
اتخاذ القرار لواستخدام الوقتتمكين المرأة،: لول الجلسة األ

سنة الالتي يتّخذن قراراتهّن 49سنة ال  15نسبة النساء من سن 5.6.1:المؤشر 

االنجابيةبأنفسهن بشأن العالقات الجنسية لواستخدام لوسائل منع الحمل لوالرعاية بالصحة

األردن :اسم البلد

ي البلدان االجتماع الخامس المشترك بين فريق الخبراء والوكاالت المعنية بإحصاءات النوع االجتماعي ف

2018أكتوبر/تشرين األول 16-15العربية 



مسح السكان لوالصحة األسريةلوصف

(DHS)مسح السكان والصحة األسرية :التعداد/اسم المسح•

2018-2017:السنة•

1,941,903:عدد األسر في المملكة •

19,384:حجم العينة•

%1:اجمالي األسر في المملكةلعينة من أسر نسبة •



2017JDHSاألسئلة التي تم تحديدها من 

لزلوجك إذا كنت ال تريدي المعاشرة الزلوجية؟"ال"هل تستطيعين أن تقولي 

نعم . 1

ال  . 2

يعتمد/ غير متأكدة/ ال اعرف. 3

السؤال 
1054

لوجك هو قرارك بشكل رئيسي ، ام قرار زلوسائل تنظيم األسرة هل  يمكن القول ان قرار استعمال 
وسائل لتنظيم تم سؤال النساء اللواتي  يستخدمن حاليا)؟بشكل رئيسي، ام أنكما اتخذتما القرار بشكل مشترك؟

(االسرة

القرار للسيدة بشكل رئيسي. 1

القرار للزوج بشكل رئيسي. 2

القرار مشترك . 3

.............(حددي)أخرى . 4

819السؤال 



زلوجك هو قرارك بشكل رئيسي ، ام قرارلوسائل تنظيم األسرة هل  يمكن القول ان قرار عدم استعمال  
(ائل لتنظيم االسرةتم سؤال النساء اللواتي ال يستخدمن حاليا وس)بشكل رئيسي، ام أنكما اتخذتما القرار بشكل مشترك؟

القرار للسيدة بشكل رئيسي. 1

القرار للزوج بشكل رئيسي. 2

القرار مشترك . 3

............(حددي)أخرى . 4

820السؤال 

؟انت ام زلوجك  أم أنت لو زلوجك أم شخص آخرمن الذي يتخذ القرار عادة حول العناية بصحتك 

المستجيبة. 1

الزوج. 2

المستجيبة باالشتراك مع الزلوج. 3

شخص آخر. 4

أخرى. 5

922السؤال 

تابع ... JDHS 2017األسئلة التي تم تحديدها من 



5.6.1تعريف المؤشر 

من هي صاحبة القرار؟؟

بارهّن من فقط النساء الالتي يجبَن بنعم عن هذه العناصر الثالثة يتم اعت
".ية واالنجابيةالالتي يتّخذن قراراتهن بأنفسهن بشأن حياتهّن الجنس"النساء 

49و 15نسبة النساء المتزوجات حالياً الالتي تتراوح أعمارهن ما بين 

الثة المختارةعلى المستويات الثيتخذَن قراراتهن بأنفسهّن سنة الالتي 

ن استخدام والالتي يخترالمعاشرة الزوجية كالالتي يستطعن أن يرفضن 

.تننّ والالتي يقّررن األنسب للرعاية بصحّ تنظيم االسرة،وسائل 



5.6.1اآللية الوطنية في احتساب المؤشر 

البسط 

15بين أعمارهن عدد النساء المتزوجات الالتي •
: سنة49و

المعاشرة الزوجيةالالتي يستطعن رفض •

ائل منع الالتي ال يعود القرار أساساً باستخدام وس•
الحمل للزوج

لصحية الالتي ال يعود في العادةِ القرار بالرعاية ا•
أو أي شخص آخرالشخصية للزوج

تراوح اجمالي عدد النساء المتزوجات حالياً الالتي ت•المقام 
وغير الحاملسنة 49و 15أعمارهن بين 

يشمل هذا المقسوم 

بق النساء الالتي تنط

ير عليهّن جميع معاي

التمكين الثالثة



يمة عالمياً بلغت ق✓

5.6.1المؤشر 

مة وطنياً بلغت قي✓
5.6.1المؤشر 

52%

58%

األردن 

58%



شكراً لحسن استماعكم


