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 :المقدمة
 

ف�ي و ،2006أی�ار ف�ي اللبنانی�ة التي وضعتھا الحكوم�ة  SAPخطة العمل االجتماعیة في إطار 

الفق�ر عن�د تق�دیم  ةظ�اھرم�ن   لح�دقامت الحكومة ب�التخطیط لكیفی�ة ا, III  2007تمر باریس ؤم

لتنفی�ذ ھ�ذه السیاس�ة ق�ررت الحكوم�ة تنفی�ذ البرن�امج ال�وطني و، وترشید عملی�ات ال�دعم الخدمات

م�ن خ�الل  National Poverty Targeting Program االكث�ر فق�راً الس�تھداف األس�ر 

التي تقوم عل�ى تحدی�د مس�توى فق�ر األس�ر م�ن خ�الل   Proxy Means testingاعتماد الیة 

مؤشر/ معلومة یصرح عنھا ممثل االس�رة  62عبر حوالي الحالة االجتماعیة واالقتصادیة  تقییم

حیث ال یعتبر  الدخل في بلد كلبن�ان مؤش�را جی�دا دون التطرق بشكل مباشر إلى مستوى الدخل 
متاح��ة دقیق��ة و، وك��ون المعلوم��ات ع��ن مؤش��ر ال��دخل لیس��ت  لتحدی��د رفاھی��ة األس��ر المعیش��یة

 بسھولة.

 

 :األھداف

 

یھدف البرنامج الى توفیر المساعدة االجتماعیة لألسر اللبنانیة األكثر فق�راً ف�ي لبن�ان بن�اًء عل�ى  

ھ�ذه األس�ر لالس�تفادة م�ن المس�اعدة  احقی�ةم�دى مستوى فقر االسرة وبالتالي شفافة تحدد  معاییر

األس�ر عل�ى  وذلك في حدود الموارد العامة المتاحة لھذه الغایة. یطمح ھذا البرنامج إلى مس�اعدة

  لزی��ادةع��امالً مواجھ��ة ظروفھ��ا المعیش��یة المتعث��رة، م��ع مراع��اة أن ال تخل��ق ھ��ذه المس��اعدات 

تق��یم عل��ى یعط��ي الح��ق لك��ل أس��رة لبنانی��ة  البرن��امج. ان ھ��ذا واالعتم��اد المطل��ق علیھ��ا لبطال��ةا

 طلباً للمساعدة. البرنامجللتقدم من األراضي اللبنانیة 

 

 :المبادئ األساسیة
 

: ان كل أسرة لبنانیة تعاني من الفقر لھا الحق بالسعي للحصول عل�ى مس�اعدة المساواة •

 من الدولة وتقدیم طلب لالستفادة من المساعدات االجتماعیة.

: ی��تم تقی��یم الحال��ة االجتماعی��ة واالقتص��ادیة لك��ل أس��رة تتق��دم للحص��ول عل��ى العدال��ة •

برنامج باحتساب "معدل رقمي" لكل المساعدة وفقاً لمنھجیة موضوعیة وشفافة. ویقوم ال

 أسرة یعكس وضعھا االقتصادي واالجتماعي.
2 

         National Poverty Targeting Program   01381221       البرنامج الوطني لدعم االسر االكثر فقراً 
   

 



تعط��ى األولوی��ة ف��ي المس��اعدة لألس��ر الت��ي تع��اني م��ن  مس��اعدة األس��ر األكث��ر حاج��َة: •

یحدد شكل وحجم المس�اعدة لك�ل أس�رة  تعثراً.األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة األكثر 

) ع��دد 3) الم��وارد العام��ة المتاح��ة و(2) مس��توى الحاج��ة و(1وفق��اً للمع��اییر التالی��ة: (

 األسر التي سیشملھا البرنامج.

م�ن المس�اعدة االجتماعی�ة ھ�ي  لإلف�ادةان عملی�ة تقی�یم األھلی�ة  الموضوعیة والش�فافیة: •

عملی��ة ممكنن��ة، وبالت��الي ال توج��د امكانی��ة للتق��دیر الشخص��ي ف��ي ھ��ذه العملی��ة. ان تق��دیم 

الشكاوى/االعتراضات  وإعادة النظر بالنت�ائج الت�ي ینتجھ�ا البرن�امج س�یتم تنظیمھ�ا ف�ي 

 مرحلة الحقة.

 
 منھجیة االستھداف: 

 
: من المساعدات لإلفادةتحدید األھلیة  وبالتالي لفقیر الیة الوصول الى امنھجیة االستھداف أو 

 تأخذ المنھجیة في االعتبار عدداً من المتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة لألسر، تشمل ما یلي :

 تجھیزات منزلیة وغیرھامن  ةاألسروممتلكات موجودات  •

الحال��ة االجتماعی��ة, التعلیمی��ة  – الخص��ائص االجتماعی��ة واالقتص��ادیة ألف��راد األس��رة •

 والصحیة 

 عدد افراد االسرة:  ةیالخصائص السكان •

 اراضي وغیرة ,ملكیة منزلالملكیة:  •

 

 :آلیة االستھداف

 

بنی�ت باالرتك�از إل�ى التج�ارب   Proxy Means Testing (PMT) ان آلی�ة االس�تھداف  

المعلوم���ات واالتص���االت. ترتك���ز آلی���ة العالمی���ة ف���ي ھ���ذا المج���ال مس���تفیدة م���ن تط���ور تقنی���ات 

الت�ي  ،Multi-means testing Methodology االس�تھداف إل�ى نظ�ام متع�دد المؤش�رات

م�ن  المیدانی�ة معاین�ة، والقابلة للقیاس والتي یمكن قی�اس دقتھ�ا عب�ر الةتعبر عن خصائص األسر

ف�ي عملی��ة القی��اس . ان اختی�ار المؤش��رات المس��تخدمة المحق�ق االجتم��اعي للمس��كن خ�الل زی��ارة

. ت��م تط��ویر ةاس��تند إل��ى ت��رابط ھ��ذه المؤش��رات م��ع األوض��اع االجتماعی��ة واالقتص��ادیة لألس��ر
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"المعادلة " المستخدمة في آلیة االستھداف وفقاً للمس�ح األس�ري المتع�دد األغ�راض ال�ذي أج�ري 

 . و تم مراجعة ھذه المعادلة باالستناد الى :2006في لبنان عام 

 

o  لم��ا س��یتم  2009المرحل��ة التجریبی��ة م��ن البرن��امج الت��ي اجری��ت ف��ي الع��ام نت��ائج تقی��یم

 االستفادة من الدروس المستخلصة من تطبیق البرنامج في المرحلة الحالیة

o  ً2012- 2011نتائج تقییم المرحلة الوطنیة الشاملة من البرنامج والتي تجري حالیا 

o  2013 اوائلفي  ىتھانوالذي بھ مدیریة االحصاء المركزي  قامتالمسح الذي نتائج 

 

عص��ب األس��اس ف��ي أي برن��امج ھ��و  (PMT) ان النظ��ام المبن��ي عل��ى المؤش��رات التقریبی��ة 

مس��اعدات أو دع���م اجتم���اعي أو اقتص��ادي س���تطوره الحكوم���ة. وس��یتیح ھ���ذا النظ���ام لص���انعي 

السیاسات الحكومی�ة معلوم�ات تفص�یلیة ح�ول األس�ر الفقی�رة والمھمش�ة مم�ا یس�اعد عل�ى وض�ع 

ومنھا عمالة االطفال, التسرب المدرسي,  وتطبیق البرامج الكفیلة بتوفیر المساعدات لھذه الفئات.

 التشرد, تمكین العاملین (نساء ورجال),

 

اللبنانی��ة ھ��و األس��رة  المس��تفید م��ن ھ��ذا البرن��امج، أي م��ن یتلق��ى المس��اعدة االجتماعی��ة، ان 

یمك�ن ان   ن�زالً واعب�اء معیش�یة واح�دة.المكونة من أف�راد ت�ربطھم ص�الت قرب�ى ویتش�اركون م

 تكون ھذه األسرة مؤلفة من شخص واحد فقط.

 

للحد من الفقر، من خالل دعم للحكومة اللبنانیة تحسین التدخالت العامة  البرنامجالھدف من 

 اجتماعیة وصحیة.تعلیمیة یمات یتخذ ھذا الدعم تقد ,ومتابعة وزارة الشؤون االجتماعیة

 
  التقدیمات:

 
بطلب للحصول على المساعدات االجتماعیة تم ادخالھا ضمن قاعدة  تقدمتان جمیع األسر التي 

 .االكثر فقراً األسر دعم البیانات برنامج 

الستفادة من البرنامج ا "حالً"   یحصلون على بطاقةسوف  یمكن للمواطنین  المستفیدین والذین 

 :  23/11/2011الوزراء في  والتي اقرت في مجلس التالیة الخدماتعلى والحصول 
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لجمیع افراد االسرة  44 والخاصة 30 تغطیة صحیة في المستشفیات الحكومیة .1
  المذكورین في الطلب

 المذكورین في الطلب لألفراد كلفة االدویة لألمراض المزمنةتغطیة  .2
  مجانیة تسجیل الطالب في المدارس والثانویات الرسمیة .3
 مجانیة ثمن الكتب المدرسیة .4
 على فاتورة الكھرباء لمؤسسة كھرباء لبنانالف لیرة لبنانیة  20حسم  .5
 سلة غذائیة توزع كل ثالثة اشھر للممستفیدین المسنین .6

 

دعم مجانیة التعلیم تمكنت من خالل المدرسي  االمیة والتسربللمساھمة في الحد من وتجسیداً 

حوالي البرنامج الوطني لدعم االسر االكثر فقراً من تحدید   -وزارة الشؤون االجتماعیة 

وتشمل  2013-2012للسنة الدراسیة تلمیذ محتمل بین سن الرابعة والثامنة عشرة   30000

یم المھني والتقني الصفوف التعلیمیة من الروضة حتى الصفوف الثانویة في التعلیم العام والتعل

من قبل البرنامج الوطني لدعم التسجل واستالم الكتب المدرسیة مجاناً  بحیث تم اتاحة فرصة

 االسر االكثر فقراً.

 

 

 

 تقدم سیر العمل واالنجازات التي حققت حتى تاریخھ
 

لحكومة البرنامج الوطني لدعم أطلقت وزارة الشؤون االجتماعیة بالتعاون مع رئاسة ا •

  2011تشرین األول  17األسر األكثر فقراً في 

إنھا المرة األولى التي تتوجھ فیھا الدولة بمشروع مباشر للشرائح الفقیرة والمھمشة منذ  •

 االستقالل

 البرنامج یساعد في تكریس الوظیفة االجتماعیة للدولة •

 ة المواطن معھاالبرنامج یساھم في تعزیز فكرة الدولة ومصالح •

 البرنامج منزه عن التدخالت السیاسیة ألنھ یعتمد آلیات عمل تقنیة وتنفیذیة ومھنیة •

 البرنامج یقدم تقدیمات عینیة ولیس مادیة لتفادي الھدر أو االتھامات السیاسیة •
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ومصداقیتھا وقد البرنامج ھو محاولة رائدة أولى من نوعھا وھي بمثابة إختبار للدولة  •

 ك إلى حد بعیدنجحت في ذل

   
 

 عدد االسر المستفیدة 2و  1عدد االسر للمرحلة  المحافظة
 100 1507 بیروت

 2990 11733 جبل لبنان
 7208 9203 الشمال
 5428 10900 البقاع

 2338 5447 الجنوب
 737 6631 النبطیة

41 % 45421 18801 
 84322 167797 افراد

 
 
 
  67000تاریخھ:  حتىالمقدمة من االسر عدد الطلبات  •

 
 45421: للتدقیق والتصنیف عدد الطلبات المرسلة إلى رئاسة مجلس الوزراء •

 
  18801ھو  45421عدد الطلبات التي صنفت من اصل  •

 
  17000عدد الطلبات الجاھزة التي یمكن إرسالھا إلى رئاسة مجلس الوزراء:  •

 
 3470عدد الطلبات قید الزیارة او التدقیق االولي :  •

 
  84322من التقدیمات الصحیة:  یحق لھم االستفادةد المواطنین الذین عد •

 
  84322: االدویة المجانیةمن  یحق لھم االستفادةعدد المواطنین الذین  •

 
 36587سنة:  18عدد المواطنین المستفیدین من سنة الوالدة حتى   •

  2933سنة من السلة الغذائیة:  60عدد االسر المستفیدة فوق  •
 
عدد الطالب المستفیدین من إعفاءات كل رسوم التسجیل وثمن الكتب لكل المراحل  •

  31889االكادیمیة والمھنیة الرسمیة : 
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 برتوكالت التعاون مع الوزارات 
 

  تم االتفاق على بروتوكول التعاون مع وزارة التربیة والتعلیم العالي .1

التعلیمیة في المدارس والثانویات تم تسجیل جمیع الطالب المستفیدین من التقدیمات  .2

 2013-2012للعام الدراسي  الرسمیة كما في معاھد ومدارس التعلیم المھني والتقني

 2013-2012للعام الدراسي  تم تسلیم الكتب المدرسیة لجمیع الطالب المستفیدین .3

 تم توقیع اتفاق التعاون بین وزارة الشؤون االجتماعیة و وزارة الصحة العامة بحضور .4

 نقابة المستشفیات والصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

حكومي و  30تم تحدید الیة تقدیم الخدمات الطبیة وقد وزعت عل المستشفیات المتعاقدة  .5

 موزعة في جمیع االراضي اللبنانیة خاص 44

 تم تحضیر وتوزیع كتیب ارشادات المواطن لالستفادة من التقدیمات االستشفائیة .6

البطاقات االستشفائیة الى المستفیدین من المراكز یوم الثالثاء الواقع في سوف یتم تسلیم  .7

 شباط في مركز برج حمود 13في مركز الشیاح واالربعاء  2013شباط  12

یتم استقبال المراجعات یومیا في مراكز الخدمات االنمائیة  لیصار الى التحقق من  .8

 بئة استمارة تأكیدیةالمعلومات من خالل الزیارات المیدانیة للمسكن وتع

یتم العمل على االنتھاء من تحضیر بروتوكول تعاون مع وزارة الطاقة والمیاه ومؤسسة  .9

 كھرباء لبنان

  99یتم استقبال الطلبات الجدیدة في جمیع المراكز ال  .10
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