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دّاألبعادالّالحرمانّّناقوسّالخطر:ّدقّ   متعد 

ّوحقوقّالطفلّفيّلبنان

كدعوةّإلىّال  تحرُّ

 

 ،اديةاألزمة المالية واالقتص - شديدةثالث صدمات من تداعيات لبنان  عانىالسنوات الثالث الماضية،  ارعلى مد  
خت–انفجار مرفأ بيروت و ، 19-ي جائحة كوفيدتفش   لليرة تراجعت قيمة امتوارث بين األجيال. الفقر ظاهرة ال رس 

 ماني أعلى نسبة تضخ  ث حالًيال لبنان غير مسبوقة، فيما ُيسج    القدرة الشرائية إلى مستويات  تدهورت معها و  اللبنانية
و يعيش في ظل  هذه األزمات المعق دة ه كل  َمن   تي ُتثقل كاهلالكثيرة الط و الضغ ُيضاف إلىالعالم. وما  في

اء والمياه. الخدمات األساسية مثل الكهرب  نقص في ة والبنى التحتية الرئيسية، مم ا يؤد ي إلىالعام   مرافقانهيار ال
اني للدراسات اللبنالمركز نشَر حالة الفقر الناتجة عن هذه األزمات،  حول متوف رةعلى األبحاث اللتسليط الضوء 

ال في حالة فقر األطف حولُملخَّص سياسة عام ة و  حول الفقر إضاءة (اليونيسف) حدة للطفولةمة األمم المت  ومنظ  
األزمات وتقترح ذه هول دها تُ األساسية التي  تلى المشكالإهذه الدعوة تشير ، واستكمااًل لهاتين الوثيقَتي ن. لبنان

 حقوقهم.ينتهك األطفال و د األبعاد الذي يؤث ر على متعد  التوصيات للحد  من الفقر 

 المشكلة:ّطرح

 دّاألبعادالفقرّمتعدّ 

إال  فقر، ال سلقياأساسًيا معياًرا  بقىي الدخل في حين أنَّ فالفقر والحرمان ال يقتصران على الحرمان من الدخل. 
الحماية و ية، سكن، والتعليم، والرعاية الصح  مال الحصول على مكتملة عن الحرمان )مثل صورةً  عكسيال  أنَّه

من ، و شكل عامب رفاههمعاني األطفال، على وجه الخصوص، من تدهور القانونية، والمياه النظيفة، والكهرباء(. ويُ 
 لعب.في ال همحق  تقييد باليأس والتشاؤم، و  همبذويهم، وشعور  تهمر، وتراجع ثقمعنوي  غير ُمبرَّ  عبء  

 

 

https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/4753/multidimensional-poverty-in-lebanon?lang=ar
https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/4755/lebanon%E2%80%99s-crisis-of-child-poverty?lang=ar
https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/4755/lebanon%E2%80%99s-crisis-of-child-poverty?lang=ar


2  

 جذ رومتّمنهجمّ الفقرّ

لبيانات الحالية ا إال  أنَّ ، ياتهمستو زادت د األبعاد و متعد  الفقر التفاقم  ساهمت فياألزمة االقتصادية  بالرغم من أنَّ 
ن االسك   طفيفة من أغلبية إلى أنَّ ُتشير  2019-2018 للعاَمي ن "رسَ القوى العاملة واألحوال المعيشية للُ "من مسح 

 ي  ثلثَ  يحوال تها أنَّ ار الدراسة ذظه  قبل اندالع األزمة. وتُ د األبعاد متعد   فقر  في أساًسا  ت تعيش ( كان53%)
دة.سنوات( يعانون الفقر  5دون  الاألطفال )  بأبعاده المتعد 

 عدمّالمساواةظاهرةّيّإلىّتفاقمّالفقرّيؤدّ 

والتعليم والغذاء ة لى المياه النظيفعصول حالتي ُتعيق ال ،ةفي البنى التحتية والخدمات العام   كبيرةي الثغرات التؤد  
 متلكلتي تر اسَ األُ  فتضطر  اعي من هذه الحقوق األساسية. مَ حرمان الجَ حالة  من الإلى  ،ية والمأوى والرعاية الصح  

 ةسد  هذه الثغرات من خالل االعتماد على التحويالت المالية أو الخدمات الخارجية الخاص  إلى الموارد الالزمة 
 منًرا ضر  ت كثراأل فئاتا التة. أم  الطاقة الشمسية، ومور دي المياه، والمالجئ المؤق   ة، وألواحدات الخاص  مثل المول  

 هاثلى بيع أثاإ فتلجأ احرمانه زيد منا ية، مم  الخدمات الخارجية الخاص   ن هذهتأمي نعموًما ع عجزتف ،األزمة
ة المرتبطة بالمعيشة والرعل  المُ  حتياجات األساسيةاال لبيةلت هاوممتلكات عن مالذ آمن في  بحثتية، أو اية الصح  ح 

 مكان  آخر.

، دورة الحياةمرتبطة بهشاشة حاالت عانون من على األشخاص الذين يُ  بالدرجة األولىد األبعاد متعد  الُيؤث ر الفقر 
اجهون و األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن  والنساء واألطفال والشباب، وكذلك األشخاص عديمي الجنسية. فيُ مثل 

الحماية  برامج غيابإلى الحماية نظًرا إلى  ون كما أنَّ معظمهم يفتقر ، ةالمعاكس هذه الظروفأعباء إضافية في 
 لدعمهم. الزمةاالجتماعية ال

 حقوقّاإلنسانبّمسألةّمرتبطةالفقرّ

ي المياه ف في المسكن الالئق، والحق   في التعليم، والحق   نتيجة الحرمان من حقوق اإلنسان مثل الحق  هو الفقر 
تحت  نالرازحيعجز مقد مي الرعاية  وفي ظل  األطفال في اللعب.  ية، وحق  في الرعاية الصح   النظيفة، والحق  

حرمان  دادز ي ،الُمعالين من ق َبلهمرهم واألشخاص سَ ألُ  الضرورياتتوفير  ند األبعاد عمتعد  الوطأة الفقر المدقع 
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ة لحقوق الطفل والفئات ا غيرها من االنتهاكات الجسيمة إلى جانباألطفال وعمالة األطفال وزواج القاصرين،  لهش 
 األخرى.

 ضّالعقدّاالجتماعيقو ّ الفقرّيّ 

في الجتماعي مز ق النسيج ايُ  ،ةالمتجذ ر حالة الفقر المتعددة األبعاد الناتج عن  ،للحقوق األساسية منهجالمُ االنتهاك 
ة بشأن تقديم تنازالت شديدإلى  األساسية لجميع أفرادها االحتياجات تأمين العاجزة عنر سَ تضطر  األُ ف. البلد

 مستوى الروابط اأُلَسرية الوثيقة.ى على الثقة حت  ُيزعزع  األمر الذيالحقوق األساسية، 
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 التوصيات:

ستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية التي أقر ها مجلس الوزراء خالل ة االفي تنفيذ خط   قدماً  المضي (1
ل إلى حكومة تصريف أعمال.  جلسته األخيرة قبل أن يتحو 

مرتبطة الالهشاشة حاالت ج عال  ح اجتماعية تُ نَ م   استحداثتوسيع نطاق المساعدة االجتماعية إلى جانب  (2
 ، بما يتماشى مع االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية.الحياة بدورة

رةر سَ مع األُ  التي تعملحث  الجهات المانحة  (3 رة لمتغي  ديناميات الفقر ا راجإلد الهشاشةالفقر و من  المتضر 
لبرامج الستكمال ا اة بهبرامج المساعدة الخاص  أنشطتها و  ضمنرة والمحرومة لفئات المتضر  ا حتياجاتوا

 ة بمكافحة الفقر.الحالية المعني  
الحد  لى العمل الفوري علضمان  أطفااًل  تضم  ر التي سَ المساعدات االجتماعية واالقتصادية للُ  استهداف  (4

 وحماية حقوق الطفل.، د األبعادمتعد  الالفقر الهشاشة و من 
رينضمي الرعاية واألطفال المتوالنفسي لمقد   معنوي الدعم ال توفيرتعزيز القدرات االجتماعية و  (5 الفقر من  ر 

وغير ذلك من أشكال استغالل  ،وعمالة األطفال ،د األبعاد، ال سي ما في حاالت انهيار العالقاتمتعد  ال
 الطفل.

سات التعليمية أبواب لتبقىاالستثمار في المدارس والمعل مين  (6  نظًرااب، مفتوحة أمام األطفال والشب المؤس 
وجبات وال ،رعاية النفسيةوال ،يةدور المدارس كمدخل أساسي لتوفير خدمات أخرى مثل الرعاية الصح  ل
 وبرامج ما بعد المدرسة. ،والدعم األكاديمي ،غذائيةال

التي و  النوع االجتماعيحسب بمصن فة البيانات ال صدارإل بحاثمع الجهات المانحة ومراكز األ التعاون  (7
 داعياتهد ي لتة للتصاألدل   قائمة علىلد األبعاد وتوجيه االستجابات امتعد  الفقر ر أساسية لرصد الُتعتبَ 

 الفورية والطويلة األمد.
دإنشاء مؤش   (8 حرمان لرصد حالة ال ،يتضم ن فقر األطفال ،د األبعادمتعد  الوشامل للفقر  ناسقمت ،ر موحَّ

 المتفاقمة.
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 األطرافّالم وق  عة:
ّ (ANND) ماتّالعربيةّغيرّالحكوميةّللتنميةشبكةّالمنظّ 

سةّ" ّ (EDS) "حلولّالتنميةّاالقتصاديةمؤس 
قينّشبكةّالمسكونيةال ّ (EDAN) لمناصرةّاألشخاصّالمعو 

 (LCPS)ّالمركزّاللبنانيّللدراسات
ّ (LUPD) قينّحركًياحادّاللبنانيّلألشخاصّالمعوّ االتّ 
 مةّإنقاذّالطفلّالدولية،ّلبنانمنظّ 

 نلبناّ"تحد ي"مةّظّ من
ّّكيةي،ّالجامعةّاللبنانيةّاألمّر(AiW)ةّالمعهدّالعربيّللمرأ

https://www.annd.org/ar
https://www.annd.org/ar
https://www.lcps-lebanon.org/
https://lphu.com/
https://lphu.com/
https://lebanon.savethechildren.net/
https://tahaddilebanon.org/
https://aiw.lau.edu.lb/

