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معدالت البطالة لإلناث
من حملة شهادة البكالوريوس
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2018لعاماالستخداممسحبحسب

معدل متوسط األجر الشهري للعاملين بأجر 
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ي ة من اجمالي القوى البشر

2019-دائرةراإلحصاءاترالعامةر:المصدرر



2019انخفاض معدل المشاركة األقتصادية للمرأة عام 

.2019عامالمرأة لشؤون الوطنيةاللجنةعنوالصادرعامًا،25بعدبيجينعملومنهاجاعالنتنفيذنحوالمحرزللتقدمالشاملةالوطنيةالمراجعةتقرير:المصدر
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نسبة الفقر
ن الذكور واالناث بي 

7.4%6.9%
الذكور االناث

رب وبالنظر إل نسبة الفقر حسب جنس

ي األرسة، فقد شكلت نسبة الفقر لل 
رس الت 

من إجمالي األرس % 9.5أربابها ذكور 

ي المملكة، مقابل 
ن
من % 0.9الذكور ف

ي ح
ن
ي المملكة، ف
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ن أرباب األرس االناث ف ي 

ة  عىل المس توى كانت نسبة األرس الفقي 

ي 
%.10.4الوطتن

2012عام الفقر -تقرير المرأة والرجل في األردن-دائرة اإلحصاءات العامة 



" تأنيث الفقر"أبرز أسباب الفقر لدى النساء بحسب الذين تبنوا مصطلح 

ده علـى المرأة، • م الرجل بمقاليد االقتصاد وتسيُّ
ُّ
تحك

ي واهتماُمها بشؤون األرسة، • لي واإلنجاب 
ن اقتصار دورها عىل الجانب المين

حرمانها من التعليم، •

ي والموارد المالية والعقارات، •
ك األراضن

ُّ
وحرمانها من تمل

اث• ي المي 
ن
حرمانها من حقها ف



تهالفقر معدالتأن» دىلمنهاأعلىالنساءلدىوحدَّ

غير باألدوار القيامفيالنساءانشغالبسببالرجال،

املقابلوفي،(األسرةورعايةاألمومة)األجرمدفوعة

إلىأدىماوهو األجر،مدفوعةباألعمالالرجالانشغال

ماكالنساء،فقر مقابلفيالرجالبأيدياملالتركز 

فته نسبةادةزي»:بأنهالدوليةالعململنظمةدراسةوعرَّ

ةح  وأنالرجال،بينمثيلتهاعنالنساءبينالفقر  فقر دَّ

.«الرجالبينهيمماأكبر النساء

تأنيث الفقر



الفقر

شدة الفقر (  المدقع)عفقر الجو 

7993أي ما يعادل 

 
ً
 أردنيا

ً
فردا

لق المطالفقر نسبة 

، وتمثل بي   األردنيي  

ي 1.069
، مليون أردن 

15.7%0.12%3.5%1.2%

خط الفقر المدقع
ي األرسة من الس

 
ي ذلك الخط التقديري الرقمي الذي يقاس بالحد األدن  من اإلنفاق الالزم لتغطية حاجات الفرد ف

عرات الحرارية التر

ي للمجتمع
 .يحصل عليها من المواد الغذائية األساسية وفق النمط الغذان 

فجوة الفقر

(  2017-2018)مسح خاص بدخل ونفقات األرسة الذي  نفذته دائرة اإلحصاءات العامة اخر : المصدر



في األردنالفقر

نسبة العمالة غي  المنظمة تشكل 
ي االقتصاد 

ن
من إجمالي العمالة ف
ي 
ن
األردب

نسبة استحواذ النساء عىل 
المؤسسات الفردية العاملة من 

ل ن المين

ر" دراسةر: المصدرر راألردنربحسبرالنوعراالجتماع   
رمجاالترالصحةروالعنفراالرسيرواالقتصادرفر  

رعامر" أثررجائحةركورونارفر 2020والصادرةرعنرالمجلسراالقتصاديرواالجتماع 

48 %

56.8 %

ةبصورةمعرضالقطاعهذا أنحيث ار للضن مبارسر
ريأولالمرأةوستكونالجائحةبسبب نالمتضن

نظمةاملالعملأسواقأنتفيدالدوليةالعملمنظمةتوقعات
الوظائفمن%10.5يقاربماستخسر العاملياملستوى على

ذههوبتطبيقالجائحة،قبلموجودةكانتالتياملنظمة
األردنعلىاملعادلة

وظيفةألف140يقاربمااألردنياالقتصاديخسر أنيتوقع
حواليبعددهميقدر والذيناملنظم،االقتصادفيللعاملين

ينالقطاعفيالوظائفمختلفمنوعاملةعاململيون 1.35
.والخاصالعام



ن االناث متطلبات اساسية ل خفض نسب الفقر وخاصة بي 

ي القطاعاتمتعددةمتكاملةسياسات➢
أوجهلمعالجةث  التأثعاليةأساليبوتشملالتكلفة،حيثمنفعاليةأكثر تكونأنيمكنالتر

ابطةالحرمان السياسات،هذهومنالمثر

العمل،وفرصاالقتصاديةالمشاركةمنالمزيد يتيحالذياالقتصاديالتوسع➢

اإلنتاجيةاألصولوتمليكهمللفقراءاإلنتاجيةالقدراتدعم➢

ي للفقراءالنوعيةجيدةخدماتتوفث  ➢
 
العامة،والمرافقوالتعليمالصحةف

ي التوسع➢
 
اضبرامجف فوائددونالصغر متناهيةاالقثر

.للفقراءشموليةاجتماعيةحمايةوتوفث  المرأةتمكي   ➢
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