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 كلمة مدير عام إدارة االحصاء المركزي

 الدكتورة مرال توتليان غيدانيان

 إطالق مؤشر الفقر متعدد األبعاد بالتعاون مع البنك الدولي

 2022 آذار 16 

 

في  متعدد األبعاد أول مؤشر رسمي  للفقر بالتعاون مع البنك الدولي حصاء المركزي اليوماإلتُطلق إدارة 

 .2019-2018 سرمسح القوى العاملة واألحوال المعيشية لألبيانات لبنان باستخدام 

 .إلى استكمال المقاييس النقدية للفقر بالحرمان غير النقدي (MPI) د األبعاد في لبنانيهدف مؤشر الفقر متعد  و

باالضافة إلى يحتوي  2019-2018 سرمسح القوى العاملة واألحوال المعيشية لألأن بوهنا يجدر التذكير 

 ،واإلعاقة ،والصحة ،والتعليم ،عن التركيبة السكانية توفر بياناتأخرى ة نماذج نموذج العمل الشامل عد  

وقد  امتالك األصول.التي تغطي المسكن والوصول إلى الخدمات األساسية و لألسرة يظروف المعيشالو

ة األولى أسرة، 39 000استجابت للمسح أكثر من  ا أتاح للمر  الحصول على تقديرات إحصائية تمثيلية  مم 

 .على مستوى القضاء

 ،والصحة ،التعليم :عة على خمسة أبعاد هيا موز  يرتكز الفقر متعدد األبعاد في لبنان على تسعة عشر مؤشر  

 من أجل احتساب مؤشر الفقرو .ي لألسرةالمعيش ىمستوالو ،والبنية التحتية األساسية ،ن المالياواألم

 .ان ترجيحية متساوية عبر األبعاد وداخل كل بُعداعتُمدت أوز

بمعنى  .في المئة 25نطبق تصنيف الفقر المتعدد األبعاد على األسر المعيشية التي تفوق درجة حرمانها ي

  .عد واحدتعتبر األسرة المعيشية فقيرة متعددة األبعاد إذا كانت محرومة في أكثر من بُ  ،آخر

 

والشروط التي تم  على أساسها من األبعاد الخمسة كل بُعد في لمؤشرات التي اعتمدت اونعرض فيما يلي 

 يليها عرض أبرز النتائج التي يحتويها التقرير. ،سرة محرومةاأل اعتبار

 

 التعليم :أوال : بُعد  •

سنة غير  34-18التحصيل العلمي : في حال كان لدى االسرة على األقل فرد واحد في عمر ▪

 الشهادة الثانويةحاصل على 

سنة غير  17-3د في عمر حطفل وافي حال كان لدى االسرة على األقل  بالتعليم :االلتحاق  ▪

 ملتحق بالتعليم
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 ثانيا  : بُعد الصحة: •
 سرة على األقل فرد واحد ال يستفيد من أي تغطية صحيةألفي حال كان لدى ا التأمين الصحي : ▪
بحاجة  مريض/ أوسرة على األقل فرد واحد لدى األ : في حال كانالقدرة على تحمل التكاليف ▪

 تحمل تكاليفها و لم يتمكن من ،خدمات طبية منتظمة أو /إلى أدوية

 

 مالي:لثالثا : بُعد األمان ا •

 سنة يعمل 64-25أي فرد بعمر في األسرة العمل: إذا كان ال يوجد  ▪

عمل وال يتلقون أي ال يمارسون  سنة 24-15بعمر في األسرة : اذا كان كل الشباب شبابال ▪

 تعليما أو تدريبا
غير منظم أو  في حال كان لدى االسرة على األقل فرد واحد يعمل عمال  العمل غير اآلمن:  ▪

 ضمن العمالة الناقصة

 أفراد من األسرة 3+( لكل 15يوجد أقل من عامل بالغ واحد )نسبة التبعية: اذا كان  ▪

تعتمد فقط على وسنة(  64-15ليس لديها بالغون )األسرة التي الدخل غير المضمون:  ▪

 الماضية( 12التحويالت االجتماعية أو التحويالت الداخلية )في األشهر الـ 

 

 ساسية:ألالبنية التحتية ابُعد رابعا :  •

ا على  10ال يوجد لدى األسرة وسائل نقل شخصية وتقع على بعد أكثر من النقل:  ▪ دقائق سير 

 ....(-سرفيس  –فان  –باص (عامة  مواصالتأي األقدام من 

 في المول د ا  و اشتراكأا ا خاص  سرة ال تملك مولد  ألالكهرباء: اذا كانت ا ▪
مشاركته مع أسر  ، أو تتم  غير محس ن مرفق الصرف الصحي لألسرة: اذا كان الصرف الصحي ▪

 .أخرى
 نةحس  ال تستطيع الوصول إلى مياه الشرب الماألسرة مياه الشرب: اذا كانت  ▪

من المستشفى أو العيادة  بالسيارة دقيقة 15على بعد أكثر من سرة ألالرعاية الصحية: اذا كانت ا ▪

 الخاصة

 

 األوضاع المعيشية: : وأخيرا   خامسا   •
ثالثة أفراد أو أكثر في كل غرفة )بما  حيث يعيشفي مسكن  هايقيم أفرادالتي األسرة : كتظاظالا ▪

 (العمال المنزليينفي ذلك 
 الهاتف الثابت أو الهاتف المحمول أو اإلنترنتسرة التي ال تمتلك ألللمعلومات:االوصول  ▪
 تمتلك أي وسيلة تدفئة سرة التي الالتدفئة: األ ▪
: تلفزيون اآلتية األجهزةربعة من أأصل  أكثر من اثنين مناألسرة ال تمتلك  تاألصول: إذا كان ▪

 ، موقد مع فرن، غسالة، مكنسة كهربائية
 .األسرة نفسها على أنها فقيرة أو شديدة الفقرفت ذا صن  إالتصنيف الذاتي للفقر:  ▪
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 .لنتائجإلى ابعد عرض األبعاد الخمسة ومؤشراتها ننتقل اآلن 

 

باالعتماد  ،2019-2018خالل الفترة  تحديدهم على أنهم فقراء نسبة األشخاص الذين تم  بلغت 

 من المقيمين في لبنان. بالمئة 53.1 حوالي ،  Alkire-Foster  منهجيةعلى 

الذي هو حصيلة بعاد أل%، أما دليل الفقر متعدد ا44.2ة الحرمان حوالي كما بلغ متوسط شد  

 . 0.235ضرب عدد الفقراء بشدة الفقر فقد بلغ 

 

 األكبر عندلوحظ الحرمان فقد بعاد، متعدد األ فقروفقا  للتحديدهم فقراء  لى الذين تم  إباالنتقال 

 :األفراد الذين يعيشون في أسر حيث

 ( %87.8) غير آمن عملواحد أو أكثر في  فرديعمل  ✓

 (%85سنة( لم يكمل التعليم الثانوي ) 34-18) أكثر بعمر فرد واحد أو ✓

 ( %82.5تأمين صحي ) ال يوجد ✓

 (%73.8) ال يوجد دخل مضمون ✓

 

أكبر مساهم في الحرمان هو البعد  نالحظ أنحسب األبعاد الخمسة،  المؤشرات عند تجميعو

 (.% 25والتعليم ) ،(% 26ن المالي )ا(، يليه األم% 30الصحي )

 

فيما خص  مستويات المحافظتا عكار والبقاع أعلى  سجلتفقد على صعيد التوزيع الجغرافي، 

من المقيمين في على التوالي % 67% و 69.6)مؤشر الفقر متعدد األبعاد ونسبة انتشار الفقر

 في لبنان تضم محافظة جبل لبنان النسبة األكبر من الفقراء متعددي األبعادهذا و .(المحافظتين

. أدنى مستويات مؤشر الفقر متعدد األبعاد وحدوث الفقر سجلتعلى الرغم من أنها  ،٪(33.3)

 %(.41.4النسبة األكبر من المقيمين في لبنان ) إلى أن محافظة جبل لبنان تضم  ذلك و يعود 

 

لتعلى نسبة انتشار للفقر متعدد األبعاد أألقضية، فإن إلى اأما بالنسبة  -في قضاء المنية سج 

قضاء يليه %( 29.3وأقلها في قضاء البترون ) ،%(72.2الهرمل )قضاء يليه %( 77الضنية )

 %(.24.9كسروان )

 

النسبة األكبر من فقراء  بالضرورة تضم  ال ا كثر فقر  ألتجدر االشارة إلى أن االقضية اهنا و

ان بعبدا وعكار  قضاءي تبي ن أن  إذ  ،لبنان  10.7األكبر من الفقراء متعددي األبعاد ) النسبةيضم 

 في المئة(. 0.4) أقل نسبةبشري  تبينما سجلفي المئة على التوالي( ،  9و 

 

حسب الفئات  للفقر متعدد األبعاد انتشار فإن أعلى معدل ،على صعيد خصائص األفراد واألسر

 %. 66.8حيث بلغ  ،سنوات 4-0األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  بين لسج  العمرية قد 

في  56.7الفقر متعدد األبعاد ) انتشار إلى ارتفاع معدالت نساءرأسها تتميل األسر التي و 

 في المائة(. 52.6)يعولها رجال المائة( مقارنة باألسر التي 
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الفقر متعدد االبعاد تنخفض  انتشارن نسبة قد تبي ن أف وبتوافق مع الفقر النقدي وكما هو متوقع

 .  وترتفع مع ازدياد عدد أفراد األسرة ،األسرة مع ارتفاع المستوى التعليمي لرب  

 

مؤشر الفقر متعدد األبعاد تم المستخدمة في بناء  2019-2018شارة إلى أن بيانات تجدر اإلو

بما في ذلك االنهيار االقتصادي والمالي، وانتشار  -األزمة متعددة الجوانب قبل انتشار جمعها 

هي ال تعكس واقع الفقر فلذلك  .واالنفجار في العاصمة اللبنانية بيروت COVID19 جائحة

د الفقر متعد  معيار لمقارنة واقع أساس وبمثابة تبار هذا التقرير إعولكن يمكن . الحالي في لبنان

نتائج الدراسات القادمة التي ستقوم بها  وذلك باالستناد إلى .ان قبل وبعد األزمةفي لبن األبعاد

 إدارة االحصاء المركزي في المستقبل القريب.

 

عمل البنك الدولي وفريق  للسيدة حنين السيداالدارة أن تعرب عن خالص تقديرها  وأخيرا ، تود  

 وتدريب موه من دعمعلى كل ما قد   خخاصة السيد غانيش سيشان والسيدة روديكا كنوبلوبو

 تقني.

وال بد من التعبير عن شكرنا وتقديرنا لمساهمات موظفي إدارة اإلحصاء المركزي في كتابة 

ضاهر وعلي حمي ة وهيفاء الحسيني وأمينة ، ونخص بالذكر ميساء وإعداد هذا التقرير

 بصبوص. 


