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 تقرير
 منتدى أرضيات الحماية االجتماعية

 
 
 
 

 مركز الفينيق للدراسات االقتصادية وادلعلوماتية
يربتإبالتعاون مع مؤسسة فريدريش   

 
 

6166تشرين ثاين  66عمان، األربعاء   
 

 
، أصبحت 6666اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سنة منذ صدور العهد الدورل 

قوم على مبدأ أن مجيع البشر ذلم احلق يف ت فهيمن حقوق اإلنسان،  أصيلً  اً احلماية االجتماعية حق
أسس احلماية  وتغطيمستويات معيشية أساسية، إضافة إذل توفري درجة مناسبة من الصحة والسلمة. 

ادلصادر  ادلعروفة باسم أرضيات احلماية االجتماعية، رلموعة واسعة من اجلوانب اليت تعاجلاالجتماعية، و 
 .تنفيذىا الرئيسية للفقر إذا ما مت

 
وقد بذلت يف األردن زلاوالت عديدة لتلبية متطلبات أرضيات احلماية االجتماعية وحققت درجات 

بادللحظة، أنو على مدى العقود الثلثة متفاوتة من النجاح، كما واجهت عدة عوائق. ومن اجلدير 
اليت ارتبط هبا حصول البلد ادلاضية، حتتم على األردن قبول عدد من "احلزم ادلشروطة" و"برامج اذليكلة" 

 تؤكد على عادة شًتاطاتوكانت تلك االقروض صندوق النقد الدورل اليت تشتد احلاجة إليها،  على
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اليت السكانية الكبرية  األزمات بالتعامل معالعقبات األخرى  كما تعلقت .تنفيذ إجراءات تقشفية
باإلضافة ، األزماتالبلد، نتيجة لعدم االستقرار يف ادلنطقة وأزمة اللجئني ادلستمرة. ىذه  تعرضت ذلا

 تطبيقأعلية  أوضحت جبلءوعدم ادلساواة، الفقر  عالية من مستويات نتشاراإذل ما نتج عنها من 
 ة االجتماعية يف األردن يف ادلستقبل القريب.احلماي أرضيات

 
وهبذا الصدد، فقد قام مركز الفينيق للدراسات االقتصادية وادلعلوماتية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش 
إيربت بتنظيم منتدى بعنوان "أرضيات احلماية االجتماعية يف األردن: التحديات والفرص". مت عقد 

، مبا يف ذلك شلثلني عن احلكومة اً مشارك 661، وحضره أكثر من 6166تشرين ثاين  66ادلنتدى يف 
عن رلموعة متنوعة من شلثلي منظمات اجملتمع ادلدين احمللية والدولية  والربدلان، واألحزاب السياسية، فضلً 

(CSOs ًويشري تنوع اجلهات ادلتعددة من احلاضرين إذل أن سلتلف شرائح اجملتمع األردين، فضل .)  عن
 األطياف السياسية ادلتعددة مت دتثيلها يف ادلنتدى بشكل مناسب.

 
قف األردن يسوف يلخص ىذا التقرير القضايا الرئيسية اليت نوقشت يف ادلنتدى من أجل حتديد أين 

ألية  مت التوصل إليها، وذلك دعماً اليت  بشأن مسألة أرضيات احلماية االجتماعية، ويقدم التوصيات
 ة تبذل يف ىذا الشأن.جهود مستقبلي

 
إن من ادلؤمل أن تنظر احلكومة اجلديدة اليت مت تعيينها مؤخرا يف األردن، وكذلك الربدلان ادلنتخب حديثا، 

لتزام بتحقيق أرضيات احلماية اال إذل وصوالً يف النتائج اليت توصل إليها ادلنتدى وتأخذىا بعني االعتبار، 
  ملموسة وفعالة.االجتماعية يف األردن من خلل تدابري

 
 لمحة عامة عن المنتدى

افتتح ادلنتدى بكلمة من وزير التنمية االجتماعية وجيو عزايزة، حتدث فيها عن أعلية التكافل االجتماعي  
غري  احلقوق االجتماعية مثل حقوق اإلنسان وكذلك أشار إذل أعليةكركيزة للمجتمعات اإلسلمية، 

القابلة للتصرف، ونصح الوزير عزايزة احلضور بعدم الًتدد يف ادلساعلة يف فعاليات احلماية االجتماعية، 
 ما. اجة للمساعدة يوماً حبألن اجلميع معرضني ألن يصبحوا 
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أرضيات احلماية  يفلقة األوذل ، تبحث احليةنقاشومت بعد ذلك تقسيم ادلنتدى إذل ثلث حلقات 
السيد زلمد  وكان أول ادلتحدثني ىو. القابلة للتنفيذ سًتاتيجياتاالاألردن، وكذلك االجتماعية يف 

نظام الضمان االجتماعي  عن عاماً  حيث قدم عرضاً الطراونة، من ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي، 
الضمان  اليت يغطيها ادلنافع والتأميناتمن عن األقسام الرئيسية  تفصيلً  قدمكما يف األردن،  

مث . واستحقاقات األرامل...اخلالتقاعد، وإجازة األمومة والعجز تأمني البطالة، و تأمني االجتماعي، مثل 
، عضو فريق التنسيق احلكومي حلقوق اإلنسان، وادلستشار القانوين دامسأبو رضوان السيد  حتدث بعده
أبو وأشار السيد ، لصحية يف األردنلتاريخ الرعاية ا شامل عرضيف مساعلتو ، الذي دتثلت لوزير الصحة

تاريخ طويل يف تقدًن خدمات الصحة العامة، بدءا من قانون الرعاية الصحية  لألردنأن  دامس إذل
على درجة خلل اخلمسينات، واليت كانت  العامة الصحية للرعاية، وأول دائرة 6661يف عام  األولية

حول موضوع الرعاية الصحية العامة،  أيضاً و . ادلتطورةالرعاية الصحية من الكفاءة يف تقدًن  عالية جداً 
حىت وصل بتوفري الرعاية الصحية جلميع احملتاجني،  يفخر بالتزاموأن األردن  دامسأشار السيد أبو و 

االجتماعية ، مساعد األمني العام لوزارة التنمية السمرياتالسيد عبد اهلل  مث حتدث إذل اللجئني. ذلك
التنمية االجتماعية وزارة  توفركيف   حول موضوع توفري خدمات احلماية االجتماعية، موضحاً  الً مطو 

، مقداديالسيد زلمد  حتدث االجتماعي. وأخريا حتواءاالمبدأ  استنادا إذلاحلماية االجتماعية  خدمات
عل جلاحلاجة  موضحاً من اجمللس الوطين لشؤون األسرة، عن موضوع معايري االعتماد وضبط اجلودة، 

 للمساءلة. خضوعاً أكثر أكثر شفافية و  الوزارةميزانيات 
 

وخصصت جلسة ادلناقشة الثانية من ادلنتدى للبحث يف أرضيات احلماية االجتماعية كحق من حقوق 
، من Ursula Kulke الدكتورةأوال  تاإلنسان، وكذلك بصفتها جزءا من ادلعايري الدولية. فتحدث

 منظمة العمل الدولية بشأن الفقر والتوظيف يف األردن، رؤيةبتقدًن  تالدولية، حيث قاممنظمة العمل 
عضو رللس األعيان سوسن اجملارل، عن تأثريات اخلصائص السكانية والدؽلوغرافية  اكما حتدثت بعدى

رص على تطبيق أرضيات احلماية االجتماعية، وكيف ؽلكن النظر للتغيريات الدؽلوغرافية على أهنا ف
للتنمية. وأخريا، حتدث السيد أمحد عوض عن موضوع أرضيات احلماية االجتماعية كحق من حقوق 

 اإلنسان.
 

وجهات النظر  تنوع أظهرت مدى طرحت فيها مداخلتحيوية، أكثر وكانت احللقة النقاشية الثالثة 
بينما ظهرت ، ادلتاحةاحللول طرح لممارسات احلالية و لاالنتقادات  توجيو فتمالسياسية يف األردن. 
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 ة يف جريدةالصحفيبإدارة  ىذه احللقة وكانتكل من احملاضرين واحلضور.   ونوقشت أفكار مبتكرة من 
األمني و  النائب خالد رمضان، كل من  وشارك فيها كمتحدثني على ادلنصة، ختام ملكاوي جوردان تاؽلز

ري، من احلزب الدؽلقراطي االجتماعي مجيل النمالسيد رذل احلروب، و السيدة  أقوىالعام حلزب أردن 
 .األردين

 
 الوطنية تنظر إذلحلماية االجتماعية ا أرضياتبشأن  الصادرة منظمة العمل الدولية يذكر أن توصيات

والتقدم للتنمية  اً أساسي اً شرط كما تعتربهمن حقوق اإلنسان،   على أنو حقالضمان االجتماعي 
عدم واحلد من  ،الفقرمواجهة على دور الضمان االجتماعي يف  وتركز، واالجتماعي االقتصادي

الضمان  تعترب أنمنظمة العمل الدولية ويف نفس السياق، فإن . العمل ادلنظمادلساواة، وتعزيز 
، وقد توافقت يف تعزيز اقتصاد سليم ومستقر مهماً  يلعب دوراً  إذ يف الناس، استثمار ىو االجتماعي

 عتبارات.يف ادلنتدى مع مجيع ىذه االسائدة اللهجة العامة ال
 
من الدول  على أن األردن، على الرغم من كونو واحداً من ادلتحدثني الرئيسيني واحلضور  أمجع كلو 

للستقرار والتنمية يف ادلنطقة، إال أن ادلستويات اليت دتكن من  ، وؽلكن اعتباره مثاالً العربية األكثر تقدماً 
 جتماعية كانت غري مرضية، مع اإلشارة إذل ثلثة حتديات رئيسية:احلماية االقيقها يف رلال أرضيات حت
 . التشريعات احلالية، اليت عفا عليها الزمن ودل تعد كافية للوفاء مبتطلبات ادلرحلة الراىنة.6
اطنني الوفاء بالتزاماهتا جتاه ادلو تقصريىا يف . فشل احلكومات ادلتعاقبة يف التنفيذ الفعال للتشريعات، و 6

 على النحو ادلبني يف الدستور. 
. عدم خضوع احلكومات للمساءلة، وذلك بسبب اطلفاض مستويات مشاركة اجملتمع ادلدين وادلشاركة 1

 احمللية.
 

 المواضيع الرئيسية
ؽلكن تقسيم القضايا اليت دتت مناقشتها يف منتدى أرضيات احلماية االجتماعية يف األردن إذل ثلثة 

 رئيسية، على النحو التارل:زلاور 
 . رلاالت التوافق:6

 ا. ينبغي إعادة صياغة أرضيات احلماية االجتماعية والنظر إليها على أهنا من حقوق اإلنسان 
 للتصرف. غري القابلة
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ب. األردن كمجتمع حباجة إذل التحول من رلرد ادلناقشة األولية ألرضيات احلماية االجتماعية 
 وسة وعملية لتحقيقها.ختاذ خطوات ملماإذل 

 ج. كما ينبغي أن ينظر إذل اإلنفاق على أرضيات احلماية االجتماعية على أنو استثمار مهم.
 

 احلماية االجتماعية يف األردن: أرضيات اليت تواجو حتقيق. التحديات 6
 من البطالة. ادلرتفعةستويات ادلا. 

 .ادلنظميف القطاع غري من العمالة  ادلرتفعةستويات ادلب. 
 بشأن ىذه القضايا. فعالة حالياً  ودل تعدج. التشريعات اليت عفا عليها الزمن 

 .اجلهات ذات العلقة من قبل للمساءلة الشديدد. االفتقار 
 

 :احلالية. ادلخاوف 1
 ا. اطلفاض جودة اخلدمات العامة، وخاصة يف رلارل الصحة والتعليم.

 عي.الضمان االجتمازلدودية تغطية أنظمة ب. 
 الضمان االجتماعي. وأنظمة ادلدين التعارض يف تقدًن ادلنافع بني أنظمة التقاعدج. 

 
 

 :توافقالمجاالت 
 أرضيات الحماية االجتماعية كحق من حقوق اإلنسان

احلماية  أرضياتاحلاجة إذل إعادة صياغة  يف مناقشات ادلنتدى ىو من أكثر ادلواضيع تكراراً كان 
منظمات  شلثليوأظهر كل من  ،حقوق اإلنسانأساس  من منظور قائم على يف األردن االجتماعية

 يف ىذا الشأن. واسعاً  على حد سواء توافقاً  وادلسؤولني احلكوميني والسياسيني اجملتمع ادلدين
 

 لألسباب التالية: واتضح أن فكرة إعادة صياغة أرضيات احلماية االجتماعية حصلت على ذلك التوافق
من حقوق  أصيل كحقمنصوص عليها يف التشريعات  احلماية االجتماعية  رضياتحني تكون أ . 6

كما لن تكون قادرة ،  يف تناوذلاأو التهاون  جتاىلهاعلى  قادرةتكون لن احلكومات سوف  ، فإناإلنسان
 .البالغة حني دتر البلد بفًتات من ادلعاناة االقتصادية التمويل ادلخصص ذلا إلغاءعلى ختفيض أو 



                                                                       
 

Page 6 of 20 
 

 فإهنم سيكونون أكثر محاسة، ىي حق ذلم احلماية االجتماعية أرضيات أنادلواطنون  وحني يفهم. 6
 .اً ترفيعتربوهنا شلثليهم السياسيني شلا لو كانوا  خلل ذه احلماية منهبللمطالبة 

 أرضيات اليت تقدمالدولية على االعًتاف حبقوق اإلنسان،  رتباطاهتااأن الدول ملزمة مبوجب  حيث. 1
على احلكومات  ، فإن ذلك سيشكل ضغطاً االجتماعية كحق أساسي من حقوق اإلنسان احلماية

 ضلو حتقيق ىذه ادلعايري. الختاذ اإلجراءات اللزمة
احلماية  أرضياتإعادة صياغة لذلك فإن . مقبولاحلماية االجتماعية غري  ألرضيات. التطور البطيء 4

يف تلبية ىذه  أسرعاحلكومات على أن تكون  يشجعسوف حقوق اإلنسان كجزء من  االجتماعية
 من التلكؤ يف ذلك. بدالً ادلعايري، 

 
رتفاع نسب البطالة وتدفق الوجود أعداد مرتفعة من الناس الفقراء واحملرومني يف األردن، نتيجة يشري 

األدىن من معايري احلماية االجتماعية. ومن اجلدير  لتنفيذ احلداالحتياج الشديد والعاجل  إذل اللجئني،
أن زلاوالت سابقة من جانب احلكومة األردنية لتقليص احلماية االجتماعية أدت إذل  بالذكر أيضاً 

وقهم. وكان ىناك ػلصلون على حقألن ادلواطنني شعروا أهنم ال وذلك احتجاجات واسعة النطاق، 
إذل  يهدفأن اجملتمع األردين غلب أن ضرين يف ادلنتدى، والذي ذكر نتباه من أحد احلاملحظة الفتة لل

 الوفاء جبميع حقوق اإلنسان. بضمان للوصول إذل قيام الدولةتوفري ادلساعدات للمحرومني مرحلة جتاوز 
 

 النظرية والتطبيق
موضوع البطء الشديد الذي مت إحرازه يف تنفيذ أرضيات يف أوساط ادلنتدى وكما ذكر أعله، تكرر 

إذل أن اجملتمع   مشريين، ىذا الوضعاحلماية االجتماعية. وأعرب العديد من احلضور عن إحباطهم من 
إجراء ادلزيد  ستمرار يفاالمن  بدالً  االسًتاتيجية اللزمةضلو تطوير  للتوجو لرؤية جهود تبذل كان تواقاً 

 ادلدينمنظمات اجملتمع  وشلثلو كما ردد مسؤولون ،رية وادلناقشات حول ىذا ادلوضوعمن الدراسات النظ
فيما يتعلق  احلاضرينمن  على حد سواء صدى حالة اإلحباط اليت عرب عنها عدد ونوسياسيون معارض

أن زة وجيو عزاياحلكومة وبطء وترية التقدم. يف ىذا اإلطار، قال وزير التنمية االجتماعية السيد  بتكاسل
من  ، بدالً على أرض الواقع تشريعاتو اسًتاتيجيات و يف تطوير خطط  األردن لكي يبدأالوقت قد حان 

 ستمرار يف التنظري اجملرد للقضايا ادلطروحة.اال
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دلوضوع أرضيات احلماية  يف تناوذلاوأثار عدد من احلاضرين يف ادلنتدى تساؤالت حول نوايا احلكومة 
االجتماعية، معربني عن قلقهم من أن احلكومة باختاذىا موقف النأي بالنفس وحصر تدخلها يف رلرد 

 ادلناقشة النظرية، رمبا ترغب يف إعفاء نفسها من حتمل أية التزامات مالية أو سياسية ذات قيمة. 
 

 االستثمار أولى من اإلنفاق
على تفضيل  اء والسياسيني وشلثلي احلكومات واحلاضرين يف ادلنتدى أيضاً واتفق كل من ادلتحدثني اخلرب 

 فكرة أرضيات احلماية االجتماعية كاستثمار وليس كنفقات.
 

 ستثمار يف الضمان االجتماعي كما يلي:للاخلرباء الفوائد العامة طويلة األمد  وتناول
ليت دتكن الدول من الصمود أمام الصدمات . إن قوة واستقرار نظام الضمان االجتماعي ىو الضمانة ا6

 .ادلالية والسياسية
  الذي يف البلد، وىو ستثمار يف أرضيات احلماية االجتماعية بزيادة النمو االقتصادييسمح اال. 6

 صورة مزيد من الرعاية للسكان وغلعل حتسني نوعية احلياة شلكنا. يًتجم بدوره يف
نفاق العام على الرعاية الصحية يقلل من اإلنفاق على الرعاية الصحية الطارئة يف اال. االستثمار يف 1

  ويزيد من إنتاجية القوى العاملة.ادلستقبل 
لألطفال الصغار ىو  ادلناسبة التغذيةكذلك تقدًن . االستثمار يف التعليم يف مرحلة الطفولة ادلبكرة و 4

 .على ادلدى البعيدمستويات ادلعيشة لرفع  حيث التكلفةاألسلوب األكثر فعالية من 
 االستثمار يف التعليم ؼللق قوة عمل ماىرة وأكثر إنتاجية، ويقلل من خطر التطرف.كذلك فإن . 5
تعم خلق اقتصاد قوي، وبالتارل  يف احلماية االجتماعية أرضيات يساىم الدعم ادلقدم عربكما . 6

 فقط. احملتاجني مجيع ادلواطنني، وليس الفائدة على
للدول أن إنشاء مؤسسات داعمة قوية كذلك احلماية االجتماعية، و  أرضيات االستثمار يفيسمح . 7

 .يف ادلستقبل دؽلوغرافية ؽلكن أن حتدث حتوالت أيةمن  تستفيد
 

من منظمة العمل الدولية إذل عدم صحة االعتقاد بأن النمو  Ursula Kulke الدكتورة توأشار 
مع نظم احلماية  قتصادي البد أن يكون مقًتناً فالنمو االاالقتصادي وحده يكفي لتحسني نوعية احلياة، 

منهم ادلساعلة يف الضمان  لتحقيق ذلك اذلدف. فادلواطنني االدلان كان مطلوباً الفعالة االجتماعية 
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فًتة الفقر ادلدقع يف أعقاب احلرب العادلية الثانية، وإن كان حتمل ذلك اإلنفاق يف االجتماعي خلل 
 .حكيماً  على أنو كان استثماراً  حينو شديد الصعوبة بالنسبة للكثريين، إال أنو ال خلف اآلن

 
 التحديات

 ارتفاع معدالت البطالة
من العقبات الرئيسية أمام حتقيق أرضيات احلماية  اً يعترب ارتفاع معدالت البطالة يف األردن واحد

قضية متعددة األوجو ومعقدة، ومع ذلك، فقد كان  ،مع األسف ،فالبطالة يف األردن دتثل ،االجتماعية
 ن يف ادلنتدى على ثقة من أن ىناك من اخلطوات ما ؽلكن اختاذه دلعاجلة ىذه القضية.و احلاضر 

 
ني وشلثلي منظمات اجملتمع ادلدين وغريىم من ادلشاركني على أن يأمجع احلاضرون يف ادلنتدى من سياس

عدم وجود انسجام بني أنظمة التعليم والتدريب، من ناحية، وفرص العمل ادلتاحة والطلب يف سوق 
 تمن األسباب الرئيسية للبطالة اذليكلية يف ادلملكة. وذكر  واحداً  ذلك أخرى، يعترب ناحيةالعمل، من 

من منظمة العمل الدولية أن ىذه البطالة اذليكلية ؽلكن معاجلتها عن طريق  Ursula Kulke ةالدكتور 
 ةتزويد الطلب مبعلومات عن سوق العمل قبل اطلراطهم يف أنظمة التعليم العارل. ودعا كل من الدكتور 

Kulke  اجملارل وتوفري التدريب ادلهين يف الصناعات التقنية. كما أكدت العني إذل تشجيعوالعني اجملارل 
واالستفادة من ادلهارات  جذب  من أجلأماكن العمل  لتوفري ظروف ملئمة يفأيضا على احلاجة 

تتناسب مع  أجوراً العمال والعاملت  إعطاءاحلاجة إذل على  Kulke ةالدكتور  توأكدالعمال ادلهرة. 
العمل من ادلنزل  -وعموما ترتيبات عمل تتسم بادلرونة  ،مرنة للعملساعات حتديد و ، مستوى ادلعيشة

 تاقًتحو . حتياجات اإلناثادلناسبة الأماكن العمل  إذل توفري كذلك دعت،  -ادلثالعلى سبيل 
 التدريبو التدريب ب على أن يكون ذلك مرتبط أيضاً البطالة،  إطالة فًتة إعانات أيضاً  Kulke ةالدكتور 
 .بنشاط عن عمل ويرافقو البحثيف قطاعات زلددة،  ادلكرر

 
ظاىرة البطالة الدورية نتيجة لضعف االقتصاد وما يًتتب عليو من اطلفاض يف  ويشهد األردن أيضاً 

 من خللؽلكن أن تعاجل  ىذه الظاىرةأن  يف ىذا الصدد إذل الطلب على العمالة. وأشار ادلتحدثون
فرص ل اً توليداألكثر قطاعات المار يف التشريعات اليت هتدف إذل تشجيع االستث أشكال شكل من

 خلق اليت تدعمسياسات االستثمار  أن تستخدمان احلكومة غلب على العمل. ووافق عدد من احلضور 
 فرص العمل. ادلزيد من
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أن الكثري من األردنيني ال يرغبون يف العمل يف بعض القطاعات بسبب  كما الحظ ادلشاركون أيضاً 

اطلفاض مستويات األجور يف تلك القطاعات. وأشار بعضهم إذل أنو ؽلكن معاجلة ذلك من خلل 
وقف تدفق العمال األجانب، الذين ساىم وجودىم إذل حد كبري يف اطلفاض مستويات األجور، فمن 

على ادلدى  ز ادلنافسة وكذلك أن يدعم األجور، وأن يشجع األردنينيشأن ذلك، كما ذكر، أن يعز 
 يكمن يف ، كما أشار أحد احلضور،والبديلللطلراط يف ادلهن اليت ال حتظى بشعبية تقليديا.  ادلنظور

 بكفاءة أكرب من خلل توظيف اللجئنيوالسياحة  والزراعةيف قطاعات مثل البناء  توفري العمالة اللزمة
إال أنو ليس بالضرورة ، أن توظيف العمالة الوافدة ىو مفيد سياسياً ، فبالرغم من من العمالة الوافدةبدال 

تسمح أن يف كثري من األحيان من وجهة النظر االقتصادية. ومن شأن ىذه االسًتاتيجية  اخليار األفضل
  .على ادلوازنة العامة عبئاً م وجودىمن أن ؽلثل  للعوائد بدالً  مصدراً  من تدفق اللجئنيأن غلعل بألردن ل

 
 لمنظمالقطاع غير اتضخم 

٪ من 67-66 فإن ما نسبتو ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي، من وفقا للسيد زلمد الطراونة،
 وأوضحالضمان االجتماعي. شًتاك يف باال غري مشمول الدخل من عملنوع من  ػلصل علىالعمال 

مرتبط مبوضوع العمل غري  بالضمان االجتماعي لتغطية ىؤالء العمال ادلانع الرئيسيالسيد الطراونة أن 
. وادلنافع الوظيفيةعلى األجور  سلباً يؤثر  شلا األيدي العاملةزيادة ادلعروض من  إذل جانب، 1ادلنظم

 أرباب العملشًتاكات اليت يدفعها مببالغ االالضمان االجتماعي يف األردن  رتباط تغطيةاوبالنظر إذل 
شًتاك يف االالذين يرفضون  أرباب العمل ، أونظمادلغري يف القطاع  العاملنيأولئك فإن ، للحكومة

ادلشاركني . باإلضافة إذل التأمينية التغطية لن ػلصلوا على الضمان االجتماعي ودفع ادلستحقات ادلطلوبة
 العائقتشكل  غري ادلنظم يف القطاععلى أن العمالة  م متفقنيأهن بدا، الذين الرئيسيني يف ادلنتدى

اليت  العقباتالوصول إذل احلماية االجتماعية، أعرب مشاركون آخرون عن قلقهم بشأن  أمامالرئيسي 
 الضمان االجتماعي. نظام شًتاك يفاال بالنسبة إذل يف القطاع غري ادلنظمالعمالة  وجود فرضهاي

 
الضمان االجتماعي فتشمل تقدًن حوافز ألرباب شًتاك يف ادلطروحة لتشجيع اإلقبال على االأما احللول 

لتزام بتسجيل العاملني لديهم يف نظام الضمان االجتماعي، مع فرض عقوبات على أصحاب لل العمل
شًتاك يف نظام الضمان االجتماعي باالالسماح للعمال  العمل الذين ال يفعلون ذلك. إضافة إذل

                                                        
المنظم غير القطاع في يعملون األردن في العاملين من٪ 44 كان ما نسبته ،2102 عام في أنه الدولي والتعاون التخطيط وزارة عن الصادرة األرقام كشفت 1  
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القطاع  على أرباب عملهم، وإضفاء الطابع ادلنظم تدرغلياً دون احلاجة إذل التسجيل من خلل  اختيارياً 
ادلدى  علىؽلكن أن تتحقق إال ال حتديات عديدة يتضمن على الرغم من أن ىذا احلل  -غري ادلنظم 

الضمان بأن يتم دتويل توصية إضافية بتقدًن منظمة العمل الدولية من  Kulke ةالدكتور  وقامتالطويل. 
أعباء دتويل على األفراد والشركات من أجل ضمان أن تفرض االجتماعي من خلل ضريبة تصاعدية 

اقًتحت أيضا ، كما األكثر حرماناعلى الفئات  غري عادلالضمان االجتماعي لن يتم حتميلها بشكل 
يف ادليزانية  يعاهبااستاإليرادات فقط يف تعزيز نظام الضمان االجتماعي بدال من  تلك يتم استخدام أن 

 العامة للحكومة.
 

 محدثةالالتشريعات غير 
أن إنشاء آليات قانونية فعالة ىي واحدة من أىم  ة يف ادللتقىالرئيسي كلمتوأوضح الوزير عزايزة يف  

اخلطوات اللزمة لتحقيق أرضيات احلماية االجتماعية يف األردن. واعًتف أيضا بأن التشريعات احلالية 
ادلتعلقة بأرضيات احلماية االجتماعية يف األردن رلزأة وناقصة، وتفتقر إذل آليات التنفيذ والتطبيق. 

ية ادلسؤولني احلكوميني والسياسيني وشلثلي منظمات اجملتمع ادلدين احلاضرين. ويف وشاركو ىذا الرأي غالب
ىذا الصدد أوضح كثريون، مبن فيهم أعضاء يف الربدلان، أهنم يعتقدون أن ىذا الوضع نتج عن النظام 
ا التشريعي الذي يفتقر إذل آليات مساءلة، ويعاين من عدم الكفاءة ادلمنهجة. وسوف تتم مناقشة ىذ

 األمر بالتفصيل أدناه.
 

وتقدم العديد من ادلتحدثني على ادلنصة يف ىذا ادلنتدى بتوصيات بشأن حتسينات تشريعية مقًتحة. 
جتماعي منظومة الضمان االفأشار السيد زلمد الطراونة، من ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي إذل أن 

احلالية ؽلكن حتسينها من خلل زيادة ادلواءمة بني برامج احلماية االجتماعية ادلختلفة، معتربا أن ذلك 
ؽلثل وسيلة لتعزيز كفاءة كل منها، األمر الذي سيمكن مؤسسة الضمان االجتماعي من حتسني كفاءهتا 

ادلخاوف بشأن عدم وجود آليات وتطوير قدراهتا على تلبية احتياجات مجيع الفئات الضعيفة. وترددت 
لتوحيد وإنفاذ تشريعات احلماية االجتماعية يف أوساط مجيع احلاضرين، كما مت احلديث أيضا عن أن 
 غياب آليات تشريعية هتدف إذل منهجة السياسات واإلجراءات، وزيادة الكفاءة ادلهنية إظلا ؽلثل عائقاً 

 ردن.أمام حتقيق أرضيات احلماية االجتماعية يف األ
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إضافة إذل ذلك، فقد أعرب العديد من شلثلي منظمات اجملتمع ادلدين والنواب عن سلاوف بشأن مدى 
فعالية التدابري اليت اختذت حىت اآلن من قبل احلكومة. وأرجع عدد من ادلتحدثني فشل التشريعات 

سيد عمر الرزاز، رئيس احلالية لضعف ادليزانيات ادلتوفرة واليت ال تتناسب مع حجم ادلشكلة. فأشار ال
منتدى االسًتاتيجيات األردين إذل التضارب يف السياسات احلكومية، مثل تشجيع الصناعات واحلرف 

من منافع  اليدوية الصغرية كوسيلة دلعاجلة البطالة والفقر، على الرغم من أن ىذه الصناعات ال توفر أياً 
 احلماية االجتماعية.

 
 ط الجهات ذات العالقةتفشي انعدام المساءلة في أوسا

أمجع كل من شلثلي احلكومة واخلرباء السياسيني ادلشاركني على ادلنصة يف ىذا ادلنتدى على أن مجيع 
ادلواطنني يف األردن غلب أن يتحملوا مسؤولية حتقيق أرضيات احلماية االجتماعية. ومت التعبري عن ذلك 

 بطرق متعددة كما يلي:
 
 وذلك، ادلرغوبة الدؽلقراطيةاخلطوات األفراد ىم ادلسؤولني عن القيام بدور نشط يف حتقيق  ادلواطنون •
يف القيام  فشلواإذا  وكذلك زلاسبتهم، والدفاع عنها للمطالبة حبقوقهمالضغط على شلثليهم يف الربدلان ب

حماية سن تشريعات لل يصعبأنو إذل حقيقة والسياسيني  األعيانوأشار العديد من  بذلك. 
 .ذلا وغري مستعدين للدفاع عنها أصلً  غري متحمسنياالجتماعية عند مواطنني 

 التدابري. مثل تلكعدم تنفيذ  تنفيذ أو زلاسبة احلكومة عنويف ادلقابل، فإن الربدلان ىو ادلسؤول عن  •
 .يتم بالطريقة ادلناسبة والفعالة اإلنفاق التأكد من أنمسؤولة عن  ووزاراهتااحلكومة  وبالتارل فإن• 
 مساعلتهااحلماية االجتماعية من خلل  أرضياتالشركات وأصحاب العمل مسؤولية حتقيق  رمبا تتوذل• 
 لتزامها اإضافة إذل مناسبة،  اأجور  وإعطائهمموظفيها، عن الضمان االجتماعي  مستحقات دفع يف 

 تهرب من دفع الضرائب.عن ال وامتناعهااحلماية االجتماعية،  بتشريعات
 تقديرىماحلماية االجتماعية من خلل  أرضياتحتمل ادلسؤولية لتحقيق  ؽلكن لألفراد أيضاً كما • 

 يفالكاملة  شًتاكاهتمادفع اىتمامهم ب اليت سوف ػلصلون عليها عند بلوغهم سن التقاعد جراءللمنافع 
 العمر ادلتوقع.متوسط  حسبوما يطرأ عليها من زيادات االجتماعي  الضمانأنظمة 

 
سوف يصبح حتمل كل من اجلهات ذات العلقة للمسؤولية عن حتقيق أرضيات احلماية االجتماعية 
أكثر سهولة حني ينظر إذل ىذه األرضيات من قبل اجلمهور على أهنا من حقوقهم.وكذلك كلما اعتاد 
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الضمان االجتماعي ويبدأون يف رؤية عوائد على  دفع مساعلاهتم يفتقبل فكرة على ادلواطنون والشركات 
 استثماراهتم.

 
 ،والشركات حني يفشلون يف التواصل مع احلكومةواطنني ادلالعديد من ادلتحدثني فكرة أن  وطرح

حتوز بشكل  اليتمنظمات اجملتمع ادلدين،  فإن ،من فرصة ادلشاركة يف صنع القرارويشعرون بأهنم زلرومني 
(، الرئيسية ادلنظمات غري احلكومية الدولية وخاصةادلزيد من النفوذ ) ولديهاحلكومة على احًتام ا عام

أن منظمات اجملتمع ادلدين  أيضاً  لوحظكما احلكومة والسياسيني.   زلاسبةغلب أن تأخذ زمام ادلبادرة يف 
. وتوسطي تروغليبدور  القيام من شلا ؽلكنها، يف أوساط ادلواطننيمن االحًتام  كبري قدر حتوز على

سياسات، للادلوارد اللزمة إلجراء حتليل  توفري قادرة علىالعديد من منظمات اجملتمع ادلدين  كذلك فإن
كما اإلنفاق.  ذلك تقييم فعالية إضافة إذل تقارير اإلنفاق، التحقيق يف و  ،يف ادليزانيات ادلقًتحة والتدقيق

  أن قدرهتممن العبء على الربدلانيني، الذين أشاروا إذل  يقللبدور أكرب منظمات اجملتمع ادلدين  قيام أن
 . وأوصى احلضور أيضاً مواردىمكانت زلدودة يف التأثري يف التشريعات، ويرجع ذلك جزئيا إذل زلدودية 

تعزيز التعاون مع أصحاب العمل واحلكومة يف حتقيق  واحتاداهتامنظمات اجملتمع ادلدين  أنو يتوجب على
 االجتماعية.احلماية  أرضيات

 
الحظ عدد من ادلشاركني على ادلنصة إذل أنو نظرا لعدم قدرة ادلواطنني العاديني على التنظيم والضغط 
بشكل مجاعي، فإن ادلواطنني وحدىم يدفعون الثمن يف كثري من األحيان، بدال من أن تتقاسم ادلسؤولية 

قادرة على الضغط على احلكومة بشكل فعال. وأشار مدير  جهاتوالنخبة بصفتهم معهم الشركات 
ىذه احملتملة. وأوضح أن  العائداتمركز الفينيق السيد أمحد عوض أن ذلك أدى إذل خسائر كبرية يف 

بأن  كما قال ،وضعف ادلشاركة الدؽلقراطية ،وغياب الشفافية ،تنبع من عدم إنفاذ القانونإظلا القضية 
مبا  القوى،ميزان  عكسي ؽلكن أن ادلساءلةالدؽلقراطية، وتعزيز لتشجيع ادلشاركة إعادة ىيكلة ادلؤسسات 

 .تشريعات تعود بالفائدة على األغلبية ينتج عنو
 

كذلك فقد أشار عدد من شلثلي منظمات اجملتمع ادلدين واحلاضرين إذل غياب الشفافية وادلسائلة فيما 
حتقيق األىداف على أهنا عقبات إذل القصور يف وكذلك  ،مواإلنفاق العايتعلق ببنود ادلوازنة احلكومية 

ومن ادلؤمل أن زيادة الشفافية يف موضوع اإلنفاق . رئيسية يف طريق حتقيق أرضيات احلماية االجتماعية
احلكومي لتحقيق نتائج أفضل قد يؤدي إذل زيادة ادلساءلة عن أوجو القصور. ادلساءلة قد تكون يف 
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حتجاج، وكذلك عدم إعادة انتخاب لنشاطات اال شعبية، وإعادة اذليكلة التنظيمية فعلشكل ردود 
النواب الذين أبدوا تقصريا أو سوء أداء، أو موظفي احلكومة الذين يفصلون من عملهم اذا ارتكبوا 

 سلالفات أو ظهر منهم تقصري.
 

كة يف حتقيق أرضيات احلماية حول ىذا ادلوضوع، حبث ادلشاركون يف ادلنتدى مفهوم ادلسؤولية ادلشًت 
االجتماعية، موضحني أنو ال ينبغي أن ينظر إذل ىذا األمر على أنو ؼلص السياسيني ومنظمات اجملتمع 

عن طريق ، ولكن يتوجب على ادلواطنني العاديني أن يكونوا مستعدين لبذل الوقت واجلهد وحدىمادلدين 
عطوا أصواهتم للسياسيني على أساس سلمة ي كما أن عليهم أنحشد جهود شلثليهم السياسيني،  

يتوجب على مجيع األفراد واجملموعات بذذلا يف تضحيات ىناك االعتبار أن  بعني، واألخذ متوجهاهت
تعين أن  زلدودية ادلواردأن فكرة اجلمهور على تقبل  حثيف سياق ادلناقشات، ومت الصاحل العام.  سبيل
يف   اليت يلزم القيام هباادلقايضات ختاذىا أحيانا، وكذلك أن األمر يقتضي بعض ايلزم قرارات صعبة ىناك 

 تأوص ، إذكثري من األحيان، مثل رفع سن التقاعد، من أجل توسيع نطاق الضمان االجتماعي
رفع سن التقاعد العام وىذا من شأنو زيادة  عن طريقمدفوعات التقاعد ادلبكر  بإلغاء Kulke ةالدكتور 

مزيد من العائدات احملتملة من صندوق  وحتصيلالضمان االجتماعي، واحلد من النفقات، إيرادات 
 .استثمار الضمان االجتماعي

 
حل آخر ذلذا الغياب ادللحوظ  الوطين لشؤون األسرة،رئيس اجمللس وقدم السيد زلمد مقدادي، نائب 

دليزانية العامة للًتكيز على الفئات ادلستهدفة يف مجيع ا ترتيبيف إعادة  يتمثل مبدئياً اقًتاحو  وكان للرقابة. 
، ينبغي إجراء دراسات على فعالية اإلنفاق، وبعد ذلكعلى سبيل ادلثال، ميزانية لألطفال.  -الوزارات 

كذلك . فقط اخلدمات، بدال من هنج قائم على ادلؤشرات الكمية ونوعية مع إيلء اىتمام خاص جلودة
رؤية مساءلة مؤسسية  ، أيضا عن رغبتو يفرئيس منتدى االسًتاتيجيات األردينز، أعرب السيد عمر الرزا

اإلنفاق  من  ؽلكنويف وضع  ليساألردن فإن ، وحذر من أنو يف ضوء ادلستويات احلالية للديون، أكرب
 ميزانيتها وأىدافهالديها أن تكون السيد الرزاز دلستقبل تستطيع فيو كل وزارة  ويتطلع .كيفما اتفق

 .ترتبط هبا عملية التوظيف يف الوزارات احلكوميةاحملددة، واليت 
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 مواضيع مهمة
 محدودية التغطية

إال  احلماية االجتماعية، بأرضياتعلى معظم اجلوانب ادلتعلقة وغريىم  أمجع موظفون حكوميونبينما 
يتمتعون بالتأمني الصحي عدد ادلواطنني يف األردن الذين ال حول ما إذا كان  اختلفىناك  كان أنو

 .مقبوال أو غري مقبول
 
أشارت أمل أبو جريس، من مؤسسة فريدريش إيربت، إذل أنو على الرغم من التوسع الرأسي واألفقي و 

لنظام احلماية االجتماعية يف األردن، فل يزال ىناك عدد ال بأس بو من ادلواطنني ال يتمتع بالتغطية 
٪ من القوة العاملة يتمتعون بتغطية التأمني 74حلكومية، فإن ما يقرب من التأمينية. ووفقا لإلحصاءات ا

٪ منهم،  واختلف معها على ىذه النسبة بعض شلثلي 66الصحي، يف حني ػلرم من ذلك ما نسبتو 
وأعرب معظم  ٪.11منظمات اجملتمع ادلدين واحلضور الذين أفادوا أن تلك النسبة رمبا جتاوزت 

 على احلصول مناحلاضرين باستثناء شلثلي احلكومة عن سلاوف كبرية بشأن قدرة غري ادلؤمن عليهم 
الرعاية الطبية، بينما خالفهم الرأي شلثلو احلكومة مؤكدين أن اجلميع يف األردن ؽلكنهم احلصول على 

 الرعاية الصحية بغض النظر عن التأمني.
 

الدعوة إذل توسيع برنامج التأمني الصحي على الرغم شلا بدا من عدم محاسهم وأيد ادلسؤولون احلكوميون 
زلمد الطراونة، من ادلؤسسة العامة فأشار السيد لإلدعاءات بأن ىناك قصورا يف توفري الرعاية الصحية. 

 للضمان االجتماعي، إذل أنو يرغب يف رؤية ادلزيد من التعاون والتوسع يف تقدًن اخلدمات بني سلتلف
على توفري التغطية  اجلهات اليت تقدم خدمات احلماية االجتماعية. وذكر أن احلكومة تعمل حالياً 

التأمينية للعاملني الذين ال يشملهم الضمان االجتماعي. بينما عرب الدكتور رضوان أبو دامس، ادلستشار 
احلارل  نظام الرعاية الصحية القانوين لوزير الصحة، عن الشعور بالقلق من عدم الكفاءة وغياب الرقابة يف

دلزيد من تشمل ا، وأعرب عن أملو يف توسيع بطاقة الرعاية الصحية لال يغطي اجلميع بعدالةالذي 
من العقبات الرئيسية أمام توسيع  واحداً  باعتباره الرعاية الصحية احلارلأشار إذل نظام ، كما اجملموعات
 بطاقة الرعاية الصحية.بااللتحاق 

 
 التوصيات ادلتعلقة هبذا القسم كما يلي:وجاءت 

 احلقيقي. حتياجمستوى االلتحديد  الرعاية الصحيةنظام  النظر يف إعادة -
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 فبالرغم من ،برنامج بطاقة الرعاية الصحيةنتفاع من لل ادلطلوب دفعها أقساط التأمنيإعادة النظر يف  -
نفقات ال داعي ذلا، وبالتارل ال  على أنورومني كثري من الناس احملقد ينظر إليو  ، رمزي ادلقرر أن ادلبلغ
تكون ىناك حالة عندما فقط على أهنا ضرورة  ينظر إليهاالرعاية الصحية ، فالنظام يف شًتاكلليتقدمون 

 .طارئة
 .ادلنظمتوفري بطاقات الرعاية الصحية للعاطلني عن العمل والعمال يف القطاع غري  -
، وادلدين التأمني العسكرياخلاص، التأمني التأمني الصحي ادلختلفة ) أنظمةالتفاوت بني  معاجلة -

من شأنو أن يؤدي إذل وفورات   األنظمة التأمينيةوالضمان االجتماعي(. ومن ادلرجح أن اجلمع بني ىذه 
عملية  ختلفات ادلوجودة حاليا بني مجيع تلك األنظمة جتعل من إدماجهافإن اال. ومع ذلك، كبرية

 تحقق.تأن  غري احملتملمن صعبة و 
فإذا  أرباب العمل من خلل تشريعات.  علىالضمان االجتماعي  شًتاك يف نظامتطبيق إلزامية اال -

احلد األدىن من تطبيق فل أقل من حل سريع للقتصاد ككل،  احلكومة غري قادرة على توفري كانت
 معايري العمل.

 
 تراجع جودة الخدمات العامة

اجملتمع الذين حضروا ادلنتدى عن سلاوف من أن أنظمة الرعاية الصحية والتعليم  وأعرب عدد من أفراد
العام تعاين من تراجع يف اجلودة، وبينما اتفق معهم يف تلك ادلخاوف العديد من السياسيني ادلشاركني، 

 أختلف مسؤولون حكوميون مع تلك اإلدعاءات.
 

األخرية اليت مت الكشف عنها يف قطاع رعاية  وأثار بعض احلاضرين سلاوف زلددة بشأن االنتهاكات
وتبني أهنا دل تكن نتيجة  ،نتهاكاتاالادلسنني. وأجاب شلثل احلكومة أنو مت إجراء مراجعة شاملة لتلك 

على حاالت فردية وقعت يف  تاقتصر حيث أهنا ، اخلدمة يف جودة وال دتثل تراجعاً احلكومة،  لتقصري
 مؤسسات خاصة.

 
ادللحظات بأنو ال تزال  االجتماعيةودل يرفض السيد عبد اهلل السمريات، نائب األمني العام لوزارة التنمية 

ىناك عقبات وأوجو قصور يف كل من القطاعني العام واخلاص يف رلال توفري الرعاية لذوي االحتياجات 
مام الربدلان يهدف إذل معاجلة أ اخلاصة وكبار السن، لكنو أفاد بأن ىناك مشروع قانون معروض حالياً 

أوجو القصور يف التشريعات احلالية من خلل تدابري مثل تنفيذ وتشديد العقوبات على ادلؤسسات اليت 
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تقدم الرعاية دون ادلستوى ادلطلوب. كما دعا السيد زلمد مقدادي، نائب رئيس اجمللس الوطين لشؤون 
وأشار إذل أن  ،دف إذل ضمان جودة ادلمارسات والبيئاتاألسرة، إذل اختاذ رلموعة من التدابري اليت هت

ىذا األمر قد مت تنفيذه بنجاح يف قطاع رعاية ادلسنني، وؽلكن توسيعو ليشمل قطاعات أخرى. كما دعا 
 ادلستهدفةعايري ادلوتصبح  ،فوراً  لحد األدىنلمعايري  تفرض، حيث مرحلتنينظام من وضع أيضا إذل 

 على كل من القطاعني العام واخلاص. تطبيق ذلكمع  إلزامية يف وقت الحق،
 

كما أعرب أحد ادلشاركني على ادلنصة، وىو السيد مجيل النمري، من احلزب الدؽلقراطي االجتماعي 
 األردين، أعرب عن اخلشية من تضارب ادلصاحل أثناء وضع ادلعايري الصحية.

 
االجتماعية بني اجلهات العامة واخلاصة، وعلق عدد من احلاضرين على وجود تفاوت يف تقدًن اخلدمات 

ادلستويات  تؤدي األمر الذي ؽلثل عقبة أمام التغطية الكاملة لربامج الضمان االجتماعي. فبادلقابل
جتماعي إذل تقليل العائدات احملتملة الستثمارات الضمان شًتاك يف أنظمة الضمان االاالادلتدنية من 

 أس هبا.االجتماعي وتعيق حتقيق وفورات ال ب
 

السيد زلمد الطراونة، من ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي، أوضح أنو راض بشكل عام عن نظام 
 64الرعاية الصحية، ال سيما بادلقارنة مع بلدان أخرى، مشريا إذل أن نوعية النظام تتضح بالنظر إذل 

 .كبرية من قاصدي السياحة العلجية  أعدادمليون مراجعة طبية مبا يف ذلك 
 

أين يقف األردن في ما يخص توصية منظمة العمل الدولية المتعلقة بأرضيات الحماية االجتماعية 
 ؟2002-202رقم 

توسيع هتدف إذل وفقا لتوصيات منظمة العمل الدولية، ينبغي للدول أن تضع وتنفذ اسًتاتيجيات 
تركز أن خدمات الضمان االجتماعي تقوم على احلوار الوطين وادلشاركة. وينبغي ذلذه االسًتاتيجيات 

ربامج الضمان االجتماعي.  لعلى تنفيذ أرضيات احلماية االجتماعية باعتبارىا مقومات رئيسية  مبدئيا
 إمكانياهتاا يتماشى مع على الدول أن تسعى إذل زيادة مستويات احلماية االجتماعية مب كما يتوجب
الضمان االجتماعي  بتطوير خطط وأنظمة على الدول أن تقوم، ينبغي ويف ىذا الصدداالقتصادية. 

 القائمة سابقا.مع أىداف السياسة الوطنية والسياسات العامة  مبا يتناسبالشاملة 
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تلك  إال أن الجتماعية، يف حني أن األردن بدأ بتنفيذ بعض التدابري من أجل حتقيق أرضيات احلماية ا
شاملة مبا فيو الكفاية، وال تعكس اإلمكانيات االقتصادية للبلد. لذلك، يبدو أن  دل تكن التدابري

موضوع تطبيق أرضيات احلماية االجتماعية يف األردن ؼلالف آليات التأثري السياسي بدال من التجاوب 
 مع اخلطاب االجتماعي.

 
 ختاذ التدابري التالية على وجو التحديد:أوصت منظمة العمل الدولية بإ

"عند صياغة وتنفيذ اسًتاتيجيات وطنية لتوسيع نطاق الضمان االجتماعي، يتوجب على األعضاء 
 القيام مبا يلي:

 )أ( وضع أىداف تعكس األولويات الوطنية؛ 
 .)ب( حتديد الثغرات يف مستويات احلماية وما يعًتضها من عقبات 
من خلل خطط مناسبة ومنسقة بشكل االجتماعية احلماية أنظمة )ج( السعي إذل سد الثغرات يف  

غري قائمة عليها أو جتمع بني الطريقتني، مبا يف ذلك من  شًتاكات أوقائمة على االفعال، سواء كانت 
 كات؛االشًتا دفع على  والقادرينمجيع األشخاص ادلعنيني تشمل ل خلل توسيع برامج االشًتاك

سوق العمل، مبا يف ذلك التدريب مناسبة يف سياسات ختاذ ابالضمان االجتماعي  ستكمال محايةا )د( 
 ؛مقتضى احلالمن التدابري، حسب  غريهادلهين أو 

األىداف حتقيق بغية  وادلراحل ادلتتابعةوكذلك اإلطار الزمين  ،)ه( حتديد االحتياجات وادلوارد ادلالية 
 ؛بالتدريج

توسيع نطاقها، وتنفيذ ادلناسبة لسًتاتيجيات االحول أرضيات احلماية االجتماعية و  التوعية نشر)و(  
 ، مبا يف ذلك من خلل احلوار االجتماعي"توعية إعلميةبرامج 

 
وبناء على تعليقات احلاضرين يف ادلنتدى كما ذكرت أعله، فإنو ال يبدو أن األردن قد استجاب بشكل  

 كاف ىذه التوصيات.
 

الضمان االجتماعي ينبغي أن تنطبق  توسيع نطاقتوصيات منظمة العمل الدولية أن اسًتاتيجيات  وتفيد
 ادلنظمةظلو العمالة  كما ينبغي أن تدعم،  ادلنظم على حد سواءوغري  ادلنظمعلى األشخاص يف االقتصاد 

 الرئيسية يفأوجو القصور  أحدأن ىذا أعله التحليل خلل من ويتضح . وحتد منو يف القطاع غري ادلنظم
 األردن.
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 ادلتعلقة بأرضيات احلماية االجتماعية عدد( 616)رقم  6166توصية منظمة العمل الدولية،  ورد يف

يف سياق  وردتعلى ادللحظات اليت  وبناءاحلماية االجتماعية.  أرضياتبرصد ادلتعلقة من التوصيات 
 ةدل يتم حتديد أيإذ ذه التوصيات. ذل الستجابةيف اأيضا  فشل، فإنو يبدو أن األردن ادلنتدى

احلماية االجتماعية.  يف تطبيق أرضياتاسًتاتيجيات وطنية أو اسًتاتيجيات زلددة لرصد التقدم احملرز 
أن احلكومة ال  آليات إلجراء مشاورات بني احلكومة وأرباب العمل. ويبدو أيضاً  وكذلك دل يتم إغلاد

بشأن التوسع األفقي الذي مت إحرازه التقدم  وأسياسات بال متعلقةجتري مشاورات وطنية منتظمة 
أوصت منظمة العمل كما حسب توصيات منظمة العمل الدولية.   ةاالجتماعي احلمايةدمات والرأسي خل

وقد الضمان االجتماعي بانتظام. ادلتعلقة بمجع وحتليل ونشر البيانات  الدول و ينبغي علىالدولية أيضا أن
 ، وأن غيابعلى ضلو كافهبا عدم الوفاء مشريين إذل ، ىتماماركون يف ادلنتدى ىذه النقطة بشاأثار ادل

 فشلً  ادلنتدى احلاضرون يفالحظ كما صناع القرار للمساءلة.   إخضاعأدى إذل عدم ىو الذي الشفافية 
االجتماعية  واضحة دلوضوع أرضيات احلمايةأساليب و تعاريف، و افتقار احلكومة دلعايري  آخر يتمثل يف

قد  بوضوحعايري تلك ادلعلى النحو ادلوصى بو من قبل منظمة العمل الدولية. ويبدو أن الفشل يف وضع 
  ادلساءلة يف األردن. غيابيف  ساىم

 
 :التوصيات

ن ادلواطن األردين ينبغي أن ينظر إذل احلماية االجتماعية على أهنا حق غري قابل للتصرف. ويف ىذا إ. 6
 الصدد:

غلب أن ينظر إذل احلماية االجتماعية باعتبارىا استثمارا وليس تكلفة. وىذا يؤدي إذل التقليل من ا. 
 اإلنفاق على الرعاية الصحية والبطالة يف ادلستقبل، ويزيد من اإلنتاجية االقتصادية واالستقرار.

 قابلً  وعاً ب. يتعني على الساسة والشركات تفهم ضرورة احلماية االجتماعية، وأهنا ليست موض
 للتفاوض.

 
. يتوجب على مجيع اجلهات ذات العلقة أن تشارك يف حتمل ادلسؤولية لضمان ادلزيد من اجلهد 6

 وادلساءلة يف حتقيق أرضيات احلماية االجتماعية. وؽلكن حتقيق ذلك بالوسائل التالية:
 ادلدنية.نتقادي وادلشاركة االا. رفع مستوى الوعي لدى ادلواطنني جتاه التفكري 

 ب. إنشاء منصات للمواطنني للتواصل مع احلكومة.
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 ج. زيادة الضغط الشعيب على الشركات واحلكومة للمساعلة يف احلماية االجتماعية.
بشأن السياسات  أصلعالختاذ قرارات  إلفساح اجملالايدة، احملادلوارد  بادلزيد منالربدلانيني  تزويدد. 

 واإلنفاق يف ادليزانية.
وضع أىداف  عن طريق، وحتديدا البة بالشفافية واخلضوع للمساءلة فيما يتعلق باإلنفاق العامادلطه. 

 قابلة للقياس الكمي.
 
. من ادلتوقع أنو عندما يقوم ادلواطنون مبحاسبة الربدلان، فإن الربدلان سيتمكن من زلاسبة احلكومة. 1

 ل أفضل.وىكذا تصبح التشريعات مصممة لتلبية احتياجات اجلمهور بشك
. أن يتم استبدال التشريعات اليت دل تعد صاحلة واختاذ خطوات لضمان أن التشريعات اجلديدة يتم 6

 تنفيذىا على ضلو فعال.
احلماية االجتماعية  أرضياتمع حتقيق  . يتوجب على احلكومة اختاذ قرارات مالية صعبة، وذلك دتشياً 6

 من الناحية السياسية. وىذه قد تشمل: على ادلدى الطويل، بدال من اختاذ قرارات سهلة
 فبالرغم من حتسنالتقاعد ادلبكر.  شروطا. رفع سن التقاعد يف األردن وإعادة النظر يف  

سن  رفع. ان منخفضاسن التقاعد يف األردن  بقيادلتوقع،  العمر رتفاع نسبةاالعامة و  مستويات الصحة
 زيادة الدخل، وزيادة عائدات االستثمار، واطلفاض النفقات. يتسبب يف التقاعد 

تنفيذ  ذلك ب. االمتناع عن فرض مزيد من الضرائب على السلع واخلدمات اليومية، وبدال من 
 مكافحة التهربتعزيز التصاعدية، اليت تستهدف الشركات واألفراد ذوي الدخل ادلرتفع، و  الضريبة

 الضرييب.
  
 :هنج احلكومة يف العملوكذلك  ،الة يف األردنالعم إصلح قطاع. 1

 االستثمار يف القطاعات اليت ختلق فرص العمل بدال من رلرد الربح. تعزيزا.  
 ادلزيد منوصول من أجل ضمان  ادلنظمب. الًتكيز على إضفاء الطابع الرمسي على القطاع غري  

 واحلد األدىن لألجور.األفراد إذل أسس احلماية االجتماعية، والضمان االجتماعي، 
ىذا  تلبيةمن أن أماكن العمل توفر شروطا كافية لتلبية احتياجات ادلوظفني. وؽلكن  التأكدج.  

 ، وتوفريتلبية متطلبات احلد األدىن لألجور لكل اجلنسني، وتوفري رعاية األطفال عن طريق ادلطلب
 لعمل من ادلنزل.با، وتقدًن ساعات عمل مرنة، والسماح للموظفني نتقالأو وسائل اال تكاليف 
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 من خلل التدابري التالية:يف التوظيف الفجوة  مبعاجلةاحلكومة تقوم . أن 4
يف رلال التدريب  حبماس طلراطباالاألفراد موسعة للبطالة مرتبطة بقيام ا. إنشاء إعانات  
 عن العمل. والبحث 
لمساعدة يف التخطيط الوظيفي، وتوجيو ادلهنية لالتوقعات  عنجمهور ب. توفري ادلعلومات لل 
 وظائف. تتوفر فيهايف القطاعات اليت  للتدربعن العمل  والعاطلني  الشباب

 
 السماح ذلم، من خلل أعباء ماليةكوهنا   بدال من كمصدر للمواردتدفقات اللجئني   ينظر إذل. أن 5
على  الضيافةخدمات البناء، والزراعة، و األردنيني مثل رلاالت  عليهايف اجملاالت اليت ال يقبل العمل ب

 .سبيل ادلثال


