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الملخص
 ولذلك فالفقر ظاهرة مركبة جتمع بني، منها ما هو مادي و منها ما هو اجتماعي أو ثقايف،للفقر معاين خمتلفة باختالف الرؤى
أبعادها ما هو موضوعي (كالدخل وامللكية واملهنة والوضع الطبقي) وما هو ذايت (أسلوب احلياة ومنط اإلنفاق واالستهالك وأشكال الوعي
.)والثقافة
و يعترب حتليل وفهم الفقر كظاهرة اقتصادية و اجتماعية يعتمد على حتليل كيفي لظاهرتني أساسيتني تتعلق الظاهرة األوىل بعملية التفاوت
 كما أن الفقر،ىف توزيع الدخل وإعادة توزيعه على الفئات االجتماعية وترتبط الظاهرة الثانية بقضية التفاوت الطبقي والتمايز املعيشي
مشكلة عاملية وظاهرة اجتماعية ذات امتدادات اقتصادية وانعكاسات سياسية متعددة األشكال واألبعاد وهى ظاهرة ال خيلو منها أي
جمتمع مع التفاوت الكبري ىف حجمها وطبيعتها والفئات املتضررة منها وتشري التقديرات إىل أن مخس سكان العامل ميكن تصنيفهم بأهنم
.فقراء حمرومون من احلدود الدنيا لفرص العيش الكرمي اآلمن
Abstract
Poverty in Arabic region refers to the lack of basic human needs faced by certain people in
Arabian society. Arabian nations typically fall toward the bottom of any list measuring small size
economic activity, such as income per capita or GDP per capita, despite a wealth of natural
resources.
The developing states in different status considers when lasting investigation the development
targets, so when real share Alfred from the resultant national as indicator for level of the economic
growth uses to internationalized big disagreements notices between those collected from the states.
For that the relation between level the poverty and level to misspend environmental she
relation alternate, so as what influences this benevolent in level the progress and the growth of the
economies and living standard level the individuals in the different states, that deterioration living
standard and manner live which lives her poor perceived looted on specificity the environment and
on possibilities the development lasting, so the vertebrae not be interested use the suppliers
environmental as sources the waters, and the soil and sources.
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مقدمة

رغم التفاوت يف حتديد مفهوم الفقر ومعايره إال أن اخنفاض الدخل للفرد أو األسرة يشكل العمود الفقري هلذا املفهوم وهذه
املعايري مع ما يرافق ذلك من ضعف القدرة على توفري مستلزمات احلياة الضرورية من مسكن ومأكل وملبس ناهيك عن املستلزمات
األخرى الصحية والتعليمية وغريها ،و هذا ما مييز بالتحديد غالبية سكان املنطقة العربية ،إذ ال تزال هذه األخرية عالقة يف شباك الفقر
والبطالة والنزاع املسلح وتساهم كل من هذه العوامل يف تعزيز األخرى وتتفاعل مع غريها من العوامل السلبية اليت تؤثر بدورها على املنطقة،
وإتباع أساليب احلكم الغري تشاركية وجتزئة األسواق وضئالة النمو االقتصادي ويفضي كل ذلك إىل تفاقم الضعف والفقر والبطالة وبشكل
خطري على نطاق واسع من الشرائح االجتماعية.
و من املؤسف غياب أية دالئل اجيابية على أن املخاطر وأوجه عدم االستقرار واحلرمان النامجة عن األوضاع الراهنة ليس هلا هناية
قريبة ،كذلك ال يوجد مؤشر للتحسن يف قدرة شعوب املنطقة العربية على احلد من الظواهر السلبية ومعاجلتها ،لذا يتعني على صانعي
السياسات والقرارات يف املنطقة االعرتاف بالرتابط بني مستويات الدخل والتنمية االجتماعية والنمو االقتصادي كلها يف سبيل التقليل من
حدة الفقر و البطالة.
وهتتم مشكلة الفقر يف اجملتمعات النامية وخباصة الدول العربية و تلك اليت يلهث منوها اإلقتصادى وراء منوها السكاىن ،وتتفاوت
تبعاً لذلك أساليب املعاجلات واحملاوالت الرامية إىل احلد من هذه الظاهرة اخلطرية و تداعياهتا .كما تتسم دراسات الفقر بوجود مسامهات
متنوعة ىف االقتصاد متعددة املدخل فإن مل يكن النظر إىل ظاهرة الفقر من زاوية واحدة ومن هنا يشرتك ىف دراسة الفقر كل هذه الفروع
من املعرفة ولكن تقتصر هذه الدراسات ىف معظمها على رصد الظاهرة.
إشكالية الدراسة
شهدت عملية وضع مفهوم الفقر تطور ملحوظ يف السنوات األخرية ،ألهنا من أهم املشكالت األساسية اليت تواجه معظم دول
العامل باختالف مستويات تقدمها وأنظمتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وتركز الفقر يف القدرة على احلصول على االحتياجات
وخاصة التغذوية وليس على السلع املشرتاه من السوق مث تطور مع الزمن حىت أصبح العامل الرئيسي فهو احلرمان من احلقوق وعدم
احلصول على الفرص الالزمة لتحقيق شروط الرفاه ،ما كان له األثر السليب على املنطقة إذ يعترب آفة اجتماعية خطرية تعطل كل القدرات
على اختالف أنواعها .و من هنا تنبثق إشكالية الدراسة من خالل التساؤل التايل:
ما هي األسباب اليت أدت إىل استمرار ظاهرة الفقر يف املنطقة العربية؟
وما هي األساليب اليت ختفف من حدة هذه الظاهرة وكيفية معاجلتها؟
الهدف من الدراسة:

-

قياس الفقر يف بعض من املنطقة العربية.
حتديد أساليب عالجية للتخفيف من حدة ظاهرة الفقر يف املنطقة العربية.

المنهج العلمي للدراسة
لإلجابة على اإلشكالية املطروحة وللوصول إىل األهداف املرجوة وظفنا املنهجني الوصفي و التحليلي.

تقسيمات الدراسة

سوف يتم تقسيم الدراسة إىل ثالث فصول رئيسية:

المبحث األول :المفاهيم العامة للفقر والية احتسابه :سنتناول يف هذا املبحث مفهوم الفقر ونتعرف على املعايري الثالثة لقياس
الفقر اليت يشيع استخدامها يف املنطقة العربية يف الوقت الراهن واليت تدل على التغريات اليت شهدهتا طريقة فهم الفقر على مر السنني مع

االستعانة باجلداول البيانية اإلحصائية حول املوضوع .
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المبحث الثاني :خصائص الفقر في بعض بلدان المنطقة العربية :سنتناول يف هذا املبحث ،خصائص الفقر باملنطقة من خالل
بعض املسوح املتوفرة عن بعض البلدان مث نستخرج منها معامل األساسية للفقر باملنطقة.

المبحث الثالث :عوامل استمرار الفقر وأساليب معالجة :سوف نقوم باستعراض العوامل اليت أدت إىل استمرار ظاهرة الفقر

وبعض األساليب للتخفيف منها و معاجلتها.

المبحث األول :المفاهيم العامة للفقر وآلية احتسابه

شهدت عملية وضع مفهوم للفقر على مر السنوات تقدما ملحوظا يدل إىل حد بعيد على التقدم احملرز يف اخلطاب االقتصادي،
وقد ركزت تلك العملية يف البدء بشكل واضح على القدرة على احلصول على االحتياجات وخاصة التغذية وليس على السلع املشرتاه من
السوق ،مث تطورت مع السنوات حىت أصبح العامل الرئيسي فيها هو احلرمان من احلقوق وعدم احلصول على الفرص الالزمة لتحقيق
شروط الرفاه.
المطلب األول :مفاهيم الفقر

هناك ثالثة تعريفات يشيع استخدامها يف الوقت الراهن وتدل على التغريات اليت شهدهتا طريقة فهم الفقر على مر السنني .فقد
عرف الفقر تقليدياً بأنه عدم القدرة على حتقيق احلد األدىن من مستوى املعيشة ،علماً بان مستوى املعيشة يقاس وفقاً لالحتياجات
االستهالكية أو الدخل الالزم لتلبيتها ،مث تبدل املنظور الحقاً وعرف الفقر من وجهة نظر االحتياجات األساسية بأنه احلرمان من
املتطلبات املادية الالزمة لتلبية احلد األدىن املقبول من االحتياجات اإلنسانية وهي ال تقتصر على الغذاء فحسب بل تشمل أيضا احلاجة
إىل اخلدمات الصحية والتعليمية األساسية وغريها من اخلدمات األساسية اليت يتعني على اجملتمع احمللي إن يوفرها للحيلولة دون وقوع
الناس يف شباك الفقر( .)1ووفقاً للتعريف الثالث يعترب الفقر حرماناً من القدرات األساسية علماً بأن هذه القدرات هي احلريات األساسية
اليت يتمتع هبا اإلنسان ليعيش احلياة اليت حيق له إن حيياها.
أما حتول الرتكيز مع الوقت من املدخل إىل الناتج فيدل على االعرتاف بأن الفقر متعدد األبعاد بطبعه وقد أسفر حتسن فهم الفقر
واالعرتاف بتعدد أبعاده عن نتيجتني هامتني:
 -1اتساع نطاق االسرتاتيجيات وجمموعة السياسات املستخدمة ملكافحة الفقر والتخفيف من وطأه املشقات اليت يتكبدها الفقراء.
 -2االعرتاف على نطاق واسع بأن تلك االسرتاتيجيات والسياسات مرتابطة وان حجم ناتج اإلجراءات املتخذة على مستوى
السياسة العامة يفوق جمموع تأثري العناصر املكونة هلا.
المطلب الثاني :معايير قياس الفقر

ميكن تصنيف معايري قياس الفقر إىل ثالثة فئات :املعايري املالية لقياس الفقر ،املعايري غري املالية ،املعايري املركبة .وسنعرض صورة
موضحة من التفصيل عن هذه املعايري الثالث.

أوال :المعايير المالية لقياس الفقر :تعتمد املعايري املالية أو االقتصادية لقياس الفقر على تصور ملفهوم الفقر مفاده أن الفقر هو
نقص يف الدخل أو االستهالك ،أي االفتقار إىل الدخل أو القدرة االستهالكية الالزمة لتلبية االحتياجات األساسية احلالية أو بلوغ حد
أدىن من مستوى املعيشة ونقطة الفصل يف الدخل أو االستهالك ،اليت يشار إليها عادة كخط الفقر ،هي احلد الذي إذا ما أخنفض عنه
دخل األسرة أو الفرد أو مستوى استهالك أي منهما يصنف يف خانة الفقراء .وتثري املعايري املالية لقياس الفقر عدد من املشاكل  ،فمفاهيم
احلد األدىن من مستوى املعيشة أو االحتياجات األساسية هي مفاهيم ثقافية تتغري مع مرور الزمن لذا ل أتاحت هذه املقاييس أجراء
مقارنات سليمة بني اجملتمعات املختلفة أو داخل اجملتمع نفسه سواء كان ذلك يف فرتة حمددة أو على فرتات طويلة.
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كما أن تلك املعايري تقتصر على املدخالت وتتجاهل النواتج  ،وهي هتمل إمهاالً تاماً مسألة الضعف والتعرض للخطر ،وال
تستوعب أوجه احلرمان غري املالية اليت ينطوي عليها الفقر مثل اإلقصاء االجتماعي واجلرمية وانعدام األمن.

ثانيا :المعايير غير المالية لقياس الفقر :تركز املعايري غري املالية على الناتج وليس على املدخل ،وهي تقيس الفقر وفقا لألوجه
ْ
غري االقتصادية للرفاه ،على غرار الصحة والتعليم والبيئة .وتشكل معدالت االلتحاق باملدارس والوصول إىل املياه احملسنة أمثلة على تلك
املؤشرات .ويستعمل مؤشر واحد فحسب إذا كان شامال لعدد كبري من اإلخفاقات أو اإلجنازات يف جماالت عديدة ،فمعدالت الوفيات
مثال قد تدل على نوعية اخلدمات الصحية وإمكانية احلصول عليها ومستوى املعيشة وتعليم اإلناث والوضع التغذوي.
ثالثا :المعيار المركب لقياس الفقر :يرمي املعيار املركب لقياس الفقر إىل تبيان اإلخفاقات يف اإلمكانيات والفرص ،وذلك بدمج

عدد من املؤشرات يف دليل واحد ،وميكن أن يكون بعض تلك املؤشرات ماليا ،وعلى هذا النحو يعرب مقياس الفقر بوضوح عن أبعاد الفقر
وترابط عوامله .ويسمح املعيار املركب للبلدان ووكاالت التنمية بتحديد أرقام القياس اليت تليب أهدافها بالطريقة املثلى ،أو تلك اليت ترى أهنا
تبني بوضوح أكرب الظروف احلياتية أو احلرمان البشري القاهر الذي تعاين منه اجملتمعات.
المطلب الثاني :الفقر في بعض من المنطقة العربية

أوال :فقر الدخل :يتضح لدى قياس فقر الدخل أن الفقر مازال ميثل حتدياً جسيما لصانعي السياسات والقرارات وتشري مسوح

األسر بوضوح إىل تفشي الفقر .ففي الفرتة من 1111اىل  2222بلغت نسبة السكان الذين كانوا يعيشون دون خط الفقر يف مصر
 1..1يف املائة وأظهر مسح أجري يف األردن يف عام  1111إن هذه النسبة بلغت  11.1يف املائة ويف اليمن اظهر مسح اجري عام
 1111أن نسبة  11..يف املائة من السكان تعيش حتت خط الفقر الغذائي ونسبة  81.1يف املائة دون خط فقر االستهالك أي أهنم
غري قادرين على تلبية احتياجاهتم الغذائية وغري الغذائية ،ويف العراق بني مسح أجراه برنامج األغذية العاملي يف عام  2222إن نسبة 48
يف املائة من األسر يف  1.حمافظة من حمافظات العراق وعددها  11تعاين من الفقر وان  11يف املائة منها تعاين من الفقر املدقع (دون
خط الفقر) وقدر تقرير الفقر يف فلسطني لعام  1111إن زهاء ربع األسر ( )%22يقع دون خط الفقر ،وان نسبة  18يف املائة منها
تعاين من فقر مدقع وشدد احد الباحثني على إن معدالت الفقر يف فلسطني قد تضاعفت منذ انطالق االنتفاضة يف عام .2222
ويؤكد اخلط الدويل للفقر انتشار الفقر على نطاق واسع يف مصر واليمن ،بيد انه يرسم صورة اقل سوءا عن األردن من تلك اليت
يرمسها عنه اخلط الوطين للفقر .وكانت نسبة  82.1يف املائة من سكان مصر يف عام  2222و 84.2يف املائة من سكان اليمن يف عام
 1111تعيش دون خط فقر دوالرين يومياً ومل تكن إال نسبة  1.8يف املائة من سكان األردن تعيش دون ذلك اخلط يف عام .1111
وعندما يستخدم يف القياس خط فقر الدوالر الواحد يومياً ،تنخفض هذه النسب إىل  2.1يف املائة يف مصر 14.1،يف املائة يف اليمن
واقل من  2يف املائة يف األردن ،وعليه يرجح إن اخلط الدويل املوحد للفقر احملدد بأقل من دوالر واحد يومياً  ،يقصر يف تقدير مدى تفشي
الفقر يف املنطقة العربية.
ثانيا :مؤشرات الصحة والتعليم :تعطي خمتلف املؤشرات غري املالية لقياس الفقر نتائج مضاربة فيما يتعلق بالفقر واحلرمان يف

بعض بلدان املنطقة العربية  ،ويبني اجلدول ( )1إن سكان بلدان املنطقة يتمتعون عموماً على حنو كاف باحلق يف البقاء  ،ويفوق العمر
املتوقع عند الوالدة املعدل العاملي يف مجيع بلدان املنطقة باستثناء اليمن أما معدالت الوفيات دون سن اخلامسة ،فهي أدىن بكثري من
املعدل العاملي يف كل البلدان األعضاء ومعدالت وفيات الرضع أدىن من املعدل العاملي يف غالبيتها.
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جدول ( )1مؤشرات البقاء في بعض البلدان العربية و النامية
الرتبة

البلد

حسب
دليل

العمر المتوقع

معدل وفيات

معدالت وفيات

(بالسنوات )

(لكل

الخامسة

عند الوالدة

التنمية

البشرية
السنة

األطفال

الرضع

دون

معدل وفيات األمهات في
مرحلة النفاس النسبة
المعدلة

1111والدةحية)

(لكل  1111والدة

(لكل  111111والدة

0110

0110

0111

0112 -0111

حية)

حية)

12

األردن

12.1

21

22

81

81

اإلمارات

18.1

1

1

48

82

البحرين

18

12

1.

21

12.

سوريا

11.1

22

21

1.2

العراق

.1.1

122

124

242

18

عمان

12.8

11

12

11

122

فلسطني

12.2

22

24

122

81

قطر

12.2

11

1.

1

88

الكويت

1...

1

12

4

12

لبنان

12.4

21

22

142

122

مصر

.1.1

24

81

18

11

السعودية

12.1

22

21

22

181

اليمن

.2

11

121

412

البلدان ذات التنمية البشرية املرتفعة

11.4

1

11

البلدان ذات التنمية البشرية املتوسطة .1.2

84

.1

البلدان ذات التنمية البشرية املنخفضة 81.1

128

1.8

البلدان النامية

.8..

.1

11

العامل

...1

4.

18.

المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،تقرير التنمية البشرية لعام  ( 0112نيويورك ،مطبعة جامعة أكسفورد،

 ،) 0112ص 171-161من النص اإلنجليزي .

وتشري مؤشرات التعليم إىل أن املنطقة مازالت بعيدة عن أن تكون ثرية باملعرفة فقد بلغت معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة يف عام
 2222نسبة  .2.1يف املائة بني الكبار ،أي فئة العمر  14سنة وما فوق و  %14بني الشباب ،أي فئة العمر  28-14سنة (.)2
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ثالثا :المؤشرات المركبة :تؤكد املعايري املتعددة األبعاد لقياس الفقر ضرورة إيالء أمهية كربى للتخفيف من حدة الفقر واحلرمان.
فاستعراض ثالثة من معايري القياس تلك – دليل الفقر البشري ودليل التنمية البشرية ودليل التنمية اإلنسانية العربية – يفضي إىل
استنتاجات مقلقة بشأن حالة الفقر أو مستوى اإلجنازات االجتماعية يف املنطقة.
حيث انتقد تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  2222اعتماد دليل التنمية البشرية كمعيار لقياس التنمية البشرية فحسب بل جيعل
ذلك املفهوم يقتصر على تنمية املوارد البشرية ليس إال .واقرتح التقرير معيار أخر للقياس يغطي ما امساه أوجه القصور األساسية الثالثة يف
املنطقة العربية وهي:
 قصور احلرية. قصور متكني املرأة. قصور القدرات واملعرفة البشرية نسبة إىل الدخل.المبحث الثاني :خصائص الفقر بعض البلدان العربية

يعد الفقر واجلوع من اشد اآلفات االجتماعية واالقتصادية فتكاً بشرائح الناس املختلفة وإذا كانت معانات الكبار يف عدم القدرة
على أداء أعماهلم وأنشطتهم بقدرة وكفاءة فإن ما يفضي إليه اجلوع والفقر من اآلم واملتاعب ،يعد من ابرز أثاره السلبية مبا يؤول إليه
حاهلم من أمراض سوء التغذية كالتقزم واهلزال وال غرابة أن يتصدر القضاء على الفقر واجلوع األهداف اإلمنائية لأللفية اليت تبناها مؤمتر
القمة العاملي عام .2222
المطلب األول :صور الفقر في بعض البلدان العربية

ينبغي أن تقوم السياسات واالسرتاتيجيات املفيدة والفعالة اليت ترمي إىل التخفيف من حدة الفقر يف أي منطقة أو بلد كان على
فهم جيد للفقراء ،فمن املؤسف أن الفقر ال يرصد كما ينبغي يف بعض بلدان املنطقة العربية ولذا ال ميكن رسم صورة حقيقية عن
خصائص الفقراء يف املنطقة  ،ورغم ذلك سوف يتم استعراض صور الفقر يف بعض بلدان املنطقة العربية.
أوال :صورة الفقر في العراق :أجرى برنامج الغذاء العاملي يف عام  2222مسحا لألمن الغذائي يف العراق مشل  1.حمافظة من

جمموع احملافظات وعددها  .11وتشري النتائج املتعلقة بتلك احملافظات إىل:
(أ) تعاين نسبة  %11من األسر من الفقر و  %82من الفقر وتنتمي نسبة  %88إىل الطبقة املتوسطة و  %2إىل الطبقة
امليسورة .وتشري هذه األرقام إىل أن نسبة  %48من جمموع األسر كلها تقع دون خط الفقر.
(ب) الفقر ظاهر ريفية إىل حد بعيد إذ يشكل أرباب األسر القانطني يف الريف نسبة  % 44.1من أرباب األسر املعوزين،
و %81..من الفقراء و  %21.4من أبناء الطبقة املتوسطة و  %21.2من أبناء الطبقة امليسورة  .ويف املناطق الريفية ال ميتلك الفقراء
املعوزون إال أصوال حمدودة مبا فيها األرض  .ويسهم ضعف االقتصاد وقلة فرص العمل وشبه غياب نظام القروض أو خدمات التأمني يف
مشاكل على صعيد الوصول إىل الغذاء  ،ما يسفر عن مستويات مرتفعة نسبياً من انعدام األمن الغذائي .
(ج) ال شك يف أن التفاوت صارخ يف معدالت انتشار الفقر بني املناطق فمنطقة نينوى تسجل أعلى معدالت الفقر املدقع
 %22أي زهاء ضعف املعدل الوطين تليها ذي قار  %11وكربالء .%1.
(د) ترتفع نسبة الفقر يف العراق بني النساء ،فنسبة  %21من األسر اليت ترتأسها امرأة تعاين من الفقر املدقع ،بينما ينخفض هذا
الرقم بأكثر من النصف  %12.8يف األسر اليت يرتأسها رجل .
(هـ) معدالت البطالة مرتفعة عموماً يف العراق وتتفاقم خطورة هذه املشكلة يف األسر املعوزة ويعاين زهاء  %42من الكبار يف
األسر املعوزة ( .2-1.سنة) من البطالة و  %12منهم من النساء.
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(و) تشكل األمية إحدى اخلصائص الرئيسية للمعوزين والفقراء ويعاين من األمية  %82من الكبار يف األسر املعوزة و  %22من
الكبار يف األسر الفقرية .
(ز) يرتبط الفقر ارتباطاً وثيقاً بالتعليم ،فاألسر اليت مل حتصل إال على التعليم االبتدائي كمستوى أقصى تشكل نسبة %12.2
من األسر املعوزة و  %12.1من األسر الفقرية و  %.2.1من األسر يف الطبقة املتوسطة الدخل و  %.2.1من األسر امليسورة .
(ح) تعاين نسبة  %2.من مجيع األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني السنة واخلمسة سنوات والذين يعيشون يف اسر معوزة من
سوء التغذية املزمنة ،بينما يبلغ املعدل الوطين لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية املزمن وينتمون إىل فئة العمر هذه .)3( % 21..
ثانيا :صورة الفقر في فلسطين :جاء احلد من الفقر املدقع واجلوع يف مستهل األهداف اإلمنائية لأللفية اليت وضعتها األمم

املتحدة ومع ذلك وفيما نصل إىل منتصف الطريق بيع عام  2222الذي مت االتفاق على هذه األهداف وعام  2214الذي تفرتض أن
يتم حتقيقها حبلوله  ،جند أن عدد الفلسطينيني الذين يقعون يف قبضة الفقر يف تزايد مستمر وأن فقرهم يصبح أعمق حيث يعيش القسم
األغلب من الفلسطينيني بواقع  %41حتت خط الفقر ويعيش حوايل نصف هؤالء يف فقر مدقع والفقر املدقع يشري إىل األسرة املكونة
من شخصني بالغني وأربعة أطفال واليت تعيش على  1222شيكل  242..دوالر أمريكي يف الشهر أو اقل أي ما يقرب من 1.21
دوالر أمريكي يف اليوم للفرد الواحد وتعين أن تبلغ نسبة الفقر  %41أن حوايل  2112222من بني  21.2222فلسطينياً يف أرضهم
يعيشون يف فقر ويعيش حوايل  1121.22من ضمنهم يف فقر مدقع(.)4
تعيش حوايل  %12من األسر يف غزة حتت خط الفقر فيما تعيش  %4.من األسر يف الضفة الغربية و  %11من األسر يف
القدس حتت خط الفقر  ،كما يعيش حوايل  %82من األسر يف قطاع غزة يف فقر مدقع وهذه النسبة أعلى بكثري من عشر مرات من
مثيلتها يف شرقي القدس حيث تبلغ  %8أما يف الضفة الغربية فنسبة األسر اليت تعيش يف فقر مدقع تبلغ  %2.وإذا نظرنا إىل مدى
تفاوت معدل الفقر بني منطقة وأخرى يف الضفة الغربية جند أن معدل الفقر أعلى بقليل يف الشمال بواقع  %41مما هو يف اجلنوب بواقع
 %4.ويأيت اقل معدل للفقر يف وسط الضفة الغربية سواء باحتساب شرقي القدس أو باستثنائها.
()5
ويبني اجلدول رقم ( )2مستوى الفقر يف األرض الفلسطينية احملتلة ويف احملافظات الستة عشر .
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جدول رقم ( )2مستوى الفقر في األرض الفلسطينية المحتلة وفي المحافظات الستة عشر
مستوى الفقر
حالة الفقر الشديد تحت خط الفقر

فوق خط الفقر

المجموع

الضفة الغربية
نابلس

%22

%21

%8.

%122

جنني

%2.

%2.

%21

%122

سلفيت

%28

%21

%21

%122

طولكم

%21

%21

%82

%122

قلقيلية

%21

%22

%21

%122

طوباس

%2.

%21

%21

%122

اخلليل

%21

%21

%81

%122

بيت حلم

%28

%2.

%42

%122

رام اهلل

%11

%21

%42

%122

أرحيا

%21

%22

%42

%122

القدس

%8

%14

%11

%122

قطاع غزة
مدينة غزة

%21

%21

%24

%122

مشال غزة

%8.

%21

%21

%122

رفح

%88

%2.

%22

%122

خان يونس

%8.

%21

%24

%122

دير البلح

%88

%21

%21

%122

اجملموع

%22

%21

%82

%122

المصدر :األمم املتحدة  ،UNDPشؤون التنمية ،الفقر يف األرض الفلسطينية احملتلة ،العدد األول ،2221 ،ص2

ثالثا :صورة الفقر في مصر :أكد تقرير التنمية البشرية عن مصر عام  2221الذي صدر يف  2221-4-12أن هناك حتسنا

مضطردا يف مقياس التنمية البشرية يف مصر منذ عام 1114؛ حيث جاء ترتيبها يف املركز الـ 112بني  111دولة عام  2224نتيجة
الرتفاع املؤشر العام للتعليم والناتج اإلمجايل احمللي ،إال أنه قال إن تطور مؤشرات التنمية البشرية مل تظهر تقدما متساو يف كل احملافظات،
وتوقع فشل  11حمافظة من  21على األقل يف حتقيق هدف ختفيض نسبة الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد يوميا.
وركز التقرير ،الذي أطلق بالتعاون بني معهد التخطيط القومي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالقاهرة ،يف نسخته اجلديدة لعام
 ،2221على ق ضايا الفقر والفقراء؛ إذ أشار إىل اخنفاض عدد املواطنني الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد يف اليوم من  % 1.2عام
 1112إىل  %2.8عامي  2228و.2224
وأكد اجلهاز أن قيمة متوسط خط الفقر السنوي يف مصر خالل عام  222.بلغت  1112جنيهاً ،مع األخذ يف االعتبار
التفاوت يف أسعار االحتياجات األساسية من األقاليم املختلفة .أن اجلهاز استخدم ثالثة مؤشرات يف تقدير مستوي املعيشة يف أصغر
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وحدة إدارية هي نسبة الفقراء واتساع فجوة الفقر وحدته وحتديد متوسط االستهالك السنوي للشياخة من السلع األساسية ،وكذلك قياس
عدالة توزيع الدخل ونسبة استهالك أغين  %12من األسر املعيشية إيل أفقر  %12داخل الوحدة اإلدارية.
رابعا :صورة الفقر في األردن :امتاز األردن باهتمامه الرمسي بظاهرة الفقر وقيام احلكومة بإعداد مسوح خمتلفة ودراسات متعددة

حول هذه الظاهرة وجوانبها االقتصادية واالجتماعية سواء من قبل املؤسسات الرمسية ذاهتا أو من خالل التعاون مع املنظمات الدولية ويف
ضوء ظاهرة الفقر فقد أصدرت مديرية اإلحصاءات العامة األردنية مؤشرات عن الفقر يف اململكة بصورة عامة وحسب احملافظات نطرحها
باجلدول أدناه وللفرتة .2224-2222
ويبني اجلدول رقم ( )3خط الفقر املطلق بالنسبة للفرد يف اململكة األردنية وحسب احملافظات.
جدول رقم ()3خط الفقر المطلق :دينار للفرد بالسنة للمملكة األردنية الهاشمية وحسب المحافظات

المحافظات

نسبة

* خط الفقر نسبة

* خط الفقر

الفقر0112

المطلق0112

الفقر0112

المطلق0112

المملكة عامة

14.2

392

12.7

212

العاصمة

2.0

212

n/a

n/a

البلقاء

17.1

262

n/a

n/a

الزرقاء

00.2

211

n/a

n/a

مأدبا

11.7

277

n/a

n/a

أربد

12.1

272

n/a

n/a

المفرق

02.2

261

n/a

n/a

جرش

11.2

272

n/a

n/a

عجلون

2.7

261

n/a

n/a

الكرك

10.0

262

n/a

n/a

الطفيلية

11.6

262

n/a

n/a

معان

02.1

262

n/a

n/a

العقبة

12.0

272

n/a

n/a

المصدر :اإلحصاءات العامة ،مؤشرات اململكة ،األردن ،222. ،ص .111

خامسا :صورة الفقر في اليمن

بعد أن كانت تدعي العربية السعيدة ,أرض االزدهار والسعادة ,أصبح اليمن هو األكثر فقرا بني دول اجملموعة العربية .هبذه
الكلمات بدأ أحدث تقرير لتقييم الفقر يف اليمن ,رمبا ليوقع أكرب األثر من التحول الذي طرأ علي اليمن وما آل إليه حاله حديثا مقارنة
مبا كان عليه قدميا أرض اجلنتني ,ورمبا ليوضح حقيقة ظاهرة الفقر يف اليمن والذي يشكل أحد التحديات الرئيسية اليت تواجهها التنمية
فيها.
التقرير الذي أعده الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة والبنك الدويل واجلهاز املركزي لإلحصاء اليمين ,أظهر أن الفقر أعمق وأكثر
شدة يف اليمن مما هو يف دول جمموعة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ,بالرغم من تناقص مستوي الفقر أخريا..وأكد تقرير تقييم الفقر
455

دراسة األساليب الوضعية المتبعة لمكافحة ظاهرة الفقر-عرض تجارب بعض الدول العربية

املستند علي بيانات مسح ميزانية األسرة اليمنية 222.-2224اخنفاض الفقر يف اليمن ,حيث تناقصت نسبة الفقراء من%82.1
عام 1111إيل %28.1عام ,222.-2224ومشل النقص كال من مناطق الريف واحلضر .ومع ذلك وبسبب استمرار معدل النمو
السكاين املرتفع فإن عدد الفقراء ظل ثابتا عند ما يقارب سبعة ماليني نسمة منذ سبع سنوات تقريبا .وأشار التقرير الذي حصلت عليه
األهرام العريب إيل أن الناتج احمللي احلقيقي يف اليمن قد منا بنسبة تقارب %2.1يف املتوسط خالل كل عام من أعوام الفرتة-1111
 222.أي ما بني فرتيت تنفيذ مسح ميزانية األسرة ,بينما تناقص الفقر حبسب عدد الفقراء مبعدل يساوي تقريبا %2سنويا .وبني التقرير
أن مستوي تناقص الفقر يظل متواضعا إذا ما قورن بأهداف التنمية لأللفية واليت تبنتها احلكومة اليمنية ،وأن حتقيق أول أهداف األلفية
واملتمثل يف ختفيض عدد الفقراء إيل النصف يتطلب رفع معدل النمو السنوي يف استهالك الفرد واملقدر بـ %1خالل السنوات السبع
املاضية إيل أربعة أضعاف هذا الرقم..وأوضح التقرير أن الرقم القياسي لفجوة الفقر %1.1يعين عجزا فرديا شهريا بسبب الفقر
مبقدار 811رياال مينيا .ويف املتوسط يتوجب حبسب التقرير أن حيصل الفرد الفقري علي 1821رياال مينيا شهريا إلخراجه من حالة الفقر,
وهو رقم ميثل ثلث متوسط اإلنفاق عند الفقراء .كما أن استهداف الفقراء بشكل دقيق إيل درجة الكمال فيما لو أتيح كان سيكلف
الدولة 128.8مليار لاير ميين سنويا وهو رقم ميثل حوايل %8من الناتج احمللي اإلمجايل مللء الفجوة بني اإلنفاق الفعلي لألسر الفقرية
وخط الفقر هبدف إخراج اجلميع من حالة الفقر .وتابع التقرير أن الرقم القياسي لشدة الفقر وهو مؤشر يعطي وزنا أكرب لفجوات الفقر
لألسر األكثر فقرا يعترب مرتفعا عند %2.2مبعايري دول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا .وتبلغ فجوة فقر الغذاء يف املتوسط 2122
لاير ميين للفقراء غذائيا ,حيث يطبق برنامج التحويالت املالية (صندوق الرعاية االجتماعية) حاليا حدا أعلي للمدفوعات الشهرية يبلغ
 2222لاير ميين لألسرة الواحدة وليس للفرد ...يف حني أن اخنفاض الفقر يف الريف ليس متسقا مع التغري يف خطوط الفقر ،ففي ريف
اليمن تناقصت نسبة الفقراء من %82.8يف عام 1111إيل %82.1يف عام ،222.-2224وبالرغم من ذلك وبعكس املناطق
احلضرية فإن هذا التناقص ال يتسق مع التعريفات البديلة خلط الفقر ،وإذا مت استخدام خطوط بديلة للفقر أعلي قليال بنسبة %12تقريبا،
فإن نسبة الفقراء يف األرياف ستكون قد ارتفعت ما بني عامي 1111و ،222.-2224ويصبح تناقص الفقر مقاسا بفجوة الفقر
وشدة الفقر معكوسا أيضا عند تطبيق خطوط فقر أعلي قليال ,ومع ذلك فإن التغريات يف الفقر علي مستوي املناطق تصبح منطقية ,ففي
ثالث مناطق من املناطق الريفية السبع اليت تضم %82من فقراء اليمن' الشمال األوسط واجلنوب األوسط والشرق' ساءت احلالة من
حيث تزايد الفقر بشكل واضح بنسبة ترتاوح بني %14-12وتضم هذه املناطق الثالث 12حمافظة من احملافظات الـ 21يف اليمن ،ففي
الشمال األوسط حمافظات صنعاء وصعده ومأرب واجلوف وعمران ورميه ،ويف اجلنوب األوسط حمافظات البيضاء وحلج وأبني والضالع ،ويف
الشرق حمافظات شبوة وحضرموت واملهرة..وخلص التقرير إيل أن نسبة الفقر تراوحت علي مستوي احملافظات اليمنية بني %4.8و%11
خالل الفرتة ،2224/222.وسجل أعلي مستويات الفقر يف ريف حمافظة عمران حيث يعترب %11من السكان فقراء ،تليها حمافظتا
شبوة والبيضاء حيث يعترب %.2من السكان فقراء  ،بينما سجل أكثر اخنفاضا ملستوي الفقر يف حمافظيت املهرة وأمانة العاصمة .وظل
ترتيب احملافظات بالنسبة ملقاييس الفقر األخرى بدون تغيري .وبسبب تناقص الفقر مبعدالت أسرع يف مناطق احلضر ،فإن التباين علي
مستوي املناطق يف مستوي الفقر قد أصبح أكثر وضوحا يف 2224/222.مما كان عليه يف.)6(1111
سادسا :صورة الفقر في سوريا

أطلق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة ختطيط الدولة دراسة حتليلية شاملة عن االقتصاد والفقر يف سورية ،غطت الفرتة ما بني
 111.و 2228وتعد هذه الدراسة ،األوىل من نوعها ،مثرة جمهود مشرتك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واجلمهورية العربية السورية،
ممثلة هبيئة ختطيط الدولة واملكتب املركزي لإلحصاء .وهي تبني أن نسبة الفقر يف سورية تصل إىل  11.8يف املائة استنادا إىل خط الفقر
األدىن .وتزداد هذه النسبة لتصل إىل  22.1يف املائة من عدد السكان عندما يتم استخدام خط الفقر األعلى حيث ميثلون  4.2ماليني
شخص .7لقد غابت الشفافية عن طريقة التعاطي احلكومي مع مسألة الفقر ،وسيؤدي ذلك بالتأكيد إىل انعكاسات سلبية كبرية ،ألن
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خطة تنموية تغيب عنها التحديات املاثلة ستكون فاشلة من حيث النتائج .وإن معدالت النمو املوضوعة هدفاً ال ميكن أن تسهم يف
حتقيق املطلوب ،ألن (اللعب) باألرقام مسألة يستخدمها البعض بسهولة ،ما خيلق واقعاً أكثر مأسوية ويعزز اجتاهات (تفشيل) اخلطط.
ألن ما بني  %1.1و %11.8من جهة و %22من جهة ثانية وهي نسبة الفقر يف سوريا ،مسافة حتتاج إىل إجراءات خمتلفة متاماً .فهل
من وضع النسبتني األوىل والثانية كان يهدف إىل تلميع الواقع بينما من وضع النسبة األخرية أراد الوقوف عليه %22 .من سكان سوريا..
فقراء! مثة تقارير تفيد أن  22باملائة من سكان سوريا فقراء ،وأن حوايل مليوين مواطن سوري مل يتمكنوا يف عامي  2222و 2228من
،ونوه التقرير إىل أن كافة املناطق السورية شهدت يف الفرتة من  111.إىل
احلصول على حاجاهتم األساسية من املواد الغذائية وغريها ّ
 2228زيادة طفيفة يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ،كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق مبعدل منو سنوي قدره
 ، %1.1إال أن هناك اختالفات جوهرية يف نصيب الفرد من اإلنفاق على املستوى شبه القومي ،إذ ارتفع نصيب الفرد من الناتج احمللي
اإلمجايل يف املناطق اجلنوبية يف سوريا ليصل إىل أربعة آالف و 112لرية سورية (حوايل  12دوالرا) ،مبعدل منو سنوي يصل إىل .%2.1
وسجلت حمافظات الوسط أعلى معدالت للنمو بني األقاليم األربعة  %2.1سنويا ،بينما سجلت احملافظات الساحلية املرتبة
الثانية من حيث نصيب الفرد يف الناتج احمللي اإلمجايل يف سوريا ،الذي بلغ أربعة آالف و 22لرية سورية شهريا (حوايل  12دوالرا) ،إال
أن معدل منوه السنوي بلغ  %2.4.كحد أدىن.
وباستخدام خط الفقر األدىن وجد أن  %21.1فقط من الفقراء يعيشون يف املناطق احلضرية اليت تضم  42باملائة من السكان،
علما أن عدد سكان سوريا يبلغ حنو  11مليون نسمة .وباملقارنة /يعيش  %1.1من الفقراء يف سوريا ،يف حمافظات اإلقليم الشمايل
الشرقي فقط ،والذي يضم  %88.1من السكان(.)8
المبحث الثالث :عوامل استمرار الفقر وأساليب معالجتها في المنطقة العربية
يعترب استمرار الدعم ضرورة حتمية يف احلاضر واملستقبل القريب ،إذ يؤدى إلغائه إىل أعباء اقتصادية واجتماعية فادحة ال جيب
حالياً استبدال دعم األسعار ببديل نقدي ألن الفئة الوحيدة املتاح معرفة دخوهلا بدرجة معقولة من الدقة هي فئة املشتغلني باحلكومة،
أما الفئات اليت تشمل العاطلني والعاملني يف القطاع اخلاص والعمالة غري املنظمة يصعب تقدير وصول الدعم النقدي هلم لغياب
منظومة املعلومات املناسبة.
المطلب األول :إستراتيجية الحد من الفقر في المدى القصير

يُعترب الفقر تقليدياً قضاء وقدر ،وهو من طبيعة األشياء ،فالرزق على اهلل  ،يعطيه من يشاء ،مىت شاء .لذلك ال أحد يستغرب
وجود الفقر يف جمتمع ما ألنه موجود يف مجيع اجملتمعات ،وكأمنا هو من خصائص كل جمتمع ،إال أن الفرق يبقى يف درجة الفقر ونسبة
نتبني أسبابا داخلية و خارجية.
الفقراء يف اجملتمع .وميكن أن ّ
أوال :األسباب الداخلية :من أهم األسباب الداخلية طبيعة النظام السياسي واالقتصادي السائد يف بلد ما ،فالنّظام اجلائر ال
يشعر فيه املواطن باألمن واالطمئنان إىل عدالة ِ
حتميه من الظلم والتعسف .ويستفحل األمر إذا تضاعف العامل السياسي بعامل اقتصادي
يتمثل يف انفراد احلكم وأذياله بالثروة بالطرق غري املشروعة نتيجة استشراء الفساد واحملسوبية ،فيتعاضد االستبداد السياسي باالستبداد
االقتصادي واالجتماعي ،وهي من احلاالت اليت تتسبب يف اتساع رقعة الفقر حىت عندما يكون البلد زاخرا بالثروات الطبيعية كما حدث
وحيدث يف عدة بلدان إفريقية أو يف دول أمريكا الالتينية ،هذا فضال عن احلروب األهلية واالضطرابات وانعدام األمن.

أعقد وأخفى أحيانا .من أكثرها ظهوراً االحتالل األجنيب كما حدث
ثانيا :األسباب الخارجية :األسباب اخلارجية متعددة ،وهي ُ
ِ
بأكمله رغم ثرواته النفطية .ويتعقد األمر
يف الغزو األمريكي للعراق أخرياً وبعد حصار دام أكثر من عقد من الزمن تسبب يف تفقري شعب
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كثرياً إذا كان االحتالل استيطانياً كما يف فلسطني حيث تتدهور حالة الشعب الفلسطيين يوماً بعد يوم وتتسع فيه رقعة الفقر نتيجة إرهاب
الدولة الصهيونية وتدمريها املتواصل للبنية التحتية وهدم املنازل وجتريف األراضي الفالحية فتتحول مئات العائالت إىل حالة الفقر املدقع.
المطلب الثاني :إستراتيجية الحد من الفقر في المدى الطويل

و تعىن هذه اإلسرتاتيجية بإعادة صياغة السياسات العامة للدولة يف عدة حماور رئيسية:
 القناعة وااللتزام السياسي واحلكومي بأن التنمية البشرية هي وحدها القادرة علي أن حتدث النمو االقتصادي ترتجم يف صورةإعادة توزيع االستثمارات لتحقيق التنمية البشرية.
 تطبيق الالمركزية الكامل يف السلطة واختاذ القرار وإعطاء الدور الرئيسي للمشاركة يف حتديد أمهية املشروعات ألفراد كل جمتمعحملي من خالل مؤسسات جمتمعية تتمتع باحلرية والدميقراطية.
 توزيع حصص صغرية من املواد الغذائية الضرورية على املشاركني يف دروس حمو األمية ،ملساعدهتم يف التغلب على نفقات الطعام،وحتفيزهم على االنتظام يف حضور الدروس(.)9
 قصر دور املفكرين واملتخصصني يف التنمية يف عرض مسارات التنمية واملسامهة يف دقه التشخيص ألنواع وأبعاد وحجماملشكالت.
 ال تتحقق التنمية "املتواصلة" القادرة علي البقاء املرتكزة علي التنمية البشرية إال ببناء تكنولوجيات حملية تتسم بأهنا كثيفة العمل،كفء يف استخدام الطاقة ،منخفضة التكاليف غري ملوثة للبيئة وتؤدى لرفع إنتاجية عناصر اإلنتاج احملدودة وحتافظ علي املوارد الطبيعية .
 تعديل أساليب إدارة امليزانيات احلكومية واإلنفاق العام ،مع إعادة جدولة اإلنفاق العام إلحداث توازن بني املناطق الفقرية(واغلبها ريفية) واملناطق املرتفعة الدخل (أغلبها املدن الكربى والعواصم).
 تكافل الدول العربية يف وضع نظام إقليمي للمعلومات يهدف إلجراء حبوث ميزانية األسرة كل مخس سنوات يف كل الدولالعربية ،وإتباع منظومة معلومات الرقم القومي الدال علي الفئة االقتصادية الدميوغرافية للسكان لتحديد الفئات املستهدفة بالدعم باعتباره
احملك لنجاح أي سياسة هتدف للحد من الفقر(.)10

خاتمة

النتائج و التوصيات

إن مكافحة ظاهريت الفقر والبطالة جيب أن يتم من خالل احلكومات واملؤسسات اخلاصة وكذلك من خالل املنظمات غري
احلكومية و املنظمات الدولية واإلقليمية وكما يلي:
أوال :النتائج

دور الحكومات :ينبغي على احلكومات أن تنشئ إطاراً وبيئة متكينية يصلحان لتوليد العمالة وتقليص الفقر من
.1
خالل استخدام التكنولوجيا الن النمو االقتصادي ال ميكن أن ينتج حصراً من إصالحات هيكلية سوقية التوجه كاخلصخصة ورفع
الضوابط التنظيمية.
.0

دور المؤسسات الخاصة :البد للبلدان العربية أن تشرك القطاع اخلاص يف كافة اجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية

االجتماعية واالقتصادية ويف هذا السياق جيب تصميم سياسات غايتها تعزيز العالقات بني احلكومات واملؤسسات اخلاصة وبني خمتلف
األطراف الفاعلة ضمن القطاع اخلاص .وجيب أيضا تنفيذ هذه السياسات من خالل اطر تشريعية توفر حوافز وختفيضات ضريبية.

.2
دور المنظمات غير الحكومية :تؤدي املنظمات غري احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين األخرى دوراً حامساً ومتنامياً
يف دعم أهداف املبادرات الوطنية الرامية إىل توفري فرص العمل وتقليص الفقر ،ويشمل هذا الدور إذكاء الوعي مبنافع التكنولوجيا اجلديدة
وإيصال التكنولوجيا اجلديدة إىل القواعد الشعبية وتسهيل استحداث أنشطة جمتمعية كربط احلرفيني واملزارعني احملليني باملصدرين واألسواق
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اخلارجية بواسطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفتح فرص العمل عن بعد للنساء من خالل إنشاء مراكز أهلية متعددة األغراض
للمعلومات واالتصاالت وإنشاء مراكز لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تشجع تعلم احلاسبات وحتفز التجارة وتفتح فرص العمل
والشروع يف أنشطة تروج تطبيق التكنولوجيات اجلديدة يف قطاعات تقليدية كالزراعة واحلرف واليدوية والنسيج.
.2

دور المنظمات الدولية واإلقليمية :جيب أن تؤمن املنظمات الدولية واإلقليمية منتدى لوضع اخلطط واملعايري وبرامج

الرصد ولتقاسم اخلربات بني البلدان وعالوة على ذلك ميكن هلذه املنظمات أن تساعد يف صياغة السياسات الوطنية وتنسيق البحوث
وتشجيع اختاذ املبادرات اخلاصة ذات اإلبعاد اإلقليمية والدولية.
ثانيا :التوصيات :و نلخص احللول املقرتحة جتاه الفقر يف ما يلي:
.1
.0
.2
.2
.2
.6
.7
.1
.2

.11
.11

تبين سياسات مالية أكثر توسعا.
الرتكيز على االستثمار.
اعتماد سياسات نقدية أكثر مرونة.
تتوجه اخلدمات االجتماعية واالستثمار العام للمناطق العشوائية ومناطق احلضر.
التأكيد على أمهية النهوض باملدخرات احمللية واالستثمار.
خلق فرص عمل كافية هو أهم التحديات.
الرتكيز على النهوض باملشروعات الصغرية واملتوسطة ،و أخرى كبرية ،ذات أمهية إسرتاتيجية.
التأكيد على احلاجة إىل زيادة فاعلية اإلنفاق العام.
وزيادة فرص تكوين رأس املال للفقراء.
دعم مكافحة األمية بني الفقراء.
تشجيع الفتيات على االلتحاق باملدرسة والبقاء فيها من أهم األهداف التنموية.

التوجه بإعادة ختصيص إنفاق الصحة العامة حنو برامج الرعاية الوقائية ،ومد التغطية التأمينية ،جبانب جهود اإلصالح،
.10
وإعادة النظر يف خطط التأمني الصحي لألرامل واألطفال.
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