
الفقر و النمو و توزيع الدخل في لبنان
1

حقوق الطبع 2010©

محفوظة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

نظام  يف  تخزينه  �أو  �ملن�شور  هذ�  من  جزء  �أّي  �إ�شتن�شاخ  يجوز  وال  حمفوظة،  �لطبع  حقوق  جميع 

�إ�شرتجاع �أو نقله باأي �شكل �أو باأية و�شيلة، �إلكرتونية كانت �أو �آلية، �أو بالن�شخ �ل�شوئي �أو بالت�شجيل، 

�أو باأي و�شيلة �أخرى، بدون �حل�شول على �إذن م�شبق من برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي. 

الفقر والنمو وتوزيع 
الدخل في لبنان
�آب / �أغ�سط�س 2008



الفقر و النمو و توزيع الدخل في لبنان
2

فريق العمل

فريق العمل األساسي
هبة الليثي 

خالد اأبو اإ�سماعيل 

كمال حمدان

المراجعة النظيرة
ناناك كاكواين

 حممد ح�سني بكري

فريق إدارة اإلحصاء المركزية
مارال توتليان

جنوى يعقوب

فريق عمل برنامج التنمية التابع لألمم المتحدة
مارتا رويد�س

 منى همام 

زينة علي اأحمد 

منال فوعاين 

منى الي�سري 

جلنار الأ�سمر 

اإيليت �سحادة

غادة نايفة

دعم البحث والتحرير
دينا جمدي

رابح فخري 

منى جنيب 

غادة خوري

تصميم وطباعة
رميا الرفاعي،

طباعة:

rimarifai@yahoo.com



الفقر و النمو و توزيع الدخل في لبنان
3

شكر وتقدير

�الجتماعية،  �ل�شوؤون  بوز�رة  �ملمثلة  �للبنانية،  �ملكّثف بني �حلكومة  �لتعاون  ثمرة  هو  �لتقرير  هذ� 

و�إد�رة �الإح�شاء �ملركزي وبرنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي و�لبنك �لدويل.

وترغب كٌل من وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية وبرنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي باالإعر�ب عن �متنانهما 

الأع�شاء فريق �لعمل �الأ�شا�شي �لذين توّلو� م�شوؤولية حتليل هذ� �لتقرير و�شياغته، وهم �لدكتورة 

توىل  �لذي  �إ�شماعيل،  �أبو  خالد  و�لدكتور  �لفقر،  وحتليل  مقيا�س  م�شوؤولية  تّولت  �لتي  �لليثي،  هبة 

م�شوؤولية حتليل �القت�شاديات �لكلّية و�لفقر، و�لدكتور كمال حمد�ن �لذي كان م�شوؤواًل عن �لتحقق 

من �لنتائج و�الإدالء بتو�شيات �ل�شيا�شة.

�لتقرير، وهم �لربوفي�شري  �لنظرية لهذ�  �ملر�جعة  �أع�شاء فريق عمل  بال�شكر  �أن نخ�ّس  ونّود كذلك 

�مللخ�س  الإنهاء  دعمهم  على  ماكينلي  تريي  و�لدكتور  بكري  ح�شن  حممد  و�لدكتور  كاكو�ين  ناناك 

�لتنفيذي لهذ� �لتقرير ون�رشه على �أن يكون در��شة ملركز �لفقر �لعاملي بح�شب �لبلد.

ومن فريق عمل �إد�رة �الإح�شاء �ملركزي، نوّد �أن نتقدم بال�شكر للدكتورة مار�ل توتاليان، �لتي زّودت 

فريق �لعمل �الأ�شا�شي بالبيانات �ل�رشورية، وجنوى يعقوب، �لتي قامت بدعم فريق �لعمل �الأ�شا�شي 

يف كافة �ملتطلبات �الإح�شائية ويف كتابة م�شوّدة �لعينة على ق�شم �ملنهج.

�لتايل:  �لنحو  للتقرير، وهم على  �ل�شكر الأع�شاء �ملجموعة �ال�شت�شارية  ونحن نرغب كذلك يف تقدمي 

دكتور جاد �شعبان وتوفيق جا�شبارد و�الأ�شتاذ ر�شا حمد�ن و�ل�شيدة �آمال كار�كي و�لدكتور جورج 

ق�شيفي و�ل�شيد �أديب نعمة و�لدكتورة حنني �ل�شيد و�ل�شيدة �ألك�شندر� برور�شاك و�ل�شيدة �شو�شن 

�مل�رشي و�ل�شيدة ماي�شة نحالوي؛ ونخ�س بال�شكر �لدكتور ز�فريي�س بيتز�نتو�س �لذي قدم لفريق 

�لعمل �الأ�شا�شي تعليقات وتو�شيات م�شهبة.

ومن �لبنك �لدويل، نتقدم بال�شكر �ىل �ل�شيد زور�ب �شاجايا، �لذي �شاعد فريق �لعمل بتقدمي �إجماليات 

�ال�شتهالك �لتي متت �ال�شتعانة بها الإجر�ء �لتحليل يف هذ� �لتقرير.

ومن مكتب برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي يف لبنان، قامت �ل�شيدة زينة علي �أحمد بدور من�شق �ملهمة 

للتقرير، وقد �شاعدتها يف ذلك �ل�شيدة منال فوعاين و�ل�شيدة غادة نايفة، كما ُ��شند لل�شيدة منى �لي�شري 

و�ل�شيدة جلنار �الأ�شمر مهمة متابعة ت�شميم �لتقرير وتخطيطه وطباعته ومر�جعته. 

ونتقدم بخال�س �ل�شكر لل�شيدة دينا جمدي و�ل�شيد ر�بح فخري ملدى �لدعم �لقّيم للبحث �لذي قدماه 

الإجر�ء �لتقرير، و�ل�شيدة غادة خوري و�ل�شيدة منى جنيب لدعم عملية �لتحرير.
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تمهيد

تتعهد �حلكومة �للبنانية بتعزيز �لتنمية �الجتماعية وتخفيف �لفقر يف لبنان. غري �أنه ال ميكن �اللتز�م 

بتطوير �ل�شيا�شة ومر�قبة �لتقدم ب�شورة فّعالة دون توفر �خلطوط �الأ�شا�شية �لدقيقة، �لتي تتطلب 

قاعدة �إح�شائية قوية، و�لتي ميكن �الإ�شتناد �إليها لر�شم �شورة للظروف �ملعي�شية لل�شكان ومتابعة 

تطبيق �لتح�شينات على هذه �لظروف وحتقيقها.

يعّد تاأييد مبد�أ �حلد من �لفقر و�لتنمية �الجتماعية �أحد �أهد�ف مبادرة �مل�رشوع �مل�شرتك بني وز�رة 

�ل�شوؤون �الجتماعية وبرنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي )UNDP(. غري �أن هذ� �لتاأييد ما كان لُيب�رش 

منت�شف  فمنذ  و��شع.  نطاٍق  على  وبّثها  بالفقر  �ملتعلقة  و�لدر��شات  �ال�شتبيانات  ن�رش  لوال  �لنور 

�لت�شعينيات، تعّهدت وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية، بدعٍم من برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي ، وبالتعاون 

مع �إد�رة �الإح�شاء �ملركزي باإجر�ء عدٍد من �ال�شتبيانات و�لدر��شات �لتطويرية، مبا يف ذلك تقرير 

م�شتوى  على  �حلرمان  معدالت  بتحديد  قام  و�لذي   ،)1998( لبنان  يف  �ملعي�شية«  �الأحو�ل  »خارطة 

على  متفاوتة  ن�شب  وجود  على  و��شتدل  �لفقر  ومتركز  �جلغر�يف  �لتوزيع  على  دلياًل  وقدم  �لق�شاء 

نطاق �شخم بني �ملناطق �لرئي�شّية و�شو�حيها. كما �ألقى تقرير »�الأحو�ل �ملعي�شية لالأ�رش« )2007( 

�ل�شوء على نتائج �خلارطة �ملتعددة �الأغر��س )2004( وقدم �شورة للظروف �ملعي�شية يف �لبلد. يف 

�لعام 2006 مت �إعد�د تقرير »تطور خارطة �أحو�ل �ملعي�شة يف لبنان بني عامي 1995 و2004«، وذلك 

با�شتخد�م �لبيانات �لتي مت �إن�شاوؤها يف »�لدر��شة �لوطنية لالأحو�ل �ملعي�شية لالأ�رش« - 2004. لقد 

�لدر��شة  ن�رش  من  �شنو�ت  ع�رش  بعد  �حلرمان  م�شتويات  يف  �لطارئة  �لتغري�ت  بتحليل  �لتقرير  قام 

�الأولّية للخارطة.

ُيعترب �لتقرير �حلايل »�لفقر و�لنمو وعدم �مل�شاو�ة يف لبنان« �الأول من نوعه يف ر�شم �شورة تعك�س 

حالة �لفقر يف لبنان بناًء على معيار �لقيا�س �ملايل للفقر ودر��شة خط �لفقر �لقومي وفًقا الإنفاق �الأ�رشة. 

وباالإ�شتناد �ىل بيانات �الإنفاق �ملو�شحة يف �خلارطة �ملتعددة �الأغر��س، فاإن �لتقرير يقدم روؤية �شاملة 

خل�شائ�س �لطبقة �لفقرية ويقّدر فجوة �لفقر ومعامل جيني �مل�شتخدم لقيا�س عدم �مل�شاو�ة. لقد مت 

توجيه �لدر��شة �لتطويرية �ىل �شانعي �لقر�ر، م�شّكلًة بذلك �أ�شا�شًا للدر��شة �ملتاأنية و�الختيار من بني 

جمموعة من خيار�ت �شيا�شات �إمنائية و��شتثمارية �لتي تعزز �حلد من �لفقر و�ل�شمولية و�مل�شاو�ة 

و�لتو�زن �ملناطقي. كما تهدف �ي�شًا �إىل �حلث على �إجر�ء �ملزيد من �الأبحاث و�لتحليالت، باالإ�شافة 

.MDGs إىل �إعالم خرب�ء �لتنمية بهدف دعم حتقيق �الأهد�ف �الإمنائية لالألفية�

ومن �ملتوقع �أن ي�شاهم هذ� �لتقرير ب�شورة مبا�رشة يف عمليات �الإ�شالح �لتي �أطلقتها �حلكومة �للبنانية 

يف موؤمتر �لدعم »باري�س III« حيث يت�شمن برنامج �الإ�شالح �ملتو�شط �الأجل �لتابع للحكومة، والأول 

مرة، خطة �لعمل �الإجتماعي �لتي ت�شع هدف �حلد من �لفقر و�الإن�شاف �الجتماعي و�مل�شاو�ة كجوهر 

�أ�شا�شي لعملية �الإ�شالح. تركز خطة �لعمل �الجتماعي على �تباع منهج تعاوين بني �لوز�ر�ت لزيادة 

�لفعالية ومردودية �لتكاليف و�لتغطية يف تقدمي �خلدمات �الجتماعية، مبا يف ذلك تعزيز �شبكات �الأمان 

ة ملخاطر �لفقر. �مل�شتهدفة و�ملخ�ش�شة ملجموعات �ل�شكان �الأكرث حرماًنا و�الأكرث عر�شً
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كما تدعو �خلطة �إىل تطوير ��شرت�تيجية �شاملة وطويلة �الأمد للتنمية �الجتماعية بهدف تدعيم �لرت�بط 

�ملرجوة  �الأهد�ف  لتحقيق  عليها  �ملتفق  لبذل �جلهود  �ملختلفة  �لقطاعات  �لوز�ر�ت وعرب  �لالزم بني 

بالن�شبة للحد من �لفقر ون�شب �لتفاوت �ملناطقي �لكبرية، باعتبارها عو�مل جوهرية و�أ�شا�شية لتحقيق 

�لنمو �القت�شادي �ل�شامل و�ملطرد و�الإن�شاف �الجتماعي و�لعدل �الجتماعي. وهناك هدف مهم �أي�شًا 

 لعملية �الإ�شالح، �أال وهو زيادة فعالية وتغطية �شبكات �الأمان �الجتماعي للطبقة �لفقرية و�ملهّم�شة.

ونحن ناأمل �أن يكون هذ� �لتقرير مبثابة �خلطوة �الأوىل باجتاه �إن�شاء �آلية لقيا�س �لفقر على مر�حل 

�لفقر من ناحية والإعد�د  �أهد�ف �حلد من  �لتقدم نحو حتقيق  زمنية منتظمة، كو�شيلة ملتابعة عملية 

للفقر  �ملايل  �لقيا�س  �إن ح�شاب موؤ�رش�ت  �أخرى.  ناحية  لذلك، من  �إ�شالحية وفًقا  �شيا�شية  مقايي�س 

�إال بعد �إعالن �النت�شار يف �ملعركة �لقائمة �شد  �أن تتوقف  لي�س �إال جمرد بد�ية لقوة د�فعة ال يجب 

�لفقر.ونود �أن نتقدم بخال�س �لتقدير و�المتنان �ىل فريق �لعمل �الأ�شا�شي �لذي قام باإعد�د �لدر��شة 

تقدمي  يف  كذلك  ونرغب  قيمة.  �إر�شاد�ت  من  قدموه  ملا  �ال�شت�شاري  �لفريق  �أع�شاء  ن�شكر  �أن  ونوّد 

خال�س �لتقدير �إىل �ل�رشيك �الأ�شا�شي �ملتمثل يف �إد�رة �الإح�شاء �ملركزي، و�لتي دون م�شاعدتها ملا كّنا 

��شتطعنا �أن نعّد هذ� �لتقرير.

         نايلة معو�س                                             مارتا رويد�س

�ملمثل �ملقيم لربنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي يف لبنان وزيرة �ل�شوؤون �الجتماعية       
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الرتابط مع اأدلة الفقر الب�رشي

الدخل املرّكب ومعدل الفقر الب�رشي على م�ستوى الأق�سية  

الرتابط مع احلاجات الأ�سا�سية غري امل�سبعة  

قائمة المحتويات
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�لدعائم �خلم�س الإ�شرت�تيجية تخفيف �لفقر
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قائمة المحتويات

�ملتطلبات �حلر�رية �ليومية بح�شب �جلن�س و�لعمر

�ل�شعر�ت �حلر�رية: �إ�شتهالكها �لفردي يومّيًا وكلفتها )05-2004(

كلفة �ل�شعرة �حلر�رية بح�شب �لطبقة، 2005-2004

خطوط �لفقر �لعليا و�لدنيا لرتكيبات خمتلفة لالأ�رش، بح�شب �ملحافظة،

2004-2005، باالآالف لرية لبنانية

�ملتو�شط �ملتوقع خلطوط �لفقر للفرد، 2005، بح�شب �ملحافطة، باللرية �للبنانية �شنويًا

متو�ّشط وو�شيط �الإنفاق و�الإ�شتهالك �لفردي �الأ�شمي و�حلقيقي، بح�شب �ملحافظات 

)2004-2005( باللرية �للبنانّية

مقايي�س �لالم�شاو�ة بح�شب �ملحافظة )2005-2004(

�ملحافظة  بح�شب  لل�شخ�س،  �لفردي  �الإ�شتهالك  يف  �ل�شنوي  للمعّدل  �ملئوي  �لتغيري 

)2004-1997(

مقايي�س �لفقر بح�شب �ملحافظة )2005-2004(

توزيع جمموعات �لفقر عرب �ملحافظات )2005-2004(

مرونة مقايي�س �لفقر بالن�شبة ملتو�شط �الإنفاق و�لالم�شاو�ة يف بع�س �لدول �لعربية 

مرونة درجة �لفقر بالن�شبة ملتو�شط ��شتهالك �لفرد و�لالم�شاو�ة، بح�شب �ملحافظة 

)2005-2004(

مرونة تخفيف �لفقر بالن�شبة لنمو 1 % ومعدالت �لنمو للفرد، بح�شب �شيناريوهات

 منو خمتلفة

فجوة �ملو�رد �ملطلوبة لتحقيق هدف تخفيف �لفقر، بح�شب �شيناريوهات منو بديلة 

2015-2005

عام  �الأمريكي  �لدوالر  �رشف  )بح�شب  �ملالية  و�لفجوة  للفرد  للنمو  �ملحّلي  �ملنتج 

2004( �ل�رشوريان لتحقيق MDG 1: معّدل عددي حتت �شيناريوهات �لنمو �لبديلة 

2015-2005

فجوة معّدل �لفقر يف �لعام 2005 )�ملعّدل �حلايل ل�رشف �لدوالر �الأمريكي( بح�شب 

�ملحافظة و�لق�شاء

�لدين )�إبتد�ًء من حزير�ن/يونيو 2006( �ملُ�شتَحق خالل فرتة 2007-2010 )مليار 

دوالر �أمريكي(

مقايي�س �حلرمان با�شتخد�م معيار �لقيا�س �ملايل للفقر ودليل �حلاجات �الأ�شا�شّية غري 

�مل�شّبعة، بح�شب �ملحافظة

مقايي�س �لفقر بح�شب �الإجناز �لتعليمي، على �شعيد لبنان

معّدل �لبطالة بني �ل�شباب، بح�شب �لو�شع �لتعليمي و�لفقر )2005-2004(

معدالت �لفقر �ملتوّقعة خل�شائ�س خمتلفة من �الأ�رش

جداول الُملحقات
امللحق 1 - منوذج ت�شميم �لقيم �الإجمالية لالإ�شتهالك و�لتحقق من �ت�شاق �لبيانات 

امللحق 2 - م�شائل منهجية الإن�شاء خطوط �لفقر )كاكو�ين(

امللحق 3 - �ملنهجية �مل�شتخدمة لتقييم ن�شب �لفقر يف �لعام 1997

امللحق 4 - �حت�شاب �لنمو ومرونة �لفقر

امللحق 5 - �ملنهجية �ملتبعة لتقدير كلفة تخفيف �لفقر

امللحق 6 - منوذج تقييم قابلية �لفقر

امللحق 7 - �لتخطيط الإ�شرت�تيجية تخفيف �لفقر

قائمة الجداول
�جلدول 1.1: 

�جلدول 1.2:

�جلدول 1.3:

�جلدول 1.4:

 

�جلدول 1.5:

�جلدول 2.1:

 

�جلدول 2.2: 

�جلدول 2.3:

�جلدول 2.4: 

�جلدول 2.5: 

�جلدول 2.6:

�جلدول 2.7: 

�جلدول 2.8: 

�جلدول 2.9:

 

�جلدول 2.10: 

�جلدول 2.11: 

�جلدول 2.12: 

�جلدول 2.13:

�جلدول 3.1: 

�جلدول 3.2: 

�جلدول 3.3: 
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مقاربات مّتبعة لقيا�س �لفقر

معاجلة �ل�شلع �ملعّمرة حني يتعذر تقدير قيمة ��شتهالكها

�لبد�ئل �الأخرى خلط �لفقر

ن�شب �لقيم �ملتطّرفة الأ�شعار �لوحد�ت عند �مل�شتويات �ملختلفة

و�شيط �أ�شعار مو�د غذ�ئية خمتارة، بح�شب �لق�شاء

ن�شب �لقيم �ملتطرفة الإ�شتهالك �لفرد، على خمتلف �مل�شتويات

مقايي�س �لفقر للمعامالت �ملتغرية �لبديلة ملنحنى لورنز

مرونات قيا�شات �لفقر بح�شب �ملتو�شط وموؤ�رش جيني

توزيع �الإ�شتهالك )2005-2004(

عدد �الأ�شخا�س و�الأ�رش يف �لعينة، بح�شب �ملحافظة و�لق�شاء

توزيع �لفقر�ء باإ�شتخد�م نظريات خمتلفة، بح�شب �ملحافظة

توزيع �لفقر�ء باإ�شتخد�م نظريات خمتلفة، بح�شب �الأق�شية )05-2004(

مقايي�س �لفقر بح�شب �الأق�شية با�شتخد�م خطوط فقر خمتلفة 

)2005-2004(

مكان  بح�شب  فوق،  وما  �شنو�ت   10 �لعمرية  �لفئة  الأفر�د  �لتعليمي  �الإحر�ز 

�الإقامة وو�شع �لفقر، 2004

�الإحر�ز �لتعليمي لرب �الأ�رشة، بح�شب مكان �الإقامة، 2004

مقايي�س �لفقر لالإحر�ز �لتعليمي ملعيل �الأ�رشة، بح�شب مكان �الإقامة، 2004

مقايي�س �لفقر بح�شب �الإحر�ز �لتعليمي الأفر�د �لفئات �لعمرية 10 �شنو�ت وما 

فوق بح�شب مكان �الإقامة، 2004

�الإحر�ز �لتعليمي الأفر�د �لفئات �لعمرية 10 �شنو�ت وما فوق، بح�شب �جلن�س 

وو�شع �لفقر، 2004

توزيع �أرباب �الأ�رش، بح�شب م�شتوى علمهم مقابل تعليم �أع�شاء �الأ�رشة من 

عمر 10 �شنو�ت وما فوق، 2004 

علمهم  م�شتوى  بح�شب  فوق،  وما  �شنو�ت   10 �لعمرية  �لفئات  �أفر�د  توزيع 

مقابل علم �أرباب �الأ�رش، 2004

و�شع �لعمل الأفر�د �لفئة �لعمرية 15 وما فوق، بح�شب مكان �الإقامة وم�شتوى 

�لفقر، 2004

مقايي�س �لفقر لو�شع عمل �الأفر�د 15 �شنة وما فوق، بح�شب مكان �الإقامة، 2004

معدل �لبطالة بني �ل�شباب )15-24( بح�شب �مل�شتوى �لتعليمي ومكان �الإقامة 

وو�شع �لفقر، 2004

فوق،  وما  عمر 15 �شنة  يف  �لعاملني(  )�الأفر�د  �لفعلية  �لعاملة  �لقوى  توزيع 

بح�شب �لو�شع �ملهني ومكان �الإقامة وو�شع �لفقر، 2004

�لعاملني( يف عمر 15 �شنة وما  )�الأفر�د  �لفعلّية  �لعاملة  للقوى  �لفقر  مقايي�س 

فوق، بح�شب �لو�شع �ملهني ومكان �الإقامة، 2004

و�شع عمل �أرباب �الأ�رش، بح�شب مكان �الإقامة وم�شتوى �لفقر، 2004

توزيع �أرباب �الأ�رش �لعاملني، بح�شب و�شع �ملهنة ومكان �الإقامة، 2004

مقايي�س فقر �رباب �الأ�رش �لعاملني، بح�شب و�شع �ملهنة ومكان �الإقامة، 2004 

فوق،  وما  عمر 15 �شنة  يف  �لعاملني(  )�الأفر�د  �لفعلية  �لعاملة  �لقوى  توزيع 

وو�شع  �الإقامة  ومكان  توّظفهم  �لتي  للموؤ�ش�شة  �الإقت�شادي  �لقطاع  بح�شب 

�لفقر، 2004

قائمة المربعات
�ملربع 1.1: 

�ملربع 1.2: 

�ملربع 1.3:

الجداول الملحقة
�جلدول �مللحق 1.1: 

�جلدول �مللحق 1.2: 

�جلدول �مللحق 1.3: 

�جلدول �مللحق 4.1:

�جلدول �مللحق 4.2: 

جداول الُملحقات
�جلدول �أ - 1-1: 

�جلدول �أ- 1-2: 

�جلدول �أ- 2-2 -�أ: 

�جلدول �أ- 2-2 -ب: 

�جلدول �أ- 3-2: 

�جلدول �أ- 1-3: 

�جلدول �أ- 3-2 -�أ: 

�جلدول �أ- 3-2 -ب: 

�جلدول �أ- 3-3: 

�جلدول �أ- 4-3: 

�جلدول �أ- 5-3: 

�جلدول �أ- 6-3: 

�جلدول �أ- 7-3: 

�جلدول �أ- 8-3: 

�جلدول �أ- 9-3: 

�جلدول �أ- 10-3: 

�جلدول �أ- 3-10 -�أ: 

�جلدول �أ- 11-3:

�جلدول �أ- 3-12 -�أ: 

�جلدول �أ- 3-12 -ب: 

�جلدول �أ- 3-13 -�أ:
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�جلدول �أ- 3-13 -ب:

�جلدول �أ- 3-13 -ت: 

�جلدول �أ- 14-3:

�جلدول �أ- 15-3: 

�جلدول �أ- 3-15 -�أ: 

�جلدول �أ- 3-16 -�أ:

�جلدول �أ- 3-16 -ب: 

�جلدول �أ- 17-3:

�جلدول �أ- 3-17 -�أ: 

�جلدول �أ- 3-17 -ب: 

�جلدول �أ- 18-3: 

�جلدول �أ- 19-3:

�جلدول �أ- 20-3: 

�جلدول �أ- 21-3: 

�جلدول �أ- 22-3:

�جلدول �أ- 23-3: 

�جلدول �أ- 24-3: 

�جلدول �أ- 25-3: 

�جلدول �أ- 26-3: 

�جلدول �أ- 27-3:

�جلدول �أ- 28-3:

�جلدول �أ- 29-3:

�جلدول �أ- 30-3: 

�جلدول �أ- 31-3: 

�جلدول �أ- 32-3:

�جلدول �أ- 3-33 -�أ:

�جلدول �أ- 3-33 -ب:

�جلدول �أ- 34-3: 

�جلدول �أ- 35-3: 

مقايي�س �لفقر للقوى �لعاملة �لفعلية )�الأفر�د �لعاملني( يف عمر 15 �شنة وما فوق، 

بح�شب �لقطاع �الإقت�شادي للموؤ�ش�شة �لتي توظفهم  ومكان  �الإقامة، 2004

�لعاملني( يف عمر 15 �شنة وما فوق،  �لفعلية )�الأفر�د  �لعاملة  �لقوى  توزيع 

بح�شب �لن�شاط �الإقت�شادي ومكان �الإقامة وو�شع �لفقر، 2004

معدل حجم �الأ�رشة وتكوينها، بح�شب مكان �الإقامة وو�شع �لفقر، 2004

عدد �الأوالد، بح�شب و�شع �لفقر ومكان �الإقامة، 2004

مقايي�س �لفقر، بح�شب عدد �الأوالد ومكان �الإقامة، 2004

حجم �الأ�رشة، بح�شب و�شع �لفقر ومكان �الإقامة، 2004

مقايي�س �لفقر بح�شب حجم �الأ�رشة ومكان �الإقامة، 2004

مقايي�س �لفقر بح�شب جن�س معيل �الأ�رشة )ذكر/�أنثى(، 2004 

جن�س معيل �الأ�رشة، بح�شب مكان �الإقامة وو�شع �لفقر، 2004

هيكلية �الأ�رشة، بح�شب و�شع �لفقر، 2004

معدل �الإلتحاق �ملدر�شي، بح�شب �جلن�س وو�شع �لفقر ومكان �الإقامة، 2004 

�لعن�رش �لذي �شيتم �الإنفاق عليه �أواًل يف حال زيادة �لدخل خالل �الإثني ع�رش 

�شهرً� �ملقبلة، بح�شب م�شتوى �لفقر، 2004

�لن�شبة �ملئوية للطالب )4 �شنو�ت وما فوق( �مللتحقني حاليًا باملعاهد �لرتبوية 

�خلا�شة، بح�شب �جلن�س وم�شتوى �لفقر 2004

�جلن�س  بح�شب  �لعمرية 19-15،  �لفئة  يف  �لعامل  لل�شباب  �ملئوية  �لن�شبة 

ومكان �الإقامة وو�شع �لفقر، 2004

م�شادر مياه �ل�رشب، بح�شب مكان �الإقامة وو�شع �لفقر، 2004

نظام �ل�رشف �ل�شحي، بح�شب مكان �الإقامة وو�شع �لفقر، 2004

نوع �مل�شكن بح�شب مكان �الإقامة وم�شتوى �لفقر، 2004

ملكية �مل�شكن بح�شب مكان �الإقامة وم�شتوى �لفقر، 2004

و�شائل �لتخل�س من �لنفايات بح�شب مكان �الإقامة وم�شتوى �لفقر، 2004

�لن�شبة �ملئوية لالأفر�د �ملعر�شني لل�شجيج �ل�شادر عن �أمور خمتلفة، بح�شب 

مكان �الإقامة وو�شع �لفقر، 2004

�الإقامة  مكان  بح�شب  باجلو�ر  �إ�شاءة  م�شدر  لتوفر  وفقًا  �الأفر�د  توزيع 

وم�شتوى �لفقر، 2004

توفر �الأجهزة �ملنزلية بح�شب م�شتوى �لفقر، 2004

ملكية و�شائل �ملو��شالت بح�شب م�شتوى �لفقر، 2004

مبمار�شة  قامو�  �لذين  فوق  وما  �شنو�ت  عمر 5  يف  لالأفر�د  �ملئوية  �لن�شبة 

بح�شب  �ل�شخ�شية  �ملقابلة  الإجر�ء  �ل�شابق  �الأ�شبوع  يف  �لرتفيهي  �لن�شاط 

�جلن�س وم�شتوى �لفقر، 2004

مبمار�شة  قامو�  �لذين  فوق  وما  �شنو�ت  عمر 5  يف  لالأفر�د  �ملئوية  �لن�شبة 

بح�شب  �ل�شخ�شية  �ملقابلة  الإجر�ء  �ل�شابق  �الأ�شبوع  يف  �لرتفيهي  �لن�شاط 

�جلن�س وم�شتوى �لفقر، 2004 

�لن�شبة �ملئوية لالأفر�د �لذين يعانون من �إعاقة �أو مر�س مزمن بح�شب مكان 

�الإقامة وم�شتوى �لفقر، 2004

مزمن  مر�س  �أو  �الإعاقة  من  يعانون  �لذين  لالأفر�د  بالن�شبة  �لفقر  مقايي�س 

بح�شب مكان �الإقامة، 2004

من ي�شتفيدون  ممن  �ملزمنة  �الأمر��س  من  يعانون  �لذين  �الأفر�د   ن�شبة 

�لرب�مج �خلا�شة بح�شب مكان �الإقامة وم�شتوى �لفقر، 2004

�ل�شحي  �لتاأمني  من  �الأقل  على  و�حد  نوع  من  �مل�شتفيدين  �الأفر�د  ن�شبة 

بح�شب �جلن�س ومكان �الإقامة وم�شتوى �لفقر، 2004

قائمة المحتويات
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�ل�شحي بح�شب �لتاأمني �ل�شحي و�جلن�س وم�شتوى �لفقر، 2004

�لتوقعات ب�شاأن �أحو�ل معي�شة �لعام �لقادم من وجهة نظر �الأ�رشة بح�شب مكان 

�الإقامة وم�شتوى �لفقر، 2004

نتائج �الإرتد�د

خط �لفقر �الأدنى للفرد، بح�شب حجم �الأ�رشة، باللرية �للبنانية، �شنويًا

منحنيات توزيع �الإ�شتهالك )�أ: �أن�شبة �الإ�شتهالك بالع�شري، ب: منحنى لورينز(

توزيع �ل�شكان بني �لفئات �لفقرية وغري �لفقرية )5-2004(

�الإنفاق �الإ�شمي للفرد )بالن�شبة ملتو�شط �إنفاق �لفرد( بح�شب �ملحافظة يف 1997

و 2005-2004

�لتطّور �ملتوّقع للفقر �ملدقع يف لبنان

 �لفقر �ملدقع )PO-�خلط �الأدنى( و�لفقر �لعام )PO-�خلط �الأعلى(، بح�شب �ملحافظة،

يف �لعام 5-2004

توزيع جمموعات �لفقر عرب �ملحافظات، 5-2004

معّدل �لن�شبة �ملئوية للفقر �لعددي �لعام، بح�شب �الأق�شية، 5-2004

منحنى تركري �لفقر

منحنيات مدى �لفقر، بح�شب �ملحافظات )2005-2004(

ن�شبة )%( �لفقر �ملرّكب، بح�شب �الأق�شية - 2005

�حلاجات �الأ�شا�شّية غري �مل�شّبعة و�لفقر �لعددي )% دون خط �لفقر �الأعلى(، بح�شب 

�لق�شاء يف 2005-2004

موؤ�رش معدل �حلاجات �الأ�شا�شية غري �مل�شّبعة )لالإ�شتهالك �ملُعّمر و�ل�شيار�ت فقط( 

و�لفقر �لعددي )% دون خط �لفقر �الأدنى(، بح�شب �الأق�شية 

معّدل �الأمّية بح�شب درجة �لفقر )لالأفر�د و�أرباب �لعمل(

خطر �لفقر وفقًا مل�شتويات �لتعليم، بح�شب �ملحافظة )2005-2004(

معّدالت �لبطالة بح�شب و�شع �لفقر و�لنوع ومكان �الإقامة )%(

قيا�س �لفقر بح�شب و�شع �لتوظيف

خطر �لفقر بح�شب �لن�شاط �الإقت�شادي

متو�شط �أحجام �الأ�رش وفقًا لو�شع �لفقر، بح�شب �ملحافظة

توزيع �الأ�رش بح�شب هيكليتها وو�شع �لفقر فيها

م�شتوى حدوث �الإنتفاع لالإنفاق على �لتعليم �لر�شمي )باالأع�شار(

موؤ�رش�ت �ل�شباب بني 15 و 19 عامًا، بح�شب �لنوع

ن�شبة �الأفر�د �لذين ميار�شون �أن�شطة ترفيهية خمتلفة، بح�شب و�شع �لفقر

ت�شنيف �الأ�رش للفقر من �ملنظار �لذ�تي، بح�شب و�شع �لفقر
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الملّخص التنفيذي

الملّخص التنفيذي
المقدمة

لقد متّكن هذ� �لتقرير من �الإعتماد على نتائج �إ�شتبيانات ودر��شات عديدة تبّنتها منذ �أو�ئل �لت�شعينيات 

وز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية بدعم من برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي )UNDP( و�إد�رة �الإح�شاء �ملركزي. 

تقّر �لوز�رة باإ�شتحالة حتقيق هدف تخفي�س �لفقر دون �الإرتكاز على قاعدة �إح�شائية قوية ميكن �الإ�شتناد 

�إليها لر�شم �شورة للظروف �ملعي�شية لل�شكان وللتمّكن من مالحقة حت�شينات �لظروف وحتقيقها.

�إّن �مل�شح �لرئي�شي �الأول يف هذ� �ل�شاأن هو »خارطة �أحو�ل �ملعي�شة« �لذي مت �إعد�ده يف �لعام 1998 

حيث حّدد معدالت �حلرمان بح�شب �لق�شاء وقدم دلياًل بالتوزيع �جلغر�يف للفقر و�أفاد بوجود تفاوت 

�شا�شع بني مناطق �لبلد �الأ�شا�شّية و�شو�حيها.

��شتعانت �لدر��شة �لتي مت �إعد�دها عام 2006، »تطّور خارطة �أحو�ل �ملعي�شة يف لبنان بني عامي 1995  

و��شتبيان  �ملعي�شية  لالأحو�ل  �لوطنية  »�لدر��شة  عن  �نبثقت  �لتي   2005/2004 ببيانات  و2004«، 

ميز�نية �الأ�رشة«. قامت �لدر��شة بتحليل �لتغري�ت يف م�شتويات �حلرمان يف لبنان، وذلك بعد ع�رش 

�شنو�ت من در��شة �خلارطة �الأوىل.

و�لنمو وتوزيع  »�لفقر  عنو�ن  2007 حتت  �لعام  �أُعّد يف  �لذي  �ل�شامل  �لوطني  للتقرير  بالن�شبة  �أما 

�لدخل يف لبنان«، فهو �لتقرير �الأول من نوعه، حيث ير�شم �شورة تعك�س حالة �لفقر يف لبنان بناًء 

على معيار �لقيا�س �ملايل للفقر ويح�شب خط �لفقر �لقومي وفًقا الإنفاق �الأ�رشة. وباالإ�شتناد �ىل بيانات 

خل�شائ�س  �شاملة  روؤية  �لتقرير  هذ�  يقدم   ،2005/2004 �لوطنية  �لدر��شة  عن  �ل�شادرة  �الإنفاق 

�لطبقة �لفقرية ويقوم بتقدير فجو�ت �لفقر ومعامالت جيني لعدم �مل�شاو�ة. ومن �ملتوقع �أن ي�شاهم 

�لتقرير ب�شورة مبا�رشة يف عمليات �الإ�شالح �لتي �أطلقتها �حلكومة �للبنانية يف موؤمتر �لدعم باري�س 

III يف يناير/ كانون �لثاين 2007. ويت�شمن برنامج �الإ�شالح �ملتو�شط �الأجل �لتابع للحكومة، والأول 

كجوهر  و�مل�شاو�ة  �الجتماعي  و�الإن�شاف  �لفقر  من  �حلد  هدف  ت�شع  �جتماعي  عمل  خطة  مرة، 

�أ�شا�شي لعملية �الإ�شالح. تركز خطة �لعمل �الجتماعي على �تباع منهج تعاوين بني �لوز�ر�ت لزيادة 

�شبكات  حت�شني  ذلك  يف  مبا  �الجتماعية،  �خلدمات  تقدمي  يف  و�لتغطية  �لتكاليف  ومردودية  �لفعالية 

ا ملخاطر �لفقر. �الأمان �مل�شتهدفة �ملخ�ش�شة ملجموعات �ل�شكان �الأكرث حرماًنا و�الأكرث تعر�شً

للتنمية �الأجل  وطويلة  �شاملة  ��شرت�تيجية  �إي�شاح  �إىل  �خلطة  تدعو  �الأهمّية،  من  �لقدر  نف�س   وعلى 

�لقطاعات لبذل �لوز�ر�ت وعرب   �الجتماعية، ميكن من خاللها تدعيم �لرت�بط �لالزم و�ملتما�شك بني 

 جهود مركزة لتحقيق �ملر�مي �ملو�شوعة للحد من �لفقر وتقلي�س �لتفاوت �ملناطقي �لهائل. �شيكون

 هذ� �ملجهود جزًء� من ��شرت�تيجية و��شعة �لنطاق لتحقيق منو �قت�شادي �شامل ومطرد و�إن�شاف

�جتماعي وعد�لة �جتماعية.

النتائج والتنبؤات األساسية
ُيعترب هذ� �لتقرير �الأول من نوعه يف ر�شم �شورة تعك�س حالة �لفقر يف لبنان بناًء على معيار �لقيا�س 

�ملايل للفقر�لعائد الأنفاق �الأ�رشة. ويوؤمن �لتقرير نظرة �شاملة خل�شائ�س �لفئة �لفقرية وُيقّدر مدى 

�لفقر ودرجة �لالم�شاو�ة يف لبنان. و�أظهر �لتقرير �أن حو�يل 28 باملائة من �ل�شعب �للبناين ينتمي �ىل 

�لفئة �لفقرية و 8 باملائة منه ينتمي �ىل �لفئة �لفقرية جدً�. 
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 باالإ�شتناد �ىل تركيبة �الأ�رشة من حيث �حلجم و�لعمر 
i

�الإ�شتهالك  على  �الإ�شتهالك  تقدير�ت  ت�شتمل  و�لنوع، 

�لغذ�ئي وغريه، و�الأيجار�ت �ملحت�شبة و�لقيمة �ملحت�شبة 

�جلارية  و�لتحويالت  �ملنزل  يف  ُتزرع  �لتي  للمحا�شيل 

مل  �ملعمرة  �ل�شلع  من  �خلدمات  تدفق  ولكن  �ملتلقاة. 

�لنقل  على  �لقائمة  با�شتثناء �خلدمات  باالإعتبار،  يوؤخذ 

�لبيانات.  حمدودية  ب�شبب  و�ل�شحون(،  )كال�شيار�ت 

�لغذ�ئية  �لهد�يا  على  �لو�قعي  �ال�شتهالك  ي�شتمل  ال 

ي�شتمل  �أخرى، وال  الأ�رٍش  �ملقدمة  �لب�شائع  وغريها من 

على �ملد�فيع �مل�شبقة و�رش�ء �شلع معمرة. 

�ملثال، على  �شبيل  �ل�شا�شع. على  �ملناطقي  بالتفاوت  ُتخت�رش  �لتقرير  �الأبرز يف هذ�  �لنتائج  �أن  غري 

�لرغم من �أن معدالت �لفقر يف �لعا�شمة بريوت �شئيلة، �إال �أنها عالية جدً� يف مدينة عكار �ل�شمالية. 

وبوجه عام، فاإن حمافظة �ل�شمال تتخلف عن باقي حمافظات لبنان، فاأ�شبح بذلك معدل �لفقر فيها 

عالًيا. �أما م�شتويات �لفقر يف حمافظة �جلنوب فهي �أعلى من �ملعّدل �لعام، غري �أن ن�شبتها ال تعترب 

م�شكلة حاّدة كما كان متوّقعًا.

هناك ثالث نتائج رئي�شية �أخرى حتمل معاين �شمنّية بارزة الإن�شاء برنامج تخفيف �لفقر يف لبنان: 

�أواًل، معايري �حلرمان �لب�رشي، كالتي توفرها منهجية �حلاجات �الأ�شا�شية غري �مل�شّبعة، وهي ب�شفة 

 عامة مت�شاوية مبعايري �لقيا�س �ملايل للفقر �لعائد الإنفاق �الأ�رشة، وذلك با�شتثناء �لقليل من �حلاالت.

�إال  ت�شّكل  �إذ ال  للغاية،  �لن�شف �شئيلة  �إىل  �ملدقع  �لفقر  �ملت�شورة خلف�س معدل  �لكلفة  ُتعترب  ثانًيا، 

ب�شكل كبري  �شتزد�د  �لكلفة  �أن هذه  �لهائل. غري  �لدين �خلارجي  م�شتحقات  كلفة  ب�شيطًا من  ك�رشً� 

�إذ� ما �رتفع عدم �مل�شاو�ة )�أي �إذ� كان �لنمو يف �مل�شتقبل مناه�شًا للفقري(. كذلك، فاإن كلفة �حلد من 

20 باملائة من �ل�شعب �للبناين بني خط �لفقر  �إجمايل �لفقر عالية ب�شورة فعلّية نظًر� لقبوع حو�يل 

�الأدنى )�لفقر �ملدقع( وخط �لفقر �الأعلى )�لفقر �لعادي(.

 ثالثًا، �إن ن�شبة �لبطالة بني �لفقر�ء عالية جدً� وُيعترب معظم �لفقر�ء من �لعّمال غري �ملاهرين �لذين ترتّكز

�أعمالهم يف قطاعات كالزر�عة و�لبناء. لذلك، يفر�س هذ� �لو�قع و�شع منوذج �شامل وو��شع �لنطاق 

للنمو �القت�شادي قد يحث على �لتوظيف يف هذه �لقطاعات. وبناًء على هذه �لنتائج، يرّكز هذ� �لتقرير 

على تقدمي تو�شيات �شيا�شة عامة حول �مل�شائل �ملتعّلقة بتوجيه �الإنفاق �لعام �إىل �الأ�رش �لفقرية.

دون  ما  �لفقرية  للمناطق  �ملو�رد  توجيه  على  �لرتكيز  يف  �لرئي�شية  �لتو�شيات  هذه  �إحدى  وتتمثل 

م�شتوى �ملحافظة، على غر�ر «�الأق�شية« �الأربع حيث يرتكز ثلثي فقر�ء لبنان. غري �أن �لتقرير يلحظ 

�ل�شيا�شات  وال�شيما  )�ملاكرو-�قت�شادّية(،  �لكلّية  �القت�شادية  �ل�شيا�شات  ت�شميم  �إعادة  �رشورة 

�الجتماعي  �الأمان  �شبكات  على  �لعام  �الإنفاق  �لزياد�ت يف  لتمويل  �ل�رشورية  �ملو�رد  لتوجيه  �ملالية 

و�ال�شتثمار �لعام يف �خلدمات �لعامة، �لتي �شتكون جزًء� من برنامج رئي�شي لتخفيف �لفقر.

مستويات اإلنفاق وعدم المساواة
 ،2005-2004 �لعامني  يف   .

i
�الأ�رشة ��شتهالك  يف  �لبلد  در��شة  يف  �مل�شتخدم  �لرفاهية  مقيا�س  يتمثل 

و�شل متو�شط �ال�شتهالك �ال�شمي �ل�شنوي للفرد �إىل 3975000 لرية لبنانية )2650 دوالر �أمريكي 

تقريًبا(. ومع �إعتبار فو�رق �الأ�شعار بح�شب �ملناطق، ترت�جع ن�شبة �ال�شتهالك �لفعلي �ل�شنوي للفرد 

بنقطة مئوية و�حدة �ىل 3935000 لرية لبنانية )�جلدول 1(.

الجدول 1 
متو�ّشط وو�شيط �الإ�شتهالك �لفردي �الأ�شمي و�حلقيقي، بح�شب �ملحافظة )2004-2005( باللرية �للبنانّية

االستهالك الحقيقي االستهالك االسمي للفردالمحافظة
وفقًا لفوارق األسعار بحسب المناطق

الوسيطالمتوسطالوسيطالمتوسط

6514524061414939بيروت

4512366143213506جبل لبنان

3924334940753478النبطية

3385274735582888البقاع

3007227631512385الجنوب

2532193326712039الشمال

3975310139353073كل لبنان

�مل�شدر: در��شة �لظروف �ملعي�شية وميز�نية �ال�رشة �ل�شادرة عن �إد�رة �الإح�شاء �ملركزي، وبرنامج �الأمم �ملتحدة 

�الإمنائي، ووز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية )2005-2004(
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مرة  يفوق  )اإذ  اأعلى معدالته يف بريوت  اإىل  الواحد  ال�شخ�س  ا�شتهالك  متو�شط  ي�شل معدل 

ون�شف املرة متو�شط املعدل الوطني(، بينما ي�شل اإىل اأقل معدالته يف ال�شمال )ثالثة اأرباع 

متو�شط املعدل الوطني( ويكون معدل ��شتهالك �ل�شخ�س �لو�حد �أقل من متو�شط �ملعدل �لوطني 

�ال�شتهالك و�شيط  معدل  فاإن   ،)1( �جلدول  يو�شح  وكما  و�لبقاع.  و�جلنوب  �ل�شمال   يف حمافظات 

لل�شخ�س �لو�حد يكون د�ئًما �أقل من �ملتو�شط نظًر� الأن �أغلب �للبنانيني ي�شتهلكون �أقل من �ملعدل.
 

 ت�شل نفقة ��شتهالك ن�شف �ل�شعب �للبناين مثاًل �إىل حو�يل 20 باملائة من م�شتوى متو�شط �ال�شتهالك.

من  باملائة   7 �ل�شكان  من  �الأفقر  ي�شّكل �خلم�س  ن�شبّياً:  متكافئ  ال�شكان غري  االإنفاق بني  توزيع 

�الإ�شتهالك يف لبنان، بينما ب�شّكل �خلم�س �الأغنى 43 باملائة )�أعلى ب�شتة �أ�شعاف(. �إاّل �ّن عدم �مل�شاو�ة 

ي�شاهي مثيله يف �لدول ذ�ت �لدخل �ملتو�شط، مع بلوغ �الإ�شتهالك �الإ�شمي 0.37 و�الإ�شتهالك �حلقيقي 

0.36 على معامل جيني، وهو معيار لقيا�س �لفقر.

ميكن مقارنة هذه �مل�شتويات من عدم �مل�شاو�ة باملتو�شط يف دول �ل�رشق �الأو�شط و�شمال �إفريقيا )حيث 

ي�شل معامل جيني �ىل 0.37(، غري �أنها �أقل بكثري من دول �أمريكا �لالتينية )حيث ي�شل متو�شط معدل 

جيني �إىل 0.55(. يدّل �لتوزيع �لعادل �لن�شبي حتى �لع�شري �خلام�س )�ل�شكل 1( على كثافة �شكانية 

عالية حول �أي عتبة ��شتهالك للفقر �أدنى من هذ� �مل�شتوى. وهذ� �لعامل يف�رش �شبب متركز 20 باملائة 

من �ل�شكان بني خطي �لفقر �الدنى )�ملدقع( و�الأعلى )�الإجمايل(. 

عدم امل�شاواة داخل املحافظة ي�شّكل ال�شبب االأكرب لعدم امل�شاواة يف لبنان: حو�يل 92 باملائة 

من �إجمايل عدم �مل�شاو�ة على �شعيد �الإنفاق �لوطني تعود �إىل عدم �مل�شاو�ة �ملوجودة بني �ملحافظات، 

فيما يكمن �لباقي- �أي ن�شبة 8 باملائة يف عدم �مل�شاو�ة د�خل �ملحافظات نف�شها. 

بالرغم من اأن حمافظة ال�شمال ت�شّجل االإنفاق الفردّي االأكرث انخفا�شاً، غري اأنها حتوي الن�شبة 

يف   .)0.37 �ىل  فيها  جيني  معدل  )و�شل  الباقية  باملحافظات  مقارنة  امل�شاواة  عدم  من  االأكرب 

�ملقابل، حتتل �لنبطية يف �ملركز �لثالث من حيث �الإ�شتهالك �لفردي، بالرتتيب �لتنازيل، غري �أنها تتمتع 

بامل�شتوى �الأدنى لعدم �مل�شاو�ة )و�شل معدل جيني فيها �ىل0.29(.

الفقر والنمو: 2007-1997
يعي�س حوايل 8 باملائة من ال�شعب اللبناين يف فقر مدقع )�أي دون خط �لفقر �الأدنى( )�ل�شكل 2(. 

مما يعني �أن حو�يل 300 �ألف �شخ�س يف لبنان هم غري قادرين على �شد حاجاتهم �الأ�شا�شية من �لغذ�ء 

 وغريه. وي�شل مكافئ خط �لفقر �الأدنى بالدوالر )عند حتويله ب�شعر �ل�رشف �لر�شمي �حلايل( �إىل

�مل�شدر: در��شة �لظروف �ملعي�شية و ميز�نية �ال�رشة �ل�شادرة عن �إد�رة �الإح�شاء �ملركزي، وبرنامج �الأمم 

�ملتحدة �الإمنائي، ووز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية )2005-2004(
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بالن�شبة للفئة �لفقرية جدً�، يعادل موؤ�رش فجوة �لفقر )موؤ�رش P1( – �لذي يقي�س �لفجوة بني معدل 

دخل �لفقر�ء وخط �لفقر- 1.5باملائة، يف �لعام 2004-5. �أما موؤ�رش حّدة �لفقر )موؤ�رش P2(، �لذي 

يقي�س عدم �مل�شاو�ة بني �ل�شكان �لفقر�ء جدً�، فيعادل 0,43 باملائة فقط. وتعترب هذه �لقيم متدنّية جدً� 

بالن�شبة ملعايري �لدول ذ�ت �لدخل �ملتو�شط. 

 ولكن عند احت�شاب اجمايل الفقر، يرتفع موؤ�رش P1 �ىل 8.1 باملائة، ما ي�شري �شمنّيًا �ىل �أن �لعديد من

 �لفقر�ء يتجّمعون دون خط �لفقر �الأعلى. كذلك، فاإن �الإ�شتهالك غري مت�شاوي ن�شبيًا بني كافة �لفقر�ء مبا 

 �أن موؤ�رش P2 يعادل 3.3 باملائة. ُيعّد هذ� �مل�شتوى عاٍل ن�شبيًا باملقارنة مع نظريه يف �لدول �لعربية �الأخرى.

�لفردي )باملقارنة  �الإنفاق  ن�شبّيًا يف متو�شط  لبنان و�ل�شمال تر�جعًا  �شهدت كل من حمافظتي جبل 

مع �ملعّدل �لعام( من �لعام 1997 حتى �لعام 2004-5 )�ل�شكل 3(. بيد �أن هذ� �لرت�جع كان بغاية 

2.40 دوالر للفرد �لو�حد يومًيا. ) �ملربع )�أ( يناق�س �مل�شائل �ملنهجية �ملرتبطة بخطوط �لفقر(.

وباإعتماد حتديد »طبيعي« خلط �لفقر، ما ي�شري �ليه �لبنك �لعاملي بخط �لفقر »�الأعلى«، ي�شل الفقر 

العددي اىل 28.5 باملائة )م�شكاًل حو�يل مليون ن�شمة لبنانية(. نتيجة لذلك، تقع م�شتويات �إ�شتهالك 

20.5 باملائة من �للبنانيني بني خّطي �لفقر �الأعلى و�الأدنى. ووفقاُ ملعدالت �ل�رشف �حلالية، ُيرتجم 

خط �لفقر �الأعلى بقيمة 4 دوالرً� يف �ليوم. 

املربع اأ- حتديد خطوط الفقر يف لبنان، باالإ�شتناد اىل تركيبة االأ�شرة

تعاين معظم �لطرق �لتقليدية �ملعتمدة لتقدير �لفقر من م�شكلة �أو �أكرث من �مل�شاكل �لثالث �لتالية:

�إحت�شاب  عدم   )ii( و�أخرى؛  منطقة  بني  و�الأ�شعار  �الإ�شتهالك  �أمناط  يف  �ل�شا�شعة  �لفو�رق  جتاهل   )i(

م�شتلزمات �حلاجات �الأ�شا�شية �لتي تختلف بني �أفر�د �الأ�رشة �لو�حدة – �لفتية مقابل �لعّجز و�لرجال 

مقابل �لن�شاء؛ )iii( جتاهل »�إقت�شاديات �لنطاق« د�خل �الأ�رش– كتقا�شم �ع�شاء �الأ�رشة �شلعًا غري غذ�ئية 

)�أي �مل�شاركة يف �لكهرباء و�الإيجار، و�لتي هي غري تناف�شية د�خل �الأ�رشة، �إذ �أن �لفرد �لذي ي�شتفيد من 

�شلعٍة ما ال يقلل من �إ�شتهالك فرد �آخر لها(. ب�شبب هذ� �لعامل، ميكن �لو�شول �ىل م�شتوى معي�شي معنّي 

بتخفي�س �إنفاق �لفرد �لو�حد د�خل �الأ�رشة �لكبرية. 

�لتفاوت  �ملُقّدرة  �لفقر  خطوط  تف�رّش  �مل�شاكل.  هذه  يف  �لنظر  �ىل  ت�شعى  منهجية  �لدر��شة  هذه  ت�شتخدم 

�ملناطقي باأ�شعار ن�شبّية وم�شتويات �لن�شاط، باالإ�شافة �ىل حجم �الأ�رشة �لفقرية وتركيبة عمرها.

باالإ�شتناد �ىل �لبيانات �خلام للعام 2004-05، �إ�شُتخدمت طريقة حتديد كلفة �حلاجات �الأ�شا�شية الإن�شاء 

خطوط فقر مطلقة، حيث يكون كل من خطوط �لفقر خا�س باأ�رشة ما وجامع خلط �لفقر �لغذ�ئي و�لعتبة 

غري �لغذ�ئية.

�الأ�رشة  ملتطلبات  �الأدنى  هذ� �خلط �حلد  وُي�شّبع  �لعّينة،  يف  �أ�رشة  لكل  فقر خا�س  �لدر��شة خط  �أن�شاأت 

ُتثّبت  غذ�ء  �شّلة  �إن�شاء  مّت  �لعتبة،  هذه  ولتحديد  ومكانها.  ونوعها  �الأ�رشة  عمر  لرتكيبة  وفقًا  �لغذ�ئية 

�حلد �الأدنى من متطلبات �ل�شعر�ت �حلر�رية لالأفر�د بح�شب فئات �الأعمار �ملختلفة و�لنوع وم�شتويات 

�لن�شاط )باإ�شتخد�م لو�ئح منظمة �ل�شحة �لعاملية(. وبعدها، مت حتديد خطوط �لفقر �لغذ�ئية بح�شب كلفة 

تاأمني �ل�شعر�ت �حلر�رية �ملطلوبة، وفقًا لكيفية �حل�شول على هذه �ل�شعر�ت يف �لعّينة باخلم�شّية �لثانية 

)باملعّدل(. ويتم حتديد كلفة �شلة غذ�ء �خلم�شّية �لثانية باإ�شتخد�م �أ�شعار �ملو�د �لغذ�ئية �ملختلفة يف كل 

منطقة. لقد قمنا باحلفاظ على �لكمّيات �لن�شبية لالأنظمة �لغذ�ئية يف �لفئات �لفقرية ) �ملُمّثلة هنا باخلم�شّية 

�لثانية( و�الأ�شعار �لتي يو�جهونها، يف �إن�شاء خط �لفقر.

كذلك، ح�شلنا على ن�شيب �الإنفاق غري �لغذ�ئي مبطابقة منحنيات �جنل لن�شيب �لغذ�ء مع �إجمايل �الإنفاق. 

ومت رفع خط �لفقر �لغذ�ئي بغية �إنتاج خطي فقر حمتملني. خط �لفقر �الأدنى ُي�شيف �ىل خط �لفقر �لغذ�ئي 

ر لالأفر�د �لذين يت�شاوى �إجمايل �نفاقهم بخط �لفقر �لغذ�ئي. �أما خط �لفقر �الأعلى  �لن�شيب غري �لغذ�ئي �ملُقَدّ

ر لالأفر�د �لذين يت�شاوى �إنفاقهم �لغذ�ئي مع خط �لفقر �لغذ�ئي.   في�شيف �لن�شيب غري �لغذ�ئي �ملُقَدّ

�مل�شدر: در��شة �لظروف �ملعي�شية و ميز�نية 

�ال�رشة �ل�شادرة عن �إد�رة �الإح�شاء �ملركزي، 

وبرنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، ووز�رة �ل�شوؤون 

�الجتماعية )2004-2005(
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ملحوظة: مّت دمج حمافظتي �لنبطّية و�جلنوب مبحافظة �جلنوب يف هذ� �ل�شكل للح�شول على مقارنة

للبيانات. �أف�شل 

�مل�شدر: در��شة �لظروف �ملعي�شية و ميز�نية �ال�رشة �ل�شادرة عن �إد�رة �الإح�شاء �ملركزي، و برنامج �الأمم 

�ملتحدة �الإمنائي، ووز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية )2005-2004(

�حلّدة يف �ل�شمال )تر�جع �ملتو�شط من 0.8 �ىل 0.6(. ونتج عن ذلك تدهور هائل يف �ل�شمال من حيث 

�لت�شنيف �خلا�س مبتو�شط �إنفاق �لفرد )من �لت�شنيف �لثالث �الأعلى يف �لعام 1997 �إىل �لت�شنيف 

يف  هامة  حت�شنات  و�لبقاع  و�جلنوب  بريوت،  حمافظات  �شّجلت  بينما   ،)5-2004 �لعام  يف  �الأدنى 

متو�شط �إنفاقها �لفردي مقارنًة مع تلك يف �ملحافظات �لثالثة �الأخرى.

تقرتح بيانات �حل�شابات �لوطنية �أن �الإ�شتهالك �خلا�س �لفردي منا بن�شبة 2.75 باملائة �شنويًا بعد 

�لعام 1997. بيد اأن التوقعات يف هذا التقرير ت�شري اىل اأن توزيع النمو عرب املحافظات كان جّد 

متفاوت. لقد �شهدت بريوت معدل �لنمو �الأعلى يف �الإ�شتهالك �لفردي )خم�شة باملائة �شنوّيًا(. وهذ� 

�أمر بديهي ب�شبب �الإ�شتثمار�ت �لكبرية وخلق فر�س عمل و��شعة �الإنت�شار يف �ملدينة بعد �لعام 1997. 

و�لبقاع و�جلنوب  �لنبطية  �الإ�شتهالكي يف حمافظات  �الإنفاق  فاقت معدالت منو  ذلك،  �ىل  باالإ�شافة 

�ملعدل �لعام )بن�شبة �أربعة باملائة تقريبًا(. بيد �أن حمافظتي �ل�شمال وجبل لبنان �شهدتا خالف ذلك 

حيث �شّجل �ل�شمال منوً� �شئياًل يف �الإنفاق )0.14 باملائة فقط(.

تاأثرت التطورات االإقت�شادية واملالية منذ العام 2003 بتغريات جزرية يف ال�شورة ال�شيا�شية. 

2005، تر�جع معّدله �ل�شنوي �ىل و�حد  2004. ويف �لعام  �شهد منو �لناجت �ملحلي ركودً� منذ �لعام 

باملائة. وفقًا لتقارير حكومية، قد تكون حرب متوز �أدت �ىل تر�جع منو �لناجت �ملحلي 11 نقطة موؤية 

 وعلى �لرغم من نتائج موؤمتر باري�س III، تتوّقع 
ii

يف 2006، �أي من توّقع ن�شبة منو 6 باملائة �ىل 5-% 

�ل�شلطات �لوطنية �أن يكون �لعام 2007 �شعبًا جدً�. ففي �لعام 2007، مّت تخفي�س �النتغا�س �لذي كان 

. ال �شك �أنه كان لهذه �لتغري�ت �آثارً� �شلبية على 
iii

متوقعًا لنمو �لناجت �ملحّلي من ن�شبة 4% �إىل %1 

معدالت �لفقر يف �لبلد. 

�لتغري�ت  تقدير  تخولنا  ال   5-2004 و   1997 للعامني  �الأ�رش  �إ�شتبياين  مقارنة  على  �لقدرة  عدم  �إن 

�لفقر  4 وترتيب مقد�ر تغري�ت  �ل�شكل  �لنزعات �ملحددة يف  �أن  �الأ�رشي. غري  �الإ�شتهالك  �لدقيقة يف 

ميكن دعمها بربهان ماكرو �إقت�شادي. لقد مت تقدير �إنخفا�س �لفقر �لعددي �ملدقع من 10 باملائة يف 

�لعام 1997 �ىل 8 باملائة يف �لعام 2004-5 ب�شبب منو �الإ�شتهالك �حلقيقي للفرد �مل�شار �ليه �أعاله. 

بيد اأنه، ُقّدر ارتفاع الفقر املدقع بتحّفظ بحوايل خم�شة باملائة منذ العام 2004، ب�شبب التاأثري 

اأداء  تراجع مبحازات  الذي  لالأ�شرة  الفردي  االإ�شتهالك  2006 على  االإنقبا�شي حلرب متوز 

النمو البطيء يف البلد.

وثيقة باري�س 3 �حلكومية 
  ii

بعد  �لطارئة  للم�شاعد�ت  �ملالية  �ملو�رد  �إ�شتخد�م   
iii

�لنز�ع، �شندوق �لنقد �لدويل )2007(
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�الأمم  برنامج  و  �ملركزي،  �الإح�شاء  �إد�رة  عن  �ل�شادرة  �ال�رشة  ميز�نية  و  �ملعي�شية  �لظروف  در��شة  �مل�شدر: 

�ملتحدة �الإمنائي، ووز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية )2004-2005( وبيانات �حل�شابات �لوطنية لفرتة 2004-1997 

�ل�شادرة عن فريق �حل�شابات �لوطنية د�خل مكتب رئا�شة �لوزر�ء.

�ملنهجية  تاأخذ   ،)2006( و�شون  لكاكو�ين  وفقًا 
 iv

 

�مل�شتخدمة هنا بعني �الإعتبار تغري�ت مرونة منو �لفقر 

�الإقت�شادي  �لنمو  يكون  �لعدد.  لن�شبة  �لزمن  عرب 

منا�رشً� للفقري )مناه�شًا للفقري( �إذ� تر�فق باإنخفا�س 

حمايد  توزيع  ذو  �لنمو  يكون  �لالم�شاو�ة.  )�إرتفاع( 

هنا  ن�شتخدم  �لالم�شاو�ة.  على  تغيري  �أي  يطر�أ  مل  �إذ� 

منوذج منو ب�شيط باالإفرت��س �أن ن�شبة �ملحا�شيل على 

�ملال ثابتة. بالن�شبة للبنان، ُقدرت ن�شبة 1/4. نفرت�س 

�أي�شًا �ن معدل منو ر�أ�شمال �لفرد يتوّقف �إيجابيًا على 

للنمو  �ملحلي  �لناجت  من  كن�شيب  �الإ�شتثمار  �إجمايل 

 )n( �ل�شكان  منو  معدل  على  و�شلبيًا   )i �إليه  )�مل�شار 

معدل �إهتالك �ل�شهم �لر�أ�شمايل )d( �لذي يفرت�س �ن 

يكون 1,5%. �إن �ملعادلة �لكاملة هي:

متطّلبات التمويل لتخفيف الفقر
يطّبق هذ� �لتقرير منوذجًا �شاماًل وب�شيطًا الإحت�شاب متطلبات �الإ�شتثمار �الإجمايل �لهادفة لتخفيف 

�شيناريوهات  �الإعتبار ثالث  بعني  �لنموذج  وياأخذ هذ�   .2015 �لعام  ن�شفها بحلول  �ىل  �لفقر  ن�شبة 

 ومنو �ل�شكان ومعدل �إهتالك ر�أ�س �ملال. ُتقارن متطلبات �الإ�شتثمار باملعدل �الإدخاري 
iv

لتوزيع �لدخل

�ملتوقع للبلد، �لذي ُيفرت�س �أن يحافظ على منطه �لتاريخي. �إن �لفرق ما بني �الإثنني يوؤّدي �ىل عجٍز 

ُيفرت�س �شّده من خالل م�شاعدة �إمنائية خارجية �أو بالقرود )جدول 2(.

الجدول 2
�ل�شيناريوهات  بح�شب  �لن�شف  �ىل  �ملدقع  �لفقر  لتخفيف  �ملطلوبة  �ملو�رد  �ملُقّدر وفجوة  �الإ�شتثمار 

�لثالث �ملختلفة للنمو )% من �لناجت �ملحلي للنمو(

�شوف تكون �لفجوة �ملالية للفرد �ملطلوبة لتحقيق �الإ�شتثمار و�لنمو �لذين قد يوؤديان �ىل تخفيف ن�شبة 

�لفقر �ملدقع �لفقر �ىل �لن�شف كبرية جدً� �إذ� �شاعد منو �لفئات غري �لفقرية �أكرث من �لفئات �لفقرية 

تنا�شبيًا )�إذ� كان �لنمو مناه�شاُ للفقري(. عندما يكون �لنمو منا�رشً� للفقري، يتوجب تخ�شي�س $108 

�أمريكي للفرد �شنويًا ، بينما ترتفع هذه �لقيمة �ىل 213$ و 485$ يف �شيناريوهي �لنمو ذ�ت �لتوزيع 

�ملحايد و �لنمو �ملناه�س للفقري، بالتتابع. �إذ� بقي �لو�شع على حاله، وباإعتبار �أن لبنان يعّد 4 ماليني 

عينه  �ملعدل  لتحقيق  �شنويًا  �إ�شايف  مليار   $5.1 تخ�شي�س  وجوب  �ىل  �ل�شيناريوهات  ت�شري  ن�شمة، 

لتخفيف �لفقر �إذ� كان �لنمو مناه�شًا للفقري بداًل من منا�رشً� له.

اإن كلفة التعوي�س عن الفقر املدقع اأو �شّد معّدل فجوة الفقر متدنية. يقّدر هذ� �لتقرير �أنه يرتتب 

على كل مو�طن لبناين قيمة 12$ �أمريكي �شنويًا الإنت�شال جميع �لفقر�ء من �لفقر �ملدقع. غري �أن �شّد 

معّدل فجوة �لفقر لكافة �الأ�رش �ملوجودة دون خط �لفقر �لعلوي �شوف تكون �أكرث كلفة، �إذ قد يرتّتب 

على كل لبناين تخ�شي�س قيمة 116$ �شنويًا لهذ� �لغر�س. 

�إن درجة �مل�شاحة �ملالية �ملتوفرة لتمويل �الإ�شتثمار �ملطلوب لتحقيق �الأهد�ف �الإمنائية الإعالن �الأمم 

2015، تبقى مدعاًة  �ملتحدة ب�شاأن �الألفية �لر�مية �ىل تخفي�س ن�شبة �لفقر �ىل ن�شفها بحلول �لعام 

للقلق. ترتبط هذه �مل�شاألة ب�شكل خا�س باآثار �ل�شدمة �الإقت�شادية جّر�ء حرب متوز، وما حلقها من 

ماآزق �شيا�شية حالية.

قد يكون من �شاأن هذه �لعو�مل تقييد لبنان �ىل ما بعد �لعام 2006 ب�شبب �لفرتة �لزمنية �ملطلوبة 

الكلفة  تكون  للفرد،  �أمريكي   $12 مببلغ  ولكن  �لنك�شة.  هذه  بعد  عافيته  �الإقت�شاد  ي�شتعيد  لكي 

ال�شنوية الإ�شتئ�شال الفقر املدقع يف لبنان زهيدة ن�شبيًا، كونها ال ت�شّكل �إاّل ك�رشً� من م�شتحقات 

دين �لدولة �خلارجي.

التفاوت المناطقي
ُيظهر �جلدول 3 و�ل�شكل 5 توزيع ن�شب �لفقر �ملدقع و�لعام عرب �ملحافظات. ميكن تلخي�س �لنتائج 

�مل�شدر: در��شة �لظروف �ملعي�شية و ميز�نية 

�الأ�رشة �ل�شادرة عن �إد�رة �الإح�شاء �ملركزي 

وبرنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي ووز�رة �ل�شوؤون 

�الإجتماعية )2004- 5( وبيانات �حل�شابات 

�لوطنية لفرتة 1997 - 2004 �ل�شادرة عن فريق 

�حل�شابات �لوطنية د�خل مكتب رئا�شة �لوزر�ء. 

مالحظات: مت �رشح �لنماذج و�الإفرت��شات بالتف�شيل 

يف �لتقرير �الأ�شا�شي. يرتكز �الإفرت��س �الأ�شا�شي 

للتوقع �الإرجتاعي �ىل 1997 على بقاء حجم �ل�شعب 

�للبناين ثابت خالل �لفرتة بني 1997 و 2004 - 5. 

بالن�شبة للعام 2007، �الإفرت��س �الأ�شا�شي يرتكز 

على �أن تكون �أي زعزعة يف �الإ�شتهالك �خلا�س 

�لفردي بحجم ترتيب مقد�ر �لتغري�ت �ملتوقعة للناجت 

�الإجمايل للنمو. ويف �حلالتني، نفرت�س �أن يبقى 

توزيع �لدخل ثابتًا ن�شبيًا.

النمو المناصر للفقيرالنمو ذو توزيع محايدالنمو المناهض للفقير

فجوة المواردإستثمارفجوة المواردإستثمارفجوة المواردإستثمار

200521.58.517.24.215.42.4

201020.37.316.43.414.81.8
201519.26.215.62.614.11.1

20.37.316.43.414.81.8المعدل

i=4)g+n+d(
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�الأ�شا�شية كما يلي:

�إنت�شار متديّن جّدً� للفقر �ملدقع )دون 1%( وللفقر �لعام )دون 6%( يف بريوت.

�إنت�شار متديّن للفقر �ملدقع )2%-4%( و �نت�شار دون معدل �لفقر �لعام )20% تقريبًا( يف �لنبطية 

وجبل لبنان.

�إنت�شار فوق �ملعّدل للفقر �ملدقع يف �لبقاع و�جلنوب )12%-10%(، و�أنت�شار معتدل للفقر �لعام يف 

�لبقاع )29%(، و�إنت�شار فوق �ملعدل للفقر �لعام يف �جلنوب )%42(.

�إنت�شار عاٍل جدً� للفقر �ملدقع و�لفقر �لعام يف �ل�شمال )18% و 53% بالتتابع(.

هذه  يف  �الإ�شتهالك  يبقى  �لوطني،  للمعدل  �لنبطية  يف  �لفردي  �الإ�شتهالك  تقارب  من  �لرغم  على 

�ملحافظة مت�شاوي �أكرث يف �لتوزيع، مقارنة باملناطق �الأخرى، حيث �أن ن�شبة �لفقر يف �لنبطية

)10%( �أدنى بكثري من �ملعدل �لوطني

ال يتغرّي ت�شنيف �ملحافظات عندما نقارن PO بقيا�شي �لفقر �الآخرين )P1 و P2(. بذلك، ال يقت�رش 

ت�شكيل �الأ�رش �لفقرية يف حمافظة �ل�شمال على ن�شبة عالية من �شكانها فح�شب، بل �أي�شًا ُتعّد م�شتويات 

�الإنفاق فيها �أدنى بكثري من خط �لفقر. كذلك، ي�شاهي عجز �لفقر �لفردي يف �ل�شمال 2.4 مّر�ت �ملعدل 

�لعام يف لبنان )جدول 3(. باالإ�شافة �ىل ذلك، يزد�د ن�شيب �ل�شمال يف �لفقر �لعام عند ��شتخد�م قيا�شات 

�لتوزيع �حل�شا�شة، ما يعك�س �مل�شتويات �ملعي�شية �ملتدنية للفقر�ء يف �ملنطقة.

الجدول 3
مقايي�س �لفقر بح�شب �ملحافظة، 2005-2004

 �مل�شدر: در��شة �لظروف �ملعي�شية و ميز�نية �ال�رشة �ل�شادرة عن �إد�رة �الإح�شاء �ملركزي، و برنامج �الأمم �ملتحدة 

�الإمنائي، ووز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية )2005-2004(

النمو المناصر للفقيرالنمو المناهض للفقير

P0P1P2P0P1P2المحافظة

0.670.070.015.850.950.24 بيروت

2.180.210.0519.193.971.26النبطية

3.970.690.2119.564.451.52جبل لبنان

10.811.890.5329.368.053.06البقاع

11.642.000.5342.2111.354.22الجنوب

17.753.651.0852.5718.548.63الشمال

7.971.500.4328.558.153.32المجموع

•
•

•

•
•

•

الملّخص التنفيذي

 �مل�شدر: در��شة �لظروف �ملعي�شية و ميز�نية �ال�رشة �ل�شادرة عن �إد�رة �الإح�شاء �ملركزي، و برنامج �الأمم �ملتحدة 

�الإمنائي، ووز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية )2005-2004(
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النسبة من مجموع السكانمجموع الفقراء )1+2(فقر )2(فقر مدقع )1(المحافظة

0،92،62،110،4بيروت

18،930،527،339،9جبل لبنان

46،034،938،020،7الشمال

17،211،413،012،7البقاع

15،415،615،610،5الجنوب

1،64،94،05،9النبطية

100100100100المجموع

 امل�شدر: درا�شة الظروف املعي�شية وميزانية 

 ال�رسة ال�شادرة عن اإدارة الإح�شاء املركزي،

وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ووزارة 

ال�ش�ؤون الجتماعية )2004-2005(

يحتوي ال�شمال على 20.7 باملائة من �شكان لبنان وي�شّكل 46 باملائة من اإجمايل الفقر املدقع و 38 باملائة 

من اإجمايل الفقر. كذلك، يرتفع متثيل الأ�رس الفقرية جدًا يف حمافظتي اجلنوب والبقاع، مقارنًة مع 

ن�شيبهما ال�شكاين. اأّما الأ�رس ذات الفقر املعتدل، فهي ممثّلة بكرثة يف حمافظة اجلنوب )جدول 4(.

 

الجدول 4
توزيع جمموعات الفقر )%( عرب املحافظات 2005-2004

يظهر ال�صكل 6 الفقر العددي العام داخل كل حمافظة، اأي على �صعيد املنطقة. غري اأنه يتوجب 

ا�شتبيان  و  املعي�شية  الأحوال  درا�شة  ت�شميم  عدم  اىل  نظرًا  النتائج  تف�شري  عند  احلذر  توخي  علينا 

. وبذلك، تخدم هذه النتائج اإغناء التحليل 
v
ميزانية الأ�رسة لإلتقاط معدلت الفقر على م�شتوى املنطقة

ب�شكل ا�شا�شي، بتحديد ترتيب مقدار الفوارق بني املحافظات بدل ال�شعي وراء تاأمني مقيا�س دقيق 

ملعدلت الفقر على م�شتوى املنطقة بحّد ذاتها:

هناك اختالفات جوهرية يف معدل الفقر داخل حمافظة ال�شمال. بينما ي�شل اإجمايل الفقر اىل اأعلى 

على  امل�شتملة  املنطقة  حتظى   )6 )ال�شكل  وعكار/املنية-ال�شنية  طرابل�س  مدينة  منطقة  يف  ن�شبه 

الكورة/زغرتا/البرتون/ب�رسي )املوجدة كذلك يف حمافظة ال�شمال( مبعدل فقر منخف�س ن�شبًيا 

6(؛ بينما ي�شل معدل الفقر املدقع، غري  24.7 باملائة )ال�شكل  )اإذ ي�شل معدل الفقر الإجمايل اإىل 

املو�شح يف ال�شكل، اإىل 4.5 باملائة(.

يرتكز معظم معدل الفقر يف لبنان يف اأربع �شرتاتا: مدينة طرابل�س وعكار/املنية-ال�شنية وجزين/

جمموع  ون�شف  جدًا  الفقرية  الطبقة  ثلثي  حوايل  املناطق  هذه  وت�شمل  والهرمل/بعلبك.  �شيدا 

�شكان الطبقة الفقرية، على الرغم من اأن �شكانها ي�شكلون اأقل من ثلث ال�شعب اللبناين.

بينما يو�شح ال�شكل )7( اإجمايل عدد الأفراد املنتمني للطبقة الفقرية على م�شتوى مناطق معينة من 

ال�شكان مقابل موؤ�رس احلاجات الأ�شا�شية غري امل�شبعة )UBN(، وهو عبارة عن موؤ�رس مركب يقي�س 

. ومن 
vi

احلرمان يف الظروف املعي�شية ويتم ا�شتنتاجه من درا�شة الظروف املعي�شية وميزانية الأ�رس

ثم، فاإنه من ال�شهل حتديد املناطق حيثما يكون احلرمان الب�رسي اأكرث حدة من الفقر العددي املرتكز 

م�شتوى  على  املقايي�س  النت�شار  ملعدل  التو�شيحي  الر�شم  يعر�س  �شحيح.  والعك�س  الدخل،  على 

 اأق�شية معينة وعلى م�شتوى املحافظات )ي�شري ال�شكل 7 اىل الق�شاء مبعنًيّ واىل املحافظة بدائرة(.

وين�شطر الر�شم اىل اربعة اق�شام بح�شب عالمة معّدل اإجمايل احلاجات الأ�شا�شية غري امل�شّبعة ون�شبة 

الفقر العددي العام للبلد. وبذلك فاإن املناطق املوجودة يف الق�شم المين الأعلى تعّد يف الو�شع ال�شواأ 

مع اعلى معدل فقر للقيا�س العددي واأعلى عالمة للحاجات غري امل�شّبعة UBN. وبالعك�س، ميثل الق�شم 

الي�رس الدنى اف�شل و�شع، حيث تتدنى عالمات احلاجات الأ�شا�شية غري امل�شبعة وفقر الدخل. يلقي 

ال�شكل ال�شوء على الإ�شتنتاجني املهّمني التاليني:

امل�شبعة  غري  الأ�شا�شية  احلاجات  منهجية  تعطي   
vi

على  الأ�رسة  حت�شل  كما  فردي.  موؤ�رس   11 ا�رسة  كل 

اأخريًا حت�شل  ميدانية.  ادلة  اأربع  مقابل  اأربع عالمات 

ال�رسة على عالمة مركبة لدليل م�شتوى املعي�شة الذي 

ُي�شتخدم لت�شنيف الأ�رس اىل خم�س فئات ح�شب درجة 

دليل احلاجات  هنا  ي�شمل  الأ�شا�شية.  ا�شباع احلاجات 

ال�شا�شية غري امل�شبعة الأ�رس ذوي درجة ا�شباع متدنية 

ومتدنية جدًا.

املحافظة  من  اأ�شغر  حكومي  تق�شيم  هي  املنطقة   
v

واأكرب من البلدّية. تتاأّلف كل حمافظة لبنانّية )باإ�شتثناء 

بريوت( من 203 منطقة.

•

•

 امل�شدر: درا�شة الظروف املعي�شية وميزانية ال�رسة ال�شادرة عن اإدارة الإح�شاء املركزي، وبرنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي، ووزارة ال�شوؤون الجتماعية )2005-2004(
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على  �ملرتكز  �لعددي  �لفقر  مب�شتوى  �ملعي�شية  �مل�شتويات  يف  �حلرمان  معدل  عادًة  يت�شاوى  �أواًل، 

�لدخل ) كما ي�شري �إنحد�ر خط �الإرتد�د و�إلتقاء �ملتو�شطات �لوطنية للحاجات غري �مل�شبعة و�لفقر 

�لعددي يف نقاط ذ�ت نف�س �لقيم، تقريبًا(.

ثانيًا، ي�شبح �لرت�بط بني �ملوؤ�رشين جلّيًا جدً� عند ��شتثناء حمافظة �لنبطية و�أق�شيتها )�إذ ترتفع 

قيمة خط �الإرتد�د R-square من 0.4 �ىل 0.8(. عو�مل عديدة تف�رش �ملعدل �ملتدين لفقر �لدخل يف 

�لنبطية، ال �شيما �مل�شتوى �ملتدين ن�شبيًا لالم�شاو�ة و�ملدى �لكبري للهجرة �ىل �خلارج و حتويالت 

�الأمو�ل. لكن للتحقق من �شحة هذه �لفر�شية، ينبغي علينا �لقيام باملزيد من �الأبحاث �الإجتماعية.

وقيا�شات  �لفردي  �الإ�شتهالك  م�شتويات  �ختالف  على  �ملحافظات  بني  �لقائم  �الإختالف  يقت�رش  ال 

يف  م�شاو�ة  عدم  معدل  �أو  معنّي  معدل منو  قدرة  مدى  �أي�شاُ  ي�شمل  بل  فح�شب،  و�لفقر  �لالم�شاو�ة 

�إ�شتهالكها  ملتو�شط  بالن�شبة  �الأقل  �ملرونة  من  �ل�شمال  حمافظة  تعاين  �لفقر.  م�شتويات  تخفي�س 

�خلا�س باملعدل �لعددي وفجوة �لفقر؛ ما يعني �شمنيًا �أن تاأثري �لنمو على �الإنفاق يكون �أقل، مقارنة 

بنظريه يف �ملحافظات �الأخرى، حتى مبعدالت �لنمو عينها. ففي حالة �لفقر �ملدقع يف �ل�شمال، مثاًل، 

يرت�جع �ملعدل �لعددي بن�شبة 2.4 باملائة فقط كلما �رتفع �لدخل نقطة مئوية و�حدة.

بيد �أن �لفقر يف �ل�شمال يتجاوب مع �أي �نخفا�س يف �لالم�شاو�ة. فكلما تر�جعت �لالم�شاو�ة، بتعريف 

موؤ�رش جيني، نقطة موؤية و�حدة، يرت�جع �لفقر 16 %. وت�شّكل �لالم�شاو�ة م�شكلة �أي�شًا يف حمافظات 

�أخرى: يرت�جع �لفقر يف بريوت 28 باملائة �أمام تر�جع م�شابه يف �لالم�شاو�ة )1 %(.

مترابطات الفقر
ترتفع ن�شب البطالة بني الفقراء يف لبنان وُيعترب معظم الفقراء من العّمال غري املاهرين. كذلك، 

يوؤّثر النوع بن�شب البطالة، باالأخ�س بالن�شبة للن�شاء يف االأ�شر الفقرية. �إّن ربع �لن�شاء يف �الأ�رش 

�لفقرية هن عاطالت عن �لعمل، وترتفع ن�شبة بطالتهّن قلياًل يف حمافظتي �جلنوب وجبل لبنان )حيث 

�أن حو�يل ثلث �لن�شاء �لفقر�ء عاطالت عن �لعمل(.

تتفاقم البطالة يف �شفوف ال�شباب ب�شبب الفقر. �إن �لبطالة يف �شفوف �ل�شباب توؤدي �ىل �لفقر وهي 

�أي�شًا مظهر من �ملظاهر �لناجتة عن �لفقر. يعاين ن�شف �ل�شباب �ملتعلم �لذي ينتمي لفئة �لفقر �ملدقع 

•

•

الملّخص التنفيذي

�الأمم  وبرنامج  �ملركزي،  �الإح�شاء  �إد�رة  عن  �ل�شادرة  �ال�رشة  وميز�نية  �ملعي�شية  �لظروف  در��شة  �مل�شدر:   

�ملتحدة �الإمنائي، ووز�رة �ل�شوؤون �الجتماعية )2005-2004(



الفقر و النمو و توزيع الدخل في لبنان
22

)بني 15 و 24 من �لعمر وحائزين على �شهاد�ت �لتعليم �لثانوي( وثلث خّريجو �جلامعات �لفقر�ء 

جدً� من �لبطالة. هذه �لنتائج تتعاك�س مع و�شع خريجي �جلامعات غري �لفقر�ء �لذين تقت�رش ن�شبة 

�لبطالة يف �شفوفهم �ىل �خِلم�س. كذلك فاإن معّدل �لبطالة بني �ملتعلمني غري �لفقر�ء هو ن�شف �ملعّدل 

�مل�شّجل لدى �ملتعلمني �لفقر�ء.

وبذلك، يبدو لنا �أنه حتى لو ��شتطاع �لفقري �ن يخرج من دو�مة �لفقر ونق�س �لعلم، �شوف يكون من 

�ل�شعب جدً� �أن يح�شل على فر�س عمل تتكافىء مع م�شتوى علمه �لعايل.

تواجه االأ�شر التي تعّر�شت اىل جمموعة عوامل معاك�شة، خطر الفقر االأكرب. فقد يتفاعل موقع 

اإقامة ال�شخ�س، مثالً، مع �شوق عمله، موؤدياً اىل نتائج خمتلفة من الرفاه بني االأفراد. 

�للبنانيني غري  53.7 % من  )ُم�شكلة  �لفقرية  �ملجموعات غري  ت�شود بني  �ملاأجورين  �ملوظفني  فئة  �إن 

�لفقر�ء(. �أما بالن�شبة للموظفني �لذين يح�شلون على �أجورهم �أ�شبوعًيا �أو بال�شاعة �أو باالإنتاجية، 

فهم �لفئات �الأكرث �شيوًعا بني �لطبقة �لفقرية: ي�شكل هوؤالء �ملوظفون �أكرث من ثلث �لطبقة �لفقرية 

فئة  �أن  غري  �حلرة.  �ملهن  �أ�شحاب  من  هم  �لعاملة  �لفقرية  �لطبقة  من  �الآخر  �لثلث  بينما  �لعاملة. 

�ملوظفني من غري ذوي �لر�تب �ل�شهري هي �الأكرث عر�شة للتعر�س ملخاطر �لفقر، حيث يوجد و�حد 

من كل �شتة �أفر�د عاملني يف هذه �لفئة يعانون من �لفقر. وينطبق هذ� �الأمر ب�شورة �شحيحة على كافة 

�ملحافظات، وال�شيما يف �لبقاع و�ل�شمال. ويعد معدل �لفقر بني �ملوظفني من غري ذوي �لر�تب �ل�شهري 

عالًيا، حيث ي�شل �إىل 31 باملائة يف �لبقاع و 21 باملائة يف �ل�شمال. 

لهما  و�لبناء  �لزر�عة  قطاعي  �أن  جند  �القت�شادي،  �لقطاع  بح�شب  �لعاملني  ت�شنيف  يتم  وحينما 

�لن�شيب �الأكرب بني �لعاملني من �لطبقة �لفقرية جدً�. يوؤكد �ل�شكل )8( على هذه �لنتيجة من خالل 

عر�س معدالت �لفقر بح�شب �لن�شاط �القت�شادي الأرباب �الأ�رشة، حيث يتم متثيل �لعاملني من �لطبقة 

�لفقرية جدً� بن�شبة كبرية يف �الأن�شطة �لزر�عية ت�شل �إىل ما يزيد عن 12 باملائة وبن�شبة كبرية يف قطاع 

�لبناء ت�شل �إىل حو�يل 9 باملائة. يف حمافظة �ل�شمال، 25 باملائة من �لعاملني يف قطاع �لزر�عة و 20 

باملائة من �لعاملني يف قطاع �لبناء ينتمون على �لوجه �الأرجح �إىل �لطبقة �لفقرية.

 

جمموع  من   % 45 االإبتدائية  الدرا�شة  مرحلة  يكملوا  مل  اأ�شخا�س  يعيلها  التي  االأ�شر  ت�شّكل 

االأ�شر الفقرية )ال�شكل 9(. مما يعني �أنه ميكن حتديد �الأ�رش �لفقرية، جزئيًا، بح�شب م�شتوى تعليم 

معيليها. جتدر �الإ�شارة �ىل �أن �لرب�مج �لر�مية لتعزيز �ملعاهد �لتعليمية – بخا�شة تلك �لتي توؤمن 
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تدريبات فنية و�لتي ت�شاعد على �إبقاء �الأوالد يف �ملد�ر�س- هي بر�مج �إ�شتثمار �إجتماعي ذ�ت مردود 

عايل جدً� على �ملدى �لطويل.

باالإ�شافة �ىل ذلك، كلما �رتفع م�شتوى �لنمو يف منطقة ما، ي�شبح �أثر غياب �لتعليم �أقوى على �مل�شتويات 

�ملعي�شية. ُتعترب بريوت مثاًل منوذجيًا حيث ي�شل معدل �أمّية �لفقر�ء �ىل �أعلى م�شتوياته )38 باملائة(. 

�أن  �إذ  و�لفقر،  �لتعليم  قّلة  بني  �أ�شعف  تر�بط  يظهر  حيث  �ل�شمال  حمافظة  يف  �ل�شورة  وتختلف 

�لن�شاطات �لزر�عية فيها، و�لتي ت�شّكل مردودً� �أقل لليد �لعاملة، ت�شود على �لن�شاطات �الأخرى. 

هناك عالقة ع�شوية بني الفقر واالإلتحاق املدر�شي. �إن �حتمال �إلتحاق وح�شور و��شتبقاء �الأوالد 

�لفقر�ء يف �ملد�ر�س متديّن، وتتو�ّشع �لفجوة بني �لفقر�ء وغري �لفقر�ء يف معدالت �لتحاقهم �ملدر�شي 

من �ملرحلة �الإبتد�ئية �ىل �لتكميلية فالثانوية. ويلتحق ن�شف �الأوالد �لفقر�ء يف �ملد�ر�س �لتكميلية. �أما 

بالن�شبة للمد�ر�س �لثانوية، فيرت�جع �لعدد �ىل ربعهم.

و�ملعدالت �لنظرية لذلك بالن�شبة للطبقة غري �لفقرية تدل على �لتحاق ثالثة �أوالد من كل �أربعة �أوالد يف 

�ملد�ر�س �لتكميلية وولٌد و�حد من كل ولدين يف �ملد�ر�س �لثانوية. �إن �الأوالد �لذين ينتمون �إىل �لطبقة 

�إن ثلث هوؤالء �الأوالد فقط ممن  �أكرث �الأحو�ل �شوًء�: حيث  �ل�شمال يعانون من  �لفقرية يف حمافظة 

هم يف عمر 12-14 �شنة يلتحقون مبد�ر�س �لتعليم �ملتو�شط. اإن وجود عدم امل�شاواة يف االإحراز 

التعليمي يف م�شتوى التعليم املتو�شط وامل�شتويات االأعلى تلقي ال�شوء على احلاجة اإىل املزيد 

من التدخل العام الفعال لتح�شني العائدات التعليمية للطالب من الطبقة الفقرية.

�إذ يزد�د  االأرامل املعيالت الأ�شٍر ت�شمل اأطفااًل هن االأكرث عر�شًة لالإنتماء اىل الطبقة الفقرية. 

متثيل �الأ�رش �لتي تعيلها �الأر�مل و�لتي ت�شّم �أكئر من ثالثة �أطفال �شمن �لطبقة �لفقرية؛ حيث تكون 

ن�شبة وجودها بني �لطبقة �لفقرية خم�شة �أ�شعاف ن�شبة وجودها بني كافة �الأ�رش. وكذلك يزد�د متثيل 

�الأ�رش �لتي تعيلها �ملر�أة و�لتي ت�شّم و�حد �إىل ثالثة �أطفال �شمن �لطبقة �لفقرية، وترتفع ن�شبتها عن 

�ملعدل �لعام بخم�س نقاط مئوية.
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ومن ثم، تختلف م�شتويات �لرفاه ب�شورة هائلة بني �الأ�رش حينما يرتبط نوع ُمعيل �الأ�رشة بالو�شع 

�ملُعيلة لالأ�رشة  �الأرملة  �ملر�أة  ��شتهد�ف  �أن  �إليها هي  �لتي نخل�س  �الأطفال. و�لنتيجة  �لعائلي وعدد 

�لتي ت�شّم �أكرث من ثالثة �أطفال يجب �أن مُيَنح �الأولوية �لكربى.

بقاء  مع  �لتغيري�ت،  تاأثري  لتقييم  �ملتغري�ت  متعّددة  �إح�شائية  معاجلة  �لدر��شة  هذه  ��شتخدمت  لقد 

�الأ�شياء �الأخرى على حالها، يف حمدد�ت �لفقر على �حتمالية �نتماء �أع�شاء �الأ�رشة �إىل �لطبقة �لفقرية. 

تو�ّشلنا �ىل ثالثة نتائج رئي�شية. �أواًل، توؤثر �لتغيري�ت يف حجم �الأ�رشة على معدل �لفقر. يزيد �لطفل 

�الأ�رشة  ��شتهالك  �إجمايل  مرونة  )ترت�جع  هائلة  ب�شورة  للفقر  �لتعر�س  �ملولود حديثًا من خماطر 

بالن�شبة �ىل �أع�شاء �الأ�رشة �ىل 0.5-(. ثانيًا، باإبقاء حجم �الأ�رشة و�شمات �أخرى على و�شعها �لثابت، 

�إن �الأ�رش ذ�ت �لعدد �الأكرب من �الأع�شاء �أ�شحاب �ملهن �حلرة �أو �الأع�شاء غري �ملاأجورين �أو �الأع�شاء 

�لطبقة  �إىل  لالنتماء  �حتمالية  �الأكرث  �الأ�رش  هي  �لتجاري،  بالقطاع  �ملرتبطة  �الأن�شطة  يف  �مل�شاركني 

�لفقرية. على �لنقي�س من ذلك، فاإن �حتمالية �نتماء �الأ�رش �لتي ت�شّم موظفني �أو عاملني ماأجورين 

للطبقة �لفقرية تقل �إىل �لثلث.

ثالًثا، يتاأثر �لفقر مبقر �إقامة �الأ�رشة. تزيد اإحتمالية اإنتماء االأ�شر التي تقيم يف ال�شمال اإىل الطبقة 

 الفقرية مبقدار اأربع مرات االأ�شر )ذات جمموعة مت�شابهة من اخل�شائ�س( التي تقيم يف بريوت.

و�لعامل �الأخري يوحي باأن هناك تاأثري�ت �إقليمية هائلة )�ختالفات يف �لعائد�ت �القت�شادية(، �الأمر 

�لذي يحدد، �إىل حد كبري، �الختالفات يف معدالت �لفقر عرب خمتلف �ملناطق.

عناصر إستراتيجية تخفيف الفقر
معدل  تخفي�س  �إىل  �لر�مية   MDG لالألفية  �الإمنائية  باالأهد�ف  �الإيفاء  على  متاًما  قادر  لبنان  �إن 

�أي�شًا �إحر�ز  2015. كما ميكنه  �إىل �لن�شف، بحلول �لعام  �الأ�شخا�س �لذين يعي�شون يف فقر مدقع 

تقدم مذهل يف �لتخفيف من مقد�ر �لتفاوت �ملناطقي ملعدالت �لفقر.

نظرً� ل�شورة �لفقر �ملعقدة يف لبنان، يتوجب �إعد�د برنامج وطني �شامل ومرن لتخفيف �لفقر. يكون 

من �شاأن هذ� �لربنامج �إلقاء �ل�شوء على حاجات �ل�شكان �لذين يتعّذر عليهم �إ�شباع حاجاتهم �الأ�شا�شية 

و�لذين ي�شّكلون 28 باملائة من �للبنانيني، و�ل�شكان �لذين يتعذر عليهم �الإيفاء حتى مبتطلبات �لطعام 

�الأ�شا�شية و�لذين ي�شّكلون ن�شبة ثمانية باملائة من �للبنانيني )�أي �لطبقة �لفقرية جدً�(.

هناك نقطة بدء �إيجابية بالن�شبة للبنان، �أال وهي �أن �لفقر �ملدقع ميثل مقد�ًر� قلياًل ن�شبَيًا. وتعترب كلفة 

 �إلغاء متو�شط فجوة �لفقر لالأ�رش �لفقرية جدً� منخف�شة للغاية: يرتّتب على كل مو�طن لبناين قيمة 12 $

�أمريكي �شنوّيًا الإنت�شال كافة �لفقر�ء من �لفقر �ملدقع. غري �أن كلفة متو�شط فجوة �لفقر لكافة �الأ�رش 

�لو�قعة حتت خط �لفقر �الأعلى ت�شل �إىل 116 $ �أمريكي لكل �شخ�س لبناين مقيم �شنوًيا.

عند تناول ق�شية �لفقر، ينبغي على ��شرت�تيجية �لدولة �أن ت�شع �شمن �أولوياتها �لرتكيز على مقد�ر 

يف �لنمو  �إحد�ث  فر�س  �إتاحة  دون  يحول  �لتباين  هذ�  �ن  علمًا  بينها،  وفيما  �ملناطق  د�خل   �لتباين 

�لفر�س  من  �ال�شتفادة  �إمكانية  �إتاحة  �أجل  ومن  �لنهاية،  يف  معينة.  و�أق�شية  حمافظات  يف  �لدخل 

يركز �أن  لبنان  يف  �لفقر  تخفيف  برنامج  على  يجب  �لفقرية،  للطبقة  تنتمي  �لتي  لالأ�رش   �القت�شادية 

على �ملجهود�ت �لالزمة لبناء ر�أ�س �ملال �لب�رشي لل�شكان ممن هم يف �شن �لعمل مما يتيح لالأع�شاء 

�لعاملني يف �الأ�رش �لفقرية تاأمني عمل �أكرث �إنتاجًا.

حتاول در��شة �لبلد هذه و�شع خمطط للدعائم �لرئي�شية ال�شرت�تيجية �حلد من �لفقر يف لبنان. و�شيلزم 

�إجر�ء �ملزيد من �لتحليالت و�ملناق�شات الإي�شاح �لرب�مج و�ل�شيا�شات �ملحددة لكٍل من هذه �لدعائم. 

نقرتح �لدعائم �لرئي�شية �خلم�س �لتالية:
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النمو ال�شامل واملطرد: تنطوي هذه �لركيزة على تنفيذ جدول �أعمال �قت�شادي ميكنه �أن ي�شع 

�أكرب  �إعانات  توجيه  مع  و�الإير�د�ت  و�الإنتاجية  �لوظائف  يف  �مل�شتد�م  �لنمو  من  ملزيد  �الأ�شا�س 

�أن تعمل  �إن حتقيق مثل هذ� �لهدف �شيتطلب حتديد �ل�شيا�شات �لتي ميكن  �إىل �الأ�رش �لفقرية. 

على �ت�شاع نطاق �ال�شتثمار �لعام وت�شجيع �ال�شتثمار�ت �خلا�شة ب�شورة �أكرب، كو�شيلة للحث 

لتنفيذ عمليات  �لتمويل �لالزمة  �لنمو. و�شوف يت�شمن ب�شكل حا�شم كذلك حتديد م�شادر  على 

�ال�شتثمار �لعام �أو تقدمي �ملزيد من �حلو�فز الإجر�ء عمليات �ال�شتثمار �خلا�س.

تو�شيع نطاق الفر�س التعليمية: ينبغي �لتعّهد ببذل �جلهود �ملتفق عليها لتاأمني دخول �لطبقة 

�الأمر  هذ�  يعد  كاّفًة.  �لتعليمّية  �ملر�حل  و�إمتام  �ملد�ر�س  �ىل  �أو�لرجال،  �الإناث  �شو�ًء  �لفقرية، 

�رشورًيا لتمكني هذه �لطبقة من �حل�شول على فر�س �جتماعية و�قت�شادية يف �مل�شتقبل على نحٍو 

�أف�شل. ويعترب هذ� �الأمر �أ�شا�شًيا �أي�شًا لرفع �إنتاجية �لعمل و�لتحفيز على زيادة معدالت �لنمو 

�القت�شادي يف لبنان.

تعزيز تنمية مناطقّية اأكرث توازناً: ت�شري معامل �لفقر �ملُعّدة يف هذه �لدر��شة �ىل �قت�شاء توجيه 

�ملزيد من �جلهود �لر�مية للتخفيف من مقد�ر �لتفاوت �ملتز�يد يف �ملد�خيل و�لفر�س و�خلدمات 

�أنحاء �لبالد يف  بني خمتلف �ملناطق. فبع�س �ملناطق، كال�شمال مثاًل، تتخّلف بو�شوح عن باقي 

�جلانب �الإمنائي، وبالتايل تعاين من جيوب فقر �شخمة.

توجيه املوارد لدعم االأ�شر الفقرية: ت�شري �الختالفات �لكبرية، و�ملمكن �إد�رتها، يف م�شتويات 

�ملعي�شة بني �الأق�شية د�خل حمافظات لبنان �شمنًيا �إىل �أن �ل�شيا�شات �ال�شتهد�فية �مل�شوغة بح�شب 

�ملعايري �جلغر�فية قد تلعب دوًر� هاًما يف عملّية تخفيف �لفقر. وما ميكن و�شفه يف هذ� �ل�شدد باأنه 

�شيا�شة ��شتهد�فية تعتمد على �ملوقع �جلغر�يف ذ�ت نطاق �شيق )�أي على م�شتوى �الأق�شية( قد 

يكون �الأكرث فعالية ملعاجلة �شوء �لتغطية غري �ل�شاملة للطبقة �لفقرية وت�رشب �الإعانات على حٍد 

�شو�ء. باالإ�شافة �إىل ذلك، ميكن ل�شانعي �لقر�ر �ل�شيا�شي �لتخفيف من عمليات ت�رشب �الإعانات 

�إىل  �ملمنوحة  �الإعانات  �لغاء  عن طريق  �لفقر  مو�جهة  بر�مج  من خالل  �لفقرية  �لطبقة غري  �إىل 

�الأ�شخا�س ذوي �ملد�خيل �لعالية، مثل �أ�شحاب �لعمل )�شاحب �لعمل �لذي يوّظف �الآخرين لديه( 

Proxy Means Test لتحديد �الأ�شخا�س  �أو من خالل ��شتخد�م منهج فح�س و�شائل �لو�شطاء 

 �ملوؤهلني للح�شول على هذه �الإعانات �الإجتماعية. ميكن كذلك �ال�شتعانة بو�شائل ��شتهد�فية مو�ّشعة

 لتوجيه �ملزيد من �الإعانات للعاملني يف جمايل �لزر�عة و�لبناء، و�أغلبهم من �لعمال غري �ملاهرين

وموؤقتني. جتدر �الإ�شارة �ىل �أن 38 باملائة من �لطبقة �لفقرية هم من �لعاملني يف هذين �لقطاعني. 

يف �لق�شم 5 �ملو�شح �أدناه، �شوف نتطرق �ىل �ملزيد من �لتفا�شيل حول ق�شايا �ال�شتهد�ف.

مراقبة النتائج: الإجناح �أي برنامج ي�شتهدف تخفيف �لفقر، البد من بذل �جلهود �لالزمة لتح�شني 

و�ملناطق  �ملناطق  م�شتوى  على  ال�شيما  �لنتائج،  مر�قبة  و  �لبيانات  جمع  تكر�ر  ومعدل  جودة 

�لفرعية. من �ملهم �أن تكون هناك �إمكانية م�شتمرة لتحديث �ملعلومات وتبني �ال�شرت�تيجية وفًقا 

للظروف �القت�شادية و�الجتماعية �ملتغرية يف لبنان. يف هذ� �ل�شياق، ال بّد من طرح تو�شيٍة وهي 

�أن ي�شمم ��شتبيان ميز�نية �الأ�رش �ملقبل لت�شوير �لظروف �ملعي�شية لالأ�رش و�إنفاقها على نحو 

�أكرث دقة على م�شتوى �لطبقات.

إستراتيجية إستهداف األسر
بالن�شبة لدر��شة �لبلد هذه، نرّكز �الهتمام على م�شاألة �ل�شيا�شة �لعامة لتوجيه �الإنفاق �لعام �إىل �الأ�رش 

�لفقرية. �أما بالن�شبة لل�شيا�شات �الأخرى �لتي تعترب هامة للغاية لنجاح ��شرت�تيجية �حلد من �لفقر يف 

لبنان، مثل تعزيز �لنمو و�إتاحة �إمكانيات �أكرب للو�شول �إىل فر�س �لتعليم، فيجب �أن يتم �إي�شاحها 

بالتف�شيل يف در��شات وتقارير الحقة.
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�إذ� كانت �لتدخالت �لهادفة لتخفيف من �لفقر فّعالة وقابلة للتطبيق من �لناحية �لتمويلية، فاإنها يجب 

�أن تقوم على �آليات معتمدة للمو�رد و�مل�شاعد�ت �ملطلوب توجيهها الأ�رش �لطبقة �لفقرية. فعلى �لرغم 

�أن �لهدف �ل�رشيح للعديد من �أنو�ع �لتدخالت يكمن يف �حلد من �لفقر، فمن �ملحتمل �أن ت�شتفيد منها 

بع�س �أ�رش �لطبقة غري �لفقرية كذلك. ونظًر� الأن متويل مثل هذه �لرب�مج يكون عادًة حمدوًد�، يجب 

�تخاذ خطو�ت فعالة على قدر �الإمكان لتوجيه �الإعانات �ملتاحة نحو �لذين هم باأَم�ّس �حلاجة �إليها.
 

ويعتمد �ال�شتهد�ف �ملبا�رش على حتديد �أ�رش �أو �أفر�د �لطبقة �لفقرية بو�شوح )�أي حتديد �لدخل �لذي 

يقع حتت خط �لفقر(. �إذ� كان تقدمي �مل�شاعد�ت �إىل �لفقر�ء مبا�رشة �أمًر� غريعملي، فقد يلزم �إجر�ء 

�لتدخل على �أ�شا�س خ�شائ�شهم. ن�شري �إىل هذ� �ملقاربة باأنها »�ال�شتهد�ف �ملعتمد على �خل�شائ�س«. 

خم�ش�شات  زيادة  ميكن  معينة،  دو�ئر  �أو  مناطق  يف  يرتكزون  �لفقر�ء  كان  �إذ�  �ملثال،  �شبيل  على 

�خلدمات �لعامة يف مثل هذه �ملناطق.

غري �أنه يوجد عائقان حمتمالن لال�شتهد�ف �ملعتمد على �خل�شائ�س. �أوال، قد يوجد لدى بع�س �الأ�رش 

غري �لفقرية نف�س خ�شائ�س �لطبقة �لفقرية، ومن ثم، حت�شل على �الإعانات )�الأمر �لذي يطلق عليه يف 

هذ� �ل�شدد »ت�رشب �الإعانات«(. ثانًيا، قد ال يوجد لدى كافة �أ�رش �لطبقة �لفقرية �خل�شائ�س �لالزمة 

للح�شول على �الإعانة من �لتدخل، وبالتايل قد ال ت�شلها �الإعانة )�الأمر �لذي يطلق عليه يف هذ� �ل�شدد 

»�لتغطية غري �ل�شاملة للطبقة �لفقرية«(. يعتمد جناح �ال�شتهد�ف �ملعتمد على �خل�شائ�س على قدرة 

م�شممي �لربنامج يف تقلي�س هذه �ملع�شالت �إىل �أدنى حّدها.

مقاربتا االإ�شتهداف: االإ�شتهداف ذو نطاق وا�شع واالإ�شتهداف ذو نطاق �شّيق

ب�شيطة  مطالب  �ل�شكان  من  فرعية  ملجموعة  �ملوجهة  �لفقر  من  للحد  �ال�شتهد�فية  �لرب�مج  توّجه 

املبا�شر  باالهتمام. �ال�شتهداف  جديرة  �شعوبات  �أي�شًا  ت�شع  ولكنها  �ل�شيا�شي،  �لقر�ر  ل�شانعي 

يحدد بو�شوح �إذ� ما كانت �الأ�رش تنتمي �إىل �لطبقة �لفقرية �أو �لطبقة غري �لفقرية ويقدم �الإعانات 

مبا�رشة �إىل �ملجموعة �الأوىل بينما يحجزها عن �ملجموعة �لثانية. يعتمد �أ�شلوب هذ� �ال�شتهد�ف على 

قدرة �حلكومات يف حتديد �لفقر�ء.

�إذ� ��شتطعنا حتديد �مل�شتفيدين على م�شتوى �الأ�رشة �أو �لفرد، ي�شبح من �ملمكن ح�شد مبالغ �لتحويل 

�أو بع�س �الأ�شكال �الأخرى للم�شاعد�ت �ملبا�رشة، للحد من �لتعر�س ملخاطر �لفقر. على �شبيل �ملثال، 

�ل�شن  لكبار  �ل�شحية  �لرعاية  �أو  �لطعام  تقدمي  للم�شاعد�ت  �ملبا�رش  �ال�شتهد�ف  �أ�شاليب  تت�شمن 

و�الأفر�د ذوي �الإعاقة �أو لالأ�رش �لتي يربز فيها موؤ�رش�ت و��شحة ل�شوء �لتغذية �أو لالأفر�د من ذوي 

توؤثر �شلبًيا على  �أن هناك م�شكلة خطرية  �أو �ملر�شع. غري  �ملر�أة �حلامل  �الحتياجات �خلا�شة مثل 

�ال�شتهد�ف �ملبا�رش، �أال وهي �لكلفة �لعالية لتنفيذ �ملنهج �أو �أ�شلوب �لت�شفية �لالزم لتحديد �لفقر�ء، 

مثل حتديد م�شتوى دخلهم.

�لفقرية وفًقا ملقايي�س �لدخل. تت�شمن  للطبقة  �ملبا�رش  وعملًيا، يوجد مقاربتان بديلتان لال�شتهد�ف 

�لو��شع«.  �لنطاق  ذو  �ال�شتهد�ف  عليه«  يطلق  �أن  وميكن  االإنفاق  اأنواع  ��شتهد�ف  �الأوىل  �ملقاربة 

وفًقا لهذه �ملقاربة، ال يتم �إجر�ء �أية حماولة للو�شول �إىل �لطبقة �لفقرية مبا�رشًة. و�إمنا، تاأمل هذه 

�لرب�مج يف حتقيق �لثمار �ملرجوة من خالل ��شتهد�ف �أنو�ع �الإنفاق �لتي تعتربه �الأهم ن�شبًيا للفقر�ء، 

كاالإنفاق على �خلدمات �الجتماعية �الأ�شا�شية مثل �لتعليم �الأ�شا�شي و�لرعاية �ل�شحية �الأ�شا�شية، على 

�شبيل �ملثال. ومثال �آخر على ذلك هو توجيه �ملو�رد للتنمية �لريفية، حيث غالًبا ما ترتكز بوؤر �لفقر 

يف �ملناطق �لريفية.

تنطوي �ملقاربة �لثانية عن ��شتهد�ف فئات االأ�شخا�س. ومبوجب هذه �ملقاربة، و�لتي يطلق عليها 

و�الأمثلة  �الأ�شخا�س.  من  معينة  �أنو�ع  �إىل  �الإعانات  توجيه  يتم  �ل�شيق«،  �لنطاق  ذو  »�ال�شتهد�ف 
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على ذلك ت�شمل �الإعا�شات �لغذ�ئية �ملوجهة �إىل �الأمهات يف �ملجتمعات غري �الآمنة من �أو تقدمي �أنظمة 

يكون  �لتي  �الأ�رش  ت�شكل  لبنان،  يف  �لريفي.  �ملجتمع  يف  �ملعدمة  للمر�أة  �ملبتكرة  �مل�شغرة  �لقرو�س 

م�شتوى تعليم ُمعيلها دون مرحلة �لتعليم �الأ�شا�شي 45 باملائة من جمموع �الأ�رش �لفقرية. ومن ثم، 

�أن ��شتهد�ف  �إذ� �عتربنا  فاإن �ال�شتهد�ف وفًقا للم�شتوى �لتعليمي للُمعيل قد يكون فعااًل. وكذلك، 

�الأ�رش �لتي تعيلها �لن�شاء �أمرً�غري مرّبر، يبقى توجيه �ملو�رد �إىل �الأ�رش �لتي تعيلها �لن�شاء �الأر�مل 

و�لتي حتتوي على ثالث �أطفال على �الأقل، �أكرث فعالية على نحٍو كبري.

اأنواع اال�شتهداف ذات النطاق ال�شيق

تعتمد �أنظمة �ال�شتهد�ف ذ�ت �لنطاق �ل�شيق على �أحد �ملبد�أين �لتاليني – �أو على كليهما مًعا. �ملبد�أ 

على  �ملقاربة  هذه  تعمل  �لت�شنيفي(.  �ال�شتهد�ف  كذلك  عليه  )يطلق  الداليل  هو اال�شتهداف  �الأول 

حتديد ميد�ن للفقر�ء )�ملوؤ�رش�ت �لداللية( و�لتي ترتبط ب�شورة �شديدة بانخفا�س �لدخل، لكن ميكن 

مالحظتها ب�شورة �أ�شهل وبكلفة �أقل من مر�قبة �لدخل. ينوب عندئٍذ �ملوؤ�رش �لداليل عن �لدخل لتحديد 

�لفقر�ء و��شتهد�فهم. كمثال منوذجي على ذلك: منطقة �شكنية مت حتديدها مبثابة منطقة فقرية ب�شفة 

خا�شة. وب�شورة بديلة، ميكن ��شتخد�م مثل هذه �ملوؤ�رش�ت �لداللية، كفئة �مللكية �لعقارية �أو �لنوع 

�أو �حلالة �لغذ�ئية �أو �الإعاقة �أو حجم �الأ�رشة، لتحديد �مل�شتفيدين.

يف لبنان، متثل �الأ�رش �لتي تعي�س يف حمافظة �ل�شمال ن�شبة 46 باملائة من �لطبقة �لفقرية جدً� و 36  

باملائة من �لطبقة �لفقرية. ومن ثم، فاإن توجيه ق�شم غري متكافئ من �ملو�رد �لعامة �إىل �ل�شمال �شيكون 

�أمًر� جمديًا بالن�شبة للربنامج �لوطني لتخفيف �لفقر. غري �أن �ال�شتهد�ف �جلغر�يف ذ� �لنطاق �ل�شّيق، 

كاالإ�شتهد�ف بح�شب �لق�شاء، �شيكون �أكرث فعالية.

�أعلى  على �شبيل �ملثال، تعاين بع�س �الأق�شية �ل�شمالية مثل مدينة طر�بل�س وعكار/�ملنية -�ل�شنية 

ن�شب من �لفقر �ملدقع و�لفقر �لعام. وعلى �لرغم �أن ق�شاء عكار/�ملنية - �ل�شنية ميثل 10 باملائة من 

�شكان �ملحافظة، على �شبيل �ملثال، �إال �إنه موطن 25 باملائة من �لطبقة �لفقرية. وت�شّكل �أق�شية مدينة 

�إجمايل  ثلثا  �إىل جانب جزين/�شيد� و�لهرمل/بعلبك، جمتمعة،  �ل�شنية  طر�بل�س وعكار/�ملنية - 

�لفقر يف لبنان.

م�شوؤوٍل  على  �العتماد  من  بداًل  �لذ�تي.  �ال�شتهد�ف  يف  �ل�شيق  لالإ�شتهد�ف  �لثانية  �ملقاربة  تتمثل 

�إىل  توؤدي  حو�فز  �بتكار  عرب  نف�شه  بتحديد  �مل�شتفيد  لقيام  �ملقاربة  هذه  ت�شعى  �مل�شاركني،  الختيار 

�ال�شتدالل على �لفقر�ء وفقط �لفقر�ء للم�شاركة يف �لربنامج.

على �شبيل �ملثال، ي�شتخدم نظام �لتوظيف �لعام متطلبات �لعمل للم�شاعدة على حجب غري �لفقر�ء، 

بينما تدعم �لرب�مج �لعنا�رش �لتي ت�شتهلكها �لطبقة �لفقرية دون غريها. يف لبنان، ميكن �إعد�د �أنظمة 

�لتوظيف �لعام، على �شبيل �ملثال، لتقدمي �لوظائف �ملوؤقتة �إىل �لعاملني من �لطبقة �لفقرية يف جمايل 

�لزر�عة و�لبناء، و�لذين يتم متثيلهم بني �لطبقة �لفقرية بن�شبة عالية. تعتمد �أجهزة ت�شفية �أخرى على 

زمن �النتظار و�لعالمة �ملميزة و�قتناء �ل�شلع و�خلدمات �الأقل جودة لتعّدل عنها �لطبقة غري �لفقرية.

يقدم كال �لنوعان من �ال�شتهد�ف ذي �لنطاق �ل�شيق �أمل تفادي خطاأين حمددين و�شائعني لال�شتهد�ف: 

�إىل �لطبقة غري �لفقرية، �الأمر �لذي يتم قيا�شه من خالل ن�شبة �مل�شتفيدين من  1( ت�رشب �الإعانات 

�لطبقة غري �لفقرية �إىل �إجمايل �مل�شتفيدين؛ و2( �لتغطية غري �ل�شاملة للطبقة �لفقرية، و�لتي ُتقا�س 

من خالل ن�شبة �لفقر�ء �مل�شتفيدين �إىل �إجمايل �لفقر�ء.

�إن عدم �لقدرة على حتديد �لفقر�ء من خالل �الأدلة عينها هو �لعيب �لوحيد يف �عتماد �ال�شتهد�ف �لداليل. 

على �شبيل �ملثال، على �لرغم �أنه يوجد يف �أغلب �لدول مناطق �أكرث فقًر� من غريها، ال ينح�رش �لفقر�ء 

الملّخص التنفيذي
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يف هذه �ملناطق، كما ال ميككنا ��شتثناء �الأغنياء منها. لذلك، فاإن �ال�شتهد�ف �جلغر�يف ميكن غالًبا �أن 

�لتي تعي�س يف مناطق  �لفقرية  �أن يتجاوز بع�س �الأ�رش  �لغنية ومن �ملمكن  ت�شتفيد منه بع�س �الأ�رش 

�لطبقة �الأف�شل حااًل، ورمبا يفر�س �رشيبة عليها )د�ت ور�فاليون 1993، ر�فاليون 1995(.

ب�شبب  مت�شابهًا  مُدِنها  �أو  ُقر�ها  �شكان  لغالبية  �ملعي�شي  �مل�شتوى  يكون  �لتي  �ملناطق  �أو  �لبلد�ن  يف 

يخّفف  قد  �أخرى،  جهة  من  و�الإجتماعية،  و�الإقت�شادية  جهة،  من  و�ملناخية،  �لزر�عية  �لظروف 

�لطبقات غري  �ىل  �الإعانات  ت�رّشب  من  �ملدينة  �أو  �لقرية  م�شتوى  على  �ل�شّيق  �جلغر�يف  �الإ�شتهد�ف 

�لفقرية. غالًبا ما يوجد لدى �الأ�رش �لتي تعي�س يف هذه �لقرى نف�س م�شادر �لدخل، ومن �ملمكن �أن 

�لعامة �ملر�فق  مدينة وتوفر  �أقرب  �إىل  و�مل�شافة  �لطرقات  �أحو�ل  مثل  �لظروف، وذلك  بنف�س   تتاأثر 

يف ما يتعلق بال�شحة و�لتعليم وتزويد �ملياه.

قد حتجب �لو�شائل �ل�شائعة �ملُعتمدة للتقييم، بع�س �لفو�ئد �ملحتملة لال�شتهد�ف ذي �لنطاق �ل�شيق. 

لقد قامت در��شات  �الإعانات من خالل �ال�شتهد�ف �جلغر�يف هي مثاٌل على ذلك.  تقييم  فاإّن عمليات 

عديدة مبر�قبة �لتاأثري �ملحتمل على �لفقر جر�ء تخ�شي�س ميز�نية حمددة م�شبًقا ، وب�شكل مثايل عرب 

�ملناطق. غري �أن �ملكا�شب �ل�شاكنة لهذه �ملخ�ش�شات غالبًا ما كانت متو��شعة، مما يعك�س �أن �لطبقة 

�لفقرية هي يف �حلقيقة غري متجان�شة.

تقرتح �الأبحاث �الأخرية �لتي ت�شمح بقيا�س �آثار �لدينامية �ملحتملة للرب�مج �أن تقييمات �حلالة �ل�شاكنة 

قد تقّلل من تقدير منافع �لتخ�شي�س على �ملدى �لطويل. �إذ ميكن للمكا�شب �أن تر�شح وتتقّوى مع مرور 

�إنتاجية �ال�شتثمار�ت  �لوقت، نتيجة للتاأثري�ت �خلارجية �الإيجابية للتطوير يف �ملناطق �لفقرية على 

�خلا�شة من قبل �الأ�رش �لفقرية.

غري �أن قيا�س مثل هذه �لتاأثري�ت يعترب �شعًبا �إذ يتطلب بيانات نادرً� ما ال تكون متوفرة. يف در��شة 

تقييم لتاأثري�ت بر�مج �لتطوير �لتي ت�شتهدف جغر�فًيا �ملناطق �لفقرية يف �ل�شني عرب مرور �لوقت، 

وت�رشب  �لفقرية  للطبقة  �ملتوقعة  �ل�شاملة  غري  �لتغطية   )1998 )عام   Ravallion و   Jalan �كت�شف 

�إيجابي على معدالت  بتاأثري  �أن هذ� �لرب�مج يحظى  �كت�شفا  �أنهما  �إال  �لفقرية.  للطبقة غري  �الإعانات 

من  �أكرب  �لفقرية  للطبقة  �الأجل  �لطويلة  �ملكا�شب  كانت  �حلالة،  هذه  يف  �مل�شتهدفة.  �ملناطق  يف  �لنمو 

�ملكا�شب �لق�شرية �الأجل.

�لر�مية  �ل�شيا�شات  من  متكاملة  �إن�شاء جمموعة  بغر�س  �للبنانية  للبيانات  �شامل  بفح�س  �لقيام  �إن 

غنّيًا  و�شفاَ  لبنان  يف  �لفقر  حمدد�ت  تقّدم  ذلك،  مع  �لدر��شة.  هذه  نطاق  خارج  هو  �لفقر  لتخفيف 

خل�شائ�س �لفقر �لتي ميكن ��شتخد�مها لتحديد �الآلية �الأكرث فعالية لتوجيه �ملو�رد لالأ�رش �لفقرية، 

بدءً� باإ�شتهد�ف �ملناطق �للبنانية �لفقرية، على �شبيل �ملثال. 

بيد �أنه يتوّجب مر�جعة �ل�شيا�شات �ملاكرو �إقت�شادية، بخا�شة �ل�شيا�شات �ملالية، بغية ح�شد �ملو�رد 

�لالزمة لتمويل �ملبالغ �مل�شافة على �الإنفاق �لعام �ملوّجهة ل�شبكات �الأمان �الإجتماعي و�الإ�شتثمار �لعام 

يف �خلدمات �الإجتماعية. باالإ�شافة �ىل تطبيق هذه �ل�شيا�شات �الإجتماعية، ينبغي على �شانعي �ل�شيا�شات 

�لوطنية حتديد �ل�شيا�شات �الإقت�شادية �لتي قد حتّفز منو �إقت�شادي �شامل وو��شع �لنطاق من �شاأنه 

رفع �مل�شتوى �ملعي�شي لدى �الأ�رش �لفقرية يف �ملناطق و�لقطاعات �الإقت�شادية �لتي يتو�جدون فيها.
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ُيعترب هذ� �لتقرير �الأول من نوعه يف ر�شم �شورة تعك�س حالة �لفقر يف لبنان بناًء على معيار �لقيا�س 

�ملايل للفقر وفًقا الإنفاق �الأ�رشة. يقّدم هذ� �لتقرير روؤية �شاملة خل�شائ�س �لفقر�ء ويقّدر مدى �لفقر 

ودرجة �لالم�شاو�ة يف �لبالد. �أظهر �لتقرير �أن حو�يل 28 باملائة من �ل�شعب �للبناين ينتمي �ىل �لفئة 

�لفقرية وثمانية باملائة ينتمي �ىل �لفئة �لفقرية جدً�. غري �أن �لنتائج �الأبرز يف هذ� �لتقرير ُتخت�رش 

بالتفاوت �ملناطقي �ل�شا�شع. على �شبيل �ملثال، على �لرغم من �أن معدالت �لفقر يف �لعا�شمة بريوت 

�شئيلة، �إاّل �أنها قريبة، يف مدينة عكار �ل�شمالية، من نظريتها يف �لبلد�ن �الأقل منّوً�. وُيفيد �الإ�شتنتاج 

�الأ�شا�شي باأّن حمافظة �ل�شمال تتخّلف ور�ء باقي حمافظات �لبالد.

هناك �أربع نتائج رئي�شية �أخرى حتمل معاين �شمنّية بارزة الإن�شاء برنامج �حلد من �لفقر يف لبنان: 

�أواًل، ُتعترب �لكلفة �ملت�شورة خلف�س معدل �لفقر �ملدقع �إىل �لن�شف �شئيلة للغاية، �إذ ال ت�شّكل بالتحديد 

�شتزد�د  �لكلفة  هذه  �أن  غري  �للبناين.  �لهائل  �خلارجي  �لدين  م�شتحقات  كلفة  من  ب�شيطًا  ك�رشً�  �إال 

ب�شكل كبري �إذ� ما تفاقم �إنعد�م �مل�شاو�ة )�أي �إذ� كان �لنمو يف �مل�شتقبل مناه�س للفقري(. كذلك، فاإن 

كلفة �حلد من �إجمايل �لفقر عالية ب�شورة فعلّية نظًر� لتموقع حو�يل ِخم�س �ل�شعب �للبناين بني خط 

�لفقر �الأدنى وخط �لفقر �الأعلى. ثانيًا، هناك تر�بط كبري بني �لتعليم و�لفقر يف لبنان. حو�يل 15 باملائة 

من �لفقر�ء هم �أّمينّي، مقابل ن�شبة 7.5 باملائة من �الأمّية يف �ملجموعات غري �لفقرية. ثالثًا، �إن معّدل 

�لبطالة يف �شفوف �لطبقة �لتعّلمة غري �لفقرية تنخف�س �ىل ن�شف معّدل �لبطالة عند �لفقر�ء. وبذلك، 

يبدو لنا �أنه حتى لو ��شتطاع �لفقري �ن يخرج من دو�مة �لفقر ونق�س �لعلم، وحتى ولو �أكمل در��شته، 

لن ي�شتطيع ولوج فر�س �شوق �لعمل بال�شهولة عينها مثل �ل�شخ�س غري �لفقري.ر�بعًا، ترتّكز �لطبقة 

�لفقري بني �لباطلني عن �لعمل و �لعّمال غري �ملاهرين. وتكرث ن�شبة هوؤالء �الآخرين يف قطاعي �لزر�عة 

�إقت�شادي، �شامل وو��شع �لنطاق، من �شاأنه حتفيز  �أيالء �الإهتمام لنمط منو  و�لبناء. ما يحّث على 

�لتوطيف يف هذين �لقطاعني.

وبناًء على هذه �الكت�شافات، فاإن �لتقرير يركز على تقدمي تو�شيات �شيا�شة عامة حول ق�شايا متعّلقة 

بتوجيه �الإنفاق �لعام �إىل �أ�رش �لطبقة �لفقرية. وتتمثل �إحدى هذه �لتو�شيات �لرئي�شية يف �لرتكيز على 

توجيه �ملو�رد لالأفر�د �لذين ينتمون للطبقة �لفقرية حتت م�شتوى �ملحافظة، كاالأق�شية �الأربع �لتي 

ت�شّم ثلثي فقر�ء لبنان. غري �أن �لتقرير يلحظ �رشورة �إعادة ت�شميم �ل�شيا�شات �ملاكرو �قت�شادية، 

وال�شيما �ل�شيا�شات �ملالية، لتوجيه �ملو�رد �ل�رشورية لتمويل �لزياد�ت يف �لنفقات �لعامة على �شبكات 

�الأمان �الجتماعي و�ال�شتثمار �لعام يف �خلدمات �الإجتماعية �لتي �شت�شّكل جزًء� من �لربنامج �لرئي�شي 

للحد من �لفقر.

ُبنَي �لتقرير على �لنحو �لتايل:

�لفقر  مقايي�س  ومنهجية  �الأ�شا�شي  �ملفاهيمي  �لعمل  �إطار  خمت�رشة  ب�شورة  يو�ّشح  الف�شل االأّول 

�ملُطّبقة يف هذ� �لتقرير.
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�لف�شل  ي�شتعر�س  و�لتوزيع. �أواًل،  و�لنمو  �لفقر  حول  �لرئي�شية  �لنتائج  �ىل  ي�شري  الثاين  الف�شل 

�إجماليات �الإنفاق و�لتوزيع �لتي ترتكز عليها جميع �لتحاليل �لتجريبية يف هذ� �لتقرير، باالإ�شافة �ىل 

توزيع هذ� �الإنفاق عرب �ملناطق و�ملناطق �لفرعية ود�خلها. ومن ثم، يتم ��شتنتاج �لتغيري�ت يف معدل 

�لفقر وكلفة �حلد منه خالل �لفرتة �لزمنية من 1997-2007 و 2005-2015 على �لتو�يل، با�شتخد�م 

بهذه  �ملرتبطة  �لت�شكيك  درجة  على  �لت�شديد  ي�شعب  �أنه  غري  ب�شيطة.  و�أمامية  �إرجتاعية  توقعات 

�لتوقعات. يعترب ��شتخد�م عو�مل مرونة �لفقر جتاه �لنمو �القت�شادي و�ملعدالت �ملتز�يدة لر�أ�س �ملال 

بالن�شبة لالإنتاج ICOR مبثابة تقريب �أويل نظًر� الأننا ندرك �أن عو�مل �ملرونة هذه تتغري عرب�لزمان 

و�ملكان. وال ينبغي �لنظر �إىل �لتقدير�ت �ملو�شوعة يف هذ� �لتقرير على �أنها �أرقام دقيقة ال لب�س فيها بل 

على �أنها �أرقام تدّل على �حلجم �لكبري لتغرّي�ت �لفقر و�لتمويل �لالزم للحد من �لفقر، ومن ثم يجب 

��شتخد�مها �أولّيًا الأ�شباب �لتوعية و�لتاأييد. والأغر��س مر�قبة �لفقر و�لتخطيط �ملنا�رش للفقري، يجب 

متابعة در��شة �خلارطة �ملتعددة �الأغر��س MPS وتوفري كلفة �الأهد�ف �الإمنائية �لتابعة لالأمم �ملتحدة 

�لف�شل  وي�شجل  �لقطاعات.  �أ�شا�س  على  ومعتمدة  تف�شياًل  �أكرث  تكون  �أن  على   MDG �الألفية  ب�شاأن 

�الختالفات �لكربى بني �ملناطق بالن�شبة لالإنفاق و�لظروف �الجتماعية و�القت�شادية، ولكنه يو�شح 

كذلك �أن �أغلبية عدم �مل�شاو�ة تكمن د�خل �ملناطق. وينتهي �لف�شل مبقارنة بني معدالت �لفقر بالقيا�س 

�ملايل وموؤ�رش�ت �لتوظيف و�لفقر �لب�رشي �ملُ�شتمّدة من بيانات �خلارطة �ملتعددة �الأغر��س.

الف�شل الثالث يعر�س �شورة �لفقر من �أجل �لتقاط �شمات �لفقر �خلا�شة �لتي �شت�شاعد على ت�شميم 

�لتدخالت �الإ�شتهد�فية. ويفح�س �لف�شل خم�ش�شات �لفقر يف لبنان يف �أبعادها �لثالثة: )�أ( من هو 

�ل�شخ�س �ملعر�س للفقر؛ و)ب( من هم �لفقر�ء، و)جـ( �أ�شباب �لفقر. كما يحدد �لعو�مل �لتي توؤثر 

هي  �ملعاجلة  هذه  مميز�ت  �إحدى  وتعد  �ملتغري�ت:  �لعديدة  �الإح�شائية  �ملعاجلة  بو��شطة  �لفقر  على 

�لقدرة يف تقييم مدى تاأثري تغيري ما يف �أحد �لعو�مل �ملعي�شية على �حتمالية فقر �لفرد، يف حالة ثبات 

�لعو�مل �الأخرى. ومن ثم، من �ملمكن تنبوؤ تاأثري�ت �لتدخالت �ل�شيا�شية �ملقرتحة على �لفقر بغر�س 

تقييم �آثار �لتغيري �لذي يطروؤ على عامل معني على �حتمالية �نتماء �لفرد للطبقة �لفقرية يف حالة ثبات 

�لعو�مل �الأخرى.

الف�شل الرابع ينتهي مبوجز خمت�رش للنتائج �لرئي�شية و�لتو�شيات �ل�شيا�شية لت�شميم ��شرت�تيجية 

تخفيف �لفقر.
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الفصل األول
المفاهيم والمناهج

مقّدمة
اإقت�ص�ده نقدي ب�صكل كبري ، لذللك ف�إن توافر م�صدر نقدي  ًا ب�صكل ع�م.  يعترب لبن�ن بلدًا متح�ضرّ

م�صتقر للدخل اأمر �ضوري ، كم� اأن الإنف�ق النقدي مطلوب لتف�دي الفقر . يرتبط الفقر وق�بلية الفقر 

بدرجة توافر امله�رات املتعددة و الأ�صول يف ال�صي�ق املدين وتوافر امل�صكن والبنية التحتية وخدم�ت 

الط�قة. لذلك ف�إن اأي حتليل للفقر يف لبن�ن يجب اأن يرتكز على مفهوم �ص�مل لطبيعة و اأ�صب�ب الفقر 

ب علين� فهم دين�مي�ت وتف�عل مق�يي�س املعي�صة و الإنف�ق الأ�ضي بغية اإعداد  املتعدد الأبع�د. لذا، يتوجرّ

اإ�صرتاتيجية �ص�ملة خلف�س الفقر يف لبن�ن.

التي  املف�هميرّة  امل�ص�ئل  بع�س  ين�ق�س  اأنه  كم�  التقرير.  هذا  يف  الفقر  قي��س  كيفية  الف�صل  هذا  د  يحدرّ

ت�أ�ص�صت عليه� مق�يي�س الفقر و يقدم تعريف�ت و مق�رن�ت يرتكز عليه� حتليلن� حلجم الفقر وتوزيعه 

اأو  ومالحمه يف لبن�ن. لقد تعددت املح�ولت لقي��س اأحوال املعي�صة يف لبن�ن و لتقدير ن�صبة الأفراد 

الأ�ض املحرومني من م�صتوي�ت معي�صية معينة . بيد اأن هذه املح�ولة هي الأوىل من نوعه� التي تعتمد 

ر البي�ن�ت  على حتديد القي��س امل�يل للفقر وربطه مع اأدلرّة الفقر الب�ضية على م�صتوى ال�ضة. توفرّ

 ،2005/2004 اخل�م الغنية حول الأ�ضة املعي�صية و املنبثقة عن اخل�رطة املتعددة الأغرا�س للع�م 

فر�صًة فريدة لتقييم العديد من اأبع�د تلك الظ�هرة املتعددة الأوجه و امل�صم�ة ب�لفقر.

مب�صتوى  د  املُحدرّ امل�دي  احلرم�ن  مفهوم  للفقر  قي��س  اأو  تعريف  اأي  جت�وز  بوجوب  نقررّ  اأنن�  بيد 

احلرم�ن الذي يجعل الفرد غري ق�دٍر على تلبية احلد الأدين من مع�يري احلي�ة الكرمية املُمتثلة ب�ملوارد 

الالزمة للح�صول على �ضوري�ت الغذاء وامل�ء وامللج�أ وامللب�س الأ�ص��صية، اأو الو�صول اإىل م�صتوى 

اأي�صً� على عدم  اأن الفقر ي�صتمل  مقبول من اخلدم�ت ال�صحية و التعليمية. الغ�لبية الآن تتفق على 

توافر الفر�س والأمن والتمكني. يرتكز حتليٌل اأو�صع للفقر على اأ�ص�س غري م�دية ك�لت�لية: 

• م�ص�ءلة موؤ�ص�ص�ت الدولة واملجتمع املدين.
• التحرر من ال�صعف املفرط اإذاء ال�صدم�ت املع�ك�صة. 

• نق�س الإمك�ني�ت )مثاًل عدم القدرة على الإدلء ب�لراأي و قلة الفر�س للم�ص�ركة يف �صنع قرارات  
  جم�عية و عدم القدرة على ال�صيطرة على املوارد(.

قياس الخطوط للفقر المالية

مسائل مفاهمّية
اأدلرّة  على  بن�ءًا  اأم غري فقري.  فقريًا  الإن�ص�ن  يكون  اأن  اإم�   : منفردة  ب�صفة  تقليديً�  د  ُيحدرّ الفقر  ك�ن 

، ويقع ال�صخ�س او الأ�ضة على اأحدى ج�نبيه. يعترب دليل القي��س  معينة للرف�ه، مترّ ر�صم خط معنيرّ

علين�  الفقر،  نفهم  لكي  اأبع�د.  عدة  عرب  الفقر  ملق�رنة  و  احلرم�ن  نط�ق  لفهم  قوية  اأداة  للفقر  امل�يل 

مراقبة الأدلرّة غري النقدية اىل ج�نب الأدلة النقدية. و كم� اأ�ضن� �ص�بقً�، ل ميكن لدليل واحد اإلتق�ط 

ك�فة مالمح الفقر املتعددة الأبع�د. اإن مق�ربة »الإمك�نية« التي اقرتحه� �صني )1985( ُتعترب حم�ولة 

لإدراك ذلك الواقع.
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املرّبع 1،1 مقاربات مّتبعة لقيا�س الفقر

اأو الأ�ضة على ت�أمني �صلة  اأمك�نية الفرد  اأو الإ�ستهالك: كالهم� مبني�ن على بي�ن�ت تقيرّم مدى  مقايي�س الدخل 

ال�صلع الأ�ص��صية )ب�لأخ�س الغذاء وامل�صكن وامل�ء وامللب�س واملوا�صالت... الخ(. يعترب الإ�صتهالك ع�دة مقي��صً� 

اأف�صل من الدخل و ذلك لأن الدخل يت�أرجح على مدى الزمن، وب�صبب امل�ص�كل املتعلقة ب�لتبليغ عن الدخل )وخ��صة 

لكونه�  الإ�صتخدام  رائجة  امل�يل  القي��س  اأ�ص�ليب  اإن  الر�صمية(.  وغري  اخل��صة  القط�ع�ت  من  املُجني  الدخل 

بح�صب  تعديله�  وميكن  الإجتم�عية  و  الإقت�ص�دية  املتغريات  من  للعديد  ك�أ�ص��س  اإ�صتخدامه�  ميكن  و  مو�صوعية 

الفوارق بني الأ�ض و الالم�ص�واة داخل ال�ضة الواحدة. و ب�لرغم من هذه امليزات، ملع�يري القي��س امل�يل للفقر 

عيوبه�. تختلف ت�ص�ميم الإ�صتبي�ن�ت ب�صكل كبري من بلد لآخر وعرب الزمن مم� يجعل املق�رنة �صعبة. اإن القرارات 

املتخذة بخ�صو�س طريقة تقييم ال�صكن و املواد الغذائية املزروعة بيتيً� و كيفية حتديد حجم الأ�ضة وتكوينه�، 

ر اأي�صً� على تقدير الفقر. يف ح�ل مل تعدل القي��ص�ت امل�ليرّة ب�صكل من��صب، ميكن لالأخرية اأن تقلرّل من تقديرات  توؤثرّ

املواد  زراعة  اإمك�نية  املوا�صالت و حمدودية  و  )ال�صكن  املتمدنة  للحي�ة  الإ�ص�فية  الكلفة  لأنه� ل حتت�صب  الفقر 

الغذائية املنزلية(. تعجز مق�يي�س الدخل و الإ�صتهالك على التق�ط اأبع�د اأخرى للفقر كتوافر امل�ء النظيف ونظ�م 

ل الأوق�ت ال�صعبة. ال�ضف واخلدم�ت ال�صحية والتعليمية و�صبكة الأم�ن، للقدرة على حتمرّ

ف العتبة الدني� للعديد من اأبع�د الفقر و ي�صنف  م�ؤ�سر احلاجات الأ�سا�سية غري املُ�سّبعة: اإن هذا املوؤ�ض يعررّ

احل�صور  و  ك�لتعليم  خمتلفة  مي�دين  احل�ج�ت  ت�صمل  احل�ج�ت.  تلك  تلبية  اإمك�نية  لديه�  تتوافر  ل  التي  الأ�ض 

املدر�صي و توافر �صبك�ت املي�ه و ال�ضف ال�صحي و ال�صكن املن��صب والإزدح�م ال�صك�ين ب�لإ�ص�فة اىل متطلب�ت 

�صعرات حرارية و بروتين�ت معيرّنة. يف ح�ل ع�نت اأ�ضة م� من نق�س يف اإحدى تلك الفئ�ت ، ف�إنه يتم ت�صنيفه� على 

اأنه� اأ�ضة ذات ح�ج�ت اأ�ص��صية غري م�صبرّعة. اإن العيب الأ�ص��صي لهذه املق�ربة هو اإنعدام مو�صوعيته� يف اإختي�ر 

ن  مكون�ت املوؤ�ض و يف اإختي�ر العتبة التي حتدد احل�ج�ت الأ�ص��صية غري امل�صبرّعة و اأخريًا يف حتديد وزن كل مكورّ

يف بن�ء املوؤ�ض املركب. 

 )DHS( يتم اإ�صتخدام هذا املوؤ�ض ب�صكل متزايد يف الإ�صتبي�ن�ت الدميوغرافية وال�صحية :)اأدّلة الأ�س�ل )الرثاء

لأ�صول  امللكية  متغريات  من  وا�صع  نط�ق  ا�صتخدام  يتم  تقريبً�.  دولة   50 يف  اإعتم�ده  يتم  قي��صي  اإ�صتبي�ن  هو  و 

الأ�ضة يف بن�ء دليل يعرب عن الو�صع الإقت�ص�دي والإجتم�عي لالأ�ضة. و ت�صتمل هذه الأ�صول على �صي�رة و ثالجة 

و تلف�ز و مميزات ال�صكن )نوع ال�صقف و الأر�صية و احلم�م( و مدى توافر اخلدم�ت ال�ص��صية ك�مل�ء النظيف و 

 الكهرب�ء. لكن العديد من الدرا�ص�ت و�صلت اإىل نتيجة ُتفيد ب�صعف الرتابط بني دليل الأ�صل و اإنف�ق الأ�ضة. وتلحظ

الدرا�ص�ت اأي�صً� امك�نية اعتب�ر موؤ�ض الأ�صل وكياًل جيدًا لتحديد ثراء الأ�ضة على املدى البعيد بدًل من اعتب�ره 

 موؤ�ضًا لالإ�صتهالك احل�يل للفرد. اإن موؤ�ض الرثاء يع�ين من نف�س عيوب موؤ�ض احل�ج�ت الأ�ص��صية غري امل�صبرّعة.

ر كمفهوم دين�ميكي )متغري( يرمز اإىل خطر مواجهة الأ�ضة اأو  قابلية التاأّثر: اإن هذا ال�صلوب يعرف ق�بلية الت�أثرّ

الفرد و�صعً� من الفقر امل�دي اأو ال�صحي خالل فرتة زمنية و اإحتم�لية الت�أثر بعدد من املخ�طر الأخرى )العنف اأو 

اجلرمية اأو ك�رثة طبيعية اأو من اإنت�ص�ل الفرد من املدر�صة(. اإن ق�بلية الت�أثر تق��س عرب اأدلرّة ت�صمح بتقييم املخ�طر 

التي قد تتعر�س له� اأ�ضة م� عرب بي�ن�ت ر�صومية. هذه الأدلة ت�صمل مق�يي�صً� لالأ�صول امل�دية و راأ�س امل�ل الب�ضي 

و تعدد الدخل والعالق�ت ب�صبك�ت التوا�صل وامل�ص�ركة يف �صبك�ت الأم�ن الر�صمية والولوج اىل الأ�صواق الإئتم�نية. 

اإن هذا النوع من التحليل ميكن اأن يكون معقدًا ويتطلب ا�صتبي�نً� م�صممً� خ�صي�صً� لهذا الغر�س.

ن والتي ل ميكن  اأ�ساليب امل�ساركة: هذه الأ�ص�ليب تعتمد اأ�ص��صً� على مق�رب�ت نوعية لإلتق�ط وجوه الفقر املتمدرّ

حتديده� من خالل ا�صتبي�ن�ت ُم�صَفرّرة م�صبقً�. ب�إ�صتخدام اأدوات كنق��ص�ت جمموع�ت الرتكيز والدرا�ص�ت التحليلية 

الفقر وتعريف احل�ج�ت الأولية والأمور املقلقة  النه�ية املفتوحة، ميكنن� حتديد مالمح  الفردية ذات  و املق�بالت 

وروؤية فع�لية الربامج وال�صي��ص�ت املتبعة من منظور امل�صتفيدين.
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اإن اعداد تقرير حول مالمح الفقر لإظه�ر كيف يختلف الفقر عرب املجموع�ت الفرعيرّة من ال�صك�ن هو 

اخلطوة الأوىل يف ت�صميم �صي��صة من�ه�صة للفقر. ويبقى ال�صوؤال: كيف يجب اعداد تقرير حول الفقر؟ 

اإن احدى املب�دئ الإر�ص�دية اجلذابة تن�س على اإنه و يف فئة معينة من م�صتوى املعي�صة ، ل يجب اأن 

يعتمد الفقر على جمموعة فرعية من مالمح الفقر حدث و اأن انتمى اليه� فرد ذو ذلك امل�صتوى املعي�صي. 

يتطلب الذكر.  ال�ص�لف  ب�ملبداأ  اإلتزامه�  ح�ل  يف  مت�صقة  الفقر  مالمح  تكون   ،1991 لرافلون   وفقً� 

 الإت�ص�ق اأن يكون خط الفقر ث�بتً� ب�لن�صبة لدليل مع�يري املعي�صة امل�صتخدمة. اإن مق�رن�ت الفقر املت�صقة

 توحي ب�أن اأي �صخ�صني يف نف�س م�صتوى الإ�صتهالك احلقيقي قد يكون�ن اإم� فقريين اأو غري فقريين، بغ�س

النظر عن املك�ن اأو الزم�ن او وجود اأو غي�ب تغيريات يف �صي��صة مك�فحة الفقر يف ذاك النط�ق.

قياس الرفاه
ب�لرغم من عيوب مق�يي�س الدخل و الإ�صتهالك ف�إنهم� ل يزالن املقي��ص�ن الغ�لب�ن يف حتليل الفقر ح�ليً� 

املنهجية  التقرير  هذا  ي�صتخدم  اإرتب�طً� ب»الإمك�ني�ت«.  اأكرث  لكونهم�  و  تف�صريهم�  ل�صهولة  ذلك  و 

القي��صية لإحت�ص�ب القيمة التقريبية لفقر الإ�صتهالك، وهي املنهجية االتي يطبقه� كل من البنك الدويل 

وبرن�مج المم املتحدة الإمن�ئي يف تق�رير اخرى لتقييم الفقر.

هن�ك اأ�ص�ليب خمتلفة لقي��س الرف�ه اأو الرف�هية )راف�ليون 1994(. يكون الفقر موجودًا يف جمتمع 

م� يف ح�ل ك�ن الفرد )اأو ال�ضة( غري ق�در على الو�صول اىل م�صتوى معي�صي معنيرّ او اىل الرف�هية و 

ل الرف�هية  ذلك ااحلدرّ الأدنى املقبول بح�صب مع�يري املجتمع. ولكن، م� هي العوامل اأو الأدلرّة التي ت�صكرّ

ف بكمية امل�ل  �س بقي��س الرف�ه بج�صب دليل القي��س امل�يل، واملعررّ اأو الرف�ه؟ اإن الق�ربة املُعتمدة تتلخرّ

ارتف�ع  ال�صع�ر وفر�صيرّة  دين جمموعة معينة من  – حمدرّ املنفعة  لبلوغ م�صتوى معني من  املطلوبة 

ه�.  املنفعة اىل اأق�صى حدرّ

اإن اعتم�د هذه املق�ربة ي�صمح مبق�رنة م�صتوي�ت الرف�ه لالأ�ضة، التي ُيعجز عن اإدراكه�، من خالل 

الإ�صتهالك ت�صبح  املبنية على  املق�ربة  ف�إن  لذلك  اإدراكه�.  التي ميكن  الإ�صتهالك،  مق�رنة م�صتوي�ت 

مالئمة جدًا لقي��س الفقر يف الدول الن�مية و ذلك لأنه� تبني مق�رن�ت الفقر بح�صب احلرم�ن من �صلع و 

موارد معينة )ك�ملواد الغذائية و غري الغذائية( والتي تعترب �ضورية لإ�صب�ع احلد الدين من الرف�هية 

داخل جمتمع م�. و لكن توجد عوامل اأخرى حتدد م�صتوى املعي�صة و توؤثر على م�صتوى الرف�ه ول 

ميكن تلخي�صه� يف مقي��س م�يل واحد. ومن اأمثلة ذلك حقرّ التعليم واحل�صول على اخلدم�ت ال�صحية 

ال�ص��صية ومي�ه ال�صفة النظيفة وا�ص�ليب الرف�ه املنزلية ال�ص��صية.

الغذاء  من  الأدنى  احلد  ت�أمني  على  الفرد  قدرة  بعدم  ده  نحدرّ ف�إنن�  للفقر،  تف�صري جزري  ب�إ�صتخدام 

على  الفرد  حتكم  تعزز  التي  العوامل  تلك  ي�صمل  الفقر  ف�إن  الوا�صع،  وب�ملفهوم  وامل�صكن.  وامللب�س 

ل  املوارد، ك�حلف�ظ على �صحة جيدة والقدرة على القراءة والكت�بة. ف�لفقر مبفهومه الوا�صع ي�صكرّ

املتحدة  المم  بربن�مج  اخل��صة  الب�ضي  الفقر  موؤ�ضات  قي��ص�ت  بح�صب  القدرات،  يف  حرم�نً� 

الإمن�ئي. لذا ف�إن موؤ�ض القي��س امل�يل للرف�ه يجب اأن يتم تدعيمه ب�أدلة اأخرى للرف�هية الإجتم�عية، 

ك�أدلة ن�صبة الوفي�ت لدى الر�صع و ن�صبة الإلتح�ق املدار�صي والعمر املتوقع عند الولدة... الخ.

دت املف�هيم و البح�ث التجريبية التي تف�صل اإ�صتخدام الإنف�ق، بدًل من الدخل، ك�أ�ص��س ملوؤ�ض  تعدرّ

1996(. تتلخ�س احدى هذه العتب�رات بكون الدخل ل  الرف�ه يف الدول الن�مية )هيت�صل و لجنو، 

ينفق ب�لك�مل، و بكون الإ�صتهالك ل يتم متويله كليً� عن طريق الدخل، وب�لت�يل ف�إن ال�صتهالك يعترب 

موؤ�ضًا اأكرث دقة لإدراك م�صتوى الرف�ه. اأم� الإنف�ق فيعك�س �صورة اأف�صل عن م� ميكن لالأ�ضة ان 

تتملك مبقي��س الدخل احل�يل. كم� اأنه يعك�س مدى توافر القرو�س اأو املدخرات ال�ص�بقة عندم� يكون 

اأو �صلبيً�. الأمر الث�ين الذي يجب اخذه بعني العتب�ر متعلق بخي�رات ال�صتهالك  الدخل منخف�صً� 

وموارد دخل الفقراء. 
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ف�إن  و اخلدم�ت،  الب�ص�ئع  قليلة من  كميرّة  ت�صتهلك  و  ت�صرتي  الفقرية  ال�ض  ان  املرجح  فبينم� من 

الإعتم�د  ُيعترب  لذلك،  بطبيعته.  مو�صميً�  معظمه�  يكون  قد  متعددة  م�ص�در  من  ي�صتق  قد  دخله� 

احل�يل  الدخل  على  الإعتم�د  من  ة  دقرّ اأكرث  الطويل  املدى  على  املعي�صة  ملق�يي�س  كموؤ�ض  الإنف�ق  على 

قي  العملية  امل�صكلة  ف�إن  ث�لثً�،  الدخل.  تدفق�ت  يف  الت�أرجح  و  التغري  لتخفيف  ال�صتهالك مييل  لأن 

اإ�صتخدام الدخل كموؤ�ض للرف�ه تكمن يف قي��س دخل الفراد الذين يديرون اأعم�لهم اخل��صة وحيث 

ن�درًا م� يتم الحتف�ظ ب�ل�صجالت املتعلقة به�. اأخريًا، ف�إن امل�صتطلعني اأنف�صهم قد مييلون اأكرث اىل 

ال�صتهالك  مقي��س  ح�ص�ب  يرتكز  امل�صتح�صن  من  دخلهم.  عن  بدل  اإنف�قهم،  عن  مبعلوم�ت  الإدلء 

لتحليل الفقر على تو�صي�ت ديتون و زيدي )2002( و اخلطوط العري�صة التي اأعدته� منظمة العمل 

الدولية )2003(.

يعتمد موؤ�ض الفقر يف هذا التقرير، على ال�صتهالك الفعلي املو�صح يف درا�صة ال�ضة. ي�صمل ال�صتهالك 

املواد الغذائية و غريه� واليج�رات املحت�صبة و القيمة ال�صمنية للمواد املزروعة منزليً� والتحويالت 

العينية التي تتلق�ه� ال�ض. ب�صبب عدم توافر البي�ن�ت مل توؤخذ بعني الإعتب�ر مداخيل اخلدم�ت من 

كم�  النقل(.  و�ص�ئل  بوا�صطة  توفريه�  يتم  التي  )ب�إ�صتثن�ء اخلدم�ت  التقرير  هذا  املعمرة يف  ال�صلع 

املدفوع�ت  الب�ص�ئع و  الهداي� لالأ�ض الخرى من طع�م و غريه من  الفعلي ل ي�صمل  ان ال�صتهالك 

رة يف حتليل الرف�ه. ع 1.2 عن اآث�ر عدة خي�رات يف التع�مل مع الب�ص�ئع املعمرّ  يك�صف املربرّ
1
امل�صبقة

وحدات القياس
ل هذه الدرا�ص�ت  ر درا�صة ميزانية الأ�ضة امل�صدر الأهم للبي�ن�ت املتعلقة مبق�رن�ت الفقر. وت�صجرّ توفرّ

دة. وبذلك، فهي  معلوم�ت حول دخل ال�ضة املعي�صية واإنف�قه� الإ�صتهالكي على �صلٍع وخدم�ت متعدرّ

ت�صكل م�صدرًا موثوق�ُ عن توزيع الرف�ه داخل املجتمع. يجب اأخذ عدة امور بعني العتب�ر اثن�ء عملية 

توزيع درا�ص�ت ميزانية الأ�ضة خالل عملية قي��س الفقر.

بح�صب  الأ�ضة  رف�ه  تعديل  يف  ال�صعبة  املهمة  تكمن  الأ�ضي،  لالإ�صتهالك  �ص�مل  قي��س  اإن�ص�ء  بعد 

ل درا�ص�ت الأ�ضة املعي�صية، منوذجيً�، اإجم�يل انف�ق الأ�ضة على  الفوارق املتعلقة برتكيبته�. ت�صجرّ

ب�ص�ئع خمتلفة. 

املرّبع 1،2: معاجلة ال�سلع املعّمرة حني يتعذر تقدير قيمة ا�ستهالكها

اأعدته�  التي  العري�صة  2002، مع اخلطوط  املبنيرّة على تو�صي�ت ديتون و زيدي  التقرير،  تتوافق تو�صي�ت هذا 

رة لقي��س رف�ه ال�ضة. بح�صب وثيقة منظمة  منظمة العمل الدولية )2003( بخ�صو�س التع�مل مع الب�ص�ئع املعمرّ

هو  ال�صتهالك  نهج  ُيعترب  الرف�ه...،  لتحليل  الإ�صتهالكي  الإنف�ق  جمموع  ا�صتخدام  يتم  »عندم�  الدولية  العمل 

رة والأ�صول الث�بتة، ك�مل�صكن،  الأف�صل من الن�حية املف�هيميرّة«. حت�صب هذه املق�ربة قيمة ا�صتخدام ال�صلع املعمرّ

بدل من اإحت�ص�ب الإنف�ق الفعلي على ال�صلع املعمرة يف اإجم�يل الرف�ه. تتن�ق�س هذه املق�ربة مع مق�ربة الإكت�ص�ب 

ال�صلع املكت�صبة قبل الفرتة  رة خالل، يف حني تتج�هل ا�صتخدام قيمة  للمواد املعمرّ القيمة الإجم�لية  التي ت�صيف 

ب ان يجمع اأي ت�صميم اآخر لدرا�صة ميزانية الأ�ضة  املرجعية. و بح�صب تو�صي�ت منظمة العمل الدولية، يتوجرّ

ن من ح�ص�ب قيمة اإ�صتخدامه�.  رة لكي نتمكرّ املعلوم�ت املطلوبة حول املواد املعمرّ

ا�صتخدام  قيمة  املطلوبة حل�ص�ب  املعلوم�ت  كل  ت�صمل  ل  لبن�ن  يف  الأ�ضة  ميزانية  درا�صة  بي�ن�ت  اأن  لكن، مب�  و 

رة، ف�إن الرف�ه الكلرّي املح�صوب يف هذا التقرير ي�صتثني قيمة ال�صتخدام، كم� ي�صتثني القيمة ال�ضائية  الأ�صول املعمرّ

رة. و ذلك يتط�بق مع تو�صي�ت ديتون و زيدي )2002( و املم�ر�ص�ت الع�مة للبنك الدويل و حمللني  للب�ص�ئع املعمرّ

اآخرين مل�صتوى الرف�ه. اإن الأ�ص��س املنطقي لهذا املفهوم هو اعداد تقرير مترّ�صق ملالمح الفقر، حتى ل يتم اإعتب�ر 

رة، يف الفرتة املرجعيرّة، اأغنى مم� هي عليه. ال�ض ذات امل�صرتي�ت الكثرية من ال�صلع املعمرّ

 مترّ اعداد اإجم�لي�ت الإ�صتهالك ب�لتع�ون مع البنك الدويل.
1
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ل ا�صتخدام الأ�ضة، بدل الفرد، كوحدة قي��س. يب�لغ اجم�يل ا�صتهالك  عند اإعداد مق�رن�ت الفقر، نف�صرّ

م بني عدد اأكرب  الأ�ضة يف م�صتوى رف�ه افراد الأ�ض الكبرية، كون ال�صلع واخلدم�ت املُ�صتهلكة ُتق�صرّ

اىل  ذلك  ي  يوؤدرّ وقد  الفرد.  اإ�صتهالك  على  الإعتم�د  يقت�صي  �صيوعً�  الأكرث  التعديل  اإن  الأفراد.  من 

الإ�صتخف�ف يف م�صتوي�ت الرف�ه لأن لالأُ�ض تركيب�ت خمتلفة جدًا، اإذ ان الأطف�ل هم بح�جة اىل كمي�ت 

طع�م قليلة بينم� الكب�ر لديهم متطلب�ت لأغرا�س حمددة اخرى، ك�لدواء على �صبيل املث�ل.

عالوًة على ذلك، قد تتحقق اإقت�ص�دات النط�ق يف ا�صتهالك بع�س الب�ص�ئع. لذلك، ُت�صتجدم مق�يي�س 

تطبيق  ويعني  الأ�ضة.  يف  والنوع  العمر  فوارق  احت�ص�ب  بغية  الأفراد  رف�ه  قي��س  لتعديل  معي�رية 

املقي��س  والنوع. ويخ�ص�س  العمر  بح�صب  والواحد،  ال�صفر  بني  وزٍن  تخ�صي�س  املعي�ري  املقي��س 

املعي�ري قيمة واحد للذكر الرا�صد. اأم� الإن�ث الرا�صدات والأولد فُيخ�ص�س لهم قيمًة دون الواحد 

)راف�ليون، 1992(. لكن، غ�لبً� م� يكون ح�ص�ب هذه املع�يري عر�صًة للجدل. ففي هذا التقرير، نربهن 

د لالأ�ضة. تن�ق�س الفقرة الت�لية هذه النقطة. ف�رق تركيبة الأ�ضة من خالل تقدير خط الفقر املُحدرّ

خطوط الفقر
اإن اختي�ر خطوط الفقر اأمٌر مهٌم جدًا لتقييم ن�صب الفقر و لإعداد ت�صنيف�ت م� بني املجموع�ت الفرعية 

املطلق  الإ�صتهالك  فقر  تخفيف  يف  التقدم  مراقبة  الهدف  يكون  عندم�  املختلفة.  التواريخ  بني  م�  اأو 

الذي  ال�صخ�س  اإعتب�ر  علين�  ينبغي  ل  ال�ص��صية،  ال�صتهالك  ح�ج�ت  على  ال�صيطرة  مبدى  ف  املُعررّ

يخت�ر اأن ي�صرتي مواد اأقل و ذات �صعرات حرارية اأثمن على اأنه اكرث فقرًا من �صخ�س اأخر يعي�س 

 مثاًل يف القرية، اإذا ك�ن كالهم� ق�درًا على حتمل تك�ليف م�صتوى املعي�صة نف�صه� )راف�ليون 1996(.

اإنرّ احدى املق�رب�ت الأكرث �صيوعً� لتقييم خط الفقر هي »مق�ربة احل�ج�ت الأ�ص��صية«. ب�إعتم�د هذه 

املق�ربة، يتم حتديد خط الفقر على انه كلفة جمموعة »احل�ج�ت ال�ص��صية« املعي�رية. تكمن ال�صعوبة 

ن »احل�ج�ت ال�ص��صية«. يف حتديد املي�دين التي تكِورّ

الأهم  العن�ض  الط�قة املو�صى به�،  لبلوغ مقدار  الغذائي ال�ضوري  الإنف�ق  ُيَعدرّ  الن�مية،  الدول  يف 

. لذلك يتم اختي�ر ال�صلة الغذائية لتكون ك�فية للح�صول على الكميرّة 
2
خلط فقر احل�ج�ت الأ�ص��صية

الفقري.  ا�صتهالك  ع�دات  مع  ال�صلة  مكون�ت  تتالءم  ان  ب�ضط  احلرارية،  لل�صعرات  م�صبقً�  دة  املُحدرّ

من ثم، يتم تقييم ال�صلة ب�إ�صتخدام ال�صع�ر ال�ص�ئدة يف كل جمموعة فرعيرّة )منطقة( و يف كل ت�ريخ. 

وبذلك، ُتف�َضرّ خطوط الفقر مبوؤ�ضات كلفة املعي�صة من نوع ل �صبريز. ي�ضح راف�ليون )1996( اأن 

اإقن�عً� لتب�ع طريقة »كلفة احل�ج�ت ال�ص��صية« )CBN( يف مق�رن�ت الفقر هو كونه�  اجلدل الأكرث 

.
3
تهدف ب�ضاحة اىل برهنة فوارق القوة ال�ضائية من خالل احل�ج�ت ال�ص��صية لالإ�صتهالك

مقاييس الفقر
لقد اأ�صبح ا�صتخدام ا�صلوب Foster-Greer-Thorbecke, لت�صنيف مق�يي�س الفقر الق�بلة للتجزئة، 

ة. ي�صمل هذا ال�صلوب ثالث موؤ�ضات : املوؤ�ض العددي وموؤ�ض فجوة الفقر و موؤ�ض  مم�ر�صة معي�ريرّ

ة الفقر. حدرّ

امل�ؤ�سر العددي )PO( هو مقي��س ملدى انت�ص�ر الفقر. انه يرمز لن�صبة ال�ض الفقرية، املعرفة  اإنرّ 

بخط الفقر، كن�صبة من جمموع ال�صك�ن . لكن هذا املقي��س ل ي�أخذ بعني العتب�ر توزيع الفقراء حتت 

خط الفقر.

اإن مق�يي�س الفقر يتم متثيله� عن طريق املوؤ�ضين P1 و P2. م�ؤ�سر فج�ة الفقر )P1( هو مقي��س 

ملدى عمق الفقر و يدلرّ على الفجوة بني م�صتوي�ت اإنف�ق ال�ض الفقرية و خط الفقر. على اإفرتا�س ان 

حتقيق الهدف املث�يل ، ف�إن موؤ�ض فجوة الفقر يدلرّ على كمية املوارد )التحويالت( املطلوبة لإنت�ص�ل 

الك�فية  احلرارية  ال�صعرات  ب�أن  اليع�س  يج�دل  قد   
2

ل تعني اأن الحتي�ج�ت الغذائية ال�ص��صية مت تلبيته�. 

جوانب  يف  الق�صور  ب�أن  ج�دل   )1986( ليبتون  ولكن 

التغذية غري ال�صعرات احلرارية تكون يف الغ�لب ن�جتة عن 

التن�ول غري املالئم لل�صعرات احلرارية و لي�س له� عالقة 

بزي�دة الدخل. مثاًل ف�إن ن�صبة الربوتني ال�ضورية يتم 

املطلوبة. احلرارية  ال�صعرات  ن�صبة  تلبية  عند  تلبيته� 

والأيود  واملغني�صيوم  واحلديد  الفيت�مين�ت  يف  التق�س 

حتى  كبرية  بدرجة  حت�صل  الخرى  الغذائية  واملواد 

يف غي�ب النق�س يف ال�صعرات احلرارية. و لكن اإمك�نية 

الو�صول لعالج عملي التكلفة ل تعتمد على زي�دة الدخل 

اأو ال�صعرات احلرارية اأو املتطلب�ت الغذائية لبع�س اأو 

كل الغذية ، بل عن طريق الن�ص�ط الجتم�عي

 اأنه� طريقة بديلة لتحديد نظ�م غذائي مث�يل ورخي�س 
3

للح�صول على التغذية املطلوبة وح�صب كلفته�. و لكن 

الوحيد  الدافع  لي�س  املن��صبة  التغذية  على  احل�صول 

لي�س  و  الفقراء(،  ملعظم  حتى  )ول  الب�ضي  لل�صلوك 

الدافع الوحيد لالإ�صتهالك الغذائي.
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التوزيع  التب�ين يف  فيقي�س درجة   )P2( الفقر م�ؤ�سر حدة   � اأمرّ الفقر.  الفقرية حتى خط  كل ال�ض 

الواقع حتت خط الفقر و يعطي وزنً� اكرب لالأ�ض الواقعة يف ق�ع توزيع الدخل )او امل�ص�ريف(.

لتو�صيح هذه املوؤ�ضات، لنفرت�س انه طراأ تغيري يف ال�صي��صة اأدى اىل اإع�دة توزيع 10 ب�مل�ئة من دخل 

اأ�ضة فقرية ذات دخل اأدنى بن�صة 30 ب�مل�ئة من خط الفقر اىل اأ�ضة اخرى ذات ن�صبة 50 ب�مل�ئة حتت 

ن اأيً� من  خط الفقر. يف هذه احل�لة ف�إن املوؤ�ض العددي لن يتغري و ذلك لأن حجم اأع�دة التوزيع لن ميكرّ

الأ�ضتني من البلوغ اىل خط الفقر. كم� لن يتغري موؤ�ض فجوة الفقر لأن اإع�دة التوزيع حدثت على 

م�صتوى اأدنى من خط الفقر. اإن ت�أثري �صي��صة اع�دة التوزيع ميكن التق�طه عرب املوؤ�ض P2 مب� اأن 

موقع الأ�ضة ذات املت�صوى الأدنى قد يتح�صن من ن�حية التوزيع.

إنشاء خطوط الفقر
»كلفة  منهجية  على  بن�ء  املطلق  الوطني  الفقر  بقي��س خط  ت�صمح  جدًا  ث�بتة  منهجيرّة  التقرير  يتبنى 

احل�ج�ت الأ�ص��صية« CBN. بذلك ف�إنه� تقدر خط الفقر لكل اأ�ضة يف العينة. اإن خط الفقر املخ�ص�س 

لكل اأ�ضة وامل�صتخدم يف هذا التقرير يح�ول اإحت�ص�ب اأربع م�ص�كل �ص�ئعة وجدية قي تقييم خطوط 

الفقر: 1. اإختالف�ت كبرية يف اأمن�ط ال�صتهالك و ال�صع�ر عرب املن�طق. 2. غي�ب ع�مل الختالف يف 

متطلب�ت احل�ج�ت ال�ص��صية بني اأفراد ال�ضة الواحدة. تختلف احل�ج�ت الغذائية و غري الغذائية 

لالأفراد ب�لن�صبة لعمر و النوع؛ فعلى �صبيل املث�ل، بتطلرّب الطف�ل كمية طع�م قليلة مق�رنة ب�لب�لغني، 

للمح�فظة على نف�س املتطلب�ت الغذائية . لذا ف�إنه من الوا�صح اأنه ل ميكنن� ا�صتخدام خط الفقر نف�صه 

لكل اأفراد ال�ضة الواحدة. 3. اإ�صتخدام كلفة نظ�م غذائي اإفرتا�صي بدًل من كلفة النظ�م الغذائي 

الفعلي و 4. جت�هل »اقت�ص�دي�ت النط�ق« داخل ال�ض والتي ت�صري اىل اأن املواد غري الغذاية ميكن ان 

يت�ص�رك فيه� افراد ال�ضة الواحدة. )املُرفق 1( .لذا ف�إن منهجية »كلفة احل�ج�ت ال�ص��صية« تولد 

ً�. )الليثي، لوك�صني  خطوط فقر مو�صوعية وخم�ص�صة لكل ا�ضة ومتن��صقة وغري منح�زة من�طقيرّ

وب�نريجي )2003(، راجع اأي�صً� البنك الدويل، 2002(.

إنشاء خط الفقر الغذائي4
متطلب�ت  تلبرّي  التي  الغذائية  ال�صلة  اختي�ر  تكمن يف  الغذائي  الفقر  تقييم خط  الوىل يف  ان اخلطوة 

ال�صعرات احلرارية املحددة م�صبقً� والتي حتتوي على مكون�ت تت�صق مع �صلوك الفقراء يف ال�صتهالك. 

د متطلب�ت ال�صعرات احلرارية ب�إختالف فئ�ت العمر واجلن�س وم�صتوى الن�ص�ط )ب�إ�صتخدام  لذا، حُتدرّ

 جداول من منظمة ال�صحة الع�ملية(. ثم يتم حتديد خطوط الفقر بح�صب كلفة ال�صعرات احلرارية املطلوبة

)على املتو�صط( للخم�صيرّة الث�نية ب�إ�صتخدام ال�صع�ر املختلفة للغذاء يف كل منطقة و يف كل ت�ريخ.

ب�خلم�صية  عنه  )واملُعربرّ  الفقراء  عند  الغذائي  النظ�م  يف  املوجودة  الن�صبية  الكمي�ت  على  ُيح�َفظ  لذا 

الغذائي،  الفقر  خط  بن�ء  حول  النق��س  من  للمزيد   
4

راجع ك�كواين 2007.

املرّبع 1،3 بدائل اأخرى خلط�ط الفقر

الفقر قي �صي�ق ن�صبي  اإن هذه اخلطوط تعرف  الن�مية.  البلدان  التي �ص�ع ا�صتخدامه� يف  الن�صبية  الفقر  خطوط 

50 ب�مل�ئة من املتو�صط القومي. و يف هذه  للمتو�صط الوطني. فعلى �صبيل املث�ل، قد يكون خط الفقر حمددًا عند 

لورينز  منحنى  حدود  داخل  التغيريات  مثاًل:  للرف�ه،  الن�صبي  التوزيع  يف  بتغريات  الفقرالرّ  خط  يت�أثر  ل  احل�لة 

)راف�ليون، 1994(.

ف الفقر يف �صي�ق احلكم ال�صخ�صي ب�أنه م� ي�صكل حد ادين  خطوط الفقر غري املو�صوعية من ن�حيٍة اخرى، تعٍررّ

من م�صتوى املعي�صة املقبول يف جمتمع م�. يرتكز هذا ال�صلوب ع�مًة على الأجوبة الواردة يف اإ�صتطالع�ت حتتوى 

اأ�صئلة ك�لت�لية: »م� هو م�صتوى الدخل الذي تعتربه �صخ�صيً� متدين على الطالق؟« ) و املقتب�س من ك�بنت 1988 يف 

راف�ليون ، 1992(. اإن مق�يي�س الفقر التي تعتمد مق�ربة غري مو�صوعية متيل لزي�دة دور الدخل. مبعنى اآخر، كلم� 

زاد دخل العينة امل�صتطلعة ، كلم� زاد م�صتوى املعي�صة الذي تعتربه العينة احلد الأدنى املقبول.
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اخلطوات  اأم�  العينة.  يف  اأ�ضة  لكل  الغذائية،  الفقر  خطوط  اإن�ص�ء  اأثن�ء  اأ�صع�ره�  وعلى  الث�نية( 

امل�صتخدمة يف اإن�ص�ء خطوط الفقر الغذائية فهي الت�لية:

اأ- حتديد متطلبات ال�سعرات احلرارية

ميكن بن�ء خط الفقر الغذائي ب�إ�صتخدام متطلب�ت ال�صعرات احلرارية )الأمن�ط الطبيعية( لالأفراد. اإن 

هذه املق�ربة �ص�ئعة ال�صتخدام يف العديد من الدول لبن�ء خط الفقر الغذائي.

و مب� اأن قواعد اإ�صتهالك ال�صعرات احلرارية تختلف من دولة لأخرى بح�صب تلك العوامل ك�لعرق 

و املن�خ الخ، ف�إنه من ال�ضوري تبني قواعد تتالئم مع البلد الذي يتم درا�صته. لإن�ص�ء خط الفقر، 

اإ�صتعملن� قواعد لل�صعرات احلرارية تتالئم مع لبن�ن. اجلدول 1.1 ميثل هذه القواعد. يو�صح اجلدول 

اأن املتطلب�ت ال�صعرية تختلف وفقً� للعمر و اجلن�س. و مب� اأن اخل�رطة املتعددة الأغرا�س MPS توفر 

معلوم�ت عن عمر كل فرد ونوعه، ي�صبح من املمكن ح�ص�ب املتطلب�ت ال�صعرات احلرارية لكل اأ�ضة. 

اإن املتطلب�ت ال�صعرية تختلف اأي�ص�ُ عرب الأ�ض ب�صبب الإحتالف يف تكوين كل ا�ضة.

ب�إ�صتخدام املعلوم�ت املعط�ة، مت ح�ص�ب متو�صط ال�صعرات احلرارية املطلوبة يوميً� للفرد بوا�صطة معدل 

الوزان. يف الع�م 2004-2005 ك�ن متو�صط ح�جة املواطن اللبن�ين 2437 �صعرة حرارية، يف اليوم. 

ب- تقدير كلفة ال�سعرة احلرارية

بعد تقدير احلد الدين املطلوب من ال�صعرات احلرارية، تكون اخلطوة الت�لية حتديد كلفة احل�صول 

على احلد الدنى من ال�صعرات احلرارية و حتويل متطلب�ته� اىل خط فقر غذائي، وهو الإنف�ق الغذائي 

املطلوب لتلبية متطلب�ت ال�صعرات احلرارية املحددة م�صبقً�.

د الكلفة بكيفية ح�صول الأ�ضة املرجعية على ال�صعرات احلرارية بدًل من ت�صعري اأرخ�س طريقة  حُتًدرّ

ل. لذا ف�أن خط الفقر الغذائي �صيكون م�ص�ويً�  للح�صول على تلك ال�صعرات اأو اإتب�ع نظ�م غذائي مف�صرّ

الت�لية هي حتديد كلفة  ال�صعرات احلرارية. لذلك ف�إن اخلطوة  ال�صعرية م�ضوبًة بكلفة  للمتطلب�ت 

الغذاء  كمية  عن  معلوم�ت  توفر   )05-2004( الأغرا�س  املتعددة  اخل�رطة  اإن  ال�صعرات احلرارية. 

امل�صتهلكة من قبل ال�ض. هذه الكمي�ت الغذائية ميكن حتويله� اىل �صعرات حرارية عن طريق عوامل 

حتويل ال�صعرات الغذائية.

 انثىذكرالفئة العمرية

>1820820 

1-211501150

2-313501350

3-515501550

5-718501750

7-1021001800

10-1222001950

12-1424002100

14-1626002150

16-3031502500

30-6030502500

<6026002200

الجدول 1.1
املتطلب�ت احلرارية اليومية بح�صب اجلن�س والعمر

امل�صدر: درا�صة الظروف املعي�صية وميزانية ال�ضة ال�ص�درة عن اإدارة الإح�ص�ء املركزي، وبرن�مج الأمم املتحدة 

الإمن�ئي، ووزارة ال�صوؤون الجتم�عية )2005-2004(
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االستهالك اليومي للفرد )سعرات(كلفة السعرة الواحدة بالليرة اللبنانيةالخمسية

0،731661الخمسية 1

0،792215الخمسية 2

0،862544الخمسية 3

0،952923الخمسية 4

1،183536الخمسية 5

0،942576المجموع

الجدول 1.2
ال�سعرات احلرارية: اإ�ستهالكها الفردي يومّيًا وكلفتها )2005-2004(

امل�سدر: درا�سةالظروف املعي�سية وميزانية ال�رسة ال�سادرة عن اإدارة الإح�ساء املركزي، وبرنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي، ووزارة ال�سوؤون الجتماعية )2005-2004(

اإىل  ي�سري  اأعلى، مما  ال�سفلي اىل خم�سية  النتقال من اخلم�سية  ال�سعرات احلرارية عند  كلفة  تزداد 

اإنفاق الإ�ستهالك الفردي لالأ�رسة. يو�سح  اأن كلفة ال�سعرات احلرارية تزداد اأو تنق�ص باإطراد مع 

ت�ستهلك  ال�سفلى  اخلم�سية  اخلم�سية.  بح�سب  احلرارية  لل�سعرات  الفردي  ال�ستهالك   1.2 اجلدول 

1661 �سعرة حرارية للفرد يوميًا، بينما ت�ستهلك اخلم�سية العليا 3536 �سعرة حرارية للفرد يوميًا. 

لذلك، يوجد فرق �سا�سع يف ا�ستهالك ال�سعرات احلرارية بني الغني و الفقري.

كذلك، يقدم اأي�سًا اجلدول 1.2 كلفة ال�سعرة احلرارية باللرية البنانية. اإن ال�سكان يف اخلم�سية ال�سفلى 

ينفقون 0.74 لرية ليتمكنوا من ا�ستهالك �سعرة واحدة، بينما ينفق ال�سكان يف اخلم�سية العليا 1.2 

لرية لإ�ستهالك الكمية نف�سها من ال�سعرات احلرارية. الفرق ال�سا�سع يف كلفة ال�سعرة احلرارية يكمن 

يف اأن ال�رس الكرث ثراءًا متيل لإ�ستهالك اأغذية اأثمن.

الفقر  حتديد  اأثناء  الرثية،  لالأ�رس  الغايل  الذوق  العتبار  بعني  ناأخذ  اأن  ميكننا  ل  اأنه  الوا�سح  من 

الغذائي. واإل فاإن خط الفقر �سيكون مرتفعًا لدرجة جتعلنا نظّن اأن غالبية ال�سكان فقراء. لذلك فاإن 

ثل ال�سّلة امل�ستخدمة لتقدير خطوط الفقر الغذائي وتعك�ص  الكميات التي ت�ستهلكها اخلم�سّية الثانية متمُ

اأ�ساليب ال�ستهالك املف�سلة لدى الفقراء.

ج- اإحت�ساب فوارق الأ�سعار بح�سب املكان

ب�سبب  املناطق  عرب  �ستتغري  فاإنها  بذلك  و  الطعام  اأ�سعار  على  تعتمد  احلرارية  ال�سعرات  كلفة  اإن   

اأن تختلف طبقًا  الفقر  املناطقي، على خطوط  التنا�سق  للمحافظة على  الن�سبية.  الكلفة  الختالف يف 

احلقيقية  الكلفة  اإن  منطقة.  بكل  اخلا�ص  املعي�سة  م�ستوى  بح�سب  لي�ص  و  فقط  ال�سعار  لفوارق 

لل�سعرات احلرارية توؤخذ على اأ�سا�ص اأنها نف�ص املعيار الثابت للمعي�سة عرب املناطق املختلفة. 

خمتلفة. هذه  جمتمعات  و  مناطق  يف  للعي�ص  الن�سبية  الكلفة  تقي�ص  للمكان  وفقًا  ال�سعر  موؤ�رسات 

املوؤ�رسات �رسورية لقيا�ص الفقر لأنها تاأخذ بعني العتبار الكلفة املناطقية للفوارق املعي�سية.

التقرير،  هذا  يف  املرجعية(  املجموعة  قبل  من  امل�ستهلكة  )الكميات  املرجعية  ال�سلة  ت�سعري  مت  لقد 

باإ�ستخدام و�سيط اأ�سعار الوحدات ال�سائدة يف كل منطقة. بتق�سيم كلفة ال�سلة املختارة على ال�سعرات 

احلرارية املتولدة من تلك ال�سلة، ميكننا احل�سول على كلفة ال�سعرات احلرارية يف كل منطقة. بناء على 

اأ�سعار الوحدة الواحدة التي اأفادت بها بيانات اخلارطة املتعددة الأغرا�ص MPS، قّدرنا موؤ�رسات 

يف  الغذائية  املواد  كلفة  اأن  اىل  اجلدول  ي�سري   .)1.3 )اجلدول  منطقة   15 يف  للغذاء  املكاين  ال�سعر 

ك�رسوان/جبيل تعترب العلى )اأعلى بـن�سبة 6 نقاط مئوية من م�ستوى ال�سعار يف بريوت( بينما كلفة 

الطعام املعي�سي يف طرابل�ص تعترب الدنى )28 باملائة اأقل من بريوت(.
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د- اإ�شتقاق خطوط الفقر الغذائية

ال�سعرة  ال�سعرات احلرارية املطلوبة بكلفات  الغذائية من خالل �رسب  الفقر  اأخريًا، ت�ستق خطوط 

.
5
احلرارية الواحدة. اإن خطوط الفقر الغذائية تختلف بح�سب حجم ال�رسة و تكوينها و مكانها

إنشاء خّطا الفقر األعلى واألدنى
عندما يتم حتديد خط الفقر الغذائي، ن�ستطيع متييز خطي الفقر الأدنى و الأعلى فورًا. اإن الفرق بني 

اأقل بخ�سو�ص  تقديرات  يقدم  الأدنى  لكن اخلط  عينه،  الغذائي  الفقر  لكليهما خط  ب�سيط،  اخلطني 

ال�رسوريات غري الغذائية )مبعنى اأنه قد متت زيادة خط الفقر الغذائي لل�سماح باإنفاق على ال�سلع 

 ال�رسورية غري الغذائية، عرب اإختيار تلك ال�رس التي يتوجب عليها التنازل عن ال�ستهالك الغذائي

لتوفري كلفة املواد غري الغذائية، التي تعترب احلد الدين الذي ل ميكن التنازل عنه من م�ستوى املواد 

غري الغذائية(.

وبالتايل يتم تقدير اجلزء غري الغذائي من خط الفقر الأدنى عرب حتديد ن�سيب الإنفاق غري الغذائي 

. اإن اأي اأ�رسة ذات اإنفاق اأقل من خط الفقر الأدنى 
6
لالأ�رس ذات اجمايل انفاق مت�ساوي خلط الفقر

تعترب »فقرية جدًا«. و لذلك فاإن الفقراء جدًا لي�سوا اإل جزًء من الفقراء. 

اأما خط الفقر العلوي فاإنه اأكرث �سخاءًا مبعنى اأن العن�رس غري الغذائي خلط الفقر يقدر بالإنفاق غري 

الغذائي لالأ�رس ذات م�ستوى اإنفاق غذائي مت�ساوي خلط الفقر. اأي اأ�رسة ذات اإنفاق اأقل من اخلط 

العلوي تعترب »فقرية«.

م�ستقة  العذائي  وغري  الغذائي  الإنفاق  بني  العالقة 
6

اللوغاريثمية  القيمة  مقابل  الطعام  ح�سة  بانحدار 

ملجموع امل�ساريف ال�رسية بالن�سبة خلط الفقر الغذائي 

وحل�سة  وتربيعه  ال�رسة  حجم  ولوغاريثم  وتربيعه 

والناث  الذكور  وح�سة  �سنًا  والكرب  الر�سع  الطفال 

البالغني وح�سة كبار ال�سن. مبعني اآخر:

  Si = α + β log ( xi / z f) + γ(log (xi / z f))2+δhi

حيث si ترمز للن�سيب الغذائي لالأ�رسة، i و xi  ترمزان 

لالإ�ستهالك الفعلي لتلك ال�رسة و zf ترمز خلط الفقر و 

hi هو متجه ال�سفات الدميوغرافية. لذا فاإن خط الفقر 
الأدنى ميكن تعريفه على اأنه

(2-si)* zf  (2)

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية ال�رسة ال�سادرة عن اإدارة الإح�ساء املركزي، وبرنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي، ووزارة ال�سوؤون الجتماعية )2005-2004(

كلفة السعرات الحرارية )بالليرة اللبنانية للسعرة الواحدة(المنطقة

0.82عكار \ المنية - الضنية

0.8مدينة طرابلس

0.88كورة\ زغرتا\بترون\بشري

1.17كسروان\جبيل

0.95المتن

1.11مدينة بيروت

0.92بعبدا

1الشوف\عاليه

0.91جزين\صيدا

0.9النبطية

1.01صور

0.89بنت جبيل\مرجعيون\ حاصبيا

0.88البقاع الغربي\راشيا

0.91زحلة

0.91الهرمل \ بعلبك

الجدول 1.3
كلفة ال�سعرة احلرارية بح�سب الق�ساء، 2005-2004

Z ترمز  يتم �رسح هذه املرحلة ريا�سيًا كالتايل: دع 
 5

 

باملجموعة  اخلا�ص  الفعلي  الغذائي  ال�ستهالك  ملتجه 

املرجعية املتكونة من ال�رس التي اأعتربت فقرية مبدئيًا 

)الربع الثاين(. فاإن القيم ال�سعرية املقابلة يتم متثيلها 

k و الطاقة الغذائية امل�ستهلكة من قبل  من قبل املتجه 

حزمة  كل  تكلفة  ان   .’kz=kZ املجموعة املرجعية هو

ال�سعرية لالأ�رسة هي  Pr واملتطلبات  r هي   لكل منطقة 

Ch وبذلك فاإن تكلفة �سعرة واحدة يف املنطقة r تعطى 

 عن طريق املعادلة )Pr/kz( . خط الفقر الغذائي لأ�رسة

وبذلك  (Pr/kz)*Ch املعادلة  طريق  عن  يعطي   h  ما 

بالفقراء  اخلا�سة  احلمية  يف  الن�سبية  الكميات  فاإن 

حمفوظة عرب حتديد خط الفقر.
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موقعه�.  و  تركيبته�  على  بن�ًء  اللبن�نية  لالأ�ض  العلي�  و  الدني�  الفقر  خطوط  يو�صح   1.4 اجلدول 

لتو�صيح اأثر املوقع، �صوف ت�أخذ على �صبيل املث�ل �صخ�صني ينفق�ن 3 ماليني لرية لبن�نية �صنويً�. اإذا 

ك�نت ال�ضة تتكون من اأنثى ب�لغة ورجل عجوز ف�إن ال�ضة هذه لن تعترب فقرية، بغ�س النظر عن 

نة من رجل ب�لغ و اإمراأة  موقعه�. ولكن ب�مل�صتوى عينه من النف�ق على ال�صتهالك، اإن الأ�ضة املكورّ

اإقت�ص�دي�ت احلجم يف  اإن ك�نت تقيم يف مدينة بريوت و جبل لبن�ن. توؤخذ هن�  ب�لغة �صتعترب فقرية 

احل�صب�ن اإذ ينخف�س خط الفقر للفرد كلم� اإزداد حجم ال�ضة، كم� هو مو�صح يف ال�صكل 1.1.

يو�صح اجلدول 1.5 متو�صط خطوط الفقر للفرد بح�صب املح�فظة. هذه هي املعدلت املوزونة ب�أوزان 

ذات تن��صب طردي مع عدد �صك�ن كل منطقة. و هكذا ف�إن الفرق يف متو�صط خطوط الفقر عرب املن�طق 

يعك�س ع�ملني: الكلفة املن�طقية للفوارق املعي�صية والفوارق ااملن�طقية يف دميوغرافي�ت الأ�ض.

امل�صدر: درا�صة الظروف املعي�صية وميزانية ال�ضة ال�ص�درة عن اإدارة الإح�ص�ء املركزي، وبرن�مج الأمم املتحدة 

الإمن�ئي، ووزارة ال�صوؤون الجتم�عية )2005-2004(

الجدول 1.4
خطوط الفقر العلي� والدني� لرتكيب�ت خمتلفة لالأ�ض، بح�صب املح�فظة ، 2004-2005، اآلف اللريات اللبن�نية �صنويً�.

خط الفقر األعلىخط الفقر األدنى

المحافظة
طفالن و 

ذكر و أنثى
أنثى وعجوزذكر و أنثى

طفالن و
 ذكر و أنثى

أنثى وعجوزذكر و أنثى

541133032885853446173915بيروت

506732022842815045753891جبل لبنان

393625522285748442963687الشمال

468029612639755541583553البقاع

465828622482765341913500الجنوب

417325772281762442713644النبطية

471129772666789944233763كل لبنان

امل�صدر: درا�صة الظروف املعي�صية وميزانية ال�ضة ال�ص�درة عن اإدارة الإح�ص�ء املركزي، وبرن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي، ووزارة ال�صوؤون الجتم�عية )2005-2004(
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مسائل متعّلقة بالبيانات
2005/2004. لقد  MPS للع�م  اأ�ص��صً� من اخل�رطة املتعدد الأغرا�س  اإن نت�ئج هذا التقرير م�صتقة 

م ت�صميم العينة متثياًل  متت اإدارة اخل�رطة من قبل وك�لة اإح�ص�ئية )اإدارة الح�ص�ء املركزي(. يقدرّ

على م�صتوى الوطن اأجمع، و حجم العينة كبري مب� فيه الكف�ية لي�صمح ب�لتداخل على م�صتوى املح�فظة 

و على م�صتوى الطبق�ت املختلفة )راجع امللحق 1(. لقد مت اإ�صتخدام اأربع من�ذج للخ�رطة املتعددة 

 الأغرا�س MPS، منوذجني حول الإنف�ق اليومي، ب�ل�ص�فة اإىل من�ذج اإنف�ق اأخرى و منوذج »�صف�ت 

الأ�ضة و ظروفه� املعي�صية«. البي�ن�ت عن �صف�ت ال�ضة و الظروف املعي�صية مت جمعه� من 13003 

اأ�ضة ، بينم� ُجمعت معلوم�ت النف�ق من 7431 اأ�ضة. 

15 ع�مً�  ح املجيب الأ�ص��صي ب�ل�ص�فة اإىل كل اأع�ص�ء الأ�ضة من عمر  يف الإ�صتجواب اليومي، �ضرّ

وم� فوق، عن اإنف�قهم احل��صل خالل اأ�صبوعني. اأم� بي�ن�ت الإنف�ق غري الغذائي فتم جمعه� لالأ�صهر 

الثالث امل��صية اأو ال�صنة امل��صية، ح�صب نوع امل�دة غري الغذائية. 

املق�يي�س  التي تكمل  اثني ع�ض ق�صمً� يف �صل�صلة من املوا�صيع  لقد �صمل ا�صتجواب �صف�ت ال�ضة 

النقدية و غري النقدية لرف�ه ال�ضة؛ ب�ل�ص�فة اىل جمموعة متنوعة من �صم�ت الت�ضف�ت الأ�ضية. 

يتم تغطية الدخل، ح�صب م�صدره، ب�لتف�صيل يف الق�صم الخري من النموذج.

م لبن�ن اىل 6 حم�فظ�ت ، و ي�صتمل  لقد تبنت هذه الدرا�صة تركيزًا قويً� على املنطقة. جغرافيً�، يق�صرّ

ب�ل�ص�فة الأف�صية،  و  املح�فظ�ت  يف  ال�صك�ن  عدد  يو�صح  اأ - 1 - 2  امللحق  جدول  ق�ص�ء.   على 15 

.
7
اىل توزيعهم

هن�ك ثالث اأنواع خمتلفة من املوؤ�ضات التي ميكن اإ�صتق�قه� و بن�ئه� ب�إ�صتخدام اخل�رطة املتعددة 

الأغرا�س للع�م 2004-2005، وميثل كل من هذه املوؤ�ضات بعدًا خمتلفً� من اأبع�د الفقر. النوع الول 

يرمز ملوؤ�ضات حول فقر الدخل والفر�س القت�ص�دية وي�صمل املق�يي�س الوطنية املطلقة للفقر. النوع 

الث�ين من املوؤ�ضات يرتبط بج�نب تقريبي من راأ�س امل�ل الب�ضي و ي�صمل موؤ�ضات احلرم�ن من 

التعليم و التوظيف و ال�صحة. النوع الث�لث من املوؤ�ضات ي�صري اإىل اأبع�د اأخرى من الرف�ه وهي غري 

متعلقة ب�لدخل: مثل امللج�أ املن��صب و الإ�ص�ءة و التدفئة و املي�ه و النظ�فة. ميكن اإ�صتخدام ال�صتطالع 

اأي�صً� لتحديد املوؤ�ضات املبنية على »الإي�ص�ل« و التي تو�صح ق�بلية الو�صول خلدم�ت البنية التحتية 

ال�ص��صية، وم�صتوى اخلدم�ت املتوافرة ب�صكل ميكن العتم�د عليه، والظروف املعي�صية والإنف�ق على 

مدفوع�ت اخلدم�ت.

اإدارة  و  العينة  ت�صميم  عن  املعلوم�ت  من  للمزيد   
7

الظروف  تقرير  راجع  البين�ت  ومع�جلة  العمل  ميدان 

ووزارة  املركزي  الإح�ص�ء  ب�إدارة  اخل��س  املعي�صية 

الإمن�ئي  املتحدة  الأمم  وبرن�مج  الإجتم�عية  ال�صوؤون 

للع�م 2004.

خط الفقر األعلىخط الفقر األدنىخط الفقر الغذائيالمحافظة

100815202304بيروت

89114332267جبل لبنان

71111072059الشمال

80913292066البقاع

83712952072الجنوب

78811752091النبطية

84413322172كل لبنان

الجدول 1.5
املتو�صط املقدر خلطوط الفقر للفرد للع�م 2005، بح�صب املح�فظة، ب�للرية اللبن�نية �صنويً�

امل�صدر: درا�صة الظروف املعي�صية وميزانية ال�ضة ال�ص�درة عن اإدارة الإح�ص�ء املركزي، وبرن�مج الأمم املتحدة 

الإمن�ئي، ووزارة ال�صوؤون الجتم�عية )2005-2004(
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الفصل الثاني 
الفقر والنمو والتوزيع وكلفة الحد من 

الفقر في لبنان

مقّدمة
اأولّية ه�مة يف تطوير ا�سرتاتيجية جديدة لتخفيف وط�أة  ُيعّد خطوة  ان حتليل الفقر يف هذا التقرير 

الفقر يف لبن�ن. ويهدف التقرير اإىل االبالغ بعملية حتديد الغ�ي�ت املالئمة لتخفيف الفقر، واملج�الت 

على  وارتك�زًا  الغر�ض،  لهذا  و�سعيً�  االأداء.  وموؤ�رشات  النقل  وّالي�ت  عليه�،  الرتكيز  ين�سب  التي 

املنهجية املحددة يف الف�سل االأول، يعتمد التحليل هن� على البي�ن�ت والبحوث املوجودة ويقوم بتحديد 

الفقراء، واأم�كن تواجودهم، واأ�سب�ب فقرهم. كم� ويقدم هذا التقرير بع�ض االفك�ر املتعّلقة بتوجه�ت 

وم�س�ئل خ��سة ب�إ�سرتاتيجية جديدة لتخفيف وط�أة الفقر.

يقدم هذا الف�سل النت�ئج االأ�س��سية للتقرير من خالل تقدمي نظرة �س�ملة حول تقديرالفقر ب�الإ�ستن�د 

يقدم  اواًل،  لبن�ن.  الفقر يف  كلفة تخفيف  النمو والتوزيع والتوظيف وكذلك  االنف�ق وتف�عله مع  اإىل 

هذا الف�سل اإجم�يل االنف�ق واال�ستهالك واللذين ت�ستند عليهم� التحليالت التجريبية يف هذا التقرير 

اإ�ستقرائي  ب�إ�ستنت�ج  نقوم  وهن�  وداخله�.  الفرعية  واملن�طق  املن�طق  عرب  النفق�ت  هذه  وتوزيع 

خل�س�ئ�ض الفقر يف املن�طق ولكلفة تخفيف الفقر خالل احلقبتني 1997-2007 و 2005-2015، على 

التوايل. ي�ستعر�ض اأي�سً� هذا الف�سل مق�رن�ت بني معّدالت القي��ض امل�يل للفقر وبني موؤ�رشات الفقر 

.MPS الب�رشي امل�ستقة عن اخل�رطة املتعددة االأغرا�ض

اإلنفاق وتوزيع الدخل
. وقد اأ�سبح االإعتم�د على االإ�ستهالك 

8
اإن االإ�ستهالك االأ�رشي يف هذه الدرا�سة ي�سّكل مقي��سً� للرف�ه

2(. تت�سمن مقّدرات اال�ستهالك  اأكرث قبواًل من االإعتم�د على الدخل )انظر امللحق  للرف�ه  كمقي��ض 

تقوم  هن�  ف�الأ�رش  والعيني.  النقدي  اال�ستهالك  اي�سً�  الغذائي. وتت�سمن  الغذائي وغري  االإنف�ق  هن� 

بت�سمني قيمة الب�س�ئع املنتجة منزليً�، والتي يتم �سّمه� الحقً� اإىل ااالإنف�ق االجم�يل. وي�ستمل اجم�يل 

االإ�ستهالك اأي�سً� على القيمة االيج�رية املحت�سبة للمن�زل التي ي�سغله� م�لكوه�.

4452 لرية لبن�نية )ل. ل.(. ومت تقدير  2004-2005، بلغ االإنف�ق االإ�سمي ال�سنوي للفرد  يف الع�م 

االإ�ستهالك االإ�سمي ال�سنوي للفرد بـ 3975 لرية لبن�نية. ويتم حتديد اال�ستهالك احلقيقي من خالل 

احل�ج�ت  كلفة  يف  ن�سبية  اإختالف�ت  تعك�ض  التي  االأ�سع�ر  موؤ�رشات  اإىل  االإ�سمي  االنف�ق  تخفي�ض 

اال�س��سية، كخّط الفقر على �سبيل املث�ل. 

ومن هن�، عندم� ن�أخذ بعني االإعتب�ر فوارق اال�سع�ر ونقّيم اال�ستهالك وفقً� ملعدالت اال�سع�ر املحلية، 

ي�سبح اال�ستهالك الفعلي للفرد 3911 لرية لبن�نية.

بني  الفقر  اإختالف  اأ�سب�ب  االإجتم�عية  والالم�س�واة  الفردي  لال�ستهالك  االقليمية  الفوارق  تف�رّش 

�سمن  االإجتم�عية  الالم�س�واة  حُتّدد  معّينة،  منطقة  يف  الالم�س�واة  متو�سط  تقدمي  عند  املح�فظ�ت. 

املنطقة عدد الفقراء فيه�. وتنعك�ض اي�ًس� اختالف�ت املح�فظة وفقً� للظروف االجتم�عية واالقت�س�دية 

وامل�ستوى املعي�سي على االختالف�ت يف اال�ستهالك الفردي. 

واأعم�ر االأ�رشة  حجم  االإعتب�ر  بعني  االأخذ  بعد   
8"

 اأفراده� ونوعهم
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االستهالك المعُدل طبقًا لفارق السعراالستهالك االسمي للفرداالنفاق االسمي للفردالمحافظة

الوسيطالمتوسطالوسيطالمتوسطالوسيطالمتوسط

747957626514524057064589بيروت

507939624512366141943403جبل لبنان

423935083924334944473796النبطية

366529313385274733922753البقاع

327424023007227630932341الجنوب

286221292532193330452325الشمال

445233343975310139113090كل لبنان

الجدول 2.1 
متو�ّسط وو�سيط االإنف�ق واالإ�ستهالك الفردي االإ�سمي واحلقيقي، بح�سب املح�فظة )2004-2005( ب�للرية اللبن�نّية

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية اال�رشة ال�س�درة عن اإدارة االإح�س�ء املركزي، وبرن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي، ووزارة ال�سوؤون االجتم�عية )2005-2004(

وفقً� للجدول 2.1 ، ك�نت بريوت خالل الع�م 2004-2005، �س�حبة االإ�ستهالك الفردي االأعلى، حيث 

اإ�ستهالكّيً� يفوق املعّدل القومي مبّرة ون�سف املّرة. وك�نت حم�فظة ال�سم�ل �س�حبة  �سّجلت معّداًل 

ن�سف  وحوايل  القومي  املعّدل  اأرب�ع  ثالث  من  اأكرث  ت�سّجل  مل  حيث  االأدنى،  الفردي  االإ�ستهالك 

االإ�سمي  واالإنف�ق  واالإ�ستهالك  احلقيقي  االإ�ستهالك  م�ستوي�ت  ك�نت  كم�  الفردي.  بريوت  اإ�ستهالك 

للفرد يف كل من حم�فظة ال�سم�ل وحم�فظة اجلنوب وحم�فظة البق�ع اأدنى من املعّدل القومي، يف حني 

ت�س�وت حم�فظة النبطية تقريبً� مع املعّدل القومي. اإن االإ�ستهالك الفردي يف ال�سم�ل هو االأدنى اإذ ال 

ُي�سّكل اإاّل 60 ب�مل�ئة من املعّدل القومي. اأّم� متو�ّسط الفرد فهو دائمً� اأدنى من و�سيط الفرد، مّم� يدّل 

على توزيع منح�ز نحوى اطراف املنحنى.

الدول  يف  املوجودة  ب�لالم�س�واة  مق�رنته  انه ميكنن�  اإال  ن�سبيً�.  ال�سك�ن  بني  االإنف�ق  توزيع  تف�وت   

االخرى ذات الدخل املتو�سط. ان ٌمع�مل جيني Gini، وهو قي��ض لالم�س�واة، فقد ٌقّدر عند 0.375، يف 

الع�م 05/2004، عند ا�ستخدام اال�ستهالك اال�سمي للفرد، وبلغ 0.361 عند تعديل اال�ستهالك طبقً� 

اأّن توزيع ا�ستهالك الفرد م�س�بهً� ملعدل دول ال�رشق االأو�سط  ملعدل ال�سعر القومي، وهذا يدّل على 

و�سم�ل افريقي� »MENA« )متو�سط قيمة 0.37( او اأكرث تدّنيً� من بالد امريك� الالتينية )55(. يقت�رش 

اأّم� اخلم�ض  اللبن�ين،  االإ�ستهالك  ب�مل�ئة من جمموع   7.1 على  ال�سك�ن  من  االأفقر  اإ�ستهالك اخلم�ض 

االأغنى، في�ستهلك 43.5 ب�مل�ئة )جدول امللحق اأ - 1 - 2(.

يدّل التوزيع الع�دل الن�سبي حتى الع�سري اخل�م�ض )�سكل 2.1( على كث�فة �سك�نية ع�لية حول اأي عتبة 

فقر. وهذا الع�مل يف�رش �سبب جتّمع 20% من ال�سك�ن بني خطي الفقر االدنى واالأعلى. 
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ُيبينّ ُمعامل جيني Gini وم�ؤ�رش ثيل Theil يف اجلدول 2.2، انه على الرغم من اأن ال�شمال لديه املعدل 

االدنى لالإنفاق الفردي، اإال انه ُي�شري اىل الن�شبة االأكرب من الالم�شاواة مقارنة باملحافظات االخرى 

يف  االإ�شتهالك  يف  الكبرية  الالم�شاواة  ت  اأدنّ  ،2.2 الق�شم  اإىل  واإ�شتنادًا   .)0.373 جيني  معامل  )بلغ 

، اإىل ن�شبة عالية من الفقر. ال�شمال، مقرتنة باالإ�شتهالك الفردي املتدننّ

 اإن الالم�شاواة الكبرية يف مقايي�س معي�شية بي مناطق جغرافينّة، و»جي�ب الفقر« هي اأمٌر �شائع يف 

الف�ارق  لها  ت�شكنّ لبنان  يف  الالم�شاواة  اإجمايل  من  ن�شبة  فاأينّ  والفقرية.  منها  الغنينّة  البلدان،  جميع 

هذا  على  االإجابة  ميكننا   ،)1980( �ش�روق  و   )1979( ب�رغيني�ن  اإىل  اإ�شتنادًا  املحافظات؟  بي 

ال�ش�ؤال بتق�شيم جمم�ع الالم�شاواة اإىل عن�رٍش ُمت�شل بالالم�شاواة عرب املحافظات وعن�رٍش متنّ�شل 

بالالم�شاواة داخل املحافظات.

يجري التق�شيم اأي�شًا على م�شت�ى الطبقات )اأق�شية( يف كل حمافظة. تظهر نتائج اجلدول 2.2 اأن 

الالم�ساواة داخل املحافظة �سّكلت غالبية الالم�ساواة يف لبنان. يعزى ح�ايل 13 باملائة من اجمايل 

الالم�شاواة يف اال�شتهالك اإىل الالم�شاواة بي املحافظات. اأما ن�شبة 87 باملائة املتبقية فيع�د �شببها 

اإىل الالم�شاواة داخل املنطقة. وبذلك تك�ن التباينات داخل املحافظة �شببًا اأكرث اأهمينّة من التباينات 

ر من  ُيقدنّ داخل كل حمافظة  امل�شاواة  عدم  ان  اإال  املناطق.  امل�شت�ى  على  لالم�شاواة  املحافظات  بي 

امل�شاواة  عدم  ان   2.2 اجلدول  يف  النتائج  تبي  اي�شًا  الطبقات.  بي  الالم�شاواة  يف  التباينات  خالل 

التباينات  لبنان. وبذلك، فان  باملائة يف جبل   9.7 ال�شمال اىل  باملائة يف   18 االأق�شية يرتاوح بي  بي 

امل�شدر: درا�شة الظروف املعي�شية وميزانية اال�رشة ال�شادرة عن اإدارة االإح�شاء املركزي، وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي، ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية )2005-2004(

مؤشر ثيل لعدم لالمساواة بين الطبقاتللالمساواة داخل الطبقاتمؤشر ثيل9مؤشر جينيالمحافظة

0.370.2270.1870.041الشمال

0.3470.1920.1920الجنوب

0.3410.19بيروت

0.3390.190.1710.019جبل لبنان

0.3360.1870.1650.021البقاع

0.2990.1460.1380.008النبطية

0.3610.2150.1760.039كل لبنان

بين المحافظة: 0،028
داخل المحافظة: 0،186 

الجدول 2.2
مقايي�س الالم�شاواة بح�شب املحافطة )2005-2004(

النحراف  مقيا�س  انه  على  ثيل  م�ؤ�رش  اإىل  وي�شار 
 9

كانت  اذا  �شقرًا  يك�ن  والذي  املت��شط،  ل�غاريتم 

حالة  يف  الالمتناهي  ايل  وي�شل  كاملة  امل�شاواة 

�شيء(  كل  ي�شتملك  )�شخ�س واحد  التامة  الالم�شاواة 

يعرب  الت�زيع.  قاع  يف  لالم�شاواة  ح�شا�شية  اكرث  وه� 

عنه كاالآتي: 

 حيث يرمز ci اىل ا�شتهالك اال�رشة i و μ اىل مت��شط 

اال�شتهالك.

امل�شدر: درا�شة الظروف املعي�شية وميزانية اال�رشة ال�شادرة عن اإدارة االإح�شاء املركزي، وبرنامج االأمم املتحدة 

االإمنائي، ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية )2005-2004(
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ى  يف اال�شتهالك الفردي بي االأق�شية ا�شهم يف ح�شة ال ميكن اغفالها باإحداث عدم م�شاواة عام واأدنّ

10
ل�ج�د م�شت�يات الفقر، وبخا�شة يف ال�شمال.

الفقر والنمو: 1997 - 2007

مقاييس الفقر
طبقًا لتقديرات هذا التقرير، عا�س ح�ايل 8 باملائة من اللبنانيي يف العام 2004-2005 يف حاالت من 

الفقر املدقع، وه� فقر دون خط الفقر »االأدنى«. فالدوالر املعادل خلط الفقر االدنى )عند حت�يله اىل 

�شعر ال�رشف الر�شمي احلايل( ي�شاوي 2.4 دوالر امريكي للفرد يف الي�م. مع تعريف »طبيعي« اكرث 

خلط الفقر، فان الفقر العددي ي�شل اىل 28.5 باملائة )�شكل 2.2(. ويعرف خط الفقر االعلى بقيمة �شلة 

الطعام والطاقة  ا�شتهالكها من  يتعادل  والتي  اال�رشة،  بالفعل  ت�شتهلكها  التي  الب�شائع واخلدمات 

. وعند �شعر ال�رشف 
11

مع متطلبات احلد االدنى من 2200 �شعرة حرارية لل�شخ�س ال�احد يف الي�م

الر�شمي، فان خط الفقر يرتجم اىل ح�ايل 4 دوالر امريكي للفرد يف الي�م. 

كان عدد الفقراء يف العام 2005 يف لبنان يقارب ع�رشة اآالف �شخ�س فقط )0.3 %( فرتة 2006-2005 

يعي�ش�ن على قيا�س دوالرًا واحدًا يف الي�م. اإال انه، كان يعجز اأكرث من ربع ال�شكان من تاأمي م�شت�ى 

ا�شتهالكي يتجاوب مع ادنى احلاجات الغذائية وما يعترب طبيعيًا لالإنفاق غري الغذائي عند هذا امل�شت�ى

 

من اال�شتهالك الغذائي. مبجرد ان ن�شيف اىل هذا الرقم ن�شيب ال�شكان الذين يعي�ش�ن هام�شيًا ف�ق

 

ة ، ت�شبح ظاهرة الفقر يف لبنان اكرث و�ش�حًا. خط الفقر وما زال�ا يتاأثرون باأب�شط التقلبات االإقت�شادينّ

 

رة اأو حادة، باإعتبار القيم املتدنية ن�شبيا  على الرغم من انت�شاره، ال ٌيعترب الفقر يف لبنان مع�شلة متجزنّ

ملقايي�س الت�زيع احل�شا�شة P1 و P2. كان م�ؤ�رش فج�ة الفقر )P1.5 (P1باملائة عام 2004-05، وبلغ 

م�ؤ�رش حدة الفقر )P0.43 (P2فقط. وتعدنّ هذه الن�شب منخف�شة ب�شكل ن�شبي مقارنًة مبعايري البلدان 

ذات الدخل املت��شط. وت�شبنّب فج�ة الفقر بعجز �شن�ي يف ميزانية ال�شخ�س الفقري يبلغ 234 الف 

لرية لبنانية. ل� ت�فر ا�شتهداف تام لتح�يالت ترمي اإىل التخفيف من حدة الفقر، لكان االأمر تطلب 

ًا ل�شد الفج�ة بي االنفاق الفعلي لالأ�رشة الفقرية وبي خط  فقط ح�ايل 71.7 مليار لرية لبنانية �شن�ينّ

الفقر- ومن ثم انت�شال اجلميع من الفقر. الفقر يف لبنان �شحل، واإجراء تغيريات �شغرية يف املنتج 

ل الفقر )جدول 2.4(. املحلنّي للنم� قد حُتدث تغيريات بارزة يف معدنّ

ان ال�ش�رة خمتلفة ن�عًا ما اذا نظرنا يف الفقر والفقر املدقع، كمج�عة واحدة حمرومة )اأينّ ا�شتخدام 

نظرية اخلط االعلى(. يف هذه احلالة، ت�شبح فج�ة الفقر عميقة بقَيم عالية ن�شبيًا لقيا�شي الت�زيع 

احل�شا�س P1 و P2. ويك�ن م�ؤ�رش فج�ة الفقر )P1( لهذه املجم�عة 8.15 باملائة، مما ي�شري اىل ان 

بع�س الفقراء متجمعي بعيدا جدًا عن ا�شفل خط الفقر العل�ي. وكذلك فاإن اال�شتهالك غري مت�شاوي 

ن�شبيا بي الفقراء حيث يرتفع م�ؤ�رش حدة الفقر اىل 3.32 باملائة، ما يعد مرتفعًا ن�شبيًا بقيا�س دول 

.»MENA« ال�رشق االأو�شط و�شمال افريقيا

دينامّيات الفقر
نحاول اي�شًا يف هذا اجلزء القيام با�شتنتاج ح�ل ديناميات الفقر خالل احلقبة املا�شية. لالأ�شف، فاإن 

املهمة لي�شت �شهلة  لعدم ت�فر م�شح �شابق وبيانات قابلة للمقارنة تخ�س لبنان. ومع ذلك، فاإن م�شح 

االأح�ال املعي�شية، الذي اجري عام 1997 يحت�ي على معل�مات قينّمة عن دخل اال�رشة وقد ي�شمح 

)مقارنة  املحافظات  يف  للفرد  اال�شمي  االإنفاق  ت�شنيف  يف  بالتغريات  تتعلق  باإ�شتنتاجات  القيام  لنا 

ة بي 1997 و 2005-2004. باملت��شط الق�مي( خالل احلقبة املمتدنّ

ما  اىل  الفرد  انفاق  مت��شط  يف  هب�طًا  �شهدتا  وال�شمال،  لبنان  جبل  حمافظتي  ان   2.3 ال�شكل  يبي 

لبنان  ة يف جبل  اأكرث حدنّ الهب�ط كان  اإال ان هذا   .2004  -1997 للبنان يف احلقبة  العام  دون املعدل 

داخل  امل�ج�دة  الالم�شاواة  عنا�رش  اأن  من  بالرغم 
10

االإ�شتخفاف  يجب  ال  �شيطرة،  االأكرث  هي  املناطق 

باالختالفات بي املناطق. فبمجرد ان نلقي نظرة �شاملة 

يف معايري املعي�شة )انظر رافالي�ن/ 2004، او كانب�ر، 

لالختالفات  ال�شغرية  الن�شب  اأن  لنا  يتبينّ   .)2003

بعيدة  لها ع�اقب  يك�ن  قد  العام  التفاوت  املناطقية يف 

املدى على ال�شيا�شات والرفاه. 

االأدنى  احلد  متطلبات  ت�شكل  كالهند،  دول  يف  مثاًل 
 11

هذه اأ�شا�شًا لتحديد خط�ط الفقر

امل�شدر: درا�شة الظروف املعي�شية وميزانية 

اال�رشة ال�شادرة عن اإدارة االإح�شاء املركزي، 

وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي، ووزارة ال�ش�ؤون 

االجتماعية )2005-2004)
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منه يف ال�شمال )من 1.23 اىل 1.14 ومن 0.77 اىل 0.64، على الت�ايل(. يبي ال�شكل 2.3 ان حمافظتي 

جبل لبنان وال�شمال، �شهدتا هب�طًا يف مت��شط انفاق الفرد اىل ما دون املعدل العام للبنان يف احلقبة 

ة يف جبل لبنان منه يف ال�شمال )من 1.23 اىل 1.14  1997- 2004. اإال ان هذا الهب�ط كان اأكرث حدنّ

ومن 0.77 اىل 0.64، على الت�ايل(. ويبينّ اأي�شانّ ال�شكل 2.3 اأن حمافظة ال�شمال �شهدت تده�رًا كبريًا 

يف الت�شنيف اخلا�س مبت��شط اإنفاق الفرد )من الت�شنيف الثالث االأعلى يف العام 1997 اإىل الت�شنيف 

النبطينّة(،  )مت�شمنًة  واجلن�ب  بريوت،  حمافظات  لت  �شجنّ بينما   ،)2005-2004 العام  يف  االأدنى 

ة يف مت��شط اإنفاقها الفردي. والبقاع حت�شنات هامنّ

ازداد  قد  معينّنة،  فرتة  اأثناء  لال�رشة،  الفردي  ال�شن�ي  االإ�شتهالك  يف  العام  النم�  اأن  باالإفرتا�س 

له االأ�شتهالك ال�شخ�شي امل�شتق من احل�شابات الق�مية )اأمر ال ي�شحنّ دائمًا(،  باملعدل عينه الذي �شجنّ

رنا معدنّالت من� االأ�شتهالك الفردي التي كانت لت�ؤدي  وباإ�شتخدام املنهجينّة امل�رشوحة يف املرفق 3، قدنّ

ات امل�رشوحة يف ت�شنيف االإ�شتهالك الفردي عرب املحافظات )�شكل2.3(. اىل التغرينّ

كما ت�قعنا، حظت بريوت والنبطية بالن�شبة االأعلي يف من� االإ�شتهالك الفردي )5.06 و5.82 باملائة 

ًا، بالتتابع(. وهذا اأمر بديهينّ نظرًا عند االأخذ بعي االإعتبار لالإ�شتثمار ال�شخم وخلق فر�س  �شن�ينّ

العمل يف بريوت على مدار حقبة من الزمن. ي�شعب علينا تف�شري معدالت النم� التي فاقت معدل االإنفاق 

رتها CASأ)1997-2004( امل�شدر: تقديرات امل�ؤلفي مبنينّة على بيانات ح�شابات ق�مية وفنّ

نسبة التغير السنويالمحافظة

5.8النبطية

5.0بيروت

4.4البقاع

2.9الجنوب

1.6جبل لبنان

0.1الشمال

2.7المجموع

الجدول 2.3
ل ال�شن�ي يف االإ�شتهالك اخلا�س للفرد، بح�شب املحافظة )2004-1997( التغرينّ املئ�ي للمعدنّ

ملح�ظة: متنّ دمج حمافظتي النبطينّة واجلن�ب مبحافظة اجلن�ب يف هذا ال�شكل للح�ش�ل على مقارنة

للبيانات. اأف�شل 

االأمم  وبرنامج  املركزي،  االإح�شاء  اإدارة  عن  ال�شادرة  اال�رشة  وميزانية  املعي�شية  الظروف  درا�شة  امل�شدر: 

املتحدة االإمنائي، ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية )2005-2004(
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ال يجب املبالغة يف الت�شكيك يف هذه الت�قعات. ممكن يف 
 14

ى تراجع  احلقيقة اأن يك�ن تقلنّ�س دخل االأ�رشة قد تخطنّ

الناجن املحلي الغجمايل. ال يجب النظر اىل ت�قعات الفقر 

املت�فرة هنا كاأرقام دقيقة بل كاأرقام ن�شتند عليها لبناء 

�شناري�هات حمتملة.

االإ�شتهالكي يف النبطية. وارتكازًا على ح�ارات جرت مع خرباء من اجلن�ب، قد يك�ن �شبب ارتفاع 

م غري حك�مي تابع  ل العمالة من اخلارج و دعم منظنّ معدالت النم� يف النبطية، اإىل حدنّ كبري، تاأثري حت�نّ

ل اإ�شتهالك الفرد. وبناًء عليه،  ل�شبكة ق�ينّة. و�شهدت اأي�شًا حمافظتي اجلن�ب والبقاع من�ًا فاق معدنّ

ل خالل هذه الفرتة. وكان االأمر  ع اأن تك�ن هذه املنطقة هي ال�شبب يف تراجع الفقر الذي ت�شجنّ نت�قنّ

ًا غري ملم��س يف االإنفاق الفردي. خمتلفًا متامًا بالن�شبة ملحافظة ال�شمال التي �شجلت من�نّ

ات كبرية يف احلقل  2004 قد تاأثنّرت بتغرينّ اأن التط�رات االإقت�شادية واملالية التي تلت العام  ال �شك 

له اإىل  ال�شيا�شي. فلقد مرنّ املنتج املحلي للنم� برك�د منذ العام 2004. ويف العام 2005، تراجع معدنّ

املحلي  املنتج  تراجع  ت�شبنّبت يف  قد  فاإن حرب مت�ز/ي�لي�  للتقارير احلك�مينّة،  باملائة. طبقًا  واحد 

. وعلى الرغم من 
12

 %5 6% اىل  ع يبلغ  ل من� مت�قنّ 2006، من معدنّ العام  11 نقطة مئ�ية يف  للنم� 

تخفي�س  متنّ   ،2007 العام  ففي   .2007 العام  �شع�بة  ال�شلطات  تدرك   ،III باري�س  م�ؤمتر  ح�شيلة 

ات  اأن لهذه التغرينّ . ال �شكنّ 
13  %1 اإىل   %4 االنتغا�س الذي كان مت�قعًا لنم� املنتج املحلنّي من ن�شبة 

�شبب كبري لتاأثرمعدل الفقر يف البلد.

 اإذن، ماذا كان ليحدث بالفقر منذ العام 2005؟ اإرتكازًا على معدالت من� املنتج املحلى، ووفقًا ملرونة 

ر الفقر خالل  ًا القيام باإ�شتدالالت ح�ل تط�نّ من� الفقر ال�شادرة عن نتائج امل�شح، اأ�شبح ممكنًا فعلينّ

العقد املا�شي. ُيظهر ال�شكل 2.4 نتائج الفقر املدقع بح�شب ت�قعاتنا االأمامية واالإرجتاعينّة. وبذلك، 

ع  تراجع الفقر العددي من 10% يف العام 2007 اإىل 8% خالل 2004-2005 )باالإ�شتناد اإىل من� مت�قنّ

بن�شبة  ارتفع  العددي قد  الفقر  اأن يك�ن  لكننا ت�قعنا، وبتحفنّظ،  لتلك احلقبة(،  الفردي  لالإ�شتهالك 

5% منذ العام 2004 )لي�شل اإىل 8.4% يف العام 2007( ب�شبب اآثار حرب مت�ز 2006 على االأ�شتهالك 
14

الفردي لالأ�رشة )�شكل2.4(

التباينات بحسب المناطق والمناطق الفرعّية 
اإن الت�زيع اجلغرايف ملدى الفقر ه� عن�رش اأ�شا�شي لتقييم الفقر وهام الإ�شتهداف ا�شرتاتيجيات تقليل 

مة هنا تظهر تباينات اقليمينّة الفتة للنظر. فاملثل االأكرث  الفقر و�شياغتها. يف حالة لبنان، النتائج املقدنّ

االأ�رش  اأ�شعاف. ال متثنّل  العام يف بريوت بع�رش  الفقر  ال�شمال يف�ق  العام يف  الفقر  ان  و�ش�حًا ه� 

الفقرية يف ال�شمال ن�شبًا مرتفعة ل�شكانها فقط، بل كان م�شت�ى انفاقها تقريبًا اأدنى بكثري من خط 

ل عجز الفقر للفرد يف ال�شمال 2.4 اأ�شعاف العجز العام. الفقر اإىل درجة �شجنّ

 ،2.4 جدول  يف   2005-2004 للعام  املحافظات  عرب  املدقع  والفقر  العام  الفقر  معدالت  ت�زيع  م  يقدنّ

وال�شكلي 2.5 و2.6 االإ�شتنتاجات التالية:

ًا للفقر املدقع )دون 20%( وللفقر العام )5% اإىل 8%( يف بريوت. اإنت�شار متدننّ جدنّ

ًا للفقر )2%-5%( ودون معدل انت�شار الفقر العام )20% تقريبًا( يف النبطية  اإنت�شار متدننّ جدنّ

وجبل لبنان.

ل للفقر املدقع يف البقاع واجلن�ب ) 10% -20%(، واإنت�شار معتدل للفقر العام  اإنت�شار ف�ق املعدنّ

يف البقاع )20%(، واإنت�شار ف�ق املعدل للفقر العام يف اجلن�ب )%20(.

اإنت�شار عاٍل جدًا للفقر املدقع والعام يف ال�شمال ) 17% و 52% على الت�ايل(.

.)P2 و P1( تبقى ت�شنيفات املحافظات على حالها بالن�شبة ملقيا�شي الفقر

امل�شدر: درا�شة الظروف املعي�شية وميزانية 

االأ�رشة ال�شادرة عن اإدارة االإح�شاء املركزي 

وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي ووزارة ال�ش�ؤون 

االإجتماعية )2004- 5( وبيانات احل�شابات 

ال�طنية لفرتة 1997 - 2004 ال�شادرة عن فريق 

احل�شابات ال�طنية داخل مكتب رئا�شة ال�زراء. 

مالحظات: مت �رشح النماذج واالإفرتا�شات بالتف�شيل 

يف التقرير االأ�شا�شي. يرتكز االإفرتا�س االأ�شا�شي 

للت�قع االإرجتاعي اىل 1997 على بقاء حجم ال�شعب 

اللبنان ثابت خالل الفرتة بي 1997 و 2004 - 5. 

بالن�شبة للعام 2007، االإفرتا�س االأ�شا�شي يرتكز 

على اأن تك�ن اأي زعزعة يف االإ�شتهالك اخلا�س 

الفردي بحجم ترتيب مقدار التغريات املت�قعة للناجت 

االإجمايل للنم�. ويف احلالتي، نفرت�س اأن يبقى 

ت�زيع الدخل ثابتاً ن�شبيًا.

.III وثيقة احلك�مة لباري�س
 12

بعد  الطارئة  للم�شاعدات  املالية  امل�ارد  اأ�شتخدام 
 13

النزاع، �شندوق النقد الدويل 2007.

•
•

•

•
•
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امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية و ميزانية اال�رشة ال�س�درة عن اإدارة االإح�س�ء املركزي، و برن�مج االأمم املتحدة 

االإمن�ئي، ووزارة ال�سوؤون االجتم�عية )2005-2004(

جميع السكان الفقراءالفقر المدقع

P0P1P2P0P1P2المحافظة
17.83.71.152.618.58.6الشمال

11.62.00.542.211.44.2الجنوب

10.81.90.529.48.13.1البقاع

3.80.70.219.64.51.5جبل لبنان

2.20.20.119.24.01.3النبطية

0.80.10.05.91.00.2بيروت

7.971.50.4328.558.153.32كل لبنان

الجدول 2.4
مق�يي�ض الفقر بح�سب املح�فظة )2005-2004(

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية 

اال�رشة ال�س�درة عن اإدارة االإح�س�ء املركزي، 

وبرن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي، ووزارة ال�سوؤون 

االجتم�عية )2005-2004(

يظهر ال�سكل 2.5 اأن ال�سم�ل ي�سكل 20.7% من �سك�ن لبن�ن و46% من ال�سك�ن ذوي الفقر املدقع، 

املدقع  الفقر  ذات  االأ�رش  فيتزايد عدد  البق�ع و اجلنوب،  ام� يف  الفقراء.  ال�سك�ن  و38% من جممل 

بني  واقع  ا�ستهالك  م�ستوى  ذات  )االأ�رش  الفقرية  االأ�رش  عدد  يزداد  حيث  �سك�نه�،  بن�سب  مق�رنة 

اخلطني االأعلى واالأدنى( يف البق�ع. 

الجدول 2.5 
توزيع جمموع�ت الفقر عرب املح�فظ�ت )2005-2004(

النسبة من مجموع السكانمجموع الفقراء )1+2(فقر )2(فقر مدقع )1(المحافظة 

4634.93820.7الشمال

18.930.527.339.9جبل لبنان

17.211.41312.7البقاع

15.415.615.610.5الجنوب

1.64.945.9النبطية

0.92.62.110.4بيروت

100100100100المجموع

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية اال�رشة ال�س�درة عن اإدارة االإح�س�ء املركزي، وبرن�مج االأمم 

املتحدة االإمن�ئي، ووزارة ال�سوؤون االجتم�عية )2005-2004(

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية اال�رشة ال�س�درة عن اإدارة االإح�س�ء املركزي، وبرن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي، ووزارة ال�سوؤون االجتم�عية )2005-2004(
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امل�شدر: درا�شة الظروف املعي�شية وميزانية 

ال�رسة ال�شادرة عن اإدارة الإح�شاء املركزي، 

وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ووزارة ال�ش�ؤون 

الجتماعية )2005-2004(

يتاأّلف لبنان جغرافّيًا من �شتة حمافظات ُمق�ّشمة على 15 اأق�شية )Strata(. يقّدم ال�شكل 2.7 معدلت 

عند  التحذير  يجدر  اأنه  بيد  مثاًل(.  الق�شاء  م�شتوى  )على  داخل كل حمافظة  العددي  الفقر  اإجمايل 

تف�شري النتائج باأن م�شح ظروف املعي�شة وميزانية االأ�رسة مل يكن ُم�شّممًا الإلتقاط معدالت الفقر على 

م�شتوى االأق�شية. لذا ت�شاهم اأواًل االأبحاث على م�شتوى املناطق الفرعّية يف اإغناءالتحليل من خالل 

الفقر على  التفاوت بني املحافظات، بدل من تقدير دقيق حول معدالت  توفري تقدير تقريبي لدرجة 

م�شتوى االأق�شية.

برت�شيخ هذه الفكرة يف ذهننا، ُيظهر الر�شم البياين ا�شتنتاجني اأ�شا�شّيني قد يوؤّثران ب�شكل بارز على 

اأي ا�شرتاتيجية مقرتحة لتخفي�ض الفقر:

هناك تباينات �شا�شعة يف الفقر داخل حمافظة ال�شمال: فلمدينة طرابل�ض وق�شاء عّكار-ال�شنّية  

الكورة/زغرتا/البرتون/  ق�شاء  فاإن  اأخرى،  ناحية  من  العام.  املدقع  الفقر  من  ن�شب  اأعلى 

الفقر  من   %4.5( متديّن  فقر  مبعّدل  ن�شبّيًا  يتنّعم  ال�شمال(  حمافظة  يف  اأي�شًا  )املوجود  ب�رّسي 

املدقع و 24.7% من الفقر العام(. 

يرتّكز الفقر يف اأربع اأق�شية، وهي: مدينة طرابل�ض، عكار/منية-�شنّية، جّزين/�شيدا وهرمل/ 

بعلبك. ت�شّكل هذه االأق�شية ثلثي الفقر املدقع ون�شف ال�شكان الفقراء -جمموعني، بالرغم من 

اأنها متّثل اأقل من ثلث �شكان لبنان. 

.1

 .2

امل�شدر: درا�شة الظروف املعي�شية وميزانية ال�رسة ال�شادرة عن اإدارة الإح�شاء املركزي، وبرنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي، ووزارة ال�ش�ؤون الجتماعية )2005-2004(
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وب�لرغم من االإختالف�ت الكبرية، يعي�ض اأربعون ب�مل�ئة من الفقراء يف اأق�سية غنّية اأو متو�سطة الرثاء. 

اإن معّدالت الفقر يف 10 اأق�سية، والتي ت�سّكل 30 ب�مل�ئة من الفقراء، قريبة من املعدل القومي اأو اأدنى 

 منه. يبدو هذا جلّيً� يف ال�سكل 2.8 الذي ير�سم منحني�ت الرتكيز الرتاكمي للفقر. على املحور العمودي،

يبنّي املنحني�ن الن�سبة املئوية الرتاكمية اإ�ستن�دًا للم�س�هم�ت االإقليمية ملجموع الفقر القومي )ب�مل�ئة(. 

على املحور االأفقي، ُت�سّنف االأق�سية بح�سب م�ستوى الفقر فيه�؛ من االأفقر على الي�س�ر اإىل االأغنى 

يتق�رب اق�سية حيث  يف  يعي�سون  الفقراء  من  العديد  ان  اىل   2.8 ال�سكل  ي�سري  وبذلك،  اليمني.   على 

تواتر الفقر اإىل املعدل القومي. اإن الذيل االأعلى من املنحنيني ع�ٍل جّدًا، مم� ُيظهر ان االأق�سية االأفقر 

الثالثة، التي متثل اأكرث من ثالثة اأ�سع�ف معدل الفقر، توؤلف 43 ب�مل�ئة عند اعتم�د خط الفقر االدنى، 

و34 ب�مل�ئة عند اعتم�د خط الفقر االأعلى.

اإن  بح�سبه.  ويتغري  اختي�ره  مت  الذي  الفقر  خط  على  يعتمد  االأق�ليم  بني  الفقر  ت�سنيف  تقييم  اإن 

مق�يي�ض  لتقييم قوة  ك�ملة.  ولي�ست  املح�فظ�ت هي جزئية  الفقر بني  مل�ستواي�ت  ال�س�بقة  املق�ران�ت 

دائمً�  تنطبق  االإ�ستنت�ج�ت  اإذا ك�نت  م�  اأجل فح�ض  امل�ستخدمة، ومن  الفقر  ب�لن�سبة خلطوط  الفقر 

حتى مع تغيري خط الفقر،علين� اأواًل اإجراء اختب�رات ل�سيطرة الت�سنيف االأول من خالل التوزيعني 

االأ�س��سيني. وبن�ًء عليه، يتم حتديد منحني�ت مدى الفقر على الر�سم البي�ين ب�إ�ستخدام قط�ع عري�ض 

لالإحداثي�ت خلط الفقر )من 30 ب�مل�ئة حتى 200 ب�مل�ئة من خط الفقر(. 

ثم  املتم�ثلة.  املرتاكمة  الفقر  ن�سبة   Y وحمور  البديلة  الفقر  خطوط   X حمور  ُيحّدد   ،2.9 ال�سكل  يف 

ت�ستخدم املنحني�ت لت�سنيف م�ستوي�ت فقر املح�فظ�ت ملجموعة من خطوط الفقر. تظهر نت�ئج ال�سكل 

2.9 اأن التوزيع يف حم�فظة ال�سم�ل هو دائمً� اأعلى من منحني�ت املن�طق االأخرى، مم� ي�سري اإىل اأن 

خطر الفقر يف حم�فظة ال�سم�ل هو االأعلى، بغ�ّض النظر عن خط الفقر املُخت�ر. ومب� اأن منحنى ال�سم�ل 

ال يتالقى مع منحني�ت املن�طق االأخرى، ميكنن� تطبيق اختب�رات ال�سيطرة للت�سنيف االأعلى، م�سريين 

يف ذلك اأّن مق�يي�ض الفقر االأخرى هي بدون التب��ض اأعلى مم� هي عليه يف املن�طق االأخرى. 

خالفً� لذلك، يقع منحنى بريوت يف النقطة االأدنى، ويليه منحني� النبطيه وجبل لبن�ن. وهن� اأي�سً�، ال 

يعتمد ت�سنيف املح�فظ�ت وفقً� ملت�سوى الفقر فيه� على قيمة خط الفقر، الأن املنحني�ت ال تتق�طع. 

حم�فظتي  منحنيي  اأن  بيد  لبن�ن.  جبل  ويليه  االأدنى،  بريوت  يف  الفقر  خطر  يبقى  اآخر،   مبعنى 

 اجلنوب والبق�ع قريبني جدًا من امل�ستوى االأدنى من خط الفقر )1.1 �سعف خط الفقر االأدنى(، واأقرب 

يف  املدقع  الفقر  خّطي  يكون  وبذلك،  الفقر.  خلطوط  اأعلى  مب�ستواي�ت  ال�سم�ل  حم�فظة  ملنحنى 

 حم�فظتي اجلنوب والبق�ع متق�ربني، يف حني تت�س�به حم�فظتي ال�سم�ل واجلنوب تقريبً� من ن�حية 

م�ستوي�ت الفقر الع�م.

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية اال�رشة ال�س�درة عن اإدارة االإح�س�ء املركزي، وبرن�مج االأمم 

املتحدة االإمن�ئي، ووزارة ال�سوؤون االجتم�عية )2005-2004(
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يف ب�طن االأمر، تقت�رش الر�س�لة االأ�س��سية يف هذا اجلزء على حقيقة اأن الفقر مرّكز يف ال�سم�ل، وهذه 

وداخل  ال�سم�ل  داخل  املوجودة  احل�دة  التب�ين�ت  جت�هل  يجب  ال  لكنه  للجدل.  ق�بلة  غري  خال�سة 

وكم�  والبق�ع،  اجلنوب  يف  الفقر  االإ�سته�نة مبعدالت  يجب  ال  ذلك،  على  االأخرى. عالوة  املح�فظ�ت 

من جهة  والبق�ع  واجلنوب  من جهة  ال�سم�ل  بني  كثريًا  الفجوة  ت�سيق  الت�لية،  الفقرات  يف  نن�ق�ض 

اأخرى عندم� ن�أخذ بعني االإعتب�ر اأدّلة الفقر الب�رشي ك�ل�سحة واأدّلة رف�هية التعليم. من هن�، ال جتوز 

ترجمة هذا التقرير كعر�ض الإع�دة توزيع املوارد الع�مة من اجلنوب والبق�ع اإىل ال�سم�ل. 

مرونة توزيع النمو  
د م�ستوي�ت االإ�ستهالك والالم�س�واة يف التوزيع بني اأه�يل املنطقة، الفقر يف كل منطقة. و  ِدّ اأخريًا، حُتَ

ت�سّكل التغرّيات عرب الزمن تغرّياٍت يف االإ�ستهالك احلقيقي والالم�س�واة، واللذين هم� طرفني لعملية 

منو اإيح�دّية. لذا علين� اأن نتعّمق يف فهم الروابط الق�ئمة على امل�ستوى املن�طقي، الإ�سرت�س�د ال�سي��س�ت 

اله�دفة لتخفيف الفقر من خالل النمو املن��رش للفقراء.

م�سكلة الفقر يف لبن�ن �سطحّية ن�سبيً�، مم� يعني ان ا�سغر التغرّيات يف النمو قد يوؤّثر ب�سكٍل كبري على 

اأرق�م الفقر. ان زي�دة يف النمو ترفع عددًا كبريًا من الن��ض اىل م� فوق خط الفقر. وب�ملثل، ف�ن تراجعً� 

يف النمو يدفع بح�سة كبرية من ال�سك�ن اىل م� دون خط الفقر، موؤديً� ذلك اىل تب�ين�ت وا�سعة وحمتملة 

يف موؤ�رش الفقر العددي. وبن�ء عليه، وب�إرتف�ع مرونة الفقر ن�سبّيً� مق�رنًة ب�لنمو، يوؤّثر الرتاجع يف 

النمو االإقت�س�دي �سلبّيً� على الفقر.

ب�سكل  لبن�ن،  يف  االأكرب  هي  والنمو  الالم�س�واة  مرون�ت  تبقى  املنطقة،  يف  االأخرى  ب�لدول  مق�رنة 

ع�م. يف حني و�سلت مرونة النمو يف كل من �سوري� وم�رش اإىل 3، بلغت يف لبن�ن 3.5 )جدول 2.6(. 

يف  للنمو  واحدة  مئوية  نقطة  لكل  اأنه  يعني  وهذا  الالم�س�واة.  مرونة  على  نف�سه�  النظرية  وتنطبق 

الجدول 2.6 
مرونة مق�يي�ض الفقر ب�لن�سبة ملتو�سط االنف�ق والالم�س�واة يف بع�ض الدول العربية

مرونة الالمساواةمرونة اإلنفاقالسنة

3.12.8-2004 - 2005مصر

3.04.2-2003 - 2004سوريا

1.81.0-2005 - 2006اليمن

3.56.8-2004 - 2005لبنان

بإستخدام خط الفقر األعلىبإستخدام خط الفقر األدنى

 المرونة بالنسبة لمتوسط 
اإلستهالك الفردي

 المرونة بالنسبة 
لمؤشر جيني

 المرونة بالنسبة لمتوسط 
اإلستهالك الفردي

 المرونة بالنسبة 
لمؤشر جيني

4.68.3 -8.527.9 -بيروت

2.32.3 -4.69.9 -جبل لبنان

1.20.3 -2.43.1 -الشمال

2.01.3 -3.85.8 -البقاع

1.60.7 -3.64.7 -الجنوب

2.92.5 -7.016.3 -النبطيه

1.81.4 -3.56.8 -لبنان

الجدول 2.7
مرونة درجة الفقر ب�لن�سبة ملتو�سط ا�ستهالك الفرد والالم�س�واة ، بح�سب املح�فظة )2005-2004(

 امل�سدر: تق�رير UNDP والبنك الدويل لتقييم الفقر يف �سوري� وم�رش )2005( واليمن )2007(

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية اال�رشة ال�س�درة عن اإدارة االإح�س�ء املركزي، وبرن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي، ووزارة ال�سوؤون االجتم�عية )2005-2004(
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اإذا تراجع التف�وت نقطة  اأم�   .3.5 متو�سط اال�ستهالك يف كل لبن�ن، يرتاجع املوؤ�رّش العددي بن�سبة 

الفقر وب�إ�ستخدام خطوط  اإرتف�ع معدالت  6.8. مع  بن�سنة  العددي  املوؤ�رّش  مئوية واحدة، فيرتاجع 

الفقر العلي�، تتقّل�ض التغرّيات )1.76- ب�مل�ئة و 1.43- يف امل�ئة ب�لتت�بع، كّلم� حت�ّسن ا�ستهالك الفرد 

والالم�س�واة بن�سبة نقطة مئوية واحدة(.

والفقر،  والالم�س�واة  الفردي  ا�ستهالكه�  مق�يي�ض  م�ستوي�ت  على  فقط  لي�ض  املح�فظ�ت،  وتختلف 

بل اي�سً� على مدى امك�نية اأي معّدل منو يف تخفي�ض م�ستوي�ت الفقر. ت�سري ح�س�ب�ت مرونة الفقر 

ب�لن�سبة للنمو )اأي، ن�سبة التغرّي يف معدل الفقر مق�بل ن�سبة التغرّي يف م�ستوي�ت متو�سط ا�ستهالك 

املح�فظة( اىل اأن حم�فظة ال�سم�ل لديه� ادنى مرونة مب� يتعلق مبوؤ�رشي العدد وفجوة الفقر، مم� 

يعني ان ت�أثري منو االإنف�ق او التح�سني يف الالم�س�واة �سيكون طفيفً� مق�رنة مبح�فظ�ت اخرى، حتى 

بتلك التي ت�سهد معدل تغيري مم�ثل. 

وبن�ء عليه، كلم� ارتفع معّدل النمو يف متو�سط االإنف�ق نقطة واحدة، يرتاجع املوؤ�رش العددي بن�سبة 

العددي  املوؤ�رش  يرتاجع  حيث  اأخرى  حم�فظ�ت  خالف  على  ال�سم�ل،  حم�فظة  يف  فقط  ب�مل�ئة   2.43

3.57 ب�مل�ئة يف حم�فظة اجلنوب و3.75 ب�مل�ئة يف حم�فظة البق�ع. مل يت�أثر ال�سم�ل كثريًا ب�لتح�سن يف 

الالم�س�واة ، خالفً� لبريوت ذات الت�أثر االعلى. لتو�سيح هذه النقطة؛ يرتاجع الفقر بن�سبة 5.81 ب�مل�ئة 

يف البق�ع، اذا حت�سنت الالم�س�واة نقطة مئوية واحدة. اذا �ُسّجل التح�سن عينه يف حم�فظة ال�سم�ل، 

ترتاجع ن�سبة الفقر اىل 3.13 ب�مل�ئة فقط. ومن هن�، ف�إن حم�فظة ال�سم�ل لي�ست فقط حمرومة على 

م�ستوى الفقر والنمو، ولكن اي�س� احتم�لية حت�ّسن النمو فيه� �سئيلة.

ب�إيج�ز، وكم� يف معظم الدول الن�مية، لتوزيع الدخل ت�أثري كبري على حم�سلة الفقر يف لبن�ن. غ�لبً� م� 

املرتكزة على اال�ستهالك. وجند يف  امل�س�واة  الفقر مرتبطة ب�سكل وثيق مبع�يري عدم  تكون معدالت 

لبن�ن رابطً� قويً�، على �سعيد املح�فظة، بني الالم�س�واة ون�سبة الفقر. فمح�فظة ال�سم�ل هي مث�ل على 

ذلك، حيث ان معدل الفقر الع�يل يف هذه املح�فظة ميكن تف�سريه لي�ض فقط من خالل امل�ستوى املتدين 

ال�ستهالك الفرد، بل اي�س� من خالل عدم امل�س�واة يف التوزيع . من ن�حية اخرى، اال�ستهالك اال�سمي 

يف  درجة  اأدنى  �سّجلت  قد  النبطيه  كون  لكن  الوطني،  للمعدل  جدًا  قريب  النبطيه  حم�فظة  يف  للفرد 

الالم�س�واة )مع�مل جيني0.299( مق�رنة ب�ملح�فظ�ت االخرى، ف�إن معدل الفقر فيه� اأدنى بكثري من 

املعدل الوطني. وب�سكل وا�سح، ف�إن ِكلّي التب�ينني يف الالم�س�واة وتنوع اال�ستهالك املن�طقي مت�سالن 

مب��رشًة مبجموعة عوامل جغرافية واقت�س�دية و�سي��سية يجب ان تكون مو�سوع تق�سي اعمق.

كلفة تخفيف الفقر
رقمّية  ق�عدة  توفري  ت�س�عد يف  ان  MDG Costing ميكن  لالألفّية  االإمن�ئية  االأهداف  كلفة حتقيق  ان 

املرامي.  لتحقيق  ا�س�فية  موارد  والفجوات وح�سد  االحتي�ج�ت  وتنبوؤ   MDG ا�سرتاتيجية  لتطوير 

ان حتديد كلفة MDG او تقييم احل�ج�ت هي اي�س� امرًا رئي�سيً� لزي�دة الوعي ودعم الت�أييد. ويف هذا 

الق�سم نح�سب معدالت النمو للفرد املطلوبة لتخفيف الفقر ب��ستخدام املنهجية التي طوره� ك�كواين 

متطلب�ت  حل�س�ب  ب�سيطً�  كلّيً�  منوذجً�  املنهجية  وت�ستخدم   .)Kakwani and Son 2005( و�س�ن 

مطلب  وُيق�رن  االهتالك.  ومعدل  ال�سك�ين  النمو  معدل  االعتب�ر  يف  االخذ  مع  االإجم�يل  اال�ستثم�ر 

اال�ستثم�ر هذا مبعدل اّدخ�ر الدولة املتوّقع. واالختالف بني االثنني يف�رش النق�ض الذي يجب ملوؤه 

ب�مل�س�عدة االجنبية او ب�القرتا�ض. اذا ك�نت م�سرية النمو من��رشة للفقراء، �سي�ستلزم االمر ن�سبة 

.ODA اإقل من اال�ستثم�ر و امل�س�عدة الر�سمّية للتنمية
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يقدم جدول 2.8 مرونة تقليل الفقر للن�سبة العددّية. كلم� ك�نت ن�سبة املرونة مرتفعة كلم� ك�ن ت�أثري 

النمو اعظم على تخفيف الفقر. ان �سين�ريو النمو املن��رش للفقراء يقود اىل تراجع اكرب يف الن�سب 

العددية من الن�سب املن��رشة للفقراء واأمن�ط النمو املح�يدة لنف�ض ارتف�ع معدل النمو)1%( يف متو�سط 

ا�ستهالك الفرد. مّم� يعني وجوب ن�سبة منو اأدنى لتحقيق ن�سبة تخفي�ض الفقر عينه�. ويعني اي�س� ان 

النمو املن��رش للفقراء �سيتطلب معدالت منو اقل للفرد �سنوي� لتحقيق هدف MDG. ومن ثم، ف�إن منط 

 15
النمو ه�م جّدًا يف حتديد كلفة حتقيق االأهداف االإمن�ئية لالألفية MDG.ر

املطلوب،  االإجم�يل  اال�ستثم�ر  تقدير  ميكنن�  للفرد،  ال�سنوية  النمو  معدالت  على  احل�سول  خالل  من 

وهن�   .3 ملحق  يف  ل  ُمف�َسّ ب�سيط  منو  منوذج  ب��ستخدام  االإجم�يل،  املحّلي  الن�جت  من  موؤية  كن�سبة 

املعدل  يتبع  ان  املتوّقع )والتي يفرت�ض  القومي  االإدخ�ر  املطلوب مع اجم�يل  اال�ستثم�ر  تتم مق�رنة 

الت�ريخي لفرتة 1997-2004 ال�س�در عن احل�س�ب�ت الوطنية( وينتج عن الفجوة بني االثنني الفجوة 

امل�لية املطلوبة لتقليل الفقر. بح�سب اجلدول 2.9، واإذا بقيت االأمور على م� هي عليه، قد يرتفع املعدل 

 املطلوب لال�ستثم�ر االإجم�يل اإرتف�عً� درام�تيكيً� اذا م� ارتفعت ن�سبة عدم امل�س�واة مع ارتف�ع النمو.

 )ODA( للتنمية  الر�سمية  امل�س�عدة  مثل  عديدة  بديلة  م�س�در  اىل  ب�للجوء  املوارد  فجوة  �سّد  ميكن 

وتدفق�ت روؤو�ض االأموال اخل��سة، و/اأو االقرتا�ض. ب�الإ�ستن�د اإىل الن�جت املحلي االإجم�يل للفرد يف 

للفرد  امل�لية  الفجوة  معدل  عليه�، ح�سبن�  �سبق وح�سلن�  التي  للفرد  املطلوبة  النمو  ومعدالت  لبن�ن 

)ب�لدوالر االأمريكي وفقً� ملعّدل ال�رشف للع�م 2005( حلقبة 2015-2005.

النمو المناصر للفقير                    النمو بتوزيع حياديالنمو المناهض للفقير

 استثمار\ الناتج
 استثمار\ الناتجاستثمار-ادخارالمحلي اإلجمالي

 استثمار\ الناتجاستثمار-ادخارالمحلي اإلجمالي
استثمار-ادخارالمحلي اإلجمالي

200521.58.517.24.215.42.4

201020.37.316.43.414.81.8
201519.26.215.62.614.11.1

20.37.316.43.414.81.8المتوسط

الجدول 2.9
فجوة املوارد املطلوبة لتحقيق هدف تخفيف الفقر بح�سب �سين�ريوه�ت منو بديلة: 2015-2005

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية اال�رشة ال�س�درة عن اإدارة االإح�س�ء املركزي، وبرن�مج االأمم املتحدة 

االإمن�ئي، ووزارة ال�سوؤون االجتم�عية )2005-2004(

الجدول 2.8 
مرونة تخفيف الفقر ب�لن�سبة للنمو )1%( ومعدالت النمو للفرد، بح�سب �سين�ريوه�ت منو بديلة

مرونة تخفيض الفقر )بإعتبار نسبة نمو 1%(

نمو مناصر للفقيرنمو بتوزيع حيادينمو مناهض للفقير
2005- 1.1- 1.8- 2.5
2010- 1.2- 2.0- 2.9
2015- 1.3- 2.4- 3.5

3.0 -2.1 -1.2 -معّدل

معدالت النمو للفرد المطلوبة لتخفيض الفقر

نمو مناصر للفقيرنمو بتوزيع حيادينمو مناهض للفقير
20052.61.61.1
20102.31.40.9
20152.01.20.8

2.31.40.9معّدل

الإ�ستق�ق  الت�لية  اال�س��سية  االفرتا�س�ت  طّبقن�  لقد 
 15

هذه الفجوة: اوال، ينمو عدد ال�سك�ن بن�سبة 1،25 ب�مل�ئة 

�سنوي� لي�سل اىل 4،6 مليون يف الع�م 2015. ث�ني�، يتم 

والن�جت  امل�ل  راأ�ض  بني  للعالقة  التزايدي  املعدل  تقدير 

4،5 واملعدل ال�سنوي الإهتالك راأ�ض امل�ل  ليكون تقريب� 

ال�سهمي يثبت عند 1،5 ب�مل�ئة. ث�لث�، افرت�سن� اأن معدل 

من  ب�مل�ئة   13 ي�سكل  يفرت�ض  القومي  االإدخ�ر  اجم�يل 

اإجم�يل الن�جت املحّلي )يف ال�سين�ريو احل�لة الراهنة(

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية اال�رشة ال�س�درة عن اإدارة االإح�س�ء املركزي، وبرن�مج االأمم املتحدة 

االإمن�ئي، ووزارة ال�سوؤون االجتم�عية )2005-2004(
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النمو المناصر للفقير                    النمو بتوزيع حياديالنمو المناهض للفقير

الفجوة الماليةالناتج المحلي األجماليالفجوة الماليةالناتج المحلي األجماليالفجوة الماليةالناتج المحلي األجمالي

2005595166458893755863255

2010671165863223436164222
2015746463867193056428185

663465562723426127221المعدل

الجدول 2.10
الن�جت املحلي االإجم�يل للفرد والفجوة امل�لية )بح�سب الدوالر االأمريكي ع�م 2004( ال�رشوري�ن لتحقيق MDG1: معدل عدّدي حتت �سين�ريوه�ت 

النمو البديلة، 2015-2005

بإستخدام خط الفقر األعلىبإستخدام خط الفقر األدنى

للشخص الفقيرللفردللشخص الفقيرللفرد

بحسب المحافظة
19015249بيروت

617067343جبل لبنان

27151257489الشمال

18164113386البقاع

18157162383الجنوب

28658304النبطيه

بحسب القضاء
32153298473عكار/منيه-ضنّية

36156316557مدينة طرابلس

49493374كورة/زغرتا/بترون/بشري

110948313كسروان/جبيل

213540362متن

19015249مدينة بيروت

815484345بعبدا

1120678343شوف/ عاليه

19146181398جزين / صيدا

17733288نبطيه

17187128353صور

38879311بنت جبيل/مرجعيون/حاصبيا

16171113376البقاع الغربي/ راشيا

1219797443زحلة

21155121372هرمل/بعلبك

12156116407المجموع

الجدول 2.11
معّدل فجوة الفقر يف الع�م 2005 )ح�سب �رشف الدوالر االأمريكي احل�يل(، بح�سب املح�فظة والق�س�ء

اإن النت�ئج مبّينة يف اجلدول 2.10. �سوف تكون الفجوة امل�لية، للفرد، واملطلوبة لتحقيق التخفي�ض 

تلك  من  اأقل  رع�ية  للفقري  تقدم  النمو  معدالت  ك�نت  اذا  وا�سح  ب�سكل  مرتفعة  الفقر  ن�سبة  يف  عينه 

امريكيً�  دوالرًا   176 تخ�سي�ض  ُيفر�ض  للفقري،  من��رشًا  النمو  يكون  عندم�  الفقري.  لغري   املمنوحة 

احلي�دي  التوزيع  �سين�ريوه�ت  يف  امريكيً�  دوالرًا   468 و   257 اىل  الزي�دات  وت�سل  �سنويً�،  للفرد 

واملن�ه�ض للفقر، على التوايل. ويعني ذلك اأنن� نحت�ج اىل 1.1 ملي�ر دوالر امريكي لتحقيق نف�ض معدل 

تقليل الفقر اذا ك�ن النمو من�ه�ض ملن��رشة الفقراء.

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية اال�رشة ال�س�درة عن اإدارة االإح�س�ء املركزي، وبرن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي، ووزارة ال�سوؤون االجتم�عية )2005-2004(

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية اال�رشة ال�س�درة عن اإدارة االإح�س�ء املركزي، وبرن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي، ووزارة ال�سوؤون االجتم�عية )2005-2004(
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اخريا، تت�س�به النت�ئج مع كلفة معّدل فجوة الفقر املطلوبة الإنت�س�ل جميع الفقراء اىل فوق خط الفقر. 

يقدم جدول 2.11 تقديرًا لكلفة �سد فجوة الفقر ب�إ�ستخدام خطي الفقر االعلى واالأدنى. وهن� ُيعترب 

ترتيب مقدار الدعم الع�م ال�سنوي �رشوري� لربن�مج ا�سرتاتيجية تقليل الفقر. ويو�سح اجلدول ان 

الفجوة لل�سخ�ض الفقري هي تقريب� 150 و 400 دوالر امريكي خلطي الفقر االعلى واالأدنى ب�لتت�بع. 

االإ�ستهداف  ذات  امل�يل،  التحويل  برن�مج  لتنفيذ  �سنويً�  اأمريكي   $20 مبلغ  لبن�ين  كل  على  �سيرتّتب 

الفّع�ل، واله�دف الإنق�ذ اللبن�نيني الذين يقبعون يف فقر مدقع. واالأمر االكرث اهمية هو درجة امل�س�حة 

امل�لية املت�حة لتمويل النمو ولالإ�ستثم�ر يف اخلدم�ت االجتم�عية الع�مة. ال�سوؤال متعلق ب�سكل خ��ض 

بنتيجة ت�أثري ال�رشاع االإقت�س�دي والذي من املحتمل انه �سوف يقّيد لبن�ن اىل م� بعد الع�م 2006 

.
16

نظرًا للفرتة الزمنية املطلوبة لتع�يف االقت�س�د

على �سبيل املث�ل، بعد اأن �سّجلت اخلزينة ف�ئ�سً� خالل اربع �سنوات متت�لية، قد ي�سل العجز امل�يل 

الع�م اىل 14% من املنتج املحلي للنمو نتيجة خ�س�رة اإيرادات بحوايل 180 مليون دوالر امريكي )ك�نت 

اخل�س�رة لتكون اكرث حّدة لو مل يتم ت�سلم املنح التي بلغت 537 مليون دوالر(، وارتف�ع االإنف�ق الن�جت 

عن ال�رشاع االإ�رشائيلي بحوايل 740 مليون دوالر )ال �سيم� االإنف�ق الذي متوله املنح التي مت التعهد 

الع�م  بنه�ية  ملي�ر   40.5 اىل  الع�م  الدين  ان ي�سل اجم�يل  املتوقع  ارتك�ًزا على هذا، ك�ن من  به�(. 

-2006 م� يع�دل 180% من الن�جت املحلي االإجم�يل املقدر بعد حرب 2006 )جدول 2.12(. ب�لفعل، 

1 ملي�ر دوالر اأمريكي، ف�إن كلفة تقليل الفقر يف لبن�ن متثل  0.5 اىل  وب�إعتب�ر اأن ال�سند يرتاوح بني 

ن�سبة �سئيلة من ا�ستحق�ق�ت الدين اخل�رجي ال�سنوية. وجتدر االإ�س�رة اإىل ان 65% من الدين الع�م 

اخل�رجي املُ�ستحّق والذي تراكم قبل وقوع حرب يوليو/متوز 2006 �سوف ُي�ستحق خالل 2007-

2010، ا�س�فة اىل معظم االقرتا�س�ت اجلديدة اثن�ء حرب ا�رشائيل 2006 وبعده�. عالوة على ذلك، 

ي�س�وي الدين الق�ئم اإبتداًء من منت�سف الع�م 2006 واملُ�ستحق خالل الع�مني 2007 و2008 حوايل 

16 ملي�ر دوالر اأمريكي. نتيجة لذلك، ويف �سوء احل�ج�ت التمويلّية الكبرية للحكومة، اإرتفعت ف�ئدة 

الدين اللبن�ين ب�لعمالت االأجنبية، مّم� �سيوؤدي اإىل تف�قم الو�سع امل�يل يف امل�ستقبل.

الترابط مع أدّلة الفقر البشري

 الدخل المرّكب ومعدل الفقر البشري على مستوى األقضية 
تعترب ام�رتي� �سني Amartya Sen اأن الفقر ال يقت�رش على الدخل القليل بل هو اأي�سً� احلرم�ن من 

القدرات اال�س��سية. وبذلك، ي�ستلزم التفكري يف الفقر انتب�ه� حل�ج�ت الدخل وغريه�. قدمت تق�رير 

ومق�يي�ض  تعريف�ت   UNDP االإمن�ئي  املتحدة  االأمم  برن�مج  اأعّده�  التي  ال�سنوية  الب�رشية  التنمية 

اإىل  الفقر الب�رشي  HPI. ويهدف دليل  الفقر الب�رشي  للفقر مثل قي��ض فقر القدرات ودليل  ا�س�فية 

 ،HPI تكملة مق�يي�ض الدخل للفقر، ويركز على احلرم�ن الب�رشي. على غرار موؤ�رش التنمية الب�رشية

بدل  لكن  واملعي�سة.  والتعليم  ال�سحة  مع�يري  وهي:  ثالث،  اأبع�د  على  الب�رشي  الفقر  دليل  يحتوي 

فح�ض معدل ح�لة م�ستوي�ت تنمية ال�سك�ن، يعك�ض ن�سبة ال�سك�ن الذين تنق�سهم احل�ج�ت الب�رشية 

اال�س��سية، او ادنى احل�ج�ت. 

الجدول 2.12 
الدين )ابتداًء 30 حزيران/يونيو 2006( امل�ستحق خالل فرتة 2007-2010 )ملي�ر دوالر اأمريكي(

2007-20082009-20102007-2010

4.55.510استحقاقات الدين بالعملة األجنبية

11.43.414.8استحقاقات الدين بالعملة المحلية

استحقاقات الدين العام اإلجمالي بإستثتاء خدمة الدين 

)أصل الدين بإستثناء سندات الخزينة المحسومة سلفًا(
15.98.924.8

ف�إن  الوزراء،  رئي�ض  مكتب  تقييم�ت  على  ارتك�زا 
 16

اجم�يل الكلفة املب��رشة لتحقيق النهو�ض املبكر واإع�دة 

منه�  وي�سكل  دوالر  ملي�ر   2،8 بحوايل  مقدرة  االعم�ر 

ان  االأكرب.  الن�سبة  اخل��سة  االأمالك  على  التعوي�ض 

ف�ملنتج  بكثري.  اكرث  لهو  للحرب  املب��رش  غري  الت�أثري 

اثن�ء  بن�سبة %6-5  للنمو احلقيقي، والذي قدر  املحلي 

 %-5 2006، من املحتمل ان ي�سبح  الن�سف االول من 

يف اآخر الع�م. وميثل هذا خ�س�رة يف الن�جت والدخل لع�م 

)ح�سب  امريكي  دوالر  ملي�ر   2،2 يع�دل  فيم�   2006

ا�سع�ر 2005(. ان اخل�س�رة يف الن�جت املتو�سطة االأجل 

)ب�ملق�رنة ب�مل�ستوي�ت املتوقعة( هي ا�سع�ف هذا املبلغ.

امل�سدر: احلكومة اللبن�نّية، »اإنع��ض، اإع�دة اإعم�ر، واإ�سالح« ،املوؤمتر الدويل لدعم لبن�ن، ب�ري�ض 2007
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املتوقع عن  يقل عمرهم  الذين  لل�سك�ن  املئوية  الن�سبة  الب�رشي هو موؤ�رش مرّكب من  الفقر  دليل  ان 

اربعني �سنة، ون�سبة االمية لدي الب�لغني، ون�سبة اال�سخ��ض الذين ال تتوفر لهم خدم�ت �سحية و مي�ه 

�سّفة، والن�سبة املوؤية لالأطف�ل ذوي الوزن الن�ق�ض ن�سبًة الأعم�رهم. ومثل العديد من املف�هيم االخرى، 

ف�ن الفقر الب�رشي يفوق اأي قي��ض خ��ض، حتى قي��ض دليل الفقر الب�رشي. وبح�سب املفهوم، يت�سمن 

الفقر الب�رشي وجوهً� عديدة نعجز عن قي��سه�-او مل يتم قي��سه� بعد. انه من ال�سعب ان نعك�سه� يف 

قي��ض مركب للفقر الب�رشي. لهذا ال�سبب، ي�ستبعد دليل الفقر الب�رشي ابع�دًا مهّمة ك�إنعدام احلرية 

ال�سي��سية وعدم القدرة على امل�س�ركة يف �سنع القرار واالفتق�ر اىل االمن ال�سخ�سي وعدم القدرة على 

امل�س�ركة يف حي�ة اجلم�عة والتهديد ب�الإ�ستدامة واالإن�س�ف بني االأجي�ل. 

الت�لية  املع�دلة  توّفر  ك�مل،  ب�سكل  بع�سه�  HPI ال حتّل حمل  الب�رشي  الفقر  دليل  اأن مكّون�ت  ومب� 

اإجم�يل هذه املكّون�ت: 

                          

 .HPI مكون�ت C3 و C2 و C1 حيث تكون

 اإاّل اأن اخل�رطة املتعددة االأغرا�ض تعجز عن قي��ض بع�ض مكون�ت دليل الفقر الب�رشي يف لبن�ن. وبذلك 

ميكن قي��ض احلرم�ن ال�سّحي بح�سب ن�سبة اال�سخ��ض الذين يع�نون من االمرا�ض املزمنة، ويتم قي��ض 

 احلرم�ن من املع�يري املعي�سية من خالل ن�سبة اال�سخ��ض الذين ال ين�لون اخلدم�ت ال�سحّية اال�س��سية والذين 

يفتقرون ملي�ه ال�رشب وتو�سيالت لنظ�م ال�رشف. ُيبنّي �سكل 2.10 ن�سبة الفقر املرّكبة )CPR( واملُحَدّدة 

ب�ملعّدل الب�سيط لدليل الفقر الب�رشي )املعّدل( Adjusted HPI ومعّدل الفقر العددي الع�م.

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية اال�رشة ال�س�درة عن اإدارة االإح�س�ء املركزي، وبرن�مج االأمم 

املتحدة االإمن�ئي، ووزارة ال�سوؤون االجتم�عية )2005-2004(
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امل�سبعة  غري  االأ�س��سية  احل�ج�ت  منهجية  تعطي 
 18

على  االأ�رشة  كم� حت�سل  فردي.  موؤ�رش   11 ا�رشة  كل 

اأربع ادلة ميدانية. اأخريًا حت�سل  اأربع عالم�ت مق�بل 

اال�رشة على عالمة مركبة لدليل م�ستوى املعي�سة الذي 

ُي�ستخدم لت�سنيف االأ�رش اىل خم�ض فئ�ت ح�سب درجة 

ا�سب�ع احل�ج�ت االأ�س��سية. ي�سمل هن� دليل احل�ج�ت 

اال�س��سية غري امل�سبعة االأ�رش ذوي درجة ا�سب�ع متدنية 

ومتدنية جدًا. 

يظهر ال�سكل 2.10 الت�س�رب الق�ئم يف التف�وت املن�طقي مع معّدل الفقر املرّكب. اإن ن�سيب دليل الفقر 

الب�رشي يتج�وز قلياًل موؤ�رش فجوة الفقر PO يف ن�سبة الفقر املركبة. بيد اأن الفقر الب�رشي يبدو اأكرث 

انت�س�رًا من فقر الدخل يف بريوت والنبطّية ويف بنت جبيل اإىل حّد اأدنى. �سهدت حم�فظة ال�سم�ل اأعلى 

ن�سبة فقر مركبة )مدينة طرابل�ض، وعك�ر-املنيه/ال�سنّية( ب�سبب حجم فقر الدخل الكبري. اأم� دليل 

الفقر الب�رشي املتدين يف مدينة طرابل�ض، والذي هو م� دون دليل الفقر الب�رشي يف بريوت، فهو الفت 

لالإنتب�ه.

الترابط مع الحاجات األساسية غير المشّبعة 
ت�سّنف »احل�ج�ت اال�س��سية غري امل�سّبعة« اال�رش تبعً� ملدى ت�سبيع احل�ج�ت اال�س��سية التي اتيحت 

له� البي�ن�ت املن��سبة. ان اختي�ر هذه املق�ربة مرتكز على االعتب�رات املتعلقة ب�أهداف الدرا�سة نف�سه�، 

وعلى القيود الن�جتة عن نق�ض يف البي�ن�ت، على غرار توّفر دخل االأ�رشة واإنف�قه�، التي ك�نت لت�سمح 

بتبّني مق�رب�ت اأخرى والتي ك�نت قد �سّهلت علين� حتديد خط الفقر واملق�يي�ض ذات ال�سلة. 

وو�س�ئل  للم�سكن  املبنّية  امل�س�حة  ومن  الغرف  من  الفرد  ح�ّسة  ب�مل�سكن:  مت�سلة  موؤ�رشات 
 

التدفئة الرئي�سّية.

موؤ�رشات مت�سلة ب�ملي�ه وال�رشف ال�سّحي: االإت�س�ل ب�سبكة املي�ه وامل�سدر الرئي�سي ملي�ه ال�رشب 

وو�سيلة ال�رشف ال�سّحي.

موؤ�رشات مت�سلة ب�لتعليم: مت�بعة الدرا�سة واملرحلة التعليمية.

موؤ�رشات مت�سلة ب�لدخل: عدد ال�سي�رات اخل��سة ب�الأ�رشة ومعدل االإع�لة واملهنة الرئي�سّية

وحتّدد بذلك عتبة كل موؤ�رّش. والعتبة هي اخلط الذي يحدد م� اإذا ك�نت احل�جة غري امل�سّبعة مقبولة اإىل 

حّد معنّي. وجتدر االإ�س�رة اإىل وجود اإختالف يف احلد االأدنى املقبول لت�سبيع ح�جة اأ�س��سية معّينة من 

بلد الآخر، وبل وحتى من اأ�رشة الأخرى يف البلد الواحد. ومب� اأن احلد االأدنى هذا يعتمد على عن��رش 

عديدة ك�لبيئة املحيطة وظروفه�؛ والتق�ليد االجتم�عية؛ والتوجه احل�س�ري والع�دات؛ وغريه� من 

على  موؤ�رش  لكل  العتبة،  او  االأدنى،  ينطوي حتديد احلد  هن�،  ف�علّيً�. ومن  اإعتب�ره  العوامل، ميكنن� 

.
17

درجة من االإجته�د الذاتي الذي قد يختلف من �سخ�ض الآخر

يعنّي ال�سكل 2.11 الفقر العددي الع�م على م�ستوى االأق�سية مق�بل موؤ�رش احل�ج�ت اال�س��سية غري 

امل�سبعة )UBN(، والذي يقي�ض احلرم�ن يف ظروف املعي�سة الب�رشية، وهو م�ستق من اإ�ستبي�ن ميزانية 

احلرم�ن  يكون  حيث  املن�طق  حتديد  ي�سهل  عليه،  وبن�ء   
18
LCHBS.ر املعي�سة  الأحوال  وفقً�  االأ�رشة 

القي��سني  البي�نية كلي  الر�سوم�ت  ب�لعك�ض. وتعنّي  العددي، والعك�ض  الفقر  الب�رشي اكرث حّدة من 

عند م�ستويي الق�س�ء واملح�فظة. وين�سطر الر�سم اىل اربعة اأرب�ع بح�سب معّدل احل�ج�ت االأ�س��سية 

غري امل�سّبعة والفقر العددي للبلد. وبذلك ف�إن املن�طق املوجودة يف الربع االمين االعلى تعد يف الو�سع 

الربع  وب�لعك�ض، ميت�ز   .UBN درجة  واأعلى  العددي  للقي��ض  فقر  معدل  اعلى  من  تع�ين  اإذ  اال�سواأ، 

االي�رش االدنى ب�أف�سل و�سعية.

لتطبيق هذه املنهجية، حت�سل كل ا�رشة على اإحدى 
 17

كم�  فردي.  موؤ�رش  ع�رش  اإحدى  مق�بل  عالمة  ع�رشة 

ادلة  اأربع  مق�بل  عالم�ت  اأربع  على  االأ�رشة  حت�سل 

ميدانية. اأخريًا حت�سل اال�رشة على عالمة مركبة لدليل 

اىل  االأ�رش  لت�سنيف  ُي�ستخدم  الذي  املعي�سة  م�ستوى 

خم�ض )اأو ثالث( فئ�ت ح�سب درجة ا�سب�ع احل�ج�ت 

االأ�س��سية.

.1

.2

.3
 .4
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ميكننا اأي�سًا الإ�ستنتاج ان م�ستوى احلرمان يف الأحوال املعي�سة هو ب�سكل عام مت�ساٍو مع م�ستوى 

غري  الأ�سا�سية  للحاجات  القومية  املعدلت  وتالقي  الإرتداد  خط  اإنحدار  ي�سري  )كما  العددي  الفقر 

اإذا  امل�سبعة مع الفقر العددي يف القيم نف�سها تقريبًا (. ثانيًا الرتابط بني الدليلني ي�سبح قويًا جدًا 

0.4 اىل 0.8(. من  يرتفع   R² ا�سُتثنَيت حمافظة النبطية واأق�سيتها )الإرتداد اأو

بوجه خا�ص، قد ُيعزى تدين ن�سبة فقر الدخل يف النبطيه )مقارنًة مبعدلت الفقر الب�رشي واحلاجات 

الأ�سا�سية غري امل�سبعة( اىل عّدة عوامل، مبا فيها مت�سوى الالم�ساواة املتدين ن�سبيًا وكرثة الهجرة 

وحتويل الأموال. للتحقق من �سحة هذه الفر�سية، ينبغي علينا القيام باملزيد من الأبحاث الإجتماعية. 

اإل اأن الفر�سية معززة بعالمة احلاجات ال�سا�سية غري امل�سبعة التي تقع ما دون املعدل ن�سبيًا، كما 

لهما  خا�سة(  �سيارة  وامتالك  املعّمرة  )ال�سلع  فقط  متغريين  على  يعتمد  الذي   2.12 ال�سكل  ي�سري 

ارتباط قوي بالدخل.

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية ال�رشة ال�سادرة عن اإدارة الإح�ساء املركزي، وبرنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي، ووزارة ال�سوؤون الجتماعية )2005-2004(

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية ال�رشة ال�سادرة عن اإدارة الإح�ساء املركزي، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ووزارة ال�سوؤون الجتماعية 

)2005-2004(
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الحرمان في القياس المالي للرفاهالحرمان من التشبع بظروف المعيشة

نسبة % الفقراء بإستخدام خط الفقر األعلىنسبة % الفقراء بإستخدام خط الفقر األدنىمستوى تشّبع متدّني ومتدّني جدًامستوى تشّبع متدّني جدًا
5.9   0.49.00.7بيروت

2.722.23.819.6جبل لبنان

7.342.417.852.6الشمال

6.433.510.829.4البقاع

5.644.511.642.2الجنوب

9.350.12.219.2النبطيه

4.429.78.028.6لبنان

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية اال�رشة ال�س�درة عن اإدارة االإح�س�ء املركزي، وبرن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي، ووزارة ال�سوؤون االجتم�عية )2005-2004(

الجدول 2.13
مق�يي�ض احلرم�ن ب��ستخدام معي�ر القي��ض امل�يل للفقر ودليل احل�ج�ت االأ�س��سّية غري امل�سّبعة، بح�سب املح�فظة

ب�إخت�س�ر، يرتبط االإختالف يف م�ستوي�ت الرف�ه بني املح�فظ�ت يف لبن�ن، ب�سكل كبري، ب�حلرم�ن من 

متغريات اجتم�عية واقت�س�دية اخرى. تراوح دليل احلرم�ن يف م�ستوي�ت ا�سب�ع اأحوال املعي�سة من 

املنخف�ض جدا من  امل�ستوى  اإعتب�ر  ب�مل�ئة يف بريوت، عند   0.36 ال�سم�ل اىل  ب�مل�ئة يف حم�فظة   7.26

9 ب�مل�ئة يف بريوت، وذلك عند االخذ يف االعتب�ر  46.6 ب�مل�ئة يف حم�فظة اجلنوب اىل  اال�سب�ع، ومن 

امل�ستوي�ت املنخف�سة واملنخف�سة جدًا من اال�سب�ع. يف حني انعك�ض جيدًا اال�ستهالك الفردي، كقي��ض 

دون  م�  املعي�سي  احلرم�ن  يبقى  والبق�ع.  لبن�ن،  وجبل  بريوت،  حم�فظ�ت  يف  الع�م،  للرف�ه  م�يل 

القي��ض  ان  حيث  ال�سم�ل  حم�فظة  مع  متق�باًل  اجلنوب،  حم�فظة  يف  الفردي  اال�ستهالك  م�ستوي�ت 

جم�الت  يف  حرم�ن�  املح�فظ�ت  اكرث  هي  ال�سم�ل  حم�فظة  املعي�سي.  احلرم�ن  من  اكرب  للرف�ه  امل�يل 

التعليم، وال�سحة واحل�لة االقت�س�دية لالأ�رشة، بينم� اجلنوب هو ا�سواأ حم�فظة يف م� يتعلق ب�مل�سكن 

واحلرم�ن من ا�سب�ب الراحة اال�س��سية.
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الفصل الثالث 
مالمح الفقر ومترابطاته

المقّدمة
ال يعترب انخفا�ض الدخل مبثابة الدليل الوحيد للفقر. واإمنا غالًبا ما يرتبط الفقر ب�سوء التغذية وارتفاع 

ن�سبة وفيات االأطفال و انت�سار االأمرا�ض وانخفا�ض م�ستويات التعليم والظروف ال�سكنية املزرية. 

لذلك ينبغي اأن يرتكز توزيع الرفاه يف لبنان على االأعداد الفعلية للطبقة الفقرية جًدا والطبقة الفقرية، 

ف�ساًل عن خ�سائ�ض هوؤالء ال�سكان القابعني حتت خط الفقر املحدد. ويعترب هذا التحليل بالغ االأهمية 

بالن�سبة ل�سانعي القرار ال�سيا�سي املعنيني بت�سميم وا�ستهداف ا�سرتاتيجيات احلد من الفقر.

يقدم هذا الف�سل درا�سة حول مالمح الفقر يف اإطار االإحراز التعليمي واملزايا الوظيفية واخل�سائ�ض 

اإجراء  مت  اإنه  غري  والرتفيهية.  الثقافية  واالأن�سطة  ال�سكنية  والظروف  ال�سكان  باإح�ساء  املتعلقة 

االإح�سائيات املذكورة يف هذا الف�سل لعينة فرعية تتكون من 7431 منزاًل بها 32417 ن�سمة. وبناء على 

ذلك، فاإن الن�سب املح�سوبة الإجمايل املحافظات باالإ�سافة اإىل لبنان ككل قد تختلف عن تلك املح�سوبة 

واملقدمة يف تقرير »االأحوال املعي�سّية لالأ�رس، 2005-2004«

خمتلفان:  اأنهما  غري  مرتابطني  �سوؤالني  على  الرتكيز  مع  للفقر  و�سف  عن  عبارة  هي  الفقر  مالمح 

من هو ال�سخ�ض املعّر�ض ملخاطر الفقر؟ و من هو ال�سخ�ض الفقري؟ من خالل اإ�ستق�ساء جمموعات 

ال�سكان التي تواجه خماطر اأكرب للفقر، ميكننا اأن نكت�سب روؤية عميقة للعوامل املرتبطة بالفقر، اإىل 

جانب حتديد املجموعات املعر�سة للفقر. هذا اأمر ال يتم التعبري عنه من خالل معايري الفقر. غري اأنه 

نظًرا الأن بع�ض هذه العوامل املت�سببة يف وقوع املخاطر توؤثر فقط على جمموعة �سغرية من ال�سكان، 

فاإن وجود جمموعة تواجه خماطر كبرية للفقر ال ميثل بال�رسورة الن�سبة العالية من الفقر.

تعمل االإجابات على ال�سوؤال الثاين على البحث يف و�سع الطبقة الفقرية وتعر�ض املجموعات االأكرث 

متثياًل بني الطبقات الفقرية؛ هوؤالء الذين يتم التعبري عنهم من خالل الت�سنيف بالطبقة الفقرية للغاية 

والطبقة الفقرية والطبقة االأف�سل حااًل من بني خمتلف الفئات ذات اخل�سائ�ض املتباينة.

هو  »من  االأول:  بال�سيا�سة.  تتعلق  هامة  �سمنية  موؤ�رسات  الفقر  لدرا�سة  اجلزئني  كال  لدى  ويوجد 

ال�سخ�ض املعر�ض ملخاطر الفقر؟« ي�ساعد على الك�سف عن العوامل امل�سببة للفقر وت�سميم التدخالت 

املتعلقة بال�سيا�سة التي �ست�ساعد الفئة امل�ستهدفة باأق�سى �سورة. الثاين: »من هو ال�سخ�ض الفقري؟« 

ي�ساعد على حتديد العوامل وال�سيا�سات التي توؤثر، على االأرجح، على اأغلبية الطبقة الفقرية.

الطبقة  وخ�سائ�ض  الفقر  حول  املعلومات  لتلخي�ض  مفيدة  و�سيلة  الفقر  درا�سات  تعترب  النهاية،  يف 

لكن   .)1996-Ravallion( للفقر ال�سمنّية  العوامل  اأدّلة حول  تقدم  واإنها  املجتمع. كما  الفقرية يف 

تقييمات الفقر التجريبية يف ال�سنوات االأخرية �ساهدت عدًدا من املحاوالت التي هدفت اإىل تخّطي حدود 

جدولة مالمح الفقر وتطرقت اإىل معاجلة اإح�سائّية عديدة املتغرّيات مل�ستويات املعي�سة والفقر. 
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تكمن اإحدى مميزات هذا التحليل يف القدرة على تقييم مدى تاأثري تغري ما يف عامٍل معنّي على احتمالية فقر 

الفرد، مع ثبات جميع العوامل االأخرى. يحاول �سانعو القرار اإعداد تدخالت حلماية ال�سكان من الوقوع 

يف الفقر يف امل�ستقبل. تعتمد مثل هذه التدخالت على تقييم »�رسيع« لقابلية التعر�ض للفقر. ُت�ستخدم 

 املعاجلة املتعّددة املتغرّيات يف هذا الف�سل لتقييم تاأثريات التدخالت ال�سيا�سية املقرتحة على الفقر.

مالمح الفقر

التعليم والفقر 
يوؤّدي الفقر اىل ا�ستمرارية قّلة التعليم، مما ي�سّبب اىل دّوامة مفرغة من الفقر ومن م�ستوى التعليم 

املنخف�ض. ت�ساعد مثل هذه العالقات يف اإي�ساح كيفية انتقال الفقر من جيل اإىل االآخر. ميكن اإي�ساح 

االإنتاجية، ميكن  لالأ�سول  االأّمي واملفتقر  االأ�رسة  بدًءا من رب  التايل:  النحو  املعتاد على  ال�سيناريو 

وذلك   - التغذية  ل�سوء  االأبناء  تعر�ض  هو  االأكرب  االحتمال  فاإن  اأبنائه.  اإىل  ينتقل  الذي  امل�سار  تتبع 

يعزو بدرجة اأكرب جلهل االأباء اأكرث منه لعدم توفر الطعام الكايف. ويكون هوؤالء االأطفال اأكرث عر�سة 

لالأمرا�ض، مما يوؤدي اإىل تقليل القدرات اجل�سدية لديهم ب�سورة اأكرب. حتى يف حالة دخول االأطفال اإىل 

نظام التعليم العام، ونظًرا ل�سعوبة الظروف االقت�سادية الأ�رسهم، فاإن هناك احتمال اأكرب خلروجهم 

من املدر�سة والتحاقهم ب�سوق العمل. يف ظل هذه الظروف، �سوف يعاين الكثري من هوؤالء من االأمية 

اأو امل�ستوى املرتدي للتعليم. ومع غياب معاهد منا�سبة للتدريب املهني، �سيكون لدى هوؤالء االأطفال 

مهارات حمدودة اأو �سئيلة للغاية. و�سوف تكتمل الدوامة عندما يتزوج هوؤالء االأبناء من اأ�سخا�ض 

هذا  يف  وبالنظر  املختلفة.  االأجيال  عرب  الفقر  م�ستوى  ي�ستمر  لذلك،  نتيجة  ال�سفات.  نف�ض  لديهم 

ال�سيناري، يتجّلى لنا اأن التعليم هو اأداة قوية جدًا ،ولكن لي�ست الوحيدة، التي قد متّكن االأفراد من 

اخلروج من دّوامة الفقر.

يف  االأمّية  ن�سبة  اأّن   2005-2004 للعام  االأغرا�ض  املتعدّدة  اخلارطة  يف  املذكورة  البيانات  وتو�سح 

ملّمني  منهم  باملائة   5.4( فقط  باملائة   8.7 تبلغ  فوق  وما  �سنوات   10 من  العمرية  الفئات  جمموعة 

بالقراءة اأو اأكملوا مرحلة الرو�سة( ون�سبة 29 باملائة منهم اأمّتوا مرحلة التعليم االإبتدائي وحوايل 

3-1(. يلقي جدول امللحق  اأ-  اإنهاء الدرا�سة اجلامعية واأكرث )جدول امللحق  15 باملائة متكنوا من 

الطبقة  اأ�رس  الدرا�سي بني املحافظات، وبني  االإلتحاق  الفجوة املوجودة يف  ال�سوء على   )1-3 )اأ- 

الفقراء مقارنًة بن�سبة  اأعلى من االأمية بني  الفقرية والطبقة الفقرية جدًا، وذلك يف ظل وجود ن�سبة 

اأدنى يف االأ�رس االأف�سل حااًل . وقد اكت�سف اأن اأعلى ن�سبة من االأمية تقع يف البقاع والنبطيه )بن�سبة 

14.5 و15.1على التوايل(. يو�سح اجلدول كذلك اأن هناك فرًدا من كل خم�سة اأفراد هو اأمّي اأو هو 

ملّم بالقراءة والكتابة اأو هو غري متعّلم، بينما ت�سل هذه الن�سبة اإىل فرد واحد من كل ثمانية اأفراد 

من االأف�سل حااًل. باالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن ن�سبة 3.2 باملائة من الطبقة الفقرية متكنت من اإنهاء املرحلة 

اجلامعية، بينما تزداد هذه الن�سبة لت�سل اإىل 18.6 باملائة بني الطبقة االأف�سل حااًل )ال�سكل 3.1(.

ت�سري النتائج الإح�سائية اىل اختالفات مناطقية هائلة يف الإلتحاق املدر�سي وعالقتها بالفقر. 

التعليم  ذوي  من  العاملون  بها  يقوم  والتي  حمدودة  مهارات  تتطّلب  التي  الوظائف  تقل�ست  ولقد 

االبتدائي اأو االأقل. ومن ثم، كلما كانت املحافظة اأكرث تطوًرا، كلما كان تاأثري التعليم على م�ستويات 

املعي�سة اأكرب. وبريوت تعطي املثال النموذجي على ذلك، حيث ي�سل معدل االأمية بني الطبقة الفقرية 

املدر�سي  االإلتحاق  بني  ال�سمال  يف  الرتابط  ي�سعف  االآخر،  اجلانب  يف  باملئة(.   38( ن�سبة  اأعلى  اإىل 

والفقر، اإذ ت�سيطر يف هذه املنطقة االأن�سطة الزراعية.

جدًا  الفقرياء  مييل  اإذ  كبري،  حد  اإىل  ككل  ولل�سكان  حااًل  االأف�سل  لل�سكان  العامة  املالمح  تت�سابه 

والفقرياء اىل حتقيق م�ستويات اأقل يف التعليم. كذلك، تبدو الفجوات يف االإلتحاق املدر�سي بني الفقراء 

واالأف�سل حااًل جلّية يف املحافظات كافة، وال�سيما بني االأ�سخا�ض االأمّيني واأ�سحاب امل�ستويات االأعلى 
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 5.8 14.4 باملائة من فقراء جبل لبنان من االأمية، مقارنًة بن�سبة  يف التعليم. على �سبيل املثال، يعاين 

الذين ح�ّسلوا �سهادات جامعّية  لبنان  ن�سبة فقراء جبل  االأف�سل حااًل. هذا وبلغت  االأ�رس  باملائة يف 

2.5%، وترتفع الن�سبة اىل 20% بني �سكان جبل لبنان غري الفقراء )جدول امللحق اأ- 1-3(.

اأّما النقطة االأبرز التي ت�ستوقفنا هنا، فهي مدى حجم الفوارق داخل املجموعات الفقرية بالن�سبة ملدى 

حجم الفوارق بني املحافظات؛ اإذ اأن الفجوة ما بني املجموعات الفقرية هى عامًة اأو�سع من الفجوة 

القائمة ما بني املحافظات.

الكايف  الدخل  على  الفقر وحل�سولهم  ملخاطر  االأفراد  تعر�ض  دون  للحيلولة  هاًما  دوًرا  التعليم  لعب 

كافة  املحافظات  يف  واالأحّد،  واالأعمق  االأعلى  هي  فقر  معّدالت  من  يعانون  فاالأمّيون  الفقر.  وتفادي 

)جدوال امللحق اأ- 3-3 واأ- 3-2 -ب(. وتتعدى خماطر الفقر عند االأّميني املعدل املتو�سط مبقدار 15 

باملائة تقريًبا يف �سمال لبنان، وباأقل من 4 باملائة يف حمافظة البقاع. فاالأ�رس التي يرعاها رب اأ�رسة 

اأمّيًا هي االأكرث عر�سة ملخاطر الفقر )19.6 باملائة(.

اأما بالن�سبة لالأ�رس التي ح�سل فيها رب االأ�رسة على تعليم متو�سط، فاإنها اأقل عر�سة ملواجهة الفقر 

اأمّت  التي  االأ�رس  باملائة، بينما   3.6 اإىل  الفقر  التعر�ض ملخاطر  املتو�سط، حيث ت�سل ن�سبة  من املعدل 

 معيلها م�ستويات اأعلى يف التعليم، فاإنها تكون اأقل عر�سة بكثري ملخاطر الفقر وتبلغ ن�سبتها 0.6 باملائة.

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية اال�رسة ال�سادرة عن اإدارة االإح�ساء املركزي، وبرنامج االأمم 

املتحدة االإمنائي، ووزارة ال�سوؤون االجتماعية )2005-2004(

    امل�سدر: اجلدوالن املرفقان اأ- 3-3 واأ- 3-2 -ب

ملّم بالقراءة أمّي
مرحلة التعليم مرحلة التعليم اإلبتدائيالروضةوالكتابة

المتوسط
مرحلة التعليم 

الثانوي
مرحلة التعليم 

الجامعي

إنجاز التعليم بنجاح، بحسب األفراد

PO14.08.517.412.36.94.81.8

P12.71.65.72.41.20.90.4

P20.80.52.60.70.30.20.1

إنجاز التعليم بنجاح . بحسب أرباب األسر

PO19.612.411.910.03.61.60.6

P13.92.62.81.80.50.30.1

P21.20.91.00.50.10.10.0

الجدول 3.1
مقايي�ض الفقر، بح�سب االإجناز التعليمي على �سعيد كل لبنان
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امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية اال�رسة ال�سادرة عن اإدارة االإح�ساء املركزي، وبرنامج االأمم 

املتحدة االإمنائي، ووزارة ال�سوؤون االجتماعية )2005-2004(

املتو�سط  التعليم  مرحلة  اأمّتوا  الذين  هوؤالء  بني  هائلة  ب�سورة  الفقر  حّدة  تقل  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 

اإيرادات االأفراد  التاأثري الكبري الذي يوجده تراكم راأ�ض املال الب�رسي على  اإىل  اأكرث. ي�سري ذلك  اأو 

وعلى حماية االأ�رس من مواجهة الفقر. عالوة على ذلك، تتفاعل االختالفات بني املحافظات واالإحراز 

التعليمي الإنتاج خماطر خمتلفة للفقر حتى لو ت�سابهت خ�سائ�ض اأرباب االأ�رس. على �سبيل املثال، يف 

�سمال لبنان، فاإن االأ�رس ال�سمالية التي يعاين فيها رب االأ�رسة من االأمية هي االأكرث عر�سًة ملخاطر 

الفقر مقارنًة بجميع ال�سكان مبقدار 20 نقطة مئوية. اأّما يف البقاع، فيزيد معّدل التعّر�ض للفقر 5 نقاط 

مئوّية )اجلدول امللحق اأ- 3-2 -ب(.

اأما بالن�سبة للتغريات يف م�ستوى التعليم بح�سب النوع، ُي�سري جدول امللحق اأ- 3-4 بوجود اختالف 

�سعف  اإىل  االإناث  لدى  االأمية  معدل  ي�سل  حيث  االأمّيني،  بني  ال�سيما  واالإناث،  الذكور  بني  ملحوظ 

املعدل لدى الذكور )11.8 باملائة و5.6 باملائة على التوايل(. غري اأن اختالفات النوع لي�ست متماثلة 

على جميع م�ستويات التعليم والفقر. اإن الفجوة القائمة بني الفقراء واالأف�سل حااًل هي اأو�سع من 

تلك املتعلقة بالنوع. على �سبيل املثال، تقت�رس ن�سبة الذكور املنتمني اىل الطبقة الفقرية والذين امّتوا 

املرحلة اجلامعية على 3 باملائة، بينما تزيد هذه الن�سبة لت�سل اإىل 19.8 باملائة بني ذكور الطبقة االأف�سل 

حااًل. ت�سل هذه االأرقام اإىل 3.6 باملائة و17.5 باملائة، على التوايل، عند االإناث.

التعليمي  وامل�ستوى  االأ�رسة  لرب  التعليمي  امل�ستوى  بني  متينة  عالقة  وجود  ن�ستخل�ض  اأن  ميكننا 

الذين  االأفراد  ن�سبة  و�سلت  الفقرية.  الطبقة  يف  ب�سكل طفيف  التاأثري  هذا  ويزداد  االأ�رسة.  الأع�ساء 

اأمّي،  اأ�رسة  ُيعيلها رب  اأ�رس  اأقل، والذين يعي�سون يف  اأو  التعليم االإبتدائي  اإنهاء مرحلة  متكنوا من 

اأنه حتى ولو  اإىل  75 باملائة عند االأ�رس الفقرية و69 باملائة عند االأ�رس غري الفقرية - مما ي�سري  اإىل 

كان رب االأ�رسة غري الفقرية يعاين من االأمية، فاإن هناك فر�سة اأكرب الأع�ساء االأ�رسة للح�سول على 

الذين يعانون  64 باملائة من االأفراد  الفقرية. على امل�ستوى الوطني،  باأ�رس الطبقة  التعليم باملقارنة 

من االأمية )و74 من اأفراد الطبقة الفقرية الذين يعانون من االأمية( ينتمون اإىل اأ�رس يكون فيها رب 

االأ�رسة اأّمي. ترتفع احتمالية الت�سابه يف امل�ستوى التعليمي املتديّن )اأمّية اأو االإملام بالقراءة والكتابة( 

امللحق )اأ- 5-3(  الفقر االأخرى )جدوال  الفقرية واأفرادها، مقارنة مع م�ستويات  االأ�رسة   بني رّب 

و)اأ- 3-6((. ي�سري ذلك اإىل اأنه على الرغم من ال�سعوبات املتواجدة يف �سل�سلة ترابط الفقر والتوظيف 

املو�سحة يف الق�سم التايل، فاإن التعليم ال يزال هو العامل االأ�سا�سي الذي يكبح من اإنت�سار الفقر.
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التوظيف والفقر
يعتمد معظم الفقراء على عملهم لتاأمني عي�سهم. تتوّقف قدرتهم يف االإعتماد على العمل للخروج من 

دّوامة الفقر على مدى جناحهم يف اإيجاد عمٍل وعلى مردود هذا العمل. وبذلك، حتى مع التح�سني يف 

ا�سرتاتيجية تخفيف الفقر حل�سول الفقراء على موارد مثل االأر�ض وراأ�ض املال وغريها من املوارد 

اأو  باالإيجار  الفقر على تقدمي حّق  العينية والتمويلية والبنيوّية واالإن�سانية، ال تعتمد عملية تخفيف 

هذا  يطرح  ومردودّية.  انتاجية  اأكرث  ب�سورة  توظيفهم  فر�ض  تكثيف  على  بل  �سنوية  مالية  مببالغ 

الق�سم ت�ساوؤالت حول العالقات بني التوظيف والفقر عرب ثالث قنوات: معدالت امل�ساركة والبطالة 

وحالة التوظيف وقطاع التوظيف. كما يتم اإلقاء ال�سوء يف هذا التحليل على التباين الكبري امللحوظ 

بالن�سبة للنوع يف كثري من احلاالت املتعّلقة بالتوظيف.

اأ- معّدلت الن�ساط والبطالة:

ُتظهر بيانات اخلارطة اأن معّدل الن�ساط االإقت�سادي للفئة العمرية 15 �سنة وما فوق يبلغ 44.4 باملائة 

واأن معّدل البطالة بلغ 7.6 باملائة. ولكننا ن�سهد تباينًا كبريًا بني الذكور واالإناث يف ما يتعّلق مبعديل 

الن�ساط والبطالة، يف املحافظات كافة. فعلى �سعيد الوطن كُكل، ينتمي حوايل 70 باملائة من الذكور 

لبنان  وجبل  بريوت  يف  قلياًل  ن�سبتهم  وترتفع  العاملة،  اليد  اىل  فوق  وما  �سنة   15 اأعمارهم  البالغة 

االإناث  عند  االإقت�سادي  الن�ساط  انح�رس  بينما  بالتتابع(،  باملائة،   73.4 و   71.7 و   70.7( وال�سمال 

بن�سبة 20 باملائة، وهو اأي�سًا اأعلى يف بريوت وجبل لبنان )34.4 و 23.6 باملائة، بالتتابع( )جداول 

امللحق اأ- 3-7، اأ- 3-7 -اأ، اأ- 3-7 -ب(

تتدّنى معدلت الن�ساط الإقت�سادي يف الطبقة الفقرية مقارنًة بالطبقة غري الفقرية: يبلغ معدل 

الفقراء.  الفقراء و45.5 باملائة من غري  38 باملائة من  العاملني(  الن�ساط االإقت�سادي )للعاملني وغري 

 وينطبق هذا على الذكور واالإناث. بيد اأن فجوة النوع هي اأكرث عمقاً من الفجوة بني الفقراء وغري الفقراء.

يف  اأعلى  معدالت  الفقرية  الطبقة  تواجه  لبنان.  يف  ا�سا�سّي  قلٍق  م�سدر  هي  البطالة  اأن  الوا�سح  من 

القومي بن�سبة  الفقرية على امل�ستوى  للطبقة  البطالة  البطالة يف كافة املحافظات، حيث يرتفع معدل 

8 باملائة مقارنًة بالطبقة غري الفقرية )14.9 باملائة للطبقة الفقرية باملقارنة بن�سبة 6.7 باملائة للطبقة 

اىل  واجلنوب  لبنان  جبل  يف  البطالة  يف  االإختالفات  ترتفع  املحافظات،  م�ستوى  على  الفقرية(.  غري 

اأعلى معدالتها بني الطبقة الفقرية والطبقة غري الفقرية، اإذ يتفاعل الفقر مع النوع الإنتاج اختالفات 

�سخمة يف معدالت البطالة. بينما ت�سل ن�سبة البطالة لالإناث بني الطبقة الفقرية على امل�ستوى الوطني 

اإىل 26.6 باملائة وتنخف�ض هذه الن�سبة اإىل 8.2 باملائة يف الطبقة غري الفقرية. يواجه الذكور يف الطبقة 

الفقرية كذلك معدالت اأعلى للبطالة، حيث ت�سل الن�سبة اإىل 13.6باملائة بني الفقراء و6.2 باملائة بني 

2004-2005 من معدل منخف�ض  البطالة يف عام  اإىل ذلك، ترواحت معدالت  الفقراء. باالإ�سافة  غري 

باملائة و22  56 اإىل  عاٍل و�سل  معدل  اإىل  البقاع  يف  حااًل  االأف�سل  الطبقة  الأفراد  باملائة   2.8 بـ   �سّجل 

باملائة للطبقة الفقرية يف بريوت وجبل لبنان، على التوايل.

اإن جمموعة االأفراد الباطلني عن العمل هي االأكرث تاأثًرا بالفقر. يفتقد لبنان الإعانات ت�ستهدف الباطلني 

عن العمل، االأمر الذي يربز التاأثري ال�سلبي للبطالة على الفقر. ولي�ض مفاجئًا اأن تعادل خماطر الفقر 

بني العاطلني عن العمل حوايل �سعف املخاطر التي يتعر�ض لها العاملون. فمن �سمن كل ثمانية اأفراد 

يعانون من البطالة، يوجد �سخ�ض واحد فقري، بينما بالن�سبة لالأفراد العاملني، يكون املعدل واحد من 

�سمن كل ع�رسين فرًدا يعاين من الفقر. وال يكون حدوث الفقر فقط يف اأعلى معدالته بني االأ�سخا�ض 

لبنان  اأنحاء  كافة  ينطبق على  االأمر  اأكرث عمًقا و�سدة. وهذا  البطالة، ولكن كذلك  يعانون من  الذين 

باالإ�سافة اإىل كافة املحافظات )اجلدول امللحق )اأ- 8-3((.

 يوؤثر النوع كذلك على معدالت البطالة؛ حيث و�سل معدل البطالة بالن�سبة للذكور اإىل 7.1 باملائة،  بينما

يتجّلى با�ستثناء بريوت.  املحافظات  االأمر كذلك على كل  االإناث. وينطبق  باملائة بني   9.4 اإىل   و�سل 
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القوى من  باملائة   14 تعاين  حيث  اجلنوب،  حمافظة  يف  االإناث  لدى  العايل  البطالة   م�ستوى 

املراأة فاإن  ذلك،  على  عالوة  الذكور.  بني  باملائة   7.4 مقابل  البطالة  من  لالإناث   العاملة 

 الفقرية تعاين من ظروف اأكرث �سوًءا: ففي كافة اأنحاء لبنان، يعاين ربع االإناث الفقراء من البطالة،

حوايل ت�سّم  )التي  لبنان  وجبل  اجلنوب  حمافظتي  يف  طفيفة  بن�سبة  البطالة  معدالت  ارتفاع   مع 

ثلث اإناث الطبقة الفقرية( )اجلدول امللحق )اأ- 3-7 -ب((.

ت�سُكل البطالة لدى ال�سباب املتّعلمني م�سدر قلٍق خا�ض، لي�ض على �سعيد طاقاتهم الهامدة فح�سب بل 

اأي�سًا على �سعيد االإ�سطراب االإجتماعي الذي قد يحدثوه. ترتفع معدالت البطالة يف �سّف ال�سباب، ال 

 �سيما بني خريجي املرحلة املتو�سطة واملرحلة اجلامعّية، �سواء كانوا فقراء اأم ال )جدول اأ- 9-3 (.

 يعاين ِخم�ض ال�سباب، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و24 عامًا، من البطالة.تعترب ن�سبة البطالة الباغة 

20 باملائة عالية جدًا مقارنًة مبعّدل البطالة البالغ 7.6 باملائة. وت�سل معدالت البطالة اىل اعلى ن�سبها 

بني حاملي ال�سهادات الثانوية واجلامعية واملنتمني اىل الطبقة الفقرية، وتنخف�ض هذه املعدالت مع 

انتقالنا من الفئة الفقرية اىل الفئة االأقّل فقرًا و�سواًل اىل الفئة االأف�سل حااًل. اإّن ن�سف الفقراء الذين 

اأمّتوا املرحلة الثانوية والذين ينتمون للفئة العمرية 15-24 هم عاطلون عن العمل.كذلك يعاين ثلث 

الذين  املي�سورين  البطالة، مقارنة بخرّيجي اجلامعات  اأنهوا درا�ساتهم اجلامعية من  الذين  الفقراء 

تتقّل�ض معدالت البطالة يف �سفوفهم اىل اخِلم�ض. ميكننا بذلك اإ�ستنتاج اأن معدالت البطالة يف الفئات 

املتعّلمة وغري الفقرية هي ن�سف نظريتها يف �سفوف الفقراء املتعلمني. يبدو اأنه حتى ولو ا�ستطاع 

الفرد اخلروج من دوامة التعليم والفقر املفرغة باإمتام درا�ساته، لن ي�ستطيع اإيجاد وظيفة ب�سهولة يف 

لبنان، اأكان ال�سبب مرتبطًا بنوعية التعليم املتدنّية اأو بقّلة توفري فر�ض العمل. 

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية اال�رسة ال�سادرة عن اإدارة االإح�ساء املركزي، وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي، ووزارة ال�سوؤون االجتماعية )2005-2004(

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية اال�رسة ال�سادرة عن اإدارة االإح�ساء املركزي، وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي، ووزارة ال�سوؤون االجتماعية )2005-2004(

الجامعيالثانويالمتوسطاإلبتدائيالروضةاإللمام بالقراءة والكتابةاألمّية

11.7312.160.0018.5020.3322.6922.19األفضل حااًل

0.009.220.0017.0216.6330.9326.89فقراء

29.810.0056.4225.5620.9747.9930.54فقراء جدا

19.889.4931.4619.4119.2125.8622.80مجموع

الجدول 3.2
معّدل البطالة بني ال�سباب، بح�سب الو�سع التعليمي والفقر )2005-2004( 
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ب- و�سع التوظيف

تطغى فئة الوظائف باملعا�ض ال�سهري على باقي الفئات يف املجموعات غري الفقرية )53.7 باملائة من 

اإجمايل الوظائف اللبنانية(، بينما تطغى الوظائف باالأجر االأ�سبوعي اأو اليومي اأو على اأ�سا�ض االإنتاج 

يف املجموعة الفقرية، ُم�سّكلة بذلك اأكرث من تلت العاملني الفقراء )العامل لدى اأ�رسته اأو على ح�سابه 

باإنتقالنا من  املي�سورين، وينخف�ض تدريجّيًا  التوظيف مبعا�ض �سهري هو االأعلى بني  اإن  اخلا�ض(. 

اإن  وباملقابل،  اأ- 10-3(.  امللحق  )جدول  جدًا  الفقرية  اىل  و�سواًل  الفقرية  اىل  حااًل  االأف�سل  الفئة 

الوطائف التي يتقا�سى بها العامل اأجرًا ا�سبوعيًا اأو يومّيًا اأو على اأ�سا�ض االإنتاج هي االأكرث رواجًا 

بني الفقراء، وبخا�سة يف �سمال لبنان والبقاع وجنوب لبنان )41.4 باملائة 39.8 باملائة و38.5 باملائة، 

بالتتابع( وينخف�ض ن�سيب هذه الفئة عند احت�ساب الطبقة الفقرية اأو االأف�سل حااًل.

 

غري اأن اأجراء التوظيف االأ�سبوعي اأو اليومي هم االأكرث عر�سًة للفقر، حيث يعاين اأجري واحد من كل 

�ستة اأجراء من الفقر. وينطبق هذا الواقع على املحافظات كافًة ال �سيما حمافظتي البقاع وال�سمال، 

حيث ترتفع ن�سبة هوؤالء اىل 31 باملائة يف البقاع و21 باملائة يف ال�سمال. عالوًة على ذلك، يوؤّثر و�سع 

اأقّل يعملون  اأو  االإبدائية  اأمّتوا املرحلة  الذين  اإذ جند ن�سبة عالية من  التوظيف،  التعليم على و�سع 

حل�سابهم اخلا�ض )مبفردهم اأو مب�ساعدة اأع�ساء من العائلة(، اأمّا اأ�سحاب ال�سهادات املتو�سطة اأو 

اأكرث فهم على االأرجح من االأجراء ال�سهرّيني. )جدول امللحق اأ- 3-10 -اأ(

يو�سح اجلدول امللحق ) اأ- 3-11( اأن االأفراد الذين يعي�سون يف اأ�رس يعيلها رب اأ�رسة عامل ميثلون 73.8 

 باملائة من اإجمايل ال�سكان، مع ارتفاع الن�سبة يف �سمال لبنان وجبل لبنان عن باقي املحافظات االأخرى،

 وارتفاعها بالن�سبة لرب االأ�رسة يف الطبقة الفقرية والطبقة االأف�سل حااًل عما هو احلال مع الطبقة الفقرية.

اإن العالقة بني الفقر وو�سع التوظيف ملعيل االأ�رسة �سبيهة بنموذج الفرد. تعترب فئة االأجري ال�سهري 

هي فئة التوظيف االأكرث �سيوًعا بني املعيلني غري الفقراء، بينما تعّد فئة اأ�سحاب املهن احلرة هي الفئة 

االأكرث �سيوًعا بني معيلي االأ�رس الفقرية والفقرية جدًا. وميثل العاملون حل�سابهم اخلا�ض حوايل 50 

باملائة تقريًبا من الطبقة الفقرية، مع انخفا�ض هذا املعدل يف جنوب لبنان )41.4 باملائة( وجبل لبنان 

)46 باملائة(. غري اأن الفقر يكون يف اأعلى معدالته واأكرث عمًقا و�سدة بني االأ�رس التي يكون فيها رب 

االأ�رسة موظًفا من غري راتب �سهري. )اجلدولني امللحقني اأ- 3-12 -اأ واأ- 3-12 -ب(

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية اال�رسة ال�سادرة عن اإدارة االإح�ساء املركزي، وبرنامج االأمم 

املتحدة االإمنائي، ووزارة ال�سوؤون االجتماعية )2005-2004(
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ج- التوظيف بح�سب القطاع الإقت�سادي

ترتفع اإحتمالية الفقر بني العاملني يف القطاع اخلا�ض منه بني العاملني يف القطاع العام. ويعمل اأكرث 

من 80 باملائة من االأفراد املوظفني يف لبنان يف القطاع اخلا�ض. بينما ُيظهر التوظيف يف احلكومة اأو 

يف موؤ�س�سات القطاع العام عالقة وا�سحة مع م�ستوى الرفاه. فهناك 3 باملائة فح�سب من العاملني يف 

القطاع العام معر�سني ملخاطر الفقر، بينما ي�سكل خطر مواجهة الفقر بالن�سبة للعاملني يف القطاع 

اأبعد بكثري من  القومي هي  الفقر  العام يف  القطاع  اإ�سهام  فاإن  ثم،  الرقم. ومن  اخلا�ض �سعف هذا 

الطبقة  من  باملائة   7 ن�سبة  ي�سكلون  العام  القطاع  موظفو  اأن  حيث  العينة؛  يف  لها  املو�سح  التمثيل 

الفقرية، بينما ميثلون 15 باملائة من املوظفني االأف�سل حااًل. ويبدو اأن التوظيف يف القطاع العام جمٍز 

 اأكرث يف ال�سمال والبقاع حيث يعمل اأكرث من 20 باملائة من الطبقة االأف�سل حااًل )جدول اأ- 3-13 -اأ 

لبنان؛ كما ميثل قطاع  العاملة يف  القوى  باملائة من   37 -ب(. وي�سّكل قطاع اخلدمات  اأ- 13-3  و 

التجارة 22 باملائة. ومع اأن قطاع الزراعة ال ي�سّكل االإ ك�رسًا ب�سيطًا )7.3 باملائة( من جمموع القوى 

العاملة، اإال اّنه ال يجب جتاهله.

الزراعية. ويكرث متثيل  الن�ساطات  يف  الفقرية  العاملة  القوى  من  الفقراء  ِخم�ض  ي�سارك  لبنان،  ففي 

الفقراء جدًا يف القطاع الزراعي اإذ يزيد معدلهم 12 نقطة مئوية عن ن�سيب جميع العاملني يف الزراعة، 

و 15 نقطة موؤية عن الن�سبة التي متثلها الطبقة االأف�سل حااًل يف هذا املجال. كما ويزداد اإىل حّد ما 

عدد الفقراء جدًا العاملني يف قطاعي البناء والزراعة . وتعك�ض االختالفات يف م�ستويات الفقر التباين 

املتقارب يف االأن�سطة االقت�سادية عرب املحافظات. اإذ ت�ستوعب الزراعة ما يزيد عن ثلث العاملني من 

الطبقة الفقرية والطبقة الفقرية جدًا يف حمافظتي النبطية والبقاع. �سّكلت االأن�سطة الزراعية واأن�سطة 

البناء اأعلى مقايي�ض الفقر، وال�سيما يف حمافظة ال�سمال )االأكرث فقًرا(، حيث اأن 25% من العاملني يف 

الزراعة و25% من العاملني يف البناء هم فقراء )اجلدول امللحق اأ- 3-13 -ج(.

حجم األسرة وتركيبتها
يف لبنان، كما هو احلال يف دول اأخرى، تتعّر�ض االأ�رس االأكرب حجمًا للفقر اأكرث من االأ�رس ال�سغرية. 

 وبالرغم من اأن اأع�ساء االأ�رسة ميكن اأن يت�ساركوا بع�ض ال�سلع، متلك العائالت الكبرية مواردًا اأقل

االأ�رسة  برب  مقارنة  االأوالد  من  اأكرب  عددًا  الفقرية  االأ�رسة  رب  يعيل  كذلك،  مطلق.  ب�سكٍل  للفرد، 

غري الفقرية.

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية اال�رسة ال�سادرة عن اإدارة االإح�ساء املركزي، وبرنامج االأمم 

املتحدة االإمنائي، ووزارة ال�سوؤون االجتماعية )2005-2004(
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الفقر،  االأ�رسة بح�سب و�سع  اأ�سا�سية حول متو�سط حجم  معلومات  اأ- 14-3  امللحق  يوّفر جدول 

الفقري  مقارنًة بغري  اأ�رسة كبرية  يعي�ض يف  الفقري  اأن  لنا  يتجّلى  وال�سكان.  املحافظات  �ساماًل جميع 

وباملتو�سط العام، اإذ يعادل الفرق بني حجم االأ�رسة الفقرية واالأ�رسة غري الفقرية 2.2 فردًا. 

الفقر  باأدنى معدالت  تتنّعم  التي  على عك�ض بريوت  االأعلى،  االأ�رسة  ال�سمال مبتو�سط حجم  ويّت�سم 

اأو�سع  الفقرية هي  الفقرية وغري  االأ�رس  االأ�رسة بني  اإن فجوة حجم  اأ�رسة.  باأ�سغر حجم  وبالتايل 

من الفجوة القائمة على �سعيد املحافظات. اأما الفجوة االأكرب بني االأ�رس الفقرية وغري الفقرية فهي 

3.96 بني االأ�رس  6.86 وانخف�ض اىل  اأن متو�سط حجم االأ�رسة عند الفقراء �سّجل  يف ال�سمال، حيث 

االأف�سل حااًل. و�سجلت النبطيه الفجوة االأ�سغر، حيث و�سل متو�سط حجم االأ�رسة الفقرية واالأ�رسة 

االأف�سل حااًل اىل 4.74 و3.91، بالتتابع.

متيل اأ�رس الطبقة الفقرية يف لبنان اإىل اإجناب عدد اأكرب من االأطفال. وتزداد خماطر الفقر بو�سوح 

15 الذين ال يزالون �سمن االأ�رسة. تتقّل�ض ن�سبة الفقر يف االأ�رس دون  وفًقا لعدد االأطفال دون �سّن 

اأوالد اىل 4.7 باملائة، مقارنًة بن�سبة 37.7 باملائة من تلك االأ�رس التي ت�سّم �ستة اأوالد اأو اأكرث )اجلداول 

امللحقة اأ- 3-15(. وي�سكل االأ�سخا�ض الذين يعي�سون يف اأ�رس ت�سّم اأوالدًا الغالبية العظمى من الطبقة 

الفقرية؛ حيث ت�سل الن�سبة اإىل 79.5 باملائة من الطبقة الفقرية. يعي�ض حوايل ن�سف هذه الن�سبة يف 

االأقل.  اأوالد على   5 اأ�رس حتتوي على  باملائة يعي�سون يف  اأوالد و21   3 االأقل على  اأ�رس حتتوي على 

ومن ثم، فاإن ا�ستهداف االأ�رس االأكرب عدًدا قد ميثل اأحد اخليارات املتاحة للو�سول اإىل معظم الطبقة 

الفقرية. ويف ما يتعلق بعدد كبار ال�سن، ت�سري البيانات اىل اأن متو�سط عدد كبار ال�سن يف االأ�رس الفقرية 

امللحقني )اجلدولني  التوايل(  على  باملائة،  و0.37   0.28( حااًل  االأف�سل  االأ�رس  يف  نظريه  من   هواأقل 

)اأ- 3-15( و)اأ- 3-15 -اأ((.

 

 اإن الأ�سر الكبرية هي الأكرث عر�سًة للفقر؛ على العموم، تظهر البيانات املقّدمة يف جدول امللحق

 اأ- 3-16 -اأ الرتابط القوي بني الفقر وحجم االأ�رسة، اإذ ترتفع معدالت الفقر مع ارتفاع حجم االأ�رسة.

 يعي�ض معظم الفقراء يف اأ�رس حتتوي على 7 اىل 9 اأ�سخا�ض )39 باملائة( و16% منهم يعي�سون يف اأ�رس

ت�سّم 10 اأ�سخا�ٍض اأو اأكرث. اأما االأ�سخا�ض غري الفقراء، فيعي�سون يف اأ�رس اأ�سغر حجٍم، حيث ترتاجع 

 ن�سبة االأ�رس املوؤّلفة من 7 اىل 9 اأ�سخا�ض اىل 12.4 باملائة واملوؤلفة من 10 اأ�سخا�ض اأو اأكرث اىل 1.5 باملائة.

ويت�سابه هذا النمط يف املحافظات كافة. يبنّي جدول امللحق اأ- 3-16 -ب اأن م�ستويات الفقر هي اأعلى 

واأعمق واأحّد بني االأ�رس الكبرية احلجم، ال �سيما بني االأ�رس املوؤّلفة من 10 اأ�سخا�ض اأو اأكرث.
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تقرير الر�سد العاملي – البنك العاملي )2007(
 19

النوع والفقر
هل الإناث هن اأكرث عر�سًة للفقر من الذكور؟ باملبداأ، اإن الالم�ساواة بني النوعني يف االأ�رس وال�سوق 

. اإن تاأمني تعليم 
19

واملجتمع هي العوامل ال�سببية التي متنع املراأة من اإطالق طاقتها من حيث الدخل

اأف�سل للمراأة وزيادة م�ساركتها يف القوى العاملة قد يرفعان من مدخول العائلة ويخففان من وطاأة 

اأعّدت على م�ستوى  اأن اخلارطة قد  الفقر ويح�سنان ال�سحة والتعليم لدى االأوالد ب�سكل هائل. بيد 

اأجرينا  ال�سبب،  لهذا  الفردي.  امل�ستوى  على  النوع  فوارق  التمييز بني  علينا  ي�سعب  لذلك  االأ�رسة، 

التحليل من خالل درا�سة خ�سائ�ض االأ�رس التي يعيلها الرجل من جهة، واالأ�رس التي تعيلها الن�ساء 

من جهة اأخرى. ميكن لهذا التحليل ان يوّفر نظرة جزئّية حول الفوارق ما بني الرجل واملراأة.

يعيلها  التي  والأ�سر  الن�ساء  تعيلها  التي  الأ�سر  بني  لبنان  يف  الفقر  معدلت  كثريًا  تختلف  ل 

الرجل. تقت�رس ن�سبة ال�سكان الذين يعي�سون يف اأ�رس تعيلها الن�ساء يف لبنان على 10.3 باملائة فقط. 

وهذه االأ�رس ت�سّكل 15 باملائة من جمموع االأ�رس. وعلى ال�سعيد الوطني، تت�سابه تقريبًا ن�سب حدوث 

الفقر وفجوات الفقر بني االأ�رس التي تعيلها الن�ساء وتلك التي يعيلها الرجل )جدول ملحق اأ- 17-3 

و اأ- 3-17 -اأ(. ترتفع مقايي�ض الفقر يف االأ�رس التي تعيلها الن�ساء عن نطريتها يف االأ�رس التي يعيلها 

الرجل يف جبل لبنان وال�سمال واجلنوب، يف حني يتعاك�ض االأمر يف البقاع والنبطيه.

والفقراء  جدًا  الفقراء  بني  حتى  باملائة(   71.4( االأرامل  من  هّن  اأ�رس  تعيل  التي  الن�ساء  معظم  اإن 

اإن االأرامل، معيالت االأ�رسة  اأما معظم الرجال الذين يعيلون االأ�رس، فهم متزّوجون.  واملي�سورين. 

من اأكرث  لديهم  والذين  املتزّوجون  الرجال  و�سّكل  فقراء جدًا.  االأرجح  على  هّن  اأوالدًا،  ت�سّم   التي 

ثالث اأوالد 60 باملائة من الفقراء )اأكرث بثالث اأ�سعاف متثيلهم النظري بني االأ�رس االأف�سل حااًل(. يكرث 

متثيل االأ�رس التي تعليها الن�ساء االأرامل والتي ت�سم اأكرث من ثالث اأوالد بني الفقراء، ويكون ن�سيبها 

بني الفقراء خم�ض اأ�سعاف اإجمايل ن�سيب فئتها وثماين اأ�سعاف نظريتها يف االأ�رس االأف�سل حااًل. 

حتى االأ�رس التي تعيلها الن�ساء االأرامل والتي ت�سم ولدًا واحدًا اىل ثالث اأوالد هي ممّثلًة جدًا بني 

الفقراء اإذ تفوق هذه الن�سبة امل�ستوى العام نخم�ض نقاط مئوية )جدول ملحق اأ- 3-17 -ب(.
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رب  نوع  يرتبط  حينما  وذلك  االأ�رس،  بني  كبرية  ب�سورة  يختلف  الرفاه  م�ستوى  اأن  على  ذلك  يدل 

االأ�رسة باحلالة االجتماعية وعدد االأطفال. بينما يوجد لدى الن�ساء االأرامل ما يزيد عن ثالث اأوالد 

اأعلى معدالت الفقر مما يجعلهن االأكرث عر�سة للفقر بني جمموعتي االأ�رس التي تعيلها الن�ساء وتلك 

التتي يعيلها الرجال. ويعد هذا املعيار مفيًدا ل�سياغة ا�سرتاتيجية ا�ستهدافّية. 

األطفال والفقر
اأ- الإلتحاق املدر�سي

اأو  لطاملا كان الرابط بني الفقر واالإلتحاق املدر�سي اأمر حمّتم وواقعي. اإن عدم االإلتحاق باملدار�ض 

الت�رّسب منها يت�سارب دائمًا مع تراكم راأ�ض املال الب�رسي للولد، وُي�ستخدم اإذًا لتحديد املجموعات 

االأ�سعف واالأكرث عر�سة للفقرز وهذا ميّكن �سانعو ال�سيا�سة من اتخاذ االإجراءات املنا�سبة. ميكننا 

اأن نفّكر باالإلتحاق املدر�سي كاأنه تفاعل بني عاملني: العر�ض والطلب، مبعنى اآخر، ُيعزى احل�سور 

 املدر�سي املتدين اىل قرارات عائلية مبنية على كلفة الفر�سة البديلة للتعليم املدر�سي )الطلب على التعليم

التعليم  على  )العر�ض  فيها  التعليم  التعليمية وم�ستوى  املوؤ�س�سات  توافر   املدر�سي( من جهة، واىل 

 املدر�سي(، من جهٍة اأخرى. ال ينبغي جتاهل اأيًا من هذين ال�سببني عند حتليل اأمناط االإلتحاق املدر�سي.

االعتبارات  على  ال�سوء  بع�ض   2005-2004 يف  اأُعّدت  التي  اخلارطة  يف  املذكورة  املعلومات  وتلقي 

وراء القرارات التي تتخذها االأ�رسة، وال�سيما تلك املتعلقة مبختلف م�ستويات الرفاه. ونطرح �سوؤااًل 

من االأ�سئلة االأهم املتعلقة بطبيعة الفقر يف اأي بلد: هل اأّن الطبقة الفقرية ت�سكل املجموعة نف�سها من 

اإذا كان  الق�سية وهو ما  اأهمية لهذه  الزمن؟ وهناك جانب ال يقل  االأ�سخا�ض عرب فرتات طويلة من 

الطفل الذي ين�ساأ يف اأ�رسة فقرية �سوف يالزمه الفقر حتى بلوغ �سن الر�سد وتكوين اأ�رسته اخلا�سة. 

وبالنظر اىل العالقة االإيجابية القوية بني التعليم وم�ستويات الرفاه املعي�سي يف الق�سم ال�سابق، فاإنه 

يجب اإيالء اهتمام خا�ض للعالقة بني م�ستويات الرفاه واحل�سور املدر�سي عند االأوالد.

وقد و�سل اإجمايل معدل االلتحاق املدر�سي ال�سايف يف مدار�ض التعليم االإبتدائي اإىل 92.7 باملائة مع 

ن�سبة  و�سلت  باملقابل،   .)18-3 اأ-  امللحق  )اجلدول  واالإناث  الذكور  بني  طفيفة  اختالفات  وجود 

االإلتحاق يف املرحلة املتو�سطة اىل 68 باملائة، بينما ي�سل االلتحاق املدر�سي يف مدار�ض التعليم الثانوي 

املرحلتني  يف  الفتيات  مل�سلحة  اأكرب  ب�سورة  تظهر  للنوع  بالن�سبة  الفجوة  اأن  غري  باملائة.   41.4 اإىل 

املتو�سطة والثانوية.

هناك اإرتباط وثيق بني الفقر وامل�ساركة يف التعليم واإمتام االأوالد اأ�سحاب الفر�ض التعليمية املتدنية 

درا�ستهم. وتتو�ّسع فجوات ن�سب االإلتحاق املدر�سي بني الفقراء جدًا والفقراء واملي�سورين، باإنتقالنا 

االأ�رسة  ا�ستهالك  م�ستويات  بني  الرابط  يكن  مل  فالثانوية.  املتو�سطة  ثم  االإبتدائية  املرحلة  من 

واحل�سور املدر�سي قوّيًا على م�ستوى التعليم االإبتدائي اإذ اأن الفرق يف االإلتحاق االإبتدائي ال�سايف 

اإن الفجوة بني الفقراء وغري الفقراء يف  5 نقاط مئوية فقط.  بني االأ�رس الفقرية واالأف�سل حااًل هو 

�سفوف الذكور اأو�سع مما هي عليه يف �سفوف االإناث. 

باملرحلة كااللتحاق  التعليم،  من  االأعلى  امل�ستويات  على  و�سوحًا  اأكرث  الفقر  تاأثري  وي�سبح   هذا 

املتو�سطة والثانوية، وال�سيما حينما يتم و�سع النوع واملوقع يف االعتبار. فبني الفقراء، ولٌد واحٌد 

اإثنني يلتحق مبدار�ض املرحلة املتو�سطة وولٌد واحد من اأربعة اأوالد قد يلتحق مبدار�ض املرحلة  من 

اأوالد  اأربع  كل  اأوالد من  االأف�سل حااًل هي ثالث  للطبقة  بالن�سبة  لذلك  النظرية  واملعدالت  الثانوية. 

املدر�سي  االلتحاق  ينخف�ض  الثانوية.  املرحلة  يف  اإثنني  من  واحد  وولٌد  املتو�سطة  للمرحلة  بالن�سبة 

للمرحلة املتو�سطة يف حمافظة ال�سمال اىل اأقل �سايف معدالته )57 باملائة مقابل 66 باملائة يف اجلنوب 

و68 كمتو�سط املعدل(. اإن االأوالد الفقراء يف حمافظة ال�سمال هم كذلك ممن يعانون من اأكرث االأحوال 

 �سوًءا، حيث اإن ثلث هوؤالء االأطفال فقط ممن هم يف عمر 12-14 يلتحقون مبدار�ض التعليم املتو�سط.
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اإن معظم املراهقني الذين يت�رّسبون من املدر�سة مبا�رسًة بعد اإنهاء مرحلة التعليم االأ�سا�سي �سعيًا وراء 

العمل ينتمون اإىل اأ�رس الطبقة الفقرية. تتنعم حمافظتا بريوت وجبل لبنان باأعلى معدالت احل�سور 

يف التعليم الثانوي، حيث اأن حوايل ن�سف الطالب يف هاتني املحافظتني يح�رسون التعليم الثانوي. 

 29.9( لبنان  جنوب  يف  �ُسّجل  الثانوي  التعليم  يف  املدر�سي  لاللتحاق  معدل  اأدنى  فاإن  العك�ض،  على 

 باملائة(، حيث يتم ت�سجيل 13 باملائة من االأوالد الفقراء يف مدار�ض التعليم الثانوي فح�سب. باالإ�سافة

يف الثانوي  بالتعليم  املدر�سي  بااللتحاق  يتعلق  فيما  للنوع  بالن�سبة  ملحوظة  فجوة  هناك  ذلك،   اإىل 

مقابل للذكور  باملائة   5.6( الفقرية  الطبقة  اإىل  ينتمون  الذين  االأطفال  بني  وال�سيما  لبنان،   جنوب 

 22.4 باملائة لالإناث(.

يعترب االإنفاق على التعليم م�سدر القلق االأ�سا�سي لدى االأ�رس الفقرية وغري الفقرية على حٍد �سواء، 

م�ستعّدون  اأنهم  ذكروا  الفقرية  غري  الطبقة  من  باملائة  و27  الفقرية  الطبقة  من  باملائة   32 اإن  حيث 

موؤ�س�ساته  بتعدد  لبنان  ُيعرف   .)19-3 اأ-  امللحق  )جدول  التعليم  على  اإ�سايف  مدخول  اأي  الإنفاق 

الرتبوية اخلا�سة التي يزاولها 53.3 باملائة من الطالب. بيد اأن الفوارق بدت جلّية بني املجموعات 

الفقرية. تقت�رس ن�سبة الطالب الفقراء يف املدار�ض اخلا�سة على 11.5 باملائة، مقابل 65.7 باملائة من 

هوؤالء االأف�سل حااًل. تتدّنى اإحتمالية مزاولة طالب ال�سمال املعاهد التعليمية اخلا�سة )34.7 باملائة، 

منهم 4.6 باملائة من الفقراء و60.1 باملائة من غري الفقراء(. ويف املقابل، ترتفع ن�سبة طلبة بريوت يف 

املدار�ض اخلا�سة )68.9 باملائة(. عالوًة عن ذلك، يظهر بع�ض التباين بني الطالب الذكور واالإناث يف 

ما يتعّلق مبزاولتهم املدار�ض اخلا�ّسة )جدول امللحق اأ- 20-3(.

اإعانات الإنفاق على التعليم الر�سمي ت�ساند الفقري. لقد اأجرَي حتليل االإنتفاع للقطاع التعليمي 

من  اأكرب  عدد  اأن  والثانوي. ومبا  واملتو�سط  االإبتدائي  امل�ستوى  على  التعليمية  الفئات  ُحّددت  حيث 

االأوالد يف االأع�سار االأغنى يزاولون املدار�ض اخلا�سة، يتدّفق االإنفاق املتكرر على املدار�ض الر�سمية 

االأفقر  من  ال�سكان  ترتيب  مّت  لقد  الو�سطى.  والطبقة  الفقرية  الطبقة  مل�سلحة  االإبتدائية  املرحلة  يف 

ثم  )اأع�سار(.  مت�ساوية  جمموعات  ع�رس  اىل  وق�ّسموا  للفرد  احلقيقي  لالإ�ستهالك  وفقًا  االأغني  اىل 

الرتاكمية  اأن�سبتهم  وتعيني  ع�سري  كل  يف  الر�سمية  املدار�ض  يف  يلتحقون  الذين  الطالب  احت�ساب  مّت 

 مقابل االأن�سبة الرتاكمية لدى ال�سكان. ُيظهر ال�سكل 3.8 اأن 24 باملائة من طالب املدار�ض الر�سمية 
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املئوي  الن�سيب  ويت�سائل  الثاين،  الع�سري  اىل  ينتمون  منهم  باملائة   17 و  االأول  الع�سري  اىل  ينتمون 

لطالب املدار�ض الر�سمية كلما انتقلنا من االأع�سار الفقرية باجتاه االأع�سار الغنّية حتى ي�سل الن�سيب 

الرتاكمي اىل 1.2 باملائة للع�سري االأغنى. 

ب- عمالة الأطفال

اأو  باملدار�ض  االإلتحاق  اإن عدم   .
20

اأمرًا حمّتم وواقعي االأطفال  الفقر وعمالة  الرابط بني  لطاملا كان 

الت�رّسب منها يت�سارب دائمًا مع تراكم راأ�ض املال الب�رسي للولد، وُي�ستخدم اإذًا لتحديد املجموعات 

االأ�سعف واالأكرث عر�سة للفقر. وهذا ميّكن �سانعو ال�سيا�سة من اتخاذ االإجراءات املنا�سبة. توؤّكد 

امل�ساركة م�ستوى  على  االأطفال  عمالة  به  تلحق  الذي  ال�سلبي  التاأثري  على  عديدة  درا�سات   نتائج 

املدر�سّية، ب�سكل عام. ففي االإقت�سادات النامية، غالبًا ما يكون عمل الطفل م�ساهمًا يف مدخول االأ�رسة، 

يف حني ال ينطبق هذا االأمر يف االإقت�سادات ال�سناعّية. قد تكون وترية عمالة االأطفال يف االإقت�سادات 

باأعمال �سغرية يف املنزل مل�ساعدة  القيام  اإما على  اأن عمل الولد يقت�رس بالكاد  ال�سناعية عالية، بيد 

اأهله، اإماعلى العمل لتاأمني ا�ستهالكه اخلا�ض )ما يزيد عن م�ستوى الدميومة(. اإذًا، لي�ض بال�رسورة 

ت�سنيف عمالة االأطفال باالأمر ال�سيء، وال تتطلب من �سانعي ال�سيا�سة اتخاذ تدابري بحقها. بالطبع، 

اإن بع�ض اأنواع العمالة )تلك ال�سهلة والتي ال توؤذي راأ�ض املال الب�رسي( قد حتّفز االأطفاق يف منّوهم 

اخلا�ض وتنّمي اأي�سًا تعّلقًا طبيعّيًا ب�سوق العمل منذ ال�سغر. 

اإن االأ�سباب االأ�سا�سية التي توؤدي اىل عمالة االأطفال هي ذات طبيعة اإما تربوية اأو اإقت�سادية. قد تكون 

عمالة االأطفال نتيجة التعليم املتدين من حيث امل�ستوى و الباهظ الكلفة. بذلك، يدفع الفقر بالولد اىل 

اأكرث عند الذكور. من هنا، ميكننا ربط م�ستوى  العمل بدل االإلتحاق باملدر�سة، ونرى هذه ال�سورة 

الفقر لدى االأ�رسة بن�سبة ال�سباب العامل الذي ينتمي اىل الفئة العمرية بني 15 و19 �سنة، خا�سة يف 

20.7 باملائة  13 باملائة، موّزعة بني  . ويف االإجمال، بلغت ن�سبة عمالة ال�سباب 
21

ال�سمال وجبل لبنان

للذكور و4.9 باملائة لالإناث.

االأف�سل  االأ�رس  الفقرية مقارنة مع  واالأ�رس  الفقرية جدًا  االأو�ساط  العامل يف  ال�سباب  انت�سار  يزداد 

حااًل. ُيظهر جدول امللحق اأ- 3-21 ان ن�سبة العاملني من ال�سباب الذين ترتاوح اعمارهم بني 15 و19 

�سنة ت�سّكل 34.9 باملائة من االأ�رس �سبه الفقرية. وو�سلت هذه الن�سب اىل 6.3 باملائة و4.4 باملائة بني 

ارتفاع ن�سبة عمالة  اأ�سباب  اأحد  بالتتابع. قد يعود  الفقريات واالأف�سل حااًل،  العامالت �سبه  االإناث 

مداخيل  على  جزئيًا  الفقرية  االأ�رس  اإعتماد  اىل  جدًا  الفقرية  بتلك  مقارنة  الفقرية  الفئة  من  ال�سباب 

اأوالدها التي ت�ساعد على انت�سالهم من الفقر املدقع ولكنها ال تكفي الإنت�سالهم اىل ما فوق خط الفقر 

االأعلى )جدول ملحق  اأ- 3-21(. باالإ�سافة، راأينا تباينات وا�سحة بني الذكور العاملني يف جميع 

العمرية  الفئة  ينتمون اىل  الفقرية والذين  الطبقة  ال�سمال، يعمل تقريبًا ن�سف ذكور  املحافظات. يف 

بني 15 و 19، مقارنة بن�سبة 10 باملائة ممن هم من ال�سباب االأف�سل حااًل. و�سلت هذه الن�سب اىل 19 

باملائة ل�سباب االأ�رس الفقرية والف�سل حااًل يف النبطيه.

ظروف المسكن وتوّفر شبكة عاّمة للمياه ووسيلة الصرف الصّحي
تعترب ظروف امل�سكن وتوّفر املرافق العامة مقيا�سًا مهمًا للرفاه، ب�سكل مبا�رس من خالل زيادة املنافع 

اإيجابيًا  للفرد  ال�سحي  الو�سع  ويرتبط  االأفراد.  على �سحة  تاأثريها  مبا�رس من خالل  وب�سكل غري 

ي�رّس  ال  الذي  بالوقود  والتزويد  امل�سكن  وظروف  ال�سحي  ال�رسف  وو�سيلة  ال�رسب  مياه  بتوافر 

بال�سحة. ومبا اأن اخلارطة مل جتمع يف هذه العّينة معلومات متعّلقة ب�سكل مبا�رس بالو�سع ال�سحي 

وتوافر  امل�سكن  وظروف  االأ�سا�سية  ال�سحي  وال�رسف  املياه  خدمات  توافر  يكون  �سوف  لالأفراد، 

الوقود ال�سّحي يف العّينة موؤ�رّسات بديلة للو�سع ال�سّحي لالأ�رس الفقرية والفقرية جدًا.

 امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية 

اال�رسة ال�سادرة عن اإدارة االإح�ساء املركزي، 

وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي، ووزارة 

ال�سوؤون االجتماعية )2005-2004(

الذين  ال�سباب  عمالة  الدولية  العمل  منظمة  تعترب 
 20

عمالة  من  جزءًا  �سنو   18 و   15 بني  اعمارهم  ترتاوح 

االأطفال

م�سكلة  معدومة،  �سبه  هي  االأطفال  عمالة  اأن  مبا   
21

ن�سبة 1,4 باملائةـ نحّد حتليلنا على عمالة ال�سباب الباغ 

15- 19 �سنة
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تظهر اخلارطة املتعددة االأغرا�ض )2004-2005( اأن ال�سبكة العامة للمياه هي م�سدر مياه ال�رسب 

االأكرث ا�ستعمااًل. وبغ�ض النظر عن و�سع الفقر يف االأ�رسة، تظهر اخلارطة اأن 55 باملائة من املنازل 

اأما م�سدر املياة االأ�سا�سي الثاين فهواملياه املعدنية التي  القدمية كانت مو�سولة بال�سبكات العامة. 

ي�ستخدمها 31 باملائة من النا�ض كم�سدر ملياه ال�سفة )جدول امللحق اأ- 22-3(

توجد فوارق ملحوظة ما بني املحافظات وبني الفقراء وغري الفقراء. وتراوحت ن�سبة االأفراد الذين 

 يعي�سون يف منازل مو�سولة ب�سبكات عامة من 42.8 باملائة يف جبل لبنان اىل 70 باملائة يف البقاع. كذلك،

تتجّلى الفوارق بني الفقراء وغري الفقراء. بيد اأن �سبكات املياه العامة هي ُمعّممة على جميع املجموعات 

الفقرية ولكن يظهر االإختالف ال�سا�سع يف م�سادر مياه ال�رسب. يكرث ا�ستعمال املياه املعدنية يف اأو�ساط 

7.8 باملائة  37.6 باملائة منهم ي�ستخدمون املياه املعدنية مقارنة بن�سبة  اأن  املقيمني املي�سورين، حيث 

فقط بني املقيمني الفقراء - ت�سل الفجوة اىل 30 نقطة مئوّية. وذكر حوايل 19.2 باملائة من الفقراء 

ا�ستخدام االآبار االإرتوازية، والتي ترتاجع ن�سبة ا�ستخدامها اىل 7.4 باملائة بني الفئة االأف�سل حااًل.

اأما يف ما يتعّلق بو�سائل ال�رسف ال�سّحي، تظهر البيانات اأن معظم املنازل مو�سولة بهذه ال�سبكات، 

اإذ تتوفر هذه االإمدادات حلوايل 62.5 باملائة من املنازل الفقرية ويرتفع معّدلها بن�سة 6 نقاط مئوية 

بني املنازل غري الفقرية )اجلدول امللحق اأ- 25-3(

يقدم كذلك اال�ستبيان بيانات حول الظروف ال�سكنية املتعددة، حيث اإن معظم ال�سكان يف عامي 2004-

2005 كانوا يعي�سون يف �سقق )73.1 باملائة(، �سواء كانت ال�سقة يف مبنى م�ستقل اأو كانت يف م�رسوع 

�سكني. غري اأنه لوحظ وجود اختالفات بني املجموعات التي تعاين من الفقر، حيث يعي�ض اأكرث من 

اأفراد الطبقة  60 باملائة تقريًبا من  املنازل باملقارنة بن�سبة  النوع من  املي�سورين يف هذا  اأرباع  ثالثة 

الفقرية )اجلدول امللحق اأ- 3-24(. وباملثل، فاإن اأفراد الطبقة الفقرية يف لبنان هم االأكرث احتمالية 

للعي�ض يف منازل م�ستقلة عما هو احلال مع اأفراد الطبقة غري الفقرية. ويف ما يتعلق مبلكية املنازل، فاإن 

بيانات اخلارطة تو�سح اأن املنازل اململوكة تتكاثر ن�سبتها يف االأ�رس الفقرية، حيث اإن 80 باملائة من 

الطبقة الفقرية متتلك منزاًل، باملقارنة بن�سبة 71.9 من الطبقة غري الفقرية، غري اأن هذا الو�سع يختلف 

ب�سكل عك�سي يف جنوب لبنان وجبل لبنان )اجلدول امللحق اأ- 25-3(.

يعترب التلوث الداخلي ال�سادر عن م�سادر الوقود ال�سلبة )حطب االأخ�ساب والكريو�سني والفحم( 

مبثابة ال�سبب الرئي�سي للوفاة، وال�سيما عند االأطفال دون اخلام�سة من العمر، بينما يعد ا�ستخدام 

اأحد العوامل الهامة املوؤثرة على �سحة الفرد. وتبني  الوقود ال�سحي )الغاز والكهرباء( يف الطبخ 

بيانات اخلارطة اأن اأغلبية ال�سكان �سواء كانوا من الطبقة الفقرية اأو من الطبقة غري الفقرية يف لبنان 

ي�ستخدمون الغاز كم�سدر للطاقة من اأجل الطبخ )99.5 باملائة(. غري اأن 5 باملائة من �سكان ال�سمال 

ي�ستخدمون احلطب/الفحم للطبخ )10.3 باملائة من �سكان الطبقة الفقرية باملقارنة بن�سبة 1.6 باملائة 

من الطبقة االأف�سل حااًل(. باملثل، فاإن 4.2 باملائة من �سكان البقاع ي�ستخدمون احلطب /الفحم للطبخ 

)11.8باملائة من �سكان الطبقة الفقرية باملقارنة بن�سبة 2.2 باملائة من االأف�سل حااًل(. 

األدوات المنزلية ووسائل النقل
وفًقا  االأخرى  واملقتنيات  املعمرة  لل�سلع  االأ�رس  ملكية  حول  معلومات   )29-3 )اأ-  اجلدول  يو�سح 

امل�ساكن  لالأ�رس يف  املتوفرة  املنزلية  لالأدوات  املئوية  الن�سبة  تعاين منه. وتعترب  الذي  الفقر  مل�ستوى 

االأ�سا�سية عالية بالن�سبة لبع�سها، مع وجود اختالفات كبرية بني املجموعات التي تعاين من الفقر. 

باملائة من   95 )اأكرث من  االأ�سا�سية  االأدوات  اأغلبية  اللبنانية متلك  االأ�رس  اأن معظم  البيانات  تعر�ض 

االأ�رس متلك ثالجات وتلفزيونات ومكاوي(. هناك اأدوات اأخرى تقّل ن�سبة اقتنائها بني االأ�رس. وكما 

هو متوقع، فاإن هناك اختالفات وا�سحة بني االأ�رس الفقرية واالأ�رس غري الفقرية، اإذ ترتاجع كثريًا 

ن�سبة اإقتناء االأدوات املنزلية يف االأ�رس الفقرية. على �سبيل املثال، بينما ميلك 32 باملائة من االأ�رس غري 
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الفقرية جهاز امليكرويف، هناك 14 باملائة فقط من االأ�رس الفقرية متلك هذا اجلهاز. وقد و�سلت هذه 

الن�سبة بالن�سبة للغ�سالة االأوتوماتيكية اإىل 51 باملائة و 8.5 باملائة الأ�رس الطبقة غري الفقرية والطبقة 

الفقرية على التوايل. و تت�سابه النتائج بالن�سبة لكافة االأجهزة االأخرى.

يزيد عن ن�سف  ما  اأن  )اأ- 30-3(  امللحق  فيو�سح اجلدول  النقل،  و�سائل  باقتناء  يتعلق  ما  اأما يف 

66 باملائة بني االأ�رس  االأ�رس يف لبنان ميتلكون على االأقل �سيارة خا�سة واحدة، حيث �ُسّجلت ن�سبة 

الفقرية، لتقل اإىل 15.7 باملائة بني االأ�رس الفقرية. وترتفع ن�سبة امتالك �سيارة خا�سة عند االأ�رس يف 

حمافظة جبل لبنان ، وت�سل اىل 70.4 باملائة بني االأ�رس غري الفقرية و52.6 باملائة بني االأ�رس الفقرية 

جدًا والفقرية. اأما االأ�رس يف حمافظة �سمال لبنان، فلديها اأقل ن�سبة من امتالك ال�سيارات اخلا�سة، 

حيث ت�سل الن�سبة اإىل 55.7 باملائة بني االأ�رس غري الفقرية و12.4 باملائة بني االأ�رس الفقرية.

األنشطة الثقافية والترفيهّية
الثقافية  االأن�سطة  حول  املعلومات  بجمع   )2005-2004( االأغرا�ض  املتعددة  اخلارطة  قامت  لقد 

5 �سنوات وما فوق. وتعد هذه البيانات هامة نظًرا الأنها  والرتفيهية التي ميار�سها االأفراد يف عمر 

تو�سح بع�ض املوؤ�رسات حول مدى اإّطالع الفرد اللبناين على الو�سائل االإعالمية، وهي الو�سائل التي 

يتم ا�ستخدامها ب�سورة هائلة يف لبنان لتو�سيل الر�سائل ال�سحية اأو اأي ر�سائل اأخرى اإىل ال�سكان. 

 ويت�سح امل�ستوى اإّطالع الفرد على و�سائل البث والو�سائل املطبوعة يف اجلدول امللحق )اأ- 31-3(.

التوا�سل  ن�سبة  اإجمااًل  ترتفع  اأ- 31-3،  امللحق  واجلدول   3.10 ال�سكل  يف  املو�ّسحة  للنتيجة  وفقًا 

يعي�سون  الذين  االأفراد  بني  واالإنرتنت  واملجاّلت  ال�سحف  �سيما  ال  االإعالمية،  الو�سائل  قنوات  مع 

يف اأ�رس غري فقرية، مقارنة مع اأفراد االأ�رسة الفقرية. فاإّن ثلث اأفراد الطبقة غري الفقرية ممن هم يف 

عمر اخلم�ض �سنوات وما فوق )32.7 باملائة( طالعوا �سحيفة اأو جمّلة يف االأ�سبوع ال�سابق للمقابلة. 

وتقّل هذه الن�سبة اىل 5.9 باملائة بني االأفراد الفقراء. وقد لوحظ وجود اإختالفات �سخمة على �سعيد 

ملطالعة  اإحتمالية  االأقل  هم  ال�سمال  افراد  اأن  حيث  الفقر،  من  تعاين  التي  واملجموعات  املحافظات 

ال�سحيفة اأو املجّلة )20.4 باملائة �سمن الطبقة غري الفقرية، وتقّل ب�سكل بارز لت�سل اىل اأقل من واحد 

باملائة بني افراد االأ�رسة الفقرية(.

10 باملائة فقط من االأفراد يف عمر خم�ض  اأن  اأما فيما يتعلق با�ستخدام االإنرتنت، فتو�سح البيانات 

اأن  غري  العمل،  نطاق  خارج  تعليمي  اأو  ترفيهي  كن�ساط  االإنرتنت  ي�ستخدمون  فوق  ما  و  �سنوات 

الفجوات بني الطبقات التي تعاين من الفقر وا�سحة على النحو املو�سح يف ال�سكل. حيث اإن اأفراد 

الذين  الطبقة الفقرية جدًا والطبقة الفقرية هم االأقل احتمالية ال�ستخدام االإنرتنت مقارنًة باالأفراد 

من  اأكرث  لبنان  وجبل  بريوت  يف  االإنرتنت  اإ�ستخدام  ن�سبة  ترتفع  الفقرية.  غري  الطبقة  اإىل  ينتمون 

املحافظات االأخرى )17.4باملائة 11.8 باملائة على التوايل(. اجلدول امللحق )اأ- 31-3(.

الفقر والصّحة
لقد مت جمع معلومات يف اخلارطة املتعددة االأغرا�ض )2004-2005( حول ما اإذا كان اأحد اأع�ساء 

االأ�رسة يعاين من اأي نوع من االإعاقة مثل العمى اأو �سعوبة يف ال�سمع اأو التكلم اأو ال�سمم/اخلر�ض 

 اأو التخلف العقلي اأو اأي مر�ض مزمن مثل ال�سكر اأو �سغط الدم اأو التهاب املفا�سل اأو ال�رسطان اأو

من  يعانون  الذين  لالأفراد  املئوية  الن�سبة  )اأ- 33-3(  امللحق  اجلدول  ويقدم  ذلك.  اإىل  ما  اأو  ال�سل 

 اأي من نوع من االإعاقة اأو االأمرا�ض املزمنة اأو كليهما مًعا. وب�سورة اإجمالية، تو�سح البيانات اأن

2 باملائة من االأفراد يعانون من االإعاقة، مع وجود بع�ض االختالفات بني الطبقة الفقرية والطبقة غري 

الفقرية، حيث اإن الن�سبة التي تعاين من االإعاقة هي 3.1 باملائة و1.8 باملائة للطبقة الفقرية والطبقة 

غري الفقرية على التوايل. غري اأن االأمر يتعاك�ض فيما يتعلق باالأمرا�ض املزمنة، حيث اإن ن�سبة الفقراء 

باملائة  الفقراء )18.2  املوجودة بني غري  الن�سبة  اأعلى من  كانت  اأي مر�ض مزمن  يعانون من  الذين 
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و10،9 باملائة على التوايل(. قد يعك�ض هذا احلقيقة باأن اأفراد الطبقة غري الفقرية هم االأكرث احتمالية 

الكت�ساف امل�ساكل ال�سحية ب�سكٍل مبكر.

يو�سح اجلدول )اأ- 3-33 -ب ( عدم امل�ساواة يف اإمكانيات الو�سول اإىل الرعاية ال�سحية احلكومية يف 

لبنان مما يعك�ض العالقة العك�سية بني الرفاهية املادية وال�سحة. اإنخف�ست ن�سبة االأ�رس الفقرية التي 

اأدلت بوجود االأمرا�ض املزمنة وال�سعي وراء الرعاية ال�سحية مقارنة باالأ�رس غري الفقرية. وقد مت 

كذلك جمع معلومات يف ا�ستبيان عام 2004-2005 حول امل�ساعدات التي يتلقاها االأفراد الذين يعانون 

من االأمرا�ض املزمنة )عرب برامج املتابعة املتخ�س�سة من قبل وزراة ال�سحة العامة اأو من املوؤ�س�سات 

اخلا�سة اأو اأي هيئة اأخرى تابعة للدولة(. يو�سح اجلدول امللحق )اأ- 3-34( اأن 9.5 باملائة من الذين 

يعانون من االأمرا�ض املزمنة ي�ستفيدون من هذه الربامج )7.5 باملائة من املر�سى الذين ينتمون اإىل 

الطبقة الفقرية مقابل 10 باملائة من املر�سى الذين ينتمون اإىل الطبقة غري الفقرية(.

وتتح�سن اإمكانية ح�سول االأ�رسة واالأطفال على الرعاية ال�سحية يف حال اإ�ستفادوا من اأنواع التغطية 

من لبنان  يف  املقيمني  ن�سف  ي�ستفيد  ما  غالبًا  اأنه  كذلك   2005-2004 ا�ستبيان  يو�سح   ال�سحّية. 

باملائة بني   54.3 اإىل  الن�سبة  باملائة(، حيث ت�سل  ال�سحي )45.3  التاأمني  االأقل من  نوع واحد على 

اأفراد الطبقة الفقرية. وتكون الفجوة بني الطبقات  اأفراد الطبقة غري الفقرية و16 باملائة فقط بني 

التي تعاين من الفقر من حيث التغطية اأكرث ات�ساًعا من الفجوة املرتتبة على اختالف النوع. باالإ�سافة 

اإىل ذلك، تظهر ن�سب متفاوتة بني املحافظات املختلفة، حيث توجد اأعلى ن�سبة للم�ستفيدين من نوع 

واحد على االأقل من التاأمني ال�سحي يف بريوت )56.9 باملائة( وجبل لبنان )53.3 باملائة(، بينما توجد 

اأقل ن�سبة للم�ستفيدين يف النبطية )31 باملائة(. عالوة على ذلك، فاإن اأفراد الطبقة غري الفقرية يف كافة 

املحافظات هم االأكرث احتمالية لال�سرتاك يف نوع واحد على االأقل من التاأمني ال�سحي عما هو احلال 

مع اأفراد الطبقة الفقرية )اجلدول امللحق اأ- 35-3(.

اأما بالن�سبة الأنواع التاأمني ال�سّحي، فتظهر اخلارطة اأن ال�سندوق الوطني لل�سمان االإجتماعي يغّطي 

معظم امل�ستفدين غري الفقراء، ويليه اخلدمات ال�سحّية املقّدمة من اجلي�ض وقوى االأمن )25.9 باملائة 

ال�سندوق  ويليها  امل�ستفيدين،  الفقراء  معظم  االأخرية  هذة  تغّطي  كذلك،  بالتتابع(.  باملائة،  و10.9 

الوطني لل�سمان االإجتماعي.

وضع الفقر من المنظور األسري 
 تظهر تقديرات الفقر الذاتّية يف لبنان بع�ض اأوجه ال�سبه والإختالف يف التقييمات املو�سوعّية. غالبا ما

 تختلف نظرة النا�ض يف الفقر بح�سب واقعهم االإقت�سادي، اإذ تديرهم التوقعات واالأعراف واملعتقدات.

 وال ي�سّذ لبنان عن القاعدة. فلالأغنياء والفقراء معايري خمتلفة ملا ي�سّموه »الفقر«. لذلك، يبدو الفقر

 خمتلفًا مع اختالف االأ�سخا�ض، مبا اأن املوؤ�رسات الذاتية ال ميكن اأن ت�ستبدل مبحددات الفقر املو�سوعية.

لقد ُطلب من االأ�رس ت�سنيف عائالتها من ناحية املاّدة. ب�سكل عام، ت�سّنف االأ�رس الفقرية والفقرية 

جدًا و�سعها ب�سكل دقيق مقارنة باالأ�رس االأف�سل حااًل، اإذ اأّن 75 باملائة من الفقراء �سّنفوا اأنف�سهم 

الذين  الفقراء  عدا اجلنوب حيث  ما  املحافظات  على جميع  االأمر  هذا  وينطبق  والبائ�سني.  بالفقراء 

نف�سها  الفقرية  االأ�رس  من  باملائة   76 و�سّنفت  فقط.  باملائة   46 ي�سكلون  و�سعهم  حقيقًة  يدركون 

بالفقرية اأو بالفقرية التي متيل اىل الطبقة الو�سطى. ومّثلت االأ�رس االأف�سل حااًل التي تعترب نف�سها 

مكتفية ماديًا اأو تنتمي اىل الطبقة الو�سطى، ن�سبة تراوحت بني 22.6 باملائة يف النبطّية اىل 52 باملائة 

يف بريوت وجبل لبنان. ميكننا تفّهم هذا الو�سع يف �سوء املعامل املختلفة اخلا�سة بكل ثقافة فرعّية. 

يواجه اأفراد الطبقة االأف�سل حااًل حاجات متنوعة تتخّطى املتطلبات االأ�سا�سية وتقّلل بذلك التقدير 

وقد  لديهم  االإكتفاء مبا  موقف  جدًا  والفقراء  الفقراء  يعتمد  اأخرى،  ناحية  ومن  عي�سهم.  مب�ستوى 

يبالغون مب�ستوايات الرفاه التي ميلكونها. 

 امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية 

اال�رسة ال�سادرة عن اإدارة االإح�ساء املركزي، 

وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي، ووزارة 

ال�سوؤون االجتماعية )2005-2004(

 امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية 

اال�رسة ال�سادرة عن اإدارة االإح�ساء املركزي، 

وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي، ووزارة 

ال�سوؤون االجتماعية )2005-2004(
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مترابطات الفقر
ي�ّسدد مبداأ قابلية االإ�سابة بالفقر على ال�سكوك التي تواجهها االأ�رسة حول الرفاهية يف امل�ستقبل. يف 

حني اأن الفقر وقابلية الفقر جّد مرتبطان، لكنهما ميثالن بعدين خمتلفني من الرفاه. فالفقر وقابلية 

الفقر لي�سا متطابقني )بول�ض وهودينوت 2000(. فعلى عك�ض الفقر، تعترب قابلية الفقر قيا�سًا يف�رّس 

م�سبقًا اإحتمالية وقوع الفرد اأو االأ�رسة يف الفقر م�ستقبليًا. وهذا القيا�ض هو بذلك مفهوم ديناميكي 

يوّفر تقييمًا لقابلية الفرد اأو االأ�رسة للفقر يف امل�ستقبل. لذا نقوم باإعداد تقييم لدخل )اأو ا�ستهالك( 

الفرد )اأو االأ�رسة( يف امل�ستقبل. ويعترب هذا القيا�ض اأ�سعب بكثري من قيا�ض الفقر. 

نحّدد قابلية التاأثر الفقر يف هذا اجلزء على اأّنها اإحتمالية وقوع م�ستوى ا�ستهالك االأ�رسة اىل ما دون 

خط الفقر. ويكون الهدف االآخر من هذه الدرا�سة اإكت�ساف مرتابطات اأخرى للفقر. ت�ستخدم هذه 

املقاربة املعلومات املتوافرة حول االأ�رسة وتقّيم ب�سكل ترتيبي اأهليتها للمنافع ارتكازًا على احلاجة. 

تتمّثل هذه االهلّية بتقدير تقريبي اأو »و�ساطة« لدخل االأ�رسة اأو اإنفاقها.

يتّم اإعداد منوذج ملحددات قابلية الفقر على مرحلتني )اإنظر ملحق 5 للمزيد من التفا�سيل(:

اأواًل يتم تقدير حمددات دليل الرفاه للفرد: مثاًل ا�ستهالك االأ�رسة خُمّف�ض خلط الفقر. ميكن تف�سري 

هذا القيا�ض على اأنه قيا�ض الرفاه حيث يوؤخذ بعني االإعتبار مكان االأ�رسة وحجمها وتكوينها العمري 

والنوعي. ميكن ب�سهولة ا�ستنتاج املعنى ال�سمني لو�سع الفقر يف االأ�رسة، حتى ومل يكن املتغرّي 

التابع ثنائي )فقري، غري فقري(. عندما يرتفع ا�ستهالك الرفاه )املنخف�ض خلط الفقر(، تتلراجع 

احتمالية الوقوع بالفقر. ُت�ستق اآثار الفقر بافرتا�ض ا�ستواء لوغاريتمي لتوزيع املتغرّي التابع. 

ثانيًا، مت تقدير اأدلة الرفاه عندما تتغري اإحدى العوامل، باإبقاء العوامل االأخرى على حالها. مّت 

ا�ستخدام تقديرات النموذج لتنبوؤ م�ستويات الفقر. وبذلك، تكون التغريات يف م�ستويات الفقر هي 

تاأثري التغيري الذي طراأ على العامل. 

ي�سمح توافر البيانات التي ت�سّجل الوحدة من ا�ستبيان ميزانية االأ�رسة، باإجراء معاجلة اإح�سائية 

عديدة املتغرّيات مل�ستويات املعي�سة. اإقرتح الف�سل ال�سابق الذي عالج مالمح الفقر اأن الفقر يطال يف 

االإقت�سادي  الن�ساط  يف  املحدودة  القدرات  اأ�سحاب  وهم  ال�سكان،  من  معّينة  طبقات  احلاالت  معظم 

التعليم هو  ان  الفقر وتظهر  اأ�سا�سية ملخاطر  التعليم والتوظيف والدخل هي حمددات  اإن  املتطّور. 

اأعلى معدالت الفقر بني العاملني يف الزراعة.  امليزة الوحيدة االأكرث ارتباطًا بخطر الفقر. لذا كانت 

ال�سيئة  العمل  وظروف  املتدنّية  واالأجور  التوظيف  قّلة  هي  االأ�سا�سية  م�سكلتهم  ذلك،  على  عالوة 

لبنان  يف  الفقري  ينطوي  اأخريًا  واالأمان.  التاأمني  توافر  وعدم  الر�سمي،  وغري  الر�سمي  القطاعني  يف 

على خ�سائ�ض دميوغرافية حمّددة. لذا ميكننا جمع مرتابطات الفقر بح�سب ثالث ميادين: التعليم، 

واأمناط  التعليمية  االإ�ستثمارات  �سيا�سة  تداعيات  تقييم  ميكننا  حيث  والدميوغرافيا،  والتوظيف، 

التوظيف والتخطيط االأ�رسي. 

واالإجتماعّية  االإقت�سادّية  االأ�رسة  االأول خ�سائ�ض  ت�سّمن   .05-2004 العام  يف  تقدير منوذجني  مّت 

كمتغريات  املنازل  خ�سائ�ض  ا�ستخدام  اي�سًا  فتّم  الثاين،  النموذج  اأما  الفقرز  مبحددات  املتعلقة 

تعليلّية. اإ�سُتخدم النموذج االأول لدرا�سة حمددات الفقر بينما ميكن اإ�ستخدام النموذج الثاين لتحديد 

الفقراء لغايات ا�ستهدافية.

نتائج اإلرتداد
 Lipton and( حجم الأ�سرة وتكوينها. وفقًا لالإ�ستنتاج ال�سائع الذي غالبًا ما نلحظه يف الدرا�سات

Ravallion 1995 و Lanjouw and Ravallion 1995(، يوؤّثر حجم االأ�رسة �سلبيًا على م�ستويات 

الرفاه. مبا اأننا نقي�ض الرفاه كمتغرّي تابع )اإجمايل ا�ستهالك االأ�رسة منخف�ض بخط الفقر(، ي�سبح 

.1

.2
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حلجم االأ�رسة معامل �سلبي جدًا وتكون مرونة قيا�ض الرفاه على حجم االأ�رسة 0.5 - تقريبًا. ولكن 

اإذا نظرنا باملقاربة املعتمدة لتحديد االأ�رسة لتقدير خط الفقر والتمييز بني الفقري وغري الفقري واإذا 

اأخذنا بعني االإعتبار اإقت�سادات احلجم، ت�سبح العالقة املعكو�سة بني م�ستويات الرفاه وحجم االأ�رسة 

هي التاأثري احلقيقي حلجم االأ�رسة بغ�ض النظر عن تكوين االأ�رسة من حيث العمر والنوع واملكان. 

مبعنى اآخر، كّلما ارتفع حجم االأ�رسة نقطة مئوية واحدة، يرتاجع الرفاه 0.73 - نقطة. وتبقى وترية 

االإرتفاع على حالها حتى يبلغ حجم االأ�رسة 9 اأ�سخا�ض، عندها تكون نقطة التحّول.

خ�سائ�ض ُمعيل الأ�سرة. يوؤّثر �سّن معيل االأ�رسة �سلبيًا على م�ستويات املعي�سة. بالنظر اىل حمددات 

اأخرى، توؤّثر املراأة املعيلة اإيجابيًا على م�ستويات معي�سة االأ�رسة. ويرتفع الرفاه اإذا كان للمعيل تاأمني 

�سّحي وم�ستوى تعليمي عايل. كذلك، يرتاجع الرفاه عندما يكون معيل االأ�رسة اأّمي اأوغري ماهر اأو 

عاطل عن العمل.

اأعلى يف  تاأثريًا  لديها  اأن  اإذ  املعي�سة،  مل�ستويات  االأقوى  املحددات  التعليم هي  اإن متغريات  التعليم. 

املدن مقارنة باالأرياف. اإذا تركنا حجم االأ�رسة على حاله، يكون لعدد االأ�سخا�ض الذين مل يح�ّسلوا 

العلم اأو الذين هم ما دون املرحلة الثانوية من التعليم التاأثري ال�سلبي االأكرب على الرفاه، اأما بالن�سبة 

للذين ح�ّسلوا التعليم الثانوي وما فوق، فيكون تاأثريهم اإجابيًا على م�ستوى الرفاه. اإن معدالت عائد 

االإ�ستثمار ال�سمنّية لعدد كبري من حاملي ال�سهادات الثانوية بح�سب مقايي�ض الرفاه اللوغارمتّية هي 

0.036 وترتفع اىل 0.165 حلاملي ال�سهادات اجلامعّية. 

يف  املوظفني  االأ�سخا�ض  اإعالة  م�ستوى  �رسح  يف  االأ�رسة  حجم  على  العاملني  عدد  ي�ساعد  التوظيف. 

االأ�رسة. كذلك، يلعب الن�ساط االإقت�سادي دورًا مهمًا يف رفاه االأ�رسة. فهو يعك�ض من جّهة تفا�سالت 

االأجر واالإنتاجّية عرب القطاعات. واإذا اأبقينا حجم االأ�رسة واخل�سائ�ض االأخرى على حالها، نالحظ 

اأن االأ�رس ذات العدد الكبري من االأع�ساء العاملني حل�سابهم اخلا�ض اأو العاملني باأجٍر اأ�سبوعي او 

يومي اأو بح�سب االإنتاجية اأو العاملني يف الن�ساطات التجارية اأو من هم خارج القوى العاملة، يزداد 

تعّر�سها للفقر ولديها تاأثري �سلبي كبري لهذه املتغريات على رفاه االأ�رسة. 

التي  املنطقة  على  باالإعتماد  املت�سابهة،  ذوي اخل�سائ�ض  االأفراد  عند  الفقر  تختلف خماطر  املكان. 

يعي�سون فيها. وكما هو متوّقع، اإن العي�ض يف بريوت وجبل لبنان يرفع م�ستويات الرفاه، بينما العي�ض 

يف ال�سمال ُيدنيها.

نماذج المحاكاة
االأ�رسة  تكون  اأن  احتمالية  يف  خمتلفة  متغريات  تاأثري  حماكاة  علينا  الرفاه  ارتداد  تقديرات  ت�سّهل 

فقرية.  نقّدم نتائج حماكاة الفقر يف اجلدول 3.3.

لقد مّت اإجراء تقدير الإحتمالية الفقر، واأخذنا، كمعيار، عّينة االأ�رسة املوؤّلفة من ولدين ورا�سدين تعي�ض 

يف البقاع. الذكر، عمره اأربعون �سنة، هو معيل االأ�رسة. اأحد الرا�سدين يف االأ�رسة حا�سل على �سهادة 

املتو�سطة. اأما الرا�سد االآخر فلديه �سهادوة ثانوية وجامعّية. اإن رّب االأ�رسة هو وحده يعمل وهو اأجري
 

ي القطاع التجاري. تبلغ اإحتمالية وقوع هذه االأ�رسة يف الفقر 18.20 باملائة. لقد مّت تقييم تاأثري متغرّيات 

املرجعّية. االأ�رسة  احتمالية  مع  الفقر  اإحتمالية  ومقارنة  االأ�رسة  اأع�ساء  خ�سائ�ض  بتبديل   عديدة 

ُتظهر النتائج اأن الر�سيع يزيد من خماطر الفقر، اإذ ترتفع ن�سبة احتمالية فقر االأ�رسة التي اأُ�سيف 

 اليها ر�سيٌع 1.6 باملائة. عندما يخ�رس اأحد اأع�ساء االأ�رسة عمله، يزداد خطر الفقر املزمن ب�سكل هائل.

ي�ساعف خ�سارة العمل اإحتمالية الوقوع يف الفقر.
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مكان  بح�سب  الفقر،  من  خمتلفة  خماطر  من  يعانون  املت�سابهة  اخل�سائ�ض  ذوي  الأفراد  اإن 

اإقامتهم. اإن الطريقة االأ�سهل لتقييم التفاوت املناطقي ترتكز على مقارنة خماطر الفقر بني �سخ�سني 

مت�سابهني، اأحدهما يعي�ض يف منطقة غنّية واالآخر يعي�ض يف منطقة فقرية. اإذا كان الفقر داّلة للتعليم 

فقط، يكون التوظيف والتكوين الدميوغرايف وفوارق الفقر بني املناطق بالن�سبة لل�سخ�سني املت�سابهني 

ذات تاأثري طفيف. ولكن الواقع خمتلف. تزداد اإحتمالية وقوع �سخ�ض مقيم يف حمافظة ال�سمال عن 

�سخ�ض اآخر �سبيه له ولكن يعي�ض يف بريوت اأربع مّرات. وهذا يدّل على وجود تاأثريات مناطقية بارزة 

املناطق. هذا  الفقر بني  الفوارف يف معدالت  االإقت�سادية( حتّدد اىل حّد كبري  العائدات  )الفوارق يف 

وتزداد قلياًل خماطر الوقوع يف الفقر عندما يكون معيل العائلة عاماًل يف الزراعة بداًل منه يف التجارة 

)اأعلى بن�سبة 1.9 باملائة(.

امل�سدر: درا�سة  الظروف املعي�سية وميزانية اال�رسة ال�سادرة عن اإدارة االإح�ساء املركزي، وبرنامج االأمم 

املتحدة االإمنائي، ووزارة ال�سوؤون االجتماعية )2005-2004(

الخطأ المعياريمعّدل الفقر المتوّقعالخصائص

18.22.15األسرة المرجعّية

18.52.43والدة رضيع

16.92.28شبكات الصرف أصبحت متوّفرة

18.552.51المعيل يعمل في الزراعة

40.056.54بطالة مزمنة

11.851.00بيروت

17.702.14جبل لبنان

50.206.54الشمال

20.352.86الجنوب

15.873.64النبطية

الجدول 3.3
معّدالت الفقر املتوّقعة خل�سائ�ض خمتلفة من االأ�رس
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الفصل الرابع 
اإلعتبارات السياسّية

المقّدمة
يعترب مقدار التفاوت املناطقي املختلف هو االكت�ساف »ال�ساعق« واالأهّم يف هذا التقرير. وبوجه عام، 

فاإن حمافظة ال�سمال تتخلف عن باقي املحافظات من حيث معدل الفقر الذي ن�سبه اأعلى من املتو�سط 

ب�سورة غري تنا�سبية يف لبنان. وت�سل م�ستويات الفقر اإىل اأعلى من املتو�سط يف اجلنوب والبقاع.

هناك اأربع نتائج رئي�سية اأخرى توّفر اأدّلة ملحوظة بالن�سبة ل�سياغة برامج تخفيف الفقر يف لبنان: 

اأواًل، الكلفة املتوقعة للنزول مبعدل الفقر املدقع اإىل الن�سف تعترب طفيفة للغاية، اإذ ت�سّكل بالتحديد 

ب�سورة  يرتفع  قد  الكلفة  هذه  اأن  اخلارجي. غري  الدين  مل�ستحقات  الهائلة  الكلفة  من  ب�سيطًا  ك�رسًا 

»دراماتيكّية« اإذا ارتفعت ن�سبة عدم امل�ساواة )اأي اإذا كان النمو يف امل�ستقبل مناه�سًا للفقري(. كذلك، 

فاإن كلفة التخفيف من اإجمايل الفقر هي باهظة جًدا. ثانًيا، يرتّكز الفقراء ب�سورة كبرية بني العاطلني 

عن العمل والعاملني غري املاهرين الذين يزداد متثيلهم يف قطاعات مثل الزراعة والبناء، مما يحّث على 

اإيالء االإهتمام بو�سع منوذج منو اإقت�سادي �سامل ووا�سع من �ساأنه حتفيز العمل يف هذين القطاعني. 

ثالًثا، يرتبط م�ستوى التعليم ب�سورة وثيقة بالفقر يف لبنان. يعاين 15 باملائة تقريًبا من الفقراء من 

االأمية، مقارنًة بن�سبة 7.5 باملائة بني املجموعات غري الفقرية. باالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن معدل البطالة 

لالأ�سخا�ض املتعلمني املنتمني اىل الطبقة غري الفقرية هو ن�سف معدل الطبقة الفقرية.

وبناًء على هذه االكت�سافات، فاإن الف�سل احلايل يركز على تقدمي تو�سيات �سيا�سة عامة حول م�سائل 

يف  الرئي�سية  التو�سيات  هذه  اإحدى  وتتمثل  الفقرية.  االأ�رس  اإىل  العام  االإنفاق  وتوجيه  ا�ستهداف 

فقراء  ثلثي  يرتّكز  االأربع حيث  ولالأق�سية  الفقرية  للطبقة  ينتمون  الذين  لالأفراد  املوارد  ا�ستهداف 

اإقت�سادية، ال  اإهتمام خا�ض بال�سيا�سات املاكرو  اإيالء  اأن هذا الف�سل ي�ستخل�ض وجوب  لبنان. بيد 

�سيما املالية منها. ال يقت�رس �سبب االإهتمام هذا على احلجم الهائل للموارد االإ�سافية املطلوبة لتمويل 

االإنفاق العام على �سبكات االأمان االإجتماعي واالإ�ستثمار العام يف اخلدمات االإجتماعية فح�سب، بل 

اأي�ساُ ب�سبب ه�سا�سة الو�سع املاكرو اإقت�سادي، ال �سيما بعد العام 2006.

الدعائم الخمس إلستراتيجية تخفيف الفقر
اإن لبنان قادٌر متاًما على االإيفاء باالأهداف االإمنائية لالألفية MDG، وذلك بالنزول ملعدل الفقر املدقع اإىل 

ن�سفه بحلول العام 2015. كما ميكنه اإجراء تقدم ملحوظ يف التخفيف من مقدار التفاوت يف معدالت 

الفقر داخل املناطق ويف ما بينها.

بالنظر يف ال�سورة املعقدة للفقر يف لبنان، ينبغي اإعداد برنامج وطني �سامل ومرن، يرمي لتخفيف 

االإيفاء  عليهم  يتعذر  الذين  باملائة   28 من  كٍل  حاجات  معاجلة  الربنامج  هذا  واجبات  ومن  الفقر. 

)اأي  االأ�سا�سية  الطعام  مبتطلبات  االإيفاء  عليهم  يتعذر  الذين  باملائة  والثمانية  االأ�سا�سية  باحلاجات 

الطبقة الفقرية جدًا(.
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�سّد  ن�سبيًا. واإن كلفة  لبنان �سحٌل  الدفع يف  الفقر  اأن  لبنان هي  تلعب مل�سلحة  التي  البدئ  اإن نقطة 

متو�سط فجوة الفقر لالأ�رس الفقرية جدًا هي منخف�سة، اإذ ان انفٍاق اللبنانيني الذين يقبعون يف الفقر 

املدقع ال يحتاج اىل اأكرث من 12 دوالرًا عن كل لبناين �سنويًا. اأما �سّد فجوة الفقر لالأ�رس التي تقع دون 

خط الفقر االأعلى فتتطّلب اإنفاق 116 دوالرًا لكل فرد، �سنوّيًا.

عند تناول ق�سية الفقر، ينبغي على ا�سرتاتيجية الدولة اأن ت�سع �سمن اأولوياتها الرتكيز على مقدار 

التباين داخل املناطق ويف ما بينها الذي يحول دون اإتاحة فر�ض اإحداث النمو يف االإيرادات يف حمافظات 

واأق�سية معّينة. يف النهاية، من اأجل اإتاحة اإمكانية اال�ستفادة من الفر�ض االقت�سادية لالأ�رس الفقرية، 

يجب على برنامج احلد من الفقر يف لبنان اأن يبذل اجلهود الالزمة لبناء راأ�ض املال الب�رسي لل�سكان 

ممن هم يف �سن العمل. �سوف يتيح ذلك لالأع�ساء العاملني يف االأ�رس الفقرية تاأمني عمل اأكرث اإنتاجية.

يحاول الف�سل احلايل و�سع خمطط للدعائم الرئي�سية ال�سرتاتيجية تخفيف الفقر يف لبنان. و�سيلزم 

اإجراء املزيد من التحليالت والنقا�سات الإي�ساح الربامج وال�سيا�سات املحددة لكٍل من هذه الدعائم. 

ن�ستعر�ض يف ما يلي الدعائم الرئي�سية اخلم�ض املقرتحة:

النمو ال�سامل واملطرد: تنطوي هذه الركيزة على تنفيذ جدول اأعمال اقت�سادي ي�ستطيع و�سع 

االأ�س�ض لنمو م�ستدام اأكرب يف الوظائف واالإنتاجية والدخل مع توجيه اإعانات اأكرب للفقراء. اإن حتقيق 

هذاالهدف يتطلب بلورة �سيا�سات التي تهدف اىل تو�ّسع اال�ستثمار العام وت�سجع اال�ستثمارات 

اخلا�سة ب�سورة اأكرب من اأجل حتفيز النمو. و�سوف يت�سمن ب�سكل حا�سم كذلك حتديد م�سادر 

التمويل الالزمة لتنفيذ اال�ستثمار العام اأو تقدمي املزيد من احلوافز لال�ستثمار اخلا�ض.

الذكور منهم  الفقراء،  املتفق عليها ل�سمان دخول  التعليم: ينبغي بذل اجلهود  تو�سيع فر�ض 

لتمكينهم  �رسورًيا  االأمر  هذا  يعد  بالكامل.  فيها  العلم  مرحلة  واإمتام  املدار�ض،  اىل  واالإناث، 

اأ�سا�سًيا االأمر  هذا  ويعترب  امل�ستقبل.  يف  واقت�سادية  اجتماعية  فر�ض  اأف�سل  على   من احل�سول 

كذلك لرفع اإنتاجية العمل وحتفيز النمو االقت�سادي يف لبنان.

 تعزيز تنمية مناطقية اأكرث توازناً: ت�سري درا�سة الفقر املعدة يف هذا البحث اإىل اأنه يلزم بذل 

املزيد من اجلهود لعك�ض منط التفاوت القائم من ناحية املداخيل والفر�ض واخلدمات بني املناطق 

حيث  من  االأخرى  املناطق  عن  بو�سوح  تتخلف  ال�سمال،  مثل  املناطق،  بع�ض  فهناك  اللبنانّية. 

التنمية، وبالتايل حتتوي على جيوب فقر كبرية.

يف  اإدارته،  واملمكن  الكبري،  التفاوت  وجود  ي�سري  الفقرية:  الأ�سر  مل�ساعدة  املوارد  تركيز 

على  املعتمدة  ال�ستهدافية  ال�سيا�سات  اأن  اإىل  املحافظات  داخل  االأق�سية  عرب  املعي�سة  م�ستويات 

هذه  يف  وما ميكن و�سفه  الفقر.  معدالت  عملية خف�ض  يف  هاًما  دوًرا  تلعب  قد  اجلغرايف  املعايري 

اأن  املرّجح  من  االأق�سية(  م�ستوى  على  )اأي  �سيق  نطاق  ذات  ا�ستهداف جغرايف  باأنه  الدرا�سة 

ميكن  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  االإعانات.  وت�رسب  التغطية  �سوء  من  كّل  ملعاجلة  فعالية  اأكرث  يكون 

تخفبف  برامج  يف  الفقرية  غري  الطبقة  اإىل  االإعانات  ت�رسب  ن�سبة  خف�ض  ال�سيا�سات  ل�سانعي 

الفقر من خالل تقلي�ض االإعانات املوجهة اإىل االأفراد ذوي املداخيل املرتفعة، وذلك مثل اأ�سحاب 

 العمل )�ساحب العمل الذي ي�ستخدم االأجراء( اأو من خالل ا�ستخدام »فح�ض و�سائل الو�سطاء«

Proxy Means Test لتحديد االأ�سخا�ض امل�ستهدقني. ميكن كذلك اال�ستعانة بو�سائل اال�ستهدايف 

املو�سع لتوجيه املزيد من االإعانات للعاملني يف جمال الزراعة والبناء، ومعظمهم موؤقتون وغري 

ماهرون. يعمل يف هاتني املهنتني 38 باملائة من الطبقة الفقرية باأكملها. يف الق�سم )4-3( املو�سح 

اأدناه، �سوف نتو�ّسع يف هذه امل�سائل االإ�ستهدافّية. 
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ر�سد النتائج: الإجناح اأي برنامج يهدف اىل تخفيف الفقر، يجب بذل جهٍد معنّي لتح�سني نوعّية 10.

ومن  الفرعّية.  واملناطق  املناطق  م�ستوى  على  �سيما  ال  النتائج،  املعلومات ور�سد  عمليات جمع 

املهم اأي�سًا التمّكن من حتديث املعلومات باإ�ستمرار وتطويع ا�سرتاتيجّية تتنا�سب مع الظروف 

اأن  وهي  اال  مهمة،  تو�سية  نطرح  ال�سياق  هذا  ويف  لبنان.  يف  املتغرية  واالإجتماعية  االإقت�سادية 

املعي�سية على  االأ�رس وظروفها  الإنفاق  اأدّق  الإلتقاط �سورة  املقبلة  االإح�سائية  الدرا�سات  ُت�سّمم 

م�ستوى االأق�سية.

إستراتيجيات إستهداف الفقر
بالن�سبة لهذه الدرا�سة، نركز االهتمام على م�ساألة ال�سيا�سة العامة التي تق�سي بتوجيه االإنفاق العام 

تخفيف  ا�سرتاتيجية  الإجناح  مهّمة  تعترب  التي  االأخرى  لل�سيا�سات  بالن�سبة  اأما  الفقرية.  االأ�رس  اإىل 

الفقر يف لبنان، مثل تعزيز النمو وتوفري فر�ض اأكرب للتعليم، فيجب اأن يتم اإي�ساحها بالتف�سيل يف 

الدرا�سات والتقارير التالية.

اإذا كانت التدخالت لتخفيف الفقر مّت�سمة بالفعالية وجمدية ماليًا، يجب اأن ترتكز على اآليات �سحيحة 

اأنواع  من  للعديد  ال�رسيح  الهدف  اأن  الرغم  فعلى  الفقرية.  لالأ�رس  وامل�ساعدات  املوارد  لتوجيه 

التدخالت يكمن يف تخفيف الفقر، فمن املحتمل اأن ت�ستفيد منها بع�ض اأ�رس الطبقة غري الفقرية. ونظًرا 

الأن متويل مثل هذه الربامج يكون عادًة حمدوًدا، يجب اتخاذ خطوات فعالة بقدر امل�ستطاع لتوجيه 

االإعانات املتاحة نحو هوؤالء من هم باأم�ّض احلاجة اليها.

ويعتمد اال�ستهداف املبا�رس على حتديد االأ�رس اأو االأفراد الفقراء بو�سوح )اأي حتديد اأن دخلهم هو 

اأمًرا غري جمدي، فقد يلزم  اإىل الطبقة الفقرية مبا�رسة  اإذا كان تقدمي امل�ساعدات  دون خط الفقر(. 

اإجراء التدخل على اأ�سا�ض خ�سائ�سهم. ن�سري اإىل هذا املنهج »باال�ستهداف املعتمد على اخل�سائ�ض«. 

على �سبيل املثال، اإذا كانت الطبقة الفقرية ترتكز يف مناطق اأو دوائر معينة، ميكن زيادة ن�سبة تقدمي 

اخلدمات العامة يف مثل هذه املناطق.

غري اأن هناك عامالن يعيقان اال�ستهداف املعتمد على اخل�سائ�ض. اأوال، قد يوجد لدى بع�ض االأ�رس 

غري الفقرية نف�ض خ�سائ�ض االأ�رس الفقرية، ومن ثم، حت�سل على االإعانات )االأمر الذي يطلق عليه 

اخل�سائ�ض  الفقرية  الطبقة  اأ�رس  كافة  لدى  يوجد  ال  قد  ثانًيا،  االإعانات«(.  »ت�رسب  ال�سدد  هذا  يف 

الالزمة لالأ�ستفادة من االإ�ستهداف، وبالتايل قد ال ت�سلها االإعانة )االأمر الذي يطلق عليه يف هذا ال�سدد 

»التغطية غري ال�ساملة للطبقة الفقرية«(. يعتمد جناح اال�ستهداف املعتمد على اخل�سائ�ض على قدرة 

م�سممي الربنامج يف تقلي�ض هذه امل�ساكل.

مقاربتا اإلستهداف على النطاقين الواسع والضّيق
تنا�سد الربامج اال�ستهدافية لتخفيف الفقر واملوجهة ملجموعة فرعية من ال�سكان �سانعي ال�سيا�سات، 

اأي�سًا تخلق �سعوبات جديرة باالهتمام. اال�ستهداف املبا�رس يحدد بو�سوح االأ�رس الفقرية  ولكنها 

الثانية.  املجموعة  عن  يحجزها  بينما  االأوىل  املجموعة  اإىل  مبا�رسًة  امل�ساعدات  ويقدم  الفقرية  وغري 

يعتمد هذا االأ�سلوب املحدد من اال�ستهداف على قدرة احلكومات  يف عملية حتديد الفقراء.

اإذا متّكن ال�سيا�سيون من حتديد امل�ستفيدين على م�ستوى االأ�رسة اأو الفرد، ميكن ح�سد مبالغ التحويل 

اأو بع�ض االأ�سكال االأخرى من امل�ساعدات املبا�رسة للتخفيف من التعر�ض ملخاطر الفقر. على �سبيل 

املثال، تت�سمن اأ�سكال اال�ستهداف املبا�رس تقدمي الطعام اأو الرعاية ال�سحية للم�سنني واملعوقني اأو 

لالأ�رس التي تربز فيها موؤ�رسات وا�سحة ل�سوء التغذية اأو لالأفراد من ذوي احلاجات اخلا�سة مثل 

اأن هناك م�سكلة خطرية  توؤثر �سلبًا على اال�ستهداف املبا�رس، وهي  اأو املر�سع. غري  املراأة احلامل 

الكلفة العالية لتنفيذ املنهج اأو »اأ�سلوب الف�سل« الذي يحّدد الفقراء من خالل حتديد مداخيلهم.

الفصل الرابع: إعتبارات سياسّية
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تفرت�ض  االأوىل  الدخل.  قيا�ض  الفقراء من خالل  االإ�ستهداف وحتديد  لتوجيه  تقنيتان  هناك  عمومًا، 

حتديد اأنواع االإنفاق وميكننا ت�سميتها »االإ�ستهداف ذو النطاق الوا�سع«. وفقًا لهذه التقنية، ال نحاول 

االإنفاق  اأنواع  باإ�ستهداف  املكا�سب  لتحقيق  الهادفة  الربامج  ُت�ساغ  بل  كاأفراد،  الفقراء  ا�ستهداف 

التي هي مهّمة اأكرث للفقراء. فاالإنفاق على اخلدمات االإجتماعية االأ�سا�سية كالتعليم االإبتدائي والعناية 

اأمثلة الأنواع االإنفاق. وتوجيه املوارد للتنمية يف االأرياف، حيث يقبع معظم  ال�سحية االأ�سا�سّية هي 

الفقراء، هي مثل اآخر.

تفر�ض املقاربة الثانية اإ�ستهداف فئات حمّددة من النا�ض. طبقًا لهذه املقاربة التي �سنطلق عليها ا�سم 

»االإ�ستهداف ذو النطاق ال�سّيق« توّجه امل�ساعدات اىل جمموعات حمّددة من النا�ض. مثااًل على هذه 

امل�ساعدات: اأنظمة الطعام املميزة املوجهة اإىل االأمهات يف املجتمعات التي ال توّفر الطعام الالزم اأو 

اأنظمة القرو�ض امل�سغرة املبتكرة التي ت�ستهدف املراأة املعدمة يف املجتمع الريفي. يف لبنان، ت�سكل 

الفقرية  الطبقة  من  باملائة   45 االإبتدائي  التعليم  من  اأقل  معيلها  تعليم  م�ستوى  يكون  التي  االأ�رس 

باأكملها. ومن ثم، فاإن اال�ستهداف وفًقا للم�ستوى التعليمي ملعيل االأ�رسة قد يكون فعااًل. ويف حني ان 

ا�ستهداف االأ�رس التي تعيلها املراأة ب�سكل عام قد ال يكون مرّبرًا، فاإّن توجيه املوارد اإىل االأ�رس التي 

تعيلها الن�ساء االأرامل والتي تت�سّمن ثالث اأوالد وما فوق �سيكون اأكرث فعالية على نحٍو كبري.

أنواع اإلستهداف الضّيق
تعتمد اأنظمة اال�ستهداف ذات النطاق ال�سيق على واحد من مبداأين اأو كليهما مًعا. املبداأ االأول هو 

اأحد  حتديد  على  يعمل  املنهج  هذا  الت�سنيفي(.  اال�ستهداف  كذلك  عليه  )يطلق  الداليل  اال�ستهداف 

خ�سائ�ض الفقراء )دليل( التي ترتبط ب�سورة كبرية بانخفا�ض الدخل، والتي ميكن مالحظتها ب�سكٍل 

لتحديد  الدخل  عن  نائبة  كقيمة  عندئٍذ  الداليل  املوؤ�رس  ا�ستخدام  الدخل. ميكن  من  كلفة  واأقل  اأ�سهل 

الفقراء وا�ستهدافهم. مثاًل: يحّدد امل�ستفيدون الذين يعي�سون يف منطقة �سكنية ُم�سّنفة بالفقر وفقًا 

للموؤ�رسات الداللية، كفئة امللكية العقارية اأو النوع اأو احلالة الغذائية اأو االإعاقة اأو حجم االأ�رسة.

36 باملائة  46 باملائة من الفقراء جدًا و  يف لبنان، متثل االأ�رس التي تعي�ض يف حمافظة ال�سمال ن�سبة 

اأمًرا  �سيكون  ال�سمال  اإىل  العامة  املوارد  من  متكافئ  غري  ق�سم  توجيه  فاإن  ثم،  ومن  الفقراء.  من 

ال�سّيق،  النطاق  ذا  اال�ستهداف اجلغرايف  اأن  الفقر. غري  لتخفيف  الوطني  للربنامج  بالن�سبة  جمديًا 

كاالإ�ستهداف بح�سب الق�ساء، �سيكون اأكرث فعالية.

اأعلى  على �سبيل املثال، تعاين بع�ض االأق�سية ال�سمالية مثل مدينة طرابل�ض وعكار/املنية -ال�سنية 

ن�سب من الفقر املدقع والفقر العام. وعلى الرغم اأن ق�ساء عكار/املنية - ال�سنية ميثل 10 باملائة من 

�سكان املحافظة، على �سبيل املثال، اإال اإنه موطن 25 باملائة من الطبقة الفقرية. وت�سّكل اأق�سية مدينة 

اإجمايل  ثلثا  اإىل جانب جزين/�سيدا والهرمل/بعلبك، جمتمعة،  ال�سنية  طرابل�ض وعكار/املنية - 

الفقر يف لبنان.

 تتمثل املقاربة الثانية لالإ�ستهداف ال�سيق يف اال�ستهداف الذاتي. بداًل من االعتماد على م�سوؤوٍل الختيار

امل�ساركني، ت�سعى هذه املقاربة لقيام امل�ستفيد بتحديد نف�سه عرب ابتكار حوافز توؤدي اإىل اال�ستدالل 

على الفقراء وفقط الفقراء للم�ساركة يف الربنامج.

على �سبيل املثال، ي�ستخدم نظام التوظيف العام متطلبات العمل للم�ساعدة على حجب غري الفقراء، 

بينما تدعم الربامج العنا�رس التي ت�ستهلكها الطبقة الفقرية دون غريها. يف لبنان، ميكن اإعداد اأنظمة 

التوظيف العام، على �سبيل املثال، لتقدمي الوظائف املوؤقتة اإىل العاملني من الطبقة الفقرية يف جمايل 

الزراعة والبناء، والذين يتم متثيلهم بني الطبقة الفقرية بن�سبة عالية. تعتمد اأجهزة ت�سفية اأخرى على 

زمن االنتظار والعالمة املميزة واقتناء ال�سلع واخلدمات االأقل جودة لتعّدل عنها الطبقة غري الفقرية.
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و�سائعني  حمددين  خطاأين  تفادي  اأمل  ال�سيق  النطاق  ذي  اال�ستهداف  من  النوعان  كال  يقدم 

لال�ستهداف: 

اإىل الطبقة غري الفقرية، االأمر الذي يتم قيا�سه من خالل ن�سبة امل�ستفيدين من  1( ت�رسب االإعانات 

الطبقة غري الفقرية اإىل اإجمايل امل�ستفيدين؛ و 2( التغطية غري ال�ساملة للطبقة الفقرية، والتي ُتقا�ض 

من خالل ن�سبة الفقراء امل�ستفيدين اإىل اإجمايل الفقراء.

اال�ستهداف  اعتماد  يف  الوحيد  العيب  هو  عينها  االأدلة  خالل  من  الفقراء  حتديد  على  القدرة  عدم  اأن 

الداليل. على �سبيل املثال، على الرغم اأنه يوجد يف اأغلب الدول مناطق اأكرث فقًرا من غريها، ال ينح�رس 

الفقراء يف هذه املناطق، كما ال ميككنا ا�ستثناء االأغنياء منها. لذلك، فاإن اال�ستهداف اجلغرايف ميكن غالًبا 

اأن ت�ستفيد منه بع�ض االأ�رس الغنية ومن املمكن اأن يتجاوز بع�ض االأ�رس الفقرية التي تعي�ض يف مناطق 

الطبقة االأف�سل حااًل، ورمبا يفر�ض �رسيبة عليها )دات ورافاليون 1993، رافاليون 1995(.

ب�سبب  مت�سابهًا  مُدِنها  اأو  ُقراها  �سكان  لغالبية  املعي�سي  امل�ستوى  يكون  التي  املناطق  اأو  البلدان  يف 

يخّفف  قد  اأخرى،  جهة  من  واالإجتماعية،  واالإقت�سادية  جهة،  من  واملناخية،  الزراعية  الظروف 

الطبقات غري  اىل  االإعانات  ت�رّسب  من  املدينة  اأو  القرية  م�ستوى  على  ال�سّيق  اجلغرايف  االإ�ستهداف 

الفقرية. غالًبا ما يوجد لدى االأ�رس التي تعي�ض يف هذه القرى نف�ض م�سادر الدخل، ومن املمكن اأن 

تتاأثر بنف�ض الظروف، وذلك مثل اأحوال الطرقات وامل�سافة اإىل اأقرب مدينة وتوفر املرافق العامة يف 

ما يتعلق بال�سحة والتعليم وتزويد املياه.

قد حتجب الو�سائل ال�سائعة املُعتمدة للتقييم، بع�ض الفوائد املحتملة لال�ستهداف ذي النطاق ال�سيق. 

لقد قامت درا�سات  االإعانات من خالل اال�ستهداف اجلغرايف هي مثاٌل على ذلك.  تقييم  فاإّن عمليات 

عديدة مبراقبة التاأثري املحتمل على الفقر جراء تخ�سي�ض ميزانية حمددة م�سبًقا ، وب�سكل مثايل عرب 

املناطق. غري اأن املكا�سب ال�ساكنة لهذه املخ�س�سات غالبًا ما كانت متوا�سعة، مما يعك�ض اأن الطبقة 

الفقرية هي يف احلقيقة غري متجان�سة.

تقرتح االأبحاث االأخرية التي ت�سمح بقيا�ض اآثار الدينامية املحتملة للربامج اأن تقييمات احلالة ال�ساكنة 

قد تقّلل من تقدير منافع التخ�سي�ض على املدى الطويل. اإذ ميكن للمكا�سب اأن تر�سح وتتقّوى مع مرور 

اإنتاجية اال�ستثمارات  الوقت، نتيجة للتاأثريات اخلارجية االإيجابية للتطوير يف املناطق الفقرية على 

اخلا�سة من قبل االأ�رس الفقرية.

غري اأن قيا�ض مثل هذه التاأثريات يعترب �سعًبا اإذ يتطلب بيانات نادرًا ما ال تكون متوفرة. يف درا�سة 

تقييم لتاأثريات برامج التطوير التي ت�ستهدف جغرافًيا املناطق الفقرية يف ال�سني عرب مرور الوقت، 

وت�رسب  الفقرية  للطبقة  املتوقعة  ال�ساملة  غري  التغطية   )1998 )عام   Ravallion و   Jalan اكت�سف 

اإيجابي على معدالت  بتاأثري  الربامج يحظى  اأن هذا  اكت�سفا  اأنهما  اإال  الفقرية.  للطبقة غري  االإعانات 

من  اأكرب  الفقرية  للطبقة  االأجل  الطويلة  املكا�سب  كانت  احلالة،  هذه  يف  امل�ستهدفة.  املناطق  يف  النمو 

املكا�سب الق�سرية االأجل.

الرامية  ال�سيا�سات  من  متكاملة  اإن�ساء جمموعة  بغر�ض  اللبنانية  للبيانات  �سامل  بفح�ض  القيام  اإن 

غنّيًا  و�سفاَ  لبنان  يف  الفقر  حمددات  تقّدم  ذلك،  مع  الدرا�سة.  هذه  نطاق  خارج  هو  الفقر  لتخفيف 

خل�سائ�ض الفقر التي ميكن ا�ستخدامها لتحديد االآلية االأكرث فعالية لتوجيه املوارد لالأ�رس الفقرية، 

بدءًا باإ�ستهداف املناطق اللبنانية الفقرية، على �سبيل املثال. 

يقرتح امللحق 6 وجوب اإعادة النظر بال�سيا�سات املاكرو اإقت�سادية، بخا�سة ال�سيا�سات املالية، بغية 

ح�سد املوارد الالزمة لتمويل املبالغ امل�سافة على االإنفاق العام املوّجهة ل�سبكات االأمان االإجتماعي 

الفصل الرابع: إعتبارات سياسّية
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ال�سيا�سات االإجتماعية، ينبغي  واالإ�ستثمار العام يف اخلدمات االإجتماعية. باالإ�سافة اىل تطبيق هذه 

على �سانعي ال�سيا�سات الوطنية حتديد ال�سيا�سات االإقت�سادية التي قد حتّفز منو اإقت�سادي �سامل 

ووا�سع النطاق من �ساأنه رفع امل�ستوى املعي�سي لدى االأ�رس الفقرية يف املناطق والقطاعات االإقت�سادية 

التي يتواجدون فيها.

فحص وسائل الوسطاء
يوّفر الف�سل الثالث من هذا التقرير املعلومات ال�رسورية حول و�سطاء الفقر. يقوم فح�ض و�سائل 

الو�سطاء ب�سّم جميع االأدلة املتوافرة واإعطاء عالمة لكل اأ�رسة بت�سنيف دخلها اأو اإنفاقها. وت�ستخدم 

العالمة لتحديد اأهلّية اإ�ستفادة الفرد من االإعانات.

على غرار النموذج املُعّد يف الفقرة 3.3، ميّر فح�ض و�سائل الو�سطاء مبرحلتني. االأوىل، حيث يتم تقدير 

ارتداد باإ�ستخدام البيانات الواردة يف ا�ستبيان ميزانية االأ�رسة والتي ت�سعى اىل تقدير اإنفاقات االأ�رسة 

على االإ�ستهالك. يرتّد الرفاه على ُمتِجه كبري للمتغريات التعليلية �ساماًل اخل�سائ�ض الدميوغرافية 

الغاية توّقع  امل�سكن. وتكون  التوظيف واالأوجه اجلغرافية، باالإ�سافة اىل بع�ض خ�سائ�ض  واأوجه 

االإ�ستهالك الفعلي باإ�ستخدام متغريات ميكن جمعها ب�سهولة من مقّدمي الطلبات وا�ستعمالها لتحديد 

اأن  هو  احلايل  والنموذج   3.3 الفقرة  االأ�سا�سي بني منوذج  والفرق  الربنامج.  لهذا  املوؤهلني  هم  من 

النموذج  يحاول  بينما  �سببها،  عن  النطر  بغ�ض  الفقر  كل مرتابطات  يدمج  الو�سطاء  و�سائل  فح�ض 

االأول حتديد عالقة �سببية بني الفقر واملتغريات االأخري يف راأ�ض املال الب�رسي. 

 R 2 يو�سح اجلدول امللحق )اأ- 4-1( نتائج االرتداد النهائية بالن�سبة للمعامالت املقدرة. اإن معامل

اأو تنا�سب االرتداد يعترب متو�سًطا، ولكنه اأعلى من النموذج املو�سح يف الق�سم االأول، مما ي�سري اإىل اأن 

متغريات املعادلة تعلل 0.66 باملائة تقريًبا من متغري الرفاهية املالحظ يف العينة. ويوجد لدى املعامالت 

املتوافقة مع املتغريات االإي�ساحية عالمات متوقعة.

اخلطوة الثانية يف تطبيق فح�ض و�سائل الو�سطاء هي ا�ستخدام م�ستويات الرفاه املتوقعة من االرتداد 

لتعيني اأهلية الفرد للح�سول على اإعانات الربنامج. وهناك منهج ب�سيط، وهو تقرير م�ستوى فا�سل 

لعالمة الرفاه؛ كافة االأ�رس التي يكون فيها اال�ستهالك املتوقع اأقل من امل�ستوى الفا�سل لعالمة الرفاه 

هي موؤّهلة احل�سول على االإعانات. بينما �سيتم ا�ستبعاد كافة االأ�رس االأخرى من اال�سرتاك يف برنامج 

املتوفرة  للميزانية  وفًقا  خمتلفة  فا�سلة  م�ستويات  حتديد  وميكن  املعني.  الفقر  وطاأة  من  التخفيف 

للربنامج )ومقدار االإعانات التي �سيتم تقدميها( ون�سبة ال�سكان التي �سوف يغّطيها الربنامج.
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الملحق 1 
نموذج التصميم والقيم اإلجمالية 

لإلستهالك والتحقق من اتساق البيانات

I. مخّطط المعاينة
للجزر اجلغرافية خالل  )التجريبية(  العينات  اختيار  اإىل مرحلتني: مت  العينات  اأخذ  انق�سمت خطة 

املرحلة الأوىل ثم اختريت عينات اأماكن الإقامة الأ�سا�سية من كل وحدة لأخذ العينات الأولية خالل 

املرحلة الثانية. 

الإح�ساء  اإدارة  به  قامت  الذي  واملباين  امل�ساكن  م�سح  هو  الأوىل  للمرحلة  العينات  اأخذ  اإطار  كان 

املركزي يف العام 2004. واختريت وحدات العينات وفًقا لأخذ العينات الع�سوائية املتوالية بعد تنظيم 

وحدات اأخذ العينات للتاأكد من اأف�سل توزيع جغرايف واتباع الأ�ساليب اخلا�سة بجمع العينات. مت 

اختيار اأماكن الإقامة الأ�سا�سية من القائمة ال�ساملة للمباين واملن�ساآت التي قدمها التعداد لوحدات 

اأخذ العينات الأولية. مت حتديد خطوة ر�سم معادلة لـ 7.5 لُت�ستخدم يف املناطق ذات الكثافة ال�سكانية 

املرتفعة و5 يف املناطق ذات الكثافة ال�سكانية املنخف�سة عند حتديد اأماكن الإقامة التي �سملها البحث 

يف كل وحدة لأخذ العينات الأولية.

املخيمات  ا�ستثناء  مع  اللبنانية،  الأرا�سي  عرب  املوزعة  الأ�سا�سية  الإقامة  اأماكن  العينة  غطت  وقد 

معي�سية  اأ�رسة   14.948 للعينة  الفعلي  املقيمني. وكان احلجم  النظر عن جن�سية  بغ�ض  الفل�سطينية، 

عينة  العينة مت حتديد  هذه  واإىل جانب  لالأ�رس.  املعي�سية  بالأحوال  اخلا�ض  ال�ستبيان  �ستمالأ  والتي 

ال�ستبيانات  على  الإجابة  اأجل  من  املحافظات  م�ستوى  على  الأ�رس  ممثلي  من   9623 ت�سمل  فرعية 

الأخرى )اأعمال ال�رساء باأثر رجعي واليوميات( والتي تتعلق باإنفاق الأ�رس. وقد ا�ستجابت 7341 

اأ�رسة اإىل لال�ستبيان وكان معدل التجاوب هو 77.2 % مع وجود تفاوت على نطاق املحافظات.

 32.417 اأ�رسة والتي �سملت   7.431 اإح�ساءات هذا التقرير للعينة الفرعية املكونة من  لقد مت جمع 

فرد. وبناًء عليه قد تختلف الن�سب املئوية جلميع املحافظات، اأي للبنان كافة، املوجودة يف هذا التقرير 

عن الن�سب املوجودة يف تقرير »الظروف املعي�سية لالأ�رس عام 2004 – 2005«

ت�ستلزم درا�سة اإنفاق الأ�رس عماًل ميدانًيا طوال العام من اأجل �سمان تغطية الإنفاق املو�سمي املتنّوع 

لالأ�رسة. وبذلك مّت تق�سيم هذه العينة اإىل 27 ق�سمًا، يغطي كل منها اأ�سبوعني. وي�ستخدم كل ق�سم من 

هذه الأق�سام عينة جديدة مع الأ�رس وخالل فرتة الأ�سبوعني يقوم كل فرد )من يزيد عمره عن 15 عام( 

الهدية.  يتلقاه من هدايا وحمّددًا م�سدر  ، ذاكرًا ما  اليومي  اأ�رسته  انفاق  من الأ�رس املختارة مبلء 

و�سيتوىل اأحد اأفراد الأ�رسة م�سوؤولية الإبالغ عن اإنفاق الأطفال الذين هم دون 15 عام.

�سهًرا  ع�رس  الثني  وخالل  اأ�سهر  الثالثة  خالل  املعي�سية  م�سرتياتها  حول  الأ�رس  �سوؤال  مت  اأي�ًسا 

املا�سية.مت احلفاظ على التوازن يف التوزيع من خالل: 

•   تغطية جميع الأرا�سي اللبنانية يف جميع مراحل البحث
•   طول مدة البحث التي �سمحت مبعرفة التغريات املو�سمية يف الإنفاق.
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جتدر الإ�سارة باأن معدلت ال�ستجابة لالأبحاث ال�سبع والع�رسين تخّطت  70 %.

تعد درا�سة ميزانية الأ�رس للعام 2004 – 2005 هي اأهم م�سدر لتقييم الفقر واأ�سبابه وتاأثريات 

الن�ساط العام على الفقر.

II.  مفاهيم أساسية وتحديدات استهالك األسرة وإنفاقها
واخلدمات  ال�سلع  ا�ستهالك  خالل  من  مبا�رسة  ت�سبيعها  ميكن  خا�سة  ومتطلبات  حاجات  لالأ�رس 

 ،6.6  ،1993 للعام  الوطنية،  احل�سابات  )نظام  الإقت�سادي.  باملعنى  املنتجة  الن�ساطات  عن  الناجتة 

ال�سفحة 121(. وي�سار لهذه ال�سلع واخلدمات بال�سلع واخلدمات ال�ستهالكية وحتدد قيمها الفردية 

بالإنفاق ال�ستهالكي لهذه الب�سائع اأو اخلدمات.

الأ�رسة  تكت�سبها  التي  ال�ستهالكية  واخلدمات  ال�سلع  قيمة  هو  الأ�رسي  ال�ستهالكي  الإنفاق  يعّد 

)�سواء كانت م�ستخدمة اأو مدفوعة الأجر(  من اأجل ت�سبيع حاجات اأفرادها ومتطلباتهم:

 �أ( من خالل امل�سرتيات النقدية املبا�رسة يف الأ�سواق

ب( من خالل ال�سوق ولكن دون ا�ستخدام النقود كو�سيلة لل�رسف )كاملقاي�سة والدخل العيني( اأو

ج( من الإنتاج داخل الأ�رسة )الإنتاج حل�ساب الأ�رسة اخلا�ض(

اأفراد هذه  ت�سّبع حاجات  التي  ال�ستهالكية  ال�سلع واخلدمات  الأ�رس  ت�ستخدم(  )اأو  تكت�سب  اأي�ًسا 

اأو  للربح  الهادفة  العينية من احلكومات واملوؤ�س�سات غري  التحويالت الجتماعية  الأ�رسة من خالل 

هذه  ومقدار  الأ�رسي  ال�ستهالكي  الإنفاق  ويعرف حجم  الأخرى.  الأ�رس  من  التحويالت  من خالل 

التحويالت باال�ستهلك النهائي الفعلي للأ�سر. وهذا هو املقدار الكلي لل�سلع واخلدمات ال�ستهالكية 

املتاحة لالأ�رسة حتى ت�ستطيع تلبية متطلبات اأفرادها.

يعد ال�ستهالك النهائي الفعلي هو حتليل اأن�سب لإجمايل الرفاه لأنه ينظر بجميع ال�سلع واخلدمات 

ال�ستهالكية على اأنها و�سائل لت�سبيع حاجات الأ�رسة ومتطلباتها.

كذلك تتكّبد الأ�رس النفقات التي ل ينتج عنها اكت�ساب اأي �سلع اأو خدمات ت�ستخدم لت�سبيع حاجاتها، 

مثل التحويالت الإلزامية و�سبه الإلزامية املقدمة للحكومة واملوؤ�س�سات غري الهادفة للربح والأ�رس 

وغري  ال�ستهالكية  النفقات  جمموع  وهي  اال�ستهلكية  غري  االأ�سر  بنفقات  اإليها  وي�سار  الأخرى. 

ال�ستهالكية لالأ�رس الذي يقي�ض جميع نفقات الأ�رسة ال�ستهالكية واملدفوعات الإلزامية.

ال�سلع  حتى  والإ�ستخدام.  الإكت�ساب  وهما  لل�سلع  الإ�ستهالكي  لالإنفاق  خيارين  الإ�ستمارة  تقّدم 

الغذائية قد ل ُت�ستهلك جزئيًا اأو بالكامل خالل الفرتة املرجعّية من حني اإكت�سابها. وميكن اأن يعتمد 

ذو  هم  الفعلي  الغذاء  ا�ستهالك  فاإن  وبالفعل  الإ�ستهالك.  على  الإنفاق  اإجمايل  غر�ض  على  الختيار 

اأهمية عالية لدرا�سات ا�ستهالك الأغذية.

ميكن ربط  مقاربتي الكت�ساب اأو ال�ستخدام لإحت�ساب النفاق ال�ستهالكي لل�سلع عن طريق ا�ستخدام 

اأحد اأو جمموعة من بنود النفاق املختلفة. واملثال هو تقييم النفاق ال�ستهالكي على امل�ساكن التي 

مع  الأخرى  ال�رساء  عمليات  ت�ستخدم  حني  يف  ال�ستهالكية  التكاليف  اأ�سا�ض  على  مالكوها  ي�سغلها 

ال�سلع واخلدمات املعمرة وغري املعمرة.

إجمالي إنفاق األسرة اإلستهالكي
يرتكز ت�سجيل النفاق على ال�سلع واخلدمات ال�ستهالكية على ما اإذا كانت هذه ال�سلع واخلدمات قد 

اكُت�سبت اأو ا�ستخدمت خالل الفرتة املرجعية حمددة اأي اأنها:

.1
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 �أ( مكت�سبة خالل الفرتة املرجعية بغ�ّض النظر عن فرتة ت�سديد ثمنها اأو ا�ستخدامها، اأو  

ب( م�ستخدمة خالل الفرتة املرجعية بغ�ّض النظر عن فرتة ت�سديد ثمنها اأو اإكت�سابها 

وغالًبا ما يحدث الأمران يف الفرتة املرجعية عينها خا�سة عندما ل تكون ال�سلع معمرة وعندما تكون 

الفرتة املرجعية طويلة، وهنا ل تهم هذه الختالفات كثرًيا.

يقوم ا�ستبيان ميزانية الأ�رسة يف لبنان بجمع املعلومات حول املواد الغذائية املكت�سبة وامل�ستخدمة. 

ال�سوق  ال�سلع  على  الغنفاق  املعلومات حول  فتّم جمع  الغذائية،  لل�سلع واخلدمات غري  بالن�سبة  اأما 

ولكن مل مُيَيّز بني طريقة ال�رساء )دفع نقدي اأو باإ�ستخدام بطاقة الإئتمان( 

ومن املفرت�ض اأن ال�سلع واخلدمات غري الغذائية ت�ستهلك عند القتناء.

يحدد النفاق ال�ستهالكي على املواد الغذائية عن طريق تكاليف هذه ال�سلع امل�ستخدمة خالل 

على  اأي  اال�ستهلكية«  »التكاليف  اأ�سا�ض  على  ال�ستهالكي  النفاق  يقا�ض  ثم  املرجعية  الفرتة 

تنتجها  التي  لل�سلع  الأ�رسة. وبالن�سبة  ت�ستخدمها  التي  للخدمات وال�سلع  املقدرة  القيم  اأ�سا�ض 

الأ�رسة، خا�سة املواد الغذائية، فاإن ا�ستخدامها حمبذ اأي�ًسا. 

يتم تقدير ال�ستهالك الغذائي با�ستخدام الوحدات التي ت�ستخدمها كل اأ�رسة.

املرجعية،  الفرتة  خالل  املكت�سبة  االأخرى  املعمرة  غري  ال�سلع  على  ال�ستهالكي  النفاق  ومع 

ُيحت�سب النفاق ال�ستهالكي بح�سب كلفة اإكت�سابها. 

ال�سلع املعمرة: يتم تقييم النفاق على هذه ال�سلع بح�سب كلفة اقتنائها كما هو احلال مع ال�سلع 

غري املعمرة. وكما ت�ستمر الأ�رس يف ال�ستفادة من تدّفق اخلدمات من �سلع معمرة ملدى احلياة بعد 

الفرتة املرجعية ل�رسائها فاإنه ميكن ا�ستخدام  طريقة تكاليف ال�ستهالك مع ال�سلع املعمرة طوال 

احلياة بغر�ض القيام بتحليل الرفاه. وقد يقت�رس ذلك على ال�سلع املعمرة الهامة حيث اأن تكاليف 

ال�ستهالك لل�سلع املعمرة الأخرى ل تختلف  كثرَيا عن تكاليف القتناء. ولأجل ذلك فاإنه ميكن 

حتديد اأهمية ال�سلع املعمرة من حيث الوقت الزمن املتوقع ل�سالحيتها، كاأن يكون اأكرث من خم�ض 

اأو مطرقة(.  اأودراجة ولي�ض  جوارب  ن�سبًيا )مثل قيمة �سيارة  �سنوات، مقرتنة بقيمة مرتفعة 

ولالأ�سف مل تكن هناك معلومات حول قيمة ال�سوق اأو الفرتة العمرية لهذه ال�سلع املعمرة لذلك 

قررنا ا�ستخدام تكلفة القتناء لتقييم النفاق ال�ستهالكي على جميع ال�سلع املعمرة.

يتم تقييم النفاق ال�ستهالكي على اخلدمات من امل�ساكن التي ي�سغلها مالكوها بو�سفها القيمة 

املقدرة الكلية ل�ستمرار اخلدمات من هذه امل�ساكن.

من املفرت�ض اأن يتم ا�ستهالك اخلدمات بعد اقتنائها. ولهذا فاإنه يتم تقييم النفاق ال�ستهالكي 

على اخلدمات على اأ�سا�ض هذا القتناء.

الهدايا غري النقدية، وُت�سّجل حتت الإ�ستهالك النهائي الفعلي لالأ�رسة احلا�سلة عليها، وبي�ض 

كجزء من اإنفاق الأ�رسة الإ�ستهالكي.

الفعلي  االإ�ستهلك  هي  النقدية  غري  التحويالت  وقيمة  الإ�ستهالكي  الأ�رسة  اإنفاق  جمموع  اإن 

النهائي لالأ�رسة.

ي�سمل الإنفاق غري الإ�ستهالكي لالأ�رسة التحويالت احلالية  املالية وال�سلعية واخلدماتية لأ�رس 

اأخرى، مثل الهدايا املتربع بها واحلوالت و نفقات الأزواج اإعالة الأطفال وما اإىل ذلك. اأما عن 

البنود الأخرى فهى ت�سمل امل�ساهمة يف املوؤ�س�سات غري الهادفة للربح والتي ل تدعم توفري ال�سلع 

واخلدمات اإىل الأ�رس املانحة واأي�ًسا التحويالت الإلزامية للحكومات مثل ال�رسائب على الدخل 

و�سور ال�رسائب املبا�رسة الأخرى )مثل ال�رسائب على الرثوة( والر�سوم الإلزامية والغرامات 

واملعا�سات وال�سرتاكات يف ال�سمان الجتماعي.  

االإنفاق االأ�سري وهو جمموع النفقات ال�ستهالكية وغري ال�ستهالكية لالأ�رس.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10



الفقر و النمو و توزيع الدخل في لبنان
88

المواد المستثنية من هذا اإلستبيان
يتم ا�ستبعاد الإنفاق على ال�سلع واخلدمات امل�ستخدمة لت�سغيل امل�رسوعات الفردية والنفقات الوظيفية 

للعاملني من قيا�ض الإنفاق الأ�رسي. وبالإ�سافة اإىل ذلك فاإنه يتم ا�ستثناء امل�ساريف الراأ�سمالية مثل 

املّدخرات وتخفي�ض اخل�سوم واملبالغ املقر�سة و�رساء الأ�سول املالية واأق�ساط التاأمني على احلياة. 

اأي�ًسا يتم ا�ستثناء الإنفاق على الأ�سياء الثمينة )مثل الأعمال الفنية واملجوهرات والأحجار الكرمية 

وغريه( من الإنفاق الأ�رسي.

إعداد إجماليات اإلستهالك للبنان22
اال�ستهلك )الغذائي وغري الغذائي(

ُطلب من الأ�رس ت�سجيل ال�سلع واخلدمات الغذائية وغري الغذائية التي ت�ستخدمها يف اليومية املعطاة لها 

اإىل جانب الهدايا التي تتلقاها. ويف حالة املنتجات املجانية )ال�ستهالك العيني( فاإنه يتعني على الأ�رس اأن 

تقدر »القيم ال�سوقية« اخلا�سة بها. ومتت اإ�سافة هذه التقديرات اإىل االإنفاق اال�ستهلكي الكلي.

االإيجار املحت�سب

اأبلغت 80 باملائة من الأ�رس اأن امل�ساكن التي تعي�ض فيها ميلكونها اأو مت اعطاوؤها لهم بدون مقابل. 

وعلى الرغم من  طلب تقديرهم تكلفة تاأجري �سكن مماثل ل�سكنهم احلايل، فغالًبا ما تعد قيم الإبالغ 

الذاتي غري مر�سية لأنه وبدون الأ�سواق التاأجريية �رسيعة التطور يف كل منطقة فلن تعرف الأ�رس)اأو 

�ستكون لديها فكرة مغلوطة عن( القيمة ال�سوقية ملكان �سكنهم.

التاأجريية  القيمة  حت�سب  ثم  احلقيقيني  للموؤجرين  بالن�سبة  الرتاجع  ن�سب  تقييم  مت  لذلك 

للعينة بالكامل.

ال�سلع املعمرة

املعمرة.  ال�سلع  تخزين  حول  املعلومات  من  كثري  على  لالأ�رس  املعي�سية  الأحوال  درا�سة  حتتوي   ل  

اأم ل واإذا كانت الإجابة بنعم فما عددها.  اإذا كانت الأ�رس متتلك بنوًدا  اأ�سئلة حول ما  وقد مت طرح 

وكنتيجة لندرة اقتناء الأ�رس لل�سلع املعمرة فقد يحتوي مقيا�ض الإنفاق على عدد حمدد من الإجابات 

حول �رساء ال�سلع املعمرة  لذلك فاإننا ل نعرف اأية معلومات حول الأ�سعار احلالية اأو عمر اأو حالة 

ال�سلع املعمرة لدى الأ�رس.

لذلك فقد اتخذ القرار بعدم عزو القيمة التاأجريية لل�سلع املعمرة واأي�ًسا با�ستبعاد امل�سرتيات 

احلقيقية املبلغ عنها يف مقيا�س االإنفاق.

ال�سيارات وو�سائل النقل االأخرى

اأو  )�سيارة  واحدة  نقل  اأداة  الأقل  على  يقتنون   اأنهم  العّينة  ت�سملهم  الذين  من   % 57 حوايل  اأبلغ 

دراجة نارية اأو �ساحنة اأو عربة بيك اأب(. وجّمعنا معلومات حول طراز و�سيلة النقل و�سنة �سنعها 

و�سعرها عند �رسائها و�سنة �رسائها. ومّت تقدير ال�سعر احلايل )2004( لو�سائل املوا�سالت عن طريق 

ا�ستخدام اأوًل تقنية النحدار للمجموعة التي قامت ب�رساء مركبة يف 2004 ثم التنبوؤ باأ�سعار الباقني. 

ثم نتبع املرونة فيما يتعلق بال�سعر )والدقة فيما يتعلق باملن�ساأ( لتقييم االنتقا�س من قيمة 

اأن  ليتما�سى مع حقيقة  الإيجار املحت�سب  )االإيجار ال�سمني( املركبة خلل عام. ومت تعديل هذا 

بع�ض الأ�رس اأبلغت عن ا�ستخدامها للمركبات بغر�ض ت�سغيلها وبذلك فاإنه يتم ا�ستخدام اجلزء الذي 

يتما�سى مع ال�ستهالك فقط.

املو�سمية

تقوم الإدارة الإح�ساء املركزي بح�ساب ون�رس موؤ�رس اأ�سعار امل�ستهلك الربع �سنوي يف لبنان باأكمله. 

وهناك موؤ�رسات كلية وفرعية لكل ق�سم غذائي اأو غري غذائي. وحيث اأن العديد من الأ�رس قد اأجابت 

اإجماليات  باإعداد   قامت هبة ليثي وزوراب �سجايا 
22

الإ�ستهالك
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على مقيا�ض الإنفاق عدة مرات خالل عام البحث )فرتة 2715 يوم( فاإنه مت تطبيق خمف�ض الأ�سعار 

وهذا   2004 عام  خلل  م�ستقرة  االأ�سعار  ظلت  لكن  اأ�رسة.  كل  نفقات  على  املناظر  الربع  خالل 

التعديل مل يغري البيانات كثرًيا.

والتأّكد  المفقودة  البيانات  وتنظيفها ومعالجة  البيانات  تحرير   .III
من إتساقها

متعددة  باإجراءات  املركزي  الإح�ساء  اإدارة  قامت   ، منها  النتهاء  وبعد  البيانات  عملية جمع  خالل 

لتحرير وتنقيح البيانات:

مت الإبالغ عن النفقات اليومية لأفراد الأ�رس يف اليوميات. وبالن�سبة لكل حالة اإنفاق يجب ملء اخلانات 

التالية:

ا�سم ال�سلعة اأو اخلدمة - كيف مت احل�سول على هذه ال�سلعة اأو اخلدمة – اإذا كانت ال�سلعة اأو اخلدمة 

هدية يتم ذكر امل�سدر والقيمة والكمية )بالن�سبة لل�سلع( والوحدة )باجلرام، الكيلو جرام، اللرت، ملل 

وما اإىل ذلك( – كيف ا�ستخدمت هذه ال�سلعة اأو اخلدمة.

يتم ترميز ا�سم ال�سلعة اأو اخلدمة عن طريق ا�ستخدام الباحث امليداين لت�سنيف ا�ستهالك الفرد تبًعا 

للغر�ض املعدل للبنان.

والقيم  الكميات  عن  والإبالغ  الرتميزات  مبراجعة  فرد   15 من  اأكرث  من  مكون  خا�ض  فريق  قام 

والوحدات من اأجل القيام مبراجعة الأخطاء املحتملة. 

مت  �سلعة  لكل  وذلك  عنها  املبلغ  للوحدة  املتو�سطة  القيمة  ح�ساب  يتم  البيانات،  باإدخال  القيام  بعد 

الإبالغ عنها يف اليوميات. ويتم اإدراج جميع الأرقام حيث تخرج قيمة الوحدة عن متو�سط زائد اأو 

ناق�ض اثنني من النحرافات املعيارية. ثم يتم مراجعتها بعد ذلك من قبلهم جميًعا للتاأكد من الأخطاء. 

وكانت هذه عملية طويلة ل غنى عنها ملراجعة وتنقيح البيانات التي اأبلغ عنها اأفراد الأ�رس. حتتوي 

 قاعدة بيانات الإنفاق اليومي الذي اأبلغ عنه اأفراد الأ�رس على ما يزيد عن 650000 تقرير وجميعها

مت فح�سه من خالل الإجراءات �سالفة الذكر.

من الوا�سح اأنه، ويف هذا النوع من الأبحاث، تنفقد بع�ض البيانات يف حالت عندما:

ل يتم الإبالغ عن مقادير اأو قيم وحدة ما: ويف هذه احلالة يتم ح�ساب متو�سط �سعر الوحدة وفًقا 

مل�ستوى الطبقات وا�ستخدامها لتقدير البيانات الناق�سة )القيم والكميات( ب�رسط اأن يكون هناك 

اأكرث من 30 قيا�ض م�ستخدم ملتو�سط العمليات احل�سابية على م�ستوى املحافظة.

يرف�ض اأحد اأفراد الأ�رسة ملء اليومية اخلا�سة بها: اإذا رف�ض فرد اأو اأكرث من اأفراد الأ�رس ملء 

اأفراد  اأحد  يقوم  الطريقة. فعندما ل  بنف�ض  التعامل مع هذه احلالت  يتم  ل  بها  اليومية اخلا�سة 

الأ�رسة )والذي هو لي�ض م�سوؤوًل عن م�سرتيات الأ�رسة( مبلء اليومية اخلا�سة بها يف حني توافرت 

اليوميات وال�ستبيانات الأخرى. يتم احت�ساب النفقات لهذا ال�سخ�ض وفًقا ملتو�سط نفقات الأفراد 

من نف�ض املكانة )العمل اأو الدرا�سة اأو التقاعد اأو البطالة...( مع نف�ض الفئة العمرية ونف�ض امل�ستوى 

املعي�سي اإذا كان هذا هو متو�سط ما يزيد عن 30 �سخ�ض اأو اأن يتم ح�ساب املتو�سط على م�ستوى 

املحافظة لعدد من الأفراد ل يقل عن 30.

بالن�سبة لالأ�رس التي فقدت اأكرث من يومية تتعلق بالبالغني فاإنها تعامل معاملة احلالت غري امل�ستجابة 

اإىل جانب اإعادة النظر يف حالتها كما هو الأمر مع حالت عدم ال�ستجابة. 

بعدما مت اإعداد ملف البيانات عرب ا�ستخراج النفقات الأ�رسية من اليوميات وال�ستبيانات امل�ستخدمة 

وجميع النفقات الأ�رسية ال�سنوية 

•

•



الفقر و النمو و توزيع الدخل في لبنان
90

 بالتحقق من ات�ساق البيانات والتي ت�سمل التايل:
23

قام د. بكري

املقادير والقيم معقولة اإذ اأنها تزداد مع زيادة ن�سيب الفرد من النفقات.

مت مقارنة املقادير امل�ستهلكة يف بريوت مع املقادير امل�ستهلكة وفًقا ل�ستطالع ميزانية الأ�رس 1997.

ومع  العاملية  الأغذية  منظمة  اأعدتها  التي  الغذاء  ميزانية  مع  الغذاء  ا�ستهالك  مقادير   تطابقت 

بحث 1997.

تعد معدلت ا�ستهالك ال�سعرات احلرارية مقبولة لكل ُخم�ض وهي تزداد كلما ازداد ن�سيب الفرد 

من الإنفاق.

الت�ساق الداخلي مثل اأمناط الإنفاق ومرونة الطلب وتو�سح املقارنة مع بحث 1997 اأن البيانات 

متما�سية مع بع�سها البع�ض ومع امل�سادر الأخرى للبيانات

التحّقق من إتساق البيانات ألسعار المواد، بحسب القضاء
مبا اأن اأ�سعار بنود الغذاء مهمة فقد مت التحقق من ات�ساق البيانات على طبقات خمتلفة من املجتمع. 

ومت ح�ساب النحراف املتو�سط واملعياري جلميع املواد الغذائية داخل الطبقات ومت فح�ض املجموع 

»ع« لقيمة الوحدة الذي اأبلغت عنه كل اأ�رسة. اأما العمود الثاين من اجلدول امللحق 4.1  فيتناول ن�سبة 

اإىل ن�سب احلالت التي  الثالث ي�سري  اأعلى من اثنني والعمود  التي كان فيها املجموع »ع«  احلالت 

يكون فيها املجموع »ع« اأعلى من ثالثة. ت�سري اأرقام هذا اجلدول اإىل اأن القيم املتطرفة لقيم الوحدات 

هي يف املدى املقبول.

مت القيام باإت�ساق البيانات عن طريق فح�ض متو�سط الأ�سعار للطبقات التي اأبلغ عنها الأ�رس ومقارنتها 

باإجمايل متو�سط الأ�سعار. يو�سح اجلدول امللحق 4.2 قيم الوحدات لأهم املواد التي متثل 35 باملائة 

من اإجمايل ال�ستهالك الغذائي.

% خارج النطاق المتوسط 
انحراف معيار +/ -  2

% خارج النطاق المتوسط 
انحراف معيار +/ -  5

% خارج النطاق المتوسط 
انحراف معيار +/ -  3

4.931.540.24عكار \ المنية - الضنية

4.351.550.38مدينة طرابلس

5.561.940.61كورة\ زغرتا\بترون\بشري

3.830.910.2كسروان\جبيل

4.561.320.24المتن

5.261.490.38مدينة بيروت

4.251.420.34بعبدا

3.751.490.37الشوف\عاليه

3.971.310.31جزين\صيدا

4.131.250.29النبطية

6.151.570.36صور

4.191.370.33بنت جبيل\مرجعيون\حاصبيا

4.051.320.33البقاع الغربي\راشية

7.731.440.3زحلة

7.953.10.33الهرمل \ بعلبك

4.811.490.33لبنان بأكمله

الجدول الملحق 1.1
ن�سب القيم املتطرفة لأ�سعار الوحدات عند امل�ستويات املختلفة

امل�سدر: درا�سة الظروف املعي�سية وميزانية ال�رسة ال�سادرة عن اإدارة الإح�ساء املركزي، وبرنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي، ووزارة ال�سوؤون الجتماعية )2005-2004(

•
•
•

•

•

 تقرير املهمة د. بكري، ني�سان 2007
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الجدول الملحق 1.2
و�سيط اأ�سعار مواد غذائية خمتارة بح�سب الق�ساء

 الخبز العربي
 لحم الدجاجاألرزاألبيض

الطازج
 لحم البقر الطازج

- كفتا
 زيوت نباتيةـ دوار
الخيارالبندورةالتفاحالشمس والذرة

117.862.41.6910.770.8عكار \ المنية - الضنية

1182.520.750.50.6مدينة طرابلس

1182.742.3910.610.721كورة\ زغرتا\بترون\بشري

1193.52.751.511كسروان\جبيل

118.333.491.81.2511المتن

117.93.522.191.380.871مدينة بيروت

117.52.81.7510.690.75بعبدا

117.8531.9610.740.83الشوف\عاليه

117.612.61.6610.770.75جزين\صيدا

1182.751.6210.821النبطية

117.772.661.7510.851صور

1182.641.9111بنت جبيل\مرجعيون\ حاصبيه

.11831.661.080.81البقاع الغربي\راشية

1183.1.751.250.871زحلة

1182.51.510.50.66الهرمل \ بعلبك

1182.941.8310.771اإلجمالي

8.361.4211.835.342.371.442.421.32األهمية النسبية

تناسق بيانات إستهالك الفرد، بحسب القضاء
مت ح�ساب النحدار املتو�سط واملعياري للفرد داخل الطبقة ومت حتديد املجموع »ع« لكل اأ�رسة. اأما 

العمود الثاين من اجلدول امللحق 4.3 فيتناول ن�سبة احلالت التي كانت فيها العالمة »z score« اأعلى 

من اثنني والعمود الثالث ي�سري اإىل ن�سب احلالت التي تكون فيها العالمة »z score« اأعلى من ثالثة. 

ت�سري اأرقام هذا اجلدول اإىل اأن القيم املتطرفة لقيم الوحدات هي يف املدى املقبول.

% خارج النطاق المتوسط 
انحراف معيار +/ -  2

% خارج النطاق المتوسط 
انحراف معيار +/ -  5

% خارج النطاق المتوسط 
انحراف معيار +/ -  3

1.971.150.49عكار \ المنية - الضنية

3.511.600.64مدينة طرابلس

7.562.330.58كورة\ زغرتا\بترون\بشري

5.501.910.24كسروان\جبيل

3.011.690.38المتن

4.792.56مدينة بيروت

2.600.900.10بعبدا

3.492.120.25الشوف\عاليه

4.952.390.34جزين\صيدا

3.341.430.48النبطية

4.612.310.29صور

2.672.080.59بنت جبيل\مرجعيون\ حاصبيا

3.381.480.63البقاع الغربي\راشيا

4.791.600.53زحلة
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الإمنائي، ووزارة ال�سوؤون الجتماعية )2005-2004(
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الملحق 2 
مسائل منهجّية وإنشاء خطوط الفقر

)ن. كاكواين(

مفهوم الفقر
ُت�صنف الأ�رسة على اأنها فقرية اإذا كان اإجمايل عائداتها اأقل من خط الفقر لها. وقد كان راونرتي 

)1901( اأول من قام بقيا�س الكلفة الالزمة للحفاظ على احلد الأدنى مل�صتوى املعي�صة. فقام يف البداية 

بتقدير احلد الأدنى للكلفة املالية الالزمة للغذاء الذي يكفي الحتياجات الغذائية املتو�صطة لأ�رس من 

اأحجام خمتلفة. ثم اأ�صاف اإىل هذه التكاليف، الإيجار الذي يتم دفعه والتكاليف الالزمة ل�رساء اأقل ما يلزم 

من املالب�س والوقود وامل�رسوفات املتنوعة الأخرى لي�صل اإىل خط الفقر لأ�رسة من حجم معني. ميكن 

اأن ُي�صمى منهج راونرتيفي قيا�س الفقر بـ »مقاربة الدخل«. فهو ميّيز الفقراء على اأ�صا�س الدخل املايل
 

اأو ال�صتهالك. ويقي�س درجة انخفا�س الدخل اأو ال�صتهالك يف املجتمع. ويرى منهج الدخل الفقر على 

الفقر ب�صبب تعّذر بع�س ال�رسائح يف املجتمع لإ�صباع  ياأتي  اأنه حرمان من الدخل)اأو ال�صتهالك(. 

 احلد الأدنى من حاجاتها ال�صا�صية التي يحددها خطر الفقر. وبالرغم من اأن احلرمان من الدخل

قد يوؤدي اإىل العديد من اأنواع احلرمان الأخرى، فاإن الأ�صخا�س من املمكن اأن ي�صتمروا يف املعاناة من 

حرمان �صديد يف العديد من جوانب احلياة، حتى واإن توفرت لديهم الإمكانات ل�رساء ال�صلع. ومن ثم 

ميكن اعتبار انخفا�س الرفاه اأكرث اأهمية من انخفا�س الدخل. ويف هذا ال�صياق، يقول �صني )1999( 

باأنه يجب النظر اإىل الفقر على اأنه احلرمان من القدرات الأ�صا�صية ولي�س فقط انخفا�س الدخل.

واإذا نظرنا اإىل الفقر باعتباره احلرمان من القدرات، فاإنه ل ي�صمل فقط احلرمان املادي )الذي ُيقا�س 

بالدخل اأو ال�صتهالك( بل ي�صمل اأي�صًا اأ�صكاًل متنوعة من احلرمان يف حياة الأ�صخا�س - مبا يف ذلك 

البطالة، وال�صحة، ونق�س التعليم، وال�صعف، والعجز، والإق�صاء الجتماعي، وغريها من الأ�صكال. 

وبهذا، فاإن املفهوم الأ�صمل للفقر يفتح جمموعة اأكرب من ال�صيا�صات ميكن لهذه احلكومات اتباعها 

�صياغة  ال�صهل  من  يكون  ال�صحة،  جمال  يف  �صديد  حرمان  هناك  اأن  اكُت�صف  فاإذا  الفقر.  من  للحد 

�صيا�صات للحد من هذا النوع من احلرمان. واإذا كان الفقر ُيقا�س فقط على اأ�صا�س احلرمان من الدخل، 

�صيكون تركيز ال�صيا�صات على زيادة دخل الأفراد فقط، والذي قد يقلل احلرمان يف جمال ال�صحة، 

ولكن قد ي�صتغرق وقتًا اأطول بكثري. اإن الطريقة الأكرث فعالية لتخفيف الفقر هي �صياغة �صيا�صات 

اأنواع معينة من احلرمان مت التعرف عليها با�صتخدام  وتنفيذ م�رسوعات تتعامل ب�صكل مبا�رس مع 

منهج احلرمان من القدرات. وميكن اأي�صًا اأن يكون انخفا�س الدخل هو ال�صبب الرئي�صي لنوع معني 

من احلرمان. ويف هذه احلالت، قد يكون ا�صتخدام �صيا�صات معينة تعزز من دخل الأ�صخا�س وتقلل 

من هذا النوع من احلرمان اأكرث مالئمة. ول يرجح اأن يتم التغا�صي عن منهج الدخل من اأجل اللتزام 

مبنهج احلرمان من القدرات. ويف احلقيقة، فاإن كال املنهجني يكمالن بع�صهما البع�س.

�صيا�صات  ل�صياغة  هامًا  اأمرًا  بالدخل  يتعلق  ل  الذي  والفقر  الدخل  يف  الفقر  بني  العالقة  فهم  يعترب 

تخفيف الفقر. فنحن نريد اأن نعرف ما اإذا كان فقراء الدخل يعانون من اأ�صكال اأخرى من احلرمان 

يف جوانب اأخرى يف حياتهم، مثل ال�صحة ونق�س التعليم، وال�صعف، والعجز، والإق�صاء الجتماعي، 

من  الفقراء  حرمان  درجة  قيا�س  ثم  الفقراء  متييز  اإىل  اأوًل  نحتاج  العالقة،  هذه  لفهم  اآخره.  واىل 

 القدرات الأ�صا�صية مقارنة بغري الفقراء. وُتعد هذه املعلومات �صديدة الأهمية يف ا�صتهداف اخلدمات 
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الأ�صا�صية - التعليم، وال�صحة، والتغذية، الخ - التي تقدم للفقراء. وميكن حتقيق الهدف فقط اإذا 

عرفنا خطوط الفقر التي تف�صل بني الفقراء وغري الفقراء.

مناهج بديلة لتحديد خطوط الفقر
املنهج  ويعترب  املو�صوعية.  املناهج  يف  نظرنا  اإذا  الفقر،  خطوط  لتحديد  رئي�صيان  منهجان  هناك 

ملحقًا  للفقر،  الأ�صخا�س  ت�صور  اإىل  مبا�رسة  ي�صتند  والذي  املرفق،   1.3 املربع  يف  املو�صح  الذاتي، 

مفيدًا للمنهج املو�صوعي. املنهج الأول من املنهجني املو�صوعيني هو املنهج املطلق، والذي يعتمد على 

مفهوم راونرتي للحد الأدنى مل�صتوى املعي�صة. ومُييز ال�صخ�س على اأنه فقري اإذا كان غري قادٍر على 

ال�صتمتاع بذلك احلد الأدنى مل�صتوى املعي�صة. ومن املناهج البديلة »املنهج الن�صبي«، والذي يحدد خط 

الفقر على اأ�صا�س م�صتوى املعي�صة املتو�صط ملجتمع معني يف وقت معني )اأتكين�صون، 1974(. ويعتمد 

هذا املنهج على مبداأ »احلرمان الن�صبي«، والذي ي�صري اإىل احلرمان الذي يعاين منه الأ�صخا�س الأ�صواأ 

حاًل يف املجتمع مقارنة بالأ�صخا�س الأف�صل حاًل. وي�صتخدم املنهج الن�صبي ب�صكل وا�صع يف البالد 

ال�صناعية الغنية. على �صبيل املثال، فاإن فوخ�س ُيعرف خط الفقر يف الوليات املتحدة على اأنه ن�صف 

دخل العائلة املتو�صطة. ويقول دريونو�صكي )1977( اأن خط الفقر يجب اأن يكون معادًل اإىل الدخل 

املتو�صط يف املجتمع. ويف ظل هذا التعريف، يكون الفقراء هم الطرف الكا�صب عند تق�صيم الدخل ب�صكل 

مت�صاٍو، ويكون غري الفقراء هم الطرف اخلا�رس.

اأ�رسة  رب  من  تتكون  التي  الأ�رسة  اأن   )1975 )هندر�صن  الفقر  متابعة  جلنة  اأ�صارت  اأ�صرتاليا،  يف 

وزوجة معالة وولدين تكون فقرية اإذا كان دخلها الأ�صبوعي دون 56.6 باملائة من متو�صط العائدات 

الأ�صبوعية ملن يح�صلون على اأجور ومرتبات يف ذلك الوقت بالن�صبة لأ�صرتاليا. ويتغري خط الفقر يف 

ظل هذا املنهج مع تغري متو�صط عائدات من يح�صلون على اأجور ومرتبات.

هل املنهج الن�صبي منا�صب لقيا�س الفقر؟ يعترب املنهج املطلق هامًا اإذا اأردنا التاأكد من عدم وجود اأي 

�صخ�س يف املجتمع حتت اأدنى م�صتويات املعي�صة املحدد م�صبقًا للمجتمع. ويكون احلد الأدنى مل�صتوى 

الأدنى  الن�صبي، يتغري احلد  املعي�صة الذي يحدده املجتمع ثابتًا مع تغري الوقت واملكان. ويف املنهج 

مل�صتوى املعي�صة للمجتمع وفقًا مل�صتوى املعي�صة املتو�صط للمجتمع.

انتقادات لخط الفقر النسبي
النتقاد الرئي�صي للمنهج الن�صبي هو اأنه قد ُيظهر وجود انخفا�س يف م�صتوى الفقر عندما ينخف�س 

دخل جميع الأفراد، فينتج عن ذلك انخفا�س م�صتوى معي�صة الفقراء وغري الفقراء. ويظهر انخفا�س 

الن�صبي للدخل. ويف احلقيقة، فاإن  اإذا كان هناك تغريًا يف التوزيع  )اأو ارتفاع( م�صتوى الفقر فقط 

قيا�س الفقر بناء على املنهج الن�صبي يعترب قيا�صًا لعدم امل�صاواة. 

وعلى ذلك، يجب اأن ُينظر اإىل الفقر على اأنه انعدام للم�صاواة. واإذا كانت هذه هي نظرتنا للفقر، فلي�س من 

ال�رسوري حتديد خطوط للفقر. وبدًل من ذلك، يجب اأن نبحث عن اإجراءات متعددة للتعامل مع انعدام 

امل�صاواة. الفقر خمتلف عن انعدام امل�صاواة. وقد و�صح �صني )1983( هذه النظرية كما يلي:

يجب النظر اإىل الهبوط ال�صديد يف الإزدهار العام الذي يت�صبب يف انت�صار املجاعة وامل�صاعب با�صتخدام 

عدم  م�صاألة  اأنه  »على  للفقر  املبينة  النظرة  لكن  الفقر.  يف حدة  ازدياد  اأنه  على  للفقر  مقبول  مقيا�س 

م�صاواة« ميكن اأن تخفق يف ذلك اإذا مل يتغري التوزيع الن�صبي ومل يحدث تغيري يف الفروق بني اأدنى 20 

اأو 10 يف املائة وباقي املجتمع.

انعدام  حالة  ت�صوء  مل  اإذا  القت�صادية  بالتنمية  الإطالق  على  الفقر  يتاأثر  ل  الن�صبي،  املنهج  ظل  يف 

امل�صاواة يف الدخل اأو تتح�صن. و�صتكون الطريقة الوحيدة للحد من الفقر هي احلد من عدم امل�صاواة. 
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وبهذا، فاإن النمو القت�صادي الذي ت�صهده العديد من بالد �رسق اآ�صيا لن يلعب اأي دور على الإطالق 

يف احلد من الفقر. وباملثل، فاإن معدلت النمو القت�صادي ال�صلبية التي حدثت يف اأوائل الت�صعينات يف 

جمهوريات الحتاد ال�صوفيتي ال�صابق يفرت�س اأنها مل تظهر اأي ارتفاع يف م�صتوى الفقر حتى واإن 

عرفنا اأن م�صتويات املعي�صة للفقراء ولغري الفقراء هبطت ب�صدة يف هذه البالد. نحن ل ميكننا قبول هذه 

ال�صيناريوهات. ويتم حتديد خطوط الفقر يف دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�صادي بوجٍه 

عام على ن�صف الدخل املتو�صط. ولي�س هناك تربيرًا فنيًا خلط الفقر هذا.

 

ول ميكننا القول باأن خط الفقر �صوف يكون دائمًا متوافقًا مع اأدنى م�صتوى للمعي�صة يقبله املجتمع 

يف البلد. على �صبيل املثال، اإذا كان هدفنا هو التاأكد من اأن كافة الأفراد يف املجتمع قادرين على تلبية 

احتياجاتهم الغذائية، يكون خط الفقر هذا غري منا�صب على الإطالق.

اإذا اتبعنا املنهج الن�صبي يف مناطق خمتلفة من البلد، يجب اأن يكون خط الفقر يف املناطق الغنية اأعلى 

تكون  فقد  املناطق. وبهذا،  املعي�صة يف هذه  ارتفاع متو�صط م�صتوى  ب�صبب  الفقرية،  املناطق  منه يف 

املوارد  اأكرب من  اإىل تدفق كمية  يوؤدي  الفقرية، مما  املناطق  اأكرث من  الغنية بها حالت فقر  املناطق 

احلكومية اإىل املناطق الغنية وموارد اأقل اإىل املناطق الفقرية. وهذا املوقف غري مقبول قطعًا.

ومبا اأن خطوط الفقر الن�صبي تكون خا�صة بكل بلد على حدة، فاإن مقارنة معدلت الفقر ل ميكن اأن 

تفيد ب�صيء يف حالة املعدل املطلق عند العي�س يف بالد خمتلفة. اخلط املطلق للفقر هو ن�صبي على املدى 

البعيد: يجب األ يتم اخللط بني رف�س الروؤى الن�صبية للفقر مع الالمبالة جتاه م�صتوى املعي�صة احلايل 

للمجتمع. وبالطبع، يجب اأن يراعي خط الفقر م�صتويات املعي�صة احلالية ويجب حتديده على اأ�صا�س 

م�صتويات املعي�صة ملجتمع بعينه يف وقت معني. ويجب اأن تتغري عتبة الفقر ب�صكل تدريجي عندما يبداأ 

م�صتوى املجتمع يف تكييف نف�صه مع الظروف اجلديدة. وي�صري املنهج الن�صبي اإىل اأن عتبة الفقر يجب 

اأن تتغري ب�صكل �صهري اأو ربع �صنوي عند توفر البيانات. ويكون م�صتوى املعي�صة ملجتمع ما اأكرث 

ا�صتقرارًا مما ت�صري غليه التغيريات ال�صهرية اأو الربع �صنوية يف الأو�صاع القت�صادية.

ويجب التاأكيد على اأن حد الفقر املطلق ل ميكن اأن يظل مطلقًا لالأبد. فهو يجب اأن يتغري مع التغريات 

الفقر  ي�صبح خط  هذا،  للمجتمع. وعلى  املتو�صط  املعي�صة  م�صتوى  البعيد يف  املدى  على  التي حتدث 

املطلق خط فقر ن�صبي على املدى البعيد. ومع تغري م�صتوى املعي�صة املتو�صط للمجتمع، تتغري الأمناط 

ال�صتهالكية لالأ�صخا�س بينما يتكيفون مع م�صتويات املعي�صة اجلديدة. وعلى ذلك، يجب مراجعة خط 

الفقر املطلق على املدى البعيد لرياعي التغيريات التي تطراأ على الأمناط ال�صتهالكية لالأ�صخا�س.

المعايير األساسية لتحديد خطوط الفقر المطلقة
خمتلفني  اأفراد  لدى  تتوفر  اأن  يجب  التي  الدخل  م�صتويات  الفقر  خطوط  حُتدد  الأفراد:  حاجات 

للحفاظ على اأدنى م�صتوى معي�صة مقبول. اإذا كان جميع الأفراد مت�صابهون يف جميع الأمور، فنحتاج 

اإىل تطبيق خط فقر واحد فقط على جميع الأفراد. وعمليًا، قد يختلف الأفراد ب�صكل كبري فيما يتعلق 

باحتياجاتهم ومتطلباتهم. فمما ل �صك فيه اأن ال�صخ�س الذي لديه احتياجات اأكرب �صوف يلزمه دخل 

اأكرب من ال�صخ�س ذي الحتياجات الأقل، حتى يت�صنى له ال�صتمتاع بنف�س م�صتوى املعي�صة. وعلى 

ذلك، يجب اأن ُيراَعي يف حتديد خط الفقر حاجات الأفراد.

كبري  ب�صكل  تتفاوت  احلاجات  فهذه  للجدل.   مثري  اأمر  هو  الأفراد  حاجات  تقييم  اإن  احلقيقة،  ويف 

بني فرد واآخر لدرجٍة ي�صتحيل علينا حتديد مقدارها. لذبك، نرّكز يف الدرا�صة على بع�س احلاجات 

الهاّمة لالأفراد. تتفاوت متطلبات الأفراد اخلا�صة بالغذاء وغريه، بناًء على النوع والعمر. وباملثل، 

فاإن الأطفال يلزمهم كمية طعام اأقل من البالغني لالإبقاء على املتطلبات الغذائية عينها. كذلك، تتطّلب 

فمن  املالب�س.  على  املزيد  انفاق  اىل  يحتجن  قد  الن�صاء  اأن  الرجال، غري  من  اأقل  كمية طعام  الن�صاء 
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الوا�صح اأنه ميكننا ا�صتخدام خّط فقر واحد للجميع. يرتفع خط الفقر التابع ل�صخ�س ميلك حاجات 

من  كفاءة  اأقل  »اأ«  لل�صخ�س  ال�صحية  احلالة  كانت  اإذا  الأقل.  الحتياجات  ذي  ال�صخ�س  من  اأكرب 

ال�صخ�س »ب«، فاإن ال�صخ�س »اأ« عليه اأن ينفق جزءًا كبريًا من دخله على الرعاية الطبية، وعلى ذلك 

ف�صوف يلزمه دخل اأكرب للحفاظ على نف�س م�صتوى املعي�صة.

املقايي�س املعيارية: مبا اأنه من ال�صعب للغاية قيا�س ا�صتهالك كل فرد على حدة، فيتم اإجراء ا�صتطالعات 

اأفراد  على  بالت�صاوي  ذلك  بعد  توزيعه  يتم  والذي  بالكامل،  الأ�رسة  دخل(  )اأو  ا�صتهالك  لتقدير 

الأ�رسة. بعد ذلك يتم ا�صتخدام املقايي�س املعيارية ب�صكل عام لقيا�س الحتياجات الن�صبية لأفراد من 

الأ�رسة من اأعمار خمتلفة ومن اجلن�صني. يقوم املقيا�س املعياري بقيا�س الدخل الن�صبي الالزم لالأ�رسة 

تقدير  املطبوعات حول  املعي�صة. هناك كمية هائلة من  نف�س م�صتوى  للحفاظ على  املختلف  برتكيبها 

املقايي�س املعيارية با�صتخدام نظرة امل�صتهلك. كما توجد اأي�صًا العديد من املناهج. لكن هذه جميع هذه 

املناهج بها قيود �صديدة. امل�صكلة الرئي�صية هي التعرف على منافع الأفراد عن طريق مراقبة ال�صلوك 

ال�صتهالكي للعائالت والأ�رس، حتى ل نح�صل على تقديرات ثابتة للمقايي�س املعيارية. فنحن نتبنى 

اأمرًا  لي�س  ال�صلوك ال�صتهالكي  املقايي�س املعيارية عن طريق مراقبة  باأن تقييم  القائلة  النظر  وجهة 

متطلبات  على  بناء  املعلومات  با�صتخدام  الفردية  الحتياجات  مراعاة  نحاول  البحث،  هذا  عمليًا. يف 

ال�صعرات احلرارية، والتي تتفاوت بناًء على عمر ال�صخ�س وجن�صه.

اقتصاديات الحجم
ب�صكل  الب�صائع  هذه  ت�صنيف  ميكن  ال�صتهالكية.  الب�صائع  من  متنوعة  جمموعة  الأ�رسة  ت�صتهلك 

الأفراد  اإىل  نن�صبها  اأن  عامة وب�صائع خا�صة. هناك ب�صائع وخدمات ميكن  اأنها ب�صائع  على   كبري 

لالأ�رس  واملالب�س  الطعام  ا�صتهالك  اأغلب  ويقع  خا�صة.  ب�صائع  ُت�صمى  اأن  ميكن  وهذه  الأ�رسة.   يف 

حتت هذه الفئة.

من ناحية اأخرى، قد ي�صتارك بع�س اأفراد الأ�رسة واحدة يف ا�صتهالك �صلٍع معّينة، وذلك عندما يكون 

انتفاع �صخ�س واحد ل يقلل انتفاع �صخ�س اآخر يف الأ�رسة. وتعترب خدمات الإ�صكان وال�صلع املعمرة 

يف  اأكرث  اأو  �صخ�صان  ي�صرتك  اأن  ميكن  املثال،  �صبيل  على  العامة.  الب�صائع  على  اجليدة  الأمثلة  من 

واحد  �صخ�س  اأنهم  لو  كما  النتفاع  نف�س  على  ويح�صلون  واحد،  تلفاز  جهاز  اأو  ثالجة  ا�صتخدام 

اأ�رستان، بالرغم من اختالف  ي�صتخدم املرافق نف�صها. ونتيجة لذلك، يحدث اقت�صاد احلجم: تقوم 

الأ�رسة  ا�صتهالك  اقت�صاديات احلجم يف  املعمرة. وحتدث  ال�صلع  على  املبلغ  نف�س  باإنفاق  حجمهما، 

ب�صكل عام نتيجة لال�صتهالك امل�صرتك للب�صائع العامة - ل يوؤدي ت�صاعف حجم الأ�رسة اإىل ت�صاعف 

اإنفاق الأ�رسة للحفاظ على نف�س م�صتوى املعي�صة. وعلى ذلك، يجب اأن يراعي خط الفقر اقت�صاديات 

احلجم يف الأ�رس الأكرب.

كلفة المعيشة بحسب المناطق
الدخل  م�صتوى  نف�س  فاإن  خمتلفة،  اأ�صعار  بها  خمتلفة  جغرافية  مناطق  يف  يعي�صون  الأفراد  اأن  مبا 

ميكن اأن يوفر م�صتوى خمتلف من الرفاهية. فالأفراد الذين يعي�صون يف مناطق واأقاليم اأكرث تكلفة 

�صوف يحتاجون اإىل املزيد من الدخل لال�صتمتاع بنف�س احلد الأدنى مل�صتوى املعي�صة، ول ميكن ول 

ينبغي اأن يكون خط الفقر هو نف�صه جلميع املناطق والأقاليم. وعلى ذلك، يجب تعديل خط الفقر بناء 

على اختالفات تكاليف املعي�صة على ح�صب املنطقة والإقليم. تكون هذه امل�صكلة اأكرث حدة اإذا ما اأردنا 

مقارنة الفقر يف املناطق الريفية ويف املناطق احل�رسية.

اتساق خط الفقر
اإذا كان هناك واحدة من  اأنه غري مت�صق  على  الفقر  رافاليون وبيداين )1994( خط  كٌل من  ُيعرف 

اأ�رستني تتمتع بنف�س م�صتوى املعي�صة لالأ�رسة اأخرى ولكنها تقع يف منطقة خمتلفة ُت�صنف على اأنها 
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فقرية، بينما ت�صنف منطقة الأ�رسة الأخرى على اأنها غري فقرية. وعلى هذا، فاإن الت�صاق يتطلب اأن 

يكون خط الفقر ثابتًا فيما يتعلق مب�صتوى املعي�صة املطلوب.

املعي�صة.  تكاليف  يف  الإقليمية  الختالفات  لينا�صب  املعدل  ال�صمي  الفقر  خط  هو  الفعلي  الفقر  خط 

للحفاظ على الت�صاق، يجب اأن ين�صب الختالف يف خطوط الفقر الإقليمية لالأ�صخا�س ذوي الحتياجات 

املتماثلة متامًا اإىل الختالفات يف التكاليف الإقليمية للمعي�صة. اإذا كان ال�صخ�س »اأ« وال�صخ�س »ب« 

لهما نف�س الحتياجات ويواجهون نف�س متجهات الأ�صعار ولكنهما يعي�صان يف منطقتني خمتلفتني، 

املتطلبات ال�رسورية خلطوط  اأن الت�صاق من  الفقر.نحن نعتقد  لهما نف�س خطوط  اأن يكون  فيجب 

الفقر. وي�صري انتهاك الت�صاق اإىل اأنه ل ميكننا عقد مقارنات فقر بني املناطق. املنهجية التي نقرتحها 

توفر الت�صاق حتى يت�صنى لنا عقد مقارنات فقر بني املناطق ب�صكل �صحيح.

يجب اأن يعك�س خط الفقر الأمناط ال�صتهالكية لل�صكان. يجب اأن ُت�صتق خطوط الفقر من �صالل الأغذية 

وغريها من ال�صالل، التي تعك�س الأمناط ال�صتهالكية للفقراء. وقد قيل اإن اختيار خطوط الفقر ل�صلة 

الحتياجات الأ�صا�صية يجب اأن يراعي الأمناط ال�صتهالكية لالأ�صخا�س يف كل منطقة واإقليم. ويطلق 

كٌل من رافاليون وبيداين )1994( على ذلك »خ�صو�صية«، وهي ت�صري اإىل اأنه يجب اأن تكون هناك 

�صلة غذاء منف�صلة لكل منطقة اأو اإقليم. لكن اإذا كانت هناك �صلة منف�صلة لكل منطقة، فقد ننتهك ات�صاق 

خطوط الفقر فيما يتعلق باحلفاظ على م�صتوى ثابت من املعي�صة يف جميع املناطق والأقاليم. وعلى 

لنا حل هذه امل�صاألة؟ يف  اأن يكون هناك تعار�س بني الت�صاق واخل�صو�صية. كيف ميكن  ذلك، ميكن 

احلقيقة، هذه هي امل�صاألة الأكرث اإثارة للجدل يف حتديد خطوط الفقر.

يجب أن يتسمر اتساق خط الفقر مع مرور الوقت
ملراقبة الفقر، نحتاج اإىل اأن تكون لدينا �صجالت للفقر ميكن مقارنتها مبرور الوقت. تتطلب مقارنة 

�صجالت الفقر األ يتغري احلد الأدنى مل�صتوى املعي�صة الذي ي�صري اإليه خط الفقر مبرور الوقت. وهذا 

الفقر مبرور  اأن يتغي  خط  الفعلي ثابتًا مبرور الوقت. وعلى هذا، يجب  الفقر  اأن يكون خط  يعني 

الوقت فقط ب�صبب تغريات الأ�صعار. وتقت�صي هذه الطريقة اأن يتم تعديل خط الفقر مبرور الوقت عن 

طريق التكلفة الواقعية للرقم القيا�صي لتكلفة املعي�صة، حتى تقوم الفروق التي متت مالحظتها يف خط 

الفقر بقيا�س التغري الفعلي يف خط الفقر. وعلى هذا، فاإن موؤ�رسات �صعر امل�صتهلك تلعب دورًا هامًا يف 

احل�صول على خطوط الفقر املت�صقة مبرور الوقت.
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الملحق 3 
المنهجّية المستخدمة لتقييم نسب الفقر 

في العام 1997

ي��ضح هذا امللحق املقاربة امل�ضتعملة يف التنب�ؤات الإ�ضرتجاعية ملقايي�س الفقر. وتخ�ضع هذه املقاربة  

ل«دات و واكر« )2002(. املقاربة العامة تق�ضي مبحاكاة التغريات يف الإ�ضتهالك من خالل تطبيق 

املعدلت ال�ضن�ية لنم� اإجمايل الناجت املحلي للفرد على ال�حدة امل�ضّجلة قي بيانات درا�ضة الأ�رسة. 

يف هذا التطبيق �ضي�ضمح بالتفاوت ل�رسائح متن�عة من ال�ضكان و ن�ضب من� اإجمايل الناحت املحلي على 

م�ضت�ى املنطقة اأو القطاع. اإن اأب�ضط طريقة تفرت�س اأن ت�زيع النم� حمايد، وان الالم�ضاواة ثابتة.  

ب�ضكل اآخر، ميكننا اإ�رساك تقديرات التغريات يف م�ضت�يات الالم�ضاواة يف املحاكاة.

دالالت
: n قم بتعريف امل�ضطلحات التالية لعينة اأ�رس عددها

Ci,t ت�ضاوي ال�ضتهالك للفرد ال�احد لعينة اأ�رسة i يف العام t  حيث t=0 ومتثل �ضنة ال�ضتطالع.

الأ�رسة  اأوزان  معاينة  ناجت  هي  الأوزان  هذه   .t العام  يف   i لالأ�رسة  الفردي  ال�زن   Wi,t ت�ضاوي 

)معك��س اإحتمال اأختيار الأ�رسة يف الإ�ضتطالع( و حجم الأ�رسة. ط�ل مدة الإ�ضتطالع خم�ض�س 

لل�ضماح بظه�ر التغريات امل��ضمية يف التكاليف.

قطاع ) اأو منطقة( الأ�رسة i امل�ضتطلعة يعطى عن طريق ,Si,t و ه� ثابت عرب الزمن، ولكننا �ضن�ضمح 

بتحرك ال�ضكان عرب القطاعات املختلفة.

.t يف العام i ه� معدل النم� احلقيقي لإجمايل الناجت املحّلي لقطاع الأ�رسة       

التنبؤات األساسية
بطريقة  الفردي  الإ�ضتهالك  ح�ضاب  طريق  عن  للتقديرات  املبدئية  ال�ضيغة  على  احل�ض�ل  ميكن 

الإ�ضتدعاء الذاتي

 

تعديل الالمساواة
ميكن تلطيف الإفرتا�س ب�ج�د من� ذو ت�زيع حمايد عرب تعديل الإ�ضتهالك لكل اأ�رسة يف كل قطاع 

ن�ضبة  عام. خذ  لكل  النم�  تقديرات  بعد احل�ض�ل على  التعديل  يتم تطبيق هذا  �ضن�ي.  اأ�ضا�س  على 

التغيري يف مكافئ »جيني« يف القطاع Si يف العام t و           دعها تك�ن املتغري. 

امل�ضت�ى املعدل لالإ�ضتهالك الفردي لالأ�رسة i �ضيك�ن:

هذه املعادلة حتدث نقلة تنا�ضبيًة يف منحنى ل�رينز القطاعي عن طريق تعديل الإ�ضتهالك لكل اأ�رسة 

بال�رسورة  ه�  املت��ضط  اأن  لحظ  )منطقتها(.  بقطاعها  اخلا�س  املت��ضط  عن  لإنحرافها  بالن�ضبة 

ت�زيع  باإعادة  يق�م  عمليًا  التعديل  هذا   .}  Wi,t  { الأوزان  طريق  عن  املح�ض�ب  و  امل�زون  املت��ضط 

•
•

•

•
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الإ�ضتهالك من املنازل حتت املت��ضط اإىل ما ف�ق املت��ضط )و ذلك لزيادة معامل »جيني«(، بينما يرتك 

مت��ضط الإ�ضتهالك للقطاع ثابتًا. ميكن اأخذ الطرق البديلة لإعادة ت�زيع الإجراءات التي حتقق نف�س 

التغيريات يف معامل »جيني« و املت��ضط.

محاكاة مع معدالت النمو اإلسترجاعّية من بيانات 2004
 .1997 العام  يف  الفقر  ن�ضب  لتقدير   2004 العام  بيانات  على  تطبيقه  اأعاله ميكن  املقدم  التحليل  اإن 

اإ�ضتطالع امليزانية الأ�رسية للعام 1997 ي�ضمح لنا بتقدير امل�رسوفات الفردية و ن�ضبتها اىل الإنفاق 

الفردي العام . اإذا افرت�ضنا انه مل يحدث اأي تغيري يف الت�زيع )حيادي( و ا�ضتخدمنا الرم�ز امل��ض�فة 

يف الق�ضم ال�ضابق فاإن احل�ضاب الرجعي لإ�ضتهالك ال�رسة يعطى عن طريق املعادلة التالية:
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الملحق 4 
احتساب النمو ومرونة التوزيع24 

ان وحدات البناء الأ�ضا�ضية لهذه املنهجية هي املعادلتان التاليتان:

L=L (p; π) :منحنى ل�رينز

و 

P= P (μ/z, π) :مقيا�س الفقر

حيث L هي الق�ضم ال�ضفلي من p الن�ضبة املئ�ية من ال�ضكان من حيث الإ�ضتهالك الكلي و π هي متجه 

الع�امل املتغرية )املقدرة( ملنحنى ل�رينز و P هي مقيا�س الفقر مكت�بًا ب�ضيغة معادلة ن�ضبية حيث 

ن�ضبة مت��ضط ال�ضتهالك μ مق�ض�مة على خط الفقر z و الع�امل املتغرية ملنحنى ل�رينز. 

 ل�ريتز يلتقط جميع املعل�مات يف من�ذج املتباينات الن�ضبية للعينة ال�ضكانية، كما انه م�ضتقل عن اأي 

اإعتبارات مل�ضت�يات املعي�ضة املطلقة. مقيا�س الفقر يلتقط تقييمنا مل�ضت�ى املعي�ضة املطلق لدى الفقراء.

كما و�ضحنا اأعاله، فاإن مقيا�س الفقر ه� مقيا�س متجان�س بدرجة �ضفر يف مت��ضط ال�ضتهالك و خط 

الفقر، مبعنى اأن: اإن كان مت��ضط ال�ضتهالك و خط الفقر يتغريان بنف�س الدرجة، فاإن الفقر لن يتغري. 

التجان�س بدرجة �ضفر هي خا�ضية يتم تلبيتها عن طريق م�ضف�فة  كبرية من مقايي�س الفقر و هي 

غري مقيدة.

P ت�ضنف �ضمن  البديلة ملنحنى ل�رينز بينما املعادلة  L ت�ضنف �ضمن فئة الع�امل املتغرية  املعادلة 

مقايي�س فقر اأخرى.

بالن�ضبة ملقايي�س الفقر ، فاإننا �ضرنكز اإهتمامنا على تلك املقايي�س امل�ج�دة يف ت�ضنيف ف��ضرت-جرير-

ث�ربيك FGT. ان لدى ت�ضنيف FGT ملقايي�س الفقر بع�س اخل�ضائ�س املرغ�بة )كالتحلل الإ�ضايف(، 

ومقيا�س  العددي  )كاملقيا�س  ال�ضتعمال  الرائجة  الفقر   مقايي�س  بع�س  ت�ضمل  املقايي�س  تلك  اأن  كما 

فج�ة الفقر(. تعرف مقايي�س FGT للفقر كالتايل :

حيث x هي قيمة اإ�ضتهالك ال�رسة، و )f(x هي الكثافة )تقريبًا ن�ضبة ال�ضكان امل�ضتهلكني z ،)x ترمز 

الفقر  ملقيا�س  اأكرب  ت�ضري حل�ضا�ضية   α لـ  الكبرية  القيم  اإن  �ضلبي.  متغري غري  عامل   α و  الفقر  خلط 

املتباينة بني الفقراء. فيما يلي �ضرنكز اإهتمامنا على تقييم مقايي�س الفقر  لـ α=0 و 1 و 2. هذه 

الأرقام تعرف بالرتتيب بامل�ؤ�رس العددي وم�ؤ�رس فج�ة الفقر و امل�ؤ�رس الرتبيعي لفج�ة الفقر. من 

.SPG و ،H، PG الآن �ضاعدًا فاإن هذه املقايي�س �ضريمز لها بـ

هذا امللحق م�ضتق من ج. دات، 1998 »اأداة ح�ضابية 
 24
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اإن امل�ضطلحات يف تقييم منحنى ل�رينز تزودنا بعدد من ال�ضيغ املعادلية املختلفة. اإثنان من اأف�ضل 

امل�ؤ�رسات هما منحنى ل�رينز الرتبيعي العام GQ )فيال�ضين�ر و اأرن�لد 1984 و 1989( وما يعرف 

مبنحنى ل�رينز بيتا )كاك�اين 1980(. ميكن و�ضع معادلت ل�رينز لهذه امل�ا�ضفات على قمة اجلدول 

اأ.1.1 الذي يزودنا مبعادلت ملقايي�س الفقر H ،PG و SPG لكل من املعامالت املتغرية ملنحنيات ل�رينز. 

يتم ح�ضاب مقايي�س الفقر باإ�ضتخدام هذه املعادلت.

اأما بالن�ضبة للبنان، فهناك بع�س الدلة التي ت�ضري اىل ان النم�ذج بيتا يعطي تقييمات دقيقة ن�عًا ما 

لقيم ل�رينز يف النهاية ال�ضفلى من الت�زيع بالرغم من ان من�ذج GQ اكرث دقة عرب جممل الت�زيع. 

لكن لدى من�ذج GQ ميزة على من�ذج بيتا و ذلك باأنه ح�ضابيًا اأب�ضط. يف ال�قت الذي يتم فيه ح�ضاب 

GQ �ضلفًا باإ�ضتخدام برنامج ح�ضاب تراجعي، فاإن النم�ذج بيتا يتطلب حل معادلة  كل املقايي�س ل 

خطية �ضمنية لتقدير مقايي�س الفقر.

تقييم مرونة مقاييس الفقر
ال�ضتهالك  ملت��ضط  بالن�ضبة  الفقر  مقايي�س  ملرونة  تقييم  نقطة  ل��ضع  الطريقة  هذه  اإ�ضتخدام  ميكن 

امللحق اجلدول  يف  وممثلة  Kakwaniر)1990(  من  م�ضتقة  املرونة  لقيم  املعادلت  »جيني«.   وم�ؤ�رس 

 اأ- 1 - 2. تفرت�س املعادلت لهذه القيم بالن�ضبة مل�ؤ�رس جيني ان منحنى ل�رينز يتحرك ب�ضكل ن�ضبي

خالل النطاق. اإن عملية ح�ضاب قيم املرونة هذه ب�ضيطة لأننا ح�ضلنا على جميع املعل�مات ال�رسورية.

الجدول الملحق 4.1
مقايي�س الفقر للمعامالت املتغرية البديلة ملنحنى ل�رينز 

منحنى لورينز التربيعي العاممنحنى لورينز لدالة بيتا

معادلة منحنى لورينز

H المؤشر العددي

PG مؤشر فجوة الفقر

قابلية التوزيع

الفقرالحساس

SPG مؤشر

مالحظة

الجدول الملحق 4.2
مرونة مقايي�س الفقر بح�ضب املت��ضط وم�ؤ�رس جيني

منحنى لورينز التربيعي العاممنحنى لورينز لدالة بيتا

H

PG

SPG

امل�ضدر: هذه املعادلت م�ضتقة من Kakwaniر)H .)1990 تدل على امل�ؤ�رس العددي، PG تدل على م�ؤ�رس فج�ة الفقر 

و SPG تدل على مقيا�س ف��ضرت – جرير – ث�ربيك .

أو
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الملحق 5 
المنهجية المتبعة لتقديركلفة 

تخفيف الفقر

عماًل مبا جاء به  كاك�اين عام 2005 ، اإن الطريقة امل�ضتعملة هنا تاأخذ باحل�ضبان التغريات يف مرونة 

من� الفقر عرب الزمن لن�ضبة عددية معينة. اإفرت�س اأن r هي ن�ضبة النم� ال�ضن�ية املت��ضط الإ�ضتهالك 

الفردي. ل� اإ�ضتلم كل �ضخ�س ن�ضبة الف�ائد نف�ضها فاإن التباين يف الإ�ضتهالك الفردي لن يتغري مبرور 

البع�س  الإقت�ضادي.  النم�  من  الف�ائد  نف�س  ي�ضتلم  اأن  �ضخ�س  كل  باإمكان  لي�س    ، عمليًا  ال�قت. 

�ضيح�ضل على ف�ائد اأعلى )اأو اأدنى( من الآخرين. قد يك�ن النم� الإقت�ضادي عاماًل م�ضجعًا للفقر 

مناه�ضًا  الإقت�ضادي  النم�  كان  التباين. يف حال  يف  )زيادة(  اإنخفا�س  اذا �ضاحبه  للفقر(،  )معاديًا 

للفقر فاإن الإ�ضتثمار الذي يتطلب اأن يحقق اإنخفا�ضًا معينًا يف ن�ضبة الفقر �ضيك�ن اأقل من مما �ضيك�ن 

احلال عليه ل� كان غري مناه�س للفقر. اإفرت�س اأن 1 % من ن�ضبة النم� م�ضح�بة بتغري يف م�ؤ�رس جيني 

بن�ضبة k% فاإن النم� �ضيعرف على اأنه مناه�س للفقر ان كان k �ضالبًا، و كابحًا للفقر ل� كان k ذو 

قيمة م�جبة. النم� ميكن اأن ي�ضمى ت�زيعًا حمايدًا ل� كان k ي�ضاوي �ضفر، مما يدل على عدم وج�د 

تغري يف التباين.

اإن الإ�ضتهالك الفردي لكل اأ�رسة �ضيتغري عرب الزمن ب�ضبب اأن ن�ضبة النم� r و التغري يف م�ؤ�رس جيني 

t العام  ith خالل 
لالأ�رسة  الفردي  الإ�ضتهالك  xit ه�  ان  اإفرت�س  النم�.  بعملية  �ضيك�ن م�ضح�بًا   k 

واإفرت�س اأن  هي مت��ضط الإ�ضتهالك املحلي لكل الأ�رس، نح�ضل بذلك على العالقة التالية: 

  )1(                                                                

حيث

 

)2(                                                                

عرب تطبيق النظرية kakwani 8,4 لـ )1980( �ضفحة 174، فاإنه �ضيك�ن من ال�ضهل اإظهار اأن kr يف 

املعادلة رقم 1  ت�ضاوي ن�ضبة التغري يف م�ؤ�رس جيني.

للفقر   العددي  املقيا�س  فاإن   ، الزمان  ith وه� ثابت عرب 
للفرد لالأ�رسة  الفقر  zi هي خط  اأن  لنفرت�س 

)ن�ضبة ال�ضكان حتت خط الفقر( يف العام t �ضيعطى ح�ضب املعادلة التالية: 

   Ht=100 x Probability [xit<zi]

لتقدير قيمة Ht من اإ�ضتطالع الأ�رسة ، فاإننا نفعل الآتي:

                       if   xit < zi

       =0           if   xit     zi 
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ثم ميكن احل�ض�ل على تقدير لقيمة Ht عن طريق 

)3(                   Ht =                 

ith
حيث wi هي وزن ال�ضكان امللحق للعينة الأ�رسية 

 

مقيا�س فج�ة الفقر gap  يف العام t ميكن احل�ض�ل عليه بطريقة �ضبيهة : 

)4(                

Ht و           يعتمدان على ن�ضبة من� الإقت�ضاد r و منط النم� كما مت قيا�ضه عرب k. لذلك ميكننا ح�ضاب 

مقايي�س الفقر لكل عام لأي قيمة r و k. عند اإعطائنا قيم مقايي�س الفقر لكل عام فاإنها باأمكاننا ح�ضاب 

مرونة الفقر يف اأي عام ولأي مقيا�س و مهما كانت  قيمة k عن طريق ا�ضتبدال r  بالقيمة 0.01 يف املعادلة 

)1(. على فر�س ان ن�ضب اإح�ضاء الراأ�س و فج�ة الفقر تنخف�س بن�ضبة منتظمة m يف املائة �ضن�يًا بني 

الأع�ام 1990 و2015 فاإننا �ضنح�ضل على العالقة الأ�ضية:

 

  )5(                            P2015 = P1990 (1+m(25 

الفقر لتحقيق الأهداف الإمنائية  اآخر، لالإيفاء بتخفي�س  m= 0.0275. مبعني  القيمة  والتي تعطينا 

املائة  يف   2.75 بن�ضبة  تنخف�س  اأن  الفقر  فج�ة  ومعدلت  العددية  املعدلت  على  فاإن   ،MDG لالألفية 

�ضن�يًا. بتق�ضيم 2.75 على مرونة الفقر املقدرة، فاإننا �ضنح�ضل على ن�ضبة النم� يف الإ�ضتهالك للفرد و 

التي �ضتك�ن �رسورية خلف�س م�ضت�يات الفقر اإىل الن�ضف بني الأع�ام 1990 و 2015. 

لنتقدم خط�ة اإىل الأمام ، فاإن هدفنا النهائي ه� تقدير الإ�ضتثمار الالزم لل��ض�ل اىل MDG خلف�س 

ن�ضبة الفقر اإىل الن�ضف بحل�ل العام 2015. لذلك فاإنه علينا اأن نك�ن عالقة بني ن�ضبة النم� املت�قعة 

يف الإ�ضتهالك الفردي و ن�ضبة الإ�ضتثمار.ومبا اأنه ل ي�جد اأي عالقة مبا�رسة بني ن�ضبة من� الإ�ضتهالك 

لالأ�رسة  ال�احدة و ن�ضبة الإ�ضتثمار ، فاإننا نفرت�س اأن ن�ضبة الإ�ضتهالك لالأ�رسة ال�احدة �ضتنم� على 

املت��ضط بنف�س الن�ضبة لنم� حا�ضل الناجت املحلي للفرد ال�احد. هذا الإفرتا�س �ضي�ضمح لنا بتقدير 

متطلبات الإ�ضتثمار باإ�ضتخدام مناذج تراكم راأ�س املال.

. هذا النم�ذج يفرت�س ان 
25

�ض�ف ن�ضتخدم هنا من�ذج من� ب�ضيط يركز على راأ�س املال املادي فقط

1/3. م�ضتخدمني هذا الإفرتا�س،  ن�ضبة الناجت املايل ثابتة. بالن�ضبة للبنان فاإن الن�ضبة مت تقييمها بـ 

فاإنه من ال�ا�ضح اأن ن�ضبة النم� الفردي يف اإجمايل الناجت املحلي �ضت�ضاوي ن�ضبة النم� يف راأ�س املال 

 )i للفرد التي تعتمد اإيجابيًا على ن�ضبة اإجمايل الإ�ضتثمار كن�ضبة من اإجمايل الناجت املحلي )يرمز لها بـ

وتعتمد �ضلبيًا على ن�ضبة النم� ال�ضكاين. اإذًا و بح�ضبة ب�ضيطة فاإننا نح�ضل على العالقة: 

     i = 3(g + n +d(

حيث g هي ن�ضبة من� الإ�ضتهالك للفرد و n هي ن�ضبة من� ال�ضكان و d هي ن�ضبة اإنخفا�س قيمة �ضهم 

راأ�س املال والذي يفرت�س اأنه 3.1 %. 

الإمنائية  الأهداف  لتحقيق  املطل�ب  لالإ�رسة  ال�احد  الفرد  اإ�ضتهالك  من�  ن�ضبة  )وهي   g با�ضتبدال 

MGD  للنزول بن�ضبة الفقر( يف املعادلة )6( وبا�ضتخدام القيم املقدرة لنم� ال�ضكان ون�ضبة  لالألفية 

من  كن�ضبة  لالإ�ضتثمار  تقديرات  على  ف�رًا  باإمكاننا احل�ض�ل  ي�ضبح  اأعاله،  املعطاة  القيمة  اإنتقا�س 

.)i( اإجمايل الناجت املحلي

 راجع رومر )2001( و »خطة عاملية لتحقيق اأهداف 
25

التنمية لالألفية » مل�رسوع الأمم املتحدة لالألفية )2004(

)6(
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الملحق 6 
 نموذج تقييم حساسّية الفقر

لقد تبّنينا مقاربة تعتمد على مرحلتني لتقييم ح�ضا�ضية الأ�رس اللبنانية للفقر. مقيا�س الرفاه )اجمايل 

Wi اخلا�ضة  و   Xi املعامالت  ملتغريات  املعادلة  Wi هي  الفقر(  بف�ضل خط  متقل�س  الأ�رسة  اإ�ضتهالك 

بال�رسة م�زعة ب�ضكل ل�غاريثمي بال�ضيغة التالية:

    )1(                                    ln(Wi(=Xiβ+εi,

 

حيث εi عبارة عن مدة اخلطاأ م�زعة طبيعيًا.

ال�رسة  هذه  قابلية  اعتباره  ميكن  التعريف  هذا  يف  ل  اأو  فقرية  ما  اأ�رسة  تك�ن  اأن  اإحتمال   اإن 

للتعر�س للفقر:

)2(   Vi=prob(ln(Wi(<0((=Φ((- Xiβ(/σ(,

 

حيث Φ هي معادلة قيا�ضية ذات ت�زيع طبيعي.

يف املرحلة الأوىل، يتم و�ضع حمددات الإ�ضتهالك لالأ�رسة ال�احدة يف من�ذج عرب املعادلة )1(. ويف 

على  الإ�ضتهالك  اإنح�ضار  عن  الناجتة  و  املرافقة  املتغريات  اآثار  مبحاكاة  نق�م  فاإننا  الثانية  املرحلة 

اإحتمالية ك�ن اأ�رسة ما فقرية.

اإن اللمحة املخت�رسة املذك�رة �ضابقًا عن الفقر ت�فر ت�جيهات لإختيار املتغريات املحتملة واملت�ضمنة 

يف هذا الإنح�ضار. 

لدات  مماثل  وباأ�ضل�ب  لبنان.  يف  والريفية  املدنية  للمناطق  منف�ضل  ب�ضكل  الإنح�ضار  ح�ضاب  مت  لقد 

لت�ضحيح  املحافظة  م�ضت�ى  على  الأثر  ثابتة  اإنح�ضار  م�ا�ضفات  اإ�ضتخدام  مت   ،)1998( و ج�ليف 

الإنحياز يف املكافئات املقدرة. اإن ال�ضفات املحلية كدرجة تط�ر البنية التحتية و امل�قع اجلغرايف اإلخ، 

قد ت�ؤثر على ن�ضبة اإ�ضتهالك الإ�رسة املقيمة يف مناطق حمددة بالرغم من اأن هذه الع�امل قد ل تك�ن 

م�ضجلة يف البيانات احلالية. اإن حم� تلك املتغريات قد ي�ؤدي اإىل عدم تنا�ضق يف تقييم الع�امل املتغرية. 

كمتغري م�ضتقل يف الإنح�ضار، فاإننا ن�ضتخدم الل�غارثم ملجم�ع الإ�ضتهالك الأ�رسي، م�ضخمًا على خط 

الفقر اخلا�س بالأ�رسة.
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الملحق 7 
التخطيط إلستراتيجية الحد من الفقر

1.  النمو المناصر للفقير 
ب�ضكل  اأ�ض�لهم  ا�ضتخدام  يف  وت�ضاعدهم  العمل  اأ�ض�اق  يف  ال�ل�ج  حق  الفقراء  متنح  �ضيا�ضات 

اإنتاجي.

i.  سياسات اإلقتصاد الكّلي
اإعادة النطر ب�ضيا�ضات الإقت�ضاد اجلزئي من وجهة نطر منا�رسة للفقراء.

كلفة حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية MDG بح�ضب القطاعات وحتليل ا�ضتدامة الدين.

ii.  سوق العمل
ميكن احلد من الفقر من خالل زيادة فر�س الفقراء يف الت�ظيف الأكرث تكثيفًا وفعالية ومردودّية.

ت�ضجيع اإن�ضاء م�ؤ�ض�ضات و ت�ظيف باإ�ضالح الق�انني عرب خف�س كلفة اإن�ضاء تلك امل�ؤ�ض�ضات و 

ت�ضهيل اإجراءات تاأ�ضي�ضها.

تعديل الرواتب ب�ضكل دوري )وبخا�ضة احلد الأدنى للدخل( يف �ض�ء تط�ر الت�ضخم و اإنتاجية 

الدخل املنخف�س ولكنها �ضتبقى على حالها حتت  اأكرب لذوي  الزيادة �ضتك�ن  اإن ن�ضبة  العمال. 

�ضقف يتم حتديده.

تنظيم تدفق العمالة الأجنبية غري املاهرة )بخا�ضة يف جمايل الزراعة والبناء( مما قد ي�ؤدي اىل 

زيادة يف فر�س عمل اليد العاملة املحلية بالإ�ضافة اإىل رفع م�ضت�ى الدخل احلقيقي.

وت�فري النم�  يف  الفر�ضة  لديها  والتي  ال�اعدة  الفرعية  للقطاعات  الدعم  تقدمي  على   الرتكيز 

 اأعلى دخل اإ�ضايف و خلق فر�س عمل )حت�ضني الأعمال الكلّية و البيئة املالية و ت�افر املعل�مات 

وحت�ضني الأنظمة(.

�ضّم جميع اأن�اع الدعم اإىل القطاعات الفرعية بربامج تدخل متنا�ضق للتجار و رجال الإعمال و 

امل�ظفني )ت�افر املعل�مات وامل�ضاعدة التقنية وبرامج التعليم والدراية والتدريب... الخ و خا�ضة 

تلك الربامج التي ت�ضتهدف ال�ضباب الفقراء(.

اإعطاء املزيد من الإهتمام للم�ضالح التجارية التي تديرها الن�ضاء، خ�ض��ضًا  واأن زيادة ملح�ظة 

مقارنًة  اأقل  دخل  على  يح�ضلن  عادة  )الن�ضاء   .2000 العام  منذ  تظهر  بداأت  امل�ؤ�ض�ضات  تلك  يف 

بالرجال  ومل�ضاحلهن التجارية حرية و�ض�ل حمدودة اإىل الأ�ض�ل وامل�ارد(.

للم�رسوع  الأولية  الفرتة  يف  احلجم  واملت��ضطة  ال�ضغرية  لل�رسكات  املالية  امل�ارد  ت�افر  زيادة 

التجاري وكذلك خالل فرتة الت��ضع مع الرتكيز على زيادة راأ�س املال العامل بدًل من العقارات. 

)ت�ؤّكد تاأمني القرو�س ال�ضغرية عرب كل من البن�ك الر�ضمية وامل�ؤ�ض�ضات غري احلك�مية(.

iii.  التمويل البالغ الصغر
اإن ت�افر ت�ضهيالت التم�يل ي�ضاعد الفقراء يف حماية اأنف�ضهم من ال�ضدمات وعلى الت�ضّدي لل�ضدمات 

عندما حتدث.

•

•

•

•

•

•

•

 

•
•
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اإختيار جمم�عات �ضكانية ميكن اأن يقدم اليها اإئتمانات جزئية من خالل التقييم بح�ضب احلاجة 

م�رسف  واإعداد  فقرًا،  الأكرث  املناطق  يف  تعي�س  التي  الفقرية  لل�رسائح  الأول�ية  تعطى  حيث 

للم�ضتفيدين. بيانات 

زيادة ت�افر القرو�س امل�ضّغرة وت��ضيع نطاق التغطية بهدف حتقيق تغطية اأف�ضل للمجم�عات 

الأكرث حرمانًا يف ال�ض�احي الأكرث فقرًا.

اإ�ضتهداف  اأنظمة مت�يلية ذات  ت�ضجيع امل�ضارف التجارية يف امل�ضاركة على ال�ضعيد اجلزئي يف 

مالئم وت�زيع منّ�ع، بالإ�ضافة اىل ت��ضيع نطاق الكفالت لت�ضمل الأفراد.

ح�ل  تدريبية  دورات  واإجراء  القرو�س  ت�ّفر  خمتلفة  منظمات  ح�ل  ال�عي  م�ضت�ى   رفع 

تنمية الطاقات.

iv.  إصالحات الفوائد
لدى  املعي�ضية  الأح�ال  ويح�ّضن  الفقر  خماطر  من  يخّفف  مالئمة  وف�ائد  تاأمني  على  احل�ض�ل  اإن 

الفقراء وه�ؤلء املعّر�ضني للفقر. 

)�ضندوق  الثالثة  ال�ضناديق  مكان  احلل  اىل  يهدف  الذي  التقاعد  برنامج  تنفيذ  عملية  ت�رسيع 

تع�ي�س نهاية اخلدمة يف القطاع اخلا�س وتعاونية م�ظفي الدولة و�ضندوق ق�ى الأمن(. يجب 

اأن ينّفذ الربنامج مع الرتكيز على حماية ذوي املداخيل املتدنّية من خالل ت�ضميم تركيبة اأف�ضل 

بني اأنظمة الر�ضملة واإعادة تق�ضيم ف�ائد التقاعد.

اإ�ضتدامة  برامج  وتنفيذ  املجم�عات  ت�ضتهدف  التي  الإجتماعي  الأمان  �ضبكة  عمل  خطة  تطبيق 

اأخرى. اإن املنح النقدية لي�ضت ط�يلة الأجل ولكنها قد ت�فر الأمان يف ال�قت التي يتم فيه تنفيذ 

الربامج املت��ضطة والط�يلة الأجل.

اأعلى بدرجة  العامل  وحت�ضي�س  اأف�ضل  �ضحّية  ف�ائد  لتاأمني  الإجتماعي  ال�ضمان  نظام   اإ�ضالح 

 من الأمان.

اإن�ضاء �ضندوق �ضمان للباطلني عن العمل. هذا ال�ضندوق مهم جدًا يف بلد يعاين من �ض�ق عمل غري 

م�ضتقّر كلبنان، وحيث يرتبط الفقر بالبطالة.

2.  التعليم
اإن حت�ضني النظام التعليمي قد ي�ؤّثر ب�ضكل بارز على بناء راأ�س املال الب�رسي ورفع املداخيل وتخفيف 

خطر ال�ق�ع يف الفقر. 

اإدراج مرحلة الرو�ضة يف املدار�س الر�ضمية وت��ضيعها لت�ضبح ثالث �ضن�ات )بدل �ضنتني(.

فر�س قان�ن التعليم الإبتدائي الإجباري ومتديده لي�ضمل مرحلة التعليم املت��ضط.

م�ؤهالتهم  لتعزيز  الب�رسية  امل�ارد  وتدريب  املدار�س  يف  الدوامان  )اإلغاء  التعليم  ن�عية  حت�ضني 

وت�جيه برامج التعليم املهني بح�ضب �ض�ق العمل(.

ل  التي  املدار�س  ودمج  امل�ارد  ت�زيع  اإعادة  �ضت�ضّهل  التي  املدر�ضية  اخلارطة  نظام  تطبيق 

بالأهلية. تتمّتع 

3.  الصحة
اإن ت�افر م�ؤ�ض�ضات الرعاية ال�ضحّية ذات الكلفة املحم�لة واحل�ض�ل على تاأمني �ضحي قد يح�ضنان 

من م�ضت�ى ال�ضحة عند الفقري.

•

•

•

•

•

•

•

•

i
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i ،املختلفني امل�ضاهمني  اأدوار  حتديد  اإعادة  خالل  من  ال�ضحية  للعناية  احلالية  الكلفة  تخفي�س 

بخا�ضة من هم يف القطاع العام، ور�ضد اإيداءهم ومت�يل اخلدمات ال�ضحّية واإعادة تنظيم وزارة 

ال�ضحة وتدعيم دورها يف ال�ظائف التنظيمية.

تدعيم الرعاية ال�ضحية الأولية )التي هي م�ّجهة نح� ال�ضق ال�قائي من اخلدمة ال�ضحية بدل 

ال�ضفائي( من خالل زيادة الت�زيع اجلغرايف ملراكز العناية ال�ضحية وت�ضجيع اإ�ضتخدامها، مما 

ي�ؤّمن خدمة العناية ال�ضحية للجميع، ل �ضيما للذين يعي�ض�ن يف املناطق البعيدة.

تاأمني ت�افر من�ضف بني جميع الأفراد للح�ض�ل على خدمات �ضحية. يقت�ضي على وزارة ال�ضحة 

امتام عملية ت�حيد الأنظمة التي تعمل من خاللها هذه املخططات.

تط�ير خمطط تاأمني �ضحي م�ّحد )مت��ضط الأجل( ي�ضتمل على جميع هذه املخططات ويغطي 

�ضكان لبنان كافة. قد ي�ضاهم هذا يف تناغم وتكامل ج�دة اخلدمات ال�ضحية املت�فرة من خالل 

خمططات عديدة والتاأكد من عدم تالعب اأّيًا من امل�ضاهمني فيها.

الإ�ضتثمار يف اأنظمة معل�مات الإدارة ال�ضحية لإ�ضتهداف ال�ضكان الذين ل ي�ضتفيدون من التاأمني 

ال�ضحي والذين هم عر�ضة للفقر، وذلك لتزويدهم بالإعفاءات والف�ائد الالزمة.

4.  التوازن المناطقي
من  يقلل  قد  بينها،  اأو  املناطق  داخل  كان  �ض�اء  واخلدمات،  والفر�س  الدخل  يف  التفاوت  تقليل  اإن 

اإحداثية الفقر على ال�ضعيد ال�طني.

حت�ضني  بهدف  مدنية  اجتماعية  جه�د  وبذل  ال�ض�احي  يف  والإجتماعية  املادية  البنية  حت�ضني 

حاجاتهم  حتديد  من  املحلية  ال�ضلطات  هذا  �ضيمّكن  الإقت�ضاد.  لمركزية  عملية  حتقيق  فر�س 

واأول�ياتهم والأ�ضعدة املمكنة لإمنائهم. قد ت�ضمح الالمركزية الإدارية والإقت�ضادية، بدورها، 

يف  بالدخل  مرتبطة  ون�ضاطات  عمل  فر�س  خلق  �ضاأنها  من  للمدينة  تنمية  ا�ضرتاتيجيات  تطبيق 

املناطق حيث يرتفع عدد الفقراء ن�ضبيًا وامل�ضاهمة يف ح�ضد اأف�ضل للم�ارد املحلية.

معاجلة امليادين املحددة، داخل املناطق الأكرث حرمانًا، التي هي مرتابطة جدًا بالفقر.

5.  اإلستهداف
اإن الإ�ضتهداف الفًعال وال�ضالح للفقراء ه� فر�س م�ضبق لتدخالت ناجحة تهدف اىل تخفيف الفقر.

�ضمن  اأو  مناطق  يف  للفقر  املعر�ضني  اأو  الفقراء  )لإ�ضتهداف  ال�ضّيق  اجلغرايف  الإ�ضتهداف 

جمم�عات، بدل من اإ�ضتهداف املنطقة اأو املجم�عة(.

للفقر  واملعّر�س  الفقري  لتحديد  الدخل/امل�ج�دات  ح�ل  ال��ضطاء  و�ضائل  فح��ضات  تط�ير 

ب�ضكل م��ض�عي.

اإ�ضتمارات معايري  اآليات الإ�ضتهداف الذاتي املرتكزة على ت�ضميم واإعالن حمّدد وجمع  تط�ير 

الأهلية  ومنح امل�ضاعدات ملقدمي الطلب الأكرث اأهلية.

تط�ير اآليات بديلة لل��ض�ل اىل الفقراء، ويك�ن هذا الإ�ضتهداف ت�ضنيفي ميّيز املع�قني وامل�ضّنني 

والأ�رس التي تعيلها الن�ضاء، على �ضبيل املثال.
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الملحق 7: التخطيط إلستراتيجية الحد من الفقر
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6.  الرصد
تط�ير »ثقافة التقييم« بني الهيئات التابعة للمحافظات والتي ُتعنى بالفقر اأمر �رسوري لإ�ضتدامة 

ا�ضرتاتيجيات تخفيف الفقر.

حت�ضني ج�دة ووترية جمع البيانات.

لإلتقاط املطل�بة  العنا�رس  وتت�ضّمن  دّقة  اأكرث  تك�ن  الأ�رسة  معي�ضة  لأح�ال  درا�ضة   ت�ضميم 

�ض�رة الفقر على م�ضت�ى الق�ضاء. كذلك، ميكن اإ�ضافة حت�ضينات على اأجزاء الإ�ضتهالك يف جمع 

بيانات ميزانية الأ�رسة. ميكن اإجراء حت�ضينات ب�ضكل خا�س يف امليادين التالية: معل�مات ح�ل 

الإكت�ضاب. كما ميكن  البيع وتاريخ  اإعادة  املعّمرة والقيمة ال�رسائية والقيمة املت�قعة يف  ال�ضلع 

اإجراء حت�ضينات يف جمع البيانات ح�ل ج�دة �ضلع الإنتاج الذاتي وامل�ضاعدات التي حت�ضل عليها 

الأ�رسة من احلك�مة اأو من رب العمل.

بني  املع�نات  من  املزيد  بتخ�ضي�س  ت�ضمح  التي  الإجتماعية  الأن�ضطة  جلميع  خطة   تط�ير 

الأن�ضطة املختلفة.

i

ii

iii
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الجداول الملحقة26

 أعشار السكان
نسبة إجمالي اإلنفاقالنسبة التراكمية إلجمالي اإلنفاق(من األفقر حتى األغنى) 

12.862.86

27.074.21

312.295.22

418.486.19

525.777.29

634.298.52

744.3510.06

856.4512.11

972.0315.58

1010027.97

نسبة إجمالي اإلنفاقالنسبة التراكمية إلجمالي اإلنفاقدرجات اإلنفاق

25.7725.77أدنى %50

56.4530.68المتوسطة %30

10043.55أعلى %20

الجدول أ - 1 - 1
توزيع الأ�ستهالك )2005-2004(

األسرالسكانالقضاءالمحافظات

نسبة الحصةالعددنسبة الحصةالعدد

22897،065857،87مدينة بيروتبيروت

16235،014185،63كسروان/جبيلجبل لبنان

19846،125327،16المتن

432913،35100113،47بعبدا

336410،3880210،79الشوف/عاليه

30399،376108،21عكار/المنية - الضنيةالشمال

15154،673134،21مدينة طرابلس

8012،471722،31الكورة/زغرتا/البترون/بشري

22676،994736،37غرب البقاع/راشياالبقاع

16265،023765،06زحلة

21416،604606،19الهرمل/بعلبك

25978،015867،89جزين/صيداالجنوب

15704،843474،67صور

18645،754195،64النبطيةالنبطية

14084،343374،54بنت جبيل/مرجعيون/حاصبيا

324171007431100كل لبنان

الجدول أ - 2 - 1 
عدد الأفراد والأ�رس يف العّينة، بح�سب املحافظة والق�ساء

تقديرات هي  وامللحقات  اجلداول  جميع   
26"

ميزانية درا�سة  على  بالإرتكاز   املعّدين 

عن ال�سادرة  املعي�سية  والأحوال   الأ�رسة 

الأمم  وبرنامج  املركزي  الإح�ساء  اإدارة 

املتحدة الإمنائي ووزارة ال�سوؤون الإجتماعية 

)5-2004(
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بإستخدام خط الفقر األعلىبإستخدام خط الفقر األدنىالقضاءالمحافظات

0.872.13مدينة بيروتبيروت

0.92.93كسروان/جبيلجبل لبنان

1.963.75المتن

8.6512.08بعبدا

7.428.54الشوف/عاليه

25.6921.9عكار/المنية - الضنيةالشمال

17.7512.12مدينة طرابلس

2.594.00الكورة/زغرتا/البترون/بشري

2.852.55غرب البقاع/راشياالبقاع

2.482.44زحلة

11.838.02الهرمل/بعلبك

11.0710.68جزين/صيداالجنوب

4.314.89صور

0.351.05النبطيةالنبطية

1.272.92بنت جبيل/مرجعيون/حاصبيا

100100كل لبنان

المساهمة % لمقاييس الفقر
بإستخدام خط الفقر األدنى 

 نسبة الفقراء
% نسبة األفرادبإستخدام خط الفقر األعلى

P 0P 1P 2
0.870.450.232.1310.4بيروت

18.9418.2719.3927.2939.85جبل لبنان

46.0350.1151.3438.0220.65الشمال

17.1616.4415.7313.0112.65البقاع

15.3813.8412.6515.5710.53الجنوب

0.673.975.91  1.620.9النبطية

100100100100100كل لبنان

الجدول أ - 2 - 2 - ب
توزيع الفقراء با�ستخدام نظريات خمتلفة، بح�سب الأق�سية

الجدول أ - 2 - 2 - أ
توزيع الفقراء با�ستخدام نظريات خمتلفة، بح�سب املحافظة
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باستخدام خط الفقر األعلىباستخدام خط الفقر األدنىالقضاءالمحافظات

P 0P 1P 2P 0P 1P 2
0.670.070.015.850.950.24مدينة بيروتبيروت

0.670.070.015.850.950.24المجموع

1.310.120.0215.242.520.69كسروان/جبيلجبل لبنان

1.630.230.0411.182.370.77المتن

4.900.820.2124.55.781.99بعبدا

5.521.240.4622.775.552.02الشوف/عاليه

3.790.690.2119.564.451.52المجموع

20.614.331.3562.9821.649.96عكار/المنية - الضنيةالشمال

23.174.911.4256.7222.7511.19مدينة طرابلس

4.460.530.0724.746.342.37الكورة/زغرتا/البترون/بشري

17.753.651.0852.5718.548.63المجموع

9.321.780.5729.957.793.09غرب البقاع/راشياالبقاع

6.201.290.3921.886.482.56زحلة

13.42.210.5832.548.843.27الهرمل/بعلبك

10.811.890.5329.368.053.06المجموع

13.172.140.5345.5412.714.82جزين/صيداالجنوب

8.961.770.5436.418.963.17صور

1.050.080.0111.372.210.66النبطيةالنبطية

3.090.320.0825.515.391.74بنت جبيل/مرجعيون/حاصبيا

8.231.360.3633.938.693.15المجموع

7.971.500.4328.558.153.32كل لبنان

الجدول أ - 2 - 3 
مقايي�س الفقر بح�سب الأق�سية، با�ستخدام خطوط فقر خمتلفة )2005-2004(
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الجدول الملحق أ - 3 - 1 
الإحراز التعليمي لأفراد الفئة العمرية 10 وما فوق بح�سب مكان الإقامة وو�سع الفقر، 2004

عدد األفرادتعليم خاصالجامعيالثانويالمتوسطاإلبتدائيحضانةيجيد القراءة والكتابةأمّي

بيروت

5.402.380.018.2625.0921.9126.850.11313329الطبقة األفضل حاال

16.710.970.034.8727.7810.928.7617759الطبقة الفقيرة

38.077.820.039.567.277.272007الطبقة الفقيرة للغاية

6.202.340.019.2725.1221.1925.770.11333095اإلجمالي

جبل لبنان
5.754.770.7322.3926.3619.8720.050.081009164الطبقة األفضل حاال

9.067.594.9535.8325.0712.295.20196432الطبقة الفقيرة

14.387.038.1940.7919.207.352.540.5346881الطبقة الفقيرة للغاية

6.595.301.6725.1925.8918.2117.060.091252477اإلجمالي

شمال لبنان
4.733.010.1934.1821.5419.7316.510.11284830الطبقة األفضل حاال

9.122.480.1149.6724.1810.324.13209271الطبقة الفقيرة

12.293.2554.3216.6710.762.600.12110117الطبقة الفقيرة للغاية

7.632.870.1343.2221.5714.839.690.07604218اإلجمالي

البقاع
12.565.310.0521.5428.7918.9412.790.01278164الطبقة األفضل حاال

17.126.190.4429.1833.8210.342.974407الطبقة الفقيرة

21.345.330.2429.1127.9512.043.9947579الطبقة الفقيرة للغاية

14.455.480.1423.8629.6316.529.910.01400150اإلجمالي

جنوب لبنان
11.175.330.2724.6925.5617.9114.970.01186013الطبقة األفضل حاال

9.394.890.5038.1029.3611.566.000.0295896الطبقة الفقيرة

13.574.970.6934.7831.0010.584.410.040783الطبقة الفقيرة للغاية

10.945.160.3929.9527.3815.1010.970.11322692اإلجمالي

نبطية
14.896.250.3530.5621.3615.6310.920.04143854الطبقة األفضل حاال

14.826.561.2444.0325.925.22.230.031191الطبقة الفقيرة

22.498.9446.4011.864.725.590.04722الطبقة الفقيرة للغاية

15.086.370.5033.3121.9013.539.270.03179767اإلجمالي

لبنان
7.474.420.4123.9425.4819.5818.630.082215356الطبقة األفضل حاال

10.595.061.7840.4026.5910.894.650.03624952الطبقة الفقيرة

14.994.761.6843.6221.4210.143.240.15252091الطبقة الفقيرة للغاية

8.714.580.7928.8725.3717.0614.550.083092399اإلجمالي
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الجدول الملحق أ - 3 - 2 - أ 
الإحراز التعليمي لرب الأ�رسة، بح�سب الإقامة وو�سع الفقر، 2004

عدد األفرادالجامعيالثانويالمتوسطاإلبتدائيحضانةيجيد القراءة والكتابةأمّي

بيروت

8.023.95021.7623.8416.0726.36364754الطبقة األفضل حاال

25.20039.6017.8517.36019852الطبقة الفقيرة

23.550076.450002488الطبقة الفقيرة للغاية

93.7223.0323.3816.0324.84387094اإلجمالي

جبل لبنان
6.167.791.4527.4524.8216.1616.161206085الطبقة األفضل حاال

12.0416.418.7836.7816.896.422.68235973الطبقة الفقيرة

23.4118.2910.2239.058.230.8056218الطبقة الفقيرة للغاية

7.739.542.9329.3622.9514.0213.461498276اإلجمالي

شمال لبنان
4.285.810.2445.0918.2513.2113.13369948الطبقة األفضل حاال

15.447.950.2757.8613.873.820.80271010الطبقة الفقيرة

27.5311.9649.507.812.600.61138001الطبقة الفقيرة للغاية

12.287.640.2150.3114.888.066.62778959اإلجمالي

البقاع
11.9611.9724.3826.7414.6910.25333854الطبقة األفضل حاال

21.5315.7534.7021.186.530.3286592الطبقة الفقيرة

39.2319.7330.1110.610.3247752الطبقة الفقيرة للغاية

16.5113.4626.8724.0711.717.37468198اإلجمالي

جنوب لبنان
13.568.640.4928.0523.6613.2312.37224568الطبقة األفضل حاال

15.3610.310.8140.1423.537.512.33118488الطبقة الفقيرة

23.2612.2037.3616.318.352.5244481الطبقة الفقيرة للغاية

15.229.560.5332.8222.7810.928.17387537اإلجمالي

نبطية
15.7912.370.2334.2414.5614.658.16173836الطبقة األفضل حاال

25.218.11.0839.2514.3102.0637059الطبقة الفقيرة

3730.27032.720004040الطبقة الفقيرة للغاية

17.8113.690.3735.0814.2411.856.95214935اإلجمالي

لبنان
8.137.880.7429.2323.2615.2115.552673045الطبقة األفضل حاال

15.7912.072.9644.6817.235.661.6768975الطبقة الفقيرة

28.114.631.9642.499.462.550.82292980الطبقة الفقيرة للغاية

11.279.271.333.4520.9312.2511.533735000اإلجمالي
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الجدول الملحق أ - 3 - 2 - ب
مقايي�س الفقر لالإحراز التعليمي ملعيل الأ�رسة، بح�سب الإقامة، 2004

المجموعجامعيثانويمتوسطإبتدائيحضانةيجيد القراءة والكتابةأمّي

بيروت

P01.68002.130000.64

P10.2000.180000.06

P20.02000.030000.01

3483314416089137905146205896136387094عدد األفراد

جبل لبنان
P011.367.2013.074.991.3400.223.75

P12.11.873.110.660.27000.69

P20.650.81.150.110.07000.21

115855142921439664398723438982101062016581498276عدد األفراد

شمال لبنان
P039.7127.72017.439.305.721.6217.72

P18.336.503.710.931.180.163.63

P22.452.4501.080.110.310.021.08

956615952316203919061158786281251559778959عدد األفراد

البقاع
P024.2314.95011.434.500.28010.20

P14.932.0301.561.060.1401.78

P21.520.4000.340.350.0700.49

773056303001258271126875484534506468200عدد األفراد

جنوب لبنان
P017.5414.64013.078.228.783.5411.48

P13.202.6802.371.141.240.471.95

P20.910.8700.630.280.190.110.52

58993370452071127174882724232831654387537عدد األفراد

نبطية
P03.914.1601.750001.88

P10.380.3800.090000.15

P20.050.0900.010000.02

382812942980175393306142547114946214935عدد األفراد

لبنان
P019.5612.3711.869.963.551.630.567.84

P13.882.582.831.810.540.290.061.47

P21.150.921.040.480.130.070.010.43

4209283463644845812493097818634576204304593735001عدد األفراد
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الجدول الملحق  أ - 3 - 3 
مقايي�س الفقر بح�سب الإحراز التعليمي لأفراد الفئات العمرية 10 �سنوات وما فوق، بح�سب الإقامة، 2004

الجدول الملحق  أ - 3 - 4 
الإحراز التعليمي لأفراد الفئات العمرية 10 �سنوات وما فوق، بح�سب النوع وو�سع الفقر 2004

المجموعتعليم خاصالجامعيالثانويالمتوسطاإلبتدائيحضانةيجيد القراءة والكتابةأمّي

بيروت

P03.702.0201.240.1700.1700.60

P10.240.0600.120.0200.0200.05

P20.020.0000.02000.0000.01

206437798064191836867058385836359333096عدد األفراد

جبل لبنان
P08.174.9718.376.062.781.510.5622.843.74

P11.390.995.921.020.480.240.090.490.68

P20.410.332.740.260.130.070.020.010.21

82531663362089731548732429822812021372010871252476عدد األفراد

شمال لبنان
P029.3820.62022.9114.0913.214.8929.0618.22

P16.375.0904.92.662.421.052.283.78

P21.932.0101.460.750.610.290.181.12

46074173347772611151303018963558545437604218عدد األفراد

البقاع
P017.5611.5620.2914.5111.228.664.79011.89

P13.461.624.992.252.011.611.1402.11

P21.070.341.710.580.550.480.4100.60

578182192257495485118558661053964938400149عدد األفراد

جنوب لبنان
P015.6712.1922.4714.6814.318.865.08012.64

P12.921.4810.462.832.441.340.8502.25

P20.810.374.870.790.660.250.2100.61

3530716635126096652883464872235400370322692عدد األفراد

نبطية
P03.923.6803.661.420.921.5802.63

P10.530.7900.210.160.110.1100.26

P20.120.3300.020.050.020.0100.06

27110114588965988439375243241666156179764عدد األفراد

لبنان
P014.028.4917.3712.326.884.841.8115.998.15

P12.711.585.732.361.230.850.350.651.54

P20.810.522.640.670.340.220.10.040.45

2694831414832440489281478456452748944981123473092395عدد األفراد

المجموعتعليم خاصالجامعيالثانويالمتوسطاإلبتدائيحضانةيجيد القراءة والكتابةأمّي

الذكور

4.334.970.4525.526.4518.3619.820.121081425الطبقة األفضل حاال

7.655.891.8343.5526.6710.354.010.06321393الطبقة الفقيرة

11.235.362.0847.6420.510.242.94132419الطبقة الفقيرة للغاية

5.625.200.8831.1925.9815.9815.060.11535237اإلجمالي

اإلناث
10.463.890.3722.4524.5520.7517.480.051133930الطبقة األفضل حاال

13.724.181.7437.0726.5011.475.32303560الطبقة الفقيرة

19.154.111.2439.1622.4510.023.560.31119671الطبقة الفقيرة للغاية

11.763.960.7026.5924.7718.1214.040.061557161اإلجمالي
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الجدول الملحق أ - 3 - 5 
توزيع اأرباب الأ�رس بح�سب م�ستوى علمهم، مقابل م�ستوى علم اأفراد الأ�رسة من عمر 10 �سنوات وما فوق، 2004

المجموعجامعيثانويمتوسطإبتدائيحضانةيجيد القراءة والكتابةأمّي

48.8910.000.623.681.991.771.487.47الطبقة األفضل حاالأمّي

40.9811.061.083.213.373.182.1610.59الطبقة الفقيرة

37.0111.943.436.451.715.5414.99الطبقة الفقيرة للغاية

44.4210.500.743.532.401.911.528.72مجموع

2.1639.171.511.250.750.730.454.42الطبقة األفضل حااليجيد القراءة والكتابة

2.4130.893.540.790.630.551.025.06الطبقة الفقيرة

1.5127.232.530.550004.76الطبقة الفقيرة للغاية

2.1035.622.531.060.700.700.464.58مجموع

0.370.2240.110.110.040.100.050.41الطبقة األفضل حاالحضانة

0.720.8444.690.610.4002.771.78الطبقة الفقيرة

0.703.5544.150.340001.68الطبقة الفقيرة للغاية

0.530.7842.650.260.100.090.140.79مجموع

17.9015.4228.2254.1311.358.876.6623.95الطبقة األفضل حاالاإلبتدائي

30.0024.9730.1662.2118.0421.9720.4240.40الطبقة الفقيرة

35.9930.8123.3560.9726.2320.9112.4443.62الطبقة الفقيرة للغاية

24.7219.7128.4856.9313.0510.437.1228.88مجموع

14.6414.0619.0319.3556.4417.4812.9525.49الطبقة األفضل حاالالمتوسط

17.5620.1014.5320.5259.3325.6412.5026.59الطبقة الفقيرة

16.9615.0420.1319.1251.4831.4945.8321.42الطبقة الفقيرة للغاية

15.8915.7417.1719.6456.7418.5713.0925.38مجموع

9.5011.621.4811.4717.4053.8917.2419.57الطبقة األفضل حاالالثانوي

6.557.385.318.5012.7443.1019.1210.89الطبقة الفقيرة

6.548.619.8511.2212.5835.035.5410.14الطبقة الفقيرة للغاية

8.1210.174.2210.6716.4252.4417.2417.05مجموع

6.489.479.029.9011.9317.1161.1218.60الطبقة األفضل حاالالجامعي

1.784.760.694.115.485.3042.024.65الطبقة الفقيرة

1.292.8304.003.2610.8530.653.24الطبقة الفقيرة للغاية

4.187.464.217.7910.5015.7960.3814.53مجموع

100100100100100100100100الطبقة األفضل حاالالمجموع

100100100100100100100100الطبقة الفقيرة

100100100100100100100100الطبقة الفقيرة للغاية

100100100100100100100100مجموع
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الجدول الملحق أ - 3 - 6 
توزيع اأفراد الفئات العمرية 10 وما فوق بح�سب م�ستوى علمهم، مقابل م�ستوى علم اأرباب الأ�رسة، 2004

المجموعجامعيثانويمتوسطإبتدائيحضانةيجيد القراءة والكتابةأمّيوضع تعليم أفراد اآلسرة

61.2211.950.0614.465.953.442.92100الطبقة األفضل حاالأمّي

65.5313.720.2712.935.431.780.34100الطبقة الفقيرة

74.3311.839.264.020.310.25100الطبقة الفقيرة للغاية

64.1212.370.113.365.552.591.91100اإلجمالي

4.5879.150.258.333.782.411.5100الطبقة األفضل حااليجيد القراءة والكتابة

8.0980.281.846.692.120.650.34100الطبقة الفقيرة

9.5284.870.974.64000100الطبقة الفقيرة للغاية

5.7879.890.667.653.091.811.11100اإلجمالي

8.494.8771.377.781.963.661.87100الطبقة األفضل حاالحضانة

6.886.2165.8214.643.850.02.59100الطبقة الفقيرة

12.5531.3647.838.260.00.00100الطبقة الفقيرة للغاية

8.4610.0864.75112.481.351.88100اإلجمالي

6.995.750.8566.3310.575.394.11100الطبقة األفضل حاالإبتدائي

12.588.121.9665.657.613.230.84100الطبقة الفقيرة

24.8410.490.9756.575.621.310.19100الطبقة الفقيرة للغاية

10.777.011.1864.949.124.272.7100اإلجمالي

5.384.930.5422.2949.399.977.50100الطبقة األفضل حاالمتوسط

11.189.941.4432.9138.025.720.79100الطبقة الفقيرة

23.8410.431.7136.1122.464.021.43100الطبقة الفقيرة للغاية

7.886.370.8125.4945.138.665.66100اإلجمالي

4.545.310.0517.2019.8340.0413.02100الطبقة األفضل حاالثانوي

10.188.901.2833.2919.9423.482.93100الطبقة الفقيرة

19.4212.611.7744.7811.619.450.36100الطبقة الفقيرة للغاية

5.996.130.3020.6219.4536.4211.1100اإلجمالي

3.264.550.3515.6214.3013.3748.55100الطبقة األفضل حاالجامعي

6.4813.470.3937.6920.16.7615.11100الطبقة الفقيرة

12.0312.9750.099.439.176.31100الطبقة الفقيرة للغاية

3.625.280.3517.6814.5912.8745.62100اإلجمالي

9.268.900.7129.1222.2114.5515.25100الطبقة األفضل حاالالمجموع

16.9513.132.6242.6717.025.931.67100الطبقة الفقيرة
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الجدول الملحق أ - 3 - 7 
و�سع العمل لأفراد الفئة العمرية 15 وما فوق ، بح�سب اجلن�س ومكان الإقامة وو�سع الفقر، 2004

خارج القوى العاملةعاطل عن العملموظف

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

بيروت

62.9032.197.332.6529.7665.16الطبقة األفضل حاال

67.4413.5911.527.0921.0479.32الطبقة الفقيرة

20.9428.9939.5328.0739.5342.94الطبقة الفقيرة للغاية

62.9131.397.722.9929.3765.62اإلجمالي

جبل لبنان
66.3722.764.982.1028.6575.14الطبقة األفضل حاال

66.5514.827.362.8026.0982.38الطبقة الفقيرة

54.079.9515.214.2930.7285.77الطبقة الفقيرة للغاية

65.9021.345.772.2628.3376.40اإلجمالي

شمال لبنان
70.6016.931.911.1327.4981.94الطبقة األفضل حاال

72.725.633.360.1623.9294.21الطبقة الفقيرة

64.852.405.410.2929.7497.30الطبقة الفقيرة للغاية

70.3810.933.000.6826.6288.38اإلجمالي

البقاع
63.9710.951.640.5034.4088.54الطبقة األفضل حاال

63.096.706.380.6530.5392.65الطبقة الفقيرة

49.126.716.640.4144.2492.89الطبقة الفقيرة للغاية

61.989.743.100.5234.9289.75اإلجمالي

جنوب لبنان
62.4718.722.802.0234.7479.26الطبقة األفضل حاال

58.967.945.792.3235.2589.75الطبقة الفقيرة

51.899.6010.196.1937.9184.20الطبقة الفقيرة للغاية

60.0714.824.632.5935.2982.59اإلجمالي

نبطية
59.1616.594.532.8936.3180.52الطبقة األفضل حاال

59.9819.916.710.8633.3179.23الطبقة الفقيرة

51.6877.68 42.3322.325.980.0الطبقة الفقيرة للغاية

58.7217.194.922.5336.3680.27اإلجمالي

لبنان
65.3521.374.301.9230.3476.72الطبقة األفضل حاال

66.749.795.801.5927.4688.62الطبقة الفقيرة

56.416.348.812.3034.7991.36الطبقة الفقيرة للغاية

64.9218.264.961.8830.1279.86اإلجمالي
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الجدول الملحق أ - 3 - 7 - أ
و�سع عمل اأفراد الفئات العمرية 15 وما فوق، بح�سب مكان اإقامتهم وو�سع فقرهم 2004

عدد األفرادخارج القوى العاملةعاطل عن العملموظف

بيروت

45.884.7449.38298771الطبقة األفضل حاال

40.259.2950.4614550الطبقة الفقيرة

25.6832.8141.511851الطبقة الفقيرة للغاية

45.505.1149.39315172اإلجمالي

جبل لبنان
44.073.5152.42922836الطبقة األفضل حاال

42.945.2851.78165283الطبقة الفقيرة

36.1510.7753.0838610الطبقة الفقيرة للغاية

43.634.0252.351126729اإلجمالي

شمال لبنان
41.851.4956.66257151الطبقة األفضل حاال

39.031.7559.21172140الطبقة الفقيرة

32.922.7964.2984322الطبقة الفقيرة للغاية

39.441.7958.77513613اإلجمالي

البقاع
37.221.0761.71244486الطبقة األفضل حاال

35.143.5461.3261740الطبقة الفقيرة

29.233.7267.0640393الطبقة الفقيرة للغاية

35.921.8162.27346619اإلجمالي

جنوب لبنان
38.482.3759.15166740الطبقة األفضل حاال

33.814.0862.1178381الطبقة الفقيرة

30.348.1561.5133834الطبقة الفقيرة للغاية

36.183.5560.27278955اإلجمالي

نبطية
36.923.6759.41125979الطبقة األفضل حاال

39.803.7656.4323190الطبقة الفقيرة

34.633.6861.684100الطبقة الفقيرة للغاية

37.293.6959.02153269اإلجمالي

لبنان
42.323.0554.632015963الطبقة األفضل حاال

39.103.7557.15515284الطبقة الفقيرة

32.345.6861.98203110الطبقة الفقيرة للغاية

40.973.3855.652734357اإلجمالي



الفقر و النمو و توزيع الدخل في لبنان
122

الجدول الملحق أ - 3 - 7 - ب
وو�سع  الإقامة  ومكان  النوع  بح�سب  فوق،  وما   15 العمرية  للفئات  العمل  قوى  اإجمايل  توزيع 

الفقر، 2004

مجموع القوى العاملةعاطل عن العملموظف

عاطل عن العملموظفأنثىذكرأنثىذكر

بيروت
89.5692.410.447.690.649.36الطبقة األفضل حاال

85.4165.714.5934.381.2618.74الطبقة الفقيرة

34.6250.8165.3849.1943.9056.10الطبقة الفقيرة للغاية

89.0791.2910.938.7189.9010.10المجموع

جبل لبنان
93.0291.556.988.4592.637.37الطبقة األفضل حاال

90.0584.109.9515.9089.0610.94الطبقة الفقيرة

78.0469.8921.9630.1177.0422.96الطبقة الفقيرة للغاية

91.9490.448.069.5691.578.43المجموع

شمال لبنان
97.3693.732.646.2796.553.45الطبقة األفضل حاال

95.5997.164.412.8495.74.3الطبقة الفقيرة

92.389.087.710.9292.187.82الطبقة الفقيرة للغاية

95.9194.114.095.8995.654.35المجموع

البقاع
97.595.612.54.3997.222.78الطبقة األفضل حاال

90.8291.29.188.890.859.15الطبقة الفقيرة

88.0994.2911.915.7188.7211.28الطبقة الفقيرة للغاية

95.2394.954.775.0595.194.81المجموع

جنوب لبنان
95.7290.244.289.7694.195.81الطبقة األفضل حاال

91.0577.408.9522.6089.2310.77الطبقة الفقيرة

83.5860.7916.4239.2178.8221.18الطبقة الفقيرة للغاية

92.8485.137.1614.8791.068.94المجموع

نبطية
92.8885.187.1214.8290.959.05الطبقة األفضل حاال

89.9595.8410.054.1691.368.64الطبقة الفقيرة

87.61100.0012.390.090.399.61الطبقة الفقيرة للغاية

92.2787.177.7312.8391.009.00المجموع

لبنان
93.8291.776.188.2393.276.73الطبقة األفضل حاال

92.0186.057.9913.9591.248.76الطبقة الفقيرة

86.573.3613.526.6485.0614.94الطبقة الفقيرة للغاية

92.990.647.19.3692.387.62المجموع
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الجدول الملحق أ - 3 - 8 
مقايي�س فقر و�سع العمل لأفراد الفئات 15 �سنة وما فوق، بح�سب مكان الإقامة، 2004

عدد األفرادخارج القوى العاملةعاطل عن العملموظف

بيروت

P00.333.770.490.59

P10.030.280.050.05

P200.030.010.01

14340816108155656315172عدد األفراد

جبل لبنان

P02.849.193.473.43

P10.482.500.600.62

P20.130.980.170.19

491646452525898321126730عدد األفراد

شمال لبنان
P013.7025.5617.9616.42

P12.753.273.833.4

P20.790.51.150.99

2025699217301828513614عدد األفراد

البقاع
P09.4823.8612.5511.65

P11.735.192.142.05

P20.521.560.590.58

1245046289215826346619عدد األفراد

جنوب لبنان
P010.1727.8312.3812.13

P11.697.782.112.16

P20.452.760.530.58

1009219912168121278954عدد األفراد

نبطية
P02.482.672.82.68

P10.20.070.350.29

P20.0200.10.07

57160565290457153269عدد األفراد

لبنان
P05.8612.488.277.43

P11.072.791.551.4

P20.30.940.440.4

11202089243015217202734358عدد األفراد
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الجدول الملحق أ - 3 - 9  
معّدل البطالة بني ال�سباب )15-24 �سنة(، بح�سب و�سع التعليم ومكان الإقامة وو�سع الفقر، 2004

الجامعيالثانويالمتوسطاإلبتدائيحضانةيجيد القراءة والكتابةأمّي

بيروت

00042.7330.0022.0622.18الطبقة األفضل حاال

00037.5061.3600الطبقة الفقيرة

10000100000الطبقة الفقيرة للغاية

51.820044.9933.1322.0622.18اإلجمالي

جبل لبنان
22.9824.61014.7617.6322.7925.78الطبقة األفضل حاال

010.52025.2514.0633.357.34الطبقة الفقيرة

100069.8242.1626.970100الطبقة الفقيرة للغاية

43.6117.0740.3722.0917.4324.0024.69اإلجمالي

شمال لبنان
00020.217.9935.3318.03الطبقة األفضل حاال

00010.490.0013.480.00الطبقة الفقيرة

00019.08030.360.00الطبقة الفقيرة للغاية

00015.202.1925.9812.84اإلجمالي

البقاع
00020.7311.036.159.10الطبقة األفضل حاال

0000.0023.9669.6559.52الطبقة الفقيرة

00013.5714.8410041.41الطبقة الفقيرة للغاية

00012.9716.8331.6220.77اإلجمالي

جنوب لبنان
000020.7023.586.75الطبقة األفضل حاال

00017.8833.8123.43100الطبقة الفقيرة

00038.7329.8010048.07الطبقة الفقيرة للغاية

00017.4128.6835.5729.22اإلجمالي

نبطية
00024.7149.9239.5728.42الطبقة األفضل حاال

0100014.819.861000الطبقة الفقيرة

0008.8810000الطبقة الفقيرة للغاية

024.31021.2937.5746.9728.42اإلجمالي

لبنان
11.7312.16018.5020.3322.6922.19الطبقة األفضل حاال

09.22017.0216.6330.9326.89الطبقة الفقيرة

29.81056.4225.5620.9747.9930.54الطبقة الفقيرة للغاية

19.889.4931.4619.4119.2125.8622.8اإلجمالي
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الجدول الملحق أ - 3 - 10
توزيع القوى العاملة الفعلية )الأفراد العاملون( من عمر 15 وما فوق، بح�سب الو�سع املهني ومكان الإقامة وو�سع الفقر، 2004

 عامل يتقاضى أجرًاموظف بأجريعمل لحسابهرب عمل يوظف أجراء
عدد القوىمتطّوعيعمل مع العائلةاسبوعيًا او يومّيا

العاملة الفعلي

بيروت
4.5518.3665.527.212.941.42137076الطبقة األفضل حاال

033.6937.6816.8911.7505857الطبقة الفقيرة

033.0533.8933.050475الطبقة الفقيرة للغاية

4.3519.0364.287.693.291.36143408اإلجمالي

جبل لبنان
5.9625.1458.307.332.141.13406708الطبقة األفضل حاال

1.3832.6448.3015.471.430.7770980الطبقة الفقيرة

0.8834.9632.3929.831.9313957الطبقة الفقيرة للغاية

5.1626.5056.129.141.981.10491645اإلجمالي

شمال لبنان
4.3425.4146.8919.712.790.86107619الطبقة األفضل حاال

0.8932.0624.1334.257.411.2667194الطبقة الفقيرة

1.2935.618.3741.392.910.4327755الطبقة الفقيرة للغاية

2.7829.0135.4327.504.340.93202568اإلجمالي

البقاع
11.0738.3438.975.994.251.3891004الطبقة األفضل حاال

4.1440.6022.1722.968.861.2721696الطبقة الفقيرة

36.8215.6439.777.440.3411805الطبقة الفقيرة للغاية

8.8138.5933.8312.155.351.26124505اإلجمالي

جنوب لبنان
3.9431.2645.9912.985.390.4364154الطبقة األفضل حاال

0.433.2535.3625.732.842.4226502الطبقة الفقيرة

0.9824.6230.4438.502.822.6410265الطبقة الفقيرة للغاية

2.7131.1141.6118.934.461.18100921اإلجمالي

نبطية
4.8743.0734.1613.453.720.7446509الطبقة األفضل حاال

1.9444.8516.0220.0515.291.859230الطبقة الفقيرة

33.694.0224.8125.3012.191420الطبقة الفقيرة للغاية

4.2843.1230.4814.806.121.2057159اإلجمالي

لبنان
5.8626.9353.729.492.911.09853070الطبقة األفضل حاال

1.3733.9733.9424.145.341.23201459الطبقة الفقيرة

0.8833.9122.5537.773.561.3365677الطبقة الفقيرة للغاية

4.7628.6048.3313.783.381.131120206اإلجمالي
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الجدول الملحق أ - 3 - 10 - أ
مقايي�س الفقر للقوى العاملة الفعلّية )الأفراد العاملون( من عمر 15 وما فوق، بح�سب و�سع املهنة ومكان الإقامة، 2004

 عامل يتقاضى أجرًاموظف بأجريعمل لحسابهرب عمل يوظف أجراء
المجموعمتطّوعيعمل مع العائلةاسبوعيًا او يومّيا

بيروت

P00.000.580.171.420.000.000.33

P10.000.020.030.040.000.000.03

P20.000.000.010.000.000.000.00

623527295921811103247201945143408عدد األفراد

جبل لبنان
P00.483.751.649.260.005.012.84

P10.010.650.241.810.000.390.48

P20.000.190.050.510.000.030.13

253511302782759214495997395397491645عدد األفراد

شمال لبنان
P06.3316.827.1020.629.206.3613.70

P12.083.061.354.412.401.262.75

P20.710.840.361.290.930.250.79

563258764717745571587901893202568عدد األفراد

البقاع
P00.009.054.3831.0313.172.559.48

P10.001.540.815.982.590.071.73

P20.000.460.221.820.820.000.52

1097348048421211513066631569124504عدد األفراد

جنوب لبنان
P03.708.057.4420.696.4422.7610.17

P10.401.081.094.240.983.581.69

P20.040.210.251.420.150.850.45

273531396419971910045011192100921عدد األفراد

نبطية
P00.001.940.334.1710.2625.272.48

P10.000.160.040.311.040.940.20

P20.000.020.000.020.150.040.02

244624648174248457349968657160عدد األفراد

لبنان

P01.096.952.7416.076.166.905.86

P10.241.180.463.251.220.751.07

P20.080.320.110.970.390.130.30

5337232042954141815439337912126821120206عدد األفراد
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الجدول الملحق أ - 3 - 11
و�سع عمل اأرباب الأ�رس، بح�سب مكان الإقامة وو�سع الفقر، 2004 

عدد األفرادخارج القوى العاملةعاطل عن العملموظف

بيروت

68.332.8428.83364754الطبقة األفضل حاال

87.4412.5619853الطبقة الفقيرة

25.8923.5650.542487الطبقة الفقيرة للغاية

69.042.8328.13387094اإلجمالي

جبل لبنان
75.052.6422.311208264الطبقة األفضل حاال

74.483.3222.21235973الطبقة الفقيرة

68.707.7123.5956219الطبقة الفقيرة للغاية

74.722.9422.341500456اإلجمالي

شمال لبنان
76.790.6822.53370804الطبقة األفضل حاال

77.830.0922.08271011الطبقة الفقيرة

70.620.5528.83138002الطبقة الفقيرة للغاية

76.060.4523.49779817اإلجمالي

البقاع
74.180.2525.57333855الطبقة األفضل حاال

76.091.1922.7286593الطبقة الفقيرة

64.995.3829.6247751الطبقة الفقيرة للغاية

73.600.9525.45468199اإلجمالي

جنوب لبنان
71.750.5327.73224569الطبقة األفضل حاال

74.710.5224.78118487الطبقة الفقيرة

64.581.6133.8144481الطبقة الفقيرة للغاية

71.830.6527.52387537اإلجمالي

نبطية
71.371.5427.08174588الطبقة األفضل حاال

74.552.3423.1037059الطبقة الفقيرة

73.810٫026.194040الطبقة الفقيرة للغاية

71.971.6526.38215687اإلجمالي

لبنان
73.751.8524.402676833الطبقة األفضل حاال

76.211.3822.41768975الطبقة الفقيرة

68.083.0628.85292981الطبقة الفقيرة للغاية

73.811.8524.343738789اإلجمالي
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الجدول الملحق أ - 3 - 12 - أ
توزيع اأرباب الأ�رس العاملني، بح�سب و�سع املهنة ومكان الإقامة وو�سع الفقر، 2004

 عامل يتقاضى أجرًاموظف بأجريعمل لحسابهرب عمل يوظف أجراء
عدد األفرادمتطّوعيعمل مع العائلةاسبوعيًا او يومّيا

بيروت

9.8530.8149.456.602.740.55249238الطبقة األفضل حاال

051.9034.898.364.85017360الطبقة الفقيرة

00100000644الطبقة الفقيرة للغاية

9.1932.1048.636.702.870.51267242اإلجمالي

جبل لبنان
10.2534.7548.335.800.750.12906764الطبقة األفضل حاال

1.8643.3739.5014.940.330.0175740الطبقة الفقيرة

1.5946.0229.8820.3302.1838624الطبقة الفقيرة للغاية

8.6336.4946.317.740.660.181121128اإلجمالي

شمال لبنان
5.4931.8944.9817.090.450.08284748الطبقة األفضل حاال

0.6445.8221.7731.7700210936الطبقة الفقيرة

1.6353.4116.3628.600097458الطبقة الفقيرة للغاية

3.1340.3832.0224.200.220.04593142اإلجمالي

البقاع
15.9744.3634.554.170.70.25247658الطبقة األفضل حاال

8.0860.9616.8214.140065888الطبقة الفقيرة

049.2817.3633.360031036الطبقة الفقيرة للغاية

13.0247.9829.618.710.500.18344582اإلجمالي

جنوب لبنان
5.8945.0436.8611.500.700161125الطبقة األفضل حاال

0.9546.4628.5724.030088517الطبقة الفقيرة

1.4141.4123.1834.010028728الطبقة الفقيرة للغاية

3.8545.1232.8117.810.410278370اإلجمالي

نبطية
7.8757.1126.048.810.170124610الطبقة األفضل حاال

4.6064.9412.9317.530027628الطبقة الفقيرة

49.78050.22002982الطبقة الفقيرة للغاية

7.1458.3623.2011.160.130155220اإلجمالي

لبنان
9.7237.3043.927.980.910.171974140الطبقة األفضل حاال

2.0547.9727.5322.210.240586071الطبقة الفقيرة

1.3149.3820.1428.7500.42199471الطبقة الفقيرة للغاية

7.4940.4438.7212.500.700.152759682اإلجمالي
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الجدول الملحق أ - 3 - 12 - ب
مقايي�س فقر اأرباب الأ�رس العاملني، بح�سب و�سع املهنة ومكان الإقامة، 2004

 عامل يتقاضى أجرًاموظف بأجريعمل لحسابهرب عمل يوظف أجراء
المجموعمتطّوعيعمل مع العائلةاسبوعيًا او يومّيا

بيروت

P0000.500000.24

P1000.090000.05

P2000.020000.01

24555857971299551789676641375267242عدد األفراد

جبل لبنان
P00.634.342.229.05042.823.45

P10.010.730.281.5803.420.53

P200.160.060.3700.270.12

9679240908251918086736737419671121131عدد األفراد

شمال لبنان
P08.5421.738.4019.420016.43

P13.184.071.474.63003.33

P21.191.140.361.48000.97

185732395211899501435621294241593141عدد األفراد

البقاع
P009.255.2834.50009.01

P101.720.875.25001.54

P200.490.201.55000.43

44873165327102028300101736608344582عدد األفراد

جنوب لبنان
P03.779.477.2919.710010.32

P10.411.391.353.20001.66

P20.040.290.350.95000.42

10728125593913444957211330278370عدد األفراد

نبطية
P001.6408.65001.92

P100.1500.60000.16

P200.0200.04000.02

110809059536019173202070155221عدد األفراد

لبنان
P01.268.833.7616.62020.097.23

P10.311.560.613.2701.601.30

P20.110.410.150.9800.130.35

206601111591410684773450951940741912759685عدد األفراد
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الجدول الملحق أ - 3 - 13 - أ
توزيع القوى العاملة الفعلّية )الأفراد العاملني( من عمر 15 وما فوق، بح�سب القطاع الإقت�سادي 

للموؤ�س�سة التي توظفهم ومكان الإقامة وو�سع الفقر، 2004

عدد األفرادغيرهاالقطاع الخاصالقطاع العام

بيروت

8.389.442.26137076الطبقة األفضل حاال

010005857الطبقة الفقيرة

01000475الطبقة الفقيرة للغاية

7.9489.912.16143408اإلجمالي

جبل لبنان
13.8185.091.1406708الطبقة األفضل حاال

6.0492.701.2570980الطبقة الفقيرة

4.9395.07013957الطبقة الفقيرة للغاية

12.4386.481.09491645اإلجمالي

شمال لبنان
23.476.130.47107619الطبقة األفضل حاال

10.2188.641.1667194الطبقة الفقيرة

9.5789.450.9827755الطبقة الفقيرة للغاية

17.1382.110.77202568اإلجمالي

البقاع
20.7978.680.5391004الطبقة األفضل حاال

6.4992.880.6321696الطبقة الفقيرة

5.3194.69011805الطبقة الفقيرة للغاية

16.8382.680.50124505اإلجمالي

جنوب لبنان
13.2784.412.3264154الطبقة األفضل حاال

6.3191.472.2326502الطبقة الفقيرة

3.9294.062.0310265الطبقة الفقيرة للغاية

10.4987.252.26100921اإلجمالي

نبطية
16.4882.920.6146509الطبقة األفضل حاال

9.3390.6709230الطبقة الفقيرة

010001420الطبقة الفقيرة للغاية

14.9184.590.4957159اإلجمالي

لبنان
14.9883.811.21853070الطبقة األفضل حاال

7.4991.321.19201459الطبقة الفقيرة

6.6692.610.7365677الطبقة الفقيرة للغاية

13.1585.681.181120206اإلجمالي
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الجدول الملحق أ - 3 - 13 - ب
 مقايي�س الفقر للقوى العاملة الفعلّية )الأفراد العاملني( من عمر 15 وما فوق، بح�سب القطاع الإقت�سادي

للموؤ�س�سة التي توظفهم ومكان الإقامة وو�سع الفقر، 2004

المجموعغيرهاالقطاع الخاصالقطاع العام

بيروت

P000.3700.33

P100.0300.03

P200.0000

113801289343094143408عدد األفراد

جبل لبنان
P01.133.1202.84

P10.150.5300.48

P20.050.1400.13

611344251515361491646عدد األفراد

شمال لبنان
P07.6514.9317.5013.70

P11.882.941.942.75

P20.570.840.220.79

346921663201557202569عدد األفراد

البقاع
P02.9910.8609.48

P10.541.9901.73

P20.140.600.52

20951102935618124504عدد األفراد

جنوب لبنان
P03.810.979.1210.17

P10.681.830.951.69

P20.140.500.110.45

10587880502284100921عدد األفراد

نبطية
P002.9402.48

P100.2400.20

P200.0300.02

85244835428257160عدد األفراد

لبنان
P02.976.343.645.86

P10.631.140.391.07

P20.180.320.040.3

147268959744131961120208عدد األفراد
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الجدول الملحق أ - 3 - 13 - ج
توزيع القوى العاملة الفعلّية )الأفراد العاملني( من عمر 15 وما فوق، بح�سب الن�ساط الإقت�سادي ومكان الإقامة وو�سع الفقر، 2004

عدد األفرادالتأمينالوساطة النقديةالخدماتالنقلياتالتجارةالبناءالصناعةالزراعة

بيروت

0.0010.766.1221.255.9653.242.390.28136929الطبقة األفضل حاال

0.0014.9623.7033.002.6525.700.000.005857الطبقة الفقيرة

0.000.000.0066.950.0033.050.000.00475الطبقة الفقيرة للغاية

0.0010.906.8221.885.8152.042.280.27143261المجموع

جبل لبنان
1.3718.406.3721.008.3842.251.660.56406708الطبقة األفضل حاال

4.0224.6512.6525.578.5424.210.200.1770981الطبقة الفقيرة

6.7917.1619.0926.0913.6117.260.000.0013957الطبقة الفقيرة للغاية

1.9019.277.6421.808.5538.941.400.49491646المجموع

شمال لبنان
6.5613.118.3822.995.8641.351.380.37107618الطبقة األفضل حاال

14.7121.0310.8525.368.4719.360.210.0067194الطبقة الفقيرة

20.4616.0016.3627.514.8214.850.000.0027755الطبقة الفقيرة للغاية

11.1716.1310.2924.396.5830.430.800.20202567المجموع

البقاع
14.9711.366.4522.417.6935.721.290.1091005الطبقة األفضل حاال

35.2014.4410.0220.435.5014.400.000.0021696الطبقة الفقيرة

34.9612.5722.9113.163.2813.130.000.0011805الطبقة الفقيرة للغاية

20.3912.018.6421.196.8929.860.940.08124506المجموع

جنوب لبنان
11.8014.679.6321.405.6534.911.480.4764154الطبقة األفضل حاال

13.0015.8416.8724.208.1021.320.000.6626503الطبقة الفقيرة

15.4013.3815.5535.624.5315.530.000.010265الطبقة الفقيرة للغاية

12.4814.8512.1323.586.1829.370.940.47100922المجموع

نبطية
17.0411.7015.2217.515.7631.541.130.0046510الطبقة األفضل حاال

33.1013.1921.2119.193.389.930.000.009230الطبقة الفقيرة

40.6810.4218.3730.540.000.001421الطبقة الفقيرة للغاية

20.2211.9016.2718.105.2327.270.920.0057161المجموع

لبنان
4.8915.117.3221.287.2542.071.660.41852874الطبقة األفضل حاال

13.3420.3813.0424.697.7220.550.140.15201461الطبقة الفقيرة

19.6614.9817.9226.246.2314.970.000.0065676الطبقة الفقيرة للغاية

7.2816.058.9722.187.2836.611.290.341120011المجموع
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الجدول الملحق أ - 3 - 14
معدل حجم الأ�رسة وتكوينها، بح�سب مكان الإقامة وو�سع الفقر، 2004

المجموعفقراء جدًاالفقراءاألفضل حاال المحافظة

حجم األسرة

3.735.685.353.81بيروت

3.835.215.484.04جبل لبنان

3.965.596.864.80شمال لبنان

4.155.205.794.45البقاع

3.775.445.464.33جنوب لبنان

3.915.514.744.13نبطية

3.875.406.094.24المجموع

عدد األوالد ما دون 15
0.761.711.720.8بيروت

0.941.631.841.05جبل لبنان

1.232.102.741.68شمال لبنان

1.191.661.411.28البقاع

1.092.031.571.36جنوب لبنان

1.252.240.941.38نبطية

1.021.882.081.22المجموع

عدد الذكور البالغون 16-15
1.171.921.341.2بيروت

1.271.852.071.37جبل لبنان

1.111.651.961.38شمال لبنان

1.261.662.311.4البقاع

1.081.721.891.31جنوب لبنان

1.151.602.661.23نبطية

1.211.732.041.34المجموع

عدد اإلناث البالغات 60-15
1.451.801.991.47بيروت

1.321.571.391.35جبل لبنان

1.311.672.081.52شمال لبنان

1.341.642.091.44البقاع

1.311.711.951.46جنوب لبنان

1.271.641.741.32نبطية

1.331.641.911.42المجموع

عدد المسنون =< 60
0.430.440.650.44بيروت

0.330.240.300.32جبل لبنان

0.320.230.140.27شمال لبنان

0.450.410.500.45البقاع

0.410.180.320.34جنوب لبنان

0.400.210.400.38نبطية

0.370.250.280.34المجموع
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الجدول الملحق أ - 3 - 15 
عدد الأولد، بح�سب و�سع الفقر ومكان الإقامة، 2004

عدد األفرادو 6 وما فوق12345ال أوالدوضع الفقر

بيروت

46.8920.6517.5710.183.150.431.14372904الطبقة األفضل حاال

21.7924.8916.7820.209.2707.0720523الطبقة الفقيرة

22.12047.4530.430002649الطبقة الفقيرة للغاية

45.4220.7317.7310.833.440.411.44396076المجموع

جبل لبنان
41.4618.1921.7812.934.670.760.211220402الطبقة األفضل حاال

24.2218.3822.6719.749.752.772.48239249الطبقة الفقيرة

21.4815.7822.0818.426.375.2810.6057424الطبقة الفقيرة للغاية

37.9918.1221.9314.225.541.250.961517075المجموع

شمال لبنان
33.6713.1022.8419.586.152.272.38372878الطبقة األفضل حاال

21.519.3620.6518.0816.058.685.67273733الطبقة الفقيرة

11.9413.5513.9214.5213.5215.0317.52139565الطبقة الفقيرة للغاية

25.5811.8820.4918.1610.916.776.21786176المجموع

البقاع
37.6313.1419.6014.019.713.522.39340251الطبقة األفضل حاال

33.3610.0213.3320.1010.698.064.4489369الطبقة الفقيرة

38.9517.958.5415.266.802.589.9152046الطبقة الفقيرة للغاية

36.9813.0817.2415.289.584.263.58481666المجموع

جنوب لبنان
35.4819.4517.9315.829.591.250.48231634الطبقة األفضل حاال

20.0014.8920.0519.1517.525.412.96122565الطبقة الفقيرة

21.9722.8826.0910.8213.152.972.1146648الطبقة الفقيرة للغاية

29.1718.4619.5316.2512.432.721.43400847المجموع

نبطية
30.4217.0122.2016.827.893.891.77181906الطبقة األفضل حاال

14.8012.0721.0527.469.6010.094.9438289الطبقة الفقيرة

38.2433.5012.3315.924898الطبقة الفقيرة للغاية

27.9316.5321.7918.268.364.862.27225093المجموع

لبنان
39.4117.2220.7714.115.931.521.032719974الطبقة األفضل حاال

23.1313.5920.2519.5013.256.144.13783727الطبقة الفقيرة

20.4416.3716.6814.7210.888.8212.10303229الطبقة الفقيرة للغاية

34.5516.4120.3415.277.833.052.553806930المجموع
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الجدول الملحق أ - 3 - 15 - أ
مقايي�س الفقر بح�سب عدد الأولد ومكان الإقامة، 2004

المجموعو 6 وما فوق12345ال أوالدوضع الفقر

بيروت

P00.330.001.791.880.000.000.000.67

P10.040.000.050.360.000.000.000.07

P20.000.000.000.070.000.000.000.01

1798988210970228429011364116115688396076عدد األفراد

جبل لبنان
P02.143.293.814.904.3516.0341.723.79

P10.340.570.551.220.672.5410.050.69

P20.080.140.160.460.110.494.430.21

5762712749643326812156578401918899145841517075عدد األفراد

شمال لبنان
P08.2920.2512.0614.1922.0139.4250.0817.75

P11.634.093.073.054.677.069.283.65

P20.431.111.050.971.441.732.811.08

20111093393161100142780857505321448829786176عدد األفراد

البقاع
P011.3814.835.3510.797.676.5429.9110.81

P11.941.951.202.342.241.192.571.89

P20.530.560.350.650.800.240.380.53

456634245677995997027904311935117457481667عدد األفراد

جنوب لبنان
P08.7614.4315.557.7512.3112.6817.1711.64

P11.793.022.100.921.434.045.242.00

P20.530.860.470.140.341.361.600.53

11694573991782856515749820109125737116945عدد األفراد

نبطية
P02.984.411.230.004.150.000.002.18

P10.480.310.070.000.150.000.000.21

P20.150.030.000.000.010.000.000.05

628773721149041411101880910943510262877عدد األفراد

لبنان
P04.717.946.537.6811.0623.0237.747.97

P10.851.431.231.632.134.246.931.50

P20.230.390.370.510.631.042.240.43

1315226624660774388581196298167116102971913806930عدد األفراد
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الجدول الملحق أ - 3 - 16 - أ
حجم الأ�رسة، بح�سب و�سع الفقر ومكان الإقامة، 2004

عدد األفراد10 وما فوقأ 7-9 أشخاصأ 6 أشخاصأ 5 أشخاصأ 4 أشخاصأ 3 أشخاصأ 1-2 أشخاصوضع الفقر

بيروت

14.0612.4721.5226.1012.6011.651.60372905الطبقة األفضل حاال

1.885.323.8616.1550.1613.768.8820523الطبقة الفقيرة

0052.530047.4702649الطبقة الفقيرة للغاية

13.3312.0220.8125.4114.4612.001.97396077المجموع

جبل لبنان
10.3014.7124.8723.3416.299.750.731220403الطبقة األفضل حاال

3.095.1812.3123.0725.2527.883.23239249الطبقة الفقيرة

5.132.418.0827.1118.2325.9013.1457423الطبقة الفقيرة للغاية

8.9712.7522.2623.4417.7813.221.591517075المجموع

شمال لبنان
10.5414.2423.4422.1212.1014.642.92372877الطبقة األفضل حاال

2.643.9911.7416.7021.4233.1910.32273734الطبقة الفقيرة

1.102.585.598.3514.2643.7624.35139566الطبقة الفقيرة للغاية

6.118.6016.2017.7915.7326.279.30786177المجموع

البقاع
10.8010.7218.6820.7417.3119.662.09340251الطبقة األفضل حاال

5.254.3412.2821.0017.1235.824.1989369الطبقة الفقيرة

8.144.016.6419.919.2939.3212.6952046الطبقة الفقيرة للغاية

9.488.8116.1920.7016.4124.783.62481666المجموع

جنوب لبنان
12.7116.3818.5222.1718.6710.161.39231632الطبقة األفضل حاال

2.074.4910.7620.4930.1931.240.76122564الطبقة الفقيرة

4.884.577.5021.6017.8741.472.1146647الطبقة الفقيرة للغاية

8.5511.3714.8721.5922.1020.251.28400843المجموع

نبطية
13.0512.3318.3221.1116.2616.961.95181907الطبقة األفضل حاال

4.482.6710.7820.8818.3640.422.4138289الطبقة الفقيرة

11.3917.1526.8616.3528.2504898الطبقة الفقيرة للغاية

11.5610.4217.0121.2016.6221.201.99225094المجموع

لبنان
11.3013.8322.4622.9715.5412.441.462719975الطبقة األفضل حاال

3.054.4411.5719.9224.0731.415.54783728الطبقة الفقيرة

3.813.047.1316.1514.6239.0416.2303229الطبقة الفقيرة للغاية

9.0111.0419.0021.8017.2218.463.473806932المجموع
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الجدول الملحق أ - 3 - 16 - ب
مقايي�س الفقر، بح�سب حجم الأ�رسة ومكان الإقامة، 2004

المجموع10 وما فوقأ 7-9 أشخاصأ 6 أشخاصأ 5 أشخاصأ 4 أشخاصأ 3 أشخاصأ 1-2 أشخاص وضع الفقر

بيروت

P0001.69002.6400.67

P1000.27000.0800.07

P2000.0500000.01

52806476028243110062957269475347805396076عدد األفراد

جبل لبنان
P02.160.721.374.383.887.4131.273.79

P10.220.080.30.70.51.310.860.69

P20.030.010.090.150.150.325.050.21

136085193360337651355543269719200591241261517075عدد األفراد

شمال لبنان
P03.205.336.138.3416.129.5746.4817.75

P10.341.121.521.433.36.797.853.65

P20.040.310.450.391.022.132.051.08

480416764212734513984312366320652973115786178عدد األفراد

البقاع
P09.284.914.4310.396.1217.1537.8510.81

P11.370.521.021.721.222.947.371.89

P20.430.070.370.40.420.851.780.53

456634245677995997027904311935117457481667عدد األفراد

جنوب لبنان
P06.644.685.8711.649.4123.8319.1711.64

P11.080.730.991.691.594.385.852

P20.280.170.230.470.411.181.790.53

3425945580595888653988578811645137400845عدد األفراد

نبطية
P02.1402.192.762.142.902.18

P10.6300.220.20.190.1400.21

P20.2900.020.030.020.0100.05

2601423459382954771037419477174478225092عدد األفراد

لبنان
P03.372.192.995.96.7616.8437.187.97

P10.470.350.640.931.203.387.531.50

P20.120.080.190.230.361.002.360.43

3428684200997233058299666556917028861321183806933عدد األفراد
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الجدول الملحق أ - 3 - 17 
مقايي�س الفقر، بح�سب نوع معيل الأ�رسة، 2004

المجموعالنساء المعيالتالرجل المعيل

بيروت

P00.7700.64

P10.0700.06

P20.0100.01

32294464151387095عدد األفراد

جبل لبنان
P03.674.453.75

P10.670.890.69

P20.20.260.21

13470831533731500456عدد األفراد

شمال لبنان
P017.222.9617.7

P13.63.883.63

P21.080.991.07

71305266764779816عدد األفراد

البقاع
P010.347.7510.2

P11.81.461.78

P20.490.50.49

44275925440468199عدد األفراد

جنوب لبنان
P011.312.7311.48

P11.92.311.95

P20.510.60.52

33831449223387537عدد األفراد

نبطية
P02.080.341.87

P10.170.020.15

P20.020.000.02

19028125406215687عدد األفراد

لبنان
P07.837.937.84

P11.481.421.47

P20.430.390.43

33544333843573738790عدد األفراد
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الجدول الملحق أ - 3 - 17 - أ
جن�س معيل الأ�رسة، بح�سب مكان الإقامة وو�سع الفقر، 2004

عدد األفرادالنساء المعيالتالرجل المعيل

بيروت
82.9217.08364754الطبقة األفضل حاال

90.679.3319853الطبقة الفقيرة

100.000.02487الطبقة الفقيرة للغاية

83.4316.57387094المجموع

جبل لبنان
89.5510.451208264الطبقة األفضل حاال

91.418.59235973الطبقة الفقيرة

87.8712.1356219الطبقة الفقيرة للغاية

89.7810.221500456المجموع

شمال لبنان
92.477.53370804الطبقة األفضل حاال

91.328.68271011الطبقة الفقيرة

88.8911.11138002الطبقة الفقيرة للغاية

91.448.56779817المجموع

البقاع
94.715.29333855الطبقة األفضل حاال

93.316.6986593الطبقة الفقيرة

95.874.1347751الطبقة الفقيرة للغاية

94.575.43468199المجموع

جنوب لبنان
87.0712.93224569الطبقة األفضل حاال

88.2511.75118487الطبقة الفقيرة

85.9114.0944480الطبقة الفقيرة للغاية

87.3012.70387536المجموع

نبطية
87.4812.52174589الطبقة األفضل حاال

90.689.3237059الطبقة الفقيرة

97.852.154041الطبقة الفقيرة للغاية

88.2211.78215689المجموع

لبنان
89.3510.652676834الطبقة األفضل حاال

91.058.95768976الطبقة الفقيرة

89.6010.40292981الطبقة الفقيرة للغاية

89.7210.283738791المجموع
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الجدول الملحق أ - 3 - 17 - ب
هيكلية الأ�رسة، بح�سب و�سع الفقر، 2004

المجموعالنساء المعيالتالرجل المعيل

الطبقة األفضل حاال
14.30.712.1المتزوجون ممن ال يعولون أي أطفال

60.58.752.3المتزوجون الذين يعولون 1-3 أطفال

16.43.014.3المتزوجون ممن يعولون ما يزيد عن 3 أطفال

724.34.5.األرامل ممن ال يعولن أي أطفال

1.140.27.3األرامل اللواتي يعولن 1-3 أطفال

0.24.50.9األرامل ممن يعولن ما يزيد عن 3 أطفال

6.818.68.7فئات أخرى

الطبقة الفقيرة
5.40.74.9المتزوجون ممن ال يعولون أي أطفال

42.02.437.5المتزوجون الذين يعولون 1-3 أطفال

47.83.842.8المتزوجون ممن يعولون ما يزيد عن 3 أطفال

37.71.1.األرامل ممن ال يعولن أي أطفال

655.16.8.األرامل اللواتي يعولن 1-3 أطفال

317.82.3.األرامل ممن يعولن ما يزيد عن 3 أطفال

3.512.64.5فئات أخرى

الطبقة الفقيرة للغاية
5.41.94.9المتزوجون ممن ال يعولون أي أطفال

30.60.026.4المتزوجون الذين يعولون 1-3 أطفال

60.40.052.1المتزوجون ممن يعولون ما يزيد عن 3 أطفال

2.4.3األرامل ممن ال يعولن أي أطفال

1.247.77.6األرامل اللواتي يعولن 1-3 أطفال

838.56.0.األرامل ممن يعولن ما يزيد عن 3 أطفال

1.79.52.8فئات أخرى

اإلجمالي
12.30.710.5المتزوجون ممن ال يعولون أي أطفال

55.77.548.5المتزوجون الذين يعولون 1-3 أطفال

24.22.921.0المتزوجون ممن يعولون ما يزيد عن 3 أطفال

0.621.23.7األرامل ممن ال يعولن أي أطفال

1.042.47.2األرامل اللواتي يعولن 1-3 أطفال

0.27.81.4األرامل ممن يعولن ما يزيد عن 3 أطفال

6.017.47.7فئات أخرى
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الجدول الملحق أ - 3 - 18
معّدل الإلتحاق املدر�سي، بح�سب اجلن�س وو�سع الفقر ومكان الإقامة، 2004

األطفال من الفئات العمرية 15-17األطفال من الفئات العمرية 12-14األطفال من الفئات العمرية 11-6

المجموعاإلناثالذكورالمجموعاإلناثالذكورالمجموعاإلناثالذكور

بيروت

90.9093.1691.9378.0566.2172.9550.9155.2253.07الطبقة األفضل حاال

84.4210088.4549.4182.0576.8664.8344.4950.96الطبقة الفقيرة

10050.6366.95000000الطبقة الفقيرة للغاية

90.3692.6391.3876.9769.6373.4351.6753.2652.50المجموع

جبل لبنان
93.8592.7393.3377.6777.5577.6152.8560.0256.11الطبقة األفضل حاال

87.0985.9586.6154.3878.8665.7419.0639.3128.90الطبقة الفقيرة

79.3974.3476.9534.2163.0150.0317.4628.8620.15الطبقة الفقيرة للغاية

91.6790.4391.1070.2576.9373.3842.9254.1347.92المجموع

شمال لبنان
96.1896.1796.1767.0779.7472.7841.4952.7048.19الطبقة األفضل حاال

93.7097.5395.7445.6867.2856.4222.6526.6324.88الطبقة الفقيرة

91.1590.9891.0835.4942.2838.325.8822.5923.95الطبقة الفقيرة للغاية

93.9995.6294.7949.5965.0456.6929.8034.9632.80المجموع

البقاع
91.6293.9492.7372.4587.3079.6248.6459.1753.20الطبقة األفضل حاال

95.2993.7994.5381.1863.1273.7438.1040.4239.32الطبقة الفقيرة

90.8593.7992.3945.8952.6049.7341.0125.6332.68الطبقة الفقيرة للغاية

92.3793.8993.1271.5876.2973.8445.5048.1846.76المجموع

جنوب لبنان
95.5794.0594.8177.0077.0377.0237.7744.7641.55الطبقة األفضل حاال

97.9795.0596.4750.2862.8856.0718.3225.2521.47الطبقة الفقيرة

89.6086.9888.4053.1765.3559.745.6222.4013.64الطبقة الفقيرة للغاية

95.8093.7994.8062.4869.8366.0924.9334.9429.92المجموع

نبطية
94.2591.6393.0266.5882.0773.9729.4443.3236.09الطبقة األفضل حاال

90.6487.7389.6737.2649.7844.6213.408.8811.10الطبقة الفقيرة

10010010051.8051.80000الطبقة الفقيرة للغاية

93.3691.0992.3659.3770.4065.1024.5132.4028.37المجموع

لبنان
93.6793.4793.5774.5478.5676.4247.8355.351.47الطبقة األفضل حاال

91.9293.3492.653.2668.5760.7422.8331.1427.15الطبقة الفقيرة

88.8486.9487.9539.2252.0545.4522.7522.9222.84الطبقة الفقيرة للغاية

92.7492.7992.7664.1272.1567.9438.3444.4641.38المجموع

الجدول الملحق أ - 3 - 19 
العن�رس الذي �سيتم الإنفاق عليه اأوًل يف حال زيادة يف الدخل، خالل الإثني ع�رس �سهرًا املقبلة، بح�سب م�ستوى الفقر، 2004

مجموعفقراء جدًاالفقراءاألفضل حاال 

6.798.529.97.39الطعام

14.1716.4113.1414.55التجهيزات المنزلية

11.5612.518.6112.32الرعاية الصحية

26.8825.4632.7527.06التعليم

15.8517.1811.6815.80تسديد الديون

6.942.701.205.61توفير الدخل اإلضافي

11.5613.599.5511.82مساعدة رب األسرة

2.61.770.872.29شراء سيارة

0.970.0600.7االستجمام

2.671.82.32.46غيرها
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الجدول الملحق أ - 3 - 20
اخلا�سة،  الرتبوية  باملعاهد  حالّياَ  يلتحقون  فوق(الذين  وما  �سنوات  )اأربع  للطاّلب  املئوية  الن�سبة 

بح�سب اجلن�س وو�سع الفقر، 2004

عدد الطالبمجموع الطالبالطالب اإلناثالطالب الذكور

بيروت

74.3367.2570.91105387الطبقة األفضل حاال

44.6528.0936.956508الطبقة الفقيرة

100049.37318الطبقة الفقيرة للغاية

72.6164.8668.88112213المجموع

جبل لبنان
71.5668.9770.35356019الطبقة األفضل حاال

49.8641.2745.8378101الطبقة الفقيرة

25.5328.0026.6616979الطبقة الفقيرة للغاية

66.0562.6564.46451099المجموع

شمال لبنان
61.5358.9360.18109218الطبقة األفضل حاال

27.9819.2923.3395421الطبقة الفقيرة

5.074.154.6256233الطبقة الفقيرة للغاية

36.7332.8634.73260872المجموع

البقاع
65.1659.6662.54107505الطبقة األفضل حاال

33.0328.9631.0530865الطبقة الفقيرة

14.696.6110.6216225الطبقة الفقيرة للغاية

53.7547.6350.81154595المجموع

جنوب لبنان
62.1855.7958.8473739الطبقة األفضل حاال

43.4435.3839.4445748الطبقة الفقيرة

26.9114.3220.2514220الطبقة الفقيرة للغاية

51.8944.5248.10133707المجموع

نبطية
54.8651.2953.0957812الطبقة األفضل حاال

16.8816.7416.8216149الطبقة الفقيرة

25.716.2912.861034الطبقة الفقيرة للغاية

46.1743.2644.7274995المجموع

لبنان
67.8463.4965.73809681الطبقة األفضل حاال

37.562933.29272791الطبقة الفقيرة

13.229.6211.45105010الطبقة الفقيرة للغاية

56.2350.6053.481187482المجموع
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الجدول الملحق أ - 3 - 21
الن�سبة املئوية لل�سباب العامل للفئات العمرية 15-19، بح�سب اجلن�س ومكان الإقامة وو�سع الفقر، 

2004

عدد األفرادالمجموعالفتياتالصبية

بيروت

16.398.7912.744602الطبقة األفضل حاال

035.5925.16484الطبقة الفقيرة

05050157الطبقة الفقيرة للغاية

15.9211.3913.665243المجموع

جبل لبنان
13.54.19.28943الطبقة األفضل حاال

28.2110.8319.975413الطبقة الفقيرة

15.2719.5316.551250الطبقة الفقيرة للغاية

16.536.1611.8615606المجموع

شمال لبنان
10.141.024.551282الطبقة األفضل حاال

49.3023.517692الطبقة الفقيرة

30.53014.673185الطبقة الفقيرة للغاية

32.440.3914.7112158المجموع

البقاع
13.74.259.22882الطبقة األفضل حاال

32.754.2619.632193الطبقة الفقيرة

16.68.0212.831141الطبقة الفقيرة للغاية

18.424.8712.16216المجموع

جنوب لبنان
15.425.799.731966الطبقة األفضل حاال

27.285.8217.732647الطبقة الفقيرة

25.992.4414.131083الطبقة الفقيرة للغاية

22.225.2213.315696المجموع

نبطية
19.720.7811.091651الطبقة األفضل حاال

19.0714.5216.57776الطبقة الفقيرة

29.47018.91173الطبقة الفقيرة للغاية

20.134.4312.72601المجموع

لبنان
14.264.359.3721324الطبقة األفضل حاال

34.916.2520.7519206الطبقة الفقيرة

23.834.614.866989الطبقة الفقيرة للغاية

20.714.8612.9447520المجموع
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الجدول الملحق أ - 3 - 22
م�سادر مياه ال�رسب، بح�سب مكان الإقامة وو�سع الفقر، 2004

المجموعالفقير جدًاالفقيراألفضل حاال

بيروت
64.1069.5622.1264.1الشبكة العامة

0.34000.32بئر إرتوازي

64.2248.1177.8863.48المياه المعدنية

0.15000.14شراء صهاريج المياه

0.86000.81ينابيع أو مياه جارية

جبل لبنان
45.5132.6526.6942.77الشبكة العامة

3.721.581.363.3بئر إرتوازي

50.2440.6234.0048.1المياه المعدنية

11.6427.5537.0415.11شراء صهاريج المياه

5.472.784.375.01ينابيع أو مياه جارية

شمال لبنان
58.6554.9263.6458.24الشبكة العامة

16.327.9424.1221.74بئر إرتوازي

16.233.1208.78المياه المعدنية

1.611.191.321.41شراء صهاريج المياه

17.2113.7911.5615.01ينابيع أو مياه جارية

البقاع
70.4968.1670.3370.04الشبكة العامة

21.8318.8624.3921.56بئر إرتوازي

7.48005.29المياه المعدنية

7.159.948.267.79شراء صهاريج المياه

4.773.955.814.73ينابيع أو مياه جارية

جنوب لبنان
63.763.3369.6564.28الشبكة العامة

6.5215.4922.8611.16بئر إرتوازي

25.1513.054.1419المياه المعدنية

0.751.091.680.96شراء صهاريج المياه

1.15100.97ينابيع أو مياه جارية

النبطية
63.2463.3169.4063.38الشبكة العامة

2.973.228.193.13بئر إرتوازي

14.3910.37013.39المياه المعدنية

4.31.915.293.91شراء صهاريج المياه

9.6611.0411.079.93ينابيع أو مياه جارية

لبنان
55.7251.7458.4455.12الشبكة العامة

7.4414.9719.199.93بئر إرتوازي

37.6117.37.7631.05المياه المعدنية

6.7110.229.387.65شراء صهاريج المياه

6.276.817.326.47ينابيع أو مياه جارية



الجداول الملحقة
145

الجدول الملحق أ - 3 - 23
نظام ال�رسف ال�سحي، بح�سب مكان الإقامة وو�سع الفقر، 2004

المجموعالفقير جدًاالفقيراألفضل حاال

بيروت

99.7110010099.72شبكة مجاري عامة صحية

0000.0جورات صحية

0.29000.28وسائل أخرى

جبل لبنان
76.8680.8984.4077.78شبكة مجاري عامة صحية

21.7418.0415.6020.92جورات صحية

1.411.0701.30وسائل أخرى

شمال لبنان
59.7567.6066.7363.73شبكة مجاري عامة صحية

33.3429.2531.6331.61جورات صحية

6.913.151.644.66وسائل أخرى

البقاع
47.2933.9123.8242.26شبكة مجاري عامة صحية

52.3861.9572.1056.30جورات صحية

0.324.154.081.44وسائل أخرى

جنوب لبنان
58.8670.9070.4263.89شبكة مجاري عامة صحية

40.3628.6327.0235.22جورات صحية

0.780.472.560.89وسائل أخرى

النبطية
17.879.79016.10شبكة مجاري عامة صحية

81.5790.2110083.46جورات صحية

0.55000.45وسائل أخرى

لبنان
68.4966.2862.4567.55شبكة مجاري عامة صحية

29.7631.7535.6930.64جورات صحية

1.751.971.851.81وسائل أخرى
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الجدول الملحق أ - 3 - 25
ملكية امل�سكن الرئي�سي، بح�سب مكان الإقامة وو�سع الفقر، 2004

الجدول الملحق أ - 3 - 24
نوع امل�سكن، بح�سب مكان الإقامة وو�سع الفقر، 2004

المجموعالفقير جدًاالفقيراألفضل حاال

44.1125.2469.5743.31بيروت

67.4052.8050.7464.47جبل لبنان

82.7480.9489.8383.37شمال لبنان

93.1790.8394.6192.89البقاع

76.4272.9669.6774.58جنوب لبنان

91.4292.1291.8191.55النبطية

71.9171.3280.0072.43لبنان

المجموعالفقير جدًاالفقيراألفضل حاال

بيروت

2.29002.15مسكن مستقل

0000فيال

97.71100.069.5797.64شقة

0030.430.20مسكن بسيط وأنواع أخرى

جبل لبنان
12.7715.9025.9113.76مسكن مستقل

0.77000.62فيال

86.3884.173.0785.52شقة

0.0801.030.11مسكن بسيط وأنواع أخرى

شمال لبنان
28.7633.5034.7331.48مسكن مستقل

0.600.540.00.48فيال

70.6465.3164.3267.66شقة

00.640.950.39مسكن بسيط وأنواع أخرى

البقاع
44.7755.1458.7948.22مسكن مستقل

1.36000.96فيال

53.7644.8640.8250.7شقة

0.100.390.11مسكن بسيط وأنواع أخرى

جنوب لبنان
37.0435.3741.4937.05مسكن مستقل

0.6101.520.53فيال

61.9863.4854.6861.58شقة

0.371.152.310.84مسكن بسيط وأنواع أخرى

النبطية
63.9065.3978.0164.46مسكن مستقل

2.180.00.01.76فيال

33.9234.6121.9933.78شقة

0000مسكن بسيط وأنواع أخرى

لبنان
22.9831.5838.6326مسكن مستقل

0.790.190.230.63فيال

76.1467.8359.8273.13شقة

0.080.41.320.25مسكن بسيط وأنواع أخرى
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الجدول الملحق أ - 3 - 26
و�سائل التخّل�س من النفايات، بح�سب مكان الإقامة وو�سع الفقر، 2004

المجموعالفقير جدًاالفقيراألفضل حاال

بيروت
2.073.8602.15حاوية داخل المبنى

74.1967.5677.8873.87بالقرب من المسكن

8.874.5222.128.73بعيًدا عن المسكن

14.8324.06015.21عن طريق شركة خاصة

جبل لبنان
8.135.53.427.53حاوية داخل المبنى

68.5173.2274.9569.50بالقرب من المسكن

23.0116.3921.9221.93بعيًدا عن المسكن

15.2010.184.0413.98عن طريق شركة خاصة

شمال لبنان
2.0411.561.59حاوية داخل المبنى

84.3878.8776.9981.14بالقرب من المسكن

7.829.3313.159.29بعيًدا عن المسكن

2.330.7301.36عن طريق شركة خاصة

البقاع
53.6347.8641.5051.25حاوية داخل المبنى

60.1847.2858.6657.62بالقرب من المسكن

27.0223.2122.8925.86بعيًدا عن المسكن

19.7221.0925.8520.64عن طريق شركة خاصة

جنوب لبنان
0.760.3100.54حاوية داخل المبنى

76.5965.1157.1470.82بالقرب من المسكن

2.473.543.112.87بعيًدا عن المسكن

0.671.921.581.15عن طريق شركة خاصة

النبطية
0.161.2000.34حاوية داخل المبنى

92.6988.9685.1491.89بالقرب من المسكن

2.863.625.293.04بعيًدا عن المسكن

0.30000.24عن طريق شركة خاصة

لبنان
11.007.698.4910.12حاوية داخل المبنى

72.7371.5970.5472.32بالقرب من المسكن

16.39411.75514.88615.318بعيًدا عن المسكن

11.726.75.4510.18عن طريق شركة خاصة
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الجدول الملحق أ - 3 - 27
اأ�سياء خمتلفة، بح�سب مكان الإقامة وو�سع  الن�سبة املئوية لالأفراد الذين يتعر�سون لل�سجيج من 

الفقر، 2004

المجموعالفقير جدًاالفقيراألفضل حاال

بيروت
37.0324.4836.13من المرور

18.4415.222.1218.29من الكثافة السكانية

24.0622.0222.1223.94من الجيران

جبل لبنان
43.0648.2548.744.09من المرور

39.4948.2855.441.47من الكثافة السكانية

34.9442.3342.6636.40من الجيران

شمال لبنان
21.1436.7757.0732.98من المرور

17.6735.4358.7131.16من الكثافة السكانية

19.0635.3363.8832.71من الجيران

البقاع
37.5831.5528.5935.49من المرور

34.6729.2533.7333.56من الكثافة السكانية

42.9539.3736.7441.61من الجيران

جنوب لبنان
30.6531.530.2830.87من المرور

31.2344.7553.5637.99من الكثافة السكانية

34.6056.7766.5045.13من الجيران

النبطية
16.6916.858.1916.53من المرور

10.9218.8521.3012.50من الكثافة السكانية

11.3321.5621.3013.29من الجيران

لبنان
35.7337.5545.1936.86من المرور

30.4038.7552.0833.85من الكثافة السكانية

30.6740.2654.5534.55من الجيران



الجداول الملحقة
149

الجدول الملحق أ - 3 - 28
توزيع الأفراد وفًقا لتوافر م�سدر اإ�ساءة باجلوار، بح�سب مقر الإقامة وم�ستوى الفقر ، 2004 

المجموعالفقير جدًاالفقيراألفضل حاال

بيروت

75.6753.7247.4774.34نعم، بشكل كاٍف

21.9842.1852.5323.23نعم، بشكٍل غير كاٍف

2.354.12.43ال

جبل لبنان
67.3448.0235.1963.07نعم، بشكل كاٍف

17.3516.7618.1217.29نعم، بشكٍل غير كاٍف

15.3135.2246.6919.64ال

شمال لبنان
63.1740.0416.7546.85نعم، بشكل كاٍف

27.3442.4957.4037.97نعم، بشكٍل غير كاٍف

9.4917.4725.8515.18ال

البقاع
71.7069.4566.8670.76نعم، بشكل كاٍف

24.0325.8228.4524.84نعم، بشكٍل غير كاٍف

4.274.734.694.40ال

جنوب لبنان
81.0154.3251.7769.45نعم، بشكل كاٍف

13.0125.9121.0317.89نعم، بشكٍل غير كاٍف

5.9819.7727.2012.67ال

النبطية
61.3643.6547.9458.05نعم، بشكل كاٍف

33.4946.552.0636.11نعم، بشكٍل غير كاٍف

5.159.855.84ال

لبنان
69.2248.63562.25نعم، بشكل كاٍف

20.930.3339.2724.30نعم، بشكٍل غير كاٍف

9.8821.0725.7313.45ال
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الجدول الملحق أ - 3 - 29
توافر لوازم منزلية ، بح�سب و�سع الفقر،2004 

المجموعالفقير جدًاالفقيراألفضل حاال
99.5498.0496.8499.02البراد

3.530.650.092.66الثالجة

81.4572.7868.4678.63موقد الطبخ باستخدام الكهرباء/الغاز
9.424.393.107.88فرن كهربي
32.135.121.4424.12المايكرويف

49.0977.2283.2957.61الغساالت شبه األوتوماتيكية
51.0817.718.5140.82الغساالت األوتوماتيكية

4.880.1003.51المجفف
3.490.580.382.64غساالت األطباق

75.9945.4128.5265.91المكنسة الكهربائية
98.8998.3695.7798.53التلفاز

45.0024.1812.1538.10الفيديو
DVD13.853.382.9310.83

7.514.971.536.51األطباق القمرية
79.9970.7658.4976.37الراديو

10.192.060.837.77كاميرا الفيديو
39.0214.154.2631.13كاميرا فوتوغرافية

32.856.303.1725.02الكمبيوتر
7.740.960.455.76أدوات موسيقية

97.0593.1785.7195.35المكواة
32.68.274.7725.37تكييف الهواء

84.0775.2570.2481.15السخان

الجدول الملحق أ - 3 - 30
اإمتالك و�سائل نقل، بح�سب و�سع الفقر، 2004

المجموعالفقير جدًاالفقيراألفضل حاال
بيروت

65.1118.77062.27سيارة خاصة
2.0111.2102.48موتوسيكل

1.841.73سيارة نقل/ميني باص
جبل لبنان

70.3733.2219.3962.58سيارة خاصة
1.482.552.031.67موتوسيكل

2.893.480.962.91سيارة نقل/ميني باص
شمال لبنان
55.7427.5512.3938.23سيارة خاصة
0.110.2900.15موتوسيكل

3.031.610.682.12سيارة نقل/ميني باص
البقاع

71.1131.5115.7757.78سيارة خاصة
1.282.911.44موتوسيكل

6.671.370.525.02سيارة نقل/ميني باص
جنوب لبنان
58.3030.1819.8245.22سيارة خاصة
0.821.673.071.34موتوسيكل

4.336.634.53سيارة نقل/ميني باص
النبطية

63.3341.9336.4359.1سيارة خاصة
1.693.578.192.15موتوسيكل

6.952.075.97سيارة نقل/ميني باص
لبنان

66.23730.61615.71654.880سيارة خاصة
1.31.940.991.41موتوسيكل

3.632.920.583.24سيارة نقل/ميني باص
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الجدول الملحق أ - 3 - 31
الن�سبة املئوية لأفراد الفئة العمرية 5 �سنوات وما فوق الذين مار�سوا ن�ساطًا ترفيهّيًا خالل الأ�سبوع 

الذي �سبق املقابلة، بح�سب مكان الإقامة وو�سع الفقر، 2004

المجموعالفقير جدًاالفقيراألفضل حاال

بيروت

37.8610.35036.17قراءة الصحف/المجالت

18.135.83017.37استخدام اإلنترنت

4.450.8804.24األنشطة الفنية

3.885.436.743.98األنشطة الطالبية

0.46000.43األنشطة السياسية

جبل لبنان
33.4514.684.0229.34قراءة الصحف/المجالت

13.545.431.811.80استخدام اإلنترنت

3.432.331.633.18األنشطة الفنية

6.193.571.195.58األنشطة الطالبية

1.30.80.211.18األنشطة السياسية

شمال لبنان
20.412.20.610.34قراءة الصحف/المجالت

9.981.960.535.40استخدام اإلنترنت

1.230.1100.61األنشطة الفنية

3.721.260.492.26األنشطة الطالبية

0.260.740.10.4األنشطة السياسية

البقاع
27.8515.5711.9823.83قراءة الصحف/المجالت

11.387.014.739.84استخدام اإلنترنت

1.760.4301.32األنشطة الفنية

4.580.610.083.34األنشطة الطالبية

3.944.671.83.85األنشطة السياسية

جنوب لبنان
38.4318.7917.2329.9قراءة الصحف/المجالت

10.913.981.387.65استخدام اإلنترنت

3.731.240.422.57األنشطة الفنية

21.413.080.2313.25األنشطة الطالبية

0.50.360.40األنشطة السياسية

النبطية
43.8616.1312.938.34قراءة الصحف/المجالت

10.723.914.489.39استخدام اإلنترنت

8.24.797.44األنشطة الفنية

46.7526.1518.4442.59األنشطة الطالبية

0.881.320.94األنشطة السياسية

لبنان
32.7311.075.9326.07قراءة الصحف/المجالت

13.034.141.6610.27استخدام اإلنترنت

3.41.260.382.71األنشطة الفنية

9.263.490.837.38األنشطة الطالبية

1.291.170.391.19األنشطة السياسية
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الجدول الملحق أ - 3 - 32
الن�سبة املئوية لأفراد الفئة العمرية 5 �سنوات وما فوق الذين مار�سوا ن�ساطًا ترفيهّيًا خالل الأ�سبوع 

الذي �سبق املقابلة، بح�سب اجلن�س وو�سع الفقر، 2004

المجموعالفقير جدًاالفقيراألفضل حاال

الذكور

35.3111.735.2727.75قراءة الصحف/المجالت

16.025.762.612.7استخدام اإلنترنت

3.691.170.262.86األنشطة الفنية

9.743.530.897.67األنشطة الطالبية

2.071.690.641.87األنشطة السياسية

اإلناث
30.2610.396.6224.42قراءة الصحف/المجالت

10.182.440.687.88استخدام اإلنترنت

3.131.350.52.57األنشطة الفنية

8.803.460.767.1األنشطة الطالبية

0.530.620.130.52األنشطة السياسية
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الجدول الملحق أ - 3 - 33  - أ
الن�سبة املئوية لالأفراد الذين يعانون من اإعاقة اأو مر�س مزمن، بح�سب مكان الإقامة وو�سع 

الفقر، 2004

عدد األفرادإعاقة أو مرض مزمنمرض مزمنإعاقة

بيروت

1.4626.0926.91372905الطبقة األفضل حاال

2.3124.6724.6720524الطبقة الفقيرة

0.011.4811.482649الطبقة الفقيرة للغاية

1.5025.9226.69396078المجموع

جبل لبنان
1.8316.7717.771220403الطبقة األفضل حاال

2.4813.4615.02239249الطبقة الفقيرة

3.8916.2918.6457423الطبقة الفقيرة للغاية

2.0116.2317.371517075المجموع

شمال لبنان
0.8816.0116.28372877الطبقة األفضل حاال

1.2510.5411.33273734الطبقة الفقيرة

1.395.706.99139566الطبقة الفقيرة للغاية

1.1012.2712.91786177المجموع

البقاع
1.9614.9015.99340252الطبقة األفضل حاال

2.2014.4915.8189369الطبقة الفقيرة

4.5311.8914.7952046الطبقة الفقيرة للغاية

2.2814.5015.83481667المجموع

جنوب لبنان
2.0120.5021.37231632الطبقة األفضل حاال

3.8415.0917.79122565الطبقة الفقيرة

5.3018.6622.1546647الطبقة الفقيرة للغاية

2.9518.6320.36400844المجموع

نبطية
3.0518.6119.99181907الطبقة األفضل حاال

3.0012.0914.0438289الطبقة الفقيرة

7.3310.7218.054897الطبقة الفقيرة للغاية

3.1317.3318.94225093المجموع

لبنان
1.7618.1519.052719975الطبقة األفضل حاال

2.2513.0414.46783728الطبقة الفقيرة

3.0910.9013.09303229الطبقة الفقيرة للغاية

1.9716.5217.633806932المجموع
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الجدول الملحق أ - 3 - 33  - ب
مقايي�س الفقر لأفراد يعانون من اإعاقة اأو اأمرا�س مزمنة، بح�سب مكان الإقامة، 2004

يعاني من إعاقة أو مرض مزمنيعاني من مرض مزمنيعاني من إعاقة

نعمالنعمالنعمال
بيروت

P00.6800.800.300.810.29

P10.0700.080.020.080.02

P20.0100.010.000.010.00

3901445933293419102657290351105726عدد األفراد

جبل لبنان
P03.717.333.783.803.734.06

P10.681.200.690.690.680.73

P20.210.320.210.210.210.22

14866083046712708812461941253610263465عدد األفراد

شمال لبنان
P017.7022.4119.088.2518.969.62

P13.617.083.941.593.882.08

P21.062.961.170.441.150.66

777544863368967696501684694101483عدد األفراد

البقاع
P010.5621.4811.148.8610.9410.10

P11.873.012.011.211.991.38

P20.530.700.580.240.580.29

470689109784118466982140543776229عدد األفراد

جنوب لبنان
P011.3620.8811.6311.6611.3812.66

P11.934.252.041.851.962.17

P20.511.110.540.480.520.57

389009118353261567468831922081623عدد األفراد

نبطية
P02.085.092.351.352.202.07

P10.20.60.210.220.190.30

P20.050.080.040.070.040.07

21804170521860913900218246842625عدد األفراد

لبنان
P07.8712.498.55.258.45.91

P11.482.471.620.891.61.04

P20.430.760.470.240.460.29

37320357489831780696288633135780671151عدد األفراد
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الجدول الملحق أ - 3 - 34
الن�سبة املئوية لأفراد يعانون من اأمرا�س مزمنة الذين ي�ستفيدون من برامج خا�سة، بح�سب الإقامة وو�سع الفقر، 2004

عدد األفرادنعم، من هيئة حكوميةنعم، من القطاع المدنينعم، من وزارة الصحةال يستفيد

بيروت

89.410.391.838.3797291الطبقة األفضل حاال

72.663.3217.916.15063الطبقة الفقيرة

100000304الطبقة الفقيرة للغاية

88.620.532.628.23102658المجموع

جبل لبنان
91.341.8015.86204640الطبقة األفضل حاال

95.231.511.112.1532196الطبقة الفقيرة

93.191.361.364.099357الطبقة الفقيرة للغاية

91.921.741.035.31246193المجموع

شمال لبنان
85.741.662.749.8659689الطبقة األفضل حاال

92.291.753.272.6928853الطبقة الفقيرة

98.291.71007961الطبقة الفقيرة للغاية

88.731.692.676.9096503المجموع

البقاع
96.091.070.582.2650684الطبقة األفضل حاال

94.442.203.3612950الطبقة الفقيرة

91.975.962.0706187الطبقة الفقيرة للغاية

95.421.710.602.2669821المجموع

جنوب لبنان
86.640.592.3910.3947490الطبقة األفضل حاال

91.400.983.164.4718492الطبقة الفقيرة

87.580.02.1110.308706الطبقة الفقيرة للغاية

87.930.622.558.9174688المجموع

نبطية
85.991.712.2510.0533846الطبقة األفضل حاال

91.14008.864630الطبقة الفقيرة

78.240021.76524الطبقة الفقيرة للغاية

86.501.481.9510.0739000المجموع

لبنان
89.951.311.557.19493638الطبقة األفضل حاال

92.301.592.733.38102184الطبقة الفقيرة

92.541.911.334.2233040الطبقة الفقيرة للغاية

90.471.391.736.42628862المجموع
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الجدول الملحق أ - 3 - 35
اجلن�س  بح�سب  ال�سحي،  التاأمني  من  واحد  نوع  من  الأقل  على  امل�ستفيدين  لالأفراد  املئوية  الن�سبة 

ومكان الإقامة وو�سع  الفقر، 2004

المجموعأنثىذكر

بيروت

56.3959.3658.00الطبقة األفضل حاال

46.2040.7943.40الطبقة الفقيرة

000الطبقة الفقيرة للغاية

55.4458.1056.88المجموع

جبل لبنان
59.4360.359.87الطبقة األفضل حاال

28.7629.2929الطبقة الفقيرة

15.4421.3418.07الطبقة الفقيرة للغاية

52.4254.5053.45المجموع

شمال لبنان
49.6550.0749.86الطبقة األفضل حاال

23.8623.0523.46الطبقة الفقيرة

18.8918.9418.91الطبقة الفقيرة للغاية

34.9135.5035.21المجموع

البقاع
50.4452.6951.57الطبقة األفضل حاال

17.6118.8818.25الطبقة الفقيرة

5.877.986.94الطبقة الفقيرة للغاية

39.8241.8840.86المجموع

جنوب لبنان
44.1445.7745.02الطبقة األفضل حاال

24.5425.8125.18الطبقة الفقيرة

12.3919.0915.82الطبقة الفقيرة للغاية

34.0437.0135.61المجموع

نبطية
32.2035.5533.94الطبقة األفضل حاال

20.2719.7220.00الطبقة الفقيرة

6.116.076.09الطبقة الفقيرة للغاية

29.5032.4731.02المجموع

لبنان
53.5754.9054.26الطبقة األفضل حاال

25.2425.1225.18الطبقة الفقيرة

14.8617.1915.99الطبقة الفقيرة للغاية

44.3246.2045.28المجموع
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الجدول الملحق أ - 3 - 36
توزيع الأفراد وفقًا لالإ�ستفادة من نوع تاأمني �سّحي على الأقل، بح�سب نوع التاأمني ال�سحي واجلن�س 

وو�سع الفقر، 2004

مجموعأنثىذكر

25.2426.5025.89الطبقة األفضل حاالصندوق الضمان االجتماعي

14.0714.0714.07الطبقة الفقيرة

4.966.445.67الطبقة الفقيرة للغاية

21.1422.5421.84اإلجمالي

5.155.805.48الطبقة األفضل حاالتعاونية موظفي الدولة

1.071.351.21الطبقة الفقيرة

0.781.361.06الطبقة الفقيرة للغاية

3.904.594.25اإلجمالي

الجيش وقوى 
األمن الداخلي

11.2510.5010.87الطبقة األفضل حاال

5.785.925.84الطبقة الفقيرة

6.406.386.39الطبقة الفقيرة للغاية

9.679.299.48اإلجمالي

التأمين الخاص على 
نفقة صاحب العمل

0.943.062.03الطبقة األفضل حاال

0.360.440.40الطبقة الفقيرة

0.060.00.03الطبقة الفقيرة للغاية

0.742.321.54اإلجمالي

التأمين الخاص على 
نفقته الخاصة

3.643.293.46الطبقة األفضل حاال

0.390.200.30الطبقة الفقيرة

0.070.080.08الطبقة الفقيرة للغاية

2.642.442.54اإلجمالي

التأمين الخاص من خالل 
مؤسسة / نقابة / هيئة

2.532.112.32الطبقة األفضل حاال

0.860.880.87الطبقة الفقيرة

0.060.060.06الطبقة الفقيرة للغاية

1.961.711.84اإلجمالي

3.563.183.36الطبقة األفضل حاالغير ذلك

1.992.062.02الطبقة الفقيرة

1.792.602.17الطبقة الفقيرة للغاية

3.072.912.99اإلجمالي

47.6945.5646.60الطبقة األفضل حاالبال تأمين

75.4875.0875.29الطبقة الفقيرة

85.8983.0784.55الطبقة الفقيرة للغاية

56.8754.2155.53اإلجمالي
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الجدول الملحق أ - 3 - 37
وو�سع  الإقامة  مكان  بح�سب  الأ�رسة،  منظور  من  القادم  للعام  املعي�سة  اأحوال  حول  توقعات 

2004 الفقر، 

المجموعالفقير جدًاالفقيراألفضل حاال

بيروت

6.22005.85تحّسن

11.674.52011.23ال تغيير

45.2445.55044.96ترّدي

36.8649.9310037.96ال أعلم

جبل لبنان
6.815.522.796.45تحّسن

21.4518.998.7320.58ال تغيير

54.2456.9175.1355.45ترّدي

17.5118.5813.3517.52ال أعلم

شمال لبنان
3.620.9902.06تحّسن

19.7514.1710.0616.08ال تغيير

43.0659.2478.2754.98ترّدي

33.5725.6011.6726.88ال أعلم

البقاع
9.4610.324.959.13تحّسن

25.2616.0723.1523.33ال تغيير

55.1864.8861.3857.65ترّدي

10.18.7310.529.89ال أعلم

جنوب لبنان
3.742.064.663.34تحّسن

9.577.689.809.02ال تغيير

6475.5476.9269.04ترّدي

22.6814.728.6118.61ال أعلم

النبطية
2.372.480.02.34تحّسن

6.185.066.085.99ال تغيير

76.1074.7172.6875.79ترّدي

15.3417.7521.2315.88ال أعلم

لبنان
6.073.652.095.25تحّسن

18.3214.1411.8616.94ال تغيير

53.8962.1373.8057.17ترّدي

21.7320.0912.2420.64ال أعلم
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الجداول الملحقة

الجدول الملحق أ - 3 - 37  - أ
وو�ضع  الإقامة  مكان  بح�ضب  الأ�رسة،  منظور  من  القادم  للعام  املعي�ضة  اأحوال  حول  توقعات 

2004 الفقر، 

المجموعالفقير جدًاالفقيراألفضل حاال

بيروت

5.390.00.05.07الطبقة ميسورة الحال مادًيا

47.236.230.044.79الطبقة المتوسطة

34.0833.5330.4334.02الطبقة المتوسطة إلى الفقيرة

9.2551.6269.5711.85الطبقة الفقيرة

4.068.620.04.27الطبقة المعدومة

جبل لبنان
7.600.090.06.13الطبقة ميسورة الحال مادًيا

44.0421.572.7038.93الطبقة المتوسطة

34.2840.6718.9234.70الطبقة المتوسطة إلى الفقيرة

12.3629.4750.8916.52الطبقة الفقيرة

1.718.1927.503.72الطبقة المعدومة

شمال لبنان
3.940.310.332.03الطبقة ميسورة الحال مادًيا

36.1412.903.1622.14الطبقة المتوسطة

37.9437.7116.8234.13الطبقة المتوسطة إلى الفقيرة

18.7439.5561.2033.56الطبقة الفقيرة

3.229.5218.498.14الطبقة المعدومة

البقاع
9.160.840.06.63الطبقة ميسورة الحال مادًيا

27.685.222.4320.78الطبقة المتوسطة

33.8523.3016.8030.05الطبقة المتوسطة إلى الفقيرة

27.4658.6358.3736.60الطبقة الفقيرة

1.8412.0022.405.95الطبقة المعدومة

جنوب لبنان
6.700.04.144.36الطبقة ميسورة الحال مادًيا

33.4917.0011.3725.87الطبقة المتوسطة

31.5852.7439.9939.02الطبقة المتوسطة إلى الفقيرة

25.6224.0632.1025.90الطبقة الفقيرة

2.606.2012.414.85الطبقة المعدومة

النبطية
1.830.00.01.49الطبقة ميسورة الحال مادًيا

20.827.719.5818.38الطبقة المتوسطة

22.9337.9930.1825.60الطبقة المتوسطة إلى الفقيرة

48.9943.5252.0648.14الطبقة الفقيرة

5.4410.788.196.39الطبقة المعدومة

لبنان
6.530.230.804.78الطبقة ميسورة الحال مادًيا

38.9114.874.3031.21الطبقة المتوسطة

33.7139.2021.1533.84الطبقة المتوسطة إلى الفقيرة

18.2736.7754.1524.93الطبقة الفقيرة

2.588.9219.615.24الطبقة المعدومة
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الجدول الملحق أ - 4 - 1 
نتائج الإرتداد

ارتداد محددات الفقرارتداد مترابطات الفقر

الخطأ المعياريمعامل بيتاالخطأ المعياريمعامل بيتا

0.041 5.1830.035(ثابت)

0.0600.001-0.0070.001-رب األسرة يعاني من اإلعاقة

0.0740.0010.1450.001رب األسرة أكمل مرحلة التعليم األساسي

0.0610.001-0.0220.001-رب األسرة يعاني من األمية

0.0460.0010.1080.001رب األسرة مستفيد من تأمين صحي

0.1460.0010.2810.001رب األسرة أكمل مرحلة التعليم المتوسط

0.0250.0010.0940.001رب األسرة خارج نطاق القوى العاملة

0.1600.0010.3220.001رب األسرة أكمل مرحلة التعليم الثانوي

0.1000.002-0.0320.001-رب األسرة عاطل عن العمل

0.1910.0010.4190.001رب األسرة أكمل مرحلة التعليم الجامعي

0.0810.001-0.0030.001-رب األسرة ليس من ذوي المهارات

0.0070.001-0.0470.001-رب األسر رجل

  0.0930.001-امتالك المسكن

1.0430.021-2.2930.018-مربع اللوغاريتم الطبيعي لعمر رب األسرة

0.2990.0020.1570.003اللوغاريتم الطبيعي لعمر رب األسرة

0.6130.002-0.7280.002-اللوغاريتم الطبيعي لعدد أفراد األسرة

0.0740.0010.0980.001مربع عدد أفراد األسرة

0.0250.0010.0140.001عدد العاملين في قطاع الزراعة

  0.0460.001امتالك خط هاتف خلوي

  0.1580.001عدد الخطوط الخلوية

0.0210.0010.0070.001عدد العاملين في قطاع البناء

0.0490-0.0340-عدد األفراد الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم األساسي

0.1320.0010.3140.001عدد الموظفين

  0.0830.001عدد المساكن المملوكة

0.0260.001-0.0060-عدد األفراد الذين يعانون من األمية

0.01200.0210عدد األفراد المستفيدين من التأمين الصحي

0.02900.0360عدد األفراد الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم المتوسط

0.0640.001-0.0240.001-عدد الموظفين من غير ذوي الراتب الشهري

0.0610.001-0.0250-عدد األفراد الواقعين خارج نطاق القوى العاملة

0.0120.0010.0180.001-عدد األفراد من ذوي المهن الحرة

0.0070.0010.0030.001عدد الموظفين من ذوي الراتب الشهري

0.00700.0160-عدد األفراد الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي

0.04700.0640عدد العاملين في قطاع الخدمات

0 0.1570امتالك خط هاتف في المسكن الرئيسي

0.00300.0110-عدد العاملين في قطاع التجارة

0.21900.1650عدد األفراد الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الجامعي

0.04600.0560عدد األطفال > 10

  0.1100عدد الغرف

  0.0000عدد وسائل المواصالت

0.2530.0010.2170.001بيروت

0.0160.0010.0100.001جبل لبنان

0.2340.001-0.2000.001-الشمال

0.0190.001-  البقاع

0.0490.001الجنوب

09640.0010.9130.001.النبطية

R20.6660.53 المعّدل


