
 
 إنشاء برنامج إلزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان "أفعال" قانون الرامي إلىالاقتراح 

 

(تعدیل بعض احكام  18/5/1994تاریخ  327عّدلت الفقرة الثانیة من القانون رقم  المادة االولى:
 احداث وزارة الشؤون االجتماعیة) ویستعاض عنها بالنص اآلتي: 212القانون رقم 

یستمر تطبیق جمیع النصوص المعمول بها بتاریخ نفاذ هذا القانون في المدیریة العامة للشؤون 
االجتماعیة، وتبقى ساریة المفعول االنظمة المعتمدة بالنسبة للمراكز الصحیة االجتماعیة، ومراكز 

صحي االجتماعي مباشرة عن وزارة الشؤون االجتماعیة، بما فیها المركز الاإلنمائیة الخدمات الشاملة 
ومركز التدریب االجتماعي والمركز النموذجي للمعوقین والمشاریع المشتركة مع الهیئات االهلیة 

 والدولیة وبیت المحترف اللبناني والبرنامج الوطني لدعم االسر االكثر فقرًا. 

اعیة، وتعّدل تنظم االصول المالیة لهذه المراكز والمشاریع بموجب قرار یصدر عن وزیر الشؤون االجتم
بالطریقة نفسها باستثناء البرنامج الوطني لدعم االسر االكثر فقرًا، الذي تنظم اصوله المالیة واالداریة 
، وآلیة تأمین موارده البشریة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الشؤون االجتماعیة

 ة المدنیة.على أن یتم التعاقد بموجب مباراة یجریها مجلس الخدم
 

نقدیة مساعدة التقدیمات موضوع البرنامج الوطني لدعم االسر االكثر فقرًا مع  تندرج المادة الثانیة:
من اللبنانیین  %10 تهاالتي ال تتعّدى نسب ویمكن لالسر المؤهلة". مشروطة، تحت اسم "افعال

 ان تستفید من واحد او اكثر من البرامج التالیة:المقیمین 

 یة مشروطة.مساعدة نقد -1
 برامج دعم. -2
 خدمات اجتماعیة اخرى. -3

 مساعدة ،"افعال" فقراً  االكثر االسر لدعم الوطني البرنامج تقدیمات من مستفید كل یمنح
 . لالجور الرسمي االدنى الحد ثلث تعادل القضائي الحجز او للتنازل قابلة غیر نقدیة

 :اآلتیة بالموجبات المستفید إلتزام إلیها المشار النقدیة المساعدة لتقدیم یشترط -
 القاصرین إن وجدوا. هإثبات تعلیم أوالد -1
أو أحد أفراد عائلته، في حال وجودهم إلیجاد فرصة عمل لدورات مهنیة تدریبیة تؤهله خضوعه  -2

  .عند العجز



 الدول یعتمد البرنامج على مصادر متعددة للتمویل، من بینها الهبات من جانب :الثالثة المادة
، و القطاع الخاص في إطار المسؤولیة اللبنانیة والمنظمات الدولیة، ومساهمة الدولة الهیئاتو 

  واألفراد. اإلجتماعیة للشركات

 

تحّدد الشروط الواجب توافرها في المستفید والموجبات المنصوص علیها في المادة  :الرابعةالمادة 
واجراءات تسدید المساعدة النقدیة المشروطة، بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الثانیة 

العائدة لمساهمة  الالزمة لتغطیتها، على ان ترصد االعتماداتالكلفة وزیر الشؤون االجتماعیة یلحظ 
 یة.في فقرة اسمیة للبرنامج المذكور في احد بنود موازنة وزارة الشؤون االجتماع الدولة

اعدة ، التدقیق في لوائح المستفیدین وقیمكن لمجلس الوزراء تكلیف هیئة دولیة او مجموعة خبراء
  .المركزي البیانات في البرنامج الوطني لدعم االسر االكثر فقرًا، بموازاة رقابة التفتیش

 

بناء على اقتراح وزیر تحدد دقائق تطبیق هذا القانون بمراسیم تتخذ في مجلس الوزراء  :االخامسةالمادة 
 الشؤون االجتماعیة.

 

 یعمل بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة. السادسة:المادة 

 

 النائبة بوال یعقوبیان 

 2020/3/3بیروت في 

   



 األسباب الموجبة 

 لبنان "أفعال"الرامي إلى إنشاء برنامج إلزالة الفقر والعوز المدقع في  إلقتراح القانون

 بأقل أي المدقع، الفقر خط تحت یعیشون بنانيل الف ثالثمایة ان ،2009 عام أعدت دراسة، اعتبرت
 .الغذائیة سیما ال األساسیة حاجاتهم سد یستطیعون ال همانو  الیوم، في للفرد دوالر 2.4 من

 واالقتصادیة المالیة األوضاع نتیجة التاریخ ذلك منذ ارتفع العدد هذا یكون أن المتوقع من أنه إال
 لبنان. بها ویتأثر المنطقة تعیشها التي واألمنیة واالجتماعیة

 األكثر المناطق في %30 معدل ىتتعد والبطالة %50الـ یفوق المدرسي التسرب مستوى ان تبّین كما
 المدقع. الفقر أسباب ویضاعف الجدیدة األجیال یهدد بما فقراً 

بیئة  وهي التي تشكل استقراراً  األقل هي فقراً  األشد المناطق أن األخیرتین السنتین أحداث أثبتتوقد 
مسألة تفاقم الفقر وتداعیاته تتجاوز األبعاد االنسانیة والمعیشیة فأضحت . العنف أشكال محفزة لمختلف

 .واالستقرار في البالد األهلي السلم على خطراً  تشكل اصبحت واالجتماعیة بحیث

 العائالت بما یساعد لعمل الدولة، المدقع أولویة الفقر الضروري أن تشكل قضیة معالجةمن وبالتالي 
وتعزیز فرص  من جهة، المدقع على تحسین أوضاعها المعیشیة الفقر خط دون تعیش التي اللبنانیة

 من جهة ثانیة. تطورها المستقبلي

 

 وعلیه،

قضى بتعدیل بعض أحكام القانون رقم  18/5/1994الصادر بتاریخ  327حیث تبّین ان القانون رقم 
، تحقیقًا للمرونة التي تقتضیها معالجة األوضاع اإلجتماعیة اإلجتماعیة الشؤون وزارة الذي أحدث 212

الدقیقة التي تتطلب معالجتها إعتماد آلیات خاصة تختلف بطبیعتها عن أسس معالجة سائر المواضیع 
 األخرى.

 

 



أصدر وزیر الشؤون اإلجتماعیة  327التفویض الممنوح له بموجب القانون رقم وحیث باإلستناد الى 
، نظامین للمشاریع المنبثقة مباشرة عن وزارة الشؤون اإلجتماعیة األول إداري برقم 7/6/2004بتاریخ 
بعد إستشارة جانب مجلس شورى الدولة هما حّیز التنفیذ لغایة  134/1والثاني مالي برقم  133/1

 تاریخه.

وحیث بالنظر الى تفاقم األوضاع اإلقتصادیة في البالد، إستوجب من وزیر الشؤون اإلجتماعیة إنشاء 
لیضطلع بمهمة التخطیط لكیفیة التركیز  2010مشروع منبثق عن وزارة الشؤون اإلجتماعیة نهایة العام 

یرة في لبنان، وبناء على مظاهر الفقر عند تقدیم الخدمات، وبناء بنك معلومات وطني حول األسر الفق
وتعزیز شبكات األمان اإلجتماعي وٕاصالح طرق تقدیم الخدمات من خالل التركیز على خدمة الفقراء 
كأولویة، لیتم في ضوء النتائج المحققة تحدید المنافع والخدمات التي ستستفید منها كل أسرة حسب 

 ثر فقرًا.ح األسر اللبنانیة األكمستوى فقرها. وقد باشر عبره بتنفیذ مس

الوطني لدعم األسر األكثر  البرنامج«روع المشار الیه والمعروف بإسم وحیث تّم تمویل إحداث المش
(قبول هبة مالیة من البنك الدولي إلعادة  1/11/2006تاریخ  7972إستنادًا الى المرسوم رقم » فقراً 

ص جزء من هبة البنك (تخصی 2008/ 10/10تاریخ  35إعمار لبنان) ، وقرار مجلس الوزراء رقم 
ملیون دوالر لتمویل اإلصالحات اإلجتماعیة الطارئة في لبنان)، األمر الذي مّكن  6الدولي بقیمة 

قتصادیة البرنامج من اإلنطالق وفق منهجیة تأخذ في اإلعتبار عددًا من المتغیرات اإلجتماعیة واإل
اعیة واإلقتصادیة ألفراد الخصائص اإلجتم )2موجودات األسر، ( )1لألسر تشمل ما یلي: (

 الخصائص السكانیة. )3األسرة،(

ویتّم اإلستهداف وفق آلیة مطّورة في لبنان بنیت باإلرتكاز الى التجارب العالمیة في هذا المجال 
مستفیدةً  من تطّور تقنیات المعلومات واإلتصاالت، وهي ترتكز على نظام متعّدد المؤشرات التي تعّبر 

 س دقتها عبر المشاهدة المیدانیة.ابلة للقیاس، والتي یمكن قیاعن خصائص األسر الق

وحیث ان مساهمة البنك الدولي وسائر المانحین تنتهي مع إنجاز تأسیس البرنامج ، ویتعّین على الدولة 
اللبنانیة تأمین اإلستدامة توصًال الى التخفیف من حدة الفقر ومنع اإلنزالق الى حدود الكارثة 

 قیقیة التي قد تهّدد اإلستقرار العام.اإلجتماعیة الح

 اإلنتاجیةعلى التنمیة االجتماعیة وتعزیز  محفزةمساعدة نقدیة مشروطة  الضروري اضافةوحیث من 
لى إلزام المستفید منها إ و تحسین ظروف معیشة العائالت المصنفة في خانة الفقر المدقع  تهدف الى



تدریب مهنیة تؤهله إلیجاد فرصة عمل، كما تدفعه الى تأدیة بتعلیم أوالده القاصرین، وخضوعه لدورات 
 خدمات ذات منفعة عامة.

 البرازیل ومنها دولة 30 من أكثر في اعتمدت برامجن مالنقدیة  مشروطةال وقد استوحیت هذه المساعدة
 عالیة. بنسبة فیها الفقر نسبة تخفیض الى البرامج هذه أدت حیث والمكسیك

  ،األسباب لهذه

 لبنان في المدقع والعوز الفقر إلزالة برنامج إنشاء إلى یرمي الذي المرفق القانون اقتراح إعداد جرى
یقضي الى توحید التقدیمات موضوع خدمات البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقرًا بشراكة  "أفعال"

 حت إسمبحیث تندرج مجمل تلك المساعدات ت مشروطةالالبنك الدولي مع المساهمة النقدیة 
من واحد أو  ؤهلة للحصول على مساعدة إجتماعیة، یمكن ان تستفیدان األسر الم، حیث »أفعال « 

) خدمات إجتماعیة أخرى 3) برامج دعم، (2) مساعدة نقدیة مشروطة، (1أكثر من البرامج التالیة: (
المساعدة  تساعد األسر على مواجهة الفقر مع المحافظة على حوافز العمل وعدم اإلعتماد على

 الحكومیة.

 كـــذلـــل

 أتقّدم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون المرفق على أمل مناقشته وٕاقراره.

 

 لنائبة بوال یعقوبیانا 

 2020/3/3بیروت في 

	

	


