
      ميةالمملكة األردنية الهاش –عاما  25المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج بيجين بعد  

 

 : إحصاءات السكان والمرأة في األردن1مرفق رقم 
 

 المحتويات
 مؤشرات السكان  .1

 عدد سكان الممكلة المقدر  1.1
 التوزيع النسبي للسكان حسب الريف والحضر% 2.1
 التوزيع النسبي للسكان حسب الجنس3.1%

 
 . المؤشرات االجتماعية2

 األسرة% األسر حسب جنس رب 2.1
 متوسط العمر وقت الزواج األول)سنوات( 2.2
الحالة الزواجية 3.2  
 ( 19-15نسبة الزواج للفئة العمرية ) 4.2
 ( بالنسبة لمجموع عقود الزواج18-15نسبة عقود الزواج للفئة العمرية ) 5.2

 
 مؤشرات االقتصاد/التمكين االقتصادي .3

 دنيين حسب الجنسمؤشرات التمكين االقتصادي  لالر  1.3
 سنة فأكثر( حسب الريف والحضر 15مؤشرات التمكين االقتصادي للمرأة األردنية ) 2.3
 سنة فأكثر( حسب الحالة العملية% 15السكان المشتغلون االردنيون ) 3.3
 ( سنة فأكثر حسب الحالة المهنة الحالية%15السكان المشتغلون االردنيون ) 4.3
 سنة فأكثر( 15دثة لألفراد االردنيين )فرص العمل المستح 5.3
سنة ولديهن أنواع معينة من التأمين الصحي ، ونسبة من  49-15التأمين الصحي نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن  6.3

 لديهن أي تأمين صحي، حسب االفئة العمرية ومكان اإلقامة )%(
 التحكم بالموارد وملكية األصول 7.3

 التحكم في المردودات النقدية للسيدات والحجم النسبي لهذه المردودات بحسب الفئة العمرية والمستوى التعليمي وخميس الرفاه 1.7.3
سنة حسب امتالك منزل أو أرض، حسب الخصائص الفئة العمرية  49- 15التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليًا وأعمارهن  2.7.3

 التعليمي، وخميس الرفاهومكان االقامة، والمستوى 
 
 مؤشرات دخل وإنفاق األسرة .4

 )بالدينار االردني(األسرة السنوي على مجموع السلع والخدمات حسب جنس رب األسرة، متوسط إنفاق  1.4
 الجاري لألسرة السنوي حسب المصدر وجنس رب األسرة، )بالدينار األردني(متوسط الدخل  2.4
 الجهة وجنس رب األسرة % اإلعانة المتلقاة حسب 4.4

  



      ميةالمملكة األردنية الهاش –عاما  25المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج بيجين بعد  

 

 
 مؤشرات التعليم  .5

 2018سنة فما فوق()%(  15مستوى التعليم حسب الجنس )لألردنيين  1.5
 التعليم النظامي 2.5

 2017/2018و  2016/2017عدد المدارس في األردن حسب جنس المدرسة للعامين الدراسيين 1.2.5
 والفئة العمريةنسبة االلتحاق لإلناث حسب المرحلة  2.2.5
 (2017 - 2014توزيع طلبة المرحلة الثانوية في المسارات األكاديمية حسب المسار والجنس لألعوام ) 4.2.5
 (2017توزيع الطلبة الملتحقين في تخصصات التعليم المهني حسب التخصص والجنس ) 4.2.5
 التدريب المهني 4.5

 وى والجنسأعداد خريجي التدريب المهني حسب المست 1.4.5
 عام  حسب التخصص 2017خريجي برامج التدريب المهني في  2.4.5
 التعليم العالي 4.5

  2014/2015توزيع الطلبة الملتحقين في كليات المجتمع حسب الجنس والتخصص العلمي والفصل الدراسي للعام الدراسي  1.4.5
 الملتحقون بالتعليم العالي لمستوى البكالوريوس 2.4.5
  2016/2017الملتحقون بالدراسات العليا حسب المستوى والجنس للعام الدراسي  4.4.5

 
 مؤشرات الصحة .6

 مؤشرات الصحة 1.6
 مؤشرات الخدمات الصحية المقدمة 2.6
 2015السرطانات الخمس االكثر شيوعا بين االناث لعام  3.6
 2015م سنة لعا 15مجموع سرطانات االطفال لالعمار اصغر من  4.6
 مؤشرات العنف ضد المرأة  5.6

سنة الالتي سبق لهن التعرض للعنف الجسدي والجنسي منذ سن  49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج واعمارهن  1.5.6
 الخامسة عشرة والالتي تعرضن للعنف في األشهر اإلثني عشر السابقة للمسح ، حسب الفئة العمرية

سنة وتعرضن ألشكال مختلفة من  49 - 15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن : ن )الزوج(عنف القريأشكال  2.5.6
 العنف في أي وقت أو في اإلثني عشر شهرًا السابقة للمسح من قبل أزواجهن الحاليين أو السابقين

 طلب المساعدة 3.5.6
شهر االخيرة  12لجسدي و/او الجنسي على االقل مرة واحدة خالل المتعرضات للعنف ا 49-15.أ طلب النساء المتزوجات من 3.5.6

 للمساعدة بخصوص العنف االسري.
سنة الالتي سبق لهن التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي  49-15التوزيع النسبي للسيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن .ب 3.5.6

 حسب بحثهن عن طلب المساعدة حسب الفئة العمرية
 ن على أن قيام الزوج بصفع أو ضربالالتي يوافق 49-15تبرير العنف: نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن  4.5.6

 زوجته أمر مبرر ألسباب محددة حسب الفئة العمرية
 



      ميةالمملكة األردنية الهاش –عاما  25المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج بيجين بعد  

 

 مؤشرات التمكين السياسي. 7
 مؤشرات مشاركة المرأة في مجلس النواب 1.7
 لس البلديةمؤشرات مشاركة المرأة في المجا 2.7
 مؤشرات مشاركة المرأة في مجالس المحافظات  3.7
 مؤشرات أخرى للتمكين السياسي4.7

 
 مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .8

 حسب الفئات العمرية والجنس)%(.سنوات فأكثر  5ممن  أعمارهم النسبة المئوية لألفراد مستخدمي الحاسوب   1.8
 )%(سنوات فأكثر حسب العمر والجنس  5فراد مستخدمي االنترنت ممن أعمارهم النسبة المئوية لأل 2.8

 
  



      ميةالمملكة األردنية الهاش –عاما  25المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج بيجين بعد  

 

 
 مؤشرات السكان .1

 59عدد سكان المملكة المقدر 1.1

2014 2015 2016 2017 2018 

8,804,000 9,531,712 9,798,000 10,053,000 10,309,000 

 60التوزيع النسبي للسكان حسب الريف والحضر )%( 2.1
 الريف الحضر

90.3 9.7 
 61التوزيع النسبي للسكان حسب الجنس )%( 3.1

 

 

 

 المؤشرات االجتماعية .2
 62األسر حسب جنس رب األسرة )%( 1.2

 2017 2014 السنين

 87.8 87 ذكور
 12.2 13 إناث

 
 63متوسط العمر وقت الزواج األول)سنوات( 2.2

 2017 2016 2015 2014 السنين
 31.7 31.3 30.2 29.8 ذكور
 26.3 26.9 26.1 25.6 إناث

 

 الحالة الزواجية )%( 3.2

  2014 64 652015 2017/2018 66 

 59.1 44.96 40.4 ذكور أعزب
 39.8 35.37 45.5 إناث

 40.3 53.85 54.2 ذكور متزوج
 55.8 57.12 53.2 إناث

 0.6 1.19 5.4 ذكور أخرى 
 4.4 7.51 1.3 إناث

 
 

                                                             
 (2017الكتاب اإلحصائي السنوي )دائرة االحصاءات العامة،   59
 المصدر السابق  60
 المصدر السابق  61
 (2017( وسنة )2014مسح نفقات ودخل األسرة لسنة ) حصاءات العامة، دائرة اال 62
 (2017الكتاب اإلحصائي السنوي )دائرة االحصاءات العامة،  63

 +(65( وحتى )19 – 15(، النسب لجميع الفئات العمرية من ابتداء من )2013/2014مسح نفقات ودخل األسرة )دائرة االحصاءات العامة،   64
 +(65( وحتى )14 – 13سب لجميع الفئات العمرية من ابتداء من )(، الن2015التعداد العام للسكان المساكن)دائرة االحصاءات العامة،   65
 (49 – 15النسب للفئة العمرية )(، 2017/2018دائرة االحصاءات العامة، مسح السكان والصحة األسرية )  66

 ذكر أنثى  

2004 48.5  
2015 47.1 52.9 
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 سنة 19 – 15نسبة الزواج للفئة العمرية   4.2
 
  

 إناث
2015 67 2017 68 
11.07 7.6 

 0.4 0.78 ذكور
 

  69( بالنسبة لمجموع عقود الزواج18-15نسبة عقود الزواج للفئة العمرية ) 5.2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 70مؤشرات االقتصاد/التمكين االقتصادي .3

 مؤشرات التمكين االقتصادي  لالردنيين حسب الجنس 1.3
 2018 2017 2016 2015 2014   المؤشر

 56.4 60.8 58.7 60 59.7 ذكور معدل النشاط االقتصادي المنقح )%(
 15.4 17.3 13.2 13.3 12.6 اناث

 47.1 51.9 50.9 53.4 53.7 ذكور نسبة المشتغلين )%(
 11.3 11.9 10 10.3 10 اناث

 16.5 14.7 13.3 11 10.1 ذكور معدل البطالة 
 26.8 31.2 24.1 22.5 20.7 اناث

 31.8 30.1 28.7 25 23.5 ذكور  24-20معدل البطالة للفئة العمرية 
 59.3 58.2 57.7 54.1 53.7 اناث

 17.9 16.9 15.7 12.8 11.7 ذكور بطالة لحملة الشهادات الجامعية معدل ال
 31.1 33.9 28.6 27.2 26.4 اناث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 (49 – 15النسب للفئة العمرية )(، 2017/2018دائرة االحصاءات العامة، مسح السكان والصحة األسرية )  67
 (2017/2018سكان والصحة األسرية )دائرة االحصاءات العامة، مسح ال  68

 https://bit.ly/2QB9WT8(، 2017 - 2014التقارير االحصائية السنوي لدائرة قاضي القضاة لألعوام ) 69 
 : دائرة االحصاءات العامة، البيانات السنوية لمسح العمالة والبطالة5.3إلى  3.1 مصدر الجداول رقم  70

 السنة مجموع عقود الزواج (18-15عقود الزواج للذكور ) (18-15عقود الزواج لإلناث ) (18-15عقود الزواج الكلي )

 عدد العقود النسبة المئوية عدد العقود النسبة المئوية عدد العقود  النسبة المئوية

13.8% 11220 13.3% 10834 0.48% 386 81209 2014 

13.8% 11238 13.3% 10866 0.45% 372 81373 2015 

13.8% 11241 13.4% 10907 0.41% 334 81343 2016 

13.8% 10733 13.4% 10434 0.38% 299 77700 2017 

12% 8510 11.6% 8226 0.35% 284 70734 2018 

https://bit.ly/2QB9WT8
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 سنة فأكثر( حسب الريف والحضر 15مؤشرات التمكين االقتصادي للمرأة األردنية ) 2.3

 2018 2017 2016 2015 2014   المؤشر 
 15.2 17.1 13 13.1 12.2 ضرالح معدل النشاط االقتصادي المنقح )%(

 16.9 19.4 14 14.2 14.1 الريف 
 11.2 11.8 9.9 10.2 9.7 الحضر نسبة المشتغلين )%(

 11.2 12.6 10.3 10.8 11 الريف 
 26.3 30.7 23.6 22.3 20.4 الحضر معدل البطالة 

 31.1 35 26.6 23.7 22.1 الريف 
 2018 2017 2016 2015 2014   المؤشر

 82.7 81.6 85 85.6 84.1 ذكور خدم بأجر مست
 95.9 94.6 96.5 96.8 96.3 اناث

 46.4 37.2 36.9 37.3 36.6 ذكور حكومي
 49.5 46.7 47.4 51.5 52.4 اناث

 44.4 43.7 42.2 42.4 41.5 ذكور خاص منظم
 43.9 46.3 46.6 42.6 42 اناث

     5.2 5.2 5.4 ذكور خاص غير منظم  
     0.5 0.6 0.2 اناث

 5.4 6.8 5.4 4.9 5.6 ذكور صاحب عمل 
 1.2 1.6 1.3 1.3 1.4 اناث

 10.1 10.5 9.3 9.2 9.9 ذكور يعمل لحسابه
 2.3 3.1 1.8 1.7 2 اناث

 1.8 1.1 0.1 0.1 0 ذكور يعمل لدى االسرة بدون اجر
 0.5 0.6 0 0 0 اناث

     0.2 0.2 0.4 ذكور يعمل دون اجر 
     0.4 0.2 0.2 اناث

 
 ( سنة فأكثر حسب الحالة المهنة الحالية )%(15السكان المشتغلون االردنيون ) 4.3

 2018 2017 2016 2015 2014   المؤشر

 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 ذكور المشرعون وموظفو االدارة العليا 
 1.2 1.6 1.5 1.1 1.8 اناث

 19.1 18.2 17.3 16.9 17.2 ذكور المتخصصون 
 62.8 59.7 62 60.2 60 اناث

 5.4 5.6 5.9 5.9 6 ذكور الفنييون والمتخصصون المساعدون 
 10.2 11.1 11.9 13.4 13.5 اناث

 5.1 6 4.9 5.3 4.5 ذكور الكتبة
 5.9 6.2 5.3 5.9 6.7 اناث

 36.2 35 34.9 35 34.4 ذكور   التجارية واالسواق العاملون في الخدمات والباعة في المحالت
 9.9 10.6 8.4 7.5 7.9 اناث

 1.8 1.7 1.9 1.7 1.7 ذكور العاملون المهرة في الزراعة وصيد األسماك 
 0.7 0.7 0.5 0.7 0.2 اناث

 14.5 15.4 16.1 16.1 16.8 ذكور العاملون في الحرف وما اليها من المهن
 3.1 3.4 2.9 3.3 3.2 اناث

 11.5 12.3 12.6 13.1 13.5 ذكور مشغلو االالت ومجمعوها 
 0 0.1 0.1 0.2 0 اناث
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 6.1 5.6 6.1 5.9 5.4 ذكور المهن االولية 
 6.3 6.6 7.4 7.7 6.6 اناث

 
سنة فأكثر( 15فرص العمل المستحدثة لألفراد االردنيين ) 5.3  

 2018 2017 2016 2015 2014 فرص العمل المستحدثة)صافي عدد الوظائف (
   34272 34761 33277 34530 ذكور
   14825 10539 10298 9568 اناث

 
 سنة ولديهن أنواع معينة من التأمين الصحي ، ونسبة من لديهن أي تأمين صحي، حسب االفئة العمرية ومكان اإلقامة )%( 49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن التأمين الصحي:  6.3

الخصائص 
 األساسية

تأمين وزارة 
 الصحة

ين الخدمات تأم
 الطبية الملكية

تأمين المستشفيات 
 الجامعية

تأمين وكالة 
 الغوث

تأمين مفوضية 
 الالجئين

تأمين منظمة غير 
 حكومية

اتأمين صحي تم شراؤه من 
 القطاع الخاص

أي تأمين  ال يوجد
 صحي

          العمر
15-19 9.8 22.7 0.0 1.2 12.3 0.3 1.1 52.7 47.3 
20-24 16.5 21.8 1.0 1.3 5.0 0.7 7.8 47.0 53.0 
25-29 20.3 22.8 2.4 0.8 3.2 0.8 10.4 41.5 58.5 
30-34 25.2 18.3 1.9 0.9 3.6 0.8 10.5 41.0 59.0 
35-39 25.9 17.9 3.5 0.4 2.1 0.3 9.5 42.4 57.6 
40-44 29.6 20.0 1.3 0.6 2.1 0.8 9.1 39.0 61.0 
45-49 28.5 22.8 1.8 0.9 1.7 0.2 6.3 39.7 60.3 

          مكان االقامة
 55.9 44.1 9.3 0.6 3.3 0.9 2.1 17.5 24.2 حضر
 79.3 20.7 5.0 0.3 0.8 0.1 1.1 47.0 27.1 ريف

 58.3 41.7 8.8 0.6 3.0 0.8 2.0 20.5 24.5 المجموع
 

 التحكم بالموارد وملكية األصول 7.3
 بحسب الفئة العمرية والمستوى التعليمي وخميس الرفاه يدات والحجم النسبي لهذه المردوداتالتحكم في المردودات النقدية للس 1.7.3

 :المردودات النقدية للسيدات مقارنة بأزواجهن :الشخص الذي يقرر كيفية استخدام المردود النقدي 
 نفس الشيء أقل أكثر الزوج بشكل رئيسي الزوج والزوجة معاً  الزوجة بشكل رئيسي الخصائص األساسية

 تقريباً 
 ال تعرف ال يوجد مردود للزوج

         العمر
15-19 21.6 71.0 7.4 25.1 18.5 41.7 11.1 3.6 
20-24 14.3 72.9 12.8 17.5 44.9 30.0 3.0 4.7 
25-29 10.0 86.4 3.5 19.8 43.5 33.1 3.6 0.0 
30-34 18.3 74.7 7.0 17.5 41.2 36.6 3.2 1.4 
35-39 14.5 80.2 5.3 21.8 35.5 35.5 4.9 2.3 
40-44 14.9 75.8 9.3 23.9 38.5 34.4 1.4 1.9 

         المستوى التعليمي
 * * * * * * * * غير متعلمة

 0.2 33.6 17.2 28.3 20.7 19.0 50.9 30.1 ابتدائي
 7.7 2.4 10.5 47.3 32.2 16.8 51.5 31.7 اعدادي
 5.5 7.4 24.9 39.3 22.9 9.0 73.5 17.5 ثانوي 

 0.5 1.4 39.0 40.9 18.2 5.3 83.3 11.4 أعلى من ثانوي 
         خميس الرفاه

 3.6 11.3 18.7 43.5 23.0 10.4 74.3 15.3 األدنى
 1.8 3.0 32.4 44.0 18.9 8.8 75.8 15.4 الثاني

 0.2 3.6 31.8 43.6 20.7 7.7 77.7 14.6 األوسط
 1.4 3.3 37.7 39.6 18.0 6.0 85.2 8.8 الرابع

 3.0 2.9 38.1 35.1 20.9 5.7 75.6 18.7 األعلى
 1.9 3.8 34.4 39.9 20.0 7.0 78.4 14.6 المجموع
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 يمي، وخميس الرفاهسنة حسب امتالك منزل أو أرض، حسب الخصائص الفئة العمرية ومكان االقامة، والمستوى التعل 49- 15لتوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليًا وأعمارهن  2.7.3
 نسبة الالتي يمتلكن أرضًا : نسبة الالتي يمتلكن منزال : 

نسبة الالتي ال  بشكل منفرد ومشترك بشكل مشترك لوحدها الخصائص األساسية
 يمتلكن منزالً 

نسبة الالتي ال  بشكل منفرد ومشترك بشكل مشترك لوحدها
 يمتلكن أرضا ً 

         العمر
15-19 1.2 1.5 1.0 96.3 0.2 0.2 0.5 99.1 
20-24 3.1 1.8 1.1 94.1 1.3 1.9 0.7 96.1 
25-29 2.8 2.9 2.9 91.3 1.4 3.2 1.2 94.3 
30-34 4.8 2.4 2.2 90.6 2.7 2.4 0.8 94.1 
35-39 7.1 3.3 1.2 88.4 4.5 3.0 0.6 91.9 
40-44 9.2 3.5 1.5 85.8 3.8 4.6 0.7 90.9 
45-49 9.5 5.5 1.9 83.2 5.0 4.7 1.9 88.3 
         

         مكان االقامة
 92.9 1.0 3.1 2.9 89.0 1.9 3.3 5.8 حضر
 89.8 0.5 4.5 5.2 86.7 1.5 3.0 8.8 ريف
         

         المستوى التعليمي
 88.8 2.7 7.0 1.5 82.5 3.9 7.7 5.9 غير متعلمة

 96.3 0.4 1.6 1.8 93.2 0.7 2.1 4.0 ابتدائي
 94.3 0.8 1.8 3.1 91.3 0.8 2.6 5.3 اعدادي
 93.6 0.8 2.8 2.7 90.2 1.5 2.8 5.5 ثانوي 

 90.2 1.2 4.5 4.1 85.8 2.6 4.0 7.6 أعلى من ثانوي 
         

         خميس الرفاه
 96.5 0.4 1.5 1.6 93.9 1.1 1.7 3.4 األدنى
 94.8 0.4 2.2 2.6 93.0 1.3 1.4 4.3 الثاني

 92.8 0.6 3.2 3.4 90.7 1.1 3.0 5.2 األوسط
 91.9 1.0 3.2 4.0 88.3 1.6 4.2 6.0 الرابع

 86.1 2.7 6.7 4.5 76.6 4.4 6.4 12.5 األعلى
         

 92.6 1.0 3.3 3.2 88.8 1.8 3.3 6.1 المجموع
 
 71مؤشرات دخل وإنفاق األسرة .4

 )بالدينار االردني(األسرة السنوي على مجموع السلع والخدمات حسب جنس رب األسرة، متوسط إنفاق  1.4
 2016 المؤشر

 ذكر أنثى
 10544.2 8326.9 نفاق األسرة السنوي إمتوسط 

 7315.1 6131.0 اإلنفاق على السلع
 4102.4 3186.4 الغذائية -
 3212.7 2944.6 غير غذائية -

 3092.5 2021.6 اإلنفاق على الخدمات
 1918.0 1128.9 النقل واالتصاالت-
 599.7 378.8 التعليم-
 210.8 239.6 الخدمات والرعاية الصحية-
 364.1 274.4 الثقافة والترفيه والرياضة-
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 136.6 174.2 النفقات االستهالكية األخرى 
 

 الجاري لألسرة السنوي حسب المصدر وجنس رب األسرة، بالدينار األردنيوسط الدخل مت 2.4
 2017 المؤشر

 ذكر أنثى
 111848.4 9468.5 السنوي متوسط دخل األسرة 
 4939.5 2712.7 الدخل من االستخدام

 1106.0 319.9 دخل العاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل
 2003.9 1983.0 دخول اإليجارات

 69.2 40.9 دخول الملكية
 3727.7 4408.6 الدخول التحويلية

 
 اإلعانة المتلقاة حسب الجهة وجنس رب األسرة )%( 4.4

 ذكر أنثى جهة اإلعانة
 5.93 1.27 صندوق المعونة

 18.93 6.72 حكومية أخرى 
 7.42 5.08 غير حكومية

 28.03 8.94 أفراد
 31.73 32.23 أخرى 

   ال يوجد
 

 مؤشرات التعليم  .5
 201872)%( سنة فما فوق( 15التعليم حسب الجنس )لألردنيين  مستوى  1.5

 اناث ذكور المستوى التعليمي

 7.2 3.1 امي
 25.1 27.2 دون األساسي

 23.6 30.1 أساسي
 15.9 14.1 ثانوي 
 9.5 6.3 دبلوم

 18.6 18.6 بكالوريوس فما فوق 
 

 : 73يالتعليم النظام 2.5
 74 2017/2018و  2017/2016للعامين الدراسيين عدد المدارس في األردن حسب جنس المدرسة 1.2.5

 
 

  

                                                             
 2018دائرة اإلحصاءات العاّمة، مسح البطالة والعمالة 72 

 رة لمصدر آخرإال إذا تم اإلشا 2017وزارة التربية والتعليم، التقرير االحصائي لعام  2016/2017مصدر جميع األرقام الواردة حول العام الدراسي  73 
 2018وزارة التربية والتعليم، التقرير االحصائي لعام   74

 ثانوي  أساسي روضة  الجنس 

2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 
 618 587 947 984 0 0 ذكور
 287 293 292 315 0 3 اناث

 637 575 2695 2615 1786 1855 مختلط
 1542 1455 3934 3914 1786 1858 مجموع
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  75نسبة االلتحاق لإلناث حسب المرحلة والفئة العمرية 2.2.5
 2017/2018 2016/2017 المرحلة

 %36.6 33.5% روضة

 %97.9 %94 أساسي

  - ي أكاديميثانو 

  - ثانوي مهني

 %75.6 %74 ثانوي 

 
  76(2017 - 2014توزيع طلبة المرحلة الثانوية في المسارات األكاديمية حسب المسار والجنس لألعوام ) 4.2.5

 2018 2017 2016 2015 2014 المسار األكاديمي

 اناث ذكور  اناث ذكور  اناث ذكور  اناث كور ذ اناث ذكور  
 24090 17681 18046 12481 14405 9180 16052 11487 14552 10976 علمي
 44972 18801 17098 6976 7797 2112 8844 2247 10001 4097 أدبي

 

 (2017توزيع الطلبة الملتحقين في تخصصات التعليم المهني حسب التخصص والجنس ) 4.2.5

 اقتصاد منزلي انتاج مالبس تطبيقي زراعي فندقي صناعي 

 143 107 566 1235 771 496,5 ذكور

 6363 2,229 74 546 93 158 اناث

 
 77التدريب المهني 4.5

 أعداد خريجي التدريب المهني حسب المستوى والجنس 1.4.5
 مجموع تدريب مستمر ورفع كفاءة مستوى أول + دبلوم محدد المهارات الماهر نيالمه   سنة التخرج

 7099 2460 1502 382 2563 192 ذكور 2017
 4983 2784 174 735 1159 131 إناث

 
 

 عام  حسب التخصص 2017خريجي برامج التدريب المهني في  2.4.5
 إجمالي عدد الملتحقين إناث ذكور العائلة المهنية

 52 0 0 المطابعمهن 
 763 126 114 المخابز والحلويات والمعجنات

 341 0 76 السياحة والفندقة
 229 0 55 التمديدات الصحية والتدفئة المركزية

 134 0 24 االلكترونيات
 171 0 37 كهرباء 

 961 385 0 الخدمات الشخصية والسكرتاريا
 1147 324 15 الحاسوب وتقنية المعلومات

 398 150 1 النسيجية والجلديةالصناعات 
 52 0 17 صيانة المركبات واآلليات

 2814 0 570 كهرباء المر كبات

                                                             
 المصدر السابق  75
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 2017التقرير السنوي مؤسسة التدريب المهني   77
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 إجمالي عدد الملتحقين إناث ذكور العائلة المهنية
 75 3 4 تشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية العامة

 50 25 0 الحرف التقليدية
 2208 0 460 التكييف والتبريد

 570 0 124 النجارة والتنجيد والديكور
 9395 1013 1497 المجموع

 
 التعليم العالي 4.5

 78 2014/2015توزيع الطلبة الملتحقين في كليات المجتمع حسب الجنس والتخصص العلمي والفصل الدراسي للعام الدراسي  1.4.5
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول التخصص
 اناث ذكور اناث ذكور

 1322 681 1271 664 اإلنسانيات والفنون واألدب
 1050 206 1047 189 التربية 

 260 162 229 71 الخدمات 
 7 62 8 62 الزراعة والطب البيطري 

 3195 698 3178 682 الصحة والخدمات االجتماعية 
 2922 2090 2245 2007 االجتماعية واألعمال التجارية العلوم 

 713 5453 696 4819 الهندسة والصناعات اإلنتاجية 
 727 415 700 306 العلوم 

 10196 9767 9885 8800 المجموع 
 

 79الملتحقون بالتعليم العالي لمستوى البكالوريوس 2.4.5
 2016/2017العام الدراسي 

 2870 ذكور علوم التربية واعداد المعلمين
 14323 اناث

 4618 ذكور العلوم االنسانية والدينية
 17779 اناث

 1819 ذكور الفنون الجميلة والتطبيقية
 2844 اناث

 2127 ذكور مهن الخدمات
 1112 اناث

 3593 ذكور الحقوق 
 3137 اناث

 1494 ذكور العلوم االجتماعية والسلوكية
 3479 اناث

 26247 ذكور التجارة وادارة االعمـــــال
 22500 اناث

 795 ذكور االتصال الجماهيري والتوثيق
 1444 اناث

 2939 ذكور التربية الرياضية
 1541 اناث

 5112 ذكور العلوم الطبيعيــة
 8659 اناث

                                                             
  2017تقرير تقييمي لواقع التعليم المنهي والتقني والتدريب في األردن لعام ، 2017المجلس االقتصادي واالجتماعي،   78
 2016/2017حصائي السنوي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التقرير اال  79
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 2016/2017العام الدراسي 

 11769 ذكور علم الحاســـوبالرياضيات و 
 9451 اناث

ـــب ـــ  5751 ذكور الطـــــ
 6630 اناث

 869 ذكور طب االسنـــان
 1953 اناث

ــــدلة  4507 ذكور الصيــــــ
 9830 اناث

 1555 ذكور العلوم الطبية المساعدة
 5192 اناث

ـــة ــــ  33451 ذكور الهندســــــ
 10576 اناث

 2127 ذكور لمعمارية وتخطيط المدنالهندسة ا
 3255 اناث

ــــة  2002 ذكور الزراعــــ
 2647 اناث

 119 ذكور الطـــــــب البيــــطري 
 119 اناث

 113764 ذكور المجموع
 126471 اناث

 
 80 2016/2017الملتحقون بالدراسات العليا حسب المستوى والجنس للعام الدراسي  4.4.5

 مجموع الدراسات العليا دكـــــتـوراه ماجـسـتــيــر دبـلـوم عــالـي+مهني 

 1036 423 548 65 ذكور علوم التربية واعداد المعلمين
 2028 654 1164 210 اناث

 961 219 471 1 ذكور العلوم االجتماعية والسلوكية
 857 180 677 0 اناث

 755 251 504 0 ذكور العلوم االنسانية والدينية
 1075 248 826 1 اناث

 68 0 68 0 ذكور الفنون الجميلة والتطبيقية
 73 0 73 0 اناث

 55 0 55 0 ذكور مهن الخدمات
 115 1 114 0 اناث

 485 74 411 0 ذكور الحقوق 
 248 22 226 0 اناث

 1877 65 1806 6 ذكور االعمــال التجارة وادارة
 1867 51 1787 29 اناث

 255 91 164 0 ذكور التربية الرياضية
 148 60 88 0 اناث

 569 100 467 2 ذكور العلوم الطبيعيــة
 658 98 560 0 اناث

 154 25 129 0 ذكور الـتــمـريــض والعلوم الطبية المساعدة
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 مجموع الدراسات العليا دكـــــتـوراه ماجـسـتــيــر دبـلـوم عــالـي+مهني 

 427 39 388 0 اناث
 460 54 406 0 ذكور علم الحاســـوبالرياضيات و 

 670 92 577 1 اناث
ـــــب * ـــ  25 0 25 0 ذكور الطـــــ

 73 0 73 0 اناث
 17 0 17 0 ذكور الطب البيطري 

 22 0 22 0 اناث
ــــدلة ــــ  55 4 51 0 ذكور الصيــــــ

 190 24 166 0 اناث
ـــة ــــ  678 0 677 1 ذكور الهندســــــ

 600 0 600 0 اناث
 39 0 39 0 ذكور الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

 165 0 165 0 اناث
ــة ــــ ــــ  68 12 56 0 ذكور الزراعــــ

 134 13 120 1 اناث
 7557 1318 5894 75 ذكور المجموع

 9350 1482 7626 242 اناث
 

 مؤشرات الصحة .6
 81مؤشرات الصحة 1.6

  المؤشر 
 2.7 خالل الثالث سنوات السابقة للمسح معدل نسبة الخصوبة الكلية)االنجاب(

%52  نسبة النساء المستخدمات لوسائل تنظيم االسرة )%(  
 17.0 مولود  1000معدل وفيات الرضع لكل 

 
 82 2015ن االناث لعام السرطانات الخمس االكثر شيوعا بي 3.6

 النسبة عدد الحاالت  
 %39.40 1138 سرطان الثدي 

 %9.70 280 سرطان القولون والمستقيم
 %5.90 170 سرطانات الغدة الدرقية 

 %5.40 156 سرطان الرحم 
 %3.80 109 سرطان الليمفونا

 
 201583سنة لعام  15طانات االطفال لالعمار اصغر من مجموع سر  4.6

  
  

عدد 
 الحاالت  

 النسبة 

 %4.4 حالة  245 السرطانات الكلي 
 %54.70 134 الذكور 
 %55.30 111 االناث 

 مس سنوات %( من الحاالت المسجلة هي لالطفال دون سن الخ42.8حوالي )
 

                                                             
 2018 - 2017، مسح السكان والصحة األسرية، 2018 دائرة االحصاءات العامة،  81
 مديرية األمراض غير السارية، وزارة الصحة، غير منشور  82
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  84مؤشرات العنف ضد المرأة  5.6
السابقة للمسح ، حسب  األشهر اإلثني عشر فيسنة الالتي سبق لهن التعرض للعنف الجسدي والجنسي منذ سن الخامسة عشرة والالتي تعرضن للعنف  49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج واعمارهن  1.5.6

 الفئة العمرية
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

أزواجهن الحاليين سنة وتعرضن ألشكال مختلفة من العنف في أي وقت أو في اإلثني عشر شهرًا السابقة للمسح من قبل  49 - 15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن : عنف القرين )الزوج(أشكال  2.5.6
 أو السابقين

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 طلب المساعدة  3.5.6
 شهر االخيرة للمساعدة بخصوص العنف االسري. 12المتعرضات للعنف الجسدي و/او الجنسي على االقل مرة واحدة خالل  49-15طلب النساء المتزوجات من .أ 3.5.6

 الجهة  2012 2018
 ايا العنف االسري اللواتي سعين لتلقي المساعدة بخصوص العنف من اي جهة ضح 7،40% 19%
 اسرة الزوج  5،18% 21%
 الجيران والمنظمات  0،8% 6%
 مقدمي الخدمات االجتماعية  6% 6%

 
 حسب الفئة العمريةجسدي أو الجنسي حسب بحثهن عن طلب المساعدة سنة الالتي سبق لهن التعرض للعنف ال 49-15التوزيع النسبي للسيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن .ب 3.5.6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 2017/2018( مسح السكان والصحة األسرية 2019دائرة االحصاءات العامة، )  84
 2012ية دائرة االحصاءات العامة، مسح السكان والصحة األسر   85
 أجبرها بالقوة على المعاشرة الجنسية معه رغم عدم رغبتها في ذلك  86

  جسدي جنسي
تعرضن للعنف في األشهر اإلثني عشر  

 السابقة
الالتي سبق لهن التعرض للعنف  منذ 

 سن الخامسة عشرة
تعرضن للعنف في األشهر اإلثني 

 عشر  السابقة
الالتي سبق لهن التعرض للعنف 

 منذ سن الخامسة عشرة
 العمر

3.3 3.3 18.4 24.9 15 – 19 
2.1 3.6 12.1 17.5 20 – 24 
2.2 3.8 15.1 21.4 25 – 29 
3.7 6.3 14.9 20.4 30 – 39 
3.9 5.3 13.8 21.6 40 – 49 
 (49 – 15المجموع ) 20.8 14.4 5.2 3.3
 85 2012المجموع في عام  34.3 12.6 9.2 6

الالتي سبق لهن التعرض للعنف  
 الخامسة عشرة منذ سن

تعرضن للعنف في األشهر 
 اإلثني عشر  السابقة

 12.7 17.5 العنف الجسدي
 3.3 5.1 86العنف الجنسي

 16.1 20.6 العنف العاطفي
 13.8 18.9 أي شكل من أشكال العنف الجسدي و/او الجنسي

 20.4 25.9 شكال العنف العاطفي و/او الجسدي و/ او الجنسيأي شكل من أ

بحثن عن مساعدة لوقف  العمر
 العنف

لم يبحثن أبدًا عن المساعدة ولم  لم يبحثن أبدًا ولكن أخبرن شخص ما
 يخبرن أي احد      

15-19 (0.3) (22.1) (77.6) 
20-24 12.9 6.2 80.8 
25-29 21.3 10.8 67.9 
30-39 19.5 15.5 65.1 
40-49 20.6 14.6 64.8 

 67.2 13.8 19.0 (49 – 15المجموع )
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حسب الفئة العمرية محددة الالتي يوافقن على أن قيام الزوج بصفع أو ضرب زوجته أمر مبرر ألسباب 49-15وأعمارهن سبق لهن الزواج السيدات الالتي نسبة تبرير العنف:  4.5.6
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 87مؤشرات مشاركة المرأة في مجلس النواب 1.7
عدد مقاعد الكوتا  عدد المرشحات عدد مقاعد المجلس المجلس النيابي

 المخصصة)%(
عدد المقاعد التي نالتها 

 النساء
 %(11مقعد ) 13 مقعد( %12 )10 143 120 2012 – 2010
 %(12مقعد ) 18 مقعد( %15 )10 203 150 2015 - 2013
 %(15.4مقعد ) 20 مقعد( %15 )11.5 252 130 2015-2019

 
 88مؤشرات مشاركة المرأة في المجالس البلدية 2.7

عدد النساء  السنة
 المترشحات

نسبة مقاعد الكوتا 
 النسائية

عدد الفائزات بعضوية 
المجالس البلدية 
 )نسبة المشاركة(

عدد النساء المعينات 
 في المجالس البلدية

عدد النساء 
الفائزات برئاسة 
 المجالس المحلية

عدد النساء الفائزات 
برئاسة المجالس 

 البلدية
2017 1073 25% 32%  51 0 

 
 مؤشرات مشاركة المرأة في مجالس المحافظات  3.7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 89مؤشرات أخرى للتمكين السياسي 4.7
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 دائرة االحصاءات العامة، إحصاءات النوع االجتماعي  89

 السبب  2012 2017
 أحرقت الطعام 2 2.4
 تجادلت معه 6 5.9
 خرجت من المنزل دون أن تخبره 12 7.2
 أهملت االطفال 17 6.7
 أهانته 38 17.9

 اذا خانته 65  -
 لم تقم باطاعته - 12.5

نسبة مقاعد الكوتا  عدد النساء المترشحات السنة
 النسائية

عدد الفائزات بعضوية 
مجالس المحافظات 

 )نسبة المشاركة(

عدد النساء المعينات في 
 مجالس المحافظات

عدد النساء الفائزات 
برئاسة مجالس 

 المحافظات
% للمقاعد 10 117 2017

 نتخابالمخصصة لال
% من المقاعد 5

 المخصصة للتعيين

36 
 تنافس( 4كوتا و 32)

17 0 

 2016 المؤشرات

 2017لعام  20.8 السلك الدبلوماسي
 %8.1 النقابات مجالس 

 %35.5 االحزاب السياسية
 %34.1 النقابات المهنية
 2017لعام  8.7 غرف الصناعة 

 2017لعام  0.6 غرف التجارة 
 2018لعام  22,  2017لعام  19.6 القضاة 

 %25.2 المحامون 



      ميةالمملكة األردنية الهاش –عاما  25المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج بيجين بعد  

 

 90مؤشرات تكنواوجيا المعلومات واالتصاالت .8
 )%(. حسب الفئات العمرية والجنسسنوات فأكثر  5ممن  أعمارهم النسبة المئوية لألفراد مستخدمي الحاسوب   1.8

 2017 2016 2015 2014 الفئات العمرية
 ناثإ ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور 
5-9 47.6 43.9 36.2 32.4 27.9 27.9 25.1 19.4 

10-14 72 68.9 60.9 55.8 57.2 55.3 47.3 50.8 

15-19 66.9 70.6 68.6 68.6 54.8 60.7 51.2 56.6 

20-24 57.1 64.3 52.8 50.1 43.6 48.8 48.5 48.2 

25-39 43.3 39.1 33.4 28.4 29.3 27.5 41.5 29.9 

40-54 36.7 29 30.9 21.7 25.3 18.2 29.7 21.3 

55-64 26.8 13.3 25.3 12.5 24.5 13.2 31 12.2 
+65 3.7 12.2 5.7 1.8 11.6 11.6 13.8 3.9 

 
 )%(سنوات فأكثر حسب العمر والجنس  5النسبة المئوية لألفراد مستخدمي االنترنت ممن أعمارهم  2.8

 2017 2016 2015 2014 الفئات العمرية

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور 
5-9 16.5 13.5 13.5 13.2 14.4 13.1 27.9 23.1 

10-14 38.4 33.7 33.9 29.1 30.3 26 42.2 36.6 

15-19 63.5 63.1 67.4 60.4 69.1 58.8 75.2 59.5 
20-24 75.6 76.4 81.9 78.1 90.5 85.9 93.8 87.4 
25-39 67.4 60.4 78.7 68 85.1 77.9 91.7 85.1 

40-54 48 37.7 54.3 43.4 69.7 63 80.5 73.2 

55-64 29.3 16.8 35.2 18.8 49.4 41 68.4 52 

+65 14.9 4.9 10.5 4.4 11.4 11.4 37.3 21.4 
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