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حيث يزود املمارس�ن بأمثلة عن منا�ج مختلفة للر�ط ب�ن املساعدات النقدية والقسائم وا�حماية    موارد أك��،�عد هذا امل�خص ا�خاص بالدولة جزًءا من مجموعة  

 االجتماعية.

 

 �حة عامة 

 سياق حاالت الطوارئ 

حالة من  مليون ال�� سوري �� لبنان)، و   1.5، يقيم  2021، بما �� ذلك أك�� عدد من الالجئ�ن �� العالم ل�ل فرد (ع�� سبيل املثال، �� عام  أزمات متعددة متفاقمة •

�خدمات األساسية وسبل العيش. وأدى  عدم االستقرار السيا�ىي، واألزمة االقتصادية، وانفجار مرفأ ب��وت، وجائحة ف��وس �ورونا، مما أدى إ�� توقف تقديم ا

رض استجابة �جائحة ف��وس �ورونا إ�� ترك العديد من األسر عاطلة عن العمل و�دون دخل. 
ُ
 اإلغالق الصارم الذي ف

أن أك�� من نصف س�ان لبنان �عيشون �� (اإلس�وا)  ، حيث تقدر �جنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  ارتفاع كب�� �� معدالت الفقر والضعف  •

تقييم الضعف الذي أجرتھ مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون  فقر، حيث يؤثر الفقر املدقع ع�� ما يقرب من ر�ع س�ان البالد. ووجدت البيانات املأخوذة من  

 % من أسر الالجئ�ن السور��ن �عيش �� فقر مدقع. 90أن ما يقرب من  2020لعام  الالجئ�ن و�رنامج األغذية العاملي واليونيسف

ية إ�� جانب الفقر امل��ايد �سرعة �ع�ي أن األسر �س�� �ش�ل كب�� لتلبية االحتياجات األساسية، مما يتسبب �� ارتفاع االحتياجات اإل�سان ارتفاع معدالت الت�خم •

 ل�ل من اللبناني�ن والالجئ�ن. 

% من العمال �ش�ل غ�� رس�ي و�مثل القطاع غ�� 55�عمل    ملنظمة العمل الدولية،ووفًقا  العمالة غ�� الرسمية والقطاع غ�� الرس�ي �سيطران ع�� االقتصاد،   •

 % من االقتصاد. 65الرس�ي 

 ة باللبناني�ن إ�� تفاقم التوترات االجتماعية القائمة.لالجئ�ن مقارن تؤدي االختالالت والتفرقة امل�حوظة �� تقديم املساعدة •

https://www.calpnetwork.org/themes/social-protection-and-humanitarian-cash-assistance/
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00268_pb15_beirut-explosion-rising-poverty-en.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85002
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_732567.pdf


 

 

 سياق ا�حماية االجتماعية

من التأم�ن االجتما�� للعامل�ن الرسمي�ن (الصندوق الوط�ي للضمان االجتما��)، واملساعدة االجتماعية للذين �عيشون    نظام ا�حماية االجتماعية النا��ئيتألف   •

 واألطفال �� الرعاية املؤسسية. وا�خدمات االجتماعية ا�ح�ومية لأل�خاص ذوي اإلعاقة  ،)(ال��نامج الوط�ي لدعم األسر األك�� فقًرا�� فقر مدقع 

، و�رامج غ�� �افية ع�� دورة وجود نظام ضعيف ومجزأ يتسم باستثمار منخفضإ��   وأوكسفام  اليونيسف�ش�� تقييمات نظام ا�حماية االجتماعية الوط�ي من قبل  •

لنظام ا�حماية ال�حية االجتماعية، بما ��   مل الدوليةمنظمة العا�حياة، مع غياب التنسيق، مما يقوض فعالية النظام �� التخفيف من حدة الفقر. يصف تقييم  

 ذلك من منظور غ�� املواطن�ن، وجود عدم املساواة �� الوصول وفشل النظم الوطنية �� توف�� الوصول ل�جميع أو التنظيم لتحقيق ا�جودة.

اسة ا�حماية االجتماعية �� لبنان (تمت صياغة سياسة وتنتظر املوافقة) إ�� �عز�ز إطار سي  برنامج صندوق أهداف التنمية املستدامة املش��ك لألمم املتحدة   ��دف •

 .
ً
 وت�امال

ً
 و�صالح الصندوق الوط�ي للضمان االجتما�� وال��نامج الوط�ي لدعم األسر األك�� فقًرا �جعلهما أك�� شموال

، العديد من التحديات �ونھ 2011االجتماعية الرائد �� لبنان، والذي تم إطالقھ �� عام  ، وهو برنامج املساعدة  ال��نامج الوط�ي لدعم األسر األك�� فقًرايواجھ   •

 ل�حد من الفقر. 
ً
 برنامًجا فعاال

 أنھ لم يتم إ�شاؤه بموجب القانون. �عت�� مشروع القانون هذا ال��  •
ّ

�ركز  نامج رك��ة أساسية و ع�� الرغم من أنھ لدى ال��نامج بند مخصص �� م��انية ا�ح�ومة، إال

لثالث فقط (املساعدة  ع�� االستجابة للفقر املدقع. ومع ذلك، من ب�ن امل�ونات الثالثة لل��نامج م�افحة الفقر ع�� املستوى الوط�ي، حيث يتم تمو�ل امل�ون ا

 . 2019الغذائية)، من خالل برنامج األغذية العاملي ولم يتم تمو�ل م�ونات التعليم أو ال�حة منذ عام 

% ممن �عيشون  25، حيث تصل فقط إ�� �سبة صغ��ة ممن �عيشون �� فقر مدقع. و�� السابق �ان من املف��ض أن ي�ون  ية ال��نامج محدوًدانطاق �غط�عد   •

افية، مع �غطية أع�� �� امل�� أعداد الفقراء. باإلضافة إ�� ذلك،   2021إ��    2019�� فقر مدقع، ولكن �انت هناك ز�ادة سريعة من   ناطق  هناك اختالالت جغر

 (حيث ال يوجد �� لبنان تمي�� وا�ح ب�ن املناطق الر�فية وا�حضر�ة). ذات األعداد املنخفضة لألسر ال�ي �عيش �� فقر مدقع

 ل�خدمات ال�حية والتعليمية �� املقام األول لتوف�� إعفاءات من الرسوم تم تصميم ال��نامج  •

ألف أسرة ��دف استكمال خطة الطوارئ   70ًيا عمليات تحقق لتوسيع نطاق التغطية لتصل إ��  : ومع ذلك، فإن ال��نامج يجري حالتم التخطيط لإلصالحات •

 انظر أدناه. -واألزمة االقتصادية  19-املدعومة من البنك الدو�� وشبكة األمان االجتما�� لالستجابة �جائحة �وفيد

و�� ظل غياب   وال يحصلون ع�� ا�حماية االجتماعية املتعلقة بالعمل.  �� قطاعات محدودة املهارات فقط (الزراعة والبناء والتنظيف)بحق العمل    يتمتع الالجئون  •

 عم ا�ح�ومي القوي، �عتمد األسر اللبنانية والالجئة الفق��ة ع�� حد سواء ع�� مقدمي خدمات غ�� ح�ومي�ن وشب�ات غ�� رسمية.الد

ومع ذلك، فإن الدعم املقدم لالجئ�ن �عت��ه ا�جتمعات   املساعدات النقدية والقسائم لدعم أسر الالجئ�ن.نفذت ا�جهات اإل�سانية الفاعلة مجموعة واسعة من   •

أدى الضغط ا�جماه��ي امل��ايد لدعم األسر اللبنانية الفق��ة و�صالح نظام  قد  اللبنانية أك�� ظلًما من أي وقت م�ىى مع تدهور وضعهم االجتما�� واالقتصادي. و 

كما أدى إ�� إجراء مناقشات حول  اإل�سانية لألسر اللبنانية الفق��ة. والقسائمعدات النقد مساا�حماية االجتماعية الوط�ي إ�� توسيع نطاق الدعم من خالل 

 باالعتماد ع�� الدروس املستفادة من االستجابة �حاالت الطوارئ. الوط�ي،�عز�ز النظام 

http://nptp.pcm.gov.lb/
https://www.unicef.org/lebanon/media/5671/file/Lebanon_social_protection_report_ODI.pdf.pdf
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/rr-poverty-inequality-social-protection-lebanon-200116-en_0.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_374826.pdf
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 برامج ا�حماية االجتماعية ذات الصلة 

إ�شاء نظام    :أهداف ال��نامج الوط�ي لدعم األسر األك�� فقًرا

تقديم   �� ا�ح�ومة  قبل  من  الستخدامھ  وط�ي  اس��داف 

مستو�ات  ا تحس�ن  ع��  �عمل  ال�ي  االجتماعية  �خدمات 

 وضعًفا". املعيشة وال سيما الفئات األشد فقًرا 

% من الس�ان)، رغم أن 1.5ألف أسرة لبنانية ( 43 نطاق التغطية:

ألف أسرة. كما خضع ال��نامج   70عملية التحقق جار�ة للوصول إ��  

عام   األسر    2018��  عدد  خفض  إ��  أدت  اعتماد  إعادة  لعملية 

حوا��   من  عن    105,000املؤهلة   
ً

قليال يز�د  ما  و�نفذ 41,000إ��   .

ئي لل��نامج الوط�ي لدعم األسر برنامج األغذية العاملي امل�ون الغذا

البطاقات  ع��  القائم  النظام  أيًضا  يدير  الذي  فقًرا  األك�� 

، يقدم برنامج 2021والتحو�الت إ�� املستفيدين. واعتباًرا من يوليو  

أسرة. وقدم البنك الدو�� قرًضا   35,000األغذية العاملي قسائم إ��  

األمان    برنامج شبكة  ل�ح�ومة اللبنانية لتمو�ل شبكة أمان اجتما��،

 ) الطوارئ  �� حاالت  ألف أسرة    160)، الس��داف  ESSNاالجتما�� 

 شديدة الفقر (انظر أدناه). 

ال��نامج: ( ال��نامج  ��دف    مكونات  املنافع:  من  مجموعة  توف��  )  1إ�� 

للعالج �� املستشفيات (العامة   ات من الرسوم للمدفوعات املش��كةاإلعفاء

) ()  2وا�خاصة)  املزمنة  األمراض  أدو�ة  ت�لفة  ) اإلعفاء من رسوم  3�غطية 

والثانو�ة االبتدائية  ا�ح�ومية  للمدارس  ا�جانية  والكتب  )  4(  الت�جيل 

 القسائم اإللك��ونية الغذائية لألسر املؤهلة. 

املركز�ة تحت   وزارة  اإلداري:التكو�ن   اإلدارة  الشؤون االجتماعية ووحدة 

ة ال��نامج. ت�ون مراكز التنمية االجتماعية، ال�ي  رئاسة مجلس الوزراء إلدار 

ا�خدمات االجتماعية  الشؤون االجتماعية وتقدم  تقع تحت إشراف وزارة 

ال��نامج   وتأسس  واالس��داف.  التواصل  عن  املسؤولة  الضعيفة،  للفئات 

القانون، حيث   رس�ي،بموجب مرسوم   إطار   �� تنظيمھ �عد  يتم  ولكن لم 

الص ذي  القانون  مجلس  ُ�عرض   �� املستدامة  التنمية  �جنة  ع��  حالًيا  لة 

 النواب اللبنا�ي لكن يجب إقراره من قبل مجلس النواب.

األسر املعيشية ال�ي �عيش �� فقر   آلية األهلية / االس��داف:

االختبار بالوسائل غ�� املباشرة    مدقع يتم تحديدها من خالل

 لقياس مستوى الدخل  

يتم منح األسر املؤهلة بطاقة "حياة" ال�ي يجب أن تمنح حق   آلية التنفيذ:

مستشفى   أو  عيادة  أو  مركز  أي   �� ال�حية  واملزايا  التعليم  إ��  الوصول 

والتعليم   التعليم  لوزارة  التا�عة  التعليمية  املؤسسات  إ��  العا��  باإلضافة 

 ة.عند تمو�لها. يتم �سليم املساعدات الغذائية من خالل قسيمة إلك��وني

 الصندوق الوط�ي للضمان االجتما�� 

يوفر مجموعة من خدمات الضمان االجتما�� ا�حدودة لفئات محددة من  

وموظفي القطاع العام واملوظف�ن غ��  املوظف�ن، بما �� ذلك القطاع ا�خاص  

 التا�ع�ن ل�خدمة املدنية.

 املنح االجتماعية الشاملة للفئات الضعيفة 

شاملة  اجتماعية  منح  إ�شاء  واليونيسيف  الدولية  العمل  منظمة  تدعم 

 (بدًءا من مخصصات اإلعاقة) 

ا�جدول الزم�ي للتطورات الرئيسية ل�حماية االجتماعية  

 والقسائم ومساعدات النقد 

دعمها 2013 الالجئ�ن  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  استحدثت   :

برنامج   وأطلق  املستضعف�ن.  اللبناني�ن  ذلك   �� بما  الشتاء،  فصل   �� للمساعدات 

 لالجئ�ن السور��ن.  برنامج قسيمة إلك��ونية للمساعدة الغذائية األغذية العاملي

: جمع االتحاد النقدي اللبنا�ي ب�ن ست منظمات دولية غ�� ح�ومية، بما �� ذلك  2013

اإلنقاذ الدولية (الرصد والتقييم، وقائد  منظمة إنقاذ الطفل (قائد االتحاد)، و�جنة  

 البحث)، ومنظمة التضامن الدو��، وك��، ومنظمة أكتيد، ومنظمة الرؤ�ة العاملية.

2014  �� املعيشية  لألسر  إلك��ونية  قسائم  تقديم   �� العاملي  األغذية  برنامج  بدأ   :

املقدم  الدعم  مع  يتواءم  بما  فقًرا  األك��  األسر  لدعم  الوط�ي  لالجئ�ن.    ال��نامج 

املفوضية   األغراض  واستحدثت  متعدد  نقدًيا  الو�االت برنامًجا  ب�ن  ا 
ً
  مش���

 واملساعدات �� فصل الشتاء. 

إطالق  2014 �ارد:  ل�جهات    ون  مش��كة  توصيل  �آلية  العاملي  األغذية  برنامج  بواسطة 

الفاعلة اإل�سانية لتقديم املساعدات النقدية والقسائم. وانضمت اليونيسف �� عام 

لتوزيع    2015 �ارد  ون  أشهر  إ��  ثالثة  املفوضية  ونفذت  الشتاء  فصل  خالل  الدعم 

 تجر�بية باستخدام ون �ارد. 

2016) املانح�ن  متعددة  املش��كة  الدفع  منصة  مبادرة  طرح   :LOUISE  ال�ي  ،(

 قدمت أنواًعا مختلفة من املساعدات النقدية والقسائم من خالل ون �ارد. 

اللبنانية:  2017 لألزمة  االستجابة  خطة  املساعدات    )2021-2017(   دعت  توف��  إ�� 

واقتصادًيا   اجتماعًيا  الضعيفة  اللبنانية  واألسر  الالجئ�ن  من  ل�ل  النقد  ع��  القائمة 

 املساعدة األساسية. و�عز�ز نظام ا�حماية االجتماعية الوط�ي �� إطار رك��ة

الثا�ي ال�ي تحدد االل��ام  تم االتفاق ع�� ورقة شراكة لبنان  :  2018 �� مؤتمر بروكسل 

ذلك    �� بما  الوط�ي،  االجتماعية  ا�حماية  نظام  بتعز�ز  لدعم  املش��ك  الوط�ي  ال��نامج 

 األسر األك�� فقًرا.

للف��ة 2019–2018 للبنان  املش��ك  اإل�سا�ي  التنموي  العمل  إطار  تطو�ر  تم   :  2018 -

قبل فرق ا�حماية املدنية األورو�ية وعمليات املساعدة اإل�سانية ومكرر إنذار    من  2019

 � للطوارئ  االستئما�ي  األورو�ي  االتحاد  صندوق  الوط�ي/  يل��م  الطوارئ  حيث  سور�ا،   �

 بتقديم دعم أك�� للبناني�ن والالجئ�ن املستضعف�ن.

إطار اإلصالح والتعا�� و�عادة اإلعمار:  2020 لبنان االستجابة النفجار مرفأ    حدد   ��

 بما �� ذلك ز�ادة املساعدة االجتماعية و�صالحات النظام.  ب��وت،

اإل�سانية2020 املساعدة  األورو�ية وعمليات  املدنية  ا�حماية    : تضمنت خطة عمل 

املساعدات الطارئة استجابة لألزمة االقتصادية �� الدولة، مما سمح    2020-2022

 قت. ل��نامج اس��داف الفقر الوط�ي بتغطية األسر اللبنانية الضعيفة �ش�ل مؤ 

: تطو�ر إطار وط�ي ل�حماية االجتماعية بدعم من منظمة العمل الدولية  2021–2020

 واليونيسيف. 

https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/04/21/targeting-poor-households-in-lebanon
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/04/21/targeting-poor-households-in-lebanon
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/04/21/targeting-poor-households-in-lebanon
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/04/21/targeting-poor-households-in-lebanon
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/04/21/targeting-poor-households-in-lebanon
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/04/21/targeting-poor-households-in-lebanon
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_780987.pdf
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/reports/wfp263807.pdf
https://www.ennonline.net/fex/48/designing
https://www.ennonline.net/fex/48/designing
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp281986.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/LCRP_2021FINAL_v1.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/34145/lebanon-partnership-paper.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/948021607068524180/pdf/Lebanon-Reform-Recovery-and-Reconstruction-Framework-3RF.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/948021607068524180/pdf/Lebanon-Reform-Recovery-and-Reconstruction-Framework-3RF.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/948021607068524180/pdf/Lebanon-Reform-Recovery-and-Reconstruction-Framework-3RF.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/948021607068524180/pdf/Lebanon-Reform-Recovery-and-Reconstruction-Framework-3RF.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/948021607068524180/pdf/Lebanon-Reform-Recovery-and-Reconstruction-Framework-3RF.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/948021607068524180/pdf/Lebanon-Reform-Recovery-and-Reconstruction-Framework-3RF.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/948021607068524180/pdf/Lebanon-Reform-Recovery-and-Reconstruction-Framework-3RF.pdf
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/sites/default/files/1.a.eutf_syria_ad_lebanon_social_assistance.pdf
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/sites/default/files/1.a.eutf_syria_ad_lebanon_social_assistance.pdf
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 أمثلة من ارتباطات برنامج املساعدات النقدية والقسائم

لشراء املواد الغذائية من خالل املتاجر الشر�كة. �� عام   2013بدأ برنامج األغذية العاملي �� تقديم قسائم الطعام اإللك��ونية لالجئ�ن �� لبنان �� عام 

و�� بطاقة مدفوعة مسبًقا قابلة إلعادة ال�حن وقابلة إلعادة االستخدام مع محافظ متعددة. و�� العام نفسھ، بدأ برنامج    ون �ارد،   قدم    ،2014

لشؤون االجتماعية لتوسيع برنامج القسائم الغذائية الشهر�ة لالجئ�ن ليشمل املستفيدين من ال��نامج الوط�ي لدعم  األغذية العاملي �� دعم وزارة ا

ختيار والتوعية األسر األك�� فقًرا. و�دير برنامج األغذية العاملي منصة الدفع بينما تقوم الوزارة وموظفو مراكز التنمية االجتماعية باالس��داف واال 

قسائم   أسرة مستفيدة من ال��نامج الوط�ي لدعم األسر األك�� فقًرا    35000تتلقى  بما يتما�ىى مع تصميم ال��نامج ا�حا��. و�� الوقت ا�حا��،  واملراقبة  

 ية للطعام وقد تتلقى مبالغ طارئة إضافية استجابة لألزمة املستمرة.إلك��ون

�انت هناك دعوات لتوسيع نطاق برنامج اس��داف الفقر الوط�ي �ش�ل كب�� �� ضوء االحتياجات اإل�سانية امل��ايدة �� لبنان �سبب ف��وس  

 وشبكة الطوارئ  أزمة مق��ح، مشروع  نع ي. أعلن البنك الدو��  كورونا، وانفجار مرفأ ب��وت واستمرار تدهور الوضع االجتما�� واالقتصاد

وقد سلط الدعم اإل�سا�ي املستمر  .  افقرً  األك��  األسر لدعم  الوط�ي  ال��نامج ع�� مبنية  كورونا ف��وس لتداعيات لالستجابة االجتما��  األمان

األمان   شبكة  مشروع  و��دف  املظالم.  ملعا�جة  وآلية  شامل  وط�ي  �جل  تطو�ر  ذلك   �� بما  التعز�ز،  إ��  تحتاج  ال�ي  ا�جاالت  ع��  الضوء 

وات إ�� توسيع نطاق برنامج القسائم اإللك��ونية الغذائية التا�ع لوزارة الشؤون  سن  3االجتما�� لالستجابة لف��وس كورونا املق��ح ومدتھ  

وتوسيع نطاق الوصول إ�� ا�خدمات    االجتماعية و�رنامج األغذية العاملي �ش�ل كب��، وتقديم تحو�ل نقدي إضا�� لطالب املدارس الثانو�ة،

تحتاج إ�� دعم �ش�ل أفضل، بما �� ذلك تمك�ن توسيع نطاق الدعم ��    االجتماعية، واستحداث �جل اجتما�� وط�ي لتحديد األسر ال�ي

حاالت الطوارئ. و�� ظل شبكة األمان االجتما�� لالستجابة لف��وس كورونا، ستتلقى األسر اللبنانية فقط التحو�الت النقدية، ع�� الرغم 

 ززة. من أنھ من املتوقع أن �ستفيد األسر الالجئة من ا�خدمات االجتماعية املع

وأدارت منصة مش��كة ب�ن الو�االت للمنظمات ال�ي توفر    2014بدأت املفوضية �� تقديم املساعدة النقدية متعددة األغراض ألسر الالجئ�ن �� عام  

األغذية العاملي  ، دخلت املفوضية �� شراكة مع برنامج  2016املساعدات النقدية بالتوازي مع برنامج ون �ارد التا�ع ل��نامج األغذية العاملي. و�� عام  

ليحل محل منصات الدفع املنفصلة ا�خاصة باملفوضية و�رنامج األغذية العاملي. وتقدم    نظام لبنان املوحد للبطاقات اإللك��ونية،واليونيسف إل�شاء  

  2,600)، ومساعدة نقدية ل�حماية (2021-2020أسرة خالل شتاء    200,000(  أسرة) لفصل الشتاء  170،000املفوضية حالًيا املساعدات النقدية (

 أسرة) لالجئ�ن من خالل بطاقة منصة الدفع املش��كة. 700أسرة الجئة) ومبالغ نقدية مخصصة إليجارات املنازل (

  قيادة مجموعة عمل املساعدة األساسية جنًبا إ�� جنب مع وزارة الشؤون االجتماعية،  �شارك املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ�ن ��

اللبنان لألسر  الشتو�ة  واملساعدات  النقدية  املساعدات  وتحديًدا  لألزمة،  لالستجابة  لبنان  �خطة  األساسية  املساعدة  فصل  والالجئة وتنسيق  ية 

ات مع  الضعيفة، والدعم الف�ي لل��نامج الوط�ي لدعم األسر األك�� فقًرا. �عزز مجموعة عمل املساعدة األساسية مستوى التنسيق ع�� أع�� مستو�

التقييمات واالس��داف  القطاعات األخرى، ال سّيما قطاع األمن الغذائي والزراعة، الذي �شرف ع�� القسائم اإللك��ونية لألغذية، �شأن قضايا مثل  

حيث �ان آخر تحديث    ل�حد األد�ى من سلة اإلنفاق،والتغطية. وتحدد ا�جموعة مستوى التحو�ل للمساعدات النقدية بناًء ع�� امل�ون غ�� الغذائي  

) ��جل ا�حد األد�ى  1(مع العلم أن لبنان لد��ا سل�ي إنفاق (  دي��ا باستمرار.وتتم مراقبة األسعار وتح  2020�� سبتم��    د�ى من سلة اإلنفاقل�حد األ 

) يحدد ا�حد األد�ى من اإلنفاق  2من سلة اإلنفاق ما تحتاجھ أسرة سور�ة الجئة �� لبنان لتغطية االحتياجات األساسية �حياة كر�مة �� بيئة الن�وح، و (

ن لتلبية االحتياجات لضمان البقاء ع�� قيد ا�حياة �� بيئة الن�وح. و�حتوي ال��نامجان ع�� مواد غذائية  لضمان البقاء متطلبات األسرة السور�ة �� لبنا

االحتياجات وغ�� غذائية ويستث�ي وقود الشتاء، والفرق الرئي�ىي هو تقييم ت�اليف اإليجار. مع العلم أن املساعدة الغذائية تقدم �ش�ل منفصل و�غطي  

 ة ا�حد األد�ى من اإلنفاق للبقاء. الغذائية ا�حددة �� سل

ملز�د من    أدى االرتفاع السريع �� معدالت الت�خم وتراجع القوة الشرائية إ�� جعل تحديد مستوى تحو�ل مناسب تحدًيا رئيسًيا و�خاطر ب�ونھ مصدًرا

املفرط لضمان مخاطر الكفاية وما ي��تب ع�� ذلك من   التوترات والصراع. والتغي��ات املستمرة �� ا�حد األد�ى لسلة اإلنفاق الرسمية �� سياق الت�خم

 ز�ادة �� مخاطر قيمة التحو�ل. 

ل��ة لبنانية شهرً�ا إ��    400.000وقيمة التحو�ل أع�� من املبلغ الذي تقدمھ ا�ح�ومة اللبنانية ملواطن��ا بموجب استجاب��ا لف��وس �ورونا، والذي يوفر  

أسرة �� ال��نامج الوط�ي لدعم األسر األك�� فقًرا الذين ال يتلقون قسائم غذائية   1500ت غ�� ا�ح�ومية، إ�� حوا��  أسرة، بما �� ذلك ع�� املنظما  200,000

 وقد يؤدي االختالل �� قيم التحو�ل ب�ن االستجابة الوطنية واإل�سانية إ�� تفاقم التوترات القائمة.

لألسر اللبنانية الفق��ة والضعيفة ال�ي تم تحديدها من خالل برنامج اس��داف الفقر الوط�ي والذين يحملون  برنامجها النقدي الشتوي  اليونيسفتقدم 

طفل سوري    50,000الذي وصل إ�� حوا��    برنامج "من إ��،��كة. كما نفذت اليونيسف  بطاقة حياة وأسر الالجئ�ن الضعيفة من خالل منصة الدفع املش

تماعية ��دف بناء رأس املال البشري وا�حد من آليات التكيف السلبية. بناًء ع�� تجر�ة "من إ��"، تقوم اليونيسف  بمنح نقدية و�حاالت إ�� ا�خدمات االج

ج املدرسة و��  حالًيا بتجر�ة حزمة مت�املة لرفاه الطفل بنفس أهداف ال��نامج السابق مع تقديم ن�ج مت�امل لدعم األطفال األك�� ضعًفا، أي الذين خار 

  أل�شطة الضارة. وأثر التعلم من ال��امج النقدية لليونيسف ع�� دعمها لوزارة الشؤون االجتماعية فيما يتعلق بإصالحات ال��نامج الوط�ي خطر ممارسة ا

 لدعم األسر األك�� فقًرا وتطو�ر االس��اتيجية الوطنية ل�حماية االجتماعية. 

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp281986.pdf
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp281986.pdf
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp281986.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021%2004%20Lebanon%20Country%20Brief.pdf
https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/brief/lebanon-emergency-crisis-and-covid-19-response-social-safety-net-project-essn
https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/brief/lebanon-emergency-crisis-and-covid-19-response-social-safety-net-project-essn
https://leb-louise.azurewebsites.net/about.html
https://leb-louise.azurewebsites.net/about.html
https://leb-louise.azurewebsites.net/about.html
https://data2.unhcr.org/en/working-group/15
https://data2.unhcr.org/en/working-group/15
https://data2.unhcr.org/en/working-group/15
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000120754.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmYzNTVkYWMtMTE4MC00Nzk3LWI2YzctNTI0MDNiZTM1Njc1IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9&pageName=ReportSection
https://evaluationreports.unicef.org/GetDocument?fileID=9503
https://www.unicef-irc.org/article/1892-improved-outcomes-for-refugee-children-in-lebanon-in-education-nutrition-and-well.html


 ملخص الدولة : لبنان شراكة التعلم النقدي 

4 

 

 

النقدية متعددة األغراض �حاذاة مبالغ التحو�ل مع مستوى التحو�ل الذي حددتھ   عداتبتنفيذ املساقامت العديد من املنظمات الدولية غ�� ا�ح�ومية 

خر آليات مجموعة العمل. و�ش��ك �عض املنظمات غ�� ا�ح�ومية الدولية مع برنامج اس��داف الفقر الوط�ي لتحديد األسر الضعيفة بينما لدى البعض اآل 

املنظمات   أجرا  كما  ��م.  خاصة  واس��داف  نقاط  تحديد  ملعا�جة  االجتماعية  با�خدمات  املتلقية  األسر  لر�ط  مبتكرة  �عديالت  الدولية  ا�ح�ومية  غ�� 

 دة النقدية املؤقتة من منظمة أوكسفام).املساع الضعف غ�� االقتصادية (مثل

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cs-lebanon-cash-assistance-helping-families-130918-en.pdf
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 دالالت رئيسية

�� حاالت الطوارئ املعقدة حيث الوطنية، ح�ى  بالنظم  النقدية والقسائم اإل�سا�ي  لبنان درجة من جدوى ر�ط برنامج املساعدات  ت�ون    ُتظهر حالة 

فادة من  تمكنت ا�جهات الفاعلة �� مجال التحص�ن من ا�خاطر اإل�سانية �� لبنان من االست األنظمة الوطنية جديدة. وع�� الرغم من قيود النظام، 

النظام الوط�ي   التجارب اإل�سانية جوانب  التغطية وتقديم مزايا جديدة واختبار منا�ج جديدة. و�انت  لتوسيع نطاق  ال��امج اإل�سانية  ودمجها مع 

لتطو�ر و�عز�ز نظام ا�حماية االجتماعية الوط العملية  باألدلة  �� تزو�د ا�ح�ومة  النقدية والقسائم مفيدة  تبنت ا�ح�ومة ل��نامج املساعدات  �ي. كما 

ج الوط�ي لدعم  بالفعل تداب�� مبتكرة ملواجهة ف��وس �ورونا املستجد، ال سيما القسيمة اإللك��ونية ا�خاصة بالطعام �� ال��نامج�ن املنتظم�ن لل��نام

األك��   واملساعداتاألسر  و�سلط    فقًرا  �ورونا.  لف��وس  االستجابة  خطة  من  كجزء  األغراض  متعددة  صعو�ة  النقدية  ع��  الضوء  ا�حالية  األزمات 

بز� للفقر والضعف امل�حوب  ارتفاع سريع  �� سياق  امل��ايدة  إ�� أعدادهم  بالنظر  "للفقراء" ل�حصول ع�� املساعدة  الهدف املتحرك  ادات  اس��داف 

 سريعة �� الت�خم وعدم استقرار االقتصاد الك��. 

ائم �ش�ل كب��، ع�� سبيل املثال من خالل تطو�ر العديد من األدوات والن�ج املش��كة،  وتحسن تنسيق ومواءمة برامج املساعدات النقدية والقس

(ال سيما مع مجموعة األمن الغذائي). ومن خالل االستفادة وز�ادة تبادل املعلومات ب�ن منفذي ال��نامج، ومحاوالت ز�ادة التعاون ع�� القطاعات  

قدية والقسائم اإل�سا�ي (ع�� سبيل املثال، مستوى منافع املساعدات النقدية متعددة األغراض)  من �ل من نظام برنامج املساعدات الن  من عناصر

لقسائم دعمها والنظام الوط�ي (مثل قاعدة بيانات ال��نامج الوط�ي لدعم األسر األك�� فقًرا)، وسعت ا�جهات الفاعلة �� برنامج املساعدات النقدية وا

التا�� ضمان قدر أك�� من العدالة �� املساعدة وتخفيف التوترات االجتماعية. ويعت�� دور ا�جهات الفاعلة �� برنامج للفقراء والضعفاء اللبناني�ن، و�

آر  سماع  وضمان  للمساءلة  حاسمة  تدخالت  ا�خارجية  ا�جهات  من  التظلم  وآليات  والتوعية  والتواصل  املراقبة   �� والقسائم  النقدية  اء  املساعدات 

 ل و�دماجها �� تصميم ال��نامج.املستلم�ن وردود الفع 

واقع  و�جب أن تبقى ا�جهات الفاعلة �� مجال االستجابة اإل�سانية ملواجهة ا�خاطر اإل�سانية مدركة لنقاط الضعف �� النظام الوط�ي وتحديد م

بينما �عمل ع�� الفجوة اإل�سانية والتنمو�ة  ،  ع ع�� املدى القص�� إ�� املتوسطو�م�انية املواءمة مع النظام الوط�ي، حيث ستحقق أهداف املشرو 

 لز�ادة ا�جهود لتعز�ز النظم الوطنية ع�� املدى املتوسط إ�� الطو�ل. 

(مثل و�� حالة �عض تدخالت املساعدات النقدية متعددة األغراض، أو القطاعية، أو برنامج املساعدات النقدية والقسائم لفئات اجتماعية معينة   

اإلعاقة، والناج�ن من العنف القائم ع�� النوع االجتما��) أو الفئات ال�ي أصبحت ضعيفة مؤخًرا، قد ال ي�ون تحديد املستفيدين  األ�خاص ذوي  

 "املناسب�ن" من خالل النظام الوط�ي ممكًنا.

قو�ة    ضعيفة محددة مفيدة �� بناء أرضيةد تكون ا�خ��ات والدروس املستفادة من التحليالت البيئية واالجتماعية التكميلية لفئات  و�� الواقع، ق 

 ل�حماية االجتماعية. 

ف) لتلبية االحتياجات االجتماعية واالقتصادية  (مثل أوكسفام واليونيس   "ال��امج النقدية اإلضافية"وقامت ا�جهات الفاعلة اإل�سانية بتجر�ة ن�ج  

إ�� ا�خدمات. كما إدارة ا�حاالت واإلحاالت   من خالل 
ً
للمنظمات    �ش�ل أك�� شموال التا�عة  املنفذة  �� طليعة عمليات  �انت ا�جهات  غ�� ا�حكومية 

عندما لم �عد اإلجراءات القياسية قابلة للتطبيق. ع�� سبيل املثال، أظهروا أن أقسام ال��نامج التكيف املبتكرة لل��امج النقدية �� حاالت الطوارئ  

 كن تحو�لها من العمل الوجا�� إ�� آليات العمل عن �عد.ا�ختلفة (ع�� سبيل املثال، إدارة ا�حاالت والرصد) يم

يؤدوا   أن  ا�ح�ومية  غ��  للمنظمات  التا�عة  املنفذة  ا�جهات  ع��  الدعوةو�جب  مجال   �� أك��  النقدية    دوًرا  التحليالت  برمجة  بمستقبل  يتعلق  فيما 

جتماعية، بما �� ذلك تصميم ال��امج الوطنية واإلجراءات اإلدار�ة املشروطة. ولد��م خ��ات غنية وقيمة يمكن أن �ساعد �� تصميم أي نظام حماية ا

يجب أن تقوم جهود الرصد    ويعد تحديد هذه التجارب والدروس املستفادة ونقلها أمًرا ضرورً�ا إلعالم الدعوة.وخطط استمرار�ة األعمال واملساءلة.  

 ًضا مراجعة الفوائد والتحديات املرتبطة بالر�ط مع النظام الوط�ي.ولكن أي النتائج،والتقييم بتقييم ما إذا �انت ال��امج قد حققت 
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