
 اليوم العاملي للسكان

ن، والذي مت كل عام ابليوم العاملي للسكامن  يف احلادي عشر من متوز  احتفاله ردن العامليشارك األ
جل أ من ةحتفال هبذا اليوم فرصرب اإلتويع ،من قبل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 1989اعتماده يف عام 
منائية الشاملة عرب اخلطط والربامج اإل هباهتمام وزايدة الوعي واإلعلى القضااي السكانية تسليط الضوء 

 حلول للمشكالت السكانية املتعلقة بقضااي النمو الدميوغرايف والصحة والتعليم واخلدمات وضرورة اجياد
 7.7 يقدر حبوايل حاليا  عدد سكان العامل  نإمم املتحدة فموقع األعلى  املنشور تقريرالسب حبو . وغريها

 10.9و  2050مليار يف عام  9.8و 2030مليار يف عام  8.6إىل  لومن املتوقع أن يص ،مليار نسمة
، واليت تفرتض مم املتحدةملوقع األوفقا  لإلسقاطات السكانية املتوسطة  ، وذلك2100مليار يف عام 

جتاه التصاعدي يف من املتوقع أن يستمر اإلو يف البلدان اليت لديها أسر كبرية،  معدالت اإلجناباخنفاض 
حتتل الصني واهلند املرتبتني و  خنفاض.إليف ا مستمرة اإلجنابعدد السكان حىت مع افرتاض أن مستوايت 

من سكان العامل، وحيتل  %35األوىل والثانية من حيث عدد السكان على التوايل، بنسبة تزيد عن 
  بني دول العامل من حيث عدد السكان. 91ردن املرتبة األ

مري شهد األردن تغريات دميوغرافية حادة خالل النصف الثاين من القرن املاضي أثرت على الرتكيب الع
مليون  10.309إىل  1952ألف نسمة يف عام  586للسكان، فقد ارتفع عدد سكان األردن من حوايل 

وتباينت مستوايت معدل النمو السكاين تباينا  ملحوظا  تبعا  للتغريات اليت  ،2018نسمة يف هناية عام 
معدل النمو  وقد اخنفض ،شهدهتا عناصر النمو السكاين املتمثلة ابخلصوبة والوفاة واهلجرة الصافية

األردن اخنفاضا  ملموسا  خالل عقد التسعينيات من القرن املاضي والسنوات األوىل من السكاين يف 
 1994بني تعدادي  %2.6إىل  1994و 1979 بني تعدادي %4.4لفية اجلديدة، حيث اخنفض املعدل من األ
نتيجة لألوضاع السياسية اليت  ،2015-2004 بني تعدادي خالل الفرتة %5.3إىل  ارتفعنه أال إ 2004و

 .2011ف من الالجئني السوريني منذ عام ىل تدفق مئات اآلالإمرت وما زالت متر هبا املنطقة واليت أدت 
 . 2018-1994زدايد يف عدد السكان يف اململكة  خالل الفرتة ويبني الشكل التايل اإل
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2018-1994عدد السكان في المملكة خالل الفترة 



وحّقق األردن حتسنا  ملحوظا  يف اخلدمات الصحية خالل العقود الزمنية األخرية من القرن املاضي والعقد 
يف ارتفاع جوهري يف  ذلك ساهمحيث احلايل من األلفية اجلديدة، مما أدى إىل اخنفاض معدالت الوفاة 

  .2018 سنة لكال اجلنسني يف عام 73.3 ليصل إىل العمر املتوقع للسكان
ما  سنة( قد شكلت 15ان نسبة صغار السن )أقل من  ،2015نتائج التعداد السكاين األخري بينت و 

سنة ( 64-15) أعمارهم من اجملموع الكلي للسكان يف اململكة، يف حني بلغت نسبة الذين %34.3 نسبته
 وقد ،%3.7سنة فأكثر(  65وبلغت نسبة كبار السن ) ،%62الذين يشكلون املخزون من القوى البشرية و 

كما اخنفض متوسط حجم األسرة للسكان يف األردن ما بني ،  2018 لعام 61.4بلغ معدل االعالة العمرية 
 ( .التوايلفرد على  4.8فرد اىل  5.4)من  %11بنسبة  2015و 2004تعدادي 

حيث اخنفض من حوايل  ،%72.7مبا مقداره  2018-1952واخنفض معّدل الوفاة اخلام خالل الفرتة الزمنية 
كما اخنفض معدل وفيات األطفال الرضع من   ،2018ابأللف يف عام  6.0إىل  1952ابأللف يف عام  22

 1952 عام يف يلكل ألف مولود ح 122مستوايته املرتفعة خالل الفرتة الزمنية املشار إليها من حوايل 
معدالت اإلجناب الكلية نتيجة  ، وكذلك اخنفضت2018لكل ألف مولود حي يف عام  17ليصل إىل 

لكل امرأه يف سن اإلجناب  طفال   2.7إىل  1990طفال  يف عام  5.6قتصادية من جتماعية واإلللتغريات اإل
ويظهر األثر يف ارتفاع العمر وقت الزواج األول لإلانث الذي وصل اىل  ،2018يف عام  سنة (15-49)

على مستوايت اإلجناب يف األعمار املبكرة، واليت تعكس التغريات يف منط  2018سنة يف عام  26.6
جتماعية اليت سامهت يف حدوث أهم العوامل اإلمن و  ،2018يف عام اإلجناب يف هذه األعمار 

مستوايت اإلجناب إقبال اإلانث على التعليم للحصول على مؤهالت تعليمية عالية. وكان خنفاض يف اإل
قتصادية دورها أيضا  يف هذا اجملال وخاصة من خالل االرتفاع يف نسبة اإلانث يف قوة العمل للعوامل اإل

 وزايدة رغبتهن للدخول يف سوق العمل.   2018يف عام  %15.4حيث وصلت إىل 
 %16.7معدالت األمية من  رى فقد حقق قطاع التعليم يف األردن تقدما  حيث اخنفضتومن انحية أخ 

 % 96.7إىل  األساسيةلتحاق يف املرحلة وارتفعت نسب اإل ،2018يف عام  % 5.1إىل  1991يف عام 
 . 2017/2018للعام الدراسي 

 
 
 


