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 !المهّم رقم بطاقة الهوّية... معايير الفقر غير مهّمة: قرض البنك الدولي

 ليا القزي 
أوصلت . النواب على النّص األساسي، يتضمن مالحظات« ُملحق  »تعود اتفاقّية قرض البنك الدولي الُمخّصص لمساعدة األسر األكثر حاجة إلى مجلس النواب بعد وضع 

وتهميش « المجتمع الدولي»لجهة الصالحيات الواسعة لـولكن الجوهر لم ُيمّس، وتحديدًا . يين الدورارات من التكالي،، ما رعع عدد العالالت الُمستفيدةنقاشات إلى خفض مالال
 دور إدارات الدولة وجمع بيانات اللبنانيين الخاصة

دعم شبكة األمان اراجتماعي لالستجابة لجالحة »مليون دورار المعرو، بـ 642ّواب على قرض الـ عد مالحظات النالذي تحّقق ب« عرالو  »مليون دورار أميركي هي قيمة  15
ظمات لمن« جتياح الناعمارا»المالحظات التي قّدمها عدٌد من النواب لم تنحصر بالمصاري، التشغيلية لقرض البنك الدولي، بل تناولت انتقاد . «واألزمة اراقتصادية 91 -كوعيد 

مع العالالت وجمع معلوماتها الخاصة، ببرنامج األغذية ّطي اإلدارات العامة ودورها التنفيذي والرقابي، وحصر إدارة القرض بكّل تفاصيله، ضمنها التواصل دولية عبر تخ
 .أسرة لالستفادة من المساعدات 652ألفًا و 94ة بصورة سمحت بزياد ، مع خفض التكالي،إرا أّن الملحق النهالي باراتفاقية أبقى على تسّيد برنامج األغذية للمشروع. العالمي

شباط  62ة الُمشتركة يوم على القرض عي اجتماع اللجان النيابي« المواعقة مبدلياً »عي جلسة مجلس النّواب اليوم، سُيناقش الُملحق الُمتصل باتفاقية القرض، بعدما جرت 
الجمهورية »، يقول أحد نواب كتلة «ألّن القانون يمنع تعديل اتفاقيات القروض عي مجلس النواب»ديل، ق ــــ أي تعية ــــ أو الُملحر أن تشهد اراتفاقليس من الُمنتظ. الماضي
و حتى ل»أّنه  وُيشير أيضًا إلى .«لمبلغ إلى الناسلليرة، وغياب قاعدة بيانات موحدة، وكيفية وصول اوأهمها دعع المساعدات با»، ُمنتقدًا نقاطًا عّدة عي نّص اراتفاقية «القوية

مواعقتها « الوعاء للمقاومة»وعي اإلطار نفسه، لن ُتعطي كتلة . «تعهدت حكومة تصري، األعمال ارالتزام بتطبيق التعديالت، كي، نضمن أرا تتراجع الحكومة الجديدة عنها؟
 .ا لم ُتدرج التعديالت بمتن اراتفاقية األصليةاليوم م

الشهر الجاري، وعيه أّن وزارة المالية ستتوّلى مخاطبة البنك الدولي  8ألمين العام لمجلس الوزراء، القاضي محمود مّكية إلى مجلس النواب عي لحق الُمرسل من ارّد يأتي من المُ لا
ُرميت المسؤولية على . «امج األغذيةالبنك الدولي وبرني واعقت عليها مع المجلس النيابي مراقبة تنفيذ الحكومة للورقة التدور . بالتوضيحات الالزمة ألصل ُمقترح المشروع»

ة تأمين مصادر وُألقيت على كاهل مجلس النواب مهم. البرلمان الذي سُيشّرع اليوم مخالفة دستورية بإقرار اتفاقية قرض ُمرسلة من دون مرسوم صادر بقرار من مجلس الوزراء
 .ة عن صالحياتهايد من الحكوممادات، عي تخّل جدوتأمين عتح اراعت تمويل البطاقة التمويلية للعالالت

ة األولى أل، دورار، بعدما كان قد طالب عي المرحل 911، أي مليون و%2.5ُيشير الُملحق إلى أّن النسبة التي سيحصل عليها برنامج األغذية العالمي لقاء عمله انخفضت إلى 
كذلك سيحصل البرنامج على . ، التابع للبنك الدولي«بعملية الطوارئ للبنانتمويل الخاص برنامج صندوق ال» من« هبة»رض، بل كـالمبلغ لن ُيدعع من الق%. 9ثم % 2.5بـ 

رعع عامالت المالية، و يع البطاقة اإللكترونية للمستفيدين، ومراقبة الممسؤوليات برنامج األغذية هي إدارة توز . عن عمليات التوزيع وما يرتبط بها« عربوناً »مليون دورار  6.5
تدعع )مركزًا اجتماعيًا جديدًا  962ويطالب بمهلة شهر قبل أن يبدأ توزيع البطاقات، ُتخّصص للتوظي، والتخطيط وتحضير . أي القالم مقام الدولة …ّقي الشكاوىالتقارير، وتل

طالة أمد البرنامج  بتمديد عترة من الدعم، عُيهّددوالح الُمستفيدين كن إذا تأّخرت الحكومة بتزويد برنامج األغذية بلول(. الدولة اللبنانية تكاليفها وبالتالي ترتيب تكالي، »التوزيع وا 
 42أل، بطاقة عقط، ثّم ُتضا،  42، سُتوّزع عي المرحلة األولى. را غير« لسنة واحدة»أل، عاللة، تحصل على مساعدة نقدية  922الُمستفيدون من القرض أصبحوا . «إضاعية

أل، ليرة، ومساعدة نقدية  922سيحصل هؤراء على مساعدة نقدية غذالية بقيمة . أل، أسرة 922لشهر الخامس إلى لبطاقات عي اد األساسي، لتصل اكّل شهر على العد ألفاً 
 .(يرةأل، ل 169ومليون وأل، ليرة  622ون وما بين ملي)شرة إلى المدارس، وجزء مباشرة لألسر جزء من رسوم التعليم ُتدعع مبا. أل، ليرة شهرياً  622غير غذالية بـ 

 
 ماليين دوالر 23جرى خفض المصاريف التشغيلية إلى 

مليون دورار الُمتبقي سُيخّصص للتحويالت النقدية التي تزيد  69مبلغ »ماليين دورار،  92الثاني الذي يعتبر النواب أّنهم حققوه هو خفض المصاري، التشغيلية إلى « اإلنجاز»
عدد . أل، دورار 022ماليين دورار إلى مليون و 2من … لحساباتر،، عقد واعقت على خفض عمولتها لقاء طبع البطاقات وعتح ابالنسبة إلى المصاأما . «المستفيدة العالالت

وظفًا بعدما رامس م 99فض أيضًا إلى بية والتعليم، انخالموظفين عي تشغيل أنظمة المعلوماتية الخاصة بالمشروع لدى رلاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون اراجتماعية ووزارة التر 
إرا أّن ذلك را ُيلغي إبقاء عتح باب التعاقد مفتوحًا، ورا سّيما بالنسبة إلى عريق العمل . ، وُتدعع جميع الرواتب بالليرة اللبنانية«ُمتخصصةاعتماد شركة »، يوّظفون عن طريق 62الـ 

حصلت هذه الوحدة على صالحيات . عي السرايا الحكومية« وحدة اإلدارة المركزية»إلضاعية عي شخصًا، والوظال، ا 96تماعية وعديده المطلوب وجوده عي وزارة الشؤون اراج
دخل، دلة قياس مستوى القيادة التحضيرات إلعداد دليل عمليات المشروع، إدارة قاعدة بيانات والتحقق منها، المحاعظة على معا: واسعة، تتخّطى الوزارات المعنية، عبر توكيلها

بعد « الشؤون»أما اللجنة التقنية عُأبقيت برلاسة وزير … إدارة مهام العمليات المتعلقة بالمشتريات والتعاقدات التواصل والتوعية، إدارة مهام المتابعة والتقييم والرصد،إدارة حمالت 
الُمدير العام »وظيفة وقد كان راعتًا أن ُتحّدد عيها . ، القاضي عبد اهلل أحمدالشؤون اراجتماعيةدير العام لوزارة رعض ُكتل نيابية كالقوات اللبنانية والبنك الدولي، أن يترأسها الم

 .، وهو األمر غير المسبوق عي هذا النوع من اتفاقيات القروض«للمشروع
سيتم اختيار »يتم تحديد األسر؟ بحسب الُملحق عكي، س. للمساعداتاألسر الُمستحقة  ُتحّدد« حقيقية»تبقى ثغرة رليسية لم ُتحّل بعد، وهي عدم امتالك الدولة لقاعدة بيانات 

ضمن معايير ُمحّددة من »وسُيفتح التسجيل على قاعدة بيانات جديدة لمّدة شهر . «ومن ثّم تحديد أولويات الفلات الضعيفة. ن أدنى درجات الرعاهية واألعقر عي البلديملكو  الذين
يتبّين عيها رقم الهوية لكّل عرد، وستكون األولوية »الت ملء استمارة لُملحق، وقد قبلت به الدولة اللبنانية، هو أّن على العالُمثير للريبة عي ااألمر ال. «تماعيةوزارة الشؤون اراج

 !ورا باستيفاء الشروط أو بدّقة البيانات هتمَّين بالمعاييرنًا إّنهما غير مُ البنك الدولي وبرنامج األغذية، بغطاء من الدولة، يقوران عل. «عي اراختيار لألسماء التي قّدمت أرقام الهوية


