
   موجز السياسة العامة 

  

 الدخل لكبار السن  ضمان تحقيق 

 ي    والالجئي   من األردني
 

  

 الرسائل الرئيسية 

م •    أساس   كعنرص وتحسينها االجتماعية الحماية نطاق بتوسيع األردنية الحكومة تلت  
 
 . المستدامة التنمية خطة ف

   والرجال النساء من السن كبار يواجه •
 
ايدة تحديات األردن ف ، بالنظر إىل قدرتهم الدخل من احتياجاتهم لتلبية مت  

 المحدودة وغت  الكافية.  التقاعدية المنخفضة عىل العمل ومعاشاتهم

   التقاعد نظام •
 الشيخوخة.  سن فقط من األردنيي   من معاش %42.2 يستفيد حيث التغطية، محدود األردن 

  النظام الحاىل   للمعاقبةشكل خاص تتعرض النساء ب  •
 
  األردن ه  ثالث أدن  ف

 
  سوق العمل ف

 
، حيث أن مشاركة اإلناث ف

  األردن هم من النساء.  من المتقاعدين %16فقط  –مشاركة عىل مستوى العالم 
 
 ف

 ليتم التوصل ن االجتماع  اإللزام  القائم ل الضمااالجتماع  أن يكم  التقاعدي من شأن المعاش  •
 
ر الحماية إىل نظام يوف

  سن الشيخوخة للجميع. 
 
 االجتماعية ف

،  التقاعدي يمكن أن يصبح المعاش  • ، يمكن أن يل تم توسيعهما إذا االجتماع  آلية  تشكلشمل المواطني   غت  األردنيي  

 يم دعم فعال وشفاف ومستدام لالجئي   السوريي   وعائالتهم. لتقد  مهمة



  

 

 طريق األردن إىل التنمية المستدامة 

بشكل عام،   (MDGs)لقد تم اإلشادة بالمملكة األردنية الهاشمية عىل إجراءاتها الحاسمة نحو تحقيق أهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية 

ي الشامل. حيث  
ي مجاالت القضاء عىل الفقر، وصحة األم والطفل، واألمراض المعدية، والتعليم االبتدائ 

 
ة، ال سيما ف  تم تحقيق إنجازات كبير

ي تشكيل خطة التنمية المستدامة لما بعد    بشكل فًعالبناًء عىل هذه اإلنجازات، شارك األردن  
 
تمت استشارة أكير من  ، حيث  2015  العامف

نت. باإلضافة إىل ذلك،   12,500 ي لتحديد أهم القضايا التنموية بالنسبة لهم، مع قيام العديد منهم بتوضيح وجهات نظرهم عير اإلنير
أردئ 

وقد   . 2030الذين قدموا المشورة لألمير  العام لألمم المتحدة بشأن أجندة    27الـ  لة الملكة رانيا العبد هللا واحدة من قادة العالمكانت جال

الحاجة إىل معالجة البطالة المرتفعة، وخاصة بير  النساء والشباب، وتوسيع المشاركة االقتصادية والسياسية للمرأة،    برزت من بير  األولويات

  1جة تزايد األمراض غير المعدية، وضمان ظهور االستدامة البيئية. ومعال 

ي  
 
  2030، تبن  قادة العالم خطة التنمية المستدامة لعام  2015  شهر كانون األول من عامف

ً
ي تتصور عالما

 ، والنر
ً
من الفقر، حيث يمكن    خاليا

. وهي   واإلقصاءمن الفقر    خاليةبكرامة،  حياتهم  لجميع الناس أن يعيشوا   وضمان تحقيق أهداف    أحد   إغفالإىل عدم  دعو  ت  والعنف والتميير 

ائح المجتمع،  .   منالتنمية المستدامة لجميع شر
ً
كير  بشكل خاص عىل الفئات األكير ضعفا

 2 جميع األعمار، مع الير

 

 السكان والتنمية المستدامة  شيخوخة

  ذلك  
 
ية، بما ف ا رئيسًيا يؤثر عىل جميع البلدان ويعكس إنجازات مهمة للتنمية البشر

ً
الصحة وزيادة   تعزيز تمثل شيخوخة السكان اتجاه

   معدل الوفيات.   وخفضطول العمر  
ً
   يعد االستعداد لشيخوخة السكان أمرا

 
وريا الشيخوخة    تتخلللتحقيق أجندة التنمية المستدامة، حيث    ض 

ي ذلك القضاء عىل الفقر والصحة الجيدة والمساواة بير  الجنسير  والنمو االقتصاديمعظم أهداف التنمية المستدا 
 
 3 والعمل الالئق.  مة، بما ف

ي عدم  
 عن الطبيعة المركزية والشاملة لشيخوخة السكإغفال أحد إن المبدأ التوجيهي ألهداف التنمية المستدامة المتمثلة ف 

ً
ي التنمية  ، فضال

ان ف 
اف بحقوق واحتياجات وتفضيالت كبار السن، مع النساء والرجال األكير  ي أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب االعير

  المستدامة، يعن 
 
 
 الذين يشاركون كأطراف فاعلة نشطة وممك

ً
ي التنمية االجتماعية. سنا

 نة ف 

  المجتمع والتنمية ال ينعكس  ومع ذلك، فإن أهمية االستعداد لشيخوخة السكان وتمك
 
ي   كبار السن األردنيي   من مواصلة المساهمة ف

اتيجيات التنمية.    سياسات الدولة واست 
 
ي تحقيق    بشكل كاف ف

عىل سبيل المثال، تركز المراجعة الوطنية الطوعية لألردن للتقدم المحرز ف 
ي عام  

ي تم تقديمها ف 
ي الم  2017أهداف التنمية المستدامة، والنر

نتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، عىل "القضاء عىل  ف 
" ولكنها  ي عالم متغير

 تذكر كبار السن.   بالكاد الفقر وتعزيز الرخاء ف 

 

  األردن
 
 الحماية االجتماعية لكبار السن من النساء والرجال ف

  الضمان االجتماع  المناسب والحماية االجتماعية 
 
ي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان    ثابتحياته أمر   خاللإن حق اإلنسان ف

ومتمثل ف 

  102( واتفاقية منظمة العمل الدولية االتفاقية رقم 1966( والعهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) 1948)

ي صادق عليها األردن عام 1952ماعي ) للضمان االجت
 4. 2014( والنر

 
ً
أيضا ورية  التنمية   تعد الحماية االجتماعية ض    تحقيق العديد من أهداف 

 
النجاح ف التنمية المستدامة، حيث يعتمد  لتحقيق أجندة 

. من المتوقع عىل وجه التحديد أن تساهم الحماية  المستدامة عىل مدى كبت  عىل التنفيذ الفعال لسياسات وأدوات الحماية االجتماعية

ي الهدف  
التغذية( والهدف    ، لقضاء عىل الجوع)ا   2)القضاء عىل الفقر( والهدف    1االجتماعية ف  ي وتحسير  

)ضمان   3وتحقيق األمن الغذائ 

ي جميع األعمار( والهدف  
) تحقيق المساواة بير  الجنسير  وتمكير  جميع النساء والفتيات(، والهدف    5الحياة الصحية وتعزيز الرفاهية للجميع ف 

 مساواة(. الال )الحد من أوجه  10)النمو االقتصادي المستدام والشامل والمستدام(، والهدف  8

م الحكومة األردنية بتوسيع وتحسي   سياسات وبرامج الحماية االجتماعية الوطنية كمكونات رئيسية ألجندة التنمية المستدامة  
. تحدد تلت 

اتيجية الحد من الفقر )  من     5(2018- 2013اسير
ً
تحٍد مستمر وتدعو الحكومة إىل  ما الفقر والضعف بير  األردنيير  من جميع األعمار عىل أنهكال

ي االردن. تمت اإلشارة  
ة والضعيفة" ف  ايد وموجهة بشكل أفضل ألفراد األش الفقير إىل "تقديم تدابير حماية اجتماعية موسعة ومتسقة بشكل مير 

ي إطار التنمية متوسط 
  6. 2025المدى المسم األردن هدف توسيع الحماية االجتماعية بشكل أكير ف 

اتيجية الوطنية لكبار السن ) تعكس ا  ، أو     7(2022  –   2018السير
ً
 تقاعديا

ً
 الذين ال يتقاضون معاشا

ً
ة من األردنيير  األكير سنا ي  األعداد الكبير

النر

 خط الفقر   تحت
 
ي الدولة التقاعدية زم الحكومة بتوسيع نطاق التغطية وتحسير  كفاية نظام المعاشات ل، وت

 . ف 

 

  الالجئون ال
 
األردنسوريون ف  

  عام  منذ ان
 
ة من الالجئي   السوريي   الباحثي   عن الحماية من 2011دالع األزمة السورية ف   وحكومته بأعداد كبت 

، رحب الشعب األردن 

   751,275،  2018  حزيران من عام  شهر   منذ يستضيف األردن ،  و الدمار والعنف.  
ً
   الجئا

ً
ي أعىل نسبة من الالجئير  مقارنة  مسجال

بعدد ، وهي ثائ 

ي العالم )
األردن  إال أن، من سوريا  غالبية الالجئير  . ممن لم يتم تسجيلهم  من الالجئير   عدد أكير  وهناكنسمة(.  1,000لكل  الجر   89سكانها ف 

 يستضيف أيض
ً
ات اآلالف من الالجئير     ا ي ذلك العراق واليمن والسو من دول أخرىعشر

ي األردن ، بما ف 
دان. يعيش معظم الالجئير  السوريير  ف 

ية ويعيش أكير من   ي مناطق حض 
ي المائة منهم تحت خط الفقر. حواىلي نصف    85ف 

ي المائة    4، وحواىلي  الالجئير  المسجلير  هم من األطفالف 
ف 

 هم من كبار السن. 



  األردن صعبة،  
 
 تزداد سوء  ومن بعض الجوانبحياة الالجئي   ف

ً
ي من نقص التموقد خفضت  .  ا

ي تعائ 
ويل المساعدات وكاالت األمم المتحدة النر

، وقلة منهم يحصلون عىل الرعاية الصحية والخدمات  يكافح الالجئون لتغطية نفقاتهم، نظًرا الرتفاع تكلفة المعيشةكما و ،  المالية والغذائية 

  8 الالئق والحماية االجتماعية.  االجتماعية والعمل

 

  لضمان أمن الدخل لكبار السن من األردنيي   والالجئي   تعزيز نظام 
 التقاعد األردن 

السياسة   موجز  موجز  العامة  يهدف  تحليل  تقديم  إىل  متبوعهذا  األردن،    
 
ف الشيخوخة  معاشات   لنظام 

ً
من    ا بمجموعة 

  بشكل أكتر فعالية لجميع النساء و ا أمنالتوصيات حول كيفية تحسي   النظام لضمان 
 
. الدخل الكاف

ً
 لرجال األكتر سنا

 وإدراك
ً
 عن االالجئير  السوريير  للحاجة الماسة للحماية االجتماعية بير     ا

ً
وحهم، فضال ، يشمل الموجز لطبيعة المطولة المحتملة لي  

 . ا خيارات لتوسيع التغطية لكبار السن من الالجئير 
ً
 أيض

إىل   الملخص  الحالية  الوثائق ويستند  عن  والسياسات   
ً
فضال منظمة،  أجرتها  استقصائية  دراسة  من  الكمية   HelpAgeالبيانات 

International   ي األردحول وضع كبار  2018لعام
عقدت مناقشات جماعية فقد عالوة عىل ذلك، . نالسن من النساء والرجال ف 

أردنيون والجئون سوريون   -الدخل والمعاشات التقاعدية مع مجموعات من كبار السن. نساء ورجال    وضمانمركزة حول الرفاهية  

ي  -
ي كانون الثائ 

ي عمان والزرقاء ف 
 . 2019 من عام ف 

 

ون واقتصاد   سكان متغت 
 
 ق مره

 السكان 

  ظل معدالت النمو الحالية، سيتضاعف حجمه كل  يزداد بشكل رسي    ععدد سكان األردن  
 
 عام  29، وف

ً
بلغ معدل النمو السنوي  حيث  .  ا

ي المائة  5.3حواىلي    2015-2004ة  لمجموع السكان خالل الفير 
 بير  السكان األردنيير  ولكن بشكل  ف 

ً
 بمعدالت النمو المرتفعة نسبيا

ً
، مدفوعا

ة للمهاجرين والالجئير  ب ،خاص  السنوات الماضية.  خاللالتدفقات الكبير

ي لعام  ن حسب التعداد  بلغ عدد سكان األرد
ي المائة من    47  نسمة  9.531.712،  2015السكائ 

ي المائة من الذكور،    53اإلناث و  ف 
إىل   يعيشونف 

ية ي المناطق الحض 
ي األردن مال  3هناك ما يقرب من   10 . حد كبير ف 

ي يعيشون ف 
  11مليون الجر  سوري.  1.3، منهم  يير  غير أردئ 

  حي    
 
 شباب نسبي  سكانب  سكان األردن  يتمت   ف

ً
 عام  22عمر  بمتوسط    ا

ً
المتوقع أن تزداد نسبة كبار السن األردنيي   بشكل كبت    إال أنه من،  ا

 وفقف.  خالل العقود القادمة
ً
 60شخاص الذين تبلغ أعمارهم ، من المتوقع أن ترتفع نسبة األ HelpAge Internationalلتقديرات منظمة    ا

 عام
ً
ي    %5.4فأكير من    ا

النسبة    1يوضح الشكل   12. 2050بحلول عام    % 15.8، وإىل  2030بحلول عام    8.6إىل    2015عام  من إجماىلي السكان ف 

.  عام 60سن الـ  ونيبلغممن  المئوية المقدرة لسكان األردن   ي حير  أن ا وا أو أكير
  60ألشخاص البالغير  من العمر  ف 

ً
   عاما

 
  5.4بـ  لون ويقدرونيشك

ي ال
ي عام مائف 

ي عام  8.6من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إىل فإنه  ، 2015ة من سكان األردن ف 
ي عام  15.8 إىلو  2030ف 

ي المائة ف 
 . 2050ف 

 

 1الشكل  
 
 عام 60تبلغ أعمارهم  ممنرة لسكان األردن : النسبة المئوية المقد

ً
 2050-2015، أكتر أو    ا

 

ناشونال )  https://www.helpage.org/global- المصدر:  . بطاقة تقرير األردن: 2015 مؤشر مراقبة العمر العالمي (. 2015هيلب إيج إنير

data/?country=Jordan-ageing-data/country-ageing-agewatch/population 

  العقود الماضية ارتفع
 
  األردن ف

 
 عام  52، من متوسط  متوسط العمر المتوقع عند الوالدة بشعة للنساء والرجال ف

ً
ي عام  ا
 60إىل  1960ف 

 عام
ً
ي عام  ا
ي عام عامً  74و   1970ف 

ة2016ا ف  متوسط عمر الرجل بشكل  ، تجاوز متوسط العمر المتوقع للمرأة عند الوالدة . وطوال هذه الفير

ة نمت بمرور الوقت وهي م طرد م ي عام  ، ير 
 ثالث سنوات ونصف أكير من الرجال.   تعيش النساءيمكن أن تتوقع أن   2016وف 
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ي 
 60الـ سنالنسبة المئوية للسكان ف 

ي عام  أكير أو 
 2015ف 

ي 
 60الـ سنالنسبة المئوية للسكان ف 

ي عام  أكير   أو
 2030ف 

 

ي 
 60الـ سنالنسبة المئوية للسكان ف 

ي عام  ير أو أك
 2050ف 

https://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Jordan
https://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Jordan


 

 

 2016إىل   1960العمر المتوقع عند الوالدة حسب الجنس من : متوسط 2الشكل  

 

 

 )بالسنوات( العمر المتوقع عند الوالدة ، ذكر متوسط        العمر المتوقع عند الوالدة ، أننر )بالسنوات(           

 العمر المتوقع عند الوالدة ، اإلجماىلي )بالسنوات( متوسط 
 

 locations=JO؟https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.INالمصدر: البنك الدوىلي األردن بيانات الدولة: 

 

 االقتصاد وسوق العمل 

ه من دول   المنطقة من خالل اقتصاده الصغير نسبييتمير  األردن عن غير
ً
ي الغالب عىل الخدمات،  ا

القليل من الموارد و والمتنوع والذي يعتمد ف 

ي عام و الطبيعية.  
ي الناتج المحىلي اإلجماىلي لألردن ف 

 . 201413تشكل الخدمات ثلنر

، واجهت   
  األردنخالل العقد الماض 

ً
، واالرتفاع الالحق    2008آثار األزمة المالية العالمية لعام  من ضمنها من التحديات االقتصادية،  عددا

ي جميع أنحاء المنطقة الذي يؤثر عىل االستثمار والتجارة والسياحة، واألهم من ذل
ي أسعار النفط والغذاء ، واستمرار عدم االستقرار ف 

ك، تأثير  ف 

 من دولة . نتيجة لذلك، أعا 14األزمة السورية وما نتج عنها من تدفق الالجئير  
ً
د البنك الدوىلي تصنيف األردن كدولة ذات دخل منخفض بدال

ي عام  أعىلذات دخل متوسط  
 .201715ف 

   القريب بالنسبة للمستقبل  
أسيناريو النمو المنخفض  ضمن، يتوقع البنك الدوىل  أن يظل االقتصاد األردن  ن يرتفع ، حيث من المتوقع 

ي    %2.4نسبة  إىل  الناتج المحىلي اإلجماىلي  
ي    %2.5و    2018ف 

ي   %2.1من    2019ف 
 بعدم 2017  عام  ف 

ً
، مع مالحظة أن االقتصاد ال يزال مثقًل

ي سوريا،  الحاىلي  االستقرار 
. االتباطؤ ال ، و التعاون االقتصادي مع العراق انتعاشبطء و ف  ي ي دول مجلس التعاون الخليجر

  16قتصادي ف 

الشكل   رد النمو    3يوضح 
ّ
ي    المط

الذي عا ف  المحىلي اإلجماىلي  الناتج  الفرد من   نصيب 
ً
 ، بدءشه األردنيون لمدة عقدين تقريبا

ً
التسعينيات    ا من 

ي عام  
لناتج المحىلي اإلجماىلي ، انخفض نصيب الفرد من ا منذ األزمة المالية العالمية حيث أنه ية.  مع األزمة االقتصادية العالم   2009وتوقف ف 

ي وتراجع بشكل كبير 
ايدة لالقتصاد األردئ  ة المير  .  دخل، مما يعكس الحالة الخطير  العديد من األردنيير 
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 سوق العمل 

  األردن  
 
، ارتفع معدل البطالة ف   الكبت 

 
  عام    %18إىل    ليصلنتيجة للتباطؤ االقتصادي والنمو السكان

 
تهميش كبت   وجود  ، مع  2018ف

ي األردن   17.   للمرأة
 
ي القوى العاملة ف

 
ي الوقت نفسه، بلغ معدل المشاركة ف

 
ي عام    %39ف

 
ي القوى  بلوغ معدل  ، مع  2017ف

 
مشاركة اإلناث ف

العاملة أعىل بشكحيث بلغت  الرجال.    متوسط   العاملة ثلث ي القوى 
 
ي المشاركة ف

 
ل ملحوظ بالنسبة للنساء األكير الفجوة بير  الجنسير  ف

، أي النساء ذوات التعليم الرسمي المحدود أو 
ً
يحة. اآلتيات  ضعفا  من أفقر شر

، ويعزى ذلك إىل حد كبت  إىل   المنطقة العربية وعىل الصعيد العالم 
 
  القوى العاملة ف

 
 معدالت المشاركة ف

 
  يتمتع األردن بواحد من أدن

   
 
ايد  القوى العاملة، لكنانخفاض معدل مشاركة اإلناث ف   المائة.   23، بنسبة  المعدل يت  

 
 18ف

ي عام    وينخفض
العاملة بشكل كبير من أعىل مستوى له عىل اإلطالق ف  ي القوى 

المائة(  42.5)   2009معدل المشاركة ف  ي 
   ،19ف 

ً
عىل    عاكسا

 . الوضع االقتصادي الصعب،األرجح 

ي سن العمل البالغ عددهم حواىلي  و 
ي يعملون، باإلضافة إىل    1.4مليون شخص، هناك حواىلي    3.5من بير  السكان ف 

ألف عاطل    210مليون أردئ 

ي األردن.    1.4عن العمل وحواىلي  
ي يعملون ف 

ي قطاعات اإلدارة العامة والدفاع والنقل  حيث  مليون غير أردئ 
كز التوظيف ف   20 والتصنيع.   والبناءيير

 
  عام 4الشكل 

 
  القوى العاملة ف

 
 عام 15ان الذين تزيد أعمارهم عن  من إجماىل  السك )النسبة المئوية 2017: معدل المشاركة ف

ً
 ( ا

 

 
  

 https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.ZS(: 2018المصدر: البنك الدوىلي )

 

 الفقر 
  المائة   14.4عندما قدر معدل الفقر المطلق ب     2010لفقر منذ عام  معدل ا تقديرات لأي  لم يصدر األردن  

 
  118,995، أي ما مجموعه  ف

ي من  876,590أشة )أو  
ا( تعائ 

ً
ي جميع أنحاء األردن   فرد

ي المائة  22.5، مع وجود فقر الدخل ف 
ة فوق مستوى ف  خط    من األش المعيشية مباشر

ي براثن الفقر . فإنها  ،  الفقر المطلق، وعىل هذا النحو 
 وفق 21عرضة للوقوع ف 

ً
ن ، من المرجح أ2018لدوىلي لعام  للتوقعات االقتصادية للبنك ا   ا

 ، نظر 2010منذ عام قد ارتفع  معدل الفقر  يكون
ً
.  ا ي

 22الرتفاع التضخم وزيادة البطالة وتباطؤ النمو خالل العقد الماض 

 

ي جميع أنحاء األردن أن ا من    وعىل الرغم
ي المناطق الريفية، إال أنه أ لفقر مستمر ف 

، حيث تسجل العاصمة عمان أدئ  معدالت  كير انتشاًرا ف 

 الفقر. 
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دائرة 2017  . ( األردنية  الحكومة  أرقام 2017المصدر:  ي 
ف  األردن   .)

 figure2017/-in-http://dosweb.dos.gov.jo/products/jordan  :اإلحصاءات

 

 نادرا
 
 ً  

ً
  كل مكان، وغالبما يكون الفقر ثابتا

 
  األردن وف

 
  ، ف

ً
امات  كبشكل كبت  مع تغت  الظروف الخارجية،    يتذبذب ما  ا المواسم الزراعية أو االلت  

ي عام  المتعلقة باألحداث الثقافية
 
ي حالة األردن، توصلت أبحاث البنك الدوىلي إىل أنه ف

 
، كان ثلث سكان األردن يعيشون تحت خط  2015. ف

ي مرحلة ما من عام واح
 
ي  ، الىل عكس بيانات الفقر الرسمية . وعد الفقر ف

ي العامتستند إىل مقابلة واحدة  نر
 
، وجد الباحثون أن البيانات  الواحد   ف

الزيارات   التقدير الرسمي   26  بنسبة   أعىل معدل فقر    تعىطي المتكررة  المستندة إىل  المائة من  ي 
 
هذا المستوى المرتفع من    تعود أسباب  23 24. ف

الز   إىل "الفقر العابر" ، باإلضافة إىل  ة من األردنيير  الذين يعيشون فوق خط الفقر الرسمي ي تكلفة المعيشة النسبة الكبير
 
،  يادات الموسمية ف

 خاصة خالل فصل الشتاء واألعياد الدينية اإلسالمية المهمة. 

 

  سن الشيخوخة 
 
 ضمان الدخل ف

ايدة لتلبية احت    األردن تحديات مت  
 
  سن الشيخوخة، نظر يواجه النساء والرجال ف

 
 اياجاتهم من الدخل ف

 
 ً   

العمل بسبب    قدرتهم عىل   لتدن 
  النقص فرص العمل و 
 
. ونتيجة لذلك، يعتمد العديد من  كافيةالمحدودة وغت   التقاعدية  المعاشات  الو   ؛ المشكالت الصحيةالم زيادة  عف

 كبار السن، وال سيما 
ً
 ، عىل أشهم لدعم الدخل والبقاء عىل قيد الحياة. النساء األكير سنا

 لمسح القوى العاملة لعام  
ً
 من كبار السن    25،  2017وفقا

ً
ي المائة من الرجال فوق    6أقل بقليل من    -  العاملير  هناك نسبة محدودة جدا

 55ف 
 يعملون،

ً
ي المائة   1.6وينخفض هذا الرقم إىل  عاما

 عام 65لرجال فوق  لف 
ً
 أكير النساء األكير سوتقل احتمالية عمل . ا

ً
ي سن   -من ذلك   نا

أو  55ف 
ي المائة فقط من النساء و    2، يتم توظيف  أكير 

ي المائة من النساء فوق    0.3ف 
 النخفاض ه ليست نسبة مفاجئة  . وهذيعملنسنة    65ف 

ً
نظرا

ي القوى العاملة  
ي تبلغ أعمارهن    80جميع األعمار. وبالفعل، فإن    منمستويات مشاركة المرأة ف 

ي المائة من النساء الالئر
 فأكير ممن    60ف 

ً
عاما

 كن لديهن وظائف رسمية. تلم  HelpAge Internationalالدراسة االستقصائية من قبل  شملتهم 

  منها كبار السن تحد من قدرتهم عىل كسب الدخل.   واإلعاقة  المرضكما أن المستويات المرتفعة من  
  يعان 

من النساء    %92أفاد  حيث    الت 
 أو أكير ممن قابلتهم منظمة    60والرجال الذين تبلغ أعمارهم  

ً
ي عام    HelpAge Internationalعاما

صجي مزمن أو إصابتهم بمرض  ب  2018ف 

 تطلب عالجيأكير  
ً
ي المجاالت الوظيفية األساسية )الشكل   ا

ة ف  ة عن صعوبات كبير لمثل،  (. وبا 6ومراقبة طبية مستمرة، بينما أبلغت غالبية كبير
ي أجرتها منظمة  

النساء والرجال، النر المناقشات المركزة بير  كبار السن من  ي 
ي المشاركير  ف 

ي    HelpAge Internationalأشار أكير من ثلنر
ف 

ي عام  
م وارتفاع ضغط الدم، وم2019عمان وإربد والمفرق والزرقاء ف  رض ، إىل أنهم يعانون من مجموعة من األمراض غير المعدية مثل الروماتير 

ون أيضو السكري.   أفاد الكثير
ً
 بأنهم يعانون من إعاقات تتعلق بالحركة والرؤية والسمع.  ا

ي منها كبار السن    المرض واإلعاقة المستويات العالية من  وال تعد  
ي يعائ 

 مقيدالنر
ً
 عامال

ً
 تتطلب أيض   ولكنها ،  فحسب   الدخللقدرتهم عىل كسب    ا

ً
  ا

  نفقات طبية تضع أعباء مالية إضافية عىل كبار السن: 

 

العديد من    ي من 
]العمل[    األمراض"أعائ  أستطيع  األساسية.  لالصحية وبالتاىلي ال  ي 

احتياجائر ض كيف  فتلبية    الرعاية   أتلقر أن    يفير
 امرأة أردنية مسنة  - " ؟الطبية 

 

 

 

 

 

 مادبا      الزرقاء     البلقاء     عمان      األردن        جرش    المفرق      إربد     الطفيلة    الكرك     عجلون    العقبة    معان    

http://dosweb.dos.gov.jo/products/jordan-in-figure2017/
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 والحركة ف

 

 

 

 السمع

 البض 

ي او صعود الدرج
  المشر

 

 الرجال  النساء   

  

  والرجال النساء استطالعHelpAge Jordan (2018 .)المصدر: 
ً
ي عمان واربد والمفرق والزرقاء األكير سنا
  ف 

  سن الشيخو  تتفاوت
 
ي خة بشكل كبت  بي   النساء والرجال، وبي   األردنيي   أو السوريي   مصادر الدخل ف

 
.  1رقم   الجدول، كما هو مبير  ف

 
ً
 مسارات العمل المختلفة ل ونظرا

ً
ي م جدا
 
 سار حيا ف

ً
 ما يحصلون ، ة الرجال األكير سنا

ً
ي حير  ، معاش تقاعدي مقارنة بالنساء عىل   فإنهم غالبا

 
ف

يقتض الحصول عىل معاش  فإنه ،  األردنيات النساء ة. بالنسبة للعديد منمن المرجح أن تعتمد النساء عىل دعم األشة / دخل األش   أنه
ي حالة وفاة أزواجهن. 

 
  تقاعدي عىل معاش الورثة ف

كت     نقاشات مجموعاتسلطت  من اجانب آخر  
 الضوء عىل اعتمادهن شبه الكامل عىل أزواجهن أو   الت 

ً
مع النساء األردنيات األكتر سنا

، واعتمادهم عىل الدعم من  العميق من عدم استقاللهم الماىلي  النساء والرجال عن استيائهم كل من  أعرب أبنائهن لتلبية احتياجاتهم المادية. 
ي  
 حياتهم اليومية تقريب  كافة جوانباألقارب ف 

ً
وا عن إحباطهمكما  ،  ا   ، حيث لم تتح لهماستحقاقهم لمعاش تقاعدي خاص بهم   من عدم  عير

 
ً
. كثير ر مل  للحصول عىل عالفرصة    إطالقا  سمي

ً
 ت النساء والرجال األكير سما عير   ا

ً
ل  عن شعورهم بأن اعتمادهم عىل اآلخرين    نا

 
مصدر توتر يشك

 إلعالة أنفسهم  تمنوا أن يكون لديهم معاش تقاعدي، أو دخل كاٍف ، و وإهانة لهم
ً
 دون االعتماد حضي ماديا

ً
 عىل اآلخرين.  ا

  األردن عىل المساعدات اإلنسانية.  
 
عىل الرغم من أن   حيث أنهكما تسلط البيانات الضوء عىل االعتماد الكبت  للسوريي   الذين يعيشون ف

ي سوريا )خاصة الالجئير  الذكور( بعض الالجئير  كانوا مؤهلير  للحصول عىل معاشات تقاعدية 
غير قادرين عىل الحصول عليها باتوا ، إال أنهم  ف 

 من األردن. 

 من أن أك "
ً
ي لمساعدة أطفاىلي بدال ي أو أن يكون ىلي دخل خاص ئر ل منفصل مع زوجر ي مي  

ون الشخص  أتمن  أن أتمكن من العيش ف 
 امرأة أردنية مسنة  – الذي يحتاج إىل العناية به" 

 "أعتمد 
ً
ي وعىل دخله   دائما

ي لكلينا"    لكن، ألعيش عىل ابن 
ي   -دخله ال يكق 

 مسن رجل أردئ 

 

 

 

 : مصادر الدخل الرئيسية )بالنسبة المئوية، يسمح بوجود إجابات متعددة( 1الجدول رقم 

                                                                         
ً
                                     نساء أكتر سنا

ً
 رجال أكتر سنا

 سوريي                   أردنيي             سوريات              أردنيات                                                                                                             

 5 3 5 3 المساعدة من األقارب 

 0 3 0 6  بدل إعاقة

 31 13 27 24  األرسة

 66 14 73 16 المساعدة اإلنسانية 

 0 11 0 17 المعاش التقاعدي للعسكريي   

 2 9 0 3 األعمال التجارية الخاصة 

 0 41 0 29 قاعدي )يشمل معاش الورثة( تالمعاش ال

 1 7 1 4   راتب

 19 7 15 7  غت  ذلك 



  والرجال لنساءا استطالعHelpAge Jordan (2018 .)المصدر: 
ً
ي عمان واربد والمفرق والزرقاء  األكير سنا
 ف 

 

  المائة من الرجال و    41 -بالنسبة إىل ما يقرب من نصف كبار السن الذين شملهم االستطالع  
 
  المائة من النساء  47ف

 
 ما  دخلهم –ف

ً
نادرا

  يكفيهم أو  
  ال يكف 

ً
 ثلثا كبار السن من النساء والرجال الذين تمت مقابلتهم إن لديهم    ذكر ، حيث لتغطية احتياجاتهم األساسية إطالقا

ً
  ديونا

 (. من النساء %63الرجال و  ( من 69%)

 .من الرجال أنهم مدينون %84من النساء و  % 72الوضع أكتر خطورة: حيث أفاد أما بالنسبة لالجئي   السوريي   ف

  وبالفعل
ً
ي نقاشات م فقد أشار العديد من النساء والرجال األكير سنا
 
ي  ف

 
كير  ف

ي   عمان والزرقاءكل من  جموعات الير
 
إىل أن معظم مخاوفهم ف

 الحياة تتعلق بعدم قدرتهم عىل تغطية نفقاتهم األساسية مما أدى إىل االعتماد عىل اآلخرين وتراكم الديون. 

ي من فقر مدقع؛ "
اكمة لقد أثقلت الديون ا أعائ  ي    لمير

ء حيال ذلك" فعلكاهىلي وال يمكنن  ي
ي  - سر

 مسن رجل أردئ 

ي من المال لتلبيةبما يتوفر لدي"أعيش  
ي ألن    فأنا   متطلبات الحياة األساسية. لذلك  . ليس لدي ما يكق 

  ة مكلف   الحياة أعيش مع ابن 
 
ً
ي األردن"  جدا
ي  -ف 

 مسن رجل أردئ 

 

 : النسبة المئوية لكبار السن من الرجال والنساء القادرين عىل تلبية احتياجاتهم المالية 7الشكل  

  

ً  كثيراً       نادراً       إطالقاً            دائما

  والرجال النساء استطالعHelpAge Jordan (2018 .)المصدر: 
ً
ي عمان واربد والمفرق والزرقاء  األكير سنا
 ف 

 

  األردن 
 
 نظام التقاعد ف

ي عام  
ي والبنك الدوىلي ف  ك  2017خلصت ندوة دولية نظمها صندوق النقد العرئر ي المنطقة العربية تشير

ي   إىل أن أنظمة المعاشات التقاعدية ف 
ف 

ي ذلك  
كة، بما ف  ي   ، وانخفاض معدالتالشيعة ، وكذلك الشيخوخة  من السكان  الشباب  فئةمجموعة من المواضيع المشير

مشاركة اإلناث ف 

ي كثير من األحيان صيغ  و،  القوى العاملة، واألنظمة المجزأة 
العام(ال  االستحقاقاتف  ي القطاع 

أحكام سهلة للتقاعد و ،  سخية )خاصة لموظق 

ي األردنالوصف هو الهذا  26. المتأخرة السخية والمعاشات التقاعدية الخاصة  الحياةرامج ب و ،  المبكر 
 .مناسب لنظام التقاعد ف 

ي الحاىلي من  
التقاعد األردئ  مكونه الرئيشي هو نظام المعاشات  و وتعديالته.    2014لسنة    1قانون الضمان االجتماعي رقم    قبليتشكل نظام 

ي القطاع الخاص (PAYG) "اإلجباري "الدفع الفوري
العاملير  ف  والعاملير  لحسابهم الخاص والموظفير  المدنيير    بشكل رسمي   الذي يغىطي 

 . اك مرتفع نسبييعد   1والعسكريير   معدل االشير
ً
ي المائة من راتب الموظف، يدفع الموظف  21.75حيث يبلغ  ا

ي المائة منها   7.5ف 
يدفع  بينما  ف 

ي المائة. و   14.25صاحب العمل  
 قفو ف 

ً
 لمؤمن عليهم  ا   ، بلغ عدد 27مؤسسة الضمان االجتماعي  ألرقام  ا

ً
ي عام    1.215  الفّعال  إلزاميا

  7201مليون ف 

و    885,000) حواىلي  امرأة(  330,000رجل  أي  األردنيير    64%،  غير  يمثل   . الموظفير  جميع  )  % 12  نسبة  من  كير  
المشير حواىلي أي  من 

145,000). 

ي ذلك  سنة عىل األقل   15ساء، مع تغطية  للن  55للرجال و  60سن التقاعد  يبلغ  
اكات المدفوعة. أولئك الذين تم   7، بما ف    سنوات من االشير

 لديهم أيض  2009تغطيتهم قبل عام 
ً
ي سن  ا

 عام  25لكل من الرجال والنساء مع  50خيار التقاعد المبكر ف 
ً
اكات للرجال أو    عىل األقل  ا من االشير

 عام  22
ً
 للنساء.  ا

 بالنظام اإللزامي االلتحاق بالنظام  يمكن للمواطنير   و 
اوح أعمارهم   الطوعي األردنيير  غير المشمولير  الذي يسمح للمواطنير  األردنيير  الذين تير

اك    55و  16سنة للذكور و    59و  16بير   ما   ي الضمان االجتماعي بنسبة اشير
ي المائة.    17.5سنة لإلناث بالتسجيل ف 

بلغ عدد المؤمن  حيث  ف 

 
ً
 و  48352)  2015عام   69024عليهم طوعا

ً
.   % 6امرأة( أي ما يقارب   20672رجال ي نظام الضمان االجتماعي

من مجموع األعضاء النشطير  ف 

 ، وفق73000إىل حواىلي ليصل ، ارتفع عدد المساهمير  الطوعيير  بشكل طفيف  2017بحلول عام 
ً
 . مؤسسة الضمان االجتماعي ل  ا

 
ي تم إيقاف  1

ي أنظمة التقاعد المدنية أو العسكرية النر
 ف 
ً
  .من قبل مؤسسة الضمان االجتماعي  ها باستثناء األفراد المسجلير  مسبقا

 

 الرجال

 الكل 

 النساء 



 الرتفاع مست
ً
، ونظرا   النظام الطوع 

 
اك ف  أفضل.   العاملي   ممن من المرجح أن يجتذب ويات االشت 

ً
ان متوسط ، كوبالفعليتقاضون أجورا

المؤمن عليهم    أجور 
ً
عام    طوعيا ي 
 
بنسبة    2015ف ) من متوسط    %25أعىل  اإللزامية  التغطية  مقابل    643رواتب  يميل    484ديناًرا  ديناًرا(. 

ي 
 
 إىل الحصول عىل دخل أقل استقرار الطرف األدئ  من مقياس الدخل    العاملون لحسابهم الخاص ف

ً
 ، وغالبا

ً
ما يكافحون من أجل المساهمة    ا

ة بي   الجنسي    معظم النساء المنال بالنسبة لكما يبدو أن النظام الطوع  بعيد  .  بشكل مستمر  ، وبالتاىل  فهو غت  قادر عىل سد الفجوة الكبت 

  
 
  نظام التقاعد األردن

 
 ساء أقل من ثلث المؤمن عليهم طوعحيث تمثل الن، ف

ً
 . ا

  

 تغطية محدودة 

التغطيةنظاإن   محدود    
 
األردن التقاعد  حيث  م  معاش    %42.2  يستفيد ،  من  اإللزام   التقاعد  سن  فوق  األردنيي    السكان  من  فقط 

لم  28الشيخوخة.  السنوي  التقرير  لعام  بحسب  االجتماعي  الضمان  الشيخوخة  بلغ  ،  2015ؤسسة  سن  ي 
 
ف المتقاعدين    2015  عامعدد 

المستويات  و رجال.  منهم    % 84  متقاعد   138,024 القادمة بالنظر إىل  السنوات  ي 
 
التغطية بشكل كبير ف المحتمل أن يزداد مستوى  من غير 

اكاتالحالية  المنخفضة   ي نظام الضمان االجتماعي )كثافة المساهمة المنخفضة(.    لالشير
 
المشاركة المنخفضة    معدالتتساهم  حيث  النشطة ف

ي سوق العمل، خاصة بير  النساء 
 
ي انخفاض التغطية.   النظامية ، وارتفاع معدالت البطالة والعمالة غير ف

 
بالرغم من تزايد عدد المؤمن عليهم  و ف

 من ربــع السكان النشطير  اقتصادي  أقل  إال أن ،  كام قانون الضمان االجتماعي النشطير  المشمولير  بأح 
ً
ي   ا

 
ه هذ و ؛  الضمان االجتماعي   يساهمون ف

ي األردن الذين   ةمنخفض   نسبة
 
ي سن العمل ف

 
ي االعتبار أنه من بير  السكان ف

 
،  مليون شخص   3.5يبلغ عددهم حواىلي    للغاية خاصة إذا أخذنا ف

 اقتصا   نشطونمليون    1.5هناك أقل من  
ً
ي سن العمل ولكنهم ربا   ديا

 
،  وطالب   ،ت منازل)يشمل العامل االقتصادي غير النشط أولئك الذين هم ف

 (. لون / يبحثون عن عمل ألسباب أخرى يعم وأشخاص ال 

  القوى العاملة، إىل جانب البطالة المرتفعة والمستمرة، إىل معدالت توظيف منخفضة للغاية 
 
تؤدي المستويات المحدودة من المشاركة ف

وتعتير هذه المعدالت منخفضة للغاية   عشر نساء أردنيات. عمل واحدة فقط من بي   كل ت بينما عن نصف الرجال األردنيي   يعمل ما يزيد  -

 29. للنساء  %27للرجال و  %81معدالت التوظيف فيها  متوسط  حنر بالمقارنة مع الدول العربية األخرى، حيث يبلغ 

ي حيث   . نظام  ، يعمل عدد كبت  من العاملي   بشكل غت   عالوة عىل ذلك
نامج األمم المتحدة اإلنمائ  أن االقتصاد   2013 عام  قدرت دراسة لير

ي المائة من  10وصل إىل    النظامي غير  
ي المائة من    44شكلت    النظاميةوأن العمالة غير    2010الناتج المحىلي اإلجماىلي االسمي لعام    نسبة  ف 

ف 

ي عام  
ي األردن ف 

ي القطاع غير    2010إجماىلي العمالة ف 
ر عدد العاملير  ف 

ِّ
د
 
. عند    النظامي )ق ي

ي سوق العمل األردئ 
  724’744مقابل    487,861ف 

) ي القطاع الرسمي
 ف 
ً
 نظر   30. عامًل

ً
ي إىل حد كبير ال  ا ي القطاعير  العام والخاصألن نظام التقاعد يلنر

ة من العمال مستثناة   ، فإنعاملير  ف  ا كبير
ً
أعداد

 .  من نظام الضمان االجتماعي

  النظام الحاىل  تم معاقبة الت
 
، حيث أن مشاركة المرأة لحماية االجتماعية بالعمل الرسم  الذي يربط بشكل وثيق ا و   نساء بشكل خاص ف

  األردن ه  ثالث أدن  مشاركة عىل مستوى العالم. 
 
  سوق العمل ف

 
 غالب  ف

ً
 خارج سوق العمل تمامما تظل المرأة األردنية    ا

ً
ثقافية  ألسباب    ا

، فإن للذكور. لذلك   %61مقابل  %17إىل أن معدل نشاط اإلناث بلغ    2017  لعام  القوى العاملة   مسحأشار  وبسبب مسؤوليات الرعاية. وقد  

، غالبية النساء األردنيات ال يحق لهن ال  ي ظل النظام من غو  حصول عىل تغطية الضمان االجتماعي
ير المرجح أن يتغير هذا الوضع بشكل كبير ف 

ي المائة من المؤمن عليهم النشط  27الحاىلي ألن النساء ال يمثلن سوى  
اكات  ،بموجب النظام اإلجباري   ير  ف  ضة  الطوعية من النساء منخف   واالشير

ي عام  -بنفس القدر 
ي المائة من المؤمن عليهم طوع 30أقل من كان   2015ف 

 ف 
ً
 .نساءمن ال ا

ي دراسة أجريت عام 
ي جميع أنحاء   2014ليس من المستغرب أن تجد هيئة األمم المتحدة للمرأة ف 

عن التقدم االجتماعي واالقتصادي للمرأة ف 

ي المعاشات التقاعدية بير  الجنسير  )متعادلة 
  31مض(مع العالم بأن األردن لديه أكير فجوة ف 

  ظل النظام الحاىل  
 
ي تغىطي األرامل وجميع  الورثة كمستفيدات من معاشات    فقط ، تستفيد معظم النساء من نظام الضمان االجتماع   ف

، والنر

وجات أو أرامل أو مطلقات؛ األخوات المعاالت  إذا كن  المعاالتالبنات   . بلغ عدد الورثة الناشطير  المستحقير  للمعاشات ؛ والوالدينغير مير 

له انعكاسات عىل استدامة النظام    األمر   إناث. وهذا   %79، منهم  2015عام    87,447  التقاعدي  صاحب المعاشنتيجة وفاة المؤمن عليه أو  

ي يتم دفعها لعدة عقود. 
ة الزمنية النر  حيث أن إدراج هؤالء المستفيدين يطيل إىل حد كبير الفير

ي كنت معلمة إال أنه ليس لدّي دخل اآلن وأشعر بالحرج "
" عىل الرغم من أنن  ي

ي أعيش مع أوالد أخنر
 امرأة أردنية مسنة   -ألنن 

  ." ي اآلن الحصول عىل كل ما أحتاجه. إال أن ذلك ال يزال حلما بالنسبة ىلي
، لكان بإمكائ  امرأة أردنية    -"لو كان لدي ضمان اجتماعي

 مسنة 

  الواقع   نظام الضمان االجتماع  ، ال يزال الالجئون السوريون مستبعدين من  من اإلصالحات السياسية التقدمية  عىل الرغم 
 
عىل الرغم  و   . ف

ي ، و ألردنيير  من أن نظام الضمان االجتماعي مفتوح لغير ا 
ي األردن ال يسمح لالجئير  بالعمل بشكل قانوئ 

، إال أن الغالبية العظم من الالجئير  ف 

ي القطاع غير  
. تتضمن "اتفاقية األردن" بير  ، وبالتاىلي يتم استبعادهم إىل حد كبير من نالنظامي يعملون أو يعملون ف  ظام الضمان االجتماعي

ي   أحكام  الحكومة األردنية واالتحاد األوروئر
ً
ي األردنل  ا

ي ذلك  دعم الالجئير  السوريير  ف 
، وهي إلزامية  إصدار عدد محدود من تصاريــــح العمل، بما ف 

. تغىطي  ي
ي األردن بالنسبة لالجئير  ليتم توظيفهم بشكل قانوئ 

ع، ويجب أن ات معينة فقط، مثل الزراعة والبناء والتصني تصاريــــح العمل قطاعف 

. يتم ت
ً
 جديدها سنويا

ي  بحلول  
 تضيح  87141، تم إصدار  2018شهر كانون الثائ 

ً
ي شهر آذار    تنفيذ نذ  لالجئير  السوريير  م  ا

  من  بكثير   ، وهو أقل 201632المبادرة ف 

المحدود عىل تصاريــــح العمل بير  الالجئير  إىل مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة  . يعود اإلقبال  33تضيــــح  200000البالغ    االتفاقيةهدف  

ي مكان العمل، توفر تصاريــــح العمل لالجئير   يف والفوائد. من الناحية النظرية بالتكال 
د األدئ  لألجور. ، مثل العقود والححماية قانونية أكير ف 

ي الوقت نفسه 
ي يحصل عليها  وف 

 بصاحب عمل معير  الالج ، فإن تصاريــــح العمل النر
ً
ك لهم سوى القليل من ئون تربطهم عادة ، مما قد ال يير

ي العم 
ل إىل فقدان سبل االنتصاف عندما تكون ظروف العمل سيئة أو متدهورة. كما يشعر الالجئون السوريون بالقلق من أن يؤدي التسجيل ف 

  34ف ذلك. ، عىل الرغم من الحمالت اإلعالمية لتوضيح خال المعونة االجتماعية



ي  
 
السوريير   يكن  ، لم  بادئ األمر ف ي لالجئير  

القانوئ   أيض، بل كان يتطلب  تصاريــــح عمل سارية فحسب يتطلب  التوظيف 
ً
ي   ا

 
 نظام التسجيل ف

ي 
 إلزامي خاص ضد إصابات العمل للعمال السوريير  الضمان االجتماعي األردئ 

ي النهاية بتأمير 
 
 .، وهو مطلب تم استبداله ف

  نظر و 
ً
 للتحديث المحدود نسبيا

ً
،  لتصاريــــح العمل وعدم وجود شر   ا ي الضمان االجتماعي

 
ي نهاية عام    الغريبليس من  ط للمساهمة ف

 
،  2018أنه ف

ي الضمان االجتماعي  كانوا يساهمونالجر  سوري   11000فقط حواىلي 
 
 .ف

ة من كبار السن السوريي   )    سوريا من الرجال( كانوا مؤهلي   للحصو   أغلبهمعىل الرغم من أن نسبة كبت 
 
، إال ل عىل الضمان االجتماع  ف

إحباطهم من    من األردن.   عليه  الحصولأنهم غت  قادرين عىل   ا عن 
ً
األكير سن الالجئون  تمكنهم من  تحدث   هم الحصول عىل معاشعدم 

ي  ال
ة أطول والصعوبات النر  نتيجة لذلك.   يوجهونها تقاعدي لفير

  الوثائقيتعير  عليك العودة إىل سوريا للحصول عىل  قد لدرجة أنه  ودقيقةالمعاش التقاعدي هنا صعبة للغاية عملية الحصول عىل "
ي األردن  مقيمة سورية مسنة    امرأة -." هيستحيل عىل معظمنا القيام ب وهو أمر الصحيحة  

 ف 

ي 
جاعتقاعدي سيسمح ىلي ال " الحصول عىل معاسر ي بعض    باسير

  سوري رجل -كل يوم."   وهو ما أتمناهعيش حياة كريمة  و   من كرامنر
ي األردن   مسن

 يعيش ف 

 

 كفاية المعاشات التقاعدية

حيث من  التقاعدية  المعاشات  مدى كفاية  تقييم  الفقر   يمكن  من  فقدانالحد  عن  عام  األجر   والتعويض  ي 
 
ف معاش متوسط  بلغ    2015. 

 دينار   391الشيخوخة  
ً
 دينار   331للرجال و    ا

ً
األدئ  لألجور    كما أنه أعىل من الحد   2، وهو ما يعادل خمسة أضعاف خط الفقر المطلق. للنساء   ا

 دينار   268البالغ 
ً
 شهري ا

ً
اكاتوحواىلي ثالثة أرباع  ا .  لعمالراتب ا متوسط   اشير ي الضمان االجتماعي اإللزامي

 
 ف

 مع  
ً
ي  تماشيا

 
ي معدالت  المنطقةأنظمة التقاعد األخرى ف

 تبلغ  تعويض ، يقدم نظام الضمان االجتماعي األردئ 
ً
ي المائة    2.5  قيمتها   سخية نسبيا

 
ف

تير  من الخدمة. الحد األقىص لمعدل  من متوسط   ي السنتير  األخير
 
ي المائة من متوسط    75  هو   التعويضالدخل الشهري للمؤمن عليه ف

 
الدخل  ف

ي  
تير  األخ  السنتير  الشهري للمؤمن عليه ف  ي المائة للمعال األول و   10بنسبة  معاش اإلعالة التكميىلي يمكن زيادة   3. ير

ي    5ف 
ي المائة لكل من الثائ 

ف 

 إىل ما قيمته،  والثالث
ً
ي المائة من الم   20  وصوال

ي هذا ال يإال أن  عاش.  ف 
ين  كق  من بير  أغىل البلدان تعد  ،  ، وخاصة عمانألن األردن   بالنسبة للكثير

ي و 
ي وما بعدهالمدن ف  ة ) ةوغير الغذائي  المواد الغذائية اإلنفاق السنوي عىل توسط م  بلغ حيث   35 . العالم العرئر مؤلفة من فرد ألشة أردنية صغير

ي عام    179,9(  أو اثنير  
ي ف 
ي المحّصلة   36. للرجال  الخاص السنوي    ي معاش التقاعدال، وهو ما يعادل ضعف  2017دينار أردئ 

، فإن المعاشات  ف 

.  إىل بخل ، وليس عكس إىل حد كبير األجور المنخفضةالتقاعدية المنخفضة ت  نظام الضمان االجتماعي

 

  لنساء والرجاللالدخل عند الشيخوخة  ضمانتحقيق و  تسد فجوة المعاشا
ً
  األردن  األكتر سنا
 
 ف

 الضمان االجتماعي الحاىلي ارتباط  ، يرتبط نظامباختصار 
ً
 وثيق  ا

ً
ي السياق االقتصادي  النظامي بالتوظيف    ا

، وبالتاىلي فهو غير كاٍف لتوفير األمن ف 

ا للنساء ، والمشاركة النظامية واالجتماعي الحاىلي للبطالة المرتفعة وغير 
ً
ة من الالجئير  السوريير  االقتصادية المنخفضة جد  .، واألعداد الكبير

ي بناء نظام ضما 
، فإن النظام الحاىلي يفتقر إىل آليات سد فجوات التغطية  مع ذلك،  من اجتماعي شامل ومستدا اتخذ األردن خطوات مهمة ف 

 .األفراد الذين ال تشملهم المخططات اإلجبارية أو الطوعية ليسوا محميير   ، أي أن جتماعية واالقتصادية الهيكلية الناتجة عن القضايا اال 

اكات   ة غت  القائمة عىل االشت     و من شأن الركت  
لاجتماع     تقاعدي  من معاش   تتألف الت  ة الضمان االجتماع  اإللزام  الل مكم  حالية أن  ركت  

 ، تحل مشكلة فجوة التغطية
 
  سن الشيخوخة.  وصول

 
   إىل نظام يوفر حماية اجتماعية شاملة ف

اكات أو المعاشات دفع بانتظام  عبارة عن تحويالت نقدية ممو ه   االجتماعية    التقاعدية  المعاشات غت  القائمة عىل االشت 
ُ
ائب ت لة من الرص 

 .   الضمان االجتماع 
 
ي النظم االجتماع   التقاعدية   تعد المعاشاتو   لكبار السن بغض النظر عن مساهماتهم ف

ية  االجتماعية عنضا أساسيا ف 

البلدان ذات الدخل المرتفع  ي 
ي  ف 

التقاعدية ف  ايد لتوسيع تغطية المعاشات  البلدان المنخفضة والمتوسطة  ، وقد برزت كنهج بارز بشكل مير 

ي العقدين الماضيير  
 .الدخل ف 

ي 
ائب.    يدمج  أننظام المعاشات التقاعدية الشامل  ل  ينبغ  ة غير القائمة  و بير  مخططات المساهمة الفعالة والعناض الممولة من الض  تعمل الركير 

اكات عىل وضع حد أدئ  للدخل الذي يمك  ي سن التقعىل االشير
، مما ظر عن ارتباطه السابق بسوق العمل ، بغض الن اعد ن أن يتوقعه المرء ف 

ة الثانية يضمن الحد األدئ  من   ي حير  أن الركير 
ي سن الشيخوخة للجميع، ف 

ي تتكون من مخططأمن الدخل ف 
 العام   PAYG  الدفع الفوري ، النر

ة غير القائمة عىل    وترشيد   التعويض ركز عىل معاش تقاعدي مناسب من حيث معدل  ت،  لزامي اإل ي سن الشيخوخة. يمكن للركير 
االستهالك ف 

 
ً
اكات أيضا ي   االشير

ي أن تسهل بعض التعديالت النر
ة  ينبغ  اكاتإجراؤها عىل الركير   لتعزيز استدامتها.  القائمة عىل االشير

ة األوىل لد الحال   وهو خلها من معاشات التقاعد.  ستعتمد بعض الفئات السكانية ذات االرتباط الضئيل بسوق العمل بشكل كبير عىل الركير 

اضات المتعلقة بالمشاركة   التقاعدية  يتم فصل المعاشاتالمرأة األردنية بشكل خاص.    بالنسبة    تمولها الحكومة عن االفت 
االجتماعية الت 

العمل     
 
ف أكتر بأجر   النظام  المستمرة  بدقة  تعكس  وبالتاىل   الحياة   ،  لمسار  الجنسانية    التقاعدية  المعاشات  فإن  ،وبالفعل.  الطبيعة 

 دور تلعب  االجتماعية  
ً
 رئيسي  ا

ً
ي ضمان حصول المرأة عىل معاش  ا
ي   وتمتعها   ،أساسي عىل األقل   تقاعدي  ف 

بالحد األدئ  من مستوى المعيشة ف 

 سن الشيخوخة. 

نظام المعاشات   ركائز فصل أحد    إال أن،  سنوات من التميير  إلغاء  عىل الرغم من أنه ال يمكن توقع أن تؤدي المعاشات التقاعدية االجتماعية إىل  و 

اكمة  الالمساواة أوجه    انتقال التقاعدية عن أسواق العمل يضمن عدم   ي غالبالمير
 ، والنر

ً
، إىل نظام المعاشات  بالنوع االجتماعي ما تكون مرتبطة    ا

 االجتماعية أيضالتقاعدية  التقاعدية. يمكن للمعاشات  
ً
أو   للممتلكات، مثل خسارة األرامل  ر والعم  بالنوع االجتماعي أن تعالج المخاطر الخاصة    ا

ي   ، ال مسؤوليات رعاية األطفال
ي األش المعيشية النر

ي   سيما ف 
االجتماعية وسيلة   التقاعدية  . كما يمكن اعتبار المعاشاتيغيب عنها الجيل الثائ 

اف بقيمة عمل المرأة بدون أجر  ا  ل األشة والمجتمع. وبالتاىلي داخ  فعالة لالعير
ً
من ناحية النوع ، فإن المعاشات االجتماعية هي طريقة أكير إنصاف



ي سن الشيخوخة  لبلوغ  االجتماعي 
 
ي السياقات ذات الطابع غير  أمن الدخل ف

 
لمرتفع وتغطية المعاشات ا   النظامي ، وهي مهمة بشكل خاص ف

ي األردن. المنخفضة
 
 ، كما هو الحال ف

ة غت  القائمة عىل  ، فإن الذلك عالوة عىل   اكاتركت   آلية مهمة   تشكل ، يمكن أن  ردنيي   تم توسيعها لتشمل المواطني   غت  األ ما  ، إذا  االشت 

  األردن. 
 
من خالل الضمان   الجئير  كبار السن من اللملحوظة لضمان أمن الدخل لبالنظر إىل القيود ا   لدعم الالجئي   السوريي   وعائالتهم ف

ي المدى المتوسطالنظامي تبط بالتوظيف  االجتماعي المر 
 
وح المحتمل الذي طال أمده  ، عىل األقل ف الي    عن 

ً
، فإن لالجئير  السوريير  ، فضال

 قد يكون    الجئير  كبار السن من الاالجتماعي المقدم لالتقاعدي  المعاش  
ً
ي ضمان ر   أمرا

 
، مع فاههم المادي والنفشي واالجتماعي بالغ األهمية ف

 .بشكل أساسي   برعايتهم األجداد  والذين يقوم، عن أهلهم التأقلم السلبية وضمان رفاه األطفال المنفصلير  يات تقليل آل 

 

   معاش تقاعدي اجتماع  لكبار السن من األردنيي   والسوريي   

  سن الشخوخةفقر الاالجتماع  للقضاء عىل  التقاعدي  يجب تصميم المعاش
 
اك مع االهتمام بالحفاظ عىل الحوافز  ف     لالشت 

 
ف

اكاتالضمان االجتماع  القائم عىل  ي لضمان عدم   . االشت 
ي تحديد مستويات معاشات عالية بما يكق 

ي  وهذا يعن 
 
اضطرار أي شخص كبير ف

ي فقر، ولكن أيض السن للعيش
 
 ف

ً
ي كيفية تفاعل المعاش ا

 
اكاتالجتماعي القائم عىل االجتماعي مع نظام الضمان ا  التقاعدي النظر ف ي   االشير

 
ف

 .الدولة

قدم للجميع )تلمك  
 
ي ت
ي فقط أولئك الذين يتلقون معاشات تقاعدية أخرى )شاملةالمعاشات االجتماعية النر

بعد الخضوع الختبار  ( أو تستثن 

الماليةالمناهج  ب  مقارنة( مزايا خاصة  الدخل بالقدرة  الوصول إىل  من حيث قدرتها    المرتبطة  الفقراء  ،  بشكل فعال  الجميععىل  ي ذلك 
 
بما ف

اإلدارة  ؛والمهمشير   الحوافز  ال  ؛ بساطة  ا و   ،االستثمار واالدخار   ؛ عملعىل  الدعم  عالية من  واالجتماعي مستويات  العادة  لسياسي  ي 
 
 لجميع .  ف

ي ذكرت  األسباب 
ورية   تعتير ركائز أساسية االجتماعية    التقاعدية   المعاشات  لطالما كانت،  النر ي البلدان المتقدمة  ألنظمة    ض 

 
المعاشات التقاعدية ف

ي البلد العمل بها ويتم 
 
ايد ف  ان المنخفضة والمتوسطة الدخل أيضبشكل مير 

ً
   . ا

ة   اكاتغت  القائمة عىل  الهدف من الركت     سن  فقر الهو تجنب    االشت 
 
، وبالتاىل  يجب تحديد قيمة فوائدها مع وضع هذا  الشيخوخة   ف

  االعتبار. 
 
 ا يتم تحديد مستويات الفوائد وفقعادة م،  لذلك  الهدف ف

ً
ي   لمعايير   ا

.    –  مختلفة ذات صلة بالسياق الوطن  ي
مثل خط الفقر الوطن 

ي مستوى المزايا المحدد  حيث يكون  
ي )والذي يبلغ حالي  خط   ف 

 الفقر األردئ 
ً
ي شهري  69حواىلي    ا

 دينار أردئ 
ً
 لحواىلي  ا

ً
من الناتج المحىلي    %20( مساويا

يبلغ  اكات.  االشير قائم عىل  غير  تقاعدي  معاش  لديها  ي 
النر الدخل  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  معظم  مع  يتماسر  للفرد. وهذا  اإلجماىلي 

ي أفريقيا وأمريكا الالتينية  المتوسط  
ي المائة    17ف 

ي آسيا. يتمتع ا   15، و  من الناتج المحىلي اإلجماىلي للفرد ف 
ي المائة ف 

لمعاش االجتماعي للتضامن  ف 

ي مض  
ي المائة من الناتج المحىلي اإلجماىلي للفرد.   16تبلغ حواىلي    بمزايا االجتماعي التابع لوزارة الشؤون االجتماعية ف 

 يجب أيض  ف 
ً
الحفاظ عىل    ا

 ما  أنهن، حيث  عىل وجه الخصوص مهم للنساءأمر  ، وهو  ة المناسب  المقايسةالوقت من خالل    مع مرور الكفاية  مستوى  
ً
من    أكير   يعشن  غالبا

 الرجل. 

ا كبت    التقاعدي تختلف تكلفة المعاش
ً
 االجتماع  اختالف

ً
 اعتماد  ا

ً
التكلفة التقديرية للمعاش   2  رقم  يعرض الجدول  عىل المعايت  المختارة.   ا

ة  )من  2017، محسوبة باستخدام اإلسقاطات السكانية لعام  2017  عام  التقاعدي الشامل لألردن بأسعار  ي العالم    التوقعات السكانية  نشر
ف 

. ألمم المتحدة / إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية( والبيانات االقتصادية من قاعدة بيانات صندوق النقد الدوىلي آلفاق االقتصاد الل عالمي

ض أن تكون تكاليف اإلدارة   ي المائة من التكلفة اإلجمالية لعمليات النقل. تظهر النتائج  5يفير
حسب مستوى االستحقاق وعمر    -أن التكاليف    ف 

ي المقياس  ستختلف  -األهلية  
ي أحد طرف 

. ف   دينار   69عند خط الفقر )  يكلف االنتفاع، سبشكل كبير
ً
 أردني  ا

ً
 500الستير     سن  ( لمن هم فوقا

ي 
. عىل الطرف اآلخر من المقياسمن الناتج المحىلي اإلجم  %1.21، أو  مليون دينار أردئ   ر دينا   52  سيكلف االنتفاع ، فإن  اىلي

ً
 أردني  ا

ً
من    % 15)   ا

ي فقط   160السبعينيات    سن  الدخل( لمن هم فوق متوسط  
. إن تحديد السيناريوهات    %0.39، أو  مليون دينار أردئ  من الناتج المحىلي اإلجماىلي

". الممكنة عىل المدى القصير والمتوسط    ماىلي
ي مراعاة إمكانية إنشاء "حير 

 والطويل يعن 

 
  اتماع  الشامل  االج التقاعدي : تكلفة المعاش 2 قم ر  جدول

 
 ( 2017 عام  ألردن )أسعار ف

  األدينار بالالتكلفة ومن  ،النسبة المئوية الشهرية لنصيب الفرد من الناتج المحىل  اإلجماىل  من اإلنفاق )مليون(
من إجماىل  الناتج و  % ردن 

   األدينار بالمن مخصصات الحكومة و  %المحىل  
 ردن 

52  15%  60+  370  0.91%  3.11%  

    65+  250  0.61%  2.08%  

    70+  160  0.39%  1.32%  

69  20%  60+  500  1.21%  4.15%  

    65+  330  0.81%  2.77%  

    70+  210  0.51%  1.76%  

 HelpAge International  المصدر: حسابات

 

ة أساسية لنظام  إىل جانب    االجتماع  مناسب  التقاعدي  ، سيكون المعاشالتقاعد كونه ركت  
ً
.   ا  

األردن   تملك  لنظام الحماية االجتماعية األردن 

 ظام حماية اجتماعية متطور نسبين
ً
ي التجزئة وتوفير الموارد والتغطية. من شأن المعاشا

االجتماعي أن يعزز   التقاعدي ، لكنه يواجه تحديات ف 

ي ينفذها صندوق المعونة الوطنية ووزارة ا نظام الحماية االجتماعية من خالل  
امج القائمة النر لتنمية االجتماعية  تكميل وخلق أوجه تآزر مع الير



الزكاة التغطيوصندوق  أهداف  تحقيق  ي 
 
ف والمساعدة  النحو ،  هذا  التكلفة. عىل  من حيث  فعالة  بطريقة  المعاشة  اعتبار  يجب    التقاعدي  ، 

 االجتماعي مكون
ً
 مهم ا

ً
اتيجي ا ي االسير
 
 (. 2025-2019ة الوطنية األردنية للحماية االجتماعية والحد من الفقر ) ف

  األردن دور الذي يتم دفعه لجميع ك   الشاملاالجتماع     التقاعدي  يمكن أن يلعب المعاش
 
 بار السن المقيمي   ف

ً
 رئيسي  ا

ً
  الجهود الحالية   ا
 
ف

  
 
.   لتحقيق االنسجام ف ي خطة االستجابة األردنية   توفت  الحماية االجتماعية للمواطني   األردنيي   والالجئي  

 
ة الحماية االجتماعية ف تركز ركير 

ي أنظمة الحماية الوطنية عىل دمج الالجئير  ال  2020- 2018  37لألزمة السورية
 
 عن تنفيذ تدخالت الحماية االجتماعية عالية  سوريير  ف

ً
، فضال

ي تعىطي 
 )األش الجودة النر

ً
، كبار السن والضعفاء  و االحتياجات القانونية والحماية ، األشخاص ذو خاص ذوو اإلعاقة األولوية للفئات األكير ضعفا

 
ً
ا   التقاعدي   (. إن المعاشاجتماعيا واقتصاديا ، مما قد لمضيفة من شأنه أن يعزز الشفافيةاالجتماعي الذي يتقاسمه الالجئون والمجتمعات 

ابط باإلنصاف وتعزيز   يساعد عىل خلق شعور  .   الير  االجتماعي

ي  - "لو كنت أحصل عىل معاش تقاعدي لشعرت بتحسن كبير وسأعيش بكرامة وليس مع إحراج" 
 مسن رجل أردئ 

ي 
ي بعض    باستعادةتقاعدي سيسمح ىلي ال " الحصول عىل معاسر

  سوري رجل -كل يوم."   وهو ما أتمناهعيش حياة كريمة  و   من كرامنر
ي األردن  مقيم  مسن

 ف 
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