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إقتصاد

عصام شلهوب

املشرف العام على خطة لبنان الستجابة األزمة:
 6و 6مك ّرر غير موجودة في الفقر

تبني املؤرشات الصادرة عن االمم املتحدة والبنك الدويل واالدارات الرسمية املعنية املحلية عام  2020وخالل الربع االول
من عام  ،2021ان يف لبنان  %60فقراء يعيشون عىل اقل من عرشين دوالرا يوميا و %25تحت خط الفقر املدقع ،اي
انهم يعيشون باقل من دوالرين .فيام يصل الدخل الشهري اىل آالف االرس اىل  100دوالر

تتمركز االرس الفقرية بحسب املحافظات يف
الشامل بنسبة  ،%40ويف البقاع بنسبة ،%20
ويف الجنوب بنسبة  ،%15والنبطية بنسبة
 ،%10وجبل لبنان بنسبة  ،%14ويف بريوت
بنسبة  ،%1وفقا الحصاءات تعود اىل عامي
 2019و.2020
يعود تراجع الدخل اىل تدهور االوضاع
السياسية واالقتصادية وانزالق اللرية اللبنانية اىل
مستويات غري مسبوقة تجاه الدوالر االمرييك،
ما ادى اىل تدهور نشاط املؤسسات الصناعية
والتجارية واالستشفائية والسياحية وغريها
من القطاعات االقتصادية ،باالضافة اىل تدهور
القدرة الرشائية لالرس بسبب ارتفاع االسعار
وتنامي وترية البطالة.
تنخر آفة الفقر اجسام اللبنانيني ،ويسبب
الحرمان املادي لديهم يف تدين جميع اوضاعهم
املعيشية ،وبدأت االمية تتغلغل يف اوساط
املعوزين منهم.
حاول لبنان سابقا محاربة آفة الفقر عرب
مرشوعني" :حال" وتنفذه وزارة الشؤون
االجتامعية ،و"افعال" وهو مرشوع قانون تقدم
به النائب روبري فاضل تحت عنوان "ازالة الفقر
والعوز املدقع يف لبنان" .يتم اليوم احياء برنامج
الشؤون االجتامعية بدعم من البنك الدويل
ومؤسسات اخرى .
منهجية استهداف او آلية الوصول اىل الفقري،
بالتايل تحديد االهلية لالفادة من املساعدات،
تأخذ يف االعتبار عددا من املؤرشات االجتامعية
واالقتصادية لالرسة وتشمل موجودات
وممتلكات االرسة ،والحالة االجتامعية
والتعليمية والصحية .باالضافة اىل عدد افراد
االرسة وملكياتها .تقوم رشوط اختيار االرس

املرشف العام عىل خطة لبنان الستجابة االزمة الدكتور عاصم ايب عيل.

شركات للرصد
والتقييم سترصد الثغر
في مراحل البرنامج

التي تحدد املستوى املعييش للمواطن .واشار
اىل ان القرض يتوزع عىل فرتة زمنية ،ففي سنة
 2021سيتم استعامل نحو  26مليون دوالر من
مبلغ القرض ،فيام ستكون االستفادة من القيمة
االساسية للقرض سنة  ،2022وان عدد االرس
التي حددها القرض يبلغ  147الفا.

الفقرية عىل نحو  50معيارا اقتصاديا واجتامعيا،
وهي مبنية عىل مسح سكاين جرى ويستكمل
لالرس والذي يظهر كيفية انفاق املوارد املالية.
املرشف العام عىل خطة لبنان الستجابة االزمة
الدكتور عاصم ايب عيل اكد لـ"االمن العام"
رضورة ان تكون املعايري التقريبية للفقر هي

■ استنادا اىل اي معايري يتم اختيار االرس
الفقرية؟
□ منذ انشاء برنامج مساعدة االرس االكرث فقرا،
وضع البنك الدويل دراسة بالتعاون مع مديرية
االحصاء املركزي لتحديد املعايري التقريبية
للفقر .اذ من الصعب وضع معايري من خالل
الدخل كونه غري محدد ،والسبب لعدم وجود

بيانات دقيقة للرضائب املستوفاة من وزارة املال
عن كل مواطن ،ووجود رسية مرصفية وضوابط
ال متكننا من معرفة حسابات كل فرد .لذلك
يجب ان تكون املعايري تقريبية تحدد املستوى
املعييش للمواطن .وضعت يف املرشوع االول
سابقا استامرة تضم  50سؤاال للمعايري لتحديد
الواقع املعييش لالرس ،ووضع لكل سؤال وزن
او قيمة ،بحيث تجمع هذه االوزان والعالمات
يف النهاية ،وتعطي كل ارسة رقام معينا تحدد
مبوجبه نسبة فقر كل ارسة من االقل فقرا اىل
االكرث فقرا .هذا هو املعيار العلمي املتبع يف
اهم الربامج العاملية الستهداف الفقر.
■ ما هي منهجية او آلية الوصول اىل الفقري؟
□ هناك  114مركزا للخدمات االمنائية تابعة
لوزارة الشؤون عىل كل مواطن تقديم الطلب
يف اي مركز ،عىل ان تتبع ذلك زيارة منزلية
لتعبئة استامرة الخمسني سؤاال ،قبل ان ترسل
اىل االدارة املركزية التي تجمع املعلومات
وترسلها اىل رئاسة الحكومة ،عىل ان تقوم االدارة
املعنية بادخال املعلومات واعطاء الرقم النهايئ.
بعد ذلك ،تذهب القوائم النهائية اىل برنامج
التغذية العاملية ،حيث يتم اصدار البطاقات .يف
ظل االقفال العام ،تم اطالق منصة يستطيع من
خاللها املواطن املعني تعبئة املعلومات البديهية
املطلوبة والتقدم اىل املرشوع .وخالل اسبوعني
تم تقديم حواىل  400الف طلب عرب املنصة.
بعد اقرار القانون واطالق املرشوع سيتم اعطاء
فرتة زمنية اخرى ال تتعدى الشهر لكل مواطن،
التقدم بطلبه عرب منصة املرشوع من جديد.
■ َمن سيقوم باملسح ووفق اي سلم عمل سيتم
االمر؟
□ املسح مل يبدأ بعد ،وهو قيد املتابعة ويحتاج
اىل وقت لتنفيذه .يتوزع القرض عىل فرتة
زمنية ،ففي سنة  2021سيتم استعامل نحو
 26مليون دوالر من مبلغ القرض ،فيام ستكون
االستفادة من القيمة االساسية للقرض سنة.
لذلك تحتاج عملية املسح اىل الوقت النهائها،
اىل حني جهوز قاعدة البيانات ،وستتم عملية
التوزيع عىل اساسها.

■ هل تعتقد ان محاربة الفقر ميكن حصولها
يف فرتة زمنية بسيطة وينتهي االمر؟
□ بالنسبة الينا ،يشكل املرشوع ابرة بنج
تخفف من حدة الفقر ،والفقر ال يحارب
بهذا الشكل ،انه مينح الحامية االجتامعية
والغذائية للمواطنني وتتفادى من خالله
الترسب املدريس ،لكن ذلك ال يخرج املواطن
من الفقر .اخراج املواطن من الفقر يتم
عرب خطة اقتصادية متكاملة ،تتداخل فيها
كل الوزارات واالدارات والقطاعات ،تتيح
للمواطن الفرصة ومتكنه من دخول سوق
العمل الذي يساعده عىل االستغناء عن هذه
البطاقة التي لن تستمر يف شكل مستدام ،الن
القرض ينتهي خالل فرتة زمنية معينة ،والن
الدولة ال تستطيع متويل هذا الربنامج لفرتة
زمنية طويلة .هذا الربنامج هو لوقف االنهيار
الكامل ولتوفري االمن الغذايئ ،وصوال اىل خطة
اقتصادية تهدف اىل تغيري العقلية االستهالكية
اىل عقلية منتجة.
■ َمن يضمن شفافية العمل وصدقيته،
خصوصا وان نواة املرشوع هو املال؟
□ ال شك يف ان تنوع الرشكاء هو الذي
يضمن شفافية العمل وصدقيته .هناك رئاسة
الحكومة ووزارة الشؤون االجتامعية والبنك
الدويل ومنظمة التغذية العاملية ،باالضافة اىل
وجود رقابة مالية مسبقة من ديوان املحاسبة،
كذلك سيتم انتداب رشكات خاصة للتدقيق
يف مسار الربنامج بالتعاون مع البنك الدويل.
وسيتم بناء نظام الدارة الشكاوى ،بحيث
يتمكن كل مواطن مشمول بالرعاية من
تقديم شكواه ،يف حال تعرض ألي مشكلة مع
التأكيد عىل حل هذه املشاكل .للمرة االوىل
سيتم التعاقد مع رشكات للرصد والتقييم
التي سرتصد الثغر يف مراحل الربنامج ،وتقرتح
كل التوصيات الالزمة لتطبيق هذا املرشوع.
■ هل سيتم التأكد من املعلومات وفقا
لبيانات معينة صادرة عن املندوبني
والرشكات؟
□ سيتم جمع املعلومات عرب زيارة املندوبني

االجتامعيني ،عىل ان تدقق الرشكات من
خالل عينات عشوائية ،وستتم مقارنة نتائج
هذه العينات بنتيجة العامل االجتامعي .فاذا
اتت النتائج متطابقة فهذا يعني ان العامل
االجتامعي عمل بنزاهة ،واذا كان هناك
تضارب ،يكون العامل االجتامعي قد عمل
بشكل خاطئ ،وبذلك يعاد النظر يف كل
االستامرات التي متت تعبئتها من هذا العامل.
■ ما هو عدد االرس املتوقع استفادتها من
القرض والذي بلغ بحسب املنصة نحو 400
الف عائلة؟
□ حدد القرض عدد االرس بـ 147الف ارسة.
■ ما هو مصري االرس الباقية؟
□ امكانات الربنامج محدودة وهو الستهداف
االرس االكرث فقرا ،وال ميكن استهداف كل
االرس .املهم اتباع املعيار املحدد الشفاف
واملوضوعي الستهداف االرس االكرث فقرا .نظرا
اىل امكانات املرشوع املتواضعة ،ال نستطيع
تغطية سوى  %25من الشعب اللبناين االكرث
فقرا .علام ان هناك نسبة  %60فقراء ،و%25
تحت خط الفقر املدقع .الهدف من هذا
املرشوع هو استهداف نسبة الـ.%25
■ هل متلكون احصاءات حول توزع هذه
النسبة عىل املحافظات؟
□ يجب اجراء املسح املطلوب حتى نتمكن
من تحديد نسب الفقر يف كل محافظة.
■ ماذا عن التدخالت السياسية يف عمل
الربنامج؟
□ ال تدخل للسياسيني يف عمل املرشوع.
نحن نتمنى ان يقدر كل السياسيني مسؤولية
وحساسية املسألة التي تتم معالجتها ومن
املفرتض ان تخرج السياسة من مثل هذه
املواضيع ،الن  6و 6مكرر غري موجودة عىل
مستوى الفقر ،وال ميكن ادخال السياسة يف
الفقر املوجود يف كل املناطق التي ستستفيد
من الربنامج ولكن بنسب متفاوتة ،الن هناك
مناطق فقرية اكرث من غريها.

65

