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 سىة 81دون عمز ممه هم بيه أطفال األردن  اليُتموسبة  %:

يٍ سكبٌ انًًهكخ أٌ  %04سُخ حىانٍ  81َشكم األطفبل فٍ األزدٌ وانرٍَ رقم أعًبزهى عٍ 

يهُىٌ َسًخ عدد سكبٌ األزدٌ حست انزقدَساد  84.3يهُىٌ َسًخ يٍ أصم  0ثًب َصَد عٍ 

 أنف طفم َزُى. 884، حُش َقدّز عدد األطفبل األَزبو يب َصَد عٍ 8481انسكبَُخ نهعبو 

 وانصبدز عٍ دائسح االحصبءد انعبيخ، ثأٌ 8481-8482أظهس يسح انسكبٌ وانصحخ األسسَخ 

أو  األثىٍَ أَزبو إيب يٍ أحدسُخ  81يٍ األطفبل فٍ األزدٌ وانرٍَ رقم أعًبزهى عٍ  3%

و فٍ َعُشىٌ حبنُب يع األو بو نألةزهى أَ يٍ هؤالء األَزبو % 8.3، وأشبزد انُزبئج ثأٌ كالهًب

يُهى َزًٍُ األة واألو  %4.8َعُشىٌ حبنُب يع األة، ثًُُب بو األو وزهى أَيُهى  %4.0ٌ حٍُ أ

 .لألب هو األكثز شيوعا بيه أطفال األردن اليُتم، وهرا َعٍُ أٌ وَعُشىٌ يع أفساد آخسٍَ

وقد كبَذ أعهً فٍ انحضس،  %8.1يقبثم  %3.8َزبو فٍ انسَف األزدٍَ ثهغذ َسجخ األطفبل األ

  .عهً َسجخ عهً يسزىي انًحبفظبدوهٍ أ %0.1حُش ثهغذ  ،يعبٌزى فٍ يحبفظخ ُ  َسجخ نه

  .وصغار السه مه األطفال أكثز عزضة لليُتم يُتماً مه الذكوراإلواث أكثز 

، حُش رعزجس بو كالهًحد األثىٍَ أسُىاد أَزبو يٍ أ 5عًبزهٍ عٍ يٍ األطفبل انرٍَ رقم أ 8%

وانزسثىَخ عهً حد كثس انفئبد حبجخ نهسعبَخ االجزًبعُخ واالقزصبدَخ انفئخ انعًسَخ يٍ أهرِ 

هىة نضًبٌ انحًبَخ انالشيخ نهى. سىاء، يًب َزطهت ضسوزح اَالء هرِ انفئخ االهزًبو انًط

ٌ وصهذ فٍ أقصبهب ضًٍ إنً أرصداد يع اشدَبد عًس انطفم انُ زى حبنخ  ظهسد انُزبئج ثأٌوأ

وهٍ أعهً  %5.9نً سُخ إ 82-85انفئخ انعًسَخ 

 سُخ. 81طفبل دوٌ سٍ انُست ثٍُ األ
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، بيه السورييه أعلي مىه بيه األردوييه اليُتم

عزضة لليُتم مه األطفال األشد فقزا أكثز و

 األطفال األكثز رفاهية.

فٍ يٍ األطفبل انسىزٍَُ انرٍَ َعُشىٌ  5%

و كالهًب، األزدٌ أَزبو يٍ أحد األثىٍَ أ

  األة َزًٍُ انسىزٍَُاألطفبل وَالحع ثأٌ 

 األوفٍ حٍُ كبَذ َسجخ األطفبل أَزبو  %0.2األو حُش ثهغذ َسجخ أَزبو األة  َزًٍُأكثس يٍ 

 %0.2ٌ اإلَبس انسىزَبد انقبديبد إنً األزدٌ َأرٍُ ثسفقخ أثُبئهٍ وَسجخ فقظ يًب َعٍُ أ 4.8%

 وسبة اليُتم خصائص اليتيم

 %8.2 ذكىز

 %3.4 إَبس

 %8.2 أزدٍَ

 %0.9 سىزٌ

يسزىَبد يعُشخ أشد فقسا )

 (يزدَُخ
0.4% 

يسزىَبد يعُشخ أكثس زفبهُخ )

 (أفضم
8.8% 

 %9.2 المستوى الوطىي لليُتم
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ىال هؤالء االطفبل هى األح جًُعفٍ و ،يُهٍ فقدٌ أشواجهٍ إيب فٍ سىزَب قجم انهجىء أو ثعدِ

 َزبو األة.أ

رعُش وانرٌ َحدد رصُُف األسس ثٍُ أسس فقُسح وأخسي  حست يؤشس يسزىَبد انًعُشخ نألسس

زى ُ  أكثس عسضخ نه ،يعُشُخ يزدَُخوانرٍَ َعُشىٌ فٍ يسزىي  ، فئٌ األطفبل األشد فقساثسفبهُخ

ثٍُ األطفبل ضًٍ أقم زى ُ  كبَذ َسجخ ان، ثبنًقبثم %0 هىزى ثُُُ  غُسهى، حُش ثهغذ َسجخ انيٍ 

 .األكثس زفبهُخثٍُ األسس  8.8حُش وصهذ أدَبهب  األفضميسزىَبد انًعُشخ 


