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 البنك الدولي 
 (P167101مشروع تعزيز نظام شبكات األمان االجتماعي )

 

 (PID/ISDS) صحيفة بيانات الضمانات المتكاملة وثيقة المعلومات المتعلقة بالمشروع /
  PIDISDSC24976/ رقم التقرير:  2018تشرين األول/أكتوبر  20/ تاريخ اإلعداد/االستكمال:  المفاهيميةمرحلة ال

 المعلومات األساسية: 

  البيانات األساسية للمشروع .أ

رقم المشروع الرئيسي )إن  P167101: رقم المشروع : لبنانالبلد
 وجد(:

: مشروع تعزيز اسم المشروع
نظام شبكات األمان 

 (P167101االجتماعي )
: الشرق األوسط المنطقة

 وشمال أفريقيا
: التاريخ التقديري للتقييم

كانون الثاني/يناير  14 في
2019 

: التاريخ التقديري للمجلس
تشرين الثاني/نوفمبر  29 في

2019 

: مجال الممارسة الرئيسي
 ماية االجتماعية والعمل حال

: تمويل المشاريع أداة التمويل
 االستثمارية

: وزارة الشؤون الوكالة المنفذة : وزارة الماليةالجهة المقترضة
 االجتماعية

 

 

 األهداف االنمائية المقترحة 

اللبنانيين  للمواطنينالخدمات االجتماعية  الحصول على سبل دعم للدخل وتحسينالتوفير  فيلمشروع ل اإلنمائيهدف يتمثل ال
األساسية لنظام  اللبنات وضعلذين يعانون من الفقر المدقع، و للبنانيين االسوريين الفقراء والضعفاء، وزيادة فرص العمل الالجئين و 

 .اللبناني شبكات األمان االجتماعي

 بيانات تمويل المشروع )بمليون دوالر أميركي(

 الموجز

 400.00 تكلفة المشروع اإلجمالية:
 400.00 التمويل اإلجمالي: 

ومنه ممّول من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة 
 للتنمية الدولية

300.00 

 0.00 ثغرة التمويل: 
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 التفاصيل

 التمويل من مجموعة البنك الدولي 

 300.00 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
 التمويل من خارج مجموعة البنك الدولي 

 100.00 مصادر أخرى 
 100.00 وكاالت ثنائية )غير محددة(

 

متابعة أجاز االستعراض -1: المسار قرار استعراض المفهوم التقييم الجزئي  -: بالفئة البيئية
 اإلعداد 

 

 المفاهيم.قرارات أخرى ) عند االقتضاء(: أجاز البلد وضع حزمة 

 المقدمة والسياق  .ب

 سياق البلد 

المناقشات مع الحكومة اللبنانية الجديدة عند  استنادًا إلىومكوناته للمراجعة  ونطاقهوتصميمه  وجدواه المشروع أهميةخضع ت
 .تشكيلها

ة الالجئين الستجابة ألزمل لبنان خطة فبحسب بسرعة في لبنان. وآخذة في االزدياد مرتفعةالضعف أوجه مستويات الفقر و إن 
 5.9مليون شخص من إجمالي سكان لبنان البالغ عددهم  3.3 ثمة، (LCRP – 2017-2020)مؤخرًا  ُأطلقتالتي  السوريين

ما قبل  في فترة الفقر في لبنان صعوبة المقارنة، بلغ رغمو من السكان(.  في المئة 56أي ) ، يعيشون في العوزمليون نسمة
  1 (.2012-2011 المعيشية للعام ميزانية األسروفقًا للدراسة االستقصائية ل) في المئة 27 السورية الحرب

للنساء والشباب الفقراء بالنسبة قتصادية، ال سيما االفرص محدودية ال بسببالضعف و الفقر في مستويات تدهور ويحصل ال
 24ـمع من الرجال في سن العمل يشاركون في القوى العاملة، مقارنة  في المئة 70السورية، كان قبل اندالع األزمة ف والضعفاء.
في المئة على  34و 18معدالت بطالة أعلى من الرجال )يواجهون اإلناث والشباب  كما أنمن النساء في سن العمل.  في المئة

 (. المئة في 11 يبلغ الذيالوطني متوسط الب لرجال، مقارنةً لفي المئة  9التوالي، مقابل 

                                                           
، كما أنه دفع الفقراء إلى فقر أشد 2014ألف شخص إضافي في العام  170تشير التقديرات إلى أن النزاع السوري قد أدى إلى زيادة الفقر بين السكان اللبنانيين بمقدار  1

في المئة منهم يعانون من انعدام األمن الغذائي، وهو  93في لبنان، تحت خط الفقر و مليون الجئ سوري  1.5في المئة، من أصل  71وطأة. وفي الوقت نفسه، يعيش 
 . 2015في المئة عن العام  4ما يمثل زيادة بنسبة 
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 الفقراء والشباب النساء بين ال سيما ،2العمل سوق  نتائج في التدهور من مزيد إلى السوريين لالجئين الكبير التدفق أدى وقد
ل افي المئة للرج 73بنسبة  في المئة مقارنةً  85بنسبة  القوى العاملة في يقدر معدل مشاركة الالجئين السوريينإذ . والضعفاء

أسرع من وهو  في المئة 35 نسبتهمعدل نمو في القوى العاملة تسجيل يسهم هذا المستوى العالي من المشاركة في و . يناللبناني
رسمية في االقتصاد،  إيجاد فرص عمل، ونظرًا لعدم متدنية علميةمستويات  يملكون ن و ن السوريو الالجئفمعدل النمو السكاني. 

لعمل في االقتصاد غير الرسمي، حيث ينافسون اللبنانيين الفقراء والضعفاء. وتشير التقديرات إلى أنه من ل مضطرون هم فإن
 .عاطلين عن العمل أساساً من الشباب اللبنانيين غير المهرة  إضافيشخص  ألف 220 المتوقع أن يصبح

 إلى تفاقم وضعفاً  شد الفئات فقراً بالنسبة ألالوصول إلى الخدمات االجتماعية الجيدة  وصعوبةلدخل ادعم محدودية ؤدي تو 
والجهات العديد من الشركاء  بينمتعددة القطاعات العلى الرغم من االستجابة المنسقة و  االستبعاد االقتصادي واالجتماعي. حاالت
 الشديد التفاوتم الخدمات األساسية. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى في تقدي قائمة كبيرة ثغراتعلى أرض الواقع، ال تزال  المانحة

 وما إلى ذلك( ومحدودية الموارد. بالحوكمةفي االحتياجات، والتحديات الهيكلية )أي القدرة المؤسسية المحدودة والتحديات المتعلقة 
 ننيواطلمأن ا ضعفًا رألکثا تللمجتمعا 2014 العامالذي ُأجري في لمجتمع اأوجه الضعف على مستوى  متقيي ُيظهر،  قعوالا فيو
باإلضافة و  3.لصحيةوا لتعليميةا تمادلخوا هلمياوا وى لمأا علی وللحصا في تباوصع نع وابلغأ نييورلسا نلالجئيوا نللبنانييا

  لديهم. ارئيسيً  قلقمصدر  يشكالنفرص العمل عدم توافر و  انعدام سبل العيش، أظهر التقييم أن إلى ذلك

في زيادة التوتر االجتماعي بين المجتمعات قد ساهمت  ونوعيتهاإلى الخدمات االجتماعية  إمكانية الوصول المحدودة أنكما 
ازدياد  والتمييز، مما يسهم في )بكبش فداء( اإلحباط والتضحية سببيعلى الموارد النادرة  فالتنافس. المضيفة والالجئين السوريين

 .وارتكاب الجرائم ة متطرفةجماعي أعمالالعنف المنزلي وتعاطي المخدرات والمشاركة في  حاالت

 

 السياق القطاعي والمؤسسي 

ويأتي  على البرامج االجتماعية. المطلوباإلنفاق  محلاإلعانات تحل و ، نفق لبنان القليل على شبكات األمان االجتماعيي
قصاء التمويل لهذه  شبكات األمان االجتماعينظام  نتيجًة لضعف ونوعيتهاالوصول إلى الخدمات االجتماعية إمكانية ضعف  وا 
ن شبكة األمان االجتماعي ، تتكوّ ياعلى غرار العديد من البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقو في لبنان.  الشبكات

من الناتج المحلي اإلجمالي للبلد  في المئة 4.5رب ا، والتي تمثل ما يقجه بدقةغير مو لطاقة لالرئيسية في لبنان من إعانات دعم 
غير المدعوم على شبكات األمان  نفاقإذ أن اإلاإلنفاق على برامج التنمية االجتماعية والبشرية المطلوبة بشدة.  تستبعدو 

أيضًا . وما يثير اإلشكالية 2013عام الفي المئة من الناتج المحلي اإلجمالي للبلد في  1 إلىلم يصل حتى في لبنان االجتماعي 
 وضئيلةصغيرة نسبيًا هي و  وتشوبها االزدواجيةفي لبنان عديدة  المعنية بشبكات األمان االجتماعي برامج غير المدعومةالأن 

 يا. والتكنولوج والنطاقمن حيث الحجم  ةاإلنساني المساعدة أمام نظام

                                                           
  .في المئة 50إلى  30زيادة العرض في سوق العمل بنسبة  2
(، ومكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع لألمم REACH Initiativeلدى األطفال )من قبل مبادرة القضاء على الجوع ونقص التغذية  2014ُنشر هذا التقييم في العام  3

   (، واليونيسف.OCHAالمتحدة )
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تقديم الخدمات إلى إعاقة على المستويين المركزي والمحلي القدرات والمتعلقة بالتحديات المؤسسية  أدتباإلضافة إلى ذلك، و 
 لألخصائيينإطار أداء  واالفتقار إلىمسؤوليات، الدوار و األ النقص في تحديد( i: )ذلك يشملو االجتماعية األساسية في لبنان. 

في مراكز التنمية المتوفرة  ونوعية وجدوى تلك الخدمات الخدمات االجتماعيةدودية المعروض من ومح( iiاالجتماعيين؛ )
االفتقار إلى البيانات و ( iv)المادية والتكنولوجية على المستويين المركزي والمحلي؛  البنى التحتيةضعف و ( iii؛ )ةاالجتماعي
 .وزارة الشؤون االجتماعيةالتشغيل البيني عبر قواعد البيانات داخل و الموثوقة 

وزارة الشؤون  الدعم إلىالتحديات والمساهمة في التخفيف من حدة الفقر، يقدم البنك الدولي  تلكبعض ل من أجل التصّدي
أصبح قد ، و ، ولكنه صغير نسبياً محّدد الهدفهو برنامج لدعم األسر األكثر فقرًا، و لبرنامج الوطني من أجل تنفيذ ا االجتماعية

 4إذ يضاهي هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحديد األهلية المتعلقة بدقة التنفيذ .في لبنان ةالرئيسييمثل شبكة األمان االجتماعي 
في مجال التعليم  إعانات قدم حالياً ويضعفًا. األكثر فقرًا و ستهدف اللبنانيين ي، و على الصعيد الدوليممارسات الجيدة برنامج ال
بواسطة البطاقات أسرة مستفيدة )آالف  10أفقر كما يقّدم المساعدات الغذائية إلى ، ةمعيشية مستفيد ف أسرةآال 108إلى  والصحة

تحصل  "إلخراج التدريجي من الفقرلبتجريب برنامج " البرنامج كذلكقوم ويالغذائي.  هاأمن من أجل تعزيز( الغذائية اإللكترونية
على حزمة من الخدمات التي مشمولة بالبرنامج  معيشية أسرة 675 بين أفقرن من و القادر األصحاء من خالله النساء والفقراء 

عمل يكما  .مدخرات واالستهالكالو  من حيث المداخيل األسر معيشةن مستويات ستكمل المساعدات الغذائية ويتوقع أن تحسّ 
بما في ذلك برامج الرعاية الصحية  ،تنمية البشرية األخرى الكمنصة "الستهداف" برامج  ثر فقراً البرنامج الوطني لدعم األسر األك

ولكن اإلنسانية. والمساعدة بين التنمية  الثغرةعلى سد  بالتالييساعد و وزارة الصحة العامة والمساعدات اإلنسانية، ل التابعةاألولية 
بعد فمن منح محدودة.  ويتلقى التمويلمن السكان  في المئة 8صل إلى يبالكاد  ومحدود النطاق، وهزال حتى اليوم ي الالبرنامج 

مع شبكات األمان االجتماعي الناضجة في البرازيل  حله المبكرة من التطور مقارنةً اعتبر في مر سنوات من إنشائه، ما زال يُ  ست
 شيلي وكولومبيا والفلبين وغيرها.تو 

األساسية  اتالمجتمع اإلنساني في لبنان يقدم لالجئين السوريين في لبنان المساعدو األزمة السورية،  اندالعمنذ فمن ناحية أخرى، و 
الطريقة الرئيسية لتقديم بشكل متزايد  يةالنقد وتمّثل المبالغالسورية. زمة لالستجابة لأل لبنان سبل العيش من خالل خطةلدعم الو 

المبالغ النقدية ، أو من من المساعدات الغذائية والشتوية مجموعةتألف بشكل رئيسي من التي ت اإلنسانية في لبنان اتالمساعد
 ضعيفةة سورية ولبنانية وفلسطينية ألف أسر  217ن أكثر م تاستفادلتغطية المصاريف الغذائية والشتوية والمتعددة األغراض. وقد 

  2017.5عام المساعدات النقدية في ال أنواع واحد على األقل من نوعمن 

  

                                                           
تعتمد منهجية و تحديد األسر الفقيرة للغاية. بالمسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل وذلك من أجل  ختباراالطريقة  يستخدم البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقراً  4

ساب "درجة تحامن أجل  ،التحقق منها بسهولةقياسها و يمكن والتي  المتعلقة باألسرةخصائص الالبنك الدولي، على جمع الدعم من تصميمها  يلقى، التي هذا االختبار
قامت  اي على أساسهتلبنك الدولي، والل مكافحة الفقر التابع من قبل فريق 2016عام الفي  االختبار بالوسائل غير المباشرةصيغة  استكمالتم و . ألسرةباالخاصة الرفاه" 

 لدعم األسر األشد فقرًا. المستفيدين من البرنامج الوطني  أهلية بإعادة تحديدوزارة الشؤون االجتماعية 
 . 2018أيار/مايو  –برنامج التركيز على التنسيق بين الوكاالت: المساعدات النقدية بموجب خطة لبنان لالستجابة ألزمة الالجئين السوريين   5
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 العالقة مع إطار الشراكة مع البلد

 والطويلة األجل المباشرة اآلثارإلى التخفيف من  (LB-94768( )رقم التقرير FY17-FY22مع لبنان )يهدف إطار الشراكة 
تحديات الجهود حول  دعمالضعف الحالية و  أوجه، مع تعزيز مؤسسات الدولة ومعالجة السورية على لبنانالتي تسببها األزمة 

الشراكة إطار عمل يالمشترك. وعلى وجه التحديد،  والرخاءدماج تعزز اال، وكل ذلك من خالل تدخالت التنمية على المدى الطويل
 الوصول إلى الخدمات نطاق ( توسيعiالدولة والمواطنين: )تجديد العقد االجتماعي بين من أجل  تركيز يمجال   عبر مع البلد

 الفرص االقتصادية وزيادة رأس المال البشري. نطاق توسيعو ( ii)؛ وتحسين نوعيتها االجتماعية

وسيساهم بشكل مشروع تعزيز نظام شبكات األمان االجتماعي مع الغايات واألهداف المحّددة إلطار الشراكة مع البلد، تماشى ي
وضعفًا )هذا  فقراً  األشدالسوريين الالجئين اللبنانيين و صالح لدخل لل طارئاً  دعماً هذا المشروع قدم يسالنهوض بها. أواًل، كبير في 

من االستثمار  ويمّكنهم، الصمودقدرتهم على  ويبنيتحسين أمنهم الغذائي، ب بحيث يقوم(، ةمانحت مقّدم من جهامن خالل تمويل 
، هن الخاصحسابعمل ل ، فرصمنهمالنساء  وال سيما، ألفقر اللبنانيينوفر المشروع ، سيفي رأس المال البشري ألطفالهم. ثانياً 

، سيساعد على زيادة توافر الخدمات مستدامة في سبل العيش. ثالثاً  دة، وبالتالي ضمان زيااستكمال دعم الدخل الطارئ من أجل 
أس ر  على األمد ةطويل آثار له كون ست الذي األمر ،القصير والمتوسط األجليناالجتماعية الجيدة على المستوى المحلي على 

في بناء  شبكة أمان اجتماعيإنشاء من خالل هذا المشروع ، سيساعد . وأخيراً األكثر ضعفاً  فئات السكانيةبالنسبة للالمال البشري 
بالتالي في تنمية البلد على المدى يساهم ، و بطريقة مستدامة والمنتجإلدماج االجتماعي ل أساسية قدرة الحكومة على تقديم خدمات

 الطويل.

 والجهات المانحةجميع الشركاء  بينوالمالية، يات السياسية والتقنية مستو العلى  ،على التنسيق والتعاون الفعالين المشروععتمد ي
 المدىعلى اإلنسانية ) الثغرة بين المساعداتساهم في سد يس مماالصلة، بما في ذلك الجهات العاملة في المجال اإلنساني،  اتذ

  (.على المدى المتوسط( والتنمية )القصير

 ج. األهداف االنمائية المقترحة 

اللبنانيين  للمواطنينالخدمات االجتماعية  الحصول على سبل دعم للدخل وتحسينالتوفير  فيلمشروع ل اإلنمائيهدف يتمثل ال
األساسية لنظام  اللبنات وضعلذين يعانون من الفقر المدقع، و للبنانيين االسوريين الفقراء والضعفاء، وزيادة فرص العمل الالجئين و 

 . اللبناني شبكات األمان االجتماعي

 (PCN)من النتائج الرئيسية 

زيادات في درجات االستهالك، على  موزعة، الجئين السوريين(وا)للبنانيين ألسر المعيشية ل من الغذائياألزيادة نسبة  ▪
 ؛لتكيفاآليات  فعيلتوالتنوع الغذائي، و 

ويوّزع ، اإلخراج التدريجي من الفقربين األفراد اللبنانيين الفقراء الذين يستفيدون من برنامج  العمالةمعدالت زيادة  ▪
 حسب نوع الجنس؛ب المجموع

 ؛السوريينالالجئين اللبنانيين و جانب من ، مةمعدالت االستفادة من الخدمات االجتماعية المقدّ  زيادة ▪
 المختارة. مجتمعات الفي  جتماعيالمستوى المتصور للتماسك/االستقرار االزيادة نسبة  ▪
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 د. وصف المشروع

توفير من أجل خمس سنوات  المانحين مدته متعدد اً برنامجمشروع تعزيز نظام شبكات األمان االجتماعي باعتباره  يتم اقتراح
السوريين الفقراء والضعفاء، وزيادة الالجئين اللبنانيين و  للمواطنينالخدمات االجتماعية  الحصول على سبل دعم للدخل وتحسينال

البرنامج  سيسعى. وعلى وجه التحديد، شبكات األمان االجتماعياألساسية لنظام  اللبنات وضع، و للبنانيين الفقراءفرص العمل 
توفير و ( ii) ؛يعانون من الفقر المدقع الوطني لدعم األسر األكثر فقرًا إلفادة اللبنانيين الذين( توسيع نطاق البرنامج iإلى: )

الخدمات االجتماعية لجميع  سبل الحصول علىتحسين و ( iii؛ )األموالبتوافر  المساعدة االجتماعية لالجئين السوريين، رهناً 
جتماعية برامج وزارة الشؤون اال من ضمن شبكات أمان اجتماعيلنظام  ساسيةاأللبنات الووضع ( ivالفئات السكانية الضعيفة؛ )

ركي، من خالل البنك الدولي لإلنشاء يمليون دوالر أم 400ن المتوقع أن يستفيد المشروع من تمويل ميسر بقيمة . ومفي لبنان
ما يتعلق  ، فيركي(يأممليون دوالر  100) ميسراللتمويل تسهيالت االعالمي ل البرنامجركي( و يمليون دوالر أم 300والتعمير )

لتغطية ( IDA18) للتنمية الدوليةالمؤسسة  مقّدم منهو أيضًا مرشح لالستفادة من تمويل  والمشروع. 4و 3و 1مكونات بال
ركي. وهذا من شأنه أن يرفع يمليون دوالر أم 75، مع تخصيص مبدئي قدره الذي يستهدف الالجئين بشكل مباشر، 2 المكّون 

 .أميركي مليون دوالر 475إجمالي التمويل المقترح إلى 

 المكونات التالية: المقترح  المشروع ويتضمن

توفير ، من أجل 6مليون دوالر أميركي( 315: توسيع نطاق البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقرًا )تقدر قيمته بـ 1المكون 
 :المشروع ويتضمن. الذين يعانون من فقر مدقع دعم الدخل وتعزيز سبل العيش للبنانيين

o وتوسيع نطاقها تدريجيًا على (ألف شخص 57) حالياً مستفيدة  ةأسر آالف  10 لــاإللكترونية  الغذائية البطاقة توفير ،
 245,600 وتضم) ألف أسرة 43 والبالغ عددها التي تعيش في فقر مدقعجميع األسر  امتداد خمس سنوات لتشمل

 ؛شخص(
o إلى  أسرة 675من  لدعم االسر األكثر فقرًا،للبرنامج الوطني التابع " اإلخراج التدريجي من الفقربرنامج "نطاق ع يتوس

الذي وضعه الفريق االستشاري  نموذجالواستناًدا إلى  .خالل فترة خمس سنوات مستفيدة من البرنامجأسرة  ألف 15
إلخراج التدريجي من الفقر التابع بشأن االحالي مؤسسة فورد، يوفر البرنامج التجريبي لمساعدة الناس األكثر ضعفًا و 

على األقل من النساء(  في المئة 50فرًدا )من بينهم  675لـ حرّ فرص عمل  للبرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقراً 
جموعة شاملة من الخدمات لمساعدتهم يوفر للمشاركين ممن البرنامج الوطني. كما أنه مستفيدة  أسرة 675من أفقر 

 على تحقيق مستويات أعلى من االستهالك والدخل والمدخرات. 
، بما في ذلك الحالي البرنامج التجريبيلتعزيز  المتاحة خياراتال مشروع تعزيز نظام شبكات األمان االجتماعيم سيقيّ و 

حققت ستكون قد أسرة  آالف 9البرنامج. وتشير التقديرات إلى أن حوالي في مشاركين لعمل بأجر لتوفير فرص 
ومن شأن  7.الغذائيةالبطاقة  لالستفادة منمؤهلة  لن تكون بعد ذلك، وبالتالي اإلخراج التدريجي من الفقرمؤشرات 

، مع تحقيق عوائد خالل مدة البرنامج وحدهركي يمليون دوالر أم 13رب اذلك أن يمكّ ن الحكومة من استرداد ما يق
من ، و مستفيدينآالف  9ـ الغذائية ل هذه البطاقات تقديم التوقف عن جراء كبيرة على المديين المتوسط والطويل من

 . ن و المستفيداألعمال الصغيرة التي أنشأها ربحية 

                                                           
ها تدريجيًا من الفقر. ولكن، قد ستكون هناك وفورات محققة من عدم تقديم البطاقة الغذائية اإللكترونية إلى األسر التي لم تعد مؤهلة لالستفادة من البرنامج بعد إخراج  6

 تكون هناك حاجة إلى هذه الوفورات المحتملة في حال وقعت أسر أخرى في الفقر المدقع بسبب الصدمات االقتصادية المحتملة.
  وذج المعتمد.في المئة، وهو معدل أقل من المجال/المتوسط المستخدم في النم 60على افتراض تحقيق معدل إخراج تدريجي من الفقر نسبته   7
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قدر ت) (IDA18) للتنمية الدولية المؤسسةتقديم المساعدة االجتماعية لالجئين السوريين، رهنًا بتوافر التمويل من : 2المكون 
لالجئين السوريين،  ةاإلنساني المساعدات . وسيكون الهدف من هذا المكون هو استكمال تمويلركي(يمليون دوالر أم 75قيمته بـ
المكون،  على وجه التحديد، سوف ينظر هذاو . ةالمستهدف سر الالجئين السورييناألعدد مختار من المساعدة األساسية لوتوفير 

لألسر المستهدفة من  ،منتظمة أو موسمية ،متعدد األغراضمبالغ نقدية غذائية و/أو قسائم  تقديم، في األموال توفر على أساس
 .الالجئين السوريين

هدف ويتمثل  8.ركي(يمليون دوالر أم 75تقّدر قيمته بـتوفير خدمات اجتماعية عالية الجودة للمجتمعات الضعيفة ): 3المكون 
هذا المكون في زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات االجتماعية الجيدة التي من شأنها أن تعزز التماسك االجتماعي بين اللبنانيين، 

 الجنسانيحماية األطفال والعنف و  وقد تشمل الخدمات سبل العيش. واالستقرار االجتماعي بين اللبنانيين والالجئين السوريين
 وعلى وجه التحديد، سيمّول هذا المكّون: والرعاية االجتماعية وخدمات اإلعاقة والدعم النفسي واالجتماعي والتدخالت المجتمعية. 

o  مراكز التنمية االجتماعية، كي يصار إلى تقديمها وتجريبها وتوسيع نطاقها في تحديد حزمة من الخدمات االجتماعية
 وضمان تلبية االحتياجات األساسية لجميع الفقراء والضعفاء؛  التماسك االجتماعي من أجل تعزيز

o  مراكز التنمية االجتماعية/البلديات/المنظمات غير  بعض، تنّفذه ةالمحلي اتجتماعية للمجتمعاالتنمية للإنشاء برنامج
ت االجتماعية على ، ومواصلة تحسين تقديم الخدماو/أو إنشائهامجتمعية الصول األاستعادة بغية  ،المختارة الحكومية

. التماسك االجتماعيالثقة/المستوى المحلي، وتمكين أصحاب المصلحة المحليين، وتعزيز إشراك الشباب والنساء، وبناء 
العمل التطّوعي  يعززالتابع لوزارة الشؤون االجتماعية الذي  ويمكن أن يستفيد هذا البرنامج من البرنامج الوطني للتطّوع
  بين الشباب لتحقيق أهدافه وال سيما التماسك االجتماعي.

o تحسين بغية المختارة،  التنمية االجتماعيةبعض مراكز و  االستثمار في البنية التحتية المادية لوزارة الشؤون االجتماعية
 .الطويلو قدرتها على تقديم الخدمات على المدى المتوسط 

أال  9،مليون دوالر أميركي( 10األساسية لنظام خاص بشبكات األمان االجتماعي )تقّدر قيمته بـ: وضع اللبنات 4المكون 
 وهي:

o  ؛ مراكز التنمية االجتماعيةللمستفيدين من خدمات  موّحدةهوية إنشاء 
o دارة برامجها اتقييم في لمعلومات ذات الصلة لدعم وزارة الشؤون االجتماعية لسجل اجتماعي ونظم  إنشاء لطلب وا 

 ؛بشكل أفضل
o مساعدة فردية ومتكاملة لألسر الفقيرة من تقديم  ألخصائيين االجتماعيينبغية تمكين ا القضايانظام إلدارة  وضع

 والضعيفة؛ 
o  وزارة الشؤون االجتماعية ، من أجل تمكين م األسر األكثر فقراً الخاصة بالبرنامج الوطني لدع المظالممعالجة تعزيز آلية

 وفعالية؛ بكفاءة معالجة الشكاوى  من

                                                           
 المصاريف اإلدارية المتعلقة بالخبرة التقنية المطلوبة إلدارة أنشطة المكّون. المبلغ يتضمن  8
 .المصاريف اإلدارية المتعلقة بالخبرة التقنية المطلوبة إلدارة أنشطة المكّون  المبلغ يتضمن 9
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o األخصائيين االجتماعيين المحليين قدرة  تعزيز الرصد والتقييم الخاص بوزارة الشؤون االجتماعية، من أجل تقوية نظام
وزارة الشؤون بغية تتّبع جميع الخدمات االجتماعية التي تقّدمها والمركزيين على الوصول إلى بيانات عالية الجودة 

 االجتماعية.

كجزء من دعم البنك  التي وضعتها الحكومة اللبنانيةل الرقمي األنشطة المخطط لها في إطار استراتيجية التحوّ  4المكون  دعمسي
للتغيير يهدف إلى  التكنولوجيا باعتبارها محركاً  تعزز االستراتيجية المرتقبة أنكما الدولي لتحقيق الحكومة اإللكترونية في لبنان. 

زيادة الشفافية بغية ة عن طريق الربط بين كيانات القطاع العام وتعزيز تدفق المعلومات والبيانات ل في الحكومتحقيق تحوّ 
 القرار. وتحسين الحوكمة وصنع 

 اآلثار المتوقعة المرتبطة بالمشروع 

 كشف التحليل األولي لآلثار المرتبطة بالمشروع ما يلي: 

 فإلى جانب تعزيز األمن الغذائي لدى األسر المعيشية األكثر فقرًا، سيؤدي توسيع نطاق القسائم الغذائية إلى:  •
o يخفضألف أسرة معيشية سوف  40إذ أن تقديم البطاقة الغذائية لـبدرجة كبيرة جدًا.  وحّدته التخفيف من عمق الفقر 

 ؛في المئة 0.6إلى  1.8فجوة الفقر من  قّلصيو  في المئة 3.7إلى  8الفقر المدقع من  حّدة من
o ( التأثير إيجابًا على االقتصاد، من خاللi ) فرصة عمل جديدة وتحصيل ضرائب تتراوح قيمتها بين  1200إيجاد

 يون مل 472 منافع إضافية بقيمةوتحقيق ( ii) ؛مليون دوالر أميركي من دون أي تغيير في األسعار 3.2و 2.7
 .المقبلةخالل السنوات الخمس  أميركيدوالر 

السكان  لدى هؤالءفي تحسين نتائج العمالة  اإلخراج التدريجي من الفقر التجريبي بشأن مشروعالسيساهم توسيع نطاق  •
 .سوق العمل إلى الذين يصعب إدخالهم

البرنامج الوطني لدعم األسر من خالل توفير الدعم للدخل وفرص العمل ألفقر األسر اللبنانية، سيساهم توسيع نطاق و  •
 . وبالتالي زيادة التماسك/االستقرار االجتماعي ،الالجئين السوريينو في تخفيف حدة التوترات بين اللبنانيين  األكثر فقراً 

  الماليةاعي واإلصالحات مشروع تعزيز نظام شبكات األمان االجتم

في الواقع، فإصالحات مالية وقطاعية.  تنفيذب الحكومة اللبنانيةمع التزام يتواءم مشروع تعزيز نظام شبكات األمان االجتماعي 
وكفاءة فعالية  اإلخراج التدريجي من الفقر أن تزيدبرنامج عند وضع نظام لشبكات األمان االجتماعي إلى جانب  من المتوقع

شبكات األمان االجتماعي. ، األمر الذي سيساعد بدوره على تخفيف الضغط المالي والمساهمة في استدامة اإلنفاق االجتماعي
االعتماد من  وأن تنتقل، ة األجل لشبكات األمان االجتماعياستراتيجية تمويل طويل تضعأن  ولكن، يتحتم على الحكومة اللبنانية

تعزيز األموال ل تؤمَّن، يمكن أن كجزء من االستراتيجية المذكورةو . ة هذا النظاماستدامضمان  نحة إلىالجهات الماتمويل على 
إلنفاق اتحديد و ( ii)دعم الطاقة، ة في مجال محتمل اتإصالحالناتجة من وفورات ال( iوتوسيع شبكة األمان االجتماعي من: )

عن  Energy GPو SPJالتابعة لــ فرق ال، تعمل ومن هذا المنطلق. حقوا عادة االستثمار فيه في وقت ال الحكومي غير الفعال
 على الفقر وعدم المساواة.  في مجال الطاقة صالح المحتملاإلكثب لتقييم تأثير 
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الطاقة مع الحكومة اللبنانية من  إلنفاق العام على مستوى قطاعا باستعراض البدء، يتطلع البنك الدولي إلى باإلضافة إلى ذلكو 
  .الموارد إعادة تخصيصفرص و  غير الفعال تحديد اإلنفاقأجل 

 مشروع تعزيز نظام شبكات األمان االجتماعي والمرأة 

السوريات الفقيرات الالجئات العديد من التدخالت التي تعزز اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للبنانيات و  المشروعسيشمل 
تعزيز سبل العيش المستدامة عن و ( ii؛ )اتمباشر  اتمستفيدبصفتهن  نساء( توفير دعم الدخل للi: )ذلكشمل يوالضعيفات. و 
تمكين المرأة على المستوى و ( iii) من النساء(؛ في المئة 50  يقل عنما اليستهدف ) اإلخراج التدريجي من الفقرطريق برنامج 

توفير الخدمات ( و iv؛ )من النساء( في المئة 50 يستهدف ما ال يقل عن)( CSDلجنة التنمية المستدامة ) برنامج بواسطةالمحلي 
الرعاية و  االجتماعي المتخصصو الدعم النفسي و  الجنسانيالعنف  ومنها مثاًل،االجتماعية التي تلبي االحتياجات الخاصة للمرأة )

 .ةانيالجنس يراعي االعتبارات إلدارة القضايا ووضع نظام( v)، وما إلى ذلك( ؛ تعلقة بالصحةالخدمات المو االجتماعية 

 االنسانية والتنمية  الترابط بين المساعدة

مع للفقراء اللبنانيين، الذي تديره وزارة الشؤون االجتماعية،  لشبكات األمان االجتماعي نظام الوطنيالإلى دمج  المشروعسعى يال 
على تحسين  المشروعتديره األمم المتحدة. وبداًل من ذلك، سيساعد  يلالجئين السوريين الذ شبكات األمان االجتماعينظام 
سد يسعى إلى  ومن شأن المشروع أن .وكفاءته ية الدعم المتاحزيادة فعالمن أجل  تهما قدر اإلمكانومواءم بين النظامين التنسيق

العالمي من أجل  الغذاء: مواصلة تعزيز الشراكة بين البنك الدولي وبرنامج من خاللاإلنسانية والمساعدة الفجوة بين التنمية 
جاإللكترونية نطاق البطاقة الغذائية توسيع ؛ السوريين الفقراءالالجئين اللبنانيين و بين  ةلضعف المشتركوجه اراء تقييم منسق أل؛ وا 
الالجئين اللبنانيين و  مراكز التنمية االجتماعية )من "بطاقة الهوية االجتماعية" التي سيتم تقديمها إلى جميع مستخدمي وتنفيذ

 المشروعنطاق ساعد سي، الوة على ذلكين. وعلشؤون الالجئاألمم المتحدة  ية، بالشراكة مع مفوضالسوريين الفقراء والضعفاء(
 على أساس سنوي. الذي يخّصص ةاإلنساني المساعدات متعدد السنوات في معالجة نقاط الضعف في تمويلال

 ترتيبات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المانحة

مخصص إلدارة المشروع.  فريق ء بواسطةاالجتماعية ورئاسة مجلس الوزرا وزارة الشؤون مسؤولية تنفيذ المشروع مناطة ب كون تس
التوسع في نطاق إلى  نظراً  تعزيزها وتقويتها ولكن يتوجب، لدعم األسر األكثر فقراً برنامج الوطني لهي ترتيبات تنفيذ مماثلة لو 

 ُأنشئت من قبلاعية المشتركة بين الوزارات" التي إحياء "اللجنة االجتم إعادة تموسي. المشروع المقترح وتحديد أبعاد إضافية له
القدرات  المزيد من بناءل باعتبار ذلك وسيلةبقيادة رئيس الوزراء. كما سيعمل المشروع على تعزيز قدرة وزارة الشؤون االجتماعية 

األمم  في شركاءالشبكات األمان االجتماعي ووضع نهج متكامل لها بين الجهات المانحة و  ملكيةضمان وبغية واالستدامة. 
الجهات الفاعلة  دعوست حيث، شبكات األمان االجتماعي" ترأس وزارة الشؤون االجتماعية "منتدىت، من المتوقع أن المتحدة

 .في البلد شبكات األمان االجتماعيامج صياغة سياسات وبر  من بينهالمساهمة في أمور إلى اذات الصلة المختارة 
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 الضمانات 

 المادية البارزة ذات الصلة بتحليل الضمانات )إذا كانت معروفة( والخصائصموقع المشروع  .أ

 1 المكّون  نم دون لمستفيا يأتيأن  بلغالا في قعولمتا نمفي المناطق الحضرية والريفية. و سيتم تنفيذ المشروع على صعيد الوطن
 3و 2المكونان  يعودسوف و . جداً  رةلفقيا لمعيشيةا رلألس زکيرت بأعلی تتسمان نقتيطلمنا هاتينأن  ثحي، علبقاوا للشماا نم

مراكز التنمية  يستفيدون من خدماتأولئك الذين  وال سيما، في جميع أنحاء البالد السوريينالالجئين لبنانيين و على ال بالفائدة
 االجتماعية المحلية.

 الضماناتسياسات وضع على  للجهة المقترضةالمؤسسية  القدرات .ب

عندما يتم بناء/إعادة تأهيل هذه اآلثار نشأ تقد و لمشروع، ل 3آثار بيئية محتملة في إطار المكون  من المتوقع أن يكون هناك
خلق إلى  1يتوقع أن يؤدي المكون  وكذلك،مخاطر المرتبطة بالعمل. بعض ال كما يمكن توقع بروز، التنمية االجتماعيةمراكز 
من المتوقع أن تكون اآلثار المادية مؤقتة ويمكن تجنبها/ و اجتماعية محتملة بين الالجئين وغير الالجئين. نزاعات /توترات

هم، أو التخفيف عملظروف تجنب أي آثار محتملة على العمال أو  أيضاً  يمكنو باستخدام تدابير بسيطة.  من حّدتها تخفيفال
 باستخدام تدابير بسيطة. من حّدتها،

، فمن المتوقع أن يكون لدى قدرة داخلية على اإلدارة البيئيةعلى الرغم من أن وزارة الشؤون االجتماعية ليس لديها و 
، وسيتم إدراج المتطلبات البيئية في تلك اآلثار تخفيفمتعلقة بتدابير اللاالقدرة الكافية على تنفيذ المشرفين المهندسين المتعاقدين/

دابير التخفيف االجتماعية من خالل ضمان تنفيذ ت النزاعات/أعمال البناء. كما يمكن تجنب اآلثارتقديم العطاءات المتعلقة بوثائق 
 .التقنية اتفي الخبر  النقصبسبب القدرة االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية منخفضة  ولكنالمناسبة. 

ا عداد الشروط المرجعية لتوظيف و لضمان توفير الدعم  الجهة المقترضةمع  على نحو وثيق الدولي سيعمل البنك لذلك،
 تدابيرالوتوثيق حالة اآلثار البيئية واالجتماعية و  ،االجتماعيين والبيئيين كجزء من فريق وحدة تنفيذ المشروع االختصاصيين

معالجة المظالم، ويقوم بهذه لشكاوى كجزء من آلية ا لتلقي اً ساخن اً الوزارة خط وتملكتنفيذ المشروع. فترة خالل  هاتخفيفالمتخذة ل
من أجل  المشروعة تنفيذ كجزء من وحد في آلية معالجة المظالمكما سيتم توظيف أخصائي المهام موظف واحد أو موظفان. 

دارة نظام   إلشراف على هؤالء الموظفين.او  الجديد معالجة المظالممواصلة تطوير وا 

 ج. األخصائيون في مجال الضمانات البيئية واالجتماعية داخل الفريق 

 أخصائي بيئي محمد فاروق ابراهيم قنديل، 

 نوشيغ شاه كالوستيان، أخصائي اجتماعي 
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 د. السياسات التي قد تنطبق

 التفسير )اختياري( مطّبقة؟  سياسات الضمانات 

 نعم OP/BP 4.01التقييم البيئي 

من المتوقع أن و . 3 أعمال بناء محدودة في إطار المكون  يتضمن المشروعقد 
ويمكن تخفيفها من خالل  ،هميةاأل ضئيلة المرتبطة به تكون اآلثار/المخاطر

 داخلالعمل  في مكان والمهنيةتوفير إدارة مالئمة للصحة والسالمة البيئية 
إطار إدارة بيئية ، سيتم إعداد تأكيد هذا المكون  في حالو مواقع البناء. 

يتم  موّحدةتدابير هذا اإلطار وسيتضمن  المشروع تقييم قبل واجتماعية
 تضمينها في وثائق البناء.

وتنافس على  إلى نزاعات اجتماعية اً من هذا المشروع أيض 1ؤدي المكون قد ي
، تكون هذه 3 في إطار المكون و بين الالجئين وغير الالجئين.  الموارد

اعية المقترح تقديمها المخاطر مرتبطة بشكل مباشر بطبيعة الخدمات االجتم
 ، والدعم النفسي، وخدمات اإلعاقةنيالجنسا، والعنف )سبل العيش

أي نتائج سلبية محتملة لهذه الخدمات مثل االستبعاد باالجتماعي( و و 
تقييم  تقييم األثر االجتماعي قبلحول  مستقلسيتم إعداد تقرير و االجتماعي. 

والمساعدة في تحديد بالمعلومات تصميم المشروع  دعم، من شأنه المشروع
على الرغم من أن الوزارة لديها خط ساخن و تنفيذها.  الواجبتدابير التخفيف 

دارته اتطويره إال أن هذه اآللية سيتم، معالجة المظالمحالًيا كجزء من آلية   اوا 
يتم  معالجة المظالمهذا المشروع من قبل أخصائي في  من أجل أفضلبشكل 
 وع.وحدة تنفيذ المشر  فيتعيينه 

معايير األداء ألنشطة القطاع 
 OP/BP 4.03الخاص 

 لن يتم تنفيذ هذا المشروع من قبل القطاع الخاص.  كال

 OP/BPالموائل الطبيعية 
4.04 

 على الموائل الطبيعية. آثارال يتوقع أن يكون للمشروع أي  كال

 على الغابات. آثارال يتوقع أن يكون للمشروع أي  كال OP/BP 4.36الغابات 
 مبيدات اآلفات.لأو استخدام  اشتراءال ينطوي المشروع على  كال OP 4.09مكافحة اآلفات 

الموارد الثقافية المادية 
OP/BP 4.11 

 كال
 على الموارد الثقافية المادية. آثارال يتوقع أن يكون للمشروع أي 

الشعوب األصلية 
OP/BP 4.10 

 .ةاألصلي الشعوبعلى  آثارلن يكون للمشروع أي  كال

إعادة التوطين القسري 
OP/BP4.12 

 كال
 .قسري أي إعادة توطين  على المشروع ينطوي ال
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 .هاتشغيلبناء السدود أو أعمال لمشروع الن يدعم  كال OP/BP 4.37سالمة السدود 
المشاريع في الممرات المائية 

 OP/BP 7.50الدولية 
 المائية الدولية. الممراتلن يكون للمشروع أي مكونات في  كال

المشاريع في المناطق المتنازع 
 OP/BP 7.60عليها 

 لن يكون للمشروع أي مكونات في المناطق المتنازع عليها. كال

 

 خطة إعداد الضمانات ه. 

 مرحلة التقييم وثيقة المعلومات المتعلقة بالمشروع/صحيفة بيانات الضمانات المتكاملة لإلعداد  المبدئيالموعد المستهدف 

 2018ديسمبر كانون األول/ 03

وتوقيتها  الخاصةيجب تحديد الدراسات و اإلطار الزمني إلطالق واستكمال الدراسات المتعلقة بالضمانات التي قد تكون ضرورية. 
 مرحلة التقييمفي وثيقة المعلومات المتعلقة بالمشروع/صحيفة بيانات الضمانات المتكاملة ل

إطار إدارة بيئية من هذا المشروع، سيتم إعداد  3و 1 حسبما تم تحديده في المكونينآثار بيئية واجتماعية  نظرًا الحتمال وجود
بتقييم  إطار اإلدارة البيئية واالجتماعيةسوف يقوم و . المشروع تقييم األثر االجتماعي قبل تقييمحول  مستقلوتقرير  واجتماعية

تجنب من أجل وسيحدد التدابير التي يجب تنفيذها  ،المحتملة على العمال اآلثاروكذلك اآلثار المحتملة المتعلقة بأعمال البناء 
 لألثر االجتماعي قبل تقييم مستقلالمظالم. كما سيتم إعداد تقييم  معالجةبما في ذلك آلية  أو التخفيف من حدتها، هذه اآلثار

بشكل  ستبّينوالتي  بالمعلومات تصميم المشروع دعمالتي ست السائدةاالجتماعية  المرجعيةظروف التقييم بغية  المشروع، وذلك
 نلضما لمصلحةا بصحاأ مع مفيدة وراتمشا راءجإ مسيت کما. الواجب تنفيذها تحديد تدابير التخفيفبغية واضح اآلثار المحتملة 

سيستعرض وأخيرًا، . وتوثيقها شواغلهم معالجةو وراتلمشاا جلسة ضمن، نلمسنياو  ءلنساا ، بمن فيهملضعيفةا تلفئاا جميعإدراج 
 لبنكااللكتروني ل موقعالوعلى  ا داخل البلدمويجيز نشره ،تقييم األثر االجتماعيإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية و  البنك الدولي

 .الدولي

 جهات االتصال 

 البنك الدولي

 حنين اسماعيل السيد، رينيه أنطونيو ليون سوالنو 
 مدير العمليات 

 الجهة المقترضة/العميل/الجهة المتلقية 

 وزارة المالية 
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 الوكاالت المنفذة 

 وزارة الشؤون االجتماعية 
 عبدهللا أحمد
 المدير العام 

a.h.ahmad@live.com 

 للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بالبنك الدولي: 

The World Bank  
1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 

 1000-473 (202)رقم الهاتف: 

  http://www.worldbank.org/projectsالموقع االلكتروني: 

 اإلقرار والموافقة 

 رئيس فريق العمل: حنين اسماعيل السيد، رينيه أنطونيو ليون سوالنو

 لإلقرار والموافقة:

 2018آب/أغسطس  20بتاريخ  –مستشار لشؤون الضمانات: براندون أنريكي كارتر 

 2018آب/أغسطس  21بتاريخ  –مدير الممارسات: هانا بريكسي 

  2018كانون األول/ديسمبر  05بتاريخ  – هالمدير على صعيد البلد: ساروج كومار جا
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