل التايل:
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الشكل  :6-4نسبة االلتحاق باملدارس الحكومية والخاصة يف طرابلس بحسب األحياء ( %من إجاميل امللتحقني)
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اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

الحرمان يف ميدان التعليم بحسب األحياء
تبلغ نسبة األرس املحرومة يف ميدان التعليم  ،25%وهي النسبة األدىن مقارنة بامليادين األخرى كام سبقت اإلشارة إىل ذلك.
ولكن التفاوت بني األحياء يف هذا امليدان شديد ج ّدا ً ،وهو أكرب مام هو عليه يف امليادين اآلخر.
وتبلغ نسبة الحرمان أقصاها يف حي باب التبانة  -السويقة حيث  47%من األرس محرومة يف هذا امليدان ،مقابل  25%ملتوسط
املدينة ،و 9%لبساتني طرابلس .أي إن نسبة الحرمان األقىص إىل األدىن تبلغ حوايل  5أضعاف ،ونسبة الحرمان األقىص إىل متوسط
املدينة تبلغ حوايل  1.9أضعاف .والتفاوت يف ميدان التعليم هو أعىل بشكل واضح مام هو عليه يف امليادين األخرى ما عدا السكن.
وإذا ما ربطنا ذلك بالخصائص التعليمية األخرى لألرس ،ومؤرشات التعليم عموماً يف لبنان ويف املدينة ،نستخلص أنه إذا كان
التعليم األسايس متاحاً بنسبة مرتفعة لعموم السكان ال سيام عرب املدارس الحكومية ،إال أن الترسب املدريس ال يزال ظاهرة منترشة
يف البيئات الفقرية ،يف حني إن التعليم العايل  -خصوصاً الجامعات واملعاهد الخاصة التي توفر تعليامً أكرث تأهيالً لسوق العمل،
يبقى محدودا ً بالنسبة للفئات الفقرية ما خال االختصاصات النظرية (اآلداب والعلوم اإلنسانية خصوصاً) يف الجامعة الحكومية.
ويبني توزيع نسب األرس املحرومة بحسب األحياء ،أن مؤرشات الحرمان يف التعليم أكرث ارتفاعاً يف األحياء األكرث فقرا ً ،وهذه
نتيجة منطقية .وال يختلف ترتيب األحياء يف ميدان التعليم عن ترتيبها بالنسبة لنسب الحرمان العامة.
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47%

الشكل  :7-4نسب الحرمان يف ميدان التعليم ،بحسب األحياء ( %من األرس).
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26%

25%

29%

21%
15%
9%
ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

خريطة  :1-4نسب األرس املحرومة يف ميدان التعليم بحسب األحياء
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أما بالنسبة لبعض املؤرشات التعليمية األخرى ،فإن نسبة األمية للبالغني يف طرابلس بلغت ( 11%املتوسط الوطني هو 10%
عام  ،11)2012وتراوحت بني حد أقىص  19%يف التبانة  -السويقة ،و 4%يف بساتني طرابلس .يف املقابل فإن نسبة الجامعيني
تبلغ  8%يف املدينة ،والنسبة األعىل هي يف بساتني امليناء وبساتني طرابلس ( 24%و )25%يف حني إن نسبة الجامعيني ترتاوح
بني  1%و 5%يف أربعة أحياء من أصل سبعة ،كام يبني الشكل البياين أدناه.
		
الشكل  :8-4نسبة الجامعيني إىل السكان
يف طرابلس بحسب األحياء (			)%
24%

الشكل  :9-4نسبة األمية يف طرابلس بحسب األحياء
( 15سنة واكرث)
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ﺑﺴﺎﺗني ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﳌﻴﻨﺎء

اﳌﻴﻨﺎء

7%

4%
3%

3%

1%

اﻟﺘﻞ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺒﺔ  -اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪميﺔ ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

ﺑﺴﺎﺗني ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﳌﻴﻨﺎء

اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﺘﻞ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺒﺔ  -اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪميﺔ ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

خالصة وتوصيات أولية يف مجال التعليم
مثة جوانب كمية ونوعية ال بد إيالئها األهمية يف ميدان التعليم يف طرابلس .ومسؤولية وزارة الرتبية هي أساسية يف هذا
املجال ،خصوصاً بالنسبة للجوانب النوعية وللتعليم الثانوي والعايل ،لكن السلطات املحلية املنتخبة ،وفروع اإلدارة الرتبوية
املحلية ،والهيئات النقابية للمعلمني وللفئات األخرى ،وكذلك لجان األهل وإدارات املدارس والطالب ،لها دور فعال أيضاً يف
معالجة أوجه القصور الكمي يف توفري الحق يف التعليم للجميع ،وال سيام يف األحياء املحرومة وبني الفئات األكرث فقرا ً .عىل
هذه الجهات املحلية مسؤولية يف تحسني نوعية التعليم أيضاً ،ال سيام عندما يكون السبب يف تراجع النوعية محل ّياً ،مثل
سوء اإلدارة وضعف االنضباط الذي يفرس التفاوتات يف األداء الرتبوي ويف اإلنجاز بني مدرسة وأخرى داخل املدينة نفسها.
يف هذا الصدد ،واستنادا ً إىل تحليل نتائج املسح امليداين ،وإىل قراءة مؤرشات ودراسات أخرى ،ميكن التقدم بعدد من
املقرتحات ذات العالقة بالسلطات املحلية بالدرجة األوىل ،أو التي يجب أن توليها السلطات املحلية أهمية ملطالبة الحكومة
املركزية بها .ويف ما ييل بعضها:
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 -11مسح األوضاع املعيشية لألرس ،2012 ،إدارة اإلحصاء املركزي (غري منشور بعد).

 -1ردم التفاوتات بني األحياء يف ما يتعلق باملؤرشات الكمية األساسية ،وال سيام مسألة التحاق جميع األطفال بني سن
الرابعة والسادسة بالروضات ،مع ما يتطلبه ذلك من زيادة عدد الروضات الحكومية .ويشري االلتحاق املرتفع باملدارس
الحكومية يف مدينة طرابلس ،إىل أنه ال ميكن االتكال عىل القطاع الخاص وال األهيل يف إنشاء العدد الكايف من الروضات
املؤهلة الستيعاب جميع األطفال .يف هذا الصدد ،ميكن أن تكون هناك خطة مشرتكة بني وزارة الرتبية (فتح صفوف
روضة يف كل املدارس االبتدائية) ،والبلدية (إنشاء روضات تحت إرشاف البلدية مبارشة ،مبساهمة من القطاعني األهيل
والخاص) ،من أجل تحقيق هدف التحاق جميع األطفال بهذه املرحلة.
 -2إعطاء األهمية الكافية لرصد ظاهرة الترسب املدريس بشكل تفصييل ،وتحديد األحياء والفئات السكانية واملدارس
التي تسجل أعىل نسب الترسب فيها ،واعتبارا ً من أي عمر .كام التحقق من ترابط ظاهرة الترسب املدريس للمراهقني
وظاهرة عاملة األطفال واملراهقني خصوصاً يف األحياء الفقرية ،والتدخل املتكامل ،يف املدرسة ويف سوق العمل ومع األهل
للحد من هذه الظاهرة التي تنتهك حق الطفل واملراهق يف التعليم ،ويف الحياة عموماً.
 -3االهتامم بزيادة معدل إمتام التعليم األسايس بنجاح ،وما يعنيه ذلك من الحد من ظاهرة الترسب يف املرحلة
املتوسطة ،املقرتن برفع الكفاءة الداخلية للعملية التعليمية يف هذه املرحلة وضامن نجاح جميع الطالب املؤهلني يف
الشهادة املتوسطة التي تؤهلهم إما لالنتقال إىل التعليم الثانوي األكادميي أو املهني .وهذا من شأنه أي يزيد من عرض
القوى العاملة املؤهلة ،ويزيد من معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي.
 -4تصميم تدخالت مناسبة ،خصوصاً يف األحياء الفقرية ،لرفع نسبة الحاصلني عىل الشهادة الثانوية ،ونسبة املنتسبني إىل
الجامعات ،وردم الفجوات الكبرية بني األحياء عىل هذا الصعيد.
 -5االهتامم برفع مستوى املؤرشات التنموية الرتبوية األخرى ،ومنها مكافحة األمية بني بعض الفئات (السيام األمهات)
والفئات السكانية يف سن العمل ،ملا لذلك من أثر إيجايب عىل عدد من القضايا الصحية واالجتامعية والدميغرافية واألمنية
(تقليص نسبة مخالفة القانون).
 -6ردم التفاوتات النوعية يف العملية التعليمية التي تعرب عن تهميش إضايف ملدينة طرابلس أو ألحيائها يف بعض الجوانب
(التجهيز الحديث للمدارس عىل سبيل املثال ،أو زيادة نسبة تعليم اللغة اإلنكليزية  -ليك تتوازن مع اللغة الفرنسية
كلغة أجنبية بحكم رضورتها يف سوق العمل حيث إن عدد املدارس التي اعتمدت اللغة االنكليزية يف طرابلس بلغ خمس
مدارس فقط (مدرستان تعلامن اإلنكليزية وثالث مدارس تعلم اإلنكليزية والفرنسية) من أصل  110مدارس حكومية ،أي
أقل من  ،5%يف حني إن النسب يف لبنان ترتاوح بني  30%لبنان ّياً ،إىل أكرث من  60%يف محافظة الجنوب .فقط محافظة
الشامل  -وضمنها طرابلس  -تشكل استثناء.12
 -7أخريا ً ،ولجهة األولويات املكانية ،فإن أحياء التبانة  -السويقة ،واملدينة القدمية هي التي يجب تكون لها األولوية
املكانية .ولكن بالنسبة لقطاع التعليم ،يجب تصميم التدخالت بشكل مركب ،وعىل أساس املعرفة التفصيلية ألوضاع
املدارس نفسها ،وألوضاع الفئات السكانية املعنية وعدم اقتصار تصميمها عىل أساس مكان السكن.
 -12حسب بيانات املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء للعامني الدراسيني  ،2009 - 2008و.2010 - 2009
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 -2ميدان الصحة
تعترب الصحة أيضاً  -إىل جانب التعليم  -من القطاعات االجتامعية التي توىل األهمية تقليديّاً ،وينظر إليهام باعتبارهام يدالن
عىل القدرات ،إىل جانب االعرتاف بهام بصفتهام من الحقوق الرئيسة (الحق يف التعليم والحق يف الصحة) .ويف منهجية
الدليل ،فقد نظر إىل الصحة باعتبارها ح ّقاً وحاجة بالدرجة األوىل ،ودالة بشكل غري مبارش عىل توفر املوارد.
تم اختيار ثالثة مؤرشات من أجل بناء دليل الحرمان يف امليدان الصحي ،تغطي بعد الحق يف الحامية ،والقدرة الفعلية عىل
العالج من األمراض ،والوقاية ،كام سوف نبني يف ما ييل:
 -1توفر تأمني صحي لألرسة :حيث إن توفر التأمني الصحي لألرسة يعني توفره لنصف أعضائها عىل األقل ،من خالل
استفادتهم من التأمني الصحي لرب األرسة ،أو ألحد أفرادها .واعتربت املنهجية أن عدم توفر التأمني الصحي ،هو غياب
للحق يف الحامية الصحية ،وله أثر مبارش عىل وضع األرسة ،حيث ينعكس ذلك يف انتقاص الحصول عىل الرعاية الصحية،
ويدفع سلوك ّياً إىل اهامل الرعاية الصحية لعدم توفر املوارد ،كام انه يضغط عىل موارد األرسة املحدودة ،حيث إن النظام
الصحي يف لبنان يقوم بالدرجة األوىل عىل القطاع الخاص ،وحيث تشكل كلفة الرعاية الصحية حوايل  7%من موازنة
األرسة عام  2005عىل املستوى الوطني ،13و 5%يف محافظة الشامل (ويتوقع أن تكون هذه النسب قد زادت عام .)2011
وعىل مستوى لبنان ،فإن  48%من السكان غري مشمولني بأنظمة التأمني الصحي عام ،142012والفقراء هم أقل تغطية
من الفئات األخرى ،خصوصاً الذين يعملون يف قطاعات غري مهيكلة وغري محمية .ويف طرابلس ،فقد بينت النتائج أن
 76%من األرس تعترب محرومة من الحامية الصحية وفق هذا املؤرش ،وهي نسبة مرتفعة ج ّدا ً مقارنة باملتوسط الوطني.
 -2زيارة الطبيب ومتابعة العالج كامالً يف حال املرض :يغطي هذا املؤرش البعد العالجي من خالل قياس استخدام
الخدمات الطبية فعليا من قبل املريض .أي إن األمر يتعلق هنا بحاجة بالدرجة األوىل (ال بقدرة) .والسؤال فيه احتامالن:
األول هو أن يصاب الشخص باملرض وأن ال يذهب للطبيب لسبب اقتصادي .والرابط هنا مبارش حيث إن عدم وجود
موارد مالية هو السبب املبارش لالمتناع عن زيارة الطبيب .يف هذه الحالة فإن املواطن إما يهمل عالج مرض يعتربه غري
هام ،أو إنه يتكل عىل سؤال أصدقاء أو أقرباء أو يكرر عالجاً سابقاً...إلخ .وهذه حال من ال ميلك املوارد ،ومن ال ميلك
تأميناً صح ّياً غالباً ،حيث إن وجود التأمني الصحي يخفف من الكلفة .أما االحتامل الثاين ،فهو أن املريض يذهب إىل
الطبيب ،وهذا األخري يصف له عالجاً للمتابعة قد يتضمن فحوصاً مخربية ،أو صورا ً باألشعة ،أو عالجاً فيزيائيّاً ،أو أدوية
معينة...إلخ ،ولكن املريض ال يتابع العالج كامالً ويهمل أجزاء منه طاملا أنه يعترب أن املرض قابل لالحتامل .والسبب يف
هذه الحال هو الكلفة ،إذ إنه حتى يف حال وجود تأمني صحي ،فهذا األخري قد ال يشمل كل أنواع العالج ،أو تكون هناك
فجوة بني التسعري املحدد من قبل الجهة الضامنة والكلفة الفعلية إىل درجة ال ميكن للمريض احتاملها ،أو إن هناك
تأخريا ً من قبل الجهة الضامنة يف تسديد كلفة العالج وال تتوفر لدى املريض سيولة فريجئ العالج .وبينت النتائج ،أنه عىل
الرغم من الوفرة الكبرية يف عرض الخدمات الطبية ،فإن  31%من األرس أفادت أن أحد افرادها مرض خالل األشهر الستة
السابقة عىل املسح ،ومل يذهب إىل الطبيب أو مل يتابع العالج حتى النهاية لسبب اقتصادي .وهذه نسبة مرتفعة ج ّدا ً،
وهي وثيقة االرتباط بارتفاع كلفة الرعاية الصحية ،وبضعف التغطية بالتأمني الصحي.
 -13مسح ميزانية األرس ،20005 ،إدارة اإلحصاء املركزي.
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 -14مسح األوضاع املعيشية لألرس ،2012 ،إدارة اإلحصاء املركزي ،غري منشور.

 -3مكان والدة الطفل األخري (خارج املستشفى) :15وهو مؤرش عىل الوقاية ،ويتعلق بصحة األم والطفل يف آن .واعترب
هذا املؤرش داللة عىل املوارد ،إذ إن األرس الفقرية ج ّدا ً هي التي تكون والدة الطفل عندها يف املنزل ،طاملا أننا نتحدث
عن املدينة ،حيث ال مناطق نائية وال مسافات كبرية تفصل بني املستشفيات وأماكن السكن .من ناحية أخرى ،فقد تم
اختيار الوالدة يف املستشفى لكونه السلوك الغالب ،حيث إن النظام الصحي يف لبنان يتميز بهيمنة قطاع االستشفاء
ووفرة األطباء ،وال يوجد ما ميكن اعتباره مراكز صحية أو مراكز توليد كام يف كثري من الدول .لذلك فإن الوالدات تحصل
يف املستشفيات أو يف املنازل ،ومن النادر ج ّدا ً حصول والدات يف العيادات الخاصة .وبينت النتائج أن  14%من األرس
حصلت فيها والدات خارج املستشفى (أي يف املنازل عمل ّياً).
الشكل  :10-4نسبة األرس بحسب عدد مرات الحرمان
						

الشكل  :11-4نسب الحرمان يف الصحة بحسب
املؤرشات اإلفرادية يف الصحة
75%

57%

ﺣﺮﻣﺎن  3ﻣﺮات 5%
ﺻﻔﺮ 19%
ﺣﺮﻣﺎن ﻣﺮﺗني 31%

35%

31%
14%

ﺣﺮﻣﺎن ﻣﺮة 45%
أﺣﺪ أﻓﺮاد
رب اﻷﴎة
ﻏري ﻣﻀﻤﻮن اﻷﴎة ﻣﺮض
ﺻﺤﻴﺎً
ومل ﻳﺘﺎﺑﻊ
ﻋﻼﺟﻪ ﻟﺴﺒﺐ
اﻗﺘﺼﺎدي

آﺧﺮ ﻃﻔﻞ
ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ وﻟﺪ
ﺧﺎرج
اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺤﺮﻣﺎن
ﰲ اﻟﺼﺤﺔ

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺤﺮﻣﺎن

 -15مل يتضمن االستبيان املستخدم تحديد فرتة زمنية مرجعية لوالدة آخر طفل ،وهذ ثغرة يجب تالفيها يف تصميم االستبيان أو قامئة التحقق
الحقاً.
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مؤرشات الحرمان يف الصحة
بلغت نسبة األرس املحرومة يف ميدان الصحة  35%وهي األرس التي سجلت حالة حرمان يف مؤرشين عىل األقل من أصل
املؤرشات الثالثة املكونة لدليل امليدان .ومن أصل هذه النسبة ،فإن  5%من األرس كانت محرومة يف املؤرشات الثالثة كلها .يف
حني نسبة  31%كانت محرومة مرتني ،و 45%محرومة مرة واحدة ،و 19%مل تسجل أي حرمان يف املؤرشات الثالثة.
نسبة الحرمان يف ميدان الصحة مساوية من النسبة يف ميدان السكن ( ،)35%ويتشابه توزع األرس بحسب عدد مرات الحرمان
مع توزعه يف ميدان السكن ،ولكن تسجل نسبة حرمان أقل يف نسبة األرس التي تجتمع لديها ثالث مرات حرمان يف الصحة
( )5%عنها يف السكن ( .)7%وتقع نسبة الحرمان يف امليدانني يف مرتبة وسطى بني نسبة الحرمان املنخفضة نسب ّياً يف التعليم
( )25%واملرتفعة يف ميدان الوضع االقتصادي لألرسة ( .)77%وهو ما يجعل من ميدان الصحة يتقدم (من حيث هو قطاع)
عىل التعليم لجهة رضورة إعطائه األولوية ،ولجهة ارتباطه وأثره األشد عىل وضعية األرسة املعيشية.
املؤرش اإلفرادي الذي سجل أعىل نسبة حرمان هو مؤرش الحامية املتعلق بتوفر تأمني صحي لألرسة ،وتبلغ نسبة األرس
املحرومة  76%من األرس ،وهي ضعف نسبة الحرمان العامة يف امليدان ،وتزيد بوضوح عن نسب الحرمان يف املؤرشين
اآلخرين .يسجل تفاوت هام يف هذا املؤرش بني أحياء مدينة طرابلس نفسها ،حيث تبلغ هذه النسبة  91%يف باب التبانة -
السويقة ،مقابل  50%و 54%يف بساتني امليناء وبساتني طرابلس .والالفت هو أن نسبة التغطية الصحية التي تسجل أعىل
مستوى لها يف بساتني طرابلس وامليناء وهام الحيان اللذان يرتكز فيهام سكن الفئات الوسطى والغنية يف املدينة ،هي نسبة
تزيد قليالً عن املتوسط الوطني يف لبنان ( ،)48%وهو ما يقدم دليالً إضاف ّياً عىل التدين العام ملستوى املعيشة يف مدينة
طرابلس مقارنة بلبنان.
من ناحية أخرى ،فإن نسبة األرس التي أفادت عن ان أحد افرادها مرض ومل يستطع زيارة الطبيب أو مل يكمل عالجه حتى
النهاية بلغت  ،31%وهي نسبة مرتفعة ج ّدا ً ،خصوصاً إذا ما أخذ بعني االعتبار فائض العرض يف امليدان الصحي .وهذ يحيل
إىل عدم فعالية هذا العرض وعدم استجابته للحاجات العالجية عىل نحو خاص ،وهو ما يقتيض املراجعة .وتبلغ هذه النسبة
أقصاها أيضاً يف حي باب التبانة  -السويقة واملدينة القدمية وتبلغ  ،49%وأدناها يف بساتني طرابلس وتبلغ  .12%ويحيل هذا
األمر بشكل خاص إىل مسألة كلفة الرعاية الصحية وارتباط ذلك بهيمنة القطاع الخاص عىل توفري الرعاية الصحية ،ويلفت
االنتباه إىل نقطتني أساسيتني :األوىل هي الثغرات املوجودة يف أنظمة التأمني الصحي التي ترتب أكالفاً إضافية عىل املشمولني
بالتأمني تفوق قدراتهم أحياناً ،هذا عدا عن كونها تشكل عبأً أكرب غري املشمولني بأنظمة التأمني أصالً .والثانية هي الثغرات
يف النظام الصحي نفسه وهياكله لجهة التكامل بني البعد الوقايئ ،والرعاية الصحية األولية (التي يبدو أنها متوفرة بحدود
مقبولة من الناحية الكمية عىل األقل ،وال سيام يف بعض املجاالت املحددة مثل التحصني وصحة األطفال والرعاية الصحية
أثناء الحمل) ،وكذلك فائض العرض بالنسبة لالستشفاء ،يف حني إن هناك ثغرة يف الجانب العالجي (العيادي) قبل االستشفاء،
الذي يبقى محصورا ً بدرجة كبرية يف العيادات الخاصة ،وحيث ينظر إىل املستوصفات واملراكز الصحية األهلية والحكومية
باعتبارها مجرد مرحلة انتقالية للعالج يف العيادات الخاصة عندما يكون املرض جديّاً .وعندما يتاح أمام املواطن خيار فعيل،
فإن خياره هو للمستشفى الخاص ،وللعيادة الخاصة ،وهو ما يكشف بشكل غري مبارش عن عدم رىض املواطن عن خدمات
القطاعني الحكومي واألهيل ،وعن انحكامه مبا يفرضه النظام الصحي والكلفة يف نهاية املطاف.
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الشكل  :12-4استخدام القطاعني العام والخاص يف حاالت الوالدة بحسب األحياء ()%
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ال يغطي القياس املعتمد نوعية الخدمة الصحية وال كلفتها يف بعض املجاالت املحددة ،مثل طب األسنان عىل سبيل املثال،
الذي مل يدخل يف تكوين الدليل ألن ذلك من شأنه أن يجعل نسب الحرمان مرتفعة ج ّدا ً .وكذلك الصحة النفسية التي تعترب
من «الكامليات» يف الثقافة السائدة .وال العالج الفيزيايئ والفحوص املخربية ،وال الكشف الصحي الدوري...إلخ.
الحرمان يف ميدان الصحة بحسب األحياء
التفاوت يف نسب الحرمان قائم أيضاً يف ميدان الصحة ،كام يف امليادين األخرى .ومقابل متوسط املدينة ( )35%فإن نسبة
الحرمان القصوى هي يف التبانة  -السويقة ،وتبلغ  ،53%والنسبة األدىن هي يف بساتني طرابلس ( .)13%وتبلغ نسبة الحد
األقىص من الحرمان إىل الحد األدىن بحسب األحياء حوايل  4أضعاف ،يف حني إن هذه النسبة هي  1.5ضعف متوسط املدينة.
يعني ذلك أن نسبة التفاوت يف ميدان الصحة هو قليل إذا ما قورن بالتعليم ،ويعود ذلك إىل عاملني يتعلقان بجانبني مختلفني
متاماً :األول هو توفر حد أدىن من خدمات الرعاية يف مجاالت محددة هي غالباً مشمولة بالقياس ووجود فائض عرض فيها:
مثل الرعاية الصحية أثناء الحمل والوالدة يف مستشفى ،وهذا يخفف من التفاوت بحسب مستوى الدخل .والثاين هو الكلفة
املرتفعة للخدمات الصحية النوعية ،والتي تجعل الطبقات الوسطى نفسها تنوء تحت عبء اعتامد سلوك صحي وقايئ
وعالجي مكتمل .ويكتمل ذلك بالنقص يف التغطية بأنظمة التأمني التي تفوق النسبة الوطنية .وهذا أيضاً يقلص من حدة
التفاوت يف هذا امليدان.
إذا انتقلنا يف قياس الحرمان يف ميدان الصحة من األساسيات (وإن كانت مكيفة بحسب خصائص لبنان وطرابلس) إىل اعتامد
مؤرشات أكرث دقة وأكرث قدرة عىل التمييز بني الفقراء واألغنياء ،فإن التفاوت سوف يكون أكرث بروزا ً (انظر عىل سبيل املثال
التفاوت يف استخدام املستشفيات الخاصة) ،ولكن هذا يخرجنا من مقاربة الحرمان (مبعناها املحدد دون توسع كبري) إىل
مقاربة أخرى هي قياس نوعية الحياة ،ولهذا معايري أخرى.
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الشكل  :13-4نسب الحرمان يف ميدان الصحة ،حسب األحياء (%
من األرس).
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خريطة  :2-4نسب الحرمان يف الصحة حسب االحياء
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يحتفظ حي التبانة  -السويقة برتتيبه األول بصفته الحي أكرث حرماناً يف ميدان الصحة (كام يف امليادين األخرى) ،إال أن
ترتيب األحياء يظهر بعض التغري هنا ،إذ إنه بعد املدينة القدمية التي تقع يف املرتبة الثانية ،وحيث تتقدم امليناء إىل
الرتتيب الثالث وتسجل نسبة حرمان يف ميدان الصحة تزيد عن متوسط املدينة .مع العلم أنها تحتل مرتبة أفضل يف
التوزيعات األخرى كلها ،وتسجل نسب قريبة من متوسط املدينة يف امليادين األخرى ،كام بالنسبة إىل نسب الحرمان
العامة.
ما يلفت النظر تحديدا ً هو أن نسبة األرس التي متت والدة الطفل األخري يف األرسة يف املنزل ،هي األعىل يف امليناء مقارنة
باألحياء األخرى .ومع استبعاد أن يكون سبب ذلك أخطاء أثناء تنفيذ العمل امليداين ،فإن ذلك يتطلب البحث بدقة،
واستكشاف مدى عالقة ذلك بسلوكيات معينة يف أحياء بعينها أو بني فئات معينة ،ومبدى توفر مامرسات من هذا
النوع حيث يتم التوليد عىل يد قابالت معروفات يف الحي .وتليها النسبة املرتفعة يف باب التبانة  -السويقة ،ويف املدينة
القدمية.
ال نجد تفاوتا كبريا ً جدا بني األحياء  -السيام الفقرية منها  -يف ما يتعلق بنسبة األرس املشمولة بالتأمني الصحي ،أما يف ما
يتعلق بنسب األرس التي يوجد فيها شخص مل يذهب إىل الطبيب أو مل يتابع عالجه ،فإن املدينة القدمية تأيت يف املرتبة
األوىل من حيث شدة الحرمان ( 50%من األرس) وتقريبا النسبة نفسها يف باب التبانة  -السويقة ( ،)49%وتأيت بعدها
حي القبة  -جبل محسن ،سجل مؤرشات أفضل بالنسبة لهذا املؤرش.
امليناء ( )40%ثم التل  -الزاهرية ( ،)37%يف حني ّ
يلفت ذلك نظرنا ،إىل أنه بالنسبة إىل ميدان الصحة ،ترتبط نسب الحرمان مبركب من:
 عوامل وطنية ومؤسسية (التغطية بالتأمني الصحي). عوامل تتعلق بالتكلفة وهذا مرتبط بالفقر ومستوى الدخل. عوامل تتعلق بالسلوكيات الشخصية والعادات. عوامل تتعلق بكثافة عرض الخدمات الصحية يف بعض األحياء ،سواء من قبل القطاع الحكومي (املسشفى الحكومي يفمنطقة القبة عىل سبيل املثال) أو القطاع األهيل.
يتطلب ذلك عناية املجالس البلدية واملراصد الحرضية ،لتحديد مركب العوامل املحدد لوضع املؤرشات الصحية يف املدينة،
ويف أحيائها.
مؤرشات صحية أخرى
بالعودة إىل بعض املؤرشات الصحية األخرى ،فإن  3%من األطفال يف مدينة طرابلس مل يحصلوا عىل أي من اللقاحات الالزمة
(شلل األطفال ،السل ،التهاب الكبد أ وب ،الثاليث ،الهيموفيلوس ب ،فريوس الروتا ،الحصبة والحصبة األملانية،النكاف ،جدري
املاء ،الدفترييا والكزاز) ،وال تسجل تفاوتات بني األحياء عندما يتعلق األمر باالمتناع عن تلقيح األطفال ،وهو ما يعني أن
16
اللقاحات متاحة ،وهناك معرفة برضورتها عند األهل .وترتاوح عموماً نسبة األطفال غري املحصنني بالكامل بني  1%و.5%
يف املقابل فإن نسبة األطفال الذين مل يحصلوا عىل كل اللقاحات تبلغ  24%عىل مستوى املدينة ،مع تفاوتات هامة ترتاوح بني
والتل -الزاهرية (وهي النسبة األدىن) .ويدل
 52%يف التبانة  -السويقة (وهي النسبة األعىل) مقابل  9%يف بساتني طرابلس ّ
ذلك عىل وجود سلوكيات أقرب إىل اإلهامل عندما يتعلق األمر بااللتزام بالجرعات كاملة ،وهو موضوع قابل للمعالجة مع
 -16مثة استثناء ،إذ تبلغ النسبة  %11يف بساتني امليناء ،وهو خطأ عىل األرجح.
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تكثيف حمالت التوعية املوجهة للفئات املعنية بشكل خاص ،ومع الحرص عىل آليات متابعة فعالة من قبل املراكز الصحية
واملستوصفات.
الشكل  :17-4نسبة تحصني األطفال بحسب األحياء ()%
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من ناحية الرعاية أثناء الحمل ،فإن  7%من النساء الحوامل اللوايت مل يزرن الطبيب (أو أي عامل صحي مختص) أثناء الحمل.
ويعود ذلك بشكل متساو ألسباب اقتصادية مبارشة حيث عزا  50%منهن السبب إىل الكلفة العالية ،وحوايل  40%لكون
الحمل عادياً ودون مضاعفات أو لوجود خربة سابقة ،مع العلم أن ملثل هذا السلوك خلفية مادية أيضاً ،وإن مل يجر الترصيح
بها مبارشة .وتبلغ النسبة أقصاها يف املدينة القدمية ( ،)16%ويف التبانة  -السويقة ،وامليناء (.)12%

90

الشكل  :18-4نسبة النساء اللوايت مل يحصلن عىل الرعاية
					
أثناء الحمل
16%

أﺧﺮى 6%

ﺣﻤﻞ ﻋﺎدي 24%

12%

12%

الشكل  :19-4أسباب عدم الحصول عىل الرعاية الصحية
أثناء الحمل

7%
3%

2%

2%

3%
ﺧﱪة ﺳﺎﺑﻘﺔ 16%

ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑﺴﺎﺗني اﳌﻴﻨﺎء اﻟﻘﺒﺔ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻞ  -اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻘﺪميﺔ اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
50%
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﺨﺪﻣﺔ 4%

 71%من األرس أفادت عن وجود مستوصفات وعيادات خاصة يف أماكن قريبة من مكان السكن .ومثة تفاوتات بالطبع ،ولكن
املدينة صغرية فعل ّياً وال ميكن االعتداد باملسافة لتفسري التفاوت يف املؤرشات الصحية ما مل يدخل العامل النوعي والذايت
واختيارات األرس يف التقييم.
الشكل  :20-4توفر الخدمات الصحية حسب األحياء
83%

71%71%

85% 84%

78%

79%
70%

68%

68%

82%

78%
66%

54%
45%

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

43%

اﻟﺘﻞ -
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ
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يف الجانب الوقايئ البحت ،وكام سبقت اإلشارة إىل ذلك يف الفقرات السابقة ،فإن هذا املكون ضعيف عموماً يف النظام الصحي
اللبناين ،سواء عىل صعيد عرض الخدمات الوقائية ،أم عىل صعيد السلوكيات الصحية ،بدءا ً من العادات الغذائية وصوالً إىل
مامرسة الرياضة ،مرورا ً بالحفاظ عىل الصحة وتجنب املرض من خالل الكشف الطبي الدوري ،حتى يف حال مل يصب الشخص
باملرض.
السلوك الصحي الوقايئ محدود بشكل عام ،خصوصاً بالنسبة لغري املشمولني بالتغطية الصحية من قبل أنظمة التأمني .واألمر
يكون أكرث ندرة عندما يتعلق بصحة الفم واألسنان حيث الكلفة أعىل .يستثنى من ذلك بعض الحمالت الوطنية التي تنظم
عىل نطاق واسع ،مثل حملة رسطان الثدي ،أو رسطان الرحم ،عىل سبيل املثال ،وفحص السكري...إلخ ،وهي حمالت تجري
بشكل دوري كل سنة أو أكرث .وعىل هذا األساس ،فإن  10%فقط من األرس قامت بكشف صحي خالل العام السابق ،و5%
قامت بكشف صحي لألسنان .ويرجح أن تكون النسبة أقل من ذلك أيضاً ،إذ إن هناك احتامل أن يكون بني من رصحوا بذلك
قد قاموا بالكشف الصحي إثر إصابتهم مبرض ،ال باعتباره عمالً وقائ ّياً رصفاً.
الشكل  :21-4الوقاية الصحية حسب األحياء

20%
18%

15%

14%

10%
7%
5%

ﻛﺸﻒ ﺻﺤﻲ ﻟﻸﺳﻨﺎن
ﻛﺸﻒ ﺻﺤﻲ ﻋﺎم

4%

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﺘﻞ -
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

4%

4%

2%

2%
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

9%

8%

اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

9%

2%
اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

خالصة وتوصيات يف مجال الصحة
املشكالت الصحية ذات طبيعة مركبة كام سبقت اإلشارة إىل ذلك ،وال تدخل كلها ضمن نطاق العمل البلدي وال يكمن مفتاح
معالجتها دامئاً عىل املستوى املحيل .يف لبنان ،يسيطر القطاع الخاص عىل الخدمات الصحية يف ظل تغطية جزئية ألقل من
نصف السكان بأنظمة التأمني الصحي ،مقرتناً بفائض عرض يف االستشفاء ويف األطباء نسبة إىل حجم السكان.
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تتمثل املشكالت الرئيسة األربعة األكرث أهمية للقطاع الصحي مبا ييل:
 -1التغطية غري الشاملة يف أنظمة التأمني الصحي (واالجتامعي) :هذه مسؤولية وطنية بالدرجة األوىل .وميكن للجهات
املحلية أن تساهم يف توفري حلول مؤقتة أو جزئية ،أو أن تعوض هذا النقص بالتغطية يف حاالت محددة.
 -2الكلفة العالية للرعاية الصحية :هي من نتاج هيمنة القطاع الخاص عىل الخدمات الصحية ،ومل يحل دون ارتفاع الكلفة
وجود فائض يف العرض كام سبقت اإلشارة إىل ذلك .املسؤولية األوىل وطنية أيضاً حيث إن العوامل التي تحدد الكلفة
ليست عوامل محلية .ميكن للجهات املحلية أن تصمم برامج للدعم الجزيئ لبعض الفئات وبعض الربامج املتخصصة،
للتخفيف من األثر السلبي للكلفة العالية عىل األرس الفقرية تحديدا ً.
 -3التشوه يف التوازن القائم بني املكونني العالجي والوقايئ يف النظام الصحي ،وبني مستويات الرعاية الصحية األولية،
والثانوية يف العيادات ،واالستشفاء :يف هذا الصدد مثة تضخم يف املستوى العالجي عىل حساب الوقايئ ،وتضخم يف
االستشفاء عىل حساب الرعاية الصحية األولية الفعالة ،والعيادية .ومثة فجوة قامئة يف نظام اإلحالة تتطلب املعالجة.
وهذه مشكلة وطنية بالتأكيد ،ولكن مثة مساحة أكرب للتحسني عىل املستوى املحيل ،خصوصاً يف ما يتعلق بالوقاية
والرعاية الصحية األولية ،وسد بعض الفجوات بني الرعاية الصحية األولية والطب العالجي العيادي.
 -4التفاوت يف توفر الخدمات الصحية كماّ ً ونوعاً :توجد مساحة للتحسني عىل املستوى املحيل ،يف ما يتعلق بالتفاوتات
بني األحياء وبني الفئات السكانية داخل املدينة ،وهذا من ضمن مسؤوليات السلطات املحلية.
يف ضوء تحليل نتائج دليل الحرمان يف امليدان الصحي ،وطبيعة املشكالت العامة األكرث أهمية ،فإن تدخل السلطات املحلية
والفاعلني املحليني ،يف املدينة ،يف املجال الصحي من منظور الحرمان ،ميكن أن يتضمن العنارص التالية:
 -1بالنسبة للتأمني الصحي ،النسبة منخفضة ج ّدا ً مقارنة باملتوسط الوطني ( 76%غري مضمونني) ،وهي تشمل كل من
ال يعمل يف القطاع الحكومي أو الخاص املهيكل وأصحاب املهن الحرة والتجار .التدخل املحيل هنا ميكن أن يتخذ ثالثة
أشكال:
أ -توفري خدمات صحية نوعية للفئات الفقرية غري املشمولة بالتأمني والسيام يف األحياء التي ترتفع فيها نسبة غري
املؤمنني.
ب -إنشاء نظام تعاضد/تأمني صحي محيل بإرشاف املجلس البلدي بالرشاكة مع نقابة األطباء ووزارة الصحة،
والجمعيات املهتمة .وميكن لهذا النظام أن يكون عىل مستوى املدينة ،أو أحد أحيائها ،ويكون مكيفاً مع االحتياجات
الفعلية.
ج -توسيع نطاق التأمني الصحي من خالل:
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أ -مراقبة فعالة وضغط عىل املؤسسات التي تتهرب من توفري التأمني الصحي للعاملني فيها مبوجب القانون.
ب -توسيع نطاق التأمني الصحي  -وإن الجزيئ  -من خالل املدارس واملؤسسات والنقابات وجعله فعل ّياً وفعاالً.
ج -دعوة القطاع الخاص لتحمل مسؤولية مبارشة يف هذا املجال من ضمن االلتزام باملسؤولية االجتامعية للقطاع
الخاص.
 -2بالنسبة لخفض الكلفة ،فإن التدخل املحيل ميكن أن يرتكز عىل ما ييل:
أ -معالجة مسألة نوعية الخدمات الصحية التي تقدم يف املستوصفات املنترشة بكرثة ،والتي تستخدم يف صيغتها
الحالية لتوفري عدد محدود ج ّدا ً من الخدمات ،وهي تعمل وفق نظام يشبه العيادات الخاصة يف معظم األحيان.
وينتج عن ذلك أن زيارة املستوصف ال تحول دون الحاجة إىل استخدام العيادات الخاصة ذات الكلفة العالية،
واملستشفيات ،عند الحاجة إىل عالج حقيقي.
ب -ردم الفجوات يف شبكة املؤسسات الصحية وإنشاء مراكز صحية متطورة وفعالة .ويف هذا الصدد عىل املجالس
البلدية (والجهات األخرى املعنية) ،أن تضبط التوسع غري الرضوري وغري املفيد يف إنشاء املستوصفات دون مراعاة
الحاجة الفعلية ونوعية الخدمات ،والسعي بدل ذلك ،لتطوير املستوصفات األكرث فعالية ،بالتعاون مع الجهات
الرسمية واالهلية املعنية ،وتحويلها إىل مراكز صحية فعالة موزعة بحسب الحاجة ،مبا يقلص الحاجة إىل اللجوء إىل
العيادات الخاصة وإىل االستشفاء.
ج -الحد من االرتفاع املفتعل يف كلفة الرعاية الصحية حيث ميكن ذلك ،مبا يف ذلك فاتورة الدواء .وهذا األمر ممكن
جزئ ّياً إذا مارست البلدية دورا ً رقاب ّياً بالتعاون مع الجهاز الصحي مبا يف ذلك الصيادلة .ويدخل هذا الجانب ضمن
أنظمة التعاضد/التأمني املحلية التي ورد اقرتاح بشأنها أعاله.
 -3معالجة الخلل بني البعد الوقايئ والعالجي ،وضمن البعد العالجي نفسه .الدور املحيل أكرث أهمية هنا ،وميكن أن
يشمل ما ييل:
أ -تفعيل برامج الوقاية والتوعية بشكل كثيف ،مع االستخدام األمثل للموارد املتاحة .ويحتل برنامج الصحة املدرسية
(خصوصاً يف املدارس الحكومية واملدارس املجانية) دورا ً بالغ األهمية يف هذا املجال .مثة إطار مؤسيس قائم ،وجهاز
برشي متوفر إىل حد بعيد .إن السلطات املحلية ميكن أن تلعب دورا ً حاسامً يف توفري حزمة متكاملة من الحامية
(التأمني) والوقاية ،والعالج األويل من خالل املدارس من الروضة حتى نهاية التعليم األسايس ،والثانوي ،بكلفة محدودة،
مع نتائج كبرية .املطلوب تطوير هذا الربنامج (مبا يف ذلك صحة الفم واألسنان) واالستفادة من الهياكل القامئة ،ومن
فائض عرض قوة العمل يف املجال الصحي (خصوصاً األطباء) لهذه الغاية .ومن ضمن الصيغ املبارشة لتحقيق هذا
الهدف (إىل جانب الخطة الشاملة عىل مستوى املدينة) يأيت إنشاء وحدة صحية يف كل مدرسة بشكل إلزامي.
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ب -تحديد أولويات معالجة صحة األم والطفل ،والسيام الرعاية الصحية أثناء الحمل ،والوالدة تحت إرشاف طبي،
ومجمل الجانب التوعوي والوقايئ ،من خالل تدخل مركب يبدأ من التوعية والوقاية ،وصوالً إىل تدريب عدد كاف
من العاملني الصحيني واالجتامعيني ،والقابالت القانونيات ،واملمرضني املؤهلني املقيمني بشكل دائم يف األحياء ،والذين
يتولون مها َّم توعوية وخدمية مبا يف ذلك الزيارات املنزلية للفئات التي تحتاج إىل ذلك .وميكن تطوير برنامج من
هذا النوع ،بالتعاون مع الجهات الصحية الرسمية ومع القطاع األهيل الناشط ،ومع كلية الصحة يف الجامعة اللبنانية
والجامعات الخاصة التي تعد مرشدين صحيني اجتامعيني.
 -4معالجة التفاوتات بني األحياء من خالل تحديد أولويات جغرافية للتدخل .ويف حالة طرابلس ،فإن نسب الحرمان هي
األعىل يف أحياء التبانة  -السويقة ،واملدينة القدمية ،وامليناء .يجب أن تحظي هذه األحياء باألولوية عىل أن يرتافق ذلك
مع تحديد نقاط التدخل بشكل محدد استنادا ً إىل املؤرشات األكرث داللة .ونضيف هنا مالحظتني:
أ -املالحظة األوىل :عىل الرغم من وجود أولويات جغرافية واضحة (نسبة األرس التي مرض أحد أفرادها ومل يتابع
عالجه ،أو نسبة الوالدات يف املنزل ،أو نسبة األطفال الذين مل يحصلوا عىل اللقاحات كاملة...إلخ) ،فإن التفاوت بني
األحياء غري كبري (باستثناء بساتني امليناء وبساتني طرابلس) ،مام يعني أن األولوية يجب أن تعطى لخطة صحية محلية
عىل مستوى املدينة ،وأن يكون التدخل الجغرايف مكمالً للتوجه العام ومخصصاً بشكل علمي وعميل.
ب -املالحظة الثانية :إن تناولنا مليدان الصحة هو من منظور الحرمان وبصفته أحد مكونات دليل الحرمان العام.
وقد حرصنا عىل تغطية  3أبعاد هي الحامية والوقاية والعالج يف بناء الدليل .ولكن يف املجال الصحي ال ميكن لتدخل
أن يحل محل تدخل آخر (ما عدا ما هو عام مثل التأمني وكلفة العالج) .مبعنى آخر ،إن الدليل يصلح للداللة عىل
الحرمان العام يف املجال الصحي مبا هو شأن مرتبط مبستوى املعيشة ،وال ميكن االقتصار عىل الدليل ومؤرشاته من
أجل تصميم التدخالت الصحية ،أو خطة التدخل الصحي التي ميكن أن يعتمدها املجلس البلدي أو السلطات
املحلية .يف هذا الصدد ال بد من رصد مؤرشات أخرى واالستعانة بالخربات املتخصصة املتاحة يف هذا املجال.
 -5مبادرة املجلس البلدي ،إىل تشكيل لجنة صحية محلية تضم يف عضويتها ممثلني عن املجلس البلدي ،طبيب القضاء،
ممثل عن وزارة الرتبية ،ونقابات األطباء والصيادلة واملمرضني وأطباء األسنان...إلخ ،واملستشفيات ،واملسؤولني عن الربامج
الصحية األساسية (برنامج الصحية املدرسية) واتحاد الجمعيات العاملة يف املجال الصحي واملستوصفات..إلخ ،تكون
مسؤولة عن وضع اسرتاتيجية صحية وخطة عمل مع تدخالت ملموسة ،مبا يف ذلك خطة طوارئ للتعامل مع أحداث
أمنية ميكن أن ينتج عنها ضحايا .مثل هذه الخطة أكرث من رضورية ،وهي ممكنة ،وتغطي املوضوع الصحي بصفته مكوناً
من مكونات الحرمان/الرفاه ،وبصفته شأناً صح ّياً يف الوقت نفسه.
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 -3ميدان السكن
تعترب خصائص املسكن وحالة السكن اإلجاملية من املؤرشات األكرث داللة عىل مستوى املعيشة وعىل املكانة االجتامعية
لألرسة .هذا الرتابط قوي يف كل املجتمعات ،إال أنه أقوى يف الدول ذات مستوى التنمية املتوسط وما فوق ،حيث تكون حالة
السكن/املسكن مؤرشا ً ذا مصداقية عالية للداللة عىل حال األرسة ،ذلك ألن توفري رشوط السكن الالئق تتطلب موارد خاصة
لدى األرسة ال تتوفر لألرس الفقرية ،كام أن السكن ليس عملية بسيطة ميكن توفريها من خالل حملة أو مساعدة أو من خالل
القطاع الحكومي ،كام هو الحال بالنسبة إىل خدمات أخرى.
تم اختيار ثالث مؤرشات من أجل بناء دليل الحرمان يف ميدان السكن ،تغطي األبعاد الفرعية التالية :الحالة اإلجاملية للسكن،
والبيئة الصحية داخل املسكن ،وتوفر خدمات املرافق العامة.
 -1الحالة اإلجاملية للسكن غري مرضية :تعترب األرسة محرومة نسبة إىل خصائص املسكن إذ كانت مواصفاته املادية
اإلجاملية غري مناسبة ،كأن يكون مبن ّياً من مواد غري دامئة ،أو يكون مرتجالً ،أو يف حي عشوايئ ال يتوفر له إشغال قانوين
وال خدمات ،أو أن يكون مكوناً من غرفة واحدة تسكنها أرسة...إلخ .تعترب األرسة محرومة نسبة إىل خصائص السكن معربا ً
عنها باالكتظاظ أو كثافة األشغال املرتفعة ،وهذا يتعلق بنسبة حجم األرسة إىل مساحة املسكن أو عدد غرفه .وقد اختار
الدليل كثافة اشغال غرف النوم لداللة املؤرش املتعددة األوجه ،مبا يف ذلك مسألة الخصوصية الشخصية ألفراد األرسة،
إضافة إىل كونه أكرث سهولة ودقة للقياس .إن نسبة املساكن املرتجلة يف طرابلس قليلة مقارنة بكثافة اإلشغال املرتفعة،
ففي حني تقل نسبة املساكن املرتجلة عن  ،3%ونسبة األرس التي تقيم يف مسكن مكون من غرفة واحدة عن  ،4%فإن
 42%من األرس تسكن يف مساكن تقل عدد غرفها عن ثالث غرف .وقد تبني أن  52%من األرس تعترب محرومة بالنسبة
للحالة اإلجاملية للسكن.
 -2عدم توفر تربيد أو تدفئة مالمئة :يتعلق اختيار هذين املؤرشين بقياس البيئة الصحية يف املسكن ،وهام أكرث داللة من
مؤرشات أخرى يف حالة طرابلس ،كأن نسأل عن ملوثات معينة داخل املنزل ،وعن الرطوبة ،ودخول أشعة الشمس...إلخ،
وهي أكرث صعوبة للقياس .حالة الحرمان هنا تتحقق عندما ال يكون يف املنزل وسيلة تربيد (مكيف هواء كهربايئ) ،إذ إن
وجوده دليل مستوى دخل معني ،والفقراء عموماً يستخدمون املراوح الكهربائية األقل كلفة .إن وجود مكيف هواء يعني
إخراج األرسة املعنية من حالة الحرمان مبارشة بالنسبة لهذا املؤرش .من ناحية ثانية ،يجب أيضاً أن يرتافق عدم وجود
مكيف تربيد مع عدم وجود تدفئة ،أو أن تكون وسيلة التدفئة أقل من املتوسط الشائع وهو «الغاز»( ،عندما تكون
وسيلة التدفئة كهربائية أو تدفئة مركزية فهذا أيضاً دليل رفاه) .أما وسائل التدفئة غري املالمئة فهي :الحطب ،الفحم،
الكاز ،املازوت ،17وهي تعترب وسيلة تدفئة غري مالمئة يف املدينة ،وهي مؤرش حرمان .ويف طرابلس ،فإن نسبة  39%من
األرس متلك مكيف هواء ،وترتكز ملكية املكيف يف بساتني طرابلس وبساتني امليناء ( 68%و ،)72%يف حني تبلغ أدناها يف
باب التبانة  -السويقة ( 16%فقط) .أما نسبة األرس املحرومة لجهة توفر التربيد أو التدفئة املالمئة فتبلغ .17%
 -3عدم كفاية توفر التيار الكهربايئ :تم اختيار عدم توفر التيار الكهربايئ بشكل مستمر بصفته املؤرش األكرث داللة عىل
توفر خدمات املرافق العامة داخل املسكن .إن الغالبية الساحقة من مساكن طرابلس موصولة إىل شبكات املياه والرصف
الصحي ،والكهرباء ،ولكن هذه الخدمات ال تتوفر بشكل دائم ،كام أن نوعيتها غري مضمونة أحياناً .يف سنوات سابقة،
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 -17املازوت وسيلة شائعة وعتبة بالنسبة إىل الريف ،ولكنها دون العتبة بالنسبة إىل املدن ،حيث تستخدم عبوات الغاز.

كانت مياه الرشب واالستخدام املتوفرة من خالل الشبكة العامة ملوثة خصوصاً يف األحياء الفقرية ،بسبب اهرتاء الشبكات
وترسب مياه الرصف الصحي إىل شبكة مياه الخدمة ومياه الرشب ،األمر الذي أدى إىل مشكلة صحية فعلية تتكرر سنويّاً.
ومع معالجة هذه املشكلة وإن جزئ ّياً وإصالح الشبكة ،تحول الخلل إىل شأن موضعي ،ومل يعد باإلمكان اعتبار استخدام
مياه الشبكة غري كاف لسد الحاجة الفعلية إىل املياه الصالحة لالستخدام .وبناء عليه ،فإن توفر التيار الكهربايئ يصبح
األكرث داللة .يف هذا الصدد ،تم اختيار مؤرش ملكية مولد خاص ،أو وجود اشرتاك يف مولد كهربايئ خاص بصفته املؤرش
الدال عىل توفر التيار الكهربايئ من مصدر إضايف غري مصدر الشبكة العامة ،باعتباره مؤرشا ً مناسباً ،استنادا ً إىل السلوك
الشائع أيضاً .كام أنه سهل القياس مقارنة بأسئلة أخرى تتعلق بعدد ساعات توفر الكهرباء ،أو الخدمات األخرى ،والتي
يبقى حسابها غري دقيق من قبل األرسة ،كام أنها تتغري بني يوم وآخر ،يف حني إن توفر اشرتاك يف مولد هو أكرث استقرار.
وقد بينت نتائج العمل امليداين أن انقطاع الخدمات مرتبط أيضاً بالحرمان (من ضمن عنارص أخرى) ،حيث إن األحياء
الفقرية تعاين بشكل واضح من انقطاعات أكرث يف الخدمات :يف املياه تتوفر الخدمة بشكل مستمر يف الصيف بنسبة 92%
يف بساتني امليناء ،وبنسبة  43%يف باب التبانة  -السويقة .وتبلغ نسبة األرس التي ال يتوفر لديها ملكية أو اشرتاك يف مولد
كهربايئ خاص  ،51%وهي تعترب أرساً محرومة بالنسبة إىل هذا املؤرش.
الشكل  :22-4املسكن :نسبة األرس بحسب			
						
عدد مرات الحرمان

الشكل  :23-4الحرمان يف السكن
حسب املؤرشات الفردية

52%

57%

51%

ﺣﺮﻣﺎن  3ﻣﺮات 7%
35%

ﺣﺮﻣﺎن ﻣﺮﺗني 28%
ﺻﻔﺮ 25%

ﺣﺮﻣﺎن ﻣﺮة 40%

17%

ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺗﺠﻞ ،ﻻ وﺳﻴﻠﺔ
ﻻ اﺷﱰاك
ﺗﺪﻓﺌﺔ وﻻ
أو أﻛرث ﻣﻦ
ﰲ ﻣﻮﻟﺪ
ﺷﺨﺼني ﰲ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﱪﻳﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺧﺎص
ﰲ اﳌﻨﺰل
ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم
واﺣﺪة

ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺮﻣﺎن
اﻟﺤﺮﻣﺎن
ﰲ اﻟﺴﻜﻦ
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مؤرشات الحرمان يف السكن
بينت نتائج البحث امليداين أن نسبة 35%من األرس محرومة يف ميدان السكن ،وهي األرس التي سجلت حالة حرمان يف
مؤرشين عىل األقل من أصل املؤرشات الثالثة املكونة لدليل امليدان .ومن أصل هذه النسبة ،فإن  7%من األرس كانت محرومة
يف املؤرشات الثالثة كلها .يف حني نسبة  28%كانت محرومة مرتني ،و 40%محرومة مرة واحدة ،و 25%مل تسجل أي حرمان
يف املؤرشات الثالثة.
تعترب نسبة الحرمان يف ميدان السكن مساوية للنسبة يف ميدان الصحة ( ،)35%ونسبة شديدي الحرمان (أي األرس التي
سجلت ثالث مرات حرمان) هي األعىل بعد ميدان الوضع االقتصادي لألرس ،إذ أن النسب املقابلة يف امليادين األخرى هي
 5%يف الصحة ،و 2%يف التعليم .يف املقابل فإن التفاوت يف الحرمان يف ميدان السكن هو األعىل بني كل امليادين ،إذ تبلغ
نسبة الحرمان األعىل يف حي باب التبانة  -السويقة  64%مقابل  8%يف بساتني امليناء ،أي أكرث من  8أضعاف ،كام تبلغ هذه
النسبة  1.8مرات متوسط املدينة ،ويعني هذا أن مؤرشات السكن أكرث ارتباطاً مبستوى الدخل ومبستوى الحرمان من امليادين
األخرى .وهذا أمر متوقع ،حيث إن رشوط السكن تعرب عن توفر موارد ال تقترص عىل الدخل وحسب ،بل يشمل ذلك مؤرشات
الرثوة األخرى ،مبا يف ذلك األرصدة املرتاكمة لدى األرسة من فرتات زمنية سابقة.
يقع ميدان السكن من حيث نسبة الحرمان ،كام الصحة ،يف مرتبة وسطى بني ميدان الوضع االقتصادي والتعليم .ولكن خالفاً
للصحة والتعليم ،حيث مسؤولية الحكومة هي األكرث أهمية ،وحيث ميكن تحسني مؤرشات امليدانني من خالل تدخالت
وحمالت تختص بجانب محدد ،ومشكلة محددة ،فإن الوضع يف ميدان السكن هو خالف ذلك .إن تحسني رشوط السكن
مرشوط بتحسن مجمل رشوط معيشة األرسة ومواردها ،ولفرتة كافية مبا يسمح بإحداث تطور ملموس عىل هذا الصعيد.
كام أنه مرشوط بتضافر سياسات حكومية :سياسات سكانية مالمئة مبا يف ذلك برامج أقراض ناجحة وصديقة للفقراء؛ مع
جهد القطاع الخاص :أكالف البناء مبا يف ذلك الخدمات االستشارية للمهندسني؛ إضافة إىل جهد األرسة واالفراد .كام أن دور
السلطات املحلية محدود نسب ّياً ،ما عدا ما يتعلق بتهيئة البيئة املساعدة عىل تحسني رشوط السكن يف املدينة ،بدءا ً من
تصنيف املناطق واألحياء ،إىل الرسوم واإلجراءات اإلدارية التي تدخل ضمن اختصاص البلديات ،وصوالً إىل البيئة املحيطة
باملسكن وتوفر الخدمات وضامن نوعيتها ،والحفاظ عىل النظافة العامة...إلخ .كام ميكن أن تكون هناك مجاالت محددة
تكون مسؤولية البلدية فيها مبارشة ،مثل معالجة الوضع القانوين والخدمايت يف األحياء العشوائية.
سجلت أعىل نسبة حرمان يف مؤرش الوضعية اإلجاملية للسكن ،وهي  52%من إجاميل األرس .وهو املوضوع األكرث أهمية،
إذ إنه موضوع مركب يتعلق مبجمل رشوط السكن لجهة مواصفات البناء املادية ولجهة كثافة اإلشغال ،وهو األوثق ارتباطاً
بالحرمان والفقر .يف املقابل ،فإن نسبة عدم وجود اشرتاك يف مولد كهرباء خاص تبلغ  ،51%ولكن ذلك ال يعني عدم توفر
التيار الكهربايئ إطالقاً ،إذ تبقى ساعات التغذية من الشبكة العامة .أخريا ً ،فإن توفر التكييف والتدفئة له داللة هامة ،ومرتبط
بالدخل والفقر ،السيام وجود مكيف للتربيد .إال أن الطقس معتدل عموماً يف املدينة ،مبا يحد نسب ّياً من داللة هذين املؤرشين
مقارنة باملؤرش األول.
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الشكل  :24-4متوسط مساحة املسكن				
بحسب األحياء (م م)					
172

119
94

125

127

الشكل  :25-4نسبة األرس دون تدفئة
وتربيد بحسب األحياء
28%

176

27%
24%

129

101

17%
14%

7%
5%

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ اﻟﻘﺒﺔ  -اﳌﻴﻨﺎء اﻟﺘﻞ  -ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﺎﺗني ﺑﺴﺎﺗني
اﻟﻘﺪميﺔ اﳌﻴﻨﺎء ﻃﺮاﺑﻠﺲ
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

5%

ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑﺴﺎﺗني ﺑﺴﺎﺗني اﳌﻴﻨﺎء اﻟﺘﻞ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺒﺔ  -اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪميﺔ ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﳌﻴﻨﺎء

يبني الشكالن أعاله التفاوت يف توفر التدفئة والتربيد حسب األحياء ،وهو كبري يرتاوح بني  28%يف امليناء و 27%يف التبانة -
السويقة ،و 5%يف بساتني طرابلس والتل  -الزاهرية .كام أن التفاوت كبري أيضاً يف متوسط املساحة املبنية للمسكن ،حيث
يبلغ متوسط مساحة املسكن يف طرابلس  127مرتا ً مربعاً ،يف حني هو يبلغ  176م م يف بساتني طرابلس و 94م م يف التبانة
 السويقة ،مبا يربط بقوة بني األحياء الفقرية وصغر مساحة املسكن ،وبالعكس بني الرثوة وبني املساحة الكبرية .ولذلك أثرمضاعف عىل رشوط السكن ،إذا ما أدركنا أنه يف األحياء الغنية نسب ّياً فإن مساحة املسكن أكرب وحجم األرسة أصغر ،يف حني
إن العكس صحيح يف األحياء الفقرية ،األمر الذي يجعل التفاوت يف حصة الفرد من املساحة املبنية للمسكن أكرب ،وترتاوح بني
 49مرتا ً مربعاً للفرد يف بساتني طرابلس ،و 21مرتا ً يف التبانة  -السويقة.
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الشكل  :26-4متوسط عدد غرف املسكن		
بحسب األحياء (عدد الغرف)

66%
51%

5.1%

5.0%

50%

49%
47%

4.1%

3.9%

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

الشكل  :27-4نسبة املساكن  3غرف وأقل حسب األحياء

3.6%

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

3.5%

3.6%

3.2%

اﳌﻴﻨﺎء اﻟﻘﺒﺔ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻞ  -اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ ﺑﺴﺎﺗني
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻘﺪميﺔ اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ

25%

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ اﻟﻘﺒﺔ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻴﻨﺎء ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﺘﻞ -
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻘﺪميﺔ

19%

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

15%

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

الحرمان يف ميدان السكن بحسب األحياء
نسبة الحرمان يف باب التبانة  -السويقة ( ،)64%وهي األعىل .يف حني إن النسبة تزيد أيضاً عن متوسط املدينة يف القبة -
جبل محسن ،واملدينة القدمية .وكام هو بالنسبة للميادين األخرى ،فإن أفضل رشوط السكن هي يف بساتني طرابلس وبساتني
امليناء ( 9%و.)8%
مالحظة أخرى تتعلق بالسكن ،وهي أن التفاوت يف هذا امليدان أعىل مام هو عليه األمر يف امليادين األخرى .وقد سبقت
اإلشارة إىل ذلك .ولكن هذا التفاوت ال يقترص عىل املؤرشات عىل مستوى املدينة كلها ،وال عىل التفاوت بني األحياء ،بل ضمن
الحي الواحد نفسه .ويف هذا الصدد ،يوجد دامئاً تفاوت ملحوظ بني وضع السكن واألبنية والخدمات عىل امتداد الطرق
الرئيسة يف الحي ،وبني األحياء الداخلية األكرث فقرا ً .ويكفي أحياناً التحرك مسافة شارع واحد ،وتجاوز عدد قليل من األبنية،
ليك يختلف املشهد بشكل واضح .ولعل مدينة امليناء هي املثال األكرث وضوحاً عىل ذلك ،حيث االختالف كبري بني الواجهة
البحرية ،وشارع بورسعيد الرئيس عىل سبيل املثال ،وبني األحياء الداخلية القدمية .وبالتايل ،ال بد من تدقيق التدخالت يف
ميدان السكن من قبل املتدخلني املحليني ،وبدرجة أعىل مام هو عليه األمر بالنسبة للميادين األخرى.

100

64%

الشكل  :28-4نسب الحرمان يف ميدان السكن بحسب األحياء ()%
42%
35%

45%

36%

19%
8%

9%

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﻟﺘﻞ -
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﳌﻴﻨﺎء

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

الخريطة  :3-4نسب الحرمان يف السكن يف مدينة طرابلس بحسب األحياء
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أبعاد ومؤرشات إضافية يف ميدان السكن
نحاول يف الفقرات التالية أن نلقي أضواء إضافية عىل رشوط سكن األرس يف مدينة طرابلس .لجهة طبيعة اإلشغال ،فقد بينت
النتائج أن حوايل نصف األرس متلك املساكن التي تقيم فيها ( ،)49%ونسبة مامثلة تقريباً تستأجرها ( ،)47%وبالتايل ال ميكن
اعتبار ملكية املسكن مؤرش ثروة ودخل مرتفع بالرضورة ،إذ مثة عنارص كثرية تتدخل يف تحديد طبيعة األشغال بحيث ال
ميكن إرجاعها إىل الدخل وحده .مع العلم أن مثة تحول يحصل عىل هذا الصعيد ،خصوصاً بالنسبة لألرس الجديدة ،حيث
تبدو حظوظ األرس الفقرية يف امتالك مسكن تصبح أكرث فأكرث صعوبة بالنسبة ملن ال يرثون امللكية عن أهلهم ،وبالنسبة
ملن ال ميلكون عمالً ودخالً مستق ّرا ً ،وترتاجع قدرتهم عىل الحصول عىل قروض سكنية من املصارف ،مع ارتفاع أسعار الشقق
السكنية بشكل متصاعد.
من الطبيعي أن تكون نسبة األرس التي متلك مساكنها يف األحياء الغنية أعىل مام هي عليه يف األحياء الفقرية ،ولكن حتى يف
األحياء األشد فقرا ً فإن ما ال يقل عن  40%من األرس ميلكون مساكنهم يف باب التبانة  -السويقة ،وهي نسبة مرتفعة نسب ّياً
مقارنة بالبلدان األخرى ،وتبلغ هذه النسبة ادناها يف املدينة القدمية  ،33%بسبب طابعها التاريخي والرتايث ،ومتازج الطابع
التجاري والسكني لهذه األحياء .وتوحي النسبة املنخفضة هنا بأن نسبة أعىل من ماليك املساكن يحتفظون مبلكيتهم رغم
انتقالهم إىل السكن يف أحياء أخرى ،وانهم يستمرثون ملكياتهم عن طريق تأجريها بنسبة أعىل من األحياء األخرى.
الشكل  :30-4نسبة األرس التي متلك منزلها حسب األحياء

			
الشكل  :29-4طبيعة إشغال املسكن
75%

ﻣﺴﺎﻋﺪة 2%

66%

اﺣﺘﻼل 2%

51%

49%

43%

42%

40%

33%

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
ﺑﺴﺎﺗني ﺑﺴﺎﺗني اﻟﺘﻞ  -ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﳌﻴﻨﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺒﺔ -
اﻟﻘﺪميﺔ ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ
اﳌﻴﻨﺎء ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ
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ﻣﻠﻚ 49%

إﻳﺠﺎر 47%

وقد أفادت نسبة  23%من األرس بانها حصلت عىل ملكية املسكن عن طريق اإلرث ،فيام ال يزال استخدام املوارد الشخصية
املرتاكمة (االستعانة بالعائلة واألقرباء) هو املصدر األكرث أهمية لرشاء املسكن .أما القروض السكنية فهي متثل  ،20%وهي
نسبة قريبة من نسبة األرس التي لديها حساب مرصيف والتي لدى رب األرسة فيها عمل ودخل مستقران.

يف املقابل ،فإن نسبة الذين يشغلون مساكنهم دون مسوغ قانوين (احتالل) أو عن طريق مساعدة ترتكز يف األحياء الفقرية،
وميكن التعرف إليها من خالل خصائص الحي ومصادر معلومات أخرى .وعىل سبيل املثال ،فإن نسبة االحتالل األعىل هي
مدينة امليناء وتبلغ حوايل  6%وهؤالء سكان املساكن الشعبية وحي التنك (ويف طرابلس فهم أيضاً سكان حي املنكوبني
ولكنه ال يدخل ضمن نطاق الدراسة الحالية) ،كام هناك نسبة أعىل من األرس التي تسكن عىل سبيل املساعدة يف املدينة
القدمية ،والتل الزاهرية ،وهذا أيضاً من خصائص التوسع العشوايئ أو الحراك الداخيل ونزوح أصحاب األمالك األصليني عن
بعض األحياء مع االحتفاظ مبلكيتها (املدينة القدمية والتل  -الزاهرية) ،ويف الحيني األخريين يختلط الطابع السكني مع الطابع
التجاري كام سبقت اإلشارة إىل ذلك يف أكرث من مكان.
		
الشكل  :31-4مصدر متويل رشاء املسكن ()%
						

الشكل  :32-4نسبة اإلشغال عن طريق االحتالل أو
املساعدة بحسب األحياء ()%
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ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺧﺮى 3%
ﻗﺮض ﺳﻜﻨﻲ 20%

4.2%

3.5%
ﻣﺪﺧﺮات ﺷﺨﺼﻴﺔ 47%
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اﺣﺘﻼل
0% 0%
ﻣﺴﺎﻋﺪة
ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء
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1.1%

0%
اﻟﻘﺒﺔ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﳌﻴﻨﺎء
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻘﺪميﺔ

1.5% 1.6%1.6%
1.0%

0.8%
اﻟﺘﻞ -
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

جوانب أخرى تتعلق بالخدمات ومنط حياة األرسة داخل املسكن ،تتمثل يف طريقة التخلص من النفايات ،ويف توفر مياه
الخدمة (صيفاً وشتاء) داخل املسكن .يف األحياء املرفهة نسب ّياً ،يف بساتني طرابلس وبساتني امليناء ،رصحت نسبة  44%من
األرس ان شخصاً آخر غري أفراد األرسة يتوىل إخراج النفايات من املنزل .وهؤالء هم سكان البنايات الحديثة من أبناء الفئات
الوسطى وما فوق ،حيث غالباً ما يتوىل حارس البناية (الناطور) مهمة التخلص من النفايات .فيام هذه النسبة منخفضة يف
األحياء األخرى (ترتاوح بني  1%و 2%يف ثالثة أحياء من أصل سبعة).
كذلك األمر بالنسبة إىل توفر خدمات املرافق العامة ،واملثال عىل ذلك ساعات التغذية باملياه .عىل الرغم من أن الغالبية
الساحقة من املنازل موصولة إىل شبكة املياه العامة ،إال أن هناك انقطاعات متكررة كام سبقت اإلشارة إىل ذلك ،وبالتايل ال
تحصل جيمع األرس عىل نعمة توفر مياه االستخدام بشكل دائم .ويربز التفاوت بني األحياء الغنية واألحياء الفقرية هنا ،إذ إن
نسبة توفر مياه االستخدام بشكل مستمر صيفاً (وهي الفرتة التي تكون فيها املياه أكرث ش ّحاً من الشتاء) ،تبلغ  88%و92%
يف بساتني امليناء وبساتني طرابلس ،مقابل  43%يف التبانة  -السويقة ،و 54%يف القبة جبل محسن.
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الشكل  :33-4توفر مياه الخدمة بشكل متواصل بحسب األحياء()%
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الشكل  :34-4نسبة األرس التي يتوفر لها شخص من خارج األرسة ليتخلص من النفايات ()%
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اﻟﻘﺒﺔ  -ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

2%

اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ
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ﻃﺮاﺑﻠﺲ

خالصة وتوصيات أولية يف مجال السكن
دور السلطات املحلية محدود عموماً ،بالنسبة إىل تحسني مؤرشات السكن التي تتطلب سياسات اقتصادية وإسكانية وطنية،
وكذلك يف ما يتصل اتصاالً وثيقاً بدخل األرسة .يف حني إن دورها ميكن أن يكون أكرب يف توفري الخدمات املتصلة بالسكن،
وتهيئة البيئة الصحية يف محيط املسكن ،وكذلك يف معالجة بعض املشكالت الخاصة بالعشوائيات.
يف هذا الصدد ،ميكن للمجلس البلدي ،والفاعلني املحليني (مع اإلشارة إىل دور خاص لنقابتي املهندسني واملقاولني يف هذه
املجال) ،أن تضمن خطة عملها للتنمية املحلية املتكاملة عىل مستوى املدينة املكونات التالية:
 -1يف التأثري عىل السياسات الوطنية :تقديم وصف السلطات املحلية ومواطني املدينة ملشكالت اإلسكان بشكل علمي
ودقيق يعكس وجهة نظر املواطنني ،وتضمني خطة العمل هذا الوصف أمر رضوري من أجل مساعدة صانعي السياسات
الوطنية يف مجال اإلسكان ،من أجل رسم سياسات أكرث استجابة لحاجات الناس ،بدل أن تتحكم باملواصفات الفنية واملصالح
فقط .يف هذا الجانب ،فإن دور املجالس البلدية هو دور محاور وضاغط عىل الحكومة املركزية ليك تكون أكرث مرونة وتكيفاً
مع احتياجات املناطق.
 -2يف تهيئة بيئة مساعدة محل ّياً :بإمكان املجلس البلدي واألجهزة املعنية بالشأن العقاري واإلسكاين يف املدينة ،أن يعملوا عىل
تهيئة بيئة أكرث مالءمة للتخفيف من مشكالت السكن واإلسكان يف املدينة ،من خالل عدة نقاط منها:
أ -الحرص عىل تنفيذ معايري السالمة يف أماكن السكن والعمل من خالل مامرسة دور رقايب ،والحرص عىل تنفيذ
القوانني السيام ما يدخل ضمن نطاق صالحيتها.
ب -الحرص عىل االلتزام مبعايري الدمج يف ما يتعلق بتسهيل حركة األشخاص ذوي اإلعاقات ووصولهم وحركتهم يف
األماكن العامة واألرصفة ومداخل األبنية العامة ،وكذك الضغط عىل نقابة املهندسني واملقاولني من أجل االلتزام بهذه
املعايري .وال يشء مينع أن يكون للمجلس البلدي خطة محلية خاصة به من أجل االلتزام بهذه املعايري يف كل األماكن
العامة يف املدينة بالتعاون مع الجهات األخرى املعنية ،الرسمية واألهلية.
ج -قيام املجلس البلدي بتحديد دقيق لألحياء والجيوب العشوائية األكرث تدهورا ً يف املدينة ،واألبنية املتهالكة والتي
تحتاج إىل هدم أو ترميم ،وكذلك التعرف إىل أماكن تواجد األرس التي ليس لديها سند قانوين لإلشغال ،أو غريها من
املشاكل املحددة يف املدينة (نازحني ،أو الجئني) ،ووضع خطة عمل خاصة بهذه الفئات ،حيث مسؤولية املجلس
البلدي أكرث أهمية من مسألة اإلسكان مبعناه العام.
 -3يف توفري الخدمات :صحيح أن معظم الخدمات تتوفر من خالل شبكات عامة تدار من قبل مؤسسات متخصصة
أو وزارات ،ولكن للمجالس البلدية صالحيات ومسؤوليات مبارشة هنا من ضمن التوزيع القائم بني املركزي واملحيل.
املجالس البلدية مسؤولة عن تأمني صيانة بعض هذه الشبكات خصوصاً عند اتصالها باألبنية مبارشة ،وكذلك لديها
مسؤولية يف تأمني صيانة الطرق الداخلية ،والنظافة العامة ،واألمن ،واإلنارة...إلخ .وتقاسم هذه املسؤولية مع مؤسسة
عامة أو مع وزارة ال يعفي املجلس البلدي من تحسني مستوى وصول الخدمات ،ونوعيتها ،والحرص عىل ردم التفاوت
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يف توفريها بني األحياء الغنية والفقرية ،كام بينت نتائج املسح امليداين .وكذلك بإمكان املجلس البلدي أن يفكر يف تدابري
تعويضية للنقص يف بعض الخدمات (السيام املياه والكهرباء) بدل أن يرتك ذلك بالكامل عىل مسؤولية األفراد .ويرتاوح
دور البلدية هنا بني تهيئة اإلطار واآلليات والنامذج التي ميكن لألفراد أن يبادروا استنادا ً إليها ،وبني أن تكون طرفاً مبارشا ً
يف توفري هذه البدائل منفردة أو باالشرتاك مع جهات أخرى.
 -4يف تشجيع أو تنفيذ مبادرات وتدخالت تساعد يف تخفيف أثر مشكالت السكن :إن مشكالت السكن ،من عدم وجود
بيئة صيحة داخل املسكن ،أو االكتظاظ الشديد ،ترتك آثارا ً تتجاوز مسألة السكن باملعنى الضيق .عىل سبيل املثل ،إن
صغر مساحة املسكن ،وضعف اإلنارة ،معطوفاً عىل وجود عدد كبري من األوالد يف األرسة من شأنه ان يؤثر عىل العالقات
بني أفراد األرسة ،ويزيد من التوتر يف العالقات ،ويدفع األوالد للبقاء يف الشارع فرتة أطول ،كام أن ذلك يؤثر عىل قدرتهم
عىل الدراسة حيث إن البيئة داخل املسكن ال تساعد عىل ذلك...إلخ .يف هذا الصدد ،ميكن للمجلس البلدي أن يصمم
خاصاً إليجاد أماكن بديلة تسمح لألوالد يف األحياء ذات الكثافة السكانية املرتفعة واملساكن الصغرية ،للتواجد
برنامجاً ّ
فيها ضمن الحي نفسه ،من أجل التحضري لدروسهم ،ومامرسة هواياتهم أيضاً .مثل هذه املبادرات تساعد عىل امتصاص
كثري من التوترات ،وتخفف من األثر االجتامعي والنفيس السلبي لرشوط السكن غري املالمئة ،وهي قابلة للتنفيذ من خالل
مبادرات كثرية بالتعاون مع الجمعيات ولجان األحياء ،حيث للبلدية أن تلعب دورا ً منظامً ملثل هذه املباردات واألنشطة.
 -5استخدام أكرث فعالية لخصائص السكن كمؤرش رئيس للحرمان :باإلضافة إىل ما سبق ،ومع األخذ بعني االعتبار نطاق
صالحيات ومهام املجالس البلدية ،فإن مؤرشات السكن هي من املؤرشات املبارشة والدقيقة التي تسمح للمجلس البلدي
يف تحديد التوزع املكاين للسكان الفقراء ،وميكن لها أن تستخدم ذلك بشكل فعال من أجل تحديد أولوياتها ،خصوصاً لدى
مطابقة مؤرشات السكن (السيام مواصفات املساكن واألبنية ،وكثافة السكان يف الحي ويف املسكن) مع مؤرشات الخدمات
والبنية التحتية التي تتوفر لدى املجلس البلدي من مصادر إدارية.
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 -4ميدان الوضع االقتصادي لألرسة
بينت دراسات سابقة ،ونتائج املسح امليداين الذي استندت إليه هذه الدراسة ،أن البعد االقتصادي يف الحرمان أو الفقر أكرث
أهمية وحدة من األبعاد األخرى .ومهام تنوعت مناهج القياس ،فإن النتيجة دامئاً تشري إىل أن وضع األرسة مقيامً بواسطة
املؤرشات االجتامعية األساسية أفضل نسب ّياً من وضع األرسة عندما يجري تقييمه من خالل املؤرشات االقتصادية ،السيام ما
يتصل منها بالدخل والرثوة ،ورشوط العمل وعائده ،وملكية األصول املنتجة أو الدالة عىل الرفاه.
تم بناء دليل ميدان الوضع االقتصادي لألرسة من ثالثة مؤرشات تغطي ثالثة أبعاد فرعية هي :بعد توفر العمل والدخل
املستقرين ،وبعد ملكية األصول ،وبعد القدرة عىل الحصول عىل الحد األدىن من الرتفيه ومامرسة الخيارات الشخصية.
من ناحية أخرى ،وكام جاء يف الفصول املنهجية من هذا التقرير ،تم تصميم دليل مستقل للدخل أو الرثوة من خالل اتباع
مسار إحصايئ مواز لبناء دليل الحرمان الحرضي الذي نعرض نتائجه هنا .واملؤرشات املعتمدة يف دليل الحرمان الحرضي
مليدان الوضع االقتصادي لألرسة هي مشرتكة مع دليل الدخل املبني إحصائ ّياً (هي ثالثة مؤرشات من أصل سبعة تكون دليل
الدخل) ،فاقتضت اإلشارة إىل ذلك .كام أننا تعميامً للفائدة ،ميكن أن نشري يف التحليل أدناه إىل بعض نتائج دليل الدخل
عندما نرى ذلك مفيدا ً للتحليل ،واإلشارة إىل مؤرشات إفرادية أخرى مستخلصة من بيانات املسح امليداين ميكن أن تساهم
يف تدعيم التحليل أو تدقيقه.
أما عن دليل الحرمان يف ميدان الوضع االقتصادي لألرسة فقد تكون من املؤرشات الثالثة التالية:
 -1توفر العمل والدخل املستقرين :يعترب توفر العمل الالئق ح ّقاً من الحقوق األكرث أهمية من منظور حقوق اإلنسان ومن
منظور مكافحة الفقر والحرمان ،ذلك أنه ينقل املقاربة من منطق املساعدة والدعم إىل منطق التمكني وتطوير قدرة األفراد
واألرس عىل انتاج موارد عيشهم املبارشة ،وموارد عيش املجتمع وتجديده من خالل جهدهم وعملهم لقاء مقابل عادل ويف
رشوط الئقة أيضاً .كام أن العمل هو أحد اآلليات األكرث أهمية لتحقيق الذات واالنتامء الفعال إىل املجتمع .اعتمد دليل
الحرمان الحرضي مؤرش ملكية األرسة لحساب مرصيف لقياس وجود عمل مستقر ودخل مستقر ،كام سبق توضيح ذلك .يف
لبنان مثل هذا القياس جائز نظرا ً لالنتشار الواسع لشبكة املصارف وفروعها يف كل املناطق ،ونظرا ً لإلجراءات املتبعة يف
القطاع العام التي تلزم جميع املوظفني بتوطني رواتبهم يف املصارف ،إضافة إىل لجوء مؤسسات القطاع الخاص املهكيل بشكل
عام إىل اجراءات مشابهة .أما أصحاب الدخل األعىل من مامريس املهن الحرة ،والتجارة ،واألعامل عىل اختالفها وأصحاب
املؤسسات ،فهم يحتاجون أيضاً إىل حسابات مرصفية إلدارة ماليتهم الخاصة أو مالية املؤسسة .وال يعني توفر الحساب
املرصيف بالرضورة أن دخل األرسة مرتفع :الغالبية الكبرية من موظفي القطاع العام يف املراتب اإلدارية الدنيا يتقاضون رواتب
منخفضة ومعظمهم فقراء؛ ولكن ذلك يعني بالتأكيد أن صاحب الحساب املرصيف لديه دخل مستقر ناجم غالباً عن عمل
مستقر .وقد بينت النتائج يف طرابلس ،أن حوايل  22%من األرس فقط لديها حساب مرصيف ،مقابل  78%ليس لديها حساب
مرصيف ،وهذه نسبة مرتفعة ج ّدا ً.
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 -2ملكية األصول :تشدد التوجهات الراهنة يف مجال قياس مستوى املعيشة ،عىل عدم االقتصار عىل قياس الدخل وحده ،بل
أن يجري توسيع القياس ليكون قياساً للرثوة ،شامالً الدخل وملكية األصول اإلنتاجية وغري اإلنتاجية ،والسلع عىل اختالفها،
باعتبار أن مجمل ذلك يعرب بصورة أكرث دقة عن وضع األرسة االقتصادي وعن ثروة األرسة .يف حالة طرابلس ،تم اختيار ملكية
السيارة الخاصة لقياس ملكية األصول وذلك ملا تبني من وجود ارتباط إحصايئ قوي بني مستوى الدخل وملكية السيارة،
والعتبارات أخرى مستخلصة من تحليل الواقع .يف هذا الصدد ،تم استبعاد ملكية عدد كبري من السلع املعمرة ذات االنتشار
الواسع التي ميلكها الفقراء واألغنياء عىل حد سواء ،وبالتايل مل يعد لها قدرة متييزية .كام استبعدت سلع معمرة أخرى لها داللة
إحصائية ولكن ال ميكن إدخالها يف الدليل العتبارات منهجية ولعدم داللتها عىل الحرمان :عىل سبيل املثال ملكية ماكرويف
دال عىل الدخل ولكن عدم وجود مايكرويف يف املنزل ال يعري عن حالة حرمان من حاجة معينة حيث كل األرس تقريباً متلك
عينات أو فرن غاز للطبخ ،وكذلك ملكية اشرتاك إنرتنت ،أوخط هاتف ثابت ...إلخ .من ناحية أخرى ،فإن ملكية املسكن
ليست دالة عىل الرثوة وال العكس ،وال ملكية أراض زراعية أو أسهم أو مساكن وعقارات مبنية .فهذه إما محدودة ج ّدا ً ،أو
إنها غري دالة عىل الفقر بالرضورة بحكم منط الحياة وخصائص التطور االجتامعي يف لبنان وطرابلس .لذلك كان خيار ملكية
السيارة الخاصة هو الخيار األفضل لتمثيل هذا البعد الفرعي (ملكية األصول) كمؤرش مكمل ملؤرش الدخل والعمل ،كام أن
ملكية السيارة حاجة يف ظل عدم وجود نظام نقل عام حديث ،وهو من امليادين التي تلحظ دامئاً ضمن قامئة املؤرشات
الحرضية .أضف إىل ذلك ،أن ملكية السيارة توسع من حرية حركة األرسة ،وتسهل مامرسة خياراتها االجتامعية والثقافية
والرتفيهية ،وهي كلها جوانب هامة يف الحياة .وبلغت نسبة األرس التي ال متلك سيارة يف طرابلس .59%
 -3الرتفيه وتنوع الخيارات :تم اختيار مؤرش محافظ لتمثيل هذا البعد الفرعي هو عدم زيارة املطاعم واملقاهي مرة واحدة
عىل األقل خالل الشهرين السابقني عىل تعبئة االستبيان .وقد بينت االختبارات اإلحصائية وجود ارتباط قوي بني هذا املؤرش
وبني مستوى الدخل ،وهو أمر طبيعي ومنطقي ،ألن القيام ببعض األنشطة الرتفيهية ،وإن متواضعة ،يعرب عن قدرة األرسة عىل
تخصيص «فائض» ما من مواردها ،مهام كان محدودا ً ،من أجل الرتفيه عن نفسها ،ومن أجل مامرسة حريتها وخياراتها .وعدم
قدرتها عىل ذلك يعني أن األرسة تنفق كل دخلها عىل األساسيات املادية ،ويعني أنها تفقد جانباً أساس ّياً من نوعية حياتها
ورفاهها املحدود ،وأن حريتها وحركتها مقيدة .إن غياب الرتفيه ،من حيث هو متغري منفرد ،هو مؤرش مؤثر ،مبعنى أنه يعرب
بشكل مكثف عن محصلة تفاعل كل العنارص املكونة ملستوى املعيشة مع الخيارات الشخصية لألرسة وأفرادها ،وهو تعبري
مكثف وصادق عن نوعية حياتها ومستوى الدخل أو الحرمان ،مع بعض االستثناءات طبعاً .وقد تبني أيضاً أن نسبة  80%من
األرس مل تقم بزياة املطاعم واملقاهي خالل الشهرين السابقني عىل املسح.
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الشكل  :35-4نسبة الحرمان بحسب عدد مرات الحرمان
			
يف ميدان الوضع االقتصادي لألرسة ()%

الشكل  :36-4نسب الحرمان بسحب املؤرشات
اإلفرادية يف ميدان الوضع االقتصادي لألرسة ()%
78%

80%

59%

77%

57%

ﺻﻔﺮ 11%

ﺣﺮﻣﺎن  3ﻣﺮات 52%

ﺣﺮﻣﺎن ﻣﺮة 12%
ﺣﺮﻣﺎن ﻣﺮﺗني 25%

اﻷﴎة ﻻ متﻠﻚ اﻷﴎة ﻟﻴﺲ اﻷﴎة مل ﺗﺰر
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺴﺎب اﳌﻘﺎﻫﻲ
ﺳﻴﺎرة
واﳌﻄﺎﻋﻢ
ﻣﴫﰲ

ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺮﻣﺎن
اﻟﺤﺮﻣﺎن
اﻹﻗﺘﺼﺎدي

مؤرشات الحرمان االقتصادي لألرسة
نسبة الحرمان يف امليدان االقتصادي هي األعىل مقارنة بامليادين األخرى ،وهي تبلغ أكرث من ضعفي هذه النسبة يف ميداين
السكن والصحة ،وأكرث من ثالثة أضعاف نسبة الحرمان يف ميدان التعليم .وقد سبقت اإلشارة إىل كون البعد االقتصادي هو
األكرث مساهمة يف نسبة الحرمان أو الفقر العامة.
بلغت نسبة األرس املحرومة يف امليدان االقتصادي يف مدينة طرابلس  77%من األرس (أي محرومة يف اثنني عىل األقل من
املؤرشات الثالثة املكونة لدليل امليدان) ،من أصلهم  52%محرومون يف املؤرشات الثالثة ،يف حني هناك  12%محرومون يف
مؤرش واحد ،و 11%مل يسجلوا أي حرمان يف أي من املؤرشات الثالثة .وتدل النسبة املرتفعة للحرمان يف املؤرشات الثالثة معاً،
عىل وجود تالزم قوي بني املؤرشات املكونة لدليل امليدان ،بنسبة تفوق بوضوح امليادين األخرى ،حيث نسبة الحرمان املثلث
أقل .يف حني تشري نسبة األرس غري املحرومة يف املؤرشات الثالثة (وهي  )11%إىل األرس التي ال شك يف كونها متثل الطبقة
الوسطى (العليا) والطبقة الغنية نسب ّياً يف املدينة ،لجهة مظاهر السلوك والخصائص الدالة عىل درجة الرفاه والنمط السلويك
لهذه الفئة.
أما التفاوت بني املؤرشات اإلفرادية ،فهو يبني أن النسب األعىل هي ملؤرشي غياب الرتفيه ( )80%وعدم ملكية حساب مرصيف
( ،)78%يف حني إن نسبة األرس التي ال متلك سيارة خاصة هي أقل وتبلغ  ،59%نظرا ً ألن الحاجة إىل التنقل تتطلب من األرس
األقل دخالً أحياناً الحصول عىل سيارة باعتبارها حاجة أساسية.
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ملكية السيارة هنا ليست بالرضورة مؤرش ثروة نظرا ً ألن السلوك الشائع يف هذه الحالة هو امتالك سيارة مستعملة (قدمية)
يكون سعرها من ضمن إمكانات عدد أكرب من األرس .وسوف يختلف األمر كثريا ً لو أدخلنا نوع السيارة وتاريخ الصنع ،أو عدد
السيارات التي متلكها األرسة يف تكوين الدليل .يف هذه الحال سوف يكون املؤرش أكرث دقة ،ولكن أكرث تعقيدا ً وصعوبة لجهة
جمع البيانات والقياس ،وهو ما يخالف القصد الرئيس من بناء الدليل لالستخدام املحيل .مع ذلك فإن ملكية سيارة تبقى
مؤرشا ً قويّاً عىل توفر حد أدىن من الدخل واملوارد بحكم أن السيارة سلعة سعرها مرتفع مقارنة بالسلع األخرى ،حتى وإن
كانت قدمية ،كام أنها تتطلب إنفاقاً مستم ّرا ً للصيانة وللوقود ،ومن هنا ترابطها الشديد إحصائ ّياً مع مستوى الدخل (290
نقطة من أصل ألف نقطة هي مجموع نقاط املؤرشات السبع املكونة لدليل الدخل/الرثوة الذي تم بناؤه يف املسار اإلحصايئ)،
مقارنة بعالمات توفر الحساب املرصيف ( 35نقطة) حيث ميكن لذوي الدخل املنخفض من موظفي القطاعني العام والخاص
أن ميتلكوا حساباً ال بل هم ملزمون بذلك؛ وكذلك مقارنة بزيارة املطاعم واملقاهي ( 50نقطة) حيث ميكن للكلفة أن تكون
منفخضة نسب ّياً لوجود مروحة واسعة ج ّدا ً من املقاهي واملطاعم باسعار شديدة التفاوت.
أتت نتائج املقارنة بني نتائج دليل الدخل/الرثوة الذي تم بناؤه إحصائ ّياً ،وبني نتائج امليدان الوضع االقتصادي لألرسة يف دليل
الحرمان الحرضي ،متساندة لجهة النسبة املرتفعة من الحرمان وانخفاض الدخل .فحسب دليل الدخل/الرثوة (اإلحصايئ) فإن
نسبة األرس «األقل دخالً» املوزعة بحسب مجموعا نقاطها (من أصل ألف نقطة) تبلغ  70%عندما نعترب أن الخميسني األول
والثاين (أي أقل من  400نقطة من أصل  1000نقطة) ميثالن املحرومني (أو الفقراء) ،وتبلغ  52%عندما نعترب أن الخميس
األول /األدىن (أقل من  200نقطة) ميثل هذه الفئة .يف املقابل ،فإن األرس التي لديها ثالثة مؤرشات حرمان مجتمعة يف ميدان
الوضع االقتصادي لألرسة تبلغ  ،53%يف حني إن النسبة تصبح  80%عندما نعترب أن األرس املحرومة هي التي لديها مؤرشان
أو ثالثة مؤرشات حرمان.
الشكل  :37-4مقارنة نسب الحرمان حسب دليل الدخل (االحصايئ) ودليل الحرمان االقتصادي ()%
80%
وتجدر اإلشارة إىل أننا سوف نتوسع يف التحليل باستخدام
عدد أكرب من املؤرشات ،بعد االنتهاء من عرض نتائج دليل
الحرمان يف الوضع االقتصادي بحسب األحياء.
70%
18

54%

53%
اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻷدىن

اﻟﺨﻤﻴﺴني
اﻷول واﻟﺜﺎين

دﻟﻴﻞ اﻟﺪﺧﻞ
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ﺣﺮﻣﺎن
ﺣﺮﻣﺎن
ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺮﺗني أو ﺛﻼﺛﺔ

دﻟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻹﻗﺘﺼﺎدي

الحرمان االقتصادي بحسب األحياء
بلغت نسبة األرسة املحرومة يف امليدان االقتصادي 77%من
األرس يف املدينة .وسجل يف هذا امليدان أقل معدل تفاوت بني
األحياء نظرا ً لنسبة الحرمان املرتفعة عموماً فيها كلها ،مبا يف
ذلك ارتفاعها نسبيّاً يف بساتني طرابلس وبساتني امليناء مقارنة
بامليادين األخرى .فقد بلغت نسبة الحرمان األعىل يف باب
التبانة  -السويقة هي  95%وهي  2.3مرات النسبة األدىن
( 42%يف بساتني امليناء) 1.2 ،مرة متوسط املدينة.

 -18النسب هنا مختلفة بشكل طفيف عماّ أوردناه سابقاً ،وهي النسب النهائية .ويعود السبب إىل أن املقارنة هنا متت عىل أساس بها البيانات
الكاملة ،مبا فيها أبو سمرا.

الشكل  :38-4نسب األرس املحرومة يف ميدان الوضع االقتصادي لألرسة بحسب األحياء ()%
86%
75%

42%

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

87%

88%

95%

77%

47%

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﻟﺘﻞ -
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

خريطة  :4-4نسب الحرمان يف امليدان االقتصادي حسب األحياء
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تلفت النسبة املرتفعة ج ّدا ً لألرس املحرومة اقتصاديّاً ،يف معظم األحياء ،النظر .فعندما تصل النسبة إىل  95%يف حي باب
التبانة  -السويقة ،فهذا يعني أن عموم سكان الحي هم فقراء .وهو أمر منطقي متاماً ملن يعرف املدينة ،إذ ما من أحد
ميلك الحد األدىن من املوارد يسكن هذا الحي .ويف املدينة القدمية النسبة مرتفعة أيضاً ( )88%دون إمكان تحديد جيوب
معينة ملن هو أفضل حاالً ،يف حني إن مثل هذا التمييز ممكن جزئ ّياً يف منطقة القبة  -جبل محسن ( ،)87%وقابل للتمييز
بوضوح يف امليناء بني األحياء الحديثة عىل امتداد الواجهة البحرية والطريق العام ،مقارنة باألحياء الداخلية الفقرية ومناطق
العشوائيات التابعة عقاريّاً لبساتني امليناء والتي جرى ضمها إىل حي امليناء يف التقسيامت املعتمدة يف هذا التقرير (نسبة
الحرمان يف امليناء  .)86%واذ تبقى نسبة الحرمان االقتصادي يف منطقة التل  -الزاهرية مرتفعة أيضاً ( )75%وان كانت أقل
من متوسط املدينة ،فإن الالفت ان ما يرتاوح بني  4و 5أرس من أصل كل عرش أرس تسكن يف بساتني امليناء وبساتني طرابلس
تعترب محرومة أيضاً ،وهي نسبة مرتفعة بدورها.
خالصة القول يف ما يتعلق بالحرمان االقتصادي يف مدينة طرابلس ،أن املدينة كلها تعترب محرومة .وأنه إذا كان باإلمكان
اعتبار أن حوايل  20%من األرس ال يشملها وصف الفقر ،فإن ذلك ال يعني عىل اإلطالق أنه باإلمكان تحديد أولويات جغرافية
للتدخل يف هذا امليدان .فاملقياس املعتمد يسمح بتحديد جغرايف لألحياء املحرومة يف هذا امليدان لجهة تعيني شدة الحرمان
بالنسبة لخمسة أحياء من أصل سبعة ،لكن تصميم التدخالت يف املدينة يف املجال االقتصادي ال ميكن أن يتم عىل أساس
جغرايف ،أي عىل أساس األحياء ،بل ال بد أن يشمل اعتامد خطط شاملة عىل مستوى املدينة وكل فئاتها وأحيائها دون
استثناء ،وأن يكون أي تخصيص جغرايف أو فئوي عنرصا ً مكمالً للتدخل الشامل .كام أن أي تخصيص أو استهداف ضيق ضمن
األحياء نفسها بربامج املساعدات االجتامعية ،عىل غرار برنامج استهداف األرس الفقرية ،لن يكون غري فعال وحسب ،بل سوف
تكون مضاره أكرث من فوائده ،عدا عن كونه هدرا ً ملوارد محدودة أصالً عىل تدخل غري ذي جدوى فعلية.
تحليل اضايف للحرمان االقتصادي
نقوم يف الفقرات التالية بتحليل إضايف للخصائص االقتصادية  -االجتامعية لألرس يف طرابلس من منظور األبعاد الفرعية الثالثة
التي غطاها الدليل ،أي العمل  -الدخل ،وملكية األصول والسلع ،واألنشطة الرتفيهية والشخصية ذات الصلة .وسوف نستخدم
يف ذلك مؤرشات إضافية غري التي استخدمت يف بناء الدليل ،ولكن بياناتها متوفرة يف املسح امليداين الذي نفذ يف املدينة.
الدخل والعمل
نبدأ بالدخل .تضمن االستبيان سؤاالً لألرسة لتحديد دخلها ضمن  8فئات دخل ،أدناها فئة األرس التي يقل دخلها عن 500
ألف لرية شهريّاً ،وهو الحد األدىن لألجور يف حينه الذي أصبح  750ألف لرية اعتبارا ً من  ،2012وأعالها األرس التي يزيد دخلها
عن  4ماليني لرية شهريّاً.
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وقد بينت النتائج أن  5%من األرس فقط رصحت أن دخلها يزيد عن  4ماليني لرية ،وهي نسبة منخفضة .ونعتقد أن النسبة
الحقيقية أكرث من ذلك حيث إن األرس الغنية غري ممثلة متثيالً صحيحاً يف العينة مبا يوازي حجمها الفعيل بحكم حجمها الصغري
أصالً ،يضاف إىل ذلك امتناع األرس الغنية عن االستجابة للعمل امليداين ،وقد واجه املحققون هذه الحالة يف العمل امليداين يف
طرابلس ،أضف إىل ذلك عدم الترصيح الصحيح عن الدخل من قبل األرس املستجوبة ،وهو سلوك شائع أيضاً .لذلك يتوقع أن تكون
النسبة أعىل من  ،4%دون أن يؤدي ذلك إىل تغيري الصورة اإلجاملية التي تبقى عىل درجة كبرية من املصداقية.

من جهة أخرى ،فإن نسبة األرس التي يقل مجموع دخلها عن  500ألف لرية تبلغ  24%يف املدينة ،وكذلك األرس التي يرتاوح
دخلها بني  500ألف و 750ألف لرية ،أي ما يجعل مجموع األرس التي يقل دخلها عن  750الف لرية هو  48%من إجاميل
األرس .وللتذكري فقط ،فقد تم تقدير خط الفقر يف هذه الدراسة ألغراض حساب األدلة بـ  3.29دوالر باليوم للفرد (إنفاق)،
أي  97.5دوالر شهريّاً للفرد ،وهو ما يوازي أقل من  150ألف لرية للشخص شهريّاً .أي إن الدخل الشهري املطلوب ألرسة من
أربعة أشخاص يقع يف فئة الدخل بني  500ألف و 750حتى ال تكون تحت خط لفقر الدخل ،علامً أن متوسط حجم األرسة
19
يف طرابلس هو  5أفراد.
الشكل  :39-4نسبة األرس التي يقل دخلها			
				
عن  750ألف لرية بحسب األحياء ()%
8%

ﻣﻦ  500إﱃ  750أﻟﻒ ﻟرية
أﻗﻞ ﻣﻦ  500أﻟﻒ ﻟرية

11%

20%

16%

22%

الشكل  :40-4نسبة األرس التي يزيد دخلها عن
 4ماليني لرية بحسب األحياء ()%
35%

20%

18%

38%

41% 27% 31% 12% 27% 12% 6%
ﺑﺴﺎﺗني ﺑﺴﺎﺗني اﳌﻴﻨﺎء اﻟﺘﻞ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺒﺔ  -اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪميﺔ ﺟﺒﻞ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﳌﻴﻨﺎء
ﻣﺤﺴﻦ

0%

0%

1%

2%
0%

ﺑﺴﺎﺗني ﺑﺴﺎﺗني اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ اﻟﺘﻞ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺒﺔ  -اﳌﻴﻨﺎء
ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﳌﻴﻨﺎء اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪميﺔ ﺟﺒﻞ
ﻣﺤﺴﻦ

تبني أيضاً ،أن األرس التي يزيد دخلها عن  4ماليني لرية ترتكز يف بساتني امليناء ( )20%وبساتني طرابلس ( ،)18%يف حني تبلغ
هذه النسبة صفرا ً يف التبانة والسويقة ،والتل  -الزاهرية ،وهي ترتاوح بني  %1و % 2يف األحياء األخرى( .نذكر أن هذه النسب
يف الواقع ميكن أن تكون أعىل ،حيث إن حجم العينة وتوزعها عىل األحياء قد ال يسمح بالتقاط الفئات الصغرية العدد بشكل
كاف) .أما لجهة األرس التي يقل دخلها عن الحد األدىن القديم لألجور ( 500الف) ،فإن النسب األعىل تسجل يف التبانة -
السويقة ( )41%وهي تصل إىل  76%بالنسبة لفئة الدخل التي تقل عن  750ألف لرية شهريّاً .وكام بالنسبة إىل املؤرشات
واألدلة األخرى ،فإن أعىل نسب الفقر وفق مقياس فئة الدخل تسجل يف التبانة  -السويقة ،املدينة القدمية ،والقبة  -جبل
محسن ،وامليناء.
 -19تم احتساب مساهمة أفراد األرسة يف اإلنفاق عىل قدم املساواة لدى حساب الدخل املطلوب لألرسة كلها ،ومل نأخذ مبا يسمى معادل
االستهالك للفرد الراشد.
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يف الجانب املكمل للدخل ،وهي االستدانة ،فإن نسبة  13%من األرس يف طرابلس عليها ديون قامئة للمصارف .وال ميكن إيجاد
منط متسق مرتبط باألحياء يف نسبة املقرتضني ،فالنسبة تبلغ أقصاها يف امليناء ( ،)20%وتقرتب منها النسبة يف املدينة القدمية
( )19%وهي منطقة تجارية ،وكذلك امليناء هي منطقة أعامل أيضاً إىل جانب كونها منطقة سكنية .يف املقابل فإن النسبة
األدىن هي يف التل الزاهرية ( )6%وهذه األخرية منطقة أعامل أيضاً إىل جانب السكن .ويعني ذلك أن االقرتاض من املصارف
هو أمر خاص ببعض الفئات ويتعلق باألعامل بالدرجة األوىل ،ورمبا بالقروض السكنية ،أو لالستهالك ،وال يتعلق مبجمل
خصائص الحي وال مبجمل سكانه.
من ناحية أخرى ،نسب االستدانة من األفراد (ال املصارف) هي أعىل وتبلغ حوايل  ،33%إضافة إىل أن نسبة األرس التي عليها
ديون للدكاكني لسد احتياجاتها اليومية تبلغ  .28%وهنا نستطيع أن نجد نسقاً معيناً عىل مستوى األحياء ،حيث ترتفع نسبة
االقرتاض من الدكاكني واألفراد يف األحياء الفقرية وتزيد عن  40%من األرس يف باب التبانة  -السويقة ،يف حني إنها تنخفض
نسب ّياً يف األحياء األقل حرماناً .ويرتبط هذا األمر أيضاً بالفئة السكانية يف الحي الواحد ،وال تنطبق عىل الجميع دون متييز.
الشكل  :41-4نسبة األرس التي عليها ديون بحسب األحياء والجهة ()%
35%

33%
28%

25%
24%

31%
29%

31%

20%
13%
ﻟﻠﺪﻛﺎﻛني
ﻟﻸﻓﺮاد
ﻟﻠﻤﺼﺎرف
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16%

43%43%

40%

34%

19%
13%

21%
16%

13%
11%11%
10%
6%

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

بالنسبة للعمل ،نشري أوالً إىل أن فريق العمل سعى إلدماج متغريات مبارشة تتعلق بالعمل وخصائصه يف بناء الدليل .وقد
تضمن االستبيان أسئلة مفصلة عن العمل تعتمد عادة يف مسوحات القوى العاملة ومن قبل منظمة العمل الدولية .إال أنه
تبني من خالل التجربة امليدانية ،أن فكرة الناس عن العمل والبطالة ،وما يفهمونه بالعمل الدائم واملؤقت واملوسمي ،وعمل
األطفال ،والبطالة والبحث عن عمل...إلخ ،ال يتطابق مع التعريفات املعتمدة دول ّياً ويف األبحاث العلمية .لذلك أتت اإلجابات
غري دقيقة يف هذا املجال ،مام حال دون أن نكون واثقني من إمكان استخدامها يف بناء الدليل .ويطرح هذا علينا تحدياً علم ّياً
وعمل ّياً يف إيجاد األسئلة السهلة الفهم والتي تتمكن األرسة من اإلجابة عنها بدقة ،وأن تكون معربة وذات داللة يف آن ،من
أجل التمكن من إدراجها يف بناء الدليل.

مع األخذ بعني االعتبار التحفظات املشار إليها ،فإن نسبة البطالة تبلغ  11%يف طرابلس (نسبة إىل إجاميل الناشطني اقتصاديّاً مع
عمر  15سنة وما فوق) ،فيام تبلغ نسبة العمل املؤقت أو املوسمي .22%
الشكل  :42-4نسبة األرس التي لديها طفل عىل األقل (دون  15سنة) يعمل بأجر لدى الغري ()%
8%

3%

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

0%
ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

أما لجهة عمل األطفال ،وتحديدا ً بالنسبة
لألطفال دون  15سنة الذي يعملون بأجر
لدى الغري (هنا احتامل الخطأ أو االلتباس
أقل) فإن  3%من أرس طرابلس رصحت
أن لديها طفالً عامالً لدى الغري وفق هذا
5%
5%
التعريف .وتبلغ هذه النسبة أقصاها يف
امليناء ( 8%من األرس) ،وهي  5%يف التبانة
 السويقة و 4.5%يف املدينة القدمية.وحتى يف حال كانت النسب غري دقيقة
3%
لألسباب املشار إليها ،فهي تشري إىل تركز
عمل األطفال يف بعض األحياء الفقرية،
وهو ما يتطلب املزيد من التحقق امليداين
 1%لتحديد النسب الفعلية ،والفئات التي
1%
هي أكرث عرضة لتشغيل األطفال ،وكذلك
املهن التي يعملون فيها ورشوط العمل.
ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﻘﺒﺔ -
اﳌﻴﻨﺎء
اﺑﻠﺲ وكل هذه مسائل حاسمة بالنسبة لتدخل
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ ﻃﺮ
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻘﺪميﺔ
األطراف املحلية يف مكافحة هذه الظاهرة.

تبلغ نسبة العاملني يف القطاع العام  ،12%و 1%يف القطاع املختلط و 87%يف القطاع الخاص .النسبة األعىل للعاملني يف
القطاع العام هي يف بساتني طرابلس ( ،)20%ثم التل  -الزاهرية ( ،)15%والقبة  -جبل محسن ( ،)14%يف حني هي األدىن
يف التبانة  -السويقة ( .)6%ويتفق ذلك مع طبيعة املسار التاريخي لألحياء ،حيث إن الوظيفة العامة ترتبط عموماً بدرجة
أقل من الحرمان ملا توفره من استقرار يف العمل ويف الدخل والحامية االجتامعية ،وهي من املؤرشات املكونة لدليل الحرمان.
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الشكل  :43-4توزع القوى العاملة بحسب القطاعني العام والخاص ،واألحياء (.)%
87%

1%

89%

1%

 10%ﺑﺴﺎﺗني اﳌﻴﻨﺎء

88%

2%

 10%اﳌﻴﻨﺎء

86%

 14%اﻟﻘﺒﺔ  -ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

0%

91%

0%

85%
ﻗﻄﺎع ﺧﺎص
ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﻗﻄﺎع ﻋﺎم

 12%ﻃﺮاﺑﻠﺲ

0%

 9%اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪميﺔ
 15%اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

 6% 0%اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

94%
79%

1%

 20%ﺑﺴﺎﺗني ﻃﺮاﺑﻠﺲ

الشكل  :44-4مساهمة املؤسسات الضامنة من إجاميل املضمونني ()%
أﺧﺮ  4%ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ 3%

ﺧﺎص 16%
ﺻﻨﺪوق اﻟﻀامن 47%

ﻧﻘﺎﺑﺔ 5%
اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ 15%
ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ
اﳌﻮﻇﻔني
10%

116

ويف حني إن نسبة العاملني يف القطاع العام ال تزيد عن
 12%من إجاميل العاملني ،فإن نسبة املشمولني بالتأمني
االجتامعي (والصحي) من خالل القطاع العام (تعاونية
موظفي القطاع العام ،والقطاعات العسكرية) تبلغ 25%
من إجاميل املضمونني ،وهو ما يشري إىل مستوى أكرب
من الحامية االجتامعية للعاملني يف القطاع العام ،حيث
التأمني شامل لجميع الخاضعني لقانون املوظفني حكامً،
وكذلك للعكرسيني واالمنيني ،يف حني هناك عدم ترصيح
وعدم تغطية بنسبة كبرية للعاملني يف القطاع الخاص،
سواء يف القطاع املهيكل أو غري املهيكل ،أو املؤسسات
العائلية والصغرية ،باإلضافة إىل األجراء وامليادين العاملني
يف القطاع العام ،غري املشمولني بقانون املوظفني.

يلفت النظر يف هذا السياق ،أن حي القبة  -جبل محسن
يسجل أعىل نسبة من العاملني يف القوات املسلحة مقارنة
باألحياء األخرى إذ تبلغ هذه النسبة  8%مقابل  4%عىل
مستوى املدينة ،وهذا يعود إىل تواجد ثكنات الجيش يف هذه املنطقة .وتسجل يف حيي بساتني طرابلس وبساتني امليناء أعىل
نسبة مجتمعة للمهن العلمية واملهن القيادية ( 58%و )48%وهو ما يؤكد ما سبق أن استخلصناه من تحليل نتائج تطبيق

دليل الحرمان (ودليل الدخل) .يف املقابل ،فإن الحي األكرث حرماناً (باب التبانة  -السويقة) يسجل أعىل نسب يف العامل غري
املهرة ( )19%وهذا من مؤرشات الحرمان الشديد .يف املقابل ،فإن امليناء سجلت نسبة  9%من العامل الزراعيني (وهذه الفئة
تضم صيادي األسامك) وهي النسبة األعىل بالتأكيد ،مع وجود نسبة  7%يف بساتني امليناء وبساتني طرابلس (قسم من هذه
املناطق كان فيه بساتني الليمون ،وال تزال أقسام منها مل يقض عليها بعد التوسع العمراين متاماً).
ولدى النظر بالتفصيل يف املهن األكرث أهمية بحسب األحياء ،وارتباط ذلك بنسبة الحرمان فيها ،فإننا نجد الرتكيبة التالية:
الجدول  :1-4املهن الثالث األكرث أهمية بحسب األحياء
باب التبانة  -السويقة
املدينة القدمية
القبة  -جبل محسن
امليناء
التل  -الزاهرية
بساتني امليناء
بساتني طرابلس
طرابلس

املهن الثالث األكرث أهمية يف الحي بالرتتيب
الرتتيب بحسب نسبة
الثالث
الثاين
األول
الحرمان الحرمان الشديد
الباعة وعامل الخدمات 18%
عامل غري مهرة 19%
حرفيون 34%
1
1
الباعة وعامل الخدمات  24%عامل غري مهرة 15%
حرفيون 26%
3
2
الباعة وعامل الخدمات  16%عامل غري مهرة 10%
حرفيون 34%
5
4
الباعة وعامل الخدمات  21%عامل غري مهرة 13%
حرفيون27%
4
5
مهن علمية 12%
مرشوعون مدراء 16%
حرفيون 19%
6
6
الباعة وعامل الخدمات 13%
مهن علمية  30%مرشعون ومدراء 18%
7
7
مهن وسيطة 11%
مهن علمية  36%مرشعون ومدراء 22%
8
8
الباعة وعامل الخدمات  16%املهن العلمية 12%
حرفيون 24%
-

ملكية السلع واألصول
يساعد لحظ ملكية األصول يف قياس الفقر ومستوى املعيشة ،يف تحسني القياس ودرجة موضوعيته بإدخاله عنارص أخرى
مكونة لرثوة األرسة (أو األفراد) ،ومواردها ،سواء كانت هذه األصول مبثابة مورد منتج من خالل االستثامر أو العمل (معدات،
رساميل ،أسهم) ،أو مورد ريع (عقارات مبنية) ،أو سلع (السيام السلع املعمرة التي تسد حاجات استهالكية).
تم اختيار ملكية سيارة خاصة للتعبري عن هذا البعد ،أخذا ً بعني االعتبار عدم وجود نظام نقل عام ،إضافة إىل ما تشكله
السيارة من توسيع لخيارات التنقل ومامرسة األنشطة املختلفة والحياة االجتامعية ،ولذلك اعترب تعبريا ً عن توفر مساحة حرية
أكرب ،وتعبري عن وجود موارد مالية.
بالنسبة إىل السلع املنزلية املعمرة التي تستخدم لسد الحاجات األساسية داخل املنزل ،فإن نسب توفرها مرتفعة ج ّدا ً وهي
تقارب الـ  ،100%وبالتايل فقدت قدرتها التمييزية بني الفئات االجتامعية ،إال إذا أضفنا إليها مؤرشات نوعية أخرى تكون أكرث
داللة عىل الجودة والسعر ،وهذا أمر معقد ،كام انه قليل الفائدة من منظور قياس الفقر والحرمان ،طاملا أن الحاجة املعنية
قد تم الوفاء بها برشوط مقبولة.
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ويف هذا الصدد ،سجلت النسب التالية:
  98%من األرس يف طرابلس لديها براد.  99%من األرس لديها وسيلة طبخ (فرن غاز ،أو عينات عىل الغاز دون فرن).  96%من األرس لديها غسالة (نصف أتوماتيك أو أتوماتيك).  100%من األرس لديها تلفزيون.  98%من األرس لديها صحن القط خاص أو اشرتاك يف كابل.إذا أردنا التمييز هنا ،فإن األرس التي لديها صحن القط خاص ( ،)32%أو لديها غسالة أتوماتيك ( ،)47%ميكن أن تعترب أرسا ً
أفضل حاالً من األرس األخرى ،ولكن بشكل عام ،ميكن اعتبار الحاجات واألنشطة املرتبطة بهذه السلع متاحة بالحد األدىن
املقبول للجميع تقريباً .ويضاف إىل ذلك ،أن نسبة  74%من األرس لديها سخان ماء كهربايئ ،مام يعني أن الـ  26%التي ليس
لديها سخان مياه ،هي من ضمن األرس األكرث فقرا ً ،وهي تلجأ إىل استخدام وسائل أخرى لتسخني املياه لالستحامم (السخان
الكهربايئ هو األكرث شيوعاً).
مثة سلع تختص تختص بفئة من السكان املرفهني نسب ّياً ،ولكن غيابها ال يعترب دليالً عىل الحرمان أو الفقر يف حال توفرت
لألرسة بدائل .وضمن هذه الفئة:
  41%من األرس متلك مايكرويف ،وهذا مؤرش رفاه منترش بشكل معرب إحصائ ّياً ،ولكن عدم وجوده ال يعني أن األرسةمحرومة طاملا أن هناك فرن غاز يف املنزل .وطبعاً تبلغ نسبة ملكية هذه السلعة أقصاها يف حي بساتني امليناء ()78%
وبساتني طرابلس ( ،)73%وأدناها يف باب التبانة  -السويقة .25%
 نسبة  59%من األرس متلك مكنسة كهربائية ،وتبلغ أقصاها يف بساتني طرابلس ( )88%وأدناها باب التبانة  -السويقة(.)28%
 هناك سلع «كاملية» محصورة االنتشار ،وتحديدا ً ضمن الرشيحة األعىل دخالً ،ولكن نسبها ليست مرتفعة ،مثل 7%للمجمدة املستقلة ،و 5%للنشافة املستقلة 4% ،لجالية الصحون.
أما وسائل االتصال واإللكرتونيات ،فإن نسبة األرس التي لديها حاسوب تبلغ  ،39%وترتاوح بني  74%يف بساتني امليناء و13%
يف التبانة  -السويقة .وكذلك نسب انتشار بعض السلع األخرى مثل  DVD 47%من األرس ،وكامريا فيديو  ،20%واشرتاك
إنرتنت  .26%يف حني إن نسبة األرس التي متلك آلة موسيقية هي  11%فقط ،وأيضاً ترتكز النسب املرتفعة يف األحياء األفضل
حاالً نفسها ( 38%يف بساتني امليناء ،و 0.5%يف التبانة  -السويقة).
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أما لجهة ملكية خط هاتف ،فقد توزعت النسب عىل النحو التايل 47% :لديهم خط أريض ثابت ،و 14%لديهم خط جوال
ثابت ،و 85%لديها خط جوال تعبئة ،وهو املستخدم يف األحياء الفقرية .وبالتايل فإن معظم األرس لديها خط هاتف تسد
الحاجة إىل التواصل ،ولكن التمييز يتم بحسب نوعية الخط.

			
الشكل  :45-4نسبة األرس التي متلك خط هاتف
					
بحسب نوعه واألحياء()%
88%

88%

88%

80%

68%

40%

85%

76%

91%

56%

59%
42%

9%
ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

73%

69%

71%

39%

40%

39%
27%

ﺟﻮال ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ
ﺧﻂ أرﴈ
ﺟﻮال ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺴﺒﻘﺎً

الشكل  :46-4نسبة األرس التي متلك سيارة خاصة
بحسب األحياء ()%

4%

7%

25%

25%

28%

25%

10%

2%
اﳌﻴﻨﺎء اﻟﻘﺒﺔ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ ﺑﺴﺎﺗني
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻘﺪميﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﺑﺴﺎﺗني اﳌﻴﻨﺎء اﻟﻘﺒﺔ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻞ  -اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ ﺑﺴﺎﺗني
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻘﺪميﺔ اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
اﳌﻴﻨﺎء

من جهة أخرى ،فإن نسبة  7%من األرس متلك أو تستأجر مسكناً ثانياً ( 14%و 12%يف بساتني طرابلس وبساتني امليناء) ،وتبلغ
نسب األرس التي متلك أو تسثمر عقارا ً مبن ّياً  ،2%والتي متلك أو تستثمر أارضاً زراعية  ،5%والتي متلك أرايض غري مستثمرة
 .1%وكام بالنسبة لكل املتغريات األخرى ،فإن النسبة األعىل هي يف األحياء األفضل حاالً.
الرتفية واألنشطة الشخصية
القدرة عىل القيام بأنشطة ترفيهية واألنشطة الشخصية هي مؤرش هام ج ّدا ً عىل مساحة الحرية يف الخيارات املتاحة ،مقرونة
بتوفر حد أدىن من املرونة يف استخدام موارد األرسة لتخصيصها ملثل هذه األنشطة .وقد بني املسح ان مامرسة هذه األنشطة
محدود ج ّدا ً يف طرابلس بشكل عام ،ال سيام بني األرس الفقرية .وتدل املامرسة املحدودة لألنشطة والهوايات والرتفيه عىل أن
األرس املعنية تعيش حياة «فقرية» باملعنى الثقايف واالجتامعي ومبعنى مساحة الحرية .فإن أنشطتها اليومية ال تكاد تتجاوز
العمل أو الدراسة ،ثم قضاء الوقت يف املنزل ،أو يف جوار املنزل ،ويف أفضل الحاالت مع أصدقاء وأقارب وجريان يعيشون حياة
مشابهة لحياتهم.
وبينت النتائج أن  20%فقط من األرس قامت بزيارة املطاعم واملقاهي خالل الشهرين السابقني عىل املسح امليداين .والنسب
مشابهة إن مل تكن أكرث انخفاضاً يف ما يتعلق بعدد من األنشطة األخرى .فنسبة  20%من األرس أفادت أنها قرأت الصحف
واملجالت يف االسبوع الفائت ،ونسبة مامثلة تقريباً  19%تصفحت اإلنرتنت .يف حني  9%فقط ارتادوا سينام أو مرسح أو
حفالت من أي نوع .أما نسب مامرسة األنشطة الفنية ( )4%وحتى السياسية ( )2%فهي منخفضة ج ّدا ً.
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الشكل  :47-4نسبة مامرسة األرس لألنشطة املختلفة خالل األسبوع السابق  -طرابلس ()%
20%

20%

19%

9%

4%
2%
ارﺗﻴﺎد ﺣﻔﻼت
وﺳﻴﻨام وﻣﴪح

زﻳﺎرة
ﻣﻄﺎﻋﻢ وﻣﻘﺎﻫﻲ

أﻧﺸﻄﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻣامرﺳﺔ
أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻨﻴﺔ

ﺗﺼﻔﺢ
اﻻﻧﱰﻧﺖ

ﻗﺮاءة
ﺻﺤﻒ وﻣﺠﻼت

أما إذا فصلنا مامرسة هذه األنشطة بحسب األحياء ،فإننا سوف نجد تفاوتاً كبريا ً بني األحياء األفضل حاالً ،واألحياء الفقرية
تصل يف أقصاها إىل  6أضعاف أو  14ضعفاً بحسب النشاط ،كام يبني الشكل التايل:
الشكل  :48-4نسبة مامرسة األرس ألنشطة ترفيهية خالل االسبوع السابق بحسب األحياء ()%
45%
41%

28%
22%

20%

ارﺗﻴﺎد ﺣﻔﻼت وﺳﻴﻨام وﻣﴪح
زﻳﺎرة ﻣﻄﺎﻋﻢ وﻣﻘﺎﻫﻲ
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4%
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

15%

17%

9%

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

اﳌﻴﻨﺎء

16%
10%

5%
اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

8%

3%

3%

2%

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

اﻟﺘﻞ -
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

خالصات وتوصيات يف املجال االقتصادي
رفع مستوى معيشة األرس من خالل تحسني وضعها االقتصادي ودخلها واألصول التي متلكها بشكل محسوس ومستدام،
مرتبط بالدرجة األوىل بالسياسات الوطنية يف هذا املجال ،وبدور القطاع الخاص يف االستثامر وخلق فرص العمل الالئق ،أكرث
مام يرتبط بدور السلطات املحلية ،خصوصاً يف بلد صغري مثل لبنان ،يعتمد نظاماً مركزيّاً .ال يعفي ذلك السلطات املحلية،
والفاعلني املحليني ،السيام رجال األعامل وأصحاب املوارد والرساميل ،من مسؤوليتهم ولكن ال بد من ادراك حدود التقدم
محل ّياً يف ظل غياب خطط وطنية للتنمية املناطقية ،خصوصاً يف املجال االقتصادي.
نجد لدى النظر يف السياسات الوطنية ،أن املكون املناطقي هو األضعف .فعىل صعيد السياسات الكلية ،االقتصادية واملالية،
تم وضع خطوط موجهة حكمت السياسات الحكومية خالل العقدين املاضيني ،بغض النظر عن مدى صوابيتها .يف املقابل،
تم تطوير بعض السياسات أو الخطط القطاعية يف بعض املجاالت املحددة (قطاع االتصاالت ،تطوير املرافئ ،دعم التصدير
الزراعي ،القطاع السياحي...إلخ) ،وتحسني بعض إجراءات تأسيس املرشوعات .أما يف ما يختص بالتنمية املناطقية فليس
هناك أي وجود فعيل لخطة تنمية مناطقية عىل الرغم من أن اتفاق الطائف رفع مبدأ التنمية املتوازنة إىل مصاف املسائل
الدستورية ،نظرا ً للدور الذي لعبه التفاوت املناطقي يف املساهمة يف اندالع الحروب األهلية واستمرارها وتغذيتها .ويف هذا
الصدد ،فإن التعامل مع اإلمناء املتوازن ،اقترص عىل مقاربة تقليدية تختزل يف توزيع مخصصات املوازنة ويف توزيع بعض
املشاريع املسامة تنموية ،والتي ليس لها تأثري هيكيل عىل أوضاع املناطق.
أما املطلوب ،فهو أوالً ،بلورة اسرتاتيجية وطنية للتنمية املناطقية املتكاملة ،يحتل فيها املكون االقتصادي دوراً محور ّياً،
ويكون من أهدافها تنشيط الدورة االقتصادية املحلية وربطها بالدورة االقتصادية الوطنية يشكل قوي وتفاعيل .أما لجهة
اإلنفاق الحكومي ،فالتخصيص الصحيح للموازنة العامة واملوازنات القطاعية أمر رضوري ،وال بد أن يتم عىل أساس األولويات
الفعلية استنادا ً إىل دراسة علمية .ولكن ذلك غري كاف ،إذ ال بد أن يقرتن بتوزيع جغرايف (وقطاعي) متوازن وديناميك ملوارد
القطاع الخاص ،بحيث تصبح كل املناطق مساهمة يف انتاج الرثوة الوطنية ال مجرد مستهلكة لحصتها من املوازنة العامة.
أما عن املشاريع ،فإن التدخل املحيل مرتوك حال ّياً  -بشكل أسايس  -ألعداد كبرية وغري مضبوطة من املشاريع واملتدخلني
الذين يعملون غالباً بشكل متشابه عىل أساس منطق «املرشوع» أو «الربنامج» مع اختالف يف الحجم ال يف فلسفة العمل.
ويبقى تأثري ذلك محدودا أيضاً ،ورمبا يشكل هدرا ً للموارد ،ما مل يجر تنفيذ عدد من املشاريع الكربى عىل مستوى املدينة
(واملحافظة) ،وهي مشاريع معروفة ومحددة يف الخطط املوضوعة عىل الورق ،مبا يف ذلك دراسات الجدوى والكلفة ،وآثارها
االقتصادية املتوقعة.
إن حجم مشكلة الفقر يف طرابلس ،وطبيعتها ،تجعل من التدخل املتكامل املنسق بني الحكومة املركزية والسلطات املحلية
بالتعاون مع الرشكاء اآلخرين ،أمرا ً ال غنى عنه .وال يفيد يف هذا املجال ،إضافة أعداد جديدة من املشاريع الجزئية هنا وهناك
التي ال تؤثر فعل ّياً يف كبح عملية اإلفقار املتوسعة يف مدينة طرابلس ،ألنها ال تكبح آليات اإلفقار أصالً ،وال تستبدلها بآليات
أخرى مولدة لدينامية تضمينية ومنتجة.
أما وقد أوردنا هذه الرشط املسبق والرضوري ،فإن املجلس البلدي ،عليه دور أيضاً يقوم به مبارشة ،وبالرشاكة مع القطاع
الخاص أوالً ،ثم مع الجمعيات األهلية ثانياً ،من أجل تحسني رشوط حياة سكان املدينة .ومن ضمن السياسات والتدخالت
التي ميكن صياغتها وتنفيذها محل ّياً ،ما ييل:

121

 -1تشكيل هيئة تنمية اقتصادية عىل مستوى املدينة ،مكونة من املجلس البلدي والقطاع الخاص والنقابات وخرباء،
هدفها مزدوج :شقه األول الضغط عىل الحكومة املركزية من أجل وضع خطة التنمية املناطقية موضع التنفيذ ،والسيام
تنفيذ املرشوعات الكربى ذات الصلة باملدينة واملحافظة ،انطالقاً مام تضمنته الخطة الوطنية لرتتيب األرايض .وشقه الثاين،
تحديد أهداف وسياسات وتدخالت محلية عىل مستوى املدينة ،من أجل معالجة املشكالت االقتصادية األكرث أهمية،
والسيام توليد فرص العمل ،وتوسيع النشاط االقتصادي ،ودعم القطاعات الواعدة ،وتحسني رشوط العمل وما إىل ذلك.
 -2بالنسبة للعمل ،ميكن للمجلس البلدي (مع رشكائه املحليني) أن يقوم مببادرات من النوع التايل:
أ -وضع خطة محلية من أجل مكافحة عمل األطفال واملراهقني دون السن القانونية ،وتنفيذها.
ب -وضع خطة بلدية من أجل تنظيم أعامل الصيانة وتطوير املرافق العامة بشكل دوري ومستمر ،وعىل امتداد فرتة
والية املجلس البلدي ،واستخدامها من أجل توفري فرص عمل مؤقتة متكررة ألعداد هامة من العامل من مختلف
االختصاصات ،ومبا يساهم أيضاً يف إرشاك املواطنني يف تأهيل بيئة سكنهم املبارشة.
ج -االلتزام بتنفيذ القانون لجهة توظيف نسبة  3%من األشخاص ذوي اإلعاقة يف األعامل التابعة للمجلس البلدي،
وفرض ذلك عىل الرشكات الخاصة املتعاقدة مع املجلس البلدي لتنفيذ األعامل واملرشوعات ،إضافة إىل احرتام رشوط
العمل الالئق األخرى ،وذلك التزاماً بالقانون وعمالً مببدأ املسؤولية االجتامعية للقطاع الخاص.
د -التوعية بشأن عمل النساء ،والقيام مببادرات متعددة ،مبا يف ذلك مشاريع محمية ،بالتعاون مع القطاع الخاص
والجمعيات األهلية ،من أجل تشجيع عمل النساء وإيجاد مشاريع منتجة يتولونها بأشكال مختلفة ،من ضمنها
العمل من املنزل ،والدوام املرن ،وغريها من املرشوعات املقرتنة بحمالت التوعية.
هـ -إمكان أن تقرتح البلدية عددا ً من الوظائف واملهام ذات الطابع االجتامعي (عامل صحيني اجتامعيني يف األحياء
لزيارة املنازل لتقديم الرعاية الصحية للمسنني ،تعاونيات من أجل الدعم املدريس للمتأخرين دراس ّياً أو املترسبني
دراس ّياً أو األميني...إلخ) ،وأن يجري تأهيل املرشحني لهذه الوظائف وتوظيفهم فعل ّياً ،مع السعي ليك تكون هذه
الوظائف مفيدة ودامئة قدر اإلمكان.
 -3أن يعمل املجلس البلدي ،مع القطاع الخاص والحكومة املركزية ،عىل تطوير شبكة نقل داخيل فعالة وقليلة الكلفة
يف املدينة ،األمر الذي يرتك أثرا ً مبارشا ً عىل كلفة التنقل ،ويقلص من الحاجة إىل امتالك سيارة ،إضافة إىل األثر البيئي
اإليجايب.
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 -4مبادرة البلدية إىل زيادة املساحات الخرضاء والحدائق العامة ،وإنشاء مراكز ترفيه ومراكز اجتامعية وثقافية يف
األحياء ،األمر الذي يحسن بدروه من نوعية الحياة ،وميكن الفقراء من مامرسة بعض األنشطة الرضورية دون تحميلهم
أعباء تزيد عن قدرتهم.

الفصل الخامس
الحرمان بحسب األحياء
 -1مقدمة
يتناول هذا الفصل بالتحليل نسب الحرمان ومجاالته حسب األحياء السبعة ،بيشء من التفصيل ،مع تجنب تكرار ما سبق
عرضه يف الفصول السابقة.
تناول الفصل الخامس نسب الحرمان بحسب امليادين ،وعرض مفصالً نسب الحرمان بحسب األحياء ،مع عرض خصائص
أخرى ،وأولويات قطاعية ومكانية .أي هو يحتوي عىل معلومات وافرة عن وضع األحياء بالنسبة إىل الحرمان العام ،وكذلك
بالنسبة إىل القطاعات.
أما الفصل الحايل ،فيتخذ شكل حزمة معلومات ،هي أقل من تحليل مفصل ،وأكرث من بطاقة معلومات ،مصممة بشكل
متشابه لألحياء السبعة ،وفق أربعة عناوين فرعية:
 -1الوصف العام
 -2نسب الحرمان
 -3املؤرشات اإلفرادية
 -4الهرم االجتامعي
لقد سبقت اإلشارة أن الدراسة الحالية اعتمدت تقسيامً مركباً ،مكان ّياً  -اجتامع ّياً ملدينة طرابلس إىل سبعة أحياء ،وهو ما
يسمح به حجم العينة ( 1271أرسة) .وقد تم تحديد األحياء عىل النحو الذي سبق بيانه يف املنهجية .وعندما نتحدث عن
الحي يف سياق العرض ،فنحن نقصد الحي الذي تم تحديده ألغراض الدراسة ،ال التقسيامت اإلدراية أو العقارية التي تحمل
االسم نفسه أحياناً.
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 -2باب التبانة  -السويقة :الحرمان املعمم
 -1الوصف العام
التبانة هي الضاحية الشاملية ملدينة طرابلس .املنطقة العقارية املسامة بهذا االسم (التبانة) هي مثلث ضلعه األول
قسم من الطريق الدويل من طرابلس باتجاه عكار ،ميتد من دوار أبو عيل إىل مستديرة امللولة؛ وضلعه الثاين شارع سوريا
من مستديرة امللولة إىل مدخل باب التبانة لجهة الزاهرية (سوق الخضار)؛ وضلعه الثالث ميتد مبحاذاة نهر أبو عيل من
مدخل سوق الخضار إىل دوار أبو عيل .كانت التبانة مركزا ً اقتصاديّاً ها ّماً ملدينة طرابلس قبل الحرب وحتى الثامنينيات،
إذ يقع فيها سوق القمح وسوق الخضار ،وهي املركز الرئييس لتجارة السلع الغذائية يف طرابلس والشامل .كام أنها تضم
عددا ً كبريا ً من الورش املهنية يف النجارة ،وميكانيك ودهان حدادة السيارات ،والكثري من العاملني يف املهن الهامشية
املرتبطة بسوق الخضار والبناء والتنظيفات والخدمات األخرى القليلة الدخل.
منطقة السويقة هي امتداد للتبانة من ناحية مستوى املعيشة ،ولكنها منطقة سكنية بالدرجة األوىل ،مع أسواق شعبية
عىل أطرافها .وهي متتد مبحاذاة نهر أبو عيل من مدخل التبانة حتى طرف املدينة الرشقي قبالة قلعة طرابلس التاريخية،
وتخومها الرشقية  -الشاملية تتصل بالقبة .تخرتق السويقة أدراج تصل من النهر إىل القبة وتكسبها خصائص عمرانية
خاصة.
تدهور وضع باب التبانة (والقسم القديم من جبل محسن الواطي املحاذي للتبانة) ،منذ الثامنينيات مع اندالع املواجهات
املزمنة واملتكررة بني املنطقتني ،ما أدى إىل تراجع النشاط االقتصادي وتغري التكوين السكاين يف هذا الحي ،الذي تحول إىل
مكان استقطاب للنازحني الشديدي الفقر من األرياف الشاملية (السيام عكار) ،إضافة إىل العامل السوريني ،املتواجدين
يف لبنان منذ سنوات ،والالجئني إليها حديثا بسبب األزمة السورية.
يف الدراسة الحالية ،فإن حي باب التبانة  -السويقة يضم املنطقتني العقاريتني اللتني تحمالن هذين االسمني (باب التبانية
والسويقة) ،باإلضافة إىل قسم من منطقة بساتني طرابلس ( ،20)TJ15 - TJ18املمتد بني مستديرة امللولة ومستديرة أبو
عيل ،ومجرى النهر ،وصوالً إىل البحر .وهي منطقة بساتني غري مأهولة عموماً ،ما عدا رشيط من األبنية مبحاذاة الطريق
الدويل مقابل التبانة .وقد بلغ عدد االستبيانات املعبأة يف هذا الحي  187استبيان أرسة ،موزعة عىل  24جزيرة احصائية.
 -2نسب الحرمان
ميثل حي باب التبانة  -السويقة  15%من سكان مدينة طرابلس ،و 22%من إجاميل األرس املحرومة (أي لديها ستة
مؤرشات حرمان أو أكرث من أصل  12مؤرشا ً مكونا لدليل الحرمان الحرضي) ،و 30%من إجاميل األرس املحرومة ج ّدا ً (أي
لديها مثانية مؤرشات أو أكرث من أصل  12مؤرشا ً مكوناً لدليل الحرمان الحرضي).
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 -20ملزيد من الدقة ،سوف نورد ترقيم املناطق العقارية التي جرى ضمها إىل املنطقة املعنية ،لتمكني املعنيني والباحثني من التحقق من النتائج
وتحليلها عىل نحو سليم .واألرقام هي حسب خرائط التنظيم املدين.

الشكل :1-5التبانة  -السويقة :نسبة مئويةمن الجاميل يف طرابلس
15%
اﻟﺘﺒﺎﻧﺔ-اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

30%
اﻟﺘﺒﺎﻧﺔ-اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

22%
اﻟﺘﺒﺎﻧﺔ-اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

يفصح التفاوت بني املساهمة يف إجاميل األرس يف املدينة ،واملساهمة يف إجاميل الحرمان أو الحرمان الشديد بشكل خاص،
عن نسب فقر مرتفعة بني سكان هذا الحي مقارنة مبتوسط املدينة ،وهو ما سبق بيانه يف فصل سابق .وتبلغ نسبة األرسة
املحرومة من إجاميل األرس املقيمة يف هذا الحي  87%مقارنة بـ  57%عىل مستوى املدينة ،ونسبة األرس املحرومة جدا
 52%مقارنة بـ  26%عىل مستوى املدينة.
يأيت هذا الحي يف الرتتيب األول من حيث مستوى الحرمان يف مختلف امليادين .ويتوقع أن يكون الوضع قد تدهور
حاليا مقارنة مبا كان عليه الوضع عند تنفيذ العمل امليداين نهاية  ،2011وذلك بسبب جوالت املواجهات املتكررة بني
املسلحني يف منطقتي التبانة وجبل محسن منذ ذاك التاريخ ،والتي نتج عنها ترضر املزيد من األبنية ،وتدهور إضايف يف
الوضع العام فيه.
الشكل :2-5نسب الحرمان يف باب التبانة  -السويقة
					
مقارنة بطرابلس
34%

الشكل :3-5نسب الحرمان حسب امليادين
يف التبانة  -السويقة

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

31%

47%
95%

اﻟﺴﻜﻦ 64%
ﻣﺤﺮوﻣﻮن
ﻣﺤﺮوﻣﻮن ﺟﺪا ً

52%
اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

26%
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ  -اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

53%
اﻟﺼﺤﺔ
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أما لجهة امليادين التي يتكون منها دليل الحرمان الحرضي ،فإن نسب الحرمان األعىل هي يف ميدان الوضع االقتصادي لألرسة،
حيث تقريباً كل األرس املقيمة يف الحي تعترب محرومة ( ،)95%مقارنة بنسبة  77%عىل مستوى املدينة .وكذلك نسبة األرس
املحرومة يف ميدان السكن مرتفعة أيضاً وتبلغ ( 64%مقارنة بـ  35%عىل مستوى املدينة) .كام تتجاوز نسب الحرمان متوسط
املدينة يف الصحة ( )53%والتعليم (.)47%
 -3املؤرشات اإلفرادية
باالنتقال إىل تفاصيل نسب الحرمان حسب املؤرشات اإلفرادية ،يتبني أن حي باب التبانة  -السويقة ،سجل معدالت
حرمان أعىل من متوسط املدينة يف املؤرشات االثني عرش التي يتكون منها الدليل ،كام يبني الشكل البياين أدناه .والالفت
أيضاً ،أن نسب الحرمان تزيد عن  90%من األرس يف  4مؤرشات (أي ثلث املؤرشات املكونة للدليل) ،وهي تدل عىل:
 -1ضعف قدرات األرسة لتجاوز حالة الفقر والتي يعرب عنها أن  97%من األرس ليس فيها شخص حاصل عىل الشهادة
الثانوية.
 -2ضعف الحامية وعدم توافر الحق يف الحامية الصحية ،حيث إن  91%من األرس غري مشمولة بالتأمني الصحي.
 -3فقر الدخل وتقييد الخيارات ،املعرب عنه بعدم امتالك  95%من األرس حساباً مرصف ّياً ،ما يعني عدم امتالكها عمالً
ودخالً مستقرين ،يضاف إليها نسبة  92%من األرس التي مل تقم بزيارة املطاعم واملقاهي خالل الشهرين األخريين،
وداللة ذلك عن عدم توافر الدخل وتقييد الخيارات الشخصية ،الرتفيهية وغريها.
الشكل  :4-5املؤرشات اإلفرادية  -التبانة

39

97

95
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ﻃﺮاﺑﻠﺲ
اﻟﺘﺒﺎﻧﺔ  -اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

92

27

17

ﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﱪﻳﺪ وﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺪﻓﺌﺔ ﻣﻼمئﺔ ﰲ اﳌﻨﺰل
ﻻ إﺷﱰاك ﰲ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺧﺎص

51

رب اﻷﴎة ﻏري ﻣﻀﻤﻮن ﺻﺤﻴﺎً

76

80

8

ﰲ اﻷﴎة ﻃﻔﻞ ) (15-4ﻏري ﻣﻠﺘﺤﻖ

ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺗﺠﻞ أو أﻛرث ﻣﻦ ﺷﺨﺼني ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم واﺣﺪة

52

79

78
75

22
19

ﻻ أﺣﺪ ﰲ اﻷﴎة ﺣﺎﺋﺰ ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

76
73

91

أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ مل ﻳﻨﻪ اﻹﺑﺘﺪايئ

49

31

أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻷﴎة ﻣﺮض ومل ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻼﺟﻪ ﻟﺴﺒﺐ اﻗﺘﺼﺎدي
21

14

آﺧﺮ ﻃﻔﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ وﻟﺪ ﺧﺎرج اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻷﴎة ﻻ متﻠﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎً ﻣﴫﻓﻴﺎً

59

اﻷﴎة ﻻ متﻠﻚ ﺳﻴﺎرة
اﻷﴎة مل ﺗﺰر اﳌﻘﺎﻫﻲ واﳌﻄﺎﻋﻢ

من حيث التدرج يف األهمية ،فإن حزمة املؤرشات التي تأيت يف الرتتيب التايل تشمل الخدمات (عدم توافر اشرتاك يف مولد
كهرباء خاص) ،واالنتقال (عدم ملكية سيارة خاصة) ،ورشوط السكن غري املالمئة حيث ترتاوح نسب األرس املحرومة فيها بني
 73%و .79%يأيت بعدها االستخدام الفعيل للرعاية الصحية ،واملستوى التعليمي لألهل ،ثم املؤرشات األخرى.
هذه املؤرشات شديدة الرتابط يف ما بينها ،وهي تشمل كل األبعاد التي أرشنا إليها يف التأسيس النظري لدليل الحرمان الحرضي
يف الفصول األوىل ،من حاجات وموارد وقدرات وحقوق وحريات .واذا أضفنا إىل هذا الرتابط والتالزم الشديدين بني األبعاد،
النسبة املرتفعة للحرمان فيها منفردة ومجتمعة ،يتأكد مرة أخرى الحاجة املاسة إىل تدخل مكاين؛ يشمل كل حي باب التبانة
 السويقة ،متكامل :يشمل كل األبعاد والقطاعات؛ وشامل :لجميع األرس يف الحي؛ ويتضمن حكامً معالجة األسباب السياسية األمنية الكامنة وراء تدهور الوضع ،وعىل رأسها االشتباكات املتكررة بني جبل محسن  -التبانة .كام ال بد أن يجري ذلك،طبعاً ،يف سياق خطة شاملة للمدينة كلها.
 -4الهرم االجتامعي
يؤكد شكل الهرم االجتامعي لباب التبانة  -السويقة أن الحي ال يستطيع النهوض من حالة الحرمان املعمم التي يعاين
منها استنادا ً إىل قدرات املقيمني فيه الخاصة وحدهم.
			
الشكل  :5-5الهرم االجتامعي
			
يف باب التبانة  -السويقة،
			
حسب الفئات الخمسية
1 1

1 10

2 2

12

3 11

34
52

الشكل  :6-5الهرم االجتامعي
يف طرابلس حسب
الفئات الخمسية

21

2

3

31

4

5

26

4

5

(*) توضيح :يف الشكل إىل الجانب ،الرقم عىل
اليسار من  1إىل  ،5يشري إىل فئات مستوى
املعيشة الخمس التي سبقت اإلشارة إليها
يف الفصل املنهجي ،والفئة الخامسة هي فئة
املحرومني ج ّدا ً ،والرابعة هي فئة املحرومني،
وهكذا ،وصوالً إىل الفئة األوىل وهي األفضل
حاالً .أما الرقم عىل اليمني ،وهو بخط عريض،
فهو يدل عىل نسبة األرس يف كل مستوى من
مستويات الحرمان .وكل هرم يشري إىل توزع
األرس بحسب فئات الحرمان ضمن النطاق
املعني ،ومقارنة الهرمني ،تظهر نقاط التشابه
أو االختالف بني الحي املعني ومتوسط املدينة.
وميكن بالطبع مقارنة حي بحي آخر ،أو أكرث،
من خالل مقارنة الهرم االجتامعي لكل منها
باآلخر.
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إن نسبة األرس التي ميكن اعتبار انها تعيش يف ظروف مقبولة نسب ّياً ،وميكن أن متتلك قدرات تسمح باستخدامها موضع ّياً،
منخفضة جدا وال تزيد عن  %3من األرس املقيمة يف باب التبانة  -السويقة (مع العلم أنه يجب أن نأخذ بعني االعتبار
هوامش الخطأ اإلحصائية أيضاً) .يف حني إن األرس املحرومة ،حسب الدليل ،هي  87%من إجامل األرس .وتظهر مقارنة الهرمني
االجتامعيني لباب التبانة  -السويقة ،وطرابلس ،االختالفات الهامة بينهام ،حيث قاعدة الهرم (أي الفقراء ،املحرومون) عريضة
ج ّدا ً يف باب التبانة ،وقمة الهرم (الفئات الوسطى واألفضل حاالً) ضئيلة ج ّدا ً .يف حني إن الهرم االجتامعي لعموم طرابلس أكرث
توازناً ،رغم أن نسبة الحرمان مرتفعة يف عموم املدينة .ومقارنة الهرم االجتامعي لباب التبانة  -السويقة ،مع الهرم االجتامعي
للمناطق األفضل حاالً (بساتني طرابلس ،وبساتني امليناء) ،كفيلة بتظهري التناقض الصارخ الذي نتحدث عنه بني أحياء املدينة،
والذي ال يقترص عىل التفاوت يف نسب الحرمان ،بل عىل مجمل الهرم االجتامعي (انظر الهرم االجتامعي لبساتني طرابلس
وبساتني امليناء الحقاً).
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 -3املدينة القدمية :حرمان مرتفع مع قدرات اقتصادية كامنة
 -1الوصف العام
تشمل تسمية املدينة القدمية التقسيامت العقارية التالية :الحدادين ،الحديد ،املهاترة ،النوري ،الرمانة .وهي متجاورة
جغرافيا ،ومتشابهة من الناحية العمرانية (مع بعض التفاوت) ،ومن ناحية طبيعتها االجتامعية .وقد تم ضم املنطقة
املعروفة باسم مرشوع «محرم» ،إىل املدينة القدمية (الجزيرتان العقاريتان  ،)TJ13 - TJ14التصالهام النسبي العمراين
واالجتامعي باملدينة القدمية ،ولوقوعهام رشق البولفار ،خارج منطقة الضم والفرز الواقعة يف بساتني طرابلس.
تعترب املدينة القدمية يف طرابلس املنطقة األكرث قدماً ،ولها طابع تاريخي صليبي  -مملويك ،وتحوي األسواق التقليدية
يف املدينة التي هي مقصد تجاري وسياحي للشامل عموماً ،وبنسبة أقل للبنان .تنظيم األسواق مشابه ملا هو عليه يف
املدن الرشقية القدمية ،حيث هناك أسواق متخصصة ال تزال تحتفظ بأسامئها :سوق النحاسني ،سوق العطارين ،سوق
الصاغة ،سوق البازركان...إلخ؛ إضافة إىل عدد من الخانات :خان الخياطني ،خان الصابون؛ وأحياء أخرى ترتكز فيها
مهن معينة :النجارة واملوبيليا والتنجيد (الرتبيعة) ،وسوق الخضار ،والكندرجية...إلخ ،والحاممات التقليدية ،إضافة إىل
املساجد واملدارس التاريخية.
الطابع العمراين للمدينة القدمية ترايث يف عدد من األحياء ،مع أبنية من النمط الشعبي الحديث أيضاً ،ولكنها منطقة
شعبية عموماً .شوارعها الداخلية ضيقة وال تدخلها السيارات ،ومنازلها متالصقة .وهذا ما جعلها يف السبعينيات مق ّرا ً
لقبضايات األحياء املحليني ،وملجموعات من الخارجني عن القانون الذين شكلوا يف فرتة ما ،ما عرف باسم «دولة املطلوبني»
فيها ،إىل أن دخلها الجيش اللبناين عام  1974وأنهى هذه الظاهرة.
املنطقة مختلطة :سكنية وتجارية  -حرفية .فيها وافدون من خارج املدينة ،ولكن بنسبة أقل من الضواحي األخرى مثل
القبة والتبانة ،نظرا ً لطابعها الرتايث واالقتصادي ،وهو ما يجعل نسيجها االجتامعي أكرث متاسكاً ،يجمع بني التكوين العائيل
املمتد ،واألنشطة التجارية أو الحرفية التقليدية املتوارثة أباً عن جد.
متت تعبئة  178استبياناً يف هذا الحي ،موزعة عىل  28جزيرة إحصائية.
 -2نسب الحرمان
متثل املدينة القدمية  14%من إجاميل األرس املقيمة يف طرابلس ،و 18%من إجاميل األرس املحرومة ،و 19%من إجاميل
األرس املحرومة ج ّدا ً .والفرق بني مساهمتها يف إجاميل األرس وإجاميل األرس املحرومة ،يعني أن نسبة الحرمان فيها أعىل
من متوسط طرابلس.
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الشكل  :7-5املدينة القدمية :نسبة مئوية من اإلجاميل يف طرابلس

14%
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪميﺔ
18%
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪميﺔ
19%
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪميﺔ

تبني النتائج التفصلية لنسب الحرمان العامة ،وحسب امليادين ،أن نسبة الحرمان اإلجاميل يف املدينة القدمية تبلغ 75%
مقابل  57%يف طرابلس ،وأن نسبة األرس املحرومة ج ّدا ً تبلغ  36%مقابل  .26%نسبة الحرمان االقتصادي هي األعىل ،كام
هي الحال بالنسبة إىل كل أحياء املدينة ،وتبلغ  ،88%يف حني يبدو أن التفاوت بني متوسط الحي ومتوسط املدينة هو
األعىل يف ميدان الصحة حيث تبلغ نسبة األرس املحرومة ( 47%متوسط املدينة  .)35%أما يف التعليم والسكن ،فنسب
الحرمان أعىل من متوسط املدينة بأربعة وسبع نقاط مئوية عىل التوايل ،كام يظهر ذلك الشكل البياين أدناه.
		
الشكل  :8-5املدينة القدمية :نسبة الحرمان

الشكل  :9-5املدينة القدمية :نسبة الحرمان حسب امليادين

39%
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

31%

29%
اﻟﺴﻜﻦ
ﻣﺤﺮوﻣﻮن
ﻣﺤﺮوﻣﻮن ﺟﺪا ً
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36%
اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

26%
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪميﺔ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

88%

42%

اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

47%
اﻟﺼﺤﺔ

تأيت املدينة القدمية يف الرتتيب الثاين بني أحياء طرابلس (بعد التبانة  -السويقة) ،لجهة نسبة األرس املحرومة واملحرومة
ج ّدا ً .كام تأيت يف الرتتيب الثالث من حيث شدة الحرمان يف ميداين التعليم والوضع االقتصادي ،والرابع يف ميدان السكن،
ويف الرتتيب الثاين من حيث نسبة الحرمان يف ميدان الصحة.

 -3املؤرشات اإلفرادية
بالنسبة للمؤرشات اإلفرادية ،تسجل أعىل نسب الحرمان يف أربعة مؤرشات عىل النحو التايل :مؤرشان من الوضع
االقتصادي لألرسة (عدم زيارة املطاعم واملقاهي ،وعدم وجود حساب مرصيف) ،ومؤرش صحي (عدم وجود تغطية صحية)،
وتعليمي (عدم وجود شخص يف األرسة حاصل عىل شهادة ثانوية) .وتراوحت نسب األرس املحرومة يف هذه املؤرشات
األربعة بني  84%و .90%يف الدرجة التالية من األهمية ،هناك ملكية السيارة ،وظروف السكن العامة ،وتوفر اشرتاك يف
مولد الكهرباء.
الشكل  :10-5املؤرشات اإلفرادية  -املدينة القدمية

84

ﻃﺮاﺑﻠﺲ
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪميﺔ

90

63

52

8

ﰲ اﻷﴎة ﻃﻔﻞ ) (15-4ﻏري ﻣﻠﺘﺤﻖ

14
17

ﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﱪﻳﺪ وﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺪﻓﺌﺔ ﻣﻼمئﺔ ﰲ اﳌﻨﺰل
ﻻ إﺷﱰاك ﰲ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺧﺎص
رب اﻷﴎة ﻏري ﻣﻀﻤﻮن ﺻﺤﻴﺎً

76

80

10

ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺗﺠﻞ أو أﻛرث ﻣﻦ ﺷﺨﺼني ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم واﺣﺪة

54
51

78

22

أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ مل ﻳﻨﻪ اﻹﺑﺘﺪايئ

ﻻ أﺣﺪ ﰲ اﻷﴎة ﺣﺎﺋﺰ ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

76

85

87

27

50

31

أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻷﴎة ﻣﺮض ومل ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻼﺟﻪ ﻟﺴﺒﺐ اﻗﺘﺼﺎدي
13
14

آﺧﺮ ﻃﻔﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ وﻟﺪ ﺧﺎرج اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻷﴎة ﻻ متﻠﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎً ﻣﴫﻓﻴﺎً

71

59

اﻷﴎة ﻻ متﻠﻚ ﺳﻴﺎرة
اﻷﴎة مل ﺗﺰر اﳌﻘﺎﻫﻲ واﳌﻄﺎﻋﻢ

تقل نسبة الحرمان يف املدينة القدمية عن متوسط طرابلس يف مؤرش عدم توافر وسيلة التدفئة أو التربيد ،وتتساوى يف
مؤرش والدة طفل خارج املستشفى ،وتزيد نقطتني مئويتني عن متوسط املدينة بالنسة إىل مؤرش االلتحاق املدريس.
بشكل عام ،نرى تكويناً مشابهاً ملا هو عليه األمر يف التبانة  -السويقة ،لجهة املؤرشات األربعة األكرث أهمية التي تصنع
حالة الحرمان ،والتي تشكل حزمة مرتابطة تتصل باملوارد ،والحقوق  -الحامية ،والقدرات ،والخيارات.
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 -4الهرم االجتامعي
الشكل العام للهرم االجتامعي يف املدينة القدمية عريض القاعدة ،ما يشري إىل نسبة مرتفعة من األرس املحرومة ،مع نسبة
 10%من األرس التي تعترب أقل حرماناً ،وهي تساوي أقل من نصف هذه النسبة عىل مستوى طرابلس.
		
الشكل  :11-5الهرم االجتامعي
			
يف املدينة القدمية
		
حسب الفئات الخمسة
3

1

2 7

16

3

39

4

36

5

الشكل  :12-5الهرم االجتامعي
يف طرابلس
حسب الفئات الخمسة
ويف حني ال تبلغ نسبة األرس يف قمة الهرم  3%يف التبانة ،فإن
نسبة الـ  10%املقابلة يف املدينة القدمية ،هي نتاج طبيعة
1 10
األنشطة االقتصادية املتنوعة يف املدينة القدمية ،من تجارة
مبختلف أنواعها ،السيام أسواق املفرق ،والحرف التقليدية،
وبعض األنشطة السياحية املرتبطة بالطابع الرتايث .فمثل
2 12
هذه األنشطة ،املفقودة يف باب التبانة ،تشكل مورد رزق
يساهم يف رفع مستوى الدخل ومستوى معيشة فئة من
3
21
السكان وان كانت محدودة .أضف إىل ذلك ،أن الوضع
األمني يف املدينة القدمية ،أكرث استقرارا ً من التبانة ،وإن كانت
4
31
عدوى التفلت األمني تنتقل إليه بشكل متزايد ،منذ تنفيذ
الدراسة امليدانية نهاية .2011
26

5

مثة عنرص آخر ،استفادت املدينة القدمية من بعض املشاريع
التنموية (مع كل املالحظات عليها) ،تحت عنوان مشاريع
ثقافية للحفاظ عىل اآلثار ،وترميم األسواق ،وتشجيع بعض األنشطة االقتصادية املتنوعة ،ومنها ما له طابع سياحي ،وهو أيضاً
أمر مفقود بالنسبة إىل التبانة ومناطق أخرى ،حيث التدخل له غالباً طابع إغايث وتوزيعي فقط.
بشكل عام ،املدينة القدمية حي فقري ،ولكنه ميلك إمكانات اقتصادية متنوعة كامنة ،ميكن استخدامها عىل نحو أفضل،
من أجل رفع مستوى سكان الحي ،واملساهمة أيضاً يف تحسني مستوى النشاط االقتصادي التجاري والحريف والسياحي
يف طرابلس عموماً ،حيث إن دور املدينة القدمية ،وامكاناتها الكامنة ،تتجاوز نطاق طرابلس نفسها ،وميكن أن يكون لها
موقع مميز يف خارطة االقتصاد اللبناين.
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 -4القبة  -جبل محسن :تغريات سكانية متتالية منذ منتصف السبعينيات
 -1الوصف العام
منطقة القبة  -جبل محسن ،ممتدة جغرافيّاً من امللولة يف الشامل ،وصوالً إىل نهر أبو عيل جنوباً ،وتشكل قوسا يصل إىل
حدود طرابلس اإلدارية لجهة الضنية ومجدليا  -زغرتا .ويضم منطقتني عقاريتني هام القبة ،وقسم من زيتون طرابلس
الواقع شامل النهر ( .)TO1-TO17وتضم هذا القسم من زيتون طرابلس جبل محسن ،واألحياء الجديدة عىل أطراف
القبة لجهة الضنية وزغرتا ،ولجهة ضفة النهر املقابلة أليب سمرا .ومن الناحية العمرانية واالجتامعية ،ميكن التمييز بني
األحياء الفرعية التالية:
 -1جبل محسن القديم (البعل الواطي) ،وهو منطقة شعبية من الناحية االجتامعية ،مع تكوين اجتامعي مشابه
لباب التبانة.
 -2جبل محسن الجديد ،وهو يضم أحياء وأبنية سكنية جديدة عىل أطراف جبل محسن العايل ،باتجاه املخيم،
وباتجاه البقار ،وساحة األمريكان .والتوسع هنا كان لفئات أفضل حاالً.
 -3القبة القدمية ،وقسم منها امتداد للسويقة وله الطبيعة االجتامعية الشعبية عينها (الراهبات ،ضهر املغر) ،وبعض
األحياء األخرى ،القدمية (الشعراين ،البقار) ،كانت تسكنها فئات وسطى  -دنيا من املوظفني املدنيني ،والعسكريني،
إضافة إىل أرس من قرى الشامل (برشي ،زغرتا).
 -4القبة الحديثة التي توسعت يف السبعينيات ،عىل امتداد الطريق إىل مجدليا وإىل الضنية ،ومبوازاة ثكنات الجيش.
وضمت أرس العسكريني ،وسكان من مناطق زغرتا  -الزاوية وبرشي ،والضنية .ترضرت هذه األحياء خالل الحرب
األهلية  ،1976 - 1975وتعرضت للنهب ونزح سكانها ،ثم أعيد ترميمها .كام منت هذه األحياء بحكم إنشاء مباين
جديدة لفروع الجامعة اللبنانية يف الشامل ،وسكنها طالب وأساتذة ،وأصحاب أعامل يف املنطقة ،كام دخل إليها
نازحون من عكار.
 -5القبة الجديدة ،جهة شارع الجديد ،وابن سينا ،وصوالً إىل نهر أيب عيل ،توسعت من نازحني من الضنية وعكار،
أكرث فقرا ً وتهميشاً.
تغريت الطبيعة السكانية للقبة بشكل كبري منذ حرب  ،1975حيث كانت أطراف القبة خطوط متاس خالل حرب السنتني
مع مجدليا  -زغرتا ،ثم منذ الثامنينيات شكلت إحدى الجبهات املتممة لجبهة جبل محسن  -باب التبانة .21حصل تغري
كبري ج ّدا ً يف السكان عىل طريقي زغرتا والضنية .كام حصل تغري لسكان قلب القبة القدمية يف الشعراين البقار ،حيث
أدت املواجهات املرتبطة مبحور التبانة  -جبل محسن يف منتصف الثامنينيات إىل تدمري شامل لعدد كبري من الوحدات
السكنية ،أدى إىل جرف األبنية بشكل كامل ،وتم إقامة ما يعرف اليوم باسم مرشوع الحريري ،وهو أبنية شعبية منطية
 -21القبة كانت خط متاس خالل حرب السنتني يف إطار االنقسام السيايس  -العسكري آنذاك ،والذي انتهى عام  ،1976ثم تأكد انتهاؤه عام
 ،1978وخط التامس هذا كان لجهة طريق مجدليا  -زغرتا ،وطريق الضنية .ثم اعتبارا ً من الثامنينات ،تحولت إىل خط متاس لجهة أحياء
البقار والشعراين ،مع جبل محسن وشارع األمريكان ،وهو يف إطار الرصاع الذي ال يزال مستم ّرا ً ،واملتداول تحت اسم باب التبانة  -جبل
محسن.
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تم بناؤها من قبل مجلس االمناء واإلعامر يف إطار مرشوع إلعادة السكان األصليني وحل مشكلة املهجرين ،وهو أمر مل
يتحقق ،إذ تسكن هذه األبنية اليوم أرس نازحة ومهجرة من مناطق عدة ،غري سكان املنطقة األصليني .وشمل هذا التحول
أيضاً شارع األمريكان وقسم من حارة البقار والراهبات ،التي بات تكوينها السكاين مختلف جذريّاً عن ما كان عليه قبل
الحرب.
من ناحية أخرى ،فإن جبل محسن شهد عمليات تبادل سكاين عىل أساس طائفي ،22مع باب التبانة بشكل خاص ،وهو
أيضاً تحول له داللة بالغة األهمية من الناحية السياسية .وبهذا املعنى ،فإن هذه املنطقة ،القبة  -جبل محسن ،شهدت
أكرب قدر من التغريات السكانية يف مدينة طرابلس.
تم تعبئة  310استبيانات يف هذا الحي ،موزعة عىل  25جزيرة إحصائية.
 -2نسب الحرمان
ميثل حي القبة  -جبل محسن 24% ،من إجاميل األرس يف طرابلس ،مقابل  30%من إجاميل األرس املحرومة ،و 26%من
إجاميل األرس املحرومة ج ّدا ً .وتبلغ نسبة األرس املحرومة  69%مقابل متوسط املدينة البالغ  ،57%ونسبة األرس املحرومة
ج ّدا ً تبلغ  28%وهي أعىل قليالً من نسبة األرس املحرومة ج ّدا ً عىل مستوى املدينة (.)26%
الشكل  :13-5القبة  -جبل محسن :نسبة مئوية من اإلجاميل يف طرابلس

24%
اﻟﻘﺒﺔ-ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ
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30%
اﻟﻘﺒﺔ-ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

26%
اﻟﻘﺒﺔ-ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

 -22شمل التغري الطائفي يف أواسط السبعينيات الطوائف املسيحية ،السيام يف طريق مجدليا وطريق الضنية ،وبعض األحياء الداخلية القبة.
تبعته عودة قسم كبري من األرس إىل القبة بعد  .1978 - 1976إال أن هذه العائالت نزحت مجددا ً اعتبارا ً من الثامنينيات ،مع الصدامات
املتكررة عىل جبهة باب التبانة  -جبل محسن ،ونتيجة تدهور الوضع األمني يف القبة بشكل عام .وحصل تغري طائفي آخر شمل الطائفتني
العلوية والسنية يف طرابلس ،حيث إن الصدامات املتكررة بني باب التبانة وجبل محسن ،أدت إىل نزوح تدريجي لألرس السنية من جبل
محسن ،واألرس العلوية مع التبانة ،وأحياء أخرى من املدينة .بالطبع مل يكن النزوح شامالً ،وأسبابه الفعلية سياسية وأمنية ،ولكن حصل
حراك سكاين من هذا النوع ال سيام يف لحظات التوتر الشديد يف الثامنينيات ،ويف فرتة سيطرة حركة التوحيد اإلسالمي عىل مدينة طربلس،
 ،1985 - 1983وبعد أحداث  8أيار .2008

نسبة الحرمان يف القبة  -جبل محسن تفوق متوسط املدينة يف امليدان االقتصادي خصوصاً ،حيث النسبة  87%مقابل
 ،77%كام تزيد عنها يف ميدان السكن ،يف حني هي مساوية لها تقريباً (تزيد نقطة واحدة فقط) يف ميداين الصحة
والتعليم .وبشكل عام ،يأيت حي القبة  -جبل محسن ،يف الرتتيب الثالث بعد التبانة ،واملدينة القدمية ،من حيث نسب
الحرمان العامة ،مع رضورة اإلشارة إىل أن اتساع الرقعة الجغرافية نسب ّياً ،وكذلك عدد السكان الكبري نسب ّياً ( 24%من
االرس) ،إضافة إىل أن مستوى التجانس يف هذا الحي هي أقل مام هي عليه يف األحياء الفقرية األخرى ،من شأنه أن يعطي
انطباعاً عن وضع الحي أفضل مام هو عليه يف الواقع ،بحكم وجود بعض الجيوب األفضل حاالً فيه ،التي ترفع من قيمة
املتوسطات فيه.
		
الشكل  :14-5القبة  -جبل محسن :نسبة الحرمان
41%

الشكل  :15-5القبة  -جبل محسن :الحرمان حسب امليادين
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

31%

26%
اﻟﺴﻜﻦ
ﻣﺤﺮوﻣﻮن
ﻣﺤﺮوﻣﻮن ﺟﺪا ً

28%
اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ
ﻣﺤﺴﻦ

26%
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﻟﻘﺒﺔ  -ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

45%

87%

اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

36%
اﻟﺼﺤﺔ

 -3املؤرشات اإلفرادية
املؤرشات األربعة التي سجلت أعىل نسبة حرمان ،هي نفسها كام يف األحياء األخرى التي سبق عرض نتائجها .وهي
مرتبطة بالدخل والحامية بالدرجة األوىل .ويأيت يف الدرجة الثانية من حيث ارتفاع نسبة الحرمان مؤرشا السكن :االشرتاك
يف املولد الكهربايئ الخاص ،ووضع املسكن اإلجاميل واالكتظاظ .وتقل نسبة الحرمان عن متوسط املدينة يف مؤرش املستوى
التعليمي لألهل ،ووالدة آخر طفل يف األرسة خارج املستشفى ،وتتساوى قيمة مؤرش االلتحاق مع متوسط املدينة.
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الشكل  :16-5املؤرشات اإلفرادية  -القبة  -جبل محسن

88

56
52
64

89

ﻃﺮاﺑﻠﺲ
اﻟﻘﺒﺔ  -ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

85

80

ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺗﺠﻞ أو أﻛرث ﻣﻦ ﺷﺨﺼني ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم واﺣﺪة
24

17

ﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﱪﻳﺪ وﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺪﻓﺌﺔ ﻣﻼمئﺔ ﰲ اﳌﻨﺰل
ﻻ إﺷﱰاك ﰲ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺧﺎص

51

رب اﻷﴎة ﻏري ﻣﻀﻤﻮن ﺻﺤﻴﺎً

76

78
75

8
8

ﰲ اﻷﴎة ﻃﻔﻞ ) (15-4ﻏري ﻣﻠﺘﺤﻖ
ﻻ أﺣﺪ ﰲ اﻷﴎة ﺣﺎﺋﺰ ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

76

86

20
22

أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ مل ﻳﻨﻪ اﻹﺑﺘﺪايئ

34
31

أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻷﴎة ﻣﺮض ومل ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻼﺟﻪ ﻟﺴﺒﺐ اﻗﺘﺼﺎدي
11
14

آﺧﺮ ﻃﻔﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ وﻟﺪ ﺧﺎرج اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻷﴎة ﻻ متﻠﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎً ﻣﴫﻓﻴﺎً

59

اﻷﴎة ﻻ متﻠﻚ ﺳﻴﺎرة
اﻷﴎة مل ﺗﺰر اﳌﻘﺎﻫﻲ واﳌﻄﺎﻋﻢ

 -4الهرم االجتامعي
الهرم االجتامعي يف حي القبة  -جبل محسن عريض القاعدة ،ما يشري إىل نسبة مرتفعة من املحرومني ،يف حني تبلغ نسبة
األرس التي تقع يف رأس الهرم (الفئتان األقل حرماناً)  ،10%وهي نسبة مساوية للمدينة القدمية .وتفسري ذلك ،كام سبق أن
أرشنا ،هو يف درجة من التنوع يف التكوين االجتامعي يف منطقة القبة ،القديم منه املكون من بعض األرس املحدودة التي
كانت تسكن هذه املنطقة يف السبعينيات ،والتي ميكن أن يكون قسم منها قد نزح من األحياء األقل أم ُنا إىل أحياء أكرث
أمناً ضمن القبة نفسها (طريق زغرتا والضنية) ،وكذلك وجود نسبة من أرس العسكريني املقيمة يف هذا الحي سابقاً وحالياً
وتبلغ  8%من إجاميل األرس .كام يعود إىل نشوء بعض األحياء الجديدة األفضل حاالً ،التي تشكلت يف جبل محسن (والتي
سبقت اإلشارة إليها) ،أو بعض األرس التي سكنت حديثاً املناطق املحاذية للجامعة اللبنانية عىل طريق زغرتا والضنية.
وتجدر اإلشارة إىل أن هذه األرس األفضل حاالً تسكن يف أحياء محددة (جبل محسن وطريق زغرتا أو الضنية) ،يف حني إن
التكوين االجتامعي لجبل محسن القديم ،والقبة القدمية ،وشارع الجديد وابن سينا ،أشد فقرا ً.
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الشكل  :17-5الهرم اإلجاميل القبة-جبل محسن

الشكل  :18-5الهرم اإلجاميل طرابلس

املالحظة الثانية املتعلقة بالهرم
1 10
1 2
االجتامعي هو أن نسبة األرس املحرومة
ج ّدا ً البالغة  ،28%تزيد قليالً عن
متوسط املدينة ( ،)26%وهي أقل
2 12
2 8
بشكل محسوس من نسبة األرس
املحرومة التي تسبقها مبارشة (،)41%
خالفاً لباب التبانة  -السويقة املالصقة
3
21
3
22
لها ،وللمدينة القدمية .يعود هذا إىل
التدين النسبي لنسب الحرمان يف
ميداين التعليم والصحة بشكل خاص،
4
31
4
41
وكذلك الوضع األفضل نسبيّاً يف مؤرشات
السكن .وللتذكري ،فإن األرس املحرومة
هنا ( ،)41%هي التي سجلت حالة
5
26
5
28
حرمان يف  6أو  7مؤرشات من أصل ،12
يف حني األرس املحرومة ج ّدا ً ( )28%هي
التي سجلت حالة حرمان يف  8مؤرشات
أو اكرث .كام يفرس ذلك أيضاً بدرجة التنوع االجتامعي ويف مستويات املعيشة الذي سبقت اإلشارة إليه.
يف حال التمكن من التوسع يف حجم العينة وتجزئة القبة  -جبل محسن إىل أكرث من وحدة جغرافية للتحليل ،ميكن
أن نتوقع أن يسجل تقارب أكرب يف الهرم االجتامعي ونسب الحرمان بني أحياء كثرية من القبة القدمية (الراهبات ،ضهر
املغر ،الشعراين) ،وكذلك جبل محسن الواطي ،مع السويقة وباب التبانة .ولكن تبقى هناك مؤرشات إفرادية ترتبط أيضاً
بالسلوكيات وخيارات األرس ،حيث يسجل يف جبل محسن ميل واضح لدى األرس نحو إعطاء أولوية لتعليم األوالد ،ما يحد
من نسبة الترسب ويرفع قيمة مؤرشات التعليم ،مقارنة بأحياء أخرى لها مستوى الحرمان عينه.
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 -5التل  -الزاهرية :من مركز املدينة إىل ضاحية تغزوها الفوىض
 -1الوصف العام
تم ضم منطقتي التل والزاهرية العقاريتني يف منطقة واحدة ،بحكم حجم العينة ،والتجانس النسبي والتواصل الجغرايف.
كام أضيفت إليها الجزيرتان  TJ9 - TJ10من بساتني طرابلس الواقعتان رشق خط البولفار ،واملتصلتان بالزاهرية .واعترب
بولفار طرابلس الخط الجغرايف الفاصل بني التل  -الزاهرية ومنطقة بساتني طرابلس ،وتم اقتطاع جزيرتني صغريتني من
التل يف حي املطران ،تابعتني عقاريّاً للتل ( ،)TT1-TT2وتم ضمها إىل بساتني طرابلس لوقوعهام غرب البولفار.
تشكل منطقة التل والزاهرية منطقة تجارية وسكنية .التل تحديدا ً يعترب وسط املدينة ،وفيه سوق تجاري متنوع،
ومواقف السيارات إىل مختلف مناطق الشامل ولبنان وسوريا .كام أن املنطقة كانت تسكنها فئات من الحرفيني وأصحاب
املهن ،وكذلك محالتهم ،وورشاتهم خصوصاً الزاهرية :صابون ،نجارة ،محالت تجارية عىل اختالفها ،وكانت يتواجد فيها
حتى منتصف السبعينيات تجمع ملدارس إرسالية ووطنية خاصة متنوعة طائفيّاً :الروم للبنات ،اإلنجيلية للبنات ،الفرير،
اللعازارية للبنات ،مدرسة اآلباء الكرمليني ،دار الرتبية والتعليم اإلسالمية...إلخ ،وهو ما يعرب عن كونها مكان إقامة رشائح
واسعة من الطبقات الوسطى .كام أن لها أهمية تاريخية ثقافية ،لوجود تجمع للكنائس القدمية فيها (شارع الكنائس)،
وخان العسكر ،والحديقة العامة (املنشية) ،وبرج الساعة يف ساحة التل ،وقرص نوفل...إلخ.
ال تزال هذه املنطقة ،حتى اليوم ،ذات وجهة تجارية  -سكنية ،وإن كانت أهمية أسواقها تراجعت مقابل األسواق
الجديدة ،كام أن املشهد العام العمراين والسكاين قد تدهور عام كان عليه حتى الثامنينيات ،حيث تبدو عالمات اإلفقار
واضحة عىل هذه املنطقة .أما أطراف الزاهرية وحي الغرباء لجهة باب التبانة ،فقد باتت أيضاً واحدة من الجبهات
املتصلة بالتبانة  -جبل محسن.
بشكل عام ،كانت ساحة التل ،مركز املدينة الحقيقي ،وعقدة املواصالت وشبكة النقل ،وكان الرساي الحكومي القديم
يف وسطها .وكانت ساحة التل هي املساحة التي تربط (ال تفصل) بني املدينة القدمية وبني املدينة الجديدة (البولفار
وغرب البولفار) .لكن هيئتها العامة اليوم تجعلها اقرب إىل وضعية األسواق القدمية ،لجهة فقدان التنظيم ،والفوىض،
وانتشار العربات واألنشطة الهامشية .حتى شارع البولفار نفسه ،الذي كان مق ّرا ً للمقاهي ،وصاالت السينام األكرث شهرة
يف املدينة ،فقد تدهور ،وأقفلت صاالت السينام ،وتراجع دور املقاهي التي باتت تقترص عىل رواد تقليديني ومن أعامر
مرتفعة عموماً ،لصالح الجزء األكرث حداثة من املدينة يف املساحة الفاصلة بني طرابلس وامليناء .كأن مركز املدينة انزاح
غرباً من التل إىل طريق امليناء واملعرض.
متت تعبئة  118استبياناً يف هذا الحي ،موزعة عىل  11جزيرة إحصائية.
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 -2نسب الحرمان
ميثل حي التل  -الزاهرية  9%من إجاميل االرس ،و 6%من األرس املحرومة ،و %4من األرس املحرومة ج ّدا ً .ويعني هذا أن
مستوى املعيشة يف منطقة التل  -الزاهرية ،أفضل من متوسط املدينة.
الشكل  :19-5التل  -الزاهرية :نسبة مئوية من اإلجاميل يف طرابلس
اﻟﺘﻞ-اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

اﻟﺘﻞ-اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

4%

6%

9%
اﻟﺘﻞ-اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

بينت الدراسة امليدانية ،أن نسب الحرمان يف حي التل  -الزاهرية هي  36%مقارنة بـ  57%عىل مستوى املدينة ،كام أن نسبة
األرس املحرومة ج ّدا ً تبلغ  11%مقارنة بـ  26%يف املدينة .وتقل نسبة الحرمان عن متوسط املدينة يف امليادين األربعة املكونة
لدليل الحرمان الحرضي ،لكن الفجوة بني قيمتها ومتوسط املدينة هي األضيق يف ميدان الوضع االقتصادي لألرسة حيث نسبة
األرس املحرومة يف التل  -الزاهرية تبلغ  71%مقارنة باملتوسط البالغ  ،77%ويف التعليم حيث النسب  21%و .25%والوضع
النسبي للصحة والسكن أفضل من املتوسط حيث النسب  18%و.19%
		
الشكل  :20-5التل  -الزاهرية :نسبة الحرمان

الشكل  :21-5التل  -الزاهرية :نسبة الحرمان حسب امليادين

31%

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

21%

11%
ﻣﺤﺮوﻣﻮن
ﻣﺤﺮوﻣﻮن ﺟﺪا ً

26%
11%
اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﻟﺴﻜﻦ

42%

18%

75%

اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ
اﻟﺼﺤﺔ
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نسبة الحرمان يف امليدان االقتصادي ال تزال مرتفعة ج ّدا ً ،وهي مرتفعة أصالً يف كل املدينة ،يف حني إن تاريخ املنطقة
السابق ،من الناحيتني العمرانية واالجتامعية ،جعال وضع املؤرشات األخرى من صحة وتعليم وسكن أفضل حاالً بشكل
واضح ،وهي ميادين ال تتغري مؤرشاتها بشكل رسيع كام هي الحال بالنسبة إىل مؤرشات الدخل ،إال يف حال حصول عملية
تغري سكاين شاملة يف املنطقة املعنية.
يصح ذلك بشكل خاص عىل املقارنة بني نسب الحرمان حسب دليل الدخل ،ونسبة الحرمان حسب دليل السكن ،نظرا ً
ألن املساكن يف هذه املنطقة قدمية نسب ّياً ،ومؤرشاتها أفضل حاالً ،تدل عىل أن ساكنيها القدامى كانوا يف مستوى معيشة
أفضل من ساكنيها اليوم ،سواء كانوا نزحوا عنها وحل محلهم من هم يف مستوى معيشة أدىن ،أم استمروا يف السكن فيها
ولكن تدهورت مؤرشات الدخل لديهم .والتفاوت يف هذه الحالة ،هو مؤرش زمني ،يسمح مبقارنة مستوى الحرمان النسبي
الراهن (دليل الدخل) ،مع مستوى الحرمان السابق (دليل السكن) .يعزز صالحية هذه املقارنة ،واقع أن مؤرشات أخرى
مرتبطة بالسكن ،غري داخلة يف الدليل ،هي يف وضع أفضل من األحياء األخرى ،مثل متوسط عدد الغرف يف املنزل وهو
 4.1يف التل  -الزاهرية (يف بساتني طرابلس وبساتني امليناء  5و ،)5.1ونسبة األرس التي متلك خطّاً أرض ّياً ثابتاً والبالغة 59%
(الرتتيب الثالث أيضاً بعد بساتني طرابلس وبساتني امليناء).
 -3املؤرشات اإلفرادية
تتشابه الخصائص الرئيسة لألرس املحرومة يف منطقة التل  -الزاهرية مع األرس املحرومة يف املناطق األخرى .واملؤرشات
األربعة التي سجلت أعىل نسبة من الحرمان هي نفسها.
نسب الحرمان يف مثانية مؤرشات من أصل  12مؤرشا ً ،هي أقل من متوسط املدينة ،وتزيد عن املتوسط يف ثالثة مؤرشات
فقط هي نسبة األرس التي ليس فيها شخص حاصل عىل الشهادة الثانوية (والفارق ثالث نقاط مئوية) ،ومؤرش زيادة
املطاعم واملقاهي (والفارق اربع نقاط مئوية) وعدم امتالك األرسة لحساب مرصيف (نقطتان مئويتان) .يف حني تتساوى
نسبة األرس التي تضم طفالً غري ملتحق باملدرسة مع املتوسط الوطني.
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الشكل  :22-5املؤرشات اإلفرادية  -التل  -الزاهرية
22
79
76

8
8

ﰲ اﻷﴎة ﻃﻔﻞ ) (15-4ﻏري ﻣﻠﺘﺤﻖ

46

ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺗﺠﻞ أو أﻛرث ﻣﻦ ﺷﺨﺼني ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم واﺣﺪة

32

51

72
76

5

17

ﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﱪﻳﺪ وﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺪﻓﺌﺔ ﻣﻼمئﺔ ﰲ اﳌﻨﺰل
ﻻ إﺷﱰاك ﰲ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺧﺎص
رب اﻷﴎة ﻏري ﻣﻀﻤﻮن ﺻﺤﻴﺎً

37

أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻷﴎة ﻣﺮض ومل ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻼﺟﻪ ﻟﺴﺒﺐ اﻗﺘﺼﺎدي

31
14

80
78

ﻃﺮاﺑﻠﺲ
اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ مل ﻳﻨﻪ اﻹﺑﺘﺪايئ

ﻻ أﺣﺪ ﰲ اﻷﴎة ﺣﺎﺋﺰ ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
52

84
80

16

9

آﺧﺮ ﻃﻔﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ وﻟﺪ ﺧﺎرج اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻷﴎة ﻻ متﻠﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎً ﻣﴫﻓﻴﺎً

59

44

اﻷﴎة ﻻ متﻠﻚ ﺳﻴﺎرة
اﻷﴎة مل ﺗﺰر اﳌﻘﺎﻫﻲ واﳌﻄﺎﻋﻢ

 -4الهرم االجتامعي
الهرم االجتامعي ملنطقة التل  -الزاهرية مختلف عن باقي املناطق بشكل واضح .وهو ال يشبه الهرم ،إذ إن النسبة األكرب
من األرس تتجمع يف الفئة الوسطى :الثالثة من حيث الرتتيب ،أي األرس التي سجلت حرماناً يف  4أو  5مؤرشات من أصل
 12مؤرشات ،حيث تبلغ نسبة األرس يف هذه الفئة  :38%أقل بقليل من ضعف النسبة املقابلة يف طرابلس .يف حني إن
باقي األرس تتوزع عىل الفئات األربع بطريقة متناسبة تقريباً تحت الفئة الوسطى ،وفوقها .يبدو ذلك بشكل واضح برصيّاً،
يف الشكل أدناه.
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الشكل  :23-5الهرم اإلجاميل التل  -الزاهرية الشكل  :24-5الهرم اإلجاميل طرابلس
هذا التكوين مختلف عن األحياء التي تتميز
1 10
1
3
بدرجة أعىل من الحرمان حيث قاعدة الهرم
عريضة ،وعن األحياء األفضل حاالً ،كام سرنى
الحقاً يف بساتني طرابلس وبساتني امليناء،
2 12
2
24
حيث قاعدة الهرم ضيقة ،وقمته عريضة.
ويبدو أن الهرم االجتامعي يف التل  -الزاهرية،
3
21
3
38
هو هرم متحول (انتقايل) ،ويقع يف منتصف
الطريق بني الثاين واألول .واستنادا ً إىل ما سبق
عرضه من خصائص تاريخية ،من املرجح أن
4
31
4
25
الهرم االجتامعي يف التل  -الزاهرية ،انتقل من
شكل هو اقرب إىل بساتني طرابلس وبساتني
5
26
5 10
امليناء ،حيث الفئات األقل حرماناً هي األكرث
عددا ً ،إىل الشكل الحايل .إنه مسار تدهور ،ما
يعني أن قسامً أساس ّياً من الفئات املكونة للفئة الوسطى ،كانت أفضل حاالً وتدهورت ،أو أن أرسا ً جديدة حلت محل األرس
األفضل حاالً التي نزحت عن التل  -الزاهرية إىل األحياء األكرث حداثة يف طرابلس ،التي استقطبت الفئات الوسطى من أحياء
املدينة األخرى ،ومنها التل  -الزاهرية.
من ناحية التكوين االجتامعي أيضاً ،وطبيعة القوى العاملة بشكل خاص ،فإن  15%من العاملني يف هذ الحي يعملون يف
القطاع العام ،وهو الرتتيب الثاين بعد بساتني طرابلس .أما الفئات املهنية األكرث أهمية فهي الحرفيون ( ،)19%واملرشعون
واملديرون ( ،)16%واملهن العلمية ( ،)12%وهو تكوين مختلف عن األحياء الفقرية التي سبق عرضها.
يف التل  -الزاهرية ،نحن أمام تركيب اجتامعي ،وسطي وانتقايل ،متاماً كام أن املنطقة نفسها ،كانت مركز املدينة يف وقت
سابق ،وكانت  -وما تزال  -من الناحية العمرانية منطقة وسطى بني املدينة القدمية واملدينة الحديثة.

142

 -6بساتني طرابلس :مقر الفئات الوسطى ،وتوسع يف املعرض
 -1الوصف العام
بساتني طرابلس ،هي منطقة عقارية واسعة وقسم كبري منها مل يكن مسكوناً ،كانت مكونة من بساتني الليمون التي متتد
من امللولة يف الشامل حتى مدخل طرابلس الجنويب لجهة الغرب .ال تزال بعض املناطق غري مأهولة بكثافة ،وتقع ضمن
هذه املنطقة العقارية أحياء تسكنها الطبقات الوسطى والغنية يف املدينة ،والسيام يف األحياء أو املربعات املمتدة بني
شارع املئتني ومعرض طرابلس .وكلام اقرتبنا من امليناء ،ومن منطقة الضم والفرز (املعرض) يتحسن املستوى املعييش
للسكان.
يف التقسيم العقاري ،تم اقتطاع بعض الجزر وضمها إىل مناطق أخرى لالعتبارات التي تم ذكرها .فتم ضم الجزر TJ15
 ،TJ18إىل باب التبانة  -السويقة ،وهي مناطق غري كثيقة السكان محاذية لباب التبانة بني امللولة ودوار أبو عيل .كامتم اقتطاع الجزيرتني  TJ9 - TJ10إىل التل الزاهرية ،وهي متصلة بالزاهرية وتقع رشق البولفار بني دوار أبو عيل وتقاطع
الزاهرية  -املئتني .يف املقابل تم ضم الجزيرتني  TT1 - TT2من منطقة التل إىل بساتني طرابلس ،وهي أحياء يف شارع
املطران تقع غرب البولفار .كام تم اقتطاع الجزيرتان  TJ13-TJ14Kمن بساتني طرابلس وضمت إىل املدينة القدمية،
لوقوعها رشق البولفار عىل املدخل الجنويب لطرابلس (منطقة مرشوع محرم).
وفق هذا التقسيم ،فإن منطقة بساتني طرابلس املعتمدة يف هذه الدراسة ،تضم األحياء التي يحدها رشقاً بولفار طرابلس
من تقاطع الزاهرية  -املئتني حتى املدخل الجنويب لطرابلس (املدخل القديم عىل البولفار) ،ومن الشامل ،طريق دوار
ابوعيل والنهر وشارع املئتني ،والغرب الحدود البلدية بني بساتني طرابلس وامليناء ،ومنطقة املعرض والضم والفرز ،مع
مراعاة الحدود العقارية أيضاً بني طرابلس وامليناء.
بساتني طرابلس يف الدراسة ،منطقة سكنية حديثة من الناحية العمرانية ،توسعت خالل الثامنينيات والتسعينيات،
خدماتها جيدة عموماً ،ووضع البنى التحتية فيها أفضل من األحياء األخرى .هي أيضاً منطقة تجارية فيها العديد من
املحالت ،ومراكز الرتفيه واملقاهي وصاالت السينام ،التي انتقلت إليها من األحياء األخرى .األحياء القريبة من طرابلس
والقريبة من شارع املئتني والبولفار هي األقدم نسبيّاً ،يف حني إن األقسام التي هي أقرب إىل امليناء وإىل املعرض هي أكرث
حداثة ،السيام منطقة الضم والفرز ،التي هي حديثة ج ّدا ً ،وتشهد توسعاً عمرانيّاً كبريا ً يف الوقت الراهن.
تخرتق هذه املنطقة طرق عريضة رئيسة بشكل محاور متتد من الرشق :جهة طرابلس القدمية والبولفار ،نحو الغرب:
مدينة امليناء ،وهي :طريق املئتني ،شارع عزمي ،طريق امليناء ،طريق املعرض .وتلتقي كلها عند مداخل مدينة امليناء .كام
أن هذه الشوارع  -املحاور يقطعها من الجنوب إىل الشامل التقسيم البلدي بني طرابلس وامليناء ،إال أن األبنية متصلة،
والخصائص العمرانية واالجتامعية متشابهة متاماً ،مام يجعل الفصل بني بساتني طرابلس وبساتني امليناء ،من الناحية
االجتامعية ،غري منطقي.
تم تعبئة  205استبيانات يف هذا الحي ،موزعة عىل  12جزيرة إحصائية.
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 -2نسب الحرمان
متثل بساتني طرابلس  16%من األرس املقيمة يف طرابلس ،و 5%من األرس املحرومة ،و 3%من األرس املحرومة ج ّدا ً .ويعني
ذلك أن نسب الحرمان يف هذا الحي هي أقل من متوسط املدينة بشكل محسوس .وقد بينت نتائج العمل امليداين ،أن
حي بساتني طرابلس هو الحي األفضل حاالً يف املدينة ،وسجلت فيه أقل نسبة حرمان ،وأعىل نسبة من األرس األفضل حاالً.
الشكل  :25-5بساتني طرابلس :نسبة مئوية من اإلجاميل يف طرابلس
ﺑﺴﺎﺗني ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﺑﺴﺎﺗني ﻃﺮاﺑﻠﺲ
3%

16%
ﺑﺴﺎﺗني ﻃﺮاﺑﻠﺲ

5%

بلغت نسبة األرس املحرومة يف هذا الحي  19%مقارنة مبتوسط املدينة البالغ ( 57%أي أكرث بثالثة أضعاف) ،وبلغت نسبة
األرس املحرومة ج ّدا ً  ،5%مقابل متوسط املدينة البالغ ( 26%أي ما يقارب الخمسة أضعاف).
نسب الحرمان يف بساتني طرابلس هي أقل مام هي عليه يف املدينة يف كل امليادين املكونة لدليل الحرمان الحرضي ،كام
يوضح الشكل أدناه .مع ذلك ،ما تجدر اإلشارة إليه هو أن نسبة األرس املحرومة حسب دليل امليدان االقتصادي مرتفعة
نسب ّياً ،وتبلغ  47%من األرس املقيمة يف هذا الحي ،وهو الرتتيب الثاين من األقل حرماناً بعد بساتني امليناء  ،42%مقارنة
مع متوسط املدينة البالغ  .77%وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنسب الحرمان يف امليادين األخرى التي ترتاوح بني  9%و13%
فقط .ويعني ذلك ،أن نسب الحرمان االقتصادي أكرث ارتفاعاً من نسب الحرمان بحسب املؤرشات االجتامعية األخرى،
مبا يف ذلك يف األحياء األفضل حاالً .ومؤرشات الوضع االقتصادي ،السيام الدخل ،هي أكرث تأثرا ً بالتغريات والصدمات يف
املدى القصري ،التي تؤثر عادة عىل الدخل ومستوى املعيشة املادي ،بدرجة أعىل من تأثريها عىل الخصائص االجتامعية،
والحامية االجتامعية.
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الشكل  :26-5بساتني طرابلس :نسبة الحرمان
31%

الشكل  :27-5بساتني طرابلس نسبة الحرمان حسب امليادين
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

14%
ﻣﺤﺮوﻣﻮن
ﻣﺤﺮوﻣﻮن ﺟﺪا ً

26%
5%
ﺑﺴﺎﺗني ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﻟﺴﻜﻦ
ﺑﺴﺎﺗني ﻃﺮاﺑﻠﺲ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

9%

47% 9%
13%

اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﺼﺤﺔ

تجدر اإلشارة ،إىل أن نسب الحرمان يف هذه املناطق األفضل حاالً ،قد تكون أقل مام هي يف الواقع ،إذ مثة أرس وأفراد ،قد
ال متثلهم العينة بشكل جيد .ومن هؤالء بشكل خاص من يقوم بتوفري الخدمات الشخصية لألرس املقيمة يف هذه األحياء،
من نواطري األبنية ،والخدم ،والسائقني وغريهم ،إضافة إىل أن بعض الفئات من أصحاب األعامل واملحالت يف هذه األحياء،
تقيم فيها أيضاً .ومثل هذه الفئات ،ال تلتقطها الدراسة امليدانية بشكل واف ،ما مل يبذل جهد خاص يف هذا االتجاه .كام
أن هذه الفئات ،تبقى غري منظورة يف نظر املراقب العادي ،الذي يحتفظ بالصورة العامة للعمران الحديث ،والسيارات
الجديدة ،ومظاهر الرفاه األخرى ،وهي حقيقية ،لكنها تحجب يف الوقت نفسه ،تفاوتات غري قليلة األهمية.
 -3املؤرشات اإلفرادية
سجلت نسب حرمان أقل من متوسط املدينة يف كل املؤرشات اإلفرادية ،وهذا أمر طبيعي ومنطقي .وتبقى املؤرشات
التي سجلت فيها أعىل نسبة حرمان هي نفسها كام يف األحياء األخرى ،وهي :غياب الرتفيه ،وعدم توفر حساب مرصيف،
وعدم توفر ضامن صحي ،وعدم وجود شخص يف األرسة حائز عىل شهادة ثانوية .أي أن خصائص الحرمان متشابهة بني
األرس املحرومة بشكل عام ،مبا يف ذلك األرس املحرومة التي تسكن يف األحياء األفضل حاالً ،إال أن نسبتها من إجاميل
املقيمني قليلة.
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الشكل  :28-5املؤرشات اإلفرادية  -بساتني طرابلس
7

22

8

44

76
52

29

ﻃﺮاﺑﻠﺲ
ﺑﺴﺎﺗني ﻃﺮاﺑﻠﺲ

80

5

17

ﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﱪﻳﺪ وﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺪﻓﺌﺔ ﻣﻼمئﺔ ﰲ اﳌﻨﺰل
ﻻ إﺷﱰاك ﰲ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺧﺎص
رب اﻷﴎة ﻏري ﻣﻀﻤﻮن ﺻﺤﻴﺎً

12
14

50
59
59

ﰲ اﻷﴎة ﻃﻔﻞ ) (15-4ﻏري ﻣﻠﺘﺤﻖ

ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺗﺠﻞ أو أﻛرث ﻣﻦ ﺷﺨﺼني ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم واﺣﺪة

22

31

78

3

ﻻ أﺣﺪ ﰲ اﻷﴎة ﺣﺎﺋﺰ ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

51
55

76

أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ مل ﻳﻨﻪ اﻹﺑﺘﺪايئ

أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻷﴎة ﻣﺮض ومل ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻼﺟﻪ ﻟﺴﺒﺐ اﻗﺘﺼﺎدي
7

آﺧﺮ ﻃﻔﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ وﻟﺪ ﺧﺎرج اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻷﴎة ﻻ متﻠﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎً ﻣﴫﻓﻴﺎً

31

اﻷﴎة ﻻ متﻠﻚ ﺳﻴﺎرة
اﻷﴎة مل ﺗﺰر اﳌﻘﺎﻫﻲ واﳌﻄﺎﻋﻢ

 -4الهرم االجتامعي
يف بساتني طرابلس ،نحن أمام هرم مقلوب ،أي قاعدته ضيقة ،وقمته عريضة .يعود ذلك إىل كون حي بساتني طرابلس من
األحياء األفضل حاالً ،لذلك فإن األرس األفضل حاالً ،تزيد نسبتها عن األرس املحرومة ،وذلك خالفا للهرم الوسطي يف املدينة،
وخالفاً للهرم االجتامعي يف األحياء األكرث فقرا ً .ففي حني إن الفئتني الخامسة والرابعة ،وهي الفئات األكرث حرماناً بحسب
التصنيف الخاميس يف هذه الدراسة ،متثل  19%من إجاميل األرس ،فإن نسبة األرس يف الفئتني األوىل والثانية األفضل حاالً
متثل  .55%أما الفئة التي تقع يف وسط التصنيف فهي متثل .26%
ال ميكن القول هنا إننا إزاء حي فقري ،بل عىل العكس ،نحن إزاء حي سمته اإلجاملية أنه تسكنه فئات وسطى وما فوق،
بشكل أسايس ،ولكن مع نسبة من الحرمان ال تزال هامة ( ،)19%ومع نسبة من األرس التي ال متتلك فائضاً من الدخل،
وال حامية كافية :تأمني صحي وتأمني اجتامعي ،تساوي نصف السكان تقريباً.

146

الشكل  :29-5الهرم بساتني طرابلس
35

1

20
26

الشكل  :30-5الهرم طرابلس
1 10

12

2

3

21

2

3

من ناحية تكوين القوى العاملة ،فإن نسبة
العاملني يف القطاع العام هي األعىل بني األحياء
األخرى ،وتبلغ  20%من القوى العاملة ،وفئات
املهن األكرث أهمية هي املهن العلمية ،املرشعون
واملديرون ،واملهن الوسيطة ،التي متثل مجتمعة
 69%من القوى العاملة.

مقارنة مع باب التبانة عىل سبيل املثال ،فإن
نسبة املهن الثالث املشار إليها تبلغ مجتمعة
4
31
4
14
 10%فقط (وهي أقل من ذلك نظرا ً لهامش
الخطأ بحكم عدد املشاهدات القليل) .يف
املقابل ،فإن الرتكيب املهني الوسطي يف طرابلس
5
26
5 5
هو  40%للحرفيني والباعة وعامل الخدمات،
يليها  12%للمهن العلمية (هي  36%يف بساتني
طرابلس) .ويعني ذلك ،أن هذه األحياء األفضل حاالً (هناك تشابه بني بساتني طرابلس وبساتني امليناء عىل هذا الصعيد)،
هي من طبيعة مختلفة عن التكوين االجتامعي واملهني الوسطي يف املدينة ،وأشد اختالفاً بالتاكيد عن هذا التكوين يف
األحياء األكرث حرماناً.
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 -7بساتني امليناء :منطقة جديدة ،واستقطاب الفئات الوسطى الحديثة
 -1الوصف العام
تتكون منطقة بساتني امليناء العقارية من نطاقني مختلفني بشكل حاد .النطاق األول هو األحياء الحديثة التي هي امتداد
لبساتني طرابلس ،عىل امتداد شوارع املئتني وعزمي وامليناء واملعرض ،وصوالً إىل مدخل مدينة امليناء نفسها؛ والنطاق
الثاين هو املساحات املحيطة باملعرض وصوالً حتى البحر ،وكثافة السكان فيها غري كبرية ،كام أنها تضم مناطق فقرية
وعشوائيات ،مثل املساكن الشعبية ،والحارة الجديدة ،وحي التنك وغريها.
ويف الدراسة الحالية ،فإن حي بساتني امليناء يتكون من القسم الحديث الذي يشكل امتداد بساتني طرابلس ،وقد أضيفت
إليه تجمعات املساكن عىل مدخل مدينة امليناء وهي الجزر العقارية  M 1-1و  ،M 1-2التي تشكل امتداد لألحياء
الحديثة املذكورة .يف املقابل تم اقتطاع القسم املمتد من املعرض إىل البحر مع األحياء العشوائية والفقرية التي تقع
ضمنه ( ،)MB4-B - MB4-Cوضمه إىل مدينة امليناء ،نظرا ً للتباعد الكبري بني خصائصها وخصائص األحياء الحديثة من
بساتني امليناء.
بساتني امليناء يف هذه الدراسة ،هي أحياء حديثة من حيث النمط العمراين ،ومن حيث تاريخ البناء .وقد توسعت خالل
العقدين االخريين بشكل كبري ،بحيث باتت املساحة الفاصلة بني طرابلس الحديثة وامليناء ،منطقة عمرانية متصلة
ومتجانسة من حيث سامتها العمرانية واالجتامعية ،ويصعب متييزها عن بساتني طرابلس .استقطبت هذه املنطقة قسامً
كبريا ً من الفئات الوسطى من أحياء املدينة األخرى ،كام أنها املكان املفضل لسكن الوافدين إىل املدينة من مناطق الشامل
ولبنان األخرى ،من الفئات الوسطى واملهنيني ورجال األعامل.
متت تعبئة  102استبيان يف هذا الحي ،موزعة عىل  7جزر إحصائية.
 -2نسب الحرمان
ميثل حي بساتني امليناء  8%من إجاميل األرس يف طرابلس ،و 4%من إجاميل األرس املحرومة ،و 3%من إجاميل األرس
املحرومة جدا .وكام بالنسبة إىل حي بساتني طرابلس ،فإن هذه النسب تعني أن نسب الحرمان يف هذا الحي أقل من
متوسط املدينة بشكل واضح .تبلغ نسبة األرس املحرومة يف بساتني امليناء  26%مقابل متوسط املدينة البالغ  ،57%ونسبة
األرس املحرومة ج ّدا ً  10%مقابل متوسط املدينة البالغ .26%
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الشكل  :31-5بساتني امليناء :نسبة مئوية من اإلجاميل يف طرابلس

ﺑﺴﺎﺗني اﳌﻴﻨﺎء

ﺑﺴﺎﺗني اﳌﻴﻨﺎء

3%

4%
8%
ﺑﺴﺎﺗني اﳌﻴﻨﺎء

بشكل عام ،يأيت حي بساتني امليناء يف الرتتيب الثاين بعد بساتني طرابلس ،لجهة نسبة الحرمان املنخفضة فيه .كام أن نسب
الحرمان هي أقل من متوسط املدينة يف امليادين األربعة املكونة لدليل الحرمان الحرضي .ونسبة الحرمان االقتصادي هي
األعىل ،كام هي السمة العامة ،ولكن نسبة الحرمان االقتصادي فيها تبلغ  42%وهي أقل من مثيلتها يف بساتني طرابلس.
وكذلك األمر بالنسبة إىل نسب الحرمان يف ميدان السكن التي هي  8%مقابل  9%يف بساتني طرابلس .وهذا ينسجم مع
ما سبق ذكره ،حيث إن املستوى املعييش للمقيمني يرتفع كلام ابتعدنا عن البولفار واقرتبنا من امليناء .يف املقابل فإن
نسب الحرمان يف الصحة والتعليم هي أعىل من مثيالتها يف بساتني طرابلس ،إذ تبلغ  25%و 15%مقابل  13%و.9%
الشكل  :32-5بساتني امليناء :نسبة الحرمان

الشكل  :33-5بساتني امليناء :نسبة الحرمان حسب امليادين

31%

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

16%
اﻟﺴﻜﻦ
ﻣﺤﺮوﻣﻮن
ﻣﺤﺮوﻣﻮن ﺟﺪا ً

26%
10%
ﺑﺴﺎﺗني اﳌﻴﻨﺎء ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﺑﺴﺎﺗني اﳌﻴﻨﺎء
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

15%
8%

42%

اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

25%

اﻟﺼﺤﺔ

 -3املؤرشات اإلفرادية
كام يف بساتني طرابلس ،ونسب ّياً يف األحياء األخرى ،فإن املؤرشات األربعة أكرث داللة عىل الحرمان هي نفسها ،وال داعي
لتكرارها ،وهي مبينة يف الشكل البياين.
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نسب الحرمان حسب املؤرشات اإلفرادية يف بساتني امليناء هي جميعها أقل من متوسط املدينة ،باستثناء مؤرش الوالدة
خارج املستشفى إذ تبلغ نسبة األرس التي حصلت والدة آخر طفل خارج املستشفى  16%مقابل  14%يف طرابلس.
وبشكل عام ،وكام سوف يتبني الحقاً عند استعراض نتائج امليناء أيضاً ،فإن املؤرشات الصحية فيهام مرتاجعة قياساً عىل ما
هو متوقع .ويف كل حال ،فإن مؤرش الوالدة خارج املستشفى يحتاج إىل تدقيق مل يكن إمكانه متوافرا ً يف الدراسة الراهنة.
الشكل  :34-5املؤرشات اإلفرادية  -بساتني امليناء
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بالنسبة إىل بساتني امليناء ،اخرتنا مقارنة املؤرشات اإلفرادية مع مؤرشات بساتني طرابلس ،لإلضاءة عىل أوجه التاميز بني
املنطقتني يف التفاصيل ،من ضمن التشابه يف املستوى العام .وتبني املقارنة وضعاً أفضل عموماً يف بساتني امليناء بالنسبة إىل
املؤرشات االقتصادية كلها ومؤرش التعليم  -القدرات ،يف حني إن قيم مؤرشات الصحة ،ما عدا التأمني الصحي ،وااللتحاق
واملستوى التعليمي لألهل والسكن ،أفضل يف بساتني طرابلس .ومنيل إىل االعتقاد أن هذا يعود إىل خصائص دميغرافية ،وأخرى
تتعلق بالزمن ،حيث مؤرشات الرفاه يف بساتني طرابلس أكرث قدماً منها يف بساتني امليناء التي هي منطقة أكرث حداثة كام
سبقت اإلشارة إىل ذلك.
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 -4الهرم االجتامعي
الهرم االجتامعي يف بساتني امليناء هو هرم مقلوب متاماً ،قاعدته ضيقة وقمته عريضة ،أي إن املحرومني فيها أقل عددا ً
من األفضل حاالً .واالختالف عن الهرم االجتامعي يف بساتني طرابلس هو يف الفئة الوسطى (الثالثة) التي هي أكرث أهمية
يف بساتني طرابلس  26%مقابل  20%للفئة الثانية (األقل حرماناً منها) ،وهو ما شوه جزئ ّياً تدرج فئات الهرم يف بساتني
طرابلس ،األمر الذي مل يحصل يف تدرج الهرم االجتامعي يف بساتني امليناء حيث الفئة الثالثة أقل أهمية من الفئة الثانية
( 16%مقابل .)28%
من ناحية ثانية ،فإن نسبة األرس يف الفئة الخامسة ،األكرث حرماناً تبلغ  ،10%وهي ضعف مثيلتها يف بساتني طرابلس
( .)5%وهذه الواقعة ،معطوفة عىل التدين النسبي للفئتني الرابعة والثالثة ،تعني أن التفاوت االجتامعي يف بساتني امليناء
هو أعىل مام هو عليه يف بساتني طرابلس.

151

		
الشكل  :36-5الهرم بساتني امليناء
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الشكل  :37-5الهرم طرابلس
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 -8امليناء :مدينة صغرية ،متنوعة ،وطاقات مهدورة
 -1الوصف العام
تضم امليناء العقارية ثالث مناطق فرعية هي امليناء األوىل ،وامليناء الثانية ،وامليناء الثالثة .ويتكون حي امليناء يف الدراسة
امليدانية الراهنة ،من هذه املناطق الفرعية الثالث ،باستثناء الجزيرتني  M 1-1و  ،M 1-2الواقعتني عىل مدخل امليناء
اللتني ضمتا إىل بساتني امليناء ،كام تم ضم كل املنطقة الواقعة بني املعرض والبحر ،والتي تقع ضمن منطقة بساتني امليناء
العقارية ،إىل امليناء ،لتجانسها النسبي معها (.)MB4-B - MB4-C
تتكون امليناء من أحياء قدمية داخلية ،كام تتميز بوجود فئة سكانية خاصة هي صيادي األسامك ،إىل جانب العاملني يف
املهن املرتبطة بها (صناعة وترميم املراكب الصغرية ،وشباك ،وتجارة السمك) ،وأيضاً املهن الجسدية والخدماتية املرتبطة
بوجود املرفأ (عامل املرفأ ،مكاتب تخليص املعامالت...إلخ) ،وتضم أيضاً منطقة صناعية ،كام فيها نشاط تجاري وسياحي
مرتبط بالبحر.
سكانها متنوعون أيضاً ،حيث تسكن الفئات الوسطى من املهنيني ذوي الكفاءات الجامعية عىل امتداد الشارع الرئيس،
بور سعيد ،وعىل الواجهة البحرية .وتضم امليناء أيضاً أحياء عشوائية (حي التنك ،واملساكن الشعبية ،والحارة الجديدة)
وهي تابعة عقاريّاً لبساتني امليناء وقد تم ضمها إىل امليناء كام سبقت اإلشارة إىل ذلك.
امليناء متنوعة من حيث التكوين االجتامعي .فهي مدينة صغرية ،ولها مجلسها البلدي الخاص ،العضو يف اتحاد بلديات
الفيحاء .لذلك سوف نجد فيها تنوعاً سكانيّاً واجتامعيّاً ،وتنوعاً يف النشاط االقتصادي .وللميناء قدرات اقتصادية سياحية
كبرية كامنة بسبب واجهتها البحرية ،ومجموعة الجزر املقابلة لها ،وهي الوحيدة يف لبنان .كام أن فيها أكرب تجمع
للصيادين يف لبنان .وهذه اإلمكانات السياحية ،واالقتصادية األخرى ،غري مستثمرة بالشكل املالئم.
متت تعبئة  173استبياناً يف امليناء ،موزعة عىل  19جزيرة إحصائية.
 -2نسب الحرمان
متثل امليناء  14%من إجاميل األرس يف مدينة طرابلس ،و 15%األرس املحرومة ،و 15%من األرس املحرومة ج ّدا ً .ويعني ذلك
أن نسب الحرمان يف امليناء قريبة من متوسط املدينة .وتبلغ نسبة األرس املحرومة يف امليناء  63%مقابل متوسط املدينة
البالغ  ،57%وتبلغ نسبة األرس املحرومة ج ّدا ً  28%وهي أعىل بنقطتني من النسبة عىل مستوى طرابلس.
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الشكل  :38-5امليناء :نسبة مئوية من اإلجاميل يف طرابلس
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نسبة الحرمان االقتصادي هي األعىل ،كام هو الحال يف كل األحياء األخرى ،وتبلغ  86%مقابل متوسط املدينة البالغ .77%
ويأيت يف املرتبة الثانية من حيث األهمية نسبة الحرمان يف الصحة البالغة  46%مقابل متوسط املدينة البالغ  .35%%أما
يف التعليم فهي مساوية ملتوسط املدينة ،وتزيد نقطة مئوية واحدة عن متوسط املدينة يف السكن.
		
الشكل  :39-5امليناء :نسبة الحرمان
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 -3املؤرشات اإلفرادية
نسب الحرمان هي األعىل يف املؤرشات األربعة نفسها كام يف األحياء األخرى .وتزيد نسبة الحرمان عن متوسط طرابلس
يف عرشة مؤرشات من أصل اثني عرش مؤرشا ً ،وتقل عنه يف مؤرشي االلتحاق وتوفر اشرتاك يف مولد كهربايئ خاص .وبشكل
عام ،فإن نسبة الحرمان يف عدد من املؤرشات األخرى تزيد بشكل طفيف عن متوسط املدينة ،وهو ما جعل نسبة
الحرمان اإلجاميل قريبة من متوسط املدينة.
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ما يلفت النظر يف امليناء هو مؤرشات امليدان الصحي ،حيث تبدو أكرث ارتفاعاً مام ميكن أن نتوقع .وتبلغ نسبة األرس

التي حصلت والدة طفلها األخري خارج املستشفى  ،26%مقابل متوسط املدينة البالغ  .14%والفارق كبري وغري متوقع
وغري متناسب مع وضع املؤرشات األخرى ،وباملقارنة مع األحياء األخرى التي هي أشد فقرا ً بشكل واضح من امليناء ،إال
أن مؤرشات الصحة فيها أفضل نسب ّياً من امليناء .كام أن نسبة األرس التي مرض أحد أفرادها ومل يذهب إىل الطبيب أو
مل يتابع عالجه حتى النهاية ،تبلغ  40%مقابل متوسط املدينة البالغ  .31%ونسبة الحرمان يف مؤرش وضع املسكن العام
واالكتظاظ مرتفعة أيضاً عن املتوسط وتبلغ .60%
ميكن تفسري جانب من هذه النتائج غري املتوقعة بالتجانس الضعيف يف التكوين العمراين والسكاين يف امليناء .من الناحية
العمرانية ،تضم امليناء أحياء تاريخية قدمية (الرتب) ،كم تضم عشوائيات (حي التنك واملساكن الشعبية) ،يتوقع أن
تكون خصائصها العمرانية ومؤرشات السكن فيها متدنية .يف املقابل ،تضم امليناء أيضاً أحياء وأبنية حديثة ج ّدا ً ،عىل
الواجهة البحرية خصوصاً ،وعىل امتداد شارع بور سعيد (وهي أقدم عهدا ً من الواجهة البحرية) .كام أن يف امليناء أيضاً
مجموعات سكانية خاصة ،مثل الصيادين والعاملني يف الخدمات البحرية ،كام أن سكان العشوائيات ،هم من الفئات
الفقرية واملحرومة ،يعيشون أيضاً ضمن نطاق جغرايف واحد (امليناء) مع فئات وسطى ،ما يفرس نسب ّياً الرتاجع يف بعض
املؤرشات ،ويفرس أيضاً النسب القريبة من متوسط املدينة ،والتي تحجب تفاوتاً عىل درجة من األهمية نجده يف امليناء
عىل نحو أكرث أهمية من األحياء األخرى ،التي هي أكرث تجانساً وأقل تنوعاً.
الشكل  :41-5املؤرشات الفردية  -امليناء
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 -4الهرم االجتامعي
قاعدة الهرم االجتامعي يف امليناء عريضة ،مع لحظ أن الفئة الرابعة (املحرومني) أكرث أهمية من الفئة الخامسة (املحرومني
ج ّدا ً) .يف املقابل ،فإن نسب األرس يف الفئتني األوىل والثانية ،األفضل حاالً ،تبلغ  ،14%وهي أعىل من مثيالتها يف األحياء
األخرى يف طرابلس ،وتأيت بعد بساتني طرابلس وبساتني امليناء من حيث الرتتيب .وتفسري ذلك ،وجود درجة أعىل من
التنوع االجتامعي والعمراين واالقتصادي يف امليناء ،األمر الذي يعني وجود فئات وسطى بنسبة أكرب من األحياء األخرى.
بالنسبة للقوى العاملة ،فإن نسبة الحرفيني والباعة وعامل الخدمات والعامل غري املهرة ،هي األكرث أهمية .وهي تشبه يف
ذلك تكوين القوى العاملة يف األحياء الفقرية .ولكن تتميز عنها بنسبة هامة أيضاً من املهن الوسيطة تبلغ  ،9%والصيادين
(يردون ضمن فئة العامل الزراعيني) ،والبالغة أيضاً  .9%وبشكل عام ،فإن شكل الهرم االجتامعي يف امليناء هو األقرب إىل
الهرم االجتامعي ملدينة طرابلس.
الشكل  :42-5الهرم امليناء
3
11
23

1 10

1

12

2

21

3

35
28

156

الشكل  :43-5الهرم طرابلس

4
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3
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الفصل السادس
األوضاع العامة يف املدينة وأحيائها
 -1مقدمة
تتطلب دراسة الفقر بشكل عام ،والحرضي منه بشكل خاص ،الجمع بني أكرث من أسلوب بحث .ينبع ذلك من تعدد األبعاد
املكونة لظاهرة الفقر نفسها ،ومن تعدد العوامل املسببة واملؤثرة يف الفقر أو الحرمان ،ويف تشكيل مستوى املعيشة والرفاه
بشكل عام .من هنا رضورة استخدام مناهج البحث الكمية والنوعية والتشاركية ،ورصد الظاهرة وعواملها وأسبابها عىل
مستوى الفرد وقدراته وخياراته ،واألرسة ،واملحيط املحيل املبارش ،كام عىل املستوى الوطني والدويل أيضاً.
لذلك ،سوف يكون مفيدا ً للدراسة ،وسعياً ملزيد من املوضوعية ،أن يجري تقاطع البيانات املستخلصة من العمل امليداين مع
البيانات اإلدارية مثالً؛ وكذلك الربط بني البيانات املجمعة من خالل استبيان األرسة ،مبا فيها البيانات التي تعطيها األرسة عن
وضع الحي ،وبيانات أخرى ميكن جمعها عىل مستوى الحي.
تضمن استبيان األرسة املستخدم يف العمل امليداين ،بعض املعلومات عن خصائص الحي الذي تقيم فيه ومستوى الخدمات
واألمن فيه .كام أن الباحثني امليدانيني جمعوا عددا ً محدودا ً من البيانات عن الجزر اإلحصائية التي نفذوا العمل امليداين فيها،
إذ طلب إليهم تعبئة استامرة خاصة بالحي استنادا ً إىل مالحظاتهم ،مع االستئناس برأي املقيمني .ومتت تعبئة  133استامرة
حي  -جزيرة إحصائية ،من أصل  141جزيرة شملها العمل امليداين.
نعرض يف ما ييل ،النتائج العامة الستامرات الجزر اإلحصائية (عددها  )133عىل مستوى طرابلس دون النزول إىل مستوى
األحياء ،نظرا ً للعدد املحدود ( 133استامرة) ،ونظرا ً ألن التقييم هنا يتضمن بعدا ً ذاتيّاً نابعاً من تقييم املحقق نفسه ،وهو أمر
ال ميكن تجاهله .لذلك فإن الهدف يقترص عىل إعطاء نظرة تقييمية إجاملية عن بعض خصائص األحياء ،الستخدامها بصفتها
عنرصا ً إضافيّاً يف التحليل واملقارنة.
كام يتضمن هذا الفصل أيضاً ،عرضاً لبعض خصائص األحياء من وجهة نظر األرس ،مستخلصة من استبيان االرسة ،تعطي صورة
أكرث دقة عن وجهة نظر األرس يف موضوع السؤال.

 -2نتائج استامرات األحياء
يتناول هذا القسم ،بإيجاز ،النتائج العامة عىل مستوى طرابلس جواباً عن خمسة أسئلة:
 -1هل الحي عشوايئ أو منظم؟
 -2ما هو حجم مخالفات البناء يف الحي؟
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 -3ما هو وضع شبكات املرافق العامة والبنى التحتية؟
 -4ما هو وضع النظافة والبيئة؟
 -5بعض مظاهر األمن واالستقرار يف الحي؟
				
 1-2العشوائية والتنظيم
بلغت نسبة األحياء  -الجزر اإلحصائية العشوائية يف
املدينة  16%من إجاميل الجزر املشمولة بالبحث ،يف
حني اعتربت 38%منها أحياء نظامية ،و 46%مختلطة بني
النظامية والعشوائية.
بينت استامرة الحي أيضاً ،أن املواد املستخدمة يف معظم
األبنية هي الباطون والحجارة بنسبة  99%من األحياء ،يف
حني كان الصفيح واألترنيت غالباً يف  1%فقط من األحياء.
أما لجهة عدم قانوية البناء ،مبا يف ذلك البناء عىل أمالك
عامة أو بدون ترخيص ،فهذه الوضعية موجودة يف  21%من
األحياء  -الجزر املشمولة بالبحث.
ونذكر ،أن هذه النسب هي بناء عىل تقديرات املحقق ،مع
االستئناس برأي السكان ،وهي ال تخلو من الذاتية.
				
 2-2وجود مخالفات بناء
تضمنت استامرة الحي خمسة احتامالت يف الجواب عىل
وجود مخالفات بناء يف الحي  -الجزيرة االحصائية املعنية،
واتت النتائج التفصيلية كام ييل:
ابدا 23%؛ نادرا23% :؛ قليال28% :؛ وسط15%:؛ كثريا.10% :
وقد تم جمعها يف ثالث فئات يف الرسم البياين ،وهو ما
اعطانا ان نسبة املخالفات متكررة إىل كثرية يف  25%من
احياء طرابلس ،مقابل  47%من االحياء ليس فيها مخالفات،
و 28%فيه مخالفات محدودة.
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الشكل  :1-6مستوى التنظيم والعشوائية
ﻋﺸﻮايئ
16%
ﻧﻈﺎﻣﻲ
38%
ﻣﺨﺘﻂ ﺑني اﻟﻌﺸﻮايئ واﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
46%

الشكل  :2-6وجود مخالفات بناء يف الحي
ﻣﺘﻜﺮرة إﱃ ﻛﺜرية
25%
أﺑﺪا ً  -ﻧﺎدرا ً
47%
ﻗﻠﻴﻼً
28%

					
 3-2وضع البنى التحتية
تضمنت اإلجابة عن هذا السؤال خمسة احتامالت تراوحت
بني الرديء ج ّدا ً ،والرديء ،والوسط ،واملقبول ،والجيد.
وسجلت أعىل نسبة تقييم جيد يف املياه ( )19%والرصف
الصحي ( ،)17%وأدناها يف الكهرباء (.)10%
أما بالنسبة إىل التقييم الرديء والرديء ج ّدا ً ،فالنسبة األعىل
هي األرصفة ( )54%وحالة املباين ( ،)44%يليها حالة
الطرقات والكهرباء (.)42%
وميكن توقع وجود تفاوتات هامة بني األحياء هنا ،وهو أمر
ميكن رصده من خالل املالحظة املبارشة .ولكن بشكل عام،
يالحظ أن نسبة التقييم الرديء ج ّدا ً هي أعىل بشكل واضح
يف األرصفة والطرقات وحالة املباين ،وهو ما يعكس حالة
التهالك وضعف عملية الصيانة لألمالك العامة :األرصفة
خصوصاً ،أي األماكن املخصصة للمشاة ،والطرقات؛ واألمالك
الخاصة ،أي حالة املباين السكنية نفسها.
 4-2النظافة والبيئة 					
احتامالت اإلجابة هنا مشابهة للسؤال السابق ،ترتاوح بني
الرديء ج ّدا ً ،والجيد .نسبة األحياء التي حصلت عىل تقييم
جيد منخفضة ج ّدا ً وتراوحت بني  4%و ،7%وهو ما يعرب
عن حالة عدم رضا عامة بالنسبة لوضع البيئة الصحية
والنظافة يف أحياء مدينة طرابلس.
أما التقييم األكرث سلبية فهو يتعلق بعدم وجود مساحات
خرضاء 66% :من األحياء؛ كذلك الشكوى من حالة النظافة
العامة 49% :من األحياء ،مع نسبة  21%من األحياء حالة
النظافة العامة فيها رديئة ج ّدا ً.
يف املجاالت األخرى ،نسبة األحياء التي تشكو من الضجيج
 38%من ضمنها  15%اعترب أن مستوى الضجيج رديء ج ّدا ً،
وكذلك هناك شكوى من تلوث متعدد املصادر يف  40%من
أحياء املدينة.

الشكل  :3-6وضع البنى التحتية
29%
30%
29%
13%

رديء
رديء ﺟﺪا ً

29%

28%

10%

6%

ﺷﺒﻜﺔ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﴫف
اﻟﺼﺤﻲ

ﺷﺒﻜﺔ
ﻣﻴﺎه
اﻟﴩب

14%
ﺣﺎﻟﺔ
اﳌﺒﺎين

26%

26%
25%
10%

16%

اﻹﻧﺎرة اﻻرﺻﻔﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت

الشكل  :4-6البيئة الصحية يف الحي
35%
32%
23%
رديء
رديء ﺟﺪا ً

31%
15%

8%

25%

27%

12%

21%

ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻀﺠﻴﺞ وﺟﻮد وﺟﻮد ﺟﻤﻊ
ﺗﻠﻮث ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ﰲ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺤﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺧﴬاء
اﳌﺼﺎدر
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 5-2األمن واإلستقرار
جمع تحت هذا العنوان قضايا تتعلق باألمن املبارش51% :
الرسقات واإلشكاالت األمنية ،وأخرى ذات طابع اجتامعي:
خالفات األهايل ،التسول ،عمل األطفال الظاهر .وفئات
األجوبة عىل وجود هذه الظاهرات هي خمسة :أبدا ً ،نادرا ً،
أحياناً ،غالباً ،ال يطاق.
ال توجد حاالت ظاهرة لعمل األطفال (جواب أبدا ً) يف 51%
من األحياء ،و 48%بالنسبة لظاهرة التسول .يف حني ال توجد
خالفات متكررة بني األهايل يف  20%من األحياء ،والنسب
7%
هي  15%و 12%بالنسبة لعدم حصول إشكاالت أمنية
ﺣﺎﻻت ﻋﻤﻞ
تتطلب تدخل الرشكة أو عدم حصول رسقات.
أﻃﻔﺎل ﻇﺎﻫﺮة
أما يف الجهة املقابلة ،فإن هذه املشكالت قامئة ومتكررة
يف حوايل  20%من األحياء ،بالنسبة للخالفات املتكررة بني
األهايل ،والرسقات ،واإلشكاالت األمنية ،يف حني حاالت عمل
األطفال الظاهرة ،تقترص عىل  7%والتسول عىل  ،3%من
األحياء.

الشكل  :5-6األمن واإلستقرار
48%

21% 20%

15%

19%

19%
12%

3%
ﺣﺎﻻت ﺗﺴﻮل

ﺧﻼﻓﺎت
ﻣﺘﻜﺮرة
ﺑني اﻷﻫﺎﱄ

إﺷﻜﺎﻻت
أﻣﻨﻴﺔ
ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺗﺪﺧﻞ
اﻟﴩﻃﺔ

وﺟﻮد
ﴎﻗﺎت
ﰲ اﻟﺤﻲ

 -3نتائج استبيان األرسة
تضمن استبيان األرسة أسئلة تتعلق بالخدمات وبالوضع العام يف الحي الذي تقيم فيه .وقد جرى استعراض نتائج بعض
األسئلة يف الفصول األخرى أثناء التحليل القطاعي للحرمان (كام يف الفصل الثالث) ،أو تحليل الوضع يف األحياء نفسها (الفصل
الخامس) .لذلك نكتفي يف هذا القسم بعرض نتائج الوضع األمني واإلنارة من منظور األرس ،وتأمني مواقف سيارات ،وتوفر
الخدمات ،مع العلم أن االستبيان يحتوي عىل أسئلة أخرى .كام أننا سوف نتجنب عرض النتائج عىل مستوى األحياء عندما
يكون عدد املشاهدات قليالً ،تالفياً إلطالق أحكام تخلو من الدقة بسبب هوامش الخطأ الكبرية ألسباب إحصائية ،إال عندما
يكون ذلك ممكناً.
 1-3اإلنارة يف أحياء طرابلس حسب رأي األرس
رصحت نسبة  13%من األرس يف طرابلس أنه ال توجد إنارة أبدا ً يف الحي الذي تقيم فيه ،يف حني اعتربت  44%أن اإلنارة
موجودة ولكن غري كافية ،مقابل  43%كانت راضية عن اإلنارة .وباملقارنة مع تقييم املحققني يف استامرة األحياء ،فإن
األحياء التي صنفت عىل أنها ذات إنارة جيدة تبلغ  12%و 17%اعتربت إنارتها مقبولة ،وهي أقل مام رصحت به األرس.
وكذلك بالنسبة إىل من اعتربوا أن ليس هناك إنارة من األرس ( )13%تقابلها نسبة  10%من األحياء التي اعتربت إنارتها
رديئة ج ّدا ً بحسب املحققني امليدانيني.
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أما لدى استعراض هذه النسب عىل مستوى األحياء ،فإن النسبة األعىل من األرس التي عربت عن رضاها عن اإلنارة هي
بساتني طرابلس ،واملدينة القدمية ،وامليناء .يف بساتني طرابلس فإن األمر يتعلق بالحي الذي تسكنه الفئات األكرث رفاهاً يف

املدينة ووضع الخدمات العامة فيه أفضل ،أما يف املدينة القدمية ،فاألمر مرتبط جزئ ّياً عىل األقل ،مبشاريع تطوير اإلرث
الثقايف وترميم األسواق ،وأيضاً بحكم طبيعة املدينة القدمية املكونة من أسواق ومحال تجارية يف شوارع ضيقة عموماً.
أما يف امليناء ،فإىل جانب الواجهة البحرية والشوارع العامة الحديثة ،فإن وجود بلدية مستقلة ملدينة امليناء ،كانت عىل
درجة من النشاط ،يفرس ارتفاع الرىض بالنسبة لهذا املؤرش لدى املقيمني .مع العلم ،ان هذه النتائج كلها تأشريية ونسبية
كام سبقت اإلشارة إىل ذلك.
الشكل  :7-6األرس التي اعتربت ان اإلنارة كافية يف الحي

			
الشكل  :6-6إنارة الحي
ﻻ إﻧﺎرة
13%
ﻛﺎﻓﻴﺔ
43%

28%

ﺟﺰﺋﻴﺔ
44%

37%

38%

43%

53%

55%

59%

16%
اﻟﺘﻞ -
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

اﳌﻴﻨﺎء

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

 2-3الرسقات يف األحياء بحسب رأي األرس
تضمن استبيان األرسة سؤاالً عن حصول رسقات يف الحي ،مع احتامالت لإلجابة ترتاوح بني أبدا ً وعدة مرات .كام تضمنت
سؤاالً ثانياً إذا كان منزل األرسة نفسها تعرض للرسقة خالل العام السابق ،وهذا سؤال مبارش واإلجابة عنه دقيقة وغري
اجتهادية .وقد بني البحث أن  5%من األرس تعرض منزلها للرسقة خالل عام  ،2011ومن أصلها  1.6%من األرس تعرضت
للرسقة أكرث من مرة .وال ميكن التحدث عن هذه النسب بدقة عىل مستوى األحياء نظرا ً لعدد املشاهدات القليل ،ولكن،
وعىل سبيل اإلشارة إىل امليل العام ال اكرث ،فإن هذه النسبة تبلغ أقصاها يف التبانة  -السويقة ( ،)10%ثم يف املدينة
القدمية وامليناء (.)6%
الشكل  :9-6األرس التي رصحت بحصول رسقات يف الحي

			
الشكل  :8-6حصول رسقات يف الحي

26%
ﻻ أﻋﺮف
30%

أﺑﺪا ً
38%

18%
11%

ﻧﺎدرا ً
12%

ﻣﻦ
وﻗﺖ
ﻵﺧﺮ
11%

ﻋﺪة
ﻣﺮات
8%

اﻟﺘﻞ -
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

20%

28%

28%

20%

13%

اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ
ﻣﺤﺴﻦ

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

اﳌﻴﻨﺎء

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ
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لدى مقارنة النتائج ،يتبني أن نسبة األرس التي تعرضت منازلها مبارشة للرسقة تبلغ  5%مقابل  20%من األرس التي اعتربت
أن هناك رسقات يف الحي الذي تقيم فيه .أما باملقارنة مع نتائج استامرات األحياء حسب تقدير املحققني ،فإن النسبة
قريبة من رأي األرس إذ إن  20%من األحياء تقع فيها رسقات.
أما عىل صعيد املقارنة بني األحياء ،فإن نسب الرسقات يف األحياء (تشمل املساكن واملحالت والسيارات) ،مرتفعة يف امليناء
( )28%واملدينة القدمية ( )28%وبساتني امليناء ( ،)26%ثم يأيت بعدها التبانة  -السويقة ( ،)20%ثم املناطق األخرى .وال
نستطيع تقديم تفسري دقيق لذلك استنادا ً إىل املسح امليداين ونتائجه ،لتعلق األمر بعوامل عدة تخرج عن نطاق العمل
امليداين نفسه ،وعن نطاق دراسة الفقر.
 3-3صعوبة تأمني مواقف سيارات يف الحي حسب رأي األرس
ثالثة أرباع األرس يف طرابلس تجد صعوبة يف إيجاد موقف سيارة يف الحي الذي تقيم فيه 20% .من األرس تقريباً تتمكن
من تأمني موقف سيارة بعد عدة محاوالت ،وأكرث من النصف يجد صعوبة كبرية يف ذلك .تبلغ هذه الصعوبة أقصاها
يف املدينة القدمية ( ،)81%وذلك بسبب كرثة األسواق التجارية الضيقة هناك ،وبعضها ال تدخله السيارة أصالً ،يف حني
هناك كثافة كبرية يف املحالت التجارية ،وما يعنيه ذلك من ازدحام لسيارات أصحابها والزوار عىل حد سواء .وتأيت بعدها
باب التبانة  -السويقة ،وهي منطقة مكتظة أيضاً وشعبية ،وقسم منها ال تدخله السيارة أيضاً لكون األبنية السكنية فيه
ممتدة عىل األدراج التي ترتقي من النهر إىل القبة .ثم تليها من حيث الصعوبة امليناء ،وبساتني امليناء واملناطق األخرى.
ويعرض الشكل األول أدناه ،درجة السهولة أو الصعوبة يف تأمني موقف سيارة عىل مستوى طرابلس كلها ،يف حني يعرض
الشكل الثاين نسب األرس التي تجد صعوبة يف تأمني موقف سيارة حسب األحياء .ويشكل هذا األمر إحدى املشكالت
الحرضية الشائعة ،وهو من األولويات بحسب السكان ،وكذلك بحسب اهتاممات املجلس البلدي.
		
الشكل  :10-6تأمني موقف سيارة

ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
25%

ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﻣﺤﺎوﻻت
20%

ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ
55%
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الشكل  :11-6صعوبة كبرية يف تأمني موقف سيارة حسب األحياء

46%
31%

32%

اﻟﺘﻞ -
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ
ﻣﺤﺴﻦ

55%

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

61%

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

63%

اﳌﻴﻨﺎء

75%

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

81%

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

 4-3توفر الخدمات يف الحي حسب رأي األرس
تتوفر الخدمات املختلفة بنسبة عالية يف مختلف األحياء يف مدينة طرابلس .وهذه خاصية لبنانية ،سيام يف املدن ،حيث
إن لبنان بلد صغري ،كام أنه يتمتع بقطاع خاص نشيط ،يستحوذ عىل القسم األكرب من النشاط االقتصادي ،ويغلب عليه
بشكل كبري ج ّدا ً املؤسسات الصغرية أو األنشطة الفردية والعائلية.
ال توجد يف مدينة طرابلس مواصالت عامة (حكومية) ،ولكن نظام الرسفيس (السيارات الصغرية لنقل الركاب) املعمول به
يف كل لبنان ،يؤدي إىل وفرة يف عدد سيارات النقل من هذه النوع ،مبا يفيض عن حاجة السوق املوضوعية ،وهي متاحة
يف كل األحياء دون صعوبة .إن صغر مساحة املدينة يعني ،أنه يكفي أن يخرج الشخص من مسكنه ومييش مسافة صغرية،
ال تتجاوز عدة دقائق ،حتى يصل إىل أحد خطوط الرسفيس .لذلك فإن  94%من األرس أفادت أنه متوفر.
الدكاكني التي تبيع املواد الغذائية ،وأفران الخبز واملعجنات أيضاً متوفرة بكرثة حسب رأي األرس ( 96%للبقالة والخضار،
و 95%لألفران واملعجنات) .ينطبق األمر نفسه إىل توفر الخدمات الصحية من صيدليات ( )89%أو مستوصفات وعيادات
خاصة ( .)71%كذلك مراكز التسلية ومراكز اإلنرتنت متوفرة بنسبة عالية ( 84%و ،)86%ويعود ذلك إىل ما سبقت
اإلشارة إليه ،حيث غالبية هذه املراكز كناية عن مرشوعات صغرية ألفراد ،قليلة الكلفة ،يديرونها يف األحياء.
أما عندما يتعلق األمر مبؤسسات وخدمات حكومية ،فإن توفر الخدمة يف الحي يصبح أقل ،وذلك بحكم طبيعة الخدمة
نفسها ،كونها خدمة عامة ،وليست خدمة خاصة كتلك املذكورة أعاله .فاملدارس الرسمية متاحة يف الحي بنسبة ،83%
ومخافر الرشطة بنسبة .43%
الشكل  :12-6توفر خدمات يف الحي (%من األرس)
84%
83%
71%
71%

86%

89%

94%

95%

96%

43%

ﺑﻘﺎل /
ﻓﺮن /
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻼت
ﻣﺪرﺳﺔ
ﻣﺨﻔﺮ ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﻋﻴﺎدة
)ﴎﻓﻴﺲ( ﻓﺮن ﻣﻌﺠﻨﺎت ﺧﻀﺎر
ﻃﺒﻴﺐ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﺔ اﻧﱰﻧﺖ
ﴍﻃﺔ
ال توجد تفاوتات ذات معنى بني األحياء بالنسبة لتوفر خدمات النقل ،ومحالت البقالة .ولكن ميكن لحظ بعض التفاوت يف
بعضها اآلخر.
عىل سبيل املثال ،توفر مراكز االنرتنت ،ومراكز التسلية األخرى التي تشبهها ،هو أدىن يف األحياء األكرث فقرا ً سيام التبانة -
السويقة واملدينة القدمية ،مع رضورة أخذ اختالف نوعية هذه املراكز بعني االعتبار ،حيث ميكن أن ترتاوح بني غرفة صغرية
توفر الخدمة يف عدد قليل من األجهزة ،وبني مركز تسلية أو إنرتنت واسع وتتوفر فيه خدمات متعددة.
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الشكل  :13-6توفر بعض الخدمات حسب األحياء (%من األرس)
96% 96%

ﻣﺮﻛﺰ اﻧﱰﻧﺖ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺴﻠﻴﺔ

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

80% 83%

اﳌﻴﻨﺎء

84% 87%

اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

81% 79%

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

89% 89%

اﻟﺘﻞ -
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

79% 79%

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

87% 90%

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

بالنسبة للخدمات الصحية ،فإن توفر الصيدليات هو األدىن يف باب التبانة  -السويقة .وتجدر اإلشارة إىل أن إنشاء الصيدليات
يخضع لقواعد تفرض افتتاح الصيدليات الجديدة ضمن مسافة معينة من الصيدليات القامئة ،ومن شأن ذلك أن يؤثر أيضاً
عىل التوزع .ويف كل حال ،هي متاحة بنسبة مرتفعة عموماً يف كل األحياء.
أما عن العيادات الخاصة واملستوصفات ،فتوفر العيادات الخاصة أفضل يف األحياء األفضل حاالً ،يف حني توفر املستوصفات
أفضل يف األحياء األكرث فقرا ً ،وهو ما يظهره الشكل البياين أدناه .وتجدر اإلشارة أخريا ً ،إىل أن مثة أسباباً عمرانية واقتصادية يف
املدينة القدمية تحديدا ً يف منطقة األسواق التجارية تحد من توسع مراكز الخدمات العامة والخاصة فيها.
الشكل  :14-6توفر الخدمات الصحية حسب األحياء
97%
94%
92%
89%
89%85%84% 92%
82% 77% 78% 79%
78% 83%
69%
68%
68%
66%
54%
46%
43%
ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ
ﻋﻴﺎدة ﻃﺒﻴﺐ
ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ

164

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

اﳌﻴﻨﺎء

اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

أخريا ً ،ويف ما يتعلق بتوفر املدارس الحكومية ،فإن النسبة األدىن هي يف بساتني امليناء وبساتني طرابلس ،كام أن املدارس
الحكومية متوفرة أكرث عىل مقربة من األحياء الفقرية واألحياء القدمية نسب ّياً ،حيث إن التالميذ من سكانها ملتحقون بهذه
املدارس ،كام أن اسعار العقارات مرتفعة ج ّدا ً يف األحياء الحديثة ،وتتجنب الحكومة بناء أو استئجار مدارس حكومية فيها.
أضف إىل ذلك ،أن معظم تالميذ األرس املقيمة يف هذه األحياء ،ترسل أبناءها إىل املدارس الخاصة التي انتقل معظمها إىل
خارج املدينة.

الشكل  :15-6توفر بعض الخدمات حسب األحياء

95%

93%

86%

79%

67%
53%

49%
34%

ﻣﺮﻛﺰ اﻧﱰﻧﺖ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺴﻠﻴﺔ

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

اﳌﻴﻨﺎء

83%

اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

42%

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

55%

اﻟﺘﻞ -
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

67%
43%

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

34%

ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

يبقى أخريا ً أن نسبة إنشاء مخافر الرشطة يف األحياء هو األقل ،بحسب انطباع األرس املقيمة .وال يوجد منط محدد هنا ،ويكون
حكم األرسة عىل توفر مركز األمن ،مرتبطاً أحياناً كثرية بتقدير ذايت ملستوى األمن والشعور بالتهديد األمني ،أكرث مام يكون
مرتبطاً بالتواجد الفعيل ،مع العلم أن عديد القوى األمنية وعدد مراكزها يف املدينة ،هو أقل مام يقتضيه الوضع األمني املتوتر
وتكرار املواجهات املسلحة واألعامل املخالفة للقانون.
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الفصل السابع
الحرمان وبعض الخصائص االجتامعية السكانية
 -1مقدمة
يتناول هذا الفصل األخري بعض الخصائص االجتامعية والدميغرافية ،وعالقتها بالحرمان ،يف فقرات خاصة تشمل النقاط التالية:
 -1حجم األرسة.
 -2عمر رب األرسة.
 -3جنس رب األرسة.
 -4حصول األرسة عىل مساعدات.

 -2حجم األرسة
يبلغ متوسط حجم األرسة يف طرابلس  5أفراد ،وهو أعىل من املتوسط الوطني البالغ  4.1أفراد عام  .232012وسجل أعىل
متوسط لحجم األرسة يف حي باب التبانة  -السويقة وهو  5.5أفراد ،واألدىن هو يف حي بساتني طرابلس ويبلغ  4.4أفراد.
تتفق هذه النتائج مع املالحظة العامة التي تشري أن متوسط حجم األرسة بني الفقراء ،واستطرادا ً يف األحياء الفقرية ،هو عموماً
أعىل منه بني الفقراء .ولكن نتائج التحقيق امليداين ال تظهر اتساقاً تا ّماً مع هذه النتيجة يف كل األحياء ،حيث إن متوسط
حجم األرسة يقل عن متوسط املدينة يف أحياء فقرية مثل أيب سمرا والقبة  -جبل محسن ،ومتوسط حجم األرسة فيهام أقل
من حي بساتني امليناء األفضل حاالً .ويعود ذلك إىل حجم العينة التي تؤثر عىل دقة النتائج عندما ننزل إىل مستوى األحياء،
كام أنه يعود أيضاً إىل اشرتاك عوامل عديدة يف تحديد حجم األرسة ،من ضمنها عوامل النزوح والهجرة والرتمل وما إىل ذلك.
الشكل  :2-7توزع األرس حسب حجمها
		
الشكل  :1-7متوسط حجم األرسة حسب األحياء (األفراد)
5.5%

5.5%

5.4%

5.0%

4.9%

4.8%

4.8%

4.4%

اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻴﻨﺎء ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑﺴﺎﺗني اﻟﺘﻞ  -اﻟﻘﺒﺔ  -ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ ﺟﺒﻞ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺪميﺔ
ﻣﺤﺴﻦ

166

 -23مسح األوضاع املعيشية لألرس ،2012 ،إدارة اإلحصاء املركزي.

أﻛرث ﻣﻦ 7
أﺷﺨﺎص
22%

ﺷﺨﺺ إﱃ
 3أﺷﺨﺎص
27%

 4إﱃ 6
أﺷﺨﺎص
51%

						
أما لجهة نسب الحرمان حسب حجم األرسة ،فقد بينت
النتائج ،أن نسبة األرس املحرومة بني األرس الصغرية (من
شخص إىل ثالث أشخاص) هي  ،48%مقابل  52%لألرس ذات
الحجم املتوسط (من  4إىل  6اشخاص) ،يف حني ترتفع نسبة
الحرمان بشكل كبري لتصل إىل  78%عندما يزيد حجم األرسة
عن سبعة أشخاص .وهذا يعني أن الفقر يرتكز بنسبة كبرية
بني األرس الكبرية الحجم.

الشكل  :3-7نسبة الحرمان حسب حجم األرسة

78%

57%

ﻛﻞ اﻷﴎ

52%

+7

48%

1-3

4-6

متثل األرس الصغرية الحجم التي يرتاوح عدد أفرادها بني شخص وثالثة أشخاص  27%من إجاميل األرس ،واألرس املتوسطة
الحجم التي يرتاوح عدد افرادها بني  4و 6أشخاص متثل  51%من إجاميل األرس ،يف حني إن األرس الكبرية التي يزيد عدد
أفرادها عن  7أشخاص ،متثل نسبة هامة تبلغ  .22%إن حوايل أرسة واحدة من كل خمس أرس يف طرابلس ،هي أرسة كبرية
يزيد عدد أفرادها عن سبعة .وتبلغ نسبة األرس الكبرية الحجم أقصاها يف باب التبانة  -السويقة ( )32%واملدينة القدمية
( ،)29%وأدناها يف األحياء األفضل حاالً :بساتني طرابلس وبساتني امليناء.

 -3عمر رب األرسة
يبلغ متوسط عمر رب األرسة يف مدينة طرابلس 49 ،عاماً .وبشكل عام ،بينت النتائج أيضاً أن متوسط عمر رب األرسة لدى
األرس األفضل حاالً ،من الفئتني األوىل والثانية حسب التصنيف الثاليث ،يبلغ  51عاماً ،يف حني إنه يبلغ  48عاماً لدى األرس
املحرومة .وبشكل عام فإن احتامل كون األرسة فقرية يزيد عندما يكون عمر رب األرسة صغريا ً.
						
وقد تم حساب نسب األرس املحرومة بحسب عمر رب
األرسة وفق أربع فئات عمرية ،أكدت هذا امليل ،إذ إن نسبة
الحرمان تبلغ  69%عندما يرتاوح عمر رب األرسة بني 16
و 29سنة ،وتبلغ  62%عندما يكون رب األرسة من الفئة
العمرية  49 - 30سنة ،يف حني تنحفض إىل ( 51%أي أقل
من متوسط املدينة) بالنسبة للفئتني العمريتني 64 50-
سنة ،و 65سنة وما فوق.

الشكل  :4-7نسبة الحرمان حسب عمر رب األرسة

62%
51%

51%

+65

50-64

69%

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ 57%
39-40

29-16
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 -4جنس رب األرسة
تتوزع العينة املشمولة بالبحث يف طرابلس مناصفة تقريباً بني اإلناث ( ،)49.9%والذكور ( .)50.1%ومبا أن وحدة القياس
والتحليل يف هذه الدراسة هي األرسة ،فإن حساب نسب الفقر بحسب الجنس لن تقدم أي معرفة إضافية لجهة التعرف عىل
ظاهرة تأنيث الفقر ،ألنها سوف تكون مجرد تعبري عددي عن التوزع الجنيس ألفراد األرسة .لذلك ،يقارب العرض يف هذه
الفقرة ،تأنيث الفقر من خالل دراسة الرتابط بني الحرمان وجنس رب األرسة ،وهذا أحد أبعاد الظاهرة ،لكنه ال يشمل كل
أبعادها.
بينت نتائج العمل امليداين أن النساء ربات األرس يشكلن  17%من إجاميل أرباب األرس يف مدينة طرابلس .وال نستطيع الجزم
بدقة هذه النسبة عىل مستوى األحياء نظرا ً لحجم العينة ،وإن كانت النتائج بينت أنها قريبة من املتوسط يف معظم األحياء،
باستثناء ارتفاعها يف التبانة  -السويقة ( )22%وانخفاضها إىل أدىن مستوى يف بساتني امليناء ( ،)8%مع التأكيد مرة أخرى عىل
رضورة التعامل مع هذه النسب بحذر.
بشكل عام ،نسبة النساء ربات األرس ترتفع كلام ارتفع عمر رب األرسة .فتسجل نسبة  13% - 11عندما يكون عمر رب األرسة
أقل من  50سنة ،وتبلغ  19%للفئة العمرية  64 - 50سنة ،ثم تقفز لتشكل النساء ربات األرس  29%من إجاميل أرباب األرس
عندما يزيد عمر رب األرسة عن  65سنة .وهذه النتائج منطقية ،إذ من املعروف أن معدل العمر املتوقع للنساء يزيد عن
معدل العمر املتوقع للرجال ألسباب فيزيولوجية ،وهذه ظاهرة معروفة يف كل املجتمعات .وقد بينت النتائج أن  50%من
النساء الكبريات يف السن اللوايت يرأسن األرس ،يف طرابلس هن أرامل ،و 15%مطلقات.
		
الشكل  :5-7نسبة النساء ربات األرس حسب فئات
أعامر رب األرسة
29%
19%
13%.

57%

17%

55%

69%

11%

25-50 30 - 49 16 - 29
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الشكل  :6-7نسبة الحرمان حسب جنس رب األرسة

 +65ﻛﻞ اﻷﻋامر

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺮﻣﺎن
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺸﺪﻳﺪ

26%
ﻛﻞ اﻷﴎ

17%

25%
رﺟﻞ

اﻣﺮأة

بينت نتائج البحث أن احتامل ان تكون األرسة محرومة يزيد بشكل ملحوظ عندما تكون امرأة ربة األرسة ،إذ إن نسبة
الحرمان تبلغ  69%بني األرس التي ترأسها امرأة ،مقابل  55%بني األرس التي يرأسها رجل ،ومقابل متوسط هو  57%إلجاميل
األرس .وكذلك نجد التفاوت نفسه بالنسبة لألرس األكرث حرماناً بحسب التصنيف الخاميس ،حيث النسب هي  33%و25%
و .26%ويعترب ذلك دليالً قويّاً عىل وجود ظاهرة تأنيث الفقر ،وهو ما يتطلب الدخول يف املزيد من التفاصيل ،لتكوين صورة
أكرث دقة عن املجاالت املحددة التي يتجىل فيها التفاوت أكرث من غريها.

ويبلغ التفاوت يف نسب الحرمان حسب جنس رب األرسة ،أقصاه يف ميداين الوضع االقتصادي لألرسة ،والصحة ،أي  18نقطة
مئوية ،يف حني هو أقل يف ميدان الصحة ( 16نقطة مئوية) والتعليم ( 10نقاط مئوية) ،يف حني تتساوى النسب يف ميدان
السكن.
الشكل  :7-7نسب الحرمان يف امليادين ،حسب جنس رب األرسة
92%
74%
49%
35% 35%
رﺟﻞ
اﻣﺮأة

اﻗﺘﺼﺎد

ﺳﻜﻦ

33%

ﺻﺤﺔ

أما عىل مستوى املؤرشات اإلفرادية ،فإن نسبة الحرمان بني
األرس التي ترأسها نساء هي أعىل من مثيالتها بني األرس
التي يرأسها رجال يف  9مؤرشات من أصل  12مؤرشا ً تكون
دليل الحرمان الحرضي .واملؤرشات الثالثة التي تنخفض
فيها نسبة الحرمان هي مؤرش وجود طفل غري ملتحق
باملدرسة وتبلغ النسبة يف األرس التي ترأسها نساء حوايل
 ،6% 34%مقابل  9%بني األرس التي يرأسها رجال .ويعود السبب
24%
يف ذلك إىل التكوين العمري لألرس التي ترأسها نساء ،حيث
معدل األعامر أعىل ،واحتامل وجود أطفال يف األرسة أقل،
ﺗﻌﻠﻴﻢ مام يجعل هذا املؤرش غري منطبق عليها.

وقد بينا سابقاً أن احتامل ان تكون املرأة ربة أرسة يزيد عندما يرتفع عمر رب األرسة ،كام أن نتائح التحقيق امليداين بينت أن
 62%من األرس التي ترأسها نساء تزيد أعامرهن عن خمسني سنة ،مقابل  47%للرجال؛ ومن ضمنهن  21%عمرهن أكرث من
 65سنة مقابل  14%للرجال .وهذا التفاوت يف التكوين العمري لألرسة يفرس انخفاض نسبة األطفال غري امللتحقني يف األرس التي
ترأسها النساء ،كام أنه يفرس التفاوت الكبري يف مؤرش املستوى التعليمي لرب األرسة ،حيث تبلغ نسبة النساء ربات األرس األميات
أو اللوايت مل ينهني االبتدايئ مرة ونصف هذه النسبة بالنسبة ألرباب األرسة الرجال ( 32%و ،)20%حيث إن مستوى األمية املرتفع
بني النساء ،والتفاوت بني الجنسني ،هو أعىل يف الفئات العمرية الكبرية ،يف حني إن هذه الهوة قد ردمت بالنسبة إىل األجيال
األصغر سناً ،وهو ما يبينه أيضاً تقارب نسب األرس التي ليس فيها شخص حائز عىل الشهادة الثانوية ،بغض النظر عن جنس
األرسة ( 78%و.)76%
املؤرش الثاين هو نسبة االرس التي ليس لديها اشرتاك يف مولد كهرباء .أما بالنسبة إىل انخفاض نسبة الحرمان يف مؤرش وضعية
املسكن العامة بفارق  9نقاط مئوية لصالح االرس التي ترأسها نساء ،وهي تعود إىل انخفاض نسبة االكتظاظ يف املسكن ،حيث
ان متوسط حجم االرسة التي ترأسها امرأة يبلغ  4.3فردا ،وهو اقل من متوسط حجم االرسة التي يرأسها رجل وهو  5.2فردا،
االمر الذي يحسن رشوط السكن لجهة كثافة االشغال.
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الشكل  :8-7مؤرشات الحرمان اإلفرادية حسب جنس رب األرسة

54%

اﻣﺮأة
رﺟﻞ

43%
41%

78%

90%
83%

26%
29%

12%

ﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﱪﻳﺪ وﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺪﻓﺌﺔ ﻣﻼمئﺔ ﰲ اﳌﻨﺰل

ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺗﺠﻞ ،أو أﻛرث ﻣﻦ ﺷﺨﺼني ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻧﻮم واﺣﺪة
آﺧﺮ ﻃﻔﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ وﻟﺪ ﺧﺎرج اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ

أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻷﴎة ﻣﺮض ومل ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻼﺟﻪ ﻟﺴﺒﺐ اﻗﺘﺼﺎدي
رب اﻷﴎة ﻏري ﻣﻀﻤﻮن ﺻﺤﻴﺎً
اﻷﴎة مل ﺗﺰر اﳌﻘﺎﻫﻲ واﳌﻄﺎﻋﻢ

76%
55%

اﻟﺼﺤﺔ

91%

17%
20%

ﻻ اﺷﱰاك ﰲ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺧﺎص

اﻷﴎة ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﴫﰲ
اﻷﴎة ﻻ متﻠﻚ ﺳﻴﺎرة

اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

89%

74%

20%

أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ مل ﻳﻨﻪ اﻻﺑﺘﺪايئ
اﻟﺴﻜﻦ

52%
48%

32%

9%
6%

ﰲ اﻷﴎة ﻃﻔﻞ ) (15-4ﻏري ﻣﻠﺘﺤﻖ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

76%
78%

ﻻ أﺣﺪ ﰲ اﻷﴎة ﺣﺎﺋﺰ ﻋﲆ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

يبلغ التفاوت يف الحرمان حسب جنس رب األرسة أقصاه ،يف غري صالح األرس التي ترأسها نساء ،عندما يكون املؤرش املعني
معربا ً عن مستوى الدخل ،وعندما يكون دور األرسة ،أو رب األرسة ،يف اتخاذ القرار يف طريقة استخدام الدخل ،أكرث أهمية.
ويف هذا الصدد ،فإن التفاوت األكرب يسجل يف مؤرش الوالدة خارج املستشفى حيث نسبة الحرمان عندما تكون امرأة هي ربة
أرسة ،تبلغ ضعف هذه النسبة عندما يرأس األرسة رجل ( 26%مقابل  .)12%يعود جانب من ذلك إىل التكوين العمري كام
يف مؤرش االلتحاق ،مع اإلشارة إىل أن هذا املؤرش مل يحدد نطاقاً زمن ّياً أقىص مام يؤثر عىل دقة اإلجابة وهو أمر يجب تالفيه
يف التصميم الالحق لدليل الحرمان الحرضي .24أما العامل اآلخر املحدد يف هذه النتيجة ،فهو يعود إىل كون مؤرش الوالدة يف
املستشفى هو مؤرش دخل وموارد ،كام سبق رشح ذلك يف املنهجية ،كام أن قرار رصف املوارد يف هذا االتجاه يتوقف عىل
عمل إرادي لرب األرسة.
املؤرش الثاين الذي يأيت من حيث الرتتيب لجهة شدة التفاوت هو مؤرش ملكية سيارة خاصة حيث نسبة األرس التي ترأسها
نساء التي ال متلك سيارة تبلغ  1.7مرات مثيلتها عندما يكون رب األرسة رجالً .واألسباب هي نفسها كام الحالة السابقة ،وهي
مزيج من عوامل العمر ،وتوفر الدخل ،والسلوك الذكوري يف ملكية السيارة.
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 -24نذكر مرة أخرى ،أنه من الرضوري التعامل بحذر مع النسب عندما يتعلق األمر مبؤرشات األحياء ،دامئاً بسبب حجم العينة .لذلك فإن
النسب لها طابع تأشريي بالدرجة األوىل.

األمر نفسه ينطبق عىل مؤرش عدم متابعة العالج يف حال املرض ،وهو مؤرش موارد يرتبط بسلوكيات ذاتية لدى األرسة واألفراد،
وطريقة تحديد األولويات يف ما يتعلق بصحتهم وإنفاقهم وما يعتربونه رفاهية وكامليات ،وما يعتربونه من األساسيات .وكل
هذه عوامل تفعل فعلها يف غري صالح النساء .يأيت بعد ذلك مستوى التفاوت يف التغطية يف التأمني الصحي ،ويف املؤرشات
االقتصادية املبارشة وتلك الدالة عىل الدخل (توفر الحساب املرصيف ،واإلنفاق عىل الرتفيه) ،حيث إن النسب املرتفعة للحرمان
يف هذه املؤرشات بالنسبة ملجموع األرس ،يجعل التفاوت يف نسب الحرمان أقل أهمية مام كان ميكن ان يكون عليه األمر لو
أن مستوى الحرمان يف هذه املؤرشات أدىن.
هذه املعطيات ذات صلة مبارشة بتحليل أبعاد ظاهرة تأنيث الفقر ،وهو أمر يتطلب بدوره القيام بتحليل أكرث تفصيالً ،مع
رضورة توسيعه ليشمل أبعادا ً نوعية ،وليشمل مؤرشات أخرى مل تدخل يف بناء دليل الحرمان الحرضي ،ولكن معطياتها متاحة
يف بيانات التحقيق امليداين .إال أن مثل هذا العمل ،يتجاوز نطاق بحثنا ،مع العلم أن ما سبق عرضه يؤكد أن دليل الحرمان
الحرضي ،يتمتع بحساسية مرتفعة نسبيّاً تجاه األبعاد الجنوسية لظاهرة الحرمان أو الفقر.
التفاوت يف االلتحاق بالتعليم
وجدنا من الرضوري أن نضيف فقرة خاصة عىل التفاوت بني الذكور واإلناث يف ما يتعلق مبؤرش االلتحاق بالتعليم يف كافة
املراحل .فقد بينت النتائج ،أن معدل التحاق الفتيات يف طرابلس أعىل من معدل التحاق الفتيان يف مختلف مراحل التعليم
للفئات العمرية املمتدة بني سن الرابعة والرابعة العرشين ،أي يف مختلف مراحل التعليم بدءا ً من الروضة حتى التعليم
الجامعي ،ما عدا املرحلة االبتدائية .ويبدأ التفاوت يف الظهور اعتبارا ً من سن الثالثة عرشة ،أي من سن املراهقة ،حيث تبدأ
ظاهرة الترسب للذكور املراهقني من األرس الفقرية للدخول إىل العمل .ويعني ذلك انه ال ميكن استخدام مؤرش االلتحاق من
أجل رصد ظاهرة «تأنيث الفقر» ،مع العلم ان هذا التفاوت هو ظاهرة جنوسية تحمل متييزا ضد املراهقني الذكور الفقراء.
الجدير بالذكر ،أن هذه الظاهرة ال تقترص عىل طرابلس ،بل ميكن رصدها عىل املستوى الوطني يف لبنان (كام يف كثري من
الدول األخرى) .ويف لبنان ،فإن معدالت التحاق اإلناث والذكور متقاربة ج ّدا ً يف املراحل العمرية الصغرية ،ولكن الفجوة تتسع
يف الفئة العمرية  14-12حيث معدل التحاق الذكور  95%واإلناث  ،97%ويف املرحلة العمرية  ،17-15حيث معدل التحاق
الذكور هو  81%مقابل  88%لإلناث.25
الشكل  :9-7معدل اإللتحاق حسب الفئات العمرية والجنس  -طرابلس
86%
68%
46%
إﻧﺎث
ذﻛﻮر

79%

96% 94%

94%

88%

60%

38%

18 - 24
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 -5حصول األرسة عىل مساعدات
نتناول يف هذه الفقرة األخرية أجوبة األرس عن حصولها عىل مساعدات ومصادرها ،نظرا ً ألهمية هذا املوضوع ،مع إدراك أنه
ال يقع ضمن الخصائص االجتامعية والدميغرافية.
الشكل  :10-7نسبة األرس حسب مصدر املساعدة  -طرابلس

					
11%
يرجح أن ال تكون أجوبة األ رسة دقيقة ،حيث
إنها قد تتجنب الترصيح عن حصولها عىل
مساعدة ،وعن مصدرها ،ألسباب مختلفة .لذلك
فإن النتائج املعروضة أدناه هي تقريبية ،إال أنها
معربة يف الوقت نفسه .وقد بينت النتائج ،أن
3%
2%
املصدر األ كرث أهمية للمساعدات التي تتلقاها
1%
األرس هو الزعيم السيايس أو التيار السيايس،
وقد رصحت  11%من األرس أنها تلقت مساعدة ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺟﻬﺎت زﻋﻴﻢ أو ﺟﻬﺎت
دﻳﻨﻴﺔ
أﻫﻠﻴﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗﻴﺎر
من هذا النوع عام  ،2011ويرجح أن تكون
أﺧﺮى
أو ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺳﻴﺎﳼ
النسبة أعىل كام سبقت اإلشارة إىل ذلك.

6%

1%
اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ

2%
وزارة
وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

أما املصادر األخرى فهي أدىن من ذلك ،وتتصدرها وزارة الصحة مع  ،6%ثم  3%للجمعيات األهلية والدينية .وينطبق ذلك
عىل وزارة الشؤون االجتامعية ،حيث إن  2%فقط من األرس رصحت عن استفادتها من مساعدات من هذه الوزارة ،وكذلك
األمر بالنسبة إىل الهيئة العليا لإلغاثة ( ،)1%والجهات الحكومية األخرى .يف حني كانت النسبة غري معربة إحصائ ّياً بالنسبة
لألرس التي تحصل عىل مساعدات من مشاريع مدعومة من املانحني.
لدى تفصيل نسبة األرس التي رصحت عن استفادتها من مساعدات سياسية حسب األحياء ،يتبني أن النسبة األعىل هي املدينة
القدمية ( ،)28%وامليناء ( ،)20%وهام ليسا الحيني األكرث فقرا ً .يرتبط هذا النوع من املساعدات لألرس بعاملني رئيسني ،األول
هو العامل االنتخايب ،حيث تستخدم املساعدات من أجل تأمني والء األشخاص واألرس والعائالت ،من أجل التصويت للزعيم
أو التيار السيايس يف االنتخابات النيابية خصوصا ،والبلدية إذا اقتضت الحاجة .وهذه مامرسة شائعة ومعروفة ،ومستمرة عىل
امتداد السنوات ،وإن كانت تأخذ أبعادا ً أوسع يف املوسم االنتخايب .أما العامل الثاين ،فهو العامل «امليداين» إن صح التعبري،
حيث إن الزعيم أو التيار السيايس يحتاج أيضاً ليكون مؤثرا ً عىل «األرض» ،من خالل حصوله عىل والء وتأييد مفاتيح داخل
األحياء ،يكونون ذوي نفوذ وتأثري محيل ،مبا يف ذلك أن يكون لهم اتباع من عائلتهم أو من مجموعات يف الحي ،قادرين عىل
القيام مبهام مختلفة ،مبا يف ذلك أعامل عسكرية أو أمنية .ويستخدم يف سبيل ذلك مزيج من املساعدات املالية ،والحامية
السياسية والقانونية.
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الشكل  :11-7املساعدة السياسية حسب األحياء

					
28%
ويف حالة أحياء طرابلس ،فإن ارتفاع نسبة األرس
التي حصلت عىل مساعدات من زعيم سيايس
يف امليناء يفرس بالعامل االنتخايب ،حيث إن
20%
نسبة كبرية من ساكني امليناء هم من املقيدين
13%
والناخبني فيها .ويف املدينة القدمية ،فإن التفسري 11%
8%
هو يف اجتامع العامل االنتخايب أيضاً ،مع العامل
6%
4%
الثاين ،حيث االعتامد أيضاً عىل مفاتيح األحياء يف
4%
التأثري امليداين ،من خالل العائالت والقبضايات،
ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑﺴﺎﺗني اﳌﻴﻨﺎء اﻟﻘﺒﺔ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻞ  -اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ ﺑﺴﺎﺗني
مام جعل النسبة هي األعىل.
ﺟﺒﻞ اﻟﻘﺪميﺔ اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
اﳌﻴﻨﺎء
ﻣﺤﺴﻦ

من ناحية أخرى ،فإن العوامل امليدانية ،السياسية  -والعسكرية هي التي تفرس النسبة املرتفعة نسبيّاً يف باب التبانة -
السويقة ( ،)13%السيام باب التبانة حيث موقع املواجهات الرئيس بني محاور باب التبانة وجبل محسن ،يف حني إن السويقة
تشبه املدينة القدمية عىل هذا الصعيد.
انخفاض هذه النسب يف األحياء األفضل حاالً ،أمر منطقي ومفهوم بحكم كون األرس املقيمة لديها موارد تحصنها نسبيّاً تجاه
هذا النوع من املساعدة .يبقى أن نشري إىل أن انخفاض النسبة يف القبة  -جبل محسن ،وهي  4%وهي النسبة نفسها كام يف
بساتني طرابلس ،يعود إىل عاملني مختلفني :األول يف القبة ،لكون نسبة هامة من املقيمني فيها ليسوا من الناخبني يف طرابلس،
أو إنهم ال يشكلون كتالً ناخبة متامسكة ،وهو ما يضعف أثر العامل االنتخايب يف تقديم املساعدة .والثاين يف جبل محسن،
حيث منط االستقطاب والسيايس وسيطرة طرف سيايس وأحد عىل املنطقة ،يغري من قواعد التعبئة وحشد التأييد ،ويخفف
من االعتامد عىل املساعدات املالية التوزيعية عىل األرس ،لصالح أساليب ووسائل أخرى ،أكرث مأسسة بالنسبة للمساعدة املالية
للنواة الصلبة من املحازبني ،وأكرث اعتامدا ً عىل التعبئة السياسية والسيطرة عىل املجال العام من اعتامدها عىل املساعدة
املالية ،ملجموع املقيمني.
يف كل الحاالت ،فإن نسبة األرس التي تحصل عىل مساعدة من السياسيني مرتفعة ،خصوصاً إذا أخذنا بعني االعتبار أن النسبة
الحقيقية أكرث من املرصح بها .ويستند هذا النوع من السلوكيات إىل منط املامرسة السياسية الشائعة يف لبنان ،ويف طرابلس،
يسهم يف تسويغه انتشار الفقر والحرمان ،وقصور التغطية بشبكات الحامية االجتامعية الرسمية وغري الرسمية ،وهو ما يوفر
هامشاً للمامرسات السياسية التوزيعية للتذرع بسد هذه الثغرة.
إن نسبة الحرمان املرتفعة ج ّدا ً يف املدينة ،ال ترتك مجاالً ألي شك بأن مثل هذه املساعدات املسيسة ليس لها تأثري إيجايب
يف خفض نسبة الحرمان ،ال بل إنها جزء من مشكلة الحرمان املزمنة يف املدينة ،وليست بأي شكل من األشكال عنرصا ً من
عنارص الحل.
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امللحق األول
منهجية بناء دليل الدخل الحرضي
مقدمة
يتعلق هذا امللحق مبا سميناه «املسار اإلحصايئ» الذي اتبعه فريق العمل يف بداية الدراسة من أجل تصميم دليل للدخل
(أو الرثوة) يف طرابلس ،يستخدم من أجل تحديد األرس األعىل دخالً وفق سلم متدرج يبدأ من األقل دخالً (وهؤالء اعتربوا
الفقراء أو املحرومني) إىل األعىل دخالً .والدليل يقيس الدخل أساساً ،والفقر أو الحرمان يقدر هنا بصفته غياب مؤرشات
الدخل املرتفع.
ميكن استخدام هذا الدليل مبارشة من أجل تصنيف األرس واألحياء بحسب مستوى الدخل فيها ،ومن أجل تحديد أولويات
التدخل الجغرايف .كام ميكن استخدامه بالتالزم مع دليل الحرمان الحرضي (وهو دليل للحرمان املتعدد األبعاد) بصفته دليالً
مكمالً لهذا االخري ،ووسيلة ملقارنة النتائج والتحقق منها .وهذا هو االستخدام الذي اعتمدناه يف هذه الدراسة.
نعرض يف ما ييل الخطوات املتبعة يف بناء دليل الدخل ،ونتائج تطبيقه عىل البيانات املستخلصة من املسح امليداين يف طرابلس.
ا ملنهجية
ترتكز املنهجية املعتمدة لتصميم دليل الدخل عىل ثالث خطوات رئيسة ،كلها ذات طبيعة إحصائية:
 -1دراسة مدى االرتباط العام للمتغريات بفقر الدخل.
 -2تحديد واعتامد مجموعة املتغريات األولية األكرث ارتباطاً بفقرالدخل ومؤرش الحاجات غري املشبعة.
 -3إجراء تحليل إحصايئ لتقليص عدد املتغريات وتحديد األكرث ارتباطاً بالدخل ،واعتامده بصفته املؤرشات املكونة للدليل.
 -1الخطوة األوىل  -االرتباط بالفقر
يعترب مدى االرتباط بالفقر املعيار األسايس لتحديد املتغريات األكرث تأثريا ً يف مستوى املعيشة وبالتايل األكرث تأثريا ً يف
الحرمان ،لذا كلام كانت املتغريات املك ّونة للمؤرش أكرث ارتباطاً بالدخل كلام تحسنت قدرة املؤرش عىل تحديد الفقراء أو
املحرومني .وقد ت ّم استخدام خط فقر الدخل املرجعي املحدد وطن ّياً بصفته املتغري املستقل لدراسة مدى ارتباطه مبختلف
املتغريات الخاصة باألحوال االجتامعية واملعيشية لألرس باإلضافة إىل تلك املتعلقة بخصائص رب األرسة.
تشمل هذه املتغريات تلك املوجودة يف االستبيان (متغريات أولية) ،فضالً عن مؤرشات أخرى ت ّم حسابها كمعدل اإلعالة أو
كثافة إشغال املسكن ،عىل سبيل املثال ال الحرص .ارتكز تحليل االرتباط مع الفقر عىل نتائج الجداول املتقاطعة باإلضافة
إىل قيمة اختبار «بريسون  -يك الرتبيعي» والذي يُعترب االختبار األكرث اعتامدا ً لقياس مدى االرتباط بني متغريين.
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أفضت هذه الخطوة إىل تحديد  82متغريا ً عىل ارتباط بالدخل ،وإن بدرجات متفاوتة ،من أصل مجموعة من  270مك ّونة
إلجاميل املتغريات موضوع التحليل .ويظهر الجدول أدناه توزع املتغريات املرتبطة بالفقر بحسب الفئات املختلفة:

الجدول م :1-عدد املتغريات املرتبطة بالدخل حسب الفئات املختلفة
 -2الخطوة الثانية  -اختيار املتغريات األكرث ارتباطاً
عدد املتغريات
امليدان
بهدف املزيد من الدقة يف تحديد املتغريات األكرث ارتباطاً
6
املسكن
بالفقر ،متّت دراسة نسبة املرونة ( )elasticityمع الدخل.
6
الخدمات املتوفرة يف املنزل
تم استبعاد كل املتغريات التي تتقارب نسب توفرها يف
15
خصائص الحي
صفوف األرس الفقرية أو غري الفقرية وبالتايل تفقد خاصيتها
12
الوضع اإلقتصادي
التمييزية بني الفقراء وغري الفقراء وتصبح غري مفيدة
27
ملكية السلع
للتعرف إىل األرس الفقرية .وبعد النظر يف توزّع كل من
3
التواصل اإلجتامعي
املتغريات ،تم اعتامد مجموعة من  18متغريا ً لكونها األكرث
11
مصدر املعلومات واألنشطة الرتفيهية
ارتباطاً بالدخل والتي متكن من التعرف إىل األرس ذات
2
خصائص رب األرسة
الدخل املرتفع أو املنخفض .ويوضح الجدول أدناه توزعها
82
املجموع
عىل مختلف امليادين:
الجدول م :2-املتغريات األكرث ارتباطا بالدخل استنادا إىل اختبار املرونة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

املتغري /املؤرش
امليدان
حصة الفرد من إجاميل مساحة املسكن
املسكن
موصول بشبكة املياه العامة
الخدمات
رشاء املياه املعبأة كمصدر أسايس ملياه الرشب
توفر حساب مرصيف
الوضع االقتصادي
القيام برحالت ترفيهية خارج املدينة
زيارة املطاعم واملقاهي
السلع املعمرة يف املسكن مايكرووايف
غسالة
مكنسة كهربائية
DVD
مكواة
مكيف
سخان مياه
اشرتاك مبولد كهربايئ
حاسوب
اشرتاك بشبكة اإلنرتنت
سيارة
لرب األرسة
رب األرسة
املستوى التعليمي ّ

 -3الخطوة الثالثة  -التحليل اإلحصايئ
اعتمدت الخطوة الثالثة عىل التحليل اإلحصايئ
( )Regressionكخطوة أخرية لتحديد
املتغريات األكرث داللة عىل الفقر أو الدخل،
من بني املتغريات الـ  18التي تم التعرف إليها
يف الخطوة الثانية ،عىل أن تدرج كمكونات
لدليل الدخل .وميكّن هذا التحليل من تحديد
املتغريات ذات العالقة السببية األقوى مع
الدخل.
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وقد تم اعتامد منهجية ) Ordinary least squares (OLSحيث كانت املعادلة اإلحصائية عىل الشكل التايل:
دخل :دخل الفرد لكل أرسة موضوع البحث.
مسكن :حصة الفرد من إجاميل مساحة املسكن.
خدمات :إجاميل املتغريات املتعلّقة بالخدمات املتوفرة يف املسكن.
اقتصاد :إجاميل املتغريات املتعلقة بالوضع االقتصادي لألرسة موضوع البحث.
سلع :إجاميل املتغريات املتعلقة مبلكية األرسة للسلع املعمرة.
لرب األرسة.
رب األرسة :إجاميل املتغريات املتعلقة باملستوى التعليمي ّ
هو مصطلح .white noise
تم القيام بتحليل إحصايئ عىل مرحلتني ،يف املرحلة األوىل أُدرجت املتغريات الـ  18وأفضت هذه املحاولة إىل إعادة
ترتيب املتغريات بحسب ق ّوة عالقتها السببية مع الدخل .يف املرحلة الثانية تم اختيار املتغريات األقوى واملمثلة عىل
مستوى  99%وباعتامد تقنية ال  .stepwiseويظهر الجدول أدناه نتائج التحليلني باإلضافة إىل األوزان املخصصة لكلٍ من
املتغريات والتي تحدد متانة وقوة العالقة السببية لكل متغيرّ مع الدخل.
بنتيجة التحليل اإلحصايئ يتبني أن املتغريات التي أظهرت أقوى عالقة مع دخل األرسة هي باإلجامل مؤرشات للرثوة أكرث
منها للفقر ،وبالتايل ال بد من االنتباه عند القيام باحتساب املؤرش وترجمة العالمة املعطاة لألرسة حيث كلام ارتفعت
العالمة كانت األرس حاملة لخاصيات الرثوة وبالتايل أقل فقرا ً باملقارنة مع أرسة تحظى بعالمات أقل.
وتشري األسطر املظللة يف الجدول أدناه إىل املتغريات السبعة األكرث داللة عىل ارتفاع الدخل ،والتي تم اعتامدها يف بناء
دليل الدخل الحرضي.
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الجدول م :3-نتائج التحليل اإلحصايئ من خالل اعتامد حصة الفرد من إجاميل دخل األرسة كمتغري مستقل.
املتغريات

معامل بيتا

)الثابت(
لرب األرسة
مستوى تعليم ابتدايئ ّ
رب األرسة أ ّمي
لرب األرسة
مستوى تعليم متوسط ّ
لرب األرسة
مستوى تعليم ثانوي ّ
لرب األرسة
مستوى تعليم جامعي ّ
مياه الرشب من الشبكة العامة
مياه رشب معدنية
األرسة متلك سيارة خاصة
حصة الفرد من مساحة املسكن
توفر حساب مرصيف
مايكروويف
غسالة
مكنسة كهربائية
DVD
مكواة
مكيف
سخان مياه
اشرتاك يف مولد كهربايئ
حاسوب
اشرتاك إنرتنت
زيارة املطاعم واملقاهي
زيارات ترفيه

0.031
0.021
0.026
0.046
***0.183
0.023
0.049
***0.076
***0.514
***0.104
0.008
-0.003
0.003
0.013
0.023
0.016
0.024
0.016
0.01
**0.074
***0.138
0.006

R
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic

0.788
0.621
0.614
***96.864

Note: * p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001

OLS 1
االنحراف املعياري
1939.929
1280.349
1333.283
1319.379
1429.851
1440.293
722.624
811.133
527.799
8.216
666.287
528.383
900.768
522.177
459.348
569.94
530.667
532.237
456.024
682.948
776.083
650.563
581.799

OLS2
االنحراف املعياري
معامل بيتا

***0.156

745.154

**0.41
***0.87
***0.520
***0.105

545.411
501.345
8.051
648.535

***0.80
***0.141

628.596
631.374

0.786
0.618
0.616
***303.941
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كام نالحظ يف الجدول أعاله ،تعترب املتغريات التي حافظت عىل متانة القوة السببية مع دخل األرسة هي العنارص املكونة
للدليل وتشري إىل الوضع االقتصادي االجتامعي لألرسة .وهي تتوزع عىل مختلف امليادين .ويالحظ أن جميع املتغريات
املعتمدة ذات عالقة سببية إيجابية مع دخل األرسة وبالتايل فإن هذا يعني أنه كلام توفرت إحدى هذه املتغريات إرتفعت
حصة الفرد من إجاميل الدخل ،وبالتايل ارتفع دخل األرسة .وهذا ما يجعل من هذا املؤرش مؤرشا ً لقياس الفقر ولكن
بالنفي ،أي بإنعدام توفر هذه الخصائص.
كام يالحظ االختالف الكبري يف متانة وقوة العالقة السببية ملختلف املتغريات مع دخل األرسة ،حيث تس ّجل متغريات
كاالشرتاك يف خدمة اإلنرتنت أو توفر سيارة خاصة أو حتى املقدرة عىل رشاء املياه املعدنية املعبأة أقوى درجات العالقة
السببية اإليجابية مع دخل األرس ،يف حني تنخفض نسب ّياً قوة العالقة بني متغريات كاملستوى التعليمي لرب األرسة أو حتى
توفّر حساب مرصيف خاصة وأنها ال تعني بالرضورة زيادة نوعية يف دخل األرس.
املتغريات األكرث داللة عىل الرثوة
املتغريات السبعة التي ميكن اعتامدها كعنارص مكونة لدليل الدخل يف مدينة طرابلس هي التالية:
 -1حصول رب األرسة عىل شهادة جامعية :يحسن دخل األرس بشكل يساعدها عىل عدم الوقوع يف الفقر.
 -2رشاء املياه املعدنية كمصدر رئيس ملياه الرشب :هو مؤرش للرثوة ،وبالتايل ،عندما يكون هناك أرس ال ترشب املياه
املعدنية ،من املرجح أن تكون األرس األقل دخالً.
 -3حصة الفرد من إجاميل مساحة املسكن :كلام زادت ،كلام كان هذا دليل تحسن يف ظروف املعيشة داخل املسكن
وبالتايل احتامل أقل للوقوع يف الفقر.
 -4توفر حساب مرصيف :يشري إىل وصول األرسة إىل الخدمات املرصفية وهذا ما يدل  -عىل األقل  -عىل وجود أجر
ثابت ألحد أفراد األرسة .أما األرس غري القادرة عىل الحصول عىل حساب مرصيف فهذا يؤرش إىل تراجع يف أحوالها
االقتصادية واالجتامعية.
 -5وجود اشرتاك يف خدمة اإلنرتنت :من سامت األرس التي تتمتع مبستوى مرتفع من الخدمات ذات الكلفة العالية
وبالتايل فهي غالباً ما تكون أقل فقرا ً.
 -6ملكية سيارة :هي من املورشات الدالة عىل وجود املوارد ،وعىل منط حياة أكرث رفاهية وحرية.
 -7زيارة املطاعم واملقاهي :مؤرش عىل وفرة ما للموارد متكّن األرسة من اختيار إنفاقها عىل الرتفيه وبالتايل تعترب
هذه األرس األقل عرضة للوقوع يف الفقر.
التحليل اإلحصايئ املكمل مع اعتامد دليل أحوال املعيشة متغرياً مستقالً
التحليل السابق تم مع اعتبار فقر الدخل هو املتغري املستقل الذي تقاس درجة ارتباط املتغريات األخرى به .ملزيد من
التأكد ،تم استبدال متغري الدخل مبتغري آخر هو الفئة املحرومة (مستوى معيشة منخفض) بحسب دليل أحوال املعيشة،
وتم تكرار التحليل نفسه ،واتت النتيجة عىل النحو املبني يف الجدول التايل:
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الجدول م :4-نتائج التحليل اإلحصايئ مع اعتامد املحرومون بحسب دليل أحوال املعيشة متغرياً مستق ًال
OLS2
OLS 1
املتغري
معامل بيتا االنحراف املعياري معامل بيتا االنحراف املعياري
0.016
(الثابت)
0.02
***-0.224
لرب األرسة
مستوى تعليم ابتدايئ ّ
0.01
***-0.12
0.0201
***-0.279
رب األرسة أ ّمي
0.009
**0.05
0.0201
***-0.126
لرب األرسة
مستوى تعليم متوسط ّ
0.013
***0.123
0.023
0.005
لرب األرسة
مستوى تعليم ثانوي ّ
0.014
***0.174
0.023
0.058
لرب األرسة
مستوى تعليم جامعي ّ
0.012
***0.218
***0.012 0.216
مياه الرشب من الشبكة العامة
0.014
***0.281
0.014
***0.28
مياه رشب معدنية
0.008
***0.145
0.008
***0.14
ملكية سيارة خاصة
0.002
***0.206
***0.002 0.184
حصة الفرد من مساحة املسكن
0.011
***0.121
***0.011 0.108
توفر حساب مرصيف
0.008
0.034
مايكروويف
0.015
0.029
غسالة
0.008
***0.11
***0.008 0.098
مكنسة كهربائية
DVD
0.007
0.008
0.009
***0.093
***0.009 0.081
مكواة
0.008
***0.063
0.008
**0.054
مكيف
0.009
***0.108
0.009
***0.11
سخان مياه
0.007
**0.048
0.007
**0.042
اشرتاك يف مولد كهربايئ
0.011
0.012
حاسوب
0.01
**0.061
0.012
**0.049
اشرتاك إنرتنت
0.01
***0.079
***0.011 0.073
زيارة املطاعم واملقاهي
0.01
-0.013
زيارات ترفيه
0.833
0.838
R
0.694
0.702
R-squared
0.690
0.696
Adjusted R-squared
***169.32
***121.38
F-statistic
* p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001
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وبالنتيجة يتبني لنا التقارب يف تحديد املتغريات ما بني التحليلني وإىل ح ٍّد كبري ،كام ظهرت متغريات جديدة خاصة يف
لرب األرسة وملكية بعض السلع التي تتوفر يف املنزل .يوضح الجدول أدناه املتغريات التي تم
مجال املستوى التعليمي ّ
تحديدها بحسب التحليلني اإلحصائيني املعتمدين وتلك التي مل تصنف كذات أهمية يف كليهام.
جدول م :5-املتغريات املصنفة كمؤرشات للرفاه االقتصادي واالجتامعي بحسب املنهجيتني
املتغري
لرب األرسة
مستوى تعليم ابتدايئ ّ
رب األرسة أ ّمي
لرب األرسة
مستوى تعليم متوسط ّ
لرب األرسة
مستوى تعليم ثانوي ّ
لرب األرسة
مستوى تعليم جامعي ّ
مياه الرشب من الشبكة العامة
مياه رشب معدنية
ملكية سيارة خاصة
حصة الفرد من مساحة املسكن
توفر حساب مرصيف
مايكروويف
غسالة
مكنسة كهربائية
DVD
مكواة
مكيف
سخان مياه
اشرتاك يف مولد كهربايئ
حاسوب
اشرتاك إنرتنت
زيارة املطاعم واملقاهي
زيارات ترفيه
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فقط بحسب الدخل

فقط دليل احوال املعيشة

X
X

االثنني معاً

X
X

ليس يف الخيارين
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

بناء دليل الدخل الحرضي ومؤرشاته واألوزان
بناء عىل النتائج أعاله قام فريق العمل التقني بإعداد دليل الدخل الحرضي بحيث يتكون من  7مؤرشات دالة عىل
ارتفاع دخل األرسة وثروتها ،ونسب إىل كل مؤرش وزناً متناسباً مع درجة االرتباط بالدخل التي بينها التحليل اإلحصايئ،

وتم تحويل هذا الوزن إىل نقاط يكون مجموعها ألف نقطة يف حال توفرت كل املؤرشات يف األرسة ،وصفر نقطة يف حال
مل يتوفر منها أي مؤرش .وكلام كان مجموع نقاط األرسة أعىل ،كانت أعىل دخالً وأكرث «ثرا ًء» ،وكلام قلت النقاط كانت
األرسة أقل دخالً وأكرث «فقرا ً».
ويبني الجدول التايل املتغريات والنقاط املنسوبة إليها:
الجدول م :6-املتغريات املعتمدة يف تكوين دليل الدخل ،واألوزان (النقاط) املنسبة لكل مؤرش

الوزن  /النقاط
 50نقطة إذا كان الجواب نعم  0 /إذا كال
 140نقطة إذا كان الجواب نعم  0 /إذا كال
 290نقطة إذا كان الجواب نعم  0 /إذا كال
 175نقطة إذا كان الجواب نعم  0 /إذا كال
 35نقطة إذا كان الجواب نعم  0 /إذا كال
 260نقطة إذا كان الجواب نعم  0 /إذا كال
 50نقطة إذا كان الجواب نعم  0 /إذا كال
 1000نقطة

املتغريات
لرب األرسة  -جامعي
املستوى التعليمي ّ
املياه املعدنية (املعبأة) هي املصدر األسايس للرشب ملياه الرشب
ملكية سيارة خاصة
حصة الفرد من مساحة املسكن (أكرث من  30مرت مربع)
توفر حساب مرصيف
توفر اشرتاك يف شبكة اإلنرتنت
زيارة املقاهي واملطاعم
املجموع العام

نتائج تطبيق دليل الدخل عىل مدينة طرابلس
تم تطبيق هذا الدليل عىل البيانات املستخلصة من العمل امليداين ،وتم احتساب مجموع نقاط كل أرسة (بني صفر وألف
نقطة) ،ثم جرى تجميع األرس  -بحسب نقاطها  -يف عرش مجموعات عىل النحو املبني يف الشكل أدناه ،حيث املجموعة
األوىل مجموع نقاط األرسة فيها هو أقل من  100نقطة ،والثاين بني  100وأقل من  ،200والثالثة بني  200وأقل من ...300
وهكذا حتى املجموعة األخرية التي ترتاوح نقاط األرسة فيها بني  900وألف نقطة:
الشكل م :1-توزع األرس بحسب مجموع نقاطها عىل مجموعات عرشية بني صفر وألف نقطة ()%

26

7%

4%

5%

4%

4%

6%

6%

12%

40%

12%

اﻷﻗﻞ ﺛﺮوة
2
3
4
5
6
7
8
9
اﻷﻛرث ﺛﺮوة
ً
لعدم
ا
داعي
نجد
مل
ا.
ر
سم
أبو
ذلك
يف
مبا
أرسة،
1492
من
العينة
كامل
يشمل
بها،
املرتبط
والتحليل
امللحق،
هذا
يف
الواردة
البيانات
 -26كل
ﻋﲆ اﻹﻃﻼق
شمول أيب سمرا نظرا ً ألن هذا امللحق ،وامللحق الذي يليه لهام طابع فني وال يتعلقان بنتائج األحياء النهائية.
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ويلفت النظر يف هذا التوزيع ،الرتكز الكبري لنسبة األرس يف الفئة األوىل التي يرتاوح مجموع نقاطها بني صفر و 100نقطة،
وهي األرس األقل دخالً (األكرثفقرا ً) .وهذا غري مألوف مقارنة بالتوزع اإلحصايئ الطبيعي .وسبب ذلك أن الدليل يقيس الرثوة
والدخل املرتفع ،وال يقيس الفقر .ولذلك فإن له قدرة متييزية قوية عىل رصد التغري بالدخل يف املستويات الوسطى والعليا
من التوزيع ،ولكنها يف الطرف األدىن فإن قدرته التمييزية هذه تكون اقل ،ألن القراءة الدقيقة لهذه النتيجة ( 40%يف الفئة
األوىل) هي أن هذه األرس ال تتوفر لديها مؤرشات الرثوة (وهذا مختلف عن القول إن هذه األرس تتوفر فيها مؤرشات الفقر
الشديد) .واملثال األكرث وضوحاً هو يف ما يتعلق باملستوى التعليمي لرب األرسة .فوفق الدليل ،يعترب حصول رب األرسة عىل
شهادة جامعية مؤرش ثروة ،ويف حال توفره يحصل عىل النقاط املنسوبة إىل هذا املؤرش وهي  50نقطة ،ويف حال مل يكن رب
األرسة حاصالً عىل تعليم جامعي ،فإن عالمة األرسة تكون صفرا ً بالنسبة إىل هذا املؤرش .ولكن رب األرسة ميكن أن يكون
صاحب مستوى تعليم ثانوي ،أو ميكن ان يكون أم ّياً ،والعالمة ال تتغري وتبقى صفرا ً .أما لو كنا نعتمد مقياساً للفقر أو
الحرمان ،القتىض التمييز بينهام.
ألغراض التحليل واملقارنة ،ميكن تجميع األرس إىل فئات خمسية ،أو ثالثية عىل النحو املبني يف الجدول أدناه.
الجدول م :7-نسب األرس بحسب فئات الدخل/الرثوة
أقل من  100نقطة
من  100إىل 200
من  - 200إىل 300
من  300إىل 400
من  400إىل 500
من  500إىل 600
من  600إىل 700
من  700إىل 800
من  800إىل 900
من  900إىل 1000
املجموع

نسب األرس بحسب فئات الدخل/الرثوة
مجموعات ثالثية
مجموعات خمسية
مجموعات عرشية
40
52
12
70
12
18
6
6
10
4
14
4
9
5
4
16
11
7
100
100
100

تبني هذه النتائج ،أنه ميكن اعتبار حوال  52%من األرس فقرية أو محرومة ج ّدا ً من منظور الدخل ،وبتوسيع هذا التعريف
ليشمل الفئتني الخمسيتني األدىن تصبح هذه النسبة  .70%وأن حوايل  14%من األرس تقع يف مرتبة متوسطة يف سلم
الدخل يف طرابلس ،يف حني إن  16%يعتربون من أصحاب الدخل املرتفع نسبيّاً .مع العلم أن التجميع هنا تم عىل أساس
حسايب نسبي رصف ،ومل نتدخل يف تحديد عتبة ملا هو دخل مرتفع أو منخفض من منظور كلفة املعيشة.
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يبني الشكالن التاليان مقارنة بني التوزع الخاميس والتوزع الثاليث لفئات األرس بحسب دليل الدخل ودليل الحرمان
الحرضي.
		
الشكل م :2-مقارنة توزع األرس حسب الفئات
			
الثالثية لدلييل الدخل والحرمان ()%
70

الشكل م :3-مقارنة توزع ارس حسب الفئات الخامسية
لدلييل الدخل والحرمان ()%
52

61
32

دﻟﻴﻞ اﻟﺪﺧﻞ
دﻟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻣﺎن

14 16
1

25

14
2

8 11
1

3

12

9
2

19

10
3

28

18
4

5

مالحظة :الفئات مرقمة من  1إىل  ،3أو من  1إىل  ،5حيث الفئة األوىل هي األقل حرماناً (حسب دليل الحرمان الحرضي) أو األكرث دخالً (حسب
دليل الرثوة) ،والفئة الثالثة أو الخامسة هي األقل دخالً أو األكرث حرماناً .واملقارنة هنا تشمل كامل عينة األرسة ،مبا يف ذلك أبو سمرا.

كام اخترب فريق العمل نسبة التطابق يف الداللة عىل األرس املحرومة بحسب الدليلني ،وتبني أن  84%من األرس التي
صنفت أرسا ً أقل دخالً (أي الفئة الدنيا من التصنيف الثاليث بحسب دليل الدخل ،كانت يف الوقت نفسه من ضمن األرس
املحرومة بحسب دليل الحرمان الحرضي.
وملزيد من التدقيق ،قام فريق العمل مبقارنة متوسط الدخل اليومي للفرد بحسب فئات التصنيف الثالثية يف الدليلني
وأظهرت النتائج تقارباً كبريا ً.
الشكل م :4-متوسط دخل الفرد اليومي حسب فئات األرس الثالثية وفق دليل الدخل ودليل الحرمان (دوالر أمرييك)
19.0$

8.6$ 7.7$
4.2$ 3.7$
دﻟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻣﺎن
$
دﻟﻴﻞ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ

أخريا ً ،ومن أجل اكتامل املقارنة ،ولتوضيح االختالف
 16.0$والتكامل بني دليل الدخل ودليل الحرمان الحرضي،
فإن الشكل التايل يبني كيف يقيس دليل الدخل جانب
الرفاه ،وكيف يقيس دليل الحرمان جانب الحرمان.
ويبني الشكل أيضاً وجود ثالثة مؤرشات مشرتكة هي
توفر حساب مرصيف وملكية سيارة وزيارة املقاهي
واملطاعم ،حيث هذه املؤرشات الثالثة املكونة لدليل
الدخل هي املؤرشات املكونة لدليل الحرمان يف ميدان
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ الوضع االقتصادي لألرسة .يف املقابل ،فإن مؤرش املستوى
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التعليمي لرب األرسة متشابه نسب ّياً حيث يقترص دليل الدخل عىل قياس املستوى الجامعي لرب األرسة ،يف حني يقيس
دليل الحرمان الطرف اآلخر ،أي األمية أو شبه األمية لرب األرسة ورشيكه يف الوقت نفسه.
أما بالنسبة للسكن ،فإن كال الدليلني يقيس االكتظاظ أو كثافة اإلشغال داخل املسكن ،ولكن دليل الدخل يعتمد مؤرش
متوسط املساحة املبنية للفرد ،يف حني إن دليل الحرمان يعتمد عدد األفراد لكل غرفة نوم .ومل يعتمد دليل الحرمان
وجود اشرتاك يف اإلنرتنت إذ مل يعترب فريق العمل أنه مؤرش فقر هام التزاماً بتعريف محدد للفقر ،مع العلم أن االشرتاك
باإلنرتنت يدل عىل توفر دخل وموارد ورفاه.
أما كون مصدر مياه الرشب مياه معبأة ،فهو سلوك منترش لدى الفئات الوسطى والغنية ،ولكن تم إسقاطه من الصيغة
النهائية لدليل الحرمان الحرضي بعد التحقق يف امليدان ،إذ تبني بأنه متت معالجة مشكلة تلوث مياه الشبكة العامة
التي كانت مشكلة كبرية يف املدينة ،ولكن بعد إصالح الوضع ،بات توفر املياه من الشبكة العامة مؤرشا ً كافياً للداللة
عىل إشباع الحاجة إىل املياه الصالحة للرشب ،فأسقط هذا املؤرش من دليل الحرمان ،وتم اختبار توفر الكهرباء للتعبري
عن توفر الخدمات.
الشكل م :5-مقارنة املؤرشات ونسب األرس ،بالنسبة لدلييل الدخل والحرمان الحرضي ()%
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ﻣﺼﺪر ﻣﻴﺎه اﻟﴩب ﻣﻴﺎه ﻣﻌﺒﺄة
اﻷﴎة ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺷﱰاك اﻧﱰﻧﺖ
ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻜﻦ  30م.م
رب اﻷﴎة ﺟﺎﻣﻌﻲ
اﻷﴎة متﻠﻚ ﺳﻴﺎرة
اﻷﴎة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﴫﰲ
اﻷﴎة ﺗﺰور اﳌﻘﺎﻫﻲ واﳌﻄﺎﻋﻢ
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22%
23%
34%
11%
32%
19%
18%

22%
68%
81%
82%
9%
78%
54%
20%
53%
78%
35%
14%

أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ مل ﻳﻨﻪ اﻻﺑﺘﺪايئ
اﻷﴎة ﻻ متﻠﻚ ﺳﻴﺎرة
اﻷﴎة ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﴫﰲ
اﻷﴎة ﻻ ﺗﺰور اﳌﻘﺎﻫﻲ واﳌﻄﺎﻋﻢ
ﰲ اﻷﴎة ﻃﻔﻞ ) (15-4ﻏري ﻣﻠﺘﺤﻖ
ﻻ أﺣﺪ ﰲ اﻷﴎة ﺣﺎﺋﺰ ﻋﲆ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺗﺠﻞ
ﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﱪﻳﺪ وﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺪﻓﺌﺔ ﻣﻼمئﺔ ﰲ اﳌﻨﺰل
ﻻ اﺷﱰاك ﰲ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺧﺎص
رب اﻷﴎة ﻏري ﻣﻀﻤﻮن ﺻﺤﻴﺎً
أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻷﴎةﻣﺮض ومل ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻼﺟﻪ
آﺧﺮ ﻃﻔﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ وﻟﺪ ﺧﺎرج اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ

قليال عماّ جاء يف تحليل النتائج يف الفصول السابقة ،التي هي أكرث
 -27تشمل النسب كامل العينة ،مبا من ذلك أبو سمرا ،لذلك هي مختلفة ً
دقة.

امللحق الثاين
مقارنة نتائج قياسات الفقر الوطنية مطبقة عىل مدينة طرابلس
مقدمة
اعتمدت يف لبنان منذ عام  ،1998ثالثة قياسات للفقر يعتمد كل منها منهجية مختلفة.
 -1املنهجية األوىل ،اعتمدت عام  1998وطبقت عىل نتائج مسح املعطيات اإلحصائية للسكان واملساكن املنفذ عام
 ،1995/1994ثم طبقت مرة ثانية عىل املسح املتعدد األهداف عام  ،2004هي منهجية الحاجات األساسية غري املشبعة.
وقد تم تصميم دليل ،أطلق عليه اسم دليل أحوال املعيشة ،وهو دليل للحرمان أو الفقر املتعدد األبعاد ،تم استخدامه
لقياس نسبة الحرمان أو الفقر ،واعتمدت نتائجه من قبل الجهات الوطنية الرسمية واألهلية ،ومن قبل الجهات الدولية،
عىل امتداد عقد كامل ،من أجل تصميم السياسات وتحديد األولويات والتدخالت.
 -2املنهجية الثانية هي منهجية فقر الدخل املعتمدة من قبل البنك الدويل .وقد طبقت ألول مرة عىل مسح وطني
هو املسح املتعدد األهداف عام  .2004وقبل ذلك كان يتم حساب فقر الدخل من قبل مراكز أبحاث خاصة باستخدام
أساليب متعددة ،ومنها أسلوب حساب كلفة الوجبات الغذائية األقل كلفة .ووفق املنهجية املعتمدة عام  ،2004فقد تم
حساب خط فقر وطني أدىن (إنفاق  2.4دوالر للفرد يف اليوم) ،وخط فقر وطني أعىل ( 4دوالر يف اليوم للفرد) ،وحسبت
نسب الفقر عىل هذا األساس.
 -3املنهجية الثالثة ،هي يف حقيقة األمر تصميم مؤرش مركب من عدد املؤرشات املرتبطة بالفقر ،استخدم من أجل
تحديد األرس املؤهلة لالستفادة من برنامج استهداف األرس الفقرية الذي تنفذه وزارة الشؤون االجتامعية بدعم من البنك
الدويل .واملنهجية املعتمدة هي من تصميم البنك الدويل مخصصة للربامج املشابهة (التحويالت النقدية املرشوطة لألرس
األشد فقرا ً) ،حيث يتم التع ّرف إىل األرس املؤهلة بناء عىل ما يطلق عليه اسم ) ،Proxy Mean Testing (PMTوالذي
يرتجم يف نهاية املطاف يف قيمة رقمية (عالمة ،نقاط) تنسب إىل األرسة وتستحق األرسة املساعدة إذا كانت عالماتها أقل
(أو أعىل) من عتبة معينة.
حرص فريق العمل عىل االستفادة من القياسات القامئة فعل ّياً ،أخذها بعني االعتبار ،من أجل التمكن من مقارنة النتائج كإحدى
وسائل التحقق من اتساقها من الواقع .أثناء تصميم العمل امليداين ،قام فريق العمل بإدخال املؤرشات التي استخدمت يف بناء
هذه القياسات واألدلة ،يف االستبيان املستخدم لجمع املعلومات من عينة األرس املختارة يف مدينة طرابلس .وبناء عىل ذلك،
متكن فريق البحث من حساب نسب الحرمان أو الفقر بحسب هذه املنهجيات الثالث ،ومقارنة النتائج.
وسوف تعرض الفقرات التالية النتائج التي تم التوصل إليها باعتامد هذه املنهجيات الثالث ،وهي تشمل كامل العينة ،مبا يف
ذلك أيب سمرا.
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أوالً :الحرمان بحسب دليل أحوال املعيشة (منهجية الحاجات األساسية غري املشبعة).
دليل الحاجات غري املشبعة الذي تم احتسابه ملدينة طرابلس يف املسح امليداين لعام  ،2011كان هو نفسه الدليل املعتمد
وطن ّياً عام  ،2004مع بعض التعديالت .وميكن مراجعة املنهجية التفصيلية للمؤرش وطريقة االحتساب بالعودة إىل تقرير
«خريطة الفقر البرشي وأحوال املعيشة يف لبنان» والصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف لبنان ( .28)2004يعرض
الجدول أدناه للميادين املختلفة التي تك ّون املؤرش باإلضافة إىل األبعاد الفرعية التي تشكل كل ميدان عىل حدة.
جدول م :8-امليادين واملؤرشات الفرعية املك ّونة ملؤرش الحاجات غري املشبعة
امليدان

تعليم

الصحة

املسكن

املياه والكهرباء
والصحية

الوضع االقتصادي
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املؤرشات املك ّونة
التحصيل العلمي
اإللتحاق بالروضات
اإلملام بلغات أجنبية
التأمني الصحي
األمراض املزمنة
رشوط العمل
توفر الخدمات الصحية
حصة الفرد من غرف املسكن
حصة الفرد من مساحة املسكن
نوعية األرضية يف املسكن
نظام التدفئة
مصادر مياه الرشب
مصادر مياه اإلستعامل
توفر مياه الخدمات العامة
توفر الكهرباء من الشبكة العامة
وسيلة الرصف الصحي
وسائل التخلص من النفايات
معدل حصة الفرد من الدخل
معدل اإلعالة االقتصادية لألرسة
حالة العمل ألعضاء األرسة
ملكية التجهيزات
ملكية وسائل النقل
عدد الخطوط الهاتفية

وبسبب بعض االختالفات يف بنية االستبيان املستخدم
يف كل من املسحني ،قام فريق العمل بتعديل بعض
املؤرشات الفرعية واألوزان الخاصة ،مبا يسمح بتكوين
املؤرش لطرابلس يف العام  2011ويبقي يف الوقت نفسه
عىل إمكان املقارنة مع النتائج املسجلة يف العام .2004
وال تهمنا املقارنة بني  2004و 2011يف هذه الدراسة،
بقدر ما تهمنا مقارنة نتائج القياسات املختلفة الثالث
عام  2011نفسه ،لذلك سوف نهمل مسألة املقارنات
الزمنية يف تحليلنا الذي ييل.

« -28خريطة الفقر البرشي وأحوال املعيشة يف لبنان  ،»2004 -وزارة الشؤون االجتامعية ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،بريوت .2008

جدول م :9-التعديالت التي طبقت عىل مؤرش الحاجات غري املشبعة

التعديل

املؤرش

طبيعة اإلختالف

التحصيل العلمي

مل يتضمن االستبيان أي معلومات عن الصف الذي يلتحق فيه
التالميذ املسجلون حالياً ،لذا مل يكن من املمكن احتساب نسبة
التأخر املدريس للطالب املتأخرين يف دراستهم.

مل يحتسب التأخر الدرايس ضمن املؤرشات

األمراض املزمنة

مل يسمح السؤال بأكرث من إجابة

مل يحتسب الوزن عىل أساس عدد األمراض

توفر الكهرباء من
الشبكة العامة

مل يتضمن السؤال عام  2004أي معلومة حول توفر مصادر
أخرى للكهرباء (اشرتاك أومولّد خاص)

مل يأخذ توزين هذا املؤرش عند احتساب
املؤرش النهايئ

مصادر مياه الرشب

كان السؤال بشكل مبارش حول مصدر مياه اإلستخدام الرئيس
وبالتايل مل يسمح بأجوبة متعددة

مل يأخذ توزين عدد مصادر مياه الرشب يف
االحتساب

مصادر مياه
اإلستعامل

كان السؤال بشكل مبارش حول مصدر مياه االستخدام الرئيس
وبالتايل مل يسمح بأجوبة متعددة

مل يأخذ توزين عدد مصادر مياه االستعامل يف
االحتساب

أبرز النتائج
بناء عىل إجاميل النتائج التي ت ّم احتسابها ،أمكن توزيع سكان مدينة طرابلس إىل ثالثة فئات رئيسة حسب دليل احوال
املعيشة (املنهجية املعتمدة وطن ّياً تسمح بتصنيف األرس عىل أساس التصنيف الخاميس والتصنيف الثاليث ،وهذا األخري هو
املعتمد بالدرجة األوىل) .وبناء عىل ذلك ،تم تصنيف األرس كام ييل:
أ -فئة مستوى املعيشة املنخفض ،وهي األرس املحرومة ،وقد بلغت نسبتها بحسب هذا الدليل حوايل  40%من األرس يف
مدينة طرابلس.
ب -فئة مستوى املعيشة املتوسط ،وقد بلغت نسبة األرس يف هذه الفئة حوايل  38%من األرس .ونلفت النظر إىل أن
هؤالء ال ميثلون الفئات الوسطى ،بل فئات من السكان تعيش يف مستوى معيشة أفضل نسب ّياً من األرس املحرومة ،دون
أن تكون أرسا ً من الطبقات الوسطى بأي حال من األحوال.
ج -فئة مستوى املعيشة املرتفع ،وهؤالء ميثلون  22%من األرس يف مدينة طرابلس ،وهم ميثلون إجامل الطبقات
املتوسطة والغنية.
ويف ما نركز عليه يف هذه الدراسة ،أي الحرمان ،وبشكل مخترص ،فإن نسبة الحرمان وفق دليل أحوال املعيشة هو 40%
من إجاميل األرس يف مدينة طرابلس.
وباستخدام هذا الدليل عىل مستوى األحياء الثامنية (مبا يف ذلك أبو سمرا) التي تم اعتامدها يف الدراسة ،فإن نسب الحرمان
ترتاوح بني حد اقىص يف حي التبانة  -السويقة هو  ،67%وحد أدىن يف بساتني طرابلس هو  .11%ويظهر الشكل أدناه ،توزع
فئات مستويات املعيشة الثالث عىل األحياء:
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الشكل م :6-توزع األرس حسب مستويات املعيشة ،بحسب األحياء يف طرابلس ()%
100%
80%
60%
40%
20%
ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺨﻔﺾ

40%
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

14%
ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

اﳌﻴﻨﺎء

40%

47%
52%
اﻟﻘﺒﺔ -
أﺑﻮ ﺳﻤﺮا
ﺑﻌﻞ ﻣﺤﺴﻦ

45%
اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

67%
18%
اﻟﺘﺒﺎﻧﺔ -
اﻟﺘﻞ -
اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

11%
ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

0%

من ناحية أخرى ،وليك تكتمل الصورة ،فإن دليل أحوال املعيشة مكون من  5ميادين كام جاء أعاله ،وتتفاوت نسب الحرمان
بحسب امليدان .ويف طرابلس ،كانت نسبة الحرمان أكرث ارتفاعاً يف امليدان االقتصادي (وهذا متوقع) ،يف حني كانت نسبة
الحرمان أقل يف ميدان الخدمات العامة (وهذا أيضاً طبيعي) .أما ارتفاع نسبة الحرمان يف ميدان التعليم ،فهو ألن املؤرشات
املختارة كانت متقدمة (معرفة لغات أجنبية ،والتحاق بالروضة ،وااللتحاق باملدرسة مقروناً بعدم التأخر الدرايس) .ويف كل
حال ،نحن نورد النسب بحسب امليادين بشكل خاص من أجل املقارنة الالحقة مع نتائج قياس فقر الدخل.
وقد اتت نسبة الحرمان بحسب امليادين عىل النحو التايل:
الشكل م :7-نسب الحرمان بحسب ميادين دليل احوال املعيشة ،طرابلس )%( 2011
40%
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دﻟﻴﻞ
أﺣﻮال اﳌﻌﻴﺸﺔ

51%

46%

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

36%

33%

اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺴﻜﻦ

5%
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻮﺿﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ثانياً :الفقر بحسب خط الفقر الوطني (الدخل)
جرى تحديد عتبة الفقر بناء عىل خط الفقر األعىل الذي ت ّم تحديده يف تقرير الفقر الصادر عن برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ يف العام  2008والذي كان  2.4دوالر أمرييك للفرد يف اليوم .وقد جرى تعديل هذه القيمة مبا يتالئم مع معدالت
التضخّم املحتسبة يف مؤرش األسعار الشهري الذي تنتجه مؤسسة البحوث واالستشارت بشكل شهري .وقد ارتفع هذا
املؤرش مبا نسبته حوايل  37%ما رفع قيمة خط الفقر األعىل إىل  3.29دوالر أمرييك للفرد يف اليوم .وقد تضمن االستبيان
املستخدم يف البحث امليداين يف طرابلس أسئلة لألرسة عن دخلها ،حيث طلب إليها أن تحدد دخلها ضمن فئات محددة
مسبقاً يف االستامرة .وقد استخدمت متوسطات فئات الدخل من أجل تحديد وضعية األرسة فوق خط الفقر أو تحته.
والجدير بالذكر أن دراسة  2004استندت إىل إنفاق األرسة ال دخلها ،وهو ما يعترب أكرث دقة بحسب البنك الدويل ،ومرة
أخرى فإن هذا أمر ليس جوهريّاً بالنسبة إىل وظيفة هذا النص يف تقريرنا ،نظرا ً ألننا نهتم مبقارنة نتائج القياسات
املختلفة ،مع إدراكنا أن قياس الفقر عىل أساس الدخل تعطي نسباً أعىل مام هو عليه األمر لو تم القياس استنادا ً إىل
اإلنفاق.
وبتطبيق خط فقر الدخل املشار إليه (أي  3.29دوالر للفرد يف اليوم) ،فإن نسبة األرس التي يقل دخلها عن خط الفقر
يف طرابلس ،بلغت .51%
وكام هو الحال بالنسبة للقياسات األخرى ،فإن النتائج أظهرت تفاوتاً بني حد أقىص هو نسبة  76%يف التبانة السويقة،
وحد أدىن هو نسبة  15%يف بساتني طرابلس.
الشكل م :8-نسبة األرس التي تعيش تحت خط فقر الدخل بحسب األحياء ()%

ما نود لفت النظر إليه يف املقارنة بني
77%
نتائج فقر الدخل ونتائج دليل أحوال
61% 63% 61%
املعيشة ،هو أنه يف حني نسبة فقر
51%
49%
الدخل هي  51%فإن نسبة الحرمان
(املتعدد األبعاد) هي  .40%ولكن إذا ما
34%
قارنا نتائج فقر الدخل ،مع نتائج نسبة
25%
 15%الحرمان بحسب ميدان الوضع
االقتصادي لألرسة فإن النسبة هي
ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑﺴﺎﺗني اﳌﻴﻨﺎء أﺑﻮ ﺳﻤﺮا اﻟﻘﺒﺔ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻞ  -اﻟﺘ ّﺒﺎﻧﺔ ﺑﺴﺎﺗني نفسها  ،51%وهو أمر طبيعي حيث إن
ﺑﻌﻞ
اﳌﻴﻨﺎء
ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻘﺪميﺔ اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ قياس فقر الدخل يفرتض أن يكون أقرب
إىل الحرمان االقتصادي منه إىل مركب
املؤرشات االقتصادية واالجتامعية.
(نلفت النظر ،أن التطابق يف الرقم  51%هو مصادفة ،وليس قصدنا القول إنهام متطابقان بالرضورة ،بل إن نسب الحرمان
االقتصادي بحسب دليل أحوال املعيشة هي أعىل من نسبة الحرمان العامة ،وإنها بحكم طبيعة املؤرشات املكونة ميدان
الوضع االقتصادي لألرسة ،فإنه من الطبيعي أن تكون أقرب إىل نتائج خط الفقر).
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ثالثاً :نسب الفقر بحسب منهجية برنامج استهداف األرس الفقرية ()PMT
تعترب هذه املنهجية من ضمن التقنيات اإلحصائية املعتمدة عىل نطاق واسع يف برامج البنك الدويل خصوصاً ،لقياس الفقر
من أجل «استهداف» األرس الفقرية بربامج املساعدات االجتامعية والتحويالت املالية (املرشوطة) بشكل خاص.
ترتكز هذه املنهجية عىل دراسة ق ّوة االرتباط ملجموعة من الخصائص بالفقر عىل أن يعتمد التحليل اإلحصايئ لبناء معادلة
رياضية تسمح بالتعرف عىل األرس املؤهلة .بناء عليه تعطى كل خاصية وزناّ يتالءم مع مدى ارتباطها بالفقر وباإلجامل يشكل
جمع األوزان النتيجة النهائية لوضع األرسة حيث ينسب إىل كل أرسة رقم معني بناء عىل املعادلة الرياضية املعتمدة .وتقارن
تلك النتيجة بعتبة معيارية متثل الحد الفاصل بني الفقراء وغري الفقراء ومتثل هذه العتبة الحد الفاصل بني األرس املؤهلة
لالستفادة من الربنامج وتلك غري املؤهلة لذلك.
وقد تم احتساب نسبة الفقر يف طرابلس بحسب هذه املنهجية من خالل إرسال املعطيات األولية الخاصة باملسح إىل فريق
العمل التقني يف املرشوع الوطني الستهداف األرس الفقرية ،بغية إجراء محاكاة عىل قاعدة البيانات الخاصة بطرابلس .وقد
حددت عتبة الفقر عند  3.84دوالر أمرييك للفرد يف اليوم .واملعادلة الرياضية املستخدمة يف هذه املنهجية محصورة لدى
فريق عمل املرشوع الوطني املشار إليه( .نرفق مع امللحق االستامرة التي يستخدمها املرشوع والتي يطلب إىل األرس املرشحة
أن متألها من أجل حساب مجموع نقاطها ،وهي تعطي فكرة عن املتغريات التي تدخل يف هذه العملية).
ولدى تطبيق هذه املنهجية ،تبني أن  23%من األرس يف طرابلس مؤهلة لالستفادة من هذا الربنامج (أي إنها تعترب فقرية
بحسب التعريف والعتبات املعتمدة من قبل املرشوع الوطني إلستهداف الفقراء) .أما التفاوت بني األحياء فهو يرتاوح بني
نسبة  33%يف التبانة  -السويقة ،و 8%يف بساتني امليناء.
ويوضح الشكل التايل هذه النسب بحسب األحياء.
الشكل م :9-نسب األرس املؤهلة لالستفادة من برنامج استهداف األرس الفقرية بحسب االحياء ()%
30%
23%

22%

33%

28%
21%

21%
14%

8%
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ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

اﳌﻴﻨﺎء أﺑﻮ ﺳﻤﺮا اﻟﻘﺒﺔ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻞ  -اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ ﺑﺴﺎﺗني
ﺑﻌﻞ اﻟﻘﺪميﺔ اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
ﻣﺤﺴﻦ

مقارنة نتائج القياسات الثالثة
يتبني لدى مقارنة نسب الحرمان اإلجاملية بحسب القياسات الثالثة عىل مستوى مدينة طرابلس ،أن هناك اتساقاً بني هذه
النتائج رغم التفاوت يف النسب الذي له تفسري منطقي متاماً .وكام ورد يف يف الفقرات السابقة ،فإن نسبة الحرمان بحسب
معيار التأهيل لالستفادة من برنامج األرس الفقرية هو  ،23%وهي النسبة األدىن بني القياسات الثالثة .وسبب ذلك يعود إىل
اعتامد عتبة متدنية ج ّدا ً يف هذا القياس من أجل اختيار األرس املستفيدة ،أي إن الهدف هو حرص نطاق االستفادة من هذا
الربنامج يف أضيق نطاق بحيث يشمل األرس الفقرية فقرا ً شديدا ً والتي عىل هذا األساس تكون مستحقة للمساعدة .بناء عليه،
فإن مقارنتها يجب أن تتم يف الفئات األشد فقرا ً بحسب دليل أحوال املعيشة وهي فئة األرس الشديدة الحرمان بحسب
التصنيف الخاميس ،والتي تبلغ نسبتها  .32%وكذلك يجب مقارنتها مع نسب األرس تحت خط الفقر األدىن ،أو ما يقرتب منها.
ويف حالة طرابلس حيث تبلغ نسبة األرس التي يقل دخلها عن  750ألف لرية شهريّاً  ،50%وهو الحد األدىن لألجور (تقريباً
النسبة نفسها لألرس تحت خط الفقر)؛ إال أن نسبة األرس يف فئة الدخل الدنيا  -أي أقل من 500ألف لرية شهريّاً تبلغ 25%
(وهو الحد األدىن لألجور يف لبنان قبل رفعه إىل  750ألف لرية عام  ،)2012وهذه نسبة قريبة من نسبة األرس املستفيدة من
برنامج استهداف األرس الفقرية .وبذلك تصبح املقارنة منطقية أكرث.
أما بالنسبة للمقارنة بني فقر الدخل ونتائج دليل أحوال املعيشة ،فإن نسبة األرس تحت خط الفقر تبلغ  51%كام سبقت
اإلشارة ،مقابل  40%نسب األرس املحرومة بحسب دليل أحوال املعيشة .وأيضاً التفاوت منطقي وطبيعي حيث إن البعد
االقتصادي للفقر هو أكرث حدة من األبعاد األخرى املعرب عنها من خالل مؤرشات السكن والصحة والتعليم .ويف حني إن نسب
الحرمان بحسب دليل ميدان الوضع االقتصادي لألرسة هي  51%أيضاً (مطابقة لنسبة األرس تحت خط الفقر) فإن إدماج
األبعاد األخرى يف دليل أحوال املعيشة ،يؤدي إىل خفض النسبة اإلجاملية للفقر حيث إن توفر الخدمات االجتامعية هو يف
وضع أفضل من مؤرشات الفقر مبعناه االقتصادي .وبذلك تكون النتائج متسقة ومنطقة أيضاً.
الشكل م :10-مقارنة نسب الحرمان بحسب القياسات الثالثة ،يف طرابلس وحسب األحياء()%
49%

51%
40%
23%

PMT
دﻟﻴﻞ أﺣﻮال اﳌﻌﻴﺸﺔ
ﻓﻘﺮ اﻟﺪﺧﻞ

ﻃﺮاﺑﻠﺲ

61%

25%
15% 14%
11%
ﺑﺴﺎﺗني
ﻃﺮاﺑﻠﺲ

8%

14%

ﺑﺴﺎﺗني
اﳌﻴﻨﺎء

34%
18%21%
اﻟﺘﻞ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

40%
22%

اﳌﻴﻨﺎء

45%
21%

اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪميﺔ

61%
52%
30%

أﺑﻮ ﺳﻤﺮا

63%

76%
67%

47%
28%

اﻟﻘﺒﺔ -
ﺟﺒﻞ ﻣﺤﺴﻦ

33%

اﻟﺘﺒّﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ

باالنتقال إىل مقارنة النتائج عىل مستوى األحياء ،فإن النتائج متسقة أيضاً ،السيام بني منهجية دليل أحوال املعيشة وخط
الفقر ،مع وجود اختالفات جزئية مع نتائج  .PMTويف كل الحاالت ،فإن األحياء األربعة األشد فقرا ً وحرماناً هي نفسها يف
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القياسات الثالثة (باب التبانة  -السويقة ،أبوسمرا ،القبة  -جبل محسن ،املدينة القدمية) وتقرتب منها يف الرتتيب الخامس
املدينة امليناء ،ويليها التل  -الزاهرية .يف حني الح ّيان األفضل حاالً هام نفسهام يف القياسات الثالثة وهام بساتني امليناء
وبساتني طرابلس .ويبني الجدول التايل نتائج ترتيب األحياء بحسب القياسات الثالثة ،حيث متثل الخانات املظللة باللون املائل
إىل األحمر األحياء التي تزيد فيها النسبة عن متوسط املدينة ،ويف األخرض التي تساوي أو تقل عن متوسط املدينة.
الجدول م :10-ترتيب األحياء بحسب القياسات الثالث من حيث نسبة الحرمان أو الفقر.
فقر الدخل دليل أحوال املعيشة  PMTأخريا ً ،قام فريق العمل باختبار إضايف الستكشاف
مدى التطابق بني نتائج القياسات الثالثة ،فتبني
1
1
التبانة  -السويقة
 1أن  67%من األرس املؤهلة لالستفادة من برنامج
 3استهداف األرس الفقرية هي محرومة بحسب
3
2
القبة  -جبل محسن
قياس دليل أحوال املعيشة ،وأن  69%من األرس
2
3
ابو سمرا
 2املؤهلة هي تحت خط الفقر بحسب قياس فقر
الدخل .من ناحية أخرى ،فإن  77%من األرس
5
4
4
املدينة القدمية
املصنفة محرومة بحسب دليل أحوال املعيشة،
 4هي فقرية بحسب قياس فقر الدخل .وهذه نسبة
5
5
امليناء
تطابق عالية ،تفيد بأن القياسات الثالثة ترصد
6
6
التل  -الزاهرية
 5الفئات االجتامعية الفقرية نفسها بنسبة عالية.
 8وهذا يؤكد مرة أخرى اتساق النتائج رغم اختالف
7
7
بساتني امليناء
مناهج القياس.
بساتني طرابلس

8

8

7

إن هذا التمرين يتعلق مبقارنة نتائج قياس الفقر والحرمان بحسب أساليب القياس املعتمدة وطن ّياً .ويف مكان آخر من
هذا التقرير ،قارنا هذه النتائج بنتائج تطبيق دليل الدخل ودليل الحرمان الحرضي اللذين جرى تطويرهام يف إطار الدراسة
الحالية.

ت ّم استبعاد نتائج أيب سمرا من التقرير النهايئ ،لألسباب التي جرى عرضها سابقاً.
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امللحق الثالث أ
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ﻣﻘﺪﻣﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ آﺳﯿﺎ -اﻻﺳﻜﻮا

 Q1-7-1ﻓﻲ أي ﺳﻨﺔ اﻧﺘﻘﺎل اول ﻣﺮة اﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ:

 Q1-7اذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،اﻟﺮﺟﺎء ﺣﺪد اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﺴﻲ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل:

 Q1-5ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﯿﺪ اﻻﺳﺎﺳﻲ) :اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺒﻠﺪة(

Q 1-4-1

اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم:

 Q1-4اﻟﮭﺎﺗﻒ )اﻻرﺿﻲ واﻟﺨﻠﻮي(

 1اﻟﻌﻤﻞ

 2ﺷﺮوط ﺣﯿﺎة اﻓﻀﻞ

 Q1-3ﻋﻨﻮان اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ )اﻟﺸﺎرع ،اﻟﻤﺒﻨﻰ ،اﻟﻄﺎﺑﻖ ،ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻤﯿﺰة ،وﺳﯿﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل:....

 Q1-1اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ:

 Q1-8اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ:

 4اﻟﺰواج

 Q1-2رﻣﺰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ:

 3اﻟﻨﺰوح  /ﺗﮭﺠﯿﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب

 -Iاﺳﺘﻤﺎرة ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺤﻀﺮي

اﻟﺮﺟﺎء وﺿﻊ داﺋﺮة ﺣﻮل رﻗﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﻋﻄﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻣﻊ اﻷﻓﻀﻠﯿﺔ ﻟﺮب اﻷﺳﺮة

ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﯿﻞ واﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺎدﯾًﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻦ ﯾﺘﺨﺬ ﻗﺮارات اﻟﺼﺮف ﻓﻲ اﻷﺳﺮة

رﻗﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺮة

ﺗﻌﺮﯾﻒ ربّ اﻷﺳﺮة:

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷﺳﺮة:

 5اﻟﺪراﺳﺔ

 6ﻏﯿﺮه ،ﺣﺪد

اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة ،وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﺑﺼﻮرة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ وذاﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ،أو اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ ،أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ،أو اﻟﻤﺮض ..اﻟﺦ(

ﺷﺨﺺ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺷﺨﺎص )اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺮﺑﻄﮭﻢ أو ﻻ ﺗﺮﺑﻄﮭﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ( وﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن وﯾﺘﺸﺎرﻛﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺟﺒﺎت اﻟﻄﻌﺎم ،وﯾﺘﻘﺎﺳﻤﻮن اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎم وﻏﯿﺮه ﻣﻦ

آﺧﺬﯾﻦ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ اﻹﺟﺮاء ﺗﺤﻈﺮ ﻧﺸﺮ أو إﻋﻄﺎء ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷي ﺷﺨﺺ ﻛﺎن ﻣﻦ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ )اﻟﻘﺎﻧﻮن (٢٢/٠٢/١٩٧٩ ،١٧٩٣ #

إن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﺒﺮ ھﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﺮﯾﺔ .وﻟﻦ ﺗﻈﮭﺮ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻣﺠﻤﻌﺔ.

ﯾﺘﻢ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﯿﺮت ﺿﻤﻦ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺘﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ واﻟﻤﯿﻨﺎء .وﻗﺪ وﻗﻌﺖ أﺳﺮﺗﻜﻢ ﺿﻤﻦ ھﺬا اﻻﺧﺘﯿﺎر وﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ إﺟﺮاء ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ.

ﺑﺘﻜﻠﯿﻒ ﻣﻦ "اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻﻧﻤﺎء اﻟﻤﺪن" وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ "اﻻﺳﻜﻮا" ،ﺗﻘﻮم "ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻻﺳﺘﺸﺎرات" ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺮوع دراﺳﺔ ﺣﻮل "ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺤﻀﺮي" ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ

أﻧﺎ _______________________ ،ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻻﺳﺘﺸﺎرات ش.م.م(CRI).

امللحق الثالث جب
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

رب اﻷﺳﺮة

اﻟﺮﺟﺎء وﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻛﻞ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﺑﺤﺴﺐ
اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻌﻤﺮي ﺑﺪأً ﺑﺮب اﻷﺳﺮة

أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة

Q2-1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9

8

ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻟﺴﺒﺐ آﺧﺮ

ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻟﻠﻌﻤﻞ

ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻟﻠﺪراﺳﺔ

ﺛﻜﻨﺔ )ﺟﯿﺶ(...،

إﺷﺮاف

/اﺣﺪ اﻟﺤﻤﻮﯾﻦ

إﺷﺮاف

اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺬھﺎب إﻟﻰ س

إﺷﺮاف

Q2-6

5

2

أﺣﻔﺎد

7

6

5

4

ﻋﻨﺪ أﻗﺮﺑﺎء أو أﺻﺪﻗﺎء

زوج اﺑﻨﺔ /زوﺟﺔ اﺑﻦ

)أي ان ﻋﻤﺮه اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٨ﺳﻨﺔ(

4

ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ

5

4

إﺷﺮاف

ﺧﺪم

ﻻ ﺻﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ

ﺻﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ أﺧﺮى

ﻣﻨﻔﺼﻞ/ھﺎﺟﺮ

أرﻣﻞ

ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﮫ )ورﺷﺔ

واﻟﺪ/واﻟﺪة

ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻻدة ﻗﺒﻞ

1993

ﻣﻄﻠﻖ

3

3

ﻣﺘﺰوج اﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﻣﺮأة

3

2

اﻷم
اﻷب

ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ آﺧﺮ داﺧﻞ ﻟﺒﻨﺎن

اﺑﻦ/اﺑﻨﺔ

زوج/زوﺟﺔ

رب/رﺑﺔ اﻷﺳﺮة

1

ذﻛﺮ
أﻧﺜﻰ

اذﻛﺮ ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻻدة ﻣﺜﻼً ١٩٥٠....١٩٩٤ :اﻟﺦ....

2

1

اﻷب

2

1

ﻣﺘﺰوج

أﻋﺰب ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﻟﮫ اﻟﺰواج

2

1

ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
)ﻣﺪرﺳﺔ ،ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﺑﯿﺖ
اﻟﻄﻠﺒﺔ(

اﻟﺠﻨﺲ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻻدة

اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ھﻞ ھﻮ :

Q2-7

ﻣﻘﯿﻢ داﺋﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﻜﻦ

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ رب اﻷﺳﺮة

Q2-2

Q2-3

Q2-4

ھﻞ
أﻧﺖ
ﯾﺘﯿﻢ

Q2-5

Q2-6

اﻟﺮﺟﺎء وﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﻢ ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد رب اﻷﺳﺮة ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،ﻣﻊ وﺿﻊ إﺷﺎرة ﺣﻮل رﻗﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﺎﺑﻊ اﻹﺟﺎﺑﺔ.

 -IIاﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة

رﻗﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺮةl___l ___l ___l ___l :
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رﻗﻢ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻻﺳﺮة

رﻗﻢ اﻟﻔﺮد

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

ﻛﻼ ،ﻟﻢ اﻟﺘﺤﻖ أﺑﺪا

ﻛﻼ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎً

ﻛﻼ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺣﺎﻟﯿﺎً ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى

ﻛﻼ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺣﺎﻟﯿﺎً ﻻﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

ﻧﻌﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع ﺳﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ

ﻧﻌﻢ

ھﻞ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎً؟

Q3-1

10

 12دﻛﺘﻮراه

 11دراﺳﺎت ﻋﻠﯿﺎ

إﺟﺎزة ﻣﮭﻨﯿﺔ LT

إﺷﺮاف

إﺷﺮاف

13

12

11

10

8

دﻛﺘﻮراه

دراﺳﺎت ﻋﻠﯿﺎ

إﺟﺎزة ﻣﮭﻨﯿﺔ LT

ﺟﺎﻣﻌﻲ

8
9

ﺟﺎﻣﻌﻲ

4

ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ

9

ﻣﮭﻨﻲ ﻋﺎﻟﻲ TS

6

ﺗﻜﻤﯿﻠﻲ ﻣﮭﻨﻲ BP

3

ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ

ﺛﺎﻧﻮي ﻣﮭﻨﻲBT

7

ﺛﺎﻧﻮي

ﺗﻜﻤﯿﻠﻲ ﻣﮭﻨﻲ BP

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﮭﻨﻲ ﻋﺎﻟﻲ TS

7

ﺛﺎﻧﻮي ﻣﮭﻨﻲBT

ﺛﺎﻧﻮي

6

5

4

أﺳﺎﺳﻲ

3

أﺳﺎﺳﻲ

2

ﺧﺎﺻﺔ

3

2

روﺿﺔ

روﺿﺔ

1

دورات ﻣﺤﻮ اﻣﯿﺔ

1

1

2

أﻣﻲ

رﺳﻤﯿﺔ

Q3-5

إﺷﺮاف

1
2
3
4
5

ﻓﺮﻧﺴﻲ
اﻧﻜﻠﯿﺰي
اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ ﻣﻌًﺎ
ﻟﻐﺔ اﺧﺮى
ﻛﻼ

3

إﺷﺮاف

ھﻞ ﺗﺘﻘﻦ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ
إذا ﻛﻼ  ،ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻤﺤﺼﻞ؟
اﻷﻗﻞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ؟

Q3-4

ﻣﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اذھﺐ إﻟﻰ 4
5 Q3-4

إﺷﺮاف

Q3-2
إذا ﻧﻌﻢ ،اذﻛﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ

ﻣﺎ ھﻮ ﻧﻮع اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻠﺘﺤﻖ ﺑﮭﺎ؟

 -IIIاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

Q3-3

رﻗﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺮةl___l ___l ___l ___l :
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10

9

8

7

6

5

4

3

3

9
ﻻ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﺘﻔﺮﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل

 13ﻃﻔﻞ /وﻟﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
 14ﺻﺎح
ب

 12ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ /ﺻﺎﺣﺐ أﻣﻼك

 11ﻃﺎﻟﺐ ﯾﻌﻤﻞ

 10ﻃﺎﻟﺐ ﻻ ﯾﻌﻤﻞ

8

7

6
ﻣﺘﺪرب ﺑﺪون اﺟﺮ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﺑﺪون اﺟﺮ

 5ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ

 4ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ )ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ(

أﺟﯿﺮ

 2ﻋﺎﻣﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ )ﺑﺪون ﻋﻤﺎل داﺋﻤﯿﻦ(

 1رب ﻋﻤﻞ

اﻟﻮﺿﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔﺮد

Q4-1

إﺷﺮاف

اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻓﺮد أﺧﺮ

2

1

رﻗﻢ اﻟﻔﺮد

 3ﻇﺮﻓﻲ

 2ﻣﻮﺳﻤﻲ

 1داﺋﻢ

3

إﺷﺮاف

2

ﻣﺸﺘﺮك

ﺧﺎص

إﺷﺮاف

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط
 1ﻋﺎم

دﯾﻤﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ

Q4-2

Q4-3

اﻟﺮﺟﺎء ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻟﻤﮭﻨﺔ

 -IVاﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ

Q4-4

إﺷﺮاف

رﻗﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺮةl___l ___l ___l ___l :

2

1

ﻛﻼ

اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻓﺮد آﺧﺮ

ﻧﻌﻢ ،ﺣﺪده

ھﻞ ﻟﺪﯾﮫ ﻋﻤﻞ ﺛﺎﻧﻮي

Q4-4-1

إﺷﺮاف

 2ﻛﻼ

4

إﺷﺮاف

Q4-5
ھﻞ ﺗﺒﺤﺚ
ﺣﺎﻟﯿًﺎ وﺑﺸﻜﻞٍ
ﺟﺪي ﻋﻦ ﻋﻤﻞ؟
 1ﻧﻌﻢ

198

اذھﺐ إﻟﻰ س

Q4-5

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

اﺳﻢ اﻟﻔﺮد

اﻟﻮﻗﻮف
ﻟﺴﺎﻋﺎت ﻃﻮﯾﻠﺔ

اﻟﻤﻜﻮث ﻃﻮﯾﻼً
ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺎت
ﻣﺘﻌﺒﺔ

اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﺪام ﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﺣﻤﻞ أو ﻧﻘﻞ
ﻃﻮﯾﻠﺔ وﺑﺼﻮرة ﺣﻤﻮﻻت ﺛﻘﯿﻠﺔ
ﻣﺘﻜﺮرة

اﻟﺮﺟﺎء اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺘﻚ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه

1 Q4-1

اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي
ﻣﺠﮭﻮد ﺟﺴﺪي
ﯾﻔﻮق ﻃﺎﻗﺘﻚ

 1ﻏﺎﻟﺒﺎً

او

اﻟﺘﻌﺮض
ﻟﻼرﺗﺠﺎج
واﻟﺬﺑﺬﺑﺎت

2

او

 -IVﺗﺎﺑﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ

ﻼ
اﻟﺘﺤﺪﯾﻖ ﻃﻮﯾ ً
ﻓﻲ اﺗﺠﺎه واﺣﺪ

 2أﺣﯿﺎﻧًﺎ

3

اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن ﯾﻜﺜﺮ ﻓﯿﮫ
اﻟﻀﺠﯿﺞ

 3ﻧﺎدراً
اﻟﻤﻜﻮث ﺳﺎﻋﺎت
ﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
ﻛﺜﯿﺮة اﻟﺒﺮودة
أو اﻟﺤﺮارة أو
ﻛﺜﯿﺮ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ

ھﻞ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﯿﻚ ﻣﮭﻨﺘﻚ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

رﻗﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺮةl___l ___l ___l ___l :

 Q4-6ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ذﻛﺮھﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ وأﺟﺎﺑﻮا ﻋﻦ اﻟﺴﺆال

رﻗﻢ اﻟﻔﺮد

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﺎﻣﺔ
وﺧﻄﺮة

 4أﺑﺪاً

5

اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻀﻐﻂ
ﻧﻔﺴﻲ أو
ﻋﺼﺒﻲ
)(Stress
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ﻛﻼ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻘﺎﺑﻲ

9

5

24

23

22

21

20

19

18

17

اﻻﻣﺮاض اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ )ﺗﻜﻠﺲ ،اﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻈﮭﺮ او
اﻟﺮﻗﺒﺔ ،دﯾﺴﻚ(...،

اﻟﺴﻤﻨﺔ

ﺗﺮﻗﻖ اﻟﻌﻈﻢ

اﻟﺘﻼﺳﯿﻤﯿﺎ

اﻣﺮاض ﻧﻔﺴﯿﺔ أوﻋﺼﺒﯿﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ

Sclérose en plaques

اﻟﺴﯿﺪا

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺪ

10

8

7

6

4

3

2

1

16

إﺷﺮاف

إﺷﺮاف

إﺷﺮاف

15

اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎت

 7ﻏﯿﺮه

5

اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﯿﺮول او اﻟﺪھﻨﯿﺎت

اﻟﺴﻜﺮي

13

12

5

ﺳﻤﻌﯿﺔ

 4ﻧﻄﻘﯿﺔ

إﺷﺮاف

إﺷﺮاف

6

ﻏﻠﯿﻮن

Q6-1

5

اذا ﻛﻼ ،اذھﺐ إﻟﻰ 4

ﺳﯿﻐﺎر

ﻧﺮﺟﯿﻠﺔ

6

إﺷﺮاف

 3ﻟﻒ
3

 2ﻛﻼ

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻓﻠﺖ ﺑﺎﻟﺴﯿﺠﺎرة
ﺑﺼﺮﯾﺔ

 2ﻋﻘﻠﯿﺔ

 1ﻻ إﻋﺎﻗﺔ

14

اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ أو اﻟﺼﺪاع اﻟﻨﺼﻔﻲ

ﺿﻐﻂ اﻟﺪم اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ

اﻟﺘﮭﺎب اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ واﻟﺮوﻣﺎﺗﯿﺰم

11

أﻣﺮاض اﻟﻐﺪد

ﺿﻐﻂ اﻟﻌﯿﻦ

10

إذا ﻣﺪﺧﻦ ،ﻛﯿﻒ
ﺗﺸﺘﺮي اﻟﺪﺧﺎن
ﻋﻠﺐ

ھﻞ أﻧﺖ ﻣﺪﺧﻦ؟

Q5-6

Q5-7

1

إﻣﺮاض اﻟﻜﺒﺪ

6

4

3

2

1

اﻟﺮﺑﻮ

اﺧﺘﺮ اﻟﻤﺮض ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮﻣﻮز
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

9

أﻣﺮاض اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ )اﻟﻨﺸﺎف ،اﻟﺰھﺎﯾﻤﺮ،
ﺑﺎرﻛﻨﺴﻮن(...

8

اﻟﺴﺮﻃﺎن

أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
ﻗﺮﺣﺔ اﻟﻤﻌﺪة اواﻻﻣﻌﺎء

7

6

داء اﻟﻨﻘﻄﺔ أو اﻟﺼﺮع

ھﻞ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﺣﺎﻻت إﻋﺎﻗﺔ؟

Q5-5

 7أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﻋﺎﻗﺔ

 6ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎﺿﺪ

 5ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺎص
5

وﻻ اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ
ﻻ أﻣﺮاض
ﻣﺰﻣﻨﺔ

 4ﻧﻔﺴﯿﺔ

 3ﻋﺼﺒﯿﺔ

 2ﻣﺴﺘﻌﺼﯿﺔ

4

 3ﻗﻮى أﻣﻨﯿﺔ /ﺟﯿﺶ

 2ﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ

 1ﺿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 1ﻣﺰﻣﻨﺔ

ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ

ﺣﺪد أي ﻣﻦ أﻓﺮاد
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ﻣﺼﺎب ﺑﺄي ﻣﻦ
اﻷﺳﺮة ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ إﺣﺪى
اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﺣﺪد أھﻤﮭﺎ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ

Q5-4

ﺗﺎﺑﻊ ﻻﺋﺤﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ

 -Vاﻟﺼﺤﺔ

رﻗﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺮةl___l ___l ___l ___l :

اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﻠﻮي

إﺷﺮاف

Q5-3

،اذا ﻛﻼ
اذھﺐ إﻟﻰ س

2

1

ﻧﻌﻢ

ھﻞ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ
ﻣﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺻﺤﻲ؟

Q5-1

Q5-2

Q5-3

اذھﺐ إﻟﻰ س Q5-6

 6ﺣﺮﻛﯿﺔ

رﻗﻢ اﻟﻔﺮد
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Q6-4

 1ﻣﻠﻚ

 Q6-12ھﻞ ﺗﺴﻜﻦ اﻻﺳﺮة ﻓﻲ ﺣﻲ ﻋﺸﻮاﺋﻲ؟

 4ﻓﯿﻨﯿﻞ

 1ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

 2ﻣﺒﻨﯿﺔ

 3ﺧﺸﺐ ﺑﺎرﻛﯿﮫ

ﻏﺮﻓﺔ

Q6-6

Q6-5

 2ﻛﻼ اذھﺐ اﻟﻰ

Q6-11

Q6-10

Q6-9

اﻻﺷﺮاف اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ

 1ﻧﻌﻢ

 3زراﻋﯿﺔ

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ

 4ﺑﻮر

Q6-12

Q6-11

Q5-10-2

 2ﻛﻼ

Q5-10-1

 1ﻧﻌﻢ

 1ﺟﯿﺪة

 2وﺳﻂ

 3ﺳﯿﺌﺔ

 3ﺳﯿﺌﺔ

Q6-8

 1ﺟﯿﺪة

 2وﺳﻂ

 5ﺑﺎﻃﻮن/اﺳﻤﻨﺖ

 6ﺗﺮاب

Q6-7

ﻏﺮﻓﺔ

م٢

Q6-3

Q6-2

Q6-1

Q6-4

 5ھﺒﺔ

 5ﻣﺴﺎﻋﺪة

Q6-4

 6ﻣﺴﺎﻋﺪة

اذھﺐ اﻟﻰ

Q6-4

 2اﺛﺮ ﺑﯿﻊ ﻣﻨﺰل

)ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻮﯾًﺎ (

 Q6-11اﻻراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻻﺳﺮة واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ؟

 Q5-10-2ھﻞ وﺿﻊ ھﺬا اﻟﻤﻨﺰل أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻨﻚ اﻟﺤﺎﻟﻲ؟

 Q5-10-1اذا ﻧﻌﻢ ،أﯾﻦ؟

اﻟﺮﺟﺎء ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﻀﺎء ،واﻟﺒﻠﺪة

 Q6-10ھﻞ ﺗﻤﻠﻚ  /ﺗﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﺰل اﺧﺮ؟

 Q6-9ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮش

 Q6-8ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ
)ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻮﯾًﺎ (

 1رﺧﺎم

 2ﺑﻼط

 Q6-7ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ارﺿﯿﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ؟

 Q6-6ﻛﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻏﺮف اﻟﻨﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل؟

اذھﺐ اﻟﻰ

اذھﺐ اﻟﻰ

Q6-4

 3اﯾﺠﺎر ﻣﻔﺮوش اذھﺐ اﻟﻰ

Q6-4

 3ﻓﯿﻼ

 3ﺷﺮاء ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﯿﻂ

 Q6-5ﻛﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻐﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل؟ )ﻣﻦ دون اﻟﻤﻄﺒﺦ ودورات اﻟﻤﯿﺎه(

 Q6-4ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ

 4ﻧﻘﺪاً ﻣﻦ ﻣﺎل اﻻﺳﺮة

 1ارث

 Q6-3ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻠﻚ ،ﻛﯿﻒ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﮫ؟

 4ﻣﻘﺪم ﻣﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ اذھﺐ اﻟﻰ

 5ﻣﺼﺎدرة /اﺣﺘﻼل

 2اﯾﺠﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻔﺮوش

 5ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ

 Q6-2ﻣﺎ ھﻮ ﻧﻮع اﻻﺷﻐﺎل؟

 4ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺮﺗﺠﻞ/ﻛﻮخ/ﻣﺄوى ﻣﺆﻗﺖ

 1ﺑﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ

 2ﺷﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ

 Q6-1ﻣﺎ ھﻮ ﻧﻮع اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﻢ ﺑﮫ اﻻﺳﺮة؟

اﻟﻤﺴﻜﻦ

 -VIاﻟﻤﺴﻜﻦ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﮫ

رﻗﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺮةl___l ___l ___l ___l :
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 Q6-13ﻋﺪد اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت

 1داﺋﻤﺎً

 1داﺋﻤﺎً

 2ﯾﻮﻣﯿﺎً ﻣﻊ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎت

 2ﯾﻮﻣﯿﺎً ﻣﻊ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎت

ھـ -ﻏﯿﺮه

د -اﻟﺤﻄﺐ او اﻟﻔﺤﻢ

ج -اﻟﻜﺎز او اﻟﻤﺎزوت

ب -اﻟﻐﺎز

أ -ﻛﮭﺮﺑﺎء

 Q6-18-2ﻧﻮع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ:

 Q6-18-1اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ:

 1ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

 2ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺠﺎري ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

Q6-18-2

 1ﻧﻌﻢ ،ﺣﺪد

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

- Q6-18-2ھـ

- Q6-18-2د

- Q6-18-2ج

- Q6-18-2ب

 1ﻧﻌﻢ

 4ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﺮدﯾﺔ

Q6-18
Q6-18-1

Q6-17

Q6-16-1

 2ﻛﻼ

 3ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﺮدﯾﺔ

 3ﺟﻮرة ﺻﺤﯿﺔ

 4ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

 3ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻣﻊ اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺒﻮﻋﻲ )ﻣﺮة واﺣﺪة أو اﻛﺜﺮ(

 2ﻛﻼ

اذھﺐ اﻟﻰ

Q6-16

Q6-16

- Q6-18-2أ

اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ

 2ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ

 Q6-18ھﻞ ﺗﻮﺟﺪ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻜﻦ؟

 1ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺠﺎري ﺻﺤﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ

 Q6-17ﻣﺎ ھﻲ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ؟

 1ﻣﺘﻮﻓﺮة داﺋﻤﺎً

 2ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻣﻊ اﻧﻘﻄﺎع ﯾﻮﻣﻲ )ﻣﺮة واﺣﺪة أو اﻛﺜﺮ(

 1ﻧﻌﻢ

 6ﺷﺮاء ﺻﮭﺎرﯾﺞ

 7ﻧﺒﻊ او ﻣﯿﺎه ﺟﺎرﯾﺔ )اﻧﮭﺮ( /ﺳﺒﯿﻞ

 Q6-16-1اذا ﻧﻌﻢ ،ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟

 Q6-16ھﻞ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟

 5ﺷﺮاء ﻣﯿﺎه ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ

 1اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

 2اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

 4ﺧﺰان ﻋﻤﻮﻣﻲ

 4ﻣﻊ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺪوم اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﺒﻮع

Q6-14-2
Q6-15

 3ﻣﻊ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎت اﺳﺒﻮﻋﯿﺔ

 3ﻣﻊ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎت اﺳﺒﻮﻋﯿﺔ

 4ﻣﻊ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺪوم اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﺒﻮع

 3ﺑﺌﺮ ارﺗﯿﻮازي

اذھﺐ اﻟﻰ

Q6-14

Q6-14

Q6-13

اﻻﺷﺮاف اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ

Q6-14-1

Q6-14

 3ﺑﺌﺮ ارﺗﯿﻮازي

 Q6-15ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﺎدةً ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ )اﻟﺸﺮب(؟

 Q6-14-2ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء:

 Q6-14-1ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻒ:

ﻓﻲ ﺣﺎل

1

 1اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﯿﺎه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ ؟

 4ﺷﺮاء ﺻﮭﺎرﯾﺞ اذھﺐ اﻟﻰ

Q6-14

 2اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اذھﺐ اﻟﻰ

Q6-14
 5ﻧﺒﻊ او ﻣﯿﺎه ﺟﺎرﯾﺔ )اﻧﮭﺮ( اذھﺐ اﻟﻰ

 Q6-14ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﺎدةً ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺨﺪﻣﺔ؟

ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺴﻜﻦ

رﻗﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺮةl___l ___l ___l ___l :
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 1ﻧﻌﻢ ،ﻛﺎﻓﯿﺔ

 1ﻧﻌﻢ ،ﻛﺜﯿﺮاً

 1ﻧﻌﻢ ،ﻛﺜﯿﺮاً

 Q6-25-3ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺴﯿﺎرات ﻓﻲ ﺟﻮارﻛﻢ؟

 Q6-25-2ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاء

 Q6-25-1ﻣﺮآب ﺧﺎص ﻣﺴﻘﻮف او داﺧﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ

 Q6-25ھﻞ ﯾﻮﺟﺪ:

 Q6-24ھﻞ ﺗﻌﺮض ﻣﻨﺰﻟﻚ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ ﺧﻼل اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ؟

 1ﻧﻌﻢ ،ﻋﺪة ﻣﺮات

 1ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ

 1ﻧﻌﻢ

 3ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﺮى

 2ﻛﻼ

Q6-25-3

Q6-25-2

 2ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﻣﺤﺎوﻻت

 1ﻧﻌﻢ

 3ﻛﻼ

Q6-24

Q6-23

 2ﻛﻼ

 1ﻧﻌﻢ ،اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة

 2ﻧﻌﻢ ،ﻣﺮة واﺣﺪة

 4أﺑﺪاً

 5ﻻ اﻋﺮف

 2ﻧﻌﻢ ،ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ

 3ﻛﻼ ،ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

Q6-22

 2ﻧﻌﻢ ،ﻗﻠﯿﻼً

 2ﻧﻌﻢ ،ﻗﻠﯿﻼً

 3ﻛﻼ ،ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

 3ﻛﻼ ،ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

Q6-25-1

 2ﻧﻌﻢ ،ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ

 3ﻧﺎدراً

 4أﺑﺪًا

Q6-20-4

Q6-20-3

Q6-21

 3ﻧﺎدرًا

 3ﻧﺎدرًا

 4أﺑﺪًا

 4أﺑﺪًا

Q6-20-2

Q6-21-2

 2أﺣﯿﺎﻧًﺎ

 2أﺣﯿﺎﻧًﺎ

 2أﺣﯿﺎﻧًﺎ

 3ﻧﺎدرًا

 3ﻧﺎدرًا

 4أﺑﺪًا

Q6-20
Q6-20-1

Q6-19

اﻻﺷﺮاف اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ

Q6-21-1

 1ﻏﺎﻟﺒًﺎ

 1ﻏﺎﻟﺒًﺎ

 1ﻏﺎﻟﺒًﺎ

 Q6-23ھﻞ ﺣﺼﻠﺖ ﺳﺮﻗﺎت او اﻋﻤﺎل ﻧﺸﻞ او اﻋﻤﺎل ﺗﺨﺮﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻮارﻛﻢ ﺧﻼل اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ؟

 Q6-22ھﻞ ﺗﻮﺟﺪ اﻧﺎرة ﻓﻲ ﺟﻮارﻛﻢ؟

 Q6-21-2ﺣﻔﺮ وﻃﺮﻗﺎت ﻣﮭﻤﻠﺔ ﺗﻌﺮﺿﻜﻢ ﻟﻼذﯾﺔ؟

 Q6-21-1اﻋﻤﺎل وﺣﻔﺮﯾﺎت ﺗﻌﯿﻖ ﺗﻨﻘﻼﺗﻜﻢ؟

 Q6-21ھﻞ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺟﻮارﻛﻢ:

 Q6-20-4ﺿﻮﺿﺎء ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ ،ﻣﺎ ھﻲ؟

 Q6-20-3ﺿﻮﺿﺎء ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻛﺘﻈﺎظ ﺳﻜﺎﻧﻲ أو ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ )وﺟﻮد ﻣﻘﺎھﻲ/ﻣﺤﻼت(

 Q6-20-2ﺿﻮﺿﺎء ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺿﺠﺔ ﯾﺼﺪرھﺎ اﻟﺠﯿﺮان

 Q6-20-1ﺿﻮﺿﺎء ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﯿﺮ او ﻃﯿﺮان

 1ﻏﺎﻟﺒًﺎ

 2أﺣﯿﺎﻧًﺎ

 1ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ

 3ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺎت ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻜﻦ

 Q6-20ھﻞ ﯾﺤﺼﻞ واﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻨﻚ ان ﺗﻨﺰﻋﺞ ﻣﻦ اﻻﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ؟

 2ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺎت ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻜﻦ

 4ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺎت ،ﺗﺮﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ

 Q6-19ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ؟

اﻟﻤﺤﯿﻂ
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 2ﻛﻼ

6
] ]3----2ﻣﻠﯿﻮن ل.ل

 Q7-3-3ﻣﺪﺧﻮل ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺧﺮى

 Q7-3-2راﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻮي

 Q7-3-1راﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺳﺎﺳﻲ

 Q7-3ھﻞ ﺗﺤﺼﻞ اﻻﺳﺮة ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ؟

 Q7-2ھﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺮة ﻃﻔﻞ دون  ١٥ﺳﻨﺔ ﯾﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺄﺟﻮر ﻟﺪى اﻟﻐﯿﺮ؟

5
] ]2-- 1.5ﻣﻠﯿﻮن ل.ل

500 > 1
اﻟﻒ ل.ل

 ]750 ---500] 2اﻟﻒ ل.ل

 1ﻧﻌﻢ

 ]4----3] 7ﻣﻠﯿﻮن ل.ل

 2ﻛﻼ

8

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

Q7-3-3

Q7-3-2

Q7-2

Q7-3-1

 4ﻣﻠﯿﻮن ل.ل وﻣﺎ ﻓﻮق

 ]999---750] 3اﻟﻒ ل.ل

 ]1.5---1] 4ﻣﻠﯿﻮن ل.ل

Q7-1

 2ﻛﻼ

Q6-26-12

Q6-26-11

 -VIIاﺳﺌﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اوﺿﺎع اﻻﺳﺮة

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

Q7-3

اﻻﺷﺮاف اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ

Q6-26-8

Q6-26-7

Q6-26-6

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

Q6-26-6

Q6-26-4

Q6-26-10

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ

Q6-26-9

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ

Q6-26-3

Q6-26-2

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ

اﻻﺷﺮاف اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ
Q6-26
Q6-26-1

 Q7-1ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻻﺳﺮة اﻟﺸﮭﺮي ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ )ﻋﻤﻞ ﻣﺄﺟﻮر ،رﯾﻮع ،أرﺑﺎح ،ﻓﻮاءد ﻣﻦ اﻣﻮال ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ،ﺗﺤﻮﯾﻼت ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج....اﻟﺦ(

 Q6-26-12ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﺣﺪد

 Q6-26-11ﻣﺮﻛﺰ إﺳﻌﺎﻓﺎت أوﻟﯿﺔ

 Q6-26-10ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ

 Q6-26-9ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ

 Q6-26-8ﻋﯿﺎدة ﻃﺒﯿﺐ ﺧﺎﺻﺔ

 Q6-26-7ﺻﯿﺪﻟﯿﺔ

 Q6-26-6ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ

 Q6-26-6ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ رﺳﻤﯿﺔ

 Q6-26-4ﻓﺮن ﻣﻌﺠﻨﺎت

 Q6-26-3ﺑﻘﺎل  /ﺧﻀﺎر

 Q6-26-2ﻣﻮاﺻﻼت )ﺧﻂ ﺳﺮﻓﯿﺲ(

 Q6-26-1ﺑﺎص ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم

 Q6-26ھﻞ ﯾﻮﺟﺪ اﯾﺎً ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  ١٠دﻗﺎﺋﻖ او أﻗﻞ ﺳﯿﺮاً ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺪام ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻨﻚ؟

رﻗﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺮةl___l ___l ___l ___l :
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 Q7-3-4ﺑﺪل اﯾﺠﺎر

 1ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺘﺎﻋﺐ
 5اﻧﺸﻐﺎﻟﮭﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة

 6اﻟﺰوج ﻣﺸﻐﻮل

 2ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺧﺒﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ
 7أﺧﺮى :ﺣﺪد

 3اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدة

 Q7-10-1ﻓﻲ ﺣﺎل ﻻ اﺣﺪ ،اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻌﺪم ﺣﺼﻮل ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺤﻤﻞ؟

 5أﺧﺮى :ﺣﺪد

 1ﻃﺒﯿﺐ

2

ﻣﻤﺮﺿﺔ ﻣﺆھﻠﺔ

 5أﺧﺮى :ﺣﺪد

 3اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

 2اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة

 1اﻟﻤﻨﺰل أﻓﻀﻞ

 4وﻻدة ﻣﺒﻜﺮة /ﻓﺠﺎﺋﯿﺔ

 4اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ

 3داﯾﺔ

 4ﻻ أﺣﺪ

 3ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﺎﺻﺔ

اذھﺐ اﻟﻰ

Q7-16

 6أﺧﺮى :ﺣﺪد

 1ﻣﻨﺰل

 Q7-10ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺤﻤﻞ ،ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة ﺗﻘﺼﺪ ﻋﺎدةً ﻻﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ؟

 Q7-9اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻌﺪم اﻟﻮﻻدة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

 Q7-8ھﻞ ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﯾﻦ ﺗﻤﺖ وﻻدة اﺧﺮ ﻃﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ؟

 2ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ

اذھﺐ اﻟﻰ

Q7-16

 5ﻋﯿﺎدة ﻃﺒﯿﺐ ﺧﺎﺻﺔ

 4ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﺣﻜﻮﻣﻲ

 Q7-7-1ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻓﯿﺎت ،ﻛﻢ ﻃﻔﻞ ﺗﻮﻓﻲ ﻗﺒﻞ اﺗﻤﺎﻣﮫ اﻟﺴﻨﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ؟

Q7-11-1

Q7-11

Q7-10

Q7-9

 Q7-7-2ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻓﯿﺎت ،ﻛﻢ ﻃﻔﻞ ﺗﻮﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم اﻻول وﻗﺒﻞ ان ﯾﺼﻞ اﻟﻰ ﻋﻤﺮ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات؟

Q7-7-2

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ
 2ﻛﻼ اذھﺐ اﻟﻰ

Q7-6

Q7-5

Q7-4

Q7-8

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

Q7-3-7

Q7-7

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ

Q7-3-6

Q7-7-1

 Q7-7ھﻞ ﺳﺒﻖ ان ﺗﻮﻓﻲ ﻃﻔﻞ)او اﻛﺜﺮ( ﻟﻼﺳﺮة ﻗﺒﻞ اﺗﻤﺎﻣﮫ ﻋﻤﺮ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات؟

 Q7-6ھﻞ ﻣﺮض اﺣﺪ اﻓﺮاد اﻻﺳﺮة ﺧﻼل اﻟﺴﺘﺔ اﺷﮭﺮ اﻻﺧﯿﺮة و ﻟﻢ ﯾﺰر اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻟﺴﺒﺐ اﻗﺘﺼﺎدي؟

 Q7-5ھﻞ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻣﺼﺮﻓﻲ؟

 Q7-4ھﻞ ﻟﺪﯾﻚ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ؟

 Q7-3-7ﻣﺼﺎدر اﺧﺮى  :ﺣﺪد

 Q7-3-6اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ،واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

 Q7-3-5ﻣﻨﺢ ،ھﺪاﯾﺎ ،ﻧﻔﻘﺔ ،وﺑﺪﻻت )ﻣﻦ اﺷﺨﺎص ﺧﺎرج اﻃﺎر اﻻﺳﺮة(

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

Q7-3-5

اﻻﺷﺮاف اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ
Q7-3-4
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اﻟﺮﺟﺎء ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻼﺳﺌﻠﺔ

 10اﺧﺮى ،ﺣﺪد

 9دراﺟﺔ ھﻮاﺋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ

 Q7-16-2اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪﺗﮭﺎ:
)اﻟﻘﻀﺎء ،او اﻟﺒﻠﺪات(

Q7-16-2

Q7-17

Q7-15-4

Q7-15-3

Q7-15-2

Q7-15-1

Q7-15

 Q7-16-1ﻋﺪد اﻟﻤﺮات اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻃﺮاﺑﻠﺲ:

 2ﻛﻼ اذھﺐ اﻟﻰ

Q8-1

 3ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖ ﺳﻦ  ٥ﺳﻨﻮات

اﻻﺷﺮاف اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ

Q7-16-1

 Q7-16ﺧﻼل اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮًا اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ،ھﻞ ﻗﺼﺪت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎرج ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻟﻠﺘﺮﻓﯿﮫ؟

 1ﻧﻌﻢ

 5ﺗﺎﻛﺴﻲ

 4ﺳﺮﻓﯿﺲ

 3ﺑﺎص ﺧﺎص \ ﻓﺎن

 2ﺑﺎص ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم

 8دراﺟﺔ ﻧﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ

 7اﻟﺘﺸﺎرك ﺑﺴﯿﺎرة ﺧﺎﺻﺔ

 Q7-15-4اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻟﻠﻮﺻﻮل:

 Q7-15-3ﺳﻮق اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ:
 1ﺳﯿﺮًا ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺪام

 6ﺳﯿﺎرة ﺧﺎﺻﺔ

دﻗﯿﻘﺔ

 5ﺗﺎﻛﺴﻲ

 10اﺧﺮى ،ﺣﺪد

 9دراﺟﺔ ھﻮاﺋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ

 8دراﺟﺔ ﻧﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ

 7اﻟﺘﺸﺎرك ﺑﺴﯿﺎرة ﺧﺎﺻﺔ

دﻗﯿﻘﺔ

 4ﺳﺮﻓﯿﺲ

 3ﺑﺎص ﺧﺎص \ ﻓﺎن

 2ﺑﺎص ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم

 1ﺳﯿﺮًا ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺪام

 Q7-15-2اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻟﻠﻮﺻﻮل:

 Q7-15-1ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ:

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ

Q7-13
Q7-14

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ

Q7-12

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺠﻮب

 6ﺳﯿﺎرة ﺧﺎﺻﺔ

 Q7-15ﻣﺎ ھﻲ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻋﺎدةً ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ؟

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ

 Q7-14ھﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺮة ﻃﻔﻞ دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﺔ )ﻧﻘﺺ اﻟﻄﻮل ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺮ(؟

 Q7-13ھﻞ اﺳﺘﮭﻠﻜﺖ اﻻﺳﺮة ﻟﺤﻢ ﺣﯿﻮاﻧﻲ )اﺣﻤﺮ( او ﺳﻤﻚ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ؟

 Q7-12ھﻞ اﺳﺘﮭﻠﻜﺖ اﻻﺳﺮة ﻓﺎﻛﮭﺔ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ؟

 Q7-11ھﻞ ﻓﻮﺗﺖ اﻻﺳﺮة وﻻﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺤﺘﺔ ٣ ،وﺟﺒﺎت أو اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺻﻞ  ٢١وﺟﺒﺔ اﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ؟

 Q7-13 Q7-12 Q7-11ﺑﺎﻻﺳﺒﻮع اﻟﺬي ﺳﺒﻖ اﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ

Q7-11

رﻗﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺮةl___l ___l ___l ___l :
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 Q8-1-13ﻓﯿﺪﯾﻮ

 Q8-1-37أﺧﺮى ،ﺣﺪد

 Q8-1-36دراﺟﺔ ھﻮاﺋﯿﺔ

 Q8-1-35ﺷﺎﺣﻨﺔ(pick-up) /ﺑﯿﻚ آب

 Q8-1-20ﺟﮭﺎز ﻛﻮﻣﺒﯿﻮﺗﺮ

 Q8-1-19آﻟﺔ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ

 Q8-1-18آﻟﺔ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﯿﺪﯾﻮ

 Q8-1-17رادﯾﻮ أو رادﯾﻮ ﻣﻊ ﻣﺴﺠﻞ )ﻣﻊ او ﺑﺪون (CD

 Q8-1-16اﺷﺘﺮاك ﺑﺼﺤﻦ ﻻﻗﻂ )دش(

 Q8-1-15ﺻﺤﻦ ﻻﻗﻂ )دش( ﺧﺎص

 Q8-1-14ﺟﮭﺎز DVD

 Q8-1-32ﺳﯿﺎرة
 Q8-1-33دراﺟﺔ ﻧﺎرﯾﺔ

 Q8-1-10ﺟﻼﯾﺔ ﺻﺤﻮن

 Q8-1-34ﻓﺎن او ﺑﺎص ﺻﻐﯿﺮ

 Q8-1-12ﺗﻠﻔﺰﯾﻮن

 Q8-1-11ﻣﻜﻨﺴﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ

 Q8-1-31ﻃﻨﺎﺟﺮ ﻟﻠﻄﺒﺦ

 Q8-1-30اﺷﺘﺮاك اﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل

 Q8-1-9ﻧﺸﺎﻓﺔ

 Q8-1-8ﻏﺴﺎﻟﺔ اوﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻜﯿﺔ

 Q8-1-28ﺧﻂ ھﺎﺗﻒ ﺧﻠﻮي ﺛﺎﺑﺖ

 Q8-1-6ﻣﯿﻜﺮووﯾﻒ

 Q8-1-29ﺧﻂ ھﺎﺗﻒ ﺧﻠﻮي ﺗﻌﺒﺌﺔ

 Q8-1-7ﻏﺴﺎﻟﺔ ﻧﺼﻒ اوﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻜﯿﺔ )ﺟﺮن او ﺟﺮﻧﯿﻦ(

 Q8-1-25ﻧﻈﺎم ﺗﺴﺨﯿﻦ ﻣﯿﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ
 Q8-1-26ﺗﺪﻓﺌﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ

 Q8-1-3ﻋﯿﻨﺎت ﻟﻠﻄﺒﺦ ﻣﻊ ﻓﺮن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء او اﻟﻐﺎز

 Q8-1-27ﺧﻂ ھﺎﺗﻒ ﺛﺎﺑﺖ

 Q8-1-5ﻓﺮن ﻛﮭﺮﺑﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ

 Q8-1-4ﻋﯿﻨﺎت ﻟﻠﻄﺒﺦ ﺑﺪون ﻓﺮن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء او اﻟﻐﺎز

 Q8-1-23ﻣﻜﯿﻒ

 Q8-1-1ﺑﺮاد

 Q8-1-24ﻧﻈﺎم ﻣﯿﺎه ﺳﺎﺧﻦ

 Q8-1-2ﻣﺠﻤﺪة ،او ﻓﺮﯾﺰر ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

 Q8-1-22ﻣﻜﻮاة

 Q8-1-21آﻟﺔ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺔ

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ

اﻟﻌﺪد

 Q8-1اﻟﺮﺟﺎء وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ  xﻓﻲ اﻟﺨﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﮭﺎ اﻻﺳﺮة ،واﻟﻌﺪد اﻟﻤﻮﺟﻮد

 - VIIIاﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﮭﺎ اﻻﺳﺮة

رﻗﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺮةl___l ___l ___l ___l :

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ
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 Q9-1ﻛﻢ ﻟﺪﯾﻚ ﻣﻦ اﻻﺻﺪﻗﺎء اﻟﻤﻘﺮﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﯿﺎً؟

 1ﻧﻌﻢ

 Q9-5-5ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺮوﺣﯿﺔ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ( ،واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ )ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ(

 Q9-5-4ﺗﺆﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﯿﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﮫ

 Q9-5-3ﺗﻔﯿﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ

 Q9-5-2ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارىء

 Q9-5-1ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ ﻟﻼﺳﺮة وﺣﺼﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت

 Q9-4-9ﺣﺮﻛﺔ ﻛﺸﻔﯿﺔ
 Q9-4-10ﻧﺎدي رﯾﺎﺿﻲ
 Q9-4-11ﻧﺎدي ﺛﻘﺎﻓﻲ
 Q9-5ﻣﺎھﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﺒﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﻤﺎﺋﻚ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ؟

 Q9-4-7ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﯾﻨﯿﺔ
 Q9-4-8ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺧﯿﺮﯾﺔ

 Q9-4-6ﺣﺰب  /ﺗﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﻲ

 Q9-4-3اﺗﺤﺎد
 Q9-4-4ﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ
 Q9-4-5ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ

 Q9-4-1ھﯿﺌﺔ ﺑﻠﺪﯾﺔ
 Q9-4-2ﻧﻘﺎﺑﺔ

 Q9-4ھﻞ اﻧﺖ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ أي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت؟

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ
 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ
 2ﻛﻼ

Q9-5-5

Q9-5-3
Q9-5-4

Q9-5-2

 1ﻧﻌﻢ
 1ﻧﻌﻢ

Q9-4-11

Q9-4-10

Q9-4-9

Q9-4-8

Q9-4-7

Q9-4-6

Q9-4-5

Q9-4-4

Q9-4-3

Q9-4-2

 2ﻛﻼ
 2ﻛﻼ

اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻛﻼ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
اذھﺐ اﻟﻰ

Q9-5-1

 2ﻛﻼ

Q9-5

Q9-4

اﻻﺷﺮاف اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ

Q9-4-1

Q9-4

 Q9-3ﺧﻼل اﻟـ ١٢ﺷﮭﺮ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻛﻢ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ واﺟﮭﻮا ﻣﺸﻜﻠﺔ وﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ؟

 Q9-2ﻓﻲ ﺣﺎل اﺣﺘﺠﺖ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ،ﻛﻢ ﺷﺨﺺ ﺧﺎرج اﻃﺎراﺳﺮﺗﻚ ﻗﺎدر وﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺰوﯾﺪك ﺑﮭﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ وﯾﻤﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﮭﻢ ﻓﻮراً ؟

Q9-3

Q9-1
Q9-2

)ھﺆﻻء ھﻢ اﺷﺨﺎص ﺗﺸﻌﺮ ﻣﻌﮭﻢ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ وﯾﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺘﺤﺪث ﻣﻌﮭﻢ ﺑﺄﻣﻮرك اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أو ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة(

 - IXاﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

رﻗﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺮةl___l ___l ___l ___l :
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 1ﻛﻞ ﯾﻮم
 4أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع

 2ﻋﺪة ﻣﺮات ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع

 5ﻻ اﺷﺎھﺪ اﻟﺘﻠﻔﺎز

 3ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع

 Q10-5-6ارﺗﯿﺎد اﻟﻤﺴﺎرح واﻟﺤﻔﻼت اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ واﻟﺴﯿﻨﻤﺎ واﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻔﻨﯿﺔ

 Q10-5-5ارﺗﯿﺎد اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎھﻲ

 Q10-5-4اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺣﺰﺑﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ

 Q10-5-3ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻧﺸﻄﺔ ﻓﻨﯿﺔ )رﺳﻢ ،ﻋﺰف ،ﻧﺤﺖ(...،

 Q10-5-2اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ )ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ(

 Q10-5-1ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﺠﻼت

 Q10-4-10ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
 Q10-5ھﻞ ﻣﺎرﺳﺖ اﯾًﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ؟

 Q10-4-9ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ

 Q10-4-8اﻟﺰﻋﻤﺎء اﻟﻤﺤﻠﯿﻮن

 Q10-4-7ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ

 Q10-4-6اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت

 Q10-4-5اﻟﺘﻠﻔﺎز

 Q10-4-4اﻟﺮادﯾﻮ

 Q10-4-3اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﺠﻼت

 Q10-4-2اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ

 Q10-4-1اﻻﻗﺎرب واﻻﺻﺤﺎب واﻟﺠﯿﺮان

Q10-1

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

Q10-4-10

Q10-4-9

Q10-4-8

Q10-4-7

Q10-4-6

Q10-4-5

Q10-4-4

Q10-4-3

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

 2ﻛﻼ

Q10-5-6

Q10-5-5

Q10-5-4

Q10-5-3

Q10-5-2

Q10-5-1

Q10-5

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 1ﻧﻌﻢ

 2ﻛﻼ

Q10-4-2

Q10-4

 2ﻛﻼ

Q10-3

Q10-2

اﻻﺷﺮاف اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ

Q10-4-1

 Q10-4ھﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻻﺳﺘﻘﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﺣﻮل :اﻻﺧﺒﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺳﯿﺎﺳﺔ ،اﺟﺘﻤﺎع ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﻌﺎر(.....؟

 Q10-3ھﻞ ﺗﺸﺎھﺪ اﻟﺘﻠﻔﺎز؟

 Q10-2ھﻞ ﺗﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻟﺮادﯾﻮ؟

 4أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع

 5ﻻ اﺳﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻟﺮادﯾﻮ

 1ﻛﻞ ﯾﻮم

 Q10-1ﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﻤﺮات اﻟﺘﻲ ﻗﺮأت ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﺮاﺋﺪ ﺧﻼل اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻤﻨﺼﺮم؟

 2ﻋﺪة ﻣﺮات ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع

 3ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع

ﻻ ﺗﺘﺮك اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻓﺎرﻏﺔ،اﻛﺘﺐ ﻻ ﺟﻮاب اذا رﻓﺾ او ﻟﻢ ﯾﺘﺬﻛﺮ(

 - Xﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

رﻗﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺮةl___l ___l ___l ___l :

15

209

Q11-8

Q11-7

Q11-6

Q11-5

Q11-4

Q11-3

Q11-2

Q11-1

ﻣﻼﺣﻈﺎت /ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﺿﺎﻓﯿﺔ:

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎرة

)اﻟﺮﺟﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻘﯿﻘﯿﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﻤﺬھﺐ ﻣﻦ دون اﻟﺴﺆال ﻋﻨﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮةً(

 1ﻣﻨﺠﺰة ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم

 2ﻣﻨﺠﺰة ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ

 3رﻓﺾ

Q11-6

Q11-5

Q11-8

Q11-7

اﺳﻢ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ:

اﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ:

ﻋﺪد اﻟﺰﯾﺎرات

دﻗﯿﻘﺔ

Q11-3

Q11-2

11-1

Q11-4

ﻣﺪة اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ

وﻗﺖ ﺑﺪء اﻻﺳﺘﻤﺎرة )(24----1

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺠﺎز اﻻﺳﺘﻤﺎرة

ﯾﻮم

ﺷﮭﺮ

ﺳﻨﺔ

 -XIاﻻﺷﺮاف واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ

رﻗﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺮةl___l ___l ___l ___l :

ﯾﻮم

دﻗﯿﻘﺔ

ﺷﮭﺮ

اﻻﺷﺮاف اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ
ﺳﻨﺔ

16

210

تصميم الكتاب :مايا الشامي

