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 اليوم الدولي لألسرة

 

فمي يعود اإلحتفال باليوم الدولي لألسرة إلى القرار الذي اتخذته الجمعية العامة لألمم  المتدمدة 

ر لألسممرةة وحممل القممرار  افممة الممدول 1993عممام  ر دوليمما ، باعتبممار الخممامر عنممر مممو ايممار يوممما

وافرادهما ورفمس مىمتواها والهيئات الرسمية وغير الرسمية للعمم  علمى رفمس مىمتوس ا سمرة 

المعيني بما يتالءم مس ا هداف التنموية، ا مر الذي يكف  بأن تكون ا سرة وحمدة فاعلمة فمي 

 التنمية الكليةة

وتعتبممر ا سممرة فممي ا ردن الوحممدة اإلاتماعيممة التممي تتميممت بالتكافمم  والتماسمم  بممالرغ  مممو 

وبقيت ا سرة الجهة الرئيىة المنظممة التغيرات اإلقتصادية واإلاتماعية التي شهدها ا ردن، 

 للنؤون الدياتية والمعينية لألفرادة

ونتيجة النخفاض مىتويات اإلنجاب في ا ردن خالل العقديو ا خيمريو ممو القمرن الما مي، 

، 2015فمرد فمي عمام  8ة4إلمى  2004فمردار فمي عمام  4ة5مو حج  ا سرة  فقد انخفض متوسط 

اسمرة عمام  1,953,194المى  2004اسمرة عمام  941,467 ما ارتفس عدد االسر في االردن ممو 

 (1% خالل فترة التعداديوة )النك  107وبنىبة زيادة بلغت مقدارها  2015

 2004،2015، 1994، 1979(:عدد األسر من تعدادات 1الشكل )

 (2015، 2004، 1994، 1979المصدر: دائرة االحصاءات العامة، التعدادات الىكانية للىنوات )

وفيما يتعلق برئاسة ا سرة، فقد حدثت زيادة ملدوظة في عمدد ا سمر التمي تراسمها نىماء بميو 

% فمي 5ة10، حيل ازدادت نىبة ا سر الخاصمة التمي تراسمها نىماء ممو 2015و 2004عامي 

 ة2015% في عام 8ة12إلى  2004عام 

 

  2015و 2004 ي(: نسبة أرباب األسر حسب المحافظة والجنس من تعداد1جدول )

 المحافظة
 إناث % ذكور %

2004 2015 2004 2015 

 13.1 9ة10 86.9 1ة89 العاصمة

1979 1994 2004 2015

317,810 

672,472 

941,467 

1,953,194 
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 11.4 0ة10 88.6 0ة90 البلقاء

 12.1 9ة9 87.9 1ة90 الترقاء

 11.3 0ة10 88.7 0ة90 مادبا

 13.6 7ة10 86.4 3ة89 اربد

 15.0 5ة9 85.0 5ة90 المفرق

 10.4 3ة10 89.6 7ة89 ارش

 11.9 0ة11 88.1 0ة89 عجلون

 12.2 6ة10 87.8 4ة89 الكرك

 11.6 7ة11 88.4 3ة88 الطفيلة

 12.9 9ة10 87.1 1ة89 معان

 9.4 1ة6 90.6 9ة93 العقبة

 12.8 10.5 87.2 89.5 المجموع

 2004،2015العامة، التعداد العام للىكان والمىا و  المصدر: دائرة اإلحصاءات

إلمى اّن متوسمط اإلنفماق الىمنوي لألسمرة  2013اّما مو الناحية اإلقتصادية فتنير البيانات لعام 

دينارار علمى  6ة481دينارار على المواد الغذائية و  9ة3499دينارار، منها  6ة10251قد بلغ حوالي 

 دينارار على الىلس والخدمات غير الغذائيةة  1ة6270والىجائر و الكدوليات

ومو ناحية اخرس فقد انعكىمت ثثمار التطمور اإلقتصمادي المذي شمهدته المملكمة فمي الىمنوات   

 ا خيرة على ا سر مو حيل  توافر ا اهتة والخمدماتة وتنمير اإلحصماءات المتموافرة لعمام

ر نقماالر و99إلى ان حوالي  2015 اهماز حاسموب % تمتلم  33حموالي % مو ا سر تمتل  هاتفما

ر باإلنترنتة69وحوالي  شخصي / اهاز حاسوب مدمول  % تمتل  اشترا ا
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