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الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا – دراسة حالة العراق

املآخذ الرئيسية

نبذة: كانت هناك جهود متضافرة منذ عام 2015 لتنسيق مساعدات النقد والقسائم املقدمة لالجئني املستضعفني يف لبنان  وتنظيمها. وقد تم توحيد 
املساعدات لتصبح برامج واسعة النطاق للغذاء واالحتياجات األساسية التي شارك يف تقدميها كل من برنامج األغذية العاملي ومفوضية األمم املتحدة 
لشؤون الالجئني. وازداد فقر وضعف السكان اللبنانيني خالل هذه الفرتة بشكل مطرد، وسلط هذا األمر الضوء عىل الثغرات يف نظام الحامية االجتامعية 
الوطني الذي يتمتع بتغطية منخفضة للمحتاجني، وتحويالت اجتامعية محدودة، وعدم وجود تحويالت نقدية. وقد أدى ذلك إىل إنشاء حيز سيايس 
ملناقشة تطوير التحويالت االجتامعية للمواطنني الفقراء. كام ركزت خطة االستجابة لألزمة يف لبنان أيًضا عىل الحاجة إىل الجهات الفاعلة اإلنسانية لدعم 

اللبنانيني املترضرين وكذلك الالجئني.

ربط مساعدات النقد والقسائم بالحامية االجتامعية: يف حني أنه من غري املمكن تقديم مساعدات النقد والقسائم لالجئني من خالل نظام الحامية 
االجتامعية الوطني، كان هناك تركيز متناٍم من الجهات املانحة والرشكاء الدوليني عىل كيفية مواءمة مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية يف لبنان مع 
نظام الحامية االجتامعية الوطني للمواطنني واملساعدة يف تعزيزه. وكانت نقطة البداية هي الربنامج الوطني الستهداف الفقر، وهو مرشوع شبكة األمان 
الرئييس للفقراء اللبنانيني. ويقدم برنامج األغذية العاملي نيابة عن الحكومة اللبنانية قسيمة إلكرتونية شهرية للغذاء وذلك لألرس املستفيدة من الربنامج 
الوطني الستهداف الفقر، حيث تم توسيع نطاق التغطية تدريجيًا منذ عام 2014. ويستخدم هذا أنظمة برنامج األغذية العاملي لتوزيع القسائم لالجئني 

من أجل تحقيق الكفاءات ووفورات الحجم، حيث متت مواءمة قيم التحويل للفئتني السكانيتني.

الدروس الرئيسية من تجربة لبنان

ميكن للجوانب السياسية والقانونية متكني هذا النهج أو تقييده: هناك عوائق قانونية وسياسية أمام توسيع نطاق الحامية االجتامعية الوطنية لالجئني. 
التحويالت  السياسية الستكشاف شكل من أشكال  اإلرادة  أثرت عىل  املضيفة  املجتمعات  الالجئني إىل ضغوط شائعة من  أزمة  ومع ذلك، فقد أدت 

للمواطنني.

نقاط الدخول: ال يزال من املمكن أن تكون هناك نقاط دخول من أجل إنشاء روابط بني مساعدات النقد والقسائم والحامية االجتامعية يف سياقات 
النزوح حتى عندما ال تكون أنظمة الحامية االجتامعية الوطنية معدة بشكل جيد وحيث توجد حواجز قانونية أمام توسيع نطاق هذه األنظمة لتشمل 
السكان النازحني. وتقدم مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية عىل نطاق واسع “نقطة دخول” لدعم تطوير نظام التحويالت االجتامعية للمواطنني بناًء 
عىل األنظمة والعمليات اإلنسانية. وكام هو الحال يف بلدان أخرى يف املنطقة، فقد متت هذه اإلجراءات بقيادة الجهات املانحة ووكاالت األمم املتحدة 

عوًضا عن املنظامت غري الحكومية.

هناك مخاطر ومزايا أيًضا للربط: يف حني ينصب تركيز برنامج األغذية العاملي عىل الربنامج الوطني الستهداف الفقر حيث ميكن ميكن »للنظري الطبيعي« 
للمساعدة األساسية املقدمة عرب القطاع اإلنساين أن يساعد يف التنسيق بني الجهات الفاعلة حول هدف مشرتك، فإن من املهم تذكر أن الربنامج الوطني 
الستهداف الفقر هو عنرص واحد فقط لنظام حامية اجتامعي وطني فعال. ويجب أال يكون الرتكيز عىل الربنامج الوطني الستهداف الفقر عىل حساب 

التقدم نحو رؤية وطنية أوسع نطاقًا للحد األدىن من الحامية االجتامعية.

هناك حاجة إىل التنسيق بني املنظامت والتخصصات: من املعروف أن التنسيق بني الجهات املانحة والرشكاء الدوليني يحتاج إىل التعزيز، وأن األولويات 
االسرتاتيجية متفقة مع الحكومة بشكل جامعي من أجل دعم احتياجات الحامية االجتامعية لالجئني واملجتمعات املضيفة بشكل أفضل. وقد تم تشكيل 
منتدى شبكة األمان االجتامعي يف لبنان يف عام 2019 من أجل هذه الغاية. وهناك أيًضا إقرار متناٍم بأن الجهات املانحة هي طرف رئييس لقيادة حوار 

سياسات أكرث تنظياًم ومتاسًكا.

يتطلب التقدم رؤية ومتوياًل طويال األمد عرب الرابطة: تعترب لبنان من أكرث الدول املستدينة عىل مستوى العامل ومن غري املحتمل أن يكون هناك “حيز 
لالتحاد  االئتامين  )الصندوق  التنمية  مشاركة رشكاء  وتعد  القصري.  املدى  الفقر عىل  الوطني الستهداف  بالربنامج  الخاص  التحويل  متويل  لتويل  مايل” 
األورويب( خطوة مهمة لالنتقال إىل تطوير أنظمة طويلة األمد، ولكن يجب عىل الجهات الفاعلة أن تكون واقعية بشأن اإلطار الزمني للدعم املستمر 

والخروج النهايئ.
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نبذة عن السياق
يوجد يف لبنان أعىل نسبة من الالجئني يف العامل مقارنة بعدد السكان الوطنيني. وتشري التقديرات إىل أن نحو 5.1 مليون الجيء سوري كانوا يقيمون يف لبنان 
يف عام 2019. ويعني هذا النزوح املطول وانعدام فرص العمل أن فقر أرس الالجئني قد ازداد بشكل مطرد1. وقد تنامت االستجابة اإلنسانية الدولية لألزمة 

عاًما بعد عام منذ عام 2011، ومتثل مساعدات النقد والقسائم حاليًا أكرث من ثلث االستجابة لالجئني.

لقد كانت نحو 30 منظمة تقدم مساعدات النقد والقسائم لالجئني قبل خمس سنوات وذلك من أجل 14 هدفًا مختلًفا عىل األقل. وتم إدراك أن هذه 
التجزئة قد قللت من كفاءة وفعالية املساعدة، وبذلت جهود مشرتكة منذ ذلك الحني لزيادة مواءمة مساعدات النقد والقسائم وتنظيمها لالجئني. وتم 
توحيد الربامج القطاعية لتصبح قسائم غذائية وتحويالت نقدية متعددة األغراض للغذاء واالحتياجات األساسية يديرها برنامج األغذية العاملي ومفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني. كام أصبح العثور عىل جهة مانحة أكرث تنسيًقا فيام يتعلق بهذه الربامج. ويتم تنفيذها من خالل مرفق البطاقة املشرتكة 
الذي يديره برنامج األغذية العاملي، ونهج استهداف مشرتك تديره مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. وتصل برامج األمم املتحدة هذه إىل نحو ثلث 
األرس الالجئة التي تعترب »مستضعفة بشدة«2. ويواصل الصليب األحمر اللبناين وبعض املنظامت غري الحكومية الدولية تقديم مساعدات نقدية متعددة 
 )CAMEALEON( األغراض وصغرية الحجم لالجئني من أجل سد الثغرات يف هذه االستجابة3. وتولت العديد من املنظامت غري الحكومية التي تعمل كاتحاد
بقيادة املجلس الرنويجي لالجئني دوًرا مستقاًل للرصد واملساءلة والتعلم يف برنامج املساعدات النقدية متعددة األغراض بتمويل منفصل من الجهات املانحة.

األزمة  املستويات خالل  وازدادت هذه  األخرى،  الدخل  متوسطة  بالول  مقارنة  بالفعل  مرتفعة  اللبنانيني  السكان  بني  والضعف  الفقر  وكانت مستويات 
الخدمات  الطلب عىل  البطالة، وانخفاض األجور، وزيادة  )ارتفاع معدالت  الفقراء  الالجئني عىل  التأثري االجتامعي واالقتصادي ألزمة  السورية. ويتسبب 
العامة( بتعزيز التحديات الهيكلية املوجودة مسبًقا مبا فيها ضعف اإلدارة، وتحديات االقتصاد الكيل، وإمكانية الوصول املحدودة إىل الخدمات األساسية 
الجيدة والحامية االجتامعية4. وتم توثيق العوامل التي تعيق فعالية نظام شبكة األمان االجتامعي يف لبنان عىل نحو جيد5. وهناك إنفاق منخفض عىل 
املساعدة االجتامعية، وتشكل اإلعانات املوجهة بشكل يسء الجزء األكرب من اإلنفاق عىل شبكات األمان. كام أن الربامج غري منسقة بشكل جيد وتتمتع 

بتغطية منخفضة للمحتاجني. وهناك تحويالت اجتامعية محدودة للغاية وال توجد تحويالت نقدية.

وتقر خطة االستجابة لألزمة اللبنانية بالحاجة إىل مساعدة اللبنانيني املترضرين وكذلك الالجئني. واعتمدت الخطة مبرور الوقت إطاًرا متوسط املدى وتم 
بذل جهود ملواءمة االستجابة مع اسرتاتيجيات الحكومة الوطنية. وبينام توجد فرص ملموسة ملواءمة اسرتاتيجيات املساعدة لالجئني واملجتمعات املضيفة يف 
مجال التعليم والصحة، فقد كان تحقيق ذلك أكرث صعوبة بالنسبة للمساعدة اإلنسانية نظرًا للتطور املحدود للحامية االجتامعية القامئة عىل النقد يف لبنان.

وينظر اللبنانيون الفقراء إىل االختالفات يف املساعدة املقدمة لالجئني والسكان املضيفني عىل أنها غري عادلة6. وأثارت أزمة الالجئني تساؤالت بشأن مدى 
كفاءة شبكات األمان الوطنية يف دعم األرس اللبنانية املستضعفة، مام خلق حيزًا سياسيًا ملناقشة تطوير الحامية االجتامعية القامئة عىل النقد للمواطنني.

 ربط مساعدات النقد والقسائم مع الحامية االجتامعية – 
القصة حتى اآلن

ال متتد الحامية االجتامعية بشكل تلقايئ إىل غري املواطنني يف لبنان والالجئني، مام يعني أنه من غري املمكن تقديم مساعدات النقد والقسائم لالجئني عرب 
نظام الحامية االجتامعية الوطني. ومع ذلك، كان هناك تركيز متزايد يف السنوات الخمس املاضية من الجهات املانحة والرشكاء الدوليني عىل كيفية مواءمة 
مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية يف لبنان مع نظام الحامية االجتامعية الوطني للمواطنني واستخدامها لتعزيزه. وتركز الجهود عىل الربنامج الوطني 
الستهداف الفقر الذي يعد مرشوع شبكة األمان الرئييس للفقراء اللبنانيني والذي يتم تنفيذه بدعم من البنك الدويل. وقد أدى ذلك إىل إنشاء قاعدة بيانات 
تتألف من 43,000 أرسة مصنفة عىل أنها »فقرية للغاية« من خالل اختبار الوسائل غري املبارشة لقياس مستوى الدخل بناًء عىل استطالع يديره موظفو مراكز 

التنمية االجتامعية. وميكن للمستفيدين الحصول عىل إعفاءات من الرسوم للخدمات الصحية والتعليمية بتمويل من الحكومة.

وبدأ البنك الدويل يف ترشين ثاين / نوفمرب 2014 يف متويل برنامج األغذية العاملي من أجل متديد تقديم قسيمته اإللكرتونية الغذائية الشهرية املخصصة 
لالجئني لتشمل األرس املستفيدة من الربنامج الوطني الستهداف الفقر وذلك للتخفيف من تأثري تدفق الالجئني عىل اللبنانيني الفقراء. وقد وصل ذلك إىل 
10,000 أرسة مستفيدة من الربنامج الوطني الستهداف الفقر بحلول عام 2017. واستفاد من أنظمة برنامج األغذية العاملي لتوزيع القسائم عىل الالجئني 
لتحقيق الكفاءات ووفورات الحجم. ويقوم موظفو مراكز التنمية االجتامعية التابعة للحكومة بإبالغ املستفيدين من الربنامج الوطني الستهداف الفقر 

وإجراء املراقبة. وتتم مواءمة قيم التحويل للفئتني السكانيتني.

1  تقييم الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان – )VASyR(، 2017 و2018.

2  سميث )2019 أ(.

Agency RED  3 )2019(، سميث )2019 ب(.

4  سميث )2019 ب(.

5  باستايل وآخرون )2018(، سيلفا وآخرون )2013(، البنك الدويل )2015(، البنك الدويل )2005(، كوكريتي وآل جامل )2016(.

بلغ االستياء من االفتقار للحامية االجتامعية وتدهور الوضع االقتصادي ذروته يف ثورة شعبية يف ترشين أول/أكتوبر 2019 )أيوب وآخرون، 2020(.  6
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ومنذ ذلك الحني، أدى الدعم السيايس املقدم من الحكومة اللبنانية والجهات املانحة الدولية لتطوير هذه الروابط إىل التزامات رسمية منصوص عليها يف 
ورقة الرشاكة اللبنانية التي تم االتفاق عليها يف مؤمتر بروكسل الثاين يف نيسان / أبريل عام 2018. والتزم الصندوق االئتامين لالتحاد األورويب بربنامج مدته 
30 شهرًا بتكلفة 52 مليون يورو بهدف »دعم تقديم املساعدة االجتامعية لالجئني املستضعفني واملجتمعات املضيفة املترضرة جراء األزمة السورية يف 
لبنان«، وينفذه برنامج األغذية العاملي. ويتم تقديم مساعدات النقد والقسائم لالجئني من خالل النظام اإلنساين الذي تديره وكاالت األمم املتحدة والذي 
تم استخدامه أيًضا لتوسيع نطاق تقديم القسائم اإللكرتونية إىل 15,000 أرسة لبنانية فقرية مستفيدة من الربنامج الوطني الستهداف الفقر. ويهدف عنرص 
املساعدة الفنية البالغ 4 ماليني يورو إىل دعم تطوير املوارد البرشية الرضورية، وأنظمة الحكومة وقدراتها إلكامل أدوارها التشغيلية. وتتمثل الرؤية يف 

إمكانية مساهمة الدروس واألنظمة القدمية لتقديم املساعدة النقدية لالجئني يف تطوير برنامج تحويالت اجتامعية قائم عىل النقد للبنانيني املستضعفني.

ويف ضوء هذه التطورات، تولت وزارة التنمية الدولية يف لبنان يف عام 2019 تقديم مساعدة فنية من خالل منشأتها األساسية )BASIC( من أجل تقييم 
الدولية يف تحويل  التنمية  لوزارة  املستقبلية  االستثامرات  لكيفية مساهمة  بخيارات  والتوصية  لبنان  االجتامعية يف  والقسائم والحامية  النقد  مساعدات 

االستجابة النقدية إىل »نهج قائم عىل شبكة األمان االجتامعي«7.

ونفذت كل من منظمة أوكسفام وكاريتاس خالل هذه الفرتة أيًضا مساعدة نقدية لالجئني املستضعفني وسكان املجتمعات املضيفة بهدف توفري شبكة 
أمان تستجيب للصدمات االجتامعية واالقتصادية8. ويف حالة منظمة أوكسفام، فإن هذا “مستند إىل” مراكز التنمية االجتامعية التي شاركت يف االستهداف. 
وكانت منظمة أوكسفام تستخدم هذه النتائج لتأييد وزارة الشؤون االجتامعية يف الحاجة إىل توسيع نطاق التحويالت االجتامعية للمواطنني املستضعفني 

وحتى تستجيب األنظمة الوطنية للصدمات.

الدروس املستفادة من التجربة

ميكن للعوامل القانونية والسياسية متكني هذا النهج وتقييده

تسلط تجربة لبنان الضوء عىل أهمية النظر يف العوامل املساعدة والعوائق القانونية والسياسية. وميكن أن تؤثر جوانب السياق اللبناين عىل الجهود املبذولة 
لربط مساعدات النقد والقسائم والحامية االجتامعية يف االستجابة لالجئني بشكل إيجايب وسلبي عىل حد سواء.

من ناحية، تعني طبيعة األزمة أن هناك حواجز قانونية وسياسية أمام توسيع نطاق برامج املساعدة االجتامعية الوطنية )ضمن إطار الربنامج الوطني  	
الستهداف الفقر( لالجئني. ومن ناحية أخرى، أتاحت طبيعة األزمة أيًضا الفرصة الستكشاف الروابط – من خالل توليد الضغط الشعبي من املجتمعات 

املضيفة والتأثري عىل اإلرادة السياسية.

هناك عامل آخر هو الوضع القانوين للربنامج الوطني الستهداف الفقر. ويبقى هذا “مرشوًعا ناشئًا” للحكومة تم إنشاؤه مبوجب قرار مجلس الوزراء،  	
وبالتايل مل ينص عليه القانون. وميكن أن يقوض هذا االستدامة املستقبلية للعمل الجاري يف حال تغري الدعم السيايس للربنامج.

ال يزال هناك تردد يف اعتامد األساليب النقدية داخل الحكومة، ووجدت الدراسة الخاصة بوزارة التنمية الدولية أن أحد األسباب الرئيسية هو القلق بشأن  	
االستدامة املالية املستقبلية واآلثار االجتامعية التي ميكن أن تحدث إذا انتهى دعم الجهات املانحة قبل أن يكون لدى الحكومة القدرة عىل إدارة الربنامج.

نقاط الدخول

تركز تجربة لبنان عىل أنه ال يزال من املمكن أن تكون هناك نقاط دخول إلنشاء روابط بني مساعدات النقد والقسائم والحامية االجتامعية يف سياقات 
النزوح حتى عندما ال تكون أنظمة الحامية االجتامعية الوطنية متطورة بشكل جيد، وحيث توجد عوائق قانونية أمام توسيع نطاق هذه األنظمة لتشمل 
السكان النازحني. ويف هذه الحالة، توفر مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية عىل نطاق واسع »نقطة دخول« لدعم تطوير نظام للتحويالت االجتامعية 
للمواطنني من خالل 1. ضامن املساواة يف تقديم املساعدة يف املناطق الحرضية حيث يعيش الالجئون والسكان املحليون جنبًا إىل جنب حيث قد تتصاعد 

التوترات، 2. تقديم »إثبات املفهوم« واألدلة للتأثري عىل الحكومة، 3. االعتامد عىل األنظمة والعمليات9.

وعالوة عىل ذلك، ميكن لالجئني واللبنانيني الحصول عىل الخدمات األوسع نطاقًا كالخدمات الصحية والتدريبية التي تديرها مراكز التنمية االجتامعية، يف 
حني أن مزايا الربنامج الوطني الستهداف الفقر ال متتد تلقائيًا لتشمل غري املواطنني يف لبنان. وعىل هذا النحو، تشكل مراكز التنمية االجتامعية األساس 
لتقديم املساعدة االجتامعية يف لبنان لكال الفئتني السكانيتني ومتثل مرفًقا رئيسيًا من حيث البنية التحتية واملوظفني. وبناًء عىل ذلك، يتم تحديد بناء قدرات 

هذه املراكز وتعزيزها عىل أنهام نقطة دخول مهمة لتعزيز توفري الحامية االجتامعية لكال الفئتني من السكان10.

وزارة التنمية الدولية )2019(.  7

كاريتاس لبنان )2019(؛ منظمة أوكسفام يف لبنان )2019(.  8

.)2018( EUD ؛)جينتيليني وآخرون )2018  9

EUD )2018(؛ سميث )2019 ب(.  10
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الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا – دراسة حالة العراق

وأدارت جهات مانحة معينة ووكاالت األمم املتحدة النقاش والنشاط يف هذا املجال يف لبنان. ويعود ذلك بشكل جزيئ إىل الطبيعة السياسية وبالتايل مواقع 
هذه النقاشات )حيث تجري يف أحداث التعهدات الدولية(، وتوحيد مساعدات النقد والقسائم لالجئني مبوجب الربامج التي تديرها األمم املتحدة، مام أدى 
بشكل حتمي إىل الحد من نقاط الدخول للوكاالت األخرى مثل املنظامت غري الحكومية الدولية وجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. ومع ذلك، تشري 
برامج منظمة أوكسفام وكاريتاس وتجارب الصليب األحمر اللبناين11 إىل وجود مساهامت قيمة لدى هذه الجهات الفاعلة لتقدميها يف هذه املناقشات – من 
تبادل أدلة التجارب إىل الدعوة لإلعالن عن تصميم أي نظام للحامية االجتامعية – برشط إمكانية إدراجها يف منتديات التنسيق12. وهناك أيًضا إمكانية 

13.CAMEALEON الستكشاف املزيد من دور املراقبة الخارجية واملساءلة للمنظامت غري الحكومية الدولية يف هذا املجال من خالل

كن عىل علم مبخاطر املواءمة وقيودها ومزاياها، وأنيشء األدلة

الحامية  املساهمة يف تطوير  والقسائم لالجئني من أجل  النقد  لربامج مساعدات  إمكانية  كيفية وجود  األورويب  لالتحاد  االئتامين  الصندوق  توضح رؤية 
املخاطر  من  العديد  عىل  الضوء  الدولية  التنمية  وزارة  تقييم  سلط  نفسه،  الوقت  ويف  الفقر(.  الستهداف  الوطني  الربنامج  )خاصة  الوطنية  االجتامعية 

والتحديات لهذا النهج والتي يجب أن تؤخذ بعني االعتبار أيًضا:

هناك بعض املخاوف بشأن دقة طريقة االستهداف التي يتبعها الربنامج الوطني الستهداف الفقر وقدرات مراكز التنمية االجتامعية عىل تنفيذ ذلك  	
باستمرار، مام يجعل من الصعب معرفة كيفية أداء الربنامج يف الوصول إىل الفقراء وما إذا كان هذا هو الربنامج »املناسب« ليتم دعمه.

القطاع  	 املقدمة عرب  للفقر  املستهدفة  األساسية  للمساعدة  الطبيعي”  “النظري  باعتبار  الفقر،  الوطني الستهداف  الربنامج  الرتكيز عىل  يكون  أن  ميكن 
اإلنساين، مهاًم لتنسيق الجهات الفاعلة حول هدف مشرتك وتجنب إرهاق النظام الوطني مببادرات متعددة متزامنة. ومع ذلك، فإن أي برنامج تحويل 
يستهدف الفقر الشديد تم تطويره يف إطار الربنامج الوطني الستهداف الفقر هو عنرص واحد فقط من عنارص نظام حامية اجتامعية وطني فعال. 
وهناك خطر يتمثل يف أن تكون هذه الرؤية “االختزالية” والرتكيز عىل الربنامج الوطني الستهداف الفقر عىل حساب التقدم نحو رؤية وطنية أوسع 
نطاقًا للحد األدىن للحامية االجتامعية، مع وجود تحويالت مصممة إىل جانب إمكانية الوصول إىل الخدمات لتلبية مجموعة متنوعة من االحتياجات. 
ويوجد لدى النظام اللبناين أسس الحد األدىن للحامية االجتامعية – ويف هذا الصدد، تركز الدراسة الخاصة بوزارة التنمية الدولية عىل أهمية مسار 
العمل الخاص باليونيسف لدعم تطوير رؤية وطنية وإطار عمل اسرتاتيجي للحامية االجتامعية مبا يف ذلك شبكة األمان االجتامعي، وهو أمر رضوري 

لتوجيه تطوير شبكة األمان االجتامعي يف لبنان.

هناك اعتبار آخر تم الرتكيز عليه هو الحاجة إىل أن نكون واضحني منذ البداية بشأن الهدف من املواءمة، أي ما تتم “مواءمته” وما يتوقع الربنامج تحقيقه 
من هذه املواءمة. وفيام يتعلق بربنامج الصندوق االئتامين لالتحاد األورويب، يتوقع برنامج األغذية العاملي أنه ميكن ملواءمة ميزات التصميم وأنظمة التسليم 
1. الحصول عىل التأييد من الحكومة اللبنانية بشأن الحاجة إىل خطة تحويل اجتامعي للفقراء اللبنانيني، 2. التأثري عىل موقف الحكومة اللبنانية بشأن 
استخدام النقد كوسيلة يف هذا األمر، 3. بناء قدرات تشغيلية معينة. وتركز دراسة وزارة التنمية الدولية عىل أنه يجب عىل هذه الجهود ملواءمة استجابة 
مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية مع األنظمة الوطنية أن تضع وتقدر مؤرشات واضحة لفعالية هذه االستثامرات من حيث مساهمتها النهائية يف تطوير 
األنظمة الوطنية من أجل بناء أدلة عىل القيمة املضافة لجهود »املواءمة« هذه. ومع ذلك، تناقش مذكرة مفهوم الصندوق االئتامين لالتحاد األورويب أيًضا 

العديد من مجاالت املواءمة )مثل مواءمة االستهداف( دون توضيح ما إذا كان سيتم تحقيق ذلك أو كيفية تحقيقه.

هناك حاجة إىل التنسيق عرب املنظامت والتخصصات، وهذا يتطلب االستثامر والقيادة من الجهات املانحة

لقد عرقل التنسيق املحدود بني الجهات املانحة ورشكاء التنمية الجهود املبذولة حتى وقت قريب14. وإىل جانب خلق االرتباك وعدم الكفاءة، هناك خطر 
يتمثل يف إعطاء هذه املبادرات األولوية لتفويضات الوكالة ومصالحها عىل حساب ما هو أفضل لتطوير نظام وطني طويل األمد إىل جانب إرهاق مراكز 
التنمية االجتامعية وذلك يف ظل غياب التخطيط االسرتاتيجي. ومن املعروف أن التنسيق بني الجهات املانحة والرشكاء الدوليني يحتاج إىل التعزيز، وأن تدعم 
األولويات االسرتاتيجية املتفق عليها بشكل جامعي مع الحكومة احتياجات الحامية االجتامعية لالجئني واملجتمعات املضيفة بشكل أفضل. ومن أجل هذه 
الغاية، تم تشكيل منتدى شبكة األمان االجتامعي يف لبنان يف عام 2019 برئاسة مشرتكة من قبل وفد االتحاد األورويب والبنك الدويل، مبشاركة مفوضية األمم 
املتحدة السامية لشؤون الالجئني، واليونيسف، وبرنامج األغذية العاملي، وأملانيا، واململكة املتحدة، ومنظمة أوكسفام. وال يزال من الصعب التغلب عىل 
جداول األعامل املتنافسة بني األعضاء يف مناطق مختلفة من حيز “شبكة األمان االجتامعي”، ولكن يتم إحراز تقدم. ويتمثل أحد التحديات التي واجهتها 
املجموعة يف الخربة املحدودة يف مجال الحامية االجتامعية عىل املدى الطويل ضمن املجموعة كونها أصحاب مصالح إنسانيني بشكل أسايس15. وبهذا املعنى، 

فإن العضوية ال تجمع بالرضورة أصحاب املصلحة املعنيني كافة.

وهناك أيًضا إدراك متزايد بني الجهات املانحة بأنها طرف رئييس لتوجيه حوار سياسات أكرث تنظياًم ومتاسًكا لدعم املساعدة االجتامعية يف لبنان. ويف عام 
2019، تولت وزارة التنمية الدولية دوًرا مخصًصا بهدف تحسني تنسيق نهج الجهات املانحة ملساعدات النقد والقسائم وتطوير شبكة األمان16.

11  أوىص تقييم حديث لربنامج النقد متعدد األغراض التابع للصليب األحمر اللبناين بأن يشارك الصليب األحمر اللبناين يف النقاشات بشأن الحامية االجتامعية ومساعدات النقد والقسائم يف لبنان، نظرًا لدوره كمساعد للحكومة 

.)2020 Agency Red(

منظمة أوكسفام هي العضو الوحيد حاليًا يف منتدى شبكة األمان االجتامعي.  12

تم اقرتاح أن تيرس CAMEALEON ورشة عمل »الدروس املستفادة« من برنامج النقد اإلنساين من أجل استكشاف كيفية تطبيقها عىل الربنامج الوطني الستهداف الفقر.  13

EUD  14 )2018(؛ سميث )2019 ب( – عىل سبيل املثال، يف عام 2019 كان العديد من الرشكاء يفكرون يف العمل أو يعملون بالفعل بنشاط مع مراكز التنمية االجتامعية أو يقومون بدعمها، ولكن دون وجود اسرتاتيجية مشرتكة 

أو قيادة أو تبادل للمعلومات.

استثمرت اليونيسف يف خربة السياسة االجتامعية.  15

وزارة التنمية الدولية )2019(.  16
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يتطلب إحراز التقدم رؤية ومتوياًل طويال األمد عرب الرابطة

تربز التجارب املكتسبة من إنشاء برامج تحويالت اجتامعية عىل الصعيد العاملي الحاجة إىل اسرتاتيجيات واقعية وآفاق زمنية أطول. وتعد لبنان من أكرث 
الدول مديونية عىل مستوى العامل ومن غري املرجح أن يكون هناك »حيز مايل« لتويل عنرص التحويل يف الربنامج الوطني الستهداف الفقر عىل املدى القصري. 
لالتحاد  االئتامين  الصندوق  برنامج  إنشاء  الرئييس وراء  العامل  األنظمة. وكان  للخروج وتسليم  اسرتاتيجية واقعية  أيًضا  املبادرة  بدء مثل هذه  ويتطلب 
األورويب الذي يدعم الربنامج الوطني الستهداف الفقر هو املخاوف من أن املستويات املرتفعة من التمويل اإلنساين الدويل كانت غري مستدامة وكانت 
هناك حاجة لالنتقال إىل تطوير أنظمة طويلة األمد للحد من الفقر. وميكن اعتبار مساهمة الصندوق االئتامين )مدتها 30 شهرًا( خطوة مهمة يف االنتقال 
إىل وضع أنظمة طويلة األمد، ولكن دراسة وزارة التنمية الدولية استنتجت أن هذا ال يكفي لدعم تطوير نظام وطني هادف. وقد يؤدي الرشوع يف هذه 
املبادرة دون وجود اسرتاتيجية واقعية للخروج والتسليم إىل إلحاق الرضر يف حال وضعت توقعات ملا ال ميكن االستمرار به. ويف حني ال ينصح باالعتامد 
املستمر عىل دعم الجهات املانحة الخارجية للتحويالت االجتامعية وأن الجهود املبذولة للتأثري عىل التزام الحكومة بتحمل املسؤوليات جديرة بالثناء، تؤكد 
الخربات املكتسبة من إنشاء برامج التحويالت االجتامعية عىل الصعيد العاملي عىل الحاجة إىل اسرتاتيجيات واقعية وآفاق زمنية أطول. وتويص الدراسة بأال 

تتعامل وزارة التنمية الدولية مع النظام اللبناين دون حد أدىن من االلتزام ملدة خمس سنوات.
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مناقشة الحامية االجتامعية والوظائف رقم 1802، البنك الدويل.

كوكريتي وآل جامل )2016(. الفقر وعدم املساواة والحامية االجتامعية يف لبنان. منظمة أوكسفام ومعهد عصام فارس يف الجامعة األمريكية يف بريوت.

أوكسفام لبنان )2019(. نظرة عامة: مرشوع املساعدة النقدية املؤقت الخاص مبنظمة أوكسفام، أوكسفام لبنان.

سيلفا وآخرون )2013(. الشمول والقدرة عىل الصمود: الطريق إىل شبكات األمان االجتامعي يف الرشق األوسط وشامل فريقيا.

سميث )2019 أ(. املساعدة النقدية يف لبنان: املساءلة أمام السكان املترضرين، تقرير بحثي بشأن املساءلة أمام السكان املترضرين يف برنامج النقد متعدد 
األغراض الخاص بربنامج األغذية العاملي، رشاكة التعلم النقدي.

سميث )2019 ب(. مراجعة الربامج النقدية والروابط مع الحامية االجتامعية يف لبنان، تقرير داخيل لوزارة التنمية الدولية يف لبنان، مفوض مبوجب إطار 
.BASIC عمل

التابع لألمم املتحدة )2017( و)2018(. تقييم  منظمة األمم املتحدة للطفولة، مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية العاملي 
ضعف الالجئني السوريني يف لبنان، تم إجراؤه بشكل مشرتك.

البنك الدويل )2005(. أولويات إصالح اإلنفاق العام يف لبنان من أجل تعديل الوضع املايل والنمو والحد من الفقر.

البنك الدويل )2013(. العدالة واملساءلة: املشاركة يف األنظمة الصحية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

البنك الدويل )2015(. لبنان: تعزيز الحد من الفقر واالزدهار املشرتك، دراسة تشخيصية منهجية بشأن لبنان.
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أصبح بناء الروابط بني املساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية والحامية االجتامعية موضوًعا بارًزا بشكل متزايد عىل مدى 
السنوات الخمس املاضية وكانت منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف قلب هذا التطور. الهدف من مجموعة املوارد 
هذه )وثيقة املساعدة و 6 دراسات حالة إقليمية( هو ضامن حصول مدريب رشاكة التعلم النقدي واملشاركني يف الدورات 
التدريبية يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا )وأماكن أخرى( عىل أهم األمثلة وأكرثها صلة من املنطقة فيام يتعلق بربط 
العراق واألردن ولبنان وفلسطني وسوريا وتركيا  النقد والقسائم اإلنسانية. تغطي املوارد  الحامية االجتامعية ومساعدات 
واليمن. تلخص وثيقة املساعدة األنشطة الرئيسية )الربامج ،التقييامت والتحليالت واألحداث ومبادرات السياسة والتنسيق( 
ذات األهمية، مع إبراز أهم الدروس املستفادة، ووضع عالمات عىل الوثائق ذات الصلة. الرتكيز عىل دراسات الحالة القطرية 

املتعمقةحول التجارب الوطنية يف ربط املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف لبنان والعراق واليمن.

تم إعداد هذا التقرير بتكليف من رشاكة التعلم النقدي وتم متويله بسخاء من قبل وزارة الخارجية األملانية االتحادية


