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ــز علــى اصــاح سياســات العمــل وفــق هــذه  ــة وحقــوق االنســان، بالتركي الديمقراطي
المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيز سياســات الحمايــة االجتماعية 
وتطويــر قواعــد بيانــات للفاعليــن فــي العمليــة التنمويــة الشــاملة والمســتدامة، مــن 
خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر واألوراق البحثيــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطويــر 

ــة التنمويــة. قــدرات الفاعليــن فــي العملي

تنويــه: تــم تنفيــذ هــذا العمــل بمنحــة مــن مركــز أبحــاث التنميــة الدوليــة ، أوتــاوا ، كنــدا.  إن اآلراء الــواردة هنــا ال 
تمثــل بالضــرورة آراء مركــز البحــوث للتنميــة الدوليــة أو مجلــس إدارتــه . 
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هدفــت ورقــة العمــل هــذه إلــى تقييــم اســتجابة األردن لجائحــة كورونــا، مــع 
التركيــز علــى أثــر هــذه االســتجابة علــى المجتمــع وبخاصــة الفئــات األكثــر ضعفــا 
ــد،  فــي المجتمــع فــي مختلــف المجــاالت، وفــي االقتصــاد علــى وجــه التحدي
ــة والمســاواة بيــن األفــراد.  ــة تحقــق العدال وتقديــم مقترحــات لسياســات بديل

ولتحقيــق أهــداف الورقــة تمــت مراجعــة عــدد مــن الدراســات واألوراق واألبحــاث 
المنشــورة وطنيــا واقليميــا وعالميــا فيمــا يخص الحمايــة االجتماعية في األردن، 
بمــا فيهــا التقاريــر الحكوميــة واالســتراتيجيات والبرامــج الرســمية، إضافــة إلــى 

التقاريــر المنشــورة مــن المؤسســات الرســمية والمنظمــات الدوليــة. 

كمــا أجريــت عــدد مــن المقابــات المعمقــة مــع عــدد مــن المتخصصيــن والخبــراء 
فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة فــي المنظمــات الدوليــة، وأجريــت لقــاءات مــع 
مســؤولين حكومييــن مــن صنــدوق المعونــة الوطنيــة ووزارتــي الماليــة والعمــل 
والمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي، كمــا تــم إجــراء مقابــات مــع عــدد مــن 

الخبــراء والخبيــرات علــى المســتوى الوطنــي. 

وقــد أظهــرت الدراســة تأثــر أنظمــة الحمايــات االجتماعيــة علــى وجــه ســلبي 
بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا، وعــدم االلتــزام باســتراتيجية الحمايــة االجتماعية، 
ولــم تكــن برامــج الدعــم التــي أطلقتهــا الحكومــة بالتعــاون مــع مؤسســة الضمــان 
االجتماعــي فعالــة علــى الوجــه المطلــوب، بســبب طبيعتهــا المؤقتــة وعــدم 
كفايتهــا كميــا، إضافــة إلــى أن تمويــل الدعــم جــاء مــن أمــوال األفراد المشــتركين 
فــي الضمــان االجتماعــي، ولــم يكــن ذلــك الحــل األمثــل، إذ أنهــا مســؤولية 
الدولــة فــي تأميــن الحمايــة االجتماعيــة ألفرادهــا، وقــد كان مــن المفترض توافر 
ــره وفــق خطــة مدروســة للتعامــل  ــم تطوي ــة يت صنــدوق خــاص لألزمــات الطارئ

مــع األزمــات واألوبئــة المشــابهة لفيــروس كورونــا.  

 وقدمــت الورقــة مجموعــة مــن سياســات اإلصــاح التــي يجــب تبنيهــا مــن 
المجتمــع،  أفــراد  لجميــع  الحمايــة االجتماعيــة  لتعزيــز  الحكومــة األردنيــة  قبــل 
منهــا: تطويــر إطــار قانونــي لتنظيــم برامــج ومنافــع الحمايــة االجتماعيــة بشــكل 
ــة، ووضــع  ــة االجتماعي ــون الحماي مؤسســي وشــمولي مــن خــال إصــدار قان
ــة إلدارة األزمــات بالشــراكة مــع الجهــات كافــة بمــا فيهــا منظمــات  خطــة وطني
المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص وتوفيــر التدريــب الكافــي إلدارة هــذه الخطــة 
بشــكل متكامــل وعملــي، وضــرورة تبنــي برنامــج التخــرج او الخــروج مــن الفقــر 
كنمــوذج عمــل أساســي لدعــم األســر الفقيــرة وضمــان خروجهــا مــن دائــرة الفقر.

الملخص التفنيذي
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1_ تقديم 
تعــد الحمايــة االجتماعيــة مــن األدوات الفعالــة للحــد مــن مخاطــر الصدمــات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والحــد مــن الفقــر الــذي قــد يقــع علــى شــرائح المجتمــع 
كافــة، وبخاصــة األكثــر ضعفــا منهــا، كالنســاء واألطفــال والعمالــة المهاجــرة 
والاجئيــن وغيرهــا مــن الفئــات التــي تواجــه تحديــات مضاعفــة عنــد مــرور الدولــة 
بــأي أزمــات اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة أو وبائيــة. غيــر أن كيفيــة اســتخدام 
سياســات الحمايــة االجتماعيــة كأداة فــي تحقيــق العدالــة واالســتدامة تختلــف 
مــن دولــة إلــى أخــرى، وتبعــا الختــاف النظــام السياســي واالقتصــادي أو 

النمــوذج التنمــوي الخــاص بهــذه الــدول.

ليــس فقــط علــى مســتوى  الحمايــة االجتماعيــة أهميــة كبيــرة  إن لموضــوع 
األردن، وإنمــا علــى مســتوى المنطقــة العربيــة ككل، إذ أن الحمايــة االجتماعيــة 
عنصــر أساســي فــي العقــد االجتماعــي الــذي تلتــزم بمقتضــاه الدولــة باحتــرام 
واجباتهــا ومســؤولياتها حيــال المجتمــع، وتطبيقهــا عــن طريــق تلبيــة االحتياجــات 
وخدمــات الرعايــة الصحيــة والســكن والتعليــم وغيرهــا مــن الحمايــات االجتماعيــة. 
ــة االجتماعيــة تقُصــر علــى شــبكات األمــان وأدوات المســاعدة،  وتــكاد السياسـ
متجاهلــة الخلــل الــذي حصــل فــي العقــد االجتماعــي، الــذي أجبر فيــه المواطنون 
علــى التنــازل عــن حقهــم فــي المشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرار لقــاء األمــن 
والعيــش مــن جهــة، الــذي يشــكل أحــد نمــاذج االســتبداد الــذي نتــج عــن ضعــف 
ومنهــا  اإلنســان  حقــوق  مكانــة  إضعــاف  إلــى  وأدى  والمســاءلة،  المشــاركة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي المســار التنمــوي القائــم. وفــي الوقــت الــذي تــم 
فيــه التركيــز علــى االســتجابة لألزمــات أيــًا كان شــكلها مقابــل فصــل ذلــك عــن 
النهــج المتعــارف عليــه وعــن منظومــة حقــوق اإلنســان األساســية واالنحيــاز إلــى 

مفهــوم المســاعدة أكثــر منــه إلــى التنميــة مــن جهــة أخــرى. 

فــي هــذا الســياق، جــاءت جائحــة كورونــا لتعمــق األزمات االجتماعيــة التي تعاني 
منهــا غالبيــة دول المنطقــة ومنهــا األردن، حيــث كشــفت هشاشــة منظومــة 
الحمايــة االجتماعيــة، وجعلــت الماييــن مــن أبنــاء المنطقــة يقعــون تحــت براثــن 
الفقــر. وهــذا يدفعنــا إلــى التفكيــر مــرة أخــرى بجــدوى اســتمرار العمــل بالعقــد 
االجتماعــي الســائد منــذ عقــود، الــذي تشــير مختلــف معطياتــه الــى عــدم إمكانية 
اســتمرارية العمــل بــه. وتتطلـــب هــذه العمليــة معالجـــة هــذه التحديــات لتحويــل 
ــات الحمايــة االجتماعيــة بخاصــة  ــات االجتماعيــة بعامــة وسياسـ ــار السياسـ مسـ
مــن خــال اســـتراتيجيات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة شـــاملة ومســـتدامة، 
ــاواة واإلنصــاف والحقــوق  وإصاحــات فــي الحكــم تنطلــق مــن مبــادىء المسـ

والمشـــاركة، التــي هــي أســـاس العدالــة االجتماعيــة.

ولهــذه الغايــة، تأتــي هــذه الورقــة البحثيــة لتقييــم اســتجابة الدولــة األردنيــة 
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علــى المســتويين الحكومــي وغيــر الحكومــي لجائحــة كورونــا، مــع التركيــز علــى 
أثــر هــذه االســتجابة علــى المجتمــع وبخاصــة الفئــات األكثــر ضعفــا فــي مختلــف 
المجــاالت، وفــي االقتصــاد علــى وجــه التحديــد، باإلضافــة إلــى اقتــراح عــدد مــن 
اإلصاحــات االقتصاديــة واالجتماعيــة لتحقيــق المزيــد مــن العدالــة والمســاواة 

بيــن األفــراد. 

اعتمــدت منهجيــة إعــداد هــذه الورقــة علــى مراجعــة عــدد مــن الدراســات واألوراق 
ــة  ــة االجتماعي ــا المتعلقــة يالحماي ــا وعالمي ــا وإقليمي واألبحــاث المنشــورة وطني
فــي األردن، بمــا فيهــا التقاريــر الحكوميــة المنشــورة واالســتراتيجيات والبرامــج 
الرســمية  المؤسســات  مــن  المنشــورة  التقاريــر  إلــى  إضافــة  الرســمية، 
والمنظمــات الدوليــة. كمــا أجريــت العديــد مــن المقابــات المعمقــة مــع عــدد من 
المتخصصيــن والخبــراء فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة فــي المنظمــات الدولية، 
إضافــة إلــى لقــاءات مــع مســؤولين حكومييــن مــن صنــدوق المعونــة الوطنيــة، 
كمــا  االجتماعــي،  للضمــان  العامــة  والمؤسســة  والعمــل  الماليــة  ووزارتــي 
أجريــت مقابــات مــع عــدد مــن الخبــراء الوطنييــن. وأخيــرا تــم تدعيــم مصــادر هــذه 
الدراســة مــن خــال عــدد مــن اللقــاءات التلفازيــة الموثقــة لمســؤولين حكومييــن 
والمشــاركة فــي لقــاءات فنيــة متخصصــة حــول قضايــا الحمايــة االجتماعيــة تــم 

تنظيمهــا مــن قبــل مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة.

تعتبــر الحمايــة االجتماعيــة واحــدة مــن أهــم مكونــات منظومــة حقــوق اإلنســان 
التــي تــم تحديدهــا واالعتــراف بهــا مــن قبــل المجتمــع الدولي تحــت مظلة األمم 
المتحــدة، حيــث كانــت هــذه الحقــوق ُتمــاَرس محليــا فــي أجــزاء كثيــرة مــن آســيا 
وأفريقيــا وأوروبــا وأميــركا الجنوبيــة مــن خــال صكــوك متعــارف عليهــا وبشــكل 
متفــاوت، إال أنــه وفيمــا بعــد تــم تطويــر أدوات موحــدة لضمــان االعتــراف 
بالمســتوى األساســي لهــذه الحقــوق والوفــاء بهــا وحمايتهــا مــن قبــل الدولــة 
بحيــث أصبحــت هــذه الــدول ملزمــة بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 
االجتماعيــة  الحمايــة  وأصبحــت  لشــعوبها،  اجتماعيــة  حمايــة  أنظمــة  بإنشــاء 
أداة سياســية بالدرجــة األولــى فــي صميــم عمــل منظومــة األمــم المتحــدة 

ــة. واتفاقياتهــا للقضــاء علــى الفقــر وخفــض معــدالت البطال

وتعــّرف الحمايــة االجتماعيــة علــى أنهــا »مجموعــة مــن السياســات والبرامــج 
المصممــة للحــد مــن الفقــر والوقايــة منــه«)1(. 

2_ منهجية إعداد الورقة 

3_ اإلطار العام للحماية االجتماعية 

1_ تقرير الحماية االجتماعية العالمي2017-2019: الحماية االجتماعية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة- جنيف2017 
 https://www.ppc.gov.qa/ar/reportsstudies/internationalstudies/Pages/Report-8.aspx
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2_ للمزيد من المعلومات حول أصل الحماية االجتماعية يرجى االطاع على القانون الدولي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية.

3_ المادة 9 من بروتوكول سان سلفادور والمادة 12 من الميثاق االجتماعي األوروبي.
4_في عام 2011، خرجت المناقشة المتكررة حول الهدف االستراتيجي للحماية االجتماعية )الضمان االجتماعي( في مؤتمر العمل الدولي رقم 100 باستنتاجات قوية 

فيما يتعلق بتوسيع الضمان االجتماعي للجميع من خال أرضيات الحماية االجتماعية المحددة على المستوى الوطني. وفي يونيو 2012، اعتمد مؤتمر العمل الدولي 
توصية أرضيات الحماية االجتماعية، 2012 )رقم 202( بهدف دعم توفير الحد األدنى من الحماية االجتماعية.

5_جاء اإلعان في االحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس األمم المتحدة. تم تحديد سبعة عشر هدفا مع 169 غاية مرتبطة متكاملة وغير قابلة للتجزئة لتغطية الفترة 
2015-2030 من خال ثاثة أبعاد؛ االقتصادية واالجتماعية والبيئية بهدف القضاء على الفقر المدقع.

ينبــع الحــق فــي  الحمايــة االجتماعيــة مباشــرة مــن المــادة 22 مــن اإلعــان 
العالمــي لحقــوق اإلنســان والمــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الحمايــة  أنظمــة  إنشــاء  أصبــح  إذ  والثقافيــة.)2(  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
ــد علــى الحــق فــي الضمــان  ــم التأكي ــث ت ــدول، حي ــع ال ــا لجمي ــة إلزامي االجتماعي
االجتماعــي فــي االتفاقيــات الدوليــة األخــرى مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز العنصــري )المــادة 11(؛ اتفاقيــة حقــوق الطفــل )المــادة 26( 
واتفاقيــة حمايــة العمــال المهاجريــن وأســرهم )المــادة27(، إضافــة لصكــوك 
حقــوق اإلنســان اإلقليميــة)3( والعديــد مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، 
وبخاصــة االتفاقيــة رقــم 102 بشــأن الحــد األدنــى لمعاييــر الضمــان االجتماعــي. 

وفــي ذات الســياق، أقــرت منظمــة العمــل الدوليــة االتفاقيــة رقــم )102( لســنة 
1952 بشــأن الضمــان االجتماعــي التــي أصبحــت فيمــا بعــد مقدمــة للمدونــة 
األوروبيــة للضمــان االجتماعــي والصكــوك اإلقليميــة األخــرى، وكذلــك الحملــة 
العالميــة للحمايــة االجتماعيــة والتغطيــة للجميــع لعــام 2003 عبــر آليــة ثاثيــة 
لتوســيع تغطيــة الضمــان االجتماعــي بيــن العمــال، بمــا في ذلــك العاملون في 
االقتصــاد غيــر المنظــم. باإلضافــة إلــى زيــادة الوعــي بــدور الضمــان االجتماعــي 
فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة عبــر تطويــر نظــام يضــم المنظمــات 
الدوليــة والــدول المانحــة ومؤسســات الضمــان االجتماعــي ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي.

إضافــة إلــى ذلــك، أرســت منظمــة العمــل الدوليــة، عــام 2008، إعــان العدالــة 
االجتماعيــة مــن أجــل عولمــة عادلــة، إذ تــم وضــع أربعــة أهــداف اســتراتيجية 
كجــزء مــن برنامــج العمــل الائــق لمنظمــة العمــل الدوليــة، وهــي: تعزيــز الحقــوق 
األساســية، وخلــق فــرص العمــل، والحمايــة االجتماعيــة، والحــوار االجتماعــي. 
واســتمر هــذا التركيــز مــن خــال مناهــج اســتراتيجية مختلفــة. واســتجابًة لألزمــات 
الماليــة، إذ صممــت منظمــة العمــل الدوليــة عــام 2009 إطــار عمــل لتوجيــه 
السياســات الوطنيــة والدوليــة الهادفــة إلــى تحفيــز االنتعــاش االقتصــادي، 
وخلــق فــرص العمــل، وتوســيع نطــاق الحمايــة االجتماعيــة للجميــع، حيــث كانــت 
الدعــوة إلــى بنــاء »حمايــة اجتماعيــة كافيــة للجميــع، باالعتمــاد علــى أرضيــات 
الحمايــة االجتماعيــة األساســية، بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة، 
وتأميــن الدخــل لكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وإعانــات األطفــال، 
والدخــل اآلمــن جنبــا إلــى جنــب مــع خطــط ضمــان التشــغيل العامــة للعاطليــن 

عــن العمــل. )4(« 

كمــا قدمــت األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة إطــارا منطقيــا لجــدول أعمــال التنميــة 
تــم فيــه تحقيــق بعــض التقــدم مــن خــال جــدول أعمالهــا،, أهــداف التنميــة 
المســتدامة )SDGs-2030( )5(. وبشــكل مــواز حــث تقريــر القضــاء علــى الفقــر 
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6_مؤتمر العمل الدولي، 2012، قرار بشأن الجهود المنشودة لجعل أرضيات الحماية االجتماعية حقيقة وطنية في جميع أنحاء العالم،
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_189998.pdf

الــذي تــم تبنيــه فــي الــدورة الخمســين للجنــة األمــم المتحــدة للتنميــة االجتماعيــة 
لعــام 2012 الحكومــات علــى تطويــر أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة )بمــا فــي ذلــك 
العاملــون فــي االقتصــاد غيــر المنظــم( واالعتــراف بــأن الوصــول الشــامل إلــى 
أنظمــة الضمــان االجتماعــي، يمكــن أن يســاهم فــي القضــاء علــى الفقــر، الــذي 
يشــكل الهــدف األول ألجنــدة التنميــة العالميــة 2030. وفــي العــام نفســه، 
بحــث مؤتمــر العمــل الدولــي فــي اعتمــاد آليــة مســتقلة بشــأن التزامــات حقــوق 
ــة ولكــن أيضــا  ــة االجتماعي ــج برامــج الحماي ــق فقــط بنتائ ــي ال تتعل اإلنســان الت
بالعمليــة التــي يتــم مــن خالهــا تنفيــذ هــذه البرامــج. فبموجــب هــذه اآلليــة، 
تلتــزم الحكومــات، ليــس فقــط بتبنــي برامــج الحمايــة االجتماعيــة، وإنمــا أيضــا 
بتصميــم وتنفيــذ ورصــد وتقييــم هــذه البرامــج وفقــا لمعاييــر حقــوق اإلنســان )6(. 

لتأســيس  األولــى  الســنوات  ومنــذ  المتعاقبــة  األردنيــة  الحكومــات  عملــت 
الدولــة مطلــع عشــرينيات القــرن الماضــي، علــى إرســاء قواعــد أوليــة للحمايــة 
االجتماعيــة، بدأتهــا مبكــرا بتوفيــر الخدمــات الصحيــة لمواطنيهــا، ووضــع أول 
ــر شــمولية وعمليــة  ــذي ُأْتبــع الحقــا بخطــوات أكث ــزكاة ال قانــون لتنظيــم جمــع ال
فــي ذات الوقــت وتضمنــت صــدور نظــام التقاعــد المدنــي، وتأســيس وزارة 
التعليــم مــن  العمــل والشــؤون االجتماعيــة والتوســع فــي تقديــم خدمــات 
خــال إرســاء النظــام العــام للتعليــم وتوفيــر التأميــن الصحــي وإنشــاء مؤسســة 
لإلســكان. وتعــد وزارة التنميــة االجتماعيــة الــوزارة األساســية عندمــا يتعلــق 
األمــر بسياســات وبرامــج الحمايــة االجتماعيــة، إذ يغطــي نطــاق عمــل هــذه 
الــوزارة مجموعــة واســعة مــن المســؤوليات، ولكــن بشــكل أساســي؛ الحمايــة 
االجتماعيــة والخدمــات االجتماعيــة للنســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
وكبــار الســن. وجــاء التوســع فــي تقديــم هــذه الحمايــات االجتماعيــة فــي ســياق 
طبيعــة العقــد االجتماعــي الــذي يعتمــد علــى تقديــم الرعايــات والخدمــات مقابل 

التخلــي عــن حــق المشــاركة السياســية.

تتابعــت خطــوات التوســع فــي منظومــة الحمايــة االجتماعيــة بإصــدار أول قانــون 
للعمــل فــي أوائــل الســتينيات مــن القــرن الماضــي، تاهــا وضــع نظــام خــاص 
بتقاعــد العامليــن فــي القطــاع الخــاص، وتأســيس صنــدوق الــزكاة وصنــدوق 
التنميــة والتشــغيل وتأســيس صنــدوق المعونــة الوطنيــة. كانــت هــذه الخطــوات 
التــي تبنتهــا الحكومــة األردنيــة بالدرجــة األولــى وفــاءا اللتزاماتهــا وتعهداتهــا 
الدوليــة، حيــث عملــت الحقــا علــى توســيع الشــمول لمظلــة الحمايــة االجتماعيــة 
لتغطــي فئــات أكثــر. ثــم أنشــئت المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي فــي 
عــام 1978 لتوفــر الحمايــات االجتماعيــة للعامليــن فــي القطــاع الخــاص، وفــي 

4_ منظومة الحماية االجتماعية في األردن 
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أواســط التســعينيات شــملت العامليــن فــي القطــاع العــام.

أطلقــت الحكومــة عــددا مــن الخطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة مــن أجــل توســيع 
برامــج الحمايــة االجتماعيــة كاالســتراتيجية الوطنيــة للحــد مــن الفقــر لألعــوام   
2013 - 2020 التــي تــم تطويرهــا بدعــم مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، 
وركــزت علــى خمســة محــاور أساســية تتمثــل فــي توفير العمل الائــق لألردنيين 
وبخاصــة الشــباب والنســاء وذوي اإلعاقــة والعمــل للقضــاء علــى ظاهــرة عمالــة 
ــر  ــل الصغي ــرة والتموي ــة والصغي ــر الحوافــز لألعمــال الميكروي األطفــال، وتوفي
الفقيــرة والمعرضــة  للذكــور واإلنــاث مــن األســر  والميكــروي األكثــر فعاليــة 
للفقــر، وتوفيــر خدمــات العنايــة الصحيــة االساســية لتكــون متاحــة بســهولة أكثــر 
للذكــور واإلنــاث مــن أبنــاء األســر الفقيــرة والمعرضــة للفقــر والمســنين وذوي 
اإلعاقــة. وهدفــت بشــكل أساســي إلــى خفــض نســبة الفقــر لتصــل إلــى 6 
بالمئــة بحلــول العــام 2020)7( . إال أنهــا لــم تســتطع الوصــول إلــى أهدافهــا 
بشــكل صحيــح، حيــث ارتفعــت معــدالت الفقــر بشــكل تصاعــدي، إذ ُيظهــر آخــر 
مســح خــاص بدخــل ونفقــات األســرة الــذي نفذتــه دائــرة اإلحصــاءات العامــة 
لعامــي 2017-2018، أن نســبة الفقــر المطلــق بيــن األردنييــن وصلــت الــى 

15.7 بالمئــة )8(.

لتجــاوز النتائــج الســلبية الســتراتيجية الحــد مــن الفقــر، وهــو مــا كان متوقعــا 
لعــدم وجــود سياســة متماســكة للحــد مــن الفقــر ومحدوديــة قــدرات القطــاع 
العــام والفســاد والمحســوبية فــي إدارات أجهــزة الدولــة، أطلقــت الحكومــة 
االســتراتيجية الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة فــي العــام 2019، التــي ضمــت 
ثاثــة محــاور أساســية ضمــن المجــاالت الرئيســية للحمايــة االجتماعيــة، أتــت 

علــى النحــو التالــي: 

والضمــان  االقتصاديــة  والفــرص  العمــل  محــور  األول:  المحــور 
االجتماعيــة( )التأمينــات  االجتماعــي 

حيــث عرضــت الحكومــة ضمــن هــذا المحــور برامجهــا المتعــددة والمتخصصــة 
ــر التدريــب والتشــغيل المباشــر أو مــن خــال تقديــم التمويــل متناهــي  إمــا عب
الصغــر مــن خــال دعمهــا المباشــر أو مــن خــال التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة 
البرامــج  هــذه  مثــل  لتنفيــذ  الحكومــة  مــع  وثيقــة  عبــر شــراكة  والتــي عملــت 
وبرامــج التأمينــات االجتماعيــة. ويظهــر التحليــل األولــي لمحــور العمــل والفــرص 
االقتصاديــة، أن الحكومــة ألقــت باللــوم علــى العمالة المهاجرة بشــكل أساســي 
فيمــا يخــص اختــال ســوق العمــل، حيــث اعتبــرت االســتراتيجية أن وجــود هــذه 

العمالــة ســاهمت فــي زيــادة ظــروف العمــل الســيئة وتدنــي األجــور. 

7_ وزارة التخطيط والتعاون الدولي، االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر  2013 – 2020.
8_دائرة اإلحصاءات العامة، مسح دخل ونفقات األسرة،  ،2018-2017
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المحور الثاني: محور المساعدات االجتماعية

 وشــمل هــذا المحــور التركيــز علــى الخدمــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة عبــر 
عــدد مــن المنظمــات فيمــا يخــص المســاعدات الماليــة وبرامــج التغذيــة، الدعــم 
الحكومــي المقــدم للفئــات األقــل حظــا واألكثــر فقــرا كدعــم النقــل ودعــم الخبــز 

ودعــم الطاقــة.

المحور الثالث: محور الخدمات االجتماعية

ــم والصحــة والســكن والنقــل  غطــى هــذا المحــور الخدمــات األساســية كالتعلي
العــام. 

عمــدت الحكومــات األردنيــة المتعاقبــة، علــى تصميــم وتنفيــذ عــدد مــن البرامــج 
والتداخــات تحــت مــا يســمى بمظلــة الحمايــة االجتماعيــة، حيــث تنوعــت هــذه 
والصحــة  كالتعليــم  األساســية  الخدمــات  علــى  كبيــر  بشــكل  وركــزت  البرامــج 
تقديــم  الثمانينيــات،  نهايــة  وحتــى  الحكومــة،  واســتطاعت  العــام.  والنقــل 
خدمــات متنوعــة، إال أنــه ومــع انهيــار االقتصــاد األردنــي وانخفــاض ســعر صــرف 
الدينــار فــي عــام 1989، خضــع األردن لبرنامــج إعــادة الهيكلــة االقتصــادي بتوجيــه 
مــن صنــدوق النقــد الدولــي، حيــث عملــت برامــج صنــدوق النقــد عبــر الســنوات 
المتعاقبــة بشــكل مباشــر علــى إضعــاف منظومــة الحمايــة االجتماعيــة، علــى 
ســبيل المثــال خــال أزمــة كورونــا انخفــض نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الــى 
1.6 بالمئــة فــي العــام 2020)9(، إذ صــرح البنــك الدولــي أن نســبة ديــن األردن 
إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي بلغــت 109 بالمئــة فــي عــام 2020، بعــد أن 
كانــت 97.4 بالمئــة فــي عــام 2019. وكنتيجــة طبيعيــة لتداعيــات جائحــة كورونــا، 

ازدادت حاجــة المجتمــع إلــى المزيــد مــن الحمايــات االجتماعيــة.

طــورت الحكومــة األردنيــة برامــج اضافيــة لشــمول أعــداد أكبــر مــن المســتفيدين 
وعملــت  فقــرا.  واألكثــر  هشاشــة  األكثــر  الفئــات  مــن  البرامــج  هــذه  ضمــن 
مجموعــة مــن المنظمــات الدوليــة علــى دعــم جهــود الدولــة األردنيــة لتنفيــذ 
برامــج الحمايــة االجتماعيــة، حيــث ســاهمت منظمــة العمــل الدوليــة مــن خــال 
البرامــج لتحســين ســوق  عــدد مــن  تنفيــذ  المملكــة فــي  برامــج عملهــا فــي 
العمــل وبيئــة وظــروف العمــل مــن خــال إطاقهــا لبرنامــج العمــل الائــق. 
ــة )يونســيف( فــي دعــم برامــج  كمــا ســاهمت منظمــة األمــم المتحــدة للطفول
ــة لهــا، كمــا  ــر هشاشــة لتحســين ســبل الحماي ــات األكث ــب للفئ ــم والتدري التعلي
لتوســيع وتنظيــم خدمــات  دعــم مباشــر  تقديــم  علــى  الدولــي  البنــك  عمــل 

9_   دائرة اإلحصاءات العامة، تقرير الناتج المحلي اإلجمالي، 2021.
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 10

الحمايــة االجتماعيــة مــن خــال تقديــم الدعــم المباشــر لــوزارة التنميــة االجتماعيــة 
وتطويــر قواعــد بيانــات موحــدة للمنتفعيــن مــن هــذه الخدمــات ضمــن برامجهــا 
ــة المتنوعــة لتحســين الشــمول والوصــول، إضافــة الــى منظمــات أخــرى  الفني

تعمــل لدعــم منظومــة الحمايــة االجتماعيــة.

وتتنــوع برامــج الحمايــة االجتماعيــة بيــن برامــج ســوق العمــل النشــطة وغيــر 
وبرامــج  االجتماعيــة  الخدمــات  وبرامــج  االجتماعيــة،  والتأمينــات  النشــطة 
المســاعدات االجتماعيــة التــي يتــم تنفيذهــا بشــكل مباشــر أو ضمــن برامــج 
ُتــراوح هــذه البرامــج مــا بيــن اإلعانــات،  متخصصــة فــي خطــط أخــرى، حيــث 
والتحويــات النقديــة، واإلعفــاءات الضريبيــة والخدمــات االجتماعيــة بعامــة. إال 
أن هــذه البرامــج لــم تســتطع تقديــم الحمايــات االجتماعيــة المائمــة لعــدد كبيــر 
ــر واضحــة مبنيــة علــى أســس  مــن الفئــات بســبب عــدم اعتمادهــا علــى معايي
العدالــة االجتماعيــة فــي توزيــع الخدمــات، كمــا أن حجــم هــذه المســاعدات غيــر 
كاٍف وال يلبــي متطلبــات العيــش الائــق. إضافــة إلــى أســباب مرتبطــة بضعــف 
اإلنفــاق الحكومــي وعجــز الموازنــة المســتمر وزيــادة مســتويات الديــن الخارجــي 
والداخلــي لمســتويات قياســية. ويقــدم الجــزء التالــي عرضــًا تفصيليــًا لهــذه 

البرامــج ضمــن محاورهــا المختلفــة:

1.5 البرامج غير القائمة على االشتراكات
 

األدوات  أقــدم  مــن  واحــدًا  النقديــة  المســاعدة  برامــج  إلــى  الوصــول  يعتبــر 
المســتخدمة عالميــا لتوفيــر الحمايــة االجتماعيــة للفئــات األكثــر ضعفــا فــي 
ــًا؛ حيــث يمكــن أن تكــون برامــج  أي مجتمــع، وتختلــف طبيعــة هــذه البرامــج تباع
المســاعدة االجتماعيــة متكــررة أو يمكــن أن يتــم تقديمهــا علــى أســاس طــارىء. 
وبالرغــم مــن أن تأثيــر هــذه البرامــج محــدود للغايــة، إذ تعالــج هــذه البرامــج حــاالت 
الهشاشــة بشــكل ســطحي، حيــث أن المبالــغ النقديــة المقدمــة متواضعــة 
وبالــكاد تغطــي االحتياجــات األساســية لألســر، إال أن هــذه البرامــج الخاصــة 
بالمســاعدة النقديــة تعتبــر أداة مهمــة ضمــن البرامــج قصيــرة المــدى، إذ تعتبــر 
جــزءا مــن الترتيبــات االنتقاليــة المرتبطــة بتدخــات الحمايــة االجتماعيــة األخــرى 

ــب والتشــغيل.  ــل برامــج التدري مث

فــي األردن، تأســس صنــدوق المعونــة الوطنيــة عــام 1986 بموجــب القانــون 
رقــم 36 لســنة 1986 بهــدف تأميــن الحمايــة والرعايــة لألســر الفقيــرة والمحتاجــة 
ورفــع مســتوى معيشــتها، وذلــك مــن خــال تقديــم المعونــات الماليــة الشــهرية 
والطارئــة والمســاعدة فــي تنميــة مهــارات وقــدرات أفرادهــا القادريــن علــى 
العمــل تمهيــدًا لدمجهــم فــي ســوق العمــل واإلنتــاج بمــا يكفــل االســتمرار فــي 
تأمين االحتياجات األساســية لهذه األســر، وكذلك الســعي إلى تحويل أفرادها 
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مــن متلقيــن للمعونــة إلــى أفــراد منتجيــن مــن خــال دعــم وتوفيــر ســتة برامــج 
أساســية للمعونــات، هــي: المعونــات الماليــة المتكــررة، والمعونــات الماليــة 
ــة،  ــة الطارئ ــات المالي ــة الشــهرية الخاصــة، المعون ــات المالي ــة، المعون اإلضافي

معونــة التأهيــل الجســماني، ومعونــة التأهيــل والتدريــب المهنــي )10(.

ويشــرف علــى إدارة الصنــدوق مجلــس إدارة مكــون مــن ثاثــة عشــر عضــوا 
يمثلــون العديــد مــن الجهــات الحكوميــة والتطوعيــة والخاصــة فــي المملكــة، 
ــدوق الخدمــات  ــة، ويقــدم الصن ــة االجتماعي ــر التنمي ــرأس هــذا المجلــس وزي وي
مــن خــال اثنيــن وأربعيــن فرعــا رئيســيا منتشــرة فــي مختلــف مراكــز محافظــات 
المملكــة وألويتهــا، باإلضافــة إلــى ســتة عشــر مكتبــا فرعيــا منتشــرة فــي باقــي 

مناطــق الريــف والباديــة األردنيــة. 

الحقــا، تداركــت الحكومــة األردنيــة أهميــة دور صنــدوق المعونــة فــي دعــم 
الفئــات األكثــر هشاشــة واألكثــر فقــرا، وتوســعت في برامج الصنــدوق والفئات 
المســتهدفة، وتــم تطويــر برامــج مكملــة ومتكاملــة مــن شــأنها أن تدعــم خــروج 
األســر األردنيــة مــن دائــرة الفقــر وبخاصــة مــع ارتفــاع نســبة الفقــر المطلــق 
بيــن األردنييــن إلــى 15.7 بالمئــة )11(، حيــث تــم زيــادة موازنــة صنــدوق المعونــة 
م مــن الجهــات  ــدِّ ــر دعــم مباشــر مــن الحكومــة بالتــوازي مــع دعــم ُق الوطنيــة عب
ــر وتوســيع الفئــات المشــمولة ببرامجهــا. وقــد تــم  المانحــة لشــمول أعــداد أكب
ذلــك عبــر مســاعدة فنيــة مباشــرة مــن البنــك الدولــي حيــث تــم تحليــل الوضــع 
الحالــي للصنــدوق ومراجعــة قواعــد البيانــات الحاليــة وتطويــر قواعــد بيانــات أكثــر 

شــمولية )12( ســاعدت الحقــا فــي تحســين آليــات االختيــار والوصــول. 

2.5 برامج الوصول إلى الرعاية الصحية

ُينظــر إلــى برامــج الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة علــى أنهــا أحــد حقــوق اإلنســان 
االجتماعيــة ومكــون أساســي مــن مكونــات الحمايــة االجتماعية التي تركز بشــكل 
مباشــر علــى تغطيــة الســكان عبــر التأميــن الصحــي الوطنــي الــذي يعتبــر أمــرا 

طبيعيــا نتيجــة لحاجــة النــاس المســتمرة لرعايــة صحيــة جيــدة بأســعار معقولــة. 

ــد دراســة النظــام الصحــي فــي األردن، وجــود إطــار عمــل لنظــام  ــظ، عن وُياَح
ووفقــا  والجهــات.  المؤسســات  مــن  عــددا  يضــم  الــذي  الصحيــة  الرعايــة 
تــم تطويــر نظــام تقديــم الخدمــات الصحيــة  الســتراتيجية القطــاع الصحــي، 
بطريقــة تنتشــر فيهــا مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة، 
بحيــث تغطــي جميــع شــرائح المجتمــع المتنوعــة. حيــث يســتهدف هــذا النظــام 
الصحــي العامليــن فــي القطــاع العــام وعائاتهــم والمتقاعديــن منهــم، وكذلــك 

10_ موقع صندوق المعونة الوطنية،
http://www.naf.gov.jo/Ar/Pages/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF% 
D9%88%D9%82

11_ مسح دخل ونفقات األسرة، دائرة اإلحصاءات العامة )2017-2018(
National unified registry/NUR  _12
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تــم شــمول المواطنيــن دون ســن السادســة ومــا فــوق الســتين وجميــع مرضــى 
القلــب والســرطان والكلــى فــي التأميــن الصحــي العــام )13(. كمــا تــم توفيــر 
وصــرف تأميــن صحــي لفــرد واحــد مــن أفــراد عائلــة المتبــرع باألعضــاء لفتــرة 
خمــس ســنوات وللمتبــرع بالــدم )لمــدة ســتة أشــهر(، وإتاحة االشــتراك االختياري 
بالتأميــن الصحــي لجميــع المواطنيــن الراغبيــن ومــن بينهــم الحوامل وكبار الســن 
واألفــراد بموجــب المــادة )30(، والمؤسســات والشــركات والهيئــات بموجــب 
المــادة )31( مــن نظــام التأميــن الصحــي، كمــا ويتــم تأميــن األســر الفقيــرة التــي 
ــن يتلقــون  ــن األفــراد الذي ــك تأمي ــار وكذل ال يتجــاوز دخلهــا الشــهري  )300( دين
مســاعدات منتظمــة مــن صنــدوق المعونــة الوطنيــة )14(. وقــد بلغــت فــي العــام 
نيــن صحيــًا 68 بالمئــة مــن المواطنيــن األردنييــن و55 بالمئــة  2015 نســبة المؤمَّ
مــن ســكان المملكــة )15( بشــكل عــام، علمــا أن هــذه النســبة لم تشــمل اإلعفاءات 
التأميــن  يغطــي صنــدوق  حيــث  الملكــي،  الديــوان  مــن  المقدمــة  العاجيــة 
التأميــن الصحــي  41.7 بالمئــة مــن األردنييــن، وصنــدوق  الصحــي المدنــي 
العســكري 38 بالمئــة، والتأميــن الصحــي الخــاص 12.5 بالمئــة، والمستشــفيات 
الجامعيــة 2.5 بالمئــة، 0.04 بالمئــة مؤّمنــون صحيــا فــي الخــارج، 2.5 بالمئــة مــن 
خــال تأمينــات أخــرى، فيمــا تغطــي وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن »أونــروا« 

2.5 بالمئــة مــن المواطنيــن بالرعايــة الصحيــة األوليــة )16(. 

3.5 البرامج القائمة على االشتراكات

وهــي تشــمل منظومــة الضمــان االجتماعــي، التــي تتكــون مــن أنــواع مختلفــة؛ 
برامــج الضمــان االجتماعــي ونظامــي التقاعــد المدنــي والعســكري، إضافــة إلــى 

صناديــق التقاعــد الخاصــة بالنقابــات المهنيــة. 

 فــي األردن، صــدر قانــون الضمــان االجتماعــي كقانــون مؤقــت عــام 1978 
اســتجابة الحتياجــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ولتوســيع نطــاق التغطيــة 
مثــل  القائمــة  التقاعــد  أنظمــة  تغطيهــا  ال  التــي  األخــرى  المجتمــع  لشــرائح 
الخدمــة المدنيــة والعســكرية )17(.  ومــر القانــون بعــدد مــن التعديــات ليضمــن 
شــمول العامليــن فــي القطاعيــن المدنــي والعســكري )18(. وفــر قانــون الضمــان 
الشــيخوخة  اســتحقاقات  مقابــل  للمشــتركين  التأميــن  الجديــد  االجتماعــي 
ــر  ــي والمبك ــد الشــيخوخة الوجوب ــب تقاع ــذي يشــمل روات ــب التقاعــدي( ال )الرات
ورواتــب العجــز واإلعاقــة والوفــاة ومخصصــات الورثــة، ومزايــا إصابــات العمــل، 
واســتحقاقات األســرة، واســتحقاقات األمومــة، وإعانــات التعطــل عــن العمــل 

وتعويضــات الدفعــة الواحــدة. 

إضافــة إلــى ذلــك فــإن هنــاك أنظمــة / برامــج أخــرى للرواتــب التقاعديــة، التــي 
هــي مخصصــة حصريــا لشــرائح محــددة مثــل المتقاعدين العســكريين وموظفي 
الخدمــة المدنيــة الذيــن يتــم التعامــل معهــم بشــكل مباشــر مــن خــال مديريــة 

14_ إستراتيجية وزارة الصحة لاعوام2018-2022
15_ نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015، دائرة اإلحصاءات العامة. عمان- األردن

16_االستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي لألعوام 2016-2020
17_أخذ القانون المؤقت حالة القانون الدائم )19( بتاريخ 2001

18_قانون )26( لعام 2009 وقانون )7( لعام2010 والحقا تم استبدال هذا القانون بقانون متقدم وصادق عليه البرلمان في عام 2014

Awad. A )2012(. The social protection System. Phenix Center for Economic and Informatics Studies, Amman- Jordan. http://www.annd.org/data/  _13
item/cd/aw2014/pdf/english/three1.pdf



 13

الرواتــب  لــوزارة الماليــة، ويتــم صــرف  التابعــة  التقاعــد المدنــي والعســكري 
ــة  ــة ضمــن النفقــات الجاري ــة الســنوية للدول ــة لهــم مــن خــال الموازن التقاعدي

وتحــت حســاب الرواتــب التقاعديــة. 

وقــد عملــت الحكومــة علــى دمــج برامــج التقاعــد المدنــي والعســكري تحــت 
مظلــة موحــدة )المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي( حيــث توجهــت لشــمول 
موظفــي القطــاع العــام فــي العــام 1995 والعســكريين فــي العــام 2005. 
وذلــك لضمــان عمليــة التحــول نحــو مظلــة واحــدة للمنافــع االجتماعيــة كخطــوة 
إصاحيــة لمنظومــة الحمايــة االجتماعيــة وفــق رؤيــة أرضيــات الحمايــة االجتماعية 

المعتــرف بهــا والمصــادق عليهــا مــن قبــل الحكومــة األردنيــة.

أخيــرا، تتوافــر أنظمــة تقاعــد أخــرى تتمثــل بصناديــق تقاعــد خاصــة تــم تطويرهــا 
وتطبيقهــا مــن قبــل عــدد مــن النقابــات المهنيــة األردنيــة لتوفيــر رواتــب تقاعديــة 
لمشــتركيها، باإلضافــة إلــى تطويــر التأميــن الصحــي وصناديــق التكافــل، كنقابة 
المهندســين ونقابة األطباء ونقابة المهندســين الزراعيين، وغيرها من النقابات 
المهنيــة. وياحــظ أن بعــض هــذه الصناديــق تتوفــر لديهــا القــوة الماليــة التــي 
تؤهلهــا لتوفيــر رواتــب تقاعديــة جيــدة بســبب اتســاع قاعــدة المشــتركين واإلدارة 
ــة المهندســين التــي ال توفــر  ــة كمــا هــو الحــال مــع نقاب ــدة للمــوارد المالي الجي
ــر خدمــات التغطيــة الصحيــة  فقــط برامــج تقاعديــة، وإنمــا تمتــد خدماتهــا لتوفي
ضمــن شــرائح وبرامــج اإلســكان وصنــدوق للتكافــل وخدمــات إقراضيــة أخــرى 
لمنتســبيها. فــي الوقــت نفســه ونتيجــة لعــدم تنفيــذ الدراســات االكتواريــة، - 
القائمــة علــى االنضبــاط الــذي يطبــق األســاليب الرياضية واالحصائية - بالشــكل 
الســنوية  الماليــة  المراجعــة  تنفيــذ  وعــدم  الماليــة  اإلدارة  وضعــف  الكافــي 
ــي  ــة بعجــز مال ــدوق التقاعــد الخــاص بالنقاب ــاء، يمــر صن ــدوق تقاعــد األطب لصن
شــديد، حيــث لــم تتمكــن النقابــة مــن صــرف رواتــب لمنتســبيها خــال الســنتين 
الماضيتيــن، األمــر الــذي ينبــىء عــن خســائر كبيــرة للمدخــرات المالية نتيجة لســوء 
إدارتهــا. وأخيــرا، هنــاك برامــج التأميــن التقاعــدي التــي تطلقهــا عــادة شــركات 
التاميــن الخاصــة كبرامــج تقاعــد خاصــة مقابــل اشــتراكات شــهرية، وتوســعت 
هــذه الشــركات فــي برامجهــا ضمــن فئــات تأمينيــة مختلفــة باشــتراكات تصاعدية 

ولمــدد زمنيــة طويلــة.

ووفقــا للمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي، يبلــغ عــدد المســجلين فــي 
الضمــان االجتماعــي مليــون وثاثمئــة ألــف تقريبا يســتفيدون من خمســة برامج 
تأمينيــة )19( وحاليــا يعتبــر الضمــان االجتماعــي حجــر األســاس لمنظومــة الحمايــة 
االجتماعيــة مــن خــال توفيــره لعــدد مــن البرامــج التأمينيــة لحــاالت الشــيخوخة 
والمــرض وإصابــات العمــل وفقــدان المعيــل وحــاالت انقطــاع الدخــل، كمــا مــن 
خــال توفيــر تأميــن التعطــل وتوفيــر الحمايــة للنســاء العامــات مــن خــال تأميــن 
األمومــة. وتســعى هــذه البرامــج إلضافــة منفعــة التأميــن الصحــي للعامليــن 

 https://www.ssc.gov.jo/arabic/wp-content/uploads/2020  _19
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فــي القطــاع الخــاص، إال أنــه لــم يواَفــق عليــه حتــى يومنــا هــذا، نتيجــة لرفــض 
القطــاع الخــاص للمقتــرح األخيــر الــذي قــدم قبــل ثــاث ســنوات، وال توجــد 
ــم  ــا علــى القطــاع الخــاص. وقــد ت طريقــة فــي الوقــت الراهــن لفرضــه قانوني
أخيــرا تعديــل المــادة 42 مــن قانــون الضمــان االجتماعــي لتخصيــص مــا نســبته 
25 بالمئــة مــن إيــرادات صنــدوق األمومــة مــن أجــل التوســع فــي الخدمــات 
المقدمــة لألمهــات العامــات مــن خــال دعــم المصاريــف التشــغيلية للحضانات 
العاملــة والمســجلة فــي الضمــان االجتماعــي، وتغطيــة تكاليــف الحضانــات 
لألمهــات العامــات وفقــا آلليــة تتناســب عكســيا ودخــل المــرأة العاملــة. وقــد 
اعتبــر هــذا التعديــل إيجابيــا وفقــا لعــدد مــن الناشــطات، إال أنــه اعتبــر مــن وجهــة 
نظــر بعــض الخبــراء فــي غيــر مكانــه؛ إذ أن اأَلولــى هــو اســتخدام فوائــض 
الصنــدوق لتقديــم الدعــم للنســاء مباشــرة وليــس ألصحــاب الحضانــات فــي 
القطــاع الخــاص. كمــا جــاء التعديــل فضفاضــا وتركــت تفاصيلــه والتعليمــات 
الخاصــة بــه مفتوحــة للجــان الفنيــة المتخصصــة فــي الضمــان االجتماعــي ممــا 

يفتــح المجــال للتأويــل ويرهنــه باجتهــاد أعضــاء اللجنــة.

ورغــم هــذا التطــور فــي البرامــج التــي يقدمهــا الضمــان االجتماعــي علــى مــر 
الســنوات، إال أنــه مــا يــزال أكثــر مــن 50 فــي المئــة مــن مجمــوع العامليــن فــي 
األردن غيــر مشــمولين بالضمــان االجتماعــي، ويجــدر التنبيــه إلــى أن المفتــرض 
أن ال يتــم تســليع الحمايــات االجتماعيــة وربطهــا مــع االشــتراكات، إذ أن هنــاك 
فئــات مهمشــة غيــر قــادرة علــى ســداد هــذه االشــتراكات، ويعتبــر حصولهــا 
علــى الحمايــات االجتماعيــة حقــا مــن حقــوق االنســان التــي يجــب أن تكــون مبنيــة 
علــى أســس العدالــة االجتماعيــة. إضافــة إلــى أن العمالــة غيــر المنظمــة غيــر 
ــة  ــزال حجــم االشــتراكات االختياري مشــمولة بنظــام الضمــان االجتماعــي، وال ي
كبيــر مقارنــة مــع األجــور الزهيــدة التــي يتقاضهــا العاملــون والعامــات، وتعتبــر 
الفجــوات فــي تأميــن الحمايــات االجتماعيــة أعلــى بيــن العمــال غيــر األردنييــن، 
ومــن العوامــل التــي تســهم فــي ضعــف منظومــة الحمايــة االجتماعيــة:  عــدم 

االمتثــال للقوانيــن وضعــف تنفيذهــا)20(.

جــاءت اســتجابة الحكومــة األردنيــة لجائحــة كورونــا لتعمــق مــن ضعــف منظومــة 
الحمايــة االجتماعيــة. فبحســب تقديــرات البنــك الدولــي، يتوقــع أن ترتفــع نســبة 
الفقــر فــي األردن مــن 15.7 بالمئــة إلــى 27 بالمئــة، فيمــا ارتفعــت البطالــة 
إلــى 24.7 بالمئــة للربــع الرابــع مــن العــام 2020 )21(. فــي محاولــة الحتــواء ارتفــاع 
أعــداد األســر الفقيــرة هــذا العــام، شــهدت مخصصــات الحمايــة االجتماعيــة زيادة 
لمواجهــة آثــار جائحــة كورونــا. وبالرغــم مــن رفــع الحكومــة لمخصصــات صنــدوق 
المعونــة الوطنيــة، المســؤول عــن تقديــم المســاعدات النقديــة لألســر الفقيــرة، 

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_770177/lang--ar/index.htm _20
21_مسح العمالة والبطالة/ الربع الرابع 2020، دائرة اإلحصاءات العامة

6_ الحماية االجتماعية في األردن ما بعد جائحة كورونا  
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التشريعات: 

بنســبة 38 بالمئــة، لتصبــح 284 مليــون دوالر، مقابــل 205 ماييــن دوالر لعــام 
2020، إال أن أعــداد الفقــراء فــي ازديــاد مســتمر بســبب عــدم مواكبــة سياســات 
اإلغــاق االقتصــادي - مــن خــال حظــر التجــول الشــامل والجزئــي- لبرامــج حمايــة 

العامليــن ومنشــآت األعمــال. 

وفيمــا يلــي، نقــدم تحليــا ألثــر االســتجابة الحكوميــة لجائحــة كورونــا علــى 
القطاعــات المختلفــة، مــع التركيــز علــى أثــر الجائحــة علــى االقتصــاد وســوق 

األردنــي:  العمــل 

1.6 المساعدات النقدية الحكومية لألسر الفقيرة خالل الجائحة

خــال أزمــة كورونــا، قدمــت الحكومــة األردنيــة مســاعدات نقديــة مــن خــال 
مــن  تأمينهــا  تــم  التــي  المياومــة  عمــال  ألســر  الوطنيــة  المعونــة  صنــدوق 
صنــدوق التبرعــات الــذي أعلنــت الحكومــة عــن تشــكيله فــي بدايــة الجائحــة، قدرت 
قيمتهــا وفقــا لتصريحــات حكوميــة ب117 مليــون دوالر، ُقّدمــت لـــ250 ألــف 
أســرة )22( وتــم توزيعهــا مــن خــال منصــة، وكانــت هــذه المســاعدات متواضعــة 
جــدا ومؤقتــة، نتيجــة عجــز الموازنــة العامــة وتفاقــم الديــون حســب تصريحــات 
الحكومــة، حيــث تــم صــرف 100 دوالر لألســر المكونــة مــن فرديــن وتــم صــرف 
200 دوالر لألســر المكونــة مــن ثاثــة أفــراد فأكثــر، ولمــدة ثاثــة أشــهر فقــط، 
ــدءا  ــار أردنــي ب ــى 260 دين علمــا أن الحــد األدنــى لألجــور فــي األردن وصــل إل

مــن عــام 2021.

وبالرغــم مــن صعوبــة األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة الناجمــة عــن جائحــة 
كورونــا، فــإن الحكومــة أوقفــت تقديــم الدعــم لألســر المســتحقة لدعــم الخبــز، 
ــة وانتهــاء مــدة برنامــج دعــم  ــة فــي الموازن بحجــة عــدم وجــود مخصصــات مالي
الخبــز الــذي بــدأ فــي عــام 2018، وكان محــددا لمــدة خمــس ســنوات، وقــد أعلــن 
مديــر عــام صنــدوق المعونــة الوطنيــة فــي عــام 2020 أنــه العــام األخيــر لصــرف 

دعــم الخبــز الــذي ســوف يســتمر حتــى نهايــة شــهر أيلــول مــن عــام 2020.
 

2.6 التحوالت في منظومة الضمان االجتماعي خالل جائحة كورونا 

تــم  التــي  المختلفــة  والبرامــج  الدفــاع  أوامــر  خــال  ومــن  الحكومــة،  تغولــت 
األفــراد  اشــتراكات  خــال  مــن  االجتماعــي  الضمــان  أمــوال  علــى  إطاقهــا، 
المســجلين فــي النظــام، التــي هــي ليســت أموالهــا. كمــا لــم تقــدم الحكومــة 
أي دعــم مباشــر للبرامــج التــي تــم طرحهــا خــال الجائحــة، حيــث جــاء الدعــم مــن 
أمــوال المشــتركين أنفســهم أو مــن خــال تبرعــات ماليــة مقدمــة مــن القطــاع 
)المســاعدات(  الماليــة  التحويــات  أساســي  بشــكل  دعمــت  التــي  الخــاص 

22_  تصريحات صحفية لوزير التنمية االجتماعية، وكالة بترا، 25 تشرين ثان 2020
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كان  بينمــا  المياومــة،  التــي قدمــت لعمــال  الصحيــة والمعونــات  والخدمــات 
للعمــال اآلخريــن برامــج أخــرى مثــل برنامــج مســاند)1( )بــدل التعطــل عــن العمــل(، 
ــد االدخــاري(، برنامــج مســاند)3( )ســلفة  برنامــج مســاند)2(  )صــرف مــن الرصي
الحكومــة منظمــات  الدفعــة األولــى(. كمــا نافســت  علــى حســاب تعويــض 
المجتمــع المدنــي فــي الحصــول علــى تبرعــات القطــاع الخــاص، حيــث كانــت 
هــذه التبرعــات تذهــب لمنظمــات المجتمــع المدنــي قبــل جائحــة كورونــا، مــن 
خــال تحقيــق مبــدأ المســؤولية االجتماعيــة للقطــاع الخــاص تجــاه المجتمــع، 
ــر ذلــك علــى كفــاءة عمــل هــذه المنظمــات فــي خدمــة منتفعيهــا،  وبالتالــي أث
بالتزامــن مــع القيــود التــي وضعــت علــى حركــة موظفــي هــذه الجمعيــات فــي 
بدايــة األزمــة وصعوبــة الحصــول علــى التراخيــص األمنيــة لتوزيــع المســاعدات 
العينيــة والنقديــة للفئــات األكثــر تضــررا مــن الاجئيــن وعمــال المياومــة والعمــال 

الوافديــن)23(.

وفــي العــام 2021، قدمــت الحكومــة حزمــة دعــم للضمــان االجتماعي مســاهمة 
في تقديمه الدعم في إطار برامج حمائية للعاملين في القطاعات واألنشــطة 
ــم  ــة التقيي ــر تضــررا التــي تصدرهــا الحكومــة مــن خــال عملي ــة األكث االقتصادي
التــي تتــم بشــكل دوري مــن خــال لجنــة مشــتركة بيــن وزارتــي العمــل والصناعــة 
والتجــارة وبنــاء علــى معاييــر ثابتــة، وذلــك مــن خــال الدعــم الدولــي المالــي 
ــه بشــكل مباشــر لدعــم برنامــج  الــذي حصلــت عليــه، وهنــاك تمويــل أميركــي وجِّ
اســتدامة، لمســاعدة الشــركات علــى بقــاء الموظفيــن علــى رأس عملهــم)24(، 
بحيــث تســاهم مؤسســة الضمــان االجتماعــي بدفــع 37.5 بالمئــة مــن أجــور 
العامليــن فــي هــذه القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة، ويقــوم أصحاب العمل 
بدفــع 37.5 بالمئــة، بينمــا يخصــم مــن العامليــن والعامــات 25 بالمئــة. ويمكــن 
ــم تطبيقهــا فــي العــام  ــار تلــك السياســة أفضــل مــن السياســات التــي ت اعتب
2020، حيــث تخلــت الحكومــة عــن لعــب هــذا الــدور، إال أنــه ولألســف تــم حرمــان 
العامليــن والعامــات فــي هــذه القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة مــن حقهــم 
فــي تأميــن الشــيخوخة حيــث تــم تعليقــه، وذلــك بالتزامــن مــع اعــان القطاعــات 
واألنشــطة األكثــر تضــررا لتقليــل حجــم الخســائر فــي االقتصــاد الوطنــي بســبب 
األزمــة، وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تخفيــض الرواتــب التقاعديــة لهــم فــي 

المســتقبل.

6.3 أثر جائحة كورونا على التعليم في األردن 

أثــرت جائحــة كورونــا علــى خدمــات التعليــم فــي األردن، حيــث أغلقــت المــدارس 
والجامعــات والمعاهــد وأصبــح التعليــم إلكترونيــا. واســتثمرت الحكومــة األردنيــة 
فــي إنشــاء منصــات الكترونيــة لتفعيــل التعلــم عــن بعــد، بقــروض مــن البنــك 
الدولــي، إذ ارتــأت وزارة التربيــة والتعليــم منــذ بدايــة األزمــة التعامــل مــع األزمــة 

23_مراجعة التنمية االجتماعية، تقرير حالة الباد 2020، المجلس االقتصادي واالجتماعي- األردن.
24_تصدر الحكومة قائمة شهرية بالقطاعات والنشطة االقتصادية األكثر تضررا
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بعــدة طــرق لضمــان اســتمرارية التعليــم ومنهــا:
  

إطاق قنوات متلفزة على محطة الرياضية األردنية »جو درسك«.	 
وتحميــل 	  والطــاب  المعلميــن  بيــن  للتواصــل  درســك  منصــة  إطــاق 

االختبــارات الكاملــة للطــاب مــع شــرح الــدروس وتطويــر المنصــة قبيــل 
الفصــل الحالــي لتصبــح كمدرســة إلكترونيــة مصغــرة للتعامــل مــع الطــاب 

والمدرســين. 

يمكــن  الصعوبــات،  مــن  عــددا  واجهــوا  المنصــات  هــذه  مســتخدمي  أن  إال 
التالــي: النحــو  علــى  وصفهــا 

ــاء  ــة أثن ــة مشــاكل تقني واجــه نصــف مســتخدمي منصــة »درســك« مــن الطلب
ــي: ــم توزيعهــا كاآلت ــة التســجيل والمتابعــة لهــذه المنصــة، ت عملي

55 بالمئــة مــن الطلبــة يســتخدمون المنصــة اإللكترونيــة »درســك« التــي 	 
أطلقتهــا وزارة التربيــة والتعليــم. 

61 بالمئة منهم راضون عن هذه المنصة بدرجة كبيرة ومتوسطة.  	 
72 بالمئــة، أي الغالبيــة العظمــى مــن المســتخدمين لمنصــة »درســك« 	 

راضــون عــن أداء المدرســين الذيــن يقومــون بالتدريــس فــي هــذه المنصــة، 
ــة راضــون بدرجــة  ــرة و46 بالمئ ــة راضــون بدرجــة كبي ــن كان 26 بالمئ فــي حي

متوســطة)25(.
وبحســب دراســة أجراهــا مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة حــول الحمايــة 
االجتماعيــة فــي األردن، أظهــرت النتائــج عــدم توفــر البنيــة التحتيــة المســاندة 
لعمليــة التعليــم عــن بعــد لــدى عــدد كبيــر مــن العائــات والمتعلقــة بشــكل 
أساســي بمتابعــة نظــام التعليــم عــن بعــد، كتوفــر اإلنترنــت وأجهــزة الهواتــف 
الذكيــة والحاســوب باإلضافــة إلــى صعوبــة االســتخدام والوصــول إلى المواقع 
ــد مــن  ــذي أســهم فــي تهميــش حــق العدي ــة ذات العاقــة، األمــر ال اإللكتروني
الطــاب الفقــراء فــي التعلــم وحرمهــم مــن الوصــول لمثــل هــذه الخدمــات 
ــرة للحصــول علــى أجهــزة  ــر دعــم مباشــر لألســر الفقي خصوصــا مــع عــدم توفي
ذكيــه وشــبكة اتصــال تؤهلهــم للتعلــم. وقــد عمــق ذلــك الهــوة بيــن الطلبــة 
الفقــراء والميســورين وســاهم فــي زيــادة فروقــات التعلــم والوصــول للخدمات 

التعليميــة بشــكل خــاص، وبيــن مختلــف محافظــات المملكــة)26(.

4.6 أثر جائحة كورونا على القطاع الصحي في األردن 

رغــم اإلنجــاز الكبيــر الــذي حققــه النظــام الصحــي فــي األردن خــال العقــود 
الماضيــة، الــذي تمثــل فــي تطــور البنــى التحتيــة الصحيــة واالزديــاد الُمطــرد 
ــة والخدمــات المتخصصــة، وتوفــر  ــز الصحي ــداد المستشــفيات والمراك فــي أع
والعاجيــة  التشــخيصية  الخدمــات  مجــاالت  فــي  حديثــة  طبيــة  تكنولوجيــا 
ــن ليــس لديهــم أي شــكل  ــد مــن الســكان الذي ــاك العدي ــة، مــا زال هن والتأهيلي

25_ تاثير ازمة كورونا على التعليم، ورقة سياسات، المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة األحزاب، 2020.
26_ المرجع السابق.
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مــن أشــكال التغطيــة الصحيــة، هنــاك 69.6  بالمئــة مــن األردنييــن يملكــون 
تأمينــًا صحيــًا، و30.4 بالمئــة غيــر مشــمولين بالتأميــن، وأغلــب غيــر المشــمولين 
بالتأميــن الصحــي ال تنطبــق عليهــم شــروط الحصــول علــى تأميــن )27(. وفــي 
الوقــت الراهــن، يواجــه النظــام الصحــي فــي األردن انتكاســة وبائيــة بســبب 
الفشــل فــي مواجهــة جائحــة كورونــا، وتســجيل أعــداد كبيــرة مــن حــاالت اإلصابــة 
بالفيــروس، وضعــف القــدرات االســتيعابية للمستشــفيات، حيــث بلــغ مجمــوع 
الحــاالت التراكمــي 704540 حالــة، فيمــا بلــغ مجمــوع الوفيــات التراكمــي 8660 
وفــاة )28(. مــا يشــير إلــى أن هنــاك مجموعــة مــن التحديــات التــي تواجــه النظــام 
ــا إليــه  الصحــي فــي األردن التــي كشــفت عنهــا جائحــة كورونــا، إذ أن مــا وصلن
اليــوم مــن تدهــور فــي النظــام الصحــي األردنــي نتيجــة مجموعــة مــن الفجــوات 
المتراكمــة التــي حالــت دون إصــاح النظــام، والتــي تأتــي علــى عــدة مســتويات 

ــة المتبعــة فــي األردن. ــة بالسياســات الصحي ذات صل

لقــد عانــى النظــام الصحــي فــي األردن مــا قبــل جائحــة كورونــا مــن غيــاب 
للمســاءلة والمتابعــة، وتعــدد فــي المرجعيــات، إضافــة إلى نقص فــي الخبرات 
والكــوادر اإلداريــة والطبيــة، وحجــم إنفــاق مبالــغ فيــه علــى الصحــة؛ إذ تصــل 
نســبة اإلنفــاق علــى الصحــة فــي األردن 9 بالمئــة مــن الناتج المحلــي االجمالي، 
وهــذه نســبة جيــدة مقارنــة بمحدوديــة المــوارد المحليــة. وهنــاك توجــه غيــر مبــرر 
فــي بنــاء العديــد مــن المستشــفيات والمراكــز الطبيــة وشــراء المعــدات الجديــدة 
قــد ال يكــون لهــا أي ضــرورة. فتكمــن المشــكلة األساســية فــي الفجــوات التــي 
تعانــي منهــا المنظومــة الصحيــة بتنظيــم المــوارد وليــس بوجودهــا، وبعــدم 
اســتغال الكفــاءات واالســتفادة مــن القــوى البشــرية المتواجــدة، كمــا أن نســبة 
الكفــاءة المتاحــة منخفضــة جــدا إضافــة إلــى الهــدر الكبيــر فــي األدويــة. فبالرغــم 
مــن أن اإلنفــاق الســنوي علــى األدويــة يصــل إلــى )700( مليــون دوالر، ال زالــت 

هنــاك العديــد مــن الشــكاوى بعــدم توافــر أو كفايــة األدويــة )29(.

عــاوة علــى ذلــك، هنــاك غيــاب واضــح لعدالــة حصــول األفــراد علــى الخدمــات 
ــة  ــة العالمي الصحيــة، وهــذا يتعــارض بشــكل أساســي مــع الممارســات الصحي
الفضلــى، التــي تؤكــد علــى ضــرورة االهتمــام بصحــة األفــراد كحــق أساســي 
لهــم. وخــال أزمــة كورونــا كان هنــاك ســوء فــي توزيــع الكــوادر الصحيــة علــى 
المستشــفيات، وقصــور فــي الخدمــات التــي تقدمهــا المراكــز الصحيــة العامــة، 
فهنــاك مــا يقــارب 700 مركــز طبــي، نحــو 40 بالمئــة منهــا ال تقــوم بالمهــام 
المطلوبــة. وهــذا ال يعنــي أن النظــام الصحــي قبــل أزمــة كورونــا كان علــى 
أفضــل حــال، إذ أن الزيــادة الســكانية وموجــات اللجــوء المطــردة فــي الســنوات 
األخيــرة كان لهــا دور بــارز فــي زيــادة العــبء علــى مســتوى تقديــم الخدمــات 

ــة للمواطنيــن والاجئيــن معــا. الصحي

عانــى األردنيــون مــن ضعــف نظــام الخدمــات الصحيــة التــي اقتصــرت علــى 

8A-%86-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%85%D9%https://www.alaraby.co.uk/%D8%AA%D8%A3%D9             _27
8A%8A%D9%86%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%84%D9%84-%D9%85%D9%%D8%B4%D8%A7%D9
2024-85%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%86-%D8%A8%D9%%D9

28_ الموقع االلكتروني لوزارة الصحة: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWZlOTAxOGItMmY3ZS00MzMxLWE3MmItZWU4ZGViMTlkNTUwIiwidCI6IjM3MjI3

 YTljLWI1OGUtNGNiNi05NDNhLWI2ZjE5ZmJjZWFjMCIsImMiOjl9
29_ من تصريحات الخبراء في الجلسة الحوارية التي عقدها مركز الفينيق حول »تحديات وأولويات إصاح النظام الصحي في األردن«، 

نيسان 2021. 
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الخدمــات  إلــى  الوصــول  الكثيريــن منهــم مــن  البســيطة وحرمــت  العاجــات 
العاصمــة  خــارج  المطلوبــة، وبخاصــة  الصحيــة األوليــة واألدويــة والعاجــات 
الجائحــة،  خــال  جودتهــا  وتدنــي  الخدمــات  هــذه  ســوء  إلــى  إضافــة  عّمــان، 
وعــدم توفــر العاجــات واألدويــة لألمــراض المزمنــة التــي زادت خــال الجائحــة،  
وهنــاك ســوء فــي المعاملــة التــي يتلقاهــا المراجعــون لمراكــز الخدمــات، وكثــرة 
الواســطة والمحســوبية التــي تلعــب دورا مهمــًا عنــد تحديــد المواعيد أو اســتام 
األدويــة)30(. لقــد أثــرت جائحــة كورونــا علــى تنفيــذ الخطــط اإلســتراتيجية المتعلقــة 
بالحمايــة االجتماعيــة بســبب تضخــم المســاعدات التــي تحتاجهــا الفئــات األكثــر 
ضعفــا خــال الجائحــة، مــا زاد مــن عجــز موازناتهــا إلــى حــد كبير، باســتثناء صندوق 
المعونــة الوطنيــة وصنــدوق الــزكاة والمجلــس األعلــى لشــؤون األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة )31(.  

كمــا يواجــه العمــال الوافــدون والاجئــون صعوبــة فــي االســتفادة مــن الخدمات 
الصحيــة األساســية العامــة والوصــول إلــى اللقاحــات. فبــدون توافــر دعــم مــن 
المنظمــات الدوليــة لتغطيــة التكاليــف الماليــة لهــذه الخدمــات ال يمكــن لهــذه 
الفئــات االســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة العامــة، وفــي حــال التوجــه للقطــاع 
الخــاص، تواجــه هــذه الفئــات صعوبــة أكبــر فــي الوصــول نتيجــة الرتفــاع  تكاليــف 
هــذه الخدمــات، األمــر الــذي يعــزز حالــة التمييــز التــي تعانــي منهــا هــذه الفئــات)32( 
يترافــق هــذا األمــر، مــع تدنــي جــودة الخدمــات الصحيــة وصعوبــة الوصــول 
أداء  وضعــف  المرضــى،  مــع  التعامــل  فــي  اإلنســانية  غيــر  والطريقــة  لهــا 
اإلدارات والمؤسســات المختصــة، وضعــف أنظمــة الرقابــة والتقييــم. أمــا خــارج 
ــد مــن األســر للوصــول  ــث تفتقــر العدي ــر تطرفــا؛ حي العاصمــة، فــإن الحــال أكث
ــة، وفــي حــاالت توافــر هــذه الخدمــات، تعصــف حــاالت  إلــى الخدمــات الصحي
المحســوبية والواســطة بجــودة هــذه الخدمــات خصوصــا للعمــال الوافديــن 

ــن إذا توفــرت )33(. ــن( والاجئي )المهاجري

5.6 أثر جائحة كورونا على االقتصاد وسوق العمل األردني  

ــر  ــا، اتخــذت الحكومــة عــددا مــن التدابي ــاء كورون ــة وب فــي إطــار جهودهــا لمحارب
الصحيــة والمجتمعيــة، إضافــة إلــى عــدد مــن القــرارات االقتصاديــة التــي أثــرت 
ســلبا علــى منظومــة الحمايــة االجتماعيــة فــي األردن وبخاصــة علــى ســوق 
العمــل، حيــث توقفــت القطاعــات االقتصاديــة عــن العمــل خــال فتــرة اإلغــاق 
ــرة ثــم عــادت للعمــل فيمــا بعــد،  ــرة ليســت بالقصي الكلــي التــي اســتمرت لفت
بالرغــم مــن أن بعــض القطاعــات ال تــزال مغلقــة حتــى تاريخــه بســبب األزمــة 
ــر علــى نســب التشــغيل وفــرص  ــة )34(. هــذه االغاقــات أثــرت بشــكل كبي الحالي
العمــل المســتحدثة وســاهمت فــي حرمــان الكثيريــن مــن وظائفهــم، وبالتالــي 
فقدانهــم لمصــادر الدخــل. ووفقــا للمرصــد العمالــي األردنــي؛ أدت اإلغاقــات 

30_ المرجع السابق 
31_ مراجعة التنمية االجتماعية، تقرير حالة الباد2020، المجلس االقتصادي واالجتماعي- األردن

32_ دراسة سياسة الحماية االجتماعية في األردن: بين االطار النظري والتطبيق العملي، مركز الفينيق للدراسات االقتصادية، 2021. 
33_ المرجع السابق. 

34_ قطاعات السياحة والفنادق والخدمات الترفيهية والتي كانت األكثر تضررا نتيجة الجائحة
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خــال جائحــة كورونــا إلــى خســارة 140 ألــف وظيفــة، حيــث عمــدت الحكومــة 
للتدخــل لتنظيــم العاقــات االقتصاديــة وعاقــات العمــل بشــكل عــام وتنظيــم 
الشــأن العــام، وذلــك مــن خــال إصــدار عــدد مــن أوامــر الدفــاع التــي وصلــت 

إلــى 31 أمــر دفــاع حتــى تاريــخ إعــداد الدراســة. 

فقــد صــدر أمــر الدفــاع األول لمواجهــة كورونــا وكان أبــرز مــا فيــه تعطيــل بعــض 
أحــكام قانــون الضمــان االجتماعــي حيــث تــم تعليــق تأميــن الشــيخوخة )35(، إذ 
أتاحــت المؤسســة للمنشــآت األكثــر تضــررًا التــي يمكنهــا االســتفادة مــن برنامــج 
اســتدامة تعليــق تأميــن الشــيخوخة الجزئــي عــن كل أو بعــض العامليــن لديهــا 
ومتــاح لهــا شــهريًا القيــام بهــذه العمليــة لنهايــة شــهر أيــار/ 2021 وبهــذه الحالــة 
تكــون نســبة االقتطــاع 13.5 بالمئــة مــن أجــر العامــل يتحمــل صاحــب العمــل 
منهــا 9.25 بالمئــة ويتحمــل العامــل 4.25 بالمئــة وذلــك بــداًل مــن النســبة الكليــة  
21.75 بالمئــة، تركــت حريــة االختيــار للمنشــآت فــي حــال رغبــت فــي االســتمرار 
بدفــع هــذه االشــتراكات والســماح لألفــراد باالشــتراك اختياريــا إذا مــا رغبــوا. ثــم 
جــاء أمــر الدفــاع رقــم أربعــة الــذي أنشــىء بموجبــه صنــدوق »همــة وطــن« الــذي 
يتــم تمويلــه مــن األفــراد والمؤسســات مــن أجــل دعــم كل مــن وزارتــي الصحــة 
والتنميــة االجتماعيــة لتقديــم خدماتهــا علــى النحــو األفضــل خــال األزمــة، حيــث 
ــد األثــر الســلبي للجائحــة علــى الفئــات األكثــر تأثــرا مــن  ــت الحكومــة تحيي حاول
العمــال وأنشــأت صندوقــا لجمــع التبرعــات لدعــم القطــاع الصحــي الــذي تضــرر 
بشــكل كبيــر بســبب الجائحــة وارتفــاع أعــداد اإلصابــات، ولدعــم عمــال المياومــة. 
الدفــاع  أوامــر  إصــدار  خــال  مــن  االجتماعــي  الضمــان  دور  فعلــت  وكذلــك 
المتخصصــة التــي أطلقــت مــن خالهــا برامــج الحمايــة االجتماعيــة للعامليــن 
مــع  التعامــل  فــي  الدولــة  اســتجابة  أن  نفســر  أن  عليهــم، ويمكــن  المؤمــن 
تداعيــات جائحــة كورونــا كانــت ضعيفــة ألنهــا اعتمــدت علــى تبرعــات مــن األفــراد 
والمؤسســات، ولــم تعتمــد علــى صناديــق أزمــات تــم تطويرهــا للتعامــل مــع 

أزمــة كورونــا.

وأظهــرت بيانــات المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي أن عــدد المســتفيدين 
مــن برامــج تضامــن التــي كانــت تهدف إلى تأمين العاملين في القطاعات األكثر 
تضــررًا بالجائحــة بجــزء مــن رواتبهــم والمحافظــة علــى اســتقرارهم الوظيفــي 
وصــل إلــى نحــو )106( آالف مســتفيد يعملــون فــي نحــو )11( ألــف منشــأة. 
كمــا اســتفاد مــن برامــج مســاند التــي تــم اســتحداثها بموجــب أمــر الدفــاع نفســه 
رقــم )9( نحــو )363( ألــف مســتفيد، وهــي برامــج تشــمل منــح المتعطليــن عــن 
العمــل بــدل تعطــل، باإلضافــة لصــرف ســلفة على حســاب الدفعــة الواحدة بحد 
أقصــى )630( دوالر، وأيضــًا إتاحــة المجــال أمــام المؤمــن عليهــم لصــرف جــزء 
مــن رصيدهــم االدخــاري وبحــد أقصــى أيضــًا )630( دوالر. وأشــارت المؤسســة 
إلــى أن التكاليــف اإلجماليــة لبرامــج تضامــن ومســاند بلغــت نحــو )130( مليــون 
دوالر. والحقــا، أتــاح أمــر الدفــاع رقــم )14( و)15( لشــريحة واســعة مــن العامليــن 

 http://www.pm.gov.jo/upload/files/Order-Defense-1.pdf _35
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36_  الموقع االلكتروني لمؤسسة الضمان االجتماعي: 
 https://eservices.ssc.gov.jo/external/login

37_  دائرة اإلحصاءات العامة، تقرير العمالة والبطالة، آذار 2021.

ــن اقتصــادي )2(  ــن العــام والخــاص االســتفادة مــن برنامــج تمكي فــي القطاعي
مــن خــال الحصــول علــى ســلفة علــى حســاب الدفعــة الواحــدة بحــد أقصــى 
)280( دوالرا لتعويضهــم عــن جانــب مــن االنخفــاض فــي أجورهــم، حيــث وصــل 
ــة  عــدد المســتفيدين مــن هــذا البرنامــج نحــو )440( ألــف عامــل وبكلفــة إجمالي

وصلــت إلــى )110( مليــون دوالر.)36(

عنــد النظــر بشــكل معمــق فــي هــذه اإلجــراءات وطبيعــة آليــات الدعــم التــي 
وفــرت ألصحــاب العمــل، ياحــظ أن هــذه البرامــج جــاءت لصالــح أصحــاب العمــل 
علــى حســاب العامليــن، حيــث هدفــت بشــكل أساســي لدعــم األعمــال دون أن 
يتــم مراجعــة أثــر هــذه القــرارات علــى واقــع الحمايــة االجتماعيــة وحقــوق العمال، 
إذ ســمحت ألربــاب العمــل فــي القطاعــات األكثــر تضــررا إيقــاف العمــل وإنهــاء 
خدمــات العامليــن لديهــا، إضافــة إلــى ارتفــاع معــدالت البطالــة فــي األردن 
نتيجــة عــدم توافــر فــرص عمــل جديــدة، حيــث ارتفــع معــدل البطالــة فــي الربــع 
الرابــع مــن عــام 2020 بمقــدار 5.7 نقطــة مئويــة عــن نفــس الفتــرة مــن عــام 
2019 )37( كمــا لــم تعــرف الحكومــة آليــة تحديــد القطاعــات األكثــر تضــررا والحقــا 
ســاهمت فــي تعريــة العامليــن مــن حقوقهــم التقاعديــة حيــن تــم إيقــاف تاميــن 
الشــيخوخة. وبالرغــم مــن قــرار رفــع الحــد األدنــى لألجــور لعــام 2021، ربــط هــذا 
الرفــع بوقــف تأميــن الشــيخوخة، األمــر الــذي أثــر بشــكل كبيــر علــى العامليــن، 
خصوصــا أولئــك الذيــن فــي ســنوات عملهــم األخيــرة. كمــا لــم يتــم التشــاور مــع 
النقابــات العماليــة فيمــا يخــص الترتيبــات اإلجرائيــة بخصــوص ســوق العمــل 
الحمايــة االجتماعيــة للعمــال فــي القطاعــات األكثــر تضــررا. كمــا  ومنظومــة 
ياحــظ أيضــا أن الحكومــة تخلــت عــن مســؤوليتها بدعــم العامليــن واعتمــدت 
كليــا علــى أمــوال الضمــان االجتماعــي لدعــم أصحــاب العمــل، األمــر الــذي يعتبــر 
تعديــا وتجــاوا غيــر مقبــول علــى أمــوال المؤّمنيــن، إضافــة الــى ضعــف الدعــم 

المقــدم لعمــال المياومــة الــذي اتســم بأنــه مؤقــت وقليــل مــن حيــث الكــم.

إضافــة إلــى ذلــك، وبالرغــم مــن جميــع هــذه البرامــج التــي تــم إطاقهــا، بقــي 
الجــزء األعظــم مــن عمــال المياومــة خــارج أيــة تغطيــات اجتماعيــة رغــم إنشــاء 
صنــدوق لدعمهــم. فقــد أخــذ هــذا الدعــم شــكل المعونــات اإلنســانية، وبالتالــي 
كان محــدودا فــي الكــم واألثــر؛ حيــث قــدم المســاعدات النقديــة ألربــاب األســر 
فقــط، وبالتالــي اســتثنيت فئــات واســعة مــن النســاء والشــباب مــن االســتفادة 
مــن هــذا البرنامــج. كمــا كان الدعــم المقــدم لعمــال المياومــة وأســرهم أقــل 
ــغ أقــل مــن خــط الفقــر المعتمــد فــي األردن  مــن المأمــول، حيــث قدمــت مبال
لدعــم هــذه األســر، األمــر الــذي لــم يدعــم فــي الواقــع هــذه األســر ولــم يلــّب 
إليجــارات  الــازم  الدعــم  الحكومــة  تقــدم  فلــم  لهــا.  األساســية  االحتياجــات 
المســاكن والفواتيــر أكان بشــكل نقــدي أو علــى شــكل قــرارات ناظمــة للشــأن 
العــام أســوة بــدول الجــوار، رغــم وجــود الدعــم المالــي مــن جهــات دوليــة مانحــة. 
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لقــد غيــرت جائحــة كورونــا االقتصــاد وســوق العمــل إلــى حــد كبيــر. فســوق 
العمــل الــذي ظهــر، وســيظهر بعــد الجائحــة، ليــس نفســه. فقــد أدى الجمــع 
بيــن االنكمــاش االقتصــادي وتحديــات ســوق العمــل والتشــغيل الجديــدة التــي 
فرضتهــا جائحــة كورونــا إلــى انخفــاض ســبل العيــش وفــرص العمــل وانخفــاض 
عــام فــي مســتويات المعيشــة، وبخاصــة بالنســبة للفئــات األكثــر ضعفــًا فــي 
المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الاجئيــن الســوريين واألردنييــن، حيــث كان هنــاك 
انخفــاض كبيــر فــي دخــل األســرة، وبخاصــة بيــن العامليــن فــي القطــاع غيــر 
ــرا  المنظــم. فقــد أظهــرت دراســة نفذتهــا منظمــة العمــل الدوليــة أن عــددا كبي
مــن المســتجيبين األفــراد )92 بالمئــة( انخفــض دخــل أســرهم بســبب األزمــة 
الناجمــة عــن الجائحــة، وظهــر هــذا بشــكل خــاص بيــن الســوريين الذيــن شــملهم 
االســتطاع، حيــث أفــاد 95 بالمئــة عــن انخفــاض دخــل األســرة )38(. وفيمــا يلــي 
طــرح مفصــل ألثــر االســتجابة الحكوميــة لجائحــة كورونــا علــى الحمايــة االجتماعيــة 

ــر ضعفــا وهشاشــة فــي المجتمــع:  للفئــات األكث

ــا التقــدم المحــرز فــي مجــال العمــل بالنســبة للمــرأة فــي  هــددت جائحــة كورون
األردن، حيــث كانــت تعيــش أزمــة حقيقيــة حتــى قبــل تفشــي الجائحــة، ممــا 
ســيضعف جهــود التمكيــن االقتصــادي التــي دأب األردن علــى تنفيذهــا منــذ 
عقــود. فتعانــي النســاء مــن العديــد مــن التحديــات، مــا يجعلهــن أكثــر عرضــة 
آلثــار الصدمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة، مــن حيــث انخفــاض الدخــل 
والتمييــز فــي األجــور وافتقــار نســبة كبيــرة منهــن إلــى الحمايــة االجتماعيــة، 
ــع مــن عــام 2020  بمقــدار  ــع الراب ــاث فــي الرب ــة لإلن حيــث ارتفــع معــدل البطال
8.7 نقطــة مئويــة مقارنــة بالربــع الرابــع مــن عــام 2019. باإلضافــة الــى األعــراف 
الجنســانية القائمــة منــذ فتــرة طويلــة التــي تنعكــس جيــدا فــي التوزيــع الحالــي 
لألعمــال المنزليــة وأنشــطة رعايــة األطفــال التــي تعتبــر أعمــال غيــر مدفوعــة 
األجــر. فمــن المحتمــل جــدا فــي معظــم الحــاالت أن تأخــذ النســاء أيضــا نصيبــًا 
غيــر متناســب مــن واجبــات الرعايــة اإلضافيــة، ناهيــك عــن أن وجــود النســاء 
يتركــز فــي العديــد مــن القطاعــات التــي تعــد األكثــر تضــررًا مــن فقــدان الوظائــف 
بســبب الجائحــة ومنهــا القطــاع غيــر المنظــم، ممــا يســتغرق وقتــًا أكثــر للتعافــي 

خــال األزمــة وبعدهــا.

ــى تفاقــم نقــاط الضعــف وعــدم المســاواة  ــة أخــرى، أدت الجائحــة إل  مــن ناحي
ــة، وعلــى ســبيل  ــن الجنســين، ممــا زاد مــن مخاطــر إســاءة المعامل القائمــة بي
المثــال العنــف الزوجــي وأشــكال أخــرى مــن العنــف المنزلــي، بســبب زيــادة 

أثر االستجابة لجائحة كورونا على النساء العامالت 
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المــرأة والرجــل،  بيــن  القســري  التوتــرات فــي األســرة، والعيــش المشــترك 
كورونــا،  لفيــروس  التعــرض  مــن  والقلــق  االقتصاديــة  الضغــوط  وتفاقــم 
وغيــاب الرعايــة الصحيــة عندمــا يكــون مقدمــو الرعايــة الصحيــة مثقلــون باألعبــاء 

ومشــغولون بالتعامــل مــع حــاالت فيــروس كورونــا. 

ــراع الفــوارق  ــم ت ــة والتعافــي االقتصــادي فــي األردن ل ــر اإلغاث ــة تدابي إن غالبي
بيــن الجنســين ولــم تســتهدف اآلثــار االقتصاديــة علــى المــرأة، ممــا يشــير إلــى 
أن اســتجابات الحكومــة للطــوارئ تبــدو محايــدة جنســانيًا فــي الغالــب، وعليه فإن 
الجائحــة أكبــر مــن أن تنحصــر فــي أزمــة صحيــة فقــط، فهــي كارثــة إنســانية أدت 
الــى تغيــرات وتحــوالت ضخمــة وإيجــاد معيقــات اقتصاديــة واجتماعيــة وصحيــة 
تعصــف بالمــرأة العاملــة وتحــد مــن مشــاركتها فــي ســوق العمــل وبخاصــة بعــد 

انتشــار الوبــاء العالمــي.

وبالتأكيــد فــإن تدهــور األوضــاع الحقوقيــة يتزايــد اآلن فــي ظــل جائحــة كورونــا، 
ممــا يجعــل الديمقراطيــة فــي األردن تخضــع المتحــان صعــب، نظــرًا ألن ال 
ــا، ممــا يضــع السياســيين  ــروس كورون ــو فــوق صــوت مواجهــة في صــوت يعل
ــث يقــع عليهــم عــبء الســيطرة  ــات جمــة علــى عــدة مســتويات؛ حي أمــام تحدي
علــى انتشــار الفيــروس، ودعــم مجتمعاتهــم مــن خــال تقديــم الخدمــات بطريقة 
مختلفــة، ودعــم األعمــال المحليــة وبخاصــة للفئــات الضعيفــة ومنهــا النســاء.

أظهــرت دراســة أعدهــا مركــز الفينيــق حــول أثــر جائحــة كورونــا علــى المــرأة فــي 
ســوق العمــل بــأن االســتجابة الحكوميــة للجائحــة بإغــاق العديــد مــن المنشــآت 
والحضانــات والمــدارس واالنقطــاع عــن التعليــم الوجاهــي قــد خّلــف آثــارا كبيــرة 
ــر علــى قــدرة المــرأة علــى العمــل، نظــرًا ألن نســبة كبيــرة  ُتجــاوز التعليــم. فقــد أثَّ
مــن األمهــات العامــات تعتمــد علــى توافــر خدمــات رعايــة األطفــال والمــدارس، 
باإلضافــة إلــى غيــاب البيئــة المناســبة للعمــل فــي المنــزل بوجــود األطفــال فيــه 

وضمــن مســاحات ضيقــة)39(.

وفيمــا يخــص وســائل النقــل التــي تســتخدمها النســاء للوصــول إلــى أعمالهــن، 
فقــد كان هنــاك غيــاب تــام لوجــود وســائط نقــل آمنــة تؤثــر مــن الناحيــة العمليــة 
علــى عمــل المــرأة قبــل جائحــة كورونــا، وازدادت الحاجــة إليهــا بعــد األزمــة بشــكل 
كبيــر، نظــرًا لعــدم مقــدرة نســبة ال بــأس بهــا مــن اإلنــاث علــى تحمــل تكلفــة 

المواصــات مقارنــة بالدخــل الــذي تــم تخفيضــه بســبب الجائحــة.

أثــرت أزمــة كورونــا علــى الحالــة الوظيفيــة للنســاء العامــات، مــن حيــث التقطــع 
فــي فتــرات العمــل، إذ اضطــرت النســاء تحــت ضغــط األعبــاء الجديــدة التــي 
فرضتهــا الجائحــة إلــى التأقلــم مــع متطلبــات الوضــع الجديــد، التــي راوحــت 
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ــر مدفوعــة  بيــن تقليــل ســاعات العمــل الرســمي وطلــب إجــازة مدفوعــة أو غي
األجــر بكثــرة، وهــو مــا يؤثــر بالضــرورة علــى فــرص تدريبهــا وترقيتهــا وعلــى 
التوزيــع الهرمــي للوظائــف ووصولهــا إلــى المراكــز القياديــة فــي النهايــة. كمــا 
ازداد اتجــاه النســاء للعمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي )غيــر المنظــم(، المفتقــد 
لقوانيــن تنظــم العاقــة التعاقديــة مــع صاحــب العمــل، وبــدون عقــود ثابتــة 
ودون حقــوق عماليــة، حيــث تقاضــت العديــد مــن النســاء العامــات أجــرا أقــل 

مــن الحــد األدنــى لألجــور المحــدد بـــ)260( دينــارا.

ومــن ناحيــة أخــرى، أظهــرت الجائحــة وجــود ضعــف في توفــر الخدمات المســاندة 
للنســاء العامــات كاألجهــزة والمعــدات التكنولوجيــة، واالشــتراك فــي خدمــات 
االنترنــت، باإلضافــة إلــى نقــص التدريــب والخبــرة التكنولوجيــة والتقنيــة لديهن، 
فقــد أظهــرت إحــدى الدراســات وجــود فجــوة رقميــة بيــن الجنســين ممــا يعني ان 
الشــابات ال يحصلــن علــى فــرص العمــل فــي المجــال الرقمــي، أو ال يتفوقــن 
فيهــا بقــدر مــا يفعــل الشــبان، وهــو مــا ســيؤثر علــى أدائهــن الوظيفــي وإحــداث 

التغييــر اإليجابــي المطلــوب فــي العمــل عــن ُبعــد )40(.

خــال الجائحــة، ظهــرت معيقــات وتحديــات مضاعفــة واجهتهــا النســاء وبخاصــة 
لهــن،  االجتماعيــة  الحمايــة  أنظمــة  غيــاب  حيــث  مــن  الخــاص،  القطــاع  فــي 
وضعــف الرقابــة التــي تحميهــن مــن الفصــل التعســفي وعــدد ســاعات العمــل 
الطويلــة، وتخفيــض األجــور بشــكل ال يتناســب مــع الراتــب الممنــوح، بنــاء علــى 
قــرارات الدفــاع رقــم )6( و)9( التــي جعلــت النســاء فــي مواجهــة غيــر متكافئــة 
مــع صاحــب العمــل وهــو مــا أّثــر علــى االســتقرار الوظيفــي للمــرأة العاملــة 

ــرة منهــن مــن ســوق العمــل. وأدى إلــى تســريح أعــداد كبي

وقــد تأثــر قطــاع الخدمــات بالدرجــة األولــى وبخاصــة النســاء العامــات فــي 
المحــات التــي تعتمــد علــى اســتخدام تجــارة التجزئــة من محــات )أدوات منزلية، 
ســوبرماركت، مابــس، جواهــر(، وصالونــات التجميــل والخياطــة، والعامــات 
فــي شــركات التنظيــف وصــاالت االفــراح. كمــا وهددت كورونا النســاء العامات 
فــي قطــاع التعليــم الخــاص، والعامــات فــي المصانــع، حيــث تعــد األخيــرة بــؤرًا 
للتجمعــات البشــرية ممــا يزيــد مــن معــدالت اإلصابــة بالفيــروس وبالتالــي يؤدي 
إلغــاق المصنــع وتحمــل تكلفــة توقيــف مرتفعــة، تطــاول فــي الدرجــة األولــى 

تخفيــف أجــور العامــات وتســريحهن فــي النهايــة.

النســاء  تأثــرت  الصحــي، فقــد  القطــاع  المــرأة فــي  أمــا علــى صعيــد عمــل 
العامــات فــي هــذا القطــاع بشــكل كبيــر، حيــث كانــت التأثيــرات فــي هــذا القطاع 
ــق بتأّثرهــن الصحــي،  ــق باألجــور أو التســريح مــن العمــل بقــدر مــا تتعل ال تتعل
مــن حيــث مخالطــة المرضــى ونقــص الخدمــات المســاندة للنســاء العامــات 

40_ مركز الفينيق للدرسات االقتصادية والمعلوماتية، أثر جائحة كورونا على توفر فرص العمل وظروف العمل للنساء في األردن، 2021.
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كالتصاريــح فــي حــاالت اإلغــاق وبخاصــة يــوم الجمعــة، حيــث يتطلــب مــن 
العامــات فــي القطــاع الصحــي الــدوام فــي المستشــفيات فــي ظــل غيــاب 

منظومــة المواصــات واعتمادهــن علــى عائاتهــن للتنقــل.

كمــا أثــرت الجائحــة بشــكل كبيــر علــى أوضــاع العامــات فــي القطــاع الزراعــي، 
حيــث تمثــل النســاء نســبة كبيــرة مــن القــوى العاملــة الزراعيــة، وقــد ُيســبب 
انتشــار الوبــاء فــي تدميــر المجتمعــات الريفيــة الفقيــرة ومنتجــات األغذيــة علــى 
النطــاق الضيــق، فهــن يواجهــن تحديــات قــد تضعــف قدرتهــن علــى الصمــود، 
وتــؤدي إلــى انخفــاض دخلهــن بســبب االغاقات الحكومية المتكــررة واعتمادهن 

علــى األجــر اليومــي، ومحدوديــة الوصــول الــى المــوارد والخدمــات.
  

لم تحصل النســاء على أي اســتجابات خاصة باحتياجاتهن ومراعاة ظروفهن في 
العمــل خــال جائحــة كورونــا، بــل علــى العكس فرضــت عليهن الجائحــة أعباء كثيرة 
لــم تؤخــذ باالعتبــار عنــد تصميــم السياســات والبرامــج الحكوميــة. كمــا كان هنــاك 
غيــاب واضــح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بعامــة والمــرأة مــن ذوات اإلعاقــة بخاصة 
مــن أي قوانيــن أو برامــج لتقديــم أنــواع الدعــم والتمكيــن النفســي واالجتماعــي 
واالقتصــادي فــي ظــل الجائحــة، بــل وضعــت أمامهــن جملــة مــن العراقيــل 
والعقبــات وبخاصــة بمــا يتعلــق بالتنقــل والحركــة واإلغاقــات الحكوميــة التــي 
منعتهــن مــن تلقــي البرامــج التأهيليــة، أو إمدادهــن بالمســاعدات الملموســة 
القــرارات  صنــع  فــي  وإشــراكهن  والتوجيهــات  الــرأي  وإبــداء  والمعلومــات 

للوصــول إلــى أعلــى درجــات الفاعليــة والكفــاءة فــي تدابيــر االســتجابة )41(. 

ــة التــي تنظــم قطــاع التعليــم  ــا هشاشــة النظــم القانوني أظهــرت جائحــة كورون
الخــاص، الــذي جعلتــه الجائحــة العالميــة يواجــه أزمــة حقوقيــة تمــس المعلمــات 
بشــكل أساســي، وتتطلــب اتخــاذ إجــراءات عاجلــة مــن جانــب الجميــع إلعــادة 
األمــور إلــى نصابهــا، ليــس فقــط إلعــادة المعلمــات فحســب بــل وعلــى صعيــد 
التطلعــات األساســية لتنظيــم مختلــف الجوانــب القانونيــة والحقوقيــة المرتبطــة 
ــد  ــب الجي ــى التدري ــًا أن المعلمــات بحاجــة إل ــدا واضح ــث ب ــم الخــاص، حي بالتعلي
األولــي وأثنــاء الخدمــة الســتخدام أســاليب جديــدة، وتحســين رواتبهــن ونظــام 

العقــود المتعلقــة بعملهــن لضمــان حصولهــن علــى الحمايــة االجتماعيــة.

ــر  ــق بتدابي ــع القــرار المتعل ــز التخطيــط وصن إن عــدم مشــاركة النســاء فــي مراك
االســتجابة لجائحة كورونا ناتج عن اعتبارات ثقافية أفرزتها مجموعة الممارســات 
ــادة،  ــة النســاء للقي والمعتقــدات فــي المجتمــع التــي تشــير إلــى عــدم صاحي
باإلضافــة إلــى نقــص أســاليب أو أدوات التمكيــن مثــل توفيــر المعلومــات 
ومنــح الصاحيــات، والتشــجيع والمكافــآت، والتطويــر الذاتــي والتدريــب، وغياب 
التشــريعات والقوانيــن الداعمــة. كمــا أن عــدم كفايــة القوانيــن والتشــريعات 

41_المرجع السابق. 
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42_ تصريحات خبراء في جلسة حوارية: كورونا يفاقم تحديات األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل: 
http://labor-watch.net/ar/read-news/151893 

43_ مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية، تشغيل االشخاص من ذوي االعاقة في األردن، 2015
 http://www.phenixcenter.net/ar/paper/200

44_ الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة 2019 – 2029

لــردع موضــوع العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، نظــرا ألنــه ليــس بحــدث 
عابــر مــن الممكــن أن تتخطــاه النســاء ويتجنبنــه، وإنمــا هــو ســلوك يومــي ثابــت 

وصيــرورة دائمــة تأخــذ فــي كل مــّرة شــكا مختلفــًا.

عّمقت جائحة كورونا من تحديات األشخاص ذوي اإلعاقة، إذ أصبحوا معرضين 
للفصــل مــن العمــل أكثــر مــن غيرهــم لكونهــم من الفئــات األكثر عرضــة لإلقصاء 
والتمييــز بســبب الصــورة النمطيــة المأخــوذة عنهــم فيمــا يتعلــق بإنتاجيتهــم 
بالعمــل، كمــا زادت بســبب االتجاهــات الســلبية مــن قبــل األســر والخــوف الزائــد 
عليهــم مــن قبــل ذويهــم، باإلضافــة إلــى انهيــار الكثيــر مــن المشــاريع الصغيــرة 

التــي تــدر دخــا علــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة خــال الفتــرة الماضيــة )42(.

وعلــى الرغــم ممــا نــص عليــه قانــون العمــل وقانــون حقــوق األشــخاص ذوي 
االعاقــة، إال أن الواقــع يؤكــد تدنــي نســبة تشــغيل ذوي اإلعاقــة أكان فــي 
القطــاع العــام أو الخــاص، وتشــير التقديــرات إلــى أن نســبة تشــغيل األشــخاص 
مــن ذوي اإلعاقــة فــي القطــاع العــام ال تزيــد عــن 1.0 %، أمــا القطــاع الخــاص 
ــة جــدا  ــن العــام والخــاص متدني فقــد كانــت 0.5 % )43(، والنســبة فــي القطاعي
وتقــل عــن النســب المذكــورة فــي القوانيــن بكثيــر، األمــر الــذي يحــرم العديــد مــن 
القادريــن علــى العمــل منهــم مــن حقهــم فــي العمــل بشــكل الئــق. وإضافــة 
لضعــف تشــغيلهم فــإن عــددًا كبيــرًا مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وبخاصــة 
الذيــن يعملــون فــي القطــاع الخــاص، مــا زالــوا يعانــون مــن ظــروف عمــل 
صعبــة، تتمثــل فــي انخفــاض جــودة الوظائــف التــي يعملــون فيهــا، وانخفــاض 
معــدالت األجــور عــن المعــدالت العامــة لهــا، إلــى جانــب غيــاب الشــعور باألمــان 
إنتاجيــة  أن  رغــم  بهــم،  العمــل  ثقــة أصحــاب  الوظيفــي، وعــدم  واالســتقرار 
غالبيتهــم ال تختلــف عــن إنتاجيــة زمائهــم مــن غيــر ذوي اإلعاقــة. كمــا يتعــرض 
ــة  هــؤالء للضغــوط النفســية الناجمــة عــن نظــرة غالبيــة أصحــاب العمــل وغالبي
زمائهــم نظــرة شــفقة وإحســان، وليــس نظــرة حقوقيــة تقــوم علــى المســاواة.

ســاهم ضعــف البنيــة التحتيــة المناســبة لعمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــا قبــل 
جائحــة كورونــا فــي إضعــاف فــرص تشــغيلهم فــي بيئــة العمــل، مــن حيــث عــدم 
توافــر المصاعــد والنظــام الناطــق فيهــا وعــدم توافــر وســائل نقــل عــام مناســبة، 
وعــدم توافــر اللوحــات اإلرشــادية بطريقــة برايــل وعــدم القــدرة علــى الوصــول 
ــا الواجــب  االلكترونــي للمنصــات والمعلومــات. فرغــم تحديــد المتطلبــات الدني
توافرهــا فــي المبانــي بحيــث تمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن اســتخدامها 
بســهولة، وخطــة وطنيــة لتصويــب أوضــاع المبانــي ضمــن مــدة زمنيــة ال تتجــاوز 
عشــر ســنوات )44( إال أن التحــدي يكمــن بتوفيــر المخصصــات الماليــة الازمــة 

أثر االستجابة لجائحة كورونا على األشخاص ذوي اإلعاقة 
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45_   ورقة موقف: تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في األردن، مركز الفينيق للدراسات االقتصادية، 2020. 

لتحقيــق هــذه المتطلبــات. كمــا يعانــي الكثيــر مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن 
االجتماعــي  الضمــان  االجتماعيــة وبخاصــة  الحمايــة  بأنظمــة  عــدم شــمولهم 
والتأميــن الصحــي بمختلــف أشــكاله، ألن غالبيتهــم يعملــون فــي القطاعــات 
االقتصاديــة غيــر المنظمــة، إضافــة إلــى عــدم تشــغيلهم وفــق المؤهــات 

العلميــة التــي يحملونهــا.

أظهــرت جائحــة كورونــا أن الصعوبــات التــي تواجــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 
ــق عليهــم األنظمــة  القطــاع العــام تقــل عنهــا فــي القطــاع الخــاص، حيــث تطب
والتعليمــات التــي تطبــق علــى زمائهــم اآلخريــن. وتتمحــور شــكاوى األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة فــي القطــاع العــام مــن االتجاهــات الســلبية للعديــد مــن المديريــن 
تجــاه قدراتهــم ومهاراتهــم. كمــا أن النســاء مــن ذوات اإلعاقــة يواجهــن تحديــات 
مضاعفــة فــي مجــال التشــغيل، مقارنــة مــع الرجــال، تتمثــل بوجــود صعوبــات 
كبيــرة ال تمكنهــن مــن الحصــول علــى فــرص عمــل مائمــة، وتضيــق عليهــن 
إمكانيــة الحصــول علــى فــرص عمــل بشــكل عــام، فضــًا عــن إحساســهن أن 
التعامــل معهــن ينطلــق مــن منظــور »إحســاني«، وليــس احترامــا إلنســانيتهن 
وقدراتهــن، إضافــة إلــى تعــرض بعضهــن الــى أنــواع مختلفــة مــن »التحــرش« 
يدفعهــن ويدفــع زمياتهــن لعــدم المغامــرة باالنخــراط فــي ســوق العمــل، إلــى 
جانــب عــدم رغبــة العديــد مــن أســرهن بخروجهــن مــن المنــزل لغايــات العمــل)45(.

ــر مــن أجــل تزويــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالتوجيــه  لــم يتــّم بــذل أّي جهــد ُيذَك
الرغــم  والدعــم الازميــن، وحمايتهــم خــال تفشــي فيــروس كورونــا، علــى 
مــن أّن العديــد منهــم جــزء مــن مجموعــة تواجــه أصــًا الكثيــر مــن المخاطــر، 
حيــث يشــعر األشــخاص ذوو اإلعاقــة بأنهــم ُمهملــون وَمتروكــون. وقــد تكــون 
الذاتــي، مســتحيلة  الجســدي والعــزل  التباعــد  غــرار  علــى  االحتــواء،  إجــراءات 
التنفيــذ بالنســبة إلــى مــن يعتمــد علــى دعــم اآلخريــن عنــد تنــاول الطعــام وارتداء 
المابــس واالســتحمام. فهــذا الدعــم أساســي لــذوي اإلعاقــة كــي يبَقــوا علــى 
قيــد الحيــاة، ولذلــك البــد مــن اتخــاذ تدابيــر حمايــة اجتماعيــة إضافيــة تضمــن 

ــة طــوال مــّدة األزمــة.  اســتمرار هــذا الدعــم بطريقــة آمن

كمــا تعــرض االشــخاص ذوي االعاقــة وأســرهم خــال الجائحــة لمزيــد مــن مخاطــر 
الفقــر، حيــث يعتمــد العديــد منهــم علــى خدمــات تــم تعليقهــا بســبب اإلغاقــات 
للمنشــآت االقتصادية. باإلضافة إلى أن الرعاية الصحية المخصصة لهم قّلت  
فــي ظــل إعطــاء أولويــة الرعايــة الصحيــة إلــى أولئــك المصابيــن بالفيــروس، وال 
يتمتــع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة بأســعار مدعومــة قبــل الجائحــة، وهــذا مأخــذ 
علــى ضعــف أوجــه الدعــم المقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي ظهــر مــدى 
ــات،  الحاجــة إليهــا خــال الجائحــة، فقــط لديهــم إعفــاء جمركــي المتــاك المركب
وهــو أمــر ال يعتبــر أولويــة بقــدر التحديــات واالحتياجــات المطالــب تقديمهــا 

لضمــان حمايــة اجتماعيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن وجــه حقوقــي. 
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العمــل آلالف  ســوق  خســارة  فــي  تمثلــت  جديــدة  تحديــات  الجائحــة  خلقــت 
الوظائــف القائمــة بســبب حالــة االنكمــاش التــي دخلهــا االقتصــاد األردنــي، 
وتراجعــت مســتويات األجــور بشــكل ملمــوس كنتيجــة الختــال ميــزان العــرض 
والطلــب علــى الوظائــف، إلــى جانــب أوامــر الدفــاع التــي أصدرتهــا الحكومــة 
وســمحت للقطــاع الخــاص بتخفيــض أجــور العامليــن بنســبة تصــل إلــى 30 
بالمئــة. وقــد ســاهمت األزمــة بتعميــق التحديــات التــي يواجههــا الشــباب فــي 
هــذا المجــال، حيــث ضاقــت الخيــارات أمامهــم أكثــر ممــا كانــت عليــه ســابقا. 

ارتفعــت معــدالت البطالــة بشــكل كبيــر وبخاصــة بيــن فئــة الشــباب، فقد وصلت 
معــدالت البطالــة خــال الربــع الرابــع مــن عــام 2020 إلــى 24.7 بالمئــة توزعــت 
بيــن الذكــور 22.6 بالمئــة مقابــل اإلنــاث 32.8 بالمئة، وهي مســتويات قياســية 
مقارنــة مــع معــدالت البطالــة التاريخيــة فــي األردن، ومــع معدالتهــا فــي غالبيــة 
ــن  ــن العمريتي ــة الشــباب وبخاصــة الفئتي ــن فئ ــة بي ــم. وتركــزت البطال دول العال
ــر الجالســين علــى مقاعــد الدراســة(. فقــد  15-19 ســنة و20-24 ســنة )مــن غي

بلــغ المعــدل 62.1 بالمئــة و47.9 بالمئــة لــكل منهمــا علــى التوالــي )46(. 

ومــن العوامــل التــي ســاهمت بشــكل ملمــوس فــي ارتفــاع معــدالت البطالــة: 
االختــاالت الكبيــرة فــي السياســات الناظمــة للتعليــم فــي األردن؛ إذ اتجهــت 
فــي  التوســع  إلــى  الماضيــة  الثاثــة  العقــود  خــال  المتعاقبــة  الحكومــات 
التعليــم الجامعــي علــى حســاب التعليــم المتوســط والمهنــي، علــى خــاف 
حاجــات ســوق العمــل، وأصبــح هنالــك تســهيات كبيــرة فــي افتتــاح الجامعــات 
فــي القطــاع الخــاص ليســتوعب أكبــر قــدر ممكــن مــن خريجــي المســار الثانــوي، 
إلــى جانــب توســع الجامعــات الحكوميــة فــي برامــج التعليــم المــوازي لتعويــض 
تراجــع الدعــم الحكومــي لهــا. مــا أدى إلــى انقــاب الهــرم التعليمــي، بحيــث 
أصبحــت الغالبيــة الكبيــرة مــن الشــباب والشــابات ملتحقيــن فــي مســار التعليــم 
الجامعــي وأعــداد متواضعــة ملتحقيــن فــي التعليــم المتوســط والمهنــي، لنجــد 
أن مــا يقــارب 300 ألــف طالــب وطالبــة فــي الجامعــات مقابــل مــا يقــارب 30 ألفا 
فــي التعليــم المتوســط والمهنــي )47(، مــا أدى إلــى ارتفــاع كبيــر فــي معــدالت 

البطالــة بيــن خريجــي الجامعــات.

ــر  ــن فــي القطــاع الخــاص مــن ضعــف كبي ــة العاملي خــال الجائحــة، عانــى غالبي
ــن جــددا  ــن الشــباب، باعتبارهــم داخلي ــق، وبخاصــة بي فــي شــروط العمــل الائ
إلــى ســوق العمــل، وهــي ظــروف صادمــة لغالبيــة الشــباب طالبــي الوظائــف 
االنخفــاض  يشــكل  إذ  األردنيــة،  االقتصاديــة  القطاعــات  غالبيــة  فــي  الجــدد 
الملمــوس فــي مســتويات األجــور أبــرز ســماتها )48(، حيــث أن )66.1( بالمئــة 

46_دائرة االحصاءات العامة، التقرير الربعي للبطالة للربع الرابع من عام 2020: 
 http://dos.gov.jo/dos_home_a/main/archive/unemp/2020/Emp_Q4_2020.pdf

أثر االستجابة لجائحة كورونا على الشباب
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ــغ  ــن المســجلين فــي المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي تبل مــن العاملي
أجورهــم الشــهرية )500( دينــار فمــا دون، و)29.6( بالمئــة أجورهــم الشــهرية 
تبلــغ )300( دينــار فمــا دون. يضــاف إلــى ذلــك أن مــا يقــارب ثلــث القــوى العاملة 
ــك  ــة. كذل ــة االجتماعي ــن مــن أي شــكل مــن أشــكال الحماي ــر مغطيي ــة غي األردني
فــإن الحــد األدنــى لألجــور مــا زال عنــد مســتويات منخفضــة ويبلــغ 260 دينــارا 

ــن فقــط )49(. ــق علــى األردنيي شــهريا ويطب

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن عمل الشــباب فــي األردن يتركز في قطاعــات اقتصادية 
دون غيرهــا، وهــي قطــاع الســياحة والنقــل والخدمــات. وهــذه هــي القطاعــات 
التــي كانــت أكثــر تضــررا جــراء اإلغاقــات المتكــررة التي فرضتهــا الحكومة الحتواء 
الجائحــة. حيــث كان قطــاع الســياحة مــن بيــن األكثــر تضــررًا وفقــد مــا يقــدر بنحــو 
ــع الثانــي مــن  ــط بالســياحة فــي الرب ــار أردنــي مــن الدخــل المرتب ــار دين 1.2 ملي
العــام 2020 وحــده، وهــو مــا يمثــل حوالــي 2.5 % مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 

لــألردن لعــام 2018 )50(. 

ــاالت فــي ســوق العمــل  ــة واخت ــا لتســبب أزمــة اقتصادي ــاءت جائحــة كورون ج
طاولــت فئــات متعــددة مــن المجتمــع، وتحديــدا األطفــال، ولــم يعــد خافيــا علــى 
أحــد مــن المراقبيــن والمعنييــن بشــأن أســواق العمــل المختلفــة أن األطفــال 
وبخاصــة المنحدريــن مــن أســر فقيــرة ســيكونون مــن الفئــات االجتماعيــة التــي 
جــراء  كبيــرة  أســرهم  ســتواجهها  التــي  التحديــات  ألن  كبيــر،  بشــكل  ســتتأثر 

الجائحــة)51(.  

يمكــن القــول أن التشــريعات الوطنيــة الناظمــة لعمــل األطفــال تتــواءم مــع 
العمــل األردنــي  إذ أن قانــون  كبيــر،  العاقــة بشــكل  الدوليــة ذات  المعاييــر 
رقــم )8( لســنة 1996 والتعديــات التــي أجريــت عليــه، يحظــر تشــغيل األطفــال 
األحــداث  تشــغيل  منــع  علــى  منــه،   )73( المــادة  نصــت  فقــد  واألحــداث، 
)األطفــال( الذيــن لــم يكملــوا السادســة عشــرة مــن عمرهــم بــأي صــورة مــن 
ــم  ــن ل ــه تشــغيل األحــداث الذي ــون ذات الصــور، وحظــرت المــادة )74( مــن القان
يكملــوا الثامنــة عشــرة مــن عمرهــم فــي األعمــال الخطــرة أو المضــرة بالصحــة. 
وهــذا ينســجم مــع االتفاقيــات الدوليــة ذات العاقــة بإلغــاء عمالــة األطفــال 
والحــد منهــا، وأهمهــا: اتفاقيــة حقــوق الطفــل الصــادرة عــن األمــم المتحــدة 
ــز التنفيــذ عــام 1990، إلــى جانــب بعــض اتفاقيــات  عــام 1989 التــي دخلــت حي
منظمــة العمــل الدوليــة المتمثلــة فــي اتفاقيــة الحــد األدنــى لســن االســتخدام 

47_ ورقة تقدير موقف: كورونا تفاقم مشكات الشباب في سوق العمل، المرصد العمالي األردني، 2020. 
86%d%85%d9%81-%d8%a8%d9%82%d9%88%d9%85%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%b1%d9%http://phenixcenter.net/%d9
84%84%d8%b4%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%8a%d9%8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d9
 /8a-2020%85%d9%84%d9%%d8%b9%d8%a7%d9

48_ دراسة تقييمية حول أثر جائحة كورونا على الشباب، مركز الفينيق للدراسات االقتصادية، 2021. 
49_ مصدر سابق. 

ACOR )2020(: Jordan’s Tourism Sector in the Wake of COVID-19: Where Do We Go From Here? Retrieved from: https://kacorjordan._50
/jordans-tourism-sector-in-the-wake-of-covid-19-where-do-we-go-from-here/15/07/org/2020

51_ ورقة تقدير موقف: تزايد عمالة األطفال جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، مركز الفينيق للدراسات االقتصادية، 2020. 
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ــة  ــة حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال رقــم 182، واتفاقي رقــم 138، واتفاقي
العمــل الجبــري رقــم 29. ورغــم أهميــة التشــريعات الوطنيــة فــي مكافحــة عمالــة 
األطفــال، إال أن الواقــع أقــوى منهــا، اذ أن الديناميــات التــي تحــرك االقتصــاد 
األردنــي وتزايــد معــدالت البطالــة والفقــر وجــودة التعليــم هــي العامــل الحاســم 

ــة األطفــال.  ــادة أو تقليــل عمال فــي زي

وعلـــى الرغـــم مـــن أن القانـــون األردنــي يحظـــر تشــغيل مــن هــم تحــت 16 عامــًا، 
وزاد مــن الغرامــات المفروضــة علــى مشــغلي األطفــال، اال أن عمالـــة األطفــال 
ــل  ــن 70 ألــف طفـ ــر مـ ــادا ملحوظــا خــال جائحــة كورونــا، إذ أن أكثـ ــجلت ازديـ سـ
فـــي األردن منخرطـــون فـــي عمالـــة األطفــال، منهــم 45 ألفــا يعملــون بمهــن 
خطــرة. تعــود االرتفاعــات التــي طــرأت علــى عمالــة األطفــال خــال الجائحــة إلــى 
عــدة أســباب، أبرزهــا تفاقــم التفــاوت االجتماعــي وعــدم المســاواة، إضافــًة إلــى 
تراجع مؤشــرات العدالة االجتماعية خال الجائحة، التي نجمت بشــكل أساســي 
عــن تنفيــذ سياســات اقتصاديــة لــم تأخــذ باالعتبــار النتائــج واآلثــار االجتماعيــة 
لهــذه السياســات، التــي تركــزت علــى تحريــر االقتصــاد الوطنــي، واإلمعــان فــي 
تنفيــذ سياســات ماليــة تقشــفية متنوعــة، أدت إلــى تقنيــن اإلنفــاق العــام علــى 
الحمايــات االجتماعيــة المختلفــة، ورغــم إنشــاء صناديــق وبرامــج دعــم للحمايــات 
االجتماعيــة، إال أن طبيعتهــا كانــت مؤقتــة، ولــم تكــن كافيــة، إضافــة إلــى أنهــا 
لــم تشــمل شــرائح المجتمــع كافــة، إلــى جانــب التوســع فــي تطبيــق سياســات 
)الضريبــة  المباشــرة  غيــر  الضرائــب  فــي  التوســع  علــى  تركــز  عادلــة  ضريبيــة 
العامــة علــى المبيعــات والضرائــب الخاصــة(. أدى ذلــك علــى أرض الواقــع إلــى 
ــرزت  ــة، التــي ب ــرة مــن األســر األردني تراجــع المســتويات المعيشــية ألعــداد كبي

مؤشــراتها بشــكل واضــح فــي ازديــاد رقعــة الفقــر.

إن غالبيــة األطفــال العامليــن ينحــدرون مــن أســر فقيــرة، حيــث تضطــر هــذه 
األســر لدفــع أبنائهــا إلــى ســوق العمــل للمســاهمة فــي توفيــر دخــل لألســرة، 
كمــا أنهــا غيــر قــادرة علــى االســتمرار فــي اإلنفــاق علــى أطفالهــا فــي المدارس، 
وقــد أشــار تقريــر صــادر عــن البنــك الدولــي فــي شــهر آب 2020 إلــى أن نســبة 
الفقــر المدقــع فــي األردن ســتصبح 27 بالمئــة مــن مجمــل الســكان، األمــر 
الــذي يعنــي تزايــد فــرص انخــراط المزيــد مــن األطفــال فــي ســوق العمــل، إذ 
تــزداد حاجــات األســر للدخــل الــذي يمكــن أن يحصلــه أطفالهــم – مهمــا كان هــذا 
الدخــل متواضعــا- وبخاصــة بعــد عمليــات التحــول فــي التعليــم المدرســي الــذي 
أصبــح عــن ُبعــد، األمــر الــذي يســهل خــروج األطفــال إلــى ســوق العمــل، ويتركــز 
عملهــم فــي محــات البيــع والمطاعــم والميكانيــك والتحميــل والتنزيــل والنجــارة 
والحــدادة )52(. وزيــادة عمليــات تســرب األطفــال مــن الدراســة، بســبب عــدم توافر 
وســائل التعليــم عــن بعــد لجميــع الطلبــة بشــكل عــادل. وذلــك خافــا للفقــرة )أ( 
مــن المــادة رقــم )10( مــن قانــون التربيــة والتعليــم وتعدياتــه رقــم 3 لســنة 
1994 التــي تنــص علــى أن »التعليــم األساســي تعليــم إلزامــي ومجانــي فــي 

المــدارس الحكوميــة«.
81%D8%B9-%D8%8A%D8%AF%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%84%D9%https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9
84%D8%A3%D8%B1%-%8A-%D8%A7%D9%81%D9%84-%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%%A7%D9
84%85%D9%84%D8%B9%D9%82-%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%B3%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%D8%AF%D9
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إن مرجعيــة ومســؤولية مراقبــة عمــل األطفــال غيــر منوطــة بجهــة محــددة؛ 
وإنمــا بجهــات متعــددة، فيمتلــك مفتشــو وزارة العمــل صاحيــات تفتيــش 
جميــع المنشــآت الخاضعــة ألحــكام قانــون العمــل األردنــي، للبحــث عــن أطفــال 
عامليــن، لكــن ال تقــع ضمــن اختصاصهــم مجموعــات األطفــال الذيــن يعملــون 
خــارج إطــار هــذه المنشــآت، إذ يتطلــب القانــون لمخالفــة أي صاحــب عمــل عنصــر 
التبعيــة واألجــر، كمــا هــو معــرف ضمــن مفهــوم عقــد العمــل فــي قانــون 
العمــل )المــادة 2(. فاألطفــال مــن الباعــة المتجوليــن والبائعيــن علــى اإلشــارات 
العمــل،  لقانــون  تابعيــن  غيــر  الطــرق  حــواف  وعلــى  والبســطات  الضوئيــة 

ولســلطة المفتشــين.

ــر الواضــح فــي حمايــة حقــوق  ــا علــى التقصي ــا دليــا كافي قدمــت جائحــة كورون
اإلنســان للفئــات األكثــر ضعفــا واســتبعادهم مــن شــبكات الحمايــة االجتماعيــة، 
ــن وغيرهــم مــن العمــال المســتضعفين  ــر اســتبعاد العمــال المهاجري وكان تأثي
ــد مــن خطــر  ــي يهــدد حقــوق اإلنســان ويزي ــة والدعــم المال ــة الصحي مــن الرعاي
تزايــد انتشــار الفيــروس بيــن جميــع الســكان، ألن العامــل المصــاب ال يســتطيع 
تحمــل العيــش بــدون أجــر، األمــر الــذي يجعلــه يخفــي إصابتــه بالمــرض فــي حــال 

كان مهــددا بعــدم تأميــن عطلتــه المرضيــة.

ومــع اســتمرار تفشــي جائحــة كورونــا واألزمــة االقتصاديــة، مــن المتوقــع أن 
ــة  ــى بادهــم بنســبة 14 بالمئ ــي يرســلها المهاجــرون إل ــات الت تتراجــع التحوي
فــي 2021 مقارنــة بمســتويات مــا قبــل كورونــا فــي 2019، بحســب تقديــرات 
البنــك الدولــي. ومــن المتوقــع أن تنخفــض تدفقــات العامليــن فــي الخــارج 
ــى 508  ــة لتصــل إل ــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل بنســبة 7 بالمئ ــى البل إل
مليــارات دوالر فــي 2020، وســتتراجع مــرة أخــرى بنســبة 7.5 بالمئــة لتصــل 
إلــى 470 مليــار دوالر فــي 2021. وتشــمل العوامــل الرئيســية المســببة لهــذا 
التراجــع ضعــف معــدالت النمــو االقتصــادي والتوظيــف فــي البلــدان المضيفــة 
للمهاجريــن، وتراجــع أســعار النفــط؛ وانخفــاض قيمــة عمــات البلــدان المرســلة 

ــدوالر األميركــي )53(. ــل ال للتحويــات مقاب

ويضــم ســوق العمــل األردنــي أعــدادا كبيــرة مــن العمالــة المهاجــرة، وتقــدر 
أعدادهــم فــي األردن بمــا يقــارب المليــون ومئــة ألــف عامــل مهاجــر، منهــم 
مــا يقــارب )341350( عامــل مســجلين لــدى وزارة العمــل )54(، ومــا يقــارب 700 
ألــف عامــل آخــر غيــر مســجلين لــدى وزارة العمــل، ويعملــون فــي االقتصــاد 
غيــر المنظــم وبشــكل غيــر نظامــي. وتشــكل العمالــة المصريــة الجــزء األكبــر مــن 

 covid-19-remittance-flows-to-shrink-14-by-2021/29/10/https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020  _53 
 54_ وزارة العمل، التقرير السنوي 2018. 
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هــذه العمالــة، تليهــا العمالــة الســورية التــي تزايــدت بشــكل ملمــوس خــال 
الســنوات القليلــة الماضيــة، وقــد تراجعــت أعــداد العراقييــن المقيميــن فــي 
األردن فــي الســنوات األخيــرة، كمــا أن النســبة األكبــر مــن العراقييــن ال تبحــث 
ــد فــرص عمــل مــن خــال االســتثمار.  عــن فرصــة عمــل فــي األردن بينمــا توّل
وتشــير البيانــات االحصائيــة أن قيمــة التحويــات الماليــة التــي يرســلها العمــال 
المهاجريــن مــن األردن الــى بلدانهــم األصليــة تقــارب الـــ)425( مليــون دوالر 
ســنويا، حســب أرقــام البنــك المركــزي 2017، فــي حيــن بلغــت قيمــة التحويــات 
ــام  ــار دوالر خــال ع ــى األردن )2.37( ملي ــرة ال ــة المهاج ــة األردني ــة للعمال المالي

.)55(2017

وبمراجعــة ســريعة للمنظومــة التشــريعية األردنيــة المعمــول بهــا، يتضــح أنهــا 
كانــت، مــا قبــل جائحــة كورونــا، تفتقــر إلــى إطــار قانونــي شــامل يقــر بالمســاواة 
الكاملــة بيــن العمــال الوطنييــن والعمــال المهاجريــن فــي مجال حقوق االنســان. 
وبالرغــم مــن وجــود النصــوص التــي تقــر شــكا بالمســاواة، فــإن العديــد مــن 
االســتثناءات الــواردة فــي بعــض األنظمــة والتعليمــات والقــرارات تــؤدي إلــى 
التمييــز ضــد العمــال المهاجريــن، وبالتالــي تعــزز مــن عــدم المســاواة، وتشــكل 
أرضيــة ومدخــا التســاع رقعــة االنتهــاكات. ومنهــا علــى ســبيل المثــال قــرار الحــد 
ــازل  األدنــى لألجــور الــذي يطبــق علــى األردنييــن فقــط، وحرمــان عامــات المن
مــن االنتفــاع مــن الحمايــة االجتماعيــة فــي إطــار منظومــة الضمــان االجتماعــي، 
بالرغــم مــن شــمول فئــة العامليــن فــي المنــازل تحــت مظلــة قانــون العمــل 
األردنــي. وأخيــرا تــم حرمــان العامليــن الســوريين الذيــن يحصلــون علــى تصاريــح 
عمــل حــرة فــي قطــاع اإلنشــاءات مــن االشــتراك فــي الضمــان االجتماعــي. 
هــذا إلــى جانــب العديــد مــن الممارســات علــى أرض الواقــع ضــد قطاعــات مــن 

العمالــة المهاجــرة التــي تصــل حــد االنتهــاكات.

أمــا العامــات المهاجــرات، فهــّن الحلقــة األضعــف لجهــة تعرضهــن ألشــكال 
اللواتــي يصعــب  المنــازل  عامــات  االنتهــاكات، وبخاصــة  مــن  وأكبــر  أوســع 
التفتيــش ورصــد ظــروف عملهــن، حيــث عــادة مــا يعانيــن مــن انتهــاكات متعــددة، 
مثــل حرمانهــن مــن اســتام األجــور بشــكل منتظــم، وحرمانهــن مــن إجــازة نهايــة 
األســبوع واالجــازات الســنوية، فضــا عــن تعــرض العديــد منهــن لبعــض أشــكال 
العنــف. ويبلــغ عــدد عامــات المنــازل فــي األردن وفقــًا للتقريــر اإلحصائــي 
الســنوي لــوزارة العمــل لعــام 2018 مــا يقــارب )32( عاملــة ممــن يحملــن تصاريــح 
عمــل رســمية ســارية المفعــول، وهنالــك تقديــرات تشــير إلــى أن اعدادهــن 

تقــارب 90 ألفــا، منهــن حوالــي 50 ألفــا ال يحملــن تصاريــح عمــل )56(. 

خــال جائحــة كورونــا، حصلــت العديــد مــن االنتهــاكات بحــق العمــال المهاجريــن 
فــي العديــد مــن القطاعــات مثــل قطــاع العامــات فــي المنــازل وقطــاع الزراعــة 
لهــم واســتغالهم  وقطــاع المصانــع، وتتمثــل بعــدم إصــدار تصاريــح عمــل 

 http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=66 _55 
 56_ تصريحات متعددة لموظفي وزارة العمل 
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وممارســة الضغوطــات عليهــم مــن قبــل أصحــاب العمــل. كمــا أن الجائحــة زادت 
مــن هــذه االنتهــاكات وأثــرت علــى طبيعــة عمــل العمــال المهاجريــن مــن ناحيــة 
اكتظــاظ العامليــن فــي الســَكنات وعــدم وجــود وســائل صحيــة للوقايــة مــن 
ــاب تأمينهــم  ــة مــع غي ــرات طويل ــن عملهــم لفت ــروس وحجرهــم داخــل أماك الفي
باالحتياجــات األساســية، وأيضــًا عــدم شــمولهم ببرامــج الحمايــة االجتماعيــة 
التــي أطلقتهــا الحكومــة خــال الجائحــة. كمــا تــم تأخير اســتام أجورهــم وصعوبة 
ــة، وحرمانهــم مــن يــوم  توصيــل أموالهــم إلــى أســرهم فــي بلدانهــم األصلي
ــى الضغوطــات النفســية والجســدية نتيجــة  ــة األســبوعية، باإلضافــة إل العطل

ــة )57(. العمــل لســاعات طويل

تزايــدت ظاهــرة العمــل غيــر المنظــم فــي األردن خــال الســنوات الماضيــة، 
بســبب عــدم قــدرة االقتصــاد األردنــي علــى توليــد فــرص عمــل كافيــة لتشــغيل 
بمختلــف  التعليمــي  النظــام  خريجــي  مــن  الوظائــف  هــذه  طالبــي  جميــع 
مســتوياته. وكمــا تؤكــد األدبيــات المختلفــة ذات العاقــة بمــا يقصــد بالعمــل 
غيــر المنظــم، العمــل الــذي ال يوفــر للعامليــن والعامــات فيــه الحقــوق العماليــة 
األساســية التــي تــم التوافــق عليهــا فــي إطــار المبــادىء والحقــوق األساســية 
فــي العمــل التــي أعلنتهــا منظمــة العمــل الدوليــة، أو بعضهــا: أي ال يتمتعــون 
بشــروط عمــل الئقــة تكفــل لهــم كرامتهــم اإلنســانية. ويلعــب النــوع االجتماعــي 
دورا فــي تنامــي هــذا النــوع مــن العمــل، حيــث تنخــرط النســاء بشــكل ملمــوس 
ــر مــن الرجــال،  ــر المنظمــة أكث ــة واألعمــال غي فــي بعــض األنشــطة االقتصادي
فــي حيــن تتزايــد أعــداد العامليــن الرجــال فــي أنشــطة اقتصاديــة ضمــن أعمــال 

غيــر منظمــة أخــرى. 

وبســبب صعوبــة قيــاس العمــل غيــر المنظــم، فقــد درجــت دوائــر اإلحصــاءات 
الرســمية فــي العديــد مــن دول العالــم ومــن بينهــا األردن علــى اعتمــاد مؤشــر 
االشــتراك أو االنتفــاع مــن منظومــات الضمــان االجتماعــي، كمؤشــر أساســي 
للتعــرف علــى حجــم وأعــداد العمالــة غيــر المنظمــة)58(. وهــو أحــد أهــم مؤشــرات 
ــل توفــر فــرص العمــل بشــكل  ــق، إلــى جانــب مؤشــرات أخــرى مث العمــل الائ
كاف، والحصــول علــى أجــر الئــق، وتمكيــن العمــال مــن التنظيــم النقابــي وتعزيــز 
الحــوار االجتماعــي بيــن أصحــاب األعمــال والعمــال، وتطبيــق المبــادئ والحقــوق 
األساســية فــي العمــل. ووفــق هــذه المعطيات، فإن أنمــاط العمل غير المنظم 
ــن  ــل بالعاملي ــة تتمث ــل منّظمــة العمــل الدولّي وفــق التعريــف المعتمــد مــن قب
مــن أفــراد األســرة غيــر المنظميــن، والعامليــن بأجــر غيــر المنظميــن. وفــي 
منشــآت االقتصــاد غيــر المنظــم: العاملــون لحســابهم الخــاص غيــر المنظميــن، 
وأربــاب العمــل غيــر المنظميــن، وعّمــال األســرة غيــر المنظميــن، والعاملــون بأجــر 

 57_  ورقة تقدير موقف، العمالة المهاجرة في األردن، مركز الفينيق للدراسات االقتصادية، 2020.
 58_ وزارة التخطيط والتعاون الدولي، االقتصاد غير المنظم في األردن، 2012، عمان، األردن.
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غيــر المنظميــن، وأعضــاء التعاونيــات اإلنتاجيــة غيــر المنظميــن؛ وفــي القطــاع 
األســري: العاملــون لحســابهم الخــاص غيــر المنظميــن، والعاملــون بأجــر غيــر 

المنظميــن.

ــة  ــأن  ظــروف العمــل فــي األردن للغالبي ــر المتخصصــة ب ــف التقاري ــد مختل تفي
الذكــور  علــى  هــذا  وينطبــق  ضعيفــة،  بأجــور  تتّســم  العامليــن  مــن  الكبيــرة 
واإلنــاث، وعلــى العامليــن فــي االقتصاديــن المنظــم وغيــر المنظــم كذلــك، 
وفــق التقاريــر التــي يصدرهــا المرصــد العمالــي األردنــي حــول أوضــاع العامليــن 
ــق )59(. إال أن قطاعــات واســعة  فــي األردن ومــدى توافــر ظــروف العمــل الائ
مــن العامليــن غيــر المنظميــن يعانــون مــن ظــروف عمــل أكثــر صعوبــة مــن 
غيرهــم مــن القطاعــات، وعلــى وجــه الخصــوص النســاء، حيــث ينتشــر عــدد كبيــر 
منهــن فــي قطاعــات تشــغيل غالبيتهــا أنشــطة اقتصاديــة غيــر منظمــة، ومنهــا 
قطاعــات الزراعــة والمهــن الصحيــة المســاندة وصالونــات التجميل والســكرتيرات 
والعامــات فــي المنــازل والعديــد مــن المشــاريع األخــرى التــي تنــدرج فــي 
المشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر التــي تــم تأسيســها مــن قبــل العديــد 
مــن النســاء. وفيمــا يلــي اســتعراض لمعاييــر وشــروط العمــل اســتنادا إلــى 
المبــادىء والحقــوق األساســية فــي العمــل والمتمثلــة بمعاييــر العمــل الائــق 

خــال الجائحــة علــى الشــكل التالــي:

قطــاع الزراعــة: الغالبيــة الكبــرى مــن العامــات فــي قطــاع الزراعــة يعملــن 	 
وفــق أســس غيــر منظمــة، وتعمــل فيــه آالف النســاء، ويتركــزن فــي مناطــق 
األغــوار والمفــرق، وال تتوافــر مؤشــرات رســمية إحصائيــة دقيقــة يمكــن 
االســتناد اليهــا للتعــرف علــى أعــداد العامــات فــي هــذا القطــاع. يعــد 
انخفــاض مســتويات األجــور لــدى العامــات غيــر المنظمــات الســمة البــارزة 
للعامات فيه، إذ أوضحت العديد من العامات في الزراعة أثناء مقابلتهن 
أن أجورهــن الشــهرية ال تزيــد عــن 200 دينــار )وهــو أقــل مــن الحــد األدنــى 
ــارا شــهريا)60(، فــي حــال  ــغ 260 دين ــه فــي األردن والبال لألجــور المعمــول ب
عملــن طيلــة الشــهر، إذ أن نظــام العمــل فــي الزراعــة بغالبيتــه يعتمــد نظــام 
المياومــة )األجــر اليومــي( بواقــع دينــار واحــد إلــى دينــار ونصــف الدينــار لــكل 
ســاعة، وهــن يعملــن بالمعــدل بيــن 4-8 ســاعات يوميــا، وعملهــن موســمي 
وليــس طيلــة العــام، حســب طبيعــة المواســم الزراعيــة. ويقــوم أصحــاب 
األعمــال بتأميــن تنقلهــن مــن بيوتهــم إلــى أماكــن عملهــن وعودتهــن، التــي 
يتمتعــن  الفــان(، وال  )باصــات  الصغيــرة  الحافــات  باســتخدام  عــادة  تتــم 
بشــروط الصحــة والســامة المهنيــة، وكذلــك ال يتمتعــن بــأي شــكل مــن 
أشــكال الحمايــة االجتماعيــة. ويبــرر أصحــاب األعمــال ذلك بموســمية العمل، 
وعــدم انتظــام العامــات بالــدوام اليومــي والمســتمر. وال يقصــر األمــر 
ــر منتظــم، ويحــدث  ــا مــا ُتدفــع أجورهــم بشــكل غي ــل غالب ــد هــذا الحــد، ب عن
تأخيــر فــي تســليمها،التي عــادة تتــم أســبوعيا. ونتيجــة لعــدم صــدور النظــام 

file:///C:/Users/PCIT/Downloads/ar_labor-watch.net_637060532967258633.pdf _59
60_ تجدر اإلشارة إلى أن مجلس الوزراء قرر بناء على ما تم اعتماده من اللجنة الثاثية لشؤون العمل، المشكلة بموجب قانون العمل، رفع الحد 

األدنى لألجور للعامل األردني بقيمة 40 دينارا لتصبح 260 دينارا بدال من 220 دينارا، كما تم رفع الحد األدنى لألجور للعامل الوافد ليصبح 230 دينارا، 
وسيعمل بهذا القرار اعتبارا من كانون الثاني 2021.
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الخــاص للعامليــن فــي الزراعــة، فــإن قانــون العمــل ال ينطبــق عليهــن، حيــث 
أنهــن غيــر مســجات فــي الضمــان االجتماعــي، باســتثناء أعــداد محــدودة 
يعملــن فــي الشــركات الزراعيــة الكبــرى. وأشــارت العديــد مــن العامــات 
التــي جــرى مقابلتهــن، أنهــن ال يحصلــن علــى إجــازات ســنوية أو مرضيــة 
مدفوعــة األجــر، وبعضهــن أشــرن إلــى تعرضهــن لمحــاوالت تحــرش جنســي 
ــة نســائية  مــن قبــل بعــض زمائهــن )61(.ويتســم هــذا القطــاع بوجــود عمال
مهاجــرة، وبخاصــة مــن الاجئــات الســوريات، وهــن يعانيــن مــن ذات ظــروف 

العمــل الصعبــة التــي تعانــي منهــا العامــات األردنيــات.

المــدارس الخاصــة: بالرغــم مــن أن المــدارس الخاصــة تعــد منشــآت أعمــال 	 
فيــه  العامــات  أعــداد  وتقــدر  المنظــم-  االقتصــاد  مــن  جــزء  أي  منظمــة 
بنحــو 30 ألفــا، إال أن أعــدادا كبيــرة مــن العامــات، وبخاصــة المعلمــات، ال 
يتمتعــن بــأي شــكل مــن أشــكال الحمايــة االجتماعيــة، إذ أنهــن محرومــات مــن 
الحمايــات التــي يوفرهــا الضمــان االجتماعــي. وهنالــك العديــد مــن الحــاالت 
التــي يقــوم بهــا أصحــاب المــدارس الخاصــة بتســجيل جــزء مــن المعلمــات 
فــي الضمــان االجتماعــي، والجــزء اآلخــر ال يتــم تســجيلهن، كشــكل مــن 
أشــكال التهــرب التأمينــي والضريبــي. إضافــة إلــى أن أعــدادا كبيــرة منهــن 
ال يحصلــن علــى أجــور شــهرية وفــق الحــد األدنــى لألجــور، حيــث يجبــرن 
علــى توقيــع عقــود عمــل بالحــد األدنــى لألجــور، ويســتلمن أجــورا أقــل مــن 
ذلــك، وفــي مواعيــد غيــر منتظمــة. كذلــك فــإن غالبيتهــن محرومــات مــن 
اإلجــازات الســنوية والمرضيــة. ويجبــرن علــى القيــام بمهــام وظيفيــة ليســت 
ــع  ــة التعليــم. وبالرغــم مــن صــدور أنظمــة وتعليمــات لمن ذات عاقــة بمهن
ممارســة االنتهــاكات فــي هــذا القطــاع خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، 
إال أن مختلــف التقاريــر والشــهادات تؤكــد اســتمرار ممارســة االنتهــاكات 
علــى نطــاق واســع )62(. ولوحــظ أخيــرا أن مســتوى االنتهــاكات التــي تعرضــت 
ــك بســبب  لهــا العامــات فــي هــذا القطــاع ازدادت بشــكل ملمــوس، وذل
التعليــم عــن ُبعــد لجميــع المؤسســات فــي األردن ومنهــا المــدارس، كجــزء 
مــن اإلجــراءات الوقائيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة األردنيــة لمنــع تفشــي 
جائحــة كورونــا، مــا يشــير إلــى هشاشــة ظــروف العمــل فــي هــذا القطــاع.

آالف 	   10 يقــارب  مــا  يوجــد  أنــه  اإلحصــاءات  تفيــد  التجميــل:  صالونــات 
صالــون تجميــل للرجــال والنســاء فــي األردن، يعمــل فيهــا ما يقــارب 30 ألف 
عامــل وعاملــة، نصفهــم تقريبــا مــن النســاء )63(.  وتفيــد أرقــام المؤسســة 
العامــة للضمــان االجتماعــي أن نســبة الصالونــات التــي ال تســجل العامليــن 
والعامــات لديهــا فــي الضمــان االجتماعــي تقــارب 94 بالمئــة. وهــذا يعنــي 
أن 94 بالمئــة مــن النســاء العامــات فــي صالونــات التجميــل ال يتمتعــن بــأي 
شــكل مــن أشــكال الحمايــة االجتماعيــة. وجــزء مــن هــؤالء العامــات يعملــن 
لحســاب أنفســهن. كمــا أن الغالبيــة الكبيــرة مــن العامــات فــي هــذا القطــاع 

61_ جلسات نقاش مركز لعامات بشكل غير منظم في منطقتي وادي الريان ووقاص، غور األردن، كانون الثاني 2020.
62_من هذه التقارير:

المدارس الخاصة: تمييز ضد المعّلمات ورواتب دون الحد األدنى، موقع حبر، 9 آذار 2015، متوفر على الرابط التالي:
 gender-pay-gap-education/], last visited 8 April 2020/03/https://www.7iber.com/2015]

تقرير أوضاع المعلمين في المدارس الخاصة: انتهاكات متعددة لحقوقهم األساسية، سلسلة تقارير المرصد العمالي األردني – مركز الفنيق للدراسات 
االقتصادية والمعلوماتية، تشرين األول 2010. متوفر على الرابط التالي:

  .http://labor-watch.net/uploads/ar_labor-watch.net_635433529576926935.pdf], last visited 8 April 2020]
63_ المؤسسة العامة للضمان االجتماعي، تقارير متنوعة حول بعض القطاعات االقتصادية، 2016.
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ال يتمتعــن بحقوقهــن العماليــة األساســية مــن إجــازات ســنوية ومرضيــة 
وأســبوعية ورســمية، ويســتلمن أجــورا شــهرية متواضعــة تــراوح بيــن )100– 
150( دينــارا شــهريا. وجــزء كبيــر منهــن يحصلــن علــى أجورهــن بشــكل يومــي 
وأســبوعي، وهــي أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور المعمــول بــه، وعــادة مــا 

يســتلمن أجورهــن فــي مواقيــت متأخــرة. 

عديــدة  صحيــة  لمخاطــر  القطــاع  هــذا  فــي  العامــات  مــن  العديــد  تتعــرض 
وضعــف الســامة المهنيــة، مثــل استنشــاق المــواد الكيماويــة التــي تســتخدم 
ــد مــن  ــف الشــعر وغيرهــا، مــا يعرضهــن للعدي ــل وتصفي ــات التجمي فــي عملي
األمــراض المهنيــة المتعلقــة بالجهــاز التنفســي والجلــد )64(.  وبســبب اإلغاقــات 
الرســمية لجميــع المؤسســات فــي األردن، كجــزء مــن اإلجــراءات الوقائيــة التــي 
اتخذتهــا الحكومــة األردنيــة لمنــع تفشــي فيــروس كورونا، وكون غالبيــة العاملين 
والعامــات فــي هــذا القطــاع يعملــون بالمياومــة، فقــد تعطلــت أعمــال جميــع 
صالونــات التجميــل، وفقــدت مصــادر رزقهــا. وألن غالبيتهم/هــن غيــر مشــتركين 
فــي الضمــان االجتماعــي بســبب التهــرب التأمينــي الــذي تمارســه الصالونــات 
باعتبارهــا مؤسســات مســجلة فــي ســجل الشــركات التابــع لــوزارة الصناعــة 
والتجــارة، لــم يســتفد العاملــون مــن تأميــن بــدل التعطــل كجــزء مــن الحمايــات 

التــي تقدمهــا منظومــة الضمــان االجتماعــي.

الســكرتيرات فــي القطــاع الخــاص: وتقــدر أعــداد العامــات فيــه )17( ألــف 	 
عاملــة، غالبيتهــن الكبيــرة مــن األردنيــات. فــإن غالبيتهــن يحصلــن علــى أجــور 
شــهرية تقــل عــن الحــد األدنــى لألجــور، البالــغ 260 دينــارا شــهريا. ويعــد هــذا 
القطــاع مــن أكثــر القطاعــات تهربــا مــن التســجيل فــي الضمــان االجتماعــي. 
وتشــير اإلحصــاءات الصــادرة عــن المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي 
إلــى وجــود أكثــر مــن )15( ألــف ســكرتيرة غيــر مشــمولة بمظلــة الضمــان 
االجتماعــي )65(،  وهــذا الرقــم يشــمل العامــات فــي مجــال الســكرتاريا فــي 
المؤسســات الصغيــرة ومكاتــب أصحــاب األعمــال فــي القطــاع الخــاص، 
ومكاتــب محاميــن ومهندســين وأطبــاء وغيرهــم. وغالبيتهــن يعانيــن من عدم 
التمتــع باإلجــازات علــى أنواعهــا المختلفــة الســنوية والمرضيــة والرســمية، 
ويعملــن لســاعات عمــل طويلــة، وهــن محرومــات مــن الحقــوق العماليــة 
التــي نّصــت عليهــا معاييــر العمــل الائــق. وبســبب العطلــة الرســمية لجميــع 
المؤسســات فــي األردن فــي بدايــة الجائحــة، كجــزء مــن اإلجــراءات الوقائيــة 
التــي اتخذتهــا الحكومــة األردنية لمنع تفشــي فيــروس كورونا، وألن الغالبية 
الكبــرى مــن العامــات فــي هــذا القطــاع يعملــن بشــكل غيــر منظــم، وهــن 
غيــر مشــتركات فــي الضمــان االجتماعــي بســبب التهــرب التأمينــي الــذي 
تمارســه المؤسســات التــي يعملــن فيهــا باعتبارها مؤسســات مســجلة في 
ســجل الشــركات التابــع لــوزارة الصناعــة والتجــارة، لــم تســتفد العامــات مــن 
تأميــن بــدل التعطــل كجــزء مــن الحمايــات التــي تقدمهــا منظومــة الضمــان 

االجتماعــي.
 64_  المرصد العمالي األردني، مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية، العامات في صالونات التجميل، تقرير، 2021.

 65_  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي، تقارير متنوعة حول بعض القطاعات االقتصادية، 2016.
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تختــص 	  التــي  المســاندة:  الصحيــة  الخدمــات  شــركات  فــي  العامــالت 
وغيرهــا،  والمستشــفيات  للشــركات  العامــة  النظافــة  خدمــات  بتقديــم 
فإنهــن أيضــا يعملــن فــي قطــاع اقتصــادي منظــم، إال أن مســتوى تمتعهــن 
بمعاييــر العمــل الائــق متواضــع جــدا، وجــزء كبيــر منهــن غيــر مســجات 
بعــض  بتســجيل  األعمــال  أصحــاب  يقــوم  حيــث  االجتماعــي،  بالضمــان 
العامــات والعامليــن ويحرمــون اآلخريــن، وهــو كذلــك شــكل مــن أشــكال 
التهــرب التأمينــي. كمــا أن العديــد مــن العامــات فــي هــذا القطــاع يوقعــن 
علــى عقــود عمــل بالحــد األدنــى لألجــور، ولكــن يســتلمن أجــورا أقــل مــن 
ــق بالحــد األدنــى  ــون تتعل ــال أخــرى علــى القان ــات احتي ــك عملي ــك. وهنال ذل
لألجــور فــي هــذا القطــاع، يتمثــل فــي زيــادة عــدد ســاعات العمــل بــدل 
ثمانــي ســاعات لتصبــح 12 ســاعة براتــب يزيــد عــن الحــد األدنــى لألجــور 
قليــا. وقــد ازدادت معانــاة العامــات فــي هــذا القطــاع بســبب عــدم دفــع 
غالبيــة الشــركات التــي يعملــن فيهــا أجــور العامليــن أثنــاء فتــرة التعطــل التــي 
تمــت فــي األردن خــال جائحــة كورونــا، كجــزء مــن اإلجــراءات الحكوميــة لمنــع 
تفشــي الفيــروس، ولــم تســتفد غيــر المســجات فــي الضمــان االجتماعــي 

ــدل التعطــل. ــن ب مــن تأمي

ــغ عددهــن حســب إحصــاءات وزارة العمــل نحــو 70 	  ــازل: ويبل عامــالت المن
ألــف عاملــة، منهــن مــا يقــارب 12 ألــف عاملــة ال يحملــن تصاريــح عمــل مــن 
األردن،  فــي  المنــازل  عامــات  )66(. ويمكــن تصنيــف جميــع  العمــل  وزارة 
ممــن يحملــن تصاريــح عمــل أو ال يحملنهــا، باعتبارهــن عمالــة غيــر منظمــة، 
ألنــه وفقــا لألنظمــة المعمــول بهــا فــي األردن لهــذا القطــاع، ال يتــم إلــزام 
غالبيــة  أن  الضمــان االجتماعــي. كمــا  أصحــاب األعمــال بتســجيلهن فــي 
العامــات فــي هــذا القطــاع، ووفــق العديــد مــن التقاريــر الحقوقيــة، ال 
يتمتعــن بأبســط حقوقهــن اإلنســانية األساســية، المتمثلــة فــي اإلجــازات 
مــن  للعديــد  باإلضافــة  األســبوع،  نهايــة  وإجــازات  والمرضيــة  الســنوية 
االنتهــاكات واالعتــداءات الجســدية واللفظيــة والجنســية، وتأخيــر اســتام 
األجــر وغيرهــا مــن االنتهــاكات التــي تصــل حــد االتجــار بالبشــر )67( . وبالرغــم 
مــن صــدور نظــام العامليــن فــي المنــازل وطهاتهــا وبســتانييها ومــن فــي 
حكمهــم رقــم90/ 2009 بهــدف توفيــر مجموعــة مــن الحقــوق والحمايــات 
للعامــات والعامليــن فــي هــذا القطــاع، مثــل تحديــد عــدد ســاعات العمــل 
اليوميــة، والتأكيــد علــى اإلجــازة الســنوية والمرضيــة، إال أنــه ال يوفــر أي 
شــكل مــن أشــكال الحمايــة االجتماعيــة، وال توجــد آليــة فعالــة لضمــان تطبيق 
أحــكام النظــام وبالتالــي تتعــرض هــذه الحقــوق لانتهــاك دون رقابــة )68(. 

وفيمــا يخــص العامــات لحســابهن الخــاص أو مــع أســرهن فــي المشــاريع 
اإلنتاجيــة متناهيــة الصغــر، التــي تتركــز فــي قطــاع الخدمــات الغذائيــة واأللبســة 

Ministry releases report on domestic guest workers, Jordan Times, 6 Sep 2018. Available online [http://www.jordantimes.com/news/ _66
.local/ministry-releases-report-domestic-guest-workers], last visited 8 April 2020

67_ األردن: مراجعة شاملة ألنظمة العمالة المنزلية وانتهاكات بحق مئات العامات، موقع العربي الجديد، 11 آذار 2019. متوفر على الرابط التالي:
.https://bit.ly/34lhkGp], last visited 8 April 2020]

 ILO Regional Office for Arab States, Employers’ perspectives towards domestic workers in Jordan: A qualitative study on attitudes,_68 
.15-working conditions and the employment relationship, 2015, pp 14



 38

العائــدات  مجمــل  أن  حيــث  بيوتهــن،  مــن  يعملــن  أغلبهــن  فــإن  والخياطــة، 
الشــهرية التــي يحصلــن عليهــا متفاوتــة مــن شــهر إلــى آخــر، وتتــراوح مــا بيــن 
140 دينــارا إلــى 500 دينــار. وتعــود هــذه الفجــوة إلــى طبيعــة العمــل الــذي 
يقمــن بــه وموســميته، حيــث أن بعضهــن يعملــن فــي موســم تخليــل الخضــار، 
وتنشــيف الورقيــات، أو تعبئــة البهــارات، وهــذا العمــل مــردوده قليــل جــدًا رغــم 
ــن فــي الخياطــة  ــن أن مــن يعمل ــة، فــي حي ــه يســتغرق ســاعات عمــل طويل أن
والتطريــز يتقاضيــن أجــورًا جيــدة، وبخاصــة فــي مواســم حفــات الــزواج والتخرج، 
واحتفــاالت المــدارس، وجميــع هــذه الفئــات مــن العامــات غيــر مســجات فــي 
الضمــان االجتماعــي، ال يتمتعــن بــأي شــكل مــن أشــكال الحمايــة االجتماعيــة، 
وجــزء كبيــر منهــن يواجهــن مشــكلة التوفيــق بيــن مهــام عملهــن، وواجباتهــن 
األســرية كربــات بيــوت وباألخــص خــال اإلغاقــات التــي تــم فرضهــا للحــد مــن 

ــروس.  انتشــار الفي

ــة. وأدى  ــي فشــلت فيهــا المشــاريع االنتاجي ــد مــن الحــاالت الت ــك العدي وهنال
ذلــك إلــى عــدم قــدرة المقترضــات علــى تســديد أقســاط القــروض التــي حصلــن 
عليهــا لتأســيس المشــاريع، وهنالــك عشــرات الحــاالت التــي دفعــت النســاء 
ُكلفــا عاليــة فيهــا مثــل الحبــس جــراء ذلــك. ويتعــرض العديــد مــن الســيدات 
العامــات فــي هــذا المجــال إلــى االســتغال مــن الوســطاء، حيــث يتــم شــراء 
منتجاتهــن وبخاصــة مــن الُبســط واألثــواب وغيرهــا بأســعار منخفضــة مــن قبــل 
الوســطاء ويتــم بيعهــا بأســعار مرتفعــة جــدًا فــي المــوالت والمناطق الســياحية. 
ويعــد نمــوذج االشــتراك االختيــاري الخيــار الوحيــد لهــن لاشــتراك فــي منظومــة 
الضمــان االجتماعــي، وهــو خيــار غيــر جــاذب للغالبيــة الكبيــرة منهــن، حيــث أن 

نســبة االشــتراك تصــل الــى 17.5 بالمئــة مــن مجمــل الدخــل )69(.

 تزايــد الــدور التنمــوي الــذي يمارســه المجتمــع المدنــي فــي األردن وبخاصــة 
منظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات االجتماعيــة، مــن خــال العمــل علــى 
برامــج الدعــم االجتماعــي، وتطويــر آليــات مختلفــة لزيــادة الوعــي بقضايــا حقــوق 
اإلنســان وتبنــي النهــج الديموقراطــي. وأصبحــت منظمــات المجتمــع المدنــي 
والحــركات االجتماعيــة حلقــة وصــل بيــن الخطــاب الشــعبي والحكومــة، مــن 
ــم  ــة بحقوقهــم، ول خــال حشــد المواطنيــن إلــى الشــارع نحــو التحــرك للمطالب
ــاف  ــع أطي ــة، إذ توحــدت الجهــود بيــن جمي ــة معين يقصــر هــذا الحشــد علــى فئ
المجتمــع، وتوجهــت عمليــة التنميــة االجتماعيــة لتشــمل العديــد مــن القضايــا، 
منهــا: تحقيــق التنميــة المســتدامة، العدالــة االجتماعيــة والحــد مــن أوجــه عــدم 

ــز العمــل الائــق، تمكيــن الشــباب. المســاواة، القضــاء علــى الفقــر، تعزي

69_  تنص المادة 2/7 من قانون الضمان االجتماعي رقم )1( لسنة 2014 وتعدياته على أنه »يؤدي المؤمن عليه الذي انتسب بصفة اختيارية وفقا ألحكام هذه المادة 
االشتراكات التي تلتزم بها المنشأة التي يلتزم بها المؤمن عليه كاملة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كما يلتزم بدفع االشتراكات خال الخمسة عشر يوما األولى 

من الشهر التالي لاستحقاق وفي حال تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمئة شهريا عن أي من االشتراكات التي تأخر عن أدائها«. وتوضح المادة 59/أ/3 من 
القانون على أن االشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتسبون بصفة اختيارية وفقا ألحكام المادة )7( من هذا القانون بنسبة )%14.5 ( من األجر الخاضع 

لاقتطاع على أن تزاد هذه االشتراكات بنسبة )%0.75( في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 2014/1/1  لتصل هذه النسبة بحد أقصاه )17.5%(.

7_ دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحماية 
االجتماعية خالل ال جائحة  
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فيمــا يخــص دور منظمــات المجتمــع المدنــي خــال الجائحة، فُياحظ أن دور هذه 
المنظمــات قــد تزايــد فــي الســنوات األخيــرة بســبب أزمــات اللجــوء المتكررة في 
المنطقــة وعــدم االســتقرار السياســي حيــث اســتطاعت هــذه المنظمــات العمل 
علــى عــدة محــاور علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة وكانــت فــي معظمهــا 
قــادرة علــى دعــم المجتمعــات المحليــة وبنــاء برامــج ملبيــة الحتياجــات أفــراد 
المجتمــع، األمــر الــذي يدعــو إلــى تعزيــز فكــرة الشــراكة مــع هــذه المؤسســات 
لاســتفادة مــن خبراتهــا فــي التوعيــة والحمايــة القانونيــة وبنــاء القــدرات فــي 

مجــال الحمايــة االجتماعيــة ضمــن محــاور العمــل المختلفــة.

 تأثــر عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي نتيجــة االجــراءات والتدابيــر التــي فرضتها 
ــد مــن المنظمــات  ــث اضطــرت العدي ــا، حي الحكومــة للتعامــل مــع جائحــة كورون
إلــى إيقــاف العمــل علــى برامجهــا وفــق قــرار الحظــر الشــامل الــذي أصدرتــه 
الحكومــة األردنيــة مــن خــال تفعيــل قانــون الدفــاع، مــا أدى إلــى اســتغناء هــذه 
المنظمــات عــن العديــد مــن موظفيهــا. ولــم ُتمنــح تصاريــح لمســاعدة الحكومــة 
علــى تقديــم الخدمــات االجتماعيــة لألفــراد. ونتيجــة لتداعيــات الجائحــة، كان علــى 
منظمــات المجتمــع المدنــي مواجهــة العديــد مــن التحديــات المتمثلــة بدايــة فــي 
االنتشــار المجتمعــي لفيــروس كورونــا، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن عواقــب اجتماعيــة 
التــي فرضتهــا  القيــود  إلــى مواجهــة  إضافــة  عالميــة ومحليــة،  واقتصاديــة 
الحكومــة األردنيــة بعــد تفعيــل قانــون الدفــاع فــي المملكــة اســتجابة للجائحــة، 
مــا وســع مــن ســلطة الدولــة، وضيــق نطــاق الحريــات الفرديــة والجماعيــة ومنهــا 

منظمــات المجتمــع المدنــي.

ورغــم ذلــك، كان هنــاك دور بــارز لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي االســتجابة 
ــة واإلغاقــات،  إلــى الجائحــة، وبخاصــة بعــد التخفيــف مــن اإلجــراءات الحكومي
واســتطاعت المنظمــات الوصــول إلــى الفئــات الهشــة التــي ازدادت حاجتهــا 

ــات:  ــة المختلفــة، وضمــن هــذه الفئ ــة االجتماعي إلــى خدمــات الحماي

ــه  ــة الاجئيــن والمهاجريــن القتصــار خدمات ــة الوطني ــم يخــدم صنــدوق المعون ل
علــى األردنييــن بســبب ضعــف إدارة الحكومــة لقطــاع التنميــة االجتماعيــة خــال 

جائحــة كورونــا. وقــد كشــفت االســتراتيجية اإلقليميــة الســتضافة الاجئيــن 
2021-2022 أن وبــاء كورونــا هــدد اســتقرار مســتوى حيــاة الاجئيــن الســوريين 
ســت  بحياتهــم  المتعلقــة  المؤشــرات  بعــض  تراجعــت  أن  بعــد  األردن  فــي 

الحماية االجتماعية لالجئين والمهاجرين 
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ــن  ــره جهــود مســاعدة الاجئي ــى أث ــددت عل ــذي تب ــوراء األمــر ال ــى ال ســنوات إل
خــال األعــوام الماضيــة )70(.

لذلــك كان علــى منظمــات المجتمــع المدنــي بــذل جهــد مضاعــف فــي تقديــم 
ــن، وفــي هــذا الســياق، قدمــت منظمــة النهضــة  ــة لاجئي الخدمــات االجتماعي
العربيــة للديموقراطيــة والتنميــة )أرض( الدعــم االجتماعــي خــال جائحــة كورونــا، 
ألكثــر مــن 16 ألــف أســرة )71( مــن األســر األكثــر تأثــرا مــن الاجئيــن والمهاجريــن، 
وعمــال المياومــة. إضافــة إلــى تقديمهــا خدمــات الدعــم والعــون القانونيــة 
لاجئيــن، وتقديــم االستشــارات النفســية واالجتماعيــة، وجلســات بنــاء القــدرات 

ــر المهنــي )72(.  ــة، ودورات التطوي المعرفي

ومــع االنتشــار المجتمعــي لفيــروس كورونــا فــي األردن، تأثر العمــال المهاجرون 
أكثــر مــن غيرهــم بفعــل القيــود المفروضــة علــى الســفر والتنقــل أثنــاء اإلغــاق، 
وبخاصــة مــن يقيــم لــدى صاحــب العمــل )73(.  وقــد تــم إصــدار سلســلة تقاريــر 
ورصــدت   ،)74( الحظــر«  »تحــت  بعنــوان  القانونيــة   للمســاعدة  تمكيــن  لمركــز 
السلســلة تداعيــات أزمــة كورونــا علــى العمــال المهاجريــن فــي القطاعــات غيــر 
المنظمــة، واالنتهــاكات ضــد عامــات المنــازل، ومجموعــة متعــددة مــن القضايــا 

المهمــة تجــاه تحقيــق الحمايــة االجتماعيــة للعمــال والعامــات المهاجريــن.

الحماية االجتماعية للنساء

النفســي  الدعــم  المدنــي  المجتمــع  الســياق، قدمــت منظمــات  وفــي هــذا 
واالجتماعــي للنســاء اللواتــي تعرضــن إلــى العنــف خــال الجائحــة، إذ اّتبــع اتحــاد 
المــرأة، نهــج الحمايــة والمعالجــة للنســاء المعنفــات، مــن خــال مــأوى لحمايــة 
الخدمــات اإليوائيــة  الــدار  النســاء(، وتقــدم  )دار ضيافــة  النســاء فــي األردن 
مثــل المــأكل، الملبــس، وخدمــات الرعايــة النفســية المقدمــة مــن األخصائييــن 
ــة األســرة، وإدارة مكافحــة االتجــار بالبشــر  النفســيين، بالتعــاون مــع إدارة حماي

والتنميــة االجتماعيــة )75(.

وقــد اضطــر اتحــاد المــرأة إلــى رفــع القــدرة االســتيعابية للــدار، وقــد بلــغ مجمــوع 
المســتفيدات مــن اإليــواء )145( حالــة خــال الســتة أشــهر األولــى مــن عــام 
2020، منهــن 56 حالــة خــال فتــرة الحظــر، وقــد رافــق ذلــك تحديــات ذات عاقــة 
بتوفيــر الفحوصــات المتعلقــة بالكشــف عــن فيــروس كورونــا، وعــدم إصــدار 
التصاريــح للمشــرفات واألخصائيــات والعامليــن فــي دار اإليــواء، قــد تعاونــت 
مديريــة األمــن العــام علــى مســاعدة االتحــاد بنقــل المشــرفات علــى الــدار، 
وقــد كانــت هنــاك تحديــات كبيــرة فــي نقــل المــواد الغذائيــة إلــى الــدار بســبب 
ــة  ــات المالي ــى التحدي ــداد المســتضافة، إضافــة إل ــة األع ــرة لتلبي ــات الكبي الكمي

ــة )76(. ــم والفحوصــات الطبي ذات العاقــة بنفقــات التعقي

https://bit.ly/3ybrC9H _70
71_ صحيفة الغد، منظمة » أرض« تقدم المساعدات ألكثر من 16 ألف أسرة في المملكة.

https://bit.ly/3iZSYez
72_مقابلة مع السيدة سمر محارب مديرة منظمة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية ) أرض( .

73_منظمة العمل الدولية، تعزيز العمل الائق في األردن، 2020.
https://bit.ly/2XJNZ9H

https://bit.ly/3iWUsGa _74
75_مقابلة مع السيدة آمنة الزعبي رئيسة اتحاد المرأة األردنية. 

76_ المجلس االقتصادي واالجتماعي، أثر جائحة كورونا في مجاالت الصحة والعنف األسري واالقتصاد في األردن بحسب النوع االجتماعي، 2020.
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وقــد أدت اســتجابة الحكومــة للجائحــة، مــن خــال تعطيــل المحاكــم وإغــاق 
المطــارات، إلــى زيــادة المــدة التــي تقضيهــا النســاء المعنفــات فــي الــدار، 
خصوصــا أن عــددا مــن المقيمــات فــي دار اإليــواء هــن مــن العامــات األجنبيــات 
اللواتــي ينتظــرن الســفر للعــودة إلــى بلدانهــن، ومــا زاد مــن الضغــط، عــدم 
تعــاون مجلــس الــوزراء فــي منــح االتحــاد الموافقــة علــى الحصــول علــى تمويــل 

ــداء األســباب. ــرة االســتجابة للجائحــة، دون إب أجنبــي خــال فت

الحماية االجتماعية لالطفال  

ــا األردن اللجــوء إلــى اســتخدام وســائل التعليــم عــن بعــد  دفعــت جائحــة كورون
فــي المــدارس، للحمايــة مــن خطــر انتشــار الفيــروس والحفــاظ علــى صحــة 
ــك إلــى  ــا زادت مــن معــدالت الفقــر، ســيؤدي ذل األطفــال، وألن جائحــة كورون
زيــادة دخــول المزيــد مــن األطفــال إلــى ســوق العمــل، وبخاصــة في ظــل تطبيق 
سياســة التعليــم عــن بعــد، حيــث ال يضطــر الطلبــة لانتظــام فــي مدارســهم، 
إذ وصلــت نســبة المواظبــة علــى االنخــراط فــي منصــة درســك التــي تقــدم 
خدمــات التعليــم عــن بعــد للطــاب فــي المــدارس الحكوميــة إلــى 70 بالمئــة مــن 
الطلبــة فقــط، مقابــل 30 بالمئــة أي مــا يقــدر بـــ 440 ألــف طفــل مــا زالــوا غيــر 

قادريــن علــى االنتظــام فيهــا )77( .
 

ومنــذ بدايــة الجائحــة وقــع علــى عاتــق المعلميــن تطبيــق طــرق التعلــم عــن 
بعــد دون توجيهــات أو تدريبــات مســبقة، أو مــوارد كافيــة، ويأتــي دور جمعيــة 
إنقــاذ الطفــل فــي األردن، مــن خــال تطويرهــا لبرنامــج بنــاء قــدرات المعلميــن 
التربيــة  وزارة  مــع  بالشــراكة  الحكوميــة،  المــدارس  فــي  التعليميــة  والعمليــة 
والتعليــم. ويهــدف البرنامــج إلــى تحســين جــودة عمليــة التعليــم مــن خــال 
اســتخدام  عبــر  التعليميــة  العمليــة  لتحســين  للمعلميــن.  المتكامــل  التدريــب 
الشــخصي  المســتوى  علــى  منهــا  لاســتفادة  مبتكــرة  وأدوات  منهجيــات 

للمعلميــن. والمهنــي 

وتســتهدف الجمعيــة مــن خــال البرنامــج 1620 مــن معلمي ومعلمــات ومديري 
تطبيــق  علــى  بدورهــم  الذيــن ســيعملون  التربوييــن  والمشــرفين  المــدارس 
أدوات البرنامــج خــال تعاملهــم مــع 745 الــف طالــب وطالبــة فــي المــدارس 

الحكوميــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة)78(.

تحســين  علــى  الطفــل،  إنقــاذ  منظمــة  برامــج  تعمــل  الســياق،  هــذا  وفــي 
الظــروف المعيشــية والفــرص لألطفــال وأســرهم، وفــي نطــاق حمايــة الطفــل 

%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%http://phenixcenter.net/%D8%A7%D9 _77
86-%85%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%8A-%D9%86%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9

/8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%%D8%B2%D9
https://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=114641&lang=ar&name=news _78
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الحمايــة،  الصحــة،  التعليــم،  رئيســية:  أربعــة محــاور  المنظمــة ضمــن  تعمــل 
األمــن الغذائــي وســبل المعيشــة، وال يتوقــف الدعــم علــى مســتوى األطفــال 
فقــط بــل علــى تمكيــن المجتمــع المحلــي وأهالــي األطفــال مــن خــال تدريــب 
ــاء األمــور لمســاعدة  المعلميــن واألخصائييــن االجتماعييــن والمتطوعيــن وأولي
األطفــال مــن خــال برامــج التدخــل وإدارة الحالــة )79( ، ويعتبــر برنامــج »مســتقبل  
واعــد« أحــد برامــج المنظمــة التــي تهــدف إلــى محاربــة عمالــة األطفــال التي تؤثر 
علــى حــق األطفــال فــي التعليــم وتضــر بنموهــم البدنــي والعقلــي واألخاقــي 
واالجتماعــي مــن خــال مركــز الدعــم االجتماعــي التابــع لهــا، الــذي يقــدم خدمــات 
التعليــم ويعــزز ســبل العيــش لألســر مــن خــال توفيــر الوصــول الــى األنشــطة 

المــدرة للدخــل، بالتعــاون مــع شــركائها المحلييــن والدولييــن )80(. 

تشــــير أرقــــام دائــــرة اإلحصــــاءات العامــــة لعـــام 2015 إلـــى أن مـــا نســـبته 79 
بالمئـــة مــــن األشــــخاص مــن ذوي اإلعاقــــة ال يتلقــــون أي شــــكل مــــن أشــــكال 
التعليــــم، وتؤكــــد أرقـــام الدائـــرة أن ثلـــث األميين األردنيين الذيــــن أعمارهــم 14 
ســنة فأكثــر هــم مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبنســبة بلغــت 36.6 بالمئة)81(، 
لـــهذا فــإن اإلقصــاء والعـــزل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــــن العمليــــة التعليميـــة 
مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى تبعــات ســـلبية تتمثـــل فـــي زيـــادة البطالـــة وارتفـــاع 
معــــدالت الجريمــــة وغيرهــــا مــــن التبعــــات الســــلبية علــــى الجانــــب االقتصادي 
وعلــى المــدى المتوســط والطويــل، إذ تــدل هـذه المؤشــرات علـى أن ضعـف 
التحــــاق الطلبــــة مــــن ذوي اإلعاقــة فــــي المــــدارس وضعــف إدماجهــم فــي 
المجتمــع ســــيحول إلــــى ضعــــف تنافســــيتهم فــــي ســـوق العمـــل األردنـــي، 

وبالتالـــي ضعـــف تشــــغيلهم، ودخولهــم فــي دائــرة الفقــر )82(.

وخــال الجائحــة، تعمقــت الفجــوات المتعلقــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
وفــي هــذا الســياق، تعتبــر جمعيــة أنــا انســان لحقــوق المعاقيــن، مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي الفاعلــة فــي إطــار الســعي لتحقيــق العدالــة لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، وعمــل الجمعيــة بشــكل أساســي علــى الحمايــة االجتماعيــة لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة، مــن خــال التوعيــة، الدمــج، تأميــن المعينات الطبيــة، وبناء قدرات 
االشــخاص ذوي االعاقــة تحــت مســمى »منبــر القــادة« مــن خــال تدريبهــم 
علــى المناصــرة والمدافعــة والمطالبــة بالحقــوق وغيرهــا أكان علــى مســتوى 
وطنــي او دولــي، وتعمــل الجمعيــة علــى مناهضــة العنــف ضــد المــرأة ذات 
االعاقــة، وتنفيــذ خطــط تتعلــق بالمســاواة وعــدم التمييــز والتمكيــن االقتصــادي 
لــذوي اإلعاقــة. ولــدى الجمعيــة فريــق متطوعيــن فــي مختلــف أنحــاء المملكــة. 

الحماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة

79_مقابلة مع السيدة دياال الخمرة الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل، 2021
https://jordan.savethechildren.net/what-we-do/our-development-programs ،80_منظمة انقاذ الطفل

81_دائرة اإلحصاءات العامة، التقرير التحليلي للنتائج العامة لنسب اإلعاقة )الصعوبات الوظيفية( في األردن، 2015
82_  المرصد العمالي األردني، ورقة تقدير موقف »تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في األردن«، 2020.

http://labor-watch.net/ar/paper/20440
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ــة دليــل مهــارات التعامــل مــع ذوي اإلعاقــة ودليــل القــرارات  وأصــدرت الجمعي
ومنظمــات  واإلعــام  بالحكومــة  تتعلــق  ومســائل  مســاو  لمجتمــع  الدامجــة 
المجتمــع المدنــي، وعــدد مــن الدراســات وأوراق الموقــف التــي تبيــن واقــع 
حــال األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي األردن، وبخاصــة فــي ظــل تداعيــات جائحــة 

كورونــا.

ــة  ــل الحكومــة األردني ــي يجــب تبنيهــا مــن قب مــن أهــم سياســات اإلصــاح الت
لتعزيــز الحمايــة االجتماعيــة لجميــع أفــراد المجتمــع هــي: 

على المستوى القانوني

تطويــر إطــار قانونــي لتنظيــم برامــج ومنافــع الحمايــة االجتماعيــة بشــكل 	 
ــة الــذي  مؤسســي وشــمولي مــن خــال إصــدار قانــون الحمايــة االجتماعي
د فيــه األدوار والمســؤوليات والمخصصــات الماليــة لبرامــج الحمايــة  ُتحــدَّ
االجتماعيــة ومصــادر مواردهــا وآليــات توســيع منافعهــا وذلــك لتحســين 
االجتماعيــة  الحمايــة  لمنظومــة  الســليمة  واإلدارة  والشــفافية  الحوكمــة 
ومحاربــة المحســوبية والواســطة والفســاد بمختلــف أشــكاله بشــكل خــاص.

على مستوى تطوير الخطط واالستراتيجيات

ــة إلدارة األزمــات بالشــراكة مــع الجهــات كافــة بمــا فيهــا 	  وضــع خطــة وطني
منظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص وتوفيــر التدريــب الكافــي 

إلدارة هــذه الخطــة بشــكل متكامــل وعملــي.
النــوع 	  منظــور  مــن  االجتماعيــة  للحمايــة  الوطنيــة  اإلســتراتيجية  مراجعــة 

االجتماعــي.
ــة مــن منظــور احتياجــات 	  ــة االجتماعي ــة للحماي مراجعــة االســتراتيجية الوطني

كبــار الســن واألشــخاص ذوى اإلعاقــة.
•   ضمان تنفيذ استراتيجية الشمول المالي بشكل عادل وسلس بحيث     

      يغطي أفراد المجتمع كافة لضمان وصولهم للحماية االجتماعية بأدواتها 
وضــع خطــة لحوكمــة القطــاع الصحــي وضمــان فعاليتــه بحيــث تشــمل توحيــد 	 

المنافــع الصحيــة المقدمــة للمؤّمنيــن لضمــان العدالــة والمســاواة وتوحيــد 
الصحــي  للتأميــن  موحــدة  منظومــة  إلنشــاء  الصحــي  التأميــن  صناديــق 

8_ سياسات اإلصالح المقترحة
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للجميــع. 
تطويــر خطــة العمــل الوطنيــة وخطــط المتابعــة والتقييــم بمؤشــرات واضحــة 	 

ومحــددة وضمــن أطــر زمنيــة.

على مستوى تطوير برامج وأدوات دعم الحماية االجتماعية

توســيع مفهــوم الحمايــة االجتماعيــة مــن خــال برامــج الدعــم التكميلــي عبــر 	 
توســيع الفئــات وأنــواع المنافــع، وعــدم تســليع برامــج الحمايــة االجتماعيــة 

مــن خــال فــرض االشــتراكات.
تطويــر برامــج بنــاء القــدرات لموظفــي المؤسســات المســؤولة عــن تنفيــذ 	 

برامــج الحمايــة االجتماعيــة لضمــان تنفيذهــا بشــكل متكامــل للجهــات التــي 
تقــدم نفــس الخدمــات. 

تطويــر برنامــج موحــد لخدمــات اإلحالــة واالســتفادة مــن خدمــات وبرامــج 	 
االجتماعيــة. الحمايــة 

تحســين أدوات الشــمول المالــي وتنويــع وســائل الدفــع للمنتفعيــن بمــا 	 
لكرامتهــم  امتهــان  ودون  والصحيــة  النفســية  احتياجاتهــم  مــع  يتناســب 

اإلنســانية.
القطــاع 	  مــع  القــرار  واتخــاذ  بالتشــاور  متخصصــة  ماليــة  تطويــر صناديــق 

الغــرف  فــي  وللتســجيل  الصغيــرة  والمنشــآت  األعمــال  لدعــم  الخــاص 
التجاريــة والصناعيــة والضمــان االجتماعــي، علــى أن يتــم التشــاور علــى عــدة 

مســتويات ومــع قطاعــات متعــددة ومنشــآت متعــددة األحجــام. 
تبنــي برنامــج التخــرج أو الخــروج مــن الفقــر كنمــوذج عمــل أساســي لدعــم 	 

األســر الفقيــرة وضمــان خروجهــا مــن دائــرة الفقــر.
النهــوض بنظــم الحمايــة االجتماعيــة للمــرأة، وبخاصــة للنســاء العامــات 	 

فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم، مــن حيــث تخفيــض اشــتراكات الضمــان 
لاشــتراك  أفضــل  آليــة  وتطويــر  األعمــال،  منشــآت  علــى  االجتماعــي 
االختيــاري، ومراجعــة سياســة التأميــن الصحــي للعامات، وضمان اســتفادة 

النســاء مــن مختلــف الفئــات العمريــة مــن هــذه النظــم.
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االجتماعيــة 	  الحمايــة  العالمــي2019-2017:  االجتماعيــة  الحمايــة  تقريــر 
جنيــف2017.  المســتدامة-  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  الشــاملة 

https://www.ppc.gov.qa/ar/reportsstudies/internationalstudies/Pages/
Report-8.aspx

المــادة 9 مــن بروتوكــول ســان ســلفادور والمــادة 12 من الميثــاق االجتماعي 	 
األوروبي.

مسح دخل ونفقات األسرة، دائرة اإلحصاءات العامة )2018-2017(.	 
استراتيجية وزارة الصحة لاعوام 2022-2018.	 
 نتائــج التعــداد العــام للســكان والمســاكن 2015، دائــرة اإلحصــاءات العامــة. 	 

عمــان- األردن.
 االستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي لألعوام 2020-2016.	 
 قانــون )26( لعــام 2009 وقانــون )7( لعــام2010 والحقــا تــم اســتبدال هــذا 	 

القانــون بقانــون متقــدم وصــادق عليــه البرلمــان فــي عــام 2014.
 مسح العمالة والبطالة/ الربع الرابع 2020، دائرة اإلحصاءات العامة.	 
  تصريحــات صحفيــة لوزيــر التنميــة االجتماعيــة، وكالــة بتــرا، 25 تشــرين ثــان     	 

.2020
تأثيــر ازمــة كورونــا علــى التعليــم، ورقــة سياســات، المعهــد الهولنــدي 	   

.2020 األحــزاب،  متعــددة  للديمقراطيــة 
 النشــرة الوبائيــة الشــهرية لجائحــة كورونــا التــي تصدرهــا الحكومــة األردنيــة، 	 

الموقــع الرســمي لــوزارة الصحــة، آذار 2020. 
 تصريــح المحلــل السياســي االســتراتيجي الدكتــور منــذر الحــوارات فــي أحــد 	 

اللقــاءات التلفزيونيــة. 
 تصريحــات الخبــراء فــي الجلســة الحواريــة التــي عقدهــا مركــز الفينيــق حــول 	 

“تحديــات وأولويــات إصــاح النظــام الصحــي فــي األردن”، نيســان 2021. 
 مراجعــة التنميــة االجتماعيــة، تقريــر حالــة البــاد2020، المجلــس االقتصــادي 	 

واالجتماعي- األردن.
  دراســة سياســة الحمايــة االجتماعيــة فــي األردن: مابيــن االطــار النظــري 	 

والتطبيــق العملــي، مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة، 2021. 
 دراســة أثــر جائحــة كورونــا علــى توفــر فــرص عمــل وظــروف العمــل للنســاء 	 

فــي األردن، مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة، 2021. 
تصريحــات خبــراء فــي جلســة حواريــة: “كورنــا يفاقــم تحديــات األشــخاص 	 

ذوي اإلعاقــة فــي ســوق العمــل”. 
 	

المراجع

المراجع العربية 
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الخطــة الوطنيــة لتصويــب أوضــاع المبانــي القائمــة والمرافــق العامــة 2019 	 
2029 –

  ورقة موقف: تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقة في األردن، مركز الفينيق 	 
للدراسات االقتصادية، 2020. 

ورقــة تقديــر موقــف: كورونــا تفاقــم مشــكات الشــباب فــي ســوق العمــل، 	 
المرصــد العمالــي األردنــي بالتعــاون مــع منظمــة فريدرتــش ايبــرت، 2020. 

  دراســة تقييميــة حــول أثــر جائحــة كورونــا علــى الشــباب، مركــز الفينيــق 	 
.2021 االقتصاديــة،  للدراســات 

ورقــة تقديــر موقــف: تزايــد عمالــة األطفــال جــراء تداعيــات فيــروس كورونــا 	 
المســتجد، مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة، 2020. 

 وزارة العمل، التقرير السنوي 2018. 	 
ورقــة تقديــر موقــف، فــي ظــل الجائحــة العمالــة المهاجــرة فــي األردن، مركــز 	 

الفينيــق للدراســات االقتصادية، 2020. 
 وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، االقتصــاد غيــر المنظــم فــي األردن، 	 

األردن. عمــان،   ،2012
جلســات نقــاش مركــز لعامــات بشــكل غيــر منظــم فــي منطقتــي وادي 	 

الريــان ووقــاص، غــور األردن، كانــون الثانــي 2020.
  المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي، تقاريــر متنوعــة حــول بعــض 	 

.2016 االقتصاديــة،  القطاعــات 
االقتصاديــة 	  للدراســات  الفينيــق  مركــز  األردنــي،  العمالــي  المرصــد     

.2021 تقريــر،  التجميــل،  صالونــات  فــي  العامــات  والمعلوماتيــة، 
  المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي، تقاريــر متنوعــة حــول بعــض 	 

.2016 االقتصاديــة،  القطاعــات 
المادة 7/2 من قانون الضمان االجتماعي رقم )1( لسنة 2014 وتعدياته 	 
  صحيفــة الغــد، منظمــة “ أرض” تقــدم المســاعدات ألكثــر مــن 16 ألــف 	 

أســرة فــي المملكــة.
العربيــة 	  النهضــة  منظمــة  مديــرة  محــارب  ســمر  الســيدة  مــع  مقابلــة 

)أرض(. والتنميــة  للديموقراطيــة 
 منظمة العمل الدولية، تعزيز العمل الائق في األردن، 2020.	 
 مقابلة مع السيدة آمنة الزعبي رئيسة اتحاد المرأة األردنية. 	 
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، أثــر جائحــة كورونــا فــي مجــاالت الصحــة 	 

والعنــف األســري واالقتصــاد فــي األردن بحســب النــوع االجتماعــي، 2020
 مقابلــة مــع الســيدة ديــاال الخمــرة الرئيســة التنفيذية لمنظمــة انقاذ الطفل، 	 

.2021
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منظمة انقاذ الطفل،	 
https://jordan.savethechildren.net/what-we-do/our-development-pro-
grams

  دائــرة االحصــاءات العامــة، التقريــر التحليلــي للنتائــج العامــة لنســب اإلعاقــة 	 
) الصعوبــات الوظيفيــة( في األردن،2015.

ــر موقــف “ تشــغيل األشــخاص 	    المرصــد العمالــي األردنــي، ورقــة تقدي
ذوي اإلعاقــة فــي األردن”، 2020.
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