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 ملخص تنفيذي. 3

 
 ، حيث ارتفع عدد السكان من نصف مليونعشر ضعفا   االثنيخالل السنوات الستين الماضية بما يقارب  األردنتزايد عدد سكان 

الوطنية على المؤسسات متزايدا  ضغطا   مطرد. وقد شكل هذا النمو ال3005في عام  نسمة مليون 4.5ليصل إلى  3543عام  نسمة
ي، وذلك نتيجة لتأثير النمو السكاني على القطاعات االقتصادية واالجتماعية. األردنومنتجات ذات جودة عالية للشعب  لتقديم خدمات

مكانية تحقيق الفرصة السكانية نتيجة الزيادة  واستجابة التجاهات النمو السكاني، وخاصة الزيادة المطردة في الفئة العمرية الشابة وا 
بتطوير وثيقة سياسات  األردنللسكان في  األعلىمن الشباب المقبلين على العمل، فقد قام المجلس المتوقعة في أعداد السكان 

بالتزامن مع  برنامج الرقابة والتقييم الوطني الجهد المتزايد   3005التي تم تطويرها عام و هذه الوثيقة تعكس الفرصة السكانية. 
حول القضايا السكانية، وتعزز األنشطة التي تؤيد وتدعم المؤسسات وصناع عمل على زيادة الوعي في الللسكان   األعلىللمجلس 

 لين عن تلك القضايا.و القرار المسؤ 
 

كسب تأييد قدرة على وسائل الهي واحدة من أكثر مدعمة بعرضها التوضيحي  (RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية إن دراسة 
على مستوى مختلف القطاعات للتعامل مع مسألة للسكان لتحسين المشاركة  األعلىعتمدها المجلس اوقد  ،السياساتصناع القرار و 

التي تم تطويرها على مستوى ( RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية وتقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن دراسة النمو السكاني.  
قدمتها الهيئات الوطنية المشاركة إعدادها، والتوصيات والنتائج التي تباعها عند المنهجية التي الكسب التأييد و ، وأهميتها كأداة األردن

ووزارة الصحة ووزارة التربية  والتعاون الدولي للسكان ودائرة اإلحصاءات العامة ووزارة الداخلية ووزارة التخطيط األعلىالمجلس ك
أال  ؛الكلي اإلنجابة استخدام اثنين من أهم سيناريوهات معدل والتعليم ووزارة العمل ووزارة الزراعة ووزارة المياه والري. وتوضح الدراس

بخمسة قطاعات أساسية حيث ربط كل منهما الكلي المتناقص،  اإلنجابوسيناريو معدل  الكلي الثابت اإلنجابناريو معدل سي وهما
ستنتاجات الدراسة بناء  على التوقعات الوثيقة استوضح هذه ؛ وهي االقتصاد والتعليم والصحة والزراعة والمياه. األردنتنموية في 

التي ساسية الفوائد األ وضحوالتي تم بناءها وفقا  لغايات وأهداف الهيئات الوطنية آنفة الذكر. كما ستوضعها، والفرضيات التي تم 
تؤكد هذه الدراسة على الوسيلة األهم لتحقيق سية اكتسابها من خالل تحقيق معدل إنجاب كلي متناقص. وأخيرا ، األردنيمكن للحكومة 

 الكلي المستهدف، واكتساب المنافع المرتبطة بها؛ أال وهي "تنظيم األسرة". اإلنجابمعدل 
 

للسكان والهيئات الوطنية آنفة الذكر بإجراء تحليل  األعلىبالتعاون مع المجلس و مبادرة السياسة الصحية مشروع ، قام 3005في عام 
عداد و  (RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية موذج باستخدام ن تم تشكيل فريق فني يضم  ،ولىأوكخطوة ه.  لمحوسب  عرضا 
مع الهيئات الوطنية والذي كان بدوره يتواصل  ،ودائرة االحصاءات العامة للسكان األعلىالمجلس و مبادرة السياسة الصحية مشروع 
الكلي والفرضيات السكانية ذات الصلة، بما  اإلنجابتعاون الفريق لتحديد السيناريوهين المتعلقين بمعدل ما يلزم من بيانات.  لجمع 
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على تحديد معدل  اعتمادا   التقديرات السكانيةالفني بالعمل على تطوير والهجرة الدولية. بعد ذلك، بدأ الفريق  توقعات الحياةفي ذلك 
، ونسبة الجنس عند الوالدة والعمر المتوقع وجدول الحياة النموذجية (ASFR) العمري النوعي اإلنجابالكلي، ومعدل  اإلنجاب

القطاعات الرئيسية التي ينبغي بحثها من أجل دراسة أثر النمو السكاني، وجمعوا  قاموا بتحديدوالهجرة الدولية. وباإلضافة إلى ذلك، 
مدى  على بناء  ، وتم اختيار مؤشرات محددة لكل قطاع لقة بالفترة التي تم تحديدهاكل البيانات المتعلقة بذلك، وطوروا التوقعات المتع

الكلي المتناقص بين عامي  اإلنجاب. هذا وقد أكدت الدراسة على الفوائد المكتسبة من خالل اعتماد سيناريو معدل هاوتأثير أهميتها 
مليار  3.3القادرين على العمل، مما يعني توفير  فرادألألف في عدد ا 000. ومن بين هذه الفوائد انخفاض بنحو 3030و 3005

٪ في األراضي المتاحة للشخص 34مليار دينار في القطاع الصحي، وتحقيق زيادة بنسبة  5.1دينار في قطاع التعليم، وتوفير 
 ٪ في الطلب على المياه.26بما نسبته الواحد، وانخفاض 

 
 

جراءات يتعين تنفيذها من قبل الجهات االجماع على ما سين طرحه من بتحديد و الفريق قام وكخطوات نهائية،  توصيات رئيسية وا 
 ذات العالقة. وتشمل تلك التوصيات واإلجراءات ما يلي:

 ادراج قضية السكان في خطط جميع الوزارات 
 تخصيص أموال كافية لتنفيذ هذه الخطط 
 الصلة تشجيع مشاركة جميع الجهات الحكومية أو غير الحكومية ذات 
  توفير الدعم لبرنامج تنظيم األسرة من قبل كبار المسؤولين 
 تعزيز الوعي العام بتنظيم األسرة 
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 المقدمة. 2
 

 األردنفي  يةخصائص السكانال حولموجز  2.0

 قطاعات التنميةمختلف أهمية وتأثير النمو السكاني على مدى ية الهاشمية األردنعلى مدى عقود ماضية، أدركت حكومة المملكة 
 األعلى، قام المجلس 3003في عام  على أوامر جاللة الملك عبداهلل الثاني وبناء  مثل التعليم والصحة واالقتصاد والمياه والزراعة. 

وصناع القرار بأهمية القضايا السكانية، السياسيين الحكومية وغير الحكومية لتوعية الهيئات للسكان بتعزيز الجهود والتنسيق مع 
 والعمل على تطوير عدة خطط لمعالجة تلك القضايا.

 3543عام  نسمة بشكل كبير، حيث ارتفع عدد السكان من نصف مليون األردنعدد سكان ازداد  ،فخالل السنوات الستين الماضية
(. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية، وهو الفرق بين معدل 3)الشكل  3005في عام  نسمة مليون 4.5ليصل إلى 

حيث في كل من معدالت المواليد والوفيات،  كبيرا   العقود القليلة الماضية انخفاضا  وأظهرت المواليد الخام ومعدل الوفيات الخام. 
، وانخفضت 3005والدة لكل ألف شخص في عام  35إلى  3543والدة لكل ألف نسمة في  40من  معدالت المواليدانخفضت 

. وقد انعكس 3005وفيات لكل ألف نسمة في عام  7إلى  3543لف نسمة في سنة أحالة وفاة لكل  30معدالت وفيات االطفال من 
ن هذا أ . على الرغم من3005في عام  3.3إلى  3543في  1ذلك في انخفاض معدل الزيادة الطبيعية، والتي انخفضت من 

 (.3ن النسبة ال تزال مرتفعة )الشكل أ، إال 3005من عام  اعتبارا   االنخفاض كان ملحوظا  

 (3005و 3003و 3543اتجاهات النمو السكاني ) - 3الشكل 

 

 3005 لعام المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي السنوي األردني 
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 (3005-3543)معدل الزيادة الطبيعية  - 3الشكل 

 

 

الكلي،  اإلنجابيضا كان معدل أ. و 3005لكل ألف في عام حالة والدة  30 (الخامالعام )كان معدل المواليد فقد ، سابقا   وكما ذكر
العمري النوعي خالل سنوات  اتبعت معدالت اإلنجابما عدد المواليد الذين تنجبهم المرأة خالل حياتها إذا والمعرف بأنه متوسط 

مولود لكل  7.3للغاية بحدود  مرتفعا   األردنالكلي في  اإلنجاب، كان معدل 3574في عام مرتفع.  (سنة 35-34ية )اإلنجابحياتها 
 ، وظل ثابتا  3003في عام  1.7الكلي بشكل كبير ليصل إلى  اإلنجابامرأة. وخالل السنوات الثالثين الماضية، انخفض معدل 

 .3005في عام  1.0بعد ذلك، حوالي  تقريبا  

سنة على  73و 73إلى  3003ناث في عام لإل 73للذكور و 40العمر المتوقع، الذي ارتفع من هذه المؤشرات وغيرها مثل متوسط 
 متزايدا   . ومع ذلك، شكلت هذه التحسينات ضغطا  األردن، تشير إلى تطور ملحوظ في القطاع الصحي في 3005التوالي في عام 

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

 السكاني.

 

 

2005-1557 أرقام في األردن ،1575 ،1561 ،1552 إحصاء – العامة اإلحصاءات دائرة: المصدر  

 



8 
 

  والدراسات السابقةنبذة تاريخية  2.3

على إعداد عرض عن أثر النمو السكاني على التنمية، والذي يستخدم في ، وعلى مدى عدة سنوات، للسكان األعلىعمل المجلس 
قّدم العرض في المنتدى الوطني األول الذي أقيم تحت رعاية صاحب كما و  .للسكان األعلىاالجتماعات الدورية ألعضاء المجلس 

 .3000الجاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين في عام 

الفرصة السكانية إلى  للسنوات القادمة استنادا   اإلنجابللسكان عدة تعديالت على فرضية  األعلىدخل المجلس أ، 3000في عام و 
فرضية وثانيهما فرضية االستراتيجية الوطنية للسكان، ؛ كان أولهما تم إنشاء أكثر من ملف واحد للتوقعات السكانيةو المتوقعة. 

 مكتب التقديرات االحصائية. همااألجندة الوطنية، وثالث

وضيحي عداد العرض التإسيتم اعتماد نتائج التوقعات عند فقرار وثيقة سياسات الفرصة السكانية من قبل رئاسة الوزراء، إعند و 
خالل مذكرات رسمية ولقاءات مع الجهات  منلعرض من مختلف القطاعات لجمع المعلومات والبيانات بدء الوطني، والموافقة على 

 لمعنية، مثل وزارة التخطيط ومكتب االحصاءات.ا
 

، حيث أشارت إلى ارتفاع في معدل 3005نتائج مسح السكان والصحة األسرية لعام تم نشر ، 3030من عام آذار في نهاية شهر 
وجب إعادة تشكيل الفريق الوطني للتوقعات، برئاسة مكتب اإلحصاءات، أمما  ،3007الخصوبة اإلجمالي مقارنة مع عام 

في المستقبل ومدى توافقها مع نتائج المسح واألجندة الوطنية. ولذلك، تم االتفاق مع مشروع السياسة  اإلنجابالستعراض أهداف 
أساس التطورات، واستخدام البيانات من عام  على التقديرات السكانيةالصحية إلجراء التعديالت على الملفات المستخدمة في إعداد 

حساب من أجل  (Excel) كسلإوتحويلها إلى ملفات  التقديرات السكانيةجراء إلذلك. وتم  الوطني وفقا   العرضتحديث ، و 3005
 التقديرات المستقبلية الحتياجات القطاعات المختلفة، مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.

 

من قبل الوكالة األمريكية للتنمية ة والممول مجموعة المستقبلومشاريع السياسة، التي تنفذها  (HPI) الصحية ةياسعملت مبادرة الس
أثر النمو السكاني و  التقديرات السكانيةي الذي يتكون من تطبيقو  (SPECTRUM)برنامج سبيكترم (، على تطوير USAIDالدولية )

 التطبيقين في تطوير التوقعات المتعلقة بالسكان والقطاع االجتماعي واالقتصادي.، حيث يستخدم هذين (RAPID)على التنمية 

البيانات الديمغرافية والسكانية التي تبنى عليها البرنامج األساسي في نظام سبيكترم ويحتوي على أهم هو  (DemProj) تطبيقإن 
، يجب على (DemProj) نظامبرامج ويندوز األخرى. في يتميز بسهولة االستخدام والقدرة على التكيف مع وهو جميع التوقعات. 

 اإلنجابمعدل و ، (TFR) الكلي اإلنجابمعدل و ، المرجعية المستخدم تزويد المعلومات المتعلقة بالسكان حسب الجنس لسنة األساس
هذه تشكل  وبيانات الهجرة الدولية.جدول الحياة النموذجية، و نسبة الجنس عند الوالدة، والعمر المتوقع، و  ،(ASFR) العمري النوعي

دراسة أثر النمو تستخدم في سالتي  المعلومات، باإلضافة إلى سنة األساس المرجعية والسنوات المتوقعة، قاعدة للتوقعات السكانية
 .(RAPID)السكاني على التنمية 
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ثر النمو السكاني على القطاعات االجتماعية ألتوضيح ظام سبيكترم في ن( RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية دراسة ستخدم ت
صناع لذا فهي هامة لدعم السياسات السكانية وكسب تأييد واالقتصادية في البالد، مثل االقتصاد والصحة والتعليم والمياه والزراعة، 

األخرى في القطاعات، لتطوير الفرضيات باإلضافة إلى  (DemProjنظام ) رهايطو  التي التقديرات السكانيةالنظام ستخدم ي القرار.
تصورات حول االحتياجات وتكاليف تقديم خدمات عالية الجودة ومقبولة في مختلف القطاعات الحيوية في أي بلد، في سياق النمو 

 السكاني.

 األردنعلى  (RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية دراسة أهمية   2.2
 

 :وتتضمنتعتبر الدراسة مهمة ألسباب كثيرة. 
على  في معدل النمو السكاني، مما يشكل ضغطا   ومازالت تواجه ارتفاعا  محدودة الموارد هي واحدة من البلدان  األردن .3

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

 .وضوحا  
ولئك أمن المزمع تقديم هذه الدراسة إلى صانعي القرارات والسياسات في البالد، مما يعني أنها تتناول القضايا التي تهم  .3

 تخاذ اإلجراءات الالزمة.المسؤولين وتشير إلى كيفية تأثير النمو السكاني على تلك القضايا بحيث يدفعهم ال
في  رئيسيا   ، حيث لعبت دورا  األردنالتي تواجهها استخدمت الدراسة في العديد من البلدان األخرى التي تواجه نفس القضايا  .1

 تحويل وتغيير سياساتها.
ية من خالل تدعو الدراسة إلى اتباع نهج متعدد القطاعات لمعالجة قضية السكان، والحد من الضغط لمعالجة هذه القض .3

 يساعد على تحديد االلتزام المطلوب إلحداث تغيير في السياسات. األردنوزارة واحدة. إن إشراك جميع قطاعات التنمية في 
، تقدم هذه الدراسة توصيات مباشرة وواضحة وتقدم كذلك اإلجراءات الالزمة للتخفيف من التحديات المرتبطة بالنمو وأخيرا   .4

 القرار خيار اعتماد واحد أو أكثر من اإلجراءات المناسبة للتطبيق. السكاني، مما يمنح صناع

 للسكان األعلىومهمة المجلس أثر النمو السكاني على التنمية دراسة  1.3

للسكان كمظلة رئيسية والتي ينبغي بموجبها معالجة وتنفيذ كل القضايا والمبادرات السكانية. وقد تم  األعلىتم تشكيل المجلس 
هداف دراسة أللتوافق الكبير بين  للمشاركة في رسم السياسات السكانية وتنسيق جهود السكان. ونظرا   ةرسميأنها هيئة االعتراف بها 

للسكان بوصفه الهيئة األنسب  األعلىينظر إلى المجلس فإنه للسكان،  األعلىومهمة المجلس أثر النمو السكاني على التنمية 
 كأداة تحفيز لبرامج السكان وبرامج تنظيم األسرة.الدراسة واالستفادة منها العتماد 
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 المنهجية. 4

 تشكيل فريق تقني  4.0
 

للسكان  األعلىالمجلس وقام . األردنفي  هيئاتوتعاون العديد من المشاركة أثر النمو السكاني على التنمية دراسة يتطلب تطوير 
الفريق ، عمل 3005لبيانات السكانية في البالد. وفي عام مقدمة لالهيئة الرئيسية ال لكونها دائرة االحصاءات العامة إلى الفريقبضم 
للسكان ومبادرة السياسة الصحية ودائرة االحصاءات العامة على جمع البيانات،  األعلىمتعدد القطاعات والمؤلف من المجلس  الفني

 سابها.تحالتوقعات، وتحديد المؤشرات التي سيتم وضع او فرضيات وتحديد ال
 للسكان على اتصال مباشر مع الجهات الوطنية المختلفة، مثل وزارة التخطيط األعلىباإلضافة إلى الفريق الرئيسي، كان المجلس و 

 الفرضياتلجمع البيانات وا ، وذلكوزارة المياه والريو وزارة الزراعة و وزارة العمل و التعليم و وزارة التربية و وزارة الصحة و  والتعاون الدولي
 الرئيسية الالزمة لحساب التوقعات للمؤشرات التي تم تحديدها.

 ل على وضع اللمسات األخيرة على الدراسة والعرض.وعقد الفريق لقاءات على أساس مستمر الستعراض البيانات والتوقعات وعم
 

 جمع البيانات 4.3
مع  ،ية(األردنالحكومة وبشكل أساسي ) األردنتم جمعها من مصادر موثوقة داخل  حديثةبيانات دقيقة و تستند الدراسة على قاعدة 

على جمع البيانات من القطاعات السكانية واالجتماعية الفني لذلك، عمل الفريق  وفقا  و . كقاعدة مرجعية 3005اعتبار عام 
 التعليم.. الخ.التربية و وزارات الصحة و و واالقتصادية من المصادر ذات الصلة، مثل دائرة االحصاءات العامة 

 وتألفت الدراسة من األقسام الرئيسية التالية:

 االحصاءات العامةدائرة تم جمع البيانات الخاصة بها من  :. الخصائص السكانية3
 وزارة العمل ودائرة االحصاءات العامة و  والتعاون الدولي من وزارة التخطيط :. قسم االقتصاد3
 من وزارة الصحة :. قسم الصحة1
 والتعليم من وزارة التربية :. قسم التعليم3
 من وزارة الزراعة :. قسم الزراعة4
 من وزارة المياه والري: . قسم المياه4
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مع الوزارات والجهات، قام الفريق وبصورة مستمرة بمراجعة الدراسات والمسوح والتقارير والمواقع التواصل المستمر باإلضافة إلى و 
تحديد و  لبيانات التي تم جمعهالكذلك على حفظ سجل دقيق الفريق وعمل  .االلكترونية الرسمية التي وفرت البيانات المطلوبة

 الرئيسية. هامصادر 
 
 الكلي والفرضيات السكانية اإلنجابتحديد سيناريوهات معدل  4.2

تظهر أفضل و البديلة.  اإلنجابتحديد سيناريوهات  يه أثر النمو السكاني على التنميةالخطوة األولى في تطوير دراسة إن 
ن استخدام العديد من أليوهات كثر فاعلية هي تحديد اثنين أو ثالثة سينار ن الطريقة األأالممارسات المعروفة في هذا المجال 

قرر الفريق استخدام وقد الكلي.  اإلنجابخفض معدل ، أال وهو اع القرار عن الهدف الرئيسينصنظر السيناريوهات قد يصرف 
ثر تناقص أظهر ي  واآلخر عند مستوياته الحالية،  اإلنجابذا استمر معدل إما سيكون عليه الحال  أحدهماسيناريوهين؛ يظهر 

الحاجة إلى خفض السكانية  ةبين األجندة الوطنية ووثيقة الفرصعلى سبيل المثال، ت  . و المتوافق مع أهداف األجندة الوطنية اإلنجاب
طفل لكل امرأة بحلول عام  3.3يساوي  كلينجاب إوتحقيق معدل  3037طفل لكل امرأة في عام  1.0الكلي إلى  اإلنجابمعدل 
3010. 

 السياساتضمن المستوى الوطني و ، والتي عادة ما تكون موضوعة على الكلي اإلنجابمعدل منجزات تحديد  الخطوة الثانية هيإن 
المعلومات المتعلقة بهذه بإدخال  (RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية برنامج مستخدم يقوم  (. آنفا  )كما ذكر  المقرة

 مطلوبة.سنوات الالالكلي لجميع  اإلنجابمعدل لتحديد توقعات يوائم بينها نظام سبيكترم لالسيناريوهات في 

الكلي  اإلنجابمعدل سيناريوهين مستقبليين استندت على فرضيات  أثر النمو السكاني على التنميةوضيحي لبرنامج عد العرض التأ
 البديلة:

 3005الحالي في عام  عدلهعند م الكلي ثابتا   اإلنجابمعدل بقاء   :3السيناريو 

 الكلي ليعكس أهداف األجندة الوطنية اإلنجابتناقص معدل  :3السيناريو 
 

ينخفض طفل لكل امرأة. وحسب السيناريو الثاني،  1.0عند المعدل الحالي بنسبة  الكلي ثابتا   اإلنجابمعدل  يبقىووفقا للسيناريو األول، 
وفقا  3010في عام  3.3و 3037في عام  1.0( ليصل إلى 3005طفل لكل امرأة في سنة األساس ) 1.0الكلي من  اإلنجابمعدل 

 .(1)الشكل  الكلي ثابتا   اإلنجابمعدل  ىبقيبعد ذلك، و  للوثائق المذكورة أعاله.
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 الكلي اإلنجابسيناريوهات معدل  – 1شكل ال

 

 

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

 واإلناثالمتوقع للذكور توقعات الحياة  -3
البيانات لى ع الفرضياتاستندت هذه اقد بعد ذلك. و ثباته و  3037سنة في عام  74إلى تم توقع زيادة توقعات الحياة 

 والدراسات الواردة من دائرة االحصاءات العامة.
 صافي الهجرة -3

 عنها. عدم وجود بيانات دقيقة وحديثة ، وذلك لصافي الهجرةاعتماد قيمة صفر لقرر الفريق 
 

 التقديرات السكانية 4.4
 

وآخر  تحديد سنة األساسيتطلب  (RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية  برنامج، فإن التقديرات السكانيةعند الشروع في رسم 
لفترات  التوقع، وذلك ألن عاما   40الفترة الزمنية بين السنتين ، فال يجب أن تتجاوز أفضلنتائج وللحصول على سنة للتوقعات. 

أثر السياسات على النتائج وذلك ألن مقري السياسات يبدون في العادة اهتماما  باألثر قصير المدى أكثر إضعاف طويلة تؤدي إلى 
 من طويلة المدى. 

 

لدراسة أثر النمو السكاني  الفريق الفني الوطنيو السكانية الفرصة وثيقةو الوطنية األجندةمن : المصدر

 (RAPIDعلى التنمية )
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 :بناء  علىإدخال المعلومات السكانية ، يعمل مستخدمو النظام على تحديد سنة األساس وعند
 الجنس )ذكر وأنثى( -3
 +(44،...، 33-30، 5-4، 3-0الخمس سنوات ) فترات -3

قوم المستخدم بإدخال المعلومات كما يدراسات ومسوحات دائرة االحصاءات العامة. و تم الحصول على هذه البيانات من أحدث 
 التالية:

 سيناريوهات المحددة(الإلى  الكلي )استنادا   اإلنجابمعدل  -3
أكثر اإلدخال اليدوي للبيانات أو أحد  سيتمكن المستخدم من اختيار إماهنا  -(ASFR) العمري النوعي اإلنجابمعدل  -3

ئرة اللسكان ود األعلىإلى البيانات الواردة من المجلس  . واستنادا  األردنفي الراهن النموذجية مالئمة للوضع  جداولال
 استنادا إلى الجدول (RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية البرنامج الوطني فقد تم تطوير االحصاءات العامة، 

 المتحدة. لألممالنموذجي 
دائرة االحصاءات استمدت بياناتها من مولود أنثى. و  300وهذا يحدد عدد المواليد الذكور لكل  -نسبة الجنس عند الوالدة -1

 .304نسبة الجنس عند الوالدة بأنها حيث حددت العامة، 
ن يعيشها المولود استنادا إلى ظروف الوفيات في سنة أعدد السنوات التي من المتوقع وهو متوسط  –توقعات الحياة -3

 القطاع الصحي. واستنادا  لتحسن  األردنيعزو ارتفاعه في لذكور واإلناث، و توقعات الحياة لكل من ااألساس. ويتم تعريف 
، عاما   73 األردنلذكور في توقعات الحياة لبلغ تمن المتوقع أن فإلى البيانات الواردة من دائرة االحصاءات العامة، 

توقعات الحياة ن يرتفع إجمالي أكما ذكر في وقت سابق، توقع الفريق الفني ودائرة االحصاءات العامة و . عاما   73إلناث لو 
 بعد ذلك. ن يبقى ثابتا  أ، و 3037في عام  74إلى 

هذه الجداول تتعلق ببقاء السكان على قيد الحياة في بلد معين على مدى فترة من الزمن. وقد  -جدول الحياة النموذجي -4
وقد حدد الفريق الختيار أي منها.  (RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية جداول حياة نموذجية ضمن نظام  30عرف 
 نموذج االنسب لألردن.نه الأعلى  Coale-Demeny Eastجدول حياة الفني 

 ثة. محدنظرا لعدم وجود بيانات دقيقة و آنفا ، فقد حددت قيمة الهجرة الدولية بصفر كما ذكر و  -الهجرة الدولية -4
 

 DemProjالتي سيتم إدخالها في نظام هي البيانات الرئيسية  هذه البيانات باإلضافة إلى المعلومات السكانية لسنة األساسستعد 
أثر النمو السكاني على  لدراسةي األردنلبرنامج الوطني ( ل3030-3005لفترة محددة من الزمن ) التقديرات السكانيةوالذي يحسب 

 .(RAPID)التنمية 
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الكلي الثابت  اإلنجابمعدل ين وفقا لسيناريوه 3030-3005لألردن للسنوات  التقديرات السكانيةساب تحاعلى ما سبق، فقد تم  وبناء  
 خمس سنوات.و سنة  لمدةناقص والمت

 

 القطاعات االجتماعية واالقتصادية فرضياتتحديد   4.5
المستخدمة في القطاعات  الفرضياتهي تحديد  (RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية تطوير دراسة في وكانت الخطوة التالية 

 رئيسة هي:لدراسة أثر السكان على خمسة قطاعات ولقد بينت ااالجتماعية واالقتصادية. 
 االقتصاد .3
 الصحة .3
 التعليم .1
 الزراعة .3
 المياه .4

 

تتضمن استراتيجية وزارة مثال  فوزارات القطاعات الخمسة من أجل جمع األهداف ذات الصلة.  عملاستراتيجيات وخطط الفريق درس 
وزارة وكما أن . 3037% بين طالب المدارس االبتدائية بحلول عام 300ية والتعليم هدف الوصول إلى معدل التحاق نسبته بالتر 

 134ليصل إلى  3005العام دينار أردني في  300إلى زيادة نصيب الفرد من نفقات الرعاية الصحية السنوية من  تهدف الصحة
على المستوى الوطني، والتي تحقيقها التي ينبغي المراحل ف وغيرها كجزء من . واستخدمت هذه األهدا3037دينار في عام 

 استخدمت لحساب التوقعات.
 

من قبل وزارة ادق عليها والتقديرات مص لفرضياتوالتقديرات في الدراسة، كما أكد بأن تلك ا على تحديد الفرضيات الفريق الفنيعمل 
 المياه والري ومدعمة بالوثائق الرسمية.

 
 

 تحديد المتغيرات الهامة وحساب التوقعات 4.6

ر إعداد حدد الفريق المؤشرات الالزمة لكل قطاع على أساس عالقتها بالنمو السكاني وتأثيرها على صناع القرار. وعمل الفريق على 
(. وقد تم جمع البيانات لكل من هذه 31صفحة  - A)الجدول  منهاجدول لكل من القطاعات الخمسة التي قدمت مؤشرات لكل 

 (.CDقرص مدمج  )مرفق Excelالمؤشرات وتم إدخال الصيغ المطلوبة لحساب التوقعات في صفحات اكسل 

ثر النمو السكاني ألإدراجها في الدراسة النهائية يتم ل همية وتأثيرا  أفقد تم اختيار فقط أكثر المؤشرات وعند حساب هذه المؤشرات، 
 .(RAPIDعلى التنمية )
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 النتائج – 5

 خصائص السكان 5.0

(، ومعدل المواليد الخام 3005، بما في ذلك سكان سنة األساس )األردنالخصائص السكانية الرئيسية في يبين هذا الجزء 
ظهر األرقام اتجاه النمو السكاني، كما ت  للذكور واإلناث. و قع الحياة ومعدل الوفيات الخام، ومعدل الزيادة الطبيعية، ومتو 

يضا التغييرات أومعدالت المواليد والوفيات الخام، فضال عن معدل الزيادة الطبيعية خالل السنوات الخمسين الماضية. وتوضح 
 3005في عام  1.0طفل لكل امرأة إلى  7.3من  ، انخفاضا  3574الكلي منذ عام  اإلنجابعلى المستوى الوطني في معدل 

، يبين هذا القسم . وأخيرا  3005و 3007الكلي على مستوى المحافظات في عامي  اإلنجاب(، والتغير في معدل 3كل )الش
الحاجة إلى االستفادة من هذا  ، مؤكدا  إلى مجتمع أكثر شبابا   3575ي وكيف تغير منذ عام األردنالعمري للمجتمع توزيع ال

 التحول.

 الكلي اإلنجاباتجاهات معدل  – 3الشكل 
 

 

 

 ،تقديرات دائرة االحصاءات العامةو وصحة األسرة؛  األردنسكان كمسح ية، األردنوقد تم جمع البيانات لهذا القسم من التعدادات 
 السياسة الصحية.ة، والتوقعات المطورة من قبل مبادرة السكانيوثيقة الفرصة و والدراسات والتقارير، 

 

2005و 2007المصدر: مسح السكان والصحة األسرية   
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 التقديرات السكانية 5.3

. وقد األردنحدد هذا القسم السيناريوهات الرئيسية التي تم استخدامها لتوضيح أثر السكان على القطاعات التنموية المختلفة في 
 السيناريوهين التي تم ذكرهما آنفا : قرر الفريق استخدام 

  الكلي الثابت اإلنجابسيناريو معدل 
  الكلي المتناقص اإلنجابسيناريو معدل 

قرر الفريق استخدام اللون األسود للسيناريو . و شار إلى مدى اختالفها في الدراسةأحدد القسم التفاصيل المتعلقة بكل سيناريو، و 
السكانية األخرى التي تم  لفرضياتدد هذا القسم جميع اكما حاألول، في حين تم استخدام اللون األزرق للسيناريو الثاني. و 

الكلي،  اإلنجابالمتعلقة بمعدل  الفرضياتوثيق جميع تم ت ،ثر النمو السكاني على التنميةألفي الدراسة الوطنية و استخدامها. 
الوالدات السنوية والسكان بموجب التغيير في  بيانوصافي الهجرة الدولية. وكانت الخطوة التالية هي توقعات الحياة و 

 اإلنجابظهرت التوقعات المحسوبة بأن التناقص في معدل أهذا و . توقعات سكانية ما تم احتسابه منيوهين المأخوذين مالسينار 
في العدد السنوي للوالدات، ويرجع ذلك إلى التركيبة العمرية الشابة ووجود عدد كبير من  الكلي ال يعني بالضرورة انخفاضا  

المقبلة،  10ـمن المتوقع ارتفاع عدد المواليد على مدى السنوات الف. وفقا لذلك، األردن( في 35-34) اإلنجابالنساء في سن 
. األردنالف حالة والدة في  371، كان هناك ما يقرب من 3005في عام  الكلي. اإلنجابعلى الرغم من انخفاض معدل 

الف  134لثالثين المقبلة، وسيصل إلى ما يقرب خالل السنوات ا وأظهرت التوقعات أن العدد السنوي للمواليد سيتضاعف تقريبا  
لما كان  الكلي، إال أن العدد السنوي للوالدات سيبقى مشابها   اإلنجاب. وبالرغم من حدوث انخفاض في معدل 3030بحلول عام 

 (.4)الشكل  3030ألف فقط بحلول عام  303، وسيرتفع إلى 3005عليه الحال في عام 
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 (3030-3005والدة السنوية )حاالت ال – 4الشكل 

 
 

 

حوالي  3005في عام  األردنأما بالنسبة للنمو السكاني، فهو يتأثر بصورة مباشرة بالعدد السنوي للوالدات، حيث بلغ عدد سكان 
ذا استمرت معدالت نسمة مليون 4.5 المتوقع حدوث زيادة كبيرة في عدد السكان، بحيث فإنه من كما هي عليه،  اإلنجاب، وا 
. وفي حال  نسمة مليون 31.3ليصل إلى  3030، وقد يتضاعف بحلول عام 3010في عام نسمة ماليين  30.4إلى  يصل

في هذه الحالة، فإن و الكلي، فإن عدد السكان سوف يستمر في النمو، ولكن بمعدل أبطأ.  اإلنجابحدوث انخفاض في معدل 
 (.4)الشكل  3030مليون نسمة بحلول عام  30.4و 3010في عام  نسمة مليون 5.1مجموع عدد السكان سيصل إلى حوالي 

 

 

 

 

 

 المصدر: بيانات دائرة اإلحصاءات العامة وتوقعات مبادرة السياسة الصحية
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 (3030-3005النمو السكاني ) – 4الشكل 

 

 

همية ذلك في إعطاء الجمهور أ(، وتكمن 7)الشكل  ختارةللسيناريوهين ولمدة ثالث سنوات م الهرم السكاني وفقا   وبين القسم أيضا  
أين يجب أن تستخدم الدولة الكلي، و  اإلنجابمعدل  يفكرة عن التحول الفعلي في بنية السكان وفق كل واحد من سيناريوه

األشخاص ، تم توضيح نسبة إعالة األطفال بموجب السيناريوهين. وهذا يشير إلى عدد المعالين بالنسبة إلى عدد مواردها. وأخيرا  
شخص  300طفال لكل  45، كان هناك ما يقرب من 3005في عام و  ( سنة، بموجب السيناريوهين.43 -34في سن العمل )
تتناقص بحيث ، 3030و 3005وجود تحسن طفيف بين عامي الكلي الثابت إلى  اإلنجابشير سيناريو معدل ي في سن العمل.

الكلي  اإلنجاب. ومع ذلك، في ظل سيناريو معدل 3030بحلول عام  300لكل  43نسبة االطفال المعالين إلى حوالي 
. إن خفض هذه النسبة تتيح 3030بحلول عام  300لكل  13بصورة ملموسة وستنخفض إلى المتناقص، فإن النسبة ستتناقص 

من االستفادة بشكل أفضل من الفرصة  األردنواالستثمار، وتمكين  لالدخارالمزيد من الموارد على مستوى األسرة الستخدامها 
 .سكانيةال

 
 
 

 اإلحصاءات العامة ومبادرة السياسة الصحيةالمصدر: بيانات دائرة 
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 3030و 3010و 3005عوام السكانية لأل األهرامات – 7الشكل 
 الكلي المتناقص( اإلنجابالكلي الثابت، سيناريو معدل  اإلنجاب)سيناريو معدل 

 

 

 مثال  فمن السنوات الرئيسية خالل فترة التوقع المعينة.  ا  تحديد عددباالستمرار قدما ، توجب على الفريق بهذه التوقعات و  ابتداء  و 
(، 3005)المرجعية كانت تلك السنوات مطابقة لسنة األساس  (RAPID)،في الدراسة الوطنية ألثر النمو السكاني على التنمية 

وأية سنوات اخرى (، 3030(، والسنة االخيرة هي )3010و 3037الكلي هي ) اإلنجابوكانت السنوات التي استهدفها معدل 
 (.3030، 3030تنتهي برقم زوجي ما بين )

 بيانات دائرة اإلحصاءات العامة وتوقعات مبادرة السياسة الصحية المصدر:
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 آثر النمو السكاني على عوامل التنمية 5.2

 تم اختيار خمسة قطاعات رئيسية إلدراجها في الدراسة؛ االقتصاد والصحة والتعليم والزراعة والمياه.فقد ، وكما ذكر سابقا  

 االقتصاد: 5.2.0

مدى ومعدل التصنيع و ية اإلنتاجوالبنية من العوامل، بما في ذلك حجم االقتصاد بالعديد تتأثر العالقة بين السكان والتنمية 
العمري التوزيع على العوامل الخارجية. وباإلضافة إلى ذلك، تعتبر بعض العوامل األخرى مثل الخصائص السكانية و  االعتماد

 .االقتصاديةأساسية في التنمية هي ظيفي وقدرة الحركات االجتماعية والسياسية داخل المؤسسة والقدرات المعرفية والوالء الو 

وعدد  ةملاقوة العالالفرد وحجم بما في ذلك مقدار دخل النمو السكاني في المستقبل على االقتصاد من خالل عدة طرق سيؤثر 
 ة ألولئك الذين يدخلون سوق العمل.الوظائف التي سوف يتعين إنشاؤها لتوفير فرص عمل مجدية بالنسب

لقوى العاملة من السكان ممن هم في سن العمل وحجم القوى العاملة وبالتالي عدد الوظائف التي ستكون ل المستقبلي حجمالإن 
ي أفسنة من اآلن قد ولدوا بالفعل.  34مباشرة بالنمو السكاني، ألن أولئك الذين سيدخلون إلى سوق العمل بعد  ستتأثرمطلوبة، 

هذا الزخم و سنة على األقل للتأثير على حجم السكان ممن هم في سن العمل.  34الكلي سيستغرق  اإلنجابتغيير في معدل 
 اإلنجابسوف يستمر في النمو في المستقبل، بغض النظر عن معدل السكاني يؤكد بأن عدد السكان ممن هم في سن العمل 

 الكلي.

 :وقد تم اختيار مؤشرين فقط لهذا القطاع

 ويتم سنة 43-34يبين هذا المؤشر فئة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين : سن القوى العاملة/السكان في سن العمل .
ناث ا  )ذكور تعداد السكان احتساب المؤشر من خالل  . واستنادا إلى البيانات الواردة من 43و 34( الذين تتراوح أعمارهم ا  وا 
 1.0ما يقرب من هناك ، فإن 3005ودائرة االحصاءات العامة في عام  والتعاون الدولي وزارة العمل ووزارة التخطيط

مليون  0.3سيرتفع إلى نحو الكلي الثابت فإن هذا الرقم  اإلنجابلسيناريو معدل  ردني كانوا في سن العمل، وفقا  أمليون 
مليون بحلول  4.5. أما في إطار السيناريو الثاني، فإن عدد السكان في سن العمل سيكون حوالي 3030بحلول عام 

 (.0)الشكل  3030عام 
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 (3030-3005السكان في سن العمل ) - 0الشكل 

 
 
 

 كل عام، نضمون للفئة العاملة يبين هذا المؤشر التغير في عدد السكان الذين يمنضمون حديثا  إلى الفئة العاملة: ال
ن تنشأ على أساس سنوي لتوفير فرص عمل للذين يدخلون سن العمل. ويتم احتساب أويمثل عدد الوظائف التي ينبغي 

المؤشر من خالل طرح عدد السكان في سن العمل في العام السابق من عدد السكان في سن العمل في العام  هذا
 التالي.

 
ن البالد يجب أن توفر ما يكفي من فرص العمل للشباب الذين يبلغون أ، حيث األردنهذا المؤشر له تأثير حاسم على ل

اظهرت بيانات لقد . األردنكيبة العمرية الشابة الموجودة في سن العمل، وهذا التأثير حاسم بصورة خاصة بسبب التر 
 اإلنجابذا استمر سيناريو معدل ا  لفا. و أ 333أن العدد السنوي للداخلين الجدد إلى سن العمل ازداد بمقدار  3005عام 

لفا وفقا أ 70، ولكنه سينخفض في الواقع إلى 3030ألف في عام  340الكلي الثابت، فإن هذا الرقم سيرتفع إلى 

 ووزارة العمل وتوقعات مبادرة السياسة الصحيةالمصدر: بيانات دائرة اإلحصاءات العامة ووزارة التخطيط 
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الكلي سيقلل من عدد الداخلين الجدد  اإلنجابص. وهذا يعني أن تخفيض معدل قالكلي المتنا اإلنجابلسيناريو معدل 
 (.5)الشكل  3030و 3005لفا بين عامي أ 000إلى سن العمل بما يقارب 

 
 

 (3030-3005الداخلون الجدد إلى سن العمل ) - 5الشكل 

 
 
 

 التعليم: 5.2.3

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  ،، مثل المياه والنفط واألراضياألردنبسبب محدودية الموارد الطبيعية في 

، وانخفض بذلك انخفضت نسبة االمية، وزاد معدل االلتحاق بالمدارس تدريجيا  بالمؤسسات التعليمية على اختالف مستوياتها، و 
 معدل التسرب من المدارس، وتحسنت معظم المؤشرات التعليمية.

في قطاع التعليم، كما أنه سيكون من الصعب الحفاظ على المستوى الحالي للتعليم في  رئيسيا   يلعب النمو السكاني دورا  
العدد المتزايد من األطفال الذين يحتاجون إلى التعليم. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في عدد األطفال المستقبل، وذلك بسبب 

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

ووزارة العمل وتوقعات مبادرة السياسة  والتعاون الدولي اإلحصاءات العامة ووزارة التخطيطالمصدر: بيانات دائرة 
 صحيةال
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 الكلي: اإلنجابالتعليم في إطار سيناريوهي معدل وقد تم اختيار مؤشرين لتوضيح موقف 

 والملتحقين بالمدارس  34-4ظهر هذا المؤشر حجم السكان الذين تتراوح أعمارهم بين أ ساسية:طالب المرحلة األ
زارة التربية والتعليم، سيرتفع معدل و ، مع األخذ بعين االعتبار معدل االلتحاق. واستنادا إلى استراتيجية ساسيةاأل
 يتم حساب المؤشر من خالل:و . 3037٪ بحلول عام 300٪ إلى 55لتحاق من اال

o  ناث( الذين تتراوح أعمارهم بين أجمع  ا .عام 34و 4عداد السكان )ذكور وا 
o محسوبة أعاله( بمعدل االلتحاق لكل سنة. ساسيةضرب مجموع السكان في سن االلتحاق بالمدارس األ( 

 3005في عام  األساسيةواستنادا إلى البيانات الواردة من وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد االطفال الملتحقين بالمدارس 
٪ في عام 300مليون. على افتراض أن وزارة التربية والتعليم ستحقق هدفها المتمثل في معدل التحاق نسبته  3.3

. ومع 3030مليون بحلول عام  3.7ابت، فإن هذا الرقم سيرتفع إلى الكلي الث اإلنجاب، وفقا لسيناريو معدل 3037
. 3030في عام  األساسيةمليون طالب فقط في المرحلة  3.4الكلي سيرفع العدد إلى  اإلنجابذلك، فإن خفض معدل 

ريو معدل مليون طالب وفقا لسينا 3.1سيتناقص بمقدار  األساسيةعدد الطالب الملتحقين بالتعليم أن هذا يشير إلى و 
 (.30الكلي المتناقص )الشكل  اإلنجاب

 (3030-3005) األساسيةطالب المدرسة  - 30الرقم 

 
 المصدر: بيانات وزارة االقتصاد وتوقعات مبادرة السياسة الصحية
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  والتي األساسيةيبين هذا المؤشر التكلفة السنوية المتعلقة بتعليم الطالب في المدارس  األساسية:التكلفة التراكمية للتعليم ،
يتم حساب المؤشر من و . 3030، ويتوقع أن تظل ثابتة حتى عام 3005دينار أردني لكل طالب في عام  130ـقدرت ب
 خالل:
o  لكل طالب بعدد طالب المدارس  بضرب اإلنفاق السنوي :عن كل سنة األساسيةحساب النفقات السنوية للتعليم

 .في كل عام )محسوبة أعاله( األساسية
o خالل الفترة المحددةالسنوية في  النفقات. 

، وبالتالي سيزداد الطلب على المدارس األساسيةسيزداد عدد الطالب في المرحلة ففي المؤشر السابق، هو الحال كما و 
هذا يدل على وجود تأثير على األموال المطلوبة من قبل قطاع التعليم و والصفوف الدراسية والمعلمين والكتب واللوازم. 

، أشارت التقديرات إلى أن النفقات المتكررة 3007إلى البيانات الواردة من وزارة التربية والتعليم عام  . واستنادا  األساسي
أن هذا المستوى من اإلنفاق على كل عليه، افترض الفريق الفني  دينار أردني. وبناء   130السنوية للطالب الواحد بلغت 

سوف تحتاج وزارة التربية حوالي ف ،الكلي الثابت اإلنجابلسيناريو معدل  ووفقا  عليه، طالب سيستمر في المستقبل. و 
نسبة . وحتى مع انخفاض األساسيلتغطية النفقات المتكررة للتعليم  3030و 3005دينار أردني بين عامي  33.0

. ومع ذلك، فإن 3030-3005دينار أردني خالل الفترة  37.7 ، وسيتطلبمكلفا   األساسيةليم ، سيبقى التعاإلنجاب
ستخدم لتحسين يويمكن أن  ا  كبير  سيكون-مليار دينار أردني 3.3حوالي - اإلنجابالتراكمي الناجم عن انخفاض وفر ال

 (.33)الشكل  األساسينوعية التعليم 
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 (3030-3005) األساسيالتكلفة التراكمية للتعليم  – 33الشكل 

 

 

 الصحة: 5.2.2

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

 األردنرة في جميع أنحاء البالد. إن من أهم أولويات للسكان، والذي يعتبر نتيجة مباشرة لجودة الخدمات الصحية المتوف
على  األردنسوف يؤثر النمو السكاني في المستقبل على قدرة لذا فاالستمرار في تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة لشعبها. 

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

 وقد تم اختيار مؤشرين:

 السكان لكل  عدد ظهر هذا المؤشر عدد األطباء المطلوبين لخدمة السكان، وبفترض أني :عدد االطباء المطلوبين
(. يتم حساب المؤشر 3030-3005شخص خالل فترة التوقعات ) 300000طبيبا لكل  33.7وهي  ا  زال ثابتيطبيب ال 
 من خالل:

o  في سنة األساس على عدد األطباء للحصول على نسبة السكان لكل طبيب  السكانتقسيم مجموع 

 المصدر: بيانات وزارة االقتصاد وتوقعات مبادرة السياسة الصحية
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o  ،تقسيم مجموع السكان لكل سنة على نسبة السكان لكل طبيب )محسوبة أعاله( لحساب عدد األطباء المطلوبين
 فاظ على النسبة بين عدد األطباء إلى الناس.من أجل الح

، وهو ما األردنألف طبيب في  34، كان هناك حوالي 3005واستنادا إلى البيانات الواردة من وزارة الصحة، في عام 
ذا بقيت هذه النسبة ثابتة في المستقبل، فإن عدد األطباء المطلوبين و شخص.  300000طبيب لكل  34يعني وجود  ا 
الكلي الثابت. ومن ناحية  اإلنجابوذلك وفقا لسيناريو معدل  3030ألف بحلول عام  11ما يقرب من  سيرتفع إلى

، ومن خالل 3030ألف بحلول عام  34الكلي المتناقص، سيزداد عدد األطباء إلى حوالي  اإلنجابأخرى، وفقا لمعدل 
آالف طبيب  7أقل بنحو  األردنفي  األطباء المطلوبينيكون عدد ، س3030الكلي، في عام  اإلنجابخفض معدل 

 (.33)الشكل 

 (3030-3005) األردنعدد األطباء المطلوبين في  – 33الشكل 

 
 

 

 نصيب الفرد من يفترض أن هو و  ،ظهر هذا المؤشر التكاليف السنوية الالزمة لتمويل القطاع الصحيي :النفقات الصحية
 134و 3033دينار أردني في عام  334؛ 3005دينار أردني في عام  300نفقات الرعاية الصحية السنوية ستكون 

 . يتم حساب المؤشر من خالل:3030و 3037دينار أردني بين عامي 
o ضرب مجموع السكان لكل سنة بمجموع النفقات الصحية السنوية للشخص الواحد 

 المصدر: بيانات وزارة الصحة وتوقعات مبادرة السياسة الصحية
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ماليين دينار  007ات الواردة من وزارة الصحة، فقد بلغ مجموع النفقات المتكررة على الصحة حوالي واستنادا إلى البيان
دينار أردني تم إنفاقها على الصحة للشخص الواحد.  317، مما يشير إلى أن ما يقرب من 3007أردني في عام 

ية تدعو لزيادة االنفاق على الصحة ردناألاالستراتيجية الصحية الوطنية للحكومة أهداف وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
لى  3033دينار أردني للشخص الواحد بحلول عام  334لتصل إلى  . 3037دينار أردني بحلول عام  134وا 

 الكلي. اإلنجابفي حساب النفقات الصحية المقدرة وفقا لسيناريوهي معدل  لفرضياتواستخدمت هذه ا

مليار دينار  3.3معدل النفقات الصحية السنوية المتكررة سيزداد من  الكلي الثابت أن اإلنجابأظهر سيناريو معدل 
، وهو ما يمثل زيادة قدرها خمسة أضعاف في 3030مليار دينار أردني بحلول عام  3.3إلى  3005أردني في 

يصل إلى الميزانية الصحية السنوية. إن مجموع اإلنفاق السنوي على الصحة سيزداد أيضا في إطار السيناريو الثاني ل
. ورغم أن هذه الزيادة ستكون كبيرة، فإن المبلغ السنوي الذي ينفق على 3030مليار دينار أردني بحلول عام  1.1

الكلي المتناقص، وهو ما يعادل تقريبا  اإلنجابلمعدل  مليون وفقا   500قل بمقدار أسيكون  3030الصحة في عام 
الكلي سيوفر  اإلنجاب. باإلضافة إلى ذلك، فإن تقليص معدل 3005المبلغ اإلجمالي الذي ينفق على الصحة في عام 

 (.31)الشكل  3030-3005خالل الفترة من تقريبا مليار دينار أردني  5.1

 

 (3030-3005) النفقات المتكررة على الصحة - 31الشكل 
 

 المصدر: بيانات وزارة الصحة وتوقعات مبادرة السياسة الصحية 
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 الزراعة: 5.2.4

٪ من المساحة الكلية، التي تساوي 4ن األراضي الصالحة للزراعة تشكل أدولة ذات موارد زراعية محدودة، ذلك  األردنيعتبر 
المروية، األراضي كيلومتر مكعب. وباإلضافة إلى ذلك، تتركز الممارسات الزراعية في األراضي الصالحة للزراعة و  05تقريبا 
المحاصيل والمزارع وطرق الري. إن على انتاج قدرة األردن استقرار ذبة، مما يؤدي إلى عدم متذبتعتمد على مياه األمطار وهي 

على إطعام سكانه الذين يتزايد عددهم. وكلما ازداد عدد  األردنالنمو السكاني في المستقبل سوف يكون له تأثير على قدرة 
 عة الغذاء الالزم.السكان، ازدادت الحاجة لمتطلبات الغذاء، واألراضي الالزمة لزرا

 وقد تم اختيار مؤشر واحد لقطاع الزراعة:

على إطعام األعداد المتزايدة من  األردنوقد استخدم هذا المؤشر للداللة على قدرة  :الضغط على األراضي الصالحة للزراعة
على افتراض أن راضي الصالحة للزراعة دونمات من األ 30وأظهر هذا المؤشر عدد الناس الذين سيستفيدون من كل السكان. 

مليون دونم. ويتم حساب المؤشر بقسمة  3.4ظلت ثابتة خالل فترة التوقع أي ما يقارب  األردنإجمالي المساحة المزروعة في 
 مجموع السكان على إجمالي المساحة المزروعة لكل سنة.

ن أ. وحيث شخصا   34دونم يوفر الغذاء لحوالي  30كل فإن ، 3005واستنادا إلى البيانات الواردة من وزارة الزراعة، في عام 
عدد السكان يتزايد ومقدار المساحة المزروعة ال تزال ثابتة، فمن المتوقع أن يزداد الضغط على األراضي الصالحة للزراعة 

ن توفر الغذاء أعليها  3005 في عام شخصا   34دونمات التي وفرت الغذاء لـ 30ذات الـلذلك، فإن  وفقا  و لتوفير الغذاء للسكان. 
ومع ذلك،  .الكلي اإلنجابإذا تم تخفيض معدل  شخصا   17و ،الكلي ثابتا   اإلنجابإذا ظل معدل  3010في عام  شخصا   33لـ

في إطار سيناريو  شخصا   43ستوفر الغذاء لـ ذاتها دونمات 30ن الـأذلك  ،، سوف يكون الفرق أكثر وضوحا  3030في عام 
تشير التوقعات المبينة في . و الكلي المتناقص اإلنجابشخصا في إطار سيناريو معدل  33الكلي الثابت، و اإلنجابمعدل 

( إلى أن الضغط على األراضي الصالحة للزراعة سيزداد بصورة كبيرة في المستقبل في إطار 33الشكل أدناه )الشكل 
٪ على األراضي المتاحة لتوفير 34ون هناك زيادة بنسبة ، ومع ذلك، في إطار سيناريو االنخفاض سيككليهما السيناريوهين

 .3030في  األردنالغذاء كل شخص في 
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 (3030، و3010، 3005الضغط على األراضي الصالحة للزراعة ) - 33الشكل 

 

 
 المصدر: بيانات وزارة الزراعة وتوقعات مبادرة السياسة الصحية
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 المياه: 5.2.5

والسياحة  ةالمنزلي حتياجاتاللو . وهي ضرورية إلنتاج الغذاء األردنفي وأكثرها ندرة غلى الموارد الطبيعية أالمياه هي واحدة من 
تناقصت حصة الفرد من فقد عن النمو السكاني، منه جزء كبير الذي يعزى  نتيجة لزيادة الطلبو واالستخدامات الصناعية. 

 الماضية. 40ـالسنوات الالمياه بشكل ملحوظ على مدى 

 

في الشرق االوسط  ، دراسة قطاع المياهالبنك الدوليوفقا لدراسة " األردنقدم هذا القسم في البداية نمط استهالك المياه في لقد 
، جامعة األردنالموقع االلكتروني لمياه الشرق األوسط وشمال افريقيا، استراتيجيات المياه المستدامة في  وشمال افريقيا،

 330إلى  3540متر مكعب في عام  435". يوضح هذا االتجاه انخفاض في حصة الفرد السنوية من 3000ميتشيغان، أبريل 
متر مكعب للفرد سنويا،  400(، والذي هو أقل بكثير من خط الفقر المائي، حوالي 34)الشكل  3000متر مكعب بحلول عام 

 في المياه. فقر بلد في العالمأرابع  األردنمما يجعل 

 (3000-3540) األردناتجاهات استهالك المياه في  – 34الشكل 

 

 
 الشرق لمياه االلكتروني الموقع افريقيا، وشمال االوسط الشرق في المياه قطاع دراسة الدولي، البنك" دراسةالمصدر: 

 "2008 أبريل ميتشيغان، جامعة األردن، في المستدامة المياه استراتيجيات افريقيا، وشمال األوسط
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 وقد تم اختيار مؤشر واحد:

يحسب هذا المؤشر كمية المياه المطلوبة لتغطية احتياجات البلدية، على افتراض أن استهالك الفرد من للبلديات: متطلبات المياه 
تم حساب المؤشر  )خالل فترة التوقعات(. متر مكعب سنويا   340خالل فترة التوقع، حوالي  المياه سنويا من البلدية يبقى ثابتا  

 نصيب الفرد من االستهالك السنوي من مياه البلدية بمجموع السكان.عن طريق ضرب متوسط 

عاله، وثبات في مستوى إنتاج المياه أإلى البيانات الواردة من وزارة المياه والري، فقد افترضنا ثبات حصة الفرد المذكورة  واستنادا  
الكلي الثابت، سترتفع  اإلنجابلذلك، في إطار سيناريو معدل  فقا  و مليون متر مكعب في السنة. و  353والي المنزلية، ح

. وستزداد 3030مليون متر مكعب في عام  711إلى  3005مليون متر مكعب في  105االحتياجات المنزلية من المياه من 
 (.34مليون متر مكعب )الشكل  433لكلي المتناقص لتصل إلى ا اإلنجابفي إطار معدل  االحتياجات المائية المحلية أيضا  

 (3030-3005االحتياجات المائية المنزلية ) - 34الشكل 

 

 

 

 

 المصدر: بيانات وزارة المياه والري وتوقعات مبادرة السياسة الصحية
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 (FPتنظيم األسرة )مع ربط ال 5.4

حد األهداف أسرة وهو ببرنامج تنظيم األ (RAPID)أثر النمو السكاني على التنمية برنامج  بدا الفريق بمحاولة ربط نتائج تحليل
 تشجيع صانعي القرار على دعم برامج تنظيم األسرة.التي تهتم ب الرئيسية للدراسة

)تنظيم األسرة(، وما ينتج عنه من نمو سكاني، وبين كيف أن وسائل لخفض معدالت اإلنجاب طريقة يوضح هذا الجزء أهم 
يشير إلى ، وكمت أنه الكلي المرغوب اإلنجاب، ومتطلبات الوصول إلى معدل هذه المعدالتتنظيم األسرة تساعد في خفض 

 (.37الفوائد المالية المكتسبة من خالل االستثمار في برامج تنظيم األسرة )الشكل 

ية والمنظمات غير الحكومية األخرى. األردنتنسيق والتمويل من الحكومة التزام و لالالجزء السابق ااإلجراءات المذكورة في تتطلب 
نما هي  في غضون ذلك، فقد وجد أن برامج تنظيم األسرة ليست واحدة فقط من أكثر الطرق فعالية للحد من النمو السكاني، وا 

على سبيل المثال، يبين الشكل أدناه أن  .ةالمالية الشحيح هاللحكومة الستثمار موارد أيضا واحدة من أكثر الطرق المجدية ماديا  
ما في إندونيسيا فإن أمرات.  و  5أعلى بـيعود على الحكومة بإيرادات تصل سرة في تونس تنظيم األفي مبلغ مالي يستثمر كل 

دينار أردني  33ستثمر في تنظيم األسرة يوفر ي. وقد وجدت الدراسات أن كل دينار أردني 3إلى  31العائد على االستثمار هو 
، يعتبر جميعا   هذه البلدانفإن . وكما رأينا 3إلى  10أما في مصر، فإن العائد أكبر ويصل إلى  .يةاألردنعلى الحكومة 
 .ا  سليم ا  اقتصادي ا  استثمار تنظيم االسرة االستثمار في 

 
 بلدان أخرىو  األردنتكاليف وفوائد تنظيم األسرة في  - 37الشكل 

 

 
1557المصدر: تقديرات سياسة المشروع،   
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 االستنتاجات والتوصيات -6

 النتائج الرئيسية 6.0

، نجاب الكليواستنادا إلى التوقعات المحسوبة لكل من القطاعات الخمسة، يمكن الحصول على فوائد مختلفة نتيجة تخفيض معدل اإل
 على تلك الفوائد المتعلقة بالمؤشرات التي عرضت طوال فترة الدراسة، والتي كانت:لذلك قرر الفريق تسليط الضوء 

  ظهرت الدراسة الوطنية ألثر النمو السكاني على التنميةأ: سن العملصلون لقل من الناس يأعدد (RAPID)  بأنه من
طار إشخص في  801,831بحوالي  3030و 3005بين عامي سوق العمل منضمين إلى المتوقع انخفاض أعداد ال

 الكلي المتناقص. اإلنجابسيناريو معدل 
 األردنالدراسة الوطنية ظهرت أ :وفر كبير في قطاع التعليم( ية ألثر النمو السكاني على التنميةRAPID)  بأنه من الممكن

 الكلي. اإلنجابنتيجة النخفاض معدل  3030و 3005مليار دينار أردني في قطاع التعليم بين عامي  3.3توفير 
  األردنالدراسة الوطنية اظهرت  :في القطاع الصحيوفر كبير( ية ألثر النمو السكاني على التنميةRAPID)  بأنه من

 الكلي المتناقص. اإلنجابفي ظل سيناريو معدل  3030و 3005مليار دينار أردني بين عامي  5.1الممكن توفير 
 ية ألثر النمو السكاني على التنميةاألردناظهرت الدراسة الوطنية : توافر األراضي الصالحة للزراعة (RAPID) ن زيادة أ

الكلي، وانخفاض عدد  اإلنجابويرجع ذلك إلى انخفاض معدل  3030٪ على األراضي ستكون متاحة في عام 34بنسبة 
 السكان.

 على التنمية ية ألثر النمو السكانياألردنظهرت الدراسة الوطنية أ :كمية المياه الالزمة (RAPID) ن الطلب على المياه أ
 .الكلي المتناقص اإلنجابفي ظل معدل  3030٪ في عام 34سينخفض بنسبة 

 
 

 التوصيات التنفيذية 6.3

هي واحدة من أدوات التحفيز األكثر أهمية التي يمكن استخدامها لضمان مشاركة  (RAPID) إن دراسة أثر النمو السكاني على التنمية
أداة فعالة في تغيير السياسات والخطط في عدة بلدان. فمن األهمية  اأنه تأثبتفقد متعددة القطاعات في قضايا السكان وتنظيم األسرة، 

لسكان في المحادثات والفعاليات العامة وأيضا في الخطط واألنشطة بمكان تحقيق مشاركة صناع القرار بحيث يعملون على إدماج قضايا ا
يجب توفير بند من بنود الميزانية لألنشطة المتصلة بالسكان على أساس سنوي، ويجب أن يستمر التمويل لسنوات كما داخل وزاراتهم. 

أن تساعد البالد على تحقيق هدف تخفيض معدل  قادمة. وعالوة على ذلك، يحتاج المسؤولون لدعم برامج تنظيم األسرة التي من شأنها
لتحقيق األهداف والفوائد المحتملة التي حددتها الدراسة. للقيام بذلك، يجب على رجال السياسة وصناع القرار  الكلي، وذلك أيضا   اإلنجاب
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للسكان هو التنسيق مع تلك الهيئات  لىاألعدعم قضايا السكان وتنظيم األسرة داخل الهيئات الوطنية ومؤسسات التنمية. إن دور المجلس 
 لضمان تحقيق جميع هذه األهداف:

 دراج قضايا السكان في خطط كافة الوزاراتإ .3
 توفير التمويل الالزم لتنفيذ الخطط .3
 تشجيع مساهمة القطاع الحكومي وغير الحكومي  .1
 دعم المسؤولين وصناع القرار لقضايا تنظيم االسرة  .3
 تنظيم األسرةتعزيز الوعي العام بخطط  .4
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 . المراجع7

  دائرة االحصاءات العامة، 3005ي، األردنمسح السكان والصحة األسرية 
  دائرة االحصاءات العامة، 3007ي، األردنمسح السكان والصحة األسرية 
  دائرة االحصاءات العامة3003 األردنتعداد السكان في ، 
  ،دائرة اإلحصاءات العامة3005تقديرات السكان ، 
 دائرة اإلحصاءات العامة، 3004في أرقام  األردن 
 دائرة االحصاءات العامة، 3007في أرقام،  األردن 
 دائرة االحصاءات العامة ،3000في أرقام،  األردن 
 دائرة اإلحصاءات العامة3005في أرقام،  األردن ، 
  ،دائرة االحصاءات العامة3007تقرير اإلحصائي السنوي، 
 ،دائرة اإلحصاءات العامة، 3005 تقرير اإلحصائي السنوي 
 األجندة الوطنية 
  للسكان األعلىالمجلس ، 3005"وثيقة السياسة"،  األردنالفرصة الديموغرافية في 
 ادرة السياسة الصحيةب، م3005، التقديرات السكانية 
  للسكان، دائرة االحصاءات العامة وصندوق األمم المتحدة 3007، وخصائصهم، عددهم األردنالعراقيين في 
  ،وزارة الصحة3007التقرير اإلحصائي السنوي ، 
  ،وزارة الصحة3005التقرير اإلحصائي السنوي ، 
  وزارة التربية والتعليم3007-3004التقرير اإلحصائي السنوي ، 
  وزارة التربية والتعليم3000-3007التقرير اإلحصائي السنوي ، 
 الموقع اإللكتروني لمياه الشرق األوسط وشمال افريقيادراسة قطاع المياه في الشرق األوسط وشمال افريقيا ، 
  ،جامعة ميتشيغاناألردن، البرنامج الدولي للتنمية االقتصادية في 3000استراتيجيات المياه المستدامة ، 
  ،دائرة اإلحصاءات العامة3007التقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة ، 
  اءات العامة، دائرة اإلحص3004مسح نفقات ودخل األسرة 
  ،دائرة اإلحصاءات العامة3004اإلحصائيات البيئية ، 
 الموقع الرسمي لوزارة التخطيط3005المؤشرات االجتماعية واالقتصادية و ، 
  من الدكتور حيدر فريحات والسيد  - 3000أكتوبر  10الجداول المرفقة في كتاب رسمي من دائرة االحصاءات العامة، بتاريخ

 للسكان األعلىكتورة رائدة القطب، المجلس كمال صالح إلى الد
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  من الدكتور عادل البلبيسي إلى الدكتورة رائدة  - 3000سبتمبر  30الجداول المرفقة في كتاب رسمي من وزارة الصحة، بتاريخ
 للسكان األعلىالقطب، المجلس 

 
  من السيد قاسم البطوش إلى الدكتورة  - 3000سبتمبر  3الجداول المرفقة في كتاب رسمي من وزارة التربية والتعليم، بتاريخ

 للسكان األعلىرائدة القطب، المجلس 
  للسكان ومبادرة السياسة الصحية األعلىعن طريق البريد االلكتروني إلى المجلس وزارة التخطيط جداول غير منشورة مرسلة من 

 

 . المالحق8

 RAPIDعرض الدراسة الوطنية ألثر النمو السكاني على التنمية  -أ الملحق 
 مرقم الصفحات RAPIDالدراسة الوطنية ألثر النمو السكاني على التنمية  -الملحق ب 

 

 . الجداول9

 RAPIDجداول حسابات توقعات اثر النمو السكاني على التنمية  -أ  الجدول

 


