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تعزيز الجهود الوطنية الرامية

لمكافحة الفقر
في األردن
�أيلول2013 ،
�إعد�د :مركز �لفينيق للدر��صات �القت�صادية و�ملعلوماتية

تقديم:

تاأتي ورقة ال�صيا�صة هذه للوقوف على اجلهود الوطنية ملحاربة الفقر يف االأردن ،اإذ اأن االأردن عانى وما
زال يعاين من زيادة اأعداد الفقراء ون�صبتهم املئوية من املجتمع االأردين ،ويظهر ذلك جلياً يف زيادة
اأعداد الفقراء باالأرقام املطلقة ،والثبات الن�صبي ملوؤ�صرات الفقر والفقراء كن�صبة من جممل املواطنني،
االأمر الذي يعني اأن جممل اجلهود التي بذلت خالل العقدين املا�صيني مل توؤت ثمارها ،وهذا ي�صتوجب
اإجراء مراجعة �صاملة لها ،للوقوف على االأ�صباب التي حالت دون تخفيف ن�صب الفقر .اإذ اأن احلكومات
االأردنية املتعاقبة طورت ونفذت العديد من اال�صرتاتيجيات واخلطط ملكافحة الفقر خالل العقدين
املا�صيني ،وح�صدت لتنفيذها جهود وموارد كبرية حملية وخارجية ،وما زال مو�صوع الفقر وجهود
مكافحته وحماربته ي�صكل حموراً اأ�صا�صياً من حماور اخلطاب الر�صمي التنموي االأردين.
ويهدف مركز الفينيق للدرا�صات االقت�صادية واملعلوماتية من اإعداد هذه الورقة اإىل امل�صاهمة
يف اجلهود الوطنية الرامية اإىل مكافحة الفقر من خالل تقدمي قراءة حتليلية الأبرز ال�صيا�صات
الر�صمية االأردنية التي ا�صتهدفت احلد من الفقر خالل العقدين ال�صابقني ،و�صتحاول الورقة كذلك
تقدمي منظور خمتلف للتعامل مع م�صكلة الفقر واقرتاح �صيا�صات بديلة تختلف عن ال�صيا�صات التي
مت تطويرها وتطبيقها من قبل احلكومات املتعاقبة والتي مل توؤد اإىل اأي حت�صن ملمو�ص يف م�صار
تقليل اأعداد الفقراء يف االأردن ون�صبتهم من املجتمع.
وال يفوت اأ�صرة مركز الفينيق للدرا�صات االقت�صادية واملعلوماتية تقدمي ال�صكر اجلزيل اإىل املوؤ�ص�صات
الوطنية التي ي�صرت على فريق اإعداد ورقة ال�صيا�صة هذه اأداء مهامهم ،وعلى وجه اخل�صو�ص بلدية
معان ممثلة برئي�ص البلدية والعاملني فيها ،وجمعية ال�صنديان يف عجلون ممثلة برئي�صها واأع�صاء
هيئتها االدارية على تي�صريهم اإجراء جل�صات النقا�ص املركز يف قاعات البلدية واجلمعية ،وكذلك
نقدم �صكرنا للخرباء والباحثني وال�صيا�صيني الذي مت اإجراء مقابالت معمقة معهم ،ومنحوا فريق
اإعداد الورقة �صاعات من وقتهم الثمني.
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اإطار برامج الت�صحيح االقت�صادي التي بداأ االأردن بتطبيقها
مطلع عقد الت�صعينات باالتفاق مع �صندوق النقد الدويل،
حتى منت�صف العقد االأول من القرن احلايل ،وعاد لتطبيقها
قبل اأ�صهر يف اإطار اتفاقية "اال�صتعداد االئتماين" التي وقعها
قبل عدة اأ�صهر مع �صندوق النقد الدويل ،و�صي�صتمر العمل
فيها ملدة ثالث �صنوات .حيث مت حترير التجارة اخلارجية
مبا يرتتب عليها من عمليات اإغراق لل�صوق االأردين ب�صلع
مناف�صة لل�صناعات االأردنية دون العمل ب�صكل جدي على دعم
ومتكني ال�صناعات االأردنية لل�صمود اأمام املناف�صة ،االأمر
الذي ترتب عليه اإغالق العديد من ال�صناعات املحلية مثل
�صناعات االأحذية واملالب�ص والعديد من ال�صناعات االن�صائية
مثل البالط وال�صرياميك وغريها من ال�صناعات ،االأمر
الذي ترتب عليه خ�صارة ع�صرات اآالف الوظائف ،واإ�صعاف
قدرة االقت�صادي االأردين على توليد فر�ص عمل م�صتدامة
يف القطاعات االنتاجية ،هذا اإىل جانب زيادة عجز امليزان
التجاري وبالتايل ميزان املدفوعات ومن ثم زيادة االقرتا�ص
اخلارجي لتغطية العجوزات املتتالية.
كذلك اأدت هذه ال�صيا�صات اإىل حترير االأ�صعار ،االأمر
الذي ترتب عليه ارتفاعها ب�صكل متواتر ومبعدالت تزيد
عن معدالت ارتفاع االأجور ،مما ترتب عليه دفع ع�صرات
اآالف العاملني باأجر اإىل م�صتويات معي�صية متدنية حيث
اأ�صبحوا غري قادرين على تلبية حاجياتهم وحاجيات
اأ�صرهم االأ�صا�صية .ورافق ذلك عدم اإعادة النظر يف �صيا�صات
االأجور يف القطاعني العام واخلا�ص ،اإذ بقيت تنمو مبعدالت
متوا�صعة ويقل عن معدالت الت�صخم ،االأمر الذي اأدى اإىل
ات�صاع اأعداد العاملني باأجور منخف�صة ،اإذ اأن اأجور الغالبية
الكبرية من العاملني باأجر يف االأردن منخف�صة ،فح�صب
االأرقام الر�صمية ،اإذ ت�صري اأرقام املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان
االجتماعي ،اأن متو�صط االأجر ال�صهري يف عام  2011بلغ
( )412دينارا ً  ،وتوؤكد ذلك اأرقام دائرة االإح�صاءات العامة.
وعند التعمق يف �صرائح االأجور التي يح�صل عليها العاملون
باأجر يف االأردن يت�صح االأمر اأكرث ،اإذ جند اأن ( )%22منهم
تبلغ اأجورهم ال�صهرية  200دينا ٍر فاأقل ،و( )%46.1تبلغ
اأجورهم ال�صهرية ( )300دينا ٍر فاأقل ،وكذلك ( )72.1باملائة
تبلغ اأجورهم ال�صهرية ( )400دينا ٍر فاأقل.
وعند مقارنة هذه االأرقام مب�صتويات الفقر يف االأردن نلحظ
امل�صتوى املتدين ملعدالت االأجور هذه ،فاالأرقام االأولية
لدرا�صة الفقر للعام  2010التي اأجرتها دائرة االإح�صاءات
العامة اأ�صارت اإىل اأن االأ�صرة املعيارية املكونة من �صتة اأفراد
( )5.4يقرتب خط الفقر املطلق لها من ( )350ديناراً �صهرياً
 .وهنالك اأرقام جديدة �صادرة عن دائرة االإح�صاءات العامة
مل تن�صر تفا�صيلها بعد ت�صري اإىل اأن خط الفقر لالأ�صرة
املعيارية �صهرياً يبلغ  380ديناراً يف عام  ،2010وعند االأخذ

بعني االعتبار معدالت الت�صخم خالل الفرتة التي تلت عام
 2010والتي بلغت ما يقارب ( )%11حتى حلظة اإعداد هذه
الورقة فاإن خط الفقر لالأ�صرة املعيارية �صي�صل اإىل ()420
ديناراً �صهرياً ،االأمر الذي �صيفاقم م�صكلة الفقر يف االأردن
اأكرث واأكرث.
ي�صاف اإىل ذلك ا�صتمرار بقاء معدالت البطالة عند
م�صتويات مرتفعة منذ اأكرث من � 10صنوات ،حيث ترتاوح ما
بني ( ،)%14-12وعدم انخفا�صها حتى يف الفرتات الزمنية
التي حقق فيها االأردن معدالت منو اقت�صادي عالية ن�صبياً
خالل الفرتة ( )2009-2005اإذ بلغ معدل النمو االقت�صادي
يف االأردن خالل هذه الفرتة ( ،)%7.2اإال اأن معدالت البطالة
بقيت على حالها ،االأمر الذي يربهن اأكرث على عدم موائمة
ال�صيا�صات التنموية واالقت�صادية الأولويات وحاجات املجتمع
االأردين.
اإىل جانب ذلك ،تراجعت خالل الع�صرية االأوىل من القرن
احلايل ( )2010-2000م�صتويات االإنفاق على اخلدمات
االجتماعية يف االأردن التي ت�صمل التعليم وال�صحة والعمل،
اإذ انخف�صت ن�صبة هذا االنفاق من ( )%25من جممل االنفاق
العام للدولة يف عام  2000اإىل ( )%23.5يف عام  .2010االأمر
الذي اأ�صهم يف اإ�صعاف جودة خدمات التعليم وال�صحة
والعمل املقدمة للمواطنني واأثرت �صلباً على متتعهم بهذه
االأنواع من احلقوق االن�صانية االأ�صا�صية.
ويف ذات ال�صياق ،ركزت ال�صيا�صات التنموية التي مت تنفيذها
يف االأردن على ان�صحاب الدولة من لعب دور اأ�صا�صي يف اإدارة
االقت�صاد الوطني ،وبالتايل تراجع دورها يف متكني املواطنني
من التمتع بحقوقهم االقت�صادية واالجتماعية املن�صو�ص
عليها يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية الذي �صادق عليه االأردن يف عام
 1976ون�صر يف اجلريدة الر�صمية عام  2006واأ�صبح منذ ذلك
الوقت قانوناً اأردنياً.
واأدى ف�صل احلكومات املتعاقبة يف توفري احلقوق االن�صانية
االأ�صا�صية للغالبية الكبرية من املواطنني وخا�صة احلق يف
العمل ،اإىل جلوء قطاعات وا�صعة من القوى العاملة االأردنية
ممن هم يف �صن العمل ،للعمل يف اأي جمال ي�صتطيعون
من خالله توفري م�صدر رزق لهم والأ�صرهم ولتوفري قوت
يومهم ،فانخرطوا يف االأعمال والوظائف ذات اجلودة املتدنية
التي ال يتمتع العاملني فيها باحلدود الدنيا من �صروط
العمل الالئق �صواء من حيث االأجور اأو احلماية االجتماعية
يف اإطار منظومة ال�صمان االجتماعي اأو �صاعات العمل
وغريها من �صروط العمل الالئق ،وبذلك ازدادت اأعداد
الفقراء لت�صمل مواطنني يعملون ولكن باأجور متدنية ،وازداد
اإىل جانب ذلك اأعداد العاملني يف القطاع غري املنظم ،والذي
و�صل ن�صبة العاملني فيه اإىل ( )%44من العاملني يف االأردن.

وقد �صاهمت جممل العوامل املتعلقة بال�صيا�صات االقت�صادية
االأ�صا�صية التي مت عر�صها اأعاله يف تفاقم م�صكلة الفقر
مو�صوع الورقة ،ورافقها الرتاجع يف موؤ�صرات الدميقراطية
يف االأردن ،اإذ ات�صع نفوذ ال�صلطة التنفيذية على ح�صاب
ال�صلطات االأخرى ،االأمر الذي اأ�صعف من االأدوار الرقابية
ملجل�ص النواب واالعالم ،واأ�صعف اأداء منظمات املجتمع
املدين واالأحزاب ال�صيا�صية ،مما فاقم من تف�صي الف�صاد،
االأمر الذي نتج عنه ت�صرب عائدات العديد من موارد
الدولة ،واإ�صعاف اال�صتفادة منها ل�صالح املواطنني ،وباملجل
كان ل�صعف تطبيق مبادئ ومعايري احلاكمية الر�صيدة
( )Good governanceدوراً اأ�صا�صياً يف ات�صاع رقعة الفقر
وتفاقمها ،فغياب ال�صفافية والنزاهة وامل�صائلة واملحا�صبة
�صاهمت ب�صكل ملمو�ص بذلك.

ثانيًا :سياسات حماية الفقراء

ظهر خالل العقدين املا�صيني العديد من اال�صرتاتيجيات
واخلطط اخلا�صة ملكافحة الفقر ،منها اال�صرتاتيجية
الوطنية ملكافحة الفقر (نحو اأردن اأف�صل) عام 2002
وبرنامج االإنتاجية االجتماعية عام  2003وبرنامج التحول
االقت�صادي واالجتماعي واخلطة االقت�صادية واالجتماعية
 ،2006-2004واأخرياً اال�صرتاتيجية الوطنية للحد من الفقر
 2017-2013التي بداأ تنفيذها موؤخراً ،وقد ت�صمنت خمتلف
هذه اال�صرتاتيجيات واخلطط جملة من ال�صيا�صات ذات
العالقة بحماية الفقراء اأنف�صهم .وتركزت هذه ال�صيا�صات
على جمموعة من االإجراءات متثلت يف اإعطاء "�صندوق
املعونة الوطنية" دوراً مركزياً يف تقدمي العون وامل�صاعدة
للفئات االجتماعية واالأفراد الذين يتم ت�صنيفهم على اأنهم
فقراء وفق معايري ال�صندوق ،حيث يقدم ال�صندوق معونات
ملا يقارب ( )90األف حالة ،اأنفق عليها ما يقارب ( )80مليون
أردين خالل عام  .2011ويقوم هذا ال�صندوق على
دينا ٍر ا ٍ
حماية ورعاية االأفراد واالأ�صر املحتاجة من خالل تقدمي
املعونة املالية املتكررة اأو الطارئة لهم ،وتوفري فر�ص العمل
اأو االإنتاج للفرد اأو االأ�صرة اأو زيادتها وذلك من خالل التاأهيل
املهني اأو اجل�صماين والتو�صية لوزارة ال�صحة ب�صرف
بطاقات تاأمني �صحي لغري املقتدرين من املنتفعني من
خدمات ال�صندوق وفقاً لالأحكام وال�صروط املن�صو�ص عليها
يف نظام التاأمني ال�صحي املدين املعمول به وتوفري التدريب
املهني للفئات املنتفعة من ال�صندوق لدى املوؤ�ص�صات واجلهات
املخت�صة بذلك واإجراء البحوث العلمية والدرا�صات امليدانية
املتعلقة بال�صندوق واأوجه ن�صاطه.
ويعمل ال�صندوق وفق جمموعة من الربامج تتمثل يف
برنامج املعونة النقدية املتكررة ،ي�صاف اإىل ذلك برنامج
املعونة النقدية لرعاية االإعاقات ،اإىل جانب ذلك هنالك

برنامج املعونة الطارئة واال�صتثنائية وكذلك هنالك برنامج
التاأمني ال�صحي لغري املقتدرين وبرنامج التاأهيل اجل�صماين
الذي يهدف اإىل حت�صني قدرات املنتفعني وا�صتغاللها اإىل
اأق�صى حد وبرنامج الدخل التكميلي ،واإىل جانب هذه
املوؤ�ص�صة املركزية يف حماية الفقراء يف االأردن هنالك عدد
من املوؤ�ص�صات واجلهات االأخرى مثل وكالة الغوث الإغاثة
وت�صغيل الالجئني الفل�صطينيني يف االأردن ()UNRWA
و�صندوق الزكاة ومئات اجلمعيات اخلريية املتنوعة.
وهنالك العديد من االنتقادات حول اآلية عمل �صندوق
املعونة الوطنية ،اأهمها اأن املنتفعني من ال�صندوق لي�صوا
جميعهم فقراء ،كذلك ال يقوم ال�صندوق بتقدمي امل�صاعدة
الأ�صخا�ص واأ�صر فقرية جداً ،االأمر الذي ي�صري اىل عدم
فعالية ال�صندوق وغريه من املوؤ�ص�صات التي مت االإ�صارة اإليها
اأعاله ،اإذ اأن هناك الكثري من الفقراء ال ياأخذون م�صاعدات
ب�صبب عدم الو�صول لهم من قبل موظفي �صندوق املعونة
الوطنية اأو �صندوق الزكاة اأو اجلمعيات اخلريية ،وغريها
من املوؤ�ص�صات التي تعنى مبكافحة الفقر ،ب�صبب �صعف
اجلهاز االإداري وقلة اخلربة وعدم تاأهيل العاملني يف برامج
مكافحة الفقر يف اآليات وطرق الو�صول اإىل الفقراء وكيفية
معرفة الفقراء من غريهم ،اإىل جانب عدم وجود جهة
واحدة تن�صق جهود هذه املوؤ�ص�صات ،باالإ�صافة اإىل اأن هناك
فقراء ياأخذون م�صاعدات من اأكرث من جهة وهذا ب�صبب عدم
وجود جهة واحدة تن�صق جهود هذه املوؤ�ص�صات .واأكد اأحد
تقارير البنك الدويل موؤخراً �صحة عدم فاعلية اآليات عمل
"�صندوق املعونة الوطنية" ،اإذ اأ�صار اأن ما يقارب ( )%85من
امل�صتفيدين من �صندوق املعونة الوطنية لي�صوا فقراء.
كذلك يتم توجيه انتقادات �صديدة لربامج امل�صاريع ال�صغرية
واملتناهية ال�صغر التي ت�صتهدف م�صاعدة الفقراء للخروج
من دائرة الفقر ،اإذ اأن متطلبات احل�صول على هذا النوع من
القرو�ص من املوؤ�ص�صات وال�صناديق التي تقوم مبنحها غالباً
ما تكون �صعبة جداً على توفريها من قبل الفقراء وهم
الفئة امل�صتهدفة منها ،لذلك تذهب غالبية هذا النوع من
القرو�ص اإىل الفئات االجتماعية التي ال ت�صتحقها.

البدائل والخيارات:

يف �صوء حتليل م�صكلة الفقر يف االأردن وال�صيا�صات املتعلقة
بها اأعاله ،فاإننا نتقدم بجملة من ال�صيا�صات واخليارات
البديلة ،والتي نعتقد اأن من �صاأن االأخذ بها امل�صاهمة يف
مكافحة الفقر ب�صكل جدي ،وهي كما ياأتي:

أوال :سياسات تنموية بديلة:

 .1اإعادة النظر بال�صيا�صات التنموية واالقت�صادية التي
تنفذها احلكومات االأردنية املتعاقبة وتعتمد ال�صوق

-

-

-

-

.2

احلرة يف خمتلف مفا�صل احلياة االقت�صادية ،بحيث
يتم تطوير وتطبيق �صيا�صات اقت�صادية قائمة على
نهج حقوق االإن�صان تكفل متكني املواطنني من التمتع
بحقوقهم االقت�صادية واالجتماعية وخا�صة احلق يف
العمل وامل�صتوى املعي�صي الالئق و�صروط عمل عادلة
وحقهم يف ال�صحة والتعليم وغريها من احلقوق
االإن�صانية االأ�صا�صية .وميكن تطبيق ذلك من خالل عدة
و�صائل تتمثل مبا ياأتي:
تطوير منهجية اإعداد موازنة الدولة بو�صع موؤ�صرات
كمية وا�صحة ملختلف بنودها وخا�صة املتعلقة باخلدمات
االجتماعية املتمثلة بال�صحة والتعليم والعمل ورفع
موؤ�صراتها املتدنية ب�صكل تدريجي تاأخذ بعني االعتبار
موارد اخلزينة ل�صمان متكني كافة املواطنني يف
حقوقهم االن�صانية االقت�صادية واالجتماعية االأ�صا�صية.
توجيه اال�صتثمارات اجلديدة نحو القطاعات االقت�صادية
املولدة لفر�ص العمل يف القطاعات االنتاجية احلقيقية
مثل قطاع ال�صناعات التحويلية والزراعة على اأن تكون
هذه الوظائف بجودة جيدة والئقة ت�صمن للعاملني
م�صتوى معي�صي الئق ،ويتم ذلك من خالل ت�صجيع
امل�صتثمرين املحليني واالأجانب نحو هذا النوع من
اال�صتثمارات وتقدمي الت�صهيالت ال�صريبية يف خمتلف
مراحل اإن�صاء هذه امل�صاريع.
ت�صجيع اال�صتثمارات اجلديدة لتطوير وتنفيذ م�صاريع
جديدة يف املحافظات التي ينت�صر فيها الفقر ،بهدف
توليد فر�ص العمل واملنافع ذات العالقة على خمتلف
حمافظات اململكة وعدم تركيزها يف العا�صمة عمان.
ويتم ذلك من خالل ت�صجيع امل�صتثمرين املحليني
واالأجانب نحو هذا النوع من اال�صتثمارات وتقدمي
الت�صهيالت ال�صريبية يف خمتلف مراحل اإن�صاء هذه
امل�صاريع.
العمل على تقدمي الدعم وامل�صاندة القانونية والفنية
للقطاعات االنتاجية االأردنية التي تواجه مناف�صة
غري عادلة مع منتجات �صبيهة م�صتوردة ،حلماية هذه
ال�صناعات وحماية العاملني يف هذه القطاعات من
فقدان وظائفهم وان�صمامهم اإىل ال�صرائح الفقرية،
ويتم ذلك من خالل التن�صيق مع القائمني على هذه
القطاعات لتوفري �صبل الدعم الالزمة.
اإعادة النظر يف �صيا�صات االأجور املطبقة يف االأردن يف
القطاعني اخلا�ص والعام باجتاه زيادتها بالتدريج،
وذلك للتقليل من ن�صبة العمالة الفقرية التي ازدادت
خالل ال�صنوات املا�صية ب�صكل كبري ،ويتم ذلك من خالل
اإجراء مفاو�صات جماعية بني خمتلف اأطراف االنتاج
ل�صمان التوافق عليها بني احلكومة والنقابات العمالية

واملهنية ومنظمات اأ�صحاب عمل ومنظمات املجتمع
املدين ذات العالقة ،ومن خالل عمل اتفاقيات جماعية
على م�صتوى القطاعات االقت�صادية.
 .3ت�صجيع اال�صتثمارات اجلديدة لتطوير وتنفيذ م�صاريع
جديدة من احلجم املتو�صط ويف القطاعات االنتاجية
احلقيقية وامل�صتدامة ل�صمان معدالت منو م�صتدامة،
الأن كلفة توليد فر�صة العمل يف امل�صاريع املتو�صطة اأقل
من امل�صاريع الكبرية وال�صخمة ،ويتم ذلك من خالل
ت�صجيع امل�صتثمرين اجلدد املحليني واالأجانب نحو هذا
النوع من اال�صتثمارات وتقدمي الت�صهيالت ال�صريبية يف
خمتلف مراحل اإن�صاء هذه امل�صاريع.
 .4تعزيز م�صار اال�صالح الدميقراطي بكل اأبعاده ،الأن
من �صاأن ذلك حت�صني اأ�صاليب اإدارة موؤ�ص�صات الدولة
مبختلف م�صتوياتها ،وحت�صني فعالية الرقابة وامل�صائلة
واملحا�صبة ويعزز �صيادة القانون ،االأمر الذي من �صاأنه
تخفيف ا�صتنزاف موارد الدولة ،وتوظيفها خلدمة
املجتمع ،وجتفيف منابع الف�صاد .وميكن اأن يتم ذلك من
خالل امل�صي قدماً يف عدم املناورة على حقوق املواطنني
االن�صانية املدنية وال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،وخلق حالة من توازن القوى بني خمتلف
ال�صلطات التنفيذية والق�صائية والت�صريعية.

ثانيًا :سياسات بديلة لحماية
الفقراء

اأما على م�صتوى تقدمي خدمات احلماية لل�صرائح الفقرية،
ففي �صوء ما مت ا�صتعرا�صه خالل حتليل حالة الفقر
و�صيا�صات مكافحته ،فاإننا نتقدم مبجموعة من ال�صيا�صات
واخليارات البديلة وعلى ال�صكل التايل:
 .1تطوير قاعدة بيانات موحدة للفقر والفقراء بحيث
يتم توثيق اأعدادهم واأ�صباب فقرهم ودرجته وحجم
احتياجاتهم ل�صمان عدم حدوث ازدواجية اأو اأكرث بني
الفئات التي تقدم الدعم وامل�صاعدة لهذه الفئات ،ويتم
ذلك من خالل اإن�صاء هيئة تن�صيقية عليا واإلزامية
جلميع اجلهات التي تعمل يف جمال تقدمي احلماية
للفقراء.
 .2تطوير االأ�صاليب البحثية امل�صتخدمة للك�صف عن
الفقراء للو�صول اإىل الفقراء احلقيقيني الذين
ي�صتحقون تقدمي الدعم وامل�صاعدة ،ويتم ذلك من خالل
تطبيق معايري تقييم الظروف املعي�صية مبرونة ،وتطوير
التقنيات واالأ�صاليب امل�صتخدمة يف الك�صف عن الفقراء
ب�صكل دائم ،ويتم ذلك من خالل حتليل التغذية الراجعة
التي يقدمها العاملني امليدانيني يف �صوء احلاالت التي
يواجهونها يف امليدان ،اإىل جانب االطالع على املمار�صات

الف�صلى يف التجارب الفعالة يف هذا املجال.
 .3االأخذ بعني االعتبار قيمة خط الفقر املطلق ومعدالت
الت�صخم ال�صنوي عند حتديد قيمة املعونة وامل�صاعدة
املقدمة لالأفراد واالأ�صر التي ت�صتحق ،مع االأخذ بعني
االعتبار اأي�صاً امل�صادر االأخرى للدعم التي يح�صلون
عليها ،وفق قاعدة البيانات املوحدة التي اقرتحناها
اأعاله.
 .4تو�صيع قاعدة ال�صمول ملنظومة ال�صمان االجتماعي
لت�صمل جميع العاملني باأجر مبن فيهم العاملني
يف القطاع غري املنظم ،الأن من �صاأن ذلك التخفيف
من حجم الطلب على الدعم وامل�صاعدات ،ويتم ذلك
من خالل قيام احلكومة بامل�صاهمة يف دفع جزء من
اال�صرتاكات ال�صهرية لل�صمان االجتماعي للعاملني يف
هذه القطاعات.
 .5توفري املخ�ص�صات الالزمة "ل�صندوق املعونة الوطنية"
لتمكينه من تغطية كافة من ي�صتحقون الدعم ،وذلك
يتم من خالل و�صع هام�ص طوارئ ملخ�ص�صات ال�صندوق

يف املوازنة العامة للدولة.
 .6عدم ا�صرتاط متطلبات و�صمانات كبرية للقرو�ص
ال�صغرية واملتناهية ال�صغر املخ�ص�صة لتمكني الفقراء
من تاأ�صي�ص م�صاريعهم ال�صغرية واملتناهية ال�صغر،
لتو�صيع قاعدة امل�صتفيدين من هذه اخلدمات ،وميكن
اأن يتم ذلك من خالل قيام احلكومة بكفالة و�صمان
املقرت�صني من هذه الفئة لت�صديد االلتزامات املرتتبة
عليهم.
 .7متابعة امل�صاريع ال�صغرية واملتناهية ال�صغر ل�صمان
ا�صتمرارها وجناحها ،وميكن اأن يتم ذلك من خالل
تخ�صي�ص وحدة اإدارية خا�صة تتبع �صندوق املعونة
الوطنية وبالتن�صيق مع اجلهات االأخرى التي تقدم
الدعم وامل�صاعدة لهذه الفئات ،ترتكز مهامها يف تدريب
احلا�صلني على هذا النوع من القر�ص على كيفية اإدارة
م�صاريعهم ،اأي تقدمي خدمات ا�صت�صارية اإدارية ومالية
جمانية لهم.
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