متعدد األبعاد للعام 2019
لبنان  -مؤشر الفقر ّ
يهدف مؤشر الفقر متعدد األبعاد في لبنان ) (MPIإلى استكمال المقاييس النقدية للفقر بمقاييس غير نقدية للحرمان .ويستند

المؤشر إلى فكرة أن الفقر ال يتعلق فقط بشخص أو أسرة ذات دخل منخفض ،بل يشمل مجموعة أوسع من العوامل مثل نقص المياه

النظيفة ،أو الكهرباء ،أو نوعية العمل الرديئة ،أو التعليم المحدود .وتساعد مقاييس الفقر متعدد األبعاد على تقديم صورة أكثر شموالً

للفقراء في بلد ما.

وقد طورت إدارة اإلحصاء المركزي مع البنك الدولي أول مؤشر رسمي للفقر متعدد األبعاد في لبنان باستخدام مسح القوى العاملة

لعامي الذي أجرته إدارة اإلحصاء المركزي بين عامي  2018و 2019بتمويل من البعثة الدبلوماسية
واألحوال المعيشية لألسر َ
مؤشر موزعة على خمسة أبعاد هي التعليم والصحة واألمان
ًا
متعدد األبعاد في لبنان على 19
لإلتحاد األوروبي في لبنان .يرتكز الفقر ّ
المالي والبنية التحتية األساسية واألوضاع المعيشية لألسر .وتعتبر األسرة محرومة وفقاً ألحد المؤشرات إذا وقعت في خانة أقل من
طي البعد التعليمي األسر ذات التحصيل الدراسي المنخفض أو التي يكون أطفالها خارج
الحد األدنى للمعيار
المحدد لهذا المؤشر .ويغ ّ
ّ
يحد د البعد الصحي األسر التي ليس لديها تأمين صحي أو تلك التي ال تستطيع تحمل تكاليف الخدمات الطبية .ويحاول
المدرسة .و ّ

ُبعد األمان المالي تغطية األسر التي تكافح للعثور على عمل ،أو التي يعمل أفرادها في وظائف منخفضة الجودة ،أو الذين هم غير
صور األسر التي لديها وصول محدود إلى الخدمات مثل النقل
قادرين على إعالة أسرهم بشكل كاف .أما ُبعد البنية التحتية األساسية فُي ّ

أخيرا ،يعكس ُبعد األوضاع المعيشية لألسر التي تعيش في مساكن مكتظة،
والرعاية الصحية والصرف الصحي والمياه أو الكهرباء .و ً
جدا .ويعطي
وليس لديها مصادر تدفئة ،أو تمتلك أصوًال محدودة ،أو تفتقر إلى الوصول إلى المعلومات ،أو تعتبر نفسها فقيرة أو فقيرة ً
متعدد األبعاد أهمية متساوية لكل ُبعد ولكل مؤشر ضمن أي من هذه األبعاد.
الفقر ّ

ويكشف مؤشر الفقر متعدد األبعاد لعام  2019في لبنان أن  53.1في المئة من السكان في لبنان يعانون من الفقر متعدد األبعاد
ألنهم يعانون من الحرمان في أكثر من  25في المئة من المؤشرات (الجدول  .)S1ويش ّكل الذين يعيشون في فقر مدقع ،أي
السكان الذين يعانون من الحرمان في أكثر من  50في المئة من المؤشرات 16.2 ،في المئة من السكان .وتعود الحصة األكبر من

متعدد األبعاد الوطني الى الحرمان من التأمين الصحي ( ،)٪24.8يليه التحصيل الدراسي ( )٪18.3ثم العمل غير اآلمن
مؤشر الفقر ّ
تبين أن المساهم األكبر في الحرمان هو البعد الصحي ( ،)٪30.2يليه العمل ( )٪25.8والتعليم
( .)٪9.7وعند جمع األبعادّ ،
( .)٪25.3أما األوضاع العيشية والبنية التحتية األساسية فقد ساهمت في الحرمان بنسبة  13في المئة و 6في المئة على التوالي.
الجدول  :S1معدل االنتشار وشدة الحرمان ومؤشر الفقر متعدد األبعاد2019 ،
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معدل انتشار الفقر أو نسبة األشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم يعيشون في فقر ّ
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رجحة التي يعاني فيها الفقراء من الحرمان
الم ّ
متوسط نسبة المؤشرات ُ

44.2%

فقرا ،أما بالنسبة إلى شدة الحرمان فقد سجلت أعلى نسبة في بيروت .بتعبير
بين المحافظات الثمانية ،تعتبر عكار والبقاع األكثر ً
متعدد األبعاد في بيروت ،إال أنه من المرجح أن يعاني الفقراء في بيروت
آخر ،في حين أنه من غير المرّجح أن يكون المرء فقي اًر فق اًر ّ

يتوزع بها سكان لبنان .ويعيش ما
يتوزع الفقراء بالطريقة نفسها التي ّ
حرماناً أكبر من الذي يعانيه الفقراء في المحافظات األخرى .وال ّ
متعدد األبعاد في جبل لبنان حيث يقطن حوالي  41بالمئة من السكان .وتتشابه مكونات الفقر
يقرب من ُثلث الذين يعانون من الفقر ّ
حد ما بين المحافظات .حيث ش ّكل غياب التأمين الصحي ،المساهم األكبر في الحرمان ،نسبة  23في المئة إلى
متعدد األبعاد إلى ّ
ّ
 27.4في المئة من الفقر بشكل عام.
الشكل  :S1حصة مساهمة كل مؤشر في الفقر متعدد األبعاد في المحافظات2019 ،
النبطية
لبنان الجنوبي
بعلبك-الهرمل
البقاع
عكار
لبنان الشمالي
جبل لبنان
بيروت
100%

80%

90%
العمل

70%

60%

50%

40%

القدرة على تحمل التكاليف

التأمين الصحي

30%

20%
االلتحاق بالتعليم

10%

0%
التحصيل العلمي

النقل

الدخل غير المضمون

نسبة التبعية

العمل غير اآلمن

الشباب NEET

االكتظاظ

الرعاية الصحية

مياه الشرب

الصرف الصحي

الكهرباء

التصنيف الذاتي للفقر

األصول

التدفئة

الوصول للمعلومات

على مستوى األقضية ،سجلت المنية والضنية والهرمل أعلى نسبة انتشار للفقر في مؤشر الفقر متعدد األبعاد ،في حين سجلت
فقر انخفاض معدالت االلتحاق الصافي في المرحلة الثانوية ،وانخفاض نسبة
كسروان والبترون أدنى نسبة .وشهدت األقضية األكثر ًا
أمية مرتفعة ،وانخفاض مستويات الدخل المـُبّلغ عنه ،ونسبة أعلى من الذين يعتبرون
الطالب الملتحقين بالتعليم الخاص ،ومعدالت ّ

دائما النسبة األكبر
جدا ،ومعدالت أكبر من القطاع غير المنظم .ومع ذلك ،فإن األقضية األكثر ًا
أنفسهم فقراء  /فقراء ً
فقر ال تستضيف ً
تضم بعبدا وعكاّر النسبة األكبر من الفقراء متعددي األبعاد ( 10.7و 9في المئة على التوالي) ،فيما
متعددي األبعاد ،إذ
من الفقراء ّ
ّ

بشري النسبة األقل ( 0.4في المئة).
تضم ّ
ّ

وبالنظر عبر الفئات العمرية ،تم تسجيل أعلى معدل للفقر متعدد األبعاد بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  4-0سنوات حيث
بلغ  66.8في المئة .وهذا األمر الشائع في البلدان األخرى أيضاً إنما يسّلط الضوء على ضعف األسر التي لديها أطفال صغار ،وال
سيما في لبنان حيث يساهم غياب التأمين الصحي بشكل أكبر في الفقر المتعدد األبعاد ،يليه انخفاض التحصيل الدراسي.

وتميل األسر التي ترأسها نساء إلى ارتفاع معدالت انتشار الفقر متعدد األبعاد ( 56.7في المائة) مقارنة باألسر التي يعولها رجال
( 52.6في المائة) .يعيش حوالي  11.6في المئة من المقيمين في أسر تعيلها نساء بينما يقيم الباقي ( 88.4في المائة) في أسر

يعيلها رجال.

وتنخفض نسبة انتشار الفقر متعدد األبعاد مع ارتفاع المستوى التعليمي لرب األسرة .على سبيل المثال ،أقل من  22في المئة من

متعدد األبعاد ،مقابل  78.4في المئة لألسر التي لديها رب أسرة
األسر التي لديها رب أسرة حاصل على تعليم جامعي تعيش في فقر ّ
متعدد األبعاد في البلدان
غير متعّلم .وت ّبين أن األسر األكبر حجماً لديها مستويات أعلى من الفقر ،بما يتفق مع نتائج مؤشر الفقر ّ
األخرى.

تسبق بيانات  2019-2018المستخدمة في احتساب مؤشر الفقر متعدد األبعاد بداية األزمة االقتصادية والمالية الحالية في

لبنان ،وال تأخذ في االعتبار اآلثار المترتبة من جراء التطورات الالحقة مثل جائحة  COVID-19وانفجار مرفأ بيروت على رفاهية
معيار لمقارنة واقع الفقر متعدد األبعاد في لبنان قبل
الناس .بالنظر إلى المستقبل ،سيشكل مؤشر الفقر متعدد األبعاد لعام 2019
اً
وبعد األزمة ،وذلك باالستناد إلى نتائج الدراسات القادمة التي ستقوم بها إدارة االحصاء المركزي في المستقبل القريب عن تطور الوضع
المعيشي لألفراد واألسر في لبنان.

