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 مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية

 من حنن 
وقياس  ،حبوث السياسات املستقلةعداد إهو مؤسسة مستقلة غري حكومية تعمل على  ،مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية

يف  أتسس املركزو ردن.والبيئة التشريعية يف األ ،واجملتمع ،يف جماالت االقتصاد ،واملؤثرة ،والناشئة ،حول القضااي الراهنة ،الرأي العام
 (. 139904مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة األردنية حتت الرقم )و (، 9004عام )ال ، يفعمان

 
 

 الرؤية :   
 ،يف القضااي املتعلقة ابالستدامة السياسية ،حبوث السياسات املستقلةعداد إودوليا، رائد يف  ،واقليميا ،معرتف به حملياحباث أمركز 

 يف األردن.  ،واالقتصادية ،واالجتماعية
 

الذين يرغبون يف  ،ألصحاب املصلحة ،ومبتكرة ،وتطوير سياسات بديلة ،الراهنة ،والسياسات ،توفري حتليل شامل لألوضاعالرسالة: 
من  ،من أجل تبادل املعرفة والعملوالسياسية،  ،واالجتماعية ،االقتصاديةاالستدامة يف اجملاالت ىل إفهم سياق املوضوعات اليت تؤدي 

 وبناء القدرات. ،واملؤمترات ،واستطالعات الرأي ،والتقارير ،واألحباث ،خالل الدراسات
 

 
  :                                                 القيم األساسية

  
  قة.البدائل اخلالا جياد إو  ،تساعد على نشر املعلومات مبنتجات ذات جودة عاليةااللتزام 
 والتسامح. ،واملساواة ،والكرامة ،ومبادئ حقوق اإلنسان ،والعدالة ،تبين قيم احلرية 
 إلحداث فرق. سالعمل حبما 

 

 

 الواردة هبذا االستطالع متثل وجهة نظر املشاركني، وال متثل ابلضرورة وجهة نظر مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية األراء
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 ملخص النتائج

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية لألردنيني

 
حتليل شامل  يف توفري ،حتقيق رسالتهىل إاهلادفة  ،يف سياق جهود مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتيةأييت هذا االستطالع 

الذين يرغبون يف فهم سياق املوضوعات اليت  ،ألصحاب املصلحة ،ومبتكرة وتطوير سياسات بديلة ،والسياسات الراهنة ،لألوضاع
قياس مدى متتع املواطنني  هذا االستطالع هبدف وقد جاء والسياسية.  ،واالجتماعية،يف اجملاالت االقتصادية ،االستدامةىل إتؤدي 

من وجهة نظرهم، وكما يشعرون هبا يف حياهتم اليومية. ومن املعروف أن احلقوق ، واالجتماعية ،حبقوقهم االقتصاديةاألردنيني 
تعد اجليل  اليتوالثقافية،  ،والسياسية ،جانب احلقوق املدنيةىل إ ،نسانمن منظومة حقوق اإلساسي أجزء  ،واالجتماعية ،االقتصادية

 الثاين من هذه احلقوق.
البياانت  ومجعتموزعني على خمتلف حمافظات اململكة،  ،( مواطناً 1900تطبيق االستطالع على عينة وطنية مكونة من ) جرىلقد 

واجلغرافية يف  ،داريةعينة عنقودية طبقية قائمة على التقسيمات اإل طورتاذ  ،9013يلول أ 13 – 6خالل الفرتة الواقعة ما بني 
ىل إلتصل  ،داري واجلغرايفسحب العينة ابلتدرج اإل وجرىحمتلف مكوانت اجملتمع األردين، أخذت بعني االعتبار متثيل  ،اململكة

البياانت من  مجعتواالانث، وقد  ،وكانت العينة مقسمة مناصفة بني الذكور .كأصغر وحدة للمعاينة  ،واملسكن ،مستوى البلوك
 ا،حال عدم وجود أي منهميف و  .إىل رب أو ربة األسرة من خالل توجيه األسئلة مقابلتهم بشكل مباشر، املستجيبني عن طريق 

 عاماً.  11املقابلة مع أي من أفراد األسرة ممن تزيد أعمارهم عن  جرت 

نقطة مئوية على مستوى العينة ±( 4) %( فإن نسبة خطأ املعاينة يف هذه الدراسة االستطالعية يبلغ99وميكن القول أنه وبنسبة ثقة )
نسبة هذا اخلطأ على مستوى األقاليم واحملافظات. ولوحظ أثناء مجع البياانت أن بعض املستجيبني مل يفصحوا عن اإلمجايل، وتزداد 

 يرفع من نسبة اخلطأ.قد  ما ،خشية املساءلة ؛آرائهم حبرية

تمارات بنسبة مشلت عينة االستطالع مجيع حمافظات اململكة، فقد جاءت حمافظة العاصمة يف املرتبة األوىل من حيث عدد االس
جاء و   %.9و 4أما بقية احملافظات فرتاوحت نسبتها بني  .%19%، مث حمافظة الزرقاء بواقع 19تلتها حمافظة إربد  بنسبة  ،43%

 % لالانث.90.1مقابل  ،% للذكور39.9توزيع العينة متساوايً تقريباً بني الذكور واالانث بنسبة 
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 احلق يف التعليمأواًل: 

 ،% بدرجة كبرية39.1و ،متوسطة بدرجة أفراد العينة أنه يتوفر مدارس قريبة من مكان سكناهم % من39.4أفاد  .1
 طالق.% ال يتوفر مدارس قريبة من أماكن سكنهم على اإل1.4و، % بدرجة قليلة14.9و

 ،متوسطة بدرجة ،وغريها ،ومالعب ،من ساحات ،% من أفراد العينة بتوفر مدارس ذات بنية حتتية مالئمة34.9أفاد  .9
 طالق.مدارس ذات بنية حتتية مالئمة على اإللديهم % ال يتوفر 4.4و ،% بدرجة قليلة90.4و ،% بدرجة كبرية91.3و

 ،وخالية من االكتظاظ يف صفوف الدراسة ،مدارس مبساحات كافيةبدرجة متوسطة % من أفراد العينة أنه يتوفر 31.1أفاد  .3
 طالق.% ال يتوفر مدارس هبذه املواصفات على اإل19.1و ،% بدرجة كبرية19.1و ،% بدرجة قليلة99.6و

 ،وكهرابء ،وتدفئة ،من مياه نظيفة ،خدمات مالئمة يف املدارسبدرجة متوسطة توفر أنه ي% من أفراد العينة 31.1أفاد  .3
 طالق.% ال يتوفر مدارس هبذه املواصفات على اإل19.9و ،% بدرجة كبرية19.4و ،% بدرجة قليلة99.6و

 :مثل ،الوسائل التعليمية الضروريةإضافة إىل  ، متوسطة بدرجة املرافق فيهاتوفر ت% من أفراد العينة أبن املدارس 90.1أفاد  .9
% بدرجة  14و ،بدرجة قليلةتوفرها % 91.9بينما أفاد  "،األدوات الفنية.. اخلو املكتبات، و املختربات، و الكمبيوترات، "

 طالق.على اإل عدم توفرها % 3و ،كبرية
بينما أفاد  ،كافة التخصصات بدرجة متوسطة يف املدارس األردنية، ويف  % من أفراد العينة بتوفر املدرسني 31أفاد  .6

 طالق.% ال يتوفر مدرسني لكافة التخصصات على اإل3.9 ،% بدرجة قليلة99.6و ،بدرجة كبريةتوفرهم % 93.9
% بدرجة 44.1و ،األساسي بشكل جماين ألفراد أسرهم بدرجة كبرية% من أفراد العينة بتمتعهم حبق التعليم 93أفاد  .7

 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل9.4و ،% بدرجة قليلة10.6و ،متوسطة
 ،% بدرجة متوسطة44.9و ،% من أفراد العينة بتمتعهم حبق التعليم اجملاين الثانوي ألفراد أسرهم بدرجة كبرية39.4أفاد  .1

 طالق. % ال يتمتعون هبذا احلق على اإل1.1و ،% بدرجة قليلة19.4و
 ،% بدرجة كبرية43.4و ،ألفراد أسرهم بدرجة متوسطة ،ومهين ،% من أفراد العينة بتوفر تعليم تقين46.1أفاد  .9

 طالق.% ال يتوفر هلم هذا احلق على اإل4.4و ،% بدرجة قليلة91.6و
واألشخاص ذوي  ،وكبار السن ،دون متييز بني النساء ،واملهين ،% من أفراد العينة بتوفر التعليم الثانوي التقين39أفاد  .10

% ال يتوفر يتمتعون هبذا احلق على 10.1و ،% بدرجة كبرية94.3و ،% بدرجة قليلة93.9و ،بدرجة متوسطة ،عاقةاإل
 طالق.اإل

ذه الربامج بدرجة % بتوفر ه93.3و ،طالق يف املدارس% من أفراد العينة بعدم توفر برامج حمو أمية على اإل90.1أفاد  .11
 % بدرجة كبرية.3.1و ،% بدرجة قليلة90.4و ،متوسطة



7 

% بدرجة 99.9و ،وعلى قدم املساواة للجميع بدرجة متوسطة ،% من أفراد العينة بتوفر اجلامعات بشكٍل كافٍ 33أفاد  .19
 طالق.% ال يتوفر هلم هذا احلق على اإل19.1و ،% بدرجة كبرية11و ،قليلة

وتساهم يف تطوير اجملتمع  ،تساعد على فهم الواقع ،العينة بتوفر مناهج تعليمية ذات جودة عالية% من أفراد 31أفاد  .14
 طالق.% ال يتوفر هلم على اإل4.9و ،% بدرجة كبرية16.9و ،% بدرجة قليلة91و ،بدرجة متوسطة

 ،تمع بدرجة متوسطةواالندماج يف اجمل ،% من أفراد العينة أن التعليم يؤهل الطلبة بشكل لسوق العمل39.9أشار  .13
 طالق.ال يتوفر هذا املستوى من اإل 1.3و ،% بدرجة كبرية13.4و ،% بدرجة قليلة41.3و

% 96.1و ،نسان بدرجة متوسطةواحرتام حقوق اإل ،% من أفراد العينة أن التعليم يف األردن يعزز قيم التسامح31.9أفاد  .19
وحقوق  ،طالق قيم التسامحلتعليم يف األردن ال يعزز على اإل%  أفادوا أن ا9.9و ،% بدرجة كبرية19.4و، بدرجة قليلة

 نسان.اإل
 ،بدرجة متوسطة ،والثقافية ،والعرقية ،الدينية ،% من أفراد العينة أن التعليم يف األردن حيرتم خصوصية الطلبة36.3أفاد  .16

الدينية  ،م خصوصية الطلبة% أفادوا التعليم يف األردن ال حيرت 4.1و ،% بدرجة قليلة91.9و ،% بدرجة كبرية91.6و
 والثقافية. ،والعرقية

% 96.3و ،ذالل بدرجة متوسطةواإل ،% من العينة أن املدارس األردنية توفر احلماية للطلبة من العقاب اجلسدي36أفاد   .14
 طالق.% ال حتمي الطلبة على اإل3.9و ،% بدرجة قليلة99.4و ،بدرجة كبرية

 

 احلق يف الصحةاثنياً: 

% بدرجة  49.9و ،والرعاية الصحية بدرجة متوسطة ،مهنم يتمتعون حبق التأمني الصحيأب% من أفراد العينة 46.1أفاد  .11
 طالق. % ال يتمتعون هبذ احلق على اإل19.4و ،% بدرجة قليلة19.4و ،كبرية

 ،% بدرجة كبرية96.4و ،% من أفراد العينة بتمتعهم مبستوى صحي ذو جودة عالية بدرجة متوسطة49.3أفاد  .19
 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل11و ،% بدرجة قليلة94.4و

 ،% بدرجة قليلة93.4و ،وشاملة بدرجة متوسطة ،% من أفراد العينة حبصوهلم على توعية صحية كافية31.1أفاد  .90
  طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل10.6و ،% بدرجة كبرية94.9و

من خالل املشاركة يف اللجان  ،أفراد العينة أبمهنم يشاركون بعملية اختاذ القرارات املرتبطة ابلصحة اجملتمعية% من 44.6أفاد  .91
% ال يشاركون 94.1و ،بدرجة قليلةأفادوا أمهنم يشاركون % 99.6و ،اجملتمعية اليت تعىن ابلواقع الصحي بدرجة متوسطة

 بدرجة كبرية.يشاركون % 14و ،طالقعلى اإل
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 ،ومراكز صحية ،وعيادات طبية ،من مستشفيات ،% من أفراد العينة بتوفر قدر كاٍف من املرافق الصحية العامة36.3أفاد  .99
مرافق لديهم % ال يتوفر 6و ،% بدرجة كبرية91.9و ،% بدرجة قليلة99.4و ،بدرجة متوسطةليها إسهل الوصول 

 طالق.على اإلليها إصحية سهل الوصول 
بدرجة وغريهاوأجهزة طبية  ،وأدوية ،من أطباء مؤهلني ،بتوفر مقومات أساسية يف املرافق الصحية% من أفراد العينة 34أفاد  .94

 طالق.% ال يتوفر على اإل9.4و ،% بدرجة كبرية99.6و ،% بدرجة قليلة93.4و ،متوسطة
دون متييز  ،تبطة ابلصحةاملر  ،واخلدمات ،والسلع ،% من أفراد العينة بتمتعهم ابملساواة يف االستفادة من املرافق34.4أفاد  .93

 طالق.% ال يتمتعون ابملساواة على اإل6.9و ،% بدرجة كبرية90.6و ،% بدرجة قليلة99.9و ،بدرجة متوسطة
عاقة واملرافق الصحية اخلاصة ابألشخاص من ذوي اإل ،والعالجات التأهيلية ،% من أفراد العينة بتوفر اخلدمات34.9أفاد  .99

%  أفادوا بعدم تتوفر هذه 1.9و ،% بدرجة كبرية14.9و ،% بدرجة قليلة99.4و ،وكبار السن بدرجة متوسطة
 طالق.اخلدمات على اإل

املرتبطة ابلصحة بدرجة  ،واخلدمات ،والسلع ،% من أفراد العينة أبن لديهم القدرة على حتمل نفقات املرافق90.1أفاد  .96
يوجد لديهم القدرة على حتمل نفقات العالج % ال 4.9و ،% بدرجة كبرية19.1و ،% بدرجة قليلة96.9و ،متوسطة
 طالق.على اإل

يستطيعون اليت هتمهم و  ،% من أفراد العينة أبن لديهم إمكانية احلصول على املعلومات املتعلقة ابملسائل الصحية36.3أفاد  .94
ة  على مكاني% ال يوجد لديهم اإل6.4و ،% بدرجة كبرية90.3و ،% بدرجة قليلة96.9و ،تداوهلا بدرجة متوسطة

 طالق.اإل
الصحية املتعلقة هبم بدرجة  ،واملعلومات ،% من أفراد العينة أمهنم يتمتعون حبق احملافظة على سرية البياانت30.1أشار  .91

 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل3.4و ،% بدرجة قليلة11.4و ،% بدرجة كبرية46.3و ،متوسطة
قبل  ،ورعاية األسرة ،وتنظيم ،والطفل ،اليت تضمن محاية صحة األم ،حة% من أفراد العينة بتوفر خدمات الص39.4أفاد  .99

% ال تتوفر لديهم هذه 3.1و ،% بدرجة قليلة14.9و ،% بدرجة كبرية49.3و ،وبعدها بدرجة متوسطة ،الوالدة
 طالق.اخلدمات على اإل

 ،واملواد الكيماوية ،األشعة :من تعرضهم للمواد الضارة مثل ،% من أفراد العينة بتوفر الوقاية العامة للسكان44.9أفاد  .40
بدرجة  هلم تتوفر الوقاية  % 11.1و ،طالقال يتوفر على اإل 99.9و ،% بدرجة قليلة94.3و ،وغريها بدرجة متوسطة

 كبرية.
 ،واملهنية ،واملزمنة ،توطنةوامل ،والوسائل الفاعلة للوقاية من األمراض الوابئية ،% من أفراد العينة بتوفر الربامج33.4أفاد  .30

% ال يتوفر على 13.4و ،% بدرجة كبرية19.9و ،% بدرجة قليلة99.1و ،بدرجة متوسطة مهلوتوفر العالج الالزم 
 طالق.اإل
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 احلق يف العملاثلثاً: 

 ،بدرجة متوسطة ،دون إرغام على عمل بعينه ،وكسب الرزق حبرية ،% من أفراد العينة أمهنم يتمتعون حبق العمل44.9 أفاد .34
 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل9.1و ،% بدرجة قليلة90.1و ،% بدرجة كبرية49.9و

من دون أسباب وجيهة  ،من التعرض للفصل التعسفي وحمميون ،% من أفراد العينة أمهنم يتمتعون حبق العمل46.1أفاد  .44
 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل14و ،% بدرجة كبرية14.1و ،% بدرجة قليلة99.1و ،بدرجة متوسطة

يف حال تعرضهم للفصل التعسفي من العمل بدرجة  ،% من أفراد العينة أبمهنم حيصلون على تعويض عادل49أفاد  .43
 حيصلون على تعويض %14.3و ،طالق% ال حيصلون على التعويض على اإل90.9و ،% بدرجة قليلة41.3و ،متوسطة

 بدرجة كبرية.
% بدرجة 49.1و ،بدرجة قليلة ،وحاجات أسرهم ،من أفراد العينة أمهنم حيصلون على أجر يالئم حاجاهتم% 49.9أفاد  .49

  جر املالئم بدرجة كبرية.% حيصلون على األ10.4و ،طالق% ال حيصلون على األجر املالئم على اإل14.6و ،متوسطة
% 40.6و ،والنفسية بدرجة متوسطة ،سالمتهم اجلسدية% من أفراد العينة أبن األعمال اليت يقومون هبا تراعي 33.6أفاد  .46

 طالق.على اإل  ،والنفسية ،سالمتهم اجلسديةعماهلم أ% ال تراعى 19.1و ،% بدرجة كبرية19.4و ،بدرجة قليلة
أو  ،أو اجلنس ،أو العرق ،على أساس الدين ،% من أفراد العينة أنه يوجد متييز يف احلصول على فرص عمل49.9فاد أ .37

% ال حيصلون على 19.9و ،% بدرجة متوسطة41.9و ،أو الرأي السياسي بدرجة قليلة ،أو النسب ،الجتماعياألصل ا
 بدرجة كبرية.ال يوجد متييز  % 9.3و ،طالقهذا احلق على اإل

 ،% من أفراد العينة أبن هناك معلومات منشورة على املستوى الوطين عن فرص العمل املتاحة بدرجة قليلة41.9أفاد  .41
 % متوفرة بدرجة كبرية. 9.1و ،طالق% ال تتوفر معلومات على اإل19.1و، % بدرجة متوسطة46.9و

دون متييز ضدهم بدرجة  ،عاقة ميكنهم احلصول على فرص عمل الئقة% من أفراد العينة أن األشخاص ذوي اإل31.4أفاد  .49
حيصلون على فرصة عمل  %9.6و ،قطال% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل94.1و ،% بدرجة متوسطة91.9و ،قليلة
 بدرجة كبرية. الئقة

% 44.9و ،بدرجة قليلة ،والشباب ،للمرأة ،% من أفراد العينة أن الدولة تويل أمهية إلجياد فرص عمل الئقة30.3أفاد  .30
  بدرجة تويل أمهية إلجياد فرص عمل الئقة% 6.1و ،طالق% ال تويل أمهية هلذا احلق على اإل19.4و ،بدرجة متوسطة

 كبرية.
% بدرجة 40.9و ،بشكل فعال بدرجة قليلة ،% من أفراد العينة بقدرة الدولة على خفض نسبة البطالة49.3أفاد  .31

 بدرجة كبرية. أن لديها القدرة  % 9.1و ،طالقعلى ذلك على اإل القدرة % ال يرون أن الدولة لديها99و ،متوسطة



10 

% 46.4و ،واالنتهاكات الواقعة عليهم بدرجة قليلة ،احرتام حقوق العمال% من أفراد العينة أبن الدولة تراقب 31.9أفاد  .24
 % تراقب بدرجة كبرية.6.9و ،طالق% ال تراقب على اإل13.9و ،بدرجة متوسطة

بدرجة  ،بشكل حقيقي ،العمل ابقتطاع اشرتاك الضمان االجتماعي ألصحاب% من أفراد العينة إبلزام الدولة 49.9أفاد  .23
 طالق.% ال يعتقدون بذلك على اإل19و ،% بدرجة كبرية94.4و ،رجة قليلة% بد99.1و ،متوسطة

وبشكل مستدام يف حالة التقاعد بدرجة  ،% من أفراد العينة أبن الضمان االجتماعي يوفر هلم راتبا مناسباً 44.1أفاد   .22
الضمان االجتماعي يوفر هلم أن  % 14.9و ،طالق% ال يوفر هلم على اإل13.4و ،% بدرجة قليلة49.3و ،متوسطة

 بدرجة كبرية.راتبا مناسباً 
 ،وتشمل كل الفئات االجتماعية ،% من أفراد العينة أبن أسس انضمام أي شخص للضمان االجتماعي سهلة41.6أفاد  .39

 يعتربومهنا صعبة.% 1.0و ،% بدرجة كبرية99.1و ،% بدرجة قليلة96.4و ،بدرجة متوسطة ،واملهمشة
% 99.4و ،اد العينة أبن قيمة االقتطاع من دخل الفرد للضمان االجتماعي معقولة بدرجة متوسطة% من أفر 31.1أفاد  .26

 طالق.% غري معقولة على اإل11.1و ،% بدرجة كبرية11.1و ،بدرجة قليلة
% 43.9و ،% من أفراد العينة أبن هناك التزام من قبل أصحاب العمل ابحلد األدىن لألجور بدرجة قليلة49.4أفاد  .34

ن هناك التزام من قبل أصحاب العمل ابحلد قالوا أ  %1.1و ،طالق% ال يوجد التزام على اإل91.4و ،ة متوسطةبدرج
 بدرجة كبرية.  األدىن لألجور

 ،ضايفساعات العمل اإل :مثل ،% من أفراد العينة بتوفر املعلومات الواضحة جلميع العمال عن شروط العمل30.1أفاد  .24
ال تتوفر  19.6و ،% بدرجة كبرية13.4و ،% بدرجة قليلة49.4و ،وغري املدفوعة بدرجة متوسطة ،جازات املدفوعةواإل

 طالق. معلومات على اإل
 ،% بدرجة قليلة49.6و ،% من أفراد العينة يتمتعون حبق تشكيل نقاابت عمالية بشكل حر بدرجة متوسطة49.1أفاد  .39

 بدرجة كبرية.فيه متعون % يت10.4و ،طالق%  ال يتمتعون هبذا احلق على اإل11و
% أفادوا 16.3و ،% بدرجة قليلة40.1و ،% من أفراد العينة بتمتع النقاابت ابستقاللية عملها بدرجة متوسطة31أفاد  .90

 لنقاابت ابستقالليتها بدرجة كبرية.ا% أفادوا بتمتع 11.1و ،بعدم متتع النقاابت هبذا احلق
دارات احلكومية بدرجة واإل ،حبق املفاوضة اجلماعية مع أصحاب العمل ،ونقاابهتم ،% من أفراد العينة بتمتع العمال30أفاد  .91

% أمهنم يتمتعون هبذا احلق 10.4فاد أو % أفادوا  أمهنم ال يتمتعون هبذا احلق، 16.9و ،% بدرجة قليلة49.1و ،متوسطة
 بدرجة كبرية.

 ،% بدرجة قليلة99.4و ،ارسة بدرجة متوسطةومم ،قانوانً  ،ضراب% من أفراد العينة بتمتع العمال حبق اإل30أفاد  .99
 يتمتعون هبذا احلق بدرجة كبرية. 11.99و ،طالقضراب على اإل% أفادوا أن العمال ال يتمتعون حبق اإل19.4و
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 ،واألمراض املهنية بدرجة متوسطة ،% من أفراد العينة بتوفر التدابري الصحية الوقائية فيما يتعلق ابحلوادث39.1أفاد  .94
 طالق.% ال يتوفر هلم هذا احلق على اإل11.4و ،% بدرجة كبرية11.1و ،% بدرجة قليلة94.1و

 ،تضمن السالمة العامة للعاملني يف أماكن عملهم بدرجة متوسطة ،% من أفراد العينة بتوفر بيئة عمل صحية33.9أفاد  .42
 طالق.% ال يتوفر على اإل19.1و ،% بدرجة كبرية19ة و،% بدرجة قليل91و

ىل إ 401%، مث جاء من هم دخوهلم الشهرية من  44.9فما دون  ادينار  400ل أفراد العينة ممن دخوهلم الشهرية شك .99
ومن دخوهلم الشهرية من  ،%14.4بنسبة  ادينار  900ىلإ 301ومن دخوهلم الشهرية من  ،%43.3بنسبة  ادينار  300
األلف دينار بنسبة  عنمن يتقاضون رواتب تزيد  خريةوجاء يف املرتبة األ ،%19.6نسبتهم دينارا  1000ىل إ 901
 % من أفراد العينة.1.1

 

 احلق يف السكنرابعاً: 

 % منهم مستأجرين. 91.9% من العينة أمهنم ميتلكون املنازل اليت يسكنوها، بينما 41.1أفاد   .96
من  ،حتمل أعباءه املالية% من األسر املشمولة ابلعينة يتمتعون مبسكن يستطيعون 36أشارت نتائج االستطالع إىل أن  .94

% يتمتعون هبذا احلق بدرجة  90.9و  ،% يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة94.3و ،لكن بدرجة متوسطة ،ونفقاتجيار إ
 % ال يتمتعون هبذا احلق على اإلطالق.6.3و ،كبرية

% يتمتعون 41.4و ،كبرية% من األسر املشمولة ابلعينة أمهنم يتمتعون مبسكن تتحقق فيه اخلصوصية بدرجة  34.9أفاد  .91
% من األسر ال يتمتعون هبذا احلق على 9.4و ،% يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة11.9هبذا احلق بدرجة متوسطة، و 

 طالق.اإل
أو مساحة كافية بدرجة  ،يتمتعون مبسكن ذو مساحة مناسبة أمهنم % من األسر األردنية املشمولة ابلعينة 49.9أفاد   .99

% من األسر ال 3.1و  ،% يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة11و  ،متعون هبذا احلق بدرجة كبرية% يت41.4و ،متوسطة
 طالق.يتمتعون هبذا احلق على اإل

يتمتعون هبذا % 43بدرجة كبرية، و ،وغري آيل للسقوط ،% من األسر املشمولة ابلعينة يتمتعون مبسكن آمن90.9أشار  .60
 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل3.4و ،هبذا احلق بدرجة قليلة % بتمتعون11.1و ،احلق بدرجة متوسطة

يتمتعون هبذا احلق % 49% من األسر األردنية املشمولة ابلعينة أمهنم يتمتعون مبسكن إانرته كافية بدرجة كبرية، و 93أفاد  .61
 لى االطالق.% ال يتمتعون هبذا احلق ع1.4% يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة و 1.9بدرجة متوسطة و 
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يتمتعون هبذا % 43.1% من األسر األردنية املشمولة ابلعينة أمهنم يتمتعون مبسكن هتويته كافية بدرجة كبرية، و39.4أفاد  .69
 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل9.9و ،% يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة14.4و ،احلق بدرجة متوسطة

مراوح، و )تكييف،  :والتربيد مثل ،ة ابلعينة أمهنم يتمتعون مبسكن مزود ابلتدفئة% من األسر األردنية املشمول31.6أفاد  .64
% يتمتعون هبذا احلق بدرجة  19و ،يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة% 99صوابت...اخل( بدرجة متوسطة، وو بويلرات، و 

 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل13.3و ،كبرية
ونقل النفاايت  ،شمولة ابلعينة أمهنم يتمتعون مبسكن تتوفر فيه خدمات الصرف الصحي% من األسر األردنية امل44.4أفاد  .63

% ال 16.1و ،% يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة16.1يتمتعون هبذا احلق بدرجة متوسطة و% 99.1بدرجة كبرية، و
 طالق.يتمتعون هبذا احلق على اإل

واخلدمات  ،أمهنم يتمتعون بدرجة متوسطة مبسكن قريب من أماكن العمل% من األسر األردنية املشمولة ابلعينة 39.9أفاد  .69
% 94.9و ،يتمتعون هبذا احلق بدرجة كبرية% 94.4واألسواق.. وغريها(، و ،واملدارس ،)املستشفيات :مثل ،األساسية

 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل9.9و ،يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة
 :مثل ،مبسكن قريب من أماكن الرتفيه ،األردنية املشمولة ابلعينة أمهنم يتمتعون بدرجة متوسطة% من األسر 94.9أفاد  .66

% يتمتعون هبذا احلق 10.3و ،يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة% 96.4.. وغريها( ، و،والنوادي الرايضية ،)احلدائق
 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل49و ،بدرجة كبرية

 إىل التهديد،% من األسر األردنية املشمولة ابلعينة أمهنم يتمتعون بدرجة كبرية مبسكن ال يتعرضون فيه 30.9أفاد   .64
% ال 19.1و ،% يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة16.1و ،يتمتعون هبذا احلق بدرجة متوسطة% 91.6، واالخالءو 

 طالق.يتمتعون هبذا احلق على اإل

 

 ءاحلق يف الغذاخامسًا: 

% من األسر األردنية املشمولة ابلعينة أن لديها مقدرة مالية متوسطة تستطيع من خالهلا تلبية مجيع احتياجاهتا 93.1أفاد   .64
% 9.1و  ،% تتوفر هلا هذه املقدرة بدرجة كبرية11.3و  ،% من األسر تتوفر هلا هذه املقدرة بدرجة قليلة93و  ،الغذائية

 طالق.ال يتوفر لديها املقدرة على تلبية احلاجات الغذائية على اإل
% بدرجة  99.4و ،وسليمًا بدرجة متوسطة ،% من األسر األردنية املشمولة ابلعينة أمهنم يتناولون غذاَء صحياً 94.4أفاد  .69

 طالق.اإلوالسليم على  ،% منهم ال يتوفر هلم الغذاء الصحي9.9و ،% بدرجة قليلة91.1و ،كبرية
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يتوفر لديهم بدرجة متوسطة غذاًء متنوعًا يليب  ،% من األسر األردنية املشمولة ابلعينة34.4أشارت نتائج االستطالع أن  .40
% 99.9و  ،% بدرجة قليلة94.9و ،وغريها من املأكوالت ،وخضروات ،وفواكه ،من حلوم ،وحاجات أسرهم ،حاجاهتم

 طالق.% ال يتوفر هلم ذلك على اإل4و ،بدرجة كبرية
% من األسر األردنية املشمولة ابلعينة يتوفر لديها بدرجة متوسطة كميات كافية من 31.9أفادت نتائج االستطالع أن  .41

% ال يتوفر هلا كميات  4.9و ،% بدرجة قليلة90.9و ،% بدرجة كبرية43.1و ،واملنزلية ،املاء تفي حاجاهتم الشخصية
 طالق.اء على اإلكافية من امل

% من األسر األردنية املشمولة ابلعينة يتوفر هلا بدرجة متوسطة إمكانية احلصول 34.4أفادت نتائج استطالع الرأي أن  .49
% ال يتوفر هلا ذلك 3.1و ،% بدرجة قليلة11.9و ،% بدرجة كبرية99.4و ،على مياه شرب نقية بكلفة يسرية

 طالق.اإل
من األسر األردنية املشمولة ابلعينة حتصل بدرجة متوسطة على حصتها من املياه بشكل % 33.4أفادت نتائج الدراسة أن  .44

% ال حيصولون 9.9و ،% بدرجة قليلة90.4و ،% بدرجة كبرية99.1و ،متساٍو مع مجيع الفئات االجتماعية دون متييز
 طالق.على حصتهم على اإل

 ،متوسطةبدرجة فاعلية نظام الشكاوى املقدمة من السلطات العامة املسؤولة عن املياه ب% من أفراد العينة 94.9أفاد  .72
 طالق.%  غري فاعلة على اإل19.0و ،% بدرجة كبرية14.4و ،% فاعليتها قليلة99.1و
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 نتائج استطالع رأي حول 

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية لألردنيني
 4102كانون األول 

 

 طار املنهجياإل

حتليل شامل  حتقيق رسالته يف توفريىل إاهلادفة  ،مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية جهود اطاريف أييت هذا االستطالع 
الذين يرغبون يف فهم سياق املوضوعات اليت  ،ألصحاب املصلحة ومبتكرة ،وتطوير سياسات بديلة ،والسياسات الراهنة ،لألوضاع

 . والسياسية ،واالجتماعية ،يف اجملاالت االقتصادية االستدامةىل إتؤدي 
من وجهة نظرهم، وكما يشعرون  ،واالجتماعية ،قياس مدى متتع املواطنني األردنيني حبقوقهم االقتصادية هذا االستطالع هبدف جاء و 

جانب ىل إ ،نسانمنظومة حقوق اإلمن ساسي أجزء  ،واالجتماعية ،ومن املعروف أن احلقوق االقتصادية هبا يف حياهتم اليومية.
 والثقافية، وهي تعد اجليل الثاين من هذه احلقوق. ،والسياسية ،احلقوق املدنية

، األمر الذي دفع قيم العدالة والكرامة يف تعزيز  ،وعامليا ،نسانية األساسية املعرتف هبا دولياونظرا ألمهية متتع املواطنني حبقوقهم اإل
 ،واقيميا ،دوليا ،على خمتلف املستوايت ،لتشكل حماور أساسية ملختلف السياسات العامة ،املنظومة من احلقوقاملؤشرات الفرعية هلذه 

مؤشرات  تستخدم وجرت العادة أن  .التقدم يف متتع املواطنني هبذه احلقوقحراز إوصواًل إلى  وتطورها تقدم اجملتمعات ويقاسوحمليا. 
إىل متتع اهلادفة  ،نفاق العام على اخلدمات العامةعلى معدالت اإلاعتمادًا  ،نسانحقوق اإلحمددة لقياس مستوى التقدم يف تعزيز 

 مؤشرات رقمية تعتمد سجالت رمسية.ىل إ إضافة، املواطنني حبقوقهم كاملة

متتعهم حبقوقهم املواطنني يف حساس إمع  أهدافه املتمثلة يف قياس مدى تتواءم أن هذا االستطالع يستخدم أداة قياس خمتلفة، ال إ
ىل إ ،والعمل ،والسكن ،والغذاء ،والصحة ،احلق يف التعليم": التالية واالجتماعية، اليت تتمثل يف مجلة من احلقوق األساسية ،االقتصادية

  ."جانب حقوق أخرى

ر تطبيق السياسات العامة لوقوف على آاثل ؛واالجتماعية من وجهة نظرهم ،وتعود أمهية قياس مدى متتع املواطنني حبقوقهم االقتصادية
هذه السياسات حول نتائج  ،ومنفذي ،وصناع ،حتسني شروط حياهتم، ابلتايل توفري تغذية راجعة ملطوريىل إاهلادفة  ،)احلكومية(

الت والفجوات اليت تعرتيها، األمر الذي يوفر فرصة الجراء تعدي ،وتنفيذها، وللوقوف على الثغرات ،السياسات اليت قاموا بتطويرها
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ومنفذي السياسات  ،وصناع ،متكني مطوريىل إ ،يف هذا االستطالعليها إعليها. ومن جهة أخرى توفر املعلومات اليت مت الوصول 
تغطيتها يف هذا االستطالع، اليت تشكل جوهر عمل  جرتالتعرف على أولوايت املواطنني يف اجملاالت اليت ىل إ ،العامة ذات العالقة

 احلكومات.

واملواطنني  ،ووسائل اإلعالم املختلفة ،واالجتماعيني ،والباحثني االقتصاديني ،نتائج هذا االستطالع تغذية راجعة للربملانينيتوفر و 
املزاج الشعيب العام جتاه نتائج السياسات  فهمواالجتماعية، إضافة إىل  ،حول مدى متتع املواطنني حلقوقهم االقتصادية ،أنفسهم

أوضاعهم جتاه  ،إىل نقل صورة دقيقة تعكس مواقف املواطنني احلقيقية إضافةقها احلكومات، اليت تطب ،االقتصادية
اليت ال تستند  ،تلك أو  ،تداوهلا من هذه اجلهة جيرياليت  ،، بعيدًا عن التقديرات واالنطباعاتواالجتماعية اليت يعيشومهنا،االقتصادية

 معلومات علمية.ىل إ

 املشارك ومنحاليت تغطي خمتلف املكوانت الفرعية للحق،  ،جمموعة من األسئلة الفرعية ،احملاور تضمني كل حمور من هذه جرىوقد 
به  يتمتعال أو بدرجة قليلة، و بدرجة متوسطة، و أربعة خيارات لالجابة عن األسئلة حول درجة متتعه ابحلق كما أييت: بدرجة كبرية، 

جانب بعض ىل إاألساسية املذكورة أعاله،  اإلنسانيةموزعة على احلقوق  ويتكون هذا االستطالع من مخسة أجزاء طالق.على اإل
 االستطالع عليها.طُبق اليت  ،األسئلة األخرى ذات العالقة ابخلصائص الدميغرافية ألفراد العينة

 ،نسانيف جماالت حقوق اإل ،مشاورات مع العديد من املختصني واخلرباءإجراء البحثية )االستبانة( من خالل  األداة طورتوقد 
 ،( مواطن، هبدف احلصول على أية مالحظات411على عينة مكونة من ) اتطبيقهكذلك من خالل   واختربتواستطالعات الرأي، 

 ،واملواطنني ،من قبل املتخصصنيقدمت اليت  ،املالحظات ذات األمهية مجيع أخذت، وقد ودقتها ،ذات عالقة ابألسئلة ،أو مشكالت
 القابلة للتطبيق. النهائية ابصورهت األداة )االستبانة(يف إعادة تصميم 

خالل  تالبياان ومجعتموزعني على خمتلف حمافظات اململكة،  ،( مواطناً 1900االستطالع على عينة وطنية مكونة من ) طُبق لقد
 ،يف اململكة ،واجلغرافية ،داريةقائمة على التقسيمات اإل ،عينة عنقوديةطبقية طُورت اذ ،6144يلول أ 44 – 2الفرتة الواقعة ما بني 

 ،مستوى البلوكىل إلتصل  ،واجلغرايف ،داريالعينة ابلتدرج اإل وُسحبت ،متثيل حمتلف مكوانت اجملتمع األردينبعني االعتبار  أخذت
عن طريق  ،املشاركني البياانت من  مجعتقد و  ،انثوكانت العينة مقسمة مناصفة بني الذكورواإل .كأصغر وحدة للمعاينة  ،واملسكن

املقابلة مع أي  أُجريت امنهعدم وجود أي حال ويف ذلك من خالل توجيه األسئلة إىل رب أو ربة األسرة،  .مقابلتهم بشكل مباشر
هذه الدراسة  ن نسبة خطأ املعاينة يفإ%( ف15وميكن القول أنه وبنسبة ثقة ) عاماً. 41من أفراد األسرة ممن تزيد أعمارهم عن 

واحملافظات. ولوحظ  ،على مستوى العينة اإلمجايل، وتزداد نسبة هذا اخلطأ على مستوى األقاليم نقطة مئوية±( 4) االستطالعية يبلغ
 .من نسبة اخلطأ ما قد يرفع ،أثناء مجع البياانت أن بعض املستجيبني مل يفصحوا عن آرائهم حبرية خشية املساءلة
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يعكس مستوى ممارسة ومتتع املواطنني حبقوقهم االقتصاداية واالجتماعية وفق املؤشرات الفرعية املتعددة كمي   ولغاايت تطوير مقياس
اليت مت قياسها مت توزين اجاابت املشاركني حسب درجة ممارستهم ومتتعهم هبذه احلقوق، ويف اطار معادلة مت استخراج النسب املئوية 

ذه احلقوق الفرعية يف اطار عائالت احلقوق االقتصادية واالجتماعية املتمثلة يف احلق يف التعليم اليت تعكس مستوى ممارستهم ومتتعهم هب
 والصحة والعمل والسكن والغذاء. وعليه فقد مت استخراج مؤشرات رقمية لكل حق فرعي من هذه احلقوق.  

 

 خصائص عينة االستطالع:

 توزيع العينة على احملافظات

مجيع حمافظات اململكة، فقد جاءت حمافظة العاصمة يف املرتبة األوىل من حيث عدد االستمارات بنسبة مشلت عينة االستطالع 
  %.9و 4%، أما بقية احملافظات فرتاوحت نسبتها بني 19%، مث حمافظة الزرقاء بواقع 19تلتها حمافظة إربد  بنسبة  ،43%

 ( يوضح تفاصيل ذلك.1واجلدول رقم )

 العينة حسب احملافظات (: توزيع0اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 43.0 301 عمان

 19.0 110 ربدإ
 19.0 133 الزرقاء
 6.0 49 بلقاء
 9.0 60 املفرق
 9.0 60 جرش

 3.0 31 الطفيلة 
 3.0 31 العقبة
 3.0 31 الكرك

 3.0 31 عجلون
 3.0 31 معان
 4.0 46 مأداب

 011 0411 اجملموع
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 (نساجلتوزيع العينة حسب النوع االجتماعي )

 انث.% لإل90.1مقابل  ،% للذكور39.9انث بنسبة جاء توزيع العينة متساوايً تقريباً بني الذكور واإل

 (: توزيع العينة حسب اجلنس4اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 90.1 601 انثإ

 39.9 991 ذكور
 011 0011 اجملموع

 

 توزيع العينة حسب الفئات العمرية

العينة عاماً ثلث  40 -11فقد كانت على النحو التايل: شكلت الفئة العمرية من  ،أما ابلنسبة للفئات العمرية اليت مشلها االستطالع
 -31العمرية من % من حجم العينة، أما الفئة 94.4عاماً ما نسبته  30 -41%، يف حني شكلت الفئة العمرية من 44.4 بنسبة
عن عمارهم ألألشخاص الذين تزيد  % من حجم العينة، وجاءت يف املرتبة الرابعة الفئة العمرية99.4عاماً فقد شكلت ما نسبته  90
 %.16.4عاماً بنسبة  90

 (: التوزيع العمري للعينة اليت مشلها االستطالع3اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 44.4 300 عاماً  40 -11
 94.4 449 عاماً  30 - 41
 99.4 949 عاماً  90 -31

 16.4 196 عاماً  91أكثر من 
 011 0411 اجملموع
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 املستوى التعليميتوزيع العينة حسب 

التعليمي جاءت النتائج على الشكل التايل: يف املرتبة األوىل اثنوية عامة فما دون بنسبة  وفقًا للمستوى وابلنسبة لتوزيع أفراد العينة 
تالها دبلوم كلية جمتمع بنسبة  ،%14.3%، مث محلة شهادة البكالوريس بنسبة 99.3تالها التعليم األساسي بنسبة  ،33.6%
 %.1.9الشهادات العليا بنسبة %، وجاء يف املرتبة األخرية محلة 9.9%، تالها األميون بنسبة 19.9

 (: توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي2اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 9.9 69 أمي )ال يقرأ وال يكتب(

 99.4 961 تعليم أساسي
 33.4 949 اثنوية عامة فما دون 

 19.1 193 دبلوم كلية جمتمع 
 14.4 160 بكالوريس
 1.9 11 عليا )ماجستري، دكتوراه( دراسات

 0.9 6 أمتنع عن االجابة
 011 0012 اجملموع
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 ستطالع الرأيالنهائية ال نتائجال

 

 املؤشرات الكلية للحقوق االقتصادية واالجتماعية

والصحة والعمل استنادا اىل قوقهم االقتصادية واالجتماعية واليت مشلت الغذاء والسكن والتعليم بلغت درجة ممارسة األردنيني حل
%(، وقد تفاوتت هذه املعدالت حسب نوع احلق، إذ تصدر التمتع ابحلق 61.4اجاابهتم يف استطالع الرأي درجة متوسطة مبعدل )

%( تاله احلق 41.3%( مث احلق يف التعليم مبعدل )41.9%(، تالها احلق يف السكن مبعدل )44.6ابلغذاء جممل احلقوق مبعدل )
 %(.61.4%(، يف حني تذيل احلق يف العمل جممل احلقوق مبعدل )61.6حة مبعدل )يف الص

 

 : معدل ممارسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية مرتبة تنازليا(4جدول )
 ئويةالنسبة امل نوع احلق

 73.6 احلق يف الغذاء
 70.1 احلق يف السكن
 70.2 احلق يف التعليم
 64.6 احلق يف الصحة

 60.7 العملاحلق يف 
 64.3 جممل احلقوق
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 املؤشرات الكلية للحقوق االقتصادية واالجتماعية حسب احملافظات

 فيما أييت جداول تتضمن درجة ممارسة األردنيني حلقوقهم االقتصادية واالجتماعية حسب نوع احلق واحملافظة:

 احملافظاتدرجة ممارسة املواطنني حلقوقهم االقتصادية واالجتماعية حسب 

 حسب احملافظات مرتبة تنازليالحقوق االقتصادية واالجتماعية املواطنني األردنيني ل ممارسة درجة(: 6جدول )

 ئويةالنسبة امل احملافظة الرتتيب
 71.3 عمان  1

 70.7 معان 9

 70.0 الكرك 4

 69.4 املفرق 3

 68.5 البلقاء 9

 67.2 عجلون 6

 66.7 اربد 4

 66.6 العقبة 1

 65.9 الزرقاء 9

 65.7 مأداب 10

 63.5 جرش 11

 61.7 الطفيلة 19

 68.3 جممل احملافظات
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 درجة ممارسة األردنيني حلقهم يف الغذاء حسب احملافظات

 حسب احملافظات مرتبة تنازليا للحق يف الغذاءاملواطنني األردنيني  (: معدل ممارسة7جدول )

 ئويةالنسبة امل احملافظة الرتتيب
 77.8 عمان 1
 74.4 البلقاء 9
 74.3 الزرقاء 4
 73.9 معان 3
 72.5 الكرك 9
 71.3 مأداب 6
 71.3 املفرق 4
 71.2 العقبة  1
 71.0 عجلون 9

 70.0 اربد 10
 68.1 الطفيلة 11
 66.9 جرش 19

 73.6 جممل احملافظات
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 احملافظاتدرجة ممارسة األردنيني للحق يف السكن حسب 

 حسب احملافظات مرتبة تنازلياللحق يف السكن املواطنني األردنيني  (: معدل ممارسة4جدول )

 ئويةالنسبة امل احملافظة الرتتيب
 75.1 معان 1

 74.5 عمان 9

 72.7 اربد 4

 72.2 مأداب 3

 71.2 الزرقاء 9

 70.0 البلقاء 6

 69.6 العقبة 4

 69.5 الكرك 1

 69.1 الطفيلة 9

 68.8 عجلون 10

 67.0 جرش 11

 67.0 املفرق 19

 71.9 جممل احملافظات
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 درجة ممارسة األردنيني للحق يف التعليم حسب احملافظات

 حسب احملافظات مرتبة تنازلياللحق يف التعليم املواطنني األردنيني  (: معدل ممارسة1جدول )

 ئويةالنسبة امل احملافظة الرتتيب
 75.0 املفرق 1

 74.4 عمان 9

 71.9 العقبة 4

 71.4 البلقاء 3

 71.4 عجلون 9

 71.2 معان 6

 70.9 الكرك 4

 70.4 مأداب 1

 70.0 اربد 9

 68.1 الزرقاء 10

 66.9 الطفيلة 11

 64.0 جرش 19

 71.4 جممل احملافظات 
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 درجة ممارسة األردنيني للحق يف الصحة حسب احملافظات

 حسب احملافظات مرتبة تنازلياللحق يف الصحة املواطنني األردنيني  (: معدل ممارسة01جدول )

 ئويةالنسبة امل احملافظة الرتتيب
 73.7 معان 1
 71.7 الكرك 9
 71.4 املفرق 4
 70.8 عمان 3
 70.0 عجلون 9
 69.8 البلقاء 6
 68.3 اربد 4
 67.6 جرش 1
 66.2 العقبة 9

 64.6 مأداب 10
 63.5 الزرقاء 11
 58.7 الطفيلة 19

 68.6 جممل احملافظات
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 درجة ممارسة األردنيني للحق يف العمل حسب احملافظات

 حسب احملافظات مرتبة تنازلياللحق يف العمل املواطنني األردنيني  (: معدل ممارسة00جدول )

 ئويةالنسبة امل احملافظة الرتتيب
 67.1 الكرك 1
 64.9 عمان 9
 64.5 املفرق 4
 64.1 معان 3
 62.0 البلقاء 9
 60.2 عجلون 6
 59.5 العقبة 4
 59.2 الزرقاء 1
 58.7 اربد 9

 57.3 مأداب 10
 57.0 جرش 11
 53.3 الطفيلة 19

 61.7 جممل احملافظات
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 احلق يف التعليمأوال: 

 

 اين اجملثانوي التعليم الالتمتع حبق  0.0

بدرجة متوسطة  ،%44.9و ،ألفراد أسرهم بدرجة كبرية ،أفراد العينة بتمتعهم حبق التعليم اجملاين الثانوي% من 39.4أفاد 
 طالق. % ال يتمتعون هبذا احلق على اإل1.1و ،% بدرجة قليلة19.4و

 التعليم الثانوي اجملاينالتمتع حبق (: 04اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 39.4 901 كبرية  بدرجةيتمتع 
33 304 بدرجة متوسطةيتمتع  9.  
 19.4 111 بدرجة قليلة يتمتع 

 1.1 94 على اإلطالق  تمتعال ي
 011 0411 اجملموع

 

 مدارس قريبة من مكان السكن   4.0

% 14.9و ،% بدرجة كبرية39.1و ،توفر مدارس قريبة من مكان سكناهم بدرجة متوسطةأنه ي% من أفراد العينة 39.4أفاد 
 .طالقمدارس قريبة من أماكن سكنهم على اإل% ال يتوفر 1.4و ،بدرجة قليلة

 (: تتوفر مدارس قريبة من مكان السكن03اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 39.1 906 بدرجة كبريةيتوفر 
 39.4 919 بدرجة متوسطةيتوفر 
 14.9 166 بدرجة قليلة يتوفر 

 1.4 16 على اإلطالق  يتوفرال 
 011 0411 اجملموع
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 ...(مالعب ، وغريهامدارس ذات بنية حتتية مالئمة )ساحات،   3.0

% بدرجة  91.3و ،بدرجة متوسطة وغريهاومالعب ،من ساحات ،% من أفراد العينة بتوفر مدارس ذات بنية حتتية مالئمة34.9أفاد 
 طالق.اإل مدارس ذات بنية حتتية مالئمة على% ال يتوفر 4.4و ،% بدرجة قليلة90.4و ،كبرية

 (: تتوفر مدارس ذات بنية حتتية مالئمة 02اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 91.3 431 بدرجة كبريةيتوفر 
 34.9 940 بدرجة متوسطةيتوفر 
 90.4 939 بدرجة قليلة يتوفر 

 4.4 30 على اإلطالق  يتوفرال 
 011 0411 اجملموع

 

 خالية من االكتظاظ صفوف مدارس مبساحة كافية و  2.0

 ،وخالية من االكتظاظ يف صفوف الدراسة بدرجة متوسطة ،وفر مدارس مبساحات كافيةأنه يت % من أفراد العينة31.1أفاد 
 .طالقمدارس هبذه املواصفات على اإل% ال يتوفر 19.1و ،% بدرجة كبرية19.1و ،% بدرجة قليلة99.6و

 (: تتوفر مدارس ذات بنية حتتية مالئمة 04اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 19.1 119 بدرجة كبريةيتوفر 
 31.1 909 بدرجة متوسطةيتوفر 
 99.6 499 بدرجة قليلة يتوفر 

 19.1 193 على اإلطالق  يتوفرال 
 011 0411 اجملموع
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 (كهرابء ...اخلخدمات مالئمة يف املدارس )مياه نظيفة، تدفئة،    4.0

% 99.6و ،بدرجة متوسطة ،وكهرابء ،وتدفئة ،من مياه نظيفة ،% من أفراد العينة بتوفر خدمات مالئمة يف املدارس31.1أفاد 
 طالق.على اإلمدارس هبذه املواصفات % ال يتوفر 19.9و ،% بدرجة كبرية19.4و ،بدرجة قليلة

 (: تتوفر خدمات مالئمة يف املدارس06اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 19.4 189 بدرجة كبريةيتوفر 
 31.1 500 بدرجة متوسطةيتوفر 
 99.6 355 بدرجة قليلة يتوفر 
 12.9 156 على اإلطالق  توفرال ي

 011 0411 اجملموع
 

 

 الضرورية يف املدارساملرافق والوسائل التعليمية   6.0

املختربات، و الكمبيوترات، " :مثل ،والوسائل التعليمية الضرورية ،% من أفراد العينة أبن املدارس األردنية يتوفر هبا املرافق90.1أفاد 
ه مدارس هبذ% ال يتوفر 3و ،% بدرجة كبرية14و ،% بدرجة قليلة91.9و ،بدرجة متوسطة "،األدوات الفنية.. اخلو املكتبات، و 

 طالق.على اإلاملواصفات 

 (: تتوفر املرافق والوسائل التعليمية الضرورية يف املدارس07اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 17.0 904 بدرجة كبريةيتوفر 
 50.8 604 بدرجة متوسطةيتوفر 
 28.9 446 بدرجة قليلة يتوفر 

 4.0 31 على اإلطالق  توفرال ي
 011 0411 اجملموع
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 توفر مدرسني يف كافة التخصصات يف املدارس  7.0

 ،% بدرجة كبرية93.9و ،يف املدارس األردنية بدرجة متوسطة ،% من أفراد العينة بتوفر املدرسني يف كافة التخصصات31أفاد 
 طالق.على اإلمدرسني لكافة التخصصات % ال يتوفر 3.9 ،% بدرجة قليلة99.6و

 يتوفر مدرسني يف كافة التخصصات يف املدارس(: 04اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 93.9 999 بدرجة كبريةيتوفر 
 31.0 946 بدرجة متوسطةيتوفر 
 99.6 941 بدرجة قليلة يتوفر 

 3.9 93 على اإلطالق  يتوفرال 
 011 0411 اجملموع

 

 جماين بشكل  األساسيتعليم الالتمتع حبق  4.0

 ،% بدرجة متوسطة44.1و ،جماين ألفراد أسرهم بدرجة كبريةبشكل  ألساسيالتعليم ا حبق% من أفراد العينة بتمتعهم 93أفاد 
 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل9.4و ،% بدرجة قليلة10.6و

 التعليم األساسي بشكل جماينالتمتع حبق (: 01اجلدول رقم )

املئويةالنسبة  التكرارات اإلجاابت  
 54.0 631 بدرجة كبريةيتمتع 
 33.1 494 بدرجة متوسطةيتمتع 
 10.6 194 بدرجة قليلة يتمتع 

 2.3 91 على اإلطالق  تمتعال ي
 011 0411 اجملموع

 

 

 

 



30 

  تقين ومهينتعليم توفر   1.0

% بدرجة 91.6و ،% بدرجة كبرية43.4و ،ومهين ألفراد أسرهم بدرجة متوسطة ،% من أفراد العينة بتوفر تعليم تقين46.1أفاد 
 طالق.اإل هذا احلق على% ال يتوفر هلم 4.4و ،قليلة

 (: يتوفر تعليم تقين ومهين 41اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 34.3 311 بدرجة كبريةيتوفر 
 36.8 339 بدرجة متوسطةيتوفر 
 21.6 960 بدرجة قليلة يتوفر 

 7.3 14 على اإلطالق  يتوفرال 
 011 0013 اجملموع

 

 (ة وغريهااالعاقذوي األشخاص )النساء وكبار السن و  توفر التعليم الثانوي التقين واملهين دون متييز بني  01.0

بدرجة  ،عاقةاإلواألشخاص ذوي  ،وكبار السن ،دون متييز بني النساء ،% من أفراد العينة بتوفر التعليم الثانوي التقين واملهين39أفاد 
 طالق.على اإل يتمتعون هبذا احلق% ال يتوفر 10.1و ،بدرجة كبرية %94.3و ،% بدرجة قليلة93.9و ،متوسطة

 (: يتوفر التعليم الثانوي التقين واملهين دون متييز40اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 23.4 911 بدرجة كبريةيتوفر 
 42.0 903 بدرجة متوسطةيتوفر 
 24.5 993 بدرجة قليلة يتوفر 

 10.1 191 على اإلطالق  توفرال ي
 011 0411 اجملموع
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 وفر برامج حمو أمية يف املدارست  00.0

 ،% بتوفر هذه الربامج بدرجة متوسطة93.3و ،طالق يف املدارس% من أفراد العينة بعدم توفر برامج حمو أمية على اإل90.1أفاد 
 % بدرجة كبرية.3.1و،% بدرجة قليلة90.4و

 (: يتوفر التعليم الثانوي التقين واملهين دون متييز44اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 3.1 49 بدرجة كبريةيتوفر 
 93.3 293 بدرجة متوسطةيتوفر 
 20.4 248 بدرجة قليلة يتوفر 

 90.1 610 على اإلطالق توفر ال ي
 011 0044 اجملموع

 

 للجميع ومتساوٍ وفر اجلامعات بشكٍل كاٍف ت  04.0

 ،% بدرجة قليلة99.9و ،وعلى قدم املساواة للجميع بدرجة متوسطة ،% من أفراد العينة بتوفر اجلامعات بشكٍل كافٍ 33أفاد 
 طالق.على اإلهذا احلق % ال يتوفر هلم 19.1و ،% بدرجة كبرية11و

 للجميع ومتساوٍ (: تتوفر اجلامعات بشكل كاف 43اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 18.0 214 بدرجة كبريةيتوفر 
 44.0 525 بدرجة متوسطةيتوفر 
 25.9 315 بدرجة قليلة يتوفر 

 12.1 146 على اإلطالق  توفرال ي
 011 0411 اجملموع
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 (جودة التعليم فهم الواقع وتساهم يف تطوير اجملتمع )توفر مناهج تعليمية تساعد على   03.0  

 ،وتساهم يف تطوير اجملتمع بدرجة متوسطة ،تساعد على فهم الواقع ،% من أفراد العينة بتوفر مناهج تعليمية ذات جودة عالية31أفاد 
 طالق.% ال يتوفر هلم على اإل4.9و ،% بدرجة كبرية16.9و ،% بدرجة قليلة91و

 تتوفر مناهج تعليمية تساعد على فهم الواقع وتساهم يف تطوير اجملتمع  (:42اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 16.5 191 بدرجة كبريةيتوفر 
 48.0 949 بدرجة متوسطةيتوفر 
 28.0 444 بدرجة قليلة يتوفر 

 7.5 90 على اإلطالق توفر ال ي
 011 0411 اجملموع

 

 

  بتعليم يؤهل الطالب بشكل جيد لسوق العمل واالندماج يف اجملتمعالتمتع   02.0

% بدرجة 41.3و ،واالندماج يف اجملتمع بدرجة متوسطة ،بشكل لسوق العمل بةتعليم يؤهل الطلأن ال% من أفراد العينة 39.9أشار 
 طالق.اإلهذا املستوى من ال يتوفر  1.3و ،% بدرجة كبرية13.4و ،قليلة

 التمتع بتعليم يؤهل الطالب بشكل جيد لسوق العمل واالندماج يف اجملتمع  (:44اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 13.4 146 بدرجة كبريةيتمتع 
 45.5 934 بدرجة متوسطةيتمتع 
 31.4 444 بدرجة قليلة يتمتع 

 8.4 100 على اإلطالق  تمتعال ي
 011 0411 اجملموع
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 واحرتام حقوق االنسانبتعليم يعزز قيم التسامح التمتع   04.0

% بدرجة 96.1و ،نسان بدرجة متوسطةواحرتام حقوق اإل ،يعزز قيم التسامح أن التعليم يف األردن% من أفراد العينة 31.9 أفاد
 .نسانوحقوق اإل ،التسامحطالق قيم أفادوا أن التعليم يف األردن ال يعزز على اإل % 9.9و ،% بدرجة كبرية19.4و ،قليلة

 

 واحرتام حقوق االنسانبتعليم يعزز قيم التسامح التمتع (: 46اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 19.7 237 بدرجة كبريةيتمتع 

 48.2 577 بدرجة متوسطةيتمتع 

 26.1 320 بدرجة قليلة يتمتع 
 5.5 66 على اإلطالق  تمتعال ي

 011 0411 اجملموع
 

 

 (الدينية والعرقية والثقافية)التمتع بتعليم حيرتم خصوصية الطلبة   06.0

% 91.6و ،والثقافية بدرجة متوسطة ،والعرقية ،حيرتم خصوصية الطلبة الدينية أن التعليم يف األردن% من أفراد العينة 36.3 أفاد
 .والثقافية ،والعرقية ،يف األردن ال حيرتم خصوصية الطلبة الدينيةالتعليم أن أفادوا % 4.1و ،% بدرجة قليلة91.9و ،بدرجة كبرية

 التمتع بتعليم يعزز قيم التسامح والكرامة واحرتام حقوق االنسان(: 47اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 91.6 434 بدرجة كبريةيتمتع 
 36.3 994 بدرجة متوسطةيتمتع 
 91.9 964 بدرجة قليلة يتمتع 

 4.1 44 على اإلطالق  تمتعال ي
 011 0411 اجملموع
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 داخل املدارسالعقاب اجلسدي واإلذالل احلماية من   07.0

% بدرجة  96.3و ،ذالل بدرجة متوسطةواإل ،لطلبة من العقاب اجلسديل توفر احلمايةاملدارس األردنية  من العينة أن %36 أفاد 
 طالق.% ال حتمي الطلبة على اإل3.9و ،% بدرجة قليلة99.4و ،كبرية

 سدي واإلذالل من العقاب اجل محاية الطلبة يف املدارس(: 44اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 96.3 414 بدرجة كبريةمحاية 
 36.0 999 بدرجة متوسطةمحاية 
 99.4 949 بدرجة قليلة محاية 

 3.9 99 على اإلطالق  محاية ال يوجد
 011 0411 اجملموع

 

 

 احلق يف الصحةاثنيا: 

 تأمني الصحي والرعاية الصحيةال  0.4

 ،% بدرجة كبرية49.9و ،والرعاية الصحية بدرجة متوسطة ،حبق التأمني الصحي أمهنم يتمتعون% من أفراد العينة 46.1أفاد 
 طالق. % ال يتمتعون هبذ احلق على اإل19.4و ،% بدرجة قليلة19.4و

 (: التأمني الصحي والرعاية الصحية41اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 49.9 499 بدرجة كبريةيتمتعون 
 46.1 344 بدرجة متوسطةيتمتعون 
 19.4 114 بدرجة قليلة يتمتعون 

 19.4 119 على اإلطالق يتمتعون ال 
 011 0411 اجملموع
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 جودة عالية  اتذ ةصحي خدمات التمتع مبستوى  4.4

% بدرجة 94.4و ،% بدرجة كبرية96.4و ،% من أفراد العينة بتمتعهم مبستوى صحي ذو جودة عالية بدرجة متوسطة49.3أفاد 
 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل11و ،قليلة

 جودة عالية خدمات صحيةذات (: التمتع مبستوى31اجلدول رقم )

املئويةالنسبة  التكرارات اإلجاابت  
 96.4 416 بدرجة كبريةيتمتعون 
 49.3 349 بدرجة متوسطةيتمتعون 
 94.4 910 بدرجة قليلة يتمتعون 

 11.0 149 على اإلطالق  يتمتعونال 
 011 0411 اجملموع

 

 

 احلصول على توعية صحية كافية وشاملة   3.4

% ال 10.6و ،% بدرجة كبرية94.9و ،% بدرجة قليلة93.4و ،وشاملة بدرجة متوسطة ،% من أفراد العينة حبصوهلم على توعية صحية كافية31.1أفاد 
  طالق.يتمتعون هبذا احلق على اإل

 

 (: احلصول على توعية صحية كافية وشاملة 30اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 94.9 283 بدرجة كبريةتوعية 
 31.1 493 بدرجة متوسطةتوعية 
 93.4 296 بدرجة قليلة توعية 

 10.4 128 على اإلطالق توعية ال يوجد 
 011 1200 اجملموع
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 املشاركة بعملية اختاذ القرارات املرتبطة ابلصحة اجملتمعية  2.4 

من خالل املشاركة يف اللجان اجملتمعية اليت تعىن ابلواقع  ،% من أفراد العينة أبمهنم يشاركون بعملية اختاذ القرارات املرتبطة ابلصحة اجملتمعية44.6أفاد 
 بدرجة كبرية.يشاركون  % 14و ،طالق% ال يشاركون على اإل94.1و ،بدرجة قليلةمهنم يشاركون أبأفادوا % 99.6و ،الصحي بدرجة متوسطة

 

 (: املشاركة بعملية اختاذ القرارات املرتبطة ابلصحة اجملتمعية34اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 14.0 196 بدرجة كبريةمشاركة 
 44.6 399 بدرجة متوسطةمشاركة 
 99.6 404 بدرجة قليلة مشاركة 
 94.1 919 على اإلطالق مشاركة ال يوجد 
 011 0411 اجملموع

 

 

 )املستشفيات، العيادات،...( يسهل الوصول اليها توفر قدر كاٍف من املرافق الصحية العامة   4.4

سهل  ،ومراكز صحية ،وعيادات طبية ،من مستشفيات ،% من أفراد العينة بتوفر قدر كاٍف من املرافق الصحية العامة36.3أفاد 
ليها إمرافق صحية سهل الوصول % ال يتوفر 6و ،% بدرجة كبرية91.9و،% بدرجة قليلة99.4و ،بدرجة متوسطةليها إالوصول 
 طالق.على اإل

 يسهل الوصول اليها (: يتوفر قدر كاٍف من املرافق الصحية العامة33اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 91.9 964 بدرجة كبريةيتوفر 
 36.3 996 بدرجة متوسطةيتوفر 
 99.4 409 بدرجة قليلة يتوفر 

 6.0 49 على اإلطالق  توفرال ي
 011 0411 اجملموع
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 أساسية يف املرافق الصحية )أطباء مؤهلني، أدوية، أجهزة طبية...اخل( وكوادر توفر مقومات   6.4

بدرجة  ،.. اخل ،وأجهزة طبية ،وأدوية ،من أطباء مؤهلني ،% من أفراد العينة بتوفر مقومات أساسية يف املرافق الصحية34أفاد 
 طالق.ال يتوفر على اإل% 9.4و ،% بدرجة كبرية99.6و ،% بدرجة قليلة93.4و ،متوسطة

 مقومات وكوادر أساسية يف املرافق الصحية(: توفر 32اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 99.6 941 بدرجة كبريةيتوفر 
 34.0 963 بدرجة متوسطةيتوفر 
 93.4 994 بدرجة قليلة يتوفر 

 9.4 61 على اإلطالق  توفرال ي
 011 0411 اجملموع

 

 

 

 التمتع ابملساواة يف االستفادة من املرافق والسلع واخلدمات املرتبطة ابلصحة دون متييز  7.4

ة دون متييز بدرجة واخلدمات املرتبطة ابلصح ،والسلع ،% من أفراد العينة بتمتعهم ابملساواة يف االستفادة من املرافق34.4أفاد 
 طالق.% ال يتمتعون ابملساواة على اإل6.9و ،% بدرجة كبرية90.6و ،% بدرجة قليلة99.9و ،متوسطة

 (: التمتع ابملساواة يف االستفادة من املرافق والسلع واخلدمات املرتبطة ابلصحة دون متييز34اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 90.6 937 بدرجة كبريةيتمتع 
 34.4 967 بدرجة متوسطةيتمتع 
 99.9 403 بدرجة قليلة يتمتع 

 6.9 14 على اإلطالق  تمتعال ي
 011 1200 اجملموع
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 االعاقة وكبار السن ابألشخاص من ذويتوفر اخلدمات والعالجات التأهيلية واملرافق الصحية اخلاصة   4.4

وكبار  ،عاقةاإل ابألشخاص من ذويواملرافق الصحية اخلاصة  ،والعالجات التأهيلية ،% من أفراد العينة بتوفر اخلدمات34.9أفاد 
 طالق.تتوفر هذه اخلدمات على اإلأفادوا بعدم % 1.9و ،% بدرجة كبرية14.9و ،% بدرجة قليلة99.4و ،السن بدرجة متوسطة

 

 عاقة وكبار السناإلمن ذوي (: توفر اخلدمات والعالجات التأهيلية واملرافق الصحية اخلاصة 36اجلدول رقم )

املئويةالنسبة  التكرارات اإلجاابت  
 14.9 214 بدرجة كبريةيتوفر 
 34.9 521 بدرجة متوسطةيتوفر 
 99.4 357 بدرجة قليلة يتوفر 

 1.9 108 على اإلطالق  يتوفرال 
 011 0411 اجملموع

 

 

 القدرة على حتمل نفقات املرافق والسلع واخلدمات املرتبطة ابلصحة    1.4

 ،املرتبطة ابلصحة بدرجة متوسطة ،واخلدمات ،والسلع ،القدرة على حتمل نفقات املرافق% من أفراد العينة أبن لديهم 90.1أفاد 
 طالق.اإل حتمل نفقات العالج على % ال يوجد لديهم القدرة على4.9و ،% بدرجة كبرية19.1و ،% بدرجة قليلة96.9و

 صحة(: القدرة على حتمل نفقات املرافق والسلع واخلدمات املرتبطة ابل37اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 15.1 111 كبرية  قدرة 
 50.1 609 متوسطة قدرة 
 96.9 494 قليلة قدرة 

 7.9 93 على اإلطالق  قدرةيوجد ال 
 011 0411 اجملموع
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 احلصول على املعلومات املتعلقة ابملسائل الصحية وتداوهلا   01.4

وتداوهلا بدرجة  ،اليت هتمهم ،لديهم إمكانية احلصول على املعلومات املتعلقة ابملسائل الصحية% من أفراد العينة أبن 36.3أفاد 
 طالق.على اإل مكانية اإل% ال يوجد لديهم 6.4و ،% بدرجة كبرية90.3و ،% بدرجة قليلة96.9و ،متوسطة

 (: احلصول على املعلومات املتعلقة ابملسائل الصحية وتداوهلا34اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اابتاإلج
 20.3 933 كبرية  امكانية 
 46.4 994 متوسطة امكانية
 96.9 493 قليلة  امكانية

 6.3 49 على اإلطالق امكانية ال 
 011 0411 اجملموع

 

 

  اصة ت واملعلومات الصحية اخلالتمتع حبق احملافظة على سرية البياان   00.4

 ،املتعلقة هبم بدرجة متوسطة ،الصحية ،واملعلومات ،يتمتعون حبق احملافظة على سرية البياانتأمهنم % من أفراد العينة 30.1أشار 
 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل3.4و ،% بدرجة قليلة11.4و ،% بدرجة كبرية46.3و

 واملعلومات الصحية املتعلقة يب(: التمتع حبق احملافظة على سرية البياانت 31اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 46.3 344 بدرجة كبريةيتمتع 
 41.0 399 بدرجة متوسطةيتمتع 
 11.4 990 بدرجة قليلة يتمتع 

 3.4 91 على اإلطالق  تمتعال ي
 011 0411 اجملموع
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 صحة األم والطفل وتنظيم ورعاية األسرة قبل الوالدة وبعدها )األمومة والطفولة( محاية ة اليت تضمنيدمات الصحاخلتوفر    04.4

 ،قبل الوالدة ،وتنظيم ورعاية األسرة ،والطفل ،صحة األم محاية % من أفراد العينة بتوفر خدمات الصحة اليت تضمن39.4أفاد 
 طالق.اخلدمات على اإل لديهم هذه % ال تتوفر3.1و ،% بدرجة قليلة14.9و ،% بدرجة كبرية49.3و ،وبعدها بدرجة متوسطة

 ة اليت تضمن صحة االم والطفل وتنظيم ورعاية االسرة قبل الوالدة وبعدهايدمات الصحاخل(: توفر 21اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 35.3 399 بدرجة كبريةيتوفر 
 42.4 904 بدرجة متوسطةيتوفر 
 17.5 910 بدرجة قليلة يتوفر 

 3.8 91 على اإلطالق  يتوفرال 
 011 0411 اجملموع

 

 

 توفر الوقاية العامة للسكان من تعرضهم للمواد الضارة )األشعة, املواد الكيماوية...(   03.4

 ،واملواد الكيماوية ،األشعة ": مثل ،من تعرضهم للمواد الضارة ،% من أفراد العينة بتوفر الوقاية العامة للسكان44.9أفاد 
 بدرجة كبرية. تتوفر %11.1طالق و،ال يتوفر على اإل 99.9و ،% بدرجة قليلة94.3و ،وغريهابدرجة متوسطة

 (: توفر الوقاية العامة للسكان من تعرضهم للمواد الضارة20اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 11.1 139 بدرجة كبريةتوفر 
 37.9 399 متوسطةبدرجة يتوفر 
 27.4 491 بدرجة قليلة يتوفر 

 99.9 949 على اإلطالق توفر ال ي
 011 0411 اجملموع
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 توفر العالج الالزم هلاواملتوطنة واملزمنة، و  توفر الربامج والوسائل الفاعلة للوقاية من األمراض الوابئية    02.4

وتوفر العالج  ،واملهنية ،واملزمنة ،واملتوطنة ،الوابئية ،والوسائل الفاعلة للوقاية من األمراض ،% من أفراد العينة بتوفر الربامج33.4أفاد 
 طالق.% ال يتوفر على اإل13.4و ،% بدرجة كبرية19.9و ،% بدرجة قليلة99.1و ،الالزم هلا بدرجة متوسطة

 توفر العالج الالزم هلائية واملتوطنة واملزمنة، و (: توفر الربامج والوسائل الفاعلة للوقاية من األمراض الواب24اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 19.9 191 بدرجة كبريةيتوفر 
 33.4 946 بدرجة متوسطةيتوفر 
 99.1 401 بدرجة قليلة يتوفر 

 13.4 149 على اإلطالق  توفرال ي
 011 0411 اجملموع

 

 

 احلق يف العملاثلثاً: 

 حبق العمل وكسب الرزق حبرية ودون إرغام على عمل بعينهالتمتع   0.3

 ،ودون إرغام على عمل بعينه بدرجة متوسطة ،وكسب الرزق حبرية ،يتمتعون حبق العملأمهنم % من أفراد العينة 44.9أفاد  
 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل9.1و ،% بدرجة قليلة90.1و ،% بدرجة كبرية49.9و

 (: التمتع حبق العمل وكسب الرزق حبرية ودون إرغام على عمل بعينه23اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 32.9 395 بدرجة كبريةيتمتع 
 37.2 446 بدرجة متوسطةيتمتع 
 20.1 241 بدرجة قليلة يتوفر 

 9.8 118 على اإلطالق  توفر ال ي
 011 1200 اجملموع
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 ون أسباب وجيهةدالتعرض للفصل التعسفي  دونيف العمل  حلقالتمتع اب  4.3

 ،وحمميني من التعرض للفصل التعسفي دون أسباب وجيهة بدرجة متوسطة ،يتمتعون حبق العملأمهنم % من أفراد العينة 46.1 أفاد
 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل14و ،% بدرجة كبرية14.1و ،% بدرجة قليلة99.1و

 (: التمتع حبق العمل حممي من التعرض للفصل التعسفي من دون أسباب وجيهة22رقم )اجلدول 

  

 

 

 

 

 

 

 للفصل التعسفي من العمل التعرضاحلصول على تعويض عادل يف حال   3.3

يف حال تعرضهم للفصل التعسفي من العمل بدرجة  ،% من أفراد العينة أبمهنم حيصلون على تعويض عادل49أفاد 
بدرجة   حيصلون على تعويض %14.3و ،طالقعلى اإلعويض ت% ال حيصلون على 90.9و ،% بدرجة قليلة41.3و،متوسطة
 كبرية.

 للفصل التعسفي من العمل التعرضصول على تعويض عادل يف حال (: احل24اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 14.1 204 بدرجة كبريةيتمتع 
 46.1 434 بدرجة متوسطةيتمتع 
 99.1 359 بدرجة قليلة يتمتع 

 14.0 203 على اإلطالق  تمتعال ي
 011 0411 اجملموع

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 14.3 162 بدرجة كبريةحيصلون 
 49.0 419 بدرجة متوسطةحيصلون 
 41.3 377 بدرجة قليلة حيصلون 

 90.9 242 على اإلطالق  حيصلونال 
 011 0411 اجملموع



43 

 اجلسدية والنفسية مراعات العمل للسالمة  2.3

% بدرجة 40.6و ،والنفسية بدرجة متوسطة ،% من أفراد العينة أبن األعمال اليت يقومون هبا تراعي سالمتهم اجلسدية33.6أفاد 
 طالق.على اإل  ،والنفسية ،اجلسدية سالمتهم عماهلمأى % ال تراع19.1 ،% بدرجة كبرية19.4و ،قليلة

 والنفسية مراعات العمل للسالمة اجلسدية(: 26اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 دون متييز املساواة يف احلصول على فرص عمل   4.3

أو  ،أو اجلنس ،أو العرق ،على أساس الدين،فرص عملأنه يوجد متييز يف احلصول على  الستطالععينة اال% من أفراد 49.9 فادأ
على  يوجد متييز% ال 19.9و ،% بدرجة متوسطة41.9و ،أو الرأي السياسي بدرجة قليلة ،أو النسب ،األصل االجتماعي

 . بدرجة كبرية ال يوجد متييز % 9.3و ،طالقاإل

 (: املساواة وعدم التمييز يف احلصول على فرص عمل27اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 19.4 152 بدرجة كبريةتراعي 
 33.6 535 بدرجة متوسطةتراعي 
 40.6 367 بدرجة قليلة تراعي 

 19.1 146 على اإلطالق  تراعيال 
 011 0012 اجملموع

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 9.3 119 بدرجة كبرية

 41.9 413 بدرجة متوسطة
 49.9 341 بدرجة قليلة 

 19.9 944 على اإلطالق متييز ال يوجد 
 011 0411 اجملموع
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 توفر معلومات منشورة على املستوى الوطين عن فرص العمل املتاحة   6.3

% 46.9و ،% من أفراد العينة أبن هناك معلومات منشورة على املستوى الوطين عن فرص العمل املتاحة بدرجة قليلة41.9أفاد 
 متوفرة بدرجة كبرية.%  9.1و ،طالق% ال تتوفر معلومات على اإل19.1و ،بدرجة متوسطة

 (: توفر معلومات منشورة على املستوى الوطين عن فرص العمل املتاحة24اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 متييز  دونعلى فرص العمل الالئق األشخاص ذوي اإلعاقة حصول     7.3

 ،ضدهم بدرجة قليلة دون متييز الئقةاحلصول على فرص عمل ميكنهم عاقة األشخاص ذوي اإل أن% من أفراد العينة 31.4أفاد 
 بدرجة كبرية.حيصلون على هذا احلق  % 9.6و ،طالق% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل94.1و ،% بدرجة متوسطة91.9و

 متييز  دوناألشخاص ذوي اإلعاقة على فرص العمل الالئق حصول (: 21اجلدول رقم )                

  

 

 

 

 

 

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 9.1 114 بدرجة كبريةيتوفر 
 46.9 343 بدرجة متوسطةيتوفر 
 41.9 360 بدرجة قليلة يتوفر 

 19.1 119 على اإلطالق  توفرال ي
 011 0411 اجملموع

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 5.1 70 بدرجة كبريةحيصلون 

 28.9 347 بدرجة متوسطةحيصلون 

 41.6 499 بدرجة قليلة حيصلون 
 23.4 284 على اإلطالق  صلونحيال 

 011 0411 اجملموع
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 مل الئقة للمرأة والشباب تويل الدولة أمهية إلجياد فرص ع  4.3

% بدرجة 44.9و ،والشباب بدرجة قليلة ،أن الدولة تويل أمهية إلجياد فرص عمل الئقة للمرأة% من أفراد العينة 30.3أفاد 
 بدرجة كبرية. تويل أمهية %6.1و ،طالق% ال تويل أمهية هلذا احلق على اإل19.4و ،متوسطة

 

 فرص عمل الئقة للمرأة والشباب(: تويل الدولة أمهية إلجياد 41اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 

 البطالة بشكل فعال قدرة الدولة على خفض نسبة    1.3

 ،% بدرجة متوسطة40.9و ،بدرجة قليلة بشكل فعال ،% من أفراد العينة بقدرة الدولة على خفض نسبة البطالة49.3أفاد 
 بدرجة كبرية.  يرون أن لديها القدرة %9.1و ،طالقعلى اإليرون أن الدولة لديها على ذلك % ال 99و

 البطالة بشكل فعال (: قدرة الدولة على خفض نسبة 40اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 6.1 11 بدرجة كبرية

 44.9 309 بدرجة متوسطة
 30.3 319 بدرجة قليلة 

 19.4 949 ال يوجد على اإلطالق 
 011 0411 اجملموع

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 9.1 61 بدرجة كبريةأمهية 
 40.9 466 بدرجة متوسطةأمهية 
 49.3 344 بدرجة قليلة أمهية 

 99.0 400 على اإلطالق أمهية ال يوجد 
 011 0411 اجملموع
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 حبقهماالنتهاكات الواقعة الحرتام حقوق العمال و مراقبة الدولة    01.3

% بدرجة 46.4و ،بدرجة قليلة ،حبقهم نتهاكات الواقعة االو  ،احرتام حقوق العمال% من أفراد العينة أبن الدولة تراقب 31.9أفاد 
 % تراقب بدرجة كبرية.6.9و ،طالق% ال تراقب على اإل13.9و ،متوسطة

 

 يهماالنتهاكات الواقعة علو  الحرتام حقوق العمال(: مراقبة الدولة 44اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 

 حقيقيالضمان االجتماعي بشكل  العاملني يف شرتاكابالعمل ألصحاب إلزام الدولة    00.3

 ،بدرجة متوسطة حقيقيبشكل  ،شرتاك الضمان االجتماعيالعمل ابقتطاع ا ألصحاب% من أفراد العينة إبلزام الدولة 49.9أفاد 
 طالق.% ال يعتقدون بذلك على اإل19و ،% بدرجة كبرية94.4و ،% بدرجة قليلة99.1و

 

 حقيقيشرتاك الضمان االجتماعي بشكل (: إلزام الدولة ألرابب العمل إبقتطاع ا43اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 6.9 14 بدرجة كبريةمراقبة 
 46.4 346 بدرجة متوسطةمراقبة 
 31.9 909 بدرجة قليلة مراقبة 

 13.9 141 على اإلطالق مراقبة ال يوجد 
 011 0411 اجملموع

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 94.4 284 بدرجة كبريةالزام 
 49.9 422 بدرجة متوسطةالزام 
بدرجة قليلة الزام   350 99.1 

على اإلطالق  الزامال   144 19.0 
 011 0411 اجملموع
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 مناسباً وبشكل مستدام يف حالة التقاعد راتبا تقاعدايالضمان االجتماعي يوفر   04.3

 ،يف حالة التقاعد بدرجة متوسطة ،وبشكل مستدام ،مناسباً راتبا ر هلم % من أفراد العينة أبن الضمان االجتماعي يوف44.1أفاد 
 بدرجة كبرية. يوفر هلم %14.9و ،طالق% ال يوفر هلم على اإل13.4و ،% بدرجة قليلة49.3و

 مناسبا وبشكل مستدام يف حالة التقاعدراتبا تقاعداي (: الضمان االجتماعي يوفر 42اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 وتشمل كل الفئات االجتماعية واملهمشة سهلةللضمان االجتماعي  االنضمام أسس    03.3

واملهمشة بدرجة  ،وتشمل كل الفئات االجتماعية ،سهلةللضمان االجتماعي  االنضمام % من أفراد العينة أبن أسس 41.6أفاد 
 .يعتربومهنا صعبة 1.0و ،% بدرجة كبرية99.1و ،% بدرجة قليلة96.4و ،متوسطة

 وتشمل كل الفئات االجتماعية واملهمشة سهلة(: أسس انضمام أي شخص للضمان االجتماعي 44اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 14.9 158 بدرجة كبريةيوفر 
 44.1 445 بدرجة متوسطةيوفر 
بدرجة قليلة يوفر   425 49.3 

على اإلطالق  يوفرال   172 13.4 
 011 0411 اجملموع

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 99.1 301 كبريةبدرجة  سهلة 
 41.6 463 بدرجة متوسطةسهلة 
بدرجة قليلة سهلة   316 96.4 

على اإلطالق  ليست سهلة  120 10.0 
 011 0411 اجملموع
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 قيمة االقتطاع من دخل الفرد للضمان االجتماعي معقولة   02.3

% بدرجة 99.4و ،االجتماعي معقولة بدرجة متوسطة% من أفراد العينة أبن قيمة االقتطاع من دخل الفرد للضمان 31.1أفاد 
 طالق.% غري معقولة على اإل11.1و ،% بدرجة كبرية11.1و ،قليلة

 (: قيمة االقتطاع من دخل الفرد للضمان االجتماعي معقولة46اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 توفر معلومات واضحة جلميع العمال عن شروط العمل   04.3

جازات واإل ،ضايفساعات العمل اإل :مثل ،% من أفراد العينة بتوفر املعلومات الواضحة جلميع العمال عن شروط العمل30.1أفاد 
ال تتوفر معلومات على  19.6و ،% بدرجة كبرية13.4و ،% بدرجة قليلة49.4و ،وغري املدفوعة بدرجة متوسطة ،املدفوعة

 طالق. اإل

 (: توفر معلومات واضحة جلميع العمال عن شروط العمل47اجلدول رقم )

 

 

 

 

  

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 11.1 217 بدرجة كبريةمعقولة 
 31.1 493 بدرجة متوسطةمعقولة 
بدرجة قليلة معقولة   356 99.4 

على اإلطالق  غري معقولة  134 11.1 
 011 0411 اجملموع

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 13.4 171 بدرجة كبريةتتوفر معلومات 
 30.1 489 بدرجة متوسطةتتوفر معلومات 
بدرجة قليلة تتوفر معلومات   388 49.4 

على اإلطالق تتوفر معلومات ال   152 19.6 
 011  0411 اجملموع
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 التمتع حبق تشكيل نقاابت عمالية بشكل حر   06.3

 ،% بدرجة قليلة49.6و ،بشكل حر بدرجة متوسطةيتمتعون حبق تشكيل نقاابت عمالية أبمهنم % من أفراد العينة 49.1أفاد 
 بدرجة كبرية.يتمتعون % 10.4و ،طالقال يتمتعون هبذا احلق على اإل % 11و

 الية بشكل حر (: التمتع حبق تشكيل نقاابت عم44اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 ستقاللية الاب العمالية متتع النقاابت  07.3

أفادوا بعدم % 16.3و ،% بدرجة قليلة40.1و ،عملها بدرجة متوسطةيف % من أفراد العينة بتمتع النقاابت ابستقاللية 31أفاد 
 بدرجة كبرية.لنقاابت ابستقالليتها اأفادوا بتمتع % 11.1و ،هبذا احلقالنقاابت متتع 

 ستقاللية ال(: متتع النقاابت اب41اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 10.4 123 بدرجة كبريةتتمتع 
 49.1 469 بدرجة متوسطةتتمتع 
بدرجة قليلة تتمتع   392 49.6 

على اإلطالق  تتمتعال   216 11.0 
 011 0411 اجملموع

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 11.1 131 بدرجة كبريةتتمتع ابستقاللية 

 31.0 394 بدرجة متوسطةتتمتع ابالستقاللية 
بدرجة قليلةتتمتع ابالستقاللية   469 40.1 

على اإلطالقتتمتع ابالستقاللية ال   194 16.3 
 011 0411 اجملموع
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 واالدارات احلكومية مع أصحاب العملحبق املفاوضة اجلماعية والنقاابت  متتع العمال  04.3

 ،بدرجة متوسطة دارات احلكوميةواإل ،العملحبق املفاوضة اجلماعية مع أصحاب ونقاابهتم % من أفراد العينة بتمتع العمال 30أفاد 
 بدرجة كبرية.أمهنم يتمتعون هبذا احلق % 10.4فاد أو أفادوا  أمهنم ال يتمتعون هبذا احلق، % 16.9و ،% بدرجة قليلة49.1و

 والنقاابت العمالية للعمال (: التمتع حبق املفاوضة اجلماعية61اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 

 

  احلق يف اإلضراب  01.3

أفادوا % 19.4و،% بدرجة قليلة 99.4و ،بدرجة متوسطة وممارسة  ،ضراب قانوانً % من أفراد العينة بتمتع العمال حبق اإل30أفاد 
 بدرجة كبرية.يتمتعون هبذا احلق  11.99و ،طالقعلى اإلضراب أن العمال ال يتمتعون حبق اإل

 (: احلق يف اإلضراب قانوان وممارسة دون عقوابت60اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 10.4 128 بدرجة كبرية

 30.0 480 بدرجة متوسطة
 49.1 394 بدرجة قليلة 

 16.9 198 ال يوجد على اإلطالق 
 011 0411 اجملموع

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 11.9 143   بدرجة كبريةيتمتع 
 49.1 341 بدرجة متوسطةيتمتع 
 99.4 499 بدرجة قليلة يتمتع 

 19.4 946 على اإلطالق  يتمتعال 
 011 0411 اجملموع
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 توفر التدابري الصحية الوقائية فيما يتعلق ابحلوادث واألمراض املهنية  41.3

% 94.1و ،واألمراض املهنية بدرجة متوسطة ،% من أفراد العينة بتوفر التدابري الصحية الوقائية فيما يتعلق ابحلوادث39.1أفاد 
 طالق.على اإلهلم هذا احلق % ال يتوفر 11.4و ،% بدرجة كبرية11.1و ،بدرجة قليلة

 (: توفر التدابري الصحية الوقائية فيما يتعلق ابحلوادث واألمراض املهنية64اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 18.1 914 بدرجة كبرية

 42.8 913 بدرجة متوسطة
 27.8 443 بدرجة قليلة 

 11.3 149 ال يوجد على اإلطالق 
 011 0411 اجملموع

 

 

 

 

 توفر بيئة عمل صحية تضمن السالمة العامة للعاملني يف أماكن عملهم  40.3

% 91و ،عملهم بدرجة متوسطة% من أفراد العينة بتوفر بيئة عمل صحية تضمن السالمة العامة للعاملني يف أماكن 33.9أفاد 
 طالق.% ال يتوفر على اإل19.1و ،% بدرجة كبرية19و ،بدرجة قليلة

 (: توفر بيئة عمل صحية تضمن السالمة العامة للعاملني يف أماكن عملهم63اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 19.0 110 بدرجة كبريةتتوفر 
 33.9 941 بدرجة متوسطةتتوفر 
 91.0 444 بدرجة قليلة تتوفر 

 19.1 139 على اإلطالق  تتوفرال 
 011 0411 اجملموع
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 الدخل الشهري  44.3

 ادينار  300ىل إ 401%، مث جاء من هم دخوهلم الشهرية من  44.9دينار فما دون  400شكل أفراد العينة ممن دخوهلم الشهرية 
 1000ىل إ 901ومن دخوهلم الشهرية من  ،%14.4بنسبة  ا،دينار  900ىلإ 301ومن دخوهلم الشهرية من  ،%43.3بنسبة 
 % من أفراد العينة.1.1بنسبة  ،األلف دينار عنن يتقاضون رواتب تزيد مم األخريةوجاء يف املرتبة  ،%19.6 نسبتهم دينارا

 الدخل الشهري ت(: معدال62اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 44.9 391 فما دوندينار  400
401 - 300  314 43.3 
301- 900  163 14.4 
901- 1000 191 19.6 

 1.1 91 دينار1000أكثر من 
 100 1900 اجملموع

 

 

 

 العمل ابحلد األدىن لألجور صحابالتزام أ  43.3

 ،% بدرجة متوسطة43.9و ،العمل ابحلد األدىن لألجور بدرجة قليلة صحابالتزام من قبل أ وجود % من أفراد العينة 49.4أفاد 
 % بدرجة كبرية. 1.1و ،طالق% ال يوجد التزام على اإل91.4و

 (: التزام أرابب العمل ابحلد األدىن لألجور64اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 1.1 106 بدرجة كبريةالتزام 
 43.9 410 بدرجة متوسطةالتزام 
 49.4 423 بدرجة قليلة التزام 

 91.4 261 على اإلطالق التزام ال يوجد 
 011 0411 اجملموع



53 

 حاجات الفرد وحاجات أسرته احلصول على أجر يالئم   42.3

 ،% بدرجة متوسطة49.1و ،بدرجة قليلة ،وحاجات أسرهم ،% من أفراد العينة أمهنم حيصلون على أجر يالئم حاجاهتم49.9أفاد 
 جر املالئم بدرجة كبرية.% حيصلون على األ10.4و ،طالق% ال حيصلون على األجر املالئم على اإل14.6و

 حاجات الفرد وحاجات أسرته(: احلصول على أجر يالئم 66اجلدول رقم )

  

 

 

 

 

 

 رابعا: احلق يف السكن

 السكننوع   0.2

 منهم مستأجرين. % 91.9، بينما يسكنوهااملنازل اليت العينة أمهنم ميتلكون % من 41.1 أفاد 

 العينة حسب نوع السكن(: توزيع أفراد 67اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 71.8 859 ملك

 91.9 431 استئجار
 100 1900 اجملموع

 

 

 

 

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 10.4 199 بدرجة كبريةاحلصول 
 49.1 399 متوسطةبدرجة احلصول 
 49.9 341 بدرجة قليلة احلصول 

 14.6 911 على اإلطالق  صلونال حي
 011 0411 اجملموع
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 حتمل أعباءه املالية ميكنمسكن  4.2

لكن بدرجة متوسطة  ،ونفقات ،من اجيار ،مبسكن يستطيعون حتمل أعباءه املالية متتعهم% من األسر املشمولة ابلعينة 36أشارت نتائج االستطالع إىل أن 
 % ال يتمتعون هبذا احلق على اإلطالق.6.3و ،% يتمتعون هبذا احلق بدرجة كبرية90.9و  ،% يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة94.3و،

 (: التمتع مبسكن يستطيع حتمل أعباءه املالية64اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 90.9 939 بدرجة كبريةميكن حتمل أعباءه 
 36.0 999 بدرجة متوسطةميكن حتمل أعباءه 
 94.3 499 بدرجة قليلة ميكن حتمل أعباءه 

 6.3 44 على اإلطالق ميكن حتمل أعباءه ال 
 011 0411 اجملموع

 

 

 مسكن تتحق فيه اخلصوصية   3.2

% يتمتعون هبذا احلق بدرجة متوسطة، و 41.4و ،فيه اخلصوصية بدرجة كبريةيتمتعون مبسكن تتحقق أمهنم % من األسر املشمولة ابلعينة 34.9 أفاد
 .اإلطالق% من األسر ال يتمتعون هبذا احلق على 9.4و ،% يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة11.9

 تتحقق فيه اخلصوصيةمسكن (: 61اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 34.9 571 كبريةبدرجة  تتحقق فيه اخلصوصية 
 41.4 460 بدرجة متوسطةتتحقق فيه اخلصوصية 
 11.9 142 بدرجة قليلة تتحقق فيه اخلصوصية 

 9.4 27 على اإلطالق تتحقق فيه اخلصوصية ال 
 011 0411 اجملموع
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 مسكن ذو مساحة مناسبة   2.2

% يتمتعون هبذا احلق 41.4و ،أو مساحة كافية بدرجة متوسطة ،مساحة مناسبة من األسر األردنية املشمولة ابلعينة يتمتعون مبسكن ذو%  49.9 أفاد 
 طالق.% من األسر ال يتمتعون هبذا احلق على اإل3.1و  ،% يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة11و  ،بدرجة كبرية

 

 مبسكن ذو مساحة مناسبةيتمتعون (: 71اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 41.4 363 بدرجة كبريةمناسب 
 49.9 341 بدرجة متوسطةمناسب 
 11.0 916 بدرجة قليلة مناسب 

 3.1 39 على اإلطالق  غري مناسب
 011 0411 اجملموع

 

 

 مسكن آمن وغري آيل للسقوط 4.2

% 11.1و  ،يتمتعون هبذا احلق بدرجة متوسطة% 43% من األسر املشمولة ابلعينة يتمتعون مبسكن آمن وغري آيل للسقوط بدرجة كبرية، و90.9 أشار
 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل3.4و  ،بتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة

 (: التمتع مبسكن آمن وغري آيل للسقوط70اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 90.9 609 بدرجة كبريةآمن 
 43.0 309 بدرجة متوسطةآمن 

 11.1 144 بدرجة قليلة 
 3.4 96 ال يوجد على اإلطالق 

 011 0411 اجملموع
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 مسكن إانرته كافية  6.2

% 1.9و  ،يتمتعون هبذا احلق بدرجة متوسطة% 49يتمتعون مبسكن إانرته كافية بدرجة كبرية، و أمهنم % من األسر األردنية املشمولة ابلعينة 93أفاد 
 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل1.4و  ،يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة

 (: التمتع مبسكن إانرته كافية74اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 93.0 631 بدرجة كبريةاانرته كافة 
 49.4 393 بدرجة متوسطةاانرته كافية 
 1.9 106 بدرجة قليلة اانرته كافية 

 1.1 99 على اإلطالق  اانرته غري كافية
 011 0411 اجملموع

 

 

 مسكن هتويته كافية  7.2

و  ،يتمتعون هبذا احلق بدرجة متوسطة% 43.1يتمتعون مبسكن هتويته كافية بدرجة كبرية، و أمهنم % من األسر األردنية املشمولة ابلعينة 39.4 أفاد
 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل9.9و ،% يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة14.4

 (: التمتع مبسكن هتويته كافية73اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 49.7 594 بدرجة كبرية كافية  هتويته

 34.1 408 بدرجة متوسطةهتويته كافية 

 13.3 162 بدرجة قليلة هتويته كافية 
 2.9 36 على اإلطالق  هتويته غري كافية

 011 0411 اجملموع
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 مسكن مزود ابلتدفئة والتربيد  4.2

بدرجة  ،(اخل..صوابت.و بويلرات، و مراوح، و )تكييف،  :والتربيد مثل ،يتمتعون مبسكن مزود ابلتدفئةأمهنم % من األسر األردنية املشمولة ابلعينة 31.6أفاد 
 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل13.3و ،% يتمتعون هبذا احلق بدرجة كبرية19و ،يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة% 99متوسطة، و

 (: التمتع مبسكن مزود ابلتدفئة والتربيد72اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 19.0 999 بدرجة كبريةيتمتعون 
 31.6 399 بدرجة متوسطةيتمتعون 
 99.0 400 بدرجة قليلة يتمتعون 

 13.3 149 على اإلطالق  ال يتمتعون
 011 0411 اجملموع

 

 

 

 النفاايتنقل مسكن يتمتع خبدمات الصرف الصحي و  1.2

% 99.1النفاايت بدرجة كبرية، ونقل و  ،يتمتعون مبسكن تتوفر فيه خدمات الصرف الصحيأمهنم % من األسر األردنية املشمولة ابلعينة 44.4أفاد 
 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل16.1و ،% يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة16.1و ،يتمتعون هبذا احلق بدرجة متوسطة

 النفاايتنقل (: مسكن يتمتع خبدمات الصرف الصحي و 74اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 44.4 331 بدرجة كبريةيتمتع 
 99.1 491 بدرجة متوسطةيتمتع 
 16.1 901 بدرجة قليلة يتمتع 

 16.1 194 على اإلطالق  يتمتعال 
 011 0411 اجملموع
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 مسكن قريب من أماكن العمل واخلدمات األساسية  01.2

 ،)املستشفيات :مثل ،واخلدمات األساسية ،العمل أماكنيتمتعون بدرجة متوسطة مبسكن قريب من أمهنم % من األسر األردنية املشمولة ابلعينة 39.9 أفاد
% ال يتمتعون هبذا احلق 9.9و ،% يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة94.9و ،يتمتعون هبذا احلق بدرجة كبرية% 94.4واألسواق.. وغريها(، و ،واملدارس

 .اإلطالقعلى 

 (: مسكن قريب من أماكن العمل واخلدمات األساسية76اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 94.4 444 بدرجة كبريةقريب 
 39.9 910 بدرجة متوسطةقريب 
 94.9 916 بدرجة قليلة قريب 

 9.9 41 على اإلطالق  غري قريب
 011 0411 اجملموع

 

 

 (اخلمسكن قريب من أماكن الرتفيه )احلدائق، النوادي الرايضية...  00.2

.. وغريها( ،والنوادي الرايضية ،)احلدائق :يتمتعون بدرجة متوسطة مبسكن قريب من أماكن الرتفيه مثلأمهنم % من األسر األردنية املشمولة ابلعينة 94.9 أفاد
 طالق.% ال يتمتعون هبذا احلق على اإل49و ،% يتمتعون هبذا احلق بدرجة كبرية10.3و  ،يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة% 96.4، و

 (: مسكن قريب من أماكن الرتفيه77اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 10.3 199 بدرجة كبرية

 94.9 449 بدرجة متوسطة
 96.4 490 بدرجة قليلة 

 49.0 390 ال يوجد على اإلطالق 
 011 0411 اجملموع
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  مسكن خال من التعرض للتهديد ابإلخالء 04.2

، ابإلخالء إىل التهديديتمتعون بدرجة كبرية مبسكن ال يتعرضون فيه أمهنم % من األسر األردنية املشمولة ابلعينة 30.9 أفاد 
% ال يتمتعون هبذا احلق على 19.1و ،% يتمتعون هبذا احلق بدرجة قليلة16.1و ،يتمتعون هبذا احلق بدرجة متوسطة% 91.6و

 طالق.اإل

 خالءالتعرض للتهديد ابإل (: مسكن خال من74اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 30.9 319 بدرجة كبرية

 91.6 434 بدرجة متوسطة
 16.1 194 بدرجة قليلة 

 19.1 119 ال يوجد على اإلطالق 
 011 0411 اجملموع

 

 

 احلق يف الغذاءخامسا: 

 مقدرة مالية تليب حاجايت من الغذاء 0.4

 ،تستطيع من خالهلا تلبية مجيع احتياجاهتا الغذائيةمتوسطة لديها مقدرة مالية أن % من األسر األردنية املشمولة ابلعينة 93.1 أفاد 
لديها  يتوفر% ال 9.1و  ،% تتوفر هلا هذه املقدرة بدرجة كبرية11.3و  ،املقدرة بدرجة قليلةهذه تتوفر هلا من األسر % 93و 

 طالق.املقدرة على تلبية احلاجات الغذائية على اإل

 مقدرة مالية تليب احلاجات الغذائيةتوفر (: 71اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 11.3 991 بدرجة كبرية

 93.1 691 بدرجة متوسطة
 93.0 911 بدرجة قليلة 

 9.1 44 ال يوجد على اإلطالق 
 011 0411 اجملموع
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 االحتياجات غذاء صحي وسليم يليب توفر  4.4

 ،% بدرجة قليلة91.1و ،% بدرجة كبرية99.4و ،بدرجة متوسطة ،وسليماً  ،يتناولون غذاَء صحياً أمهنم % من األسر األردنية املشمولة ابلعينة 94.4 أفاد
 طالق.والسليم على اإل ،الغذاء الصحي هلم ال يتوفر منهم %9.9و

 غذاء صحي وسليم توفر (: وجود 41اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 99.4 944 بدرجة كبرية

 94.4 630 بدرجة متوسطة
 91.1 961 بدرجة قليلة 

 9.9 96 ال يوجد على اإلطالق 
 011 0411 اجملموع

  

 

 

 أسرته الفرد وحاجات حاجاتغذاء متنوع يليب توفر   3.4

من  ،وحاجات أسرهم ،غذاًء متنوعًا يليب حاجاهتم بدرجة متوسطة % من األسر األردنية املشمولة ابلعينة يتوفر لديهم34.4 أنأشارت نتائج االستطالع 
 طالق.على اإلذلك % ال يتوفر هلم 4و ،% بدرجة كبرية99.9و  ،% بدرجة قليلة94.9و ،وغريها من املأكوالت ،وخضروات ،وفواكه ،حلوم

 الفرد وحاجات أسرته ء متنوع يليب حاجاتغذا(: وجود 40اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 22.5 940 بدرجة كبريةيتوفر 
 47.3 964 بدرجة متوسطةيتوفر 
 94.9 494 بدرجة قليلة يتوفر 

 4.0 46 على اإلطالق  يتوفرال 
 011 0411 اجملموع
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 الشخصية واملنزليةتوفر كميات كافية من املاء للحاجات    2.4

 ،الشخصية متفي حاجاهت ،كميات كافية من املاء  بدرجة متوسطة % من األسر األردنية املشمولة ابلعينة يتوفر لديها31.9نتائج االستطالع أن  أفادت
 طالق.اإل كميات كافية من املاء على% ال يتوفر هلا  4.9و ،% بدرجة قليلة90.9و ،% بدرجة كبرية43.1و ،واملنزلية

 (: توفر كميات كافية من املاء للحاجات الشخصية واملنزلية44اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 43.1 311 بدرجة كبرية

 41.9 394 بدرجة متوسطة
 90.9 934 بدرجة قليلة 

 4.9 39 ال يوجد على اإلطالق 
 011 0411 اجملموع

 

 

 

 بكلفة يسرية نقية إمكانية احلصول على مياه شرب  4.4

بكلفة و  نقية إمكانية احلصول على مياه شربيف  بدرجة متوسطة % من األسر األردنية املشمولة ابلعينة يتوفر هلا34.4أن أفادت نتائج استطالع الرأي 
 طالق.اإل ذلك% ال يتوفر هلا 3.1و ،% بدرجة قليلة11.9و ،% بدرجة كبرية99.4و ،يسرية

 بكلفة يسرية نقية إمكانية احلصول على مياه شرب(: 43اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 29.7 496 بدرجة كبريةتتوفر 
 47.4 961 بدرجة متوسطةتتوفر 
 11.9 919 بدرجة قليلة تتوفر 

 3.1 94 على اإلطالق  تتوفرال 
 011 0411 اجملموع
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 بشكل متساٍو مع مجيع الفئات االجتماعية ودون متييز من املياةحصة احلصول على   6.4

بشكل متساٍو مع مجيع الفئات  ،على حصتها من املياهبدرجة متوسطة % من األسر األردنية املشمولة ابلعينة حتصل 33.4أن  أفادت نتائج الدراسة
 طالق.حيصولون على حصتهم على اإل% ال 9.9و ،% بدرجة قليلة90.4و ،% بدرجة كبرية99.1و ،دون متييزو   االجتماعية

 (: احلصول على حصيت وحصة اسريت من املياة بشكل متساٍو مع مجيع الفئات االجتماعية42اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 29.8 491 بدرجة كبرية

 44.7 944 بدرجة متوسطة
 20.3 934 بدرجة قليلة 

 5.2 69 ال يوجد على اإلطالق 
 011 0411 اجملموع

 

 

 

 املياه  من السلطات العامة املسؤولة عنفاعلية نظام الشكاوى املقدمة  7.4

 % 14.4% فاعليتها قليلة و99.1و ،متوسطة من السلطات العامة املسؤولة عن املياه% من أفراد العينة أبن فاعلية نظام الشكاوى املقدمة 44.9أفاد 
 طالق.غري فاعلة على اإل % 19.0و ،بدرجة كبريةفاعليتها 

 (: مدى فاعلية نظام الشكاوى املقدمة لوزارة املياه والري44اجلدول رقم )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجاابت
 17.7 212 بدرجة كبريةفاعلة 
 37.9 450 بدرجة متوسطةفاعلة 
 29.8 358 بدرجة قليلة فاعلة 

 19.0 180 على اإلطالق  غري فاعلة
 011 0411 اجملموع

 


