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 في األردن وثيقة سياسات الفرصة السكانية

 

 :في األردن مفهوم الفرصة السكانية

 ، األمر الذي كان له أثراً (0210-0220) نعاميالبين  شهدتها المملكةالتي ة العديدة الديموغرافي تالتحوالي ه

 أربع مراحل :يمكن تقسيم الفرصة السكانية إلى حيث ، ردنياألالمجتمع كبيراً على 

 نجاب مرتفعة جداً : تكون معدالت الوفيات واإلرحلة األولىالم. 

 ميل معدالت الوفيات إلى اإلنخفاض.: تالمرحلة الثانية 

 وتغيرات في  ،وينتج عنه معدل نمو سكاني أقل ،نجاب باإلنخفاض: يبدأ معدل اإلالمرحلة الثالثة

بالتفوق على سنة ( 46-11ية )في هذه المرحلة نمو فئة القوى البشريبدأ و ،سكانلالتركيب العمري ل

 .سنة فأكثر( -41فئة المعالين في األعمار )

 ة في الفئة العمرية الصغيرة في المرحل اتنتقل الزيادة الكبيرة في السكان الذين كانو: المرحلة الرابعة

 .خرىإرتفاع معدل اإلعالة مرة ألى سن التقاعد والثالثة إ

 الفرصة السكانية المتوقعة في األردن:

( سنة أعلى قيمة 46-11الفرصة السكانية في األردن عندما تبلغ نسبة السكان في أعمار القوى البشرية ) تحددت

لى ردن إستند تحديد توقيت الفرصة السكانية في اإلإوقد لها، وعندما تبلغ نسبة اإلعالة العمرية أدنى قيمة لها، 

 ذ إسقاطات سكانية مستقبلية للفترة وقد تم تنفي المقيمين في األردن، نيفقط لألردنيسقاطات السكانية اإل

 ( فكانت النتائج كما يلي:0211-0212)

 

 السنة

 السيناريوالمرتفع

 مولود( 3.33(

0232 

 السيناريوالمتوسط

 مولود( 0.6)

0232 

 السيناريوالمنخفض

 مولود( 0.1)

0232 

 السيناريوالمرتفع

 مولود( 3.33)

0232 

 المتوسط السيناريو

 مولود( 0.6)

0232 

 المنخفض السيناريو

 مولود( 0.1)

0232 

 % نسبة السكان في أعمار القوى البشرية
 %ة نسبة اإلعالة العمري

 شخص في أعمار القوى البشرية( 122)لكل 

0232 61.3 64.5 65.6 63.0 55.0 52.0 

0212 60.9 66.4 67.6 64.0 51.0 48.0 

 
 ما يلي: ب خالل فترة الدراسة يتوقعل اإلنجامع إنخفاض معديبين الجدول أعاله أنه 

 .تزيد أعمار القوى البشرية نسبة إلى عدد السكان -
 .تقل نسبة اإلعالة العمرية -

 

 ستثمار الفرصة السكانية:سياسات تحقيق وإى 

من ردن ستفادة من التحول الديموغرافي الذي يمر به األلإل السياسات المقترحةعدد من  ت الوثيقةستعرضإ

محاور ذات العالقة المباشرة بالفرصة ثالثة على تلك السياسات  قتصرتإ، ولفرصة السكانيةإستثمار اأجل 

 من السياسات التي توزعت على ثالثة محاور رئيسية هي: ل مجموعةالسكانية، وذلك من خال

 :سياسات تحقيق التحول الديموغرافي والوصول إلى " ذروة الفرصة السكانية " .1
 اإلنجابية/ تنظيم األسرة ستثمار في الصحةسياسات اإل. 

 :الفرصة السكانيةستثمار إسياسات  .0
 بيئة تعليمية محفزة للتعليم والبحث العلمي واإلبداع نحو سياسات. 
 ستثمار والريادةبيئة أعمال محفزة للعمل واإل سياسات نحو. 
  اإلقبال على العمل المهني والتقنيدعم سياسات. 
  على العمل الريادي والتشغيل الذاتيسياسات زيادة اإلقبال. 
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 قتصادية للمرأةسياسات رفع نسبة المشاركة اإل. 

 :جتماعية واإلعداد لمرحلة ما بعد الفرصة السكانيةسياسات الحماية اإل .3
 مينات الصحيةأسياسات التوسع والتحسين المستمر في الخدمات والت. 
 جتماعيجتماعية والضمان اإلسين المستمر في خدمات التنمية اإلسياسات التوسع والتح. 
 م ومتطلبات التنمية المستدامةئسياسات نحو  بنية تحتية تتال. 
 سياسات خاصة بالهجرة. 

 :باحثال رأي

 :تميزت بعدة نقاط أهمهاها أن يتضح ،لوثيقة بشكل شمولي وتلخيصهابعد مراجعة ا

  إلقتصادية واإلجتماعية.لقطاعات اا توقعاتها بناءاً على مدخالت من مختلففي الوثيقة إستندت  -
في النشاط  على رفع نسبة مشاركتهاوحثها  ،بعين اإلعتبار مشاركة المرأة اإلقتصاديةاألخذ  -

 اإلقتصادي.
 ى الفرصة السكانية في المملكة.لحديث عن األزمة السورية وتأثيرها علا -
تنفيذ مراقبة أداء تطوير وتحديث آلية لمتابعة وتقييم األهداف المرجوة من الوثيقة، إضافة إلى  -

 .مة من جميع الشركاءاسات المقد  يالس
للسكان في تنفيذ وتحقيق  التحديات التي قد تواجه المجلس األعلىهناك بعض أرى أن  وعلى الجانب اآلخر

 هذه الوثيقة، ومن هذه التحديات ما يلي:أهداف 

خاصة د من الشركاء المحليين من عد مةواإلستراتيجيات المقد  عتمادها على عدد كبير من السياسات إ -

م اإلستراتيجية، وبالتالي عدم هدافههؤالء الشركاء ألحقيق يخلق تخوفاً من عدم تمما من القطاع العام، 

تطوير برامج وجديدة، خلق وإيجاد هيئات ومرجعيات تحقيق أهداف هذه الوثيقة، ومن هذه التخوفات: 

 .يعاتتشرالقوانين وو/أو تعديل بعض الوتفعيل أيضاً، جديدة وآليات 

مقارنة مع  0212عام ال الفرصة السكانية في األردن، والتي تمتد لغايةسياسات وثيقة طول فترة تنفيذ  -

، مما قد يؤثر سلباً 0201ووثيقة رؤية األردن للعام  ،التنفيذشركاء في لالخطط التنفيذية القصيرة ل

 .نالمتوقعة  في األرد تنمية الفرصة السكانيةعلى مخرجات 

 

 


