
تحديد التجربة األردنية في استخدام اإلسقاطات السكانية في

االحتياجات وبناء الخطط القطاعية

علي المطلق: اعداد

يط ورشة عمل إقليمية حول استخدام بيانات التعداد ألغراض التخط

للتنمية والبحث العلمي  في البلدان العربية

2019أكتوبر / تشرين األول3-1، الرباط 1
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إنشاء اللجنة الوطنية للسكان1973

إنشاء  المجلس األعلى للسكان2002

برئاسة دولة رئيس الوزراء

اعادة تشكيل المجلس االعلى      2012

للسكان برئاسة وزير التخطيط

والتعاون الدولي 

المجلس األعلى للسكان
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أعضاء المجلس

، التربية الصحة،األوقافرئيس المجلس، العمل،/التخطيط والتعاون الدولي)وزراء عاملين 7•

(  والتعليم، التعليم العالي، التنمية االجتماعية

امين عام   وزارة الشباب•

مدير عام  مؤسسة التدريب المهني•

أمين عام اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة•

مدير عام مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون•

مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية•

أمين عام المجلس األعلى للسكان•

عضوين من القطاع الخاص•

المجلس األعلى للسكان/ تابع 



08/10/2019 4

المجلس األعلى للسكان

بالتنمية،المتعلقةالسكانيةوالمعلوماتالقضايالكافةمرجع

العملوخططواالستراتيجياتالسياساتوضعفيللمساهمة

تعزيزمعحولها،الوعيونشرالتأييدوكسبتنفيذهاومتابعة

والجهاتالشركاءمعبالتنسيقالمجالهذافيالوطنيةالقدرات

.المعنية



عمل المجلس اسس ومرجعيات 
Basis for the Strategy

HPC Strategic Goalsاألهداف االستراتيجية للمجلس

2019األهداف االستراتيجية المجلس لعام 

  National Prioritiesاألولويات الوطنية                       

2025Jordan Visionرؤية األردن 

 SDGsةاهداف التنمية المستدام

الغايات                                                          

Goals 

التخطيط

Planning
عةالمتاب

M&E
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التعداد العام للسكان والمساكن لعام  
2015

انللسكالعامالتعدادالعامةاالحصاءاتدائرةنفذت•

إلىثانيتشرين30الفترةخالل2015لعاموالمساكن

.2015أولكانون10
التعدادهو،2015لعاموالمساكنللسكانالعامالتعداد•

.1952عاممنذالمملكةتنفذهالذيالسادس
الحديثةتالتقنياباستخدامكامالالتعدادهذهتصميمتمّ •

ظمنواستخدامالجغرافيةالتحضيراتحيثمنسواء

المقابالتإجراءحيثمنأوالجغرافيةالمعلومات

بنشرساهمبدورةوهذهالميدان،منالمعلوماتوجمع

.قياسيبوقتالبيانات



انونقحسبسنواتعشرةكلمرةاألردنفيالتعدادينفذ•

.العامةاإلحصاءات

جرة،الهمثلمهمةمجاالتفيإضافيةبياناتالتعدادوفر•

...االعاقاتالبطالة،

األردنىالللقادميناالردنيينغيرعنبياناتالتعدادوفر•

.بالدهمفينزاعاتبسببكالجئيناوطوعيبشكل

التعداد العام للسكان والمساكن لعام  
2015



تطور عدد سكان األردن 

، دائرة االحصاءات العامة2018التقرير االحصائي السكاني السنوي لعام  2015K، تقرير النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن 2016دائرة اإلحصاءات العامة، شباط : المصدر
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معدل النمو السكاني

2018، األردن باألرقام 2018دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب االحصائي السنوي 

 خالل الفترة %4.4معدل النمو السكاني

1952-1994

يعود إلى ارتفاع معدل الزيادة لسبب ا

معدالتالطبيعية واتساع الفجوة بين 

من جهة، وإلى تعرضالمواليد والوفيات 

لة، الداختيارات الهجرة القسرية األردن إلى 

ة من الدول العربيالعمالة الوافدة وموجات 

.  المجاورة ودول شرق آسيا

 انخفض ليصل 2004-1994خالل الفترة

%  2.6إلى 

 خالل الفترة %5.3عاد  وارتفع  إلى

ية نتيجة تيارات الهجرة القسر2004-2015

.  السورية

يعتبر معدل النمو السكاني في األردن
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لمحة تاريخية عن تدفق الالجئين

مأوى قسري بسبب احتالل 

-1948فلسطين عام 

400000

أكثر من مليون الجئ سوري

بية احتالل الضفة الغر

وقطاع غزة في عام 

:  وما بعده1967

نازح350،000

350،000أكثر من : العائدون

ية في بسبب الحرب العراقية الكويت

1990عام 

لجأ عدد كبير من 

عد العراقيين إلى اللجوء ب

أزمة الخليج ، حوالي 

شخص450،000

المهاجرين 

ثر االقتصاديين اك

من مليون

1905-1878الشراكسة 

االرمن بعد الحرب 

العالمية االولى 1975نانية بضعة آالف لبنانيين نتيجة الحرب األهلية اللب
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2015ام الهيكل العمري للسكان االردنيين والسوريين في االردن ع

الهيكل العمري للسكان السوريين الهيكل العمري للسكان االردنيين

20.0 0.0 20.0

 0-4

 10-14

 20-24

 30-34

 40-44

 50-54

 60-64

 70-74

 80+

Fe…

Male53.3%

44.7%

مجتمع السوريين مجتمع فتي 
20



مساحة إقليم الشمال 

32.6%

مساحة إقليم الوسط

16.2%

مساحة إقليم الجنوب 

51.2%

Jordanian غير األردنيين

متضمن السوريين
2,918,125

األردنيين 
6,613,587

السوريين

1,265,514 

التوزيع الجغرافي للسكان

2015نتائجّالتعدادّالعامّللسكانّوالمساكنّلعامّ: المصدر



التوزيع النسبي للسكان حسب الجنسية 

دائرة اإلحصاءات العامة، شباط : المصدر 2015، تقرير النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن 2016

اردنيون
69%

غير 
اردنيون

31%

اردنيون

غير اردنيون

من اجمالي % 31يشكل السكان غير االردنيين حوالي 

من اجمالي % 42السكان، في حين يشكل السوريين حول 

السكان غير االردنيين
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االسقاطات السكانية

اءةلقرإليهااالستناديمكنفعالةأداةالسكانيةاالسقاطاتتعتبر

لتغيراتلمحصلةتعتبروالتيمستقبلا المتوقعةالسكانيةاألوضاع

.(والهجرةالوفياتالمواليد،)السكانيالنموعناصرتشهدهاالتي

مريةالعوتركيبتهمالسكانبحجمتتعلقبياناتاالسقاطاتتوفر

فرصةمنعنهينشأوماديموغرافيتحولحدوثتاريخوتحديد

.سكانية

ورسمالتخطيطعمليةفيكأساساالسقاطاتبياناتتستخدم

.عليميةوالتوالصحيةواالجتماعيةاالقتصاديةالمجاالتفيالسياسات
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العناصر الالزمة إلجراء االسقاطات سكانية

سيةرئيبعناصرالمناطقمنمنطقةأيفيوتوزيعهونموهالسكانحجميتأثر
:هيثالثة

اإلنجاب

الوفيات

الصافيةالهجرة

.تقبليةالمسالسكانيةاإلسقاطاتإعدادفيأساسيةركيزةالعناصرهذهوتعتبر
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لمملكةاداخلالمقيمينينردنياالسقاطات للسكان األسيناريوهات 

:وهي( 2050-2015)تم اعتماد ثالثة سيناريوهات للفترة الزمنية 

السيناريو المرتفع

السيناريو المتوسط

السيناريو المنخفض
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معدل اإلنجاب الكلي 

األطفالعددهو:(الخصوبة)الكلياإلنجابمعدل

49-15األعمارفياألنثىقبلمنإنجابهمالمتوقع

.السائدةاإلنجابلمستوياتطبقاسنة

عامفيطفالا (3.38)المقدرالكلياإلنجابمعدلبلغ

حةوالصالسكانمسحبياناتاستخدامتمحيث2015

الاالستكممعادلةباستخدامالقيمةلتقديراألسرية

العامالتعدادوبيانات2012-2007بياناتالىاستنادا

المدنيةاألحوالوبيانات2015والمساكنللسكان

.والجوازات
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توقعات الحياة

فيعمرأيعندالمولوديعيشهاأنالمتوقعالسنواتعددهو:الوالدةعندالحياةتوقع

.الفردذلكإليهينتميالذيالسكانلفوجالسائدالوفاةنمطظل

وقتالمتوقعالعمربلغ2015والمساكنللسكانالعامالتعدادبياناتإلىاستنادا

لإلناثسنة(74.27)وللذكورسنة(72.87)-:الميالد

حمسخاللمنواالناثالذكورمنلكلالميالدوقتالمتوقعالعمرقيمالىالرجوعبعد

العمرقيمةفيفرقهناكانتبين2012و2002لعامياالسريةوالصحةالسكان

هذهتخداماستموعليهسنتين،ولإلناثواحدةسنةللذكوربالنسبةالميالدوقتالمتوقع

فينسينالجبينماالزيادةمتوسطبأخذالحياهلتوقعالفرضياتفيالعتمادهاالنتائج

واضافة2030-2015الفترةخاللونصفسنةوهيالمتوسطالسيناريوفرضيات

ضالمنخفللسيناريواالعلىالقيمةاضافةتمكما،2050-2030الفترةخاللسنةنصف

نتائجالىبإضافتهاوذلك،2050-2030خاللسنةونصف2030-2015خاللسنتين

.2015العامالتعدادنتائجمنالجنسينلكالالميالدوقتالمتوقعالعمر
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الفئة 

العمرية

2015المجموع منتصف عام 2015اردنيون منتصف عام 

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

0-4379,669361,538741,207549,021521,2781,070,299

9-5410,677392,316802,994584,914559,0331,143,948

14-10366,084345,068711,152508,521479,808988,330

15-19347,470325,611673,081487,631439,489927,119

20-24328,712304,234632,946507,801417,512925,314

25-29260,843249,941510,784449,797362,667812,465

30-34226,018231,866457,884387,291331,069718,360

35-39209,143213,498422,641344,988291,979636,967

40-44190,254193,810384,064297,683250,997548,680

45-49168,851167,887336,738252,920210,150463,069

50-54128,384128,146256,530183,101159,096342,196

55-5989,79191,054180,845124,577114,777239,354

60-6463,60662,657126,26384,37079,059163,429

65-6950,58552,957103,54266,01866,672132,690

70-7441,45837,44478,90251,51846,09597,612

75-7926,21925,27651,49531,72031,06562,785

80+19,99220,79640,78824,72426,18650,910

3,307,7563,204,0996,511,8564,936,5954,386,9329,323,527المجموع

دنيون حسب الفئات العمريةألراعداد السكان في المملكة والسكان ا

حسب نتائج التعداد2015في منتصف عام والجنس

االسقاطاتإلجراء 

تم تقدير عدد 

ن السكان االردنيي

في المقيمين 

منتصف عام 

ائج نتاستناداا إلى 

العام التعداد

للسكان والمساكن 

2015

كون المقام 2015

في حساب 

المؤشرات هو 

السكان في 

منتصف السنة 

حيث استخدمت 

هذه البيانات في

السيناريوهات 

الثالثة
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عناصر

االسقاطات
يةالفترة الزمن

السيناريو األساسي 

(المرتفع)
السيناريو المنخفضالسيناريو المتوسط

معدل االنجاب

2015-

2030
ثبات معدل اإلنجاب •

الكلي المقدر والبالغ 

.طفل3.38

انخفاض معدل اإلنجاب الكلي•

طفل وهو ( 2.4)ليصل إلى 

معدل اإلنجاب المرغوب به 

حسب نتائج مسح السكان 

.2012والصحة األسرية لعام 

ل انخفاض معدل اإلنجاب الكلي ليص•

طفل وهو معدل االحلل (  2.1)إلى 

والذي يمثل األطفال الذي ينبغي أن

تنجبه كل امرأة خلل حياتها حتى 

ا يظل عدد السكان في المجتمع ثابت ا

دون تغيير خلل السنوات والعقود

.القادمة

2030-

2050

انخفاض معدل اإلنجاب الكلي•

.طفل2.2ليصل إلى  

ل انخفاض معدل اإلنجاب الكلي ليص•

.طفل( 2.0)إلى 

ع العمر المتوق

وقت الميلد

2015-

2030

اة ثبات قيم توقع الحي•

لكل من الذكور واإلناث 

سنة 72.87)والبالغة 

سنة 74.27للذكور و

(.لإلناث

ل ارتفاع قيم توقع الحياة لك•

من الذكور واإلناث بما مقداره 

.سنة1.5

ارتفاع قيم توقع الحياة لكل من •

.الذكور واإلناث بما مقداره سنتان

2030-

2050

ل ارتفاع قيم توقع الحياة لك•

من الذكور واإلناث بما مقداره 

.سنة0.5

ارتفاع قيم توقع الحياة لكل من •

.0.5الذكور واإلناث بما مقداره 

الهجرة

2015-

2024
(.لإلناث-1.318للذكور، -11.863)افتراض ثبات حجم الهجرة الصافية لألردنيين •

2025-

2050
(.لإلناث-659للذكور، -5.932)انخفاض حجم الهجرة الصافية لألردنيين الى النصف •

فرضيات اإلسقاطات السكانية لألردنيين
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ةمعدالت اإلنجاب الكلي المتوقعة حسب السيناريوهات الثالث



08/10/2019 22

توقعات الحياه للذكور واالناث

السنة

أنثىذكر

المنخفضالمتوسطالمرتفعالمنخفضالمتوسطالمرتفع

201572.8772.8772.8774.2774.2774.27

202072.8773.3773.5474.2774.7774.94

202572.8773.8774.274.2775.2775.6

203072.8774.3774.8774.2775.7776.27

203572.8774.574.9974.2775.976.39

204072.8774.6275.1274.2776.0276.52

204572.8774.7575.24574.2776.1576.645

205072.8774.8775.3774.2776.2776.77



.  في أي مجتمع(الديموغرافية)السكانية هي مجموعة من التغيرات تصاحب التحوالت •

، بحيث تتجاوز سرعة نمو (64-15)ينتج عن هذه التحوالت السكانية سرعة في نمو الفئة العاملة •

(.  سنة فما فوق65) وكبار السن ( سنة15أقل من )فئات صغار السن 

عندما تبلغ نسبة السكان في سن العمل أعلى 2040في األردن عام الفرصة السكانية ذروة تتحدد •

.مستوى لهاأدنى ( االقتصادية)نسبة اإلعالة العمرية ، وبالمقابل  تكون لهانسبة 

ي يصاحب هذه الظاهرة  اذا تم االعداد لها جيدا، نمو اقتصادي وارتفاع في الناتج المحلي اإلجمال•

وحصة الفرد منه

.يتالزم مع حصول الفرصة السكانية تقليل معدالت اإلنجاب واالتجاه الى االسر الصغيرة•

ا نافعةا إذا تّم رصدها والتخطيط واإلعداد المسبق لها، وقد تكون على شكل ت• حديات إذا لم تكون فرصا

. تستغل بشكٍل مالئم

مفهوم الفرصة السكانية



«2025األردنرؤيةل»ومساندةمكملةواسترشاديٍة،شاملٍة،وطنيةٍ وثيقةٍ تعد

.يةوالبيئواالجتماعيةاالقتصاديةوالقطاعيةالوطنيةلالستراتيجياتومكملة

 اطات السقكانية تقريقر اإلسقق)تم تحديث الوثيقة استناداا لفرضيات اإلسققاطات السقكانية

نتقائج التعقداد العقام المعتمقد علقى ( 2050-2015)لألفراد المقيمين في المملكقة للفتقرة 

( 2016)الذي أطلقت نتائجه مطلع عام ( 2015)للسكان والمساكن 

توضيح تأثير الوجود السوري على توقع حدوث الفرصة السكانية.

وثيقة سياسات الفرصة السكانية

2017المحدثة

مبررات تحديث الوثيقة 



الهرم السكاني لسكان المملكة األردنيين

2015المقيمين داخل المملكة 

4

مليون نسمة9,531,712



سقنة 15أققل مقن )مجموع السكان في الفئقة العمريقة )تعود إلى أن نسبة اإلعالة العمرية •

ستصقل ( سقنة64-15مقسوما على مجموع السقكان فقي الفئقة العمريقة ( سنة فأكثر65و

مقن السقكان فقي أعمقار الققوى البشقرية ( 100)لكقل ( فقرداا 47.7)إلى أدنقى مسقتوى لهقا 

.  ألول مرة في األردن في تلك السنة

فقي تلقك السقنة، ،ويرجقع %( 67.7)كما ستبلغ نسبة السكان في أعمقار الققوى البشقرية •

(. سنة من العمر15أقل من )ذلك إلى انخفاض نسبة صغار السن 

، وتققدوم 2040وبصققورة عامققة، فمققن المتوقققع أن تصققل الفرصققة السققكانية ذروتهققا عققام •

.لمدة عقدين من الزمن

نجقاب ويتوقف توقيت حدوث هذه الفرصة ومدتها الزمنية على سرعة انخفاض معدل اإل•

.الكلي في السنوات القادمة حسب ثالثة سناريوهات

( 2040)مبررات توقع حدوث ذروة الفرصة السكانية في عام 

أو اعتبار هذه السنة نقطة مرجعيةٍ 



معدل اإلنجاب الكلي

األردن

2017نية،ّدائرةّاإلحصاءاتّالعامة،ّمسوحاتّالسكانّوالصحةّاألسريةّلسنواتّمختارةّ،ّالمجلسّاألعلىّللسكان،ّوثيقةّسياساتّالفرصةّالسكا: المصدر



الهرم السكاني المتوقع لسكان المملكة األردنيين المقيمين

2.1داخل المملكة حسب السيناريو المنخفض ان يصبح معدل االنجاب 

14

سيناريو الفرصة 

(2040)
الهرم السكاني لسكان المملكة األردنيين

2015المقيمين داخل المملكة 



2022

ذروة الفرصة السكانية

2040

15

نسبة السكان في سن

%67.7العمل  

48معدل االعالة  



سب الهرم السكاني لسكان المملكة األردنيين المقيمين داخل المملكة ح

3.5السيناريو المرتفع وان يبقى معدل االنجاب ثابت 

الهرم السكاني لألردنيين المقيمين في األردن حسب 

السيناريو المرتفع 2040
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ريو الهرم السكاني لسكان المملكة األردنيين داخل المملكة حسب السينا

2.4المتوسط وان يصبح معدل االنجاب 

7

(2060)يتوقع حدوث الفرصة في عام •



الهرم السكاني المتوقع لسكان المملكة األردنيين المقيمين

2.1داخل المملكة حسب السيناريو المنخفض ان يصبح معدل االنجاب 

8

(2040)يتوقع حدوث الفرصة في عام 



سقاطات اإلخالل فترةعدد السكان في المملكة حسب السيناريوهات الثالثة

(2050-2015)السكانية 

السيناريو المنخفض السيناريو المتوسط السيناريو المرتفع السنة 

9,401,992 9,401,992 9,401,993 2015

10,044,153 10,294,911 10,466,345 2020

10,644,336 11,188,353 11,641,209 2025

11,145,040 11,995,549 12,919,279 2030

11,614,924 12,394,488 14,275,995 2035

12,077,487 12,778,164 15,727,857 2040

12,515,598 13,136,053 17,306,979 2045

12,901,390 13,447,942 19,042,373 2050

9



السكان غير األردنيين حسب الجنسية استناداا إلى نتائج 

2015التعداد العام للسكان والمساكن 

الجنسية

الجنس

المجموع

أنثىذكر

628,226637,2881,265,514السوريون

523,634112,636636,270المصريون

349,062285,120634,182الفلسطينيون

66,01964,892130,911العراقيون

18,75612,40731,163اليمنيون

13,5759,12522,700الليبيون

79,510117,875197,385جنسيات أخرى

1,678,7821,239,3432,918,125المجموع

10



عدد السكان السوريين المقدر حسب الفرضيات

(2050-2015)كما في منتصف األعوام خالل الفترة 

السنة

الفرضيات

وهـدجبأ

20151,247,2961,247,2961,247,2961,247,2961,247,2961,247,296

20201,441,9241,054,1531,139,5381,078,7121,040,0691,371,600

20251,666,921890,9181,031,779910,127832,8411,508,292

20301,927,027752,960924,020741,543625,6141617656

20352,227,719746,752845,478678,512572,4371369154

20402,575,332740,595766,937615,481519,2601120652

20452,977,185734,489688,395552,450 466,082872150

20503,441,744728,433609,853489,419412,905623648

11



،ّوتعتبرّنتاائجّهاذهّ(استمرارّاألوضاعّالحالية)2050-2015خاللّفترةّاالسقاطاتّ% 2.9ثباتّمعدلّالنموّالسكانيّللسوريينّ(:أ)الفرضية 

ال مجال لحدوث الفرصة السكانية.                                 الفرضيةّتنبيهية

إلااىّب)افتااراعّعااودةّطوعيااةّللسااوريينّبتعاادادّمنتظمااةّليصاالّالااىّالعااددّالااذيّكااانواّعلياا ّقباالّاللجااوءّ(:ب)لفرضققية ا ياناااتّورارةّاسااتناداّإ

2070يتوقع حدوث الفرصة السكانية في عام (.                                         الداخلية

.2050-2030وعودةّالثلثّخاللّالفترة2030ّ-2015افتراعّعودةّحواليّربعّالسوريينّخاللّالفترةّ(:ج)لفرضية ا

وعااودةّالثلااثّخاااللّالفتاارةّ% 40بنساابة2030ّ-2015افتااراعّانخفاااعّاعاادادّالسااوريينّخاااللّفتاارةّاالسااقاطاتّالسااكانيةّ: (:د)الفرضققية 

2059يتوقع حدوث الفرصة السكانية في عام .                                 2030-2050

.2050-2030وعودة الثلث خالل الفترة 2030-2015افتراض عودة حوالي نصف السوريين خالل الفترة (: هـ)الفرضية 

2056يتوقع حدوث الفرصة السكانية في عام 

وذلك2030ّ-2025خاللّالفترةّ% 1.4وانخفاض ّإلى2025ّ-2015خاللّالفترةّ% 1.9افتراعّثباتّمعدلّالنموّوالبالغّ(: و)الفرضية 

افتراعّبدءّ)بتعدادّمنتظمة2030ّوفقاّلمعدالتّنموّاألردنيينّالتيّبينهاّالسيناريوّالمنخفضّلإلسقاطاتّالسكانية،ّوبدءّعودتهمّبعدّعامّ

.2015ليصلّعددهمّفيّنهايةّفترةّاإلسقاطاتّإلىّنصفّماّكانواّعلي ّفيّعامّ( عاما17عودةّالالجئينّالسوريينّبعدّ

2062يتوقع حدوث الفرصة السكانية في عام 

عدد السكان السوريين المقدر حسب الفرضيات

(2050-2015)كما في منتصف األعوام خالل الفترة 
فرضيات االسقاطات السكانية للسكان السوريين

12

2061يتوقع حدوث الفرصة السكانية في عام 



سياسات الفرصة السكانية

ين  تلخص الوثيقة مجموعة من السياسقات، مقع العمقل بشقكل مقوازي علقى تمكق

لتشققريعات وتققوفير البيئققة المناسققبة وصققوالح الققى الحكققم الرشققيد، وذلققك بتققوفير ا

كانية وبنقققاء الققققدرات المؤسسقققية والبشقققرية لتحقيقققق واسقققتثمار الفرصقققة السققق

وتعظيم االستفادة من التغيرات التي تصاحبها، 

ذي لرؤيقة آخذين باالعتبار أن بعض هذه السياسات تطرق إليها البرنامج التنفيق

واسققتراتيجيات وخطققط الجهققات ذات العالقققة، إلققى جانققب  ( 2025)األردن عققام 

ا لنتققائج وتوصققيات تقققارير ا لمتابعققة أنققه تققم التأكيققد علققى هققذه السياسققات وفقققا

.  والتقييم الخاصة بالفرصة السكانية

13



سياسات الفرصة السكانية

بحلول عام " ذروة الفرصة السكانية " الوصول إلى : الهدف االستراتيجي األول 

2040

المؤشرات للهدف االستراتيجي األول 

 نسبة االعالة العمرية)%(

 (65-15)نسبة السكان في الفئة العمرية%( )

14



سياسات الفرصة السكانية

بحلول عام " ذروة الفرصة السكانية " الوصول إلى : الهدف االستراتيجي األول 

2040
خدمات صحية نوعية وذات جودة وسهلة الوصول : السياسات

 المبادرات

.المواطنيينتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع -

ضمان كفاية الموارد والخدمات الصحية والعدالة في الوصول والحصول عليها-

.رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة في المحافظات والمناطق النائية-

ارية تفعيقققل تطبيقققق االسقققتراتيجية الوطنيقققة للوقايقققة مقققن االمقققراض السقققارية وغيقققر السققق-

.وترجمتها الى برامج وخطط عمل تنفيذية مع ضمان توفير التمويل

جققل تعزيققز السققلوكيات الصققحية لققدى الشققباب والمققراهقين وافققراد المجتمققع  المحلققي مققن ا-

تنبنققي أنمققاط حيققاة صققحية سققليمة، وخفققض عوامققل الخطققوة المتربطققة  بققاألمراض غيققر

يفيةالسارية للتقليل من اإلصابة بها مستقبال بتنفيذ البرامج التوعوية والتثق
14

بالسنوات)العمر المتوقع عند الوالدة حسب الجنس : المؤشر 



سياسات الفرصة السكانية/ تابع

بحلول عام " ذروة الفرصة السكانية " الوصول إلى : الهدف االستراتيجي األول 

2040
خدمات تنظيم اسرة امنه وذات فاعلية وجودة وسهلة الوصول: السياسات

 المبادرات

نققاث تققوفير مقققدمي خققدمات الصققحة اإلنجابيققة وتنظققيم االسققرة بققالتركيز علققى الكققوادر اال-

ن الكفققققوة والكافيققققة، وخاصققققة فققققي المنققققاطق النائيققققة والمجتمعققققات المستضققققيفة لالجئققققي

.السوريين

.جودتهاالتوسع في خدمات الصحة اإلنجابية بالتركيز على خدمات تنظيم االسرة وضبط-

لجهققات تقوفير وتوسققيع الخيققارات المتاحققة مققن وسققائل تنظقيم االسققرة الحديثققة لققدى كافققة ا-

.المقدمة لهذه الخدمات

.طوالتي تسهم في زيادة االنجاب غير المخطالملباةالعمل على خفض الحاجات غير -

14

(سنة49-15متوسط عدد المواليد لكل امرأة في سن االنجاب )معدل االنجاب الكلي : المؤشر 



سياسات الفرصة السكانية

بحلول عام " ذروة الفرصة السكانية " الوصول إلى : الهدف االستراتيجي األول 

2040 خدمات تنظيم اسرة امنه وذات فاعلية وجودة وسهلة الوصول: السياسات

 المبادرات

الدعوة للمباعدة بين الوالدات لما لها اثار إيجابية على صحة االم والطفل-

صقحة رفع القوعي للمجتمقع المحلقي وتعزيقز االتجاهقات والممارسقات اإلنجابيقة لقضقايا ال-

.اإلنجابية

اذ لقدعم اتخقاالسقةتنظقيم /تطوير نظام معلومقات وطنقي شقامل لخقدمات الصقحة اإلنجابيقة-

القرار ورسم السياسات

إيجقققاد شقققراكة فاعلقققة بقققين كافقققة الجهقققات ذات الصقققلة فقققي القطقققاع الحكقققومي والخقققا  -

.ومنظمات المجتمع الحلي وزيادة التنسيق فيما بينها

.خاذ القرارتنظيم االسرة  لدعم ات/توفير التمويل الكاف بتعزيز برامج الصحة اإلنجابية -

تعزيقققز جهقققود ادمقققاج مفهقققوم ومكونقققات الصقققحة انجابيقققة فقققي االسقققتراتيجيات والخطقققط - 14

(سنة49-15متوسط عدد المواليد لكل امرأة في سن االنجاب )معدل االنجاب الكلي : المؤشر 



سياسات الفرصة السكانية

استثمار الفرصة السكانية: الهدف االستراتيجي الثاني 

المؤشرات للهدف االستراتيجي الثاني

معدالت البطالة بحسب الجنس والعمر.

 حسب الجنس والعمر)%( معدل النشاط االقتصادي المنقح.

15



سياسات الفرصة السكانية

استثمار الفرصة السكانية: الهدف االستراتيجي الثاني 

السياسات

.يادةبيئة تعليمية محفزة للتعليم والبحث العلمي واالبداع واالبتكار والر: السياسات

المؤشرات 

نسبة االلتحاق برياض األطفال

 (10-1)نسبة األطفال الملتحقين بالصفوف من

نسبة الملتحقين بالجامعات

ك المشايععدد المشاريع الممولة من خطة التمويل واالبتكارات التي يتم تبنيها نتيجة لتل.

15



سياسات الفرصة السكانية

15

المبادرات

مناهجهااعتبار مرحلة الطفولة المبكرة ضمن المرحلة األساسية للتعليم العام والحاجة الى تطوير.

لكفايات لتحسين رفع مستوى التأهيل العلمي والعملي للمعلمين بتطبيق نظام الرخص المهنية واختبار ا

.جودة التعليم في كافة المراحل التعليمية

هارات الالزمة تضمين المناهج التعليمية في التعليم االساسي والثانوي والعالي القيم والمعارف والم

أخالقيات لدعم التنمية المستدامة في االردن بما يشمل البحث العلمي واالبداع واالبتكار والريادة، و

.وتنظيم األسرةالجندريةالعمل والمهارات وأنماط الحياة الصحية السليمة، والعدالة 

خيار تشجيع إنشاء مراكز لريادة األعمال في الجامعات وكليات المجتمع لتعزيز ريادة األعمال ك

مشاريعهم للطالب وتقديم خدمات المعلومات واالستشارات للخريجين الجدد الذين يرغبون في إطالق

.الخاصة

وزيادة تفعيل اإلرشاد المدرسي بما يساهم في معالجة مشاكل التسرب، وضعف التحصيل العلمي ،

.اإلقبال على المجال المهني والتقني

ة مهنية تقنين التخصصات المشبعة في الجامعات وكليات المجتمع، واستحداث تخصصات جديد

.وتقنية بما يتالءم واحتياجات سوق العمل



سياسات الفرصة السكانية

15

.

المبادرات

خصصات تقنين التخصصات المشبعة في الجامعات وكليات المجتمع، واستحداث ت

.جديدة مهنية وتقنية بما يتالءم واحتياجات سوق العمل

لتحتية لضمان جودة تحسين البيئة التعليمية بما فيها الموارد البشرية والتقنية والبنية ا

.المخرجات التعليمية وضمان مالئمتها للفروقات الفردية وذوي االعاقات

ادة منه لغايات تطوير نظام متابعة وتقييم مخرجات التعليم بأنواعه ومستوياته لالستف

.التطوير المستمر لمنظومة التعليم

امل اإلسراع في   إنشاء المجلس األعلى لتنمية الموارد البشرية بما يضمن تك

.العملاالدوار وربط مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع احتياجات سوق

الشاملة تنمية دور البحث العلمي التطبيقي ورفع مستواه وربطه بأهداف التنمية

طاعات والمستدامة، وتعزيز العالقة بين الجامعات والمؤسسات البحثية من جهة والق

.اإلنتاجية والخدمية والصناعية من جهة أخرى

إيجاد منظومة تعليم للقضاء على األمية بين المواطنين.

 سنة16سن تشريعات تمنع عمل األطفال دون سن.



سياسات الفرصة السكانية

استثمار الفرصة السكانية: الهدف االستراتيجي الثاني 

السياسات

.دعم االقبال على التدريب والتعليم المهني والتقني: السياسات

المؤشرات 

مية كنسبة معدالت المشاركة في التعليم والتدريب المهني والتقني حسب المؤسسة التعلي

.من المشاركة االجمالية في التعليم

 كنسبة من اجمالي االلتحاق في ( 12و 11)االلتحاق في التعليم المهني للصفوف

(12و11)الصفوف 

موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

15



سياسات الفرصة السكانية

15

المبادرات

دى اعتماد االطار الوطني للمؤهالت الوطنية للوصول الى العمالة الماهرة وتعزيز مبدأ التعليم م

.الحياة

تفعيل قانون تنظيم العمل المهني.

التوسع في انشاء مراكز التميز.

تمع المتوسطة تقديم التسهيالت من قبل مجلس التعليم العالي للقطاع الخاص والجامعات والكليات المج

.الستحداث  تخصصات تقنية جديدة 

زيادة المخصصات المالية للجهات المزودة للتدريب المهني والتقني.

تطوير التشريعات الناظمة الخاصة بمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني.

مراجعة االطار القانوني الذي يحكم هيكل األجور لضمان العدالة.

ات الالزمةربط مساقات التعليم والتدريب المهني والتقني بوصف الوظائف وشروط اشغالها والمهار.

 قنيالمهني وتعزيز االتجاهات اإليجابية نحو المجتمع نحو العمل المهني والتباالرشادالنهوض.



سياسات الفرصة السكانية

15

المبادرات

دمج مفاهيم ومهارات االبداع وريادة االعمال في مناهج التدريب والتعليم المهني والتقني.

م المهني تعزيز قدرات المعلمين والمدربين  وفق افض الممارسات العالمية في التدريب والتعلي

والتقني

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات واعدا المناهج والبرامج التدريبية.

التوسع في البرامج التدريبية الخاصة باإلناث ونوعها وفق متطلبات سوق العمل.

ة لتمويل إعطاء االلوية لخريج التدريب والتعليم المهني والتقني تسهيالت من قبل الجهات المانح

المشاع الصغيرة والمتوسطة

تشجيع استحداث التخصصات التقنية في مؤسسات التعليم العالي األردنية.

انشاء حاضنات االعمال والتكنولوجيا التي ترتكز على االبداع واالبتكار



سياسات الفرصة السكانية

استثمار الفرصة السكانية: الهدف االستراتيجي الثاني 

السياسات

تعزيز بيئة اعمال محفزة للعمل واالدخار واالستثمار: السياسات

المؤشرات 

ترتيب األردن على مؤشر التنافسية العالمي

15



سياسات الفرصة السكانية

15

المبادرات

خ االستثماري في تفعيل النافذة االستثمارية في هيئة االستثمار، بما يساهم في تعزيز المنا

.المملكة

لى القطاع تطوير وتفعيل التشريعات الناظمة لبيئة األعمال واالستثمار، وبالتركيز ع

.الخاص

ليدا للدخل تحفيز االستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز القطاعات األكثر تو

.وفرص العمل

 جيا قطاعات السياحة، تكنولو)ترويج واستقطاب االستثمارات المحلية واألجنبية

..........(المعلومات

لى المناطق النائية تحقيق توازن تنموي بين المحافظات وتقليل التفاوت بينها، بالتركيز ع

المضافة، والفقيرة جذب القوى العاملة األردنية للعمل في القطاعات اإلنتاجية ذات القيمة

.وتعزيز قدرات الجهات الرقابية في تتبع وتنظيم العمالة الوافدة

افسيته، تعزيز موقع المنتج األردني في األسواق العالمية من خالل تحسين جودته وتن

.وفتح أسواق جديدة وتفعيل االتفاقيات الدولية

توفير نظام معلومات وطني شامل عن سوق العمل.



سياسات الفرصة السكانية

استثمار الفرصة السكانية: الهدف االستراتيجي الثاني 

السياسات

زيادة االقبال على العمل الريادي والتشغيل الذاتي: السياسات

المؤشرات 

نسبة الزيادة في عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة

15



سياسات الفرصة السكانية

15

المبادرات

وضع منظومة وطنية ذات مرجعية لدعم الريادين الجدد وتقديم

.المساعدة في تطوير افكارهم ومتابعتها لغاية تنفيذها

درة تحسين فرص الوصول الى األسواق أمام الرياديين وزيادة ق

.مشاريعهم للتصدير وتنافسيتها في األسواق الخارجية

اع التوسع في إنشاء وتفعيل حاضنات األعمال وبمشاركة القط

.ئةالخاص في المحافظات لتبني ودعم المشاريع الريادية الناش

التنظيمية تسريع تطبيق االصالحات المتعلقة بالبيئة القانونية و

الصغيرة والتمويلية للمشاريع الجديدة والمشاريع متناهية الصغر و

.والمتوسطة القائمة



سياسات الفرصة السكانية

15

المبادرات
المؤسسات بناء الوعي والثقافة الريادية وتعزيز المعرفة بمختلف البرامج و

ات التي تدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومبادر

المستوى على. التمويل الميكروي والصغير والمتوسط وآليات االستفادة منه

.الوطني وعلى مستوى المحافظات

ي التوسع في توفير الدعم الفني واالداري ومعالجة إخفاقات السوق ف

يرة تخصيص التمويل الرسمي الالزم للمشاريع متناهية الصغر والصغ

.والمتوسطة

هيل االنفتاح على فرص المشتريات الحكومية والعطاءات الحكومية وتس

.ليهالتعاقد ضمنها، وزيادة قدرة المشاريع  الريادية للتصدير، وحفزها إ

 إلى ( المنظمغير)تبني آليات النتقال المشتغلين في االقتصاد غير الرسمي

ط ، من خالل تقديم حزم من الحوافز وتبسي(المنظم)االقتصاد الرسمي 

.االجراءات



سياسات الفرصة السكانية

استثمار الفرصة السكانية: الهدف االستراتيجي الثاني 

السياسات

للمراةرفع نسبة المشاركة االقتصادية : السياسات

المؤشرات 

معدل النشاط االقتصادي المنقح)%(

15



سياسات الفرصة السكانية

15

المبادرات

 مل من مثل العمل الجزئي والع)تبني أنماط مختلفة من العمل المرن

(.المنزل، ساعات الدوام المرن

والتقني تعزيز استمرارية وتنوع برامج التعليم والتدريب المهني

وفي موقع العمل التي تستهدف اإلناث بما في ذلك العمل من

.المنزل، وفي القطاعات ذات األولوية

ة الدعم الفني واالداري والمالي المستمر للمشروعات الميكروي

ة، والصغيرة والمتوسطة المملوكة للمرأة ودعم مبادراتها الريادي

.وتسويق المنتجات

ة وظروف تطوير وتفعيل التشريعات واألنظمة لتوفير بيئة دائم

ر توفير الخدمات االجتماعية، توفي)عمل الئقة للمرأة العاملة 

سائل الحضانات ورياض األطفال، اإلنصاف في األجور، وتوفير و



سياسات الفرصة السكانية

استثمار الفرصة السكانية: الهدف االستراتيجي الثاني 

السياسات

يةتحسين البيئة والبنية التحتية لتتلءم ومتطلبات الفرصة السكان: السياسات

المؤشرات 

 ة الكهرباء، الطاقة، المياه، الصرف الصحي، وشبك)نسبة وصول المواطنين للخدمات

(.النقل العام

15



سياسات الفرصة السكانية

15

المبادرات
تعزيز اإلطار التشريعي والمؤسسي لحماية البيئة واستدامتها.

 األخضر اداإلقتصتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية تتعلق بالتحول نحو

.المستدامينواإلستهالكوأنماط االنتاج 

 استغالل األراضي المملوكة للدولة الستثمارها في قطاعي الزراعة

.والمنشآت

ة ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة المتجددة والمستدامة وبتكلف

.ميسورة

ع مصادر تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج المناسبة لتنوي

رفع وأشكال الطاقة المستوردة، وتحسين مصادر الطاقة المحلية والمتجددة و

.كفاءتها في مختلف القطاعات، وتطوير برامج ترشيد الطاقة

ياه، وتحسين توفير البدائل العملية المستدامة لمصادر المياه، وتقليل فاقد الم

صحي كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه والتوسع في خدمات الصرف ال



سياسات الفرصة السكانية/ تابع

كانيةعداد لمرحلة ما بعد الفرصة السالحماية االجتماعية واإل: الهدف االستراتيجي الثالث

المؤشرات للهدف االستراتيجي الثالث

نسبة المواطنين المؤمنين بنوع من أنواع التامين الصحي
 نسققققبة المققققؤمن علققققيهم الفعققققالين المسققققمولين فققققي الضققققمان االجتمققققاعي الققققى اجمققققالي

)%(.المشتعلين

16



سياسات الفرصة السكانية

انيةالحماية االجتماعية واإلعداد لمرحلة ما بعد الفرصة السك: الهدف االستراتيجي الثالث

السياسات

ت الصحية التوسع والتحسن المستمر في الخدمات الصحية واالجتماعية والتأمينا: السياسات

المقدمة 

المبادرات 

 ة الكهرباء، الطاقة، المياه، الصرف الصحي، وشبك)نسبة وصول المواطنين للخدمات

(.النقل العام

15



سياسات الفرصة السكانية

15

المبادرات
توسعة مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين.

ار السن تعزيز خدمات الرعاية الصحية والنفسية والتأهيلية والمنزلية لكب

.وذوي اإلعاقة، وتحسين  جودتها

-ما بعد )ة تقديم الدعم لكبار السن وتمكينهم من العمل والعيش بصورة الئق

.من خالل توفير فرص عمل لهم واالستفادة من خبراتهم( التقاعد



سياسات الفرصة السكانية

انيةالحماية االجتماعية واإلعداد لمرحلة ما بعد الفرصة السك: الهدف االستراتيجي الثالث

السياسات

تماعيالتوسع والتحسن المستمر في خدمات التنمية االجتماعية والضمان االج: السياسات

15



سياسات الفرصة السكانية

15

المبادرات
العمل االجتماعي بكافة مستوياتهمهننة.

عيتها، التوسع في تقديم خدمات الحماية والرعاية االجتماعية، وتحسين نو

.وضمان رضا متلقيها

زيادة مأسسة المشروع الوطني الخاص بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ل

.مساهماتها في تنمية المجتمعات المحلية

مية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات الحماية والتن

.االجتماعية وتفعيلها ورفع مستوى التنسيق

مهني والتقني االستمرار في ربط المعونة الوطنية النقدية للفقراء بالتدريب ال

ي سوق العمل والتشغيل الذاتي لدمج أبناء األسر الفقيرة القادرين على العمل ف

.وتعزيز الممكنات والقدرات االنتاجية لهم

الميةتطوير نظام استهداف للفئات الفقيرة وفقا ألفضل الممارسات الع.

توفير السكن المالئم للفقراء وذوي الدخل المتدني والمتوسط .



سياسات الفرصة السكانية

15

المبادرات
تمكين المواطنين من ذوي الدخل المتدني والمتوسط في الحصول على

.المسكن وال سيما تشكيل األسر الجديدة

دين منها تطوير برامج التمكين المجتمعي لذوي اإلعاقة لضمان دمج المستفي

.في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية

ة كوادر بشري: توفير بيئة صديقة لذوي اإلعاقة وكبار السن تشمل

.متخصصة، وبنية تحتية مالئمة الحتياجاتهم

قاعدية االلتزام باإلصالحات التقاعدية لتعزيز الديمومة المالية لألنظمة الت

.على النحو الذي يضمن تأدية االلتزامات تجاه األجيال القادمة

ر توسيع مظلة الشمول بالضمان االجتماعي بما في ذلك قطاع العمل غي

.المنظم

اتتطوير برامج لالستفادة من خبرات المتقاعدين في مختلف القطاع.

ار السن تعزيز خدمات الرعاية الصحية والنفسية والتأهيلية والمنزلية لكب



سياسات الفرصة السكانية/ تابع

جيةالتوظيف األمثل للهجرات الداخلية والخار: الهدف االستراتيجي الرابع 

المؤشرات

قيمة تحويالت المغتربين والزيادة

صافي الهجرة الداخلية على مستوى المحافظات.

17



سياسات الفرصة السكانية/ تابع

جيةالتوظيف األمثل للهجرات الداخلية والخار: الهدف االستراتيجي الرابع 

السياسات

تعظيم االستفادة من المغتربين االردنيين: السياسات 

17



سياسات الفرصة السكانية

15

المبادرات
دعم إيجاد جهة مرجعية مستقلة خاصة بالهجرة الدولية.

المملكة تفعيل وإدامة نظام معلومات شامل عن األردنيين وغير األردنيين في

.والمغتربين لدعم الخطط واالستراتيجيات التنموية

إجراء دراسات متخّصصة لمعرفة الدافع وراء هجرة األردنيين أصحاب

.الكفاءات إلى الخارج والعمل على استقطابهم والحفاظ عليهم

نين إعادة توزيع الخريطة السكانية في األردن من خالل إعادة توزيع المواط

.األردنيين وغير األردنيين واالنتقال إلى المناطق المخدومة

ة وزيادة تطوير برامج الستقطاب أموال المغتربين لتطوير الصناعة األردني

.الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات األردنية





سياسات الفرصة السكانية

15

المبادرات
الستثمارية تحفيز األردنيين في الخارج إلى االستثمار وتعريفهم بالفرص ا

منة في المتاحة بشكل ممنهج ومستمر، وبالترويج للبيئة االستثمارية اآل

.األردن، وما يتوفر من امتيازات وحوافز للمستثمرين

في تعزيز دور البعثات األردنية في مجال حماية حقوق العمال األردنيين

الخارج، وتعزيز ودورهم في المساهمة في توظيف األردنيين في داخل

.المملكة وخارجها

حة إيجاد خطة استجابة أردنية مستدامة لألزمة السورية من قبل الدول المان

.فيما يتعلق بالدعم المادي



سياسات الفرصة السكانية/ تابع

جيةالتوظيف األمثل للهجرات الداخلية والخار: الهدف االستراتيجي الرابع 

السياسات

إعادة توزيع مكتسبات التنمية حسب المحافظات: السياسات 

17



سياسات الفرصة السكانية

15

المبادرات
شباب تشجيع قيام الصناعات والمشروعات الصغيرة للحد من البطالة لدى

هيل المناطق الريفية والنائية عن طريق توفير التمويل الالزم لها وتس

.التسويق

فير حصر دوري للريفيين الذين ال يعملون وإعادة توجيههم مناطقهم بتو

.فرص عمل لهم في مناطقهم

يفية مما توفير المرافق والبنية التحتية ومختلف الخدمات في المناطق الر

ص يساعد عل توطن الصناعات واالستثمارات وهو ما يتيح العديد من فر

.العمل للوافدين الريفيين



سياسات الفرصة السكانية

15

المبادرات
نين إعادة توزيع الخريطة السكانية في األردن من خالل إعادة توزيع المواط

.األردنيين وغير األردنيين واالنتقال الى المناطق النائية

شباب تشجيع قيام الصناعات والمشروعات الصغيرة للحد من البطالة لدى

هيل المناطق الريفية والنائية عن طريق توفير التمويل الالزم لها وتس

.التسويق

فير حصر دوري للريفيين الذين ال يعملون وإعادة توجيههم مناطقهم بتو

.فرص عمل لهم في مناطقهم

يفية مما توفير المرافق والبنية التحتية ومختلف الخدمات في المناطق الر

ص يساعد عل توطن الصناعات واالستثمارات وهو ما يتيح العديد من فر

.العمل للوافدين الريفيين



عناصر النجاح

ي إحقداث فعالية منظومة التعليم والتدريب التحويلي والقتعلم المسقتمر فق

.طفرة في التنمية البشرية

بقققين كفقققاءة التنسقققيق فيمقققا بقققين المؤسسقققات الحكوميقققة وفيمقققا بينهقققا و

.الجمعيات األهلية

دور فاعل للمجتمع المدني.

 دور فاعل للقطاع الخا.

 . تفعيل السياسات على المستوى المحلي.

كفاءة منظومة المتابعة والتقييم وربطها بمنظومة المساءلة.

توظيف الدراسات والبحوث العملية في مجاالت السكان والتنمية.

جمع وإتاحة البيانات والمعلومات.

دور االعالم  التقليدي واالجتماعي.

17




