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 األمم برنامج عن والصادر ،"عمل كل في التنمية" عنوان حمل والذي 5102 لعام البشرية التنمية تقرير أشار فقد عالقة، ذات أخرى جهة من 

 كبيرا   جزءا   أن إال والطهو، كالتنظيف لألسر اليومية الحياة ضروريات يشمل النساء به تقوم والذي األجر مدفوع غير العمل أن الى اإلنمائي المتحدة

 مليار) اإلعاقة وذوات ذوي ورعاية ،(عاما   01 فوق مسنة/مسن مليون 051) والمسنات المسنين ورعاية ،(طفل مليار 5) األطفال برعاية يتعلق منه

 فيها تتوزع وال األجر مدفوعة غير أعمال وكلها(. اإليدز بمرض مريضة/مريض مليون 73 منهم كبيرة أعدادهم) المرضى ورعاية ،(شخص

 جديا   عائقا   يشكل أنه إال شريةالب التنمية مجال في أهميته من الرغم وعلى. منها األكبر الجزء يتحملن الالتي والنساء الرجال بين بالتساوي المسؤوليات
 .ورفاههن لراحتهن المخصصة الحرة اليومية األوقات من كبيرا   حيزا   ويأخذ األجر، مدفوعة باألعمال قيامهن أمام

2
لمزيد من التفاصيل  

http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/(httpPublications)/BBA20D83E347DBAFC125778200440AA7
?OpenDocument  

3
-العدالة-نظرية/http://hekmah.org - ياسين البجدايني – األساسية والمرتكزات الفلسفية المنطلقات: رولز جون عند كإنصاف لةالعدا نظرية 

  /المن-رولز-جون-عند-كإنصاف

http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/(httpPublications)/BBA20D83E347DBAFC125778200440AA7?OpenDocument
http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/(httpPublications)/BBA20D83E347DBAFC125778200440AA7?OpenDocument
http://hekmah.org/نظرية-العدالة-كإنصاف-عند-جون-رولز-المن/
http://hekmah.org/نظرية-العدالة-كإنصاف-عند-جون-رولز-المن/
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/dgreports/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---لإلطالع على اإلعالن  

cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf  
5
 كقانون 0430 عام االجتماعي للضمان قانون أول صدر فيما ،0499 عام العسكري للتقاعد قانون وأول ،0490 عام يالمدن للتقاعد قانون أول صدر 

 . 0430 لعام 71 رقم مؤقت

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf


5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 .االجتماعي الضمان مؤسسة عن والصادر 5103 لعام السنويالكتاب  
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 .والصادرة عن وزارة المالية 5100النشرة الشهرية لتشرين أول  
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 صندوق التنمية والتشغيل – 5103التقرير السنوي لعام  
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 مؤسسة التدريب المهني – 5102التقرير السنوي لعام  
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http://sigi-jordan.org/ar/?p=3604
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=20355
https://aawsat.com/home/article/1133596/30-نسبة-بطالة-الإناث-في-الأردن
http://www.ahdath24.com/article/110836/30-نسبة-البطالة-بين-الإناث-في-الأردن
http://www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=109317
http://sigi-jordan.org/ar/?p=3459
http://www.ammonnews.net/article/278396
http://sigi-jordan.org/ar/?p=2616
http://sigi-jordan.org/ar/?p=3783
http://petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=292501&CatID=14&Type=Home&GType=1
http://www.petra.gov.jo/public_news/Nws_NewsDetails.aspx?Menu_ID=&Site_Id=2&lang=1&NewsID=286089&CatID=14
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=19303
http://alrai.com/article/10391837/محليات/تضامن-تستعرض-تطلعات-النساء-الأردنيات-والتقدم-المحرز-بمناسبة-عيد-الستقلال-ال-71
http://www.almadenahnews.com/article/548607-45-من-موظفي-القطاع-العام-في-المملكة-نساء
http://www.ammonnews.net/article/332144
http://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=221045
http://sigi-jordan.org/ar/?p=3780
http://alrai.com/article/10376791/محليات/تضامن--موظفة-واحدة-من-بين-كل-ثلاثة-موظفين-في-قطاع-البنوك-العاملة-في-الأردن
http://www.ammonnews.net/article/335523
http://royanews.tv/news/113581
https://www.jo24.net/255-الف-طلب-توظيف-للاناث-في-ديوان-الخدمة-المدنية
https://www.jo24.net/255-الف-طلب-توظيف-للاناث-في-ديوان-الخدمة-المدنية
https://www.jo24.net/255-الف-طلب-توظيف-للاناث-في-ديوان-الخدمة-المدنية
http://www.ammonnews.net/article/268656
http://factjo.com/news.aspx?Id=21502
http://royanews.tv/news/113894
http://sigi-jordan.org/ar/?p=3297
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=17048
http://sigi-jordan.org/ar/?p=3477
http://www.ammonnews.net/article/349684
https://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=412094
http://ammanxchange.com/art.php?id=7c773759ebff1a021960c3162ecd5f7b25a55460
http://www.almadenahnews.com/article/547314-69-
http://sigi-jordan.org/ar/?p=3761
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=20211
http://www.jordanzad.com/print.php?id=150613
http://alrai.com/article/10422049
http://alrai.com/article/784086.html
http://alrai.com/article/784086.html
http://alrai.com/article/784086.html
http://www.ammonnews.net/article/303699
http://alrai.com/article/736387.html
http://petra.gov.jo/public_news/Nws_NewsDetails.aspx?Menu_ID=&Site_Id=2&lang=1&NewsID=89882&CatID=14
https://www.khaberni.com/news/23-من-شقق-الأردن-للنساء-223109
https://www.khaberni.com/news/23-من-شقق-الأردن-للنساء-223109
https://www.khaberni.com/news/23-من-شقق-الأردن-للنساء-223109
http://alrai.com/article/10421407/محليات/تضامن--34-من-المقترضين-من-مؤسسة-القراض-الزراعي-ناث
http://sigi-jordan.org/ar/?p=2992
http://alnasnews.com.jo/online/local/31699.html
http://alnasnews.com.jo/online/local/31699.html
http://alnasnews.com.jo/online/local/31699.html
http://alnasnews.com.jo/online/local/31699.html
http://www.ammonnews.net/article/285459
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http://alrai.com/article/10381479/محليات/(تضامن)-نظام-العمل-المرن-يزيد-مشاركة-النساء-الاقتصادية
http://www.ammonnews.net/article/321938
http://www.ammonnews.net/article/312700
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 وبنسبة األولى بالمرتبة عجلون محافظة جاءت حيث صحيا ، عليهن المؤمن األردنيات نسبة حيث من المحافظات بين فيما واضحة تباينات هنالك 

 المفرق ومحافظة%( 0228) معان ومحافظة%( 0223) جرش  ومحافظة%( 0424) الكرك ومحافظة%( 4029) الطفيلة محافظة تلتها% 4527

%( 2227) الزرقاء ومحافظة%( 39) البلقاء ومحافظة%( 32) العقبة ومحافظة%( 3828) مادبا ومحافظة%( 3323) إربد ومحافظة%( 0529)

 %(.  9024) العاصمة محافظة وأخيرا  
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