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التعدادات العامة للسكان والمساكن التي نفذت في االردن
مؤشرررررات التنملررررة المسررررتدامة والتعرررردادات العامررررة للسرررركان
والمساكن
مؤشرات التنملة المستدامة والسجالت المدنلة والحلولة
طرق نشر البلانات

التعدادات العامة للسكان والمساكن في االردن
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•

•

•
•
•

نفذ في األردن في عام  ،1952وتمثل الهدف الرئيسي لذلك التعداد في حصر كافة المباني
والمساكن والسكان دون جمع أية بيانات تتعلق بالخصائص سواء للمباني أو المساكن أو السكان
للسكان والمساكن في شهر تشرين الثاني  ،1961حيث غطى المملكة بضفتيها ،وتميز عن التعداد
األول بأنه استند إلى المنهجيات العلمية في تنفيذ التعدادات التي أوصت بها األمم المتحدة في ذلك
الوقت .وقد جمعت من خالل التعداد بيانات تفصيلية عن السكان وجمعت أيضاً بيانات تفصيلية عن
المباني والمساكن والخدمات المتصلة بها
للمساكنًوالسكانًفيًشهرًتشرينًالثانيً .1979وقدًغطىًالتعدادًالضفةًالشرقيةًمنًالمملكةًفقط
وجمعتًمنًخاللهًبياناتًعنًالمبانيًوالمساكنًوالسكان
في  10كانون األول  ،1994حيث تم في ذلك التعداد دمج تعداد المساكن والسكان ضمن عملية
إحصائية واحدة وجمعت من خالله بيانات عن المباني والمساكن والسكان
التعدادًالعامًللسكانًوالمساكنًفيًشهرًتشرينًاالولًمنًعامً2004
التعدادًالعامًللسكانًوالمساكنًفيًعامً2015

مؤشرات التنمية المستدامة والتعداد العام
للسكان والمساكن 2015
تهدف التعدادات يف توفري البيانات الشاملة والتفصيلية واليت تساعد متخذي القرارات على صنع القرارات اليت تؤثر يف مسرية التنمية
الشاملة واملستدامة ،ومن هذه البيانات توفري اعداد تفصيلية للسكان حسب العمر واجلنس واليت تعترب عنصر اساسي يف معادالت حساب
مؤشرات التنمية املستدامة ،هذا باالضافة اىل ان التعداد العام للسكان واملساكن االخري  2015وفر بيانات حلساب بعض مؤشرات التنمية
املستدامة يف عدة قطاعات تنموية من خالل ادراج بعض االسئلة يف استمارة التعداد لرصد البيانات املتعلقة قي هذه القطاعات ومن االمثلة
على ذلك :
 -1السكان :امجالي حجم السكان حسب اجلنس والتوزيع اجلغرايف /الرتكيب العمري والنوعي للسكان /متوسط حجم االسر /معدل النمو
السكاني....اخل ،وهذه البيانات ختدم بعض مؤشرات االهداف رقم ... 5،4،3،1وغريها من االهداف .
 -2التعليم  :االلتحاق بالتعليم االساسي من عمر ( 15-6سنة) والثانوي من عمر ( 18-16سنة) /احلالة التعليمية /نسبة االمية /
التخصص العلمي  /واجلهة اليت تتبع هلا املؤسسة التعليمية وهذه البيانات ختدم مؤشرات اهلدف الرابع من اهداف التنمية املستدامة .

مؤشرات التنمية المستدامة والتعدادات العامة
للسكان والمساكن
 -3الصحة  :احلالة الزواجية  /الصعوبات يف وظائف اجلسم  /التأمني الصحي /الوفيات بني افراد االسرة،
وهذه البيانات ساعدت يف حساب بعض مؤشرات اهلدف الثالث .
 -4البيئة/الطاقة /املياه  :نوع الصرف الصحي  /املصدر الرئيسي ملياه الشرب  /نوع التدفئة الرئيسي /
استخدام االسرة للطاقة الشمسية يف توليد الكهرباء يف املسكن ،وهذه البيانات ختدم اهلدفني السادس والسابع .
 -5العمل  :معدالت املشاركة بالنشاط االقتصادي للفئات العمرية لكل من الذكور واإلناث  /معدل البطالة،
وهذه البيانات ختدم بعض مؤشرات اهلدف الثامن واملؤشرات اليت تسلط الضوء على التنمية االقتصادية .
 -6التكنولوجيا واالتصاالت  :تضمنت استمارة التعداد بعض االسئلة اليت ترصد استخدام االفراد للهاتف
احملمول الذكي والعادي ،وامتالك حاسوب شخصي او كمبيوتر حلوي (  )Tabletواالشرتاك باالنرتنت
وبعض االسئلة املتعلقة بالسلع املعمرة لدي االسرة ،وهذه البيانات وفرت بعض املؤشرات للهدف السابع عشر
وغريها املؤشرات املتعلقة برفاهية االسرة .

مؤشرات التنمية المستدامة والتعدادات العامة
للسكان والمساكن
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مؤشرات التنملة المستدامة والسجالت المدنلة
أنشأ قسم اإلحصاءات السكانية واإلجتماعية في دائرة االحصاءات العامة والذي يقوم بجمع وتصنيف وتبويب
البيانات الحيوية واإلجتماعية المختلفة (الزواج والطالق ،المواليد والوفيات ،القادمين والمغادرين ،التعليم،
الصحة ،الجرائم..،الخ) بالتعاون مع دائرة االحوال المدنية ،دائرة قاضي القضاة ،ومديرية االقامة والحدود
ومديرية االمن العام ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والتي تمتلك سجالت مدنية ترصد الحادثات
الحيوية واالجتماعية ،حيث تقوم دائرة االحصاءات العامة بتبويب هذه البيانات وتجهيزها ليستفيد منها
المخططين وصانعي القرار ونشرها في الكتاب االحصائي السنوي وكتيب االردن باالرقام والمنشورة على
الموقع االلكتروني لدائرة االحصاءات العامة ،وتوفر هذه البيانات ساعد في حساب ورصد بعض المؤشرات
المتعلقة بالتنمية المستدامة والتي تغطي الجانب االجتماعي مثل بعض مؤشرات الهدف الخامس والهدف السادس
عشر فيما يتعلق بالعنف الجسدي واالتجار بالبشر وغيرها من المؤشرات .

مؤشرات التنملة المستدامة والسجالت المدنلة
•

هناك ربط الكتروني بين قسم التجارة الخارجية في دائرة االحصاءات العامة ودائرة الجمارك توفر
سجالت دائرة الجمارك بيانات الصادرات والواردات مما يساعد في حساب بعض مؤشرات التنمية
المستدامة التي تغطي الجانب االقتصادي

•

.

هناك ايضا عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون تم توقيعها ما بين دائرة االحصاءات العامة ومختلف
المؤسسات والوزارات الشركاء في االستراتيجية الوطنية لالحصاء (  )2022 – 2018مما سهل على
دائرة االحصاءات العامة االطالع والحصول على سجالت البيانات االحصائية لدى هذه الوزارات
والمؤسسات والتي كان لها دور في رصد بعض مؤشرات التنمية المستدامة .

طرق نشر البيانات

•

النشراتًالتيًتصدرهاًدائرةًاإلحصاءاتًالعامة كالكتابًاإلحصائيًالسنوي وكتيبًاألردنً

باألرقام.
•

منًخاللًمنصةً« البوابةًاالردنيةًللتنمية» والتيًسوفًتتضمنًمجموعةًكبيرةًمنًالمؤشراتً
االجتماعيةًواالقتصاديةًباالضافةًلمؤشراتًالتنميةًالمستدامةًوالتيًيتمًالعملًحالياًعلىًاعدادهاً

واطالقهاًبالتعاونًمعًبرنامجًاألممًالمتحدةًاإلنمائيً( . ) UNDP
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