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 واقع الفقر في لبنان

 من الشعب اللبناني تحت خط الفقر االدنى %  8یعیش
 ) $ 2.4دخل الفرد الیومي اقل من (
 من اللبنانیین تحت خط الفقر %  28یقع حوالي

 ) $ 4دخل الفرد الیومي اقل من ( االعلى 
 الفقر ان ما یقارب ثلث الشعب اللبناني یعیش تحت خط   
تقوم وزارة الشؤون االجتماعیة بتنفیذ البرنامج الوطني    

ضمن خطة   NPTPألستھداف االسر االكثر فقراً 
اصالحیة اجتماعیة ضمن شبكة الحمایة االجتماعیة 

 بالتعاون مع البنك الدولي) 3باریس (
 2 



االكثر فقراً البرنامج الوطني الستھداف االسر أھداف   

االستھداف مقاربة اعتماد عبر البرنامج يھدف PMT 
 من الحكومة يمكن بحیث فقراً  االكثر االسر لتحديد
 مستحقیھا الى مباشرة والخدمات المساعدات تقديم

 
عن الدقیقة المعلومات غیاب قي البرنامج اعتمد 

 االجتماعیة المعايیر من عدد على المداخیل
 الفقر مستوى لتحدد االنفاق على تعتمد واالقتصادية

 .المالیة مداخیلھا الى المباشر التطرق دون لألسرة
 



 المبادىء التي يقوم علیھا البرنامج

على للحصول بالسعي الحق لھا الفقر من تعاني لبنانیة أسرة كل ان :المساواة 
 .االجتماعیة المساعدات من لالستفادة طلب وتقديم مساعدة

 
للحصول تتقدم أسرة لكل واالقتصادية االجتماعیة الحالة وتصنیف تقییم يتم :العدالة 

 من يمكن الي احتساب نظام عبر وشفافة موضوعیة لمنھجیة وفقاً  المساعدة على
 معدل" باحتساب البرنامج ويقوم االسر باقي من بالمقارنة لالسرة الفقر مستوى تحديد
 .واالجتماعي االقتصادي وضعھا يعكس أسرة لكل "للفقر  رقمي

 
من تعاني التي لألسر المساعدة في األولوية تعطى :حاجةَ  األكثر األسر مساعدة 

 أسرة لكل المساعدة وحجم شكل يحدد . تعثراً  األكثر واالقتصادية االجتماعیة األوضاع
 األسر عدد )3(و المتاحة العامة الموارد )2(و الحاجة مستوى )1( :التالیة للمعايیر وفقاً 
 .البرنامج سیشملھا التي

 
االجتماعیة المساعدة من لالفادة المؤھلة االسر وتصنیف تقییم عملیة ان :الشفافیة 

 .العملیة ھذه في الشخصي للتقدير امكانیة توجد ال وبالتالي ممكننة، عملیة ھي
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 مرحلة التحضیر

 ةاالستمارو الطلب(طلب الخدمة من المواطن تحضیر ( 

 عاملین  4( بناء قدرات وتدريب  -تعزيز المراكز بالموارد البشرية

 ) اجتماعیین

 لوحات اعالنیة, اذاعات, تلفزيون( اعالنیة وطنیة تنفیذ حملة(  

 مركز  98تأمین وتركیب التجھیزات المكتبیة ل 

 حواسب وخادم  3تامین وتركیب(Server) في كل مركز 

 بالوزارة   98تركیب شبكة معلوماتیة مع تجھیزاتھا لربط المراكز 

 



 مرحلة التطبیق

 مركزاَ  98في الصعید الوطني على تطبیق البرنامج 

 الف طلب من االسر اللبنانیة من مختلف  75لحد االن تم استقبال

 المناطق

 لكل اسرة استمارةتم القیام بالزيارات المیدانیة وتعبئة. 

 المركزية الى قاعدة البیانات واالستمارات كافة ادخال الطلبات تم 

تم التدقیق في جمیع الطلبات مع قواعد بیانات الوزارات المعنیة. 

تم القیام بالزيارات التأكیدية لمزيد من الشفافیة 

 االولىاسرة للمرحلة  45500اسرة من اصل  18800تم تصنیف 

بدأت ھذه االسر باالستفادة من الدعم والتقديمات الطبیة والتعلیمیة 
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 االسرة

 ايصال باالستالم

 طلب

  الطلبات
 المقبولة

 مقارنة المعلومات المقدمة
مع المعلومات الموجودة في 

 قواعد البیانات

 مقبولة

 مقبول  مرفوض   -

 وزارة الشؤون االجتماعیة

 مراكز الخدمات االنمائیة
 استقبال الطلب

 
التحقق من 
المعلومات 

 وادخال الطلب

 ارسال
المعلومات 
الى قاعدة 
البیانات 
 المركزية

 

الطلبات 
 المرفوضة

ضة
 مرفو

 عملیة التسجیل في البرنامج
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 االسرة

ت المعبأة
ستمارا

 اال

 بطاقة المعدل الرقمي

 محقق اجتماعي

وحدة االدارة المركزية في رئاسة 
 الحكومة 

 احتساب المعدل الرقمي لألسر
تصنیف االسر حسب المعدل ورفع 

الئحة االسر المؤھلة لألستفادة الى 
 اللجنة الوزارية للشأن االجتماعي

 استمارة معبأة

 زيارة االسرة لتعبئة االستمارة

 وزارة الشؤون االجتماعیة

 مراكز الخدمات االنمائیة
 

م
ة والتقیی

متابع
 ال

سرة
ل ا

ي لك
ل الرقم

 المعد

 محقق اجتماعي

 الزیارة المنزلیة لألسرة
 االستمارات المدققة

 اعادة تدقیق

 توزيع المساعدات
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NPTP Targeting Mechanism 

0 

5500 

11000 

16500 

22000 

45500 

1 2 3 4   5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Score (x1000) 

N
um

be
r o

f h
ou

se
ho

ld
s 

1s
t  r

ou
nd

 
Basket of benefits 

 
• Health Coverage       تغطیة صحیة 

• Medications for Chronic diseases    ادویة مجانیة     
• Education subsidies (Registration fees and 

Books)   تسجیل الطالب وثمن الكتب   
• Food Basket  for elderlies   سلة غذائیة للمسنین  
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 فقیر  
Poor 

 افقر
Poorer 

االشد 
 فقراً 

Poorest 

NPTP -  ألستھداف االسر البرنامج الوطني
 االكثر فقراً 



 اسئلة ؟

 شكراً 
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