
 

في لبنانن وواالفقر االفوااررقق االحضريیّة  
؟من ااقتصادد االسوقق ااالجتماعيّ هھھھي االدررووسس االتي يیمكن ااستقاؤؤهھھھا ما   

 
٢۲٠۰١۱٥تشريین ااألوولل٬،  ٢۲٢۲  

معهھد عصامم فاررسس  
ة في بيیرووتتميیركيیّ االجامعة ااأل   

 

بالشرااكة مع نظم معهھد عصامم فاررسس للسيیاساتت االعامة وواالشؤوونن االدووليیة في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت 
مؤتمر بعنواانن " االفوااررقق االحضريیّة ووسيیاساتت ااإلفقارر في لبنانن: ما هھھھي االدررووسس لبنانن  مؤسسة كونراادد ااددناوورر

االتي يیمكن ااستقاؤؤهھھھا من ااقتصادد االسوقق ااالجتماعّي؟"  

االمديیرةة ااإلدداارريیة للمؤسسة االسيیدةة هھھھنا ناصر. تحدثث يیر االمعهھد االدكتورر ططاررقق متريي وواافتتح االبرنامج مد
من ووززااررةة االشؤوونن  فقامم االدكتورر بشيیر عصمت٬، آآفة االفقر االحضريي من عدةة جواانب االمشارركونن عن

لتي ااإلجتماعيیة بتقديیم بعض ااألررقامم من قاعدةة االبيیاناتت االتابعة لبرنامج ااستهھداافف ااالسر ااألكتر فقراا (حال) اا
ااستماررةة من عائالتت فقيیرةة في لبنانن. أأما عبيیر سقسوقق وو نادديین بكدااشش من ااستودديیو ااشغالل  ٨۸٦،٬٠۰٠۰٠۰تحتويي 

لك على االنسيیج ااإلجتماعي لمديینة بيیرووتت. ذذااثر عامة فقدمتا خراائط عن عمليیاتت ااإلخالء في ااحيیاء بيیرووتت وو
ااسة االفقر كحالة ااهھھھميیة ددرر اادديیب نعمة ددررااستهھ عن االفقر في مديینة ططراابلس ووشددد على ذذمن جهھتهھ قدمم ااألستا

قيیاسس االفقر فقط.  ب ووعدمم ااإلكتفاء  

تطرقت االى موضوعع االالجئيیيین االسورريیيین في االمدنن االلبنانيیة من منظارر االتنظيیم االمدني فااما االندووةة االثانيیة 
على  منظمة االرؤؤيیة االعالميیةلبراامج االحضارريیيیة في  عي. فنوهھھھت االيین ررحباني االمستشاررةةااإلندماجج ااإلجتماوو

االلبنانيین لصوغغ سيیاساتت اافضل. ااما سيین برغبي مستشاررةة ااهھھھميیة فهھم ااسبابب االتوتر ااإلجتماعي بيین االالجئيیيین وو
ى ااهھھھميیة االعنصر االجغراافي في ااززمة برنامج ااألمم االمتحدةة للمستوططناتت االبشريیة (موئل) حثت علفي  االبراامج

االمناططق وو ااألددووااتت االتي تستعملهھا في ااززماتت االلجوء مصممة لالرريیاففااللجوء. فمعظم خبرااتت ااألمم االمتحدةة وو
اانهھت مارريیانن ووصيیداا. صورر وو ٬،ططراابلس ٬،نونن بأغلبيیة ساحقة في بيیرووتتن في لبنانن يیقطئيیاالنائيیة بيینما االالج

ن في ااألماكن االعامة كمدخل لفهھم ئيیهھ في برجج حمودد عن ووجودد االالججرتماددوورريي االندووةة بالحديیث عن بحث اا
ااهھھھميیة مماررسة االوجودد في ااألماكن االعامة.  

نموذذجج  ٬، ررئيیس قسم ااقتصادد االسوقق ااإلجتماعي في مؤسسة كونراادد أأدديیناوورر أألمانيیااا ووقدمم ماثيیاسس شافِرذهھھھ
ااقتصادد االسوقق ااالجتماعّي كنهھج للتنميیة ااالقتصادديیة من منظورر تحديیّاتت االفقرااء في االمناططق االحضريیة في 

االشرووطط ااألساسيیّة  ٬، أألمانيیايیةاالتطبق ٬، ددكتورر في ااإلقتصادد في جامعة االعلوممأألمانيیا ووعرضض دد. رراالف ررووبل
لنجاحح ااقتصادد االسوقق ااالجتماعّي في االبلداانن االناشئة مقدما لبنانن كحالة ددررااسيیّة.  

 

 
 


