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  الملخص التنفيذي .1

تتزايد أھمية توفير البيانات السكانية المستقبلية للمملكة مع تزايد الطل��ب عليھ��ا م��ن قب��ل الجھ��ات 

، وم��ن ھن��ا تس��عى والمتخصص��ينالرسمية والدولية والحكومية، فض$ً ع��ن الب��احثين والدارس��ين 

اج���راء التع���دادات والقي���ام  البيان���ات الحديث���ة م���ن خ���$لدائ���رة ا-حص���اءات العام���ة إل���ى ت���وفير 

ه وتوزيعه يعتبر تالسكانية، إذ أن استقراء مستقبل السكان والتغير في حجمه وتركيب ا1سقاطاتب

7ي مجتم��ع م��ن المجتمع��ات الشامل من ا7ساسيات في عملية التخطيط ا-قتصادي وا-جتماعي 

-تجاھ��ات الم��ؤثرة عل��ى مجموع��ة م��ن اافت��راض  سب ھذه ا-سقاطات على أس��استالحديثة. وتح

تحدي��د الفرص��ة الس��كانية  المتغيرات الديموغرافية لحجم الس��كان الت��ي عل��ى ض��وء نتائجھ��ا يمك��ن

  .ا-ستفادة من التركيبة المستقبلية للسكانوبالتالي تعظيم 

 استناداً ادھا سكانية لفئة السكان ا7ردنيين داخل المملكة والتي تم اعداسقاطات ويتضمن التقرير 

، اضافة الى استخدام معد-ت ا-نجاب الكلية 2015بيانات التعداد العام للسكان والمساكن  إلى

من مسح السكان والصحة ا-سرية، كما تم استخدام بيانات مديرية ا-من العام المتعلقة بأعداد 

ضمن فرضيات القادمين والمغادرين ا-ردنيين للوصول الى صافي الھجرة ا-ردنية كمدخل 

   ك لعدم توفر بيانات شاملة حولھم.ولم تشمل ا-سقاطات ا-ردنيين في الخارج وذل ،ا-سقاطات

 حسب الجنسيات الرئيسية ردنيين داخل المملكةسكانية لفئة غير ا7اسقاطات  كما تضمن التقرير

عداد العام للسكان استناداً الى نتائج الت والتي تم اعدادھا باستخدام طريقة التقديرات السكانية

كل جنسية على مع معطيات وبيانات  متت�ء وضع عدة فرضياتبعد وذلك  2015والمساكن 

  .ث$ثة فرضيات لكل جنسيةإ- انه ولغايات احتساب اجمالي سكان المملكة تم اعتماد ه، حد

ا7وضاع ا-ساسي (استمرار  -المرتفعوھي:  حسب ث$ثة سيناريوھاتتم تنفيذ ھذه ا-سقاطات و

اعتمدت ، وقد 2050- 2015الزمنية  للفترة المنخفضوالسيناريو  ،المتوسطوالسيناريو  ،الحالية)

الفرضيات الخاصة بفئتي السكان ا7ردنيين وغير ا7ردنيين في المملكة من قبل لجنة ا-سقاطات 

  المملكة.  ضمت ممثلين من المؤسسات المعنية بالبيانات والقضايا السكانية في التيالسكانية 
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  )2050-2015( للفترة سيناريوھات الث�ثة حسب المملكة في المقيمين ا�ردنيين السكان اسقاطات فرضيات ملخص) 1.1( جدول

  

  

  عناصر  
 ا#سقاطات

 الفترة الزمنية
  ا�ساسي -السيناريو المرتفع

 (استمرار ا�وضاع الحالية)
 السيناريو المنخفض السيناريو المتوسط

 معدل ا#نجاب

2015-2030 
ثبات معدل ا�نجاب الكلي المقدر  •

 طف�. 3.38والبالغ 

) 2.4معدل ا�نجاب الكلي ليصل إلى ( انخفاض •
طف� وھو معدل ا�نجاب المرغوب به حسب 
نتائج مسح السكان والصحة ا(سرية لعام 

2012. 

) 2.1انخفاض معدل ا�نجاب الكلي ليصل إلى ( •
طف� وھو معدل ا1ح�ل والذي يمثل ا(طفال الذي 
ينبغي أن تنجبه كل امرأة خ�ل حياتھا حتى يظل 

في المجتمع ثابتاً دون تغيير خ�ل  عدد السكان
 السنوات والعقود القادمة.

2030-2050 
 2.2انخفاض معدل ا�نجاب الكلي ليصل إلى   •

 طف�.
 ) طف�.2.1(والبالغ معدل ا�نجاب الكلي  ثبات •

  

العمر المتوقع وقت 
 المي�د

ثبات قيم توقع الحياة لكل من الذكور  • 2015-2030
سنة للذكور  72.87وا�ناث والبالغة (

 سنة ل<ناث). 74.27و

ارتفاع قيم توقع الحياة لكل من الذكور وا�ناث  •
 سنة. 1.5بما مقداره 

ارتفاع قيم توقع الحياة لكل من الذكور وا�ناث بما  •
 مقداره سنتان.

2030-2050 
ارتفاع قيم توقع الحياة لكل من الذكور وا�ناث  •

 سنة. 0.5بما مقداره 
توقع الحياة لكل من الذكور وا�ناث بما ارتفاع قيم  •

 .0.5مقداره 

  

 الھجرة
 ل<ناث). - 1.318للذكور،  -11.863افتراض ثبات حجم الھجرة الصافية لAردنيين ( • 2015-2024

 ل<ناث). - 659للذكور،  - 5.932انخفاض حجم الھجرة الصافية لAردنيين الى النصف ( • 2025-2050
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  )2050- 2015( للفترة سيناريوھات الث�ثة حسب المملكة في المقيمين ا�ردنيين غير السكان تقديرات فرضيات ملخص) 2.1( جدول

  عناصر  
 التقديرات

  ا�ساسي -السيناريو المرتفع
 ا�وضاع الحالية) (استمرار

 السيناريو المنخفض السيناريو المتوسط

  الجنسية
 السورية

خ�ل  %2.9ثبات معدل النمو السكاني للسوريين  •
(بقاء الوضع على  2050-2015فترة ا1سقاطات 

 ما ھو عليه).

 باعداد للسوريين طوعية عودة فتراضا •
 كانوا الذي العدد الى ليصل منتظمة

افتراض بدء عودة ( اللجوء قبل عليه
) ليصل عاما 17ال�جئين السوريين بعد 

عددھم في نھاية فترة ا�سقاطات إلى 
 .2015نصف ما كانوا عليه في عام 

افتراض عودة حوالي ربع السوريين خ�ل  •
وعودة الثلث خ�ل  2030- 2015الفترة 
 .2050- 2030الفترة 

 ةوالعراقي الجنسية الفلسطينية
 ةوالليبي ةواليمني

ثبات معدل النمو السكاني للفلسطينيين والعراقيين  •
خ�ل الفترة  %2.2واليمنيين والليبيين والبالغ 

الفترة  خ�ل %2.1وانخفاضه إلى  2015-2025
خ�ل الفترة  %1.9وانخفاضه إلى  2025-2030
2030-2050. 

النمو السكاني للفلسطينيين  ثبات معدل •
% 2والعراقيين واليمنيين والليبيين والبالغ 

وانخفاضه إلى  2025- 2015خ�ل الفترة 
وانخفاضه  2030-2025الفترة  خ�ل 1.6%
 .2050-2030خ�ل الفترة  %1.2إلى 

ثبات معدل النمو السكاني للفلسطينيين  •
 %1.9والعراقيين واليمنيين والليبيين والبالغ 

وانخفاضه إلى  2025- 2015الفترة  خ�ل
 وانخفاضه 2030-2025خ�ل الفترة  1.4%
 .2050- 2030خ�ل الفترة  %1إلى 

  الجنسية
 والجنسيات ا#خرى المصرية

والجنسيات  ثبات اعداد حملة الجنسية المصرية •
 .2050- 2015ا(خرى خ�ل الفترة 

، وثبات 2050ليصل الى النصف عام  2015في عام  عداد حملة الجنسية المصرية� انخفاض تدريجي •
 .2050- 2015الجنسيات ا(خرى خ�ل الفترة اعداد 
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  ل�سقاطات السكانية الرئيسية نتائجال ابرز

-2015عدد سكان المملكة خ�ل الفترة الزمنية  زيادةتشير نتائج ا�سقاطات السكانية إلى  - 

يتوقع ارتفاع عدد ، حيث (استمرار ا�وضاع الحالية) ا�ساسي –المرتفعوفقاً للسيناريو  2050

مليون نسمة في  12.9إلى حوالي  2015مليون نسمة في منتصف عام  9.4من حوالي السكان 

مليون نسمة في  19وإلى حوالي  مليون نسمة 3.5بزيادة مقدارھا  2030منتصف عام 

فيتوقع ارتفاع عدد سكان المملكة  والمنخفض المتوسط. اما وفقاً للسيناريو 2050منتصف عام 

و  %43مقدارھا  بنسبة زيادة 2050مليون نسمة في منتصف عام   12.9و  13.4إلى حوالي 

   .على التوالي 37.2%

ا�ساسي  -حسب السيناريو المرتفع أعداد السكان ا2ردنيين تضاعفى تشير النتائج إل - 

مليون في  13.1إلى  2015مليون فرد في منتصف عام  6.5من  (استمرار ا�وضاع الحالية)

 السيناريوينحسب نسمة  مليون 4و مليون 4.4مقدار كما ستزداد أعدادھم ب ،2050عام 

 .2050في عام  على التوالي مليون فرد 10.5و 10.9إلى لتصل المتوسط والمنخفض 

(القوى البشرية) بشكل يفوق نمو  64-15السكان ا2ردنيين في الفئة العمرية عدد يتوقع نمو  - 

سنة، حيث تبلغ نسبة السكان في الفئة  64 الخامسة عشر وفوق سن السكان المعالين دون

 فيمااما . 2015عام  %61مقارنة مع  2030وفقاً للسيناريو المنخفض في عام  %66ا2ولى 

مقسوماً على اجمالي ا�عالة والتي تمثل عدد المعالين (صغار السن+ كبار السن) يتعلق بنسبة 

عام فرٍد في أعمار القوى البشرية  )100( لكلفرد  64من  ھايتوقع انخفاضف القوى البشرية

وفقاً للسيناريو  2030عام  فرٍد في أعمار القوى البشرية )100( لكل فرد 52الى  2015

، وعليه فان ا�رتفاع في نسبة عدد السكان في سن العمل الى المستوى المشار اليه المنخفض

ظھور الفرصة السكانية، مؤشرات الدالة على المن وكذلك انخفاض معد�ت ا�عالة ھي 

ا�مر الذي يقتضي وضع السياسات المناسبة لتعظيم ا�ستفادة من ا�ثار ا�يجابية لھذه 

 الفرصة.

حسب  2050-2015خ�ل الفترة الزمنية عدد السكان غير ا�ردنيين ادة زيتظھر النتائج  - 

عددھم من حوالي  سيرتفع، حيث (استمرار ا�وضاع الحالية) ا�ساسي – المرتفعالسيناريو 

 5.9وإلى حوالي  2030 مليون نسمة في منتصف عام 3.9 إلى 2015 في منتصف عام 2.9

 كما .2015مقارنة بعام  نسمة مليون 3بزيادة مقدارھا  2050مليون نسمة في منتصف عام 
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المتوسط والمنخفض  السيناريوحسب  الف نسمة 483 و 390 اربمقد خفضنستان اعدادھم 

  .2050-2015على التوالي خ�ل الفترة 

    
 )2050- 2015) عدد سكان المملكة المقدر خ�ل سنوات الفترة (3.1جدول رقم (

  (استمرار ا%وضاع الحالية) ا"ساسي – المرتفعحسب السيناريو 

  السنة
  الجنسية

  المجموع
  غير أردنيين  أردنيون

2015  6,511,855 2,890,138 9,401,993 

2020  7,287,488 3,178,857 10,466,345 

2025  8,132,324 3,508,885 11,641,209 

2030  9,038,657 3,880,622 12,919,279 

2035  9,983,069 4,292,926 14,275,995 

2040  10,964,583 4,763,274 15,727,857 

2045  12,006,885 5,300,094 17,306,979 

2050  13,129,303 5,913,070 19,042,373 
  

 )2050- 2015) عدد سكان المملكة المقدر خ�ل سنوات الفترة (4.1رقم (جدول 
  حسب السيناريو المتوسط

  السنة
  الجنسية

  المجموع
  أردنيينغير   أردنيون

2015  6,511,855 2,890,137 9,401,992 

2020  7,240,814 3,054,097 10,294,911 

2025  7,948,958 3,239,395 11,188,353 

2030  8,609,922 3,385,627 11,995,549 

2035  9,236,605 3,157,883 12,394,488 

2040  9,843,931 2,934,233 12,778,164 

2045  10,421,122 2,714,931 13,136,053 

2050  10,947,698 2,500,244 13,447,942 

  
 )2050- 2015) عدد سكان المملكة المقدر خ�ل سنوات الفترة (5.1رقم (جدول 

  حسب السيناريو المنخفض

  السنة
  الجنسية

  المجموع
  غير أردنيين  أردنيون

2015  6,511,855 2,890,137 9,401,992 

2020  7,226,579 2,817,574 10,044,153 

2025  7,891,288 2,753,048 10,644,336 

2030  8,474,250 2,670,790 11,145,040 

2035  9,014,315 2,600,609 11,614,924 

2040  9,544,303 2,533,184 12,077,487 

2045  10,046,937 2,468,661 12,515,598 

2050  10,494,204 2,407,186 12,901,390 
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 الث�ثلمملكة حسب السيناريوھات السكان في ا) عدد 6.1جدول رقم (
  )2050-2015فترة (السنوات خ�ل 

  السنة
  السيناريو

ا%ساسي (استمرار  - المرتفع
  المنخفض  المتوسط  ا%وضاع الحالية)

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

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

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

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

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

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

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

2050 19,042,373 13,447,942 12,901,390 
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 2050 و 2030، 2015للسنوات  الث�ثة) الھرم السكاني للمملكة حسب السيناريوھات 1.1( شكل رقم
2050 2030 2015 

 

  

السيناريو 
 - المرتفع

ا&ساسي 
(استمرار 
ا&وضاع 
 الحالية)

 

السيناريو 

 المتوسط

السيناريو 
  المنخفض

 ذكر

 أنثى
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  قديمت .2

البيانات والمعلومات ة تنفيذھا على مدى توفر ومتابع الشاملةترتكز عملية اعداد الخطط التنموية 

لبيانات ، با$ضافة التعدادات السكانية المصادر الرئيسة لوتعتبر ا سقاطات السكانية .ا حصائية

ورسم السياسات التي تسعى الدول لتوفيرھا  ستخدامھا كأساس في عملية التخطيط ا حصائية 

في المجا ت ا قتصادية وا جتماعية والصحية والتعليمية، اذ توفر ھذه ا سقاطات بيانات حول 

  تطور حجم السكان وتركيبتھم العمرية والنوعية إضافة الى العديد من المؤشرات الديموغرافية.

 في السنوات ا خيرة، ومن ابرزھا ظھور  تھا المملكةالتي شھدالديمغرافية ونظراً للتغيرات 

لسورية  وا العراقية  من الجنسياتالمملكة  الىالھجرة القسرية التي تدفقت و ءاللجوموجات 

 ، كما ساھم انخفاض معد تمر بھا الدول المحيطة في المملكةوغيرھا نتيجة للظروف التي ت

انخفاض من وما يترتب على ذلك  في فتح المجال لظھور بوادر للفرصة السكانية ابا$نج

، ا مر ملموس في نسبة صغار السن من السكان وتزايٍد في نسبة السكان في ا=عمار المنتجة

الذي يشير الى ظھور بوادر للفرصة السكانية، وھذا يقتضي وضع السياسات ال?زمة 

القوى البشرية المنتجة في زيادة معد ت النمو حجم من صوى الق  ستثمارھا وا ستفادة 

، اما اذا لم يتم عنھاالفوائض المالية الناشئة  واستثمار ات ا دخارتحسن مستوى ا قتصادي و

في مجا ت الصحة والخدمات =جھزة الدولة قد تشكل تحديا  فإنھااستثمار ھذه الفرصة السكانية 

  ا جتماعية وغيرھا.

ھذا التقرير الى تقديم تشخيص للھيكل السكاني في المملكة والعوامل المؤثرة على ويھدف 

لFردنيين  2050- 2015السكانية للفترة  تمعد ت النمو السكاني، كما يستعرض نتائج ا$سقاطا

عداد غير ا ردنيين �وسيتم تضمين تقديرات سيناريوھات  عدة حسبالمقيمين في المملكة و

إلى وتستند ھذه السيناريوھات  ،لنفس الفترة الزمنية ن واليمنيينيوالعراقيين والليبيالسوريين 

فرضيات علمية والتي من المتوقع أن تعكس التغيرات في العناصر الرئيسية للنمو السكاني 

   والمتمثلة با$نجاب والوفيات وصافي الھجرة.

رؤية وثيقة امج والخطط الوطنية كوتأمل دائرة ا حصاءات ان يشكل ھذا التقرير مدخ? للبر

تقرير الفرصة السكانية وكذلك  2018-2016 ة لFعواميالتنفيذوالخطة التنموية  2025 ا ردن

وخطط العمل ال?زمة للتعامل مع اثار ھذه الفرصة في والسياسات المنبثقة عنھا في المملكة 

  المجا ت المختلفة. 

  د. قاسم الزعبي

السكانية/ رئيس لجنة ا�سقاطات 

  مدير عام ا حصاءات العامة
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  ھامرجعية عملو لجنة التقديرات وا�سقاطات السكانيةتشكيل  .3
  

رقم  كتابقرار من مجلس الوزراء في الا سقاطات السكانية بالتقديرات وجاء تشكيل لجنة 

 الموجه لمعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي، 29/4/2015تاريخ  3/11/1/19836

إعداد آلية لتحديد أعداد السكان ا=ردنيين وغير ا=ردنيين الموجودين على أراضي  والمتضمن

بالتنسيق مع ومن خ?ل دائرة ا$حصاءات العامة  المملكة ا=ردنية الھاشمية بشكل دقيق ودوري

لجنة برئاسة عطوفة مدير عام دائرة التضمن كتاب دولة الرئيس تشكيل  حيث. الجھات المعنية

  العامة وعضوية ممثلي المؤسسات التالية:ا$حصاءات 

 المؤسسة  ا�سم 

 رئيس اللجنة / مدير عام ا�حصاءات العامة د. قاسم الزعبي 1

 وزارة الداخلية المتصرف باسم الدھامشة 2

 مديرية ا)من العام العقيد جمال النسور 3

 دائرة المخابرات العامة الرائد مأمون الح*حله 4

 دائرة ا)حوال المدنية والجوازات الطاھاتأ .عقلة  5

 المجلس ا)على للسكان د. علي المطلق 6

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي د. ابراھيم عليوات 7

 وزارة العمل  د. رغدة الفاعوري 8

 البنك المركزي د. جمال المصري 9

 دائرة ا)حصاءات العامة أ.احمد المومني 10

 ا)حصاءات العامة دائرة أ.منار الجخ 11

 دائرة ا)حصاءات العامة أ. عبير الرحيل 12

 
  في اعمال اللجنة كل من التالية اسمائھم :شارك كما 

  السابقة امين عام المجلس ا)على للسكان  د. سوسن المجالي 1

  الحالي امين عام المجلس ا)على للسكان  د. ميسون الزعبي 2

  المدير التنفيذي للتعداد   د. عبد6 الزعبي  3

  خبير ديمغرافي  .  كمال صالحأ 4

 

اجتماعات في  ثمانيةعقدت حيث ، 2015باشرت اللجنة أعمالھا في منتصف شھر حزيران  وقد

  المھام التالية:خ?لھا  ، نفذتدائرة ا$حصاءات العامة
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المقيمين في ا�ردنيين وغير ا�ردنيين  اعداد السكانحتساب تضمنت آلية ا وضع منھجية -

  المملكة.

مصادر البيانات ا/حصائية التي تساعد في تقدير أعداد السكان من خ*ل تحديد  -

دائرة ا�حوال المدنية،  المعنية مثل:جھات السج*ت ا6دارية لبعض المؤسسات وال

ا�ونروا، وزارة التربية والتعليم،  مديرية المخابرات العامة، دائرة ا6قامة والحدود،

أمنية، زين ( ات ا/تصا/تشركوالفلسطينية، ھيئة ا/تصا/ت، دائرة الشؤون 

  واورانج).

 ذات الع*قة.جھات عديد من المؤسسات والللال*زمة مخاطبات الارسال عداد وإ -

  .2015وثيقة تقديرات سكان المملكة في نھاية عام عداد إ -

  

، كان   بد من اعداد ا سقاطات السكانية 2015العام للسكان والمساكن  وبعد تنفيذ التعداد

 عدةعقدت  حيثستمرت اللجنة في متابعة مھامھا، ا ،عليهبناًء ، وستنادا إلى نتائج التعدادا

ا سقاطات $جراء سيناريوھات  لعدة افتراضاتمجموعة اجتماعات ناقشت خ?لھا آلية وضع 

الظروف الديموغرافية والسياسية السائدة، بما يتناسب مع و )2050-2015الزمنية ( لفترةل

  .ين والعمالة الوافدةوالتغيرات المتوقعة مستقب? والسياسات الوطنية المتعلقة باستقبال المھاجر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

11 

 

  لمحتوياتاقائمة 
  رقم الصفحة                                                                                                   الموضوع
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 8 تقديم .2

 9 عملھا ومرجعية السكانية وا)سقاطات راتالتقدي لجنة تشكيل .3
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 37 )2050- 2015( المملكة في المقيمين ا<ردنيين لغير السكانية التقديرات نتائج .11

 37 )الحالية ا�وضاع استمرار( ا�ساسي - المرتفع  السيناريو

 38 المتوسط السيناريو

 39 المنخفض السيناريو
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 الجداول قائمة

  رقم الصفحة                                                                                 ل                    الجدو 

  
 2 )2050-2015( للفترة سيناريوھات الث�ثة حسب المملكة في المقيمين ا�ردنيين السكان اسقاطات فرضيات ملخص) 1.1( جدول

- 2015( للفترة سيناريوھات الث�ثة حسب المملكة في المقيمين ا�ردنيين غير السكان تقديرات فرضيات ملخص) 2.1( جدول
2050( 3 

 استمرار( ا'ساسي – المرتفع السيناريو حسب )2050-2015( الفترة سنوات خ�ل المقدر المملكة سكان عدد) 3.1( رقم جدول
 5 )الحالية ا�وضاع

 5 المتوسط السيناريو حسب )2050-2015( الفترة سنوات خ�ل المقدر المملكة سكان عدد) 4.1( رقم جدول

 5 المنخفض السيناريو حسب )2050-2015( الفترة سنوات خ�ل المقدر المملكة سكان عدد) 5.1( رقم جدول

 6 )2050-2015( الفترة سنوات خ�ل الث�ث السيناريوھات حسب المملكة في السكان عدد) 6.1( رقم جدول

 17 2015 عام منتصف في والجنس العمرية الفئات حسب المملكة في ا�ردنيين والسكان السكان اجمالي) 1.6( رقم جدول

 18 2012- 1976 الكلي ا0نجاب معدل) 1.7( رقم جدول

 20 2012 عام في البشرية الخصوبة معدل انخفاض في الوسيطة للعوامل النسبية المساھمة) 2.7( رقم جدول

 21 والسيناريوھات الخصوبة افتراضات حسب المتوقعة الكلي ا0نجاب معدل قيم) 3.7( رقم جدول

 23 الث�ثة ا'فتراضات حسب 2050- 2015الفترة سنوات خ�ل وا0ناث للذكور الو'دة وقت الحياة توقع قيم) 4.7( رقم جدول

 24 2014-2000 السنوات خ�ل المملكة الى ا'ردنيين والمغادرين القادمين أعداد) 5.7( رقم جدول

- 2015( السكانية ا0سقاطات فترة خ�ل الث�ثة السيناريوھات حسب المملكة في المقيمين ا�ردنيين السكان عدد) 1.8( رقم جدول
2050( 27 

 السكانية ا0سقاطات فترة خ�ل الث�ثة السيناريوھات حسب سنة 64-15 ا�عمار في المتوقع ا�ردنيين السكان عدد) 2.8( رقم جدول
)2015 -2050( 27 

 السيناريوھات حسب فأكثر سنة 65 أعمارھم والذين سنة 15 من أقل أعمارھم الذين المتوقع ا�ردنيين السكان عدد) 3.8( رقم جدول
 28 )2050-2015( السكانية ا0سقاطات فترة خ�ل الث�ثة

 فترة خ�ل الث�ثة السيناريوھات حسب )فأكثر سنة 65( السن كبار ونسبة) سنة 15 من أقل( السن صغار نسبة) 4.8( رقم جدول
 28 )2050- 2015( السكانية ا0سقاطات

 29 )2050- 2015( السكانية ا0سقاطات فترة خ�ل الث�ثة السيناريوھات حسب العمرية ا'عالة نسب) 5.8( رقم جدول

 31 2015 والمساكن للسكان العام التعداد نتائج إلى استناداً  الجنسية حسب ا�ردنيين غير السكان) 1.9( رقم جدول

 31 والجنس العمرية الفئة حسب 2015 عام منتصف في ا�ردنيين غير السكان توزيع) 2.9( رقم جدول

 منتصف في العمرية الفئة حسب والليبية واليمنية والعراقية والفلسطينية والمصرية السورية الجنسيات حملة أعداد) 3.9( رقم جدول
 32 2015 عام

 33 )2050-2015( الفترة خ�ل ا�عوام منتصف في كما الفرضيات حسب المقدر السوريين السكان عدد) 4.9( رقم جدول

 34 )2050-2015( الفترة خ�ل ا�عوام منتصف في كما الفرضيات حسب المقدر الفلسطينيين السكان عدد) 5.9( رقم جدول
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 الجداول قائمة
  رقم الصفحة                                 الجدول                                                                     

- 2015( الفترة خ�ل ا�عوام منتصف في كما الفرضيات حسب المقدر والليبيين واليمنيين العراقيين السكان عدد) 6.9( رقم جدول
2050( 35 

 36 )2050- 2015( الفترة خ�ل ا�عوام منتصف في كما المقدر ا'خرى والجنسيات المصريين السكان عدد) 7.9( رقم جدول

 )الحالية ا�وضاع استمرار( المرتفع السيناريو حسب 2030 عام منتصف في كما ا�ردنيين غير السكان توزيع) 1.11( رقم جدول
 37 والجنس العمرية والفئة

 )الحالية ا�وضاع استمرار( المرتفع السيناريو حسب 2050 عام منتصف في كما ا�ردنيين غير السكان توزيع) 2.11( رقم جدول
 38 والجنس العمرية والفئة

 38 والجنس العمرية والفئة المتوسط السيناريو حسب 2030 عام منتصف في كما ا�ردنيين غير السكان توزيع) 3.11( رقم جدول

 39 والجنس العمرية والفئة المتوسط السيناريو حسب 2050 عام منتصف في كما ا�ردنيين غير السكان توزيع) 4.11( رقم جدول

 39 والجنس العمرية والفئة المنخفض السيناريو حسب 2030 عام منتصف في كما ا�ردنيين غير السكان توزيع) 5.11( رقم جدول

 40 والجنس العمرية والفئة المنخفض السيناريو حسب 2050 عام منتصف في كما ا�ردنيين غير السكان توزيع) 6.11( رقم جدول

 العمرية والفئة )الحالية ا�وضاع استمرار( ا�ساسي - المرتفع السيناريو حسب المقدر المملكة سكان توزيع) 1.12( رقم جدول
 42 2030 عام منتصف في كما والجنس

 العمرية والفئة )الحالية ا�وضاع استمرار( ا�ساسي - المرتفع السيناريو حسب المقدر المملكة سكان توزيع) 2.12( رقم جدول
 42 2050 عام منتصف في كما والجنس

 43 2030 عام منتصف في كما والجنس العمرية والفئة المتوسط السيناريو حسب المقدر المملكة سكان توزيع) 3.12( رقم جدول

 43 2050 عام منتصف في كما والجنس العمرية والفئة المتوسط السيناريو حسب المقدر المملكة سكان توزيع) 4.12( رقم جدول

 44 2030 عام منتصف في كما والجنس العمرية والفئة المنخفض السيناريو حسب المقدر المملكة سكان توزيع) 5.12( رقم جدول

 44 2050 عام منتصف في كما والجنس العمرية والفئة المنخفض السيناريو حسب المقدر المملكة سكان توزيع) 6.12( رقم جدول

 الفترة سنوات خ�ل )الحالية ا�وضاع استمرار( ا�ساسي -المرتفع السيناريو حسب المقدر المملكة سكان عدد) 7.12( رقم جدول
)2015 -2050( 45 

 45 )2050-2015( الفترة سنوات خ�ل المتوسط السيناريو حسب المقدر المملكة سكان عدد) 8.12( رقم جدول

 45 )2050-2015( الفترة سنوات خ�ل المنخفض السيناريو حسب المقدر المملكة سكان عدد) 9.12( رقم جدول

 46 )2050-2015( السكانية ا0سقاطات فترة خ�ل الث�ثة السيناريوھات حسب المملكة في السكان عدد) 10.12( رقم جدول
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  قائمة ا%شكال البيانية
 رقم الصفحة                                                                                           الشكل            

  

 7 2050 و 2030 ،2015 للسنوات الث.ثة السيناريوھات حسب للمملكة السكاني الھرم) 1.1( رقم شكل

 20 )2012- 1976( خ.ل المملكة في الكلي ا0نجاب معدل) 1.7( رقم شكل

 20 )2012-1976( خ.ل المملكة في ا�سرة تنظيم وسائل انتشار معدل) 2.7( رقم شكل

 22 المختلفة ا0فتراضات حسب المتوقعة الكلي ا3نجاب معد0ت) 3.7( رقم الشكل

 30 2050و 2030 ،2015 للسنوات الث.ثة السيناريوھات حسب ل4ردنيين السكاني الھرم) 1.8( رقم شكل

 41 2050و 2030 ،2015 للسنوات الث.ثة السيناريوھات حسب ا0ردنيين لغير السكاني الھرم) 1.11( رقم شكل
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  أھمية ا�سقاطات  .4
تعتبPPر ا سPPقاطات السPPكانية أداة فعالPPة يمكPPن ا سPPتناد إليھPPا لقPPراءة ا=وضPPاع السPPكانية المتوقعPPة 

مستقب?ً والتي تعتبر محصلة للتغيرات التي تشPPھدھا عناصPPر النمPPو السPPكاني (المواليPPد، الوفيPPات 

والھجPPرة) وخاصPPة فيمPPا يتعلPPق بحجPPم السPPكان وتPPركيبتھم العمريPPة وتحديPPد تPPاريخ حPPدوث تحPPول 

يمPPPوغرافي ومPPPا ينشPPPأ عنPPPه مPPPن فPPPرص سPPPكانية تحمPPPل فPPPي طياتھPPPا تPPPأثيرات علPPPى ا=وضPPPاع د

ا قتصادية وا جتماعية في الب?د، ومن ناحية أخرى تتمثل في زيادة عPPدد النشPPيطين اقتصPPادياً، 

وانخفاض نسبة ا عالة، وبالتالي زيادة معد ت ا ستثمار وغيرھا والتي تشكل تحديات في حال 

ياسPPات المناسPPبة للتعامPPل مPPع آثارھPPا المتمثلPPة بزيPPادة عPPدد الPPداخلين لسPPوق العمPPل لPPم تتخPPذ الس

  وضرورة توفير الخدمات لرعاية كبار السن وغيرھا من التحديات. 

اد السكان المقيمين في المملكة من أردنيين وغير ا=ردنيين حسب دويھدف التقرير إلى تقدير أع

سPPيناريوھات  عPPدةنوعية والعمرية مPPن خPP?ل تنفيPPذ ال ومعرفة خصائصھم وتركيبتھم ،الجنسيات

  .2015استناداً إلى نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 

  المصطلحات المستخدمة في ا�سقاطات .5
  

ھPPPي عمليPPPة حسPPPاب التغيPPPرات المسPPPتقبلية فPPPي أعPPPدد السPPPكان اسPPPتناداً الPPPى  ا س'''قاطات: �

افتراضPPات معينPPة بالنسPPبة لمسPPتقبل ا تجاھPPات فPPي معPPد ت ا$نجPPاب والوفPPاة والھجPPرة 

  الصافية. 

العمليات الحسابية للقيمة الحالية أو السابقة لمتغير ما با عتماد على اتجاھات  التقديرات: �

  المتغير والتغيرات في تلك المؤشرات. المؤشرات المتعلقة بذلك

اضPPخم عمليPPة احصPPائية يPPتم مPPن خ?لھPPا عمليPPة اجراءحصPPر وعPPد كافPPة السPPكان التعداد:  �

   وخصائصھم المختلفة في منطقة معينة.

ھي المكونPPات الPPث?ث التPPي تPPؤدي إلPPى التغيPPر فPPي حجPPم السPPكان  عناصر النمو السكاني: �

 الصافية.والتي تشمل المواليد والوفيات والھجرة 

يمثل التركيب العمري والنوعي للسكان عدد الذكور  التركيب العمري والنوعي للسكان: �

وا$نPPاث فPPي كPPل فئPPة عمريPPة، ويعتبPPر ھPPذا التركيPPب نتاجPPا للتPPأثير المتPPراكم للخصPPوبة 

  والوفيات والھجرة.  

 عرض جداول لتوقعات الحياة واحتما ت الوفاة لمجتمع سكاني معين جدول الحياة:  �
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حسب معد/ت الوفاة التفصيلية السائدة وحسب الجنس لفترة زمنية معينة.  ويوفر جNNدول  �

  الحياة صورة منظمة عن نمط الوفاة السائد في المجتمع. 

  التغير ا=سى السنوي في عدد السكان. معدل النمو السنوي للسكان: �

 أنثى. 100عدد الذكور لكل  نسبة الجنس: �

  المواليد في سنة معينة لكل ألف من السكان.عدد  معدل المواليد الخام: �

  عدد الوفيات في سنة معينة لكل ألف من السكان. معدل الوفيات الخام: �

عPPدد ا=طفPPال المتوقPPع إنجPPابھم مPPن قبPPل ا=نثPPى فPPي  مع''دل ا نج''اب الكلي(الخص''وبة): �

  سنة طبقا لمستويات ا$نجاب السائدة. 49-15ا=عمار   

عدد وفيات ا=طفال دون السنة ا=ولى من العمPPر فPPي سPPنة  معدل وفيات ا%طفال الرضع: �

  معينة لكل ألف من المواليد في تلك السنة.

عدد السنوات المتوقع أن يعيشھا المولود عند أي عمر في ظل  :الو�دة عند الحياة توقع �

 نمط الوفاة السائد لفوج السكان الذي ينتمي إليه ذلك الفرد.

نسPPبة السPPكان صPPغار السPPن دون الخامسPPة عشPPرة مPPن العمPPر  مع''دل ا عال''ة ال''ديمغرافي: �

 سنة. 64-15سنة فأكثر إلى مجموع السكان في ا=عمار  65وكبار السن 

  

   2050-2015سيناريوھات إسقاطات سكان المملكة من ا$ردنيين  .6
  

يتPPأثر حجPPم السPPكان ونمPPوه وتوزيعPPه فPPي أي منطقPPة مPPن المنPPاطق بث?ثPPة عناصPPر رئيسPPية ھPPي: 

، والتPPي بPPدورھا تPPؤثر وتتPPأثر بشPPكل مباشPPر وغيPPر مباشPPر والوفيPPات والھجPPرة الصPPافيةنجPPاب ا$

ركيPPزة وتمثPPل ھPPذه العناصPPر ال ،بالعديPPد مPPن العوامPPل الديموغرافيPPة وا قتصPPادية وا جتماعيPPة

التركيPPب العمPPري وبالتPPالي تحديPPد ، ا$سPPقاطات السPPكانية المسPPتقبلية فPPي عمليPPة اجPPراءساسPPية ا=

  . ةفي ا وضاع السكاني وا قتصادية التغيرات الديموغرافيةيعكس والذي  والنوعي للسكان

بيانPPات تتعلPPق بالتركيPPب العمPPري والنPPوعي للسPPكان  2015وفر التعداد العام للسPPكان والمسPPاكن و

قبPPل اسPPتخدامھا  ھPPذه البيانPPات تم تقيPPيم وقد ،إعداد ا$سقاطات السكانية الحاليةشكلت ا=ساس في 

الدقPPة العاليPPة فPPي  اظھرت باستخدام عدة أساليب ديموغرافية علميةفي تنفيذ ا سقاطات السكانية 

لFعمار التي تنتھي بصفر وخمسه وھو أمPPر  بسيط تحيزاضافة إلى وجود بيانات تسجيل العمر 
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قاطات السكانية . و=غراض تنفيذ ا$ست المتقدمة والنامية على حد سواءشائع في كافة المجتمعا

  ). 1.6كما ھو مبين في الجدول رقم ( 2015تم حساب أعداد السكان في منتصف عام 

 حسب الفئات العمرية والجنس في المملكة السكان والسكان ا<ردنيين اجمالي) 1.6جدول رقم (
 2015في منتصف عام 

الفئة 
 العمرية

 اجمالي السكان  ردنيون السكان ا�

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر
0 -4 379,669 361,538 741,207 549,021 521,278 1,070,299 

9 -5 410,677 392,316 802,994 584,914 559,033 1,143,948 

14 -10 366,084 345,068 711,152 508,521 479,808 988,330 

15 -19 347,470 325,611 673,081 487,631 439,489 927,119 

20 -24 328,712 304,234 632,946 507,801 417,512 925,314 

25 -29 260,843 249,941 510,784 449,797 362,667 812,465 

30 -34 226,018 231,866 457,884 387,291 331,069 718,360 

35 -39 209,143 213,498 422,641 344,988 291,979 636,967 

40 -44 190,254 193,810 384,064 297,683 250,997 548,680 

45 -49 168,851 167,887 336,738 252,920 210,150 463,069 

50 -54 128,384 128,146 256,530 183,101 159,096 342,196 

55 -59 89,791 91,054 180,845 124,577 114,777 239,354  

60 -64 63,606 62,657 126,263 84,370 79,059 163,429 

65 -69 50,585 52,957 103,542 66,018 66,672 132,690 

70 -74 41,458 37,444 78,902 51,518 46,095 97,612 

75 -79 26,219 25,276 51,495 31,720 31,065 62,785 

80+ 19,992 20,796 40,788 24,724 26,186 50,910 

 9,323,527 4,386,932 4,936,595 6,511,856 3,204,099 3,307,756 المجموع

  2015نتائج التعداد العام للسكان والمساكن  استناداً إلى
  
  
 

   2050- 2015فرضيات سيناريوھات إسقاطات سكان المملكة من ا�ردنيين   .7
  

عناصPPر رئيسPPية ھPPي: ث?ثPPة  كما أشرنا سابقاً، تعتمPPد ا سPPقاطات السPPكانية وبشPPكل رئيسPPي علPPى

كPPل علPPى حPPدة لذا سيتم تناول ا فتراضPPات المتعلقPPة بھPPذه العناصPPر ، نجاب والوفيات والھجرةا$

  لسيناريوھات الث?ث.ل

  

  افتراضات الخصوبة

تعتبر افتراضات الخصوبة ممثلة بمعد ت ا نجاب الكلية من اھم ا فتراضات التي يسPPتند اليھPPا 

ا عتمPPاد علPPى بيانPPات مسPPح السPPكان والصPPحة ا سPPرية عنPPد تنفيPPذ ا سPPقاطات السPPكانية، وقPPد تPPم 

لمPPا والذي تنفذه دائرة ا حصPPاءات العامPPة فPPي بنPPاء فرضPPيات الخصPPوبة للسPPيناريوھات الث?ثPPة، 

) TFR) معPPدل ا$نجPPاب الكلPPي (1.7يبين الجPPدول (و وفره المسح من بيانات متخصصه ودقيقة،

  . والصحة ا سريةاستناداً لنتائج مسح السكان  2012-1976للسنوات 
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 2012- 1976) معدل ا�نجاب الكلي 1.7جدول رقم (

معدل ا
نجاب   السنة
  )TFRالكلي (

  معدل انتشار وسائل تنظيم ا�سرة
وسائل 
  حديثة

وسائل 
  المعدل العام  تقليدية

1976)1(  7.40   25.0 
1977  7.29   25.7 
1978  7.17   26.4 
1979  7.06   27.1 
1980  6.94   27.9 
1981  6.83   28.6 
1982  6.71   29.3 
1983)2(  6.60   30.0 
1990)3(  5.60 26.9 13.1 40.0 
1991  5.43 28.5 13.4 41.9 
1992  5.26 30.1 13.6 43.7 
1993  5.09 31.7 13.9 45.6 
1994  4.91 33.2 14.2 47.4 
1995  4.74 34.8 14.5 49.3 
1996  4.57 36.4 14.7 51.1 
1997)4(  4.40 38.0 15.0 53.0 
2002)5(  3.70 41.2 14.6 55.8 
2003  3.68 41.4 14.7 56.1 
2004  3.66 41.5 14.8 56.3 
2005  3.64 41.7 14.8 56.5 
2006  3.62 41.8 14.9 56.7 
2007)6(  3.60 42.0 15.0 57.0 
2008  3.58 42.0 16.0 58.0 
2009)7(  3.80 42.0 17.0 59.0 
2010  3.54 42.1 17.6 59.7 
2011  3.52 42.2 18.3 60.5 
2012)8(  3.50 42.3 18.9 61.2 

  1976): مسح الخصوبة ا�ردني 1(
  1983): مسح الخصوبة في ا�ردن2(
  1990): مسح السكان والصحة ا�سرية 3(
  1997): مسح السكان والصحة ا�سرية 4(

 2002): مسح السكان والصحة ا�سرية 5(
 2007والصحة ا�سرية): مسح السكان 6(
 2009): مسح السكان والصحة ا�سرية 7(
  2012): مسح السكان  والصحة ا�سرية 8(

 

وتجدر ا$شارة إلى أن المعد ت الخاصة بالسPPنوات مPPا بPPين المسPPوح الديموغرافيPPة فPPي ا=عPPوام 

) قPPPPPد تPPPPPم حسPPPPPابھا باسPPPPPتخدام معادلPPPPPة 2012و 2007، 2002، 1997، 1983،1990، 1976(

  ا ستكمال الخطي التالية:

Y^ = yo + (yo-y1/xo-x1) * (x^-xo) 

    حيث أن:

Y^ القيمة المتوقعة لمعدل ا$نجاب الكلي في سنة ما =  

Yoقيمة المعدل في سنة ا=ساس =  

Y1قيمة المعدل في السنة الثانية =  

Xoسنة ا=ساس = 

X1السنة الثانية =  
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X^السنة المطلوب تقدير قيمة المعدل لھا =  

بمPPا مقPPداره  2002و 1976بPPين عPPامي  وتشير البيانات إلى انخفPPاض قيمPPة معPPدل ا$نجPPاب الكلPPي

ي?حPPظ تبPPاطؤ كمPPا  ،2012و 2002) بPPين عPPامي %5.4)، في حين انخفض بمPPا مقPPداره (% 50(

ار خPP?ل السPPنوات وميله ل?سPPتقر 2012-2002ا نخفاض في معدل ا$نجاب الكلي خ?ل الفترة 

العوامPPل الديموغرافيPPة وا جتماعيPPة العديPPد مPPن  ويعPPزى ھPPذا ا نخفPPاض إلPPىالعشPPر ا=خيPPرة. 

ارتفPPع مPPن  حيPPثا رتفPPاع الجPPوھري فPPي العمPPر وقPPت الPPزواج ا=ول لVنPPاث  أھمھاوا قتصادية 

، 2014سPPنة فPPي عPPام  25.6وإلPPى  1994فPPي عPPام  24.7ليصPPل إلPPى  1979سPPنة فPPي عPPام  21.1

وكذلك الزيادة الكبيرة التي حدثت في نسبة السيدات ال?تي يستعملن وسائل تنظPPيم ا=سPPرة حيPPث 

فPPي  %26وإلPPى  1976فPPي عPPـام  % 25.0إلPPى  1972فPPي عPPام  %21.1ارتفعت ھذه النسPPبة مPPن 

. واسPPتمرت الزيPPادة فPPي نسPPبة السPPيدات ال?تPPي 1990فPPي عPPام  %35وإلPPى حPPوالي  1983عPPام 

يم ا=سرة خ?ل عقد التسعينيات من القPPرن الماضPPي والسPPنوات ال?حقPPة مPPن يستعملن وسائل تنظ

 20021فPPي عPPام  %56، وارتفعت إلPPى 1997في عام  %53ا=لفية الجديدة، حيث بلغت نسبتھن 

العوامل ا جتماعية فPPي حPPدوث ا نخفPPاض فPPي مسPPتويات  . وساھمت20122في عام %61وإلى 

ا$نجاب والتي من أھمھا إقبال ا$ناث على التعلPPيم ومواصPPلته للحصPPول علPPى مPPؤھ?ت تعليميPPة 

عالية. وكان للعوامل ا قتصادية دورھا أيضاً في ھPPذا المجPPال وخاصPPة مPPن خPP?ل ا رتفPPاع فPPي 

ول فPPي سPPوق العمPPل. ھPPذا، إلPPى جانPPب العديPPد مPPن نسبة ا$ناث في قوة العمل وزيادة مPPيلھن للPPدخ

  العوامل ا=خرى التي ساھمت في حدوث ا نخفاض والتي   يتسع المجال للتعرض لھا ھنا. 

إلى بعض العوامل التي لھا تأثير مباشر على حجم الخصوبة وبين أن نسبة  Bongaartsوأشار 

وعPPدم ا$خصPPاب بعPPد الPPو دة ھPPي  استخدام وسPPائل منPPع الحمPPل وفاعليتھPPاو السيدات المتزوجات

العوامل ا=كثر أھمية في تفسير ا خت?فات في مستويات ا$نجاب، حيPPث سPPاھمت ھPPذه العوامPPل 

  .3من حجم التغير في ا$نجاب في كثيٍر من المجتمعات السكانية %96في تفسير حوالي 

إلى أن عدم الزواج قد ساھم بأكثر  المملكةعلى بيانات  Bongaartsوتشير نتائج تطبيق نموذج 

نتPPائج مسPPح  كمPPا تظھPPر. 2012من ثلث قيمPPة ا نخفPPاض فPPي معPPدل الخصPPوبة البشPPرية فPPي عPPام 

سPPنة لPPم  49-15مPPن النسPPاء فPPي ا=عمPPار  %42.9إلPPى أن  2012السكان والصحية ا=سرية لعPPام 

سPPنة  49-25مPPار بلPPغ وسPPيط العمPPر وقPPت الPPزواج ا=ول للنسPPاء فPPي ا=ع حيثيسبق لھن الزواج 

 19.6بلغ آنذاك  والذي 1990سنة مما يعني ارتفاعا جوھريا في قيمة الوسيط مقارنة بعام  22.4

سنة. وساھم استعمال وسائل تنظيم ا=سرة بثلث ا نخفاض الذي شھده معدل الخصPPوبة البشPPرية 

نجاب. وفي ا=مر الذي يؤكد أھمية وسائل تنظيم ا=سرة في تخفيض مستويات ا$ 2012في عام 

                                                             

  2002 دائرة اإلحصاءات العامة، مسح السكان والصحة األسرية 1

  2012 دائرة اإلحصاءات العامة، مسح السكان والصحة األسرية 2 
  

3 Bongaarts, J., 1978. A framework for Analyzing the Proximate Determinants of fertility, in 
Population and development review, 4 (1), March, PP 105-132. 
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 12.5( 2012المقابPPل، وعلPPى الPPرغم مPPن ارتفPPاع مPPدة الرضPPاعة الطبيعيPPة فPPي ا=ردن فPPي عPPام 

شھرا)، فقد ساھم ھPPذا العامPPل بالنسPPبة ا=قPPل مPPن ا نخفPPاض فPPي معPPدل الخصPPوبة البشPPرية حيPPث 

. ويتضح من النتائج أن العوامل الوسيطة الث?ثة قد ساھمت بنسبة كبيرة في %20ساھم بحوالي 

مPPن مجمPPل ا نخفPPاض فPPي حPPين سPPاھمت  %87نخفاض معدل الخصوبة البشرية بلغPPت حPPوالي ا

 .%13العوامل ا جتماعية وا قتصادية بالنسبة المتبقية أو بحوالي 

 ) المساھمة النسبية للعوامل الوسيطة في انخفاض معدل الخصوبة2.7جدول رقم (
  2012في عام  البشرية

  % 34.0  عدم الزواج

  % 33.4  تنظيم ا�سرة وسائل

  % 19.7  الرضاعة الطبيعية

  % 87.1  مجموع تأثير العوامل الوسيطة

  % 12.9  تأثير العوامل ا�جتماعية وا�قتصادية

  % 100.0  المجموع
  

بين معامل ا رتباط بين معدل ا$نجاب الكلي ومعدل استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم ا=سرة يو

 )-0.98( أن ھناك ارتباطاً عكسياً قوياً جداً بين المتغيرين بلغت قيمته 2012-1990خ?ل الفترة 

مما يعني أنه كلما ارتفع معدل استخدام وسائل تنظيم ا=سرة كلما انخفض معدل ا$نجاب الكلي 

 والعكس صحيح.

  )2012-1976) معدل ا)نجاب الكلي في المملكة خ*ل (1.7شكل رقم (

  
  

  )2012- 1976) معدل انتشار وسائل تنظيم ا<سرة في المملكة خ*ل (2.7شكل رقم (
  

  
  
  
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1
9

7
6

1
9

7
7

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

11
2

0
1

2

ى 
�نث

ل ل
طف

1
5

-
4
9

 
نة
س

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

1
9

7
6

1
9

7
7

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

11
2

0
1

2

%



  

21 

 

وبناء على ما سبق، فإن ا فتراضات المتعلقة بالخصوبة ممثلة بمعدل ا$نجاب الكلي تتلخص 

 بما يلي:

  

افتراض ثبات معدل ا$نجاب : ا=ساسي (استمرار ا=وضاع الحالية) -المرتفعالسيناريو   .أ 

 ).  2050-2015خ?ل الفترة الزمنية لVسقاطات ( 3.38والبالغ  2015الكلي المقدر لعام 

ليصل إلى قيمة  2015افتراض انخفاض معدل ا$نجاب الكلي لعام السيناريو المتوسط:   .ب 

والذي  2012معدل ا$نجاب المرغوب به حسب نتائج مسح السكان والصحة ا=سرية لعام 

 2.2وانخفاضه إلى  2030سنة) في عام  49-15طف? للمرأة في سن ا$نجاب ( 2.4بلغ 

  .2050سنة) في عام  49-15طف? للمرأة في سن ا$نجاب (

 2015افتراض انخفاض معدل ا$نجاب الكلي من مستواه المقدر لعام السيناريو المنخفض:   .ج 

طف?  2.1 والبالغ 2030يه في عام ليصل إلى قيمة معدل ا$نجاب المخطط الوصول إل

 . 2050عام  وثباته حتىسنة)  49-15للمرأة في سن ا$نجاب (

  

  الث?ثةا فتراضات  ) قيم معدل ا$نجاب الكلي المتوقعة حسب3.7يبين الجدول (و

  الخصوبة والسيناريوھات ) قيم معدل ا�نجاب الكلي المتوقعة حسب افتراضات3.7جدول رقم (

  المنخفض  المتوسط  المرتفع  السنة

2015  3.38 3.38 3.38 

2016  3.38 3.31 3.29 

2017  3.38 3.25 3.21 

2018  3.38 3.18 3.12 

2019  3.38 3.12 3.04 

2020  3.38 3.05 2.95 

2021  3.38 2.99 2.87 

2022  3.38 2.92 2.78 

2023  3.38 2.86 2.70 

2024  3.38 2.79 2.61 

2025  3.38 2.73 2.53 

2026  3.38 2.66 2.44 

2027  3.38 2.60 2.36 

2028  3.38 2.53 2.27 

2029  3.38 2.47 2.19 

2030  3.38 2.40 2.10 

2031  3.38 2.39 2.10 

2032  3.38 2.38 2.10 

2033  3.38 2.37 2.10 

2034  3.38 2.36 2.10 

2035  3.38 2.35 2.10 

2036  3.38 2.34 2.10 
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  الخصوبة والسيناريوھات ) قيم معدل ا�نجاب الكلي المتوقعة حسب افتراضات3.7جدول رقم (تابع/ 

  السنة
ا<ساسي  - المرتفع

(استمرار ا<وضاع 
  الحالية)

  المنخفض  المتوسط

2037  3.38 2.33 2.10 

2038  3.38 2.32 2.10  

2039  3.38 2.31 2.10 

2040  3.38 2.30 2.10 

2041  3.38 2.29 2.10 

2042  3.38 2.28 2.10 

2043  3.38 2.27 2.10 

2044  3.38 2.26 2.10  

2045 3.38 2.25 2.10 

2046 3.38 2.24 2.10 

2047 3.38 2.23 2.10 

2048 3.38 2.22 2.10  

2049 3.38 2.21 2.10 
2050 3.38 2.20 2.10 

 

  

  ) معد)ت ا�نجاب الكلي المتوقعة حسب ا)فتراضات المختلفة3.7الشكل رقم (
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  افتراضات توقع الحياة

استندت افتراضات توقع الحياة عند الو دة لكل من الذكور وا$ناث إلى تقديرات توقع الحياة 

للذكور وا$ناث التي تم حسابھا باستخدام معد ت الوفاة التفصيلية حسب العمر والجنس من 

لقة بتوقع الحياة . وتتلخص ا فتراضات المتع2015بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 

 بما يلي: 2050-2015للذكور وا$ناث خ?ل فترة ا$سقاطات السكانية 

ثبات قيم توقع الحياة لكل من : ا=ساسي (استمرار ا=وضاع الحالية) -المرتفعالسيناريو    .أ 

استنادا إلى بيانات التعداد العام للسكان والمساكن  2015الذكور وا$ناث المحسوبة لعام 

سنة لVناث) خ?ل فترة ا$سقاطات السكانية  74.27وسنة للذكور  72.87والبالغة ( 2015

)2015 -2050.( 

 2015ارتفاع قيم توقع الحياة لكل من الذكور وا$ناث المحسوبة لعام السيناريو المتوسط:   .ب 

سنة للذكور  72.87والبالغة ( 2015استنادا إلى بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 

سنة في عام  0.5وبما مقداره  2030سنة في عام  1.5سنة لVناث) بما مقداره  74.27و

2050. 

 2015ارتفاع قيم توقع الحياة لكل من الذكور وا$ناث المحسوبة لعام السيناريو المنخفض:   .ج 

سنة للذكور  72.87والبالغة ( 2015استنادا إلى بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 

 .2050سنة في عام  0.5وبما مقداره  2030سنة لVناث) بما مقداره سنتان في عام  74.27و
  

) قيم توقع الحياة وقت الو دة للذكور وا$ناث خ?ل سنوات فترة 4.7ويبين الجدول رقم (

  حسب ا فتراضات الث?ثة. 2050-2015ا$سقاطات السكانية 

 فترةالالحياة وقت الو)دة للذكور وا�ناث خ*ل سنوات  ) قيم توقع4.7جدول رقم (
  حسب ا)فتراضات الث*ثة 2050- 2015

  السنة
  أنثى  ذكر

  ا�ساسي -المرتفع
  المنخفض  المتوسط  المرتفع  المنخفض  المتوسط  (استمرار ا�وضاع الحالية)

2015 72.87 72.87 72.87 74.27 74.27 74.27 

2016 72.87 72.97 73.00 74.27 74.37 74.40 
2017 72.87 73.07 73.14 74.27 74.47 74.54 
2018 72.87 73.17 73.27 74.27 74.57 74.67 
2019 72.87 73.27 73.40 74.27 74.67 74.80 
2020 72.87 73.37 73.54 74.27 74.77 74.94 
2021 72.87 73.47 73.67 74.27 74.87 75.07 
2022 72.87 73.57 73.80 74.27 74.97 75.20 
2023 72.87 73.67 73.94 74.27 75.07 75.34 
2024 72.87 73.77 74.07 74.27 75.17 75.47 
2025 72.87 73.87 74.20 74.27 75.27 75.60 
2026 72.87 73.97 74.34 74.27 75.37 75.74 
2027 72.87 74.07 74.47 74.27 75.47 75.87 
2028 72.87 74.17 74.60 74.27 75.57 76.00 
2029 72.87 74.27 74.74 74.27 75.67 76.14 
2030 72.87 74.37 74.87 74.27 75.77 76.27 
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 فترةال) قيم توقع الحياة وقت الو)دة للذكور وا�ناث خ*ل سنوات 4.7جدول رقم (تابع/ 
  حسب ا)فتراضات الث*ثة 2050- 2015

  السنة
  أنثى  ذكر

  ا�ساسي -المرتفع
  المنخفض  المتوسط  المرتفع  المنخفض  المتوسط  (استمرار ا�وضاع الحالية)

       
2031 72.87 74.40 74.90 74.27 75.80 76.30 
2032 72.87 74.42 74.92 74.27 75.82 76.32 
2033 72.87 74.45 74.95 74.27 75.85 76.35 
2034 72.87 74.47 74.97 74.27 75.87 76.37 
2035 72.87 74.50 74.99 74.27 75.90 76.39 
2036 72.87 74.52 75.02 74.27 75.92 76.42 
2037 72.87 74.55 75.04 74.27 75.95 76.44 
2038 72.87 74.57 75.07 74.27 75.97 76.47 
2039 72.87 74.60 75.10 74.27 76.00 76.50 
2040 72.87 74.62 75.12 74.27 76.02 76.52 
2041 72.87 74.65 75.14 74.27 76.05 76.54 
2042 72.87 74.67 75.17 74.27 76.07 76.57 
2043 72.87 74.70 75.19 74.27 76.10 76.59 
2044 72.87 74.72 75.22 74.27 76.12 76.62 
2045 72.87 74.75 75.25 74.27 76.15 76.65 
2046 72.87 74.77 75.27 74.27 76.17 76.67 
2047 72.87 74.80 75.29 74.27 76.20 76.69 
2048 72.87 74.82 75.32 74.27 76.22 76.72 
2049 72.87 74.85 75.34 74.27 76.25 76.74 
2050  72.87 74.87 75.37 74.27 76.27 76.77 

  

  فتراضات الھجرةا

تم احتساب ھذا  حيثتبنى افتراضات الھجرة لFردنيين بعد احتساب صافي الھجرة التراكمي، 

بلغ صافي الھجرة  وقد ،2014-2000خ?ل الفترة  بيانات مديرية ا من العامالمؤشر استناداً إلى 

وھي ھجره سالبة بمعنى ان المھاجرين ا ردنيين الخارجين  )-197,718( لتراكمي لFردنيينا

)، -13,181لنفس الفترة ( ط صافي الھجرةمتوس، كما بلغ اليھا من المملكة اعلى من الداخلين

افتراض ثبات اعداد صافي  أيتم اعتماد ثبات ھذا المتوسط  ولغاية اعداد ا سقاطات السكانية

 .2050-2025فترة الانخفاضه الى النصف خ?ل  ثم، 2024-2015للفترة الھجرة لFردنيين 

  %.10نسبة ا ناث المھاجرات و %90الذكور المھاجرين ان نسبة اضافة إلى افتراض 

  2014- 2000) أعداد القادمين والمغادرين ا)ردنيين الى المملكة خ*ل السنوات 5.7جدول رقم (
 صافي الھجرة المغادرين القادمين السنة

2000 1597550 1625049 -27499 

2001 1723263 1754988 -31725 

2002 1626338 1726355 -100017 

2003 1410397 1532902 -122505 

2004 1239494 1320234 -80740 

2005 2498290 2303493 194797 

2006 2670849 2755332 -84483 

2007 2250216 2286751 -36535 
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 2014- 2000) أعداد القادمين والمغادرين ا)ردنيين الى المملكة خ*ل السنوات 5.7جدول رقم (تابع/ 

 الھجرة صافي المغادرين القادمين السنة

2008 2485031 2286751 198280 

2009 2618249 2530729 87520 

2010 3584224 3615084 -30860 

2011 2499039 2522148 -23109 

2012 2399262 2435774 -36512 

2013 27004652 27070541 -65889 

2014 2451847 2490288 -38441 

 197718- صافي الھجرة التراكمي

 2025-2015الھجرة الصافية ل@ردنيين الفترة  13181-

 2050-2025الفترة ل@ردنيين الھجرة الصافية  6591-

   2015-2024 ذكور 11863-

   2015-2024 اناث 1318-

   2025-2050 ذكور 5932-

   2025-2050 اناث 659-
    المصدر: مديرية ا�من العام

  

  

المتعلقة بسيناريوھات ا�سقاطات السكانية ل9ردنيين وبناء على ما سبق، تتلخص ا�فتراضات 

  المقيمين في المملكة بما يلي:
  

 ا�ساسي (استمرار ا�وضاع الحالية) - المرتفعالسيناريو فرضيات أ. 

طف? لFنثى في سن  3.38والبالغ  2015) المقدر لعام TFRثبات معدل ا نجاب الكلي ( .1

 ).2050- 2015سنة) خ?ل فترة ا$سقاطات السكانية ( 49- 15ا$نجاب (

المحسوبة استنادا إلى  2015ثبات توقعات الحياة وقت الو دة المقدر للذكور وا$ناث لعام  .2

سنة لVناث  74.27سنة للذكور و 72.87 والبالغة 2015بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 

 ).2050- 2015خ?ل فترة ا$سقاطات السكانية (

أنثى خ?ل فترة مئة ) ذكرا لكل 105ثبات نسبة الجنس وقت الو دة عند المستوى ( .3

 ).2050-2015ا$سقاطات السكانية (

 -1,318للذكور و - 11,863( 2024-2015افتراض ثبات حجم الھجرة الصافية خ?ل الفترة  .4

 لVناث). -659للذكور و - 5,932( 2050-2025لVناث) وانخفاضھا إلى النصف خ?ل الفترة 
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  السيناريو المتوسطفرضيات ب. 

ليصل إلى قيمة معدل ا$نجاب  2015 افتراض انخفاض معدل ا$نجاب الكلي المقدر لعام  .1

طف?  2.4والذي بلغ  2012المرغوب به حسب نتائج مسح السكان والصحة ا=سرية لعام 

طف? لFنثى  2.2وانخفاضه ليصل إلى  2030 عامسنة) في  49-15للمرأة في سن ا$نجاب (

 .2050 عامسنة) في  49- 15في سن ا$نجاب (

المحسوبة استنادا إلى بيانات التعداد  2015ارتفاع توقعات الحياة المقدر للذكور وا$ناث لعام  .2

ومن ثم  2030- 2015سنة خ?ل الفترة  1.5بما مقداره  2015العام للسكان والمساكن 

 .2050-2030سنة خ?ل الفترة  0.5ارتفاعھا بما مقداره 

) ذكرا لكل أنثى خ?ل فترة ا$سقاطات 105ثبات نسبة الجنس وقت الو دة عند المستوى ( .3

 ).2050- 2015السكانية (

 - 1,318وللذكور  -11,863( 2024-2015افتراض ثبات حجم الھجرة الصافية خ?ل الفترة  .4

  .لVناث) -659للذكور و - 5,932( 2050-2025إلى النصف خ?ل الفترة لVناث) وانخفاضھا 

  

  السيناريو المنخفضفرضيات ج. 

ليصل إلى قيمة معدل  2015 لعامافتراض انخفاض معدل ا$نجاب الكلي من مستواه المقدر  .1

-15طف? للمرأة في سن ا$نجاب ( 2.1والبالغ  2030ا$نجاب المخطط الوصول إليه في عام 

 .2050عام  وثباته حتى، سنة) 49

استنادا إلى بيانات  2015ارتفاع قيم توقع الحياة لكل من الذكور وا$ناث المحسوبة لعام  .2

سنة لVناث) بما  74.27وسنة للذكور  72.87والبالغة ( 2015التعداد العام للسكان والمساكن 

 .2050سنة في عام  0.5وبما مقداره  2030مقداره سنتان في عام 

) ذكرا لكل أنثى خ?ل فترة ا$سقاطات 105ثبات نسبة الجنس وقت الو دة عند المستوى ( .3

 ).2050- 2015السكانية (

 - 1,318للذكور و -11,863( 2024- 2015افتراض ثبات حجم الھجرة الصافية خ?ل الفترة  .4

.لVناث) - 659وللذكور  -5,932( 2050- 2025وانخفاضھا إلى النصف خ?ل الفترة  لVناث)
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  ا�سقاطات السكانية ل&ردنيين المقيمين في المملكة تائجن  .8
خ?ل  ) عدد ا=ردنيين المقيمين في المملكة حسب السيناريوھات الث?ثة1.8يبين الجدول رقم (

  .)2050-2015فترة ا$سقاطات السكانية (

  
 السيناريوھات الث*ثة ) عدد السكان ا<ردنيين المقيمين في المملكة حسب1.8جدول رقم (

  )2050- 2015خ*ل فترة ا�سقاطات السكانية (

  السنة
  السيناريو

  ا<ساسي - المرتفع
  المنخفض  المتوسط  )(استمرار ا<وضاع الحالية

2015  6,511,855 6,511,855 6,511,855 

2020  7,287,488 7,240,814 7,226,579 

2025  8,132,324 7,948,958 7,891,288 

2030  9,038,657 8,609,922 8,474,250 

2035  9,983,069 9,236,605 9,014,315 

2040  10,964,583 9,843,931 9,544,303 

2045  12,006,885 10,421,122 10,046,937 

2050  13,129,303 10,947,698 10,494,204 

  
السيناريوھات الث?ثة  سنة حسب 64- 15) عدد ا=ردنيين في ا=عمار 2.8الجدول رقم ( يظھرو

  ).2050- 2015خ?ل فترة ا$سقاطات السكانية (
  
  

 سنة حسب السيناريوھات الث*ثة 64-15) عدد السكان ا<ردنيين المتوقع في ا<عمار 2.8جدول رقم (
  )2050- 2015خ*ل فترة ا�سقاطات السكانية (

  السنة
  السيناريو

  ا<ساسي - المرتفع
  المنخفض  المتوسط  ا<وضاع الحالية) (استمرار

2015  3,981,776 3,981,776 3,981,776 

2020  4,521,616 4,523,254 4,523,800 

2025  5,098,452 5,104,850 5,106,870 

2030  5,540,293 5,554,609 5,559,116 

2035  6,083,248 6,057,816 6,049,932 

2040  6,674,931 6,515,357 6,464,104 

2045  7,318,276 6,911,109 6,779,889 

2050  7,997,875 7,268,169  7,047,416 
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سنة والذين  15) عدد ا=ردنيين المتوقع الذين أعمارھم أقل من 3.8ويبين الجدول رقم (

-2015سنة فأكثر حسب السيناريوھات الث?ثة خ?ل فترة ا$سقاطات السكانية ( 65أعمارھم 

2050.(  

  
  

 حسب سنة فأكثر 65سنة والذين أعمارھم  15السكان ا<ردنيين المتوقع الذين أعمارھم أقل من  ) عدد3.8جدول رقم (
  )2050- 2015السيناريوھات الث*ثة خ*ل فترة ا�سقاطات السكانية (

  السنة

ا<ساسي  -المرتفعالسيناريو 
  السيناريو المنخفض  السيناريو المتوسط  (استمرار ا<وضاع الحالية)

 فأكثر سنة 65 سنة 15 من أقل فأكثر سنة 65 سنة 15 أقل من  سنة فأكثر 65  سنة 15 أقل من

2015  2,255,352 274,727 2,255,352 274,727 2,255,351 274,727 

2020  2,457,052 308,821 2,407,827 309,733 2,392,740 310,039 

2025  2,661,423 372,448 2,468,025 376,083 2,407,029 377,389 

2030  3,020,070 478,293 2,567,810 487,502 2,424,318 490,814 

2035  3,279,167 620,654 2,540,367 638,422 2,319,782 644,601 

2040  3,529,126 760,525 2,539,509 789,065 2,281,644 798,558 

2045  3,804,373 884,236 2,584,842 925,171 2,328,929 938,120 

2050  4,142,049 989,379 2,636,039 1,043,490 2,387,025 1,059,762 

  
سنة  65سنة) ونسبة كبار السن ( 15) نسبة صغار السن (أقل من 4.8الجدول رقم ( يظھركما 

  ).2050-2015فأكثر) حسب السيناريوھات الث?ثة خ?ل فترة ا$سقاطات السكانية (
  

 سنة فأكثر) 65سنة) ونسبة كبار السن ( 15صغار السن (أقل من  ) نسبة4.8جدول رقم (
  )2050- 2015حسب السيناريوھات الث*ثة خ*ل فترة ا�سقاطات السكانية (

  السنة

ا<ساسي  -المرتفعالسيناريو 
  السيناريو المنخفض  السيناريو المتوسط  (استمرار ا<وضاع الحالية)

 15 أقل من
  سنة

  سنة فأكثر 65
 15قل من أ

 15أقل من  سنة فأكثر 65 سنة
 سنة فأكثر 65 سنة

2015  35.0 4.2 34.6 4.2 34.6 4.2 

2020  34.0 4.2 33.3 4.3 33.1 4.3 

2025  33.0 4.6 31.1 4.7 30.5 4.8 

2030  33.0 5.3 29.8 5.7 28.6 5.8 

2035  33.0 6.2 27.5 6.9 25.7 7.2 

2040  32.0 6.9 25.8 8.0 23.9 8.4 

2045  32.0 7.4 24.8 8.9 23.2 9.3 

2050  32.0 7.5 24.1 9.5 22.7 10.1 
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(القوى  64-15عدد السكان ا=ردنيين في الفئة العمرية نمو  نألنتائج اتظھر وبناء على ما سبق، 

سنة، حيث تبلغ نسبة  64الخامسة عشر وفوق  سن البشرية) يفوق نمو السكان المعالين دون

عام  %61مقارنة مع  2030وفقاً للسيناريو المنخفض في عام  %65.6السكان في الفئة ا=ولى 

الخامسة عشر  سن دون مثل عدد المعالين (صغار السني والذي العمرية ا$عالة نسبةاما . 2015

يتوقع ف 64-15سنة) مقسوماً على اجمالي القوى البشرية في الفئة العمرية  64فوق  + كبار السن

وفقاً للسيناريو  2030عام  فرد 52الى  2015عام  في  فرد 100 لكل فرد 64من  هانخفاض

فان ا رتفاع في نسبة عدد السكان في سن العمل الى المستوى المشار  وبناء عليه،المنخفض 

ھي من المؤشرات الدالة على ظھور الفرصة العمرية ا عالة  نسبةاليه وكذلك انخفاض 

لتصل إلى ذروتھا عام  2030عام  داًء منابتحيث ستبدأ الفرصة السكانية بالظھور  السكانية

في أعمار ا=ردنيين عندما تتجاوز نسبة سكان ا=ردن من  فرد 100 فرد لكل 47 بمعدل 2040

ا مر الذي يقتضي وضع السياسات المناسبة لتعظيم  القوى البشرية نسبة المعالين بدرجة كبيرة

  ا ستفادة من ا ثار ا يجابية لھذه الفرصة.

  

 حسب السيناريوھات الث*ثة  العمريةا)عالة  نسب) 5.8رقم (جدول 
 )2050- 2015خ*ل فترة ا�سقاطات السكانية (

 المنخفض المتوسط المرتفع السنة

2015 63.5 63.5 63.5 

2020 61.2 60.1 59.7 

2025 59.5 55.7 54.5 

2030 63.1 55.0 52.4 

2035 64.1 52.5 49.0 

2040 64.3 51.1 47.7 

2045 64.1 50.8 48.2 

2050 64.2 50.6 48.9 
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 2050و 2030، 2015) الھرم السكاني ل�ردنيين حسب السيناريوھات الث�ثة للسنوات 1.8شكل رقم (
2050 2030 2015 

  

السيناريو 
 المرتفع

السيناريو 
 المتوسط

السيناريو 
 المنخفض

 ذكر

 أنثى
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  2050-2015خ�ل الفترة حسب الجنسية  ا�ردنيين قدير أعداد غيرت فرضيات  .9

ج التعداد نتائبحسب  نسمة 2,918,125غير ا�ردنيين المقيمين في المملكة بلغ اجمالي السكان 

من الجنسيات السورية منھم  2,720,740، حيث بينت النتائج أن 2015 والمساكنالعام للسكان 

ويبين الجدول رقم  .%93.2ما نسبته  أيواليمنية والليبية  والعراقية والمصرية والفلسطينية

نتائج التعداد العام للسكان والمساكن استناداً إلى  الجنسية ا+ردنيين حسب غيرالسكان  )1.9(

2015.  

  2015نتائج التعداد العام للسكان والمساكن  استناداً إلى الجنسية) السكان غير ا�ردنيين حسب 1.9رقم (جدول 

  الجنسية
  الجنس

 المجموع
 أنثى ذكر

 1,265,514 637,288 628,226  السوريون

 636,270 112,636 523,634  المصريون

 634,182 285,120 349,062  الفلسطينيون

 130,911 64,892 66,019  العراقيون

 31,163 12,407 18,756  اليمنيون

 22,700 9,125 13,575  الليبيون

 197,385 117,875 79,510  جنسيات أخرى

 2,918,125 1,239,343 1,678,782  المجموع
  

حسب الفئة العمرية  دھماعدأ احتسابغير ا+ردنيين تم  السكان اتتقديراعداد و+غراض 

) توزيع السكان غير 2.9رقم (ويبين الجدول  ،2015في منتصف عام والجنسية  والجنس

) 3.9(الجدول رقم كما يبين ، حسب الفئة العمرية والجنس 2015ا+ردنيين في منتصف عام 

حسب الفئة  أعداد حملة الجنسيات السورية والمصرية والفلسطينية والعراقية واليمنية والليبية

  .2015العمرية في منتصف عام 

  حسب الفئة العمرية والجنس 2015) توزيع السكان غير ا�ردنيين في منتصف عام 2.9رقم ( جدول

  الفئة العمرية
  الجنس

  المجموع
  أنثى  ذكر

0 -4  174,945  165,086 340,031 

5 -9  180,409 172,627 353,037 
10 -14  147,726 139,739 287,465 
15 -19  144,067 118,187 262,254 

20 -24  180,728 117,088 297,816 
25 -29  189,023 115,778 304,801 

30 -34  162,909 102,286 265,195 
35 -39  138,428 81,401 219,829 

40 -44  109,837 59,622 169,459 
45 -49  86,053 44,194 130,247 

50 -54  55,882 32,390 88,272 
55 -59  35,592 24,811 60,403 

60 -64  21,348 17,180 38,527 
65 -69  16,028 14,409 30,438 
70 -74  10,563 9,124 19,687 
75+  10,863 11,813 22,676 

 2,890,137 1,225,735 1,664,401  المجموع
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 ) أعداد حملة الجنسيات السورية والمصرية والفلسطينية والعراقية واليمنية والليبية3.9جدول رقم (
  2015حسب الفئة العمرية في منتصف عام 

الفئة 
  العمرية

  الجنسية

  أخرى  الليبية  اليمنية  العراقية  الفلسطينية  المصرية  السورية

0 -4  205,414 33238 76,090 10,218 2,594 2,450 10,027 

5 -9  197,766 40330 87,621 12,402 2,475 2,501 9,942 

10 -14  154,854 34155 74,058 11,925 2,222 1,941 8,310 

15 -19  127,803 36674 70,091 12,337 2,531 1,775 11,043 

20 -24  101,610 79325 68,208 12,813 5,328 2,177 28,356 

25 -29  96,022 112076 45,839 10,151 4,375 1,610 34,729 

30 -34  93,360 90464 40,967 8,060 2,992 1,659 27,693 

35 -39  74,923 72096 39,180 7,870 2,397 1,943 21,421 

40 -44  57,156 54184 32,231 8,066 1,600 1,828 14,395 

45 -49  43,974 41403 23,723 7,827 1,215 1,640 10,465 

50 -54  31,509 21603 18,844 7,012 963 1,151 7,190 

55 -59  23,050 11913 13,028 5,726 746 678 5,262 

60 -64  15,374 5449 8,897 4,573 548 405 3,281 

65 -69  10,530 2243 11,179 3,889 364 260 1,973 

70 -74  6,218 611 8,383 2,950 215 198 1,112 

75+  7,733 506 8,280 3,530 225 215 2,186 

 197,385 22,429 30,791 129,349 626,617 636270 1,247,296  المجموع

 ھمتصنيفبعد  وضع فرضيات لتقدير أعداد السكان غير ا+ردنيين المقيمين في المملكة وقد تم

  :كما يلي -اقامتھمنظرا �خت9ف أسباب - إلى اربعة مجموعات حسب الجنسيات الرئيسية

 .السوريينتقدير أعداد  فرضيات �

 .الفلسطينيينفرضيات تقدير أعداد  �

 .والليبيينالعراقيين واليمنيين فرضيات تقدير أعداد  �

 .المصريين والجنسيات ا+خرىفرضيات تقدير أعداد  �

  تقدير أعداد السوريينفرضيات 

فرضيات للسكان السوريين المقيمين في المملكة بما يتناسب مع ا+وضاع  ستةاعتماد تم 

استناداً إلى نتائج  2050- 2015خ9ل الفترة الزمنية الحالية واحتمالية العودة بنسب متفاوتة 

 ، كما تم ا+خذ بعين ا�عتباروبيانات وزارة الداخلية 2015التعداد العام للسكان والمساكن 

احتمالية " ةالمتضمنو) UNHCR(جماعية للعاملين في المفوضية السامية ل9جئين الراء ا@

 في ب9دھم يةا�من با+وضاععودتھم  وترتبط ،عاما 17بدء عودة ال9جئين السوريين بعد 

  ."بناء البنية التحتية وإعادة
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-2015خ9BBل فتBBرة ا�سBBقاطات  %2.9ثبات معBBدل النمBBو السBBكاني للسBBوريين  :)الفرضية (أ .1

 تنبيھية. ھذه الفرضية )، وتعتبر نتائجاستمرار ا+وضاع الحالية( 2050

افتراض عودة طوعية للسوريين بإعداد منتظمة ليصل الى العدد الذي كانوا  ):الفرضية (ب .2

 .بيانات وزارة الداخلية) استناداً إلىعليه قبل اللجوء (

وعBBودة  2030-2015افتBBراض عBBودة حBBوالي ربBBع السBBوريين خ9BBل الفتBBرة  :)ج( الفرض��ية .3

  .2050-2030الثلث خ9ل الفترة 

-2015افتراض انخفاض اعداد السوريين خ9BBل فتBBرة ا�سBBقاطات السBBكانية : ):د(الفرضية  .4

 .2050-2030وعودة الثلث خ9ل الفترة  %40بنسبة  2030

وعBBودة  2030-2015افتراض عودة حBBوالي نصBBف السBBوريين خ9BBل الفتBBرة  ):ـھ(الفرضية  .5

 .2050-2030الثلث خ9ل الفترة 

 2025-2015خ9BBBل الفتBBBBرة  %1.9والبBBBBالغ افتBBBBراض ثبBBBات معBBBBدل النمBBBو  ):و(الفرض���ية  .6

وذلBBك وفقBBا لمعBBد�ت نمBBو ا+ردنيBBين التBBي  2030-2025خ9BBل الفتBBرة % 1.4وانخفاضه إلBBى 

بإعداد منتظمة  2030عودتھم بعد عام وبدء  ،لمنخفض لHسقاطات السكانيةبينھا السيناريو ا

نھايBBة فتBBBرة  ليصBBل عBBددھم فBBي )عامBBا 17افتBBراض بBBدء عBBودة ال9جئBBين السBBوريين بعBBBد (

 .2015اIسقاطات إلى نصف ما كانوا عليه في عام 
  

  كما في منتصف ا�عوام الفرضياتحسب المقدر ) عدد السكان السوريين 4.9جدول رقم (
  )2050-2015( خ6ل الفترة

)ـالفرضية (ھ الفرضية (د) الفرضية (ج) الفرضية (ب) الفرضية (أ) السنة (و) الفرضية   

2015 1,247,296 1,247,296 1,247,296 1,247,296 1,247,296 1,247,296 

2020 1,441,924 1,054,153 1,139,538 1,078,712 1,040,069 1,371,600 

2025 1,666,921 890,918 1,031,779 910,127 832,841 1,508,292 

2030 1,927,027 752,960 924,020 741,543 625,614 1617656 

2035 2,227,719 746,752 845,478 678,512 572,437 1369154 

2040 2,575,332 740,595 766,937 615,481 519,260 1120652 

2045 2,977,185 734,489 688,395     552,450  466,082 872150 

2050 3,441,744 728,433 609,853     489,419  412,905 623648 
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 أعداد الفلسطينيين فرضيات تقدير 

+ردنيين التي بينتھا سيناريوھات انمو وفقا لمعد�ت  الفلسطينيينأعداد  تم افتراض نمو
  . 2050-2015اIسقاطات السكانية لJردنيين خ9ل الفترة الزمنية 

 2025-2015خ9BBل الفتBBرة % 2.2تBBم افتBBراض ثبBBات معBBدل النمBBو والبBBالغ : الفرض��ية (أ) .1

خ9BBل الفتBBرة % 1.9وانخفاضBBه إلBBى  2030-2025خ9BBل الفتBBرة  %2.1وانخفاضBBه إلBBى 

2030-2050.  

 2025-2015خ9BBل الفتBBرة  %2تBBم افتBBراض ثبBBات معBBدل النمBBو والبBBالغ  :الفرض��ية (ب) .2

خ9BBل الفتBBرة  %1.2وانخفاضBBه إلBBى  2030-2025خ9BBل الفتBBرة % 1.6وانخفاضBBه إلBBى 

2030-2050.  

 2025-2015رة خ9BBل الفتBB %1.9تBBم افتBBراض ثبBBات معBBدل النمBBو والبBBالغ : الفرض��ية (ج) .3

خ9BBBل الفتBBBرة  %1وانخفاضBBBه إلBBBى  2030-2025خ9BBBل الفتBBBرة % 1.4وانخفاضBBBه إلBBBى 

2030-2050. 

  كما في منتصف ا�عوام الفرضياتحسب المقدر  الفلسطينيينعدد السكان ) 5.9جدول رقم (
  )2050-2015خ6ل الفترة (

 الفرضية (ج) الفرضية (ب) الفرضية (أ) السنة
2015 626,617 626,617 626,617 

2020 699,479 692,519 689,065 

2025 780,813 765,352 757,737 

2030 867,258 829,096 812,679 

2035 953,687 880,364 854,346 

2040 1,048,731 934,803 898,149 

2045 1,153,246 992,608 944,198 

2050 1,268,177 1,053,988 992,608 
  

  

  أعداد العراقيين واليمنيين والليبيينفرضيات تقدير 

وفقBBا لمعBBد�ت النمBBو لJردنيBBين التBBي بينتھBBا العBBراقيين واليمنيBBين والليبيBBين تم افتراض نمBBو أعBBداد 

 الفرضBBيةباستثناء  2050-2015سيناريوھات اIسقاطات السكانية لJردنيين خ9ل الفترة الزمنية 

لتحديBBد أعBBداد السBBكان مBBن  2004حيث تم الرجوع إلBBى بيانBBات تعBBداد السBBكان والمسBBاكن لعBBام ) د(

انخفBBاض عBBددھم تباعBBا حتBBى نھايBBة فتBBرة ا�سBBقاطات السBBكانية حملة ھذه الجنسيات ثم تم افتراض 

  .بما يتوافق مع بياناتھم السابقة لتصل الى نسبة النصف
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  2025-2015خ9ل الفترة  %2.2البالغ تم افتراض ثبات معدل النمو و :الفرضية (أ) .1
-2030خ9ل الفترة % 1.9وانخفاضه إلى  2030-2025خ9ل الفترة  %2.1وانخفاضه إلى 

2050. 
 2025- 2015خ9ل الفترة  %2تم افتراض ثبات معدل النمو والبالغ  :الفرضية (ب) .2

-2030الفترة  خ9ل %1.2وانخفاضه إلى  2030-2025خ9ل الفترة % 1.6وانخفاضه إلى 
2050. 

 
 2025-2015خ9ل الفترة % 1.9تم افتراض ثبات معدل النمو والبالغ  ):ج( الفرضية .3

-2030خ9ل الفترة  %1وانخفاضه إلى  2030-2025خ9ل الفترة  %1.4وانخفاضه إلى 

2050. 
افتراض ا�نخفاض التدريجي في عددھم تباعا حتى نھاية فترة ا�سقاطات  ):د(الفرضية  .4

 ).2004السكانية حتى تصل لنسبة النصف (استناداً الى عددھم في 
 

  ا�عوام كما في منتصف الفرضيات حسب ين المقدروالليبي ينواليمني ينالعراقيعدد السكان ) 6.9جدول رقم (
  )2050-2015خ6ل الفترة (

 السنة
 الفرضية (د) الفرضية (ج) الفرضية (ب) الفرضية (أ)

 الليبية اليمنية العراقية الليبية اليمنية العراقية الليبية اليمنية العراقية الليبية اليمنية العراقية
2015 129,349 30,791 22,429 129,349 30,791 22,429 129,349 30,791 22,429  129,349   30,791   22,429  

2020 144,390 34,372 25,037 142,953 34,030 24,788 142,240 33,860 24,664  123,238   27,191   19,551  

2025 161,179 38,368 27,949 157,988 37,609 27,395 156,416 37,234 27,123  117,127   23,591   16,673  

2030 179,024 42,616 31,043 171,146 40,741 29,677 167,757 39,934 29,089  111,016   19,991   13,795  

2035 196,865 46,863 34,136 181,729 43,260 31,512 176,358 41,982 30,581  104,905   16,391   10,917  

2040 216,484 51,533 37,538 192,967 45,935 33,460 185,400 44,134 32,148    98,794   12,791     8,038  

2045 238,059 56,669 41,279 204,899 48,776 35,530 194,906 46,397 33,797    92,683     9,191     5,160  

2050 261,783 62,317 45,393 217,569 51,792 37,727 204,899 48,776 35,530    86,572     5,591     2,282  

  

  أعداد المصريين والجنسيات ا#خرىتقدير فرضيات 

في أعداد السكان المقيمين في  استقراراً سابقة سنوات لعدة بيانات مديرية ا+من العام أظھرت 

إلى  العملكما اظھرت بيانات وزارة  ،والجنسيات ا�خرى المملكة من حملة الجنسية المصرية

وتسعى الوزارة الى تقنيين ، فدة يحضرون بشكل منفرد دون أسرھمعمالة واھم ھم معظمأن 

اعداد الوافدين المصريين من خ9ل تقييد بعض المھن بحيث يقتصر العاملين فيھا على 

  :أدناهفرضيتان التم اعتماد ا+ردنيين، وبناء على ما سبق، 

كامل أعداد المصريين وحملة الجنسيات ا+خرى خ9ل  تم افتراض ثبات الفرضية (أ): .1

 ).2050-2015فترة اIسقاطات السكانية (
 

النصف حتى نھاية فترة  الى تم افتراض انخفاض اعداد المصريين ):بالفرضية ( .2

 .ا�سقاطات
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 كما في منتصف ا�عوام المقدر المصريين والجنسيات ا9خرىالسكان عدد ) 7.9جدول رقم (
  )2050-2015الفترة ( خ6ل

  الجنسيات ا�خرى  (ب) المصريةالجنسية   المصرية (أ)الجنسية   السنة
2015 636,270 636270 197,385 

2020 636,270 590822 197,385 

2025 636,270 545374 197,385 

2030 636,270 499926 197,385 

2035 636,270 454479 197,385 

2040 636,270 409031 197,385 

2045 636,270 363583 197,385 

2050 636,270 318135 197,385 

  

، 2015السكان غير ا�ردنيين في منتصف ا�عوام  سيناريوھات تقدير اعداد .10
  والفئات العمرية حسب الجنسية 2050و 2030

عدد السكان �جمالي ولغايات اعداد الجداول نتائج تقديرات السكان غير ا+ردنيين استناداً الى 
للوصول إلى  حسب الجنسيات الرئيسية تم اعتماد جزء من فرضيات غير ا+ردنيينفي المملكة 

  :ث9ثة سيناريوھات رئيسية وھي

  : (استمرار ا#وضاع الحالية) ا#ساسي -السيناريو المرتفع .1

(بقاء  2050- 2015خ9ل فترة ا�سقاطات % 2.9ثبات معدل النمو السكاني للسوريين  -
 .الوضع على ما ھو عليه)

  

 %2.2والبالغ والعراقيين واليمنيين والليبيين  السكاني للفلسطينيين النمو معدلثبات  -
وانخفاضه  2030- 2025خ9ل الفترة  %2.1إلى  وانخفاضه 2025- 2015خ9ل الفترة 

 .2050- 2030خ9ل الفترة  %1.9إلى 
 

 .2050-2015ت ا+خرى خ9ل الفترة ثبات اعداد حملة الجنسية المصرية والجنسيا  -
  

  :السيناريو المتوسط .2

وانخفاضه إلى  2025-2015خ9ل الفترة  %1.9افتراض ثبات معدل النمو والبالغ  -
وذلك وفقا لمعد�ت نمو ا+ردنيين التي بينھا السيناريو  2030-2025خ9ل الفترة % 1.4

افتراض (بإعداد منتظمة  2030وبدء عودتھم بعد عام  ،المنخفض لHسقاطات السكانية
) ليصل عددھم في نھاية فترة اIسقاطات إلى عاما 17بدء عودة ال9جئين السوريين بعد 

 .2015نصف ما كانوا عليه في عام 
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خ9ل  %2والبالغ ثبات معدل النمو السكاني للفلسطينيين والعراقيين واليمنيين والليبيين  -
وانخفاضه إلى  2030-2025الفترة  خ9ل %1.6وانخفاضه إلى  2025- 2015الفترة 

 . 2050-2030خ9ل الفترة  1.2%
 

 .ا�سقاطات فترة نھاية حتى النصف الى المصريين اعداد انخفاض -
 

  : المنخفضالسيناريو  .3

وعودة الثلث خ9ل  2030-2015افتراض عودة حوالي ربع السوريين خ9ل الفترة  -
 .2050- 2030الفترة 

 

 %1.9والبالغ ثبات معدل النمو السكاني للفلسطينيين والعراقيين واليمنيين والليبيين  -
وانخفاضه  2030- 2025خ9ل الفترة  %1.4وانخفاضه إلى  2025- 2015خ9ل الفترة 

 .2050-2030خ9ل الفترة  %1إلى 
 

 .ا�سقاطات فترة نھاية حتى النصف الى المصريين اعداد انخفاض -

  )2050-2015(نتائج التقديرات السكانية لغير ا�ردنيين المقيمين في المملكة  .11
  

   :ا#ساسي (استمرار ا#وضاع الحالية) -المرتفع السيناريو 
  

استمرار ( المرتفعحسب السيناريو  2030) توزيع السكان غير ا�ردنيين كما في منتصف عام 1.11جدول رقم (
  العمرية والجنسالفئة و )ةع الحالياوضا�

  الفئة العمرية
  الجنس

  المجموع
  أنثى  ذكر

0 -4  250508 236548 487056 
5 -9  255998 245137 501135 

10 -14  208714 197759 406474 
15 -19  197848 167363 365211 
20 -24  225929 161257 387186 
25 -29  225407 155523 380930 
30 -34  198527 138160 336687 
35 -39  170063 110331 280395 
40 -44  135238 82161 217399 
45 -49  105982 61441 167423 
50 -54  70910 45275 116185 
55 -59  46205 34508 80713 
60 -64  28521 23924 52445 
65 -69  22095 20108 42202 
70 -74  14697 12890 27587 
75+  14962 16633 31595 

 3880622 1709019 2171604  المجموع
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استمرار ( المرتفعحسب السيناريو  2050) توزيع السكان غير ا�ردنيين كما في منتصف عام 2.11جدول رقم (
  الفئة العمرية والجنسو )ةع الحالياوضا�

  الفئة العمرية
  الجنس

  المجموع
  أنثى  ذكر

0 -4  408722 386237 794959 

5 -9  412832 395649 808482 

10 -14  334562 317643 652205 

15 -19  307706 268203 575909 

20 -24  315791 251430 567221 

25 -29  299278 237913 537191 

30 -34  271427 212981 484408 

35 -39  234100 170160 404261 

40 -44  186111 128674 314785 

45 -49  145892 96945 242837 

50 -54  100734 71610 172345 

55 -59  67356 54259 121615 

60 -64  42797 37547 80343 

65 -69  33789 31241 65030 

70 -74  22456 20198 42654 

75+  22832 25993 48825 

 5913070 2706684 3206386  المجموع

  

  السيناريو المتوسط

 حسب السيناريو المتوسط 2030) توزيع السكان غير ا�ردنيين كما في منتصف عام 3.11جدول رقم (
  الفئة العمرية والجنسو

  الجنس  الفئة العمرية
  المجموع

  أنثى  ذكر

0 -4  217822 205599 423421 

5 -9  223336 213710 437046 

10 -14  182463 172792 355256 

15 -19  173004 147366 320370 

20 -24  195888 143706 339594 

25 -29  190721 138601 329323 

30 -34  168478 122399 290877 

35 -39  145257 97976 243232 

40 -44  116006 72942 188948 

45 -49  91069 54480 145549 

50 -54  61838 40199 102037 

55 -59  40565 30650 71214 

60 -64  25283 21302 46585 

65 -69  19987 18167 38154 

70 -74  13491 11708 25198 

75+  13688 15135 28823 

 3385626 1506731 1878895  المجموع
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 حسب السيناريو المتوسط 2050) توزيع السكان غير ا�ردنيين كما في منتصف عام 4.11جدول رقم (
  الفئة العمرية والجنسو

  الفئة العمرية
  الجنس

  المجموع
  أنثى  ذكر

0 -4  145798 137212 283010 

5 -9  156433 149168 305602 

10 -14  131093 123350 254442 

15 -19  129418 109753 239171 

20 -24  155831 111894 267725 

25 -29  138998 104023 243021 

30 -34  120977 88916 209893 

35 -39  108109 73260 181369 

40 -44  89026 54584 143610 

45 -49  70155 40868 111023 

50 -54  49921 30872 80793 

55 -59  32856 23826 56683 

60 -64  20909 17043 37952 

65 -69  18476 16277 34753 

70 -74  13512 10772 24284 

75+  12988 13924 26912 

 2500244 1105743 1394501  المجموع

  

     السيناريو المنخفض

 حسب السيناريو المنخفض 2030) توزيع السكان غير ا�ردنيين كما في منتصف عام 5.11جدول رقم (
  الفئة العمرية والجنسو

  الفئة العمرية
  الجنس

  المجموع
  أنثى  ذكر

0 -4  157936 148858 306794 

5 -9  165856 158459 324315 

10 -14  137262 129515 266778 

15 -19  135036 111990 247025 

20 -24  168159 112610 280768 

25 -29  165797 108503 274300 

30 -34  143091 94461 237551 

35 -39  123913 76308 200221 

40 -44  99788 56230 156018 

45 -49  78354 41839 120193 

50 -54  52704 31077 83782 

55 -59  33965 23902 57867 

60 -64  20856 16802 37657 

65 -69  16884 15003 31887 

70 -74  11730 9702 21433 

75+  11649 12552 24201 

 2670790 1147812 1522979  المجموع
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  حسب السيناريو المنخفض 2050السكان غير ا�ردنيين كما في منتصف عام  ) توزيع6.11جدول رقم (
  الفئة العمرية والجنسو 

  الفئة العمرية
  الجنس

  المجموع
  أنثى  ذكر

0 -4  140018 131772 271790 

5 -9  150053 143076 293129 

10 -14  125655 118245 243899 

15 -19  124157 105105 229261 

20 -24  150378 107552 257930 

25 -29  135251 100638 235888 

30 -34  117552 86051 203603 

35 -39  104770 70737 175507 

40 -44  86119 52576 138695 

45 -49  67872 39295 107167 

50 -54  48087 29617 77704 

55 -59  31598 22853 54451 

60 -64  20050 16319 36370 

65 -69  17592 15508 33100 

70 -74  12823 10242 23065 

75+  12377 13250 25627 

 2407185 1062836 1344350  المجموع
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 2050و 2030، 2015) الھرم السكاني لغير ا�ردنيين حسب السيناريوھات الث�ثة للسنوات 1.11شكل رقم (
2050 2030 2015 

  

السيناريو 

 المرتفع

   

السيناريو 
 المتوسط

  

السيناريو 

  المنخفض

 ذكر

 أنثى
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حسب السيناريوھات  2050و 2030عدد سكان المملكة في منتصف ا�عوام  .12
  الث!ثة والجنسية والفئات العمرية

  :)استمرار ا�وضاع الحالية(ا�ساسي  -المرتفع السيناريو 

  )استمرار ا�وضاع الحالية( ا�ساسي - ) توزيع سكان المملكة المقدر حسب السيناريو المرتفع1.12رقم ( جدول
  2030كما في منتصف عام  الفئة العمرية والجنسو

  الفئة العمرية
  الجنس

  المجموع
  أنثى  ذكر

0 -4  814597 773360 1587957 
5 -9  772027 736114 1508141 

10 -14  676102 642534 1318637 
15 -19  575041 526714 1101755 

20 -24  633596 551319 1184914 
25 -29  587900 497901 1085802 

30 -34  541871 460369 1002240 
35 -39  494318 410434 904753 

40 -44  391635 327545 719180 
45 -49  326210 287153 613363 

50 -54  271173 250149 521322 
55 -59  222678 216230 438907 

60 -64  177024 175607 352631 
65 -69  125735 128738 254472 

70 -74  77716 81704 159420 
75+  78020 87765 165786 

 12,919,279 6,153,637 6,765,643  المجموع

  
  

  )استمرار ا�وضاع الحالية(ا�ساسي  - حسب السيناريو المرتفع) توزيع سكان المملكة المقدر 2.12جدول رقم (
  2050كما في منتصف عام  العمرية والجنسالفئة و

  الفئة العمرية
  الجنس

  المجموع
  أنثى  ذكر

0 -4  1,184,628 1,124,625 2,309,252 
5 -9  1,116,305 1,064,969 2,181,275 

10 -14  977,599 929,569 1,907,168 
15 -19  906,292 838,109 1,744,400 

20 -24  874,213 783,587 1,657,799 

25 -29  809,434 724,373 1,533,806 
30 -34  732,248 652,358 1,384,605 

35 -39  604,852 523,688 1,128,541 
40 -44  585,159 510,271 1,095,430 
45 -49  497,588 428,794 926,382 
50 -54  427,746 378,994 806,742 

55 -59  365,875 333,361 699,236 
60 -64  265,452 256,398 521,849 

65 -69  207,276 218,458 425,734 
70 -74  157,064 169,748 326,812 

75+  179,781 213,561 393,342 

 19,042,373 9,150,863 9,891,510  المجموع
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  :السيناريو المتوسط

 ) توزيع سكان المملكة المقدر حسب السيناريو المتوسط3.12جدول رقم (
  2030كما في منتصف عام  الفئة العمرية والجنسو

  الفئة العمرية
  الجنس

  المجموع
  أنثى  ذكر

0 -4  648,655 615,697 1,264,353 

5 -9  665,525 634,724 1,300,249 

10 -14  624,885 594,046 1,218,932 

15 -19  550,480 507,040 1,057,520 

20 -24  603,985 534,194 1,138,179 

25 -29  553,711 481,485 1,035,196 

30 -34  512,359 445,200 957,559 

35 -39  470,100 398,733 868,833 

40 -44  373,001 318,970 691,971 

45 -49  312,028 280,931 592,959 

50 -54  263,076 245,938 509,013 

55 -59  218,278 213,393 431,670 

60 -64  175,267 174,170 349,437 

65 -69  125,068 128,001 253,068 

70 -74  77,712 81,601 159,312 

75+  79,125 88,171 167,297 

  11,995,548 5,742,295 6,253,253  المجموع

  
  

 حسب السيناريو المتوسط) توزيع سكان المملكة المقدر 4.12جدول رقم (
  2050كما في منتصف عام  الفئة العمرية والجنسو

  الفئة العمرية
  الجنس

  المجموع
  أنثى  ذكر

0 -4  601,891 571,210 1,173,101 

5 -9  609,708 580,474 1,190,183 

10 -14  572,419 543,392 1,115,809 

15 -19  557,236 517,143 1,074,379 

20 -24  583,538 519,563 1,103,101 

25 -29  577,526 522,360 1,099,886 

30 -34  558,898 506,614 1,065,512 

35 -39  480,915 428,795 909,710 

40 -44  490,837 438,864 929,701 

45 -49  425,058 375,690 800,748 

50 -54  381,042 341,834 722,876 

55 -59  336,639 307,219 643,859 

60 -64  249,140 240,497 489,637 

65 -69  198,146 209,047 407,192 

70 -74  154,843 166,637 321,480 

75+  184,915 215,853 400,767 

 13,447,942 6,485,192 6,962,750  المجموع
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    المنخفض:السيناريو 

 حسب السيناريو المنخفض) توزيع سكان المملكة المقدر 5.12جدول رقم (
  2030كما في منتصف عام  الفئة العمرية والجنسو

  الجنس  الفئة العمرية
  المجموع

  أنثى  ذكر
0 -4  546,421 518,561 1,064,982 

5 -9  584,607 557,086 1,141,694 

10 -14  572,029 543,501 1,115,532 

15 -19  512,606 471,741 984,345 

20 -24  576,400 503,195 1,079,594 

25 -29  528,952 451,503 980,455 

30 -34  487,151 417,405 904,555 

35 -39  448,953 377,234 826,187 

40 -44  356,983 302,436 659,419 

45 -49  299,557 268,511 568,068 

50 -54  254,268 237,096 491,364 

55 -59  212,093 206,993 419,086 

60 -64  171,337 170,088 341,424 

65 -69  122,449 125,276 247,725 

70 -74  76,356 80,004 156,361 

75+  77,900 86,349 164,250 

 11,145,041 5,316,980 5,828,061  المجموع

  

  المنخفض) توزيع سكان المملكة المقدر حسب السيناريو 6.12جدول رقم (
  2050كما في منتصف عام  الفئة العمرية والجنسو

  الفئة العمرية
  الجنس

  المجموع
  أنثى  ذكر

0 -4  552,331 524,009 1,076,340 

5 -9  562,157 535,076 1,097,233 

10 -14  524,530 497,742 1,022,270 

15 -19  505,064 467,667 972,730 

20 -24  536,348 475,257 1,011,604 

25 -29  550,891 496,955 1,047,845 

30 -34  548,363 496,858 1,045,221 

35 -39  478,163 426,711 904,874 

40 -44  488,721 437,463 926,184 

45 -49  423,685 374,828 798,513 

50 -54  380,366 341,486 721,853 

55 -59  336,861 307,393 644,254 

60 -64  249,854 241,058 490,914 

65 -69  199,020 209,888 408,908 

70 -74  156,086 168,005 324,091 

75+  188,753 219,802 408,556 

 12,901,389 6,220,198 6,681,191  المجموع
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 )2050-2015خ#ل سنوات الفترة ( ا�ردنيون وغير ا�ردنيون في المملكة سكانالعدد 
  والفئات العمرية الجنسيةالسيناريوھات الث#ثة وحسب 

  
  )استمرار ا�وضاع الحالية(ا�ساسي  -) عدد سكان المملكة المقدر حسب السيناريو المرتفع7.11جدول رقم (

 )2050-2015خ1ل سنوات الفترة (

  السنة
  الجنسية

  المجموع
  غير أردنيين  أردنيون

2015  6,511,855 2,890,138 9,401,993 

2020  7,287,488 3,178,857 10,466,345 

2025  8,132,324 3,508,885 11,641,209 

2030  9,038,657 3,880,622 12,919,279 

2035  9,983,069 4,292,926 14,275,995 

2040  10,964,583 4,763,274 15,727,857 

2045  12,006,885 5,300,094 17,306,979 

2050  13,129,303 5,913,070 19,042,373 
  

  
  حسب السيناريو المتوسط) عدد سكان المملكة المقدر 8.11رقم (جدول 

 )2050-2015خ1ل سنوات الفترة (

  السنة
  الجنسية

  المجموع
  غير أردنيين  أردنيون

2015  6,511,855 2,890,137 9,401,992 

2020  7,240,814 3,054,097 10,294,911 

2025  7,948,958 3,239,395 11,188,353 

2030  8,609,922 3,385,627 11,995,549 

2035  9,236,605 3,157,883  12,394,488 

2040  9,843,931 2,934,233 12,778,164 

2045  10,421,122 2,714,931 13,136,053 

2050  10,947,698 2,500,244 13,447,942 
  

  حسب السيناريو المنخفض) عدد سكان المملكة المقدر 9.11رقم (جدول 
  )2050-2015سنوات الفترة ( خ1ل

  السنة
  الجنسية

  المجموع
  غير أردنيين  أردنيون

2015  6,511,855 2,890,137 9,401,992 

2020  7,226,579 2,817,574 10,044,153 

2025  7,891,288 2,753,048 10,644,336 

2030  8,474,250 2,670,790 11,145,040 

2035  9,014,315 2,600,609 11,614,924 

2040  9,544,303 2,533,184 12,077,487 

2045  10,046,937 2,468,661 12,515,598 

2050  10,494,204 2,407,186 12,901,390 
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 ملخص لعدد سكان المملكة حسب السيناريوھات الث�ثة خ�ل الفترة) 10.11( ويبين الجدول رقم

2015 -2050.  

 خ1ل فترة السيناريوھات الث1ثة لمملكة حسب) عدد السكان في ا10.11جدول رقم (
  )2050-2015( ا4سقاطات السكانية

  السنة

  السيناريو  

ا�ساسي  - المرتفع
  المنخفض  المتوسط  )(استمرار ا�وضاع الحالية

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

 التوصيات المنبثقة عن اللجنة .13
  

التعاون ما بين المشكلة لضمان استمرارية  عمل لجنة ا#سقاطات السكانية استمرار -

وتزويد اللجنة المؤسسات والدوائر المشاركة في اعداد ا#سقاطات السكانية 

جراء التحديثات ال�زمة على ا/سقاطات �وذلك بالبيانات ال�زمة وا,فكار 

 .وبياناتالسكانية ل2ردنيين وذلك بما يستجد من معطيات 
  

ظات اللجنة في المرحلة المقبلة بعمل ا#سقاطات السكانية على مستوى المحاف قيام -

، وذلك #ستخدامھا في عمليات لبياناتامستخدمي للحاجة الماسة اليھا من قبل 

 .التخطيط خاصة بعد اقرار قانون ال�مركزية
 

نتائج ا#يعاز لدائرة ا/حصاءات العامة بموافاة المجلس ا,على للسكان بنسخة من  -

كمصدر اساسي /عداد وثيقة الفرصة ھذه النتائج نظراً ,ھمية ا#سقاطات السكانية 

 .طط العمل التنفيذية المرافقة لھاالسكانية وخ
 

 ل2عوامللحكومة والخطة التنموية التنفيذية  2025 تحديث ومراجعة رؤية ا,ردن -

  في ضوء نتائج التقرير. 2018- 2016
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