
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من خالل تعدادات 

.االردن السكان والمساكن وبيانات السجالت المدنية في 

محمد عياصره: اعداد

دائرة االحصاءات العامة



محتوى العرض

دناالرفي والمساكن التي نفذت العامة للسكان التعدادات •

مؤشرررررات التنملررررة المسررررتدامة والتعرررردادات العامررررة للسرررركان •

والمساكن 

والحلولة المدنلةمؤشرات التنملة المستدامة والسجالت •

طرق نشر البلانات •



التعدادات العامة للسكان والمساكن في االردن

المبانيكافةحصرفيالتعدادلذلكالرئيسيالهدفوتمثل،1952عامفياألردنفينفذ•

السكانأوالمساكنأوللمبانيسواءبالخصائصتتعلقبياناتأيةجمعدونوالسكانوالمساكن

التعدادعنوتميزبضفتيها،المملكةغطىحيث،1961الثانيتشرينشهرفيوالمساكنللسكان•

ذلكفيتحدةالماألممبهاأوصتالتيالتعداداتتنفيذفيالعلميةالمنهجياتإلىاستندبأنهاألول

عنتفصيليةبياناتأيضا ًجمعتوالسكانعنتفصيليةبياناتالتعدادخاللمنجمعتوقد.الوقت

بهاالمتصلةوالخدماتوالمساكنالمباني

طوقدًغطىًالتعدادًالضفةًالشرقيةًمنًالمملكةًفق.  1979للمساكنًوالسكانًفيًشهرًتشرينًالثانيً•

وجمعتًمنًخاللهًبياناتًعنًالمبانيًوالمساكنًوالسكان

عمليةضمنوالسكانالمساكنتعداددمجالتعدادذلكفيتمحيث،1994األولكانون10في•

والسكانوالمساكنالمبانيعنبياناتخاللهمنوجمعتواحدةإحصائية

2004شهرًتشرينًاالولًمنًعامًفيًالتعدادًالعامًللسكانًوالمساكنً•

2015التعدادًالعامًللسكانًوالمساكنًفيًعامً•



والتعداد العاممؤشرات التنمية المستدامة 

2015للسكان والمساكن 

ثر يف مسرية التنمية القرارات اليت تؤتهدف التعدادات يف توفري البيانات الشاملة والتفصيلية واليت تساعد متخذي القرارات على صنع 

 معادالت حساب  حسب العمر واجلنس واليت تعترب عنصر اساسي يفاعداد تفصيلية للسكان الشاملة واملستدامة، ومن هذه البيانات توفري 

وفر بيانات حلساب بعض مؤشرات التنمية  2015مؤشرات التنمية املستدامة، هذا باالضافة اىل ان التعداد العام للسكان واملساكن االخري 

ات ومن االمثلة املستدامة يف عدة قطاعات تنموية من خالل ادراج بعض االسئلة يف استمارة التعداد لرصد البيانات املتعلقة قي هذه القطاع

:على ذلك 

دل النمو مع/ متوسط حجم االسر/ للسكانوالنوعي الرتكيب العمري / امجالي حجم السكان حسب اجلنس والتوزيع اجلغرايف:السكان-1
.    وغريها من االهداف ...5،4،3،1االهداف رقم مؤشرات اخل، وهذه البيانات ختدم بعض ....السكاني

/ نسبة االمية / احلالة التعليمية(/ سنة18-16)والثانوي من عمر ( سنة15-6)االلتحاق بالتعليم االساسي من عمر : التعليم-2
.ة املستدامة واجلهة اليت تتبع هلا املؤسسة التعليمية وهذه البيانات ختدم مؤشرات اهلدف الرابع من اهداف التنمي/ التخصص العلمي 



العامةمؤشرات التنمية المستدامة والتعدادات 

للسكان والمساكن 

السرة،  الوفيات بني افراد ا/ التأمني الصحي/ الصعوبات يف وظائف اجلسم / احلالة الزواجية : الصحة-3
.ساعدت يف حساب بعض مؤشرات اهلدف الثالث وهذه البيانات 

/ ئيسي نوع التدفئة الر/ املصدر الرئيسي ملياه الشرب / نوع الصرف الصحي : املياه / الطاقة/البيئة-4
.  سادس والسابع استخدام االسرة للطاقة الشمسية يف توليد الكهرباء يف املسكن، وهذه البيانات ختدم اهلدفني ال

بطالة، معدل ال/ معدالت املشاركة بالنشاط االقتصادي للفئات العمرية  لكل من الذكور واإلناث : العمل-5
.ادية وهذه البيانات ختدم بعض مؤشرات اهلدف الثامن واملؤشرات اليت تسلط الضوء على التنمية االقتص

راد للهاتف تضمنت استمارة التعداد بعض االسئلة اليت ترصد استخدام االف: التكنولوجيا واالتصاالت -6
واالشرتاك باالنرتنت ( Tablet) احملمول الذكي والعادي، وامتالك حاسوب شخصي او كمبيوتر حلوي 

لسابع عشر وبعض االسئلة املتعلقة بالسلع املعمرة لدي االسرة، وهذه البيانات وفرت بعض املؤشرات للهدف ا
.وغريها املؤشرات املتعلقة برفاهية االسرة 



العامةمؤشرات التنمية المستدامة والتعدادات 

للسكان والمساكن 

334444444444444

ي -5555544444444444-

222222222222222222 هدف التعداد إىل حل 222222222

سرية -2اليت تؤثر يف م444444ع القرارات 22222-2املشكالت وصن

التنمية الشاملة واملستدام







مؤشرات التنملة المستدامة والسجالت المدنلة 

وتبويبوتصنيفبجمعيقوموالذيالعامةاالحصاءاتدائرةفيواإلجتماعيةالسكانيةاإلحصاءاتقسمأنشأ

التعليم،،والمغادرينالقادمينوالوفيات،المواليدوالطالق،الزواج)المختلفةواإلجتماعيةالحيويةالبيانات

دودوالحاالقامةومديريةالقضاة،قاضيدائرةالمدنية،االحوالدائرةمعبالتعاون(الخ..الجرائم،الصحة،

ادثاتالحترصدمدنيةسجالتتمتلكوالتيالصحةووزارةوالتعليمالتربيةووزارةالعاماالمنومديرية

منهايدليستفوتجهيزهاالبياناتهذهبتبويبالعامةاالحصاءاتدائرةتقومحيثواالجتماعية،الحيوية

علىرةوالمنشوباالرقاماالردنوكتيبالسنوياالحصائيالكتابفيونشرهاالقراروصانعيالمخططين

ؤشراتالمبعضورصدحسابفيساعدالبياناتهذهوتوفرالعامة،االحصاءاتلدائرةااللكترونيالموقع

السادسهدفوالالخامسالهدفمؤشراتبعضمثلاالجتماعيالجانبتغطيوالتيالمستدامةبالتنميةالمتعلقة

.المؤشراتمنوغيرهابالبشرواالتجارالجسديبالعنفيتعلقفيماعشر



مؤشرات التنملة المستدامة والسجالت المدنلة 

فرتوالجماركودائرةالعامةاالحصاءاتدائرةفيالخارجيةالتجارةقسمبينالكترونيربطهناك•

التنميةمؤشراتبعضحسابفييساعدمماوالوارداتالصادراتبياناتالجماركدائرةسجالت

.االقتصاديالجانبتغطيالتيالمستدامة

تلفومخالعامةاالحصاءاتدائرةبينماتوقيعهاتموتعاونتفاهمومذكراتاتفاقياتعدةايضاهناك•

علىسهلمما(2022–2018)لالحصاءالوطنيةاالستراتيجيةفيالشركاءوالوزاراتالمؤسسات

الوزاراتهذهلدىاالحصائيةالبياناتسجالتعلىوالحصولاالطالعالعامةاالحصاءاتدائرة

.المستدامةالتنميةمؤشراتبعضرصدفيدورلهاكانوالتيوالمؤسسات



طرق نشر البيانات

ردنًكتيبًاألواإلحصائيًالسنويكالكتابًالنشراتًالتيًتصدرهاًدائرةًاإلحصاءاتًالعامة•

.باألرقام

شراتًوالتيًسوفًتتضمنًمجموعةًكبيرةًمنًالمؤ« البوابةًاالردنيةًللتنمية» منًخاللًمنصةً•

علىًاعدادهاًاالجتماعيةًواالقتصاديةًباالضافةًلمؤشراتًالتنميةًالمستدامةًوالتيًيتمًالعملًحالي اً 

( .UNDP) اإلنمائيًمعًبرنامجًاألممًالمتحدةًواطالقهاًبالتعاونً

www.dos.gov.joموقعًالدائرةًااللكترونيًًعلىً•

http://www.dos.gov.jo/


شكراَ الستماعكم 


