�شركاء ون�شطاء

الأردن
معايل الوزيرة هالة لطوف ،وزيرة التنمية االجتماعية ،تلقي كلمتها يف امللتقى

عمان -الأردن
عريب الرنتاوي -مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية

ً
عر�ضا عن م�ستوى
الدكتور حيدر فريحات ،مدير عام دائرة الإح�صاء ،يقدم
الفقر يف الأردن خالل عام 2008

مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية يناق�ش تقريـــــــــــــــــــر حالة الفقر يف الأردن
عقد مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية ،اجتماع مائدة
م�ستديرة ملناق�شة نتائج تقرير حالة الفقر يف الأردن
ؤخرا عن كل من وزارة التنمية االجتماعية
الذي �صدر م� ً
الأردنية ،ودائرة الإح�صاءات العامة الأردنية .ح�رض
ً
م�شاركا من القطاع العام ،وجمعيات
اجلل�سة 46
الأعمال ،واملعاهد الأكادميية ،والأحزاب ال�سيا�سية،
وو�سائل الإعالم ،وبرملانيني.
�شهد االجتماع مناق�شات م�ستفي�ضة حول �آخر ما
و�صلت �إليه اجتاهات الفقر يف الأردن ،دعا خاللها
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امل�شاركون احلكومة والقطاع اخلا�ص ومنظمات
املجتمع املدين �إىل امل�شاركة يف مزيد من االلتزامات
امل�ستدامة للحد من الفقر.
وتعد هذه اجلل�سة هي اخلام�سة �ضمن �سل�سلة من
جل�سات احلوار حول ال�سيا�سات التي نظمها مركز
القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية خالل ال�شهرين املا�ضيني،
وتناولت كل ور�شة عمل ق�ضية اقت�صادية ملحة من
حيث التوقيت والأهمية لكل املواطنني .وقدم املتحدث
الرئي�سي بهذا اللقاء ،الدكتور حيدر فريحات ،مدير

عر�ضا عن م�ستوى الفقر يف
عام دائرة الإح�صاء،
ً
الأردن خالل عام . 2008
وعلقت وزيرة التنمية االجتماعية على ما ورد بالتقرير
من معلومات ،ف�شددت على اجلهود التي تبذلها وزارتها
للحد من تف�شي الفقر يف البالد ،ومن �أبرزها اعتماد
�سيا�سة التمكني االقت�صادي بد ًال من تقدمي الإعانات
املادية ،و�أ�ضافت �أن � 82ألف �أ�رسة �أردنية ت�ستفيد
من جهود الإعانات الوطنية التي �ساعدت على �إبقاء
معدالت الفقر عند  %13.3فقط بد ًال من .% 21

و�أ�شارت الوزيرة �إىل م�رشوعات التنمية التي تقام
حال ًيا يف املحافظات الفقرية  ،و�إىل �سعي الوزارة
لتحقيق هدفني �أ�سا�سيني يف الوقت احلايل ،هما:
�إقامة �صندوق خا�ص لتمويل اجلمعيات املتخ�ص�صة
يف جمال التنمية لت�صبح فعالة وم�ؤثرة يف جمتمعاتها
املحلية ،وتعزيز مفهوم امل�سئولية االجتماعية لدى
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص والت�شديد على �أهمية �إ�ضفاء
الطابع امل�ؤ�س�سي لتطبيقات هذا املفهوم داخل �رشكات
القطاع اخلا�ص  .كما تناول احلوار العالقة بني الفقر
والف�ساد ،وما �إذا كان �ضخ �أموال التحويالت التي
تتلقاها احلكومة الأردنية -والتي تبلغ  101مليون
دينار �أردين -يف القنوات ال�صحيحة من املمكن �أن
ي�ساعد على الق�ضاء على الفقر.
و�أثار امل�شاركون ق�ضية ما �إذا كان خط الفقر هو
مقيا�س دقيق للفقر �أم ال ،خا�صة �أن م�ؤ�رشات الفقر
يف بع�ض الدول ترتبط مبا ينفقه الفرد -ما يزيد على
 -%30من دخله على الطعام ،بينما ترتبط يف دول
�أخرى مب�ؤ�رشات �أخرى.
كما �شهدت اجلل�سة مناق�شات حول العالقة بني الفقر
والبطالة ،خا�صة مع ارتفاع معدالت الفقر خالل
العامني املا�ضيني رغم انخفا�ض ن�سبة البطالة .وعلى
نف�س امل�ستوى ما يالحظ من ت�سجيل الأردن حت�س ًنا
وا�ضحا يف كافة م�ؤ�رشاتها االقت�صادية الكلية ،ورغم
ً
ذلك ف�إن هذا مل ينعك�س حتى الآن على منط حياة الفقراء
وعلى املواطنني الأردنيني ب�شكل عام ،وهو ما يعك�س
وجود خلل يف �آلية التوزيع احلالية� ،إىل جانب نظام
ال�رضائب املجحف الذي يفر�ض الكثري من ال�رضائب
على الأفراد بغ�ض النظر عن م�ستوى دخولهم.
يف نهاية اللقاء ،طالب احل�ضور مب�شاركة جميع
الأحزاب -بجانب احلكومة -يف جهود مكافحة الفقر،
كما طالبوا ب�أن ي�ضطلع القطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين مب�سئولياتهم االجتماعية ملواجهة
الفقر ،خا�صة �أن ذلك هو ال�سبيل الوحيد لتحقيق التنمية
امل�ستدامة بد ًال من تقدمي م�ساعدات م�ؤقتة للفقراء.
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