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V

ّ
امللخ�ص التنفيذي
ت�أتي �أهمية �إعداد هذه الوثيقة من خالل التوقع الذي مفاده �أن الأردن -كبقية البلدان التي �شهدت معدالت �إجناب مرتفعة يف املا�ضي
القريب و�آخذة يف التناق�ص -على �أعتاب ّ
حتول دميوغرايف تاريخي يحمل «فر�صة �سكانية» �أو «نافذة �إىل الفر�صة الدميوغرافية» ت�صاحبها
ب�شكل مالئم ،وقد تكون
ت�أثريات خمتلفة على احلالة االقت�صادية واالجتماعية .وقد تكون على �شكل حتديات يف حال مل يتم ا�ستغاللها ٍ
فر�ص ًا نافعة �إذا ما مت ر�صدها والتخطيط والإعداد امل�سبق لها ويحدث ذلك بالتزامن مع توا�صل االنخفا�ض يف معدالت الإجناب .وخالف ًا
للدول املتقدمة التي �أُغلقت نافذتها الدميوغرافية منذ عدة عقود ،ما زالت النافذة الدميوغرافية للعديد من الدول النامية ومنها الأردن
مل تفتح على م�صراعيها بعد.
وتظهر الفر�صة ال�سكانية عندما يبد�أ منو الفئة ال�سكانية يف �أعمار القوى الب�شرية (الأفراد يف االعمار � 64-15سنة) بالتفوق ب�شكل كبري
على منو فئة املعالني يف الأعمار دون �سن � 15سنة وفوق �سن � 64سنة.
ولتحديد توقيت ح�صول الفر�صة ومدة دوامها ،فقد ت�ضمنت الوثيقة �إ�سقاطات �سكانية حتى عام  2050لل�سكان املقيمني يف الأردن
(الأردنيني وغري الأردنيني) ،كما ت�ضمنت عر�ض ًا ملنهجية املقارنة بني ثالثة �سيناريوهات� ،أحدها يفرت�ض ا�ستمرار الو�ضع الدميوغرايف
الراهن على ما هو عليه م�ستقب ًال وثبات معدل الإجناب الكلي عند م�ستوى  3.6مولود ًا للمر�أة يف �سن االجناب خالل فرتة التوقعات التي
امتدت من عام  2007وحتى عام ( 2050ال�سيناريو الأول)� .أما ال�سيناريو الثاين ،فيتفق مع �أهداف الأجندة الوطنية ويهدف �إىل الو�صول
�إىل معدل �إجناب كلي مقداره  2.5مولود ًا للمر�أة يف �سن االجناب بحلول عام  ،2017وي�ستمر املعدل باالنخفا�ض ليت�ساوى ومعدل الإحالل
 2.1مولود ًا للمر�أة يف �سن االجناب يف عام � .2030أما ال�سيناريو الثالث ،فيتفق �أي�ض ًا مع �أهداف الأجندة ولكنه يتوقع الو�صول �إىل معدل
�إجناب كلي م�سا ٍو ملعدل الإحالل يف عام  .2040علم ًا ب�أنه ميكن حتقيق االنتفاع الأمثل من العوائد االيجابية للفر�صة ال�سكانية �إذا توا�صل
االنخفا�ض يف معدالت الإجناب ح�سب ال�سيناريو الثاين �أو الثالث ،واذا ما توفرت بيئة �سيا�سات منا�سبة لال�ستفادة من هذه العوائد .وت�شري
نتائج الإ�سقاطات املختلفة �إىل �أنه من املتوقع �أن ي�صل التحول الدميوغرايف ذروته يف بداية عقد الثالثينات عندما تتجاوز ن�سبة �سكان
الأردن يف �أعمار القوى الب�شرية ن�سبة املعالني بدرجة كبرية ،حيث �سيكون حوايل  %69من �سكان الأردن يف �أعمار القوى الب�شرية ،بينما
�ستنخف�ض ن�سبة الأطفال بني �سكان الأردن من  %36حالي ًا �إىل  %25.5يف عام  2030و�إىل  %22عام  .2050ونتيجة لذلك �ستنخف�ض ن�سبة
الإعالة العمرية من  66فرد لكل مئة �شخ�ص يف �أعمار القوى الب�شرية يف الوقت الراهن �إىل  45فرد عام .1 2030
ويتحقق هذا التحول الدميوغرايف يف الرتكيب العمري لل�سكان وامل�صحوب �أي�ض ًا بانخفا�ض يف حجم الأ�سرة ح�سب ال�سيناريو الثاين �إذا
ا�ستمر االنخفا�ض يف م�ستويات الإجناب ح�سب الأهداف املتوخاة وامل�ستهدفة يف اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان وخطة العمل الوطنية
لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة (املرحلة الثانية) والأجندة الوطنية� .أما �إذا بقيت م�ستويات الإجناب يف امل�ستقبل على حالها الراهن
كما يف ال�سيناريو الأول ،ف�إن ن�سبة ال�سكان يف �أعمار القوى الب�شرية لن ترتفع و�ستبقى على حالها تقريب ًا ،كما �ستبقى ن�سبة الإعالة العمرية
عند م�ستويات عالية �أي�ض ًا.
وتُبني الوثيقة املنافع التي �سيجنيها الأردن من الفر�صة ال�سكانية املنتظرة مقارن ًة با�ستمرار الو�ضع الدميوغرايف الراهن على حاله ،ومن
�أهمها انخفا�ض حجم ال�سكان بحوايل  1.4مليون ن�سمة يف عام  2030وبحوايل  4.6مليون ن�سمة يف عام  .2050و�سينعك�س هذا على حجم
االحتياجات ال�سكانية يف كافة جماالت احلياة� ،إ�ضافة �إىل ت ّغري الرتكيب العمري بانخفا�ض ن�سبة الأطفال �إىل ربع ال�سكان وانخفا�ض ن�سبة
الإعالة العمرية �إىل  45فرد لكل مئة فرد يف �أعمار القوى الب�شرية لت�صبح قريبة مما هي يف املجتمعات املتقدمة دون ح�صول ارتفاع يف
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( )1تختلف ن�سبة الإعالة العمرية وتقل كثري ًا عن ن�سبة الإعالة االقت�صادية احلقيقية والتي تبني ن�سبة ال�سكان �إىل العاملني فع ًال منهم ،وتبلغ هذه الن�سبة حالي ًا يف الأردن حوايل � 500شخ�ص لكل
مئة �شخ�ص عامل فع ًال (�أي � 5إىل  ،)1وتبني هذه الوثيقة الحق ًا �أ�سباب ارتفاع هذه الن�سبة ،و�أهم هذه الأ�سباب ارتفاع ن�سبة الأطفال �إىل �إجمايل �سكان املجتمع الأردين من جهة ،وما ي�صاحب
ذلك من ارتفاع يف ن�سبة الإناث غري الن�شيطات اقت�صادي ًا خا�صة ربات املنازل من جهة �أخرى.

�إعالة كبار ال�سن كما هو احلال يف هذه املجتمعات� ،إ�ضافة �إىل انخفا�ض ن�سبة الأفراد يف �سن التعليم وكذلك �أعدادهم خا�صة يف مرحلة
ريا�ض الأطفال ومرحلة التعليم الأ�سا�سي يف الأجل الق�صري ،ويف مراحل التعليم الأخرى يف الأجل املتو�سط والبعيد .باال�ضافة اىل املنافع
االقت�صادية التي �سيحققها الأردن من ا�ستغالل الفر�صة ال�سكانية ،حيث �سريتفع حجم قوة العمل الأمر الذي �سي�ساعد يف حتريك عجلة
االقت�صاد الأردين ورفد �سوق العمل بالأيدي العاملة امل�ؤهلة واملدربة �إذا ما مت تطبيق ال�سيا�سات املتعلقة بت�أهيل وتدريب الكوادر العاملة من
خالل برامج مدرو�سة لتلبية احتياجات ال�سوق.
وتخل�ص الوثيقة القرتاح �سيا�سات لتحقيق وا�ستثمار الفر�صة ال�سكانية وتعظيم اال�ستفادة من التغريات التي ت�صاحبها� ،آخذين بعني
االعتبار ب�أن بع�ض هذه ال�سيا�سات قد �سبق وتطرقت لها وثيقة الأجندة الوطنية .هذا وتوزعت هذه اال�سيا�سات على ثالث حماور رئي�سة
هي� :سيا�سات لال�سراع بالتحول الدميوغرايف والو�صول �إىل فرتة «الفر�صة ال�سكانية» ،التي ت�ضمنت ثالث �سيا�سات رئي�سة �أولها� :سيا�سات
اال�ستثمار يف ال�صحة من خالل زيادة فعالية وكفاءة برامج ال�صحة االجنابية /تنظيم الأ�سرة� ،ضمان التن�سيق بني اجلهات ذات العالقة
بالتوعية بق�ضايا ال�صحة االجنابية /تنظيم الأ�سرة مع الأخذ بعني االعتبار التقيد بتعاليم ال�شريعة اال�سالمية وت�أثري عامل العادات
والتقاليد ،وتعزيز ال�سلوكيات ال�صحية لدى ال�شباب واملراهقني .ثانيها� :سيا�سات اال�ستثمار يف التعليم والتعليم العايل من خالل حت�سني
نوعية التعليم والنهو�ض بالو�سائل التعليمية والتوجيه الرتبوي ،مبا يف ذلك ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات ذات العالقة داخل نظم التعليم
وخارجها ،مل�ساعدة امللتحقني بالتعليم الثانوي والعايل على اختيار امل�سارات التعليمية املنا�سبة لقدراتهم واملتواءمة مع املتطلبات التنموية،
وم�ساعدة خريجي املراحل التعليمية املختلفة على االلتحاق بالعمل ،وتطوير ن�شاطات البحث والتطوير يف املراحل التعليمية املختلفة،
وبخا�صة فيما يتعلق بالق�ضايا ال�سكانية .وثالثها� :سيا�سات حت�سني الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي للمر�أة من خالل زيادة م�ساهمة املر�أة
يف �سوق العمل وتفعيل اخلدمات امل�ساندة لتمكني املر�أة من اجلمع بني التزاماتها الأ�سرية وبني م�س�ؤوليات العمل وامل�شاركة يف احلياة
العامة ،والق�ضاء على التمييز يف العمل �ضد املر�أة من �أجل زيادة ح�صتها يف قوى العمل املتوفرة� .أما �سيا�سات اال�ستفادة من عوائد الفر�صة
ال�سكانية فقد ت�ضمنت �أربع جمموعات من ال�سيا�سات مبا فيها� ،أو ًال� :سيا�سات تو�سيع �سوق العمل ومرونته لال�ستفادة من الفر�ص احلالية
من خالل الت�شجيع على االنخراط يف التعليم الثانوي املهني كبديل للتعليم الثانوي الأكادميي ،ربط م�ساقات التعليم بو�صف الوظائف
و�شروط �إ�شغالها واملهارات الالزمة لها ،تعديل الت�شريعات �سعي ًا لتدعيم دورالقطاع اخلا�ص الوطني الأردين يف التنميه الإقت�صادية
امل�ستهدفه ،زيادة م�ساهمة العمالة املحلية يف قوة العمل ،وتر�شيد معايري و�إجراءات ا�ستقدام العمالة الوافدة ،باال�ضافة اىل دعم قطاع
امل�شاريع املتناهية ال�صغر (امليكروية) وال�صغرية من خالل توفري الت�سهيالت التمويلية والفنية ،وت�شجيع الت�شغيل الذاتي والريادة يف �إقامة
امل�شاريع الفردية ،ثاني ًا� :سيا�سات االنفتاح االقت�صادي لتحقيق معدالت منو عالية من خالل تعزيز موقع املنتج الأردين يف الأ�سواق العاملية،
وتوطني التكنولوجيا والتقنية ،ثالث ًا� :سيا�سات تعبئة املدخرات وحفز اال�ستثمار من خالل حت�سني البيئة اال�ستثمارية وزيادة التناف�سية،
�إيجاد الت�شريعات والأطر القانونية التي من �ش�أنها تو�سيع ن�شاط برامج متويل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ودعمها لتعظيم تناف�سيتها،
وتوجيه امل�ستثمرين لال�ستثمار يف املناطق الأقل كثافة �سكانية من خالل تفعيل الت�شريعات ،وت�أمني الت�سهيالت وتوفري البنية التحتية
الداعمة لال�ستثمار بهدف توطني ال�سكان واحلد من الهجرة الداخلية لهم ،رابع ًا :ونظر ًا للنتائج الوخيمة التي قد ت�صاحب عدم االنتفاع
الأمثل من الفر�صة ال�سكانية فقد �أوردت الوثيقة �سيا�سات للحماية االجتماعية �أبرزها؛ �سيا�سات لتطوير برامج التمكني املجتمعي واالر�شاد
الأ�سري و�ضمان ا�ستدامتها ،باال�ضافة اىل �سيا�سات لتعزيز مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات ،وتو�سيع قاعدتها .وحيث �أن الإعداد
ملرحلة ما بعد الفر�صة ال�سكانية يتطلب التوجه العداد االقت�صاد واملجتمع على الوجه الأمثل؛ فقد تناولت الوثيقة يف هذا ال�صدد جمموعة
من ال�سيا�سات العامة �ضمت على �سبيل املثال ال احل�صر �سيا�سة دعم اجلهود املبذولة ال�ستحداث ت�أمينات جديدة تكون احلاجة اليها �أكرث
احلاح ًا يف �ضوء معطيات الفر�صة ال�سكانية مثل( :ت�أمني التعطل عن العمل ،ت�أمني الأمومة وغريها) ،توفري الدعم الالزم ومبختلف �أ�شكاله
لتو�سيع نطاق الفئات واخلدمات امل�شمولة بالت�أمني ،ومراجعة و�إعادة �صياغة الأنظمة التقاعدية مبا يكفل مواءمتها وا�ستفادتها من الفر�صة
ال�سكانية ،علم ًا ب�أنه �سيتم التو�سع بال�سيا�سات اخلا�صة بالإعداد ملرحلة ما بعد الفر�صة يف املراحل املقبلة .وتختتم الوثيقة باقرتاح �آليات
املتابعة �ضمن اال�سرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية املنفذة حالي ًا.

VII

 -1متهيـــــد
ميثل العن�صر الب�شري غاية التنمية وهدفها النهائي ولكنه ميثل اي�ضا �أداتها ،وت�ؤثر وترتبط الق�ضايا ال�سكانية ارتباط ًا وثيق ًا باملبادرات
الهادفة �إىل حتقيق التنمية عامة وامل�ستدامة ب�صورة خا�صة .فارتفاع معدل النمو ال�سكاين ي�ستدعي حتقيق معدالت منو اقت�صادي ب�شكل
يفوق معدل النمو ال�سكاين بهدف رفع امل�ستوى املعي�شي لل�سكان ،وتوفري فر�ص عمل للأعداد املتزايدة التي تبحث عن عمل من ناحية،
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن العالقة بني املوارد الب�شرية والتنمية ال تقت�صر على حجم املوارد الب�شرية املتاحة فح�سب ،و�إمنا ت�شمل �أي�ض ًا -
وعلى قدر كبري من الأهمية  -نوعية هذه املوارد من حيث م�ؤهالتها التعليمية وكفاءتها املهنية ومهاراتها ،ويعترب توفر مثل هذه القدرات
واملهارات مدخ ًال رئي�سي ًا لتحقيق التنمية ،يف ظل بيئة اقت�صادية وطنية ودولية تت�سم بالتناف�سية واالنفتاح .وقد �أخذت الدول تويل اهتمام ًا
كبري ًا للعالقة الوثيقة بني التنمية ورفع قدرات مواردها الب�شرية ،مما دعاها �إىل زيادة ا�ستثماراتها يف جماالت ال�صحة والتعليم والبحث
والتطوير.
ورغم �أن ت�أثري عدد ال�سكان على االقت�صاد �أمر اختلف عليه املخت�صون� ،إال �أن هناك اعرتاف ًا متزايد ًا ب�أن الرتكيب العمري لل�سكان �أهم من
عددهم ،لذا كان هو املحور الرئي�س يف هذه الوثيقة .ولهذا �أ�صبح من الأهمية مبكان تقدير �أعداد ال�سكانوالتعرف على تركيبهم العمري
يف ال�سنوات املقبلة ،من �أجل تقدير احتياجاتهم وتلبيتها ،والعمل على اال�ستجابة للتغري يف اخل�صائ�ص الدميوغرافية لهم قبل الو�صول �إىل
تلك ال�سنوات ب�صورة تخدم امل�صالح اال�سرتاتيجية للأردن وت�ؤثر �إيجاب ًا يف م�ستوى معي�شة املواطنني.
وتعك�س الوثيقة املنافع التي ميكن �أن يجنيها الأردن من التخطيط واال�ستعداد الالزم لال�ستجابة املنا�سبة حل�صول التغري الدميوغرايف
املنتظر يف تركيب �سكانه والفر�صة ال�سكانية املرافقة لهذا التغري ،كما تبني الت�أثريات التي قد يجلبها هذا التغري وبع�ض ال�سيا�سات الالزمة
لال�ستجابة لها .فتبد�أ الوثيقة بتعريف مفهوم الفر�صة ال�سكانية التي تظهر عندما يبد�أ منو ال�سكان يف �أعمار القوى الب�شرية ()64-15
�س نة  2بالتفوق على منو الفئات املعالة (الأطفال وكبار ال�سن) ،ثم تبني الوثيقة الت�أثريات الإيجابية التي ت�صاحب الفر�صة ال�سكانية كما
جاء يف الدرو�س امل�ستفادة من دول �أخرى� ،إ�ضافة لذلك تو�ضح �شروط حتقيق الفر�صة ال�سكانية واالنتفاع منها ،كما وت�شري �إىل ت�أثريات
هذه الفر�صة وانعكا�ساتها على حجم ال�سكان ومعدالت منوهم وعلى تركيبهم العمري وعبء �إعالتهم وعلى حجم ال�سكان يف �سن التعليم
وال�شباب وعلى �سوق العمل ممث ًال يف حجم قوة العمل وفر�ص العمل اجلديدة الواجب توفريها .حيث �أنه من املتوقع �أن ي�ساهم اال�ستثمار
الإيجابي للفر�صة ال�سكانية يف حت�سني نوعية حياة املواطنني ،وزيادة معدالت الت�شغيل ،وخف�ض معدالت البطالة ،والتمتع مب�ستويات عالية
ن�سبي ًا من التنمية ،وحتقيق وفورات يف قطاعات التعليم واخلدمات االجتماعية املختلفة الناجمة عن التغيري يف الرتكيب العمري لل�سكان
نتيجة خف�ض معدالت االجناب.

( )2مت ح�ساب ال�سكان يف �سن العمل طبق ًا للتعريف الدويل لل�سكان يف �سن العمل وهم من يف �سن � 15سنة �إىل �سن � 64سنة وذلك ت�سهي ًال للمقارنات الدولية ،علم ًا ب�أن قانون العمل الأردين ين�ص
على �أن احلد الأدنى لاللتحاق ب�سوق العمل هو (� 16سنة فما فوق)
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وي�أتي هذا العر�ض ال�ستثمار الفر�صة ال�سكانية كوثيقة وطنية �شاملة وا�سرت�شادية مكملة وم�ساندة للأجندة الوطنية واال�سرتاتيجيات
الوطنية والقطاعية الأخرى كاال�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان ،وخطة العمل الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأُ�سرة وا�سرتاتيجيات
التعليم والتدريب وغريها .كما تراعي الوثيقة مبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية م�ستندة يف نهجها وتوجهاتها لغايات حتقيق الفر�صة
ال�سكانية املذكورة بهدي الدين اال�سالمي احلنيف و�أحكامه ال�سمحة ،وحقوق الإن�سان ،واحلق يف التعليم ،والرعاية ال�صحية واالجنابية،
والعمل ،والعدالة ،والرفاه ،والتي كفلتها كافة املواثيق الوطنية والدولية.
هذا وقد �أُعدت الوثيقة ب�أ�سلوب ت�شاركي وتفاعلي ،حيث �أوكلت احلكومة مهمة �إعدادها �إىل جلنة توجيهية( ،مرفق رقم  ،)1مت ت�شكيلها من
اجلهات ذات العالقة ممثلة بالوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية و�شبه احلكومية والقطاع الأكادميي واالعالمي والقطاع اخلا�ص برئا�سة وزير
التخطيط والتعاون الدويل .كما ُكلف املجل�س الأعلى لل�سكان بالقيام بدور املقرر واملن�سق لأعمال هذه اللجنة .وقد انبثق عن هذه اللجنة
جلان فنية( ،مرفق رقم � ،)2ضمت ممثلني من معظم امل�ؤ�س�سات الوطنية والأهلية واخلا�صة برئا�سة املجل�س الأعلى لل�سكان .وقد �أ�سهمت
كافة هذه الأطراف ب�شكل كبري يف �إعداد الوثيقة ،يف حني قام املجل�س الأعلى لل�سكان بدور املن�سق الرئي�س بني كافة اجلهات ذات العالقة
خالل مرحلة الإعداد ،وقد ا�ستغرق اعداد الوثيقة ما ُيقارب ال�سنتني ،حيث ت�ضمنت مرحلة االعداد جمموعة من االجتماعات بني �أع�ضاء
اللجان الفنية واللجنة التوجيهية من م�ؤ�س�سات وخرباء للخروج باالطار التف�صيلي للعمل ،والآلية التي �سيتم من خاللها تنفيذ العمل،
وال�صياغة الأولية للوثيقة ومراجعتها وتنقيحها ،اىل �أن خرجت بال�صورة التي هي عليه الآن .وجتدر اال�شارة اىل دور وزارة التخطيط
والتعاون الدويل يف دعم اعداد الوثيقة فني ًا ومادي ًا ،ودائرة االح�صاءات العامة التي قامت بتقدمي الدعم الفني فيما يتعلق با�سقاطات �سوق
العمل من حجم قوة العمل وفر�ص العمل املطلوبة ،هذا وقد كان للمنظمات الدولية املختلفة دور ًا هام ًا يف دعم االعداد للوثيقة مبا فيهم
�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم املتحدة االمنائي.
وقد مت عر�ض واعتماد م�سودة الوثيقة من قبل �أع�ضاء اللجنة التوجيهية بعد �أن �أُجريت مراجعات عدة مع الأخذ بعني االعتبار التغذية
الراجعة من الأع�ضاء ،وفيما بعد مت رفع الوثيقة اىل جمل�س الوزراء الأكرم حيث مت مناق�شتها واقرارها.
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 -2الفر�صة ال�سكانية

 1-2مفهومه ــا
متر الدول عادة مبا ُي�سمى بالتحول الدميوغرايف والذي يكون على �أربعة مراحل على النحو الآتي:
املرحلة الأوىل :تكون معدالت الوفيات واخل�صوبة عالية جد ًا ،وعليه ف�إن معدل النمو االجمايل لل�سكان يكون متدنيا.
املرحلة الثانية :متيل معدالت الوفيات �إىل االنخفا�ض نتيجة التقدم يف الطب وال�صحة العامة ومن جهة �أخرى ت�ستمر معدالت
الإجناب باالرتفاع مما ي�ؤدي �إىل ارتفاع ملحوظ يف معدل النمو ال�سكاين.
املرحلة الثالثة :يبد�أ معدل الإجناب بالرتاجع وينتج عن ذلك معدل منو �سكاين �أقل وتغريات كبرية يف الرتكيب العمري ،حيث
يتحول فيها الرتكيب العمري من تركيب فتي اىل تركيب تكون ال�سيادة فيه لل�سكان يف �أعمار القوى الب�شرية (� 64-15سنة) ،حيث
ت�صبح هذه الفئة قادرة على العمل واكت�ساب الدخل ،ومييل الأفراد الدخار ن�سبة �أكرب من دخولهم .وينخف�ض معدل الإعالة،
وتتزايد فر�ص النمو االقت�صادي مع زيادة حجم قوة العمل ،وارتفاع امليل لالدخار ،ومت ّكن الزيادة يف املدخرات من متويل قدر �أكرب
من اال�ستثمارات .وحتدث الفر�صة ال�سكانية يف هذه املرحلة والتي يبد�أ فيها منو فئة ال�سكان يف �أعمار القوى الب�شرية (64-15
�سنة) بالتفوق ب�شكل كبري على منو فئة املعالني يف الأعمار دون �سن � 15سنة وفوق �سن � 64سنة ،وهنا تكون احلاجة �أقل لالهتمام
ب�شريحة �صغار ال�سن (دون � 15سنة).
املرحلة الرابعة :تنتقل الزيادة الكبرية يف ال�سكان الذين كانوا يف الفئة العمرية ال�صغرية يف املرحلة الثانية �أعاله ،ويف �سن
العمل يف املرحلة التالية �إىل �سن التقاعد ،فريتفع معدل الإعالة مرة �أخرى .ويكون االرتفاع يف هذه املرحلة نتيجة ارتفاع ن�سبة كبار
ال�سن (� 65سنة ف�أكرث) ،الذين يعتمدون يف �إ�شباع احتياجاتهم على مدخراتهم � ،أو على دعم �أ�سرهم �أو على الدولة.
ويتبني من املراحل الأربعة �سالفة الذكر� ،أن االقت�صاد يتاح له خالل املرحلة الثالثة ،فر�صة اال�ستفادة من هذا التغري يف الرتكيب العمري
لدفع النمو دفعة كبرية وتتاح هذه الفر�صة لفرتة زمنية حمدودة حيث يعمل عدد �أكرب من ال�سكان ،ويعيلون عدد �أقل من �صغار �أو كبار
ال�سن .ولكن هذه الفر�صة ال ت�ستمر �إال لفرتة حمدودة ،نتيجة تقدم هذه الفئة يف ال�سن ،ودخولها مرحلة التقاعد يف املرحلة الرابعة ،فيزيد
عدد املعالني مرة �أخرى.
ويتحقق االنتفاع الأمثل من هذه الفر�صة �إذا توا�صل وا�ستدام االنخفا�ض يف معدالت الإجناب .والفر�صة ال�سكانية ال ت�أتي �أُك ُلها بنف�سها �إمنا
حتتاج �إىل ا�ستجابات نحوها يف �سياق ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية الكلية والقطاعية� ،إذ �أنها تنبه وا�ضعي ال�سيا�سات �إىل الكيفية
التي ميكن بوا�سطتها �أن ينتفع الأردن الآن ويف ال�سنوات القادمة من الن�سب املرتفعة احلالية واملنتظرة من ال�شباب والبالغني ممن هم يف
�سن العمل.
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 2-2االنتفاع من الفر�صة ال�سكانية (درو�س م�ستفادة من دول �أخرى)
حتمل الفر�صة ال�سكانية يف ثناياها العديد من احلوافز والآثار الإيجابية �إذا ما �أُح�سن �إدارتها وتوظيفها بحيث ت�سعى �إىل تطوير وحت�سني
م�ستوى حياة النا�س عامة ،وقد بينت جتربة جمتمعات جنوب �شرق �آ�سيا �أن الفر�صة ال�سكانية �أدت �إىل ح�صول تغريات اقت�صادية واجتماعية
�إيجابية ،ومنها على �سبيل املثال:3
تعاظم حجم قوة العمل مما قد �أ�سهم يف منو الناجت املحلي الإجمايل.
ارتفاع م�ستوى االدخار لدى الأ�سر نتيجة انخفا�ض معدالت الإجناب وحجم الأ�سرة ،حيث انخف�ض الإنفاق نتيجة النخفا�ض
عدد املواليد مما �أدى �إىل ارتفاع ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل؛ االمر الذي مكن الأ�سر من اال�ستثمار يف عدد
�أقل من الأطفال مما اتاح فر�ص تعليم اف�ضل لهم ،وعزز ر�أ�س املال الب�شري لأمر الذي �أنعك�س ايجابا على االقت�صاد واالنتاجية.
�إتاحة م�صادر �إ�ضافية لتمويل امل�شاريع اال�ستثمارية مبا يف ذلك ر�أ�س املال االجنبي من خالل �سيا�سات الجتذابها وا�ستثمارها
يف ال�سوق ،مما �أدى �إىل ازدياد حجماال�ستثمار املحلي ،الأمر الذي دفع بعجلة االقت�صاد وحقق معدالت منو اقت�صادي
مرتفعة �ساهمت يف حت�سني الأداء التنموي يف املجاالت االجتماعية واالقت�صادية وغريها من املجاالت.
حت�سن �صحة الأبناء نتيجة حت�سن م�ستوى التعليم والتغذية والأحوال املعي�شية وامل�سكن وتزايد اال�ستثمار والإنفاق على
ال�صحة ،مما �أدى �إىل ارتفاع العمر املتوقع عند الوالدة وبقاء الأفراد يف �سوق العمل ل�سنوات �أطول ،الأمر الذي خفف من
الأعباء على الدولة يف جمال خم�ص�صات التقاعد وال�ضمان االجتماعي.
حت�سن نوعية تعليم �صغار ال�سن من جهة وتنمية مهارات البالغني �أي�ض ًا ،ويعود ذلك �إىل انخفا�ض ن�سبة الأطفال مقارنة
بباقي الفئات العمرية ،و�أدى هذا االنخفا�ض �إىل انخفا�ض م�ستويات الإنفاق ب�شكل عام والإنفاق على تعليم ال�صغار ب�شكل
خا�ص مما اف�سح املجال ال�ستثمار �أكرب يف ت�أهيل البالغني ومتكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية املت�سارعة
يف كافة املجاالت احلياتية ،الأمر الذي �ساهم بدوره يف تعزيز قدرات العاملني ومالءمة املهارات املكت�سبة الحتياجات
�سوق العمل.
تعزيز مكانة الإناث و�صحتهن نتيجة ازدياد فر�صهن يف التعليم وارتفاع العمر وقت الزواج و�إجنابهن لعدد �أقل من الأطفال.
ارتفاع ن�سبة الإناث يف قوة العمل ،وتغري �أدوارهن نحو مزيد من امل�شاركة يف احلياة العامة ب�سبب تراجع الأعباء الإجنابية
والأ�سرية نتيجة لالنخفا�ض يف حجم الأ�سرة ،مما �ساهم يف ارتفاع دخل الأ�سرة.
تزايد م�ستويات التح�ضر “منو �سكان املدن” ب�سبب ازدياد عدد امل�شتغلني يف ال�صناعة واخلدمات دون الإ�ضرار بنمو القطاع الزراعي.
ولتحقيق العوائد املرتتبة على الفر�صة ال�سكانية ي�ستوجب الأمر العمل على حتقيق ما يلي:
ا�ستمرار االنخفا�ض يف معدالت الإجناب.
تبني �سيا�سات اجتماعية واقت�صادية مالئمة لال�ستفادة من الفر�صة ال�سكانية واال�ستجابة للتغريات التي �ستنجم عنها مبا
ي�ضمن حتقيق معدالت منو اقت�صادي بن�سب تفوق معدالت النمو ال�سكاين بهدف زيادة ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل.

( )3للمزيد عن هذا املفهوم وجتربة دول جنوب �شرق �آ�سيا ميكن الرجوع على �سبيل املثال ال احل�صر �إىل:

David Bloom, David Canning, Jaypee Sevilla, “The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of
Population Change”, 2003; David E. Boolm, David Canning, K.A.N. and Akumar Jaypee Sevilla, Kinga Huzarski, David Levy, and Econ Manjiri
Bhawalkar, “Demographic Transitionomic Opportunity: “The Case of Jordan”, April 2001; Robert J. Barro and G. S. Becker, “Fertility Choice in
A Model of Eonomic Growth” Econometrica 57 (1989)“ pp. 481501-; Matthew Higgins and Jeffrey Williamson, “Age Structure Dynamics in
Asia and Dependence on Foreign Capital“, Population and Development Review (23) 1997; pp. 293261-; Kelly and Allen, Schmidt Robert M.
“Dependency and Savings of Population Economics”, Development Journal 9 (1996) pp. 365-386.
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 -3الواقع ال�سكاين يف الأردن
لتحقيق ال�شروط املذكورة �أعاله وال�سعي نحو الو�صول �إىل الفر�صة ال�سكانية ،ال بد من فهم الواقع الدميوغرايف واالجتماعي واالقت�صادي
الراهن ومراعاة التغريات ال�سكانية اجلارية واملتوقعة عند ر�سم �سيا�سات وبرامج عمل امل�ؤ�س�سات يف القطاعات التنموية واالقت�صادية
املختلفة ،وفيما يلي عر�ض خمت�صر لهذا الواقع.

 1-3الواقـع الدميوغرافــي
 1-1-3حجم ال�سكــــان ومنوهم

�أظهر التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن الذي نفذته دائرة الإح�صاءات العامة يف عام � 2004أن عدد �سكان الأردن قد بلغ حوايل  5.3مليون
ن�سمة ي�شكل غري الأردنيني منهم حوايل  ، %7وعليه ف�إن عدد �سكان الأردن قد ت�ضاعف حوايل ت�سع مرات خالل الن�صف الثاين من القرن
املا�ضي .وقد ُقدر عدد �سكان اململكة يف نهاية عام  2008بحوايل  5.85مليون ن�سمة.4
بلغ متو�سط معدل النمو ال�سكاين للفرتات بني التعدادات ال�سكانية الأردنية  %4.4يف الفرتة  ،1994 – 1979و %2.5للفرتة 2004-1994
(انظر ال�شكل  .)1وبالرغم من تراجع معدل النمو ال�سكاين �إال �أن املعدل احلايل ال يزال مرتفعا ،5مما �سي�ؤدي �إىل ت�ضاعف عدد ال�سكان
بعد  28عام ًا �إذا ما ا�ستقر املعدل على م�ستواه املذكور.

�شكل ( )1معدل النمو ال�سكاين ال�سنوي املح�سوب للفرتات بني التعدادات ال�سكانية
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()4
( )5مت ح�ساب معدل النمو ال�سكاين ال�سنوي للفرتتني با�ستخدام معادلة التغري الأ�سي.

.http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm;31 December, 2008
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 2-1-3الرتكيب العمري لل�سكان

�شهـد الرتكيب العمري لل�سكان تغري ًا يف العقود الثالثة املا�ضية ،كما هو مبني يف ال�شكلني (� 2أ) و( 2ب) .وال �شك �أن �أهم مالمح هذا
التغري هو تراجع ن�سبة الأطفال (الأفراد دون �سن � 15سنة) وتزايد ن�سبة ال�سكان يف �أعمار القوى الب�شرية (� 64-15سنة) .وعلى الرغم
من التغري يف الرتكيب العمري لل�سكان �إال �أن املجتمع الأردين ال يزال يت�صف بالفتوة� ،إذ �أن حوايل ( )%38من ال�سكان هم دون اخلام�سة
ع�شرة من العمر ،وحوايل  %58يف الفئة العمرية � 64-15سنة ،و %4يف الأعمار � 65سنة ف�أكرث� .إن ن�سبة ما ي�شكله الأطفال حاليا هي ن�سبة
مرتفعة مما يعني توقع املزيد من النمو ال�سريع يف عدد ال�سكان وقوة العمل م�ستقب ًال وا�ستمرار وجود ن�سب �إعالة مرتفعة� .إن تناق�ص ن�سبة
الأطفال عرب الثالثني �سنة املا�ضية يف الأردن كما يبني ال�شكل ( 2ب) ،ال يعني ح�صول تناق�ص يف �أعدادهم ،بل على العك�س من ذلك فقد
ت�ضاعف عددهم من حوايل � 1.1إىل  2.2مليون طفل خالل تلك الفرتة.
�شكل (�2أ) �سكان الأردن ح�سب جمموعات عمرية تعداد 1979

�شكل (2ب) �سكان الأردن ح�سب جمموعات عمرية م�سح 2007
65 +
%4

65 +
%3
14 - 0
% 38
14 - 0
% 50

الأطفال

الأطفال
64 - 15
% 47

64 - 15
% 58

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة /التعداد ال�سكاين  ،1979وم�سح ال�سكان وال�صحة الأ�رسية 2007

� 3-1-3أ�سباب التغري ال�سكاين

كما هو احلال يف �أي جمتمع هناك ثالثة �أ�سباب مبا�شرة للتغري ال�سكاين هي :الإجناب ،والوفيات (التغري الطبيعي) ،و�صايف الهجرة
الدولية (التغري غري الطبيعي) .وقد �أدت هذه الأ�سباب �إىل زيادة �سريعة يف عدد ال�سكان خالل الفرتة املا�ضية .6ولكن كان للإجناب الدور
الأكرب يف التغري ال�سكاين رغم االنخفا�ض املتوا�صل الذي �شهده معدل الإجناب املكتمل الكلي �أي الفعلي 7يف العقدين املا�ضيني� ،إذ انخف�ض
متو�سط ما �أجنبته املر�أة الأردنية الواحدة فع ًال مبقدار مولودين (من � 8.1إىل  6.1مولود للمر�أة الواحدة يف �سن االجناب) يف ال�سنوات
الع�شرين املا�ضية ،كما انخف�ض معدل الإجناب الكلي بنف�س املقدار (من � 5.6إىل  3.6مولود للمر�أة الواحدة يف �سن االجناب) كما هو
مبني يف ال�شكل ( ،)3وقد �أدى هذا االنخفا�ض �إىل انخفا�ض متو�سط حجم الأ�سرة لي�صل �إىل  5.4فرد ًا ح�سب نتائج التعداد العام لل�سكان
وامل�ساكن  2004مقارنة مع  6.2فرد ًا ح�سب نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن .1994

( )6مبا �أن الأردن من الدول التي ت�شهد هجرات دولية قادمة نحوه وخارجة منه ،فال بد �أن ي�سعى لإن�شاءدائرة متفرغة تعنى بر�صد بيانات الهجرة وحتليلها ون�شرها ل�ضمان توظيف �أمثل لها،
ملا للهجرة من �آثار هامة على كافة نواحي احلياة يفالأردن خا�صة على حجم ال�سكان وتوزيعهم وتركيبهم.
( )7معدل الإجناب املكتمل الكلي هو متو�سط عدد الأطفال الذين �أجنبتهم املر�أة الواحدة فع ًال (املر�أة التي �أنهت �أو �أكملت حياتها الإجنابية �أي و�صلت �إىل الفئة العمرية � 49-45سنة).
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�شكل ( )3معدل الإجناب الكلي
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�إن انخفا�ض معدالت الإجناب ال يعني بال�ضرورة انخفا�ض عدد الوالدات ال�سنوية ،بل على العك�س من ذلك ،ف�إن ال�سجالت الر�سمية تُ�شري
�إىل تزايد عدد الوالدات ال�سنوية امل�سجلة كل عام ،رغم انخفا�ض معدالت الإجناب كما مت التو�ضيح �سابق ًا ،ويعود ال�سبب وراء ذلك �إىل
�أن القاعدة ال�سكانية خا�صة عدد الفتيات والن�ساء يف �سن الإجناب (� 49-15سنة) �أ�صبحت كبرية� ،إذ يبلغ عددهن حالي ًا حوايل مليون
ون�صف �أنثى ويتوقع �أن يرتفع العدد �إىل مليونني يف عام  2020نتيجة لدخول حوايل مليون طفلة (دون �سن � 15سنة حالي ًا) مرحلة �سن
الإجناب يف ال�سنوات القليلة القادمة ،بينما �سيخرج ن�صف مليون منهن من هذه املرحلة.
وتعود الأ�سباب املبا�شرة وراء انخفا�ض م�ستويات الإجناب �إىل عدة عوامل �أهمها :تزايد معدل ا�ستعمال موانع احلمل (تنظيم الأ�سرة) بني
الأزواج يف العقود الأخرية ،لي�صل الآن �إىل حوايل  ،%75وارتفاع العمر وقت الزواج الأول مما �أدى �إىل انخفا�ض ن�سبة املتزوجات (� 49-15سنة)
املعر�ضات للحمل والإجناب ،ب�سبب تزايد فر�ص التعليم �أمام الإناث .ونتيجة للتغريات والعوامل ال�سابقة الذكر ،ف�إن ن�سبة الإناث يف الفئة
العمرية � 49-15سنة الالتي �سبق لهن الزواج 8قد انخف�ضت بت�سع نقاط مئوية خالل الثالثني �سنة املا�ضية (من  %66يف منت�صف ال�سبعينات
�إىل  %75يف عام�( ،)2007أنظر اجلدول رقم .)1
جدول ( )1ن�سبة الإناث الالتي �سبق لهن الزواج يف الفئة العمرية � 49-15سنة
الفئة
العمرية

ن�سبة ( )٪الالتي �سبق لهن الزواج
يف منت�صف ال�سبعينات

2007

19-15

20

6

14-

24-20

64

37

27-

29-25

87

69

18-

34-30

95

79

16-

49-15

66

57

9-
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التغري خالل الثالثني �سنة املا�ضية
(نقطة مئوية)

( )8كل �أنثى �سبق لها الزواج فعلي ًا (�أي تم الدخول) ،وت�شمل هذه الفئة المتزوجات حالي ًا والمطلقات والأرامل والمنف�صالت

 4-1-3عـبء الإعالــة

مبا �أن الأردن ي�صنف �ضمن املجتمعات الفتية وفق ًا للرتكيب العمري احلايل ل�سكانه ،ف�إن ذلك يعني ارتفاع عبء الإعالة امللقى على ال�سكان
يف �سن القوى الب�شرية يف الوقت احلا�ضر� ،إذ تبلغ ن�سبة الإعالة حالي ًا � 66شخ�ص ًا لكل مئة �شخ�ص يف �أعمار القوى الب�شرية (� 64-15سنة)،
بينما ال تتجاوز ن�سبة الإعالة  47يف الدول الأوروبية مق�سومة منا�صفة بني �إعالة الأطفال و�إعالة كبار ال�سن� .أما �إذا �أخذت ن�سبة الإعالة
االقت�صادية احلقيقية باالعتبار (ن�سبة �إجمايل ال�سكان �إىل العاملني فع ًال منهم) ،حيث �أن  %20من الأردنيني يعملون فع ًال ويعيلون �أنف�سهم
�إ�ضاف ًة �إىل �إعالة � %80آخرين ،ت�صبح ن�سبة الإعالة احلقيقية  ،1:5وهذا يعني �أن كل م�شتغل يعيل نف�سه و�أربعة �آخرين .9وتعود هذه الن�سبة
املرتفعة �إىل تدين م�ستوى امل�شاركة االقت�صادية لل�سكان (بني الإناث ب�صورة ح�صرية) ،حيث يبلغ معدل امل�شاركة االقت�صادية املنقح
لل�سكان من اجلن�سني مع ًا ( %39.8قوة العمل مق�سومة على عدد ال�سكان � 15سنة ف�أكرث) ح�سب النتائج ال�سنوية مل�سح العمالة والبطالة
الذي اجرته دائرة االح�صاءات العامة للعام .2007
 5-1-3كبــار ال�ســن

بلغت ن�سبة ال�سكان امل�سنني (� 65سنة فما فوق) يف الأردن ما ن�سبته  %2.8ح�سب تعداد ال�سكان وامل�ساكن عام  ،1979و�أخذت هذه الن�سبة
باالرتفاع التدريجي بعد تعداد عام  ،1994وقد و�صلت اىل ما ن�سبته  %3.24يف عام  2007ح�سب م�ؤ�شرات دائرة االح�صاءات العامة،
و ُيعزى هذا االرتفاع اىل التغري يف الرتكيبة العمرية لل�سكان يف الأردن.

 2-3الواقع االجتماعي واالقت�صادي
�إن اال�ستثمار يف �صحة وتعليم االن�سان هو ركيزة النمو االقت�صادى امل�ستدام ،فحتى �أوا�سط ال�ستينات كانت بلدان �شرق �آ�سيا ي�ضرب بها املثل
يف الفقر والتخلف ،خالل ( )30عام ًا حققت امل�سرية التنموية والتي كان حمورها االن�سان طفرة هائلة تعرف (باملعجزة الآ�سيوية).
 1-2-3التعليم والتعليم العايل

يعد التعليم �أحد ركائز التنمية الب�شرية ،وتت�شابك ق�ضايا التعليم مع ق�ضايا القوى العاملة والت�شغيل والإنفاق احلكومي ،ويرتبط ب�شكل عام
بامل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي لكافة الدول ،ويت�أثر بالأحوال الدميوغرافية ال�سائدة يف املجتمع .وي�ؤثر ن�شر التعليم ،وارتفاع م�ستوياته
جوهري ًا على معدالت الإجناب ،حيث يتجه الآباء الأعلى تعليم ًا لتكوين �أ�سر �أ�صغر حجم ًا� .إن قوة العمل الأف�ضل تعليم ًا ،تكون �أكرث قدرة
على التكيف مع التكنولوجيا والتقنيات احلديثة واملتطورة ،ونتيجة لهذا اال�ستثمار يف التعليم ونوعيته ت�صبح القوى العاملة �أكرث قدرة على
املناف�سة واالنتاج.
وتعك�س م�سرية التعليم يف الأردن اهتمام الدولة البالغ بتوفري الفر�ص التعليمية للجميع يف خمتلف �أنحاء اململكة .كما �أن التعليم �إلزامي ملدة ع�شر
�سنوات .وقد �أدى تعدد الفر�ص التعليمية وتنوعها وانت�شارها للجن�سني على ال�سواء �إىل ارتفاع ن�سب التحاق الإناث مبختلف املراحل التعليمية
بدرجة فاقت الذكور �أحيانا (مرحلة الثانوية  ،%101.5الدبلوم املتو�سط  )%157وت�ساوت يف مرحلة التعليم اجلامعي .وقد اهتمت احلكومة
باملت�سربني من التعليم نتيجة العمل يف �سن املدر�سة ،فقامت بالتوقيع على اتفاقية ملكافحة عمالة الأطفال وتعمل حالي ًا على تعزيز اجلهود
الر�سمية وال�شعبية ملكافحة عمالة الأطفال والعمل على �سحبهم من �سوق العمل واعادتهم �إىل مقاعد الدرا�سة وفق ما ن�صت عليه الت�شريعات
املحلية واملعايري الدولية� .أما بالن�سبة للأمية يف الأردن ،فقد انخف�ضت ن�سبتها من ( )%88يف عام � 1952إىل ( )%7.7يف عام .2008
( )9قد تعود هذه الن�سبة املرتفعة �إىل �سببني مت�صلني ببع�ضهما مرتتبني على ارتفاع م�ستويات الإجناب التي ترفع ن�سبة الأطفال يف املجتمع من جهة وحتول دون م�شاركة عالية للإناث يف
القوى العاملة من جهة �أخرى.
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ويحتل التعليم العايل مكانة مرموقة لدى املجتمع االردين ،حيث تعمل م�ؤ�س�سات التعليم العايل على تلبية االحتياجات التنموية للمجتمع
وتزويده بالكوادر امل�ؤهلة واملتخ�ص�صة يف حقول املعرفة املختلفة .وتعترب تلك الكوادر العقول املفكرة التي ت�شكل نواة البناء التقني القادر
على تطوير البحث العلمي و�إنتاج املعرفة والتكنولوجيا .وقد �شهد التعليم العايل تو�سع ًا كمي ًا ومنو ًا مطرد ًا يف �أعداد اجلامعات و�أعداد
امللتحقني بها لتلبية الطلب املتزايد على التعليم العايل .كما مت زيادة الإنفاق على م�شروعات دعم البحث العلمي حيث بلغ هذا الإنفاق يف
نهاية عام  2008ما ن�سبته  %0.4من الناجت املحلي الإجمايل.
 2-2-3ال�صحـــة

�شهد القطاع ال�صحي تطورا ملحوظا انعك�س ايجاب ًا على الو�ضع ال�صحي واحلياتي للمواطنني ،وقد عك�ست امل�ؤ�شرات ال�صحية العامة جودة
وكفاءة اخلدمات ال�صحية املقدمة والتي و�ضعت الأردن يف مرتبة متقدمة .وت�شري امل�ؤ�شرات ال�صحية لعام � 2007إىل ارتفاع جوهري يف
العمر املتوقع للمواطن الأردين وقت الوالدة ،وانخف�ض معدل وفيات الر�ضع �إىل ( 20وفاة) لكل (�ألف) مولود حي ،وارتفع معدل التغطية
مبطعوم احل�صبة �إىل � ،%100إ�ضافة �إىل تو�سعة مظلة الت�أمني ال�صحي لت�شمل فئات جديدة كالأطفال دون ال�ساد�سة من العمر وكبار ال�سن
و�سكان املناطق النائية و�سكان املناطق الأقل حظ ًا.
وقد ازداد الطلب على اخلدمات ال�صحية نتيجة للنمو ال�سكاين امل�ضطرد والتحول النمطي للأمرا�ض وارتفاع معدل حدوث الأمرا�ض غري
ال�سارية ك�أمرا�ض القلب وال�سرطان وال�سكري وارتفاع ن�سبة الأ�شخا�ص من فئتي كبار ال�سن وال�شباب ،مما يتطلب ت�ضافر اجلهود وتعزيز
�أطر التعاون والتن�سيق بني اجلهات املعنية على امل�ستوى الوطني للنهو�ض بالقطاع ال�صحي ب�شكل �شمويل .
 3-2-3التدريب والت�شغيل املهني والتقني

تتوفر برامج التدريب والتعليم املهني والتقني يف ( )190مدر�سة ثانوية �شاملة تتبع وزارة الرتبية والتعليم يلتحق فيها حالي ًا حوايل ()28
�ألف طالب ًا وطالبة 10يف جميع الفروع املهنية ،ويف ( )50مركز ًا للتدريب املهني يتبع م�ؤ�س�سة التدريب املهني ،بطاقة �إجمالية تبلغ (� )15ألف
متدرب ًا ومتدربة تقريب ًا ،ويف ( )52كلية جمتمع حكومية وخا�صة يلتحق فيها (� )26ألف طالب ًا وطالبة .ومع هذا ،ف�إن ن�سبة ا�ستثمار هذه
ب�شكل ملمو�س عن طاقتها اال�ستيعابية ،الأمر الذي ي�شري �إىل تدين االلتحاق برباجمها ،وينعك�س على ارتفاع كلفة التعليم
امل�ؤ�س�سات تقل ٍ
والتدريب للطالب الواحد فيها .وقد بد�أت احلكومة م�ؤخر ًا بفتح م�سارات �أخرى للتدريب والت�شغيل للحد من ظاهرة البطالة و�إ�شراك
القطاع اخلا�ص يف تنفيذها ،وتبدو احلاجة قائمة لتقييم هذا التوجه ب�أبعاده الفنية واالقت�صادية.
ويعاين قطاع التدريب والت�شغيل من انخفا�ض �أعداد امللتحقني بربامج م�ؤ�س�سات التدريب والتعليم املهني والتقني ،وكذلك انخفا�ض ن�سبتهم
�إىل جممل امللتحقني باملراحل التعليمية ذات العالقة .وال �شك �أن هذا االنخفا�ض يعود �إىل النظرة الدونية للعمل املهني وللتدريب والتعليم
املهني والتقني واعتباره م�سارا مهني ًا ي�صعب االنتقال منه مل�ستويات �أخرى من التعليم الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تدين الإقبال على االلتحاق
برباجمه� ،إ�ضافة �إىل �أن هذا املجال يعاين من ا�ستخدام املدربني واملوظفني عن طريق نظام يعتمد امل�ؤهل العلمي ب�شكل رئي�س وال ي�شرتط
اخلربة امليدانية يف جمال العمل ،يف ظل ت�شريعات تفتقر للحوافز امل�ساعدة على ا�ستقطاب ذوي الكفاءات واخلربات العالية .كما يفتقر
املدربون ملهارات و�أ�ساليب التدريب و�إدارة املواقف التدريبية ،عدا عن �ضعف ال�شراكات والعالقات مع القطاع اخلا�ص الأمر الذي ي�ؤدي �إىل
بناء نظام غري متكامل للتدريب وللتعليم املهني والتقني ،و�ضعف امل�شاركة يف عمليات ت�صميم الربامج وتنفيذها وتقييم خريجيها .وب�شكل
عام ،ميكن القول �أن هناك �ضعف يف فعالية نظام تقييم خريجي برامج التدريب والتعليم املهني والتقني ،حيث تقوم به اجلهات املنفذة
دومنا م�شاركة من اجلهات املعنية بالت�شغيل� ،إ�ضافة �إىل وجود �ضعف عام من النواحي النوعية والتنظيمية يف برامج التدريب والتعليم
املهني والتقني غري النظامية.
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( )10ح�سب اح�صاءات وزارة الرتبية والتعليم لعام 2008

 4-2-3الو�ضع االقت�صادي

بلغ معدل النمو يف الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة خالل عام  2008ما ن�سبته ( )%7.9مقارنة مع ( )%6.6خالل عام  .2007هذا
يف الوقت الذي متكن فيه االقت�صاد الأردين من حتقيق منو بالأ�سعار اجلارية بلغت ن�سبته ( )%24يف عام  ،2008مقارنة مع ( )% 16.2يف
عام  .2007ويعزى هذا النمو املتحقق يف االقت�صاد الأردين �إىل النمو الذي �شهدته معظم القطاعات االقت�صادية .ويف املقابل ،فقد �أظهر
امل�ستوى العام للأ�سعار اجتاها نحو االرتفاع خالل عام  2008الأمر الذي �شكل حتديا كبريا لالقت�صاد ،حيث بلغ معدل الت�ضخم مقا�س ًا
بالتغري الن�سبي يف الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك( )%14مقارنة مع ( )%4.7يف عام  ،2007نتيجة ملوجة ارتفاع الأ�سعار العاملية للطاقة
والغذاء ب�شكل فاق كل التوقعات .وت�شري النتائج ال�سنوية مل�سح العمالة والبطالة ال�صادر عن دائرة الإح�صاءات العامة لعام � ،2008إىل
�أن معدل البطالة قد �شهد انخفا�ض ًا ن�سبته ( )%0.4عن م�ستواه يف عام  2007لي�صل �إىل ( ،)%12.7مقارنة بحوايل ( )%13.1يف عام
 .2007كما زادت عدد الوظائف امل�ستحدثة خالل الن�صف الأول من عام  2008لت�صل �إىل (� )38ألف وظيفة مقارنة بحوايل (� )36ألف
وظيفة خالل نف�س الفرتة من عام  .2007كما �أ�شارت البيانات ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة �إىل انخفا�ض معدل الفقر لي�صل
�إىل ( )%13يف عام  ،2006مقارنة مع ( )%14.2يف عام  ،2002وارتفاع خط الفقر املطلق من ( )392دينار للفرد الواحد يف عام 2002
لي�صل �إىل ( )556دينار للفرد يف عام .2006
ويعترب �سوق العمل الأردين م�ستقبال ومر�سال للعمالة ،ومن �أهم مالحمه انخفا�ض معدالت امل�شاركة االقت�صادية مقارنة بالدول الأخرى حيث
تعد معدالت امل�شاركة االقت�صادية يف الأردن من �أدنى املعدالت على م�ستوى الدول العربية وعلى م�ستوى العامل .وت�شري البيانات ال�صادرة
عن دائرة الإح�صاءات العامة �إىل �أن معدل امل�شاركة االقت�صادية املنقح قد بلغ  % 39.5يف عــام  )%64( 2008للذكور و()%14.7للإناث،
ويعود انخفا�ض معدل امل�شاركة االقت�صادية �إىل ارتفاع ن�سبة ال�سكان �ضمن الفئة العمرية � 15سنة ف�أقل والتي بلغت  %37.3من �إجمايل
ال�سكان عام  ،2008بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض م�شاركة املر�أة يف الن�شاط االقت�صادي .وقد �أ�شار التقرير العاملي لفجوة النوع االجتماعي عام
� 2006إىل �أن ترتيب الأردن من حيث امل�شاركة االقت�صادية للإناث وتوفر فر�ص العمل لهن جاء متدنيا جدا ،حيث احتل الأردن املرتبة 104
من بني  128دولة ،كما �أن م�شاركة املر�أة االقت�صادية يف الأردن متدنية حتى عند مقارنتها مع دول �شبيهة له .كما وت�شري مقايي�س النوع
االجتماعي لعام  2008ب�أن فجوة النوع االجتماعي ملعدل امل�شاركة االقت�صادية بلغت  ،%48.9مما يعني �أن امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة ما
تزال دون الطموح ومتيل ل�صالح الرجل لعدة �أ�سباب تتعلق بانخفا�ض ن�سبة االمية لدى الذكور وارتفاع معدالت االلتحاق بالتعليم للذكور
خ�صو�صا للفئة العمرية (� )19-15سنة� ،إ�ضافة اىل ق�صر مدة بقاء الإناث يف �سوق العمل .ويرتكز عمل الإناث يف جماالت التعليم ()%41
وال�صحة والعمل االجتماعي ( ) %15وال�صناعة التحويلية ( )%8وذلك ح�سب بيانات م�سح العمالة والبطالة يف عام.2007
وتعترب ظاهرة البطالة يف االقت�صاد الأردين من �أهم امل�شاكل التي تواجه االقت�صاد الأردين ،حيث تفاقمت هذه امل�شكلة يف الفرتة املا�ضية
نتيجة لعوامل من �أهمها التحوالت الدميوغرافية التي �أدت �إىل زيادة عدد الداخلني اجلدد �إىل �سوق العمل نتيجة الرتفاع معدالت النمو
ال�سكاين ،و�ضعف املوائمة بني نواجت التعليم يف مراحله املختلفة وبني متطلبات �سوق العمل ،ومزاحمة العمالة الوافدة للعمالة الأردنية يف
بع�ض املهن والتخ�ص�صات الناجتة عن التفاوت الكبري يف الأجور بني الطرفني ،وتقلي�ص القطاع العام وتوظيف العمالة الأردنية نتيجة
�سيا�سات �إعادة الهيكلة لالقت�صاد الأردين ،بالإ�ضافة �إىل تراجع �أ�سواق العمالة اخلليجية �أمام العمالة الأردنية وب�شكل خا�ص يف بداية
الت�سعينيات من القرن املا�ضي.
وت�شري البيانات �إىل �أن البطالة ترتكز بني الإناث من حملة امل�ؤهالت التعليمية الدبلوم املتو�سط والبكالوريو�س ف�أعلى يف حني يرتكز
املتعطلون الذكور يف امل�ستويات التعليمية التي تقل عن الثانوي.
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 -4الفر�صة ال�سكانية املتوقعة يف الأردن
تتحدد الفر�صة ال�سكانية عندما تبلغ ن�سبة ال�سكان يف �أعمار القوى الب�شرية �أعلى م�ستوى لها ون�سبة الإعالة العمرية �أدنى ن�سبة لها .وبهدف
حتديد الفرتة الزمنية للو�صول �إىل الفر�صة ال�سكانية يف الأردن ،فقد مت تنفيذ �إ�سقاطات �سكانية م�ستقبلية للفرتة الزمنية ،2050-2007
وكانت �سنة  2004هي �سنة الأ�سا�س املبدئية لهذه الإ�سقاطات لأنها ال�سنة التي مت فيها تنفيذ التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن� .إن ا�ستخدام
بيانات التعداد قد �ساعد يف احل�صول على خ�صائ�ص ال�سكان ح�سب العمر واجلن�س لعام  2007وهي �سنة الأ�سا�س للإ�سقاطات ال�سكانية
طويلة الأجل (حتى عام  )2050يف هذه الوثيقة.
وا�ستخدمت الإ�سقاطات ثالثة �سيناريوهات ،كما هو مو�ضح يف امللحق رقم ( ،)1مت تطبيقها على �سكان الأردن( ،الأردنيني منهم وغري
الأردنيني من جميع اجلن�سيات مبن فيهم العراقيني) .هذا ،وقد ا�ستندت الإ�سقاطات ال�سكانية �إىل جمموعة افرتا�ضات �أو ُمدخالت عامة
مو�ضحة يف امللحق رقم (.)2
وبنا ًء على الإ�سقاطات ال�سكانية التي مت تنفيذها ،فقد تبني �أن الفر�صة ال�سكانية يف الأردن  -مقا�سة مب�ستوى ن�سبة ال�سكان يف �أعمار القوى
الب�شرية ومب�ستوى ن�سبة الإعالة العمرية – �ستبد�أ يف احل�صول بحلول عام  2030ح�سب ال�سيناريو الثاين� ،أما ال�سيناريو الثالث فيقرتب يف
نتائجه من ال�سيناريو الثاين ولكن ال ي�صل متام ًا �إىل م�ستواه.
وح�سب ال�سيناريو الأول ،ف�إن ن�سبة ال�سكان يف �أعمار القوى الب�شرية �سرتتفع قلي ًال ثم تعود �إىل حالها ال�سابق تقريب ًا ،وكذلك احلال بالن�سبة
للإعالة العمرية التي تنخف�ض قلي ُال ثم تعود �إىل م�ستواها العايل ال�سابق ،وبالتايل لن تتحقق الفر�صة ال�سكانية يف امل�ستقبل (اجلدول رقم .)2
وب�إمعان النظر يف ال�سيناريو الثاين (�سيناريو الفر�صة ال�سكانية) ،يت�ضح �أن ن�سبة ال�سكان يف �أعمار القوى الب�شرية �سرتتفع �إىل ()%69
ولأول مرة عام  ،2030و�ستنخف�ض ن�سبة الإعالة لأول مرة �إىل حوايل  45لكل مئة �شخ�ص يف �أعمار القوى الب�شرية ،ويتحقق هذا يف حال
وا�صل معدل الإجناب الكلي امل�ستهدف يف الأجندة الوطنية انخفا�ضه بعد عام  2017لي�صل �إىل م�ستوى الإحالل ( 2.1مولود متوقع للمر�أة
يف �سن االجناب) يف عام  ،2030ولي�ستمر عند هذا امل�ستوى بعد ذلك كما �أ�سلفنا .كما �أن ن�سب الإعالة �ستنخف�ض ح�سب ال�سيناريو الثالث،
ولكنها تبقى �أعلى قلي ًال مما هي عليه يف ال�سيناريو الثاين� -سيناريو الفر�صة ال�سكانية.
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جدول ( )2ن�سبة ( )٪ال�سكان يف �أعمار القوى الب�رشية (� 64-15سنة) ون�سبة الإعالة وفقا ً لل�سيناريوهات الثالثة
ال�سيناريو الأول

ال�سنة

( 3.6مولود) 2030

ال�سيناريو الثاين

( 2.1مولود) 2030

ال�سيناريو الثالث
( 2.1مولود) 2040

ال�سيناريو الأول

( 3.6مولود) 2030

ال�سيناريو الثاين

( 2.1مولود) 2030

ال�سيناريو الثالث
( 2.1مولود) 2040

ن�سبة الإعالة العمرية

 ٪ال�سكان يف �أعمار القوى الب�رشية

(لكل � 100شخ�ص يف �أعمار القوى الب�رشية)

2007

60.34

60.34

60.34

65.7

65.7

65.7

2010

61.19

61.42

61.42

63.4

62.8

62.8

2015

61.76

63.19

63.19

61.9

58.3

58.3

2020

61.78

65.38

65.34

61.9

52.9

53.0

2025

61.75

67.51

67.28

61.9

48.1

48.6

2030

62.02

69.01

68.42

61.2

44.9

46.2

2035

62.09

69.14

68.34

61.1

44.6

46.3

2040

61.90

68.90

68.30

61.5

45.1

46.4

2045

61.40

68.39

68.24

62.9

46.2

46.5

2050

60.79

67.88

68.00

64.5

47.3

47.1

امل�صدر :املجل�س االعلى لل�سكان ،اال�سقاطات ال�سكانية للفرتة  2050 - 2007با�ستخدام برجمية Spectrum DemProj Model

�أما مربرات توقع حدوث الفر�صة ال�سكانية يف عام � 2030أو ا�ستعمال هذه ال�سنة كنقطة مرجعية فتعود �إىل �أن ن�سبة الإعالة العمرية ت�صل
�إىل �أدنى م�ستوى لها وهو ( )45ولأول مرة يف الأردن يف تلك ال�سنة ،كما �ستبلغ ن�سبة ال�سكان يف �أعمار القوى الب�شرية ذروتها �أي�ض ًا ()%69
يف تلك ال�سنة ،ثم تبد�أ بعد ذلك باالنخفا�ض التدريجي اعتبار ًا من عام  2040لتعود ن�سبة الإعالة العمرية �إىل االرتفاع التدريجي جمدد ًا
(اجلدول رقم  ،)2ويرجع ذلك �إىل بدء ازدياد ن�سب كبار ال�سن .وب�صورة عامة ،فمن املتوقع �أن تدوم الفر�صة ملدة عقدين من الزمن
ويتوقف توقيت حدوث هذه الفر�صة ومدتها على �سرعة انخفا�ض معدل الإجناب الكلي يف ال�سنوات القادمة.
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 -5الت�أثريات املتوقعة للفر�صة ال�سكانية
للتعرف على الت�أثريات املرتتبة على التحوالت ال�سكانية املتوقعة ،والناجمة عن انخفا�ض م�ستويات الإجناب يف امل�ستقبل ،مت درا�سة
التغريات ال�سكانية ح�سب كل �سيناريو والنظر يف ت�أثريها على حجم ال�سكان ومنوهم وتركيبهم العمري ون�سبة الإعالة ،وعلى التعليم
و�سوق العمل .ونعر�ض فيما يلي الفروقات املتوقعة بني ال�سيناريوهات الثالثة واملرتتبة على التغريات ال�سكانية امل�ستقبلية� ،آخذين بعني
االعتبار كافة �سكان الأردن من الأردنيني وغري الأردنيني.

 1-5الفر�صة ال�سكانية وحجم ال�سكان ومنوهم
عندما ُيقت�صر احلديث على �سكان الأردن من الأردنيني فقط� ،أي با�ستثناء غري الأردنيني من جميع اجلن�سيات (اجلدول رقم � 3أ)،
ف�إن حجم ال�سكان املتوقع �سيبلغ  8.95مليون يف عام  2030ح�سب ال�سيناريو الأول مقابل حوايل  7.8مليون ح�سب ال�سيناريو الثاين
والثالث ،وهذه النتائج تقل بحوايل ( )1.3-1.2مليون ن�سمة عن حجم ال�سكان املتوقع عند ا�ستثناء ال�سكان من جن�سيات �أخرى.
وبعبارة �أخرى ،ف�إن نتائج الإ�سقاطات ال�سكانية ت�شري �إىل �أن حجم �سكان الأردن �سيكون �أكرب ،حيث �سيتجاوز ع�شرة ماليني ()10.3
ن�سمة يف عام  2030يف حال حتققت فر�ضيات ال�سيناريو الأول ،و�سيبلغ حوايل ( )9ماليني ن�سمة لنف�س العام يف حال حتققت فر�ضيات
ال�سيناريو الثاين �أو الثالث (اجلدول رقم  3ب)� ،أي �أن عدد ال�سكان �سيزداد مبعدل منو �سنوي مقداره  %2.41ح�سب ال�سيناريو الأول
مقارنة مع  %1.8ح�سب ال�سيناريو الثاين من الآن ولغاية عام � ،2030أما نتائج ال�سيناريو الثالث فتزيد قلي ًال عن نتائج ال�سيناريو
الثاين من حيث حجم ال�سكان ومعدل منوهم ال�سنوي.
وب�صورة عامة يوجد فرق بني ال�سيناريو الأول من جهة والثاين والثالث من جهة �أخرى يف حجم ال�سكان ي�صل �إىل حوايل  1.4مليون
بحلول عام  ،2030وفرق بني ال�سيناريو الأول والثاين ي�صل �إىل  4.6مليون عام  .2050ومما ال �شك فيه �أنه �سيرتتب على هذه الفروق
يف عدد ال�سكان ومن ثم معدالت منوهم فروق عديدة وكبرية يف الكلف االقت�صادية واالجتماعية.
�إن الفرق بني النتائج اخلا�صة بعدد �سكان الأردن يف اجلدول (� 3أ) واجلدول ( 3ب) يعود �إىل ا�ستثناء ال�سكان غري الأردنيني يف
اجلدول (� 3أ) .ويعترب ا�ستثناء غري الأردنيني مبن فيهم العراقيني من التحليل مفيد لغايات املقارنة ،ولكن هذا ال يخرجهم من دائرة
امل�ستهلكني ملوارد الأردن ال�شحيحة كاملياه �أو من دائرة امل�ستخدمني للخدمات االجتماعية كالتعليم وال�صحة وما يرتتب على وجودهم
من تو�سع يف البنى التحتية وغريها.
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جدول (� 3أ) حجم ال�سكان الأردنيني فقط وفقا ً لل�سيناريوهات الثالثة ول�سنوات خمتارة
ال�سنة

ال�سيناريو الأول
( 3.6مولود للمر�أة) 2030

ال�سيناريو الثاين
( 2.1مولود للمر�أة) 2030

ال�سيناريو الثالث
( 2.1مولود للمر�أة) 2040

2007

5.167.448

5.167.449

5.167.449

2010

5.570.243

5.548.036

5.548.037

2015

6.320.563

6.169.382

6.169.382

2020

7.147.250

6.731.425

6.735.589

2025

8.024.705

7.268.965

7.295.370

2030

8.947.802

7.772.338

7.842.565

2035

9.935.674

8.261.578

8.369.690

2040

11.008.571

8.723.542

8.843.274

2045

12.172.814

9.126.058

9.251,498

2050

13.426.594

9.458.999

9.602,043

٪2.39

٪1.77

٪1.81

معدل النمو ال�سكاين
ال�سنوي

- 2007

11 2030

امل�صدر :املجل�س الأعلى لل�سكان ،اال�سقاطات ال�سكانية للفرتة  2050-2007با�ستخدام برجمية Spectrum DemProj Model

جدول ( 3ب) حجم �سكان الأردن جميع اجلن�سيات وفقا ً لل�سيناريوهات الثالثة ول�سنوات خمتارة
ال�سنة

ال�سيناريو الأول
( 3.6مولود للمر�أة) 2030

ال�سيناريو الثاين
( 2.1مولود للمر�أة)2030

ال�سيناريو الثالث
( 2.1مولود للمر�أة) 2040

2007

5.892.740

5.892.741

5.892.741

2010

6.357.248

6.331.703

6.331.704

2015

7.223.484

7.049.318

7.049.318

2020

8.179.292

7.700.125

7.704.928

2025

9.195.394

8.324.068

8.354.556

2030

10.264.480

8.908.474

8.989.596

2035

11.407.883

9.476.018

9.600.896

2040

12.649.570

10.012.652

10.150.933

2045

13.997.503

10.482.157

10.627.027

2050

15.450.120

10.872.657

11.037.860

٪2.41

٪1.80

٪1.84

معدل النمو ال�سكاين
ال�سنوي

2030 - 2007
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امل�صدر :املجل�س االعلى لل�سكان ،اال�سقاطات ال�سكانية للفرتة  2050 - 2007با�ستخدام برجمية Spectrum DemProj Model

( )11ب�سبب طول الفرتة الزمنية مت ح�ساب معدل النمو ال�سكاين ال�سنوي با�ستخدام معادلة التغيري ال�سكاين الأ�سي.
( )12ب�سبب طول الفرتة الزمنية مت ح�ساب معدل النمو ال�سكاين ال�سنوي با�ستخدام معادلة التغيري ال�سكاين الأ�سي.

14

 2-5الفر�صة ال�سكانية والرتكيب العمري لل�سكان
يعترب التغري امل�صاحب للفر�صة ال�سكانية من �أهم خ�صائ�ص التحول ،فالتغري يف الرتكيب العمري نتيجة حلدوث الفر�صة ال�سكانية
يتمثل �أ�سا�س ًا يف ارتفاع ن�سبة ال�شباب والبالغني على ح�ساب ن�سبة الأطفال وكبار ال�سن .ويقارن ال�شكل رقم (� 4أ) بني الهرم ال�سكاين
لل�سيناريوهني الأول والثاين لعام  ،2030وال�شكل ( 4ب) يقارن بني الهرم ال�سكاين لل�سيناريوهني الأول والثالث لعام  - 2030وهو العام
املتوقع لو�صول الفر�صة ذروتها -ويظهر التغري يف الرتكيب العمري لل�سكان بجالء يف ال�سيناريو الثاين واىل حدٍ ما يف ال�سيناريو الثالث،
كما يالحظ انكما�ش قاعدة الهرم ال�سكاين (الأعمدة الأفقية الثالثة الأوىل يف �أ�سفل الهرم) يف ال�سيناريو الثاين كم�ؤ�شر على انخفا�ض
ن�سبة الأطفال مقارنة مع الهرم ال�سكاين لل�سيناريو الأول ،بينما تزداد ن�سبة ال�شباب والبالغني الذين متثلهم الأعمدة الأفقية الو�سطى من
الهرم ال�سكاين نف�سه.
�شكل (�4أ) مقارنة الهرم ال�سكاين لعام  2030ح�سب ال�سيناريو الأول و الثاين

الأردن 2030
ال�سيناريو الأول

ذكور

�إناث

80+
79 - 75
74 - 70
69 - 65
64 - 60
59 - 55
54 - 50
49 - 45
44 - 40
39 - 35
34 - 30
29 - 25
24 - 20
19 - 15
14 - 10
9-5
4-0

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7

الأردن 2030
ال�سيناريو الثاين

ذكور

�إناث

80+
79 - 75
74 - 70
69 - 65
64 - 60
59 - 55
54 - 50
49 - 45
44 - 40
39 - 35
34 - 30
29 - 25
24 - 20
19 - 15
14 - 10
9-5
4-0

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7
الن�سبة املئوية

الن�سبة املئوية

�شكل ( 4ب) مقارنة الهرم ال�سكاين لعام  2030ح�سب ال�سيناريو الأول و الثالث

الأردن 2030

80+
ال�سيناريو الأول
79 - 75
74 - 70
69 - 65
64 - 60
ذكور
�إناث
59 - 55
54 - 50
49 - 45
44 - 40
39 - 35
34 - 30
29 - 25
24 - 20
19 - 15
14 - 10
9-5
4-0
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7
الن�سبة املئوية
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الأردن 2030
ال�سيناريو الثالث

ذكور

�إناث

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7
الن�سبة املئوية

امل�صدر للأ�شكال (� 4أ) و ( 4ب)  :املجل�س االعلى لل�سكان ،اال�سقاطات ال�سكانية للفرتة ( )2050 - 2007با�ستخدام برجمية Spectrum DemProj Model

80+
79 - 75
74 - 70
69 - 65
64 - 60
59 - 55
54 - 50
49 - 45
44 - 40
39 - 35
34 - 30
29 - 25
24 - 20
19 - 15
14 - 10
9-5
4-0

ويرتبط تغري الرتكيب العمري لل�سكان ب�شكل رئي�سي بحجم الفئات العمرية املختلفة خا�صة الأطفال دون �سن اخلام�سة ع�شرة،
وال�شباب ،وبقية ال�سكان ممن هم يف �أعمار القوى الب�شرية ،ون�سبة كبار ال�سن ،وينعك�س التغري على ن�سبة الإعالة وعلى احتياجات
ومتطلبات هذه الفئات العمرية من التعليم وال�صحة واملياه وال�سكن وفر�ص العمل وغريها.
ويبني اجلدول ( )4تقديرات ال�سكان من كل اجلن�سيات يف هذه الفئات العمرية ل�سنوات خمتارة حتى عام  2050ح�سب ال�سيناريوهني
الأول والثاين ،ومل تعر�ض نتائج ال�سيناريو الثالث لأنها ال تختلف كثري ًا عن نتائج ال�سيناريو الثاين ،فهي كما هو متوقع �أعلى قلي ًال
بالن�سبة للمجموعات ال�سكانية (� 24-0سنة) ،ولكنها تتطابق مع نتائج ال�سيناريو الثاين بالن�سبة لبقية املجموعات العمرية .بينما
يعر�ض اجلدول (�5أ5+ب) تف�صي ًال عن ن�سب و�أعداد الأطفال (� 14-0سنة) وكبار ال�سن (� 65سنة ف�أكرث) بني جميع ال�سكان من كل
اجلن�سيات لكال ال�سيناريوهني ولنف�س ال�سنوات.
ويت�ضح من اجلدول (� )4أن الفارق يف حجم ال�سكان يف هذه الفئات العمرية بني ال�سيناريوهني الأول والثاين يظهر جلي ًا يف الأجل
الق�صري بني ال�شرائح العمرية الأ�صغر ويت�أخر يف الظهور لدى ال�شرائح العمرية الأكرب عمر ًا ،وال يظهر �أبد ًا بني ال�شرائح العمرية 40
�سنة ف�أكرث وحتى يف عام  2050لأن مدة الإ�سقاطات هي � 43سنة (من عام � 2007إىل  .)2050كما يالحظ �أنه من عام  2007وحتى
عام � 2030سيزداد عدد الأطفال بن�سبة  %60يف ال�سيناريو الأول مقابل  %6فقط يف ال�سيناريو الثاين ،وهذا فارق كبري جد ًا ويعني
الكثري فيما يتعلق باحتياجات هذه ال�شريحة العمرية ال�صغرية ،ويتعاظم الفرق لي�صبح ( %130مقابل  )%10مع الزمن نحو منت�صف
القرن احلايل� .أما الأرقام املناظرة لفئة املراهقني وال�شباب (� 24-15سنة) لل�سيناريوهني فهي  %46و %32على التوايل حتى عام
 ،2030و %117و %27حتى عام .2050
�أما بالن�سبة لل�شرائح العمرية الأكرب �سن ًا ،فال يظهر فرق وا�ضح بني ال�سيناريوهني يف الفئة العمرية (� 39-25سنة) �إال بعد عام 2030
( %143مقابل  %79يف عام  ،)2050بينما ال يظهر �أي فرق وا�ضح بني ال�سيناريوهني يف الفئة العمرية الأكرب �سن ًا (� 40سنة ف�أكرث) يف
كافة ال�سنوات يف امل�ستقبل .ويبني (اجلدول � )4أي�ض ًا حجم الفئات العمرية الأربع يف عامي  2030و 2050بعد ا�ستثناء غري الأردنيني،
ومت عر�ض هذه النتائج لغايات املقارنة ،وميكن مالحظة ت�أثري هذا اال�ستثناء على خف�ض �أعداد ال�سكان يف جميع هذه الفئات العمرية
الأربع ويف كال ال�سيناريوهني.
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جدول ( )4حجم ال�سكان بالن�سبة للفئات العمرية موزعني وفقا ً لل�سيناريوهني الأول والثاين
� 24-15سنة

�أقل من � 15سنة

� 40سنة ف�أكرث

� 39-25سنة

ال�سنة

ال�سيناريو
الأول

ال�سيناريو
الثاين

ال�سيناريو
الأول

ال�سيناريو
الثاين

ال�سيناريو
الأول

ال�سيناريو
الثاين

ال�سيناريو
الأول

ال�سيناريو
الثاين

2007

2,134,320

2,134,321

1,255,637

1,255,637

1,384,840

1,384,840

1,117,944

1,117,944

2010

2,237,924

2,213,368

1,328,871

1,328,583

1,512,055

1,511,510

1,278,398

1,278,241

2015

2,491,208

2,323,921

1,416,116

1,414,138

1,737,600

1,733,870

1,578,561

1,577,389

2020

2,812,177

2,352,010

1,485,352

1,479,905

1,954,877

1,944,592

1,926,886

1,923,618

2025

3,137,353

2,324,900

1,610,444

1,576,248

2,118,085

2,099,372

2,329,513

2,323,548

2030

3,408,442

2,271,779

1,834,668

1,653,753

2,252,994

2,223,862

2,768,376

2,759,080

�أردنيون
فقط2030

3,031,012

2,006,252

1,567,055

1,416,361

1,863,813

1,863,798

2,485,922

2,485,927

2035

3,685,405

2,285,330

2,082,246

1,629,422

2,413,699

2,347,994

3,226,532

3,213,272

2040

4,022,113

2,316,931

2,279,836

1,587,595

2,685,902

2,464,514

3,661,720

3,643,611

2045

4,440,652

2,351,140

2,456,607

1,583,184

3,025,860

2,497,590

4,074,384

4,050,243

2050

4,917,497

2,353,129

2,658,797

1,597,879

3,371,368

2,474,624

4,502,458

4,447,025

�أردنيون
فقط2050

4,373,000

2,070,163

2,256,078

1,339,659

2,763,377

2,036,951

4,034,139

4,012,226

-2007 Δ%
�أ
2030

60

6

46

32

63

61

148

147

-2007 Δ%
�أ
2050

130

10

117

27

143

79

303

298

امل�صدر :املجل�س االعلى لل�سكان ،اال�سقاطات ال�سكانية للفرتة  2050 - 2007با�ستخدام برجمية Spectrum DemProj Model
(�أ) ي�شري �إىل التغري الن�سبي يف حجم هذه املجموعات ال�سكانية منذ عام  2007وحتى العام املذكور
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 3-5الفر�صة ال�سكانية والأطفال
تُ�شري الإ�سقاطات �إىل �أن ن�سبة الأطفال دون �سن اخلام�سة ع�شرة خالل امل�سرية نحو الفر�صة ال�سكانية �ستنخف�ض بحيث
ت�صل �إىل حوايل ربع �سكان الأردن ( )%25باقرتابنا من عام  ،2030و�إىل �أقل من هذا بعد ذلك وفق ًا لل�سيناريو الثاين ،مقابل
 %33يف ال�سيناريو الأول كما يظهر من اجلدول (�5أ)� ،أما جدول (5ب) فيبني �أعداد هذه الفئات من ال�سكان� .إن انخفا�ض
ن�سبة الأطفال �إىل (� %25أو �أقل من ذلك) ُيخرج الرتكيب العمري ل�سكان الأردن من جمموعة املجتمعات ال�سكانية الفتية �إىل
جمموعة املجتمعات ال�سكانية ال�شابة ،ويبقيه خارج جمموعة املجتمعات ال�سكانية الهرمة التي تنخف�ض فيها ن�سبة الأطفال
حالي ًا �إىل ما دون  %20وتقرتب ن�سبة الأطفال فيها من ن�سبة كبار ال�سن.
�أما �إذا اقت�صرنا التحليل على الأردنيني فقط ،ف�إن ن�سب الأطفال يف الأردن ال تتغري كثري ًا لأن ن�سب الأطفال بني العراقيني
مرتفعة وقريبة مما هي عليه بني الأردنيني ،ولكنها متدنية جد ًا بني ال�سكان من جن�سيات �أخرى ،ويعود ذلك �إىل �أن العراقيني
الذين مت احت�سابهم يف هذه الدرا�سة هم يف الغالب �أ�سر من �أفراد من كافة الأعمار �أو لأن الدرا�سة افرت�ضت �أن الرتكيب
العمري لهم ي�شبه الرتكيب العمري للأردنيني ،بينما الوافدون من جن�سيات �أخرى هم يف العادة عمال �أو عامالت يف مقتبل
العمر ،وال ت�ؤثر ن�سبة الأطفال املتدنية بينهم على ن�سب الأطفال يف الأردن ،لأن ت�أثري هذا التباين يف ن�سب الأطفال بني
العراقيني وغريهم يوازن بع�ضه البع�ض يف ت�أثريه على ن�سب الإعالة بني �سكان الأردن ككل.

 4-5الفر�صة ال�سكانية وكبار ال�سن
ُت�شري نتائج الإ�سقاطات املبينة يف اجلدول(�5أ) �إىل �أن ن�سبة كبار ال�سن (� 65سنة ف�أكرث) خالل امل�سرية نحو الفر�صة ال�سكانية
�سرتتفع تدريجي ًا وتتخطى حاجز  %5مع اقرتابنا من عام  2030خا�صة يف ال�سيناريو الثاين .وذلك لأن الأفراد الذين
�سيدخلون �سن ال�شيخوخة يف الأردن من الآن وحتى منت�صف القرن اجلدول (5ب) قد ولدوا �أ�ص ًال و�أعدادهم معروفة وهم
بيننا اليوم وال تت�أثر �أعدادهم مب�ستويات الإجناب يف ن�صف القرن القادم ،ولكن �سوف تت�أثر ن�سبتهم فقط يف املجتمع الأردين
فرتتفع يف العقود القادمة ،ويعود هذا بالدرجة الأوىل �إىل انخفا�ض ن�سبة الأطفال املرتتب على تراجع م�ستوى الإجناب ح�سب
ال�سيناريو الثاين والثالث كما بينا ذلك �سابق ًا ،فمن املعروف �أن هناك عالقة عك�سية بني ن�سبة الأطفال ون�سبة كبار ال�سن.
وحتى لو تزايدت ن�سبة كبار ال�سن يف الأردن يف العقود الأربعة القادمة ،ف�إن ن�سبة الإعالة �ستوا�صل انخفا�ضها لفرتة طويلة
ب�سبب توا�صل االنخفا�ض يف ن�سبة الأطفال �إىل م�ستويات متدنية كما �أ�شرنا �سابق ًا .وبالرغم من ارتفاع ن�سبة كبار ال�سن،
�سيظل الأردن خارج جمموعة املجتمعات ال�سكانية الهرمة حتى نهاية الأربعينات من هذا القرن ،لأن ن�سبة كبار ال�سن يف
الأردن �ستبقى دون  %10من �إجمايل عدد �سكانه.
�أما ن�سبة كبار ال�سن بني �سكان الأردن من جن�سيات �أخرى فهي بني العراقيني قريبة مما هي عليه بني �سكان الأردن بكل
جن�سياتهم ويف كافة ال�سنوات وال�سيناريوهات ،ولكنها متدنية جد ًا بني �سكان الأردن من جن�سيات �أخرى ،ويعود ذلك �أي�ض ًا
�إىل �أن هجرة العراقيني كانت على �شكل �أ�سر بكاملها �أو ب�سبب التماثل الذي افرت�ضته الدرا�سة بني الرتكيب العمري للعراقيني
والأردنيني ،يف حني �أن هجرة اجلن�سيات الأخرى تت�شكل من عمال بالغني ونادر ًا ما يكون بينهم مهاجرين من كبار ال�سن،
ولهذا ف�إن ا�ستثناءهم من التحليل ال يغري كثري ًا يف ن�سب كبار ال�سن يف املجتمع الأردين.
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جدول (�5أ) ن�سبة الأطفال ون�سبة كبار ال�سن وفقا ً لل�سيناريوهني الأول والثاين
ن�سبة الأطفال (�أقل من � 15سنة)
ال�سنة

ال�سيناريو الأول

ال�سيناريو الثاين

ن�سبة كبار ال�سن (� 65سنة ف�أكرث)
ال�سيناريو الأول

ال�سيناريو الثاين

(  3.6مولود) 2030

( 2.1مولود) 2030

(  3.6مولود) 2030

( 2.1مولود) 2030

٪

٪

٪

٪

2007

36.22

36.22

3.44

3.44

2010

35.20

34.96

3.61

3.62

2015

34.49

32.97

3.75

3.85

2020

34.38

30.55

3.84

4.07

2025

34.12

27.93

4.13

4.56

2030

33.21

25.50

4.77

5.49

2035

32.31

24.12

5.60

6.74

2040

31.80

23.14

6.30

7.96

2045

31.72

22.43

6.88

9.18

2050

31.83

21.64

7.38

10.48
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جدول (5ب ) اعداد ال�سكان الأطفال واعداد كبار ال�سن وفقا ً لل�سيناريوهني االول والثاين
عدد الأطفال (�أقل من � 15سنة)
ال�سنة

ال�سيناريو الأول

ال�سيناريو الثاين

عدد كبار ال�سن (� 65سنة ف�أكرث)
ال�سيناريو الأول

(  3.6مولود) 2030

( 2.1مولود) 2030

(  3.6مولود) 2030

( 2.1مولود) 2030

2007

2,134,320

2,134,321

202.664

202.664

2010

2,237,924

2,213,368

229.442

229.447

2015

2,491,208

2,323,921

217.167

271.134

2020

2,812,177

2,352,010

313.774

313.675

2025

3,137,353

2,324,900

380.006

379.824

2030

3,408,442

2,271,779

489.584

489.301

2035

3,685,405

2,285,330

639.371

638.961

2040

4,022,113

2,316,931

797.259

796.695

2045

4,440,652

2,351,140

962.551

961.794

2050

4,917,497

2,353,129

1.140.175

1.139.180
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ال�سيناريو الثاين

 5-5الفر�صة ال�سكانية وال�شباب
ت�شكل الفئة العمرية � 39-15سنة الفئة الأكرب من قوة العمل الأردنية امل�شاركة يف الأن�شطة االقت�صادية ،حيث �أظهرت نتائج م�سح العمالة
والبطالة لعام � 2007أن حوايل ن�صف املتعطلني عن العمل يرتكزون يف الفئة العمرية � 24-15سنة وحوايل ن�صف قوة العمل الكلية ون�صف
الإناث املتعطالت عن العمل يرتكزون يف الفئة العمرية � 39-25سنة.13
ويبني اجلدول ( )6التغري املتوقع يف �أعداد ال�شباب يف �سن التعليم العايل ويف ال�سنوات الأوىل من دخولهم �سوق العمل (� 30-18سنة) وفق ًا
لل�سيناريوهني الأول والثاين ،ومل يتم عر�ض نتائج ال�سيناريو الثالث لأنها متماثلة مع نتائج ال�سيناريو الثاين حتى عام  2030وقريبة جد ًا
منها بعد هذه ال�سنة .كما ويظهر من نتائج الإ�سقاطات املبينة يف هذا اجلدول �أن الأردن �سيواجه منو ًا يف �أعداد هذه الفئة ،وهي املجموعة
الأ�سا�سية التي ي�أتي منها طلبة كليات املجتمع واجلامعات من جهة والداخلون اجلدد �إىل �سوق العمل من جهة �أخرى .وب�صورة عامة،
�ستزداد �أعداد الأفراد يف الفئة  21-18عام ًا بن�سبة  %45بناء على ال�سيناريو الأول مقابل زيادة  %33بناء على ال�سيناريو الثاين بني عامي
 ،2030-2007ولكن �سيكون الفرق بني ال�سيناريوهني ملحوظ ًا بحلول عام  2050عندما تزداد �أعداد هذه الفئة بن�سبة  %110يف ال�سيناريو
الأول مقابل  %27يف ال�سيناريو الثاين بني عامي .2050-2007
ً
�أما �أعداد من هم يف �سن  24-22عام ًا ومن هم يف �سن  30-25عاما فيظهر الفرق بني ال�سيناريوهني يف �أعداد هاتني املجموعتني ب�صورة
جلية بعد عام  ،2030حيث يالحظ �أن النمو يف �أعدادهم �سيكون متماث ًال تقريب ًا يف ال�سيناريوهني حتى تلك ال�سنة ،ولكن بعد ذلك ترتفع
�أعداد من هم يف �سن � 24-22سنة بني عام  2007وعام  2050بن�سبة  %166وفق ال�سيناريو الأول مقابل  %36فقط وفق ال�سيناريو الثاين،
�أما البيانات املناظرة للفئة العمرية الأكرب  30-25ولنف�س الفرتة فهي  %132وفق ال�سيناريو الأول مقابل  %56وفق ال�سيناريو الثاين.
ويبني اجلدول (� )6أي�ض ًا حجم كافة املجموعات العمرية يف عامي  2030و 2050عند ا�ستثناء غري الأردنيني ،ومت عر�ض هذه النتائج لغايات
املقارنة ،وميكن مالحظة ت�أثري هذا اال�ستثناء على خف�ض �أعداد ال�سكان يف جميع هذه املجموعات العمرية ويف كال ال�سيناريوهني يف هاتني
ال�سنتني ،وتنطبق هذه النتيجة على جميع ال�سنوات الأخرى �أي�ض ًا.
جدول (� )6أعداد الأفراد يف �سن التعليم العايل وبداية احلياة العملية وفقا ً لل�سيناريوهني الأول والثاين
� 21-18سنة

� 30-25سنة

� 24-22سنة

ال�سنة

ال�سيناريو الأول

ال�سيناريو الثاين

ال�سيناريو الأول

ال�سيناريو الثاين

ال�سيناريو الأول

ال�سيناريو الثاين

2007

503,793

503,793

363,865

363,865

641,228

641,228

2015

568,109

567,120

429,223

428,241

790,263

788,347

2010
2020
2025

2030

�أردنيون
فقط2030
2035
2040
2045

2050

�أردنيون
فقط2050

-2007 Δ %
�أ
2030

-2007 Δ %
�أ
2050

534,287
590,967
637,867

534,171
589,595
631,416

388,600
450,027
472,886

388,456
446,968
468,333

701,501
867,222
910,053

701,220
861,937
900,437

732,786

668,718

518,459

505,411

960,917

946,263

625,606

572,897

421,437

416,515

777,737

778,015

836,773

652,712

604,505

526,967

1,061,496

1,015,726

981,479

632,566

734,384

501,141

1,370,247

1,002,771

913,537

632,531

675,977

500,960

1,228,997

1,047,449

1,059,958

637,416

788,218

496,345

1,486,242

999,094

898,951

534,146

636,408

394,749

1,194,952

797,887

45

33

42

39

50

48

110

27

166

36

132

56
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(�أ) ي�شري �إىل التغري الن�سبي يف حجم هذه املجموعات ال�سكانية منذ عام  2007وحتى العام املذكور

( )13دائرة الإح�صاءات العامة ،التقرير التحليلي للنتائج ال�سنوية مل�سح العمالة والبطالة لعام � ،2007شباط .2008
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 6-5الفر�صة ال�سكانية وعبء الإعالة
كما �أ�شرنا �سابق ًا �سيكون هناك فرق بني ال�سيناريوهني يف حجم ال�سكان ي�صل �إىل حوايل  1.4مليون ن�سمة بحلول عام  ،2030كما �سيكون
هناك فرق يف ن�سبة ال�سكان يف �سن العمل ون�سبة الإعالة ،حيث �ست�ساهم الفر�صة ال�سكانية يف التخفيف من عبء الإعالة وخا�صة عندما
تبلغ الفر�صة ذروتها فرتتفع ن�سبة ال�سكان يف �أعمار القوى الب�شرية من حوايل � %60إىل حوايل  %69وتنخف�ض ن�سبة الإعالة من � 66إىل 45
لعام  2030ح�سب ال�سيناريو الثاين ،وكما هو مبني يف اجلدول (� )2سابق ًا وال�شكل (� )5أدناه .وحتى بعد عام  2040تبقى ن�سبة الإعالة
متدنية يف ال�سيناريو الثاين قيا�س ًا مبا كانت عليه يف بداية القرن ،و�إن ارتفعت قلي ًال ب�سبب بدء تناق�ص ن�سبة ال�سكان يف �سن العمل ب�صورة
ب�سيطة واملرتتب على بدء ح�صول تزايد ب�سيط يف ن�سبة كبار ال�سن .ويو�ضح ال�شكل (� )5أدناه بجالء ت�أثري نافذة الفر�صة ال�سكانية على
�أعباء الإعالة ،فبينما تبقى ن�سبة ال�سكان يف �أعمار القوى الب�شرية والإعالة على حالها تقريب ًا وفق ال�سيناريو الأول ،ترتفع ن�سبة ال�سكان يف
�أعمار القوى الب�شرية وتنخف�ض ن�سب الإعالة يف ال�سيناريو الثاين (�سيناريوالفر�صة) ب�شكل كبري.
�أما �إذا اقت�صرنا التحليل على ن�سب ال�سكان يف �أعمار القوى الب�شرية ون�سب الإعالة بني الأردنيني فقط� ،أي با�ستثناء غري الأردنيني ف�إن
النتائج ال تتغري كثري ًا ،لأن هذه امل�ؤ�شرات بني الأردنيني متماثلة تقريب ًا مع ما هي عليه بني العراقيني كما يجب �أن نتوقع ،ولكنها خمتلفة
عما هي عليه بني غري الأردنيني الآخرين ،ونظر ًا ل�صغر حجم هذه املجموعة ال�سكانية الأخرية ف�إن ا�ستثناءها من التحليل يرفع قلي ًال من
م�ستويات الإعالة يف الأردن.
�شكل ( )5ن�سبة ال�سكان يف �سن العمل ون�سبة الإعالة ح�سب ال�سيناريو الأول والثاين
ن�سبة ال�سكان
يف �سن العمل

ال�سيناريو الثاين

ال�سيناريو الأول

69

66

62

60

61

2010

2007

لكل 100

2030

2025

2020

2015

60

50

ن�سبة الإعالة

45

70

40
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 7-5الفر�صة ال�سكانية والتعليم
انطالق ًا من الفوارق يف ن�سبة الأطفال و�أعدادهم بني ال�سيناريوهات والتي بيناها �سابق ًا والتي تنعك�س ب�شكل مبا�شر على عدد من هم يف
�سن التعليم العام جدول ( ،)7ف�إن الفوارق بني ال�سيناريوهني 14يف �أعداد من هم يف �سن ريا�ض الأطفال تظهر يف احلال واعتبار ًا من عام
 2010ولو ب�صورة قليلة ن�سبي ًا� ،إال �أنها تتعاظم بعد ذلك لت�صل �إىل �أكرث من � 166ألف طفل يف عام  ،2030و�أكرث من � 375ألف يف عام
 .2050وبناء على ذلك �سيزداد �أعداد من هم يف �سن ما قبل املدر�سة (ريا�ض الأطفال) بن�سبة  %65بحلول عام  2030وبن�سبة  %141بحلول
عام  2050وفق ال�سيناريو الأول ،مقابل  %10-7فقط لهاتني ال�سنتني على التوايل وفق ال�سيناريو الثاين.
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( )14مل تعر�ض النتائج اخلا�صة بال�سيناريو الثالث لأنها ال تختلف كثري ًا عن نتائج ال�سيناريو الثاين.

�أما الفوارق بني ال�سيناريوهني يف �أعداد من هم يف �سن التعليم الأ�سا�سي ،فتبد�أ يف الظهور بعد عام  2013وتبلغ ذروتها عام  2030وبفارق
حوايل � 629ألف طالب ًا لعام  2030وحوايل مليون ون�صف طالب ًا عام  .2050وبناء على ذلك� ،سيزداد عدد من هم يف �سن التعليم الأ�سا�سي
بن�سبة  %56بحلول عام  2030وبن�سبة  %121بحلول عام  2050وفق ال�سيناريو الأول مقابل زيادة بن�سبة ترتاوح ما بني  %14-11فقط للفرتة
نف�سها وفق ال�سيناريو الثاين.
�أما الفوارق بني ال�سيناريوهني يف �أعداد من هم يف �سن التعليم الثانوي ،فتت�أخر يف الظهور �إىل ما بعد عام  2020لأن الذين يولدون اليوم
لن ي�صلوا �إىل �سن التعليم الثانوي �إال بعد � 16سنة من عام  ،2007وت�صل هذه الفوارق �إىل حوايل � 63ألف طالب ًا عام  2030و� 226ألف ًا عام
( 2050اجلدول  ،)7وبناء على ذلك �سيزداد عدد من هم يف �سن التعليم الثانوي بن�سبة  %50بحلول عام  2030وبن�سبة  %109بحلول عام
 2050وفق ال�سيناريو الأول مقابل زيادة ترتاوح ما بني  %26-20فقط لل�سنوات نف�سها وفق ال�سيناريو الثاين .ومل يتم عر�ض نتائج ال�سيناريو
الثالث لأنها ال تختلف عن نتائج ال�سيناريو الثاين يف الأجل الق�صري ،كما �أن الفروق بينهما طفيفة يف الأجل الطويل �أي�ض ًا.
ويبني اجلدول (� )7أي�ض ًا حجم كافة املجموعات ال�سكانية ممن هم يف �سن التعليم للأعوام بني  2030و 2050عند ا�ستثناء غري الأردنيني
من الإ�سقاطات واالقت�صار على الأردنيني فقط ،ومت عر�ض هذه النتائج لغايات املقارنة ،وميكن مالحظة ت�أثري هذا اال�ستثناء من خالل
االنخفا�ض املعتدل يف �أعداد ال�سكان يف �سن التعليم يف جميع مراحله ويف كال ال�سيناريوهني يف هاتني ال�سنتني ،وتنطبق هذه النتيجة على
جميع ال�سنوات الأخرى �أي�ض ًا.

جدول ( )7الأعداد املتوقعة للأفراد يف �سن ريا�ض الأطفال (� 5-4سنوات) والتعليم الأ�سا�سي (� 15-6سنة) والثانوي (� 17-16سنة) وفقا ً
لل�سيناريوهني االول والثاين
ريا�ض الأطفال

التعليم الثانوي

التعليم الأ�سا�سي

ال�سنة

ال�سيناريو الأول

ال�سيناريو الثاين

ال�سيناريو الأول

ال�سيناريو الثاين

ال�سيناريو الأول

ال�سيناريو الثاين

2007

286,131

286,131

1,371,877

1,371,877

256,533

256,533

2015

348,690

323,452

1,507,103

1,492,746

278,302

278,045

2020

405,568

318,689

1,704,575

1,576,834

293,797

293,201

2025

439,417

298,222

1,947,809

1,569,039

327,700

316,741

2030

471,883

305,718

2,145,888

1,516,984

385,246

322,417

�أردنيون
فقط2030

418,517

268,818

1,915,632

1,348,009

343,032

286,830

2035

507,936

303,076

2,313,300

1,503,962

424,245

299,712

2040

559,241

315,101

2,495,364

1,510,585

457,620

303,844

2045

622,875

319,041

2,735,350

1,546,987

490,222

299,061

2050

690,370

313,461

3,033,995

1,567,506

535,378

308,883

�أردنيون
فقط2050

612,869

274,397

2,707,311

1,389,346

475,405

273,014

-2007 Δ %
�أ
2030

65

7

56

11

50

26

-2007 Δ %
�أ
2050

141

10

121

14

109

20
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(�أ) ي�شري �إىل التغري الن�سبي يف حجم هذه املجموعات ال�سكانية منذ عام  2007وحتى العام املذكور
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 8-5الفر�صة ال�سكانية و�سوق العمل
لقد مت �سابق ًا عر�ض تقديرات لن�سب ال�سكان الذين هم يف �سن العمل� ،إال �أن ه�ؤالء لن يكونوا جميعهم �ضمن قوة العمل �أي يف فئة الن�شيطني
اقت�صادي ًا ،فهناك ن�سبة كبرية منهم طلبة متفرغون للدرا�سة ،وربات منازل ،حيث تُ�شري البيانات الإح�صائية �إىل �أن  %29.8من الأفراد
غري الن�شيطني اقت�صادي ًا هم من الطالب و %53.9ربات منازل .15وال�ستكمال ال�صورة عن الت�أثريات االقت�صادية للفر�صة ال�سكانية مت
�إجراء تقديرات مل�ستويات التغري يف حجم قوة العمل ولعدد فر�ص العمل اجلديدة التي يتعني على االقت�صاد الأردين �أن ي�ستحدثها �سنوي ًا
ال�ستيعاب الداخلني اجلدد �إىل �سوق العمل فقط دون �أن ن�أخذ باحل�سبان فر�ص العمل الالزمة ال�ستيعاب املتعطلني حالي ًا عن العمل والذين
تراكمت �أعدادهم من �سنوات �سابقة.
ولتقدير حجم القوى العاملة وحجم فر�ص العمل الالزم ا�ستحداثها ال بد من الأخذ باالعتبار معدالت امل�شاركة يف قوة العمل للذكور
وللإناث كل على حدة ،نظر ًا ملا بينهما من تباين كبري يف هذا املجال .ولهذه الغاية ،فقد مت تنفيذ التقديرات ا�ستناد ًا �إىل نتائج م�سح
العمالة والبطالة لعامي  2006و .2008وقد مت تطبيق الأ�سلوب الفني املعد من قبل الأمم املتحدة لتنفيذ اال�سقاطات امل�ستقبلية ملعدالت
امل�شاركة االقت�صادية التف�صيلية ح�سب العمر لل�سكان يف االعمار �16 64-15سنة للفرتة الزمنية .2050-2008
ويبني (اجلدول  )8حجم قوة العمل وفر�ص العمل املتوقع ا�ستحداثها بافرتا�ض ثبات معدل البطالة امل�شاهد يف عام  .2008و�ستقت�صر
الوثيقة التحليل ملقارنة نتائج ال�سيناريو الأول والثاين (�سيناريو الفر�صة ال�سكانية) ولن تتطرق لل�سيناريو الثالث لأن نتائجه قريبة من نتائج
ال�سيناريو الثاين ،حيث يو�ضح االرتفاع الكبري يف حجم قوة العمل يف عام  ،2030والتي �سيت�ضاعف حجمها  1.9مرة تقريبا يف ذلك العام
مقارنة بحجمها يف عام  2008يف حني �سيت�ضاعف حجمها ثالث مرات يف عام  2050عما كان عليه حجمها يف عام  2008ح�سب ال�سيناريو
الأول .ونظرا لالرتفاع الذي �سي�شهده حجم قوة العمل م�ستقبال ف�إن االقت�صاد الأردين �سيتحمل عبئ ًا كبري ًا يف خلق فر�ص عمل جديدة
للداخلني اجلدد يف �سوق العمل .و�سريتفع حجم فر�ص العمل التي من املتوقع ا�ستحداثها يف ظل افرتا�ض ثبات معدل البطالة امل�شاهد
وافرتا�ض ثبات �أداء االقت�صاد الأردين عما هو عليه يف عام � 2008إىل حوايل � 133ألف فر�صة عمل يف عام  2030ح�سب ال�سيناريو الأول
و�إىل � 130ألف فر�صة عمل ح�سب ال�سيناريو الثاين .و�سي�شهد حجم فر�ص العمل امل�ستحدثة تزايد ًا جوهري ًا كلما اقرتبنا من نهاية فرتة
اال�سقاطات ،حيث يتوقع �أن ي�صل هذا احلجم �إىل حوايل � 216ألف فر�صة عمل ح�سب ال�سيناريو الأول و�إىل حوايل � 169ألف فر�صة عمل
ح�سب ال�سيناريو الثاين ،وكما هو مو�ضح يف ال�شكل ( ،)6ويالحظ ت�ضاعف حجم فر�ص العمل املتوقع ا�ستحداثها بني عامي  2030و2050
مقارنة بحجم فر�ص العمل املتوقع ا�ستحداثها بني عامي  2008و ،2030فمن املتوقع �أن ي�ستحدث االقت�صاد الأردين حوايل  71الف فر�صة
عمل بني عامي  2008و 2030مقابل حوايل  149الف فر�صة عمل بني عامي  2030و.2050
�إن ت�أثري االنخفا�ض يف م�ستوى الإجناب على قوة العمل ال يظهر حا ًال كما ذكرنا� ،إمنا يت�أخر حتى يكرب الأطفال ويبد�أون يف الدخول �إىل
قوة العمل كعاملني فع ًال �أو كباحثني عن عمل (متعطلني) ،ويالحظ �أن الفروقات بني ال�سيناريوهني فيما يخ�ص فر�ص العمل املطلوب
ا�ستحداثها� ،ستكون قليلة يف ال�سنوات الأوىل ،وتبد�أ يف الظهور مت�أخرة وب�صورة تدريجية وتتعاظم مع الزمن .وب�صورة عامة ،يالحظ
ارتفاع العدد املتوقع لفر�ص العمل الالزمة ال�ستيعاب الداخلني اجلدد �إىل �سوق العمل ،حيث �سي�صل حجمها يف عام � 2030ضعف ما هو
عليه يف عام  2008ح�سب ال�سيناريو الأول .ويف املقابل ،يتوقع �أن يرتفع عدد فر�ص العمل امل�ستحدثة يف عام  2030مبا ن�سبته  %86ح�سب
ال�سيناريو الثاين .وبعبارة �أخرى ال تتطلب الفر�صة ال�سكانية خلق فر�ص عمل جديدة كل �سنة بنف�س املقدار الذي يتطلبه ال�سيناريو الأول
وذلك ب�سبب التناق�ص يف ن�سبة الأطفال الذي ي�صاحب الفر�صة ال�سكانية والذين �سي�شكلون الحقا قوة العمل امل�ستقبلية� .أما بحلول عام
 ،2050فمن املتوقع �أن تنمو فر�ص العمل امل�ستحدثة بن�سبة  %208عن حجمها يف عام  2008ح�سب ال�سيناريو الأول ،بينما �سريتفع عددها
مبا ن�سبته  %141ح�سب ال�سيناريو الثاين ،الأمر الذي �سيخفف من ال�ضغط على �سوق العمل .وال �شك �أن التباين يف عدد فر�ص العمل املتوقع
ا�ستحداثها ح�سب ال�سيناريوهني ،وانخفا�ضها ح�سب ال�سيناريو الثاين ي�شري بو�ضوح �إىل الأثر اجلوهري النخفا�ض معدالت الإجناب.
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( )15دائرة الإح�صاءات العامة ،نتائج التقرير التحليلي مل�سح العمالة والبطالة لعام .2007
( )16ين�ص قانون العمل الأردين على �أن ال�سن الأدنى لاللتحاق يف �سوق العمل هو (� 16سنة)

جدول ( )8حجم قوة العمل وعدد فر�ص العمل املتوقع ا�ستحداثها ح�سب ال�سناريوهني الأول والثاين
حجم قوة العمل
ال�سنة

فر�ص العمل املتوقع ا�ستحداثها
ال�سيناريو الثاين

الفرق يف حجم
فر�ص العمل

ال�سيناريو الأول

ال�سيناريو الثاين

الفرق يف حجم
قوة العمل

ال�سيناريو الأول

-

2008

1567898

1567819

79

70000

70000

2010

1687305

1686806

499

75331

75313

18

2016

2063062

2058484

4578

92107

91907

200

2020

2316278

2306309

9969

103412

102972

440

2026

2699608

2673420

26188

120526

119363

1163

2030

2979128

2917332

61796

133005

130253

2752

2036

3461106

3249481

211625

154524

145083

9441

2040

3823607

3434109

389498

170708

153326

17382

2046

4413733

3662488

751245

197054

163523

33531

2050

4841141

3790943

1050198

216136

169258

46878
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�شكل (� )6إ�سقاطات قوة العمل يف الأعمار (�64 - 15سنة) ل�سنوات خمتارة
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� -6سيا�سات حتقيق وا�ستثمار الفر�صة ال�سكانية
نظر ًا لأن الق�ضايا ال�سكانية ذات عالقة وامتدادات بالأو�ضاع والقطاعات واخلطط املختلفة ،االقت�صادية منها واالجتماعية .ونظر ًا لتوافر
جمموعة من ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات املعتمدة يف الأردن يف املجاالت املختلفة ،كال�صحة الإجنابية/تنظيم الأُ�سرة ،والرتبية والتعليم،
والتعليم العايل ،واال�ستثمار واالقت�صاد ،واملوارد الب�شرية ،والت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني وغريها ،بالإ�ضافة �إىل ما يتعلق بكل
ذلك يف الأجندة الوطنية للأعوام ( )2015-2006التي توفر ر�ؤية م�ستقبلية طويلة الأجل ،فقد جاء هذا اجلزء من الوثيقة لي�ستعر�ض
ال�سيا�سات املقرتحة للفر�صة ال�سكانية والتي تفادت املعاجلات العامة وال�شاملة للمجاالت امل�شار �إليها �أعاله ،واقت�صرت على �إبراز املحاور
ذات العالقة املبا�شرة بالفر�صة ال�سكانية ،وذلك من خالل جمموعة من ال�سيا�سات التي توزعت اىل ثالث حماور رئي�سية هي� ،سيا�سات
لال�سراع بالتحول الدميوغرايف والو�صول اىل فرتة «الفر�صة ال�سكانية» عن طريق �سيا�سات اال�ستثمار يف ال�صحة من خالل زيادة فعالية
وكفاءة برامج ال�صحة االجنابية /تنظيم الأ�سرة ،و�سيا�سات اال�ستثمار يف التعليم والتعليم العايل لالرتقاء بنوعية التعليم وم�ستوياته
و�أمناطه املختلفة ،و�سيا�سات حت�سني الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي للمر�أة من خالل زيادة م�ساهمتها يف �سوق العمل وتقليل الفجوة
اجلندرية يف هذا املجال ،وكذلك �سيا�سات لال�ستفادة من عوائد الفر�صة ال�سكانية من خالل �سيا�سات �ضمت تطوير �سوق العمل لال�ستفادة
من الفر�ص احلالية ،وال�سيا�سات اخلا�صة باالنفتاح االقت�صادي لتحقيق معدالت منو اقت�صادي عالية ،و�سيا�سات ا�ستقطاب وحتفيز
اال�ستثمار املحلي والأجنبي كونه املفتاح خللق فر�ص عمل جديدة ،باال�ضافة اىل �أهمية وجود �سيا�سات احلماية االجتماعية التي تعمل على
وقاية املجتمع من الت�أثريات ال�سلبية للفر�صة ال�سكانية يف حال عدم االنتفاع منها على الوجه الأمثل وذلك من خالل تطوير برامج التمكني
املجتمعي و�ضمان ا�ستدامتها ،و�أخري ًا ُندرج �سيا�سات احلماية االجتماعية واالعداد ملرحلة ما بعد الفر�صة ال�سكانية ل�ضمان بيئة داعمة
ال�ص ُعد لفئات كبار ال�سن .وت�أتي هذه ال�سيا�سات املقرتحة مف�صلة ح�سب كل مرحلة على النحو التايل:
وم�ساندة على خمتلف ُ

� 1-6سيا�سات لال�سراع بالتحول الدميوغرايف ،والو�صول اىل فرتة «الفر�صة ال�سكانية»
� 1-1-6سيا�سات اال�ستثمار يف ال�صحة

حتقيق معدل الإجناب امل�ستهدف والبالغ  2.1مولود للمر�أة الواحدة يف �سن االجناب يف عام  ،2030مرور ًا مبعدل الإجناب
البالغ  2.5يف عام  2017مبوجب توجهات الأجندة الوطنية.
زيادة فعالية وكفاءة برامج ال�صحة االجنابية /تنظيم اال�سرة.
ن�شر الوعي وك�سب الت�أييد على م�ستوى �صانعي ال�سيا�سات ومتخذي القرار واملجتمع املدين بالق�ضايا ال�سكانية وعالقتها
بال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة.
�ضمان التن�سيق بني اجلهات ذات العالقة بالتوعية بق�ضايا ال�صحة االجنابية /تنظيم الأ�سرة مع الأخذ بعني االعتبار التقيد
بتعاليم ال�شريعة اال�سالمية وت�أثري عامل العادات والتقاليد.
تعزيز ال�سلوكيات ال�صحية لدى ال�شباب واملراهقني.

�أما ال�سيا�سات التي تطرقت لها وثيقة الأجندة الوطنية للأعوام ( 17)2015-2006من خالل براجمها التنفيذية املختلفة  18يف املجال
ال�صحي هي:
تخفي�ض معدالت النمو ال�سكاين.
�ضمان العدالة يف احل�صول والو�صول للخدمة ال�صحية مبا فيها خدمات ال�صحة االجنابية.
تعزيز ال�شراكة ما بني القطاعات ال�صحية.
�شمول االردنيني بالت�أمني ال�صحي.
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( )17الأجندة الوطنية للأعوام  ،2015-2006املجلد الأول
( )18الربنامج التنفيذي للأجندة الوطنية للأعوام ( )2009-2007و ()2011-2009

� 2-1-6سيا�سات اال�ستثمار يف التعليم والتعليم العايل

زيادة الوعي يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية بق�ضايا ال�صحة االجنابية وتنظيم الأُ�سرة و�أهمية ا�ستثمار الفر�صة ال�سكانية والتو�سع
بدمج املفاهيم املت�صلة بها يف املناهج الرتبوية والربامج التدريبية.
اال�سراع يف ا�ستكمال اجراءات �إن�شاء املجل�س ا لأعلى لتنمية املوارد الب�شرية مبا يكفل �ضبط و �إدارة اجلودة يف
امل�ؤ�س�سات التعليمية لالرتقاء بنوعية التعليم مب�ستوياته و�أمناطه املختلفة.
و�ضع �سيا�سات قبول للتعليم العايل تت�ضمن �شروط ومعايري نوعية ت�ضمن تر�شيد التعليم العايل و جودة خمرجاته.
النهو�ض بالو�سائل التعليمية والتوجيه الرتبوي ،مبا يف ذلك ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات ذات العالقة ،داخل نظم
التعليم وخارجها ،مل�ساعدة امللتحقني بالتعليم الثانوي والعايل على اختيار امل�سارات التعليمية املنا�سبة لقدراتهم واملتواءمة
مع املتطلبات التنموية ،وم�ساعدة خريجي املراحل التعليمية املختلفة على االلتحاق بالعمل.
تطوير ن�شاطات البحث والتطوير يف املراحل التعليمية املختلفة ،وبخا�صة فيما يتعلق بالق�ضايا ال�سكانية.

�أما ال�سيا�سات التي تطرقت لها وثيقة الأجندة الوطنية للأعوام ( )2015-2006من خالل براجمها التنفيذية املختلفة يف جمال التعليم
والتعليم العايل هي:
اال�ستمرار يف توفري فر�ص التعليم لكافة الطلبة يف �سن التعليم وال�سعي يف تعميم التعليم الأ�سا�سي للجميع والق�ضاء على �أوجه
التفاوت يف فر�ص التعليم املتاحة.
تفعيل م�شاركة املر�أة وحتقيق العدالة بني اجلن�سني يف �سيا�سات ومناهج وبرامج قطاعات التعليم املختلفة.
� 3-1-6سيا�سات حت�سني الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي للمر�أة

و�ضع خطة ذات �إطار زمني ل�ضمان زيادة م�ساهمة املر�أة يف �سوق العمل وتفعيل اخلدمات امل�ساندة لتمكني املر�أة من اجلمع
بني التزاماتها الأ�سرية وبني م�س�ؤوليات العمل وامل�شاركة يف احلياة العامة.
الق�ضاء على التمييز يف العمل �ضد املر�أة من �أجل زيادة ح�صتها يف قوى العمل املتوفرة.

26

� 2-6سيا�سات لال�ستفادة من عوائد الفر�صة ال�سكانية
تنطوي الفر�صة ال�سكانية على زيادة كبرية يف حجم قوة العمل واملدخرات ،وينبغي �أن يهيء االقت�صاد املناخ املالئم من ال�سيا�سات
لال�ستفادة من هذه الزيادة يف دفع النمو االقت�صادى دفعة كبرية حتى ال تتحول الزيادة يف حجم قوة العمل اىل عبء متفاقم متمث ًال يف
ارتفاع معدالت البطالة ،وما لها من انعكا�سات �سلبية على كل من اال�ستقرار االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي.
ويف هذا ال�سياق مت حتديد عدد من امل�ؤ�شرات التي ميكن بالو�صول اليها حتقيق النمو االقت�صادي وت�شغيل وا�ستيعاب الأعداد املتزايدة من
الفئات العاملة ،واملو�ضحة يف امللحق رقم ( .)3ونعر�ض �أدناه ال�سيا�سات املطلوبة لتحقيق هذه امل�ؤ�شرات لال�ستفادة من العوائد االيجابية
للفر�صة ال�سكانية مراعني يف نف�س الوقت زيادة احلماية االجتماعية وبناء الن�سيج االجتماعي للت�صدى الية اختالالت قد ت�صاحب التغري
ال�سكاين والنمو االقت�صادي على النحو التايل:
� 1-2-6سيا�سات تو�سيع �سوق العمل ومرونته
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رفع �أعداد امللتحقني بربامج وم�ؤ�س�سات التدريب والتعليم املهني والتقني ،وم�ضاعفة ن�سبتهم �إىل جممل امللتحقني بكل
من مرحلتي التعليم الثانوي والتعليم العايل ،بحيث ت�صبح ن�سبة امللتحقني بربامج التعليم والتدريب املهني بعد مرحلة التعليم
الأ�سا�سي  %40للذكور و %25للإناث على الأقل يف عام  ،2013وموا�صلة االرتفاع التدريجي لهاتني الن�سبتني بعد ذلك ح�سب احلاجة.
تر�شيد وتنظيم االلتحاق بالتعليم الثانوي والتعليم العايل ،مبا يف ذلك التعليم اجلامعي والتعليم اجلامعي املتو�سط يف كليات
املجتمع ،بهدف ت�أمني عن�صر املواءمة مع املتطلبات التنموية وحاجات �سوق العمل ،وبخا�صة فيما يتعلق باحتياجات م�ستويات
العمل الأ�سا�سية من العمالة املاهرة.
الت�شجيع على االنخراط يف التعليم الثانوي املهني كبديل للتعليم الثانوي الأكادميي.
توجيه نظم وبرامج التعليم والتدريب النظامية وغري النظامية لزيادة م�ساهمة العمالة املحلية يف قوة العمل.
توجيه نظم وبرامج التعليم والتدريب نحو امل�شاريع امليكروية وال�صغرية وامل�شاريع الذاتية.
تنفيذ برامج تهيئة الطلبة وخا�صة بعد �سن  15للإنخراط يف التعليم املهني واحلريف والتخ�ص�ص واكت�ساب املهارات.
ربط م�ساقات التعليم بو�صف الوظائف و �شروط �إ�شغالها واملهارات الالزمة لها.
النهو�ض بو�سائل الت�شغيل والإر�شاد املهني والتقني ،مبا يف ذلك ا�ستخدام خدمات تكنولوجيا املعلومات ذات العالقة داخل
نظم التدريب وخارجها مل�ساعدة امللتحقني بالتدريب املهني على اختيار املجاالت املهنية املنا�سبة لقدراتهم واملوائمة ملتطلبات
�سوق العمل ،وم�ساعدة خريجي املجاالت التدريبية املهنية املختلفة على االلتحاق بالعمل.
العمل على االرتقاء بنظرة املجتمع �إىل العمل املهني وتعزيز مكانته وتقدير م�ؤ�س�ساته والعاملني فيه ،وبيان �أهميته يف
�أداء املنظومة االقت�صادية.
تطوير نظام لل�شراكة مع القطاع اخلا�ص يحقق دور ًا �إيجابي ًا له يف ر�سم ال�سيا�سات و�إعداد الربامج وتنفيذها وتقييمها كما
ُي�ساهم يف تطوير الت�سهيالت التدريبية كم ًا ونوع ًا ،لأغرا�ض التدريب من �أجل الت�شغيل.
تعديل الت�شريعات �سعي ًا لتدعيم دورالقطاع اخلا�ص الوطني الأردين يف التنميه الإقت�صاديه امل�ستهدفه .
تبني خطط و�آليات ال�ستحداث فر�ص عمل جديدة ح�سب احلاجة.
و�ضع خطة ذات �إطار زمني لزيادة م�ساهمة العمالة املحلية يف قوة العمل ،وتر�شيد معايري و�إجراءات ا�ستقدام العمالة الوافدة.
دعم قطاع امل�شاريع املتناهية ال�صغر (امليكروية) وال�صغرية من خالل توفري الت�سهيالت التمويلية والفنية ،وت�شجيع
الت�شغيل الذاتي والريادة يف �إقامة امل�شاريع الفردية.
الت�أكيد على ا�صالح االختالالت القائمة يف قانون ال�ضمان االجتماعي والتي قد تتعار�ض ب�شكل �أو ب�آخر مع �سيا�سات تطوير
�سوق العمل وتعظيم اال�ستفادة من الأيدي العاملة ،ومن �أبرز هذه االختالالت التقاعد املبكر.
ا�ستحداث ت�أمني للأمومة من خالل ال�ضمان االجتماعي للتغلب على املعيقات وامل�شاكل التي تعرت�ض تطبيقه حالي ًا وعلى
النحو الذي يعزز من م�شاركة الن�ساء يف �سوق العمل وزيادة ن�سب ت�شغيلهن.

�أما ال�سيا�سات التي تطرقت لها وثيقة الأجندة الوطنية للأعوام ( )2015-2006من خالل براجمها التنفيذية املختلفة يف جمال تو�سيع
�سوق العمل ومرونته هي:
حت�سني نوعية التعليم وفق ًا ملتطلبات اقت�صاد املعرفة.
حت�سني بيئة التعليم يف اجلامعات.
تطوير قطاع البحث العلمي.
� 2-2-6سيا�سات االنفتاح االقت�صادي

تعزيز موقع املنتج الأردين يف اال�سواق العاملية من خالل االتفاقيات الدولية.
حتقيق معدالت منو اقت�صادي جيدة وم�ستدامة.
تعزيز الإدارة احلكومية لتكون م�ستقرة مالي ًا و�شفافة وخا�ضعة للم�سائلة.
�إعادة هيكلة القطاع العام ليكون �أكرث انتاجية وفعالية.
توطني التكنولوجيا والتقنية.
زيادة املوارد املالية املخ�ص�صة للبحث العلمي.
�أما ال�سيا�سات التي تطرقت لها وثيقة الأجندة الوطنية للأعوام ( )2015-2006من خالل براجمها التنفيذية املختلفة يف جمال االنفتاح
االقت�صادي هي:
دعم ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة واملبتدئة.
رفع كفاءة تخ�صي�ص املوارد.
� 3-2-6سيا�سات تعبئة املدخرات وحفز اال�ستثمار

حت�سني البيئة اال�ستثمارية وزيادة التناف�سية.
تعزيز دور املناطق التنموية مبا يخدم البيئة اال�ستثمارية (والتي ت�شمل املدن ال�صناعية واملناطق احلرة).
حتفيز املدخرات الوطنية وتهيئة بيئة الأعمال والبيئة اال�ستثمارية مبا يكفل تنويع املبادرات اال�ستثمارية املبا�شرة
وتعظيم الفائدة منها �سواء يف التوظيف املجزي ،والقيمة امل�ضافة الناجمة عن ا�ستقطاب االدارات والتقنيات املطورة.
�إيجاد الت�شريعات والأطر القانونية التي من �ش�أنها تو�سيع ن�شاط برامج متويل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ودعمها
لتعظيم تناف�سيتها وحتفيز ال�صادرات الوطنية ذات القيمة امل�ضافة العالية يف قطاعي ال�صناعات واخلدمات يف ظل اقت�صاد
يهدف اىل
تنمية ال�صناعات الثقيلة.
توجيه امل�ستثمرين لال�ستثمار يف املناطق الأقل كثافة �سكانية من خالل تفعيل الت�شريعات ،وت�أمني الت�سهيالت وتوفري البنية
التحتية الداعمة لال�ستثمار بهدف توطني ال�سكان واحلد من الهجرة الداخلية لهم.
�أما ال�سيا�سات التي تطرقت لها وثيقة الأجندة الوطنية للأعوام ( )2015-2006من خالل براجمها التنفيذية املختلفة يف جمال تعبئة
املدخرات وحتفيز اال�ستثمار هي:
بناء �إطار م�ؤ�س�سي ا�ستثماري ي�ضمن التن�سيق بني اجلهات وال�سيا�سات اال�ستثمارية.
ترويج وجذب اال�ستثمارات االجنبية ومتكني اال�ستثمارات املحلية.
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زيادة جاذبية الأردن لال�ستثمار من خالل االهتمام مب�ستوى اخلدمات املقدمة للم�ستثمرين (بنية حتتية ،ت�شريعات).

� 4-2-6سيا�سات احلماية االجتماعية

التو�سع يف تقدمي خدمات احلماية والرعاية االجتماعية ،وحت�سني نوعيتها ،و�ضمان ر�ضا متلقيها
تطوير برامج التمكني املجتمعي؛ ل�ضمان �إدماج امل�ستفيدين منها يف �أ�سرهم ،وجمتمعاتهم املحلية.
التو�سع يف برامج وم�شاريع الإر�شاد الأ�سري ب�شكل عام ،واملقبلني على الزواج ب�شكل خا�ص.
تعزيز مفهوم العمل الأهلي التطوعي التنموي ،وتو�سيع نطاقه.
تعزيز مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات ،وتو�سيع قاعدتها.
�أما ال�سيا�سات التي تطرقت لها وثيقة الأجندة الوطنية للأعوام ( )2015-2006من خالل براجمها التنفيذية املختلفة يف جمال احلماية
االجتماعية والرفاه االجتماعي هي:
اتباع �سيا�سة اجتماعية وطنية �شاملة معتمدة على مفهوم التنمية الب�شرية امل�ستدامة
متكني ال�شرائح الفقرية فقر ًا مطلقا اقت�صادي ًا
حت�سني نوعية امل�ساكن وخدمات البنية التحتية ملناطق الفقراء وذوي الدخل املتدين

� 3-6سيا�سات احلماية االجتماعية والإعداد ملرحلة ما بعد الفر�صة ال�سكانية
تتاح «الفر�صة الدميوغرافية» لفرتة حمدودة من الزمن وتنتهي بو�صول الزيادة الكبرية يف الفئة العمرية ال�صغرية التي حتققت يف املرحلة
الثانية ،ودخلت �سوق العمل يف املرحلة الثالثة� ،إىل �سن التقاعد يف املرحلة الرابعة.
وعليه ،فان املجتمع امل�سن الذي ترتفع فيه ن�سبة كبار ال�سن يفر�ض حتديات ينبغي �أن ي�ستعد لها االقت�صاد من خالل ال�سيا�سات املنا�سبة،
والتي يجب �أن ت�شمل -على �سبيل املثال ال احل�صر -الآتي:
الت�أكيد على �ضرورة تغطية و�شمول القوى العاملة بت�أمينات ال�ضمان االجتماعي ال �سيما ت�أمني ال�شيخوخة والذي يعترب من
ركائز احلماية املعي�شية خ�صو�صا يف املرحلة التي تتبع الفر�صة ال�سكانية (كما هو مدرج يف الأجندة الوطنية).
االلتزام بالإ�صالحات التقاعدية لتعزيز الدميومة املالية للأنظمة التقاعدية على النحو الذي ي�ضمن ت�أدية االلتزامات
جتاه الأجيال القادمة خ�صو�صا يف �ضوء تنامي الفئات امل�شمولة بت�أمينات ال�ضمان االجتماعي واعتمادها على الدخل املت�أتي
من هذه الت�أمينات.
دعم اجلهود املبذولة ال�ستحداث ت�أمينات جديدة تكون احلاجة اليها �أكرث احلاح ًا يف �ضوء معطيات الفر�صة ال�سكانية مثل:
(ت�أمني التعطل عن العمل ،ت�أمني الأمومة وغريها).
توفري الدعم الالزم ومبختلف �أ�شكاله لتو�سيع نطاق الفئات واخلدمات امل�شمولة بالت�أمني.
مراجعة و�إعادة �صياغة الأنظمة التقاعدية مبا يكفل مواءمتها وا�ستفادتها من الفر�صة ال�سكانية.
تطوير خدمات ال�صحة الوقائية والعالجية والنف�سية للم�سنني.
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� -7آليـــة املتابعـــة
يحتاج حتقيق الو�صول �إىل الفر�صة ال�سكانية �إىل ر�صد التقدم نحوها ومتابعتها على امل�ستوى الوطني ،ويتم ذلك على النحو التايل:
العمل على انتهاج ال�سيا�سات املقرتحة يف هذه الوثيقة والتي مل تنتهجها امل�ؤ�س�سات �سابق ًا يف اال�سرتاتيجيات والربامج
واخلطط التنموية مبا فيها الربنامج التنفيذي التنموي احلايل  2011-2009بالتن�سيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل
وامل�ؤ�س�سات الوطنية الأخرى.
يعمل املجـل�س الأعـلى لل�سكان على ن�شر الوعي وك�سب الت�أييد لدى امل�ؤ�س�سات الوطنية املختلفة ( احلكومية والأهلية واخلا�صة
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين) للوثيقة والت�أكد من �إدراج م�ؤ�شرات الأداء املتعلقة بهذه ال�سيا�سات وبرامج وم�شاريع العمل
املتعلقة بها �ضمن اخلطط التابعة للربامج التنفيذية املختلفة.
تتوىل الوزارات واجلهات املعنية بالفر�صة ال�سكانية ر�صد التقدم يف م�ؤ�شرات الأداء املتعلقة بها ،وتقوم بتزويد وزارة
التخطيط والتعاون الدويل بتقارير دورية حول اجنازاتها يف تنفيذ خططها وبراجمها ذات العالقة.
تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدويل مبتابعة التقدم يف م�ؤ�شرات الأداء املتعلقة بال�سيا�سات ويتم تزويد املجل�س الأعلى
لل�سكان بها ب�شكل دوري.
يعمل املجل�س الأعلى لل�سكان على �إعداد تقرير وطني يبني تقدم الأردن نحو حتقيق وا�ستثمار الفر�صة ال�سكانية ب�شكل
دوري بالتن�سيق مع جميع اجلهات الوطنية ذات العالقة.
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مالحــق الوثيقـــة
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ملحق رقم ( ) 1
�سيناريوهات وثيقة �سيا�سات الفر�صة ال�سكانية
ال�سيناريو الأول (الثابت)  2050-2007ويفرت�ض:

ثبات ن�سبة اجلن�س بني املواليد عند  104ذكر لكل مئة �أنثى.
�أن يبقى معدل الإجناب الكلي لعام  3.59( 2007مولود للمر�أة يف �سن االجناب) على حاله يف امل�ستقبل� ،أي من بداية
فرتة الإ�سقاط
وحتى نهاية فرتة الإ�سقاط يف عام .2050
بقاء معدالت الإجناب ح�سب العمر على حالها يف عام .2007
تطبيق جدول احلياة النموذجي الإقليمي "كول-دميني �شرق".
�أن يرتفع العمر املتوقع للذكور من  70.1عام � 2007إىل � 73.1سنة عام  2017ويبقى عند هذا امل�ستوى بعد ذلك� ،أما
العمر املتوقع للإناث فريتفع من  72.9عام � 2007إىل � 76.9سنة يف عام  2017ويبقى على هذه احلال بعد ذلك �أي حتى عام .2050
�أن �صايف الهجرة الدولية هو �صفر( .لت�ضمني الهجرة الدولية يف الإ�سقاطات نحتاج �إىل بيانات دقيقة عن �أعداد
املهاجرين وتوزيعهم ح�سب فئات العمر واجلن�س وهي بيانات غري متاحه يف الوقت احلايل)
مل يتم تنفيذ الإ�سقاطات ح�سب احل�ضر والريف.
ال�سيناريو الثاين (امل�ستهدف �أو �سيناريو الفر�صة ال�سكانية)  2050-2007ويفرت�ض:

حدوث انخفا�ض يف معدل الإجناب تدريجي ًا من  3.59مولود ًا للمر�أة يف �سن االجناب عام � 2007إىل  3.1مولود ًا للمر�أة يف �سن
االجناب عام  2012ح�سب خطة العمل الوطنية لل�صحة الإجنابية ،و�إىل  2.5مولود ًا للمر�أة يف �سن االجناب عام ( 2017ح�سب
�أهداف الأجندة الوطنية) و�إىل م�ستوى الإحالل  2.1مولود ًا للمر�أة يف �سن االجناب بحلول عام  2030وما بعده ،وا�ستكملت
معدالت الإجناب ريا�ضي ًا جلميع ال�سنوات الواقعة بني ال�سنوات امل�شار �إليها وهي.2030-2017 ،2017-2012 ،2012-2007 :
مت احل�صول على معدالت الإجناب ح�سب العمر من منط الإجناب الآ�سيوي املوجود يف برجمية الإ�سقاطات ال�سكانية
.DemProj
�أما االفرتا�ضات الأخرى املتعلقة ببقية مكونات التغري ال�سكاين فهي نف�سها املبينة يف ال�سيناريو الأول �أعاله.
ال�سيناريو الثالث:2050-2007

مياثل هذا ال�سيناريو ال�سيناريو الثاين يف كافة االفرتا�ضات وحتديد ًا يف ح�صول انخفا�ض يف معدل الإجناب تدريجي ًا من
 3.59مولود ًا للمر�أة يف �سن االجناب عام � 2007إىل  3.1مولود ًا للمر�أة يف �سن االجناب عام  2012ح�سب خطة العمل الوطنية
لل�صحة الإجنابية ،و�إىل  2.5مولود ًا للمر�أة يف �سن االجناب عام ( 2017ح�سب �أهداف وثيقة الأجندة الوطنية للأعوام -2006
 ،)2015ولكن يختلف عنه يف �سنة الو�صول �إىل معدل �إجناب عند م�ستوى الإحالل  2.1مولود ًا للمر�أة يف �سن االجناب بحلول
عام  2040وما بعده بدل عام  .2030وكما يف ال�سيناريو ال�سابق ا�ستكملت معدالت الإجناب ريا�ضي ًا جلميع ال�سنوات الواقعة بني
ال�سنوات امل�شار �إليها وهي.2040-2017 ،2017-2012 ،2012-2007 :
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ملحق رقم ()2
االفرتا�ضات واملدخـالت واملنهجية املتبعـة يف اجراء اال�سقاطات ال�سكانية لوثيقة �سيا�سات
الفر�صـة ال�سكانيـة
�أن ن�سبة اجلن�س بني املواليد هي الن�سبة القريبة من الن�سبة الطبيعية املعتادة ،وتبلغ  104مولود ذكر لكل مئة مولود �أنثى.
�أن معدل الإجناب الكلي لعام  2002هو  3.67مولود ًا للمر�أة يف �سن االجناب ولعام  2007هو  3.59مولود ًا للمر�أة يف �سن
االجناب (� 49-15سنة من العمر)  19وا�ستكمل ريا�ضي ًا لل�سنوات الواقعة بني هاتني ال�سنتني ،ومت ا�ستخدام الإجراء نف�سه
بالن�سبة ملعدالت الإجناب ح�سب العمر لل�سنوات الواقعة بني هاتني ال�سنتني ،ومت اجراء كل هذا للح�صول على معدالت
الإجناب للأعوام  ،2006-2004وهي من الأعوام الواقعة بني .2007-2002
ا�ستخدام جدول احلياة النموذجي ا لإقليمي «كول-دميني �شرق» وفق ًا ملا هو م�ستخدم يف دائرة ا لإح�صاءات العامة.
بقاء العمر املتوقع وقت الوالدة ثابت ًا لل�سنوات � 71( 2007-2004سنة للذكور و� 72سنة للإناث).
مل يتم �أخذ �صايف الهجرة الدولية يف ال�سنوات القادمة باحل�سبان ،ولكن الإ�سقاطات ا�شتملت على ال�سكان غري الأردنيني
(عدم توفر م�صادر بيانات �شاملة عن الهجرة).
ُقدر عدد ال�سكان غري ا لأردنيني يف عام - 2007فيما عدا العراقيني -على �أ�سا�س ن�سبتهم يف التعداد ال�سكاين لعام
 2004والبالغة .0.049
افرت�ض �أن عدد العراقيني يف الأردن هو � 450ألف ًا عام  2007ح�سب تقدير مبني على م�سح قامت به دائرة الإح�صاءات العامة
يف تلك ال�سنة ،ومت �شمولهم يف الإ�سقاطات ال�سكانية ،و�أُفرت�ض �أن تركيبهم العمري ي�شبه الرتكيب العمري للأردنيني للعام
نف�سه ،وكذلك احلال بالن�سبة لبقية اخل�صائ�ص ال�سكانية للعراقيني وهي ن�سبة اجلن�س ومعدالت الإجناب والعمر املتوقع عند امليالد.
اعتمدت الإ�سقاطات ال�سكانية على طريقة مكونات �أو عنا�صر التغري ال�سكاين ،ومت القيام بها با�ستخدام الربجمية احلا�سوبية .DemProj
واملعلوم �أنه قد انت�شر ا�ستعمال هذه الربجمية التي طورتها «جمموعة امل�ستقبل» على ح�ساب الربجميات الأخرى التي و�ضعت �إما من قبل
ق�سم ال�سكان يف الأمم املتحدة �أو من قبل مكتب التعداد الأمريكي .وميكن للربجمية توفري �إ�سقاطات �سكانية لغاية خم�سني عام ًا موزعة
ح�سب بع�ض املتغريات كالعمر والنوع واحل�ضر والريف �أي�ض ًا .ومن ميزات هذه الربجمية �أي�ض ًا �أنها مرتبطة بربجميات �أخرى مثل RAPID
التي ميكن ا�ستخدامها لتنفيذ �إ�سقاطات يف قطاعات �أخرى تعتمد كلها على الإ�سقاطات ال�سكانية وهي قطاع التعليم وال�صحة و�سوق
العمل.
وقد مت ا�ستخدام االفرتا�ضات الرئي�سية العامة ال�سابقة الذكر يف تنفيذ �إ�سقاطات ل�سكان الأردن (الأردنيني وغري �أردنيني) ك ًال على
حدة (�أخذت الوثيقة بعني االعتبار تقديرات جمموعات ال�سكان التي تقيم بالأردن ب�شكل دائم) ،وللفرتة  2050-2007ووفق ًا للثالث
�سيناريوهات ،ملحق رقم (.)1
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( )19دائرة االح�صاءات العامة /نتائج م�سح ال�سكان وال�صحة اال�سرية للأعوام  2002و 2007

االفرتا�ضات اخلا�صة با�سقاطات التعليم:

مت افرتا�ض ثبات معدالت االلتحاق للمراحل التعليمية املختلفة كما هي يف �سنة الأ�سا�س (عام  )2007طيلة مدة
اال�سقاطات حتى عام  2050وذلك باعتبار �أن متغري عدد ال�سكان هو امل�ؤثر الأ�سا�سي يف الفر�صة ال�سكانية.
االفرتا�ضات اخلا�صة با�سقاطات الو�ضع االقت�صادي:

مت ا�ستخدام �أ�سلوب اال�سقاط امل�ستقبلي الذي �أعدته االمم املتحدة لتنفيذ اال�سقاطات املتعلقة بقوة العمل خالل فرتة
اال�سقاطات ( ،)2050-2008حيث مت اال�ستناد �إىل معدالت امل�شاركة االقت�صادية التف�صيلية ح�سب العمر لعامي
 2006و 2008من نتائج م�سح العمالة والبطالة الذي نفذته دائرة الإح�صاءات العامة يف العامني امل�شار �إليهما لتوقع ما
�ستكون عليه هذه املعدالت خالل �سنوات اال�سقاطات ومن ثم مت ا�ستخدام تلك املعدالت للح�صول على حجم قوة العمل
يف كل فئة عمرية (� 64-15سنة).
مت تنفيذ اال�سقاطات املتعلقة بعدد فر�ص العمل امل�ستحدثة بناء على عدد فر�ص العمل امل�شاهدة خالل عامي  2006و2008
والتي مت ر�صدها من خالل م�سح فر�ص العمل امل�ستحدثة الذي نفذته دائرة الإح�صاءات العامة خالل العامني امل�شار �إليهما.
وقد مت احل�صول على عدد فر�ص العمل امل�ستحدثة خالل فرتة اال�سقاطات ا�ستنادا �إىل حجم قوة العمل يف تلك ال�سنوات
�آخذين باالعتبار ن�سبتها �إىل قوة العمل امل�شاهدة يف ال�سنوات .2008-2006
اعتماد الفر�ضيات املدرجة يف الأجندة الوطنية لعام  202017فيما يتعلق بن�سبة م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل %20
مع افرتا�ض ثباته حتى نهاية فرتة اال�سقاطات 2050

( )20الأجندة الوطنية للأعوام  ،2015-2006املجلد الأول
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ملحق رقم ()3
م�ؤ�شرات حتقيق النمو االقت�صادي ()%

امل�ؤ�رش

معدل البطالة
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21

�سنة
اال�سا�س
2006

2008

2010

2015

2020

2025

2030

14

12.7

12

9.5

7

6

6

معدل امل�شاركة
االقت�صادية
22
املنقحة للمر�أة

11.9

متو�سط النمو
ال�سنوي احلقيقي
للناجت املحلي
23
االجمايل

6.2

14.2

7.9

15.2

4

17.5

7.2

20

7.2

22.5

7.2

( )21مت اعتماد نف�س الن�سبة التي اعتمدت لن�سبة االنخفا�ض بالبطالة يف الربنامج التنفيذي للأجندة الوطنية مع التثبيت على  6بعد  2025كونها الن�سبة العاملية املثلى.
( )22مت اعتماد نف�س الن�سبة التي اعتمدت لن�سبة الإرتفاع يف معدل امل�شاركة يف الربنامج التنفيذي للأجندة الوطنية.
( )23وهو الهدف املعتمد يف وثيقة الأجندة الوطنية للعام .2017

25

7.2

مرفقــات الوثيقـــة
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مرفق رقم ()1
قائمة �أع�ضاء اللجنة التوجيهية
بناء على قرار رئا�سة الوزراء رقم �25أ 8711/4/11/تاريخ  ،2007/5/8ت�شكلت اللجنة التوجيهية للعمل على الإعداد للفر�صة ال�سكانية
يف الأردن برئا�سة وزير التخطيط والتعاون الدويل وع�ضوية كل من:
 -1وزير الرتبية والتعليم
 -2وزير التعليم العايل والبحث العلمي
 -3وزير العمل
 -4وزير الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات اال�سالمية
 -5وزير التنمية االجتماعية
 -6وزير ال�صحة
 -7رئي�س ديوان اخلدمة املدنية
� -8أمني عام املجل�س الأعلى لل�سكان (مقرر ًا)
 -9رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب
 -10مدير عام دائرة الإح�صاءات العامة
باال�ضافة اىل مندوب عن كل من:
 -1امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
 -2م�ؤ�س�سة التدريب املهني
� -3صندوق املعونة الوطنية
 -4م�ؤ�س�سة املدن ال�صناعية
 -5م�ؤ�س�سة االذاعة والتلفزيون
 -6نقابة الأطباء
 -7نقابة املهند�سني
 -8جمعية البنوك
 -9غرفة �صناعة الأردن
 -10غرفة جتارة الأردن
 -11ال�صندوق الأردين الها�شمية للتنمية الب�شرية
 -12الأمانة العامة للمجل�س الأعلى لل�سكان
 -13ثالث �أكادمييني من اجلامعات الأردنية
 -13ثالث كتاب �صحفيني
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قائمة �أع�ضاء اللجنة الفنية
ا�شتملت اللجنة الفنية التي �ش ّكلها املجل�س الأعلى لل�سكان العداد «وثيقة �سيا�سات الفر�صة ال�سكانية» على جمموعة من الأ�شخا�ص
وممثلني عن اجلهات التالية:
 -1معايل د .منذر امل�صري
 -2عطوفة ال�سيد حممد اخل�صاونة
 -3عطوفة د .خالد الوزين
 -4عطوفة ال�سيدة رمي بدران
� -5سعادة ال�سيد يو�سف من�صور
� -6سعادة ال�سيد خملد العمري
� -7سعادة د .رويدة ر�شيد
� -8سعادة ال�سيد عبد العزيز فرح
� -9سعادة د .عي�سى م�صاروة
� -10سعادة د.منال الفقي
� -11سعادة م .علي ن�صراهلل
� -12سعادة ال�سيد دوغال�س هي�سلر
� -13سعادة د .فواز الرطروط
 -14وزارة التخطيط والتعاون الدويل
 -15وزارة الرتبية والتعليم
 -16وزارة العمل
 -17وزارة التنمية االجتماعية
 -18وزارة ال�صحة
 -19وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات اال�سالمية
 -20وزارة الداخلية
 -21دائرة االح�صاءات العامة
� -22صندوق الأمم املتحدة لل�سكان
 -23غرفة �صناعة الأردن
 -24غرفة جتارة الأردن
 -25م�ؤ�س�سة املدن ال�صناعية
 -26م�ؤ�س�سة التدريب املهني
 -27املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة
 -28اجلامعة الأردنية
 -29جامعة م�ؤتة
 -30جامعة البلقاء التطبيقية
 -31نقابة الأطباء
 -32اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة
 -33م�ؤ�س�سة االذاعة والتلفزيون
 -34فريق امل�ساندة الفنية� /صندوق الأمم املتحدة لل�سكان
 -35جمعية البنوك
 -36م�ؤ�س�سة نحو التميز لال�ست�شارات
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