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 كلمة شكر وتقدير

(، بتوجيه من لوكا بيليرانو مستشارة بشؤون المساعدات اإلجتماعية) ا التقرير شارلين رامكيسونأعدّت هذ

رانيا اغناطيوس وإشراف من  ةبمساهمالعمل الدولية( و جتماعية في منظمةالحماية اإلكبير أخصائي )

مساعدة لشؤون مشاريع وبدعم من هبه دبيبو ) منظمة العمل الدولية( جتماعية فيللحماية اإل تقنيةالمسؤولة ال)

سارة هايغ )رئيسة قسم السياسات . راجعت )مستشارة( نحاس إلداو (منظمة العمل الدولية جتماعية فياإلالحماية 

اإلستشارات  منفي إعداد هذا التقرير  كبير بشكل الفريق استفاد .المالحظاتالتقرير وقدمت  اليونيسف(في 

 . اإلجتماعي للتكافل الوطني البرنامجالمسؤول عن تنسيق  الجيش اللبنانيفريق التي حصلت مع 

"  (PROSPECTS) قسرا   النازحينو المضيفة المجتمعات آفاق تحسين" برنامج إطار في التقرير إعداد تم

 .هولندا حكومة من بتمويل

 



 

4 
 

 الخلفية . 1

إلبطاء  عتمادهاالتي تم إ الناجمة عن تدابير الصحة العامة البلدان للصدمة االقتصادية كغيره من لبناناستجاب 

 . طارئةجتماعية إ اتمساعدعبر برنامج ، اإلغالق المتعددة إجراءاتفي ذلك  ، بما19فيروس كوفيد  انتشار

الوطني للتكافل  لبرنامجاجاء قرار تنفيذ الجائحة؛ وكان لبنان يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية قبل ظهور و

في توفير الدعم للدخل بشكل  برنامجاليساهم  . من مكتب رئيس وزراء حكومة تصريف األعمال اإلجتماعي

 . 19جائحة كوفيد بالصدمة االقتصادية الناجمة عن ة متأثرالنقدية مباشرة تطال األسر  دفعات

أماكن و بما في ذلك إغالق واسع النطاق للشركات، 2020آذار  في تدابير اإلغالق ألول مرة عتمادإبلبنان بدأ 

جراءات في البداية لمدة أسبوعين، ولكن مع تم تنفيذ اإل. عامة الناسالتنقّل لالعمل والقيود الصارمة على حركة 

وكما هو الحال في معظم البلدان، كان لهذه التدابير عواقب وخيمة . مراتتمديد عدة ال، تم استمرار تفشي الوباء

 اتالمساعد م عادة  ، بما في ذلك أولئك الذين ال تستهدفهش ومداخيل شرائح واسعة من السكانعلى سبل عي

 . االجتماعية والذين تضرروا بشدة من األزمة االقتصادية والمالية

تُدفع  ألف ليرة لبنانية 400إلى تقديم ست دفعات بقيمة في األصل  اإلجتماعيالوطني للتكافل  برنامجاليهدف 

 لتحديات التي تواجهوا 19الصحة العامة لفيروس كوفيد بسبب التأخير الناجم عن تدابير . ألربعمئة ألف أسرة

 المدفوعاتأصبح عدد حتى اآلن بتسديد أربع دفعات، والوطني للتكافل االجتماعي قام البرنامج  التنفيذ، عملية

  . للبرنامجالنفقات اإلدارية  لتغطيةإعادة توجيه بعض األموال قد تم  حيث خمسةاآلن  لها المخطط

وبالتالي، كان من الصعب تصميم . ارئوطرحه سريعا  كبرنامج ط اإلجتماعيالوطني للتكافل  لبرنامجاتمّ إنشاء 

على المستويين الوطني  األدوار والمسؤوليات والعمليات التشغيلية للبرنامج مسبقا  تحديد المؤسساتية والترتيبات 

ويحاول التقرير . برامج المساعدة اإلجتماعية الوطنية والمساعدات النقدية اإلنسانيةسائر والميداني، على غرار 

لمصلحة وسائر الشركاء المحتملين المهتمين صحاب األالمعلومات الحالي توثيق هذا البرنامج من أجل توفير 

 . بدعم الحكومة اللبنانية لتعزيز نظام الحماية اإلجتماعية الوطني

 دفعاتلتسديد الفتح اإلعتمادات بما في ذلك التأخير في  ،الدفعر أدت إلى تأخّ  عدّةمن تحديات  البرنامجلقد عانى 

لبيانات االستهداف المقدمة أثبت أنه يستغرق وقت ا أطول التحديث والتحقق الضروريين كون و المستفيدين،إلى 

وفي بعض  تدريجي،مع إضافة معايير األهلية الجديدة، تم توفير البيانات بشكل . مما كان متوقع ا في األصل

 . بشكل سريعلم يتم اتخاذ القرارات النهائية بشأن إضافة معايير جديدة  الحاالت،

ة القائمة على النقد أو البرامج التي توفّر من خاللها الحكومات الدعم للفئات تنتشر برامج المساعدة اإلجتماعي

الضعيفة واألشد فقرا  عن طريق نظام الحماية اإلجتماعية بشكل واسع بفضل معدالت نجاحها المرتفعة نسبي ا 

مثل هذه  ،جتماعيةوتدير الوزارة الحاصلة على تفويض بالحماية اإل. لجهة الحد من الفقر وتحسين نتائج الرفاه

بدوره، توّسع دور التحويالت النقدية . البرامج بشكل عام، بدعم من سائر الوزارات أو الوكاالت الحكومية

اإلنسانية أو الطارئة التي تقدّمها المنظمات غير الحكومية أو الوكاالت اإلنسانية بشكل سريع خالل السنوات 

اإلجتماعية وتحديدا  برامج المساعدة اإلجتماعية القائمة على النقد كنقاط هذا وتُستخدم أنظمة الحماية . الماضية

 . انطالق لإلستجابة للصدمات مثل األزمات المعقدة التي تؤثر على لبنان حالي ا
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ونظرا  . شّكلت برامج المساعدة اإلجتماعية القائمة على النقد محور الكثير من الدراسات على مستوى العالم

تها، يسعى شركاء التنمية إلى دعم عملية تطوير نظم الحماية اإلجتماعية الوطنية التي تشكل فيها إلثباتها فعالي

اإلستفادة من قاعدة األدلة  مشروع الوطني للتكافل اإلجتماعيويمكن لل. البرامج القائمة على النقد حجر الزاوية

تقديم الدروس القيّمة من أجل تطوير نظام  هذه ومن الدروس والتجارب اإلقليمية والعالمية والمساهمة بدوره في

 . حماية اجتماعية وطني يستجيب للصدمات في لبنان

وتوفير اإلقتراحات لتحسين  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجويهدف هذا التقرير إلى دعم توثيق عملية تنفيذ 

متانة البرنامج وفقا  للدروس المستقاة من برامج الحماية اإلجتماعية القائمة على النقد بإدارة حكومية في دول 

البرنامج ويهدف إلى مساعدة الجهات المعنية بالتنفيذ  عملية تنفيذكما ويرّكز هذا التقرير على . قابلة للمقارنة

مع شبكة واسعة من الجهات المعنية بالحماية اإلجتماعية ودعم  هذه التجربةتقاة من لدروس المسامشاركة في 

 . البرنامج لمتابعة عملية توزيع المساعدات المالية

وفيما تستمّر األزمات التي تعصف بلبنان، تبرز الفرص لإلستفادة من تجارب البرنامج الوطني للتكافل 

ماعية في البالد واإلنتقال من التحويالت النقدية الطارئة إلى برنامج اإلجتماعي لتعزيز نظام المساعدات اإلجت

 .   مساعدات اجتماعية يستجيب للفقر والضعف في لبنان

يقدّم هذا القسم بعض المعلومات حول خلفية البرامج في حين يصف القسم الثاني . ستة أقسام يضّم هذا التقرير

الثالث الفاعلين األساسيين وأدوارهم، فيما يقدّم القسم الرابع وصفا  حول ويتناول القسم . التصميم الرئيسية معايير

فيقدّم بعض األفكار حول الدروس المستقاة ويقارنها مع التجارب أّما القسم الخامس . تنفيذ البرنامج لغاية اآلن

  . الدولية المرتبطة ببرامج مماثلة، فيما يقدّم القسم السادس واألخير بعض اإلستنتاجات

 

 اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجتصميم  معايير. 2

مع التقدم في عملية  اإلجتماعيالوطني للتكافل برنامج للتستمر عملية تطّور معايير األهلية ونظام الدفع التابعين 

وتتوافق كل . قريبا   الخامسةفيما يتوقّع تنفيذ المرحلة مراحل  أربعوفق وقد سبق تنفيذ البرنامج . تنفيذ البرنامج

تستند إلى رنامج بال تصميم ومع إدخال تحسينات على من المساعدات النقدية مرحلة مع مسألة تسديد دفعة

 . الدروس المستقاة من المرحلة السابقة، بما في ذلك إدخال معايير أهلية جديدة الستهداف األربعمئة ألف أسرة

 

 (مدى أحقية األسر) معايير األهلية 2.1

 19األسر األشد حاجة إلى الدعم بسبب تأثيرات جائحة كوفيد  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجيستهدف 

وقد جرت إضافة هذه المعايير بشكل مستمر مع التقدم في تنفيذ . واألزمة اإلقتصادية التي تعصف بلبنان

 . البرنامج
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 : معايير األهلية التاليوقد شملت المرحلة األولى من 

 : 1معايير فئويةأربعة . أ

   المسّجلين في مدرسة رسمية؛و، أو أقلفي الصف الرابع األساسي األسر التي تضم أطفاال 

  الباصات و، باستثناء الشاحنات (لوحات حمراء) عموميةالسائقون الحائزون على رخصة سوق 

 ؛الكبيرة

 ،أصحاب اللوحات ويستثنى  أكان مستأجرا  أو مالك للّوحة الحمراء، تُمنح األهلية للسائق فقط

 ؛2الحمراء الذين يقومون بتأجيرها

 ؛(في حالة الوفاة د أسرتهمأو أفرا) ضحايا األلغام األرضية 

األسر األكثر فقرا  والتي لم تحصل على قسيمة الطعام  لدعماألسر المدرجة في بيانات البرنامج الوطني . ب

ضعفا  وذلك وفقا  آللية اإلستهداف وتّم تقييم األسر في هذا البرنامج الوطني باعتبارها األكثر فقرا  . اإللكترونية

 . 3المباشر لتقصي الموارداإلختبار غير  القائمة على

 : وتشمل معايير األهلية التي تمت إضافتها في المرحلة الثانية ما يلي

  وزارة الشؤون، باإلضافة إلى أشخاص تم الوصول اليهم، المدرجين على الئحة األشخاص ذوي اإلعاقة . ج

األسر المسّجلة في بيانات منصة البلديات  . دمن خالل البلديات والخطوط الساخنةمن قبل الجيش اللبناني 

 األربعةوالمندرجة ضمن المعايير الفئوية ( 1اإلطار راجع ) IMPACTالمشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة 

 : أعلى مستويات الضعف بدعم من منظمة العمل الدولية واليونيسفالتي تحدد 

تراوح ي) واحد مع ما ال يقل عن طفل( 64و  18بين  نتتراوح أعماره لواتيال) نساء تعيلهاألسر التي ا .1

 ؛موظفون حكوميونفيها وال يوجد  (18-0 أعمارهم بين

 ؛موظفون حكوميونوال يوجد بها  على األقل من ذوي اإلعاقة واحد مع فرداألسر  .2

 ؛موظفون حكوميونفيها وال يوجد  64ال فوق سرةكل أفراد األ .3

موظفون فيها وال يوجد  (0,66أعلى من )نسبة إعالة عالية  وسنوات  5طفل أقل من التي لديها األسر  .4

 ؛حكوميون

 . موظفون حكوميون فيهاوال يوجد 18 دونأكثر من أربعة أطفال األسر التي لديها  .5

 (. المدرجين استنادا  إلى قرار رئيس الحكومة)متطوعو الدفاع المدني . ه

                                                           

أصحاب أو فقرا ، ككبار السّن واألمهات العازبات واألسر التابعة إلى المجموعات أو الملفات األشد ضعفا   / يشير اإلستهداف الفئوي إلى تضمين األفراد   1

حيث ويُستخدم اإلستهداف الفئوي عادة  في برامج كالمعاشات التقاعدية أو منح األطفال ويمكن دمجه مع البرامج التي تستهدف الفئات الفقيرة ... مثال   الهمم

 .   ألهلية الفئويةتُعتبر الموارد غير كافية لتغطية جميع أولئك الذين يستوفون معايير ا
 . حيث يتم تسجيل أولئك الذين يستأجرون اللوحات بدال  من امتالكها المشروع الوطني للتكافل اإلجتماعيتّم التأكد من معايير اإلستبعاد مع   2
يقوم على مسح أسري لدراسة المتغيرات وهو . يشّكل اإلختبار غير المباشر لتقصي الموارد أداة  شائعة اإلستخدام الستهداف برامج الحماية اإلجتماعية  3

يتم التحقق من هذه المتغيرات مبكرا  وتحديدها استنادا  إلى تحليل اإلنحدار المتعدد الجوانب والذي تخضع له األسرة من خالل المسح . المرتبطة بالفقر

محددة لكل أسرة تتنبأ باحتمالية فقر هذه األسرة " درجة فقر" ويؤّمن اإلختبار غير المباشر لتقصي الموارد والسجل اإلجتماعي. الخاص بالدخل والنفقات

   . وتُستخدم لتصنيف األسر من حيث مستويات الفقر
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 : في المرحلة الثالثة

. األسر التي تستوفي معايير األهلية المذكورة أعاله يكون فيها رب البيت غير لبناني متأهال  من امرأة لبنانية. و

 . المساعدة سابقا  كانت األسر التي يعيلها رب بيت غير لبناني غير مؤهلة للحصول على 

ولكن ( 4.2.3أنظر القسم )ُسمح لألسر التي ال تستوفي معايير األهلية التقدم بطلب للحصول على المساعدات 

 . لم يستفد أي منها حتى اآلن

 بيانات منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة: 1اإلطار 
 

ساعد المواطنين على الولوج إلى مختلف الخدمات التي هي عبارة عن منصة قائمة على شبكة مععلوماتية ت

 البرنامجولتسهيل عملية اإلستهداف من قبل . عن طريق وزارة الداخلية والبلدياتتقدمها الحكومة اللبنانية 

، قامت وزارة الشؤون اإلجتماعية بتطوير نظام تسجيل وجمع المعطيات المتعلقة اإلجتماعيالوطني للتكافل 

 . IMPACTباألسر التي تعتبر نفسها بأمس الحاجة إلى المساعدة عن طريق منصة 
 

وتمّكنت . تّم إرسال رابط التسجيل لمرة واحدة إلى األسر التي حددتها البلديات على أنها بحاجة إلى المساعدة

ووصل عدد األسر . من التواصل مع البلديات لمساعدتها على تعبئة النموذج عبر اإلنترنت األسر أيضا  

ومن أجل المساعدة على تحديد األسر التي يمكن إدراجها ضمن . ألف أسرة 467المسّجلة على المنصة إلى 

، ال سيما األسر األشد حاجة إلى المساعدة، عملت اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجنطاق تغطية ميزانية 

ة مع منظمة العمل الدولية واليونيسف لتحديد معايير األهلية لتحديد األسر األشد اإلجتماعيوزارة الشؤون 

بعيد تنفيذ المرحلة األولى من دفع وتمت إضافة هذه المعايير الفئوية إلى معايير األهلية المحددة مسبقا  . فقرا  

  . داتالمساع
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 معايير اإلستبعاد 2.2 

 اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجالجيش اللبناني مهمة تحديد األسر األشد حاجة إلى مساعدات  ت مؤسسةتولّ 

بزيارات ميدانية للتأكد من صحة األوضاع المعيشية فيما تولّت مخابرات الجيش عملية التدقيق في قوائم  تفقام

 . المستفيدين

 : (ن/ لألفراد المؤهلين وأزواجهم)من البرنامج ما يلي التي تستوفي معايير األهلية معايير استبعاد األسروشملت 

 شهريا ؛ألف ليرة لبنانية  800ويكسبون أكثر من  عاملون 

 من األقارب شهريا  ألف ليرة لبنانية  800يفوق الـحصول على مبلغ ال; 

  الجيش على أنّهم غير مؤهلين لإلستفادة بسبب ارتكابهم جرائم جنائية مخابراتالذين تمّ تقييمهم من قبل 
 .تعامل مع العدومثل اإلرهاب وال، معينة خطيرة

 . الجيش مخابراتوالتحقق منها بواسطة بنفسه تم اإلعالن عن هذه المعلومات من قبل المستفيد المحتمل 

 ووتيرة الدفع المدفوع قيمة المبلغ 2.3

 . ألف ليرة لبنانية وكان من المفترض تسديدها شهريا  لمدة ستة أشهر 400تبلغ قيمة المساعدة المحددة لكل أسرة 

واإلغالق والقيود  19ولكن، تأّخرت عملية الدفع بسبب عوامل عديدة منها األزمات المرتبطة بجائحة كوفيد 

، والتأخر في فتح حديث قوائم األسر المستهدفةوت حت، باإلضافة إلى الحاجة إلى تنقيالمفروضة على التجمعا

 .  دفعاتأربعة سوى  2020أبريل / فلم تُسدّد منذ شهر نيسان . اإلعتمادات

 

 آلية الدفع 2.4

أي ليس عن طريق المصرف أو آليات التحويل )ويتم توزيعها باليد . تُدفع المساعدات نقدا  وبالليرة اللبنانية

 . الجيش اللبناني مؤسسة، لألسرة المستفيدة من قبل (المالي اإللكترونية

وقد اختلفت طريقة الدفع بشكل بسيط بين مختلف مراحل الدفع المخصصة من قبل البرنامج مع إدخال بعض 

التحسينات وذلك بفضل الدروس المستقاة وبما يتناسب مع التدابير الصحية المتّخذة للحد من انتشار جائحة كوفيد 

19 . 

األسر المستفيدة خالل المرحلة األولى زيارة ميدانية للتحقق من صحة المعلومات وشروط التأهل فتلقّت 

 . وحصلت في الوقت نفسه على الدفعة النقدية األولى

وطلب من المستفيدين خالل المرحلة الثانية الحضور إلى نقاط الدفع المنتشرة في البالد، فيما حصل المستفيدون 

اللوائح خالل تنفيذ المرحلة الثانية على المساعدة على أثر الزيارة الميدانية التي قامت  الجدد المندرجين على

 . بها الجهات المعنية للتحقق من صحة المعلومات وشروط التأّهل
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أّما خالل تنفيذ المرحلة الثالثة، فطلب من األسر المستفيدة الحضور إلى مراكز الجيش اللبناني للحصول على 

يتوّجب على صاحبها إبرازها إلى فريق الجيش اللبناني لية وقد حصلت هذه األسر على بطاقة المساعدة الما

 . المعني بأمور الدفع عند اإلستحقاقات الالحقة

 

 الترتيبات المؤسساتية وتوزيع األدوار. 3

 مجموعة التوجيه 3.1

ضمن نطاق صالحية رئيس الحكومة ويضّم ممثلين رفيعي المستوى  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجيقع 

 : تابعين لوزارات أساسية منها

  (رئيس الحكومةنائب )وزارة الدفاع 

 وزارة الداخلية والبلديات 
  وزارة الشؤون اإلجتماعية 
 وزارة التربية والتعليم العالي 

 

 المسؤولياتتحديد األدوار و توزيع 3.1.1

 . التوجيه بالتصميم العالي المستوى وبالمراقبة والتوجيهتُعنى مجموعة 

وترفع قيادة الجيش . اللقاءات بين أعضائهافيما بعد وقد توقّفت  البرنامجاجتمعت مجموعة التوجيه إلنشاء 

( دةبما في ذلك إعتماد معايير تأهيل جدي)اللبناني التحديثات مباشرة  إلى نائب رئيس الحكومة فيما تُتّخذ القرارات 

  .  من قبل رئيس الحكومة ونائب الرئيس

 

 : مجموعة التوجيه

  التصميم الرفيعة المستوى الخاصة بالبرنامج بما في ذلك مستوى اإلستفادة ومعايير التأهيل  معالمتحدّد

 وآلية الدفع ووتيرة الدفع؛
  توّجه الفرق الفنية في الوزارات المعنية الستخراج وتوفير البيانات في القوائم المتوفرة أو البيانات

ورفعها إلى قيادة ( كلوائح األطفال المسجلين في المدارس الرسمية)الموجودة في الوزارات المعنية 

 . الجيش

 

 اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامج عمل فريق: الجيش اللبنانيمؤسسة  3.2

 . تّم إنشاء فريق متخصص من الجيش اللبناني إلدارة مسألة تقديم المساعدات إلى األسر األشد فقرا  
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 : وقد شملت وظائفهم ما يلي عنصرا   30وتضّمن هذا الفريق على المستوى المركزي 

  (لواء)العمليات مدير 

 التخطيط واللوجستيات 
 البيانات إدارة  

 

 اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامج يةالرسم األول: هيكل

 

 

 

 فريق ميداني 180حوالي * 

 

 : عن ةمسؤولفرق الجيش اللبناني الميدانية 

  ؛(4.2.4أنظر القسم ) األسر لإلستفادة من المساعدات مدى أحقيةالزيارات الميدانية للتحقق من 

 والدفع 

o  أفراد في الفريق باألمور اللوجيستية واألمن والتدابير الالزم اتخاذها للحماية  4إلى  3يُعنى

 ؛19من جائحة كوفيد 

o  أفراد من الفريق مسؤولين عن التحقق من بطاقات التعريف وإدارة الفئات  4إلى  3يكون

 المستهدفة؛

رئيس الحكومة ونائب 
الرئيس

مدير عمليات المشروع 
الوطني للتكافل 

الجيش )اإلجتماعي 
(اللبناني

الوحدة المركزية للجيش
يذ اللبناني المولجة تنف
افل المشروع الوطني للتك

(فردا  30)اإلجتماعي 

*فرق التحقق الميداني  فرق التحقق الميداني فرق التحقق الميداني
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o المساعدات إلى  يتم اختيار فرد أو فردين رفيعي المستوى في الجيش اللبناني الستالم مهام دفع

 . المستفيدين

 . عنصر 1000يصل عدد أفراد الجيش اللبناني المنضوين في الفرق الميدانية إلى حوالي 

 

 المسؤولياتتحديد األدوار و توزيع  3.2.1

 : يُعتبر الجيش اللبناني مسؤوال  عن إدارة مجمل عمليات البرنامج بما في ذلك

  اإلزدواجية في األسماء؛تنقيح لوائح األسر المستفيدة من 
  األسر وتسجيلهم ضمن البرنامج؛ مدى أحقيةالتحقق من 
 تسليم المدفوعات إلى المستفيدين؛ 
 تلقّي ومعالجة طلبات اإلستفادة من المساعدات؛ 
 تلقّي ومعالجة سائر أشكال الشكاوى؛ 
  حذف المسّجلين غير المؤهلين للحصول على المساعدات من البرنامج؛ 
  اإلتصاالت العامة المتعلقة بالبرنامج؛إدارة 
 إدارة اإلتصاالت المتعلقة بالبرنامج بين المستفيدين والسلطات المحلية؛ 

 وحول سائر المعلومات ذات الصلة إلى نائب رئيس الحكومة المحرز رفع تقارير حول التقدم . 

 

 السلطات المحلية  3.3

دورا  هاما  لجهة التنسيق مع الجيش اللبناني لتنفيذ  والمخاتير البلدياتبعض لعبت السلطات المحلية وال سيّما 

 . اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامج

 

 المسؤولياتتحديد  األدوار و توزيع  3.3.1

 : كانت السلطات المحلية مسؤولة  عن التنسيق مع الجيش اللبناني أو دعمه من أجل 

  األهلية والوصول إلى األشخاص الذين يستحقون المساعدة توفير المعلومات للمساهمة في التحقق من

 ؛أصحاب الهمموالذين يعانون من صعوبة الولوج إلى آلية تقديم الطلب ك

 إنشاء وتشغيل مواقع الدفع الخاصة بالمرحلة الثانية . 

تي إلى األسر ال IMPACTباإلضافة إلى ذلك، كانت البلديات مسؤولة عن إرسال رابط التسجيل على منصة 

 . عملية التسجيل من هاءاإلنتتجدها أهل للتسجيل ضمن بيانات األسر األشد ضعفا  ولمساعدة األسر على 
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 البرنامج تنفيذعمليات  4

يتناول هذا القسم من التقرير العمليات المستخدمة لوضع البرنامج موضع التنفيذ ويسلّط الضوء على فرص 

  .  في الحماية اإلجتماعية وعلى الدروس المستقاة من سائر الدول إدخال التحسينات القائمة على أساس التفكير

 

 الدورة التشغيلية للتحويالت النقدية 4.1

تتبع المساعدات اإلجتماعية النقدية، التي تشكل جزءا  من النظام الوطني للحماية اإلجتماعية أو التحويالت 

الدورة التشغيلية نفسها وذلك على الرغم من اإلختالفات  النقدية اإلنسانية من خالل الفاعلين غير الحكوميين

 . القائمة بين سياقات التنفيذ

 : المراحل األساسية التالية( الثانيالرسم )وتضم هذه الدورة 

 ؛األسر الذي يُعتقد بأنّهم يستوفون معايير األهلية/ اختيار األفراد: اإلستهداف .1

خالل مراجعة الوثائق الرسمية على مواقع التسجيل األسر من / التحقق من أهلية األفراد: التسجيل .2

أو التحقق من قاعدة البيانات وتسجيلهم على لوائح / الجماعي ـو من خالل الزيارات الميدانية، و

بطاقةخاصة بالبرنامج أو بطاقة مصرفية )ويتّم أحيانا  في هذه المرحلة إصدار بطاقة دفع . المستفيدين

 .   مستفيدةوتسليمها إلى الجهة ال( مثال  

يتم إصدار الئحة بالمستفيدين وبالمبالغ الواجب تسديدها ثم يتم تقديم اإلعانات المالية إلى : الدفع .3

 ...(. لمرة واحدة أو شهريا  أو موسميا  )المستفيدين المندرجين على الالئحة 

 غير المدفوعة؛تتم مقارنة الدفعات الفعلية مع قائمة الدفع األصلية ويتم احتساب المبالغ : التسوية .4

و في حالحدوث تغييرات عند تغيير مكان السكن مثال  أ)يتم تحديث بيانات المستفيد : التحديث والخروج  .5

 وشطب اسماء المسافيدين فاقدي األهلية أو المتوفّين من على الالئحة؛...( على صعيد األهلية

التخلّف عن تحصيل المساعدات،  في حال)يمكن للمستفيدين ولغير المستفيدين التقدم بشكوى : الشكاوى .6

 ...(. أو في حال كان المبلغ المدفوع ناقصا ، أو للطعن بلوائح الفئات المستهدفة أو بسبب نوعية الخدمة

إعالم العامة بمعايير األهلية وكيفية ( 1تلعب اإلتصاالت دورا  هاما  على صعيد الدورة التشغيلية من حيث 

كالمبلغ والمكان والتاريخ )إعالم المستفيدين حول أهمية المعلومات المرتبطة بعمليات الدفع ( 2التسجيل، و

تقديم المعلومات الدقيقة إلى السلطات المحلية والمجتمعات من أجل دعم ( 3، و(والمستندات الشخصية المطلوبة

 . الشفافية ومراقبة وتقييم الدورة التشغيلية برّمتها
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 الدورة التشغيلية المعيارية للتحويالت النقدية الرسم الثاني:

 

 

 اإلجتماعيالوطني للتكافل  لبرنامجباالدورة التشغيلية الخاصة  4.2

قبل البدء بتنفيذه،  اإلجتماعيالوطني للتكافل  بالبرنامجمفّصل للدورة التشغيلية الخاصة  في ظل غياب أي تحديد

تبقى مسألة تسلّم الجيش اللبناني للوائح األسر المستهدفة الصادرة عن نائب رئيس الحكومة ضمن اللجنة 

وباإلضافة إلى تنقيح البيانات، . التوجيهية واضحة ، بحيث يتوّجب عليه تنقيحها قبل البدء بعملية تسليم المدفوعات

وقد . هات المستفيدة سيما وأّن بعض المعلومات في هذه اللوائح تكون قديمةيتحقّق الجيش اللبناني من أهلية الج

 ساهمت هذه الخطوة في تحديد الدورة التشغيلية بشكل أوضح مع تقدّم السير في العمليات من خالل تجارب تنفيذ

 . اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامج

 . الرسم الثالث ويجري تنفيذ البرنامج وفقا  للخطوات المحددة أدناه في

 

 اإلجتماعيالوطني للتكافل  لبرنامجبالثالث: الدورة التشغيلية الخاصة الرسم ا

 

تنقيح البيانات وتوحيدها  فقد تمّ . يتّم اتخاذ هذه الخطوات في كل مرحلة من مراحل التنفيذ وهي تتطّور وتتداخل

والتحقق من األسر المستهدفة في المرحلة األولى  لإلستفادة من المساعدات والنظر في طلبات اإلستهداف

كما واستمّر اتخاذ هذه الخطوات في . وتّم اتخاذ الخطوات نفسها في الرحلة الثانية. ومتابعتها في المرحلة الثانية

  . وما يليهاالخامسة على أمل متابعتها في المرحلة  الرابعةالمرحلة 

اإلستهدافالتسجيلالدفعالتسويةالخروجالشكاوى

 اإلتصاالت، المراقبة والتقييم
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 اإلستهداف  4.2.1

وفي كل مرحلة، تتم إضافة فئات . اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجيُعتبر اإلستهداف عملية مستمرة ضمن 

ومشاركة البيانات ذات الصلة مع الجيش  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجمؤهلة جديدة من األسر إلى 

ويحددان مصدر البيانات كما . الجديدة التي ستُضافويتّخذ رئيس الحكومة أو نائبه قرار الفئات المؤهلة . اللبناني

 .  ويسّهالن توفيرها للجيش اللبناني بهدف توحيدها وتنقيحها

كّل بالضرورة  على الرغم من إدراج معايير أهلية جديدة بشكل رسمي في كّل من مراحل البرنامج، لم تحصل

 .  للوقت الذي تستغرقه عملية التوحيد والتنقيحاألسر المؤهلة على المساعدات المالية خالل هذه المرحلة نظرا  

i. ومكتب ( العملوتحديدا  وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة ) المعنية قدّمت الوزارات: المرحلة األولى

في  لديها أطفالألف أسرة  180الئحة بنحو ( البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقرا  )رئيس الحكومة 

إلى الجيش  ين العموميينسائقالبالئحة مسّجلين في المدارس الرسمية وأقل وأالصف الرابع األساسي 

قدّم المكتب الوطني . األشخاص ذوي اإلعاقةكما وقدمت وزارة الشؤون اإلجتماعية الئحة  ب. اللبناني

 . الئحة بضحايا األلغامالتابع للجيش اللبناني لألعمال المتعلّقة باأللغام 

 

أصحاب البلديات لتحديد األفراد المؤهلين من التواصل مع شارك فريق الجيش اللبناني أيضا  من خالل 

 . الذين يعانون من العمى والصّم والّشلل وغير المدرجين على الئحة وزارة الشؤون اإلجتماعية الهمم

 

ii. اتّخذ قرار إدراج أسر مؤهلة عن طريق منصة : المرحلة الثانيةIMPACT خالل تنفيذ المرحلة الثانية 

جرى التحقق من . )IMPACTف أسرة من خالل قاعدة بيانات منصة أال 105وقد تّم الحصول على 

وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج .  4أسرة عند وقت دفع المساعدات في المرحلة الثانية 10 728أهلية 

 (. 55 600في المرحلة الثالثة 

 

العناصر المتطّوعين في الدفاع المدني خالل المرحلة الثانية وقد صدرت الالئحة عن اتّخذ قرار إدراج 

ذات الصلة  األهلية معياركما تمّ تحديد وإدراج المزيد من األسر التي تستوفي . وزارة الداخلية والبلديات

 . باإلحتياجات الخاصة في هذه المرحلة

 

iii. غير لبناني متأّهل  عائلةفي هذه المرحلة، تّم إدراج األسر المؤهلة التي يرأسها رب : المرحلة الثالثة

 . من امرأة لبنانية

                                                           

ي تنطبق سوف يُعلن العدد الكامل الذي سيُدرج في الالئحة بعد عملية تنقيح البيانات وفصل األسر التي سبق إدراجها ضمن المرحلة األولى، أو الت  4

 ستبعاد. عليها معايير اإل
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يظهر الجدول األول العدد التقريبي لألسر التي تّم إدراجها على الئحة المدفوعات في كّل مرحلة وفقا  لمعيار 

خالل أو بعد مرحلة ( محاولة اإلستفادة مرتين)لمعايير األهلية بعض األسر استيفاء عدم  ثبوت ومع. األهلية

 . األسر بشكل مستمر هذا النوع من الدفع، يتّم استبعاد

  مرحلةالمستفيدون المدرجون في كل : الجدول األول

المجموع التراكمي  المرحلة

 لعدد األسر
 معايير األهلية 

 (2.1أنظر القسم )

 
 المرحلة األولى

144،041 

 (األصليةالمعايير الفئوية )أ 

األسر المسجلة في البرنامج الوطني لدعم )ب 

البطاقات من تستفيد وال  األسر األكثر فقرا  

 (اإللكترونية

 
 المرحلة الثانية

 
 

170،860 

إضافة األشخاص : المعايير الفئوية األصلية)أ 

 (ذوي اإلعاقة

 (IMPACTمنصة : المعايير الفئوية)ج  
 

 (المدنيمتطوعو الدفاع )د 

 977،228 المرحلة الثالثة
 (IMPACT منصة: المعايير الفئوية)ج 

 (تحمل زوجة رب العائلة الجنسية اللبنانية)هـ 

  290،000 المرحلة الرابعة 
 طلبا  للمساعدة شخصيا   التقدم من البرنامج

 (IMPACTمنصة : المعايير الفئوية)ج 

 

 (مكتبيعمل )توحيد وتنقيح البيانات   4.2.2

وعن منصة  البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقرا  تضمّ لوائح اإلستهداف الصادرة عن الوزارات وعن فريق 

IMPACT لذا ال بد من توحيدها وتنقيحها باستمرار. معلومات مزدوجة أو قديمة أو ناقصة . 

كالصندوق الوطني )الحالية  األخرىالبيانات المجموعات المؤهلة مع المجموعات  عملية مطابقةلم يتم حتى اآلن 

بهدف تحديد من هم أفضل حاال  وبالتلي ...( للضمان اإلجتماعي أو الخدمة المدنية أو مصلحة تسجيل السيارات

 . استبعادهم عن الالئحة

وتنقيحها بجمع البيانات المستهدفة  مشروع الوطني للتكافل اإلجتماعيلليقوم فريق الجيش اللبناني التابع 

 : وتحديثها من خالل



 

16 
 

 تنقيح المعلومات المزدوجة. أ

كاألطفال )تّم تحديد ودمج المعلومات المزدوجة عن األسر المستهدفة ضمن سجل مستفيد واحد على الالئحة 

دون سن الخامسة عشر المسجلين في مدارس رسمية مختلفة والذين تبرز أسماؤهم مرتين ضمن الالئحة 

ولهذه الغاية، يستخدم فريق الجيش اللبناني تطبيق جدول بيانات (. لتربية والتعليم العاليالصادرة عن وزارة ا

Excel . 

 استكمال وتحديث البيانات. ب

تجري عملية استكمال أو تحديث المعلومات الناقصة أو القديمة من خالل العمل المكتبي تليها زيارات ميدانية 

وتتم مشاركة اللوائح المستهدفة مع (. ستتم مناقشة هذا الموضوع أدناه)مكثفة للتحقق من المعلومات المقدمة 

اإلرهابية مخابرات الجيش لتحديد األفراد غير المؤهلين للحصول على دعم من الحكومة كمرتكبي الجرائم 

 . 5وجرائم التعامل مع العدو

هدف هذه الخطوة إلى جمع تختلف عملية استكمال وتحديث البيانات عن عملية التحقق من األهلية بحيث ت)

المعلومات الكاملة والحديثة عن األسر المدرجة في لوائح اإلستهداف في حين تهدف عملية التحقق من 

 (. المعلومات إلى تحديد األسر التي تستوفي شروط معايير األهلية

 

  التقدم من البرنامج طلبا  للمساعدة  4.2.3

 : وفق ثالث آليات هي يتم التقدّم من البرنامج طلبا  للمساعدة

 لفترة قصيرة قبل إعادة تشغيلها  أقِفلَت)ة خطوط أخرى الحق ا وإضافة خمس ،ةساخنخمس خطوط  وضع

 ؛(مع العلم أّن خدمات ليبان بوست كانت حينها مستمرة

  ؛(تعليق الخدمة حاليا  )توزيع استمارات الطلب على مراكز ليبان بوست 

  بدأ تطبيق هذه الخدمة خالل المرحلة )الحضور الشخصي إلى مراكز توزيع المساعدات لتقديم الطلب

 (. الثالثة من توزيع المساعدات

 : وقد أظهرت هذه الطلبات وجود نوعين من األسر

 درج على اللوائح الصادرة عن نلم تاألسر التي تستوفي معايير األهلية ولكن )  الخاطئ اإلستبعاد

 (. المستفيدة والتي تّم إدراجهّن الحقا  باعتبارهّن من األسر، الوزارات

  سر التي األ)األسر غير المستوفية لمعايير األهلية والتي تتقدم بطلب للحصول على مساعدة اجتماعية

  (. األهلية القائمة وإنّما هي بأمس الحاجة إلى المساعدة معاييرال تستوفي 

 

                                                           

 .الحالة تفاصيل حسب للعائلة توفيرها يتم قد ، األخرى للجرائم بالنسبة ولكن ، األسرة دعم يتم ال ،التعامل مع العدو أو اإلرهاب حاالت في 5
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لتمكين األسر المستوفية لمعايير األهلية التي لم من نصف كانون الثاني ساخنة في التصّرف الخطوط ال ُوِضعت

للمشاركة  يتهاللتحقق من أهل( أي اإلستبعاد الخاطئ)تندرج ضمن اللوائح المستهدفة المرسلة إلى الجيش اللبناني 

لحاجة إلى تحديث المعلومات المتعلقة اللوائح المستهدفة مع ا على إدراج بعض هذه األسر تمّ  وكان. في البرنامج

وقد جرت . وهو ما يمكن لألسر المستفيدة فعله عن طريق الخط الساخن بمكان السكن أو بمعلومات اإلتصال

ومعايير األهلية على  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجالطلب والمعلومات المتعلقة بالتقدم بمشاركة آليات 

وتشجيع األفراد المؤهلين لتحديد أنفسهم عن طريق الخطوط ( تلفزيون، راديو وصحف)وسائل اإلعالم المحلية 

 . الساخنة

 . تعبئة اإلستمارات المتوفرة لدى مكاتب ليبان بوست قبل إعادة تفعيل الخطوط الساخنةانتقلت اآللية مؤقتا  إلى 

نفسها بأنّها بحاجة إلى مساعدة  باإلضافة إلى اإلستبعاد الخاطئ، تّم تحديد عدد من األسر التي عّرفت عن

التفاصيل المتعلقة بهذه األسر ويقوم فريق الجيش اللبناني بتسجيل . اجتماعية ولكنّها ال تستوفي معايير األهلية

ولكن حتى اآلن، لم يتم إدراج أي من األسر غير . على أمل تقييم أوضاعها وإدراجها على الالئحة في المستقبل

أسرة في المرحلة  4 300هذا وجرى التخطيط إلدراج نحو . هلية على لوائح البرنامجالمستوفية لمعايير األ

 . الرابعة نجحت في رفع طلب للمساعدة اإلجتماعية وقد تّم التحقق منها

ألف طلب قبل وقف العمل  12وصل عدد الطلبات عن طريق اإلستمارات في مراكز ليبان بوست إلى حوالي 

شخصيا  في مراكز  ووصل عدد الطلبات المقدمة. اآللية جراء سوء نوعية البيانات والنقص في المعلومات بهذه

. الرابعة المرحلة في ألف 80 إلى وصل الرقم هذا. في المرحلة الثالثة ألف طلب 36توزيع المساعدات إلى 

 تحديدهم تم من الذين شخص لفأ 20. البرنامجمن الطلبات المقدمة شخصيا  تستفيد أصال  من هذا  %17وتبيّن أّن 

 .الحق ا وإدراجهم أهليتهم من التحقق تمالطلبات  خالل من

 (مدى أحقية هذه األسر لإلستفادة من المساعدات)التحقق من األهلية  4.2.4

تحديد ما إذا داف وتحقق من األسر المدرجة على لوائح اإلستهلمستويات ل على عدةأطلق الجيش اللبناني عملية 

األشخاص ذوي فتّم في بعض الحاالت شطب . ال تستوفي معايير اإلستبعاد( iiتستوفي معايير األهلية و( iكانت 

ولكن بقي عدد حاالت الشطب بسبب انخراط الفرد في العمل أو . المسجلين على الالئحة كونهم يعملوناإلعاقة 

جيش اللبناني بالتقارير ال حتفظويهذا . ألسباب أخرى منخفضا   موال من األقارب أوامتالكه لألصول أو تلقّيه األ

 . بأسلوب سردي المنصوصة

 . صارمة وتتطلب الكثير من الوقت والعملمن أهليّة المستفيدين مسألة التحقق ف

 : بعملية التحقق من اللوائح المنقّحة على ثالث مستوياتباشر الجيش اللبناني 

 العمل المكتبي .1

في  اإلجتماعيمشروع الوطني للتكافل الفريق المركزي التابع لل تواصلخالل تنفيذه لعملية التحقق من األهلية، 

هاتفيا  مع السلطات المحلية وراجع في بعض الحاالت حسابات التواصل اإلجتماعي بحثا  عن  الجيش اللبناني

معلومات ذات الصلة للتحقق من استيفاء األسر المدرجة على الالئحة لمعايير األهلية وعدم اندراجها ضمن 

 (. لحصولها على وظيفة دائمة مثال  )الفئات غير المؤهلة 
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 العمل الميداني .2

a.  المجتمع المحليعلى مستوى 

قام الفريق الميداني في الجيش اللبناني بزيارة المناطق للتحقق من أوضاع وأهلية األسر المدرجة على لوائح 

 . وشملت هذه الخطوة السلطات المحلية باإلضافة إلى سائر أعضاء المجتمع المحلي. اإلستهداف

b. على مستوى األسر المعيشية 

وتجلّى الهدف . IMPACTألسر باستثناء تلك التي تّم تحديدها من خالل منصة قام الجيش اللبناني بزيارة كّل ا

للتوصل  العمليات مدير قبل محددة من بأسئلة قائمةتوفير المعلومات عن األسر بناءا  على من هذه الزيارات في 

 واتخذ ،المستفيدينفي الئحة  إدراجها يمكن ال بحيث الحال ميسورة األسرة كانت إذا ماإلى تقييم نهائي حول 

 .  . حدة على حالة كل أساس على النهائي، القرار العمليات مدير

 : الذين فيهم بمن المؤهلين غير واألفراد األسر شطب العملية ههذ خالل وتمّ 

 ؛(الزوجة/  للزوج المخصص دفع يتم وإال) الحياة قيد على ة/زوج لديهم وليس توفّوا 
 ؛العدالة وجه من والفاّرين وأسرهم العدو مع والتعامل اإلرهاب بجرائم نوالموقوف 
 هاجروا؛ 

 شهريا ؛ لبنانية ليرةألف  800 من أكثر أو تقاعدهم وظيفتهم في يتقاضون 

 غيرهم أو أقاربهم من شهريا   لبنانية ليرة ألف 800 من أكثر يتلقّون . 

 

 الدفع والتسوية  4.2.5

الوطني للتكافل  البرنامجفإّن الجيش اللبناني هو المسؤول عن توزيع مساعدات كما سبق ذكره أعاله، 

 البرنامجالفريق المركزي التابع وقد قام . الذي تّم تنقيحه والتحقق من صحته Excel لجدو، معتمدا  اإلجتماعي

فرق المساعدات إلى  األسر المؤهلة للحصول على لوائح بتأمين في الجيش اللبناني جتماعيالوطني للتكافل اإل

 . بحسب المناطق الجغرافية العمل الميدانية

ألسر على أثر الزيارة التفقدية التي قام يها فريق الجيش اللبناني خالل المرحلة األولى إلى ا ُسلَِّمت المساعدات

أي  التي باتت جزءا  من عملية تسليم المساعدات من دون IMPACTباستثناء العائالت المسّجلة على منصة 

وفي المرحلة الثانية، تمّ توزيع هذه المساعدات بشكٍل جماعي ضمن المراكز الموّزعة على . زيارة تفقدية مسبقة

وكما ذكرنا أعاله، فقد تّم خالل المرحلة الثانية استخدام مباٍن عديدة كمراكز لتوزيع . مختلف األراضي اللبنانية

 مراكزمركز من  180 خالل المرحلة الثالثة على اعتمادالمساعدات فيما اقتصرت عملية توزيع المساعدات 

 .  ألف ليرة لبنانية للدفعة الواحدة 400دفعات بقيمة  خمسوستحصل كّل أسرة على . الجيش اللبناني

 . المختار/ أو من خالل البلدية هاتفي اتصاليتّم إخطار األسر بتاريخ ومكان توزيع المساعدات من خالل 

 المساعداتتسليمهّن عند الوصول إلى المركز، يتّم التحقق من هويات األسر للتأكد من تطابق المعلومات قبل 

ويتولّى عنصر رفيع المستوى تابع للجيش اللبناني عملية توزيع المال فعليا  بحضور عنصر واحد . باليد المالية 

  . مكتب التسليم على األقل من الجيش في



 

19 
 

ولكن تم إصدار بطاقة البرنامج  . ةوقعت األسر على قائمة الدفع فقط لإلشارة إلى أنها تلقت الدفع البداية،في 

والذي يحتوي على مساحة للمعلومات والتوقيعات لكل دفعة من  البطاقة،يتم تسجيل الدفع على ظهر . الحق ا

 . وإمضائهيخ واسمه الدفع بكتابة المكان والتارركز المسؤول عن م الرائديقوم . الدفعات الخمس

، فيجب عليهم إبالغ الخط الساخن بهذا منيابة عنه دفعةإذا كانت األسرة ترغب في إرسال شخص ما لتحصيل ال

غير المدرجة على الالئحة ويرفع / يسّجل الفريق الميداني عمليات الدفع الناجحة أو المرفوضة. الترتيب مسبق ا

، كما ويعيد األموال في الجيش اللبناني اإلجتماعيمشروع الوطني للتكافل تقريره إلى الفريق المركزي التابع لل

 .غير المدفوعة

 

 إدارة البيانات 4.3

ويشمل . Excel برنامجمن خالل تبادل وحفظ الملفات على  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجتتم إدارة بيانات 

 : تدفّق البيانات األنشطة التالية

  لوائح باألسر المؤهلة يتسلّمها الجيش اللبناني من الوزارات ومن وحدة البرنامج الوطني لدعم األسر

 ... IMPACTاألكثر فقرا ، ومن وحدة 

  العمل المكتبي لجهة التحقق من المعلومات وتحديث اللوائح بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان

 ... اإلجتماعي والسلطات المحلية

 ي لتحديث المعلومات عن طريق اإلتصاالت الهاتفية على الخط الساخن أو وفق العمل المكتب

 اإلستمارات المتوفرة في مراكز ليبان بوست؛
 للتحقق من المعلومات وتوزيع المساعدات؛ توزيع اللوائح المنقّحة على فرق العمل الميدانية 
 تحديث فريق العمل الميداني للوائح وتسجيل الدفعات األولى؛ 
 اللوائح من قبل فرق العمل الميداني؛ توحيد 

  (. المرحلتين الثانية والثالثة)تسليم اللوائح المحدّثة إلى فرق العمل الميداني للمباشرة بتوزيع المساعدات   

 . التابع للجيش اللبناني بلوائح المستفيدين اإلجتماعيمشروع الوطني للتكافل ويحتفظ الفريق المركزي لل

اللبناني تطبيقا  خاصا  بالهواتف الذكية وقام بتزويد فرق العمل الميدانية بهواتف ذكية للمساعدة وقد طّور الجيش 

البيانات المركزية لكّن قام بمزامنتها مع قاعدة وسّجل التطبيق التحديثات و. في إدارة بيانات المرحلة الثانية

 . المتوفرةلم يتمّكن من استخدامها بسبب النقص في الميزانية الجيش 

 

 الدروس المستقاة والتوصيات. 5

ويعتمد أفضل الممارسات  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجالدروس المستقاة من تنفيذ يتناول هذا القسم 

في الحاالت الطارئة وغير الطارئة لتوفير الدولية في مجال برامج المساعدة اإلجتماعية القائمة على النقد 

برامج المساعدة اإلجتماعية و اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجاإلقتراحات والتوصيات بهدف تعزيز 

ال تقتصر على تقييم  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجفالدروس المستقاة من  . في لبنان المماثلةالمستقبلية 
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على إنشاء نظام وطني للحماية اإلجتماعية يستجيب للصدمات خالل  أيضا   تعملبل  فحسب عملية تنفيذ البرنامج

 . فترة األزمات المتفاقمة التي تعصف بلبنان

 

 (التسجيل/ معايير األهلية واإلستهداف والتدقيق)إختيار الجهات المستفيدة   5.1

نادرا  ما تتمتّع برامج المساعدة اإلجتماعية بالتمويل الكافي لتغطية جميع من هم بحاجة إلى دعم ، وبالتالي ال 

بدّ من وضع أنظمة الستهداف المساعدة اإلجتماعية القائمة على معايير األهلية المحددة وعلى مصادر البيانات 

التي يمكن من خاللها التحقق من ( الحالة المدنية وغيرها كالهوية الوطنية ووثائق)والوثائق المتوفّرة الواضحة 

  .صحة المعلومات

فقد . إلى دعم المتضّررين من األزمات المتفاقمة التي تعصف بالبالد اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجيهدف 

على مستوى القدرة الشرائية ومعايير الحياة وهي بالتالي  ا  كبير ا  شهدت شريحة واسعة من اللبنانيين تراجع

الوطني للتكافل  البرنامجولكن يبقى من الصعب تحديد ما إذا كانت صناديق . بأمّس الحاجة إلى هذا البرنامج

   . مخّصصة للفئات األشد فقرا  أو للذين فقدوا عملهم مؤخرا  أو لفئة أخرى من السكان اإلجتماعي

 

 معايير األهلية  5.1.1

في غياب األموال الكافية لتغطية المحتاجين من دون اللجوء إلى معايير األهلية لمنح األولوية للفئات 

الفساد ال سيما إن حصلت األسر المؤهلة على الدعم فيما لم / المستضعفة، يبرز خطر سوء الفهم أو التحيز

ب على المجتمعات المحلية فهم هذا المبدأ وأحيانا  ويصع. تستوِف األسر األشد ضعفا  أي من معايير األهلية

حدة هذا الخطر في دولة  وترتفع. يغلب طابع التحيز أو تفضيل النخبة حتى في حاالت اإلستهداف التقني الشديدة

  .ترزخ تحت وطأة األزمات المتعاقبة تماما  كما هي الحال في لبنان اليوم

ساعدة اإلجتماعية على تحديد الفئات األشد حاجة إلى الدعم التي يمكن تساعد معايير األهلية الخاصة ببرامج الم

 .تغطيتها عبر هذه البرامج ومنح األولوية لألفراد األكثر فقرا  بما يتوافق وأهداف البرنامج

كانت معايير األهلية الفئوية في المرحلة األولى واضحة  ولكنّها لم تمثّل بالضرورة مجموعة شاملة من األسر 

. شد تأثّرا  باألزمات، ولم تعِط أولوية منح األموال التي يخصصها البرنامج لمن هم بأشدّ الحاجة إلى الدعماأل

من جهتها، . 6الدخل هشاشةوكما ولم يستند تصميم هذه المعايير على البيانات المتوفرة أو األدلة المتعلقة بالفقر 

استهدفت معايير األهلية ضمن المرحلة الثانية وبشكل واضح األسر األشد ضعفا  وقد استندت إلى تحاليل المسح 

إدراج متطوعي الدفاع ب االقرار الحقاتخذ لكن  ،2018/2019حول الظروف المعيشية لألسر والقوى العاملة 

 هلية للمرحلة الثانية على األسر المسّجلة على منصةباإلضافة إلى ذلك، فقد اقتصر تطبيق معايير األ. المدني

IMPACT فحسب، في وقت لم تحظ أسر أخرى مؤهلة بفرصة التسجيل على هذه المنصة. 

                                                           

 ، منظمة العمل الدولية2018/2019المسح حول الظروف المعيشية لألسر والقوى العاملة للعامين ك  6



 

21 
 

أو اإلستبعاد التي يمكن التحقق منها بسهولة أكان من خالل الوثائق األساسية التي / تصميم معايير األهلية و

مكان السكن والعمر ووثائق الحالة المدنية التي تشير إلى وضع المرأة كالهوية التي تبرز )يملكها األفراد 

، أو من خالل اإلسناد الترافقي وإنشاء ارتباط إلى سائر قواعد (األرملة المعيلة لألسرة إلى ما هنالك/ العازبة

قت المخصص ومن شأن هذا التصميم األكثر جدوى أن يسهل العمل به كونه فعال من حيث التكلفة والو. البيانات

لتنفيذه، على عكس المعايير العالية الكلفة والتي تستهلك وقت  طويال  لتنفيذها كونها تستوجب دراسة الحاالت 

 (. 5.6أنظر القسم )األسر ومراجعتها  كّل على حدة من خالل زيارة

 تحديث البيانات/ اإلستهداف وتنقيح  5.1.2

أي من البيانات )التنازلي الترتيب منهج وفق  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجبدأ تنفيذ عملية استهداف 

أي من خالل مشاركة )التصاعدي  الترتيب منهجوليس وفق ( تحديد األسر المؤهلةالمتوفرة والمستخدمة ل

هاذان ويُستخدم (. المعلومات حول البرنامج وتسجيل األسر أو التقدم بطلب للتسجيل وتقييمها بهدف إدراج األسر

  .المنهجان في برامج الحماية اإلجتماعية حول العالم

تستخدم مناهج اإلستهداف التنازلية عادة  البيانات التي يتم جمعها ألهداف ال تقتصر على استهداف المساعدة 

اإلجتماعية وهي تستوجب بالتالي التحديث والتدقيق بصحة المعلومات وجمع المزيد من البيانات ضمن الخانات 

، حيث اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجوبحسب تجارب . 7مطلوبة لإلنتقال إلى مرحلة توزيع المساعداتال

لم يتّم تحديث البيانات، فقد أوجبت المعلومات الناقصة في الخانات المهمة إطالق عملية التدقيق في األهلية أو 

ويجب تحديث البيانات والتدقيق في . لبرنامجفي المدفوعات أو عانت من النقص في تغطية الشريحة المعنية با

  :صحتها من خالل

 جمع البيانات الحديثة أو الكاملة عن األسر؛ .1

قاعدة بيانات التعريف عن الهوية، )إلنشاء ارتباط مع سائر قواعد البيانات قاعدة البيانات المرجعية  .2

 (وقاعدة بيانات الضرائب وغيرها

وقد اضطّر الجيش اللبناني إلى اتّخاذ تدابير . وتحديثها مراحل عديدة صعبة ودقيقةت عملية تنقيح البيانات وضمّ 

  .واسعة النطاق لضمان التدقيق بكل حالة من خالل مراجعة مكتبية وفردية في ميدان العمل

من ، بدال  القياسيةيجب تحديد األسباب المحتملة لشطب األسرة عن الئحة البرنامج ضمن سياسات البرنامج 

 :، وتسجيلها عند تنفيذها من قبل الشخص المسؤول وذلك ألسباب عديدة منها كل حالة على حدةلذلك تحديد 

من تبيان عملية تطبيق معايير األهلية واإلستبعاد على الجميع على نحو متّسق  البرنامجوجوب تمّكن  •

 وعادل؛

                                                           

التصاعدي بهدف تمكين األسر من الوصول العادل إليها ومعرفة المستندات  منهج الترتيبغالبا  ما تسبق الحملة اإلعالمية عملية التسجيل وفق   7

ألولى في بناء ا المفترض تأمينها )مثل وثائق الهوية أو شهادات الحالة المدنية أو شهادات ميالد األطفال وما إلى ذلك(. وتُعتبر عملية التسجيل الخطوة
التصاعدي بشبكة أوسع الترتيب منهج قي هذا النوع من اإلستهداف وفق قاعدة بيانات كاملة وحديثة ضرورية إلدارة الدورة التشغيلية الكاملة للبرنامج. يل

الهاتف الذكي، على غرار حملة تقديم لجذب المزيد من الحاالت المؤهلة. وفي لبنان، يمكن تنفيذ هذه العملية عبر الهاتف أو اإلنترنت أو عبر تطبيق 
 المساعدات النقدية األخيرة التي قادتها منظمة اليونيسف بعد انفجار بيروت.
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 بعداستبعاد األسر / المحتملة عند شطبالحدّ من المخاطر الناجمة عن اإلشتباه بالتحيّز وعن األخطاء  •

 الزيارات التفقدية؛

التمكين من معالجة الشكاوى المقدمة من خالل مراجعة سياسة البرنامج وتسجيل األسباب التي أدّت  •

 .إلى شطب األسرة عن الالئحة

وشّكلت مسألة . أهليّتهموقد سمح الخط الساخن لعدد كبير من األسر توفير المعلومات المحدثة التي أثّرت على 

نشر المعلومات عبر وسائل اإلعالم إحدى الممارسات الجيدة التي يجب اعتمادها مجددا  في برامج الحماية 

   . اإلجتماعية في لبنان

 

 تماعية وقاعدة البيانات المرجعيةسجالت الحماية اإلج 5.1.3

الحصول على بيانات حديثة وكاملة لتحديد أهداف المساعدة غالبا  ما يواجه ممثلو الحماية اإلجتماعية تحديا  لجهة 

وقد استثمر عدد من الدول في مجال بناء قواعد بيانات خاصة باألسر التي من المحتمل أن تتطلّب . اإلجتماعية

، وذلك لتسهيل (الحماية اإلجتماعية" بسجالّت"أو ما يُعرف )تدخالت لتأمين تغطية الحماية اإلجتماعية لهّن 

وتتضمن هذه السجالت عادة  معلومات . ية اإلستهداف بشكل أسرع وأقل كلفة ومن ثّم التحقق من األهليةعمل

والمستوى  أصحاب الهممأي أسماء أعضاء األسرة وأعمارهم ونوع الجنس وحاالت )أساسية عن وضع األسرة 

لتي تستوجب تدّخل المساعدة ومؤشرات أساسية حول الفقر والضعف وا...( العلمي ورّب العائلة إلى ما هنالك

لتصنيف ( 3أنظر الحاشية رقم ) اإلختبار غير المباشر لتقصي المواردوهي تميل إلى استخدام . اإلجتماعية

ويمكن استخدام السجالّت أيضا  في التصنيف الفئوي متى توفّرت البيانات المطلوبة . األسر بحسب مستوى الفقر

ومن ...(. األسر التي تعيلها امرأة واألفراد المسنين وغيرها من المعلوماتكالمعلومات حول )في قاعدة البيانات 

المحتمل أن تزيد حدة األزمات المتعاقبة في لبنان من الحاجة إلى زيادة تغطية برامج الحماية اإلجتماعية من 

مة في الحد من ومن شأن سجل الحماية اإلجتماعية المساه. أجل مساعدة األسر على تأمين احتياجاتها األساسية

 . كلفة التدخالت الفردية بشكل منفصل ومن الوقت المستغرق عادة  لهذه الغاية

ر ئالمعلومات المتوفرة في سا( في البرازيل وتركيا وتشيلي مثال  )تستخدم سجالت الحماية اإلجتماعية الكاملة 

ألسر لتحديد أخطاء الدمج المحتملة قواعد البيانات الحكومية من خالل اإلحالة المرجعية للبيانات المتعلقة با

، (كاألسر الميسورة التي ال يجب أن تستفيد من برنامج المساعدة اإلجتماعية التي تستهدف الفئات الفقيرة مثال  )

( كعنوان السكن والوضع وغيرها)الهجرة أو الوفاة، وتحديث المعلومات / واألسر الواجب شطبها بسبب اإلنتقال

 . البرنامجالتي تؤثّر على أهلية 

ويمكن على المدى . تُعتبر السجالت اإلجتماعية استثمارا  متوسط األجل يحتاج إلى الوقت لتصميمه وبنائه

تصميم معايير أهلية / القريب استخدام ومراجعة قواعد البيانات التي تضم معلومات موثوقة عن األسر لتحديد

. والتدقيق في صحة البيانات المقدمة حول األسر المؤهلة قبل مباشرة عملية الدفع المعلومات عملية وتحديث

األفراد التي يجب شطبها عن الئحة البرامج الشبيهة / وتساعد اإلحالة المرجعية تحديدا  على رصد األسر

الصندوق الوطني قاعدة بيانات )كالمشمولين ببرنامج الضمان اإلجتماعي ، اإلجتماعيالوطني للتكافل  برنامجالب

ا  قاموالذين او، (قاعدة بيانات الضرائب)والذين يتقاضون دخال  يفوق حدًّا معيّنا  ، (للضمان اإلجتماعي مؤخر 
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، وموظفي الخدمة المدنية أو (قاعدة بيانات تسجيل المركبات)ق مركبة جديدة أو أي مركبة على اإلطالبتسجيل 

مبدأ اإلحالة المرجعية  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجواعتمد  . وغيرهم، ئك الذين يتلقون معاش ا تقاعدي اأول

ويجب اإلستفادة من هذه . لتحديد السائقين العموميين المؤهلينإلى جانب الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 

على تحديد  مساعدةالك)التجربة لتوسيع نطاق عمل البرنامج لجهة تحديد حاالت اإلستبعاد المحتملة أو الشطب 

   ...(. المتوفين حديثا  أو المهاجرين

كالمستفيدين من قسائم برنامج )قد يشّكل التخطيط السريع للمجاالت المحدّثة المتوفرة في سائر قواعد البيانات 

موظفي ، والمستفيدين من رواتب لدعم األسر األكثر فقرا  األغذية العالمي المسجلين على الئحة البرنامج الوطني 

واعتماد ...( الخدمة المدنية، والمستفيدين من المعاشات التقاعدية، وتسجيل المركبات، وجوازات السفر

لتحديد حاالت اإلنتقال إلى عدة بيانات المستفيدين بشكل كامل، استثمارا  مفيدا  للوقت بروتوكول قياسي إلدارة قا

وتستوجب ... سرة الواحدة واألصول والعمل وغيرهامكان سكن آخر، أو الوفاة أو الهجرة وتحديد أفراد األ

 . الحاالت التي ال يمكن التحقق منها أو تحديثها بعد اإلنتهاء من مسألة التدقيق القيام بزيارة األسرة

 

 الترتيبات المؤسساتية 5.2

بميزات فريدة مقارنة  مع سائر برامج المساعدة اإلجتماعية في لبنان  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجيتمتّع 

من دورها األصلي توسيع دور الجيش اللبناني ولعّل من أبرز ما يتعلّق بالترتيبات المؤسساتية .  ودول مشابهة

البرنامج الكاملة  ، إلى إدارة عملياتلمستفيدين الذين تحددهم الوزاراتإلى ا المساعدات النقدية تسليمل في المتمثّ 

أي اإلستهداف ) مشروع الوطني للتكافل اإلجتماعيلبما في ذلك المسؤولية عن الدورة التشغيلية الكاملة ل

التسجيل، وتقديم الطلبات والدفع والتسوية ورفع الشكاوى والشطب عن الالئحة باإلضافة إلى / والتدقيق

المفّوضة صاحبة الخبرة الالزمة في مسائل إدارة برامج المؤسسة / ، وهو دوٌر تؤدّيه عادة  الوزارة(التواصل

 . الحماية اإلجتماعية بما في ذلك التحويالت النقدية الطارئة

تنفيذ البرنامج وفق معايير عالية كونه مؤسسة محترمة في لبنان تحظى بثقة مختلف باستطاعة الجيش اللبناني 

ومن . زمات سيما مع تصاعد نقمة الشعب اللبنانيوقد برزت هذه القوة بشكل خاص خالل فترة األ. الجهات

مواجهة فحص دقيق يختلف عن فحص سائر أشكال البرامج  شأن البرامج القائمة على المساعدات النقدية

وذلك بسبب اإلعتقاد السائد بأّن البرامج القائمة على المساعدات ( المعنية بتوفير المساعدات بشكل خدمات)

من هنا، ساهم خيار تسليم الجيش اللبناني مهمة توزيع المساعدات من حدة . اإلحتياليةالنقدية عرضة  لألعمال 

كذلك، يتمتّع الجيش اللبناني بالقدرة على نشر عناصره . هذا الخطر كونه من الجهات المحاربة للتحيز والفساد

وعلى تنفيذ البرنامج ضمن ، على إدارة عمليات التدقيقراضي اللبنانية لتسليم المساعدات، وعلى مختلف األ

بشكل واضح وسريع كون  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجوقد صدر قرار تصميم . مهلة زمنية قصيرة

  . وزير الدفاع / الجيش اللبناني يتعامل بشكل مباشر مع نائب رئيس الحكومة 

من خالل  اإلجتماعيللتكافل الوطني  البرنامجأّما من وجهة نظر أنظمة الحماية اإلجتماعية، فيمكن تعزيز 

التوفيق ما بينه وبين التجارب والمعايير الدولية في ما خّص الترتيبات المؤسساتية وتقسيم العمل بين مختلف 

الوزارات وتشجيع الشركاء الدوليين على دعم قدرة الحكومة اللبنانية على توفير المساعدة اإلجتماعية من خالل 

 .  ى المدى المتوسط والبعيدنظام حماية اجتماعية وطني عل
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والتي تضّم )توزيع المسؤوليات بين الوزارات الممثلة ضمن اللجنة التوجيهية  موضوعومن شأن توضيح 

 ،على غرار التفويض المؤسساتي ،(وزارات أخرى كوزارة الشؤون اإلجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي

أن يؤدي إلى مزيد من التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة  ،اإلعتبارعابية في يمع أخذ موضوع القدرة اإلست

 . وبالتالي إضفاء المزيد من السالسة على عملية التنفيذ

تحديد وقد يستفيد البرنامج أيضا  من التحديد الواضح لألدوار والمسؤوليات على مختلف األصعدة بما في ذلك 

مقدّم خدمات مالية متعاقد التي غالبا  ما يديرها )ساعدات النقدية دارة العمليات وتسليم المإاإلدارة العليا و

 . وإدارة الشكاوى والمراقبة( كالمصرف أو وكيل تحويل األموال

إدارة البيانات / تتطلّب إدارة العمليات تفعيل تصميم عالي المستوى من خالل تحديد العمليات القياسية والنماذج

في موضوع التخطيط والتنسيق وإدارة العمليات اليومية والبيانات والتنسيق والمشاركة مع سائر الجهات الفاعلة 

وقد نجحت مؤسسة الجيش اللبناني بتحقيق ما سبق ذكره من . مع السلطات المحلية ومواجهة التحديات الناشئة

وتشّكل . خالل إنشاء فريق عمل مركزي وتحديد العمليات الواجب تنفيذها من منظور أنظمة الحماية اإلجتماعية

اإلدارات المفّوضة توفير الحماية اإلجتماعية ومساعدة الفئات الضعيفة، فيما ( أي الوزارات)الجهات الفاعلة 

تساهم الخبرات في مجال إدارة الحماية اإلجتماعية أو المساعدات اإلجتماعية في تنفيذ برامج الحماية اإلجتماعية 

  . ياإلجتماعالوطني للتكافل  البرنامجالشبيهة ب

تنفيذ التحويالت ل هقدراتكما ولم يحَظ بأي مساعدة لبناء لم يتّم تخصيص أي ميزانية إضافية للجيش اللبناني، 

ليستفيد من الدروس المستقاة الدولية ومن األدلة، ال سيما لجهة تفادي و ،األسر األشد ضعفا   وتسليمها إلىالنقدية 

وفيما نجح الجيش اللبناني في تنفيذ . عانت منها البرامج المشابهةالتحديات المشتركة والخطوات الناقصة التي 

وفق أعلى المعايير، بقيت مسألة إدارة العمليات من مسؤولية الجهات  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامج

 أي العمال)والمهّمشين  أصحاب الهممالفاعلة كونها تملك الخبرة الكافية في التعامل مع الفئات الضعيفة ك

 . ومع برمجة وتمويل مشاريع المساعدة اإلجتماعية والحماية اإلجتماعية بشكل عام( اإلجتماعيين

 

 نظام الدفع 5.3

عن طريق الجيش اللبناني ( أي اإلنتقال الشخصي وتوزيع المساعدات النقدية)جاء قرار اعتماد نظام دفع يدوي 

توزيع )في اإلغاثة الطارئة مع نشوء األزمة في البالد  باعتباره مزّود خدمة الدفع استنادا  إلى خبرته السابقة

 (. الحصص الغذائية والخيم خالل األيام واألسابيع التي تلت وقوع الكارثة

ومع ذلك، يُعتبر نظام الدفع اليدوي متعبا  ومكلفا  مقارنة  مع سائر األنظمة المخصصة للدفع خصوصا  بالنسبة 

وينطبق هذا . الحكومة ى المساعدات النقدية والذي تقدّمهالطويل األمد القائم علإلى برنامج المساعدة اإلجتماعية 

الواقع على األرض في لبنان سيما وأّن البالد لطالما كانت متقدمة  على سائر دول المنطقة في مجال توزيع 

األكثر فقرا   الذي نسانية، بما في ذلك البرنامج الوطني لدعم األسر المساعدات النقدية من قبل الوكاالت اإل

 . يستخدم البطاقات اإللكترونية المصرفية للّسحب النقدي

والخلل الذي أصاب البنية التحتية للخدمات التي تعصف بلبنان، ألزمات اإلقتصادية والمالية ا وعلى الرغم من

في، فإّن البرنامج فقدان فئة كبيرة من اللبنانيين للثقة بالقطاع المصرمن المصرفية في مختلف أنحاء البالد و
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قد يلجأ إلى دفع المساعدات عن طريق الوسائل اإللكترونية كالبطاقات المصرفية الوطني للمساعدة اإلجتماعية 

والتي تقوم الوكاالت اإلنسانية من خاللها بدفع ماليين الدوالرات شهريا  نقدا  إلى األسر )المدفوعة مسبقا  

 . وغيرها من الوسائلوالحسابات المصرفية الخاصة ( المشّردة

يُعتبر الدفع من خالل التحويالت المصرفية بشكل عام المعيار للمساعدات المالية المقدمة من الحكومة إلى الفرد 

فتكاليف . في الدول المشابهة لما هي عليه الحال في لبنان اليوم، على الرغم من األزمة المالية واإلقتصادية

المصرفية اقّل بكثير من تكاليف الدفع اليدوي والتي تتطلّب ترتيبات معامالت الدفع من خالل التحويالت 

في الواقع، . ميزانيات المنظمات القائمة كمؤسسة الجيش اللبنانيلوجيستية وأمنية تمثّل أنشطة جديدة ال تشملها 

بناني وفي ظّل غياب تخصيص أي ميزانية، عمدت المسؤوليات اإلضافية إلى اإلستفادة من موارد الجيش الل

 . مة حماية اجتماعية وطنيةظومن شأن ما تقدّم أن يساهم في بناء أن. إلى حدّ بعيد

استمّر الدفع المصرفي للمساعدات النقدية اإلجتماعية في لبنان على الرغم من الضائقة المالية ومن جائحة كوفيد 

سحب المال في أي وقت من أجهزة ، كون هذا الدفع ال يلزم المستفيدين بالتجمع في وقت محدد إذ لهم حرية 19

 . الصّراف اآللي

 

 وضع أطر التصميم وتصميم العمليات 5.4

كسائر والدورة التشغيلية الخاصة به قبل البدء بالتنفيذ،  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجلم يتّم تحديد تصميم 

. ة إلى تسليم المساعدات سريعا  البرامج الطارئة التي تفتقر إلى تخصيص وقت لمرحلة التصميم بسبب الحاج

دوار والمسؤوليات التي يمكن والعمليات التشغيلية واألوتتلّخص الفوائد األساسية لتحديد معايير األهلية الشاملة 

 : في ما يليالجهات الفاعلة ذات الصلة  كافةلتقي حولها تأن 

 تحديد المخاطر المحتملة مسبقا  والتصدّي لها؛ 
 قت والتكلفة من العمليات المخصصةالعمليات المعيارية والمحددة مسبق ا أكثر فعالية من حيث الو كون ،

 ؛في التنفيذ مع التحديات التي قد تسبب تأخيرال سيما عند التعامل 
 حديد البيانات المطلوبة في المراحل تلضمان ذج واستمارات إدارة البيانات القياسية نمانية تطوير مكاإ

 ؛من الدورة التشغيلية بشكل شامل والحصول عليها أثناء مرحلة جمع البيانات الالحقة
  وضع تدابير ومؤشرات مراقبة محددة لتعزيز الشفافية وفهم أداء البرنامج بناء  على األدلة بدال  من

 . التقارير القصصية

 

 اإلتصاالت العامة 5.5

عامة حملة إعالمية عامة على الرغم من اإلتصاالت اللم يتم اإلعالن عن البرنامج على نطاق واسع من خالل 

وتشّكل اإلتصاالت العامة طريقة . تعبئة استمارة الطلب / الخط الساخن لإلستهداف التي أجريت بشأن البرنامج و

مهّمة لتزويد المجتمع بالمعلومات الصحيحة حول البرنامج ولزيادة نسبة الوعي ولتفادي سوء الفهم لجهة مشاكل 

  .عاد أو التحيّز الناجمة عن المعلومات الخاطئةاإلستب
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. يتلّخص أحد جوانب اإلستهداف في الولوج العادل ألي شخص مؤّهل إلى عملية إدراجه على الئحة المساعدات

من قواعد بيانات البرنامج الوطني لدعم  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجفقد تمّ اختيار بعض المستفيدين من 

. مع اإلشارة إلى صعوبة ولوج الجميع إلى هاذين البرنامجين بشكل عادل IMPACT كثر فقرا  ومنصةاألسر األ

ففيما كانت عملية التسجيل على الئحة البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقرا  تحصل عند الطلب، ظهرت 

. ية في الوقت المناسب للتسجيلمشاكل تتعلق بزيادة نسبة الوعي وباإلتصاالت العامة إلعالم المجتمعات بالعمل

وكما سبق . فكان ممكنا  باستخدام الرابط الذي شاركته السلطات المحلية IMPACT أّما التسجيل على منصة

ذكره أعاله، فإّن استهداف المساعدات اإلجتماعية النقدية تخفي في طياتها خطر التحيّز وإن كانت عملية 

وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، يجب توفير المعلومات والتسجيل على . اإلستهداف متينة من الناحية الفنية

 .الئحة البرنامج لجميع من هم مؤهلين للتسجيل

 

 

 الشكاوى 5.6

بالرغم في إنشاء آلية فاعلة لتقديم الطلبات والتسجيل على الالئحة،  الوطني للتكافل اإلجتماعي نجح البرنامج

هامة لمعالجة أخطاء الوسيلة هذه الجتماعية األكثر نضجا  تفتقر إلى أّن العديد من برامج المساعدة اإلمن 

 . اإلستبعاد الفعلية والمتصورة الناتجة عن اإلستهداف

 

رسمية على سائر وردّ حتى اآلن آلية تسجيل االجتماعي الوطني للتكافل  برنامجال ه ال يوجد لدىلذلك في حين أن

الخاطئة خالل عملية التدقيق  االستبعادأشكال الشكاوى كتلك المتعلقة بحجم المساعدة وبنوعية الخدمة وبحاالت 

آلية رسمية لتسجيل النظر في ال بد من  . عفوية بطريقة ولكن رصد هذه المشاكل ومعالجتها يتم ،وغيرها

مراجعتها بشكل يتم و ،رقم تعريف خاص بكل شكوىبحيث يخّصص ، لبرامج مماثلة في المستقبل،الشكاوى

  . جبرناممنتظم وتحليلها بهدف تحسين ال

 

 المراقبة والتقييم  5.7

تشكل المراقبة والتقييم عنصرا  أساسيا  ألي برنامج وهي تلعب دورا  هاما  في برامج تحويل األموال النقدية 

وتُعتبَر مسألة المراقبة الداخلية المنتظمة . البرامجكونها عرضة لمواجهة عمليات التدقيق بشكل يفوق سائر 

مثل عدد المدفوعات الناجحة والفاشلة، والجداول الزمنية )والعادية لرفع التقارير بمؤشرات األداء الرئيسية 

والتفتيش على مستوى األنشطة الميدانية كزيارات التدقيق والتسليم سهلة نسبيا  وغير مكلفة، ( للدفع وغيرها

توفّر لمحة شاملة مفيدة عن البرنامج لإلدارة العليا وتساعد على تسليط الضوء على المجاالت التي وهي 

  .تستوجب إيالئها المزيد من اإلهتمام أو المراقبة من قبل مدراء العمليات

 

 إدارة البيانات  5.8

لمتعلقة بتسليم المساعدات خالل اتخذت مؤسسة الجيش اللبناني خطوة  متقدمة  لجهة تنظيم مسألة إدارة البيانات ا

وتشكل هذه الخطوة إحدى .  عن طريق تطوير تطبيق خاص بالهواتف الذكية البرنامجالمرحلة الثانية من 
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ولكنّها تسلّط الضوء أيضا  على  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجالممارسات الجيدة الصادرة عن تجارب 

دروس مهمة تتعلق بالحاجة الماسة إلى تخصيص ميزانية لمدخالت البرنامج وإلدارته ولفترة تصميم فنية حتى 

 . وإن كانت قصيرة األجل

 

 : على النحو التالي" قابل للتدقيق"مقارنة  مع قاعدة بيانات برنامج  Excel برنامجويمكن تلخيص أبرز قيود 

  مما يصعّب عملية كشف األخطاء المرتكبة ، محل البيانات القديمة تحلّ لتحديثات البيانات الجديدة

 ؛"(للتدقيق"غير القابلة )واإلحتياالت عما هي الحال في قاعدة البيانات 

 ؛ن الحاالت غير العادية ومتابعتهاتاريخ التغيير بحيث يمكن اإلبالغ ع/ عدم تسجيل الشخص ووقت 

  ساعد يقد ، مما اآللية مع قواعد البيانات األخرىماح باإلحالة المرجعية لسّ تأتي البيانات موّحدة لنادرا  ما

مقابل مثل العمل )ستبعاد أو اإل( مثل الوفيات أو الهجرة) الشطبفي التحقق من األهلية أو تحديد حاالت 

  ؛ (أجر

 في حال  يمكن لجميع الجهات الفاعلة استخدامها كمرجع مشترك التي رئيسيةالبيانات الموعة مج غياب

  .  Excelأدخلت هذه الجهات تعديالت على مجموعة البيانات في ورقة 

تشكل إدارة البيانات وجها  هاما  من أوجه برامج التحويالت النقدية نظرا  لألخطار المرتفعة الناجمة عن عمليات 

اإلحتيال والمرتبطة باختيار المستفيد وتسليمه المساعدات، باإلضافة إلى الميل إلى اللجوء إلى التدقيق على 

أو الخدمات ( كالحصص الغذائية)وفير الدعم العيني البرامج الهادفة إلى ت متخّطية  بذلكأعلى المستويات 

 . عن طريق الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية( كحمالت التطعيم)

تتطلّب المساعدات اإلجتماعية  . عديلغير قابلة للت لكل مرحلة ةالنهائي اتيحتفظ مدير العمليات بقائمة بالدفع

مقارنة " قابلة للتدقيق"يتم تقديمها بشكل أفضل من خالل قاعدة بيانات متينة  القائمة على النقد إدارة بيانات

 : بمجموعة بيانات رئيسية محدثة تمكن من اإلحتفاظيجب  بحيث Excelببرنامج 

 التأكيد على إجراء عمليات التدقيق للتحقق من األهلية؛ 

  والتدقيق فيها؛تحديث الئحة المستفيدين / تغييرمراقبة عملية 

 وتنقيحهالبيانات لمة الدفع بناء  على آخر تحديثات إنشاء قائ . 

عنصرا  أساسيا  من عناصر المساعدات اإلجتماعية القائمة على النقد سيما وأّن  هذا النوع تشكل إدارة البيانات 

 . من البرامج يخضع لعملية تدقيق رفيعة المستوى تفوق أي برنامج آخر، وأيضا  ألنها تنطوي على مخاطر جّمة

 المستفيدين المخصصة لعمليات برنامج برامج ، أو قاعدة بياناتنظمة المعلومات اإلدارية المخصصةأ باتت
، فضال  عن التحويالت جتماعية الوطنيةقياسية لبرامج المساعدة اإلالسمات ال من جتماعية التجاريةالمساعدة اإل

، ومن جد ا في لبنان القدرة المحلية على تطوير مثل هذه األنظمة عالية   وتبدو. واسعة النطاقالالنقدية اإلنسانية 

ا مفيد ا لبرنامج يستمر النظام البسيط  يشّكلالممكن أن  الوطني للتكافل  البرنامجتنفيذ  مدةطوال استثمار 

 . اإلجتماعي
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 اإلستنتاجات. 6

. نظام حماية اجتماعية وطني في لبنانفي مجال تطوير  تجربة  قيمة   اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجشّكل 

 مشروع الوطني للتكافل اإلجتماعيوعلى الرغم من التحديات المتعددة، إالّ أّن األمثلة حول التنفيذ السليم لل

سسة الجيش اللبناني في تحديد أطر عمليات البرنامج المنتظمة وقد نجحت مؤ. وارد المتوفرة كثيرةضمن الم

، وهي تدير اليوم 19على الرغم من التحديات التي فرضتها اإلجراءات الصحية المتّخذة لمحاربة جائحة كوفيد 

ذلك أساس ا إلى يعود و . الدفع، على الرغم من تأخر التنفيذفي مسألة تقدم المع ملحوظا   ا  نتحس عمليات تشهد

بيانات المستفيدين،  اللبناني الجيشالتدريجية التي استلم بها / والطريقة المتدرجة ،فتح اإلعتماداتالتأخيرات في 

 . ومدى التحديث والتحقق المطلوبين لضمان جودة البيانات والبرنامج

اإلعالم المحلية بحيث  وشّكلت الممارسات الجيدة ومنها تخصيص خط ساخن تّم اإلعالن عنه من خالل وسائل

ضمن قاعدة البيانات ماد لوائح المستفيدين تيمكن لألسر المؤهلة إدخال تحديثات على بياناتهّن عند الطلب، واع

يمكن اإلرتكاز عليها لتنفيذ المزيد من أمثلة  ناجحة   المرجعية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

ربما كانت ل، يم أطول للبرنامجتخصيص مرحلة تصم لو تمّ و. لبنان في المستقبلبرامج المساعدة اإلجتماعية في 

ستفادة من التكنولوجيا لإلحالة واإل( مثل وكالء تحويل األموال)ع الخيارات للتعاقد مع مقدمي خدمات الدف

أسرة يمكن تغطيتها  مئة ألفوال ينبغي استبعادها اآلن لتحديد ، ممكنةبيانات الموجودة المرجعية إلى قواعد ال

 . المتبقية الثالث دفعاتعبر الميزانية أو ال ضمن

 كونأكثر أهمية  يتوفّر التوثيق واألدلة حول برامج مشابهة جرى تنفيذها في دول أخرى بكثرة، مما يجعلها

 (. 4.1نظر القسم أ)فيذها في سياقات مختلفة حتى عند تن هاالتحويالت النقدية تميل إلى اتباع الدورة التشغيلية نفس

لتوافق مع الدروس الدولية ا يشّكل برنامجا  طارئا ، فمن الممكن اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجوبما أّن 

، ت النقدية اإلنسانية داخل لبنانالتجارب الغنية للتحويالإلى جانب  منها وأفضل الممارسات والتعلم المستقاة

وبما أّن بعض الدفعات المخصصة . جتماعية يستجيب للصدماتاية اإلفي تطوير برنامج وطني للحموالمساهمة 

يمكن إدخال بعض التحسينات على هذه فإنّه ال تزال عالقة،  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجللمستفيدين من 

 . المرحلة

وتبقى التحديات األساسية في إيجاد اإليواء المؤسسي األنسب لبرامج المساعدة اإلجتماعية القائمة على النقد، 

ومن شأن التنسيق . عديدة كالتفويض المؤسسي ومجال الخبرة واألنظمة والقدراتمع األخذ في اإلعتبار لعوامل 

كالمصارف التجارية )اء القطاع الخاص بين مختلف المؤسسات كمؤسسة الجيش اللبناني والوزارات وشرك

ساعد في تحديد يأن وازن بين قوى وقدرات وتفويضات كل جهة فاعلة يز وعزّ ي بما( وشبكات وكالء التحويل

 . النموذج األنسب للبنان

دروسا  قيمة  وفرصا  إلدخال التحسينات تساعد على اتّخاذ  اإلجتماعيالوطني للتكافل  البرنامجهذا ويقدّم 

 .  الخطوات الالحقة نحو تنفيذ برنامجا  وطنيا  للحماية اإلجتماعية

 


