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 قصيرة
 رسالة

 6 بنحور عدد سكانها د  ق  ي  و سوريا وإسرائيل، اتحده الدخل ةمتوسطدولة لبنان 

مليون طفل دون سن الخامسة و  1.0ما يقرب من  ، منهم6106في عام  نسمةماليين 

ً لبيانات و. سنة 01دون سن  مليون 0.1  بلغ، 6100عام األسرة لميزانية  مسحوفقا

 06: بين المناطق تفاوتات ملحوظة في المائة، مع 61معدل الفقر الوطني في البالد 

في  86في المائة في البقاع و  81يرتفع ليصل إلى  هفي المائة في بيروت، ولكن

 .المائة في شمال لبنان
 

دة تأثرت بش هافلسطين، ولكنستضافة الالجئين من إ فيلديها تاريخ طويل نان لبو

أكثر من مليون الجئ سوري  كان هناك 6101في عام ف. أزمة الالجئين السوريينب

وقد زاد . سنة 01أطفال دون سن هم في المائة  55، منهم نانمسجل يعيشون في لب

 تفي هذا السياق، سمح. الطلب على التعليم والرعاية الصحيةمن  تدفق الالجئين

بما في  بالوصول إلى الخدمات العامة، ينالجئين السوريالأل سر ية لبنانال حكومةال

إلى  ومع ذلك، فإن معظم المساعدات المقدمة. لاطفاألرعاية ذلك الرعاية الصحية و

، 6106عام في أكتوبر و .تقودها المنظمات الدولية وتمولها الجهات المانحة لالجئينا

 وصلتنقدية ت تحويالإدارة إلكترونية وقام برنامج األغذية العالمي بتشغيل بطاقات 

 كانوافلسطيني من سوريا الجئ  05,111ري و سوالجئ  651,111رب لى ما يقاإ

 .يعيشون في لبنان
 

 إنفاق الحكومة اللبنانية على شبكات األمان اإلجتماعي، بلغ إجمالي 6111في عام و

عند المقارنة بين دنى األ مستوىالفي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، وهو  1.6

هي ون اإلجتماعية ئوزارة الش. وشمال إفريقيا دولة في منطقة الشرق األوسط 00

عتمدت قد إو مسئولة عن تنسيق تقديم المساعدات اإلجتماعية في لبنانالجهة ال

مراكز التركيز على مستوى المجتمع من خالل  زيدتستراتيجية تنمية المركزية، إ

 .التنمية اإلجتماعية
 

لبرنامج الوطني في انقطة الدخول األولى  مراكز التنمية اإلجتماعيةكما تعتبر 

 6111، وهو برنامج أ طلق بشكل تجريبي في عام كثر فقراسر األستهداف األإل

حيث يقدم إعفاءات من رسوم التعليم  6100وتوسع على المستوى الوطني في عام 

باإلضافة إلى ذلك، . لمعيشة البديلةوالصحة لألسر الفقيرة على أساس إختبار سبل ا

التي حلت و)نية وإللكترت البطاقاعلى ائية اقسائم غذيتلقى المستفيدون األكثر فقرأً 

ً للشخص  61تزودهم ببدل شهري قدره  ،(محل التحويالت العينية دوالراً أمريكيا

 أكثرتلقت  6106بحلول نهاية عام و. ستة أفراد لكل أسرةوبحد أقصى  الواحد،

للحصول على مزايا ة مؤهلت وكان حّلا بطاقة ( اً فرد 056,108بها )أسرة  011,111

خدمات البرنامج معدالت اإلستفادة من ال تزال  ومع ذلك،. الرعاية الصحية والتعليم

تلقت  ، 6101 عام يناير فحتى: منخفضة سر االكثر فقرا  ستهداف األالوطني إل

، 6106 عام في أكتوبر .نيةوإللكترت ابطاقالعلى ائية افقط قسائم غذ ةسرأ 01,111

حالة دخول  00,181البرنامج ى وغط طالباً من إعفاءات الرسوم ، 08,051ستفاد إ

 .ياتللمستشف
 

ن، لسكاة لكافة االصحة المدعوم الرعايةت التعليم وخدماتوفر الحكومة اللبنانية و

إمكانية  حّلا بطاقة توفر و. لى التوالي، من الرسومفي المائة ع 15و 11 تغطي نسبةو

في المائة من  05المتبقية النسبة ، وعادة ما تمول العامة الوصول إلى المستشفيات

خدمات التعليم األساسي و. المستخدمين عا مهدفعحيث تتقاسم  الرسوم الصحية

التعليم  في مرحلةمجان للطالب بالرسوم التسجيل والمواد الدراسية من  ، وكلشاملة

دفع طلب ي  الثانوية، المرحلة  جميع طالبوبالنسبة ل. المدارس العامة األساسي في

التعليم  في هذه الرسوممن دفع ستثنى وي  . في المائة 81مساهمة بنسبة تمثل  رسوم

. كثر فقراً سر األستهداف األاأل سر المستفيدة من البرنامج الوطني إلأبناء  الثانوي

وبدعم من الجهات المانحة الدولية، بما في ذلك البرنامج ممول من الحكومة اللبنانية و

 .البنك الدولي والحكومة األلمانية
 

وزارة في لبنان التي أصدرتها وطنية للتنمية اإلجتماعية الستراتيجية اإلعترف وت

، الشؤون اإلجتماعية، ولجنة مشتركة بين الوزارات حول القضايا اإلجتماعية

ستراتيجية وطنية إالحاجة إلى ، ب6100عام  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في

ستراتيجية الوطنية خمسة أهداف عامة، تقدم اإلو .للتنمية اإلجتماعية شاملة للقطاعات

اإلجتماعية الحساسة  الحمايةوفيما يخص . سيع الحماية اإلجتماعيةتوتشمل 

 ستراتيجية األولوية لتوسيع تغطية الرعاية الصحيةألطفال، تعطي اإلجتياجات اإل

أو أولئك المعرضين  وبرامج األيتام المحرومين من رعاية األسرة، األطفال الضعفاء

  .لخطر اإلساءة أو اإلهمال
 

 أخرى من اإلجتماعية ووزارة الصحة العامة أيضا أشكاالً  توفر وزارة الشؤونو

الوصول إلى خدمات من تمكن التي المساعدات اإلجتماعية، مثل بطاقة اإلعاقة، 

من ذوي  طفالً  08,111ستفاد من البرنامج نحو وقد إ. توظيفالصحة والو التعليم،

ً إضافيطفالً  8,111تلقى كما، ةعاقاإل ا يجعلهم مؤهلين بطاقة مؤقتة للتعلم، مما

التعليم الخاص في المنظمات غير الحكومية المتعاقدة مع وزارة  للحصول عليها

والوقود  ءلغذالباإلضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة اللبنانية الدعم  .ون اإلجتماعيةئالش

 1)مليار دوالر أمريكي على دعم الوقود  0.8، أنفقت 6108وفي عام . والكهرباء

الدعم  لةفي المائة من جم 80، وهو ما يمثل (في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي

في المائة من الناتج المحلي  6.1، شكل دعم أسعار الطاقة 6106في عام و. الحكومي

لدعم ضحايا  0888وق المهجرين، الذي أنشئ في عام كما يتوفر صند. اإلجمالي

 .الصراعات الداخلية
 

وعلى الرغم من المبادرات العديدة، ال يزال برنامج الحماية اإلجتماعية الرئيسي غير 

في  01أقل من  وصل إلىالقائم على اإلشتراكات محدوداً في نطاقه وتغطيته، حيث 

اإلستفادة من معدالت  ضانخففإن إطفال، فيما يتعلق بحالة األو. المائة من السكان

شير إلى وجود عوائق أمام الوصول إلى التعليم ياإلعفاء من الرسوم المدرسية 

وقد . بخالف الرسوم نفسها، حيث يمكن لبرنامج رئيسي أوسع أن يلعب دوراً تمكينياً 

 برنامجلل ةالمؤسسي رساء األطردأبت الحكومة على قيادة الجهود الرامية إلى إ

فرصة يوفر يجب أن وعموما وتوسيع نطاقه،  كثر فقراا سر األستهداف األالوطني إل

حتياجات وتحسين ميزاته الحساسة إلالتي تواجهه فريدة لمراجعة التحديات التشغيلية 

 .ألطفالا
 

 

 

بالشراكة بين مركز إعدادها من دراسة شاملة تم ستقاة م   ه الرسالة القصيرةهذ. 0: ملحظة
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 :في التقرير الكاملويمكن اإلطالع عليها بدقة  يهاجميع البيانات تم الرجوع إلو. أفربقيا
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