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 امللخص 

 يناميكياي   سههههههلا  م  عو مو  اسهههههه ر ى    في  رخاصههههههى   ملجتمعيى   لجو نب كافى في جوهرلى    تغير ي    شههههههئوي  األولى  ألردن      

   سلاني؛  او  يو ر  وفياي ر  هجرة(.عن   تغير 

تسههها عا في بو يى   أكثرباالنخفاض   تو لجي في نهايى   سهههنعينايم ان  نال  دن  النخفاض بةهههو ة فقو بو  معول  او  يو  لخام   

عام  مو و  20.6إدن  دن  1987في عام   مو و   لو أ ف من   سههلا 44  تسههعياياي من   قر   اايههفقم فقو  نخفع  اعول من  

 .(2018( طفو  لمرأة في عام م2.7م إدن 1976عام   لمرأةطفو  7.3من ر نخفع معول  ألنااب   كلي م  2019

   وفاة  لخام  شهههههههههههههئو معول  كما   
 
من   أ ف لو  رفاة  6في مطلع  لخمسههههههههههههه ناي إدن   من   سهههههههههههههلا  أ فرفاة  لو   22من     نخفاضههههههههههههها

 ريعزى ذ ك  دن تحسن  ألحو ل  اع شيى   عامى  لسلا . م2019  سلا  في عام 

  كما  عنت   هجرة  ر   هاما في   تغير ي   سههههههههلانيى؛ فقو  رههههههههتوعب  أل    في  األولى  ألردن   عويو من موجاي   هجرة   ور يىم

 1994% في عام  7.6 دن  1979% عام 4.2من    ألجانب  نةههف   ناني من  األولى   تفعت نسههنى  إذ تشههير  صحةههاا ي  نل خ ل

 .2015% عام 31ر دن  2004% في عام  7.7رإدن 

 فقهو  صهههههههههههههوي   هو  رهههههههههههههى   م لجو نهب قهو كها   لتغير ي في  ينهاميكيهاي   سهههههههههههههلها   نعلهارهههههههههههههاي علن   عهويهو من   
 
 موظو ها

 
في    تنهاينها

  لتغير ي   تق شههههههههههئواها عناصههههههههههر   نمو   سههههههههههلاني  او  يو ر  وفياي    معوالي   نمو   سههههههههههلانيى
 
معوالي   نمو  ر      ر  هجرةمتنعا

 رههتمر معول   نمو   سههلاني  اقو     م رإذ 2020-1952مرة خ ل   فترة   48 أل     من عو  رههلا     ضههاعفتى  ع  سههلاني  ارتف

 رنى.  35بعو  ر تضاعف 2020قا  عو  رلا   أل    عام   2020-2015 لفترة 

 تائت نسهههههههههنى صهههههههههغا    عمرر  لسهههههههههلا  فقو  تغير ي   تق حوات في  يناميكياي   سهههههههههلا  تياير جوهرر علن   تركيب   لكا   كما  

  تفعت نسههنى   سههلا  ني رههن   م ربااقابو2020% عام 34.3 دن   1979% عام 51.6رههنى  دن  النخفاض من   15  سههن  ر  رههن  

 أل    يمير بمرحلهههى تحول  يموفر في    أ م حيهههع بعتذر ذ هههك م شهههههههههههههر  علن  2020% عهههام  62 دن    1979% عهههام  45.6من      عمهههو

%  67.7ن   عمو  دنعنوما ترتفع نسنى   سلا  في ر  2040رتفضفق  دن فرصى رلانيى  رتنلغ ذ راها  في  األولى   نانيىم في عام  

كافيى  دن   فرصهههههههى تا لخيى   رهههههههتنما  في  أ   اال    شهههههههرر %م حيع رهههههههتتا         47.7رتنخفع نسهههههههنى  صعا ى   عمرلى  دن  

 إحو ث تنميى  قتةا يى ر جتماعيىم  ذ  ما تن  الرتعو    ئذه  ارحلى.

هذه   و  رى   رقو ر  تااهاي  يناميكياي  تشخيةا  وضع    1تضمنت   أل  نيىم   لور ى     ألردنفي  األولى  مخرجااها    سلا  

 استقنليى  لتغير ي   ويموفر فيى في    رع قتها با تنميى  لوقوف علن أبرز   تحوياي في  األولى   نانيىم باصضافى  دن  ألفاق

 . أل  نيى األولى   نانيى  لور ى 
 
 

 

  عامى  لمالس  ألعلن  لسهههلا    وكتو ة عنلى عماررم ر اوير   فوق ر  ناحع     ألمينىهذه   و  رهههى من قنو عطوفى   أعوي   1

 2021تشرلن أرل  -21  ذر عقوتل  لجامعى  أل  نيى في  م تمر  ملجتمع  أل  ني في مألى عامفا ب   عزة رقومت في    رئ سفق
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 األردنية للدولة  األولىاتجاهات ديناميكيات السكان في المئوية أوال: 
 

هي:  صناابم ر  وفياي م  تغير   طنيعي(م   لتغير   سلاني في  أل     كما هو  لظال في أر ماتمع هناك ا اى أرناب مناشرة  

أ ي إدن زلا ة رريعى في    ألرناب   ن ث  تا لخ   ويموفر في       بشير  دن أ   ر  مم  تغير فير   طنيعي( رصافي   هجرة   ور يى

 عو    سلا  خ ل   فترة  ااضيى:

 

 2020-1952من السكان(   ألفمقاسا بمعدل املواليد الخام )مولود لكل   اإلنجاباتجاه  .1
 

مو و    لو    50كانت قيمتل حو دي    حيع ح ر  نناي   اسبقم  ضاال تفاع   و  ب    سنعيناي لخام قنو منتةف     او  يو معول    تميز 

تسا عا في   أكثربةو ة  ال  دن  النخفاض  تان    مأ ف من   سلا . ان بوأ هذ   اعول باالنخفاض   تو لجي في نهايى   سنعيناي

  2004في عام    29ان إدن    1990في عام    37.2إدن    1987في عام    44من   قر   اايفقم فقو  نخفع  اعول من  بو يى   تسعياياي  

 . 2019عام  20.6ان  دن 

 2020-1952 للفترة  من السكان(  ألفمقاسا بمعدل املواليد الخام )مولود لكل  اإلنجاباتجاه  (1مشلو 

 
ر  قوى    شرلى 1976م مسح  لخةوبى  2019م  2012  سنور     صحةائي صحةاا ي   عامىم   كتاب     اةا  :   ئرة ر  تغذيى  م مسح   صظى 

 1990  ألررلىم مسح   سلا  ر  صظى 1987ر  فقر  

 

 مختارة  حسب سنوات( اإلنجابفي سن    امرأة)طفل لكل  األردنالكلية في   اإلنجابلتغيرات في معدالت  ا .2
 

تميزي معوالي  صنااب في  أل    باال تفاع   كنير مقا نى بااعوالي   سائوة في   ورل  اتقومى ر  ناميى علن حو رو ا. رقو  

حافظت هذه  اعوالي علن مستولااها  ارتفعى خ ل عوة عقو  من   زمن ر ن تظئر  الئو ر ضظى تشير إدن  نخفاضئا إال في  

ت ه رما  في  أل     نهايى عقو   سنعيناي   رفو  رمى مميزة اعوالي  صنااب 
 
أكثر رضوحا كا   .  حيع أصنح  النخفاض   قو 

طفو    9 نخفع معول  صنااب   كلي من  فقو (2م ركما هو مني  في   شلو م أل    إلنااب   ور   ألكذر في   تغير   سلاني في 

(. رتشير هذه  اعطياي إدن أ   2018طفو  لمرأة في عام م  (2.7( رإدن م1990( طفو  لمرأة في عام م5.6م  إدن  1961عام     لمرأة

 م ريعزى ذ ك  دن   عويو من  ألرناب أبرزها: (2017ر 1961%( من قيمتل بي  عامي م  70معول  صنااب   كلي فقو م
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رنى في عام   26.6 يةو إدن  1979رنى في عام  21.1من فقو   تفع  :  إلناث  زر ج  ألرل عنو    عمر متورط  ال تفاع في   ▪

2017/18 . 

% عام  34.9 دن  1972% في عام  21.1من  فقو   تفعت    :  لظموفي نسنى   سيو ي    تي بستعملن ررائو منع     ال تفاع  ▪

 . 2017/18% عام 52 دن  1990

 . 2017/18% عام 90.8 دن فيكثر   ( رنى رلحملن م هو علمق اانولى49-15سنى   اساا   لو تي أعما هن من  تفاع  ▪

 مختارة حسب سنوات ( اإلنجابفي سن   امرأة)طفل لكل  األردن الكلية في  اإلنجاب معدالت  ( 2شلو م

 
   ألررلى م مسح  لخةوبى ر  صظى  1976م مسح  لخةوبى    شرلى  1972م  اسح   قومي  وخةوبى  1961  عام       عامى:   تعو    صحةاا ي اةا  :   ئرة  

 . 2017/18م 2012م 2009م 2007م 2002م 1990   ألررلىم مسو    سلا  ر  صظى 1983

 التفصيلية   اإلنجاب معدالت  .3

أ   النخفاض      عمرلى إال  فألاي    جميعفي     دن  النخفاض    تفةيليىمعوالي  صنااب  ( فقو  تائت  3كما هو مني  في   شلو م

  أ ف طفو  لو   71من    19-15 نخفع معول  صنااب  إلناث في   فألى   عمرلى  " فقوصغير ي   سن   صناث لجوهرر كا  بي   

 نخفع معول    24-20ى  رفي   فألى   عمرل.   %(62م  مقو  هم بانخفاض  2018عام    أنثى  أ ف لو    طفو  27 دن    1976عام    أنثى

  فألى   عمرلى    رني  م(%64م  مقو  هبانخفاض    أنثى   أ فو   ل  109 دن    1976عام    أنثى   أ فطفو  لو    300 صنااب  إلناث من  

 %( 57م  مقو  هبانخفاض  2018عام    أنثى   أ فطفو  لو    156 دن    1976عام    أنثى  أ ف طفو  لو    367من  فقو  نخفضت    25-29

 2018-1976التفصيلية للفترة  اإلنجاب معدالت  ( 3شلو م

 
 

 . 2017/18م 2012م 2009م 2007م 2002م 1990  ألررلىم مسو    سلا  ر  صظى 1976 لخةوبى    شرلى  ح  عامى: مس  صحةاا ي ة  اةا  :   ئر 
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   الخام الوفيات  معدل  اتجاه .4
 

 في     لخام  وفاة  شئو معول (  4كما هو مني  في   شلو م
 
في باأل ف    18باأل ف في مطلع  لخمس ناي إدن    22 أل    من   نخفاضا

ريعزى ذ ك  دن   م2019من   سلا  في عام    أ ف لو    رفاة  6 دن      سنعياياي  يةونهايى    فيباأل ف  11م رإدن    ست نياي  مطلع

تحسن  ألحو ل  اع شيى   عامى  لسلا م ر  ذر تمنو في  نتشا    تعلينم رتحسن  اسكنم رمياه   شربم ر  وخوم ر لخوماي  

 آخر  بعتذر لسلا    تركيب   عمرر   فتق   أ ى  دن ذ ك   صظيى   وقائيى ر  ع جيى. رأضاف
 
هذ   النخفاضم  ألمر   يفسرعام 

   سن. أقو مما هو عليل في كافى   ورل  اتقومى   تق تتميز باسب عا يى من كنا      ذر جعو معول   وفاة في  أل   

 2019-1952  لسنوات مختارة في الفترة  من السكان(   ألف اتجاه الوفيات مقاسا بمعدل الوفيات الخام )وفاة لكل  (  4شلو م

  
 2019م 2012   عو م اةو :   ئرة  صحةاا ي   عامىم   تقا لر  صحةائيى   سنولى 

 

 الرضع  األطفالوفيات  .5

إدن إجمادي    اهو عو   ألطفال   ذين توفو  قنو أ  يتمو    سنى  ألردن من   عمر في خ ل رنى معينى مقسوم    معول رفياي   رضع 

  رضع م شر هام  وظا ى   صظيى  لسلا م رقو ة   ور ى     ألطفالمعول رفياي  يعتذر  م ر عو   او  يو  ألحياا خ ل نفس   سنى

( فقو  5ركما هو مني  في   شلو م    وال ة. لطفو بعو    ر  رعايىعلن توفير   عنايى   صظيى   ضرر لى   م خ ل فترة  لظموم  

م باسنى  نخفاض تقو   2017/2018مو و  عام  أ فرفاة  لو  17 دن  1955 مو و  عام أ فرفاة  لو  حا ى 125 نخفع من 

 %.   86باسنى 

 2018-1955 سنو ي مختا ة  لفترة  مو و (  أ ف للو  رفاةم   رضع  ألطفال معول رفياي  ( 5مشلو 

 
- 1990   ألررلى  عامىم مسو    سلا  ر  صظى     صحةاا ير لطئا با عو مو   ويموفر فيىم   ئرة    2005   أل    سلا      ألراريى الحتياجاي     لسلا م اةا  :   وجنى   وطنيى  

 2012  سنور   صحسائيم ر  كتاب  2017/18
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   للسكان الطبيعيةالزيادة  .6

م  بعذر عن   زلا ة   طنيعيى با فرق بي  معول  او  يو مطررحا منل معول   وفيايم ركما هو مني  فقو بلغت    (6في   شلو 

في   وقت   ذر ر كب   تفاع راناي معول  او  يو  نخفاضا في معوالي    1979-1952  زلا ة   طنيعيى ذ راها ني   فترة ما بي   

 دن  النخفاض عنوما   فق  نخفاض    فيها  طنيعيى   تائت معوالي   زلا ة    2019-1979  فترة ما بي   في  ربااقابو    م  وفياي

ر نخفع    2019عام    20.6 دن    1979عام    47 نخفضت معوالي  او  يو من    إذ  ؛ او  يو  نخفاضا في معوالي   وفياي  معوالي

   سلاني. شلو   زلا ة   طنيعيى الثق   نمو تربااعول  .2019عام  6 دن  1979عام  11معول   وفياي من 

 2020-1952الفترة لسنوات مختارة في  ( الوفياتالفرق بين معدل املواليد ومعدل  )  للسكان الطبيعيةالزيادة ( 6شكل ) 

 
 2019   سنور   صحةائي  كتاب  2019م 2015 إحةائياي م2012  سنور   صحةائي  عامىم   كتاب   صحةاا ي:   ئرة 1979م 1961م1952 إحةائياي اةا  : 

 

 الهجرة الدولية   .7
 

 2015، 2004، 1994لة ومعدل النمو السنوي حسب التعدادات الدول املرس  األردنيين حسب( غير 1جدول ) 

   
1994 2004 2015 

النمو   معدل 

 السنوي 

 لنسيةا املجموع  النسبة املجموع  النسبة املجموع   
 

 12.9 71.9 2098197 52.5 205,887 50.2 157,998 الدول العربية اآلسيوية منها

 9.7 21.7 634182 29.4 115,190 29.3 92,131 فلسطينيين 

اقيين  8.4 4.5 130911 10.2 40,084 7.8 24,501 عر

 18.4 43.4 1265514 9.7 38,130 10.1 31,805 سوريين

 8.3 23.1 674941 30.0 117,754 40.6 127,976 ومنها  األفريقيةالدول العربية 

 8.2 21.8 636270 28.7 112,392 39.5 124,566 مصر 

 6.9 3.0 86118 14.8 58,146 6.9 21,608 غير عربية أسيويةدول 

 16.4 2.0 197385 2.7 10,486 2.3 7,383 أخرى دول 

 11.3 100 2,918,125 100.0 392,273 100.0 314,965 املجموع 

  31  7.7 7.6 مجموع السكان  الى األجانبنسبة 
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م 2015  % عام31 دن    1979% عام  4.2من     ألجانب  نةف   ناني من  األولى   تفعت نسنى    خ ل ( أنل  1مرلظئر من  لجورل  

% في   7.6م رقو   تفعت هذه   اسنى  تةو إدن 1979%من ماموع   سلا  في عام  4.2 حو دي أل  نيو    سلا  فير   فقو شلو 

%    3.5 اقيمي    خو  املكى بما مقو  ه     أل  نيي  مما بشير إدن تز يو طفيف في أعو   فير    2004% في عام    7.7رإدن    1994عام  

  عامى في عام  .  أما حسب نتائج   تعو     عام  لسلا  ر اساكن   ذر أجرتل   ئرة  صحةاا ي  2004ر  1979ما بي  عامي  

حو دي    م2015 فير  أل  نيي   نسنى   سلا   بلغ  م  رقو  %م   31فقو  نس تل  بما  من  43.4توزعو   م%(  ر  من  21.8  سو لي    )%

 ر  اسنى   ناقيى من حملى  لجاسياي  ألخرى.    فلسطيايي م%( من 21.7 اةرلي  ر م
 

 الالجئين في األردن 

   جئ: علن أنل شخص موني مقين في  املكى  أل  نيى   ئاشميىم رلحمو جاسيى    2015 لسلا  ر اساكن      تعو     عامعرف  

مذر  من   تعرض   ضطئا  بس ب   عرقم      ما  بس ب خوف 
 
إدن  املكى  أل  نيى   ئاشميى   تمارا أخرىم رقوم   ر ى 

أر بس ب خطر ناتج عن   نز عاي  اسوظى يهو  حياتل أر حياة     وينم   قوميىم  النتماا إدن فألى  جتماعيى أر موقف رياسفق

   جألي  في  أل    حسب   تعو    م رفقا  ئذ    تعرلفم فقو شلو  ذرلل رال بستطيع بس ب ذ ك   عو ة إدن  ر تل  ألصليى

( من حملى  لجاسيى  %80.5%( من مامو فير  أل  نيي  م توزعو  بما نس تل م86م ما نس تل م2015  عام  لسلا  ر اساكن  

% من   عر قيي  في حي  شلو    جألي  من حملى  لجاسياي  ألخرى ما نس تل  3.4% من   فلسطيايي  ر  15.4ر    سو لىم  

علن  0.6 رقو  ار  رتيعاب  أل      جألي    %م 

رشللت   في  أل     كافى  لجو نب  لظياتيى 

كافى  او    علن  كنيرة  م  في  أل       ضغوطا 

نة ب   من   ناتج  صجمادي  ر نخفع    فر  

. باصضافى  دن  قو  تل   شر ئيى  ترضعف ملظليم  

إحو ث خلو في   ئرم     يموفر فيى تمنلت في  أاا 

م مما ري ار    سلاني بزلا ة كنيرة في قاعوة   ئرم

تحقيق   فرصى   في  علن  لجئو    وطنيى  رلنا 

   سلانيى. 

موجاي   يني     هجر ي   قسرلى  ر  شلو   تادي 

ر  طوعيى ر  عما ى   و فوة   تق  رتقنلئا  أل     

 :  ألردن فقو  رتقنو  أل   خ ل  األولى  

 

 الهجرة الداخلية:  .8

هجرة   فر  من  الا    ذر ر و فيل إدن ملا  آخر   خو حور    مقاي س   هجرة   و خليىم رهي أحو من     هجرة  لظياتيى تعتذر  

  أما ملظافظاي  ألخرى بعتذر هجرة   خلىم    أحو  طفيلى رملا  رال اهن  محافظى   اقيمي  حا يا في    فعلن ر يو  انال  ور ى.  
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ريعتذر    من محافظى   طفيلىم  ىج  حافظى   طفيلى بعتذر هجرة حياتيى خامرال تل في     املكى رملا  من يقين في باني محافظاي  

  لخا جى منها. ناقص   هجرة  دن محافظى   طفيلى   هجرة   و خلى    طفيلى محةلىملظافظى  ى  لظياتي   هجرةصافي 

 ( يمكن تتنع  تااه   هجرة   و خليى علن   نحو   تادي: 7رمن   شلو م

  ورط:  رتمر   محافظى   عاصمى كمركز جذب  لسلا م ربررز محافظى   نلقاا كااذبى  لسلا  في تعو      إقلين •

 لسلا     طا  ةما با كمحافظى    محافظىم ر رتمر    2015م  تااه جويو ملظافظى   ز قاا كمحافظى طا  ة عام  2015

   ن ث.   تعو  يفي 

ذبى  لسلا  خ ل   ور  ي   ن ث  لتعو   ي في حي   رتمري باني بررز محافظى  افرق كمحافظى جا    شمال:   إقلين •

 . ألخرى طا  ة باتااه.  ملظافظاي    ألخرى محافظاي   شمال 

محافظى    إقلين • بررز  كمركز  لجنوب:  خ ل   ور  ي   ن ث      عقنى  باني     لتعو  يجذب  لسلا   كانت  حي   في 

  ألخرى. محافظاي  لجنوب طا  ة باتااه  ملظافظاي 

حسب   تعو      اماني • ما بام   كركم   طفيلى    2015محافظاي  جرشم  م  ز قاام   بوم  خاررة  لمئاجرلن  كانت 

موذج في  م رقو تكر  هذ    نرمعا ( في حي  كانت  ملظافظاي م  عقنىم   عاصمىم  افرق ر  نلقاا( جاذبى  لمئاجرلن

(  2004م 1994محافظى   ز قاا كانت جاذبى حسب تعو   ي م  طفيفىم مع بعع   تغير ي   2004ر 1994تعو   ي 

تعو      رأصنحت  في  طا  ة حسب   تعو   ي  2015طا  ة  كانت  رمحافظى   نلقاا   تق  رأصنحت    2004ر  1994م 

 (. 2015جاذبى 

  ضمن  طا    تق ياب معالجتل     أل     خت ل   توزيع   سلاني في    أرناب هن    أحوم شر  علن    و خليى    تعتذر   هجرة  •

 ن ينعكس ذ ك في   تخفيف من     نلإال  في  فلب  لخطط  دن   هجرة   و خليى     صشا ةخطط   تنميى رعلن   رفن من  

 نزلف   هجرة   و خليى.  رطية

 2015و 2004، 1994للمحافظات حسب التعدادات الهجرة الداخلية مقاسة بصافي الهجرة الحياتية ( 7شكل ) 

 
 . 2015م  2004م 1994 اةو :   ئرة  صحةاا ي   عامىم   تعو   ي   عامى  لسلا  ر اساكن 
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 األردنيةللدولة  األولىفي املئوية  يةالسكان ثانيا: مخرجات الديناميكيات
 

 معدالت النمو السكاني في األردن   .1

ر  وفياي     لتغير ي   تق شئواها عناصر   نمو   سلاني  او  يو 
 
تنعا  

 
موظو ا  

 
تناينا معول   نمو   سلاني  تنايات مستولاي 

 2020-1952ر  شلو   تادي يذرز  تااه معوالي   نمو   سلاني   سنولى  لفترة ر  هجرةم 

 2020-1952معوالي   نمو   سلاني   سنولى  لفترة  (  تااه8شلو م

 
 ( 2020م2008  سنولى م  صحةائيى اةو :   تقا لر   صحةاا ي   عامى: ة اةو :   ئر 

 رلمكن تتنع مستولاي معوالي   نمو   سلاني في  أل    علن   نحو   تادي:

ب  1961-1952% رنولا  لفترة  4.8 ▪ ا تفاع معوالي  او  يو ر نخفاض رريع في معول   وفياي بعو  نتشا   موفوعا 

  استوطنى ر اعويى مما نتج عنل معوالي نمو مرتفعى.   ألمر ضملافحى    أرا يب

ب  1979-1961% رنولا  لفترة  4.8 ▪ معول   وفيايموفوعا  في  ر نخفاض  ر ا تفاع معول  او  يو  مليو   م  هجرة  بع 

 .   ألهليىبعو  لظرب      لننانييهجرة عو  كنير من ر      غربيى رقطاع فزة     ضفىنسمى من 

عو ة  أل  نيي    عائوين من  رل  لخليج نتياى  م ر ا زلا ة   طنيعيى  لسلا موفوعا ب  1994-1979% رنولا  لفترة  4.4 ▪

 . ألزمى  لخليج

فياي ر     فترة  ن تشئو هجر ي  ر  و    صناابنتياى النخفاض معوالي    2004-1994%  لفترة    2.6 نخفع  دن   ▪

 قسرلى كنيرة. 

  سو ر  موجاي   وجوا    2012ر  تق شئوي فيها منذ عام    2015-2004% رنولا  لفترة  5.3ان عا   دن  ال تفاع  دن    ▪

 . %  غير  أل  نيي 18%م مقابو 3.1معول   نمو   سلاني     نيي   بلغ فقو

 .  أل   حيع  ن تشئو هذه   فترة هجر ي قسرلى  دن    2020-2015% رنولا  لفترة 2.5 دن  النخفاض بمعول  ان عا  ▪
 

 تطور عدد السكان في املئوية األولى  .2

بلغ عو    سلا   فقو  م  ر  عشائبيرلوب عو م حيع تمت  1922شرق  أل    كانت عام    إما ةار ى  عو   سلا  في  حم   أرل تعتذر  

م رقو  تضاعف عو    سلا    املكى في   فترة  1926( نسمى بارتثناا منطقتق معا  ر  عقنى   لتا  تن ضمئما في عام  225380م

عامي   بي   م  2021-1922ما  بعا ل  مرة  48بما  رفق    إذ(  عو  رلا   أل     عام    تفع   دن    2020تقوير ي   ئرة  صحةاا ي 

4.8 4.8 4.4
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نسمى10.806م مليو   ر (  مستوى  م  علن  معول   نمو   سلاني   سنور    ؛2020-2015 لفترة    ر اقو   %2.5 ذ   رتمر 

. ر  شلو   تادي يني  تطو  عو  رلا   رنى  39بعو    نسمى  ( مليو  10806ر  نا غ م   2020ر تضاعف عو  رلا   أل    عام  

  أل    

 2020-1922( تطور عدد سكان األردن للفترة 9شكل ) 

 
ملظى    م  عامى  وجنى   وطنيى  لسلا    ألمانىم  1996رمالى   سلا  ر  تنميىم   عو    نا عم    2020  سنور     صحةائي  عامىم   تقرلر     صحةاا ي اةا  :   ئرة  

  أل    عامى عن   وضع   سلاني في 

 

 األولى في املئوية  للسكانلتغير في التركيب العمري  ا .3

 ن يقتةر أار   تغير ي   تق حوات في  يناميكياي   سلا  في إحو ث   تغير ي  لجوهرلى في معول   نمو   سلاني فقطم بو 

 تائت نسنى صغا    سن  ( فقو  10كما هو مني  في   شلو م  .   عمرر  لسلا  كا   ئذه   تغير ي تياير جوهرر علن   تركيب  

 م.2020% عام  34.3 دن    1979% عام  51.6ان  تائت  دن  النخفاض من    1979ر  1961ى  دن  ال تفاع ما بي   رن  15 ر  رن  

  فقو  تائت با اس نى  كنا    سن    أما  .2020% عام  62 دن    1979% عام  45.6من     صنتاج   تفعت نسنى   سلا  ني رن    ربااقابو

  1994% عام  2.6ان عا ي  دن  ال تفاعم فقو   تفعت من  1994 دن عام    1961نسنى كنا    سن  دن  النخفاض في   فترة ما بي   

  .2020% عام 3.7 دن 

   عرلضى  سنو ي مختا ة (   توزيع   عمرر  لسلا   أل  نيي  حسب   فألاي   عمرلى 10شلو م

 
 2020م 2019م 2012  سنور   صحةائي  عامىم   كتاب   صحةاا ي اةا  :   ئرة 
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حوث في   تركيب   عمرر  لسلا م إال أنل  ن ييخذ  الهتمام   ذر حظيت بل   تغير ي   تق  يرعلن   رفن من أهميى   تغّير   ذر 

 شئواها عناصر   نمو   سلاني م لخةوبى ر  وفاة ر  هجرة(.

 

 األولى في املئوية  الخاصة األسرةومتوسط حجم  اإلعالةمعدالت  التغير في . 4

  65أعما هن      ذينأعما هن  ر   لخامسى عشرة ر  سلا       ذينتعرف نسنى  صعا ى   ويموفر فيى بانها ماموع   سلا   

نسنى  صعا ى    نخفضت  ( فقو 11كما هو مني  في   شلو م.   64-15  قوى    شرلى   أعما مقسوما علن عو    سلا  في   فيكثر 

  قوى    أعما   لو مائى فر  في    لفر  معا   61.4 دن    1979     شرلى عام  قوى    أعما  فر  معال  لو مائى شخص في    103من  

رال شك أ   النخفاض  لظا  في قيمى هذ   ا شر بعو  بشلو  ئ سفق إدن  النخفاض  لجوهرر في مستولاي    م2020   شرلى عام  

  ال خا . رقو اها علن   ألررة النخفاض علن  فاه  هذ   ينعكس من  اتوقع أ   أل   م ر  صنااب   ذر شئوه  

 

 ألررة  لخاصى فر  أر أكثر بشغلو  رحوة ركنيى مستقلى مأر جزا منها( ريساهمو   فيما يتعلق بحجن  ألررة  لخاصى م  أما

   ألررة صلى قر بى رمن   شائع أ  بشترك أفر    معا في  صنفاق من  خو  ب  ألررة أر بعع أفر  ها رقو ال تلو  بي  أفر 

 نخفع متورط حجن  ألررة بحو دي شخةي    ررة   و حوة خ ل   عقو  (. فقو   ألررة في رجناي   طعام أر بعع منها

(. ريعو  هذ   النخفاض إدن   عويو من   عو مو   نقافيى ر القتةا يى ر الجتماعيى  2020ر  1979من  األولى م   ألخيرة   أل بعى

 امتوة إدن  ألررة     ألررةمن    ر النتقال رتغير أنماط رتلا يف  اع شىم رفي نفس   وقت تغير   نظرة   طفال رأنماط  صنااب  

 .  ألطفالنحو إنااب عو  أقو من  ه التاار  نمط   سائو في   م  نورلى

  لخاصى  سنو ي مختا ة   ألررة   ويموفر فيى رمتورط حجن    صعا ى( معول 11شلو م

 
 . 2019  سنور  عام   صحةائيم ر  تقرلر 2015 لتعو     عام  لسلا  ر اساكن   ألر يى  عامىم   نتائج   صحةاا ي ة اةو :   ئر 
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 لسنوات مختارةالتغير في التو يع النسبي للسكان حسب املحافظات  .4

م في حةتها   اس يى من مامو رلا     أ  (  12يظئر من   شلو  م  عاصمى ر افرق ر  عقنى( شئوي زلا ة  ا ث محافظاي 

م كما   تفع نة ب محافظى  افرق من  2020% عام  42 دن    1979% عام  38    عاصمى من  تفع نة ب محافظى    فقو املكىم  

ريعزى 2020% عام  2 دن  1979عام  %  1.7%م رمحافظى   عقنى من  5.8%  دن  3.4 من    م  بل هذه  ملظافظاي  تمتاز  اا  ذ ك 

 عناصر جذب خاصى فيما يتعلق بفرص   عمو. 

 2020ر 2004م 1994م1979 ى   عام ر  تعو   يي (   توزيع   اسبق م%(  سلا   املكى حسب  ملظافظا12شلو م

 
  عو    نا عم    ر  تنميىمم رمالى   سلا   2020  سنور     صحةائيم   تقرلر  2004م  1994  عامىم   تعو   ي   سلانيى     صحةاا ي اةو :   ئرة  

 . 1996  عامى  وجنى   وطنيى  لسلا    ألمانى

 والكثافة السكانيةالتو يع السكاني حسب األقاليم  .5

% من   سلا   61% من مساحى  املكى بستقر فيل حو دي  16.2إقلين   ورط   ذر بشلو فقط    ( أ 13م  يظئر من   شلو

% من  أل  نيي   9من مساحى  املكى يضن    51.2رإقلين  لجنوب   ذر تشلو مساحتل    م  جألي  % من   سلا   53ر أل  نيي   

 . بعوم   تو ز  في   توزيع  لجغر في  لسلا م ريعتذر ذ ك م شر  علن % من    جألي 3.4ر

 (   توزيع   اسبق  لسلا   أل  نيي  ر   جألي  حسب  ألقا ين ر اساحى 13شلو م

 

 
 2015 صحةاا ي   عامىم   تعو     عام  لسلا  ر اساكن  اةو :   ئرة 
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 األولىالسكان والتنمية في املئوية  ثالثا:
 

 النمو السكاني مقابل النمو االقتصادي .1
 

( فاق  معدالت النمو  14هو مبين في الشكل )  األردن، فكما ت معدالت النمو السكاني معدالت النمو االقتصادي في  تجاو  

و االقتصادي يجب  فان معدالت النم   وحسب راي االقتصاديين  ،2019-2009النمو االقتصادي للفترة    السكانية معدالت

وتحقيق الرفاه    ،معدالت النمو السكاني كي يكون قادرا على خلق الوظائف الال مة للجيل الجديد  إضعافثالث    ان تكون 

 ، مما يعكس خلل في التو ان بين عدد السكان واملوارد االقتصادية.للمواطن واستدامة التنمية

 2020-2014مقابلة معدالت النمو السكاني بمعدالت النمو االقتصادي للفترة  ( 14شكل ) 

 

 : مؤشر راس املال البشري  .2

  يمتلكئا    تق  ر  ذهنيى    نونيى  ر  صظى  ر لخذر ي  ر ائا  ي ر  قو  ي  ر او هب   اعا ف  ماموعى بينل     شرر    اال   أ   بعرف

  أهن  يمنهو    هذر   لشهههههههههههههعهب    لليهى    قهو ة عن   او    تعذر ههذه.  معي   قتةههههههههههههها  في  ألفر    من  ماموعهى جمهايي أر بشهههههههههههههلهو فر ر

ر لجورل   تادي يذرز تفةهههههي   لم شهههههر ي   فرعيى ا شهههههر  .  ور ى  أر   ملجتمع  أهو ف   تحقيق  توجيهئا    تق يمكن    ثررة  أشهههههلال

      اال    شرر.

 م2020عن   ننك   وردي عام      شهههههرر   ةههههها   ا شهههههر   كلي  ر    اال    عربيا علنر  نامن   عاايا 89باارتنى     أل   حو أرال:  

% مقا نى بما  55ما نسههههههههههه تل    إنتاجيتهن  ذين يو ور    يوم في  أل    رهههههههههههتشهههههههههههلو     ألطفال  أ م بمعوى  0.55ربو جى كليى تعا ل 

 م في حال حةو ئن علن  عايى صظيى رتعليميى متلاملى رعا يى  لجو ة إنتاجليمكن 

اهانيهام أ ئري نتهائج   تقرلر   هذر أعهوه   ننهك   هوردي حول  ا شهههههههههههههر بهي  معهول قهو ة بقهاا  او  يهو علن قيهو  لظيهاة حتى رهههههههههههههن 

 %. 98 لخامسى بلغ ما نس تل 

في  الختنا  ي   قيارههههههههيى  تقيين مئا  ي   بااتورههههههههط  430اا نام أشهههههههها    تقرلر إدن أ    ط ب  أل  نيي  قو حققو    جاي تعا ل

 .تمنو أ نى مستولاي   تحةيو 300تمنو تحةيو متقومم فيما   و جى  625نى حول   عا نم حيع أ    جى   طل
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  بعام عنو قيا  عو  رهنو ي   تعلين   فعلي   تق يحةهو عليها   ط ب  أل  نيي  في  او   م رذ ك بعو تقيين عو    سهنو ي  

وى جو ة   تعلين   ذر يحةهههههلو  عليلم فقو تني  أ  عو  رهههههنو ي    تق يقضهههههيها   ط ب  أل  نيي  علن مقاعو   و  رهههههى بمسهههههت

رههههههنى يقضههههههيها   طا ب   11.1رههههههنو ي مقابو   7.7  تعلين   فعلي   تق يحةههههههو عليها   طا ب  أل  ني علن مقاعو   و  رههههههى تعا ل 

 .رنو ي من   تعلن 3.4علن مقاعو   و  رىم رهذ  بشير إدن رجو  فاوة تعليميى مقو  ها 

% من  أل  نيي  في رههههن  لخامسههههى عشههههر يمتللو    قو ة علن   نقاا علن قيو  لظياة حتى رههههن  89  نتائج إدن أ     خامسههههام تشههههير

 .عاما 60 أل

% من  ألطفال  أل  نيي  ينمو    92رههههههههها رهههههههههام با اسهههههههههنى  لنمو   ةهههههههههاي   طفال  أل  نيي م فقو أ ئري نتائج   ننك   وردي بي  

 .بيمر ض   ئز ل أر   تقزم أر  ألمر ض   تق تعيق   نمو بشلو مزمن إصابتهنبشلو طنيعي  ر  

افيى رفعا ى رفاعلى  تحسهههههههي  نتائج   صهههههههظى ر  تعلينم  رلحتاج تحسهههههههي  م شهههههههر  أ   اال    شهههههههرر في  أل     دن  رهههههههتنما  ي ك 

رزلا ة تو يف   اسههههههاا ر  شههههههناب   رههههههتفا ة بشههههههلو أفضههههههو من  أ   اال    شههههههرر  لظاديم رتعزلز أنظمى  لظمايى  الجتماعيى  

 .اساعوة جميع   نا  علن تحقيق إملانااهن   لاملى

 2020   شرر  ا شر ي   فرعيى   ةا   عن   ننك   وردي عام م شر      اال  علن  أل      جاي( 2جورل م 

  هههو جههى  

   لليى

  ههههههههههو جهههههههههى   

  إلناث

  هههو جهههى  

  لذكو  
 

   قو ة علن   نقاا علن قيو  لظياة حتى رن  لخامسى 0.98 0.99 0.98

 عو    سنو ي علن مقاعو   و  رى 10.9 11.4 11.1

 رنو ي   و  رى مقيما باو ة   تعلينعو  رنو ي   تعلين   فعلي معو   7.2 8.1 7.7

   و جاي في  الختنا  ي   قياريى 415 444 430

   نقاا علن قيو  لظياة   نا غي  في معول قو ة 0.88 0.91 0.89

  أل    ا شر   كلي  ر    اال    شرر في  0.53 0.58 0.55

Source: The World Bank, The Human Capital Index,2020 update 
 

 واإلناثتكافؤ الفرص بين الذكور  .3

ذ ك ال يترجن  دن   أ   إال(م  15كما هو مني  في   شههههههههههههلو م  ر صناثعلن   رفن من تلاف    فرص في   تحةههههههههههههيو   علمق بي    ذكو   

   وصول   عا ل ر اتسارر  لفرص  القتةا ر:

   صناث  أ (م ناو  1088156  ذكو  رعو    عاملي  منهن م  ( من2578515م  فيكثر  15ففي   وقت   ذر ينلغ فيل   قوى    شرلى  

 (.260152منهن م   عام ي( بلغ 2540539بلغو م

معول   نطا ى بي  حام ي م هو بلا و لو   ع%. رلرتف30.7حي  بلغ بي   صناث   % في21.2كما بلغ معول   نطا ى بي    ذكو   

 % من   ذكو . 21.6% مقابو 33.6 فيكثر
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  والتنمية غير شمولية  منقوصةتحقيق املساواة وتمكين املرأة ستبقى فرص االستفادة من الفرصة السكانية بدون و 

 . األنثوية%من القوى البشرية  86وذلك بتجميد 

   تعلين ر  وصول  دن   فرص  القتةا يى ( م شر ي تلاف    فرص في 15شلو م

 
 2020 صحةاا ي   عامىم مسح   قوى   عاملى  ة  اةو :   ئر 

 معدالت املساهمة في النشاط االقتصادي املنقح ومعدالت البطالة  .4

مع عام    بااقا نى   2020  تقرلنا عام%  1معوالي  اشا كى  القتةا يى  إلناث قو  تائت  دن  ال تفاع باسنى    أ  علن   رفن من  

ربااقابو  تائت معوالي  اشا كى    ؛ القتةا يى في  أل    ما ز  ت منخفضى بااقا نى مع  رل   عا ن   ارأةمشا كى    أ    إال  2000

بي    ذكو     2020-2000 القتةا يى  لذكو  خ ل   فترة   معوالي   نطا ى  تقوم  تائت  ما  باصضافى  دن   دن  النخفاضم 

. كما 2020% عام  21.2 دن    2000% عام  12.3  ذكو  من      تفعت بي فقو    2020-2000 دن  ال تفاع خ ل   فترة    ر صناث

ي ع قى  يناميكياي   سلا   ذ ك فاوة رلنيى ف  حيع بعتذر.  2020% عام  30.7 دن    2000% عام  21من     صناثت بي   فع  ت

 ا تنميى. ب

  لجاس  سنو ي مختا ة   أل  نيي  حسب ( معوالي  اشا كى في   اشاط  القتةا ر ر  نطا ى بي  16شلو م
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 على ديناميكيات السكان   19-كوفيد اثأر  .5

عام    أرل  او  يو في شئر كانو     أعو    أ    ألشئر  دنحسب    2020ر  2019    عو م  او  يو    أعو    او  يو: بشير مقا نى   ▪

% 10.7   نخفاضا باسنى  ن ترتفعم ال بو سجلت    2020  أذ     تق تمت في بو يى  لظظر في     ألحمال  بسجو رال ةر  ذر    2020

 . 2019عام  يقابللبما  2020 أرل  او  يو في شئر كانو    أعو  بمقا نى  

%م ربلغت ذ رة   زلا ة في  14.4  تفاعا باسنى   وفياي  سجلت 2019مع عام  2020 وفياي عام  أعو  بمقا نى    وفياي:  ▪

% من رفياي   ذكو  62.6ر   صناث من رفياي    63.4أ     باصشا ة   يل م رمن  لجوير  2020  ن ث شئو   ألخيرة من رنى  

%(  إلناث ر  ذكو  علن   تو دي  3.5ر%  3.9مشلو  م ر  تق هي تفيكثر  65  عمرلى  بس ب  صصابى بفيرر  كو رنا كا  في   فألى  

 .  2020علن   ئيلو   عمرر  سلا   أل    عام 

 اوضوع يحتاج  دن تقيين علن  اوى      هجرةم  كن علن     ألزمى  تياير  هجرة: ال تتوفر بياناي يمكن  العتما  عليها في    رى   ▪

رإف ق  لظور . نتياى  ذ كم عا    عويو من  ائاجرلن  ةير ر  طولوم نظرلا تسن ت  لجائحى في  لظو من   سفر  ق  

  ور يي  إدن بلو نهن  ألصليىم ب نما قر  آخرر    نقاا في  لخا ج طو ل هذه  اوةم رقو يلو   لزلا ة في   عمو عن بعو تياير  

 .طولو  اوى علن   هجرة بعو أ  أصنح من   و ضح أنل يمكن أ  ا   عويو من   و ائف عن ُبعو

 2020ر 2019   عو محسب  ألشئر   او  يو ر  وفياي  ( أعو  17مشلو 

 
 م ر قى بحنيى باالرتنا   دن بياناي   ئر  ألحو ل  اونيى ر لجو ز ي 2020 اةو :  ملجلس  ألعلن  لسلا م 

 

 الوطني   األمنالبعد السكاني في  .6

 

  ر صع ميى ر الجتماعيى ر  تقنيى      سياريى ر القتةا يىحا ى من  الرتقر   ر الز ها  في  ملجاالي  رطنيا بعرف  ألمن   وطوق ب

   من   و خلي
 
م ريشلو   نعو   سلاني محو   أراريا في  ألمن  ر  نيئيى في  ملجتمعم رإ  أر خرق  ئذه  لظا ى ر شلو اهويو 

ر  عسكرلى ر القتةا يى ر الجتماعيى ر أليور وجيى ر  نيئيىم رتاولو  يى    وطوق   سيار   ألمن  أبعا مع باني      وطوق رلتو خو

   نعو   سلاني في  ألمن   وطوق يتطلب ما يلي: 

 ضنط   نمو   سلاني رتحقيق معا  ى   تو ز  بي    سلا  ر او   . ▪

  ال تقاا بخةائص   سلا .  ▪

 ر  نطا ى  رتنما    فرصى   سلانيى ر لظو من مشللى   فقر  ▪

 . ضنط   هجرة   و خليى ر لخا جيى ر  تو يف  ألمنو  ئا ر   توزيع  لجغر في  اتو ز   لسلا م   ▪
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يعيق النمو السكككانا المفع أ  ف صفل لمنمو اتصادككااف والاويككأ صا اتيككايمار ال ف يعااف اليل الج رف لمطككا ل ال  ال   
ى عوصيف الخدمات األيايي  الاا عد ح عائا كايفا عمى اليكوم ، مما وال قف، ل لك نجد  ن اإلن اق اليكوما يوجه عمقائيا ال

زيااة ال مب عمى الموارا ال ايعي  والايئي  ماميم  بالضكككككك   صد يؤاف الى عفاجأ صا نوعي  ه ه الخدمات، ك لك يعمل عمى  
صا العالم    اول  صقف  ثالثف  يعاا ايكككككككانوار الموارا المائي ، نااككككككك  و ن األرانو   موراين  يكككككككايكككككككيين هما الما  وال  ا  عمى

المكاظ  ، ك لك يافعب عمى الويااة السككككككككاني  اناطكككككككار لمنا ق  المياه بالموارا المائي  فيما ياعمق بيدككككككك  ال فا السكككككككنوي  من
ك لك صان عامل ال جفة الخارجي  له ع عاع ا األمني  واتصادكككككككككككككااي     .معدتت اناطكككككككككككككار الجفيم   بالسككككككككككككككان الاا عفع أ صي ا

 .واتجاماعي 

 

افية في املئوية الثانية للدولة   رابعا: األفاق  األردنية املستقبلية للتغيرات الديموغر

  أل    اهيألى   ن ألى  ا ئمى الرتنما  مرحو   تحول   تق يمر بها  ✓

فرص   عما ى  انتاى  اتاحى  لفألاي   سلانيى   ✓ رتعزلز  ر  تعلينم  خوماي   صظى  علن  فرص  لظةول  تحسي  

  ألصغر رنام ر الرتنما  في   نمو  القتةا ر

مرتكزة علن     لظوينىتعزلز   قو  ي علن تحويو  الحتياجاي   تو ل يى ذ ي  ألر ولى ربر مج تو ل يى شاملى  لنظن   ✓

  ائا  ي   تقنيى رتوفير  او      لافيى  تحقيق   نتائج.  تطولر

  مج   نعو   سلاني رمتطلناي  رتنما    فرصى   سلانيى في  الرتر تياياي   وطنيى ر  قطاعيى  ✓

ير   نياناي اتابعى   تقوم تااه تحقيق   نتائج رتوفر  أل  ى ر  ذر هي  رنتائج   نحوث   تق ُبستنو   يها في  عن تنوق  توف ✓

   سياراي ر  قر   ي ذ ي  ألر ولى. 

 ر  سياريى ر ألمنيى  لخطيرة   الجتماعيىمنكر  تانب   تو عياي  إنذ  نظن  ✓

 

 السكانية اإلسقاطات  .1
 

 في  األولى   نانيى  لور ى     صرقاطايتعتذر  
 
 يمكن  الرتنا  إ يها  قر اة  ألرضاع   سلانيى  اتوقعى مستقن 

 
 فعا ى

 
  سلانيى أ  ة

يتعلق   أل  نيى بما  مستقن م رخاصى  عن   نمو   سلاني  تشئوها   عناصر  اس ر ى  محةلى  لتغير ي   تق  ر  تق رتلو   م 

  بحجن   سلا  رتركيبهن   عمرر. 

رقو  قو  ر  من  أل  نيي   اقيمي    خو  أل   .  رلا   أل     علن  طنقت  ر نا لوهايم  ا اى  تنفيذ  صرقاطاي  في   رتخوم 

 م ركانت   س نا لوهاي علن   نحو   تادي:  رتنوي  صرقاطاي   سلانيى إدن ماموعى  فتر ضاي أر ُموخ ي عامى

( طف   لمرأة ر ملظسوب  3.38(م ر  نا غ م2015اناي معول  صنااب   كلي  اشاهو في عام م   ارتفع: بافتر ض   س نا لو   ▪

( ر فتر ض اناي  2050-2015طو ل   فترة   زمنيى  إلرقاطاي م  2015 رتنا   إدن نتائج   تعو     عام  لسلا  ر اساكن  

 رنى  إلناث(م  74.27رم رنى  لذكو ( 72.87توقع  لظياة رقت   وال ة  لو من   ذكو  ر صناث م

  لمرأة حسب نتائج مسح   سلا   2.4بافتر ض تحقيق معول  صنااب  ارفوب بل ر  نا غ م   اتورط:  س نا لو   ▪
 
( طف 

رنى    1.5(م رحورث   تفاع  في توقع  لظياة  لو من   ذكو  ر صناث مقو  ه  2030في عام م  2012ر  صظى  ألررلى  عام  

 (.  2050-2030ترة م( رنى ر حوة خ ل   ف0.5(م ر  تفاع مقو  ه م2030-2015خ ل   فترة م
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  لمرأة في عام م 2.1بافتر ض رصول معول  صنااب   كلي إدن م  :  س نا لو  انخفع ▪
 
( رحورث   تفاع في توقع 2030( طف 

رنى( في توقع   0.5(. رحورث   تفاع مقو  ه م2030-2015 لظياة  لو من   ذكو  ر صناث مقو  ه راتا  خ ل   فترة م

ر صناث خ  م لظياة  لذكو   من    (2050-2030ل   فترة  توقعاي  لظياة  لو  إدن  تااهاي  هذه  الفتر ضاي  ر رتنوي 

 خ ل عقور   نمانياياي ر  تسعياياي من   قر   اايفقم رتناطيي بعو ذ كم  
 
 جوهرلا

 
  ذكو  ر صناث   تق أ ئري   تفاعا

 . ا كا   لظال رابقارأصنح من   ةعب إضافى رنو ي  توقع  لظياة خ ل فترة  زمنيى  قةيرة  كم

في  و   توقعايم ر شئو  أل    تغير  جوهرلا في أرضاعل   ويموفر فيىم بناا علن تطو    عناصر   ويموفر فيى في   عقو  

   صعو   ما تن    إذ   سابقىم مما ري  ر إدن تغير ي جوهرلى تو لايى في حجن   سلا  رتركيبهن   عمرر تفضفق  دن فرصى رلانيى  

 شلو فرصى حقيقيى  لتنميى  القتةا يى رت  فإنها  ئا 
 

 تطور أعداد السكان في املئوية الثانية لألردن  .2

حسهههههههههههههب   سههههههههههههه نها لو  ارتفع          سهههههههههههههلها  في  أل    في  األولهى   نهانيهى   أعهو  (   هذر بي  تطو  18كمها هو مني  في   شهههههههههههههلهو م 

 ما يلي: إبر زر انخفعم يمكن 

( حسههههههههههب  2040مليو  نسههههههههههمى( في عام م  11ينلغ حجن   سههههههههههلا   أل  نيي  حو دي م  أ    اتوقعمن  :   أل  نيي   سههههههههههلا     أعو   ▪

مليو  نسههههههمى( حسههههههب   سهههههه نا لو  انخفع مرهههههه نا لو   فرصههههههى   سههههههلانيى(. رتقو  9.5  سهههههه نا لو  ارتفعم مقابو حو دي رم

رريرتفع عو    سلا   أل  نيي     ممليو  نسمى( عن حجن   سلا   اتوقع  1.4  نتائج حسب   س نا لو  انخفع بحو دي م

 مليو  حسب   س نا لو  انخفع. 10.5مليو  حسب   س نا لو  ارتفع مقابو  13 دن  2050عام 

(م 2030ربافتر ض  رتمر   رجو  فير  أل  نيي   اقيمي    خو  أل    خ ل   سنو ي   قا مى رحتى عام م  مامو   سلا : ▪

حسههههههههههب  2050مليو  عام  19ر(  2040مليو  نسههههههههههمى( في عام م 15.7ررهههههههههه نلغ حو دي مرههههههههههيلو  حجن رههههههههههلا   أل    أكذرم  

 .حسب   س نا لو  انخفع 2050مليو  عام  13ر 2040 عامنسمى( مليو   12.1رر نلغ حو دي م  ارتفعم  س نا لو 

 2050-2020 لفترة  ارتفع ر انخفع     س نا لو هي   سلا   أل  نيي  رمامو رلا   أل    حسب   أعو    ( تطو  18مشلو 
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 في املئوية الثانية  التغير في التركيبة العمرية للسكان .3

نتياى لظورث   فرصى  في   تركيب   عمرر    ا تغير ف  خةائص   تحولم من أهن  بعتذر   تغير  اةاحب  لفرصى   سلانيى  

 في   تفاع نسنى   شناب ر  نا غي  علن حساب نسنى  ألطفال ركنا    سن    سلانيى 
 
    تغير رلنعكس  م  يتمنو ذ ك أرارا

رمتطلناي هذه   فألاي   عمرلى من   تعلين ر  صظى ر اياه ر  سكن رفرص   عمو   حتياجاي  علن نسنى  صعا ى رعلن  

كما ي ينها   شلو    2050- 2020 لفترة     ير في   تركينى   عمرلى  لسلامعا ن   تغ  أبرز رفيما يلي    م الحتياجايمن    رفيرها

 . (19م

من   ▪ نسنى صغا    سن  عام  33.1رتخفع  عام22.7 دن    %2020  حي     2050  %  في  حسب   س نا لو  انخفع 

 حسب   س نا لو  ارتفع. 2050% عام 31.5 دن  2020% عام 33.7رتنخفع حسب   س نا لو  ارتفع من 

نسنى    ▪ رترتفع  من    أعما ربااقابو  عام  62.6  قوى    شرلى  عام  67.7 دن    %2020  حسب   س نا لو    %2040 

%  60.9 دن    2020عام    62   ارتفع من حسب   س نا لو    حي  رتنخفع  تو لجي في    باالنخفاضتتال     انخفع ان

 2050-2040 لفترة  هذ   استوى ررتنقى علن  2040عام 

مما ي شر  دن   2050% عام  10.1 دن    2020  % عام4.3شرلحى كنا    سن فستشئو   تفاع في نسنى كنا    سن من    أما ▪

 .2050عام  ى دن مرحلى  ملجتمعاي   ئرم  أل  ني  ملجتمع نتقال 

2050-2020 ارتفع ر انخفع  لفترة    (   تركينى   عمرر  لسلا   أل  نيي  حسب   س نا لو هي19شلو م

 

 توقي  ذروة الفرصة السكانية في املئوية الثانية لألردن  .4

رتشير   م  عمرلى أ نى ما تلو  تتحو    فرصى   سلانيى عنوما تنلغ نسنى   سلا  في رن   عمو أعلن ذ رة  ئا رنسنى  صعا ى  

م   صرقاطاي %( من ماموع   سلا   67.7مرتنلغ     شرلى  نسنى   سلا  في أعما    قوى    أ   (3  سلانيى كما ي ينها جورل 

( فر  في أعما    قوى    شرلى. أما إذ  بقيت مستولاي  100فر (  لو م  48ررتنخفع نسنى  صعا ى   ويموفر فيى  تةو إدن م

 صنااب في  استقنو علن حا ئا كما في   س نا لو  ارتفعم فإ  نسنى   سلا  في أعما    قوى    شرلى  ن ترتفع ررتنقى علن  



 

  20 

 

م كما رتنقى نسنى  صعا ى   عمرلى حا ئا  
 
   2تقرلنا

 
نسنى  صعا ى   ويموفر فيى = عو  صغا    سن   عنو مستولاي  عا يى  أيضا

م ر  رنى(    64-15رنى فيكثر( مقسوما علن عو    سلا  في أعما    قوى    شرلى م  65رنى( + عو  كنا    سن م  15مأقو من  

مقارى    -فقو تني  أ    فرصى   سلانيى في  أل     م    تادي  كما هو مني  في  لجورل   نفيذهابناا  علن  صرقاطاي   سلانيى   تق تن ت

أعما    قوى    شرلى ربمستوى نسنى  صعا ى   عمرلى رتنلغ ذ راها بحلول عام م في  ( حسب 2040بمستوى نسنى   سلا  

 .   س نا لو  انخفع

 2050-2015  عمرلى حسب   س نا لوهاي   ن ث  لفترة   صعا ى  قوى    شرلى رنسب    أعما ( نسب   سلا  في 3جورل م   

 
 م رايقى رياراي   فرصى   سلانيى 2017 اةو :  ملجلس  ألعلن  لسلا م 

 في املئوية الثانية التغير في حجم القوى العاملة .5

  لتغير  اتوقع في   تركيب   عمرر  لسلا  في  أل    خ ل   فترة   زمنيى  
 
ر عرض   تياير ي  القتةا يى  لفرصى   سلانيى نتياى

م2050-2015م أعما هن  من ماموع   سلا    ذين  تن  رتخو م نسب  اشتغلي   فيكثر حسب   س نا لو    15(م فقو  رنى( 

 غيو  في  الرتر تيايى   وطنيى  لتش  نا ع  
 
 معتوال

 
  قتةا يا

 
حجن    ( ريرتفع20مم ركما هو مني  في   شلو    ذر يفترض نمو 

م  2050. أما في عام  2040مليو  فر ( عام    4.10إدن م  2015مليو  فر ( في عام    1.65قوة   عمو حسب هذ   ألرلوب من حو دي م

  . مرة(  2.8( بمقو   رم2050( رم2015مليو  فر م  ر ر تضاعف بي  عامي م  4.60فسيةو عو  قوة   عمو  أل  نيى  اتوقع  دن م
 قترنت بتهيألى   ن ألى   إذ   فعى  لتنميىم رذ ك أيضا    رتةنح قوةنخفاض في معوالي  صعا ى فينها      زلا ة معأخذنا هذه    رإذ  

  ا ئمى  ذ ك من تعلين نويي رصظى نوعيى رفرص عمو متنوعىم عكس ذ ك فسيلو   ئذه   زلا ة  اي  أمنيى ر جتماعيى.

 

 

 
رنى فيكثر( مقسوما علن عو    سلا  في أعما    قوى    شرلى   65رنى( + عو  كنا    سن م  15  ويموفر فيى = عو  صغا    سن مأقو من نسنى  صعا ى  2

       رنى( 64-15م
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 2050-2020  قوى   عاملى  أل  نيى حسب   س نا لو  انخفع  سنو ي محو ة في   قترة  ( حجن 20مشلو 

 
 م رايقى رياراي   فرصى   سلانيى 2017 اةو :  ملجلس  ألعلن  لسلا م 

 

 لألردن تحقيق واستثمار الفرصة السكانية في املئوية الثانية  .6

م ال بو من اهيألى   ن ألى  2040تحقيق   رفاه  لمو طن ر  تق رتنلغ ذ راها عام      سلانيى في تحقيق  ألهو ف  ارجوة من   فرصى  

في   تركيب   عمليى   تغير  من      سلاني  دن ا ئمى  تقو  اهيألى   ن ألى  ا ئمى  من  بو  ال  شاملى  ر جتماعيى  تنميى  قتةا يى 

 ( 21م  شلو ظى ر  تعلين ر القتةا  ر  نايى   تحتيى كما ي ينها   ص ر  ذر مج في  سياراي  

  انطقي  لنتائج  ارفوب تحقيقئا في تحقيق ر رتنما    فرصى   سلانيى في  األولى   نانيى   صطا ( 22شلو م

 
 م رايقى رياراي   فرصى   سلانيى 2017 اةو :  ملجلس  ألعلن  لسلا م 
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