
2019بعاد في لبنان بيان صحفي حول الفقر متعدد األ  

في  متعدد األبعاد أول مؤشر رسمي  للفقر بالتعاون مع البنك الدولي المركزي اليومحصاء اإلتُطلق إدارة 

.2019 -2018لألسر مسح القوى العاملة واألحوال المعيشية بيانات لبنان باستخدام   

التعليم والصحة ا موزعة على خمسة أبعاد هي على تسعة عشر مؤشر   يرتكز الفقر متعدد األبعاد في لبنان

 ية لألسرة.المعيش األوضاعن المالي والبنية التحتية األساسية واواألم

 .إلى استكمال المقاييس النقدية للفقر بالحرمان غير النقدي (MPI) يهدف مؤشر الفقر متعدد األبعاد في لبنانو

 ،منخفضمن ذوي الدخل السرة األأو ما اذا كان الفرد إلى فكرة أن الفقر ال يتعلق فقط ب المفهوم ويستند هذا

غير أو الكهرباء، أو نوعية العمل  ،شرب المحسنةيشمل مجموعة أوسع من العوامل مثل نقص مياه ال بل

 ، أو التعليم المحدود.اآلمن

في لبنان كانوا فقراء  المقيمينفي المئة من  53.1أن  2019لعام  في لبنان الفقر متعدد األبعاديكشف مؤشر 

 في المئة من المؤشرات. ويشكل الفقر المدقع 25متعدد األبعاد ألنهم كانوا محرومين في أكثر من ا  فقر

 .في المئة من المؤشرات 50من الحرمان في أكثر من  مقيمونالحيث يعاني  ،في المئة 16.2

الوطني هو الحرمان من التأمين الصحي في الفقر متعدد األبعاد على الصعيد  ثر المؤشرات مساهمة أك

تبيّن ٪(. عند التجميع حسب األبعاد، 9.7) غير اآلمنثم العمل  ،٪(18.3) علمي٪(، يليه التحصيل ال24.8)

 أما ٪(.25.3٪( والتعليم )25.8) عمليليه ال ٪( ،30.2أكبر مساهم في الحرمان هو البعد الصحي )أّن 

في المئة  6في المئة و  13بنسبة في الحرمان فقد ساهمت  البنية التحتية األساسية و األوضاع المعيشية 

 على التوالي.

ا،  بين أعلى  تسجلقد شدة الحرمان فإلى  أما بالنسبةالمحافظات الثماني، تعتبر عكار والبقاع األكثر فقر 

ا خرآ تعبيرببيروت.  نسبة في في  متعدد األبعاد ا  فقر، في حين أنه من غير المرجح أن يكون المرء فقير 

في يعانيه الفقراء  الذي حرمانا  أكبر منالمرجح أن يعاني الفقراء في بيروت  إال أنه منبيروت ، 

 المحافظات األخرى.

ن األطفال الذين تتراوح للفقر متعدد األبعاد بي انتشار أعلى معدلتّم تسجيل بالنظر عبر الفئات العمرية، 

ط سلّ إنما ي، أيضا   في البلدان األخرى شائعال. هذا األمر ةئالمفي  66.8حيث بلغ  سنوات 4-0أعمارهم بين 

يساهم غياب التأمين الصحي  حيث وال سيما في لبنان، الضوء على ضعف األسر التي لديها أطفال صغار

 المنخفض. علميال يليه التحصيلالفقر متعدد األبعاد بشكل أكبر في 

بداية األزمة االقتصادية   لفقر متعدد األبعادمؤشر ااحتساب المستخدمة في  2019-2018تسبق بيانات 

التطورات الالحقة مثل جائحة من جراء وال تأخذ في االعتبار اآلثار المترتبة  ،والمالية الحالية في لبنان

COVID-19 لفقر متعدد النظر إلى المستقبل، سيشكل مؤشر بيروت على رفاهية الناس. با رفأوانفجار م

 وذلك باالستناد إلى ،في لبنان قبل وبعد األزمة الفقر متعدد األبعادلمقارنة واقع  ا  معيار 2019لعام   األبعاد

عن تطور الوضع  في المستقبل القريب نتائج الدراسات القادمة التي ستقوم بها إدارة االحصاء المركزي

 .المعيشي لألفراد واألسر في لبنان


