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 ملخص تنفيذي. 3

 
، حيث ارتفع عدد السكان من نصف  مليون تزايد عدد سكان االردن خالل السنوات الستين الماضية بما يقارب اإلثني عشر ضعفا  

. وقد شكل هذا النمو السريع ضغطا  على المؤسسات الوطنية  لتقديم  خدمات 2119مليون في عام  5.9ليصل إلى  3952عام 
السكاني جاهات النمو ، فإن اتومنتجات ذات جودة عالية للشعب االردني، في القطاعين االجتماعي واالقتصادي. وباالضافة إلى ذلك

ردن والتركيبة السكانية العمرية أثرت على قدرة األردن على تحقيق فرصته السكانية وذلك عنما تكون نسبة عالية من السكان في األ
 .2131في سن العمل، ومن المتوقع أن تصل هذه الفرصة السكانية ذروتها في عام 

 
جهوده لزيادة الوعي حول تأثير النمو السكاني وتوزيعه وذلك لكسب  كّثف المجلس األعلى للسكان منفقد هذه التطورات، لوأستجابة 

تأييد صناع القرار حول هذه القضايا. ومن ضمن تلك الجهود تطوير عروض التحفيز التي تركز على ثالث قطاعات حيوية في 
 .ديدا  لدعم العرض حول قطاع المياه تح األردن: الصحة والتعليم والمياه. وقد تم تطوير هذ الوثيقة 

 
على كمية المياه المتوفرة لإلستخدامات  ضغطا  شكلت كما هو معروف في جميع أنحاء البالد، فإن مصادر المياه نادرة في األردن. وهذه الندرة و 

 529من خالل الخمسسن سنة الماضية، انخفض استهالك المياه في األردن بشكل ملحوظ و المنزلية وكذلك المياه المتوفرة للزراعة والسياحة. 
. مما وضع األردن في درجة أدنى من خط الفقر المائي الذي يبلغ 2118متر مكعب عام  331إلى ما يقارب  3941مليون متر مكعب عام 

وذلك ، جاعال األردن رابع أفقر دولة في العالم في المياه. إن شح المياه والزيادة في عدد السكان تفاقم مشكلة المياه، متر مكعب للفرد سنويا   511
زويد، وتسعى حكومة المملكة االردنية جاهدة إليجاد تالهذا بسبب التوتر الناجم عن الطلب الكبير على المياه والذي ال يمكن تلبيته من خالل 

 مصادر مستدامة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه، ولمعالجة مشكلة ندرة المياه الملحة.
 

، بما ذلك العرض الناتج، هي واحدة من أكثر وسائل التحفيز فائدة لجذب صناع (RAPID)ية أثر النمو السكاني على التنمإن دراسة 
القرار والمشرِّعين. وقد تم اعتمدها من قبل المجلس األعلى للسكان لتحسين المشاركة متعدد القطاعات في معالجة قضية التعداد 

التي تم تطويرها لقطاع المياه في ( RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية السكاني الملحة. وتقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن دراسة 
األردن، وأهميتها كأداة تحفيز، والمنهجية التي استخدمت في إعدادها، والتوصيات والنتائج التي ُقدِّمت من خالل إشراك الهيئات 

المياه والري. وتوضح الدراسة استخدام اثنتين من أهم مثل المجلس األعلى للسكان، ودائرة اإلحصاءات العامة، ووزارة  الوطنية،
(: سيناريو معدل اإلنجاب الكلي الثابت، وسيناريو معدل اإلنجاب الكلي المتناقص، من TFRسيناريوهات معدل اإلنجاب الكلي )

والفرضيات التي تم  يراتالتقدخالل ربطهما تحديدا بقطاع المياه. وسوف تقوم هذه الوثيقة بوصف استنتاجات الدراسة بناء  على 
ها تطويرها، والتي تم بناءها وفقا  لغايات وأهداف وزارة المياه والري. كما ستصور الفوائد الرئيسية التي يمكن للحكومة األردنية اكتساب
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ي المستهدف، من خالل تحقيق معدل إنجاب كلي متناقص. وأخيرا ، تؤكد هذه الدراسة على الوسيلة األهم لتحقيق معدل اإلنجاب الكل
 واكتساب المنافع المرتبطة بها؛ أال وهي "تنظيم األسرة".

 
، قامت مبادرة السياسة الصحية بالتعاون مع المجلس االعلى للسكان والهيئات الوطنية آنفة الذكر بالعمل على تطوير 2131في عام 

تم تشكيل فريق فني يضم مبادرة السياسة الصحية  اولى وكخطوة في قطاع المياه، (RAPID)دراسة اثر النمو السكاني على التنمية 
(HPI( والمجلس االعلى للسكان ،)HPC( ودائرة االحصاءات العامة ،)DOS ووزارة المياه والري. وقد تم تدريب فريق وزارة المياه ،)

، بما في ذلك تطوير حزمة برامج نماذج يطلق عليها " سبكترام" على استخدام  (HPI)والري من قبل مبادرة السياسة الصحية 
، حساب المؤشرات، وتطوير العرض. وقد تعاون الفريق لتحديد (RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية  نموذج، استخدام التقديرات

لك معدل األعمار والهجرة الدولية. بعد ذلك، السيناريوهين المتعلقين بمعدل االنجاب الكلي والفرضيات السكانية ذات الصلة، بما في ذ
 معدل اإلنجاب العمري التفصيلياعتمادا على تحديد معدل االنجاب الكلي، و  تقديرات السكانالفني بالعمل على تطوير بدأ الفريق 

(ASFRونسبة الجنس عند الوالدة، والعمر المتوقع ،) تم اختيار مؤشرات و لية. ، وجدول الحياة النموذجية، والهجرة الدو عند الوالدة
ما يؤكد حجم الفوائد المكتسبة  وفقا لتلك المؤشرات، حيث تم تطوير الدراسة والعرض ؛على األهمية والتأثير ء  محددة لكل قطاع، بنا

 .2131و 2119من خالل اعتماد سيناريو معدل االنجاب الكلي المتناقص بين عامي 
 
وزارة وكخطوات نهائية، قام الفريق بتحديد والتوصل إلى إجماع بشأن التوصيات الرئيسية واإلجراءات التي يتعين تنفيذها من قبل 

 بما في ذلك:المياه والري والجهات األخرى ذات العالقة 
 في خطط وزارة المياه والري عامل النمو السكاني دراج إ 

 ذ خطط وزارة المياه والريلتنفي تخصيص أموال كافية 

 تشجيع المشاركة الحكومية وغير الحكومية على االستخدام األمثل للمياه 
 دماج أثر النمو السكاني على المياه في برامج تعزيز الوعي التي تنفذها الوزارةإ 

 تشجيع استخدام أجهزة توفير المياه في مختلف القطاعات 
 

لتقديم العروض. وقد تم وضع اللمسات األخيرة على دراسة أثر النمو السكاني على التنمية طور الفريق مالحظات المتحدثين لقد 
وتسليمها إلى المجلس األعلى للسكان باللغتين العربية واإلنجليزية. وتم إطالقها رسميا في  2131والمتعلقة بقطاع المياه في عام 

. ومنذ ذلك الحين استخدم 2133بريل أ 9فيعي المستوى من الوزارة في مين العام لوزارة المياه والري ومسؤولين آخرين ر حضور األ
المجلس األعلى للسكان الدراسة في عدة مناسبات لزيادة وعي صناع القرار حول قضايا السكان وكيفية تأثيرها على مستقبل المياه في 

  األردن.
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 المقدمة. 2

 خصائص السكانية في األردنموجز حول ال 2.0

ماضية، أدركت حكومة المملكة األردنية الهاشمية أهمية ومدى تأثير النمو السكاني على قطاعات التنمية المختلفة، على مدى عقود 
مثل التعليم، والصحة، واالقتصاد، والمياه، والزراعة. وبناء على أوامر جاللة الملك عبداهلل الثاني، قام المجلس األعلى للسكان في 

سيق مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية لتوعية رجال السياسة وصناع القرار بأهمية القضايا بتعزيز الجهود والتن 2113عام 
 السكانية، والعمل على تطوير عدة خطط لمعالجة تلك القضايا.

ليصل  3952عدد سكان االردن بشكل كبير، حيث ارتفع عدد السكان من نصف مليون عام ازداد  فخالل السنوات الستين الماضية
(. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية، وهو الفرق بين معدل المواليد 3)الشكل  2119مليون في عام  5.9إلى 

كبيرا  في كل من معدالت المواليد والوفيات. في بداية  الخام ومعدل الوفيات الخام. وأظهرت العقود القليلة الماضية انخفاضا  
نخفض ا، 2119بتداءا من عام او باأللف  51باأللف وكان معدل الوالدات الخام  21الخمسينيات، كان معدل الوفيات الخام حوالي 

لى  7معدل الوفيات الخام والوالدات الخام إلى  ذلك في تناقص معدل الزيادة الطبيعية عكس وقد ان باأللف على التوالي، 29باأللف وا 
. على الرغم من أن هذا االنخفاض كان ملحوظا  اعتبارا  من عام 2119في عام  2.3إلى  3951في عام  3والتي انخفضت من 

 (.2، إال أن النسبة ال تزال مرتفعة )الشكل 2119

(3115و  3114، 0553اتجاهات النمو السكاني ) -0الشكل   

 

 

 

 

 

 

 2119لعام  ، الكتاب اإلحصائي السنوي2113، 3952 لعامي  التعدادات األردنية –المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة 
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 (3115-0553) والوفيات الخام المواليدمعدالت  – 3لشكل ا

 

2119-3997، األردن في أرقام 3979، 3943و 3952 التعدادات األردنية –المصدر: بيانات دائرة اإلحصاءات العامة   

 

 

. وأيضا كان معدل االنجاب الكلي، 2119حالة والدة لكل ألف في عام  29فقد كان معدل المواليد العام )الخام( وكما ذكر سابقا ، 
ما حافظت على معدالت االنجاب العمري النوعي خالل عدد المواليد الذين تنجبهم المرأة خالل حياتها إذا والمعرف بأنه متوسط 

مولود  7.3بحدود و ، كان معدل االنجاب الكلي في األردن مرتفعا  للغاية 3974في عام  .(، عاليا  39-35سنوات حياتها اإلنجابية )
، وظل ثابتا 2112في عام  3.7لكل امرأة. وخالل السنوات الثالثين الماضية، انخفض معدل االنجاب الكلي بشكل كبير ليصل إلى 

 .2119في عام  3.8حوالي أي تقريبا  بعد ذلك 

سنة على  73و 72إلى  2112لإلناث في عام  73للذكور و 48العمر المتوقع، الذي ارتفع من هذه المؤشرات وغيرها مثل متوسط 
، تشير إلى تطور ملحوظ في القطاع الصحي في األردن. ومع ذلك، شكلت هذه التحسينات ضغطا  متزايدا  2119التوالي في عام 

معدل االنجاب ارتفاع السكان. شجع هذا الضغط، فضال  عن  على القطاعات االجتماعية واالقتصادية نظرا  للزيادة الالحقة في عدد
الكلي والزيادة المستمرة في عدد السكان، الجهات المعنية على تعزيز الجهود وتحسين البرامج لخفض معدل االنجاب الكلي والنمو 

 السكاني.
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 خلفية تاريخية ونظرية 2.3

جلس األعلى للسكان ومشروع السياسة الصحية. وكذلك فإن دور المجلس األعلى للسكان تم إعداد هذه الدراسة استنادا إلى جهود مشتركة بين الم
 في التنسيق بين الشركاء وأصحاب المصلحة في مجاالت السكان والتنمية لتشكيل السياسات، واالستراتيجيات وخطط العمل، وتحفيز ورفع الوعي

ن توفير أعمل المجلس األعلى للسكان على إعداد هذه الدراسة، ذلك لقد راسة. على المستوى الوطني ومستوى المحافظة ساهم في نشر هذه الد
ادر المياه الطبيعية، مما صم للتنمية في األردن. فاألردن يعاني من نقص حاد في رئيسيا   المياه ذات النوعية الجيدة وبكميات مناسبة يعتبر تحديا  
العقود الست الماضية كان خالل اني غير المنضبط كالمياه. وعالوة على ذلك فإن النمو السيجعله رابع أفقر دولة في العالم فيما يتعلق بمصادر 

 لإلنخفاض الحاد في حصة الفرد من المياه في األردن. رئيسيا   سببا  

السكاني  قام المجلس األعلى للسكان بالتعاون مع فريق تقني من وزارة المياه والري بدراسة الواقع الفعلي لقطاع المياه في األردن وتأثير النمولقد 
 على هذا المصدر الهام. وقاموا ايضا بتحديد المشكالت والتحديات التي تواجه القطاع، وتحليل المعلومات المتوفرة، خارجين بعرض يوضح

من  أهميته، والمشكالت التي يواجهها، وتأثير النمو السكاني عليه، إذا استمر في الزيادة، باإلضافة إلى التوصيات التي سوف تعمل على الحد
 المشكالت في هذا القطاع.

لعرض المحوسب والموافق ، تاله عدة اجتماعات أدت إلى إصدار النسخة النهائية من ا2131بريل أ 28للمرة األولى في  الفنياجتمع الفريق 
في وزارة المياه والري، حضره أمين عام الوزارة وجميع المهتمين اقيم وقّدم العرض في احتفال خاص عليه من قبل الجهات المعنية، 

 .2131بقطاع المياه، خالل الربع الثالث من عام 

من قبل ة والممولمجموعة المستقبل التي تنفذها  السياساتت الصحية والمشاريع السابقة له في مجال عمل مشروع  مبادرة السياسا
وبرنامج  (DemProj) الديموغرافية التقديراتالذي يتكون من تطبيقات  (SPECTRUM) نموذجعلى تطوير  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

المتعلقة بالسكان والقطاع االجتماعي  التقديرات ، حيث يستخدم هذين التطبيقين في تطوير(RAPID) أثر النمو السكاني على التنمية
 واالقتصادي.

ويتألف نموذج تقديرات السكان . (SPECTRUM) في حزمة نماذج األساسي في  النموذج  DEMPROJنموذج تقديرات السكان يمثل 
(Demproj)ويتميز بسهولة االستخدام والقدرة على التكيف مع برامج التقديراتغرافية والسكانية التي تبنى عليها جميع و من البيانات الديم ،

، سنة األساس المرجعيةن حسب نوع الجنس لالديموغرافية، يجب على المستخدم إدخال المعلومات المتعلقة بالسكا التقديراتويندوز األخرى. في 
نسبة الجنس عند الوالدة، والعمر المتوقع، جدول الحياة النموذجية، وبيانات الهجرة  ،معدل اإلنجاب العمري التفصيليمعدل االنجاب الكلي، 

المتقدمة، والتي بدورها تستخدم في  تقديرات السكانوالسنوات المتوقعة قاعدة المرجعية  الدولية. تشّكل هذه المعلومات، باإلضافة إلى سنة األساس
 .(RAPID)برنامج أثر السكان على التنمية 

( لتوضيح أثر النمو السكاني على القطاعات SPECTRUMفي نموذج )( RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية يستخدم برنامج 
ليم والمياه والزراعة، ويعتبر ذلك البرنامج هاما  للغاية لجذب صناع االجتماعية واالقتصادية في البالد، مثل االقتصاد والصحة والتع

، باإلضافة إلى االفتراضات األخرى في القطاعات، لتطوير DemProjالتي تم تطويرها في  تقديرات السكان النموذجستخدم يالقرار. 
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النمو  ظلقطاعات الحيوية في أي بلد في تصورات حول االحتياجات وتكاليف تقديم خدمات عالية الجودة ومقبولة في مختلف ال
 .المتزايد السكاني

 على االردن RAPID)  (اهمية دراسة أثر النمو السكاني على التنمية 2.2
 

 تعتبر الدراسة مهمة ألسباب كثيرة. ومنها:
السكاني، مما يشكل ضغطا  على ومازالت تواجه ارتفاعا  في معدل النمو محدودة الموارد األردن واحد من البلدان أن  .3

المؤسسات الوطنية لتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة إلى االعداد المتزايدة من السكان. وتبين الدراسة تأثير النمو 
السكاني على قطاعات التنمية بطريقة واضحة تمكن صانعي السياسات من فهم دورهم في هذه المسألة بصورة أكثر 

 وضوحا .

تقديم هذه الدراسة إلى صانعي القرار والسياسات في البالد، مما يعني أنها تتناول القضايا التي تهم أولئك من المزمع و  .2
 المسؤولين وتشير إلى كيفية تأثير النمو السكاني على تلك القضايا بحيث يدفعهم التخاذ اإلجراءات الالزمة.

فس القضايا التي تواجهها األردن، حيث لعبت دورا  رئيسيا  في استخدمت الدراسة في العديد من البلدان األخرى التي تواجه ن .3
 تحويل وتغيير سياساتها.

تدعو الدراسة إلى اتباع نهج متعدد القطاعات لمعالجة قضية السكان، والحد من الضغط لمعالجة هذه القضية من خالل  .3
 لتزام المطلوب إلحداث تغيير في السياسات.وزارة واحدة. إن إشراك جميع قطاعات التنمية في األردن يساعد على تحديد اال

وأخيرا ، تقدم هذه الدراسة توصيات مباشرة وواضحة وتقدم كذلك اإلجراءات الالزمة للتخفيف من التحديات المرتبطة بالنمو  .5
 السكاني، مما يمنح صانعي القرار خيار اعتماد واحد أو أكثر من اإلجراءات المناسبة للتطبيق.

 

 ختيار قطاع المياه لتطوير دراسة أثر النمو السكاني على التنميةلماذا تم ا 2.4

تعتبر دراسة أثر النمو السكاني على التنمية أداة حيوية لكسب تأييد صانعي السياسة والقرار في مختلف القطاعات الحيوية.  
والتخطيط من أجل تلبية الطلب المتزايد. إن  وكما ذكر آنفا، فإن موارد المياه في األردن شحيحة، ويتطلب األمر الكثير من الدراسة

ندرة المياه، خاصة مياه البلدية، يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو السكاني. وبسبب هذا، رأى المجلس األعلى للسكان ومبادرة السياسة 
ادة في عدد السكان تؤدي الصحية أنه من الضروري تعزيز الجهود لكسب تأييد وزارة المياه والري حول القضايا السكانبة. إن الزي

إلى زيادة الطلب على المياه، وبالتالي، يجب على الحكومة األردنية العثور على موارد المياه المستدامة لتلبية هذا الطلب المتزايد. 
إدماج العوامل السكانية في خططها، والذي من الممكن تحقيقه بمساعدة وزارة المياه والري العمل على وبناء على ذلك، ينبغي على 

الذي يتناول قطاع المياه على وجه التحديد، وكذلك من خالل جهود التحفيز  RAPIDدراسة أثر النمو السكاني على التنمية 
 األخرى.



9 
 

 المنهجية. 4

 
 فنيتشكيل فريق  4.0

 
قام مشروع مبادرة السياسة الصحية والمجلس  لمياه،في قطاع ا (RAPID)كخطوة أولى في تطوير عرض دراسة أثر النمو السكاني على التنمية 

شراك الوزارة بأهمية هذه األداة، ومدى تكيفها مع احتياجاتاألعلى للسكان بتقديم عرض الدراسة إلى ممثلي وزارة المياه والري لكسب الفائدة   وا 
ن تحوز تأييد صناع القرار حول القضايا السكانية، تم تشكيل الفريق أالوزارة وعالقة القطاع بالنمو السكاني. وحال تحديد ذلك كأداة هامة يمكن 

 .الفني
للسكان، مبادرة كان له فريق تقني رئيسي مكون من المجلس األعلى في قطاع المياه  إن العرض المتعلق بدراسة اثر النمو السكاني على التنمية

ضع السياسة الصحية، دائرة االحصاءات العامة، ووزارة المياه والري، حيث كان ذلك الفريق مسؤوال عن جمع البيانات، وتحديد االفتراضات، وو 
 العرض.وتقديم وتطوير العرض ومالحظات المتحدثين،  ، وتحديد المؤشرات التي سيتم حسابها،التقديرات

لتقديم فكرة واضحة للفريق  (RAPID)و (DemProj)الذي يحوي نماذج عديدة منها تطبيقي  (Spectrum)حزمة نماذج تم تنفيذ تدريب على 
 وزارة المياه والري وتوضيح النتائج الظاهرة في العرض.. ولتمكينهم من إشراك ممثلي ا ، وكيفية استخدامه حزمة نماذج سبكترامعن  الفني

 الدراسة والعرض.إعداد  وعمل على  التقديراتمستمر لمراجعة البيانات و  سلسلة من اللقاءات وقد التقى الفريق 
 

 
 جمع البيانات 4.3

 
كسنة أساس مرجعية. ووفقا  لذلك،  2119من مصادر موثوقة مع اعتبار عام  ، تم جمعهاحديثةإن قاعدة الدراسة هي بيانات دقيقة و 

عمل الفريق الفني على جمع البيانات من قطاعات السكان والمياه من المصادر ذات الصلة، مثل دائرة االحصاءات العامة، ووزارة 
 المياه والري.

 وتألفت الدراسة من األقسام الرئيسية التالية:
 البيانات في هذا الجزء من دائرة االحصاءات العامةتم جمع  -الخصائص السكانية  .3
 البيانات في هذا الجزء من وزارة المياه والريتم جمع  -قسم المياه  .2

 
والتقارير ، قام الفريق وبصورة مستمرة بمراجعة الدراسات والمسوح  ذات العالقة وباإلضافة إلى االتصال المباشر مع الوزارات والجهات

والمواقع االلكترونية الرسمية التي وفرت البيانات المطلوبة. وعمل الفريق كذلك على حفظ سجل دقيق من البيانات التي تم جمعها، 
 لضمان تحديد المصادر الرئيسية.
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 تحديد سيناريوهات معدل االنجاب الكلي والفرضيات السكانية 4.2

هي تحديد سيناريوهات االنجاب البديلة. وتظهر أفضل  (RAPID)لنمو السكاني على التنمية أثر اإن الخطوة األولى في تطوير دراسة 
الممارسات المعروفة في هذا المجال أن الطريقة األكثر فاعلية هي تحديد اثنين أو ثالثة سيناريوهات، ذلك أن استخدام العديد من 

عدل االنجاب الكلي. وقد قرر الفريق استخدام سيناريوهين؛ يظهر السيناريوهات قد يصرف صانع القرار عن الهدف الرئيسي لخفض م
أحدهما ما سيكون عليه الحال إذا استمر معدل االنجاب عند مستوياته الحالية، واآلخر ُيظهر أثر تناقص اإلنجاب المتوافق مع 

نية الحاجة إلى خفض معدل االنجاب الكلي السكا ةعلى سبيل المثال، ُتبين األجندة الوطنية ووثيقة الفرص. وأهداف األجندة الوطنية
 .2131طفل لكل امرأة بحلول عام  2.3وتحقيق معدل إنجاب إجمالي يساوي  2137طفل لكل امرأة في عام  3.1إلى 

إن الخطوة الثانية هي تحديد معالم معدل االنجاب الكلي. وهي عادة ما تكون موجودة على المستوى الوطني والسياسات المقبولة )كما 
 بإدخال المعلومات المتعلقة بهذه السيناريوهات في نموذج " (RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية ذكر سابقا(. يقوم مستخدم نموذج 

SPECTRUM من أجل تحديد معدل االنجاب الكلي المتوقع لجميع سنوات الدراسة. وائم بينهما" وي 

اثنين من السيناريوهات المستقبلية مبنية على افتراضات  (RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية لقد أعد العرض التقديمي لنموذج 
 معدل االنجاب الكلي البديلة:

 2119لي ثابتا عند مستواه الحالي في عام بقاء معدل االنجاب الك – 3السيناريو 
 تناقص معدل االنجاب الكلي ليعكس أهداف األجندة الوطنية -2السيناريو 

طفل لكل امرأة. وحسب السيناريو الثاني، ينخفض  3.8ووفقا للسيناريو األول، يبقى معدل االنجاب الكلي ثابتا عند المعدل الحالي بنسبة 
في عام  2.3و 2137في عام  3.1( ليصل إلى 2119طفل لكل امرأة في سنة األساس المرجعية ) 3.8معدل االنجاب الكلي من 

 (.3وبعد ذلك، يبقى معدل االنجاب الكلي ثابتا )الشكل  وفقا للوثائق المذكورة أعاله. 2131
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 سيناريوهات معدل اإلنجاب الكلي -2الشكل 
 

 

 على قطاع المياه (RAPID)أثر النمو السكاني المصدر: األجندة الوطنية، وثيقة الفرصة السكانية، والفريق الفني لدراسة 

 

باإلضافة إلى تحديد السيناريوهات وفرضيات معدل االنجاب الكلي فقد قام الفريق، بالتعاون مع دائرة االحصاءات العامة، بتحديد 
 افتراضات سكانية أخرى:

 للذكور واإلناث عند الوالدة العمر المتوقع -3
وأن يظل ثابتا بعد ذلك.  سنة  75ليصل إلى  2137 حتى  2119من عام العمر كان من المتوقع ارتفاع متوسط 

 واستندت هذه االفتراضات إلى البيانات والدراسات الواردة من دائرة االحصاءات العامة.

 صافي الهجرة -2
صافي الهجرة على أنه صفر. إن عدم وجود بيانات دقيقة وحديثة كانت السبب الرئيسي وراء هذا قرر الفريق تعريف 

 التعريف.
 سكانالتقديرات  4.4

 
، المرجعية تطلب تحديد سنة األساس (RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية ، فإن نموذج تقديرات السكانعند الشروع في رسم 

عاما. ذلك أن  51. وللحصول على أفضل النتائج، فإن الفترة الزمنية بين السنتين ينبغي أال تتجاوز التقديراتوالسنة األخيرة من 
فترات التوقع طويلة االجل تميل إلى إضعاف فعالية النتائج المتعلقة بالسياسة، كما أن مقرري السياسات في كثير من األحيان أكثر 

 اآلثار طويلة األجل. اهتماما باآلثار قصيرة األجل اكثر من
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 بإدخال المعلومات السكانية بناء  على: النموذجوعند تحديد سنة األساس المرجعية، يقوم مستخدم 

 الجنس )ذكر وأنثى( -3
 +(45،...، 33-31، 9-5، 3-1) فئات السن الخمسيةعدد السكان حسب   -2

دائرة االحصاءات العامة. وباإلضافة إلى ذلك، يقوم المستخدم بإدخال المعلومات  وتؤخذ هذه البيانات من أحدث الدراسات ومسوحات
 التالية:

 سيناريوهات المحددة(المعدل االنجاب الكلي )استنادا إلى  -3
في هذا القسم يمكن للمستخدم االختيار بين اإلدخال اليدوي للبيانات أو أحد  -( ASFR) معدل اإلنجاب العمري التفصيلي -2

ئرة النموذجية األكثر مالئمة للوضع في األردن. واستنادا إلى البيانات الواردة من المجلس االعلى للسكان ودالجداول ا
استنادا إلى الجدول المتوسط  (RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية البرنامج الوطني االحصاءات العامة، فقد تم بناء 

 لالمم المتحدة.النموذجي 

مولود أنثى. واستنادا إلى البيانات الواردة من دائرة  311وهذا يحدد عدد المواليد الذكور لكل  -دة نسبة الجنس عند الوال -3
 .315االحصاءات العامة، تم تحديد نسبة الجنس عند الوالدة بأنها 

عدد السنوات التي من المتوقع أن يعيشها المولود استنادا إلى ظروف الوفيات في وهو متوسط  –عند الوالدةالعمر المتوقع  -3
للذكور واإلناث، وهو يرتفع في األردن ويرجع   حسب الجنس العمر المتوقع عند الوالدةسنة األساس المرجعية. ويتم تعريف 

رة االحصاءات العامة، من المتوقع أن يبلغ متوسط ذلك إلى تعزيز القطاع الصحي. واستنادا إلى البيانات الواردة من دائ
عاما . وكما ذكر في وقت سابق، توقع الفريق الفني ودائرة االحصاءات  73عاما ، واإلناث  72عمر الذكور في األردن 

 ، وأن يبقى ثابتا  بعد ذلك.2137في عام  75العمر المتوقع إلى العامة أن يرتفع إجمالي متوسط 
هذه الجداول تتعلق ببقاء السكان على قيد الحياة في بلد معين على مدى فترة من الزمن. وقد  -نموذجي جدول الحياة ال -5

جدول حياة جداول للحياة النموذجية لالختيار من بينها. وقد حدد الفريق الفني  31 اإلختيار بين  Demproj نموذج حدد
Coale-Demeny East .أنه النموذج االنسب لألردن 

وكما ذكر في وقت سابق، تم تحديد الهجرة الدولية عند مستوى الصفر نظرا لعدم وجود بيانات دقيقة  -الهجرة الدولية  -4
 وحديثة.

 
، Demproj)تطبيق )  هذه البيانات، باإلضافة إلى المعلومات السكانية لسنة األساس المرجعية، هي البيانات الرئيسية إلدخالها في 

قطاع  أثر النمو السكاني على  االردني لدراسةلبرنامج الوطني ( ل2131-2119لفترة محددة من الزمن ) تقديرات السكانوالتي تحسب 
 المياه.
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وفقا لسيناريوهات معدل االنجاب الكلي الثابت  2131-2119لألردن للسنوات  تقديرات السكانوبناء على ما سبق، فقد تم حساب 

 ساس الخمس سنوات.أوالمتراجع على أساس السنة الواحدة وعلى 
 

 تراضات قطاع المياهفتحديد ا 4.5
 

 المستخدمة في قطاع المياه.هي تحديد االفتراضات  قطاع المياهالسكاني على وكانت الخطوة التالية في تطوير دراسة أثر النمو 
ذات الصلة بقطاع المياه، والتي كانت جزءا من استراتيجيات وخطط عمل وزارة المياه  المتفق عليها جمع الفريق معلومات حول األهدافحيث  

الميت بحلول  -قيق مشروع ناقل البحر األحمر، تفترض تح2122-2118والري، على سبيل المثال، إن استراتيجية وزارة المياه والري للسنوات 
مليون متر مكعب، حيث تم إدراج هذا الهدف وغيره كجزء من المشاريع  3338، والذي من شأنه أن يرفع حجم التزويد المائي إلى 2122عام 

 .التقديراتالتي ينبغي تنفيذها على المستوى الوطني، والتي استخدمت في حساب 
 

االفتراضات والتقديرات في الدراسة، كما أكد بأن تلك االفتراضات والتقديرات مصدقة من قبل وزارة المياه والري ومدعومة الفني حدد الفريق 
 بالوثائق الرسمية.

 
 

 التقديراتتحديد المتغيرات الهامة وحساب   4.6

ا على صناع القرار. وقد قام الفريق بتطوير طاع المياه على أساس عالقتها بالنمو السكاني وتأثيرهلقحدد الفريق المؤشرات الالزمة 
(. وقد تم جمع البيانات لكل من هذه 23صفحة -جدول لكل واحد من القطاعات الخمس التي قدمت المؤشرات لكل قطاع ) الجدول أ

 (.CDقرص مدمج  )مرفق Excelفي صفحات اكسل  التقديراتالمؤشرات وتم إدخال الصيغ المطلوبة لحساب 

المؤشرات، تم اختيار المؤشرات االكثر أهمية واالكثر تأثيرا  إلدراجها في الدراسة النهائية أثر النمو السكاني على  وعند حساب هذه
 .الخاصة بقطاع المياه (RAPIDالتنمية )
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 النتائج. 5

 الخصائص السكانية 5.0

(، ومعدل 2119في هذا القسم، تم تزويد الخصائص السكانية الرئيسية في األردن، بما في ذلك سكان سنة األساس المرجعية )
العمر المتوقع للذكور واإلناث. وباإلضافة إلى ذلك، المواليد الخام ومعدل الوفيات الخام، ومعدل الزيادة الطبيعية، ومتوسط 

سكاني، ومعدالت المواليد والوفيات الخام، فضال عن معدل الزيادة الطبيعية خالل االعقود القليلة ُتظهر األرقام اتجاه النمو ال
، حيث سجل انخفاضا 3974الماضية. هذا وتشير أيضا إلى التغييرات على المستوى الوطني في معدل االنجاب الكلي منذ عام 

(. وأخيرا، يبين هذا 5غير في العدد السنوي للوالدات )الشكل (، والت3)الشكل  2119في عام  3.8طفل لكل امرأة إلى  7.3من 
إلى مجتمع أكثر شبابا ، مؤكدا  الحاجة إلى االستفادة من هذا  3979القسم الهيكل العمري للمجتمع األردني وكيف تغير منذ عام 

 التحول.

 اتجاهات معدل االنجاب الكلي – 4الشكل 

 

  2119 – 3974لألعوام  في األردن األسرية  السكان والصحةمسح  دائرة اإلحصاءات العامة، المصدر:
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األردن وصحة األسرة؛ وتقديرات  األسرية في   السكان والصحةوقد تم جمع البيانات لهذا القسم من التعدادات األردنية، كمسح 
مشروع من قبل السكانية التي تم إعدادها ا التقديراتدائرة االحصاءات العامة، والدراسات والتقارير، ووثيقة الفرصة السكانية، و 

 مبادرة السياسة الصحية.

 يةتقديرات السكانال  5.3

قطاع المياه في على  النمو السكاني خالل الدراسة لتوضيح أثرحدد هذا القسم السيناريوهات الرئيسية التي سيتم استخدامها 
 وقد قرر الفريق استخدام اثنين من السيناريوهات كما ذكر في وقت سابق: االردن.

 سيناريو معدل االنجاب الكلي الثابت 

 سيناريو معدل االنجاب الكلي المتناقص 

وأشار إلى مدى اختالفها في الدراسة. وقرر الفريق استخدام اللون األسود القسم التفاصيل المتعلقة بكل سيناريو، هذا حدد 
للسيناريو األول، في حين تم استخدام اللون األزرق للسيناريو الثاني. وباإلضافة إلى ذلك، حدد هذا القسم جميع االفتراضات 

تم توثيق جميع المياه  ( في قطاع RAPIDة )السكانية األخرى التي تم استخدامها. وفي دراسة أثر النمو السكاني على التنمي
العمر المتوقع وصافي الهجرة الدولية. وكانت الخطوة التالية هي إظهار االفتراضات المتعلقة بمعدل االنجاب الكلي، ومتوسط 

في معدل االنجاب  التناقضالحسابية بأن  التقديراتالتغيير في الوالدات السنوية والسكان بموجب االسيناريوهين، هذا واظهرت 
الكلي ال يعني بالضرورة انخفاضا في العدد السنوي للوالدات، ويرجع ذلك إلى التركيبة العمرية الشابة ووجود عدد كبير من 

المقبلة  31( في األردن. وفقا لذلك، من المتوقع ارتفاع عدد الوالدات على مدى السنوات الـ39-35النساء في سن اإلنجاب )
بأنه وفقا  التقديراتالف حالة والدة في األردن. وأظهرت  373، كان هناك ما يقرب من 2119ين. في عام وفقا للسيناريوه

لسيناريو معدل اإلنجاب الكلي الثابت، سيتضاعف العدد السنوي للوالدات تقريبا خالل السنوات الثالثين المقبلة، وسيصل إلى ما 
يو معدل اإلنجاب الكلي المتناقص سيبقى العدد السنوي للوالدات مشابها . ولكن وفقا لسينار 2131الف بحلول عام  334يقرب 

 (.5)الشكل  2131ألف تقريبا بحلول عام  383، وسيرتفع إلى 2119لما كان عليه الحال في عام 
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 (3141-3115الوالدات السنوية ) - 5الشكل 

 
2131 -2119على للسكان، اإلسقاطات السكانية األ، المجلس دائرة اإلحصاءات العامة المصدر:   

 

ذا استمر  5.98حوالي  2119يتأثر النمو السكاني بصورة مباشرة بالعدد السنوي للوالدات، حيث بلغ عدد سكان األردن في عام  مليون، وا 
بيرة في عدد السكان، بحيث يصل إلى تتنبأ بحدوث زيادة ك تقديرات السكاناإلنجاب كما هو عليه ولم يتناقص معدل اإلنجاب الكلي فإن 

مليون. وفي حال حدوث انخفاض في معدل االنجاب  33.2ليصل إلى  2131، وقد يتضاعف بحلول عام 2131ماليين في عام  31.5
 9.3الكلي، فإن عدد السكان سوف يستمر في النمو، ولكن بمعدل أبطأ. وفي هذه الحالة، فإن مجموع عدد السكان سيصل إلى حوالي 

 (.4)الشكل  2131مليون نسمة بحلول عام  31.5و 2131مليون في عام 
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 (3141-3115)النمو السكاني إجمالي  – 6الشكل 

 
 المصدر: توقعات وبيانات دائرة اإلحصاءات العامة

 

 

الستخدامها وانتقاال إلى األمام، اضطر الفريق لتحديد عدد من السنوات الرئيسية خالل فترة التوقع المعينة  التقديراتوابتداءا بهذه 
كانت تلك السنوات في قطاع المياه  (RAPID)فعلى سبيل المثال، في دراسة أثر النمو السكاني على التنمية في الدراسة، 

(، والسنة 2131و 2137وات التي استهدفها معدل اإلنجاب الكلي هي )(، وكانت السن2119مطابقة لسنة األساس المرجعية )
خرى تنتهي برقم أ(، وأية سنوات 2131( والسنة النهائية هي )2121الميت هي ) –االتي سيتم فيها تأسيس ناقل البحر األحمر 

لبيانات واالفتراضات (. ولغايات العرض، أكد الفريق احتواء كل شريحة في هامشها على مصادر ا2121زوجي ما بين )
 .التقديراتالمستخدمة في حساب 
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 واقع المياه 5.2
 

المنزلية، ينظر إلى المياه باعتبارها واحدة من أكثر الموارد الطبيعية الثمينة والنادرة في األردن. فهي ضرورية إلنتاج الغذاء، واالستهالكات 
الناجم في جزء كبير منه عن النمو السكاني، انخفضت حصة الفرد والسياحة، واالستخدامات الصناعية. ونتيجة لزيادة الطلب، 

ردنية الهاشمية بالتركيز على وضع من المياه بشكل كبير خالل السنوات الخمسين الماضية. وتقوم حكومة المملكة األ
 االستراتيجيات الالزمة، وزيادة الوعي حول االستخدام األمثل للمياه بين السكان.

 3934في  متر مكعب للفرد سنويا   3411، انخفض استهالك المياه في األردن من 1نك الدولي للشرق األوسط وشمال افريقياوفقا لدراسة البو 
لى 3941متر مكعب في عام  529إلى  متر مكعب بحلول عام  335، واستمر االنخفاض إلى 3997متر مكعب بحلول عام  375، وا 

الفقر المائي، جاعال األردن رابع أفقر دولة في العالم بالمصادر المائية. وتتفاقم المشكلة  (، والذي هو أدنى بكثير من خط7)الشكل  2117
تجددة، مع حقيقة أن إمدادات المياه الداخلية المتجددة في األردن غير كافية لتلبية الطلب، وحاليا هناك إفراط في ضخ المياه الجوفية غير الم

 مستقبل نتيجة النمو السكاني.مما سيؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة في ال
 

(3117-0546اتجاه استهالك المياه في األردن ) -7الشكل   

 
 

 قياالمصدر: "البنك الدولي، دراسة قطاع المياه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بوابة موقع إلكتروني المياه في الشرق األوسط وشمال أفري

0.htm-4-http://www.gc21.de/ibt/en/site/mena/ibt/01 2118، استراتيجيات المياه المستدامة في األردن، الجامعة األردنية ميشيغان، نيسان." 
                                                           

1
راتيجيات المياه المستدامة "البنك الدولي، دراسة قطاع المياه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بوابة موقع إلكتروني المياه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، است  

 ".8002في األردن، الجامعة األردنية ميشيغان، نيسان 

http://www.gc21.de/ibt/en/site/mena/ibt/01-4-0.htm
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متر  3711وفقا لمجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة، عندما يكون نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة سنويا أقل من و 

متر مكعب تبدأ  3111مكعب، فعند ذلك تبدأ البلد بالمرور بتجربة االجهاد المائي الدوري او المنتظم. وعندما يكون أقل من 
مع المستوى الحالي من كميات المياه المتوافرة، فإن و التنمية االقتصادية وصحة اإلنسان ورفاهيته. مشكلة ندرة المياه في إعاقة 

 المياه والري.معضلة ندرة المياه والمشاكل الناجمة عنها تحتاج إلى معالجة من قبل وزارة 
 

(. وتظهر ثالث مؤشرات رئيسية 2122-2118على استراتيجية وزارة المياه والري ) يضا واقع المياه في االردن بناءاأويظهر 
 والطلب على المياه، والعجز بين العرض والطلب.، إمدادات المياههي: 

 
لمياه ا لقد تم اقتراح العديد من االستراتيجيات والتدابير الرامية إلى التغلب على قضية المياه. حيث تبنت الحكومة األردنية ووزارة

مليون متر مكعب )وزارة  931حوالي  2117خطة متكاملة. واستنادا إلى استراتيجية المياه، كانت إمدادات المياه في والري 
% لألغراض الصناعية، بينما 5% لالستخدامات المنزلية، 31% منها لألغراض الزراعية، 43يث كان يستخدم حالمياه والري( 
 (.8حة )الشكل % فقط ألغراض السيا3كان يستخدم 

 
  3117تزويد مياه البلدية حسب االستخدام – 8الشكل 

 
 

("2122-2118استراتيجية المياه األردنية ) –"المياه من أجل الحياة  –المصدر: بيانات وزارة المياه والري   
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وجود اتجاه مماثل في االستخدام  وظهرمليون متر مكعب،  3,524معدل التزويد ليصل إلى  2117الطلب على المياه في عام تجاوز 
مليون متر مكعب، على  3,181و 344ي أ٪، 93حيث تمثل االستخدامات المنزلية والزراعية النسبة األكبر من إجمالي الطلب حوالي 
 (.9٪ فقط )الشكل 4التوالي، في حين تمثل االستخدامات السياحية والصناعية النسبة المتبقية والتي تساوي 

  3117 الطلب على المياه حسب االستخدام في العام – 5الشكل 

 
 

"(2122-2118استراتيجية المياه األردنية ) –"المياه من أجل الحياة  –وزارة المياه والري  المصدر: بيانات  
 

السكان، إلى جانب الزيادة في الطلب على عالقة الوثيقة بين النمو السكاني وقطاع المياه، تشير استراتيجية المياه أن الزيادة في عدد للونظرا 
، مما يشكل ضغوطا إضافية على إمدادات المياه الشحيحة أصال. أما المؤشر الثالث في هذا القسم 2122المياه كانت متوقعة حتى عام 

في المستقبل. كما هو مبين ، بما في ذلك العجز المائي 2122االستراتيجية لعام  التقديراتو  2117فيوضح واقع الطلب على المياه في عام 
 3,542مليون متر مكعب، إال ان إجمالي الطلب تجاوز ذلك الرقم ووصل إلى  931بلغ  2117أعاله، على الرغم من أن التزويد لعام 

ز تشير إلى عج 2122لعام  التقديرات(. على الرغم من أن 31مليون متر مكعب )الشكل  584مليون متر مكعب، مما نتج عنه عجز قدره 
مليون متر  3,234مليون متر مكعب، إال أنه ينبغي على الوزارة أن تكون قادرة على توفير إمدادات أكبر من المقدرة  357حوالي بأقل 

 مليون متر مكعب. 3473د على المياه والمتوقع أن يصل إلى يمكعب، من أجل تلبية الطلب المتزا
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3133و 3117العجز المائي في العام  – 01الشكل   

 

 

("2122-2118استراتيجية المياه األردنية ) –"المياه من أجل الحياة  –المصدر: بيانات وزارة المياه والري   

 آثار النمو السكاني على المياه  5.4

ذلك، تم اختيار وكما ذكرنا سابقا، للنمو السكاني تأثير مباشر على قطاع المياه في األردن من خالل زيادة الطلب على المياه. وبناء على 
 جذب االنتباه إلى أهمية إدراج العامل السكاني في خطط الوزارات المعنية.تالعديد من المؤشرات الهامة لتعكس هذه التأثيرات و 

 لموارد المائية:ا

غير المتجددة، والمعالجة، والمحالة، معاهدة السالم، والجريان العائد. و هناك سبعة موارد رئيسية للمياه في األردن؛ السطحية، المتجددة، 
(، وتتكون 33مليون متر مكعب )الشكل  847حوالي  2117(، بلغ إجمالي الموارد المائية في عام 2122-2118وفقا الستراتيجية المياه )و 

مليون متر مكعب،  3,442، ستزداد الموارد المائية إلى 2122عام تتوقع وزارة المياه والري أنه في و والمتجددة. أساسا من المياه السطحية 
الميت المتوقع  -األحمر ويمكن أن يعزى هذا االرتفاع إلى زيادة كبيرة في موارد المياه المحالة المتوقع أن تنجم عن مشروع ناقل البحر

ي جميع الموارد األخرى، باستثناء موارد معاهدة السالم، . باإلضافة إلى ذلك، تتوقع وزارة المياه والري حدوث زيادة ف2122إنشائه عام 
 والجريان العائد، حيث من المتوقع أن تبقى ثابتة.
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3133و 3117مصادر المياه في العام  – 00الشكل   

 

("2122-2118استراتيجية المياه األردنية ) –"المياه من أجل الحياة  –المصدر: بيانات وزارة المياه والري   

 

 الطلب الكلي مقابل التزويد – 0المؤشر 

ويفترض  والسياحية، والزراعيةكما ذكر سابقا، يتم تصنيف الطلب على المياه على أساس االستخدام إلى أربع فئات: المنزلية والصناعية، 
ألنها ال ترتبط مباشرة بالنمو السكاني. نتيجة ، أن الطلب على استخدامها في الفئات الصناعية والسياحة والري سوف يظل ثابتا   الفنيالفريق 

 تم حساب مؤشر الطلب من خالل:لقد لهذا االفتراض، فإن الطلب على المياه المنزلية هو الذي سيتأثر فقط بالتغيير في النمو السكاني. 

 ياه على تقديرات السكان من هذه حساب الطلب على المياه المنزلية للفرد الواحد من خالل تقسيم تقديرات الطلب من استراتيجية الم
 .2122االستراتيجية. ويفترض أن يبقى طلب الفرد ثابتا بعد عام 

 ضرب نصيب الفرد من الطلب على المياه المنزلية بعدد السكان لكل سنة وفقا للسيناريوهين 
  األخرى الثابتة )صناعية، والسياحة، جمع إجمالي الطلب على المياه المنزلية )محسوبة أعاله( مع الطلب الكلي للفئات الثالث

 والزراعية(



23 
 

مليون متر مكعب للفئات األربع )كما  938حولي  2119واستنادا إلى البيانات الواردة من وزارة المياه والري، بلغت إمدادات المياه في 
تأثير عدد السكان على  ضح هذا المؤشريو و كان من المفترض أن تبقى إمدادات المياه ثابتة طوال فترة التوقع. وقد تستخدم في الطلب(. 

في إطار سيناريو معدل اإلنجاب الكلي الثابت ازداد الطلب و (. 32الطلب، والفجوة المتزايدة بين العرض والطلب خالل فترة التوقع )الشكل 
بموجب سيناريو  . على الرغم من أن الطلب سيزداد أيضا2131متر مكعب عام  3,882إلى  2119مليون متر مكعب عام  3,381من 

 .2131متر مكعب عام  3,728معدل اإلنجاب الكلي المنخفض، إال أن الزيادة ستكون بمعدل أقل، حيث من المتوقع أن تصل إلى 

 

(3141-3115إجمالي الطلب مقابل التزويد ) – 03الشكل 

 

 مبادرة السياسة الصحية مشروع المصدر: بيانات وزارة المياه والري وتوقعات
 

 الميت( -الطلب الكلي مقابل العرض )مع ناقل البحر األحمر -3المؤشر 

. وفقا 2122 الميت في عام –يقارن المؤشر الثاني بين الطلب الكلي على المياه مع العرض، بناءا على إنشاء مشروع ناقل البحر األحمر 
إلى البيانات الواردة من وزارة المياه والري، سيبقى التزويد المائي ستناد باإل . وتحديدا، 2122لهذا المؤشر سيتغير التزويد المائي بعد عام 

مليون متر مكعب  3,338، وسيزداد بعد ذلك إلى 2122الميت في عام  -مليون متر مكعب حتى إنشاء ناقل البحر األحمر 938ثابتا عند 
، وستنخفض بعد ذلك، نتيجة انشاء 2122، فإن الفجوة بين العرض والطلب ستبقى كما هي لغاية عام 32(. ومقارنة بالشكل 33)الشكل 

 .2122مشروع الناقل عام 
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 (3141-3115إجمالي الطلب مقابل تزويد مشروع ناقل البحر األحمر ) – 02الشكل 

 

 مبادرة السياسة الصحيةمشروع وتوقعات المصدر: بيانات وزارة المياه والري         

 

 الطلب على مياه البلدية -2المؤشر 

المنزلية، إن الطلب على مياه البلدية مرتبط بالنمو السكاني،  تخدمة لإلستهالكاتسإن المؤشر الثالث هو الطلب على مياه البلدية، وهي الم
 ويزداد بازدياد عدد السكان. ويتم حساب المؤشر من خالل:

  حساب الطلب على مياه البلدية للفرد بقسمة تقديرات الطلب من استراتيجية المياه على تقديرات السكان من االستراتيجية ومن
 .2122رد الواحد بعد عام المتوقع أن يستقر حجم الطلب للف
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 .ضرب حجم الطلب للفرد الواحد من مياه البلدية )محسوبة أعاله( بعدد السكان لكل سنة وفقا للسيناريوهين 

مليون متر مكعب بعد عام  43.43عند  استنادا إلى البيانات الواردة من وزارة المياه والري، فإن طلب الفرد من مياه البلدية سيبقى ثابتا  
مليون متر مكعب خالل تلك الفترة. واستنادا إلى سيناريو معدل اإلنجاب الكلي  319عند  سيبقى التزويد من مياه البلدية ثابتا  ، و 2122

 2131مليون متر مكعب في السنة عام  781إلى  2119مليون متر مكعب في العام  377الثابت، سيرتفع الطلب على مياه البلدية من 
ن الزيادة أو معدل اإلنجاب الكلي المتناقص إال يعلى الرغم من أن الطلب على مياه البلدية سيرتفع بموجب سينار (. وبالمقابل، و 33)الشكل 

. وهذا يدل على أن اإلنخفاض في معدل اإلنجاب الكلي سيؤدي 2131في العام  مليون متر مكعب  425ستكون بمعدل أقل وستصل إلى 
 .2131-2119مليون متر مكعب بين  3,738بلدية بمقدار إلى انخفاض الطلب على مياه ال

(3141-3115الطلب على مياه البلدية ) – 04الشكل   
 

 
 

 وتوقعات مبادرة السياسة الصحيةالمصدر: بيانات وزارة المياه والري،                                        
 

 الميت(: -الطلب على مياه البلدية )مع ناقل البحر األحمر -4المؤشر 

. إن االختالف الوحيد بين هذا المؤشر 2122الميت في  –يصف المؤشر الرابع الطلب على المياه بعد إنشاء مشروع ناقل البحر األحمر 
لبيانات الواردة من وزارة المياه والري، سيقى تزويد مياه البلدية . واستنادا إلى ا2122و"الطلب على مياه البلدية" هو التزويد المائي بعد عام 

مليون  354، وبعد ذلك سيرتفع التزويد المائي إلى 2122الميت عام  –مليون متر مكعب حتى إنشاء ناقل البحر األحمر  319ثابتا عند 
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. بعد انشاء 2122حتى عام  33ما يظهر في الشكل (. وبالتالي فإن الفجوة بين العرض والطلب ستبقى كما هي، ك35متر مكعب )الشكل 
فإن االرتفاع في حجم التزويد المائي سيقلل الفجوة بين العرض والطلب. وباإلضافة إلى ذلك، فإن  2122الميت عام  –ناقل البحر األحمر 

 لمرتبط بانخفاض النمو السكاني.الفجوة ستكون أقل أيضا بموجب سيناريو معدل اإلنجاب الكلي المتناقص، وذلك بسبب تراجع الطلب ا

(3141-3115الطلب على مياه البلدية مع مشروع ناقل البحر األحمر ) – 05الشكل   

 

 وتوقعات مبادرة السياسة الصحية المصدر: بيانات وزارة المياه والري       

 

 التزويد الكلي لمياه البلدية -5المؤشر 

ؤشرين يرتيط المؤشر الخامس بالتزويد الكلي لمياه البلدية، ويؤكد هذا المؤشر مدى أهمية تلبية الطلب على مياه البلدية المقدرة من خالل الم
 من خالل التزويد الكافي. ويتم حساب هذا المؤشر من خالل: 3و 3

 تقديرات السكان من االستراتيجية.على لدية بقسمة أرقام التزويد الواردة من وزارة المياه والري حساب التزويد المائي للفرد من مياه الب 

 ضرب التزويد المائي للفرد من مياه البلدية )محسوبة أعاله( بعدد السكان لكل سنة بموجب السيناريوهين 

. 2119مليون متر مكعب في السنة عام  319استنادا إلى البيانات الواردة من وزارة المياه والري، فإن التزويد المائي من مياه البلدية يساوي 
د وعند حساب التزويد المائي للفرد من مياه البلدية كما هو مذكور أعاله، افترض الفريق بأن التزويد المائي السنوي للفرد سيقى ثابتا عن
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من ثبات التزويد للفرد من مياه البلدية والنمو السكاني المتوقع بموجب  التقديرات. واستنادا إلى هذه 2122متر مكعب بعد عام  58.32
 2119مليون متر مكعب في السنة عام  319سيناريو معدل اإلنجاب الكلي الثابت، ينبغي على الوزارة زيادة التزويد من مياه البلدية من 

. إن الكميات المطلوب تزويدها ستكون أقل بموجب سيناريو معدل اإلنجاب الكلي 2131مليون متر مكعب في السنة عام  739إلى 
(. وبحساب الكميات التراكمية، ستكون الوزارة مضطرة إلى خفض 34)الشكل  2131مليون متر مكعب عام  593المتناقص ويصل إلى 

 إذا انخفض معدل اإلنجا ب الكلي. 2131-2119مليون متر بين  3,453التزويد بمقدار 

 

 (3141-3115إجمالي تزويد مياه البلدية ) – 06الشكل 

 

 المصدر: بيانات وزارة المياه والري وتوقعات مبادرة السياسة الصحية

 يتم تزويدها مع المستويات الحالية من الفاقد من المياه: التيالمياه 

األنابيب الرئيسية  يوضح المؤشر السابق كميات مياه البلدية الواردة من قبل وزارة المياه والري. إن الفاقد من المياه هي المياه المهدورة عبر
ذا افترضنا أن مقدار المياه المفقودة يساوي صفر، فإن كل مياه البلدية التي يتم تزويد ها خالل عملية الضخ، والتي ال تصل إلى السكان. وا 

دان في المياه يصل ستصل فعليا إلى السكان. ولكن لألسف، واستنادا إلى البيانات الواردة من وزارة المياه والري، يواجه األردن معضلة فق
% من المجموع الكلي للمياه التي يتم تزويدها تضيع في األنابيب وال تصل إلى السكان. ولهذا 33.33%. وهذا يشير إلى أن 33.33إلى 

 ن خالل:يرتبط المؤشر السادس بكمية مياه البلدية التي يتم تزويدها للسكان في ظل الوضع الحالي للفاقد من المياه. ويتم حساب المؤشر م
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   حساب التزويد المائي للفرد في ظل الوضع الحالي للفاقد من المياه 
o ( 33.3ضرب التزويد المائي من البلدية للفرد بنسبة الفاقد من المياه التي يتم توفيرها من خالل وزارة المياه والري)% 
o طرح الكمية المحسوبة أعاله من كمية مياه البلدية الواردة للفرد 

  المائي للفرد مع الفاقد الحالي )محسوبة أعاله( بعدد السكان لكل سنة بموجب السيناريوهينضرب التزويد 

%(. وبموجب سيناريو معدل اإلنجاب الكلي الثابت فإن 33.33افترض الفريق أن نسبة الفاقد من المياه ستبقى ثابتة عند مستواها الحالي )
(. وفي 37)الشكل  2131متر مكعب عام  321إلى  2119مليون متر مكعب عام  374 الكمية الفعلية من مياه البلدية الواردة سترتفع من

مليون متر مكعب  337المقابل، وبموجب سيناريو معدل اإلنجاب الكلي المنخفض، فإن الكمية الفعلية من المياه الواردة ستكون أقل، حوالي 
إذا تم تحقيق  2122مليون متر مكعب عام  35.3زارة ستنخفض بمقدار ، وهذا يشير إلى أن كميات مياه البلدية الواردة من الو 2131عام 

 سيناريو معدل اإلنجاب الكلي المتناقص.

(3141-3115الحالي من المياه )الفاقد مع تزويد مياه البلدية  – 07الشكل 

 

مبادرة السياسة الصحية المصدر: بيانات وزارة المياه والري وتوقعات  

 

 مياه البلدية التي يتم تزويدها مع نسبة منخفضة من الفاقد من المياه

% عام 25إلى  2119عام  %33.33استنادا إلى البيانات الواردة من وزارة المياه والري، تهدف الوزارة إلى تقليل نسبة الفاقد من المياه من 
 وأن تحافظ عليها ثابتة بعد ذلك. 2122
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  إن هذا المؤشر يحسب مقدار الوارد من مياه البلدية مع األخذ باالعتبار تقليل الفاقد من المياه. ويتم حساب هذا المؤشر من
 خالل:
o ضرب التزويد المائي من مياه البلدية للفرد بنسبة الفاقد المتوقعة 
o  ة أعاله من حصة الفرد من مياه البلديةبالمحسو طرح الكمية 

 ضرب حصة الفرد من المياه مع نسبة فاقد أقل ) محسوبة أعاله( بعدد السكان لكل سنة بموجب السيناريوهين 

الفعلية من  ةالمحسوبة، بموجب سيناريو معدل اإلنجاب الكلي الثابت، فإن الكمي التقديراتاستنادا إلى البيانات الواردة من وزارة المياه والري و 
. وبالمقابل، وبموجب سيناريو معدل 2131مليون متر مكعب عام  553إلى  2119مليون متر مكعب عام  374المياه الواردة سترتفع من 

. وهذا يعني أن كميات مياه 2131مليون متر مكعب عام  335لي حوا –اإلنجاب الكلي المتناقص ستكون كميات المياه الواردة فعليا أقل 
)الشكل  إذا تم تحقيق هدف معدل اإلنجاب الكلي المتناقص 2122مليون متر مكعب عام  21.3البلدية الواردة من الوزارة ستنخفض بمقدار 

38). 

(3141-3115الفاقد )تقليل مع تزويد مياه البلدية  – 08الشكل   

 

 : بيانات وزارة المياه والري وتوقعات مبادرة السياسة الصحيةالمصدر                              
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 االستنتاجات والتوصيات.6

 ةالتنفيذي التوصيات

هي واحدة من أدوات التحفيز األكثر أهمية التي يمكن استخدامها لضمان مشاركة متعددة القطاعات في إن دراسة أثر النمو السكاني على التنمية 
لقرار بحيث قضايا السكان وتنظيم األسرة، وأثبت أنه أداة فعالة في تغيير السياسات والخطط في عدة بلدان. فمن األهمية بمكان تحقيق مشاركة صناع ا

يجب توفير بند من بنود الميزانية و في المحادثات والفعاليات العامة وأيضا في الخطط واألنشطة داخل وزاراتهم.  يعملون على إدماج قضايا السكان
ألسرة لألنشطة المتصلة بالسكان على أساس سنوي، ويجب أن يستمر التمويل لسنوات قادمة. وعالوة على ذلك، يحتاج المسؤولون لدعم برامج تنظيم ا

لتحقيق األهداف والفوائد المحتملة التي حددتها الدراسة.  د البالد على تحقيق هدف تخفيض معدل اإلنجاب الكلي، وذلك أيضا  التي من شأنها أن تساع
إن دور المجلس  .للقيام بذلك، يجب على رجال السياسة وصناع القرار دعم قضايا السكان وتنظيم األسرة داخل الهيئات الوطنية ومؤسسات التنميةو 

 هو التنسيق مع تلك الهيئات لضمان تحقيق جميع هذه األهداف اناالعلى للسك

لتقى لقد إوحال حساب المؤشرات وتقديمها، فإن الخطوات التالية تعتبر ضرورية لمعرفة أنه قد تم توضيح الفوائد المحتملة لألمن المائي المتطور. 
اللقاءات، تم اتخاذ خمس بنود عمل رئيسية والتي ستكون بمثابة األساس الذي عدة مرات لبحث اإلجراءات الضرورية. واستنادا إلى تلك  الفنيالفريق 

 سيعمل عليه المجلس األعلى للسكان بالتعاون مع صناع السياسة وصناع القرار في وزارة المياه والري والهيئات األخرى:

 دراج قضايا السكان في خطط وزارة المياه والريإ .3
 ط المتعلقة بتخفيض الفاقد من المياه، وتحسين التزويد المائي واألمن المائيتوفير التمويل الالزم لتنفيذ الخط .2
 تشجيع مساهمة القطاع الحكومي وغير الحكومي على االستخدام والتزويد األمثل للمياه .3
 إدراج أثر النمو السكاني على األمن المائي في برامج تعزيز الوعي التي تنفذها الوزارة .3
 توفير المياه في مختلف القطاعاتتشجيع استخدام اجهزة  .5
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 . المراجع7

 
  ،دائرة االحصاءات العامة، 2117مسح السكان والصحة األسرية االردني 
  ،دائرة االحصاءات العامة، 2119مسح السكان والصحة األسرية االردني 
  دائرة االحصاءات العامة2113تعداد السكان في االردن ، 
  ،اإلحصاءات العامة، دائرة 2119تقديرات السكان 
  دائرة اإلحصاءات العامة2114األردن في أرقام ، 
  ،دائرة االحصاءات العامة2117األردن في أرقام ، 
  ،دائرة االحصاءات العامة ،2118األردن في أرقام 
  ،دائرة اإلحصاءات العامة2119األردن في أرقام ، 
  ،دائرة االحصاءات العامة ،2117التقرير اإلحصائي السنوي 
  ،دائرة اإلحصاءات العامة، 2119التقرير اإلحصائي السنوي 
  ،"المجلس االعلى للسكان، 2119الفرصة الديموغرافية في األردن "وثيقة السياسة 
 مبادرة السياسة الصحية2119، تقديرات السكان ، 
  ،م المتحدة للسكان، دائرة اإلحصاءات العامة وصندوق األم2117العراقيون في األردن، اعدادهم، وخصائصهم 
 وزارة المياه والري 2122-2118للحياة، استراتيجية المياه االردنية  هايالم 
 دراسة قطاع المياه للشرق األوسط وشمال أفريقيا، الموقع االلكتروني لمياه الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
  ،البرنامج الدولي للتنمية االقتصادية في األردن، جامعة ميتشيغان2118استراتيجيات المياه المستدامة ، 
 جداول مرسلة من وزارة المياه والري عبر االيميل إلى المجلس األعلى للسكان و مبادرة السياسة الصحية 
  في قطاع المياهعرض دراسة أثر النمو السكاني على التنمية 

 

 


