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الفقر متعّدد األبعاد
في لبنان

فادي نقوال نّصار

 تعصُف بلبنان أزمُة فقٍر أّدت إلى تدهور القدرة الشــرائية وتضييق ُســُبل الحصول 

علــى الســلع والخدمــات األساســية، فــي حيــن تشــهد المؤسســات العامــة والُبنــى 

التحتيــة انهيــاًرا تحــَت وطــأِة أزمــٍة طــاَل أمُدهــا. منــذ عــام 2019، تــم وضــع دراســات 

رئيســة عــّدة بغــرض توثيــق حالــة الفقــر فــي لبنــان، وُترّكــز هــذه الوثيقــة التمهيديــة 

علــى ثــاٍث مــن هــذه الدراســات. األولــى أجرتهــا إدارة اإلحصــاء المركــزي بالتعــاون 

مــع البنــك الدولــي، والثانيــة أجرتهــا لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة 

لغربــي آســيا )اإلســكوا(، أّمــا الثالثــة فِمــن إعــداد منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة 

)اليونيســف(. تهــدف هــذه الوثيقــة التمهيديــة إلــى وضــع هــذه التقارير في ســياقها 

الصحيــح، وإلقــاء الضــوء علــى أنمــاط حالــة الحرمــان فــي البلــد، وتعزيــز الوعــي العــام 

بشــأن رصــد الفقــر فــي لبنــان.

فهم الفقر متعّدد األبعاد
ُيفَهــم الفقــر، بحســب التعريــف الكاســيكي، علــى أّنــه نتيجــٌة للحرمان. وهــذا الحرمان 

يرتبــط تقليدًيــا بالدخــل المــادي لمــا لــه مــن تأثيــر منطقــّي علــى القــدرة علــى تأميــن 

الحقــوق األساســية، مثــل المســكن والرعايــة الصحيــة والتعليــم والخدمــات العامة... 

د المســتوى المعيشــي للفــرد. غيــر أّن الدخل وحــده ال ُيقّدم  وهــي كّلهــا عوامــل ُتحــدِّ

صــورة مكتملــة عــن قــدرة الفــرد أو األســرة علــى تأميــن هــذه الحقــوق األساســية 

ــر يســاعد فــي  ــاد للفق ــّدد األبع ــإن اعتمــاد نهــج متع ــه، ف ــا. وعلي أو الحصــول عليه

ســد هــذه الفجــوة مــن خــال قيــاس درجــة الحرمــان مــن هــذه الحقــوق األساســية 

ومســتوى الفقــر الناجــم عــن ذلــك.

عن الكاتب
فادي نقوال نّصار زميل باحث في 

ز  المركز اللبناني للدراسات. ُتركِّ
أبحاثه على التدّخات الدولية في 

مجال العمل اإلنساني واإلغاثة 
ضمن السياقات الهّشة والمناطق 
التي تشهد نزاعات، واالنتفاضات 

كات االجتماعية،  الشعبية والتحرُّ
والسياسة اللبنانية والشرق-

أوسطية. وهو أستاذ ُمساِعد في 
العلوم السياسية والشؤون الدولية 

ومدير معهد العدالة االجتماعية 
وحّل النزاعات في الجامعة اللبنانية 

األمريكية. فادي حائز على درجة 
دكتوراه من قسم دراسات الحروب 

في كّلية كينغز كولدج في لندن، 
ه خّريج كّلية إدموند ا. والش  كما أنَّ
لدراسات الخدمة الخارجية بجامعة 

جورج تاون، وناَل درجة ماجستير في 
اإلدارة العاّمة من جامعة كولومبيا.



إضـاءة2

مؤشر الفقر متعّدد األبعاد: المقياس المرجعي لمرحلة ما قبل 
األزمة

فــي عــام 2019، أطلقــت إدارة اإلحصــاء المركــزي، بدعــم مــن البنــك الدولــي، مؤشــر 

ــة  ــى مســح للقــوى العامل ــاد )MPI(. واســتنَد هــذا المؤشــر إل ــّدد األبع ــر متع الفق

ا.  ا وتمثيليًّ ا وطنيًّ واألحــوال المعيشــية لألســر لعــام 2018-2019 الــذي ُيعّد مرجًعــا بيانيًّ

وإنطاقــَا مــن تاريــخ هــذه البيانــات الــذي يعــود إلــى مــا قبــل أزمــة 2019، فإنــه علــى 

الرغــم مــن أّن المؤشــر ال ُيقــّدم رؤيــة معّمقــة حــول تأثيــر األزمــة علــى الفقــر، فقــد 

ــا فــي هــذا اإلطــار. َل مقياًســا مرجعيًّ شــكَّ

ومــن أجــل فهــم المنظــور متعــّدد األبعــاد، تــم اشــتقاق المؤشــر الُمســتخدم مــن 

19 مؤشــًرا علــى مســتوى خمســة أبعــاد أساســية هــي: التعليــم، والصحــة، واألمــن 

المالــي، والبنيــة التحتيــة األساســية، ومســتويات المعيشــة.

ُتســّلط النتائــج الضــوء علــى الجــذور الهيكليــة المتأصلــة للفقــر فــي لبنــان قبــل 

انــدالع األزمــة. وعلــى وجــه الخصــوص، يكشــف المؤشــر أّن أغلبيــة الســكان فــي 

لبنــان )%53.1( كانــوا يعانــون الفقــر المتعــّدد األبعــاد ألنهــم كانــوا محروميــن فــي 

أكثــر مــن %25 مــن المؤشــرات. وتبلــغ نســبة الفقــر المدقــع %16.2، أي حيــث 

ــر مــن %50 مــن المؤشــرات. ــن فــي أكث يكــون الســكان محرومي

إضافــًة إلــى اســتخدام مؤشــرات الحرمــان للمســاعدة فــي قيــاس الفقــر، اتــاح 

المؤشــر أيًضــا دراســة أبــرز العوامــل المؤثــرة فــي هــذا الحرمــان، وذلــك مــن خــال 

تحديــد أكثــر األبعــاد إســهاًما فــي الفقــر متعــّدد األبعــاد )التعليــم، والصحــة، واألمــن 

المالــي، والبنيــة التحتيــة األساســية، ومســتويات المعيشــة(. وجــاء الُبعــد الصحــي 

فــي المرتبــة األولــى )%30.2(، يليــه التوظيــف )%25.8( والتعليــم )%25.3(. أمــا 

ــن ُيســهم  ــق بمســتويات المعيشــة فُيســهم بنســبة %13، فــي حي الُبعــد المتعل

ُبعــد البنيــة التحتيــة األساســية بنســبة 6%.

وتــم ايضــًا تصنيــف البيانــات التــي تــم جمعهــا بحســب النــوع االجتماعــي والعمــر 

والمحافظة. 

فــي هــذا الصــدد، ســاعد المؤشــر فــي توضيــح تداعيــات الفقــر المرتبطــة بالنــوع 

االجتماعــي فــي لبنــان، فتبّيــن أّن األســر التــي تعيلهــا نســاء، أفقــر إلــى حــّد مــا مــن 

منظــور متعــّدد األبعــاد )بنســبة %56.7( مقارنــًة بالذكور )بنســبة %52.6(. وأشــارت 

النتائــج إلــى أّن األطفــال دون ســّن الثامنــة عشــرة يتحّملــون العــبء األكبــر الناتــج عــن 

ــًرا  الفقــر متعــّدد األبعــاد. فكّلمــا كانــت الفئــة العمريــة أصغــر، كانــت أكثــر عرضــة وتأّث

بالفقــر متعــّدد األبعــاد، مــع اإلشــارة إلــى أّن نحــو ثلَثــي األطفــال الذيــن ال تزيــد 

أعمارهــم عــن أربــع ســنوات يعانــون الحرمــان.

علــى صعيــد المحافظــات، تســتوقفنا ثــاث نتائــج هامــة. أّواًل، ُتعــّد عــكار والبقــاع 

األشــد فقــًرا. ثانًيــا، تترّكــز فــي بيــروت أكبــر كثافــة للفقــر بيــن األشــخاص الذيــن 

ــارة أخــرى، بينمــا يقــّل احتمــال أن ُيعــّد  شــملهم مؤشــر الفقــر متعــّدد األبعــاد. بعب
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ــًرا بحســب هــذا المؤشــر، إاّل أنَّ الفقــراء فــي بيــروت  شــخص مــا فــي بيــروت فقي

ضــون لدرجــة أكبــر مــن الحرمــان مقارنــًة مــع ســكان المحافظــات األخــرى. وأخيــًرا،  ُمعرَّ

يعيــش نحــو ثلــث الفقــراء ممــن شــملهم المؤشــر فــي جبــل لبنــان، حيــث كان يقيــم 

نحــو %41 مــن مجمــوع الســكان فيحينــه.

ــن 2018 و2019 ال تأخــذ  ــات الُمجّمعــة بي ــى أّن البيان ــا مــن اإلشــارة إل ــّد هن ال ب

فــي الحســبان األزمــات المتاحقــة ، أي األزمــة الماليــة وانفجــار مرفــأ بيــروت وجائحــة 

كوفيــد-19، والتــي أّثــرت بشــكل ملحــوظ علــى حالــة الفقــر فــي البلــد. غيــر أّن هــذه 

البيانــات تســّلط الضــوء علــى المســتويات المرتفعــة للفقــر متعــّدد األبعــاد التــي 

كانــت قائمــة قبــل وقــت قصيــر مــن انــدالع هــذه األزمــات. وشــّكلت، كمــا سنشــرح 

الحًقــا، مرجًعــا أساســًيا لرصــد الفقــر بأبعــاده المتعــّددة فــي لبنــان، خاّصــًة فــي ضــوء 

األزمــات المتفاقمــة.

اإلسكوا: الفقر المتعّدد األبعاد في لبنان )2021-2019(
بيــن عاَمــي 2019 و2021، تعــّرض لبنــان لعــّدة صدمــات مترابطــة، بــدأت باالنهيــار 

المالــي واالقتصــادي، وتاهــا تفشــي جائحــة كوفيــد-19، ثــم انفجــار مرفــأ بيــروت. 

وكانــت النتيجــة أن فقــدت العملــة الوطنيــة أكثــر مــن %90 مــن قيمتهــا، فيمــا 

ــى  ــر مســبوق للقــدرة الشــرائية. عــاوًة عل ــوط غي اســتفحل التضخــم وتســّبب بهب

ــم  ــة والتعلي ــة الصحي ــل الرعاي ــة والخدمــات العامــة، مث ــى التحتي ــك، وقعــت الُبن ذل

ــن.  ــر مــن المواطني ــدد كبي ــِرم منهــا ع ــة، فُح والمرافــق العامــة، تحــت ضغــوط هائل

وبطبيعــة الحــال، تدهــورت األحــوال المعيشــية فــي البلــد وســاد الحرمــان فــي عــّدة 

ــًا عــن مؤشــر الفقــر متعــّدد األبعــاد، ارتكــزت  أبعــاد. باعتمــاد منهجيــة مختلفــة قلي

دراســة اإلســكوا علــى ســتة أبعــاد، هــي التعليــم، والصحــة، والخدمــات العامــة، 

والمســكن، واألصــول والممتلــكات، والعمــل والدخل، إضافًة إلى عشــرين  مؤّشــًرا.

ــف األســرة بأّنهــا تعانــي فقــًرا متعــّدد األبعــاد  وبحســب مؤشــر اإلســكوا، ُتصّن

فــي حــال كانــت تعانــي مــن الحرمــان فــي وجــه واحــد أو أكثــر مــن هــذه األبعــاد 

الســّتة. وبذلــك، لــم يتــم تقييــم الفقــر بنــاًء علــى الحرمــان المــادي لألســرة، األمــر 

الــذي أثــار بعــض التســاؤالت حــول المنهجيــة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن 

ــف األســرة المحرومــة مــن التيــار الكهربائــي كُأســرة فقيــرة بالرغــم مــن إمكاناتهــا  ُتصنَّ

ــق التصنيــف  ــاء. وينطب ــد خــاص للكهرب ــي ُتخّولهــا االشــتراك فــي موّل ــة الت المادي

نفســه علــى األســر العاجــزة عــن الحصــول علــى األدويــة بالرغــم مــن قدرتهــا الماديــة 

ــرت.  علــى شــرائها إن توّف

ــف األســرة بأنهــا تعيــش فــي فقــر مدقــع متعــّدد األبعــاد إذا كانــت  كذلــك، ُتصنَّ

محرومــة مــن ُبعَديــن أو أكثــر. 

مــن خــال هــذه المقاييــس، وجــد التقريــر أّن الفقــر متعــّدد األبعــاد تضاعــف 

مــن عــام 2019 )%42( الــى عــام 2021 )%82(، فبلــغ بذلــك عــدد الســكان الذيــن 
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ــك،  ــا. وفــي مــوازاة ذل ــن نســمة تقريًب ــون الفقــر متعــّدد األبعــاد أربعــة مايي يعان

بلغــت نســبة الفقــر المدقــع متعــّدد األبعــاد %34 مــن مجمــوع الســكان، أي مــا 

يعــادل 1,650,000 نســمة تقريًبــا.

ويشــير التقريــر ايضــًا إلــى أّنــه بيــن عاَمــي 2019 و2021، وصلت نســبة التضخم 

إلــى مــا يقــارب %281، وارتفعــت نســبة الفقــر المــادي )الدخــل( مــن %25 عــام 

2018 إلــى %55 عــام 2020، و%74 عــام 2021. ولتوضيــح حالــة الفقــر متعــّددة 

األبعــاد ، يفيــد التقريــر إلــى أّن أكثــر مــن نصــف الســكان كانــوا عاجزيــن عــن الحصــول 

علــى األدويــة )%52( ومحروميــن مــن التيــار الكهربائــي )%54(. وبالنســبة للفئــات 

التــي تواجــه حــاالت مــن الهشاشــة المرتبطــة بــدورة الحيــاة، فقــد تأثــرت بشــكل 

غيــر متناســب. علــى ســبيل المثــال، وصلــت نســبة كبــار الســّن الذيــن يعانــون فقــًرا 

متعــّدد األبعــاد إلــى %78 عــام 2021. وكان الفًتــا أّن األســر التــي تعيلهــا نســاء 

وتلــك التــي يعيلهــا رجــال ســّجلت معــّدالت متســاوية تقريًبــا مــن الفقــر متعــّدد 

األبعــاد.

اليونيسف: الطفولة المحرومة
أصــدرت منظمــة اليونيســف عــام 2022 دراســة نوعيــة بعنــوان ‘الطفولــة المحرومة’ 

لبنــان  ُيعانيــه األطفــال فــي  الــذي  الجانــب اإلنســاني للفقــر المتزايــد  لتصويــر 

بمختلــف أبعــاده. وأتاحــت هــذه البيانــات النوعيــة إجــراء تقييــم أكثــر تعّمًقــا لتأثيــر 

ــاة األطفــال وُأســرهم فــي ظــل الركــود الحــاّد الــذي يعيشــه البلــد. الفقــر علــى حي

ــزًة  اتخــذت الدراســة مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل لألمــم المتحــدة أساًســا لهــا ُمركِّ

علــى الحرمــان مــن هــذه الحقــوق )أي الحــق فــي الصحــة والرفــاه والحمايــة والتعليــم 

والحــق فــي اللعــب(. واســُتكِمَلت هــذه الدراســة النوعيــة بتقييــٍم كّمــّي ســريع يرّكــز 

علــى الطفــل )CFRA( ُتجريــه اليونيســف كل ســتة أشــهر. 

ترســم هــذه التقاريــر واقًعــا مقلًقــا للفقــر الــذي يعانيــه األطفــال فــي لبنــان. 

ــق الفقــر ضــرًرا شــديًدا باألطفــال وُأســرهم. فقــد وجــد التقييــم الســريع  أّواًل، ُيلِح

ــن  ــك مــا يكفــي مــن المــال لتأمي ــان ال تمل ــة مــن األســر فــي لبن أّن 84 فــي المئ

الضروريــات، وأنَّ طفــًا واحــًدا مــن بيــن كّل أربعــة أطفــال قــد ذهــَب إلــى فراشــه 

ــم. ــرة التــي ســبقت التقيي ــع فــي الفت وهــو جائ

علــى  بظالهمــا  ُيلقيــان  المتعــّددة،  بأبعادهمــا  والهشاشــة  الفقــر  إنَّ  ثانًيــا، 

الصحــة النفســية والمعنويــة لألطفــال. فقــد وجــَدت الدراســة أنَّ األطفــال ُيظِهــرون 

فهًمــا عميًقــا لألزمــة الشــديدة واألوضــاع المتدهــورة فــي البلــد، وُيطاردهــم القلــق 

الدائــم إذ ُيدِركــون تأثيــر هــذه الظــروف علــى حياتهــم ومســتقبلهم. فشــرَح األطفــال 

هــم يشــعرون بثقــل األعبــاء الُملقــاة علــى عاتــق أهلهــم، ولذلــك لــم يعــودوا  أنَّ

يطلبــون أشــياء كثيــرة منهــم. وفًقــا للتقييــم الســريع، اعتبــَر اثنــان مــن كّل ثاثــة مــن 

األهــل أنَّ الصّحــة النفســية ألبنائهــم تدهــورت خــال العــام الماضــي. 

https://www.unicef.org/lebanon/media/9066/file/Deprived%20Childhood%20AR%202%20.pdf
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ثالًثــا، تــؤّدي الهشاشــة الشــديدة للعائــات واأُلَســر، ومــا يترّتــب علــى ذلــك مــن 

ــط  ــة. تتزعــزع الرواب ــى نشــوء أزمــة ثقــة اجتماعي ضغــوط يتعــّرض لهــا األطفــال، إل

الوثيقــة بيــن األبنــاء واألهــل، القائمــة أساًســا علــى الثقــة، بســبب عجــز األهــل عــن 

تلبيــة االحتياجــات األساســيةألبنائهم . فمــن ناحيــة، تتراجــع ثقــة األبنــاء بذويهــم غيــر 

ــاء بالذنــب بســبب عجزهــم  القادريــن علــى إعالتهــم. ومــن ناحيــة أخــرى، يشــعر اآلب

عــن تأميــن هــذه االحتياجــات األساســية وفقــدان ثقــة أبنائهــم واحترامهــم لقدراتهــم 

ــث  ــر، حي ــر بشــكٍل واضــح فــي اأُلَس ــى هــذا التأثي كمســؤولين عــن رعايتهــم. وتجّل

انقلَبــت األدوار األساســية، فأصبــَح األطفــال هــم مــن يكســبون المــال، بينمــا ُأجِبــَر 

اآلبــاء علــى الدخــول فــي دّوامــة البطالــة.

االستنتاجات
الفقر في لبنان متعّدد األبعاد

تشــير التقاريــر الثاثــة مجتمعــًة إلــى تعــّدد أبعــاد الفقــر. وال يمكــن فهــم حالــة 

الفقــر فــي البلــد بشــكل كامــل من خــال االكتفاء بدراســة المؤشــرات التقليدية، 

مثــل الثــروة الماديــة. 

الفقر في لبنان ممنهج ومتجّذر

حتــى فــي الفتــرة مــا قبــل عــام 2019، وبحســب مــا كشــفه مؤشــر الفقرلمتعــّدد 

األبعــاد، شــهَد لبنــان مســتويات عاليــة مــن أزمــات متعــّددة األبعــاد. غيــر أّن األزمــة 

الممتــّدة علــى ثــاث ســنوات قــد فاقمــت بشــدة معــدالت الفقــر متعــّدد األبعــاد.

الفقر في لبنان يؤّدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة

إّن الفئــات التــي تواجــه حــاالت هشاشــة مرتبطــة بــدورة الحيــاة، مثــل ذوي اإلعاقــة 

وكبــار الســن واألطفــال والشــباب، تتأثــر علــى نحــو غيــر متناســب بالفقرلمتعــّدد 

األبعــاد، ولعــّل الســبب األساســي يكمــن فــي غيــاب آليــات الحمايــة االجتماعيــة 

المتقّلبــة  الظــروف  هــذه  ظــل  فــي  تمكينهــم  شــأنها  مــن  التــي  الشــاملة 

والمعاكســة.

الفقر مسألة مرتبطة بحقوق اإلنسان

الفقــر فــي لبنــان هــو نتيجــة الحرمــان مــن حقــوق اإلنســان األساســية، مثــل حــّق 

األطفــال فــي الّلعــب وحّقهــم فــي التعليــم، وحّقهــم فــي المســكن المائــم، 

وحّقهــم فــي الميــاه النظيفــة، وحّقهــم فــي الرعايــة الصحيــة...

مــن المرّجــح أن يوّلــد الفقــر فــي لبنــان تداعيــات طويلــة األمــد علــى رفــاه 

وتنميتهــم والمؤسســات  واألســر  األفــراد 

ــؤّدي  ــة، ت إنَّ أوجــه الحرمــان مــن الحقــوق األساســية بأبعادهــا المتعــّددة والمرّكب

إلــى تأثيــرات ســلبية واضحــة علــى الواقــع الحالــي لألفــراد واألســر والمؤسســات 

دان  تحــت وطــأة الضغــوط، غيــر أّن تراكــم أوجــه الحرمــان هــذه وطــول أمدهــا، ُيهــدِّ

التنميــة البشــرية علــى المــدى البعيــد.

■

■

■

■

■
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حول اإلضاءة
اإلضاءة هي عبارة عن نص 

أولي قصير يوفر معلومات 
أساسية حول قضايا اجتماعية 

وسياسية واقتصادية أو 
مفاهيم ذات صلة بالحوكمة 

والسياسة العامة.

حول المركز اللبناني للدراسات
تأسس المركز اللبناني 

للدراسات في عام 1989. هو
مركز لألبحاث مقره في بيروت،

إدارته مستقلة ومحايدة 
سياسيًا، مهمته إنتاج ومناصرة
السياسات التي تسعى إلى 

تحسين الحكم الرشيد في 
مجاالت مثل الامركزية، 

والتنمية االقتصادية، والمالية 
العامة والنفط والغاز.

لإلتصال بنا
المركز اللبناني للدراسات

برج السادات، الطابق العاشر
ص.ب. 215-55، شارع ليون

رأس بيروت، لبنان
ت: 799301 1 961+
ف: 799302 1 961+

LCPS

الفقر في لبنان يقّوض العقد االجتماعي

تكمــن أهميــة الدراســات النوعيــة، مثــل الدراســة التــي أجرتهــا اليونيســف تحــت 

عنــوان ‘الطفولــة المحرومــة’، فــي وصــف التداعيــات المعنويــة واالجتماعيــة 

والنفســية للفقــر فــي البلــد. وبحســب مــا يتبــّدى مــن العاقــات القائمة بيــن األهل 

واألبنــاء، فــإّن الفقــر يزيــد مــن حــّدة التوتــرات، وُيضعــف الثقــة، وُيوّلــد أزمــة 

ــة ُتزعــزع أساســات المجتمــع بحــّد ذاتهــا. اجتماعي

info@lcps-lebanon.org 
www.lcps-lebanon.org

■


