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 تنفيذيالملخص ال. 3

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

على المصادر الوطنية  ومستمرا   . وقد شكل هذا النمو السريع ضغطا  متزايدا  2119مليون في عام  3.9ليصل إلى  3932عام 
ي، وذلك نتيجة لتأثير النمو األردنية وكذلك على المؤسسات الرسمية لتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية للشعب والبنية التحت

السكاني على القطاعات االقتصادية واالجتماعية. واستجابة التجاهات النمو السكاني، وخاصة الزيادة المطردة في الفئة العمرية 
مكانية تحقيق الفرصة السكا نية نتيجة الزيادة المتوقعة في أعداد السكان من الشباب المقبلين على العمل، فقد قام المجلس الشابة وا 

بالتزامن مع برنامج  2119بتطوير وثيقة سياسات الفرصة السكانية. إن هذه الوثيقة التي تم تطويرها عام  األردنللسكان في  األعلى
للسكان للعمل على زيادة الوعي حول القضايا السكانية، وتعزز  األعلىمجلس تعكس الجهد المتزايد لللالرقابة والتقييم الوطني، 

للسكان هو زيادة  األعلىكان احد جهود المجلس  األنشطة التي تؤيد وتدعم المؤسسات وصناع القرار المسؤلين عن تلك القضايا.
الوسط و : الجنوب األردنمثيل المناطق الثالث في الوعي بالقضايا السكانية بين المحافظات وذلك باختيار ثالث محافظات رئيسية لت

 والشمال.
 

% منهم ذكور، 32مليون،  1.4، نحو األردن، وهي واحدة من أربع محافظات شمال إربدكان عدد سكان مدينة  3979في العام 
عام المليون في  3قرب من ورغم انخفاض معدل الزيادة الطبيعية، ازداد عدد السكان الكلي إلى ما ي ،مع مرور الوقت% إناث. و 41و

ي، وذلك األردن. وقد شكل هذا النمو السريع ضغطا  على المؤسسات الوطنية لتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية للشعب 2114
كثر أمن  إربدنتيجة لتأثير النمو السكاني على القطاعات االقتصادية واالجتماعية. وباإلضافة إلى النمو السكاني فيها، تعتبر 

 اإلنجابمشابه لمعدل  إربدمدينة الكلي في  اإلنجابنسمة لكل كيلومتر مربع. إن معدل  177حافظات الشمال كثافة سكانية، م
كممثل رئيسي عن المنطقة  إربدفي اختيار  رئيسيا   . لقد لعبت هذه العوامل دورا  2119طفل لكل امرأة في عام  1.1الكلي، أي 

 النمو السريع على التنمية. أثرالشمالية لتنفيذ وتقديم عرض 
 

فائدة لجذب  كسب التأييد هي واحدة من أكثر وسائل وعرضها التوضيحي (RAPID" )النمو السكاني على التنمية أثرإن دراسة "
للسكان لتحسين المشاركة متعدد القطاعات في معالجة قضية  األعلىصناع القرار والمشرِّعين. وقد تم اعتمادها من قبل المجلس 

التي تم تطويرها على المستوى  النمو السكاني على التنمية أثرعداد السكاني الملحة. وتقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن دراسة الت
، وأهميتها كأداة تحفيز، والمنهجية التي استخدمت في إعدادها، والتوصيات والنتائج التي ُقدِّمت من خالل إشراك األردنالوطني في 

 ، ووزارة التخطيط/ مديرية التنمية المحليةللسكان، ودائرة اإلحصاءات العامة، ووزارة الداخلية األعلىل المجلس الهيئات الوطنية، مث
، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه والري. وتوضح الدراسة استخدام والتعاون الدولي
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الكلي المتناقص،  اإلنجابالكلي الثابت، وسيناريو معدل  اإلنجابيناريو معدل : سالكلي اإلنجاباثنتين من أهم سيناريوهات معدل 
؛ وهي االقتصاد والتعليم والصحة والزراعة والمياه. وسوف تقوم هذه األردنمن خالل ربطهما بخمسة قطاعات أساسية تنموية في 

طويرها، والتي تم بناءها وفقا  لغايات وأهداف الهيئات والفرضيات التي تم ت التقديراتالوثيقة بوصف استنتاجات الدراسة بناء  على 
ية اكتسابها من خالل تحقيق معدل إنجاب كلي متناقص. األردنالوطنية آنفة الذكر. كما ستصور الفوائد الرئيسية التي يمكن للحكومة 

ساب المنافع المرتبطة بها؛ أال وهي "تنظيم الكلي المستهدف، واكت اإلنجابوأخيرا ، تؤكد هذه الدراسة على الوسيلة األهم لتحقيق معدل 
 األسرة".

للسكان والهيئات الوطنية آنفة الذكر بإجراء تحليل  األعلى، قامت مبادرة السياسة الصحية بالتعاون مع المجلس 2119في عام 
ولى تم تشكيل أوكخطوة  .التنميةالنمو السكاني على  أثرتقديمي لدراسة وتطوير عرض  النمو السكاني على التنمية أثرباستخدام نموذج 

الذي كان بدوره يقوم هذا الفريق  ،للسكان، ودائرة االحصاءات العامة األعلىوالمجلس  فريق فني يضم مبادرة السياسة الصحية،
بمعدل  بإجراء اتصاالت مباشرة مع الهيئات الوطنية لجمع البيانات المطلوبة. وقد تعاون الفريق لتحديد السيناريوهين المتعلقين

الفني بالعمل على عمار والهجرة الدولية. بعد ذلك، بدأ الفريق الكلي والفرضيات السكانية ذات الصلة، بما في ذلك معدل األ اإلنجاب
، ونسبة الجنس عند الوالدة، معدل اإلنجاب العمري التفصيليالكلي، و  اإلنجابعلى تحديد معدل  ا  اعتماد التقديرات السكانيةتطوير 
القطاعات الرئيسية التي  قام الفريق بتحديد، وجدول الحياة النموذجية، والهجرة الدولية. وباإلضافة إلى ذلك، عند الوالدة المتوقعوالعمر 

المتعلقة بالفترة التي تم  التقديراتالنمو السكاني، وجمعوا كل البيانات المتعلقة بذلك، وطوروا  أثرينبغي بحثها من أجل دراسة 
همية والتأثير، تم اختيار مؤشرات محددة لكل قطاع. هذا وقد أكدت الدراسة على الفوائد المكتسبة من خالل على األ تحديدها. وبناء

ألف في عدد  371. ومن بين هذه الفوائد انخفاض بنحو 2141و 2119الكلي المتناقص بين عامي  اإلنجاباعتماد سيناريو معدل 
مليار دينار في القطاع  4.2مليار دينار أردني في قطاع التعليم، وتوفير  3.1ير ، مما يعني توفالقادرين على العملالسكان 

% في الطلب على المياه 41% و11بما نسبته ٪ في األراضي المتاحة للشخص الواحد، وانخفاض 41الصحي، وتحقيق زيادة بنسبة 
 والكهرباء على التوالي.

 
جماع بشأن التوصيات الرئيسية واإلجراءات التي يتعين تنفيذها من قبل الجهات إلى إبتحديد والتوصل الفريق قام وكخطوات نهائية، 

 ذات العالقة.، وتشمل تلك التوصيات واإلجراءات ما يلي:
 دراج قضايا السكان في خطط كافة الوزاراتإ 
 توفير التمويل الالزم لتنفيذ الخطط 
  ةوغير الحكومي ةالحكوميالجهات تشجيع مساهمة  
  وصناع القرار لقضايا تنظيم االسرة دعم المسؤولين 
 تعزيز الوعي العام بخطط تنظيم األسرة 
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للسكان  األعلىإلى المجلس  ، وتم تقديمها2131عام  إربدفي النمو السكاني على التنمية  أثرتم وضع اللمسات األخيرة على دراسة لقد 
. 2131 نيسان 21ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في  إربدافظ حضور محب تم إطالق الدراسة رسميا  و باللغتين العربية واإلنجليزية. 

للسكان العرض في العديد من الفعاليات وذلك لرفع الوعي لدى متخذي القرارات حول  األعلىومنذ ذلك الحين، استخدم المجلس 
. وباإلضافة إلى ذلك، قام المجلس ربدإالقضايا السكانية وكيفية تأثير السكان على التنمية االجتماعية واالقتصادية في المستقبل في 

 ومن الهيئات ذات الصلة. إربدالتي تم جمعها من محافظة وفقا  آلخر البيانات للسكان بتحديث العرض  األعلى
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 مقدمة .2
 

 األردنفي  يةخصائص السكانحول الموجز  2.0

تأثير النمو السكاني على قطاعات التنمية المختلفة، ية الهاشمية أهمية ومدى األردندركت حكومة المملكة أعلى مدى عقود ماضية، 
للسكان في عام  األعلىوالصحة واالقتصاد والمياه والزراعة. وبناء على أوامر جاللة الملك عبداهلل الثاني، قام المجلس  مثل التعليم

ناع القرار بأهمية القضايا السكانية، الحكومية وغير الحكومية لتوعية رجال السياسة وصالهيئات بتعزيز الجهود والتنسيق مع  2114
 والعمل على تطوير عدة خطط لمعالجة تلك القضايا.

ليصل  3932مليون عام  1.3بشكل كبير، حيث ارتفع عدد السكان من  األردنعدد سكان ازداد  فخالل السنوات الستين الماضية
معدل الزيادة الطبيعية، والتي تساوي الفرق بين معدل . وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع 2119مليون في عام  3.9كثر من أإلى 

في كل من معدالت المواليد والوفيات، حيث  كبيرا   ظهرت العقود القليلة الماضية انخفاضا  أالمواليد الخام ومعدل الوفيات الخام. و 
، وانخفض 2119عام  والدة لكل ألف شخص في 29إلى  3932والدة لكل ألف نسمة في  31انخفض معدل والدة االطفال من 

. وقد انعكس 2119وفيات لكل ألف نسمة في عام  7إلى  3932لف نسمة في سنة أحالة وفاة لكل  21معدل وفيات االطفال من 
. على الرغم من ان هذا 2119في عام  2.2إلى  3932في  1ذلك على انخفاض معدل الزيادة الطبيعية، والتي انخفضت من 

 (.3ن معدل الزيادة الطبيعية ال يزال مرتفعا )الشكل أ، إال 2119را من عام االنخفاض كان ملحوظا اعتبا
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الكلي، والمعرف  اإلنجابكان معدل  يضا  أ. و 2119لكل ألف في عام حالة والدة  21الخام  كان معدل المواليدفقد ، سابقا   وكما ذكر
ات سنو  خالل مرتفعة نوعي عمري إنجاب معدالت على حافظت ما إذا حياتها خالل المرأة تنجبهم الذين المواليد عددبأنه متوسط 

مولود لكل امرأة.  7.4للغاية بحدود  مرتفعا   األردنالكلي في  اإلنجاب، كان معدل 3971(. في عام 49-33ية )اإلنجابحياتها 
تقريبا بعد  ، وظل ثابتا  2112ام في ع 1.7الكلي بشكل كبير ليصل إلى  اإلنجابلثالثين الماضية، انخفض معدل ا وخالل السنوات
 .2119في عام  1.1ذلك، حوالي 

 على سنة 74و 72 إلى 2112 عام في لإلناث 73و للذكور 11 من ارتفع الذي المتوقع، العمرهذه المؤشرات وغيرها مثل متوسط 
ه التحسينات ضغطا متزايدا . ومع ذلك، شكلت هذاألردن في الصحي القطاع في ملحوظ تطور إلى تشير ،2119 عام في التوالي

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

 السكاني.

 

 

( 1005 -1591معدل الزيادة الطبيعية ) – 1الشكل   
 

 

 

2119-2112واألردن في أرقام  3979، 3913، 3932التعداد السكاني في األردن  –المصدر: بيانات دائرة اإلحصاءات العامة   
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 إربدملخص خصائص السكان في  2.3

كيلومتر مربع، وتضم تسعة  3372، وتبلغ مساحتها اإلجمالية األردنشمال هي واحدة من اثني عشر محافظة أردنية وتقع في  إربد
س جامعات خمث تضم ، حياألردنفي قطاع التعليم في  رئيسيا   المحافظات التي تلعب دورا   باعتبارها إحدى إربدألوية. ينظر إلى 

٪ من 31تم زراعة ما يقارب قد و  ،ثالث مدن صناعية إربدفيوجد في  ،من حيث األهمية االقتصادية والزراعيةأما مدرسة.  139و
ما فيما يتعلق أ، وهي األغوار الشمالية. األردناألراضي الصالحة للزراعة، وهو ما يمثل الغالبية العظمى من األراضي المنتجة في 

 .سياحيا   موقعا   111حوالي  إربدالسياحة، فيوجد في  بصناعة

لى حد كبير خصائص مماثلة لإلتجاهات السكانية على المستوى الوطني.  إربدظهر تُ و  على سبيل المثال، تابع النمو السكاني نفس و وا 
في  3.14 نحوثين الماضية ليصل إلى مليون، وازداد في السنوات الثال 1.4 تقريبا   إربدبلغ مجموع سكان حيث ، 3979االتجاه: في عام 

معدل إنجاب كلي مماثل لمعدل  أيضا   إربدكما أن لدى (. 2)الشكل  األردنحوالي سدس مجموع سكان أي ما يشكل ، 2111عام ال
 .2119في عام  1.1الكلي الوطني، وهو  اإلنجاب

 

 

 

 (2002-2592) اتجاهات النمو السكاني على المستوى الوطني وعلى مستوى إربد -2الشكل 

 

 

/محافظة إربد2002المصدر: كتاب اإلحصاء السنوي   
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، مقارنة 3111لكل  1.2و 27انت أقل من المعدالت الوطنية، الخام األخيرة ك ومع ذلك، على الرغم من أن معدل المواليد والوفيات
٪، بالمقارنة مع المستوى الوطني 2.4، وعند األعلىهو  إربدفي األلف على التوالي، فإن معدل الزيادة الطبيعية في  7و 29ـب

على وعلى غرار توقعات الحياة  ،إربدفي  توقعات الحياة، فإن . وأخيرا  إربد٪، مما تسبب في ارتفاع معدل النمو السكاني في 2.3
 .2119سنة للذكور واإلناث، على التوالي في عام  74و 72بـقد تم تقديرها المستوى الوطني، 

 الخلفية التاريخية والنظرية 2.2

لسكان ل األعلى" استنادا إلى جهود مشتركة بين المجلس إربدالنمو السكاني على التنمية في محافظة  أثرتم إعداد دراسة بعنوان "
في مجاالت السكان والتنمية  العالقةللسكان في التنسيق بين الشركاء وأصحاب  األعلىومشروع السياسة الصحية. إن دور المجلس 

لتشكيل السياسات، واالستراتيجيات وخطط العمل، وتحفيز ورفع الوعي على المستوى الوطني ومستوى المحافظة ساهم في نشر هذه 
هو ربط النمو السكاني باالحتياجات المستقبلية للمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التنمية المحلية في وزارة  كان الهدفلقد الدراسة. 

. عقد عدد من االجتماعات لمناقشة أولويات المحافظة من حيث البيانات التي سيتم تسليط الضوء عليها في إربدالداخلية ومحافظة 
 فظة خالل عملية إدماج البعد السكاني، وعند التخطيط الحتياجاتها التنموية المستقبلية.هذه الدراسة، وذلك لتقديم خدمة أفضل للمحا

، والمحافظ، والعاملين في إربدفي مقر المحافظة، وحضره مديرية التنمية المحلية في  2119 ايلول 31وقد عقد االجتماع األول في 
ة. وأعقب ذلك عدد من االجتماعات لتحديد المشاكل والقضايا التي وحدة التنمية المحلية، والمجلس التنفيذي والتشريعي للمحافظ

تسليط الضوء عليها في الدراسة، واإلبالغ عنها لتوفير المعلومات الضرورية والبيانات الالزمة  إربديرغب المعنيون في محافظة 
محافظة. وتمت الموافقة على النسخة النمو السكاني على بعض قطاعات التنمية في ال أثرالختتام التحليالت التي أجريت على 

. 2131 نيسان 21النهائية في شكل عرض محوسب، تم نشره في حفل خاص أقيم تحت رعاية المحافظ في مقر المحافظة بتاريخ 
 وحضره جميع المعنيون في المحافظة.

لك أنها أكبر محافظات الشمال ومعدل النمو السكاني على التنمية، ذ أثرلدراسة  األردنكأول محافظة في  إربدتم اختيار محافظة 
 .2119طفل لكل امرأة في عام  1.1وصل إلى الكلي في المملكة، حيث  اإلنجابالكلي فيها مساو لمعدل  اإلنجاب

من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ة عملت مبادرة السياسات الصحية ومشاريع السياسة، التي تنفذها مجموعة المستقبل والممول
(USAID ،) على تطوير نظام(Spectrum) ي الذي يتكون من تطبيق(DemProj) و(RAPID) ي تطوير استخدامهما ف ليتم

 المتعلقة بالسكان والقطاع االجتماعي واالقتصادي. التقديرات

تبنى عليها البيانات الديمغرافية والسكانية التي ، فهو يحتوي على (SPECTRUM)التطبيق األساسي لنظام  (DemProj)يمثل 
 (DemProj) يجب على مستخدم تطبيق، ويتميز بسهولة االستخدام والقدرة على التكيف مع برامج ويندوز األخرى. التقديراتجميع 

معدل اإلنجاب العمري و الكلي،  اإلنجابمعدل و ، المرجعية إدخال المعلومات المتعلقة بالسكان حسب نوع الجنس لسنة األساس
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جدول الحياة النموذجية، وبيانات الهجرة الدولية. تشّكل هذه المعلومات، و ، توقعات الحياةس عند الوالدة، و نسبة الجنو  ،التفصيلي
 .(RAPID) تطبيقاتالمتقدمة، والتي بدورها تستخدم في  التقديرات السكانيةباإلضافة إلى سنة األساس والسنوات المتوقعة قاعدة 

النمو السكاني على القطاعات االجتماعية واالقتصادية في  أثرلتوضيح  (SPECTRUM)في نظام  RAPID))تطبيق يستخدم 
للغاية لكسب تأييد المعنيين بالسياسة  هاما   البالد، مثل االقتصاد والصحة والتعليم والمياه والزراعة، ويعتبر ذلك البرنامج مصدرا  

الديموغرافية، باإلضافة إلى االفتراضات األخرى  التقديراتفي التي تم تطويرها  التقديرات السكانيةستخدم ويالسكانية وصّناع القرار. 
حول االحتياجات وتكاليف تقديم خدمات عالية الجودة ومقبولة في مختلف القطاعات الحيوية في أي تصورات في القطاعات، لتطوير 

 بلد، في سياق النمو السكاني.

 ناألردفي  (RAPID)السكان على التنمية  أثرهمية دراسة أ 2.4
 

 تعتبر الدراسة مهمة ألسباب كثيرة. بما في ذلك:
على  في معدل النمو السكاني، مما يشكل ضغطا   مازالت تواجه ارتفاعا  التي و محدودة الموارد هي واحدة من البلدان  األردن .3

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

 .وضوحا  
ولئك أالقرار والسياسات في البالد، مما يعني أنها تتناول القضايا التي تهم صّناع من المزمع تقديم هذه الدراسة إلى  .2

 تأثير النمو السكاني على تلك القضايا بحيث يدفعهم التخاذ اإلجراءات الالزمة. المسؤولين وتشير إلى كيفية
في تحويل  رئيسيا   ، حيث لعبت دورا  األردناستخدمت الدراسة في العديد من البلدان األخرى التي تواجه نفس القضايا مثل  .1

 وتغيير سياساتها.
ة السكان، والحد من الضغط لمعالجة هذه القضية من خالل تدعو الدراسة إلى اتباع نهج متعدد القطاعات لمعالجة قضي .4

 يساعد على تحديد االلتزام المطلوب إلحداث تغيير في السياسات. األردنوزارة واحدة. إن إشراك جميع قطاعات التنمية في 
ات المرتبطة بالنمو ، تقدم هذه الدراسة توصيات مباشرة وواضحة وتقدم كذلك اإلجراءات الالزمة للتخفيف من التحديوأخيرا   .3

 اع القرار خيار اعتماد واحد أو أكثر من اإلجراءات المناسبة للتطبيق.السكاني، مما يمنح صنّ 
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 (RAPID)النمو السكاني على التنمية  أثرلتطوير عرض  إربدلماذا تم اختيار  2.5

النمو السكاني على التنمية  أثرد إليها دراسة أخذت المعايير التالية في الحسبان عند تحديد المحافظات الرئيسية التي تستن
(RAPID): 

 الحاجة لتمثيل ثالث مناطق أردنية؛ الشمال والوسط والجنوب. .3
الكلي على المستوى الوطني،  اإلنجاباستقرارا في نتائج معدالت  2119تظهر نتائج المسح الصحي الديموغرافي لعام  .2

 حافظاتالكلي في الم اإلنجابوثبات أو زيادة في معدل 
 تم اختيارها.التي على المحافظة  (RAPID)النمو السكاني على التنمية  ثرأل التقديمي عرضتأثير ال .1

كمحافظة رئيسية لتمثيل المنطقة الشمالية، حيث يقطن فيها ما يقرب من سدس سكان  إربدللمعايير المذكورة أعاله، تم اختيار  وفقا  
، يجعل منها المحافظة التي تنتج معظم المنتجات الزراعية في إربدغوار الشمالية في . باإلضافة إلى ذلك، فإن وجود األاألردن
كان  إربدالكلي على المستوى الوطني وعلى مستوى مدينة  اإلنجاب ن معدلبأ 2009 مسح السكان والصحة األسرية . أظهراألردن

، وما الذي يمكن عمله اإلنجابحول سبب توقف انخفاض  تساؤالت لبعض الوقت، مثيرا   طفل لكل امرأة، وكان مستقرا   1.1متشابها 
نسمة لكل كيلومتر  177لديها كثافة سكانية عالية تبلغ  إربدبأن  تقارير دائرة االحصاءات العامةللتغلب على اإلرتفاع. كما أظهرت 

، فإن وزارة الداخلية/مديرية الفعل. وأخيرا  مربع، مما أثار مخاوف بشأن قدرة المحافظة على تلبية احتياجات السكان المتزايدة والكثيفة ب
النمو السكاني على القطاعات االجتماعية واالقتصادية للمحافظة لتسهيل وضع خطط المحافظة  أثرالتنمية المحلية مهتمة بتحديد 

النمو السكاني على  أثرلدراسة  إربدوتعزيز قدرة المحافظات على تفسير العوامل السكانية. وكانت هذه العوامل هي األساس الختيار 
 التنمية.
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 . المنهجية4
 

 تشكيل فريق فني  4.0
 األعلى، قام مشروع مبادرة السياسة الصحية والمجلس إربدالنمو السكاني على التنمية في  أثركخطوة أولى في تطوير عرض دراسة و 

ولفت انتباه لكسب الفائدة  إربدعض ممثلي محافظة للسكان بتقديم عرض الدراسة إلى مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية وب
ن تحوز تأييد صناع أتحديد ذلك كأداة هامة يمكن  وبمجرد أن تمفها مع خصائص المحافظة. همية هذه األداة، ومدى تكيّ ألالمحافظة 

 القرار حول القضايا السكانية، تم تشكيل الفريق الفني.
 

للسكان  األعلىضم المجلس قد ، و األردنمشاركة وتعاون جهات عديدة في  على التنميةالسكاني  النمو أثرتطلب تطوير دراسة لقد 
، 2119. وفي عام دالجهة الرئيسية التي تعمل على تقديم البيانات السكانية في البالنها ألدائرة اإلحصاءات العامة إلى الفريق ذلك 

للسكان ومبادرة السياسة الصحية ودائرة االحصاءات العامة على  ىاألعلعمل الفريق التقني المتعدد القطاعات والمؤلف من المجلس 
 ، وتحديد المؤشرات التي سيتم حسابها.التقديراتجمع البيانات، وتحديد االفتراضات، ووضع 

 
طيط، للسكان على اتصال مباشر مع الجهات الوطنية المختلفة، مثل وزارة التخ األعلىباإلضافة إلى الفريق الرئيسي، كان المجلس 

ية، ومديرية الشؤون األردنوزارة المياه والري، وشركة الكهرباء و وزارة الزراعة، و وزارة العمل، و وزارة التربية والتعليم، و وزارة الصحة، و 
 للمؤشرات التي تم تحديدها. التقديراتالبلدية لجمع البيانات واالفتراضات الرئيسية الالزمة لحساب 

 وعمل على وضع اللمسات األخيرة على الدراسة والعرض. التقديراتت الستعراض البيانات و لقاءاسلسلة من الوعقد الفريق 
 

 الالزمة جمع البيانات 4.3
 

ربدية( و األردنالحكومة وبشكل رئيسي ) األردنتم جمعها من مصادر موثوقة داخل  حديثة،بيانات دقيقة و تقود الدراسة على   فقا  و . و ا 
مع البيانات من القطاعات السكانية واالجتماعية واالقتصادية من المصادر ذات الصلة، مثل دائرة لذلك، عمل الفريق التقني على ج

 االحصاءات العامة، وزارات الصحة، والتعليم.. الخ.
 

 وتألفت الدراسة من األقسام الرئيسية التالية:
ء من دائرة االحصاءات العامة ووزارة البيانات في هذا الجز على الحصول تم  –( إربدالخصائص السكانية )الوطنية مقابل  .3

 الداخلية/ مديرية التنمية المحلية.
 إربدمن وزارة الداخلية/ مديرية التنمية المحلية ومحافظة  –مؤشرات المحافظة  .2
 من وزارة العمل ودائرة االحصاءات العامة –قسم االقتصاد  .1
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 من وزارة الصحة -قسم الصحة  .4
 لتعليموا من وزارة التربية -التعليم قسم  .3
 من وزارة الزراعة -قسم الزراعة  .1
 وزارة المياه والري وشركة الكهرباء.و من مديرية الشؤون البلدية  –البيئة والمياه والكهرباء  .7

 
باإلضافة إلى االتصال المباشر مع الوزارات والجهات، قام الفريق وبصورة مستمرة بمراجعة الدراسات والمسوح والتقارير والمواقع 

ة الرسمية التي وفرت البيانات المطلوبة وعمل كذلك على حفظ سجل دقيق من البيانات التي تم جمعها، لضمان تحديد االلكتروني
 المصادر الرئيسية.

 
 الكلي والفرضيات السكانية اإلنجابتحديد سيناريوهات معدل  4.2

أفضل الممارسات إن البديلة.  اإلنجابوهات هو تحديد سيناريالنمو السكاني على التنمية  أثرالخطوة األولى في تطوير دراسة 
كثر فاعلية هي تحديد اثنين أو ثالثة سيناريوهات، ذلك أن استخدام العديد من ن الطريقة األُتظهر أالمعروفة في هذا المجال 

هين؛ يظهر الكلي. قرر الفريق استخدام سيناريو  اإلنجابالسيناريوهات قد يصرف صانع القرار عن الهدف الرئيسي لخفض معدل 
المتوافق مع أهداف  اإلنجابتناقص  أثرعند مستوياته الحالية، والثاني يظهر  اإلنجابول ما سيكون عليه الحال اذا استمر معدل األ

الكلي إلى  اإلنجاباألجندة الوطنية. على سبيل المثال، تبين األجندة الوطنية ووثيقة الفرص الديموغرافية الحاجة إلى خفض معدل 
 .2111طفل لكل امرأة بحلول عام  2.3وتحقيق معدل انجاب اجمالي يساوي  2137لكل امرأة في عام  طفل 1.1

الكلي، والتي عادة ما تكون موجودة على المستوى الوطني وفي السياسات المقبولة  اإلنجابالخطوة الثانية هي تحديد معالم معدل 
ويوائم  (SPECTRUM)نظام  معلومات المتعلقة بهذه السيناريوهات فيال (RAPID) تطبيق يدخل مستخدم حيث (. )كما ذكر سابقا  

 الكلي المتوقع لجميع سنوات الدراسة. اإلنجاببينهما من أجل تحديد معدل 

ن أبنفس المنهجية المتبعة في إجراء الدراسة على المستوى الوطني، حيث  إربدفي  النمو السكاني على التنمية أثرة تم أجراء دراسلقد 
للخصائص السكانية الموجودة في  نه نظرا  أطفل لكل إمرأة. إال  2.3الكلي المتناقص كان يهدف إلى الوصول إلى  اإلنجابريو سينا
عد أالنمو السكاني على التنمية على المستوى الوطني،  أثروعلى منوال دراسة للسنة التالية.  ، فإن تحقيق ذلك الهدف كان متوقعا  إربد

 اإلنجابالكلي البديلة، وعلى تحقيق معالم معدالت  اإلنجابيناريوهات المستقبلية مبنية على افتراضات معدل الفريق اثنين من الس
 الكلي المذكورة أعاله )دون اعتبار السنة التي سيتحقق فيها ذلك(:

 عند مستواه الحالي. الكلي ثابتا   اإلنجاببقي معدل  – 3السيناريو 
 الكلي ليعكس أهداف األجندة الوطنية اإلنجابتناقص معدل  -2السيناريو 
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فقد السيناريو الثاني، ووفق طفل لكل امرأة.  1.1عند المعدل الحالي بنسبة  الكلي ثابتا   اإلنجابللسيناريو األول، ال يزال معدل  ووفقا  
لى و  ،2137في عام  2.1( ليصل إلى 2111طفل لكل امرأة في سنة األساس ) 1.1الكلي من  اإلنجابانخفض معدل  في  2.3ا 

 (.1الكلي ثابتا )الشكل  اإلنجابللوثائق المذكورة أعاله. بعد ذلك، بقي معدل  وفقا   2114عام 

 

 

 

 

 

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

 للذكور واإلناثالحياة توقعات  -3
بعد ذلك. واستندت هذه االفتراضات إلى  وأن يظل ثابتا   2137سنة في عام  73إلى توقعات الحياة كان من المتوقع ارتفاع 

 البيانات والدراسات الواردة من دائرة االحصاءات العامة.
 الهجرة صافي  -2

السبب الرئيسي وراء هي  محدثةوجود بيانات دقيقة و  عدموقد كان نه صفر. أقرر الفريق تعريف صافي الهجرة على لقد 
 هذا التعريف.

 المصدر: األجندة الوطنية ووثيقة الفرصة السكانية

 

 الكليالنجاب معدل اسيناريوهات  – 3شكل لا
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 التقديرات السكانية 4.4

 
ثار السكانية على التنمية تتطلب تحديد سنة األساس، والسنة األخيرة من ، فإن وحدة قياس اآلالتقديرات السكانيةعند الشروع في رسم 

ن فترات التوقع طويلة أ. ذلك عاما   31ال تتجاوز أالزمنية بين السنتين ينبغي ، وللحصول على أفضل النتائج، فإن الفترة التقديرات
ثار قصيرة ن مقرري السياسات في كثير من األحيان أكثر اهتماما باآلأجل تميل إلى إضعاف فعالية النتائج المتعلقة بالسياسة، كما األ
 ثار طويلة األجل.جل من اآلاأل
 

 قوم مستخدم وحدة القياس بإدخال المعلومات السكانية على أساس:بعد أن يتم تحديد سنة األساس، ي
 الجنس )ذكر وأنثى( -3
 +( 13،...، 34-31، 9-3، 4-1مجموعات الخمس سنوات ) -2

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

 سيناريوهات المحددة(الالكلي )استنادا إلى  إلنجابامعدل  -3
في هذا القسم يمكن للمستخدم االختيار بين اإلدخال اليدوي للبيانات أو أحد الجداول  - معدل اإلنجاب العمري التفصيلي -2

ئرة االحصاءات اللسكان ود األعلى. واستنادا إلى البيانات الواردة من المجلس األردنالنموذجية األكثر مالئمة للوضع في 
استنادا إلى الجدول النموذجي  ثار السكانية على التنميةجل التوعية باآلألموارد من لالبرنامج الوطني العامة، فقد تم بناء 

 مم المتحدة.لألالعادي 
دة من دائرة مولود أنثى. واستنادا إلى البيانات الوار  311وهذا يحدد عدد المواليد الذكور لكل  -نسبة الجنس عند الوالدة  -1

 .313االحصاءات العامة، تعرف نسبة الجنس عند الوالدة بأنها 
في سنة األساس. أسباب الوفاة إلى  ن يعيشها المولود استنادا  أ المتوقع من التي السنوات عددوهو متوسط  – توقعات الحياة -4

ويرجع ذلك إلى تعزيز القطاع الصحي.  دناألر بالنسبة للذكور واإلناث، وهو يرتفع في  توقعات الحياةويتم تعريف متوسط 
، عاما   72 األردنلذكور في ل توقعات الحياةواستنادا إلى البيانات الواردة من دائرة االحصاءات العامة، من المتوقع أن يبلغ 

 ت الحياةتوقعان يرتفع إجمالي أ. كما ذكر في وقت سابق، توقع الفريق الفني ودائرة االحصاءات العامة عاما   74واإلناث 
 ن يبقى ثابتا بعد ذلك.أ، و 2137في عام  73إلى 
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هذه الجداول تتعلق ببقاء السكان على قيد الحياة في بلد معين على مدى فترة من الزمن. وقد  -جدول الحياة النموذجي  -3
-Coaleجدول حياة جداول للحياة النموذجية لالختيار من بينها. وقد حدد الفريق الفني  31 (RAPID)حدد تطبيق 

Demeny East .على انه النموذج االنسب لألردن 
كما ذكر في وقت سابق، تم تحديد الهجرة الدولية عند مستوى الصفر نظرا لعدم وجود بيانات دقيقة  -الهجرة الدولية  -1

 وحديثة.
 

يموغرافي، والتي دحدة المشروع الهذه البيانات، باإلضافة إلى المعلومات السكانية لسنة األساس، هي البيانات الرئيسية إلدخالها في و 
(. إربدفي  RAPIDالنمو السكاني على التنمية  أثرلدراسة  2131-2111لفترة محددة من الزمن ) االلتقديرات السكانيةيةتحسب 

ثابت الكلي ال اإلنجابلسيناريوهات معدل  وفقا   2131-2111للسنوات  ربدإل التقديرات السكانيةوبناء على ما سبق، فقد تم حساب 
 ساس الخمس سنوات.أوالمتراجع على أساس السنة الواحدة وعلى 

 
 تحديد افتراضات القطاعات االجتماعية واالقتصادية 4.5

 
هي تحديد االفتراضات المستخدمة في القطاعات االجتماعية  التنميةالنمو السكاني على  أثرت الخطوة التالية في تطوير دراسة وكان

 اسة تأثير السكان على خمسة قطاعات رئيسية هي:واالقتصادية. أوضحت الدر 
 االقتصاد .3
 الصحة .2
 التعليم .1
 الزراعة .4
 المياه والكهرباءو البيئة  .3

 
حول االستراتيجيات وخطط العمل في وزارات القطاعات الخمسة من أجل جمع األهداف ذات الصلة. على سبيل  جرى الفريق بحثا  أ

ليصل إلى  2117دينار أردني في  317رد من نفقات الرعاية الصحية السنوية من المثال، تهدف وزارة الصحة إلى زيادة نصيب الف
ليها على المستوى الوطني، والتي إ. واستخدمت هذه األهداف وغيرها كجزء من المعالم التي ينبغي الوصول 2137بحلول عام  243

 .التقديراتاستخدمت لحساب 
 

دراسة، كما أكد بأن تلك االفتراضات والتقديرات مصدقة من قبل وزارة المياه والري حدد الفريق التقني االفتراضات والتقديرات في ال
 ومدعومة بالوثائق الرسمية.
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 التقديراتتحديد المتغيرات الهامة وحساب  4.6

يانات لكل حدد الفريق المؤشرات الالزمة لكل قطاع على أساس عالقتها بالنمو السكاني وتأثيرها على صناع القرار. وقد تم جمع الب
 (.CDقرص مدمج  )مرفق  Excelفي صفحات اكسل  التقديراتمن هذه المؤشرات وتم إدخال الصيغ المطلوبة لحساب 

السكان على  ثروبناءا على حساب هذه المؤشرات، يتم اختيار المؤشرات االكثر اهمية واالكثر تأثيرا إلدراجها في الدراسة النهائية أل
 التنمية.
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 النتائج. 5
 

 إربدالوطنية مقابل  –خصائص السكان  5.0

 2119، بما في ذلك سكان سنة األساس إربدمقارنة و  األردنالخصائص السكانية الرئيسية في  التركيز علىفي هذا القسم، تم 
. واإلناث للذكور المتوقع العمر)المتوقعة(، ومعدل المواليد الخام ومعدل الوفيات الخام، ومعدل الزيادة الطبيعية، ومتوسط 

. على المستوى إربدلوطني وعلى مستوى ا المستوى على السكاني النمو ونمط مستوى في مقارنة هناك كان ذلك، إلى وباإلضافة
 (.7صفحة ، ال2ل )الشك 2111مليون عام  1إلى حوالي  3932مليون عام  1.3الوطني، ارتفع عدد السكان من 

الكلي على المستوى الوطني حيث انخفض من  اإلنجابى الوطني في معدل ويوضح هذا الجزء أيضا التغييرات على المستو 
الكلي على مستوى المحافظات في عامي  اإلنجاب(، والتغير في معدل 4)الشكل  2119في عام  1.1طفل لكل امرأة إلى  7.4

 .2119و 2117

 

 

 

 

7002و 7002األسرية األردني  والصحة: مسح السكان المصدر  

(9007-6791ي )معدل اإلنجاب الكلي الوطن -4الشكل   
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 112لديها أعلى نسبة كثافة سكانية  إربدثني عشر. اإل األردنوأخيرا، يبين هذا القسم الفرق في الكثافة السكانية بين محافظات 
شخص لكل متر مربع، وذلك استنادا إلى البيانات المأخوذة من كتاب اإلحصاء السنوي الذي طورته دائرة اإلحصاءات العامة 

 (.3)الشكل  2111عام 

 

 

 

تقديرات دائرة االحصاءات العامة و سوح صحة األسرة؛ وم األردنية، وسكان األردنقد تم جمع البيانات لهذا القسم من التعدادات ل
 المطورة من قبل مبادرة السياسة الصحية. التقديراتوثيقة الفرصة الديموغرافية، و و والدراسات والتقارير، 

 مؤشرات المحافظة 3-3

 :إربدحافظة ، استنادا إلى البيانات الواردة من مإربديوضح هذا القسم المناطق الرئيسية التسعة الموجودة في 
 القصبة  .أ 
 الرمثا .ب 
 بنى عبيد .ج 
 الكورة  .د 
 األغوار الشمالية .ه 
 بنى كنانة .و 
 المزار الشمالي  .ز 

  7002المصدر: كتاب اإلحصاء السنوي، دائرة اإلحصاءات العامة

الكثافة السكانية حسب المحافظات -5الشكل   
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 الطيبة .ح 
 الوسطية .ط 

آالف شخص  411واستنادا إلى عدد السكان في كل منطقة، تحتل القصبة المرتبة األولى في عدد السكان مع ما يقرب من 
 (.1لشكل )ا إربد٪ من مجموع سكان 41شخص، وهو ما يمثل تقريبا 

 
 

 

 

. إن الخارطة المقسمة إلى أربع مناطق إربدوباإلضافة إلى ذلك، يوضح هذا القسم الكثافة السكانية لكل منطقة باستخدام خريطة 
 (:7رئيسية، ملونة على أساس الكثافة السكانية )الشكل 

 صفراء(:نسمة لكل كيلومتر مربع )ال 411-111المناطق التي تبلغ الكثافة السكانية فيها  .أ
 بنى كنانة 
 الطيبة 
 األغوار الشمالية 

 نسمة لكل كيلومتر مربع )األزرق(: 311-411المناطق التي تبلغ الكثافة السكانية فيها  .ب
  الكورة 

 المصدر: وزارة الداخلية، بيانات محافظة إربد

 سكان إربد حسب المناطق -6الشكل 
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 بنى عبيد 
 الرمثا 

 نسمة لكل كيلومتر مربع )األزرق السماوي(: 111-311المناطق التي تبلغ الكثافة السكانية فيها  .ج
 الوسطية 
 يةاألغوار الشمال 

 نسمة لكل كيلومتر مربع )أحمر(: 3311المناطق التي تبلغ الكثافة السكانية فيها  .د
 القصبة 

تم حساب هذه األرقام بقسمة عدد السكان في المنطقة على المساحة الكلية للمنطقة )كيلومتر مربع(، وقد وردت البيانات المتعلقة 
 .إربدبالسكان والمناطق من محافظة 

 
 

 

 

 

 المصدر: وزارة الداخلية، بيانات محافظة إربد

ن إربد حسب المناطقسكا -7الشكل   
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 ت السكانيةالتقديرا 5.3

، وقد إربدحدد هذا القسم السيناريوهات الرئيسية التي تم استخدامها لتوضيح تأثير السكان على القطاعات التنموية المختلفة في 
 :قرر الفريق استخدام اثنين من السيناريوهات المذكورين آنفا  

  الكلي الثابت  اإلنجابسيناريو معدل 
  صالكلي المتناق اإلنجابسيناريو معدل 

شار إلى مدى اختالفها في الدراسة وقرر استخدام اللون األسود للسيناريو أحدد هذا القسم التفاصيل المتعلقة بكل سيناريو، و 
ذلك، حدد هذا القسم جميع االفتراضات السكانية األول، في حين تم استخدام اللون األزرق للسيناريو الثاني. وباإلضافة إلى 
، وصافي الهجرة وتوقعات الحياةالكلي،  اإلنجاباألخرى التي تم استخدامها. حيث تم توثيق جميع االفتراضات المتعلقة بمعدل 

ريوهين المأخوذين من الدولية. أما الخطوة التالية فكانت تهدف إلى إظهار التغيير في الوالدات السنوية والسكان بموجب االسينا
الكلي ال يعني بالضرورة  اإلنجابالمحسوبة بأن االتناقص في معدل  التقديراتالمحسوبة، هذا واظهرت  التقديرات السكانية

 اإلنجابفي العدد السنوي للوالدات، ويرجع ذلك إلى التركيبة العمرية الشابة ووجود عدد كبير من النساء في سن  انخفاضا  
 أنتقديرات معدل اإلنجاب الحالي  وأظهرت. اربد في والدة ألف 21 من يقرب ما هناك كان ،2111 في .بدإر ( في 33-14)

 بحلولألف تقريبا   77ليزداد إلى  المقبلة، األربعين السنوات مدى على تقريبا مرات ثالث تضاعفي سوف للوالدات السنوي العدد
 ألف 11 إلىسيرتفع و  ،2111 عاممثل  تقريبا بقى عدد الوالدات ثابتا  اإلنجاب المتناقص فسي معدل ظل ذلك، ومع. 2131 عام
 (.1 الشكل) 2131 عام بحلول فقط
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ذا استمر وا  مليون.  3.14حوالي  إربد، بلغ عدد سكان 2111النمو السكاني مباشرة بالعدد السنوي للوالدات، في عام  أثريت
، وأن يتضاعف ثالث 2111مليون نسمة في عام  3.93ع عدد السكان الكلي إلى الثابت فمن المتوقع أن يرتف اإلنجابسيناريو 

الكلي المتناقص، فإن عدد السكان  اإلنجابحتى في ظل سيناريو معدل  مليون. 91.2، ليصل إلى 2131مرات بحلول عام 
 (.9)الشكل  2131عام مليون نسمة بحلول  2و 2111في عام مليون  3.11ليبلغ  –سيستمر في النمو، ولكن بمعدل أبطأ 

 
 

 المصدر: بيانات دائرة اإلحصاءات العامة ومحافظة إربد، وتوقعات مبادرة السياسة الصحية

 (2131-2111: المواليد السنوية )1الشكل 
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وأخيرا، تم توضيح نسبة إعالة األطفال بموجب السيناريوهين. وهذا يشير إلى عدد المعالين بالنسبة إلى عدد الناس في سن 
شخص في سن  311طفال معاال لكل  14، كان هناك ما يقرب من 2111في عام  العمل في البالد بموجب السيناريوهين.

، يحيث 2131و 2111الكلي الثابت االجمالي ثابت إلى وجود تحسن طفيف بين عامي  اإلنجابيو معدل العمل. يشير سينار 
الكلي  اإلنجاب. ومع ذلك، في ظل سيناريو معدل 2131بحلول عام  311لكل  31نسبة االطفال المعالين إلى حوالي  تتناقص

 خفض إن(. 31 الشكل) 2131 عام بحلول 311 لكل 11 إلى وستنخفض – ملموسة بصورةالمتناقص، فإن النسبة ستتناقص 
من االستفادة بشكل  األردنلإلدخار واالستثمار، وتمكين  الستخدامها األسرة مستوى على الموارد من المزيد تتيح النسبة هذه

 أفضل من الفرصة الديموغرافية.

 

 

 

 

 

 المصدر: بيانات دائرة اإلحصاءات العامة وتوقعات مبادرة السياسة الصحية

(2090-2002النمو السكاني الكلي )  -5لشكل ا  
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حديد عدد من السنوات الرئيسية خالل فترة التوقع المعينة. على سبيل وانتقاال إلى األمام، اضطر الفريق لت التقديراتابتداءا بهذه 
كانت السنوات الرئيسية تشمل سنة األساس ، إربدفي  (RAPID)النمو السكاني على التنمية  ثرالمثال، في الدراسة الوطنية أل

(، وأية سنة 2131االخيرة هي )(، والسنة 2111و 2137الكلي هي ) اإلنجاب(، وكانت السنوات التي استهدفها معدل 2111)
 (.2141، 2121، 2131اخرى تنتهي برقم زوجي ما بين )

 

 التنمية قطاعاتالنمو السكاني على  أثر 5.2

وكما ذكر سابقا، تم اختيار خمسة قطاعات رئيسية إلدراجها في الدراسة؛ االقتصاد والصحة والتعليم والزراعة 
 والبيئة/المياه/الكهرباء.

 االقتصاد:

من العوامل، بما في ذلك حجم االقتصاد، هيكل اإلنتاج، ومعدل التصنيع، واالعتماد بالعديد العالقة بين السكان والتنمية  ثرأتت
على العوامل الخارجية. وباإلضافة إلى ذلك، تعتبر بعض العوامل األخرى مثل الخصائص السكانية والبنية العمرية والقدرات 

 درة الحركات االجتماعية والسياسية داخل المؤسسة عوامل أساسية في التنمية اإلقتصادية.المعرفية، والوالء الوظيفي، وق

 المصدر: بيانات دائرة اإلحصاءات العامة وتوقعات مبادرة السياسة الصحية

(9050-9002نسبة أألطفال المعالين في إربد ) -60الشكل   
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النمو السكاني في المستقبل سوف يؤثر على االقتصاد من خالل عدة طرق بما في ذلك: الثروة الفردية، وحجم قوة العمل، إن 
إن حجم القوى  ة ألولئك الذين يدخلون سوق العمل.وعدد الوظائف التي سوف يتعين إنشاؤها لتوفير فرص عمل مجدية بالنسب

مباشرة  أثرالعاملة من السكان ممن هم في سن العمل، وحجم القوى العاملة، وبالتالي عدد الوظائف التي ستكون مطلوبة، ستت
غيير في معدل سنة من اآلن قد ولدوا بالفعل. إن اي ت 33بالنمو السكاني.، ألن أولئك الذين سيدخلون إلى سوق العمل بعد 

سنة على األقل للتأثير على حجم السكان ممن هم في سن العمل. هذا الزخم السكاني يؤكد بأن  33الكلي سيستغرق  اإلنجاب
 الكلي. اإلنجابعدد السكان ممن هم في سن العمل سوف يستمر في النمو في المستقبل المنظور، بغض النظر عن معدل 

 

 ا القطاع:وقد تم اختيار ثالثة مؤشرات لهذ

 ( الناتج المحلي اإلجماليGDP للفرد )-  الناتج المحلي اإلجمالي يعني القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية
المنتجة في بلد ما في سنة معينة، إلى مجموع المستهلكين، واالستثمار واإلنفاق الحكومي، باإلضافة إلى قيمة 

هذا المؤشر تأثير معدل النمو السكاني على الرفاه االقتصادي ورفاهية  الصادرات، ناقص قيمة الواردات. وأظهر
 2117، بلغ الناتج المحلي اإلجمالي في عام والتعاون الدولي المجتمع واألفراد. ووفقا للبيانات الواردة من وزارة التخطيط

تعكس زيادة سنوية في الناتج  ية ستة أهداف رئيسيةاألردنمليون دينار. وباإلضافة إلى ذلك، حددت الحكومة  33227
 المحلي اإلجمالي:

o  2117٪ في عام 1زيادة 
o  2111٪ في عام 1.2زيادة 
o  2119٪ في عام 1.3زيادة 
o  2131٪ في عام  1.7زيادة 
o  2133٪ في عام 7زيادة 
o  وما بعده. 2132٪ في عام  7.2زيادة 

 يتم حساب المؤشر من خالل:

o دماج الزيادة السنوية المستهدفة 2117اء من سنة األساس )حساب الناتج المحلي اإلجمالي لكل سنة ابتد ( وا 
 .على النحو المذكور أعاله

o .تقسيم الناتج المحلي اإلجمالي في السنة على إجمالي عدد السكان في ذلك العام 
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حد تقريبا واستنادا إلى البيانات التي تم جمعها وحسابها على الصعيد الوطني، كان الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الوا
الكلي الثابت، في حال تلبية األهداف المذكورة  اإلنجاب. وفقا لسيناريو معدل 2117الف دينار أردني في عام  3.9

الف دينار أردني بحلول عام  3.2أعاله، فإن الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد سوف يرتفع إلى ما يقرب من 
لى رقم أعلى يصل إلى 2111 . ومع ذلك، في ظل انخفاض معدل 2141ر أردني بحلول عام الف دينا 1.3، وا 

 2111آالف دينار بحلول عام  1الخصوبة االجمالي السيناريو، فإن الفوائد ستكون أعلى وستصل إلى ما يقارب 
 . على الرغم من أن الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد سوف يزداد وفقا للسيناريوهين،2141ألفا بحلول عام  31.7و

 (.33الكلي المتناقص )الشكل  اإلنجاب٪ في إطار سيناريو معدل 33إال انه سيكون أعلى بنسبة 

 

 

 

  ويتم 14-33يبين هذا المؤشر فئة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  -القوى العاملة / السكان في سن العمل .
ناث( الذين تتراوح أعما . واستنادا إلى البيانات الواردة 14و 33رهم احتساب المؤشر من خالل جمع السكان )ذكور وا 

 1.12، فإن ما يقرب من 2111، ودائرة االحصاءات العامة في عام والتعاون الدولي من وزارة العمل، ووزارة التخطيط
 3.31وفقا لسيناريو معدل االجاب الكلي الثابت، سيرتفع هذا الرقم إلى نحو  .إربدمليون اردني كانوا في سن العمل في 

لى 2111مليون بحلول عام  الكلي المتناقص، فإن  اإلنجاب. أما في إطار سيناريو معدل 2131مليون عام  3.74، وا 

 (1000-1007حصة الفرد من الناتج المحلي االجمالي الوطني ) -11الشكل 
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)الشكل  2131مليون بحلول عام  3.17، و2111مليون بحلول عام  3.3عدد السكان في سن العمل سيكون حوالي 
32.) 

 
 

 
 

 
 

  التغير في عدد السكان الذين يدخلون سن العمل كل عام، ويمثل يبين هذا المؤشر  –الداخلون الجدد إلى سن العمل
عدد الوظائف التي ينبغي ان تنشأ على أساس سنوي لتوفير فرص عمل للذين يدخلون سن العمل. ويتم احتساب هذا 
المؤشر من خالل طرح عدد السكان في سن العمل في العام السابق من عدد السكان في سن العمل العمل في العام 

 لتالي.ا
 

، حيث ان البالد يجب أن توفر ما يكفي من فرص العمل للشباب الذين يبلغون األردنعلى كبير هذا المؤشر له تأثير 
. اظهرت بيانات عام األردنالموجودة في سن العمل، وهذا التأثير حاسم بصورة خاصة بسبب التركيبة العمرية الشابة 

 اإلنجابالفا. واذا استمر سيناريو معدل  33.3سن العمل ازداد بمقدار  أن العدد السنوي للداخلين الجدد إلى 2111

وتوقعات مبادرة السياسة الصحية ووزارة العملوالتعاون الدولي  المصدر: بيانات دائرة اإلحصاءات العامة، ووزارة التخطيط  

 (9050-9002عدد السكان في سن العمل )  -69الشكل 
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الفا وفقا  3.3، ولكنه سينخفض في الواقع إلى 2131ألف في عام  31.1الكلي الثابت، فإن هذا الرقم سيرتفع إلى 
الداخلين الجدد  الكلي سيقلل من عدد اإلنجابالكلي المتنافص. وهذا يعني أن تخفيض معدل  اإلنجابلسيناريو معدل 

 (.31الفا. )الشكل  371بما يقارب  إربدإلى سن العمل في 
 

 

 
 

 
 

 

 التعليم:

يون األهمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للتعليم في وقت مبكر من سبعينيات القرن الماضي وذلك األردنأدرك المواطنون 
مما أدى إلى زيادة في الطلب على التعليم وااللتحاق  والنفط واألراضي.، مثل المياه األردنبسبب محدودية الموارد الطبيعية في 

، وانخفض مية، وزاد معدل االلتحاق بالمدارس تدريجيا  بالمؤسسات التعليمية على اختالف مستوياتها، وبذلك انخفضت نسبة األ
 معدل التسرب من المدارس، وتحسنت معظم المؤشرات التعليمية.

، ووزارة العمل، وتوقعات مبادرة السياسة الصحيةوالتعاون الدولي بيانات دائرة اإلحصاءات العامة، ووزارة التخطيطالمصدر:   

(9050-9002)الجدد إلى سن العمل الداخلون  - 63الشكل   
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رئيسيا في قطاع التعليم، كما أنه سيكون من الصعب الحفاظ على المستوى الحالي للتعليم في  را  يلعب النمو السكاني دو 
المستقبل، وذلك بسبب العدد المتزايد من األطفال الذين يحتاجون إلى التعليم. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في عدد األطفال 

 تعليم، بما في ذلك النفقات الالزمة لتأمين المعلمين الجدد والصفوف والمواد.يؤثر على حجم الموارد المالية الالزمة لدعم نظام ال

، ويتضح مساهمة مختلف القطاعات 'للنظام التعليمي إربدفي  RAPID)النمو السكاني على التنمية ) أثركخطوة أولى في دراسة 
بيانات المقدمة من التقرير اإلحصائي لوزارة حسب مستويات التعليم؛ رياض األطفال واالبتدائي والثانوي. تم الحصول على ال

 (:34(. ووفقا للبيانات )الشكل 2111-2117التربية والتعليم )

a.  من قبل وزارة 7٪ من التعليم في هذا المستوى يتم توفيره من قبل القطاع الخاص، و91ما يقرب من  -رياض األطفال ٪
 التربية والتعليم.

b.  من قبل القطاع 31من التعليم في هذا المستوى يتم توفيره من قبل وزارة التربية، و ٪79ما يقرب من  –التعليم االبتدائي ٪
 ٪ فقط من قبل األونروا والقطاعات الحكومية األخرى.1الخاص و

c.  ة من قبل القطاع الخاص، 1٪ من التعليم الثانوي من قبل وزارة التربية، والتعليم و91.3يتم توفير  -التعليم الثانوي ٪
 قبل األونروا والقطاعات الحكومية األخرى.٪ من 1.3و

تلعب وزارة التعليم والتعليم دورا رئيسيا في كل من التعليم االبتدائي والثانوي، في حين أن القطاع الخاص له دور أكبر في مرحلة 
 رياض األطفال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 بعد ذلك، تم اختيار مؤشرين لقطاع التعليم:

  والملتحقين بالمدارس  33- 1اظهر هذا المؤشر حجم السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  –طالب المرحلة االبتدائية
اختير التعليم اإلبتدائي كتأكيد على مستوى التعليم ألن التعليم  االبتدائية، مع األخذ بعين االعتبار معدل االلتحاق.

٪ للذكور 94٪ و93عليم، سيبقى معدل االلتحاق ثابتا ، واستنادا إلى بيانات وزارة التربية والتاألردناإلبتدائي إلزامي في 
 واإلناث، على التوالي. يتم حساب المؤشر من خالل:

o  ناث( الذين تتراوح أعمارهم بين  عاما. 33و 1جمع اعداد السكان )ذكور وا 
o .ضرب مجموع السكان في سن االلتحاق بالمدارس االبتدائية )محسوبة أعاله( بمعدل االلتحاق لكل سنة 

عام  إربدتنادا إلى البيانات الواردة من وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد االطفال الملتحقين بالمدارس االبتدائية في واس
الكلي الثابت، فإن هذا  اإلنجابألف طفل. على افتراض وجود نسبة التحاق ثابتة وفقا لسيناريو معدل  243، 2111

لى  2111إلبتدائية بحلول عام مليون طفل في المدارس ا 191الرقم سيرتفع إلى . ومع 2131ألف بحلول عام  312وا 
لى 2111ألف طفل في المرحلة االبتدائية في عام  271الكلي سيرفع العدد إلى  اإلنجابذلك، فإن خفض معدل  ، وا 

(، بيانات وزارة التربية والتعليم7002-7002المصدر: تقرير اإلحصاء التربوي )   

مساهمات القطاعات في نظام التعليم حسب المستوى -64الشكل   
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طالب ألف  111. وهذا يشير إلى عدد الطالب الملتحقين بالتعليم االبتدائي سيتناقص بمقدار 2131ألف في عام  272
 (.33الكلي المتناقص )الشكل  اإلنجابوفقا لسيناريو معدل 

 

 

 

 
  يبين هذا المؤشر التكلفة السنوية المتعلقة بتعليم الطالب في المدارس اإلبتدائية،  –التكلفة التراكمية للتعليم االبتدائي

 :. يتم حساب المؤشر من خالل2119دينار أردني لكل طالب في عام  141والتي قدرت ب 
o  بضرب عدد طالب المدارس االبتدائية في كل عام  -حساب النفقات السنوية للتعليم االبتدائي عن كل سنة

 )محسوبة أعاله( بتكلفة كل طالب للحصول على النفقات المدرسية السنوية.
o حساب النفقات لكل سنة خالل الفترة 

بتدائية، وبالتالي سيزداد الطلب على المدارس كما رأينا في المؤشر السابق، سيزداد عدد الطالب في المرحلة اال
والصفوف الدراسية، والمعلمين، والكتب واللوازم. هذا يدل على وجود تأثير على األموال المطلوبة من قبل قطاع التعليم 

فقات المتكررة ، أشارت التقديرات إلى أن الن2117االبتدائي. واستنادا إلى البيانات الواردة من وزارة التربية والتعليم عام 
دينار أردني. وبناءا عليه، افترض الفريق الفني أن هذا المستوى من اإلنفاق على  141السنوية للطالب الواحد بلغت 

 المصدر: بيانات وزارة التربية والتعليم وتوقعات مبادرة السياسة الصحية

(9050-9002)في إربد رس االبتدائية المدطالب ا - 65الشكل   
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الكلي الثابت سوف  اإلنجابكل طالب سيستمر ثابتا في المستقبل. وبناء على هذا االفتراض، ووفقا لسيناريو معدل 
لتغطية النفقات المتكررة للتعليم  2131و 2111دينار أردني بين عامي ار ملي 3.3تحتاج وزارة التربية حوالي 

مليار دينار أردني خالل الفترة  1.9ويتطلب  –االبتدائي. وحتى مع انخفاض الخصوبة، سيبقى التعليم االبتدائي مكلفا 
ليار دينار أردني، م 3.1، حوالي اإلنجاب. ومع ذلك، فإن الوفورات التراكمية الناجمة عن انخفاض 2111-2131

 (.31ستكون كبيرة ويمكن أن تستخدم لتحسين نوعية التعليم االبتدائي )الشكل 

 

 

 

 الصحة:

تحسنا واضحا في تقديم الخدمات الصحية خالل العقود الماضية، حيث تميز بتسجيل واحدة من أدنى معدالت  األردنحقق 
 العمرسن على معدل الوفيات العمري النوعي مما أدى إلى رفع متوسط الوفيات الخام في العالم. باإلضافة إلى ذلك، طرأ تح

 األردنمباشرة لجودة الخدمات الصحية المتوفرة في جميع أنحاء البالد. إن من أهم أولويات  نتيجة يعتبر والذي للسكان، المتوقع
على  األردناني في المستقبل على قدرة االستمرار في تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة لشعبها. سوف يؤثر النمو السك

تحقيق هذا الهدف، وسوف يؤثر على عدد كوادر المهن الطبية الالزمة لتوفير الخدمات الصحية الجيدة، وعلى عدد ونوع المرافق 
 الطبية التي تقدم هذه الخدمات، وعلى الموارد المالية الالزمة لدعم النظام الصحي.

 المصدر: بيانات وزارة التربية والتعليم وتوقعات مبادرة السياسة الصحية

 (9050 -9002التكلفة التراكمية للتعليم اإلبتدائي) – 61الشكل 
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 وقد تم اختيار مؤشرين:

 أظهر هذا المؤشر عدد المراكز الصحية المطلوبة لخدمة السكان، وبافتراض أن عدد  -كز الصحية المطلوبة المرا
 شخص. يتم حساب المؤشر من خالل: 4111مركز صحي لكل  3السكان لكل مركز صحي ال تزال ثابتة وهي 

o على نسبة السكان لكل  تقسيم مجموع السكان في السنة األساس على عدد المراكز الصحية المتوفرة للحصول
 مركز.

o  تقسيم مجموع السكان لكل سنة على نسبة السكان لكل مركز )محسوبة أعاله( لحساب عدد االمراكز الصحية
 المطلوبة.

 

 2.11، وهو ما يعني وجود إربدمركزا صحيا في  237، كان هناك حوالي 2111واستنادا إلى البيانات الواردة من وزارة الصحة، في عام 
شخص. في حال بقيت هذه النسبة ثابتة في المستقبل، فإن عدد المراكز الصحية المطلوبة سيرتفع إلى ما  31،111صحي لكل مركز 

لى  2111مركزا بحلول عام  119يقرب من  ( وذلك وفقا  2111) تقريبا ثالثة أضعاف الرقم في عام  2131مركزا بحلول عام  131وا 
الكلي المتناقص، سيزداد عدد المراكز الصحية إلى حوالي  اإلنجاب. ومن ناحية أخرى، ووفقا لمعدل الكلي الثابت اإلنجابلسيناريو معدل 

لى  2111مركز بحلول عام  113  (.37. )الشكل 2131مركز بحلول عام  431وا 
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  فترض أن نصيب الفرد من وأظهر هذا المؤشر التكاليف السنوية الالزمة لتمويل القطاع الصحي وي -النفقات الصحية

 133و 2132دينار أردني في عام  243؛ 2117دينار أردني في عام  317نفقات الرعاية الصحية السنوية ستكون 
 . يتم حساب المؤشر من خالل:2141و 2137دينار أردني بين عامي 

o .ضرب مجموع السكان لكل سنة بمجموع النفقات الصحية السنوية للشخص الواحد 

مليون دينار  311لى البيانات الواردة من وزارة الصحة، فقد بلغ مجموع النفقات المتكررة على الصحة حوالي واستنادا إ
دينار أردني تم إنفاقها على الصحة للشخص الواحد في  339، مما يشير إلى أن ما يقرب من 2111أردني في عام 

ية تدعو لزيادة االنفاق على الصحة األردنطنية للحكومة . وباإلضافة إلى ذلك، فإن اهداف االستراتيجية الصحية الو إربد
لى  2132دينار أردني للشخص الواحد بحلول عام  243لتصل إلى  . 2137دينار أردني بحلول عام  133وا 

 الكلي. اإلنجابواستخدمت هذه االفتراضات في حساب النفقات الصحية المقدرة وفقا لسيناريوهي معدل 

مليون  311سيزداد من  إربدالكلي الثابت أن معدل النفقات الصحية السنوية المتكررة في  اباإلنجأظهر سيناريو معدل 
مليون دينار أردني بحلول عام  922، و2111مليون دينار أردني بحلول عام  311إلى  2111دينار أردني في عام 

جموع اإلنفاق السنوي على الصحة وهو ما يمثل زيادة قدرها خمسة أضعاف في الميزانية الصحية السنوية. إن م 2131

 وتوقعات مبادرة السياسة الصحيةالصحة المصدر: بيانات وزارة 

(9050-9002)اكز الصحية المطلوبة في إربد عدد المر  – 69الشكل   
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مليون دينار  113، و2111مليون دينار أردني بحلول عام  311سيزداد أيضا في إطار السيناريو الثاني ليصل إلى 
. ورغم أن هذه الزيادة ستكون كبيرة، فإن المبلغ السنوي الذي ينفق على الصحة في عام 2131أردني بحلول عام 

باإلضافة إلى ذلك، فإن تقليص معدل  الكلي المتناقص. اإلنجابمليون وفقا لمعدل  293سيكون اقل بمقدار  2131
 (.31)الشكل  2131-2111خالل الفترة من تقريبا مليار دينار أردني  4.2الكلي سيوفر  اإلنجاب

 

 

 

 

 الزراعة:

منها فعليا. تم جمع البيانات الظاهرة في وحجم المستغل والمزروع  إربدأبتدأ القسم باإلشارة إلى االراضي الصالحة للزراعة في 
 إربد" والموضوعة من قبل وزارة الداخلية. تعتبر 2111 –االجتماعية واالقتصادية  إربد( من "حقائق 39الرسم البياني )الشكل 

ضي من المحافظات التي تضم اكبر مساحة من االراضي الصالحة للزراعة. ويبين الشكل التغيير الضئيل في مساحة االرا
% من مجموع االراضي 47. قدرت مساحة الزراعة المروية بـ 2111-2113خالل الفترة من  إربدالصالحة للزراعة في 

 المصدر: بيانات وزارة الصحة وتوقعات مبادرة السياسة الصحية

 (9050-9002النفقات الصحية المتكررة في إربد ) -62الشكل 
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، وتعزى الزيادة في مساحة الزراعة المروية إلى الزحف العمراني على االراضي الصالحة 2111الصالحة للزراعة في عام 
 للزراعة.

 

 

 

 

وقد استخدم هذا المؤشر للداللة على قدرة  -الضغط على األراضي الصالحة للزراعة الزراعة: وقد تم اختيار مؤشر واحد لقطاع
دونمات من  31على إطعام األعداد المتزايدة من السكان. وأظهر هذا المؤشر عدد الناس الذين سيستفيدون من كل  إربد

 43ظلت ثابتة خالل فترة التوقع أي ما يقارب  ربدإاآلراضي الصالحة للزراعة على افتراض أن إجمالي المساحة المزروعة في 
 ألف دونم. ويتم حساب المؤشر بقسمة مجموع السكان على إجمالي المساحة المزروعة لكل سنة.

شخصا. وحيث ان عدد  21دونم يوفر الغذاء لحوالي  31، كل 2111واستنادا إلى البيانات الواردة من وزارة الزراعة، في عام 
ومقدار المساحة المزروعة ال تزال ثابتة، فمن المتوقع أن يزداد الضغط على األراضي الصالحة للزراعة لتوفير السكان يتزايد 

 43عليها ان توفر الغذاء لـ  2111شخصا في عام  21دونمات التي وفرت الغذاء لـ  31الغذاء للسكان. وفقا لذلك، فإن نفس 
الكلي ومع ذلك، في عام  اإلنجابشخصا إذا تم تخفيض معدل  11ابتا والكلي ث اإلنجابإذا ظل معدل  2111شخصا في عام 

بيانات وزارة الداخلية-7002المصدر: حقائق إربد االجتماعية واالقتصادية   

مزروعة مقابل غير المزروعة –األراضي الصالحة للزراعة في إربد  -67الشكل   
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شخصا في إطار سيناريو معدل  13دونمات ستوفر الغذاء لـ  31، سوف يكون الفرق أكثر وضوحا ذلك ان نفس الـ 2131
لمبينة في الشكل أدناه ا التقديراتتشير  الكلي المتناقص. اإلنجابشخصا في إطار سيناريو معدل  44الكلي الثابت، و اإلنجاب
( إلى أن الضغط على األراضي الصالحة للزراعة سيزداد بصورة كبيرة في المستقبل في إطار السيناريوهين االثنين، 21)الشكل 

٪ في مساحة األراضي المتاحة لتوفير 41الكلي المتناقص فسيكون هناك زيادة بنسبة  اإلنجابأما في إطار سيناريو معدل 
 .2131في عام  إربدفي  الغذاء كل شخص

 

 

 

 البيئة / المياه / الكهرباء

 البيئة .أ

استخدم القسم لتوضيح اثلر النمو السكاني على المحافظة على نظافة البيئة. إن الزيادة في عدد السكان ستزيد من حجم النفايات 
ا في ذلك الموارد البشرية، واألليات أو النفقات الناتجة، وبذلك ستؤثر على الموارد التي توفرها الحكومة لضمان نظافة البيئة، بم

 .إربدالمالية. وقد تم اختيار مؤشر واحد لقسم البيئة يتعلق بكلفة جمع ومعالجة النفايات في 

بيانات وزارة الزراعة وتوقعات مبادرة السياسة الصحية :المصدر  
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دينار أردني  12طن من النفايات كانت  3، فإن تكلفة جمع ومعالجة إربداستنادا إلى البيانات الواردة من مديرية شؤون البيئة في 
 . وقد تم حساب المؤشر وفقا" لـ:2111ام في ع

o .حساب كميات النفايات التي ينتجها الفرد الواحد بقسمة كمية النفايات المجموعة سنويا على عدد السكان الكلي 
o  طن من النفايات بقسمة الكلفة الكلية لجمع ومعالجة النفايات للسنة األساس  3حساب تكلفة جمع ومعالجة

 نوية للنفايات التي تم جمعها.( على الكمية الس2111)
o  .حساب النفايات الكلية بضرب كمية النفايات التي ينتجها الفرد الواحد )المحسوبة أعاله( بمجموع السكان لكل سنة 
o  حساب تكلفة جمع ومعالجة النفايات بضرب كمية النفايات الناتجة في كل سنة )محسوبة أعاله( بتكلفة جمع

  طن من النفايات. 3ومعالجة 

. وقد 2111مليون دينار أردني في عام  1.3واستنادا إلى البيانات الواردة من المديرية، كانت تكلفة جمع ومعالجة النفايات 
مليون دينار أردني بحلول عام  1.1الكلي الثابت زيادة في تكلفة جمع ومعالجة القمامة إلى  اإلنجابأظهر سيناريو معدل 

، مما يعكس زيادة مقدارها ثالثة أضعاف في التكاليف. أظهر سيناريو 2131بحلول عام  مليون دينار أردني 31ونحو  2111
، وما يقرب 2111مليون بحلول عام  3.4الكلي المتناقص أيضا زيادة في التكلفة ولكن بمعدل أقل، لتصل إلى  اإلنجابمعدل 
مليون دينار خالل الفترة  43.1حوالي  الكلي سيوفر اإلنجاب. وبالتالي، فإن خفض معدل 2131مليون حلول عام  7من 

 (.23)الشكل  2111-2131

 

 

 المصدر: بيانات مديرية الشؤون البلدية وتوقعات مبادرة السياسة الصحية 

 (1090-1002) لجتها في إربدتكلفة جمع النفايات ومعا -11الشكل 
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 المياه:ب. 

. وهي ضرورية إلنتاج الغذاء، االستهالك المنزلي، والسياحة، األردنالمياه هي واحدة من اغلى واندر الموارد الطبيعية في 
و السكاني، تناقصت حصة الفرد من المياه بشكل واالستخدامات الصناعية. نتيجة لزيادة الطلب، الناجم في جزء كبير عن النم

 الماضية. 31ملحوظ على مدى السنوات ال 

في الشرق االوسط وشمال  ، دراسة قطاع المياهWBوفقا لدراسة " األردنقدم هذا القسم في البداية نمط استهالك المياه في 
، جامعة ميتشيغان، أبريل األردناتيجيات المياه المستدامة في الموقع االلكتروني لمياه الشرق األوسط وشمال افريقيا، استر  افريقيا،
متر مكعب  341إلى  3911متر مكعب في عام  329". يوضح هذا االتجاه انخفاض في حصة الفرد السنوية من 2111

يجعل  متر مكعب للفرد سنويا، مما 311(، والذي هو أقل بكثير من خط الفقر المائي، حوالي 22)الشكل  2111بحلول عام 
 رابع افقر بلد في العالم في المياه. األردن

 

 

 
 

يحسب هذا المؤشر كمية المياه المطلوبة لتغطية احتياجات البلدية، على  -متطلبات المياه البلدية وقد تم اختيار مؤشر واحد:
تم حساب   متر مكعب سنويا. 341افتراض أن استهالك الفرد من المياه سنويا من البلدية يبقى ثابتا خالل فترة التوقع، حوالي 

 السكان. مجموعب البلدية مياه من السنوي االستهالك من الفرد نصيبالمؤشر عن طريق ضرب متوسط 

الموقع اإللكتروني لمياه الشرق األوسط  في الشرق األوسط وشمال افريقيا،دراسة قطاع المياه المصدر: 
7002، دراسة استراتيجية المياه المستدامة في األردن، جامعة ميتشيغان، ابريل قياوشمال افري  

(9002-6710ي األردن )اتجاهات استهالك المياه ف – 99الشكل   
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واستنادا إلى البيانات الواردة من وزارة المياه والري، فقد افترضنا ثبات حصة الفرد المذكورة اعاله، وثبات في مستوى إنتاج المياه 
الكلي الثابت، سترتفع  اإلنجابمليون متر مكعب في السنة. وفقا لذلك، في إطار سيناريو معدل  394ي المنزلية، حوال

لى  2111مليون متر مكعب في عام  11إلى  2111مليون متر مكعب في  14االحتياجات المنزلية من المياه من  متر  311وا 
 33الكلي المتناقص لتصل إلى  اإلنجابفي إطار معدل ، وستزداد االحتياجات المائية المحلية أيضا 2131مكعب في عام 

 (.21)الشكل  2131متر مكعب عام  19و 2111مليون متر مكعب عام 

 

 

 

 

 ج. الكهرباء

. يؤثر النمو السكاني على استهالك إربدويستخدم هذا المؤشر للتدليل على تأثير النمو السكاني على متطلبات الكهرباء في 
لزيادة في عدد السكان سوف يضع المزيد من الضغط على الحكومة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. الكهرباء وذلك ألن ا

 3،733، كان معدل االستهالك السنوي للفرد الواحد من الكهرباء إربدواستنادا إلى البيانات الواردة من شركة الكهرباء في 
 كاآلتي: باءيتم حساب مؤشر الكهر  .2111كيلووات في الساعة في عام 

 المصدر: بيانات وزارة المياه والري وتوقعات مبادرة السياسة الصحية

(9050-9002)في إربد  االحتياجات المائية المنزلية - 93الشكل   
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o بضرب معدل استهالك الفرد من الكهرباء بالعدد الكلي للسكان 

كيلووات /  3,733واستنادا إلى البيانات التي وردت من شركة الكهرباء، وعلى افتراض أن نصيب الفرد من الكهرباء استقر على 
 اإلنجاباعة. في إطار سيناريو معدل جيجا واط في الس 3111إلى  2111ساعة، فقد وصلت كمية الكهرباء المطلوبة في عام 

وحوالي  2111ألف جيجا واط /ساعة بحلول عام  1.2الكلي الثابت، فإن الكهرباء المطلوبة ستصل كمية الكهرباء المطلوبة إلى 
الكلي المتناقص، فإن كمية الكهرباء المطلوبة  اإلنجاب. ومع ذلك، في ظل معدل 2131أالف جيجا واط /ساعة بحلول عام  3

 (.24)الشكل  2131بحلول عام جيجا واط / ساعة  1.4و 2111جيجا واط/ساعة بحلول عام  2.7ستصل إلى ما يقرب 

 

 

  
در: بيانات شركة الكهرباء وتوقعات مبادرة السياسة الصحيةالمص  

(2090-2002احتياجات الكهرباء في إربد ) -22الشكل   
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 االستنتاجات والتوصيات -6

 ملخص عن النتائج الرئيسية 6.0

معدل الخصوبة المحسوبة لكل من القطاعات الخمسة، يمكن الحصول على فوائد مختلفة نتيجة تخفيض  التقديراتواستنادا إلى 
 االجمالي.

  بأنه من المتوقع انخفاض النمو السكاني على التنمية  ثرأل إربداظهرت دراسة  –عدد اقل من الناس يبلغون سن العمل
 اإلنجابشخص في اطار سيناريو معدل ألف 371بحوالي  2131و 2111بين عامي أعداد الداخلين إلى سوق العمل 

 الكلي المتناقص.
 مليار  3.1النمو السكاني على التنمية بأنه من الممكن توفير  ثرأل إربداظهرت دراسة  -قطاع التعليم  وفورات كبيرة في

 الكلي. اإلنجابنتيجة النخفاض معدل  2131و 2111دينار أردني في قطاع التعليم بين عامي 
 مليار  4.2أنه من الممكن توفير النمو السكاني على التنمية ب ثرأل إربداظهرت دراسة  -وفورات كبيرة في القطاع الصحي

 الكلي المتناقص. اإلنجابفي ظل سيناريو معدل  2131و 2111دينار أردني بين عامي 
 على 41النمو السكاني على التنمية زيادة بنسبة  ثرأل إربداظهرت دراسة  -تحسن في توفير األراضي الصالحة للزراعة ٪

الكلي، وانخفاض  اإلنجابويرجع ذلك إلى انخفاض معدل  2131حصة الفرد من األراضي الصالحة للزراعة في عام 
 عدد السكان.

  النمو السكاني على التنمية ان الطلب على المياه سينخفض  ثرأل إربداظهرت دراسة  -انخفاض في كمية المياه الالزمة
 .الكلي المتناقص اإلنجاب، في ظل معدل 2131٪ في عام 11بنسبة 

 النمو السكاني على التنمية ان الطلب على الكهرباء  ثرأل إربداظهرت دراسة  -لالزمة انخفاض في كمية الكهرباء ا
 .الكلي المتناقص اإلنجاب، في ظل معدل 2131٪ في عام 41سينخفض بنسبة 

لضروري ومن ا  (RAPID)النمو السكاني على التنمية أثرتم تسليط الضوء على هذه الفوائد وعدد من الفوائد األخرى باستخدام دراسة 
 اإلشارة إلى أن الفريق قد أشار إلى التأثيرات الكبيرة التي تهم صناع القرار وصناع السياسات.

 التوصيات التنفيذية  6.3

هي واحدة من أدوات التحفيز األكثر أهمية التي يمكن استخدامها لضمان مشاركة  (RAPID)النمو السكاني على التنمية  أثرإن دراسة 
ي قضايا السكان وتنظيم األسرة، وأثبت أنه أداة فعالة في تغيير السياسات والخطط في عدة بلدان. فمن األهمية بمكان متعددة القطاعات ف

تحقيق مشاركة صناع القرار بحيث يعملون على ادماج إدماج قضايا السكان في المحادثات والفعاليات العامة وأيضا في الخطط واألنشطة 
د من بنود الميزانية لألنشطة المتصلة بالسكان على أساس سنوي، ويجب أن يستمر التمويل لسنوات قادمة. داخل وزاراتهم. يجب توفير بن
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 اإلنجابوعالوة على ذلك، يحتاج المسؤولون لدعم برامج تنظيم األسرة التي من شأنها أن تساعد البالد على تحقيق هدف تخفيض معدل 
لمحتملة التي حددتها الدراسة. للقيام بذلك، يجب على رجال السياسة وصناع القرار دعم الكلي، وذلك أيضا لتحقيق األهداف والفوائد ا

ووزارة الداخلية/ومديرية التنمية  للسكان األعلىقضايا السكان وتنظيم األسرة داخل الهيئات الوطنية ومؤسسات التنمية. إن دور المجلس 
 هذه األهداف:هو التنسيق مع تلك الهيئات لضمان تحقيق جميع المحلية 

 ادراج قضايا السكان في خطط كافة الوزارات .3

 توفير التمويل الالزم لتنفيذ الخطط .2

 تشجيع مساهمة القطاع الحكومي وغير الحكومي  .1

 دعم المسؤولين وصناع القرار لقضايا تنظيم االسرة  .4

 تعزيز الوعي العام بخطط تنظيم األسرة .3
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 . المراجع7

 دائرة االحصاءات العامة، 2117ي، دناألر مسح السكان والصحة األسرية 
 دائرة االحصاءات العامة، 2119ي، األردنمسح السكان والصحة األسرية 

 ، دائرة االحصاءات العامة2114 األردنتعداد السكان في 
 ، دائرة اإلحصاءات العامة2119، التقديرات السكانية

 دائرة اإلحصاءات العامة ، 2111في أرقام  األردن
 ، دائرة االحصاءات العامة 2117رقام، في أ األردن
 ،دائرة االحصاءات العامة 2111في أرقام،  األردن
 ، دائرة اإلحصاءات العامة2119في أرقام،  األردن

 ،دائرة االحصاءات العامة 2117التقرير اإلحصائي السنوي، 
 ، دائرة اإلحصاءات العامة2119التقرير اإلحصائي السنوي، 

 للسكان األعلىالمجلس ، 2119"وثيقة السياسة"،  األردنفي الفرصة الديموغرافية 
 ، مبادرة السياسة الصحية2119، التقديرات السكانية

 وزارة الصحة  ،2117التقرير اإلحصائي السنوي، 
 وزارة الصحة، 2119التقرير اإلحصائي السنوي، 
 وزارة الصحة، 2117-2111التقرير اإلحصائي السنوي، 

 وزارة الصحة، 2111-2117سنوي، التقرير اإلحصائي ال
 دراسة قطاع المياه في الشرق األوسط وشمال افريقيا، الموقع اإللكتروني لمياه الشرق األوسط وشمال افريقيا

 ، جامعة ميتشيغاناألردن، البرنامج الدولي للتنمية االقتصادية في 2111استراتيجيات المياه المستدامة، 
 ، دائرة اإلحصاءات العامة2117لبطالة، التقرير السنوي لمسح العمالة وا

 ، دائرة اإلحصاءات العامة2111مسح نفقات ودخل األسرة 
 ، دائرة اإلحصاءات العامة2111اإلحصائيات البيئية، 

 ، الموقع الرسمي لوزارة التخطيط2119المؤشرات االجتماعية واالقتصادية،
 لية، وزارة الداخ2119االجتماعية واالقتصادية،  إربدحقائق 
 2131، إربدمن مديرية التربية والتعليم في بيانات 
 2131، إربدمن مديرية الصحة في  بيانات
 2131، إربدمن مديريات الزراعة في  بيانات
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 2131 ،إربدفي  مديريات الشؤون البلديةمن  بيانات
 2131، إربدمن مديريات المياه والزراعة في  بيانات
 2131من شركة الكهرباء،  بيانات

 RAPIDالنمو السكاني على التنمية  ثرأل إربدض دراسة عر 
 

 


