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امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه

« هاج�سي الأول على الدوام هو حت�سني نوعية احلياة لكل مواطن ومواطنة يف هذا البلد ،ولذلك
فال بد من مكافحة الفقر والبطالة وتنفيذ الإجراءات الإ�سالحية والت�سحيحية التي ت�سع حلو ًل
جذرية ودائمة لهذه امل�سكلة »

�ساحبه ال�سمو امللكي

االمرية ب�سمة بنت طالل املعظمة

« ان الفر�سة ال�سكانية هي كل ما ميكن ان يحمله امل�ستقبل ل�سباب و�سابات اليوم والجيال القادمة،
ومن حقهم علينا وعلى جميع مكونات الدولة من قطاع عام وقطاع خا�ص وجمتمع مدين ان نبذل
ما بو�سعنا لإعداد املرحلة القادمة لهم ،فهم الأ�سا�ص وحجر الزاوية لإحداث اأي تغيري اإيجابي يف
الوطن واملجتمع»
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تقدمي املجل�س االعلى لل�سكان :

ي�سر املجل�ص الأعلى لل�سكان ان يقدم وثيقة �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية املحدثة لعام  ،2017كوثيقة وطنية �ساملة،
وا�سرت�ساديه مكملة وم�ساندة للربنامج التنفيذي التنموي «روؤية الأردن ( ،z(2025وال�سرتاتيجيات الوطنية والقطاعية
الأخرى .كما تراعي الوثيقة مبادئ اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية م�ستند ًة يف نهجها وتوجهاتها اإىل غايات حتقيق الفر�سة
ال�سكانية امل�سار اإليها بهدي الدين الإ�سالمي احلنيف واأحكامه ال�سمحة ،وحقوق الإن�سان ،واحلق يف التعليم ،والرعاية
ال�سحية والجنابية ،والعمل ،والعدالة ،والرفاه ،التي كفلتها املواثيق الوطنية والدولية كافة.
وتعك�ص هذه الوثيقة املنافع التي ميكن اأن يجنيها الأردن من التخطيط ال�سليم وال�ستثمار وال�ستعداد الالزم لال�ستجابة
املنا�سبة حلدوث التغري الدميوغرايف املنتظر يف الرتكيب العمري لل�سكان ،والفر�سة ال�سكانية املرافقة لهذا التغري،
كما تبني التاأثريات الإيجابية التي ت�ساحب الفر�سة ال�سكانية كما جاء يف الدرو�ص امل�ستفادة من دول اأخرى ،وكذلك
النعكا�سات ال�سلبية يف حال عدم ال�ستعداد املنا�سب للتغريات املتوقعة امل�ساحبة ملراحل الفر�سة ال�سكانية والتي �سيكون
لها تاأثري على املجتمع الأردين ،اإ�سافة اىل تاأثريات هذه الفر�سة وانعكا�ساتها على حجم ال�سكان ومعدلت منوهم ،وعلى
تركيبهم العمري وعبء الإعالة ،وحجم ال�سكان يف �سن التعليم وال�سباب ،وعلى �سوق العمل ممث ًال يف حجم قوة العمل
امل�ستقبلية .ومن املتوقع اأن ي�سهم ال�ستثمار الإيجابي للفر�سة ال�سكانية يف حت�سني نوعية حياة املواطنني ،وزيادة معدلت
الت�سغيل ،وخف�ص معدلت البطالة ،والتمتع مب�ستويات عالي ًة ن�سبي ًا من التنمية ،وحتقيق وفورات يف قطاعات التعليم
واخلدمات الجتماعية املختلفة الناجمة عن التغري يف الرتكيب العمري لل�سكان نتيجة انخفا�ص معدلت الإجناب.
وللو�سول اىل الهدف النهائي املتمثل يف حتقيق رفاهية املواطن يف ظل حتقق الفر�سة ال�سكانية فان ذلك يتطلب
ا�ستجابات على م�ستوى ال�سيا�سات الجتماعية والقت�سادية الكلية والقطاعية ،وذلك من خالل اإدماج البعد ال�سكاين
وق�سايا الفر�سة ال�سكانية يف ال�سرتاتيجيات واخلطط والربامج التنموية ،وتخ�سي�ص املوارد املالية الالزمة لها ل�سمان
ال�ستجابة ملتطلبات ق�سايا الفر�سة ال�سكانية من اأجل ا�ستثمارها وتفويت فر�سة �سياعها ،فقد خل�ست الوثيقة اىل
اقرتاح جمموعة من ال�سيا�سات متثلت يف �سيا�سات حتقيق التحول الدميوغرايف والو�سول اإىل «ذروة الفر�سة ال�سكانية،z
و�سيا�سات ا�ستثمارها ،و�سيا�سات احلماية الجتماعية والإعداد ملرحلة ما بعد الفر�سة ال�سكانية ،و�سيا�سات التوظيف
الأمثل للهجرة الداخلية واخلارجية ،مع العمل ب�سكل موازي على متكني وتوفري البيئة املنا�سبة و�سو ُل اىل احلكم الر�سيد،
وذلك بتوفري الت�سريعات وبناء القدرات املوؤ�س�سية والب�سرية لتحقيق وا�ستثمار الفر�سة ال�سكانية وتعظيم ال�ستفادة من
التغريات التي ت�ساحبها.
وي�سار اىل ان املجل�ص الأعلى لل�سكان قد حدث هذه الوثيقة بناء على نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن  ،2015وفر�سيات
ال�سقاطات ال�سكانية لالأعوام ( ،)2050 - 2015املعد من قبل دائرة الإح�ساءات العامة وجلنة تقدير اأعداد ال�سكان
الردنيني وغري الأردنيني ،وقد مت تطبيق النهج الت�ساركي يف حتديثها ،حيث متت مراجعتها من قبل كافة ال�سركاء املعنيني
املمثلني للجهات املعنية وخرباء يف هذا املجال ،واأع�ساء اللجنة الوطنية التوجيهية ملتابعة تنفيذ �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية
و�سباط ارتباط الفر�سة ال�سكانية يف املوؤ�س�سات املختلفة لتحديد حمتويات الوثيقة ،واآلية التنفيذ واملتابعة والتقييم.
اأتقدم بجزيل ال�سكر والتقدير من �ساحبة ال�سمو امللكي المرية ب�سمة بنت طالل املعظمة� ،سفرية النوايا احل�سنة ل�سندوق
الأمم املتحدة لل�سكان لدورها الفاعل وامل�ستمر واملبا�سر يف دعم املجل�ص الأعلى لل�سكان.
كما ،اأتقدم بال�سكر والتقدير لكل من �ساهم يف اخراج هذه الوثيقة اىل حيز الوجود ،واخ�ص بالذكر معايل وزير التخطيط
والتعاون الدويل -رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�سكان ،والأع�ساء واجلهات ال�سريكة واملانحة حمليا وفريق املجل�ص الأعلى
لل�سكان على جهودهم املتميزة.
وفقنا اهلل جميعا خلدمة وطننا الغايل بقيادة �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظة
اهلل ورعاه و�سدد على طريق اخلري والفالح خطاه.
الأمني العام
م .مي�سون عيد الزعبي
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امللخّ �س التنفيذي
تاأتي اأهمية اإعداد الوثيقة املحدثة من التوقع الذي مفاده اأن الأردن-كبقية البلدان التي �سهدت معدلت اإجناب مرتفعة
يف املا�سي القريب واآخذه يف التناق�ص-على اأعتاب حتّول دميوغرايف تاريخي ،يحمل «فر�سة �سكانية» اأو «نافذة اإىل
الفر�سة الدميوغرافية» ت�ساحبها تاأثريات خمتلفة يف احلالة القت�سادية والجتماعية .قد تكون على �سكل حتديات اإذا
مل ت�ستغل ب�سكلٍ مالئم ،وقد تكون فر�س ًا نافع ًة اإذا ّمت ر�سدها والتخطيط والإعداد امل�سبق لها ،ويحدث ذلك بالتزامن مع
توا�سل النخفا�ص يف معدلت الإجناب .وعلى العك�ص من الأو�ساع يف بع�ص دول جنوب �سرق اآ�سيا التي اأُغلقت نافذتها
الدميوغرافية منذ �سنوات قليلة ،ما زالت النافذة الدميوغرافية للعديد من الدول النامية -ومنها الأردن  -مل تفتح على
م�سراعيها بعد.
ذروة الفر�سة ال�سكانية يف
االأردن عام ((2040

ويف �سوء نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن ( )2015الذي اأطلقت
نتائجه مطلع عام ( )2016وفر�سيات الإ�سقاطات ال�سكانية املعتمدة يف
تقرير ال�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ( ،)2050-2015واملعد من قبل دائرة
الإح�ساءات العامة وجلنة تقدير اأعداد ال�سكان الردنيني وغري الأردنيني مت حتديث وثيقة �سيا�سات الفر�سة
ال�سكانية التي اأعدت عام ( ،)2016وقد مت اقرتاح ال�سيا�سات الالزم تطبيقها ل�سمان حتقيق والنتفاع من
الفر�سة ال�سكانية والتي مت اقرتاحها من خالل تطبيق النهج الت�ساركي ومب�ساركة كافة اجلهات املعنية.
ولتحديد توقيت ح�سول الفر�سة ومدة ا�ستمرارها ،فقد ت�سمنت الوثيقة اإ�سقاطات �سكانية للفرتة الزمنية ((2050-2015
لل�سكان الأردنيني املقيمني داخل الأردن وتقديرات لل�سكان غري الأردنيني ،والتي مت تنفيذها وفق ًا ل�سيناريوهاتٍ ثالث ٍة خمتلفةٍ،
هي ال�سيناريو املرتفع (الفر�سة ال�سائعة) ،وال�سيناريو املتو�سط (الفر�سة املوؤجلة) ،وال�سيناريو املنخف�ص (�سيناريوالأمل).
تظهر الفر�سة ال�سكانية عندما ويتحقق التحول الدميوغرايف يف الرتكيب العمري لل�سكان ،وامل�سحوب اأي�س ًا
بانخفا�ص يف متو�سط حجم الأ�سرة ح�سب ال�سيناريوهني املتو�سط واملنخف�ص
ٍ
يبداأ معدل منو الفئة ال�سكانية
يف اأعمار القوى الب�سرية االأفراد اإذا ا�ستمر النخفا�ص يف م�ستويات الإجناب ح�سب الفرتا�سات املحددة.
يف االأعمار (�64-15سنة)
وت�سري نتائج الإ�سقاطات ال�سكانية اإىل اأن الأردن �سي�سل اإىل ذروة الفر�سة
ري على معدل
بالتفوق ب�سكلٍ كب ٍ
ال�سكانية يف عام ( )2040ح�سب ال�سيناريو املنخف�ص (�سيناريو الأمل) ،حيث
منو فئة املعالني يف االأعمار دون �سيبلغ عدد ال�سكان الأردنيني املقيمني يف الأردن ( 9،544،288ن�سمة) بزيادة
اخلام�سة ع�سرة و(� )65سنة
مقدارها ( )3،032،433عن حجمهم يف عام ( )2015كما �ستبلغ ن�سبة ال�سكان
فاأكرث.
يف اأعمار القوى الب�سرية ( )%67^7من جمموع ال�سكان و�ستنخف�ص ن�سبة
الإعالة الدميوغرافية 1لت�سل اإىل ( 48فرد) لكل ( )100فرد يف اأعمار القوى الب�سرية .اأما اإذا بقيت م�ستويات الإجناب
يف امل�ستقبل على حالها كما يف عام ( ،)2015وهو ما يعرب عنه ال�سيناريو املرتفع (الفر�سة ال�سائعة) ،فاإن اأعداد ال�سكان
من املتوقع اأن ت�سل اإىل ( 10،964،583ن�سمة) بحلول عام ( )2040وهو ما ميثل زيادة ت�سل اإىل نحو ()%15مقارنة
بال�سيناريو املنخف�ص (�سيناريو الأمل) ،يف حال حتقق ال�سيناريو املرتفع (الفر�سة ال�سائعة) �ستبقى ن�سبة ال�سكان يف اأعمار
القوى الب�سرية على حالها تقريباً ،كما �ستبقى ن�سبة الإعالة العمرية عند م�ستوياتٍ عالي ٍة اأي�ساً.
اأما مربرات توقع حدوث ذروة الفر�سة ال�سكانية يف عام ( )2040اأو اعتبار هذه
ال�سنة نقطة مرجعيةٍ ،فتعود اإىل اأن ن�سبة الإعالة العمرية (جمموع ال�سكان يف الفئة
العمرية (اأقل من � 15سنة و� 65سنة فاأكرث) مق�سوما على جمموع ال�سكان يف الفئة
(العمرية � 64-15سنة) �ست�سل اإىل اأدنى م�ستوى لها ( 47^7فرداً) لكل ((100
من ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية لأول مرة يف الأردن يف تلك ال�سنة ،كما �ستبلغ

اأعلى ن�سبة �سكان يف اأعمار القوى
الب�سرية العمل ( � )%67ستكون
عام  2040واأدنى ن�سبة
اإعالة عمرية (� )48سخ�س
معال لكل 100

 1ن�سبة الإعالة الدميوغرافية = عدد �سغار ال�سن (اأقل من � 15سنة)  +عدد كبار ال�سن (� 65سنة فاأكرث)
مق�سوما على عدد ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية (� 64-15سنة)
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ن�سبة ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية ( )%67^7يف تلك ال�سنة ،ويرجع ذلك اإىل انخفا�ص ن�سبة �سغار ال�سن (اأقل من � 15سنة
من العمر) .وب�سورة عامة ،فمن املتوقع اأن تدوم الفر�سة ال�سكانية ملدة عقدين من الزمن ،ويتوقف توقيت حدوث هذه الفر�سة
ومدتها الزمنية على �سرعة انخفا�ص معدل الإجناب الكلي يف ال�سنوات القادمة.
ومل يقت�سر اهتمام وثيقة الفر�سة ال�سكانية على التنبوؤ باأعداد الأردنيني وفقا لل�سيناريوهات املختلفة ،واإمنا ت�سدت
اأي�سا اإىل حماولة التنبوؤ بالأعداد املتوقعة لغري الأردنيني وفقا ل�سيناريوهات تختلف من جن�سية اإىل اأخرى وذلك بناء
على ا�ست�سراف مبدئي لبدائل اجتاهات الهجرة اخلارجية التي تعك�ص اأو�ساع اإقليمية �سديدة التعقيد واأو�ساع اقت�سادية
لي�ص من ال�سهل التنبوؤ بها ب�سكل دقيق .وت�سري تقديرات ال�سيناريو املرتفع ( الفر�سة ال�سائعة) لغري الأردنيني اإىل اأن
اأعدادهم �ست�سل اإىل ( 4^9مليون ن�سمة) يف عام ( )2040و�سرتتفع اإىل ( )5^9مليون ن�سمة يف عام ( ،2050اأما
ح�سب ال�سيناريو املنخف�ص (�سيناريو الأمل) للتقديرات ف�سيبلغ عدد غري الأردنيني حوايل ( 2^5مليون ن�سمة) يف عام
) )2040و�سينخف�ص اإىل حوايل ( 2^4مليون ن�سمة) يف عام ( )2050وبطبيعة احلال فاإن التفاوت يف ال�سيناريوهات
املختلفة لأعداد غري الأردنيني مرتفع نظرا حلالة عدم اليقني التي ترتبط بالو�سع الإقليمي ،حيث يزيد ال�سناريو املرتفع
عن ال�سيناريو املنخف�ص (�سيناريو الأمل) بنحو ( )% 96يف عام  2040وبنحو (  ) %146عام ( .)2050ويتطلب الأمر
يف �سوء حالة عدم التاأكد املرتبطة باأعداد غري الأردنيني عمل مراجعة دورية لهذه التقديرات.
هذا وت�سري التقديرات والفر�سيات ال�ستة اخلا�سة بالالجئني ال�سوريني ان وجودهم �سيعيق حتقيق وا�ستثمار الفر�سة
ال�سكانية يف جميع الفر�سيات اذ ان اأف�سل �سيناريو لعودتهم �سيوؤخر الفر�سة ال�سكانية (� 16سنة)حيث �ست�سل اىل
ذروتها عام ( ،)2056وعليه على احلكومة اإعادة النظر يف �سيناريوهات عودة الالجئني ال�سوريني ،بالإ�سافة اىل ت�سميم
برامج �سحة اجنابية وتنظيم ا�سرة ل�سمان تقاربهم ملعدلت الجناب الوطنية.
وملا كان الو�سول لتحقيق الهدف النهائي املن�سود املتمثل يف حتقيق رفاهية املواطن يف ظل حتقق الفر�سة ال�سكانية فاإن
الوثيقة تخل�ص اإىل اقرتاح جمموعة من ال�سيا�سات ،مع العمل ب�سكل موازي على متكني وتوفري البيئة املنا�سبة و�سو ُل اىل
احلكم الر�سيد ،وذلك بتوفري الت�سريعات وبناء القدرات املوؤ�س�سية والب�سرية لتحقيق وا�ستثمار الفر�سة ال�سكانية وتعظيم
ال�ستفادة من التغريات التي ت�ساحبها ،اآخذين بالعتبار اأن بع�ص هذه ال�سيا�سات تطرق اإليها الربنامج التنموي التنفيذي
لروؤية الأردن عام ( )2025وا�سرتاتيجيات وخطط اجلهات ذات العالقة ،اإىل جانب اأنه مت التاأكيد على هذه ال�سيا�سات وفق ًا
لنتائج وتو�سيات تقارير املتابعة والتقييم اخلا�سة بالفر�سة ال�سكانية ،وتوزعت هذه ال�سيا�سات على اأربعة حماور رئي�سية هي:
• �سيا�سات حتقيق التحول الدميوغرايف والو�سول اإىل « ذروة الفر�سة ال�سكانية »
• �سيا�سات ا�ستثمار الفر�سة ال�سكانية
• �سيا�سات احلماية الجتماعية والإعداد ملرحلة ما بعد الفر�سة ال�سكانية
• �سيا�سات التوظيف الأمثل للهجرة الداخلية واخلارجية
ول حتقق الفر�سة ال�سكانية غايتها مبجرد حدوثها ،واإمنا حتتاج اإىل ا�ستجابات
نحوها يف �سياق ال�سيا�سات الجتماعية والقت�سادية الكلية والقطاعية ،اإذ اأنها تنبه
وا�سعي ال�سيا�سات اإىل الكيفية التي ميكن بو�ساطتها اأن ينتفع الأردن حالي ًا ويف
ال�سنوات القادمة من الن�سب املرتفعة من ال�سباب والبالغني ممن هم يف �سن العمل،
وذلك باإدماج البعد ال�سكاين وق�سايا الفر�سة ال�سكانية يف ال�سرتاتيجيات واخلطط
والربامج التنموية ،وتخ�سي�ص املوارد املالية الالزمة لها ل�سمان ال�ستجابة
ملتطلبات ق�سايا الفر�سة ال�سكانية من اأجل ا�ستثمارها وتفويت فر�سة �سياعها،
وحتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة للعام (.)2030
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االنتفاع من حدوث الفر�سة
ال�سكانية يف االأردن يتطلب
تبني �سيا�سات �سكانية
واجتماعية واقت�سادية مالئمة،
واال�ستجابة للتغريات التي
�ستنجم عنها.

متهيد
يعترب ال�ستثمار يف التغري يف الرتكيب العمري لل�سكان ومعدلت النمو ال�سكاين من اأهم الق�سايا التي حتظى باهتمام اأي
دولة ت�سعى اإىل حتقيق الرفاه الجتماعي ملواطنيها ،ومتكينهم من احل�سول على م�ستلزمات العي�ص الكرمي ،الأمر الذي
يوؤدي اإىل حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية الوطنية ال�ساملة وامل�ستدامة.
وعلى الرغم من اأن تاأثري تزايد ال�سكان يف القت�ساد يع ّد من الأمور التي اختلف املخت�سون حولها ،اإل اأن هناك اعرتاف ًا
متزايد ًا اأن الرتكيب العمري لل�سكان اأهم من عددهم ،لذا عُ ّد هذا الأمر املحور الرئي�سي يف هذه الوثيقة .وبناء عليه،
اأ�سبح من الأهمية مبكان تقدير اأعداد ال�سكان والتعرف اإىل تركيبهم العمري يف ال�سنوات املقبلة ،من اأجل تقدير
احتياجاتهم وتلبيتها ،والعمل على ال�ستجابة للتغري يف اخل�سائ�ص الدميوغرافية لهم قبل الو�سول اإىل تلك ال�سنوات
ب�سورة تخدم امل�سالح ال�سرتاتيجية لالأردن وتوؤثر اإيجاب ًا يف م�ستوى معي�سة املواطنني.
وتعك�ص الوثيقة املنافع التي ميكن اأن يجنيها الأردن من التخطيط وال�ستعداد الالزم لال�ستجابة املنا�سبة حلدوث التغري
الدميوغرايف املنتظر يف الرتكيب العمري لل�سكان ،والفر�سة ال�سكانية املرافقة لهذا التغري ،كما تبني التاأثريات التي قد
يحدثها هذا التغري وبع�ص ال�سيا�سات الالزمة لال�ستجابة لها .وتبداأ الوثيقة بتعريف مفهوم الفر�سة ال�سكانية التي تظهر
عندما يبداأ منو ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية (� 2(64-15سنة بالتفوق على منو الفئات املعالة (الأطفال وكبار ال�سن)،
ثم تبني الوثيقة التاأثريات الإيجابية التي ت�ساحب الفر�سة ال�سكانية كما جاء يف الدرو�ص امل�ستفادة من دول اأخرى،
وكذلك النعكا�سات ال�سلبية يف حال عدم ال�ستعداد املنا�سب للتغريات املتوقعة امل�ساحبة ملراحل الفر�سة ال�سكانية والتي
�سيكون لها تاأثري على املجتمع الأردين .اإ�سافة لذلك تو�سح �سروط حتقيق الفر�سة ال�سكانية والنتفاع منها ،كما ت�سري اإىل
تاأثريات هذه الفر�سة وانعكا�ساتها على عددال�سكان ومعدلت منوهم ،وعلى تركيبهم العمري وعبء الإعالة ،وعلى حجم
ال�سكان يف �سن التعليم وال�سباب ،وعلى �سوق العمل ممث ًال يف عدد قوة العمل امل�ستقبلية .ومن املتوقع اأن ي�سهم ال�ستثمار
الإيجابي للفر�سة ال�سكانية يف حت�سني نوعية حياة املواطنني ،وزيادة معدلت الت�سغيل ،وخف�ص معدلت البطالة ،والتمتع
مب�ستويات عالي ًة ن�سبي ًا من التنمية ،وحتقيق وفورات يف قطاعات التعليم واخلدمات الجتماعية املختلفة الناجمة عن
التغري يف الرتكيب العمري لل�سكان نتيجة انخفا�ص معدلت الإجناب.
وياأتي هذا العر�ص ل�ستثمار الفر�سة ال�سكانية كوثيق ٍة وطني ٍة �ساملةٍ ،وا�سرت�ساديه مكملة وم�ساندة للربنامج التنفيذي
التنموي «روؤية الأردن ( ،z(2025وخطة حتفيز النمو القت�سادي ( ،)2022-2018وال�سرتاتيجيات الوطنية والقطاعية
الأخرى .كما تراعي الوثيقة مبادئ اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية م�ستند ًة يف نهجها وتوجهاتها اإىل غايات حتقيق الفر�سة
ال�سكانية امل�سار اإليها بهدي الدين الإ�سالمي احلنيف واأحكامه ال�سمحة ،وحقوق الإن�سان ،واحلق يف التعليم ،والرعاية
ال�سحية والجنابية ،والعمل ،والعدالة ،والرفاه ،التي كفلتها املواثيق الوطنية والدولية كافة .وقد اأُعدت الوثيقة املحدثة
من قبل املجل�ص الأعلى لل�سكان ،ومتت مراجعتها من كافة ال�سركاء املعنيني املمثلني للجهات املعنية وخرباء يف هذا
املجال ،واأع�ساء اللجنة الوطنية التوجيهية ملتابعة تنفيذ �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية و�سباط ارتباط الفر�سة ال�سكانية
يف املوؤ�س�سات املختلفة لتحديد حمتويات الوثيقة ،واآلية التنفيذ واملتابعة والتقييم.

 2مت ح�ساب ال�سكان يف �سن العمل طبق ًا للتعريف الدويل لل�سكان يف �سن العمل وهم من يف �سن � 15سنة اإىل �سن � 64سنة ،وذلك ت�سهي ًال للمقارنات الدولية ،علم ًا باأن قانون العمل الأردين ين�ص
على اأن احلد الأدنى لاللتحاق ب�سوق العمل هو � 16سنة فما فوق.
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متر الدول عادة مبا يُ�سمى بالتحول الدميوغرايف ،والذي يكون على اأربع مراحل على النحو الآتي :
املرحلة الأوىل  :تكون معدلت الوفيات والإجناب مرتفع ًة جداً ،وعليه فاإن معدل النمو ال�سكاين يكون متدنياً.
املرحلة الثانية :متيل معدلت الوفيات اإىل النخفا�ض نتيجة التقدم يف الطب وال�سحة العامة ،يف حني تكون معدلت
الإجناب مرتفع ًة مما يوؤدي اإىل ارتفاع ملحوظ يف معدل النمو ال�سكاين.
وتغريات كبري ٍة يف الرتكيب
ٍ
املرحلة الثالثة :يبداأ معدل الإجناب بالنخفا�ض ،وينتج عن ذلك معدل من ٍو �سكاينٍ اأقل
العمري ،اإذ يتحول فيها الرتكيب العمري من تركيب فتي اإىل تركيب ٍتهيمن عليه فئة ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية
)�64-15سنة) ،وت�سبح هذه الفئة قادر ًة على العمل واكت�ساب الدخل ،ومييل الأفراد لدخار ن�سبة ٍ اأكرب من دخلهم.
وتنخف�ض ن�سبة الإعالة ،وتتزايد فر�ض النمو القت�سادي مع زيادة حجم قوة العمل ،وتزايد امليل لالدخار ،ومتكن الزيادة
يف املدخرات من متويل قد ٍر اأكرب من ال�ستثمارات .وحتدث الفر�سة ال�سكانية يف هذه املرحلة التي يبداأ فيها منو فئة
ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية (�64-15سنة) بالتفوق ب�سكلٍ كب ٍري على منو فئة املعالني يف الأعمار دون اخلام�سة ع�سرة
و(� )65سنة فاأكرث ،وهنا تكون احلاجة اأقل لالهتمام ب�سريحة �سغار ال�سن (دون � 15سنة من العمر).
املرحلة الرابعة :تنتقل الزيادة الكبرية يف ال�سكان الذين كانوا يف الفئة العمرية ال�سغرية يف املرحلة الثانية اأعاله ،ويف
�سن العمل يف املرحلة التالية اإىل �سن التقاعد ،فريتفع معدل الإعالة مرة اأخرى .ويكون الرتفاع يف هذه املرحلة نتيجة
ارتفاع ن�سبة كبار ال�سن (� 65سنة فاأكرث) ،الذين يعتمدون على مدخراتهم ل�سد احتياجاتهم ،اأو على دعم اأ�سرهم اأو على
الدولة.
ويتبني من املراحل الأربع �سالفة الذكر ،اأن القت�ساد يتاح له خالل املرحلة الثالثة وهي املرحلة التي متر بها الأردن حاليا،
فر�سة ال�ستفادة من هذا التغري يف الرتكيب العمري لدفع النمو دفع ًة كبرية ،يف ظل بيئة اقت�سادية مالئمة ،وتتاح هذه
الفر�سة لفرتة زمنية حمدودة ،اإذ يعمل عدد اأكرب من ال�سكان ،ويعيلون عدد ًا اأقل من �سغار ال�سن وكبار ال�سن .ولكن هذه
الفر�سة ت�ستمر لفرتة حمدودة ،نتيجة تقدم هذه الفئة يف العمر ،ودخولها مرحلة التقاعد يف املرحلة الرابعة ،فيزيد عدد
املعالني مرة اأخرى .ويتحقق النتفاع الأمثل من هذه الفر�سة اإذا ا�ستمر النخفا�ض يف معدلت الإجناب.
االنعكا�ضات ال�ضلبية ل�ضياع
فر�ضة ا�ضتثمار الفر�ضة
OGóYCG ºî°†J :á«fÉµ°ùdG
املتعطلني عن العمل ,ارتفاع
ن�ضبة الفقر ,تراجع ح�ضة الفرد
من الدخل ,تردي امل�ضتويات
املعي�ضية ,ازدياد ال�ضغوط
على كافة املوارد ,تراجع
الظروف ال�ضحية للأفراد
وانت�ضار االأمرا�ض االجتماعية
كاجلرمية

ول حتقق الفر�سة ال�سكانية غايتها مبجرد حدوثها ،واإمنا حتتاج اإىل ا�ستجابات
نحوها يف �سياق ال�سيا�سات الجتماعية والقت�سادية الكلية والقطاعية ،ووثيقة
الفر�سة ال�سكانية ت�سع اأمام وا�سعي ال�سيا�سات الكيفية التي ميكن بو�ساطتها اأن
ينتفع الأردن الآن ويف ال�سنوات القادمة من الن�سب املرتفعة احلالية واملنتظرة
من ال�سباب والبالغني ممن هم يف �سن العمل .كما اأنها تبني النعكا�سات ال�سلبية
يف حال عدم ال�ستعداد املنا�سب للتغريات املتوقعة امل�ساحبة ملراحل الفر�سة
ال�سكانية .ومن اأهم هذه النعكا�سات ت�سخم اأعداد املتعطلني عن العمل وارتفاع
ن�سبة الفقر ،وتراجع ح�سة الفرد من الدخل ،وتردي امل�ستويات املعي�سية ،وازدياد
ال�سغوط على كافة املوارد ،وتراجع الظروف ال�سحية لالأفراد ون�سيبهم من
النفاق على ال�سحة بالإ�سافة اإىل انت�سار الأمرا�ض الجتماعية كاجلرمية وهو
ما يوؤدي اإىل تراجع يف نوعية احلياة ويف رفاه املواطن.
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الواقع ال�ضكاين يف االأردن
الواقع الدميوغرايف
اإن ال�سعي نحو الو�سول اإىل الفر�سة ال�سكانية ،يتطلب فهم الواقع الدميوغرايف الراهن ،ومراعاة التغريات ال�سكانية
اجلارية واملتوقعة عند �سياغة �سيا�سات املوؤ�س�سات يف القطاعات التنموية والقت�سادية املختلفة ،وبرامج عملها ،وفيما
ياأتي عر�ض خمت�سر لهذا الواقع.

حجم ال�سكان ومنوهم
بلغ عدد �سكان الأردن ح�سب نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن الذي نفذته دائرة الإح�ساءات العامة يف عام ()2015
حوايل ( )9^532مليون ن�سمة ،هذا وبلغ عدد الأردنيني املقيمني يف اململكة حوايل ( )6^61مليون ن�سمة وبلغ عدد غري
الأردنيني ( )2^92مليون ن�سمة اأو ما ن�سبته ( )% 30^6من جمموع �سكان اململكة .3كما يبني ال�سكل رقم (.)1
ال�سكل رقم ( :)1عدد �سكان الأردن ح�سب نتائج التعدادات ال�سكانية
يف ال�سنوات ( 1979و 1994و 2004و)2015
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امل�سدر  :دائرة الإح�ساءات العامة ،ال�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

وقد بلغ املتو�سط ال�سنوي ملعدل النمو ال�سكاين ( )% 4^4بني عامي ( 1979و ،)1994وانخف�ض ب�سكل حاد لي�سل اإىل
) )%2^6بني عامي ( 1994و ،)2004وما لبث اأن عاود ارتفاعه احلاد لي�سل اإىل ( )%5^3عام ( )2015نتيجة لتدفق
الهجرات اإىل الأردن نتيجة لالأزمة ال�سورية ب�سكل خا�ض.

الرتكيب العمري لل�سكان
يت�سف املجتمع الأردين بالفتوة اإذ اإن حوايل ( )%34^6من ال�سكان هم دون اخلام�سة ع�سرة من العمر ،و( )%61^2يف
الفئة العمرية (� )64-15سنة ،و( )%4^2يف الأعمار(� )65سنة فاأكرث .وتعترب ن�سبة ما ي�سكله الأطفال دون اخلام�سة
ع�سر حالي ًا ن�سبة مرتفعة مما يعني توقع املزيد من النمو يف عدد ال�سكان ،واملزيد من ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية،
وبالتايل قوة العمل م�ستقبالَ ،اإىل جانب ا�ستمرار ن�سب الإعالة املرتفعة.4

عنا�سر التغري ال�سكاين
يعود التغري ال�سكاين يف اأي جمتمع من املجتمعات اإىل ثالثة عنا�سر رئي�سية هي :املواليد والوفيات و�سايف الهجرة .وقد
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اأدت هذه العنا�سر اإىل زياد ٍة �سريع ٍة يف عدد ال�سكان خالل الفرتة الزمنية املا�سية .5وكان لالإجناب الدور الأكرب يف التغري
ال�سكاين يف الأردن نتيجة لالنخفا�ض املتوا�سل الذي �سهده معدل الإجناب الكلي خالل الفرتة الزمنية (،)2015-1976
اإذ انخف�ض املعدل من ( )7^4طفل للمراأة يف عام ( )1976اإىل ( )3^38طفل للمراأة يف عام ( .6)2015وقد �ساهم هذا
النخفا�ض يف انخفا�ض متو�سط حجم الأ�سرة لي�سل اإىل ( )4^8فرد يف عام ( )2015مقارنة مع ( )6^2فرد ح�سب
نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن ( .)1994كما اأ�سهم انخفا�ض معدلت الوفيات من جهة وتيارات الهجرات املتتالية
من جهة اأخرى خالل ال�سنوات الثالث املا�سية (الالجئون ال�سوريون) يف الرتفاع الكبري يف حجم ال�سكان.

عبء الإعالة
ي�سنف الأردن �سمن املجتمعات الفتية وفق ًا للرتكيب العمري احلايل ل�سكانه ،ويعني هذا ارتفاع عبء الإعالة امللقى على
ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية ،اإذ بلغت ن�سبة الإعالة الدميوغرافية يف عام (� )64( )2015سخ�س ًا لكل � 100سخ�ض يف
اأعمار القوى الب�سرية (�64-15سنة) ،7بينما ل تتجاوز ن�سبة الإعالة (� )47سخ�س ًا يف الدول الأوروبية مق�سومة منا�سفة بني
اإعالة الأطفال واإعالة كبار ال�سن .اأما اإذا اأخذت ن�سبة الإعالة القت�سادية بالعتبار (ن�سبة اإجمايل ال�سكان اإىل امل�ستغلني
فعلياً) ،وحيث اأن ( )%22^1من الأردنيني م�ستغلون فعلي ًا ويعيلون اأنف�سهم اإ�ساف ًة اإىل اإعالة ( )%77^9من باقي ال�سكان
ت�سبح ن�سبة الإعالة القت�سادية ( )4^5اأفراد ،ويعني هذا اأن كل م�ستغلٍ اأردينٍ يعيل نف�سه واأربعة اأفرادٍ اآخرين .8

الفر�ضة ال�ضكانية املتوقعة يف االأردن

تتحدد الفر�سة ال�سكانية عندما تبلغ ن�سبة ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية (� 64-15سنة) اأعلى قيم ًة لها ،وتبلغ
ن�سبة الإعالة العمرية اأدنى قيم ًة لها .وبهدف حتديد الفرتة الزمنية للو�سول اإىل الفر�سة ال�سكانية يف الأردن ،فقد
إ�سقاطات �سكاني ٍة م�ستقبلي ٍة للفرتة الزمنية ( )2050-2015لالأردنيني املقيمني يف اململكة ا�ستندت اإىل نتائج
ٍ
مت تنفيذ ا
التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن الذي نفذته دائرة الإح�ساءات العامة يف (ت�سرين الثاين ( )2015اأنظر امللحق رقم .)1
وقد ا�ستند حتديد توقيت حدوث الفر�سة ال�سكانية يف الأردن اإىل الإ�سقاطات
العوائد االيجابية الإ�ضتثمار
ال�سكانية لالأردنيني املقيمني يف الأردن ومت معاجلة ال�سقاطات ال�سكانية
الفر�ضة ال�ضكانية ارتفاع يف
للمقيمني باخلارج على اعتبار اأن خ�سائ�ض الأردنيني املقيمني باخلارج �ستت�سم
حجم قوة العمل ,ارتفاع متو�ضط
بالثبات .ول �سك اأن ا�ستثمار الفر�سة ال�سكانية �سيكون له عوائد ايجابية على
دخل اال�ضرة ,وارتفاع م�ضتويات
كافة مناحي احلياة يف الأردن حيث �سيوؤدي اإىل ارتفاع يف حجم قوة العمل
املعي�ضية
وا�ستغاللها يف العملية النتاجية الأمر الذي �سيوؤدي اإىل ارتفاع متو�سط دخل
الأ�سرة وحت�سن اأو�ساعها املعي�سية وارتفاع م�ستويات املعي�سة بكافة اأ�سكالها .اأما عدم ا�ستغالل وا�ستثمار الفر�سة
ال�سكانية وعدم ال�ستعداد لها ف�سيوؤدي اإىل ارتفاع عدد املتعطلني عن العمل وانخفا�ض متو�سط دخل الفرد وتدين م�ستوى
اخلدمات بكافة اأنواعها.
وا�ستخدم يف تنفيذ الإ�سقاطات ثالثة �سيناريوهات ،طبقت على �سكان الأردن من الأردنيني املقيمني داخل الأردن .وقد
ا�ستندت الإ�سقاطات ال�سكانية اإىل جمموعة افرتا�سات اأو مُدخالت عامة .وقد مت تنفيذ ال�سيناريو املرتفع ( الفر�سة
ال�سائعة) بافرتا�ض ثبات معدل الإجناب الكلي امل�ساهد يف عام ( ،)2015والبالغ ( )3^38طفال للمراأة واملح�سوب
ا�ستنادا اإىل نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن ( )2015طوال الفرتة الزمنية لالإ�سقاطات ال�سكانية ()2050-2015
وافرتا�ض ثبات توقع احلياة وقت الولدة لكل من الذكور والإناث (� 72^87سنة للذكور) و(� 74^27سنة لالإناث) ،يف
حني مت تنفيذ ال�سيناريو املتو�سط ( الفر�سة املوؤجلة) بافرتا�ض حتقيق معدل الإجناب املرغوب به والبالغ ()2^4
 5مبا اأن الأردن من الدول التي ت�سهد هجرات دولية قادمة نحوه وخارجة منه  ،فال بد من اإن�ساء دائرة متخ�س�سة تعنى بر�سد الهجرة ملا للهجرة من اآثار مهمة على كافة نواحي احلياة يف الأردن
وخا�سة على حجم ال�سكان وتوزيعهم وتركيبهم.
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 8قد تعود هذه الن�سبة املرتفعة اإىل �سببني مت�سلني ببع�سهما يت�سمنان ارتفاع م�ستويات الإجناب التي ترفع ن�سبة الأطفال يف املجتمع من جهة ،وحتول دون م�ساركة عالية لالإناث يف القوى العاملة
من جهة اأخرى.
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طف ًال للمراأة ح�سب نتائج م�سح ال�سكان وال�سحة الأ�سرية لعام 2012يف عام ( ،)2030وحدوث ارتفاعٍ يف توقع احلياة
لكل من الذكور والإناث مقداره (� )1^5سنة خالل الفرتة ( ،)2030-2015وارتفاع مقداره (� )0^5سنة واحدة خالل
الفرتة ( .)2050-2030ونفذ ال�سيناريو املنخف�ض (�سيناريوالأمل) بافرتا�ض و�سول معدل الإجناب الكلي اإىل معدل
الإحالل وهو ( )2^1طف ًال للمراأة يف عام ( )2030حيث �سينخف�ض ب�سكل تدريجي من ( )2^95طف ًال للمراأة يف عام
) )2020و ( )2^53طف ًال للمراأة يف عام ( )2025بالإ�سافة اىل حدوث ارتفاع يف توقع احلياة لكل من الذكور والإناث
مقداره �سنتان خالل الفرتة ( .)2030-2015وحدوث ارتفاع مقداره (� 0^5سنة) يف توقع احلياة للذكور والإناث خالل
الفرتة ( )2050-2030وا�ستندت هذه الفرتا�سات اإىل اجتاهات توقعات احلياة لكل من الذكور والإناث التي اأظهرت
ارتفاع ًا جوهري ًا خالل عقدي الثمانينيات والت�سعينيات من القرن املا�سي ،وتباطاأت بعد ذلك ،واأ�سبح من ال�سعب
اإ�سافة �سنوات لتوقع احلياة خالل فرت ٍة زمني ٍة ق�سري ٍة كما كان احلال �سابقا( .اأنظر امللحق رقم .)1
وبنا ًء على الإ�سقاطات ال�سكانية التي مت تنفيذها ،فقد تبني اأن الفر�سة ال�سكانية يف الأردن -مقا�سة مب�ستوى ن�سبة
ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية ومب�ستوى ن�سبة الإعالة العمرية �ستبلغ ذروتها بحلول عام ( )2040ح�سب ال�سيناريو
املنخف�ض (�سيناريو الأمل).
وح�سب ال�سيناريو املرتفع (الفر�سة ال�سائعة) ،فاإن ن�سبة ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية �سرتتفع بني عامي (2015
و ،)2030ومن ثم �ستنخف�ض اإىل ( )% 60^9يف عامي ( )2035و ( .)2050وبينت النتائج اأن ن�سبة الإعالة يف عامي (2040
و )2050ح�سب هذا ال�سيناريو �ستكون م�ساوية لقيمتها يف عام ( )2015والبالغة( )64فرد ًا لكل ( )100فرداً(امللحق رقم
 4اجلدول رقم .)1
اأما ح�سب ال�سيناريو املتو�سط (الفر�سة املوؤجلة) ،فيت�سح اأن ن�سبة ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية (� 64-15سنة) �سرتتفع
اإىل ( )% 66^2يف عام ( ،)2040و�ستنخف�ض ن�سبة الإعالة اإىل ( 51فرداً) لكل ( )100فرد يف اأعمار القوى الب�سرية،
ويتحقق هذا يف حال و�سول معدل الإجناب الكلي امل�ستهدف والبالغ ( )2^4مولود ًا لالأنثى يف عام ( )2030وانخفا�ض
معدل الإجناب الكلي لي�سل اإىل ( )2^2طفال خالل الفرتة الزمنية (( )2050-2030امللحق رقم  4اجلدول رقم .)1
واأظهرت نتائج ال�سيناريو املنخف�ض (�سيناريو الأمل) (�سيناريو الفر�سة ال�سكانية) باأن النخفا�ض يف معدل الإجناب
الكلي لي�سل اإىل ( )2^1طفال وهو معدل الحالل والذي ميثل الأطفال الذي ينبغي اأن تنجبه كل امراأة خالل حياتها
حتى يظل تزايد ال�سكان يف املجتمع �سمن احلدود املعقولة خالل ال�سنوات والعقود القادمة ،واأظهر ال�سيناريو اأي�سا اأن
نقاط مئويةٍ) عن
ن�سبة ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية �ستبلغ ( )% 67^7يف عام ( )2040بزيادة مقدارها (ٍ 6^5
قيمتها يف �سنة الأ�سا�ض ( .)2015و�ستنخف�ض ن�سبة الإعالة ح�سب هذا ال�سيناريو لت�سل اإىل ( )48فرد ًا لكل ()100
فرد ًا من ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية يف عام ( )2040الذي ميثل ذروة الفر�سة ال�سكانية ح�سب هذا ال�سيناريو
(امللحق رقم  4اجلدول رقم .)1

التاأثريات املتوقعة للفر�سة ال�سكانية
للتعرف على التاأثريات املرتتبة على التحولت ال�سكانية املتوقعة ،والناجمة عن انخفا�ض م�ستويات الإجناب يف امل�ستقبل،
متت درا�سة التغريات ال�سكانية وفقا لثالثة �سيناريوهات ،والنظر يف تاأثريها على حجم ال�سكان ومنوهم وتركيبهم العمري
ون�سبة الإعالة ،وعلى التعليم و�سوق العمل (ملحق رقم  .)1ونعر�ض فيما ياأتي الفروقات املتوقعة بني ال�سيناريوهات
الثالثة واملرتتبة على التغريات ال�سكانية امل�ستقبلية ،اآخذين بالعتبار �سكان الأردن من الأردنيني املقيمني داخل اململكة.
تقديرات لأعداد غري الأردنيني املقيمني داخل الأردن ح�سب اجلن�سية ا�ستنادا اإىل
ٍ
ويبني (امللحق رقم  2اجلدول رقم )1
نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن (.)2015

4

تقديرات لأعداد غري الأردنيني املقيمني داخل الأردن خالل الفرتة التي �ستغطيها الإ�سقاطات
ٍ
و�سيتم ت�سمني الوثيقة
ال�سكانية يف اجلزء اخلا�ض بالهجرة �سمن هذه الوثيقة .وللتعرف على حجم ال�سكان الكلي يف الأردن يف اأي �سنة خالل
الفرتة الزمنية لالإ�سقاطات ( ،)2050-2015ميكن اإ�سافة اأعداد غري الأردنيني لأعداد الأردنيني.

الفر�سة ال�سكانية وحجم ال�سكان ومنوهم
عندما يُقت�سر احلديث عن �سكان الأردن من الأردنيني املقيمني يف اململكة
اإذا حتققت الفر�ضة ال�ضكانية فح�سب ،اأي ا�ستثناء غري الأردنيني من جميع اجلن�سيات كما ي�سري (امللحق
�ضي�ضل عدد ال�ضكان االأردنيني رقم  4اجلدول رقم  ،)2فاإن حجم ال�سكان الأردنيني املتوقع �سيبلغ حوايل (11
اإىل ( )9^5مليون عام ( (2040مليون ن�سمة) يف عام ( )2040ح�سب ال�سيناريو املرتفع (الفر�سة ال�سائعة)،
مقابل ( )11مليون يف حالة
مقابل حوايل ( 9^8مليون) ح�سب ال�سيناريو املتو�سط (الفر�سة املوؤجلة)،
ا�ضتمرار موؤ�ضرات النمو ال�ضكاين
و( 9^5مليون ن�سمة) ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض (�سيناريو الفر�سة ال�سكانية:
احلالية.
�سيناريو المل) .وتقل النتائج ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض (�سيناريو الأمل)
بحوايل ( 1^4مليون ن�سمة) عن حجم ال�سكان املتوقع ح�سب ال�سيناريو املرتفع (الفر�سة ال�سائعة) و( 318األف ن�سمة)
ح�سب ال�سيناريو املتو�سط ( الفر�سة املوؤجلة) .وبافرتا�ض ثبات اأعداد وخ�سائ�ض غري الأردنيني املقيمني داخل الأردن
خالل ال�سنوات القادمة وحتى عام (� ،)2030سيكون حجم �سكان الأردن اأكرب ،و�سيبلغ حوايل ( 12^9مليون ن�سمة) يف
عام ( )2030ح�سب ال�سيناريو املرتفع (الفر�سة ال�سائعة) (امللحق رقم  4اجلدول رقم  ،)19و(12مليون ن�سمة) ح�سب
ال�سيناريو املتو�سط (الفر�سة املوؤجلة) (امللحق رقم  4اجلدول رقم  ،)20و�سيبلغ حوايل ( 11^1مليون ن�سمة) ح�سب
ال�سيناريو املنخف�ض (�سيناريو الأمل) (امللحق رقم  4اجلدول رقم .)21
ويع ّد ا�ستثناء غري الأردنيني من الإ�سقاطات ال�سكانية مفيد ًا لغايات املقارنة ،ولكن هذا ل يخرجهم من دائرة امل�ستهلكني
ملوارد الأردن ال�سحيحة كاملياه ،اأو من دائرة امل�ستخدمني للخدمات الجتماعية كالتعليم وال�سحة وما يرتتب على وجودهم
من تو�سع يف البنى التحتية ،وتاأثريهم يف �سوق العمل ،وبقاء معدلت البطالة على م�ستوياتها دون انخفا�ض ملمو�ض
وغريها من تاأثريات �سلبية .اأنظر ملحق رقم ( )6الذي يو�سح بع�ض تاأثريات الهجرة الدولية الداخلة على املجهودات
التنموية يف الأردن .ويبني ال�سكل رقم ( )2تطور عدد ال�سكان الأردنيني يف �سنوات خمتارة ح�سب ال�سيناريوهات املختلفة.
ال�سكل رقم ( )2تطور عدد ال�سكان الأردنيني يف �سنوات خمتارة ح�سب ال�سيناريوهات املختلفة
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الفر�سة ال�سكانية والرتكيب العمري لل�سكان
يع ّد التغري امل�ساحب للفر�سة ال�سكانية من اأهم خ�سائ�ض التحول ،فالتغري يف الرتكيب العمري نتيج ًة حلدوث الفر�سة
ال�سكانية يتمثل اأ�سا�س ًا يف ارتفاع ن�سبة ال�سباب والبالغني على ح�ساب ن�سبة الأطفال وكبار ال�سن .وتبني الأ�سكال ()6-3
الهرم ال�سكاين املتوقع لالأردنيني املقيمني داخل اململكة يف عام ( )2040الذي ميثل ذروة الفر�سة ال�سكانية يف الأردن ح�سب
ال�سيناريوهات املرتفع واملتو�سط واملنخف�ض مقارنة بالهرم ال�سكاين عام (( )2015امللحق رقم  3الأ�سكال رقم  1و.)5
ال�سكل رقم ( :)3الهرم ال�سكاين ل�سكان اململكة الأردنيني داخل اململكة
(نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن )2015
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ويتبني من الهرم ال�سكاين املتوقع لالأردنيني املقيمني داخل اململكة يف عام ( )2040الذي ميثل ذروة الفر�سة ال�سكانية يف
الأردن تقل�ض قاعدة الهرم التي متثل �سغار ال�سن نتيجة لالنخفا�ض املتوقع يف م�ستويات الإجناب م�ستقبال وات�ساع و�سط
الهرم نتيجة لالرتفاع الكبري يف اأعداد ال�سكان يف الفئة العمرية (� 64-15سنة) وكذلك ات�ساع قمة الهرم نتيجة لتزايد
اأعداد ال�سكان الذين اأعمارهم (� 65سنة فاأكرث) (امللحق رقم  3ال�سكل رقم .)5
ويرتبط تغري الرتكيب العمري لل�سكان ب�سكلٍ رئي�سيٍ بحجم الفئات العمرية املختلفة خا�سة فئة الأطفال دون اخلام�سة
ع�سرة من العمر ،وفئة ال�سباب ،وبقية ال�سكان ممن هم يف اأعمار القوى الب�سرية ،وفئة كبار ال�سن الذين اأعمارهم (65
�سنة) فاأكرث ،وينعك�ض التغري على ن�سبة الإعالة وعلى احتياجات هذه الفئات العمرية ومتطلباتها من التعليم وال�سحة،
واملياه وال�سكن ،وفر�ض العمل وغريها من الحتياجات.
اإن الفرق يف حجم ال�سكان يف الفئة العمرية ( )14-0بني ال�سيناريو املرتفع (الفر�سة ال�سائعة) وال�سيناريوهني املتو�سط
واملنخف�ض ،يظهر جلي ًا يف املدى الق�سري ،ويتاأخر يف الظهور لدى ال�سرائح العمرية الأكرب عمراً .وتظهر الفروق يف
حجم ال�سكان �سغار ال�سن (دون اخلام�سة ع�سرة من العمر) يف عام ( )2040ب�سكلٍ وا�سحٍ  ،اإذ �سي�سل حجم هذه
الفئة ال�سكانية حوايل (3^5مليون ن�سمة) ح�سب ال�سيناريو املرتفع ( الفر�سة ال�سائعة)  ،و( 2^5مليون ن�سمة) ح�سب
ال�سيناريو املتو�سط ( الفر�سة املوؤجلة)  ،و( 2^3مليون ن�سمة) ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض ( �سيناريو الأمل) .وت�سري
مقارنة ال�سيناريو املنخف�ض ( �سيناريو الأمل ) بال�سيناريوهات الأخرى اإىل تراجع اأعداد الأطفال دون اخلام�سة ع�سر
من العمر بنحو ( )1^2مليون ن�سمة اإذا ما قورن ب ال�سيناريو املرتفع ( الفر�سة ال�سائعة) وبنحو ( )277األف ن�سمة اإذا
ما قورن ب ال�سيناريو املتو�سط ( الفر�سة املوؤجلة) (امللحق رقم  4اجلدول رقم .)3
اإن حجم ال�سكان يف الفئة العمرية (� 24-15سنة) �سريتفع ب�سكل متباين ح�سب ال�سيناريوهات الثالثة ،اإذ �سريتفع
عدد ال�سكان يف هذه الفئة يف عام ( )2040لي�سل اإىل حوايل ( 1^9مليون ن�سمة) ح�سب ال�سيناريو املرتفع ( الفر�سة
ال�سائعة) واإىل حوايل ( 1^7مليون ن�سمة) ح�سب ال�سيناريو املتو�سط ( الفر�سة املوؤجلة) واإىل حوايل ( 1^66مليون
ن�سمة) ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض ( �سيناريو الأمل )  .كما يت�سح من (امللحق رقم  4اجلدول رقم .)3
اأما ال�سكان � 25سنة فاأكرث فال توجد اختالفات ملمو�سة بني تقديرات ال�سيناريوهات الثالثة يف عام ( ،)2040ويرجع
ذلك اإىل اأن ال�سريحة العمرية � 25سنة فاأكرث ولدت بالفعل قبل عام ( ،)2015ومن ثم فاإن الختالفات بني ال�سيناريوهات
الثالثة ترجع لتباين توقعات احلياة املفرت�سة يف ال�سيناريوهات الثالثة ول ينجم عنها �سوى اختالفات طفيفة يف اأعداد
ال�سكان ،وذلك كما يت�سح من (امللحق رقم  4اجلدول رقم .)4

الفر�سة ال�سكانية والأطفال
تُ�سري نتائج الإ�سقاطات اإىل اأن ن�سبة الأطفال دون اخلام�سة ع�سرة من العمر �ستنخف�ض خالل ال�سنوات القادمة وو�سو ًل
اإىل �سنة حدوث ذروة الفر�سة ال�سكانية والتي �ستحدث ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض ( �سيناريو الأمل ) يف عام (.)2040
و�ستنخف�ض ن�سبة �سغار ال�سن من ( )%34^6يف عام  2015اإىل ()%23^8
يف عام ( )2040ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض ( �سيناريو الأمل ) (بلغ عدد
�سغار ال�سن ( )2،255،352يف عام ()2015ويف عام(  )2040بلغ
)  )2،263،502الذي ميثل ذروة الفر�سة ال�سكانية يف الأردن ،مقابل
) %32^2و )%25^8ح�سب ال�سيناريوهني املرتفع واملتو�سط (بلغ عدد �سغار
ال�سن ( )3،529،126و( )2،540،806يف عام ( )2040ح�سب ال�سيناريوهني
املرتفع واملتو�سط على التوايل) (امللحق رقم  4اجلدولن رقم  3ورقم .)5
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عدد االأطفال اأقل من ((15
�ضنة ي�ضل يف عام ((2040
اإىل ( )3^5مليون طفل يف حال
ثبات معدالت االجناب احلالية
بزيادة قدرها ( )1^2مليون
طفل عن ال�ضيناريو املنخف�ض.

وبالنظر اإىل العداد املطلقة لعدد الأطفال على مدى الفرتة ( ،)2040-2015جند اأن ال�سيناريو املنخف�ض (�سيناريو
الأمل) يرتتب عليه ثباتا يف العداد املطلقة .ويف املقابل فاإن ال�سيناريو املرتفع (الفر�سة ال�سائعة) يرتتب عليه زيادة
تقدر بنحو ( )%56يف اأعداد �سغار ال�سن وهو ما يعني �سرورة زيادة املوارد املخ�س�سة ملواجهة الوفاء مبتطلبات التنمية
الب�سرية (تعليم و�سحة) ،وذلك لتقدمي نف�ض م�ستويات انت�سار وجودة اخلدمات املقدمة حاليا .ويف املقابل ي�سمح �سيناريو
الفر�سة ال�سكانية والذي يرتتب عليه ثبات يف اأعداد ال�سكان اأقل من اخلام�سة ع�سر باإحداث نقلة نوعية يف م�ستويات
التنمية الب�سرية يرتتب عليها زيادة تناف�سية العن�سر الب�سري يف اململكة الأردنية.
و�ست�سهد ن�سبة الأطفال الذين اأعمارهم (� 5-4سنوات) انخفا�س ًا تدريجي ًا نتيجة
لالنخفا�ض املتوقع يف م�ستويات الإجناب خالل فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية.
و�سكل الأطفال الذين اأعمارهم (� 5-4سنوات) ( )%4^8من جمموع ال�سكان
اأو ( )309،769يف عام ( .)2015و�ستنخف�ض هذه الن�سبة تدريجي ًا نتيجة
لالنخفا�ض املتوقع يف م�ستويات الإجناب خالل فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية،
اإذ �ستبلغ ( )%3^2يف عام ( )2040ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض (�سيناريو
الأمل) ( %4^4و %3^4و )%3^2يف عام ( )2040ح�سب ال�سيناريوهات
املرتفع واملتو�سط واملنخف�ض على التوايل) مقابل ( )%4^4و( )%3^4ح�سب ال�سيناريوهني املرتفع واملتو�سط على التوايل
(امللحق رقم  4اجلدول رقم  .)9وينطبق الأثر الإيجابي -الذي مت الإ�سارة اإليه يف حال حتقق ال�سيناريو املنخف�ض
(�سيناريو الأمل ) -على حتقيق م�ستوى اأعلى من التنمية الب�سرية على ال�سريحة العمرية � 5-4سنوات .ومن املعروف اأن
ال�ستثمار يف التعليم املبكر له مردود مرتفع على الرتقاء مب�ستوى التنمية الب�سرية ،ومن ثم فاإن الثبات الن�سبي يف اأعداد
الأطفال (� 5-4سنوات) ي�سمح يف حالة ال�سيناريو املنخف�ض ( �سيناريو الأمل ) باإحداث طفرة نوعية يف التعليم ،بخالف
ال�سيناريوهات الأخرى التي �ستتطلب موارد اإ�سافية ملجرد احلفاظ على م�ستوى اخلدمات املقدمة حاليا.
عدد االأطفال يف �ضن ريا�ض
االأطفال (� 5-4ضنوات)
�ضريتفع يف عام ( )2040اإىل
) )483,414ح�ضب ال�ضيناريو
املرتفع ,يف حني انه ((304,307
ح�ضب ال�ضيناريو املنخف�ض.

الفر�سة ال�سكانية وال�سباب
ت�سكل الفئة العمرية (� 39-15سنة) الفئة الأكرب من قوة العمل الأردنية ،اإذ اأظهرت نتائج م�سح العمالة والبطالة لعام
) )2015اأن معدل البطالة بني الأفراد الذين اأعمارهم (� 24-15سنة) قد بلغ ( )%30^8وبلغ بني الذكور يف هذه الفئة
العمرية ( )%26^7يف حني بلغ بني الإناث يف نف�ض الفئة العمرية (.9)%53^3
ويبني (امللحق رقم  4اجلدول رقم  )7التغري املتوقع يف اأعداد ال�سباب يف �سن التعليم العايل ويف ال�سنوات الأوىل من
دخولهم �سوق العمل (� 29-18سنة) ح�سب ال�سيناريوهات الثالثة .ويظهر من نتائج �سيناريوهات الإ�سقاطات املبينة يف
هذا اجلدول اأن الأردن �سيواجه منو ًا يف اأعداد هذه الفئة ،وهي املجموعة الأ�سا�سية التي ياأتي منها طلبة كليات املجتمع
واجلامعات من جهة ،والداخلون اجلدد اإىل �سوق العمل من جهة اأخرى .وب�سكلٍ عام� ،سرتتفع اأعداد الأفراد يف الفئة
العمرية (� 21-18سنةٍ) بني عامي ( )2015و( )2040مبا ن�سبته ( ،)% 44^5حيث �سريتفع عددهم ح�سب ال�سيناريو
املرتفع ( الفر�سة ال�سائعة) من ( )528،922يف عام ( )2015اإىل ( )764،455يف عام ( )2040ومن ( )528،922يف
عام ( )2015ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض ( �سيناريو الأمل ) اإىل ( )667،998يف عام ( )2040اأي مبا ن�سبته (.)%26^3
و�سرتتفع اأعداد ال�سكان يف الفئة العمرية (� 24-22سنة) بني عامي ( )2015و( )2040مبا ن�سبته ( )%44^0ح�سب
ال�سيناريو املرتفع ( الفر�سة ال�سائعة) (من  370،137يف عام  2015اإىل  533،015يف عام  ،)2040مقابل ()509،466
اأو مبا ن�سبته ( )%37^6ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض ( �سيناريو الأمل ) (امللحق رقم  4اجلدول رقم .)7
 9دائرة الإح�ساءات العامة ،التقرير التحليلي للنتائج ال�سنوية مل�سح العمالة والبطالة لعام ()2015
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الفر�سة ال�سكانية وكبار ال�سن
ت�سري نتائج الإ�سقاطات اإىل اأن ن�سبة كبار ال�سن (� 65سنة فاأكرث) �سرتتفع تدريجياً،
بحلول عام (� )2040ضي�ضل عدد ووفقا لل�سيناريو املنخف�ض �سرتتفع ن�سبة كبار ال�سن من ( )%4^2يف عام ()2015
� )65) ¿Éµ°ùdGضنة فاأكرث اإىل
اإىل ( )%8^4يف عام ( ،)2040يف حني �ست�سل اإىل ( )% 6^9ح�سب ال�سيناريو
حوايل ( )761األف ن�ضمة ح�ضب
املرتفع ( الفر�سة ال�سائعة)  .وتوؤثر هذه الن�سبة على ن�سبة العالة العمرية حيث
ال�ضيناريو املرتفع اأو ما ن�ضبته
ينق�سم املعالني اإىل �سغار ال�سن (دون �سن العمل) وكبار ال�سن (فوق �سن العمل)،
) )%6^9من جمموع ال�ضكان يف
حني �ضي�ضل عددهم اإىل حوايل والتغري الذي من املتوقع اأن ت�سهده الأردن وفقا لل�سيناريو املنخف�ض ي�سري اإىل تراجع
يف ن�سبة �سغار ال�سن من ( %34^6عام  2015اإىل  % 23^8عام  .)2040وعلى
) )799األف ن�ضمة اأو ما ن�ضبته
التوازي �سرتتفع ن�سبة كبار ال�سن من ( %4^2اإىل  )%8^4لتنخف�ض اإجمايل ن�سبة
) )%8^4من جمموع ال�ضكان
املعالني من( )%38^8عام ( )2015اإىل ( )%32^2عام ( ،)2040وهو ما يرتتب
ح�ضب ال�ضيناريو املنخف�ض.
عليه انخفا�سا يف ن�سب الإعالة ي�سل كما �سبق الإ�سارة اإليه اإىل اأدنى م�ستوى بحلول
عام ( .)2040ووفقا لل�سيناريو املنخف�ض �ست�سهد ن�سبة الإعالة العمرية انخفا�سا ،حيث �ستنخف�ض ن�سبة �سغار ال�سن بدرجة
اأكرب من الرتفاع (امللحق رقم 4اجلدول رقم.)5

الفر�سة ال�سكانية وعبء الإعالة
كما اأ�سرنا �سابقاً� ،سيكون هناك فروق يف حجم ال�سكان ح�سب نتائج ال�سيناريوهات الثالثة ،كما �سيكون هناك فروق يف
ن�سبة ال�سكان يف �سن العمل ون�سبة الإعالة ،اإذ �ست�سهم الفر�سة ال�سكانية يف التخفيف من عبء الإعالة وخا�س ًة عندما
تبلغ الفر�سة ذروتها يف عام ( )2040فرتتفع ن�سبة ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية من ( )%61^2يف عام ( )2015اإىل
) )%67^7ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض (�سيناريو الأمل)  .و�ستنخف�ض ن�سبة الإعالة ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض (�سيناريو
الأمل) من ( )64فرد لكل ( )100فردٍ يف اأعمار القوى الب�سرية يف عام ( )2015اإىل ( )48فردٍ لكل ( )100فرد يف
اأعمار القوى الب�سرية يف عام ( ،)2040ويبني ال�سكل رقم ( )7ن�سبة ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية ون�سبة الإعالة يف
�سنوات خمتارة(امللحق رقم  4اجلدول رقم .)1
ال�سكل رقم ( :)7ن�سبة ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية ون�سبة الإعالة يف �سنوات خمتارة
(امللحق رقم  4اجلدول رقم )1
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ويبني اجلدول رقم ( )1بع�ض املوؤ�سرات الدميوغرافية لالأردنيني املقيمني يف اململكة ح�سب ال�سيناريوهات املختلفة يف
�سنوات خمتارة.
جدول رقم ( :)1بع�ض املوؤ�سرات الدميوغرافية للأردنيني املقيمني يف اململكة
ح�سب ال�سيناريوهات املختلفة يف �سنوات خمتارة

الفر�سة ال�سكانية والتعليم
ا�ستناد ًا اإىل الفروق يف ن�سبة الأطفال واأعدادهم ح�سب ال�سيناريوهات الثالثة ،والتي تنعك�ض ب�سكلٍ مبا�سرٍ على اأعداد
من هم يف �سن التعليم العام ،فاإن الفروق بني ال�سيناريوهات يف اأعداد من هم يف �سن ريا�ض الأطفال تظهر بحلول عام
) ،)2020اإل اأنها تتعاظم يف عام ( )2040حيث �سيبلغ عدد الأطفال يف �سن ريا�ض الأطفال )� 5-4سنوات من العمر)
ح�سب ال�سيناريو املرتفع ( الفر�سة ال�سائعة) اإىل ( )483،414وح�سب ال�سيناريو املنخف�ض ( �سيناريو الأمل ) اإىل
) )304،306لي�سل الفرق بني ال�سيناريوهني املرتفع واملنخف�ض اإىل حوايل ( 179األف) (امللحق رقم  4اجلدول رقم .)9
وبناء على هذا� ،ستنخف�ض اأعداد من هم يف �سن ما قبل املدر�سة (ريا�ض الأطفال) بن�سبة �سئيل ٍة بني عامي ()2015
و( )2040ح�سب نتائج ال�سيناريو املنخف�ض ( �سيناريو الأمل ) ( )% 3^0يف حني اأنها �سرتتفع ح�سب ال�سيناريوهني
املرتفع واملتو�سط مبا ن�سبته ( )%56^1و( )%9^5على التوايل.
اأما الفروق يف اأعداد من هم يف �سن التعليم الأ�سا�سي )� 15-6سنة من العمر) ح�سب ال�سيناريوهات الثالثة ،فتبداأ يف
الظهور يف عام ( ،)2020وبفارق يبلغ حوايل ( )728األف فردٍ بني ال�سيناريوهني املرتفع واملنخف�ض يف عام ()2040
(امللحق رقم  4اجلدول رقم  .)9و�سيزداد الفرق بني ال�سيناريوهني بحلول عام ( )2050لي�سل اإىل مليون فرد.
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اأما الفروقات يف اأعداد من هم يف �سن التعليم الثانوي (� 17-16سنة من العمر)
ح�سب نتائج ال�سيناريوهات الثالثة ،فتبداأ بالظهور بحلول عام ( ،)2030لأن
الذين يولدون يف عام ( )2015لن ي�سلوا اإىل �سن التعليم الثانوي اإل بعد
)� )15سنة .وت�سري نتائج الإ�سقاطات ال�سكانية اإىل اأن حجم ال�سكان يف اأعمار
التعليم الثانوي ح�سب ال�سيناريوهني املرتفع واملنخف�ض �سيبلغ ()405،170
و( )324،545على التوايل يف عام ( .)2040وعليه ،فاإن الفروقات بني
ال�سيناريو املرتفع ( الفر�سة ال�سائعة) وال�سيناريو املنخف�ض ( �سيناريو الأمل)
�ست�سل اإىل حوايل ( 80^6األفاً) يف عام ( ،)2040و( 171^5األفا) يف عام (( )2050امللحق رقم  4اجلدول رقم .)9
يف عام ( )2040ي�ضل عدد
االأطفال يف �ضن التعليم االأ�ضا�ضي
اإىل نحو ( )2^2مليون طفل
يف حالة حتقق افرتا�ضات
ال�ضيناريو املرتفع مقابل 1^5
مليون يف حالة حتقق افرتا�ضات
ال�ضيناريو املنخف�ض.

الفر�سة ال�سكانية و�سوق العمل
ت�سري الإ�سقاطات ال�سكانية اإىل اأن اأعداد ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية
بحلول عام (� ,)2040ضت�ضل
ن�ضبة ال�ضكان يف عمر العمل اإىل �ستزداد ب�سكلٍ كب ٍري يف ال�سنوات القادمة نتيج ًة للتغري يف الرتكيب العمري
لل�سكان ،نظر ًا لالنخفا�ض املتوقع يف م�ستويات الإجناب يف الأردن .وي�سكل
) )%67^7من جملة ال�ضكان يف
حال حتقق ال�ضيناريو املنخف�ض ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية املخزون الذي يرفد �سوق العمل بامل�ستغلني
مقابل ( )%61يف حال ثبات
فعلي ًا والباحثني عن العمل .وت�سري البيانات لعام ( )2015اإىل اأن ن�سبة
معدالت االجناب احلالية.
الن�سيطني اقت�سادي ًا ممن اأعمارهم (� 15سنة) فاأكرث قد بلغت ()% 36^7
من جمموع ال�سكان يف الأعمار (� 15سنة فاأكرث) ،مما يعني اأن حوايل ( )%63من ال�سكان الذين اأعمارهم (� 15سنة)
فاأكرث يف الأردن هم من غري الن�سيطني اقت�سادي ًا.11
10

ول يزال �سوق العمل الأردين يعاين من ارتفاع معدلت البطالة على الرغم من اجلهود املبذولة للحد من هذا الرتفاع
خا�سة بني ال�سباب والإناث يف الفئة العمرية من (� 24-15سنة) وتباينها بني حمافظات اململكة وارتفاعها بني �سفوف
اجلامعيني .فقد اأ�سار التقرير ال�سنوي مل�سح العمالة والبطالة ( )2016اإىل تذبذب قيمة معدل البطالة خالل الفرتة
) ،)2016-2012حيث بلغ ( )%15^3يف عام  2016مقارنة بقيمته يف عامي ( )2013و( )2014حيث بلغ ()%12^6
و()%11^9على التوايل .ويتباين معدل البطالة ح�سب اجلن�ض ب�سكل ملمو�ض حيث بلغ يف عام ( )2016ما مقداره
) )%13^3للذكور مقابل ( )% 24^1لالإناث.12
ولعر�ض التاأثريات القت�سادية للفر�سة ال�سكانية نتيج ًة للتغري املتوقع يف الرتكيب العمري لل�سكان يف الأردن خالل الفرتة
الزمنية ( ،)2050-2015فقد مت ا�ستخدام ن�سب امل�ستغلني من جمموع ال�سكان الذين اأعمارهم (� 15سنة) فاأكرث ح�سب
ال�سيناريو الثالث الذي يفرت�ض منو ًا اقت�سادي ًا معتدلً ،والوارد يف ال�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل لالأعوام (-2011
 )2020والذي ي�ستند اإىل ن�سب امل�ستغلني من جمموع ال�سكان الذين اأعمارهم (� 15سنة فاأكرث).
و�سريتفع حجم قوة العمل ح�سب هذا الأ�سلوب من حوايل ( 1^65مليون فرد) يف عام ( )2015اإىل ( 4^25مليون فرد)
يف عام ( )2040ح�سب ال�سيناريو املرتفع (الفر�سة ال�سائعة) مقابل ( 4^14مليون فرد) ح�سب ال�سيناريو املتو�سط
(الفر�سة املوؤجلة) و( 4^10مليون فرد) ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض (�سيناريو الأمل) .اأما يف عام ( ،)2050ف�سي�سل
عدد قوة العمل الأردنية املتوقع ( 5^2مليون فرد) ح�سب ال�سيناريو املرتفع (الفر�سة ال�سائعة) و( 4^74مليون فرد)
ح�سب ال�سيناريو املتو�سط (الفر�سة املوؤجلة) و( 4^60مليون فرد) ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض ( �سيناريو الأمل ) (امللحق
10
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تعرف منظمة العمل الدولية ال�سكان يف اأعمار القوى الب�سرية باأنهم ال�سكان يف الأعمار (� 64-15سنة)
دائرة الإح�ساءات العامة ،م�سح العمالة والبطالة لعام ()2016
امل�سدر ال�سابق
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رقم  4اجلدول رقم  .)12وت�سري نتائج الإ�سقاطات ال�سكانية اإىل اأن حجم قوة العمل �سيت�ساعف بني عامي ()2015
و( )2050مبقدار ( 3^1مرة) ،و( 2^9مرة) ،و( 2^8مرة) ح�سب ال�سيناريوهات الثالثة ،املرتفع واملتو�سط واملنخف�ض
على التوايل (امللحق رقم  4اجلدول رقم  ،)12ويبني ال�سكل رقم ( )8حجم قوة العمل الأردنية يف �سنوات خمتارة
ال�سكل رقم ( : )8حجم قوة العمل الأردنية يف �سنوات خمتارة
( امللحق رقم  3ال�سكل رقم )6
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امل�سدر  :اإ�سقاطات قوة العمل الأردنية ( 2050-2015امللحق رقم  3ال�سكل رقم )6

ومت تنفيذ اإ�سقاطات لفر�ض العمل امل�ستحدثة ال�سافية اجلديدة املتوقع اأن
حجم قوة العمل يف عام
يوفرها القت�ساد الأردين �سنوي ًا ل�ستيعاب الداخلني اجلدد اإىل �سوق العمل
)� )2040ضيكون �ضعف حجم
الأردين يف الفرتة الزمنية ( )2050-2015با�ستخدام متو�سط عدد فر�ض
قوة العمل يف عام ((2015
العمل امل�ستحدثة يف الفرتة ( ،)2015-2007وبافرتا�ض معدل منو �سنوي
مبا مقداره ( )1^8مرة
مقداره ( ،)%1^9وهو معدل منو قوة العمل الأردنية بني عامي ()2007
و( .)2015ويت�سح من اإ�سقاطات فر�ض العمل امل�ستحدثة ال�سافية اأن عددها �سيبلغ ( )105،865فر�سة عمل م�ستحدث ٍة
�سافية يف عام ( ،)2040يف حني �سيبلغ عددها ( )128،017فر�س ًة يف عام ( )2050يف حال ثبات معدل منو فر�ض العمل
املفرت�ض خالل فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية (( )2050-2015امللحق رقم  4اجلدول رقم .)15
الفر�سة ال�سكانية والهجرة
تاأثر الأردن يف الن�سف الثاين من القرن الع�سرين ،ول زال يتاأثر ،مبوجات متالحقة من الهجرة الدولية القادمة التي كان
لها انعكا�ساتها ،وهي يف معظمها انعكا�سات �سلبية ،حيث اأظهرت الهجرة الدولية تاأثري ًا ملمو�س ًا يف اجلوانب احلياتية
كافة يف الأردن كاجلوانب الدميوغرافية والجتماعية والقت�سادية والثقافية .وقد �سهد الأردن خالل الفرتة (-1968
 )2003معدلت هجرة خارجة مرتفعة ،حيث و�سل عدد الأردنيني يف اخلارج اإىل حوايل ( 1^1مليون فرد) .13و�سهد
الأردن منذ منت�سف عقد الثمانينيات من القرن املا�سي حركة هجرة معاك�سة متثلت بعودة الآلف من الأردنيني املقيمني
يف دول اخلليج النفطية اإىل الأردن نتيجة لرتاجع اأ�سعار النفط وما �ساحبه من تباطوؤ اقت�سادي يف تلك الدول .كما
�ساهمت اأزمة اخلليج الثانية يف عام ( )1990يف عودة مئات الآلف من الأردنيني املقيمني يف تلك الدول اإىل الأردن.
13
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وتقدر اأعداد الأردنيني يف اخلارج حاليا بحوايل مليون ن�سمة موزعني على العديد من الدول وخا�سة يف دول اخلليج.14
وقد اأدى تدفق املهاجرين من اجلن�سيات املختلفة والالجئني ال�سوريني اإىل بروز
عدد ال�ضكان غري االأردنيني بلغ
العديد من التحديات ومن اأهمها التاأثريات الدميوغرافية حيث اأن وجود ما
يف عام ( )2015نحو ((2^9
يقارب ( )2^9مليون ن�سمة من غري الأردنيني 15اأدى اإىل ارتفاعٍ كب ٍري يف معدلت
مليون ن�ضمة ي�ضكلون ما ن�ضبته
النمو ال�سكاين يف الأردن ،الأمر الذي يوؤثر يف عملية النتقال الدميوغرايف،
) )%30,6من اجمايل ال�ضكان,
و�سي�سكل حتدي ًا اأمام ا�ستغالل حتقق الفر�سة ال�سكانية املتوقعة نتيجة لختالف
منهم نحو ( )1^25مليون �ضوري
اأمناط الإجناب والوفاة لغري الأردنيني عن الأمناط ال�سائدة بني الأردنيني ،ل
بن�ضبة ( )%43من اإجمايل غري
�سيما اأن حدوث الفر�سة ال�سكانية مرتبط اأ�سا�س ًا بالو�سول اإىل معدل اإجناب
االردنيني.
كلي حمدد .وت�سري البيانات اإىل ارتفاع اأعداد املواليد بني الالجئني ال�سوريني
مما �سي�ساهم يف ارتفاع معدلت الإجناب الكلية يف الأردن وذلك لرتفاع معدل الإجناب الكلي بني الالجئني ال�سوريني
مقارنة مبعدل الإجناب الكلي لل�سكان الأردنيني حيث اأن غالبية الالجئني ال�سوريني جاءوا من مناطق ريفية تتميز بارتفاع
معدلت الإجناب فيها.
و�سكل وجود الالجئني ال�سوريني �سغوط ًا كبري ًة على جميع املوارد واجلوانب احلياتية يف الأردن ،خا�سة يف اإقليم ال�سمال
الذي ي�سم حمافظات اإربد واملفرق وجر�ض وعجلون ،وهي املحافظات القريبة من احلدود ال�سورية .وتاأثر العديد من
القطاعات كالقطاع ال�سكني وال�سحي والتعليمي ،واملوارد الطبيعية املتاحة اأي�ساً ،كاملوارد املائية نتيجة لالحتياجات
املتزايدة ،وارتفاع الطلب على املياه ل�سد احتياجات الالجئني منها .وبالإ�سافة اإىل امل�ساعب املتمثلة يف احتواء م�سكلة
الالجئني ال�سوريني ،وتوفري احتياجاتهم املعي�سية يف ظل �سح املوارد املتوفرة ،فقد اأدى ت�سرب اأعداد كبرية من ال�سوريني
�سواء من الالجئني اأو ال�سوريني املقيمني الذين مل يتم ت�سجيلهم كالجئني اإىل �سوق العمل الأردين اإىل تعقيد الأو�ساع
القت�سادية يف �سوق العمل الأردين ،الأمر الذي خلق حتدي ًا جديد ًا اأمام الباحثني عن عمل من الأردنيني.
واأ�سارت نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن ( )2015اأن جمموع غري الأردنيني املقيمني يف اململكة قد بلغ ()2،918،125
ن�سمة اأو حوايل ( )%30^6من جمموع �سكان اململكة .وقد بلغ جمموع الرعايا العرب من اجلن�سيات ال�سورية وامل�سرية
والفل�سطينية والعراقية واليمنية والليبية ( )2،720،740ن�سمة اأو ما ن�سبته ( )%93^2من جمموع غري الأردنيني (امللحق
رقم  2اجلدول رقم .)1
ولأغرا�ض تقدير اأعداد غري الأردنيني خالل فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية ( ،)2050-2015مت تقدير اأعداد الرعايا العرب
من حملة اجلن�سيات ال�سورية وامل�سرية والفل�سطينية والعراقية واليمنية والليبية يف منت�سف عام ( )2015ح�سب الفئة
العمرية واجلن�ض كما مت افرتا�ض ثبات اأعداد حملة اجلن�سية امل�سرية واجلن�سيات الأخرى ح�سب الفر�سية (اأ) ومت
افرتا�ض انخفا�ض اأعداد امل�سريني اإىل الن�سف حتى نهاية فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية ح�سب الفر�سية (ب)( .امللحق
رقم  2فر�سيات تقدير اأعداد غري الأردنيني ح�سب اجلن�سية خالل الفرتة (.)2050-2015
اأن اأف�ضل �ضيناريو لعودتهم
�ضيـوؤخـر الـفـر�ضة ال�ضكانية
)� 16ضنة) حيث �ضت�ضل ذروتها
عام ((2056

14
15

14

هذا وت�سري التقديرات والفر�سيات ال�ستة اخلا�سة بالالجئني ال�سوريني ان
وجودهم �سيعيق حتقيق وا�ستثمار الفر�سة ال�سكانية يف جميع الفر�سيات اذ
ان اأف�سل �سيناريو لعودتهم �سيوؤخر الفر�سة ال�سكانية (� 16سنة) حيث �ست�سل
اىل ذروتها عام  ،2056وعليه على احلكومة اإعادة النظر يف �سيناريوهات عودة
الالجئني ال�سوريني ،بالإ�سافة اىل ت�سميم برامج �سحة اجنابية وتنظيم ا�سرة
ل�سمان تقاربهم ملعدلت الجناب الوطنية.

دائرة الأحوال املدنية واجلوازات
دائرة الإح�ساءات العامة ،التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015

تتفاوت توقعات اأعداد ال�ضوريني املقيمني يف االأردن بحلول عام ( )2050من حوايل ( )413األف
ح�ضب الفر�ضية (هـ) التي تفرت�ض عودة حوايل ن�ضف ال�ضوريني خلل الفرتة ((2030-2015
وعودة الثلث خلل الفرتة ( )2050-2030و( )3^44مليون ن�ضمة ح�ضب الفر�ضية (اأ) التي تفرت�ض
ثبات معدل النمو ال�ضكاين لل�ضوريني والبالغ ( )%2^9خلل فرتة اال�ضقاطات ال�ضكانية (-2015
( )2050ا�ضتمرار االأو�ضاع احلالية).

ال�سكل ( :)9عدد ال�سكان غري الأردنيني املقدر ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض (�سيناريو الأمل)
يف �سنوات خمتارة
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امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،تقرير الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

ويبني ال�سكل رقم ( )10عدد ال�سكان غري الأردنيني املقدر ح�سب ال�سيناريوهني املرتفع واملنخف�ض يف �سنوات خمتارة.
ال�سكل ( :)10عدد ال�سكان غري الأردنيني املقدر ح�سب ال�سيناريوهني
املرتفع واملنخف�ض يف �سنوات خمتارة
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ويبني اجلدول رقم ( )2ا�سقاطات ال�سكان الأردنيني املقيمني داخل اململكة وغري الأردنيني املقيمني داخل اململكة ح�سب
ال�سيناريوهات املختلفة يف �سنوات خمتارة.
جدول رقم ( :)2ا�سقاطات ال�سكان الأردنيني املقيمني داخل اململكة وغري الأردنيني املقيمني داخل اململكة
ح�سب ال�سيناريوهات املختلفة يف �سنوات خمتارة

واأ�سارت نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن ( )2004اإىل اأن ( )%9من ال�سكان
كانوا من املهاجرين هجرة حياتية داخلية اأي اأنهم قاموا بتغيري حمافظات
ميالدهم لالإقامة يف حمافظات اأخرى .ويتباين معدل الهجرة الداخلة تباينا
ملحوظا ،حيث تراوحت قيمته ما بني ( )%3^7يف حمافظة اربد و()%25^7
يف حمافظة العقبة .و�ساهمت حمافظة العا�سمة مبا ن�سبته ( )%22^8من
جمموع املهاجرين هجرة داخلة اإىل حمافظة العقبة تالها حمافظة الكرك
تتباين توقعات اأعداد غري
االأردنيني بحلول عام ( 2040من التي �ساهمت مبا ن�سبته ( )%17^3وحمافظة معان التي �ساهمت مبا ن�سبته
 )2^5مليون ن�ضمة ح�ضب ال�ضيناريو ) .)%15^3ويف املقابل ،فقد �ساهمت حمافظة جر�ض بن�سبة �سئيلة جدا يف
املنخف�ض و( )4^8مليون ن�ضمة
الهجرة الداخلة اإىل حمافظة العقبة (( )%0^6امللحق رقم  4اجلدول رقم
ح�ضب ال�ضيناريو املرتفع.
 .)17وارتفع معدل الهجرة الداخلية احلياتية يف عام ( )2015مقارنة بقيمته
يف عام ( ،)2004حيث اأ�سارت نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن
تتباين توقعات اأعداد غري
) )2015اإىل اأن عدد ال�سكان الأردنيني الذين انخرطوا يف الهجرة احلياتية
االأردنيني بحلول عام ( 2050من
قد بلغ ( )714،082فردا اأو ما ن�سبته ( )%10^9من جمموع ال�سكان  )2^4مليون ن�ضمة ح�ضب ال�ضيناريو
املنخف�ض و( )5^9مليون ن�ضمة
الأردنيني مما ي�سري اإىل ارتفاع يف معدل الهجرة بني عامي ()2004
ح�ضب ال�ضيناريو املرتفع.
و( )2015مبا مقداره ( )1^9نقطة مئوية (امللحق رقم  4اجلدول رقم .)18
تتباين توقعات اأعداد غري االأردنيني
بحلول عام ( 2030من )2^7مليون
ن�ضمة ح�ضب ال�ضيناريو املنخف�ض
و( )3^9مليون ن�ضمة ح�ضب
ال�ضيناريو املرتفع.
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خارطة الطريق لتحقق وا�ضتثمار الفر�ضة ال�ضكانية
اأ .املتطلبات ال�ضيا�ضاتية لتحقق وا�ضتثمار الفر�ضة ال�ضكانية
�سيا�سات �سكانية
ٍ
اإن النتفاع من حدوث الفر�سة ال�سكانية يف الأردن يتطلب تبني
واجتماعية واقت�سادية مالئمة ،وال�ستجابة للتغريات التي �ستنجم عنها ،والتي
توؤدي اإىل حتقيق التنمية امل�ستدامة لالأردن يف حال اقرتانه باحلوكمة الر�سيدة.
ويف حال عدم ال�ستعداد املنا�سب للتغريات املتوقعة امل�ساحبة ملراحل الفر�سة
ال�سكانية �سيواجه الأردن العديد من النعكا�سات ال�سلبية التي �سيكون لها تاأثري
على املجتمع الأردين.
ونظر ًا لأن الق�سايا ال�سكانية ذات عالقة ٍمت�سابك ٍة مع القطاعات القت�سادية
والجتماعية .واإلتزام الأردن باأهداف التنمية امل�ستدامة ( )2030وتوفر
جمموعة من ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات الوطنية والقطاعية املعتمدة يف
الأردن يف املجالت املختلفة ،فقد جاءت هذه الوثيقة داعمة ومتوافقة معها.

يف حالة جناح تطبيق ال�ضيا�ضات
املقرتحة �ضت�ضل ن�ضبة االإعالة
اإىل اأدنى م�ضتوى وهو ((48
�ضخ�ض معال لكل ( )100يف
�ضن العمل بحلول عام ((2040
لتف�ضح الفر�ضة للأردن لتحقيق
تقدم يف نوعية احلياة ,والتمتع
مب�ضتويات عاليةً ن�ضبي ًا من
التنمية

وت�ستعر�ض ال�سيا�سات املقرتحة لال�ستفادة من التحول الدميوغرايف الذي مير به الأردن ،والتي اقت�سرت على اإبراز
املحاور ذات العالقة املبا�سرة بالفر�سة ال�سكانية ،وذلك من خالل جمموع ٍة من ال�سيا�سات التي توزعت على الأثر وثالثة
اأهداف ا�سرتاتيجية رئي�سية هي:

االأثر :حتقق رفاهية املواطن يف ظل الفر�ضة ال�ضكانية
الهدف اال�ضرتاتيجي االأول:
الو�ضول اإىل « ذروة الفر�ضة ال�ضكانية » بحلول العام ((2040
املوؤ�سرات الرئي�سية على م�ستوى الهدف :
 ن�سبة الإعالة العمرية ()% -ن�سبة ال�سكان يف الفئة العمرية ()%()64-15

ال�سيا�سات :خدمات �سحية نوعية وذات جودة و�سهلة الو�سول

املوؤ�سر :العمر املتوقع عند الولدة ح�سب اجلن�ض(بال�سنوات)
املبادرات املقرتحة :
 تو�سعة مظلة التامني ال�سحي لت�سمل جميع املواطنني. �سمان كفاية املوارد واخلدمات ال�سحية والعدالة يف الو�سول واحل�سول عليها. رفع جودة اخلدمات ال�سحية املقدمة يف املحافظات واملناطق الريفية والنائية. تفعيل تطبيق ال�سرتاتيجية الوطنية للوقاية من الأمرا�ض غري ال�سارية ،وترجمتها اإىل برامج وخطط عملتنفيذية مع �سمان توفري التمويل.
 تعزيز ال�سلوكيات ال�سحية لدى ال�سباب واملراهقني واأفراد املجتمع املحلي من اأجل تبني اأمناط حياة �سحية�سليمة ،وخف�ض عوامل اخلطورة املرتبطة بالأمرا�ض غري ال�سارية للتقليل من الإ�سابة بالأمرا�ض غري ال�سارية
م�ستقب ًال بتنفيذ الربامج التوعوية والتثقيفية.

ال�سيا�سات :خدمات تنظيم اأ�سرة اأمنة ذات فاعلية وجودة و�سهلة الو�سول.

املوؤ�سر :معدل الجناب الكلي (متو�سط عدد املواليد لكل امراأة يف �سن الجناب � 49-15سنة)
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املبادرات املقرتحة :
 توفري مقدمي خدمات ال�سحة الجنابية وتنظيم ال�سرة بالرتكيز على الكوادر الإناث الكفوؤة والكافية ،خا�سةيف املناطق النائية ،واملناطق ذات الكثافة ال�سكانية العالية ،واملجتمعات امل�ست�سيفة لالجئني ال�سوريني ،وتفعيل
عمليات الإ�سراف والرقابة.
 التو�سع يف خدمات ال�سحة وال�سحة الجنابية وبالرتكيز على خدمات تنظيم الأ�سرة املقدمة من اجلهاتاملعنية ،و�سبط جودة هذه اخلدمات والتو�سع يف برامج العتمادية لها.
 توفري وتو�سيع اخليارات املتاحة من و�سائل تنظيم الأ�سرة احلديثة لدى كافة اجلهات املقدمة خلدمات تنظيمالأ�سرة ،ويف املجتمعات امل�ست�سيفة لالجئني ال�سوريني.
 العمل على خف�ض احلاجات غري امللباة والتي ت�سهم يف زيادة الجناب غري املخطط. رفع الوعي للمجتمع املحلي وتعزيز الجتاهات واملمار�سات اليجابية لق�سايا ال�سحة الجنابية. الدعوة للمباعدة بني الولدات ملا لها من اآثار اإيجابية على �سحة الأم والطفل. رفع الطلب على خدمات تنظيم الأ�سرة وال�سحة الإجنابية من خالل اإطالق حمالت التوعية باأهمية الأ�سرةال�سغرية على حياة الأ�سرة ورفاهتها وعلى م�ستقبل الدولة ونوعية حياة ال�سكان.
 توظيف الأدوات الإعالمية املتنوعة مبا يف ذلك العالم الجتماعي للرتويج ملفهوم الفر�سة ال�سكانية وحتميةال�ستفادة منها.
 تدريب الإعالميني وتوعيتهم بتبعات الزيادة ال�سكانية العالية وب�سرورة ال�ستفادة من الفر�سة ال�سكانية. اإيجاد �سراكة فاعلة بني كافة اجلهات ذات ال�سلة يف القطاع العام واخلا�ض ومنظمات املجتمع املدين وزيادةالتن�سيق بني اجلهات التي تقدم خدمات تنظيم الأ�سرة لالأردنيني وغري الأردنيني.
 تطوير نظام معلومات وطني �سامل خلدمات ال�سحة الجنابية  /تنظيم الأ�سرة لدعم اتخاذ القرار ور�سمال�سيا�سات.
 توفري التمويل الكايف لتعزيز برامج ال�سحة الإجنابية  /تنظيم الأ�سرة ،و�سمان ا�ستدامة مبادرات تنظيمالأ�سرة التي تدعمها اجلهات املانحة ،لالأردنيني وغري الأردنيني.
 تعزيز جهود ادماج مفهوم ومكونات ال�سحة الإجنابية يف ال�سرتاتيجيات واخلطط والربامج الوطنية بحلولعام (.)2030
 خف�ض حالت الزواج املبكر لالإناث دون �سن ( )18من خالل تطوير و�سبط املعايري والتعليمات ذات العالقة،وتطوير برامج احلد من الت�سرب من التعليم وتعزيز برامج التوعية املجتمعية والتمكني القت�سادي.
الهدف اال�ضرتاتيجي الثاين:
ا�ضتثمار الفر�ضة ال�ضكانية
املوؤ�سرات الرئي�سية على م�ستوى الهدف :
 معدلت البطالة ح�سب اجلن�ض والعمر. -معدل الن�ساط القت�سادي املنقح ( )%ح�سب اجلن�ض والعمر.

ال�سيا�سات :بيئة تعليمية حمفزة للتعليم والبحث العلمي والإبداع والبتكار والريادة
املوؤ�سرات:
 ن�سبة اللتحاق بريا�ض الأطفال -نتائج اأداة التطور املبكر( )EDI
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 ن�سبة الأطفال امللتحقني بال�سفوف من ()10-1 ن�سبة امللتحقني باجلامعات عدد امل�ساريع املمولة من خطة التمويل والبتكارات التي يتم تبنيها نتيجة لتلك امل�ساريعاملبادرات املقرتحة :
 اعتبار مرحلة الطفولة املبكرة �سمن املرحلة الأ�سا�سية للتعليم العام واحلاجة اىل تطوير مناهجها. رفع م�ستوى التاأهيل العلمي والعملي للمعلمني بتطبيق نظام الرخ�ض املهنية واختبار الكفايات لتح�سني جودةالتعليم يف كافة املراحل التعليمية.
 ت�سمني املناهج التعليمية يف التعليم ال�سا�سي والثانوي والعايل القيم واملعارف واملهارات الالزمة لدعم التنميةامل�ستدامة يف الردن مبا ي�سمل البحث العلمي والبداع والبتكار والريادة ،واأخالقيات العمل واملهارات واأمناط
احلياة ال�سحية ال�سليمة ،والعدالة اجلندرية وتنظيم الأ�سرة.
 ت�سجيع اإن�ساء مراكز لريادة الأعمال يف اجلامعات وكليات املجتمع لتعزيز ريادة الأعمال كخيار للطالب وتقدميخدمات املعلومات وال�ست�سارات للخريجني اجلدد الذين يرغبون يف اإطالق م�ساريعهم اخلا�سة.
 تفعيل الإر�ساد املدر�سي مبا ي�ساهم يف معاجلة م�ساكل الت�سرب ،و�سعف التح�سيل العلمي ،وزيادة الإقبال علىاملجال املهني والتقني.
 تقنني التخ�س�سات امل�سبعة يف اجلامعات وكليات املجتمع ،وا�ستحداث تخ�س�سات جديدة مهنية وتقنية مبايتالءم واحتياجات �سوق العمل.
 حت�سني البيئة التعليمية مبا فيها املوارد الب�سرية والتقنية والبنية التحتية ل�سمان جودة املخرجات التعليميةو�سمان مالئمتها للفروقات الفردية وذوي العاقات.
 تطوير نظام متابعة وتقييم خمرجات التعليم باأنواعه وم�ستوياته لال�ستفادة منه لغايات التطوير امل�ستمر ملنظومةالتعليم.
 الإ�سراع يف اإن�ساء املجل�ض الأعلى لتنمية املوارد الب�سرية مبا ي�سمن تكامل الدوار وربط خمرجات التعليموالتدريب املهني والتقني مع احتياجات �سوق العمل.
 تنمية دور البحث العلمي التطبيقي ورفع م�ستواه وربطه باأهداف التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة ،وتعزيز العالقةبني اجلامعات واملوؤ�س�سات البحثية من جهة والقطاعات الإنتاجية واخلدمية وال�سناعية من جهة اأخرى.
 توجيه اجلامعات ل�ستغالل املخ�س�سات اخلا�سة بالبحث العلمي مب�ساريع ذات اأثر تنموي على املجتمع. تقدمي الدعم املايل من �سندوق دعم البحث العلمي للم�ساريع البحثية اخلا�سة بتطوير ال�سناعة والبيئة وحلم�سكالت املجتمع منها الفقر والبطالة.
 اإيجاد منظومة تعليم للق�ساء على الأمية بني املواطنني.� -سن ت�سريعات متنع عمل الأطفال دون �سن � 16سنة.

ال�سيا�سات :دعم القبال على التدريب والتعليم املهني والتقني

املوؤ�سرات:
 معدلت امل�ساركة يف التعليم والتدريب املهني والتقني ح�سب املوؤ�س�سة التعليمية كن�سبة من امل�ساركة الجمالية يفالتعليم.
 اللتحاق يف التعليم املهني لل�سفوف ( 11و )12كن�سبة من اجمايل اللتحاق يف ال�سفوف ( 11و.)12 -موائمة خمرجات التعليم مع متطلبات �سوق العمل.
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املبادرات املقرتحة:
 اعتماد الإطار الوطني للموؤهالت الوطنية للو�سول اإىل العمالة املاهرة ،وتعزيز مبدا التعليم مدى احلياة. تفعيل قانون تنظيم العمل املهني. التو�سع يف اإن�ساء مراكز التميز. تقدمي الت�سهيالت من قبل جمل�ض التعليم العايل للقطاع اخلا�ض وللجامعات وكليات املجتمع املتو�سطة ل�ستحداثتخ�س�سات تقنية جديدة يف موؤ�س�سات التعليم العايل لغايات �سوق العمل.
 زيادة املخ�س�سات املالية للجهات املزودة للتدريب املهني والتقني. تطوير الت�سريعات الناظمة اخلا�سة مبوؤ�س�سات التدريب والتعليم املهني والتقني. مراجعة الإطار القانوين الذي يحكم هيكل الأجور ل�سمان العدالة وتكافوؤ الأجور لقاء العمل املتكافئ القيمة،ومبا ي�ساهم يف زيادة الإقبال على العمل املهني والتقني.
 ربط م�ساقات التعليم والتدريب املهني والتقني بو�سف الوظائف و�سروط ا�سغالها واملهارات الالزمة لها يفخمتلف القطاعات.
 النهو�ض بالإر�ساد املهني ،وتعزيز الجتاهات اليجابية للمجتمع نحو العمل املهني والتقني ،لزيادة اأعدادامللتحقني بربامج وموؤ�س�سات التدريب والتعليم املهني والتقني.
 دمج مفاهيم ومهارات البداع والبتكار وريادة العمال يف مناهج التدريب والتعليم املهني والتقني. تعزيز قدرات املعلمني واملدربني وفق اأف�سل املمار�سات العاملية يف التدريب والتعليم املهني والتقني ،وتطويراأدوات وجتهيزات التعليم املهني والتقني يف املوؤ�س�سات التعليمية والتدريبية واملوؤ�س�سات الر�سمية.
 تعزيز م�ساركة القطاع اخلا�ض يف ر�سم ال�سيا�سات ،واإعداد املناهج ،والربامج التدريبية ،وبرامج التدريباملبا�سر ،والزمالة الوظيفية.
 التو�سع يف الربامج التدريبية اخلا�سة بالإناث وتنوعها وفق متطلبات �سوق العمل. دعم وتعزيز الربامج التدريبية املوجهة لنزلء مراكز الإ�سالح والتاأهيل. تهيئة واإعداد برامج تعليمية وتدريبية خم�س�سة لرفع الكفاءة املهنية لذوي الإعاقة ،واإيجاد فر�ض عمل تتالءموقدراتهم.
 اإعطاء الأولوية خلريجي التدريب والتعليم املهني والتقني ت�سهيالت من قبل اجلهات املانحة لتمويل امل�ساريعال�سغرية واملتو�سطة.
 ت�سجيع ا�ستحداث التخ�س�سات التقنية يف موؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية. -اإن�ساء حا�سنات العمال والتكنولوجيا التي ترتكز على البداع والبتكار لأع�ساء هيئة التدري�ض والطلبة.

ال�سيا�سات :تعزيز بيئة اأعمال حمفزة للعمل والدخار وال�ستثمار
املوؤ�سرات:
 -ترتيب الأردن على موؤ�سر التناف�سية الدويل

املبادرات املقرتحة :
 تفعيل النافذة ال�ستثمارية يف هيئة ال�ستثمار ،مبا ي�ساهم يف تعزيز املناخ ال�ستثماري يف اململكة. تطوير وتفعيل الت�سريعات الناظمة لبيئة الأعمال وال�ستثمار ،وبالرتكيز على القطاع اخلا�ض ك�سريك حقيقييف التنمية القت�سادية والجتماعية.
 -حتفيز ال�ستثمارات ذات القيمة امل�سافة العالية وتعزيز القطاعات الأكرث توليدا للدخل وفر�ض العمل.
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 ترويج وا�ستقطاب ال�ستثمارات املحلية والأجنبية (قطاع ال�سياحة ،قطاع تكنولوجيا املعلومات ،و قطاع النقل ..........وغريهم)
 حتقيق توازن تنموي بني املحافظات وتقليل التفاوت بينها ،بالرتكيز على املناطق النائية والفقرية وتعزيز دوراملناطق التنموية واملدن ال�سناعية واملناطق احلرة ،مبا يخدم البيئة ال�ستثمارية.
 جذب القوى العاملة الأردنية للعمل يف القطاعات الإنتاجية ذات القيمة امل�سافة ،وتعزيز قدرات اجلهاتالرقابية يف تتبع وتنظيم العمالة الوافدة.
 تعزيز موقع املنتج الأردين يف الأ�سواق العاملية من خالل حت�سني جودته وتناف�سيته ،وفتح اأ�سواق جديدة وتفعيلالتفاقيات الدولية.
 -توفري نظام معلومات وطني �سامل عن �سوق العمل.

ال�سيا�سات :زيادة القبال على العمل الريادي والت�سغيل الذاتي
املوؤ�سرات:
 -ن�سبة الزيادة يف عدد امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

املبادرات املقرتحة :
 و�سع منظومة وطنية ذات مرجعية لدعم الريادين اجلدد وتقدمي امل�ساعدة يف تطوير افكارهم ومتابعتها لغاية تنفيذها. حت�سني فر�ض الو�سول اىل الأ�سواق اأمام الرياديني وزيادة قدرة م�ساريعهم للت�سدير وتناف�سيتها يف الأ�سواقاخلارجية.
 التو�سع يف اإن�ساء وتفعيل حا�سنات الأعمال ومب�ساركة القطاع اخلا�ض يف املحافظات لتبني ودعم امل�ساريعالريادية النا�سئة.
 ت�سريع تطبيق ال�سالحات املتعلقة بالبيئة القانونية والتنظيمية والتمويلية للم�ساريع اجلديدة وامل�ساريع متناهيةال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة القائمة.
 بناء الوعي والثقافة الريادية وتعزيز املعرفة مبختلف الربامج واملوؤ�س�سات التي تدعم امل�ساريع املتناهية ال�سغروال�سغرية واملتو�سطة ومبادرات التمويل امليكروي وال�سغري واملتو�سط واآليات ال�ستفادة منه .على امل�ستوى
الوطني وعلى م�ستوى املحافظات.
 التو�سع يف توفري الدعم الفني والداري ومعاجلة اإخفاقات ال�سوق يف تخ�سي�ض التمويل الر�سمي الالزم للم�ساريعمتناهية ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة.
 النفتاح على فر�ض امل�سرتيات احلكومية والعطاءات احلكومية وت�سهيل التعاقد �سمنها ،وزيادة قدرة امل�ساريعالريادية للت�سدير ،وحفزها اإليه.
 تبني اآليات لنتقال امل�ستغلني يف القت�ساد غري الر�سمي (غري املنظم) اإىل القت�ساد الر�سمي (املنظم) ،منخالل تقدمي حزم من احلوافز وتب�سيط الجراءات.

ال�سيا�سات :رفع ن�سبة امل�ساركة القت�سادية للمراأة
املوؤ�سرات:
 -معدل الن�ساط القت�سادي املنقح ( )%لالإناث.

املبادرات املقرتحة :
 تبني اأمناط خمتلفة من العمل املرن (مثل العمل اجلزئي والعمل من املنزل� ،ساعات الدوام املرن). تعزيز ا�ستمرارية وتنوع برامج التعليم والتدريب املهني والتقني ويف موقع العمل التي ت�ستهدف الإناث مبا يفذلك العمل من املنزل ،ويف القطاعات ذات الأولوية.
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 الدعم الفني والداري واملايل امل�ستمر للم�سروعات امليكروية وال�سغرية واملتو�سطة اململوكة للمراأة ودعممبادراتها الريادية ،وت�سويق املنتجات.
 تطوير وتفعيل الت�سريعات والأنظمة لتوفري بيئة دائمة وظروف عمل لئقة للمراأة العاملة (توفري اخلدماتالجتماعية ،توفري احل�سانات وريا�ض الأطفال ،الإن�ساف يف الأجور ،وتوفري و�سائل موا�سالت اآمنة
ومنتظمة.)......
 تعزيز ثقافة عمل املراأة وتكافوؤ الفر�ض بني اجلن�سني من خالل تفعيل الدور الإيجابي للموؤ�س�سات الدينية،والرتبوية والإعالمية.

ال�سيا�سات :حت�سني البيئة والبنية التحتية لتتلءم ومتطلبات الفر�سة ال�سكانية

املوؤ�سرات:
 ن�سبة و�سول املواطنني للخدمات ( الكهرباء ،الطاقة ،املياه ،ال�سرف ال�سحي و�سبكة النقل العام)املبادرات املقرتحة :
 تعزيز الإطار الت�سريعي واملوؤ�س�سي حلماية البيئة وا�ستدامتها. تطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجية وطنية تتعلق بالتحول نحو الإقت�ساد الأخ�سر واأمناط النتاج والإ�ستهالك امل�ستدامني. ا�ستغالل الأرا�سي اململوكة للدولة ل�ستثمارها يف قطاعي الزراعة واملن�ساآت. �سمان ح�سول اجلميع على خدمات الطاقة املتجددة وامل�ستدامة وبتكلفة مي�سورة. تطوير وتنفيذ ال�سيا�سات والت�سريعات والربامج املنا�سبة لتنويع م�سادر واأ�سكال الطاقة امل�ستوردة ،وحت�سنيم�سادر الطاقة املحلية واملتجددة ورفع كفاءتها يف خمتلف القطاعات ،وتطوير برامج تر�سيد الطاقة.
 توفري البدائل العملية امل�ستدامة مل�سادر املياه ،وتقليل فاقد املياه ،وحت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف قطاعاملياه والتو�سع يف خدمات ال�سرف ال�سحي واإعادة ا�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي.
 اإيجاد منظومة نقل متكاملة فاعلة اإقت�ساديا حتافظ على البيئة ليكون الأردن مركزا حموريا للنقل. -تنفيذ ال�سرتاتيجية الوطنية لالأمن الغذائي.

الهدف اال�ضرتاتيجي الثالث :
احلماية االجتماعية واالإعداد ملرحلة ما بعد الفر�ضة ال�ضكانية
املوؤ�سرات الرئي�سية على م�ستوى الهدف :
 ن�سبة املواطنني املوؤمنني بنوع من اأنواع التاأمني ال�سحي (.)% -ن�سبة املوؤمن عليهم الفعالني امل�سمولني يف ال�سمان الجتماعي اإىل اإجمايل امل�ستغلني (.)%

ال�سيا�سات :التو�سع والتح�سني امل�ستمر يف اخلدمات ال�سحية والجتماعية والتاأمينات ال�سحية املقدمة

املبادرات املقرتحة :
 تو�سعة مظلة التاأمني ال�سحي لت�سمل جميع املواطنني. تعزيز خدمات الرعاية ال�سحية والنف�سية والتاأهيلية واملنزلية لكبار ال�سن وذوي الإعاقة ،وحت�سني جودتها. تقدمي الدعم لكبار ال�سن ومتكينهم من العمل والعي�ض ب�سورة لئقة (ما بعد التقاعد) من خالل توفري فر�ضعمل لهم وال�ستفادة من خرباتهم.
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ال�سيا�سات :التو�سع والتح�سني امل�ستمر يف خدمات التنمية الجتماعية وال�سمان الجتماعي
املبادرات املقرتحة :
تطوير والتو�سع يف برامج وم�ساريع الإر�ساد الأ�سري وحماية الأ�سرة ب�سكلٍ عام ،وتاأهيل املقبلني على الزواجب�سكلٍ خا�ض.
 مهننة العمل الجتماعي بكافة م�ستوياته. التو�سع يف تقدمي خدمات احلماية والرعاية الجتماعية ،وحت�سني نوعيتها ،و�سمان ر�سا متلقيها. ماأ�س�سة امل�سروع الوطني اخلا�ض بامل�سوؤولية املجتمعية للموؤ�س�سات لزيادة م�ساهماتها يف تنمية املجتمعاتاملحلية.
 تعزيز دور موؤ�س�سات املجتمع املدين يف تقدمي خدمات احلماية والتنمية الجتماعية وتفعيلها ورفع م�ستوىالتن�سيق.
 ال�ستمرار يف ربط املعونة الوطنية النقدية للفقراء بالتدريب املهني والتقني والت�سغيل الذاتي لدمج اأبناء الأ�سرالفقرية القادرين على العمل يف �سوق العمل وتعزيز املمكنات والقدرات النتاجية لهم.
 تطوير نظام ا�ستهداف للفئات الفقرية وفقا لأف�سل املمار�سات العاملية. توفري ال�سكن املالئم للفقراء وذوي الدخل املتدين واملتو�سط. متكني املواطنني من ذوي الدخل املتدين واملتو�سط يف احل�سول على امل�سكن ول �سيما ت�سكيل الأ�سر اجلديدة. تطوير برامج التمكني املجتمعي لذوي الإعاقة ل�سمان دمج امل�ستفيدين منها يف اأ�سرهم وجمتمعاتهم املحلية. توفري بيئة �سديقة لذوي الإعاقة وكبار ال�سن ت�سمل :كوادر ب�سرية متخ�س�سة ،وبنية حتتية مالئمة لحتياجاتهم. اللتزام بالإ�سالحات التقاعدية لتعزيز الدميومة املالية لالأنظمة التقاعدية على النحو الذي ي�سمن تاأديةاللتزامات جتاه الأجيال القادمة.
 تو�سيع مظلة ال�سمول بال�سمان الجتماعي مبا يف ذلك قطاع العمل غري املنظم. تطوير برامج لال�ستفادة من خربات املتقاعدين يف خمتلف القطاعات وم�ساركتهم يف عمليات �سنع القرار علىجميع امل�ستويات.
 تعزيز خدمات الرعاية ال�سحية والنف�سية والتاأهيلية واملنزلية لكبار ال�سن وذوي الإعاقة ،وحت�سني جودتها. و�سع الت�سريعات الالزمة حلماية املراأة من العنف الأ�سري.الهدف اال�ضرتاتيجي الرابع :
التوظيف االأمثل للهجرات الداخلية واخلارجية
املوؤ�سرات:
 قيمة حتويالت املغرتبني والزيادة.� -سايف الهجرة الداخلية على م�ستوى املحافظات.

ال�سيا�سات :تعظيم ال�ستفادة من املغرتبني الأردنيني

املبادرات املقرتحة :
 دعم اإيجاد جهة مرجعية م�ستقلة خا�سة بالهجرة الدولية. تفعيل واإدامة نظام معلومات �سامل عن الأردنيني وغري الأردنيني يف اململكة واملغرتبني لدعم اخلططوال�سرتاتيجيات التنموية.
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متخ�س�سة ملعرفة الدافع وراء هجرة الأردنيني اأ�سحاب الكفاءات اإىل اخلارج والعمل على ا�ستقطابهم
ّ
 اإجراء درا�ساتواحلفاظ عليهم.
 تطوير برامج ل�ستقطاب اأموال املغرتبني لتطوير ال�سناعة الأردنية وزيادة ال�سادرات وفتح اأ�سواق جديدةللمنتجات الأردنية.
 حتفيز الأردنيني يف اخلارج اإىل ال�ستثمار وتعريفهم بالفر�ض ال�ستثمارية املتاحة ب�سكل ممنهج وم�ستمر،وبالرتويج للبيئة ال�ستثمارية الآمنة يف الأردن ،وما يتوفر من امتيازات وحوافز للم�ستثمرين.
 تعزيز دور البعثات الأردنية يف جمال حماية حقوق العمال الأردنيني يف اخلارج ،وتعزيز ودورهم يف امل�ساهمةيف توظيف الأردنيني يف داخل اململكة وخارجها.
 -اإيجاد خطة ا�ستجابة اأردنية م�ستدامة لالأزمة ال�سورية من قبل الدول املانحة فيما يتعلق بالدعم املادي.

ال�سيا�سات :اإعادة توزيع مكت�سبات التنمية ح�سب املحافظات

املبادرات املقرتحة :
 اإعادة توزيع اخلريطة ال�سكانية يف الأردن من خالل اإعادة توزيع املواطنني الأردنيني وغري الأردنيني والنتقالاإىل املناطق املخدومة.
 ت�سجيع قيام ال�سناعات وامل�سروعات ال�سغرية للحد من البطالة لدى �سباب املناطق الريفية والنائية عنطريق توفري التمويل الالزم لها وت�سهيل الت�سويق.
 ح�سر دوري للريفيني الذين ل يعملون واإعادة توجيههم بتوفري فر�ض عمل لهم يف مناطقهم. توفري املرافق والبنية التحتية وخمتلف اخلدمات يف املناطق الريفية مما ي�ساعد عل توطن ال�سناعاتوال�ستثمارات وهو ما يتيح العديد من فر�ض العمل للوافدين الريفيني.
 التو�سع يف توفري اخلدمات للمناطق الريفية (القرى) والنائية من موا�سالت وات�سالت واخلدمات ال�سحيةواملرافق والبنية الأ�سا�سية من كهـرباء ومـياه �سرب نقيـة و�سرف �سحي ،والتي من �ساأنها توفري فر�ض عمل
للعديد من العمال الريفيني وهو ما يحد من م�سكلة البطالة يف الريف وي�سجع الريفيني على البقاء فيه.
 زيادة الوعي لدى الريفيني بال�ستثمارات واخلدمات اجلديدة وفر�ض العمل املتاحة بها ب�سورة دورية يفالريف ومبا يتالءم مع طبيعة هذه املناطق.
 توفري بيانات حول درا�سة حركة الهجرة الريفية-احل�سرية يف �سوء بيانات التعداد العام لل�سكان لعام ()2015لتحديد مدى التغريات التي طراأت على تيار الهجرة من الريف اإىل املدن منذ اآخر تعداد لل�سكان عام (.)2004

وتت�سمن اخلطة الوطنية لر�سد ومتابعة تنفيذ �سيا�سات حتقق وا�ستثمار الفر�سة ال�سكانية موؤ�سرات الأداء اخلا�سة
بال�سيا�سات ،ويتطلب تنفيذ هذه ال�سيا�سات تطبيق عدة مبادرات مت ح�سر اأهمها يف (امللحق رقم .)6
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ب .اآلية املتابعة
اإن الو�سول اإىل حتقيق الهدف النهائي املن�سود ،واملتمثل يف حتقيق رفاهية املواطن يف ظل الفر�سة ال�سكانية يتطلب تنفيذ
ال�سيا�سات املقرتحة يف الوثيقة وت�سمينها يف ال�سرتاتيجيات ،والربامج واخلطط الوطنية والتنموية مبا فيها الربنامج
التنموي التنفيذي لالأعوام ( )2019-2016لروؤية الأردن ( ،)2025والتي تنظم ال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية،
التي تقوم على اأ�سا�ض متكني النا�ض ،وتعزيز �سيادة القانون وتكافوؤ الفر�ض ،وزيادة �سنع ال�سيا�سات الت�ساركية ،وحتقيق
ال�ستدامة املالية ،وتعزيز املوؤ�س�سات ،واأهدافالتنمية امل�ستدامة ( )2030كما يبني ال�سكل رقم (  ) 10وبالتن�سيق مع وزارة
التخطيط والتعاون الدويل وجميع اجلهات ذات العالقة وال�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية ()2025-2016
وخطة حتفيز النمو القت�سادي (.)2022-2018
�سكل رقم ( : )10اأهداف التنمية امل�ستدامة

ﺃﺍﻑ

ﺍ
ﺍﺍ

يحتاج حتقيق وا�ستثمار الفر�سة ال�سكانية اإىل ر�سد مدى التقدم يف حتقيق ال�سيا�سات املرتبطة بها ومتابعتها على امل�ستوى
الوطني من خالل مراقبة اأداء املوؤ�سرات املختلفة التي تعك�ض الأو�ساع ال�سائدة يف جميع القطاعات ،ومدى حتقيق القيم
امل�ستهدفة للموؤ�سرات .اإذ ي�سكل ر�سد مدى التقدم ومتابعته يف حتقّق وا�ستثمار �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية ب�سكلٍ م�ستمرٍ
انعكا�سات على اجلهود التي تبذلها جميع اجلهات ذات العالقة يف املجالت كافة ،والتي
ٍ
عملي ًة تت�سف بالأهمية ملا لها من
تهدف اإىل الو�سول اإىل الأهداف املر�سومة من خالل حتقيق القيم امل�ستهدفة جلميع املوؤ�سرات الدميوغرافية والجتماعية
والقت�سادية وغريها من موؤ�سرات ،ي�ساعد حتقيقها يف ا�ستثمار الفر�سة ال�سكانية املتوقع حدوثها يف الأردن ،وو�سولها اإىل
الذروة يف عام ( .)2040كما تع ّد هذه املرحلة �سروري ًة ملعرفة العقبات التي حتول دون تقدم ال�سيا�سات اخلا�سة بالفر�سة
ال�سكانية ،وحتقيقها الأهداف مما ي�ساعد يف اإيجاد احللول املنا�سبة لتخطي العقبات وت�سحيح امل�سارات.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن املجل�ض قد اأ�سدر اخلطة الوطنية لر�سد ومتابعة حتقق وا�ستثمار �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية
والتي يتم حتديثها با�ستمرار ا�ستناد ًا اإىل التغريات الجتماعية والقت�سادية امل�ستجدة بالتن�سيق مع املوؤ�س�سات املعنية،
ويف �سوئها مت اإعداد التقارير الدورية املخ�س�سة لر�سد ومتابعة مدى التقدم يف حتقيق وا�ستثمار �سيا�سات الفر�سة
ال�سكانية ورفعها للجهات ذات العالقة ،لتعزيز اآلية ر�سد ومتابعة تنفيذ �سيا�سات حتقق وا�ستثمار الفر�سة ال�سكانية
لتحقيق الأهداف املرجوة من الفر�سة ال�سكانية املتوقعة يف الأردن التي تتمثل يف حتقيق ال�ستثمار الأمثل لعوائد الفر�سة
ال�سكانية والو�سول اإىل رفاه املواطن.
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ج .عنا�ضر النجاح احلرجة
• فعالية منظومة التعليم والتدريب التحويلي والتعلم امل�ستمر يف اإحداث طفرة يف التنمية الب�سرية.
حجر الزاوية لتحقق الفر�سة ال�سكانية هو توفري تعليم عايل اجلودة للجميع ،وعلى التوازي يجب اإطالق برنامج تدريب
حتويلي يعنى بالأجيال التي مل يتوافر لها التعليم اجليد ول متتلك املهارات املطلوبة يف �سوق العمل ،ويجب اأن يتم ذلك
يف اإطار جمتمع املعرفة الذي يكفل التعلم امل�ستمر وي�سجع على البتكار وريادة الأعمال.
• كفاءة التن�سيق فيما بني املوؤ�س�سات احلكومية وفيما بينها وبني اجلمعيات الأهلية.
نظرا ملا تت�سم به ق�سايا ال�سكان من ت�سبك مع ال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية والدينية والثقافية والإعالمية
والت�سريعية ،فاإن اإيجاد اآليات للتن�سيق الفعال بني املوؤ�س�سات احلكومية يف مرحلة ر�سم وتنفيذ ال�سيا�سات يبدو �سديد
الأهمية لتاليف الت�سارب والزدواجية وتر�سيد اجلهود ،كما اأن التن�سيق بني هذه اجلهود جمتمعة ون�ساط اجلمعيات
الأهلية ي�سهم يف تعبئة اجلهود وال�ستفادة من كل موارد املجتمع.
• دور فاعل للمجتمع املدين.
مع الت�سليم باأهمية دور املوؤ�س�سات احلكومية يف حتقيق ما من �ساأنه الإ�سراع بتحقق الفر�سة ال�سكانية اإل اأن دور هذه
املوؤ�س�سات هو دور �سروري ولكنه غري كايف بدون م�ساركة فاعلة من موؤ�س�سات املجتمع املدين يف اإحداث التحول الثقايف
واحل�ساري ل�ستيعاب كل ما من �ساأنه حتقق الفر�سة ال�سكانية وامل�ساهمة يف تقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة وال�سحة
الإجنابية والرتويج لكل ما من �ساأنه زيادة اإنتاجية املواطن ورفع ن�سبة م�ساهمة املراأة يف الن�ساط القت�سادي واملتابعة
والتقييم جلهود تنظيم الأ�سرة وال�سحة الإجنابية على امل�ستوى املحلي.
• دور فاعل للقطاع اخلا�ض.
ميكن للقطاع اخلا�ض لعب دور هام من خالل امل�سئولية املجتمعية لل�سركات يف م�ساندة جهود املوؤ�س�سات احلكومية
واملوؤ�س�سات الأهلية يف جمالت التدريب التاأهيلي ،ويف الرتقاء بجودة التعليم يف املناطق الأكرث فقر ًا ويف الرتويج
لأهمية حتقق الفر�سة ال�سكانية والعمل على حتققها دون تاأخري.
• تفعيل ال�سيا�سات على امل�ستوى املحلي.
يجب اأن يتم ترجمة ال�سيا�سات والأهداف التي مت تبنيها على امل�ستوى الوطني اإىل �سيا�سات واأهداف على م�ستوى كل منطقة
جغرافية ،ومن الوارد اأن تختلف الأهداف الكمية من منطقة اإىل اأخرى طبقا لطبيعة املنطقة وم�ستوى موؤ�سرات ال�سكان والتنمية
يف �سنة الأ�سا�ض ،على اأن يوؤخذ يف العتبار خ�سو�سية كل منطقة لتحديد مدى مالئمة التدخالت وحجم املوارد املطلوبة.
• كفاءة منظومة املتابعة والتقييم وربطها مبنظومة امل�ساءلة.
غني عن البيان اأن متابعة وتقييم الربامج والتدخالت امل�سار اإليها يف وثقة الفر�سة ال�سكانية وفقا ملوؤ�سرات كمية من
�ساأنه اأن ي�سبط اإيقاع العمل وي�سمح بالتعرف على جوانب الق�سور لتالفيها دون تاأخري ،كما يوفر اإطار مو�سوعي
للم�ساءلة من �ساأنه ت�سجيع املجد وعقاب املق�سر ،ويجب األ تقت�سر املنظومة على املتابعة على امل�ستوى الوطني نظرا
ملا تظهره املنظومة على امل�ستوى املحلي نظر ًا ملا للتحديات املحلية من خ�سو�سية قد ل تعك�سها بال�سرورة جهود املتابعة
والتقييم على امل�ستوى الوطني.
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• توظيف الدرا�سات والبحوث العملية يف جمالت ال�سكان والتنمية.
تلعب الدرا�سات والبحوث العملية دور ًا م�ساند ًا لتحقق الفر�سة ال�سكانية دون تاأخري ،وي�سمل ذلك كل ما من �ساأنه م�ساندة
جهود رفع اإنتاجية املواطن وحتديد املجالت لزيادة تناف�سية الأردن والتعرف على التغريات يف �سوق العمل ،كما ميكن اأي�سا
للدرا�سات الجتماعية م�ساندة حتقق الفر�سة ال�سكانية من خالل بحوث الجتاهات نحو خدمات تنظيم الأ�سرة ودرا�سة
القيم الإجنابية وجمالت حت�سني اخلدمات ال�سحية وتقييم اخلدمات املقدمة ،ونظرا ملا يلعبه التعليم عايل اجلودة يف حتقق
الفر�سة ال�سكانية فاإن الدرا�سات والبحوث التي تقييم جودة التعليم وحتدد التدخالت الواجب القيام بها لها اأهمية خا�سة.
• جمع واإتاحة البيانات واملعلومات.
من الأهمية مبكان اأن ت�ستجيب خطط جمع البيانات ملنظومة املتابعة والتقييم لتوفر البيانات واملعلومات التي ت�سمح
باإنتاج موؤ�سرات املتابعة والتقييم ،ويف هذا ال�سدد يجب اأن تكون ال�ستجابة فيما يتعلق بالتوقيتات الزمنية وبالنطاق
اجلغرايف للموؤ�سرات.
• دور العلم التقليدي والجتماعي.
من الأهمية مبكان اأن يقوم الإعالم التقليدي بدور اإيجابي للرتويج لفكرة الفر�سة ال�سكانية واأهمية حتققها وذلك
من خالل ر�سائل لتبني مفهوم الأ�سرة ال�سغرية واملباعدة بني الولدات ور�سائل موازية للموؤ�س�سات والأفراد لزيادة
الإنتاجية ورفع تناف�سية الدولة ،ويجب عدم اإغفال دور العالم الجتماعي ل�سيما يف جمالت الرتويج لالأهمية الفر�سة
ال�سكانية بني ال�سباب ويف جمالت املتابعة والتقييم على امل�ستوى املحلي ويف جمالت التطوع.
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ملحق رقم (( 1
االفرتا�ضات املتعلقة ب�ضيناريوهات وثيقة �ضيا�ضات الفر�ضة ال�ضكانية :منهجية تقدير اأعداد االأردنيني
يعر�ض ملحق رقم ( )1املنهجية امل�ستخدمة يف تقدير اأعداد الأردنيني ح�سب العمر والنوع حتى عام ( ،)2050وذلك وفقا لثالث
�سيناريوهات :ال�سيناريو املرتفع وال�سيناريو املتو�سط وال�سيناريو املنخف�ض .ويعك�ض ال�سيناريو املرتفع ا�ستمرار م�ستويات الجناب دون
تغيري حتى عام ()2050؛ اأما ال�سيناريو املتو�سط فيعك�ض انخفا�ض معدل الجناب الكلي لي�سل اإىل ( )2^4مولود لكل انثى يف عمر
الجناب يف عام ( ،)2030ويوا�سل النخفا�ض لي�سل اإىل ( )2^2مولود بحلول عام ()2050؛ يف حني يعك�ض ال�سيناريو الثالث انخفا�سا
ملحوظا يف م�ستويات الجناب ي�سل مبقت�ساه اإىل ( )2^1مولود بحلول عام ( )2030وي�ستمر عند نف�ض امل�ستوى حتى عام (.)2050

اأ .ال�سيناريو املرتفع

• ثبات معدل الجناب الكلي ( )TFRاملقدر لعام ( )2015والبالغ ( )3^38طفال لالأنثى يف �سن الإجناب (� 49-15سنة)
خالل فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية (.)2050-2015
• ثبات توقعات احلياة وقت الولدة املقدر للذكور والإناث لعام ( )2015املح�سوبة ا�ستنادا اإىل بيانات التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن
) )2015والبالغة (� )72^87سنة للذكور و(� )74^27سنة لالإناث خالل فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية (.)2050-2015
• ثبات ن�سبة اجلن�ض وقت الولدة عند امل�ستوى ( )105ذكرا لكل اأنثى خالل فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية (.)2050-2015
• افرتا�ض ثبات حجم الهجرة ال�سافية خالل الفرتة  11،863-) 2024-2015للذكور و 1،318-لالإناث) وانخفا�سها اإىل
الن�سف خالل الفرتة ( 5،932-( )2050-2025للذكور و  659لالإناث).
• مت ا�ستخدام جداول احلياة النموذجية العائلة غرب.

ب .ال�سيناريو املتو�سط

• افرتا�ض انخفا�ض معدل الإجناب الكلي املقدر لعام ( )2015لي�سل اإىل قيمة معدل الإجناب املرغوب به ح�سب نتائج م�سح
ال�سكان وال�سحة الأ�سرية لعام ( )2012والذي بلغ ( )2^4طفال للمراأة يف �سن الإجناب (� 49-15سنة) يف عام ()2030
وانخفا�سه لي�سل اإىل ( )2^2طفال لالأنثى يف �سن الإجناب (� 49-15سنة) يف عام (.)2050
• ارتفاع توقعات احلياة املقدر للذكور والإناث لعام ( )2015املح�سوبة ا�ستنادا اإىل بيانات التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن ()2015
مبا مقداره (� )1^5سنة خالل الفرتة ( )2030-2015ومن ثم ارتفاعها مبا مقداره (� )0^5سنة خالل الفرتة (.)2050-2030
• ثبات ن�سبة اجلن�ض وقت الولدة عند امل�ستوى ( )105ذكرا لكل اأنثى خالل فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية (.)2050-2015
• افرتا�ض ثبات حجم الهجرة ال�سافية خالل الفرتة ( 11،863-( )2024-2015للذكور و 1،318-لالإناث) وانخفا�سها اإىل
الن�سف خالل الفرتة ( 5،932-( )2050-2025للذكور و  659لالإناث).
• مت ا�ستخدام جداول احلياة النموذجية العائلة غرب.

ج .ال�سيناريو املنخف�ض

• افرتا�ض انخفا�ض معدل الإجناب الكلي من م�ستواه املقدر لعام ( )2015لي�سل اإىل قيمة معدل الإجناب املخطط الو�سول اإليه
يف عام ( )2030والبالغ ( )2^1طفال للمراأة يف �سن الإجناب (� 49-15سنة) وثبات معدل الإجناب الكلي والبالغ ()2^1
طفال خالل الفرتة (.)2050-2030
• ارتفاع قيم توقع احلياة لكل من الذكور والإناث املح�سوبة لعام ( )2015ا�ستنادا اإىل بيانات التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن ()2015
والبالغة (� 72^87سنة للذكور و� 74^27سنة لالإناث) مبا مقداره �سنتان يف عام ( )2030ومبا مقداره (� )0^5سنة يف عام (.)2050
• ثبات ن�سبة اجلن�ض وقت الولدة عند امل�ستوى ( )105ذكرا لكل اأنثى خالل فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية (.)2050-2015
• افرتا�ض ثبات حجم الهجرة ال�سافية خالل الفرتة (11،863-( )2024-2015للذكور و 1،318-لالإناث) وانخفا�سها اإىل
الن�سف خالل الفرتة ( 5،932-( )2050-2025للذكور و  659لالإناث).
• مت ا�ستخدام جداول احلياة النموذجية العائلة غرب.
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ملحق رقم ((2
االفرتا�ضات املتعلقة ب�ضيناريوهات وثيقة �ضيا�ضات الفر�ضة ال�ضكانية :منهجية تقدير غري االأردنيني
 .1فر�ضيات تقدير اأعداد غري االأردنيني ح�ضب اجلن�ضية خلل الفرتة ((2050-2015
بلغ اجمايل ال�سكان غري الأردنيني املقيمني يف اململكة ( )2،918،125ن�سمة ح�سب نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن
) ،)2015حيث بينت النتائج اأن ( )2،720،740منهم من اجلن�سيات ال�سورية وامل�سرية والفل�سطينية والعراقية واليمنية
والليبية اأي ما ن�سبته ( .)%93^2ويبني اجلدول رقم ( )1اأعداد ال�سكان غري الأردنيني ح�سب اجلن�سية ا�ستناد ًا اإىل نتائج
التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن (.)2015
جدول رقم ( )1اأعداد ال�سكان غري الأردنيني ح�سب اجلن�سية ا�ستناداً
اإىل نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015

امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015 ،

ولأغرا�ض اإعداد تقديرات ال�سكان غري الأردنيني مت احت�ساب اأعدادهم ح�سب الفئة العمرية واجلن�ض واجلن�سية يف
منت�سف عام ( ،)2015ويبني اجلدول رقم ( )2توزيع ال�سكان غري الأردنيني يف منت�سف عام ( )2015ح�سب الفئة
العمرية واجلن�ض ،كما يبني اجلدول رقم ( )3اأعداد حملة اجلن�سيات ال�سورية وامل�سرية والفل�سطينية والعراقية واليمنية
والليبية ح�سب الفئة العمرية يف منت�سف عام (.)2015
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جدول رقم ( )2توزيع ال�سكان غري الأردنيني يف منت�سف عام  2015ح�سب الفئة العمرية واجلن�ض

امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015 ،
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جدول رقم ( )3اأعداد حملة اجلن�سيات ال�سورية وامل�سرية والفل�سطينية والعراقية واليمنية والليبية
ح�سب الفئة العمرية يف منت�سف عام 2015
10,218
12,402
11,925
12,337
12,813
10,151
8,060
7,870
8,066
7,827
7,012
5,726
4,573
3,889
2,950
3,530
129,349
امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015 ،

وقد مت و�سع فر�سيات لتقدير اأعداد ال�سكان غري الأردنيني املقيمني يف اململكة بعد ت�سنيفهم اإىل اأربع جمموعات ح�سب
اجلن�سيات الرئي�سية -نظرا لختالف اأ�سباب اقامتهم -كما يلي :
• فر�سيات تقدير اأعداد ال�سوريني.
• فر�سيات تقدير اأعداد الفل�سطينيني.
• فر�سيات تقدير اأعداد العراقيني واليمنيني والليبيني.
• فر�سيات تقدير اأعداد امل�سريني واجلن�سيات الأخرى.
فر�سيات تقدير اأعداد ال�سوريني
مت اعتماد �ست فر�سيات لل�سكان ال�سوريني املقيمني يف اململكة مبا يتنا�سب مع الأو�ساع احلالية واحتمالية العودة بن�سب
متفاوتة خالل الفرتة الزمنية ( )2050-2015ا�ستناد ًا اإىل نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن ( )2015وبيانات وزارة
الداخلية ،كما مت الأخذ بعني العتبار الآراء اجلماعية للعاملني يف املفو�سية ال�سامية لالجئني ( )UNHCRواملت�سمنة
«احتمالية بدء عودة الالجئني ال�سوريني بعد ( )17عاما ،وترتبط عودتهم بالأو�ساع الأمنية يف بالدهم واإعادة بناء البنية
التحتية».
 .1الفر�سية (اأ) :ثبات معدل النمو ال�سكاين لل�سوريني ( )% 2^9خالل فرتة الإ�سقاطات (( )2050-2015ا�ستمرار
الأو�ساع احلالية) ،وتعترب نتائج هذه الفر�سية تنبيهية.
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 .2الفر�سية (ب) :افــرتا�ض عودة طوعية لل�سوريني باأعداد منتظمة لي�سل اإىل العدد الذي كانوا عليه قبل اللجوء
(ا�ستناد ًا اإىل بيانات وزارة الداخلية).
 .3الفر�سية (ج) :افرتا�ض عودة حوايل ربع ال�سوريني خالل الفرتة ( )2030-2015وعودة الثلث خالل الفرتة (-2030
.)2050
 .4الفر�سية (د) :افرتا�ض انخفا�ض اأعداد ال�سوريني خالل فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية ( )2030-2015بن�سبة ()% 40
وعودة الثلث خالل الفرتة (.)2050-2030
 .5الفر�سية (هـ) :افرتا�ض عودة حوايل ن�سف ال�سوريني خالل الفرتة ( )2030-2015وعودة الثلث خالل الفرتة
).)2050-2030
 .6الفر�سية (و) :افرتا�ض ثبات معدل النمو والبالغ ( )%1^9خالل الفرتة ( )2025-2015وانخفا�سه اإىل ()%1^4
خالل الفرتة ( )2030-2025وذلك وفقا ملعدلت منو الأردنيني التي بينها ال�سيناريو املنخف�ض
لالإ�سقاطات ال�سكانية ،وبدء عودتهم بعد عام ( )2030باأعداد منتظمة (افرتا�ض بدء عودة الالجئني
ال�سوريني بعد ( )17عاما لي�سل عددهم يف نهاية فرتة الإ�سقاطات اإىل ن�سف ما كانوا عليه يف عام
).)2015
جدول رقم ( )4عدد ال�سكان ال�سوريني املقدر ح�سب الفر�سيات
كما يف منت�سف الأعوام خلل الفرتة ()2050-2015

امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

فر�ضيات تقدير اأعداد الفل�ضطينيني
مت افرتا�ض منو اأعداد الفل�سطينيني وفقا ملعدلت منو الأردنيني التي بينتها �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية لالأردنيني
خالل الفرتة الزمنية (.)2050-2015
 .1الفر�سية (اأ) :مت افرتا�ض ثبات معدل النمو والبالغ ( )% 2^2خالل الفرتة ( )2025-2015وانخفا�سه اإىل (2^1
 )%خالل الفرتة ( )2030-2025وانخفا�سه اإىل ( )%1^9خالل الفرتة (.)2050-2030
 .2الفر�سية (ب) :مت افرتا�ض ثبات معدل النمو والبالغ ( )% 2خالل الفرتة ( )2025-2015وانخفا�سه اإىل ()%1^6
خالل الفرتة ( )2030-2025وانخفا�سه اإىل ( )%1^2خالل الفرتة (.)2050-2030
 .3الفر�سية (ج) :مت افرتا�ض ثبات معدل النمو والبالغ ( )%1^9خالل الفرتة ( )2025-2015وانخفا�سه اإىل ()%1^4
خالل الفرتة ( )2030-2025وانخفا�سه اإىل ( )%1خالل الفرتة (.)2050-2030
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جدول رقم ( )5عدد ال�سكان الفل�سطينيني املقدر ح�سب الفر�سيات
كما يف منت�سف الأعوام خلل الفرتة ()2050-2015

امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

فر�سيات تقدير اأعداد العراقيني واليمنيني والليبيني
مت افرتا�ض منو اأعداد العراقيني واليمنيني والليبيني وفقا ملعدلت النمو لالأردنيني التي بينتها �سيناريوهات الإ�سقاطات
ال�سكانية لالأردنيني خالل الفرتة الزمنية ( )2050-2015با�ستثناء الفر�سية (د) حيث مت الرجوع اإىل بيانات تعداد
ال�سكان وامل�ساكن لعام ( )2004لتحديد اأعداد ال�سكان من حملة هذه اجلن�سيات ثم مت افرتا�ض انخفا�ض عددهم تباعا
حتى نهاية فرتة ال�سقاطات ال�سكانية لت�سل اىل ن�سبة الن�سف مبا يتوافق مع بياناتهم ال�سابقة.
 .1الفر�سية (اأ) :مت افرتا�ض ثبات معدل النمو والبالغ ( )% 2^2خالل الفرتة ( )2025-2015وانخفا�سه اإىل ()%2^1
خالل الفرتة ( )2030-2025وانخفا�سه اإىل ( )%1^9خالل الفرتة (.)2050-2030
 .2الفر�سية (ب) :مت افرتا�ض ثبات معدل النمو والبالغ ( )% 2خالل الفرتة ( )2025-2015وانخفا�سه اإىل ()% 1^6
خالل الفرتة ( )2030-2025وانخفا�سه اإىل ( )%1^2خالل الفرتة (.)2050-2030
 .3الفر�سية(ج) :مت افرتا�ض ثبات معدل النمو والبالغ ( )%1^9خالل الفرتة ( )2025-2015وانخفا�سه اإىل ()%1^4
خالل الفرتة ( )2030-2025وانخفا�سه اإىل ( )% 1خالل الفرتة (.)2050-2030
 .4الفر�سية (د) :افرتا�ض النخفا�ض التدريجي يف عددهم تباعا حتى نهاية فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية حتى ت�سل
لن�سبة الن�سف ا�ستناد ًا اإىل عددهم يف .)2004
جدول رقم ( )6عدد ال�سكان العراقيني واليمنيني والليبيني املقدر ح�سب الفر�سيات كما يف منت�سف الأعوام
خلل الفرتة ()2050-2015

امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015
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فر�سيات تقدير اأعداد امل�سريني واجلن�سيات الأخرى
اأظهرت بيانات مديرية الأمن العام لعدة �سنوات �سابقة ا�ستقرار ًا يف اأعداد ال�سكان املقيمني يف اململكة من حملة اجلن�سية
امل�سرية واجلن�سيات الأخرى ،كما اأظهرت بيانات وزارة العمل اأن معظمهم عمالة وافدة يح�سرون ب�سكل منفرد دون
اأ�سرهم ،وت�سعى الوزارة اإىل تقنيني اأعداد الوافدين امل�سريني من خالل تقييد بع�ض املهن بحيث يقت�سر العاملني فيها
على الأردنيني ،وبناء على ما �سبق ،مت اعتماد الفر�سيتان اأدناه:
 .1الفر�سية (اأ) :مت افرتا�ض ثبات اأعداد امل�سريني وحملة اجلن�سيات الأخرى خالل كامل فرتة الإ�سقاطات ال�سكانية
).)2050-2015
 .2الفر�سية (ب) :مت افرتا�ض انخفا�ض اأعداد امل�سريني اإىل الن�سف حتى نهاية فرتة الإ�سقاطات.
جدول رقم ( )7عدد ال�سكان امل�سريني واجلن�سيات الأخرى املقدر كما يف منت�سف الأعوام
خلل الفرتة ()2050-2015

امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

� .2ضيناريوهات تقدير اعداد ال�ضكان غري االأردنيني يف منت�ضف االأعوام ( 2030 ,2015و )2050ح�ضب
اجلن�ضية والفئات العمرية
ا�ستناد ًا اإىل نتائج تقديرات ال�سكان غري الأردنيني ولغايات اإعداد اجلداول لإجمايل عدد ال�سكان يف اململكة مت اعتماد
جزء من فر�سيات غري الأردنيني ح�سب اجلن�سيات الرئي�سية للو�سول اإىل ثالثة �سيناريوهات رئي�سية وهي :
 .1ال�سيناريو املرتفع -الأ�سا�سي (ا�ستمرار الأو�ساع احلالية) :
 ثبات معدل النمو ال�سكاين لل�سوريني ( )% 2^9خالل فرتة الإ�سقاطات (( )2050-2015بقاء الو�سع على ما هو عليه). ثبات معدل النمو ال�سكاين للفل�سطينيني والعراقيني واليمنيني والليبيني والبالغ ( )% 2^2خالل الفرتة ()2025-2015وانخفا�سه اإىل ( )% 2^1خالل الفرتة ( )2030-2025وانخفا�سه اإىل ( )%1^9خالل الفرتة (.)2050-2030
 -ثبات اأعداد حملة اجلن�سية امل�سرية واجلن�سيات الأخرى خالل الفرتة (.)2050-2015
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 .2ال�سيناريو املتو�سط :
 افرتا�ض ثبات معدل النمو والبالغ ( )%1^9خالل الفرتة ( )2025-2015وانخفا�سه اإىل ( )%1^4خالل الفرتة) )2030-2025وذلك وفقا ملعدلت منو الأردنيني التي بينها ال�سيناريو املنخف�ض لالإ�سقاطات ال�سكانية ،وبدء
عودتهم بعد عام ( )2030باأعداد منتظمة (افرتا�ض بدء عودة الالجئني ال�سوريني بعد ( 17عاما) لي�سل عددهم
يف نهاية فرتة الإ�سقاطات اإىل ن�سف ما كانوا عليه يف عام (.)2015
 ثبات معدل النمو ال�سكاين للفل�سطينيني والعراقيني واليمنيني والليبيني والبالغ ( )% 2خالل الفرتة ()2025-2015وانخفا�سه اإىل ( )%1^6خالل الفرتة ( )2030-2025وانخفا�سه اإىل ( )%1^2خالل الفرتة (.)2050-2030
 انخفا�ض اأعداد امل�سريني اإىل الن�سف حتى نهاية فرتة ال�سقاطات. .3ال�سيناريو املنخف�ض :
 افرتا�ض عودة حوايل ربع ال�سوريني خالل الفرتة ( )2030-2015وعودة الثلث خالل الفرتة (.)2050-2030 ثبات معدل النمو ال�سكاين للفل�سطينيني والعراقيني واليمنيني والليبيني والبالغ ( )%1^9خالل الفرتة (-2015 )2025وانخفا�سه اإىل ( )%1^4خالل الفرتة ( )2030-2025وانخفا�سه اإىل ( )%1خالل الفرتة (.)2050-2030
 انخفا�ض اأعداد امل�سريني اإىل الن�سف حتى نهاية فرتة الإ�سقاطات. .3نتائج التقديرات ال�ضكانية لغري االأردنيني املقيمني يف اململكة ((2050-2015
 -1ال�سيناريو املرتفع -الأ�سا�سي (ا�ستمرار الأو�ساع احلالية) :
جدول رقم ( )8توزيع ال�سكان غري الأردنيني كما يف منت�سف عام 2030
ح�سب ال�سيناريو املرتفع (ا�ستمرار الأو�ساع احلالية) والفئة العمرية واجلن�ض

امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015
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جدول رقم ( )9توزيع ال�سكان غري الأردنيني كما يف منت�سف عام 2050
ح�سب ال�سيناريو املرتفع (ا�ستمرار الأو�ساع احلالية) والفئة العمرية واجلن�ض

امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

 -2ال�سيناريو املتو�سط :
جدول رقم ( )10توزيع ال�سكان غري الأردنيني كما يف منت�سف عام 2030
ح�سب ال�سيناريو املتو�سط والفئة العمرية واجلن�ض

امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015
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جدول رقم ( )11توزيع ال�سكان غري الأردنيني كما يف منت�سف عام 2050
ح�سب ال�سيناريو املتو�سط والفئة العمرية واجلن�ض

امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

 -3ال�سيناريو املنخف�ض
جدول رقم ( )12توزيع ال�سكان غري الأردنيني كما يف منت�سف عام 2030
ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض والفئة العمرية واجلن�ض

امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

39

جدول رقم ( )13توزيع ال�سكان غري الأردنيني كما يف منت�سف عام 2050
ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض والفئة العمرية واجلن�ض

امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015
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ملحق رقم ((3
االأ�ضكال البيانية
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�سكل رقم ( :)1الهرم ال�سكاين لل�سكان الأردنيني املقيمني يف اململكة يف عام ()2015

15.0

10.0

5.0

0.0

5.0

10.0

80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
15.0

امل�سدر  :دائرة الإح�ساءات العامة ،التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015 ،

�سكل رقم ( :)2الهرم ال�سكاين لل�سكان الأردنيني املقيمني يف اململكة يف عام 2030
ح�سب ال�سيناريو املرتفع
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امل�سدر  :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015
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�سكل رقم ( :)3الهرم ال�سكاين لل�سكان الأردنيني املقيمني يف اململكة يف عام 2030
ح�سب ال�سيناريو املتو�سط
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�سكل رقم ( :)4الهرم ال�سكاين لل�سكان الأردنيني املقيمني يف اململكة يف عام 2030
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ال�سكل ( :)5الهرم ال�سكاين املتوقع ل�سكان اململكة الأردنيني املقيمني داخل اململكة
ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض2040
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�سكل رقم ( :)6حجم قوة العمل الأردنية املتوقع ح�سب اأ�سلوب اإ�سقاطات ال�سكان الن�سيطني
اقت�سادياً ال�سادر عن الأمم املتحدة يف �سنوات خمتارة
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�سكل رقم ( :)7حجم قوة العمل الأردنية املتوقع املقيمة يف اململكة املتوقع ح�سب ال�سيناريوهات الثلثة
ا�ستناداً اإىل ن�سبة امل�ستغلني اإىل ال�سكان يف �سن العمل وح�سب ال�سيناريو الثالث للنمو القت�سادي
املعتدل يف ال�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل
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�سكل رقم ( :)8ال�سكان غري الأردنيني املقيمني يف اململكة ح�سب اجلن�سية عام 2015
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�سكل رقم ( :)9حجم قوة العمل الأردنية املتوقع املقيمة يف اململكة ح�سب ال�سيناريوهات الثلثة
ا�ستناداً اإىل ن�سبة امل�ستغلني اإىل ال�سكان يف �سن العمل وح�سب ال�سيناريو الثالث للنمو القت�سادي
املعتدل يف ال�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل
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ال�سكل ( :)10عدد ال�سكان غري الأردنيني املقدر ح�سب ال�سيناريوهني املرتفع واملنخف�ض
يف �سنوات خمتارة
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�سكل رقم ( :)11تطور عدد ال�سكان الأردنيني يف �سنوات خمتارة ح�سب ال�سيناريوهات املختلفة
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�سكل رقم ( :)12ا�سقاطات ال�سكان الأردنيني املقيمني داخل اململكة وغري الأردنيني املقيمني
داخل اململكة ح�سب ال�سيناريوهني املرتفع واملنخف�ض يف �سنوات خمتارة
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ملحق رقم ((4
اجلداول
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اجلدول رقم ( : )1ن�سبة ال�سكان الأردنيني املقيمني يف اململكة يف اأعمار القوى الب�سرية (� 64-15سنة)
ون�سبة الإعالة ح�سب ال�سيناريوهات الثلثة

امل�سدر  :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

جدول رقم ( : )2حجم ال�سكان الأردنيني املقيمني يف اململكة
ح�سب ال�سيناريوهات الثلثة ول�سنوات خمتارة

امل�سدر  :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

1

ب�سبب طول الفرتة الزمنية مت ح�ساب معدل النمو ال�سكاين ال�سنوي با�ستخدام معادلة التغري ال�سكاين الأ�سي

49

جدول رقم ( :)3اأعداد الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن (� 15سنة) والأفراد يف �سن التعليم الثانوي والتعليم العايل
ح�سب ال�سيناريوهات الثلثة

امل�سدر  :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

جدول رقم ( :)4اأعداد الأفراد يف �سن احلياة العملية ح�سب ال�سيناريوهات الثلثة

امل�سدر  :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

50

جدول رقم ( :)5ن�سبة الأطفال الذين اأعمارهم اأقل من � 15سنة ون�سبة كبار ال�سن (� 65سنة فاأكرث)
ح�سب ال�سيناريوهات الثلثة

امل�سدر  :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

جدول رقم ( :)6اأعداد الأطفال الذين اأعمارهم اأقل من (� 15سنة) واأعداد كبار ال�سن (� 65سنة فاأكرث)
ح�سب ال�سيناريوهات الثلثة

امل�سدر  :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

51

جدول رقم ( :)7اأعداد الأفراد الأردنيني املقيمني يف اململكة يف �سن التعليم العايل وبداية احلياة العملية
ح�سب ال�سيناريوهات الثلثة

امل�سدر  :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

جدول رقم ( :)8عدد ال�سكان الأردنيني املقيمني يف اململكة يف الأعمار (� )64-15سنة
ح�سب ال�سيناريوهات الثلثة

امل�سدر :الإ�سقاطات ال�سكانية للفرتة ( )2050-2015با�ستخدام برجمية (Spectrum DemProj Model )3^56

52

جدول رقم ( :)9الأعداد املتوقعة للأفراد الأردنيني املقيمني يف اململكة الذين اأعمارهم يف �سن ريا�ض الأطفال (5-4
�سنوات) والتعليم الأ�سا�سي (� 15-6سنة) والثانوي (� 17-16سنة) ح�سب ال�سيناريوهات الثلثة

امل�سدر  :دائرة الإح�ساءات العامة ،الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

53

جدول رقم ( :)10حجم قوة العمل الأردنية املقيمة يف اململكة املتوقع ح�سب ال�سيناريوهات الثلثة
ح�سب اأ�سلوب اإ�سقاطات ال�سكان الن�سيطني اقت�سادياً ال�سادر عن الأمم املتحدة

امل�سدر :اإ�سقاطات قوة العمل للفرتة ()2050-2015

جدول رقم ( :)11حجم قوة العمل الأردنية املقيمة يف اململكة املتوقع ح�سب اجلن�ض
وح�سب ال�سيناريوهات الثلثة وح�سب اأ�سلوب اإ�سقاطات ال�سكان الن�سيطني اقت�سادياً
ال�سادر عن الأمم املتحدة

امل�سدر :اإ�سقاطات قوة العمل للفرتة ()2050-2015

 2مت تنفيذ ا�سقاطات قوة العمل با�ستخدام ال�سلوب الفني الوارد يف دليل «اأ�ساليب تنفيذ اإ�سقاطات ال�سكان الن�سيطني اقت�سادي ًا ال�سادر عن الأمم املتحدة يف عام ( . )1971وميكن الرجوع اإىل
الدليل من خالل امل�سدر التايل.United Nations, 1971, “Methods of Projecting the Economically Active Population”, New York’ :
 3مت تنفيذ ا�سقاطات قوة العمل با�ستخدام الأ�سلوب الفني الوارد يف دليل ”اأ�ساليب تنفيذ اإ�سقاطات ال�سكان الن�سيطني اقت�سادي ًا ال�سادر عن الأمم املتحدة يف عام ( .)1971وميكن الرجوع اإىل
الدليل من خالل امل�سدر التايل.United Nations, 1971, “Methods of Projecting theEconomically Active Population”, New York’ :

54

جدول رقم ( : )12حجم قوة العمل الأردنية املتوقع املقيمة يف اململكة ح�سب ال�سيناريوهات الثلثة
ا�ستنادا اإىل ن�سبة امل�ستغلني اإىل ال�سكان يف �سن العمل وح�سب ال�سيناريو الثالث للنموالقت�سادي املعتدل
يف الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل

امل�سدر :اإ�سقاطات قوة العمل للفرتة ()2050-2015

جدول رقم ( : )13حجم قوة العمل الأردنية املقيمة يف اململكة املتوقع ح�سب اجلن�ض وح�سب ال�سيناريوهات الثلثة
ا�ستناداً اإىل ن�سبة امل�ستغلني اإىل ال�سكان يف �سن العمل وح�سب ال�سيناريو الثالث للنموالقت�سادي املعتدل
5
يف ال�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل

امل�سدر :اإ�سقاطات قوة العمل للفرتة ()2050-2015

 4مت تنفيذ اإ�سقاطات حجم قوة العمل املتوقع ا�ستناد ًا اإىل ن�سب امل�ستغلني اإىل ال�سكان يف �سن العمل ح�سب ال�سيناريو الثالث :النمو القت�سادي املعتدل يف ال�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل
ال�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل لالأعوام ()2020 -2011
 5امل�سدر :الإ�سقاطات ال�سكانية واإ�سقاطات قوة العمل للفرتة ()2050-2015
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جدول رقم ( : )14الأعداد املتوقعة للمتعطلني الأردنيني املقيمني يف اململكة يف �سنوات خمتارة
ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية

امل�سدر :تقرير درا�سة اأثر النمو ال�سكاين على بع�ض القطاعات التنموية على م�ستوى اململكة با�ستخدام ( برنامج ،) RAPID
وقد مت ح�ساب الأعداد با�ستخدام ( برجمية ) Spectrum
6

جدول رقم (: )15عدد فر�ض العمل امل�ستحدثة ال�سافية املتوقع ا�ستحداثها يف الفرتة ()2050-2015

امل�سدر :اإ�سقاطات فر�ض العمل امل�ستحدثة ()2050-2015

6

مت ح�ساب فر�ض العمل امل�ستحدثة ال�سافية املتوقعة با�ستخدام معدل منو قوة العمل الأردنية بني عامي ( )2007و 2012والذي بلـغ (� )% 1^9سنويا وا�ستخدام متو�سط عدد فر�ض العمل خالل
ال�سنوات ( ،)2012-2007والذي بلغ ( )62،188فر�سة عمل �سنوي ًا.

56

جدول رقم ( :)16موؤ�سرات الفر�سة ال�سكانية ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض واملتو�سط للأردنيني

امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،تقرير الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

جدول رقم ( :)17معدلت الهجرة الداخلة واخلارجة و�سايف الهجرة ح�سب املحافظات)2004( ،

امل�سدر :كمال �سالح« ،2014 ،الهجرة الداخلية والهجرة الدولية :املفاهيم واأ�ساليب القيا�ض».

57

جدول رقم ( :)18عدد املهاجرين الأردنيني الذين هاجروا هجرة حياتية داخلية
و�سايف الهجرة ح�سب املحافظة ا�ستنادا اإىل نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015

امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،الهجرة الداخلية يف الأردن ا�ستنادا اإىل نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015

جدول رقم ( :)19عدد �سكان اململكة املقدر ح�سب ال�سيناريو املرتفع -الأ�سا�سي (ا�ستمرار الأو�ساع احلالية /
الفر�سة ال�سائعة) خلل �سنوات الفرتة ()2050-2015

امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،تقرير الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

58

جدول رقم ( :)20عدد �سكان اململكة املقدر ح�سب ال�سيناريو املتو�سط ( الفر�سة املوؤجلة )
خلل �سنوات الفرتة ()2050-2015

امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،تقرير الإ�سقاطات ال�سكانية لالأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

جدول رقم ( :)21عدد �سكان اململكة املقدر ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض ( �سيناريو الأمل )
خلل �سنوات الفرتة ()2050-2015

امل�سدر :دائرة الإح�ساءات العامة ،تقرير الإ�سقاطات ال�سكانية للأفراد املقيمني يف اململكة للفرتة ()2050-2015

59

جدول رقم ( :)22ا�سقاطات ال�سكان الأردنيني املقيمني داخل اململكة وغري الأردنيني املقيمني داخل اململكة
ح�سب ال�سيناريوهات املختلفة يف �سنوات خمتارة

جدول ( )23موؤ�سرات حتقيق النمو القت�سادي ()%

* دائرة الإح�ساءات العامة ،م�سح العمالة والبطالة لالأعوام ( )2010و( )2011و ()2015
** وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،وثيقة «الأردن  »2025كما مت ح�ساب القيمة لعام ( )2015با�ستخدام اأ�سلوب ال�ستكمال اخلطي ومت افرتا�ض ثبات
املعدل املتوقع لعام ( )2025حتى عام ()2030

 7وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،وثيقة «الأردن z2025
 8وزارة العمل ،ال�سرتاتيجية الوطنية للت�سغيل لالأعوام ()2020-2011

60

ملحق رقم ((5
تقدير االحتياجات امل�ضتقبلية لبع�ض القطاعات التنموية يف �ضوء
االإ�ضقاطات ال�ضكانية للأردنيني
والتقديرات ال�ضكانية لغري االأردنيني

61

جدول رقم (: )1عدد امل�ست�سفيات املقدر وعدد اأ�س ّرة امل�ست�سفيات املقدر
ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات الثلثة يف �سنوات خمتارة (اأردنيون)

* بافرتا�ض ثبات عدد امل�ست�سفيات لكل ( )10،000من ال�سكان عند امل�ستوى ( )0^16كما يف عام ( )2015خالل الفرتة
) ،)2050-2015وبافرتا�ض ثبات عدد اأ�سرة امل�ست�سفيات عند امل�ستوى ( )20^2لكل ( )10،000من ال�سكان خالل
الفرتة (.)2050-2015

جدول رقم ( :)2عدد املراكز ال�سحية املقدر ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية
الثلثة يف �سنوات خمتارة (اأردنيون)

* بافرتا�ض ثبات عدد املراكز ال�سحية لكل ( )10،000من ال�سكان عند امل�ستوى ( )1^06خالل الفرتة ()2050-2015
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جدول رقم ( :)3كمية التزويد املائي املقدرة (مليون مرت مكعب) ح�سب �سيناريوهات الإ�سقاطات ال�سكانية
الثلثة يف �سنوات خمتارة (اأردنيون)

* بافرتا�ض ثبات ن�سيب الفرد من املياه عند امل�ستوى ( 41مرت مكعب) خالل الفرتة ()2050-2030
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ملحق رقم ((6
تاأثريات الهجرة الدولية الداخلة على املجهودات التنموية يف االأردن
• التاأثريات الدميوغرافية:
ارتفاع كب ٍري يف معدلت النمو ال�سكاين يف الأردن،
اإن وجود ما يقارب ( )2^9مليون ن�سمة من غري الأردنيني 9اأدى اإىل
ٍ
الأمر الذي يوؤثر يف عملية النتقال الدميوغرايف ،و�سي�سكل حتدي ًا اأمام ا�ستغالل حتقق الفر�سة ال�سكانية املتوقعة نتيجة
لختالف اأمناط الإجناب والوفاة لغري الأردنيني عن الأمناط ال�سائدة بني الأردنيني ،ل �سيما اأن حدوث الفر�سة ال�سكانية
مرتبط اأ�سا�س ًا بالو�سول اإىل معدل اإجناب كلي حمدد .وت�سري البيانات اإىل ارتفاع اأعداد املواليد بني الالجئني ال�سوريني
مما �سي�ساهم يف ارتفاع معدلت الإجناب الكلية يف الأردن وذلك لرتفاع معدل الإجناب الكلي بني الالجئني ال�سوريني
مقارنة مبعدل الإجناب الكلي لل�سكان الأردنيني حيث اأن غالبية الالجئني ال�سوريني جاءوا من مناطق ريفية تتميز
بارتفاع معدلت الإجناب فيها .وبينت نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن لعام ( )2015اأن الرتكيب العمري لل�سوريني
يغلب عليه هيمنة �سغار ال�سن ويت�سف باأنه تركيب فتي .و�سكل الذكور ( )%49^6من ال�سوريني يف حني �سكلت الإناث
) .)%50^4و�سكل �سغار ال�سن (اأقل من � 15سنة) ما ن�سبته ( )%44^7يف حني �سكل كبار ال�سن (� 65سنة فاأكرث) حوايل
) )%2من جمموع ال�سوريني املقيمني يف اململكة .اأما ال�سوريني يف اأعمار القوى الب�سرية فقد �سكلوا ما ن�سبته ()%53^3
من جمموع ال�سوريني .وقد يكون للهجرة تاأثري �سلبي يف الأهداف الرامية لتحقيق هذا املعدل امل�ستهدف اذا كانت الهجرة
القادمة هجرة اأ�سرية من مناطق تتميز مب�ستويات اإجناب مرتفعة ،و�سلوك اإجنابي خمتلف .مما �سينعك�ض �سلب ًا على
جميع اخلطط التنموية يف املجالت كافة.
• التاأثريات القت�سادية :
أعداد كبري ٍة من العمالة الوافدة اإىل هيمنة مطلقة لها على بع�ض القطاعات القت�سادية كقطاعي
لقد اأدى وجود ا ٍ
ب�سكل خا�ض ،مما كان له تاأثري �سلبي على توجه العمالة الأردنية للعمل يف هذين القطاعني .كما
الإن�ساءات والزراعة ٍ
�سكل وجود العمالة الوافدة حتدي ًا اأمام العمالة الأردنية يف احل�سول على فر�ض العمل التي يخلقها القت�ساد الأردين،
ل�سنوات عدة يف ظل
والتي يذهب جزء ل ي�ستهان به منها اإىل العمالة الوافدة ،مما اأدى اإىل ثبات معدلت البطالة
ٍ
غياب الإجراءات الفعالة لتنظيم ا�ستقدام العمالة غري الأردنية وت�سغيلها .وت�سري نتائج م�سح فر�ض العمل امل�ستحدثة
لعام ( )2015اإىل اأن غري الأردنيني ح�سلوا على ما ن�سبته ( )%12^1من فر�ض العمل امل�ستحدثة يف الن�سف الأول من
عام ( )2015يف حني ح�سل غري الأردنيني على ( )%11^4من فر�ض العمل امل�ستحدثة خالل الن�سف الثاين من العام
املذكور .10وت�سري بيانات وزارة العمل الأردنية ا�ستنادا اإىل نتائج درا�سة نفذتها الوزارة يف عام ( )2012با�ستخدام
بيانات العمالة الوافدة امل�سجلة خالل الأعوام ( )2012-2000اإىل اأن التقدير الجمايل للعمالة الوافدة املخالفة يرتاوح
ما بني ( )450األف و( )500األف ووفقا للدرا�سة فاإن ما يقارب ( )%67من العمالة الوافدة هي عمالة م�سرية .وقد بلغ
عدد العمال غري الأردنيني الذين ح�سلوا على ت�ساريح عمل يف عام ( )2015حوايل ( )300األف عامل وافد.

9

دائرة الإح�ساءات العامة ،التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2015

 10دائرة الإح�ساءات العامة ،تقرير م�سح فر�ض العمل امل�ستحدثة (.)2015
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مرفقــات الوثيقـــة
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مرفق رقم ((1
اأع�ضاء اللجنة الوطنية التوجيهية ملتابعة تنفيذ �ضيا�ضات الفر�ضة ال�ضكانية

متت املوافقة على ت�سكيل اللجنة الوطنية التوجيهية ملتابعة تنفيذ �سيا�سات الفر�سة ال�سكانية برئا�سة اأمني عام وزارة
التخطيط والتعاون الدويل وع�سوية اأمناء عامني ومديرين وممثلني عن املوؤ�س�سات الوطنية بتاريخ ( )2011/10/3بناء
على كتاب رئا�سة الوزراء رقم ( ،)24275/4/11/25تاريخ (.)2011/10/3
اأمني عام وزارة التخطيط والتعاون الدويل  /رئي�سا
اأمني عام املجل�ض الأعلى لل�سكان  /نائب الرئي�ض
اأمني عام وزارة ال�سحة
اأمني عام وزارة الرتبية والتعليم
اأمني عام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
اأمني عام وزارة العمل
اأمني عام وزارة الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية
اأمني عام وزارة الداخلية
اأمني عام وزارة التنمية الجتماعية
اأمني عام وزارة تطوير القطاع العام
رئي�ض ديوان اخلدمة املدنية
اأمني عام وزارة ال�سباب
مدير عام دائرة الح�ساءات العامة
مدير عام املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي
مدير عام موؤ�س�سة التدريب املهني
مدير عام �سندوق املعونة الوطنية
مدير موؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون
املديرة التنفيذية لل�سندوق الردين الها�سمي للتنمية الب�سرية
اأمني عام اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة
مدير عام وكالة الأنباء الأردنية
الرئي�ض التنفيذي ل�سركة املدن ال�سناعية الأردنية
نقيب نقابة املهند�سني
نقيب الأطباء
مدير جمعية البنوك
رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة �سناعة الأردن
رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة جتارة الأردن
جامعة البلقاء التطبيقية � /سعادة الدكتور ح�سني خزاعي
اجلامعة الأردنية � /سعادة الدكتور عي�سى امل�ساروة
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مرفق رقم ((2
اأع�ضاء �ضباط ارتباط الفر�ضة ال�ضكانية
�سعادة ال�سيدة دانا �سحادة
�سعادة الدكتورة هنادي الرفاعي
�سعادة املهند�سة عال القوا�سمي
�سعادة املهند�سة عبري اخلالدي
�سعادة ال�سيد �سيف اهلل عليمات
�سعادة املهند�ض ثمني فاخوري
�سعادة ال�سيد حممد اأبو قاعود
�سعادة ال�سيد جمال اأبو عيد
�سعادة ال�سيد حامد ال�سريدة
�سعادة ال�سيد يو�سف ال�سبلي
�سعادة ال�سيدة �سمر احل�سيني
�سعادة ال�سيد با�سم كنعان
�سعادة ال�سيد كفا العكرو�ض
�سعادة ال�سيد عبد املطلب النقر�ض
�سعادة املهند�سة حنني «قبالن �سريتح»
�سعادة املهند�سة عبري ال�سيد
�سعادة ال�سيدة وفاء رحال
�سعادة ال�سيد �سالح امل�ساقبة
�سعادة ال�سيدة نعمة الربعاوي
�سعادة ال�سيدة �سروق الكفاوين
�سعادة ال�سيدة منار البيطار
�سعادة ال�سيد حممد العلمي
�سعادة ال�سيدة مي �سلطان
�سعادة ال�سيدة نائلة ال�سباح
�سعادة ال�سيد رمزي احلروب
�سعادة ال�سيدة مريا ح�سني
�سعادة املهند�سة مي ع�سفور
�سعادة ال�سيد اأحمداملومني
�سعادة ال�سيد حبيب الرواحنة
�سعادة ال�سيد عبداهلل الق�ساة
�سعادة املهند�سة �سفاء الريان
�سعادة ال�سيد حممد العيا�سرة

وزارة العمل
وزارة املالية
وزارة املياه والري
وزارة النقل
وزارة تطوير القطاع العام
وزارة ال�سوؤون البلدية
وزارة ال�سوؤون البلدية
وزارة الأ�سغال العامة
وزارة الإت�سالت وتكنولوجيا املعلومات
وزارة الأوقاف واملقد�سات الإ�سالمية
وزارة البيئة
وزارة التخطيط والتعاون الدويل
وزارة الرتبية والتعليم
وزارة الطاقة والرثوة املعدنية
وزارة املياه والري�/سلطة املياه
وزارة املياه والري�/سلطة املياه
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
وزارة التنمية الإجتماعية
وزارة ال�سحة
وزارة ال�سناعة والتجارة
املجل�ض الأعلى لل�سباب
املجل�ض الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
املجل�ض الوطني ل�سوؤون الأ�سرة
املجل�ض الأعلى ل�سوؤون املعوقني
موؤ�س�سة التدريب املهني
املوؤ�س�سة الأردنية لتطوير امل�ساريع الإقت�سادية
املوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان والتطوير احل�سري
املوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان والتطوير احل�سري
املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الإجتماعي
هيئة ال�ستثمار
هيئة تنظيم النقل الربي
دائرة الإح�ساءات العامة
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تابع  /مرفق رقم ((2
اأع�ضاء �ضباط ارتباط الفر�ضة ال�ضكانية
�سعادة املهند�سة جمد اأحمد املرايات
�سعادة ال�سيدة غادة الفايز
�سعادة ال�سيدة �سناء الرفاعي
�سعادة ال�سيدة روان املعايطة

�سلطة وادي الأردن
�سندوق التنمية والت�سغيل
�سندوق املعونة الوطنية
اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة

مرفق رقم ((3
اأع�ضاء جلنة تقدير اأعداد ال�ضكان االردنيني وغري االأردنيني -اال�ضقاطات ال�ضكانية
عطوفة الدكتور قا�سم الزعبي /رئي�سا
�سعادة الدكتور عبداهلل الزعبي
�سعادة الدكتور ابراهيم عليوات
�سعادة العقيد جمال الن�سور
�سعادة الدكتور �سالح املوا�سية
�سعادة الرائد ماأمون احلالحلة
�سعادة ال�سيد عقلة الطاهات
�سعادة ال�سيد علي املطلق
�سعادة الدكتور طالل احلموري
�سعادة الن�سة روان اأبو ال�سل
�سعادة ال�سيد اأحمد املومني
�سعادة ال�سيدة منار اجلخ
�سعادة ال�سيدة عبري ارحيل
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مدير عام دائرة الإح�ساءات العامة
دائرة الإح�ساءات العامة
وزارة التخطيط والتعاون الدويل
مديرية الأمن العام
وزارة الداخلية
دائرة املخابرات العامة
دائرة الأحوال املدنية واجلوازات
املجل�ض الأعلى لل�سكان
البنك املركزي
وزارة العمل
دائرة الإح�ساءات العامة
دائرة الإح�ساءات العامة
دائرة الإح�ساءات العامة

مرفق رقم ((4
اخلرباء الوطنني
معايل الأ�ستاذ الدكتور حممد حمدان
معايل ال�سيدة ن�سرين بركات
�سعادة الأ�ستاذ الدكتورة رائدة القطب
�سعادة الدكتورة �سو�سن املجايل
�سعادة الدكتورة عبري دبابنة
�سعادة الأ�ستاذة الدكتورة لبنى عكرو�ض
�سعادة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحيم الزواهرة

مرفق رقم ((5
فريق املجل�ض االأعلى لل�ضكان
عطوفة املهند�سة مي�سون عيد الزعبي اأمني عام املجل�ض الأعلى لل�سكان
م�ست�سار برنامج الفر�سة ال�سكانية
�سعادة ال�سيد كمال �سالح
م�ساعد الأمني العام لل�سوؤون الفنية
�سعادة ال�سيدة رانيا العبادي
مديرة وحدة اإدارة الربامج
�سعادة الدكتورة �سو�سن الدعجة
مدير وحدة الدرا�سات وال�سيا�سات
�سعادة ال�سيد علي املطلق
من�سق برنامج ال�سكان والتنمية
�سعادة الآن�سة عطاف احلديد
من�سق ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سحة الجنابية  /تنظيم ال�سرة
�سعادة الن�سة منال الغزاوي
من�سق برنامج ال�سحة الإجنابية
�سعادة الن�سة بديعة قبيالت
باحث رئي�سي -وحدة الدرا�سات وال�سيا�سات
�سعادة ال�سيد غالب العزة
باحث م�ساعد  -وحدة الدرا�سات وال�سيا�سات (�سابقاً)
�سعادة ال�سيدة ختام وريكات
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ﻫﺎﺗﻒ  - ( +٩٦٢ ٦ ) ٥٥٦٠٧٤١ :ﻓﺎﻛﺲ ( +٩٦٢ ٦ ) ٥٥١٩٢١٠ :

