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المقدمة
شهر أيلول من العام  6102كان الشهر الـ  60من تطبيق خدمة البطاقة الغذائية
المؤقتة المقدمة من البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فق ار لحوالي  %5من األسر المستفيدة
تخول كل فرد لالستفادة من مبلغ  $01أمريكي ،على أن ال يتعدى
من البرنامج .هذه الخدمة ّ
عدد أفراد األسرة ستة أشخاص ،لشراء المواد الغذائية من  051متجر متعاقد مع برنامج األغذية
موزعة على كافة األراضي اللبنانية .منذ شهر تشرين الثاني  ،6100بلغ عدد األسر
العالمي ّ
المستفيدين من خدمة البطاقة الغذائية  5،1،2أسرة.

قرر البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فق ار توسعة خدمة البطاقة الغذائية المؤقتة ابتداء من
شهر آب  6102لتشمل  01،111أسرة مستفيدة مع نهاية عام  .6102اتخذ هذا القرار بعد
التأثير اإليجابي للبرنامج على المستفيدين .في شهر آب  ،تم تقليل حصة الفرد من $01
أمريكي الى  $6،أمريكي ،مع بقائها محددة بستة أشخاص في األسرة كحد أقصى .

بلغ عدد األسر المستفيدة من خدمة البطاقة الغذائية الى  ،،16،أسرة %2،2 ،من مجمل عدد
األسر المستفيدة من البرنامج .تتكون هذه األسر من  06،002فرد حيث  %0،،0هم من
اإلناث ،أكثر من  %51تحت سن الـ  05و %0،تحت سن الـ  5سنوات .معدل حجم األسرة للـ
 ،،16،أسرة هو  2،0فرد .من شهر تشرين الثاني  6100حتى شهر أيلول  ،6102تم استخدام
 05.0مليون دوالر أمريكي من خالل خدمة البطاقة الغذائية وذلك من خالل تقديمات سخية من
مفوضية األمم لشؤون الالجئين ،برنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي.
تقوم و ازرة الشؤون االجتماعية بتعبئة استطالع مراقبة ما بعد التوزيع كل شهر وتقوم وحدة االدارة
المركزية للبرنامج في رئاسة مجلس الوزراء بتحليل البيانات واصدار التقارير .هذا التقرير يقيِّم
وضع السالمة الغذائية للمستفيدين من خدمة البطاقة الغذائية للفترة الممتدة بين شهري أيار وأيلول
 .6102ستقسم هذه الفترة الى دورتين ،الدورة األولى ستغطي شهري أيار وحزيران والدورة الثانية
ستغطي أشهر تموز ،آب وأيلول .0مؤشرات األمن الغذائي التي ستحتسب وتحلل هي التالية:
مؤشر استهالك الغذاء ،مؤشر تنوع الغذاء ومؤشر استراتيجيات التأقلم.

 1بسبب مشاكل تقنية أدت الى تعبئة عدد قليل من استطالع مراقبة ما بعد التوزيع ألشهر تموز ،آب وأيلول.
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.Iمؤشر استهالك الغذاء
استقر مؤشر استهالك الغذاء خالل األشهر التسعة األولى من العام  .6102معدل قيمة المؤشر تراوحت بين  2،و ،،0بزيادة مقدارها  %00بالمقارنة مع
الشهر األساس تشرين الثاني  .6100يظهر هذا المؤشر أن األسر لديها االمكانية للوصول ألسواق الغذاء وأنها تستهلك الغذاء بكميات مقبولة.

رسم توضيحي  :1معدل مؤشر استهالك الغذاء

للدورات الخمس األخيرة ،األغلبية الساحقة من األسر المستفيدة من البطاقة الغذائية سجلت مستوى "مقبول" من مؤشر استهالك الغذاء ،أكثر من %،1
من األسر .للدورتين األخيرتين ،مستوى "مقبول" للمؤشر سجل قيمة  %،0.0و %،6.5على التوالي .على صعيد آخر ,مستوى "فقير" من المؤشر سجل
أما بالنسبة لمستوى الـ "الحدودي" ،تراوحت قيمة مؤشر استهالك الغذاء بين  %5.2و %2للدورتين األخيرتين.
قيمة دون الـ  %6للدورتين األخيرتينّ .
مقارنة مع الشهر األساس ،زادت نسبة المستوى الـ "مقبول" بنسبة  %0،وانخفضت نسبة مستوى الـ "الفقير" بنسبة .%1،

رسم توضيحي  :2مستوى مؤشر استهالك الغذاء حسب الدورة
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.IIمؤشر تنوع الغذاء
مؤشر تنوع الغذاء ،وهو مؤشر يقيس مدى تنوع الغذاء المستهلك ،أظهر أن األسر المستفيدة تستهلك غذا ًء متنوعا ً أكثر مقارنةً مع الشهر األساس،
زيادة بنسبة  .%16استقر معدل مؤشر التنوع الغذائي وتراوحت قيمته بين  6.7و 6.6للدورات الثالث األولى من عام  .2116سجلت الدورة األخيرة أدنى
معدل للمؤشر بقيمة  ،6.7على غرار ما سجله معدل مؤشر استهالك الغذاء على األرجح بسبب زيادة عدد األسر المستفيدة ،علما ً بأن االنخفاض ليس ذو داللة
احصائية.

جدول  :1معدل مؤشر تنوع الغذاء حسب الدورة

رسم توضيحي  :3معدل مؤشر تنوع الغذاء حسب الدورة

مقارنةً مع شهر األساس ،تستهلك األسر غذا ًء منوعا ً أكثر .مستوى التنوع "منخفض" تقلص من  %13.5الى  %2.2ومستوى التنوع "مرتفع" ازداد من

رسم توضيحي  :4مستوى مؤشر تنوع الغذاء حسب الدورة
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.IIIمؤشر استراتيجية التأقلم

هذا المؤشر يظهر اآلليات المطبقة للتعامل مع نقص الغذاء أو المال لشراء الطعام .خالل فترة الرصد تموز/آب/أيلول ،استخدمت األسر
استراتيجيات أقل للتعامل مع النقص في الغذاء 63 ،في المئة أقل بالمقارنة مع خط األساس .وكان آخر متوسط قيمة مؤشر استراتيجية التأقلم  ،6.6وهو
أدنى مستوى منذ بدء البرنامج.

جدول  :2معدل مؤشر استراتيجية التأقلم حسب الدورة

رسم توضيحي  :5معدل مؤشر استراتيجية التأقلم حسب الدورة
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.IVالحاجات األساسية

َّ
صنفت األسر المستفيدة من البطاقة الغذائية "المزيد من الطعام/طعام أفضل" كالحاجة األساسية األولى لهم بنسبة  %0،و %06للدورتين
األخيرتين على التوالي .حلت الحاجة الى "الدواء/الصحة” و"التعليم/الكتب" في المرتبة الثانية بـ  %60لكال الحاجتين .أما "العمل" فقد حل في المرتبة الثالثة
بـ حوالي  %0،لكال الدورتين األخيريتين.

جدول :3تصنيف الحاجات األساسية حسب الدورة
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.Vالمبالغ المعبئة والمستخدمة

تم تعبئة البطاقات الغذائية بمبلغ  0،.6مليون دوالر أمريكي خالل الفترة الممتدة من شهر تشرين الثاني  6100حتى شهر أيلول من العام 6102
وتم استخدام  05.0مليون دوالر أمريكي ،حوالي  %11من المبالغ المعبئة في البطاقات .تم استخدام األموال من خالل  005,،20عملية شرائية للغذاء في
المتاجر المتعاقدة مع برنامج الغذاء العالمي ،بمعدل  010دوالر أمريكي لكل عملية شراء.

جدول  :7مجموع عدد العمليات الشرائية والمبالغ المستخدمة
السنة

عدد العمليات الشرائية

المبالغ المستخدمة

معدل قيمة العملية الشرائية ( $أمريكي)

4104
4105
 4106حتى شهر أيلول
المجموع

03.879
79.106
54.886
167.541

0.579.531
8.157.741
5.436.053
17..57.656

003.8
010.9
014.7
1.7.6

رسم توضيحي  :6المبالغ المستخدمة حسب القضاء (تشرين الثاني  – 2114أيلول )2116

موزعة على كافة األراضي اللبنانية .كمعدل ،كل متجر باع مواد غذائية بما
أجريت العلميات الشرائية في  0،1متجر متعاقد مع برنامج الغذاء العالمي ّ
قيمته  011,111دوالر أمريكي من خالل  011عملية شرائية .أكثر من نصف هذه العمليات تم إجراؤها في فترة ما بعد الظهر %51 ،منها.
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رسم توضيحي  :7توزع عدد العمليات الشرائية على األقضية (تشرين الثاني  – 2114أيلول )2116
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.IVالخاتمة

مؤشرات األمن الغذائي التي تم رصدها ،من خالل استبيانات شهرية منتظمة ،تشير إلى وجود تحسن يتبعه استقرار في الوضع الغذائي لألسر اللبنانية
بمساعدة البرنامج .باإلضافة إلى ذلك ،فقد ساهم البرنامج بشكل إيجابي في تقليل استخدام استراتيجيات المواجهة السلبية من قبل األسر خالل دورات
رصدها .بالمقارنة مع خط األساس ،تبين أن المساعدة لها أثر كبير في تحسين حالة األمن الغذائي للمستفيدين من خدمة البطاقة الغذائية وقد أدى استمرار
تقديم المساعدات في عام  6102لتحقيق االستقرار في النتائج مقارنة مع الدورات السابقة.

أما بالنسبة للمبالغ المالية المعبئة والمستخدمة في البطاقات الغذائية ،فقد تم تعبئة البطاقات بمبلغ  0،.6مليون دوالر أمريكي بين الفترة الممتدة من شهر
ّ
تشرين الثاني  6100وشهر أيلول  6102وبنسبة استخدام للمبالغ  .%11تم استخدام المبالغ من خالل  005.،20عملية شرائية بمعدل  010.0دوالر
امريكي لكل عملية .هذه العمليات تمت في  020متجر متعاقد مع برنامج الغذاء العالمي منتشرة في كافة األراضي اللبنانية .معظم المبالغ المستخدمة
والعلميات الشرائية حصلت في أقضية طرابلس ،عكار والمنية-الضنية.
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رئاسة مجلس الوزراء
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