
المملكة االردنية الهاشمية

سياسات مكافحة الفقر

2018ايار 



2

تمهيد

اتهه ً يواجه  اررد  دههددان مه  التحههدياتً مههددان مه  دههدإل اسهتقرار ا  لههيإل وتدادي❑

ات ً والتحههديوالطا ههةشهها المههوارد كالميهها واضههافة الههت التحههديات اال ت ههادية 

ن يتطله  اتاها  تشكل دمئوالتي تشكل تهديدان دلت المنية التحتيةً الديموغرافية ا

.إجرادات فورية م   مل الحكومة ارردنية و ناع القرار

ادية إحهد  تعتمر ظاهرة الفقر مكافة تفا يلها وانعكاساتها االجتمادية واال ت ه❑

ن هائالن يفرضو. أهإل التهديدات التي تواج  اررد  نفسه  تعد ه   الظاهرة تحديا

.تحقيق التنمية المستدامةأماإل كأولوية 

  دليهه  أثمتههت التجههار د الدوليههة فههي ههه ا ال ههدد  ههعومة  مواجهههة الفقههر والت لهه❑

هها دمر  ممادرات   يرة ارمهدً م هض النظهر ده  دوافه  تلها الممهادرات وأهميت

ددإل وتأثيراتهاً كما أ  مكافحة الفقر م  االل أنظمة الرداية االجتمادية أو اله

.النقدي ال يحقق النتائج المطلومة
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تمهيد

د ا  ظاهرة الفقر هي ظاهرة  ات جوان  وامعاد متعهددة ومتداالهة تتهأثر مالعديه❑

ًن كما ت ن وايجاما عمل العديهد م  العوامل االجتمادية واال ت ادية والسياسية سلما

  م  المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الت هدي لهه   الظهاهرةً  ودليه

ر مهالإل فال يمك  تلمس آثار الجهود المم ولة وانعكاسها دلت افهض نسه  الفقه

.يتإل العمل مجهد تكاملي وطني يعالج الجوان  المتعددة له   الظاهرة

طور اررد  شمكة أما  اجتمادي  وية وواسعة النطاق ً ارمهر اله ي أد  إلهت ❑

د  مكاس  كميرة ومهمة في الحد م  الفقر وإيجاد مجتم  أكثر مساواة دلت م

قر م  أكثهر فانافضت نسمة السكا  ال ي  يعيشو  تحت اط الف. العقد الماضي

ويمهههدو الفقهههر أكثهههر . 2010٪ فهههي دهههاإل 14إلهههت 1997٪ فهههي دهههاإل 21مههه  

ميهرة وإ ا اسهتثنينا المحافظهات الك. وضوحا كلما تإل امتعاد المحافظهة ده  دمها 

. ٪20نسميا مثل الزر ادً ودمها ً وإرمهدً يرتفه  مسهتو  متوسهط الفقهر إلهت 

رق وه ا يمي  أن  دلت الرغإل م  المكاس  دلهت المسهتو  الهوطنيً فهل  الفهوا

. ما مي  المحافظات ال تزال تشكل إلت درجة كميرة أولوية مهمة للسياسات
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سياسات مكافحة الفقر

اص الحكومة وأولوياتها طوال دقود دلت جان  النفقات فيما يتركز اهتماإل ❑

ل ويشههمل  لهها تافيهه  ضهه وط تكههالي  المعيشههة مهه  اههال. ميزانيههة ارسههرة

ت و ههد ازداد فههي السههنوا. أشههكال الههددإل المماشههرة وغيههر المماشههرة الماتلفههة

ارايههرة ا نفههاق العههاإل دلههت الردايههة االجتماديههةً الهه ي يعههر  مأنهه  مجمههوع

سهل  ا نفاق دلت الددإل المماشر للفقرادً والددإل غيهر المماشهرً مثهل ددهإل ال

مليههار دينههار 2ويقههدر ا نفههاق االجتمههادي منحههو . و طههادي ال ههحة والتعلههيإل

ن أي   مه  %  23.7٪ م  النهاتج المحلهي ا جمهاليً أي مها يعهادل 8.4سنويا

. وهي نسمة مرتفعة2013الموازنة العامة لعاإلً 

ود ويعههومهه  ال ههع  االسههتمرار دلههت الههوتيرة نفسههها اههالل اردههواإل المقملههة❑

:السم  في زيادة ا نفاق االجتمادي إلت
اللجود أوالًن زيادة الطل  دلت الددإل المماشر وغير المماشر نتيجة الزيادة السكانية وأزمات•

.  التي يتعرض لها اررد 

ًن ارتفاع ا نفاق دلت التقادد إلت • وم  المتو   أ  يزيد دلت . ٪ م  الموازنة العامة12ثانيا

.  سنوات10الضع  في غضو  

ًن زيادة ددإل إنتاج الكهرماد وتوزيعها وتوليدها مقدر كمير م  أجل المساددة في• احتواد ثالثا

تكلفة الكهرماد لألسر ومعض القطادات



وممادرات 2025ترامط أهدا  التنمية المستدامة م  ممادرات وثيقة االرد  

(2018-2016)المرنامج التنموي التنفي ي



  وثيقة االرد/ ترامط اهدا  التنمية المستدامة م   طاع الفقر في االرد 

2018-2016والمرنامج التنموي التنفي ي 2025

الفقر



ة رامط اهدا  وغايات التنمية المستدامة م  ممادرات  طاع الفقر في رؤيت

1،2،3،5،5م  ال ايات المتعلقة م  ر إل .2025االرد  

 •                                                             . 

 •                                                                                    

                                                                    .  

 •                                                                           

                                                                                             

                       

 •                                                                               

                                                                    . 

 •                                                                            

                                      . 

 •                                                                                           

                                            . 



.2025ترابط اهداف وغايات التنمية المستدامة مع مبادرات قطاع الفقر في رؤية االردن 

 

 •                                                             . 

 •                                                                                          

                                                        

1،2مع الغايات المتعلقة به رقم 

 •                                                                                                 

                                                                                                                    

                                . 



ة رابط اهداف وغايات التنمية المستدامة مع مبادرات قطاع الفقر في رؤيت

.2025االردن 

 •                                                                                      

                                                                                             

       . 

 •                                                                                             

                                                                                              

        . 

 •                                                                                            

                                                . 

 •                                                                                      

                                                                                             

       . 

 •                                                                                             

                                                                                              

          

 •                                                                                               

                                                                                                         

                                  



ة ترابط اهداف وغايات التنمية المستدامة مع مبادرات قطاع الفقر في رؤي

2025االردن 

 •                                                                                                      

                                

 •                                                                                                         

                                                               . 

 •                                                                                                      

                                

 •                                                                                                         
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التحديات والفرص

ن دلت جهود: التحدي االول مكافحة تماي  منهجيات  ياس الفقر واالاتال  في نتائجها وانعكاس  لا سلما

.الفقر

:الفرص المناظرة له ا التحدي تتلاص فيما يلي

للفقر وجود منهجيات  ائمة لتعري  و ياس الفقر يمك  المناد دليها الدتماد مقياس وطني متعدد ارمعاد

.والتوافق دلي 

.التطوير المستمر لإلح ادات الوطنية التي يستند اليها في  ياس الفقر

ات مكافحة الاا ة مقياس الفقر والتي يمك  توظي  نتائجها في ت ميإل ممادرالمسوحاتالدورية في اجراد 

.الفقر وتعزيز االنتاجية

د سياسة ضع  التنسيق وغيا  التكامل في تقديإل العو  وممادرات مكافحة الفقر وددإل وجو: التحدي الثاني

.شاملة تجم  كافة المؤسسات العاملة في ه ا القطاع وتوفر الميانات لها

:الفرص المناظرة له ا التحدي تتلاص فيما يلي

ة فادليتها وجود ارادة سياسية لتعزيز دور المؤسسات العاملة في مجال مكافحة الفقر وتعزيز االنتاجية وزياد

.في تحقيق ارهدا  المناطة مها

وجود سجل وطني موحد و وادد ميانات حول ارسر يمك  المناد دليها في ايجاد  اددة موحدة وشاملة 

.واتاحتها للمؤسسات  ات العال ة
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التحديات والفرص

قر و ددإل كفاية التمويل المتاح وضع  االطار المؤسسي والتنظيمي لممادرات مكافحة الف: التحدي الثالث

.تعزيز االنتاجية

:الفرص المناظرة له ا التحدي تتلاص فيما يلي

.داإلوايجاد آلية تضم  التمويل المستالمايكرويامكانية تطوير اطار تنظيمي موحد لسياسات التمويل 

.  توفر ما  ات مالية ضم  الموازنة العامة ومساددات اارجية يمك  تعظيإل االستفادة منها

.وجود توجهات لتشجي  المنية التحتية الدادمة لقطاع التمويل الميكروي

.محدودية تفعيل التشريعات الحالية في دملية مكافحة الفقر وتعزيز االنتاجية: التحدي الرام 

:الفرص المناظرة له ا التحدي تتلاص فيما يلي

.اوجود منظومة م  التشريعات تنظإل دمل المؤسسات الرئيسة العاملة في ه ا القطاع يمك  المناد دليه

.التشريعات القائمة وتحديثها ووض  تشريعات تواك  المستجداتالنفا توفر االرادة السياسية 

.ةالمرونة في امكانية اجراد تعديالت تشريعية مما ياص دمل  طاع مكافحة الفقر وتعزيز االنتاجي

.  تآكل الطمقة الوسطت نتيجة التضاإل وارتفاع تكالي  المعيشة: التحدي الاامس

:الفرص المناظرة له ا التحدي تتلاص فيما يلي

اإل وارتفاع وجود آليات  ائمة يمك  استادامها لتقديإل الددإل لألسر الفقيرة والمعرضة للفقر في مواجهة التض

.تكالي  المعيشة

الستقرار وجود مرنامج للت حيا اال ت ادي يسعت الت حفز النمو والحد م  الض وط التضامية وتحقيق ا

.اال ت ادي الكلي
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التحديات والفرص

ئي  الت تزايد االدماد اال ت ادية واالجتمادية نتيجة تنامي الهجرات واستمرار تدفق الالج: التحدي التاس 

.المملكة

:الفرص المناظرة له ا التحدي تتلاص فيما يلي

.وجود اطة وطنية لمواجهة تداديات تزايد أدداد الالجئي 

اع وجود سياسة حكومية لتوجي  جزد م  المرامج التي تقدمها  المنظمات الدولية واال ليمية لتحسي  أوض

.المجتمعات المستضيفة والمتضررة م  آثار اللجود

محدودية االستفادة م  مارجات التدري  والتأهيل ومناد القدرات وضع  موائمتها م  : التحدي العاشر

.احتياجات السوق

:الفرص المناظرة له ا التحدي تتلاص فيما يلي

ن  يجاد مظلة موحدة لك ل وجود مؤسسات متعددة تعمل في مجال التدري  والتأهيل يمك  ا  تشكل منطلقا

.دمليات التدري  المهني مالتعاو  م  القطاع الااص

.ليهاوجود استراتيجية وطنية حديثة للتش يل ووجود ممادرات وطنية للتدري  والتش يل يمك  المناد د

.وجود توجهات حكومية لتشجي  ا امة المشاري  الاا ة ال  يرة والمتناهية ال  ر والعمل الحر

ؤولة د  االدتقاد السائد لد  العديد م  االفراد الفقراد والمعرضي  للفقر مأ  الدولة مس: التحدي الحادي دشر

.ردايتهإل رداية كاملة وانعكاس ه ا االدتقاد دلت ممارساتهإل

:الفرص المناظرة له ا التحدي تتلاص فيما يلي

جية وترشيد وجود مرامج للتودية يمك  االستمرار مها وتفعيل دورها في ميا  المناف  المستدامة لألنشطة االنتا

.االستهالا والحفاظ دلت الممتلكات العامة

.وجود تشريعات تشج  وتمرز اهمية العمل االنتاجي للفقرادً وتحد م  االدتماد دلت مرامج الددإل

.وجود   ص نجاح لمشاري  انتاجية دلت مستو  ارسرة يمك  تعميمها لتحفيز ارسر االار 
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التحديات والفرص

.انافاض مساهمة المرأة  في النشاط اال ت ادي: التحدي الثاني دشر

:الفرص المناظرة له ا التحدي تتلاص فيما يلي

.وجود ارادة سياسية وأطر مؤسسية لتمكي  المرأة وتعزيز دورها اال ت ادي واالجتمادي والسياسي

.وجود مرامج واطر دمل دولية للمساددة في دمج  ضايا المرأة ضم  الاطط الوطنية

.يوجود مؤسسات وطنية  ات امرة دالية يمك  تعزيز دورها في زيادة مساهمة المرأة في النشاط اال ت اد

.االتزاإل المملكة ماالتفا يات الدولية الهادفة الت تعزيز دور المرأة ومواجهة التحديات التي تحول دو   ل

.محدودية دمج  ضايا ارشااص  وي االدا ة في اطط الحماية االجتمادية: التحدي الثالث دشر

:الفرص المناظرة له ا التحدي تتلاص فيما يلي

وجود ارادة سياسية لدمج  ضايا ارشااص  وي االدا ة في اطط الحماية االجتمادية

ط وجود مؤسسات وطنية  ات امرة دالية يمك  تعزيز دورها في دمج  ضايا ارشااص  وي االدا ة في اط

.  الحماية االجتمادية

.ةوجود مرامج وأطر دمل دولية للمساددة في دمج  ضايا ارشااص  وي االدا ة في اطط الحماية االجتمادي

.ارشااص  وي االدا ةيواجههاالتزاإل المملكة ماالتفا يات الدولية الهادفة الت مواجهة التحديات التي 

فقر تسر  معض االموال والمعونات المقدمة لمنظمات المجتم  المدني ل ايات مكافحة ال: التحدي الرام  دشر

.الت أوج  أار 
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:ارساس المنطقي للحاجة الستراتيجية حماية اجتمادية شاملة

هنههاا حاجههة ماسههة حاليهها ل ههياغة وإدههداد اسههتراتيجية حمايههة اجتماديههة ❑

ح هول وارساس المنطقي ل لا ال يستند فقط إلت الحاجة للشاملة لألرد  ً

ماية دلت ميانات ومعلومات محدثةً مل إلت حقيقة ددإل وجود استراتيجية ح

وطنيهة ولقد جادت االسهتراتيجية ال. اجتمادية شاملة دلت المستو  الوطني

كههس لمكافحههة الفقههر لت طيههة المجههاالت المتعلقههة مههالفقرً ولههإل تههتمك  مهه  د

حتهت . حاجات الحماية االجتمادية كل م  المنتفعي  والحكومة منفس الو هت

ة دمههل االسههتراتيجية لهههإل تشههمل مجمودههة واسهههعة مهه  اردمههال التهههي طهها

.تستهد  الحماية االجتمادية

حمايهة يفترض في االسهتراتيجية المقترحهة أ  تكهو  مظلهة لجميه  أدمهال ال❑

االجتماديههةً ومهه  المتو هه  أ  تكههو  ههه   المهمههة واسههعة النطههاق  فهههي ال 

المنفه ي ً تقت ر دلت التنسيق مي  مجمودة كميرة م  ارطرا  المعنيي  و
.لتنفي ها مل تمثل دملية تنفي  واسعة جدان تتطل  إرادة  وية
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:تماديةللفقر والحماية االج دداد استراتيجية شاملة امرز االسما  

نسا  تقديإل الحماية االجتمادية للمواطني  ال ي  يستحقونها كحق م  حقوق ا 1.

.ارساسية

.تافض الفقر والالمساواة2.

.تحد م  ال حة السيئة والمشكالت ال حية في المجتم 3.

.ترف   درات ارفراد وإنتاجيتهإل4.

.تاف  م  آثار ارزمات وال دمات االجتمادية واال ت ادية5.

.تت ل مسياسات سوق العمل النشط6.

تحس  التماسا االجتمادي7.
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شكراً 


