
COVID-19
االقتصادتأثير كورونا عىل 

(  البطالة ، المرأة)



ما  تأثير فايروس كورونا  عىل 
ي ضوء ما 

االقتصاد بشكل عام ف 
يشاع عن عدم إمكانية تصنيع 
وس قبل عدة  لقاح مضاد للفير

أشهر؟؟؟



عىل االقتصاد األوبئة تأثير 

بئا عاألوبئة تشكل انتشار مثل هذه 
المي اقتصاديا هائال عىل االقتصاد الع

ي الناتج العالمي إىل دىأمما 
 
انخفاض ف

 عامي بلغت تكلفة فايروس سارس الذي انتشر ب
ير 

ي 2002-2004
ما يقارب نص ترليون دوالر والت 

ي تتخذها واإلجراءات تتضمن النفقات 
الدول الت 

لمكافحتهأو للوقاية منه 



ي العالم
 
القوى االقتصادية العظم ف

ي دول العالم األثر من خالل ذلك نستطيع ان نلمس مدى 
 
الذي سيلحقه انتشار مثل هذا الوباء ف

ه عىل كافه القطآثار سلبية  الثالث و باألخص الدول غير الصناعية حيث سيكون لذلك  اعات كثير
.لهذه الدول

األكي  العالمي اإلجماىلي الناتج 

ي العظماالقتصاديةالقوىالصير  
 
ي بؤرهو العالمف

ها مدىدراكاإىليقودنامما كورونا فايروستفشر تأثير

ي العالمي االقتصاد عىلالفعالو المباشر 
 
ي مساهمتها تضاعفظلف

 
.%17يقاربما ىلإالعالمي اإلجماىلي ناتجف



والبطالةالماىلي العجز 
27/3/2020ترصيحات المديرة العامة لصندوق النقد الدوىلي 

لة االقتصاد العالمي دخل بالفعل مرح
ي واسع النطاق

ركود بسبب تفش 
وس كورونا المستجد عالمًيا .  لفير

01

سقة أهمية االستجابة الفّعالة والمن
. للظروف االقتصادية القائمة

03

ي 
أمام هذه األزمة العمالقة ال ينبغ 

ة .اتخاذ تدابير صغير
02



مما دوالر مليار 42عنيقلال ما ستفقد العربيةالمنطقة
يد  ي مئويةنقطة1.7بنسبةالبطالةمعدلسير 

خسارةويعن 
.وظيفةمليون1.7

وقدالخدماتقطاعخاصةبالقطاعاتيض  كورونا وباء
.%50بنسبةالخدميةالقطاعاتأنشطةتانخفض

ي عىل   سلن 
خسارة إىل القطاع وسيؤدي أنشطة وهذا مؤش 

ي الوظائف
 
ة ف كبير
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ي  اء اقتصاد اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب  أسيا خي 
( اإلسكوا)

19%

ة نسبة البطال
ي األردن

 
ف



ي ظاألردن اقتصاد 
 
فايروس كورونا ل أزمة ف

30
مليار دينار

يقدر رواتب العاملير  والمتقاعدين 
المدنيير  العسكريير  

مليون 580
دينار 

2019معدل الدين العام مع نهاية 



ي ظل األردن اقتصاد 
 
كوروناأزمة  ف

رواتبوسداد تلبيةعنوعجزها 
ي العاملير  
 
ي اصوالخالعامالقطاعير  ف

 
ف

ي االوضاعاستمراريةحال
ها فرضالت 

الفايروسانتشار 

ي    حتش اىلالخاصالقطاعيضطر قد
دالت معارتفاعوبذلكلديهمالعمالة
.ملحوظبشكلالبطالة

محافظاتكافهعىلالتجوالحظر فرض
ها الدولة االنشطةتوقفعىلوتأثير

مما اءالشر و البيععملياتوجمود االقتصادية
اتيعكس يةالمالالموارد عىلسلبيةمؤشر
الدولةلخزينة

وسداد تلبيةعىليقوىلنالخاصلقطاعا
ي لديهالعاملير  

 
التجولحظر قرار استمراريةحالف

مما اجيةواالنتالتشغيليةالموارد عىليؤثر حيث
و االمؤسساتلتلكالمالكيير  عجز اىليؤدي

كات الرواتبسداد منالشر

0102

0304



ي قامت بها الحكومة 
ي ظل األردنية الجهود الت 

 
ا كورونأزمة  ف

ي مرونة
 
حاتجميعمعالتعاملف عملالتطبيقفعلتحيثالمقير

.الحيويةوالقطاعاتالمؤسساتبعضاستمراريةلضمانالمرن

ي آذار /مارسشهر أجور رصف
والمتقاعدينالعامالقطاعلموظف 

،المدنيير   ي ةالنقديالسيولةتوفير ضمانلغاياتوالعسكريير 
 
منعف

وريةللحاالت إال المنازلمنالخروج ي لةالدو مؤسساتوتعطيلالض 
 
ف

.ألسبوعير  الحدوديةالمعابر وإغالقوالخاصالعامالقطاعير  

ي المركزيالبنكمساهمة
 
دادستأجيلخاللمناألردب

كاتاألفرادعىلالمستحقةاألقساط ساتالمؤسوالش 
ئد،فواأيةدونبتقسيطها والسماحالقروضوجدولة

.2020نهايةحنر 

صندوقإنشاءعىلينصوالذي(4)رقمالدفاعأمر الحكومةأصدرت
ي 
ببموجكورونا،وباءمكافحةجهود لدعم"وطنهمة"بعنوانوطن 
.4رقمدفاعأمر 

يبة المبيعات لحير  تستأجيل  ديد استحقاق رص 
صحة المبالغ المستحقة عىل قطاعات التموين وال

.  واألدوية

الحكومةدرستحيث16بند(8)رقمالدفاعأمر الحكومةأصدرت
إعالن(17)بند،لهمالنقديالدعملتقديمالمياومةعمالأوضاع
ي المركزيالبنك

 
الحتواءالهادفةاإلجراءاتمنحزمةعناألردب

وسأثر تداعيات ي االقتصاد عىلالمستجد كورونا فير
تتلخصو الوطن 

كاتوالاألفراد قروضهيكلةبإعادةللبنوكبالسماحاإلجراءاتهذه ش 
ةالمتوسطةخاصة .والصغير
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ي هو 
ي تواجهه االقتصاد الوطن 

واحد ابرز التحديات النر
عدم الحصول عىل مساعدات و منح ماليه خارجية لتجاوز 

حيث تنشغل جميع دول العالم لمواجهه األزمة مثل هذه 
هذا الوباء بكامل طاقاتها فاألردن بمواردها الشحيحة ال 
يمكن ان تسد عجزها الماىلي ضمن هذه المرحلة دون 
ات عن الصعوبات  مساعدات خارجية مما يعطينا مؤش 

ي 
 
ي ننتظرها ف

.المقبلةاأليام النر



حة ضمن هذه الظروف االستثنائيسلسلة  ة الحلول المقي 

ي اكير تقشفا خصوصا بعد تراجع إي
 
رادات وضع ملحق موازنة استباف

بير  
السياحة وحواالت المغي 

اكات المتوسطة والصغير  ة لإلحالة توجيه الدعم الحكومي لمسانده الشر
الموظفير  آالف دون تشي    ح 

 والمستأجرين كي إجراء 
تتماشر مع بعض التعديالت عىل قانون المالكير 

ائية لألردنيير  تلبية للظروف الر  اهنةواقع السوق والقدرة الشر



ي أزمة كورونا
 
..النساء الخاش األكي  ف

70%

11 %

تمثل معدل الفرق بير  دخل النساء ودخل الرجال

ي النساءمن
 
اءالنسواالجتماعيةالصحيةالرعايةقطاعمجالف

ي ،العاملير  غالبيةيشكلن
 
اتالممرضمثلاألماميةالخطوطف

.سالمالبغسلبمجاالتوالعامالتالنظافةوعامالتوالقابالت،

ي األدوار إن
ي المرأةتؤديها النر

 
أننيمكالمجتمعف

ي مباش  بشكلتضعها 
 
وسمسار ف إنو الفير

وسالممرضاتتعرضمستويات نمأعىل"للفير
ي مشاركةأكي  ألنهن"األطباء

 
مةالحميالرعايةف

ي وهنللمرض  
عيناتالويجمعنالدميسحي   اللوابر

مجموعةالحواملالنساءتواجه
ةخاصالتحديات،منتماما مختلفة
تأثير كيفيةمعرفةعدمضغوط
وس ي الفير أطفالهنعىلالتاج 
بالضبط



ي أزمة كورونا
 
..النساء الخاش األكي  ف

المتحدة والمنظمات الدولية األمم تضيحات 

صعقةبمثابةىهي بلصحية،مشكلةمجرد ليستىه19-كوفيدكورونا جائحةعنالناجمةاألزمةإن
ي القصور أوجهعنتكشفواقتصاداتنا لمجتمعاتنا 

 
تيباتف ي والخاصةالعامةالير

ي د تعتمالنر
 
عىلحالًيا عملها ف

.مأجورةغير متعددةبأدوار المرأةاضطالع

ي 
 
ي المساهمةضخامةتدركأنالحكوماتعىليتعير  اللحظةهذهف

االقتصاديوالوضعالنساءتقدمها النر
كير  يشملوهذا منهنللكثير المهدد 

ي القطاعاتعىلالير
 تمثأكي  النساءفيها تكونالنر

ً
مثلأجًرا،وأقليل

،بأجر العامالت ة،األعمالوصاحباتيومي ي والعامالتالصغير
 
لضف،واوالرعاية،التنظيف،قطاعاتف

ي األطعمةوتجهير  
 
.الرسمي غير االقتصاد وف

اتيجياتإىلبحاجةنحن ي التخفيفاسير
االقتصاديةو الصحيةاآلثار التحديد وجهعىلتستهدفالنر

ي 
ي 19-كوفيدمرضلتفش 

 
ي النساءف

ي والنر
.وتدعمهاالصمود عىلالمرأةقدرةتبن 

ةخاللمنأنه خاللها منا يمكننمعينةوضعفقوةنقاطلنا يتضحالسابقةاألوبئةمنالمكتسبةالخي 
ي نحو عىلالحمايةإجراءاتاتخاذ

ر
كاتأو الحكوماتتضمنعندما استباف أنيمكنالدخل،حمايةالش 

جنبالدخلعىلويحافظالمعضالتهذهحدةمنهذا يخفف
ُ
ي الوقوعاألش وي

 
أنويجبالفقر براثنف

ا االستجابةهذهتشمل
ً
ي العاملير  أيض

 
،غير االقتصاد ف ي النساءعظمممظلتهتحتتعملالذيالرسمي

الالبر
لخارجيعملن بشكلالنساءإىلاالجتماعيةالحمايةهذهتدابير توجيهفيفضلالعيشسبللتأمير  المي  
.خاص

: المرأةشؤون لوكيلة األمير  العام لألمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة فومزيىل
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لجعل هذه االستجابات 
مصممة بشكل جيد، يجب 
أن تشارك المرأة بشكل كامل 
يك ي وضعها، وأن تكون وشر

 
ة ف

ي بناء الحلول عىل المدى 
 
ف

الطويل



ي أزمة كورونا
 
..النساء الخاش األكي  ف

المتحدة والمنظمات الدولية األمم تضيحات 

ي القائمةالمساواةعدمعىلإضافيا ضغطا بالفعليضعالطوارئتحدي"
 
بالفعلناكهيكنلمإذا المجتمعف

لية،األعمالأو األطفاللرعايةمتساويةمشاركة بعد،عنالتعليمعنمسؤوالتالنساءفستكونالمي  
."األزمةهذهمعللتعاملواإلمدادات،الغذاءوجود وضمان

ي 
 
ي العملساعاتإجماىلي من%76.2النساءتؤدياألجرمدفوعةغير الرعايةمجالف

 
مناكي  أيالرعايةف

ي %80اىلالرقمهذا ويرتفع،أضعافبثالثةالرجال
 
.اسياف

ي 
 
لوف مسؤوليةألنبشدةالنساءيض  فإنالمدارساغالقمعوخاصةالرعايةتتحملالنساءتزالال المي  

.بهللقيامالمزيد ولديهنعاتقهنعىلتقعزالتما األطفالرعاية

ي العامالتلألمهاتبالنسبة
 
إغالقجةنتيتنتظرهنمقصودةغير أخرىمعاناةفهناكالصحي المجالف

ظمالنعىلالضغطنتيجةبأطفالهنللعنايةإجازةعىلالحصولعىلمقدرتهنعدموىهي المدارس،
ي ألطفالهنرعايةعىلللعثور الطبياتالمهنياتمنالعديد تكافححيثالصحية،

 
.الحاىلي الوقتف

ي مجال المرأة والتمكير  االقتصادي لمنظمة العمل الدول
 
ي أخصائية السياسات ف

ر
: ية لورا أداب
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ي هذا السياق 
 
ف

ي اتخذتها من 
خالل األردن التدابير الت 

ي مصلحه المر 
ي فايروس كورونا ف 

أة تفشر
السلطة القضائية  تأجيلاألردنية إعالن 

ي مدين بينهم 3081حبس 
سيدة 37أردن 

، ممن لم تتجاوز ديونهم الغارماتمن 
، 10المحكومير  بها عن  ي

آالف دينار أردن 
ي 
لمدة شهر واحد، ومن غير المحكومير  ف 

.قضايا أخرى
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ىل أ ن بشلك عام، تشري النتاجئ اليت توصلن لهيا ا  ا ا 

يف اكن املطبّق عىل السالتباعد الاجامتعي 

ان مع كلك س يكون هل أ كرب ال ثر؛ وابالقت ال ردن 

ة وال س امي العزةل املزنلي-التدخالت ال خرى 

غالق املدارس واجلامعات  ميكن أ ن-للحاالت وا 

.  ابةصنسب اال  متنع انتقال العدوى لتقليل 

يدك احلل ومصريك اب 

خليك ابلبيت



لمعرفة أحدث منشورات المجلس األعلى للسكان 
تواصل االجتماعيللالرسمي ومواقع ناتابعوا موقع

www.hpc.org.jo


