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  افتتاحية العدد
  
  

  
دية التي شهدها األردن خالل       عززت التغيرات االقتصا

السنوات األخيرة وانعكاساتها على الظروف االجتماعية أهمية 
وقد أولت الحكومات المتعاقبة أهمية . المؤشرات االجتماعية

آبيرة لمواضيع التنمية االجتماعية وخاصة موضوعي الفقر 
  .والبطالة

  
       وتزامن ذلك مع تزايد الطلب على المؤشرات االجتماعية
بهدف إجراء المقارنات الدولية ورصد التقدم نحو تحقيق األهداف 

وإدراآا لدورها الرئيسي  في هذا المجال، فقد . التنموية لأللفية
سعت دائرة اإلحصاءات العامة إلى تحسين آمية ونوعية 
اإلحصاءات االجتماعية وتعزيز عرضها ونشرها وخاصة 

  ).الجندر(إحصاءات النوع االجتماعي 
  

  وتقدم دائرة اإلحصاءات العامة هذه النشرة آجزء من     
استراتيجية االتصال الهادفة إلى زيادة الوعي اإلحصائي 

وترحب الدائرة بأي مالحظات .  واستخدام البيانات اإلحصائية
  . لتحسين منشوراتها  بما في ذلك هذه النشرة

  
  

  غازي الشبيكات.                                                      د
                                                   المدير العام لإلحصاءات
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 االتجاهات االجتماعية في األردن
 األوضاع السكانية

 
 

1979 الهرم السكاني لألردن 
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 معدل النمو السكاني في األردن ولعقود طويلة من الزمن أعلى    ظل

ونتيجة لالرتفاع الذي تميز به معدل النمو . من المعدل العالمي
السكاني في األردن فقد تضاعف حجم السكان حوالي تسع مرات بين 

 ألف نسمة 586، حيث ارتفع عدد السكان من 2005 و1952عامي 
وقد . 2005 ألف نسمة في نهاية عام 5473 إلى 1952 عام في

 حيث بلغ 1994 و1979أظهر المعدل انخفاضا طفيفا بين عامي 
 2004 و1994سنويا، ثم تسارع هذا االنخفاض بين عامي  % 4.4

ويعود االنخفاض المتحقق في .  سنويا % 2.5ليصل المعدل إلى 
 مستويات اإلنجاب من معدل النمو السكاني إلى االنخفاض الحاد في

ويبلغ . جهة، وتراجع مساهمة صافي الهجرة الدولية من جهة أخرى
ويتوقع أن ينخفض في السنوات القادمة نتيجة  % 2.3المعدل حاليا 

النخفاض مستويات الخصوبة التي يتوقع أن تصل إلى ما معدلة 
  . 2020طفلين لألنثى الواحدة في عام 

  
ب العمري للسكان تغيرا ملحوظا    وفي نفس الوقت شهد الترآي

دون الخامسة (خالل الفترة نفسها، حيث انخفضت نسبة صغار السن 
في  % 37.3 إلى 1979في عام  % 50.7من ) عشرة من العمر

-15وفي المقابل، فقد ارتفعت نسبة السكان في األعمار . 2005عام 
، 2005في عام  % 57.5 إلى 1979في عام  % 45.2 سنة من 59

)  سنة فأآثر60(ن ارتفعت نسبة السكان في األعمار المتقدمة في حي
  . 2005في عام  % 5.2 إلى 1979في عام  % 4.1من
  

   إن التغيرات في الترآيب العمري للسكان أدت إلى انخفاض معدل 
 فردا في 0.7 إلى 1979 فردا في عام 1.1اإلعالة الديموغرافي من 

العمر الذي يكون (سكان آما ارتفع العمر الوسيط لل. 2005عام 
 16.0من ) نصف عدد السكان أعلى منه والنصف اآلخر أقل منه

 أي بزيادة 2005 سنة في عام 20.8 ليصل إلى 1979سنة في عام 
 المتوفرة لغاية عام وحسب بيانات المحافظات .    سنة4.8مقدارها 

 يالحظ أن أعلى عمر وسيط بلغ في محافظة العاصمة بمقدار 2004
ه في حين بلغ أقل عمر وسيط في محافظة الطفيلة بمقدار   سن22

  . سنه18.6
  
  
  

الهرم السكاني لألردن 2005
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 2004العمر الوسيط للسكان حسب المحافظة، 
العاصمة 22.0
البلقاء 20.6
الزرقاء 20.3
مادبا 20.3
اربد 20.2
المفرق 19.0
جرش 18.8
عجلون 19.2
الكرك 20.9
الطفيلة 18.6
 معان 19.6
 العقبة  20.5
   المملكة  20.1
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  االتجاهات االجتماعية في األردن

 الخصوبة
  
   

 المسوح الديموغرافية التي نفذتها دائرة اإلحصاءات العامة أشارت   
خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي إلى ارتفاع 

فقد بين مسح الخصوبة األردني الذي نفذ . يات اإلنجاب في األردنمستو
 طفال لألنثى في سن 7.4 أن معدل اإلنجاب الكلي قد بلغ 1976في عام 

آما أشارت نتائج مسح الخصوبة والصحة ).  سنة49-15(اإلنجاب 
 6.6 إلى حدوث انخفاض طفيف في المعدل حيث بلغ 1983األسرية 

شكل ملموس ابتداء من عقد التسعينيات، حيث وانخفض المعدل ب. طفال
بين مسح السكان والصحة األسرية الذي نفذته دائرة اإلحصاءات العامة 

 % 24.3 طفال بانخفاض مقداره 5.6 أن المعدل قد بلغ 1990في عام 
  . 1976عن مستواه المشاهد في عام 

  
  وواصل المعدل انخفاضه بعد ذلك وبشكل أآثر تسارعا، حيث بلغت 

 طفال حسب نتائج مسحي السكان والصحة 3.7 طفال و4.4قيمته 
وتقدر قيمة المعدل آما في .  على التوالي2002 و1997األسرية لعامي 

، 49-15 طفال لألنثى في الفئة العمرية 3.2 بحوالي 2005نهاية عام 
وهناك فرق معنوي بين الحضر والريف بالنسبة لمعدل اإلنجاب الكلي 

  .*لجدول التاليآما هو مبين في ا
  

  وعلى الرغم من االنخفاض المستمر في معدل اإلنجاب الكلي في 
األردن إال أنه ال يزال مرتفعا مقارنة بالمعدالت السائدة في الدول 

 في 1.6 في النرويج، 1.8 في اليابان، 1.4 في فرنسا، 1.8(المتقدمة 
  ). آندا

  
فة الفئات العمرية   وقد جاء انخفاض  مستويات اإلنجاب موزعا على آا

 أآثر حدة في الفئات العمرية الصغرى، نللسيدات، ولكن االنخفاض آا
عدد المواليد لإلناث في (وفي الوقت ذاته آان معدل اإلنجاب التفصيلي 

هو األعلى للفئة ) فئة عمرية مقسوما على عدد اإلناث في تلك الفئة
سوح  خالل الفترة وذلك حسب نتائج آافة الم29-25العمرية 

  .المتخصصة التي نفذت
  

بدأت دائرة اإلحصاءات العامة بالتحضير لمسح السكان والصحة األسرية   * 
 .2007الذي سينفذ في عام 

  
  

   ويعود االنخفاض الذي شهدته مستويات اإلنجاب في 
 االقتصادية، –األردن إلى العديد من العوامل االجتماعية 

م األسرة من قبل والتي منها زيادة استعمال وسائل تنظي
السيدات المتزوجات، حيث ارتفعت نسبة السيدات 

في  % 40.0المتزوجات الالتي يستعملن هذه الوسائل من 
في  %  56 وإلى 1997في عام  % 52.6 إلى 1990عام 
وتقدر نسبة السيدات المتزوجات الالتي يستعملن . 2002عام 

   %.60.0 بحوالي 2005وسائل تنظيم األسرة في عام 
  
  

  معدل اإلنجاب الكلي في األردن حسب الحضر والريف 
  لسنوات مختارة

  السنة حضر ريف المجموع

5.6 6.9 5.2 1990  

4.4 5.0 4.2 1997  

3.7 4.2 3.5 2002  

3.2 3.5 3.1 2005  
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 االتجاهات االجتماعية في األردن
 الزواج والطالق

  
 من الدول الزواج ظاهرة شائعة في األردن آغيرة   يعتبر 

 % 51.5 إلى أن 2005وتشير بيانات عام .  العربية األخرى
وآان . من اإلناث هم متزوجون % 53.9من الذآور و

 االقتصادية تأثيرات على االتجاهات –للتغيرات االجتماعية 
فقد ارتفع متوسط العمر وقت .  نحو الزواج المبكر في األردن

 24.7 إلى 1979م  سنة في عا21.1الزواج األول لإلناث من 
آما . 2005 سنة في عام 26.8 ثم إلى 1994سنة في عام 

 27.9 إلى 1979 سنة في عام 26ارتفع المتوسط للذآور من 
  .2005 سنة   في عام 29.7 ثم إلى 1994سنة في عام 

  
 سنة الالتي تزوجن 24-20   وشكلت اإلناث في األعمار 

 الالتي تزوجن  النسبة األآبر من بين اإلناث2005خالل عام 
وبينت النتائج أن نسبة الذين لم يسبق لهم . خالل العام المذآور

الزواج من بين اإلناث آانت أقل من النسب المقابلة للذآور في 
  ). لإلناث % 68.7للذآور و % 94.8(هذه الفئة العمرية 

  
 15 مليون نسمة من األردنيين في األعمار 3.430ومن بين 

  :2005سنة فأآثر في عام 
 .متزوجين % 52.5 مليونا أو ما نسبته 1.799آان  •
 .أرامل أو مطلقين %  4.4 أو 146000آان   •
من الذين % 43.2  مليونا أو ما نسبته 1.485آان  •

  .لم يسبق لهم الزواج
    

   وتشير البيانات المتعلقة بعقود الزواج المسجلة إلى زيادة في 
 45618من  (2005-2000خالل الفترة  % 24أعدادها بلغت 

). 2005 حالة في عام 56418 إلى 2000حالة في عام 
وسجلت محافظة العاصمة العدد األآبر من عقود الزواج 
المسجلة، في حين سجلت محافظة الطفيلة العدد األقل من عقود 

آما أظهر معدل الزواج الخام ارتفاعا . الزواج المسجلة
ل من ، حيث ارتفع المعد2005 و2000جوهريا بين عامي 

 لكل ألف 10.3 إلى 2000 لكل ألف من السكان في عام 9.5
  .2005من السكان في عام 

 

  
من مجموع اإلناث الالتي %  11.2   وقد شكلت اإلناث المطلقات 

، في حين شكل الذآور 2005تم تسجيل عقود زواجهن خالل عام 
من مجموع الذآور الذين تم تسجيل عقود  % 10.4المطلقون 

وتشير البيانات إلى أن معدل الطالق آان .  نفس العامزواجهم خالل
 في حين آان المعدل 49-30األعلى بين الذآور في الفئة العمرية 

  .  سنة29-20هو األعلى بين اإلناث في الفئة العمرية 
  

 2000   وبين معدل الطالق الخام ميال نحو االرتفاع بين عامي 
 2000كان في عام  لكل ألف من الس1.7، حيث ارتفع من 2005و

  . 2005 لكل ألف من السكان في عام 1.9إلى 
  

  2005مؤشرات الزواج والطالق لعام 
  
  

      نسمة5473000            السكان                               عدد
             %52.0    سنة                      49-15 نسبة اإلناث

          عقد56418            عدد عقود الزواج المسجلة           
       حالة طالق10231       عدد وقوعات الطالق المسجلة           

  10.3)               1000لكل (معدل الزواج الخام 
  1.9)               1000لكل (معدل الطالق الخام 
  16.4)                1000لكل (معدل الزواج العام 
  3.0)                1000كل ل(معدل الطالق العام 

            %53.9نسبة النساء المتزوجات                           
            % 51.5نسبة الرجال المتزوجين                          
            %38.4نسبة اإلناث العازبات                             

            %47.6              نسبة الذآور العازبين               
            سنة26.8)                   إناث(متوسط عمر العزوبية 
            سنة29.4)                  ذآور(متوسط عمر العزوبية 

               %0.6نسبة الرجال األرامل                             
               %6.6            نسبة النساء األرامل                  

               %1.9 سنة      20نسبة النساء المتزوجات أقل من 
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 االتجاهات االجتماعية في األردن

 الهجرة الداخلية 
  

من  % 9 إلى أن 2004   وبينت نتائج التعداد العام للسكان والمساآن 
اآن والدتهم لإلقامة السكان األردنيين المقيمين في األردن قد غيروا أم

آما بينت النتائج أن محافظة العقبة سجلت .  في محافظات أخرى
، في حين آان  %)25.7(المعدل األعلى للهجرة الداخلية القادمة 

   %). 3.7(المعدل األدنى في محافظة اربد 
  

   ويعود السبب في ارتفاع معدل الهجرة القادمة إلى محافظة العقبة 
لعقبة منطقة اقتصادية خاصة األمر الذي ساهم في إلى إعالن منطقة ا

وشكل . خلق فرص عمل جديدة شكلت عامال جاذبا للمهاجرين
المهاجرون القادمون إلى المحافظة من محافظات إقليم الجنوب نسبة 

من المجموع الكلي للمهاجرين، في حين  % 39مرتفعة بلغت حوالي 
  .الي خمس المهاجرينشكل المهاجرون القادمون من إقليم الشمال حو

  
  
 

  
 الهجرة العنصر الثالث من عناصر النمو السكاني بعد    تشكل

ومن هنا يعتبر قياس وتحليل الهجرة من . الخصوبة والوفاة
األمور الهامة لتفهم حجم وطبيعة واتجاهات الحرآات السكانية 
وما لذلك من آثار مباشرة على قوة العمل والظواهر االجتماعية 

ولدراسة الهجرة .    ة في مكاني اإلرسال واالستقبالوالحضاري
في األردن فهناك مصدران رئيسيان هما نتائج التعدادات 

 المذآوران نويوفر المصدرا. السكانية ونتائج المسوح األسرية
: بيانات يمكن استخدامها لقياس نوعين من الهجرة الداخلية هما

دة ومكان اإلقامة الهجرة الحياتية التي تستند إلى مكان الوال
الحالي، والهجرة الجارية التي تستند إلى مكاني اإلقامة السابقة 

  .والحالية للفرد
  

   ونفذت دائرة اإلحصاءات العامة أول مسح متخصص 
حيث 1986لدراسة الهجرة الداخلية والهجرة العائدة في عام 

من سكان األردن  % 6.2أشارت نتائج المسح المذآور إلى أن 
 % 9ن المهاجرين هجرة حياتية في حين أن حوالـي آانوا م

  .آانوا مهاجرين طبقا لتعريف مكاني اإلقامة الحالية والسابقة
  

 إلى 1994   وأشارت نتائج المسح المصاحب للتعداد في عام 
من مجموع األردنيين الموجودين في األردن قد  % 10.4أن 

ا بينت غيروا مكان والدتهم لإلقامة في محافظات أخرى، آم
النتائج أن محافظتي العاصمة والزرقاء آانت األآثر جذبا 

من المهاجرين، في  % 56وطردا للمهاجرين حيث اجتذبتا معا 
  . من المهاجرين المغادرين % 50حين ساهمتا بحوالي 

  
   وتشكل العوامل االقتصادية المتمثلة في توافر فرص العمل 

 للمهاجرين وتوافر الخدمات بمختلف أنواعها قوة جذب
وتشير الدراسات اإلحصائية التحليلية إلى وجود . الداخلين

فعالية الهجرة، حيث بينت  عالقة  بين معدل البطالة ودليــــــل
بين المتغيرين ) 0.9(هذه الدراسات وجود ارتباط  موجب قوي 

األمر الذي يعني أن السكان يميلون إلى الهجرة من المحافظات 
معدالت البطالة إلى المحافظات التي تتميز التي تتميز بارتفاع 
 .بتدني تلك المعدالت

المهاجرون الداخلون حسب إقليم الوالدة، 2004

72%

17%

11%

الوسط الشمال الجنوب
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 االتجاهات االجتماعية في األردن
 التعليم
  
    

  في المرحلة الثانوية* معدل االلتحاق اإلجمالي
  2004حسب المحافظة، األردن 

 العاصمة  92.6

 البلقاء  84.2

 الزرقاء  83.2

 مادبا  93.8

 اربد  93.5

 المفرق  83.5

 جرش  89.6

 عجلون  97.1

 الكرك  88.1

 الطفيلة  84.0

 معان  81.0

 العقبة  79.8

 المجموع  89.7

  عدد الملتحقين في آافة األعمار مقسوما= معدل االلتحاق اإلجمالي            *
             على عدد السكان في السن القانوني للمرحلة 

  

  

  

   
تعليم خالل العقود  األردن تطورًا جوهريًا في مجال ال   حقق

الخمسة الماضية على المستويين الكمي والنوعي، فعلى المستوى 

الكمي تم بناء وفتح اآلالف من المدارس وارتفع عدد الطلبة 

الملتحقين، وانخفضت نسبة األمية بشكل آبير خاصة بين اإلناث 

 % 10 إلى 1961في عام  % 68.2انخفضت النسبة للمجموع من (

على المستوى النوعي، فقد تم إعادة النظر بالمناهج أما ). 2004عام 

التعليمية لتواآب التطورات خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، 

إضافة إلى تحسين نوعية اإلشراف على المؤسسات التعليمية وما 

  .  يتعلق بها
  

   ويتضمن هيكل النظام التعليمي في األردن سنتين من التعليم قبل 

سنوات من التعليم اإللزامي وسنتان للتعليم الثانوي  10األساسي، و

في حين يتضمن التعليم العالي آليات المجتمع .  األآاديمي أو المهني

  .والجامعات

  

 الذي يعني -   بلغ معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم األساسي 

مجمل االلتحاق بالمستوى التعليمي األساسي بغض النظر عن العمر 

في % 97.7 –سكان في السن الرسمي لذلك المستوى آنسبة من ال

% 91.2مقارنة مع )  لإلناث97.8للذآور و % 97.6 (2004عام 

  .1979في عام 

  

 اإلجمالي في المرحلة الثانوية زيادة جوهرية ق   وأظهر معدل االلتحا

% 89.7إلى % 77.2، حيث ارتفع من 2004–1979خالل الفترة 

وآما يبين الجدول المرفق، ). اثلإلن % 90.3للذآور و % 89.0(

فقد أظهرت قيمة معدل االلتحاق اإلجمالي في المرحلة الثانوية تباينات 

  . جوهرية بين المحافظات
  

تبعتها %) 97.1(   وقد سجلت محافظة عجلون المعدل األعلى 
  %).80(محافظة مادبا في حين سجلت محافظة العقبة المعدل األقل 

  

معدالت االلتحاق االجمالية لمرحلتي األساسي والثانوي 2004
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  في األردناالتجاهات االجتماعية
 المرأة األردنية في أرقام

  
   مؤشرات ديموغرافية

  
  من األسر في األردن % 10.5ترأس النساء  •
بلغ متوسط العمر وقت الزواج األول للنساء في األردن  •

 2005 سنه في عام 26.8
 11.8 أن 2005بينت عقود الزواج المسجلة خالل عام  •

 من المتزوجات آن من المطلقات واألرامل% 
لغت نسبة النساء الالتي لم يسبق لهن الزواج وأعمارهن ب •

  سنة فاآثر25من مجموع النساء  % 15.1 سنة فاآثر 25
  

   المرأة والعمل
  
من مجموع  % 48بلغت نسبة النساء النشيطات اقتصاديًا  •

  سنة24-20النساء في األعمار 
 39-25بلغت نسبة النساء النشيطات اقتصاديًا وأعمارهن  •

  من مجموع النساء في هذه الفئة العمرية %19.5سنة 
  2005في  % 25.9بلغ معدل البطالة للنساء  •
  
  

   المرأة والتعليم
  
 % 94بلغت نسبة الملتحقات في التعليم األساسي والثانوي  •

من مجموع الملتحقات في آافة المستويات التعليمية في عام 
2005  

حل من مجموع الملتحقين في المرا % 49.3شكلت اإلناث  •
 التعليمية الروضة واألساسي والثانوي 

  
ويبلغ عدد اإلناث ) 2005(من سكان األردن  % 48.5اإلناث     تشكل

) دون الخامسة عشر من العمر( مليونًا، شكل صغار السن 2.7
وتساهم اإلناث . على مقاعد الدراسة % 26.6، آما آان  37.4%

 المسوحات التي بمعدالت منخفضة في قوة العمل حيث بينت نتائج
 15من اإلناث األردنيات % 11.7أجرتها دائرة اإلحصاءات العامة أن 

سنة فأآثر آن نشيطات اقتصاديًا، وعلى أية حال فمن الجدير ذآره أن 
  .من النساء غير النشيطات آن ربات منازل وطالبات % 88.3

  
 64-15من اإلناث في األعمار  % 53.7   وباإلضافة إلى هذا، فإن 

وشكلت . منهن % 9ة آن متزوجات وشكلت النشيطات اقتصاديــــًا سن
من مجموع النساء العامالت في  % 2.5العامالت لحسابهن الخاص 

   %.1.6حين شكلت النساء صاحبات األعمال 
.    شهد األردن تطورًا في مجال تعليم اإلناث خالل العقود األخيرة

في  %) 13(ـــــــقة اإلقليمية وتعتبر نسـبة األمية هي األقل في المنطـــ
. ، آما تقلصت الفجوة بين الذآور واإلناث في مجال التعليم2005عام 

وتشير البيانات إلى ميل اإلناث لاللتحاق بالمساق األدبي، حيث التحق 
التحقن بالمساق العلمي، ولم يكن  % 34.6منهن مقابل  % 65.4به 

  .سب والهندسةلدى اإلناث ميل آبير لاللتحاق بعلوم الحا
 

  
   المشارآة السياسية للمرأة

  
ارتفعت مشارآة المرأة في مجلس األعيان من ثالثة  •

 2004 أعضاء في عام 7 إلى 1997أعضاء في عام 
حققت المرأة مكاسب جوهرية لمشارآتها في مجلس  •

 1993في عام  %  1.27النواب، حيث ارتفعت نسبتهن من 
 2003في عام  % 5.2إلى 

من بين األعضاء المنتسبين  % 22.5 شكلت النساء •
 من أعضاء مجالس هذه النقابات % 31للنقابات آما شكلن 

لألحزاب  شكلت النساء أقلية بين األعضاء المؤسسين •
  %7.5السياسية في األردن بنسبة بلغت  

  
 
 

رئاسة األسرة حسب الجنس

10.5%

89.5%

نساء رجال
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  )العدد باأللف (2004 -1952خالل  عدد سكان األردن حسب التعدادات السكانية المنفذة
Jordan’s Population According to the Population Censuses  

Conducted During 1952-2004 (in 000) 
العدد المقدر في 
  نهاية العام
Estimated 
Number at 
the End of 
the Year 

  إناث
Female 

  ذآور
Male 

  السنة
Year 

586.2  284.5  301.7  1952  

900.8  431.4  469.4  1961  

2133.0  1017.2  1115.8  1979  

4144.0  1980.9  2163.1  1994  

5350.0  2597.0  2753.0  2004  
. 
 
 
 

  معدل النمو السكاني السنوي خالل الفترات الزمنية الفاصلة بين التعدادات
Population Growth Rate During the Intercensal Periods 

  معدل النمو
Growth Rate   

  الفترة الزمنية
Intercensal Period 

4.80  1952-1961  

4.80  1961-1979  

4.40  1979-1994  

2.56  1994-2004  

4.25  1952-2004  

4.14  1961-2004  

3.68  1979-2004  
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  2004والجنسية وحسب المحافظات، السكان حسب الجنس 
Population by Sex and Nationality and by Governorates, 2004 

  2004 السكان نهاية
Population At the 

End of 2004  
  

  2/10/2004الموجودون بتاريخ 
Available in 2/10/2004 

معدل 
النمو 
  السنوي

  
Annual 
Growth 

Rate  

 النسبة
 %  

  السكان
Population 

نسبة غير 
  نيينداألر

% of Non 

Jordanians 

نسبة 
 الذآور
% of 
Males 

 المجموع
Total  

  إناث
Female 

  ذآور
Male  

  اإلقليم/المحافظة
Governorate/Region  

 Ammanالعاصمة  998628 943438 1942066 51.4 10.8 2074000 38.8 2.75
 Balqaالبلقاء   179308 167046  346354  51.8  6.3  357000  6.7  2.58
 Zarqa الزرقاء  392589 372061  764650  51.3  7.4  792000  14.8  2.12
 Madabaمادبا   66868 63092  129960  51.5  4.2  135000  2.5  2.30
   Middle Region إقليم الوسط  1637393 1545637  3183030  51.4  9.2  3358000  62.8  2.56
 Irbid اربد  474566 453726  928292  51.1  3.4  953000  17.8  2.37
 Mafraq المفرق  126942 117246  244188  52.0  6.1  253000  4.7  3.49
 Jarash جرش  79075 74527  153602  51.5  12.7  161000  3.0  2.66
 Ajlun عجلون  60266 58459  118725  50.8  1.1  123000  2.3  2.62
 North Region إقليم الشمال  740849 703958  1444807  51.3  4.6  1490000  27.9  2.61
 Karak الكرك 103521 100664 204185 50.7 4.3 211000 3.9 2.15
 Tafeilaطفيلة ال 38478 36789 75267 51.1 1.9 77000 1.4 2.03
 'an Maمعان  49491 44762 94253 52.5 6.0 104000 1.9 2.67
 Aqaba العقبة 56559 45538 102097 55.4 15.3 110000 2.1 3.19
 South Regionإقليم الجنوب   248049  227753  475802  52.1  6.6  502000  9.3  2.47

  Total لمجموعا 2626291 2477348 5103639 51.5  7.7 5350000 100.0 2.56
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  التوزيع النسبي للسكان في األردن حسب العمر والجنس

  2004 و1994، 1979في التعدادات 
Percentage Distribution of Population in Jordan by Age 

and Sex in 1979, 1994 and 2004 Censuses 

  الفئات العمرية والجنس   1979  1994  2004
Age Groups and Sex 

0-14 

 Total المجموع 50.7 41.4 37.3
 Male ذآور 50.6 40.6 37.1
 Female إناث 50.7 42.2 37.5

     15-59  

 Total المجموع 45.2 54.4 57.5
 Male ذآور 45.3 55.6 57.7
 Female إناث 45.2 53.5 57.3

    
   60+ 

 Total المجموع 4.1 4.2 5.2
 Male ذآور 4.1 4.1 5.2
 Female إناث 4.1 4.3 5.2

    
  Total المجموع 100 100 100
 Male ذآور 100 100 100
 Female إناث 100 100 100
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  2004التوزيع النسبي للسكان حسب العمر والمحافظات 
Percentage Distribution of Population by Age and Governorates, 2004 

 Age Groupsمر   فئات الع
 

 
 

Governorate
  المجموع 

  غير مبين  100= 
Unspecified 

65+  50-64  30-49  15-29  <15 
  المحافظة

Amman 1942066 0.1 3.4 7.6 23.5 30.3 35.1 العاصمة 
Balqa 346354  *  3.3  6.2  22.6  30.0  37.9  البلقاء  
Zarqa 764650  *  3.0  6.3  22.2  29.5  38.9  الزرقاء  
Madaba 129960  *  3.2  6.3  21.5  31.0  38.0  مادبا  

Middle region  3183030  0.1  3.3  7.1  23.0  30.1  36.4  إقليم الوسط  

                  
Irbid 928292  *  3.3  6.2  21.3  31.3  37.8  اربد  
Mafrraq 244188  0.1  2.8  6.0  19.6  30.7  40.9  المفرق  
Jarash 153602  *  2.9  5.4  19.3  31.6  40.8  جرش  
Ajlun 118725  *  3.6  5.8  19.6  30.8  40.1  عجلون  
North Region 1444807  *  3.2  6.1  20.6  31.2  38.8   إقليم الشمال  

                  
Karak 204185 * 3.5 6.1 21.9 31.5 36.9 الكرك 
Tafeila 75267 * 2.8 5.3 19.1 31.6 41.1 الطفيلة 
Ma’an 94253 0.1 2.9 6.2 20.4 31.5 39.0  معان 
Aqaba 102097 0.6 1.7 5.2 24.7 29.3 38.6 العقبة 
South Region 475802  0.2  2.9  5.8  21.7  31.0  38.3  إقليم الجنوب  

                  
Total 5103639 0.1 3.2 6.7 22.2 30.5 37.3  المجموع  

%* The Percentage is less than 0.05  
  

    %0.05النسبة اقل من  * 
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  التوزيع النسبي للسكان في األردن حسب العمر والجنس
  2004آما في نهاية عام 

Percentage Distribution of Population In Jordan by Age and Sex 
 as at the End of 2004 

  التوزيع النسبي
Percentage Distribution جنس           الSex  

  إناث
Female 

  ذآور
Male 

  مجموع
Total 

  إناث
Female 

  ذآور
Male 

  مجموع
Total 

  العمر
Age 

12.81 12.70 12.75 332700 349600 682300 0-4 

12.67 12.54 12.61 329100 345300 674400 5-9 

12.00 11.94 11.96 311600 328500 640100 10-14 

10.99 10.96 10.98 285500 301800 587300 15-19 

10.53 10.65 10.59 273400 293300 566700 20-24 

8.75 9.14 8.95 227100 251500 478600 25-29 

7.76 7.89 7.83 201400 217300 418700 30-34 

6.29 6.39 6.34 163300 176000 339300 35-39 

4.74 4.72 4.73 123200 130000 253200 40-44 

3.37 3.32 3.34 87500 91400 178900 45-49 

2.57 2.46 2.51 66800 67800 134600 50-54 

2.34 2.12 2.23 60800 58500 119300 55-59 

1.89 1.98 1.94 49000 54600 103600 60-64 

1.40 1.41 1.41 36400 38900 75300 65-69 

0.94 0.89 0.92 24500 24600 49100 70-74 

0.47 0.48 0.48 12200 13300 25500 75-79 

0.48 0.39 0.43 12500 10600 23100 80+ 

 Total مجموعال 5350000 2753000 2597000 100 100 100
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  2004 سنة حسب العمر والمحافظات،24-5النسبة المئوية للسكان والتوزيع النسبي للملتحقين بالتعليم في الفئة العمرية 

Percentage of Population and Percentage of Enrolled Population Age 5-24 years by Age and 
Governorate, 2004 

 Age Group      فئة العمر

  مجموع
Total 20-24  15-19  10-14  6-9  5  

 نسبة الملتحقين 
 من 5-24

  السكان
% Enrolled 

 5-24 

  المحافظة
Governorate 

 Ammanالعاصمة  31.2 14.0 98.9 97.6 71.2 21.5 69.1
 Balqaالبلقاء   31.7  13.2  98.2  96.4  67.4  18.6  68.2
 Zarqa الزرقاء  31.1  13.3  99.0  97.3  64.4  15.7  67.4
 Madabaمادبا   33.4  13.6  98.8  97.8  71.7  22.3  70.4
 Middle Region إقليم الوسط  31.3  13.7  98.8  97.4  69.2  19.9  68.6

                
 Irbid اربد  34.0  14.5  99.2  98.1  70.5  22.4  70.3
 Mafraq المفرق  33.6  12.9  97.8  96.7  63.9  17.8  67.9
 Jarash جرش  35.3  14.5  99.0  97.8  68.4  19.6  69.9
 Ajlun عجلون  35.9  14.5  99.1  98.9  74.0  22.6  72.4
 North Region إقليم الشمال  34.2  14.2  98.9  97.9  69.5  21.3  70.0

                
 Karak الكرك 32.2 12.5 98.3 97.2 70.4 21.1 68.6
 Tafeilaالطفيلة  35.8 11.5 98.4 98.2 71.4 19.9 70.6
 'an Maان مع 32.8 12.4 96.7 95.8 66.3 17.1 66.9
 Aqaba العقبة 31.2 10.9 98.3 97.3 63.7 11.1 66.9
  South Regionإقليم الجنوب   32.7  12.0  98.0  97.1  68.4  18.2  68.3

                
 Total المجموع 32.3 13.7 98.8 97.5 69.2 20.1 69.0
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  2004 سنة حسب المرحلة والمحافظات، 24-5التوزيع النسبي للملتحقين بالتعليم 
Percentage Distribution of Enrolled population 5-24 Years by Stage and Governorates, 2004 

   Stageالمرحــــــــلة                                    

  المجموع
 =100  

Total=100 

غير 
  مبين

Unspc.  
 دآتوراه

Phd  
 ماجستير

MA  

دبلوم 
  عالي

Higher 
Diploma  

 بكالوريوس
BA  

دبلوم 
  متوسط

Intermed. 
Diploma  

  ثانوي
Secondary  

  تلمذه مهنية
Vocational 

Apprenticeship 

 األساسية
Basic 

  المحافظة

Governorate 

591209 * * 0.2 *  10.6 1.5 12.8 0.4 74.5 
 العاصمة 
Amman    

 Balqaالبلقاء   77.3  0.6  11.7  1.4  8.9  *  0.1  *  --  108128
 Zarqaالزرقاء   79.5  0.7  11.3  1.3  7.1  *  0.1  *  *  235007
 Madabaمادبا   75.2  0.3  13.2  0.9  10.4  *  0.1  --  --  42835

977179  *  *  0.1  *  9.6  1.4  12.3  0.5  76.0  
  إقليم الوسط

Middle Region  

 Irbidاربد   74.9  0.3  13.1  1.2  10.3  *  0.2  *  *  309963
 Mafraqالمفرق   79.3  0.2  11.6  0.6  8.2  *  0.1  *  *  80239
 Jarashجرش   77.0  0.4  12.7  0.8  9.0  *  0.1  *  --  53661
 Ajlunعجلون   75.4  0.2  13.3  1.3  9.7  *  0.2  *  --  42107

485970  *  *  0.2  *  9.8  1.0  12.8  0.3  75.9  
  إقليم الشمال

North Region  

  Karakالكرك  75.3 0.4 12.5 1.0 10.6  * 0.2 *  -- 64931
 Tafeilaالطفيلة  76.7 0.5 11.9 1.3 9.5  * 0.1 *  -- 26692
  Ma'anمعان  78.2 0.3 12.1 1.3 8.0  * 0.1 --  -- 30302
 Aqabaالعقبة  82.4 0.5 11.0 1.2 4.9  * * *  -- 30498

152423  --  *  0.1  *  8.7  1.2  12.0  0.4  77.6  
  إقليم الجنوب

South Region  

 Totalالمجموع  76.1 0.4 12.5 1.3 9.5  * 0.1 * * 1615572

*The Percentage is less than 0.05 %   * 0.05النسبة اقل من%  
  

  
  
  

   فأعلىًا ثانويًال والسكان الذين يحملون مؤه،نسب األميين من السكان
  التعدادسنوات خالل في األردن حسب الجنس   سنة فأآثر15 الذين تبلغ أعمارهم فرادبين األ

Percentage of Illiterate Population and Population with Secondary 
and Above of Population age 15 years and Above by Sex During the Years of Censuses 

2004 
% 

1994 
% 

1979 
% 

1961 
% 

  الجنس
Sex 

 Illiterate أميون
  Male ذآور 52.5 18.9 9.0 6.6

  Female إناث 85.4 48.3 21.0 13.6
  Total المجموع 68.2  33.5 14.8 10.0

 Secondary & Above ىثانوي فأعل

 Male ذآور * 19.1 34.1 42.7
 Female إناث * 10.3 29.2 43.2
 Total المجموع 3.7 14.7 31.7 43.0

*Data not available    *البيانات غير متوافرة  
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  2004  سنة فأآثر حسب الجنس والمستوى التعليمي15*  التوزيع النسبي للسكان

Percentage Distribution of Population Age 15 + years 
by Sex and Educational Level, 2004  

  الجنس
Sex Educational Level  مجموع  

Total إناث  
Female 

  ذآور
Male 

المستوى 
 التعليمي

Illiterate 10.0 13.6 6.6 أمي 
Read & Write 3.7 3.6 3.8 ملم 
Less than Secondary 43.3 39.6 46.9 أقل من ثانوي  
Secondary 23.2 23.9 22.5 ثانوي 
Intermediate  Diploma 9.1 10.5 7.7 دبلوم متوسط 
Bachelor 9.2 8.0 10.3 بكالوريوس 
Higher Diploma 0.3 0.2 0.4 دبلوم عالي 
MA 0.8 0.4 1.1 ماجستير 
Phd 0.3 0.1 0.5 دآتوراه 
Unspecified 0.1 0.1 0.1 غير مبين  
Total = 100.0 3154733 1539678 1615055  100.0= المجموع 

*Hotel Lodgers are excluded   *ال يشمل نزالء الفنادق  
  
 

  
  2004  سنة فأآثر حسب الجنس والمستوى التعليمي15غير األردنيين * التوزيع النسبي للسكان      

Percentage Distribution of Non-Jordanians 15+ years by Sex and Educational Level, 2004     
  الجنس 

Sex Educational Level  مجموع  
Total إناث  

Female 
  ذآور
Male 

المستوى 
 التعليمي

Illiterate 17.3 15.2 18.7 أمي 
Read & Write 8.2 10.2 6.9 ملم 
Less than Secondary 36.6 38.6 35.2 أقل من ثانوي  
Secondary 18.5 20.5 17.2 ثانوي 
Intermediate  Diploma 11.4 7.2 14.1 دبلوم متوسط 
Bachelor 6.3 6.6 6.1 بكالوريوس 
Higher Diploma 0.2 0.2 0.2 دبلوم عالي 
MA 0.6 0.5 0.6 ماجستير 
Phd 0.4 0.2 0.6 دآتوراه 
Unspecified 0.5 0.7 0.4 غير مبين  
Total= 100.0 279681  100.0=المجموع  169804 109877

*Hotel Lodgers are excluded   *ال يشمل نزالء الفنادق  
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   سنة فأآثر حسب المستوى التعليمي والجنس والمحافظات15التوزيع النسبي للسكان األردنيين 
Percentage Distribution of Jordanian Population 15+ years of Age by Educational Level , Sex 

and Governorates  

  المجموع
Total  

  نغير مبي
Unspc. 

  دبلوم عالي
Higher 

Diploma 

  بكالوريوس
Bachelor 

دبلوم 
  متوسط

Intermed. 
Diploma 

  ثانوي
Secondar

y 

  اقل من ثانوي
Less than 
Secondary 

  ملم
Read 

& 
Write 

  أمي
Illiterate 

 Males الذآور 

  المحافظة
Governorate 

542306 0.1 2..9 14.4 8.6 23.6 43.9 2.8 3.7 
العاصمة 
Amman 

 Balqa البلقاء  7.1  4.5  47.6  22.9  7.1  9.3  1.5  0.1  98170
  Zarqaالزرقاء   4.2  3.6  52.7  22.3  8.3  7.7  1.2  0.1  215744
  Madabaمادبا   7.1  3.0  48.3  25.7  5.1  9.4  1.2  0.2  38016

894236  0.1  2.2  12.0  8.2  23.3  46.6  3.2  4.3  
  إقليم الوسط 

Middle 
Region 

  Irbid اربد  4.5  3.2  50.4  24.0  5.8  9.7  2.3  0.1  275619
  Mafraqالمفرق   10.9  3.5  51.2  23.5  2.6  7.0  1.2  0.1  66207
  Jarashجرش   6.3  4.1  53.3  21.1  4.2  9.3  1.6  0.1  39994
  Ajlunعجلون   5.5  3.8  52.0  25.2  3.9  8.0  1.5  0.1  34713

416533  0.1  2.1  9.1  5.0  23.7  50.9  3.4  5.8  
 إقليم الشمال

North Region 
  Karakالكرك  8.3 5.0 49.6 21.1 4.3 9.5 2.1 0.1 60060
  Tafeilaالطفيلة  7.3 4.4 57.9 17.9 4.2 7.0 1.2 0.2 21615
  Ma'an معان 10.2 6.4 52.8 18.8 4.4 6.2 1.0 0.1 26597
  Aqaba العقبة 7.3 6.7 47.0 22.2 7.0 8.4 1.1 0.3 26210

134482 0.2 1.6 8.2 4.8 20.4 51.1 5.5 8.3 
  إقليم الجنوب

South Region  

1445251 0.1 2.1 10.8 7.0 23.1 48.3 3.5 5.1 
  مجموع الذآور

Total Males  
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   سنة فأآثر حسب المستوى التعليمي والجنس والمحافظات15التوزيع النسبي للسكان األردنيين / تابع
Contd./ Percentage Distribution of Jordanian Population 15+ years of Age 

by Educational Level, Sex and Governorates 
  

  

  المجموع
Total  

غير 
  مبين

Unspc. 

راسات د
  عليا

Higher  
Studies 

 بكالوريوس
BA 

دبلوم 
  متوسط

Intermed.
Diploma 

  ثانوي
Secon-
dary 

اقل من 
  ثانوي

Less than 
Secondary 

  ملم
Read & 
Write 

  أمي
Illiterate 

  Females اإلناث

  المحافظة
Governorate 

 Ammanالعاصمة   9.7  2.7  37.3  26.9  11.9  10.4  1.0  0.1  541458

 Balqa البلقاء  17.4  4.1  36.8  22.1  11.7  7.4  0.4  0.1  98636
 Zarqaالزرقاء   11.9  3.4  43.5  24.4  11.3  5.1  0.3  0.1  209499

 Madabaمادبا   16.8  2.5  38.2  24.4  9.7  7.7  0.5  0.2  37932

887525  0.1  0.8  8.7  11.6  25.7  38.8  3.0  11.4  
  إقليم الوسط 

Middle Region 

 Irbid اربد  14.0  2.7  41.7  23.6  10.4  6.9  0.7  0.1  270864
 Mafraqالمفرق   23.6  2.9  41.6  20.0  5.1  6.5  0.4  0.1  65704

 Jarashجرش   15.6  3.4  45.4  19.8  7.4  8.0  0.3  0.1  39127

 Ajlunعجلون   16.4  2.7  39.7  22.9  10.7  7.1  0.4  0.1  34977

410672  0.1  0.5  7.0  9.3  22.6  41.9  2.8  15.9  
      إقليم الشمال

Region North 
 Karakالكرك  19.6 3.7 37.5 18.8 10.0 9.5 0.8 0.1 60680
 Tafeilaلة الطفي 19.5 3.5 41.6 18.0 8.7 8.2 0.4 0.1 21488

  Ma'an معان 25.0 5.0 39.6 16.0 7.6 6.4 0.3 0.2 26008
 Aqaba العقبة 16.5 5.2 37.7 23.5 9.9 6.6 0.3 0.3 23428

131604  0.2  0.5  8.1  9.3  19.0  38.6  4.2  20.1  
  إقليم الجنوب

South Region  

  مجموع اإلناث 13.5 3.1 39.6 24.2 10.8 8.1 0.7 0.1 1429801
Total Females 

  المجموع الكلي   9.3  3.3  44.0  23.6  8.9  9.5  1.4  0.1  2875052
Grand Total  

*The percentage is less than 0.05 %                 * 0.05النسبة اقل من%  
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  2004  سنة فأآثر حسب الحالة الزواجية والجنس والمحافظات15            التوزيع النسبي للسكان الذآور 

Percentage Distribution of Male Population 15+ Years by Marital Status and Governorates, 2004   

  
  

Governorate 

  
  

 المجموع
Total 

 Marital Status الحالة الزواجية

 
  غير مبين 

Unspecified 
  منفصل

Separated 
  أرمل

Widowed 
  مطلق

Divorced 
  متزوج

Married 
ب  عاز

Single 

  
  المحافظة

 

Amman 631030 0.1 * 0.7 0.4 54.8 44.0 العاصمة 
Balqa 110066 0.1 * 0.6 0.4 54.4 44.5 البلقاء 
Zarqa 237781 * * 0.7 0.4 55.7 43.1 الزرقاء 
Madaba 40862 * * 0.5 0.2 52.6 46.7 مادبا 
Middle Region 1019739 0.1 * 0.7 0.4 54.9 44.0 إقليم الوسط  
Irbid 290544 * * 0.6 0.3 52.1 47.0 اربد  
Mafraq 72969 * * 0.5 0.3 53.4 45.7 المفرق  
Jarash 46512 * * 0.6 0.3 52.1 47.1 جرش  
Ajlun 35456 * * 0.5 0.2 52.3 47.0 عجلون  
North Region 445481 * * 0.6 0.3 52.3 46.8 إقليم الشمال  
Karak 64261 * - 0.5 0.2 52.5 46.8 كالكر  
Tafeila 22499 * * 0.5 0.2 52.2 46.7 الطفيلة  
Ma’an 29726 0.3 - 0.6 0.3 50.5 48.2 معان  
Aqaba 33344 * - 0.4 0.4 57.9 41.4 العقبة  
South Region 149830 0.1 * 0.5 0.3 53.1 46.0 إقليم الجنوب  
Total 1615050 0.1 * 0.6 0.4 54.0 44.9 المجموع  
  * The percentage is less than 0.05      * 0.05النسبة أقل من 
       
      

  
  

  2004 سنة فأآثر حسب الحالة الزواجية والجنس والمحافظات 15التوزيع النسبي للسكان اإلناث 
Percentage Distribution of Female Population 15+ Years by Marital Status and Governorates, 2004  

  
  

Governorate 

  
  

  المجموع
Total 

 Marital Status الحالة الزواجية

 
  غير مبين 

Unspecified 
  منفصل

Separated 
  أرمل

Widowed 
  مطلق

Divorced 
  متزوج

Married 
عازب  
Single 

  
  المحافظة

 

Amman 604670 0.1 * 6.4 1.4 57.5 34.6 العاصمة 
Balqa 102410 * * 6.7 1.1 55.9 36.2 البلقاء 
Zarqa 226380 * * 6.4 1.5 59.2 32.9 الزرقاء 
Madaba 39092 * * 6.3 1.0 54.7 37.9 مادبا 
Middle Region 972552 0.1 * 6.4 1.4 57.6 34.5 إقليم الوسط  
Irbid 281596 * * 6.0 1.1 54.4 38.4 اربد  
Mafraq 68556 * * 6.3 1.4 56.8 35.5 المفرق  
Jarash 44051 * * 5.9 1.0 52.5 37.9 شجر  
Ajlun 35218 * * 5.9 1.0 54.1 38.9 عجلون  
North Region 429331 * * 6.0 1.1 54.9 37.9 إقليم الشمال  
Karak 64007 * * 6.6 0.8 51.8 40.7 الكرك  
Tafeila 21728 * - 6.5 1.1 54.6 37.8 الطفيلة  
Ma’an 26594 * - 7.5 1.2 53.8 27.4 معان  
Aqaba 25467 * * 5.1 1.0 63.4 30.5 العقبة  
South Region 137796 * * 6.5 1.0 54.8 37.7 إقليم الجنوب  
Total 1539679 0.1 * 6.3 1.3 56.6 35.8 المجموع  
  * The percentage is less than 0.05 %        * 0.05النسبة أقل من%  

     



  18

  
  
  
  

   حسب المحافظة2004 – 1979ل              متوسط حجم األسرة في التعدادات السكانية التي نفذت خال
                Average Household Size in Population Censuses Conducted During 1979-2004 by 

Governorate                 

  األسر الخاصة

Private Households 
 All Households جميع األسر

Governorate  
  2004تعداد 

2004 Census 
  1994اد تعد

1994 Census 
  1994تعداد 

1994 Census 
  1979تعداد 

1979 Census 

  المحافظة
 

Amman 5.0  5.8  5.8  6.6   العاصمة 

Balqa 5.5  6.3  6.3  6.4   البلقاء  

Zarqa 5.3  6.3  6.3  7.0   الزرقاء 

Madaba 5.7  6.6  6.6  7.3   مادبا 

Irbid 5.5  6.4  6.4  6.9   اربد 

Mafraq 6.1  6.8  6.9  6.7   المفرق 

Jarash 5.9  5.0  6.6  6.4   جرش 

Ajlun 5.8  6.4  6.4  6.8   عجلون 

Karak 5.6  6.4  6.4  6.8   الكرك  

Tafeila 5.7  6.4  6.4  6.1   الطفيلة 

Ma'an 5.9  6.5  6.6  6.5   معان 

Aqaba 5.3  5.6  5.8  5.6   العقبة 

Total 5.4  6.1  6.2  6.7   المجموع 
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  حسب مكان اإلقامة المعتادة الحالية ومكان الوالدة، معدالت الهجرة بين المحافظات 

  1986األردن 
Migration Rates Between the Governorates by Place of Current Usual Residence 

And Place of Birth, Jordan, 1986 

  الصافية 
Net 

  الخارجة
Out 

  الداخلة
In  

Governorate إناث  

Female 

  آورذ

Male 

  إناث

Female 

  ذآور

Male 

  إناث

Female 

  ذآور

Male 

  المحافظة

Amman   العاصمة  5.2 3.2 4.5 4.6 0.6+  0.6+ 

Zarqa  +8.5   +8.2  6.8  6.2  2.7  14.4  الزرقاء  

Irbid - 3.2  - 3.2  5.2  5.4  0.8  2.2  اربد  

Mafraq  +0.4   +0.4  8.1  8.1  0.3  8.5  المفرق  

Balqa - 9.2  - 9.6  14.1  15.5  0.4  5.8  البلقاء  

Karak - 5.8  - 6.0   10.0  10.6  0.2  4.6  الكرك  

Tafeila  +2.4   +2.3  8.0  7.8  0.2  10.2  الطفيلة  

Ma'an  +2.5   +2.4  7.7  7.5  0.4  9.9  معان  

Total -  -  6.2  6.2  6.2  6.2  المجموع  

  

  1994 ، األردن)آال الجنسين(معدالت الهجرة الداخلة والخارجة والصافية حسب المحافظة 
In, Out and Net Migration Rates (Both Sexes), Jordan, 1994 

  )%(معدالت الهجرة 
Migration Rates (%) 

  
  

 Governorate  المحافظة
  الصافية
Net 

  الخارجة
Out 

  الداخلة
In 

  

Amman - 0.2  9.3  9.1  العاصمة  

Balqa - 2.5  15.2  12.7  البلقاء  

Zarqa  +4.2  15.5  19.7  الزرقاء  

Madaba - 2.5  12.4  9.9  مادبا  

Irbid - 1.7  6.6  4.9  اربد  

Mafraq  +2.6  9.1  11.7  المفرق  

Jarash - 1.7  9.1  7.4  جرش  

Ajlun - 5.2  10.5  5.3  عجلون  

Karak - 1.6  10.3  8.7  الكرك  

Tafeila  +0.1  12.3  12.4  الطفيلة  

Ma'an - 3.6  13.9  10.3  معان  

Aqaba  +13.9  15.5  29.4  العقبة  

Total -  10.4  10.4  المجموع  

  
  



  20

  
  
  

  2004معدالت الهجرة الداخلة والخارجة والصافية حسب المحافظة األردن 
  )آال الجنسين(

Rates of In, Out and Net Migration by Governorate, Jordan, 2004 
(Both Sexes) 

  )%(معدالت الهجرة 

Migration Rates (%) Governorate 

  الصافية
Net 

  الخارجة
Out  

  الداخلة
In  

 المحافظة

Amman   +3.3  6.7  10.0  العاصمة  

Balqa  - 3.1  13.8  10.6  البلقاء   

Zarqa  +1.6  13.2  14.9  الزرقاء   

Madaba - 2.7  11.7  8.9  مادبا   

Irbid - 3.2  6.9  3.7  اربد   

Mafraq  +3.1  6.6  9.7  المفرق   

Jarash  - 3.7  9.2  5.5  جرش   

Ajlun  - 8.7  12.6  3.9  عجلون   

Karak - 6.1  11.5  5.4  الكرك   

Tafeila - 4.0  12.3  8.2  الطفيلة  

Ma'an - 7.6  13.5  5.8  معان   

Aqaba   +16.7  9.0  25.7  العقبة  

Total  -  9.0  9.0   المجموع 
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Social Trends in Jordan 

Jordanian Woman in Figures 
 
   Females currently constitute 48.5 % of  Jordan’s 
population (2005). Specifically, females constitute 2.7 
millions with 37.4% of them under 15 years of age, 
and 26.6 % being school students. Jordanian females 
have a rather low participation rate in the labour force. 
According to the Department of Statistics reports, only 
11.7 % of Jordanian females are economically active. 
However, it is worth noting that 88.3 % of inactive 
females are housewives and students. 
 
  In addition, 53.7 % of the female population aged 
between 15-64 years are married and only 9 % of those 
married are economically active. Self-employed 
females constituted 2.5 % of total employed females, 
while employer females constituted less than 1.6 %. 
Over the last few decades, Jordan has witnessed a 
tremendous progress in the area of female education.  
Jordan boasts of having the lowest female illiteracy 
rates in the region at 13 % in 2005. Gender 
differentials in education levels and literacy rates are 
rapidly disappearing and access to education at all 
levels has nearly achieved gender parity. 
 
   However, statistics indicate a tendency among 
females to enroll in the arts stream (65.4 %) versus the 
scientific stream (34.6 %) rendering them less likely to 
enter the computer and engineering related fields. 

 

 
Female Demographics  

• 10.5 % of households are headed by females 
• Singulate Mean Age at First Marriage for 
   females reached 26.8 years in 2005 
• 11.8 % of females who married during 2005 
    were divorced or widowed 
• 15.1 % of females population were never 
    married at the age 25 years and above  
 

Female Labor Statistics 
• 48 % were considered as economically 
    active between 20-54 years old 
• 19.4 % of females were economically 
    active in the 25-39 years age group 
• female unemployment rate stands at 25.9 % 
   for year 2005 

 
Female Educational Statistics   

• About 94 % of enrolled females were 
   enrolled in Basic & Secondary schools  

      in 2005. In addition, 49.3 %   of  students 
in Basic & Secondary  Stages for year 
2005 were females  

          
Participation of Females 

in Political Life 
• Females share in the Upper House of 
    Parliament has increased from 3   

members in the year 1997 to 7 in the  
year 2004 

• Females have made considerable gain in the 
Lower House of Parliament with an increase in 
percentages from 1.27 % of total Lower House 
members in 1993 to 5.2 % in 2003 

• Females participation rate as members of 
professional associations is 22.5 %. It is 
noteworthy to mention that 31 % of them are 
members in the Councils of these associations 

• Females constitute a minority (7.5 %) of the 
members of the Jordanian political parties 
founding committees. 

 
 

Head of Households by Sex, 2005

10.5%

89.5%

Females Males
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Social Trends in Jordan 
Education 

 
   Jordan has made a significant progress in 
the field of education during the past five 
decades, both quantitatively and 
qualitatively. During this period, impressive 
strides have been made in building schools,  
enrolling students, and reducing illiteracy 
levels, especially among women (the 
percentage of illiterate population declined 
from 68.2 % in 1961 to 10 % in 2004). 
 
   In regard to the qualitative achievements, 
there has been a comprehensive 
restructuring of educational curricula to 
cope with the development process 
particularly those related to information 
technology, in addition to improving the 
quality of instruction and supervision of 
education.  
 
   Gross basic school enrollment rate which 
is the total enrollment at that level, 
regardless of age, as a percentage of the 
official school age population for that level, 
reached 97.7 % in 2004 (97.6 % for males 
and 97.8 % for females) compared to 91.2 
% in 1979.  
 
   Secondary School Gross Enrollment Rate 
showed a significant increase during the 
period 1979-2004 from 77.2 % to 89.7 % 
(89.0 % for males and 90.3 % for females). 
 
   As shown in the next table, the Secondary 
School Gross Enrollment Rate showed 
significant variations among governorates. 
Ajlun Governorate has the highest rate of 
97.1 %, followed by the Madaba 
Governorate, while the Aqaba Governorate 
has the lowest rate of about 80 %. 
 
 
 

 
 

Gross Enrollment Rate* in the  Secondary Stage by Governorate, 

Jordan, 2004 (%)  

Amman 92.6 

Balqa 84.2  

Zarqa 83.2 

Madaba 93.8 

Irbid 93.5 

Mafraq 83.5 

Jarash 89.6 

Ajlun 97.1 

Karak 88.1 

Tafeila 84.0 

Ma’an 81.0 

Aqaba 79.8 

Total 89.7 
• GER = Enrolled children of all ages/Total number 

           of children in the official school age group 

 

 

Gross Enrollment Rate for Basic & Secondary 
Stages, 2004
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Social Trends in Jordan 

Internal Migration 
 
   Migration represents the third factor among the factor 
affecting population growth beside fertility and 
mortality. Thus, measuring and analyzing migration are 
important for understanding the volume, nature and 
trends of population movements, due to the direct 
impacts of these dynamics on the labour force, social 
and cultural phenomena in both sending and receiving 
areas. 
  
   To study internal migration in Jordan, there are two 
main data sources: the results of Population Censuses 
and the results of the Household Surveys. The two 
sources provide data that can be used to measure two 
types of migration. The first type is called the lifetime 
migration, which is based on data on place of birth and 
current place of residence, while the second is called the 
current migration which is based on data on places of 
current and previous residences.  
 
   The Department of Statistics has conducted the first 
specialized survey on Internal and Returned Migration 
in 1986, where the results of the mentioned survey 
indicated that 6.2 % of the Jordanian population were 
considered as lifetime migrants, while about 9 % were 
considered as current migrants due to the change of 
their previous place of residence. 
 
   The results of the Accompanying Survey in 1994 
census indicated that 10.4 % of the total Jordanian 
population changed their place of birth and resided in 
other governorates. In addition, the survey showed that 
Amman and Zarqa Governorates were the most pulling 
in-migrants and pushing out migrants, where they 
pulled together about 56 % of the total migration and 
contributed to about 50 % of the total out migrants. 
Economic factors such as availability of job 
opportunities and different services represent  the 
attracting power for the in-migrants. 
 

 
    The analytical statistical studies showed the 
existence of a relationship between 
unemployment rate and the Migration 
Effectiveness Index. These studies showed that 
there was a strong positive correlation (0.899) 
between the two variables, which means that 
people tend to migrate from governorates with 
high unemployment rate to other governorates 
with low unemployment rates. 
 
   The results of the 2004. Census revealed that 9 
% of the Jordanian population living in Jordan  
changed their governorate of birth and resided in 
other governorates. The results showed that the 
Aqaba Governorate has recorded the highest in-
migration rate (25.7 %), while the lowest in-
migration rate was recorded by the Irbid 
Governorate (3.7 %).  
 
   The increase in the rate of in-migration for 
Aqaba Governorate is due to the transformation 
of  Aqaba to a private economic zone which 
contributed to the creation of new work 
opportunities and constituted a pull factor for 
migrants. 
 
 
 

 
  

In-migrants by Region of Birth, 2004
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Middle North South



  24

Social Trends in Jordan 

Marriage and Divorce 

 
   Marriage is common in Jordan as in many other Arab 
Countries. Data for 2005 show that 51.5 % of males and 
53.9 % of females were married.  
 
   Socio-economic changes had significant impacts on 
the attitudes of people towards early marriage in Jordan. 
SMAM (the mean number of years a person spends 
before his/her first marriage) for females has increased 
significantly from 21.1 years in 1979 to 24.7 years in 
1994, and then to 26.8 years in 2005. It increased also 
for males from 26 years in 1979 to 27.9 years, then to 
29.7 years in 2005.  
 
   Brides aged 20-24 constituted the largest proportion 
among brides who married during 2005. The proportion 
of  never married females is less than the corresponding 
proportion among males in the same age group (94.8 % 
for males and 68.7 % for females). 
 
   Data on registered marriages show an increase of 
about 24 % during the period 2000-2005 (from 45618 
cases in 2000  to 56418 in 2005). Amman Governorate 
has scored the highest number in registered marriages, 
while Tafeila Governorate has scored the lowest number 
of registered marriages. Crude Marriage Rate showed a 
significant increase between 2000 and 2005, jumping 
from 9.5 per 1000 in the year 2000 to 10.3 per 1,000 in 
the year 2005. 
 
   Among the 3.430 million Jordanians aged 15 years 
and above in 2005: 
 

•  Roughly 1.799 million, or 52.5 % were married 
•  146,000 or 4.4 %, were widowed and divorced. 
• 1.485  million, or 43.2 %, were never married 

 

 
   Divorced females constituted 11.2 % of total 
females who got married during the year 2005. 
Meanwhile, divorced males constituted 10.4 % of 
total males who married in the same year. 
   The divorce rate for males was the highest in 
the age group 30-49, while it was 20-29 among 
females. Crude Divorce Rate showed a  
significant increase between 2000 and 2005. The 
rate has increased from 1.7 per 1000 in 2000 to 
1.9 per 1,000 in the year 2005. 

 
Marriage and Divorce Indicators 2005 

Total Population                                     5473000 
Percentage of Females Age 15-49                52.0 
No. of Registered Marriages                      56418 
No. of Registered Divorces                        10231 
Crude Marriage Rate(1) (per 1000)              10.3 
Crude Divorce Rate(2) (per 1000)                  1.9 
General Marriage Rate(3) (per 1000)         16.45 
General Divorce Rate(4) (per 1000)               3.0 
Percentage of Married Women                     53.9 
Percentage of Married Men                          51.5 
Percentage of Single Females                       38.4 
Percentage of Single Males                          47.6 
SMAM (Female)                                           26.8           
SMAM (Male)                                              29.7 
Percentage of Widowed Men                          0.6 
Percentage of Widowed Women                    6.6 
% of Married Women (Less than 20 yrs.)     1.9  
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Social Trends 

Fertility  

 
   The demographic surveys conducted by the 
Department of Statistics during the 1970s and 1980s 
showed an increase in fertility levels in Jordan. The 
Jordanian Fertility Survey conducted in 1976 showed 
that the Total Fertility Rate was 7.4 children per female 
in the reproductive age (15-49). The 1983 Fertility and 
Family Health Survey indicated a slight decline in the 
rate which recorded 6.6 children per female.  
 
   The rate has declined significantly since the 
beginning of the 1990s. The 1990 Population and 
Family Health Survey showed that the rate was 5.6 
children per female with a decrease of 24.3 % 
compared with the 1976 survey*. 
 
   The rate continued to decrease but at a faster pace 
than before, reaching 4.4 and 3.7 children according to 
the results of the Population and Family Health Surveys 
in 1997 and 2002 respectively. The rate is estimated at 
3.2 children per female at the end of 2005. There is a 
significant difference between urban and rural areas in 
terms of the Total Fertility Rate as shown in the 
following table. 
 
   Despite its continuous decrease, the Total Fertility 
Rate in Jordan is still high compared to the prevailing 
rates in developed countries (1.8 in France, 1.4 in 
Japan, 1.8 in Norway, 1.6 in Canada).  
 
 
   The decline in fertility levels in Jordan occurred 
among all age groups; however, the most significant 
decline is what has been observed among teenagers. 
 
   At the same time, the age- specific fertility rate 
(number of live births for women in a specific age 
group divided by the number of women in that age 
group) is the highest for the 25-29 age group during the 
period 1976-2002.  
 
* It should be mentioned that the DOS has started the preparation 

for the family health Survey which will be conducted in 2007 . 
 

 
   The decline in fertility levels in Jordan was due to 
numerous socio-economic factors such as the increase 
in using family planning methods by married women, 
where the percentage of users increased from 40 % in 
1990 to 52.6 % in 1997 to 56 % in 2002 and is 
estimated at 60 % in 2005.  

 
 
 

TFR by Urban-Rural for Selected Years, Jordan 

Year Urban Rural Total 

1990 5.2 6.9 5.6 

1997 4.2 5.0 4.4 

2002 3.5 4.2 3.7 

2005 3.1 3.5 3.2 
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Social Trends in Jordan 
Population Setting 

  
   For many decades, the population growth rate in 
Jordan has been higher than the global average. As 
a result of the increase in the population growth 
rate, the population size doubled about nine times 
between the years 1952 and 2005, jumping from 
586 thousands in 1952 to 5473.0 thousands at the 
end of 2005.  

 
   The population growth rate showed a slight 
decrease between the years 1979 and 1994 to reach 
4.4 % annually, then sharply declined between the 
years 1994 and 2004 reaching 2.5 % annually. The 
achieved decrease in the rate in Jordan was due to 
the sharp decline in the fertility levels on the one 
hand, and the retreat of the net international 
migration contribution on the other. The population 
growth rate stands now at 2.3 % annually and is 
expected to continue to decline over the coming 
years on account of a further decline in fertility 
levels (expected to reach about 2 children per 
woman in the year 2020).   
   At the same time, the population age structure 
showed a noticeable change, where the ratio of 
young age population (less than 15 years) decreased 
from 50.7 % in 1979 to 37.3 % in 2005. Meanwhile, 
the ratio of population in ages 15-59 rose from 45.2 
% in 1979 to 57.5 % in 2005, while the ratio of the 
older population (60 years and above) rose from 4.1 
% in 1979 to 5.2 % in 2005. 

 
   Changes in the age structure of the population 
resulted in a decrease in the dependency ratio, 
which declined from 1.1 person in 1979 to 0.7 
person in 2005, and in an increase in the median age 
(the median age is the age at which half the 
population is older and half is younger) from 16.0 
years in 1979 to 20.8 years in 2005 with a total 
increase of 4.8 years. According to the data 
available at the governorate level in 2004, Amman 
scored the highest medium age of 22 year while 
Tafeila scored the lowest medium age of 18.6 year. 

  
Population Median Age by Governorate, 2005  

Amman 22.0 
Balqa 20.6 
Zarqa 20.3 
Madaba 20.3 
Irbid 20.2 
Mafraq 19.0 
Jarash 18.8 
Ajlun 19.2 
Karak 20.9 
Tafeila 18.6 
Ma’an 19.6 
Aqaba 20.5 
Total 20.1 

 Population Pyramid for Jordan, 2005
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Population Pyramid For Jordan, 1979
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The fundamental economic changes Jordan witnessed 
in recent years and their impacts on social conditions 
have underscored the importance of social indicators. 
Such indicators are crucial for social development 
monitoring and poverty tracking, areas that have topped 
the agenda of the successive governments in recent 
years.   
 
This has coincided with increased demand for 
international comparisons and monitoring of the 
Millennium Development Goals. Recognizing its key 
role in this area, the DoS has been keen to improve the 
quantity and the quality of social statistics and enhance 
their dissemination, devoting particular attention to 
gender statistics. 
 
The DoS is introducing this bulletin as part of a 
dissemination strategy aimed at enhancing  awareness 
and use of statistics. Comments to improve the DoS 
publications, including this bulletin would be welcome. 
 
                                               Dr. Ghazi Shbaikat  

Director General of Statistics                                    
 

 
 

 
 
 

Contact Us:    
 

Phone: + 962 6 5300700-9 
Fax:      + 962 6 5300710 
E-mail: stat@dos.gov.jo 
w.s .       www.dos.gov.jo 
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