تقرير المرأة األردن ية في صورة احصائية بمناسبة
اليوم العالمي للمرأة
بمناس ب يومببلموأةمببعالوأة بباةم ووأة ب يومدببالثوأة بباآذوآببذو أ وف ب و ببمو ببامووأنطالقبباووآ بذوحببع و
لأئبعلوأإلحدبااأ وأة اآبيووتأ يبهاا لب ااميبي اب أ أةيبلم ةلمبعال بدبةي اآبي وةلمبعال أأل لنيبي
بدةي خاصي با ت ا انهاوتـشكم حبلأة ندب وأةمجتمب أأل لنب وأنبـججاآا آبـ سياسبـي أةنشبع
أةمت ي ف أةهأئعل وإل أ ا آنها لب إمبالا اب أ أةملضبل ااميبي بع آبذوخبال وضب وأأل قبام
وأإلحدبائيا أةعسبميي ببيذ مبهي أةمخططبيذ وصبان أةجياسبا فب افبي أةملأضبي أةمت لقبي
بباةمعال ولابب أةبهأئعل لب تبلفيع ا قبام وإحدبااأ حبل لو أةمبعالوأجتتمبا وأجقتدبالي
وأةجياس ف أةمجتم أأل لن وحيب تجبتق م أةمبعال أأل لنيبي مبلم أة باآذ آبذ أ (أةب ي خددب و
أة اةم ةتكعمم أةمعال) بمزمه آذ وأإلنجاز .و
و

بلب و بهلوأإلنببا وفب وأةمملكبيوأأل لنيببيوأةهايبمييو4.8وآليببلموآبذوآجمبل وأةجببكاموأةكلب وة ببامو 2018و
وبنج يوبلغ و.%47.1ووتبه وأج قبامو لب واموآقاببمو بمو100وأن ب وفب وأأل لمواناةب و113و بعأو .مباو
يبكل ونج ب يوأإلنببا وأةالت ب وا مبا اذواقببموآببذو15وسببنيوو35.6و%وآبذوإتمبباة وأجنببا وف ب وأةمقابببمو
تعتة وا هوأةنج يوببيذوأإلنبا وأةشبابا وفب وأةةةبيوأة معمبيو()49- 15وةتجبجمو %52.5وثبموتبنخة واب هو
أةنج يوإة و%12وف وأة معو 50وسنيوفأ ع .و و
يههوأأل لموتطل أوواائالوو ف وأة قللوأةقليلبيوأةماضبييوفب وآجبا وت لبيموأإلنبا ووتحقيب وأةمجباوألوببيذو
أةجنجيذ وحي وم ت عوت ليم أإلنا آذ اام أةحقبل أجتتما يبي وابل احبه اببعز آؤيبعأ أةمجباوأل
بيذ أةعتا وأةنجاا نحل تنميي آجتم يبيوآجبتهأآي.ووتشبيعوبيانبا وأةجلةبيوأةعأب بيوآبذوآجباوأة ماةبيو
وأة طاةببيوة ببامو2018وإة ب وامونج ب يوأألآيببيوبببيذوأإلنببا وأأل لنيببا وأةالت ب وا مببا اذو15وسببنيوفببأ عو
بلغ و %6.8وف وأةمقابم وبلغ ونج يوأإلنا وأةمت لما وةنةسوأةةةيوأة معمي و .%93.2و و
واظهع وبيانا ووزأ لوأةتعبيبيووأةت لبيموةل باموأةه أسب و()2017- 2016وامو%49.1وآبذوأةملتحقبيذوفب و
آعحليوأةت ليموأجساس و ذوآذوأجنبا و مباويبكل وأجنبا وفب وأةت لبيموأة بانليوأأل بالمم وا بعوآبذو
ند وأةطالب .و و
و
و ل ب وص ب يهوأةت لببيموأة بباة وسببجل ونج ب يوأةتحببا وأجنببا وف ب وأةجاآ ببا وأج لنيببيو%51.6وآقابببمو
%48.4وةل ل وف و امو.2016ووتشيعوأإلحدااأ وإة ووتبللوآيبموةبه وأإلنبا وةالةتحبا وفب وآجبا و
أةكليببا وأةنيعمببيو%53.4وآقابببموأةكليببا وأة لميببيو.%46.6ووفيمبباومت ل ب وبأ هببااوايةببيوأةتببه مسوف ب و
أةجاآ ا وأأل لنيي وفقبهواظهبع وأة يانبا وامو%25وآبذوآجمبل ووا هبااوأةهيةبيوأةته مجبييوابذوآبذو
أإلنا  .و
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م ت عونجاحوأةمبعالوفب وأةلصبل وةلملأقب وأةقيالمبيووآجباامتهاوأةة اةبيوفب وأةحيبالوأة اآبيووآؤسجبا
أةمجتمب وأةمبهن وآببذواابموآيببااعوأة هأةبيوبببيذوأةجنجبيذ.وف لب وص ب يهوأةمشبا يوف ب وأةحيبالوأة اآببي
فقهوايا وأإلحدبائيا وة بامو2016وببأمووأحبهوآبذوببيذو بموخمبسوأ هبااوفب وأةجبل وأةهبللآاسب
وأةقهائ وا وأن وحي وبلغ وأةنجبو(%20.1وو)%18.9و لب وأةتبلأة ووووأحبهوآبذوببيذو بموثبال
أ هبااوف ب وأألحببزأبوأةجياسببييوا ب وأن ب وأمهبا.و مبباويببكل ونج ب يوأةجببةيعأ و%11.1وآببذوأتمبباة
أةجةعأاوف و ام و2016وايواناة وسةيعلووأحهوآذوبيذو موتج وسةعأاوتموت ينهم .وو و
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و
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إم آشبا ي أةمبعالو فب أة مبم م ت بع آتطل با تنملمبا ااآبا فب مليبي أةتنميبي أةشباآلي.ووتشبيعو
أةم طيببا وأةناتجببيو ببذوبيانبببا وآجبباوأة ماةببيووأة طاةببيوأةجلةبببيوأةعأب ببيوة ببامو2018وإةبب وضببب و
آشبا يوأإلنببا وأج لنيبا وف ب وسببل وأة مبموأج لن ب وآقا نبيوباة ب ل وأج لنيببيذوحيب وبل ب وآ ببه و
أةمشا ي وأجقتدالميوةإلنا  %15.2وآقابمو%55.9وةل ل  .و
و ماووتشبيعوأة يانبا وإةب واموأةغاة يبيوأةجباحقيوةإلنبا وأج لنيبا و بذوآبذوأةمشبتغال وأةمجبتخهآا و
بببأتعووبنج ب يوبلغ ب و%95.8و ف ب وحببيذوبلغ ب ونجبببوأةمشببتغال وصبباح ا وأج مببا ووأةالت ب وم ملببذو
ةحجابهذوأةخبا و%3.8وآبذوأتمباة وأةمشبتغال .وو نبهوأة حب و بذوأألسب ابوأةكاآنبيوو أاوضب و
آشا يوأةمعالوأج لنيبيو فب وسبل وأة مبموحيب وبلب وآ به وأة طاةبيو(%25.7وةالنبا وو%16.9وةلب ل )و
مت بيذواموفجببللوأألتبل وا ب واحبهوأألس ب ابوأةعئيجبييوأةكاآنببيوو أاوضب وآشببا يوأةمبعالوأأل لنيببيو
ف ب وسببل وأة مببموحي ب واظهببع ونتببائاوآجبباوأإلسببتخهأموة ببامو2016واموآتلسبباوأألتببعوةإلنببا وف ب و
أةقطبا يذوأة بامووأةخببا وآ باوبل ب و458ولمنبا وا لنب وآقابببمو507ولمنبا وا لن ب وةلب عوايوبةببا و49و
لمنا وا لن وةداةاوأة ع .و و
و
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