
تقرير تحليل البيانات الصحفية والمقاالت الصادرة عن الوسائل اإلعالمية

والمتعلقة بتأثير جائحة كورونا على الفئات والقطاعات المختلفة
google alert 



مقدمة عامة 
ماليين10عنيزيدمااالنلغايةبهأصيبوالذياألردن،ومنهاالعالمانحاءمختلففيCOVID-19المستجدكورونافيروسانتشارمع

بلفحسبشريةالباألرواحعلىخسائرهتقتصرلمالوباءهذافإنالعالم،مستوى علىشخصمليون نصفعنيزيدمابوفاةوتسببانسان
منالحدحاولةلمالعالميةالدولاتخذتهاالتياإلجراءاتنتيجةوذلكوالسياسية،واالقتصاديةاالجتماعيةوالمجاالتالقطاعاتجميعإلىامتدت
جمعاتالتومنعالبلدانمختلففيالتجولحظروفرضالدولاغالقابرزهامنكانوالتيالبشرية،الحياةلحمايةالفيروسهذاانتشار

.االعمالوقطاعاتالمؤسساتواغالقوالعبادات

علىتداعياتهو انتشارهمنالحدفيكبيردورالفيروس،هذاانتشارلمواجهةالحكومةاتخذتهاالتيالصارمةلإلجراءاتكانتفقداألردنوفي
والشبابساءالنمنالمجتمعيةالفئاتعلىمختلفةوتأثيراتباالقتصاداضرارالحاقإلىذلكأدىفقدذلكورغموالفئات،القطاعاتمختلف
.واألطفالالسنوكبار

تبينالتيحليليةالتوالمقاالتالصحفيةوالبياناتالتقاريرمنالعديدالمختلفةوالعالميةالمحليةاالعالموسائلفيانتشرتالمجالهذاوفي
.المجتمعيةوالفئاتالقطاعاتمختلفعلىكورونافيروسانتشاروتداعياتتأثيرات

googleقاعدةتضمنتهاالتيالتحليليةوالمقاالتالصحفيةالتقاريرفيوردتالتيالمعلوماتأبرزنستعرضالعرضهذاوفي alert
.والتنميةكانبالسالعالقةذاتالمختلفةالمجاالتعلىوالتداعياتالتأثيراتألبرزتحليالا تتضمنوالتيللسكاناألعلىبالمجلسالخاصة



الشباب

كبار السن

المرأة 

األطفال

الفئات املجتمعية 
  لتأثي

ً
رات األكثر تعرضا

جائحة كورونا



القطاعات االكثر 

تعرضاً لتأثيرات 

الصحة جائحة كورونا
الحماية 
االجتماعية

العمالة )االقتصاد 
(والبطالة



أبرز ارقام ومؤشرات تأثير جائحة كورونا على قطاع العمالة والبطالة

كورونابسبببالبطالةمهددونالعالممستوىعلىعاململيار1.6حوالي❖

تنجحلمبعدعنالعملتجربةأنيروناالردنفياألعمالأصحابمن39.9%❖

المقبلةالفترةخاللاإلجماليالمحليللناتج(%4-3)بواقعاقتصاديانكماشمنسيعانياألردن❖

دينارمليون355إلىتصلخسائراالردنفيالطيرانشركاتيكبدكورونافيروس❖

)وظائفهملفقدانعرضةاألكثرهم(األردنياالقتصادفيالرسميةغيرالعمالةنسبة41.4%❖

الماضيالعاممناألخيرالربعخالل%19بلغتوالتياألردن،فيالبطالةمعدالتزيادةتوقع❖



ه التحديات التي تواج
قطاع العمالة 
حة والبطالة في ظل جائ
فيروس كورونا



جهود الحكومة الهادفة إلى مساعدةتعرقلضعف البيانات املتعلقة بالعمالة غير املنظمة  1
لالتعطل والعمعند ، ويصعب الوصول إليهم هذا القطاعاألشخاص الذين يفقدون عملهم في 

2 

3 

اهأبرز ف،الظرو هذهفيللتهديدعرضةوفئاتواسعةرائحشتواجدأثبتتكورونافيروسجائحة
املنظمغير القطاععمالة

االجتماعي الضمان)واالفتقار إلى متطلبات الحماية االجتماعية بين فئات العمالة،هشاشة سوق العمل
فئات العاملين في القطاع غير املنظمل، خاصة (والتأمين الصحي



5 
ادية صعبة اوضاع اقتصاألردن توقع املحللون ان نتيجة االنعكاسات السلبية واالوضاع الحالية سيواجه 

ادية االقتصالقطاعات مختلف ، وذلك لتعطلإلى أدنى مستوى وربما االعوام القادمة 2020خالل العام 
الضرائب والرسومالتي كانت تعتمد على وتراجع اإليرادات املحلية 

6
اتب واجور العاملين في ظل توقف اعمال هذه التخوف من قدرة القطاع الخاص في األردن من دفع رو

املنشأت والخسائر االقتصادية 

4 
سبقها في السنوات األخيرة انحسارحيث ، تزامنت الجائحة مع أزمة سوق العمل االردني

وارتفاع معدالت البطالةملموس في قدرة االقتصاد الوطني على استحداث فرص العمل



.بعد جائحة فيروس كورونا% 27هناك توقعات بأن يرتفع معدل البطالة في األردن الى 7

8

9

مستعدة من املنشآت االقتصادية في األردن، هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، حيث انها غير % 90أكثر من 
.ملواجهة ظرف مثل ظرف جائحة فيروس كورونا

.من دخل األسر السنوي في األردن يعتمد على تحويالت املغتربين% 34

.2020مليار دوالر في عام 110هناك توقعات أن تنخفض التحويالت العاملية إلى البلدان النامية بحوالي 10



 بانخفاض التحويالت12
ً
النساء وكبار السن الذين يرأسون اسرهم هم األكثر تأثرا

13
، 12236متوسط االنفاق السنوي لألسرة في األردن 

ً
.منها على املجموعات الغذائية% 33دينارا

2020خالل الربع األول من عام % 5.4انخفاض تحويالت املغتربين إلى األردن بنسبة 11



 
ً
الحكومة األردنية واستجابتها لجائحة كورونا اقتصاديا

1
أثير مدى تمكاشفة الحكومة األردنية باعالنها عن 

، نيارتدادات فيروس كورونا على االقتصاد الوط
د قطعت الطريق على أي تأويالت وتفسيرات ق

تعقد الوضع

اقععنالحكومةانتهجتهاالتياملكاشفة ياملالالو
التحديلحجمعميقإدراكدليلللدولةواالقتصادي

معملوالعالتعافينحو الصحيحالطريقوبدايةالقادم،
التيالصعبة،املرحلةهذهلتجاوز القطاعاتكافة

القطاعاتكلبينالحقيقيةالشراكةتتطلب
2

يكون ولنبطبيعتهامتفردةالحاليةاالقتصاديةاألزمة
منبدال ف،عنهااملسؤولينفقطاملاليةالسياسيةصانعي
تشجيععلىقادرةاقتصاديةومبادراتقراراتحزمة
فيودائعهموضعو االستثمار علىاألموالرؤوس

موالاأل رؤوستحفيز جانبإلى،نوعيةوطنيةاستثمارات
ىإلاستثماراتهممنجزءإعادةعلىالخارجفياألردنية
الداخل

3



مناصوالخالعامالقطاعينمنعملفرق وتشكيلالسليمالتخطيطأهمية
حالفينهاحيثالجائحة،انتهاءبعدملاللتحضير واالختصاصالخبرةاصحاب

كبيرةتداعياتهناكفسيكون االزمةالحتواءسليمتخطيطهناكيكنلم
منبير كعددوتعثر الفقر نسبةزيادةو البطالةحجمفيزيادةاولهالألزمة

.الشركات 4

الشركاتدعمخاللمنالسوق فيالسيولةضخبالحكومةقيامأهمية
داعياتتينقذقدوالذي،البنوكخاللمنالصفر منتبدأبفوائداملتعثرة
الجائحةانتهاءبعداألزمة

5

 / تابع 
ً
الحكومة األردنية واستجابتها لجائحة كورونا اقتصاديا



دول تقرير التداعيات االقتصادية ألزمة تفش ي فيروس كورونا على ال
األمانة العامة لجامعة الدول العربية–العربية 



أبرز مضامين التقرير بما يتعلق بالنمو االقتصادي للدول العربية

(من ثروة املنطقة%8ما نسبته )مليار دوالر من رؤوس أموال األسواق 420خسائر بقيمة ❖

.(من الناتج املحلي اإلجمالي في املنطقة%8ما يعادل )مليار دوالر 220ديون إضافية بقيمة ❖

الدول العربيةلدى الدول األعضاء في جامعة( الناتج املحلي اإلجمالي)مليار دوالر من الدخل 63خسائر بقيمة ❖

دوالر للبرميل30-25مليون دوالر يوميا من إيرادات النفط إذا بقيت أسعار النفط بين 550خسارة ❖

ث ، ما يزيد من أعداد العاطلين عن العمل املرتفعة أصال في املنطقة، حي2020مليون وظيفة في عام 1.7فقدان حوالي ❖

 قبل األزمة16بلغت 
ً
.مليونا

.مليار دوالر من إيرادات التعريفات الجمركية2مليار دوالر، وخسارة أكثر من 28تراجع للصادرات بقيمة ❖



أبرز  أرقام ومؤشرات تأثير جائحة كورونا على معدالت 
الفقر

دول عاملية 210مدينة في 1430اكثر من 
متضررة من جائحة فيروس كورونا، 

من اجمالي الحاالت% 95و 
املصابة في املناطق الحضرية

8.3جائحة فيروس كورونا تعرض 
ت مليون مواطن عربي ليصبحوا تح

خط الفقر

نسبة الفقر في األردن وفق اخر 
، وقد تزداد معاناة %15.7االحصائيات 

ااالسر الفقيرة في ظل جائحة كورون



مخاطر وتحديات تأثير جائحة فيروس كورونا على معدالت الفقر

الخوف من ازدياد معدالت الفقر في األردن والعالم

 أكثر تكون قدالجائحةمخاطر
ً
العالية،ةالسكانيالكثافةذاتالحضريةواملناطقالفقراءفيتدميرا

.العالماءأنحجميعفيفقيرةوأحياءرسميةغير مستوطناتفييعيشون شخصمليار حواليأنوخاصة

حيد، القائم مصدر إيرادها املالي الو فيفي فقدان عدد من األسر املعوزة ومتدنية الدخلالجائحة تسببت 
ق املنشأت نتيجة اإلجراءات االحترازية واغال على العمل اليومي في بعض األنشطة االقتصادية والخدمية، 

االقتصادية



ي الحماية االجتماعية ف
ظل جائحة  كورونا 



فرصقوخلاالقتصاد،لتحسينالوطنيةاإلستراتيجياتمنالعديدإطالقبالعربيةالحكوماتقياممنبالرغم❖
اواةاملسعدمأوجهأنإال .املختلفةاملجتمعاتضعفمنوالحدالعيشسبلوتحسينالبطالة،منوالحدالعمل،
قائمةزالتمااالجتماعيةالحمايةمؤسساتوضعف

املدني،جتمعاملمنوممثلينوالخاصالعامالقطاععنممثلينتضماالجتماعية،للحمايةلجنةتشكيلتماألردن،في❖
األردن،فيةأسر ألفوثالثمئةمليون لحواليواالقتصادياالجتماعياملستوى حول دقيقةبياناتتوظيفعلىعملت

املركزي البنكمعبالتعاون النقديةاملحافظوفتحالنقدية،املساعداتمحور حيثمناملحتاجةالفئاتلتحديد
لتوزيعهاضوابطوجودمعالعينيةاملساعداتلتلقيمنظومةوتشكيلعليها،املستحقاتأصحابحصول لتسهيل
املدنياملجتمعومنظماتمؤسساتمعبالتعاون 

روطوالشالضوابطمنمجموعةوضعتمكمامستحقيها،إلىالطرودوصول لضماناالردنفيمتابعةآلياتوجود❖
منياومةاملعمالاستهدافجانبإلى،لقاطنيهاالكريمالعيشوضمانإليها،كورونافيروسدخول ملنعااليواءلدور 

املنظمغير القطاعفيالعاملين

❖



ة  في ظل جائحالشباب 
كورونا 



 كورونابفيروساملصابينمن10-15%
ً
والذينعامليا

 50عنعمرهميقل
ً
اعراضمنيعانون عاما

قاسيةأو متوسطة

الشباب وجائحة كورونا

من ضحايا الجائحة في أوروبا % 80
كانوا يعانون من مرض مزمن واحد على األقل

 تشكل الجائحة 
ً
 خطرا

ً
على الشباب، فتاكا

على الرغم من أن أغلبية ضحاياه من املسنين



عام كمتوسط عمر ملواطنيه، وهو االمر الذي 22.5يقف األردن عند اعتاب 
قياسها يوصف بالفرصة السكانية، وتتزايد أهمية الفرصة في األردن في حال

 بالد
ً
ول الفتية بنوعية التعليم والصحة التي يتلقاها املواطن األردني قياسا

.األخرى في التصنيفات العاملية



أبرز أرقام ومؤشرات 
تأثير جائحة كورونا

على املرأة



اء نسبة قوة العمل بين النس% 13.5
ع االردنيات بلغت خالل الربع الراب

2019من عام 

زال مؤشرات مشاركة املرأة االقتصادية في األردن  ال ت
 15امرأة عمرهن فوق ال 100متدنية، فمن بين  

ً
عاما

، و87هناك 
ً
امرأة نشيطة 13امرأة غير نشيطة اقتصاديا

 بينهن 
ً
نساء عاطالت3اقتصاديا

:بلغت2019خالل الربع الرابع من عام االردنيات البطالة بين اإلناث نسبة
، (لكال الجنسين% 19للذكور و% %17.7  )24.1

فرصة الف 18قبل الجائحة كان هناك 
عام خاللفي األردن عمل مستحدثة للنساء 

2017عن عام % 19وبتراجع نسبته 2018



بق الالتي ساألردنفيالنساءمنفقط  14%

،لهن الزواج عامالت

 منهن لم يعملن  %85.5و
ً
مطلقا

ونا ومنذ تميزت استجابة منظمات املجتمع املدني لجائحة فيروس كور 

 تلك ا
ً
ملنظمات البداية بمشاركة املرأة في مختلف املجاالت، خصوصا

قرار مجلس التي عملت قبيل األزمة لتفعيل الخطة الوطنية املتعلقة ب

فعيل األمن، والذي يبحث سبل إشراك املرأة وحمايتها في األزمات، وت

جزًءا دورها املهم بالتصدي الحتياجات مجتمعاتها وضمان أن تكون 

.من صناعة القرار في وقت األزمة وما بعدها

،عملنيأطفالالالتي ليس لهن االردنفيالنساءمن 17.8%

 5الالتي لديهن النساءلدى %7.2لىإالنسبةوتنخفض

فأكثرأطفال

عقد زواج لقاصرات في األردن 7224
2019خالل عام 

االردنعاملة في امرأةألف 481

2018عامنهايةحتى



تصاد احد أبرز املشكالت األساسية التي يواجهها اإلق

ية الوطني هو ضعف دور املرأة في الحياة االقتصاد

تصاد األردنية، مما يشكل ضغوطات إضافية على االق

.الوطني

1.117مليون أعزب و 1.674في األردن هناك حوالي 

من اإلناث % 34.9من الذكور و % 44.9)مليون عزباء 

 15ممن تزيد أعمارهم عن 
ً
(.عاما



تأثيرات فيروس كورونا على املرأة 

من % 70الفقيرات في العالم يشكلن حوالي 
ذه مجموع الفقراء، وقد تزداد النسبة في ظل ه

الجائحة

منالرجالمنأكثر سيعانيناألردنفيالنساء
النشاطاتممارسةمنتحدالتياإلجراءات

نسبارتفاعومنواالجتماعية،االقتصادية
البطالة

التخوف من ازدياد حاالت العنف املمارس ضد
نزليالنساء بمختلف اشكاله، في ظل الحجر امل

01

02

03

04



تأثير جائحة كورونا
على األطفال



تأثيرات فيروس كورونا على األطفال

 
ً
 في تحذيرات من احتماالت تعرض األطفال األشد فقرا

الدول النامية لكارثة بسبب جائحة كورونا

 %50يشكلون األطفال
ً
ماليين8بينمنتقريبا

 شخص
ً
1.7حونخسارةبسببسيتضررون تقريبا

الشرق منطقةفيالعامهذاوظيفةمليون 
اتبالرو وتعليقالشركاتإغالقنتيجةاألوسط،

العامالعزل عنالناجمةاألخرى واآلثار 

الشرق منطقةفيطفلماليين110حوالي
 منازلهمفييمكثون االوسط

ً
إلىهبون يذوال حاليا

كوروناجائحةبسبب،املدارس
01

02

03

04



تأثيرات فيروس كورونا على األطفال

عرضوا ارتفعت نسبة األطفال الذكور واإلناث الذين ت
حيث % 19.4بنسبة 2018للعنف في االردن خالل عام 

حالة 5617مع حاالت مقارنة6708بلغ عدد الحاالت 
2017خالل عام 

د تحذيرات من تزايد عمالة األطفال في األردن بع

04"كورونا"أزمة 

05
04



افيا كورونا  ديمغر



 يرتفع إلى نحو،%5يتباين معدل الوفيات من دولة ألخرى مقارنة باملعدل العاملي البالغ ❑
ً
في إيطاليا، %8فمثال

%4في إسبانيا، وينخفض في الصين إلى %5في إيران، و% 6وإلى 

السنلكبار لوفاةامعدلويصلالفئة،هذهفيتتركز الوفياتفمعظمغيرهم،منأكثر السنبكبار الفيروسيفتك❑
بينكبير تفاوتمعسنة،50عنأعمارهمتقلالذينلألشخاص،%0.2بنحومقارنة،%22إلىفأكثر سنة80

الدول 

يتسمالذي،العمري التركيبطبيعةإلى–جزئياولو –يعودوالوفياتاإلصابةمعدالتفيالدول بينالتفاوت❑
،ليتهافاعومدىالصحيةاألنظمةفيالتفاوتجانبإلىاألوربية،الدول معظمفيمرتفعةشيخوخةبنسب

الوقائيةالقراراتاتخاذسرعةو 

فمعدلمزمنة،بأمراضاملصابينبينيرتفعاملعدلفإن،%5بنحويقدر الذيالعامالوفاةبمعدلومقارنة❑
املصابينبين%8وإلىالسكري،مرض ىبين%9.2وإلى،%13.2إلىيصلالقلببأمراضاملصابينبينالوفاة

بالسرطاناملصابينبين%7.6وإلىالدم،وضغطالتنفس يالجهاز بأمراض



تكاليف منعانيستو ،، فقد تحتاج املزيد من األسرة في املستشفياتفي أي دولةعدد كبير من كبار السنفي حال وجود ❑
آثار مدمرة على االقتصادوجودوالذي يعنيمرتفعة أو متطلبات متزايدة على املوارد،

5يحوالفي الكويت والبحرين، وأعلى من ذلك قليال في السعودية، و %3نسبة كبار السنتتجاوز ال الدول النامية، في ❑
.في األردن% 3.7وفي تونس%9في املغرب و%7في مصر، و% 

، أي أن نحو ثلث السكان %28بنسبة ( سنة فأكبر65)من حيث ارتفاع نسبة كبار السن تتصدر اليابان دول العالم ❑
، في %20، وفي فرنسا وإسبانيا تصل النسبة إلى %21، ثم أملانيا بنحو %23يصنفون في هذه الفئة، تليها إيطاليا بنسبة 

%12حين تنخفض في الصين إلى 



االستجابة الشمولية وتضامن الدولة واملجتمع املدني والقطاع الخاص 
واملجتمع لجائحة كورونا

.بتوفير الحماية االجتماعية إذ أنها محرك االقتصادةتوجيه البنية التحتية للصحة العامة كفيلأن ❖

.ة التنميةاملحرك األساس ي في عجلوالذي يعد، االهليةالقطاع الخاص واملنظماتقبلمنوباألخصدعم دور القطاع العام ضرورة❖

لحماية أهمية مساندة دور القطاع العام في مواجهة أزمة جائحة الكورونا، وضرورة إصالح هياكله وبناه، وذلك ألنه الضمانة في ا❖

.دور املجتمع املدني هو مساندة الحكومة في املربعات التي ال تصلهاكما أناالجتماعية، 

ألسعار واالكتفاء أهمية أن ال يقتصر دور القطاع الخاص على التبرع وحسب، بل بتقديم تسهيالت على املواطنين من خالل تخفيض ا❖

.بأرباح أقل خاصة باألزمات وليس استغاللها والعمل الدؤوب للحفاظ على حقوق العمال ومساندتهم

ضافة ملتابعة أهمية التركيز على دور الحكومة في دعم قطاع الصحة العامة والتي ثبتت أهمية دور ممارسيها في األزمة الحالية، باإل ❖

.مؤسسات املجتمع املدني دورها في التثقيف عن الوقاية وأهمية الدعم النفس ي للمواطنين



عديدة الزمة انتشار فيروس وتحديات هناك تأثيرات

كورونا على القطاعات املختلفة والفئات املجتمعية 

مثل الشباب واملرآة واألطفال وكبار السن

أدت هذه االزمة إلى زيادة نسب البطالة بين 

الشباب في ظل توقف االعمال في العديد من 

.القطاعات والمنشأت

هناك مخاطر على صحة األطفال وكبار السن 

نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا والتي قد 

تؤدي الى الوفاة وباألخص كبار السن

حيث ، تعد النساء من اكثر الفئات عرضة للفقر

هن أن ماليين النساء قد فقدن أعمالهن ووظائف

بسبب انتشار الفيروس

فية من تحليل البيانات الصحأبرز النتائج التي تم التوصل اليها

 google alertوالمقاالت الصادرة عن الوسائل اإلعالمية



تراجعكبير،ياقتصادركودمنالبلديعانيإذاألردني،لالقتصادمالئمغير وقتفيجاءتكورونافيروسانتشار زمةأ❖
.سنواتعشر مدىعلىالحقيقياملواطندخلفيه

احيةنمنولكنالعالم،فياألفضلتعتبر قدالصحيالحجر ناحيةمنمبكرةصحيةإجراءاتاتخذاألردنأنمع❖
غالقاتاإل مدةزيادةألنذلككورونا،فيروسازمةمعللتعاملتفيال الجديدةاالقتصاديةاألدواتفإناقتصادية

.االقتصاديالتراجعمنتزيدالصحيالحجر فرضهاالتي

صيلالتحوخفضالجسدي،التباعدبسببوالنقلكالسياحةقطاعاتعدةعلىالفيروسهذاانتشار سيؤثر ❖
.االقتصادانكماشبسببالضريبيةوالرسوم

لصحفية تحليل البيانات اأبرز النتائج التي تم التوصل اليها/ تابع 

 google alertوالمقاالت الصادرة عن الوسائل اإلعالمية



أبرز التوصيات



منملجتمعيةاوالفئاتاملختلفةالقطاعاتمستوى علىكورونافيروسانتشار ازمةتداعياتمواجهةفيالوطنيةالجهودتوحيدضرورة❖

.واملرأةوالشبابالسنوكبار أطفال

منوالحدالوطني،اداالقتصانتعاشيؤديوالذيللمستثمرين،التسهيالتتقديمخاللمناالستثمار،زيادةلتعزيز املالئمةالبيئةتهيئة❖

.الفقروانتشار البطالة

تضىمن هىذه ضرورة اتخاذ الحكومة استجابات شمولية على مستوى السياسات، تهدف إلىى التخفيىف مىن تىداعيات جائحىة كورونىا، بحيىث ت❖

جتمىىىىاعي، وتىىىىوفير االسىىىتجابات تىىىىدابير ماليىىىىة لىىىىدعم االقتصىىىىاد واملشىىىىاريع الصىىىىغيرة واملتوسىىىطة ومىىىىؤازرة الفئىىىىات املحتاجىىىىة وتعزيىىىىز التضىىىىامن اال 

يىق االسىتدامة واألمىن التأمين الصحي وتشجيع اشتراكات الضمان االجتماعي وخاصة للعاملين في القطاع الغير منظم،  وتدابير تهدف إلىى تحق

الغذائي، وتدابير تعزيز املؤسسات وجاهزيتها، واجراءات لدعم القطاع الخاص وإبرام الشراكات معه  

يضرورة أخذ تدابير ❖
م

سىق ومتكامىل يأخىذ العدالىة الجندريىة فىي االعتبىار، ويحىدم مىن تفشى 
م
ّس مت الجائحىة، ويحيىي وإجىراءات عاجلىة قائمىة علىى نهى

 
ً
.وسبل عيشها وأمنهاصحة جميع الفئات وخدمة مصلحة الفقراء والفئات األكثر تأثرا

حفية من تحليل البيانات الصأبرز التوصيات التي تم التوصل اليها

 google alertوالمقاالت الصادرة عن الوسائل اإلعالمية



االت الصادرة من تحليل البيانات الصحفية والمقأبرز التوصيات التي تم التوصل اليها-يتبع
 google alertعن الوسائل اإلعالمية

اآلثار ظلفينساءبالالخاصةواملتوسطةالصغيرةاالقتصاديةاملشاريعاستمرار علىوالحفاظاملرأةلدعمِمنحصندوق إنشاءضرورة❖

بتالتياالقتصادية .كورونافيروسجائحةبهاتسبم

ورصدع،للجميالوصول ضمانفيدور منلذلكملااملناطقمختلففيبالنساءخاصةوواضحةمرجعيةبياناتقاعدةإعدادأهمية❖

.باملرأةالخاصةواالحتياجاتاألولوياتمختلف

إقليميةديةاقتصامنظوماتفياالندماجمعللسكانالحقيقيةالحاجاتمننابعةتضامنيةاقتصاديةعربيةمنظومةبناءضرورة❖

.الخصوصوجهةعلىالغذائيواألمنعامبشكلاملستقبليةلألزماتمفتاحيكحل،أكبرمشتركة

اقتصاًدايكون لجديدمناالقتصادوتعزيزالتكنولوجيةالثورةعلىاملعتمدةالتضامنيةاإلنتاجيةالقطاعاتفياالستثمار أهمية❖

.وتشاركًيااجتماعًيا



وتأمينهمبية،الطواملعداتباألجهزةوتزويدهموتدريبهمالحيوي،القطاعهذافيالعاملينوتأهيلالصحيالقطاعفياالستثمار زيادةهميةأ❖

.اململكةمحافظاتكلفيالعامةالسالمةبمتطلبات

بأشكالهااألوبئةفحةومكاواألمصالاألدويةإلنتاجاملوجهالعلييللبحثبالتفرغفيهاالباحثون يقومبحيثالعليي؛للبحثوطنيةهيئةإنشاء❖

والتقنياتوسائلالبكلوتسويقهووسائلهاإلنتاجأدواتتطوير لغاياتالبحوثتوجيهإلىإضافةوتجهيزاتها،الطبيةاألدواتوإنتاجكافة،

.املتاحة

.الخاصوالقطاعالوطنيةالخبراتعلىواالعتمادالدولةموارداستثمار ُحسن❖

.املدنياملجتمعومنظماتالخاصوالقطاعالعامالقطاعبينماوالتشبيكالتعاون تعزيز ❖

.الشبابجيلفيهاوزرعاألهدافهذهلتحقيقالجامعيالتعليمتوجيهمعواالبتكار والريادةاالبداعنحو طاقاتهموتوجيهالشبابفياالستثمار ❖

.والبطالةقر الفظاهرتيمنالحدفيللمساهمةمنتجةوصناعيةزراعيةمشاريعفيحقيقيةعملفرصإيجادفيوالتوسعالضرائبتخفيض❖

 األكثر الفئةعلىالدعمتقديمفيالتركيز ضرورة❖
ً
الالجئينذلكوكواألطفالوالنساءاإلعاقةذوي واألشخاصالسنكبار ذلكفيبماضعفا

.واملهاجرينوالنازحين

التحليالت أظهرت مجموعة من الحلول التي يسهم تنفيذها في
الحد من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا



املصادر واملراجع

فيروس كورونا قد يشكل خطرا فتاكا على الشباب: الصحة العاملية-
https://www.alwakeelnews.com/Section_45/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A
D%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-
%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_436195

أفكار الستثمار وادارة ما بعد كورونا-
-https://www.almadenahnews.com/article/825974-2-80-بلغت-فأعلى-البكالوريس-شهادة-حملة-من-اإلناث-بين-البطالة-تقرير

%80.2البطالة بين االناث من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى بلغت : تقرير-
-https://www.almadenahnews.com/article/825974-2-80-بلغت-فأعلى-البكالوريس-شهادة-حملة-من-اإلناث-بين-البطالة-تقرير

حماية النساء من العنف مستمرة رغم جائحة الكورونا-
-http://alrai.com/article/10534607

النساء أكثر املتضررين من كورونا: األمم املتحدة تحذر
- https://www.addustour.com/articles/1145012-كورونا-من-املتضررين-أكثر-النساء-تحذر-املتحدة-األمم

https://www.alwakeelnews.com/Section_45/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_436195
https://www.almadenahnews.com/article/825974-تقرير-البطالة-بين-الإناث-من-حملة-شهادة-البكالوريس-فأعلى-بلغت-80-2
https://www.almadenahnews.com/article/82597
https://www.almadenahnews.com/article/825974-تقرير-البطالة-بين-الإناث-من-حملة-شهادة-البكالوريس-فأعلى-بلغت-80-2
http://alrai.com/article/10534607
https://www.addustour.com/articles/1145012-الأمم-المتحدة-تحذر-النساء-أكثر-المتضررين-من-كورونا


واملراجعاملصادر/ تابع 

دور املرأة في زمن الكورونا 
http://alrai.com/article/10531332/الكورونا-زمن-في-املرأة-دور /كتاب

 60منهن تزيد عن % 61.. ألف أرملة في األردن ( 172)
ً
"تفاصيل.. "عاما

https://www.sarayanews.com/article/531858

يعانين من فقر الدم% 43من النساء في سن اإلنجاب يعانين من الوزن الزائد و % 54: األردن
https://www.almadenahnews.com/article/737031 الدم-فقر-من-يعانين-43-و-الزائد-الوزن-من-يعانين-اإلنجاب-سن-في-النساء-من-54-األردن-

-نسبة النساء املشموالت بالضمان االجتماعي ضعيفة

http://www.ahdath24.com/article/205124
[[

19مؤشرات حقوق االنسان في ظل جائحة الفيروس التاجي كوفيد -
https://www.addustour.com/articles/1147940-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-
%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19

http://alrai.com/article/10531332/كتاب/دور-المرأة-في-زمن-الكورونا
https://www.sarayanews.com/article/531858
https://www.almadenahnews.com/article/737031-الأردن-54-من-النساء-في-سن-الإنجاب-يعانين-من-الوزن-الزائد-و-43-يعانين-من-فقر-الدم
http://www.ahdath24.com/article/205124
https://www.addustour.com/articles/1147940-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19


واملراجعاملصادر/ تابع 

شؤون املرأة تقترح تأسيس صندوق لدعم العامالت وصاحبات األعمال -
-http://alrai.com/article/10536332

-تحذر من كارثة عاملية لألطفال بسبب جائحة كورونا" يونسيف"-
-https://www.ammonnews.net/article/530231

فيروس كورونا سيزيد ماليين األطفال في الشرق األوسط فقرا: اليونيسف-
-http://factjo.com/news.aspx?Id=94432

وزارة الصحة تقدم خدمة الدفع االلكتروني للتبرع على حسابها-
-http://www.ammonnews.net/article/525184

إجراءات العزل قد ال تكفي: منظمة الصحة-
-http://www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=371669

افية- ”كورونا” الصحة العاملية توجه دعوة لدول الشرق األوسط بشأن.. أرجعت قلة اإلصابات الى عوامل ديموغر

-https://www.yemenakhbar.com/2374984
افية - -»كورونا»ديموغر

-https://www.aleqt.com/2020/03/29/article_1792101.html
افية في العالم- كورونا يفرض تحوالت ديموغر

-https://elaph.com/Web/News/2020/03/1285777.html

http://alrai.com/article/10536332
https://www.ammonnews.net/article/530231
http://factjo.com/news.aspx?Id=94432
http://www.ammonnews.net/article/525184
http://www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=371669
https://www.yemenakhbar.com/2374984
https://www.aleqt.com/2020/03/29/article_1792101.html
https://elaph.com/Web/News/2020/03/1285777.html


واملراجعاملصادر/ تابع 

مليار عامل مهددون بالبطالة بسبب كورونا1.6منظمة العمل الدولية تحذر،-
-https://www.albawaba.com/ar 1353974-كورونا-بسبب-بالبطالة-مهددون -عامل-مليار-16تحذر-الدولية-العمل-منظمة/أعمال/

دول العالم تبدأ تخفيف القيود على االقتصاد-
-https://www.albawaba.com/ar 1351307-االقتصاد-على-القيود-تخفيف-تبدأ-العالم-دول /أعمال/

تواجه العمال باألردن والعالم في ظل أزمة كورونا " غير مسبوقة"تحديات -
-https://www.sarayanews.com/article/612807

من أصحاب األعمال يرون أن تجربة العمل عن بعد لم تنجح % 39.9-
-http://alrai.com/article/10534544

منتدون يؤكدون على ضرورة تطوير القطاع العام ودور القطاع الخاص في مواجهة األزمات-
-https://www.sarayanews.com/article/610114

- 
ً
األوقات الصعبة تحتاج فكرا جديدا

-https://www.addustour.com/articles/1149489-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-
%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7

https://www.albawaba.com/ar/أعمال/منظمة-العمل-الدولية-تحذر16-مليار-عامل-مهددون-بالبطالة-بسبب-كورونا-1353974
https://www.albawaba.com/ar/أعمال/دول-العالم-تبدأ-تخفيف-القيود-على-الاقتصاد-1351307
https://www.sarayanews.com/article/612807
http://alrai.com/article/10534544
https://www.sarayanews.com/article/610114
https://www.addustour.com/articles/1149489-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7


واملراجعاملصادر/ تابع 

التدرج بعمل القطاعات يجنب اململكة ازمة اقتصادية: خبراء-
-https://www.sarayanews.com/article/609312

يجب التخطيط الحتواء تداعيات أزمة كورونا بعد انتهاء الوباء وتوقعات بتراجع الناتج املحلي األجمالي: اقتصاديون -
-http://www.jfranews.com.jo/post.php?id=266167

األردن يتحرك لوقف نزيف اقتصاده-
-https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-
%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87-1349131

”كورونا“االستجابة الحكومية االقتصادية ألزمة -
-https:http://alrai.com/article/10531833
-//sawaleif.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-547134/

مليون دينار355كورونا يكبد شركات الطيران خسائر تصل إلى .. االردن-
-https://www.almadenahnews.com/article/820927-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%84-
%D8%A5%D9%84%D9%89-355-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1

-االستراتيجية امللكية للمواجهة-
-http://alrai.com/article/10531833

https://www.sarayanews.com/article/609312
http://www.jfranews.com.jo/post.php?id=266167
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87-1349131
https://sawaleif.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-547134/
http://alrai.com/article/10531833
https://sawaleif.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-547134/
https://www.almadenahnews.com/article/820927-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-355-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://alrai.com/article/10531833


واملراجعاملصادر/ تابع 

مخاوف من تسريح العمال في األردن-
-https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-
%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-1348278

العمل عن بعد في زمن كورونا--
-https://www.addustour.com/articles/1142744-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-
%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

املشهد خطير. يفتك باالقتصاد” كورونا-    “-
-https://maqar.com/archives/394775

خبراء في الحماية االجتماعية يؤكدون أهمية التكاتف ملواجهة كورونا-
-https://www.ammonnews.net/article/530550

 و% 31:راصد -
ً
 % 51غير راضون عن إجراءات الحكومة بمساعدة الفئات األكثر تضررا

ً
الة جدا ون استجابتها ملواجهة كورونا بى فعم يقيمم

-http://www.jfranews.com.jo/more-267936-20-%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-:31-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-
%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%8851-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%91%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D9%81%D8%B9%D9%91%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%8B

https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-1348278
https://www.addustour.com/articles/1142744-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://maqar.com/archives/394775
https://www.ammonnews.net/article/530550
http://www.jfranews.com.jo/more-267936-20-%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-:31-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%8851-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%91%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D9%81%D8%B9%D9%91%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%8B


املصادر واملراجع/ تابع 

مواطن عربي إلى دون خط الفقر 8.3كورونا يدفع -
-http://www.ahdath24.com/article/212099

البطالة واملجاعة والفقر في انتظارنا: امللك-
-http://www.ahdath24.com/article/212184

كورونا يهدد بزلزال اجتماعي قد يدمر حياة ماليين الفقراء في الشرق األوسط: الصليب األحمر-
-https://www.almadenahnews.com/article/823292-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-
%D8%A8%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%82%D8%AF-
%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7

هل تتسبب كورونا بارتفاع نسبة الفقر في األردن؟-
-https://sawaleif.com/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7-545946/

الربض ي يدعو منظمات لتقديم املساعدات النقدية والعينية-
-https://www.ammonnews.net/article/525765

كورونا والفقراء الجدد-

-https://www.addustour.com/articles/1141606-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF

http://www.ahdath24.com/article/212099
http://www.ahdath24.com/article/212184
https://www.almadenahnews.com/article/823292-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://sawaleif.com/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7-545946/
https://www.ammonnews.net/article/525765
https://www.addustour.com/articles/1141606-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF


املصادر واملراجع/ تابع

مليون عاطل1.7مليون فقير جديد و8.3: تداعيات كورونا عربيا-

-http://www.jfranews.com.jo/more-268005-2-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7:-8.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%881.7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%84

 من كورونا-
ً
خبراء يؤكدون أهمية تحقيق الكرامة اإلنسانية للفئات األكثر تأثرا

-https://www.almadenahnews.com/article/828181-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-
%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

http://www.jfranews.com.jo/more-268005-2-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7:-8.3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%881.7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%84
https://www.almadenahnews.com/article/828181-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 العامالتالنساءمشكلةيحلالحضاناتفتحإعادة :تضامن-
ً
جزئيا

https://royanews.tv/news/215574

يناقشون عن بعد تداعيات كورونامنتدون -

https://www.almadenahnews.com/article/833991-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%86-
%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-
%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

حول املرأة واألمن والسالم1325في ظل قرار مجلس األمن الكورونااالستجابة ألزمة -

https://www.almadenahnews.com/article/835242-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-
%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-
%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-1325-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

https://royanews.tv/news/215574
https://www.almadenahnews.com/article/833991-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.almadenahnews.com/article/835242-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-1325-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


2019فيلقاصراتزواجعقد7224-

https://www.khaberni.com/news/7224-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-
%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-2019-353491

، ارقام ومؤشرات19-اإلقتصاد األردني، واملرأة، وكوفيد-
https://www.ammonnews.net/article/544351

»أعزب وعزباء"مليون 2.7نحو  ...في االردن : تقرير -

https://www.almadenahnews.com/article/836997 وعزباء-أعزب-مليون -7-2-نحو-االردن-في-تقرير-

النساء يتحملن عبء اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا--
https://www.khaberni.com/news 354602-كورونا-لجائحة-االقتصادية-اآلثار-عبء-يتحملن-النساء/

https://www.khaberni.com/news/7224-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-2019-353491
https://www.ammonnews.net/article/544351
https://www.almadenahnews.com/article/836997-تقرير-في-الاردن-نحو-2-7-مليون-أعزب-وعزباء
https://www.khaberni.com/news/النساء-يتحملن-عبء-الآثار-الاقتصادية-لجائحة-كورونا-354602


“كورونا"تحذيرات من تزايد عمالة األطفال في األردن بعد أزمة -

https://royanews.tv/news/216105

2018حالة عنف نفس ي ضد األطفال في األردن خالل عام  654-

https://www.almadenahnews.com/article/834579-654-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-
%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-
%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018

نا بعد جائحة كورو% 27توقعات بارتفاع معدل البطالة في األردن الى -

https://royanews.tv/news/217053

من دخل األسر السنوي في األردن يعتمد على تحويالت املغتربين% 34-

http://www.jfranews.com.jo/post.php?id=272119

صحيفة الرأي-الشباب األردني من منظور العبء إلى أفق الفرصة -

http://alrai.com/article/10542470 الفرصة-أفق-الى-العبء-منظور -من-األردني-الشباب/كتاب/

https://royanews.tv/news/216105
https://www.almadenahnews.com/article/834579-654-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018
https://royanews.tv/news/217053
http://www.jfranews.com.jo/post.php?id=272119


تنويه
ي المعلومات والمؤشرات المتضمنة في العرض الرقمي مستندة الى األخبار والبيانات الصحفية المنشورة ف 

وسائل االعالم االردني



لمعرفة أحدث منشورات المجلس األعلى للسكان 
تواصل االجتماعيللالرسمي ومواقع ناتابعوا موقع

www.hpc.org.jo


