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1- مقدمة

ال�صلع  اأ�صعار  حركة  لتطّ�ر  والجتماعية  القت�صادية  الآثار  تت�ّصعب 

واخلدمات على الأو�صاع املعي�صية. ذلك اأن ارتفاع الأ�صعار يرتك اأثره املبا�رش 

على م�صت�ى معي�صة الأُ�رش من خالل اإ�صعاف القدرة ال�رشائية ملداخيلها، اأي 

التي كانت حت�صل عليها يف ظّل دخل  ال�صلع واخلدمات  اأن كّمية ون�عية 

حمّدد �ص�ف تنخف�س مع ارتفاع الأ�صعار. 

اأ�صعار امل�اّد الأّولية وال��صيطة يرفع من تكاليف الإنتاج  اإن ارتفاع  ثم 

ال�رشائية  القدرة  ُي�صعف  مما  النهائية  ال�صلع  اأ�صعار  يف  ارتفاعًا  وينعك�س 

اخلارجية  الع�امل  كانت  واذا  ال�طنية.  لل�صلع  التناف�صية  وامليزة  للم�اطنني 

لالأ�ص�اق  الحتكاري  الطابع  فاإن  الرتفاع،  هذا  يف  اأ�صا�صيًا  عن�رشاً  ُتعترب 

املحلية يبقى عاماًل حا�صمًا يف ارتفاع الأ�صعار. 

ُي�صتهان  ل  حمّركًا  والقت�صادية  والنقدية  املالية  ال�صيا�صات  ُتعترب  كذلك 

النقدية احلك�مية  لل�صلطات  ُت�صّكل هاج�صًا  التي  الت�صّخمية  للم�جات  به 

التي غالبًا ما ت�صعى ل�صبط معّدلت الت�صّخم �صمن حدود ل يتهدد معها 

ال�صتقرار القت�صادي.

Tel: 01/836610 - 03/833438
E-mail: dirasat@dirasat.net

 Fax: 01/836611 www.dirasat.net
P.O.Box: 24/47 Beirut - Lebanon
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واأمناطها  الأ�رشة  باإنفاق  املتعلقة  ال�رشورية  البيانات  لت�فري  الأ�رشة  ميزانية  م�ص�حات  ُت�صتخدم  ما  وغالبًا 

ال�صتهالكية مما ي�صاهم يف قيا�س م�صت�ى الرفاهية وتطّ�ر خط�ط الفقر. فهذه امل�ص�حات، اإىل جانب م�ؤ�رّشات 

وا�صحة  �ص�رة  ر�صم  �صاأنها  من  اختالفها،  على  والأ�صا�صية  الغذائية  الحتياجات  اأ�صعار  ت�صمل  التي  الأ�صعار 

املناطق  بني  الحتياجات  هذه  اأكالف  لتباين  تبعًا  وتبايناتها  البالد،  يف  الفقر  واأو�صاع  املعي�صة  مل�صت�يات 

والقدرات ال�صتهالكية لالأ�رش والأفراد على حّد �ص�اء. 

وتكمن اأهمية درا�صات الإنفاق ال�صتهالكي لالأ�رش وخط�ط الفقر وم�ؤ�رّشات الأ�صعار يف دعم م�ؤ�ص�صات 

الدولة املعنية ومتكينها من  و�صع وتنفيذ برامج م�صاعدات اقت�صادية واجتماعية واقعية، قادرة على ال��ص�ل اإىل 

الفئات امل�صتحقة وت�فري الحتياجات املطل�بة ب�صكل اأو�صع واأدق. ولذلك جند اأن غالبية الدول باتت تعتمد 

اإعداد م�ؤ�رّشات دورية ملراقبة تطّ�ر الأ�صعار وتنفيذ م�ص�حات ت�صمل الإنفاق وم�ازنات الأ�رش والأفراد كتقليد 

لة. وتختلف هذه امل�ؤ�رّشات وامل�ص�حات بح�صب اختالف الأهداف والقطاعات  دوري يجري ب�ص�رة مف�صّ

القت�صادية امل�صتهدفة والتي قد تفر�س اعتماد اأُطر منهجية خمتلفة. 

م اأب�اب الإنفاق لعائلة  ويربز م�ؤ�رّش اأ�صعار امل�صتهلك كاأحد اأكرث امل�ؤ�رّشات تداوًل على هذا ال�صعيد. وه� ي�صّ

من�ذجية )من خم�صة اأفراد غالبًا( بح�صب اأوزانها الن�صبية. وُي�صتخدم هذه امل�ؤ�رّش لتحديد معّدلت الت�صّخم يف 

القت�صاد ال�طني مما ي�صمح بت�صحيح الأج�ر للحفاظ على القدرة ال�رشائية يف م�ازاة ارتفاع الأ�صعار.

الت�صّخم  هناك ع�امل كافية م�ؤّثرة يف معي�صة الأ�رش والأفراد ون�عية حياتهم منذلك الطابع   واإىل جانب 

الريعي لالقت�صاد اللبناين املتمح�ر قطاعيًا ح�ل اخلدمات والتجارة وال��صاطة املالية ب��صفها حُمّركات ترتبط 

ق�ة ن�صاطها وتطّ�رها باخلارج ، ومتركز الن�صاط القت�صادي واخلدماتي يف العا�صمة و�ص�احيها ، بالإ�صافة اإىل 

ال�صيا�صات القت�صادية الني�ليربالية ، وهذه الع�امل جمتمعة اأوجدت بيئة منا�صبة لزيادة معّدلت البطالة والفقر ، 

وبالتايل اإنخفا�س م�صت�يات املعي�صة لل�رشيحة الأكرب من امل�اطنني. 

وبال�صتناد اإىل اأحدث درا�صة مليزانية الأ�رش اأجنزت عام 2011 من قبل اإدارة الإح�صاء املركزي، وبيانات  

تطّ�ر م�ؤ�رّش الأ�صعار بني كان�ن الول 2004 و كان�ن الأول 2013، اإىل جانب ال�صتعانة بدرا�صات متخ�ص�صة 

�صابقة  ح�ل الفقر والت�صّخم واأو�صاع املعي�صة، �صبق اأن اأعّدها املركز ال�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق اأو جهات 

معنية اأخرى، حتاول هذه الدرا�صة حتليل انعكا�صات الت�صّخم خالل الفرتة املذك�رة على كلفة �صّلة ال�صتهالك 

لالأ�رشة والقدرة ال�رشائية للم�صتهلكني على ال�صعيد ال�طني بح�صب فئات الدخل املختلفة،  ف�صاًل عن التغريات 

يف بنية هذه ال�صّلة، و�ص�ًل اإىل عر�س تطّ�ر خّطي الفقر الأعلى والأدنى من جّراء الآثار الت�صّخمية وال�صيا�صات 

املالية يف البالد.
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2- تطّور �شّلة اال�شتهالك من عام  1997 اإىل عام  2012:

اأ�صعار امل�صتهلك منذ العام 1997 وذلك ب�ترية ف�صلية  اإدارة الإح�صاء املركزي على اإ�صدار م�ؤ�رّش  داأبت 

حتى نهاية العام 2007.  بعد ذلك جرى تعديل بع�س البن�د والأوزان يف امل�ؤ�رّش، وثّم اإدخال بن�د جديدة 

 ،2004 �صنة  الإدارة  نّفذتها  التي  الأ�رشة  ميزانية  درا�صة  اإىل  بال�صتناد  وذلك  والفنادق،  واملطاعم  كامل�صكن 

وباتت وترية الإ�صدار �صهرية ولي�س ف�صلية. كما جرى ت��صيع النطاق اجلغرايف جلمع الأ�صعار، فبات ي�صمل 

منافذ للبيع يف خمتلف املحافظات اللبنانية بعدما كان مقت�رشاً على بريوت و�ص�احيها. 

وفيما يلي عر�س للتعديل الذي طراأ على الأوزان الن�صبية لأب�اب الإنفاق يف ميزانية الأ�رشة قبل عام 2004 

و بعده:

جدول رقم )1( تطّور اأبواب الإنفاق يف ميزانية الأ�رشة خالل الفرتة 1997 – 2012

اأبواب النفاق
الأوزان )%(

199720042012

34.62222.2امل�اّد الغذائية وامل�رشوبات الروحية والغري روحية والتبغ والتنباك

6.36.25.4امللب��صات والحذية

8.825.728.5م�صكن ماء وغاز وكهرباء وحمروقات اأخرى

7.93.93.7مفرو�صات جتهيزات و�صيانة جارية باملنزل

8.86.87.8ال�صحة

11.317.117.7النقل والت�صالت

5.46.44.9الت�صلية واملطاعم

13.47.75.9التعليم

3.54.24العناية ال�صخ�صية، �صلع وخدمات اأخرى

100100100جمموع

امل�صدر: اإدارة الإح�صاء املركزي، الإح�صاءات القت�صادية، م�ؤ�رّش اأ�صعار امل�صتهلك، ت�رشين الثاين 2012.

اإل اأن ت�زيع بن�د ال�صّلة ال�صتهالكية يتباين بني خمتلف املحافظات اللبنانية، وه� ما ي��صحه يف اجلدول رقم 

)2( اأدناه:
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جدول رقم )2(: توزيع اأبواب النفاق ل�صلة ال�صتهالك �صنة 2012 باختالف املحافظات اللبنانية)%(

النبطية
لبنان 

اجلنوبي
البقاع

لبنان 

ال�صمايل

جبل 

لبنان
بريوت لبنان اأبواب النفاق

24.1 23.1 21.9 24.6 18.6 19.7 20.6 امل�اد الغذائية  وامل�رشوبات غريالروحية

1.7 1.3 1.9 1.4 1.3 1.7 1.6 م�رشوبات روحية وتبغ وتنباك

3.4 5.1 6.7 5.8 5.6 4.6 5.4 الألب�صة  والأحذية

27.6 28.2 33.3 32.6 28.9 22.5 28.5 م�صكن وماء وغاز وكهرباء وحمروقات 

اأخرى

0.5 2.2 0.9 2.2 4.4 4.9 3.4 - اإيجار

9.5 12.1 13.8 16.0 13.7 11.1 13.2 - القيمة التاأجريية للمالكني

17.6 13.9 18.7 14.4 10.8 6.5 11.9 - ماء وغاز وكهرباء وحمروقات اأخرى

3.4 2.6 2.9 6.3 3.6 5.2 3.7 اأثاث وجتهيزات منزلية  و�صيانة 

م�صتمرة للمنزل

15.5 11.5 5.7 5.8 7.0 9.2 7.8 ال�صحة

10.3 11.5 11.4 11.6 14.8 12.7 13.1 النقل

3.4 3.8 3.8 2.9 5.4 5.2 4.6 الإت�صالت

1.7 1.3 2.9 2.2 2.0 2.9 2.3 الإ�صتجمام والت�صلية والثقافة

3.4 5.1 4.8 5.1 6.5 6.4 5.9 التعليم

1.7 2.6 1.0 1.4 2.5 4.6 2.6 مطاعم و فنادق

3.4 3.8 3.8 2.9 3.8 5.2 4.0 �صلع وخدمات متفرقة

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الرقم القيا�صي لأ�صعار الإ�صتهالك

امل�صدر: اإدارة الإح�صاء املركزي، الإح�صاءات القت�صادية، م�ؤ�رّش اأ�صعار امل�صتهلك، ت�رشين الثاين، 2012.

حيث يالحظ اأن الإنفاق على الغذاء واملاء واملحروقات يبلغ ذروته يف مناطق فقرية ن�صبيًا كالبقاع والنبطية 

ولبنان ال�صمايل ، فيما تنخف�س هذه البن�د اإىل اأدنى م�صت�ياتها يف بريوت وجبل لبنان ، لرتتفع فيهما باملقابل 

نفقات النقل والتعليم وال�صحة.

3- تطّور موؤ�ّشر اأ�شعار امل�شتهلك ح�شب اأبواب االإنفاق )من كانون االأول 2005 حتى كانون االأول 2013(

ارتفع م�ؤ�رّش اأ�صعار امل�صتهلك بن�صبة 80.3% بني عامي 2005 و 2013. وتفاوتت حركة ارتفاع الأ�صعار 

اأ�صعار  الأعلى  الرتفاع  حلق  حيث  ال�صتهالك.  ل�صّلة  نة  املك�ِّ املختلفة  الإنفاق  اأب�اب  �صمن  واآخر  بند  بني 

امل�اد الغذائية والتعليم ، بن�صبة 82.19% و 65.23% على الت�ايل. يلي ذلك ال�صكن)60.2%( وال�صتجمام 

والت�صلية واملطاعم  )44.5%( والعناية ال�صخ�صية و�صلع اأخرى )44.5%(واملاء والكهرباء والغاز )%41.6( 
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 )%16( والأحذية  وامللب��صات   )  %  22( والت�صالت  فالنقل   )%33.96( املنزل  و�صيانة  املفرو�صات  ثم 

واآخرها ال�صحة )14%(، وذلك بح�صب اجلدول التايل رقم )3( اأدناه: 

جدول رقم)3(: تطّور موؤ�رّش ت�صّخم الأ�صعار بني كانون الأول 2004 و كانون الأول 2013 بح�صب اأبواب الإنفاق)%(

اأبواب الإنفاق

موؤ�رّش الت�صّخم بني 

2007-2005

�صنة الأ�صا�س 

كانون الأول 

)%( 1998

موؤ�رّش الت�صّخم 

بني 2007-

2013

�صنة الأ�صا�س 

كانون الأول 

)%( 2007

موؤ�رّش الت�صّخم 

الجمايل للفرتة 

-2005

2013

)%(*** 

امل�اد الغذائية وامل�رشوبات الروحية والغري روحية والتبغ 

والتنباك
28.541.7882.19

2.213.515.97ملب��صات واأحذية

060.260.2ال�صكن

17.820.241.58ماء، غاز، كهرباء، وحمروقات

17.314.233.96مفرو�صات جتهيزات و�صيانة خا�صة باملنزل

4.53913.93ال�صحة

9.511.2321.86النقل والت�صالت

4.937.7144.47الإ�صتجمام والت�صلية  واملطاعم  والفنادق

2.9460.565.23التعليم

24.4316.144.47�صلع وخدمات اخرى

31.6380.3**37*الرقم القيا�صي

امل�صدر: اإدارة الإح�صاء املركزي، الإح�صاءات القت�صادية، م�ؤ�رّش اأ�صعار امل�صتهلك خالل فرتة 2011-2004.

* متّت احت�صاب م�ؤ�رّش الأ�صعار لل�صّلة باإ�صتخدام الأوزان اجلديدة لعام 2012-2011.

ال�صابق بني عامي  ال�صكل مع م�ؤ�رّش الأ�صعار  اأجل ت�حيد  الفئات مع بع�صها من  اإعادة ترتيب الأوزان ودمج بع�س  ** متّت 
.2007-2004

*** متت اإعادة احت�صاب م�ؤ�رّش اأ�صعار امل�صتهلك للفرتة املمتدة ما بني 2004 -2007 بناء على �صنة الأ�صا�س 2007.

ال�طني  اإدارة الإح�صاء املركزي على امل�صت�ى  بيانات الأ�صعار من قبل  وكما ذكرنا �صابقًا، مل يكن جمع 

قبل العام 2007 بل اقت�رش على بريوت و�ص�احيها. وكان يجري على اأ�صا�س ف�صلي ومل يكن ي�صمل نفقات 

مثل الإيجار واملطاعم والفنادق. مما حّتم الف�صل بني هاتني املرحلتني يف اجلدول اأعاله ت�ّخيًا ملزيد من الّدقة. 

وقد متّت اإعادة احت�صاب امل�ؤ�رّش بناءاً على �صنة الأ�صا�س كان�ن الأول 2007 للفرتة 2005-2007 من اأجل 

التمكن من احت�صاب الت�صّخم الرتاكمي للفرتة ما بني 2005-2013.مما حتم مت دمج بع�س البن�د مع بع�صها 

اأكرث تف�صياًل فقد جرى  بيانات  الفرتتني . ومع غياب  البن�د ما بني  اأجل م�اءمة  وح�صاب ت�صّخمها معًا من 

اعتماد بيانات الأ�صعارملدينة بريوت و�ص�احيها كعّينة ممثلة لكل لبنان.
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4-  تاأثر ارتفاع االأ�شعار على ال�شّلة االإ�شتهالكية بح�شب فئات الدخل املختلفة 

يظهر اجلدول  رقم )4( اأدناه ت�ّزع اإنفاق كل فئة دخلية على خمتلف بن�د �صّلة ال�صتهالك. وهذا الت�ّزع 

اإنفاق  اأب�اب  اأن  ويالحظ   .2012-2011 و   2005-2004 لفرتتي   الأ�رشة  ميزانية  درا�صة  على  يعتمد 

الدخل  فئات  اأخرى ملختلف  اأب�اب  اأهّمية  تراجع  مقابل  الأ�رشة  ميزانية  الن�صبية يف  اأهميتها  ارتفعت  اأ�صا�صية 

خالل الفرتة املذك�رة. فقد �صّجلت نفقات امل�صكن وملحقاته من ماء وغاز وكهرباء وحمروقات الن�صبة الأكرب 

اأنها  الفئات يف حني  الثلث كمعّدل و�صطي لكل  من ميزانية الأ�رشة باإختالف مداخيلها،حيث بلغت ح�ايل 

بلغت ح�ايل 37 % لفئة الدخل الدنيا  و 26.29 % لفئة الدخل العليا . وقد ارتفع حجم الإنفاق على ال�صحة 

بن�صبة 63.9 % للفئة الأدنى و 26% للفئة الأعلى. اأما امل�اد الغذائية فقد ارتفع حجمها  بن�صبة 6.6% للفئة 

الأوىل و13% للفئة الأعلى. 

وهذا الرتفاع يف تثقيل بع�س النفقات الأ�صا�صية كان على ح�صاب تراجع تثقيالت اأب�اب اإنفاق اأخرى يف 

ميزانية الأ�رشة. حيث تراجعت اأب�اب التعليم )61.6- %( واالإ�صتجمام والت�صلية واملطاعم  )40- %( والنقل 

والت�صالت  )32.5- %( وامللب��صات والأحذية )42.5 -%( لدى الفئات الدنيا. ويف حني ارتفع تثقيل 

النقل والت�صالت لدى الفئات الأعلى من الدخل بن�صبة 3.8% فقد تراجع تثقيل التعليم )31.7- %( والرتفيه 

واملطاعم )-29.9%(   وامللب��صات والأحذية  )- 25.4%( لدى هذه الفئة. وبالجمال فقد بقيت نفقات 

امل�صكن والغذاء والنقل والت�صالت ت�صكل البن�د الأ�صا�صية مليزانية الأ�رش يف خمتلف فئات الدخل. 

وعلى �صعيد اآخر، يتّبني من اجلدول رقم )4( اأن الإنفاق على الغذاء وال�صكن مع م�صتلزماته بقي  ي�صتح�ذ 

على الق�صم الأكرب من نفقات الأ�رشة يف خمتلف ال�صن�ات، ل بل ارتفع ثقلها يف ميزانية الأ�رشة ب�صكل متزايد على 

ح�صاب القتطاع من بقية اأب�اب امليزانية، ولدى كل فئات الدخل دون ا�صتثناء، بينما احتّل النقل والت�صالت 

املرتبة الثالثة بعد امل�صكن والغذاء مبا�رشة يف ميزانية الأ�رش ذات الدخل الأعلى، يف حني تتقدم ال�صحة كاأول�ية 

اإىل املرتبة الثالثة عند الأ�رش يف الفئات الأدنى من الدخل.
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جدول رقم )4(: التوّزع الن�صبي  لأبواب الإنفاق ح�صب فئات الدخل ال�صهري لالأ�رشة للفرتة بني العامني 2005 و 2012)%(

3000 الف لرية 1500 األف لرية 900 الف لرية 600 األف لرية

بنود الإنفاق
2012 2005 2012 2005 2012 2005 2012 2005

16.3 14.16 21.41 19.17 23.74 21.98 25.63 24.04
امل�اد الغذائية  

وامل�رشوبات 

غريالروحية

1.20 1.31 1.72 2 1.95 2.36 1.87 2.67
م�رشوبات 

روحية وتبغ 

وتنباك

6.15 8.23 5.65 6.48 4.72 5.98 3.11 5.41 الألب�صة  

والأحذية

26.29 20.67 27.14 22.69 30.61 26.94 36.9 28.94
م�صكن وماء 

وكهرباء وغاز

4.32 5.42 3.54 4 3.42 3.14 3.04 3.27
اأثاث وجتهيزات 

منزلية  و�صيانة 

م�صتمرة للمنزل

5.28 4.19 7.46 6.24 10.42 7.12 12.49 7.62 ال�صحة

17.50 15.49 12.71 13.44 9.73 10.65 6.18 9.65 النقل

5.23 6.41 4.74 5.54 4.01 4.48 2.87 3.75 الإت�صالت

2.60 5.05 2.31 3.72 2.15 3.29 1.59 3.02
الإ�صتجمام 

والت�صلية 

والثقافة

6.15 9 7.45 9.66 4.29 7.54 2.39 6.22 التعليم

3.95 4.29 2.07 2.68 1.73 2.45 1.35 1.87 مطاعم و فنادق

5.04 5.78 3.80 4.38 3.23 4.08 2.59 3.54 �صلع وخدمات 

متفرقة

امل�صدر: درا�صة ميزانية الأ�رشة لعامي 2004  و 2012، اإدارة الإح�صاء املركزي.

الأب�اب  التي �رشبت هذه  الت�صّخم  ناجتة عن معّدلت  الأ�رش  مليزانية  الإنفاق  اأب�اب  التبديالت يف  وهذه 

بن�صب متفاوتة تختلف باختالف فئات الدخل، خالل فرتة الدرا�صة بح�صب اجلدول رقم )5(:



8

جدول رقم )5(: تفاوت معّدلت الت�صّخم والإنفاق ال�صنوي باختالف فئات الدخل

متو�صط الإنفاق 

لالأ�رشة لبنان

3000 1500 900 600
فئات الدخل امل�رشح عنها 

لالأ�رشة �صهرياً ) األف لرية(

75.5 79.5 85.4 97.7 الت�صّخم الرتاكمي 2005-

*)%(2013

19242 45468 24025 17643 13013 الإنفاق  ال�صن�ي الفعلي عام 

2005-2004

31279 52144 33515 23370 16052 الإنفاق ال�صن�ي الفعلي عام 

2012-2011

62.56 14.68 39.50 32.46 23.35 ن�صبة الزيادة الفعلية يف الإنفاق 

)%(

60.8 40.0 52.9 74.4 الفارق بني الزيادة يف النفاق 

الفعلي والت�صخم )%(

*  الت�صّخم الرتاكمي با�صتخدام �صنة 2007 ك�صنة اأ�صا�س والأوزان لعام 2011-2012 من ا�صتمارة الأ�رش املعي�صية 
امل�صدر: اإدارة الإح�صاء املركزي، درا�صة ميزانية الأ�رشة للعامني 2004 و 2012 وح�صابات املركز.

يالحظ من اجلدول رقم )5( ارتفاع كلفة املعي�صة يف الفرتة بني العامني 2004 و2013 بن�صبة كبرية لدى 

خمتلف فئات الدخل. ومن ال�ا�صح اأن وطاأة الت�صّخم هي اأكرب على فئات الدخل املتديّن منها على فئات الدخل 

الأعلى. وهذا التفاوت يف معّدلت الت�صّخم بح�صب فئات الدخل مرّده اختالف ت�صّخم اأ�صعار ال�صتهالك 

بح�صب اأب�اب الإنفاق، التي يتفاوت ت�زيعها بني خمتلف فئات الدخل كما تبنّي �صابقًا يف اجلدول رقم )2(. 

اأن ن�صب الزيادة يف الإنفاق الفعلي لدى خمتلف فئات الدخل خالل الفرتة  والبارز يف اجلدول رقم )5( 

اآخر، عجز  اأي مبعنى  الت�صّخم.  الكبرية يف معّدلت  الزيادات  اأقّل بكثري من ن�صب  2004- 2012 بقيت 

غالبية الأ�رش عن اللحاق بت�صّخم الأ�صعار، وخ�ص��صًا فئات الدخل املتدنية التي تبقى قدرتها على زيادة الإنفاق 

اأقّل بكثري من وترية ارتفاع الأ�صعار قيا�صًا على بقية الفئات. وه� ما يعك�س تاآكاًل متزايداً يف القدرة ال�رشائية 

لالأ�رش، وبالتايل تناق�صًا يف م�صت�يات الإ�صباع التي كانت حت�صل عليها. ويتجّلى هذا التناق�س يف الفارق الكبري 

بني الزيادة يف كل من الإنفاق الفعلي والت�صّخم عام 2012. 

5- تطّور خطوط الفقر بني العامني 2005 و 2012

معظم  مبعاجلته  اهتمت  وقد  الن�صان.  وج�د  قدم  ن�صبيًا  قدمية  لة  ُمع�صِ الفقر  ُيعترب  الفقر:  تعريف   -1-5

الديانات ال�صماوية مبا فيها الدين ال�صالمي، الذي يعّرف الفقر باأنه » العجز عن حتقيق حّد الكفاية«. والكفاية 

بهذا املعنى هي ما »يكفي ق�ت اأهل بيته مدة �صنة«. 
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الليربالية  القت�صادية  ال�صيا�صات  هيمنة  مع  بالتزامن  النامية  الدول  يف  الفقر  حّدة  ا�صتداد  ومع  حديثًا،  اأّما 

املفرو�صة من قبل م�ؤ�ص�صات الع�ملة ك�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، فقد ت�صاعدت الدع�ات للتخفيف 

من حّدة الفقر دون اأن ترقى حتى تاريخه اإىل م�صت�ى اجتثاث الفقر من خالل معاجلة اأ�صبابه. 

 اأواخر ثمانينيات 
)1(

فكان اأن ت�صّدر هذا امل��ص�ع قائمة الأهداف الألفية للتنمية التي و�صعتها الأمم املتحدة

القرن املا�صي، وذلك على ال�صكل التايل:

ا�صتئ�صال اجل�ع والفقر

تعميم التعليم البتدائي عامليًا

تعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة

تقلي�س وفاتية الأطفال

حت�صني ال�صحة الإجنابية.

م�اجهة اأمرا�س الإيدز واملالريا والأمرا�س الأخرى.

احلفاظ على دمي�مة البيئة.

تط�ير �رشاكة عاملية للتنمية.

5-2- موؤ�رشات الفقر:  اعتمدت يف مقاربة الفقر م�ؤ�رّشات متعددة، اأبرزها م�ؤ�رّشا الدخل والقدرة.

فبح�صب م�ؤ�رّش الدخل ُيعترب الإن�صان فقرياً فقط يف حالة عدم احل�ص�ل على دخل ي�ؤّمن له الغذاء الالزم للبقاء 

على قيد احلياة، فيما يعرف بخط الفقر املدقع. وبذلك فاإن الفقر بح�صب هذا املفه�م يتمثل بانخفا�س م�صت�ى 

الدخل، اأو ما يعرف بالفقر القت�صادي ب��صفه املحّرك الرئي�صي للحرمان.

ويف هذا الإطار جند اأنه بالرغم من تزايد عدد ال�صكان يف الدول النامية بن�صبة 59% خالل الفرتة 1981- 

2010، فاإن ن�صبة ال�صكان الذين يعي�ص�ن يف حالة فقر مدقع، اأي مب�صت�ى دخل دون 1،25 دولر ي�ميًا، 

قد تراجعت من 50% اإىل 21% خالل الفرتة املذك�رة، اأي ما يقارب مليار و200 ملي�ن معدم عام 2010، 

يت�ّزع�ن بن�صبة الثلث يف اأفريقيا جن�ب ال�صحراء، وثلث اآخر يف الهند، و13% يف ال�صني، و9% يف جن�ب 

. وهذا 
)2(

اآ�صيا )ما عدا الهند(، والن�صبة املتبقية يف مناطق ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا وو�صط اآ�صيا واأوروبا

الرتاجع يف عدد املعدمني يعترب »اإجنازاً« مبقايي�س الأمم املتحدة التي حّددت �صنة 2015 كحد اأق�صى لتقلي�س 

الفقر املدقع بن�صبة الن�صف، على اأن يتم اجتثاثه بالكامل يف حدود العام 2030، بح�صب اأهداف الألفية امل�صار 

اإليها اأعاله.

1- برنامج الأمم املتحدة الإمنائي. )2008(. تقارير الأهداف الألفية للتنمية.

 Olinto, P., Beegle, K., Sobrado, C., & Uematsu, H. (2013, October). The State of the Poor: Where Are The Poor, Where Is -2
(Extreme Poverty Harder to End, and What Is the Current Profile of the World’s Poor? Economic Premise(125
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الفقراء  ن�صبة  فاإن  املا�صية،  الثالثة  العق�د  العامل خالل  املدقع على م�صت�ى  الفقر  بالرغم من تراجع  ولكن 

املعدمني يف الدول منخف�صة الدخل، خ�ص��صًا اأفريقيا جن�ب ال�صحراء ، تزايدت باأكرث من 100 ملي�ن ن�صمة 

ة هذه الدول يف الناجت الإجمايل للعامل  يف الفرتة بني العامني 1981 و2010، وذلك بالتزامن مع تراجع ح�صّ

من 24% اإىل 8% فقط يف الفرتة امل�صار اإليها.

ويقّدر اخلرباء فج�ة الفقر املدقع، اأي ما يحتاج اإليه الفقراء الذين يعي�ص�ن دون هذا اخلط من دخل اإ�صايف 

لبل�غ اخلط عند دخل قدره 1،5 دولر، وعددهم مليار و200 ملي�ن ن�صمة ، مببلغ قدره 197 مليار دولر 

عام 2010 وفقًا ملعادل القدرة ال�رشائية )PPP( لعام 2005، اأي ما ي�صكل نح� 25% من الناجت العاملي لل�صنة 

.
)3(

ذاتها

ومن امل�ؤ�رّشات الأخرى ملقاربة م��ص�ع الفقر م�ؤ�رّش القدرة اأو التمكني. حيث يتج�ّصد الفقر باحلرمان من 

بع�س القدرات الأ�صا�صية التي تعترب �رشوطًا للخروج من دائرة الفقر، مثل التح�صيل العلمي والعناية ال�صحية 

وال�صكن الالئق واملياه النظيفة وما �صابه.. 

واملالحظ اأن الأمم املتحدة باتت تتبّنى اإىل حّد بعيد هذه املقاربة يف براجمها للتنمية الب�رشية، ب��صفها برامج 

ترمي اإىل ت��صيع خيارات النا�س وبناء قدراتهم التمكينية على اأكرث من م�صت�ى.

ويذكر يف هذا الإطار اأن احلك�مة اللبنانية )ممثلة باإدارة الإح�صاء املركزي ووزارة ال�ص�ؤون الجتماعية ( 

الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون  لالأ�رش  املعي�صية  لالأو�صاع  درا�صة وطنية  نّفذت يف عام 2004  قد 

)UNDP( يف اإطار بناء القدرات للحّد من الفقر، متكنت بنتيجتها من و�صع خارطة لالأح�ال املعي�صية يف 

لبنان عام 2004، �صنعر�س لأبرز م�ؤ�رّشاتها يف الفقرة الأخرية ح�ل الفقر الب�رشي.

اإطار ما ُي�صّمى » الإ�صتبعاد  الُبعد التحليلي للفقر يف  اإىل مناق�صة   
)4(

واإىل جانب ذلك  يدع� بع�س اخلرباء 

الإجتماعي » ، وهذا املفه�م يرّكز على درا�صة م�صّببات ظاهرة الفقر ببعديها املحلي واخلارجي اأكرث من و�صف 

الظاهرة وحتديد حجمها واأبعادها . ولذلك فه� يرّكز على البنى الإجتماعية امل�لّدة للفقر . ومن هذا املنطلق 

يقرتح هذا املفه�م مقيا�صني للعنا�رش املحددة للفقر وو�صائل قيا�صها هما  : 

اأوًل : فقر القدرات املت�ّلد عن العالقات الدولية ، وم�ؤ�رّشات القيا�س املقرتحة لتحديد دور هذا العامل يف 

ت�ليد الفقر وهي:

 Economic Premise  ،World Bank 3- م�صدر �صابق

4-  د. حممد كاظم املهاجر ، »الفقر يف لبنان« )املفه�مية، القيا�س، وروؤية اإ�صافية( ، املركز الإ�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق، 

بريوت 2014. 
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- ن�صبة ال�اردات اإىل الناجت املحلي الإجمايل. 

- ن�صبة ال�صادرات  اإىل الناجت املحلي الإجمايل.

- ن�صبة الدين اإىل الناجت املحلي الإجمايل .

- ن�صبة ال�صتثمارات الأجنبية اإىل جممل ال�صتثمارات .

ثانيًا : فقر القدرات يف املجتمع ، وم�ؤ�رشات القيا�س املقرتحة هي :

- ن�صبة القيد املدر�صي يف التعليم الأ�صا�صي.

- ن�صبة عدد التالميذ يف التعليم الأ�صا�صي امل�صت�عبني يف املدار�س املّجانية اإىل جممل التالميذ يف هذه املرحلة.

- جمم�عة م�ؤ�رشات مرّكبة تتناول ِن�صب الأطباء واملمر�صني والعاملني عم�مًا اإىل اإجمايل ال�صكان.

- عدالة ت�زيع الدخل يف املجتمع )معامل جيني ومنحنى ل�رنز(.

ولكن مبا اأن هذا املفه�م املقرتح مل يرق اإىل م�صت�ى من�ذج قيا�صي يدر�س العالقة بني املتغريات وقابل للتطبيق 

فاإننا نكنفي فيما يلي بعر�س فقر الدخل وفقر التمكني .

اإليه الفرد  باأنه امل�صت�ى الأدنى من الدخل الذي يحتاج  ُيعّرف خط الفقر  5-3 - خطوط الفقر يف لبنان: 

او الأ�رشة من اأجل ت�فري اأدنى متطّلبات احلياة . وُتعّد طريقة مقاربة الإحتياجات الأ�صا�صية اإحدى اأكرث الطرق 

�صي�عًا يف هذا ال�صدد، حيث يتحّدد خط الفقر بتقدير كلفة �صّلة من ال�صلع واخلدمات التي مُتّثل الإحتياجات 

الأ�صا�صية للفرد اأو الأ�رشة.

الفقر غري  الغذائي وخط  الفقر  الفقر بحّديه الأعلى والأدنى من جمم�ع خّطني هما : خط  ويتكّ�ن خط 

الغذائي :

خط الفقر الغذائي : وه� تقدير قيمة جمم�عة من ال�صلع الغذائية املحّددة من قبل املخت�صني ال�رشورية لإنتاج 

عدد معنّي من ال�صعرات احلرارية يف الي�م ال�احد تكفي باملت��صط للفرد ال�احد، وحتت�ي هذه ال�صّلة على امل�اد 

الغذائية الالزمة للج�صم من بروتينات وفيتامينات وغريها. وُتعترب الأ�رشة فقرية جداً اإذا ما ت�صاوى جممل اإنفاقها 

الي�مي مع خط الفقر الغذائي .ويت�صابه خّطا الفقر الأدنى والأعلى جلهة خط الفقر الغذائي .

خط الفقر غري الغذائي: وه� تقدير لقيمة الحتياجات الأ�صا�صية غري الغذائية كال�صكن واللبا�س وماء اخلدمة 

والكهرباء وال�صحة . ويختلف تقديرهما ما بني خط الفقر الأدنى وخط الفقر الأعلى حيث اأن ن�صبة الإنفاق 

الفقر  عند خط  مثيلتها  من  ن�صبيًا  اأعلى  هي  الأعلى  الفقر  عند خط  الغذائية  غري  الأ�صا�صية  الحتياجات  على 

الأدنى.



12

الأح�ال  درا�صة  اإىل  فيها  اإ�صتندت   
)5(

عام 2008  لبنان  الفقر يف  درا�صة عن  املتحدة  الأمم  اأ�صدرت  وقد 

املعي�صية لالأ�رش التي اأجرتها اإدارة الإح�صاء املركزي عامي 2004-2005 ، وقد خل�صت فيها اإىل اأن ح�ايل 8 

% من اللبنانيني يعي�ص�ن حتت خط الفقر الأدنى املقّدر ب�2.4 $  ي�ميًا للفرد  وح�ايل 20.5 % منهم يعي�ص�ن 

حتت خط الفقر الأعلى املقّدر ب�4 دولر ي�ميًا ، مما يعني ان ثلث ال�صعب اللبناين تقريبًا يعي�س حتت خط الفقر.

5-4 - حتديث خطوط الفقر يف لبنان

اأ- خط الفقر الغذائي 

قّدرت الأمم املتحدة يف درا�صتها املذك�رة اأعاله  مت��صط ال�صعرات احلرارية  للبناين ب� 2437 �صعرة حرارية 

ي�ميًا. وقد اعتمدت يف ح�صابها خلط الفقر الغذائي على �صّلة مكّ�نة من ثمانية اأ�صناف من الغذاء وهي : خبز 

اأبي�س عربي ، رز ، دجاج طازج ، حلم بقر طازج ، زيت نباتي )ذرة ، دوار ال�صم�س( ، تّفاح ، بندورة وخيار. 

)اللح�م  البقر  الدجاج وحلم  ُي�صّكل  ال�صّلة بحيث  ال�صلع يف هذه  وُيّبني اجلدول رقم )6( وزن كّل من هذه 

وم�صتقاتها(49.8 %  يليهما اخلبز الأبي�س العربي و الأرز)احلب�ب واملنت�جات امل�صن�عة من الدقيق( %28.3 

واخل�صار 10.8 %  والزي�ت البناتية والدهنية 6.9 % والف�اكه 4.2 % .

*2012-2005 الغذائي  الفقر  خّط  �صّلة  يف  املوجودة  ال�صلع  يف  احلا�صل  الت�صّخم  ح�صاب   :)6( رقم  جدول 

الت�صّخم 

املثقل 

لل�صلة

 )%(

-2005

*2012

الأهمية 

لل�صلعة 

يف ال�صلة 

املختارة )%(

الت�صّخم 

الرتاكمي 

-2005

2012*

اإعادة 

احت�صاب 

اأ�صعار 2005 

على �صنة 

الأ�صا�س 

2011

2012*

�صنة 

الأ�صا�س 

2011

2011

�صنة 

الأ�صا�س 

1999

2005

�صنة 

الأ�صا�س 

1999

فئة ال�صلعة

21.3 28.3 75.2 60.44 105.88 166.71 100.77

احلب�ب 

واملنت�جات 

امل�صن�عة من 

الدقيق

51.63 49.8 103.7 49.8 101.43 217.84 108.45 اللح�م وم�صتقاتها

4.42 6.9 64.1 62.44 102.44 131.18 81.91
املنتجات الدهنية 

والزيتية

2.5 4.2 59.4 71.5 113.98 188.29 134.61 الف�اكه

10.75 10.8 99.5 51.55 102.85 217.43 112.09 اخل�صار

90.55  المجموع

 UNDP ، “ Poverty، :امل�صدر : املكتب الفني ل�صيا�صة الأ�صعار ، وزارة الإقت�صاد والتجارة »حركة الأ�صعار«، والأمم املتحدة

 Growth and Income Distribution in Lebanon” ، 2008
* مت اإ�صتخدام الت�صّخم الكلي للفئة التي تنتمي اإليها كل �صلعة وذلك لعدم ت�افر ن�صب الت�صّخم احلا�صل لكل �صلعة.

UNDP ، “ Poverty، Growth and Income Distribution in Lebanon” ، 2008 -5
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وقد جرت متابعة تغرّيات الأ�صعار ملكّ�نات ال�صّلة اأعاله  منذ نهاية العام 2005 بح�صب ن�رشات الأ�صعار 

التي تن�رشها وزارة القت�صاد والتجارة، وتّبني اأن هذه ال�صّلة قد ت�صّخمت اأ�صعارها بن�صبة 90.55% يف الفرتة 

املمتدة ما بني كان�ن الأول 2005 وكان�ن الأول 2012 . اأما جلهة كل �صلعة �صمن ال�صّلة  فقد كان الت�صّخم 

الأكرب يف فئة اللح�م وم�صتقاتها حيث بلغ 103.7% تليها فئة اخل�صار بن�صبة  99.5 % ثم احلب�ب واملنتجات 

امل�صن�عة من الدقيق 75.2 % فالزي�ت النباتية بن�صبة ب�64.1% تليها الف�اكه 59.4 % .

 وبناء على ما تقّدم من معطيات،  فقد ارتفع خّط الفقر الغذائي من 1.53 دولر ي�ميًا للفرد )45.9 دولر 

�صهريًا (  عام 2005  اإىل  2.92 دولر ي�ميًا للفرد )87.6 دولر �صهريًا ( عام 2012  كما ه� ظاهر يف 

اجلدول التايل رقم )7(. اإل اأن خط الفقر الغذائي  يتفاوت على �صعيد املحافظات حيث يرتفع هذا اخلط اإىل 

اأعاله يف حمافظة بريوت، يف حني يبلغ اأدناه يف حمافظة ال�صمال . وميكن تف�صري هذا التفاوت بتغري تف�صيالت 

امل�صتهلكني لهذه ال�صلع بح�صب املحافظة، وذلك حتت وطاأة تغرّي الأ�صعار.

جدول رقم )7( : تطّور خط الفقر الغذائي بح�صب  املحافظات 2012-2005

خط الفقر الغذائي 

اليومي )دولر(

2012

خط الفقر الغذائي 

ال�صنوي لرية

2012

خط الفقر الغذائي 

اليومي )دولر(

2005

خط الفقر الغذائي ال�صنوي 

لرية

2005

املحافظة

3.49 1921248 1.83 1008000 بريوت

3.09 1698246 1.62 891000 جبل لبنان

2.46 1355166 1.29 711000 ال�صمال

2.80 1541954 1.47 809000 البقاع

2.90 1595322 1.52 837000 اجلن�ب

2.73 1501928 1.43 788000 النبطية

2.92 1608664 1.53 844000 كل لبنان

امل�صدر: UNDP ، “ Poverty، Growth and Income Distribution in Lebanon” ، 2008. / م�ؤ�رّشات اأ�صعار امل�اد 

الغذائية ، وزارة القت�صاد والتجارة اللبنانية / ح�صابات املركز ال�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق.

ب- خط الفقر غري الغذائي 

عام 2005،   الأ�صا�صية  الإحتياجات  تقييم  املتحدة يف  الأمم  درا�صة  اعتمدتها   التي  ال�صلع  كلفة  على  بناًء 

وهي: اللبا�س وال�صحة وامل�صكن واخلدمات )ماء ال�رشف ، الكهرباء ، الغاز ( ، فقد بلغ خط الفقر غري الغذائي 

خلط الفقر الأدنى ب� 488000 لرية لبنانية �صن�يًا اي ما يعادل 0.89 دولر ي�ميًا للفرد  و 1328000 لرية 

خلط الفقر الأعلى اأي ما يعادل 2.43 دولر ي�ميًا . ويتفاوت خط الفقر غري الغذائي بني املحافظات لختالف 

العتبارات يف تقييم اول�يات احلاجات الأ�صا�صية.  كما ه� مّبني يف اجلدول التايل  رقم )8( :
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اجلدول رقم )8( : خط الفقر غري الغذائي بح�صب املحافظات عام 2005

)1-3=5(

خط الفقر غري الغذائي 

خلط الفقر الأعلى 

ال�صنوي )األف لرية (

)1-2=4(

خط الفقر غري 

الغذائي خلط الفقر 

الأدنى ال�صنوي 

)األف لرية(

3

خط الفقر الأعلى 

ال�صنوي

)األف لرية(

2

خط الفقر الأدنى 

ال�صنوي )األف 

لرية(

1

خط الفقر الغذائي  

ال�صنوي

)الف لرية (

املحافظة

1296 512 2304 1520 1008 بريوت

1376 542 2267 1433 891 جبل لبنان

1348 396 2059 1107 711 ال�صمال

1257 520 2066 1329 809 البقاع

1235 458 2072 1295 837 اجلن�ب

1303 387 2091 1175 788 النبطية

1328 488 2172 1332 844 كل لبنان

امل�صدر: UNDP ، “ Poverty، Growth and Income Distribution in Lebanon” ، 2008./ ح�صابات املركز 

ال�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق

الأ�صا�صية  الت�صّخم احلا�صل يف الحتياجات  اإ�صافة  ينبغي  الغذائي عام 2012  الفقر غري  ولتحديث خط 

امل�صار اإليها. وذلك وفقًا مل�ؤ�رّش اأ�صعار امل�صتهلك الذي ُت�صدره اإدارة الإح�صاء املركزي يف الفرتة  ما بني كان�ن 

الأول 2005 وكان�ن الأول 2012. حيث ُيّبني اجلدول التايل  رقم )9( الت�صّخم الرتاكمي احلا�صل لهذه 

اأ�صعار امل�صكن بن�صبة 60.2 % واخلدمات الأ�صا�صية كاملياه والكهرباء بن�صبة    الحتياجات، فيالحظ  ارتفاع 

41.5 %  واللبا�س  بن�صبة 26 % وال�صحة بن�صبة 11.7 % . وقد جرت اإعادة احت�صاب الت�صّخم ما بني 2005 

و 2007 وفقًا ل�صنة الأ�صا�س اجلديدة عام 2007 .

جدول رقم )9( : تطّور موؤ�رّش اأ�صعار احلاجات الأ�صا�صية 2012-2005

التضخم التراكمي 
)%( 2012 -2005 2012 *2005 اأبواب الإنفاق

26 123.3 97.87 امللب��صات والأحذية

60.2 160.2 0 م�صكن

41.5 120.1 84.9 ماء وغاز وكهرباء 

وحمروقات اأخرى

11.7 106.9 95.67 ال�صحة

امل�صدر : اإدارة الإح�صاء املركزي ، م�ؤ�رش الأ�صعار 2007-2005 ، 2012-2007.

* متّت اإعادة احت�صاب م�ؤ�رّش الأ�صعار لعام 2005 بناءاّ على �صنة الأ�صا�س 2007.
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اأّما جلهة احت�صاب قيمة احلاجات الأ�صا�صية غري الغذائية فقد ا�صتخدمنا خط الفقر غري الغذائي خلط الفقر 

الأدنى للبنان عام 2005 وه� 488000 لرية �صن�يًا )راجع اجلدول رقم )8(( ، واأ�صفنا اإليه الت�صّخم احلا�صل 

يف الفرتة املذك�رة �صابقًا. وبذلك  ُقّدرت كلفة احلاجات الأ�صا�صية غري الغذائية لالأ�رش ال�اقعة حتت خط الفقر 

الأدنى للبنان بنح� 633198 لرية �صن�يًا  لعام 2012 ، اأي ما يعادل 1.15 دولر ي�ميًا مقارنة ب�0.89 

دولر ي�ميًا عام 2005  ، وبارتفاع ن�صبته 29.2 % . وذلك بح�صب اجلدول التايل رقم )10(: 

 جدول رقم )10 ( احت�صاب قيمة احلاجات الأ�صا�صية غري الغذائية للفرد حتت خط الفقر الأدنى)ل.ل(

قيمة احلاجات الأ�صا�صية 

عام 2012

= )6(

تغري الأ�صعار 

نهاية 2005 

اإىل نهاية

2012

)5(

قيمة احلاجات 

الأ�صا�صية يف عام 

2005

=)4(

*488000  

)3(

اإعادة احت�صاب 

وزنها بالن�صبة 

اإىل احلاجات 

الأ�صا�صية )%(

=)3(

     *100    

)1(

وزنها يف ميزانية 

الأ�رشة بالن�صبة 

لكل لبنان

احلاجات 

الأ�صا�صية

72945 26 57893 12.92 5.39 اللبا�س

285117 60.2 177976 39.73 16.57 امل�صكن

181315 41.5 128138 28.60 11.93
ماء اخلدمة 

والكهرباء 

والغاز

93821 11.7 83993 18.75 7.82 ال�صحة

633198 488000 100 41.71 املجموع)2(

امل�صدر: UNDP ، “ Poverty، Growth and Income Distribution in Lebanon” ، 2008. / اإدارة الإح�صاء 

املركزي ، م�ؤ�رّش اأ�صعار امل�صتهلك 2004-2012 / ح�صابات املركز ال�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق.

الفقر  خط  حتت  ال�اقعة  لالأ�رش  الغذائية  غري  الأ�صا�صية  الحتياجات  كلفة  باحت�صاب  قمنا  ذاتها  وبالطريقة 

الأعلى، حيث بلغت  1876980 لرية �صن�يًا لعام 2012، وذلك بح�صب اجلدول التايل رقم )11(:

)1(   

*  )1 +  
)3(   

)4(   )5(   
)2(   (   

100   
100   
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جدول رقم )11 ( احت�صاب قيمة احلاجات الأ�صا�صية غري الغذائية للفرد حتت خط الفقر الأعلى )ل.ل(

قيمة احلاجات 

الأ�صا�صية عام 2012

= )6(

تغري الأ�صعار 

نهاية 2005 

اإىل نهاية

2012

)5(

قيمة احلاجات 

الأ�صا�صية يف عام 

2005

=)4(

اإعادة احت�صاب 

وزنها بالن�صبة 

اإىل احلاجات 

الأ�صا�صية )%( 

=)3(

)1(

وزنها يف ميزانية 

الأ�رشة بالن�صبة 

لكل لبنان

احلاجات 

الأ�صا�صية

216231 26 171612 12.92 5.39 اللبا�س

845168 60.2 527570 39.73 16.57 امل�صكن

537471 41.5 379838 28.60 11.93
ماء اخلدمة 

والكهرباء 

والغاز

278111 11.7 248980 18.75 7.82 ال�صحة

1876980 1328000 100 41.71 املجموع )2(

امل�صدر: UNDP ، “ Poverty، Growth and Income Distribution in Lebanon” ، 2008. /  اإدارة الإح�صاء 

املركزي ، م�ؤ�رّش اأ�صعار امل�صتهلك 2004-2012 / ح�صابات املركز ال�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق.

اأّما اجلدولن رقم )12( و )13(  اأدناه فاإنهما يت�صّمنان تطّ�ر قيمة احلاجات الأ�صا�صية خلطي الفقر الأدنى 

والأعلى على الت�ايل لالأ�رشة خالل الفرتة 2005 -2012 بح�صب املحافظات اللبنانية:

اجلدول رقم )12( : تطّور قيمة احلاجات الأ�صا�صية غري الغذائية لالأ�رشة الواقعة حتت  خط الفقر الأدنى خالل الفرتة 

2005-2012 بح�صب املحافظات

قيمة احلاجات الأ�صا�صية 

اليومية  دولر  2012

قيمة احلاجات الأ�صا�صية 

اليومية  دولر  2005

قيمة احلاجات الأ�صا�صية 

ال�صنوية

2012 باللرية

قيمة احلاجات 

الأ�صا�صية ال�صنوية

2005 باللرية

املحافظة

1.30 0.93 717955 512000 بريوت

1.40 0.99 772555 542000 جبل لبنان

1.03 0.72 567292 396000 ال�صمال

1.34 0.95 735934 520000 البقاع

1.15 0.83 632291 458000 اجلن�ب

0.95 0.70 520340 387000 النبطية

1.15 0.89 633198 488000 لبنان

اإدارة الإح�صاء   /  .UNDP ، “ Poverty، Growth and Income Distribution in Lebanon” ، 2008 امل�صدر: 

املركزي ، م�ؤ�رّش اأ�صعار امل�صتهلك 2004-2012/ ح�صابات املركز الإ�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق..

)1(   

*  )1 +  
)3(   

)4(   )5(   
)2(   (   

100   

 *100   
 *1328000  

100   
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اجلدول رقم )13( : تطور قيمة احلاجات الأ�صا�صية غري الغذائية لالأ�رشة الواقعة حتت خط الفقر الأعلى خالل الفرتة 

2005-2012 بح�صب املحافظات

قيمة احلاجات الأ�صا�صية 

اليومية  )دولر( 

2012

قيمة احلاجات الأ�صا�صية 

اليومية  )دولر(  

2005

قيمة احلاجات الأ�صا�صية 

ال�صنوية

2012 ل.ل

قيمة احلاجات 

الأ�صا�صية ال�صنوية

2005 ل.ل

املحافظة

3.30 2.36 1817324 1296000 بريوت

3.56 2.50 1961321 1376000 جبل لبنان

3.51 2.45 1931086 1348000 ال�صمال

3.23 2.28 1778979 1257000 البقاع

3.10 2.24 1704978 1235000 اجلن�ب

3.18 2.37 1751947 1303000 النبطية

3.41 2.41 1876980 1328000 لبنان

امل�صدر: UNDP ، “ Poverty، Growth and Income Distribution in Lebanon“ ، 2008. / اإدارة الإح�صاء 

املركزي ، م�ؤ�رّش اأ�صعار امل�صتهلك 2004-2012/ ح�صابات املركز الإ�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق

ج- خط الفقر الأدنى والأعلى للفرد والأ�رشة بح�صب املحافظات

اإ�صتناداً اإىل  احل�صابات ال�صابقة خلطي الفقر الغذائي والحتياجات غري الغذائية خلطي الفقر الأدنى والأعلى، 

ميكن احت�صاب خطي الفقر اجلديدين الأدنى والأعلى لالأفراد بح�صب املحافظات ل�صنة 2012 على ال�صكل 

ال�ارد يف اجلدول رقم 14 اأدناه:    

جدول رقم )14(: خطا الفقرالأدنى والأعلى لالأفراد يومياً على �صعيد املحافظات ل�صنة 2012

خط الفقر العلى)دولر( خط الفقر الأدنى)دولر( خط الفقر الغذائي)دولر( املحافظة

6.79 4.79 3.49 بريوت

6.65 4.49 3.09 جبل لبنان

5.97 3.49 2.46 ال�صمال

6.03 4.14 2.8 البقاع

6 4.05 2.9 اجلن�ب

5.91 3.68 2.73 النبطية

6.33 4.07 2.92 كل لبنان

امل�صدر: UNDP ، “ Poverty، Growth and Income Distribution in Lebanon“ ، 2008. / اإدارة الإح�صاء 

املركزي ، م�ؤ�رش اأ�صعار امل�صتهلك 2004-2012 / ح�صابات املركز الإ�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق

حيث بلغ خط الفقر الأدنى 4.07دولر ي�ميًا للفرد عام 2012 اأي بارتفاع ن�صبته 69.6% مقارنة مع 

خط الفقر الأدنى ال�صابق البالغ 2.4 $ ي�ميًا للفرد عام 2005 . اأما خط الفقر الأعلى فقد بلغ 6.33 دولراً 

ي�ميًا  للفرد عام 2012، مقارنة ب� 4 دولرات �صنة 2005  بارتفاع ن�صبته 58.25 % . اأما بالن�صبة ملت��صط 
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اأ�رشة بحجم 4.34 فرد فاإن خط الفقر ي�صبح على ال�صكل التايل:

اجلدول رقم )15(: خطا الفقر الأدنى والعلى ملتو�صط الأ�رشة يف لبنان �صهرياً ل�صنة 2012  بح�صب املحافظات.

خط الفقر الأعلى ال�صهري ملتو�صط الأ�رش 

)4.23 اأفراد( 

خط الفقر الأدنى ال�صهري ملتو�صط 

الأ�رش )4.23 اأفراد( 
املحافظة

862
608 بريوت

844
570 جبل لبنان

758
443 ال�صمال

765 525 البقاع

761
514 اجلن�ب

750 467 النبطية

امل�صدر: UNDP ، “ Poverty، Growth and Income Distribution in Lebanon“ ، 2008. / اإدارة الإح�صاء 

املركزي ، م�ؤ�رش اأ�صعار امل�صتهلك 2004-2012/ ح�صابات املركز الإ�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق

د- خطا الفقر الأدنى والأعلى ملتو�صط الأ�رشة بني العامني  2005 و 2012

بلغ مت��ّصط حجم الأ�رشة  يف لبنان 4.23 فرداً يف عام 2004-2005 وذلك ا�صتناداً اإىل ا�صتمارة الأح�ال 

املعي�صية لالأ�رش يف الفرتة املذك�رة. ومع افرتا�س بقاء حجم الأ�رشة على حاله �صنة 2012، فقد تطّ�ر خط الفقر 

خالل الفرتة 2005-2012 على ال�صكل املبنّي يف اجلدول رقم 16 التايل :

اجلدول رقم )16( : خطا الفقر الأدنى والأعلى ملتو�صط الأ�رشة يف لبنان 2005- 2012

2012 2005 خطوط الفقر

دولر ل.ل دولر ل.ل العملة 

6284 9،473،130 3705 5586011 خط الفقر الأدنى ال�صن�ي  

9773 14،732،798 6176 9،310،019 خط الفقر العلى  ال�صن�ي 

524 789428 309 465501 خط الفقر الأدنى ال�صهري 

814 1227733 515 775835 خط الفقر الأعلى ال�صهري 

امل�صدر: UNDP ، “ Poverty، Growth and Income Distribution in Lebanon“ ، 2008. / اإدارة الإح�صاء 

املركزي ، م�ؤ�رش اأ�صعار امل�صتهلك 2004-2012/ ح�صابات املركز الإ�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق

اأما مع افرتا�س مت��صط حجم اأ�رشة مكّ�ن من خم�صة اأفراد فاإن خط الفقر ذاته بحديه الأدنى والأعلى ي�صبح 

على ال�صكل التايل :
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اجلدول رقم )17( : خطا الفقر الأدنى والعلى لأ�رشة مكّونة من خم�صة اأفراد 2005- 2012

2012 2005 خطوط الفقر

دولر ل.ل دولر ل.ل العملة

7428 11197710 4380 6،602،850 خط الفقر الأدنى ال�صن�ي

11552 17415017 7300 11،004،750 خط الفقر العلى  ال�صن�ي

619 933143 365 550238 خط الفقر الأدنى ال�صهري

963 1451251 608 917063 خط الفقر الأعلى ال�صهري

امل�صدر: UNDP ، “ Poverty، Growth and Income Distribution in Lebanon“ ، 2008. / اإدارة الإح�صاء 

املركزي ، م�ؤ�رّش اأ�صعار امل�صتهلك 2004-2012/ ح�صابات املركز الإ�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق

5-5 - توّزع الفقر الب�رشي بح�صب الحتياجات الأ�صا�صية )غري الدخل(:

كما اأ�رشنا اآنفًا، فاإىل جانب الفقر القت�صادي اأو فقر الدخل الذي ا�صتعر�صناه اأعاله هناك اأي�صًا الفقر الب�رشي 

كم�ؤ�رّش من م�ؤ�رّشات مقاربة الفقر واحلرمان. وبح�صب خارطة الأح�ال املعي�صية لعام 2004، التي و�صعت 

ا�صتناداً اإىل الدرا�صة ال�طنية لالأو�صاع املعي�صية لالأ�رش عام 2004 )امل�صح املتعدد الأهداف( يتبنّي تفاوت ن�صب 

الفقر واحلرمان بني املناطق بتفاوت  اخلدمات الأ�صا�صية املت�فرة ، كال�صكن واملياه والكهرباء وال�رشف ال�صحي 

والتعليم ف�صاًل عن تفاوت ال��صع القت�صادي، وذلك بح�صب اجلدولني رقم 18 ورقم 19 اأدناه :

جدول رقم )18( : ن�صبة الأ�رش املحرومة* عام 2004 بح�صب توفّر اخلدمات الأ�صا�صية )اأو خط الفقر الب�رشي(  

مع الدخل وتوّزعها بح�صب املناطق )%(

ال�صكناملوؤ�رش
املياه والكهرباء 

وال�رشف ال�صحي
الدخلال�صحة التعليم 

23.89.319.15.134.1بريوت

22.22930.525.237.9جبل لبنان

26.337.847.146.265.8ال�صمال

2025.738.443.956.1البقاع

37.132.836.545.564اجلن�ب

2654.446.639.967.5النبطية

24.629.834.731.949.1لبنان

اإدارة الإح�صاء املركزي ووزارة ال�ص�ؤون الجتماعية وبرنامج الأمم  امل�صدر: خارطة الأح�ال املعي�صية يف لبنان عام 2004، 

املتحدة الإمنائي.

* الأ�رش املحرومة هي التي تك�ن درجة الإ�صباع لديها من اخلدمات املذك�رة متدنية اىل متدنية جداً
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وباملقارنة بني م�ؤ�رّش الدخل )جم�ّصداً بخط الفقر اأعاله ( وم�ؤ�رّش القدرة لقيا�س الفقر تت�ّزع الأ�رش الفقرية بني 

املناطق على ال�صكل التايل:

جدول رقم )19(: توزع الأ�رش الفقرية بح�صب موؤ�رشي الدخل والتمكني واملحافظات عام 2004 )%(

املوؤ�رش واملنطقة

اجمايل املحرومني بح�صب )موؤ�رش( 

التمكني )دليل اأحوال املعي�صة*(

)% من الأ�رش( 

خط الفقر الأعلى 

)% من ال�صكان(

9.15.9بريوت

22.219.6جبل لبنان

42.452.6ال�صمال

33.429.4البقاع

44.542.2اجلن�ب

50.119.2النبطية

3028.6لبنان

امل�صدر: خارطة الفقر الب�رشي واأح�ال املعي�صة يف لبنان 2004، م�صدر �صابق

* يتكّ�ن هذا الدليل من خم�صة م�ؤ�رشات تغطي امليادين التالية: التعليم، ال�صحة، املياه والكهرباء وال�رشف ال�صحي، امل�صكن 

والدخل.
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خال�شة 

بح�صب  الفرتة 2004- 2012  لبنان خالل  ال�صتهالك يف  �صّلة  تطّ�ر مكّ�نات  الدرا�صة   تناولت هذه 

الأب�اب املختلفة وتفاوت تركيبة هذه الأب�اب باختالف املناطق اللبنانية ، حيث تبنّي تراجع الأهمية الن�صبية 

للغذاء والتعليم  ل�صالح ال�صكن وم�صتلزماته والنقل والت�صالت. علمًا اأن هذه الأهمية الن�صبية ملكّ�نات ال�صّلة 

ال�صتهالكية تتباين تبعًا لختالف فئات الدخل. مما يجعل وطاأة الت�صّخم اأكرب على الفئات املحدودة الدخل 

مقارنة بالفئات ذات الدخل املرتفع، وذلك نظراً لتفاوت ِن�صب ارتفاع الأ�صعار بني بند واآخر �صمن اأب�اب 

الإنفاق املختلفة املكّ�نة ل�صّلة ال�صتهالك.

هذا الرتفاع يف معّدلت الت�صّخم تبعته زيادة معّدلت اإنفاق الأ�رش عام 2012 مقارنة بعام 2004. اإل 

اأن ِن�صب الزيادة يف الإنفاق الفعلي لدى خمتلف فئات الدخل بقيت اأقّل بكثري من ن�صب الزيادات الكبرية يف 

معّدلت الت�صّخم. اأي اأن غالبية الأ�رش عجزت عن اللحاق بت�صّخم الأ�صعار، وخ�ص��صًا فئات الدخل املتدّنية 

ما  الفئات. وه�  بقية  قيا�صًا على  الأ�صعار  ارتفاع  اأقّل بكثري من وترية  الإنفاق  زيادة  بقيت قدرتها على  التي 

يعك�س تاآكاًل متزايداً يف القدرة ال�رشائية لالأ�رش، وبالتايل تناق�صًا يف م�صت�يات الإ�صباع التي كانت حت�صل عليها. 

لت اإليها الدرا�صة حتديث خط�ط الفقر الأدنى والأعلى للفرد والأ�رشة وعلى م�صت�ى  ومن الأم�ر التي ت��صّ

ب��صفهما  الغذائية،  الأ�صا�صية غري  الغذائي والحتياجات  الفقر  احت�صاب كلفة خط  بعد  املحافظات. وذلك 

ي�صكالن مكّ�نات خط الفقر بن�عيه. واأبرز ما خل�صت اإليه الدرا�صة يف هذا املجال ما يلي : 

ارتفاع خط الفقر الأدنى للفرد من 2.4 $ ي�ميًا عام 2005 اإىل 4.07 $ ي�ميًا عام 2012.

ارتفاع خط الفقر الأعلى للفرد من 4 $ ي�ميًا عام 2005 اإىل 6.33 $ ي�ميًا عام 2012.

ارتفاع خط الفقر الأدنى لأ�رشة مكّ�نة من خم�صة اأفراد �صهريًا  من 365 دولر �صنة 2005 اإىل  619دولر 

�صنة 2012.

ارتفاع خط الفقر الأعلى لأ�رشة مكّ�نة من خم�صة اأفراد �صهريًا من 608 دولرات �صنة 2005 اإىل 963 

دولر �صنة 2012.
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