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 قصيرة
 رسالة

في منطقة الشرق  منخفضهي دولة ذات دخل متوسط  المملكة األردنية الهاشمية

 في األردن نحور مجموع السكان يقدت بلغ 6102في عام و. وشمال أفريقيا األوسط

 9.5)في المائة من السكان  0. سنة 01سن  دونيمثل األطفال و. نسمةمليون  9..5

(. مليون 0.6)في المائة  06.5سنوات  9سكان دون سن اليمثل  ، بينما(مليون نسمة

من حيث التنمية  12ب يرتتألردن التحتل ا، 1.7.0 بقيمةمؤشر التنمية البشرية  معو

حيث ، ومع ذلك، ال تزال معدالت الفقر مرتفعة نسبيا  . على مستوى العالمالبشرية 

 .في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر الوطني ...0جد يو

 

 ةجتماعياإللحماية ل متطور األردن نظاميوجد في المنطقة، دول بالمقارنة مع بقية و

تقدم برامج الحماية اإلجتماعية غير و .يوفر المساعدة على المدى الطويل لسكانها

وقد . وصندوق الزكاة الوطني ،صندوق المعونة الوطنيةمن القائمة على اإلشتراكات 

وتشرف ، 92قانون رقم بموجب ال 0512تأسست صندوق المعونة الوطنية في عام 

أكبر برنامج صندوق المعونة الوطنية . التنمية اإلجتماعية صندوق وزارةالعمل على 

الذي يستهدف الفئات الضعيفة مثل األرامل و، ةالمتكررمعونات المالية هو برنامج ال

يقل  ذيناإلعاقة وال تام أو أرباب األسر غير القادرين على العمل بسبب الشدةاأليو ،

إلى  تصل التحويالت النقدية الشهرية حاليا  و. خط الفقر الوطني عنالشهري  مدخله

تحصين : التي يتعين اإللتزام بها العديد من الشروطبرتبط تأسرة و .50,11

العام  سري خاللير عن العنف األأ تقاروعدم وجود  مدارس،حضورهم بالاألطفال، و

.التسول متناع عنواإل، الماضي
6

 نتائجالاألخير حافزا  لتحسين الشرط يمثل و 

من  الطارئةمعونات المالية برنامج اليتألف و. ألطفال والوصول إلى التعليملة يصحال

 ةرييهدف إلى دعم األسر الفقوثالثة مكونات، 
9
ارئ من خالل منح وفي حاالت الط 

  .لمرة واحدةمبالغ مقطوعة 

 

معونات برنامج الفإن إلى حد كبير،   الطارئةمعونات المالية برنامج الوعلى غرار 

تأهيل لل معونات الماليةبرنامج ال، وعاقات الجسميةصحاب اإلالمالية لرعاية أ

التي تعتمد على برامج غير المشروطة، هما من ال عاقاتصحاب اإلالجسماني أل

تساند في حين و. ألسر في جميع أنحاء البالدلالمتاحة ، والمعيشةإختبار سبل 

عاقات األسر الفقيرة لتغطية تكاليف صحاب اإلتأهيل الجسماني أللل معونات الماليةال

عاقات صحاب اإلمعونات المالية لرعاية أال، فإن عادة التأهيلاألجهزة التعويضية إل

ر والضعف من خالل إستهداف األسر الفقفي  لاطفاألوقوع الجسمية تهدف إلى منع 

، فإن المستفيدين من صندوق المعونة وأخيرا  . ذوي اإلعاقةمن  التي ترعى أطفال

، والتي تمنح الوصول يمؤهلون أيضا للحصول على بطاقات التأمين الصح ةالوطني

عيني هذا اإلستحقاق الستكمل يمكن أن وي. المجانبإلى الخدمات الصحية األساسية 

 .النفقات الطبية بناء على توصية من وزارة الصحة مرة واحدة لتغطيةمبلغ لبدفع 

من برامج صندوق ( ا  فرد 676,291تتضمن )أسرة  .55,95 تستفادإبشكل عام، و

 .6109المعونة الوطنية في عام 

 
الذي يعمل  -لزكاة الوطني الى عكس صندوق المعونة الوطنية، فإن الصندوق وع

التبرعات خالل مول أساسا من ي -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية إشراف  تحت

في الوقت الحاضر، و. يقدم خدماته للمواطنين األردنيين وغير األردنيين، ودينيةال

ويقدم ، لجنة زكاة طوعية في جميع أنحاء البالد 601عمل صندوق الزكاة من خالل ي

وتشمل هذه . ا  ضعف كثراألسبعة برامج غير مشروطة تستهدف الفئات السكانية 

 لألأسر التي ال تتلقى أي نوع آخر من الدعم من مساعدات نقدية شهريةالبرامج 

في  ةأسر 99,111نحو وصلن إلى ي تالو، غير منتظمة ةعينيوتحويالت الحكومة، 

. البطالة بين الفقراء ، وبرنامج للمساعدة على إعادة التأهيل للحد من6109عام 

في حاالت الطوارئ  ةنقديتحويالت  برنامج يدير صندوق الزكاة على حد سواءو

ن أن تتكبدها من المخاطر المالية التي يمكة رياألسر الفق وبرنامج رعاية طبية لحماية

المساعدة  ، وهيتستهدف ثالثة برامج األطفال صراحة  و. نفقات الطبيةالبسبب 

وبموجب . ة الوطنييليتيم، مساعدة الطالب و برنامج التغذية المدرسلالنقدية 

م لتغطية نفقات معيشته لمدة يلليت حساب مصرفييتم فتح ليتيم لالمساعدة النقدية 

بينما تهدف مساعدة الطالب وبرنامج التغذية المدرسية  شهرا ، 06إلى  9تتراوح من 

اإلعفاء من  ي من خاللوغذتإلى زيادة اإللتحاق بالمدارس وتحسين الوضع ال الوطني

، وصلت مساعدة الطالب 6101في عام . الوجبات الغذائيةتقديم الرسوم الدراسية و

إلى  ية الوطنيالتغذية المدرس برنامجكما وصل طالب في البالد، من ال 01.إلى 

  .6109-.610 عام طفل في 991,111

 

نادرة، هناك  فقر وضعف األطفال في األردن بشأنعلى الرغم من أن األدلة الحالية و

التي لديها األسر  على وجه التحديد ستهدفالتي تبعض خطط الحماية اإلجتماعية 

راعية إلحتمع ذلك، من الواضح أن الحماية اإلجتماعية و. أطفال ياجات األطفال المأ

تقدم هذه البرامج وبينما . صندوق الزكاة هاريدالتي يبقوة أكبر في البرامج موجودة 

ذات طبيعة قدمها تالخدمات التي فإن ن واألجانب، ين األردنييخدمات للمواطنال

وال . منخفض بشكل عامتي تيم دفعا الاإلستحقاقات مستوى كما أن قصيرة األجل، 

سوق العمل ليمثل التدفق الكبير لالجئين على مدى السنوات الماضية تحديات رئيسية 

 مسحتشير نتائج أحدث و. في األردن فحسب، بل أيضا لنظام الحماية اإلجتماعية

ة في األردن إلى أن وضع الثروة وحجم األسرة عوامل يصحة األسرالحول السكان و

تعليم الق األمر بالتفاوت في المؤشرات الديموغرافية الرئيسية مثل أساسية عندما يتعل

على هذا النحو، هناك حاجة إلى مزيد من التحليل المتعمق للتأكد من مدى و. الصحةو

شبكات األمان القائمة في التخفيف من حدة الفقر والضعف لدى األطفال في  إسهام

 . البالد
 

 
بالشراكة بين مركز إعدادها من دراسة شاملة تم ستقاة مأ  ه الرسالة القصيرةهذ. 0: مالحظة

المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال  - يونيسفولنمو الشامل، دولي لسياسة الال

 :في التقرير الكاملويمكن اإلطالع عليها بدقة  يهاجميع البيانات تم الرجوع إلو. أفربقيا
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صندوق المعونة الوطني من برنامج ات المالية الطارئة ليتألف برنامج المعون. 3

في حاالت الطوارئ العادية، وبرنامج المساعدة المالية الفورية، نقدية المساعدة ال

 .نقديةوبرنامج المساعدة ال

 

 :األردنالحماية اإلجتماعية غير القائمة على إشتراكات في 

0 واإلنصافتحليل من خالل عدسة الطفل 
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