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مقدمة عامة عن التعداد
تشرين30الفرتةخاللواملساكنللسكانالعامالتعدادالعامةاالحصاءاتدائرةنفذت

امعمنذاململكةتنفذهالذيالسادسالعامالتعدادوهو،2015أولكانون10إىلاثين
اجلغرايف،عهموتوزيالسكانحجمتطورعنبياانتتوفريإىلالتعدادهذاويهدف.1952

لصعوابتاعنبياانتوكذلكوالتعليم،الزواجيةواحلالةوالنوعيالعمريوالرتكيب
واالمهاتوفياتذلكيفمباوالوفياتاإلقتصادية،واملشاركةالصحيوالتأمنيالوظيفية

النزاعاتنعالنامجةوالقسريةالطوعيةاهلجرةعنوبياانتالسكنية،الظروفبياانت
.املنطقةدوليفاإلستقراروعدماملسلحة



تعبئةتلزميسحيثالدولة،هباتقومإحصائيةعمليةأضخمهوالتعدادو 
إداريةا  أغراضختدممتنوعةبياانتلتوفريضخمةوبشريةماليةموارد

سكانللالعامالتعدادويهدفمتعددة،وإحصائيةوخدميةواقتصادية
خاللمنمعنيدبليفيعيشونالذيناألفرادمجيعومشولعد  إىلواملساكن
قتصاديةواالالدميوغرافيةوخصائصهمبياانهتمومجعإليهم،الوصول

وقتيفنهممبساكاملتعلقةاإلحصائيةالبياانتمجعوكذلكواالجتماعية
.ونشرهاوحتليلهاوتصنيفهاوتقييمهامعني،

مقدمة عامة عن التعداد



اجلغرافيةاملعلوماتمونظالبياانتوتبادلاالتصاالتوسائلوتطورالتقينللتطورونظرا  
(GIS)اختاذمتومات،املعلنشروتقنياتاللوحيةاألجهزةتكنولوجيايفاهلائلوالنمو

مشروعتنفيذيفالتقنياتهذهوأحدثأبرزبتوظيفاهلامشيةاألردنيةاململكةيفالقرار
احلزم،)ليةوالفعالتحضريةمراحلهمجيعيفمتكاملإلكرتوينومساكنسكانتعداد

اتمةبسريةو عاليةجودةذاتبياانتعلىاحلصوليضمنمبا(الفعليالعد  احلصر،
.التعدادمراحلمجيعيفقصريةزمنيةفرتاتضمن

مقدمة عامة عن التعداد



سواءاحلديثةقنياتالتابستخداممراحلهجبميعالتعدادهذاوتنفيذتصميممت  وقد
حيثمنوأاجلغرافيةاملعلوماتنظمواستخداماجلغرافيةالتحضرياتحيثمن

وإدارهتانهاوختزيتراسلهاحيثمنأوامليدانمناملعلوماتومجعاملقابالتإجراء
وطنيةجبهودوذلكالتقارير،واعدادالنتائجواستخراجوتقييمهاوحتليلهاوسالمتها

يفالفنيةاالستشاراتالدوليةواهليئاتاملنظماتبعضقدمتوقد.كليبشكل
املعلومات،وجياتكنولتقنياتوبعضاجلغرافيةاملعلوماتنظممثلالقضاايبعض
آسيالغربواالجتماعيةاالقتصاديةواللجنةاالمريكيالتعدادمكتبمثل

أنشطةخمتلفيفشخص25,000عنيزيدماالعملهذايفوشارك.(االسكوا)
اجملاليفاملنيالعقدراتورفعتطويريفالتعدادهذاوساهم.العملومواقعالتعداد

اإلحصائيملالعوآلياتمنهجياتيفنوعيا  حتوال  يشكلالذياألمراإلحصائي،
.التعدادبعدمامرحلةيف

مقدمة عامة عن التعداد



االساس القانوين إلجراء التعداد
تنصاليت2012لسنة12رقماإلحصاءاتقانونمن(ب/4)رقماملادةإىلاستنادا  

يقررهالذياملوعديفاألكثرعلىسنواتعشركلمرةعامتعدادإجراء":على
جلستهيفراملوقالوزراءجملسقررفقد"الوزيرتنسيبعلىبناء  الوزراءجملس

ماألفخالوزراءرئيسدولةكتابيفجاءكماوذلك،16/7/2012بتاريخاملنعقدة
نللسكاالعامالتعدادإجراءعلىاملوافقة19/7/2012اتريخ32/11/1/19740رقم

فيذلتنالالزمةاملاليةاملخصصاتوتوفري،2015الثاينتشرينشهريفواملساكن
واملاليةاإلداريةاإلجراءاتبعضالقرارحدد،كماسنواتأربعمدىعلىالتعداد

برائسةعلياةوزاريجلنةتشكيلمت  كماأماكنها،يفعنهااحلديثسيتماألخرى،
ابلتعداداملتعلقةةاالستثنائيالقراراتالختاذالدويلوالتعاونالتخطيطوزيرمعايل
حصاءاتاإلدائرةعاممديرعطوفةتنسيبعلىوبناء  الوزراءجملسعننيابة

.للتعدادالوطيناملدير/العامة



جتربة االحصاءات يف استخدام التكنولوجيا
االتصاالتوثورةاملعلوماتتكنولوجياتقنياتتطورالعامةاإلحصاءاتدائرةواكبت
ظهوربداايتفمنذ،بتنفيذهاتقوماليتواملسوحالدراساتتنفيذيفبتوظيفهاوقامت
هذهعلىالعلالطالدائرةابدرتاحملمولةاالتصاالتوشبكاتالكفيةاألجهزةتقنيات

منبهاالرتقاءو االحصائيالعملخدمةيفلتوظيفهااخلططووضعودراستهاالتقنيات
التقنياتداماستخيفالسابقةالدائرةجتاربومنالبياانت،وجودةاالجنازسرعةحيث

Handheld)الكفيةاألجهزةالكفيةاألجهزةوخاصةاحلديثة PDAs)مايلي:
فيةالكاألجهزةابستخداماملشروعهذاالدائرةنفذتحيث:2007الزراعيالتعداد1.

البياانتنقللاالتصاالتوشبكاتتقنياتاستخداممثومنالبياانتمجعلعمليات
.الرئيسيةالبياانتقواعدإىلاالشرافيةاملراكزمن

وفرصوالبطالةالعمالةدراسةمثلاألسريةواملسوحاتالدراساتمنعددتنفيذ2.
.البياانتمجععملياتيفالكفيةاألجهزةابستخدامالعمل

دوريبشكلالبياانتمجعيتمحيثاألسعاردراسةمثلاالقتصاديةالدراساتبعض3.
ونشرحليللتاملتخصصةالربجمياتمنعددواستخداماللوحيةاألجهزةابستخدام

.البياانت



الفوائد من اجراء تعداد الكرتوين

الورقيادللتعداألوليةالنتائجاعالنعمليةكانتحيثالزمنية،املدةاختصار
الفرتةهذهرتاختصحنييفامليدانية،األعمالانتهاءمنالعامنييقاربماتستغرق

.االلكرتوينالتعداداستخدامعندالشهرينيقاربماإىل
مناجلودةبطضلعملياتتقنيةالياتااللكرتوينالتعدادااتححيثاجلودة،ضبط

لهدةاحملدالعملمنطقةإىلالباحثوصولوضمانالعملمنطقةحتديدحيث
.اجلغرافيةاملعلوماتنظمابستخدام

وانعكاسهاللبياانتالفوريالرتاسلعملياتخاللمنأبول،اوال  االجنازمراقبة
تكراريةلوجداو بيانيةابشكالالرئيسيةاملؤشراتلعرضخمصصةشاشاتعلى

(Dashboards).



البياانتدانفقأوالبياانتادخالعملياتعنالناجتةالبشريةاالخطاءتقليل
.املدخلةالبياانتعلىالكرتونيةتدقيققواعدلوجودنظرا

لتكمنيوقيةواملوثالكفاءةمنعاليةدرجةعلىاإلحصاءاتلدائرةحتتيةبنية
واملسوحاتتالدراسامجيعلتنفيذااللكرتونيةاحللولإىلالتحولمنالدائرة

.الالحقةوالتعدادت
نظرا  لبعيدااملدىعلىوالتعدادتواملسوحاتالدراساتإجراءتكلفةختفيض

مشروعاثناءنفيذهاوتشراؤهامتاليتاللوحيةواألجهزةالتحتيةالبنيةالستغالل
.السكاينالتعداد

وفعال،مستمربشكلالتغرياحداثعلىقادرةوكفاءاتبشريةكوداربناء
معيتماشىامباالحصائيالعمليفالنوعيةالنقالتالحداثاملستمروالطموح

.الدائرةوورسالةرؤية
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اهليكل التنظيمي للتعداد والوظائف

يتضمن التنظيم اإلداري للتعداد وجود إدارة تعداد مستقلة  وجزء من اجلهاز 
اإلداري اإلحصائي مع وجود تعاون اتم بني االثنني، ابإلضافة إىل ذلك يضم اهليكل

يل والتوثيق يف وحدات التخطيط، اخلرائط وجتهيز البياانت والتحلللتعداد العاملني
يهية الوزارية، التوج)واإلدارة وامليدان واللجان الوطنية من حيث مستواها وممثليها 

ة إىل اخلرباء ابإلضاف...( العليا، الفنية، التحضريية، التنسيقية امليدانية، االعالمية
إبجراءات احملليني والدوليني لتقدمي املشورة احلقيقية بشأن قرارات معينة تتعلق

التعداد أو حمتواه



للتعداد( التنظيمي)اهليكل اإلداري 



خريطة الطريق للتعداد

اللجان الوطنية

اخلطة التفصيلية واخلطة املختصرة للتعداد

Roadmap revision.xlsx
اللجان الوطنية.docx
الخطة التفصيلية والخطة المختصرة للتعداد.pdf


احلملة اإلعالمية 

تحديد الجمهور المستهدف من الحملة

تحديد شعار التعداد

شعار التعداد العام للسكان واملساكن 
2015

المباشرة وغير المباشرةاختيار الوسائل واألنشطة االتصالية



الرسائل االعالمية

تصوير لقاءات صحفية تلفزيونية مع صناع القرار واملخططني ورامسي السياسات 

تصوير لقاءات صحفية تلفزيونية مع سفراء الدول يف األردن 
مقابالت مصورة مع أسر معيشية يف أماكن سكن خمتلفة 

انتاج رسائل قصرية اذاعية على شكل فالشات تتخلل الربامج ونشرات األخبار 

مثل إعداد أفالم موجهة لألسر األردنية واجلاليات العربية وغري العربيةاستخدام اإلعالن املرئي

خاص ابلتعداد تصميم موقع الكرتوين



إنشاء حساابت تتحدث عن التعداد على مواقع 
تويرتالتواصل االجتماعي مثل الفيس بوك، اليوتيوب و 

إعداد تقارير إعالمية دورية عن نشاطات احلملة نشرت
إضافة الصحف احمللية الورقية وذات املواقع اإللكرتونية

إىل إجراء لقاءات صحفية مع املدير الوطين للتعداد

حففالشات اخبارية لكافة الص

يط حبضور وزير التخطتنفيذ عدة مؤمترات صحفيه 
ووزير اإلعالم وعطوفة املدير العام 

روشور بطباعة العد يد من املطبوعات الورقية مثل طباعة 
الجنليزية ورقي  ابللغة العربية ومتت ترمجته إىل اللغة ا

ة التعداد بروشور ورقي لتعريف أبمهي
السكاين

طباعة ايفطات من قماش حتمل شعار التعداد وكلمات
تعريفية به مت  تعليقها على الشوارع واجلسور الرئيسية يف 

اململكة



إعداد مسابقات موجهة لطالب املدارس 
لق احتوت على العد يد من االسئلة اليت تتع

ابلتعداد وموعده وامهيته 

عداد خطب دينية يف صالة اجلمعة تضمنت تسليط الضوء على أمهية التإلقاء

طالقة مت جتهيز مركز اعالمي يف مركز الدائرة قبل يوم العد  الفعلي ليكون ان
لكافة التغطيات اإلعالمية 


