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 ومن سيراقب صرف األموال؟ مليون دوالر 012استخدام الـيتّم كيف س

 
 رنى سعرتي

مليون دوالر في هذا التوقيت الدقيق، إاّل أّن مخاوف تبرز حيال سوء استخدام االموال المخّصصة في  012رغم أهمية حصول لبنان على قرض من البنك الدولي بقيمة 
 .«41 -كوفيد»ة من االنهيار، ومن تداعيات ادية الناتجزمة االقتصاالساس لدعم الفقراء، لتخّطي األ 

مليون دوالر، على شكل تحويالت مالية  642وافق البنك الدولي على القرض المنتظر، وعلى العملة الصعبة التي تتلّهف لها البالد، من خالل تقديم مساعدة طارئة للبنان قدرها 
 .ين تشهدهما البالدحون تحت وطأة أزمتين اقتصادية وصحية خانقتالفقر، ويرز يعيشون في  ألف لبناني 682وخدمات اجتماعية لنحو 

الف أسرة لبنانية مصّنفة تحت خط  151، فإّن حوالى 11-يومًا الحتواء التفشي المتسارع لكوفيد 11لكّن، ومع دخول البالد اليوم في فترة إقفال تام، مع حظر كامل للتجّول لمدة 
في حين اّن اإلغالق التام سيؤثر بشكل كارثي على العائالت واألطفال الذين يعانون من أوضاع  من أموال البنك الدولي في الفترة القريبة،باالستفادة ع، لن تبدأ الفقر المدق

مليار ليرة  65أّن الحكومة رصدت  لن االثنين،زي وزني، اعاقتصادية هّشة، وسُيتركون بالتالي للتعامل مع الكارثة بأنفسهم، رغم اّن وزير المالية في حكومة تصريف األعمال غا
. إلجراءات المتخذة لمواجهة كوروناكسلفة خزينة للهيئة العليا لإلغاثة، تنفيذًا للخطة االجتماعية الهادفة إلى مساعدة اأُلسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة، بسبب البنانية 

جتماعي شاملة، لدعم اأُلسر األكثر حاجة بشكل فوري في تلك ، أظهرت عدم وجود آلية واضحة وشبكة امان اكومة تنفيذهم قّررت الحولكن التجارب السابقة في اول اقفال عا
 .الظروف، بعيدًا من المحسوبيات

لة الصعبة، هو بحاجة ماسة لكل العممن  freshر مليون دوال 642في موازاة ذلك، سيشّكل قرض البنك الدولي جرعة أوكسيجين جديدة للبنك المركزي، ستخّوله الحصول على 
كيفية استثمارها او استخدامها، ّن التحويالت المالية لأُلسر األكثر فقرًا ستسّدد بالليرة اللبنانية، فإّن العملة الصعبة ستكون متاحة للمصرف المركزي الذي سيقّرر وبما ا. دوالر منها

 .رفع الدعم بشكل كاملواد االساسية وشراء المزيد من الوقت، قبل استيراد الممواصلة دعم علمًا اّن مصيرها على األرجح سيكون بهدف 
  

، اّن قرض البنك الدولي ما زال يحتاج «الجمهورية»في هذا االطار، اوضح المشرف العام على خطة لبنان لالستجابة لألزمة في وزارة الشؤون االجتماعية عاصم أبي علي لـ 
وقّدر الفترة الزمنية . اًل ان يتّم ادراجه على جدول اعمال الجلسة االستثنائية يوم الجمعةإلجراءات المطلوبة للحصول على االموال، آمجل السير بالنواب، من اإلقراره في مجلس ا

ل االموال الى مصرف لبنان، علمًا اّن ن يتّم تحويقرار القانو أشهر من تاريخ اقراره في مجلس النواب، شارحًا اّنه بعد إ 4الى  3المتوقعة لبدء االستفادة من اموال القرض بحوالى 
وتمنى أبي علي ان تسير عملية الرقابة بشكل . ض سُيحّول على دفعات وتباعًا الى حسابات البنك المركزي وليس كاماًل، ليصار الى التدقيق به من ِقبل ديوان المحاسبةالقر 

 .ر من المساعدات في اسرع وقت ممكناطية واالدارية، من اجل بدء استفادة اأُلست البيروقر ادة المعامالسريع، وليس على غرار الفترة التي تستغرقها ع
  

 ألف أسرة، 631هاية آذار المقبل الى واشار الى اّن وزارة الشؤون االجتماعية ما زالت تعمل على تحديث قاعدة بيانات اأُلسر المحتاجة، على ان يصل عدد اأُلسر المدققة مع ن
ولفت الى اّن البرنامج يهدف حاليًا الى رفع عدد . قرض البنك الدوليباعًا على تحويالت مالية شهرية، من خالل برنامج دعم اأُلسر األكثر فقرًا وعبر لة الحصول تستكون مخوّ 

 .خرى متوفرةالفًا في حلول آذار، من خالل هبة مالية أ 51ألف أسرة حاليًا الى  15اأُلسر المستفيدة من الدعم، من 
  

وستتلقَّى . لمدة عام واحد( ألف فرد 682ما يقارب الـ )رزح تحت خط الفقر المدقع ألف أسرة لبنانية ت 146وأّكد أبي علي، اّن قرض البنك الدولي سيقّدم تحويالت نقدية إلى 
. ألف ليرة لألسرة الواحدة 611ة، باإلضافة إلى مبلغ ثابت قدره سرة الواحدالف ليرة لأل 811ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد بحٍد أقصى  111اأُلسر المؤهلة مساعدَة شهرية قدرها 

ها الحصول على المبلغ نقدًا عبر مة المساعدة النقدية لأُلسرة الواحدة إلى بطاقة مسبقة الدفع ُيصدرها ُمقدِّم خدمات مالية، وتوزَّع على اأُلسر المستفيدة التي يمكنوسيتّم تحويل قي
 18و 13ألف طفل تتراوح أعمارهم بين  86وًة على ذلك، سيتلقَّى عال. تخدامها إلكترونيًا لسداد ثمن مشترياتها في شبكة من متاجر المواد الغذائيةاآللي أو اسينات الصرف ماك

درسية، ومصاريف االنتقال والزي المدرسي، ف الكتب المهل، وتكاليعامًا تحويالت إضافية لتغطية النفقات المباشرة للتعليم، ومنها رسوم التسجيل في المدرسة، ورسوم مجالس األ
 .وسُتدفع الرسوم المدرسية بشكل مباشر إلى المدارس المعنية. بشبكة اإلنترنت لتسهيل التعّلم عن ُبعد أو النفقات المرتبطة/ومعدات الحاسوب و

  
تقديم تحويالت نقدية طارئة وتيسير مليون دوالر أميركي، ل 642وع جديد بقيمة ثاء على مشر لي يوم الثلفي التفاصيل، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدو 

وسيساند المشروع . لبناني فقير يرزح تحت وطأة ضغوط األزمة االقتصادية التي تعصف بلبنان وجائحة فيروس كورونا 682,111صول على الخدمات االجتماعية لحوالى الح
شامل لشبكات األمان االجتماعي، لتحسين القدرة واألزمة االقتصادية في لبنان أيضًا، تطوير نظام وطني  11-ستجابة لجائحة كوفيدإلجتماعي لإلكة األمان االطارئ لدعم شب

 .على مواجهة الصدمات الحالية والتي قد تطرأ في المستقبل
  



مليون شخص قد  1.6تقديرات إلى أّن نحو ، حيث تشير ال%66سبة الفقر المدقع الى ون% 45الى  نسبة الفقر وفيما يواجه لبنان أزمات مضاَعفة وغير مسبوقة أدَّت الى زيادة
 من ألفًا دون خط الفقر الغذائي، فإّن قرض البنك الدولي يهدف، وفقًا لوزارة الشؤون االجتماعية، الى رفع عدد اأُلَسر التي تستفيد حالياً  841صبحوا تحت خط الفقر، منهم أ

 .عني تغطية كل اأُلسر المصّنفة تحت خط الفقر المدقعألف، مما ي 611الف اسرة إضافية، ليصل العدد اإلجمالي الى  151ثر فقرًا بحوالى اأُلسر االكبرنامج دعم 
  

ألسر واسعة النطاق، قد تكون االقتصادي لعلى الرفاه إّن تداعيات هذه الصدمات المتكّررة »وقد صّرح المدير اإلقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، 
ات االستقرار االجتماعي معّرضًا للخطر، وقد تضيع بسهولة مكاسب االستثمار في رأس المال البشري التي تحقَّقت، بعد بذل ومع ازدياد معدالت الفقر وعدم المساواة، ب. كارثية

تلك التي تتضّمن مج الوطني الستهداف اأُلسر األكثر فقرًا، السيما منها تلك التي تعيلها نساء، و وسيع البرناديد عملية توسوف يدعم المشروع الج. جهود كبيرة في هذا المجال
 .«ذوي االحتياجات الخاصة أو كبار السن

  
وسيستخدم المشروع، شأنه شأن . الدوليمن البنك  بدعمٍ  6111م يهدف المشروع إلى توسيع وتعزيز مظلة البرنامج الوطني لدعم اأُلسر األكثر فقرًا في لبنان، والذي ُأطِلق في عا

لتحديد اأُلسر المؤّهلة المستفيدة في كل أنحاء األراضي ( Proxy Means Testing)أسلوب اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي  البرنامج الوطني، منهجية استهداف تقوم على
 .للفئات المهّمشةطاء أولوية تماعية، إلعاللبنانية، وكذلك أسلوب استهداف وفق الفئات االج

  
األسرة لالستفادة من المشروع تبعًا لدرجة الفقر لكل أسرة، واستنادًا إلى مواردها وخصائصها الديموغرافية التي  وتتضمن منهجية اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي تقييم أهلية

اقد مع برنامج وبناء على الخبرة المكتسبة في تنفيذ البرنامج الوطني، سيتّم التع. لى المساعدةهم للحصول عإعالن أهليتوسيجري تقييم دقيق لكافة المستفيدين قبل . ترتبط بالفقر
 .األغذية العالمي لتولذي مهمة تنفيذ المساعدات النقدية

  
ألف فرد من األسر  111الشؤون االجتماعية إلى بعة لوزارة تماعية التاوسيساند المشروع أيضًا تيسير الحصول على خدمات اجتماعية ذات جودة، تقّدمها مراكز التنمية االج

 .ر لألخصائيين االجتماعيين في الوزارة وعلى مستوى المراكز، أنشطًة وبرامج لبناء قدراتهم وتمكينهم من تحسين أدائهموسيوفّ  الفقيرة واألكثر احتياجًا،
  

نظام شبكة ولضمان االستدامة، سيدعم المشروع تطوير آلية شاملة لاألهم من ذلك، »لسيد، اّن لعمل حنين ائيسة فريق اوأوضحت كبيرة مسؤولي العمليات في البنك الدولي ور 
يد اأُلسر وستستند هذه اآللية إلى سجل اجتماعي وطني متكامل، تقوم الحكومة اللبنانية بإنشائه، ويتيح تحد. األمان االجتماعي، يمّكنها من االستجابة للصدمات في المستقبل

 .«روفها المعيشيةقي المساعدات االجتماعية على نحو فوري وفعّال، وبناء على تقييم الحتياجاتها وظلمؤّهلة لتلا
الشؤون  ون مع وزارة في لبنان بالتعاوستتوّلى رئاسة مجلس الوزراء مسؤولية إدارة تنفيذ المشروع، من خالل وحدة اإلدارة المركزية للبرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقراً 

بمتابعة المواضيع المتعلقة بالشأن االجتماعي التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، والمسؤولة عن جتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي، وتحت إشراف اللجنة الوزارية المعنية اال
 .إعداد خطة شاملة للتنمية االجتماعية في لبنان

  
كما سيتّم التعاقد مع جهة ثالثة متخصصة . ن اإلجابة عن االستفسارات وتسوية الشكاوى على وجه السرعة وبكفاءة وشفافيةضماالمظالم، ل الة لمعالجةوسيعتمد المشروع آلية فعَّ 

يتألف من  ريق استشاريجري تشكيل فعالوًة على ذلك، سي. بعملية المتابعة والرصد، من أجل التحقق من أهلية المستفيدين ومن حصول المستفيدين النهائيين على مستحقاتهم
في مجاالت الفقر والسياسات االجتماعية، لتقديم المشورة إلى اللجنة الفنية للمشروع، ولضمان المشاركة  خبراء محليين من المؤسسات األكاديمية ومعاهد البحوث والمجتمع المدني

 .المتواصلة ألصحاب المصلحة في المشروع
 
 
 
 
 

 


