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تــقد يــم

ملا كانت األرسة واحدة من البنى االجتامعية التي يتكون منها املجتمع، وأوىل الجامعات 

املرجعية التي تحيط بالفرد وتزويده مبنظومة القيم والعادات التي تشكل يف كثري من 

األحيان  ما يتبناه من اتجاهات وما يتخذه من مواقف؛ فهي بذلك تؤثر يف املجتمع الذي 

توجد به وتتأثر به. وحتى تتمكن األرسة من تلبية وظائفها والقيام باألدوار املوكلة إليها 

من  بد  فال  املستويات؛  كافة  التغريات عىل  من  موجة  تكتسحه  مجتمع  خاصة يف ظل 

متكينها من القيام بواجباتها، وذلك من خالل توفري السياسات األرسية املناسبة التي توفر 

الوسائل واألدوات التي تستخدمها يف مواجهة التغريات والتحديات التي من املمكن أن 

تعرتضها.

عالقة  لها  التي  واالسرتاتيجيات،  السياسات  ورسم  لصياغة  القرار  توجيه صناع  ولغايات 

بأرستنا الغالية. ارتأى املجلس الوطني لشؤون األرسة العمل عىل إعداد كتيب متخصص 

يضم أهم املؤرشات األرسية وإستعراضها ضمن إطار تحلييل مخترص يعرب عن واقع الحال 

وعن أهم املشاكل التي تواجه األرسة يف وقتنا الحايل.

إذ يعد املؤرش مقياساً يلخص الظواهر، ويعكس واقع الحال، ويوفر اإلجابة للعديد من 

األسئلة التي تجول يف خاطر صناع القرار والباحثني والخرباء، ويشري إىل أولويات التنمية، 

حيث يعترب قاعدة أساس لرسم السياسات وإعداد الخطط التنموية. وإنه ليرسنا أن نضع 

جاللة  تسلم  بذكرى   2009 العام  هذا  نحتفل  ونحن  أيديكم  بني  املتواضع  الجهد  هذا 

امللك عبد الله الثاين ابن الحسني لسلطاته الدستورية لنسري قدماً ملا فيه مصلحة أرستنا 

األردنية.

والله ويل التوفيق

د. هيفاء أبو غزالة

 األمني العام للمجلس الوطني لشؤون األرسة

1 األســــرة األردنـــيـــة واقـــع وأرقـــام
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عدد سكان األردن وعدد األرس األردنية

تزايد عدد سكان األردن بشكل كبري يف الفرتة الواقعة بني عام 1952 وعام 2004 نتيجة هجرة أعداد كبرية 

من الفلسطينني إىل األردن بعد االحتالل اإلرسائييل عام 1948، وبعد حرب 1967، ونتيجة لعودة أعداد كبرية 

من املواطنني األردنيني الذين كانوا يعملون يف دول الخليج العريب يف أعقاب حرب الخليج عام 1991، والذين 

ُقدر عددهم بحوايل 300 ألف شخص، وحرب العراق عام 2003، التي أدت إىل هجرة حوايل 500000 نسمة 

من العراق إىل األردن إىل عام 2007. وقدر عدد السكان يف األردن يف عام 2008 إىل 5813740 نسمة. 

يف  أرسة  و%17.4  الحرضية،  املناطق  يف  منها   %82.6 يعيش  أرسة،   1059800  ،2007 عام  األرس  عدد  وبلغ 

املناطق الريفية. 

جدول رقم ) 1 (: عدد السكان واألرس لسنوات مختارة 

عدد األرسعدد السكانالسنوات

1952586200-

1961900800160900

19792133000321300

19944139000666300

20015182000893500

200656000001037000

200757230001059800
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بنية األرسة األردنية

إن السمة السائدة لألرسة يف األردن هي أنها أرسة نووية كبرية نسبياً. وإن تغري بنية األرسة من ممتدة إىل 

نووية يعود إىل عدة أسباب منها: التحرض، والتغري يف أشكال امللكية الزراعية، والتحول من املهن الزراعية إىل 

املهن اإلدارية والخدمية الحكومية، وانتشار التعليم، والرغبة يف العيش يف منزل مستقل، األمر الذي أصبح 

ممكناً نتيجة لالستقالل االقتصادي لألرسة النواة عن األرسة األصل. 

ومن نتائج التغري يف بنية األرسة، انتشار األرسة التي ترعاها األم/الزوجة، حيث بلغت نسبة األرس التي ترأسها 

إمرأة 10.5% بشكل مؤقت أو دائم يف حالة الطالق أو وفاة الزوج أو هجرته للعمل يف الخارج. ومل يضعف 

االستقالل  النووية عىل  األرسة  قدرة  بسبب عدم  والتعاضد، وذلك  التكافل  األرسة عالقات  بنية  التحول يف 

االقتصادي واالجتامعي التام عن األرسة األصل، وبسبب القيم الثقافية املرتبطة بالعالقات القرابية. 

حجم األرسة

تتميز األرسة األردنية بكرب حجمها، إذ تشري اإلحصائيات أن حجم األرسة املعيشية للعام 2003 بلغ 5.7 فرد، 

وقد وصل حجم األرسة للعام 2007، 5.4 فرد. ومن الجدير بالذكر أن حجم األرسة مرتبط بقيم ثقافية تجعل 

منه شأنا قرابيا يتعلق باألرسة املمتدة، ويف كثري من األحيان، باألصدقاء والجريان، مام يجعل من الصعب عىل 

الزوجني، وخاصة الزوجة، تجاوزها وتقرير عدد األوالد الذين يرغبان يف إنجابهم بغض النظر عن جنسهم. 

ولكن متوسط حجم األرسة آخذاً يف االنخفاض عرب السنوات، وذلك بفضل توفر الخدمات الصحية، وبرامج 

التوعية، ونظراً للظروف االقتصادية التي متر بها األرس ومعدالت التضخم االقتصادي. 
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جدول رقم ) 2(: متوسط حجم األرسة األردنية لسنوات مختارة

حجم األرسة )فرد(السنة

19615.6

19796.7

19946.1

20075.4

التوسع الحرضي 

يف عام  1960 شكل سكان الحرض حوايل 42% من سكان األردن، وارتفعت نسبتهم بشكل متسارع لتصل 

إىل ما يقارب 80% من مجموع السكان يف عام 2000، وإىل 82.6% للعام 2007. وقد أدى التوسع الحرضي 

زيادة  وإىل  املرأة،  أدوار  تبدل  وإىل  األرسة،  تركيب  يف  التغري  إىل  الحرض  إىل  الريف  من  املتزايدة  والهجرة 

الضغوط عىل األرسة وعىل إمكانية قيامها بوظائفها.

نسب سكان الحرض لسنوات مختارة
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معدالت الخصوبة

شهدت معدالت اإلنجاب انخفاضاً خالل األربعني سنة املاضية، فقد انخفض معدل اإلنجاب الكيل لكل سيدة 

من تسع مواليد أحياء سنة 1961 إىل 3.6 مواليد سنة 2007. 

جدول رقم ) 3 (: معدالت اإلنجاب الكيل يف األردن لسنوات مختارة

معدل اإلنجاب الكيل لكل سيدة ) املواليد األحياء (  ) % (السنة

19619

19767.4

19974.4

20063.1

20073.6

معدل

اإلنجاب الكيل

لكل سيدة

)املواليد األحياء(

 )% (
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النمو السكاين

انخفض معدل النمو السنوي للسكان للسنوات1961-1979 من 4.8% إىل 2.2% للعام 2007، كام انخفض 

الرغم من  لعام 2007، وعىل  إىل %2.1  للسنوات 1979-1961  للسكان من %3.2  الطبيعية  الزيادة  معدل 

ترتبط  عوامل  إىل  السبب يف هذا  يعود  وقد  السكان،  ازداد عدد  فقد  السكاين  النمو  االنخفاض يف معدل 

نتيجة  حدثت  التي  الهجرات  إىل  باإلضافة  األطفال،  وفيات  مؤرشات  وانخفاض  الصحي  الوضع  بتحسن 

للظروف اإلقليمية. 

التحتية  والبنية  البيئة  املحدودة وعىل  عىل مصادره  كبرياً  األردن ضغطاً  الكبري يف  السكاين  التزايد  ويشكل 

والخدمات التي توفرها الدولة للمواطنني من تعليم وصحة وفرص عمل. فبالرغم من بناء مدارس وافتتاح 

مراكز صحية جديدة سنوياً، تبقى هذه املرافق والخدمات عاجزة عن مواجهة الزيادة السكانية. وللتزايد 

املتوفرة  الدراسات  تبني  إذ  اجتامعية سلبية.  ينجم عنهام من ظواهر  والفقر وما  بالبطالة  ارتباط  السكاين 

وجود عالقة بني الفقر وكرب حجم األرسة وفشلها يف تلبية الحاجات األساسية ألفرادها.

جدول رقم )4 (: معدالت النمو السكاين والزيادة الطبيعية يف األردن لسنوات مختارة

معدل الزيادة الطبيعية %معدل النمو السكاين %السنة

1979-19614.83.2

1994-19794.43.6

20072.22.1
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الزواج

ارتفاع العمر عند الزواج األول، هو أحد أسباب انخفاض معدالت الخصوبة، حيث وصل إىل 29.5 للذكور 

و26.4 لإلناث عام 2007. وتشري أرقام دائرة اإلحصاءات إىل أن معدل الزواج الخام انخفض من 10.1 باأللف 

يف عام 1993 إىل 8.9 باأللف يف عام 2003، إال أنه قد ارتفع خالل السنوات األخرية ليصل إىل 10.6 باأللف 

يف العام 2007. 

جدول رقم )5 (: متوسط العمر وقت الزواج للذكور واإلناث يف األردن لسنوات مختارة

السنة
متوسط العمر وقت الزواج األول )سنة(

إناثذكور

19792621.1

198727.824.3

199427.924.7

200629.726.7

200729.526.4

وتشري دراسة األطفال األقل حظاً التي قام باعدادها املجلس اىل أنه ميكن مالحظة وجود حوايل 70.000 زواج 

لفتيات ترتاوح أعامرهن بني 15-18 سنة بني عامي 1997-2001 أي مبعدل 14.000 زواج للسنة الواحدة، وأن 

العدد الرتاكمي لطالق الفتيات املراهقات يقارب 6.700 طالق، بنسبة 10% من مجموع الزيجات، وبالرغم 

من أن هؤالء الفتيات املراهقات هم أطفال بصورة أو بأخرى فإنه من املرجح أن ينجبوا طفل عىل األقل 

كنتيجة للزواج، يف هذه الحالة اإلناث املراهقات املتزوجات واملطلقات هم أطفال يقومون برتبية أطفال.

جدول رقم )6 (: أعداد عقود الزواج ووقوعات الطالق املربمة
إلناث بعمر 15-18 سنة لسنوات مختارة

املجموع19971998199920002006

 عقود الزواج املربمة
إلناث بعمر 15-18 سنة

134341359913027145071685969953

وقوعات الطالق املربمة
إلناث بعمر 18-15

127415291228122117346705
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النشاط االقتصادي األرسي

اعتمد األردن عىل التخطيط االقتصادي واالجتامعي التنموي منذ بداية الخمسينات، وقد أسهم هذا التخطيط 

يف إحداث تغيريات يف كثري من الخصائص الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية لألرسة، وتحسني مؤرشات 

التنمية البرشية، وبخاصة تلك املتعلقة مبجاالت التعليم والصحة. وتبنى األردن برنامج التصحيح االقتصادي 

منذ عام 1989 ملواجهة أزمة املديونية الخارجية وإعادة جدولة الديون ومواجهة االختالالت الهيكلية لالقتصاد 

األردين. ويعد هذا التطور يف السياسات التنموية األردنية تحوالً كبرياً يف دور الدولة ليصبح دوراً مشجعا للنمو 

وللمبادرة الفردية، ولتقوم الدولة بتشجيع القطاع الخاص عىل تسلم زمام قيادة االقتصاد بحيث يصبح بدياًل 

للقطاع العام. وكان لهذا الربنامج نتائج سلبية عىل األرس الفقرية أو املحرومة. ولذا استمرت الدولة األردنية 

يف اإلنفاق عىل الخدمات التعليمية والصحية، وإن انخفضت نسبة مساهمتها، وطوَّرت برنامج حزمة األمان 

االجتامعي وزيادة اإلنتاجية ملواجهة اآلثار السلبية لربامج اإلصالح والتكيف االقتصادي.

ل الرئييس ألفرادها. إال أن تفتت امللكية الزراعية  كانت األرسة األردنية قبل ما يقرب من ستة عقود املشغِّ

وتراجع دور الزراعة يف االقتصاد الوطني ومنو القطاع العام كمشغل رئييس لألفراد قد أدى إىل تراجع دور 

األرسة كمشغل ألفرادها. ومن جهة أخرى مل تشجع السياسات التنموية وبرامجها املوجهة بشكل أسايس إىل 

الفرد عىل منو بديل حديث متمثل باملشاريع األرسية. إن انتهاء الدور اإلنتاجي لألرسة وما تبعه من اعتامدها 

عىل معيل واحد يف الغالب قد ساهم بشكل كبري يف إضعاف قيم اإلنتاج ويف منو قيم االستهالك واالتكال 

لدى األجيال الشابة. إذ إن الحصول عىل عمل لتأمني دخل ثابت يعترب من أهم الحاجات األساسية لألرسة 

وأعضائها.

وبلغ معدل املشاركة االقتصادية للعام 2007، 25%، ويعكس انخفاض معدل النشاط االقتصادي الخام ارتفاع 

نسبة األطفال ممن هم دون سن الخامسة عرشة إىل مجموع السكان. ويرتفع معدل املشاركة االقتصادية 

املنقح )قوة العمل منسوبة إىل مجموع ممن تزيد أعامرهم عىل 15 سنة( حوايل 39.8%، 64% للذكور، مقابل 

15% لإلناث. ويالحظ أن نسبة مشاركة املرأة األردنية يف سوق العمل ال تزال بعيدة عن مستويات املشاركة 

يف الدول املتقدمة والتي تزيد يف غالب األحيان عن 35% لإلناث.

ترتبط مصادر دخل األرسة األردنية بطبيعة العمل والنشاط االقتصادي الذي يزاوله العاملون يف األرسة. إذ 

إن مصدر دخل 45.3% من األرس من االستخدام )األجور والرواتب(، و 14.6% من العمل لحسابها الخاص، و 

21.7% من األرس ذات دخل تحوييل، بينام تشكل اإليجارات أو امللكية مصدر دخل 17% و1.4 %من األرس عىل 

التوايل. بلغت نسبة املشتغلني للسكان 15 سنة فأكرث للعام 2006، 32.4% من مجموع السكان. وبلغ للعام 

2006 متوسط الدخل ألرسة حجمها 5.75 فرداً هو 6219.7 دينار سنوي. 
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البيانات إىل أن املتوسط العام إلنفاق األرسة قد ارتفع خالل عام 2006 مبا نسبته 21.7% عام كان  وتشري 
عليه خالل عام 2002، منها 15.5% تعود لزيادة األسعار. باملقارنة مع االرتفاع يف متوسط دخل األرسة من 
العام 2002 إىل 2006 والذي بلغ 11.3%. وهذه األرقام تعكس معاناة األرسة األردنية للمعادلة ما بني نفقاتها 
بالعام  مقارنة   %3.2 نسبته  مبا   2006 العام  خالل  الغذاء  عىل  اإلنفاق  تراجع  ذلك،  إىل  باإلضافة  ودخلها. 
2002، أما نسب اإلنفاق عىل املواد غري الغذائية، فقد ارتفع مبا نسبته 3.2% خالل العام 2006 مقارنة بالعام 
2002. ومن الالفت لالنتباه ارتفاع نسبة األرسة التي متتلك سيارة خاصة مبا نسبته 1.2% مبقارنة العام 2002 

و2006.

لقد حقق األردن إنجازات كبرية يف تلبية الحاجات األساسية لألرس واألفراد، وبخاصة يف املجاالت التعليمية 
والصحية، وذلك ما تعكسه مؤرشات التنمية البرشية. إذ تشري األرقام اإلحصائية إىل ارتفاع قيمة دليل التنمية 

 )Human Development Index(  يف األردن من 0.75 عام 2002، ليصل إىل 0.77 عام 2008.
1
البرشية

      قيمة دليل التنمية البرشي يف األردن، 

الفقر

ومن املظاهر اإليجابية يف األردن أن نسبة الفقر البرشي أقل من نسبة فقر الدخل أو اإلنفاق، عىل عكس 

كثري من املجتمعات العربية أو النامية التي يزيد فيها الفقر البرشي عىل فقر الدخل. ويعاين 7.4% من سكان 

األردن من الفقر البرشي حسب إحصاءات عام 2002. وميكن إرجاع انخفاض نسبة الفقر البرشي يف األردن 

إىل اإلنجازات التنموية التي تم تحقيقها يف املجاالت التعليمية والصحية. 

1(يقيس دليل التنمية البرشية متوسط إنجازات بلد ما يف األبعاد األساسية الثالثة للتنمية البرشية: طول العمر )العمر املتوقع عند الوالدة(، واملعرفة )التحصيل 
التعليمي: معرفة القراءة والكتابة للبالغني ونسبة القيد يف التعليم االبتدايئ، والثانوي، والعايل معا(، ومستوى املعيشة )نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل 

الحقيقي(. وقيمة هذا الدليل ترتاوح ما بني 0,00–1,000، وكلام ارتفعت قيمة الدليل، كلام ارتفع مستوى البلد يف مقياس التنمية البرشية.
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وتشري بيانات مسح نفقات ودخل األرسة، إىل أن نسبة السكان الفقراء ُتقدر بـ 14.2% من السكان يف عام  

2002، وارتفعت النسبة إىل 14.7% للعام 2005. كام ارتفعت نسبة األرس الفقرية يف 10.5% أرسة عام 2002 

إىل 11.0 % من األرس األردنية للعام 2006. كام أنه يالحظ أن وترية الفقر تتسارع يف الريف بشكل أكرب مام 

هي عليه يف الحرض، إذ ان نسب الفقر إرتفعت مبا مقداره 4.1 % يف حني ان نفس النسبة ارتفعت يف الحرض 

مبا مقداره 0.2 %.

والفقر، حيث  األرسة  لرب  التعليمي  املستوى  بني  واضح  ارتباط  إىل وجود  والبطالة  الفقر  دراسات  وتشري 

تنخفض املستويات التعليمية ألرباب األرس التي يقع إنفاقها ودخلها تحت خط الفقر، كام أن نسبة األمية 

بينهم أعىل بكثري منها بني غري الفقراء إىل مجموع السكان. كام أن الفقر يضعف منو مئات اآلالف من األطفال 

األردنيون كأفراد ومشاركني يف املجتمع، حيث يفوق عدد ونسبة حدوث الفقر قدرات املؤسسات االجتامعية 

أمام املجتمع األردين املستقبيل، إذ قدم صندوق املعونة  يف األردن، كام ويعمل عىل خلق تحديات كبرية 

الوطنية مساعدات لـ 82217 أرسة يف العام 2006. 

 

البطالة

تشكل البطالة وانخفاض األجور الوجه اآلخر للفقر من حيث تأثريها عىل مستوى معيشة األرسة. وال تزال 

نسبة البطالة مرتفعة يف األردن، إذ بلغ معدل البطالة يف األردن 13.1% للجنسني معاً عام 2007، إال إنه أعىل 

بني اإلناث منه بني الذكور، إذ بلغ 25.6% و10.3% عىل التوايل، مع العلم بأنه 28.3% من املتعطلني متزوجني. 

كام وأظهرت نتائج املسوحات أن حوايل نصف األفراد املتعطلني )50.9%( هم يف الفئة العمرية )15-24( سنة 

وحوايل نصف اإلناث املتعطالت )49.5%( هن يف الفئة العمرية )25-39(. وتتفاوت العالقة بني نسب التعطل 

واملستوى التعليمي بني الذكور واإلناث، حيث يساهم املتعطلون الذكور ذوي املستوى التعليمي األقل من 

ثانوي بحوايل 62.5% من إجاميل املتعطلني الذكور. يف حني تساهم اإلناث ضمن نفس املستوى مبا نسبته 

14.8% من إجاميل املتعطالت. يف حني كانت نسبة املتعطلني الذكور ممن يحملون درجة البكالوريوس فأعىل 

حوايل 18.3% من مجموع املتعطلني الذكور فيام بلغت نسبة اإلناث ضمن نفس املستوى مبا نسبته %49.2 

من إجاميل املتعطالت. مام يعني أن فرص العمل للمرأة تتناقص مع زيادة مستوى التعليم.

جدول رقم )7 (: معدالت البطالة لألردنيني ممن أعامرهم 15 سنة فأكرث لسنوات مختارة

2002200320052007

13.51311.410.3ذكور

18.919.324.625.6إناث
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التعليم

يتمتع  حيث  األردن  يف  املايض  العقد  نصف  يف  البرشية  التنمية  ومعامل  انجازات  أهم  من  التعليم  يعترب 

سكان األردن مبستوى تعليمي مرتفع مقارنًة بسكان كثري من الدول النامية وحتى املتقدمة اقتصاديا. وقد 

حقق األردن تطوراً جوهرياً عىل املستوين الكمي والنوعي، فعىل املستوى الكمي تم بناء وفتح اآلالف من 

املدارس وارتفع عدد الطلبة امللتحقني باملدارس ويتجىل ذلك من االرتفاع يف نسب االلتحاق بالتعليم األسايس 

والثانوي والعايل، حيث بلغ معدل االلتحاق اإلجاميل يف التعليم األسايس 97.7% للعام 2004 )97.6% للذكور، 

و97.8% لإلناث(، مقارنة مع 91.2% للعام 1979. كذلك ارتفع معدل االلتحاق اإلجاميل يف املرحلة الثانوية 

التعليمية املدرسية »الروضة،  من 77.2% للعام 1979، إىل 89.7% للعام 2004. ويشكل الطلبة يف املراحل 

األسايس، الثانوي« 28% من عدد السكان الكيل، أي أكرث من ربع السكان، وتشكل الطالبات ما نسبته %49.3 

من هذه النسبة. 

حيث يكاد يكون جميع الذكور واإلناث يف الفئة العمرية 8-15 سنة ملتحقني باملدارس، وبعد سن الخامسة 

عرشة تبدأ معدالت االلتحاق باالنخفاض. وهذه النسب تعد أعىل من متوسط العامل، ومتوسط الدول العربية 

والنامية. كذلك الحال يف انخفاض نسبة األمية، حيث كانت نسبة السكان األميني 9.9%، عام 2004، ووصلت 

للعام 2007 إىل 7.9%، ويعود ذلك بشكل كبري إىل مجانية التعليم األسايس.

جدول رقم )8 (: النسب املئوية ألمية السكان لسنوات مختارة

األمية )%(السنة

196168.2

197935.5

199414.8

20069.3

20077.9

ويجدر باإلشارة أن التعليم أدى دوراً بالغ األهمية يف التغيري االجتامعي يف األردن عىل أكرث من صعيد، فقد 

كان العامل الرئيس بالنسبة للحراك االجتامعي والطبقي يف املجتمع األردين يف السبعينات والثامنينات، وأدى 

األفراد واألرس من خيارات  املجتمع ومتكني  إثراء  القيمي ويف  للنظام  التدريجي  التغيري  دورا مهام يف  أيضاً 

جديدة، السيام أثره عىل مستوى املهارات والكفاءات الخاصة بسوق العمل.



األســــرة األردنـــيـــة واقـــع وأرقـــام12

الصحة

والتأثري  الدم،  وارتفاع ضغط  السكري  مثل  املزمنة،  األمراض  انتشار  تعاظم  الصحية،  التحديات  أهم  ومن 

وتزايد  املشوهة  والوالدات  الوراثية  األمراض  انتشار  يف  واملتمثل  األرسة،  األقارب عىل صحة  لزواج  السلبي 

اإلعاقات، وتدين الوعي مبستلزمات الصحة الجنسية، وسبل تجنب األمراض املعدية كاإليدز واألمراض التي 

تنتقل عن طريق الجنس.

إن  األمراض املزمنة أو التي تلعب »أمناط وسلوكيات الحياة« دوراً فيها مثل السكري، البدانة وأمراض القلب 

والرشايني بدأت تحل محل األمراض املعدية كأسباب بارزة للمرض والوفاة عند األردنيني وخاصة األكرب سناً. 

تشكل عوز املواد الغذائية الدقيقة منط من أمناط حياة األرسة األردنية مقابل ارتفاع ملحوظ يف نسبة السمنة. 

إذ إن نصف سيدات األردن لديهم وزن زائد أو بدانة، يف حني ان 4% منهم فقط نحيفات. وحوايل ثلثي الذين 

ترتاوح أعامرهم بني 18 و65 سنة فأكرث ال ميارسون أية نشاطات بدنية قوية أسبوعياً، وأن)33%( مل يقوموا أبداً 

بفحص ضغط الدم، و)82%( مل يقوموا أبداً بفحص الكولسرتول. تعاين)26%( من النساء يف سّن اإلنجاب من 

فقر الدم، و )28%( من النساء مل يستخدمن مدعامت الحديد خالل فرتة الحمل.وحوايل ) 34%( من األطفال 

دون سن الخامسة، و)9%( من األطفال يف سن املدرسة يعانون من فقر الدم،  كام أن )15%( ممن هم دون 

سن الخامسة و) 47 %( ممن هم يف سن املدرسة يعانون من نقص يف فيتامني أ. كام أن  )6%( من السكان 

من سن 18 إىل 56 فأكرث يعانون من السكري، و)22%( يعانون من ارتفاع ضغط الدم و)21%( يعانون من 

ارتفاع الكولسرتول.

وانخفض معدل وفيات األطفال دون الخامسة إىل 21 حالة وفاة لكل 1000 والدة حية، وانخفضت نسبة 

وفيات األطفال الرضع إىل 19 لكل 1000 والدة حية. 

ويشكل اإلنفاق السلبي، أي ما ينفق عىل التبغ والكحول ، تحدياً صحياً وتربوياً. وتشري الدراسات إىل تفاقم 

معدالت اإلنفاق عىل هذه السلع املهددة للصحة العامة مثل الدخان املواد الكحولية مقارنة باإلنفاق عىل 

املواد الغذائية والطبية. إذ ارتفعت األهمية النسبية لالنفاق عىل التبغ والسجائر من 3.51% للعام 2002 إىل 

3.57% للعام 2006. وتبلغ نسبة املدخنني يف الفئة العمرية 13- 15 سنة 25% من الذكور و15% من اإلناث 

حيث يبدأ 12% منهم التدخني يف سن التاسعة و 48% يبدأون التدخني ما بني سن العارشة والثالثة عرش من 

العمر. وتشري إحصائيات السجل األردين للرسطان بأن رسطان الرئة هو أكرث أنواع الرسطان إنتشاراً بني الذكور 

وبأن نسبة املدخنني بني مرىض رسطان الرئة تبلغ 78%. لهذا كله، حظر قانون مراقبة سلوك األحداث لعام 

2001 بيع التبغ للحدث، وتم تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من أرضار التدخني، ووضع برنامج وطني خاص 

ملكافحة التدخني. ولكن اتجاهات إنفاق األرس نحو التبغ والتدخني قد ارتفعت ففي العام 2006، بلغت قيمة 

األهمية النسبية لإلنفاق عىل التبغ مبا نسبته 3.57% من نسبة األنفاق عىل السلع الغذائية البالغة %36.5. 

والتي كانت تبلغ أهميتها النسبية 3.51% للعام 2002. 
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وبلغت نسبة اإلنفاق العام السنوي عىل الصحة )9%( من الناتج املحيل اإلجاميل؛ أي ما قيمته 454 مليون 

دينار أردين يرصف النصيب األكرب منها عىل الخدمات العالجية التي بلغت 263 مليون دينار أردين وعىل 

الناتجة  املزمنة ومضاعفاتها  األمراض  التقليل من حدوث  الوقائية يف  الصحية  الخدمات  أهمية  الرغم من 

عنها، وخصوصاً أن 7.2% من اإلعاقات ناتجة عن أمراض كان ميكن الوقاية منها، إال أن 26% فقط من مجمل 
اإلنفاقات الصحية يوجه للخدمات الوقائية. 

ويجدر باإلشارة إىل أنه يف العام 2007 قد تم شمول كبار السن )60 سنة فأكرث( بنظام التأمني الصحي املدين، 

وأيضاً يف العام 2004 تم شمول األطفال دون السادسة من العمر يف نظام التأمني الصحي املدين. ويف مجال 

الخدمات الصحية،  تم إدماج خدمات الصحة اإلنجابية يف جميع املراكز الصحية، ومراكز األمومة والطفولة 

البالغ عددها 668، علام بان هذه الخدمات تقدم مجاناً. أما يف مجال الربامج الوقائية والتطعيم ، فإن من 

أبرز االنجازات املحافظة عىل نسبة عالية من التغطية بالتطعيم  بلغت أكرث من 95% لجميع أنواع املطاعيم 

التي تعطى مجاناً ضمن برنامج التطعيم الوطني.

بالرغم من عدم وجود بيانات دقيقة ووافية عن حجم ظاهرة التعاطي واإلدمان عىل الكحول واملخدرات يف 

األردن، إال أن هناك مؤرشات عىل تزايد نسبة التعاطي واإلدمان عليهام. ومن التوجهات الالفتة لالنتباه فيام 

يتعلق بعملية التعاطي واإلدمان هو انتشارها بني الفئات الشابة واإلناث.

املشاركة السياسية

الحياة  التنمية، وقد تطور هذا املفهوم واتسع نطاقه ليشمل مختلف ميادين  تعترب املشاركة أحد عنارص 

العامة االجتامعية واالقتصادية والسياسية. وتعني املشاركة اشرتاك الناس يف جميع املجاالت التي تؤثر يف 

السيطرة عىل أمور حياتهم. وميكن أن تكون  الذي يؤدي إىل متكينهم وتعزيز قدرتهم عىل  حياتهم، األمر 

كالجمعيات  الجامعي،  العمل  من خالل  كانت  إذا  فعالية  أكرث  تكون  أنها  إال  أو جامعية،  فردية  املشاركة 

والنقابات واألحزاب السياسية. ويشارك األردنيون يف الحياة العامة عن طريق االنتخابات النيابية والبلدية 

يف  املشاركة  تزال  ال  ولكن  الرياضية.  واألندية  السياسية  واألحزاب  املهنية  والنقابات  الخريية  والجمعيات 

الحياة العامة خاضعة إىل حد كبري لسلطة الرجل؛ فال يزال األزواج أو اآلباء أو األخوة الكبار، مثال، يتحكمون 

مبشاركة أعضاء األرسة اآلخرين، وخاصة النساء منهم، يف الحياة العامة. وقد ارتفع أعداد الجمعيات التعاونية 

يف األردن، حيث كانت للعام 1996، 804 جمعية، ووصلت للعام 2007 إىل 1143جمعية، منها 73 جمعية 

للعام  ووصلت  831 جمعية،   ،2002 للعام  فكانت  الخريية  الجمعيات  عدد  ارتفع  كذلك  نسائية.  تعاونية 

2007 إىل 1067 جمعية، منها 148 جمعية خريية نسائية. كذلك الحال يف ارتفاع عدد املسجلني يف النقابات 

املهنية. 
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البيئة

ومن التحديات البيئية تلك املتعلقة بشح املياه وزيادة معدالت تلوثها وفقدان رشوط السكن الصحي بالنسبة 

ألعداد متنامية من السكان، وتدين خدمات البنية التحتية يف مناطق البادية والريف واألحياء الهامشية يف 

املدن، مام يشكل مخاطر بيئية وصحية. ويشكل االزدحام والكثافة السكانية يف املدن أحد أسباب التلوث 

والضجيج، كام تشكل مواقع محطات التنقية واملصانع والورش الصناعية والكسارات مصدراً لتلوث األحياء 

املحيطة بها.

الهجرة

شهد األردن منذ الخمسينات من القرن املايض البداية الحقيقية للهجرة الدولية الخارجية حيث كانت تلك 

البداية متواضعة يف حجمها وزخمها. وقد اتجهت معظم هذه الهجرات إىل دول الخليج. وقد جاءت تلك 

القطاعات  بعض  تنمية  يف  املشاركة  بهدف  الدول  وتلك  األردن  بني  التي متت  لالتفاقيات  نتيجة  الهجرات 

وخاصة التعليمية. ونظراً لتزايد حاجة تلك الدول للعاملة األردنية املدربة والفنية كنتيجة لزيادة احتياجاتها 

التنموية املختلفة، أدى ذلك إىل تسارع حركات الهجرة األردنية للخارج، ووصلت إىل مستويات مرتفعة كان 

لها التأثري الكبري عىل األوضاع االقتصادية واالجتامعية يف األردن.

لألردن،  املرسلة  املالية  التحويالت  خالل  من  الوطني  االقتصاد  رفد  إىل  الهجرة  ساهمت  قد  ناحية،  فمن 

وساهمت يف تحسني أوضاع ميزان املدفوعات، ورفع معدالت منو الناتج القومي، ومستوى املعيشة، باإلضافة 

إىل دعم قوة الدينار، إذ تساهم صايف تحويالت األردنيني ما نسبته 37.5% باملتوسط من العجز املزمن يف 

العجز يف  تخفيض  الكبرية يف  يعني مساهمتها  الذي  األمر   ،)2001 –  1964( الفرتة  التجاري خالل  امليزان 

لتغذية  األساسية  املصادر  أحد  التحويالت  تعترب هذه  كام  عقود،  ثالثة  تزيد عىل  ولفرتة  الجاري  الحساب 

حصيلة األردن من النقد األجنبي، إىل جانب االستثامر األجنبي املبارش والقروض واملنح من الدول املانحة. 

ومن ناحية أخرى ساهمت هذه الظاهرة يف بروز ظاهرة العاملة الوافدة التي كانت ال بد من استقدامها لسد 

النقص الناجم عن هجرة العاملة األردنية واتساع الهوة بني الطبقات االجتامعية. وتبني أن معظم األردنيني 

املغرتبني يرتكزون يف كل من السعودية واإلمارات وقطر. 
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املرأة

يعترب األردن من الدول السباقة التي عملت عىل بذل الجهود الرامية إىل تحسني أوضاع املرأة األردنية يف 

كافة املجاالت االجتامعية واالقتصادية والسياسية كجزء أسايس من عملية التنمية الشاملة، ترجمًة للتوجهات 

اسرتاتيجيات  آليات مؤسسية ووضع  إنشاء  األردن عىل  الغاية فقد عمل  السامية. ومن اجل هذه  امللكية 

عملية تضمن إدماج املرأة ومشاركتها يف عملية التنمية. ويعد تحقيق املساواة الجندرية عام 2002 لقضية 

املرأة والتعليم بنسبة 90%من أبرز انجازات األردنيات، حيث وضع هذا االنجاز األردن ضمن الدول الخمس 

األوائل من بلدان الرشق األوسط وشامل إفريقيا. ومن الجدير بالذكر أن نسبة األمية للنساء بلغت %72.7 

من األميني يف األردن، إال أن معظمهم من كبار السن، األمر الذي عكس هذا االنجاز، لنصل إىل ما وصلنا إليه 

من نسب التحاق عالية يف التعليم األسايس والثانوي لتصل إىل 94% عام 2005.

وكذلك مساهمة املرأة يف القطاعات االقتصادية املختلفة مثل الخدمات والبنوك وصاحبات املهن، إذ ارتفع 

معدل املشاركة االقتصادي املنقح من 6.4 للعام 1980، إىل 14.7 عام 2007. وعززت االرداة السياسية مشاركة 

املرأة يف مواقع السلطة واتخاذ القرار. فقد شهد العام 2004 أعىل نسبة من متثيل النساء يف مواقع صنع 

القرار، فمثلت النساء أربعة وزيرات من 21 وزيراً. وانخفضت النسبة للعام 2007، لتكون 4إىل 28 وزير. 

وحالياً متثل 8.4% من النساء يف مجلس األمة األردين للعام 2007. ونسب التمثيل هذه ارتفعت منذ العام 

2003 الذي قدم للمرأة نظام الكوتا النسائية، وخصص لها ستة مقاعد يف مجلس النواب يتم إشغالها من قبل 

النساء الاليت حصلن عىل أكرب نسبة من األصوات مقارنة إىل عدد املقرتعني يف دوائرهن االنتخابية.

الشباب

عادة ما يتم تعريف املراهقني بأنهم أولئك الفئة من السكان ما بني 15-19 سنة، بينام الشباب فهم أولئك 

الفئة من السكان الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 20-24 سنة، والتي تبلغ  نسبتهم للسكان %9.5.

تعترب نسبة التعليم بني الشباب األردين مرتفعة، كام تتوافر له العديد من مصادر املعلومات التي يحصل 

عليها عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة. وميكن القول أن أكرث من ثلثي الشباب البالغني، أي 32% منهم عىل 

األقل ملتحقني مبستوى البكالوريوس. وباإلضافة إىل التعليم الذي يتحىل به الشباب األردين، فيمكن القول 

بأنهم منفتحون عىل كافة وسائل اإلعالم وخاصة املرئية منها. ويشكل الشباب ما نسبته 15.7% من مجموع 

املشتغالت  الشابات  نسبته 15.9% من مجموع  ما  املشتغالت  الشابات  األردنيني، حيث تشكل  املشتغلون 

ويشكل الذكور 15.7% من مجموع املشتغلني الذكور.
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كبار السن

برزت قضايا كبار السن نتيجة لزيادة العمر املتوقع للذكور واإلناث ويشكل تزايد نسبة كبار السن يف األردن، 

والبالغة 5.2% للعام 2004، واملتوقع أن ترتفع لتصل إىل 7.6% للعام 2020، وما يصاحب ذلك من مشكالت 

صحية ونفسية واجتامعية تحدياً آخر لألرسة األردنية. ومن الجدير بالذكر أن نسبة كبار السن يف املجتمع 

األردين ما زالت متدنية نسبياً، إال أنه من املتوقع تزايدها يف الفرتة  القادمة، ولكن استمرار التكافل االجتامعي 

األرسي املنبثق من صميم املجتمع األردين تشكل أساساً داعاًم للتخفيف من حدة املشكلة. إن تلبية الحاجات 

لتلك الفئات تتطلب جهودا حثيثة تشارك بها كل األطراف وعىل مستويات مختلفة كالترشيعية والعالجية 
واإليوائية والطبية. 

جدول رقم )9(: نسب كبار السن خالل سنوات مختارة يف األردن

النسبةالسنة

19794.1

19944.2

20045.2

20055.2

20207.6

ذوي االحتياجات الخاصة 

ومن التحديات اآلخذة يف التفاقم مشكلة التعامل مع أفراد األرسة من ذوي االحتياجات الخاصة، بخاصة 

العقلية منها، إضافة إىل الكلفة املادية واملعنوية واألعباء املستمرة التي تلقيها تلبية احتياجاتهم من الرعاية 

الصحية، واالجتامعية والنفسية عىل كاهل األرسة. 

إىل   2004 واملساكن  للسكان  العام  والتعداد   1994 واملساكن  للسكان  العام  التعداد  مسح  نتائج  تشري  إذ 

ثبات يف نسبة ذوي االحتياجات الخاصة يف األردن بني عامي 1994 و 2004، حيث بلغت النسبة 1.2% يف 

العامني املذكورين. ويشكل األفراد الذين يعانون من اإلعاقات الجسدية أو الحركية النسبة األكرب من ذوي 

االحتياجات الخاصة.
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العنف األرسي

يعرف العنف عىل أنه االستعامل املتعمد للقوة سواء كان ذلك بالتهديد أو االستعامل املادي ضد الذات 

أو ضد شخص آخر أو مجموعة بحيث يؤدي إىل حدوث إصابة أو موت أو سوء منو أو حرمان. ومن هنا 

أو أمل جسدي أو نفيس،  إيذاء  أو قد يتسبب يف إحداث  اعتداء ضد اآلخرين يتسبب  العنف هو أي  فإن 

ويشمل أيضا التهديد باالعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات وللحقوق.إال أن فهم ظاهرة العنف 

األرسي وإدراكها مرتبطان بشكل أسايس يف األردن، بالعنف الجسدي بأشكاله املختلفة مثل : الرضب، والركل، 

واستخدام أدوات حادة وغريها، ومرتبطان أيضا بشدته وتكراره. وتعد أكرث الفئات تعرضاً للعنف األرسي هي 

الزوجة واألبناء الذكور، وأكرث الفئات مامرسة للعنف األرسي هي: الزوج واألب واألخ األكرب والزوجة واألم.

حيث أن الذكور هم أكرث أفراد األرسة مامرسة للعنف، وبخاصة الزوج، واألب، واألبناء الذكور بنسب %69.3. 

وتعد الزوجة/ األم من بني املعتدين الرئيسيني بنسبة 7.9% يليها يف ذلك البنات اإلناث بنسة1.46%. كام أن 

االبن األكرب بغض النظر عن الجنس قد يكون مامرسا للعنف داخل األرسة بنسبة بلغت 7.1%. ويعترب تعاطي 

الكحول أهم سبب من أسباب العنف األرسي مبا نسبته 24%، والصعوبات املالية التي تواجهها األرسة %15.7، 

والفقر4.7%، وعدم  أفراد األرسة %5.2،  االحرتام بني  العمل5.4%، وقلة  والتعطل عن  والتوتر يف األرسة %6، 

السيطرة عىل النفس والغضب الرسيع %4.4.  

الطالق

يشكل الطالق أحد أهم عوامل التفكك األرسي، وخاصة يف حالة الطالق التعسفي. ويرى اإلسالم يف الطالق 

»أبغض الحالل إىل الله«، إال أنه أحله باعتباره الحل األمثل يف حال تعذر استمرار الحياة الزوجية ولحامية 

العائلة، إال أن  ما يرتك الطالق آثاراً سلبيًة عىل جميع أفراد  األطفال من العيش يف ظروف متوترة. وغالباً 

هذه اآلثار تكون أخف يف حالة الطالق القائم عىل اتفاق الطرفني والذي يراعي مصلحة جميع أفراد األرسة، 

وخاصة األطفال منهم. فالطالق التعسفي، الذي يقوم به الزوج من دون علم الزوجة، وتتم املوافقة الرشعية 

عليه من دون التحقق من مربراته، له تبعات سلبية ليس عىل الزوجة فقط، بل عىل األبناء أيضا يف معظم 

األحيان. 

تشري األرقام إىل أن عدد حاالت الطالق قد ارتفعت حيث بلغت وقوعات الطالق املسجلة من 8398 حالة 

يف عام 1997 إىل 9000 حالة يف عام 2001 ووصلت إىل 11400 حالة عام  2006. حيث ارتفع معدل الطالق 

الخام من 1.8 لكل ألف من السكان للعام 2001 إىل 2.1 لكل ألف من السكان للعام 2007. وتشري هذه 

التقارير إىل إن معظم حاالت الطالق لسنة 2007 تركزت يف الفئة العمرية 20-29 بالنسبة للجنسني، إذ بلغت 

نسبة حاالت الطالق يف هذه الفئة العمرية إىل املجموع الكيل لحاالت الطالق 46% تقريبا لإلناث مقابل %47 

تقريبا للذكور.
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الجرمية

تعد الجرمية من مؤرشات نوعية الحياة ومستوى املعيشة، وهي أيضاً تؤدي إىل مضاعفات ومشاكل داخلية 

املجتمع  يف  واضح  بشكل  لوحظ  األردن  ويف  الكثري.  وغريها  واإلدمان  والتعاطي  األرسي  والعنف  كالتفكك 

األردين بروز مشكلة الجرمية، تشري البيانات من إدارة املعلومات الجنائية أن جحم الجرمية عام 1998 هو 

ثالثة أضعاف ما كان عليه 1990 ومبعدل زيادة سنوية مقدارها 11.59%. ومن املالحظ أن معدل النمو أو 

الزيادة يف الجرمية يفوق بأضعاف معدل النمو السكاين مام يدل عىل وجود عوامل أخرى غري النمو السكاين 

الطبيعي تتحكم يف معدل الجرمية، كالفقر والبطالة والهجرة واالكتظاظ السكاين. ويالحظ أيضاً بروز أنواع 

جديدة من الجرمية نتيجة وانعكاساً للتغريات التي ترافق تطور املجتمع األردين. ولكن هذه األرقام قد تدنت 

يف السنوات العرش األخرية حيث بلغت نسبة التغري يف مجموع الجرائم لألعوام )2002 – 2006(، -6.6%. إذ 

وصل معدل الجرمية للعام 2007 إىل 7.5 لكل ألف من السكان.

عمل األطفال

بلغ عدد األطفال العاملني 32676 طفاًل عاماًل يف الفئة العمرية )5-17( سنة للعام 2008، أي ما نسبته %1.8 

من مجموع عدد األطفال يف هذه الفئة العمرية. استحوذ األطفال الذكور عىل النسبة األكرب من مجموع 

األطفال العاملني، حيث بلغت نسبتهم 89%. إذ أن معظم األطفال العاملني يعملون يف أعامل صعبة وشاقة،  

36% منهم يعملون يف إصالح املركبات، و27% يف الزراعة والصيد، و4% يف الفنادق واملطاعم. وبحسب البيانات 

فإن متوسط أجر الطفل ال يزيد عن 81 دينار شهري، كام أن ما نسبته 85% من األطفال العاملني قد تركوا 

املدرسة بعمر )12-17( سنة، ويعود السبب األغلب إىل ضعف التحصيل الدرايس للطفل أو عدم اهتاممه 

بالدراسة. وكان السبب الرئييس للعمل لـ 38% من األطفال العاملني هو تحقيق دخل اضايف لألرسة.

املساواة االجتامعية

تعترب عدم املساواة االجتامعية من أخطر املشكالت التي تواجه املجتمع األردين يف املرحلة الحالية. بالرغم 

من أن الفقر يعترب من أهم مظاهر عدم املساواة، إال أن التباين بالرثوة والدخل وعدم التكافؤ يف الفرص 

الحياتية يعتربان من املؤرشات الهامة جداً. فبالرغم من عدم توفر بيانات عن توزيع الرثوة يف األردن، إال أن 

هناك العديد من املؤرشات إىل أن الهوة بني الطبقات االجتامعية يف اتساع. كذلك الحال تشري بيانات دخل 

األرسة إىل وجود فجوة كبرية يف توزيع الدخل.
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حيث أنه ومبقارنة دخل األرسة حسب رشائح الدخل، بني عامي 2002 و 2006، نالحظ بأن الرشيحة ذات 

أعىل دخل، كانت تستحوذ عىل ما نسبته 28.1% من مجموع الدخل األرسي للعام 2002، وأصبحت يف العام 

2006 تستحوذ عىل ما نسبته 30.2%، أي بزيادة مقدارها 2.1 نقطة. ومن جانب آخر حافظت الرشيحة 

ذات األقل دخاًل عىل نسبة استحواذ بلغت 2.6% للعامني 2002 و2006، أما باقي الرشائح فقد انخفضت 

نسبة استحواذها مقارنة بالعامني 2002 و 2006 مبا مقداره 0.1 – 0.4 نقطة مئوية. مام يدل عىل أن عدالة 

التوزيع للدخل قد انخفضت.

وباإلضافة إىل تلك املؤرشات، فإن ضعف العدالة يف توزيع الفرص وانتشار املحسوبية والجهوية يف التعيينات 

وتوزيع املكتسبات التنموية يشكل مظهراً هاماً من مظاهر عدم املساواة يف األردن. باإلضافة إىل ذلك، نجد 

عدم املساواة كبري وواضح يف توزيع املوارد، ومكتسبات التنمية بني املحافظات والحرض والريف بشكل عام. 

تباطؤ يف الحراك االجتامعي وبروز مؤرشات عىل تراجع الطبقة الوسطى. ونتيجة للتغريات  وقد طرأ أيضاً 

االجتامعية وطبيعة التطور الذي شهده املجتمع األردين يف العقود األربع املاضية، بدأت تربز فئات اجتامعية 

غري مشاركة أو مستثناة من املشاركة وهي الفئة التي ميكن وصفها باملهمشة. تعد هذه الفئات باملهمشة 

وذلك لعدم وجود صوت أو منرب لها، مبعنى أنها غري ممثلة يف الحياة العامة وال يوجد من يدافع عن مصالحها 

وحقوقها. من املمكن تقسيم هذه الفئات إىل نوعني، النوع األول: يشري إىل أمناط اقتصادية كاملجتمعات 

الرعوية والريفية والفقراء. والنوع الثاين: هو الفئات االجتامعية األقرب إىل املشكالت االجتامعية، كتلك التي 

تشرتك يف نشاطات غري مقبولة اجتامعياً وقانونياً.
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