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 ية في صورة احصائية بمناسبةتقرير المرأة األردن

 اليوم العالمي للمرأة

حببع وذوآببووأنطالقببا وفبب و ببمو بباموووأةبب يومدببالثوأة بباآذوآببذو  أ وبمناسبب يومببلموأةمببعالوأة بباةم 

 أأل لنيبي وةلمبعال  اآبي بدبةي ةلمبعال أةيبلم اب أ ااميبي  لب  وتأ يبهااحدبااأ وأة اآبيوأإللأئبعلو

 أةنشبع سياسبـي آبـ  وأنبـججاآا أأل لنب   أةمجتمب وندب  حبلأة  انهاوتـشكم با ت ا  خاصي بدةي

 وضب وأأل قبام خبال وآبذ   بع  ااميبي أةملضبل  اب أ إمبالا  لب  آنها وإل أ ا أةهأئعل ف  أةمت  ي

 أةمت لقبي أةملأضبي   افبي فب  أةجياسبا  وصبان   أةمخططبيذ مبهي ببيذ أةعسبميي وأإلحدبائيا 

 وأجقتدبالي أةمبعالوأجتتمبا   لو  حبل  وإحدبااأ  ا قبام تبلفيع  لب  أةبهأئعل لابب  وبباةمعال

خددب و   أ )أةب ي آبذ أة باآذ مبلم أأل لنيبي أةمبعال تجبتق م حيب  وأأل لن  أةمجتم  ف  وأةجياس 

ونجاز.أإلوآذ بمزمه أةمعال( ةتكعمم أة اةم
و

 و2018ة بباموآليببلموآبذوآجمبل وأةجببكاموأةكلب وو4.8أأل لنيببيوأةهايبمييووفب وأةمملكبيوأإلنببا بلب و بهلو

 مباو.أ و  بعو113أن ب وفب وأأل لمواناةب وو100آقاببمو بمومواوتبه وأج قبامو لب وو.%47.1وبنج يوبلغ و

فبب وأةمقابببموو تمبباة وأجنببا إآبذوو%و35.6وسببنيوو15اقببموآببذووأةالتبب وا مبا اذوأإلنببا يبكل ونجبب يو

اب هوتبنخة وثبموو %52.5(وةتجبجمو49-15)وأة معمبيفب وأةةةبيوأةشبابا ونبا وعتة وا هوأةنج يوببيذوأإلت

ووو.فأ  عسنيوو50ف وأة معوو%12وإة أةنج يو
 

وتحقيب وأةمجباوألوببيذووأإلنبا ف وأة قللوأةقليلبيوأةماضبييوفب وآجبا وت لبيموواائال وويههوأأل لموتطل أ و

 أةمجباوأل آؤيبعأ  اببعز احبه وابل أجتتما يبي أةحقبل  اام آذ أإلنا  ت ليمعوم ت حي ووأةجنجيذ 

آبذوآجباوأة ماةبيووأةعأب بيةجلةبيوأويانبا بآجتم يبيوآجبتهأآي.ووتشبيعو تنميي نحل وأةنجاا أةعتا  بيذ

فببأ  عووسببنيو15 لنيببا وأةالتبب وا مببا اذوأألوأإلنببا نجبب يوأألآيببيوبببيذوواموإةبب و2018ة بباموووأة طاةببي

ووأإلنا نج يووبلغ وأةمقابمف و و%6.8بلغ و و.وو%93.2أةمت لما وةنةسوأةةةيوأة معمي

آبذوأةملتحقبيذوفب وو%49.1امو(و2017-2016)وأةت لبيموةل باموأةه أسب ووواظهع وبيانا ووزأ لوأةتعبيبي

ا  بعوآبذووأةت لبيموأة بانليوأأل بالمم فب و و مباويبكل وأجنبا وآعحليوأةت ليموأجساس و ذوآذوأجنبا 

ووو.ند وأةطالب
 و
وآقابببمو%51.6 لنيببيوأةجاآ ببا وأجفبب وسببجل ونجبب يوأةتحببا وأجنببا و وأةت لببيموأة بباة  لبب وصبب يهوو

ةالةتحبا وفب وآجبا ووأإلنبا وتبللوآيبموةبه ووإة .ووتشيعوأإلحدااأ و2016ف و اموةل  ل وو48.4%

وفيمبباومت لبب وبأ هببااوايةببيوأةتببه مسوفبب و.و%46.6أة لميببيووأةكليببا آقابببموو%53.4أةكليببا وأةنيعمببيو

ابذوآبذوو هبااوأةهيةبيوأةته مجبيياآجمبل وووآبذو%25امواظهبع وأة يانبا ووأةجاآ ا وأأل لنيي وفقبه

و.أإلنا 
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م ت عونجاحوأةمبعالوفب وأةلصبل وةلملأقب وأةقيالمبيووآجباامتهاوأةة اةبيوفب وأةحيبالوأة اآبيووآؤسجبا و

أة اآببي ولوأةمشبا  يوفبب وأةحيباهو يصبب و لبأةمجتمب وأةمبهن وآببذواابموآيببااعوأة هأةبيوبببيذوأةجنجبيذ.وف

 بموخمبسوأ هبااوفب وأةجبل وأةهبللآاسب وببيذووأحبهوآبذوببأموو2016حدبائيا وة بامويا  وأإلاقهوف

 بموثبال وببيذووأحبهوآبذووو(و لب وأةتبلأة  و%18.9وو%20.1حي وبلغ وأةنجبو)وأةقهائ وا وأن  و

آببذوأتمبباة وو%11.1 مبباويببكل ونجبب يوأةجببةيعأ ووأألحببزأبوأةجياسببييوابب وأن بب وأمهبا .أ هبااوفبب و

ووو2016وأةجةعأاوف و ام وايواناة وسةيعلووأحهوآذوبيذو موتج وسةعأاوتموت ينهم.

با تنملم با آتطل با م ت بع أة مبم فب  أةمبعالو آشبا  ي إم تشبيعوأةشباآلي.وو أةتنميبي  مليبي فب  ااآ 

ضببب  ووإةبب و2018ة ببامووأةعأب ببيأةجلةبببيوأةم طيببا وأةناتجببيو ببذوبيانبببا وآجبباوأة ماةببيووأة طاةببيو

آ ببه ووحيب وبلبب وأج لنيببيذوآقا نبيوباةبب  ل وأج لنبب وأة مبمسببل وفبب ووأج لنيبا وأإلنببا آشبا  يو

وأجقتدالميوةإلنا  و.ةل  ل و%55.9وآقابمو%15.2أةمشا  ي

أةمشبتغال وأةمجبتخهآا و بذوآبذوأج لنيبا ووةإلنبا أةغاة يبيوأةجباحقيووماوإةب  ماووتشبيعوأة يانبا وو

فبب وحببيذوبلغبب ونجبببوأةمشببتغال وصبباح ا وأج مببا ووأةالتبب وم ملببذوو%95.8وبببأتعووبنجبب يوبلغبب 

أةكاآنبيوو أاوضب  وسب ابوو نبهوأة حب و بذوأألوغال .تآبذوأتمباة وأةمشبو%3.8ةحجابهذوأةخبا و

(وةلب  ل و%16.9ووةالنبا و%25.7)وحيب وبلب وآ به وأة طاةبيوفب وسبل وأة مبمأج لنيبيوآشا  يوأةمعالو

 لنيببيوأألآشببا  يوأةمبعالوضب  ووأةكاآنببيوو أاوأةعئيجبييوسبب اباحبهوأألابب وتبل وأألفجببللووامومت بيذ

اموآتلسبباوأألتببعوةإلنببا وفبب وو2016سببتخهأموة بباموحيبب واظهببع ونتببائاوآجبباوأإلوفبب وسببل وأة مببم

و49يوبةببا  وا لنبب وةلب  عوالمنبا وو507 لنب وآقابببموالمنبا وو458أةقطبا يذوأة بامووأةخببا وآ با وبلبب و

ووو.ةداةاوأة  عوا لن ولمنا 
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