10

عدد  - 91نيسان 2021

عدد  - 91نيسان 2021

الغالف

عصام شلهوب

املدير اإلقليمي لدائرة املشرق في البنك الدولي:
أي مفاضلة سياس ّية
اإلستهداف بال ّ

بطلبات من خالل نظام محوسب يحتسب
الرفاهية االقتصادية ،بناء عىل مجموعة
من املتغريات تجمع من خالل الزيارات
املنزلية ،عىل ان مينع ذلك االخطاء البرشية
واالستنسابية .يؤكد البنك الدويل التزامه
تنفيذ املرشوع بشفافية وفعالية ،حيث
صممت تدابري صارمة ملكافحة الفساد
وادراجها يف مرحلة تصميم املرشوع
وطوال فرتة التنفيذ ،السيام من خالل
اعتامد جهة ثالثة مستقلة متخصصة يف
عملية املتابعة والرصد.

الفقر بات حال رشيحة واسعة من اللبنانيني بعدما اودت اللرية بقدراتهم الرشائية .املعالجات الجذرية العادة االعتبار اىل اللرية
وتاليا اىل مستوى املعيشة باتت معدومة ،يف ظل الخناق املحكم عىل اي مخرج لالزمة الضاربة يف كل القطاعات االقتصادية.
اليقاف مسلسل االفقار ،كان املرشوع الطارئ لدعم شبكة االمان االجتامعي الستجابة االزمة وجائحة كوفيد 19 -
حرض البنك الدويل يف هذا املرشوع بدور
املساند ،خصوصا وان املرشوع يسعى اىل
بناء منظومة وطنية مستدامة لشبكات
االمان االجتامعي .املدير االقليمي لدائرة
املرشق يف البنك الدويل ساروج كومار جها
قال يف حديث اىل "االمن العام" ان البنك
يقوم بتنفيذ دراسة استقصائية عن مكامن
الضعف يف عام  ،2021والتي ستوفر ■ هل تم اعتامد معايري محددة للعائالت
احصاءات احدث عن الفقر.
املستهدفة ،وما هي ابرز هذه املعايري؟
□ نعم .يستخدم املرشوع منهجية استهداف
■ ما هو املرشوع الطارئ لدعم شبكة مدمجة تجمع بني اختبار قياس مستوى
االمان االجتامعي الستجابة االزمة وجائحة الدخل الفعيل ()Proxy Means Testing
لتحديد االرس الفقرية الرازحة تحت خط
كوفيد  19 -يف لبنان؟
□ املرشوع الطارئ لدعم شبكة االمان الفقر املدقع ،واالستهداف وفق الفئات
االجتامعي الستجابة االزمة وجائحة االجتامعية العطاء االولوية للفئات املهمشة
كوفيد  19 -يف لبنان (مرشوع شبكة داخل مجموعة االرس الفقرية فقرا مدقعا،
االمان االجتامعي) ،هو مرشوع مدته ثالث التي تضم افرادا من ذوي االعاقة ،او كبار
سنوات وكلفته  246مليون دوالر .يهدف السن او اطفال (من سن صفر اىل  17عاما)
اىل تقديم تحويالت نقدية وتيسري الحصول او االرس التي تعيلها نساء .تتضمن منهجية
عىل الخدمات االجتامعية للبنانيني اختبار قياس مستوى الدخل الفعيل اعطاء
الفقراء الرازحني تحت خط الفقر املدقع درجة للفقر لكل ارسة ،يتم تقييمها استنادا
واملهمشني ،الذين تأثروا باالزمة االقتصادية اىل مواردها وخصائصها الدميوغرافية املرتبطة
وجائحة كوفيد  .19 -يرمي املرشوع اىل بالفقر .ستعترب االرس التي يكون تصنيفها
وقف الزيادة يف معدالت الفقر املدقع ،دون الدرجة الفاصلة للفقر املدقع مؤهلة
والحفاظ عىل رأس املال البرشي لالطفال للحصول عىل التحويالت النقدية (اذا كانت
الذين ترتاوح اعامرهم بني  13و 18عاما تنتمي ايضا اىل احدى الفئات االجتامعية
امللتحقني باملدارس الحكومية ،وذلك من املذكورة انفا) .اما تلك التي تكون فوق
خالل تقديم تحويالت نقدية وتيسري الدرجة الفاصلة فلن تكون مؤهلة للحصول
الحصول عىل الخدمات االجتامعية .كام عىل التحويالت النقدية.
يسعى اىل بناء منظومة وطنية مستدامة
لشبكات االمان االجتامعي يف لبنان ■ .يشمل القرض تغطية  147الف عائلة،
سيعمل املرشوع عىل توسيع مظلة الربنامج يف حني ان املسجلني تجاوز عددهم 400
الوطني للحكومة اللبنانية لدعم االرس الف .من اين ستتم التغطية؟
االكرث فقرا وتعزيزه .برنامج املساعدات □ سيتم اختيار املستفيدين من بني
االجتامعية الرئييس يستهدف الفقر يف
لبنان ،وقد اطلق عام  2011بدعم مايل
وفني من البنك الدويل .يأيت متويل مرشوع
شبكة االمان االجتامعي من خالل قرض
منخفض الفائدة مع اجل استحقاق طويل،
بقيمة  246مليون دوالر من البنك الدويل.

الطلبات املسجلة يف قاعدة بيانات الربنامج
الوطني لدعم االرس االكرث فقرا ()NPTP
(اكرث من  150.000طلب) ،واالرس من
قاعدة بيانات ( IMPACTنحو 105.000
طلب) ،باالضافة اىل الطلبات الجديدة.
وسيخضع جميع املتقدمني بطلب لعملية
تحقق تتضمن زيارة منزلية ،حيث تجمع
معلومات ميكن التحقق منها وقابلة
للقياس بسهولة ،وتسمح باحتساب درجة
او مستوى فقر االرسة .وستكون االرس التي
تقل درجة تصنيفها عن خط الفقر املدقع،
مؤهلة للحصول عىل املساعدات النقدية
يف اطار مرشوع شبكة االمان االجتامعي،
فضال عن كونها من بني الفئات االجتامعية
املهمشة املحددة مسبقا .سيختار املرشوع
االرس الفقرية فقرا مدقعا ،ويف حال تأمن
متويل اضايف ،سيصبح يف االمكان توسيع
الربنامج بشكل اسهل ،حيث ستكون
البيانات متوافرة حينذاك .عىل سبيل املثال،
ستمكن املنح املقدمة من الجهات املانحة -
االتحاد االورويب واملانيا -من توسيع تغطية
الربنامج الوطني لدعم االرس االكرث فقرا من
 15الف ارسة ( %1.5من السكان اللبنانيني)
اىل ما يقرب من  50الف ارسة مستفيدة
(سيؤدي ذلك اىل زيادة نطاق التغطية
بنسبة  .)%7ومع بدء تنفيذ مرشوع شبكة
االمان االجتامعي ستحصل حواىل  200الف
ارسة عىل تحويالت نقدية مبارشة ،اي ما
يعادل  %27من سكان لبنان.
■ توزيع قيمة القرض باللرية بدال من
الدوالر ،هل هو عقبة يف ظل خسارة اللرية
لقيمتها بصورة متواصلة ولن يعود للقرض
قيمة فعلية الهداف املساعدة؟

املدير االقليمي لدائرة املرشق يف البنك الدويل ساروج كومار جها.

□ يعترب توزيع التحويالت النقدية عىل
املستفيدين باللرية حال ليس االمثل ،يف
ضوء االنخفاض املستمر والرسيع يف
قيمة العملة .وقد اكد البنك الدويل مرارا
للحكومة اللبنانية تفضيله ان يتم رصف
االموال للمستفيدين بالدوالر.
■ ما هي املناطق االكرث فقرا وفق
احصاءات البنك الدويل الحديثة؟
□ لسوء الحظ ،ال تتوافر احصاءات محدثة
عن الفقر حسب املناطق يف لبنان .لكن
تشري البيانات الواردة عرب مقدمي الطلبات
واملستفيدين من الربنامج الوطني لالرس االكرث
فقرا ( 150الف ارسة) ،اىل ان اعىل مستويات
الفقر تسود يف منطقتي الشامل والبقاع .ويقوم
البنك الدويل بتنفيذ دراسة استقصائية عن
مكامن الضعف يف عام  ،2021والتي ينبغي ان
توفر احصاءات احدث عن الفقر.
■ هل تعتقدون ان االتفاق تم بني القوى
السياسية عىل تحاصص القرض وفق النفوذ

البنك الدولي يفضل
ان يتم صرف االموال
للمستفيدين بالدوالر

السيايس وستتم عىل اساسه املساعدات يف
املناطق املعنية؟
□ تهدف منهجية االستهداف املوضحة
اعاله واملعتمدة يف مرشوع شبكة االمان
االجتامعي اىل ضامن الشفافية الكاملة يف
اختيار االرس املستفيدة ،من خالل تحديد
االرس التي تعيش يف فقر مدقع بعد اجراء
عملية تحقق شاملة لقواعد البيانات
الحالية التي ستكون مثابة املصدر الرئييس
لجميع املتقدمني من انحاء لبنان ،ومن
دون اي مفاضلة اقليمية او سياسية .كام
سيتم احتساب معدالت االرس املتقدمة

■ يبدو ان التكاليف التشغيلية ستأخذ حيزا
مهام من القرض قد تصل اىل  18مليون
دوالر ،هل ترون ذلك رضوريا؟
□ ال تبلغ تكاليف تشغيل الربنامج  18مليون
دوالر .فوفقا التفاق القرض تتوزع االموال
املخصصة للقرض عىل النحو التايل:
•  227مليون دوالر امرييك للمكون 1
(التحويالت النقدية لدعم الدخل االسايس
 204ماليني دوالر) واملكون ( 2التحويالت
النقدية التكميلية للطالب املعرضني لخطر
الترسب  23 -مليون دوالر).
•  10ماليني دوالر امرييك للمكون  3لتوفري
الخدمات االجتامعية لـ 100الف ارسة
فقرية ومهمشة ،مبا يف ذلك املساعدة
التقنية وبناء القدرات وتقييم الحاجات،
وتقييامت االثر ،وحزمة الخدمات
االجتامعية ورشاء املعدات.
•  9ماليني دوالر امرييك للمكون  4لبناء
نظام شبكة امان اجتامعي وطني شفاف
وفعال ،مبا يف ذلك تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيا
االتصال والتوعية ،تطوير وتنفيذ آلية
معالجة املظامل؛ تطوير وتنفيذ نظام الرصد
والتقييم ،تطوير نظام املراقبة (وزارة الرتبية
والتعليم العايل) ،جهة ثالثة متخصصة
يف عملية املتابعة والرصد ،رشاء اجهزة
تكنولوجيا املعلومات وغريها من املعدات
(رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون
االجتامعية وتكاليف ادارة املرشوع ورواتب
 11منصبا اساسيا).
حواىل  8ماليني دوالر من املبالغ املذكورة
اعاله ،هي تكاليف استثامرية مطلوبة،
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اعىل مستويات الفقر تسود يف منطقتي الشامل والبقاع.

لبناء نظام شبكة امان اجتامعي وطني
للبنان مبا يف ذلك السجل االجتامعي
الوطني ،باالضافة اىل تدابري الرقابة
والشفافية املناسبة الالزمة لتشغيل
الربنامج.
■ حددت مدة القرض بسنة ،هل ميكن
تجديده ووفق اي معطيات؟
□ مدة مرشوع شبكة االمان االجتامعي
ثالث سنوات وكلفته  246مليون دوالر
(ميول من خالل قرض طويل االجل بفائدة
منخفضة من البنك الدويل) .وينفذ املكونان
 1و 2عىل مدى عام واحد (التحويالت
النقدية والتحويالت النقدية التكميلية
لتغطية النفقات املرتبطة بالدراسة) ،وميتد
تنفيذ املكونان  3و( 4الخدمات االجتامعية
وبناء االنظمة) عىل مدى ثالث سنوات .كام
سيعتمد توفري اي متويل اضايف يف اطار هذا
املرشوع ،سواء من خالل قرض او منحة،
بناءعىل طلب الحكومة اللبنانية.
■ ماذا عن دور برنامج االغذية العاملي
والخدمات التي سيقدمها؟ وهل لها عالقة
بوقف الدعم عن السلع الغذائية الذي
توفره الدولة؟

□ ستتعاقد الحكومة اللبنانية مع برنامج
االغذية العاملي لتنفيذ االجزاء الخاصة
باملساعدات النقدية يف املكونني  1و.2
جاء ذلك استنادا اىل التجربة االيجابية
للربنامج ،يف تنفيذ الربنامج الوطني لدعم
االرس االكرث فقرا خالل السنوات االربع
املاضية ،والطبيعة الطارئة ملرشوع شبكة
االمان االجتامعي ،والقدرات والخربات
التشغيلية والفنية لربنامج االغذية العاملي
يف لبنان .ال عالقة لدور هذا الربنامج او اي
قضايا تشغيلية اخرى تتعلق مبرشوع شبكة
االمان االجتامعي باصالح نظام الدعم
املعمول به يف لبنان.
■ هناك من اعترب ان القرض لن يحقق
الغاية املنشودة منه اذا مل يرتافق مع خطة
ترشيد الدعم عىل املواد االساسية ،كيف
تقرأون ذلك؟
□ يعترب كل من القرض وخطة ترشيد الدعم
(عرب بطاقات متوينية او متويلية) مثابة
شبكات امان اجتامعي ،اال انهام يختلفان
من حيث االهداف والفوائد والنطاق
والتغطية ،مع امكان دمجهام عىل املدى
الطويل وتقليص حجمهام حسب الحاجة.
االهداف املنشودة من مرشوع شبكة االمان

االجتامعي ومن اي خطة لرتشيد الدعم
مختلفة متاما .فمرشوع شبكة االمان هو
برنامج يستهدف الفقر عىل شكل شبكة
امان ،ويهدف اىل الحد من الفقر املدقع
والحفاظ عىل رأس املال البرشي ،من خالل
توفري التحويالت النقدية الفقر  %22من
السكان ،وكذلك للطالب املعرضني لخطر
الترسب املدريس .تظهر مناذج املحاكاة التي
اجراها البنك الدويل مستخدما التقديرات
االنية املستمدة من بيانات 2012/2011
للمسح االستقصايئ مليزانية االرسة .توسعة
انشطة الربنامج الوطني ستؤدي اىل تقليص
معدل انتشار الفقر املدقع من  %21.8يف
منوذج محاكاة ما بعد االزمة لعام 2020
اىل  ،%9.5وهو ما يعادل تراجعا يتجاوز
 12نقطة مئوية يف معدل الفقر املدقع .يف
ما يتعلق بخطة ترشيد الدعم ،يحتمل ان
تكون هناك حاجة اىل برنامج تعويضات
نقدية ذات تغطية واسعة .فالهدف من
هذا الربنامج هو توفري دعم نقدي موقت
لنسبة كبرية من االرس (باستثناء الرشائح
الغنية) بعد رفع الدعم لتعويض الزيادات
املفاجئة يف االسعار.
■ بعد موافقة مجلس النواب عىل اتفاق
القرض ،ارص عىل الحكومة (املستقيلة)
الحصول عىل توقيع رسمي من البنك
الدويل عىل تعديالت االتفاق الدويل.
فهل يوافق البنك عىل التعديالت ومن ثم
التوقيع؟
□ سيتخذ البنك الدويل قرارا يف شأن
الخطوات التالية ،بعد تلقي مزيد من
التفاصيل من وزارة املال.
■ ماذا تعني املطالبة بتشديد رقابة مجلس
النواب عىل تنفيذ القرض ومتابعته ،واين
تقع املشكلة؟
□ تتمثل اولوية البنك الدويل يف توفري
املساعدة الطارئة لالرس االكرث فقرا،
وذلك مع االلتزام التام بسياسات البنك
واملتطلبات االئتامنية لضامن الشفافية
الكاملة يف اثناء التنفيذ .كذلك ستكون
هناك مراقبة مستقلة للربنامج باكمله.

