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السكان بالمائة من  20بلغ  أّن معّدل الذين يرتعون في عالم الفقر في لبنان« االسكوا»لغربي آسيا أفادت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعيَّة  0104أيلول  3في 

بالمائة، وأظهرت دراسة أعّدتها االسكوا بأّن الفقر في لبنان أصابت سهامه  55قد المست ال  0101، بعدما كانت نسبة الفقر في العام المنصرم 0104في عامنا الحالي 
في  20العامة، فنرى أّن نسبة الفقر تمّكنت من النيل من  السكان، أما في حال تّم أخذ أبعاد أوسع من الداخل في االعتبار كالصحة والتعليم والخدمات بالمائة من 41

في المائة منهم اليوم، وفي  31بحت تعانق المائة من السكان، والمؤسف والمؤلم في األمر أّن االسكوا أشارت الى أّن نسبة الحرمان والتي تعتبر أكثر من أبعاد الفقر، أص
 41كشفت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية أّن دراسات أظهرت أّن أكثر من  0104ايلول  6أما بتاريخ . مبعض المناطق اللبنانية فاقت النسبة أكثر من نصفه

  .بالمائة من الشباب اللبناني يسعى الى الهجرة جراء المأساة المعيشية
في المائة من اللبنانيين يعملون بشكل  55أّن نسبة  3232ايلول  32أما بالنسبة الى معدالت البطالة في لبنان فقد أفادت ادارة االحصاء المركزي من خالل تقرير لها بتاريخ 

بالمائة وترتفع  2553بطالة معّدل نسبتها ُتعتبر األتلى وتبلغ تلك ال خ  بعين االتتبار أّن بطالة الشبا بالمائة تعمل بشكل نظامي، مع األ 55غير نظامي، بينما هنالك نسبة 
اّن ه ه األسبا  جعلت . وتستقر البطالة بشكل أساسي في مناطق تكار ومحافظة الجنو  ومنطقة البقاع األوسط وقضاء تاليه. تند فئة الشبا  ال ين يحملون شهادات

بالمائة في  23بلغ نحو  3232رة العمل اللبنانية قد أشارت الى أّن معّدل البطالة في العام من هنا فإّن تقديمات وزا. نا الحاليتام 3232عملق في االرتفاع في العام البطالة تت
المائة، واّن اكثر القطاتات ب 52نسبة البطالة قد فاقت فعاًل ال ، لكن هنالك مصدر في وزارة العمل قد أفاد بأّن 3232بالمائة تند نهاية العام  5255حين ُيرّجح أن يبلغ نسبة 

كما أفاد . التالمزت فيها تمليات صرف جّمة للموظفين هي قطاتات الخدمة، القطاع المصرفي والقطاتات الفندقية وقطاع البناء والمقاوالت، فضاًل تن قطاع االتي بر 
لنقل ال ي يجعلهم مخّولين االنتقال الى ألنهم أصبحوا تاجزين تن تخبأة بدل اوا يتغّيبون تن الحضور الى أتمالهم المصدر، بأّن موظفين يعملون في القطاع العام بات

 32ى ال 52، اتتبرت المديرة العامة لوزارة العمل باالنابة مارلين تطاهلل اّن نسبة البطالة في لبنان قد تكون فاقت ال 3232ايلول  22ومن جهة أخرى وبتاريخ . وظائفهم
 .بالمائة

 
و ّكرت دشتي أنه في . ا روال دشتي الدتوة الى انشاء صندوق وطني للتضامن االجتماتي بهدف التخفيف من وطأة األزمة اإلنسانيةة التنفي ّية لالسكو من هنا جّددت األمين

همات كلفة القضاء تلى الفقر تبر تقديم مسامليار دوالر أن يسّددوا  12وة تعادل كانت االسكوا قد قّدرت أّنه يمكن للُعشر األغنى من اللبنانيين ال ين يملكون ثر  3232العام 
في المائة كما ارتفعت نسبة  22وكانت االسكوا قد أشارت الى أّن نسبة األسر المحرومة من الرتاية الصحية قد ارتفعت الى . في المائة من ثرواتهم 2سنوية ال تتعّدى نسبة 

 .تلى الدوائر الى اكثر من النصفاألسر العاجزة تن الحصول 
 

د خطط فّعالة للحماية االجتماتية األمينة التنفي ية لالسكوا تلى أهمية التعاضد والتعاون بين جميع مكّونات المجتمع اللبناني للحّد من تداتيات األزمة داتية الى ايجا دتوشدّ 
بالمائة من  32د أتلن ان لعام للهيئات االقتصادية نقوال شماس قوكان األمين ا. لفقر المدقع، والبطالةتكون أكثر تلبية الحتياجات الفقراء وخصوصًا ال ين يعانون من ا

مؤكدّا أنه ا ا استمر الوضع تلى ما هو تليه وأحجمت الحكومة تن القيام او المباشرة باالصالحات المنشودة  3221المؤسسات والمحال التجارية قد أقفلت في لبنان في العام 
 .آخر السنة بالمائة حتى 32ه ه النسبة ستفوق ال  فإنّ 
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