
URDA ورقة تقدير موقف صادرة عن
مع اقتراب عيد األضحى المبارك 2022

في ظل تفاقم األزمة االقتصادية والمعيشية التي يرزح تحتها لبنان

فرحــة العيــد تــكاد تكــون معدومــة فــي ظــل تفاقــم األزمــة االقتصاديــة والمعيشــية التي يــرزح تحتها 
لبنــان، إذ يحــّل عيــد األضحــى المبــارك هــذا العــام وســط حالــة مــن االنهيــار االقتصــادي الشــديد الذي 
يعصــف بلبنــان، والــذي حــرم األســر مــن القــدرة الشــعور بفرحــة العيــد وشــراء المالبــس والحلــوى 

وألعــاب األطفــال، مــا يدفــع البعــض لوصفــه بـ»العيــد األســوأ« فــي تاريــخ لبنــان. 

كشــفت دراســة صــادرة عــن إدارة اإلحصــاء المركزي 
اللبنانــي أن 28 % مــن اللبنانييــن يعيشــون تحــت 
خــط الفقــر، أي الذيــن ال يبلــغ مدخولهــم 3.84 $ 

يومًيــا للفــرد الواحــد.  

ووفقــا لمــا أوردتــه دراســة لألمــم المتحــدة حول الفقر في لبنان تحت عنــوان “الحاجات ذات األولوية”، 
فــإن عــدد الالجئيــن الســوريين المســجلين لــدى األمــم المتحــدة بصفتهــم الجئيــن تحــت خــط الفقــر يبلــغ 
720 ألفــاً، والالجئيــن الســوريين المســجلين فــوق خــط الفقــر يصــل إلــى 780 ألفــًا،  باإلضافــة إلــى 

178,200 الجًئــا فلســطينًيا تحــت خــط الفقــر و91,800 الجًئــا فلســطينًيا فــوق خــط الفقــر.

مقّدمة
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»تقريــر الســعادة«.. األزمــات 
تضــع لبنــان في ذيــل القائمة

االقتصاديــة  األزمــة  تبعــات 
 :2022 لبنــان  فــي 

احتــل لبنــان المركــز مــا قبــل األخيــر في “تقرير الســعادة 
المتحــدة،  األمــم  بإشــراف  يصــدر  الــذي  الســنوي” 
فالبلــد الــذي يــرزح تحــت وطــأة أزمــات اقتصاديــة وماليــة 
واجتماعيــة وحتــى أمنيــة منــذ مــا يزيــد عــن ثالث ســنوات 
فــي  خياليــة  حــدود  إلــى  الفقــر  نســبة  فيــه  وصلــت 
وقــت ارتفــع فيــه ســعر صــرف الــدوالر بصــورة قياســية 

وانخفضــت قيمــة العملــة الوطنيــة.

أدت األزمــة االقتصاديــة والماليــة والسياســية التــي يمــر بهــا لبنــان بحســب “الدوليــة للمعلومــات” 
إلــى “إغــالق مئــات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة وتقليــص أعمــال عشــرات آالف 
المؤسســات األخــرى، وبالتالــي صــرف عشــرات آالف العمــال واأُلَجــراء وهكــذا ارتفعــت نســبة البطالــة 
التــي أصبحــت تقــارب نحــو %35 مــن حجــم القــوى العاملــة المقــدر عددهــا بنحــو 1,340 مليــون عامــل 

ــا و500 ألــف”. أي أن عــدد العاطليــن عــن العمــل يتــراوح بيــن 470 ألًف

يشهد لبنان منذ صيف 2019 انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا، حيث فقدت
“العملــة المحليــة حوالــي 82 فــي المئــة مــن قوتهــا الشــرائية مقابــل 

الــدوالر، مــا بيــن عامــي 2019 و2021” 



باألرقــام.. المــواد الغذائيــة فــي لبنــان األغلــى 
ــا فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

يعتبــُر لبنــان مــن البلــدان األغلــى عالميًا،ومنــذ بــدء األزمــة حتــى اليــوم ارتفعــت األســعار علــى الشــكل 
التالي: 

ارتفعــت أســعار اللحــوم الحمــراء المســتوردة أكثــر مــن خمســة أضعــاف، حتــى إن الكيلوغــرام الواحــد من 
لحــم البقــر بــات يعــادل نحــو نصــف قيمــة الحــد األدنــى لألجــور المحــدد بـ675 ألــف ليــرة أي 33 دوالرًا.

وخــالل الفتــرة الماضيــة، ســجل ســعر الــدوالر قفــزة هائلــة فــي الســوق الموازيــة، إذ تخطــى عتبــة 
ــل انحــدار  الـــــ28.000 ليــرة، وهنــاك تقديــرات بــأن تواصــل العملــة الخضــراء مســارها التصاعــدي مقاب

الليــرة اللبنانيــة.

اللحوماألجبانالبطاطاالخبز والمعجنات 

866%1,300% 2,083% 2,142%
نسبة ارتفاع األسعارنسبة ارتفاع األسعارنسبة ارتفاع األسعارنسبة ارتفاع األسعار

اللحوم تختفي من موائد لبنان وسط أزمة اقتصادية خانقة!

سعر كيلو اللحم في لبنان قد يصل إلى نصف مليون ليرة

الكيلوغرام الواحد من اللحم بات يعادل نصف قيمة الحد األدنى لألجور المحدد بـ675 ألف ليرة



أزمة الكهرباء
وازداد الوضــع ســوءًا مــع دخــول لبنــان فــي أزمــة كهربــاء ووقــود حــادة فــي صيــف 2021، مــا رفــع كلفــة 

حفــظ الطعــام أساســًا وبالتالــي أســعار المــواد الغذائيــة.

وأوضــح البيــان أن “المســح الوطنــي للتغذيــة فــي لبنــان لعــام 
لألطفــال  الرئيســية  الغذائيــة  “المؤشــرات  أن  يظهــر   ”2021
الصغــار ضعيفــة فــي أيامهــم األولــى مــن الحيــاة، وتــزداد ســوءا 

بمــرور الوقــت. وأكثــر مــن 90 % مــن األطفــال ال يســتوفون 
معاييــر الحــد األدنــى التــي تتيــح لهــم الحصــول علــى الوجبــات 
أو  إليهــا،  يحتاجــون  التــي  المتكــررة،  المتنوعــة،  الغذائيــة 
النظــام الغذائــي المقبــول خــالل الفتــرة األدق فــي حياتهــم 
التــي تحــدد نموهــم وتطورهــم الصحــي حتــى بلوغهــم ســن 

ــة. الثاني

الفقيــرة  األســر  نســبة  أن  إلــى  األرقــام  ُتشــير 
المحرومــة مــن الكهربــاء ارتفعــت إلــى %54، أي 
مــا يعــادل 650 ألــف أســرة مــن أصــل مليــون 
و210 آالف أســرة، »وأصبحــت البدائــل المتاحــة 
المولــدات  فــي  كاالشــتراكات  األســر  لهــذه 

الخاصــة ذات كلفــة باهظــة مــا أّدى إلــى تراجــع عــدد 
المشــتركين فيهــا وحجــم اســتهالك الكهربــاء.

من األسر محرومة 
من الكهرباء

 54%

أعلنــت منظمــة اليونيســف أن أزمــة لبنــان االقتصاديــة ومــا تبعهــا مــن 
المميتــة  لألمــراض  عرضــة  األطفــال  جعلــت  الطاقــة  فــي  إشــكاالت 

المحتملــة.



“أضحى للتآلف عيد” حملة أوردا
لموسم األضحى 2022مــ/1443 هــ:

)أسعار األضاحي(  2022 مــ / 1443هـ

ــة URDA حملــة عيــد  ــد” ، يطلــق اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة والتنموي ــف عي تحــت شــعار “أضحــى للتآل
األضحى لعام 2022مـ/ 1443هـ، والتي تهدف إلى توفير لحوم األضاحي وكسوة العيد لمستحقيها 
مــن األســر األشــد ضعًفــا فــي لبنــان مــن مختلــف الجنســيات اللبنانيــة والســورية والفلســطينية بــدًءا  
مــن بيــروت وجبــل لبنــان وصــواًل لصيــدا وصــور وشــبعا فــي الجنــوب، إلــى الشــمال فالبقــاع وعرســال. 

 ولــن تقتصــر تقديمــات العيــد علــى األضاحــي فحســب، بــل يســعى اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة لنشــر 
األلفــة والحــب بيــن صفــوف األطفــال األشــد حاجــة: 

تبرعوا باأللفة والمحبة هذا العيد !

ســاهموا معنــا فــي نشــر روح التآلــف والمحبــة  فــي قلــوب أســر حرمــت مــن 
أهــم المقومــات المعيشــية فــي ظــل أزمــة طالــت كافــة األســر فــي لبنــان 

بمختلــف جنســياتهم وطبقاتهــم االجتماعيــة ! 

www.urda-lb.org


