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 ةمقدم

أساسيًا لألمف اإلنساني والذي يقـو بحماية األفراد في أوقات األزمات  ركناً االجتماعية ُتعّد الحماية 
مف أكثر المرأة لوجود التنمية البشرية المستدامة في أي مجتمع. وتعتبر  ُمسبقاً الشديدة أو الحرماف، وشرطًا 

 أما .وتممس آثار اإلنتعاش االقتصادي بشكؿ متأخرفي أوقات الركود االقتصادي،  فئات المجتمع تضرراً 
الفقيرة. وبناًء  أكثر الفئات تضررًا في األزمات المالية، سواء أكاف ذلؾ في الدوؿ الغنية أو فيي المرأة المعيمة
االجتماعي،  الرفاه ءًا مفالمرأة  بد بقضايا حماية المرتبطة والسياسات التنموية المفاىيـ تطورتعمى ذلؾ، 

االجتماعي والحماية  األماف شبكات التمكيف مف خالؿ التركيز عمى ضرورة تسييؿ وصوليا إلى إلى وصوالً 
 االجتماعية بشكؿ عاـ. 

أىمية ىذه الدراسة نظرًا لتعاظـ دور المرأة في المجتمع ومساىمتيا في تحقيؽ  تكمفومف ىنا، 
لنوع بشكؿ يراعي ا حماية االجتماعيةبرامج لموتصميـ ضعؼ توجيو  حيث أفمتطمبات التنمية المستدامة، 

 سيؤدي إلى وجود خمؿ في تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية.االجتماعي 

بيف و بشكؿ عاـ والصمة بينيا  مفيـو الحماية االجتماعية إلىالتعرؼ ىذه الدراسة بيدؼ  تأتيو 
. كما وتتطرؽ نوع االجتماعيالمستجيبة لمأنظمة الحماية االجتماعية دى أىمية تصميـ وم، النوع االجتماعي

وضع المرأة األردنية في مختمؼ الجوانب االقتصادية واالجتماعية، وخاصة في سوؽ العمؿ  الدراسة إلى
وأيضًا ُتمقي الدراسة . تحميؿ مؤشرات المرأة األردنية في التقارير الدولية باإلضافة إلىومؤشرات الفقر، 

برامج الحماية االجتماعية  التعرؼ عمى أىـواقع الحماية االجتماعية لممرأة في األردف مف خالؿ الضوء عمى 
 ،التقاعد المدني والعسكري دوقيوصن ،المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي :المقدمة ليا مف قبؿ كؿ مف
تقـو الدراسة باستخداـ المنيج الوصفي في تحميؿ . و نيةصندوؽ المعونة الوطو  ،وصندوؽ التنمية والتشغيؿ

تـ االعتماد عمى الجتماعية لممرأة األردنية، حيث ( لبياف واقع الحماية ا0222-0226البيانات خالؿ الفترة )
يانات المنشورة في وزارة المالية ودائرة البالمؤسسات والصناديؽ ذات العالقة باإلضافة إلى بيانات 

 عامة والتقارير الدولية ذات العالقة.اإلحصاءات ال
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  والنمو اإلقتصادي والنوع االجتماعي الحماية االجتماعيةالصمة بين  .1
 

 الحماية االجتماعية والنوع االجتماعي  1.1

الحماية االجتماعية  تسعى جميع دوؿ العالـ بغض النظر عف مستوى تنميتيا البشرية إلى توفير
مف السياسات العامة مجموعة الدوؿ برسـ ىذه تقـو قات األزمات الشديدة أو الحرماف، حيث في أو  ألفرادىا

 المدى في رىااثآ مف والتقميؿ واإلقتصادية االجتماعية المخاطر مواجية تيدؼ إلى تمكيف األسر واألفراد مف
التنمية تحقيؽ الحماية االجتماعية في المجتمع أحد الشروط المسبقة لوجود  وقد أصبح القصير والطويؿ.

)توفر األمف( ووقائية )تجنب الحرماف( وتعزيزية )لمدخوؿ  حمائية وذلؾ ألنياالبشرية المستدامة فييا، 
. وقد اتسع مفيـو الحماية االجتماعية مؤخرًا ليمتد إلى عدة مجاالت غير المخاطر االقتصادية واإلمكانيات(

 أال وىي العدالة والتمكيف االقتصادي والحقوؽ االجتماعية والثقافية. 
 

نتشار تحكمو العولمة و  عالـ فيو   التصدي عمى األفراد قدرة تنخفض، قتصاديةواإل المالية اتاألزما 

لممخاطر االجتماعية واالقتصادية نتيجة لمتحديات التي تعكسيا ىذه األزمات العالمية والتي تؤثر  بمفردىـ
لعدالة االحفاظ عمى والتنمية اإلقتصادية بشكؿ عاـ، باإلضافة إلى عدـ قدرة الدوؿ  العمؿ أسواؽ عمى

 عادؿت التنمية بشكؿ األمر الذي أصبح يؤثر عمى عممية توزيع مكتسبا .خاصة بيف الجنسيف االجتماعية
مف فئات تضررًا الالمرأة مف أكثر حيث تعتبر كوف لصالح الرجؿ، يما بيف الرجؿ والمرأة والذي غالبًا ما 

 والسياسات التنموية المفاىيـ . وبناًء عمى ذلؾ، تطورتاألزمات المختمفة والتي ُتمقي عبئًا غير متكافئ عمييا

التمكيف مف خالؿ  منيج إلى االجتماعي، وصوالً  الرفاه منيج بدءًا مف وتنميتيا المرأة بقضايا حماية المرتبطة
، وكذلؾ تحوؿ العالـ إلى االعتماد عمى مدخؿ االجتماعي األماف شبكات التركيز عمى تسييؿ وصوليا إلى

نساء في االختالفات وعدـ المساواة بيف الرجاؿ وال يرتكز عمى مراعاةوالذي  "النوع االجتماعي والتنمية"
 دوار وعالقات القوة بيف الرجاؿ والنساء تحدد مف يقـو بالعمؿ ومفأف أوالتقييـ، و  التخطيط لمبرامج والتنفيذ

في زيادة فقط  ساىـ ليسيالفوارؽ وتصميـ برامج لتقميصيا  االعتبار ىذه بعيفخذ ف األإولذلؾ ف .يستفيد
 .نصاؼ اجتماعيإنما في تحقيؽ ا  فعالية برامج التنمية و 
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ستجيب لمنوع ـ بشكؿ يمُيمكف القوؿ بأف أنظمة الحماية االجتماعية أصبحت مؤخرًا تصومف ىنا، 
. فالنوع االجتماعي عبارة عف 4229في عاـ  زمة المالية واالقتصادية العالميةاألاالجتماعي خاصة بعد 

تتغير ىذه و  ،الذكور واإلناثة منو لكؿ مف مجموعة مف األدوار والمسؤوليات التي يحددىا المجتمع والمتوقع
األدوار بمرور الزمف، وتتحدد وفقًا لثقافة المجتمع ومعتقداتو الدينية والعوامؿ االقتصادية واالجتماعية 

قرار التطمب مف كافة أفراد المجتمع وخاصة متخذي لتالي فإف مفيـو النوع االجتماعي يوالسياسية فيو. وبا
والرجؿ في  المرأةفيـ عالقات القوة الكامنة التي تحدد مكانة صادية وواضعي السياسات االجتماعية واالقت

 المجتمع.

ًا وفقفي كؿ دولة، بحيث يتـ تصميميا  ، تبرز أىمية وجود منظومة متكاممة لمحماية االجتماعيةوعميو
 المجتمعيةحتياجات والتطمعات ، وبما يخدـ اإلوالنوع االجتماعي لمستويات التنمية البشرية واإلقتصادية فييا

بعيف االعتبار األوضاع اإلنمائية واالقتصادية والبنية االجتماعية مع األخذ  ،وتقسيـ األدوار ما بيف الجنسيف
 .في كؿ دولة

 

 تماعيةالحماية االجأىمية النوع االجتماعي في   1.1

تشير العديد مف الدراسات إلى أف عدـ تحقيؽ المساواة بيف الجنسيف أدى إلػى زيػادة مسػتويات الفقػر بػيف 
فػػي كثيػػر مػػف بمػػداف العػػالـ خاصػػة فػػي الػػدوؿ الناميػػة. وقػػد أشػػار البػػاحثيف والميتمػػيف بالقضػػايا  وثباتيػػاالنسػػاء 
فػي المجتمػع لمػا لػو مػف  واجتماعيػاً  صػادياً ضػرورة تمكػيف المػرأة اقتإلى أىمية إدراؾ الشعوب واألمػـ ب اإلنمائية

الحقػػائؽ البديييػػة  مػػفو آثػػار إيجابيػػة فػػي تحسػػيف المسػػتوى المعيشػػي لألسػػرة والمسػػاىمة فػػي النمػػو االقتصػػادي. 
نصػػؼ  شػػكؿت  ف المػػرأةأالنسػػاء  المتعمقػػة بقضػػايادبيػػات والتقػػارير تػػرد فػػي معظػػـ األ والتػػيوالمعروفػػة لمجميػػع 

أصػبح  ، وبالتػاليو ضػعيؼأو معطػؿ أف يتقػدـ ويتطػور ونصػفو عاطػؿ أي مجتمع ولذلؾ ال يمكف أل المجتمع
المرأة عمى مختمؼ المستويات سػواء اإلجتماعيػة منيػا  ةشاركدوف م ال تتحقؽ التنمية المستدامة أف مف المؤكد

واة مػػع ، األمػػر الػػذي يتطمػػب تػػوفير الحمايػػة االجتماعيػػة ليػػا وذلػػؾ عمػػى قػػدـ المسػػاأو السياسػػية أو االقتصػػادية
 الرجؿ.

تخفيض اليادفة إلى دوات األتحقيؽ التنمية المستدامة في المجتمع مف خالؿ استخداـ مختمؼ ول
طر اخمالحماية االجتماعية، فإنو ال بد مف األخذ بعيف االعتبار مختمؼ ال ومف أىميا معدالت الفقر

اختالؿ أف المخاطر االجتماعية )كعدـ المساواة بيف الجنسيف و  فعمى الرغـ مفاإلقتصادية واالجتماعية. 
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األسرة نحو براثف  عدفت التي( غالبًا ما تعتبر أحد أىـ العوامؿ وتقييد حؽ المواطنة األسرةتوازف القوى في 
المخاطر  القتومقارنة بما ذلؾ االىتماـ مف قبؿ واضعي السياسات ومتخذي القرار  تجد، إال أنيا لـ الفقر

ما وأنو ال بد مف تحميؿ أثر المخاطر االجتماعية واالقتصادية عمى ك في معظـ دوؿ العالـ. االقتصادية
ختالؼ األدوار التي يقـو بيا كؿ مف الرجؿ والمرأة في المجتمع وبالتالي األفراد حسب الجنس وذلؾ نظرًا إل

في  بذلؾ األدلةوقد أشارت الكثير مف مات االقتصادية واالجتماعية عمييما، ز ختالؼ تأثير الصدمات واألإ
وخاصة في  يفالجنس بيف متفاوتةالمترتبة عف األزمات  فعمى سبيؿ المثاؿ كانت النتائج .معظـ دوؿ العالـ

كانت أكثر العوامؿ تخفيفًا ليذا التأثير ىو مدى توفر األصوؿ لدى األسر أو مستوى الدوؿ النامية، حيث 
  كانت أعمى لدى األسر الفقيرة. بيف الجنسيفي النتائج المترتبة عف األزمات ف التفاوتالفقر لدييا، حيث أف 

 سواء كانت مخاطر مختمفة أو مماثمة، ليا األفراديتعرض  قد التي المخاطر فإف وبناًء عمى ذلؾ،
ومف األمثمة عمى ذلؾ ما ، في المجتمع وذلؾ إلختالؼ أدوارىـ مف الرجاؿ والنساءعمى كؿ تفاوت تأثيرىا ي

 يمي:
 :تعتبر المرأة أكثر تأثرًا بالتغير في دخؿ األسرة بشكؿ أكبر مف تأثر  األزمات المتعمقة بدخل األسرة

فإف اإلنخفاض في دخؿ األسرة بحوالي  0222الرجؿ. فعمى سبيؿ المثاؿ، وفقًا إلحصائيات عاـ 
%( 02-%28)  %( في ماليزيا يؤدي إلى إنخفاض احتمالية دخوؿ اإلناث إلى المدارس بحوالي2)

 %( لمذكور.6-%5بحوالي ) ةمقارن

 

 تتأثر المرأة بالتغيرات في األسعار بشكؿ أكبر مف الرجؿ، ففي األسر  تعمقة باألسعار:األزمات الم
ذات الدخؿ المنخفض في الباكستاف مثاًل، يؤدي اإلرتفاع في رسـو المعالجة الطبية إلى إنخفاض 

 %( مقارنة بالرجاؿ.58انتفاع النساء مف الخدمات الصحية بنسبة )

 

 :ما تتعرض النساء إلى الخروج مف سوؽ العمؿ بشكؿ  غالباً  األزمات المتعمقة بالطمب عمى العمالة
 مبكر وبأعداد أكبر مقارنة بالرجاؿ في أوقات الركود اإلقتصادي وفي كؿ مف القطاع العاـ والخاص.

 اؿ فيومف ىنا، فإف أنظمة الحماية االجتماعية وتحديدًا المستجيبة لمنوع االجتماعي تساىـ بشكؿ فعّ 
 االقتصادي، وذلؾ مف خالؿ ما يمي:الحد مف الفقر وتحفيز النمو 
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 :تساىـ الحماية االجتماعية وخاصة التحويالت االجتماعية بزيادة  اإلستثمار في رأس المال البشري
، فمثاًل تشير العديد مف الدراسات إلى اإلستثمار برأس الماؿ البشري وخاصة في الصحة والتعميـ

 التأثيرات التالية:

إف توفير التحويالت النقدية المباشرة لألميات ىي إستراتيجية فعالة نحو  :والصحة التغذية -
لتحويالت تحسف في الوضع ، نتج عف ىذه امثالً  . ففي إفريقيا الجنوبيةتحسيف تغذية األطفاؿ

الغذائي لألطفاؿ والذي أدى إلى ارتفاع متوسط طوؿ أطفاؿ األسر المتمقية لمتحويالت بحوالي 
 ت منحمنة مع أطفاؿ األسر التي لـ تتمقى مثؿ ىذه التحويالت. كما وساىسنتيمتر مقار  (2-4)

غير المشروط لألطفاؿ خالؿ السنوات الثالث األولى مف حياتيـ بتحسيف صحتيـ بصورة  الدعـ
 ممحوظة.

تساىـ العالوات العائمية والرواتب التقاعدية والتحويالت النقدية األخرى المرتبطة  التعميم: -
باإللتحاؽ بالمدارس بشكؿ إيجابي في تمكيف النوع االجتماعي في المجتمع. ففي بنغالدش عمى 

التعميـ ب اإللتحاؽ برنامج المنح الدراسية في تحقيؽ المساواة بيف الجنسيف في سبيؿ المثاؿ، ساعد
الريفية في البرازيؿ في زيادة اإللتحاؽ المقدمة لألسر وكذلؾ ساىمت الرواتب التقاعدية  ساسي.األ

 ( عامًا.24-20بالتعميـ وخصوصًا اإلناث في سف )
 

  أظيرت العديد مف الدراسات مدى ارتباط الدعـ النقدي  المرأة في سوق العمل: مشاركةدعم
دخوليا إلى القطاع رأة في سوؽ العمؿ وتشجيع بمختمؼ أشكالو مع زيادة مشاركة المالمقدـ 

حتمالية إ تخفيؼساىمت في  0227زيؿ في عاـ المنظـ. فالتحويالت االجتماعية المقدمة في البرا
ريقيا إفالدعـ غير المشروط المقدـ لألطفاؿ في  برامج %(، أما8فقد النساء لوظائفيف بحوالي )

 األميات في سوؽ العمؿ.عمى زيادة مشاركة ساعد فقد الجنوبية 
 

 :تعتبر التحويالت االجتماعية الموجية لألميات أحد أفضؿ  إعادة توزيع الموارد داخل األسرة
اقتصاديًا الوسائؿ التي تؤثر بشكؿ إيجابي في تحسيف وضع المرأة في األسرة، حيث تمكنيا 

وىذا بدوره التي تساىـ في تعظيـ دخؿ األسرة، مف إتخاذ القرارات واجتماعيًا وبالتالي تمكينيا 
 الحد مف الفقر. يسيـ في

 

  :نظرًا لعدـ قدرة النساء الفقيرات عمى التمكين من الحصول عمى اإلئتمان وتشجيع اإلدخار
الحصوؿ عمى اإلئتمانات والقروض، فإف التحويالت االجتماعية تساعد في الحد مف مثؿ ىذه 
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ستثمار في األنشطة المختمفة والمساىمة في النمو المرأة مف اإلود، وبالتالي تمكيف القي
 االقتصادي.

ويتضح مما سبؽ أف برامج الحماية االجتماعية المستجيبة لمنوع االجتماعي تساعد في تمكيف المرأة مف 
ج ليس مجرد فاليدؼ مف ىذه البرام. واإلرتقاء بياتولي األدوار المختمفة )اإلنجابية، واإلنتاجية، والمجتمعية( 

نما  يجمع عمى المدى الطويؿ ما بيف الحماية االجتماعية تأميف الحماية االجتماعية كإجراء قصير المدى، وا 
والتدابير التي تسعى إلى تصحيح الخمؿ في التوازف بيف الجنسيف مف خالؿ التأكيد عمى مسؤولية الدولة في 

 ضماف إنصاؼ النساء الفقيرات وعائالتيف.

 يالحماية االجتماعية وفقًا لمنوع االجتماعتصميم أنظمة  .2

اختالؼ في مدى والذي ينتج عنو ؿ مف الرجؿ والمرأة في المجتمع ف اختالؼ األدوار التي يقـو بيا كإ
تأثر وشدة تأثر كؿ منيما بالمخاطر االجتماعية واالقتصادية المختمفة، يتطمب مف واضعي سياسات الحماية 

 متعمقة بالتمييز ضدىا بشكؿ مباشرتحديد مختمؼ أنواع القيود التي تواجو المرأة، سواء تمؾ ال أوالً االجتماعية 
ية تستجيب لمختمؼ تي يواجييا كال مف الرجؿ والمرأة، ومف ثـ تصميـ منظومة لمحماية االجتماعأو تمؾ ال

عية مستجيبة لمنوع وتتمثؿ خطوات تصميـ أنظمة حماية اجتماالمتباينة بيف الجنسيف. أنواع المخاطر 
 التالية: األربع االجتماعي مف خالؿ المراحؿ

 التمييز بين أدوار المرأة والرجل: مرحمة .أ 

طبيعة حماية االجتماعية عمى التتمثؿ ىذه المرحمة بتعرؼ واضعي الخطط والسياسات المتعمقة ب
ومدى تأثيرىا  ، وطبيعة المخاطر التي يواجييا األفرادالفقر الموجود في المجتمع بحسب الجنس

المسؤوليات بيف الخبرات و ، ومدى إدراكيـ لإلختالفات والفروقات في عمى الجنسيف عمى حد سواء
 ، ومما يساىـ في تصميـ نموذج ُيراعي أدوار المرأة وحياتيا اليومية.الذكور واإلناث

 

 إبتكار أدوات جديدة: مرحمة .ب 

تأتي ىذه المرحمة لمتأكيد عمى ضرورة أف ال تكوف برامج الحماية االجتماعية مستجيبة فقط 
وصواًل لمعدالة، بؿ ال بد أف تنظر إلى العوائؽ التي تتعرض المرأة وتمكينيا اقتصاديًا الحتياجات 

بمختمؼ ة و في الدولبرامج الحماية االجتماعية القائمة جميع دراسة يتطمب األمر  ليا النساء. وىذا
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بتكار وسائؿ أخرى أو طرؽ جديدة التجارب الدولية في ىذا المجاؿ واوسائميا، واإلطالع عمى 
 البرامج، عمى أف تكوف ىذه العممية تشاركية مع النساء وعائالتيف. ىذه لتطبيؽ 

 

 التنفيذ: مرحمة .ج 

لتمكينيف مف إف اليدؼ مف تطبيؽ ىذه البرامج ىو تزويد النساء بالمصادر المالية الالزمة 
الوصوؿ إلى حقوقيف االجتماعية واالقتصادية. فعممية تنفيذ البرامج يجب أف تكوف قائمة عمى 
مبادئ العدالة في النوع االجتماعي والشفافية وبما يؤدي إلى غرس ثقافة جديدة لمحماية االجتماعية 

 في المجتمع.
 

 المراقبة والتقييم: مرحمة .د 

عي عمى مدى قدرة برامج الحماية االجتماعية المستجيبة لمنوع االجتماتأتي ىذه المرحمة لمتأكد مف 
ناث( ( الفئات المستيدفة 3وذلؾ مف حيث:  تحقيؽ أىدافيا بشكؿ فّعاؿ ومدى استحقاقيا )ذكور وا 

نوع الدعـ المقدـ ومدى  (4، سواء كانت ىذه الفئات في القطاع المنظـ أوغير المنظـ لمدعـ
( الشفافية والعدالة في تقديـ 5، بحسب الجنس لفئات المستيدفةا تواجييالممخاطر التي مالءمتو 

( األثر 7، ومدى إتساقيا مع الميزانية العامة لمبرامج ( المبالغ المصروفة4الدعـ بيف المستحقيف. 
 يتـ إجراء مراقبة وتقييـ ليذه البنود بشكؿ دوري.أف  المتحقؽ مف ىذا الدعـ، وعمى

 

 :التالية محاورالصمـ بشكؿ يأخذ تُ برامج الحماية االجتماعية ال بد أف  مف الجدير ذكره، أفو 
المتوقعة قبؿ حدوثيا، وأغمبيا يكوف مف خالؿ  والصدمات برامج تيدؼ إلى التخفيؼ مف المخاطر .3

 وضع برامج وسياسات لسوؽ العمؿ.

 الناتجة بعد وقوعيا. الصدماتبرامج تيدؼ إلى الحد مف  .4

، مف خالؿ التأكد مف مدى تعافي الفئات المتضررة وخاصة مف الصدمات تعافيتيدؼ إلى ال برامج .5
 النساء مف الصدمات وذلؾ بعد تقديـ المساعدات ليـ.
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 معدل النشاط اإلقتصادي المنقح حسب الجنس( 1)شكل رقم 

  (2012-2002) 

 اإلناث الذكور

 المرأة في األردنوضع  .3

 سوق العمل المرأة و  1.1

عتبر التمكيف اإلقتصادي لممرأة األردنية أحد أىـ القضايا التي كانت وما تزاؿ عمى رأس أولويات يُ 
الحكومة والمنظمات الدولية والمانحة. وعمى الرغـ مف الجيود التي بذلتيا مختمؼ الجيات الرسمية وغير 

ات التي ما تزاؿ تواجو المرأة الرسمية لتعزيز المشاركة اإلقتصادية لممرأة، إال أف ىناؾ العديد مف التحدي
 وتعيؽ مف مشاركتيا الفعالة في الحياة اإلقتصادية. 

خالؿ  لممرأة المنقحة المشاركة اإلقتصاديةارتفاع معدؿ  الرسمية قد أظيرت البيانات اإلحصائيةف
%( في عاـ 34.5مف ) المعدؿارتفع %( فقط، حيث 4.8) نمو بمغبمتوسط ( 0222-0220الفترة )
%( في نياية ;.36إلى ) 4224
ىذا المعدؿ  زاؿيما . و 4233عاـ 

والذي متدنيًا جدًا مقارنة بالرجؿ 
ما نسبتو  2011بمغ في عاـ 

%( وبفجوة نوع اجتماعي 64.8)
كما ىو موضح  ،%(49.9بمغت )

وعند مقارنة  .(2في الشكؿ رقـ )
مشاركة المرأة اقتصاديًا في  معدؿ

 العالمي العاـ األردف مع المعدؿ
والبالغ  (MENA) الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا منطقة%( ومع المعدؿ العاـ في 50) والبالغ حوالي

عمى  والتي تنعكس إلقتصاد الوطنياالتي يواجييا  يظير لنا جميًا مدى حجـ المشكمة%(، فإنو 25.2)
  النساء. بيفكؿ مف معدالت البطالة والفقر في األردف وخاصة 

وعمى الرغـ مف ارتفاع مستوى التحصيؿ العممي لدى اإلناث وانعكاس ذلؾ عمى حصوليف عمى 
فرص العمؿ حيث تبمغ نسبة المشتغالت األردنيات الالتي مستواىف التعميمي "بكالوريوس فأعمى" حوالي 

، إال أف المرأة في سوؽ العمؿ ال تزاؿ تواجو عددًا 2011في عاـ  تغالت%( مف إجمالي المش51.4)
 احتياجات بيف التوافؽ نعداـإ ىيو  مشاركتيا في الحياة االقتصادية أالعائقًا أماـ التي تقؼ التحديات  مف

 دائرة اإلحصاءات العامة، مسوحات العمالة والبطالة.: المصدر
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 مستويات التعميـ والتدريب المطموبة خاصة مف قبؿ القطاع الخاص وبيفو مف الميارات  العمؿ سوؽ
 يطرح، مما )التخصصات المؤنثة( النساء نسبة فييا ترتفع التيالمتوفرة التخصصات العممية  مجاالت
عمى جية، وصعوبة عثور أصحاب العمؿ مف  لدى اإلناث في حصوليف عمى فرص العمؿ كبيرة مشكمة

 .الكفاءات والميارات المطموبة لدى اإلناث مف جية أخرى

بشكؿ يكوف  األردني خروج النساء مف سوؽ العمؿ أف الرسمية إلىالبيانات اإلحصائية  تشيرو  كما
( حوالي 49-40في الفئة العمرية ) األردنيات بمغت نسبة المشتغالت مبكر مقارنة بالذكور، حيث

( 39-30)لمفئة العمرية و %( 37.5حوالي )( 29-20في حيف بمغت النسبة لمفئة العمرية ) ،%(19.8)
المقبولة لحصوؿ النساء  القميمة سنوات الخدمةعف وقد يكوف ىذا ناتج  .2011%( لعاـ 37.4)ما نسبتو 

عمى التقاعد سواء كاف ذلؾ مف خالؿ أنظمة التقاعد المدني أو العسكري أو الضماف االجتماعي، 
باإلضافة إلى عدد مف العوامؿ االجتماعية كالزواج خاصة مع تأخر سف زواج اإلناث في األردف والذي 

يترتب عميو قياـ المرأة بدورىا  األمر الذي ،2011في نياية  كمابالمتوسط ( 26) سف دعنأصبح 
نسحابيا مف سوؽ العمؿ لإل  األسرية. ياىتماـ بتربية األطفاؿ والقياـ بمسؤولياتاإلنجابي بعد ىذا العمر وا 

 2202 لممرأة في العالم( معدل المشاركة اإلقتصادية 2شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: World Development Report 2012. 
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 (2002-2011)معدل البطالة حسب الجنس ( 3)شكل رقم 

 اإلناث الذكور

عمى وجود ما يسمى بظاىرة "العزؿ الميني األفقي" في سوؽ العمؿ  البيانات اإلحصائية تؤكدو  كما
حيث ال يزاؿ عمؿ اإلناث  والتي تشير إلى وجود وظائؼ وميف معينة ذات تركيز أنثوي أكثر مف غيرىا،

%( 39.1يتركز في نشاطي "التعميـ" و"الصحة والعمؿ اإلجتماعي" وبنسبة بمغت عمى التوالي )
أف القطاع العاـ كاف وما يزاؿ المجاؿ  إلى. باإلضافة 2011%( مف إجمالي المشتغالت لعاـ 14.7و)

 %(49.5)لمشتغالت األردنيات يوظؼ ىذا القطاع حوالي نصؼ االرئيس لعمؿ المرأة في األردف، حيث 
 ويعود تفضيؿ اإلناث العمؿ في .2011وفقًا لبيانات عاـ %( 37.6) وحوالي ثمث الرجاؿ العامميف فيو

لألماف الوظيفي والمكانة االجتماعية الذي يوفرىما والناتج عف  الخاص نظراً  ىذا القطاع عمى القطاع
و يناسب تفضيالتيف المينية وقيودىف العائمية. أما وتيرة العمؿ األقؿ تطمبًا كساعات العمؿ، حيث أن

، حيث تواجو الحتياجاتياوغير داعـ  طاردًا لمعمالة النسويةقطاعًا بالنسبة لمقطاع الخاص فيو يعتبر 
 والدورات التدريبية والمتعمقة بفرص الترقيةالتمييز ضدىا المرأة العاممة في ىذا القطاع مختمؼ أشكاؿ 

ر الخدمات المساندة ليا مف دور ي، وعدـ توف)العزؿ الميني العامودي( وتولي المناصب اإلدارية العميا
حجاـ أصحاب العمؿ عمى  ؿ ومواصالت ميسرة،قوشبكات نالحضانة  توظيؼ النساء خاصة وا 

العمؿ خارج  عمى وعدـ قدرتيف عف العمؿ كرار تغيبيف وتأخرىفتخوفًا مف  وذلؾ المتزوجات منيف
اإلناث الذكور و األجور بيف ة كبيرة نسبيًا في ناىيؾ عف وجود فجو  ب ظروفيف األسرية،بسب أوقات العمؿ

وفي قيمة العمؿ المتساوية، حيث تشير البيانات اإلحصائية إلى أف نصؼ  في الميارات والميف نفسيا
ؿ بكثير مقارنة بأجور العامالت في األردف يصنفف كمتخصصات إال إنيف يحصمف عمى أجور أق

وىذا األمر يترتب عميو عواقب تؤثر اجتماعيًا  .%(33العامميف الرجاؿ المتخصصيف وبحوالي )
واقتصاديًا عمى المرأة، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ ضعؼ الحماية االجتماعية لممرأة بعد التقاعد مف خالؿ 

   نتيجة التمييز في األجر. المفترض حصوليا عميو حصوليا عمى راتب تقاعدي أقؿ مف الراتب

أما بالنسبة لمؤشرات البطالة 
في سوؽ العمؿ، فتشير البيانات 

معدؿ البطالة  ارتفاعالرسمية إلى 
 بشكؿ أعمى مقارنة بيف اإلناث

%( 18.3)بمغت  حيث، ذكورالب
في  الذكورعند  %(10.7)مقابؿ 

معدؿ . وعند تتبع 2011نياية عاـ 
 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، مسوحات العمالة والبطالة.
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بواقع يتذبذب  ، وبقيتغير بشكؿ ممموسيلـ  وخالؿ السنوات العشر الماضية، يالحظ أن البطالة لإلناث
( نقاط ثـ عاود 4والذي انخفض فيو بأكثر مف ) 2004باستثناء عاـ  ف صعودًا أو نزوالً نقطة أو نقطتي

 (.3كما ىو موضح في الشكؿ رقـ )و  ( نقاط،9بواقع ) 2005اإلرتفاع في عاـ 

رأس المػػاؿ بػػ االسػػتثمار وعػػدـ فعاليػػةوبشػػكؿ عػػاـ، ُيعػػاني اإلقتصػػاد األردنػػي مػػف ىػػدر فػػي الطاقػػات 
البشػػػػري نتيجػػػػة لضػػػػعؼ مشػػػػاركة المػػػػرأة فػػػػي الحيػػػػاة اإلقتصػػػػادية، حيػػػػث تمثػػػػؿ المػػػػرأة األردنيػػػػة مػػػػا نسػػػػبتو 

ف حػػوالي ، أمػػف ذلػػؾ واألكثػػر خطػػورة .2010النشػػيطيف اقتصػػاديًا فػػي عػػاـ  %( مػػف إجمػػالي غيػػر85.3)
يف حاصػػػػالت عمػػػػى "الػػػػدبمـو %( مػػػػن65.9حاصػػػػالت عمػػػػى التعمػػػػيـ الجػػػػامعي، وحػػػػوالي ) %( مػػػػنيف35)

زيػادة  أدى إلػى األمػر ، وىذافي األردف اإلناث ىيعني تدني مردود االستثمار في التعميـ لد مما المتوسط"،
كاف المعػػاليف ممػػف ىػػـ فػػي سػػف %( مػػف السػػ70المجتمػػع، حيػػث تشػػكؿ المػػرأة حػػوالي ) نسػػبة اإلعالػػة فػػي

إلػػى نقػص متوسػػط  الػػذي ىػو مػػف أسػباب الفقػػر يػؤدي رتفػاع عػػبء اإلعالػةا العمػؿ. ومػػف الجػدير ذكػػره، أف
   دخؿ الفرد في األسرة وانخفاض المستوى المعيشي، وبالتالي إعاقة عممية تحقيؽ التنمية الشاممة.

، الرسميالعمؿ وخاصة في القطاع  سوؽالمرأة في  مشاركة تقؼ أماـالتي القيود والعوائؽ ف كما وأ
في االقتصادي الذي طرأ عمى فرص العمؿ المتاحة في القطاعات الرسمية  التدىور باإلضافة إلى

 بصورة متزايدة )غير المنظـ( لمشاركة في القطاع غير الرسميعمى ا المرأة أجبرتالسنوات األخيرة، 
، مما يزيد مف ىشاشة وضع قانونيةوبدوف حقوؽ أو عقود ثابتة، فيي تعمؿ بدوف حماية اجتماعية أو 

أعدتيا وزارة التخطيط والتعاوف الدولي مؤخرًا حوؿ "القطاع  في دراسةو  .المرأة االقتصادي واالجتماعي
غير الرسمي في اإلقتصاد الوطني"، أشارت إلى أف حجـ العمالة غير الرسمية في اإلقتصاد شكمت ما 

حيث تشكؿ نسبة الذكور العامميف في ىذا ، 2010%( مف إجمالي العمالة في األردف لعاـ 44نسبتو )
الذكور العامميف في اإلقتصاد، في حيف شكمت نسبة اإلناث العامالت فيو  %( مف إجمالي48القطاع )
%( في القطاع الخاص، 17موزعة بيف ) قتصاد؛في اال%( مف إجمالي عمالة اإلناث 27حوالي )

  %( عامالت بدوف أجر.3%( عامالت لحسابيف الخاص، و)7و)

ؿ سوقًا لمطمب عمى خيؿ والتي تمثوعمى الرغـ مف أىمية دور القطاع غير المنظـ في توليد المدا
السمع والخدمات المنتجة في القطاع نفسو أو في القطاع الرسمي ومساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي 

في دوؿ منظمة التعاوف %( و 42لمعديد مف دوؿ العالـ، حيث تشكؿ ىذه النسبة في إفريقيا حوالي )
%( 40.5%( في سوريا و)35مية، وما نسبتو )%( في الدوؿ النا35-%5ا بيف )%( وم18وروبي )األ
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 1987-2008تطور نسب الفقر فً األردن ( 4)شكل رقم 

%( في اإلمارات العربية المتحدة، إال أف ىناؾ العديد مف اآلثار السمبية 26في المغرب وحوالي )
أو إناثًا ومنيا؛ عدـ توفر ظروؼ عمؿ  اً لإلقتصاد غير المنظـ عمى العامميف بشكؿ عاـ سواء كانوا ذكور 

، عدـ وجود ضمانات قانونية أو أجور عينية بؿ أجور قميمةصحية ومستقرة، ساعات عمؿ طويمة مقا
لمعامميف، وعدـ توفر أي نوع مف أنواع الحماية االجتماعية ليـ. وىذا بدوره يمقي مسؤولية كبيرة عمى 

في توفير الحماية االجتماعية لمعامميف في القطاع غير المجتمع المدني والقطاع الخاص الحكومة و عاتؽ 
عمى تنظيـ ومراقبة ىذا القطاع، باإلضافة إلى معالجة المشاكؿ والمعوقات القائمة في المنظـ، والعمؿ 
 القطاع الرسمي.

  فقرالمرأة وال 1.1

تعتبر المرأة مف أكثر فئات المجتمع ُعرضة لمفقر وتأثرًا باإلنعاكاسات االجتماعية واإلقتصادية 
األزمات اإلقتصادي في المجتمعات النامية و السمبية الناتجة عف برامج التكيؼ الييكمي واإلصالح 

وتشير اإلحصائيات العالمية إلى أف النساء تعمؿ  .دوؿ العالـ معظـ ىاإلقتصادية العالمية التي أثرت عم
، العالمي %( مف الدخؿ32ثمثي ساعات العمؿ في العالـ، وتنتج نصؼ غذاء العالـ، ولكنيا تكسب فقط )

العالـ. وبالمتوسط، تكسب النساء نصؼ ما يكسبو الرجاؿ، وتشكؿ %( مف ممتمكات 3وتممؾ أقؿ مف )
 .4232%( مف أفقر سكاف العالـ الذيف يقدروا بحوالي المميار شخص وفقًا إلحصائيات عاـ 92حوالي )

 تشيرأما عمى الصعيد المحمي، ف
 مؤشرات الفقر في األردف إلى انخفاض

-9;;3األعواـ  بيف عاـ بشكؿ الفقر نسب

 مف النسبة تراجعت حيث ،:422
 (%36.4) إلى 9;;3%( في عاـ 43.5)

 عاـ في (%35) إلىثـ  4224 عاـ في
 :422 عاـ فيإال أنيا قد ارتفعت . 4228

 امقدارىوبزيادة  (%35.5) لتصؿ إلى
 عاـ في نسبتيا عف مئوية نقطة (2.5)

إال أنو عند استبعاد كافة أشكاؿ الدعـ الحكومي المقدـ لألسر األردنية فإف نسبة الفقر في عاـ  .4228
%( أي أف التدخالت الحكومية ودعميا بمختمؼ أشكالو 43.2كاف مف الممكف أف تصؿ إلى ) :422

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة.
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ة وفي دراسة أعدتيا المؤسس%( مف سكاف المممكة مف العيش دوف خط الفقر. 7.7ساعد في حماية )
العامة لمضماف االجتماعي، أظيرت بأف الدخؿ التقاعدي سواء أكاف مف التقاعد المدني أو العسكري أو 

%( مف األفراد مف الفقر وفقًا لبيانات عاـ 5.8الضماف االجتماعي أو النقابات قد ساىـ في انتشاؿ )
( 588) سنويًا قد ارتفع مف لمفرد في المممكة )المطمؽ( وُيذكر في ىذا السياؽ أف خط الفقر العاـ. 0226

، ثـ ارتفع 4228( دينارًا في عاـ 778إلى )ثـ  4224( دينارًا في عاـ 4;5)إلى  9;;3دينارًا في عاـ 
  ( دينارًا.8:2ى )ليصؿ إل :422في عاـ 

إلى أف  الفقر النساء، فقد أظيرت نتائج دراساتفيما يتعمؽ بنسبة الفقر في األسر التي ترأسيا و 
عت ىذه النسبة لتصؿ تعيش دوف خط الفقر، وارتف 1997اـ األسر التي ترأسيا النساء في ع%( مف 4)

في المقابؿ و  %(.10.2لتبمغ ) 2006، إال أنيا قد انخفضت في عاـ 2002%( في عاـ 15.3)إلى 
ثـ  1997%( في عاـ 11) قّدرت نسبة األسر التي يرعاىا الرجاؿ وتعيش دوف خط الفقر بحوالي

 .2006%( في عاـ 13.2، وانخفضت إلى )2002في عاـ %( 14.1)إلى  ارتفعت

عند إلقاء الضوء عمى مدى انتشار الفقر بيف األسر التي تترأسيا النساء حسب الحالة االجتماعية و 
سبة أعمى األسر التي تترأسيا النساء المنفصالت ينتشر فييا الفقر بن أف ، نجد2002بيانات عاـ وفقًا ل

المطمقات %(، يميو أسر النساء 37.9خرى التي تترأسيا النساء حيث بمغت )األسر األ مقارنة بأنواع
 %(. 1.8لنساء الالتي لـ يسبؽ ليف الزواج )%(، أما أقميا فقرًا فيي أسر ا19.6) وبواقع

 

 ( 0جدول رقم )
 2222نسبة الفقر في األسر التي ترأسيا إمرأة، 

 

ترأسيا نسبة األسر التي  الحالة االجتماعية
 )%( إمرأة

نسبة الفقر في ىذه األسر 
)%( 

 37.8 98.4 أرممة

 36.8 ;.38 متزوجة

 8.;3 5.8 مطمقة

 :.3 ;.4 لم يسبق ليا الزواج

 ;.59 2.6 منفصمة

       

 .2112المصدر: مسح نفقات ودخل األسرة           
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 المرأة والتعميم 1.1

في حقؿ التعميـ والذي أصبح معممًا مف معالـ حقؽ األردف خالؿ العقود الماضية إنجازات ىامة 
-2002)خالؿ الفترة  عمى التعميـ لحكوميانفاؽ النمو السنوي لإلمعدؿ متوسط ر قدّ يُ و  ،التنمية البشرية

( مميوف 766.1إلى ) 2002( مميوف دينار في عاـ 343.8مف ) حيث ارتفع ،(%8.6)حوالي  (2011
رفع المستوى التعميمي لألفراد في األردف والذي أصبح ساىـ في مما  ،2011دينار في نياية عاـ 

الجوىري في منظومة وقد جاء ىذا التطور  .المتقدمة اقتصادياً في بعض الدوؿ  مستويات التعميـيضاىي 
والذي ، الؼ مف المدارسى المستوى الكمي تـ بناء وفتح اآلفعم ؛الكمي والنوعيالمستوييف  فيالتعميـ 

ت نسبة الممتحقيف بالتعميـ ساسي والثانوي والعالي، حيث بمغعميـ األتلتحاؽ بالاإل نسبانعكس عمى 
بمغت نسبة  ؛2010/2011عاـ الدراسي مل جمالي الممتحقيف بالمراحؿ الدراسية( مف إ%81.4)ساسي األ
 تبمغ%( لمذكور. أما بالنسبة لمممتحقيف بالتعميـ الثانوي، فقد 51.1%( مقابؿ )48.9يـ )ناث مناإل

لى نسبة ، إضافة إ%(52.3ناث منيـ )نسبة اإل ، وكانتجمالي الممتحقيف%( مف إ12.3) نسبتيـ
 %( لمذكور.48.8( مقابؿ )%51.2بمغت ) والتي لياالع الطالبات الممتحقات بالتعميـ

عواـ السابقة عمى رأب الفجوة خالؿ األ عمؿ جاىداً ردف قد إلى أف األشارة جدر اإلوفي ىذا السياؽ تُ 
 سات متعددة ضمف المشاريع الوطنيةبيف الجنسيف في مختمؼ مراحؿ التعميـ وذلؾ مف خالؿ وضع سيا

 .ةالوطنية لممرأ اإلستراتيجيةوكذلؾ  ،ردفووثيقة كمنا األ ،جندة الوطنيةفي األ ويظير ذلؾ جمياً  ،المختمفة
ساسي والثانوي بشكؿ األ ( المساواة بيف الجنسيف في نسب اإللتحاؽ في التعميـ2رقـ )الجدوؿ ويوضح 

حسب المرحمة؛ إذ بمغت نسبة  ( وتتفاوت النسبةطالب 100طالبة لكؿ  97ت النسبة )عاـ حيث بمغ
 (118( و)110( و)96كاديمي )اإلناث إلى الذكور في مراحؿ التعميـ األساسي والثانوي العاـ والثانوي األ

ما زاؿ يكمف في ضعؼ نسبة إلتحاؽ  التحديف ، إال أ2009طالب عمى التولي لعاـ  (100)طالبة لكؿ 
وربما يعود  ،طالب (100)طالبة لكؿ  (65)اذ بمغت النسبة  ،ناث في التعميـ الميني مقارنة بالذكوراإل
، وقمة توفر المدارس المينية في كاديمي عمى المينييا لممسار األتفضيمو الثقافة المجتمعية  إلى ذلؾ

 .إلى مثؿ ىذه المدارسلفتيات في الوصوؿ ماكف السكف مما يؤثر عمى قدرة اأ
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 (2جدول رقم )
 ساسً والثانوينسبة اإلناث إلى الذكور فً مراحل التعلٌم األ

 

 ثانوي الثانوي ساسياأل العام الدراسي
 (كاديمي)تعميم أ 

 ثانوي
 (تعميم ميني) 

ساسي األ
 والثانوي

8998/8992 ;6 327 32: 75 ;8 

8994/8995 322 328 354 72 ;9 

8999/2222 ;8 324 344 7; ;9 

2224/2225 ;9 322 335 77 ;8 

2229/2282 ;9.: 332 33: 87 ;9 
         

 .المصدر: التقرٌر االحصائً التربوي سنوات متعددة         

   
دة الصادر عف التعميـ العالي إلى زيالسنوي حصائي ايشير التقرير اإل ،فيما يتعمؽ بالتعميـ العاليو 

ؿ لك ( طالبات104) ، حيث بمغتة في مستوى التعميـ المتوسط والتعميـ الجامعينسب إلتحاؽ المرأ
تعميـ العالي طالب في مستوى ال (100)طالبة لكؿ  (137( طالب في المستوى الجامعي، و)100)

بالجامعات ؾ تزايد نسبة األكاديميات العامالت لومما يرتبط بذ، 2009/2010 الدراسي عاـمل المتوسط
( 100)كاديمية لكؿ ( أ21)لى إ 1991في عاـ ديمي اك( أ100)كاديمية لكؿ ( أ14)ردنية مف األ
 النوعية لزيادة مشاركة المرأة في التعميـ الجامعي إ ة نقمةتعتبر ىذه الزياد، حيث 2008كاديمي عاـ أ
 تقدماً  قد شيدي التعميـ لى الذكور فنسبة اإلناث إ فا ما زالت دوف الطموح. ومما سبؽ يالحظ أنيأ

في توفير  عمى المستوييف المدرسي والتعميـ العالي لى نجاعة السياسات التربوية، ويرجع ذلؾ إمضطرداً 
زالة المتعمؽ بإ لفيةمؤشر األردف قد حقؽ ، وبذلؾ يمكف القوؿ بأف األتعميـ الفتيات فرص التعميـ خصوصاً 

وىذا يستدعي االستمرار في المحافظة  ،2015عاـ  قبؿ بموغ ف الجنسيف في كافة مراحؿ التعميـالفجوة بي
 عمى ذلؾ مع زيادة االىتماـ بنوعية مخرجات التعميـ وزيادة مشاركة المرأة في التعميـ العالي.

 التعلٌم مرحلة فً الذكور/

 المرأة والصحة 3.1

ممت الخطط تشاولويات الخدمات التنموية في المممكة، حيث االىتماـ في القطاع الصحي مف أ يعد
 اً ناثوا   لضماف تمتع جميع المواطنيف ذكوراً  خاصة عمى خططالتنموية واالستراتيجيات الوطنية المختمفة 

% عاـ 6.5فاؽ عمى الصحة مف نحيث ارتفعت معدالت النمو في اإلبالخدمات الصحية الشاممة، 
ة برزت اية الصحية لممرأفي الرع خاصاً  ردف اىتماماً ىذا وقد أولى األ، 2009% لعاـ 28.7لى إ 2007

ما بعد الوالدة ومشروع الصحة اإلنجابية  كمشروع رعاية د مف المشاريع والمبادرات الصحيةفي العدي



Page 17 of 41 
 

0

10

20

30

40

50

60

1990 1997 2009 2010

ل 
لك

1
0

0
 

ً
ح
د 

لو
مو

ف 
أل

 

 1990-2010  معدل وفٌات االمهات فً األردن( 5)شكل رقم 

 ةداعمة لصحة المرأ تي تبنت خططاً الاالستراتيجيات الوطنية  مفلى العديد إضافة والرضاعة الطبيعية، إ
رئيسة، ربعة محاور والتي تضمنت أ الوطنية لمسكاف( اإلستراتيجيةعمى لمسكاف )كاستراتيجية المجمس األ

انبثؽ منو عدة أىداؼ استراتيجية كخفض معدؿ وفيات األطفاؿ محور الصحة االنجابية والذي منيا 
( مولود لكؿ 2.5) قؿ مف كذلؾ خفض معدؿ اإلنجاب الكمي إلى أو  ،مياتالرضع ومعدؿ وفيات األ

ة ت األوضاع الصحية لممرأتحسن ،يذه الجيودلنتيجة األسرة. و ، ورفع معدؿ استخداـ وسائؿ تنظيـ ةامرأ
 ،2007%( مف السكاف عاـ 62.8) بمغت نسبة النساء المؤمنات صحياً  حيثفي األردف، بشكؿ عاـ 

. 2011لسنة  عاماً  (74.4لى )إ 2004( عامًا لسنة 72.4ة وقت الوالدة لإلناث مف )ارتفع توقع الحياو 
%( 37.4ف )ػمفقد ارتفعت شيرًا(  36كثر مف بيف الوالدات )أ يطبقف المباعدةنسبة النساء المواتي  أما

وبمغت نسبة النساء المواتي تمقيف الرعاية الصحية اثناء  ،2007 %( في عاـ41.2) لىإ 2002في عاـ 
%( في 35د الوالدة مف )تمقيف الرعاية الصحية بعالمواتي وارتفعت نسبة  ،2007%( عاـ 96الحمؿ )

 . 2007%( في عاـ 41.6لى )إ 2002عاـ 

قد انخفضت بشكؿ ممموس والده حية(  ألؼ 100ميات )لكؿ نسبة وفيات األومف الجدير ذكره أف 
وبنسبة  خالؿ السنوات العشر األخيرة

 (48%( سنويًا، حيث بمغت )5.4)
لى ، ثـ انخفضت إ1990في عاـ  حالة

لى ، ومف ثـ إ1997( في عاـ 41)
وىذا  .2010( وفاة في عاـ 19)

في معدؿ وفيات االنخفاض الممموس 
ردف في مركز عالمي األميات يضع األ

صحة في مجاؿ ال متقدـ نسبياً 
لى خمس ـ إلجريت مف قبؿ منظمة الصحة العالمية قسمت فييا دوؿ العادراسة أ واستنادًا إلى، نجابيةاإل

لتي تتراوح فييا ردف في مقدمة المجموعة الثانية ا، ظير األمياتوفيات األلمعدالت  مجموعات تبعاً 
ات حصائيوأظيرت اإلكما  .لكؿ مئة ألؼ مولود حي وفاة (99-10) معدالت وفيات األميات مف

( مف إجمالي %10.6)سنة( مف  19-15انخفاض نسبة المتزوجات مف صغار السف لمفئة العمرية )
مف التطور الممموس الذي شيده  وعمى الرغـ .2009عاـ  (%6.8)لى إ 1990عدد المتزوجات عاـ 

مف الجيود لتخفيؼ التبايف الموجود  المزيدلى ناث إال أنو يحتاج إألردف في مجاؿ الرعاية الصحية لإلا

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة.
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، وتوفير المراكز الصحية في سرةفي مجاؿ استخداـ وسائؿ تنظيـ األ بيف مختمؼ المحافظات وخصوصاً 
نجابية برامج لضماف وصوؿ خدمات الصحة اإلوكذلؾ العمؿ عمى تصميـ  ية والنائية،المناطؽ القرو 

 لمجميع.

 

 التقارير الدوليةفي  تقييم األردن .4

 التنمية البشرية تقرير 1.3

التنمية البشرية بشكؿ سنوي،  تقريربإصدار  2;;3يقـو برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ومنذ عاـ 
تحاليؿ لتجارب الدوؿ في القضايا والتطورات واإلتجاىات والسياسات اإلنمائية مف  إلى والذي يستند

في مجاؿ مدولة الوطنية لمعدؿ اإلنجازات ويقدـ التقرير عدة مؤشرات لقياس  منظور التنمية البشرية.
 التنمية البشرية ومقارنتيا مع دوؿ العالـ، وتتضمف ىذه المؤشرات ما يمي:

 (HDIالبشرية )مؤشر التنمية  1.1.3

حياة طويمة : الثالث وىي التنمية البشريةأبعاد مف خالؿ يقـو ىذا المؤشر بقياس تقدـ الدولة 
متوسط سنوات مف خالؿ قياس  والوصول إلى المعرفة ،عند الوالدة مف خالؿ قياس توقع الحياة وصحية

 القومي الدخؿمف خالؿ قياس نصيب الفرد مف  ومستوى المعيشة الالئق، الدراسة والدراسة المتوقعة
 . اإلجمالي

 

مف حيث مستوى التنمية البشرية، حيث كاف  0222وقد تراجع تصنيؼ األردف عالميًا في عاـ 
صنؼ مف ضمف الدوؿ ، وأصبح يُ مف ضمف الدوؿ ذات التنمية البشرية العالية 0222ّيصنؼ في عاـ 

، ويعود ذلؾ بشكؿ رئيس إلى االنخفاض في مؤشر 0222ذات التنمية البشرية المتوسطة في عاـ 
قيمة  بمغت ( دوالر. ىذا وقد5,300( دوالر إلى )5,956مف ) نصيب الفرد مف الدخؿ القومي اإلجمالي

، في ( دولة3:9( مف أصؿ )7;المرتبة )احتؿ و  ،4233لعاـ  ):;2.8) لألردف مؤشر التنمية البشرية
( دولة. ويوضح الجدوؿ ;38( مف أصؿ )4:وبمرتبة ) )2.8:3) 4232قيمة المؤشر لعاـ  بمغتحيف 

 .4233-4232التالي تغير ترتيب الدوؿ العربية في مؤشر التنمية البشرية لمفترة 
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 2100-2101( ترتيب الدول العربية في مؤشر التنمية البشرية 3جدول رقم )

 

 .2100و  2101 للسنوات البشرٌة التنمٌة تقرٌر: المصدر   
 

 (GII) الفوارق بين الجنسينمؤشر  ..1.0

 مؤشر الفوارؽ بيف الجنسيف الذي باستحداثاإلنمائي قاـ برنامج األمـ المتحدة  4232في عاـ 
تحميؿ  يتـ حيث التنمية البشرية بيف المرأة والرجؿ،  مكتسباتتوضيح الفوارؽ في توزيع  إلىيدؼ ي

مف خالؿ  وتحصيميا العممي وحقوقيا في اإلنجاب وفي المجاؿ السياسي سوؽ العمؿمشاركة المرأة في 
وقد جاء ىذا المؤشر ليحؿ محؿ مؤشر التنمية ، والتمكيف، وسوؽ العمؿ. اإلنجابية ثالث أبعاد؛ الصحة

 الدولـة
2282 2288 

في  التغيـــر

الترتيب 

في  الترتيب عالمياً  الترتيب قيمة المؤشر العالمي
ترتيب في ال عالمياً  الترتيب قيمة المؤشر المنطقة العربية

 المنطقة العربية
 ػ 33 8; :;2.8 ; 6: 2.899 الجزائر

 ػ 5 64 28:.2 5 ;5 23:.2 البحرين
   ;3 387 2.652 37 369 2.624 جيبوتي

   34 335 2.866 32 323 2.842 مصر

   32 7; :;2.8 : 4: 2.8:3 األردن

   7 85 2.982 6 69 2.993 الكويت

   8 86 2.982 7 75 2.977 ليبيا

 ػ 37 352 2.7:4 34 336 2.789 المغرب

 ػ 4 59 53:.2 4 :5 25:.2 قطر

   6 78 2.992 8 77 2.974 السعودية

 ػ 42 ;38 :2.62 38 376 ;2.59 السودان

   36 ;33 2.854 33 333 ;:2.7 سوريا

   ; 6; :;2.8 9 3: 2.8:5 تونس
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 ػ 3 52 68:.2 3 54 37:.2

 ػ 39 376 2.684 35 355 ;2.65 اليمن

   :3 ;37 2.675 36 358 2.655 موريتانيا
 ػ 9 93 ;2.95 ـــ ـــ ـــ لبنان

 ػ : ;: 2.927 ـــ ـــ ـــ ُعمان

 ػ 35 336 2.863 ـــ ـــ ـــ فمسطين

 ػ 38 354 2.795 ـــ ـــ ـــ العراق
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( والمذاف تـ استخداميما في تقارير GEM(، ومؤشر تمكيف المرأة )GDI) المرتبط بالنوع االجتماعي
 .0229-2995التنمية البشرية خالؿ الفترة 

، حيث 0222عالميًا في مؤشر دليؿ الفوارؽ بيف الجنسيف لعاـ  (82األردف المرتبة ) وقد احتؿ 
ليحتؿ بذلؾ  0222عاـ ( في 2.626(، في المقابؿ بمغت ىذه القيمة )2.456ؤشر )مبمغت قيمة ال

يد الذي سجمتو عمى الرغـ مف األداء االقتصادي الجف، عمى الصعيد العربي أما .( عالمياً 76الترتيب )
 ؛متأخرة عف مناطؽ أخرى في تمكيف المرأةما تزاؿ المنطقة إال أف ، 0222في عاـ  عديدة دوؿ عربية

التي ما  وانخفاض المشاركة في القوى العاممةني التحصيؿ العممي تدفما زالت المرأة العربية تعاني مف 
في ، وجاءت السعودية الترتيب العالمي األخيراليمف في  جاء . وقدنصؼ المتوسط العالميتشكؿ زاؿ ت

أضعؼ أداء مف حيث إنصاؼ  ىذه الدوؿ سجمت، حيث (208)في المرتبة  والسوداف ،(225)المرتبة 
حيث المساواة بيف الجنسيف بفضؿ رت اإلمارات العربية المتحدة ترتيب دوؿ المنطقة مف وتصد .فالجنسي

( وتونس في 44)البحريف في المرتبة  تمتيا، (28حيث جاءت في المرتبة ) عامؿ الصحة والتعميـ
   (.45المرتبة )

 

 تقرير فجوة النوع االجتماعي  1.3

بإصدار تقرير حوؿ فجوة النوع االجتماعي في  0226قاـ المنتدى اإلقتصادي العالمي ومنذ عاـ 
قدرة الدولة عمى التوزيع العادؿ لمواردىا ولمفرص المتاحة بيف الذكور واإلناث مف حيث يتـ تقييـ العالـ، 

قياس مدى التقدـ الذي  وذلؾ مف خالؿسكانيا بغض النظر عف حجـ تمؾ الموارد وطبيعة ىذه الفرص، 
 دـ الفجوة الجندرية بيف الجنسيف في مجاالت التنمية المختمفة.رير في ر الدوؿ المشاركة في التق تحرزه

: ىي لمدولة مف خالؿ أربع أبعاد (GGI) فجوة النوع االجتماعي مؤشر ويعتمد ىذا التقييـ عمى قياس
، الحياة قيد المشاركة االقتصادية والفرص، والتمكيف السياسي، والتحصيؿ العممي، والصحة والبقاء عمى

  األخذ بعيف االعتبار مستوى تنمية الدولة.دوف 

تقدمًا في مؤشر فجوة النوع االجتماعي، حيث جاء في المرتبة  0222وقد سجؿ األردف خالؿ عاـ 
. 0222( دولة في عاـ 224( مف بيف )202( دولة، مقارنة مع المرتبة )225( عالميًا مف بيف )227)

تبوأ المرتبة  وإال أن ،مراتب متأخرة حسب الترتيب العاـ عمى األردفحصوؿ إال أنو عمى الرغـ مف 
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-2011ترتٌب األردن فً مؤشر النوع االجتماعً ( 6)شكل رقم 
2006 

 قٌمة المؤشر الترتٌب العام

يراف وباكستاف  أحرز تقدماً  ، حيثطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقياالثامنة بيف دوؿ من عمى تركيا وا 
   وّعماف والمغرب والسعودية.جزائر ومصر وسوريا الولبناف و 

الفجوة بيف أب أما فيما يتعمؽ بر 
 العالمي تقريرالشير يف ؛الجنسيف

 أف إلى لفجوة النوع االجتماعي
الفجوة األردف قد أوشؾ عمى ردـ 

شرات التنموية في المؤ  الجندرية
 والصحة (0.986) المتعمقة بالتعميـ

وذلؾ مقارنة بدوؿ شبيية  (0.970)
يحتاج  ما يزاؿ وبخصائصو، إال أن

إلى المزيد مف الجيود والسياسات التي تعمؿ عمى تقميؿ فجوة النوع االجتماعي في مجاالت تنموية 
 . االقتصاديةمشاركة المرأة بخاصة فيما يتعمؽ  ،يمةمحيوية 
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 المشاركة االقتصادٌة والفرص

 التحصٌل العلمً

 الصحة والبقاء

 التمكٌن السٌاسً

 2011قٌم أبعاد مؤشر فجوة النوع االجتماعً لألردن ( 7)شكل رقم 



Page 22 of 41 
 

 مرأة األردنيةلماالجتماعية  الحماية واقع .5

 الحماية االجتماعية وأدواتيا في األردن 1.1

وظيور الثورة  سمالينشأة المجتمع الرأاعية في القرف التاسع عشر مع ماالجت الحمايةظير مفيـو 
والتقميؿ تماعية الناجمة عف حركات التصنيع حؿ المشاكؿ االجآنذاؾ اىتماميا  جؿّ كاف قد و  الصناعية،

شيدىا المجتمع  ونتيجة لمتطورات التياالقتصادية واالجتماعية.  مف األضرار الناجمة عف التغيرات
 التي كانت تقتصر في حينيا عمى المساعداتبدأ ظيور ما يعرؼ بالسياسات االجتماعية  ،الرأسمالي

تـ و  في المجتمع. في شكميا التقميدي توفير احتياجات أشد الطبقات حرماناً  تستيدفاالجتماعية التي ا
 الذي عقدتو األمـ المتحدةات االجتماعية المؤتمر األوؿ لموزراء المكمفيف بالسياسبعد ىذا المفيـو تطوير 

 :ىي أبعاد جديدةيشتمؿ عمى أصبح والذي االجتماعية  الحمايةمفيـو ليظير بعدىا  ،2968عاـ في 
 عد التنموي والوقائي والعالجي واإلدماج.البُ 

 

قتصادية واالجتماعية رفع مستوى نوعية الحياة االوتيدؼ الحماية االجتماعية بشكؿ عاـ إلى 
أما واإلسكاف.  استنادًا إلى مقاييس مختمفة بالتعميـ والصحة والثقافة والعمؿوالثقافية ألفراد المجتمع، 

اعتمادًا عمى  فتختمؼ مف دولة ألخرىاالجتماعية الحماية وبرامج سياسات الجيات المسؤولة عف تطبيؽ 
 في المجتمع. يـ االجتماعي والثقافة السائدةالمتوفرة والتنظاإلمكانات المالية واالقتصادية 

وفي األردف، تتعدد الجيات القائمة عمى تنفيذ برامج الحماية االجتماعية باختالؼ برامجيا وأدواتيا؛ 
عف عدا ، كومية وىيئتيف مستقمتيف رئيسيتيف( وزارات ح7) ىذه البرامجيتولى مسؤولية تنفيذ حيث 

أما أدوات الحماية االجتماعية في  غير الحكومية.و  الدولية مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات
 :البرامج التالية مف بشكؿ رئيس فتتكوفاألردف، 

 البرامج القائمة عمى اإلشتراكات )أنظمة التأمينات االجتماعية(. ◘

 البرامج غير القائمة عمى اإلشتراكات )شبكات األماف االجتماعي أو المساعدات االجتماعية(. ◘

 القطاع االجتماعي )الخدمات والُبنى التحتية، التعميـ والصحة(.سياسات  ◘

 السياسات المتعمقة بالعمؿ. ◘
 

بالتأمينات االجتماعية التي تقدميا كؿ مف المؤسسة العامة  البرامج القائمة عمى اإلشتراكاتوتتمثؿ 
وتيدؼ إلى توفير الحماية لمضماف االجتماعي، وصندوؽ التقاعد المدني، وصندوؽ التقاعد العسكري. 
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لألفراد مف المخاطر االجتماعية الرئيسة وىي: الشيخوخة والعجز والوفاة. وقد قامت المؤسسة العامة 
 لمضماف االجتماعي مؤخرًا بتطبيؽ تأمينيف جديديف ىما؛ تأميف التعطؿ عف العمؿ وتأميف األمومة. 

 

والتي ُتعرؼ بشبكات األماف االجتماعي أو المساعدات  البرامج غير القائمة عمى اإلشتراكاتأما 
ات فتستيدؼ بشكؿ أو بآخر الفقراء والفئات المعرضة لممعاناة والفقر، ويتـ تصنيؼ المساعد االجتماعية

( برامج 0نقدية وعينية غير مشروطة،  ( تحويالت2ىي:  مجموعات المقدمة مف قبؿ ىذه البرامج إلى
باإلضافة إلى تقديـ قروض  ونات اجتماعية مشروطة بالعمؿ أو التدريب،توليد الدخؿ التي تقدـ مع

تتكوف مف برامج فيز االستثمار برأس الماؿ البشري التي ( برامج دعـ وتح2 لممشاريع الميكروية،
 مشروطة لدعـ الصحة والتعميـ، واإلعفاءات مف رسـو الرعاية الصحية والتعميـ والمنح التعميمية.

 

 مف البرامج التي تيدؼ إلى توفير خدمات الًبنى التحتية القطاع االجتماعيسياسات وتتكوف 
، باإلضافة إلى الخدمات االجتماعية المتعمقة برعاية خدمات الصحة والتعميـ لجميع فئات المجتمعو 

فيتـ تصميميا لتعزيز المشاركة االقتصادية  بالعمل المتعمقةسياسات الأما  المعاقيف واألطفاؿ األيتاـ.
 وتوفير ظروؼ العمؿ المناسبة، وبالتالي المساىمة في الحد مف الفقر.  دة اإلنتاجيةفي سوؽ العمؿ وزيا

 

 برامج الحماية االجتماعيةفي  األردنية واقع المرأة 1.1

مف دوؿ العالـ بخطوات إيجابية ىدفت إلى تحسيف أوضاع المرأة بشكؿ عاـ، وتمكينيا  قامت العديد
ًا بشكؿ خاص مف خالؿ إعداد وتنفيذ خطط وبرامج وطنية لتضميف المرأة ياقتصاديًا واجتماعيًا وسياس

لغاء كافة أشكاؿ التمييز ضدىا. أما عمى الصعيد المحمي ىافي التنمية، واالعتراؼ بأىمية دور  ، فقد وا 
عمى العديد مف اإلتفاقيات  قاـ بالمصادقة ، حيثالعقود الماضيةخالؿ  خطى األردف خطوات مشابية

بيدؼ النيوض بوضعيا وذلؾ  وغير مباشر يؽ الدولية التي اىتمت بقضايا المرأة بشكؿ مباشرثوالموا
دماجيا  اإلعالف العالمي " والمواثيؽ الدوليةبيف ىذه اإلتفاقيات ومف  في جميع أبعاد التنمية المستدامة.وا 

، حيث اشتممت بعض مواده عمى ضرورة توفير الحماية االجتماعية 2948لعاـ  "لحقوؽ اإلنساف
 ، وىذه المواد ىي:بغض النظر عف الجنس لممواطنيف

  
 23لمادة ا: 

لكؿ شخص الحؽ في العمؿ، ولو حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أف لو حؽ  .2
 مف البطالة.الحماية 
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 لكؿ فرد دوف أي تمييز الحؽ في أجر متساو لمعمؿ. .0

ة لكؿ فرد يقـو بعمؿ الحؽ في أجر عادؿ مرض يكفؿ لو وألسرتو عيشة الئقة بكرام .2
 وسائؿ أخرى لمحماية االجتماعية. اإلنساف تضاؼ إليو عند المزـو

 .لكؿ شخص الحؽ في أف ينشئ وينضـ إلى نقابات حماية لمصمحتو .4

 

  25المادة: 
لكؿ شخص الحؽ في مستوى مف المعيشة كاؼ لممحافظة عمى الصحة والرفاىية لو  .2

وألسرتو، ويتضمف ذلؾ التغذية والممبس والمسكف والعناية الطبية وكذلؾ الخدمات 
االجتماعية الالزمة، ولو الحؽ في تأميف معيشتو في حاالت البطالة والمرض والعجز 

 اف وسائؿ العيش نتيجة لظروؼ خارجة عف إرادتو.والترمؿ والشيخوخة وغير ذلؾ مف فقد

الحماية بلألمومة والطفولة الحؽ في مساعدة ورعاية خاصتيف، وينعـ كؿ األطفاؿ  .0
 سواء أكانت والدتيـ ناتجة عف رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. نفسيا االجتماعية

 

 26مادة ال: 
لكؿ شخص الحؽ في التعمـ، ويجب أف يكوف التعميـ في مراحمو األولى واألساسية عمى   .2

األقؿ بالمجاف، وأف يكوف التعميـ األولي إلزاميًا وينبغي أف يعمـ التعميـ الفني والميني، 
 وأف ييسر القبوؿ لمتعميـ العالي عمى قدـ المساواة التامة لمجميع وعمى أساس الكفاءة.

 

 اإلعالف، خطى األردف خطوات إيجابية نحو تحقيؽ الحماية االجتماعية المصادقة عمى ىذاومنذ 
إصدار القوانيف والتشريعات  بمختمؼ أدواتيا ودوف تمييز في الجنس، سواء أكاف ذلؾ مف خالؿ لمواطنيو

دخاؿ التعديالت عمييا بشكؿ مستمر ذات العالقة جيات ، أو مف خالؿ إعداد السياسات واالستراتيوا 
 . المتعمقة بالفقر والمرأة واألسرةخاصة تمؾ والخطط الوطنية 

 :وفقًا ألشكاليا كما يمي في المممكة القائمة برامج الحماية االجتماعيةواقع المرأة في ومن ىنا، نوجز 

 البرامج القائمة عمى اإلشتراكات )أنظمة التأمينات االجتماعية(: 0.2.5
 

عمى  قائمةجتماعية االحماية لمتوفير برامج القرف الماضي إلى مف  األربعيناتسعى األردف منذ 
أو في حالة  سف الشيخوخة ـبعد بموغيليـ وألفراد أسرىـ  اً كريم لألفراد دخالً  تكفؿ وبما اإلشتراكات

، 2942تقاعد المدني لموظفي القطاع العاـ في عاـ لمقانوف  أوؿ العجز أو الوفاة، حيث تـ إصدار
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سمى آنذاؾ بقانوف تقاعد الجيش العربي. والذي كاف يُ  2944العسكري في عاـ  تقاعدلمقانوف  أوؿو 
تـ إجراء العديد مف ، الديموغرافيةو المستجدات والمتغيرات االجتماعية واالقتصادية لمواكبة وسعيًا 

 2959( لسنة 24ؽ المممكة حاليًا قانوف التقاعد المدني رقـ )تطب التعديالت عمى ىذه القوانيف حيث
 .تعديالتوو  2959( لسنة 22اعد العسكري رقـ )تعديالتو، وقانوف التقو 

ياة كريمة لو وألفراد حرصًا مف القيادة الياشمية عمى ضرورة االىتماـ باإلنساف العامؿ وتأميف حو 
بتوجيو مف المغفور لو  2978( في عاـ 22صدر قانوف الضماف االجتماعي المؤقت رقـ )أسرتو، 

المؤسسة "ىي مؤسسة عامة وبموجب القانوف أنشئت وعميو  ،جاللة الممؾ الحسيف بف طالؿ رحمو اهلل
، والذي يستيدؼ شموؿ ـ تطبيؽ القانوف وتحقيؽ أىدافو، أنيطت بيا ميا"العامة لمضماف االجتماعي

 2995لعاـ اعتبارًا مف مطمع عاـ الموظفيف الجدد في القطاع ا، وكذلؾ الموظفيف في القطاع الخاص
، وىذا األمر جعؿ مف نظاـ الضماف االجتماعي المظمة 0222والقطاع العسكري اعتبارًا مف عاـ 

الموحدة لشموؿ العامميف في القطاع الخاص والمدني والعسكري بخدمات التقاعد والتأمينات 
تعزيز الحماية االجتماعية لجميع أفراد المجتمع، تـ تعديؿ قانوف الضماف بيدؼ و  .االجتماعية

 0222 ( لسنة7، حيث صدر مؤخرًا القانوف المؤقت رقـ )القميمة الماضية السنواتاالجتماعي خالؿ 
مف في تعزيز الحماية االجتماعية لمفئات الضعيفة في المجتمع  تساىـليضيؼ برامج تأمينية جديدة 

 .تأميف التعطؿ عف العمؿو ث تأميف األمومة استحدا خالؿ

الحماية  وفيربت في المممكة اختالؼ الجيات التي تقدمياوبشكؿ عاـ، تقـو ىذه األنظمة التأمينية ب
مف خالؿ رواتب الشيخوخة والعجز والوفاة، باإلضافة إلى رواتب مف كال الجنسيف االجتماعية لألفراد 

ىناؾ بعض المواد في قانوف التقاعد المدني مميزة ضد المرأة  االعتالؿ اإلصابي والطبيعي، إال أف
النصوص القانونية التي تحتاج إلى تعديؿ وتعمؿ عمى ضعؼ حمايتيا اجتماعيًا واقتصاديًا. ومف 

إعطاء المرأة الموظفة التي المتعمؽ بنص ىو الوتوفير أفضؿ حماية اجتماعية ليا إلنصاؼ المرأة 
يتعيف تعديؿ  ي الراتب األكثر ويوقؼ اآلخر، عممًا بأنو حقا ليا، حيثب تقاعدتتقاضى أكثر مف رات

فيف فال موجب النص بحيث يصبح مف حقيا الجمع بيف الراتبيف فيما حقيف ناشئيف عف سببيف مختم
قؿ مف اإلرث إذا كاف أحد الراتبيف أ حد الحقيف سواء ما استحؽ مف الوظيفة أولحرماف الموظفة مف أ

الستفادة األـ مف راتب ابنيا المتوفى أف  التقاعد المدني قانوفية أخرى، اشترط ومف ج مف اآلخر.
 .بغض النظر عف وضعيا االجتماعي تكوف أرممة أو مطمقة، عمما بأنو مف حقيا أف ترث ابنيا شرعاً 

الزوجة والبنيف دوف السابعة  فيـ:أما بالنسبة ألفراد عائمة الموظؼ المستفيديف مف راتبو بعد وفاتو 
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واألب شريطة أف يكوف  والمطمقات، واألـ األرممة أو المطمقة،أات أو األرامؿ ت العازبوالبنا عشر،
و األخوة واألخوات ولـ يذكر النص القانوني الزوج أ ،هالموظؼ المتوفى أعزب والمعيؿ الوحيد لوالد

يؿ النص بحيث يشمؿ ىؤالء األشخاص وبما تعدخاصة إذا كاف الموظؼ أو الموظفة عزباء، لذا يجب 
راتب القطع ب يضمف حياة كريمة ليـ. ومف العيوب األخرى في قانوف التقاعد المدني ىو النص المتعمؽ

عف الزوجات أو البنات أو األميات عند زواجيف عمى أف يعاد إلييف إذا أصبحف أرامؿ أو  يالتقاعد
 .قطع الراتب نيائياً يُ فعند زواجيف مرة ثانية أما  ،مطمقات

 0222( لسنة 7أما بالنسبة لمضماف االجتماعي، فقد سّد قانوف الضماف االجتماعي المؤقت رقـ )
، حيث 0222( لسنة 29رقـ ) في قانونو السابؽالتي كانت موجودة  التمييزية العديد مف الثغرات

العديد مف المميزات التي تعزز الحماية االجتماعية واالقتصادية لجميع أفراد المجتمع  ضمفت
وباألخص المرأة العاممة، فقد تـ إضافة تأمينات جديدة تيدؼ إلى تعزيز الحماية االجتماعية لمفئات 

ساىـ استحداث تأميف األمومة الذي يمف خالؿ  الضعيفة في المجتمع كالنساء والمتعطميف عف العمؿ
في زيادة مشاركة المرأة االقتصادية في سوؽ العمؿ، وكذلؾ استحداث تأميف التعطؿ عف العمؿ الذي 

توفير دخوؿ لممتعطميف خالؿ فترة انقطاعيـ عف العمؿ وبما يؤدي إلى تأميف حاجاتيـ يعمؿ عمى 
 شكؿ اختياري عمىب االجتماعية الحماية االجتماعي الجديد بتطبيؽ الضماف قانوف كما وسمح األساسية.

 خالؿ ضماف مفاإلشتراؾ بال األعماؿ لصاحبات أيضاً  وأتاح العامالت بأجر، غير زؿاالمن ربات

رأة )سيداو( التي صادؽ الم ضد التمييز شكاؿأ كافة عمى القضاء اتفاقية معانسجامًا  وذلؾ منشآتيف،
والثقافية. ومف  واالجتماعية االقتصادية بالحقوؽ الخاص الدولي والعيد، 2990عمييا األردف في عاـ 

لـ يميز القانوف بيف المرأة والرجؿ كمستحقيف لرواتب تقاعدية أو كمستفيديف منيا في جية أخرى، 
وكامؿ حصتيا  المرأة حؽ الجمع بيف أجرىا مف العمؿحيث منح القانوف  قواعد الجمع بيف الرواتب،

أتاح حؽ الجمع بيف الرواتب التقاعدية المقررة بموجب ا و كم زوجيا المتوفى، راتب التي تؤوؿ إلييا مف
ومف أىـ  .ػوف الضماف االجتماعي وأية رواتب مقررة بموجب تشريعات أخرى دونما انتقاصأحكاـ قان

المرأة كبار السف مف النساء ىو حؽ البنود التي شمميا القانوف والتي تؤثر بشكؿ مباشر عمى تمكيف 
دوف أي شروط ليا حصة  بتخصيص -أو راتب االعتالؿ التقاعدلصاحب أو صاحبة راتب  - الوالدة

 كانت متزوجة مف غير والد إبنيا أو إبنتيا. حتى لو
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تطور عدد المؤمن علٌهم الفعالٌن المشمولٌن فً الضمان  )8)شكل رقم 

 (2006-2011)االجتماعً حسب الجنس للفنرة 

 اإلناث الذكور
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نسبة المؤمن علٌهم المشمولٌن فً الضمان االجتماعً إلى  ( 9)شكل رقم 

 (2006-2011)إجمالً المشتغلٌن حسب الجنس للفنرة 

 المجموع إناث ذكور

 ارتفاع عدد المؤمف عمييـ صادرة عف المؤسسة العامة لمضماف االجتماعيوتظير المؤشرات ال
 إلى 0226( مؤمف عمييـ في عاـ 661,651الشموليف تحت مظمة الضماف االجتماعي مف ) فالفعالي

في نياية  ( مؤمف عميو955,566)
وبمتوسط معدؿ نمو  0222عاـ 

%(. وقد رافؽ ذلؾ 7.6سنوي بمغ )
ارتفاع في نسبة المؤمف عمييـ 
المشموليف إلى إجمالي المشتغميف 

-0226في المممكة خالؿ الفترة )
%(، حيث 22.0( بحوالي )0222

عاـ %( في 49.0ارتفعت مف )
  %(.60.4إلى ) 0226

%( مف 74.9)حوالي بمغ متوسط نسبة المؤمف عمييـ الذكور لمفترة  وتفصياًل حسب الجنس،
تقـو المؤسسة بتقديـ مختمؼ أنواع تأميناتيا حيث  ،%( لإلناث05.2، مقابؿ )عمييـ إجمالي المؤمف
( مؤمف 716,276لػ )االجتماعية 

 ( مؤمف عمييا239,290)و عميو
. ومف الجدير ذكره 0222في عاـ 

أف الضماف االجتماعي يقـو بحماية 
 %( مف المشتغميف الذكور56.4)

مف المخاطر  في سوؽ العمؿ
 وحوالي ،اعية واالقتصاديةماالجت

 اإلناث %( مف المشتغالت92.8)
تعتبر ىذه النسبة و  .0222عاـ  في

، حيث أنيا عمؿ المرأة في سوؽ العمؿ األردنييعود ذلؾ إلى طبيعة وقد  ،ذكورنسبتيا لمعالية مقارنة ب
، ومعظميف غالبًا ما تعمؿ في منشآت القطاع المنظـ الخاضع ألحكاـ قانوف الضماف االجتماعي

، في المقابؿ تبمغ نسبة المشتغميف مف إجمالي المشتغالت %(95مستخدمات بأجر وبنسبة بمغت )
 .0222ت عاـ نا%( وفقًا لبيا80.2الذكور بأجر )
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تطور أعداد المتقاعدٌن تراكمٌاً من الضمان االجتماعً ( 10)شكل رقم 

 (2006-2011)حسب الجنس للفترة 

 الذكور

 اإلناث

مف المخاطر االجتماعية  الحمايةمف أىـ أدوات لرواتب التقاعدية مف جية أخرى، تعتبر او 
 غمب األحياف مع حماية المؤمف عمييـ مف الفقر والعوز.أبأكمميا في باعتبارىا تعيؿ أسرًا  ،المختمفة

بمختمؼ ضماف االجتماعي مف التراكميًا وتشير البيانات التأمينية إلى ارتفاع عدد المتقاعديف األصالء 
أنواع رواتبيـ التقاعدية مف 

 0226( متقاعد في عاـ 92,423)
( متقاعد في نياية 135,101إلى )
وبمتوسط معدؿ نمو ، 0222عاـ 

وتقدر نسبة  %(.7.9سنوي بمغ )
اإلناث المتقاعدات مف الضماف 

%( مف إجمالي 22.0االجتماعي )
كما في نياية  تراكميًا  المتقاعديف

، في المقابؿ بمغت ىذه 0222عاـ 
 واتبوحصوليف عمى الر يساىـ ىذا االرتفاع في أعداد المتقاعدات . و 0226%( في عاـ 22.0النسبة )
الرواتب التقاعدية أحد  ، خاصة عند الكبر والعوز، وذلؾ لكوفتأميف العيش الكريـ ليف في ةالتقاعدي
في تمكينيف  -اوتحكميف بي احصوليف عميي عند -التي تؤثر بشكؿ مباشر  المالية الموارد أشكاؿ

 عمى التنمية عممية تسريع في اً أيض يساىـ فحسب، بؿ المرأة وضع يحسف ال فيو  ،واجتماعياً  اقتصادياً 

 .الكمي الصعيد

لرواتب التقاعد بسبب وفاة المؤمف عميو أو  وفيما يتعمؽ بالورثة المستحقيف وفقًا ألحكاـ القانوف
مف %( 78.2)منيـ  ( وريثًا،70,477حوالي ) 0222في عاـ  إجمالي عدد الورثةفقد بمغ ، المتقاعد

ف قانوف الضماف االجتماعي قد راعى وضع أ ىذا ويالحظ%( مف الذكور. 02.9اإلناث مقابؿ )
استحقاقيف لمرواتب ؼ مف شروط خفّ ئات المجتمع بحاجة إلى اإلعالة، حيث باعتبارىف أكثر ف ناثاإل

عف  اً كريمة بعيدال تحقيؽ المعيشةبالشروط المتعمقة بالورثة الذكور، وبما يضمف ليف التقاعدية مقارنة 
 العوز والحاجة.

لمستحقييا في ي يا المؤسسة العامة لمضماف االجتماعتقيمة الرواتب التقاعدية التي صرف بمغتو 
، 0226في عاـ  ( مميوف دينار024.7)بمغت  في حيفمميوف دينار،  )462.6حوالي ) 0222عاـ 

وُيقدر المتوسط العاـ لمرواتب التقاعدية لمذكور  %(.28.2عدؿ نمو سنوي لمفترة بمغ )وبمتوسط م
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تطور عدد المتقاعدٌن الخاضعٌن ألنظمة التقاعد المدنً ( 11)شكل رقم 

 2006-2011والعسكري للفترة 

 المجموع ورثة متقاعد أصٌل

 وتشكؿ قيمة الرواتب التقاعدية حوالي. ىذا 0222( دينارًا لإلناث لعاـ 072( دينارًا مقابؿ )207)
  %(.0.2)وتصؿ إلى  0222لترتفع في عاـ  0226%( مف الناتج المحمي اإلجمالي لعاـ 2.9)

التقاعد ألنظمة  ةالخاضع الرواتب التقاعديةبأعداد فيما يتعمؽ بالبيانات اإلحصائية الخاصة أما 
عدد المتقاعديف إجمالي ارتفاع إلى  البيانات الصادرة عف وزارة الماليةفتشير  المدني والعسكري،
( 161,536األصالء مف )
إلى  0226متقاعد في عاـ 

نياية ( متقاعد في 193,729)
، وبمتوسط معدؿ 0222عاـ 

%( لمفترة 2.7نمو سنوي بمغ )
(. أما الورثة 0226-0222)

المستحقيف لمرواتب التقاعدية 
المدنية والعسكرية فقد بمغ 

( وريثًا لعاـ 84,449عددىـ )
( 70,985، مقابؿ )0222

  %(.2.5، وبمتوسط معدؿ نمو سنوي لمفترة )0226وريثًا في عاـ 

الذيف تقاعدوا خالؿ  األصالءالجدد  يف الذكورعدد المتقاعدأف إلى  قاعد المدنيوتشير بيانات الت
في المقابؿ بمغ عدد  ،( وريثاً 595وليـ حوالي ) اً ( متقاعد8,270بمغ ) قد (0222-0226الفترة )

( وريثًا. أما بيانات التقاعد العسكري، 208( متقاعدة وليف )7,984) يالتالمتقاعدات الجدد األص
( قد بمغ 0222-0226إلى أف عدد المتقاعديف العسكرييف الذكور الجدد األصالء خالؿ الفترة )فتشير 

وريثًا، أما المتقاعدات العسكريات الجدد األصيالت فقد بمغ عددىف  )692( متقاعدًا وليـ )35,592)
 ( ورثة.8متقاعدة وليف ) )692)

 ،0222( مميوف دينار لعاـ 847.5حوالي )ة اإلجمالير قيمة فاتورة التقاعد المدني والعسكري دّ تُقو 
( مميوف دينار، وبمتوسط معدؿ 492.2والبالغة ) 0226حيث ارتفعت أكثر مف ثمثي قيمتيا في عاـ 

حيث تشكؿ إجمالي نفقات التقاعد المدني والعسكري إلى الناتج المحمي  %(.22.8نمو سنوي )
 .0226في عاـ %( 4.8، مقابؿ )0222%( في عاـ 4.2اإلجمالي حوالي )
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نسبة اإلنفاق على الرواتب التقاعدٌة إلى الناتج المحلً اإلجمالً ( 12)شكل رقم 

 2011-2006حسب الجهة للفترة 

 GDP نسبة نفقات رواتب تقاعد الضمان االجتماعً إلى GDP نسبة نفقات رواتب التقاعد المدنً والعسكري إلى

 GDP نسبة إجمالً النفقات التقاعدٌة إلى

يتقاضون رواتب تقاعدية من أنظمة التقاعد  نوبشكل عام، بمغ عدد المتقاعدين األصالء الذي
( 403.3ما مجموعو ) -التقاعد المدني والعسكري ونظام الضمان االجتماعي -العامة في المممكة 

ر قيمة قد  وتُ  %( من سكان المممكة.6.6، مشكمين حوالي )2100ألف متقاعد كما في نياية عام 
فاتورة التأمينات 

 اإلجمالية االجتماعية
في األردن لألنظمة 

( 1,311.1العامة )
مميون دينار في 

، 2100نياية عام 
لتشكل ما نسبتو 

%( من الناتج 6.4)
 المحمي اإلجمالي.

 
 

 (:جتماعيالشبكات األمان االقائمة عمى اإلشتراكات )غير البرامج  2.2.5
 

األماف  عمى اإلشتراكات أو ما تسمى بالمساعدات االجتماعية أو شبكاتتعتبر البرامج غير القائمة 
االجتماعي أحد أىـ أشكاؿ الحماية االجتماعية في الدولة، وكذلؾ أحد مكونات استراتيجيات مكافحة 
الفقر التي تسعى إلى فتح قنوات حماية أكثر تكاممية نحو الفئات األكثر حرمانًا في المجتمع. وال تقـو 

 متعددةعمى مصادر في تمويميا تعتمد حيث  أساس إلزامية اإلشتراكات الشيرية،برامج عمى ىذه ال
غير  برامجالتتوزع إدارة وتنفيذ و  .ات غير الحكوميةكالقطاع العاـ ومنظمات القطاع المدني والمنظم

سواء يـ الدعـ وفقًا لمدور المناط لكؿ منيا في تقد في األردف بيف أكثر مف جية القائمة عمى اإلشتراكات
برامج توليد الدخؿ، أو برامج دعـ وتحفيز االستثمار  بصورة تحويالت مشروطة عينية أو نقدية، أو أكاف

وسيقتصر الحديث ىنا عمى تناوؿ أىـ جيتيف رئيسيتيف في تقديـ المساعدات  برأس الماؿ البشري.
االجتماعية وىما: صندوؽ المعونة الوطنية وصندوؽ التنمية والتشغيؿ، وذلؾ لكونيما مف أكبر الجيات 

 الرسمية التي تقدـ المساعدات االجتماعية لشرائح واسعة في المجتمع. 
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 صندوق المعونة الوطنية 

الدور الرئيس في تقديـ  2986ومنذ تأسيسو في عاـ يمعب صندوؽ المعونة الوطنية 
 البرامج التالية: مف خالؿ المشروطة في األردفغير النقدية التحويالت 

العمؿ يف عمى قادر الغير وأفرادىا لألسر األردنية الفقيرة المحتاجة المعونات المالية المتكررة  .2
 .إمكاناتيا المالية وتحسيف مستواىا المعيشيتعزيز  ، وذلؾ بيدؼواإلنتاج

لتمكيف األسر المحتاجة مف مواجية المشكالت واألزمات الناتجة  ،طارئةالمالية المعونات ال  .0
 .دث أو ظرؼ طارئاعف تعرضيا لح

المساعدات المالية الالزمة لشراء األجيزة والمواـز  معونات التأىيؿ الجسماني التي توفر  .2
تمكينيـ  بيدؼ اإلعاقاتذوي األشخاص لتحسيف وتطوير قدرات وميارات الطبية الضرورية 

 .مف أداء وظائفيـ الحياتية واإلنتاجية بطريقة أكثر كفاءة وفعالية

تقديـ معونات مالية لألسر الفقيرة المحتاجة لمواجية التي تيدؼ إلى  معونات رعاية اإلعاقات  .4
 .األعباء المترتبة عمى إعالة أفرادىا المعاقيف

 

، فيي تتوزع ما بيف وتستيدؼ برامج المساعدات النقدية لمصندوؽ فئات واسعة في المجتمع
، أسرة الغائب غيبة منقطعة والمفقودو  ،وأسر األيتاـ ،وأسر العاجزيف عجزًا كمياً  ،المسنيف وأسرىـ

التي البديمة األسرة و  ،وأسر المعوقيف ،وأسر العامميف بشكؿ غير منتظـ ،أصحاب األسبقياتوأسر 
مف  ةعشر  ةلـ يتجاوز سف الثامن أنثىأي شخص ذكر أـ   مر إعالةأتعيد إلييا المحكمة المختصة 

األردنية  أو مطمقةأو  رممةأ أو عزباءالعمر، باإلضافة إلى المرأة التي ال معيؿ ليا سواء أكانت 
لمبالغ المصروفة مف قبؿ . ولبياف أثر قيمة اعالتياإقادر عمى ال غيرو المتزوجة مف غير األردني 

تبيف أنو بعد  0228عاـ ف الفقر، فإنو وفقًا لبيانات الفقر لصندوؽ المعونة الوطنية في الحد م
استبعاد تحويالت صندوؽ المعونة الوطنية مف دخوؿ األسر األردنية، فإف نسبة الفقر فييا كانت 

 %(.22.9%( إلى )22.2يمكف أف ترتفع مف )
 

ؽ المعونة الوطنية إلى أف عدد المستفيديف مف المساعدات االجتماعية وتشير إحصائيات صندو 
 ما يقارب ليصؿ إلى 0226( ألؼ حالة في عاـ 80المختمفة التي يقدميا الصندوؽ قد ارتفع مف )

فئة المسنيف وأسرىـ ىـ الفئة أف ، حيث تظير البيانات إلى 0222الة في نياية عاـ ( ألؼ ح86)
( ألؼ حالة، في 08) إلى حوالي حاالتيـاألكبر بيف قوائـ المنتفعيف مف أمواؿ الصندوؽ ويصؿ عدد 

ؿ عددىـ إلى ما يقارب حاالت المنتفعة ليصالسر الغائبيف والمنقطعيف ضمف أقؿ حيف صنفت فئة أ
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عدد األسر التً تتقاضى معونات نقدٌة متكررة حسب ( 13)شكل رقم 

 (2006-2011)جنس رب األسرة للفترة 

 األسر التً ترأسها المرأة األسر التً ٌرأسها الرجل
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عدد األسر التً تتقاضى معونة رعاٌة اإلعاقات ( 14)شكل رقم 

 (2006-2011)حسب جنس رب األسرة للفترة 

 األسر التً ترأسها المرأة األسر التً ٌرأسها الرجل

عدد الحاالت  بمغتالؼ حالة، في حيف ( آ8) فبمغ عدد الحاالت مف فئة األيتاـ. أما ( حالة422)
وبشكؿ عاـ، يوفر صندوؽ المعونة الوطنية الحماية االجتماعية حالة.  آالؼ (4رامؿ )مف فئة األ
 %( مف األسر األردنية في كافة محافظات المممكة. 7.5لحوالي )

 

أف صندوؽ المعونة الوطنية يساىـ في دعـ المرأة وتمكينيا  وُيذكر في ىذا السياؽ،كما 
ما األسر المنتفعة مف المعونات النقدية المتكررة التي ترأسيا المرأة  تشكؿ اجتماعيًا واقتصاديًا، حيث

( مف مجموع األسر المنتفعة مف ىذه 0222-0226بالمتوسط خالؿ الفترة )%( 62.5نسبتو )
%( 22.6نسبة األسر التي ترأسيا المرأة وتتمقى معونة رعاية اإلعاقات )المعونات، في المقابؿ بمغت 
  بالمتوسط خالؿ الفترة نفسيا.

 
 

  التنمية والتشغيلصندوق 

اآلثار السمبية الناجمة عف تخفيؼ بيدؼ  2989في عاـ  صندوؽ التنمية والتشغيؿتـ تأسيس 
 2992قاـ الصندوؽ في عاـ قد التي اتبعتيا الحكومة آنذاؾ. و  االقتصادي برامج التصحيح تطبيؽ

 عنى بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرةاإلقراضية كمؤسسة حكومية تُ بممارسة أنشطتو 

أو تمؾ العاطمة عف العمؿ  تمكيف األفراد واألسر الفقيرة أو المتدنية الدخؿ والتي تستيدؼ ،لمدخؿ
بتقديـ العديد مف البرامج اإلقراضية المباشرة، باإلضافة إلى ؽ الصندو  ويقـو .ممارسة اإلنتاجو 

 .لممشاريع اإلداري والتطوير لمينيا والتأىيؿ بالتدريبمتعمقة الخدمات المساندة ال
 

 خالؿ مف الريفية المرأة لتمكيف متخصصة إقراضية برامج والتشغيؿ التنمية صندوؽ وفروي

 تمويؿ . وكذلؾ( دينار022) أدنى بحدو  والمخيمات والبادية األرياؼ مناطؽ في مشاريعيف تمويؿ
، أما برنامج تمكيف سكاف الجيوب الفقيرة التي ترأسيا المرأةالمشاريع المدرة لمدخؿ لألسر الفقيرة 

 المصدر: صندوق المعونة الوطنٌة.
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عدد المستفٌدٌن من الخدمات التموٌلٌة لصندوق التنمٌة ( 15)شكل رقم 

 (2006-2011)والتشغٌل حسب الجنس للفترة 

 اإلناث الذكور

مشاريع إنتاجية  مف خالؿ تمويؿ إنشاء اقتصاديًا واجتماعياً مناطؽ ال ىذه تمكيف سكاف فتيدؼ إلى
في  وبما يساىـ، الخاصة القطاع المنظـ والمشاريع المنزلية لمسيدات وذوي االحتياجات ليـ في جديدة

 .التشغيؿ الذاتي وتحسف مف مستوى معيشتيـ

وحتى نياية عاـ  2992انطالقو في عاـ الصندوؽ منذ  االتي قدمي القروض عدد إجمالي ويبمغ
ىذه ، بحيث وفرت ( مميوف دينار224)بمغت  بقيمة إجمالية/مشروع، قرضألؼ ( 49) حوالي 0222

خالؿ الفترة نفسيا فشكمت ما  أما عدد القروض الممنوحة لممرأة .فرصة عمؿألؼ ( 62)المشاريع 
%( مف إجمالي 60.2نسبتو )

بمغت  القروض الممنوحة، حيث
( ألؼ قرض/مشروع، وبقيمة 22)

( مميوف دينار، 52إجمالية )
( ألؼ 24ووفرت مف خالليا )

 فرصة عمؿ.
 

ومف جية أخرى، قامت 
( 5ولمدة ) 0229( مالييف دينار في عاـ 5المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي بتخصيص مبمغ )

لمفئات المستيدفة مف متقاعدي الضماف االجتماعي وذوييـ مف الزوجات واألبناء  يتـ إقراضيا سنوات
قراضية لمصندوؽ المتمثمة ج اإلالبرام، وذلؾ مف خالؿ صندوؽ التنمية والتشغيؿ والوالديف ومف خالؿ

باإلضافة إلى  ،وتطوير المشروعات القائمة وبرنامج تمكيف المرأة الريفية بإنشاء المشروعات الجديدة
 0222و 0229تـ تمويميا خالؿ عامي بمغ عدد المشاريع التراكمية التي وقد . اإلنتاجية وسائط النقؿ

( فرصة 608( مميوف دينار، حيث وفرت ىذه المشاريع )2.224) إجمالية ( مشروعًا، بقيمة579)
 عمؿ.

 

 سياسات القطاع االجتماعي 3.2.5
 

مف أكثر الخدمات احتكاكًا وتواصاًل مع كافة أفراد المجتمع،  القطاع االجتماعي خدمات تعتبر
بتطوير رتباط التطور االجتماعي لممجتمع النظرًا  وال سيما تمؾ المتعمقة بخدمات الصحة والتعميـ

لألفراد. وتركز سياسات القطاع االجتماعي عمى تمبية الحاجات المتعمقة  القطاعات التعميمية والصحية



Page 34 of 41 
 

4.8 4.9 

3.8 3.7 
3.4 

3.7 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2006 2007 2008 2009 2010 2011

%

 

ار
ٌن
 د

ن
ٌو

مل
بال

 

تطور اإلنفاق الحكومً على التعلٌم ونسبته إلى الناتج المحلً ( 16)شكل رقم 

 (2006-2011)اإلجمالً للفترة 

 نسبة اإلنفاق على التعلٌم إلى الناتج المحلً اإلجمالً اإلنفاق على التعلٌم

بالتربية والتعميـ والصحة وتعزيز عمميات محاربة الفقر والتيميش وبما ينعكس عمى تحسيف الظروؼ 
 .لألفراد واألسرالمعيشية 

 

خاصة يا الحكومة تالتي اعتمدساىمت السياسات واالستراتيجيات التعميمية ففي قطاع التعميـ، 
وتوزيع معاىد التعميـ  بغض النظر عف الجنس التعميـومجانية المتعمقة بإلزامية وزارة التربية والتعميـ و 

قباؿ المواطنيف عمى التعميـ  العالي في جميع أقاليـ قيمة في المجتمع  ذاح بوالذي أصالمممكة وا 
جميع المراحؿ ناث ينافسف الذكور في صحبت اإلأف ،ي التعميـة فأمشاركة المر  األردني في زيادة

الحؽ في ب يتعمؽال يوجد في األردف أي تمييز بيف الذكور واإلناث فيما خاصة وأنو  ،التعميمية
كما تتساوى الفرص لكؿ مف الذكر واألنثى حيث الحصوؿ عمى الفرص ذاتيا في التعميـ والتدريب، 

كما جاء في المادة العاشرة مف قانوف التربية والتعميـ و  ،نص عمييا الدستور الذي يكفؿ عدـ التمييز
مجاني في و إلزامي تعميـ ىو )عشر سنوات دراسية( األساسي نص بأف التعميـ التي ت 2994لسنة 

التعميمي في وما تزاؿ عمميات اإلصالح في النظاـ  .بغض النظر عف الجنس الحكوميةمدارس ال
األردف مستمرة نحو تحقيؽ اقتصاد قائـ عمى المعرفة وتحسيف البيئة التعميمية مف خالؿ اإلرتقاء 
بنوعية التعميـ والتركيز عمى النشاطات والتطبيقات العممية والتعميـ اإللكتروني وحوسبة مناىج اإلدارة 

 المعموماتية.
( مميوف 766.2ما مجموعو ) عمى التعميـلي( )الجاري والرأسما الحكومي قدر قيمة اإلنفاؽوتُ 

%(، ويشكؿ 8.7( بمغ )0222-0226وبمتوسط معدؿ نمو سنوي لمفترة ) ،0222دينار في عاـ 
أما في عاـ  .0222لعاـ  %( مف الناتج المحمي اإلجمالي2.7) ما نسبتو عميـتفاؽ عمى الاإلن

، بمغت قيمة اإلنفاؽ 0226
( مميوف دينار 520.7حوالي )

%( مف 4.8نسبتو ) وبما
الناتج المحمي اإلجمالي. 
ويوضح الشكؿ التالي تطور 

ى التعميـ في اإلنفاؽ عم
-0226) األردف خالؿ الفترة

0222.) 
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فيتـ تقديـ الخدمات الصحية في األردف مف خالؿ ثالث جيات  أما بالنسبة لمقطاع الصحي،
رئيسة تتمثؿ بالقطاع العاـ )وزارة الصحة، الخدمات الطبية الممكية، المستشفيات الجامعية الحكومية( 

د شيد األردف خالؿ العقود القميمة الماضية تطورًا وقوالقطاع الخاص والقطاع الدولي والخيري. 
، سواء أكاف ذلؾ مف التي تقدميا وزارة الصحة مات الرعاية الصحية الشاممةممحوظًا في مستوى خد
ة المختمفة لشرائح المجتمع بشكؿ عاـ ولفئة األميات تغطيالة الطبية أو يحيث النوعية في الرعا
حيث تعتبر الخدمات التي تقدميا وزارة الصحة المتعمقة بصحة المرأة جزءًا واألطفاؿ بشكؿ خاص، 

انعكس خدمات الرعاية الصحية الشاممة المقدمة لجميع المواطنيف في األردف، حيث  ال يتجزأ مف
  والذي تـ التطرؽ إليو سابقًا. لألميات واألطفاؿالمعدالت الحيوية  تحسف عمىذلؾ 

 طالؿ بنت بسمة األميرة سمو رئاسةب 2992وتـ تشكيؿ المجنة الوطنية لألمومة السميمة في عاـ 

عداد الوطنية االستراتيجيات وضع، والتي كاف مف مياميا المعظـ  ورعاية لتطوير مةز الال الخطط وا 

 بيف ما والتنسيؽ التعاوف تشجيع إلى إضافة ،الوالدة وبعد وأثناء قبؿ األمومة رعاية خدمات ومتابعة

دور بص 1993 عاـ فيىذه الجيود ثمرة  وتـ تتويج .األردف في والشعبية الرسمية واإلدارات الييئات
 العاـ في األردني الوزراء مجمس مف إقراره تـ والذي "األحماؿ بيف لممباعدة الصحي الوطني البرنامج"

 . األردف في واألطفاؿ األميات بصحة بشكؿ رئيس عنىتُ  رسمية وطنية سياسة واعتباره نفسو

وأسرتيا، تـ إنشاء وايمانًا بأىمية تحسيف صحة المرأة األردنية وبما ينعكس عمى إنتاجيتيا 
ة سمو األميرة عائشة بنت الحسيف، وبرئاس 0222المركز الوطني لمعناية بصحة المرأة في عاـ 

لرؤية المركز بأف تكوف المرأة  تقديـ الخدمات المتخصصة لمعناية بصحة المرأة تحقيقاً وذلؾ بيدؼ 
وذلؾ مف  بخياراتيا الصحية، القرارات المتعمقة األردنية متمتعة بالرفاه الصحي ومتمكنة مف اتخاذ

والتوعية بأىمية العناية بصحة المرأة ودورىا  ،خالؿ تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية حوؿ صحة المرأة
 التنسيؽذات العالقة، باإلضافة إلى إجراء البحوث والدراسات المحمي، وكذلؾ في بناء المجتمع 

لتوحيػد الدولية طوعية المحمية و اصػة والتمع مختمؼ الييئات والمؤسسات الحكومية والخوالتعاوف 
ووفقًا لنظاـ ىذا المركز، فإف المستفيدات مف الخدمات  .الجيود واألنشطة الميتمة بصحة المرأة
و صندوؽ ركات في صندوؽ التأميف الصحي المدني أالمشتالمقدمة مف قبؿ المركز ىف النساء 

ي تنشأ في المناطؽ الت باإلضافة إلى النساء لتأميف الصحي العسكري أو المنتفعات مف أي منيما،ا
فييا مراكز لمعناية بصحة المرأة غير المشتركات أو المنتفعات مف صندوقي التأميف الصحي المدني 

 والعسكري.
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تطور اإلنفاق الحكومً على الصحة ونسبته إلى الناتج المحلً ( 17)شكل رقم 

 (2011-2006)اإلجمالً للفترة 

 نسبة اإلنفاق على الصحة إلى الناتج المحلً اإلجمالً اإلنفاق على الصحة

مميوف دينار في عاـ  (682.7وتُقدر قيمة النفقات الجارية والرأسمالية لمحكومة عمى الصحة )
تج المحمي اإلجمالي، وقد بمغ متوسط معدؿ النمو السنوي ا%( مف الن2.2ما نسبتو ) ومشكمة 0222

( مميوف 408.2) 0226بمغت قيمة اإلنفاؽ لعاـ حيث (، 0222-0226%( لمفترة )22.6لإلنفاؽ )
 %( مف الناتج المحمي اإلجمالي.4دينار وبما نسبتو )
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 الخاتمـة .6

 

، مف خالؿ توفير ناثاً وا   ذكوراً  فرادىادوؿ العالـ إلى توفير الحماية االجتماعية ألجميع تسعى 
تأخذ بعيف  لمستويات التنمية البشرية واالقتصادية فييا وفقاً يتـ تصميميا لمحماية  متكاممة منظومة
 كؿ مف الجنسيف. دوار التي يتقاسمياواألالنوع االجتماعي االعتبار 

توفير  لىتيدؼ إسياسات ووضع تصميـ برامج ببناء و  قاـ ،العالـ دوؿ مف واألردف كغيره 
ىذه البرامج لتصؿ  تنفيذ عف المسؤولةحيث تعددت الجيات  ،الحماية االجتماعية لجميع المواطنيف

المنظمات الدولية ( وزارات حكومية وىيئتيف مستقمتيف عدا عف مؤسسات المجتمع المدني و 7لى )إ
عنى ايجاد برامج تُ بقامت العديد مف الجيات  ،ة في المجتمعلتعاظـ دور المرأونظرًا  وغير الحكومية.

والتعميـ بشكؿ عاـ ولمفقيرة بشكؿ خاص، والمتمثمة بتوفير فرص العمؿ ة بتوفير الحياة الكريمة لممرأ
إلى وجود مؤسسات  ، إضافةوالرعاية الصحية وبما يساىـ في تحقيؽ األمف االجتماعي واالقتصادي

وقد نتج عف ىذه  والعوز.  التي تساىـ في حماية األفراد عند الكبرالمختمقة نات االجتماعية التأمي
الجيود تحسف وضع المرأة األردنية في مؤشرات سوؽ العمؿ والصحة والتعميـ، ومنيا عمى سبيؿ 

%( في 24.9لى )إ 0220%( في عاـ 20.2االقتصادية لممرأة مف ) ارتفاع معدؿ مشاركة المثاؿ
ى ارتفاع المستوى التعميمي ليا حيث أف أكثر مف نصؼ المشتغالت ل، باإلضافة إ0222نياية عاـ 

%( مف اجمالي المشتغالت 52.4)وبنسبة بمغت عمى فأردنيات مستواىف التعميمي بكالوريوس األ
ش تحت خط النساء والتي تعيسر التى ترعاىا كما انخفضت نسبة األ .0222االردنيات في عاـ 

فإنو  . وفي مجاؿ الرعاية الصحية،0226في عاـ  %(22.0إلى ) 0220%( عاـ 25.2الفقر مف )
العديد مف المشاريع  وتنفيذ الحكومي نفاؽ الصحيالرتفاع معدالت النمو في اإل نظراً 

 يات الصحية التي ُتعنى بصحة المرأة والطفؿ في العقود القميمة الماضية ارتفع توقعواالستراتيج
، 0222لسنة  ( عاماً 74.4لى )إ 0224( عامًا لسنة 70.4الحياة وقت الوالدة لإلناث مف )

( حالة 48حيث بمغت )( بشكؿ ممموس الؼ والدة حية 222ميات )لكؿ نسبة وفيات األ تضوانخف
  .0229( وفاة عاـ 29لى )إ 2992في عاـ 

لتطور وضع المرأة في األردف، إال أنو ىناؾ العديد لرغـ مف ىذه المؤشرات اإليجابية وعمى ا
تعتبر مف العقبات التي تحوؿ دوف تقدميا في مختمؼ المجاالت االقتصادية واالجتماعية، فمثاًل 
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منخفضة جدًا إذا ما  -عمى الرغـ مف ارتفاعيا في السنوات الماضية -مشاركة المرأة االقتصادية 
 ( مرة. 2.7ويرتفع معدؿ البطالة لدى اإلناث عف الذكور حوالي ) قارناىا مع المعدالت العالمية، كما

ردف في التقارير الدولية مثؿ تقرير التنمية البشرية وتقرير فجوة النوع صعيد وضع األما عمى أ
 في بعض المؤشرات ردف عالمياً في ترتيب األ ظاً ممحو  ظيرت المؤشرات تقدماً ، فقد أاالجتماعي

مراجعة السياسات والبرامج والمتعمقة بحماية المرأة  ، وىذا األمر يتطمبا في بعضيا اآلخريوتراجع
تنسيؽ الجيود الحكومية والمشاريع  والعمؿ عمى، اليجاد مواطف الضعؼ والعمؿ عمى تجاوزىا

عة تنفيذىا لتحقيؽ الغاية المرجوة منيا والتي وتمكينيا ومتابلتنمية المرأة  الستراتيجيات المعدةوا
بشكؿ يراعي النوع  حماية االجتماعيةوتصميـ برامج لمتوجيو دمتيا، باإلضافة إلى صال لخوجدت أ

 بشكؿ فّعاؿ. تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعيةاالجتماعي وبما يؤدي إلى 
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