
 

 
 وثيقة البنك الدولي

 
 لالستخدام الرسمي فقط

 PAD1030تقرير رقم 
 

 وثيقة التقييم المسبق للمشروع
 حول هبة مقترحة

 دوالر أميركي يونمل 8.2بقيمة 
 مقّدمة إلى الجمهورية اللبنانية

 لصالح
 المشروع الطارئ للبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا 
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 قسم التنمية البشرية
 فريقيا أمنطقة الشرق األوسط وشمال 

 
 

 
   
 
 
 
 

 

يحصلون عليها في لذين من اويجوز استخدامها  ،دةيتم توزيع هذه الوثيقة بضوابط محّد
 موافقةإّلا ب لذلك، ال يجوز اإلفصاح عن محتوياتها اعملهم الرسمي. وخالًف سياق تأدية

   البنك الدولي. من
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 العمالت  صرفأسعار 
 
 ( 2014آذار / مارس  31)سعر الصرف المعتمد بتاريخ 
 

 العملة = الليرة اللبنانية 
 ليرة لبنانية =  دوالر أميركي واحد  1504.51

 
 السنة المالية 

 كانون األول/ديسمبر 31 –نون الثاني/يناير كا 1
 

 
 المختصرات

AIS Accounting Information Software   نظم المعلومات المحاسبية 
BLF Banque Libano-Franҫaise  البنك اللبناني الفرنسي 
CCT Conditional Cash Transfer  تحويل نقدي مشروط 
CMU Central Management Unit رة المركزية وحدة اإلدا 
CPS Country Partnership Strategy  إستراتيجية الشراكة القطرية 
CQS Consultants’ Qualifications Selection االختيار على أساس مؤهالت االستشاريين 
CSO Community Service Organization منظمات المجتمع المدني 
DA Designated Account حساب مخّصص 
ESIA Economic and Social Impact Assessment  تقييم التداعيات االقتصادية واالجتماعية 
ESPISP II Second Emergency Social Protection 

Implementation Support Project 
المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية 

 االجتماعية الطارئة 
EU European Union  االتحاد األوروبي 
FBS Fixed Budget Selection  محّددةميزانية بموجب االختيار 
FM Financial Management  اإلدارة المالية 
FO Financial Officer  المسؤول المالي 



 

FOT Fiduciary Operations Team  فريق العمليات االئتمانية 
FPA Fiduciary Principles Accord اتفاق المبادئ االئتمانية 

 الناتج المحلي اإلجمالي  GDP Gross Domestic Product دئ االسئتمانية اتفاق المبا
GOL Government of Lebanon  الحكومة اللبنانية 
HBS Household Budget Survey دراسة استقصائية عن ميزانية األسر المعيشية 
ICB International Competitive Bidding  العطاءات التنافسية الدولية 
IFR Interim Financial Reports  التقارير المالية المرحلية 
IMC Inter-Ministerial Committee  اللجنة المشتركة بين الوزارات 
IMF International Monetary Fund  صندوق النقد الدولي 
IPSAS International Public Sector Accounting 

Standards 
 طاع العاممعايير المحاسبة الدولية في الق

LCS Least Cost Selection  االختيار على أساس الكلفة األقّل 
M&E Monitoring and Evaluation  الرصد والتقييم 
MENA Middle East and North Africa Region  فريقيا أمنطقة الشرق األوسط وشمال 
MIS Management Information System  نظم المعلومات اإلدارية 
MOF Ministry of Finance  وزارة المالية 
MOPH Ministry of Public Health  وزارة الصحة العامة 
MOSA Ministry of Social Affairs  وزارة الشؤون االجتماعية 
NCB National Competitive Bidding  المناقصة التنافسية المحلية 
NFI Non Food Items  السلع غير الغذائية 
NGO Non-Governmental Organization   منظمة غير حكومية 
NPTP National Poverty Targeting Program االبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر 
ORAF Operational Risk Assessment Framework   إطار تقييم مخاطر التشغيل 
PCM Presidency of the Council of Ministers  الوزراءرئاسة مجلس 
PFS Project Financial Statements البيانات المالية للمشروع 
PHC Primary Healthcare Center مراكز الرعاية الصحية األولية 
PMT Proxy-Means Testing  مستوى  بالوسائل غير المباشرة لقياساختبار

 دليل عمليات المشروع POM Project Operation Manual الدخل
POS Points of Sale   نقاط البيع 
QCBS Quality-and-Cost-Based-Selection االختيار على أساس الجودة والكلفة 



 

   
   
 
 
 
 

   
 
 

RRP Regional Response Plans خطط االستجابة اإلقليمية 
SDC Social Development Centers مراكز التنمية االجتماعية 
SOE Statements of Expenditure بيانات المصروفات 
SP Social Protection الحماية االجتماعية 
SPPP Social Protection and Promotion Project شروع تعزيز الحماية االجتماعيةم 
SSN Social Safety Net شبكة األمان االجتماعي 
SSS Single Source Selection االختيار من مصدر واحد 
TFL Trust Fund for Lebanon   تماني لمساعدة لبنان في االستجابة الصندوق االئ

 لألزمة السورية
TOR Terms of Reference الشروط المرجعية 
UN United Nations   األمم المتحدة 
UNDP United Nations Development Programme     برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
UNHCR United Nations High Commissioner for 

Refugees   
 لمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينا

UNICEF United Nations Children's Fund    منظمة األمم المتحدة للطفولة 
VAT Value Added Tax     الضريبة على القيمة المضافة 
WA Withdrawal Application طلب سحب األموال 
WFP World Food Programme   الميبرنامج األغذية الع 

 إنجر آندرسن  نائب الرئيس اإلقليمي: 
 فريد بالحاج  المدير القطري: 
 انيس باريس    المدير القطاعي: 
 ياسر الجمال   المسؤول القطاعي:

 حنين اسماعيل السيد   فريق المهام: مسؤولة



 

 
 

 الجمهورية اللبنانية
 األسر األكثر فقًرا المشروع الطارئ للبرنامج الوطني الستهداف 

 
 

 جدول المحتويات 
ستراتيجي السياق اإل -1

............................................................................... 
1 

  ...............السياق القطري .................................................................. - أ
إلى المساعدة  طارئةالحاالت الحاجة   - ب

.........................................................                    

1 
2 

 3 ..............السياق القطاعي والمؤسسي..................................................... -ج 
األهداف الكلية التي يساهم المشروع في تحقيقها   -د

............................................... 
6 

  
للمشروع األهداف اإلنمائية  -2

........................................................................ 
7 

الهدف اإلنمائي للمشروع   . أ
..................................................................... 

7 

لمستفيدة من المشروع الجهات ا
.................................................................. 

7 

مؤشرات النتائج على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع 
........................................... 

8 

  
 وصف المشروع -3

................................................................................... 
10 

مكّونات المشروع  . أ
............................................................................. 

10 

تمويل المشروع   . ب
.............................................................................. 

13 

 13 تمويلأداة ال



 

...................................................................................... 
تكاليف المشروع 

 ...............وتمويله.............................................................
13 

ج. الدروس الُمكتسبة وانعكاسها على تصميم المشروع 
.............................................. 

14 

  
  
 16 ..............التنفيذ ............................................................................. -4

الترتيبات المؤسسية والتنفيذية    . أ
............................................................... 

16 

 18 ............مها............................................................رصد النتائج وتقيي  . ب
 19 ..............ج.  االستدامة ......................................................................

  
المخاطر الرئيسية واإلجراءات للحّد منها  -5

........................................................... 
19 

 19 .............جدول ملخص تقييم المخاطر .................................................... . أ
شرح شامل لتقييم المخاطر  . ب

.................................................................... 
20 

  
  
 21 .............................................................................ص التقييم ......ملّخ -6

 21 .............التحليل االقتصادي والفني........................................................ . أ
اإلدارة المالية  . ب

................................................................................. 
22 

 23 ..............ج. المشتريات ......................................................................
د. النواحي االجتماعية )بما في ذلك إجراءات الحماية( 

............................................. 
25 

ذلك إجراءات الحماية(    ه. النواحي البيئية )بما في 
............................................... 

25 

  
إطار النتائج  : األّول الملحق

 ..........................................................ورصدها.........
27 



 

التفصيلي  وصفال: الثاني الملحق
 .....................................................مشروع........لل

31 

 38 .................................................................... يةترتيبات التنفيذال: الملحق الثالث
 54 ......................................................... يةمخاطر التشغيلال: إطار تقييم الملحق الرابع

 57 ................................................................. يدعم التنفيذال: خطة خامسالملحق ال
: التحليل االقتصادي والمالي الملحق السادس

........................................................... 
59 

 70.. ................................................................................ارطة: الخالسابعالملحق 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقييم المشروعورقة بيانات 
 

 لبنان
  (P149242)المشروع الطارئ للبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا 

 
 

لمشروعمسبق لوثيقة تقييم   



 

. 
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  PAD1030تقرير رقم: 

. 

 المعلومات األساسية

 فئة التقييم البيئي  الرقم التعريفي للمشروع 
 غير مطلوب  -ج

 رئيس الفريق 

P149242  حنين اسماعيل السيد  
 [ X ] الهشاشة و/أو العوائق المتعلقة بالقدرات  أداة اإلقراض 

الكوارث الطبيعية أو من صنع  - تمويل مشروع استثماري 
 البشر  

 

 

 [   ]ت الوسيطة المالية الجها  
 [   ]سلسلة المشاريع  

 
 تاريخ بدء تنفيذ المشروع 

  2014حزيران / يونيو  6

 تاريخ انتهاء تنفيذ المشروع 
 2017حزيران / يونيو  30

  

 التاريخ المتوقع إلغالق المشروع التاريخ المتوقع لسريان المشروع 
  2017يسمبر كانون األّول / د 31  2014تموز / يوليو  7

مؤسسة التمويل مشروع مشترك مع 
  الدولية: كال

  

 نائب الرئيس القطري  المدير القطري   المدير القطاعي المسؤول القطاعي
 ياسر عبد العليم 

 عوني الجمال
 انجر اندرسن فريد بلحاج  انيس باريس

. 

 المقترض: وزارة المالية 



 

 عية، رئاسة مجلس الوزراء الجهة المسؤولة: وزارة الشؤون االجتما

المسّمى    بشير عصمت جهة االتصال: 
 :الوظيفي

 مستشار وزير الشؤون االجتماعية

البريد  611242-1-961 رقم الهاتف: 
 اإللكتروني

 

bashiros@yahoo.fr 

 جهة االتصال: 
             

 رقم الهاتف: 

 سهيل بوجي
 

961-1-970760 

 المسّمى الوظيفي: أمين عام رئاسة مجلس الوزراء
 

 746786-1-961فاكس:             

  سلطة الموافقة  

 سلطة الموافقة: 
 موافقة نائب الرئيس اإلقليمي 

ال المنبثقة عنه وافق مجلس البنك على الصندوق االئتماني لمساعدة لبنان في أزمة الالجئين، والصناديق االئتمانية الخاصة باألطف
 حصلت على موافقة نائب الرئيس اإلقليمي 

  الوقائية السياساتتأجيل  
 كال  [ X ]نعم     [   ]الوقائية؟  السياساتهل سيتم تأجيل استعراض 

. 

 البيانات المتعلقة بتمويل المشروع )مليون دوالر أمريكي(

منحة من  [   ] قرض  [   ]
مؤسسة التنمية 
 الدولية

 ضمان [   ]

 أخرى [   ] منحة [ X ] اعتماد [   ]
إجمالي التمويل المقّدم من  213.93 إجمالي كلفة المشروع:

 البنك:
8.20 

  117.83 الفجوة التمويلية:

mailto:bashiros@yahoo.fr
mailto:bashiros@yahoo.fr


 

. 

 المبلغ مصدر التمويل 
 84.9 المقترض

 الصندوق االئتماني لمساعدة لبنان في االستجابة لألزمة السورية
 مصادر أخرى

 التمويليةالفجوة 

8.2 
3.0 

117.83 
 213.93 المجموع

. 

 المصروفات المتوقعة )مليون دوالر أمريكي( 

 2018 2017 2016 2015 السنة المالية 

 1.0 1.5 1.6 4.1 سنوي 

 8.2 7.2 5.7 4.1 تراكمي

. 

 األهداف اإلنمائية المقترحة 

ات االجتماعية في البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا يتمثل هدف المشروع في توسيع التغطية وتعزيز حزمة المساعد
 المقّدمة إلى اللبنانيين المتأثرين باألزمة السورية وكافة األسر اللبنانية تحت خط الفقر المدقع. 

  المكّونات 

 الكلفة )مليون دوالر أميركي(  إسم المكّون 

ف األسر األكثر المكّون األّول:إدارة البرنامج الوطني الستهدا
 فقًرا 

3.89 

 3.76 المكّون الثاني: توفير المساعدة االجتماعية  

 0.55 المكّون الثالث: فريق العمليات االئتمانية  

 البيانات المؤسسية

 مجلس القطاع

 الحماية االجتماعية 

 القطاعات / تغير المناخ



 

 تساوي المئة( والنسبة المئوية الكلية يجب أن 5)الحّد األقصى القطاع 

التكيف مع تغير  % القطاع القطاع الرئيسي 
 المناخ

المنافع المشتركة 
% 

التخفيف من تغير 
 المناخ

المنافع المشتركة 
% 

   100 الخدمات االجتماعية األخرى الصحة والخدمات االجتماعية األخرى 

 100 المجموع

 نافع مشتركة لبرامج التكيف والتخفيف من تغير المناخ.أقر بعدم توفر معلومات مرتبطة بهذا المشروع عن أية م 

. 

 الموضوعات 

 والنسبة المئوية الكلية يجب أن تساوي المئة( 5الموضوع )الحّد األقصى 

 % الموضوع الموضوع األساسي 

 50 شبكات األمان االجتماعي الحماية االجتماعية وإدارة المخاطر  

 25 التخفيف من المخاطر االجتماعية اطر  الحماية االجتماعية وإدارة المخ

 25 تقييم نقاط الضعف ورصدها   الحماية االجتماعية وإدارة المخاطر  

 100 المجموع

. 

. 

  االلتزام

 السياسة 

هل يختلف المشروع عن إطار إستراتيجية المساعدة القطرية من حيث المحتوى أو من حيث جوانب 
 أخرى هامة؟  

 [ X ] ال [   ] نعم

. 

 
 هل يتطلب المشروع أي استثناءات من سياسات البنك؟

 [ X ] ال [   ] نعم

 [   ] ال [   ] نعم هل وافقت إدارة البنك على هذه االستثناءات؟



 

 [ X ] ال [   ] نعم هل تم السعي للحصول على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين الستثناء أي سياسة؟

 [   ] ال [ X ] نعم ير اإلقليمية من حيث الجاهزية للتنفيذ؟هل يلبي المشروع المعاي

. 

 ال نعم السياسات الوقائية التي يحّفزها المشروع

 X  ( 4.01التقييم البيئي ) السياسة التشغيلية / إجراءات البنك 

 X   ( 4.04) السياسة التشغيلية / إجراءات البنك الموائل الطبيعية 

 X   ( 4.36شغيلية / إجراءات البنك ) السياسة التالغابات 

 X   ( 4.09) السياسة التشغيلية / إجراءات البنك إدارة اآلفات 

 X    ( 4.11) السياسة التشغيلية / إجراءات البنك الموارد الثقافية المادية 

 X    ( 4.10) السياسة التشغيلية / إجراءات البنك الشعوب األصلية 

 X   ( 4.12) السياسة التشغيلية / إجراءات البنك إعادة التوطين القسري  

 X     ( 4.37) السياسة التشغيلية / إجراءات البنك سالمة السدود 

 X    ( 7.50) السياسة التشغيلية / إجراءات البنك مشاريع المجاري المائية الدولية  

 X        ( 7.60البنك  ) السياسة التشغيلية / إجراءاتالمشاريع في المناطق المتنازع عليها 

. 

 القانونية التعّهدات

 معدل التكرار تاريخ االستحقاق متكّرر االسم

، 1، القسم 2دليل العمليات كما تّم استعراضه في الجدول 
 ج )أ(. 

آب / أغسطس  6 
2014 

 مرة واحدة 

  التعّهدوصف 
ويكون دليل عمليات المشروع واعتماده، المشروع بإعداد تقوم الجهة المستفيدة في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخ سريان 

 لدى البنك من ناحية الشكل والمضمون. اًلمقبو

 معدل التكرار تاريخ االستحقاق متكّرر االسم

تعيين مدقق خارجي وداخلي بحسب ما جاء في الجدول 
 من اتفاقية القرض.   5، القسم 2

كانون األول /  6 كال 
  2014ديسمبر 

 دة  مرة واح

 التعّهدوصف 



 

أشهر من تاريخ سريان المشروع بتعيين مدقق خارجي ومدقق داخلي بحسب الشروط  6تقوم الجهة المستفيدة في موعد أقصاه 
 المرجعية المرضية للبنك الدولي. 

. 

 الشروط 

 النوع  االسم مصدر التمويل 

الصندوق االئتماني لمساعدة لبنان 
 يةفي االستجابة لألزمة السور

، 4، القسم 2إجراءات سحب المنحة بحسب ما جاء في الجدول 
 في اتفاقية القرض.  1ب 

 الصرف 

، ال يتعين سحب األموال من أجل تسديد المدفوعات قبل تاريخ هذه 4وصف الشرط: على الرغم من بنود الجزء أ في القسم 
دوالر أميركي من الممكن استخدامه من أجل تسديد مدفوعات  400.000االتفاقية، باستثناء سحب مبلغ إجمالي ال يتخّطى ما يعادل 

أو ما  2014( والتي أجريت قبل تاريخ هذه االتفاقية، أي في األّول من يناير/كانون الثاني 1النفقات المسموح بها بموجب الفئة )
 بعده.

 النوع  االسم  مصدر التمويل 

 
الصندوق االئتماني لمساعدة لبنان في 

 ألزمة السوريةاالستجابة ل

إجراءات سحب المنحة بحسب ما جاء في 
في اتفاقية  1، ب 4، القسم 2الجدول 
 القرض.

 الصرف

، ال يتعين سحب األموال من أجل تسديد مدفوعات النفقات المسموح بها 4وصف الشرط: على الرغم من بنود الجزء أ في القسم 
سموح بها بموجب مشروع تعزيز الحماية االجتماعية الممّول من البنك الدولي ( إذا تّم تمويل النفقات الم2( و )1وفًقا للفئتين )

 لإلنشاء والتعمير.

 أعضاء الفريق

 الدولي البنك من موظفي

 الوحدة  التخصص  المسمى الوظيفي االسم 

 MNSSP رئيس الفريق  مديرة رئيسية للعمليات حنين اسماعيل السيد

 CTRLA ؤول مالي رئيسيمس مسؤول مالي رئيسي   حسين حدة

 نينا بهات
 

خبيرة رئيسية في مجال التنمية 
 االجتماعية 

خبيرة رئيسية في مجال التنمية 
 االجتماعية

MNSSU 

 LEGAM قانوني استشاري رئيسي  مي وانغ

 CTRLA مسؤول مالي مسؤول مالي  ايريك رانجيفا



 

 MNAPC ياتخبير رئيسي في المشتر خبير رئيسي في المشتريات لينا فارس

 MNSEE اقتصادي بيئي أول اقتصادي بيئي أّول  عالء أحمد سرحان

  أيستو ديكو 
 

 MNSHD مساعد أول في البرنامج مساعد أول في البرنامج

 MNAFM محلل اإلدارة المالية  محلل اإلدارة المالية    روك جبور 

 MNAFM ئيسي في اإلدارة الماليةخبير ر خبير رئيسي في اإلدارة المالية  ريما عبد االمير قطيش

 MNSSP استشاري معّين لفترة طويلة  معّين لفترة طويلةاستشاري  ديما قريم
 

 MNCLB مساعد في البرنامج مساعد في البرنامج تاال خالط

 الدوليمن خارج البنك 

 المدينة  رقم هاتف المكتب المسمى الوظيفي االسم

 رتاجاكا  استشاري تارسيسيو كاستينادا
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 المواقع

 المالحظات الفعلي المخطط له الموقع القسم اإلداري األول الدولة

   X محافظة جبل لبنان جبل لبنان  لبنان

   X محافظة جبل لبنان جبل لبنان لبنان 

   X محافظة جبل لبنان جبل لبنان لبنان

   X بيروت بيروت لبنان

   X لي محافظة لبنان الشما لبنان الشمالي لبنان

   X محافظة لبنان الجنوبي لبنان الجنوبي لبنان

   X محافظة البقاع البقاع لبنان

   X محافظة النبطية  النبطية  لبنان 

   X محافظة عكار عكار لبنان 

   X محافظة بعلبك الهرمل  بعلبك الهرمل  لبنان 
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  ستراتيجيالسياق اإل .1

 
 القطري  السياق . أ

 
رة. وقد إلى الدول المجاو تدّفق الالجئين بشكل كثيفأّدى النزاع السوري الذي بدأ منذ أكثر من ثالث سنوات إلى  .1

العدد   - لبنان، األردن، تركيا والعراقأي  - اجموعة الدول المجاورة األكثر تأّثًرمن م استقبل لبنان بصفته جزًءا
بل األزمة. وبدًءا من شهر في المئة من عدد السكان ق 25حوالى  األكبر من الالجئين حيث بلغت النسبة

لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  اسمهمنازح إّما بتسجيل  990.000، قام حوالى 2014مارس آذار/
من من الالجئين السوريين األكبر حلول موعد تسجيلهم. وإلى جانب استضافة لبنان العدد  إّما انتظرواالالجئين 

، شهد لبنان أعلى معّدل لتدفق الالجئين مقارنة عدد السكان ومن حيث نسبة الالجئين إلى عددهم اإلجماليحيث 
 1،6ليصل إلى  2014ع أن يرتفع هذا العدد مع نهاية العام . وكان من المتوّق1رة بالنزاعبالبلدان األخرى المتأّث

 قبل األزمة السورية(.  لبنان ما في المئة من إجمالي سكان  37مليون الجئ )
 

ازحين باالستقرار بحرية زمة السورية سياسة الحدود المفتوحة والسماح للننشوب األمنذ  اعتمدت الحكومة اللبنانية .2
بعض الشروط التنظيمية والرسوم التي ُتفرض عادة  ألغت الحكومةرجاء البالد. باإلضافة إلى ذلك، في كافة أ

مات واستيعاب العديد من الالجئين في المخّي بغيابتدفق الالجئين إلى لبنان  وتمّيز على الالجئين السوريين.
 وفي حين استأجرجديًرا بالذكر لكرم الشعب اللبناني وحسن ضيافته.  عربوًناالمجتمعات اللبنانية، وُيعتبر ذلك 

في مختلف  شرعيمخيًما غير  450أكثر من  نشأ، سكنيةشقًقا  -في المئة منهم  70حوالى  -معظم الالجئين 
ق يات إنسانية وأخرى تشغيلية على السلطات اللبنانية والمجتمع اللبناني نتيجة هذا التدّفأنحاء البالد ينجم عنها تحّد

في محافظتي الشمال والبقاع وسط  -في المئة منهم  65أي  – الضخم. واستقّرت النسبة األكبر من الالجئين
بصورة أساسية إلى قرب هذه المحافظات ُتعزى هذه الترتيبات  ووبيروت. تزايد األعداد في جبل لبنان والجنوب 

من الحدود السورية والعالقات والروابط التقليدية عبر الحدود. وأّدى عدد الالجئين الكبير إلى إنشاء منافسة كبيرة 
 تحتية. ة والبنية الوالوصول إلى الخدمات العاّم -ة المتوّفرة أصًلا بأعداد ضئيل - على الوظائف

    
من خالل  المجتمع الدولي يقومالالجئين،  لمسألة تدّفقبهدف مساعدة لبنان على التعامل مع البعد اإلنساني  .3

مساعدة اإلنسانية عملية لل أكبردعم والمنظمات الشريكة في األمم المتحدة بلشؤون الالجئين  الساميةضية المفّو
حتى اليوم من خالل خطط االستجابة مليون دوالر أميركي  900وقد تّم توفير حوالى سنوات.  منذالطارئة 

األخيرة )الخطة  اإلقليميةدعم المساعدات اإلنسانية لالجئين في لبنان. وتقّدر خطة االستجابة  اإلقليمية بهدف
                                                           

الجئ في  515.000( مقارنة بـينتظرون تسجيلهمالجئ سوري )تّم تسجيلهم أو  67.000حوالى  2013استضاف لبنان في آب / أغسطس   1
في  585.000الجئ مقارنة بـ 963.000في مصر. ويستضيف لبنان اليوم  83.000في العراق و 170.000في تركيا و 443.000األردن و
 لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(.  الساميةفي مصر )بيانات من المفوضية  135.000في العراق و 227.000في تركيا و 643.000األردن و



2 

 

لة الالجئون المسّج ويحصلمن أجل لبنان.  2014أميركي للعام مليار دوالر  1.8بـ الحاجات قيمة السادسة( 
والتعليم  والتغذيةوالصحة  السكنوالحماية واألمن الغذائي  بهدف تأمينالمساعدة لدى المفوضية على ؤهم أسما

 الوقائية وسبل المعيشة. والمياه والنظافة الصحية والصحة 
 

 ادياالقتص الوضع الطلتالمجاالت اإلنسانية ها على لبنان تداعيات تخّطت مع تصاعد األزمة السورية، .4
على طلب من الحكومة اللبنانية، قام البنك  وبناًء. برز التأثير الضخم غير المباشر والمتزايدييث واالجتماعي ح

األزمة لتداعيات النقد الدولي بإجراء تقييم عاجل الدولي بالتعاون مع األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وصندوق 
. 20142و  2012ة بين عامي الزمنية الممتّد لبنان خالل الفترةالسورية على الوضع االقتصادي واالجتماعي في 

خفض معّدل النمو الحقيقي في الناتج  -1ويكشف تقرير تقييم التداعيات أّن األزمة أّدت خالل هذه الفترة إلى: 
نقطة مئوية لكل سنة تستمر فيها األزمة فينتج عن ذلك خسائر كبيرة في نسبة  2.85المحلي اإلجمالي بنحو 

لبناني نحو مستوى  170.000دفع حوالى  -2الضرائب أو االستهالك الفردي واالستثمار، األجور واألرباح و
 20ومضاعفة نسبة البطالة لتتخّطى  -مليون لبناني يعيشون حالًيا دون مستوى خط الفقر 1.2إضافة إلى  -الفقر 

تحصيل الحكومة لإليرادات  تقليص -3، وأغلبية البطالة تتأّلف من اليد العاملة الشابة غير الماهرةفي المئة، 
مليار دوالر  1.1العام إلى  اإلنفاقمليار دوالر أميركي، وفي المقابل سوف يرتفع في الوقت ذاته  1.5بقيمة 

ة في الطلب على الخدمات العامة. ويجري تلبية الزيادة في الطلب على كافة الخدمات أميركي بسبب الزيادة الحاّد
ت نوعية الخدمات المتوفرة. ويقّدر التقرير انية الحصول على الخدمات العامة وتدّنإمك فتراجعتالعامة األساسية، 

أي إعادة نوعية أجل إعادة تثبيت استقرار الوضع، بأّن القيمة اإلجمالية المطلوبة في ما يخّص اإلنفاق العام من 
 مليار دوالر.  2.5تبلغ ، في سوريا األزمةالخدمات وسهولة الحصول عليها إلى مستوى ما قبل نشوب 

 
العالقات  إضعافأزمة الالجئين إلى االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن  أّدت التداعياتباإلضافة إلى ذلك،  .5

وتعزو المجتمعات اللبنانية تراجع معايير معيشتها إلى وجود الالجئين على  .ةاالجتماعي اتالتوتر وزيادة المجتمعية
وال يزال  ال تتوفر فيها إال الشروط المعيشية األساسية.ظروف غير آمنة  ظّل يعيشون في الرغم من أّن هؤالء

ر بين مصدًرا للتوّت يشّكلأساسيين من المساعدات الدولية والحكومية كمستفيدين ن يالالجئين السوري واقع استفادة
 . في هذه المرحلة رغم جهود السلطات اللبنانية الرامية إلى تسليط الضوء على مخاوف هذه المجتمعات الجاليات

 
 حاالت الحاجة الطارئة إلى المساعدة  . ب

 
الخاصة بالبنك الدولي  10.00 ، السياسة التشغيليةالعمليات دليلمن  11وع وتنفيذه وفًقا للفقرة تّم إعداد هذا المشر .6

لجهة لبنك أّن ااعتبر اإذا  المشروع االستثماري تمويلسياسة  متطّلباتالتي تسمح ببعض االستثناءات على 
)إلى جانب عناصر  معّيننزاع أو بسبب  اإلنسان من صنعكارثة  بسببإلى المساعدة طارئة  بحاجٍة المستفيدة

والوضع الحالي في لبنان هو على السواء وليدة أزمة من صنع اإلنسان )وصول عدد ضخم من الالجئين( . أخرى(
                                                           

لبنان.  في على الوضع االقتصادي واالجتماعيألزمة السورية اتداعيات (. تقييم 2013البنك الدولي )  2
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 . ونتيجة األزمة في سوريا
 

ينبع من الحاجة  10.00التشغيلية العمليات، السياسة  دليلمن  11وجب الفقرة إّن تبرير معالجة هذه العملية بم .7
سيما العن األزمة السورية  ةالشعب اللبناني والناجم في صفوف ةعالفقر المتوّقمعّدالت زيادة إلى معالجة  الطارئة

برامج ستساعد  تنفيذإلى  حاجةتبرز الق الالجئين السوريين. باإلضافة إلى ذلك، ًرا بتدّفالجاليات األكثر تأّث لدى
إلى إمكانية تغير ر أي مؤشر حتى هذه الساعة وال يتوّف. المجتمعينرات االجتماعية الناشئة بين على تخفيض التوّت

ع أن يستمر ارتفاع التكاليف الناجمة عن استضافة الالجئين الظروف في سوريا في المستقبل القريب، ومن المتوّق
 السوريين في لبنان. 

 األزمة الناجم عنتأثير الفقر  تخفيفالمساعدة على  من أجلحاجات الحكومة اللبنانية هدف االستجابة بسرعة إلى ب .8
البرنامج ي للمساعدة االجتماعية في لبنان وهو "تنفيذ البرنامج الوطن في تعجيلهذا المشروع يساهم ، ةالسوري

من الممّول من مشروع تعزيز الحماية االجتماعية  ، الذي سيحظى بدعم"األسر األكثر فقًرا الستهدافالوطني 
مجلس الوزراء والبرلمان  لسياسي الذي طال في لبنان، تأّخروبسبب الجمود ا لكن،و(. 8260البنك الدولي )لبنان 

 الستهدافن البرنامج الوطني في تنفيذ مكّو إلى المضي قدًما الموافقة على المشروع وبالتالي ثمة حاجة طارئةفي 
 التمويل. وذلك من خالل منحمشروع تعزيز الحماية االجتماعية  الذي يندرج ضمنر األكثر فقًرا األس

 
 

 ج. السياق القطاعي والمؤسسي
عالية في لبنان  نسبة الفقر، كانت هائلةق الالجئين السوريين بأعداد وتدّف حتى األزمة السورية نشوبقبل  .9
أي في المئة من السكان اللبنانيين،  27حوالى  بحسب التقديرات، فإّن. وحاّدة التفاوتات المناطقية في مستويات المعيشةو

في  7 يعانيكذلك، دوالرات أميركية في اليوم.  4ل من مليون شخص، يعانون من الفقر، ويعيشون بأق 1.2 ما ُيعادل
برنامج األمم م )دوالر أميركي في اليو 2.40من من الفقر المدقع ويعيشون بأقل شخص،  300،000أي المئة، 

محافظة الشمال  في بعض المناطق، مع تمركز الفقراء بشكل أكبر في ونسبة الفقر أعلى .3(2008المتحدة اإلنمائي 
 في المئة(.  29في المئة( والبقاع ) 42محافظة الجنوب )ثّم في في المئة(  52.5)

 
مواطن لبناني إضافي تحت  170.000 الىالمدقع فيصبح حو حجم الفقرمن  ةالسوري األزمة تزيدن المتوقع أن م .10

كان من المتوقع أن يستمر نفقات األسرة أّنه  بياناتوتظهر المحاكاة التي تستخدم . 2014خط الفقر بحلول العام 
هذه  أن تدفعمن المقّدر . ولكن ةالسوري األزمةغياب في  2014و 2012بين عامي الفقر في مساره االنحداري 

قبل في المئة من السكان اللبنانيين ) 3حوالى  ما يمّثل، 2013إلى الفقر في العام لبناني  120.000حوالى ب األزمة
مواطن لبناني إضافي في  50.000أن يسقط حوالى المتوقع  من، الحال كما هي عليه اليوم(. وإذا استمّرت األزمة

في المئة بسبب تأثير األزمة السورية. نسبة الفقر في لبنان أربعة سترتفع كما و، 2014مع حلول العام براثن الفقر 
 بسببالفقر المدقع  درجة ( إلىتقريًبا )لبناني من أصل سبعة لبنانيينسيتراجع وضع الفقراء وفي الوقت ذاته، 

                                                           
3
 دوالر أميركي لخط الفقر األدنى )الغذاء(. 3.84الفقر من خالل استخدام مؤشر سعر المستهلك فأصبح ، تّم تحديث معّدل 2013في العام   
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 البطالة. زيادة معّدالت األجور وتدني التأثير على 
 

، فقر مرتفعةفي األساس من معّدالت في مناطق تعاني الالجئين السوريين  أغلبية تتمركزعلى الصعيد الجغرافي،   .11
في  86الموارد. ويعيش والخدمات المنافسة على الوظائف و من ناحيةفي تلك المناطق ن ضعف اللبنانيي يزيدما 

على صعيد  1.600من أصل  عقار 215من اللبنانيين الفقراء في في المئة  65لين والمئة من الالجئين المسّج
فئة لبناني إلى  600000ينتمي حوالي مليون لبناني فقير،  1.2أصل  (. ومن2013البالد )اليونيسف 

    المستضعفين.
 

السلع والخدمات،  تكاليفأّن األسر اللبنانية تواجه زيادة في النفقات مع ارتفاع األخيرة  عمليات التقييم كشفت  .12
بمعّدل  2012في العام  المواد الغذائيةأسعار  سات الميدانية المحلية إلى ارتفاعمنها. وتشير الدرا 4السيما الغذائية

األموال النقدية  إلى جزء من ذلك يعودالشمال. و محافظة في المئة في 12البقاع ومحافظة في المئة في  18
المقّدمة إلى الالجئين السوريين وارتفاع تكاليف نقل المنتجات إلى األسواق اللبنانية بسبب ارتفاع أسعار الوقود 

 سورياباللبنانيين إلى شراء السلع والخدمات من لبنان في وقت اعتادوا على شرائها من  دفع وإقفال الحدود ما
 المجاورة بكلفة أقل. 

 
المساعدة  توفير يف مع هشاشة الوضع الغذائي إلى ضرورةالمواد الغذائية وآليات التكيشير ارتفاع أسعار   .13

ن الغذائي في صفوف اللبنانيين الفقراء. وبهدف ى األممن تأثير األزمة عل الغذائية بهدف المساهمة في التخفيف
الديون أو تخفيف  تخفيض المّدخرات وزيادةية كثيرة إلى أسر لبنان تلجأ ،وتراجع المداخيل اإلنفاقف مع زيادة تكّيال

ة بواسطة وا بنسبة كبيرة إلى شراء المواد الغذائيي البقاع أّنهم لجأف سكانعلى سبيل المثال، أفاد وجبات الطعام. 
في المئة(. أّما  37من مّدخراتهم الخاصة ) واالنفاقفي المئة(  42ستدانة )االفي المئة( و 59بطاقات االئتمان )

في المئة(،  43المقيمون في محافظة الشمال فال يشترون سوى المواد الغذائية " التي يستطيعون تحّمل أعبائها" )
اإلنفاق من  مسألة شيروتفي المئة(.  40قون من المّدخرات )وينففي المئة(  40ويخّففون من نوعية الوجبات )

 على الوضع الراهن في المستقبل القريب. المحافظة عناألسر اللبنانية  عجز إمكانيةالمّدخرات إلى 
 

 ن االجتماعي في لبنان.المسؤولة عن توفير شبكات األمهي الهيئة الحكومية الرئيسية وزارة الشؤون االجتماعية   .14
وذلك بالدرجة األولى من  نة من المجموعات المستضعفةئات معّيالخدمات االجتماعية إلى فالوزارة  هذه قّدمتو

البرنامج الوطني  الفقر ضمن أولوياتها الرئيسية وأطلقت تقليص الوزارة . وأدرجتخالل مراكز التنمية التابعة لها
مساعدة االجتماعية يستهدف األسر برنامج معني بالبصفته أّول  2011العام  األسر األكثر فقًرا في الستهداف

وتعزيزها مراكز التنمية االجتماعية التابعة لها  عملية إصالحالوزارة اللبنانية األكثر فقًرا وضعًفا. كذلك، وضعت 
 ةحالأعمال اإلغاثة كما في  لتشملضمن أولوياتها بهدف تمكينها من تأدية األدوار المنوطة بها، وتدعيم قدراتها 

                                                           
4
أ "تقييم عاجل لتداعيات األزمة السورية على الوضع االقتصادي واالجتماعي في الشمال والبقاع"، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، آب/  2012  

  2012أغسطس 
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ر هذه المراكز الخدمات االجتماعية وتعّزز التنمية المتكاملة على مستويات األسرة أزمة الالجئين السوريين. وتوّف
قّدمت مراكز التنمية االجتماعية ، 2011واألسري والمجتمعي. وفي العام  والجالية كما على المستوى الفردي

 –خدمة تعليمية  5.000خدمة تدريبية، و 8.000خدمة اجتماعية،  64.000خدمة صحية،  260.000حوالى 
ية والتسرب المدرسي. بما في ذلك دورات في مجاالت التمريض والعمل التطوعي واللغة األجنبية ومحاربة األّم

في مجتمعها وذلك  البرامج اإلنمائيةوزارة الشؤون االجتماعية ملتزمة بإصالح تجدر اإلشارة في النهاية إلى أّن 
 منظمات المجتمعية والمجتمعات. للالدعم المالي  تخصيصافة وفّعالة من أجل آلية شّف اعتمادمن خالل 

 
 ،األسر األكثر فقًرا الستهدافالبرنامج الوطني  إدارة وزارة الشؤون االجتماعية ورئاسة مجلس الوزراءتتوّلى   .15

 بـ هدفهل ويتمّثفقراء في لبنان ال يستهدف هذا البرنامجاالجتماعية.  من شأنه تأمين المساعدةهو أّول برنامج و
افة تقّيم أهلية كّل أسرة شّفكثر فقًرا وضعًفا استناًدا إلى معايير توفير المساعدة االجتماعية لألسر اللبنانية األ"

األسر األكثر  الستهداف. ويستند البرنامج الوطني 5رة"للحصول على المساعدة نظًرا إلى المصادر العامة المتوّف
مركًزا  98 فياجتماعًيا يعملون ومفّتًشا عامًلا  350من خالل  تنفيذه ُيجرىولية اختبار القدرات المالية فقًرا على آ

بهدف تنفيذ طريقة استهداف هذه األسر وجمع المعلومات العاملون االجتماعيون تّم تدريب وللتنمية االجتماعية. 
لمزيد من  )اآلليةستخدام نظم المعلومات اإلدارية اواسطة ب بحيث يتّم التحقق منها والسير بهاالضرورية عنها 

 (. 2المعلومات حول البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا، راجع الملحق 
 

األسر األكثر فقًرا من: )أ(  الستهدافالبرنامج الوطني  التي يقّدمهاة المساعدات( االجتماعية )سّل المساعدةتتأّلف   .16
في  15إلى  10فيدين في مستشفيات حكومية وخاصة من خالل اإلعفاء من نسبة الـ تغطية صحية شاملة للمست

 في حاالت األمراضالستشفاء، )ب( تغطية األدوية المدرجة على الوصفات الطبية المتبقية من رسوم ا المئة
، )د( سلل لطالبمجانية رسوم التسجيل في المدارس الرسمية االبتدائية والثانوية ومجانية الكتب لالمزمنة، )ج( 
مليون دوالر أميركي لتمويل  28مبلغ  2012. وقد خّصص مجلس الوزراء في العام 6ةالمؤّهلغذائية لألسر 

من شهر أيار / مايو  ااألسر األكثر فقًرا. وبدًء الستهدافالمساعدات االجتماعية وأثبت التزامه بالبرنامج الوطني 
أي أسرة ) 52.000إلى البرنامج وتأهلت فرد(  460.000حو )أي نأسرة   102.400، تقّدمت أكثر من 2014

 المساعدات. للحصول على فرد(  235.500نحو 
 

تخفيف التوتر بين فة لالجئين وبهدف المساعدة على على ارتفاع مستويات الفقر في المجتمعات المضي ًارّد  .17
االجتماعية المقّدمة من خالل البرنامج  تالمساعدا حزمةة اللبنانية لتعزيز الالجئين واللبنانيين، تخّطط الحكوم

لكترونية، الغذائية اإل القسيمةالغذائية بواسطة نظام  سر األكثر فقًرا عبر ضّم المساعداتاأل الستهدافالوطني 
 وقد تم استبدالالجئ سوري.  670.000أكثر من يشمل ينفّذه حالًيا برنامج األغذية العالمي في لبنان لوالذي 

                                                           
5
 ( 2009حزيران / يونيو  18ة في مجلس الوزراء بشأن إقرار البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا رسميًا )العام السياسةبيان   

6
أسرة من السلّة الغذائية الخاصة بالبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا. ومن الشروط  8.621، استفادت 2014ابتداًء من كانون الثاني / يناير   

( أن 3( أال يتخطّى عدد أعضاء األسرة الثالثة، )2( أن يكون رّب األسرة قد تخطّى الستين، )1ة على األسر المؤهلة للحصول على المساعدة )المفروض

 يكون كافة األعضاء عاطلين عن العمل. 
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الغذائية  بالقسيمةية التي كانت ُتوّزع من خالل البرنامج الوطني لمساعدة األسر األكثر فقًرا السّلة الغذائ
من خالل وزارة الصحة العامة في  األوليةباإلضافة إلى ذلك، سيتّم دمج خدمات الرعاية الصحية  .اإللكترونية

األسر األكثر فقًرا. وستقوم  ستهدافالالمساعدات التي يحق لهم االستفادة منها بموجب البرنامج الوطني  حزمة
 تغطية البرنامج ليشمل عدًدا إضافًيا من المستفيدين.  نطاق الحكومة اللبنانية بتوسيع

 
  في تحقيقها يساهم المشروعالتي  الكليةاألهداف د. 

 
تنفيذ  بشأنرحلي كذلك مع تقرير م ويتماشىمع أولويات الحكومة اللبنانية  توافًقا تاًما المشروع المقترح يتوافق  .18

سبق أن سّلط الضوء على تفاقم تأثير و، 2013بريل نيسان / أ 18بتاريخ  ةالصادر راكة القطريةة الشإستراتيجي
ة الشراكة إستراتيجيومنذ إعداد على المناخ السياسي واالقتصادي االجتماعي الهش في لبنان.  ةيالسور األزمة

األزمة السورية صدمة (، تغّير الوضع في لبنان نتيجة 2010يوليو  28) 14-11القطرية للسنوات المالية 
مضيفة تواجه في األصل تحديات من ناحية توفير الخدمات التي تشّكل ضغًطا على مجتمعات الخارجية المنشأ 

تأثير األزمة  جعلترّكز اليوم على هي تّم تكييف أولويات الحكومة اللبنانية و ،على ذلك ومستويات الفقر. وبناًء
تقييم  نتج عنوقد ط. المدى المتوّس علىوبناء القدرة على المواجهة  القصير المدى علىمستقًرا لى لبنان ع

ذات  التطريق الحكومة للتدّخ خارطة" في لبنانتداعيات األزمة السورية على الوضع االقتصادي واالجتماعي 
الت مجموعة من التدّخهذه الخارطة توّفر ، و7"ةالسوري األزمة نتيجة ستقرارتثبيت اال الرامية إلىاألولوية 

المجتمعات اللبنانية واألسر واالقتصاد على نطاق  تم إعدادها بهدف دعم األولوية على المدى القصير والمتوّسط
على  ةالسوري األزمة الناجم عنالحكومة اللبنانية موضوع معالجة تأثير الفقر  أدرجتفي هذا الصدد، وأوسع. 

 البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقًرا.  تعزيزمن خالل الملّحة أولوياتها الرئيسية  ينباألسر اللبنانية 
 

وعلى الفقراء اللبنانيين في وجه  -كان من شأن تسليط الضوء على مدى تأثير األزمة السورية الهائل على لبنان   .19
تحّول ضروري  إجراء على حّث في تقييم تداعيات األزمة على الوضع االقتصادي واالجتماعي، أن -الخصوص

. إن على مستوى السياسات أو على المستوى التشغيلياالستجابات  المساعدات اإلنسانية من ناحية جهود في ومهم
اهتمام أكبر بمعالجة مطالب تّم إيالء ياالعتراف بضرورة اعتماد نهج أكثر شمولية وتوازًنا  بعد أن تّمبالتالي، و

"ركيزة  إدراجفي  نقطة التركيز هذهمجتمعات اللبنانية المحلية. وينعكس تغيير ئة في الالالجئين والحاجات الطار
تماشًيا مع المسار األّول المحّدد في خارطة الطريق الذي يرّكز على دعم االستقرار" على النداءات اإلنسانية 

دة الدولية. ومن بين برامج إرساء من خالل الحكومة وقنوات المساع ذا الدعمه وتقديمالمجتمعات واألسر اللبنانية 
برنامج المساعدة الغذائية المقترح نذكر خطة االستجابة اإلقليمية السادسة  ضمناالستقرار التي تستهدف اللبنانيين 

دى األمن الغذائي لهذا البرنامج قد ال يعالج  .المستضعفةه لألسر اللبنانية العالمي والموّج بدعم من برنامج األغذية
رات المحيطة بموضوع المساعدة اإلنسانية. وسيوّفر هذا بل يساعد أيًضا على تخفيف التوّت ،فحسب لفقراءا

تمويل أساسي من البنك الدولي  وفي ظل تأمينوتمويله.  من أجله تنفيذ البرنامجسيتّم  الذي المنبرالمشروع 
                                                           

7
  2013خارطة طريق لبنان بهدف التخفيف من تأثير األزمة السورية، تشرين الثاني / نوفمبر   
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عبر هذا  لتمويل من الجهات المانحةع أن يتّم استقطاب اضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، من المتوّقومفّو
 .  المنبر

 
ة الخاصة ستراتيجياألهداف اإل في تحقيق أزمة طارئة وعاجلة، يساهم أيًضا في حين أّن هذا المشروع يعالج  .20

لة بـ"إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك"، السيما من خالل استهداف األسر التي لبنك الدولي والمتمّثبا
لألسر اللبنانية  مشابهةخطر الفقر المدقع. ويدعم المشروع مبدأ المساواة من خالل توفير مساعدات تعيش تحت 

األوسع ات ستراتيجياألكثر فقًرا والالجئين السوريين. وفي النهاية، يضمن تصميم المشروع أن يساهم أيًضا في اإل
ويستهدف  ة للبنك الدولي ككّل.ستراتيجياإل هاتوالتوّج فريقياأالخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال  نطاًقا

وتعزيز ج شبكة األمان االجتماعية القائم من خالل تعزيز برنام المستضعفينوالمشروع بوجه خاص الفقراء 
 قدرة وزارة الشؤون االجتماعية على توفير شبكات األمان االجتماعي الفّعالة.    تدعيممن خالل  الحوكمة

 
  األهداف اإلنمائية للمشروع .2
 
 الهدف اإلنمائي للمشروع  . أ

 الستهدافاالجتماعية في البرنامج الوطني  المساعدات حزمةل هدف المشروع في توسيع التغطية وتعزيز يتمّث   .21
األسر اللبنانية التي تعيش تحت خط الفقر  وكافةاألسر األكثر فقًرا فيشمل اللبنانيين المتأثرين باألزمة السورية 

 المدقع. 
 

 195.000تغطية البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقًرا من حوالى  نطاق إلى توسيعتحديًدا  عيهدف المشرو   .22
إلى إدخال  يسعى(. كذلك، 2017-2016)في عامي  350.000( إلى 2013)المقياس األساسي في العام شخص 

ي يتّم توفيرها من خالل نظام الغذائية الت سيما المساعداتالالموجودة أصًلا، ة المساعدات مساعدات جديدة إلى سّل
الغذائية في  عبر وزارة الصحة العامة. وسيساهم إدخال المساعدات الرعاية الصحية األولية، واإللكترونيةالبطاقة 

 بين مجتمعات الالجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية.     خصوًصا رتخفيف التوّت
 

 الجهات المستفيدة من المشروع 
ع مزيد من اللبنانيين في براثن الفقر نتيجة األزمة السورية كما هو متوقَّع، يتعّين توسيع نطاق بهدف مواجهة وقو  .23

شخص إضافي من المتوّقع أن يعانوا من الفقر  50.0008البرنامج الوطني لدعم األسر فقًرا من أجل استيعاب 
من أجل بلوغ  2016-2015في عامي  آخرشخص  100.000، باإلضافة إلى استيعاب 2014المدقع في العام 

                                                           
لون يمّثمنهم  50.000 فإّن يقعون تحت خط الفقر األعلى،سلبناني إضافي  170.000 القائلة إّنناًدا إلى التقديرات است  8

 تحت خط الفقر المدقع / األدنى.  الفئة التي تعيش
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 . في ما يلي بعض الجهات المستفيدة من المشروع: 9في المئة المتبقية من األكثر فقًرا  4نسبة الـ
  

 
 :المستفيدون من المشروع هم: )أ( األسر  األسر التي تعاني من الفقر المدقع واألسر المتّأثرة بالنزاع السوري

نى، )ب( األسر اللبنانية األكثر فقًرا والتي ازداد فقرها نتيجة األزمة األكثر فقًرا أي من هم تحت خط الفقر األد
 السورية. 

 
 سوف يساعد المشروع على تعزيز قدرة وزارة الشؤون االجتماعية بصفتها الوزارة وزارة الشؤون االجتماعية :

رية من أجل إدارة المسؤولة عن شبكة األمان االجتماعي وذلك من خالل مساعدتها على تطوير المهارات الضرو
نظام شبكة أمان اجتماعي فّعال موّجه األهداف كي يصل إلى مجموعة أكبر من المستفيدين. وسيؤّمن اعتماد 

، بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي، مساعدة فنية إضافية إلى وزارة الشؤون اإللكترونيةالقسائم الغذائية برنامج 
 االجتماعية. 

 
 ستوى الهدف اإلنمائي للمشروعمؤشرات النتائج على م

سيجري رصد التقّدم الُمحَرز نحو تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع من خالل المؤشرات األساسية التالية المرتبطة   .24
 بالبرنامج الكامل الخاص بالبرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقًرا: 

 
ساسي(، ومتابعة عدد النساء المستفيدات بشكل ) المؤشر األالمستفيديون بصورة مباشرة من برامج شبكة األمان  .1

 األسر األكثر فقًرا.  الستهدافخاص والمجموع العام للمستفيدين من البرنامج الوطني 
 . اإللكترونيةالقسائم الغذائية ومنها المستفيدون من المستفيدون من برامج شبكة األمان،  .2
األسر األكثر فقًرا من ُمجمل  الستهدافالبرنامج الوطني  نسبة األسر التي تعاني من الفقر المدقع المستفيدة من .3

  لدقة االستهداف في البرنامج. اباعتباره مقياًسالمستفيدين من هذا البرنامج، 
 

. ويهدف 10يقّدم الجدول األّول الوارد أدناه تفصيًلا عن عدد المساعدات خالل السنوات الثالث لتنفيذ المشروع  .25
مساعدة صحية مع  251.000األسر األكثر فقًرا إلى توفير مجموع يبلغ حوالى  الستهدافالبرنامج الوطني 

                                                           
انون يع منهم في المئة 4شخص ) 195.000األسر األكثر فقًرا إلى  الستهدافوصل البرنامج الوطني حتى هذا التاريخ،   9

. 2014شخص( في العام  50.000)أي ما ُيعادل في المئة  1ع أن تزيد هذه الفئة بنسبة ومن المتوّق. من الفقر المدقع(
دهم الذين يعانون من الفقر المدقع باعتبار أّن عد األشخاصفي المئة المتبقية من  4وسيحتاج البرنامج إلى استهداف نسبة الـ

 .تبقتين للمشروعخالل السنيتن المسيبقى ثابًتا 

 

10
  يستطيع المستفيد الواحد أن يتلّقى أكثر من مساعدة. إذيتخّطى عدد المساعدات عدد المستفيدين   
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مستفيد.  195.000إلى  اإللكترونيةالقسائم الغذائية مساعدة تربوية باإلضافة إلى منح  70.000انتهاء المشروع و
مستفيًدا في  10.444وستستمّر الحكومة في تمويل المساعدات في مجالي الصحة والتعليم، فيما سيمّول المشروع 

مستفيًدا إضافًيا  8.333وستمّول مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  اإللكترونيةالقسائم الغذائية التحديد من 
بين العام األّول والعام الثاني من تنفيذ المشروع. ويبقى بلوغ األهداف اآلنفة الذكر  اإللكترونيةالقسائم الغذائية من 

 رهًنا بتوّفر األموال من الجهات المانحة.   اإللكترونيةالقسائم الغذائية  فيما يتعّلق بمساعدات
 

: عدد المساعدات التي سيتّم توفيرها 1الجدول   
 

 عدد المساعدات التي سيتم توفيرها  
 
 
 

1/ 
 

سنة ال
 األولى 

سنة الثانيةال  سنة الثالثةلا 

 
 

االصحة    

  
 

125,688 

 
 

150,825 

 
 

250,54
0 

/2     ا االستشفاء     36,563 43,875 52,50
 – األوليةالصحية  الرعاية اخدمات 0

العامة  3/وزارة الصحة  
 73,125 87,750 175,00

/4ألدوية )األمراض المزمنة(   ا 0   16,000 19,200 23,04
0  

 التعليم 
 السلل الغذائية

  
48,750 

 
58,500 

 
70,00
0 

195,00 100,000 50,000  اإللكترونيةالقسائم الغذائية 
الممّولة من البنك الدوليا 0   5,222 5,222  

لممّولة من مفوضية األمم اا
 المتحدة لشؤون الالجئين

 8,333   

 
 مجموع المساعدات

  
224,438 

 
309,325 

 
515,54
0  

ق عمل البنك ة وحسابات فرياألسر األكثر فقًرا في وزارة الشؤون االجتماعي ستهدافالوطني البرنامج الالمصدر: فريق 
 الدولي.

يستطيع المستفيد أن يتلّقى أكثر من مساعدة واحدة، وبالتالي فإّن مجموع المساعدات سيتخّطى دائًما مجموع عدد  .1
 المستفيدين. 
إلى العام  ةالثالث السنة، 2016-2015إلى العام  السنة الثانية تشير، 2015-2014شير إلى العام ت السنة األولى

2016-2017 . 
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  .ينالمؤّهلفي المئة من مجموع المستفيدين  15نسبة المستفيدين من خدمات االستشفاء بـ تقّدر .2
  .ينالمؤّهلفي المئة من مجموع المستفيدين  30بـ الرعاية الصحية األوليةُتقّدر خدمات  .3
للحصول ين المؤّهلفي المئة من المستفيدين  20)أي  40.000يبلغ عدد المستفيدين الذين يعانون من مرض مزمن  .4

األسر االكثر فقًرا(. وتقّدر نسبة االمستفيدين من أدوية األمراض  الستهدافعلى المساعدات من البرنامج الوطني 
 في المئة من هذا العدد.  40المزمنة بـ

 ين. المؤّهلفي المئة من مجموع المستفيدين  20يقّدر عدد المستفيدين من خدمات التعليم بنسبة  .5
 
 

 وصف المشروع .3
األسر األكثر فقًرا من مكّونين فّنيين ومّكون العمليات  الستهدافبرنامج الوطني للف المشروع الطارئ يتأّل  .26

األسر األكثر  الستهداف( إدارة البرنامج الوطني 1االئتمانية. وتتمّثل المكّونات على وجه التحديد في ما يلي: )
 مانية.  ( العمليات االئت3( توفير المساعدة االجتماعية، )2فقًرا، )

 
 مكّونات المشروع  . أ

مليون مّول صندوق  11.18المكّون األّول: إدارة البرنامج الوطني لمساعدة األسر األكثر فقًرا )الكلفة اإلجمالية 
 . 11مليون دوالر أميركي( 6.9مليون دوالر أميركي منها والحكومة اللبنانية  3.89االئتمان 

 
الة وكفوءة وتنفيذ البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقًرا من خالل يتمثل هدف هذا المكّون بتأمين إدارة فّع  .27

المساعدة طية وتعزيز هيكلياته في وزارة الشؤون االجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء فيمكن حينئٍذ توسيع التغ
مّكون في تحسين االجتماعية الخاصة باألسر اللبنانية األكثر فقًرا والمتأّثرة باألزمة السورية. وسيساهم هذا ال

األسر األكثر فقًرا. ومن أجل تحقيق الهدف، سيمّول هذا المّكون المساعدة  الستهداففعالية البرنامج الوطني 
 الفنية الخاصة بالنشاطات التالية: 

 
 دعم الفريق اإلداري للبرنامج في وزارة الشؤون االجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء، ( أ)
اختبار القدرات وتحسين نماذج تقديم الطلبات واستمارات  2015بات في العام مقّدمي الطل إعادة التأكيد على ( ب)

  المالية
 األسر األكثر فقًرا  الستهدافتحسين نظام المعلومات اإلدارية الخاص بالبرنامج الوطني   ( ج)
 شفافية وفعالية أفضل  تحقيقمن أجل  والمعالجة التظلمتحسين آلية  ( د)

األسر  الستهدافذلك تقييم أساليب العمل الخاصة بالبرنامج الوطني  رصد البرنامج وتقييمه، ويشمل  )ه(
األكثر فقًرا، وتنفيذ دراسات استقصائية قصيرة كمية ونوعية )تقييم المستفيدين، استطالعات رأي حول 

                                                           
11

دوالر أميركي وهي تمثّل تكاليف البطاقات اإللكترونية اإلضافية التي  390.170المكّون بقيمة ثمة فجوة تمويلية محتملة لهذا   

 إلى عدد إضافي من المستفيدين من مكّون المواد الغذائية.  ّرر الوصولستدعو الحاجة إليها في حال تق
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 التوعية، إلخ( 
 كثر فقًرا تنظيم حملة إعالمية من أجل تسجيل أسماء مستفيدين جدد السيما في المناطق النائية واأل )و(
، وتوفير المساعدة الفنية لوحدة اإللكترونيةالقسائم الغذائية توفير التدريب للمستفيدين الذين يستخدمون  )ز(

األسر األكثر فقًرا من ناحية اإلدارة والتقييم ورصد تنفيذ برنامج  الستهدافالمشروع التابعة للبرنامج الوطني 
 . اإللكترونيةالقسائم الغذائية 

 ير البطاقات اإللكترونية الخاصة بالقسائم الغذائية وصيانتها توف)ح( 
األسر األكثر فقًرا والعاملين االجتماعيين  الستهدافبناء القدرات وتدريب فريق عمل البرنامج الوطني   ( ط)

 في مجال تنفيذ هذا البرنامج 
 ا، توفير تكنولوجيا المعلومات والمعّدات األخرى من أجل تنفيذ البرنامج وصيانته  ( ي)
من أجل العاملين االجتماعيين ضمن البرنامج الوطني  12تقديم العالوات )على شكل بدل النقل والتدريب(  ( ك)

  .األسر األكثر فقًرا بهدف تمكينهم من تأدية مهامهم وتعزيز إنتاجيتهم الستهداف
 

الصندوق االئتماني ميركي، وقد مّول ماليين دوالر أ 202.2المكّون الثاني: توفير المساعدة االجتماعية )التكلفة اإلجمالية 
 3ماليين دوالر أميركي منها، والمفوضية السامية لشؤون الالجئين  3.76لمساعدة لبنان في االستجابة لألزمة السورية 

 (الر أميركيمليون دو 78 13ماليين دوالر أميركي، والحكومة اللبنانية
واألسر  14أسرة لبنانية من األسر األكثر فقًرا 350.000يقّدم هذا المكّون حزمة المساعدات االجتماعية إلى   .28

: )أ( تغطية صحية شاملة زمة المساعداتالمتأّثرة باألزمة السورية خالل فترة تمتد على ثالث سنوات. وتتضّمن ح
في المئة المتبقية من رسوم االستشفاء، )ب(  15 - 10في المستشفيات الرسمية والخاصة من خالل إلغاء نسبة 

الرعاية الصحية األّولية الشاملة في مراكز الرعاية الصحية األّولية التابعة لوزارة الصحة العامة أو في تغطية 
مراكز التنمية االجتماعية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية، )ج( تغطية األدوية المدرجة على الوصفات الطبية 

تسجيل وتقديم كتب مجانية في المدارس الرسمية المخّصصة لألمراض المزمنة، )د( إعفاء الطالب من رسوم ال
 . اإللكترونيةالقسائم الغذائية االبتدائية والثانوية، )ه( تأمين الحاجات الغذائية األساسية من خالل برنامج 

                                                           
12

مغادرة  تجدر اإلشارة إلى أّن وجود الوكاالت والمنظمات اإلنسانية الدولية بهذا الشكل الوفير والمفاجئ خالل العامين المنصرمين في لبنان شهد 
امج الوطني الستهداف األسر فقًرا في وزارة الشؤون االجتماعية من أجل تقاضي عدد كبير من العاملين االجتماعيين أصحاب الكفاءة من البرن

ون رواتب أعلى قّدمتها هذه المنظمات. ويتعّين في هذا اإلطار زيادة الحوافز كي تبقى رواتب العاملين االجتماعيين الذين قامت وزارة الشؤ
 هداف األسر األكثر فقًرا تنافسية نوًعا ما.  االجتماعية بتوظيفهم من أجل العمل في البرنامج الوطني الست

 
 مليون دوالر أميركي في هذا المكّون لتمويل المساعدات الخاصة بالقسيمة الغذائية اإللكترونية. 117.4ثمة فجوة تمويلية بقيمة 13   

 195.000فقًرا من إلى زيادة عدد المستفيدين المؤهلين للبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر  يسعى البرنامج  14
في  350.000و 2015في العام  293.000و 2014في العام  244.000)خط األساس( إلى  2013مستفيًدا في العام 

 على التوالي.  2016العام 
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القسائم ستتابع الحكومة اللبنانية تمويل التكاليف المرتبطة بالصحة واألدوية والتعليم، فيما سيمّول المشروع   .29

الذي ينّفذه  اإللكترونيةالقسائم الغذائية . ويهدف برنامج 15مستفيًدا في العام األّول 10.444لـ اإللكترونيةائية الغذ
الجئ، يهدف إلى تأمين الحّد األدنى من  670.000حالًيا برنامج األغذية العالمي في لبنان والذي يساعد أكثر من 

من خالل قسيمة  –ًرا أميركًيا للشخص الواحد في الشهردوال 30استهالك السعرات الحرارية وتقّدر بحوالى 
اإلضافة إلى معالجة االحتياجات الغذائية األساسية لدى األسر اللبنانية . ب16إلكترونية مسبقة الدفع )بطاقة إلكترونية(

فيف التوّترات الغذائية في هذه المرحلة من البرنامج في تخ اإللكترونيةاألكثر فقًرا، سيساهم إدخال مكّون البطاقة 
 القائمة بين المجتمعات اللبنانية المضيفة والالجئين السوريين. 

 
األسر األكثر فقًرا النظام ذاته الذي اّتبعه برنامج األغذية العالمي مع إدخال  الستهدافسيستخدم البرنامج الوطني   .30

سر األكثر فقًرا. وتحصل كّل األ الستهدافبعض التعديالت عليه كي يتماشى مع طريقة تنفيذ البرنامج الوطني 
ي شريك( باإلضافة إلى مبلغ بنك محّل ماستركارد من خالل ة على بطاقة إلكترونية )صادرة عنمستحقأسرة 

بعد تحديد األشخاص األكثر فقًرا بموجب معايير االستهداف  17دوالًرا أميركًيا للشخص الواحد 30شهري بقيمة 
االختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى أي  -ألسر األكثر فقًرا التي يعتمدها البرنامج الوطني لدعم ا

متجًرا على مختلف األراضي اللبنانية تعاقد مع  285. ويمكن أن يستخدم الشخص البطاقات اإللكترونية في الدخل
دى "نقاط األغذية العالمي، وقد فتح كّل متجر حساًبا مع البنك التجاري الشريك حيث تم وضع آالت ل برنامج

البيع". وال يسمح هذا البرنامج بشراء الكحول ويوّقع برنامج األغذية العالمي مع التاجر عقًدا يحّدد الشروط وإذا لم 
يلتزم المتجر بالمعايير يتلّقى تحذيًرا أو يتّم إقصاؤه من البرنامج. وُيجري البرنامج مراجعة معايير اختيار المتجر 

. وبموجب 2014لبات أمام كافة المتاجر المهتمة مع حلول شهر حزيران / يونيو ويسعى إلى فتح باب تقديم الط
األسر األكثر فقًرا، ُتعزى إلى برنامج األغذية العالمي وحده  الستهدافبرنامج الوطني للالمشروع الطارئ 

ري، مسؤولية اختيار/إخراج المتاجر ومسؤولية رصد المتجر )من خالل نظام الرصد الخاص بالبنك التجا
والزيارات المنتظمة إلى المتاجر، وآليات رصد اآلراء عبر زيارة األسر والمجموعات االستشارية والخطوط 

مزيًدا من التفاصيل الملحق الثانيالساخنة، والتحقيق مع المتاجر في حال ورود أي ردود فعل سلبية إلخ(. ويتضّمن 
 األسر األكثر فقًرا.      الستهدافالوطني الطارئ  حول برنامج األغذية العالمي وتنفيذه من خالل البرنامج

 
 القسيمةمن األشخاص األكثر فقًرا المستفيدين من البرنامج  50.000خالل العام األّول من تنفيذ البرنامج، سيتّلقى   .31

                                                           
 ر األموال.بتوّف ارهًن يبقى ة الغذائية في العام األّوللكترونيمستفيد من البطاقة اإل 50.000 إلى وصولالهدف  تحقيق  15

ضعف مدى لة وتستند على معايير األسر المؤّه ءتسجيل أسمابالمفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وم تق  16
  فوضية وبرنامج األغذية العالمي.ماألسرة التي وافقت عليها ال

  17 .على األكثرأسرة مؤلفة من ستة أفراد  
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. 18الغذائية اإللكترونية، إضافًة إلى كافة المساعدات األخرى التي يحصلون عليها في األساس من البرنامج
. وسيعمد المشروع إلى 50.000التوزيع الجغرافي للمستفيدين األكثر فقًرا البالغ عددهم الملحق الثانييتضّمن و

. ويسعى البرنامج خالل العامين اإللكترونيةالقسائم الغذائية مستفيًدا من  50.000من أصل  10.444تمويل 
مستفيد على  195.000مستفيد و  100.000لـ رونيةاإللكتالقسائم الغذائية الثاني والثالث من تنفيذه إلى توفير 

 التوالي من فئة األكثر فقًرا. ولكن يبقى ذلك رهًنا بتوفر األموال. 
 

األسر األكثر فقًرا وسيلة ترمي إلى  الستهدافقد يشّكل إدخال تكنولوجيا البطاقة اإللكترونية إلى البرنامج الوطني   .32
افة مساعدات أخرى في وقت الحق إذا ما أثبتت تجربة البطاقات تحويل المساعدات إلى أموال نقدية أو إض

اإللكترونية فّعاليتها وكفاءتها. ويمكن تنفيذ ذلك بسهولة من خالل إضافة سلع غير غذائية يتّم شراؤها بواسطة 
 البطاقة اإللكترونية. 

 
الصندوق االئتماني  من التمويل ،ر أميركيمليون دوال 0.55)الكلفة اإلجمالية  يةعمليات االئتمانالالمكّون الثالث: فريق 

 ( لمساعدة لبنان في االستجابة لألزمة السورية
 

مسؤولية تنفيذ العمليات المالية والمشتريات في المشروع وسيعمل عن كثب مع  العمليات االئتمانيةسيتوّلى فريق   .33
يذ أنشطة المشروع. وسيلعب فريق بتنف التي تقومالفرق في وزارة الشؤون االجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء 

 دورين أساسيين في المشروع:  يةعمليات االئتمانال
 

في مختلف المراحل والخاصة بكافة العقود )السلع، الخدمات االستشارية، وتكاليف التشغيل(  الشراءإدارة عمليات  -1
بما في ذلك تسديد المدفوعات الخاصة بكافة توّلي اإلدارة المالية  -2باإلضافة إلى تحديث خطة عمليات الشراء وتنفيذها، 

من: )أ(  يةعمليات االئتمانالالعقود والتقارير المالية وضمان مراجعة الحسابات الخارجية وفًقا للشروط. وسيتأّلف فريق 
 ق داخلي.  أخّصائي المشتريات، )ب( أخّصائي في اإلدارة المالية، )ج( مساعد شؤون المشتريات، )د( مدّق

 
 

 يل المشروع ب. تمو
 

 أداة التمويل
الصندوق االئتماني ماليين دوالر أميركي من  8.2تتمّثل أداة التمويل بهبة من تمويل المشاريع االستثمارية بقيمة   .34

 . 19التابع للبنك الدوليلمساعدة لبنان في االستجابة لألزمة السورية 
                                                           

قاعدة بيانات البرنامج الوطني ل وفًقااألكثر فقًرا  50.000الـفي حال كان مقّدم الطلب الجديد مصّنًفا ضمن المستفيدين  18
  ة الغذائية.لكترونيالمساعدات من البرنامج بما في ذلك البطاقة اإل كافة، سيتلّقى األسر األكثر فقًرا الستهداف

مليون دوالر أميركي  70بعد تحويل مبلغ  2006أيلول / سبتمبر  7في  الصندوق االئتماني لمساعدة لبنان في االستجابة لألزمة السوريةس تأّس  19



14 

 

 
 المشروع وتمويله    تكاليف

ماليين دوالر  8.2مليون دوالر أميركي. وسيقوم البنك الدولي بتمويل  231.93المشروع اإلجمالية  تكاليفتبلغ   .35
(، والمفّوضية العليا الصندوق االئتماني لمساعدة لبنان في االستجابة لألزمة السوريةأميركي )من خالل هبة من 

ماليين دوالر  84.9يل ماليين دوالر أميركي، والحكومة اللبنانية بتمو 3لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بتمويل 
مليون دوالر  117.83بقيمة  يةأميركي، لفترة تنفيذ المشروع الممتّدة على ثالث سنوات. وتبقى الفجوة التمويل

. ويشّكل القسائم الغذائية االلكترونيةأميركي خاصة بمّكون القسائم الغذائية اإللكترونية، وتشمل إدارة نظام 
عدات من الجهات المانحة دعًما لبرنامج القسائم الغذائية اإللكترونية. ويورد المشروع منبًرا للحصول على المسا

 المشروع.   بتكاليفالجدول الثاني التفاصيل المتعّلقة 
 

 المشروع )بماليين الدوالرات( تكاليف  .36
 

الفجوة في  المجموع
 التمويل

الحكومة 
 اللبنانية

مفوضية 
األمم المتحدة 

لشؤون 
 الالجئين

 المكّونات البنك الدولي

المكّون األّول: إدارة البرنامج  3.89  6.90 0.39 11.18
الوطني الستهداف األسر 

 األكثر فقًرا
 المكّون الثا 3.76 3.00 78.00 117.44 202.20

 ني: المساعدات االجتماعية 
 المساعدات الصحية    62.30  62.30
 المساعدات في مجال التعليم   15.69  15.69

 القسائم الغذائية اإللكترونية  3.76 3.00  117.44 124.20
عمليات الالمكّون الثالث: فريق  0.55    0.55

يةاالئتمان  
لمجموعا 8.20 3.00 84.9 117.83 213.93  

      
 
                                                                                                                                                                                           

. وتّم تمديد تاريخ 2006فائض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بهدف دعم لبنان في مرحلة إعادة إعماره بعد العدوان على لبنان في صيف العام 
بهدف مواجهة تأثير األزمة السورية  2024ل / ديسمبر كانون األّو 31إلى  الصندوق االئتماني لمساعدة لبنان في االستجابة لألزمة السوريةإغالق 

  على لبنان. 
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 ج. الدروس المكتسبة وانعكاسها على تصميم المشروع 

األكثر فقًرا على تجارب المراحل األولى من  برنامج الوطني الستهداف األسرالمقترح لليستند المشروع الطارئ   .37
، وتجربة البنك الدولي في دعم أنظمة شبكة األمان 20البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا في لبنان

االجتماعي في العالم، وتجارب برنامج األغذية العالمي في مجال المساعدة الغذائية في حاالت الطوارئ في لبنان 
 والعالم. 

 
 الدروس المكتسبة من البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا:  ( أ)
  ُتعتبر حمالت التوعية والحمالت اإلعالمية الواسعة النطاق ضرورية من أجل تحقيق التأثير المنشود من خالل

ي برامج شبكة األمان االجتماعية. وسيستثمر المشروع في حملة توعية واسعة النطاق على الصعيدين المحّل
والوطني. وقد اكتسب البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا دروًسا من حملته األساسية تفيد بأّن وصف 
الفقراء بطريقة سلبية يخلق وصمة عار لديهم ويردع المستفيدين المحتملين في المستقبل عن تقديم طلبات بهدف 

ات العامة وبذل مزيد من الجهود المحلية والمرّكزة الحصول على المساعدة. وسيتّم تحسين رسائل حملة العالق
 بهدف الوصول إلى األسر الفقيرة وتشجيعها على تقديم الطلبات. 

 
 الدروس المكتسبة من تجارب البنك الدولي العالمية مع شبكات األمان االجتماعي:  ( ب)
 مالئمة، بما في ذلك فريق العمل تعتمد فعالية استهداف برنامج شبكة األمان إلى حّد كبير على توّفر المصادر ال

المدّرب بطريقة مناسبة ووضوح قواعد البرنامج وأنظمته والمسؤوليات المؤسساتية باإلضافة إلى إنشاء قاعدة 
بيانات ممكننة تساعد على تحديد هوية المستفيد من المساعدة وتفادي تقديم المساعدة للشخص ذاته مّرتين 

(. وقّد تّم تصميم البرنامج الوطني الستهداف 2008ه )غروش وباحثون آخرون والمحافظة على قاعدة البيانات هذ
 األسر االكثر فقًرا مع األخذ باالعتبار العناصر المذكورة أعاله.  

 
  (، 2012وبحسب ما ورد في الوثائق المتعّلقة بأساليب االستهداف )ومؤخًرا في كتاب سيلفا وباحثون آخرون عام

أحياء ) ف الجغرافية والفئوية أكثر فعالية عندما يترّكز الفقر بنسبة كبيرة إّما بحسب المكانُتعتبر أساليب االستهدا
فقيرة أو مناطق ريفية نائية( أو الفئات )حسب العمر أو الجنس أو الوضع العائلي(. وبما أّن الفقر في لبنان معّقد 

ُتعتبر وسيلة استطالع الموارد المالية )أي  وله أوجه عديدة، فقد تّم رفض وسائل االستهداف هذه. من جهة أخرى،
األهلية استناًدا إلى الّدخل( فّعالة في دول تتمّتع بأنظمة معلومات مطّورة ومتزامنة تسمح بالتحّقق من المعلومات 
 حول المداخيل، وإّلا ال يمكن االعتماد عليها في أغلب األوقات. باإلضافة إلى ذلك، فإّن استطالع الموارد المالية

غير نظامية. وبما أّن لبنان يّتسم بهذا الطابع غير النظامي وبندرة المعلومات الموثوق بها حول في بيئة  اليس فّعاًل
المداخيل تّم رفض هذا االختبار. وفي نهاية األمر، تّم رفض أسلوب استهداف المجتمع بسبب وضع ما بعد األزمة 
                                                           

20
على  جرى تجريب البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا في إطار المشروع األّول لدعم تطبيق شبكة الحماية االجتماعية الطارئة وأطلق  

 االجتماعية الطارئة. الصعيد الوطني في إطار المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية
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أثبتت الوسيلة التي تّم اختيارها للبرنامج الوطني الستهداف األسر وهشاشة العالقات بين المجتمعات في البلد. وقد 
أّنها فّعالة في دول تعاني من طابع غير  –بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل  اختبار –األكثر فقًرا 

وعًيا استناًدا نظامي ومعلومات غير موثوق بها حول الدخل، ويعتمد االختبار على تقييم رفاهية األسرة تقييًما موض
  .     21إلى العوامل الظاهرة المرتبطة بمستويات المعيشة

 
 الدروس الُمكتسبة من برنامج األغذية العالمي:  . ج
 لالجئين والمجتمعات المضيفة على السواء ة واإلنمائية على المدى الطويل من المهم توفير المساعدة اإلنساني

. وتكمن إحدى 22جموعتين بحسب ما جاء في العديد من األبحاثكوسيلة ترمي إلى الحد من التوّترات بين الم
العوائق األساسية في وجه البرامج الناجحة ميل الجهات المانحة إلى إبقاء المساعدة اإلنسانية لالجئين منفصلة عن 

تعّزز  المساعدة اإلنمائية األوسع نطاًقا. وهذا األمر ُيضعف قدرة الوكاالت اإلنسانية على دعم التدخالت التي
. واعتمد برنامج األغذية العالمي هذا النهج في عدد من برامجه. 23العالقات الطويلة األمد مع المجتمعات المضيفة

 ففي اإلكوادور مثًلا، تّم توفير الغذاء واألمن لالجئين وللسكان المحليين في الوقت نفسه. 
 

 انتقل برنامج األغذية 2013ورقية. ففي أوائل العام اإللكترونية من أجل توزيع الغذاء أفضل من القسائم ال القسائم ،
العالمي من استخدام نظام القسائم الورقية من أجل توزيع الغذاء إلى نظام القسائم اإللكترونية المسبقة الدفع. يتّم 

احدة ليجري تنفيذ توزيع القسائم وجمعها وتنسيقها بسرعة أكبر وبفعالية إذ يتعّين طبع البطاقات اإللكترونية مّرة و
بعدها تحويل األموال بطريقة أوتوماتيكية إلى البطاقات كّل شهر. ويتعّين نقلها وتوزيعها مّرة واحدة، ما يساهم في 
تقليص الوقت والكلفة بالنسبة إلى المستفيدين وإلى برنامج األغذية العالمي على السواء. وبالتالي، يملك برنامج 

والرصد.  االلتزاميك وقًتا إضافًيا من أجل متابعة مهام إضافية على غرار األغذية العالمي وفريق العمل الشر
باإلضافة إلى ذلك، يمكن متابعة أساليب اإلنفاق واالحتيال من خالل الرصد اإللكتروني، إذ يسمح النظام 

البطاقات اإللكتروني ضمن برنامج األغذية العالمي بتعّقب المعامالت وجمع البيانات حول مدى تواتر استخدام 
 ونوعية السلع.  

 التأّكد من أّن المستفيدين يتلّقون  الرصد المكّثف وتوعية المستفيدين والمعنّيين األساسّيين أمر ضروري من أجل
 . 24الِحَصص الُمَعّدة في إطار المشاريع التي ترتكز على القسائم

                                                           

 
عي في منطقة الشرق األوسط وشمال (، الدمج والقدرة على المواجهة: السبيل إلى تحقيق شبكات األمان االجتما2012سيلفا وباحثون آخرون )21

 فريقيا. واشنطن: البنك الدولي. أتطور منطقة الشرق األوسط وشمال  فريقيا. تقريرأ

  

 
22

من اإلنساني للمجتمعات المضيفة"، الهجرة العالمية، المجلد من قبل الالجئين والتأثير على األ كسب الرزقزمة: جاكوبسن ك، "سبل العيش في األ 
لالجئين الضيوف المتدهورة: دراسة حالة في مجّمع داداب في كينيا، الدراسات ا، " ظروف 2008، ايكندا ف، 123 -95، الصفحة 5، العدد 40

-http://jambo.africa.kyoto-u.ac.jp/kiroku/asm_normal/abstracts/pdf/29-1/07   ،49-29، الصفحة 1 ، العدد29االفريقية، المجّلد 

14Ikanda.pdf  
23

، 3، العدد 42 المجّلد، Peace Researchين والمجتمعات المضيفة"، مجلة األبحاث حول السالم "، "النزاع البيئي بين الالجئ2005مارتن، أ،   
  .346 – 329من الصفحة 

 .www.wfp.org. N.p., n.d ". ، " برنامج األغذية العالمي، "األموال النقدية والقسائم اإللكترونية في زيمبابواي: بعض الدروس المكتسبة  24

http://jambo.africa.kyoto-u.ac.jp/kiroku/asm_normal/abstracts/pdf/29-1/07-14Ikanda.pdf
http://jambo.africa.kyoto-u.ac.jp/kiroku/asm_normal/abstracts/pdf/29-1/07-14Ikanda.pdf
http://jambo.africa.kyoto-u.ac.jp/kiroku/asm_normal/abstracts/pdf/29-1/07-14Ikanda.pdf
http://www.wfp.org/
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. التنفيذ 4  
 

 أ. الترتيبات المؤسسية والتنفيذية 
 

لبرنامج هي من مسؤولية وحدة المشاريع في البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا في وزارة . مهمة تنفيذ ا38
االئتمانية  عملياتالشؤون االجتماعية ووحدة اإلدارة المركزية التابعة للبرنامج في رئاسة مجلس الوزراء. وسيتوّلى فريق ال

 االئتمانية الخاصة بالمشروع. في رئاسة مجلس الوزراء مسؤولية معالجة كافة الجوانب
 

. ُتعتبر وحدة المشاريع في البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا في وزارة الشؤون االجتماعية مسؤولة عن 39
( التفاعل مع 3( تلّقي طلبات األسر، )2( إدارة قاعدة بيانات البرنامج في وزارة الشؤون االجتماعية، )1المهام التالية: )

( نقل البيانات 7( البحث عن األخطاء المحتملة في البيانات، )6( زيارة األسر، )5( إدخال البيانات، )4مي الطلبات، )مقّد
( التحّقق 8في وحدة اإلدارة المركزية التابعة للبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا، )إلى قاعدة البيانات المركزية 

( إدارة 9والمدارس ومراكز الرعاية الصحية األولية وإعطاء اإلذن بتسديد المدفوعات، )من االّدعاءات من المستشفيات 
( إدارة قائمة المستفيدين من القسائم اإللكترونية الغذائية وتسليم البطاقات اإللكترونية إلى المستفيدين 10، ) حملة التوعية

 دخالت والمخرجات. ( رصد البرنامج وبالتحديد رصد الم11وإنجاز أعمال المتابعة، )
 

. تتوّلى وحدة اإلدارة المركزية التابعة للبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا في رئاسة مجلس الوزراء 40
( التحقق من صحة البيانات ومراجعتها مع قواعد البيانات 2( إدارة قاعدة البيانات المركزية، )1مسؤولية المهام التالية: )

بالوسائل غير المباشرة لقياس ختبار االلجة البيانات الخاصة باألسرة وتقديم النتائج والتصنيف وفًقا لصيغة ( معا3الوطنية، )
وتوفير قائمة بأسماء االختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل ( المحافظة على صيغة 4، )مستوى الدخل
( رصد نتائج 6ئج إلى اللجنة االجتماعية المشتركة بين الوزارات، )( تحليل البيانات الوطنية وتقديم النتا5المستفيدين، )

 ( التدقيق في معالجة البيانات. 7البرنامج بما في ذلك أداء االستهداف، )
 

االجتماعية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية مسؤولية: )أ( تلّقي طلبات األسر والتفاعل مع  التنميةمراكز  تتحّمل. 41
( التحّقق من وجود أخطاء محتملة في 4( زيارة األسر، )3البرنامج، ) ات( إدخال البيانات إلى طلب2ات، )مقّدمي الطلب

( نقل بيانات تقديم الطلبات الخاصة باألسر إلى الوحدة المركزية في 5نماذج الطلبات مقارنًة مع الوثائق الرسمية المقّدمة، )
 والمطالبات التي تقّدمها األسر.  ( معالجة الشكاوى6وزارة الشؤون االجتماعية، )

 
( سيعمل برنامج 1. أّما بالنسبة إلى ترتيبات تنفيذ البطاقة الغذائية اإللكترونية، فقد تّم االتفاق حول الترتيبات التالية:" )42

                                                                                                                                                                                           
Web. 

<http://www.wfp.org/aid-professionals/blog/cash-and-e-vouchers-zimbabwe-few-lessons-learned>. 

 

http://www.wfp.org/aid-professionals/blog/cash-and-e-vouchers-zimbabwe-few-lessons-learned


18 

 

ملين ثر فقًرا والعامنّسقي العمل الميداني في البرنامج الوطني الستهداف األسر األك األغذية العالمي على تدريب
( سيتحّمل البرنامج مسؤولية توزيع 2عمليات التقييم والتوزيع والرصد وزيارات األسر، ) االجتماعيين بما في ذلك بشأن

( سيقّدم 3البطاقات اإللكترونية وتدريب المستفيدين على استخدامها، إلى جانب تقييم مؤشرات األمن الغذائي ورصدها، )
/ البيانات الضرورية إلى البنك اللبناني الفرنسي استناًدا إلى قاعدة بيانات البرنامج برنامج األغذية العالمي المعلومات 

( سيتشارك برنامج 4الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا وعملياته بهدف إصدار البطاقات اإللكترونية وتفعيلها وتحميلها، )
( سيستمّر برنامج األغذية العالمي وشركاؤه 5اإلنفاق، و) األغذية العالمي بدوره التقارير مع البنك حول المعامالت وأنماط

 يالمحّددون في دعم البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا من خالل رفع التقارير المشتركة ورصد العمل الميدان
 (.      الثاني)لمزيد من التفاصيل حول العمليات اإلدارية والتنفيذ الرجاء مراجعة الملحق 

 
صد النتائج وتقييمهارب.   

من خالل مؤشرات أساسية ترّكز على توسيع   الهدف اإلنمائي للمشروع. يقّيم إطار رصد النتائج التقّدم الذي أحرزه 43
نطاق التغطية والمساعدة االجتماعية المقّدمة من البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا. وسيقوم المشروع على 

القسائم الغذائية دد المستفيدين بطريقة مباشرة من المشروع في مجال التعليم والصحة ومن وجه التحديد برصد ع
. وسُيصار إلى جمع كافة البيانات التي تفصل بين الذكور واإلناث للتمّكن من رصد مشاركة النساء والفتيات. لكترونيةاإل

التوقيت بين تقديم الطلب واإلشعار باألهلية طيلة إلى ذلك، سترصد المؤشرات الوسيطة الوعي وفعالية البرنامج من حيث 
 فترة المشروع. 

 
م المعلومات اإلدارية الُمَمكَنن الذي تّم وضعه في إطار المرحلة األولى من البرنامج الوطني الستهداف ا.   يشّكل نظ44

أسماء األسر التي قّدمت طلًبا في  األسر األكثر فقًرا العنصر األساسي في نظام الرصد والتقييم ويتضّمن وحدة تقوم بتسجيل
قاعدة بيانات البرنامج وتسجيل نتائج تقييم أهليتها )بما في ذلك النتيجة في البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا( 

التي يقّدمونها. وستتواصل بلورة هذه الوحدة في إطار هذا  والمظالمتعّقب استخدامهم المساعدات وتسجيل الشكاوى و
 لمشروع.   ا

 
الغذائية اإللكترونية، سُيصار إلى رصد سلع غذائية محّددة )بما في ذلك استهالك المواد  القسائم. بالنسبة إلى برنامج 45

الغذائية وتنّوعها( من خالل زيارة األسر وزيارة المتاجر. وتخضع معامالت البطاقات اإللكترونية لنظام الكشف عن 
الموافقة واّتباع الممارسات الفضلى الخاصة ببطاقات الماستر كارد من أجل الكشف المسبق االحتيال الخاص بالبنك قبل 

عن االحتيال. ويتلّقى برنامج األغذية العالمي حالًيا تقارير شهرية عن كافة معامالت التّجار وإنفاق المستفيدين )التاريخ، 
يسمح للمستفيد أو للتاجر بإجراء بحث عن وضع البطاقة ترنت لمكان، المبلغ(. وقد طّور البنك برنامًجا على االنالتوقيت، ا

. ويمكن برنامج األغذية العالمي أن يجّمد عن بعد أحد نقاط البيع أو بطاقة إذا تّم اكتشاف املة الخوالتفاصيل المتعلقة بالمع
األغذية العالمي  برنامجا(. ويعمل أي نشاط مشبوه أثناء التحقيق في المشكلة )إن من خالل تقارير البنك أو المتابعة ميدانًي

عن كثب مع خدمة ماستركارد والبنك التجاري على تطبيق وسائل رصد إضافية لعمليات االحتيال مرتبطة بالسرعة 
والتوقيت والكثافة إلخ. وسيقوم فريق عمل برنامج األغذية العالمي بتدريب فريق عمل البرنامج الوطني الستهداف األسر 
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ل أساليب الرصد، بما في ذلك زيارة األسر واختبار النماذج من أجل البرنامج. وسيحّدد برنامج األغذية األكثر فقًرا حو
من شأنه دعم البرنامج من خالل الرصد المشترك ورفع التقارير. عالوًة على ذلك، سيوافق برنامج  ميدانًياالعالمي شريًكا 

ألكثر فقًرا على إجراء تقييم سريع وأّولي حول استهالك المواد األغذية العالمي والبرنامج الوطني الستهداف األسر ا
 الغذائية.  

 
عمليات تقييم في منتصف فترة تنفيذ المشروع وبعد انتهائه من أجل قياس التقّدم الُمحَرز على  المشروع. سيجري 46

وزارة الشؤون االجتماعية، وتقييم صعيد الهدف اإلنمائي للمشروع وتقييم تأثير المشروع على المستفيدين األساسيين وعلى 
جودة الخدمات المقّدمة باإلضافة إلى فعالية المشروع ككّل. وسترّكز عمليات التقييم هذه على: )أ( أداء البرنامج الوطني 

اءات الستهداف األسر األكثر فقًرا من ناحية نطاق تغطيته لألسر األكثر فقًرا باإلضافة إلى دّقة االستهداف، )ب( فعالية إجر
، والمظالمالبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا وكفاءتها من أجل تسجيل الطلبات وتقييمها، ومعالجة الشكاوى 

 لمقّدمي الخدمات )المدارس، المستشفيات إلخ(.  التعويضات، وتوفير عن هذه الحاالتاالحتيال والفساد والتبليغ  مكافحةو
 

 ج. االستدامة
ستدامة التمويل من أجل توسيع نطاق البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا بهدف الوصول إلى . يمكن تأمين ا47

هذه األسر كافة بعد انتهاء فترة المشروع إذ إّن حّصة البرنامج من نفقات الحكومة والناتج المحلي اإلجمالي ستبقى 
يأتي لبنان في المرتبة األدنى من حيث نسبة  –ي متدنّ  متواضعة. وبما أّن مستوى اإلنفاق على شبكات األمن االجتماع

من المتوّقع أن يزيد  -( الملحق السادسفي ) التفاصيل فريقيا أار في منطقة الشرق األوسط وشمال اإلنفاق في هذا اإلط
مئة من إجمالي في ال 0.57في المئة إلى  0.25المشروع اإلنفاق على البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا من 

في المئة من الناتج  0.18في المئة إلى  0.08والمبالغ المستدامة من  2016/2017و  2014نفقات الحكومة  بين عامي 
 المحلي اإلجمالي. 

  
 اإللكترونية، فمن المتوّقع أن يتقّلص بعد أن ينحسربواسطة البطاقة . أّما بالنسبة إلى استدامة برنامج المساعدة الغذائية 48

تأثير امتداد األزمة السورية. وقد تّم أخذ هذا الجانب باالعتبار في تصميم القسيمة الغذائية اإللكترونية وهي عبارة عن 
بطاقة منفصلة عن بطاقة البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا العادية، والمعروفة بـ "البطاقة الغذائية المؤّقتة" 

نامج يمتد على فترة زمنية محّددة. وسيتّم اإلعالن عن برنامج القسيمة الغذائية اإللكترونية لفترة فيّتضح للمستفيدين أّن البر
زمنية محّددة، لثالثة أشهر أو ستة أشهر مثًلا، حسب توّفر األموال. وعندما ينحسر تأثير األزمة ويتراجع وجود الالجئين، 

 يمكن حينئٍذ سحب البطاقة اإللكترونية أو إلغائها.
   
. المخاطر الرئيسية وإجراءات للحّد منها 5  
 جدول ملّخص تقييم المخاطر  . أ
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 التصنيف نوع المخاطر
 جوهرية المخاطر المتعّلقة بالجهات المعنية 

  المخاطر المتعلقة بالهيئة المنفِّذة
 جوهرية القدرات  -
 جوهرية الحاكمية  -

  المخاطر المتعّلقة بالمشروع 
 جوهري التصميم  -
 متوّسطة  احي االجتماعية والبيئية النو -
 جوهرية  البرنامج والجهات المانحة  -
 مرتفعة  رصد تقديم األموال واالستدامة -

 مرتفعة المخاطر التنفيذية الكلية 
 

 
 شرح شامل لتصنيف المخاطر  . ب
 

 . في ما يلي وصف تفصيلي عن بعض المخاطر المحّددة. 49
 يما العّمال االجتماعيون في البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا توّفر الموارد البشرية وجهوزيتها الس

يعتمد نجاح البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا على وجود وعلى مستوى مراكز التنمية االجتماعية. 
ة األولى من تنفيذه إلى عدد مالئم من العاملين االجتماعيين / المفّتشين االجتماعيين. وعمد البرنامج خالل المرحل

 قبول الطلبات، زيارة األسر، إدخال الطلبات إلخ مهامأوكلت إليهم  -اجتماعًيا ومفّتًشا عامًلا  350توظيف حوالى 
في المرحلة  والمفّتشين االجتماعيينيشّكلون العمود الفقري للبرنامج. ومن المتوّقع أن يستمّر توظيف العاملين  -

نامج للعمل كمتعاقدين. في المقابل، غادر عدد ال ُيستهان به من العاملين بعد خضوعهم الثانية من تنفيذ البر
للتدريب بسبب الرواتب األعلى التي قّدمتها منظمات إنسانية. وقد تعيق خسارة العاملين االجتماعيين المدرَّبين 

في مجال الرصد أمر أساسي من أجل  وذوي الخبرة مسار تقّدم البرنامج، ألّن ميزة العاملين االجتماعيين وكفاءتهم
تحقيق نجاح البرنامج. وسيحّد المشروع بشكل جزئي من المخاطر من خالل توفير حوافز إضافية للعاملين 

 االجتماعيين تتّخذ شكل بدالت النقل والتدريب. 
 

  الطلبات للحصول على األخطاء، االحتيال والفساد: إّن احتمال ارتكاب األخطاء في التسجيل وتقييم أهلّية مقّدمي
مساعدات البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا، باإلضافة إلى توفير المساعدات من أجل المستفيدين من 
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هذا البرنامج، واقٌع حقيقي وموجود في أي برنامج من هذا النوع تابع لشبكة األمان االجتماعي. وستساهم عوامل 
، من خالل تطبيق صيغة استهداف واضحة إلى حّد ما إذ تستند االخطأ. أّوًلعديدة في تقليص احتمال الوقوع في 

على تقييم كّل مصدر من مصادر رفاه األسرة يمكن رؤيته والتحّقق منه )عدد أفراد األسرة، الظروف المعيشية، 
مال حدوث ذلك. وبالتالي، يصعب نسبًيا العبث مع هذه الصيغة على الّرغم من احتتمّلك بعض األدوات المنزلية(؛ 

ثانًيا، خالل تطبيق البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا العام المنصرم، اكتسب فريق المشروع خبرة 
في مجال الكشف عن األخطاء وتّمت بلورة نظام في هذا الشأن. ثالًثا، حتى ولو كانت مخاطر التدّخل في اختيار 

من السهل الكشف عن حاالت االحتيال والفساد في ظّل اإلشراف المناسب المستفيدين من البرنامج كبيرة، إال أّنه 
 نظًرا إلى طبيعة المؤشرات التي يمكن مالحظتها والتي تتضّمن صيغة االستهداف. 

 
 :ُيعتبر نظام المعلومات اإلدارية النموذجي وذات األداء الجّيد ضرورًيا من أجل ضمان عملية  الرصد والتقييم

لمناسبة. لكّن هذه األنظمة، بما أّنها جديدة، ستواجه دون شك بعض المشاكل من حيث التصميم الرصد والتقييم ا
والبرمجة وسيتعّين إجراء بعض التعديالت عليها. ولُحسن الحظ، تّم تصميم نظام معلومات إدارية خاص 

يبدو أّنه يعمل بطريقة بالبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا من أجل تنفيذ المرحلة األولى منه. و
 صحيحة وتستخدمه الفرق النظيرة من أجل رصد تنفيذ البرنامج وإصدار تقارير منتظمة حول التقّدم الُمحَرز.  

 
  إحدى المخاطر األساسية في هذا المشروع. يتعّين تلبية متطّلبات  استدامة مكّون القسيمة الغذائية اإللكترونيةتشّكل

ًرا أميركًيا لكّل مستفيد في الشهر( من أجل االستمرار في تقديم هذه المساعدة طيلة دوال 30التمويل األساسية )
 فترة المشروع والوصول إلى العدد المستهدف من المستفيدين مع انتهاء المشروع. 

  
 رنامج الب إدارةوزارة الشؤون االجتماعية ورئاسة مجلس الوزارء( تا المستوى )وّلى حالًيا هيئتان حكوميتان رفيعتت

ما يمكن أن يؤّدي إلى تباطؤ أو جمود في التنفيذ في حال وجود آراء متباينة الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا 
حول قضايا تتعّلق بتنفيذ البرنامج. وقد جرى الحّد من هذا الخطر من خالل ضمان تقسيم العمل بشكل واضح 

 وتحديد الشروط المرجعية الخاصة بكّل هيئة. 
 
 ّخص التقييم . مل6

 أ. التحليل االقتصادي والفني 
. يكمن الهدف األساسي من مشاركة الحكومة في شبكات األمن االجتماعي في توفير الحماية الفّعالة والقوية لألسر 50

ع. الُمستضعفة والفقيرة من العوز بهدف مساعدتهم على اجتياز الصدمات المحتملة غير االعتيادية وتعزيز دمجهم في المجتم
وقبل إطالق البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا، لعبت الحكومة اللبنانية دوًرا ثانوًيا في هذا المجال إلى جانب 
تمويل دعم األسعار وتمويل منّظمات غير تابعة للدولة مثل المنّظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي قّدمت 

ى مختلف المجموعات المستهدفة في البالد. وعلى الرغم من أّن هذه المنّظمات الدينية مجموعة واسعة من البرامج إل
الُمستضعفين، إّلا أّن وفي المئة من هذه المؤسسات قائم على أسس طائفية( تساعد عدًدا كبيًرا من الفقراء  90والَخيرّية )
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( ضمان العدالة األفقية فيتمّكن 1جتماعي مزدوج: )السبب الجوهري وراء زيادة مشاركة الحكومة في توفير شبكة األمان اال
شخصان يتمّتعان بمستوى المعيشة ذاته من الوصول إلى سّلة المساعدات ذاتها الخاصة بشبكة األمان االجتماعي، بغض 

يز شبكة ( تحقيق المكاسب الناجمة عن الكفاءة من خالل تعز2النظر عن موقعهم الجغرافي أو انتمائهم السياسي / الديني، )
 (. الملحق السادساألمان االجتماعي وتوجيه الموارد إلى أفراد المجتمع األكثر احتياًجا )التفاصيل في 

 
 

. من المتوّقع أن يكون لسّلة المساعدات الحالية تأثيرات اقتصادية على مستوى األسرة وعلى المستوى العام. فعلى 51
ني الستهداف األسر األكثر فقًرا الدخل المتاح واالستهالك لدى األسر األكثر مستوى األسرة، ُيتوّقع أن يزيد البرنامج الوط

يحّل مشكلة الحرمان من الطعام، كما أّنه قد يساهم في تحسين النتائج على الصعيدين الصحي والتعليمي إن كان يؤّثر وفقًرا، 
القسيمة اإللكترونية الغذائية  توّفرالمفترض أن في تغييرات في السلوك من ناحية استخدام الخدمات الصحية والتعليمية. ومن 

 . 25الحّد األدنى من استهالك الوحدات الحرارية الضرورية من أجل األسر اللبنانية الُمستضعفة
 

 التأثيرات. من المتوقع أن يزيد هذا البرنامج نسبة استخدام الخدمات الصحية والتعليمية على المستوى الكلي بوجود كّل 52
الُمقابلة التي تقتضيها هذه التغيرات. وعلى الرغم من عدم إمكانية تقدير حجم هذه التغّيرات مسبًقا، إال أّنه من الخارجية 

المتوّقع أن يحّد البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا من مستوى الفقر المدقع وعدم المساواة في البالد ) التفاصيل 
 (. الملحق السادسفي 

 
 

 لمالية اإلدارة ا . ب
 

فريق العمليات االئتمانية في رئاسة مجلس الوزراء الهيئة المسؤولة عن ترتيبات اإلدارة المالية. وقد أجرى  يمّثل. 53
الفريق تقييًما ائتمانًيا خلص إلى أّنه مع تنفيذ اإلجراءات المّتفق عليها فإّن ترتيبات اإلدارة المالية المقترحة سترضي الحّد 

. وتّم تقييم ُمجَمل مخاطر اإلدارة المالية في 10.00لبنك بموجب السياسة التشغيلية / إجراءات البنك األدنى من شروط ا
معلومات إضافية حول تقييم اإلدارة المالية وحول اإلجراءات الموصى  الملحق الثالثالمشروع على أّنها "متوّسطة". ويقّدم 

 المالية.  بها كي تتّم المحافظة عليها وَحول ترتيبات اإلدارة
 

وقّدمت اإلدارة . المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية االجتماعية الطارئة. يتوّلى فريق العمليات االئتمانية إدارة 54
المالية أداء مرضًيا. ويضّم الفريق مسؤوًلا مالًيا سيتوّلى من بين مهام أخرى إدارة الحساب المخّصص للمشروع وإعداد 

إصدار الدفعات وتوحيد حسابات المشروع وإعداد تقارير مالية دورية تعكس الوضع المالي للهبة  طلبات السحب من أجل
على العموم. وسيتم تفصيل دورة اإلنفاق في دليل عمليات المشروع الذي سيكون جاهًزا خالل فترة ال تتعّدى الشهر من 
                                                           

25
دوالًرا أميركًيا في الشهر( وفًقا ألسعار العام  115دوالر أميركي في اليوم )أي  3.84ي تّم تعديله بحسب التضّخم بـ ُحدِّد خط الفقر األدنى الذ  

  في المئة تقريًبا من خط الفقر األدنى شهرًيا. 30. قيمة القسيمة الغذائية اإللكترونية تساوي 2012
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  تاريخ سريان المشروع.     
 
 

مسؤولية إعداد التقارير المالية الربعية غير المدققة التي تورد تفاصيل الهبة: )أ(  يةاالئتمانالعمليات فريق  يتوّلى. 55
الموارد واستخدام األموال، )ب( النفقات المتعّلقة بالعقد، )ج( استخدام األموال بحسب أنشطة الهبة والمكّون والفئة باإلضافة 

المشروع. وسيتم رفع التقارير المالية إلى البنك لتغطية الفصل إلى قائمة موحّدة لألصول التي تّم شراؤها خالل فترة تنفيذ 
 يوًما بعد نهاية كّل فصل. 45في موعد أقساه 

 
. ويدعى نظام المحاسبة يةاالئتمان العمليات م المعلومات المحاسبية الحالي الذي استخدمه فريقانظ. سيستخدم المشروع 56

المالية. وسيتّم روط البنك من ناحية رفع التقارير قادًرا على استيعاب ش وسيكون بكامل إمكانياته التشغيلية"ميزانيات" 
استخدام نظم المعلومات المحاسبية من أجل تسجيل المعامالت اليومية وإصدار التقارير المالية الدورية. وسيقوم مدّقق 

ة وملتزم بإصدار التقرير في فترة ال خارجي خاص مستقل مقبول لدى البنك الدولي بالتدقيق ببيانات المشروع المالية السنوي
تتخّطى الستة أشهر اعتباًرا من تاريخ سريان المشروع. وسيضع المشروع الشروط المرجعية الخاصة بعمليات التدقيق 
وسيقوم البنك الدولي بتوضيحها. وسُيصار إلى رفع تقرير التدقيق الخارجي والبيانات المالية المدققة للمشروع إلى البنك 

ي في فترة ال تتخّطى الستة أشهر بعد انتهاء كّل سنة مالية وسيتّم اإلفصاح عنها بشكل علني بموجب سياسة اإلفصاح الدول
التي يعتمدها البنك الدولي. ومن المتوّقع إصدار الرسالة اإلدارية وبيانات المشروع المالية في فترة ال تتخطى الستة أشهر 

 بعد انتهاء كل سنة مالية. 
 

تحويل تدّفق األموال الخاصة بالمشروع من خالل حساب الهبات والقروض في وزارة المالية إلى الحساب  . سيتّم57
ص الذي أقدمت على فتحه رئاسة مجلس الوزراء بموجب حساب الخزينة في مصرف لبنان. وسيقّدم مدّقق داخلي المخّص

كذلك، سيرفع المدّقق الداخلي التقرير إلى األمين  حول تنفيذ المشروع واإلدارة االئتمانية. موضوعي ومستقّل استعراض
سيعمل المشروع على إعداد الشروط المرجعية الخاصة بالمدّقق الداخلي بموجب المشروع والعام لرئاسة مجلس الوزراء. 

ن تاريخ سريان وسيقوم البنك بالموافقة عليها. ومن المتوّقع تعيين مدّقق داخلي خالل فترة ال تتعّدى الستة أشهر اعتباًرا م
 المشروع. 

 
. بهدف ضمان توّفر هذه األموال من أجل تنفيذ المشروع، ستقوم رئاسة مجلس الوزراء من خالل وزارة المالية، بفتح 58

حساب مخّصص بموجب حساب الخزينة بالدوالر األميركي لدى مصرف لبنان. وسيتوّلى فريق االئتمان إدارة هذا الحساب 
ّم إيداع األموال والودائع في الحساب المخّصص وسحب التسديدات المالية منه وفًقا للشروط والمحافظة عليه. وسيت

المنصوص عليها في اتفاقية القرض كما جاء في "إرشادات الصرف الخاصة بالمشاريع" التابعة للبنك الدولي. وسيرتكز 
يه عمليات التحويل من خالل حساب تجديد الحساب المخّصص على أساس طلبات سحب األموال. إلى ذلك، سيتّم توج

الهبات والقروض ضمن حساب الخزينة في وزارة المالية إلى الحساب المخّصص الذي تّم فتحه بموجب حساب الخزينة 
      لدى مصرف لبنان. وستتوفر أساليب صرف أخرى يعتمدها المشروع بموجب كتاب الصرف الخاص به.    
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 ج. المشتريات 

ة الشراء لدى رئاسة مجلس الوزراء بهدف تحديد المخاطر وإجراءات الحّد منها. وتتوّلى رئاسة . جرى تقييم قدر59
مجلس الوزراء حالًيا إدارة الجوانب االئتمانية الخاّصة بالمشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية االجتماعية الطارئة 

 ييم من أجل التأكيد على هذه القدرة. بطريقة مرضية. بناًء عليه، لم يكن من الضروري سوى تحديث التق
 

األغذية العالمي التي يجب  ببرنامج. أّما من حيث التصميم، فيتعّين أن يستخدم المشروع الخدمات االستشارية الخاصة 60
لصيغة دام "ا. ويتعّين على الحكومة اللبنانية استخ3.15اختيارها وفًقا لبنود "إرشادات اختيار االستشاريين" بموجب المادة 

بين المقترض ومنّظمة تابعة لألمم المتحدة من أجل توفير المساعدة الفنية" والتي وافق عليها البنك.  النموذجية لالتفاقية
ويتعّين أن يبّين العقد بوضوح أّن برنامج األغذية العالمي قد وّقع على اتفاق المبادئ االئتمانية المبرم بين األمم المتحدة 

( وعلى اتفاقية اإلطار لإلدارة المالية المبرمة أيًضا بين البنك الدولي واألمم 2009شباط / فبراير  19والبنك الدولي )
( وبالتالي، ال يخضع البرنامج لشروط التدقيق واإلدارة المالية العادية الخاّصة بالبنك 2006نيسان / ابريل  18المتحدة )

يم المشروع من أجل التحّقق من أّن اختيارات برنامج األغذية الدولي. إلى ذلك، تّمت مراعاة الحرص الواجب عند تقي
العالمي وإجراءاته التي سُتعتمد بالكامل بموجب المشروع هي مرضية. وينّفذ نظام األغذية العالمي حالًيا برنامج البطاقة 

ما يتعّلق بالمخاطر أخذ االحتياطات الالزمة في  الجئ سوري. وتّم 670.000الغذائية اإللكترونية ليساعد أكثر من 
تّم التي ها اإلستراتيجية ذاتالمرتبطة بالبرنامج  وهي ال تعّرض للخطر عملية تنفيذه. وبناًء على ذلك، يتعّين اعتماد 

ا في برنامج األغذية العالمي.  في هذه الحالة، ستودع الحكومة اللبنانية مباشرًة األموال الواردة من المشروع امهاستخد
 ناني الفرنسي كي يتّم تحويلها إلى برنامج البطاقات اإللكترونية.    لدى البنك اللب

 
. خضعت إجراءات الشراء الخاصة ببرنامج األغذية العالمي المّتبعة من أجل اختيار البنك التجاري، البنك اللبناني 61

اجر )التي تقّدم السلع الغذائية مقابل الفرنسي )الذي يقّدم البطاقات اإللكترونية( ومنّظمات المجتمع المدني )الشركاء( والمت
األموال النقدية أو البطاقات اإللكترونية(، خضعت للمراجعة واعُتبرت مقبولة وبالتالي يتعّين استخدام الهيئات التي حّددها 

ر في ( التأخي1برنامج األغذية العالمي في المشروع. وقد حّدد التقييم الخاص بقدرات المشروع المخاطر المرتبطة بـ )
( تحديات رصد البطاقة اإللكترونية، وقد تّم اقتراح 2للمشتريات، )اتخاذ القرار الذي يؤثر على الجداول الزمنية المحّددة 

اإلجراءات التالية بهدف الحّد من هذه المخاطر: )أ( أن تتضّمن عملية التدقيق الخاصة بالشروط المرجعية مراجعة الوقت 
رات المتعلقة بالمشتريات والوقت الضروري من أجل تقديم التبريرات عندما يتّم تجاوز المستوجب من أجل اتخاذ القرا

هذه القرارات، )ب( الموافقة على نشر القرارات المرتبطة بالمشتريات بطريقة مناسبة، )ج( اإلبقاء على التحقيق الشهري 
 حول االلتزام بالبطاقات. 

 
 (: الملحق الثالثالخاصة بالمشروع )التفاصيل في  . سيتّم تنفيذ ترتيبات المشتريات التالية62

 26. البنك الدولي في المشروع )أ( اإلرشادات الخاصة بالمشروع: يتّم تطبيق إرشادات المشتريات المعتمدة لدى
                                                           

تتضّمن هذه اإلرشادات  ةمن أجل االطّالع على قائمة كامل الملحق الثالثمراجعة  
26
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( المناقصات التنافسية 1)ب( أساليب عمليات شراء السلع والخدمات غير االستشارية: من المتوّقع أن يستخدم المشروع: )
أو  –أو نسخة مترجمة عنها  –( المناقصات التنافسية المحلية حيث سيستخدم إّما المناقصة التنافسية الدولية 2الدولية، )

من اإلرشادات الخاصة  3.4و 3.3المقبولة لدى البنك بحسب ما جاء في البندين  القياسية للمناقصاتوثائق البلورة 
 .المباشر ( العقد5، )طار( اتفاقيات اإل4) ( التسّوق،3بالمشتريات، )

بموجب ( االختيار 2) الجودة والكلفة،( االختيار على أساس 1)ج( اختيار االستشاريين: من المتوّقع أن يقوم المشروع بـ)
( اختيار وكاالت 5( االختيار على أساس مؤّهالت االستشاريين، )4( االختيار على أساس الكلفة األقّل، )3، )ميزانية محّددة

( اختيار استشاريين 8مصدر واحد، )من ختيار ( اال7المنّظمات غير الحكومية، ) ( اللجوء إلى6، )27لألمم المّتحدةتابعة 
 . 28فرديين

االستعراض )د( خطط المشتريات: قامت الحكومة اللبنانية بإعداد خطة مشتريات أساسية للمشروع كّله. وتحّدد الخطة 
ات. يقوم البنك بمراجعتها وتحديثها مّرتين سنوًيا أو حسب الحاجة. ويتّم التصديق وحدود األساليب الخاصة بالمشتري المسبق

 االتفاق.  بعلى خطة المشتريات األساسية للمشروع كّله خالل المفاوضات حول القرض ويتم إرفاقها 
ض المسبق الخاص المسبق: بناء على نتائج التقييم المرضية، يخضع المشروع إلى عتبة االستعرا االستعراض )ه( عتبة

 بالمشاريع التي تنطوي على مخاطر منخفضة. بالتالي، يخضع المشروع في األغلب، إلى االستعراض بعد اإلنجاز.  
 ُتجرى وأن السنة في مّرتين المراقبة بعثات ُترسل أن المتوقع إنجازها: من بعد المشاريع واستعراض المراقبة ) و( بعثات

 10 تضم عّينة اإلنجاز بعد االستعراض عمليات َتستخدمالسنة. و في واحدة مّرة اإلنجاز بعد المشاريع استعراض عمليات
 .اإلنجاز بعد لالستعراض المؤهلة العقود من المئة في
 

 بما في ذلك إجراءات الحماية(د. النواحي االجتماعية )
ذ يعالج بطريقة مباشرة تداعيات األزمة . سُيحدث المشروع أثًرا اجتماعًيا إيجابًيا كبيًرا على السكان المستفيدين إ63

السورية على اللبنانيين بما في ذلك اآلثار المرتبطة بزيادة معّدالت الفقر بين السكان. وستتجّلى اآلثار االجتماعية اإليجابية 
أن يحّد  من خالل إنشاء شبكة أمان اجتماعي تتخّذ شكل مساعدات غذائية وصحية وتعليمية. ومن المتوّقع في هذا اإلطار

 المشروع من التوترات االجتماعية بين الالجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية. 
 

. من المتوّقع أيًضا أن يحّقق المشروع أثًرا إيجابًيا على المرأة إذ أّن نسبة النساء بين المستفيدين الحاليين تخّطت 64
المؤّلفة من فرد واحد تعاني من الحرمان بحسب صيغة  كانت األسرما النصف. باإلضافة إلى ذلك، يرصد البرنامج إذا 

قياس مستوى الدخل وعند اللزوم يتّم التعويض عن أي تمييز محتمل إذ تتألف هذه ل بالوسائل غير المباشرة ختباراال
الستهداف تعيلها امرأة أو شخص متقّدم في السن. باإلضافة إلى ذلك، سيقوم البرنامج الوطني  المجموعة بأغلبيتها من أسر

األسر األكثر فقًرا بمساعدة من برنامج األغذية العالمي برصد أي جانب يتعّلق بالتمييز على أساس الجنس في برنامج 

                                                           
27

ية والنصيحة في قد تكون الوكاالت التابعة لألمم المتحدة المصدر الوحيد للمقترضين / المستفيدين عندما تتأهّل بصورة استثنائية لتقديم المساعدة الفن 

 3.15ن جهة مقترضة ومنظمة تابعة لألمم المتحدة )البند مجال خبرتها. ويتعين على الجهة المقترضة / المستفيدة استخدام الصيغة النموذجية لالتفاقية بي

 من اإلرشادات الخاصة باالستشاريين(.   
28

الذين  اعتُبر مرضيًا، من المتوقع أن يحافظ المشروع على االستشاريين المشروع األّول لدعم تطبيق شبكة الحماية االجتماعية الطارئةبما أّن تصميم   

   سابقًا.تّمت تسميتهم 
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المساعدة الغذائية. تجدر اإلشارة إلى أّن البرنامج لم يكتشف حتى اليوم أي تحيزات كبيرة على أساس الجنس في 
 برنامجه. 

 
ت الحماية االجتماعية الخاصة بالبنك الدولي، فإّن مكّونات المشروع المؤّلفة من إدارة . أّما بالنسبة إلى إجراءا65

البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا وتوفير المساعدة االجتماعية والعمليات االئتمانية لن تؤّدي إلى استمالك 
األصول / سبل العيش، وال تفرض أي قيود على  األراضي بشكل مؤّقت أو دائم، ولن يتأّتى عنها أي آثار سلبية على

الوصول إلى الموارد الطبيعية. وبالتالي ال ُتطّبق على هذا المشروع سياسة البنك الدولي التشغيلية بشأن عمليات استمالك 
 األراضي وإعادة التوطين القسري.  

 
 

 البيئية )بما في ذلك إجراءات الحماية(  النواحيد. 
مشروع على أّنه من الفئة "ج" بحسب سياسة التقييم البيئي لدى البنك الدولي )السياسة التشغيلية . يتّم تصنيف ال66

(. فتصميم المشروع وطبيعته ونطاقه ال تستحضر أًيا من قضايا السياسات واإلجراءات البيئية وبالتالي ال يؤدي إلى 4.01
الفنية من أجل إدارة البرنامج الوطني الستهداف األسر  تطبيق السياسات الوقائية. وسيقوم البرنامج بتمويل المساعدة

 األكثر فقًرا إضافًة إلى البطاقات اإللكترونية التي ستمّول المساعدة الغذائية لألسر التي تعاني من الفقر المدقع. 
 

نهج  . يرّكز المشروع على تحسين قدرة وزارة الشؤون االجتماعية بهدف مساعدة الفئات المستضعفة من خالل67
تصاعدي من شأنه أن يضمن سماع كافة األصوات وإيالء اهتمام خاص بالفئات التي تواجه خطًرا أكبر بتهميشها السيما 
الفئات األكثر فقًرا. وسيتم دعم وزارة الشؤون االجتماعية بصورة خاصة في إعداد عملية رصد وتقييم وتوعية تّتسم 

وسيجري تدريب الموظفين في وزارة الشؤون االجتماعية  التظلم عزيز آلية بالشفافية. باإلضافة إلى ذلك، سُيصار إلى ت
 على استخدامها. 
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 : إطار النتائج ورصدهااألّولالملحق 

 
 (P149242برنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا )الطارئ للمشروع اللبنان: 

 إطار النتائج
 

 ع:األهداف اإلنمائية للمشرو
يكمن هدف المشروع في توسيع التغطية وتعزيز حزمة المساعدات االجتماعية التي يقّدمها البرنامج الوطني الستهداف 

 األسر األكثر فقًرا للبنانيين المتأّثرين باألزمة السورية وكافة األسر اللبنانية تحت خط الفقر المدقع.  
 مؤشرات الهدف اإلنمائي للمشروع

جو اسم المؤشر
ال

 هر

وحدة 
 القياس

 المعيار
2013 

 القيم المستهدفة التراكمية

 التكرارية

مصدر 
 البيانات/
 منهجة
جمع 

 البيانات

الجهة المسؤولة 
 عن جمع البيانات

2014-
2015 

)السنة 
 األولى(

16-
2015 
)السنة 
 الثانية(

17-
2016 
)السنة 
 الثالثة(

المستفيدون بطريقة 
مباشرة من 

 المشروع )العدد(

 عدد  
195.00

0 
243.75

0 
292.5

00 
350.0

 ربعي 00

نظم 
المعلومات 
اإلدارية في 

البرنامج 
الوطني 

الستهداف 
األسر األكثر 

 فقًرا

فريق البرنامج 
الوطني الستهداف 
األسر األكثر فقًرا 

وزارة الشؤون  -
 االجتماعية  
رئاسة مجلس 

 الوزراء

نسبة النساء )%( 
دين من عدد المستفي

بطريقة مباشرة من 
 المشروع 

 
نسبة 
 مئوية

 ربعي 52 52 52 52

نظم 
المعلومات 
اإلدارية في 

البرنامج 
الوطني 

الستهداف 
األسر األكثر 

 فقًرا

فريق البرنامج 
الوطني الستهداف 
األسر األكثر فقًرا 

وزارة الشؤون  -
 االجتماعية  
رئاسة مجلس 

 الوزراء
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 المستفيدون من
برامج شبكة األمان 
منها القسائم الغذائية 

 اإللكترونية  

 
عدد 
األشخا
 ص

 ربعي  5.222 5.222 0

قاعدة بيانات 
البرنامج 
الوطني 

الستهداف 
األسر األكثر 

 فقًرا

فريق البرنامج 
الوطني الستهداف 
األسر األكثر فقًرا 

وزارة الشؤون  -
 االجتماعية  

 

ثر نسبة األسر األك
فقًرا  المستفيدة من 

البرنامج الوطني 
الستهداف األسر 

األكثر فقًرا من 
 مجموع المستفيدين

نسبة  
 مئوية 

 ربعي 57 57 57 57

نظم 
المعلومات 
اإلدارية في 

البرنامج 
الوطني 

الستهداف 
األسر األكثر 

 فقًرا

وزارة الشؤون 
االجتماعية ونظم 

المعلومات اإلدارية 
لبرنامج الوطني في ا

الستهداف األسر 
 األكثر فقًرا

رئاسة مجلس 
 الوزراء 

 
 
 
 

 مؤشرات النتائج المتوسطة

هر اسم المؤشر
جو

ال
 

وحدة 
 القياس

 المعيار
2013 

 القيم المستهدفة التراكمية

 التكرارية

مصدر 
البيانات/من
هجةجمع 

 البيانات

الجهة المسؤولة 
 عن جمع البيانات

15-
2014 

)السنة  
 األولى(

16-
2015 
)السنة 
 الثانية(

17-
2016 
)السنة 
 الثالثة(

عدد مقّدمي الطلبات لدى 
البرنامج الوطني الستهداف 

 األسر األكثر فقًرا 
 عدد  

480.0
00 550.000 700.00

0 
800.00

 ربعي 0

قاعدة بيانات 
البرنامج 
الوطني 

الستهداف 
األسر األكثر 

 فقًرا

نامج برنامج البر
الوطني الستهداف 
 األسر األكثر فقًرا
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الفترة الزمنية الفاصلة بين 
تقديم الطلب واإلشعار 

 باألهلية  
 ربعي 1 1 1 3 أشهر 

قاعدة بيانات 
البرنامج 
الوطني 

الستهداف 
األسر األكثر 

 فقًرا

برنامج البرنامج 
الوطني الستهداف 
 األسر األكثر فقًرا

حول البرنامج  توعية األسر
الوطني الستهداف األسر 

 األكثر فقًرا   
 

نسبة 
 مئوية

40 60 80 90 
مرتين 

خالل فترة 
 البرنامج

استطالعات 
الرأي )السنة 
الثانية، السنة 

 الثالثة( 

برنامج البرنامج 
الوطني الستهداف 

  األسر األكثر فقًرا

نسبة المستفيدين من 
ين على المساعدات والمّطلع

الغذائية  القسائمبرنامج 
 اإللكترونية 

 
نسبة 
 مئوية 

0  100  

مرة واحدة 
بعد انقضاء 

السنة 
األولى 

على تنفيذ 
 البرنامج 

قاعدة بيانات 
البرنامج 
الوطني 

الستهداف 
األسر األكثر 

 فقًرا

برنامج البرنامج 
الوطني الستهداف 
 األسر األكثر فقًرا

 
 

نتائج على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروعمؤشرات ال  
 الوصف )تعريف المؤشر(

 
 إسم المؤشر

 
يمّثل المستفيدون بطريقة مباشرة من برامج شبكة األمان 

عدد حاملي بطاقة البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر 
 فقًرا 

 

المستفيدون بطريقة مباشرة من برامج شبكة األمان 
ء بين المستفيدين )النسبة المئوية(. )األفراد(، ونسبة النسا  

 

المستفيدين من القسائم الغذائية  ،تصنيف المستفيدين
  .اإللكترونية ضمًنا

 

ومنها القسائم من برامج شبكة األمان عدد المستفيدين 
 الغذائية اإللكترونية. 

 
المستفيدون = حاملو بطاقة البرنامج الوطني الستهداف 

 األسر األكثر فقًرا 
دوالر أميركي في اليوم للشخص  3.84قر المدقع = الف

. 2012الواحد استناًدا إلى أسعار العام   

نسبة األسر األكثر فقًرا من مجموع المستفيدين من البرنامج 
 الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا 

 



31 

 

 
 األسر التي قّدمت طلًبا لدى البرنامج 

 
الستهداف األسر عدد مقّدمي الطلبات لدى البرنامج الوطني 

 األكثر فقًرا
 

 يتعّين إرفاق إشعار القبول ببطاقة المساعدات 
 )غير تراكمية(

 الفترة الزمنية الفاصلة بين تقديم الطلب واإلشعار باألهلية  
 

الذين نسبة المستطلعين الذين شاركوا في استطالعات الرأي 
البرنامجسمعوا ب  

داف األسر األكثر توعية األسر حول البرنامج الوطني السته
 فقًرا   

 
األسر التي خضعت للتدريب في مراكز التنمية االجتماعية 

 حول نظام القسائم الغذائية اإللكترونية. 
نسبة المستفيدين من المساعدات والمّطلعين على برنامج 

الغذائية اإللكترونية )من هم األشخاص الذين يشملهم  القسائم
يستطيعون تقديم الشكاوى(.  البرنامج، ماذا يتلّقون، وأين  
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 : الوصف التفصيلي للمشروعالثانيلملحق ا

 
 (P149242لبنان:  مشروع البرنامج الوطني الطارئ الستهداف األسر األكثر فقًرا )

 
 مكّونات المشروع 

 
عمليات يتأّلف مشروع البرنامج الوطني الطارئ الستهداف األسر األكثر فقًرا من مكّونين فّنيين ومّكون ال .1

( 2( إدارة البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا، )1االئتمانية. وتحديًدا، تتمّثل المكّونات في ما يلي: )
 ( العمليات االئتمانية.  3توفير المساعدة االجتماعية، )

مليون مّول صندوق االئتمان  11.19المكّون األّول: إدارة البرنامج الوطني لمساعدة األسر األكثر فقًرا )الكلفة اإلجمالية 
 .29مليون دوالر أميركي( 6.9مليون دوالر أميركي منها والحكومة اللبنانية  3.89

 
يتمثل هدف هذا المكّون بتأمين إدارة فّعالة وكفوءة وتنفيذ البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا من خالل  .2

جلس الوزراء فيمكن حينئٍذ توسيع التغطية وتعزيز المساعدة هيكلياته في وزارة الشؤون االجتماعية ورئاسة م
االجتماعية الخاصة باألسر اللبنانية األكثر فقًرا وتلك المتأّثرة باألزمة السورية. وسيساهم هذا المّكون في تحسين 

المساعدة الفنية فعالية البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا. ومن أجل تحقيق الهدف، سيمّول هذا المّكون 
 نشاطات التالية:الخاصة بال

 دعم الفريق اإلداري للبرنامج في وزارة الشؤون االجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء، ( أ)
اختبار القدرات وتحسين نماذج تقديم الطلبات واستمارات  2015مقّدمي الطلبات في العام  إعادة التأكيد على ( ب)

  المالية
 الخاص بالبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا  تحسين نظام المعلومات اإلدارية  ( ج)
 شفافية وفعالية أفضل  تحقيقمن أجل  والمعالجة تحسين آلية التظلم ( د)

رصد البرنامج وتقييمه، ويشمل ذلك تقييم أساليب العمل الخاصة بالبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا، )ه( 
 ة ونوعية )تقييم المستفيدين، استطالعات رأي حول التوعية، إلخ( وتنفيذ دراسات استقصائية قصيرة كمي

 تنظيم حملة إعالمية من أجل تسجيل أسماء مستفيدين جدد السيما في المناطق النائية واألكثر فقًرا  )و(
حدة المشروع اإللكترونية، وتوفير المساعدة الفنية لوالغذائية  القسائمتوفير التدريب للمستفيدين الذين يستخدمون  )ز(

القسائم الغذائية التابعة للبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرا من ناحية اإلدارة والتقييم ورصد تنفيذ برنامج 
 . لكترونيةاإل

 توفير البطاقات اإللكترونية الخاصة بالقسائم الغذائية وصيانتها )ح( 
داف األسر األكثر فقًرا والعاملين االجتماعيين في بناء القدرات وتدريب فريق عمل البرنامج الوطني السته  ( ط)
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 مليون دوالر أميركي لهذا المكّون.  390.107ثمة فجوة تمويلية بقيمة   
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 مجال تنفيذ هذا البرنامج 
 توفير تكنولوجيا المعلومات والمعّدات األخرى من أجل تنفيذ البرنامج وصيانتها،   ( ي)
من أجل العاملين االجتماعيين ضمن البرنامج الوطني  30تقديم العالوات )على شكل بدل النقل والتدريب(  ( ك)

 سر األكثر فقًرا بهدف تمكينهم من تأدية مهامهم وتعزيز إنتاجيتهم. الستهداف األ
 
 3.76، منها مبلغ مليون دوالر أمريكي 202.2تبلغ : توفير المساعدة االجتماعية )التكلفة اإلجمالية الثاني المكّون

ماليين  3(، و TFLرية )مليون دوالر أمريكي ممّول من الصندوق االئتماني لمساعدة لبنان في االستجابة لألزمة السو
مليون دوالر أمريكي من  78(، و UNHCRدوالر أمريكي من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )

  31الحكومة اللبنانية(
 
مدقعة الفقر وتلك المتضّررة جّراء  32أسرة لبنانيةألف  350. يوّفر هذا المكّون حزمة من المساعدات االجتماعية إلى 3

ة السورية لفترة ثالث سنوات. وتتضّمن حزمة المساعدات ما يلي: )أ( التغطية الصحية الشاملة في المستشفيات العامة األزم
في المئة من المدفوعات المشتركة المتعّلقة باالستشفاء، )ب( تغطية الرعاية الصحية  15-10والخاصة من خالل إعفاء 

ولية التابعة لوزارة الصحة العامة أو في مراكز التنمية االجتماعية التابعة األولية الشاملة في مراكز الرعاية الصحية األ
لوزارة الشؤون االجتماعية، )ج( تغطية تكاليف أدوية األمراض المزمنة بوصفة طبية، )د( اإلعفاء من رسوم التسجيل 

االحتياجات الغذائية األساسية من خالل  وتوفير الكتب المجانية للطالب في المدارس االبتدائية والثانوية الرسمية، )ه( توفير
  برنامج القسائم الغذائية اإللكترونية.       

 
. ستواصل الحكومة اللبنانية تمويل تكاليف المساعدات الصحية واألدوية والتعليم، في حين أن المشروع سيقوم بتمويل 4

. ويهدف برنامج القسائم الغذائية اإللكترونية، 33ولىمستفيد في السنة األ 10,444توفير القسائم الغذائية اإللكترونية إلى 
ألف الجئ، إلى تأمين الحد األدنى من  670في لبنان من قبل برنامج األغذية العالمي ليشمل أكثر من  االجاري تنفيذه حالًي

. 34امسبًق بواسطة القسيمة اإللكترونية المدفوعة –/شهر/شخص اأمريكًي ادوالًر 30أي حوالي  –السعرات الحرارية 
باإلضافة إلى تلبية االحتياجات الغذائية األساسية لألسر اللبنانية المدقعة الفقر، من شأن إدراج برنامج القسائم الغذائية 

المساهمة في تخفيف حدة التوتر بين  ااإللكترونية في هذه المرحلة من البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر
 تمعات المضيفة اللبنانية.   الالجئين السوريين والمج
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الدولية بهذا الشكل الوفير والمفاجئ خالل العامين المنصرمين في لبنان شهد مغادرة عدد تجدر اإلشارة إلى أّن وجود الوكاالت والمنظمات اإلنسانية  

مج الوطني الستهداف األسر فقًرا في وزارة الشؤون االجتماعية من أجل تقاضي رواتب أعلى كبير من العاملين االجتماعيين أصحاب الكفاءة من البرنا

من  ية بتوظيفهمقّدمتها هذه المنظمات. ويتعيّن في هذا اإلطار زيادة الحوافز كي تبقى رواتب العاملين االجتماعيين الذين قامت وزارة الشؤون االجتماع

 داف األسر األكثر فقًرا تنافسية نوًعا ما.  أجل العمل في البرنامج الوطني السته
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 تمويل برنامج القسائم الغذائية اإللكترونية.  لهذا المكّون  فيمليون دوالر أمريكي  117.4فجوة تمويلية بقيمة ثمة  
32

)خط األساس(  2013ألف عام  195من ة المؤهّل ارً الوطني الستهداف األسر األكثر فقيهدف المشروع إلى زيادة عدد األسر المستفيدة من البرنامج  

 على التوالي. 2016ألف عام  350، و 2015ألف عام  293، و 2014ألف عام  244إلى 
33

 ألف مستفيد من القسائم الغذائية في السنة األولى على توافر األموال. 50يعتمد الوصول إلى هدف  
34

لمتحدة لشؤون الالجئين بناء على معايير الضعف التي وافق عليها برنامج األغذية العالمي ة من قبل المفوضية السامية لألمم االمؤهّليتم تسجيل األسر  

 والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.  
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النظام نفسه الذي وضعه برنامج األغذية العالمي، مع بعض  ا. سيستخدم البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر5

. باستخدام معايير االستهداف الخاصة االتعديالت ليتماشى مع طريقة تنفيذ البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر
على النحو المحدد في أسلوب االختبار بالوسائل  اأي الفئات األكثر فقًر – اج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًربالبرنام

ة إلكترونية )تصدرها شركة ماستركارد بواسطة أحد بطاقمؤّهلة بيتم تزويد كل أسرة  -غير المباشرة لقياس مستوى الدخل 
. ويمكن استخدام القسائم اإللكترونية في 35/شخصاأمريكًي ادوالًر 30رية تبلغ البنوك التجارية المحلية الشريكة( بقيمة شه

في جميع أنحاء لبنان تم التعاقد معها من قبل برنامج األغذية العالمي. ويقوم كل متجر بفتح حساب مع  امتجًر 285حوالي 
رنامج بشراء الكحول والتبغ. يقوم برنامج ( فيه. وال يسمح البPOSالبنك التجاري الشريك، ويتم وضع أجهزة "نقاط البيع" )

أو ال ُيسمح  اأحد المتاجر المعايير، يتلّقى إنذاًر األغذية العالمي بتوقيع عقد مع التاجر يحّدد المتطلبات، وفي حال لم يستوِف
م فتح باب تقديم بمراجعة معايير اختيار المتاجر ويعتز اله بالبقاء ضمن البرنامج. ويقوم برنامج األغذية العالمي حالًي

)يمكن االطالع على تفاصيل مشروع برنامج  2014الطلبات أمام جميع المتاجر المهتمة بحلول شهر حزيران من عام 
الطارئ،  ااألغذية العالمي أدناه(. وسيستمر برنامج األغذية العالمي، في إطار البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر

لغاء اختيار المتاجر ورصدها )من خالل نظام الرصد التابع للبنك التجاري، وزيارات منتظمة إلى بالقيام بعملية اختيار/إ
المتاجر، وآليات التغذية المرتدة عن طريق الزيارات المنزلية ومجموعات التركيز والخطوط الساخنة، وإجراء تحقيقات 

لحق الثاني المزيد من التفاصيل حول مشروع برنامج بشأن المتاجر في حالة تلقي تغذية مرتدة سلبية، إلخ(. ويتضمن الم
 الطارئ. ااألغذية العالمي وتنفيذه من خالل البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر

 
على القسائم الغذائية اإللكترونية، باإلضافة إلى  األف مستفيد األكثر فقًر 50ل . خالل السنة األولى من البرنامج، سيحصل ا6

. ويمكن االطالع على 36ااألخرى التي يحصلون عليها أصًل ااعدات البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرجميع مس
مستفيد من  10,444الحاليين في الملحق الثاني. وسيقوم المشروع بتمويل  األف مستفيد األكثر فقًر 50لل التوزيع الجغرافي 

كترونية محتمل. خالل السنتين الثانية والثالثة، سيهدف البرنامج إلى توفير ألف مستفيد من القسائم الغذائية اإلل 50أصل 
 ألف مستفيد على التوالي، وذلك رهن بتوافر األموال.   195ألف و  100القسائم الغذائية اإللكترونية ألفقر 

 
بمثابة وسيلة  اسر األكثر فقًر. يمكن أن يكون إدخال تكنولوجيا البطاقات اإللكترونية في البرنامج الوطني الستهداف األ7

لتنقيد المساعدات أو إضافة مساعدات أخرى في المستقبل في حال أثبتت تجربة البطاقة اإللكترونية فعاليتها وكفاءتها، إذ 
 يمكن بسهولة تنفيذها من خالل إضافة مواد غير غذائية يمكن شراؤها باستخدام البطاقة اإللكترونية. 

 
 ة اإللكترونية  مكّون القسائم الغذائي

 
بعد تصعيد الصراع الدائر في سوريا وارتفاع عدد  2012حزيران  1. بدأ برنامج األغذية العالمي عملياته في لبنان في 8

                                                           
35

 أفراد. 6 حجم األسرةالحد األقصى ل 
36

ستهداف باستخدام قاعدة بيانات البرنامج الوطني ال اً  ألف األكثر فقر 50ل في الحاالت التي يتم فيها تصنيف مقّدم الطلب الجديد ضمن المستفيدين ا 

ااألسر األكثر فقر  يحصل/تحصل على كل مساعدات البرنامج بما فيها القسائم الغذائية اإللكترونية. ، سً 
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، 2012الالجئين في لبنان نتيجة هذا الصراع. وبناء على طلب رسمي من الحكومة اللبنانية للحصول على الدعم في أيار 
لمي عملياته بعد شهر واحد بتقديم المساعدات الغذائية إلى السوريين المحتاجين في شكل رزم غذائية بدأ برنامج األغذية العا

وقسائم غذائية. ومنذ ذلك الوقت، توّسع نطاق البرنامج مع تزايد أرقام الالجئين بشكل كبير لدعم أكثر من نصف مليون 
 . اشخص شهرًي

 
)بطاقة إلكترونية( لتلبية احتياجاتها  ابقسيمة إلكترونية مدفوعة مسبًق اضعًف. يتم تزويد األسر السورية الالجئة األكثر 9

إلى كل الجئ سوري في  اأمريكًي ادوالًر 30. ويقوم برنامج األغذية العالمي كل شهر بتسليم قسائم بقيمة 37الغذائية الشهرية
مين بإنفاق المبلغ كله دفعة واحدة، أي أن لبنان يستوفي الشروط للحصول على المساعدة الغذائية. والمستفيدون غير ملز

باستطاعتهم استخدامه عند الحاجة، طالما أنهم يصرفون المبلغ في غضون شهر. ويمكن استبدال هذه القسائم بمواد غذائية 
طريقة مع برنامج األغذية العالمي في جميع أرجاء لبنان. وتم اعتماد القسائم لتكون ال امتعاقًد امتجًر 285يختارونها من 

الرئيسية للمساعدة في لبنان ألن السوق المحلي أكثر من قادر على توفير ما يكفي من الغذاء للسّكان المضيفين والالجئين 
من ذلك، تقّدم القسائم، واآلن البطاقات  اعلى حد سواء، وبالتالي ال داعي إلى استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية. وبدًل

 ن السوريين المحتاجين سبل الوصول إلى السوق اللبناني بأنفسهم.اإللكترونية، لالجئي
 

، بدأ برنامج األغذية العالمي بالعمل على تغيير طريقة نظام القسائم الورقية إلى نظام قسائم 2013. في أوائل عام 10
عالمي اتفاقية شراكة في شهر جديد. وبعد عدة أشهر من التخطيط والبحوث، وّقع برنامج األغذية ال اإلكترونية مدفوعة مسبًق

بطاقة إلكترونية شبيهة ببطاقات اإلئتمان  1908مع شركة ماستركارد وبنك محلي. وجرى توزيع أول  2013أيلول 
، بدأ تطبيق البرنامج بشكل 2013مستفيد( في مشروع تجريبي ناجح في جنوب لبنان. وفي تشرين األول   10,306)إلى

 ألف مستفيد.   140افة المستفيدين في بيروت وجبل لبنان والجنوب، أي حوالي شامل لك
 

. أجرى برنامج األغذية العالمي عمليات تقييم مطّولة قبل اتخاذ قرار التحّول من القسائم الغذائية الورقية إلى القسائم 11
إللكترونية مالئمة في لبنان بسبب البيئة المالية . ويرى برنامج األغذية العالمي أن القسيمة اااإللكترونية المدفوعة مسبًق

المواتية ودرجات التقييم العالية مقارنة مع دول المنطقة األخرى. وهذا النظام اإللكتروني يسمح لبرنامج األغذية العالمي 
 بتتّبع المعامالت وجمع البيانات بشأن وتيرة استخدام هذه البطاقات والسلع المشتراة. 

 
مع شركة ماستركارد وبنك محلي هو البنك اللبناني  2013مج األغذية العالمي اتفاقية شراكة في أيلول . وّقع برنا12

 اوتنفيذ نظام البطاقة المدفوعة مسبًق وضع(. وقد تم اختيار البنك اللبناني الفرنسي ليكون مزّود الخدمة لBLFالفرنسي )
دين شراء السلع الغذائية من متاجر تم اختيارها من قبل برنامج لالجئين السوريين المسجلين. سيتيح هذا النظام للمستفي

األغذية العالمي. وقد فتحت هذه المتاجر حسابات لدى البنك الشريك وتم وضع نقاط بيع فيها. وتعاقد برنامج األغذية 
السامية لألمم  في جميع أرجاء لبنان. وستحصل كل أسرة مستفيدة مسجلة لدى المفوضية امتجًر 285العالمي مع حوالي 
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عليها برنامج األغذية العالمي ة من قبل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بناء على معايير الضعف التي وافق المؤهّليتم تسجيل األسر  

     والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
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المتحدة لشؤون الالجئين برقم حالة فريد على بطاقة. وستتم إعادة تعبئة البطاقة على أساس شهري، في الخامس من كل 
لكل فرد من أفراد األسرة مسجل لدى  اأمريكًي ادوالًر 30شهر، لتغطية االحتياجات الغذائية. وسيكون الرصيد الشهري 

 المفوضية. 
 

وع على برنامج األغذية العالمي لتقديم المساعدة الفنية عند تطبيق نظام القسائم اإللكترونية المدفوعة . سيعتمد المشر13
لألسر اللبنانية المدقعة الفقر، وخاصة تلك المتضررة جّراء األزمة السورية. وسيتعاون البرنامج الوطني الستهداف  امسبًق

توفير كل المستندات الضرورية من أجل توزيع القسائم الغذائية اإللكترونية مع برنامج األغذية العالمي ل ااألسر األكثر فقًر
 على أساس شهري. 

 
ين )قائمة األسر المسجلة( مرة المؤّهلبتقديم ملف المستفيدين  ا. سيقوم البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر14

إلى المعايير المتفق عليها بين البرنامج الوطني الستهداف  اواحدة أو مرتين في الشهر إلى برنامج األغذية العالمي استناًد
وبرنامج األغذية العالمي. وتتضمن القائمة رقم تسجيل األسرة في البرنامج الوطني الستهداف األسر  ااألسر األكثر فقًر

تماعية ذات الصلة. ويتم وحجم األسرة وتاريخ والدة رب األسرة وجنس رب األسرة وتوزيع مراكز التنمية االج ااألكثر فقًر
 يزّودإلى قاعدة بيانات برنامج األغذية العالمي. وس انقل ملف المستفيدين من البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر

إلى هذه القائمة، سيقوم البنك بتعيين رقم  ابرنامج األغذية العالمي البنك اللبناني الفرنسي بقائمة األسر المسجلة. واستناًد
 الكل أسرة، ثم يقوم بطباعة البطاقات وفًق ابطاقة يتوافق مع رقم التسجيل في البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر

لذلك. بعد ذلك، يقوم البنك بتسليم البطاقات المطبوعة إلى مكتب برنامج األغذية العالمي. ويقوم البنك اللبناني الفرنسي 
وزيع مراكز التنمية االجتماعية وفرزها بحسب رقم التسجيل في البرنامج الوطني بترتيب البطاقات بحسب مناطق ت

 . االستهداف األسر األكثر فقًر
 

. من أجل تعبئة رصيد كل بطاقة، يزّود برنامج األغذية العالمي البنك بقائمة المبالغ المدفوعة لألسر أو جدول لكل أسرة 15
رقم البطاقة  ، )ب(االبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرأ( رقم التسجيل في يجب تحويل مبلغ مالي إليها، بما فيها: )

في  ا، )ج( تاريخ والدة رب األسرة، )د( جنس رب األسرة، )ه( مبلغ القسيمة الذي يجب تحويله. ويرد أيًضاالمدفوعة مسبًق
عملة وتاريخ التحويل وتاريخ انتهاء توافر القسيمة قائمة المبالغ المدفوعة لألسر حساب قسائم برنامج األغذية العالمي وال

 لذلك الشهر. 
 

. يقوم البنك بتعبئة أرصدة البطاقات بناء على طلب برنامج األغذية العالمي بعد استالم قائمة المبالغ المدفوعة لألسر 16
يع البطاقات إلى مراكز التنمية ورسالة التفويض ومراجعتها والموافقة عليها. ويقوم شركاء برنامج األغذية العالمي بتوز

مسؤولين عن  االبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًراالجتماعية، حيث يكون األخصائيون االجتماعيون العاملون في 
توزيع البطاقات إلى المستفيدين. باإلضافة إلى البطاقات، يقوم األخصائيون االجتماعيون بتوزيع شهادات التسجيل في 

 ، مع ذكر أسماء وتواريخ والدة كل فرد من أفراد األسرة.  االوطني الستهداف األسر األكثر فقًر البرنامج
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البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر . عند القيام بالشراء، يجب على المستفيد إبراز البطاقة مع شهادة التسجيل في 17
 18بنانية صالحة. ويمكن ألي فرد من أفراد األسرة فوق سن المطابقة )واألصلية(، باإلضافة إلى بطاقة هوية ل افقًر

نفسها أن يستخدم البطاقة. وبعد التحّقق من المستندات،  االبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرومسجل على شهادة 
  يقوم صاحب المتجر بتمرير البطاقة في جهاز نقطة البيع الذي قّدمه البنك وإدخال مبلغ المعاملة. 

 
الصندوق  مليون دوالر أمريكي، ممّولة من 0.55: فريق العمليات االئتمانية )التكلفة اإلجمالية تبلغ الثالثالمكّون 

 االئتماني لمساعدة لبنان في االستجابة لألزمة السورية(   
 

، ويعمل بشكل وثيق مع فرق عن تنفيذ عمليات الشراء والمهام المالية للمشروع ا. يكون فريق العمليات االئتمانية مسؤوًل18
وزارة الشؤون االجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء التي تقوم بتنفيذ أنشطة البرنامج. وسيضطلع فريق العمليات االئتمانية 
بدورين رئيسيين في المشروع: )أ( إدارة عملية الشراء خالل المراحل المختلفة لجميع العقود )السلع، الخدمات االستشارية، 

لتشغيل(، وكذلك تحديث وتنفيذ خطة المشتريات، و )ب( توّلي اإلدارة المالية، بما في ذلك المدفوعات لجميع تكاليف ا
للمتطلبات. وسيتألف فريق العمليات االئتمانية  االعقود، وإعداد التقارير المالية، وضمان إجراء عمليات التدقيق الخارجي وفًق

 ة مالية، )ج( مساعد مشتريات، و )د( مدّقق داخلي. من: )أ( أخصائي مشتريات، )ب( أخصائي إدار
 

  االبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرآلية 
 

على التحديد الذاتي  الى عملية تقديم طلبات على مرحلتين اعتماًدإ ا. يستند البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر19
عن طريق  اتقديم طلب إلى البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر لألسر. يستطيع أي شخص لبناني/أسرة لبنانية

ملء استمارة طلب في أحد مراكز التنمية االجتماعية المئة التي تقّدم خدمات البرنامج في جميع أرجاء لبنان. وعلى جميع 
مات العائلية األساسية وتوقيع مقّدم مقّدمي الطلبات تقديم شكل صالح من أشكال الهوية عند ملء الطلب الذي يتضّمن المعلو

 الطلب من أجل السماح لألخصائي االجتماعي بإجراء الزيارة المنزلية. 
 

ق من المعلومات الواردة في الطلب في مركز التنمية االجتماعية المحلي، يتم إرسال أخصائي اجتماعي . عندما يتم التحّق20
م االستبيان المبني على االختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى إلى منزل األسرة إلجراء مقابلة شخصية باستخدا

)معادلة المؤشرات التقريبية(  ا(. ويحدد االختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل مقياًسOMR PMTالدخل )
مالحظتها أو التحقق منها إلى مجموعة من المؤشرات يمكن  التصنيف األسر بحسب وضعها االقتصادي واالجتماعي استناًد

: الصحة والتعليم، نوعية منزل األسرة، موجودات وممتلكات األسرة، عدد أفراد االسرة، مهن أفراد األسرة ابسهولة )مثًل
البالغين، إلخ.(. ثم يتم إرسال جميع االستبيانات إلى مكتب وزارة الشؤون االجتماعية المركزي في بيروت من أجل التحقق 

( على المستوى المركزي بالتحقق من البيانات الناقصة والطلبات MISت. ويقوم نظام المعلومات اإلدارية )من المعلوما
 المزدوجة.      
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. يتم إرسال المعلومات الخاصة بجميع مقّدمي الطلبات إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث يجري تصنيف األسر على 21
. ويتم تحديد األهلية بمقارنة اإلى األقل فقًر ا، يتم تصنيف األسر من األكثر فقًروبناء عليه معادلة المؤشرات التقريبية.أساس 

 3.84، أي ما يعادل 7651 ا. وتبلغ العالمة المحددة ألهلية اإلفادة من المساعدات حالًيانتيجة األسرة مع عالمة محددة سلًف
 /اليوم )خط الفقر األدنى(. اأمريكًي ادوالًر

 
ي الطلبات بشأن أهليتهم من قبل مركز التنمية االجتماعية الذي قاموا بتقديم طلباتهم فيه. وتحصل األسر . يتم إبالغ مقّدم22

 ة على بطاقة خاصة بالبرنامج ذات رقم معّين، ويتم اطالعها على المساعدات التي يقّدمها البرنامج.  المؤّهل
 

 إلى المستشفيات والمدارس المتعاقد معها اآلية الدفع لدى البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر
 

ما يلي: )أ(  ا. تشمل المساعدة االجتماعية )حزمة المساعدات( ضمن البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر23
في المئة من المدفوعات  15-10التغطية الصحية الشاملة للمستفيدين في المستشفيات العامة والخاصة من خالل إعفاء 

تركة المتعّلقة باالستشفاء، )ب( تغطية تكاليف أدوية األمراض المزمنة بوصفة طبية، )ج( اإلعفاء من رسوم التسجيل المش
. ويوّضح الجزء التالي آلية الدفع لدى البرنامج وتوفير الكتب المجانية للطالب في المدارس االبتدائية والثانوية الرسمية

 لى المستشفيات والمدارس المتعاقد معها.    إ االوطني الستهداف األسر األكثر فقًر
 

. تقوم المستشفيات المتعاقد معها بإرسال الفواتير )نموذج مخّصص( الخاصة بالمرضى المستفيدين إلى مكتب البرنامج 24
 الرئيسي في وزارة الشؤون االجتماعية على أساس شهري. ويقوم موظفو البرنامج االوطني الستهداف األسر األكثر فقًر

بمراجعة الفواتير والتحقق من صحة أهلية المستفيدين. وبعد التحقق، يتم إرسال الفواتير إلى قسم المحاسبة في وزارة 
 الشؤون االجتماعية الذي يرسل الفواتير بدوره إلى مصرف لبنان لتحويل األموال إلى الحساب المصرفي للمستشفى المعني. 

 
من  ااالستفادة مجاًن اتفيدين من البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر. باإلضافة إلى ذلك، يحق لجميع المس25

خدمات مستوصفات األدوية الموجودة في كل مراكز التنمية االجتماعية حيث تتوافر أدوية األمراض المزمنة األساسية. ويتم 
 .     تسجيل جميع المستفيدين في قاعدة بيانات مستوصفات مراكز التنمية االجتماعية

 
ما سبق.  ا. تشبه آلية الدفع إلى المدارس التي يتعّلم فيها المستفيدون من البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر26

تقوم المدارس التي يتعّلم فيها المستفيدون بملء نموذج فاتورة مخّصصة تتضّمن أسماء الطلبة المستفيدين المسجلين وتكلفة 
التربية والتعليم العالي مسؤولة عن إرسال الفواتير إلى مكتب البرنامج الوطني الستهداف األسر  التسجيل. وتكون وزارة

الرئيسي. ويقوم موظفو البرنامج بمراجعة الفواتير وإجراء عملية التحقق وإثبات صحة رسوم التسجيل. وبعد  ااألكثر فقًر
في وزارة الشؤون االجتماعية الذي يرسل الفواتير بدوره إلى  إثبات صحة المعلومات، يتم إرسال الفواتير إلى قسم المحاسبة

 مصرف لبنان لتحويل األموال إلى الحساب المصرفي للمدرسة المعنية. 
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 الملحق الثالث: الترتيبات التنفيذية

 لبنان
 (P149242) االمشروع الطارئ للبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر

 
 والتنفيذية الترتيبات المؤسسية 

 
، تتوّلى وزارة الشؤون االجتماعية ورئاسة ا. في ما يتعلق باإلعداد المؤسسي للبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر1

مجلس الوزراء إدارة البرنامج. واعُتبر هذا البرنامج الخيار األفضل عند تقييم المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية 
( الذي دعم إنشاء هذا البرنامج. وسيتم اعتماد اإلعداد المؤسسي الحالي خالل تنفيذ ESPISP IIرئة )االجتماعية الطا

الطارئ، ولكن ستكون وحدة خارجية )فريق العمليات االئتمانية( تابعة لرئاسة  االبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر
 . مجلس الوزراء مسؤولة عن الجوانب االئتمانية للمشروع

 
. ستستمر مراكز التنمية االجتماعية بدعم تنفيذ البرنامج من خالل استضافة األخصائيين االجتماعيين الذين يسجلون 2

 المستفيدين ويقومون بتعبئة االستبيانات الخاصة باألسر وإدخال البيانات والمتابعة.
 
 تيبات التنفيذية الشاملة للبرنامج: . في ما يتعلق بتنفيذ البرنامج والهيكل المؤسسي، يوّضح ما يلي التر3

 ويخّصص الميزانية ايّتخذ مجلس الوزراء قرارات السياسة المتعلقة بالبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر ،
 السنوية، ويحّدد العالمات التي تستند إليها المساعدات.

 في البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر اللجنة االجتماعية المشتركة بين الوزارات التقّدم المحرز  تستعرض
 وتقّدم توصيات إلى مجلس الوزراء.  افقًر

 في وزارة الشؤون االجتماعية مسؤولة  استكون وحدة إدارة المشروع للبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر
في وزارة الشؤون االجتماعية،  اقًرعن ما يلي: )أ( إدارة قاعدة بيانات البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر ف

)ب( استالم طلبات األسر، )ج( التواصل مع مقّدمي الطلبات، )د( إدخال البيانات، )ه( القيام بزيارات منزلية، )و( 
وحدة اإلدارة المركزية في  التحقق من وجود أخطاء في البيانات، )ز( نقل البيانات إلى قاعدة البيانات المركزية

، )ح( التحقق من مستحقات المستشفيات والمدارس ومراكز الرعاية اني الستهداف األسر األكثر فقًرللبرنامج الوط
الصحية األولية والموافقة على المدفوعات، )ط( إدارة حملة التوعية، )ي( إدارة قائمة المستفيدين من القسائم 

ابعة، )ك( رصد البرنامج )المدخالت والمخرجات الغذائية اإللكترونية وتسليم البطاقات اإللكترونية للمستفيدين والمت
 على وجه التحديد(. 

  ،ستكون وحدة اإلدارة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء مسؤولة عن ما يلي: )أ( إدارة قاعدة البيانات المركزية
ع النتائج )ب( التحقق من صحة البيانات ومطابقتها مع قواعد البيانات الوطنية، )ج( معالجة بيانات األسر ووض

وتوفير قائمة المستفيدين، )د( اإلبقاء على استخدام معادلة  المؤشرات التقريبيةوالتصنيفات بحسب معادلة 
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)ه( تحليل البيانات الوطنية وإبالغ النتائج إلى اللجنة االجتماعية المشتركة بين الوزارات، )و(  المؤشرات التقريبية،
 ستهداف، )ز( التدقيق في معالجة البيانات. رصد نتائج البرنامج بما في ذلك أداء اال

  ستكون مراكز التنمية االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية مسؤولة عن: )أ( استالم طلبات األسر والتواصل
مع مقّدمي الطلبات، )ب( إدخال البيانات في الطلبات الخاصة بالبرنامج، )ج( إجراء الزيارات المنزلية، )د( 

د أخطاء محتملة في بيانات استمارات الطلب مقارنة مع المستندات الرسمية المقّدمة، )ه( نقل التحقق من وجو
بيانات طلبات األسر إلى وحدة اإلدارة المركزية في وزارة الشؤون االجتماعية، )و( الشكاوى/االعتراضات 

 المقّدمة من األسر.
 ية اإللكترونية، تم االتفاق على الترتيبات التالية: )أ( سيقوم في ما يتعلق بالترتيبات التنفيذية الخاصة بالقسائم الغذائ

بإجراء تدريب لمنسقي العمل الميداني واألخصائيين االجتماعيين في البرنامج الوطني برنامج األغذية العالمي 
منزلية، ، بما في ذلك التدريب على عمليات التقييم والتوزيع والرصد والزيارات الاالستهداف األسر األكثر فقًر

عن توزيع البطاقات اإللكترونية وتدريب  امسؤوًل ا)ب( سيكون البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر
المستفيدين على استخدامها وكذلك تقييم ورصد مؤشرات األمن الغذائي، )ج( سيزّود برنامج األغذية العالمي البنك 

إلى قاعدة بيانات وعمليات البرنامج الوطني  اضرورية استناًد( بالمعلومات/البيانات الBLFاللبناني الفرنسي )
رنامج األغذية بغية إنتاج وتفعيل وتعبئة أرصدة البطاقات اإللكترونية، )د( سيقوم ب االستهداف األسر األكثر فقًر

العالمي  بدوره بمشاركة تقارير من البنك حول المعامالت وأنماط اإلنفاق، )ه( سيستمر برنامج األغذيةالعالمي 
من خالل اإلبالغ المشترك  اوشريكه/شركاؤه المحّددون بدعم البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر

 والرصد في الميدان. )للمزيد من التفاصيل عن إجراءات العمل والتنفيذ، انظر الملحق الثاني(.  
 
 
 

 اإلدارة المالية والصرف
 

 اإلدارة المالية
 
يم كفاية ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع المقترحة من قبل الجهة المنفذة. وُتعد الترتيبات مقبولة إذا كانت . قام البنك بتقي4

عمليات إعداد الميزانية والمحاسبة والضوابط الداخلية وتدفق األموال واإلبالغ المالي وترتيبات التدقيق: )أ( قادرة بشكل 
ألرصدة المتعلقة بالمشروع، )ب( تسّهل إعداد بيانات مالية منتظمة وذات صحيح وكامل على تسجيل كافة المعامالت وا

توقيت جيد وموثوقة، )ج( تصون أصول المشروع، )د( تخضع لترتيبات تدقيق مقبولة لدى البنك. وسيتم تمويل المشروع 
دوالر أمريكي باإلضافة إلى  مليون 8.2من خالل الصناديق االئتمانية لمساعدة لبنان في االستجابة لألزمة السورية بمبلغ 

 ماليين دوالر أمريكي من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.     3مبلغ 
  

 المخاطر والتدابير التخفيفية 
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من عناصر المخاطر االئتمانية على أنها "متوسطة" حيث أن المشروع  ا. تم تقييم مخاطر اإلدارة المالية بوصفها عنصًر5

( الجاري من ESPISP IIالترتيبات التنفيذية نفسها للمشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية االجتماعية الطارئة )سيعتمد 
خالل تعيين فريق العمليات االئتمانية لالضطالع بالمهام االئتمانية. تم تنفيذ ترتيبات اإلدارة المالية بصورة مرضية في إطار 

(. وسيتعّين على المشروع التأكد من أن يتم ESPISP IIلحماية االجتماعية الطارئة )المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة ا
االستمرار باتباع ترتيبات اإلدارة المالية التالية لكي تبقى المخاطر عند المستوى "المتوسط": )أ( سيتوّلى المدير المالي 

روع، )ب( سيتم إعداد دليل عمليات يصف ويبّين الحالي ضمن فريق العمليات االئتمانية ترتيبات اإلدارة المالية للمش
بالتفاصيل تنفيذ المشروع ومسؤوليات األطراف المعنية وسياسات وإجراءات الشراء واإلدارة المالية خالل شهر واحد عقب 
 سريان المشروع، )ج( تعيين مدقق حسابات داخلي بحسب شروط مرجعية مقبولة لدى البنك لضمان االلتزام بدليل عمليات

المشروع وضمان سير عمليات المشروع بشكل مستقل وموضوعي ومنهجي. وسيتم تعيين المدقق الداخلي في غضون ستة 
فريق العمليات االئتمانية  اأشهر عقب سريان المشروع، )د( سيعتمد المشروع نظام المعلومات المحاسبية الذي يستخدمه حالًي

( لتسجيل المعامالت اليومية وإصدار ESPISP IIالجتماعية الطارئة )في المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية ا
التقارير المالية الربع سنوية، )ه( ضمان توفر مدقق خارجي مؤهل ومستقل يتم التعاقد معه بحسب شروط مرجعية مقبولة 

أشهر عقب سريان  لدى البنك لتنفيذ التدقيق الخارجي السنوي للمشروع. وسيتم تعيين المدقق الخارجي في غضون ستة
 المشروع.     

 
 بنية التنفيذ 

 
 . سيتم تنفيذ المشروع في إطار ثالثة مكّونات هي:6

الذي تنفذه وزارة الشؤون االجتماعية  ا: يغّطي البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرالمكّون األّولأ. 
وحدة  اات والرصد والتقييم. وسيضم المشروع أيًضالمساعدة الفنية واألخصائيين االجتماعيين وتكنولوجيا المعلوم

في تكنولوجيا المعلومات. وسيكون مقر  اومتخصًص ا( يرأسها مدير وستتضّمن إحصائًيCMUإدارة مركزية )
وحدة اإلدارة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء وستقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية بشأن التنفيذ 

 الفني. 
 

عن القسائم الغذائية اإللكترونية من الناحية الفنية. وسيتم  ا: يكون برنامج األغذية العالمي مسؤوًلن الثانيالمكّوب. 
نقل األموال من الحساب المخّصص مباشرة إلى البنك اللبناني الفرنسي لتمويل البطاقات اإللكترونية والخدمات 

المساعدة الفنية المقّدمة من برنامج األغذية العالمي ذات الصلة والرصد وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية و
 إلى وزارة الشؤون االجتماعية. 

 
يستهدف الالجئين السوريين في لبنان، وقد القى تصميم التنفيذ  امماثًل اج. ينّفذ برنامج األغذية العالمي مشروًع

 ردود فعل إيجابية من المتاجر والمستفيدين والمنظمات غير الحكومية.
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: إدارة فريق العمليات االئتمانية التابع لرئاسة مجلس الوزراء. وسيتضّمن فريق العمليات الثالثالمكّون د. 

عن الجوانب  اومسؤول مشتريات ومساعد مشتريات. وسيكون مسؤوًل اداخلًي اومدقًق امالًي ااالئتمانية مسؤوًل
 مجلس الوزراء.  االئتمانية للمشروع وسيقّدم تقاريره إلى األمين العام لرئاسة 

 
 ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع

 
 سيكون المسؤول المالي الحالي في المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية االجتماعية الطارئةالموظفون. . 7
(ESPISP IIوفريق العمليات االئتمانية مسؤوًل )اإلدارة  عن ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع وضمان االلتزام بإجراءات ا

المالية للمشروع كما هو موّضح في دليل العمليات. على المسؤول المالي أن يملك الخبرة المطلوبة في المشاريع التي يمّولها 
البنك وعلى دراية باإلجراءات واإلرشادات الخاصة باإلدارة المالية، وسيساهم في إعداد الفصل الخاص باإلدارة المالية في 

 ة الشروط المرجعية للمدققين الداخليين والخارجيين. دليل العمليات وصياغ
 
سيتم توجيه أموال المنحة من خالل حساب الخزينة الموّحد، وبالتالي ستمر عبر الحساب الفرعي  إعداد الميزانية.. 8

سنوية  لوزارة المالية وسيتم تحويلها إلى الحساب المخّصص للمشروع. وألغراض المشروع، سيتم إعداد وإدامة ميزانية
وخطة صرف للمشروع بناء على خطة مشتريات المشروع والجدول التنفيذي لضمان توافر األموال في التوقيت المناسب. 

 وسيشّكل ذلك أداة رصد فعالة للمقارنة بين النفقات المخطط لها والنفقات الفعلية ورصد التباينات الموجودة.
 
المشروع نظام المعلومات المحاسبية الذي يستخدمه فريق العمليات االئتمانية سيستخدم  النظام المحاسبي واإلبالغ المالي.. 9

في طور التشغيل الكامل وقادر على تسجيل  االحالي. يطلق على نظام المعلومات المحاسبية اسم "الميزانيات" وهو حالًي
مسؤول المالي معرفة كاملة بنظام المعامالت اليومية وإصدار التقارير المالية المرحلية غير المدققة. وسيكون لدى ال

المعلومات المحاسبية. وسيتم تسجيل المعامالت المحاسبية للمشروع على نحو مالئم وسيتم إصدار تقارير موثوق بها في 
 الوقت المحّدد. 

 
ا إلى . سيتوّجب على المشروع إصدار تقارير مالية مرحلية ربع سنوية وبيانات مالية سنوية للمشروع من أجل تقديمه10

 البنك. 
 

. يجب إرسال التقارير المالية المرحلية للمشروع المعّدة بحسب معايير المحاسبة التقارير المالية المرحلية الربع سنوية. 11
من تاريخ انتهاء كل  ايوًم 45األساس النقدي من خالل نظام المعلومات المحاسبية إلى البنك خالل  -الدولية للقطاع العام 

فاق على شكل ومضمون التقارير المالية المرحلية مع وزارة الشؤون االجتماعية خالل المفاوضات وسُتدرج في ربع. تم االت
 دليل العمليات وستشمل ما يلي: 

أ. بيان اإليصاالت النقدية والدفعات حسب الفئة للسنة المنتهية وبشكل تراكمي من تاريخ إنشائها حتى نهاية العام 
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 واردة من أطراف ثالثة )أي مصادر أخرى مثل الحكومة اللبنانية(. وبما في ذلك األموال ال
 ب. السياسات المحاسبية ومذكرات توضيحية، بما في ذلك إفصاح هامشي حول الجداول:

 الرصيد االفتتاحي ورصيد النهاية –. بيان بفترة التسوية للحساب المخّصص للمشروع 1 
مبالغ العقود الملتزم بها والمدفوعة وغير المدفوعة بموجب  . بيان بكافة العقود الموّقعة والتي تظهر2 

 كل عقد
. تقرير بالمنح مع ذكر جميع المعلومات ذات الصلة )مثل وصف النشاط واسم المستفيد والمبلغ 3 

 المدفوع، إلخ(
. بيان شامل باألصول الثابتة بما في ذلك: الوصف ومرجع العقد وتاريخ الشراء والمبلغ والمكان 4 

 لحالة والمستخدم وا
 

يجب أن تحتوي البيانات المالية للمشروع، والمعّدة بحسب معايير المحاسبة الدولية للقطاع  البيانات المالية للمشروع.. 12
األساس النقدي، على المعلومات نفسها الموجودة في التقارير المالية المرحلية الربع سنوية لكنها تغطي فترة سنة  -العام 

)انظر  38أشهر عقب انتهاء كل سنة مالية 6تقديم البيانات المالية المدققة للمشروع إلى البنك في موعد أقصاه  كاملة. ويجب
 الترتيبات المتعلقة بالتدقيق الخارجي أدناه(. 

 
سيتم التدقيق على البيانات المالية للمشروع من قبل مدقق خارجي مستقل مقبول لدى البنك.  الضوابط والتدقيق.. 13
شمل التدقيق كافة جوانب المشروع، بما في ذلك االلتزام بدليل العمليات ومراجعة فعالية نظام الضوابط الخارجية وسي

إلى معايير التدقيق الدولية. وسيتم تقديم تقرير التدقيق والبيانات  اوااللتزام باتفاقية التمويل. وسيتم إجراء التدقيق استناًد
أشهر عقب انتهاء السنة المالية.  6فة إلى الكتاب اإلداري، إلى البنك في موعد أقصاه المالية المدققة للمشروع، باإلضا

إضافة لذلك، سيتضّمن الكتاب اإلداري تقييم المدقق الخارجي للضوابط الداخلية والنظام المحاسبي وااللتزام بالمعاهدات 
لموافقة عليها من قبل البنك الدولي عقب ثالثة أشهر من المالية في اتفاقية المنحة. وسيتم إعداد الشروط المرجعية للتدقيق وا

أشهر من سريان المشروع. إضافة لذلك، يقوم  6سريان المشروع. ومن المتوقع أن يمارس المدقق الخارجي عمله خالل 
 البنك الدولي بتعميم البيانات المالية السنوية المدققة للمقترضين لكافة عمليات اإلقراض االستثماري.  

 
سيتم تنفيذ الجوانب االئتمانية للمشروع من قبل رئاسة مجلس الوزراء من خالل فريق العمليات  الضوابط الداخلية.. 14

االئتمانية، وتقوم وزارة الشؤون االجتماعية ووحدة اإلدارة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء بالتنفيذ الفني للمشروع. 
ضمان التنسيق المتماسك والوصف الواضح لألنشطة المختلفة باإلضافة إلى وسيتم إعداد دليل عمليات للمشروع من أجل 

لجميع األنشطة واألدوار والمسؤوليات والترتيبات االئتمانية بما في  امفصًل ابيئة رقابة سليمة. وسيشمل دليل العمليات وصًف
ة للمشروع وكل مكّون من مكّوناته. ذلك اإلدارة المالية وقواعد وإجراءات الشراء وتدفق المعلومات واألموال الالزم

 وسينجز المشروع دليل العمليات خالل شهر واحد عقب سريان المشروع.   
 

                                                           
38

   كانون األول. 31تنتهي السنة المالية للمشروع في  
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ال يوجد تدقيق داخلي حديث في القطاع العام في لبنان. سيتم توجيه األموال إلى حساب وزارة المالية  التدقيق الداخلي.. 15
وح للمشروع بموجب حساب الخزينة لدى مصرف لبنان من قبل رئاسة للمنح والتبرعات ثم إلى الحساب المخّصص المفت

مجلس الوزراء. وسيقوم مدقق داخلي باإلشراف بشكل مستقل وموضوعي على تنفيذ المشروع واإلدارة االئتمانية. وسيقّدم 
تدقيق من قبل المشروع المدقق الداخلي تقاريره إلى األمين العام لرئاسة مجلس الوزراء. وسيتم إعداد الشروط المرجعية لل

أشهر من  6والموافقة عليها من قبل البنك الدولي. ومن المتوقع أن يمارس المدقق الداخلي المقبول لدى البنك عمله خالل 
 سريان المشروع. 

 
سيتم شرح إجراءات تدفق األموال بشكل مفّصل في دليل عمليات المشروع. وستقوم رئاسة  ترتيبات تدفق األموال.. 16
س الوزراء بإدارة مصروفات المشروع. وسيتم توجيه األموال إلى حساب وزارة المالية للمنح والتبرعات ثم إلى مجل

الحساب المخّصص المفتوح للمشروع بموجب حساب الخزينة لدى مصرف لبنان من قبل رئاسة مجلس الوزراء. وسيقوم 
 لسحب وتقديمها إلى البنك.  المسؤول المالي في فريق العمليات االئتمانية بإعداد طلبات ا

 
)القسائم الغذائية اإللكترونية(، ستقوم رئاسة مجلس الوزراء من خالل الحساب المخّصص  المكّون الثاني. في ما يتعلق ب17

ن. الذي يديره فريق العمليات االئتمانية بتحويل األموال إلى البنك اللبناني الفرنسي الذي بدوره يحّول األموال إلى المستفيدي
بتنفيذ  اعن الجزء الفني من هذا المكّون. ويقوم برنامج األغذية العالمي حالًي اوسيكون برنامج األغذية العالمي مسؤوًل

مشروع مماثل يستهدف الالجئين السوريين في لبنان من خالل البنك اللبناني الفرنسي. وسيكون برنامج األغذية العالمي 
اإلشراف على المتاجر المحلية وعلى عملية توزيع المواد الغذائية باإلضافة إلى تقديم عن البطاقات اإللكترونية و امسؤوًل

 المساعدة الفنية إلى وزارة الشؤون االجتماعية. 
 

 ترتيبات الصرف 
 

. لضمان توافر األموال لتنفيذ المشروع، ستقوم رئاسة مجلس الوزراء من خالل وزارة المالية بفتح حساب مخّصص 18
ألمريكي بموجب حساب الخزينة لدى مصرف لبنان. وسيقوم فريق العمليات االئتمانية بإدارة الحساب المخّصص. بالدوالر ا

إلى األحكام المنصوص عليها في اتفاقية المنحة وكما هو  اوسيتم اإليداع في الحساب المخّصص وسحب الدفعات منه استناًد
نك الدولي، على شكل سلف، وتعويض للنقص، وتسديد. وسيتم محّدد في "إرشادات الصرف للمشاريع" الصادرة عن الب

مليون دوالر  1.5تعويض النقص في الحساب المخّصص مقابل طلبات السحب. وتم تحديد سقف الحساب المخّصص عند 
أمريكي. وستكون رئاسة مجلس الوزراء من خالل فريق العمليات االئتمانية مسؤولة عن تقديم طلبات تعويض النقص 

ية مع الوثائق المساندة المالئمة. وسيتم توجيه التحويالت إلى حساب وزارة المالية للمنح والتبرعات ثم إلى الحساب الشهر
المخّصص المفتوح للمشروع بموجب حساب الخزينة لدى مصرف لبنان. وستتوفر أساليب أخرى للصرف بحسب كتاب 

 ها والتي سيتم تمويلها من أموال المنحة: فئات النفقات المسموح ب 1الصرف للمشروع. ويحّدد الجدول 
 

 : فئات النفقات المسموح بها1الجدول 
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مبلغ المنحة المخّصص  الفئة
 )دوالر أمريكي(

نسبة النفقات التي سيتم 
 تمويلها )شاملة الضرائب(

( السلع والتدريب والتكاليف التشغيلية والخدمات غير 1)
 شروعاالستشارية وخدمات االستشاريين بموجب الم

4,440,000 100%  

  %100  3,760,000 ( القسائم الغذائية في إطار الجزء الثاني )ه( من المشروع2)
  %100  8,200,000 المبلغ اإلجمالي 

 
. سيتم صرف أموال المنحة بحسب اإلجراءات التقليدية للصرف لدى البنك وسيتم استخدامها لتمويل أنشطة المشروع 19

: السلف، التسديد، االلتزامات الخاصة. وستترافق طلبات تعويض النقص والتسديد ارف المتبعة حالًيمن خالل إجراءات الص
للحساب المخّصص مع بيانات المصروفات بحسب اإلجراءات المنصوص عليها في كتاب الصرف و"إرشادات الصرف" 

البيانات المالية السنوية كآلية إبالغ مالي وليس الصادرة عن البنك. وسيتم استخدام التقارير المالية المرحلية غير المدققة و
 % من مبلغ سقف السلفات.20ألغراض الصرف. وسيوازي الحجم األدنى لطلب تعويض النقص والتسديد ما يعادل 

 
قام البنك الدولي بإدخال نظام الصرف اإللكتروني في كافة المشاريع التي يدعمها في لبنان.  الصرف اإللكتروني.. 20

عبر نظام الربط مع  اوإرسالها إلكترونًي اهذا النظام، سيتم إجراء كافة المعامالت ومسح الوثائق الداعمة ضوئًي وبموجب
 العميل التابع للبنك. وسيؤدي نظام الصرف اإللكتروني إلى تسريع الصرف وتيسير تنفيذ المشروع بصورة ملحوظة. 

 
 ع كل طلب سحب كما هو مبّين أدناه:يجب تقديم الوثائق الداعمة م الوثائق الداعمة.. 21

 أ. لطلبات التسديد: 
 . بيان المصروفات1  

. الوثائق التي تثبت النفقات المسموح بها )على سبيل المثال، نسخ من اإليصاالت وفواتير الموّردين( 2 
 للمدفوعات بموجب العقود التي تخضع لالستعراض المسبق من البنك

ت وقائمة الوثائق التي تثبت النفقات المسموح بها متوافرة مع كتاب . نماذج عن بيانات المصروفا3 
 الصرف  

 ب. لإلبالغ عن النفقات المسموح بها المدفوعة من الحساب المخّصص: 
 . بيان المصروفات1  

. الوثائق التي تثبت النفقات المسموح بها )على سبيل المثال، نسخ من اإليصاالت وفواتير الموّردين( 2 
 عات بموجب العقود التي تخضع لالستعراض المسبق من البنك للمدفو

 . تسوية الحساب المخّصص بالنموذج المرفق مع نسخة من كشف الحساب المصرفي3 
. نماذج عن بيانات المصروفات وقائمة الوثائق التي تثبت النفقات المسموح بها وبيان التسويات 4 

 المصرفية متوافرة مع كتاب الصرف 
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االحتفاظ بالوثائق الداعمة للنفقات لدى إدارة المشروع وسيتم توفيرها بيسر لمراجعتها من قبل المدققين  . سيتم22
 الخارجيين والبعثات اإلشرافية الدورية من قبل البنك. 

 
روط . سيتم تطبيق التمويل بأثر رجعي للنفقات المسموح بها والمتفق عليها المنجزة والخدمات المقّدمة على أساس الش23

بالدفع لمقّدمي هذه النفقات خالل فترة  اواإلطار الزمني المنصوص عليها في اتفاقية التمويل. وعلى المشروع أن يقوم فعلًي
 إلرشادات الصرف الصادرة عن البنك الدولي.   االتمويل بأثر رجعي للحصول على التسديد وفًق

 
ت والسلع المقّدمة بحلول تاريخ إغالق المشروع. وسيتم منح فترة . سيقر البنك بالنفقات المسموح بها المنجزة، والخدما24

أشهر للسماح بتسديد أي نفقات مسموح بها )أي الخدمات، السلع أو األشغال، المستلمة والمقبولة( قبل تاريخ  4سماح مدتها 
 إغالق المنحة.

 
ن قبل رئاسة مجلس الوزراء للتوقيع على ستتم تسمية األشخاص المفوضين بالتوقيع م األشخاص المفوضون بالتوقيع.. 25

طلبات السحب. وسيتم تقديم األسماء ونماذج التوقيع الخاصة بهم إلى البنك قبل استالم أول طلب سحب )سلفة للحساب 
 المخّصص(. وسيتم اعتماد كل طلب سحب والتوقيع عليه من قبل األشخاص المفوضين بالتوقيع. 

 
 الحوكمة ومكافحة الفساد

 
على موارد المشروع، مما يؤّدي إلى اإلضرار بنتائج المشروع. وقد عمل خبير  اتؤّثر حاالت التحايل والفساد سلًب قد .26

في المشروع، باإلضافة إلى االستشاريين في  المهام فريق رئيساإلدارة المالية لدى البنك الدولي بصورة وثيقة مع 
أوجه الضعف المحتملة، وتم االتفاق على اإلجراءات الرامية إلى المشروع، وقام مع الفريق بإعداد فهم متكامل حول 

التخفيف من المخاطر. ومن المتوقع أن تتمّكن الترتيبات االئتمانية المذكورة أعاله، بما في ذلك دليل العمليات مع فصل 
تواجه مخاطر التحايل والفساد  مفّصل عن اإلدارة المالية، واإلبالغ، والتدقيق الخارجي، باإلضافة إلى تعيين مدقق داخلي أن

 والتي من المرّجح أن يكون لها أثر ملموس على نتائج المشروع.      
 

 خطة العمل لإلدارة المالية
 الجهة المسؤولة  تاريخ االستحقاق  اإلجراء 
عن  اإعداد وإنجاز دليل العمليات الذي سيشمل فصًل 1

 اإلدارة المالية
شهر واحد من تاريخ سريان 

 روعالمش
 رئاسة مجلس الوزراء

وزارة الشؤون 
 االجتماعية

إعداد الشروط المرجعية للمدقق الخارجي للمشروع  2
 وتقديمها إلى البنك 

أشهر من تاريخ سريان  3خالل 
 المشروع 

رئاسة مجلس الوزراء 
من خالل فريق العمليات 

 االئتمانية 
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 إعداد الشروط المرجعية للمدقق الداخلي وتقديمها إلى 3
 البنك

أشهر من تاريخ سريان  3خالل 
 المشروع 

رئاسة مجلس الوزراء 
من خالل فريق العمليات 

 االئتمانية 
 أشهر من تاريخ سريان 6خالل  تعيين مدقق خارجي للمشروع مقبول لدى البنك  4

 المشروع
 رئاسة مجلس الوزراء 

 انأشهر من تاريخ سري 6خالل  تعيين مدقق داخلي مقبول لدى البنك 5
 المشروع

 رئاسة مجلس الوزراء 

رئاسة مجلس الوزراء  من انتهاء كل ربع سنة ايوًم 45 تقديم التقارير المالية المرحلية الربع سنوية إلى البنك 6
من خالل فريق العمليات 

 االئتمانية 
البيانات المالية للمشروع السنوية المدققة وتقرير التدقيق  7

 والكتاب اإلداري 
هر من انتهاء كل سنة أش 6خالل 
 مالية 

رئاسة مجلس الوزراء 
من خالل فريق العمليات 

 االئتمانية 
 رئاسة مجلس الوزراء  على أساس اتفاق تقارير التدقيق الداخلي الدورية والخاصة  8
 

 إشراف البنك الدولي
 

في المشروع. وتشمل أهداف بعثات . سيتم إجراء بعثة إشرافية مرتين في السنة على األقل بناء على تقييم المخاطر 27
اإلشراف ضمان إدامة أنظمة إدارة مالية متينة طوال فترة المشروع. وسيصار إلى مراجعة التقارير المالية المرحلية على 
نحو منتظم من قبل فريق البنك الدولي وستتم متابعة النتائج والقضايا خالل بعثات اإلشراف. وستتم مراجعة تقارير التدقيق 

مراجعة تقارير التدقيق الداخلي. إضافة لذلك،  اديد ومتابعة القضايا من قبل المسؤول المالي في المشروع. وستتم أيًضوتح
وخالل بعثات اإلشراف، ستتم مراجعة ترتيبات اإلدارة المالية والصرف في المشروع )بما في ذلك مراجعة عينة من بيانات 

 االلتزام بمتطلبات البنك. المصروفات وحركات الحساب المخّصص( لضمان
 

 المشتريات
 

 تقييم القدرات في مجال المشتريات  
 

، 1963كانون األول  30الصادر بتاريخ  14969تتقيد رئاسة مجلس الوزراء بقانون المشتريات رقم  الجهة المنفذة.. 28
ق هذا الحد، يجب التعامل مع دوالر أمريكي(. وفو 67,000مليون ليرة لبنانية )ما يعادل  100وتعمل تحت سقف قدره 

بإدارة الجوانب االئتمانية للمشروع  االمشتريات بشكل مركزي من قبل إدارة المناقصات. وتقوم رئاسة مجلس الوزراء حالًي
( بصورة مرضية، وبالتالي، كانت هنالك حاجة لتحديث ESPISP IIالثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية االجتماعية الطارئة )
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رض التحقق من القدرات. سيتم تمديد المنحة لرئاسة الوزراء باعتبارها الجهة المنفذة التي ستضم فريق العمليات التقييم بغ
االئتمانية. وستتعاقد الحكومة اللبنانية مع برنامج األغذية العالمي بصفته مستشار إلدارة مكّون القسائم الغذائية اإللكترونية 

ن حيث بناء القدرات والرصد. وسيتم اعتماد المخطط نفسه المستخدم في إطار الفرعي وتوفير الخدمات ذات الصلة م
البرنامج الحالي لبرنامج األغذية العالمي لالجئين السوريين، ولكن ستقوم الحكومة بإيداع المبالغ النقدية مباشرة لدى البنك 

 تفاصيل حول اختيار البنك اللبناني الفرنسي أدناه(.    اللبناني الفرنسي وسيتم تحويلها إلى برنامج البطاقة اإللكترونية )انظر ال
 

: تملك رئاسة الوزراء خبرة واسعة في مجال الدى الجهة المنفذة في مجال المشاريع الممولة دولًي الخبرات السابقة. 29
وكالة الفرنسية للتنمية، إلخ( تنفيذ المشاريع الممولة من الجهات المانحة )االتحاد األوروبي، البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، ال

( وتضم ESPISP IIبإدارة العمليات االئتمانية للمشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية االجتماعية الطارئة ) اوتقوم حالًي
لوحدة فريق العمليات االئتمانية. وتم تقييم معالجة المشتريات وإدارة العقود على أنها مرضية طوال فترة التنفيذ. وقد أثبتت ا

لقانون المشتريات العامة، يمكن للجهة المنفذة استخدام  اكفاءتها في مجاالت حفظ السجالت، وجودة التقييم، والموظفين. ووفًق
. وتضّمن المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية ااألنظمة الخاصة بالجهات المانحة لتنفيذ المشاريع الممولة دولًي

االستشاريين )غالبية األنشطة( وشراء السلع )أجهزة تكنولوجيا المعلومات(. وعانى تنفيذ مشروع  االجتماعية الطارئة اختيار
ESPISP II  الذي شمل أربع وزارات مختلفة ومؤسسات عامة من غياب عملية صنع القرار واستبدال عدة وزراء، مما

البرنامج حالي، فسيتم تحسين المكّون الفرعي )أّدى إلى تأخير في معالجة المشتريات وبطء في الصرف. أما في المشروع ال
( ESPISP II( في المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية االجتماعية الطارئة )االوطني الستهداف األسر األكثر فقًر

المقترح،  المكّون األّول)الجانب اإلداري( بموجب  االبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًروذلك من خالل: )أ( دعم 
( لتقديم المساعدة الفنية، )ج( تمويل فريق العمليات المكّون األّولبرنامج األغذية العالمي ) -)ب( تعيين وكالة األمم المتحدة 

، ستستمر الحكومة بتقديم الدعم العيني للمستفيدين المسجلين ا. وفي المشروع الحالي أيًضالمكّون الثالثاالئتمانية بموجب 
من خالل دفع تكاليف الكتب المدرسية للطالب واالحتياجات الطبية، كما  الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرالبرنامج افي 

 إلجراءات برنامج األغذية العالمي.   ا، بينما يضمن المشروع إجراء التحويالت النقدية لألغذية وفًقESPISP IIفي مشروع 
 

رنامج األغذية العالمي: سيقوم المشروع من حيث التصميم باستخدام تقييم ب الخبرات السابقة في برامج مماثلة.. 30
ألحكام اإلرشادات لالستشاريين بموجب  االخدمات االستشارية لبرنامج األغذية العالمي، والذي يجب أن يتم اختياره وفًق

البنك الدولي ووكاالت األمم  . وستستخدم الحكومة اللبنانية "النموذج المعياري التفاق بين أحد المقترضين من3.15المادة 
المتحدة لتقديم المساعدة الفنية" الموافق عليه من قبل البنك. ويجب أن يعكس العقد واقع أن برنامج األغذية العالمي من 

 اإلطار يةتفاق( وا2009شباط  19متحدة العالمي )األطراف الموقعة على اتفاق المبادئ االئتمانية بين البنك الدولي واألمم ال
بمتطلبات البنك العادية الخاصة  ا(، وبالتالي ليس ملزًم2006نيسان  18لإلدارة المالية بين البنك الدولي واألمم المتحدة )

باإلدارة المالية والتدقيق. وتم إجراء العناية الواجبة عند تقييم المشروع للتأكد من أن اختيارات وإجراءات برنامج األغذية 
ها بشكل متكامل في إطار المشروع مقبولة. يتم تمويل مشاريع برنامج األغذية العالمي من الجهات العالمي التي سيتم اعتماد

المانحة من بريطانيا واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة واليابان وكندا والكويت. والمشاريع هي باألحرى برامج وليس 
 لمفهوم البنك الدولي.  اعمليات، وفًق
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، في إطار 2012العالمي بتوزيع المساعدات الغذائية إلى الالجئين السوريين في حزيران بدأ برنامج األغذية  . أ
عملية االستجابة الفورية بتمويل من اليابان. وفي شهر تموز، أطلق برنامج األغذية العالمي عملية الطوارئ 

ة بالتوسع لتشمل االحتياجات اإلقليمية التي تشمل العراق واألردن وتركيا ولبنان. وتستمر هذه العملية اإلقليمي
الغذائية لالجئين الوافدين الجدد. والعملية في لبنان اآلن هي ثاني أكبر عملية لبرنامج األغذية العالمي في 
إطار هذه الحالة الطارئة اإلقليمية. ولتنفيذ هذا البرنامج، يتعاون برنامج األغذية العالمي بشكل وثيق مع 

حدة لشؤون الالجئين حيث يتم تسجيل الالجئين. تبلغ المدفوعات الشهرية إلى السامية لألمم المت المفوضية
لكل  اأمريكًي ادوالًر 30مليون دوالر أمريكي/الشهر ) 15ألف مستفيد سوري من البرنامج الحالي  670

لكل ألف دوالر أمريكي  62تبلغ عائداتها الشهرية في المتوسط  امتجًر 285(. ويضم البرنامج امستفيد شهرًي
متجر. وتشمل مسؤوليات برنامج األغذية العالمي الحالية في البرنامج وفي إطار إنشاء البطاقة اإللكترونية ما 

(، )ج( التفعيل )مرة واحدة(، )د( ايلي: )أ( قائمة األسر المسجلة، )ب( قائمة دفع تعبئة البطاقات )شهرًي
 رة المنظمات غير الحكومية الشريكة(.االستبدال )سرقة، إلخ(، )ه( التخويل، )و( التسليم )إدا

حصل تصميم التنفيذ الذي تم اختباره في إطار المشروع الحالي لبرنامج األغذية العالمي على ردود فعل  . ب
إيجابية. ويقوم برنامج األغذية العالمي بتوسيع نطاق البرنامج من خالل دعوة متاجر جديدة إلى االنضمام 

ر. وقد تم احتواء المخاطر المرتبطة بذلك وهي ال تعّرض تنفيذ المشروع للبرنامج وتحسين معايير االختيا
للخطر. وبالتالي، سيستفيد المشروع المقترح من المخطط الذي قام برنامج األغذية العالمي بتنفيذه. تمت 

جتمع إجراءات الشراء المستخدمة الختيار البنك التجاري )توفير البطاقات اإللكترونية( ومنظمات الم مراجعة
المدني )الشركاء( والمتاجر )توفير المواد الغذائية على أساس المبالغ النقدية/البطاقات اإللكترونية( وكانت 
مقبولة وبالتالي سيتم استخدام الكيانات المحددة نفسها في المشروع الجديد. ويحّدد دليل المشتريات لبرنامج 

المركزية )المقر الرئيسي في روما( واإلقليمية األغذية العالمي على وجه الخصوص مستويات القرارات 
 والمحلية. 

 اختيار البنك التجاري )فترة ثالثة أشهر(: .1
  بنوك 4 ب، وُتحصر قائمة المرّشحين ابنًك 12إرسال طلب التعبير عن االهتمام إلى 
 لي جميع البنوك باستثناء واحد قّدمت طلب تقديم العروض )نظام تقديم مغّلفين من دون افتتاح ما

 عام(
 ثالثة بنوك نجحت من الناحية الفنية وتم استخدام طريقة االختيار على أساس الكلفة األقل 
 )اختيار البنك اللبناني الفرنسي )لم يتم نشر إرساء العقود 
  توقيع العقد من قبل المقر الرئيسي )يجب الحصول على موافقة المقر الرئيسي بشأن أي تعديل

 ( اولكن تتم إدارة العقد محلًي
اختيار المنظمات غير الحكومية )المنظمات غير الحكومية الدولية: المجلس الدانمركي لالجئين،  .2

منظمة أنقذوا األطفال، منظمة الرؤية العالمية، وما إلى ذلك، والمنظمات غير الحكومية المحلية 
 :لتوفير الطرود الغذائية لالجئين الوافدين الجدد غير المسجلين بعد للشهر األول(

  )التشاور مع المنظمات غير الحكومية )الجلسات العامة والفردية 
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 )اتفاقية على المستوى الميداني )النبذة الوصفية واالقتراح بموجب الميزانية الثابتة 
 تقديم المقترحات من المنظمات غير الحكومية 
 المصادقة من المقر الرئيسي 
 توقيع المدير القطري 

 اختيار التجار: .3
 يقوم به البرنامج أو الشركاء )المنظمات غير الحكومية( على أساس المنطقة  اختيار مشترك

 التي يتواجد فيها التجار 
  إرسال طلب التعبير عن االهتمام إلى التجار )في المناطق التي تستضيف الالجئين( بما يتماشى

دات، النظافة، مع معايير اختيار المتاجر )موقع المتجر، توافر السلع، السعة، حجم المتجر، المع
 اإلنارة والتهوية، األسعار، نظام نقاط البيع، الجودة، االستعداد للشراكة، الحد االئتماني(

  تحديد أهلية الحق 
  وّقعت المنظمات غير الحكومية )ضامن برنامج األغذية العالمي( االتفاق مع التجار، ثم تم

 تعديل ذلك ليقوم برنامج األغذية العالمي بتوقيع االتفاق
 البنك التجاري ومصرف لبنان والتجار )تنظيم العالقة(: .4

 مع التجار تشمل العالقة التجارية )الشروط العامة( ومعايير االتفاق بشأن  ايوّقع البنك عقوًد
 برنامج العمل للمشروع )الشروط الخاصة( 

 )يجب أن تتم الموافقة على التجار من قبل البنك المركزي )مصرف لبنان 
 لبناني الفرنسي تحديثات منتظمة إلى برنامج األغذية العالمي ويقّدم المشورة بشأن يقّدم البنك ال

 الشكوك االحتيالية، ويترك لبرنامج األغذية العالمي صالحية التصّرف
 نتائج الزيارات الميدانية: .5

  يكون األخصائيون االجتماعيون الذين يقومون بالزيارات الميدانية مسؤولين عن )أ( توزيع
ت اإللكترونية، )ب( الداراسات االستقصائية لألسر )يبلغ المستوى الشهري من الجهود البطاقا

أسرة في اليوم(، )ج( رصد المتاجر )مرة واحدة في  16بمتوسط تغطية  ايوم عمل كامًل 40
 الشهر على األقل(

  يتم تصنيف الفواتير وإرفاقها بإيصال البطاقة 
 

 . امرضًي ا الطرفين نظاًم. حفظ السجالت، جرد األصول: يملك كال31
أ. تملك رئاسة مجلس الوزراء/فريق العمليات االئتمانية خبرة واسعة في حفظ السجالت، كما يحتوي النظام 

 المحاسبي على حقل للجرد.
، تم تنفيذ برنامج معايير المحاسبة 2008. وعام اب. يجري برنامج األغذية العالمي الجرد الفعلي مرة واحدة سنوًي

( ألغراض الجرد. وبالنسبة إلى IPSAS/Wingsشبكة البرنامج للمعلومات والنظام العالمي ) ية للقطاع العام/الدول
( بتسجيل معامالت شراء السلع. وفي Wingsالمواد الغذائية المشتراة، سيقوم نظام مستقل )بصدد إدماجه في نظام 
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يقوم البنك التجاري الذي تم اختياره بتتبع البطاقات  المشروع الحالي الذي يقوم برنامج األغذية العالمي بتنفيذه،
 اإللكترونية من أجل رصد األموال المحّولة. ويتم إصدار تقارير مالية شهرية. 

 
 . الموظفون الحاليون:32

أ. تقوم لجنتان بمعالجة المشتريات في رئاسة مجلس الوزراء: لجنة اإلمدادات )رئيس اللجنة، مهندس واحد، 
أعضاء(. وكان فريق  5واحد، مسؤول تكنولوجيا المعلومات واحد( ولجنة القبول )رئيس اللجنة و  مسؤول إداري

 االعمليات االئتمانية ومقره في رئاسة مجلس الوزراء قد قام بتكييف موارد المشتريات واإلدارة المالية وفًق
(. وتم تعيين ESPISP IIية الطارئة )لالحتياجات التنفيذية للمشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية االجتماع

 موظفين مؤهلين يملكون خبرة واسعة في مجال تنفيذ المشاريع الممّولة من الجهات المانحة الدولية.   
ب. يقع مقر وحدة دعم برنامج األغذية العالمي لألزمة السورية في المكتب اإلقليمي بالقاهرة ومقر رئيس البعثة 

 القسم المالي رئيس قسم ومساعد مشتريات ومساعدين ماليين اثنين. في عّمان. وفي بيروت، يضم 
 

 . حدود أساليب المشتريات: 33
، وتعمل 1963كانون األول  30الصادر بتاريخ  14969أ. تتقيد رئاسة مجلس الوزراء بقانون المشتريات رقم 

سمح األنظمة المتعلقة دوالر أمريكي(. وت 67,000مليون ليرة لبنانية )ما يعادل  100تحت سقف قدره 
بالمشتريات العامة للجهات المنفذة بإتباع إرشادات الجهات المانحة، عند الضرورة. وقام فريق العمليات االئتمانية 

( بموجب هذه الشروط باتباع ESPISP IIبتنفيذ المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية االجتماعية الطارئة 
 إرشادات البنك. 

ل المشتريات الخاص ببرنامج األغذية العالمي األساليب والحدود بالتفصيل ويشمل سياسة وإدارة ب. يوّضح دلي
المشتريات من خالل تحديد حدود الصالحيات )المقر الرئيسي والمكاتب القطرية واإلقليمية( وإجراءات التسوق 

من الناحية الفنية" )تقييم  اثر قبوًلوالمناقصات وطلب تقديم العروض. ويحّدد الدليل مصطلحات "السعر األقل واألك
السعر األدنى(، و"القيمة األفضل" )مرّجحة(، و"أفضل عرض نهائي" )بعد المفاوضات مع جميع المستشارين(، 
و"التعاقد المباشر". وتجدر اإلشارة إلى أن برنامج األغذية العالمي يعتمد أسلوب االتفاق الطويل األجل )مماثل 

كن في الفهم التقليدي )المنافسة على األسعار اإلفرادية واالختيار على أساس الكلفة األقل(. لالتفاق اإلطاري(، ول
وتم اعتماد المشتريات الدولية، ولكن في اآلونة األخيرة، تشّجع المنظمة الشراء المحلي العتبارات اجتماعية 

ذية العالمي، كما أن نشر العقود واقتصادية. وُتنشر فرص اإلعالن في الصحف المحلية وعلى موقع برنامج األغ
. ويتم التعامل مع الشكاوى من خالل الخط الساخن لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون اليس إلزامًي

 الالجئين المخّصص للمستفيدين. 
 

 . التدقيق:34
إلجراء  وان المحاسبةوظيفة التدقيق الداخلي ولكنها تعتمد على دي اأ. ال يوجد لدى رئاسة مجلس الوزراء حالًي

االستعراضات المسبقة وما بعد اإلنجاز. ويجب على فريق العمليات االئتمانية تعيين مدقق خارجي مستقل كما هو 
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 (.  ESPISP IIالحال اآلن في إطار المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية االجتماعية الطارئة )
خلي في مقره الرئيسي في روما ووحدة امتثال في عّمان. وتعتمد ب. لدى برنامج األغذية العالمي وحدة تدقيق دا

على قائمة التقييم الذاتي المرجعية. وبناء على توصية التدقيق الداخلي لهذا العام، قام البرنامج  االمنظمة أيًض
يذي ويرفع بتوسيع نطاق شركائه وتنويعهم. أما بالنسبة إلى المدقق الخارجي، فيتم تعيينه من قبل المجلس التنف

تقاريره إلى المجلس. ويمكن للجمهور االطالع على تقارير المدقق الخارجي على الموقع اإللكتروني لبرنامج 
و  2010تموز  1األغذية العالمي. والمدقق الخارجي الحالي لبرنامج األغذية العالمي، الذي تم تعيينه للفترة بين 

 لعام للهند.، هو المراقب المالي والمدقق ا2016حزيران  30
 

 . الضرائب المطّبقة:35
( رسوم الطوابع: )أ( 1أ. سيتم تطبيق األنواع التالية من الضرائب على المشروع الذي تنفذه رئاسة الوزراء: )

( 3/1000( من سعر العقد لتسجيل العقد لدى وزارة المالية، )ب( ثالثة في األلف )3/1000ثالثة في األلف )
% على االستشاريين والمتعهدين المسجلين والخاضعين لضريبة 10القيمة المضافة: ( ضرائب 2على كل دفعة، )

% على االستشاريين غير المسجلين ومتنوعة 7.5( ضرائب الدخل وهي بنسبة ثابتة قدرها 3القيمة المضافة، )
ة المالية. على االستشاريين المسجلين )رقم تعريف دافع الضرائب(، باالعتماد على تصنيف وظائفهم لدى وزار

ويمكن الحصول على إعفاء لالستشاريين من ضرائب الدخل في حال كانوا مسجلين لدى دول قام لبنان بالتوقيع 
معها على اتفاقيات لمنع االزدواج الضريبي. وُتعفى العقود الممولة من قبل الجهات المانحة الدولية من ضريبة 

 (. 2001كانون األول  14الصادر بتاريخ  379القيمة المضافة )قانون رقم 
ب. يعفى برنامج األغذية العالمي من الضرائب وكذلك الموظفين بعقود محددة المدة. أما بالنسبة إلى الموظفين 

 بعقود قصيرة األجل، فيتم تطبيق منع االزدواج الضريبي. 
 

 تصنيف المخاطر اإلجمالية المتعلقة بالمشتريات
 

". وللحد من المخاطر المحددة المتعلقة بما يلي: )أ( التأخير في اتخاذ اتوسًط. ُيعتبر تصنيف مخاطر المشتريات "م36
على الجداول الزمنية للمشتريات، )ب( التحديات المتعلقة برصد البطاقات اإللكترونية، تم اقتراح  االقرارات التي تؤّثر سلًب

تدقيق الخاص بالمشروع بشأن الوقت الذي يستغرقه التدابير التخفيفية التالية: )أ( إدراج استعراض في الشروط المرجعية لل
تقديم القرارات المتعلقة بالمشتريات والوقت الالزم لتقديم التبريرات عندما يتم تجاوز هذه القرارات، )ب( الموافقة على نشر 

 البطاقات. ب االلتزامالقرارات المتعلقة بالمشتريات بشكل مالئم، )ج( إدامة التحقق الشهري من 
 

 تيبات المقترحة حول المشترياتالتر
 

سيتم تطبيق ما يلي على المشروع: )أ( "إرشادات منع ومحاربة االحتيال والفساد في المشاريع  إرشادات المشروع. .37
تشرين  15الممولة بقروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية"، المؤرخة في 
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، )ب( البنك الدولي "إرشادات: شراء السلع واألشغال والخدمات غير 2011والمحدثة في كانون الثاني ، 2006األول 
االستشارية بقروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية من قبل المقترضين من 

لدولي "إرشادات: شراء السلع واألشغال والخدمات غير ، )ج( البنك ا2011البنك الدولي"، المؤرخة في كانون الثاني 
االستشارية بقروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية من قبل المقترضين من 

 . 2011البنك الدولي"، المؤرخة في كانون الثاني 
 

 االستعراض المسبق:  وعتبة. أساليب المشتريات 38
اليب شراء السلع والخدمات غير االستشارية: بالنسبة إلى شراء السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية، أ. أس

( العطاءات التنافسية الوطنية والتي يجب أن 2( العطاءات التنافسية الدولية، )1سيتم استخدام األساليب التالية: )
أو إعداد وثائق عطاءات قياسية  -أو نسخة مترجمة منها  -ة تستخدم الوزارة فيها وثائق العطاءات التنافسية الدولي

( االتفاقات 4( التسوق، )3من إرشادات المشتريات، ) 3.4و  3.3مقبولة لدى البنك كما هو مذكور في الفقرتين 
 ( التعاقد المباشر.5اإلطارية، )

( االختيار على أساس 1ساليب التالية: )ب. اختيار االستشاريين: بالنسبة إلى اختيار االستشاريين، سيتم استخدام األ
( االختيار على 4( االختيار على أساس الكلفة األقل، )3( االختيار بموجب ميزانية محددة، )2الجودة والكلفة، )

( االختيار 6( االستعانة بالمنظمات غير الحكومية، )5أساس مؤهالت االستشاريين، اختيار وكاالت األمم المتحدة )
 ( اختيار االستشاريين من األفراد. 7د، )من مصدر واح

 ج. يتم تبرير استخدام األساليب الخاصة بما يلي:
. اختيار وكاالت األمم المتحدة: يمكن للمقترضين/المستفيدين االختيار من مصدر واحد لوكاالت األمم 1

ة في مجال خبرتها. المتحدة عندما تكون مؤهلة بشكل فريد أو استثنائي لتقديم المساعدة الفنية والمشور
وقد يوافق البنك على أن تتبع وكاالت األمم المتحدة إجراءاتها الخاصة في مجال: )أ( اختيار االستشاريين 
من الباطن والخبراء من األفراد، وتوفير الحد األدنى من السلع الضرورية لتنفيذ العقد، )ب( المهام 

لطبيعية وحاالت الطوارئ التي يعلنها المقترض الصغيرة، )ج( في ظل ظروف معينة استجابة للكوارث ا
ويعترف بها البنك. يجب أن يستخدم المقترض/المستفيد النموذج المعياري التفاق بين أحد المقترضين من 
البنك الدولي ووكاالت األمم المتحدة لتقديم المساعدة الفنية الموافق عليه من قبل البنك. وعلى المقترض 

ومسودة االتفاق مع وكالة األمم المتحدة قبل التوقيع عليه  اكامًل العدم اعتراضه تبريًر اأن يقّدم للبنك إثباًت
 من اإلرشادات لالستشاريين(. 3.15للحصول على موافقة البنك )الفقرة 

. المصدر الواحد: سيتم اإلبقاء على االستشاريين من األفراد من ذوي األداء المرضي والذين تم 2
(، ESPISP IIالمشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية االجتماعية الطارئة )في  اتعيينهم مسبًق

باإلضافة إلى األخصائيين االجتماعيين الميدانيين والذين تم تعيينهم بصفة استشاريين والممولين من قبل 
قل الحكومة في المشروع األول، ولكن سيتم تعويض ذلك في إطار المشروع الجديد بالنسبة إلى بدل الن

 والبدل اليومي. 
د. بناء على التقييم المرضي، سيخضع المشروع إلى مستوى االستعراض المسبق للمخاطر المنخفضة، وسيخضع 
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 المشروع في الغالب إلى االستعراض ما بعد اإلنجاز.   
 

 اة المالية وفًققام فريق العمليات االئتمانية بتكييف موارد المشتريات واإلدار الموظفون المقترحون للمشروع.. 39
(. وتم تعيين موظفين ESPISP IIلالحتياجات التنفيذية للمشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية االجتماعية الطارئة )

 مؤهلين يملكون خبرة واسعة في مجال تنفيذ المشاريع الممّولة من الجهات المانحة الدولية.   
 

 مليات المشروع لالستجابة لهذه العملية الطارئة. سيتم إعداد دليل لع دليل عمليات المشروع.. 40
 

تم إعداد خطة مشرتيات أولية من قبل الحكومة. وتحدد الخطة مستويات االستعراض المسبق  خطة المشتريات.. 41
وأساليب الشراء. وسيقوم البنك بتحديث ومراجعة الخطة مرتين في السنة على األقل أو بحسب ما هو ضروري. وتمت 

على خطة المشتريات األولية للمشروع بأكمله خالل مفاوضات القرض وسيتم إرفاقها باالتفاق القانوني. ويلّخص  المصادقة
 األنشطة الرئيسية:  3و  2الجدوالن التاليان 

 
 : االستشارات للمهام الرئيسية مع أساليب االختيار والجدول الزمني 2الجدول 

 
 

 ليب الشراء والجدول الزمني : شراء السلع الرئيسية مع أسا3الجدول 
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، ا. من المتوقع أن تكون تكرارية البعثات اإلشرافية واالستعراض ما بعد اإلنجاز للمشتريات مرتين ومرة واحدة سنوًي42
% من العقود إلى االستعراض ما 10على التوالي. وضمن االستعراض ما بعد اإلنجاز للمشتريات، ستخضع عينة بنسبة 

 بعد اإلنجاز.  
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 الملحق الرابع: إطار تقييم المخاطر التشغيلية
 (P149242) البنان: المشروع الطارئ للبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر

 مرحلة التقييم
 

 المخاطر
 . المخاطر المتعلقة باألطراف المعنية بالمشروع1

همةم التصنيف المخاطر المتعلقة باألطراف المعنية 1.1  

 طر: وصف المخا
 

. قد يعيق وضع الحكومة قدرتها على 1
اتخاذ قرارات الموافقة المتعلقة بالمشروع 

 في الوقت المناسب.   
 
 
 
 
 

. ثقة المستفيدين في قدرة الحكومة على 2
تقديم الخدمات االجتماعية منخفضة، ويمكن 

على تنفيذ وتحقيق أهداف  اأن تؤثر سلًب
ر البرنامج الوطني الستهداف األسر األكث

 .  افقًر

 إدارة المخاطر:

تتطلب المشاريع الممولة بمنح موافقة مجلس الوزراء فقط، والتي من المتوقع أن تكون معجلة، بالنظر إلى أن مجلس الوزراء وافق 
 على خارطة الطريق ويملكها.  

 مشروع. سيواصل البنك إشراك جميع األطراف المعنية لضمان ملكية واسعة ومستدامة لنهج ومساعدات ال

 الوضع: المقترض المسؤول:
قيد 
 اإلنجاز

 المرحلة:
  التنفيذ

 متكرر:
 

 متواصل التواتر: تاريخ االستحقاق:

 إدارة المخاطر:

والمساعدات التعليمية إلى بعض  ابدأت الحكومة بالفعل بتوزيع بطاقات مساعدات البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر
وسيتم اإلعالن عنها ضمن حملة إعالمية مع أمثلة عن مستفيدين فعليين للمساهمة في تعزيز مصداقية الحكومة  األسر المستفيدة،

 والتزامها بالبرنامج. 
 المسؤول:
 كال الطرفين

 الوضع:
قيد 
 اإلنجاز

 المرحلة:
 التنفيذ

 متكرر:
 

 التواتر: تاريخ االستحقاق:
 متواصل

  
 

       

 لجهة المنفذة )بما في ذلك المخاطر االئتمانية(. المخاطر المتعلقة با2

 مهمة التصنيف القدرات 2.1

 إدارة المخاطر: وصف المخاطر:

تتوّلى إدارة البرنامج الوطني 
 احالًي االستهداف األسر األكثر فقًر

جهتان حكوميتان رفيعتا المستوى 
)وزارة الشؤون االجتماعية ومكتب 

رئيس الوزراء(، ما قد يؤدي إلى 
تباطؤ أو جمود في التنفيذ في حال 
وجود تباين في الرؤى بالنسبة إلى 

 البرنامج.  

سيتم إعداد/تحديث أدوار كل طرف ومسؤولياته بما في ذلك الشروط المرجعية لجميع مناصب الموظفين وإدراجها في دليل عمليات 
 المشروع.

 المسؤول:
 المقترض

 الوضع:
 قيد اإلنجاز

 المرحلة:
 التنفيذ 

كرر:مت  
 

تاريخ 
 االستحقاق:

 التواتر:
 متواصل
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 مهمة التصنيف الحوكمة 2.2

 وصف المخاطر:
 

. غياب وظيفة التدقيق الخارجي في 1
وزارة الشؤون االجتماعية رهن 

باالستعراض ما بعد اإلنجاز لديوان 
المحاسبة، مما يعني عدم توافر التقارير 

 النوعية في الوقت المناسب.
دقيق الداخلي في وزارة . غياب وظيفة الت2

 .الشؤون االجتماعية

 إدارة المخاطر:

 سيتم تدقيق المشروع من قبل مدقق خارجي مستقل مقبول. 

 المسؤول:
 المقترض

 الوضع:
غير 
 مستحق بعد

 المرحلة:
 التنفيذ 

تاريخ  متكرر:
 االستحقاق:

2014 1ك 6  

 التواتر:

 إدارة المخاطر:

 ضمن موظفيه األساسيين.   اداخلًي امانية جميع المهام االئتمانية وسيتضمن مدقًقالعمليات االئت سيتوّلى فريق

 المسؤول:
 المقترض

 الوضع:
غير 
 مستحق بعد

 المرحلة:
 التنفيذ

تاريخ  متكرر:
 االستحقاق:

2014 1ك 6  

 التواتر:

 . المخاطر المتعلقة بالمشروع3

 مهمة التصنيف التصميم 3.1

 وصف المخاطر:
 

وجهوزية الموارد البشرية، . توافر 1
 وخاصة األخصائيين االجتماعيين في

البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر 
، وعلى مستوى مراكز التنمية افقًر

االجتماعية أمر بالغ األهمية لنجاح 
  .البرنامج

 إدارة المخاطر:

تماعيين ذوي الكفاءة ألنهم يشّكلون العمود الفقري سيواصل البنك التشديد على أهمية األخصائيين االجتماعيين/المفتشين االج
لكال البرنامجين، وسيكون لهم تأثير هام على نجاحاتهما من خالل التدريب المستمر. وباإلضافة إلى ذلك، سيخفف المشروع 

 من هذه المخاطر من خالل تقديم حوافز إضافية لألخصائيين االجتماعيين )بدل النقل والتدريب(.   اجزئًي

 الوضع: البنك المسؤول:
 قيد اإلنجاز

 متكرر: كالهما المرحلة:
 

تاريخ 
 االستحقاق:

 التواتر:
 متواصل

 متوسطة التصنيف المخاطر االجتماعية والبيئية 3.2

 إدارة المخاطر: وصف المخاطر:
زيادة التوترات االجتماعية في ما يتعلق 
بتوزيع القسائم الغذائية اإللكترونية إلى 

 .  اين األكثر فقًرالمستفيد

في وزارة الشؤون االجتماعية بتوفير كتيبات المعلومات وتفسيرات واضحة  اسيقوم فريق البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر
 حول آلية االستهداف المستخدمة في نظام القسائم الغذائية اإللكترونية ومصداقيتها.  

كال  المسؤول:
 الطرفين

 الوضع:
نجازقيد اإل  

  المرحلة:
 التنفيذ

 متكرر:
 

تاريخ 
 االستحقاق:

  التواتر:
 ربع سنوي

 مهمة التصنيف البرنامج والجهات المانحة 3.3

 إدارة المخاطر: وصف المخاطر:

السامية لألمم المتحدة لشؤون  تقوم المفوضية
بتمويل جزء من المشروع،  االالجئين حالًي

ولكن هنالك خطر أن ال تقوم الجهات 
المانحة األخرى بتمويل القسائم الغذائية 

 .  3و  2اإللكترونية للسنتين 

  السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.  تحّدد وثيقة المشروع بشكل واضح تخصيص أموال المفوضية

كال  المسؤول:
 الطرفين

 الوضع:
غير 
 مستحق بعد

 المرحلة:
 التنفيذ 
 

تاريخ  متكرر:
 االستحقاق:

تموز  6
2015 

 التواتر:
 مرة واحدة 

  رصد واستدامة التسليم 3.4
 التصنيف

 
 مرتفعة

 إدارة المخاطر: وصف المخاطر:

. ضعف قدرة الجهات المنفذة في مجال 1  سيتم توفير بناء القدرات بشكل شامل في مجال الرصد والتقييم على المستوى المركزي في إطار المشروع. 
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 الرصد والتقييم. 
. تشّكل استدامة مكّون القسائم الغذائية 2

في هذا  ارئيسًي ااإللكترونية خطًر
المشروع. ويجب اإللتزام بالمتطلبات 

لكل  اأمريكًي ادوالًر 30تمويلية الرئيسية )ال
مستفيد في الشهر( من أجل االستمرار في 

 تقديم هذه المساعدة لسنتين إضافيتين. 

 الوضع: البنك المسؤول:
غير 
 مستحق بعد

:المرحلة  
 التنفيذ 

 متكرر:
 

تاريخ 
 االستحقاق:

 التواتر:
اسنوًي   

 إدارة المخاطر:

في وزارة الشؤون االجتماعية بمواصلة الحوار مع الجهات  اسيقوم البنك وفريق البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر
ئم الغذائية اإللكترونية. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم مكّون القسابالنسبة إلى المانحة من أجل تأمين التمويل طوال مدة المشروع 

 تحديد القسائم الغذائية اإللكترونية الغذائية على أنها مؤقتة لجميع المستفيدين. 

 المسؤول:
 كال الطرفين

 الوضع:
غير 
 مستحق بعد

 المرحلة:
 التنفيذ

 متكرر:
 

تاريخ 
 االستحقاق:

 التواتر:
اسنوًي  

 فعة. المخاطر اإلجمالية: مرت4
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 الملحق الخامس: خطة الدعم التنفيذي
 لبنان

 االمشروع الطارئ للبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر
 

 إستراتيجية ونهج الدعم التنفيذي  
 
. من أجل تسهيل التعاون، سترّكز خطة الدعم التنفيذي للبنك على: )أ( تشجيع التواصل المستمر والتبادل بين الجهات 1

ة والحكومة والفريق التابع للبنك، )ب( تقديم الدعم للحكومة لتحقيق أهداف المشروع وتخفيف المخاطر، وتحديد الحكومي
االختناقات والمساعدة على إيجاد الحلول، )ج( اإلشراف على العناية الواجبة في مجاالت المشتريات واإلدارة المالية 

 والضمانات.
 

 خطة الدعم التنفيذي
 
 لدعم التنفيذي ما يلي: . تتضّمن خطة ا2

 .والفريق االئتماني موجود  المهام فريق رئيسمقر  الفريق األساسي للبنك، ومقره في المكتب القطري في لبنان
في بيروت، وبالتالي من المتوقع أن يحفاظا على تواصل وتعاون وتنسيق بشكل وثيق مع الجهة المنفذة وكذلك مع 

وع. وسيضمن نموذج الدعم التنفيذي الالمركزي هذا توفير مدخالت في الجهات المختلفة المشاركة في المشر
الوقت المناسب تتسم بالكفاءة والفعالية إلى الجهة المنفذة وتلبية احتياجات المشروع. وقد تم بالفعل تأسيس شراكة 

السابقة، األمر  قوية بين فريق البنك القطري ومختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية اآلخرين جّراء العمليات
 الذي سيساعد على تنفيذ المشروع المقترح. 

 .باإلضافة إلى المتابعة المتكررة والتواصل مع الجهة المنفذة التي يسمح بها نموذج الدعم  البعثات والحوارات
التنفيذي الالمركزي هذا، سيتم تنفيذ مهام اإلشراف الرسمية على المشروع مرتين في السنة بمشاركة جميع 

ضاء فريق العمل المعنيين. ومن ضمن التفاعالت الجارية مع وزارة الشؤون االجتماعية وبعثات اإلشراف أع
الدورية، سيقوم البنك بما يلي: )أ( ضمان االتساق بين الخطة التنفيذية وأنشطة المشروع الفعلية، )ب( تقييم 

روع للعام المقبل على أساس نجاحات/إخفاقات اإلنجاز اإلجمالي للنتائج المحددة لسنة معينة وتعديل تدخالت المش
العام السابق، )ج( المشاركة الفاعلة في مناقشات خطة الميزانية وخطة العمل للعام المقبل، )د( ضمان االلتزام 
باالتفاقات االئتمانية، )ه( إعادة تقييم مخاطر المشروع والتدابير التخفيفية، )و( تحديد ما إذا كانت هنالك حاجة إلى 

 ي تعديالت في تصميم المشروع لضمان تحقيق األهداف اإلنمائية. أ
 .سيقوم البنك بدعم تنفيذ المشروع من خالل: )أ( مراجعة وثائق الشراء وتقديم الموافقات/التعليقات  المشتريات

)االستعراض المسبق/بعد اإلنجاز(، )ب( ضمان اتساق أنشطة الشراء مع خطة المشتريات المتفق عليها عند 
لضرورة، )ج( اإلبقاء على تعاون وثيق بين الجهة االئتمانية وموظفي المشتريات القطريين للبنك، )د( توفير ا

 التدريب المخّصص لموظفي المشتريات في المشروع عند االقتضاء.
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 .سيتم اإلشراف على اإلدارة المالية للمشروع من قبل البنك مع إجراء اإلشراف على المشروع اإلدارة المالية 
بشكل عام على األقل مرتين في السنة. وتهدف خطة الدعم التنفيذي المذكورة أعاله إلى التأكد من أن يحافظ 

 المشروع على نظام إدارة مالية مرض طوال مدة المشروع. 
 .على نتائج المشروع.  اعلى موارد المشروع، مما يؤّثر سلًب اقد يؤّثر االحتيال والفساد سلًب مكافحة الفساد

اهم بعثات اإلشراف العادية من قبل فريق البنك االئتماني وكذلك وجودها في الميدان في التخفيف من مخاطر وستس
الممارسات الفاسدة. ومن المتوقع أن تتصّدى الترتيبات االئتمانية المقترحة، بما في ذلك دليل العمليات الذي يحتوي 

 .  على فصول ائتمانية تفصيلية، لمخاطر االحتيال والفساد
 .المكّون بالنظر إلى الطبيعة الالمركزية لعملية جمع الطلبات في إطار  ايشّكل الرصد والتقييم تحدًي الرصد والتقييم

. وتم تطوير نظام معلومات إدارية قابل للتوصيل بشبكة اإلنترنت للمشروع خالل المرحلة األولى من األّول
سيتم تدريب خبير محلي في مجال الرصد والتقييم، ويساعده . واالبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر

مطّورو قواعد البيانات والمتخّصصون في تكنولوجيا المعلومات، للتأكد من إدخال البيانات في النظام ورصد 
 استخدامه.

 
 أدناه التركيز الرئيسي للدعم التنفيذي.  1. يلّخص الجدول 3
 

 : خطة الدعم التنفيذي1الجدول 
 المهارات المطلوبة التركيز التوقيت

رصد تنفيذ البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر  1السنة 
 )استالم الطلبات، توزيع المساعدات، إلخ( افقًر

 اقتصادي/اقتصادي خبير في الفقر
  رئيس فريق المهام

 مسؤول العمليات
 أخصائي رصد وتقييم نظام الرصد والتقييم 

 ي إدارة ماليةأخصائ اإلدارة المالية
  رئيس فريق المهام رصد التقّدم المحرز في التنفيذ

 مسؤول العمليات  
 أخصائي إدارة مالية  اإلدارة المالية والصرف والتقارير  3و  2السنتان 

 أخصائي مشتريات  استعراض المشتريات 
، التنمية رئيس فريق المهاماقتصادي،  المدخالت الفنية

 ل العملياتاالجتماعية، مسؤو
 أخصائي اجتماعي الرصد االجتماعي 

 ، أخصائي رصد وتقييم رئيس فريق المهام الرصد والتقييم
 ، مسؤول العمليات   رئيس فريق المهام التقّدم المحرز في تنفيذ المشروع
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 الملحق السادس: التحليل االقتصادي والمالي

 
 األساس المنطقي للمشاركة الحكومية 

 
المشاركة الحكومية في شبكات األمان االجتماعي بشكل رئيسي إلى توفير حماية فعالة وموثوق بها ضد العوز  . تهدف1

لألسر الفقيرة والمستضعفة، لمساعدتها على التعامل مع الصدمات الفردية والجماعية، وتشجيع دمجها في المجتمع. وقبل 
اضطلعت الحكومة اللبنانية بدور ثانوي فقط في هذا المجال، بصرف  ،اإطالق البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر

النظر عن تمويل دعم األسعار غير المستهدف وتمويل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي قّدمت 
% منها 90ينية )مجموعة واسعة من البرامج لمختلف الفئات المستهدفة في البالد. ورغم أن هذه المنظمات الخيرية والد

تعمل على أساس طائفي( تساعد الكثير من األشخاص الفقراء والمستضعفين، يجب أن يكون األساس المنطقي لزيادة 
( لضمان تحقيق المساواة األفقية، بحيث يتمّكن 1المشاركة الحكومية في توفير شبكات األمان االجتماعي ذا شقين: )

ل على حزمة مساعدات شبكات األمان االجتماعي نفسها، بغض النظر عن شخصان بالمستوى المعيشي نفسه من الحصو
( لزيادة الكفاءة من خالل توحيد توفير شبكات األمان االجتماعي وتوجيه 2الموقع الجغرافي أو االنتماء السياسي/الديني، )

 الموارد إلى فئات المجتمع األشد حاجة. 
 
ل عليه األسر الفقيرة، تساهم برامج الحماية االجتماعية، بما في ذلك شبكات . باإلضافة إلى دعم الدخل المباشر الذي تحص2

األمان االجتماعي، في النمو االقتصادي والحد من الفقر على ثالثة مستويات مختلفة: )أ( المستوى الفردي أو الجزئي، )ب( 
. ولألسف، ال يمكن تقدير حجم هذه 39االقتصاد المحلي أو المستوى المتوسط، )ج( االقتصاد الوطني أو المستوى الكلي

بشكل مالئم. ويرد أدناه ملّخص األدلة التي تم  اما يكون من الصعب تقديرها الحًق ااآلثار غير المباشرة بشكل مسبق، وغالًب
 جمعها في بلدان أخرى، معظمها من خالل إجراء تقييم دقيق لتأثير برامج شبكات األمان االجتماعي.   

 
الفردي )الجزئي(، يمكن لمثل هذه المشاريع بناء رأس المال البشري وتحسين الصحة مما يؤّدي إلى . على المستوى 3

زيادة اإلنتاجية، وتمكين األفراد الفقراء ودعمهم في مجال االستثمار وتجميع األصول اإلنتاجية التي تؤدي إلى النمو، 
واعتماد أنشطة ذات عائد أعلى، ما قد يزيد مستويات وتزويد األسر بدخل يساعدها على تنويع قراراتها االستثمارية 

( في المكسيك PROGRESA/Oportunidades. على سبيل المثال، كان لبرنامج التحويل النقدي المشروط )40دخلها
ت في المناطق الريفية، )ب( انخفاض معدل وفيا ااآلثار التالية: )أ( انخفاض التقّزم )وقف النمو( بين األطفال األكثر فقًر

الرضع، )ج( تضاؤل انتشار فقر الدم، )د( انخفاض معدالت اإلصابة بالمرض، حيث أن األطفال في المناطق التي تمت 
% لإلصابة بالمرض بعد سنتين من المشاركة في البرنامج مقارنة باألطفال في 40فيها المعالجة أصبحوا أقل عرضة بنسبة 
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، أطلقت الحكومة برنامج 1998-1997فيذه في إندونيسيا، استجابة ألزمة . وفي برنامج آخر تم تن41المناطق غير المعالجة
المنح الدراسية "جارنغ بنغامان سوسيال" واإلعفاء من رسوم الرعاية الصحية لتجنب حدوث انخفاض في معدالت االلتحاق 

على هذه النفقات ومّكن  بالمدارس والحصول على الرعاية الصحية. وخلص التقييم إلى أن البرنامج خّفف من أثر األزمة
 .42األسر من تحقيق االستقرار في االستهالك والحد من عمالة األطفال

 
. على المستوى المحلي )المتوسط(، يمكن لبرامج الحماية االجتماعية أن تتيح إنشاء أصول مجتمعية )من خالل برامج 4

طلب والتأثيرات الخارجية اإليجابية، وتحسين أداء أسواق األشغال العامة(، واآلثار االقتصادية غير المباشرة جّراء تزايد ال
. وثمة مخاوف من أن المشاركة في برامج الحماية االجتماعية قد تؤدي إلى التبعية. ولكن، بشكل عام، لم 43العمل المحلية

حول تأثير شبكات الحماية تتم مالحظة هذه اآلثار من الناحية التجريبية في البلدان النامية. على سبيل المثال، بّين استعراض 
. وتشير 44االجتماعية أن معظم البرامج التي ال تؤّثر بشكل مباشر على العرض من العمالة ليس لها تأثير غير مباشر عليه

ين المؤّهلالدراسات التي أجريت في المكسيك وجنوب أفريقيا أن التحويالت في الواقع تجعل العمل أكثر جدوى ألن األفراد 
 .45ّملوا تكاليف أجور الحافالت والمالبس األنيقة للعمليمكن أن يتح

 
. على مستوى االقتصاد الوطني )الكلي(، تعمل برامج الحماية االجتماعية بمثابة عوامل استقرار للطلب الكلي، وتعّزز 5

يل المثال، رفع التماسك االجتماعي، وتحّسن تخصيص الموارد وتوافرها، وتتيح إجراء اإلصالحات المعّززة للنمو )على سب
الدعم عن الوقود( لتصبح أكثر جدوى من الناحية السياسية. في االقتصاد حيث الطلب الكلي مقّيد، يمكن أن تؤّدي زيادة 
استهالك الفقراء التي أتاحتها شبكات الحماية االجتماعية إلى النمو على المدى القصير/المتوسط من خالل األثر المحّقق 

. ففي الواقع، توجد أدلة تثبت أن الفقراء يستهلكون سلع 46تاج( وتحسين آفاق النمو على المدى الطويللالستقرار )زيادة اإلن
وخدمات مختلفة عن تلك التي يستهلكها غير الفقراء، والحصة األكبر ُتنفق على السلع غير القابلة للتبادل التجاري. على 

من دخلها على السلع والخدمات المحلية،  اعالية نسبًي افريقيا نسًبسبيل المثال، أنفقت األسر ذات الدخل المنخفض في جنوب أ
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. باإلضافة إلى ذلك، أثبتت مبادرات الحماية 47ما أّدى إلى دعم الصناعات الداخلية والمحلية وتعزيز الميزان التجاري للبالد
والجرائم عن طريق الحد من الفقر  االجتماعية أنها تخّفف من احتماالت التوترات/االضطرابات االجتماعية وانعدام األمن

مثل عدم االستقرار السياسي،  -وعدم المساواة. وفي الواقع، في الدول في فترة ما بعد الصراع التي تواجه تحديات كبيرة 
يمكن لمبادرات الحماية االجتماعية تعزيز السالم المستدام من خالل  -وضعف القدرات المؤسسية، والعنف، وسوء الحكم 

. على سبيل المثال، في كينيا، تم تنفيذ برنامج تحويالت 48النمو والعمالة على نطاق واسع والموّجهين لصالح الفقراءتحفيز 
، مما أّدى إلى دمار المباني 2007نقدية مباشرة في المجتمعات التي تستضيف النازحين بعد أعمال العنف التي اندلعت عام 

ألف شخص. وأظهر التقييم أن البرنامج، من حيث التماسك  300شريد حوالي على نطاق واسع، واختالل أسواق العمل، وت
االجتماعي، أّدى إلى تخفيض التوترات وسمح للناس بأن يشعروا باألمان من جديد وأعاد الثقة لهم وشّجع المشاركين على 

 .49بدء حياتهم من جديد
 
ر، ودرس عدة بدائل لدعم برنامج شبكة حماية اجتماعية . أخذ المشروع آثار برامج الحماية االجتماعية هذه في االعتبا6

الوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل، مثل البرنامج الوطني باستخدام  توّفره الحكومة على المستوى الوطني
كومية ما قبل . ويتمّثل أحد البدائل المتاحة باإلبقاء على توفير المساعدة االجتماعية غير الحاالستهداف األسر األكثر فقًر

بواسطة المنظمات السياسية والدينية. وكما ُذكر أعاله، يمكن أن يؤّدي هذا  االبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر
األمر إلى نقص في تغطية الفقراء والمستضعفين الذين قد ال يكون لديهم انتماء سياسي أو ديني وإلى توزيع غير فعال 

أن تقوم الحكومة  اجتماعية لألشخاص غير المحتاجين لهذه المنظمات. ومن البدائل األخرى أيًضلموارد شبكة الحماية اال
بنقل مسؤولية توفير شبكة األمان االجتماعي إلى المستوى دون الوطني، وتقوم أجهزة الحكم المحلية أو المجتمعات المحلية 

ياسية اللبنانية والمستوى المتفاوت للقدرة اإلدارية في بتحديد األهلية وتوزيع المساعدات. وبالنظر إلى التركيبة الس
المؤسسات المحلية، تم رفض هذا البديل لصالح بناء القدرات على المستوى المركزي من حيث إدارة برنامج شبكة األمان 

تقوم بتشجيع االجتماعي ولكن بمشاركة الفروع المحلية لوزارة الشؤون االجتماعية )مراكز التنمية االجتماعية( التي س
، كان أمام االمشاركة في البرنامج وتسجيل مقّدمي الطلبات والقيام بزيارات منزلية في إطار عملية تحديد األهلية. وأخيًر

العديد من الخيارات لتحديد طريقة االستهداف: االستهداف الفئوي أو  االبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر
من خالل االختبار بالوسائل المباشرة أو غير المباشرة لقياس مستوى الدخل. وكما ُذكر في الجغرافي أو المجتمعي أو 

(، تعمل أساليب االستهداف الفئوية والجغرافية بشكل 2012المؤلفات حول طرق االستهداف )آخرها، في سيلفا وآخرون 
ة في المدن أو المناطق الريفية النائية( أو الفئات سواء من حيث الموقع )األحياء الفقير اجًد اأفضل عندما يكون الفقر مرّكًز

)حسب العمر أو الجنس أو الوضع العائلي(. وبما أن الفقر في لبنان معّقد ومتعّدد األوجه، تم رفض أساليب االستهداف هذه. 
في البلدان  تعمل االختبارات بالوسائل المباشرة لقياس مستوى الدخل )أي األهلية بناء على مستوى الدخل( بشكل جيد

المزّودة بنظم معلومات متطورة ومتزامنة تتيح التحقق من المعلومات المتعلقة بالدخل، وهي في كثير من األحيان ال يمكن 
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االعتماد عليها. وباإلضافة إلى ذلك، ال تعمل االختبارات بالوسائل المباشرة لقياس مستوى الدخل بشكل جيد في البيئات غير 
عن ندرة المعلومات الموثوقة  اة. وبما أن في لبنان توجد نسبة عالية من البيئات غير النظامية، فضًلالنظامية بنسبة عالي

رفض االختبارات بالوسائل المباشرة لقياس مستوى الدخل. وكذلك، تم رفض االستهداف  االمتعلقة بالدخل، تم أيًض
المجتمع في البالد. أما طريقة االستهداف المختارة، أي  المجتمعي بسبب البيئة ما بعد الصراع وهشاشة العالقات بين أفراد

االختبارات بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل، فقد أثبتت أنها تعمل بشكل جيد في البلدان ذات النسبة العالية من 
إلى  اه األسرة استناًدالبيئات غير النظامية وعدم موثوقية المعلومات المتعلقة بالدخل، وتعتمد على تقييم موضوعي لرفا

 عوامل مرتبطة بمستويات المعيشة يمكن مالحظتها.
 
. بالنسبة إلى األساس المنطقي لمكّون القسائم الغذائية اإللكترونية: من الناحية الجغرافية، تتمركز غالبية الالجئين 7

، االوطني الستهداف األسر األكثر فقًر من ارتفاع معدالت الفقر والمستفيدين من البرنامج االسوريين في مناطق تعاني أصًل
مما زاد من هشاشة وضعف اللبنانيين في هذه المناطق مع زيادة التنافس على الوظائف والخدمات والموارد. وتوضح 

 ا. واعتباًراالتداخل الكبير بين الالجئين السوريين والمستفيدين من البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر 2الصورة 
% من المستفيدين 50شخص( في شمال لبنان حيث يوجد  247,565% من الالجئين )30، يتواجد 2014ن كانون الثاني م

 290,532% من الالجئين )35شخص(، في حين أن  90,585) امن البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر
 42,208) اطني الستهداف األسر األكثر فقًر% من المستفيدين البرنامج الو22شخص( يعيشون في البقاع حيث يوجد 

شخص(. وينبثق إدخال مكّون القسائم اإللكترونية الغذائية من الحاجة الملحة لتحقيق المواءمة بين المساعدات وذلك للمساعدة 
الذين  األف مستفيد األكثر فقًر 50ل % من ا77على تخفيف حدة التوتر والصراع بين المجتمعين. وإضافة إلى ذلك، يعيش 

% في البقاع. وتتضّمن الصورة 14سيحصلون على القسائم الغذائية اإللكترونية في السنة األولى في شمال لبنان، بينما يقيم 
 أدناه خرائط تفصيلية عن هؤالء المستفيدين على مستوى القضاء.  1
 

 : توزيع األسر المستفيدة من البرنامج الوطني الستهداف 1الصورة 
 والالجئين السوريين افقًراألسر األكثر 
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 حسب المحافظة والقضاء ااألكثر فقًر 50,017ل : توزيع المستفيدين ا2الصورة 
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 اآلثار االقتصادية المتوقعة
 
( المستوى 2( مستوى األسرة و )1من المتوقع أن يكون لحزمة المساعدات هذه تأثيرات اقتصادية على مستويين: ) .8

في زيادة الدخل المتاح  اى مستوى األسرة، من المتوقع أن يساهم البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرالكلي. عل
واستهالك األسر المدقعة الفقر، وقد يحّسن النتائج التعليمية والصحية، في حال كان يؤّثر على التغيرات السلوكية في مجال 

مستوى الكلي، فمن المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في الحد من مستوى الفقر استخدام خدمات التعليم والصحة. أما على ال
المدقع وعدم المساواة في البالد، وقد يزيد االستخدام الكلي لخدمات الصحة والتعليم والقسائم الغذائية اإللكترونية مع جميع 

 التأثيرات الخارجية التي تنطوي عليها هذه التغييرات. 
 
إلى االستخدام المتوقع لكل مساعدة في حزمة المساعدات التي  اة إلى أربع مجموعات استناًدالمؤّهلسر . يمكن تقسيم األ9

يقّدمها البرنامج: األسر الحدية وقبل الحدية وغير المتأثرة. وتعتمد المنفعة االقتصادية الشاملة للبرنامج الوطني الستهداف 
نفسها ضمن كل مجموعة في ما يتعلق بكل مساعدة من مساعدات البرنامج. على عدد األسر التي تصّنف  ااألسر األكثر فقًر

 أدناه المزيد من التفاصيل. 1يقّدم الجدول 
 

 على أساس المجموعات التي تنتمي إليها األسرة ا: مساعدات البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر1الجدول 
  

 
األسر الحدية )التي يتغير سلوكها بفضل 

البرنامج الوطني الستهداف األسر  اتمساعد
 (  ااألكثر فقًر

األسر قبل الحدية )التي ال يتغير 
البرنامج سلوكها بفضل مساعدات 

 االوطني الستهداف األسر األكثر فقًر
ولكن التي يزيد مستوى استهالكها 

 الكلي( 

 
 األسر غير  المتأثرة )التي ال تستطيع استخدام

ستهداف األسر لبرنامج الوطني المساعدات ا
 ألنها ال تستهلك الخدمة(  ااألكثر فقًر

 
 
 
 
 
 
 
 
المساعدات 
 التعليمية

إلى المدرسة  ااألسر التي ال ترسل أوالدها حالًي
 بسبب تكاليف الرسوم والكتب المدرسية الباهظة.

   
: تسجيل أو إبقاء أوالدها في فائدة البرنامج

المدرسة وجني فوائد طويلة األجل متعلقة 
س مال بشري مرتفع من دون الحاجة إلى برأ

الحد من سلة االستهالك الحالية الخاصة بها 
)إال في حال كان هؤالء األوالد يعملون من 

قبل، وإرسالهم إلى المدرسة ينطوي على 
 .فقدان هذا الدخل(

أوالدها إلى المدرسة  ااألسر التي ترسل أصًل
 وتدفع رسوم التعليم بنفسها.  

 
: استخدام مساعدة البرنامج بمثابة جفائدة البرنام

ضخ نقدي، مما يسمح لها بزيادة استهالك السلع 
 والخدمات األخرى غير تعليم األوالد. 

األسر التي ليس لديها أوالد في سن الدراسة أو 
تلك التي ال تغطي المساعدات التعليمية للبرنامج 

التكاليف الخاصة إلرسال األوالد إلى المدرسة 
ذلك إلى تكلفة الفرصة البديلة  )وربما يرجع

ألرباح األوالد أو تكاليف أخرى، مثل الزي 
 واللوازم المدرسية(.

 
 ال شيء.  :فائدة البرنامج
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المساعدات الصحية 
)اإلعفاء من رسوم 
 االستشفاء(

األسر التي تحصل على إعفاء من رسوم 
االستشفاء من وزارة الصحة العامة مع 

ة في الرعاية الصحية في احتياجات غير ملبا
المستشفيات ولكن التي ال تستطيع المشاركة 

 في تسديد المبلغ المتبقي. 
 

: الحصول على الخدمات الصحية فائدة البرنامج
الالزمة ألفراد األسرة الذين كانوا لن يتعالجوا، 
وجني فوائد طويلة األجل متعلقة بصحة أفضل 

ك من دون الحاجة إلى الحد من سلة االستهال
 الحالية الخاصة بها. 

األسر التي تحصل على إعفاء من رسوم 
االستشفاء من وزارة الصحة العامة والتي 
تستطيع تسديد المدفوعات المشتركة لكافة 

 الرعاية التي تحتاج إليها.  
 

ج: استخدام مساعدة البرنامج بمثابة فائدة البرنام
ضخ نقدي، مما يسمح لها بزيادة استهالك السلع 

 خدمات األخرى غير الرعاية االستشفائية. وال

األسر التي لسبب أو آلخر )وجود أنواع تأمين 
أخرى تمنع أهليتها للحصول على إعفاء من 
رسوم االستشفاء من وزارة الصحة العامة، 

تقييد هذه اإلعفاءات من الرسوم، وما إلى ذلك( 
ال تحصل على إعفاء من رسوم االستشفاء من 

مة، أو تلك التي ال تستهلك وزارة الصحة العا
 الرعاية االستشفائية. 

 
 ال شيء. :فائدة البرنامج

 
 
 
 
 
المساعدات الصحية )أدوية 
 األمراض المزمنة(

يعانون من أمراض  ااألسر التي تضم أفراًد
 مزمنة وال يستطيعون دفع تكاليف األدوية.  

 
: الحصول على األدوية الالزمة فائدة البرنامج

ين كانوا لن يتعالجوا، وجني فوائد ألفرادها الذ
طويلة األجل متعلقة بصحة أفضل من دون 
الحاجة إلى الحد من سلة االستهالك الحالية 

 الخاصة بها. 

يعانون من أمراض  ااألسر التي تضم أفراًد
 مزمنة ويستطيعون دفع تكاليف األدوية. 

 
: استخدام مساعدة البرنامج بمثابة فائدة البرنامج

مما يسمح لها بزيادة استهالك السلع ضخ نقدي، 
والخدمات األخرى غير أدوية األمراض 

 المزمنة.  

يعانون من  ااألسر التي ال تضم أفراًد
أمراض مزمنة وال يأخذون أدوية يغطيها 

البرنامج )على افتراض أن قائمة 
 األمراض/األدوية ليست حصرية(.  

 
 ال شيء.  :فائدة البرنامج

 
 
 
 

حية )مراكز المساعدات الص
 الرعاية الصحية األولية(

األسر التي ال تستطيع أن تدفع تكاليف زيارة 
 الطبيب. 

 
 5 البرنامج سيغطي: فائدة البرنامج

 7دوالرات أمريكية من أصل رسم 
دوالرات أمريكية المحدد لزيارات الرعاية 
الصحية األولية، وسيحصل المرضى على 

  جميع األدوية الالزمة بعد الزيارة. 

األسر التي تستطيع أن تدفع تكاليف زيارة 
الطبيب ولكن تفّضل أن تستخدم المال 

 الحتياجات أخرى. 
 

ج: استخدام مساعدة البرنامج بمثابة فائدة البرنام
ضخ نقدي، مما يسمح لها بزيادة استهالك 

 السلع والخدمات األخرى.  

 األسر التي ال تستخدم هذه الخدمة. 
 

 شيء. ال  :فائدة البرنامج

 
 
 
 القسائم الغذائية اإللكترونية

األسر التي ال تستطيع تأمين الحد األدنى من 
السعرات الحرارية من دون القسائم الغذائية، 

 وخاصة نتيجة لألزمة السورية. 
 

الحصول على الغذاء الالزم : فائدة البرنامج
 لجميع أفراد األسرة على أساس شهري.  

اجاتها الغذائية على األسر التي تدفع لشراء احتي
 حساب المواد غير الغذائية. 

 
ج: استخدام مساعدة البرنامج بمثابة فائدة البرنام

ضخ نقدي، مما يسمح لها بزيادة استهالك 
 السلع والخدمات األخرى غير المواد الغذائية.   

 ال يوجد أسر غير متأثرة.
 

 ال شيء.  :فائدة البرنامج

 
على المستوى الكلي من خالل تخفيض  اصادي للبرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر. يمكن تحقيق األثر االقت10
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عن التأثيرات الخارجية اإليجابية المحّققة من زيادة استخدام الخدمات الصحية  االفقر المدقع وعدم المساواة في لبنان، فضًل
بسبب حالة عدم اليقين  امنافع الناجمة عن التأثيرات الخارجية مسبًقوالتعليمية والقسائم الغذائية اإللكترونية. وال يمكن تقدير ال

 ين وكذلك حجم تلك التأثيرات الخارجية. المؤّهلالكامنة بشأن حصة األسر الحدية ضمن السكان 
 

 اعدد المستفيدين المتوقع والقيمة التقديرية السنوية لمساعدات البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر
 

من شهر  ااعتباًر اين من مساعدات البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرالمؤّهل. بلغ إجمالي عدد المستفيدين 11
% كما هو مبّين 20ألف شخص. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بمعدل سنوي يبلغ أكثر من  195 2014كانون الثاني 

 أدناه.  2في الجدول 
 

 ونمؤّهلال: المستفيدون 2الجدول 
 

 3السنة  2السنة  1السنة  /1ين المؤّهلعدد المستفيدين 
  350,000  292,500 243,750 المجموع

 على التوالي. 2016/2017=  3، السنة 2015/2016=  2، السنة 2014/2015=  1/ السنة 1
 .2016و  2015% عامي 20، و 2014% عام 25الزيادة المتوقعة لعدد المستفيدين بمعدل سنوي يبلغ 

 
أدناه تكاليف المشروع  4(. ويبّين الجدول ؟؟؟. يمكن االطالع على التكاليف السنوية المرتبطة بكل مساعدة على )12

 بالتفصيل بحسب المساعدة ومصدر التمويل. 
 

 : المساعدات/التكاليف لكل مستفيد )بالدوالر األمريكي(3الجدول 
 

 3السنة  2السنة  1السنة  /1التكلفة السنوية/المستفيد 
 )بالدوالر األمريكي(

    الصحة 
 300 300 300 االستشفاء 

 32 32 32  / 2وزارة الصحة العامة  -خدمات الرعاية الصحية األولية 
 200 200 200 األدوية )األمراض المزمنة(

 100 90 70 التعليم
 360 360 360 /3القسائم الغذائية اإللكترونية 

في وزارة الشؤون االجتماعية وموظفي البنك  امل البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًرالمصدر: حسابات فريق ع
 الدولي. 
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 على التوالي.  2016/2017=  3، السنة 2015/2016=  2، السنة 2014/2015=  1/ السنة 1
رات أمريكية، وسيدفع دوال 7/ على افتراض زيارة واحدة لكل مستفيد كل شهرين )متوسط التكلفة لكل زيارة يبلغ 2

 دوالرات أمريكية من أصل هذا المبلغ(.  5البرنامج 
 أفراد كحد أقصى.  6لكل أسرة من  الكل مستفيد شهرًي اأمريكًي ادوالًر 30/ 3
 

 : التكلفة اإلجمالية للمساعدات4الجدول 
 

 المجموع 3السنة  2السنة  1السنة  /1التكلفة اإلجمالية للمساعدات 
 دوالرات األمريكية()بماليين ال

 62.3 26.0 19.8 16.5 الصحة 
 39.9 15.8 13.1 11.0 االستشفاء 

 10.7 5.6 2.8 2.3 وزارة الصحة العامة -خدمات الرعاية الصحية األولية 
 11.6 4.6 3.8 3.2 األدوية )األمراض المزمنة( 

 15.7 7.0 5.3 3.4 التعليم
 124.2 70.2 36.0 18.0 القسائم الغذائية اإللكترونية 

 202.2 103.2 61.1 37.9 المجموع
 78.0 33.0 25.1 19.9 من الحكومة )الصحة والتعليم( 

 الصندوق االئتماني لمساعدة لبنان في االستجابة  من
 لألزمة السورية والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

6.8    

 117.4 70.2  36.0 11.2 ية(من جهات أخرى )القسائم الغذائية اإللكترون
في وزارة الشؤون االجتماعية وموظفي البنك  االمصدر: حسابات فريق عمل البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر

 الدولي. 
 على التوالي.  2016/2017=  3، السنة 2015/2016=  2، السنة 2014/2015=  1/ السنة 1
 

نحن نفترض أنه بحلول  د الذين يعانون من الفقر المدقع بحلول نهاية المشروع.نسبة التغطية المتوقعة لألفرا. 13
% من األسر المدقعة الفقر. وبما أننا 100 ا، ستشمل مساعدات البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر2016/2017

لمحاكاة تأثير البرنامج الوطني  2004نستخدم بيانات الدراسة االستقصائية عن ميزانية األسر المعيشية التي أجريت عام 
للفرد الواحد في اليوم الواحد،  اأمريكًي ادوالًر 3.84، فنحن نفترض أن خط الفقر المدقع يبلغ االستهداف األسر األكثر فقًر

% يعيشون في فقر مدقع 1شخص( كانوا مدقعي الفقر في تلك السنة، باإلضافة إلى   306,251% من السكان )أي7.2وأن 
)عام  احالًي ا. يشمل البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر2014ألف شخص( نتيجة لألزمة السورية عام  50)

% من األفراد الذين يعانون من الفقر المدقع )على افتراض أن جميع المستفيدين 55=  195000/356,251( 2013
%، يجب أن 100ي التسجيل(. وبالتالي، لكي تبلغ نسبة التغطية الحاليين من البرنامج مدقعي الفقر، أي أنه ال توجد أخطاء ف
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على افتراض أن عدد األشخاص الذين يعانون من  2016/2017يتم الوصول إلى األفراد بشكل ال تشوبه شائبة بحلول 
 .2016و  2015في عامي  االفقر المدقع ال يزال ثابًت

 
 التوقعات المتعلقة بالميزانية

 
المترتبة على الميزانية، إذا كان الهدف هو  اثار مساعدات البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر. في ما يتعلق بآ14

، يجب أن يزداد عدد المستفيدين بأكثر من 2016/2017الوصول إلى جميع األشخاص المدقعي الفقر في لبنان بحلول 
مليون دوالر أمريكي. وهذا من شأنه  107حوالي  2016م . ومن المتوقع أن تبلغ الميزانية الالزمة بحلول عاا% سنوًي20

في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي  0.08من  ازيادة اإلنفاق الحكومي على البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر
جمالي في في المئة من الناتج المحلي اإل 0.18في المئة من إجمالي اإلنفاق الحكومي( إلى  0.25) 2014/2015في 

رغم أن هذا األمر يشّكل زيادة في اإلنفاق على شبكات  .50في المئة من إجمالي اإلنفاق الحكومي( 0.57) 2016/2017
األمان االجتماعي، إال أن لبنان لديه أدنى نسبة إنفاق على شبكات األمان االجتماعي كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي في 

. وإضافة إلى ذلك، تتطابق هذه األرقام مع 51جود حيز كبير لزيادة مستوى هذا اإلنفاقمنطقة الشرق األوسط، مما يعني و
، الذي يشمل Oportunidadesبرامج شبكات األمان االجتماعي األفضل من حيث األداء، مثل برنامج الفرص المكسيكي 

 أدناه(.  5الجدول في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي )أنظر  0.5-0.3% من السكان على حساب 30نحو 
 

 
 

 على الميزانية ا: توقعات تأثير مساعدات البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقًر5الجدول 
 

 المجموع 3السنة  2السنة   1السنة  /1السنة 
  76,772 76,772 64,159 53,466 األسر المستفيدة من البرنامج

  350,000 350,000  292,500 243,750 األفراد المستفيدون من البرنامج
 213,853,870 106,925,583 64,835,246 42,092,995 ميزانية البرنامج )بالدوالر األمريكي(

ميزانية البرنامج كنسبة مئوية من الناتج 
 المحلي اإلجمالي

 غير منطبق 0.18% 0.11%  0.08%

ميزانية البرنامج كنسبة مئوية من اإلنفاق 
 العام 

 غير منطبق  0.57% 0.36% 0.25%

 على التوالي.   2016/2017=  3، السنة 2015/2016=  2، السنة 2014/2015=  1/ السنة 1

                                                           
50

 . على تقديرات البنك الدولي حكوميال واإلنفاقتستند توقعات الناتج المحلي اإلجمالي  
51

 Silva et al. (2012), Inclusion and Resilience: The Way Forward for Social Safety Nets in the Middle East and North 
Africa, Washington: World Bank.  
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 المصدر: تستند توقعات الناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق الحكومي على تقديرات البنك الدولي.  
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 الملحق السابع: الخارطة
 لبنان

  اني الستهداف األسر األكثر فقًرالمشروع الطارئ للبرنامج الوط

 


