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 اتجاه أعداد املواليد في األردن

ألر يةيغ ألاوياألرتيااشهد األردن انذ انذصفهااألرن  األرريه تغارات ألوارية تياكااة اياألانيألاملاألمنصةروياصة فهياكااألانيألاملاا

ألرهن ة(،انة اأنىاأللىاألاصن لاألمنصةعاافههههههههه كااة اتاع ضهههههههههيارصات ألوان عههههههههه دعياكااعذ فههههههههه األرذةياألرعههههههههه    ا أل يألرو اصألرياو واصا

أل  تفرياأللىانعههههههههصيت وانص اوي،اشهههههههه شتاكاانجةيعد انرشهههههههه ألاا يانةيلاألردن اكاااااألإلاج بألرعهههههههه    اكااألردن انغانعههههههههصيت واا

ذركانغاا فههههههههياتهههههههه  اوياتصةترا  الانف ةاألانية لاكاا عهههههههه يافهههههههها داألرعههههههههغانغاان حشياألالاصن لاألر يةيغ ألكااصن ايت تملاعلىا

ياألانف ةا عهههههه ياألرلف لاألر يغاتن اأةمانالنحاة ألاألرصات اةصنغاا،ااألرعهههههه   اصتبألي اي ت اكاا عهههههه ياألرعهههههه   اكااألرعة داأل ذصجي

ان األانفضههتا عهه ياألرعهه   انص اتههغاااتههذي( ااا64-15صتبألي ا عهه ياألرعهه   اكااأعة داألرنيىاألرةيهه تيا ااتههذي،ا15أعة دةماعغا

،ا20151%احعهملاألرصر ألناألرر  ارشعه   اصأل عه يغاا6 34أللىااا1979%احعهملاألرصر ألناألرر  ارشعه   اصأل عه يغاا50تهذيانغااا15

ا2نشوي ا عةيا7 3 ة اين دبااا2020%اع  اا3 34ألرنع ياصفشتاأللىاااألرصن ي ألواأ يت اارصا
ً
 اصررصب ا ع يان ايي شهاألرلف لاح رو 

ا  ع يان تفريانة ايرنياتيقعاأل بت انغاألرذةياكااع ناألرع   

رالانف ةاأل صيألف األر لاشد هانر لاألإلاج باألركلااةاللاااا وجياارإلاج باألر صداألريب اكااألرصات األرع    اكااألردن اارن اة  

ا(1990 ااكااعه  اارشة أة(الفه اا6 5 إلىاااا(1976 كااعه  اااارشة أة(الفه اا4 7 ،اإذاألانفضاأل ره لانغاا(2018-1976 األرفت ةاألربنذوهي

(الفهه اا5 3 صإلىاااا(2007 عهه  اااارشة أةلفهه ااا6 3صاا(2002 رشة أةاكااعهه  اا(الفهه اا7 3 صإلىاااا(1997 ااكااعهه  اارشة أة(الفهه اا4 4 صإلىاا

ا5 40  اصريهههههههههههههت اةه هاأل ردوه واإلىاأ انره لاألإلاجه باألركلااانه اا3(2018(الفه ارشة أةاكااعه  ا 7 2(اصإلىا 2012 كااعه  ااارشة أة

اا1976%(ا ت اع ن ا ا5 63(اص 2012صا1976 نغاقوةصها ت اع ن اااا(%53 صان احيأللااااا(1997صا1976 اانغاقوةصها ت اع ن اا(%

ااا (2017/18ص

ألدتف عاأل عهههههههههههصيىاألرصرشو ياااأ  زة ألردن اعب األربنغاأللىاع ةاأتههههههههههه  بانغااألالانف ةاأل شةيساكاانر لاألإلاج باألركلااكااااصيرين

ا1990%اكااع  ا54نغااااأيث اياث ايتيعش ت ةشغانرة اا(اتهههههههذياصا49-15أعة دةغا رإلا ث،اان األدتفرتا عههههههه ياألرنعههههههه  األرشيألر ا

ا 2017/184%اع  ا8 90،األلىا2012صا2009%اع ن ا1 90أللىااا2007%اع  ا7 88،األلىا1997%اع  ا6 75أللىا

اا49-25ألررة اصقتاألربصألجاألرصلارشنعهههههههه  اكااألرعة داااان األدتفعاصتههههههههو ألدتف عاألررة اصقتاألربصألجاألرصل،ااصنغاألرتهههههههه  باأيضهههههههه ااا

ع ن اا4 22صأللىاااا2007ع  اااتههههذياا2 22أللىاا2002ع  ااتههههذيا8 21صأللىاا1997  اعتههههذياا5 21أللىاا1990تههههذياع  اا6 19ااتههههذيانغ

ألررة اصقهتانصيتههههههههههههه اا  يةه األدتفعاا 2017اابره  اا1990تهههههههههههههذهيا ةنه داهياعه  اااا1 3،األا فه د اا20175عه  اااا7 22صأللىااا2012صاا2009

،اية األدتفعاأيضهههه ار ىا2019تههههذياع  اااا6 26أللىاااا2011تههههذياع  اا8 25ألربصألجاألرصلارإلا ثاةاللاألرريهههه اتههههذيألواأل  ضههههويانغاا

تهههههههههههذي(اا49-15ألانف ةا عههههههههههه ياأل ترصر وا ،اصق اتههههههههههه ةماذركاكاا20196تهههههههههههذياع  ااا31أللىاااا2011تهههههههههههذياع  ااا7 29ألر ةيدانغاا

 
 2015صأل ع يغاصألرصر ألناألرر  ارشع   ااا1979أل ف د:انألئ ةاألإلحف  ألواألرر ني،األرصر ألناألرر  ارشةع يغاصألرع   اا1

 http://dosweb.dos.gov.jo/DataBank/Population_Estimares/PopulationEstimates.pdfا2

،اا2007،ا2002،اا1997،ا1990،اصنسحاألرع   اصألرصحياألرت تياكااألرعيأل ا1976أل ف د:انألئ ةاألإلحف  ألواألرر ني:انسحاألاخفيبياألرر   اا3

  2017/18،ا2012

  2017/18،ا2012،ا2009،ا2007،ا1997،ا1990حاألرع   اصألرصحياألرت تياكااألرعيأل اياألواألرر ني:انعأل ف د:انألئ ةاألإلحف  اا4

 افساأل ف داألرع  قااا5
  ا2019نألئ ةاألإلحف  ألواألرر ني،األركص باألإلحف ئ األرعذيلاا6
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(اا5 5(اتهههههذياألرالر اتههههه قاردغاألربصألجا 49-15عههههه ياألرعهههههو ألواكااألرف ياألررة تيا ان األانفضهههههتا أل ر ضههههه واروحة اصألإلاج ب،اا

(اصةه  األالانفه ةاألريب اكااا2017%(اكااعه  ا اا2 60(اإلىا 1976%(اكااعه  ا اا7 65(انغا 2017(اص 1976انه  ان يتهيا ت اعه ن ا 

%(اكااع  ا2 35إلىا ا1976(اكااع  ا%64حوثاألانفضههههتاألرنعهههه يانغا ا24-20 عهههه ياألرالر اتهههه قاردغاألربصألجاكااألرف ياألررة تياا

صنغاا،20177ا%(اكااع  ا1 68إلىا ا1976%(اكااع  ا4 87حوثاألانفضتاألرنع يانغا اا29-25،اصي ركاكااألرف ياألررة تياا2017

حعههههههملاألرصن دت األإلحفهههههه ئويار ألئ ةاق  هههههه ياألرنضهههههه ةااااألربصألجألانف ةاعنينااح الواألربصألجاةياأيضهههههه اعلىاألانف ةااارشهههههه ألوااأل 

(اعنه اعه  ا67389أللىا اا2019عنه اعه  اااا67696أللىااا2018عنه اعه  ااا70734أللىااا2017عنه اعه  ااا77700صألرتياألانفضههههههههههههههتانغا

القصفهههههههههههه نييانغاأةةد األدتف عات  روااألصيربىاألرعههههههههههههةملاكااألانف ةاة هاألرنعههههههههههههملاأللىاألرر ي انغاألرريألن األالرصة عوياصااا.2020

صألدتف عانر الواألر د ريا   ن دايانعاألرصضه عاألالقصفه نيياا ة اايه األرعهكغ،ااصت  روااأل رييهياصنصدش  وات يتغاألرته ةااااألربصألج

ا،اصزت نةاأل و اا يانيألفشياألرصرشومارعذيألواأليلاصبن فيا ت األإلا ث  ت األري  باصألري   و

تبألي األتهههصن أل اصتههه ئ ااا؛عب األربنغااباألركلااكااألردن ألالانف ةاأل شةيساكاانر لاألإلاج صنغاألرتههه  باأيضههه األرتياتههه ةةتاكاا

ا1990كااع  ا(ا%ا35 ألرالر ايعههههصرةشغاصتهههه ئ اتذظوماألرتهههه ةانغاأل ترصر واح رو األدتفرتا عهههه ياألرعههههو ألواااإذ،ااتذظوماألرتهههه ة

كااااا(%اا61 ااصإلى(اا2009 اكااع  اا(%59 صإلىاااا(2007 اكااع  ا(%اا57 صإلىاااا(2002 كااع  اا(ا%ا56 اصإلى(اا1997 كااع  ا(ا%ا53 اإلى

ا 20178 ا%اع 52(،اثماألانفضتاأللىا2012 ع  ا

رشنعهههههه  اكااتههههههغاع  األربصألجااأ ااأللىااا2012ةةشكياع  انسههههههحاألرعهههههه   اصألرصههههههحياألرتهههههه تيارشعلىا و ا واندألتههههههيارإلاج بااصييههههههت اا

تهههه ةماألتههههصرة لاصتهههه ئ اتذظومااحت ااكاااا،2012ق اتهههه ةما أيث انغاثشثاقوةياألالانف ةاكاانر لاألاخفههههيبياكااع  األإلاج باا

،احوثايرصب اذركانرشههههه ألاعلىانصداة هاألرريألن اكااألرصأثت اعلىا  رثشثاألآلة اكااألانف ةاألر لاشهههههد هانر لاألاخفهههههيبيااألرتههههه ة

األإلاج باكااألردن  

إلىاأ األرن ع ةااكااذركاصيريناألرعهههةملااااع ناألريالنألواألرعهههذيتي،اح ناكاصالايرنياألانف ةانر الواألإلاج با  رضههه صدةاألانف ةاا

صييههه شغاااتهههذي(اأفههه  تاي ت ةاا49-15كااتهههغاألإلاج با ألردناو واأل نوة واكااأل ةشكيااألرعههه  اوياة فهههياع ناألرفصو واصألرنعههه  اا

،ااأاثىااانشوي ا(ا7 1 اا2015حعههههههملااص ئداألرصر ألناألرر  ارشعهههههه   اصأل عهههههه يغاا،اإذا شغاع نةغااألرنيةاألر ألاريارإلاج باكااأل عههههههصن  

(انشوي اا2 2،اصأللىا 2020(انشوي اع  ا9 1تهههههههت تفعاأللىا اا92050-2015أل ذنفضاكااألإلتهههههههن ل واألرعههههههه  اويااااصحعهههههههملاألرعهههههههيذ دتي

،ا2050-2015حوهثاتههههههههههههه ذنفضاعه ناألريالنألواألردناوهياصانه ارإلتهههههههههههههنه له واألرعههههههههههههه ه اوهيا،اا2050(انشوي اعه  ا5 2صا اا2030عه  ا

أللىاا2024نيريناع  اا164216أللىاا2020يناع  انيرا171353أللىاا2015نيريناع  اا175224صحعههههملاألرعههههيذ دتياأل ذنفضانغا

ا 2050نيريناع  ااا161484أللىاا2040نيريناع  ااا160467أللىااا2030نيريناع  ااا147120

انههه األتجدهههتاأعههه ألناأل يألروههه اااا9/2/2021ألمحههه ثهههيارصههه دت ااصألانيألزألوارعههه ألناأل يألروههه اصاحعهههههههههههههههملا وههه اههه وانألئ ةاألرحيأللاأل ههه اوهههيااصا

  اع(انيرينا190419ألردناوت اةاللاألإلح ىاعيههههههه اتهههههههذياأل  ضهههههههوياأللىاألرص   با ت األالانف ةاصألالدتف عاان األانفضهههههههتانغا 

 
،اا2007،اا2002،ا1997،اا1990ألرت تياكااألرعيأل ا،اصنعيحاألرع   اصألرصحيا1976أل ف د:انألئ ةاألإلحف  ألواألرر ني:انسحاألاخفيبياألرر   اا7

  2017/18،ا2012

  2017/18،ا2012،ا2009،ا2007،ا2002،ا1997،ا1990أل ف د:انألئ ةاألإلحف  ألواألرر ني:انسحاألرع   اصألرصحياألرت تياكااألرعيأل اا8

ا2016،ا2050-ا201رشفت ةانألئ ةاألإلحف  ألواألرر ني،األإلتن ل واألرع  اويارألا ألناأل نوةت اكااأل ةشكياا9
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الانف ةااأللىاأل،اثماألتجدتاا2017(انيريناع  ا192802ع نواأللىاألالدتف عارصف األلىا ااثما2013(انيريناع  اا175492أللىا ا2010

كاااا ألاح فههعههصيىااأل ،اصييهه  اا202010(انيرينألاع  اا164158ان األانفضههتاأللىا اا2020،ا2019،اا2018ص روياارثالثاتههذيألوانص

حعهههههههههههههملاألإلتهههههههههههههنه له واألرعههههههههههههه ه اوهي،األا صنه  اكاااا2024ره ناأل يألروه األردناوت اعه  ارأل عهههههههههههههصيىاأل صيقعااا2020عه ناأل يألروه اعه  ا

األإلتن ل واألرع  اوي اا   ن دايانعتذيألوااردبعألانف ةاع ناأل يألرو ا

كااألرف ياااا11ألربصألجغااألتجدتا عههههههه يانغاتههههههه قاردألالانف ة،اان اة ألااشرملانصداي ت ألاكاايية ا يذ اتههههههه  ن اا  اتأة اتهههههههغاألربصألجاا

األلىاا2015%اعهه  اا4 28أللىاااا2010%اعهه  اا2 33انهه األانفضهههههههههههههههتانغاااا؛2020-2010ألرفت ةااااألالانفهه ةاةاللااأللىاا24-20ألررة تههياا

%اكااألر برت األرثهه   اصألرثهه رههثانغاعهه  ا1 20فهههههههههههههشههتاأللىاحيأللاااصاصا،اااا2019%اعهه  اا7 22صاااا2018عهه  اااا1 23ااأللىاا2017%اعهه  اا6 26

أللىاا29-25ربصألجاكااألرف ياألررة تياتههههههههه قاردغاألاا عههههههههه يانغية األتجدتاااا،2010(اانديان يتيا   ن دايانعاع  اا13صبف د ا اا2020

أللىااا2016%اعههه  اا75ااأللىاا2014-2010%اكااألرفت ةاا8 79-%اا78انههه األانفضههههههههههههههههتانغاااا2020أللىاااا2010ألالانفههه ةاةاللاألرفت ةاا

،اصبفه د ا2020%اكااألر برت األرثه   اصألرثه رهثانغاعه  اا6 56أللىاااا2019%اعه  اا6 60أللىاااا2018%اعه  ا2 62أللىاااا2017%اعه  اا8 64

  2014-2010 يتيا   ن دايانعاألرفت ةا(اانديان2 23 

ا

ألدتفعااا،اإذ2017  اع(اصفه اذدصتها2017-2010ان اسهن األتج ة افه ع ألاةاللاألرفت ةا اا12ألتج هاأل يألرو األرر املاكااألردن ااأن ا

كااألردن ااااألرعهههههههههههههيدتغااألرشهههههههههههههنههههه  نههههه ايعههههه ا يريناااا2017عههههه  اااانيريناا34314أللىاااا2010نيريناعههههه  اااا13018عههههه ناأل يألروههههه انغاا

رثالثاتهههههههههههههذيألواعلىااصقه األتجههابره اذرهكاأللىاألالانفه ةاا،حيلاألربصألجابيههههههههههههه ه اعه  اصألربصألجاأل  ك ابيههههههههههههه ه اةه  اامصألتجه ةه  ه

 
 ،ا نن ل يادتةوي(ا9/2/2021نألئ ةاألرحيأللاأل  اوياصألانيألزألو،اا10

 /اhttp://dosweb.dos.gov.jo/ar/labourforce/employment-and-unemploymentا11

 ،ا نن ل يادتةوي(ا9/2/2021نألئ ةاألرحيأللاأل  اوياصألانيألزألو،اا12
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تهههههههههههههذيألواعلىاألرصيأللااااارثالثاا2020(اعه  ا25845صأللىا اا2019(اعه  ا30076صأللىا اا2018(اعه  اا32692،اانه األانفضاأللىا ألرصيأللا

 ( %9 8 ين دابااتذيلااصبةر لاألانف ةاا،2018

ألاحه انغااكاانجه لااااألانديناألريلذوهياكاانجه لاألرصيعوهياةفهههههههههههههيفههههههههههههه كااأعه ألناأل يألروه األرره اهملاأللىاصقه ايربىاذرهكاأللىاألالانفه ةاا

كاااا13 عهههههه يانغاتهههههه قاردغاألربصألجتأةت اتههههههغاألربصألج،اان األانفضههههههتاااكاألربصألجاأل  ك ،ا  إلضهههههه اياأللىاألرريألن األرة ىاأل  ت دياا

نغاتههههههههههههه قاردغاألربصألجاكااألرف ياا عههههههههههههه هيااااصألانفضهههههههههههههت،اا2019%اع  ا15أللىااا2017%اع  ا8 18تهههههههههههههذهيانغاااا19-15ألرف هياألررة تياا

نغاتههه قاردغاألربصألجاكااألرف ياألررة تيا عههه ياااألانفضهههت،اية اا2019%اع  اا5 55أللىاااا2017%اع  ا56تهههذيانغاااا24-20ألررة تياا

ا 2019ع  اا%1 74أللىاا2017ع  ا%ا6 76تذيانغااا25-29

 على أعداد املواليد في األردن  19-رصد أثار ازمه كوقيد

صألانيألزألوارع ألنااحعههههههههههملا و ا وانألئ ةاألرحيأللاأل  اويااصاعلىاأع ألناأل يألرو اكااألردن ،ااا19-صكاان  صريار فهههههههههه اأث داألزنهاةيقو 

ألرشهههههد ارر  ااااملأل يألرو احعهههههااأع ألن،اصنن داته ا ة اين  شد انغاا9/2/2021ألمح ثيارص دت ااصااا2020أل يألرو احعهههههملاألرشهههههد ارعهههههذياا

 ةاحااأ ااإالاا،2019نن دايابر  ااا2020شهههههههد ارعهههههههذيااا12أل يألرو األردناوت األلىاألالانف ةاعلىان ألنااااأع ألندتااج،اان األت201914

ألزنهاااألاحظ اكااا  ألي و اا2020ااأذألدكااشهههههههههههههد ااااأصلاصألر لايسهههههههههههههنه اصالنألواألرحةه لة اي ااشهههههههههههههد ااأع ألناأل يألروه اكاااألالانفه ةاكااا

ا12946أللىاا2019صالنةاكااشهههههد اة اي اأصلاع  ااا14506ألانفضهههههتانغااان ااا،ة اتاألعلىانغا  قااألرشهههههد ا؛(كااألردن ا19-ةياو 

أل يألرو ااااأع ألنحوثاة  انغاأل صيقعاألدتف عاااا؛ةالق ارشصيقر وصاا،%8 10،ا نع ياألانف ةا شاتا2020ااأصلاصالنةاكااشد اة اي اا

اا 2020اأذألدا21كااة ألاألريد ار أل األاحظ األر لا  ألاقاا

ا2019نن دايا أع ألناأل يألرو احعهههههههههههملاألرشهههههههههههد ارر  احعهههههههههههملاألرشهههههههههههد ااا2020أل يألرو األرر املاع  اأع ألنااصي ركارمايكغاألتج هاا

ا2020ع ناأل يألرو األرر املاع  اسهههههههههههن اااان ،اا2020صا2019كااع ن احعهههههههههههملاألرشهههههههههههد اا ااأل يألرو األردناوتااأع ألنن رف االتج هاان

   ن دايانعاأع ألناأل يألرو اااا2020كااأع ألناأل يألرو اكااشههد اة اي اأصلاع  اية اسههن األانف ضهه اا،ااشههد ألاا12اادألانف ضهه اعلىان أل

نيرينألاكااحت ا شغاع ناأل يألرو اااا(2371 اا2019قااشهههههد اة اي اأصلااااأل يألرو األرر املان ا شغاع ناا،اا2019رذفساألريهههههد اكااع  ا

ا أيض اةالا ارشصيقر و،اصذركا%1 10ا ا ة ا عةصهألانف ض(انيرينانسنالا2131 ا2020رذفساألريد اع  ا

ا19-ةياو نغاأل صيقعاأ ايترألي اأع ألناأل يألرو اةاللاات ةاألاحن األرفهيااصألإلغال األالقصفه نلاأل ت ت ياعلىاتفيه ياصب  ارن اة  اا

،ااات ةاألاحظ األري ن اةاللااااألرت ةة ن واتذظومااااة ن واألرصحياألإلاج  وي،اصةفيف اارااألريفيلاأللىألردن ،ابعةملاضاكا

رمايكغاتهههههههههههههة ه اكااألدتفه عااُتةكغاألرنيلاأ اصبه  اةيدصاه ااصاا،أل يألروه ا ه الانفه ةاأعه ألنركغانه احه ثاألرركساةياألتهههههههههههههصة ألداألتجه ها

-ةياو ااأزنيااتصدبة اة ااا،2020ااأصلاأل يألرو اكااشد اة اي ااااأع ألنكااألانف ةااااألية ارمايكغاتة  اصحو ااألردن أل يألرو اكاااااأع ألن

 اا نعههههص رت ا  ركا،ا2020ااأصلاالانف ةاأع ألناأل يألرو اكااشههههد اة اي ااتههههةً  اإضهههه اًو ااا19
ً
  رشهههه ألواألرتياأ د وات ألرًر انوحي 

نغااا صن ات تملاعشيهااألرزنيت ي ات ألعو وااااأ ،اصتةكغااعلىان ألداألرعهههههههههذيألواأل  ضهههههههههوياصحتىاق  األا يههههههههه داةيدصا كااأع ألناأل يألرو اا

 
 /اhttp://dosweb.dos.gov.jo/ar/labourforce/employment-and-unemploymentا13

  ا2019نألئ ةاألرحيأللاأل  اوياصألانيألزألو،األرصن ت األرعذيلاا14
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إلىاإع نةاتفكت األرتههههه ةابيههههه  انرةقاكااعيألقملاصالنةالف ار ي اكااااأنواصألدتف عانر الواألر د ريااتهههههي األرحيأللاألالقصفههههه نيي

ا صت ألعو  ه األرزني  صفا  ا

ا

ان ااا؛أل يألرو وانعاألرر ي انغاألر دألتههههه واصألرصن دت األرر  وياحيلاألث اأزنياةيدصا اعلىاألانف ةاأع ألنااصتصفقاة هاألالتهههههصنص ر 

تنلىاألركثت انغاااا؛صأل ةشكياأل ص  ة،احششيألا و ا وانغاإيد رو اصا  عههههه اصأ  او اصإتههههه  او اا15اف ة ا  حثي اإيد روي ا ندألتهههههي ونتاا

كاا،اص2020عه  اانغاااآذألداصايعههههههههههههه  ألرذه ساعغاةدددماإلاجه باألرلفه لاةاللاإر أل ألواألإلغال األرفههههههههههههه دنهياألرتياتماتذفوه ةه اكااا

٪ا15إ اع ناأل يألرو األان ناكااألرفت األانفضا نع ياأش داأللىااكااألرفت ااصزألدةاألرنغاألرر  اااإحف  ألوت ذ اعلىاألا16أة تن ت اا

،اصكااث اعلىاق ألدألوات يتغاأتههههههههههه ةأ،انعا ديداات صساةيدصا األان ي األر لاعد األالقصفههههههههههه ناصا2019بر  اانن داياااا2020كااع  ا

كااصاليه واةه روفيداوه اصأدتبصاه اصةه صأللاصأصةه ييااأ اعه ناألرلفه لاأل يرينيغااأللىاايهههههههههههههت ياا17أصدنتههانرتهههههههههههههعهههههههههههههيا  صيوذابااأة اتن ت 

ا 2019ع  اصالنةا   ن دايانعاا50000إلىاأيث انغااتألانفضاا2020كااع  األرن تكويا

 
 The impact of COVID-19 on fertility plans in Italy, Germany, France, Spain and UKا,and others ا Francesca Luppiا15

 https://www.reuters.com/article/us-china-society-population-idUSKBN2A907Aا16

 /اwww.brookings.edu/blog/up-front/2020/12/17/the-coming-covid-19-baby-bust-updateا17
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افية في األردن،  واملجلس األعلى للسكان الذي يعتبر املرجعية الوطنية لقضايا   السكان؛ يتابع عن كثب التغيرات الديموغر

وتقييم أثار السياسات والبرامج السكانية على الهيكل العمري للسكان والخصائص السكانية، وخصوصا سياسات وبرامج  

ايد في نسبة تنظيم األسرة الهادفة الى تحقيق العائد الديموغرافي الناتج عن االنخفاض في نسبة صغار السن من السكان و  تز

على ديناميكيات السكان، ويعتبر أن    19-السكان في األعمار املنتجة، وانخفاض معدالت اإلعالة، كما يتابع اثأر أزمة كوفيد

 لم تكن سببا في ارتفاع أعداد املواليد كما لم تكن سببا وحيدا في انخفاض أعداد املواليد في األردن.  19-أزمة كوفيد

https://osf.io/preprints/socarxiv/wr9jb/
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 ورقة حقائق  
في األردن  19- في ظل أزمة كوفيداتجاه أعداد المواليد   

 

هذاا القرررر اعذد من ل ذل بذالذب العمد المذدنر ال اي في المجلى األعلا للسذذذذذذذذذ ذان وال ذاحذ  
 نت االردن -شيرالرئيسي في 


