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 تقديم

ذته ، الذي نفّ 5102والمساكنتقرير النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان  تقدميسّر دائرة اإلحصاءات العامة أن 
. حيث يقّدم هذا التقرير النتائج الرئيسية للتعداد، ويعترب هذا التعداد 01/05/5102 -01/00خالل الفرتة من 

 .0525السادس من سلسلة التعدادات السكانية اليت نّفذهتا الدائرة منذ عام 

توفري بيانات عن تطور حجم السكان وتوزيعهم اجلغرايف، والرتكيب العمري والنوعي  إىلويهدف هذا التقرير 
، وهذه واملشاركة اإلقتصاديةواحلالة الزواجية والتعليم، وكذلك بيانات عن الصعوبات الوظيفية والتأمني الصحي 

 املهتمني.و لباحثني واتذذي القرارات ملالبيانات ستكون ذات فائدة 

ية بشكل أساسي، األردنذا التعداد كلّياً جبهود وكوادر بشرية وطنية. كما مّت متويله من قبل احلكومة وقد مّت تنفيذ ه
، ومنظمة اليونيسيف الصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي اإلجتماعياالحتاد األورويب و دعم مايل من  إىلباإلضافة 

وصندوق األمم املتحدة للسكان، كما قدمت بعض املنظمات واهليئات الدولية االستشارات الفنية يف بعض 
القضايا مثل نظم املعلومات اجلغرافية وبعض تقنيات تكنولوجيا املعلومات، كمكتب التعداد االمريكي واللجنة 

 االجتماعية لغرب آسيا )االسكوا(.و االقتصادية 

شكرها جلميع األفراد الذين سامهوا يف إجناح التعداد الوطين، عميق وتوّد دائرة االحصاءات العامة أن تعرب عن 
اليت متت مقابلتها على وقتها لتقدمي البيانات لباحثي اإلحصاءات العامة، والشكر  األسروتقّدر الدائرة عالياً مجيع 

ة الذين سامهوا بإجناح هذا العمل من خالل كوادرها البشرية، والكوادر أيضًا لوزارة الرتبية والتعليم ووزارة الداخلي
العاملة من اجلهات املذتلفة، وكذلك الشكر لإلحتاد األورويب والصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي واإلجتماعي 

عمهم ومكتب التعداد األمريكي ومنظمة اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة االسكوا على د
 املادي والفين الذي ساهم يف إجناح التعداد.

على اجلهود الكبرية اليت بذلوها يف مجيع مراحل العامة وال يفوتين شكر مجيع الزمالء يف دائرة اإلحصاءات 
 الليل بالنهار من أجل إجناح هذا العمل الوطين الكبري. واصلواالتعداد، حيث 

 د. قاسم الزعبي            
 /العام لإلحصاءاتالمدير 

 الوطني للتعدادالمدير                                                                                          
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 الملخص التنفيذي

 أولكانون   01 إىلتشرين ثاين  01نفذت دائرة االحصاءات العامة التعداد العام للسكان واملساكن خالل الفرتة 
توفري بيانات  إىل. ويهدف هذا التعداد 0525ملكة منذ عام عداد العام السادس الذي تنفذه امل، وهو الت5102

عن تطور حجم السكان وتوزيعهم اجلغرايف، والرتكيب العمري والنوعي واحلالة الزواجية والتعليم، وكذلك بيانات 
، والوفيات مبا يف ذلك وفيات االمهات و بيانات واملشاركة اإلقتصاديةعن الصعوبات الوظيفية والتأمني الصحي 

ستقرار يف دول مجة عن النزاعات املسلحة وعدم اإلوبيانات عن اهلجرة الطوعية والقسرية الناالظروف السكنية، 
 .املهتمنيو لباحثني وا تذذي القرارات ورايمي السياساتملاملنطقة. وهذه البيانات ستكون ذات فائدة 

وقد مّت تصميم وتنفيذ هذا التعداد جبميع مراحله باستذدام التقنيات احلديثة سواء من حيث التحضريات اجلغرافية 
و من حيث تراسلها أجراء املقابالت ومجع املعلومات من امليدان إمن حيث  أوواستذدام نظم املعلومات اجلغرافية 

. بشكل كليذراج النتائج واعداد التقارير، وذلك جبهود وطنية وختزينها وإدارهتا وسالمتها وحتليلها وتقييمها واست
وقد قدمت بعض املنظمات واهليئات الدولية االستشارات الفنية يف بعض القضايا مثل نظم املعلومات اجلغرافية 

 االجتماعية لغرب آسياو االقتصادية وبعض تقنيات تكنولوجيا املعلومات، مثل مكتب التعداد االمريكي واللجنة 
شذص يف خمتلف أنشطة التعداد ومواقع العمل. وساهم  25,000 عن)االسكوا(. وشارك يف هذا العمل ما يزيد 

يف منهجيات  نوعياً  مر الذي يشكل حتوالً األ ،اإلحصائيالعاملني يف اجملال  هذا التعداد يف تطوير ورفع قدرات
 .يف مرحلة ما بعد التعداد اإلحصائيوآليات العمل 

مالية  اً منح قليمية والدوليةدد من اجلهات اإلع ، كما قدمتية متويل كافة عمليات التعداداألردنوتولت احلكومة 
والصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي  ،حتاد األورويبوانب البنية التحتية وهي اإلنشطة وبعض جلتغطية بعض األ

 سكان.اإلجتماعي، ومنظمة اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة لل

 :نتائج التعدادهم أوفيما يلي 

  نسمة. 5,200,205عدد سكان اململكة  إمجايلبلغ 
  عاماً، وكانت الزيادة األكرب خالل العقد  22مرات خالل  01تضاعف عدد سكان اململكة أكثر من

 . 5100املاضي وخاصة منذ عام 
  يف اململكة. السكان إمجايلمن  %95,4، يشكلون 6,613,587األردنيني عدد السكان بلغ 
  مليون(  0.0السكان، نصفهم تقريباً من السوريني ) إمجايلمن  %01حوايل األردنيني شّكل السكان غري

 ألف(. 409منهم يف حمافظة العاصمة ) %04ويرتكز 
  مث حمافظات الزرقاء  ،الف( 051)يف حمافظة العاصمة ألف، يرتكز أغلبهم  909بلغ عدد املصريني حوايل

 واربد والبلقاء.  
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  أسرة. 1,977,534 األسرعدد  إمجايلبلغ 
  فرد. 4,8ة األسر بلغ متوسط حجم 
 أربعة ماليني نسمة 5102حجم السكان يف حمافظة العاصمة عام  ختطى. 
 22ولإلناث  %24سنة فاكثر  00نسبة املتزوجني من الذكور يف عمر  بلغت.% 
 سنة لإلناث  50.5 سنة للذكور، مقابل 52.2يون األردنمتوسط العمر الذي يتزوج عنده  بلغ.    
  سنة( ملتحقون باملدارس  02-9يف عمر التعليم األساسي )األردنيني الغالبية العظمى من األطفال

 (.%52) اإلناثوبنسب متشاهبة للذكور و 
 20%  اإلناثمن  %45امللتحقني بالتعليم هم من الذكور مقابل  إمجايلمن. 
 28% 55األردنيني شكل غري ات تعليمية حكومية هم أردنيون، و من امللتحقني مبؤسس.% 
  امللتحقني باملؤسسات التعليمية التابعة للقطاع اخلاص.إمجايل من  %58ما نسبته األردنيني شكل غري 
 يف حني بلغت ، %5.0سنة فأكثر 00 اململكة نمن أعمارهم السكان يف مجايلبلغت نسبة األمية إل

 %.9.2ردنيني لأل
  سنوات فأكثر  2نسبة انتشار الصعوبات الوظيفية "احلادة أو املطلقة" للسكان الذين أعمارهم بلغت

5.2%. 
 الوظيفية انتشار الصعوبات املفرق وعجلون هي األعلى يف نسبو ن حمافظات إربد أظهرت النتائج أ 

 .%0 نسبتهااحلادة أو املطلقة حيث جتاوزت 
  أظهرت النتائج عدم وجود فروق واضحة إلنتشار الصعوبات الوظيفية احلادة أو املطلقة بني الذكور

 لإلناث. %5.94مقابل  %5.25حيث بلغت للذكور  اإلناثو 
  املطلقة املتمثلة بعدم القدرة  إىلنسبة األفراد الذين يعانون من صعوبات وظيفية بأية درجة )من البسيطة

 سنوات فأكثر. 2السكان الذين أعمارهم  إمجايلمن  %00على األداء( بلغت حوايل 
  بينما وصلت نسبة  ( من سكان اململكة مشمولني بالتأمني الصحي،%22حوايل )أظهرت النتائج أن

 .%98 املشمولني بالتأمني الصحي إىل ردنينيألا
 من الذكور نشيطني  %20، حيث أن اإلناثبني الذكور و  اإلقتصادية معدالت املشاركة تباينت

 .اإلناثفقط من  %50اقتصادياً، مقابل 
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 منهجيةالفصل األول: ال

 مقدمة 0.0

التعداد هو أضذم عملية إحصائية تقوم هبا الدولة، حيث يستلزم تعبئة موارد مالية وبشرية ضذمة لتوفري بيانات 
عّد  إىلمتنوعة ختدم أغراضاً إدارية واقتصادية وخدمية وإحصائية متعددة، ويهدف التعداد العام للسكان واملساكن 

ل الوصول إليهم، ومجع بياناهتم وخصائصهم الدوموغرافية فراد الذين يعيشون يف بلد معني من خالومشول مجيع األ
ة املتعلقة مبساكنهم يف وقت معني، وتقييمها وتصنيفها اإلحصائيواالقتصادية واالجتماعية وكذلك مجع البيانات 

 وحتليلها ونشرها.
للسكان واملساكن، السادس بتنفيذ التعداد  5102 من عام يف شهر تشرين الثاينقامت دائرة اإلحصاءات العامة 

وتعديالته الالحقة، والقانون املؤقت  0521لسنة  54وعلى الرغم من أن قانون اإلحصاءات العامة رقم 
تنص بوضوح على ضرورة تنفيذ  ،5105لسنة   12وقانون اإلحصاءات رقم ،5110لسنة  8لإلحصاءات رقم 
ستمرارية مل يتصف باإل األردنالسكانية يف  التعداداتال أن تنفيذ إعلى األكثر، سنوات  ةالتعداد مرة كل عشر 

وذلك نتيجة للعديد من العوامل واليت قد يكون من أمهها الظروف  ،والدورية املطلوبة اليت نص عليها القانون
، وخاصة أزمة الالجئني السوريني، لذا ارتأت احلكومة وبناًء على تنسيب من السياسية اليت شهدهتا دول املنطقة

ملدة سنة واحدة على أن يتم  5104إجراؤه يف عام  ة التعداد تأجيل تنفيذ تعداد السكان الذي كان مقرراً إدار 
 . 5102تنفيذه بنفس الفرتة من عام 

 التعاريف  5.0

د: هو العملية الكلية جلمع البيانات الدوموغرافية واالقتصادية واالجتماعية املتعلقة جبميع األشذاص يف بلد التعدا
 معني أو يف أي جزء حمدد منه يف وقت معني وتقييمها وتصنيفها وحتليلها ونشرها. 

يف بلد معني أو يف أي جزء  ة املتعلقة جبميع املساكناإلحصائي: هو العملية الكلية جلمع البيانات تعداد المساكن
حمدد منه يف وقت معني وتقييمها وتصنيفها وحتليلها ونشرها، ويفيد تعداد املساكن يف تقييم نوعية املساكن 

 ومالءمتها.

ن تسجل خصائص أولئك األفراد أو املساكن واملباين على حده أ: يعين أن يعد كل فرد على حده، و العد الفردي
ف للعديد من اخلصائص الدوموغرافية واالجتماعية واالقتصادية وإعداد اجلداول املتقاطعة نما ومكن من إجراء تصني

 حسب املتغري.
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حلظة زمنية حمددة )حلظة اإلسناد الزمين( واليت يتم  إىلستناد تعين أن جتمع بيانات التعداد باإل:  اآلنية/ التزامن
إسناد معظم بيانات التعداد إليها. وقد ال تتطابق الفرتة الزمنية املرجعية لكل البيانات اليت يتم مجعها، فقد يكون 

 ذا.وهك العداإلسناد الزمين لبعض البيانات كالبيانات االقتصادية على سبيل املثال األسبوع الذي يسبق ليلة 

: تعين إجراء التعداد على فرتات زمنية منتظمة، نما يساعد على إتاحة معلومات قابلة للمقارنة الدورية المحددة
 01يف تتابع ثابت وخاصة إجراء تقديرات سكانية للمستقبل بدقة أكرب حيث يوصى بإجراء التعداد مرة كل 

 سنوات على األكثر.
 أهمية ودور التعداد 4.0

كبرية يف توفري بياناٍت إحصائيٍة تفصيليٍة شاملٍة عن كافة األفراد وخصائصهم الدوموغرافية واالجتماعيةة للتعداد أمهية  
واالقتصادية والوحدات السكنية واملباين حسب التوزيع اجلغةرايف واإلداري بكافةة مسةتوياته وعةن أصةغر وحةدة إداريةة 

تسةةةتذدم كمرجةةةع أساسةةةي لضةةةمان التوزيةةةع العةةةادل يف الدولةةةة نمةةةا يتةةةيع حسةةةاب املعةةةدالت واملؤشةةةرات املذتلفةةةة، و 
لتحليةةل والدراسةةات وا البحةةوث وألغةةرا  ،للثةروات واخلةةدمات احلكوميةةة وللتذطةةيط التنمةةوي يف اجملةةاالت املذتلفةةة

ات. ويتةةةةيع للمذططةةةةني يف اجملةةةةال هنةةةةا ضةةةةرورية لرايمةةةةي السياسةةةةات وصةةةةانعي القةةةةرار أواإلسةةةةقاطات السةةةةكانية كمةةةةا 
املذةةزون احلةةايل مةةن املسةةاكن وأنواعهةةا واخلةةدمات املرتبطةةة هبةةا ويسةةاعدهم يف التعةةرف علةةى سةةكاين التعةةرف علةةى اإل

االحتياجات من املساكن يف املستقبل. كما وفر التعداد قاعدة بيانةات ومكةن ربطهةا مةع اخلةرائط املتةوافرة مةن خةالل 
املؤسسةةةات احلكوميةةةة يف الدولةةةة    ( خلدمةةةة األغةةةرا  اإلداريةةةة واخلدميةةةة للعديةةةد مةةةنGISنظةةةام املعلومةةةات اجلغرافيةةةة )

 كاملدارس واملراكز الصحية والشوارع واجلامعات ...اخل. 
 تنفيذ الآلية   3.0

اجلغةرايف الةيت تشةمل إعةداد  مبرحلةة التحضةري اً باسةتذدام تقنيةات حديثةة، بةدء 5102 نُفذ تعداد السةكان واملسةاكن 
لبيانةةات ميةةدانياً مةةن خةةالل املقابلةةة مث مرحلةةة مجةةع ا اإلحصةةائياخلةةرائط واملذططةةات الةةيت تةةتالءم مةةع طبيعةةة العمةةل 

( ويعةرف هةذا األسةلوب Tabletsاللوحيةة ) األجهةزةوذلك باستذدام اسةتمارة الكرتونيةة صةممت علةى  ،الشذصية
وانتهاءاً بالنشةر واسةتذراج  Computer Assisted Personal Interviewing( CAPIى )جبمع املعلومات مبا يسم

 النتائج، ويف ما يلي عرضاً خلطوات تنفيذ التعداد السكاين االلكرتوين:
يعترب هذا املكون األساس لعمليات التعداد اإللكرتوين، إذ مت  :(GIS) نظم المعلومات الجغرافية استخدام .0

لتنفيذ مرحلة احلزم، وهي املرحلة اليت مت فيها  فيه استذدام البيانات اجلغرافية املتوفرة لدى الدائرة )بعد تدقيقها(
سس حمددة، حبيث تضمن تغطية شاملة أعلى  تقسيم مناطق العمل للباحثني يف التعداد )بلوكات( اعتماداً 

لكل مناطق اململكة دون إسقاط أو تداخل، وباستذدام هذا النظام مت تنفيذ تلك املرحلة حبيث يستطيع كل 
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يف املنطقة املوكلة له خالل فرتة العد )عشرة أيام(. إن  وإجراء املقابالت مع مجيع األسرارة ن ينهي زيأباحث 
عملية احلزم ليست عماًل مستحدثًا يف هذا التعداد، لكن اجلديد يف هذا التعداد هو أن عملية احلزم قد متت 

والصور اجلوية والفضائية، اللوحية والبيانات اجلغرافية  األجهزةالكرتونيًا بشكل كامل من خالل استذدام 
جراء كل العمليات املرتبطة باحلزم من تقسيم بلوكات أو دجمها أو تعديل حدودها بشكل الكرتوين، إوكذلك 

قاعدة البيانات اجلغرافية بشكل فوري، األمر الذي جعل  إىلومت نقل اخلرائط والتعديالت عليها من امليدان 
نة مع الطريقة التقليدية، ناهيك عن دقة البيانات املرتاسلة. وقد تضمن مدة تنفيذ مرحلة احلزم قياسية باملقار 

استذدام نظم املعلومات اجلغرافية حتديد احداثيات لكل مبىن يف اململكة ضمن البيانات اجلغرافية، األمر الذي 
 ( عاماًل مساعداً Geographical Positioning System GPSجعل من استذدام نظام املوقع اجلغرايف )

ضبط عمل الباحثني من خالل معرفة مكان تواجد الباحث يف امليدان واالطالع على لإلدارة امليدانية يف 
أول دولة يف املنطقة تنفذ هذه  األردن. ويذكر أن حركته وتوجيهه يف حال مت جتاوز منطقة العمل املذصصة له

ه التجربة الرائدة واالستفادة منها، كما العملية هبذه الطرق احلديثة، حيث طلبت العديد من الدول دراسة هذ
نظمة نشر البيانات إمكانية نشر أيف نشر نتائج التعداد، إذ ستتيع سيكون لنظم املعلومات اجلغرافية دوراً كبرياً 

على مستوى املناطق اجلغرافية النتائج على اخلرائط حبيث تسهل على متذذ القرار معرفة كل املؤشرات املطلوبة 
ابتداًء من احملافظة وانتهاًء باحلي )الذي يعرب عن اجملتمع احمللي( باستذدام أنظمة وبرجميات ختدم هذا دارية واإل

 الغر .
اللوحية العمود الفقري لعملية التنفيذ االلكرتوين، إذ عن طريقها  األجهزة(: تعترب Tablets) اللوحية األجهزة .5

مت مجع بيانات مرحلة احلزم واحلصر والعد من خالل االستمارات االلكرتونية اليت مت تصميمها وتطويرها هلذه 
ركزية يف قاعدة البيانات امل إىلمتت عملية تناقل البيانات اليت مجعها الباحث  األجهزةالغاية، ومن خالل هذه 

منطقة  إىللرتشد الباحث  األجهزةدائرة االحصاءات العامة. كما مت حتميل اخلرائط والصور اجلوية على هذه 
العمل املذصصة. لذا فقد مت توريد أجهزة لوحية ضمن أعلى املواصفات ومبا يضمن التوافق التام بني مجيع 

 ءة والدقة.اللوحية وبأعلى درجات الكفا األجهزةاألنظمة الربجمية و 
(: لقد مت تطوير أنظمة متكاملة لكافة مراحل التعداد، Applications" )البرمجيات" البرامج التطبيقية .0

تغطي أعمال التذطيط وإدارة األعمال امليدانية وأعمال مجع وتدقيق ومعاجلة ونشر البيانات، وتتكون الربامج 
 من األنظمة التالية:

  األجهزةاللوحية )نظام الباحث(: نظام آيل يعمل من خالل  األجهزةالنظام اآليل جلمع البيانات باستذدام 
اللوحية جلمع وتناقل البيانات وحيتوي على استمارات الكرتونية حتاكي استمارات مجع البيانات املستذدمة 

 قات بني احلقول.يف الدائرة من حيث األسئلة والقوائم وقواعد الضبط والتصويب والعال
  اللوحية للرقابة امليدانية  األجهزةنظام الرقابة واملتابعة امليدانية )نظام املراقب(: نظام آيل يعمل من خالل

 وحيتوي على عر  للبيانات بشكل يسمع مبراجعتها وتدقيقها أواًل بأول.



 

4 
 

  الراغبة بتسجيل  األسرنظام العد الذايت: نظام آيل يعمل من خالل الويب مت استذدامه بشكل جترييب لتمكني
 بياناهتم بأنفسهم من خالل احتواء املوقع )النظام( على استمارة الكرتونية حتاكي استمارة التعداد.

 ارة أعمال امليدان والتذطيط هلا وإدارهتا نظام إدارة العمل امليداين ومراقبته )نظام غرفة العمليات(: نظام إلد
 ومراقبة اإلنتاج، من خالل تقارير ذاتية وتفاعلية عن العمل امليداين ومؤشرات أداء الباحثني.

  نظام مركز االتصال: نظام آيل يعمل من خالل الويب ويتكامل مع مركز االتصال ليقدم آليات حبث واستعالم
للعاملني  اإلحصائييات متعددة ملراقبة وتقييم اجلودة وتقدمي الدعم الفين و متقدم عن بيانات التعداد مع إمكان

 يف التعداد واستقبال املالحظات والشكاوى املتعلقة بالتعداد.
 ( نظام النشر واستذراج النتائج: نظام يعمل من خالل تقنيات ذكاء األعمالBusiness Intelligence )

وخدمات ذاتية بأشكال تفاعلية.  لتعداد من خالل جداول مصممة مسبقاً الستذراج النتائج األولية والنهائية ل
 .(Applications Logical Architectureاملنطقية لبنية التطبيقات )اهليكلية ويوضع الشكل التايل 

 

 لبنية التطبيقات في كافة مراحل التعداد التصميم المنطقي: 0شكل 

 

اللوحية يف امليدان من خالل احد  األجهزة: توفري آليات نقل وتراسل البيانات من البياناتشبكة تراسل  .4
 إىلاللوحية  األجهزةمزودي اخلدمة يف اململكة، حبيث يتم تناقل البيانات بشكل مباشر من قاعدة بيانات 

على ضمان أن تكون (، مع التأكيد Synchronizationقاعدة البيانات املركزية من خالل تقنية التزامن )
مكانية لضياع أية بيانات أو عمليات نقل جزئي بسبب آليات النقل إعمليات النقل والرتاسل كاملة دون 

 املستذدمة.
حناء اململكة املذتلفة حسب معايري حمددة أسلوب أ: إن وجود مراكز إشرافية موزعة يف المراكز اإلشرافية .2

يتم تنفيذها بالطريقة الورقية، وكانت هتدف جلعل املركز مكان  معمول به يف التعدادات السابقة واليت كان
هية، وكذلك تقدمي الدعم الفين النطالق الباحثني يف الصباح وعودهتم يف املساء وتسليم االستمارات املنت
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وامليداين للفرق التابعة للمركز. غري أنه ويف ظل تنفيذ التعداد بشكل الكرتوين اصبع للمركز  اإلحصائي
للعمل امليداين واملوقع  رايف ادوار خمتلفة عما كان عليه يف السابق، حيث أصبع نقطة اإلدارة الالمركزية االش

الذي يقوم من خالله كل مشرف بإدارة العمل امليداين يف منطقته بشكل ال مركزي وبتواصل تقين مباشر مع 
شكاالت التقنية بوقت مليدان حلل كافة األفين قريب من اتوفري دعم  إىلغرفة العمليات يف الدائرة. باإلضافة 

قياسي. حيث احتوت املراكز اإلشرافية على عدد من املتطلبات الالزمة مثل )موظفني متذصصني بالدعم 
جهزة لوحية أ، األجهزةالفين التقين، تطبيقات برجمية، خط انرتنت، اجهزة شذصية، طابعة، وصالت شحن 

شرايف قامت بدور أساسي يف تقدمي الدعم التقين امليداين لفرق التعداد إمركز  011احتياطية(. وقد مت توفري 
تصال التعامل معها دىن، حيث توىل مركز اإلجعل املشاكل التقنية يف حدها األ العاملة يف امليدان األمر الذي

 وحلها.
عداد االلكرتوين، وقد اتضع ساسية لتنفيذ التة الكرتونية كان من املتطلبات األإن جتهيز بنية حتتي البنية التحتية: .9

لنا أن البنية التحتية املوجودة يف دائرة االحصاءات العامة ال ختدم تنفيذ التعداد االلكرتوين، وهلذا أصبع البد 
من السري يف اجراءات جتهيز بنية جديدة ومبواصفات ختدم طبيعة العمل املنوي تنفيذه. إن العمل يف البنية 

 هي:التحتية تضمن ثالثة حماور 
 ( مركز البياناتData Center:)  جتهيز مركز متكامل للبيانات بتصاميم حديثة وعالية التوافرية، وبإمكانات

معاجلة عالية تغطي احتياجات املشروع واحتياجات الدائرة لكافة االعمال التقنية خالل السنوات القادمة. إذ 
والربجميات اليت تتميز بسرعتها وكفاءهتا يف العمل مت جتهيز مركز البيانات بأحدث معدات الشبكة واخلوادم 

حىت تكون قادرة على استقبال البيانات من امليدان، ومن مث ختزينها ومعاجلتها متهيداً الستذراج النتائج ونشرها 
بسرعة قياسية. باإلضافة إلمكانية أخذ نسخ احتياطية من البيانات بشكل دوري ويف أوقات حمددة وبشكل 

ا مت احلرص عند التصميم والتنفيذ على وجود حلول احتياطية لكل املعدات املوجودة يف املركز من تلقائي. كم
خوادم وشبكة وعمليات ختزين، باإلضافة لقواعد بيانات حتسبًا لكل الظروف، ومن تلك احللول االحتياطية 

تذدامه وقت احلاجة. كما ( يف مكان خارج الدائرة متصل باملركز السDR Siteوجود مركز بيانات احرتازي )
طفاء احلريق، نظام توليد الطاقة الكهربائية، إعديد من انظمة احلماية مثل نظام احتوى مركز البيانات على ال

 ونظام املراقبة.
 مركز اإل( تصالCall Center) : لقد مت انشاء املركز ليقوم بالرد على استفسارات املواطنني والعاملني يف امليدان

اللوحية والربجميات املستذدمة  األجهزةم الفين ملكونات احلل التقين سواء ما يتعلق منها باستذدام وتوفري الدع
ية. ولقد لعب فو للمراكز اإلشراأسواء كان ذلك الدعم  للميدان  ،فيها أو ما يتعلق بعمليات تناقل البيانات

ية املتعلقة باالستمارات واستفسارات املركز دورًا حيويًا يف ذلك من حيث سرعة الرد وحل املشاكل امليدان
تصال من خالل تدقيقها عرب اإلالباحثني وحل املشاكل التقنية، وكذلك ساهم يف ضبط جودة البيانات 
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األسر اليت مل يتم عالن عنه ساهم يف حث العديد من كما أن الرقم اجملاين الذي مت اإلواملنشآت.   األسرب
 ها بأن يتم عدها. ركز معلنة عن رغبتاملتصال بعدها اإل

 ( غرفة العملياتOperations Room لقد مت جتهيز غرفة عمليات التعداد بأحدث املعدات واهلواتف :)
وشبكة داخلية وانرتنت وأجهزة شذصية متصلة بالشبكة وشاشات مراقبة متصلة بقاعدة البيانات تعر  

عمال امليدانية ن إدارة التعداد من متابعة األمر الذي مكّ نتائج العمل امليداين حلظة بلحظة يف كل اململكة، األ
 مور الطارئة.وزاد من قدرهتا يف التعامل مع األ

 
 مكونات نموذج الحل االلكتروني: 5شكل 

 

 
























 مراحل التعداد  2.0

 يتم تنفيذ التعداد من خالل ثالث مراحل أساسية هي: 

العد/ املرحلة التحضريية وتشمل التحضري الفين مبا يف ذلك التذطيط والتصميم، كما : ما قبل ولىالمرحلة األ
تشمل التحضري اجلغرايف. يستغرق التحضري للتعداد وقتًا طوياًل بسبب كثرة وتنوع أنشطته وفعالياته، وتعترب 

ة والتعبئة من أجل األعمال التحضريية للتعداد من أهم مراحله ألهنا تضمن حتديد األهداف واخلطط الرئيسي
إلجرائه وحتديد املسؤولية  اً قانوني اً ساسأة زمنية حمددة. ويتطلب التعداد العملية الكربى )عملية العد( خالل فرت 

حتديد املتطلبات اإلدارية واملالية يف خمتلف املراحل واألنشطة، ومن مث وضع  إىلالفنية واإلدارية واملالية باإلضافة 
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بالتعداد يتمتع باملرونة إلجراء التعديالت املطلوبة والالزمة، وتوفري األموال الالزمة يف األوقات نظام مايل خاص 
اليت تبني تاريخ  عمال التحضريية املهمة جداً لتواريخ الرئيسية املذتارة من األاملناسبة، كما أن إعداد جدول زمين ل

 يتات الزمنية حسب تقدم سري العمليتم مراجعة التوق بدء العمل وانتهائه، وهي موزعة على مراحل التعداد، حبيث
عداد إو  ،ملا هو خمطط، وبالتايل القيام على حتديث وتقييم اخلرائط املتوافرة والتدريب على استذدامها وفقاً 

وى استمارة عداد حمتإب العمل عليها بشكل جيد، ومن مث وتصميم اجلداول من املراحل التحضريية اليت جي
 ستفادة من بياناهتا.قليمية لإلن املعايري الوطنية والدولية واإلعتبار جمموعة مألخذ باإلالتعداد مع ا

يف اململكة لضمان  األسرويتطلب تنفيذ املرحلة التحضريية وجود إطار متكامل وحديث لكافة املباين واملساكن و 
الشمولية والدقة أثناء عملية العد مبعىن أن يتم حتديد كل مبىن وكل مسكن وكل أسرة وعد كل منها وبالتايل عد  

 كل فرد. ويتطلب ذلك حتضريات جغرافية ميدانية تشمل:  

 الحزم  .0
وضع األسس الشاملة املتكاملة للعمليات املذتلفة للتحضري اجلغرايف اليت تشمل إعداد  إىلهتدف مرحلة احلزم 

، واليت تتطلب جهودًا كبرية خللق إطار متكامل اإلحصائياخلرائط واملذططات اليت تتالءم مع طبيعة العمل 
األساسية واألهم حيث ( املرحلة Tabletوحديث، كما تعترب عملية احلزم من خالل اجلهاز اللوحي اإللكرتوين )

تشكل أساس عملية حصر وترقيم املباين واملساكن، وال يتم الرتقيم إال إذا سبقه احلزم، حيث يتم من خالل 
عملية احلزم تعيني احلدود اإلدارية للتجمعات السكانية )املدن والقرى( وتعيني احلدود للتقسيمات الداخلية يف 

 والبلوكات يف املدن وحدود البلوكات يف القرى(.  هذه التجمعات )حدود املناطق واألحياء 

 الحصر .5
حتديد موقع كل من هذه  إىلواألنشطة الزراعية واالقتصادية  األسرحصر املباين واملساكن و  إىلهتدف هذه املرحلة 

لى التعرف ع إىلاملفردات لتسهيل الوصول إليها أثناء عملية العد للحيلولة دون وقوع حذف أو تكرار، باإلضافة 
عدد كل من هذه املفردات يف كل وحدة عد )بلوك( على مستوى التجمع السكاين/ احلي والوحدات اإلدارية 
مبذتلف مستوياهتا خالل عملية حصر املباين، وكذلك التعرف على استذدامات املباين يف املناطق اليت يغطيها 

ة صناعية أو اقتصادية ... اخل.  وعليه احلصر. فقد يكون املبىن معدًا للسكن بصورة خاصة أو قد يكون منشأ
 ة الالحقة. اإلحصائيفإن عملية احلصر ضرورية ملعرفة صفة اإلشغال واليت تعترب مهمة جداً يف العمليات 

وحدات عد يضمن من خالهلا عدم  إىلوتعترب عملية حصر املباين من أهم العمليات امليدانية لتقسيم املناطق 
كلياً على عملية حصر املباين يف هذه املناطق لتحديد  و التكرار، كما أن تقسيم املناطق يعتمد اعتماداً أاحلذف 
   .األسرعدد 
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 : العد الفعليالمرحلة الثانية
يف اململكة يف مجيع املناطق  األسريتطلب تنفيذ هذه املرحلة وجود إطار شامل ومتكامل لكافة املباين واملساكن و 

(. حيث تكون املرحلة األسرعلى خمرجات املرحلة السابقة )مرحلة حصر املباين واملساكن و  املأهولة اعتماداً 
فرادها أالسابقة نقطة بداية ملرحلة العد واليت من خالهلا مت حتديد زيارة كل أسرة من خالل املسكن ورصد مجيع 

الغر  وتوثيق خصائص كل منهم باستذدام استمارات صممت هلذا الغر . وقد مت حسب املعايري احملددة هلذا 
مناطق تعدادية )بلوكات( يف مجيع  إىلونسبتها  األسراجناز هذه املرحلة حيث مت حتديد مجيع املباين واملساكن و 

ذه املناطق التعدادية املدن والقرى والبادية باستذدام نظام الكرتوين متكامل يوضع اخلرائط الرقمية اليت تربز ه
وترصد املباين داخل حدودها. وبذلك تكون هذه املناطق مؤهلة لعملية عد السكان اليت متثل العملية الرئيسية 

 للتعداد.
 كما وتشتمل كافة املراحل على ما يلي:

  .أ. تدريب مجيع املستويات اإلشرافية والتنفيذية العاملة بالتعداد
    .امليدانية يف احملافظات وتزويدها باملستلزمات ب.  جتهيز األدوات واملكاتب

 .ج.  توزيع العاملني يف التعداد على مناطقهم
 .د. تنفيذ عملية العد الفعلي للمساكن والسكان

 .ه. التدقيق امليداين على مجيع األعمال اليت تتم يف امليدان
 

 : مرحلة ما بعد العدالمرحلة الثالثة
جتهيز البيانات، املعاجلة املكتبية واإللكرتونية للبيانات التأكد من سالمة البيانات تشمل هذه املرحلة عمليات 

خرى. وتشمل كذلك إعداد اجلداول العامة والتفصيلية والتحليل اتساقها مع بعضها ومع املصادر األومشوليتها و 
وراق البحثية عداد األإملتعمق و والتوثيق، مث التحليل ا نشر البيانات إىلوالتقييم واستذراج املؤشرات باإلضافة 

فرق وطنية من دائرة االحصاءات العامة واملؤسسات واخلرباء  جبهودولوية ت األاملتذصصة للمواضيع والقضايا ذا
 الوطنيني املذتصني. 

 البشرية الكوادرتدريب  2.0

يعترب التدريب على مجيع فعاليات ومراحل التعداد مهمًا جداً، حيث تطلب من إدارة التعداد تدريب وتأهيل 
اآلالف من العاملني )منسقون، مشرفون، مراقبون وباحثون( خالل فرتات حمددة متهيدًا لتأهيلهم لتنفيذ عملية 

حة التدريب يف وقت مبكر، وأن يكون التدريب العد الفعلية خالل فرتة حمددة وهي عشرة أيام. كما كان جيب إتا
 كفاءات وخربات عالية املستوى.  إىلمهارات و  إىلحسب املستوى اإلشرايف، كما أن التدريب حيتاج 
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 الجودة 1.0

ضبط آليات العمل واملشاركة يف تقييم مراحل  5102استهدف عمل اجلودة يف التعداد العام للسكان واملساكن 
التعداد مبذتلف مراحلها، من أجل رصد األخطاء وتصويبها يف الوقت املناسب، واملسامهة يف حتسني سلوك 
الباحث يف امليدان يف خمتلف املراحل، وقد شارك فريق اجلودة يف التعداد يف عمليات تقييم التدريب يف مراحل 

وكان هلذه املشاركة األثر اإلجيايب يف حتسني نتائج التعداد، واملسامهة يف التقليل من أخطاء  احلزم واحلصر والعد،
 الباحثني يف امليدان. 

تها مع البيانات اليت احل التعداد املذتلفة هبدف مقارنوقد مشل عمل اجلودة اختيار عينات عشوائية أثناء مر 
احلد من كم البيانات املفقودة أثناء عمليات اجلمع، ومن جهة  من امليدان، وقد سامهت هذه العملية مجعت فعلياً 

أخرى قام فريق اجلودة يف اختبار األدوات اإللكرتونية املستذدمة يف مجع البيانات، والتأكد من قدرة الباحثني 
 على استذدامها بالطريقة املثلى أثناء عملية العد 

تدريب موظفني خمتصني مبراقبة اجلودة يف خمتلف حمافظات  مشل عمل فريق اجلودة كافة حمافظات اململكة حيث مت
اململكة، وكان من وظائف هذا الفريق توفري التغذية الراجعة من امليدان بشكل يومي، ومبا ومكن إدارة التعداد من 

 الوقوف على األخطاء اليومية ومعاجلتها بشكل آين وذلك لتفادي حدوثها يف املستقبل من قبل الباحثني. 

 الدروس المستفادة 4.0

ذلك اجلوانب الفنية بأعلى وأدق املعايري املعتمدة دولياً. ويشمل  5102مت تنفيذ التعداد العام للسكان واملساكن 
ن عامل أعية واجلودة. ومع دارية واملالية على حٍد سواء، لضمان سالمة التصميم والتنفيذ واملوضو والتقنية واإل

الوقت كان يشكل أكرب حتدي للعملية التعدادية وخاصة إلحتياجات التجريب واإلختبار )حيث إهنا التجربة 
ن التزام مجيع كوادر دائرة االحصاءات العامة وتفانيها والعمل بروح الفريق أال إية اهلامشية( األردناألوىل يف اململكة 

كرب لضمان حسن سري ثر األتناغمها وتكاملها كان له األ ضماننشطة و حل واألن من تنفيذ مجيع املرامكّ 
 العمليات حسب ما مت التذطيط له. ومن أبرز الدروس املستفادة اليت ال بد من ذكرها ما يلي:

  خاصة الكوادر القيادية، واعتماد بدأت دائرة االحصاءات العامة يف مرحلة مبكرة بإعداد كوادرها البشرية و
 021وتناقل املعرفة لتوسيع قواعدها. فقد متكنت الدائرة من إعداد ما يزيد عن سلوب التفويج وتوطني أ

الصف األول  إىليف العمليات التعدادية بكافة مراحلها، إضافة  ةموظفًا وموظفة من القيادات الفنية واملتمرس
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عملية تعدادية عداد التصاميم وأصبع مؤهاًل لقيادة أي إيف مراحل مبكرة يف  أمن هذه الفئة الذي بد
 مستقباًل.

  ضرورة  وجود عوامل التغيري اليت تقود العمليات الكربى اليت تتطلب حتوالت جذرية. وهذا يستلزم وجود
 قيادات بشرية فاعلة لديها رؤية وقناعة بإمكانية إحداث التغيري على األر  وحتقيق النجاح.

 ملناسب الختاذ القرارات الداعمة وهتيئة البيئة سياسية، أمر ضروري من أجل التدخل يف الوقت ا ةتوفر إراد
 الالزمة للتنفيذ على األر  واملتابعة.

  .الشراكة الفاعلة ملؤسسات الدولة وحتمل املسؤولية والقيام باألدوار يف الوقت املناسب ويف خمتلف املناطق 
  وقات املناسبة واليت تعترب من أللكرتوين يف اجراء مثل هذا التعداد االاخلاصة إلتوفري مكونات البنية التحتية

 هم عوامل النجاح. أ
  سلوب االلكرتوين نقلة نوعية يف تنفيذ عمل الدائرة ملرحلة ما بعد التعداداأل إىلويتعرب التحول.   
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 تطور حجم السكان والتوزيع الجغرافيالفصل الثاني: 

 تطور حجم السكان 0.5

، وذلك 5102سب نتائج التعداد العام للسكان واملساكن حبنسمة  532003205 اململكة سكانعدد  إمجايلبلغ 
تشرين  01املوجودة يف اململكة أثناء فرتة عد السكان اليت بدأت يف  األسرمن خالل زيارة وإجراء املقابالت مع 

ن أ إىلشارة وجتدر اإل %.95.4، أي بنسبة نيمنهم أردني 6,613,587، حيث بينت النتائج بأن 5102الثاين 
حوال املدنية آخذين انات اليت توفرها سجالت دائرة األمن التعداد تنسجم مع البياألردنيني حجم السكان 

خارج البالد الذين ال األردنيني ختالفات اليت تنتج عن قصور تسجيل الوفيات من جهة وبعض فئات عتبار اإلباإل
 تنطبق عليهم شروط العد.

 تطور عدد السكان منذ مطلع عقد الستينيات من القرن املاضي، حيث تضاعف عدد السكان 0ويبني الشكل 
. وقد بلغ 5100كرب خالل العقد املاضي وخاصة منذ عام ، وكانت الزيادة األعاماً  22مرات خالل  01من  أكثر

ويعود االرتفاع يف  .%2.0حوايل  5102 إىل 5114السكان خالل الفرتة  مجايلإل السنويمعدل النمو السكاين 
لغري  %08اهلجرات مبا فيها اهلجرات القسرية واللجوء للمملكة، حيث كان معدل النمو السنوي  إىلهذا املعدل 

، وهو مرتفع مقارنة مبعدالت سنوياً % 0.0فإن معدل النمو السنوي قد بلغ األردنيني . أما فيما يتعلق بينياألردن
يف التحليل  وسع وأكثر تفصيالً أتغطيته بشكل ن هذا املوضوع سوف يتم إية حال فأجناب السائدة. وعلى اإل

 الفرتة القادمة. لاملتذصص خال

 5102 إلى 0120: تطور حجم السكان في المملكة  حسب التعدادات خالل الفترة 4شكل 
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     المملكة لفترات بين التعدادات السكانية التي اجريت خالل الفترةلي سكان ا: معدل النمو السنوي إلجم3شكل 
0120- 5102 

 

 ةاألسر متوسط حجم  5.5

أسرة. وقد بلغ  1,977,534 خالل فرتة التعدادوإجراء املقابالت معها اليت متت زيارهتا  األسرعدد  إمجايلبلغ 
ة خالل العقود األسر االخنفا  املستمر يف متوسط حجم  إىلفرد، حيث يشري ذلك  4.85ة األسر متوسط حجم 
سرة الواحدة ة قد اخنفض حبوايل شذصني لألاألسر ن متوسط حجم أ إىلرقام . وتشري األ0525املاضية منذ عام 
العديد من العوامل  إىل. ويعود هذا االخنفا  5102و 0525سنة( متتد بني  09ربعة عقود )أخالل أقل من 

مناط أطفال و ويف نفس الوقت تغري النظرة لأل ،مناط وتكاليف املعيشةأالثقافية واالقتصادية واالجتماعية وتغري 
جتاه حنو إجناب املمتدة كان النمط السائد اإل األسرة النووية. ففي األسر  إىلة املمتدة األسر نتقال من جناب واإلاإل

 جتاه احلديثما اإلأ، هو ما شابأمنهم وتشغيلهم يف العمل الزراعي باء من االستفادة اآلطفال ليتمكن املزيد من األ
بوين من توفري رعاية طفال األقل من األأوسوف ومكن إجناب عدد  ،ن االطفالفهو حنو إجناب عدد أقل م 

 فضل لكل طفل.أوموارد 
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 5102، ةاألسر : اتجاهات متوسط حجم 2شكل 

   

 توزيع السكان 4.5

على نتائج التعداد العام للسكان  حسب احملافظات بناءً األردنيني وغري األردنيني توزيع السكان  0يبني اجلدول  
قد  5102. إن حجم السكان يف حمافظة العاصمة عام 5114السكان من تعداد عام  إمجايلو ، 5102واملساكن 

 إمجايلبارتفاع حصة العاصمة من  ، مقروناً 5114ختطى أربعة ماليني نسمة، مبا يزيد عن الضعف مقارنة بعام 
كثر جذبا لألردنيني وللقادمني ن العاصمة تعترب احملافظة األأ إىلنقاط مئوية. ويعود ذلك  4سكان اململكة حبوايل 

وخاصة الالجئني األردنيني يب احملافظات املستقبلة لغري يني. وكذلك فقد ارتفع نصاألردناململكة من غري  إىل
  عداداً أافظات اليت مل تستقبل وذلك على حساب احمل %(،0واملفرق )بزيادة  %(1.4السوريني مثل اربد )بزيادة 

 و مل تكن جاذبة.أكبرية، 

 

 

 

 

 

 

6.7 

6.1 

5.36 
4.82 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1979 1994 2004 2015



 

14 
 

 حسب المحافظة 5102و 5113من تعدادي األردنيين وغير األردنيين : توزيع السكان 0جدول 

 المحافظة
51025113 

السكان إجمالي  إجمالي ييناألردنغير  أردنيون  
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 38.05 1,942,066 42.04 4,007,526 49.78 1,452,603 38.63 2,554,923 العاصمة

 6.79 346,354 5.16 491,709 3.25 94,770 6.00 396,939 البلقاء

 14.98 764,650 14.32 1,364,878 15.12 441,226 13.97 923,652 الزرقاء

 2.55 129,960 1.98 189,192 1.11 32,405 2.37 156,787 مادبا

 18.19 928,292 18.57 1,770,158 15.54 453,540 19.91 1,316,618 اربد

 4.78 244,188 5.77 549,948 8.08 235,784 4.75 314,164 املفرق

 3.01 153,602 2.49 237,059 2.38 69,308 2.54 167,751 جرش

 2.33 118,725 1.85 176,080 0.65 18,918 2.38 157,162 عجلون

 4.00 204,185 3.32 316,629 1.51 44,180 4.12 272,449 الكرك

 1.47 75,267 1.01 96,291 0.21 6,183 1.36 90,108 الطفيلة

 1.85 94,253 1.51 144,082 0.55 16,093 1.94 127,989 معان

 2.00 102,097 1.97 188,160 1.82 53,115 2.04 135,045 العقبة

 100.00 5,103,639 100.00 9,531,712 100.00 2,918,125 100.00 6,613,587 المملكة

 
 حسب المحافظة 5102و 5113: التوزيع النسبي للسكان لعامي 2شكل 
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توزيع السكان حسب بعض اجلنسيات يف اململكة حسب احملافظات، حيث يشكل  2والشكل  5ويبني اجلدول 
 %04ويرتكز  ،مليون( 0.0من السوريني ) السكان، نصفهم تقريباً  إمجايلمن  %01حوايل األردنيني السكان غري 

ألف  518الف( مث حمافظة املفرق ) 040) %52ألف(، مث حمافظة إربد حوايل  409منهم يف حمافظة العاصمة )
 909من السوريني(. وبلغ عدد املصريني حوايل  %04ألف أو حوايل  022مث حمافظة الزرقاء ) ،(%09يشكلون 

من   5 ، فإنالف يف حمافظة العاصمة( مث حمافظات الزرقاء واربد والبلقاء. أما العراقيون 051ألف يرتكز اغلبهم )
(. أما باقي %52( والليبيني )%82(، وكذلك احلال بالنسبة لليمنيني )%50كل عشرة يقيمون يف العاصمة )

ساسي يف حمافظات الوسط أويتوزع الباقون بشكل  رباعهم يقيمون يف حمافظة العاصمة،أاجلنسيات فإن ثالثة 
 وحمافظة إربد مث الكرك.

 5102من الجنسيات الرئيسية حسب المحافظات، األردنيين التوزيع النسبي للسكان غير : 5جدول 

غير  إجمالي أخرى ليبيا اليمن العراق مصر سوريا فلسطين المحافظة
 ييناألردن

 49.78 74.85 95.37 86.70 93.11 61.39 34.42 48.58 العاصمة

 3.25 2.96 0.19 0.68 0.95 6.66 2.21 2.69 البلقاء

 15.12 5.70 0.38 2.13 3.01 9.47 13.85 29.93 الزرقاء

 1.11 0.56 0.24 0.46 0.45 1.70 1.16 0.80 مادبا

 15.54 8.76 2.61 5.85 1.50 8.64 27.14 5.27 اربد

 8.08 1.13 0.25 0.68 0.55 2.56 16.43 1.33 املفرق

 2.38 0.14 0.03 0.03 0.04 0.70 0.86 8.46 جرش

 0.65 0.15 0.02 0.16 0.04 0.58 1.15 0.05 عجلون

 1.51 2.99 0.09 0.72 0.18 3.03 1.35 0.23 الكرك

 0.21 0.06 0.00 0.45 0.02 0.61 0.15 0.02 الطفيلة

 0.55 0.63 0.00 1.10 0.05 0.84 0.67 0.11 معان

 1.82 2.08 0.81 1.03 0.12 3.83 0.62 2.55 العقبة

 المملكة
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

634182 1265514 636270 130911 31163 22700 197385 2918125 
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 5102حسب المحافظة، األردنيين غير توزيع السكان : 1شكل 

 

 التركيب العمري والنوعي للسكان 3.5

نسبة  01ردنيني على التوايل. كما يظهر الشكل رقم السكان ولأل مجايلاهلرم السكاين إل 5و 8يبني الشكالن 
نثى يف نفس الفئة العمرية. أ 011اجلنس حسب الفئات العمرية. وتقاس نسبة اجلنس بعدد الذكور مقابل كل 

قعات لدولة ن الرتكيب العمري والنوعي للسكان يتناسب مع التو أ إىلشكال البيانية جمتمعة األ وتشري هذه
جناب ببطئ منذ عقود مضت ويف نفس الوقت مستقبلة للهجرة الطوعية واهلجرة القسرية هبا مستويات اإلتنذفض 

زيادة يف عدد الذكور مقارنة بعدد البيانات ظهر تيف وقت واحد وبأعداد كبرية تؤثر على الرتكيبة السكانية. و 
. ينياألردنوأشد بني غري  ثر وضوحاً كأ . وتبدو هذه الزيادةعمار اليت تزيد عن عشرين عاماً وخاصة لأل اإلناث

ن الغالبية العظمى من القادمني بشكل طوعي أيار بالنسبة للهجرة الطوعية حيث ويعرب ذلك عن خاصية االخت
ابه، هم من الذكور يف سن و ما شأسباب اقتصادية كالبحث عن عمل تون ألأاململكة وخاصة الذين ي إىل

( تكاد تكون متقاربة، حيث اإلناثن نسبة اجلنس )الذكور و إف ،سن العشرينما بالنسبة لألعمار دون أالعمل. 
سر هبا ألع يف سورية يف الغالب عبارة عن رية وخاصة نتيجة لألزمة والنزاع املسسكرب من اهلجرات القن اجلزء األأ
 عمار.طفال ونساء وأفراد من بقية األأ

ثر بالنمو الطبيعي أن اجملتمع يتأ إىلردنيني، فقد جاء حسب التوقعات واليت تشري وبالنسبة للهرم السكاين لأل
، جناباخنفا  معدالت اإل إىليعود  طفال دون سن اخلامسة، والذي للسكان. كما لوحظ  تقلص نصيب األ

ن أحيث  ،وهذا يف حدود املتوقع %2حبوايل  اإلناثطفال الذكور مقابل كرب من األأوبنفس الوقت وجود عدد 
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 01للفئة العمرية بني  اإلناثالذكور و  عدادأ. ويالحظ تشابه 012نسبة اجلنس عند الوالدة تكون عادة يف حدود 
 (.011 ألةة)نسبة اجلنس يف حدود  اً عام 91و

 5102، األردنالسكان في  جماليإلالسكاني : الهرم 4شكل 

 
 

 5102: الهرم السكاني لألردنيين، 1شكل 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

700,000 500,000 300,000 100,000 100,000 300,000 500,000 700,000

0-4

5-9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80+

 ذكور

 إناث

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

0-4

5-9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80+

 باالالف 

 ذكور

 إناث



 

18 
 

0

50

100

150

200

250
نس
 اجل
سبة
ن

 

 اردنيني 

 غري األردنيني

 امجايل 

 5102، ييناألردنردنيين وغير سبة الجنس حسب الفئات العمرية لأل: ن01 شكل

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

 األول الحالة الزواجية والعمر عند الزواجالفصل الثالث: 

 الحالة الزواجية 0.4

 و مطلقاً أ و متزوجاً أ عزباً أنثى( سواء كان أم أ املدنية اليت يكون عليها الفرد )ذكراً احلالة  تعرف احلالة الزواجية بأهنا
ن يتم فيها أعمار ومكن أحسب احلالة الزواجية ملن هم يف  فراد. ويف العادة يتم تصنيف األو أرمالً أ و منفصالً أ

 مع ليس بالضرورة أن يكون منسجما متاماً مر بالنسبة للعمر الفعلي عند الزواج ن واقع األأجلدير بالذكر الزواج. وا
قل منه أجيال املتقدمة بالسن يكون عادة خرى فإن العمر عند الزواج لألأالسن القانوين للزواج. ومن جهة 

مات جتمع عادة ن املعلو إوبالتايل فول قد ارتفع خالل العقود املاضية. ن العمر عند الزواج األألألجيال الفتية حيث 
للظروف اليت سادت املنطقة  و للذكور. ونظراً أناث ن يقع عنده زواج سواء لإلأدىن عمر ومكن أمن  لألفراد بداية

اململكة وظهور العديد من احلاالت اليت مت تزويج الفتيات صغار  إىلنتيجة النزاعات وما ترتب عليها من جلوء 
 للسؤال عن احلالة الزواجية. سنة  00دىن للعمر يف استمارة التعداد ليكون قد  تقرر ختفيض احلد األالسن، ف
ن تنطبق أماد املفاهيم التالية اليت ومكن التصنيفات الوطنية والدولية املتبعة للحالة الزواجية فقد مت اعت إىل ناداً تواس

 كثر: أو أة سن 00ي فرد يف عمر أواحدة منها فقط على 
 :)سنة أو أكثر، ومل يتزوج زواجًا فعليًا وفقاً  00هو الفرد الذي يبلغ عمره  أعزب )لم يسبق له الزواج 

 .01/00/5102ي مل يتم الدخول( حىت تاريخ حلظة اإلسناد الزمين املتمثلة بة أللعرف السائد )
 سنة أو أكثر، املتزوج زواجًا فعليا )أي سبق له الدخول باحلياة  00: هو الفرد الذي يبلغ عمره متزوج

مع الطرف اآلخر حلظة اإلسناد الزمين أو متغيباً  وسواء كانت الزوجة أو الزوج مقيماً  ،ية( وفق العرف السائدالزوج
 بسبب عمل أو زيارة أو ما شابه ذلك. وال يعترب كل من هو مرتبط بعقد قران دون الدخول متزوجاً.

 :خر زواج له بالطالق آوانفصم  ، وسبق له الزواج الفعليسنة فأكثر 00هو الفرد الذي يبلغ عمره  مطلق
 بشكل ريمي، أي صدر حكما بذلك، ومل يتزوج مرة أخرى حىت حلظة اإلسناد الزمين. 

 :سنة فأكثر، وسبق له الزواج فعال وانفصم آخر زواج له بوفاة الطرف  00هو الفرد الذي يبلغ عمره  أرمل
 اآلخر ومل يتزوج مرة أخرى حىت حلظة اإلسناد الزمين.

 :عن القرين  سنة فأكثر، وسبق له الزواج زواجًا فعليًا وكان منفصالً  00الفرد الذي يبلغ عمره  هو منفصل
حلظة اإلسناد الزمين بسبب خالف دون وقوع الطالق أو الوفاة، وال يوجد بينهما أية ترتيبات معيشية مشرتكة أو 

 مسؤوليات يف الوقت احلايل.
حدى زوجاته إوانفصم الزواج نتيجة الطالق من  كثر من زوجةأن الشذص الذي كانت لديه أ إىلشارة اإل وجتدر
. والعكس صحيع بالنسبة للزوجات الاليت كن كثر يف عصمته يعترب متزوجاً أو أ ةو توفت احداهن، وال تزال زوجأ

 و منفصلة. أدة منهن ي واحو مطلقة ألأ، رامل مثالً أ مجيعاً يشرتكن يف زوج واحد، حيث يعتربن 
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حسب احلالة الزواجية لكل فئة عمرية ولكل  فأكثرسنة  00التوزيع النسيب للسكان يف عمر  0يبني اجلدول رقم 
 %02مل يتزوجوا مقابل  فأكثرسنة  00من الذكور يف عمر  %42ن حوايل أ إىل. تشري النتائج اإلناثمن الذكور و 

بني  %1.9ما نسبة املطلقني فبلغت أ %.22ناث ولإل %24ن نسبة املتزوجني من الذكور بلغت أ. كما اإلناثمن 
ناث، لإل %2.9للذكور يف حني بلغت  %1.9رامل )املرتملني( فقد بلغت ناث، وأما لإللإل %0.2الذكور مقابل 

 .اإلناثعلى منها بني أن الوفاة بني الذكور أي أ

ن هناك نسبة قليلة أال إة تكاد تكون معدومة بني الذكور، سن 02ن حاالت الزواج قبل العمر أ إىلوتشري النتائج 
ن تزوجوا( شبه كاملة ملن هم أنسبة العزاب )الذين مل يسبق هلم يتم تزوجيهن قبل هذا العمر. وتبقى  اإلناثمن 

الفئة  إىل. وبالوصول %85 إىلناث لتصل ( مقابل اخنفا  واضع لإل%55) سنة من الذكور 05-02يف العمر 
 %25مقابل  %51 إىلحو  إىلقد اخنفضت  ن نسبة الذكور الذين ال يزالوا عزاباً أسنة نالحظ  54-51العمرية 
كما هو موضع   اإلناثناث. ويستمر هذا االخنفا  يف نسبة العزاب مع تقدم العمر لكل من الذكور و لإل

 . 00بالشكل 

اف، لتصل نسبة الذين ال خر هبم املطأن تإيتزوجون حىت و  الذكور تقريباً ن مجيع أ إىلوتشري البيانات كذلك 
. ويالحظ من بداً أالاليت مل يتزوجن  اإلناثمن  %0، مقابل ما يزيد على %0من الذكور حوايل  بداً أيتزوجوا 
االت ن احتمأي أ، اإلناثتستقر نسبة العزاب لكل من الذكور و  21العمر  إىلنه بعد الوصول أيضا أالشكل 

 الزواج لكل منهم تصبع ضئيلة بعد العقد اخلامس من العمر.
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 5102، اإلناث: التوزيع النسبي  حسب الحالة الزواجية واالعمار لكل من الذكور و 4جدول 
 ذكورال

 إجمالي منفصل رملأ مطلق متزوج عزبأ لعمرا
14-13 99.98 0.01 0.00 0.00 0.00 100.00 

19-15 99.20 0.78 0.01 0.00 0.00 100.00 

24-20 89.62 10.17 0.18 0.01 0.02 100.00 

29-25 56.79 42.48 0.64 0.03 0.05 100.00 

34-30 24.38 74.51 0.96 0.06 0.09 100.00 

39-35 12.17 86.63 1.01 0.11 0.09 100.00 

44-40 6.25 92.59 0.90 0.18 0.08 100.00 

49-45 4.63 94.02 0.89 0.33 0.12 100.00 

54-50 2.75 95.77 0.83 0.52 0.13 100.00 

59-55 2.41 95.60 0.79 1.07 0.13 100.00 

64-60 1.63 95.67 0.73 1.84 0.12 100.00 

+65 1.14 90.64 0.58 7.49 0.15 100.00 

 100.00 0.07 0.55 0.58 53.85 44.96 جمالياإل

 اإلناث
 إجمالي منفصلة رملةأ مطلقة متزوجة عزباء العمر

14-13 99.71 0.28 0.01 0.00 0.00 100.00 

19-15 88.60 11.07 0.27 0.03 0.03 100.00 

24-20 58.67 40.00 1.05 0.20 0.08 100.00 

29-25 25.46 71.93 1.93 0.54 0.14 100.00 

34-30 15.02 81.54 2.33 0.95 0.17 100.00 

39-35 12.07 83.51 2.53 1.66 0.22 100.00 

44-40 10.37 83.72 2.69 2.96 0.26 100.00 

49-45 8.95 82.35 2.77 5.59 0.34 100.00 

54-50 6.97 79.56 2.72 10.39 0.36 100.00 

59-55 4.95 75.00 2.45 17.20 0.40 100.00 

64-60 3.97 67.53 1.99 26.12 0.39 100.00 

+65 3.09 46.54 1.29 48.78 0.29 100.00 

 100.00 0.18 5.63 1.70 57.12 35.37 جمالياإل

ن نسبة العزاب حسب الفئات العمرية متّكن من حساب مؤشر خاص بالزواجية لكل إما سبق، ف إىلوباالضافة 
، (Singulate Mean Age at Marriage- SMAM)يطلق عليه اسم متوسط عمر العزوبية  اإلناثمن الذكور و 

سنة يف العزوبية  05.2ن الذكور يقضون يف املتوسط أ إىلوهو مؤشر خاص بالذين تزوجوا، حيث تشري النتائج 
 ن يتزوجن. أسنة قبل  52.2يقضني  اإلناثن يتزوجوا، وأن أقبل 
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 5102، اإلناث:نسبة الذين لم يتزوجوا حسب الفئات العمرية للذكور و 00شكل 
 

 

 

مقارنة  تبدأ باالرتفاع والتسارع مبكراً  اإلناثن نسبة املتزوجات من أ إىلوبالنسبة للمتزوجني فتشري النتائج 
 اإلناث( و %89نسبة املتزوجني لكل من الذكور ) هسنة حيث تتشاب 02بالذكور، ويستمر هذا النمط حىت العمر 

سنة. وبعد  02ن تفضيل الغالبية العظمى هو الزواج قبل عمر أ إىل. ويشري ذلك 05-02( يف الفئة العمرية 84%)
ربعينيات ليتسارع االخنفا  بعد مث تبدأ باالخنفا  بعد منتصف األهذا العمر تستقر نسبة املتزوجات، 
 إىل. ويف املقابل تواصل نسبة املتزوجني من الذكور باالرتفاع لتصل اإلناثاخلمسينيات نتيجة تسارع الرتمل بني 

 كثر.  أو أسنة  92عمار للذين يف األ %51لتبقى  سنة لتنذفض بعد ذلك تدرجيياً  91عند عمر  52%
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 5102حسب العمر،  اإلناث: نسبة المتزوجين الذكور و 05شكل 

 
 

 5102حسب الفئات العمرية،  اإلناثرامل للذكور و : نسبة األ04شكل 
 

 
 
 

 
 

 العمر عند الزواج األول 5.4

العمر بالسنوات الكاملة الذي يقع عنده الزواج الفعلي األول وفق العرف يّعرف العمر عند الزواج األول بأنه 
السائد بغض النظر عن احلالة الزواجية اليت يكون عليها الفرد حلظة اإلسناد الزمين. وقد مت مجع املعلومات اخلاصة 
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 إمجايل أخرى سوريون أردنيون

 وسيط

 متوسط

شذاص الذين السؤال يف التعداد حول مجيع األ ول مرة )ملن تعددت زجياهتم(. وقد مت توجيهألبالعمر عند الزواج 
عنده الزواج  أو ارامل( لتحديد العمر الذي بدأو مطلقني أو سبق هلم الزواج )منفصلني أهنم متزوجني أفادوا بأ

 الفعلي، أي العمر الذي يسمع ببدء احلياة الزوجية. 
أساسيني للتعبري عن العمر عند الزواج مها متوسط العمر عند الزواج ووسيط العمر عند  وقد مت استذدام مؤشرين

خذ بعني االعتبار مجيع حاالت الزواج بغض النظر أفاملتوسط ي ،الزواج. ولكل من هذين املؤشرين اجيابياته وسلبياته
سيط فيعرب فقط عن العمر الذي تقع عمار متأخرة. أما الو أك احلاالت الشاذة اليت وقعت عند عن العمر مبا يف ذل
فراد يف تيجة تركز الغالبية العظمى من األقل من املتوسط نأمن حاالت الزواج، وهو يف العادة ( %21عنده نصف )

 عمار املبكرة. األ
  50.5 سنة للذكور مقابل 52.2يون األردنن متوسط العمر الذي يتزوج عنده أ إىل 04تشري النتائج يف الشكل رقم 

هنم إأما بالنسبة للسوريني فناث. لإل 05.8للذكور و 54.9ول بلغ ن وسيط العمر عند الزواج األأناث، و سنة لإل
 55.8والوسيط  08.5ناث ولإل 50.2يني، حيث بلغ املتوسط للذكور األردنبكر مقارنة بأعمار أيتزوجون عند 

 ردنيني.خرى فقد كانت قريبة منها لألعلى التوايل. أما لباقي اجلنسيات األ اإلناثللذكور و  02.2و

ردنيين والسوريين والجنسيات ألالسكان ول جماليول حسب الجنس إلعند الزواج األ: متوسط ووسيط العمر 03شكل 
 5102خرى، األ
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 اإلناثو عمار حمددة لكل من الذكور أ إىلالنسبة املئوية الرتاكمية للذين تزوجوا بالوصول  02ويبني الشكل رقم 
 مناط متشاهبة لكافة الفئات، حيث يكون الزواج للجميع تقريباً ن األأ إىلردنيني والسوريني، حيث تشري النتائج لأل

 اإلناثمث الذكور السوريني مث األردنيني ن أقل النسب هي للذكور أربعينيات من العمر. إال عقد األ إىلبالوصول 
 سنوات. 2 إىل 4يسبق زواج الذكور عادة بفارق بني  اإلناثن زواج أالسوريات. مبعىن  اإلناث اً خري أيات و األردن

 5102ردنيين والسوريين، عمار محددة حسب الجنس ولألأ إلىاكمية للذين تزوجوا بالوصول : النسبة التر 02 شكل
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 التعليمالفصل الرابع: 

ية اهلامشية هنضة تنموية شاملة يف كافة اجملاالت وكان نظام التعليم أحد هذه اجملاالت الذي األردنتشهد اململكة 
شهد حتسنًا مستمرًا منذ منتصف القرن العشرين، ونظرًا لكفاءة هذا النظام فقد كان له دورًا اساسيًا يف حتويل 

هتمام، ويعد وتعترب هذه نقلة نوعية جديرة باإلالطابع احلديث،  إىلمن بلد يغلب عليه الطابع االقتصادي  األردن
  األردنالتعليم بكافة مستوياته وبقطاعيه العام واخلاص من الدعائم املؤثرة يف املسرية التنموية يف أي بلد ومنها 

 كأحد هذه البلدان.
من خالل القائمني على التعليم التغريات املطردة اليت يواجهها التعليم سواء من حيث التمويل أو  األردنلقد أدرك 

ستعداد هلذا األمر وذلك ت نما يتطلب مزيدًا من الوعي واإلاملنافسة أو تغري متطلبات سوق العمل أو التذصصا
شطتها يف مواجهة وتبين برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أن ،بوضع خطط مدروسة للمستقبل

ختصيص موازنة مالية  األردنالتحديات العاملية واحمللية ومبا يتالءم مع متطلبات سوق العمل، تطلب هذا من 
ضذمة لتحقيق اهلدف املرجو من تطوير أنظمة التعليم حىت أصبع واحدًا من أجود االنظمة يف بلدان العامل 

 األردنيف هذا اجملال والدليل على ذلك من كون أن نسبة األمية يف جناحاً نميزاً  األردنالنامي، ونتيجة لذلك حقق 
 ة.مجاليمن أدىن النسب يف العامل العريب، وكذلك ارتفاع نسبة االلتحاق اإل

نظرًا ألمهية هذا املوضوع، فقد تضمنت استمارة التعداد على جمموعة من األسئلة بغر  توفري املعلومات و 
 الت التالية: التفصيلية عن السكان يف اجملا

 نسبة امللتحقني ومن سبق هلم االلتحاق باملؤسسات التعليمية.  -
 نسبة األمية. -
( سنة فأكثر والتذصصات 00احلالة التعليمية )املستوى التعليمي( لكل فرد من األفراد الذين أعمارهم ) -

 العلمية ملن سبق هلم االلتحاق مبؤسسة تعليمية.
 ذتلفة، وحتديد اجلهة اليت تتبع هلا املؤسسة التعليمية.املنتظمون يف املراحل الدراسية امل -
 نسبة األطفال امللتحقني يف مرحلة ريا  األطفال.  -

 التعاريف
سنوات فأكثر  4: يعترب ملتحقاً يف الدراسة كل شذص يبلغ من العمر االلتحاق )االنتظام( في مؤسسة تعليمية 

 األردنسواء يف داخل  ،ومسجل يف مؤسسة تعليمية خاصة أو حكومية أو سبق له أن سجل يف مؤسسة تعليمية
هذه املؤسسة التعليمية بانتظام بقصد احلصول على مؤهل تعليمي أو شهادة علمية،  إىلأو خارجه وكان يذهب 

 دة. وال تقل مدة االلتحاق يف هذه املؤسسة عن سنة دراسية واح
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يكون فيها الشذص منتظمًا أو ملتحقًا يف  اليت والذي يتمثل يف املراحل الدراسية: األردنالنظام التعليمي في 
 -إحدى املراحل التالية:

  مرحلة ريا  األطفال: هي املرحلة اليت يلتحق هبا األطفال دون سن السادسة وقبل املرحلة األساسية
 ومدة الدراسة فيها سنتني.

  التعليم األساسي: وهي مرحلة إلزامية من التعليم ومدهتا عشرة سنوات والتعليم يف هذه املرحلة مرحلة
حىت سن اخلامسة عشر من العمر أي من الصف األول األساسي وحىت العاشر ويستمر  ،جماين

 األساسي.
 

 التابعة ملؤسسة  مرحلة التلمذة املهنية: واليت يقصد هبا برنامج تأهيل مهين يف مراكز التدريب املهين
 التدريب املهين وال حيق لفئة الطلبة امللتحقني يف هذه الربامج التقدم المتحان شهادة الدراسة الثانوية.

 

  قسمني:  إىلاملرحلة الثانوية: وتنقسم 
 

نتظام يف املدارس املهنية، ليم الثانوي الشامل، ويقصد به اإلالثانوي املهين: هو أحد فروع التع -
 وومكن لفئة الطلبة امللتحقني يف هذه الربامج التقدم المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة. 

الثانوي األكادومي: هو أحد فروع التعليم الثانوي العام ويشمل كل من الثانوي العلمي والثانوي  -
 األديب واإلدارة املعلوماتية والشرعي.

 

 املتوسط وهي مرحلة غري جامعية وتكون ما قبل اجلامعة. مرحلة الدبلوم 
 مرحلة البكالوريوس 
 مرحلة الدبلوم العايل 
 مرحلة املاجستري 
  مرحلة الدكتوراه 

 الحالة التعليمية:
 سنة فأكثر بنجاح حىت حلظة اإلسناد الزمين. 00يقصد هبا آخر مرحلة تعليمية أهناها الفرد الذي عمره 

 يقصد به احلقل الدراسي الذي ختصص فيه الفرد وحصل فيه على أعلى مؤهل علمي.  التخصص العلمي: 

     نواع المؤسسات التعليميةأ
 املؤسسات احلكومية -        
 املؤسسات اخلاصة -         
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 وكالة الغوث -         
 األردنخارج  -        

 

  معّدل االلتحاق 4.1

معدالت االلتحاق مبذتلف مراحل التعليم نمثلة بالفئات العمرية لألردنيني والسوريني  4يبني اجلدول رقم 
األطفال من أن الغالبية العظمى  إىل. تشري النتائج اإلناثالسكان ولكل من الذكور و  إمجايلواجلنسيات األخرى و 

(. %52) اإلناثسنة( ملتحقون باملدارس وبنسب متشاهبة للذكور و  02-9يف عمر التعليم األساسي )األردنيني 
أطفال سوريني يف هذه الفئة العمرية وبزيادة طفيفة لإلناث. وبالنسبة للتعليم  01من كل  2ويلتحق بالتعليم 

لتفضيل ملتحقني هبذه املرحلة وبنوع من ااألردنيني من  01من بني كل  2سنة( فان  08-09الثانوي )الفئة العمرية 
زيادة عن الذكور. أما بني السوريني فإن معدالت االلتحاق هلذه الفئة العمرية تنذفض كثرياً  %8لإلناث حبوايل 

إناث يف هذا العمر. أما يف مرحلة التعليم اجلامعي للشباب  01من بني كل  0ذكور و 01من بني كل  5لتكون 
فتيات يف نفس  01من بني كل  4عاماً ملتحقني، مقابل  50-05ذكور يف العمر  01من بني كل  0فإن األردنيني 

 ملتحقون يف هذه املرحلة. %00.0الفئة العمرية. وهناك نسبة ضئيلة من السوريني يف هذا العمر ال تتجاوز 

سنوات فإن حوايل نصف األطفال  2-4وبالنسبة ملرحلة ما قبل املدرسة )ريا  األطفال( لألطفال يف العمر 
 01بني كل من  5 إىلا العمر ملتحقني بالتعليم وتنذفض النسبة بني األطفال السوريني لتصل يف هذاألردنيني 

 .اإلناثأطفال يف هذا العمر دون وجود فروقات جوهرية بني الذكور و 

 5102، ة بالتعليم حسب الفئات العمرية والجنسية والجنسجمالي: معدالت اإللتحاق اإل3جدول 

 الفئة العمرية
 جمالياإل جنسيات أخرى سوريون أردنيون

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
4-2 49.9 49.9 21.6 21.5 44.3 44.4 44.0 43.9 

9-02 95.0 95.3 71.2 73.8 90.3 91.9 91.4 90.5 

09-08 65.1 73.1 23.0 27.9 52.5 65.0 65.9 57.5 

05-50 33.3 37.9 13.3 9.2 27.2 33.8 33.7 29.8 

54-55 5.0 2.9 2.6 1.0 5.4 4.8 2.9 4.9 

 0.8 0.4 0.9 1.0 0.1 0.2 0.4 0.6 فأكثر 01

 
 



 

29 
 

 الملتحقون بالدراسة حسب المرحلة والجنس 
من  %45تحقني بالتعليم هم من الذكور مقابل لامل إمجايلمن  %20ن أ 2يالحظ من بيانات اجلدول رقم  

يشكلون أغلبية امللتحقني يف مجيع املراحل التعليمية باستثناء املرحلة الثانوية. ويشكل . ويبقى الذكور اإلناث
ذكور ملتحقني مبرحلة  0(. وكذلك فإنه يوجد %89الذكور الغالبية العظمى من امللتحقني بالتلمذة املهنية )

 الدكتوراه مقابل أنثى واحدة.
سنوات فأكثر الملتحقين حالياً بالمؤسسات التعليمية حسب المرحلة  3ألفراد الذين أعمارهم التوزيع النسبي ل: 2جدول 

 5102التعليمية والجنس، 
 المرحلة التعليمية ذكور إناث %011=  جمالياإل

 ريا  أطفال 20.4 48.9 052005
 أساسي 20.0 48.5 5110224

 تلمذه مهنية 89.1 04.1 2144
 ثانوي 45.0 21.2 522254
 دبلوم متوسط 22.2 44.0 58402

 بكالوريوس 20.2 48.2 550152
 دبلوم عايل 25.1 40.1 0041

 ماجستري 29.0 40.5 05024
 دكتوراه 20.0 58.2 0502

 إجمالي 20.0 34.1 5421221
 

 الملتحقون بالدراسة حسب الجهة المشرفة على المؤسسة التعليمية والجنسية
من امللتحقني مبؤسسات تعليمية حكومية هم أردنيون ويشكل غري  %28أن  9يتبني من بيانات اجلدول رقم  

نمن يدرسون مبؤسسات تعليمية حكومية. أما املؤسسات التعليمية التابعة للقطاع اخلاص فإن  %55األردنيني 
امللتحقني مبدارس وكالة الغوث يشكلون األردنيني . وكذلك فإن غري %58 إىلترتفع لتصل األردنيني نسبة غري 

49%. 
 
 
 



 

30 
 

سنوات فأكثر الملتحقين حالياً بالمؤسسات التعليمية حسب الجهة  3التوزيع النسبي لألفراد الذين أعمارهم : 2جدول 
 5102المشرفة والجنسية، 

 الجهة المشرفة أردنيون غير أردنيين %011=  جمالياإل
 حكومية 28.0 50.2 5152019
 خاصة 25.1 58.1 942280
 وكالة الغوث 20.9 49.4 095585

 األردنخارج  22.0 45.5 2900
 ال يعرف 54.0 22.5 8192

 إجمالي 12.4 53.1 5421221
 

 اإللتحاق بالتعليماألشخاص الذين سبق لهم  5.3

الذكور الذين سبق هلم اإللتحاق بالتعليم قد أهنوا املرحلة األردنيني لقد أظهرت النتائج أن حوايل ثلث السكان 
املرحلة الثانوية مبا نسبته  ا. ويأيت يف املرتبة الثانية األفراد الذين أهنو اإلناثمن  %55األساسية، مقابل حوايل 

، أما أدىن نسبة بني الذين سبق هلم االلتحاق بالتعليم كانت بني أولئك اإلناثلكل من الذكور و  %52حوايل 
، وهذا مؤشر اإلناثبني  %1.4بالنسبة للذكور مقابل % 0.2الذين حالتهم التعليمية التلمذة املهنية حيث بلغت 

 .اإلناثعلى عدم اإلقبال على هذا النوع من التعليم وخاصة بني 

حد ما مع ما هو  إىليني، يتضع أن منط التباينات يف النسب يتشابه األردنية لغري وبتحليل بيانات احلالة التعليم
يات قد جاءت نسب "امللم، األساسي، والتلمذة األردنغري  اإلناثيني. إال أن األردنموجود يف التباين لدى 

 فأعلى.يات، وينعكس هذا النمط للمرحلة التعليمية ثانوي األردناملهنية" أعلى نما هي عليه بني 
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 ةلتحاق بمؤسسة تعليمية حسب الحالسنة فأكثر الذين سبق لهم اإل 04: التوزيع النسبي لألفراد الذين أعمارهم 1جدول 
 5102، الجنسو  التعليمية والجنسية

 الحالة التعليمية
 نسبة السكان ييناألردننسبة غير  ييناألردننسبة 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 10.75 11.30 16.81 17.79 8.61 8.01 -يقرأ ويكتب-ملم 

 33.12 35.38 45.00 38.44 28.92 33.83 التعليم االساسي

 0.42 2.25 0.50 3.34 0.39 1.70 تلمذه مهنية

 24.61 23.88 18.31 17.35 26.84 27.21 ثانوي

 11.16 9.29 6.65 12.26 12.75 7.78 دبلوم متوسط

 18.09 15.15 11.43 9.20 20.45 18.17 بكالوريوس

 1.85 2.74 1.30 1.62 2.04 3.30 دراسات عليا

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 جمالياإل



 نسب األمية 4.3

 00السكان يف اململكة نمن أعمارهم  مجايلإل %5.0أن نسبة األمية قد بلغت  8أظهرت النتائج يف اجلدول رقم 
 على التوايل. %04.2و %9.2حيث بلغت األردنيني وغري األردنيني سنة فأكثر. وتتباين هذه النسبة بني 

أما بالنسبة للنمط العمري لألمية فيالحظ أهنا أقل يف األعمار الصغرية مقارنة باألعمار املتقدمة مع احلفاظ على 
 سنة فأكثر. 91ثناء الذين اعمارهم تقع يف الفئة العمرية باستاألردنيني لصاحل األردنيني وغري األردنيني الفجوة بني 

 5102، سنة فأكثر حسب الفئات العمرية والجنسية 04نسب األمية بين األفراد الذين أعمارهم : 4جدول 
 الفئة العمرية يوناألردن ييناألردنغير  جمالياإل

0.1 9.2 0.9 00 - 05 

2.9 00.2 5.2 51 - 55 

2.8 04.5 4.1 01 - 05 

5.8 08.0 9.0 41 - 45 

04.1 50.0 00.1 21 - 25 

00.5 05.5 00.0 91+ 

 جمالياإل 2.1 03.2 1.0
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 5102نسبة األمية حسب الفئات العمرية والجنسية، : 02شكل 

 األمية حسب العمر والجنس 

( %4.9( مقابل )%8.5يات بلغت )األردن اإلناثأن نسبة األمية بني  5أظهرت النتائج املبينة يف اجلدول رقم  
أن أدىن مستوى لألمية قد كان بني األفراد الذين تقع أعمارهم يف  إىليني. كما تشري النتائج األردنبني الذكور 

. وارتفعت هذه النسب مع التقدم اإلناثبني  %0.2بني الذكور و   %0.2( سنة بنسبة  05-00الفئة العمرية  )
 إمجايل( على مستوى %00.0و) اإلناث( بني %48.5( بني الذكور و)%02.5أن بلغ أعلى مستوياته ) إىلبالعمر 
جتاه الخنفا  هذه النسب مستقباًل سنة فأكثر( وهذا مؤشر على اإل 91يف الفئة العمرية )األردنيني السكان 

 ل الذي يساهم يف ارتفاع نسب األمية يف الوقت احلاضر.    بانتهاء هذا اجلي

 5102، سنة فأكثر حسب الفئات العمرية  والجنس 04الذين أعمارهم األردنيين نسبة األمية للسكان : 1جدول 
 الفئة العمرية  ذكور إناث جمالياإل
0.9 0.2 0.2 00 - 05 

5.2 5.2 5.4 51 - 55 

4.1 4.5 0.2 01 - 05 

9.0 2.8 4.2 41 - 45 

00.1 09.1 2.5 21 - 25 

00.0 48.5 02.5 91 + 

 جمالياإل 3.2 4.1 2.1
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 الصعوبات الوظيفيةالفصل الخامس: 

تطورت ظاهرة الصعوبات الوظيفية على مر السنني نظرًا ألمهيتها من منظور الصحة العامة ومنظمات اجملتمع 
رعاية األشذاص ذوي اإلعاقة وإعادة  إىلاليت هتدف  ومؤسسات الرعاية ة اإلحصائياملدين والدويل واملراكز 

قني( تأهيلهم وتدريبهم. وقد تطور هذا املفهوم خالل السنوات املاضية فبعد أن كان يطلق عليه مصطلع ) املعا
شذاص ذوي الصعوبات ًا )األأن أصبع يطلق علية حالي إىلحتياجات اخلاصة أصبع يسمى فيما بعد بذوي اإل

 الوظيفية(. 

حاسيس ومشاعر أكثر إستجابة للثقافات ومراعاة ألهذا املفهوم متماشيًا مع املستجدات و  لقد جاء التطور يف
ذوي الصعوبات الوظيفية وعائالهتم )الذين كانوا يتحرجون من ذكر وجود أفراد يف أسرهم لديهم أي نوع من 

ول اليت قامت بإجراء عاقات( نما انعكس على اخنفا  نسبة الذين يعانون من أي إعاقات يف معظم الدأنواع اإل
 دراسات أو مسوح متذصصة أو من خالل إجراء تعدادات.

املتتبع هلذا املوضوع جيد أن أهتمام اجملتمعات به بدأ منذ قرنني من الزمان إال أن االهتمام هبا كان حمل اختالف 
االخرية وقد تفاوت هذا  بني الدول وعلى مر السنني. وعلى العموم يالحظ تزايد االهتمام هبذه الظاهرة يف العقود

 االهتمام بني خمتلف الدول سواء من حيث توفري بيانات احصائية عنها واختالف منهجيات احلصول عليها.

أنشئ اجمللس األعلى لشؤون وقد برزت هيئات ومنظمات على املستوى الدويل وعلى املستوى الوطين حيث 
كمؤسسة عامة مستقلة   5112( لسنة 00قانون حقوق األشذاص املعوقني رقم )األشذاص املعوقني مبوجب 

 مجعية األمل. ومن اجلمعيات الوطنية أيضا األردنليشكل املظلة املؤسسية والقانونية لألشذاص ذوي اإلعاقة يف 
، وغريها من اهليئات مجعية األمل للرتبية اخلاصة، مجعية احلياة لتأهيل املعاقني، عاقةشذاص ذوي اإللرعاية األ

وهذه اهليئات واملنظمات هتتم بشكل كبري باملشاكل اليت واملؤسسات اليت كانت تعىن هبذه الفئة من اجملتمع. 
تباه ، وجدير بالذكر أن هلذه اهليئات واملنظمات دوراً فاعاًل يف لفت انةعتياديه هذه الفئة يف نمارسة حياهتم اإلتواج
مدى أمهية هذه الشرحية للعمل على القاء الضوء على حجمها وخصائصها املذتلفة ووضع اخلطط  إىلالدول 

ة اليت تعمل على رصد احلاالت وأماكن اإلحصائيوتنفيذ الربامج اخلاصة هبم كذلك دعم عمليات مجع البيانات 
تعمل على دمج هذه الفئات باحلياة العامة تواجدها لتصويب األوضاع وتقدمي اخلدمات البيئية والصحية اليت 

 والعملية واالستفادة من طاقات هذه الفئة .

http://hcd.gov.jo/ar/node/275
http://www.civilsociety-jo.net/ar/organization/1444/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://www.civilsociety-jo.net/ar/organization/1444/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://www.civilsociety-jo.net/ar/organization/1473/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86
http://www.civilsociety-jo.net/ar/organization/1474/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
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سئلة املتعلقة بالصعوبات اليت قد يواجهها الفرد بالعمل على تطوير األ مجموعة واشنطنولذلك فقد قامت 
جيات أكثر قبواًل من وتعميمها على الدول الستذدامها بالتعدادات واملسوح اليت تنفذها هذه الدول باتباع منه

 الناحية االجتماعية.

من أوائل الدول العربية اليت اهتمت هبذه الشرحية بشكل خاص، فقد قامت  األردنوكما هو احلال دائماً فكانت 
 .5102بذات املنهجية املوصى هبا يف تعدادها لعام  مجموعة واشنطنبتضمني أسئلة 

 األهداف:

 التعداد لتغطية موضوع الصعوبات الوظيفية وذلك لتحقيق األهداف التالية:مت اعتماد جزء خاص يف استمارة 
مساعدة متذذي القرارات ورايمي السياسات الوطنية لقطاع االعاقة من أجل حتسني مستوى  .0

 اخلدمات وتلبية احتياجات وأولويات األشذاص ذوي الصعوبات.
ة لألشذاص الذين يعانون من التعرف على اخلصائص االجتماعية والدوموغرافية واالقتصادي .5

 الصعوبات.
 التعرف على مدي انتشار الصعوبات الوظيفية بني خمتلف شرائع اجملتمع بأنواعها ودرجة حدهتا.  .0
توفري البيئة املناسبة لتحليل خمتلف أبعاد ظواهر الصعوبات الوظيفية وربطها باخلصائص األخرى على  .4

 والتقسيمات االدارية. األسرمستوى األفراد و 
توفري البيئة الداعمة لتعزيز وتنسيق التعاون الدويل يف جمال اإلحصاءات الصحية، مع الرتكيز على  .2

 مقاييس الصعوبات الوظيفية املناسبة للتعدادات السكانية واملسوح الوطنية.
ة اليت جاء تشكيل جمموعة واشنطن إلحصاءات اإلعاقة نتيجة للندوة الدولية لألمم املتحدة حول إحصاءات اإلعاق

ات واملنهجيات اإلحصائيوكان من أهم خمرجاهتا اإلمجاع على احلاجة للعمل على  5110عقدت يف نيويورك عام 
لعاملية، ات املتعلقة باإلعاقة بني الدول حبسب النسب ااإلحصائيعلى املستوى الدويل لتسهيل عملية مقارنة 

ستجابة والتعامل مع ( لإلCity groupجمموعة املدينة )حصاء يف األمم املتحدة تشكيل ونتيجة لذلك قرر قسم اإل
القضايا اليت مت حتديدها بالندوة الدولية وتعترب هذه اجملموعات من اجملموعات غري الريمية اليت يتم تشكيلها بصورة 

ة يف الدول االجتماع والعمل معًا حلل مشاكل املنهجيات اإلحصائي األجهزةمؤقتة حيث تسمع للممثلني من 
 ة، وأهم إجيابيات أسئلة جمموعة واشنطن:حصائياإل

 احلصول على بيانات قابلة للمقارنة مع الدول األخرى وخاصة يف املستقبل. إىلأهنا تؤدي  .0
 عدم وجود مصطلع اإلعاقة عند طرح األسئلة واستبداهلا بالصعوبات لدى القيام بأنشطة معينة. .5
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 الواقع من األسلوب السابق. إىلإعطاء نسبة أقرب  .0
من أوائل الدول العربية اليت قامت باستذدام أسئلة جمموعة واشنطن بنفس املنهجية  األردنأن  إىلوجتدر اإلشارة 
 املوصى هبا.

 :األشخاص ذوي الصعوبات الوظيفية
يتم تعريف األشذاص ذوي الصعوبات الوظيفية على أهنم أولئك األشذا  الذين يعانون من قصور وذلك عند 
تنفيذ مهام معينة أو املشاركة يف أنشطة يقومون فيها بدور ما )حمدودية يف أداء الفعاليات املعقدة(. هذه اجملموعة 

ساسية، الرؤية، السمع، املشي، التذكر تشمل األشذاص الذين يعانون من صعوبات يف أداء الوظائف األ
والرتكيز، العناية الشذصية والتواصل حىت إذا ما مت التذفيف من حدة الصعوبات اليت يعانوهنا باستذدام املعينات 
أو بالعيش يف بيئة داعمة أو بوجود موارد وفرية. وقد ال يواجه بعض هؤالء األفراد صعوبات يف أداء الفعاليات 

املدرسة،  إىلالتسوق أو القيام باألعمال املنزلية أو املشاركة يف فعاليات مثل العمل أو الذهاب املعقدة، مثل 
املساعدة او املساعدة  األجهزةبسبب القيام بالتكيفات الالزمة على مستوى الشذص )املعينات التقنية أو 
ية(. ومع ذلك هم ال زالوا يعتربون الشذصية( أو على مستوى البيئة )التكيفات املادية أو االجتماعية أو املدن

  أكثر عرضة للذطر.
 شذاص حسب احلاالت التالية بالنسبة لكل صعوبة:وقد مت تصنيف األ

 ية صعوبة.أاليوجد  -0
 يوجد بعض الصعوبات. -5
 يعاين من صعوبة كبرية. -0
 اليستطيع مطلقا. -4

 المسوح والتعدادات السابقة:
بعد القيام بتحليل متعمق ألسئلة  5102مت اعتماد أسئلة جمموعة واشنطن يف التعداد العام للسكان واملساكن 

 .0554واسئلة املسع املصاحب يف تعداد  5114اإلعاقات لعام 
 حتتوي على عدة اسئلة متعلقة باإلعاقة هي: 5114وقد كانت استمارة تعداد 

 أي إعاقة؟. ة مناألسر هل يعاين أي فرد من أفراد  .0
 عدد األفراد من ذوي اإلعاقة. .5
 نوع اإلعاقة لكل فرد. .0

 :سئلة التالية املتعلقة باإلعاقةفقد احتوت على اال 0554ما استمارة املسع املصاحب لتعداد أ

 درجة اإلعاقة. .0
 درجة القرابة بني األم واألب للفرد ذي االعاقة. .5
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 العقية معان الطفيلة الكرك عجلون جرش املفرق اربد مادبا الزرقاء البلقاء العاصمة

2015 2004 1994

 بية اخلاصة؟.هل يستفيد الفرد ذي االعاقة من خدمات تعليمية كالرت  .0
 

ونتيجة هلذا التحليل فقد تبني أن األسلوب املباشر يف طرح أسئلة اإلعاقة ونوعها كان له سلبيات كإنكار األفراد 
تدين نسبة  إىلة وشعور الناس بوصمة عار عند وصفهم باملعوقني نما أدى األسر لوجود فرد من ذوي االعاقة داخل 
كانت النسبة   5114يف تعداد ( و%0.5) 0554 يف تعدادفقد كانت النسبة  األردناألشذاص ذوي االعاقة يف 

 5114وكان حيتوي على جمموعة االسئلة اليت تضمنتها استمارة تعداد  5101( ويف مسع أجري يف عام 0.5%)
هلذا قام فريق جمموعة واشنطن بتطوير األسئلة املتعلقة باإلعاقة الستذدامها  %5.1حيث  كانت النسبة 

تعدادات واملسوح وكانت هذه األسئلة تستفسر عن الشذص عند قيامه بأنشطة معينة والصعوبات اليت قد بال
 يواجهها الفرد فيما يتعلق بالسمع واملشي واإلدراك ودرجة شدهتا.

 الصعوبات الوظيفية الحادة أو المطلقة )االعاقات( 0.2

سنوات فأكثر،  2يتضمن هذا اجلزء من التقرير مدى انتشار الصعوبات الوظيفية بني السكان الذين أعمارهم 
للسكان الذين  5102أن نسبة انتشار الصعوبات الوظيفية "احلادة أو املطلقة" يف تعداد  08حيث يظهر الشكل 

، حيث  0554وتعداد  5114عداد وهي نسبة أعلى نما كانت عليه يف ت% 5.2سنوات فأكثر هي  2أعمارهم 
وتتمثل الصعوبات احلادة أو املطلقة بعدم قدرة الشذص على نمارسة الوظائف وهي متثل لكليهما.  %0.5كانت 

 أساس املقارنة مع التعدادات السابقة. 

 0113حسب المحافظة لتعدادات  الوظيفية الحادة أو المطلقة الصعوبات: النسبة المئوية النتشار االعاقات/ 04شكل 
 5102و 5113و
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و أيف نسبة انتشار الصعوبات احلادة أن حمافظات إربد مث املفرق وعجلون هي األعلى  إىلكما وتشري النتائج 
، ويتبعها الزرقاء والطفيلة وجرش، بينما كانت أدىن نسبة انتشار يف حمافظة العقبة %0املطلقة حيث جتاوزت 

مستويات انتشار الصعوبات الوظيفية احلادة أو املطلقة حسب نوع الصعوبة  01ومأدبا ومعان. ويبني اجلدول 
 واحملافظة. 

الدرجة المطلقة* حسب المحافظة ونوع  إلىالنسبة المئوية النتشار الصعوبات الوظيفية من الدرجة الحادة : 01جدول 
 5102، الصعوبة

التذكر  المشي السمع الرؤية المحافظة
 والتركيز

العناية 
 الشخصية

 التواصل
األفراد الذين 
يعانون من 
 صعوبات

 2.37 0.47 0.57 0.55 1.31 0.49 0.78 العاصمة

 2.46 0.52 0.63 0.60 1.45 0.54 0.78 البلقاء

 2.95 0.58 0.70 0.69 1.63 0.64 0.99 الزرقاء

 2.21 0.48 0.56 0.57 1.27 0.51 0.69 مادبا  

 3.30 0.62 0.80 0.75 1.95 0.70 1.06 اربد   

 3.05 0.63 0.84 0.75 1.57 0.73 1.01 املفرق 

 2.64 0.68 0.77 0.75 1.44 0.70 0.90 جرش    

 3.03 0.60 0.73 0.75 1.67 0.71 1.03 عجلون  

 2.44 0.51 0.61 0.60 1.42 0.56 0.81 الكرك  

 2.84 0.52 0.65 0.75 1.64 0.68 0.96 الطفيلة

 2.25 0.49 0.57 0.64 1.14 0.63 0.75 معان   

 2.15 0.40 0.47 0.53 1.08 0.43 0.82 العقبة 

 2.69 0.54 0.66 0.64 1.50 0.58 0.88 جمالياإل

 .خذت التصنيفات " يعاين من صعوبة كبرية"  و " ال يستطيع مطلقا"أو املطلقة: هي الصعوبات اليت أ*الصعوبة احلادة 

 اإلناثوحبسب اجلنس فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق واضحة إلنتشار الصعوبات الوظيفية بني الذكور و 
سنوات فأكثر، كما أظهرت  2السكان يف العمر  إمجايللإلناث من  %5.94مقابل % 5.25حيث بلغت للذكور 

أكرب من نسبة الذكور يف حمافظات البلقاء، الكرك، العاصمة  اإلناثالنتائج أن نسبة إنتشار الصعوبات لدى 
 يف باقي احملافظات.   اإلناثوالعقبة وكانت نسبة الذكور أعلى من 
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 ذكور
 إناث

الدرجة المطلقة* حسب المحافظة  إلى: النسبة المئوية النتشار الصعوبات الوظيفية من الدرجة الحادة 00جدول 
 5102، والجنس

 المحافظة ذكور إناث
 العاصمة 2.37 2.38
 البلقاء 2.39 2.55
 الزرقاء 3.03 2.86
 مادبا 2.31 2.11
 اربد 3.44 3.15
 املفرق 3.17 2.92
 جرش 2.73 2.54
 عجلون 3.15 2.89
 الكرك 2.41 2.48
 الطفيلة 2.95 2.73
 معان 2.29 2.20
 العقبة 2.12 2.19
 جمالياإل 2.72 2.64

 .*الصعوبة احلادة او املطلقة: هي الصعوبات اليت اخذت التصنيفات " يعاين من صعوبة كبرية"  و" ال يستطيع مطلقا"
 

 5102 ،النتشار الصعوبات الوظيفية من الدرجة الحادة أو المطلقة* حسب المحافظة والجنس: النسبة المئوية 01شكل 

 و املطلقة: هي الصعوبات اليت اخذت التصنيفات " يعاين من صعوبة كبرية" و" ال يستطيع مطلقا"أ*الصعوبة احلادة 
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 نوع الصعوبة  5.2

أن صعوبة املشي كانت األكثر انتشارًا مقارنة بالصعوبات  إىل 05تشري النتائج كما هو موضع يف اجلدول 
األخرى، تليها صعوبات الرؤية، العناية الشذصية، التذكر والرتكيز، السمع واالتصال وجدير بالذكر أن العناية 
 الشذصية والتذكر هي أكثر الصعوبات ارتباطاً بتقدم العمر وسنتطرق لصعوبات املشي، الرؤية، العناية الشذصية

 والتذكر والرتكيز.

، ، والجنسالحادة أو المطلقة* حسب المحافظة ونوع الصعوبة: النسبة المئوية النتشار الصعوبات الوظيفية 05جدول 
5102 

 المحافظة
 التواصل العناية الشخصية التذكر والتركيز المشي السمع الرؤية

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 0.47 0.47 0.61 0.54 0.56 0.55 1.44 1.20 0.49 0.50 0.82 0.82 العاصمة

 0.51 0.54 0.68 0.59 0.61 0.59 1.63 1.29 0.56 0.53 0.80 0.80 البلقاء

 0.54 0.62 0.71 0.69 0.68 0.71 1.69 1.58 0.63 0.65 1.03 1.03 الزرقاء

 0.45 0.51 0.58 0.55 0.55 0.59 1.32 1.22 0.46 0.55 0.77 0.77 مادبا  

 0.59 0.66 0.83 0.77 0.74 0.77 2.04 1.86 0.68 0.72 1.15 1.15 اربد   

 0.60 0.65 0.85 0.83 0.72 0.78 1.63 1.52 0.72 0.74 1.07 1.07 املفرق 

 0.63 0.71 0.79 0.75 0.71 0.78 1.54 1.35 0.68 0.71 0.96 0.96 جرش    

 0.56 0.63 0.80 0.67 0.74 0.76 1.74 1.61 0.66 0.76 1.11 1.11 عجلون  

 0.52 0.50 0.66 0.57 0.65 0.56 1.55 1.30 0.58 0.54 0.82 0.82 الكرك  

 0.48 0.56 0.66 0.63 0.74 0.76 1.75 1.53 0.66 0.69 1.01 1.01 الطفيلة

 0.49 0.49 0.62 0.52 0.60 0.67 1.24 1.05 0.62 0.63 0.78 0.78 معان   

 0.43 0.39 0.52 0.42 0.57 0.51 1.20 0.99 0.44 0.43 0.81 0.81 العقبة 

 0.52 0.55 0.69 0.63 0.63 0.64 1.61 1.41 0.58 0.59 0.93 0.93 مجايلاإل

 مطلقا" الصعوبة احلادة أو املطلقة: هي الصعوبات اليت أخذت التصنيفات " يعاين من صعوبة كبرية" و" ال يستطيع*
 

 صعوبة المشي  0.5.2

فقد كانت التباينات  ،وبحسب الجنس .%0.2 سنوات فأكثر 2السكان  إمجايلبلغت نسبة صعوبة املشي بني 
فقد   ،وبحسب المحافظات .لإلناث %0.90للذكور و %0.40حمدودة حيث بلغت النسبة  اإلناثبني الذكور و 
 أكرب من الذكور يف صعوبة املشي يف مجيع احملافظات مع احتفاظ إربد بأعلى النسب. اإلناثكانت نسبة 
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 الرؤية ةصعوب 5.5.2

فقد  ،وبحسب الجنس .%1.88سنوات فأكثر  2السكان يف العمر  إمجايلبلغت نسبة الصعوبات يف الرؤية بني 
 إمجايللإلناث من  %1.80للذكور و %1.50حمدودة حيث بلغت النسبة  اإلناثالتباينات بني الذكور و  كانت

لوحظ أن النسبة األكرب لصعوبة الرؤية كانت يف  ،وبحسب المحافظات .سنوات فأكثر 2السكان يف العمر 
على % 0.10و  %0.10و% 0.19حيث بلغت  %0حمافظة إربد وعجلون واملفرق واليت جتاوزت النسبة فيها 

يف مجيع احملافظات بإستثناء  اإلناثن نسبة الذكور أعلى من التوايل بزيادة طفيفة عن باقي احملافظات كما أ
 العقبة.

 صعوبات العناية الشخصية   4.5.2

وحبسب % 1.99سنوات فأكثر  2السكان يف العمر  إمجايلبلغت نسبة الصعوبات يف العناية الشذصية من 
لإلناث  %1.95للذكور و %1.90حمدودة حيث بلغت النسبة  اإلناثفقد كانت التباينات بني الذكور و  اجلنس
أكرب من الذكور يف مجيع  اإلناثكانت نسبة   ،وحبسب احملافظات .سنوات فأكثر 2السكان يف العمر  إمجايلمن 

احملافظات وكانت النسبة األعلى هلذه الصعوبة يف حمافظة املفرق على املستوى العام وأيضا على مستوى الذكور 
 .اإلناثو 

 ركيزصعوبة التذكر والت 3.5.2

أما نسبة انتشار صعوبة التذكر والرتكيز فهي متساوية يف حمافظات إربد واملفرق وجرش وعجلون والطفيلة وبنسبة 
حيث بلغت  اإلناثعلما بأهنا متقاربة يف باقي احملافظات، وكانت التباينات ال تذكر بني الذكور و  1.22%
بإستثناء حمافظات العاصمه والبلقاء والكرك  اإلناثعلى التوايل وكانت نسبة الذكور أعلى من  %1.90و  1.94%

 أعلى من الذكور. اإلناثوالعقبة فنسبة 
 

 درجة عدم االستطاعة المطلقة إلىالصعوبات الوظيفية من الدرجة البسيطة  4.2

لقة املط إىلأن نسبة األفراد الذين يعانون من صعوبات وظيفية بأية درجة )من البسيطة  إىلتشري نتائج التعداد 
سنوات فأكثر.  2السكان الذين بلغت أعمارهم  إمجايلمن  %00املتمثلة بعدم القدرة على األداء( بلغت حوايل 

يف حمافظات  %01أن التباينات بني احملافظات كانت طفيفة، حيث أن النسبة األقل حوايل  إىلوتشري النتائج 
أن أكثر  إىل(.  وتشري النتائج %05على )حوايل العاصمة والبلقاء كحد أدىن ويف حمافظيت إربد وعجلون كحد أ

فيما   %4.21،  %2.91الصعوبات انتشاراً هي صعوبة الرؤية تليها صعوبة املشي حيث بلغت النسبة على التوايل 
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 إمجايلمن  %5كانت أقل الصعوبات الوظيفية انتشارًا هي التواصل مع اآلخرين حيث كانت  نسبتها أقل من 
 سنوات فأكثر. 2السكان الذين أعمارهم 

الدرجة المطلقة* حسب المحافظة ونوع  إلىنتشار الصعوبات الوظيفية من الدرجة البسيطة النسبة المئوية ال: 04جدول 
 5102، الصعوبة

 المشي السمع الرؤية المحافظة
التذكر 
 والتركيز

العناية 
 التواصل الشخصية

الذين األفراد 
يعانون من 
 صعوبات

 9.90 1.49 1.75 2.38 4.08 2.68 5.50 العاصمة

 9.96 1.73 1.99 2.58 4.32 2.76 4.83 البلقاء

 11.44 1.78 2.11 2.91 4.82 3.09 6.01 الزرقاء

 9.43 1.63 1.94 2.66 4.03 2.87 4.62 مادبا

 11.78 1.83 2.33 3.06 5.46 3.25 6.07 اربد

 10.89 1.95 2.61 3.12 4.51 3.32 5.08 املفرق

 10.80 2.06 2.45 3.18 4.32 3.46 5.03 جرش

 11.66 1.89 2.28 3.20 5.06 3.38 5.93 عجلون

 10.34 1.72 2.04 2.77 4.32 3.08 5.17 الكرك

 10.74 1.73 2.04 3.06 4.69 3.32 5.69 الطفيلة

 10.27 1.80 2.02 2.87 3.83 3.08 5.02 معان

 10.88 1.40 1.60 2.46 3.52 2.67 6.36 العقبة

 10.62 1.67 2.01 2.70 4.50 2.95 5.60 جمالياإل

  وال يستطيع مطلقا" ،وصعوبة كبرية ،املطلقة: هي الصعوبات اليت اخذت التصنيفات " يعاين من بعض الصعوبة إىلالصعوبة من الدرجة البسيطة *

 
المحافظة،  حسب* الدرجة المطلقة إلىنتشار الصعوبات الوظيفية من الدرجة البسيطة المئوية ال: النسبة 51شكل 

5102 

 وال يستطيع مطلقا" ،وصعوبة كبرية ،املطلقة: هي الصعوبات اليت اخذت التصنيفات " يعاين من بعض الصعوبة إىلالصعوبة من الدرجة البسيطة *: 
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يف جممل الصعوبات من الدرجة  اإلناثكانت قليلة بني الذكور و   ومن حيث اجلنس فقد تبني أن التباينات
واحتفظت حمافظة إربد بأعلى  %01.01ولالناث  %01.85الدرجة املطلقة  فقد كانت للذكور  إىلالبسيطة 

لإلناث، ومن حيث احملافظات، فكانت نسبة الذكور أعلى من % 00.51للذكور و %05.00النسب إذ بلغت 
أعلى من نسبة الذكور كما هو  اإلناثيف مجيع احملافظات بإستثناء حمافظة البلقاء حيث كانت نسبة  اإلناثنسبة 

 موضع يف اجلدول والشكل التاليني.

الدرجة المطلقة* حسب المحافظة  إلىالنسبة المئوية النتشار الصعوبات الوظيفية من الدرجة البسيطة : 03جدول 
 5102والجنس، 

 إناث ذكور المحافظة

 9.68 10.09 العاصمة

 10.01 9.91 البلقاء

 10.99 11.83 الزرقاء

 9.22 9.61 مادبا

 11.20 12.31 اربد

 10.46 11.29 املفرق

 10.39 11.18 جرش

 11.09 12.19 عجلون

 10.09 10.57 الكرك

 10.49 10.97 الطفيلة

 9.95 10.56 معان

 10.83 10.91 العقبة

 10.30 10.89 جمالياإل

وال يستطيع  ،وصعوبة كبرية ،املطلقة: هي الصعوبات اليت اخذت التصنيفات " يعاين من بعض الصعوبة إىل*الصعوبة من الدرجة البسيطة 
 مطلقا"
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الدرجة المطلقة* حسب المحافظة  إلىظيفية من الدرجة البسيطة و : النسبة المئوية النتشار الصعوبات ال50شكل 
 5102والجنس، 

 وال يستطيع مطلقا" ،وصعوبة كبرية ،املطلقة: هي الصعوبات اليت اخذت التصنيفات " يعاين من بعض الصعوبة إىل*الصعوبة من الدرجة البسيطة    

أن صعوبة الرؤية كانت األكثر انتشاراً مقارنة بالصعوبات  إىلكما تشري النتائج كما هو موضع يف اجلدول التايل 
األخرى، تليها صعوبة املشي، السمع، التذكر والرتكيز، العناية الشذصية واالتصال، وجدير بالذكر أن العناية 
الشذصية والتذكر هي أكثر الصعوبات ارتباطًا بتقدم العمر وسنتطرق لصعوبات الرؤية ، املشي، السمع، التذكر 

 والرتكيز والعناية الشذصية بشكل تفصيلي فيما يلي.
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 العقبة  معان    الطفيلة الكرك   عجلون   جرش     املفرق  اربد    مادبا   الزرقاء البلقاء العاصمة

 إناث ذكور
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ونوع  الدرجة المطلقة* حسب المحافظة إلىمن الدرجة البسيطة  الوظيفية الصعوبات المئوية النتشار نسبةال: 02جدول 
 5102، والجنسالصعوبة 

 التذكر والتركيز المشي السمع الرؤية المحافظة
العناية 

 الشخصية
 التواصل

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 1.6 1.5 1.9 1.7 2.5 2.3 3.8 4.4 2.7 2.6 5.3 5.7 العاصمة

 1.8 1.7 2.2 1.8 2.8 2.4 4.1 4.6 2.9 2.6 4.8 4.9 البلقاء

 1.8 1.8 2.2 2.0 2.9 2.9 4.4 5.3 3.2 3.0 5.8 6.2 الزرقاء

 1.7 1.6 2.1 1.8 2.8 2.6 3.7 4.4 3.0 2.8 4.5 4.8 مادبا  

 1.8 1.8 2.5 2.2 3.1 3.0 5.3 5.6 3.3 3.2 5.7 6.4 اربد   

 2.0 1.9 2.7 2.5 3.2 3.1 4.4 4.7 3.3 3.3 4.8 5.3 املفرق 

 2.1 2.0 2.6 2.3 3.2 3.2 4.1 4.5 3.4 3.5 4.9 5.2 جرش    

 1.9 1.9 2.5 2.1 3.3 3.1 4.8 5.3 3.3 3.5 5.6 6.2 عجلون  

 1.8 1.7 2.2 1.9 2.9 2.7 4.3 4.4 3.2 3.0 5.1 5.3 الكرك  

 1.8 1.7 2.3 1.8 3.2 2.9 4.6 4.8 3.3 3.3 5.6 5.8 الطفيلة

 1.8 1.8 2.2 1.9 3.0 2.8 3.7 3.9 3.2 3.0 4.8 5.2 معان   

 1.6 1.3 1.8 1.5 2.7 2.3 2.9 4.4 2.7 2.6 6.2 6.5 العقبة 

 1.7 1.6 2.2 1.9 2.8 2.6 4.2 4.8 3.0 2.9 5.4 5.8 جمالياإل

 وال يستطيع مطلقا" ،وصعوبة كبرية ،املطلقة: هي الصعوبات اليت اخذت التصنيفات " يعاين من بعض الصعوبة إىل*الصعوبة من الدرجة البسيطة 
 

 صعوبة الرؤية0.4.2

تنتشر يف  الدرجة املطلقة إىلالرؤية من الدرجة البسيطة أن النسبة األعلى لصعوبات  إىلكما تشري النتائج 
% 9.12و %9.09وكانت النسب يف هذه احملافظات  %9 ذ جتاوزت النسبةحمافظات العقبة وإربد والزرقاء إ

على التوايل. % 4.80و% 4.95على التوايل وكانت أقل النسب يف حمافظيت مادبا والبلقاء إذ بلغت % 9.10و
 %.2.50و %2.15وتراوحت يف باقي احملافظات بني 

فقد    ،الدرجة المطلقة إلىالرؤية من الدرجة البسيطة لصعوبات  اإلناثوفيما يتعلق بالتباينات بني الذكور و 
سنوات فأكثر.  2السكان يف العمر  إمجايللإلناث من  %2.4للذكور و% 2.8كانت حمدودة حيث بلغت النسبة 
يف مجيع احملافظات حيث بقيت نسبة الذكور يف العقبة هي األعلى تلتها  اإلناثوكانت نسبة الذكور أعلى من 

، وبقيت نسبة الذكور يف مادبا والبلقاء هي األقل بني %9إربد مث الزرقاء مث عجلون حيث جتاوزت نسبة الذكور 
 .%9وباقي احملافظات أقل من  %9قبة هي األعلى حيث جتاوزت احملافظات وبقيت النسبة لإلناث يف حمافظة الع
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 صعوبة المشي 5.4.2

تنتشر يف حمافظات  الدرجة املطلقة إىلاملشي من الدرجة البسيطة  أن النسبة األعلى لصعوبة إىلتشريالنتائج أيضا 
يف عجلون وكانت أقل النسب يف حمافظيت العقبة  %2.19يف إربد و %2.49إربد وعجلون إذ بلغت النسب 

 .%4.85و% 4.10يف معان. وتراوحت يف باقي احملافظات بني  %0.80يف العقبة و %0.25ومعان إذ بلغت 

فقد كانت   الدرجة املطلقة إىلاملشي من الدرجة البسيطة  لصعوبة اإلناثوفيما يتعلق بالتباينات بني الذكور و 
سنوات فأكثر.  2السكان يف العمر  إمجايللإلناث من  %4.28للذكور و  %4.52بة حمدودة حيث بلغت النس

 أعلى من الذكور يف مجيع احملافظات. اإلناثوكانت نسبة 

 صعوبة السمع 4.4.2

 %0تزيد عن   الدرجة املطلقة إىلالسمع من الدرجة البسيطة  أن النسبة األعلى لصعوبة إىلو تشري النتائج أيضا 
يف حمافظات جرش، عجلون ،الطفيلة، املفرق، إربد، الزرقاء، الكرك ومعان وكانت أعالها يف جرش إذ بلغت 

وكانت أقل النسب يف حمافظة  %5.82و %5.92وتراوحت نسب االنتشار يف باقي احملافظات بني  %0.49النسبة 
 .%5.92العقبة 

فقد كانت   الدرجة املطلقة إىلالسمع من الدرجة البسيطة  لصعوبة اإلناثوفيما يتعلق بالتباينات بني الذكور و 
سنوات فأكثر. وكانت  2السكان يف العمر  إمجايللإلناث من  %0للذكور و% 2.90حمدودة حيث بلغت النسبة 

اعلى من الذكور يف مجيع احملافظات باستثناء حمافظات جرش وعجلون والطفيلة حيث كانت نسبة  اإلناثنسبة 
 يف حمافظة املفرق.  اإلناثبينما تساوت النسبة بني الذكور و  اإلناثالذكور أعلى من 

 والتركيز صعوبة التذكر 3.4.2

بالنسبة  الدرجة املطلقة إىلجة البسيطة من الدر  التذكر والرتكيز أن النسبة األعلى لصعوبة إىلتشري النتائج 
يف مجيع حمافظات اململكة وكانت أعالها يف حمافظة عجلون  %5 تزيد عن فقد تبني أن النسبة ،للمحافظات
طفيفة، حيث بلغت النسبة  اإلناثفقد كانت التباينات بني الذكور و  ،أما بالنسبة للجنس ،%0.51وبنسبة 

 أعلى من الذكور . اإلناثعلى التوايل وكانت نسبة %  5.25و 5.90%

 صعوبات العناية الشخصية2.4.2

حسب  الدرجة املطلقة إىلمن الدرجة البسيطة  العناية الشذصية أن النسبة األعلى لصعوبة إىلتشري النتائج 
يف غالبية حمافظات اململكة وكانت أعالها يف املفرق إذ بلغت النسبة  %5 تزيد عن كانت النسبة  ،لمحافظاتا

وكانت أقل النسب يف حمافظة العقبة  %0.55و %0.91وتراوحت نسب االنتشار يف باقي احملافظات بني % 5.90
0.91%. 
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 إىلالبسيطة  العناية الشذصية من الدرجة لصعوبة اإلناثفقد كانت التباينات بني الذكور و  ،أما بالنسبة للجنس
سنوات  2السكان يف العمر  إمجايللإلناث من % 2.15للذكور و% 1.89حيث بلغت النسبة   الدرجة املطلقة

 فأكثر. 

 صعوبة التواصل 2.4.2

بالنسبة  الدرجة املطلقة إىلالتواصل مع اآلخرين من الدرجة البسيطة  أن النسبة األعلى لصعوبة إىلتشري النتائج  
و وتراوحت نسب االنتشار يف باقي احملافظات  %5.19 يف حمافظة جرش فقد كانت النسبةكانت  ،للمحافظات

 .%0.4وكانت أقل النسب يف حمافظة العقبة  %0.52و %0.41بني 
على % 0.21و %0.94كالتايل حيث بلغت النسبة    اإلناثفقد كانت التباينات بني الذكور و  ،وبحسب الجنس
 أعلى من الذكور . اإلناثالتوايل وكانت نسبة 
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 التأمين الصحيالفصل السادس: 

تسعى دائرة االحصاءت العامة باستمرار لتوفري املعلومة الدقيقة ملتذذي القرار ورايمي السياسات والباحثني 
والدارسني وشركاء التنمية يف القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين ويف خمتلف اجملاالت. وقد تضمنت استمارة 

حصائية مشولية ومفصلة حول إحي لتوفري بيانات الص موضوع التأمني 5102التعداد العام للسكان واملساكن 
. األسرالتأمني الصحي كون التعداد شاماًل لكل أسر اململكة نما يتيع الفرصة لتوفري بيانات عن كافة أفراد هذه 

يتضمن هذا التقرير بعض اجلداول التفصيلية للنتائج ذات العالقة هبذا املوضوع واليت تشمل بيانات حول مدى 
ة التأمني الصحي، آملني أن تفيد املعلومات الواردة يف هذا التقرير مجيع املهتمني بقضايا التأمني انتشار مظل
 الصحي.

 

تتلذص األهداف الرئيسية فيما يتعلق بالتأمني الصحي يف كونه يوفر معلومات دقيقة وحديثة حول  األهداف:
رسم سياسات وطنية يف هذا اجملال حيث ، بغر  توسيع مظلته ومشوليته من خالل األردنالتأمني الصحي يف 
 أهداف هذا اجلزء من التقرير مبا يلي: ومكن أن تتلذص 

 .معدالت اإلزدواجية بني جهات التأمني املذتلفة 
  يني.األردنالعبء املرتتب على احلكومة من تأمينات غري 
   غريهم.ية سواء أردنيني أو األردنمدى تغطية التأمني الصحي لكل من تواجد على األر 
  التعرف على اخلصائص الدوموغرافية واالجتماعية واالقتصادية لالفراد املؤمنني وغري املؤمنني يف

 .األردن
 

النظام الذي يعىن مبذاطر الظروف الصحية لدى الفرد أي ضد اخلسارة  على أنه كما يعرف التأمين الصحي
وذلك من خالل التعويض عن التكاليف الطبية املتمثلة بتكاليف الفحص والتشذيص  ،الناجتة عن األمرا 

ختفيف األعباء  إىلوتعويضه بدل انقطاعه عن العمل لفرتة من الزمن أو عجزه الدائم نما يؤدي  ،والعالج
 والتكاليف املرتتبة عن معاجلة احلاالت املرضية اليت يتعر  هلا األفراد املؤمنني.

 مين الصحيأنواع التأ

 تأمني وزارة الصحة. -
 تأمني اخلدمات الطبية امللكية. -
 تأمني املستشفيات اجلامعية. -
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 تأمني وكالة الغوث. -
 تأمني القطاع اخلاص. -
 .األردنتأمني خارج  -

 شمولية مظلة التأمين الصحي0.2

من سكان اململكة مشمولني بالتأمني الصحي، يف  %(25أن حوايل ) 09اجلدول يتبني من النتائج الواردة يف 
( من جمموع السكان. وتتباين هذه النسب %90)حةوايل األردنيني حني أن هذه النسبة تقرتب من الثلثني بني 

سجلت حمافظات الطفيلة وعجلون  مجايلولألردنيني، فعلى املستوى اإل مجايلبني احملافظات على املستويني اإل
، يف حني سجلت أدىن النسب يف حمافظيت العاصمة والزرقاء %(81ب حيث زادت عن )والكرك أعلى النس

يتبني أن هناك ست حمافظات زادت نسبة األردنيني ( على التوايل. أما على مستوى %49.0)( و09.0%)
وهي حمافظات عجلون، الطفيلة، الكرك، جرش، معان، املفرق حيث تراوحت هذه %( 81)املؤمنني فيها عن 

أن هذا التأمني مصدره اخلدمات الطبية أو وزارة  إىل(، وقد يعود السبب %51.2-%80.2بة ما بني )النس
الصحة، حيث أن الغالبية العظمى من املشمولني بالتأمني يقعون حتت مظلة تأمني القطاع العام مبا فيها 

اء كما هو احلال على ية يف حني سجلت أدىن النسب يف حمافظيت العاصمة والزرقاألردنالقوات املسلحة 
 السكان. إمجايلمستوى 

سنوات لديهم احلق يف احلصول  9أن مجيع األطفال يف اململكة الذين تقل أعمارهم عن  إىلوجتدر اإلشارة 
على اخلدمات الصحية اجملانية وإن مل يكن لديهم أي تأمني. وذلك مبوجب مكرمة ملكية وقرار تنفيذي 

طفاًل. وبأخذ هذا  005111حكومي مبنحهم خدمة صحية جمانية. ويبلغ عدد هذه الفئة من األطفال حوايل 
أمني الصحي أو التغطية اجملانية )لألطفال دون السادسة املكون بعني اإلعتبار متت اعادة حساب مستوى الت

 السكان.  مجايلإل %22لألردنيني وحوايل  %98 إىلمن العمر( حيث ارتفعت نسبة التغطية 
وبعد هذا التعديل بقيت حمافظة عجلون مث الطفيلة والكرك األعلى تغطية بالتأمني بالنسبة لألردنيني حيث 

من  9ويف املقابل، بقيت حمافظة العاصمة وكذلك الزرقاء األقل تغطية )حوايل أفراد.  01من بني كل  5يشمل 
 أفراد(. 01بني كل 
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 5102: نسبة السكان الذين لديهم تأمين صحي والمشمولين بالخدمة المجانية حسب المحافظة، 02جدول 

 مجانيةلديهم تامين صحي او خدمة  لديهم تأمين صحي المحافظة
 جمالياإل أردنيون جمالياإل أردنيون

 40.40 54.28 36.26 47.79 العاصمة

 64.55 75.98 61.70 72.46 البلقاء

 50.45 60.17 46.29 54.04 الزرقاء

 68.52 78.51 65.79 75.22 مادبا  

 65.62 79.25 63.12 75.88 اربد   

 73.35 84.27 71.77 81.49 املفرق 

 79.93 86.84 78.32 84.57 جرش    

 85.71 91.92 84.62 90.70 عجلون  

 81.69 89.87 80.53 88.52 الكرك  

 86.01 90.53 85.08 89.55 الطفيلة

 79.49 85.79 77.84 83.93 معان   

 62.35 77.50 59.45 73.45 العقبة 

 54.90 68.14 51.62 63.41 مجايلاإل

  
على مستوى اململكة ويف احملافظات، حيث أشارت  اإلناثبني الذكور و وتتباين نسبة التغطية بالتأمني الصحي 

أعلى منها لدى الذكور على مستوى اململكة ويف كافة احملافظات.  اإلناثأن نسبة التغطية لدى  إىلالنتائج 
(، %8( مث الكرك )حوايل %5، ويف البلقاء )حوايل (تقريبا %00كثر وضوحًا يف حمافظة العقبة )أوكان الفرق 

 (.%0 ويف املقابل كانت الفجوة يف أضيق حدودها يف حمافظيت جرش واملفرق )حوايل
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 5102: نسبة السكان الذين لديهم تأمين صحي لكافة السكان حسب الجنس والمحافظة، 01جدول 
 إناث ذكور المحافظة
 39.1 34.8 العاصمة

 67.0 58.1 البلقاء

 48.6 44.9 الزرقاء

 69.5 62.9 مادبا

 65.3 61.8 اربد

 73.5 70.4 املفرق

 80.0 77.2 جرش

 87.0 82.6 عجلون

 84.9 77.2 الكرك

 88.9 82.4 الطفيلة

 81.3 75.4 معان

 66.2 55.6 العقبة

 54.8 49.8 جمالياإل
 

السكان حيث أن فجوة النوع  إمجايليالحظ أمناطًا مشاهبة للتباينات بني األردنيني التباينات بني  إىلوبالنظر  
 (.08)اجلدول رقم  %5ولكن حجم هذه الفجوة ال يتجاوز  اإلناثاإلجتماعي متيل لصاحل 

 

 5102الذين لديهم تأمين صحي حسب الجنس والمحافظة، األردنيين : نسبة السكان 04جدول 
 

 

 إناث ذكور المحافظة
 48.5 42.4 العاصمة

 24.1 20.8 البلقاء

 22.0 20.9 الزرقاء

 29.9 24.5 مادبا

 22.2 24.2 اربد

 85.4 81.5 املفرق

 82.2 80.5 جرش

 55.0 85.0 عجلون

 85.5 82.9 الكرك

 50.4 88.4 الطفيلة

 82.9 85.2 معان

 22.1 25.2 العقبة

62.823.4 جمالياإل
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 التأمين الصحي لألردنيين اتجه 5.2 

أفراد أردنيني تتحمل وزارة الصحة أعباء  01من بني كل  4أن  05اجلدول رقم يتبني من البيانات الواردة يف  
( من جمموع %05(. ويتحمل القطاع اخلاص ما نسبته )%08تلتها اخلدمات الطبية امللكية ) ،تأمينهم الصحي

األردنيني ( من جمموع األفراد %5.2أن وكالة الغوث تتحمل ) إىليني. وكما تشري النتائج األردنالسكان 
 املؤمنني صحياً. 

حسب جهة التأمين الصحي والجنس،  الذين لديهم تأمين صحي واحداألردنيين : التوزيع النسبي للسكان 01جدول 
5102 

 جمالياإل إناث ذكور جهة التأمين
 41.7 42.9 40.5 وزارة الصحة

 38.0 37.5 38.4 اخلدمات الطبية امللكية

 2.5 2.5 2.5 املستشفيات اجلامعية

 2.5 2.5 2.5 وكالة الغوث

 12.4 11.7 13.1 تأمني خاص 

 2.5 2.6 2.4 أخرى

 0.4 0.3 0.5 األردنخارج 

 100.0 100.0 100.0 جمالياإل

 
 

 5102، حسب جهة التأمين الصحي الذين لديهم تأمين صحي واحداألردنيين التوزيع النسبي للسكان : 55شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.7 

38.0 

2.5 

2.5 
12.4 

2.5 0.4 
 وزارة الصحة

 اخلدمات الطبية امللكية

 املستشفيات اجلامعية

 وكالة الغوث

 تأمني خاص 

 أخرى

 خارج األردن
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 األردنيين التأمين الصحي للسكان غير  4.2

مشمولني بالتأمني الصحي األردنيني أن حوايل ربع السكان غري  إىل 51اجلدول تشري البيانات الواردة يف 
( بني الذكور، كما يالحظ %50.5( مقابل )%58.0) اإلناث( وقد بلغت نسبة %52.0وبنسبة مقدارها )

( وقد يعود السبب يف %90.4تباين هذه النسب بني احملافظات حيث بلغت أعلى النسب يف حمافظة جرش )
وجود  إىل( وقد يعود السبب يف ذلك %28.5وجود خميم غزه يف هذه احملافظة، تلتها حمافظة املفرق ) إىلذلك 

ارتفاع على  مجايلريني يف هذه احملافظة، ويرافق هذا االرتفاع على مستوى اإلخميم الزعرتي لالجئني السو 
فقد تراوحت األردنيني يف هاتني احملافظتني، أما أدىن النسب للسكان املؤمنني من غري  اإلناثمستوى الذكور و 

 اإلناثر و ( يف حمافظيت العاصمة والبلقاء، وينطبق األمر كذلك على كل من الذكو %09.8-%09.4ما بني )
بني حمافظة وأخرى كا هو مبني يف اجلدول  اإلناثحيث تتذبذب هذه النسب على مستوى كل من الذكور و 

 التايل. 
 5102، الذين لديهم تأمين صحي حسب الجنس والمحافظةاألردنيين نسبة السكان غير : 51جدول 

 جمالياإل إناث ذكور المحافظة
 09.4 08.0 02.5 العاصمة

 09.8 50.1 00.2 البلقاء

 01.4 00.1 58.4 الزرقاء

 51.4 52.0 02.2 مادبا

 59.5 52.5 52.0 اربد

 28.5 90.0 29.9 املفرق

 90.4 92.2 90.2 جرش

 04.2 08.0 00.8 عجلون

 00.4 40.2 52.9 الكرك

 51.0 59.0 02.8 الطفيلة

 01.0 04.5 52.8 معان

 54.9 55.2 55.4 العقبة

 52.4 54.0 54.5 جمالياإل
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 المشاركة اإلقتصاديةالفصل السابع: 

قتصادى للفئات العمرية لكل من الذكور عمل مبعدالت املشاركة بالنشاط اإلتتمثل املؤشرات املتعلقة بقوة ال
على أهنا عدد الذين يعملون والذين يبحثون عن عمل لكل  اإلقتصادية . وتعرف معدالت املشاركةاإلناثو 

سنة. وينطبق هذا التعريف على كل فئة عمرية ولكل من الذكور  94-02من السكان يف عمر العمل،  011
، وكانت النسبة أقل من %48بلغ حوايل قد السكان  مجايلأن معدل املشاركة إل إىل. وتشري النتائج اإلناثو 

الوافدين وخاصة من ية ن غالبأ، وهذا يتفق مع التوقعات خاصة و %49ردنيني حيث بلغت حوايل ذلك لأل
 جل العمل.تون ألأدول مثل مصر ي

فقط  %50مقابل  اقتصادياً  من الذكور نشيطني %20ن أ، حيث اإلناثوتتباين معدالت املشاركة بني الذكور و 
ن إت.  وكذلك فنالإل %55مقابل حوايل  %95ردنيني فقد بلغ معدل املشاركة للذكور . وبالنسبة لألاإلناثمن 
تقريبا( نشيطون حىت عمر  %51قصر منها للذكور حيث يستمر الغالبية العظمى منهم )أناث العملية لإلاحلياة 
ن أ إىلنسحاب من قوة العمل يف منتصف الثالثينات من العمر. كما تشري النتائج ربعني، بينما تبدأ النساء باإلاأل

 .ليم املرأة وخاصة التعليم العايلالكبري يف تعمشاركة املرأة بشكل عام مل تشهد التحسن املنشود رغم االستثمار 

 5102، الجنسو  الفئات العمرية السكان حسب إجماليردنيين و ل المشاركة بالنشاط االقتصادي لأل: معد50جدول 

 الفئات العمرية
 جمالياإل ردنيونأ

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور
19 - 15 24.89 4.44 15.00 28.44 4.66 17.15 

24 - 20 62.40 24.95 44.45 64.44 22.85 45.61 

29 - 25 86.22 37.05 62.31 86.05 33.62 62.57 

34 - 30 90.79 33.52 61.93 89.58 30.49 62.27 

39 - 35 90.38 28.99 59.55 89.30 26.95 60.71 

44 - 40 86.64 24.30 55.29 86.47 22.98 57.37 

49 - 45 81.35 19.21 50.46 82.16 18.50 53.21 

54 - 50 72.69 12.74 42.86 73.92 12.55 45.32 

59 - 55 60.14 7.02 33.40 61.69 7.33 35.52 

64 - 60 41.40 3.72 22.75 43.30 4.07 24.30 

 47.87 20.56 71.23 45.72 21.73 69.03 المجموع
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 5102، ردنيين حسب الجنس والفئات العمريةقتصادي لألالنشاط اإلبالمشاركة معدالت : 54شكل 
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