
المشروع الطارئ لدعم شبكة األمان االجتماعي لإلستجابة 
لألزمــة وجائحــة كوفيــد-19 فــي لبنان

87,000 786,000 

ملخص المشروع
مشروع شبكة األمان االجتماعي هو مشروع مدته ثالث سنوات وكلفته 246 مليون دوالر 
أميركي يهدف إلى تقديم تحويالت نقدية وتوفير الخدمات االجتماعية للبنانيين الفقراء 
والمهمشين الرازحين تحت ضغط األزمة االقتصادية وجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). 

ويرمي المشروع إلى إيقاف الزيادة في معدالت الفقر المدقع، والحفاظ على رأس المال 
البشري لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما الملتحقين بالمدارس الحكومية. 
كما يسعى إلى تطوير منظومة وطنية مستدامة لشبكات األمان االجتماعي في لبنان. 

 (NPTP) وسيعمل المشروع على توسيع مظلة البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقرًا
وتعزيزه، وهو برنامج المساعدات االجتماعية الرئيسي الستهداف الفقر في لبنان، وقد أطلق 

في عام 2011 بدعم مالي وفني من البنك الدولي.

تحت خط الفقر المدقع 
(147,000 أسرة لبنانية )

سيحصلون على تحويالت نقدية ُتحّول 
كل شهر إلى بطاقة مسبقة الدفع

لة من  يمكن صرف المبالغ الُمحو�
خالل ماكينات الصرف اآللي، 

أو عرب شبكة من المتاجر الغذائية 

بتنفيذ من برنامج األغذية العالمي

لمدة سنة

مبلغ شهري قدره 100,000 ل.ل. 
للفرد في األسرة (6 أفراد كحد أقصى) 

+ 200,000 ألف ل.ل. لكل أسرة 

 (بني 13 و 18 عاما) 
سيحصلون على تحويالت 

نقدية ت¦كميلية لتغطية 
النفقات المباشرة للدراسة

لمدة سنة

ما بني 1,235,000 ل.ل. 
و1,921,920 ل.ل. 

(تبعا للصف الدراسي ومسار 
التعليم) عن السنة الدراسية 

2022/2021

توسيع نطاق األنظمة الحالية
سيسمح مشروع شبكة األمان االجتماعي بتوسيع 

التغطية من ٪1.5 إلى ٪20 من سكان لبنان

نظام شبكة األمان االجتماعي
سيساعد المشروع في تطوي¦ر نظام شبكة أمان   •
اجتماعي يمكنه االستجابة للصدمات المستقبلية  

سجل اجتماعي وطني مت¦كامل يسمح بتحديد   •
األسر المستفيدة على أساس تقي´يم احتياجاتها    

وظروف معيشتها على نحو سريع وفعال  

اختيار المستفيدين
 :(PMT) اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي  •

تحتسب درجة الفقر على أساس الثروة، األصول   
والخصائص الديموغرافية  

االستهداف وفق الفئات االجتماعية إلعطاء   •
األولوية للفئات المهّمشة   

في جميع أنحاء لبنان  •

الفئات المستفيدة ورزم المساعدات

التأثير / النتائج على مستوى الفقر 

تدابير الشفافية والرقابة ومكافحة الفساد

LB
P

تيسري الحصول على 
الخدمات االجتماعية

100,000 فرد من األسر المهمشة

بناء قدرات
األخصائي´ني االجتماعي´ني في 

وزارة الشؤون االجتماعية 
على المستوى المركزي 

وفي مراكز الخدمات اإلنمائية

يشمل %20 من  مجموع السكان

21.8%

9.5%

13.9%

9.2%

5.6%

3.6%

فجوة الفقر المدقعالفقر المدقع فجوة الفقر

المستوى المحدد  المستوى الحالي

االستهداف آلية معالجة المظالم التواصل والتوعية
والتحقق من 

أهلية االستحقاق 

جهة ثالثة متخصصة 
بعملية المتابعة 

والرصد

متابعة ورصد 
المستفيدين بعد 
توزيع التحويالت

إشراك أصحاب اإلدارة المالية 
المصلحة 

والمشاورات 

تلميذفرد لبناني 

السياق العام

20122020 

25.6%

10%

45%

22%

(حتى شهر أذار) 

الفقر المدقعالفقر


