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الحرمان من  "إننا ال نستطيع أن نستهني بدور مشاعر 

حقوق اإلنسان يف صناعة اإلرهابيني"

امللك عبدالله الثاين، 

العامليني،  التي تواجه السلم واألمن  التهديدات  جلسة مجلس األمن حول 

24 ايلول 2014

ملخص النتائج
الحقوق االقتصادية واالجتامعية لألردنيني

الفينيق  مركز  جهود  سياق  يف  االستطالع  هذا  يأيت 

تحقيق  إىل  الهادفة  واملعلوماتية،  االقتصادية  للدراسات 

والسياسات  لألوضاع  شامل  تحليل  توفري  يف  رسالته، 

ألصحاب  ومبتكرة،  بديلة  سياسات  وتطوير  الراهنة، 

املوضوعات  سياق  فهم  يف  يرغبون  الذين  املصلحة، 

االقتصادية،  املجاالت  يف  االستدامة،  إىل  تؤدي  التي 

واالجتامعية، والسياسية. وقد جاء  هذا االستطالع بهدف 

قياس مدى متتع املواطنني األردنيني بحقوقهم االقتصادية، 

يف  بها  يشعرون  وكام  نظرهم،  وجهة  من  واالجتامعية، 

اليومية. ومن املعروف أن الحقوق االقتصادية،  حياتهم 

اإلنسان،  منظومة حقوق  من  أسايس  جزء  واالجتامعية، 

التي  والثقافية،  والسياسية،  املدنية،  الحقوق  جانب  إىل 

تعد الجيل الثاين من هذه الحقوق.

لقد جرى تطبيق االستطالع عىل عينة وطنية مكونة من 

)1200( مواطناً، موزعني عىل مختلف محافظات اململكة، 

 13  –  4 بني  ما  الواقعة  الفرتة  البيانات خالل  وجمعت 

كانون األول 2015، اذ طورت عينة عنقودية طبقية قامئة 

عىل التقسيامت اإلدارية، والجغرافية يف اململكة، أخذت 

األردين،  املجتمع  مكونات  محتلف  متثيل  االعتبار  بعني 

لتصل  والجغرايف،  اإلداري  بالتدرج  العينة  وجرى سحب 

للمعاينة.  وحدة  كأصغر  واملسكن،  البلوك،  مستوى  إىل 

وكانت العينة مقسمة مناصفة بني الذكور، واالناث، وقد 

مقابلتهم  طريق   عن  املستجيبني  من  البيانات  جمعت 

ربة  أو  إىل رب  األسئلة  توجيه  مبارش، من خالل  بشكل 

املقابلة  جرت   منهام،  أي  وجود  عدم  حال  ويف  األرسة. 

مع أي من أفراد األرسة ممن تزيد أعامرهم عن 18 عاماً. 

فإن نسبة خطأ  ثقة )95 %(  أنه وبنسبة  القول  وميكن 

املعاينة يف هذه الدراسة االستطالعية يبلغ )3 ±( نقطة 

هذا  نسبة  وتزداد  اإلجاميل،  العينة  مستوى  عىل  مئوية 

أثناء  ولوحظ  واملحافظات.  األقاليم  مستوى  عىل  الخطأ 

وفيام ييل نص التقرير:
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جمع البيانات أن بعض املستجيبني مل يفصحوا عن آرائهم 

بحرية؛ خشية املساءلة، ما قد يرفع من نسبة الخطأ.

فقد  اململكة،  محافظات  االستطالع جميع  عينة  شملت 

جاءت محافظة العاصمة يف املرتبة األوىل من حيث عدد 

بنسبة  إربد   محافظة  تلتها   ،%  34 بنسبة  االستامرات 

بقية  أما   .%  12 بواقع  الزرقاء  محافظة  ثم   ،%  15

املحافظات فرتاوحت نسبتها بني 3 و5 %.  وجاء توزيع 

العينة متساوياً تقريباً بني الذكور واالناث بنسبة 49.9 % 

للذكور، مقابل 50.1 % لالناث.

أوالً: الحق يف التعليم
1- أفاد 42.7 % من أفراد العينة أنه يتوفر مدارس قريبة 

بدرجة  و42.1 %  متوسطة،  بدرجة  مكان سكناهم  من 

كبرية، و13.9 % بدرجة قليلة، و1.3 % ال يتوفر مدارس 

قريبة من أماكن سكنهم عىل اإلطالق.

ذات  مدارس  بتوفر  العينة  أفراد  من   %  47.5 أفاد   -2

بنية تحتية مالمئة، من ساحات، ومالعب، وغريها، بدرجة 

بدرجة   % و20.7  كبرية،  بدرجة   % و28.4  متوسطة، 

قليلة، و3.3 % ال يتوفر لديهم مدارس ذات بنية تحتية 

مالمئة عىل اإلطالق.

بدرجة  يتوفر  أنه  العينة  أفراد  من   %  41.8 أفاد   -3

متوسطة مدارس مبساحات كافية، وخالية من االكتظاظ 

الدراسة، و29.6 % بدرجة قليلة، و15.8 %  يف صفوف 

بدرجة كبرية، و12.8 % ال يتوفر مدارس بهذه املواصفات 

عىل اإلطالق.

بدرجة  يتوفر  أنه  العينة  أفراد  من   %  41.8 أفاد   -4

نظيفة،  مياه  من  املدارس،  يف  مالمئة  خدمات  متوسطة 

 % و15.7  قليلة،  بدرجة   % و29.6  وكهرباء،  وتدفئة، 

بدرجة كبرية، و12.9 % ال يتوفر مدارس بهذه املواصفات 

عىل اإلطالق.

5- أفاد 50.8 % من أفراد العينة بأن املدارس تتوفر فيها 

التعليمية  املرافق بدرجة متوسطة ، إضافة إىل الوسائل 

واملكتبات،  واملختربات،  "الكمبيوترات،  مثل:  الرضورية، 

واألدوات الفنية.. الخ"، بينام أفاد 28.2 % توفرها بدرجة 

عىل  توفرها  عدم   % و4  كبرية،  بدرجة   % و17  قليلة، 

اإلطالق.

املدرسني بدرجة  بتوفر  العينة  أفراد  أفاد 48 % من   -6

متوسطة يف املدارس األردنية، ويف كافة التخصصات، بينام 

بدرجة   % و22.6  كبرية،  بدرجة  توفرهم   %  24.9 أفاد 

التخصصات عىل  قليلة، 4.5 % ال يتوفر مدرسني لكافة 

اإلطالق.

التعليم  بتمتعهم بحق  العينة  أفراد  أفاد 54 % من   -7

األسايس بشكل مجاين ألفراد أرسهم بدرجة كبرية، 

و33.1 % بدرجة متوسطة، و10.6 % بدرجة قليلة، 

و2.3 % ال يتمتعون بهذا الحق عىل اإلطالق.

8- أفاد 42.3 % من أفراد العينة بتمتعهم بحق التعليم 

 % و33.9  كبرية،  بدرجة  أرسهم  ألفراد  الثانوي  املجاين 

ال   % و8.1  قليلة،  بدرجة   % و15.7  متوسطة،  بدرجة 

يتمتعون بهذا الحق عىل اإلطالق. 
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تقني،  تعليم  بتوفر  العينة  أفراد  من   %  36.8 أفاد   -9

ومهني، ألفراد أرسهم بدرجة متوسطة، و34.3 % بدرجة 

كبرية، و21.6 % بدرجة قليلة، و7.3 % ال يتوفر لهم هذا 

الحق عىل اإلطالق.

10- أفاد 42 % من أفراد العينة بتوفر التعليم الثانوي 

السن،  وكبار  النساء،  بني  متييز  دون  واملهني،  التقني، 

 % و24.5  متوسطة،  بدرجة  اإلعاقة،  ذوي  واألشخاص 

ال   % و10.1  كبرية،  بدرجة   % و23.4  قليلة،  بدرجة 

يتمتعون بهذا الحق عىل اإلطالق.

برامج  توفر  بعدم  العينة  أفراد  من   %  50.8 أفاد   -11

محو أمية عىل اإلطالق يف املدارس، و24.4 % بتوفر هذه 

الربامج بدرجة متوسطة، و20.7 % بدرجة قليلة، 

و4.1 % بدرجة كبرية.

12- أفاد 44 % من أفراد العينة بتوفر الجامعات بشكٍل 

متوسطة،  بدرجة  للجميع  املساواة  قدم  وعىل  كاٍف، 

و25.9 % بدرجة قليلة، و18 % بدرجة كبرية، و12.1 % 

ال يتوفر لهم هذا الحق عىل اإلطالق.

13- أفاد 48 % من أفراد العينة بتوفر مناهج تعليمية 

ذات جودة عالية، تساعد عىل فهم الواقع، وتساهم يف 

تطوير املجتمع بدرجة متوسطة، و28 % بدرجة قليلة، 

عىل  لهم  يتوفر  ال   % و7.5  كبرية،  بدرجة   % و16.5 

اإلطالق.

يؤهل  التعليم  أن  العينة  أفراد  من   %  45.5 أشار   -14

الطلبة بشكل جيد لسوق العمل، واالندماج يف املجتمع 

 % و14.7  قليلة،  بدرجة   % و31.4  متوسطة،  بدرجة 

بدرجة كبرية، و8.4 ال يتوفر هذا املستوى من اإلطالق.

15- أفاد 48.2 % من أفراد العينة أن التعليم يف األردن 

بدرجة  اإلنسان  حقوق  واحرتام  التسامح،  قيم  يعزز 

بدرجة   % و19.7  قليلة،  بدرجة   % و26.8  متوسطة، 

كبرية، و5.5 %  أفادوا أن التعليم يف األردن ال يعزز عىل 

اإلطالق قيم التسامح، وحقوق اإلنسان.

16- أفاد 46.4 % من أفراد العينة أن التعليم يف األردن 

والثقافية،  والعرقية،  الدينية،  الطلبة،  خصوصية  يحرتم 

 % و21.9  كبرية،  بدرجة   % و28.6  متوسطة،  بدرجة 

بدرجة قليلة، و3.1 % أفادوا التعليم يف األردن ال يحرتم 

خصوصية الطلبة، الدينية والعرقية، والثقافية.

توفر  األردنية  املدارس  أن  العينة  من   % 46 أفاد    -17

بدرجة  واإلذالل  الجسدي،  العقاب  من  للطلبة  الحامية 

بدرجة   % و22.7  كبرية،  بدرجة   % و26.4  متوسطة، 

قليلة، و4.9 % ال تحمي الطلبة عىل اإلطالق.

ثانياً: الحق يف الصحة
18- أفاد 36.1 % من أفراد العينة بأنهم يتمتعون بحق 

متوسطة،  بدرجة  الصحية  والرعاية  الصحي،  التأمني 

و32.9 % بدرجة كبرية، و15.3 % بدرجة قليلة، 

و15.7 % ال يتمتعون بهذ الحق عىل اإلطالق. 

مبستوى  بتمتعهم  العينة  أفراد  من   %  39.4 أفاد   -19

صحي ذو جودة عالية بدرجة متوسطة، و26.3 % بدرجة 

كبرية، و23.3 % بدرجة قليلة، و11 % ال يتمتعون بهذا 

الحق عىل اإلطالق.
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20- أفاد 41.1 % من أفراد العينة بحصولهم عىل توعية 

صحية كافية، وشاملة بدرجة متوسطة، و24.7 % بدرجة 

قليلة، و23.5 % بدرجة كبرية، و10.6 % ال يتمتعون بهذا 

الحق عىل اإلطالق. 

يشاركون  بأنهم  العينة  أفراد  من   %  37.6 أفاد   -21

بعملية اتخاذ القرارات املرتبطة بالصحة املجتمعية، من 

خالل املشاركة يف اللجان املجتمعية التي تعنى بالواقع 

الصحي بدرجة متوسطة، و25.6 % أفادوا أنهم يشاركون 

بدرجة قليلة، و23.8 % ال يشاركون عىل اإلطالق، و13 % 

يشاركون بدرجة كبرية.

22- أفاد 46.4 % من أفراد العينة بتوفر قدر كاٍف من 

املرافق الصحية العامة، من مستشفيات، وعيادات طبية، 

متوسطة،  بدرجة  إليها  الوصول  سهل  صحية،  ومراكز 

و25.7 % بدرجة قليلة، و21.9 % بدرجة كبرية، و6 % 

عىل  إليها  الوصول  سهل  مرافق صحية  لديهم  يتوفر  ال 

اإلطالق.

23- أفاد 47 % من أفراد العينة بتوفر مقومات أساسية 

يف املرافق الصحية، من أطباء مؤهلني، وأدوية، وأجهزة 

طبية وغريها بدرجة متوسطة، و24.7 % بدرجة قليلة، 

و22.6 % بدرجة كبرية، و5.7 % ال يتوفر عىل اإلطالق.

باملساواة  بتمتعهم  العينة  أفراد  من   % 47.3 أفاد   -24

املرتبطة  والخدمات،  والسلع،  املرافق،  من  االستفادة  يف 

بالصحة، دون متييز بدرجة متوسطة، و25.2 % بدرجة 

يتمتعون  ال   % و6.9  كبرية،  بدرجة   % و20.6  قليلة، 

باملساواة عىل اإلطالق.

الخدمات،  بتوفر  العينة  أفراد  من   %  43.5 أفاد   -25

والعالجات التأهيلية، واملرافق الصحية الخاصة باألشخاص 

من ذوي اإلعاقة وكبار السن بدرجة متوسطة، و29.7 % 

أفادوا  قليلة، و17.9 % بدرجة كبرية، و8.9 %   بدرجة 

بعدم تتوفر هذه الخدمات عىل اإلطالق.

القدرة  لديهم  بأن  العينة  أفراد  من   %  50.1 أفاد   -26

عىل تحمل نفقات املرافق، والسلع، والخدمات، املرتبطة 

بالصحة بدرجة متوسطة، و26.9 % بدرجة قليلة، و15.1 

عىل  القدرة  لديهم  يوجد  ال   % و7.9  كبرية،  بدرجة   %

تحمل نفقات العالج عىل اإلطالق.

إمكانية  لديهم  بأن  العينة  أفراد  أفاد 46.4 % من   -27

الحصول عىل املعلومات املتعلقة باملسائل الصحية، التي 

تهمهم ويستطيعون تداولها بدرجة متوسطة، و26.9 % 

بدرجة قليلة، و20.4 % بدرجة كبرية، و6.3 % ال يوجد 

لديهم اإلمكانية عىل اإلطالق.

28- أشار 40.1 % من أفراد العينة أنهم يتمتعون بحق 

الصحية  واملعلومات،  البيانات،  رسية  عىل  املحافظة 

املتعلقة بهم بدرجة متوسطة، و36.4 % بدرجة كبرية، 

و18.3 % بدرجة قليلة، و4.3 % ال يتمتعون بهذا الحق 

عىل اإلطالق.

29- أفاد 42.3 % من أفراد العينة بتوفر خدمات الصحة، 

التي تضمن حامية صحة األم، والطفل، وتنظيم، ورعاية 

األرسة، قبل الوالدة، وبعدها بدرجة متوسطة، و35.4 % 

بدرجة كبرية، و17.5 % بدرجة قليلة، و4.8 % ال تتوفر 

لديهم هذه الخدمات عىل اإلطالق.
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30- أفاد 37.9 % من أفراد العينة بتوفر الوقاية العامة 

للسكان، من تعرضهم للمواد الضارة مثل: األشعة، واملواد 

بدرجة   % و27.4  متوسطة،  بدرجة  وغريها  الكياموية، 

تتوفر    % و11.8  اإلطالق،  عىل  يتوفر  ال  و22.9  قليلة، 

الوقاية لهم بدرجة كبرية.

31- أفاد 44.7 % من أفراد العينة بتوفر الربامج، والوسائل 

الفاعلة للوقاية من األمراض الوبائية، واملتوطنة، واملزمنة، 

واملهنية، وتوفر العالج الالزم لهم بدرجة متوسطة، 

و25.1 % بدرجة قليلة، و15.9 % بدرجة كبرية، 

و14.3 % ال يتوفر عىل اإلطالق.

ثالثاً: الحق يف العمل
32- أفاد 37.2 % من أفراد العينة أنهم يتمتعون بحق 

عمل  عىل  إرغام  دون  بحرية،  الرزق  وكسب  العمل، 

بعينه، بدرجة متوسطة، و32.9 % بدرجة كبرية، 

و20.1 % بدرجة قليلة، و9.8 % ال يتمتعون بهذا الحق 

عىل اإلطالق.

33- أفاد 36.1 % من أفراد العينة أنهم يتمتعون بحق 

من  التعسفي،  للفصل  التعرض  من  ومحميون  العمل، 

دون أسباب وجيهة بدرجة متوسطة، و29.8 % بدرجة 

قليلة، و17.1 % بدرجة كبرية، و17 % ال يتمتعون بهذا 

الحق عىل اإلطالق.

عىل  يحصلون  بأنهم  العينة  أفراد  من   %  35 أفاد   -34

من  التعسفي  للفصل  تعرضهم  حال  يف  عادل،  تعويض 

العمل بدرجة متوسطة، و31.4 % بدرجة قليلة، 

و20.2 % ال يحصلون عىل التعويض عىل اإلطالق، 

و13.4 % يحصلون عىل تعويض بدرجة كبرية.

أنهم يحصلون عىل  العينة  أفراد  أفاد 35.9 % من   -35

قليلة،  بدرجة  أرسهم،  وحاجات  حاجاتهم،  يالئم  أجر 

و35.8 % بدرجة متوسطة، و17.6 % ال يحصلون عىل 

األجر املالئم عىل اإلطالق، و10.7 % يحصلون عىل األجر 

املالئم بدرجة كبرية. 

التي  األعامل  بأن  العينة  أفراد  من   %  44.6 أفاد   -36

يقومون بها تراعي سالمتهم الجسدية، والنفسية بدرجة 

بدرجة   % و12.7  قليلة،  بدرجة   % و30.6  متوسطة، 

الجسدية،  أعاملهم سالمتهم  تراعى  ال  و12.1 %  كبرية، 

والنفسية،  عىل اإلطالق.

يف  متييز  يوجد  أنه  العينة  أفراد  من   % 39.2 أفاد   -37

العرق،  الدين، أو  الحصول عىل فرص عمل، عىل أساس 

الرأي  أو  النسب،  أو  االجتامعي،  األصل  أو  الجنس،  أو 

السيايس بدرجة قليلة، و31.9 % بدرجة متوسطة، 

و19.5 % ال يحصلون عىل هذا الحق عىل اإلطالق، 

و9.4 %  ال يوجد متييز بدرجة كبرية.

38- أفاد 38.2 % من أفراد العينة بأن هناك معلومات 

منشورة عىل املستوى الوطني عن فرص العمل املتاحة 

بدرجة متوسطة، و15.8 % ال  قليلة، و36.2 %  بدرجة 

بدرجة  متوفرة   % و9.8  اإلطالق،  عىل  معلومات  تتوفر 

كبرية.

ذوي  األشخاص  أن  العينة  أفراد  من   %  41.7 أفاد   -39

اإلعاقة ميكنهم الحصول عىل فرص عمل الئقة، دون متييز 

ضدهم بدرجة قليلة، و28.9 % بدرجة متوسطة، 

و23.8 % ال يتمتعون بهذا الحق عىل اإلطالق، و5.6 % 

يحصلون عىل فرصة عمل الئقة بدرجة كبرية.
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40- أفاد 40.4 % من أفراد العينة أن الدولة تويل أهمية 

إليجاد فرص عمل الئقة، للمرأة، والشباب، بدرجة قليلة، 

و33.5 % بدرجة متوسطة، و19.3 % ال تويل أهمية لهذا 

فرص  إليجاد  أهمية  تويل   % و6.8  اإلطالق،  عىل  الحق 

عمل الئقة بدرجة كبرية.

عىل  الدولة  بقدرة  العينة  أفراد  من   %  39.4 أفاد   -41

خفض نسبة البطالة، بشكل فعال بدرجة قليلة، 

الدولة  أن  و30.5 % بدرجة متوسطة، و25 % ال يرون 

لديها القدرة عىل ذلك عىل اإلطالق، و5.1 %  أن لديها 

القدرة بدرجة كبرية. 

تراقب  الدولة  بأن  العينة  أفراد  من   %  41.9 أفاد   -42

احرتام حقوق العامل، واالنتهاكات الواقعة عليهم بدرجة 

تراقب  ال  و14.9 %  متوسطة،  بدرجة  و36.3 %  قليلة، 

عىل اإلطالق، و6.9 % تراقب بدرجة كبرية.

43- أفاد 35.2 % من أفراد العينة بإلزام الدولة ألصحاب 

بشكل  االجتامعي،  الضامن  اشرتاك  باقتطاع  العمل 

حقيقي، بدرجة متوسطة، و29.1 % بدرجة قليلة، 

و23.7 % بدرجة كبرية، و12 % ال يعتقدون بذلك عىل 

اإلطالق.

44- أفاد 37.1 % من أفراد العينة بأن الضامن االجتامعي 

يوفر لهم راتبا مناسباً، وبشكل مستدام يف حالة التقاعد 

قليلة، و14.3 % ال  بدرجة  بدرجة متوسطة، و35.4 % 

يوفر لهم عىل اإلطالق، و13.2 %  أن الضامن االجتامعي 

يوفر لهم راتبا مناسباً بدرجة كبرية.

انضامم  أسس  بأن  العينة  أفراد  من   %  38.6 أفاد   -45

أي شخص للضامن االجتامعي سهلة، وتشمل كل الفئات 

االجتامعية، واملهمشة، بدرجة متوسطة، و26.3 % بدرجة 

قليلة، و25.1 % بدرجة كبرية، و1.0 % يعتربونها صعبة.

46- أفاد 41.1 % من أفراد العينة بأن قيمة االقتطاع من 

دخل الفرد للضامن االجتامعي معقولة بدرجة متوسطة، 

و29.7 % بدرجة قليلة، و18.1 % بدرجة كبرية، 

و11.1 % غري معقولة عىل اإلطالق.

47- أفاد 35.3 % من أفراد العينة بأن هناك التزام من 

قليلة،  بدرجة  لألجور  األدىن  بالحد  العمل  أصحاب  قبل 

و34.2 % بدرجة متوسطة، و21.7 % ال يوجد التزام عىل 

اإلطالق، و8.8 %  قالوا أن هناك التزام من قبل أصحاب 

العمل بالحد األدىن لألجور بدرجة كبرية. 

املعلومات  بتوفر  العينة  أفراد  من   %  40.8 أفاد   -48

الواضحة لجميع العامل عن رشوط العمل، مثل: ساعات 

املدفوعة  وغري  املدفوعة،  واإلجازات  اإلضايف،  العمل 

 % و14.3  قليلة،  بدرجة   % و32.3  متوسطة،  بدرجة 

بدرجة كبرية، و12.6 ال تتوفر معلومات عىل اإلطالق. 

49- أفاد 39.1 % من أفراد العينة يتمتعون بحق تشكيل 

نقابات عاملية بشكل حر بدرجة متوسطة، 

و32.6 % بدرجة قليلة، و18 % ال يتمتعون بهذا الحق 

عىل اإلطالق، و10.3 % يتمتعون فيه بدرجة كبرية.

50- أفاد 41 % من أفراد العينة بتمتع النقابات باستقاللية 

عملها بدرجة متوسطة، و30.8 % بدرجة قليلة، 

و16.4 % أفادوا بعدم متتع النقابات بهذا الحق، 

بدرجة  باستقالليتها  النقابات  بتمتع  أفادوا   % و11.8 

كبرية.

51- أفاد 40 % من أفراد العينة بتمتع العامل، ونقاباتهم، 
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بحق املفاوضة الجامعية مع أصحاب العمل، واإلدارات 

قليلة،  بدرجة   % و32.8  متوسطة،  بدرجة  الحكومية 

وأفاد  الحق،  بهذا  يتمتعون  ال  أنهم  أفادوا    % و16.5 

10.7 % أنهم يتمتعون بهذا الحق بدرجة كبرية.

بحق  العامل  بتمتع  العينة  أفراد  من   %  40 أفاد   -52

 % و29.3  متوسطة،  بدرجة  ومامرسة  قانوناً،  اإلرضاب، 

يتمتعون  ال  العامل  أن  أفادوا   % و19.7  قليلة،  بدرجة 

بحق اإلرضاب عىل اإلطالق، و11.25 يتمتعون بهذا الحق 

بدرجة كبرية.

53- أفاد 42.8 % من أفراد العينة بتوفر التدابري الصحية 

الوقائية فيام يتعلق بالحوادث، واألمراض املهنية بدرجة 

بدرجة   % و18.1  قليلة،  بدرجة   % و27.8  متوسطة، 

كبرية، و11.3 % ال يتوفر لهم هذا الحق عىل اإلطالق.

عمل  بيئة  بتوفر  العينة  أفراد  من   %  44.9 أفاد   -54

صحية، تضمن السالمة العامة للعاملني يف أماكن عملهم 

بدرجة  قليلة و15 %  بدرجة  بدرجة متوسطة، و28 % 

كبرية، و12.1 % ال يتوفر عىل اإلطالق.

55- شكل أفراد العينة ممن دخولهم الشهرية 300 دينارا 

الشهرية  دخولهم  هم  من  جاء  ثم   ،%  37.5 دون  فام 

من 301 إىل 400 دينارا بنسبة 34.4 %، ومن دخولهم 

ومن   ،% 13.7 بنسبة  دينارا  إىل500   401 من  الشهرية 

دخولهم الشهرية من 501 إىل 1000 دينارا نسبتهم 

رواتب  يتقاضون  من  األخرية  املرتبة  يف  وجاء   ،%  12.6

تزيد عن األلف دينار بنسبة 1.8 % من أفراد العينة.

رابعاً: الحق يف السكن

56- أفاد  71.8 % من العينة أنهم ميتلكون املنازل التي 

يسكنوها، بينام 28.2 % منهم مستأجرين. 

األرس  من   %  46 أن  إىل  االستطالع  نتائج  أشارت   -57

تحمل  يستطيعون  مبسكن  يتمتعون  بالعينة  املشمولة 

أعباءه املالية، من إيجار ونفقات، لكن بدرجة متوسطة، 

و27.4 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة قليلة، و 20.2 % 

يتمتعون بهذا الحق بدرجة كبرية، و6.4 % ال يتمتعون 

بهذا الحق عىل اإلطالق.

أنهم  بالعينة  املشمولة  األرس  من   %  47.5 أفاد   -58

الخصوصية بدرجة كبرية،  فيه  تتحقق  يتمتعون مبسكن 

و38.3 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة متوسطة، 

و11.9 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة قليلة، و2.3 % من 

األرس ال يتمتعون بهذا الحق عىل اإلطالق.

59- أفاد  39.2 % من األرس األردنية املشمولة بالعينة 

مساحة  أو  مناسبة،  مساحة  ذو  مبسكن  يتمتعون  أنهم 

الحق  بهذا  يتمتعون  متوسطة، و38.7 %  بدرجة  كافية 

بدرجة كبرية، و 18 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة قليلة، 

و 4.1 % من األرس ال يتمتعون بهذا الحق عىل اإلطالق.

60- أشار 50.2 % من األرس املشمولة بالعينة يتمتعون 

مبسكن آمن، وغري آيل للسقوط، بدرجة كبرية، و34 % 

يتمتعون بهذا الحق بدرجة متوسطة، و11.1 % بتمتعون 

بهذا الحق بدرجة قليلة، و4.7 % ال يتمتعون بهذا الحق 

عىل اإلطالق.

61- أفاد 54 % من األرس األردنية املشمولة بالعينة أنهم 

 %  35 و  كبرية،  بدرجة  كافية  إنارته  مبسكن  يتمتعون 

يتمتعون بهذا الحق بدرجة متوسطة و 8.9 % يتمتعون 
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بهذا الحق بدرجة قليلة و 1.7 % ال يتمتعون بهذا الحق 

عىل االطالق.

بالعينة  املشمولة  األردنية  األرس  من   % 49.7 أفاد   -62

أنهم يتمتعون مبسكن تهويته كافية بدرجة كبرية، 

و34.1 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة متوسطة، 

و13.3 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة قليلة، و2.9 % ال 

يتمتعون بهذا الحق عىل اإلطالق.

بالعينة  املشمولة  األردنية  األرس  من   % 41.6 أفاد   -63

مثل:  والتربيد  بالتدفئة،  مزود  مبسكن  يتمتعون  أنهم 

بدرجة  وصوبات...الخ(  وبويلرات،  ومراوح،  )تكييف، 

قليلة،  بدرجة  الحق  بهذا  يتمتعون   % و25  متوسطة، 

و19 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة كبرية، و14.4 % ال 

يتمتعون بهذا الحق عىل اإلطالق.

بالعينة  املشمولة  األردنية  األرس  من   % 37.3 أفاد   -64

الرصف  خدمات  فيه  تتوفر  مبسكن  يتمتعون  أنهم 

الصحي، ونقل النفايات بدرجة كبرية، و29.8 % يتمتعون 

بهذا  يتمتعون   % و16.8  متوسطة  بدرجة  الحق  بهذا 

الحق  بهذا  يتمتعون  ال   % و16.1  قليلة،  بدرجة  الحق 

عىل اإلطالق.

بالعينة  املشمولة  األردنية  األرس  من   % 42.5 أفاد   -65

من  قريب  مبسكن  متوسطة  بدرجة  يتمتعون  أنهم 

أماكن العمل، والخدمات األساسية، مثل: )املستشفيات، 

واملدارس، واألسواق.. وغريها(، و27.7 % يتمتعون بهذا 

الحق بدرجة كبرية، و23.9 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة 

قليلة، و5.9 % ال يتمتعون بهذا الحق عىل اإلطالق.

بالعينة  املشمولة  األردنية  األرس  من   % 27.9 أفاد   -66

أنهم يتمتعون بدرجة متوسطة، مبسكن قريب من أماكن 

 ، الرياضية،.. وغريها(  الرتفيه، مثل: )الحدائق، والنوادي 

و26.7 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة قليلة، و10.4 % 

يتمتعون  الحق بدرجة كبرية، و35 % ال  يتمتعون بهذا 

بهذا الحق عىل اإلطالق.

67- أفاد  40.2 % من األرس األردنية املشمولة بالعينة 

أنهم يتمتعون بدرجة كبرية مبسكن ال يتعرضون فيه إىل 

التهديد، واالخالء، و28.6 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة 

متوسطة، و16.1 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة قليلة، 

و15.1 % ال يتمتعون بهذا الحق عىل اإلطالق.

خامساً: الحق يف الغذاء
68- أفاد 54.8 % من األرس األردنية املشمولة بالعينة أن 

تلبية  من خاللها  تستطيع  متوسطة  مالية  مقدرة  لديها 

جميع احتياجاتها الغذائية، و 24 % من األرس تتوفر لها 

لها هذه  تتوفر   % 18.4 و  قليلة،  بدرجة  املقدرة  هذه 

املقدرة  لديها  يتوفر  ال   % 2.8 و  كبرية،  بدرجة  املقدرة 

عىل تلبية الحاجات الغذائية عىل اإلطالق.

بالعينة  املشمولة  األردنية  األرس  من   % 53.3 أفاد   -69

متوسطة،  بدرجة  وسليامً  صحياً،  غذاًء  يتناولون  أنهم 

و22.7 % بدرجة كبرية، و21.8 % بدرجة قليلة، و2.2 % 

منهم ال يتوفر لهم الغذاء الصحي، والسليم عىل اإلطالق.

األرس  من   %  47.3 أن  االستطالع  نتائج  أشارت   -70

األردنية املشمولة بالعينة، يتوفر لديهم بدرجة متوسطة 

غذاًء متنوعاً يلبي حاجاتهم، وحاجات أرسهم، من لحوم، 

 % و27.2  املأكوالت،  من  وغريها  وخرضوات،  وفواكه، 
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بدرجة قليلة، و 22.5 % بدرجة كبرية، و3 % ال يتوفر 

لهم ذلك عىل اإلطالق.

71- أفادت نتائج االستطالع أن 41.5 % من األرس األردنية 

كميات  متوسطة  بدرجة  لديها  يتوفر  بالعينة  املشمولة 

كافية من املاء تفي حاجاتهم الشخصية، واملنزلية، 

و34.8 % بدرجة كبرية، و20.2 % بدرجة قليلة، و3.5 % 

ال يتوفر لها كميات كافية من املاء عىل اإلطالق.

72- أفادت نتائج استطالع الرأي أن 47.3 % من األرس 

متوسطة  بدرجة  لها  يتوفر  بالعينة  املشمولة  األردنية 

يسرية،  بكلفة  نقية  رشب  مياه  عىل  الحصول  إمكانية 

و29.7 % بدرجة كبرية، و18.2 % بدرجة قليلة، و4.8 % 

ال يتوفر لها ذلك اإلطالق.

73- أفادت نتائج الدراسة أن 44.7 % من األرس األردنية 

حصتها  عىل  متوسطة  بدرجة  تحصل  بالعينة  املشمولة 

االجتامعية  الفئات  جميع  مع  متساٍو  بشكل  املياه  من 

بدرجة   % و20.3  كبرية،  بدرجة   % و29.8  متييز،  دون 

قليلة، و5.2 % ال يحصولون عىل حصتهم عىل اإلطالق.

74- أفاد 27.5 % من أفراد العينة بفاعلية نظام الشكاوى 

املقدمة من السلطات العامة املسؤولة عن املياه بدرجة 

بدرجة   % و17.7  قليلة،  فاعليتها   % و29.8  متوسطة، 

كبرية، و15.0 %  غري فاعلة عىل اإلطالق.

اإلطار املنهجي
الفينيق  مركز  جهود  اطار  يف  االستطالع  هذا  يأيت 

تحقيق  إىل  الهادفة  واملعلوماتية،  االقتصادية  للدراسات 

والسياسات  لألوضاع،  شامل  تحليل  توفري  يف  رسالته 

ألصحاب  ومبتكرة  بديلة،  سياسات  وتطوير  الراهنة، 

املصلحة، الذين يرغبون يف فهم سياق املوضوعات التي 

تؤدي إىل االستدامة يف املجاالت االقتصادية، واالجتامعية، 

والسياسية. وجاء  هذا االستطالع بهدف قياس مدى متتع 

واالجتامعية،  االقتصادية،  بحقوقهم  األردنيني  املواطنني 

من وجهة نظرهم، وكام يشعرون بها يف حياتهم اليومية. 

ومن املعروف أن الحقوق االقتصادية، واالجتامعية، جزء 

أسايس من منظومة حقوق اإلنسان، إىل جانب الحقوق 

الثاين  الجيل  تعد  وهي  والثقافية،  والسياسية،  املدنية، 

من هذه الحقوق. ويعد هذا االستطالع الثاين، حيث تم 

تطبيقه يف كانون األول من عام 2015. 

ونظرا ألهمية متتع املواطنني بحقوقهم اإلنسانية األساسية 

املعرتف بها عامليا، يف تعزيز قيم العدالة والكرامة، األمر 

الذي دفع املؤرشات الفرعية لهذه املنظومة من الحقوق، 

العامة، عىل  السياسات  لتشكل محاور أساسية ملختلف 

ويقاس  ومحليا.  واقيميا،  دوليا،  املستويات،  مختلف 

يف  التقدم  إحراز  إىل  وصوالً  وتطورها  املجتمعات  تقدم 

متتع املواطنني بهذه الحقوق. وجرت العادة أن تستخدم 

تعزيز  يف  التقدم  مستوى  لقياس  محددة  مؤرشات 

حقوق اإلنسان، اعتامداً عىل معدالت اإلنفاق العام عىل 
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بحقوقهم  املواطنني  متتع  إىل  الهادفة  العامة،  الخدمات 

كاملة، إضافة إىل مؤرشات رقمية تعتمد سجالت رسمية.

إال أن هذا االستطالع يستخدم أداة قياس مختلفة، تتواءم 

مع أهدافه املتمثلة يف قياس مدى إحساس املواطنني يف 

تتمثل  التي  واالجتامعية،  االقتصادية،  بحقوقهم  متتعهم 

يف جملة من الحقوق األساسية التالية: "الحق يف التعليم، 

جانب حقوق  إىل  والعمل،  والسكن،  والغذاء،  والصحة، 

أخرى". 

بحقوقهم  املواطنني  متتع  مدى  قياس  أهمية  وتعود 

للوقوف  نظرهم؛  وجهة  من  واالجتامعية  االقتصادية، 

عىل آثار تطبيق السياسات العامة )الحكومية(، الهادفة 

راجعة  تغذية  توفري  بالتايل  حياتهم،  رشوط  تحسني  إىل 

نتائج  السياسات حول  ومنفذي، هذه  ملطوري، وصناع، 

وللوقوف  وتنفيذها،  بتطويرها،  قاموا  التي  السياسات 

عىل الثغرات، والفجوات التي تعرتيها، األمر الذي يوفر 

توفر  أخرى  جهة  ومن  عليها.  تعديالت  الجراء  فرصة 

املعلومات التي تم الوصول إليها يف هذا االستطالع، إىل 

متكني مطوري، وصناع، ومنفذي السياسات العامة ذات 

العالقة، إىل التعرف عىل أولويات املواطنني يف املجاالت 

التي جرت تغطيتها يف هذا االستطالع، التي تشكل جوهر 

عمل الحكومات.

للربملانيني،  راجعة  تغذية  االستطالع  هذا  نتائج  وتوفر 

اإلعالم  ووسائل  واالجتامعيني،  االقتصاديني،  والباحثني 

املختلفة، واملواطنني أنفسهم، حول مدى متتع املواطنني 

بحقوقهم االقتصادية، واالجتامعية، إضافة إىل فهم املزاج 

التي  االقتصادية،  السياسات  نتائج  تجاه  العام  الشعبي 

تطبقها الحكومات، إضافة إىل نقل صورة دقيقة تعكس 

مواقف املواطنني الحقيقية، تجاه أوضاعهم االقتصادية، 

التقديرات  عن  بعيداً  يعيشونها،  التي  واالجتامعية 

أو  الجهة،  هذه  من  تداولها  يجري  التي  واالنطباعات، 

تلك، التي ال تستند إىل معلومات علمية.

وقد جرى تضمني كل محور من هذه املحاور، مجموعة 

املكونات  مختلف  تغطي  التي  الفرعية،  األسئلة  من 

لالجابة  خيارات  أربعة  املشارك  ومنح  للحق،  الفرعية 

بدرجة  يأيت:  كام  بالحق  متتعه  درجة  حول  األسئلة  عن 

كبرية، وبدرجة متوسطة، وبدرجة قليلة، أو ال يتمتع به 

عىل اإلطالق. ويتكون هذا االستطالع من خمسة أجزاء 

املذكورة أعاله،  اإلنسانية األساسية  الحقوق  موزعة عىل 

إىل جانب بعض األسئلة األخرى ذات العالقة بالخصائص 

الدميغرافية ألفراد العينة، التي طُبق االستطالع عليها.

إجراء  خالل  من  )االستبانة(  البحثية  األداة  طورت  وقد 

مشاورات مع العديد من املختصني والخرباء، يف مجاالت 

حقوق اإلنسان، واستطالعات الرأي، واختربت كذلك من 

خالل تطبيقها عىل عينة مكونة من )100( مواطن، بهدف 

عالقة  ذات  مشكالت،  أو  مالحظات،  أية  عىل  الحصول 

ذات  املالحظات  جميع  أخذت  وقد  ودقتها،  باألسئلة، 

األهمية، التي قدمت من قبل املتخصصني، واملواطنني، يف 

إعادة تصميم األداة )االستبانة( بصورتها النهائية القابلة 

للتطبيق.

لقد طُبق االستطالع عىل عينة وطنية مكونة من )1200( 

اململكة،  محافظات  مختلف  عىل  موزعني  مواطناً، 

 13  –  4 بني  ما  الواقعة  الفرتة  البيانات خالل  وجمعت 
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كانون األول 2015، اذ طُورت عينة عنقودية طبقية، قامئة 

عىل التقسيامت اإلدارية، والجغرافية، يف اململكة، أخذت 

األردين،  املجتمع  مكونات  محتلف  متثيل  االعتبار  بعني 

إىل  لتصل  والجغرايف،  اإلداري،  بالتدرج  العينة  وُسحبت 

للمعاينة.  وحدة  كأصغر  واملسكن،  البلوك،  مستوى 

وكانت العينة مقسمة مناصفة بني الذكور واإلناث، وقد 

مقابلتهم  طريق  عن  املشاركني،  من  البيانات  جمعت 

بشكل مبارش وذلك من خالل توجيه األسئلة إىل رب أو 

ربة األرسة، ويف حال عدم وجود أي منها أُجريت املقابلة 

مع أي من أفراد األرسة ممن تزيد أعامرهم عن 18 عاماً. 

أنه وبنسبة ثقة )95 %( فإن نسبة خطأ  القول  وميكن 

املعاينة يف هذه الدراسة االستطالعية يبلغ )3 ±( نقطة 

هذا  نسبة  وتزداد  اإلجاميل،  العينة  مستوى  عىل  مئوية 

أثناء  الخطأ عىل مستوى األقاليم، واملحافظات. ولوحظ 

جمع البيانات أن بعض املستجيبني مل يفصحوا عن آرائهم 

بحرية خشية املساءلة، ما قد يرفع من نسبة الخطأ.

خصائص عينة االستطالع:
توزيع العينة عىل املحافظات

فقد  اململكة،  محافظات  االستطالع جميع  عينة  شملت 

جاءت محافظة العاصمة يف املرتبة األوىل من حيث عدد 

االستامرات بنسبة 34 %، تلتها محافظة إربد  بنسبة 

بقية  أما   ،%  12 بواقع  الزرقاء  محافظة  ثم   ،%  15

املحافظات فرتاوحت نسبتها بني 3 و5 %.  والجدول رقم 

)1( يوضح تفاصيل ذلك.

الجدول رقم )1(: توزيع العينة حسب املحافظات
النسبة املئويةالتكراراتاإلجابات

40834.0عامن

18015.0إربد

14412.0الزرقاء

726.0بلقاء

605.0املفرق

605.0جرش

484.0الطفيلة 

484.0العقبة

484.0الكرك

484.0عجلون

484.0معان

363.0مأدبا

1200100املجموع

%
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توزيع العينة حسب النوع االجتامعي )الجنس(

جاء توزيع العينة متساوياً تقريباً بني الذكور واإلناث بنسبة 49.6 % لالناث، مقابل 50.4 % للذكور.

الجدول رقم )2(: توزيع العينة حسب الجنس
النسبة املئويةالتكراراتاإلجابات

59549.6إناث

58550.4ذكور

1200100املجموع

توزيع العينة حسب الفئات العمرية

أما بالنسبة للفئات العمرية التي شملها االستطالع، فقد 

كانت عىل النحو التايل: شكلت الفئة العمرية من 18 - 

30 عاماً ما يقارب ثلث العينة بنسبة 31.8 %، يف حني 

شكلت الفئة العمرية من 31 - 40 عاماً ما نسبته 

27.5 % من حجم العينة، أما الفئة العمرية من 41 - 50 

العينة،  من حجم   % 23.5 نسبته  ما  شكلت  فقد  عاماً 

وجاءت يف املرتبة الرابعة الفئة العمرية لألشخاص الذين 

تزيد أعامرهم عن 50 عاماً بنسبة 17.3 %.

الجدول رقم )3(: التوزيع العمري للعينة التي شملها االستطالع
النسبة املئويةالتكراراتاإلجابات

ً 1838131.8 - 30 عاما

3133027.5 - 40 عاماً

4128223.5 - 50 عاماً

20717.3أكرث من 51 عاماً

1200100املجموع

%

%
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توزيع العينة حسب املستوى التعليمي

التعليمي  للمستوى  العينة وفقاً  أفراد  لتوزيع  وبالنسبة 

جاءت النتائج عىل الشكل التايل: يف املرتبة األوىل ثانوية 

األسايس  التعليم  تالها   ،%  43.1 بنسبة  دون  فام  عامة 

بنسبة  البكالوريس  شهادة  حملة  ثم   ،%  21.3 بنسبة 

14.8 %، تالها دبلوم كلية مجتمع بنسبة 14.5 %، تالها 

حملة  األخرية  املرتبة  يف  وجاء   ،%  4.8 بنسبة  األميون 

الشهادات العليا بنسبة 1.4 %.

الجدول رقم )4(: توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي
النسبة املئويةالتكراراتاإلجابات

584.8أمي )ال يقرأ وال يكتب(

25621.3تعليم أسايس

51743.1ثانوية عامة فام دون 

17414.5دبلوم كلية مجتمع 

17814.8بكالوريوس

171.4دراسات عليا )ماجستري، دكتوراه(

584.8أمتنع عن االجابة

1200100املجموع

%
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أوال: الحق يف التعليم
التمتع بحق التعليم األسايس املجاين 

التعليم  بحق  بتمتعهم  العينة  أفراد  من   %  53 أفاد 

النتائج النهائية الستطالع الرأي

 % و33.8  عالية،  بدرجة  أرسهم  ألفراد  املجاين  األسايس 

ال   % و2.5  قليلة،  بدرجة   %  10.8 متوسطة،  بدرجة 

يتمتعون بهذا الحق عىل االطالق.

الجدول رقم )5(: التمتع بحق التعليم األسايس املجاين
20142015التمتع بحق التعليم األسايس بشكل مجاين

2.5 2.3ال يتوفر مطلقا

10.610.8يتوفر بدرجة قليلة

33.133.8يتوفر بدرجة متوسطة

54.053.0يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

التمتع بحق التعليم الثانوي املجاين 

التعليم  بحق  بتمتعهم  العينة  أفراد  من   %  47.6 أفاد 

الثانوي بشكل مجاين ألفراد أرسهم بدرجة عالية، 

و34.7 % بدرجة متوسطة، 12.4 % بدرجة قليلة، و5.3 

% ال يتمتعون بهذا الحق عىل االطالق.

الجدول رقم )6(: التمتع بحق التعليم الثانوي املجاين
20142015التمتع بحق التعليم الثانوي بشكل مجاين

8.15.3ال يتوفر مطلقا

15.712.4يتوفر بدرجة قليلة

33.934.7يتوفر بدرجة متوسطة

42.347.6يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

%

% %

% %

% %

% %

%

% %
% %

% %

% %
% %

%
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3.1   مدارس قريبة من مكان السكن

أفاد 44 % من أفراد العينة بأنه يتوفر مدارس قريبة من 

مكان سكناهم بدرجة متوسطة، و38.7 % بدرجة عالية، 

و14.5 % بدرجة قليلة، و2.8 % ال يتوفر مدراس قريبة 

من أماكن سكناهم عىل االطالق. 

الجدول رقم )7(: توفر مدارس قريبة من مكان السكن
20142015توفر مدارس قريبة من مكان السكن

1.32.8ال تتوفر عىل االطالق

13.914.5تتوفر بدرجة قليلة

42.744.0تتوفر بدرجة متوسطة

42.138.7تتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

4.1  مدارس ذات بنية تحتية مالمئة )ساحات، مالعب، 

وغريها...(

بنية  بتوفر مدارس ذات  العينة  أفراد  أفاد 45.4 % من 

بدرجة  وغريها  ومالعب  ساحات  من  مالمئة  تحتية 

متوسطة، و27 % بدرجة عالية، و21.9 % بدرجة قليلة، 

عىل  مالمئة  تحتية  بنية  ذات  مدارس  يتوفر  ال   % و5.7 

االطالق.

الجدول رقم )8(: تتوفر مدارس ذات بنية تحتية مالمئة 
20142015توفر مدارس ذات بنية تحتية مالمئة )ساحات ومالعب وغريها (

3.45.7ال تتوفر عىل االطالق

20.721.9تتوفر بدرجة قليلة

47.545.4تتوفر بدرجة متوسطة

28.427.0تتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %
% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %
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5.1 مدارس مبساحة كافية وصفوف خالية من االكتظاظ 

أفاد 40 % من أفراد العينة بانه يتوافر مدارس مبساحات 

متوسطة،  بدرجة  االكتظاظ  من  خالية  وصفوف  كافية 

و31.4 % بدرجة قليلة، و13.9 % بدرجة عالية، 14.7 % 

ال يتوفر مدارس بهذه املواصفات عىل االطالق.

الجدول رقم )9(: تتوفر مدارس مبساحات كافية وصفوف خالية من االكتظاظ
20142015تتوفر مدارس مبساحات كافية وصفوف خالية من االكتظاظ

12.814.7ال تتوفر عىل االطالق

29.631.4تتوفر بدرجة قليلة

41.840.0تتوفر بدرجة متوسطة

15.813.9تتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

تدفئة،  نظيفة،  )مياه  املدارس  يف  مالمئة  6.1  خدمات 

كهرباء ...الخ(

مالمئة  خدمات  بتوفر  العينة  أفراد  من   %  42.1 أفاد 

بدرجة  وكهرباء،  وتدفئة  نظيفة،  مياه  من  املدارس،  يف 

متوسطة، و32.8 % بدرجة قليلة، 11.6 % بدرجة عالية، 

و13.6 % ال يتوفر مدارس بهذه املواصفات عىل االطالق.

الجدول رقم )10(: تتوفر خدمات مالمئة يف املدارس
20142015مدارس تتوفر فيها خدمات مالمئة )مياه نظيفة، تدفئة، كهرباء، ..الخ(

12.913.6ال تتوفر اطالقا

29.632.8تتوفر بدرجة قليلة

41.842.1تتوفر بدرجة متوسطة

15.711.6تتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %

% %
%

% %

% %

% %

% %

% %

%
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7.1  املرافق والوسائل التعليمية الرضورية يف املدارس

االردنية  املدارس  أن  العينة  أفراد  من   %  48.5 أفاد 

التعليمية الرضورية بدرجة  املرافق والوسائل  بها  يتوفر 

متوسطة، و29 % بدرجة قليلة، و16.8 % بدرجة عالية، 

و5.7 % ال يتوفر مدارس بهذه املواصفات عىل االطالق.

الجدول رقم )11(: تتوفر املرافق والوسائل التعليمية 

الرضورية يف املدارس
20142015مدارس تتوفر فيها املرافق والوسائل التعليمية الرضورية

4.05.7ال تتوفر عىل االطالق

28.229.0تتوفر بدرجة قليلة

50.848.5تتوفر بدرجة متوسطة

17.016.8تتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

8.1  توفر مدرسني يف كافة التخصصات يف املدارس

كافة  يف  املدرسني  بتوفر  العينة  أفراد  من   %  48 أفاد 

التخصصات يف املدارس األردنية بدرجة متوسطة، 

و24.9 % بدرجة قليلة، و22.6 % بدرجة عالية، و4.5 % 

ال يتوفر مدرسني لكافة التخصصات عىل االطالق.

الجدول رقم )12(: يتوفر مدرسني يف كافة التخصصات يف املدارس
20142015توفر مدرسني يف كافة التخصصات يف املدارس

5.54.5ال يتوفر مطلقا

24.022.6تتوفر بدرجة قليلة

47.348.0تتوفر بدرجة متوسطة

23.224.9تتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %
% %

% %

%

% %

% %
% %

% %

% %

%
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9.1  توفر تعليم تقني ومهني 

أفاد 38.2 % من أفراد العينة بتوفر تعليم تقني ومهني 

عالية،  بدرجة   % و33  متوسطة،  بدرجة  أرسهم  ألفراد 

هذا  لهم  يتوفر  ال   % و8.75  قليلة،  بدرجة   % و20.1 

الحق عىل االطالق.

الجدول رقم )13(: يتوفر تعليم تقني ومهني 
20142015توفر تعليم تقني ومهني 

7.38.7ال يتوفر مطلقا

21.620.1يتوفر بدرجة قليلة

36.838.2يتوفر بدرجة متوسطة

34.333.0يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

10.1  توفر التعليم الثانوي التقني واملهني دون متييز 

بني )النساء وكبار السن واألشخاص ذوي االعاقة وغريها(

الثانوي  التعليم  بتوفر  العينة  أفراد  من   %  41.1 أفاد 

السن  وكبار  النساء  بني  متييز  دون  واملهني  التقني 

واألشخاص ذوي االعاقة ألفراد أرسهم بدرجة متوسطة، 

و25.7 % بدرجة قليلة، و21.7 % يتوفر بدرجة عالية، 

و11.5 % ال يتمتعون بهذا الحق مطلقاً. 

الجدول رقم )14(: يتوفر التعليم الثانوي التقني واملهني دون متييز
20142015يتوفر تعليم ثانوي تقني ومهني دون متييز بني النساء وكبار السن واألشخاص وذوي اعاقة وغريها

10.111.5ال يتوفر مطلقا

24.525.7يتوفر بدرجة قليلة

42.041.1يتوفر بدرجة متوسطة

23.421.7يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %
% %
% %
% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %
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11.1  توفر برامج ملحو األمية 

محو  برامج  توفر  بعدم  العينة  أفراد  من   %  46.8 أفاد 

األمية عىل االطالق يف املدارس، و26.7 % يتوفر بدرجة 

متوسطة، و19.2 % بدرجة قليلة، و7.3 % بدرجة قليلة

الجدول رقم )15(: توفر برامج ملحو األمية 
20142015توفر برامج ملحو األمية 

50.846.8ال يتوفر مطلقا

20.719.2يتوفر بدرجة قليلة

24.426.7يتوفر بدرجة متوسطة

4.17.3يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

12.1  توفر الجامعات بشكٍل كاٍف ومتساٍو للجميع

بشكل  الجامعات  بتوفر  العينة  أفراد  من   % 42.4 أفاد 

كاف ومتساو للجميع بدرجة متوسطة، و27 % بدرجة 

يتوفر لهم  قليلة، و16.3 % بدرجة عالية، و14.3 % ال 

هذا الحق عىل االطالق.

الجدول رقم )16(: تتوفر الجامعات بشكل كاف ومتساٍو للجميع
20142015توفر الجامعات بشكل كاف وبشكل متساو للجميع

12.114.3ال يتوفر مطلقا

25.927.0يتوفر بدرجة قليلة

44.042.4يتوفر بدرجة متوسطة

18.016.3يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

%%

% %

%%

% %

%%

% %

%%

% %

%%
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الواقع  فهم  عىل  تساعد  تعليمية  مناهج  توفر    13.1

وتساهم يف تطوير املجتمع ) جودة التعليم(

أفاد 50 % من أفراد العينة بتوفر برامج تعليمية تساعد 

بدرجة  املجتمع  تطور  يف  وتساهم  الواقع  فهم  عىل 

بدرجة   % و17.9  قليلة،  بدرجة   % و24.1  متوسطة، 

عالية، و8 % ال يتوفر لهم عىل االطالق.

الجدول رقم )16(:  تتوفر مناهج تعليمية تساعد عىل فهم الواقع وتساهم يف تطوير املجتمع
20142015توفر برامج تعليمية تساعد عىل فهم الواقع وتساهم يف تطوير املجتمع )جودة التعليم(

7.58.0ال يتوفر مطلقا

28.024.1يتوفر بدرجة قليلة

48.050.0يتوفر بدرجة متوسطة

16.517.9يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

14.1  التمتع بتعليم يؤهل الطالب بشكل جيد لسوق 

العمل واالندماج يف املجتمع 

أفاد 39.8 % من أفراد العينة أن التعليم يؤهل الطلبة 

بشكل جيد لسوق العمل واالندماج يف املجتمع بدرجة 

متوسطة، 34.8 % بدرجة قليلة، و13.9 % بدرجة عالية، 

و11.55 % ال يتوفر هذا املستوى من التعليم مطلقاً

الجدول رقم )17(:  التمتع بتعليم يؤهل الطالب بشكل جيد لسوق العمل واالندماج يف املجتمع
20142015توفر تعليم يؤهل الطلبة بشكل جيد لسوق العمل واالندماج باملجتمع

8.411.5ال يتوفر مطلقا

31.434.8يتوفر بدرجة قليلة

45.539.8يتوفر بدرجة متوسطة

14.713.9يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %

% %
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15.1  التمتع بتعليم يعزز قيم التسامح واحرتام حقوق 

االنسان

يعزز  بتعليم  بتمتعهم  العينة  أفراد  من   %  45.1 أفاد 

متوسطة،   بدرجة  االنسان  واحرتام حقوق  التسامح  قيم 

و26.5 % بدرجة قليلة، و22.3 % بدرجة عالية، 

قيم  االطالق  عىل  يعزز  ال  التعليم  بأن  أفادوا   % و6.1 

التسامح واحرتام حقوق االنسان.

الجدول رقم )18(: التمتع بتعليم يعزز قيم التسامح واحرتام حقوق االنسان
20142015يتوفر تعليم يعزز قيم التسامح واحرتام حقوق االنسان

5.06.1ال يتوفر مطلقا

26.826.5يتوفر بدرجة قليلة

48.245.1يتوفر بدرجة متوسطة

20.022.3يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

الطلبة )الدينية  التمتع بتعليم يحرتم خصوصية    16.1

والعرقية والثقافية(

أفاد 45.6 % من أفراد العينة أن التعليم يف األردن يحرتم 

بدرجة  والثقافية  والعرقية  الدينية  الطلبة  خصوصية 

متوسطة، و26 % بدرجة عالية، و23.5 % بدرجة قليلة، 

الطلبة  يحرتم خصوصية  ال  التعليم  بأن  أفادوا   % و4.9 

الدينية والعرقية والثقافية.

الجدول رقم )19(: التمتع بتعليم يحرتم خصوصية الطلبة )الدينية والعرقية والثقافية(
20142015يتوفر تعليم يحرتم خصوصية الطلبة )الدينية والعرقية والثقافية(

3.14.9ال يتوفر مطلقا

21.923.5يتوفر بدرجة قليلة

46.445.6يتوفر بدرجة متوسطة

28.626.0يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %
% %

% %

% %

%

% %
% %
% %
% %

% %

%
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داخل  واإلذالل  الجسدي  العقاب  من  الحامية    17.1

املدارس

أفاد 47.1 % من أفراد العينة أن املدارس األردنية توفر 

داخل  واإلذالل  الجسدي  العقاب  من  للطلبة  الحامية 

املدارس بدرجة متوسطة، 23.9 % بدرجة قليلة، 

الطلبة عىل  و23.5 % بدرجة عالية، و5.5 % ال تحمي 

االطالق.

الجدول رقم )20(: حامية الطلبة يف املدارس من العقاب الجسدي واإلذالل 
20142015يتوفر مدارس تحمي الطلبة من العقاب الجسدية واالذالل داخل املدارس

4.95.5ال يتوفر مطلقا

22.723.9يتوفر بدرجة قليلة

46.047.1يتوفر بدرجة متوسطة

26.423.5يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

ثانيا: الحق يف الصحة
1.2  التأمني الصحي

أفاد 67 % من أفراد العينة أنهم يتمتعون بحق التأمني 

الصحي والرعاية الصحية، و33 % ال يتمتعون بهذا الحق.

الجدول رقم )21(: التمتع بحق التأمني الصحي 
20142015تأمي صحي

69.267.0نعم

30.833.0ال

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %

% %

%

%

%

%

%

% %

%
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نوع التأمني الصحي

صحي  تأمني  لديهم  الذين  العينة  أفراد  من   47% أفاد 

بأن تأمينهم الصحي حكومي، وأفاد 40 % بأن تأمينهم 

الصحي  تأمينهم  بأن   %  14.1 وأفاد  عسكري،  الصحي 

قطاع خاص يف حني أفاد 33 % من أفراد العينة بأنهم ال 

يتمتعون بأي نوع من التأمينات الصحية.

الجدول رقم )22(: نوع التأمني الصحي 
20142015نوع التأمني الصحي

44.646.0حكومي

39.940.0عسكري

15.514.1خاص

100.0100.0املجموع

30.833.0ليس لديهم تأمني صحي

3.2  مستوى الخدمات والرعاية الصحية

الخدمات  مستوى  بأن  العينة  أفراد  من   %  37.6 أفاد 

مستوى   % و28.2  متوسط،  الصحية  والرعاية  الصحية 

 % و20.1  عايل،  الصحية  والرعاية  الصحية  الخدمات 

مستوى الخدمات الصحية والرعاية ضعيف، و14.1 % ال 

يتمتعون بهذا الحق عىل االطالق.

الجدول رقم )23(: مستوى الخدمات والرعاية الصحية
20142015مستوى الخدمات الصحية الذي يحصلون عليه

11.014.1ال يتمتعون عىل االطالق

23.320.1مستوى ضعيف

39.437.6مستوى متوسط

26.328.2مستوى عايل

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %

% %

%

% %
% %

% %

% %

% %

%
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4.2  الحصول عىل توعية صحية كافية وشاملة 

أفاد 39.3 % من أفراد العينة بأنهم يحصلون عىل توعية 

صحية كافية وشاملة بدرجة متوسطة، و25.4 % بدرجة 

قليلة، و23.4 % بدرجة عالية، و11.9 % ال يحصلون عىل 

توعية عىل االطالق.

الجدول رقم )24(: الحصول عىل توعية صحية كافية وشاملة 
20142015الحصول عىل توعية صحية كافية

10.711.9ال يحصلون عىل توعية عىل االطالق

24.725.4يحصلون عىل توعية بدرجة قليلة

41.139.3يحصلون عىل توعية بدرجة متوسطة

23.523.4يحصلون عىل توعية بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

5.2  املشاركة بعملية اتخاذ القرارات املرتبطة بالصحة 

املجتمعية

بأنهم يشاركوا يف عملية  العينة  أفاد 34.9 % من أفراد 

بدرجة  املجتمعية  بالصحة  املرتبطة  القرارات  اتخاذ 

قليلة، و25.6 % ال  متوسطة، و27 % يشاركون بدرجة 

يشاركون عىل االطالق، و12.5 % يشاركون بدرجة عالية.

الجدول رقم )25(: املشاركة بعملية اتخاذ القرارات املرتبطة بالصحة املجتمعية
20142015املشاركة يف عملية اتخاذ القرارات املرتبطة بالصحة املجتمعية

23.825.6ال يشاركون عىل االطالق

25.627.0يشاركون بدرجة متدنية

37.634.9يشاركون بدرجة متوسطة

13.012.5يشاركون بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %
% %

% %

% %
% %
% %
% %

% %
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6.2   توفر قدر كاٍف من املرافق الصحية العامة يسهل 

الوصول اليها )املستشفيات، العيادات،...(

أفاد 43.2 % من أفراد العينة بتوفر قدر كاف من املرافق 

الصحية العامة يسهل الوصول اليها بدرجة متوسطة، 

و26.2 % بدرجة قليلة، و24 % بدرجة عالية، و6.6 % 

ال يتوفر مرافق صحية سهل الوصول اليها عىل االطالق.

الجدول رقم )26(: يتوفر قدر كاٍف من املرافق الصحية العامة يسهل الوصول اليها
20142015توفر قدر كاف من املرافق الصحية سهل الوصول اليها )مستشفيات، مراكز صحية، ...(

6.06.6ال يتوفر عىل االطالق

25.726.2يتوفر بدرجة متدنية 

46.443.2يتوفر بدرجة متوسطة

21.924.0يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

7.2   توفر مقومات وكوادر أساسية يف املرافق الصحية 

)أطباء مؤهلني، أدوية، أجهزة طبية...الخ(

وكوادر  مقومات  بتوفر  العينة  أفراد  من   %  42.8 أشار 

وأدوية  مؤهلني  أطباء  من  الصحية  املرافق  يف  أساسية 

وأجهزة طبية بدرجة متوسطة، و25.9 % بدرجة قليلة، 

مقومات  يتوفر  ال   % و6.8  عالية،  بدرجة   % و24.5 

وكوادر أساسية يف املرافق الصحية.

الجدول رقم )27(: توفر مقومات وكوادر أساسية يف املرافق الصحية
20142015توفر مقومات وكوادر أساسية يف املرافق الصحية )أطباء مؤهلني، أدوية، أجهزة طبية..الخ(

5.76.8ال يتوفر عىل االطالق

24.725.9يتوفر بدرجة قليلة

47.042.8يتوفر بدرجة متوسطة

22.624.5يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %
% %
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8.2  التمتع باملساواة يف االستفادة من املرافق والسلع 

والخدمات املرتبطة بالصحة دون متييز

ذكر 44.5 % من أفراد العينة بانهم يتمتعون باملساواة 

املرتبطة  والخدمات  والسلع  املرافق  من  االستفادة  يف 

بدرجة  و26.3 %  متوسطة،  بدرجة  متييز  دون  بالصحة 

يتمتعون  ال   % و7.2  عالية،  بدرجة   % و22  قليلة، 

باملساواة عىل االطالق.

الجدول رقم )28(: التمتع باملساواة يف االستفادة من املرافق والسلع والخدمات املرتبطة بالصحة دون متييز
20142015التمتع باملساواة يف االستفادة من املرافق والسلع والخدمات املرتبطة بالصحة دون متييز

6.97.2ال يتوفر عىل االطالق

25.226.3يتوفر بدجة قليلة

47.344.5يتوفر بدرجة متوسطة

20.622.0يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

واملرافق  التأهيلية  والعالجات  الخدمات  توفر    9.2

الصحية الخاصة باألشخاص من ذوي االعاقة وكبار السن

أفاد 47 % من أفراد العينة بتوفر الخدمات والعالجات 

االعاقة  ذوي  من  باألشخاص  الخاصة  واملرافق  التأهيلية 

قليلة،  بدرجة   % و30.4  متوسطة،  بدرجة  السن  وكبار 

هذه  لهم  تتوفر  ال   % و9.7  عالية،  بدرجة   % و15.9 

الخدمات عىل االطالق.

الجدول رقم )29(: توفر الخدمات والعالجات التأهيلية واملرافق الصحية الخاصة من ذوي اإلعاقة وكبار السن
20142015توفر الخدمات والعالجات التأهيلية واملرافق الخاصة باألشخاص من ذوي االعاقة وكبار السن

8.99.7ال يتوفر عىل االطالق

29.730.4يتوفر بدرجة قليلة

43.544.0يتوفر بدرجة متوسطة

17.915.9يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %
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والسلع  املرافق  نفقات  تحمل  عىل  القدرة   10.2

والخدمات املرتبطة بالصحة

أشار 47.3 % من أفراد العينة بقدرتهم عىل تحمل فقات 

بدرجة  بالصحة  املرتبطة  والخدمات  والسلع  املرافق 

متوسطة، و28.7 % بدرجة قليلة، و175 %بدرجة عالية، 

و7 % ال يقدرون عىل تحمل النفقات املرتبطة بالصحة.

الجدول رقم )30(: القدرة عىل تحمل نفقات املرافق والسلع والخدمات املرتبطة بالصحة
20142015القدرة عىل تحمل نفقات املرافق والسلع والخدمات املرتبطة بالصحة

7.97.0ال يتوفر عىل االطالق

26.928.7يتوفر بدرجة قليلة

50.147.3يتوفر بدرجة متوسطة

15.117.0يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

11.2 الحصول عىل املعلومات املتعلقة باملسائل الصحية 

وتداولها

عىل  يحصلون  بأنهم  العينة  أفراد  من   %  45.4 أفاد 

بدرجة  وتداولها  الصحية  باملسائل  املتعلقة  املعلومات 

متوسطة، و25 % بدرجة قليلة، و22.1 % بدرجة عالية، 

باملسائل  املتعلقة  املعلومات  عىل  يحصلون  ال  و7.5 % 

الصحية اطالقاً.

الجدول رقم )31(: الحصول عىل املعلومات املتعلقة باملسائل الصحية وتداولها
20142015الحصول عىل املعلومات املتعلقة باملسائل الصحية وتداولها

6.37.5ال يحصل عليها عىل االطالق

26.925.0يتم الحصول عليها بدرجة قليلة

46.445.4يتم الحصول عليها بدرجة متوسطة

20.422.1يتم الحصول عليها بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %
% %

% %

% %

%

% %

% %

% %

% %

% %
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البيانات  رسية  عىل  املحافظة  بحق  التمتع   12.2

واملعلومات الصحية الخاصة  

بحق  يتمتعون  بأنهم  العينة  أفراد  من   %  43.4 أشار 

الصحية  واملعلومات  البيانات  رسية  عىل  املحافظة 

كبرية،  بدرجة   % و35  متوسطة،  بدرجة  بهم  املتعلقة 

الحق  بهذا  يتمتعون  قليلة، و5 % ال  بدرجة  و16.6 % 

عىل االطالق.

الجدول رقم )32(: التمتع بحق املحافظة عىل رسية البيانات واملعلومات الصحية املتعلقة يب
20142015حق املحافظة عىل رسية البيانات واملعلومات الصحية املتعلقة يب

4.35.0ال يتم املحافظة عليها عىل االطالق

18.316.6يتم املحافظة عليها بدرجة قليلة

41.043.4يتم املحافظة عليها بدرجة متوسطة

36.435.0يتم املحافظة عليها بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

13.2 توفر الخدمات الصحية التي تضمن حامية صحة 

األم والطفل وتنظيم ورعاية األرسة قبل الوالدة وبعدها 

)األمومة والطفولة(

أشار 44.3 % من أفراد العينة بتوفر الخدمات الصحية 

االرسة  ورعاية  وتنظيم  والطفل  االم  صحة  تضمن  التي 

قبل الوالدة وبعدها بدرجة متوسطة، و33.5 % بدرجة 

لهم  تتوفر  ال   % و4.7  قليلة،  بدرجة   % و17.5  عالية، 

هذه الخدمات عىل االطالق.

الجدول رقم )33(: توفر الخدمات الصحية التي تضمن صحة االم والطفل وتنظيم ورعاية االرسة قبل الوالدة وبعدها
توفر الخدمات الصحية التي تضمن حامية صحة االم والطفل ورعاية األرسة قبل الوالدة وبعدها 

)األمومة والطفولة(

20142015

4.84.7ال تتوفر عىل االطالق

17.517.5تتوفر بدرجة قليلة

42.344.3تتوفر بدرجة متوسطة

35.433.5تتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %
% %
% %

% %
%

% %

% %

% %
% %

% %

%
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14.2   توفر الوقاية العامة للسكان من تعرضهم للمواد 

الضارة )األشعة, املواد الكياموية...(

العامة  الوقاية  بتوفر  العينة  أفراد  من   %  34.2 أفاد 

للسكان من تعرضهم للمواد الضارة مثل األشعة واملواد 

قليلة،  بدرجة   % و28.9  متوسطة،  بدرجة  الكياموية 

و24.4 % أفادوا بأنها ال تتوفر عىل االطالق، و12.5 % 

تتوفر بدرجة عالية.

الجدول رقم )34(: توفر الوقاية العامة للسكان من تعرضهم للمواد الضارة
20142015توفر الوقاية العامة للسكان من تعرضهم للمواد الضارة

22.924.4ال تتوفر عىل االطالق

27.428.9تتوفر بدرجة قليلة

37.934.2تتوفر بدرجة متوسطة

11.812.5تتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

15.2 توفر الربامج والوسائل الفاعلة للوقاية من األمراض 

الوبائية واملتوطنة واملزمنة، وتوفر العالج الالزم لها

والوسائل  الربامج  بتوفر  العينة  أفراد  أشار 47.2 % من 

الفاعلة للوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة واملزمنة، 

 % و22.7  متوسطة،  بدرجة  لها  الالزم  العالج  وتوفر 

بدرجة قليلة، و17.5 % بدرجة عالية، و12.6 % ال تتوفر 

مثل هذه الربامج عىل االطالق.

الجدول رقم )35(:

 توفر الربامج والوسائل الفاعلة للوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة واملزمنة، وتوفر العالج الالزم لها
20142015توفر الربامج والوسائل الفاعلة من األمراض الوبائية واملتوطنة واملزمنة وتوفر العالج لها

14.312.6ال تتوفر عىل االطالق

25.122.7تتوفر بدرجة قليلة

44.747.2تتوفر بدرجة متوسطة

15.917.5تتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %
% %
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ثالثاً: الحق يف العمل
ودون  بحرية  الرزق  وكسب  العمل  بحق  التمتع   1.3

إرغام عىل عمل بعينه

بحق  يتعمتعون  بأنهم  العينة  أفراد  من   %  36.6 أفاد 

العمل وكسب الرزق بحرية ودون إرغام عىل عمل بعينه 

بدرجة متوسطة، و33.8 % بدرجة عالية، 

و18.5 % بدرجة قليلة، و11.1 % ال يتمتعون بهذا الحق 

عىل االطالق.

الجدول رقم )36(: التمتع بحق العمل وكسب الرزق بحرية ودون إرغام عىل عمل بعينه
20142015التمتع بحق العمل وكسب الرزق بحرية ودون اجبار عىل عمل بعينه

9.811.1ال يتمتع عىل االطالق

20.118.5يتمتعون بدرجة قليلة

37.236.6يتمتعون بدرجة متوسطة

32.933.8يتمتعون بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

للفصل  التعرض  دون  العمل  يف  بالحق  التمتع   2.3

التعسفي دون أسباب وجيهة

بحق  يتمتعون  بأنهم  العينة  أفراد  من   %  35.3 أشار 

التعسفي من دون أسباب  التعرض للفصل  العمل دون 

وجيهة بدرجة متوسطة، و27.4 % بدرجة قليلة، 

و19.2 % بدرجة عالية، و18.1 % ال يتمتعون بهذا الحق 

عىل االطالق.

الجدول رقم )37(: التمتع بحق العمل دون التعرض للفصل التعسفي من دون أسباب وجيهة
20142015التمتع بالحق يف العمل دون التعرض للفصل التعسفي دون أسباب وجيهة

17.018.1ال يتمتع عىل االطالق

29.827.4يتمتعون بدرجة قليلة

36.135.3يتمتعون بدرجة متوسطة

17.119.2يتمتعون بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %

% %

% %

% %

% %
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3.3  الحصول عىل تعويض عادل يف حال التعرض للفصل 

التعسفي من العمل

عىل  يحصلون  بأنهم  العينة  أفراد  من   %  36.5 أشار 

تعويض عادل يف حال التعرض للفصل التعسفي بدرجة 

متوسطة، و29.5 % بدرجة قليلة، و21.3 % ال يحصلزن 

عىل تعويض عىل االطالق، و12.7 % بدرجة عالية.

الجدول رقم )38(: الحصول عىل تعويض عادل يف حال التعرض للفصل التعسفي من العمل
20142015الحصول عىل تعويض عادل يف حال التعرض للفصل من العمل

20.221.3ال يحصلون عليه مطلقا

31.429.5يحصلون عليه بدرجة قليلة

35.036.5يحصلون عليه بدرجة متوسطة

13.412.7يحصلون عليه بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

والسالمة  الصحة  معايري  تراعي  عمل  بيئة  توفر    4.3

املهنية والعامة للعاملني يف أماكن عملهم

تراعي  عمل  بيئة  بتوفر  العينة  أفراد  من   % 42.5 أفاد 

يف  للعاملني  والعامة  املهنية  والسالمة  الصحة  معايري 

أماكن عملهم بدرجة متوسطة، و29.5 % بدرجة قليلة، 

و14.2 % بدرجة عالية، و13.8 % ال تراعي بيئة عملهم 

الصحة والسالمة املهنية لهم.

الجدول رقم )39(: توفر بيئة عمل تراعي معايري الصحة والسالمة املهنية والعامة للعاملني يف أماكن عملهم
20142015توفر بيئة عمل تراعي معايري الصحة والسالمة املهنية والعامة للعاملني يف أماكن عملهم

12.113.8ال تتوفر عىل االطالق

28.029.5تتوفر بدرجة قليلة

44.942.5تتوفر بدرجة متوسطة

15.014.2تتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %
% %
% %
% %

%

% %

% %

% %
% %

% %

%
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5.3  املساواة وعدم التمييز يف الحصول عىل فرص عمل

يف  مساواة  يوجد  بأنه  العينة  أفراد  من   %  38 أشار 

الحصول عىل فرصة عمل لكن بدرجة قليلة، و30.8 % 

مساواة  يوجد  ال  بأنه  أفادوا   % و20  متوسطة،  بدرجة 

اطالقاً، و11.2 % أفادوا بأنه توجد مساواة بدرجة عالية.

الجدول رقم )40(: املساواة وعدم التمييز يف الحصول عىل فرص عمل
20142015املساواة يف الحصول عىل فرص عمل ودون متييز

19.520.0ال يوجد مساواة مطلقا

39.238.0يوجد مساواة بدرجة قليلة

31.930.8يوجد مساواة بدرجة متوسطة

9.411.2يوجد مساواة بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

6.3   توفر معلومات منشورة عىل املستوى الوطني عن 

فرص العمل املتاحة

منشورة  معلومات  بتوفر  العينة  أفراد  من   %  38 أفاد 

بدرجة  املتاحة  العمل  فرص  عن  الوطني  املستوى  عىل 

متوسطة، و34.9 % بدرجة قليلة، و16.6 % أفادوا بأنه 

ال تتوفر معلومات عن فرص العمل عىل االطالق، وأشار 

10.5 % بتوفر املعلومات بدرجة عالية.

الجدول رقم )41(: توفر معلومات منشورة عىل املستوى الوطني عن فرص العمل املتاحة
20142015توفر معلومات منشورة عىل املستوى الوطني عن فرص العمل املتاحة

15.816.6ال تتوفر مطلقا

38.234.9تتوفر بدرجة قليلة

36.238.0تتوفر بدرجة متوسطة

9.810.5تتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %
% %

% %
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العمل  فرص  عىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حصول   7.3

الالئق دون متييز 

ذوي  األشخاص  بحصول  العينة  أفراد  من   % 41.6 أفاد 

االعاقة عىل فرص العمل الالئق دون متييز بدرجة قليلة، 

و26.9 % بدرجة متوسطة، و24.6 % ال يتمتعون بهذا 

الحق عىل االطالق، و6.9 % يحصلوزن عىل هذا الحق 

بدرجة كبرية

الجدول رقم )42(: حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل فرص العمل الالئق دون متييز 
20142015حصول األشخاص ذوي االعاقة عىل فرص عمل الئقة  ودون متييز

23.724.6ال يحصلون عليها مطلقا

41.641.6يحصلون عليها بدرجة قليلة

28.926.9يحصلون عليها بدرجة متوسطة

5.86.9يحصلون عليها بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

8.3  تويل الدولة أهمية إليجاد فرص عمل الئقة للمرأة 

والشباب 

أهمية  تويل  الدولة  بأن  العينة  أفراد  من   % 38.3 أشار 

للمرأة والشباب بدرجة قليلة،  اليجاد فرص عمل الئقة 

املوضوع  تويل هذا  ال  متوسطة، و22 %  بدرجة  و32.2 

أهمية عىل االطالق، و7.5 % تويل أهمية بدرجة كبرية.

الجدول رقم )43(: تويل الدولة أهمية إليجاد فرص عمل الئقة للمرأة والشباب
20142015تويل الحكومة أهمية اليجاد فرص عمل الئقة للنساء والشباب

19.322.0ال تويل أهمية مطلقا

40.438.3تويل بدرجة قليلة

33.532.2تويل بدرجة متوسطة

6.87.5تويل بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

 

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %
% %

% %
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9.3   قدرة الدولة عىل خفض نسبة البطالة بشكل فعال 

أفاد 37.4 % من أفراد العينة بقدرة الدولة عىل خفض 

نسبة البطالة بشكل فعال بدرجة قليلة، و34.2 % بدرجة 

خفض  عىل  قادرة  الدولة  أن  يرون  ال   % و22.2  قليلة، 

نسبة البطالة بشكل فعال، و6.2 % يرون ان الدولة لديها 

القدرة عىل خفض نسبة البطالة بدرجة كبرية.

الجدول رقم )44(: قدرة الدولة عىل خفض نسبة البطالة بشكل فعال 
20142015قدرة الحكومة عىل خفض نسبة البطالة بشكل فعال

25.022.2ال يوجد لديها قدرة مطلقا

39.437.4لديها قدرة بدرجة قليلة

30.534.2لديها قدرة بدرجة متوسطة

5.16.2لديها قدرة بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

10.3   مراقبة الدولة الحرتام حقوق العامل واالنتهاكات 

الواقعة بحقهم

أشار 39.8 % من أفراد العينة بان الدولة تقوم مبراقبة 

احرتام حقوق العاملني واالنتهاكات الواقعة عليهم بدرجة 

متوسطة، 38.6 % بدرجة قليلة، و13 % ال تراقب عىل 

االطالق، و7.6 % تراقب بدرجة عالية.

الجدول رقم )45(: مراقبة الدولة الحرتام حقوق العامل واالنتهاكات الواقعة عليهم
20142015مراقبة الحكومة الحرتام حقوق العاملني واالنتهاكات الواقعة عليهم

14.913.0ال يوجد مراقبة مطلقا

41.939.6يوجد مراقبة بدرجة قليلة

36.339.8يوجد مراقبة بدرجة متوسطة

6.97.6يوجد مراقبة بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %
% %

% %
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11.3   إلزام الدولة ألصحاب العمل باشرتاك العاملني يف 

الضامن االجتامعي بشكل حقيقي

بالزام  الحكومة  بقيام  العينة  أفراد  من   %  36.8 أفاد 

أرباب العمل باقتطاع اشرتاك الضامن االجتامعي بشكل 

فعال بدرجة متوسطة، و25.2 % بدرجة قليلة، و25 % 

بدرجة عالية، و13 % ال يوجد الزام مطلقاً من الحكومة

الجدول رقم )46(: إلزام الدولة ألرباب العمل بإقتطاع اشرتاك الضامن االجتامعي بشكل حقيقي
20142015الزام الحكومة ألرباب العمل باقتطاع اشرتاك الضامن االجتامعي بشكل فعال

12.013.0ال الزام مطلقا

29.125.2الزام بدرجة قليلة

35.236.8الزام بدرجة متوسطة

23.725.0الزام بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

مناسباً  تقاعديا  راتبا  يوفر  االجتامعي  الضامن    12.3

وبشكل مستدام يف حالة التقاعد

االجتامعي  الضامن  بان  العينة  أفراد  من   %  36.7 أفاد 

حالة  يف  مستدام  وبشكل  مناسباً  تقاعدياً  راتباً  يوفر 

التقاعد بدرجة متوسطة، و34.9 % بدرجة قليلة، 

لهم  يوفر  لهم عىل االطالق، و12.4 %  يوفر  و16 % ال 

بدرجة كبرية.

الجدول رقم )47(: الضامن االجتامعي يوفر راتبا تقاعديا مناسبا وبشكل مستدام يف حالة التقاعد
20142015الضامن االجتامعي يوفر راتبا تقاعديا مناسبا 

14.316.0ال يوفر مطلقا

35.434.9يوفر بدرجة قليلة

37.136.7يوفر بدرجة متوسطة

13.212.4يوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

 

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %
% %

% %
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13.3   أسس االنضامم للضامن االجتامعي سهلة وتشمل 

كل الفئات االجتامعية واملهمشة

أي  انضامم  أسس  بأن  العينة  أفراد  من   %  34.1 أشار 

الفئات  كل  وتشمل  سهلة  االجتامعي  للضامن  شخص 

االجتامعية واملهمشة بدرجة متوسطة، و30.1 % سهلة 

للغاية، و23 % صعبة ، و12.8 % صعبة جداً.

الجدول رقم )48(: أسس انضامم أي شخص للضامن االجتامعي سهلة وتشمل كل الفئات االجتامعية واملهمشة
20142015أسس االنضامم للضامن االجتامعي 

10.012.8صعبة جدا

26.323.0صعبة 

38.634.1متوسطة السهولة

25.130.1سهلة للغاية

100.0100.0املجموع

14.3   قيمة االقتطاع من دخل الفرد للضامن االجتامعي 

معقولة

أشار 40.5 % من أفراد العينة بأن قيمة االقتطاع للضامن 

االجتامعي من دخل العاملني معقولة بدرجة متوسطة، 

و28 % معقولة بدرجة قليلة، و19.2 % معقولة بدرجة 

عالية، و12.3 % غري معقولة عىل االطالق.

الجدول رقم )49(: قيمة االقتطاع من دخل الفرد للضامن االجتامعي معقولة
20142015قيمة االقتطاع للضامن االجتامعي من دخل العاملني معقولة

11.112.3غري معقولة مطلقا

29.728.0معقولة بدرجة قليلة

41.140.5معقولة بدرجة متوسطة

18.119.2معقولة بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %
% %

% %
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15.3  توفر معلومات واضحة لجميع العامل عن رشوط 

العمل 

أشار 35.5 % من أفراد العينة بتوفر معلومات واضحة 

لجميع العامل عن رشوط العمل بدرجة متوسطة، 

و34 % بدرجة قليلة، و15.9 % بدرجة عالية، و14.6 % 

ال تتوفر معلومات واضحة عىل االطالق.

الجدول رقم )50(: توفر معلومات واضحة لجميع العامل عن رشوط العمل
20142015توفر معلومات واضحة لجميع العامل عن رشوط العمل

12.614.6ال تتوفر مطلقا

32.334.0تتوفر بدرجة قليلة

40.835.5تتوفر بدرجة متوسطة

14.315.9تتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

16.3  التمتع بحق تشكيل نقابات عاملية بشكل حر 

بحق  يتمتعون  بأنهم  العينة  أفراد  من   %  36.6 أشار 

تشكيل نقابات عاملية بشكل حر بدرجة متوسطة، 

و30 % بدرجة قليلة، و20.3 % ال يتمتعون بهذا الحق 

عىل االطالق، و13.1 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة كبرية.

الجدول رقم )51(: التمتع بحق تشكيل نقابات عاملية بشكل حر 
20142015التمتع بحق تشكيل نقابات عاملية بشكل حر

18.020.3ال يتمتع مطلقا

32.630.0يتمتع بدرجة قليلة

39.136.6يتمتع بدرجة متوسطة

10.313.1يتمتع بدرجة عالية

100.0100.0املجموع 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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17.3  التمتع بحق العاملني باالنضامم للنقابات 

أفاد 40.2 % من أفراد العينة بتمتعهم بحق االنضامم اىل 

النقابات بدرجة متوسطة، و31.5 % بدرجة قليلة، 

و16.2 % ال يتمتعون بهذا الحق عىل االطالق، 

و12.2 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة عالية.

الجدول رقم )51(: التمتع بحق العاملني باالنضامم للنقابات
20142015حق العاملني باالنضامم للنقابات

17.016.2ال يتمتعون مطلقا

28.831.5يتمتعون بدرجة قليلة

39.240.2يتمتعون بدرجة متوسطة

15.012.2يتمتعون بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

17.3  متتع النقابات العاملية باالستقاللية 

أوضح 39.9 % من أفراد العينة بتمتع النقابات العاملية 

باستقاللية بدرجة متوسطة، و28.3 % تتمتع باالستقاللية 

مطلقاً،  باالستقاللية  تتمتع  ال   % و19.2  قليلة،  بدرجة 

و12.6 % تتمتع باالستقاللية بدرجة عالية.

الجدول رقم )52(: متتع النقابات باالستقاللية 
20142015تتمتع النقابات العاملية باستقاللية

16.419.2ال تتمتع باالستقاللية مطلقا

30.828.3تتمتع باالستقاللية بدرجة قليلة

41.039.9تتمتع باالستقاللية بدرجة متوسطة

11.812.6تتمتع باالستقاللية بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %
% %

% %
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18.3  متتع العامل والنقابات بحق املفاوضة الجامعية 

مع أصحاب العمل واالدارات الحكومية

والنقابات  العامل  بتمتع  العينة  أفراد  من   %  41 أشار 

العمل  أصحاب  مع  الجامعية  املفاوضة  بحق  العاملية 

واالدارات الحكومية بدرجة متوسطة، و31.7 % بدرجة 

االطالق،  عىل  الحق  بهذا  يتمتعون  ال   % و15  قليلة، 

و12.3 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة عالية.

الجدول رقم )53(: التمتع بحق املفاوضة الجامعية للعامل والنقابات العاملية
20142015متتع العامل والنقابات العاملية بحق املفاوضة الجامعية مع أصحاب العمل واالدارات الحكومية

16.515.0ال يتمتعون مطلقا

32.831.7يتمتعون بدرجة قليلة

40.041.0يتمتعون بدرجة متوسطة

10.712.3يتمتعون بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

19.3  الحق يف اإلرضاب 

أفاد 38.4 % من أفراد العينة بتمتع العامل بحق االرضاب 

قانوناً ومامرسة دون عقوبات بدرجة متوسطة، 

و27.1 % بدرجة قليلة، و21.2 % ال يتمتعون بهذا الحق 

بدرجة  الحق  بهذا  يتمتعون   % و13.3  االطالق،  عىل 

عالية.

الجدول رقم )54(: الحق يف اإلرضاب قانونا ومامرسة دون عقوبات
20142015حق العاملني والنقابات باالرضاب

19.721.2ال يتمتعون مطلقا

29.327.1يتمتعون بدرجة قليلة

39.838.4يتمتعون بدرجة متوسطة

11.213.3يتمتعون بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %
% %

% %



الحقوق االقتصادية واالجتماعية لألردنيين

44

20.3  الدخل الشهري

أوضح 39 % من أفراد العينة بان رواتبهم 300 دينار فام 

دون، و29.1 % رواتبهم من 301-400 دينار، و15.2 % 

رواتبهم من 401-500 دينار، 14.5 % رواتبهم من

 501-1000 دينار، و%2.2 رواتبهم أكرث من الف دينار.

الجدول رقم )55(: معدالت الدخل الشهري
20142015الدخل الشهري

30037.539.0 دينار فام دون

30134.429.1 400- دينارا

40113.715.2 - 500 دينارا

50112.614.5 - 1000 دينارا

1.82.2أكرث من 1000 دينار

100.0100.0املجموع

23.3  التزام أصحاب العمل بالحد األدىن لألجور

أشار 34.4 % من أفراد العينة بأن ارباب العمل يلتزمون 

بدرجة   % و31.4  قليلة،  بدرجة  لالجور  االدىن  بالحد 

متوسطة، و24 % ال يلتزمون بالحد االدىن مطلقاً، 

و10.2 % يلتزمون بدرجة عالية.

الجدول رقم )56(: التزام أرباب العمل بالحد األدىن لألجور
20142015التزام أرباب العمل بالحد األدىن لألجور

21.724.0ال يلتزمون مطلقا

35.334.4يلتزمون بدرجة قليلة

34.231.4يلتزمون بدرجة متوسطة

8.810.2يلتزمون بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %
% %

%
%

%
%

% %

% %

% %
% %

% %



الحقوق االقتصادية واالجتماعية لألردنيين

45

24.3  الحصول عىل أجر يالئم  حاجات الفرد وحاجات 

أرسته

بأنهم يحصلون عىل أجر  العينة  أفراد  بني 36.6 % من 

متوسط،  بشكل  أرسته  وحاجات  الفرد  حاجات  يالئم 

و34.3 % بشكل قليل، و18.5 % ال يحصلون عىل االجر 

الالئق عىل االطالق، و10.6 % يحصلون عىل اجر يالئم 

حاجاتهم بدرجة كبرية.

الجدول رقم )57(: الحصول عىل أجر يالئم حاجات الفرد وحاجات أرسته
20142015الحصول عىل أجر يالئم حاجات الفرد وحاجات أرسته

17.618.5ال تتوفر مطلقا

35.934.3تتوفر بشكل قليل

35.836.6تتوفر بشكل متوسط

10.710.6تتوفر بشكل عال

100.0100.0املجموع

رابعا: الحق يف السكن
1.4  نوع السكن

أفاد 69.0 % من أفراد العينة بأنهم ميتلكون املنازل التي 

يسكنونها، بينام أفاد 31.0 % منهم بأنهم مستأجرين.

الجدول رقم )58(: توزيع أفراد العينة حسب نوع السكن
20142015املسكن

71.869.0مسكن مالك

28.231.0مسكن مستأجر

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %
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مسكن ميكن تحمل أعباءه املالية

بينت نتائج اإلستطالع إىل ان 44.7 % من األرس املشمولة 

بالعينة ميكنهم تحمل اعبائهم املالية، من ايجار ونفقات، 

لكن بدرجة متوسطة، و29 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة 

قليلة، و17.8 % يتمتعون بهذا الحق بدرحة عالية، 

و8.6 % ال يتمتعون بهذا الحق عىل اإلطالق.

الجدول رقم )59(: التمتع مبسكن يستطيع تحمل أعباءه املالية
20142015مسكن ميكن تحمل أعباءه املالية

6.48.6ال ميكن تحمل أعباءه املالية عىل االطالق

27.429.0ميكن تحمل أعباءه املالية بدرجة قليلة

46.044.7ميكن تحمل أعباءه املالية بدرجة متوسطة

20.217.8ميكن تحمل أعباءة املالية بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

3.4  مسكن تتحق فيه الخصوصية

أفاد 46.2 % من األرس املشمولة بالعينة، أنهم يتمتعون 

مبسكن تتحقق فيه الخصوصية بدرجة عالية، و39.2 % 

بدرجة متوسطة، و12.2 % بدرجة  قليلة، و2.5 % من 

األرس ال يتمتعون بهذا الحق عىل اإلطالق.

الجدول رقم )60(: مسكن تتحقق فيه الخصوصية
20142015مسكن تتحقق فيه الخصوصية

2.32.5ال تتحق فيه الخصوصية عىل االطالق

11.912.2تتحقق فيه الخصوصية بدرجة قليلة

38.339.2تتحقق فيه الخصوصية بدرجة متوسطة

47.546.2تتحقق يف الخصوصية بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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4.4  مسكن ذو مساحة مناسبة 

أوضح 40.3 % من األرس املشمولة بالعينة بأنهم يتمتعون 

متوسطة،  بدرجة  كافية  او  مناسبة  مساحة  ذو  مبسكن 

و 20 %  عالية،  بدرجة  الحق  بهذا  يتمتعون  و35.2 % 

يتمتعون بهذا الحق بدرجة قليلة، و4.5 % من األرس ال 

يتمتعون بهذا الحق عىل اإلطالق.

الجدول رقم )61(: يتمتعون مبسكن ذو مساحة مناسبة
20142015مساحة املسكن

4.14.5مساحة غري مناسبة عىل االطالق

18.020.0مساحة مناسبة بدرجة قليلة

39.240.3مساحة مناسبة بدرجة متوسطة

38.735.2مساحة مناسبة بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

5.4 مسكن آمن وغري آيل للسقوط

يتمتعون مبسكن  بانهم  العينة  أفراد  47.3 % من  أشار 

اَمن وغري اَيل للسقوط بدرجة عالية، و34.4 % يتمتعون 

بهذا  يتمتعون   % و13.1  متوسطة،  بدرجة  الحق  بهذا 

الحق بدرجة قليلة، و5.2 % ال يتمتعون بهذا الحق عىل 

اإلطالق.

الجدول رقم )62(: التمتع مبسكن آمن وغري آيل للسقوط
20142015مسكن آمن وغري آيل للسقوط

4.75.2غري آمن عىل االطالق

11.113.1آمن بدرجة قليلة

34.034.4آمن بدرجة متوسطة

50.247.3آمن بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %
% %

% %
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6.4 مسكن إنارته كافية 

ذكر 50.1 % من األرس املشمولة بالعينة انهم يتمتعون 

يتمتعون   % و35.4  عالية،  بدرجة  كافية  إنارته  مبسكن 

بهذا  يتمتعون   % 11.5 و  متوسطة،  بدرجة  الحق  بهذا 

الحق بدرجة قليلة، و 3.0 % ال يتمتعون بهذا الحق عىل 

اإلطالق.

الجدول رقم )63(: التمتع مبسكن إنارته كافية
20142015انارة املسكن

1.83.0غري كافية عىل االطالق

8.911.5كافية بدرجة قليلة

35.335.4كافية بدرجة متوسطة

54.050.1كافية بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

7.4 مسكن تهويته كافية 

أفاد 46.2 % من ا ألرس املشمولة بالعينة انهم يتمتعون 

مبسكن تهويته كافية لدرجة كبرية، و34.1 % يتمتعون 

بهذا  يتمتعون   % 16.1 و  متوسطة،  بدرجة  الحق  بهذا 

الحق بدرجة قليلة، و3.7 % ال يتمتعون بهذا الحق عىل 

اإلطالق.

الجدول رقم )64(: التمتع مبسكن تهويته كافية
20142015تهوية املسكن

2.93.7تهوية غري كافية عىل االطالق

13.316.1تهوية كافية بدرجة ضعيفة

34.134.1تهوية كافية بدرجة متوسطة

49.746.2تهوية كافية بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %
% %

% %
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8.4  مسكن مزود بالتدفئة والتربيد

أشار 41.2 % من األرس املشمولة بالعينة انهم يتمتعون 

بالتدفئة والتربيد مثل: )تكييف، ومراوح،  مبسكن مزود 

وبويلرات، وصوبات... الخ( بدرجة متوسطة، و26.3 % 

يتمتعون   % و18  قليلة،  بدرجة   الحق  بهذا  يتمتعون 

بهذا  يتمتعون  ال   % و14.5  عالية،  بدرجة  الحق  بهذا 

الحق عىل اإلطالق.

الجدول رقم )65(: التمتع مبسكن مزود بالتدفئة والتربيد
20142015تدفئة وتكييف املسكن

14.414.5ال يوجد تدفئة وتكييف عىل االطالق

25.026.3يوجد تدفئة وتكييف بدرجة ضعيفة

41.641.2يوجد تدفئة وتكييف بدرجة متوسطة

19.018.0يوجد تدفئة وتكييف بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

ونقل  الصحي  الرصف  بخدمات  يتمتع  مسكن   9.4

النفايات

أشار 35.3 % من األرس املشمولة بالعينة انهم يتمتعون 

يتمتعون  كافية لدرجة كبرية، و30.9 %  تهويته  مبسكن 

يتمتعون  ال   %  17.3 و  متوسطة،  بدرجة  الحق  بهذا 

بهذا الحق عىل الإلطالق، و16.4 % يتمتعون بهذا الحق 

بدرجة قليلة.

الجدول رقم )66(: مسكن يتمتع بخدمات الرصف الصحي ونقل النفايات
20142015خدمات الرصف الصحي يف املسكن

16.117.3ال تتوفر خدمات الرصف الصحي عىل االطالق

16.816.4تتوفر خدمات الرصف الصحي بدرجة ضعيفة

29.830.9تتوفر خدمات الرصف الصحي بدرجة متوسطة

37.335.3تتوفر خدمات الرصف الصحي بدرجة عالية 

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %
% %

% %
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والخدمات  العمل  أماكن  من  قريب  مسكن   10.4

األساسية 

أفاد 42.4 % من األرس املشمولة بالعينة انهم يتمتعون 

العمل  مكان  من  قريب  مبسكن  متوسطة  بدرجة 

واملدارس،  )املستشفيات،  مثل:  األساسية  والخدمات 

الحق  بهذا  يتمتعون   %  26.2 و  وغريها(،  واألسواق... 

بدرجة  الحق  بهذا  يتمتعون   % و25.1  كبرية،  بدرجة 

قليلة، و 6.3 % ال يتمتعون بهذا الحق عىل اإلطالق.

الجدول رقم )67(: مسكن قريب من أماكن العمل والخدمات األساسية
20142015قرب املسكن من أماكن العمل والخدمات األساسية

5.96.3غري قريب باملطلق

23.925.1قريب بدرجة قليلة

42.542.4قريب بدرجة متوسطة

27.726.2قريب بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

)الحدائق،  الرتفيه  أماكن  من  قريب  مسكن    11.4

النوادي الرياضية...الخ(

أفاد 34.6 % من ا ألرس املشمولة بالعينة انهم ال يتمتعون 

مبسكن قريب من أماكن الرتفية مثل: )الحدائق، والنوادي 

يتمتعون   % 28.2 و  اإلطالق،  وغريها( عىل  الرياضية... 

بهذا  يتمتعون   % و27.3  متوسطة،  بدرجة  الحق  بهذا 

الحق بدرجة قليلة، و10 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة 

كبرية.

الجدول رقم )68(: مسكن قريب من أماكن الرتفيه
20142015قرب املسكن من أماكن الرتفيه 

35.034.6غري قريب باملطلق

26.727.3قريب بدرجة قليلة

27.928.2قريب بدرجة متوسطة

10.410.0قريب بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %
% %

% %
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12.4 مسكن خال من التعرض للتهديد باإلخالء

يتمتعون  انهم  بالعينة  املشمولة  األرس  من   %  69 ذكر 

بدرجة كبرية مبسكن ال يتعرض للتهديد باإلخالء، 

و15.7 % يتمتعون بهذا الحق بدرجة قليلة، و15.3 % 

يتمتعون بهذا الحق بدرجة كبرية.

الجدول رقم )69(: مسكن خال من التعرض للتهديد باإلخالء
20142015تعرض املسكن للتهديد باالخالء

15.115.3يتعرض للتهديد باالخالء بدرجة عالية

13.115.7يتعرض للتهديد باالخالء بدرجة متوسطة

71.869.0ال يتعرض للتهديد باالخالء نهائيا

100.0100.0املجموع

خامسا: الحق يف الغذاء
1.5 مقدرة مالية تلبي حاجايت من الغذاء

أفاد 55.1 % من أفراد العينة بتوفر مقدرة مالية لديهم 

 % و24.6  متوسطة،  بدرجة  الغذائية  حاجاتهم  لتلبية 

بدرجة قليلة، و17.7 % بدرجة عالية، و2.7 % ال يتوفر 

لهم هذا الحق عىل االطالق.

الجدول رقم )70(: توفر مقدرة مالية تلبي الحاجات الغذائية
20142015توفر مقدرة مالية لتلبية الحاجات الغذائية

2.82.7ال تتوفر عىل االطالق

24.024.6تتوفر بدرجة قليلة

54.655.1تتوفر بدرجة متوسطة

18.617.7تتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %
% %

% %
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2.5 توفر غذاء صحي وسليم يلبي االحتياجات

صحي  غذاء  بتوفر  العينة  أفراد  من   %  53.2 أوضح 

قليلة،                       بدرجة   % و22.7  متوسطة،  بدرجة  وسليم 

يتوفر غذاء صحي  عالية، و1.8 % ال  و22.3 % بدرجة 

لهم عىل االطالق.

الجدول رقم )71(: وجود توفر غذاء صحي وسليم 
20142015توفر غذاء صحي وسليم

2.81.8ال يتوفر عىل االطالق

24.022.7يتوفر بدرجة قليلة

54.853.2يتوفر بدرجة متوسطة

18.422.3يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

وحاجات  الفرد  حاجات  يلبي  متنوع  غذاء  توفر    3.5

أرسته

العينة بتوفر غذاء متنوع يلبي  أفاد 47.8 % من أفراد 

حاجات الفرد وحاجات ارسته بدرجة متوسطة، و28.1 % 

بدرجة قليلة، و21.5 % بدرجة عالية، و2.7 % ال يتوفر 

غذاء متنوع عىل االطالق. 

الجدول رقم )72(: وجود غذاء متنوع يلبي حاجات الفرد وحاجات أرسته
20142015توفر غذاء متنوع يلبي الحاجات الشخصية واألرسية

3.02.7ال يتوفر عىل االطالق

27.228.1يتوفر بدرجة قليلة

47.347.8يتوفر بدرجة متوسطة

22.521.5يتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %
% %

% %
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4.5   توفر كميات كافية من املاء للحاجات الشخصية 

واملنزلية

بتوفر كميات كافية من  العينة  أفراد  أفاد 42.6 % من 

املاء للحاجات الشخصية واملنزلية بدرجة متوسطة، 

و33.3 % بدرجة عالية، و20.1 % بدرجة قليلة، و4 % ال 

يتوفر مياه كافية عىل االطالق.

الجدول رقم )73(: توفر كميات كافية من املاء للحاجات الشخصية واملنزلية
20142015توفر كميات كافية من املياه تلبي الحاجات السخصية والعائلية

3.54.0ال تتوفر عىل االطالق

20.220.1تتوفر بدجة قليلة

41.542.6تتوفر بدجة متوسطة

34.833.3تتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

5.5  توفر مياه صحية ونظيفة لتلبية الحاجات الشخصية 

واألرسية

أشار 41.8 % من أفراد العينة بتوفر مياه صحية ونظيفة 

متوسطة،  بدرجة  واألرسية  الشخصية  الحاجات  لتلبية 

و29.8 % بدرجة عالية، و24.3 % بدرجة قليلة، و4.2 % 

ال يتوفر عىل االطالق.

الجدول رقم )74(: توفر مياه صحية ونظيفة لتلبية الحاجات الشخصية واألرسية
20142015توفر مياه صحية ونظيفة لتلبية الحاجات الشخصية واألرسية

3.14.2ال تتوفر عىل االطالق

22.224.3تتوفر بدرجة قليلة

39.741.8تتوفر بدرجة متوسطة

35.029.8تتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %
% %

% %
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6.5  إمكانية الحصول عىل مياه رشب نقية بكلفة يسرية

عىل  الحصول  بامكانية  العينة  أفراد  من   %  48.6 أفاد 

مياه رشب نقية بكلفة يسرية بدرجة متوسطة، و27.6 % 

بدرجة عالية، و19.3 % بدرجة قليلة، و4.6 % ال ميكن 

الحصول عليها اطالقا.

الجدول رقم )75(: إمكانية الحصول عىل مياه رشب نقية بكلفة يسرية
20142015الحصول عىل مياه الرشب النقية بكلفة يسرية

4.84.6ال ميكن الحصول عليها اطالقا

18.219.3ميكن الحصول عليها بدرجة قليلة

47.348.6ميكن الحصول عليها بدرجة متوسطة

29.727.6ميكن الحصول عليها بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

7.5 توفر مياه صحية ونظيفة لتلبية الحاجات الشخصية 

واألرسية

أشار 41.8 % من أفراد العينة بتوفر مياه صحية ونظيفة 

متوسطة،  بدرجة  واألرسية  الشخصية  الحاجات  لتلبية 

و29.8 % بدرجة عالية، و24.3 % بدرجة قليلة، و4.2 % 

ال تتوفر املياه الصحية والنظيفة عىل االطالق.

الجدول رقم )76(: توفر مياه صحية ونظيفة لتلبية الحاجات الشخصية واألرسية
20142015توفر مياه صحية ونظيفة لتلبية الحاجات الشخصية واألرسية

3.14.2ال تتوفر عىل االطالق

22.224.3تتوفر بدرجة قليلة

39.741.8تتوفر بدرجة متوسطة

35.029.8تتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %
% %

% %
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مع  متساٍو  بشكل  املياة  من  الحصول عىل حصة    8.5

جميع الفئات االجتامعية ودون متييز

عىل  يحصلون  بأنهم  العينة  أفراد  من   %  45.8 أفاد 

مع  متساٍو  بشكل  املياة  من  ارستهم  وحصة  حصصهم 

 % و28.3  متوسطة،  بدرجة  االجتامعية  الفئات  جميع 

بدرجة عالية، و20.6 % بدرجة قليلة، و5.3 % ال يحصلون 

عىل حصصهم وحصص ارسهم عىل االطالق.

الجدول رقم )77(: الحصول عىل حصتي وحصة ارسيت من املياة بشكل متساٍو مع جميع الفئات االجتامعية
20142015الحصول عىل حصة من املياه كافية بشكل متساو مع الفئات االجتامعية األخرى وبدون متييز

5.25.3ال تتوفر عىل االطالق

20.320.6تتوفر بدرجة قليلة

44.745.8تتوفر بدرجة متوسطة

29.828.3تتوفر بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

9.5  فاعلية نظام الشكاوى املقدمة من السلطات العامة 

املسؤولة عن املياه 

بنّي 36.1 % من أفراد العينة بأن نظام الشكاوى املقدمة 

فعال   % و26.2  متوسطة،  بدرجة  فعال  املياه  لوزارة 

و16.2 %  عالية،  بدرجة  فعال  و21.5 %  قليلة،  بدرجة 

غري فعال عىل االطالق. 

الجدول رقم )78(: مدى فاعلية نظام الشكاوى املقدمة لوزارة املياه والري
20142015فاعلية نظام الشكاوى املقدمة إىل السلطات العامة املسؤولة عن املياه

15.016.2غري فعال عىل االطالق

29.826.2فعال بدرجة قليلة

37.536.1فعال بدرجة متوسطة

17.721.5فعال بدرجة عالية

100.0100.0املجموع

% %

% %

% %
% %

% %

% %

% %

% %
% %

% %


