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 ملخص تنفيذي -3
تزايد يزيد األمر صعوبة ومما ، األرض الصالحة للزراعةو المياه و وخاصة الطاقة محدودية الموارد الطبيعية من  األردنيعاني 

، حيث ارتفع عدد ما يقارب اإلثني عشر ضعفا  بشكل سريع وصل إلى خالل السنوات الستين الماضية  األردنعدد سكان 
الخدمات شكل ضغطا  على ا مم 2212مليون نسمة في عام  6.4ليصل إلى  1552السكان من نصف مليون نسمة عام 

 .السكنو كذلك على استخدام األرض لزيادة حاجة السكان من المأكل و الموارد الطبيعية و 

النمو السكاني وتوزيعه وذلك لكسب  تأثير، كّثف المجلس األعلى للسكان جهوده لزيادة الوعي حول التحدياتاستجابة لهذه و 
عروض  تطويريأتي . وضمن تلك الجهود برامج تنظيم األسرةو دعمهم للسياسات السكانية و صناع القرار راسمي السياسة و تأييد 

. وقد تم تطوير استخدام األرضو الطاقة و المياه و الصحة و تعليم كال األردنحيوية في القطاعات الالتي تركز على  كسب التأييد
 . ستخدام األرضالوثيقة لدعم الدراسة والعرض المقدم ال ههذ

لتلبية االحتياجات البشرية األساسية والتي يرتبط العديد منها بحجم السكان ونموهم. فمع ازدياد عدد السكان  األراضيتستعمل  
إلنتاج الغذاء وبناء المنازل والمنشآت التجارية والمرافق السياحية والمدارس والمرافق  األراضيتزداد أيضا  الحاجة إلى مزيد من 

 مؤشر مما يمثل عبئا  على البيئة يتم قياس مستواه من خالل. االستعماالت المساندةوغيرها من  والمساجد الصحية والطرق
مدى القدرة أي  النظام المحاسبي للقدرات الحيويةهو يمثل و مصطلح يستخدم على نطاق واسع  العبء البيئي. والعبء البيئي
السلع والخدمات وكذلك مساحات األرض و هذا المقياس إلى الكربون والغذاء والسكن  توزيعيتم و البيولوجية الستخدام الناس. 

الالزمة لحفاظ سكان العالم على هذا المستوى من االستهالك. يشبه هذا المقياس تحليل دورة الحياة حيث استهالك الطاقة، 
 األراضيوالمياه والموارد األخرى في حساب مساحة  واأللياف(، بناء عليه يتم تحويل المواد لكتلة الحيوية )المواد الغذائيةوا

 الالزمة.
التحقق من و أنماط الحياة، و ( هو وسيلة لمقارنة االستهالك EFA) العبء البيئيتحليل  أو( EF) العبء البيئيرد من لفانصيب ف

 أومدى تستخدم دولة أكثر )قدرة الطبيعة على توفير هذا االستهالك. يمكن لألداة تنوير السياسات عن طريق فحص إلى أي 
العبء للتكرار في جميع أنحاء العالم.  كون قابليإلى أي مدى نمط الحياة في البالد س أوأقل( مما هو متوفر داخل أراضيها، 

اإلفراط في االستهالك، بهدف تغيير السلوك و كون أداة مفيدة لتثقيف الناس حول القدرة على التحمل ييمكن أيضا أن  البيئي
. مثل هذه المقارنة ماط الحياة الحالية ليست مستدامةاإليكولوجية القول أن العديد من أنلتأثيرات استخدام ابي. ويمكن الشخص

 دل بوضوح على عدم المساواة في استخدام الموارد على هذا الكوكب في بداية القرن الحادي والعشرين.تالعالمية أيضا 
نجاحا    كسب التأييدواحدة من أكثر وسائل  تعتبرعنها،  المعدالعرض و (، RAPIDالنمو السكاني على التنمية ) تأثيرإن دراسة 

 كافةمشاركة  لزيادةدها من قبل المجلس األعلى للسكان ا. وقد تم اعتمراسمي السياساتو  صّناع القرارهتمام اجذب في 
 استخدام األرضالنمو السكاني على  تأثيرذه الوثيقة تقدم لمحة عامة عن الملحة. إن ه ةالسكاني اياقضالالقطاعات في معالجة 

المنهجية التي استخدمت في إعدادها، والتوصيات والنتائج ستتطرق الوثيقة أيضا  إلى و ، لكسب التأييد، وأهميتها كأداة األردنفي 
جدير بالذكر أنه تم بناء . و الزراعة، ووزارة المجلس األعلى للسكان، ودائرة اإلحصاءات العامة وذلك من خالل التعاون بين

معدل اإلنجاب الكلي سيناريو معدل اإلنجاب الكلي الثابت، وسيناريو معدل اإلنجاب الكلي ل يناستخدام سيناريوهبدراسة 
 ية األردنالتي يمكن للحكومة  الوثيقة ألهم المكتسبات ستتعرض. كما في ضوء ذلك الكلفةو  تم تقدير االحتياجاتو  المتناقص،

 .دعم برامج تنظيم األسرةو الذي يمكن أن يتحقق من خالل نجاح و خفض معدل اإلنجاب الكلي خالل من  تحقيقها

 حصاءات العامةبالتنسيق مع دائرة اإلو على للسكان سة الصحية بالتعاون مع المجلس األالسيا مشروع ، قام2213في عام 
بجمع  السياسة الصحيةقام مشروع  ،استخدام األرضالنمو السكاني على التنمية على قطاع  تأثيربالعمل على تطوير دراسة 

عداد التقديرات السكانيةو  ،(Spectrum)استخدام نظام المعتمدة ثم قام بتطبيق و البيانات الالزمة من مصادرها الموثوق بها   ا 
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عداد عرض توضيحيالضرورية المؤشرات حساب و  تحديد السيناريوهين المتعلقين بمعدل االنجاب اق على تم اإلتف. وقد عنها وا 
المتاحة مع المجلس و الحديثة روض السكانية والمعلومات لفاتم مناقشة وبعد ذلك،  .رضيات السكانية ذات الصلةلفاالكلي و 

ونسبة الجنس عند ، معدل الخصوبة العمرية التفصيلية معدل االنجاب الكلي،منها و األعلى للسكان عن المتغيرات المطلوبة 
اإلتفاق و تحديد المؤشرات األكثر أهمية المطلوب حسابها والهجرة الدولية. وتم  الحياة وجدول الحياة النموذجية وتوقعات الوالدة
المكتسبة من خالل اعتماد سيناريو معدل االنجاب الكلي المتناقص وائد لفاحجم روض المستخدمة في ذلك بهدف تقدير لفاعلى 

 . 2235و 2212بين عامي 

 الكلي كانت  أبرز نتائج الدراسة: يوهين المتفق عليهم لمعدل اإلنجابفي ضوء السينار 

 1.6إلى  2212طن متري عام  ألف 522كميات القمح المستهلكة من سترتفع رد لفافي ظل ثبات مستوى استهالك  .1
إلى  سيناريو اإلنجاب المتناقص، وستتناقص مع في ظل ثبات مستوى اإلنجاب الحالي 2242مليون طن متري عام 

 .2242مليون طن متري في عام  1.4

على استيراد  2242و 2212مليون دينار أقل  بين عامي  622في ظل تحقق معدل اإلنجاب المتناقص سيتم إنفاق  .2
 .القمح لتغطية احتياجات السكان

سوف  األردنلسد حاجات السكان في ومع استمرار معدل اإلنجاب الحالي، فإن عدد الهكتارات العالمية المطلوبة  .3
ناريو اإلنجاب ي.  وبمقارنتها مع معدل س2242مليون في عام  23.1إلى  2212مليون في عام  11.3تزداد من 
 .%16فستكون حاجة السكان من الهكتارات العالمية أقل بمقدار  المتناقص،

 م ما يمكن القيام به ما يلي:هومن أ

  استخدام األرض لتنظيموضع مدونة تشريعية مالئمة 

 تطبيق صارم ومستمر لهذه المدونة 

 استعمال فعال وكفؤ لألراضي الموجودة 

 برنامج لزراعة الغابات 

 تطبيق قوانين وأنظمة قطع الغابات 

 تنفيذ سياسات مبتكرة لتلبية الحاجات السكنية المستقبلية 

أربعة أعمال رئيسية يمكننا القيام بها لخفض مستوى يمكن أن نحدد و ، خفض معدل النمو السكانيكما يجب العمل على  
بطاء التزايد السكاني.  اإلنجاب وا 

وال يكفي أن يقر الرسميون السياسات التي تؤثر في النمو  رسمي عال  ال بد من وجود دعم عام لتنظيم األسرة على مستوى أواًل: 
تنظيم األسرة مفيد لكل فرد وفي كل القطاعات، ألنه جانب السكاني، بل عليهم أن يرسلوا رسائل هامة لكل شخص مفادها أن 

 الدولة على حد سواء. هساسي في صحة األسرة ورفاهها ورفاأ
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 تأثيرإنه أمر هام للغاية أن تأخذ كافة الوزارات بالحسبان العامل السكاني في خططها، وهذا ال يعني فقط  أن تحسب ثانيًا: 
نمو السكاني كمتغير يمكن التأثير فيه من خالل جهود كسب المؤازرة والتأييد. فمثال  ال يكفي النمو السكاني ولكن أيضا  اعتبار ال

أن تقوم وزارة الطاقة بالتخطيط لتلبية حاجات السكان المتزايدة بل عليها أن تساعد في التأثير في حجم السكان بدعمها 
 للسياسات التي تساعد في خفض النمو السكاني. 

 .م أن تخصص موارد كافية لتنفيذ الخطط واألنشطة الالزمة لتحقيق انخفاض في مستوى اإلنجابومن المهثالثًا: 

يجب على المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجهات التابعة لها أن تعمل معا  لتنفيذ األعمال المطلوبة لخفض وأخيرًا: 
 مستويات اإلنجاب

جمع المالحظات لتطوير العرض و مناقشتها و لجهات المعنية لعرض المسودة بعقد لقاءات مع ا المشروعقام وفي نهاية العمل  
استخدام لمجلس األعلى للسكان العرض حتى يتسنى لو توثيق الدراسة و  مالحظات المتحدثين لتقديم العروضبإعداد ثم قام 

 .األردنفي استخدام األرض  الدراسة في عدة مناسبات لزيادة وعي صناع القرار حول قضايا السكان وكيفية تأثيرها على
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 المقدمة -2

 األردنخصائص السكانية في موجز حول ال 2-0
نظرا  ألثر النمو السريع للسكان في زيادة الطلب على و  الصالحة للزراعة األراضيمنها و من محدودية الموارد  األردنيعاني 

جاللة الملك عبداهلل الثاني،  استجابة لتوجيهاتو  للسكناألماكن المناسبة للبناء و األرض لمواجهة زيادة الطلب على الغذاء 
بتعزيز الجهود والتنسيق مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية لتوعية  2224عام بداية من قام المجلس األعلى للسكان 

 .للتعامل معهاالسياسات والبرامج الالزمة وصناع القرار بأهمية القضايا السكانية، والعمل على تطوير  راسمي السياسة

فإذا بدأنا أوال   بشكل كبير، خالل السنوات الستين الماضية األردنعدد سكان اد يازدالتعدادات و أظهرت نتائج الدراسات 
مليون سوري  1.2مليون عدا عن  6.4، فنجد أن عدد السكان يبلغ 2212بالنظر إلى الخصائص الحالية للسكان عام 

ية الواحدة في األردنح لرئيس الوزراء. وعلى المستوى الوطني، تنجب المرأة حسب تصري األردنموجودون اآلن في 
نسمة من السكان، وبذا يبلغ معدل الزيادة الطبيعية   ألفلكل  .والوفاة  2..2مولود ويبلغ معدل المواليد  3.5المتوسط 

  المواليد الخام ومعدل الوفيات الخام.رق بين معدل لفا إلىمعدل الزيادة الطبيعية رتفاع في ا االعزى هذيو  ،% حاليا  2

، يمكننا القول أن عدد سكان 2212وتقدير عدد السكان لعام  األردنوحسب التعدادات السكانية الخمس التي جرت في  
مليون  6.4إلى  1552مليون نسمة عام  2.6قد ازداد بمقدار عشر مرات في العقود الستة الماضية متزايدا  من  األردن
  .(1)شكل  مليون عند إضافة السوريين 6..و  .2212عام 

 

 

 
 2212 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التعدادات األردنية  ما عدا تقدير عام
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كما شهد التركيب العمري للسكان تغيرا  هو اآلخر خالل العقود الثالثة األخيرة، وأهم مالمح هذا التغيير هو انخفاض نسبة 

التغيير في التركيب العمري  سنة(. ولكن رغم هذا  64-15سنة وتزايد نسبة السكان في سن العمل ) 15األطفال دون 
 سنة،  15%( هم من األطفال دون سن .3تيا  حيث أن أكثر من ثلث سكانه )ي مجتمعا  فاألردنللسكان، ما زال المجتمع 

مليون  1.1وفي الواقع ورغم انخفاض نسبة هؤالء األطفال إال أن عددهم قد تضاعف في العقود الثالثة الماضية فتزايد من 
نمو السكاني والنمو في حجم مليون طفل في الوقت الحاضر. وبوجود هذه النسبة العالية من األطفال سيكون ال 2.4إلى 

 . (2) الشكل  القوى العاملة مرتفعا  وسوف تظل نسبة اإلعالة الديموغرافية عالية أيضا  في المستقبل

 

 
  2212ومسح السكان والصحة األسرية  15.5: تعداد المصدر

 

. وأيضا كان معدل االنجاب 2212في عام  ألفحالة والدة لكل  2..2المواليد الخام كر سابقا ، فقد كان معدل وكما ذ  
العمرية معدالت اإلنجاب   سنة( في ظل 45-15اإلنجابية )عدد والدات المرأة خالل حياتها المعرف بأنه متوسط ، الكلي

مولود لكل  4.. حيث كان يصل إلىمرتفعا   األردن، كان معدل االنجاب الكلي في 15.6في عام ف. مرتفعا  التفصيلية 
لىو ، 2222في عام  ..3امرأة، لكنه انخفض خالل السنوات الثالثين الماضية بشكل كبير ليصل إلى  في  3.5حوالي  ا 

 .2212عام 

ووصلت  2222لإلناث في عام  سنة 1.للذكور وسنة  66هذه المؤشرات وغيرها، مثل توقعات الحياة التي ارتفعت من 
هذه  أدت لقدو . األردن، تشير إلى تطوٍر ملحوٍظ في القطاع الصحي في 2212في عام  لإلناثسنة  4.وللذكور  2.إلى 

التي أدت إلى وفود الهجرات بشكل و إلى زيادة كبيرة في السكان باإلضافة إلى الظروف السياسية بالمنطقة التحسينات 
كذلك على الموارد الطبيعية مثل و  ةعات االجتماعية واالقتصاديالقطاالخدمات في ضغطا  متزايدا  على متالحق مما شكل 

1111-1595: التركيب العمري للسكان  1الشكل   



9 
 

على تحسين بالتعاون مع المجلس األعلى للسكان الجهات المعنية  لقد تضافرت الجهود بينو . الطاقةو المياه و األرض 
 النمو السكاني.بالتالي لخفض معدل االنجاب الكلي و  اإلنجابية الصحة برامج وخاصةالبرامج 

 

 تاريخية والدراسات السابقة  نبذة 2-3
(، USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية )مجموعة المستقبل الممولة من  الذي تنفذهو السياسة الصحية  مشروععمل 

في تطوير والمستخدم  (DemProj)تطبيق نماذج عديدة منها الذي يحوي  (Spectrum) حزمة نماذجعلى تطوير 
(. فهو يحوي SPECTRUM( الوحدة األساسية في نظام )DemProjي عد ) .بالسكان المتعلقةالمستقبلية التوقعات 

مع  اإلتساقيتميز بسهولة االستخدام والقدرة على و . التقديرات السكانيةغرافية والسكانية التي ت بنى عليها و البيانات الديم
دخال و أن يقوم بجمع ( DemProj)نموذج مستخدم  علىبرامج ويندوز األخرى. يجب  المعلومات المتعلقة بالسكان حسب ا 

ونسبة الجنس عند الوالدة ة العمرية التفصيلي ت اإلنجابمعدالنوع الجنس لسنة األساس المرجعية، ومعدل االنجاب الكلي و 
ة وتوقعات الحياة وجدول الحياة النموذجية وبيانات الهجرة الدولية. فهذه المعلومات، باإلضافة إلى سنة األساس المرجعي

النمو السكاني على  تأثيردراسة والسنوات المتوقعة، تشكل قاعدة للتوقعات السكانية المتقدمة، والتي بدورها تستخدم في 
 قطاع الطاقة.

عداد و  الغذاءالطلب على النمو السكاني على  وتأثيركلفتها و  استخدام األرضتم حساب مجموعة من المؤشرات في مجال  ا 
في أهمية خفض معدل النمو  صناع القرارانتباه راسمي السياسة و للغاية لجذب  ةهام أداة يعتبرالذي و ، عرض بالنتائج

في سياق  اإلستهالك المتوقعو ذلك من خالل تقدير األحتياجات و  .ستهالك القمحاو استخدام األرض أثره على و السكاني 
 .مرتفع وسيناريو معدل االنجاب الكلي المنخفض()سيناريو معدل االنجاب الكلي ال أوالمتزايد والمنخفض  النمو السكاني

 

  األردنفي  (RAPID)التنمية النمو السكاني على  تأثيرأهمية دراسة  2 -2
 تعتبر الدراسة مهمة ألسباب كثيرة. ومنها:

واجه ارتفاعا  في معدل النمو السكاني، مما يشكل ي مازالمع ذلك و محدودة الموارد واحد من البلدان  األردنن أ -1
كذلك و  ضغطا  على المؤسسات الوطنية لتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة إلى األعداد المتزايدة من السكان

النمو  تأثير. وتبين الدراسة الذي يعاني أساسا  من ندرتهاو  األردنفي الطبيعية المتاحة  تمثل ضغطا  على الموارد
االزيادة السكانية على  تأثيرالسياسات من فهم قطاعات التنمية بطريقة واضحة تمكن صانعي  على السكاني

 الزراعة.و الصالحة للبناء  األراضيو  المياهو حتياجات من الطاقة د االكذلك سو حتياجات من هذه الخدمات اال

 تنظيم األسرة ذات أولوية من خالل و عتبر قضايا السكان راسمي السياسات لكي ت  و الحاجة لكسب تأييد صناع القرار  -2
الضغط و جتماعية االو قتصادية الجوانب االالنمو السكاني على  تأثيركيفية  توضيح لهملليهم تقديم هذه الدراسة إل
 .بحيث يدفعهم التخاذ اإلجراءات الالزمةعلى الموارد الطبيعية 

، حيث لعبت ناألردواجهها يأن هذه الدراسة استخدمت في العديد من البلدان األخرى التي تواجه نفس القضايا التي  -3
 .تبني السياسات الالزمةدورا  رئيسيا  في 
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ال تتم معالجة هذه القضية تبني فكرة أن تدعو الدراسة إلى اتباع نهج متعدد القطاعات لمعالجة قضية السكان، و   -4
يساعد على تحديد االلتزام المطلوب إلحداث  األردن يمن خالل وزارة واحدة. إن إشراك جميع قطاعات التنمية ف

 تغيير في السياسات.

اإلجراءات الالزمة للتخفيف من التحديات  إلى باإلضافةوأخيرا ، تقدم هذه الدراسة توصيات مباشرة وواضحة  -1
 يق.أكثر من اإلجراءات المناسبة للتطب أوالمرتبطة بالنمو السكاني، مما يمنح صناع القرار خيار اعتماد واحد 

 

 النمو السكاني على التنمية  تأثيرلتطوير دراسة  استخدام األرضلماذا تم اختيار قطاع  2-4
كر النمو السكاني على التنمية أداة فعالة لكسب تأييد صناع القرار والسياسات في مختلف القطاعات. وكما ذ   تأثيرتعتبر دراسة 

مشروع المجلس األعلى للسكان و  تعاون. لذلك خاصة األرض الصالحة للزراعةو  نادرة، األردنسابقا ، فإن الموارد الطبيعية في 
شراك  في(HPP) السياسة الصحية  في القضايا  الجهات المعنية ذات العالقة باستخدام األرضتكثيف الجهود لجذب وا 

والدعم المقدم من  المسكنو الغذاء ؤدي إلى الزيادة في الطلب على تأن  ان الزيادة في عدد السكان من شأنهأحيث السكانية. 
 .الغذاءو القمح حتياجاتهم من مة للسكان لتغطية االحكو 

التحقق من قدرة الطبيعة على و أنماط الحياة و الذي يعتبر وسيلة لمقارنة االستهالك و ( لألردن، EFA) العبء البيئييظهر تحليل 
على قدرة األرض على مجابهة هذه الزيادة و ضغوط زيادة السكان على البيئة  تأثيرتوفير هذا االستهالك مؤشرا  هاما  لمدى 

الخدمات الالزمة و الصالحة للبناء لتوفير المسكن  األراضيو الرعي لتوفير الغذاء الالزم لهم و توفيرها لألراضي الصالحة للزراعة و 
الزيادة السكانية على  تأثيراتالسياسات عن  ما إلى ذلك. مما يمكن من زيادة معلومات صانعيو مدارس و لهم من مستشفيات 

 .أقل( مما هو متوفر داخل أراضيها أوالبيئة عن طريق فحص إلى أي مدى تستخدم دولة أكثر )
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 المنهجية  -4
 استخدام األرضتحديد أهم المتغيرات في مجال  4-0

 يتم استخدام األرض في العديد من األغراض منها:     
 إنتاج الغذاء  

o زراعة المحاصيل  
o رعي المواشي  

 السكن  

  نادق والمنتجعات(لفامرافق االستجمام )المرافق السياحية و  

 )الخدمات/المرافق )المدارس، المستشفيات، المساجد  

 المصانع والمنشآت التجارية  

 الشوارع والطرق  

 المناجم والمحاجر 

% من المساحة الكلية لألردن يمكن اعتبارها أراضي زراعية ولكن أقل 11محدودة جدا ، فحوالي  األردنالمنتجة في  األراضيإن 
  %( عبارة عن أراضي مراعي وغابات.5% منها هو أراضي مزروعة والباقي )2من 

الذي يقاس من خالل و  األردنكذلك العبء األيكولوجي في و استيراده و تم حساب مجموعة من المؤشرات المرتبطة بإنتاج القمح 
مقياس موحد على الطلب على رأس المال  وعلى النظم اإليكولوجية لألرض. فه هو مقياس الطلب البشريو  العبء البيئي

القادرة على اإلنتاج  األراضيالطبيعي الذي يمكن أن يتعارض مع قدرة كوكب األرض على التجدد. وهو أيضا  يمثل كمية 
مة لتوفير الموارد المطلوبة للسكان، وكذلك قدرتها على استيعاب النفايات. باستخدام هذا التقييم، بيولوجيا ومساحة البحر الالز 

العبء ، ويقدر إجمالي .222فمن الممكن تقدير مساحة األرض الالزمة لدعم حياة اإلنسان في ظل إتباع نمط حياة معين لعام 
مرة بأسرع مما  1.5هو األرض، وهذا معناه أن استخدام اإلنسان للخدمات اإليكولوجية من كوكب  1.5يحوالي للبشرية  البيئي

يمكن لألرض من تجديده في كل عام، يتم إعادة حساب هذا الرقم علما  بأن الوقت الذي يستغرقه لألمم المتحدة لجمع ونشر 
 اإلحصاءات والبحوث ذات الصلة هي ثالث سنوات. 

م على نطاق واسع وهو يمثل النظام المحاسبي للقدرات الحيوية ومدى القدرة البيولوجية الستخدام مصطلح يستخد العبء البيئي
السلع والخدمات وكذلك مساحات األرض الالزمة لحفاظ سكان و هذا المقياس إلى الكربون والغذاء والسكن  توزيعالناس. يتم 

يل دورة الحياة حيث استهالك الطاقة والكتلة الحيوية )المواد العالم على هذا المستوى من االستهالك. يشبه هذا المقياس تحل
قد تم حساب و  الالزمة. األراضيبناء عليه يتم تحويل المواد والمياه والموارد األخرى في حساب مساحة و واأللياف(،  الغذائية

هي مؤسسة و  (؛FOOTPRINT)العبء االيكولوجي لألردن من خالل المعلومات التي تم الحصول عليها من فوت برينت 
كان المعياران  نتائج الدراسة محل التوثيق فقدفي أما عن المؤشرات التي وردت  عالمية تقوم بهذه الدراسات لكل الدول.

 مدى تأثره بالنمو السكاني.و المتغيرات المناسبة هو مدى إتاحة المعلومات المطلوبة لحساب المؤشر  الختيار األساسيان
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 جمع البيانات عملية  4-3

 ،المشروعات السياحيةو خطط بناء المساكن و الزراعية و قتصادية في كافة خطط التنمية اال ا  محوريا  وهاما  تعتبر األرض عنصر 
قطاع النمو السكاني على  تأثيردراسة تستند حرص مشروع السياسة الصحية بالتعاون مع المجلس األعلى للسكان على أن ف

تم كسنة األساس. ولذلك،  2212نات دقيقة ومحدثة تم جمعها من مصادر موثوقة مع اعتبار عام على بيا استخدام األرض
وباإلضافة إلى االتصال المباشر  .وزارة الزراعةو حصاءات العامة من دائرة االالمعلومات من مصادرها المعتمدة و جمع البيانات 

مراجعة الدراسات والمسوح والتقارير والمواقع االلكترونية الرسمية التي وفرت البيانات تم ، ذات العالقة مع الوزارات والجهات
 المطلوبة. 

 التالية: جزاءاألإلى  الدراسةنقسم ت

o خصائص السكان  

o اإلسقاطات السكانية  

o استخدامات األرض في الماضي والحاضر  

o تأثيرات النمو السكاني على استخدام األرض  

o اإلجراءات المطلوبة  

 رضيات السكانيةلفاتحديد سيناريوهات معدل االنجاب الكلي و  4-2

قد ( هي تحديد سيناريوهات االنجاب البديلة. RAPIDالنمو السكاني على التنمية ) تأثيرإن الخطوة األولى في تطوير دراسة 
ناريوهات، ذلك أن استخدام العديد ثالثة سي أوثنين أأن الطريقة األكثر فاعلية هي تحديد  أظهر تطبيق الدراسة في دول عديدة

الكلفة في ظل و بين االحتياجات رق الفللدراسة أال وهو إظهار من السيناريوهات قد يصرف صانع القرار عن الهدف الرئيسي 
يظهر أحدهما ما سيكون عليه الحال إذا استمر معدل ، استخدام سيناريوهين الفريقخفض معدل اإلنجاب الكلي. وقد قرر 

 تناقص اإلنجاب المتوافق مع أهداف األجندة الوطنية.  تأثيراالنجاب عند مستوياته الحالية، واآلخر ي ظهر 

معدل االنجاب الكلي. وهي عادة ما تكون موجودة على المستوى الوطني على سبيل  أهدافإن الخطوة الثانية هي تحديد 
طفل لكل امرأة في عام  3.2رص السكانية الحاجة إلى خفض معدل االنجاب الكلي إلى لفال، ت بين األجندة الوطنية ووثيقة المثا

على ( RAPIDمستخدم تطبيق ) عمليو  .2232طفل لكل امرأة بحلول عام  2.1وتحقيق معدل إنجاب إجمالي يساوي  .221
طريقة يتم حساب السنوات كلها من خالل تطبيق الو   (SPECTRUM)حزمة في السنواتإدخال المعلومات المتعلقة بهذه 

 ستكمال العددي.الرياضية المعروفة باسم اال

اثنين من السيناريوهات المستقبلية عتمادا  على ا( RAPIDالنمو السكاني على التنمية ) تأثيرعد العرض التقديمي لنموذج لقد أ  
 لكلي:افتراضات معدل االنجاب ابدائل مبنية على ال

 2212بقاء معدل االنجاب الكلي ثابتا عند مستواه الحالي في عام  – 1السيناريو 

 تناقص معدل االنجاب الكلي ليعكس أهداف األجندة الوطنية -2السيناريو 
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و الثاني، طفل لكل امرأة. وحسب السيناري 3.5ووفقا للسيناريو األول، يبقى معدل االنجاب الكلي ثابتا عند المعدل الحالي بنسبة 
في  2.1و .221في عام  3.2( ليصل إلى 2212طفل لكل امرأة في سنة األساس ) 3.5ينخفض معدل االنجاب الكلي من 

 (.3وبعد ذلك، يبقى معدل االنجاب الكلي ثابتا )الشكل  .لألهداف الوطنية المتفق عليهاوفقا  2232عام 
 

 سيناريوهات معدل االنجاب الكلي – 3الشكل 

 
 مشروع السياسة الصحيةالسكانية و  الفرصةالمصدر: األجندة الوطنية ووثيقة 

 

الديموغرافية  روضلفا على تبني الفريق تفق اوباإلضافة إلى تحديد السيناريوهات وفرضيات معدل االنجاب الكلي فقد 
 :التالية

، إلى البيانات والدراسات الواردة من دائرة االحصاءات العامة ا  دااستن : عند الوالدة توقعات الحياة للذكور واإلناث (1)
 وأن يظل ثابتا بعد ذلك.  .221سنة في عام  5.الحياة إلى  ارتفاع توقعفتراض اتم 

تعريف صافي الهجرة على أيضا  على  الفريق تفقا، عدم وجود بيانات دقيقة ومحدثةفي ضوء  : صافي الهجرة (2)
  أنه صفر.

 السكانيةالتوقعات  4 -4

يتطلب تحديد سنة األساس والسنة األخيرة  (SPECTRUM) اد التوقعات السكانية، فإن تطبيقعند البدء في إعد
عاما . ذلك أن فترات التوقع  52ترة الزمنية للتقدير ينبغي أال تتجاوز لفاللتوقعات. وللحصول على أفضل النتائج، فإن 
 ويكون صانع في كثير من األحيان هج التي يتم الحصول عليها، كما أنطويلة األجل تميل إلى إضعاف فعالية النتائ

 طويلة األجل.التأثيرات كثر من أقصيرة األجل  تأثيراتاسات أكثر اهتماما  بالالسي

، 4-2السكان حسب  فئات السن الخمسية ) بإدخال عدد (DemPorj) وبعد تحديد سنة األساس، يقوم مستخدم نموذج 
ويتم الحصول على هذه البيانات من أحدث الدراسات ومسوحات دائرة . الجنس )ذكر وأنثى(و +( 65،...، 12-14، 5-5

 االحصاءات العامة. وباإلضافة إلى ذلك، يقوم المستخدم بإدخال المعلومات التالية:
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 .المتفق عليها(و معدل االنجاب الكلي )استنادا  إلى السيناريوهات المحددة  -1

اختيار أحد  أويمكن للمستخدم االختيار بين اإلدخال اليدوي للبيانات  -( ASFRs) ةالتفصيليالعمرية االنجاب  تمعدال -2
على للسكان ودائرة من المجلس األ . واستنادا إلى البيانات الواردةاألردنالجداول النموذجية األكثر مالئمة للوضع في 

مم لألاستنادا  إلى الجدول المتوسط النموذجي  الطاقةتم اإلتفاق على إعداد التقديرات في قطاع  ،االحصاءات العامة
 المتحدة.

ئرة مولود أنثى. واستنادا إلى البيانات الواردة من دا 122ويعرف بعدد المواليد الذكور لكل  -نسبة الجنس عند الوالدة  -3
 .125االحصاءات العامة، تم تحديد نسبة الجنس عند الوالدة بأنها 

عدد السنوات التي من المتوقع أن يعيشها المولود استنادا إلى نمط الوفيات السائد وهو متوسط  – عند الوالدة الحياة توقع -4
ويرجع  األردنث، وهو مرتفع في الحياة حسب الجنس للذكور واإلنا لمرجعية. ويتم تعريف متوسط توقعفي سنة األساس ا

ذلك إلى تعزيز القطاع الصحي. واستنادا إلى البيانات الواردة من دائرة االحصاءات العامة، فإن متوسط توقع الحياة بين 
توقع البقاء على قيد الحياة إلى رتفاع متوسط افتراض اتم اإلتفاق على و عاما .  4.عاما ، واإلناث  2. األردنالذكور في 

 ، وأن يبقى ثابتا  بعد ذلك..221بحلول عام  5.

أي لكل فوج  ،السائد في بلد معين على مدى فترة من الزمن هذه الجداول تتعلق بنمط الوفيات -جدول الحياة النموذجي  -5
 نتيار بيخاال (DemProj)ينتقل للفئة العمرية التالية. ويتيح نموذج و سكاني في سن ما كم منهم سيبقى على قيد الحياة 

نسب للتطبيق هو األ (Coale-Demeny East)ني على أن جدول حياة لفا الفريقتفق اجداول للحياة النموذجية وقد  12
 .األردنفي 

كر في وقت سابق، تم تحديد الهجرة الدولية عند مستوى الصفر نظرا لعدم وجود بيانات دقيقة وكما ذ   -الهجرة الدولية  -6
 .عنها وحديثة

، والتي (DemProj)هذه البيانات، باإلضافة إلى المعلومات السكانية لسنة األساس، هي البيانات الرئيسية إلدخالها في تطبيق 
 وفقا   النمو السكاني على قطاع الطاقة تأثير( لدراسة 2242-2212تحسب التوقعات السكانية لفترة محددة من الزمن )

 ت والمتناقص على أساس السنة الواحدة وعلى أساس الخمس سنوات.لسيناريوهات معدل االنجاب الكلي الثاب
 

 استخدام األرضقطاع ب الفرضيات الخاصة ـ تحديد 1 -4

تحديد االفتراضات المستخدمة في  استخدام األرضقطاع النمو السكاني على  تأثيرلقد كانت الخطوة التالية في تطوير دراسة 
 فتراض:اتفاق على االتم و . استخدام األرضقطاع 

  رد من القمح على ما هو عليه حاليا  لفاثبات استهالك 

  من القمحاألرض دونم ثبات إنتاجية 

  دينار للطن 226استمرار سعر القمح العالمي الراهن والبالغ 

 ليس متداخال  مع عوامل أخرى.و النمو السكاني فقط  يكون للنتائج بعدا  متصال  بتأثيرحتى 
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 الهامة وحساب التوقعاتتحديد المتغيرات  1 -4

استخدام األرض مصطلح يستخدم لوصف الطرق ف ،غالبا  ما تكون القرارات العامة المتعلقة بكيفية استخدام األرض مثيرة للجدل
المتعددة التي استعمل فيها اإلنسان مصادرها، ومن ضمنها الزراعة والتعدين والبناء ورعي القطعان والمواشي. إن القرارات 

تؤخذ عادة من قبل أولئك الناس الذين يملكون ويتحكمون باألرض، غير أن هذه الخيارات محدودة  األراضيباستخدام  المتعلقة
بالصفات الطبيعية والبيولوجية لألرض، ومن ضمنها: المناخ والترب والجغرافيا. فاألرض ذات الترب الغنية تكون مالئمة أكثر 

وتؤثر الواقعة على ارتفاعات أعلى.  األراضيسهولة تكون أقل مالَئمة للسكن من للزراعة، واألرض التي تتعرض للفيضانات ب
مثال  إذا كان البناء على قطعة من األرض مكلف جدا  فاالعتبارات االقتصادية أيضا على القرارات المتعلقة باستخدام األرض. 

إن تشعب االختيارات فيما يتعلق باستخدام األرض وقوعها في منحدر، فان استخداما  آخر قد يتم اختياره.  أوبسبب ارتفاعها 
ومنها  لمحافظةمحكوم بعدد من العوامل منها المتعلق باف األردنفي هذا االستخدام أما يكون محدودا  بعوامل مؤسسية في العالم، 

الماضية من خالل توفر  هال بصورة كبيرة في العقود القليلةخدام األرض والقشرة األرضية قد سإن تحليل است .لدولةبا المتعلق
جعل من الممكن دمج مما  (GIS) تكنولوجيا جديدة، والتي تتضمن اإلحساس عن بعد، وكذلك نظام المعلومات الجغرافي

 .الخصائص الطبيعية لألرض بالمعلومات المتعلقة بالسكان، والبيانات االقتصادية، ومعلومات لتحليالت أخرى
على الطلب على النمو السكاني  ر األكثر توضيحا  لتأثيرالتي تعتبو  استخدام األرضالمؤشرات الالزمة لقطاع  الفريقحدد 

للقضايا  صناع القرار العمل على توظيفها لكسب دعم و السكن لتطوير أداة كسب التأييد المطلوبة  أواألرض بهدف الزراعة 
. وقد تم جمع البيانات لكل من هذه المؤشرات وتم إدخال الصيغ المطلوبة لحساب التوقعات في صفحات اكسل السكانية

(Excel)  مرفق قرص مدمج(CD.)  دراجها في كثر تأثيرا  إلكثر أهمية واألحساب هذه المؤشرات، تم اختيار المؤشرات األ بعدو
 الخاصة بقطاع استخدام األرض. ةالنمو السكاني على التنمي ثيرتأالدراسة النهائية ل
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 النتائج – 1

 يةخصائص السكانال 1-0

سنة األساس  حيث تم توفير بيانات عن السكان في، األردنالخصائص السكانية الرئيسية في  الجزء نتطرق إلىفي هذا 
الهيكل وتطور  للذكور واإلناث (، ومعدل المواليد الخام ومعدل الوفيات الخام، ومعدل الزيادة الطبيعية، وتوقعات الحياة2212)

. وباإلضافة إلى مجتمع أكثر شبابا   خاللها حيث تحول المجتمع 2212إلى  15.5ترة من لفاخالل  ياألردنالعمري للمجتمع 
البيانات معدل الزيادة الطبيعية خالل العقود القليلة الماضية. هذا وتشير و  معدالت المواليد والوفيات الخامنستعرض إلى ذلك، 

طفل لكل امرأة  4..، حيث سجل انخفاضا  من 15.6إلى التغييرات على المستوى الوطني في معدل االنجاب الكلي منذ عام 
 .(4)الشكل  2212في عام  3.5إلى 

 

 اتجاهات معدل اإلنجاب الكلي:  4الشكل 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، مسوح السكان والصحة األسرية

 

؛ وتقديرات دائرة االحصاءات العامة، األردنح السكان والصحة األسرية في و مسو من التعدادات  جزءوقد تم جمع البيانات لهذا ال
 من قبل مشروع السياسة الصحية. السكانية التي تم إعدادهاالتقديرات السكانية، و  الفرصةوالدراسات والتقارير، ووثيقة 
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 السكانية التوقعات 1-3

، وذلك في ضوء التقديرات السكانية التي تم إعدادها األردنفي  االراضيعلى قطاع  يالسكانالنمو  تأثيريستعرض هذا الجزء  
استخدام اثنين من  الفريققد قرر الذكر فل كما سبق. و معدل اإلنجاب الكليظل السيناريوهين المتفق عليهما عن  في

 :هماو التجاهات معدل اإلنجاب الكلي المستقبلي  السيناريوهات

  الحاليمعدل االنجاب الكلي ثبات سيناريو 

 سيناريو معدل االنجاب الكلي المتناقص 

. النتائج التي تم الحصول عليها من الدراسة في ظل تقدير السكان باستخدام سيناريوهات معدل اإلنجاب الكلي هذا الجزء يعرض
لسيناريو معدل اإلنجاب ، في حين تم استخدام اللون األزرق لسيناريو ثبات معدل اإلنجاب الكلياللون األسود حيث تم استخدام 
بأن التناقص في معدل االنجاب الكلي ال يعني بالضرورة انخفاضا   تم حسابها تقديرات السكان التي. أظهرت الكلي المتناقص

( في 45-15في العدد السنوي للوالدات، ويرجع ذلك إلى التركيبة العمرية الشابة ووجود عدد كبير من النساء في سن اإلنجاب )
المقبلة، وذلك رغم انخفاض معدل االنجاب  32الـ من المتوقع ارتفاع عدد المواليد على مدى السنوات ه. ووفقا لذلك، فإناألردن
. وقد أظهرت التوقعات أن العدد السنوي للمواليد األردنحالة والدة في  ألف 163رب ا، كان هناك ما يق2212في عام فالكلي. 

من حدوث . وبالرغم 2242بحلول عام  ألف 335رب اسيتضاعف تقريبا  خالل السنوات الثالثين المقبلة، وسيصل إلى ما يق
يصل ، وس2212لما كان عليه الحال في عام  ى قريبا   أن العدد السنوي للوالدات سيبقانخفاض في معدل االنجاب الكلي، إال

 (.5)الشكل  وحده 2242عام  في ألف 1.4 إلى

 

 (2242-2212السنوي )عدد المواليد  : 5الشكل 

 
 2211المصدر: إسقاطات دائرة اإلحصاءات العامة، 
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مليون،  6.4حوالي  2212في عام  األردنيتأثر النمو السكاني بصورة مباشرة بالعدد السنوي للوالدات، حيث بلغ عدد سكان 
ذا استمر ولم يتناقص فإنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في عدد السكان، بحيث اآلن عليه  هوكما الكلي اإلنجاب  معدل وا 
مليون. وفي حال حدوث  ..12ليصل إلى  2242، وقد يتضاعف بحلول عام 2232ماليين في عام  12.2يصل إلى 

انخفاض في معدل االنجاب الكلي، فإن عدد السكان سوف يستمر في النمو، ولكن بمعدل أبطأ. وفي هذه الحالة، فإن مجموع 
 (.6)الشكل  2242لول عام مليون نسمة بح 12.2و 2232مليون في عام  6.5عدد السكان سيصل إلى حوالي 

 

 (2242-2012إجمالي النمو السكاني ) – 6شكل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2242-2225إجمالي النمو السكاني ) – 6الشكل 

 

 

  .رضيات المستخدمة في حساب التوقعاتلفااحتواء هامش كل صفحة على مصادر البيانات و  منأكد تم التولغايات العرض، 

 

 الحاضرو استخدام األرض في الماضي  1-2
الزراعية  ألف هكتار من هذه المساحة واألراضي 63شكلت الغابات  ،2226في العام  .مليون هكتار 6.6مساحة  األردنيحتل 
خليج  األردنهكتار. يحاذي  ألف 155هكتار وغطت البنية التحتية المبنية  ألف 42.الرعوية  األراضيهكتار و  ألف 2.6

على من المعدل أ األردنالزراعية والغابات في  األراضيمحاصيل تعتبر و  .يهكتار من الجرف القار  آالف 6ضم العقبة وي
مليون  1.5مقدارها لألردن جمالية اإلبيولوجية ال قدرةوبصورة عامة فإن ال ،مصائد االسماك هي األدنىمي في حين أن العال

لعجز  ةعرض األردنوكان . مليون هكتار عالمي ..11 البالغ هالستهالك البيئي عبئهمن  أدنى كثيرا   ي بذلكوه ،هكتار عالمي

 2211 دائرة اإلحصاءات العامة اسقاطات المصدر: 

 2211 دائرة اإلحصاءات العامة اسقاطات المصدر: 
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 العبء متالئمة مع كانتمليون هكتار عالمي  1.4 تبلغ عدا الكربون" لالنتاج "ما فقدرته البيئية ،1561يكولوجي منذ ما قبل أ
ربما لم يبدأ بعد بسحب إضافي على رصيده من الرأسمال  األردنيشير الى أن  مام في ذلك الوقت، للسكان البيولوجي المحلي

هو يمثل النظام المحاسبي للقدرات الحيوية و مصطلح يستخدم على نطاق واسع  فإن العبء البيئيكما سبق اإلشارة، و  الطبيعي
 . (.)شكل  البيولوجية الستخدام الناسومدى القدرة 

لكن أكبر من معدل القدرة البيولوجية  ،أي أصغر من المعدل العالمي للفرد ،هكتارين عالميين األردنللفرد في  بء البيئيعيبلغ ال
هذا المقياس  توزيع يتم . بشكل مستدام للتكرار عالميا   ليس مالئما   األردنلى أن االستهالك في إيشير  العالمية المتوافرة للفرد, ما

الالزمة لحفاظ سكان العالم على هذا المستوى من  سلع والخدمات وكذلك مساحات األرضالو إلى الكربون والغذاء والسكن 
بناء عليه يتم و واأللياف(،  الكتلة الحيوية )المواد الغذائيةاالستهالك. يشبه هذا المقياس تحليل دورة الحياة حيث استهالك الطاقة و 

 .زمةالال األراضيتحويل المواد والمياه والموارد األخرى في حساب مساحة 
العبء  هناك مؤسسة علمية اسمها غلوبال فوتبرنت تقوم بعمل دراسات وتقارير عن الموارد الطبيعية للدول المختلفة وتقوم بقياس

يقيس العبء اإليكولوجي مقدار األصول اإليكولوجية )األرض المنتجة والمساحة المائية( التي يحتاجها حيث األيكولوجي. 
وهذا يولد  األراضيالسكان إلنتاج السلع والخدمات التي يستهلكونها. إن السلع والخدمات المختلفة تحتاج إلى مقادير مختلفة من 

 اإليكولوجية. األصولضغوطا  على 
 
 
 
  

 

 

أو البيئي العبء االيكولوجي : 7شكل   

 المصدر: شبكة غلوبال فوتبرنت ، اتجاهات العبء األيكولوجي في منطقة البحر األبيض المتوسط
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باستيراد السلع والخدمات من  أوويمكن للعبء األيكولوجي ألي دولة أن يتجاوز طاقتها باستنزاف أصولها )أي تدهور أراضيها( 
متعلق  األردنن أكبر مكونات العبء اإليكولوجي في أ (8)يوضح الشكل وأي باستخدام موارد دول أخرى.  دول أخرى،

ما  األردنفإن تحقيق األمن الغذائي في  ،ورغم ذلك .% من هذا العبء كما يظهر في الشكل2.باستهالك الغذاء والذي يشكل 
 .زال بعيد المنالي

 

 

 

 

 

الزراعية  األراضيو محدودة  األردنمساحة األرض ب ( فإن5)ستخدامات الحالية لألرض فكما هو موضح في الشكل أما عن اال
% أراضي 2% من المساحة الكلية لألردن يمكن اعتبارها أراضي زراعية منها 11محدودة جدا ، فحوالي  األردنالمنتجة في 

  مراعي وغابات. %( عبارة عن أراض  5مزروعة والباقي )

 

 

 

 

 

االيكولوجي باألردن: مكونات العبء  1شكل   

 المصدر: شبكة غلوبال فوتبرنت، اتجاهات العبء األيكولوجي في منطقة البحر األبيض المتوسط
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 .(12)شكل  النمو السكاني على استخدام األرض، سنأخذ محافظتي عمان والزرقاء كمثال عليها تأثيرلمزيد من التوضيح حول و 
 األردنخالل السنوات الخمس والعشرين السابقة وكما هو ظاهر في الخريطة، فقد تقلصت مساحات األرض المنتجة في ف

( في المدينتين متسارعتي النمو )عمان والزرقاء(، )المساحة الصفراء( لتستوعب الزيادة في المناطق الحضرية )المساحة السوداء
الزراعية في المناطق الجنوبية والشمالية والغربية من عمان. وتم اتباع نهج مشابه في مدينة إربد  األراضيمما نجم عنه فقدان 

 . األردنفي شمال 

 األردنازداد عدد سكان  1552بصورة سريعة في السنوات القليلة الماضية، فمنذ عام  األردنازداد عدد سكان كما سبق الذكر و 
 في عدد المنازل تضاعفماليين خالل عقدين من الزمن.  ونتج عن ذلك  3مليون، أي زيادة  6.4مليون نسمة إلى  3.5من 

الزراعية لبناء هذه الوحدات السكنية  راضياألعمل مزيد من والستيعاب هذه المنازل است   .2211-1552ترة لفاالمطلوبة خالل 
المنظمة لغايات السكن كانت  األراضيالزراعية والمراعي والغابات قد فقدت، وبسبب عدم كفاية  األراضيمما يعني مزيدا  من 

 .النتيجة فقدان جزء من األرضي الزراعية والمنتجة ونبين في الشرائح الالحقة ما حصل لألراضي الزراعية والغابات

الصالحة إلنتاج المحاصيل البعلية وليس  األراضيالتي انتزعت للبناء كانت على حساب  األراضيهناك حقيقة ماثلة أن 
%.  36مليون دونم، أي بنسبة  1.4مليون دونم إلى  2.2تناقصت المساحات البعلية من  2211-1555المروية. فبين عامي 

ترة لفالى مليون دونم خالل دونم إ ألف 622ولتعويض هذا التناقص في المساحات البعلية ازدادت المساحات المروية من 
ذا استمر هذا االتجاه فإن المساحات المروية سوف تتفوق على البعلية بحلول عام  ،نفسها  األراضيبسبب فقدان  2216وا 

 .البعلية الناتج عن التوسع العمراني، األمر الذي سيولد ضغوط على مصادر المياه المخصصة للري أيضا  

 

 ستخدامات الحالية لألرض في األردناال : 9شكل 
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 3101-0912ترة لفاالزرقاء خالل و لزحف العمراني على أراضي عمان لمقارنة  :01 شكل

 
 

سيضع مزيدا  من الضغط على موارده الطبيعية والبيئية، لذا سوف  األردنإن استمرار التنمية االقتصادية والتزايد السكاني في 
شبكة »الذي تم تطويره من قبل « العبء اإليكولوجي»من خالل منظور يسمى  هذه التغيرات تأثيرننظر بصورة سريعة على 

 .(11)شكل  األردنفيها  امعظم دول العالم بمالتي قامت بحساب هذا العبء ل« لعبء اإليكولوجي العالميا
 

 3119-0919ترة لفا: العبء اإليكولوجي لألردن خالل  00 شكل

 
 المصدر: شبكة غلوبال فوتبرنت، اتجاهات العبء األيكولوجي في منطقة البحر األبيض المتوسط
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 لألردنهناك فجوة متزايدة بين الطلب وبين القدرة اإليكولوجية 

 اإليكولوجيةاتجاه العبء اإليكولوجي والقدرة 

 العجز

1969 1979 1989 1999 2009 

 العبء

 القدرة
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الضغط اإليكولوجي والقدرة  أوجوة/العجز بين العبء لفاخالل نصف القرن الماضي ازدادت و  أعالهالشكل في كما هو موضح 
ية، وقد تم سد هذا العجز باستيراد السلع من الخارج خاصة الغذاء والطاقة. إن القدرة اإليكولوجية لألردن األردنالمحلية للبيئة 

تناقص مؤخرا  وسوف تتناقص في المستقبل بسبب االستغالل الجائر لألراضي كانت إلى درجة كبيرة ثابتة ولكنها أخذت في ال
البيئي في مخاطر عديدة في عدة مجاالت، فتزايد  أويتسبب العجز األيكولوجي سوف و الزراعية ونقص المياه وتغير المناخ. 

سبب تلوث الهواء والماء في ظهور االعتماد على المستوردات من الطاقة والغذاء يهدد األمن الوطني االقتصادي، بينما يت
واء وأمراض الربو والسرطان(، كما أن نقص المياه وتدهور نوعية همخاطر على الصحة )فمثال  هناك عالقة بين تلوث ال

 تحديدا  في النقاط التالية: التهديدات التي يحملها العجز اإليكولوجي لألردنتلخيص يمكن و  من المشاكل الهامة. األراضي

  االعتماد على المستوردات يهدد األمن االقتصاديتزايد 

  الزراعية وتزايد االعتماد على المستوردات  األراضيفقدان األمن الغذائي بسبب تناقص 

 تزايد تلوث الهواء والماء يشكل خطرا  على الصحة 

 نقص المياه 

  األراضيتدهور نوعية 

ادر عن دائرة الص عليها من الكتاب اإلحصائي السنوي الحصولالتي تم و ( 2212) في ضوء أحدث البيانات هجدير بالذكر أنو 
 :نورد ما يلي اإلحصاءات العامة

o 1155.3 :نم(دو  لفألبا) حقليةلا صيلحاملبا مزروعةلا ساحةالم  

o 422.5:نم(دو  لفألبا) خضراواتلبا مزروعةلا مساحةلا  

o 656.6 :نم(دو  لفألبا) مثمرةلا شجارألبا زروعةملا ساحةملا 

o 2234 :(لفألبا) نأالض لعدد الكلي موعجلما 

o 52. :(لفألبا) زاعملا لعدد الكلي جموعلما 

o 66.5 :(لفألبا) بقارألا لعدد الكلي جموعلما  

 

  استخدام األرض النمو السكاني على تأثير د-1

 من كل على تؤثر التيو  الواردات هذه وتكاليف استيرادها يجب التي الغذائية المواد كميةعلى  السكاني النمو يؤثر
 جانب ففي. استهالكه يتم الذي الطعام كمية زيادة إلى السكاني النمويؤدي و  ،الغذائية المواد من والعرض الطلب

لى االستهالك في زيادة إلى مباشرة السكان عدد زيادة تؤدي االستهالك ، الذين يحتاجون الغذاء الناس من المزيد وا 
 عددزيادة  فإن اإلنتاج، جانب وفي. الزمن مر على ا  ثابت بقىسي غذائية مادةأي  من ردألف استهالك معدل أن افتراضب

حتياجات المطلوبة لتلبية اال األراضي مساحة في زيادة إلى دىيؤ  مما األسر عدد إلى زيادة في نظرياَ  تؤدي السكان
يمكن و  .المحاصيل إنتاج في انخفاض إلى يؤدي مما الغذائية، المحاصيل لزراعة تستخدم أنمن السكن بدال  من 

 .(12 )شكل في النمو السكاني على استخدام األرض في اإلطار الموضح تأثيرتلخيص 
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رد من العبء لفا، فإذا استعملنا حصة األردنإن النمو السكاني هو أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن العجز اإليكولوجي في 
اإليكولوجي ومن القدرة اإليكولوجية حسب التقديرات التي حسبت من قبل الشبكة العالمية للعبء اإليكولوجي وسيناريوهات التزايد 

المطلوبة لبناء الوحدات السكنية  األراضيالطلب على زداد يكما سوف العبء يزيد بزيادة السكان.  سنجد أن األردنالسكاني في 
ذا افترضنا أن متوسط مساحة األرض المطلوبة لكل وحدة سكنية ستبقى على حالها الراهن عند مئة متر مربع، فإن  الجديدة، وا 

مليون متر مربع عام  ..3ماليين متر مربع في السنة الحالية لتصل إلى  3 من المساحات الجديدة المطلوبة سنويا  ستزداد
لى  2232  54حوالي  2242-2212، وبعبارة أخر ستبلغ المساحة الكلية الجديدة للفترة 2242مليون متر مربع عام  4.4وا 

ما عند تناقص مستوى اإلنجاب الحالي، فإننا سوف نحتاج إلى  أعلى حاله،  يمليون متر مربع عند بقاء مستوى اإلنجاب الحال
 قل.مليون متر مربع أ 33مليون متر مربع أي  61

        فإذا افترضنا أن متوسط عدد األفراد للمسكن الواحد سيبقى ثابتا ، فإن عدد المساكن الجديدة المطلوبة من اآلن وحتى  
سيبلغ حوالي مليون مسكن إذا بقي مستوى اإلنجاب على حاله. أما إذا تناقص معدل اإلنجاب، فإننا نحتاج فقط إلى  2242عام 
العدد المطلوب عند استقرار معدل اإلنجاب الحالي.  وبطبيعة الحال وفي ظل سياسة التنظيم  3/2منزل أي حوالي  ألف 6.2

أراضي المراعي  أوالزراعية )المزروعة حاليا  األراضيالحالية، فإن هذه المساحات الجديدة المطلوبة للسكن ستأتي على حساب 
 والغابات(.

 

النمو السكاني على استخدام األرض تأثير: إطار مفهومي ل03شكل   
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 البيئي أوالعجز اإليكولوجي   -0المؤشر 
، فإذا استعملنا حصة األردنكما أشرنا سابقا ، فإن النمو السكاني هو أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن العجز اإليكولوجي في 

رد من العبء اإليكولوجي ومن القدرة اإليكولوجية حسب التقديرات التي حسبت من قبل الشبكة العالمية للعبء اإليكولوجي لفا
نخفاض سرعة النمو ا، نرى في هذا الشكل كيف يكون العجز اإليكولوجي أقل مع األردنني في وسيناريوهات التزايد السكا

سوف تزداد  األردنمع استمرار معدل اإلنجاب الحالي، فإن عدد الهكتارات العالمية المطلوبة لسد حاجات السكان في ف السكاني.
رنتها مع معدل سناريو اإلنجاب المتناقص، ستكون . وبمقا2242مليون في عام  23.1إلى  2212مليون في عام  11.3من 

 .(13)شكل  % منها مع معدل اإلنجاب الحالي15حاجة السكان من الهكتارات العالمية أقل بمقدار 

 

 
 

  النمو السكاني على العرض والطلب على الغذاء واستخدام األرض تأثير  -3لمؤشر ا
 تزداداغذائية. فكلما زاد عدد السكان، التي تتوفر لزراعة المحاصيل ال األراضييؤثر النمو السكاني أيضا على مساحة 

 األراضيتقل مساحات فمساحات األرض المطلوبة لتوفير السكن والمرافق )مثل المدارس والمستشفيات والمساجد، وغيرها(، 
من زراعية إلى سكنية، لكنه ال يتم تطبيق  األراضيالمتاحة إلنتاج الغذاء. بينما تسهم قوانين تقسيم المناطق في تقليل تحول 

  ٪.122لكة وليست مفعلة بنسبة هذه القوانين في جميع أنحاء المم

تناقصت  إذالمزروعة  األراضيانخفضت كميات إنتاج القمح بسبب تناقص مساحة فقد  ،وباستخدام القمح كمثال على هذا فقط
، إذ أن المساحات التي 2211دونم عام  ألف 123إلى  1552دونم عام  ألف 625بصورة سريعة في السنوات األخيرة من 
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3141-3101: تقدير العجز اإليكولوجي أو البيئي خالل الفترة 02شكل   
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ذا استمر هذا االتجاه فإن المساحة المزروعة بالقمح سوف  أوأصبحت تستخدم لغايات سكنية  كانت تزرع بالقمح تجارية، وا 
 . (14)شكل  سنة من اآلن 11أي في غضون  2224تتالشى بحلول عام 

 

  

 

  2211دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي السنوي 
 

 ألف 22إلى  1552طن متري عام  ألف 63وتناقص االنتاج المحلي من القمح بصورة كبيرة جدا  في العقدين الماضيين من 
 .(15 )شكل % بين هاتين السنتين..2% إلى 12من القمح من  األردن، فانخفضت نسبة اكتفاء 2211طن متري في عام 

 

 

 

 

 

 

 

 3100-0991: المساحات المزروعة قمح خالل الفترة 04 شكلال
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 2211دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي السنوي المصدر: 

ذا ما نظرنا إلى و  المستقبل، فإن الكميات المستهلكة من سيرافق تناقص كميات القمح المنتجة تزايد في الكميات المستهلكة. وا 
كغم  في  .13) القمح سوف تزداد مع تزايد عدد السكان، فإذا افترضنا أن االستهالك الحالي للفرد سيبقى عند مستواه الحالي

مليون طن متري عام ، وستتناقص  1.6إلى  2212طن متري عام  ألف 522، فإن كميات القمح المستهلكة سترتفع من السنة(
 .(16)شكل  2242مليون طن متري في عام  1.4سيناريو اإلنجاب المتناقص إلى  مع

 

 

سقاطات نظام  2211المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي السنوي   (SPECTRUM)وا 
 

 3100-0991: إنتاج القمح خالل الفترة 01 شكلال

 1119-1111: استهالك القمح خالل الفترة  11 شكل
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المخصصة للزراعة، على الرغم من الحاجة المتزايدة لتوفير أراض جديدة لغايات  األراضيحتى لو كنا متفائلين بعدم المساس بو 
السكن، فإن كميات القمح المستوردة ونفقات استيراد القمح سوف تزداد في المستقبل بسبب زيادة االستهالك الناجم عن زيادة 

القمح، فإن كميات القمح التي سوف نحتاج المخصصة لزراعة  األراضيعدد السكان. وبافتراض عدم اقتطاع أراٍض جديدة من 
مع استمرار معدل  2242مليون طن متري بحلول عام  1.6طن متري اليوم إلى  ألف 6.2إلى استيرادها سوف تزداد من 

مليون طن  1.4اإلنجاب الحالي، أما إذا تناقص مستوى اإلنجاب فسوف تظل الكميات المستوردة من القمح عالية عند حوالي 
 . (.1)شكل طن متري أقل ألف 242أي حوالي  2242لول عام متري بح

 

 

سقاطات نظام  2211المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي السنوي   (SPECTRUM)وا 

 2242دينار للطن، فإن الكلفة التراكمية للقمح المستورد حتى عام  226وبافتراض استمرار سعر القمح العالمي الراهن والبالغ 
 622عند انخفاض مستويات اإلنجاب، أي وفر مقداره  2242مليار دينار حتى عام  4..مليار دينار مقابل  6سوف تبلغ 

  .2242-2212مليون دينار للفترة 
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 معدل اإلنجاب المتناقص معدل اإلنجاب الحالي

   2040و 2012مليار دينار أردني بين عامي  8إنفاق 

  2040و 2012مليار دينار أردني بين عامي  7.4إنفاق 

31 

مليون دينار أقل  بين عامي  622
 2242و 2212

طن متري لكل سنة، وثبات  00222ثبات كميات القمح المنتجة محلياً  على  الفرضيات:
 دونم  )معدل ثالث سنوات(  000222مساحات األراضي التي تزرع قمحاً على 

 3141-3103: تقدير كميات القمح المستورد خالل الفترة 07 شكل
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 االستنتاجات والتوصيات -1
 أهم النتائج:

 في ضوء السيناريوهين المتفق عليهم لمعدل اإلنجاب الكلي كانت أبرز نتائج الدراسة:

 1.6إلى  2212طن متري عام  ألف 522كميات القمح المستهلكة من سترتفع رد الففي ظل ثبات مستوى استهالك  .1
إلى  ، وستتناقص مع سيناريو اإلنجاب المتناقصفي ظل ثبات مستوى اإلنجاب الحالي 2242مليون طن متري عام 

 .2242مليون طن متري في عام  1.4

على استيراد  2242و 2212امي مليون دينار أقل  بين ع 622في ظل تحقق معدل اإلنجاب المتناقص سيتم إنفاق  .2
 القمح لتغطية احتياجات السكان.

سوف  األردنومع استمرار معدل اإلنجاب الحالي، فإن عدد الهكتارات العالمية المطلوبة لسد حاجات السكان في  .3
ناريو اإلنجاب ي.  وبمقارنتها مع معدل س2242مليون في عام  23.1إلى  2212مليون في عام  11.3تزداد من 

 .%16فستكون حاجة السكان من الهكتارات العالمية أقل بمقدار  تناقص،الم

 

 التوصيات:

أدركت الحكومة لقد و  .بناء المساكنو  التحضرو  التصنيعو  رالتصحمنها و هناك العديد من الضغوط التي تواجه استخدام األرض 
من خالل وزارات الزراعة والبيئة والشؤون البلدية الحاجة إلى العمل، فقامت بوضع وتنفيذ خطط للحفاظ على البيئة وزيادة 

ن تبني وتنفيذ هذه الخطط والمداخل واإلجراءات أمر ضروري.و اإلنتاج الزراعي،   ا 

ية أن تضع استراتيجية طويلة األجل للحفاظ األردن، على الحكومة حاليا   األردنتعامل مع تحديات استعمال األرض التي تواجه نلف
 ، وأهم ما يمكنه القيام به ما يلي:ان والتنميةمن تلبية االحتياجات المستقبلية للسك األردنعلى موارد األرض الحالية حتى يتمكن 

 زيادة نسبة االكتفاء الذاتي من الغذاء.  

  ،تبني مبدأ الكفاءة االقتصادية في إدارة واستعمال عناصر اإلنتاج الزراعي )المياه، األرض الزراعية، رأس المال
 والمحافظة على اإلنتاج في األمد البعيد.العمالة( مع حماية البيئة 

  أنشطة مرتبطة زيادة الدخل واألرباح من الزراعة وتحسين مستوى معيشة المزارعين واآلخرين الذين يعيشون على
  بالزراعة.

 واإلقليمي والعالمي مع المحافظة على التنافسية في الجودة  توجيه االنتاج الزراعي لتلبية حاجات السوق المحلي
  والسعر.

 .تعظيم القيمة المضافة للزراعة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
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 .تحسين مساهمة الصادرات الزراعية لتحسين ميزان المدفوعات 

 عدالة االجتماعية واالقتصادية بين الزراعة والقطاعات االقتصادية األخرى وداخل القطاع الزراعي نفسه.تحقيق ال 

  تحقيق التكامل في األنشطة الزراعية بين الدول العربية والسعي إلى التعاون مع دول اإلقليم في مجال إنتاج وتبادل
  نافع بين كافة األطراف.السلع واألغذية الزراعية على أساس التبادل المتوازن للم

 كذلك يجب:

 األراضي وضع مدونة تشريعية مالئمة لتنظيم  

  تطبيق صارم ومستمر لهذه المدونة 

 استعمال فعال وكفؤ لألراضي الموجودة 

 برنامج لزراعة الغابات 

 تطبيق قوانين وأنظمة قطع الغابات 

  ( مثال   عامودي وليس أفقيتنفيذ سياسات مبتكرة لتلبية الحاجات السكنية المستقبلية )بناء 

الزراعية، وهذا متعلق  األراضيباإلضافة إلى تلك الخطوات المذكورة أعاله، فإنه يجب الحد من التعدي الحاصل على 
أهم و الزراعية والغابات، فيجب تخفيض معدالت النمو السكاني.  األراضيالحفاظ على  األردنبالنمو السكاني. فإن أراد 

بطاء معدل النمو السكاني. ي هالطرق لتحقيق ذلك  فيما يلي بعض الطرق لترشيد النمو و خفض معدل اإلنجاب الكلي وا 
 السكاني.

الزراعية بحاجة إلى إجراءات تعمل على  األراضيجراءات التي تقوم بها الحكومة، فإن الضغط السكاني على اإلإضافة إلى ف
أن يحافظ على أراضيه الزراعية وغاباته فال بد له من تخفيض حاجات توسعه السكاني، ويمكن  األردنتخفيضه، فإذا كان على 

بطاء سرعة النمبتحقيق ذلك  يمكن أن نحدد أربعة أعمال رئيسية و السكاني.  ودرجة كبيرة بخفض مستويات اإلنجاب الحالية وا 
بطاء التزايد السكاني  :يمكننا القيام بها لخفض مستوى اإلنجاب وا 

  :ال بد من وجود دعم عام لتنظيم األسرة على مستوى رسمي عالي.  وال يكفي أن يقر الرسميون السياسات التي أواًل
تؤثر في النمو السكاني، بل عليهم أن يرسلوا رسائل هامة لكل شخص مفادها أن تنظيم األسرة مفيد لكل فرد وفي كل 

 الدولة على حد سواء. هورفاساسي في صحة األسرة ورفاهها القطاعات، ألنه جانب أ

 إنه أمر هام للغاية أن تأخذ كافة الوزارات بالحسبان العامل السكاني في خططها، وهذا ال يعني فقط  أن تحسب  نيًا:ثا
النمو السكاني ولكن أيضا  اعتبار النمو السكاني كمتغير يمكن التأثير فيه من خالل جهود كسب المؤازرة  تأثير

يكفي أن تقوم وزارة الطاقة بالتخطيط لتلبية حاجات السكان المتزايد ة بل عليها أن تساعد في التأثير  والتأييد. فمثال  ال
 في حجم  السكان بدعمها للسياسات التي تساعد في خفض النمو السكاني. 
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 جابثالثا : ومن المهم أن تخصص موارد كافية لتنفيذ الخطط واألنشطة الالزمة لتحقيق انخفاض في مستوى اإلن. 

 ى المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجهات التابعة لها أن تعمل معا  لتنفيذ األعمال المطلوبة سوأخيرا : يجب عل
 .لخفض مستويات اإلنجاب

لقد شاهدنا ومنذ بداية هذا العرض أن تنظيم األسرة واحد من الطرق التي تؤثر مباشرة في النمو السكاني والذي بدوره يؤثر 
إن تقديم خدمات عالية الجودة في مجال تنظيم األسرة وتقديم المشورة وتوفير  .األرضو الغذاء في الطلب المستقبلي على 

ولكن كل هذا يتطلب رصد أموال  ،ى اللجوء إلى استعمال وسائل تنظيم األسرةوسائل تجنب الحمل كلها تؤثر في مستو 
  ومن الضروري أن تكون هذه الموارد المالية كافية لدعم الجهود المشار إليها.
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 : المراجع -7
 2225"، سياسات "وثيقة  األردنفي  السكانية الفرصة ، المجلس االعلى للسكان 

  2211دائرة اإلحصاءات العامة إسقاطات 

  2212وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أرقام ومؤشرات،  األردنالطاقة في 

  سقاطات شركة الكهرباء الوطنية   2235-2213حقائق وأرقام وا 

 2211هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، التقرير السنوي، سقاطات إ.  

  التنمية.و مجلة البيئة 

 العبء اإليكولوجي في منطقة البحر المتوسط، شبكة غلوبال فوتبرنت اتجاهات 

  ستخدام األرضالنمو السكاني على التنمية في قطاع ا تأثيرعرض دراسة. 


