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REQUIREMENTS

أخرى تكنولوجيا املعلومات املوارد البشرية

مركبة1500 جهاز لوحي22000 عدادين، ) عامل24000
(منسقني ومشرفني

اشرايفمركز100 جهاز كمبيوتر200 مراجعة وتدقيق )إحصائي 200
(واعتماد البياانت

مركز االتصال توفري االنرتنت يف املراكز 
االشرافية الفيناخصائي الدعم300

غرفة العمليات
ة عن االتصال ابلشبكة الداخلي
ألجهزة طريق اجليل الثالث على ا

اللوحية

افة مراقبة مركزية لك) احصائي 20
عمليات العد، دون القدرة على 

(التعديل على البياانت
Toll Free جماين رقم هاتف

المتطلبات لمرحلة العد الفعلي



نظام مركز االتصال

نظام غرفة العمليات

نظام جمع البيانات

نظام المشرف 

نظام ادارة العمل الميداني

األنظمة التي تم استخدامها في مرحلة العد
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من يشملهم العد

انالسكلعدكأساسالواقعياألسلوبيعتمد

بحسالمملكةفيالسكانحصرسيتمحيث)

ىإلباإلضافة(الزمنياالسنادلحظةتواجدهم

حديدتيمكنعليهوبناء.الخارجفياألردنيين

.يليكماالعديشملهاالتيالفئات



أسر مساكن تقليدية
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السكان داخل األردن

أسر جماعيةأسر خاصة

أسر مساكن جماعية

نزالء الفنادق والمساكن 

الخ ...العامة

نزالء السجون ودور العجزة 

وااليتام والمستشفيات 
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ةأسر المساكن تقليدي

السكان داخل األردن

أسر جماعيةأسر خاصة

ل سنبدأ منن فئنة السنكان داخن

ن األردن  تحديداً من المسناك

ها إمنننا التقليديننة والتننني تسنننكن

أسر خاصة أو أسر جماعية

ل سنننننبدأ أوالً بشننننر  مفصنننن

عنننن منننن يشنننملهم العننند منننن 

أفننراد األسننر الخاصننة  ومننن 

منن ثم نبين من يشملهم العند

افراد األسر الجماعينة وللن 

.حسب المخطط المجاور
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األفراد المعتادين 

المتواجدين في 

مسكن األسرة ليلة 

العد

الخدم والسائقون والطباخون والمقيمون معها 

والمتواجدون في مسكنها ليلة العد  وال يوجد 

لهم مسكن في داخل األردن يمكن عدهم من 

خالله

الزوار اللي قضوا ليلة العد 

في مسكن األسرة وال يوجد 

لهم مسكن في داخل األردن 

يمكن عدهم من خالله

من يشملهم العد من أفراد األسر خاصة

العدأفراد األسرة المتواجدين في المسكن ليلة



لب  قرابة على االغإلا وجد خمسة أفراد فأقل ال تربطهم صلة 
اصة  خفال يعتبر هؤالء األفراد أسرة جماعية بل يكونون أسرة 
ولهم رب أسرة يقومون بانتخابه ويتم عدهم كأسره خاصة

ي اللي يقيمون ف( وخاصة من العمالة الوافدة)ولل  مثل األفراد 
هوم أماكن عملهم علما بأن هله األماكن غير مصنفة كمساكن بالمف

كون عددهم التقليدي وإنما تستعمل للعمل والسكن معاً شريطة أن ي
وفي أفراد أو أقل حيث يعتبرون في هله الحالة أسرة خاصة ( 5)

فيعتبرون أسرة جماعية  شريطة أن ال( 5)حالة زيادة العدد عن 
.يكون لهم مساكن داخل األردن يمكن عدهم من خاللها
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( 6)أفراد االسر الذين ال تربطهم صلة قرابة وعددهم أقل من 

أفراد



أشخاص6عددهميبلغاألفرادمنمجموعةكلهي

راكيةبدار شقة )تقليديمسكنفييقيمونفأكثر

منهمواحدوكلقربىعالقةأيتربطهموال(...

آلخرينامعاشتر وإننفسهعلىمعيشتهفييعتمد

:األسرهلهأمثلةومنالطعام وجباتبعضفي

ونيسكناللينأوالعمل ورشفيالمقيمونالعمال

 ً ....دارأوشقةفيمعا
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األسرة الجماعية في مسكن تقليدي



11

يتم تسجيل جميع االفراد اللين

تواجدوا مع األسرة الجماعية  ليلة

العد مهما كان عددهم ولل  بشرط 

أفراد فأكثر وال 6أن يكون عددهم 

يوجد لهم أي مسكن تقليدي اخر 

.داخل األردن

من يشملهم العد من 

أفراد األسرة الجماعية 
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نون في بالنسبة لألردنيين اللين يسك

ية مثل هله األسر ولهم مساكن تقليد

أخرى داخل األردن يتم عدهم  

حسب المسكن اللي  تواجدوا فيه

.ليلة العد 

ن وال يعتبر األفراد المتغيبون ع

األسر الجماعية ضمن أفرادها نظراً 

.لعدم وجود عالقة تربطهم



13

راداألفسوىاألردنداخلالسكانفئةمنيبقمل
(عاممسكن)اجلماعيةاملساكنيفيعيشونالذين

.التاليةاحلاالتوتشمل
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السكان داخل األردن

أسر المساكن الجماعية

نزالء الفنادق والمساكن العامة واالستراحات 

الخ ...السياحية

نزالء السجون ودور العجزة وااليتام 

والمستشفيات 



 سكن لهم مال يكون كل من قضى ليلة اإلسناد، كنزالء الفنادق واالستراحات السياحية، وان

.داخل األردن يمكن عدهم من خالله

 ال من قضى ليلة اإلسناد كنزيل في منازل الطلبة الجماعية ومساكن العمال الجماعية وكل

.   من خاللهعدهم يوجد لهم مسكن في داخل األردن يمكن 

مسكن كل من قضى ليلة اإلسناد كنزيل في منازل المعلمين والمعلمات الجماعية وال يوجد لهم

.في داخل األردن يمكن عدهم من خالله

هم كل من قضى ليلة اإلسناد كنزيل في منازل الممرضين والممرضات الجماعية وال يوجد ل

.مسكن في داخل األردن يمكن عدهم من خالله 

ثناء كل من قضى ليلة اإلسناد كمقيم في المستشفيات العامة والخاصة داخل األردن باست

.المرضى في قسم الطوارىء وال يوجد لهم مسكن في داخل األردن يمكن عدم من خالله

يتبع15



 ر من قضى ليلة اإلسناد كنزيل في السجون ومراكز اإلصالح ودوكل

(.ال يشمل الموقوفين في المراكز األمنية)األحداث 

 كل من قضى ليلة اإلسناد كنزيل في منازل المسنين ودور العجزة

.الجماعية

اعيةكل من قضى ليلة اإلسناد كنزيل في منازل األيتام والمالجىء الجم.

ية كل من قضى ليلة اإلسناد كنزيل في المصحات النفسية والعصب

.والعقلية الجماعية

 ادةمن قضى ليلة اإلسناد كمقيم في األديرة والكنائس ودور العبكل.
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هكلا نكون قد شملنا كل فرد داخل االردن 

يدي او ويعيش في مسكن سواء كان مسكن تقل

جماعي تبقى لدينا بعض االفراد اللين

تصادف تواجدهم ليلة العد  داخل  االردن 

وهم



تصف تواجدوا في تلك المياه قبل الساعة الثانية عشرة من منأي 

وكان تواجدهم في تلك المياه ألسباب30/11/2015ليلة اإلسناد 

ظار انتمختلفة غير الترانزيت والتي منها على سبيل المثال، 

ريطة الخ، ش...الشحنات من السفن أو السياحة أو الصيدتفريغ 

خاللهاأن ال يكون لهم مساكن داخل األردن يمكن عدهم من 
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جميع األفراد الذي تصادف وجودهم في المياه اإلقليمية 

للمملكة األردنية الهاشمية على متن البواخر واليخوت 

.والقوارب وقضوا ليلة اإلسناد  الزمني لعملية العد فيها

ً ثاني :ا
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وهكذا قد أهنينا كل من يشملهم العد من فئة السكان
اهتا األوىل وهي فئة السكان داخل األردن جبميع تفرع

ن خارج الفئة الثانية وهي فئة األردنيو وننتقل االن إىل 
األردن
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الهيئات الدبلوماسية

العالج السياحة

قوات حفظ السالم

األردنيون يف اخلارج

العمل

(أقل من سنه)

التعليم المرافقة
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ة اهلامشية ليلة تشمل هذه الفئة أفراد األسرة املعتادين املتواجدين خارج حدود اململكة األردني
ج، التمثيل بسبب العمل، التعليم، العالبصفة غري مؤقتة اإلسناد الزمين لعملية العد 

الذي الدبلوماسي، املرافقة أو ألي سبب آخر وبشرط أن يكون مسكن األسرة هو املسكن
ارج األردن يقيمون فيه عادة لدى عودهتم إىل أراضي اململكة وكذلك أن تكون مدة إقامتهم خ

اء الطلبة يف ابستثن( يف حال كان الغياب للعمل)أقل من سنة من اتريخ اخر خروج من االردن 
ة غياهبم، اخلارج أو األفراد الذي يعاجلون خارج األردن حيث يتم عدهم بغض النظر عن فرت 

.وقوات حفظ السالم( قوات الطوارىء الدولية)وكذلك أفراد القوات املسلحة 

ل االفراد الذين يتواجدون خارج االردن للعم

اخر وتزيد فترة سفرهم عن السنة من تاريخ

خروج من االردن ال يسجلون مع االسرة  

.ضمن فئة االردنيون خارج االردن

مهم 

جدا  



ة اإلسناد أن يشمل التعداد كل مولود متت والدته حيا قبل منتصف ليل
.الزمين وظل على قيد احلياة حىت تلك اللحظة

سناد الزمينأن ال يشمل التعداد كل مولود متت والدته بعد منتصف ليلة اإل.
تعداد وهي أن يشمل التعداد كل شخص بقى على قيد احلياة حىت حلظة ال

.منتصف ليلة اإلسناد الزمين وإن تويف بعد هذه اللحظة
لزمين اتريخ أن ال يشمل التعداد كل فرد تويف قبل منتصف ليلة اإلسناد ا

30/11/2015.
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بار هناك حاالت خاصة على الباحث أن ايخذها بعني االعت
وهذه احلاالت هي 



 (البدو)السكان املتنقلون
وعند إجراء عد املتنقلني جيب التمييز بني ثالث حاالت:
ية، ويف هذه بيوت شعر قد مت حصرها يف مرحلة احلصر وهلا بياانت على االجهزة الكف

مارة عد السكان هلم احلالة يعامل بيت الشعر معاملة املساكن التقليدية حيث يتم تعبئة است
.مباشرة دون اختاذ أي اجراء

نطقة عد الباحث، بيوت شعر مل يتم حصرها يف مرحلة احلصر أي أهنم انتقلوا حديثاً إىل م
وية ابستخدام يف هذه احلالة، على الباحث اضافة بيت الشعر يف مكانه على اخلارطة اجل

ا البيت، على ان ايقونة اضافة مبىن، ومن مث يقوم الباحث بتعبئة استمارة عد السكان هلذ
.يتم اضافة بيت الشعر بعد آخر رقم مبىن يف البلوك

ية، ومل يستطع بيوت شعر قد مت حصرها يف مرحلة احلصر وهلا بياانت على االجهزة الكف
وا إىل مكان الباحث يف مرحلة العّد اجياد هذه البيوت اي ان سكان بيت الشعر قد رحل

خالل ايقونة آخر، يف هذه احلالة على الباحث أن يقوم حبذف بيت الشعر من البلوك من
.حذف مبىن
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 اعتماد البلوكات بعد حزمها ميدانيا من قبل موظفي قسمGIS

عدد املباين املسقطة مكتبيا وعددها بعد عملية احلصر
عمل من خالل نظام اعتماد املباين من قبل املشرفني الفنيني املوزعني على مراكز ال

ادارة العمل امليداين
حلصر عدد املباين، املساكن، األسرة يف مرحلة العد ومقارنتها مع بياانت ا
ماد على بياانت نسب االجناز والتغطية للمباين واملساكن واألسر يف العد ابالعت

(BI)احلصر من خالل نظام 
 تتبع الباحثني(Tracking) من خالل نظام ألــGPS

سريع استخراج املؤشرات الرئيسية اخلاصة ابلسكان اوال أبول والكشف ال
اخل.... عدد األفراد، نسبة اجلنس، متوسط حجم األسرة، : لألخطاء ومنها

















حتويل مجيع دراسات الدائرة واملسوحات إىل مسوحات إلكرتونية.
االستفادة من مركز اإلتصال يف تنفيذ بعض املسوحات عرب اإلتصال اهلاتفي.
رفع قدرات مجيع العاملني يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات
إجراء تعداد سكاين ابللجوء إىل السجالت اإلدارية.



إجراءات التحقق من التغطية والشمول
ن هدفت هذه املرحلة إىل التأكد من الشمول واكتمال عّد األسر واألفراد حيث متت هذه املرحلة م

ذه خالل سحب عينة عشوائية من األسر اخلاصة اليت مت زايرهتا واحلصول على رقم هاتفها يف ه
ال هبا من املرحلة وبشرط اعتمادها من قبل املفتشني واملراقبني يف املراكز اإلشرافية ومن مث اإلتص

خالل مركز اإلتصال وتعبئة إستمارة خاصة مت إعدادها هلذه املرحلة 
الشروطحسبخارجةأواألردنداخلسواءابلعدّ األفرادمجيعمشولعمليةمنالتأكد1.

.األفرادلعدّ املعتمدة
وذلكائيًا،عشو اختيارهمتالذياآلخريناألسرةأفرادوأحداألسرةربعنبياانتأخذ2.

:وهيعنهااالستفسارمتاألسئلةمنجمموعةخاللمن
امليالداتريخ
اجلنسية
واملشيوالسمعللرؤيةالوظيفيةالصعوابت
التعليميةاحلالة
اهلاتفرقم



 9888حيذذث مت اإلتصذال ب، أايم( 10)نفذذت هذذذه املرحلذة بعذذد إنتهذاء األسذذبوع األول للعذد الفعلذذي وملذدة 

أسرة لكل موظف يف مركز اإلتصذال يوميذاً 33أسرة على مستوى اململكة بواقع 1,977,534أسرة من أصل
رح األسذئلة املوجذودة حيث كان كل موظف يعبئ استمارة التقييم لألسرة اليت مت سحبها ابلعينة مذن خذالل طذ

:قييم العّد على النحو التايلوكانت نتائج مرحلة ت. يف إستمارة التقييم ومقارنتها مبا مت مجعه فعلياً من امليدان

عدداملطابقة
األفرادأرابب األسراألسر

847384878860اإلستمارات املطابقة

141513941025اإلستمارات غري املطابقة 

988898819885اجملموع

النسبة
85.785.989.6اإلستمارات املطابقة

14.314.110.4اإلستمارات غري املطابقة 

100.0100.0100.0اجملموع

نتائج مرحلة تقييم العدّ 


