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ليتمتع األردنيون جميعاً 

بحياة كريمة وبيئة عمل الئقة 

وخدمات اجتماعية ممكنة

وزارة التخطيط والتعاون الدولي، األردن



الحماية االجتماعيةأهمية المراجعة الحالية لبرامج 
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محاور االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية
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(  2016-2003)هيكلية العمالة في األردن وفقا للجنسية 

أردنيون الجئون وافدون

«  فرصة»محور العمل الالئق والتأمينات االجتماعية 

: التحدياتالوضع القائم وبعض

األردني حاصالت على شهادات جامعية أو النساء في سوق من % 60أكثر من بالرغم من أن 

الدول في نسبة مشاركة المرأة في العملأقلمن ، يعد األردن أعلى

، حيث كانت نسبةومنافسة مع عدد متزايد من العمال الوافدينمتدنية األجر فرص عمل 

:2003في عام % 90األردنيين من العمالة في سوق العمل األردني 

1

2



«فرصة»محور العمل الالئق والتأمينات االجتماعية 

إجراءات ذات أولوية عالية

(االجتماعيالضمان)بالعملالمتعلقةبالحمايةلمشمولينامظلةتوسيع.

األطفالعمالةمنالحد.

واالرتقاءإليها،الوصولمنوتمكينهم،األردنيينعملفرصزيادة
.الفرصتلكبمستوى

والخاصالعامالقطاعينبينماوالمنافعالمزاياموائمة.

العملبرامجعلىالحكومياإلنفاقكفاءةزيادة.



«كرامة»المساعدة االجتماعية المستهدفة 

.من المواطنين% 10فئات من األفقر إلى األغنى وتمثل كل فئة 10تم تقسيم األردنيين إلى :  الوضع القائم والتحديات
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االستهالك

عامة المنتفعون من المساعدات االجتماعية المستهدفة المقدمة من المؤسسات ال
(المعونة، المكرمات الملكية، زكاة، صحة)

األفقر من األردنيين% 10 األغنى من األردنيين% 10



«كرامة»المساعدة االجتماعية المستهدفة 

"  تكافل"خدمات برنامج 

، إذ قام  صندوق 2019بمعايير االستهداف في عام تمت إعادة النظر 

ة تتحقق تطبيق آلية جديدالمعونة الوطنية بتطوير هذه المعايير من خالل

تقديم من صحة المعايير والخصائص لألسر المستهدفة، وذلك لتحديد و

ات المساعدة النقدية، معد: أحد أشكال المساعدات التالية بحسب الحاجة

.توفير الطاقة، دعم أجور النقل، التأمين الصحي

إجراءات ذات أولوية عالية



في وصول التعليم األساسي وخدمات الرعاية الصحية للجميعمهمةحقق األردن خطوات 

ثالثة أرباع األردنيينمظلة التأمين الصحي تشمل توأصبح

4٪ من األردنيين على بعد 90يعيش أكثر من 

كيلومترات من مراكز الرعاية الصحية األولية

2على بعد من األردنيين% 90يعيش 

كيلومتر من مدارس الحكومة

«تمكين»الخدمات االجتماعية 



:التحدي اليوم

المبكر جودة التعليم األساسي وباالرتقاء

المنصف التأمين الصحي الشامل واالتجاه نحو 

للجميع، خاصة في المناطق الفقيرة والنائية

«تمكين»الخدمات االجتماعية 



للجميععادلةتعليميةخدمات.

العملسوقمعالتعليميالنظاممواءمة.

العامةالصحيةالرعايةعلىاإلنفاقكفاءةرفع.

الشامليالصحللتأمينوصوالا الصحيالتأمينمظلةفيالتوسع.

األوليةالصحيةالرعايةخدماتكفاءةرفععلىالتركيز
ا  .الصحيةالمراكزفيوخصوصا

«تمكين»الخدمات االجتماعية 

إجراءات ذات أولوية عالية



إجراءات لضمان ُحسن التنفيذ

الالزمة في الموازنة لتنفيذ المخصصات المالية توفر 
.االستراتيجية

نفيذ واضح ومحدد للتخطة تنفيذية مرتبطة بإطار زمنيوضع 
جية وبمؤشرات أداء قابلة لقياس مستوى تحقيق االستراتي

.لألهداف التي وضعت لتحقيقها

نفيذ ومأسستها لضمان تمنظومة متابعة وتقييم واضحة وضع 
.االستراتيجية



اعدات نسبة الفقراء الذين يتلقون مس

حكومية مستهدفة

نسبة الخريجين من متلقي برامج

المساعدات االجتماعية المستهدفة 

كرامة

مع المجت/ نسبة األفراد الذين تم دمجهم في األسر

من متلقي خدمات الرعاية المؤسسية  

مادتي نسبة التحسن في االنجاز األكاديمي للطلبة ل

TIMSS & PISAالرياضيات والعلوم 

على نسبة األردنيين المشتغلين من الذين حصلوا

قروض أو منح التعليم العالي

بكرنسبة التحاق األطفال الفقراء في التعليم الم

معدل استخدام المرافق الصحية األولية

نسبة األردنيين المشتغلين في القطاع الخاص

تمكين

ان نسبة األردنيين المشتركين في الضم

االجتماعي من إجمالي المشتغلين 

نسبة البطالة بين األردنيين

ع نسبة األردنيين المشتغلين في القطا

الخاص

واصل نسبة األردنيين المشتغلين بشكل مت

شهر على األقل من خريجي برامج 12لمدة 

سوق العمل

فرصة

إطار المتابعة والتقييم



شكرا لحسن االستماع
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لمزيد من المعلومات حول االستراتيجية
الوطنية للحماية االجتماعية

http://www.mop.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/pdf/MOP-pdf/NSPR-AR-2019-Final-NA.pdf

