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ان  الخطر، محذرة من  ناقوس  االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا "االسكوا"  املتحدة  االمم  الفائت دقت لجنة  ايلول  يف 
الفقر يطاول اكرث من ثالثة ارباع السكان يف لبنان

اإلسكوا: 1% من ثروات اللبنانيني األغنياء
قادرة على إنقاذ 82% من السكان الفقراء

الملف
مارلني خليفة

 2019 العام  منذ  لبنان  يف  الفقر  تفاقم 
االقتصادي وتدهور  النشاط  تراجع  بسبب 
االستقرار السيايس، وبات يطاول يف غضون 
عام واحد  74 يف املئة تقريبا من مجموع 
السكان، بحسب دراسة اجرتها لجنة االمم 
لغريب  واالجتامعية  االقتصادية  املتحدة 

اسيا "االسكوا" يف ايلول الفائت.
الدخل  من  اوسع  ابعاد  اخذ  تم  ما  اذا 
والخدمات  والتعليم  كالصحة  االعتبار  يف 
العامة، تصل نسبة الذين يعيشون يف فقر 
متعدد البعد اىل 82 يف املئة من السكان. 

عنوان  تحمل  التي  الدراسة  هذه  وتأيت 
واقع  لبنان:  يف  البعد  املتعدد  "الفقر 
اصدار  من  عام  بعد  مبهمة"  وافاق  اليم 
معدالت  ارتفاع  حول  تقديراتها  "االسكوا" 
الفقر يف لبنان يف العام 2020، حيث كانت 
اشارت اىل ان الفقر طاول 55 يف املئة من 
املئة  يف   28 كان  ان  بعد  تقريبا،  السكان 

منهم يعانون منه يف عام 2019. 
ان  "االسكوا"  تقدر  الحديثة،  دراستها  يف 
الفقر  من  يعانون  الذين  السكان  نسبة 
بني  تقريبا  تضاعفت  قد  البعد  املتعدد 
عامي 2019 و2021 من 42 يف املئة اىل 82 
الذين يعانون  املئة، وبلغ عدد السكان  يف 
ماليني   4 قرابة  البعد  املتعدد  الفقر  من 
ارسة  الف  و200  مليون  ميثلون  نسمة، 

بينهم 77 يف املئة من اللبنانيني.
مفهوم  اتسع  التنمية  مقاربات  تطور  مع 
اوجه  جميع  االعتبار  يف  لياخذ  الفقر 
من  مختلفة  وانواعا  املعيشية  الظروف 
ويسمى  الدخل.  عىل  تقترص  ال  الحرمان 
البعد"،  املتعدد  "الفقر  الجديد  املفهوم 
ابعاد  ستة  يف  الحرمان  بقياس  ويقاس 
والخدمات  والصحة  التعليم  اساسية، هي: 

واملمتلكات  واالصول  واملسكن  العامة 
والعمل والدخل.

البعد.  املتعدد  الفقر  "االسكوا"  تتبنى 
االقتصادية  للشؤون  االول  املسؤول  يرشح 
فيديو  يف  ابواسامعيل  خالد  االسكوا  يف 
عىل  املفهوم  هذا  طبقنا  "اذا  بأنه  خاص، 
سواء  ارسة  ومئتي  مليون  من ضمن  لبنان 
منها  مليون  مثة  لبنانية،  غري  او  لبنانية 
تعترب يف حالة فقر. ان الوضع الحايل مغاير 
اعتمدنا  فاذا  عامني،  منذ  عليه  كان  عام 
املنهجية ذاتها كان الفقر يطاول حواىل 40 

يف املئة فقط من السكان". 
"املطلوب  ان  اىل  ابواسامعيل  ويشري 
تتم  تضامني،  وطني  صندوق  انشاء  هو 
الرشكاء،  من  العديد  من  فيه  املساهمة 
دوليني،  حتى  او  محليني  اكانوا  سواء 

كافة وخصوصا صناع  الرشكاء  ويجب عىل 
القرار ان يركزوا عىل اكرث الفئات اللبنانية 

التي تتعرض للحرمان".
امام هذا الواقع، جددت االمينة التنفيذية 
انشاء  اىل  الدعوة  دشتي  روال  لـ"االسكوا" 
االجتامعي  للتضامن  وطني  صندوق 
االنسانية.  االزمة  وطأة  من  للتخفيف 
االسكوا  كانت   ،2020 عام  يف  انه  وذكرت 
لبنانيني  عرشة  الغنى  ميكن  انه  قدرت  قد 
الذين كانوا ميلكون ثروة قاربت 91 مليار 
عىل  القضاء  كلفة  تسديد  انذاك،  دوالر 
سنوية  مساهامت  تقديم  من خالل  الفقر 

ال تتعدى نسبة 1 يف املئة من ثرواتهم.
املتداخلة  الصدمات  ان  الدراسة  وتذكر 
مطلع  منذ  ثابتا  كان  الذي  الرصف،  لسعر 
فانخفضت  هائلة  ضغوطا  ولدت  القرن، 

التضخم  معدالت  وارتفعت  العملة  قيمة 
حزيران  اىل   2019 حزيران  من  الفرتة  يف 
فتدىن  املئة  يف   281 بنسبة  العام  هذا  من 
وغري  اللبنانيني  للسكان  املعييش  املستوى 

الحرمان. اللبنانيني وانترش 
حالة  اي  البعد،  املتعدد  املدقع  الفقر  اما 
الحرمان يف بعدين او اكرث من ابعاد الفقر 
السكان  من  املئة  يف   34 يشمل  فبات 
املناطق  بعض  الدراسة، ويف  بحسب  اليوم 
ان  اىل  ونظرا  نصفهم.  من  اكرث  اللبنانية 
جميع رشائح املجتمع تعاين عىل حد سواء 
غري  واالجتامعية  االقتصادية  االزمة  من 
نسبة  اصبحت  فقد  البلد،  يف  املسبوقة 
التحصيل  درجات  اعىل  ذوي  من  الفقراء 
العلمي تقارب نسبة الفقراء من ذوي ادىن 

الدرجات. 
االرس  نسبة  ان  ايضا  الدراسة  وتجد 
ارتفعت اىل  الصحية  الرعاية  املحرومة من 
غري  االرس  نسبة  ارتفعت  كام  املئة،  يف   33
اكرث  اىل  الدواء  عىل  الحصول  عىل  القادرة 

من النصف.
كان للتقصري يف اعتامد التدابري والسياسات 
يف  البعد  املتعدد  الفقر  من  للحد  الالزمة 
الطبقة  عىل  جسيمة  تداعيات  لبنان 
ويتطلب  املاضيني.  العامني  يف  املتوسطة 

الحد من هذه التداعيات تعاونا بني جميع 
من   ودعام  اللبناين،  املجتمع  مكونات 
مناسبة.  سياسية  وبيئة  الدويل  املجتمع 
"االسكوا"  تويص  الغاية،  لهذه  وتحقيقا 
مستوى  عىل  التالية  االستجابات  بتنفيذ 
القصري  املديني  عىل  وذلك  السياسات، 

واملتوسط:
املجتمعي  للتضامن  وطني  صندوق  انشاء   *
يف اطار استجابة فورية للتخفيف من معاناة 
الشعب اللبناين واالزمة االنسانية والفقر عىل 
الصندوق  هذا  متويل  وميكن  القصري،  املدى 
من جهات محلية وخارجية. ففي عام 2020 
الرثوات يف  انه ميكن لذوي  قدرت "االسكوا" 
من  املئة  يف  الـ10  تتجاوز  ونسبتهم   لبنان 
عىل  القضاء  كلفة  تسديد  السكان،  مجموع 
سنوية  مساهامت  تقديم  خالل  من  الفقر 

تتعدى نسبة 2 يف املئة من ثرواتهم. 

االجتامعية  للحامية  فعالة  خطط  وضع   *
السيام  الفقراء  لحاجات  تلبية  اكرث  تكون 
فئة السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع. 
كام ينبغي وضع الية شفافة لتحديد هذه 
الفئة ودعمها، اما نقدا او من خالل بطاقة 
بشكل  املوارد  توزيع  ضامن  مع  متوينية، 
االعتبارات  او  باملحسوبيات  يتأثر  ال  عادل 

والطائفية. السياسية 
* تعزيز نظم الحامية االجتامعية وتوسيع 
نطاقها لتشمل العاطلني عن العمل والذين 
تداعيات  نتيجة   اخريا  وظائفهم  فقدوا 
االزمة االقتصادية. ونظرا اىل القدرة املالية 
الربامج  تنفيذ  يتطلب  للبنان،  املحدودة 
خلق  اىل  الرامية  والخطط  االجتامعية 

الوظائف، متويال دوليا واقليميا.
ينبغي  الدراسة،  وبحسب  االطار  هذا  يف 
ايالء اهمية خاصة لكبار السن، السيام وان 
الغالب  االجتامعي هي يف  الضامن  ميزات 
السن  لكبار  املتاح  للدخل  الرئييس  املصدر 
واضعي  وعىل  املنخفض.  الدخل  ذوي  من 
املسنني  العاملني  لدعم  العمل  السياسات 
الذين  واالشخاص  املنخفضة  االجور  ذوي 

هم عىل عتبة الشيخوخة.
لتمكني  الصنع  املحلية  االدوية  دعم   *
تزويد  ويجب  شـرائها،  من  الفقراء 
الفقر  مـن  يعانون  الذيـن  االشخاص 
ممولة  تكون  صحية  رعاية  بطاقة  املدقع 
الدواء  كلفة  وتغطي  العـام  القطاع  من 
للمواطنني  وميكن  الطبية،  والخدمـات 
الخدمات  هذه  من  االسـتفادة  االخرين 
لضامن  االشرتاكات  اسـاس  عىل  وذلك 

استدامتها.
الكهرباء  انتاج  لزيادة  خطة  وضع   *
النقل  شبكات  تحديث  عىل  العمل  مع 
عىل  التعريفات  هيكلة  واعادة  والتوزيع 
لالنتاج،  الفعلية  الكلفة  يعكس  نحو 
جميع  اىل  الكهرباء  وصول  يضمن  مبا 
اللبنانيني. فضال عن دعم الطاقة املتجددة 
وطاقة  الشمسية  الطاقة  يشمل  مبا 
املائية،  والطاقة  الحيوية  والطاقة  الرياح 
املستدامة  الطاقة  مزارع  يف  واالستثامر 

والعامة. الصناعية  لالستخدامات 

الفقراء املتعلمون قاربوا باعدادهم ذوي ادىن درجات التعلم.

تضاعفت نسبة السكان الفقراء من 42% اىل 82% يف عامني.
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