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ويف هذا السياق تأثرت مختلف برامج الحامية االجتامعية سلباً بسبب تطبيق
السياسات التقشفية .وشهد إنفاق األردن خالل الفرتة من عام  2010 - 2000عىل
التعليم والصحة والعمل ،تراجعاً لصالح اإلنفاق األمني والعسكري.

مقدمة
إن مفهوم الحامية االجتامعية مفهوم قديم أخذ يتطور منذ
العصور الوسطى ،وكان يستهدف الفقراء يف الدرجة األوىل .ففي
أوروبا كانت وظيفة مدفوعات الرعاية االجتامعية تتحقق أساساً
من خالل دفع األموال للفقراء بشكل شخيص أو عن طريق
الصدقة .ويف عهد الدولة اإلسالمية تاريخياً ،جرى تطوير مفاهيم
الرعاية االجتامعية يف إطار مفهوم الزكاة ،حيث كانت أموال
الزكاة توجه لتقديم الرعاية للمحتاجني من الفقراء واملسنني
واأليتام واألرامل .ويف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن
العرشين ،وضعت العديد من الدول أنظمة للرعاية االجتامعية،
ومن أبرزها النظام الذي قدمه املستشار األملاين بسامرك عام
 ،1883واستهدف الطبقة العاملة ،وكان األول من نوعه يف هذا
املجال .ويف عام  1911وضع أول نظام للتأمني الوطني يف بريطانيا،
ثم تبعتها الواليات املتحدة األمريكية عام  1929إثر دخول البالد
يف ما عرف بالكساد الكبري.
ثم تح ّول املفهوم العاملي للحامية االجتامعية من خدمة إىل
حق ،بعد إقرار اإلعالن العاملي لحقوق االنسان عام  ،1948وما
تضمنه من نصوص حول حق كل فرد يف املجتمع يف الضامن
االجتامعي ،وأن لكل فرد الحق يف أن يعيش يف مستوى يكفل له
وألرسته الصحة والرفاهية .ومنذ صدور اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان ،تكرس مفهوم الحامية االجتامعية بوصفه حقاً أساسياً
من حقوق اإلنسان ،بحيث أصبح نصوصاً يف دساتري بعض الدول،
فيام وضعت دول أخرى قوانني وتدابري تنظم هذا الحق ،بحيث
تكفل تأمني الحامية االجتامعية للمواطنني.
جاء مفهوم الضامن االجتامعي ،عقب ذلك ،بحدوده الدنيا،
باعتباره أحد الحقوق األساسية يف العمل ،وأحد معايري العمل
الالئق ،يف إطار معايري منظمة العمل الدولية .بعد ذلك توسع
املفهوم ليشمل شبكات الحامية االجتامعية ،التي تعترب إحدى
آليات الحامية االجتامعية املرحلية ،للتخفيف من البؤس
ومكافحة الفقر ،ومتكني بعض فئات املجتمع التي ترضرت ،أو
بفعل الرتاجع االقتصادي والحروب واملديونية الخارجية ،وتطبيق

برامج الخصخصة واإلصالح االقتصادي القائم عىل التكيف الهيكيل.
فأدت تلك التطورات إىل تقليص اإلنفاق الحكومي املوجه نحو
تلبية الحاجات االجتامعية .وم ّهد ذلك لتخيل الحكومات تدريجياً
عن العمل مببدأ دولة الرعاية االجتامعية ،ما فاقم من مشكلة
البطالة والفقر.
وتطور املفهوم يف سياق تداعيات األزمة املالية واالقتصادية
العاملية ،وتعرض إثرها ماليني البرش للعوز والفقر ،وأصبح لدينا
مفهوم جديد للحامية االجتامعية الذي جاء يف توصية منظمة
العمل الدولية رقم  202لسنة  ،2012واملتعلقة بأرضيات الحامية
االجتامعية .وتتحدث عن مجموعة من الضامنات االجتامعية
املحددة عىل املستوى الوطني ،تؤمن الحامية الهادفة إىل القضاء
عىل الفقر واالستضعاف واالستبعاد االجتامعي أو التخفيف من
وطأتها ،من خالل جملة من املعايري واملبادئ تتمثل يف :شمولية
الحامية يف إطار الضامن االجتامعي ،ومالءمة اإلعانات االجتامعية
للحاجات اإلنسانية األساسية ،وعدم التمييز بني الجنسني ،وتلبية
االحتياجات الخاصة للفئات االجتامعية املستضعفة ،وإدماج
العاملني يف القطاع غري املنظم يف منظومة الضامن االجتامعي،
وتطوير نظم عمليات متويل الضامن االجتامعي ،وتحقيق حالة
من التوازن األمثل بني مصالح الذين ميولون الضامن االجتامعي
ومصالح املستفيدين منه ،وتطوير نظم إدارة الضامن االجتامعي
عىل أسس من الشفافية والحوكمة الرشيدة ،وتضمني معايري
العدالة االجتامعية يف إطار منظومة الضامن االجتامعي ،واتساق
السياسات االقتصادية واالجتامعية وسياسات العمل (التشغيل) يف
إطار الحامية االجتامعية ،وتعزيز التناسق بني مختلف املؤسسات
املسؤولة عن توفري الحامية االجتامعية ،وتقديم خدمات الحامية
االجتامعية مبستويات عالية الجودة ،وتطوير نظم االعرتاض
والطعن والشكاوى يف إطار تقديم خدمات الحامية االجتامعية،
وإجراء عمليات تقييم ملنظومة الحامية االجتامعية بشكل منتظم
ودوري ،باإلضافة إىل االحرتام الكامل لحرية التنظيم النقايب
واملفاوضة الجامعية للعاملني ،والتشاور مع مختلف املنظامت
املدنية ذات العالقة.
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يأيت هذا التقرير للوقوف عىل واقع الحامية االجتامعية يف األردن
مبفهومها الشامل ،هذا املفهوم الذي تطورت دالالته ومضامينه
عرب مسار طويل ،وصوال إىل توصية منظمة العمل الدولية رقم
 202لسنة  ،2012واملتعلقة بأرضيات للحامية االجتامعية والتي
أكدت عىل وجوب أن تشمل عىل األقل الرعاية الصحية األساسية
مبا يف ذلك رعاية األمومة بحيث يسهل الوصول اليها وتكون
ذات جودة عالية ،وتوفري دخل اسايس لألطفال ،وتوفري الحصول
عىل التغذية والتعليم والصحة ،وتوفري الدخل األسايس عند الحد
األدىن لألجور عىل األقل لألشخاص يف سن العمل وغري القادرين
عىل العمل ،خاصة يف حاالت املرض والبطالة واألمومة واالعاقة
واملسنني.

وسجل يف نهاية عام  2013ما نسبته ( )2.8باملائة 1.وجاء هذا
الرتاجع حصيلة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية،
والتي متثلت يف األزمة املالية العاملية ،وتراجع حجم االستثامرات
الخارجية وارتفاع املديونية العامة للدولة ،التي بلغت مستويات
قياسية يف عام  ،2013لتصل إىل ما يقارب ( )20مليار دينار أردين،
أي ما نسبته ( )80باملائة من الناتج املحيل اإلجاميل 2.كام أدت
اإلجراءات التي اتخذت لتحرير أسعار السلع وخاصة املشتقات
النفطية ،إىل ارتفاع معدالت التضخم ،لتبلغ يف نهاية عام 2013
ما نسبته ( )5.6باملائة .3وقد ساهمت السياسات االقتصادية التي
طبقتها الحكومات األردنية املتعاقبة ،يف توسيع دائرة الفقر حيث
بلغت نسبته .414.4%

ونأمل أن يغطي التقرير الجوانب كاف ًة ذات العالقة ويقدم صورة
واضحة ووافية عن الواقع ،إىل جانب عرض العديد من التوصيات
ورافق ذلك ازدياد معدالت البطالة ،حيث تشري التقديرات إىل
التي يطالب بها املجتمع املدين االردين.
أن البطالة بني الشباب األردين هي من األعىل يف العامل ،وبواقع
( )32باملائة للفئة العمرية من ) (19 - 15عاماً ،و)(34باملائة
للفئة من ( )24 – 20عاماً (من غري الجالسني عىل مقاعد الدراسة
القسم أ
الول :دور الدولة ف ي� التنمية
للفئتني) ،وفق أحدث املؤرشات اإلحصائية املحلية والدولية للعام
 .52013وما ساهم يف زيادة نسبة البطالة أيضاً ،ضعف السياسات
الوضع العام للدولة اقتصادياً واجتامعياً
االقتصادية والتعليمية وسياسات العمل ،وعدم مواءمتها واقع
قامت السياسات االقتصادية التي اتبعتها الحكومات األردنية وحاجات املجتمع ومتطلبات تطوره .كذلك تعترب معدالت
املتعاقبة خالل العقود املاضية ،عىل أساس تحرير االقتصاد األردين األجور يف األردن متدنية إذا أُخذت باالعتبار مستويات األسعار
استنادا ً إىل فلسفة اقتصاد السوق الحر ،من خالل تحرير التجارة املرتفعة ملختلف السلع والخدمات .فام نسبته ( )61.2باملائة
الخارجية وتحرير األسعار ورفع الدعم عن السلع األساسية ،من املشتغلني األردنيني يتقاضون متوسط أجر شهري يقل عن
وخصخصة الرشكات الحكومية بطريقة عشوائية ،ومحاوالت ( )400دينار شهرياً ،يف حني أن نسبة من يتقاضون ( )300دينار
انسحاب الدولة من الحياة االقتصادية .فالسياسات االقتصادية شهرياً فأقل ،تبلغ نحو ( )44.1باملائة 6.ويبلغ الحد األدىن لألجور
التي جرى تطبيقها ،وعىل الرغم من أنها ساهمت يف رفع معدالت ( )190دينارا ً شهرياً ،يف الوقت الذي يبلغ فيه خط الفقر املطلق
النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل خالل بعض الفرتات الزمنية .إال لألرسة املعيارية األردنية البالغة ( )5.3أفراد ما يقارب ()416
أن هذا النمو االقتصادي ،مل يرافقه تحسني يف املستوى املعييش دينارا ً شهرياً 7.ما يشري إىل اتساع رقعة العاملة الفقرية ،يضاف إىل
للمواطنني ،واتسمت نتائجه بعدم القدرة عىل توسيع نطاق ذلك اتساع مساحة قطاع العمل غري املنظم يف األردن ،إذ تبلغ
وجودة نظم الحامية االجتامعية يف األردن ،هذا إىل جانب عدم نسبته ( )44باملائة من العاملني األردنيني ،8وغالبية هذه الفئة من
قدرته عىل توليد فرص عمل جديدة والئقة بشكل كاف حتى يف العاملني ال يتمتعون بأي شكل من أشكال الحامية االجتامعية.
فرتات النمو االقتصادي الجيدة ،ومل يساهم يف تخفيض مستويات
وتفاقمت هذه األوضاع خالل السنوات األخرية بسبب التطورات
الفقر والبطالة.
السياسية واألمنية التي عصفت باملنطقة ،والتي مل يكن
األردن بعيدا ً عن تأثرياتها عىل األصعدة السياسية واالقتصادية
واالجتامعية كافة .حيث انطلقت املطالب الشعبية الداعية إىل
ويف حني حقق االقتصاد األردين يف الفرتة من عام ()2010 -2000
تحقيق إصالحات سياسية واقتصادية ،أساسها العدالة االجتامعية
منوا ً يف الناتج املحيل اإلجاميل بلغ ( )6باملائة ،إال أن هذا النمو
ومحاربة الفساد .وعىل الصعيد اإلقليمي استقبل األردن أعدادا ً
أخذ بالرتاجع يف السنوات التالية نتيجة األزمة االقتصادية العاملية،
كبرية من السوريني نتيجة تردي األوضاع األمنية يف بالدهم .وقد
حيث تراجع إىل ( )2.7باملائة خالل الفرتة بني ( 2010و ،)2012
أدى وجود نحو  600ألف الجئ سوري إىل الضغط عىل مختلف
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الخدمات واملوارد االقتصادية للمملكة ،إضافة إىل ما يقارب 900
ألف سوري يقيمون يف األردن ال يحملون صفة اللجوء .وهكذا
فإن األردن يعاين سلسلة من االختالالت االقتصادية التي أدت
بدورها إىل اختالالت اجتامعية كبرية آخذة باالزدياد ،خاصة مع
التزايد املطّرد يف عدد السكان الذي بلغ مع بداية عام 2014
نحو( )6.5ماليني نسمة .9وهذه االختالالت جاءت نتيجة انتهاج
سياسات اقتصادية ال تالئم الوضع األردين ،إضافة إىل تعرث مرشوع
اإلصالح السيايس واالقتصادي الذي أُطلق منذ عام  ،1989ما
أدى إىل غياب املساءلة والرقابة الحقيقية .وساهمت الترشيعات
السياسية (قانون االنتخابات وقانون األحزاب السياسية وقانون
املطبوعات وغريها) ،يف خلق برملانات ضعيفة غري قادرة عىل
مراقبة أداء الحكومات بشكل فعال ،وأحزاب مشتتة غري قادرة
عىل التأثري ،إىل جانب القيود املفروضة عىل حرية الرأي والتعبري.
موقع الحامية االجتامعية يف السياسة العامة للدولة
بدأ العمل االجتامعي يف األردن تطوعياً ،إال أنه متأسس مع إنشاء
وزارة التنمية االجتامعية يف خمسينيات القرن املايض ,وتطور
مفهوم (الرعاية االجتامعية) كام يطلق عليه يف إطار مؤسسات
الدولة ،من خالل تأطريه بسلسلة من الترشيعات واألنظمة
والتعليامت .إىل جانب تصميم سياسات الحامية واملشاركة يف
متويل برامج الحامية من قبل موازنات الدولة .وترشف وزارة
التنمية االجتامعية منذ ذلك الوقت بشكل مبارش عىل تنفيذ
ترشيعات وسياسات الرعاية االجتامعية ،من خالل كادرها املكون
من هيئات ومؤسسات تابعة لها ،لتقديم خدمات الحامية
االجتامعية ثم استقلت عنها مالياً وإدارياً ،ومن هذه املؤسسات
صندوق املعونة الوطنية ،واملجلس األعىل لألشخاص املع ّوقني.
ويرتكز مجال عمل وزارة التنمية االجتامعية وفق قانونها ،يف
ترخيص دور الحضانة ومتابعتها ،ومؤسسات ومراكز الرتبية
الخاصة؛ وبناء وصيانة املساكن لألرس الفقرية؛ ومتويل مشاريع
القروض اإلنتاجية الصغرية؛ ورعاية األفراد من ذوي اإلعاقات،
ورعاية األطفال فاقدين السند األرسي ،والنساء املعنفات من
قبل أرسهن ،واألحداث الخارجني عىل القانون ،واملسنني الفقراء،
ومتابعة تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية ذات العالقة مبجاالت عملها،
مثل االسرتاتيجية الوطنية لكبار السن لعام  ،2010واالسرتاتيجية
الوطنية لألطفال األيتام واملحرومني لعام .2010

واملؤسسات التابعة لها من جانب آخر ،هذا إىل جانب ضعف
نظم الرقابة والتقييم املتبعة .لذلك تخرج وسائل اإلعالم بفضائح
كل عدة أشهر لها عالقة برتدي أداء دور رعاية األشخاص من ذوي
اإلعاقة واألطفال وكبار السن.
أطّرت الدولة مفهوم (الرعاية الصحية) من خالل تأسيس وزارة
الصحة ،إىل جانب الخدمات الطبية امللكية التابعة للقوات
املسلحة ،حيث ترشف الوزارة عىل تنفيذ اسرتاتيجية القطاع
الصحي ،الذي يشمل يف األردن املستشفيات واملراكز الصحية
الحكومية والخدمات الطبية امللكية ،واملستشفيات الخاصة،
إضافة إىل املراكز الصحية التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني (أونروا) .وقد تم تطوير نظام تقديم الخدمات
الصحية ،بحيث تنترش املراكز الصحية يف مختلف أنحاء اململكة،
وتغطي مختلف الفئات االجتامعية .إال أن الحامية الصحية
تتسم بعدم الشمول أفقياً وعمودياً ،فاملشمولون بنظام التأمني
الصحي هم العاملون يف القطاع العام وأرسهم ،واملواطنون
الذين تقل أعامرهم عن  6سنوات وتزيد عن  60سنة .إىل جانب
جميع مرىض القلب والرسطان والكىل 10.وبالتايل ،يعاين نظام
الحامية الصحية عدم شمول جميع املواطنني ،وضعف جودة
هذه الخدمات بسبب قلة املخصصات ،وتراجع أداء عمل الدوائر
واملؤسسات املعنية بذلك ،إىل جانب ضعف نظم الرقابة والتقييم.
ويف مجال التعليم ،ترشف وزارة الرتبية والتعليم عىل النظام
التعليمي يف اململكة بفرعيه الرسمي والخاص ،والذي يتكون
من أربع مراحل ،هي تعليم ما قبل املدرسة والتعليم األسايس،
ومرحلة التعليم الثانوي ،ومرحلة الدراسة الجامعية .وعىل الرغم
من التحسن الكبري الذي أحرزه األردن يف مجال التعليم وانتشار
املدارس يف مختلف مناطق اململكة ،والنجاح يف تخفيض نسبة
األمية حيث بلغت عام  )6.7( 2012باملائة ،11إال أنه يواجه مشكلة
استمرار الترسب املدريس الذي بلغت نسبته ( )0.31باملائة للعام
الدرايس  .122011-2012ويعاين كذلك من استمرار العمل بنظام
الفرتتني ،بسبب نقص عدد املدارس الحكومية خاصة يف املناطق
املكتظة بالسكان .كذلك فإن مخرجات التعليم يف األردن ذات
جودة متدنية للغاية .وقد رصح بذلك القامئون عىل إدارة التعليم؛
وزير التعليم ووزير التعليم العايل ،وتضمن أخر هذه الترصيحات
إقرار وزير الرتبية والتعليم أن ما يقارب ( )20باملائة من طلبة
الصفوف األساسية األوىل ،ال يتقنون القراءة والكتابة والعمليات
13
الحسابية البسيطة.

وتتسم خدمات الحامية االجتامعية التي تندرج يف إطار عمل
وزارة التنمية االجتامعية بعدم شمول مستحقي هذه الحامية كام طورت الحكومات املتعاقبة إطارا ً للحامية االجتامعية ،يتألف
كافة ،باإلضافة إىل ضعف جودتها ،بسبب قلة مخصصات الوزارة من سلسلة من الربامج القامئة عىل االشرتاكات (أنظمة التأمينات
يف هذا املجال من جهة ،وضعف أداء وتر ّهل عمل الدوائر االجتامعية مثل الضامن االجتامعي والتقاعد املدين والتقاعد
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العسكري) ،والربامج غري القامئة عىل االشرتاكات (شبكات األمان
االجتامعي أو املساعدات االجتامعية مثل صندوق املعونة
الوطنية) ،وسياسات القطاع االجتامعي (الخدمات والبُنى التحتية،
التعليم والصحة) ودعم السلع.

إذ تعاين هذه السياسات تشوهات كبرية أثرت وما زالت تؤثر
بشكل كبري عىل تراجع االيرادات الرضيبية املبارشة (رضيبة
الدخل) وتضخم االيرادات الرضيبية غري املبارشة (الرضيبة
العامة عىل املبيعات) .ويتسم النظام الرضيبي يف األردن بغياب
العدالة ،حيث ال تطبق الرضيبة التصاعدية .وهو ما أدى إىل
زيادة العبء الرضيبي من جهة ،ليصل إىل مستويات ( )25باملائة
من الناتج املحيل اإلجاميل ،يف الوقت الذي ال تزيد فيه ايرادات
رضيبة الدخل عن ( )5باملائة من الناتج املحيل اإلجاميل ،17وهي
وفق املعايري املتعارف عليها عاملياً يجب أن ال تقل عن ()10
باملائة .ناهيك عن انتشار ظاهرة التهرب الرضيبي الناجمة عن
ضعف سيادة القانون .وقد أدى هذا ،إىل جانب تطبيق سياسات
اقتصادية غري اجتامعية مل تع ِنت بشكل ٍ
كاف بتوفري الحامية
االجتامعية باعتبارها حقاً من حقوق اإلنسان لدى الحكومات
األردنية املتعاقبة ،إىل التأثري السلبي عىل مستويات اإلنفاق العام
عىل الحامية االجتامعية.

ويف هذا السياق تأثرت مختلف برامج الحامية االجتامعية سلباً
بسبب تطبيق هذه السياسات .وشهد إنفاق األردن خالل الفرتة
من عام  2000-2010عىل التعليم والصحة والعمل ،تراجعاً
لصالح اإلنفاق األمني والعسكري .إذ تراجعت نسبة اإلنفاق عىل
قطاعات التعليم والصحة والعمل خالل السنوات 2010 – 2000
من ( )25باملائة إىل ما نسبته ( )23باملائة عام  ،2010فيام بلغت
نسبة اإلنفاق عىل األمن  24باملائة ،أي ما يوازي حجم ما انفق
عىل التعليم والصحة والعمل معاً.14

إىل جانب ذلك ،تم تطبيق سياسات اقتصادية تقشفية تعتمد
نظام اقتصاد السوق وفق صيغته النيوليربالية ،والتي جاءت وفق
االتفاقيات الثنائية مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،خالل
العقدين ونصف العقد املاضيني ،حيث الرتكيز عىل رفع الدعم
عن السلع األساسية ،وغريها من السياسات التي تم التطرق إليها
أعاله ،وهو ما أدى إىل زيادة الضغط عىل قطاعات واسعة من
املواطنني يف مجاالت متتعهم بحقوقهم اإلنسانية األساسية مثل
التعليم والضامن االجتامعي والصحة وحامية الفئات املهمشة
مثل كبار السن واألطفال واألشخاص من ذوي اإلعاقة باتجاه
حرمانهم من حقوقهم .حيث تم تجميد مستويات األجور والتي
بقيت عند مستويات منخفضة ،كام تم توضيحه أعاله ،قابلتها
ارتفاعات متتالية يف معدالت التضخم بسبب تحرير األسعار
والتجارة الخارجية ،وزيادة الرضيبة العامة عىل املبيعات.

التمويالت املخصصة للحامية االجتامعية من امليزانية العامة
للدولة
تتضمن ميزانية الدولة السنوية بنودا ً ثابتة لإلنفاق عىل قطاعات
الصحة والتعليم والعمل والحامية االجتامعية .وقد بدأ األردن
بتطبيق سياسات اقتصادية تقشفية وفق رشوط صندوق النقد
الدويل ،ويف إطار اتفاقية «االستعداد االئتامين» التي تم توقيعها
عام  ،2012والتي سبقها تطبيق عديد من برامج إعادة الهيكلة
والتي كان يطلق عليها (برامج اإلصالح االقتصادي) منذ بداية
عقد التسعينات .ومجمل السياسات االقتصادية التي تم تنفيذها
وال يزال تقوم عىل ضبط اإلنفاق العام.

ونتيجة للتشوهات يف نظم التقاعد املطبقة يف األردن ،فإن كلفة
تقاعد ما يقارب ( )300ألف متقاعد من القطاع العام تبلغ
( )1.46مليار دينار سنوياً( ،ما يقارب  1.5مليار دوالر) ،مشكل ًة
15
بذلك ( )15باملائة من مجمل اإلنفاق العام ،وفق أرقام .2013

أما يف ما يتعلق بالنفقات التأمينية وفق نظام املؤسسة العامة
للضامن االجتامعي ،فقد بلغت يف نهاية عام  2013ما يقارب
القسم ن
الطار ش
الت�يعي وخصائص أنظمة الحماية
الثا� :إ
ي
( )510ماليني دينار( ،ما يقارب  750مليون دوالر) ،61تدفع من
صندوق املؤسسة العامة للضامن االجتامعي ،وال تساهم الحكومة االجتماعية
يف رفد هذا الصندوق سوى مبستحقات العاملني لديها فقط.
من املشكالت التي يعانيها نظام الحامية االجتامعية أنه متعدد،
األمر الذي يرتتب عليه تعدد الجهات التي ترشف عىل إدارته،
العالقة القامئة بني أوضاع الحامية االجتامعية والنظام الرضيبي وهو ما صبغه بالتشوه والضعف.
ترتبط سياسات الحامية االجتامعية مبختلف السياسات املالية يقوم مفهوم الحامية االجتامعية عىل سلسلة من املواثيق
املتعلقة باإليرادات العامة ،ولعل أهمها السياسات الرضيبية ،والترشيعات الدولية التي أقرها املجتمع الدويل وصادقت عىل
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غالبيتها اململكة .وأبرز املواثيق الدولية االعالن العاملي لحقوق
اإلنسان الصادر عام  ،1948السيام املادة  22منه التي تقول «كل
شخص بصفته عضوا ً يف املجتمع له الحق يف الضامنة االجتامعية
ويف أن تحقق ،بواسطة املجهود القومي والتعاون الدويل ،ومبا
يتفق ونظم كل دولة ومواردها ،الحقوق االقتصادية واالجتامعية
والرتبوية التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته»،
واملادة  25منه التي تقو لكل شخص الحق يف مستوى من املعيشة
كاف للمحافظة عىل الصحة والرفاهية له وألرسته ،ويتضمن ذلك
التغذية وامللبس واملسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات
االجتامعية الالزمة .وله الحق يف تأمني معيشته يف حاالت البطالة
واملرض والعجز والرتمل والشيخوخة ،وغري ذلك من فقدان
وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته .وكذلك لألمومة
والطفولة الحق يف مساعدة ورعاية خاصتني ،وينعم كل األطفال
بنفس الحامية االجتامعية ،سواء أكانت والدتهم ناتجة من رباط
رشعي أو بطريقة غري رشعية» .18كذلك العهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية والثقافية واالجتامعية الصادر عام 1966
والذي صادق عليه األردن عام  2006السيام املادة  9منه التي
تقول «تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل شخص يف
الضامن االجتامعي ،مبا يف ذلك التأمينات االجتامعية» ،واملادة
 11منه التي تقول «تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل
شخص يف مستوى معييش كاف له وألرسته ،يوفر ما يفي بحاجتهم
من الغذاء والكساء واملأوى ،وبحقه يف تحسني متواصل لظروفه
املعيشية» .واملادة  12من العهد التي تقول تقر الدول األطراف
يف هذا العهد بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة
الجسمية والعقلية ميكن بلوغه» .واملادة  13التي تقول «تقر
الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم.
وهى متفقة عىل وجوب توجيه الرتبية والتعليم إىل اإلمناء الكامل
للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتها وإىل توطيد احرتام حقوق
اإلنسان والحريات األساسية .وهى متفقة كذلك عىل وجوب
استهداف الرتبية والتعليم متكني كل شخص من اإلسهام بدور نافع
يف مجتمع حر ،وتوثيق أوارص التفاهم والتسامح والصداقة بني
جميع األمم ومختلف الفئات الساللية أو اإلثنية أو الدينية ،ودعم
األنشطة التي تقوم بها األمم املتحدة من أجل صيانة السلم.»19...
وقد صادق األردن كذلك عىل إعالن الحق يف التنمية الصادر عن
الجمعية العامة لألمم املتحدة عام  ،1986كام تبنى إعالن األلفية
عام  2000الذي اشتقت منه أهداف األلفية التنموية الثامنية
املفرتض تحقيقها مع حلول عام.2015
عىل صعيد الترشيعات املحلية ،مل يرش الدستور األردين بشكل
واضح ورصيح إىل الحق يف مستوى معييش الئق ،إال أن امليثاق
الوطني األردين الصادر عام  1991أشار يف املادة ( )8من الفصل

الثالث منه إىل أن محاربة الفقر ومعالجة آثاره هدف اسرتاتيجي
للدولة األردنية ،ومسؤولية وطنية تستلزم إتاحة فرص العمل
للقادرين عليه والباحثني عنه ،وإعطاء األولوية فيه لألردنيني،
وتوخي العدالة يف توزيع الخدمات ومشاريع التنمية من الناحية
الجغرافية واالجتامعية ،مبا يلبي الحاجات األساسية للمواطن،
ويحد من الفقر وتفاقم آثاره السلبية التي قد تصيب الفرد
واملجتمع» .ويف ما يتعلق بالحق يف العمل ،كفل الدستور األردين
يف املادتني (  )2/6و ( )23الحق يف العمل لجميع املواطنني.
ويف مجال حقوق الطفل ،صادق األردن عىل اتفاقية حقوق
الطفل ،كام كفل الدستور األردين الحق يف التعليم ضمن حدود
إمكانيات الدولة ،ونص عىل الحق يف تأسيس املدارس الخاصة
وإلزامية التعليم،كام نص قانون الرتبية والتعليم عىل مجانية
التعليم اإللزامي .إال أن الدستور األردين خال من اإلشارة إىل
الحق يف الصحة ،كام خلت الترشيعات الوطنية من النص عىل
مسؤولية الدولة يف تأمني الرشوط املوضوعية ملامرسة هذا الحق.
إال أن قانون الصحة العامة املعدل رقم  ) 47لسنة  )2008احتوى
مواد تؤكد مسؤولية الدولة يف تقديم الرعاية الصحية بأشكالها
املختلفة.
وقد صادق األردن عىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
كام نظم قانون حقوق املع ّوقني رقم ( )31لسنة  2007حقوق
هذه الفئة .ويف ما يتعلق بحقوق كبار السن ،فقد تم التأكيد
عىل حقوق هذه الفئة يف جملة القوانني واألنظمة والتعليامت
التي رشعت لغايات تنظيم العمل واستحقاق املعونة االجتامعية
وتنظيم وترخيص دور املسنني ،وتعترب وزارة التنمية االجتامعية
املظلة الرئيسية للرعاية والعناية بكبار السن يف األردن.
وهكذا فقد غطت الترشيعات األردنية جزءا ً كبريا ً من عنارص
الحامية االجتامعية بإطار قانوين ضم مجموعة واسعة من
القوانني واألنظمة والتعليامت ،تنفيذا ً لالتفاقيات واملعاهدات
الدولية التي صادق عليها .إال ان معظم الترشيعات املحلية ال
تزال تعاين القصور وعدم مالءمتها املعايري الدولية .ففي مجال
الترشيعات الخاصة بالتأمينات االجتامعية ،مل يصادق األردن
حتى اآلن سوى عىل اتفاقية واحدة من اتفاقيات منظمة العمل
الدولية املتعلقة بالضامن االجتامعي ،وهي اتفاقية رقم  102لعام
 1952واملتعلقة باملعايري الدنيا للضامن االجتامعي .وحتى اآلن
مل يصادق عىل اتفاقية رقم  121لعام  1964واملتعلقة بإعانات
إصابات العمل ،واتفاقية رقم  128لعام  1967واملتعلقة بإعانات
العجز والشيخوخة والورثة ،واتفاقية رقم  130لعام 1969
واملتعلقة بالرعاية الطبية وإعانات املرض ،واتفاقية رقم  183لعام
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مساهمة العاملني وأصحاب العمل ،سواء أكان صاحب العمل
قطاعاً خاصاً أم قطاعاً عاماً .وصدر قانون الضامن االجتامعي
يف األردن كقانون مؤقت يحمل الرقم  30لسنة  ،1978نتيجة
للتطور االقتصادي واالجتامعي يف اململكة ،حيث استهدف الفئات
العاملة غري املشمولة بنظم وقوانني تقاعدية أخرى مثل التقاعد
املدين والتقاعد العسكري ،الذي كان ال بد معه من وجود مظلة
اجتامعية اقتصادية ،تضفي حامية عىل تلك الفئات املنتجة.
وأُدخلت عدة تعديالت عىل القانون ،وكان آخرها القانون املؤقت
رقم ( )7لسنة  2010الذي أقره مجلس األمة يف كانون األول/
ديسمرب من عام  .2013ويقدم الضامن االجتامعي تأمينات
للمشرتكني ضد (إعانات الشيخوخة (التقاعد) ،إعانات إصابات
العمل ،اإلعانات العائلية ،إعانات األمومة ،إعانات العجز وإعانات
الورثة ،إعانات البطالة  -بشكل جزيئ).

 2000واملتعلقة بحامية األمومة
ويف ما يتعلق بحامية األطفال ،مل يقر األردن لغاية اآلن مرشوع
قانون حقوق الطفل ،مبا ينسجم مع االتفاقيات الدولية يف هذا
املجال .كام مل تضع الحكومة األردنية آليات فعالة لتطبيق
املادة  74من قانون العمل التي تحظر تشغيل األطفال باألعامل
الخطرة .ويف مجال حامية املرأة ،مل تعدل الحكومة نصوص قانوين
التقاعد املدين والعسكري يف ما يتعلق باملرأة الخاضعة لقانون
التقاعد املدين أو العسكري والتي تتقاىض راتباً موروثاً ،إذ خصص
لها راتب تقاعد عن خدماتها ،فهي تعطى الراتب األكرب ،ويوقف
اآلخر بدعوى عدم الجمع بني أكرث من راتب تقاعدي ،عىل الرغم
من أن كال الراتبني هو استحقاق نتيجة جهد وعمل واقتطاعات
مختلفة .كام ان راتب التقاعد يقطع عن الزوجات والبنات
واألمهات يف حالة زواجهن ،ويعاد إليهن استحقاقهن إذا أصبحن
أرامل أو مطلقات ،وإذا تكرر زواجهن يقطع الراتب التقاعدي
يغطي الضامن االجتامعي يف الوقت الراهن ،حسب األرقام
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نهائياً.
الصادرة عنه ،نحو ) (66باملائة من إجاميل املشتغلني يف اململكة.
ويبلغ عدد املشرتكني يف الضامن االجتامعي ما يقارب مليوناً و()50
ألف مشرتك ،فيام تتدىن نسبة النساء املشموالت بالضامن ،إذ يبلغ
أنظمة الضامن االجتامعي العاملة يف األردن
عددهن ( ) 258ألف مشرتكة ،أي ( )25باملائة .إال أن هذه األرقام
تتعدد محركات الحامية االجتامعية يف األردن وتنقسم إىل تخضع للمساءلة ،إذ إن أرقام وزارة التخطيط تتحدث عن أن
قسمني :قسم حكومي وآخر غري حكومي ،الحكومي منها يشمل )(44باملائةمن العاملني يف األردن يعملون يف القطاع غري املنظم،
نظام الضامن االجتامعي ،ونظام التقاعد املدين ،ونظام التقاعد وغري خاضعني ألي شكل من أشكال الحامية االجتامعية .ويتم
العسكري ،وبعض املؤسسات والحمالت التي تستهدف متكني تطبيق الضامن االجتامعي إلزامياً عىل جميع منشآت األعامل ،يف
الفئات املهمشة يف املجتمع ملواجهة صعوبة األوضاع املعيشية ،حني يتم تطبيقه اختيارياً بالنسبة للعامل الذي يعمل لحسابه
ومنها الهيئة األردنية الهاشمية ،وحملة الرب واإلحسان وتكية أم الخاص سواء أكان مقيامً داخل اململكة أم خارجها ،وربات البيوت
عيل وغريها .أما الهيئات غري الرسمية فتتمثل مبنظامت املجتمع أو بعض القطاعات االقتصادية غري املنظمة.
املدين املختلفة ،التي تقدم املساعدات االجتامعية بصورها املختلفة
للفقراء واأليتام .ويف السنوات األخرية ازداد انخراط املجتمع
املدين يف برامج الحامية االجتامعية ،نتيجة عجز الدولة عن القيام
بدورها بشكل كاف ،وعدم قدرة مؤسسات الدولة املختلفة عىل
الوصول إىل الرشائح كافة التي تحتاج فعلياً لالستفادة من برامج
الحامية االجتامعية ،وما ساهم يف زيادة تدخل املجتمع ايضاً
لتقديم خدمات الحامية االجتامعية .ويف ما يأيت عرض مقتضب
ألهم نظم الضامن االجتامعي العاملة يف األردن ،وبعض برامج
التأمينات االجتامعية.

يعد الضامن االجتامعي يف األردن من نظم الحامية االجتامعية
املتامسكة ،إال أنه كغريه من قطاعات الحامية االجتامعية يعاين
من ضعف الشمول ،وبالرغم من أن أعداد املشرتكني يف الضامن
االجتامعي ازداد خالل السنوات األربع السابقة بشكل ملموس
بسب التعديالت التي أُجريت عىل قانونه يف عام  ،2010إذ أصبح
يغطي جميع منشآت األعامل .ويعاين كذلك قصور تغطية مجمل
أنواع التأمينات االجتامعية (الرعاية/الحامية الصحية) .وكذلك
يعاين بشكل دائم تخوفات إفالسه ،وبالتايل يتم رفع االقتطاعات
عىل املشرتكني وأصحاب األعامل أو تخفيض املنافع وخاصة يف ما
يتعلق مبعادلة الحسبة التقاعدية .وال تقوم الحكومة بدفع أية
مخصصات سنوية من موازنتها لصندوق الضامن ،مع أن أعدادا ً
كبرية من الدول ترفد صناديق الضامن مبخصصات سنوية لتعزيز
قدراته الحامئية وتوسيعها.

الضامن االجتامعي:
يعد الضامن االجتامعي أكرب شبكة حامية اجتامعية من حيث
عدد املستفيدين منه ونوع الحامية االجتامعية التي يقدمها.
ويعتمد ،كغريه من أنظمة الضامن االجتامعي يف العامل ،عىل التقاعد املدين:
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هو أحد أنظمة الحامية االجتامعية الحكومية ،وبُدئ العمل به
يف عام  .1959ويشمل موظفي الجهاز الحكومي املدين املصنفني
والقضاة وموظفي السلك الدبلومايس وأعضاء مجليس األمة
والوزراء .يف عام  1995تم وقف شمول املوظفني الجـدد املعينني
يف الجهاز املدين بقانون التقاعد املدين ،وأصبحت التعيينات يف
الجهاز املدين كافة ،خاضعة لنظام الضامن االجتامعي ،باستثناء
كبار موظفي الدولة .ويحصل العاملون واملتقاعدون مبوجب هذا
النظام عىل مجموعة من املنافع مثل إعانات الشيخوخة (التقاعد)،
إعانات إصابات العمل ،اإلعانات العائلية ،إعانات األمومة،
إعانات العجز وإعانات الورثة .ويتضمن هذا النظام يف الوقت
الراهن بعض النصوص التمييزية ،إذ مينح كبار موظفي الدولة
امتيازات تقاعدية ال تحصل عليها الغالبية الكبرية من موظفي
القطاع العام املدنيني ،خاصة يف رشوط التقاعد ،إذ يشرتط عىل
املوظفني العاديني خدمة ال تقل عن ( )20عاماً الستحقاق الراتب
التقاعدي ،بينام يحق لكبار موظفي الدولة التمتع بالتقاعد بعد
خدمة تقل عن ( )10سنوات .وهنالك جدل كبري يدور حالياً يف
األردن حول هذه االمتيازات باتجاه إلغائها ،خاصة بعدما رفض
امللك مسودة القانون الذي رفع إليه من قبل مجليس النواب
واألعيان الذي يتضمن هذه االمتيازات ،مطالباً أعضاء املجلسني
بتطوير قانون أكرث عدالة .وقد جاء ذلك بعد احتجاجات واسعة
من قبل غالبية الفئات والرشائح االجتامعية.

صناديق النقابات املهنية
توفر النقابات املهنية ،وهي مؤسسات تعمل وفق قوانني
خاصة متثل مصالح عرشات اآلالف املهنيني من أطباء ومهندسني
ومحامني وممرضني وغريهم ،نظم حامية اجتامعية متنوعة،
يتم متويلها بشكل كامل من اشرتاكات األعضاء ،وتغطي رواتب
تقاعدية للمشرتكني املتقاعدين إىل جانب توفري تأمينات صحية
وصناديق تكافل اجتامعي .وتتسم هذه الصناديق باالستقرار،
حيث يديرها أشخاص وخرباء منتخبون من قبل الهيئات العامة
للنقابات املهنية ذاتها ،وتخضع للمتابعة والرقابة من قبل الهيئات
العامة للنقابات.
التأمينات الصحية:

صدر أول نظام للتأمني الصحي الحكومي يف األردن عام ،1965
حيث كان يعتمد عىل الخدمات املقدمة داخل املستشفيات
واملراكز الحكومية للمشرتكني واملنتفعني وعالج غري القادرين
مجاناً ،وجرت عدة تعديالت عىل النظام كان آخرها عام ،2004
ومبوجب التعديل أنشئ صندوق التأمني الصحي الذي ُي َّول من
املخصصات التي ترصد يف املوازنة العامة لحساب الصندوق،
واقتطاعات بدل االشرتاك املقررة مبقتىض أحكام هذا النظام،
وأمثان األدوية ،وبدل مقرر مبقتىض أحكام هذا النظام ،وعوائد
التقاعد العسكري:
استثامر أموال الصندوق والهبات والتربعات التي ترد للصندوق
هو أحد أنظمة التقاعد الحكومية وبدئ العمل به عام .1959
رشيطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غري
ويشمل املنتسبني كافة للقوات املسلحة األردنية واألجهزة
أردين ،وأي إيراد يتأىت للصندوق مبوجب أي ترشيع آخر.
األمنية األخرى املعينني قبل عام  ،2003حيث تم بعد ذلك وقف
كل من األطفال دون سن السادسة،
شمول منتسبي القوات املسلحة األردنيـة الجدد بقانون التقاعد يغطي التأمني الصحي ًّ
العسكري وإخضاعهم ألحكام قانون الضامن االجتامعي .ويحصل ومتقاعدي الضامن االجتامعي من موظفي الحكومة ومنتفعيهم،
املتقاعدون ،مبوجب هذا النظام ،عىل راتب تقاعدي أسايس وبحد وأزواج موظفات الحكومة العامالت واملتقاعدات ،وأبناء وبنات
أعىل ال يتجاوز ( )125باملائة من الراتب األسايس األخري ،إىل جانب املوظفة املشرتكة بني سن ( 18و )25عاماً ،وعامل املياومة
العالوات الشخصية والعائلية ،هذا باإلضافة إىل شمول املتقاعدين املتقاعدين ،وسكان املناطق النائية ،وسكان املناطق األشد فقرا ً،
وعائالتهم بنظام التأمني الصحي العسكري .يعتمد متويل هذا واألردنيني غري القادرين بناء عىل دراسات اجتامعية رسمية،
النظام عىل مبدأ خصم االشرتاكات من املشرتكني والحكومة ،حيث واملصابني باألمراض املزمنة مثل مرىض الفشل الكلوي والرسطان،
تتم تغطية جزء من نفقات التقاعد من اشرتاكات الخاضعني لنظام واملسنني فوق ستني عاماً والنساء الحوامل .ويغطى التأمني
التقاعد العسكري ،يف حني تتم تغطية الجزء املتبقي من الخزينة الصحي ما يقارب ثلثي املواطنني.
العامة .وتم إنشاء صندوق التقاعد املبكر للعسكريني لتغطية
الفرتة بني إحالتهم عىل التقاعد 22.وترشف مديرية التقاعد يف القسم الثالث :واقع التغطية االجتماعية
وزارة املالية األردنية عىل تنفيذ قانون التقاعد العسكري .ويشمل
هذا النظام مجموعة من املنافع تتمثل يف إعانات الشيخوخة
(التقاعد) ،إعانات إصابات العمل ،اإلعانات العائلية ،إعانات تناولت الترشيعات األردنية عنارص الحامية االجتامعية بإطار
قانوين ضم مجموعة واسعة من القوانني واألنظمة والتعليامت،
األمومة ،إعانات العجز وإعانات الورثة.
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إال أن معظم الترشيعات املحلية ال تزال تعاين القصور وعدم القسم الرابع :التوجهات المستقبلية والبدائل ت
المق�حة
مالءمتها املعايري الدولية ذات العالقة .ويف مجال الترشيعات
الخاصة بالتأمينات االجتامعية ،مل يصادق األردن حتى اآلن عىل يف ضوء االستعراض التحلييل يف أقسام التقرير السابقة ،يتضح
أربع اتفاقيات دولية تتناول مختلف قضايا التأمينات االجتامعية ،أن السياسات االقتصادية التي نفّذت يف األردن خالل العقود
إال اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  102لعام  1952واملتعلقة املاضية ،والتي كانت تقوم عىل فلسفة اقتصاد السوق الحر
باملعايري الدنيا للضامن االجتامعي والتي متت املصادقة عليها يف بصيغته النيوليربالية ،والتي اعتمدت سياسات اقتصادية تقشفية
بداية عام  ،2014ومل يصادق عىل اتفاقية رقم  121لعام  1964جاءت وفق االتفاقيات الثنائية مع صندوق النقد الدويل والبنك
واملتعلقة بإعانات إصابات العمل واتفاقية رقم  128لعام  1967الدويل ،وركزت عىل رفع الدعم عن السلع األساسية وخصخصة
واملتعلقة بإعانات العجز والشيخوخة والورثة ،واتفاقية رقم  130العديد من املؤسسات العامة وتحرير التجارة الخارجية واألسعار
لعام  1969واملتعلقة بالرعاية الطبية وإعانات املرض واتفاقية والضغط عىل األجور وزيادة الرضائب غري املبارشة وغريها من
رقم  183لعام  2000واملتعلقة بحامية األمومة .23وكذلك االتفاقية السياسات غري االجتامعية ،إىل جانب تخيل الدولة عن دورها
رقم ( ) 87الخاصة بحرية التنظيم ،وهي من معايري أرضيات يف توفري الحقوق االقتصادية واالجتامعية ومن ضمنها الحامية
االجتامعية ،أدى كل ذلك إىل مزيد من الضغوط عىل قطاعات
الحامية االجتامعية التي استُعرضت أعاله.
واسعة من املواطنني ،وتسبب يف إضعاف نظام الحامية االجتامعية
ويف ما يتعلق مبدى مواءمة منظومات الحامية االجتامعية يف يف األردن.
األردن أعىل معايري الحامية االجتامعية الواردة يف توصية منظمة
العمل الدولية  202املتعلقة بأرضيات الحامية االجتامعية ،نجد أن إىل جانب ذلك ،هنالك ضعف شديد يف أدوار منظامت املجتمع
منظومة الحامية االجتامعية ما زالت مشتتة من جانب ،وضعيفة املدين األردنية يف املساهمة يف النهوض لتحسني واقع التمتع
عمودياً وأفقياً ،إذ ال تشمل جميع املواطنني ،وال تقدم التغطيات بالحامية االجتامعية ،وخاصة املنظامت التي يفرتض أن تلعب
كافة .وبالتايل ميكن القول إنها ال تتمتع بصفة الشمول ،وال تلبي دورا ً أساسياً يف ذلك ،وهي املنظامت النقابية العاملية ،حيث
االحتياجات الخاصة كافة ،للفئات االجتامعية املستضعفة ،وغري تراجع دورها يف حامية غالبية عامل األردن ،وعىل وجه الخصوص
قادرة عىل إدماج العاملني يف القطاع غري املنظم يف منظومة الضامن يف مجال الحامية االجتامعية .واقترصت جهودها عىل املشاركة
االجتامعي ،وقارصة من حيث ضعف متويلها واستناد أعمدتها يف مناقشات اللجان النيابية املتخصصة يف الضامن االجتامعي،
األساسية ،عىل اشرتاكات املستفيدين فقط ،وكذلك هنالك دامئاً حيث شاركت بعض املنظامت النقابية العاملية يف أعامل لجنة
تساؤالت عىل مستوى شفافية واستخدام معايري الحوكمة الرشيدة العمل والتنمية االجتامعية أثناء مناقشة مقرتح قانون الضامن
يف إدارة بعض عنارصها وخاصة صندوق الضامن االجتامعي ،وما االجتامعي .والالفت يف هذه املناقشات ،أن املنظامت النقابية
زال هنالك ضعف يف اتساق السياسات االقتصادية واالجتامعية العاملية املستقلة (غري معرتف بها من قبل الحكومة) ،هي التي
وسياسات العمل (التشغيل) يف إطار الحامية االجتامعية ،وما لعبت دورا ً ملموساً يف تحسني نصوص قانون الضامن االجتامعي،
زال هنالك ضعف أيضاً يف تعزيز التناسق بني مختلف املؤسسات عىل خالف اتحاد النقابات العاملية الرسمية ،الذي كانت مشاركته
املسؤولة عن توفري الحامية االجتامعية .باإلضافة إىل ذلك ،ما شكلية ،ومل تسمح موازين القوى االجتامعية واالقتصادية
زالت مستويات جودة العديد من خدمات الحامية االجتامعية والسياسية يف األردن يف فرض تطبيق الرعاية الصحية عىل مشرتيك
متدنية .وما زال هنالك عدم احرتام كامل لحرية التنظيم النقايب ومتقاعدي الضامن االجتامعي ،إذ ما زال هذا الحق غري مطبق.
واملفاوضة الجامعية للعاملني ،والتشاور مع مختلف املنظامت
كذلك فإن دور املنظامت النقابية القامئة ما زال ضعيفاً يف خلق
املدنية ذات العالقة .وهذا األمر يحتل أولوية ،باعتباره رضورياً
حالة من الضغط االجتامعي إلنفاذ وتطبيق قانون الضامن
لبناء حالة من التوازن بني مكونات املجتمع املختلفة .وهنالك
االجتامعي الجديد ،حيث ما زال مئات آالف العاملني محرومني
ضعف يف توفري الحامية لألطفال وخاصة املترسبني من املدارس
من االنتفاع من هذا الحق ،بسبب رفض أرباب العمل إرشاكهم
وامللتحقني بسوق العمل .وهنالك ضعف يف توفري الدخل األسايس
فيه.
عند املستوى األدىن لألجور ،عىل األقل لألشخاص كافة يف سن
العمل ،وغري القادرين عىل العمل ،وخاصة يف حاالت املرض وميكن القول إن منظومة الحامية االجتامعية يف األردن بحاجة إىل
والبطالة واألمومة واإلعاقة ،باإلضافة إىل املسنني.
إصالحات جوهرية لضامن تغطيتها جميع مستحقيها باعتبارها
حقاً ،وميكن تلخيص هذه اإلصالحات مبا يأيت:
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1.1إعادة النظر يف النموذج التنموي القائم حالياً والسياسات 9.9رضورة زيادة مخصصات اإلنفاق العام عىل خدمات التعليم
يف املوازنة العامة للدولة بهدف تحسني جودة خدمات
االقتصادية املنبثقة عنه ليصبح قامئاً عىل منظومة حقوق
اإلنسان ،مبا فيها الحامية االجتامعية ،وتوجيه كافة السياسات
التعليم املقدمة للمواطنني.
نحو إنفاذ هذه الحقوق.
2.2رضورة مصادقة الحكومة عىل اتفاقيات منظمة العمل
الدولية املتعلقة بالضامن االجتامعي ،واملتمثلة يف اتفاقية
رقم  121لعام  1964واملتعلقة بإعانات إصابات العمل،
واتفاقية رقم  128لعام  1967واملتعلقة بإعانات العجز
والشيخوخة والورثة ،واتفاقية رقم  130لعام  1969واملتعلقة
بالرعاية الطبية وإعانات املرض ،واتفاقية رقم  183لعام
 2000واملتعلقة بحامية األمومة.
3.3رضورة امليض قدماً نحو ادماج معايري أرضيات الحامية
االجتامعية الواردة يف توصية منظمة العمل الدولية رقم 202
يف مختلف الترشيعات ذات العالقة بالحامية االجتامعية.
4.4رضورة إجراء تعديالت هيكلية عىل املنظومة اإلدارية
الحكومية لتوحيد مرجعيات املؤسسات التي تقدم خدمات
الحامية االجتامعية ،وعدم تشتتها ،األمر الذي من شأنه
توسيع قاعدة املستفيدين من جهة ،ووقف الهدر يف نفقات
الحامية االجتامعية الناجم عن هذا التشتت من جهة أخرى.
5.5االنتقال الفعيل إىل توحيد نظم الضامن االجتامعي والتقاعد
املدين والعسكري يف إطار املؤسسة العامة للضامن االجتامعي
ومن دون متييز بني صغار العاملني وكبار العاملني يف القطاع
العام ،األمر الذي سيؤدي إىل تقليل أعباء نظم التقاعد املدين
والعسكري عىل خزينة الدولة.

-----------------------------------------------------

 1دائرة االحصاءات العامة ،التقارير السنوية ،أعوام متفرقة ،األردن. 2وزارة املالية االردنية ،نرشة مالية الحكومة العامة  ،آب.2014 3دائرة االحصاءات العامة االردنية ،النرشة الشهرية ألسعار املستهلك ،آذار .2014 4دائرة االحصاءات العامة ،دراسة حالة الفقر يف األردن لعام 2012. 5منظمة العمل الدولية  ،تقرير االستخدام العاملي للعام .2013 6املؤسسة العامة للضامن االجتامعي ،التقرير السنوي لعام  ،2013عامن ،األردن. 7دائرة اإلحصاءات العامة ،تقرير الفقر يف األردن.2012 ، 8وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،دراسة القطاع غري املنظم.2012 ، 9وزارة الصحة االردنية ،املوقع اإللكرتوين http://www.moh.gov.jo 10وزارة الرتبية والتعليم األردنية ،املصدر السابق. 11وزير الرتبية والتعليم ،ترصيحات صحفية ،األردن ،آذار .2014 12املركز الوطني لحقوق اإلنسان ، ،دراسة «واقع اإلنفاق عىل حقوق التعليم والصحةوالعمل يف موازنات الحكومات األردنية» 2010 ،
 13وزارة املالية األردنية ،نرشة مالية الحكومة العامة ،األردن ،آب .2014 14املؤسسة العامة للضامن االجتامعي ،مرجع سابق. 15وزارة املالية األردنية ،مرجع سابق. 16االعالن العاملي لحقوق االنسان.1946 ،17العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.1966 ، 18مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ،بيان صادر عن املرصد العاميلاألردين حول القانون املؤقت للضامن االجتامعي ،آذار  /مارس .2013
 20املركز الوطني لحقوق اإلنسان ،تقرير حالة حقوق اإلنسان يف األردن لعام 2012 21-قانون التقاعد العسكري األردين ،املصدر السابق.

6.6رضورة اإلرساع يف تطبيق جميع املنافع الواردة يف قانون
الضامن االجتامعي ،وعىل وجه الخصوص الرعاية الصحية
للمشرتكني واملتقاعدين باعتبارها أحد املعايري األساسية يف
الحامية االجتامعية.
7.7رضورة اإلرساع يف إنفاذ قانون الضامن االجتامعي ليغطي
جميع العاملني ،وعدم السامح ألصحاب العمل بعدم إرشاك
العاملني لديهم يف منظومة الضامن تهرباً من دفع التزاماتهم
املالية.
8.8رضورة زيادة مخصصات اإلنفاق العام عىل الخدمات الصحية
يف املوازنة العامة للدولة بهدف تحسني جودة الخدمات
الصحية املقدمة للمواطنني.
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