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ماذا تقول لنا األرقام حول اإلصابات والوفيات
قراءة تحليلية من منظور النوع االجتماعي



مقدمة

بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢ أعلن � ا�ردن عن أول إصابة بف�وس كورونا �واطن أرد� قدم من إيطاليا، و�اثل للشفاء بعد عدة أيام، و� 

٢٠٢٠/٣/١٣ �ح وزير الصحة ا�رد� آنذاك الدكتور سعد جابر، خلو ا�ردن من ف�وس كورونا، في� أعلن � وقت سابق أنه و� 

حال وصل عدد اªصابات ا© ٢٠ إصابة سيتم إغ¦ق ا�دارس ومنع التجمعات.

و¶ زال ا�ردن يطبق قانون الدفاع  رقم ١٣ لعام ١٩٩٢ ضمن جهوده �واجهة جائحة كورونا، وصدرت اªرادة ا�لكية بتطبيقه � 

ا�ملكة إعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨، حيث حظر التجول بشكل كامل �دة أسبوع¹، وبدأ الس�ح لبعض القطاعات ا¶قتصادية 

بالعمل تدريجياً مع فرض حظر تجول شامل �دة يوم أو يوم¹ � ا�سبوع، وفرض حجر منزÀ ع¿ السكان.

ونتيجة لهذه اªجراءات فقد توقفت أع�ل القطاع العام والخاص ومؤسسات ا�جتمع ا�د� ، وأعلنت الحكومة وضمن إجراءات 

صحية عودة القطاع العام للعمل إعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٥/٢٦، ك� سمحت للقطاع الخاص و�ؤسسات ا�جتمع ا�د�  العودة ا© 

العمل ضمن Êوط إبتداءاً من تاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢.

ورتبت هذه اªجراءات اªحÎازية Íا فيها الحجر ا�نزÀ وحظر التجول، آثاراً سلبية متباينة وغ� متكافئة ع¿ كل من الذكور واªناث، 

وأثرت بشكل أكÔ ع¿ النساء والفتيات خاصة � ا�Ñ التي تعا� من تفكك وعنف أÑي¹، وأضطر ضحايا العنف للتواجد مع 

مرتكبيه � مكان واحد ولفÎات طويلة و� ظل تزايد الضغوط اªقتصادية ع¿ ا�Ñ نتيجة توقف ا�ع�ل وسبل كسب العيش 

وخصوصا لع�ل ا�ياومة. لذا فإن معرفة هذه التباينات هو ا�سار الصحيح �واجهتها والحد منها والتعامل معها وفق إسÎاتيجيات 

وسياسات مختلفة عن تلك التي يتم التعامل بها � ا¶وقات العادية، ك� أن دراسة هذه التباينات � الح�ية أثناء الجائحة تتيح 

تسليط الضوء ع¿ الفجوات � أنظمة وخطط الجاهزية وا¶ستجابة للطواريء و� أنظمة الح�ية بشكل عام. ومن أهم آثار جائحة 

 :Þكورونا ع¿ النساء والفتيات  ما ي

تضاعف أعباء الرعاية  ا�Ñية غ� مدفوعة ا�جر التي تقوم بها النساء  •

إرتفاع خطر تعرض النساء وا�طفال للعنف ا�Ñي وتراجع خدمات الح�ية والوقاية وا¶ستجابة ا�قدمة لهم  •

تفاقم ضعف ا�شاركة ا¶قتصادية للنساء  •

زيادة � إحتياجات النساء العام¦ت � قطاع الخدمات الصحية  •

إنقطاع التواصل ا�ادي ب¹ العام¦ت الوافدات والعام¦ت ا�نزليات مع أÑهن  •

تأثر خدمات الصحة الجنسية واªنجابية  •

ضعف التواصل وتقديم اªرشادات للوقاية من ف�وس كورونا �ختلف الفئات  •

ضعف � �ثيل النساء � ا�واقع القيادية و� فرق ا¶ستجابة لáزمة خاصة الصحية وا�منية منها   •

عام عىل جائحة كورونا يف األردن 

وبعد مرور عام كامل ع¿ إنتشار جائحة كورونا � ا�ردن، وصل عدد الفحوصات ا�خÔية الÎاكمية (PCR) ا© ٤٫٦٧٨٫٨٧٧ فحصاً 

(٤٤٦٦٧١ فحصاً لكل مليون نسمة)، وعدد اªصابات ٤٠٢٫٢٨٢ إصابة (٣٨٤٠٤ إصابة لكل مليون نسمة)، وعدد الوفيات ٤٧٥٦ حالة 

وفاة (٤٥٤ وفاة لكل مليون نسمة). و� الوقت ذاته، فقد بلغ إج�À حا¶ت الشفاء ٣٥٤٫١٤٣ حالة، في� بلغ عدد الحا¶ت النشطة 

الÎاكمية ٤٣٫٣٨٣ حالة. 

العزل  �Ñة  ا¶شغال  نسبة  بلغت  فقد  بها،  وا�شتبه  ا�ؤكدة  اªصابة  لحا¶ت  ا�ستشفيات  داخل  ا�قدمة  الخدمات  إطار  و� 

ا�ستخدمة � ا�ستشفيات حتى تاريخ ٢٠٢١/٣/٢، بحدود ٢٩٪ (١٣٤٤ Ñير من أصل ٤٦٨٩ Ñير)، وبلغت نسبة ا¶شغال �Ñة 

العناية الحثيثة ٣٤٪ (٣٥٣ Ñير من أصل ١٠٤٤ Ñير)، في� بلغت نسبة ا¶شغال �جعزة التنفس ا¶صطناعي ١٧٪ (١٧٣ جاز من 

أصل ١٠٠٦ أجهزة). 

٤٨٫٨٪ من الحاالت املؤكدة حسب مديريات الصحة يف العاصمة ع
ن

وبتوزيع الحا¶ت ا�ؤكدة لف�وس كورونا (٤٠١٢٢٠ حالة) حسب مديريات الصحة (١٤ مديرية)، نجد بأن ٤٨٫٨٪ من الحا¶ت � 

مديرية صحة العاصمة ع�ن (١٩٤٥٧٠ حالة)، ت¦ها مديرية صحة إربد بنسبة ١٣٫٣٪ (٥٢١٣٩ حالة)، ومديرية صحة الزرقاء بنسبة 

٩٫٤٪ (٣٦٨٧٢ حالة)، ومديرية صحة البلقاء بنسبة ٦٫٤٪، ومديرية صحة ا�فرق بنسبة ٣٫٩٪ (١٤٨٩٧ حالة)، ومديرية صحة الكرك 

بنسبة ٣٫٦٪ (١٣٥٦٤ حالة)، ومديرية صحة جرش بنسبة ٣٫٣٪ (١٢٥٨٩ حالة)، ومديرية صحة العقبة بنسبة ٢٫٩٪ (١٠٩٢٠ حالة)، 

ومديرية صحة الرمثا بنسبة ٢٫٨٪ (١٠٧٦٣ حالة)، ومديرية صحة عجلون بنسبة ٢٫٨٪ (١٠٦٥٧ حالة)، ومديرية صحة مادبا بنسبة 

٢٫٢٪ (٧٨٧٢ حالة)، ومديرية صحة الطفيلة بنسبة ١٫٥٪ (٥٤٠٩ حا¶ت)، ومديرية صحة معان بنسبة ١٫٣٪ (٤٥٣٥ حالة)، وأقلها 

مديرية صحة البÎاء بنسبة ٠٫٥٪ (١٣٦٨ حالة).  

مديرية صحة عجلون األعىل من حيث معدل اإلصابات لكل ١٠٠ ألف من السكان و�عدل ٥٤٧٣ إصابة

وبحسب مديريات الصحة أيضاً، جاءت مديرية صحة عجلون � ا�رتبة ا�و© Íعدل اªصابة لكل ١٠٠ ألف من السكان وبلغت 

٥٤٧٤ إصابة، ت¦ها مديرية صحة العقبة (٥٢٥٠)، ومديرية صحة الطفيلة (٥٠٧٩)، ومديرية صحة جرش (٤٨٠٣)، ومديرية صحة 

البلقاء (٤٦١١)، ومديرية صحة العاصمة ع�ن (٤٣٩١)، ومديرية صحة الكرك (٣٨٧٥)، ومديرية صحة ماديا (٣٧٦٣)، ومديرية 

صحة إربد (٣٢١٤)، ومديرية صحة معان (٢٨٦٥)، ومديرية صحة ا�فرق (٢٤٥٠)، واقلها مديرية صحة الزرقاء (٢٤٤٣).

اإلصابات ب� الذكور ٥٢٪ واإلناث ٤٨٪

وبتوزيع اªصابات بف�وس كورونا (٣٩٣٫١٥٤ إصابة)  حسب الجنس، يتب¹ بأن ٥٢٪ من اªصابات ب¹ الذكور (١٣٨٫٦٦٨ إصابة) و 

٤٨٪ ب¹ اªناث (١٢٩٫١٥٠ إصابة).

أعىل إصابات يف الفئة العمرية (٢٥-٣٤) عاماً وأقلها يف الفئة العمرية أقل من خمس سنوات

وبتوزيع اªصابات (٣٣١٫٧٤٥)  ع¿ الفئات العمرية العريضة، فإن أع¿ عدد إصابات � الفئة العمرية (٢٥-٣٤) عاماً وبنسبة ٢٦٫٣٪ 

(٨٧١٨٦ إصابة)، ت¦ها الفئة العمرية (٣٥-٤٤) عاماً بنسبة ١٩٫٤٪ (٦٤٧١٥ إصابة)، والفئة العمرية (١٥-٢٤) عاماً بنسبة ١٨٫٧٪ 

(٦١٩٠٩ إصابة)، والفئة العمرية (٤٥-٥٤) عاماً بنسبة ١٣٫٣٪ (٤٣٩٩٦ إصابة)، والفئة العمرية (٥٥-٦٤) عاماً بنسبة ٧٫٦٪ (٢٥١٦٢ 

إصابة)، والفئة العمرية (٥-١٤) عاماً بنسبة ٧٫٥٪ (٢٥٠٢٥ إصابة)، والفئة العمرية (٦٥-٧٤) عاماً بنسبة ٣٫٦٪ (١٢٠٩٧ إصابة)، 

والفئة العمرية (أكì من ٧٥ عاماً) بنسبة ٢٫٣٪ (٧٣٩٠ إصابة)، وأقلها الفئة العمرية (أقل من ٥ سنوات) بنسبة ١٫٣٪ (٤٢٦٥ إصابة).
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وبتوزيع اªصابات بف�وس كورونا (٣٩٣٫١٥٤ إصابة)  حسب الجنس، يتب¹ بأن ٥٢٪ من اªصابات ب¹ الذكور (١٣٨٫٦٦٨ إصابة) و 

٤٨٪ ب¹ اªناث (١٢٩٫١٥٠ إصابة).

أعىل إصابات يف الفئة العمرية (٢٥-٣٤) عاماً وأقلها يف الفئة العمرية أقل من خمس سنوات

وبتوزيع اªصابات (٣٣١٫٧٤٥)  ع¿ الفئات العمرية العريضة، فإن أع¿ عدد إصابات � الفئة العمرية (٢٥-٣٤) عاماً وبنسبة ٢٦٫٣٪ 

(٨٧١٨٦ إصابة)، ت¦ها الفئة العمرية (٣٥-٤٤) عاماً بنسبة ١٩٫٤٪ (٦٤٧١٥ إصابة)، والفئة العمرية (١٥-٢٤) عاماً بنسبة ١٨٫٧٪ 

(٦١٩٠٩ إصابة)، والفئة العمرية (٤٥-٥٤) عاماً بنسبة ١٣٫٣٪ (٤٣٩٩٦ إصابة)، والفئة العمرية (٥٥-٦٤) عاماً بنسبة ٧٫٦٪ (٢٥١٦٢ 

إصابة)، والفئة العمرية (٥-١٤) عاماً بنسبة ٧٫٥٪ (٢٥٠٢٥ إصابة)، والفئة العمرية (٦٥-٧٤) عاماً بنسبة ٣٫٦٪ (١٢٠٩٧ إصابة)، 

والفئة العمرية (أكì من ٧٥ عاماً) بنسبة ٢٫٣٪ (٧٣٩٠ إصابة)، وأقلها الفئة العمرية (أقل من ٥ سنوات) بنسبة ١٫٣٪ (٤٢٦٥ إصابة).

٢



اإلصابات ب� اإلناث الالª أع
رهن ما ب� (٤٥-٦٤) عاماً أعىل من اإلصابات ب� الذكور

� الوقت الذي إرتفعت فيه اªصابات(٢٤٣٫٣٧٣ إصابة)   ب¹ الذكور أكì من اªناث، نجد بأن اªصابات ب¹ اªناث أع¿ من الذكور 

� الفئات العمرية (٤٥-٥٤) عاماً و (٥٥-٦٤) عاماً، حيث بلغت اªصابات ب¹ اªناث � الفئة العمرية (٤٥-٥٤) عاماً ٢٠٠٩٦ إصابة 

(١٩٢٩٠ إثابة ب¹ الذكور)، وبلغت اªصابات ب¹ اªناث � الفئة العمرية (٥٥-٦٤) عاماً ١١٣٥٨ إصابة (١٠٩٧٢ إصابة ب¹ الذكور). 

ك� تساوى تقريباً عدد اªصابات ب¹ اªناث والذكور � الفئة العمرية (أكì من ٧٥ عاماً) حيث بلغت ٣١٨٤ إصابة لíناث و ٣١٦٥ 

إصابة للذكورن وكذلك � الفئة العمرية أقل من خمس سنوات وبلغت ب¹ الذكور ٢٩٨ إصابة واªناث ٢٦٨ إصابة.

وكانت اªصابات ب¹ الذكور � الفئات العمرية العريضة ا�خرى أع¿ منها عند اªناث، ١١٤٠ إصابة ب¹ اªناث و ١٣١٣ إصابة ب¹ 

الذكور (الفئة العمرية ٥-١٤ عاماً)، و ١٤٦٢١ إصابة ب¹ اªناث و ١٥٤٥٦ إصابة ب¹ الذكور (الفئة العمرية ١٥-٢٤ عاماً)، و ٣٥٣٤٢ 

إصابة ب¹ اªناث و ٣٩٧٥٣ إصابة ب¹ الذكور (الفئة العمرية ٢٥-٣٤ عاماً)، و ٢٧٦٧٣ إصابة ب¹ اªناث و ٢٨٨٤٣ إصابة ب¹ الذكور 

(الفئة العمرية ٣٥-٤٤ عاماً)، و ٥١٤٥ إصابة ب¹ اªناث و ٥٤٥٦ إصابة ب¹ الذكور (الفئة العمرية ٦٥-٧٤ عاماً).  

٦٤٪ من الوفيات بف®وس كورونا ب� الذكور و ٣٦٪ ب� اإلناث

وبتوزيع الوفيات بسبب ف�وس كورونا (٤٧٥٦ حالة وفاة)، يتب¹ بأن ٦٤٪ منها كانت ب¹ الذكور (٣٠٦٢ وفاة)، و ٣٦٪ ب¹ اªناث 

(١٦٩٤ وفاة).

٦٥٪ من الوفيات بف®وس كورونا ب� كبار وكب®ات السن (٦٥ عاماً فأك°)

يعتÔ كبار وكب�ات السن أكì الفئات العمرية ا�عرضة لخطر الوفاة جراء اªصابة بف�وس كورونا، وقد شكل كبار وكب�ات السن 

(٦٥ عاماً فأكì) ما نسبته ٦٥٫٣٪ من مجمل الوفيات وبعدد ٣١٠٦ وفيات.

أقل نسبة وفيات ب� الفئة العمرية أقل من ٢٤ عاماً (٠٫٨٪ من الوفيات وبعدد ٤٢ وفاة)
وأقل الوفيات كانت � الفئة العمرية ٥-١٤ عاماً (٧ وفيات – ٥ إناث و ٢ ذكور)، ت¦ها الفئة العمرية أقل من خمس سنوات (٩ 

وفيات جميعهم من الذكور)، والفئة العمرية ١٥-٢٤ عاماً (٢٦ وفاة – ١١ إناث و ١٥ ذكور)، والفئة العمرية ٢٥-٣٤ عاماً (٥٠ وفاة 

– ٢٦ إناث و ٢٤ ذكور)، والفئة العمرية ٣٥-٤٤ عاماً (١٥٥ وفاة – ٧٣ إناث و ٨٢ ذكور)، والفئة العمرية ٤٥-٥٤ عاماً (٤٥٣ وفاة – 

١٥٢ إناث و ٣٠١ ذكور)، والفئة العمرية أكì من ٨٥ عاماً (٤٣٢ وفاة – ١٧٣ إناث و ٢٥٩ ذكور)، والفئة العمرية ٥٥-٦٤ عاماً (٩٥٠ 

وفاة – ٣١٩ إناث و ٦٣١ ذكور)، والفئة العمرية ٦٥-٧٤ عاماً (١٣١١ وفاة – ٤٣٥ إناث و ٨٧٦ ذكور)، والفئة العمرية ٧٥-٨٤ عاماً 

(١٣٦٣ وفاة – ٥٠٠ إناث و ٨٦٣ ذكور). 
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