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ع  ةتن موغراف ە  الخصائص الد   وتأث

ة  المجتمع: دراسة حالة األردن ع   عدم المساواة االقتصاد

ج مان ب مف   ا

ل  س قسم التحل   والدارسات رئ

  األردن  ‐دائرة االحصاءات العامة 

  الملخص 

ع ع أوجه عدم المساواة اال ة وأثر ذلك التن مغراف ع الخصائص الد حث دراسة تن ان  تناول ال ة للس قتصاد

ة حديثة تنح ب عا   انات إحصائ ح   2018و  2017 األردن، اعتمادا ع ب وال تعود إ عدد من المس

الممثلة  ة  العامة    االحصائ االحصاءات  دائرة  ع مخرجات  حث  ال اعتمد  األردن،  ان وخصائصهم   للس

ة حول واقع سوق  عرض أوجه عدم المساوة  الدخل السنوي لألفراد وا م حقائق إحصائ أل اضافة إ تقد

حث  العمل األرد واالختالالت الحاصلة  م ما تعرض ال ان المختلفة،  ائح الس ة ل عدل المشاركة االقتصاد

ة األفراد   اإلضافة إ مل ة  معامل جي ومؤ رفاە األ شة  ات المع ال تعكس مست ات  عض المؤ ل

ان خاصةلألصول. اس انات، واظهرت النتائج وجود اختالالت ب الس ل الوص للب حث اسلوب التحل   تخدم ال

حث   ال تناولها  ال  ات  المؤ من  د  العد ة   إ وجود فجوة جندرة كب إضافة  المختلفة  المحافظات  ب 

حث إ وجود فروقات   ما خلص ال ة األصول،  شة ب خاصة  سوق العمل األرد ومل ات المع  مست

 .   االردني وغ األردني

ان من أ ات،  حث مجموعة من التوص ة المحافظات األقل حظا قدم ال ط نحو تنم ه التخط ورة توج همها؛ 

دات لدخول سوق العمل األرد   ه الس ة  مجال توج امج التوع م جملة من ال ورة تقد  الدخل، إضافة 

عض األ  شهد خموال لعمل المرأة فيها. خاصة   ة ال   شطة االقتصاد

The diversity of demographic characteristics and its effect 
 on economic inequalities in society: case study of Jordan 

Abstract 
The study examined the diversity of demographic characteristics and the effect of that 
diversity on the economic inequalities of the population in Jordan, based on recent statistical 
data confined between 2017 and 2018 that refer to a representa ve sta s cal surveys of the 
population in Jordan  focus on their various characteristics. 
The research relied on the outputs of the Jordanian Department of Statistics to present the 
aspects of inequality in the annual income of individuals and families in addition to provide 
statistical facts about the reality of the Jordanian labor market and the imbalances in the 
economic participation rate for the various population groups.  
The research also presented some indicators that reflect the levels of living as a Gini factor 
and the indicator of family welfare in addition to individual’s ownership of the assets. The 
research relied on a descriptive analysis method of the data, and the results showed that there 
are imbalances between the population, especially between the various governorates, in 
addition to the presence of a large gender gap in many of the indicators addressed by the 
research, especially in the Jordanian labor market and ownership of assets, and the research 
also concluded that there are differences in living standards between Jordanians and non‐
Jordanians. The research presented a set of recommendations, the most important of which 
were; the need to direct planning towards the development of governorates with less income, 
in addition to the need to provide a number of awareness programs in the field of guiding 
women to enter the Jordanian labor market, especially in some economic activities that 
women are  inactivate to participate in those economic activities. 
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  المقدمة
ـل تـشمل  ع الرغم من ت عات،  ل التـ كفالة المساواة ومنع التمي بوسائل ال تنح فقط  تعـد عّهـد الـدول 

ـضا  ة ال  أ اسات والممارسات واتخاذ التداب المرحل ، ومع  تغـي الس خاصة ال تكفل المساواة والحد من التمي

أوجه عدم المساواة ال تتمثل  الحق  توفر فرص العمــل والــسكن  مـا يتعلق  هذا، فثمة أوجه دائمـة للخلـل ف

م، وهــي   ة والتعلــ ات ال يوا والحصول ع الخدمات الــصح ث من التحد ل عام جهتعكــس ال ش ،  ها الفقراء 

اسات   وتواجهها المرأة ع وجه الخصوص، إذ تواجه المرأة تفاوتا  أوجه عدم المساواة تفرضه القوان والـس

ال تحمـي  ة  العرف القوان والممارسات  منة  ساعد كذلك ه للمرأة، و الخاصة  الظروف  ال تغفل  دة    المحا

ساع هذە الفجوة  ة الرجـل لـألرض أو إرثـه لهـا ع ا   .  مل

د من  ، لذلك ال  العال د  ة تتطلب حلوال جذرة ع الصع لة عالم الدخل مش المساواة   حت عدم  أص

ة  شجيع المساعدة اإلنمائ ة، و ة ع األسواق والمؤسسات المال م والرقا العمل ع تحس اجراءات التنظ

ث ل الهجرة اآل واالس سه ما أن  اجا،  منة وتنقل األفراد أصبح أمر أسا لسد هذە مار  المناطق األ احت

دة ا ع والفقر،   .الفجوة الم د من الدول من براثن الج ان  العد شال الس الرغم من إحراز تقدم كب نحو ان و

د مستمر  الحصول ع الدخل،  اال ان أوجه انعدام المساواة مازالت مستمرة، وما زالت هنا  ة وتزا ك فروقا كب

ش معظم الفقراء والغذاء  ع ث  ة ح ف ما  المناطق ال م، وال س ، والصحة، والتعل وما زال الفقراء    .، واألرا

، والموارد   قدر محدود من فرص الحصول ع األرا ات، يتمتعون  ف ساء وخاصة ال ما ال والضعفاء، وال س

ع د من دول العالم من أجل الحد من أوجه الطب ة مع العد ة، واالئتمان، والخدمات. وتعمل المنظمات العالم

القيو  زالة  و المساواة،  ال انعدام  ة  ل اله وتحس د  ة،  األساس ة  الب ر  تط خالل  من  الرزق  تعيق كسب   

ل، وتوسيع ا د فرص العمل، وتحس فرص الحصول ع التم ة، وضمان  الخدمات، وتول ة االجتماع لحما

ة ع ان فقرا ع الموارد الطب  .حصول أشد الس

د  معدالت عدم المساواة  الدخل    برنامج األمم المتحدة اإلنما إ االرتفاع التقارر الصادرة عن  ش   ا الم

كسب أغ  ب   ث  ان العالم، ح صل إ  10س ان العالم ما  نما  % من إجما الد  40% من س خل العال ب

.   7% و  2% ما ب    10كسب أفقر   ع الدخل العال ة، زادت معدالت عدم    % فقط من مجم لدان النام و ال

ة   س ساع  % إذ   11المساواة ب . وتتطلب هذە التفاوتات اآلخذة  اال ا ار معدالت النمو الس ا ما أخذنا  االعت

مة لتمك الفئات من   اسات سل ف  اعتماد س ز اإلدماج االقتصادي للجميع  ، وتع أصحاب الدخل األد

س أو العرق أو االنتماء الدي  ة ع وجه الخ   .النظر عن الج صوص من متوسط خسارة وتعا المنطقة الع

ار أوجه عدم المساواة، وهو ما يتجاوز متوسط    24.9قدرها   ة العت ال ة  التنم ل مؤ  % عندما يتم تعد

الغ قدرە  الخسا ة إ عدم    22.9رة ع المستوى العال وال ة ال %. وتعزى هذە الخسارة  مؤ التنم

األساس  م   عن عدمالمساواة  التعل
ً

ة    ، فض س انت ب ن  ة، و المساواة  الدخل و مجال الخدمات الصح

م لمؤ التنم ة المعدل لعدم مساواة (حوا  أقل، إذ أن فجوة المساواة  األوسع  مكون التعل  38ة ال

نها أقل حدة  مكون الدخل (   .15%)  17%) ول

ة د من الدراسات والتقارر الدول ش العد م، فإن األدوار   و األردن؛  اهر  التعل الرغم من اإلنجاز ال ع أنه و

ة ال تتطابق مع النمط المالحظ  دول ال ة للمرأة األردن دخل دون المتوسط المماثلة وال ح  دول  االقتصاد

ة وتقـدمها اال النـساء االقتـصاد ا، ع الرغم من أن مشاركة  ق أف ق األوسط وشمال  عت ال ة قتصادي   رك

ساء، فإن  ة لل ات المشاركة االقتصاد النظر إ مؤ طرة ع المصادر. و ة الس ان م افؤ الفرص و ة  ت أساس

ـب األر  ة خلف الدول ذات الدخل دون المتوسط األخرى، وع مصاف مـستوى دول منطقة  ترت ا ـأ م دن 

 
15  . ا. 2013( البنك الدو ق ق األوسط وشمال إف ة  منطقة ال ة االقتصاد س والتنم   ) المساواة ب الج
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ما يتوقع   ا، ف ق ق األوسط وشمال أف ة تحسن وضع  منها  الحقال س اسا ع  ، ق ـة أع قة أن تحقـق مرت

م. وتتفـاوت تقديرات مساهمة اإلناث من مجم  ساء  مجال الـصحة والتعلـ ل ملحوظ ال ش   . 16ع سوق العمل 

ات مــ ثــر مــن عشــر دول تظهــر فيهــا أعلــى مســت ــن أ ة إ أنــه مــن ب شــ المؤشــرات االقتصاد ن الفجــوة فـي و

ـن الرجـل والمـرأة، نجـد   ـ  6العمـل ب ـة الع ـة وهـى قطـر ومصـر والعـراق واألمارات والمغـرب والممل ة دول ع

الرجـل والمـرأة ـن  ب العمـل  الفجـوة فـي  ـث  ـة األو مـن ح المرت ة  ـث تحتـل األخ ة، ح أرعة  .  السـعود وهنـاك 

ة تحـول د ـة  عوامـل أساسـ ات التنم ل مسـت ال العمـل و ـن الرجـل والمـرأة فـي مختلـف أشـ ـق المسـاواة ب ون تحق

ـ الرجع ة  االجتماع العـادات  شـمل:  للمــرأة  و ــة  قانون ـة  المـرأة، وعـدم وجـود حما ـن ضـد  القوان فـي  ـز  والتمي ة، 

الرجــل والمــرأة فــي مجــال ــن  ب إ  العمــل غ  والفجــوة  اإلضافة  المنــزل،  المنــزل والخدمــة  فــي  ع األجر  ــر مدفــ

ـة ر  انـت مال ـةعـدم وجـود مسـاواة فـي تملـك األصول سـواء  ـة أو عقار   .17قم

حث لة ال   مش

ة  المجتمع خاصة  الجوانب المتعلقة  الدخل والعمل،   د  إن الوقوف ع واقع االختالالت االقتصاد وتحد

ة   االجتماع خصائصهم  واختالف  االقامة  ان  م اختالف  حسب  المجاالت  هذە  المساواة   عدم  أوجه 

ة وع  س والفئات العم الج ة  موغراف امج الد ال ة تب عليها  قدم حقائق علم ة من شأنه أن  دد أفراد األ

اع القرار وراس 
ّ
اسات وال تخدم صن ات والس ج ات اسات  الدولة   والخطط واالس . لذلك جاءت هذە 18الس

ع ع  ع  التن أثر هذا  ولتب  األرد  للمجتمع  ة  موغراف الد الخصائص  الواضح   ع  التن لتوضح  دم  الدراسة 

شة من خالل عرض مؤ الرفاە    ات المع ة واضحة لواقع التفاوت  مست م رؤ ة وتقد المساواة االقتصاد

اإلضافة إ عرض الختالف امتالك األصول  االرا والمنازل ب الذكور واالناث  جميع المحافظا األردن    ت 

   األردن. 

حث   أهداف ال

س إ   ل رئ ش حث  ة لدى المجتمع األرد   المساواةالتعرف ع اوجه عدم  يهدف هذا ال ط  االقتصاد سل ، و

واالختالفات االختالالت  عض  ع  ة     الضوء  األرد المجتاالقتصاد المتعلقة   و   مع  الجوانب  خاصة  

  األهداف: ، وتتضمن هذە الدخل والعمل 

-  . ات الدخل  المجتمع األرد  التعرف ع االختالالت  مست

-  .  التعرف ع االختالالت  سوق العمل االرد

ة المختلفة.  - ان اح الس شة ب ال ات المع  التعرف ع االختالفات  مست

. التعرف ع - س    االختالفات  امتالك االصول ب الج

حث   أسئلة ال

حث ع ب هذا ال ج ة:  س   األسئلة التال

ات الدخل  .1 أ وأفراد ب المحما  أوجه االختالالت  مست  افظات المختلفة؟ المجتمع االرد 

 الدخل المختلفة؟  مصادر ما هو متوسط الدخل الجاري السنوي لألفراد حسب  .2

ة؟ ما  .3 ة وحجم األ   العالقة ب متوسط الدخل السنوي لأل

ة حسب مصادر دخلها؟  .4  هل توجد عالقة ب فئات اإلنفاق ومتوسط الدخل السنوي لأل

 
16  ) . ا.  2012البنك الدو ق ق االوسط وشمال اف ة االزدهار: الوظائف  ال   ب) ح

17 World Economic Forum. 2017. Women’s economics empowerment is smart thing to do. What is 
stopping us? 2017c. 

18  ) . طالة.   –). االردن 2009البنك الدو شهد متالزمة من النمو واالقتصادي وال ة سوق العمل  االردن الذي  ال   حل اش
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ان؟  المساواةأوجه عدم    ما   .5 ة للس موغراف ة والد اختالف الخصائص االجتماع   سوق العمل األرد 

ان  األردن؟  .6 عض خصائص الس اختالف  شة  ات المع  ما  اتجاهات مست

س  األردن؟  روقاتهل هناك ف .7 اختالف الج    امتالك االصول 

حث ة ال   أهم

طه سل حث   ة هذا ال من أهم ة حديثة  ت ة أجرتها دائرة   الضوء ع حقائق احصائ ح احصائ ة ع مس مب

عا   العامة خالل  انات من    2018،  2017االحصاءات  الب تعت هذا  ث  ناول هذە    أحدث ح ت ال  انات  الب

حث أمثلة ع أوجه عدم المساواة  الجوانب ا قدم ال ما س ا،  ة المتعلقة  الدخل وسالقضا وق  القتصاد

ة  ة.   اإلضافةالعمل ورفاە األ موغراف ة والد ان االجتماع اختالف خصائص الس ة األصول    لمل

ف  ا التع   ر

ة من مختلف المصادر    الدخل الجاري:  أنه العائد النقدي أو العي المتحقق للفرد أو األ عرف الدخل الجاري: 

ة أو فر  تكون الدخل ألي أ ة محددة، و ة زمن ل عام من  خالل ف ش ة  الدخل من    خمسة مصادر د  س رئ

ة   جارات ودخول المل ة  ضافةاإل االستخدام ودخل العامل لحسابهم الخاص ودخول اال ل   .19  للدخول التح

ع األفراد الذين أعمارهم   قوة العمل:    .20سنة فأ المشتغل والمتعطل  15مجم

 : عمل ولو  س  15هم األفراد الذين أعمارهم    المشتغل عة نة فأ الذين قاموا  لساعة واحدة فقط خالل الس

ل أجر  ان هذا العمل مقا لة سواء  قت يوم المقا ام ال س ة) أو أي أجر آخر نقدا أو عينا    أ رام (راتب، عمولة، إ

ة أو أحد أفرادها أو سا ة مملوكة لأل عد فردا من أو قدم مساعدة غ مدفوعة األجر  أعمال تجارة أو زراع

ةأفراد  ع األجر.  األ    عمله مدف

 : عملون حال  15هم األفراد الذين أعمارهم    المتعطل حثون عن عمل خالل األرعة  سنة فأ الذين ال  ا و

ه.  ه والقادرن عل ه والراغب ف دء  لة ومستعدين لل قة للمقا   أسابيع السا

ل عالمات لأل بنا   مؤ الرفاە:  سج اوح من ء ع عدد وأنواع السلع اال تم  ونها، وال ت متل ة ال  ستهال

ارة، وخصا ة أو الس ون إ الدراجة الهوائ ض ومواد  التلف ب ومرافق المراح اە ال ئص المسكن مثل مصدر م

ات، يتم تجميع   اتاألرض ة    خمس عطاء الرفاە الوطن ل فرد معتاد من أف  ب ة ل األ ة،  الدرجة الخاصة  راد األ

ل فرد من أفراد ا ب  ل منها  ومن ثم ترت ة،  ساو ــــع إ خمس فئات م م التوز ة بناء ع درجته، ثم تقس أل

ان 20ون من يتك  .21٪ من الس

حث ة ال   منهج

حث ع   انات ومخرجات  اعتمد هذا ال ة وال نفذتها دائرة ب ة الممثلة ع مستوى الممل المسوحات االحصائ

: مسح نفقات  و ،  2018‐2017ت العامة خالل عا  االحصاءا ح  انات ومخرجات ثالثة مس اشتملت ع ب

ة   ة  2018العمل    ، مسح قوة2018‐  2017ودخل األ ان والصحة األ   ت استخدم .  2018‐2017، مسح الس

 
ة    2018‐2017دائرة اإلحصاءات العامة.   19 جع  2018‐2017مسح دخل ونفقات األ ة، عمان، األردن. اس ل . الجداول التفص

ــــخ    من المصدر 2019 7 15بتار
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/economic/expenditures‐income/expend_tables/ 

الع 20 اإلحصاءات  العمل  2018‐2017امة.  دائرة  قوة  مسح  ة،  2018.  اإلحصائ الجداول  ــــخ  .  بتار جع  اس األردن.  عمان، 
  )http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked‐html/Emp_unEmp.htmمن المصدر: (  2019 7 15

رو.  دائ 21 ة  . مسح  2018‐2017رة اإلحصاءات العامة ومؤسسة ما ان والصحة األ ، عمان،   2018‐2017الس ر الرئ التق
  األردن. 
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ــــعە الدراسة  هذ ة والتوز سب المئ ة لعرض ال ان ال الب ة المتقاطعة واالش د    الجداول االحصائ س للعد ال

ات ال  ك ع  من المؤ انات من خالل عرض النتائج  تم تناولها  هذە الدراسة، وتم ال ل الوص للب التحل

ان.  ة للس موغراف ة والد ات ادارة مختلفة لمجموعة من الخصائص االجتماع   لمست

  النتائج 

ــــع   حث توز انتناول هذا الجزء من ال ة حسب ا  الس مات االدارة الممل ث المحاف  لتقس ظة والح  من ح

ف ة حسب المحافظات،  و   وال ان ثافة الس م إضافة لل ان     إذ االقال شف عن تركز الس ع  الأن ال مناطق 

لعدم   ا  تجن فيها  ان  الس تركز  حسب  المناطق  هذە  ع  ة  واالقتصاد ة  االجتماع الخدمات  ــــع  توز ورة 

سب والتوزعاتالمساواة  هذە الخدمات،   ندت هذە ال انات دائرة االحصاءات العامة الصادرة    وقد اس ع ب

ة.  العينة الممثلة لجميع محافظات الممل أسلوب المسح  ة تم اجراؤها  ح احصائ  من مس

ة مات االدار ان  األردن حسب التقس   الس

ل   الش انات حسب  الب ل واضح  مح  1ش  ش كزون  ي ان  الس أن  أن خم  إ  ث  العاصمة، ح افظة 

ا ان  الس ث عدد الس ة من ح ة الثان قطنون  محافظة العاصمة، ثم جاءت محافظة ارد  المرت ا  ن تق

ث  ان، أما من ح أن محافظات الجنوب  من أقل المحافظات تركزا للس تلتها محافظة الزرقاء،  ح نالحظ 

عت  ف فالمجتمع األرد  ة  الح وال ان فات الس ا حسب التع ال أقرتها دائرة االحصاءات العامة،   ح

انها عن   د س ة ال ي ان أنها تلك التجمعات الس ث عّرفت مناطق الح  ناء ع هذا    5ح سمة، و آالف 

ف فإن حوا   ل  91التع ة مقا فها ع أنها ح ة تم تص ة  الممل فت9% من المناطق السكن
ّ
ع    % صن

ة وهذا ما  ل  أنها مناطق رف ل  2ظهرە الش ظهر من الش م ف ث االقال ل ما   3، أما من ح ش م الوسط  أن اقل

ته   ة  ح  63س ان الممل م الشمال وفقط  29% من س قطنون  اقل ان  ان  8% من الس % من الس

م الجنوب.    اقل

ا السابق و  ــــع الس النظر إ التوز د أن تو الحكومة اهتماما  اإلدارة المذكورة أعالە، ال مات  حسب التقسو  

ان فيها  كب ل حسب تركز الس ة ع هذە المناطق  ة واالقتصاد ــــع الخدمات االجتماع المساواة وتحقيق  توز

  . هذە الخدمات الحصول ع  

ل   قسمة عدد    4يب الش سابها  ة  المحافظات وال يتم اح ان ثافة الس ان  المحافظة ع مساحة ال الس

ل فرد من المساحة  تل ش إ حصة  ة  قة احصائ م حق عت هذا المؤ هاما جدا  تقد ك المحافظة، و

حسب كثافة   افة جوانبها  ــــع الخدمات  اسة من التوجه  توز مكن لصانع القرار وراسم الس ث  ة ح الممل

ان وال تكون مؤ ع الحاج ــــع ومالس ات التوز ا  تلك  ة للخدمة حسب أول ؤ ع االزدحام الس

  المحافظة. 

لغت حوا  و ظهر   ث  ان ح أن محافظة ارد  األع كثافة  الس ل واضح  م  1188ش ــع    2شخص  م

فيها   ة  ان الس ثافة  ال لغت  ث  تليها و جرش ح ال  المحافظة  فارق كب جدا عن  م  610و   ،2شخص

ة. ا مح  اإلضافةومحافظات الجنوب   ان ثافة الس ال انت أقل المحافظات   ة  بناء ًع ذلك،    افظة العق

ة  محافظات  الحكومة ع   ان ثافة الس ة وال ترا ال ة المناس ة واالقتصاد امج الخدم وضع الخطط وال

العدالة    تحقيق  مع  ناسب  ي ما  ة  االجت الممل الخدمات  ــــع  عتوز ة  واالقتصاد ة  المماع هذە  فظات  حا 

ان فيها  و  ضمن  حسب تركز الس مومة هذە    تحقيق المساواة  الحصول ع هذە الخدماتما  وضمان د

 . المساواة
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ل  ــــع : 1الش ان  األردن حسب المحافظة،  التوز س للس   2018ال
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ل  ان2الش س للس ــــع ال ل          حسب الح  : التوز م، 3الش ان حسب االقل س للس ــــع ال   2018: التوز

ف،                  2018وال

حضر
91%

ريف
9%

  

ال   انات دائرة االحصا 3،2، 1المصدر لألش االعتماد ع ب احث      2018ءات العامة، مسح قوة العمل : من إعداد ال

  

ل  ة حسب المحافظة : 4الش ان ثافة الس م 22ال   2017)، 2(شخص
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األرقام    2017المصدر: دائرة االحصاءات العامة، األردن 

 
األرقام 2017دائرة اإلحصاءات العامة. (  22   ، عمان، األردن. 20. العدد 2017). األردن 
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ان  األردن ة للس موغراف ة والد   الخصائص االجتماع

عض الخصائص االجتماعتناول هذا الجزء من النتائج   ان حسب  ــــع الس ة  توز س العمر والج ة  موغراف ة والد

حسب الخصائص سالفة الذكر مقسمة والح تم عرض هذە التوزعات  ، وس ة والمستوى التعل الة الزواج

ة.  ل خاص س ل   حسب الج

ل   كب  5ظهر الش ه ال ظهر ف س، والذي  حسب الج ان األردن  ا لس ان    الهرم الس العمري والنو للس

دا واضحا   ث  ، إذ أن  ح ة أن المجتمع األرد مجتمع ف ة الصغ انت للفئات العم ان  ة األ من الس س ال

اب دون سن    15ب أطفال دون سن   الحظ تقارب  أعداد    25سنة وش ا و ظهر من الهرم الس ما  سنة، 

عد عمر   ل الخطعاما. وهنا    50الذكور واإلناث  ورة تفع د من اإلشارة إ  ة  األردن، ال  ان امج الس ط وال

شودة.  والعمل ة الم ان ضمن الوصول ا تحقيق الفرصة الس ل  ش امج والخطط  ر هذە ال   ع تط
 

ل  ان  األردن، 5الش ان إلجما الس   2018: الهرم الس

  
االعتماد ع  احث  انات دائرة االحصاءات العامة، مسح قوة العالمصدر: من إعداد ال   2018مل ب

ينها الجدول   ة وال ي حسب مجموعة من الخصائص االجتماع ان  األردن  ــــع الس النظر إ توز ظهر 1و  ،

دو  ا و ان عّزاب حال )  ح أن ثلث الس ا، أرامل، مطلق وج حال ان سبق لهم الزواج (م أن ثل الس

س ة االناث الع واضحا  س أن ة الذكور العزاب  أع من  ظهر  ث المستوى التعل  ة  اوات، ومن ح س

حملون مؤهل   سب ب الذكور واالناث الذين  ساوت ال دات ماتزال أع منها ب الذكور  ح  ة ب الس األم

دو الفروقات ب الذكور واالناث  مختل  ، وت الوروس فأع ة واضحة خاصة  تعل  م ات التعل ف المست

ة الذكور فيها أع من   مرحلة   س م االسا ف ل  التعل ات من المدارس ق سحاب الفت دل ع ا االناث وهذا 

أو  ة  االجتماع الوصمة  متعلقة  عات  ت له  كون  قد  والذي  الذكور  من  أ  االسا  مهن  تعل ع  حصولهن 

كر.    توجهات نحو الزواج الم

قة نلحظ عزوف الذكور  ا النتائج السا إ  ە الوضع االقتصاديلنظر  ف الزواج وهذا ما قد  وعدم قدرة   عن 

ة وتحقيق دخل   ت الزوج جاد ب ة ع الزواج من إ ت ة الم عات المال ف الزواج والت ال ة ت الذكور ع تغط

سب   ساوي ال ما أن  ة.  ت الزوج ة لب فات الشه ة الم حملون مؤهل  ضمن تغط ب الذكور واالناث الذين 

ة  تعل  ا قة غ م ط الوروس فأع يؤكد و لة، وهذا يتما    ع أن فرص العمل المتاحة لهذە الفئة قل

ة   االجتماع امج  وال الخطط  الحكومة  تضع  أن  ورة  إ  اإلشارة  تجدر  وهنا  الزواج.  عن  الذكور  عزوف  مع 

ة و  ة المناس دة،  واالقتصاد شجع ع الزواج وتخلق فرص عمل جد م الجام  ال  امج التعل عادة النظر ب و

ات سوق العمل. لوقف أ ما يتالءم مع متطل م  ك ع برامج التعل دة وال ة الرا م امج لتعل   و الحد من ال
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لهم الثلث من غ األ  قا ان أردني  ان  األردن، فثل الس ة للس س ث الج ة  من ح س ث ارتفعت  ، ح ردني

جة لموجات اللجوء المتال غ األردني    ة كن العراقي ثم السنوات األخ دئا  حقة ال تعرض لها األردن 

االجزاء  الدراسة   تكشفها هذە  وال  العمل  ات  لغا ة  ات ع س الوافدين من ج ذلك  إ  ، أضف  السور

  الالحقة. 

ة المرتفعة لغ  س ورة العمل  األردني وخصوصا تركز هؤالء الالجئ   إن ال دعو إ  عض المحافظات 

دة  ع تحس ة ال من شأنها خلق فرص عمل جد ــــع التنم جاد المشار ة لهذە المحافظات و ة التحت  الب

ان وخاصة األردني  هذە المحافظات لسد الفجوة  تحقيق فرص عمل وخاصة   ظل منافسة ودعم الس

ة  األصل. الالجئ ع فرص العمل المتاحة و  اف   ال  غ 
  

ة، 1الجدول  عض الخصائص االجتماع ان حسب  ــــع الس   2018: توز

ع اناث ذكور الخصائص  المجم

ة  الحالة الزواج
 37.3 41.732.4 أعزب

 62.7 58.367.6 سبق له الزواج 

 المستوى التعل 

 5.1 3.17.2 أ

 2.7 2.52.9 ملم

 8 8.27.7 ابتدا

 15.5 16.514.5 ادي اعد

 26.9 30.123.6 أسا

ة  0.4 0.70.1 تلمذة مهن

 14.9 14.115.9 ثانوي 

لوم متوسط  7.9 6.39.5 د

 18.6 18.618.6 الوروس فأع

ة  س  الج
 69.3 67.671.1 اردنيون

 30.7 32.428.9 غ اردني

  . 2018ل دائرة االحصاءات العامة، مسح قوة العم: المصدر

ات الدخل   اتجاهات عدم المساواة  مست

ة   والصادرة عن دائرة االحصاءات العامة، تب أن   2018‐2017االعتماد ع نتائج مسح نفقات ودخل األ

لغ   حسب المحافظات  دينار    2330.4متوسط الدخل السنوي للفرد  األردن قد  ــــع هذا الدخل  توز ، و أرد

ل  للوقوف ع فجوات ال  ان االقامة، أظهر الش حسب م رك تقع  أن محافظات العاصمة وال  6دخل  لقاء وال

ة المحافظات،  ح جاءت   ق ضمن المحافظات األع دخال ع مستوى دخول األفراد السنوي مقارنة ب

ة، وتق محافظات المفرق وجرش ضمن المحا الممل أقلها   انت دخول أفرادها السنوي من  ال  ب فظات 

ا من متوسط الدخل السنوي لألفراد  ال ورة محافظ ارد ومأد ة. هذە النتائج، تدعو الحكومة إ  ممل

انت دخول أفرادها السنوي أقل وال من شأنها  ة  المحافظات ال  ــــع التنم جاد المشار خلق    العمل ع إ

ان وخاصة األردني  هذە المحا دة ودعم الس     فظات لرفع متوسط الدخل السنوي للفرد فيها. فرص عمل جد

ما يوضحه الجدول   ة حسب مصدر الدخل  ــــع متوسط الدخل السنوي لألفراد  الممل النظر إ توز ، فإن 2و

ة وال  الدخل من االستخدام هو األ مساهمة  متوسط الدخل العام للف  ل رد  األردن تلته الدخول التح

التق  دخول  من  الخدمةتتأ  ة  نها افأة  م إ  إضافة  االجتما  الضمان  ومستحقات  غ    اعد  من  الت  وتح

ث   ة  متوسط الدخل العام لألفراد ح ل واضح ضعف مساهمة دخول المل ش ظهر  ة، و م  الممل المق

ل كب   20لغ متوسط هذە الدخول حوا   ش انت واضحة  ا للفرد الواحد، والفروقات  ان    دينار سن ب س

ف.    الح وال
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ل  ة حسب المحافظة 6الش الدينار : متوسط الدخل الجاري السنوي ألفراد األ )  ،(   2018‐2017األرد
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انات   االعتماد ع ب احث  ة،  المصدر: من إعداد ال   2018  ‐2017دائرة االحصاءات العامة، مسح دخل ونفقات األ

ان االقامة، : متوسط 2الجدول  ة حسب مصدر الدخل وم   2018‐ 2017الدخل الجاري ألفراد األ

ف  الح   مصادر الدخل  ة   ال   الممل

  930.9  814.8  946.8  الدخل من االستخدام

  203.2  129.3  213.4  دخول العامل لحسابهم الخاص

جارات   385.9  245.4  405.2  دخول اال

ة    19.5  3.1  21.8  دخول المل

ةخد ل   790.5  731.3  798.6  ول تح

  2330.4  1925.2  2386.2  متوسط اجما الدخل

ة،  انات دائرة االحصاءات العامة، مسح دخل ونفقات األ االعتماد ع ب احث    2018 ‐2017المصدر: من إعداد ال

ث   انت تتوافق واتجاهات الدخل السنوي لمن ح ة السنوي فاالتجاهات  توزعه  لغ  دخل األ ث  لفرد، ح

ة السنوي  األردن حوا   النظر  دينار أرد و  11242متوسط دخل األ حسب المحافظات، و ه  ــــع مشا توز

نها و متوسط الدخل السنوي نالح ة والفجوات ب % من األ  69ظ ان حوا  إ فئات الدخل السنوي لأل

د دخلها السنوي  11قل دخلها الشهري عن المتوسط العام للدخل  ح أن   ة ي % فقط من األ  الممل

متوسط دخل 20000عن  ة  دينار اي  ل  1667شهري لأل  . 7،8دينار، الش
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ل  ة، 7الش ــــع األ حسب فئات الدخل الجاري السنوي لأل   2018‐ 2017: توز

  

االعتماد ع احث  انات دائرة االحصاءات العامة، مسحالمصدر: من إعداد ال ة،   ب   2018 ‐2017دخل ونفقات األ

ل  ة حسب المحافظة 8الش الدينار : متوسط الدخل الجاري السنوي لأل )  ،(   2018‐ 2017األرد

  

انات دائرة االحصاءات العامة، مسح دخ:  المصدر االعتماد ع ب احث  ة،  من إعداد ال   2018  ‐2017ل ونفقات األ

  

ل عام    3ظهر الجدول   ش ة ومتوسط دخلها السنوي حسب مصادر الدخل المختلفة، و العالقة ب حجم األ

ة   صبح حجم األ ة ازداد متوسط الدخل السنوي لها إ ان  دأ    11من    أ لما ازداد حجم األ فرد عندها ي

التا تقل   التناقص و ة  متوسط الدخل  مكنه حصة الفرد الواحد داخل األ افة الخدمات ال  ذلك  وتتأثر 

ذب  متوسط   ة،  ح هناك تذ اد جم األ د مع ازد ا الحصول عليها، كذلك فإن الدخل من االستخدام ي

نهما.  دل ع ضعف العالقة ب ة وهذا  ة مع حجم األ   الدخل من المل

ة جاءت من االستخدام تلاجماال فإن أع مساهمات  دخو  ة ثم دخول العامل  ل األ ل تها الدخول التح

  لحسابهم الخاص. 

امج  ر هذە ال ة  األردن، والعمل ع تط ان امج الس ل الخطط وال ورة تفع د من اإلشارة إ  وهنا ال 

صبح متوسط ح شودة و ة الم ان ضمن الوصول ا تحقيق الفرصة الس ل  ش ةوالخطط  ناسب    جم األ ي

  ها السنوي. مع متوسط دخل
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ة، 3الجدول  ة حسب مصدر الدخل وحجم اال   2018 ‐ 2017: متوسط الدخل الجاري السنوي لأل

حجم  
ة   األ

 مصدر الدخل 

الدخل من  
 االستخدام 

دخول  
العامل  

لحسابهم  
 الخاص 

دخول  
جارات   اال

دخول  
ة  المل

دخول  
ة  ل  تح

متوسط  
اجمال الدخل

2‐1 2247.2 402.8 1904.3 58.1 4156.3 8770.3 

4‐3 4366.2 921.5 1988.1 148.7 3916.1 11341.6 

6‐5 5242.9 1124.1 1766.3 59.1 3517.7 11714.2 

8‐7 5056.3 1217.2 1828.1 122.8 3848.0 12072.8 

10‐9 5317.7 1332.0 1696.2 40.1 3987.4 12379.6 

12‐11 5824.2 2121.2 2146.2 0.0 4959.4 15051.0 

14‐13 7924.2 1356.6 1502.3 41.0 2407 13231.1 

15+ 3359.4 1076.8 408.8 0.0 2403.2 7248.1 

ة   11241.9 3813.3 94.2 1861.5 980.3 4490.5 الممل

ة، : المصدر   . 2018 ‐2017دائرة االحصاءات العامة، مسح دخل ونفقات األ

ل   ظهر من الش ة،  ة مع متوسط الدخل الجاري لأل ل العالقة ب فئات االنفاق السنوي لأل تحل أن    9و
لما  ث أنه  ح ة،  جاب ة ا نهما طرد ان ع السلع    العالقة ب ة السنوي زاد انفاقها سواء  ارتفع متوسط دخل األ

م والصحة والنقل   التعل ة  ة أو السلع غ الغذائ ها.  الغذائ   وغ
ف المواطن   ّ عكس تك ة متوسط دخلها، وهذا  و جميع فئات الدخل لم يتجاوز متوسط االنفاق السنوي لأل

ه   . مع دخله السنوي وحجم االنفاق الخاص 

ل   ة  9ال ات االنفاق ال لألس ة وف ار لألس خل ال س ال ار : م ی ال   2018-2017األردني)،   (
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ة،  انات دائرة االحصاءات العامة، مسح دخل ونفقات األ االعتماد ع ب احث    2018 ‐2017المصدر: من إعداد ال

  لعمل   سوق ا المساواةاتجاهات عدم 

ة المتوفرة  األردن  من أهم وجوە المساواة خاصة  مجال الدخول لسوق   ثمار  الموارد ال إن االس

انات الصادرة عن دائرة االحصاءات العامة لسوق العمل األرد   ، إال أن الواقع الحا حسب الب العمل األرد
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ث ا  دم مساواةفإن اتجاهات سوق العمل تظهر ع 2018للعام  ما   من ح دو واضحا  ث ي ، ح ع االجتما لن

لغت    4الجدول   ث  الرجل، ح ة جدا مقارنة    2018للعام    14.6أن مشاركة المرأة  سوق العمل األرد متدن

ل   ة نجد ان معدل    61.2مقا ة كعمالة أردن س حسب الج ة  للرجل، وعند النظر إ معدل المشاركة االقتصاد

ة قد اركة االقالمش ل    36.2لغ لألردني    تصاد ة مرتفعة نوعا ما مقارنة فيها   46.5مقا س للعمالة الوافدة، و 

ما أن االناث غ   حث عن عمل،  ب قدومهم هو العمل أو ال كون س ا ما  لألردني إال أن الوافدين  األردن غال

شاط االقتصادي ال نهن معدل ال ات قد انخفض ب ة  منقح وارتاألردن س ا وهذا  فعت  طات اقتصاد ش غ ال

ب القدوم هو العمل او   كن س ات، ولم  ات إما مرافقات لعوائلهن  األردن أو طال مؤ ع أن غ االردن

ة ودون المعدل المأمول، وظهرت   ات فمازالت مشاركتهن  سوق العمل متدن حث عنه، أما االناث األردن ال

ب طالة  ال مرتفمعدالت  ع عدم  عة  ظل  نهن  مؤ  عام، وهذا  ل  ش طالة  ال األخ  معدالت  االرتفاع 

امج  ل الخطط وال ورة تفع د من اإلشارة إ  امل  األردن. وهنا ال  ل  ش ة  ثمار  الطاقات ال االس

ال سوق  المرأة   مشاركة  زادة  ضمن  ل  ش و األردن  ة   واالجتماع ة  وزاداالقتصاد مساهمتهعمل  ا  ة 

ة.   االقتصاد

ان4الجدول  س للس ــــع ال ة،  فأ  ةسن 15  لألعمار  : التوز س س والج شاط االقتصادي والج   2018حسب ال

س ة والج س  الج
ا  طون اقتصاد ش ط  ال ش شاط غ ال معدل   معدل ال

طالة  ع ال ا متعطل مشتغل  مجم  المنقح  االقتصادي اقتصاد

 18.6 36.2 63.8 6.7 29.5 36.2 اردنيون 

 16.5 56.4 43.6 9.3 47.1 56.4 ذكور 

 26.8 15.4 84.6 4.1 11.3 15.4 اناث

 17.6 46.5 53.5 8.2 38.3 46.5 غ اردني 

 18.0 71.9 28.1 12.9 59.0 71.9 ذكور 

 14.4 12.3 87.7 1.8 10.5 12.3 اناث

ان ع الس  18.3 39.1 60.9 7.2 32 39.1 مجم

 17.0 61.2 38.8 10.4 50.8 61.2 ذكور 

 24.1 14.6 85.4 3.5 11.1 14.6 اناث

  . 2018دائرة االحصاءات العامة، مسح قوة العمل، : المصدر

ة والعمالة الوافدة، يب   ة للعامل  األردن حسب العمالة األردن شطة االقتصاد ال ألبرز األ ل أ تفص تحل و

ل أن    5الجدول   ة  األردن العمالة  شتركز  أ ان   دا  تحد االجتما  لذكور  والضمان  والدفاع  العامة  اإلدارة  طة 

شاط   ات ذات المحرات والدراجات النارة تالە  صالح المرك شاط تجارة الجملة والتجزئة و اري ثم جاء  اإلج

العامال  االناث  توجهات  اختالفا   هناك  ان  نما  ب ة،  ل التح تركزت  الصناعات  ث  األردن ح شطة ت   األ

ة  ا عض  االقتصاد ث  شطة معينة من خالل تأن كز االناث  األردن ع ا ا ل م والصحة، وهذا مؤ لتعل

ة ال   شطة االقتصاد دا واضحا اختالف اال ها ع الذكور فقط، أما العمالة الوافدة فقد  المهن واقتصار غ

ذ  انوا  سواء  إليها  تركز يتوجهون  ث  ح اناثا،  أم  واالناث  كورا  الذكور  شطة  أ األ  ت  شطة  أ واضح   ل  ش

ة الستعمالها الخاص، وتركز  ة إلنتاج سلع وخدمات غ مم ش شطة األ المع ة كصاحب عمل، وأ ش المع

شطة ا عد اال ان تركزهن  نما االناث  د والخدمة االدارة والدعم، ب ش شطة ال ضا  أ شطة الذكور ا ة  ا ل لم

ل االردني  االدارة والدعم، وما   الخدمة ال من ق ة هو االق ل شطة الم ة العمالة الوافدة  اال س ف ارتفاع 

ضمن  ما  ة والتدرب للمرأة  ل ة والتأه امج التوع ل ال د من تفع ة. لذلك؛ ال  ل ع استقدام الخدمات الم

دانخراطها  سوق العمل ومما ة جد شطة اقتصاد   ة. رسة أ
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ة، 5الجدول  س س والج شاط االقتصادي والج ان العامل حسب ال س للس ــــع ال   2018‐2017: التوز

شاط االقتصادي  ال
ان العامل ة  جميع الس  العمالة الوافدة  العمالة األردن

ة  ع   اناث ذكور  الممل ع   اناث ذكور  مجم  اناث ذكور مجم

د االسماك الزراعة    0.7 8.3 7.4 0.9 2.0 1.7 0.8 4.2 3.7 والحراجة وص

 0.0 0.5 0.4 0.1 0.7 0.6 0.1 0.6 0.6 التعدين واستغالل المحاجر

ة ل  3.0 10.3 9.4 6.5 10.4 9.6 5.6 10.3 9.6 الصناعات التح

خار   وال والغاز  اء  ه ال إمدادات 
ف الهواء   وتكي

0.6 0.6 0.2 0.8 0.9 0.3 0.1 0.1 0.0 

والمجاري  اە  الم دارة    امدادات  و
ات، ومعال   جتها النفا

0.3 0.4 0.0 0.4 0.4 0.0 0.3 0.4 0.0 

د ش  0.7 17.7 15.7 0.4 6.0 5.0 0.5 10.2 8.6 ال

صالح   و والتجزئة  الجملة  تجارة 
والدراجات   المحرات  ذات  ات  المرك

 النارة
13.7 15.3 5.5 15.3 17.3 6.5 10.6 11.7 2.5 

ن   0.3 1.2 1.1 1.1 8.3 7.0 1.0 5.7 4.9 النقل والتخ

ة  شطة االقامة والخدمات الغذائ  1.9 4.7 4.3 0.6 3.7 3.1 0.9 4.0 3.5 أ

 0.0 0.3 0.3 1.6 1.5 1.5 1.2 1.1 1.1 المعلومات واالتصاالت 

ة والتأم  شطة المال  0.0 0.0 0.0 3.0 1.6 1.9 2.3 1.1 1.2 أ

شطة العقارة   0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3 األ

ة ة والتقن ة والعلم شطة المهن  0.0 0.7 0.6 3.0 2.9 2.9 2.3 2.1 2.2 األ

شطة الخدمة اإلدارة والدعم   11.1 17.0 16.3 1.0 1.3 1.2 3.5 7.0 6.4 أ

والضمان   والدفاع  العامة  اإلدارة 
اري   االجتما اإلج

17.7 19.0 10.8 26.4 29.3 14.2 0.8 0.9 0.2 

م   3.9 0.7 1.1 41.5 6.7 13.3 32.3 4.5 9.1 التعل

والخدمة  ة  ال الصحة  شطة  أ
ة  االجتماع

4.0 2.3 12.7 5.5 3.2 15.2 1.1 0.6 4.9 

ه ف ــــح وال و شطة الفنون وال  0.1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 أ

ة  شطة الخدم  0.5 3.4 3.0 1.9 2.4 2.3 1.6 2.8 2.6 األخرى األ

ش شطة األ المع ة كصاحب عمل،  أ
شطة   سلع  أ إلنتاج  ة  ش المع األ 

ة الستعمالها الخاص   وخدمات غ مم
8.6 7.0 16.6 0.1 0.0 0.2 24.9 19.2 66.9 

الخارجة  والهيئات  المنظمات  شطة  ا
ة م ة اإلقل  عن نطاق الوال

1.1 1.0 1.7 0.6 0.4 1.2 2.1 1.9 3.2 

ع   100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجم

  . 2018دائرة االحصاءات العامة، مسح قوة العمل، : المصدر

ظهر الجدول   ة للمشتغل ف عملون ما ب  70أن    6 مجال ساعات العمل الفعل   48إ    35% من األردني 

ع  ح أن ساعات   ث أن  ساعة  األسب انت أ ح د عن 60العمل لغ األردني  عملون لما ي % منهم 

ع وهذا مؤ واضح ع عدم المساوة  مجال ساعات العمل ب  س  49 ة والعمالة  اعة  األسب العمالة األردن

ة الط  ة نجد أن الساعات الفعل س للعمالة األردن ل لساعات العمل ع مستوى الج تحل لة لعمل  الوافدة، و

ان ث  عكس االتجاە للعمالة الوافدة ح انت أقل من الرجل  لة لعمل المرأة أ  المرأة  ة الط ت الساعات الفعل

  منها للرجل. 
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س للمشتغل ممن أعمارهم 6الجدول  ــــع ال ة  15: التوز سنة فأ حسب ساعات العمل الفعل

ة،  س س والج ة والج   2018األسبوع

س  ةالج س  والج
ة ة األسبوع  ساعات العمل الفعل

ة  س  +49 35‐48 35 > ال

ع ال   المجم

ع  36 58.2 1005.8 المجم

 38.5 56 1005.4 ذكر

 22.8 69.3 1007.8 أن 

 األردنيون 

ع  23.4 70.6 1006 المجم

 26.5 68.1 1005.4 ذكر

 10.3 81.2 1008.5 أن 

  غ األردني

ع  60 34.5 1005.5 المجم

 59.8 34.7 1005.5 ذكر

 61.4 32.8 1005.8 أن 

  . 2018العامة، مسح قوة العمل، حصاءات دائرة اال : المصدر

ظهر الجدول   ة وللعمالة الوافدة،  ة للعمالة األردن ــــع المشتغل حسب الحالة العمل توز أن تركز األردني    7و

ته   س لون ما  ش أجر والذين  ع المشتغل األردني وحوا  85ان للمستخدم  % من األردني 9% من مجم

و لحسابهم  أن  5عملون  نجد  جندرة  نظرة  و اعمال،  أصحاب  ات  %  األردن العامالت  من  العظ  ة  الغالب

لغت حوا   ة  س أجر ب ة  96مستخدمات  س أجر ب %، إال أن العمالة الوافدة تركزت  العمال المستخدم 

سب متقارة ب الذكور واإل 7% مع وجود حوا 91وصلت إ  عملون لحسابهم الخاص و   ناث.  % منهم 

س للمشتغل  7جدول  ال ــــع ال ة،    15لعمر  : التوز س س والج ة والج   2018سنة فأ حسب الحالة العمل

ة  الحالة العمل

ة   عمالة وافدة  عمالة اردن

ع ع اناث ذكور  المجم  اناث ذكور  المجم

أجر   94.4 90.9 91.3 95.9 82.7 85.2 مستخدم 

 * 1.9 1.7 1.2 5.4 4.6 صاحب عمل مع وجود مستخدم معتادين

ه دون وجود مستخدم معتادين  5.6 6.6 6.5 2.3 10.1 8.6عمل لحسا

ع األجر  ال يوجد حاالت  * 0.1 0.1 متدرب مدف

ة العامل  * 0.6 0.6 0.5 1.8 1.6 مشاركة أحد أفراد األ

  5*عدد الحاالت أقل من 
  . 2018المصدر: دائرة االحصاءات العامة، مسح قوة العمل، 

  
شة ات المع ات مست   مؤ

ث  ة، ح شة مثل معامل جي ومؤ رفاە األ ات المع ات مست عض مؤ ث عن  ناول هذا الجزء الحد ي

ل   ظهر من الش ــــع للدخل، و ث    10ع معامل جي عن عدالة التوز ــــع معامل جي  المحافظات، ح توز

دائرة   انات  ب العااالحصاء لغ معامل جي حسب  مته  ات  ق ما  أن    0.05مة  الحظ  ة، و الممل ع مستوى 

ة  ح  ا أو اقل منه ع مستوى الممل ان فها معامل جي مساو ا  لقاء والزرقاء وجرش ومأد محافظات ال

ــــع  تلك المحافظ دل ع سوء  عدالة التوز ، خاصة  عجلون وارد وهذا  ة المحافظات أع ق   ات. ان  
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  2018‐2017: معامل جي حسب المحافظة، 10ل شال
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ة،  ان والصحة األ انات دائرة االحصاءات العامة، مسح الس االعتماد ع ب احث    2018 ‐2017المصدر: من إعداد ال

  

سات   8يوضح الجدول   ــــع خم ل و   توز ش ظهر  ة، و س ان حسب المحافظة والج اضح االختالف  الرفاە للس

سات الرفاە من محافظة ألخر  ــــع خم ان العاصمة جاءوا ضمن  توز ى، ف محافظة العاصمة حوا ثلث س

س الرفاە األع وحوا   س األد للرفاە، أما  محافظة المفرق 11حة خم قعون ضمن الخم % فقط منهم 

س األد للرفاە وافي ان ضمن الخم كز  دو واضحا أن نصف الس عود ل ب اال  ذلك  كون الس لذي قد 

انات أن  السور  ث اظهرت الب ظهر 66  المفرق ح س األد للرفاە، و قعون ضمن الخم % من السور 

إ حٍد ما  ان متقارب  الرفاە  سات  ــــع األردني ع خم توز أن  ل واضح  أن    ش إال  عها،  سات جم الخم ب 

سات،  دخول غ االردني   ــــع ع الخم ــــع أحدث نوعا من اختالف التوز كون   التوز مكن أن  وهذا أمر ال 

ان األردن.   ته ثلث س س لون ما  ش ان غ األردني  ط خاصة وأن الس ة التخط دا عن النظر أثناء عمل  ع
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س للس8الجدول  ــــع ال ة،  : التوز س ة والمحافظة والج ائح رفاە األ   2018‐2017ان حسب 

ان االقامة  م

سات الرفاە   خم

ع  المجم

 األع  الرابع  األوسط  الثا  األد 

 المحافظة 

 100 34.4 24.5 16.4 13.5 11.2 العاصمة

لقاء  100 17.5 19.0 20.3 21.8 21.4 ال

 100 11.0 20.7 24.4 22.6 21.4 الزرقاء 

ا   100 7.5 12.7 19.0 29.4 31.4 ماد

 100 12.9 17.9 22.7 23.1 23.3 ارد

 100 3.3 6.1 15.4 26.2 49.0 المفرق

 100 4.5 12.4 24.0 29.4 29.8 جرش 

 100 4.2 14.4 26.4 32.8 22.2 عجلون 

رك   100 8.7 20.5 28.1 24.6 18.2 ال

لة  100 6.1 14.5 22.5 31.5 25.4 الطف

 100 10.1 10.7 19.1 23.9 36.1 معان 

ة   100 15.5 24.8 20.7 19.5 19.5 العق

ة   ة رب األ س  ج

ة   100 21.3 21.3 21.5 20.0 16.0 اردن

 100 2.7 5.4 6.5 19.4 66.0 سورة

ات اخرى  س  100 20.6 17.6 12.6 20.9 28.3 ج

ع  100 20 20 20 20 20 المجم

انالمصدر: دائرة  ة،  االحصاءات العامة، مسح الس   . 2018  ‐2017والصحة األ

ة األصول   مل

نا سب امتالك المنازل  ول ه ي تعرض ل ث س س، ح حسب الج ان  األردن  حث امتالك األصول للس ذا الجزء من ال

ون أصول  متل ة من  س ساء  األردن، و حال االمتالك يتم عرض  ك واألرا ب الرجال وال ل مش ش مفردهم أو 

إ أن مؤ امتالك األصول للس ن، وتجدر اإلشارة  التمك االقتصادي للمرأة   مع آخ ات  دخل ضمن مؤ دات 

عكس واقع التا  . األردن و ث التمك ة من ح ا للمساواة االقتصاد ق   ا حق

ة    9ظهر الجدول   دات ضمن الفئة العم ة الس ،  سنة والال    49‐15س ن منازل أو أرا % فقط من 6أن    إذ متل

مف ة خاصة  ن منازل مل متل دات  سب  3ردهن والس نما جاءت  ك، ب ل مش ش ن منازل  متل دات %  امتالك الس

هن للمنازل   ضا  3أن    إذ لألرا أقل من امتال اء معهن وأ ل منفرد دون وجود  ش ن أرا  متل دات  % فقط من الس

ك معهن. 3 ن أرا مع وجود  متل دات    % من الس

الرجال   صالح  ة األصول جاءت  سب  مل ظهر الجدول  ال ث  ال  10ح ة امتالك  س للمنازل واألرا  ارتفاع  رجال 

عكس الجدول امت ث  دات، ح الس % من الرجال  28سنة وظهر أن حوا  59‐ 15الك الرجال الذين أعمارهم مقارنة 

ل منفرد  ح أن فقط   ش ون منازل  متل ن، و2األردن  شارك مع آخ ال ون منازل  متل ون  %  11% منهم  متل منهم 

و اء  منفرد دون وجود  ل  ش االشار 2أرا  تجدر  ن.،  آخ مع  شارك  ال أرا  ون  متل فقط  دات %  أن س إ  ة 

دات محافظة  ة المحافظات، تلتها س ق انت ارا أو منازل مقارنة ب ة لألصول سواء  لقاء هن األ مل محافظة ال

سب ب المحافظا اين ال د ال تع لذكور  معان، إال أن ت ف هذا بتأث العادات والتقال ان أقل ظهورا. وقد  ت للرجال 

ة  ام   تالك األصول. الحق واألفضل
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ا وأعمارهن 9الجدول  وجات حال دات الم س للس ــــع ال ل أو أرض، حسب  49‐  15: التوز سنة حسب امتالك م

ة،    2018‐ 2017الخصائص األساس

الخصائص  
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 100 94.2 1.3 1.988.51001.62.9 3.5 6.1العاصمة

ل  100 71 3.8 10.4 10.76.255.810014.8 27.3قاءال

 100 96.7 0.3 0.794.41001.81.1 1.9 2.9الزرقاء

ا  100 94.9 0.6 2.691.91002.61.8 1 4.5ماد

 100 92.8 0.2 0.4931003.63.4 2.3 4.3ارد

 100 92.5 0.3 2.5 4.7 100 91.2 0.4 2.2 6.2 المفرق 

 100 93 0.1 0.393.61002.84.1 2.5 3.5جرش

 100 92 0.1 1.294.61002.85.2 2.1 2.1عجلون

رك  100 92.2 1.2 4.4911004.71.9 1.6 3ال

لة  100 90.7 0.9 2.492.61003.35.1 2.5 2.6الطف

 100 84.4 0.9 3.779.51008.16.6 6.5 10.2معان

ة  100 89.9 2.3 7.782.31002.15.6 5.1 5العق

ع  100 192.6 1.888.81003.23.3 3.3 6.1المجم

ة، المصدر:  ان والصحة األ   . 2018 ‐2017دائرة االحصاءات العامة، مسح الس

س للرجال الذين أعمارهم 10الجدول  ــــع ال ل أو أرض، حسب الخصائص  59  ‐15: التوز سنة حسب امتالك م

ة،    2018‐2017األساس
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 100 94.2 0.1 1.4 4.3 100 79.4 0.4 2.3 17.9 العاصمة 

لقاء  100 83.3 1.1 2.5 13 100 72.4 1.5 2.9 23.2 ال

 100 98.4 0.1 0.3 1.2 100 80.0 0.1 1.9 17.9 الزرقاء 

ا  100 82.3 2.0 7.3 8.4 100 73.1 0.2 4.9 21.7 ماد

 100 83.7 0.7 1.8 13.8 100 71.3 0.7 2.3 25.7 ارد

 100 76.0 0.0 2.8 21.2 100 65.2 0.6 2.1 32.1 المفرق

 100 78.3 1.1 4.5 16.1 100 58.7 0.7 5.3 35.4 جرش 

 100 70.9 0.6 3.5 25.1 100 57.2 2.2 1.4 39.2 عجلون 

رك   100 88.0 0.0 0.7 11.3 100 74.5 0.9 0.2 24.4 ال

لة   100 72.4 0.0 5.0 22.6 100 67.5 0.0 0.5 32.0 الطف

 100 79.8 0.9 3.0 16.3 100 67.6 2.0 2.5 27.9 معان

ة   100 78.3 2.3 5.1 14.3 100 64.2 1.9 2.3 31.6 العق

ع   100 85.9 0.7 2.1 11.3 100 69 1.2 2.3 27.5 59‐15المجم

ة، : المصدر ان والصحة األ   . 2018  ‐2017دائرة االحصاءات العامة، مسح الس
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ات    التوص

ة المحافظات األقل حظا   .1 ط نحو تنم ه التخط  الدخل. ورة العمل ع توج

دات للدخول لسوق العمل األرد خاصة    إطالقورة العمل ع   .2 ه الس ة  مجال توج امج التوع ال

ضا   ة أ م جملة من برامج التوع شهد خموال لعمل المرأة فيها، وتقد ة ال  شطة االقتصاد عض األ  

ة األصول وحق اإلرث.  ة  مل الحقوق القانون  مجال الو 

ه الدعم من مختلف ال عالعم .3 صورة أ نحو السور  األردن وذلك لتحس مستوى  توج لمصادر 

شتهم ودخولهم.    مع

ال   .4 م وحاجات سوق العمل ل اسات تعمل ع المواءمة ب مخرجات التعل ر س العمل ع وضع وتط

ا والس ة المؤهلة علم ال الموارد  أ   ثمار  س لتحقيق اس دات  قطاعات  الج ماح لدخول الس

ة المختلفة.  شطة االقتصاد   األ
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