خلفٌة عامة عن التعداد العام للسكان والمساكن 2004

التعدادات التً نفذتها دائرة اإلحصاءات العامة فً األردن
نفذ التعداد األول للمساكن فً المملكة عام  ،1952وتمثل الهدف الرئٌسً لذلك التعداد فً حصر كافة المبانً
والمساكن وخصائصها األساسٌة باإلضافة إلى ذلك ،تم إجراء عد سرٌع للسكان فقط ،حٌث بلغ مجموع السكان 586.2
ألف نسمة .
نفذ التعداد الثانً للسكان والمساكن فً تشرٌن الثانً  ،1961حٌث غطى المملكة بضفتٌها ،وتمٌز عن التعداد األول
بؤنه استند إلى ا لمنهجٌات العلمٌة فً تنفٌذ التعدادات التً أوصت بها األمم المتحدة .وجمعت من خالل التعداد بٌانات
تفصٌلٌة عن السكان كالخصائص الدٌموغرافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة ،كما جمعت أٌضا ً بٌانات تفصٌلٌة عن المبانً
والمساكن والخدمات المتصلة بها ،وقد بلغ عدد سكان الضفة الشرقٌة من المملكة  900.8الف نسمة .
أجري التعداد الثالث للسكان والمساكن فً شهر تشرٌن الثانً  ،1979وغطى التعداد الضفة الشرقٌة من المملكة
فقط حٌث أن ظروف االحتالل حالت دون تنفٌذه فً الضفتٌن ،وقد بلغ عدد سكان الضفة الشرقٌة  2133ألف نسمة .
نفذت دائرة اإلحصاءات العامة التعداد الرابع فً  10كانون األول  ،1994حٌث تم فً ذلك التعداد دمج تعدادي
المساكن والسكان ضمن عملٌة إحصائٌة واحدة ،وجمعت من خالل التعداد بٌانات عن المبانً والمساكن والسكان وقد
بلغ عدد السكان  4139.5الف نسمة .
وسٌتم تنفٌذ التعداد الخامس للسكان والمساكن فً عام  ،2004وٌقدر عدد السكان فً ذلك الوقت بحوالً 5.6
ملٌون نسمة ،حٌث وافق مجلس الوزراء الموقر فً جلسته المنعقدة بتارٌخ  2001/5/23على إجراء التعداد .

حؼسٍف اٌخؼداد
ٌعرف التعداد العام بؤنه العملٌة الكلٌة لجمع وتجهٌز وتبوٌب البٌانات الدٌموغرافٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة المختلفة
عن جمٌع مفردات قطاعً السكان والمساكن فً قطر معٌن أو فً أي جزء محدد منه دونما حذف او تكرار ،وتقٌٌمها
وتصنٌفها وتحلٌلها ونشرها بؤي شكل آخر وذلك عند نقطة زمنٌة محددة ٌطلق علٌها المرجع الزمنً لعملٌة
العد.ولغاٌات تعداد  ،2004فقد تم تحدٌد لحظة اإلسناد الزمنً لعد السكان بحٌث تكون لٌلة العد ٌوم الجمعه /السبت
تارٌخ  2/1من شهر تشرٌن األول لعام . 2004
ومن المعروف أن التعداد العام للسكان والمساكن هو أضخم عملٌة إحصائٌة تقوم بها الدولة حٌث ٌستلزم تعبئة
موارد مالٌة وبشرٌة ضخمة لتوفٌر بٌانات متنوعة تخدم اغراضا ً إدارٌة وإحصائٌة وتنفٌذٌة متعددة .

*

األهداف الرئٌسٌة للتعداد
ٌتمٌز التعداد الشامل دون سواه عن العملٌات اإلحصائٌة األخرى فً انه ٌنفرد بمزاٌا متعددة منها :

ٌ 1.وفر بٌانات إحصائٌة شمولٌة ومفصله عن كافة السكان فً المملكة وخصائصهم الدٌموغرافٌة واالجتماعٌة
واالقتصادٌة على أدنى مستوى إداري او جغرافً.
ٌ 2.وفر البٌانات الضرورٌة التً تمكن من تقٌٌم الوضع السكانً فً المملكة خالل الفترة الفاصلة بٌن التعدادٌن،
باإلضافة إلى رصد التغٌرات الدٌموغرافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة التً طرأت على السكان خالل تلك الفترة لمختلف
المناطق اإلدارٌة ابتداء بالتجمع السكانً وانتهاء بمستوى المحافظة.

ٌ 3.وفر إمكانٌة حصر حجم وتوزٌع وخصائص غٌر األردنٌٌن فً المملكة بما فً ذلك العمالة الوافدة بدرجة عالٌة
من الدقة بدال من االعتماد على التقدٌر والتوقع ،باإلضافة إلى التعرف على حجم األردنٌٌن خارج المملكة الذٌن تنطبق
علٌهم مواصفات محددة.
ٌ 4.وفر بٌان ات عن المعروض من الوحدات السكنٌة ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة باألحوال
المعٌشٌة ،وتوفٌر البٌانات األساسٌة الالزمة لوضع سٌاسة إسكانٌة واضحة.
ٌ 5.وفر اإلطار الشامل والحدٌث للمبانً والمساكن واألسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسٌمات اإلدارٌة
المختلفة ،وٌعتبر هذا اإلطار أساسٌا فً تصمٌم وسحب العٌنات لتنفٌذ المسوح المختلفة مستقبال ً.
ٌ 6.وفر قاعدة بٌانات لكل أسرة ٌمكن ربطها مع الخرائط المتوافرة من خالل ما ٌسمى بنظام المعلومات الجغرافٌة
) ، (GISحٌث ٌمكن ربط هذه البٌانات مع ما ٌتوافر من معلومات خدمٌة أخرى كالمدارس ،المراكز الصحٌة ،الشوارع،
الجامعات ،مراكز الدفاع المدنً ،ومراكز الشرطة ،...كما ٌمكن ومن خالل الحاسوب التعرف على عناوٌن األسر
واألفراد من خالل هذا النظام بسرعة فائقة.
 7.تخدم البٌانات التً ٌوفرها التعداد بشكل مباشر مستخدمٌها فً القطاعٌن العام والخاص على اختالف مستوٌاتهم
مما ٌساعد على التخطٌط السلٌم واتخاذ القرارات المستندة إلى المعلومات الصحٌحة .

*تعارٌف وتصانٌف التعداد:
اٌخجّغ اٌسىأٌ  :هو المكان الذي ٌقٌم فٌه السكان كؤفراد أو جماعات فً مبان ومساكن ثابتة أو متحركة .وقد ٌكون
التجمع مركزا لممارسة نشاط اقتصادي واحد أو أكثر ،وتختلف التجمعات السكانٌة اختالفا كبٌراً من حٌث حجم
السكان فٌها .وعادة ما ٌحمل التجمع السكانً اسما ٌمٌزه عن التجمعات األخرى ،وللتجمع حدوداً واضحة وٌتكون
من بلوك واحد أو أكثر.
وللغاٌات اإلحصائٌة ،فإن كل تجمع سكانً فً المملكة ٌتبع قضاء معٌنا ً (سواء كان قضاء وهمٌا ً أو فعلٌا ً) ،وأن
كل قضاء ٌتبع لواء ،وأن كل لواء ٌتبع محافظة .وقد خصص لكل تجمع سكانً رقما ً (رمزاً) ٌمٌزه عن غٌره من
التجمعات وكذلك بالنسبة للتقسٌمات اإلدارٌة واإلحصائٌة على مختلف مستوٌاتها.
إٌّطمت :قسمت كل مدٌنة بموجب نظام التسمٌة والترقٌم فً البلدٌات إلى مناطق خدمٌة ولكل منطقة اسم ورقم
ٌمٌزها عن بقٌة المناطق .وللغاٌات اإلحصائٌة ،تعتبر التجمعات السكانٌة التً لم تقسم إلى مناطق من قبل البلدٌات
التً تتبع لها ،منطقة واحدة.
اٌحٌ :قسمت كل منطقة فً المدن والتجمعات السكانٌة األخرى بموجب نظام التسمٌة والترقٌم إلى أحٌاء وقد تم
إعطاء كل حً اسم ورقم ٌمٌزه عن بقٌة األحٌاء .وللغاٌات اإلحصائٌةٌ ،عتبر التجمع حٌا ً واحداً ضمن منطقة
واحدة فً حالة كان التجمع غٌر مقسم إلى مناطق وأحٌاء.
تكون تجمعا سكانٌا أو جزءا من تجمع سكانً ،له حدود اصطناعٌة كالشوارع المعبدة
اٌبٍون :مجموعة من المبانً ّ
وغٌر المعبدة ،الدخالت والممرات ،األدراج ،أعمدة الكهرباء ،الهاتف وسكة الحدٌد ...الخ ،أو حدود طبٌعٌة كالجبال،

األنهـار واألودٌـة ٌمكن التعرف علٌها على الطبٌعة بسهولة .وقد وضع حول حدود كل بلوك عالمات ممٌزة ذات
أشكال مستطٌلة تبٌن حدوده الخارجٌة وتحمل رقما ٌمٌزه عن البلوكات المجاورة.
اٌشازع (اٌطسٍك) :ممر عام أو خاص ٌإدي إلى مداخل مبنى أو أكثر ،وقد ٌكون الشارع مرصوفا ً (معبداً) أو غٌر
مرصوف (ترابً) ،وقد ٌكون مستقٌما أو متعرجا ً .وقد ٌكون مفتوحا من طرفٌن أو مسدودا من طرف واحد .وقد
ٌكون للشارع اسما ٌمٌزه عن غٌره من الشوارع المجاورة أو القرٌبة منه وقد ال ٌكون له اسم ،وقد ٌكون االسم
الذي ٌعرف به الشارع ذو صفة رسمٌة أو أنه أطلق علٌه دون أي صفة رسمٌة.
اٌّبٕي :هو كل مشٌد قائم بذاته مثبت على الٌابسة أو الماء بصفة دائمة أو مإقتة ،مكون من أي مادة بناء كانت،
ٌتكون من طابق واحد أو أكثر ولـه سقفٌ ،ستخدم لسكن اآلدمٌٌن أو لممارسة العمل أو العبادة أو التسلٌة ،له باب
(مدخل) أو أكثر ٌإدي من طرٌق عام أو خاص إلى جمٌع أو غالبٌة مشتمالته .وتعتبر ملحقات المبنى مثل الكراج
مبان ،كل من:
مبان مستقلة ،وال تعتبر
والدكان ودورة المٌاه والمخزن من التوابع األساسٌة للمبنى ولٌست
ٍ
ٍ
مظالت مواقف الباصات والجسور وأكشاك ومحوالت الكهرباء والمبانً المهجورة.
اٌسلُ اٌدائُ ٌٍّبٕي :هو عبارة عن الرقم الذي ٌوضع على المبنى بصورة دائمة والذي تم تثبٌته على مدخل المبنى
من قبل بعض الجهات التنظٌمٌة والخدمٌة ،ومثال ذلك األرقام المعدنٌة التً قامت أمانة عمان الكبرى بتثبٌتها فً
مدٌنة عمان واألرقام التً قامت بتثبٌتها بلدٌة الزرقاء فً مدٌنة الزرقاء.
اٌّدخً اٌسئَسٌ ٌٍّبٕي :هو المدخل أو الباب الذي ٌطل على الشارع أو الممر أو الدخلة أو الدرج وٌإدي إلى
مشتمالت المبنى وطوابقه ،وقد ٌكون للمبنى أكثر من مدخل له نفس الصفات ،إال أنه ٌتم اختٌار أكثرها استخداما
واعتباره مدخال رئٌسٌا ً.
اٌّدخً اٌفسػٌ ٌٍّبٕي :هو كل مدخل أو باب ٌإدي إلى مشتمالت المبنى ولم ٌتم اعتباره مدخال رئٌسٌا لعدم انطباق
الشروط علٌه.
اٌسلُ اٌّخسٍسً ٌٍّبٕي فٌ اٌبٍون (اٌسلُ اٌخؼدادً ٌٍّبٕي) :هو عبارة عن الرقم الذي ٌتم رشه بواسطة الدهان على
ٌمٌن المدخل الرئٌسً للمبنى وتكرار نفس الرقم مع إضافة (ت) على ٌمٌنه لألبواب الفرعٌة إن وجدت ،وٌبدأ البلوك
بالمبنى رقم  001وٌستمر حتى آخر مبنى فً البلوك وبشكل متسلسل.
ٔوع اٌّبٕي وٍىوْ أحد األٔواع اٌخاٌَت:
 .1ػّازة

هً المبنى الذي ٌتكون من طابق واحد أو أكثر وفٌه درج داخلً أو خارجً ٌخدم جمٌع الطوابق فً
المبنى ،وقد تستخدم للسكن فقط فً حالة وجود شقق سكنٌة فٌها أو ألغراض مختلفة كالسكن والعمل
معاً ،أو للسكن والعبادة وهكذا.

 .2داز

هً المبنى التقلٌدي الذي ٌتكون من غرفة أو أكثر وقد تكون هذه الغرف على شكل صف واحد أو
متناثرة داخل سور أو حوش ،وتعتبر دار أٌضا ً المبانً القدٌمة وبعض المبانً الحدٌثة المكونة من
طابق واحد أو طابقٌن ولها درج داخلً أو خارجً ٌؤدي إلى السطح.

هً مبنى قائم بذاته مشٌد من الحجر النظٌف عادة وٌتكون من طابق واحد بجناحٌن أو من طابقٌن أو

 .3فَال

أكثر ٌصل بٌنهما درج داخلً ،كما ٌخصص أحد األجنحة فً حالة الطابق الواحد أو الطابق الثانً
للنوم والجناح اآلخر أو الطابق األرضً ٌخصص لالستقبال والمطبخ وللخدمات بمختلف أنواعها.
كما ٌتوفر فً الفٌال غالبا ً حدٌقة تحٌط بها بغض النظر عن مساحة تلك الحدٌقة باإلضافة إلى سور
ٌحٌط بها من الخارج وكراج للسٌارة ،كما ٌغطى السطح العلوي للفٌال بمادة القرمٌد على األغلب.
 .4بساوَت

هً مبنى قائم بذاته ٌتكون من غرفة واحدة أو أكثر تكون المادة الغالبة للجدران الخارجٌة والسطح من
الزٌنكو ،أو التنك (الصاج) أو مادة اإلسبست.

 .5بَج شؼس/خَّٗ

هو مبنى قائم بذاته ٌأخذ صفة عدم الثبات واالستقرار وتكون مادة البناء من الشعر أو الصوف أو
القماش.

ِٕ .6شأةِ /ؤسست

هً المبنى المستخدم للعمل فقط كأن ٌكون مصنعاً ،أو مدرسة ،أو مؤسسة حكومٌة ،وإن كان فً هذا
المبنى جزءاً خاصا ً الستخدام الحراس ،وقد تكون المنشأة مسكنا جماعٌا معدا أصال ً إلٌواء مجموعة من
األفراد تجمعهم ظروف متشابهة وأوضاع خاصة مثل المستشفى ،السجن أو سكن للطالبات .....وٌعتبر
الفندق أو الشقق الفندقٌة مؤسسات وهً أحد أنواع المساكن الجماعٌة التً تقام بغرض تأجٌر الغرف
القامة مجموعة من األفراد أو األسر بشكل مؤقت.

 .7ححج اٌخشََد

هو المبنى قٌد اإلنشاء أو التشطٌب حالٌا ،أي أنه غٌر مكتمل البناء وغٌر صالح لالستعمال فً وقت
التعداد.

 .8أخسى

وتشمل الكوخ والكهف والمغارة وما إلى ذلك.

اٌّسىٓ :هو عبارة عن مبنى بؤكمله أو جزءاً من مبنى له جدران وسقف ،أعد أصال لسكن أسرة معٌشٌة واحدة أو
أكثر مهما كانت صفة إشغاله حتى وإن كان خالٌا أو مغلقا أو تحت التشٌٌد وقت العد .وٌتكون المسكن من غرفة أو
أكثر مع منافعها ،ولـه باب مستقل عن المساكن األخرى ٌإدي مباشرة أو عن طرٌق ممر أو درج إلى الطرٌق العام
دون المرور بمساكن أخرى ،وال تعتبر مسكنا المبانً المهجورة التً ال تصلح للسكن اآلدمً.
وألغراض التعداد ،فإن كل مكان وجد مؤهوالً وقت العد ٌعتبر مسكنا ً وإن لم ٌكن معداً لالستخدام كمسكن مثالً كالدكان.
وبناء على ذلك قد ٌكون المسكن فً إحدى الحاالت التالٌة:
 .1مبنى مشٌداً أصالً لسكن أسرة واحدة أو أكثر كالفٌال أو الدار.
 .2جزءاً من مبنى كالشقة فً العمارة .
 .3مكانا ً مؤهوالً داخل منشؤة مثل سكن الحارس أو مدٌر المنشؤة.
 .4مبنى معداً أصالً للسكن لكنه ٌستخدم كمنشؤة وسكن فً نفس الوقت.

 .5المبانً الهامشٌة وقت العد.
 .6مبنى معداً لغٌر السكن كالمنشؤة أو المتجر ولكنه مؤهول وقت العد.
اٌّسىٓ اٌجّاػٌ :هو مسكن مخصص لإلقامة الجماعٌة لمجموعة من األفراد تربطهم ظروف متشابهة أو أوضاع
خاصة أو أهداف مشتركة ومن األمثلة على ذلك السجون ،المستشفٌات ،،دور العجزة ،دور األٌتام ،بٌوت الطلبة ،سكن
الممرضات واألطباء ،سكن العمال ،الفنادق والشقق الفندقٌة .وٌعتبر جمٌع القاطنٌن فً المسكن الجماعً أسرة واحدة
إذا كان عددهم  99فرداً فؤقل ،وفً حال ان زاد العدد عن  99فرداً فٌجب اعتبار من ٌزٌد عن ذلك أسرة جماعٌة ثانٌة
مهما كان عددهم بحٌث ال ٌزٌد العدد عن  99فرداً.
اٌّدخً اٌسئَسٌ ٌٍّسىٓ :هو المدخل أو الباب الذي ٌإدي إلى كافة مشتمالت المسكن ،وقد ٌكون للمسكن أكثر من
مدخل إال أنه ٌتم اختٌار أكثرها استخداما ً واعتباره مدخالً رئٌسٌا ً.
زلُ اٌّسىٓ فٌ اٌّبٕي (اٌسلُ اٌخؼدادً ٌٍّسىٓ) :هو عبارة عن رقم المسكن فً المبنى وٌتم كتابة رقم المسكن بقلم
الشمع على ٌمٌن المدخل الرئٌسً للمسكن وعلى ارتفاع مناسب ،وٌبدأ هذا الرقم بـ  01وٌستمر حتى آخر مسكن فً
المبنى وبشكل متسلسل.
األسسة :هً عبارة عن فرد أو أكثر ٌشغلون وحدة سكنٌة مستقلة أو جزءاً منها ،ولغاٌات التعداد ٌوجد نوعان من
األسر هما :األسرة الخاصة ،واألسرة الجماعٌة.
األسرة الخاصة :تتكون من فرد أو أكثر لها رئٌس أو رب أسرة ٌشتركون معا فً وحدة سكنٌة مستقلة أو جزءا من
وحدة سكنٌة وٌساهمون معا فً اإلنفاق من دخل رب األسرة أو بعض أفرادها ،ومن الشائع وجود صلة قربى تربط
معظم أفراد األسرة الواحدة بعضهم ببعض ،وقد ٌكون من بٌن أفراد األسرة من ال ٌنتمون بصلة القرابة لباقً أفرادها،
ومن الشائع (ولٌس من الضروري) أن ٌشترك أفراد األسرة فً وجبات الطعام أو فً بعضها .وٌعتبر من أفراد األسرة
كل من ٌتغٌب عن مسكن األسرة بصفة مإقتة خارج األردن لفترة ال تزٌد على السنة ٌعود بعدها لإلقامة معها.
باستثناء الطلبة والمرضى والعسكرٌٌن فٌعتبرون ضمن أفراد األسرة ،بغض النظر عن فترة وجودهم خارج األردن.
ولٌس كل من ٌساهم فً اإلنفاق على األسرة بالضرورة فرد من أفرادها .فاألب الذي ٌعمل فً بلد آخر بصفة
مستمرة وٌقوم باإلنفاق على زوجته وأوالده فً مدٌنة عمان مثالً ،ال ٌعتبر ضمن أفراد هذه األسرة إال إذا كان موجوداً
معها لحظة العد.
األسرة الجماعٌة :مجموعة من األفراد ٌشتركون فً مسكن جماعً واحد وال ٌساهمون معا فً ترتٌبات المعٌشة
ومن أمثلة ذلك :نزالء الفنادق والسجون والمستشفٌات العامة والخاصة ومجموعة الممرضٌن أو الممرضات المقٌمٌن
معا فً جزء من مبنى مخصص لهم والطلبة واألٌتام والعجزة والعمال الموسمٌٌن أو غٌر الموسمٌٌن المقٌمٌن معا فً
مساكن جماعٌة  .وٌستثنى من هذا التعرٌف العسكرٌون المقٌمون فً معسكرات الجٌش أو غٌرها من المإسسات
العسكرٌة ،حٌث سٌتم عدهم بؤسلوب خاص.

وٌجب أن ٌإخذ فً االعتبار أن بعض المساكن الجماعٌة (التً تقٌم فٌها أسرة جماعٌة) قد تقطن فٌها أسرة خاصة
ومثال ذلك :أسرة مدٌر الفندق الذي ٌقطن فً جناح خاص فً الفندق ،أو مدٌر المستشفى وأسرته أو مدٌر السجن
وأسرته ،حٌث ٌجب أخذ بٌانات تلك األسر ضمن بٌانات األسر الخاصة.
وتعتبر أسرة جماعٌة كذلك كل مجموعة من األفراد ٌبلغ عددهم  6أشخاص فؤكثر ٌقٌمون فً مسكن تقلٌدي (شقة،
دار ،براكٌة  )...وال تربطهم أي عالقة قربى وكل واحد منهم ٌعتمد فً معٌشته على نفسه وإن اشترك مع اآلخرٌن فً
بعض وجبات الطعام ،ومن أمثلة هذه األسر :العمال المقٌمون فً ورش العمل ،أو الذٌن ٌسكنون معا ً فً شقة أو
دار . ...وإذا وجد خمسة أفراد فؤقل ال تربطهم صلة قرابة فال ٌعتبر هإالء األفراد أسرة جماعٌة بل ٌكونون أسرة
خاصة .وال ٌعتبر األفراد المتغٌبون عن األسر الجماعٌة ضمن أفرادها نظراً لعدم وجود عالقة تربطهم.
الغرفة :هً مسكن أو جزء منه محاط بجدران ولـه سقف وتستخدم ألغراض النوم أو الجلوس أو الطعام أو
الدراسة .وال تعتبر غرفة كال من المطبخ أو الحمام أو المرحاض أو السدة ( السقفٌة) والممر والشرفات والبلكونات
الداخلٌة أو الخارجٌة .وال تعتبر من غرف المسكن كل الغرف المخصصة ألغراض العمل مثل الغرفة المخصصة لعٌادة
الطبٌب أو الخٌاطة للغٌر أو الصالة ،إال إذا استخدمت فعال أو أعدت الستخدامها للنوم أو الطعام أو الجلوس أو الدراسة
أو التسلٌة .وٌقصد بغرف النوم تلك الغرف التً تستخدم فعال للنوم أو المعدة للنوم .
ٔوع اٌّسىٓ وٍىوْ أحد األٔواع اٌخاٌَت:
كما ورد فً تعارٌف المبنى

 .1داز

هً جزء من مبنى ،تتألف من غرفة واحدة أو أكثر ،مع وجود المرافق الخاصة بها،

 .2شمت

ولها مدخل واحد أو أكثر ٌؤدي إلى جمٌع مشتمالتها.

 .3فَال
 .4بساوَت
كما ورد فً تعارٌف المبنىف المبنىف المبنىف المبنىف المبنى

 .5بَج شؼس

وٌقصد به أماكن العمل التً ٌستخدمها بعض العاملٌن كمكان للنوم ،ومن األمثلة على

ِ .6ىاْ ػًّ

ذلك العاملون فً محطات المحروقات ،والعاملون فً ورش البناء وما إلى ذلك.
كما ورد فً تعارٌف المبنى

 .7ححج اٌخشََد

وتشمل الكوخ والكهف والمغارة وما إلى ذلك

 .8أخسى

نوع إشغال المسكن وٌكون أحد األنواع التالٌة:

.1

مؤهول بؤسرة خاصة 

.2

ِأ٘وي بأسسة جّاػَت § أظس حؼسٍف األسسة اٌجّاػَت وّا وزد سابما.

.3

فٕدق

.4

ِسىٓ ػاَ :وٍمصد بٗ اٌّسىٓ اٌرً ٌٗ حسحَباث ِؼَشَت خاصت ،وِٓ االِثٍت ػٍي ذٌه اٌّسخشفَاث

انظر تعرٌف األسرة الخاصة كما ورد سابقا.

اٌسجوْ ،سىٓ اٌطاٌباث ،سىٓ اٌّّسضاث.....

 .5خال :هو المسكن الذي ال ٌقطنه أحد وقت التعداد .إما ألنه معروض لإلٌجار (مفروش أو غٌر
مفروش) أو ألن قاطنٌه مهاجرون إلى دولة أخرى ،وٌحتفظون بالمسكن لقضاء العطل واإلجازات،
أو تم االنتهاء من إنشاءه للتو أو ألي سبب أخر.
 .6مغلق :هو المسكن الذي ٌقطنه سكان .ولكنهم غٌر موجودٌن وقت الزٌارة (وقت العد) كؤن ٌكونوا
قد توجهوا لزٌارة أسرة أخرى ،أو لقضاء مهمة أو سٌاحة داخل أو خارج األردن ،أي أن التغٌب هو
لفترة قصٌرة.
تحت التشٌٌد :هو المسكن الذي له سقف وجدران وهو قٌد البناء أو تحت التشطٌب حالٌاً ،أي أنه

.7

غٌر مستكمل البناء وغٌر جاهز للسكن وقت العد.

.8

أخسى (غَس ِا وزد أػالٖ).

نوع حٌازة المسكن وتكون أحد األنواع التالٌة:
 .1ملك لألسرة أو أحد أفرادها
 .2مستؤجر مفروش
 .3مستؤجر دون فرش
 .4ملك ألحد األقارب
 .5مقابل عمل :إذا كانت جهة العمل قد خصصت هذا المسكن لمن ٌعمل لدٌها سواء كانت هذه الجهة حكومٌة
أو خاصة ،وسواء كان المسكن ملكا ً لجهة العمل أو تقوم بدفع اإلٌجار للمالك األصلً.
 .6دون مقابل
 .7أخرى
نوع التدفئة وتكون أحد المصادر التالٌة:
 .1تدفئة مركزٌة:

تستخدم السوائل كوسط ناقل للحرارة

 .2كاز أو سوالر:

أجهزة تدفئة كالصوبات التً تعمل بحرق السوالر أو الكاز

 .3كهرباء:

وحدات تدفئة تعمل بتسخٌن األسالك

 .4غاز:

وحدات تدفئة تعمل بحرق الغاز من اسطوانات

 .5فحم أو حطب

___

 .6أخرى

___

 .7ال ٌوجد

___
المصدر الرئٌسً لمٌاه الشرب وٌكون أحد المصادر التالٌة:

 .1الشبكة العامة:

ٌشترط وجود حنفٌة أو أكثر خاصة داخل المسكن أو خارجه متصلة بالشبكة العامة.
حنفٌة متصلة بالشبكة العامة للمٌاه ولكنها موجودة خارج المسكن ،وٌتم االستفادة منها من

 .2حنفٌة عامة:

قبل أكثر من أسرة وتخدم مساكن متعددة.

 .3صهرٌج:

هً صهارٌج المٌاه المتحركة

 .4بئر جمع  /مٌاه األمطار

___

 .5مٌاه معدنٌة /منقاة:

كالزجاجات المعدنٌة
مٌاه جوفٌة ٌتم استخراج المٌاه منها إما بالضخ أو بقوة دفع المٌاه وٌتم استخدامها دون نقلها

 .6بئر ارتوازي:

بالصهرٌج

 .7نبع:

مٌاه جوفٌة منسابة

 .8أخرى:

تشمل النهر أو القناة أو البرك

مساحة المسكنٌ :قصد بها المساحة المقام علٌها بناء المسكن باألمتار المربعة وال تشمل األرض أو
التهوٌة التً تحٌط ببناء المسكن.
مصدر اإلضاءة وٌكون أحد المصادر التالٌة:
 .1الشبكة العامة:

إذا كان المسكن متصالً بالشبكة العامة للكهرباء

.2

مولد خاص:

هو المولد المعّد إلنتاج الكهرباء لمسكن أو لعدة مساكن

.3

غاز:

هً مصابٌح إضاءة بأنابٌب غاز كبٌرة أو صغٌرة

.4

كاز:

هً مصابٌح إضاءة تعتمد فً إضاءتها على الكاز

.5

أخرى:

وتشمل غٌر ما سبق ذكره :كالشمع والبطارٌات الجافة أو غٌر ذلك.

نوع الصرف الصحً وٌكون أحد األنواع التالٌة:
 .1مجاري عامة إذا كان المسكن متصالً بالشبكة العامة للمجاري
 .2حفرة امتصاصٌة
 .3أخرى
 .4ال ٌوجد
سنة المباشرة بوضع األساس:
ٌقصد بها السنة التً تم فٌها وضع األساس الرئٌس للمبنى.

صفة إشغال المبنى وتكون إحدى الحاالت التالٌة:
 .1للسكن فقط

 .5متعدد األغراض

 .2للعمل فقط

 .6مغلق (أي أن المبنى صالح للسكن أو العمل)

 .3للعبادة

 .7خال

 .4للترفٌه  /للثقافة

 .8تحت التشٌٌد

مواد البناء الغالبة للجدران الخارجٌة وتكون إحدى المواد التالٌة:
 .1حجر نظٌف:

ٌشترط أن ٌكون ثالث واجهات حجر نظٌف على األقل.

 .2حجر وإسمنت مسلحٌ :شترط أن ٌكون واجهة أو واجهتٌن من الحجر والباقً إسمنت.
 .3إسمنت مسلح.
 .4لبن إسمنتً.
 .5لبن طٌن ،طٌن وحجر.
 .6اسبست ،زٌنكو ،خشب.
 .7شعر ،صوف ،قماش.
 .8أخرى.
فئة السكان :وهً إحدى الفئتٌن التالٌتٌن:
 .1السكان الموجودون داخل األردن سواء كانوا أردنٌٌن أو غٌر أردنٌٌن.
 .2األردنٌون الموجودون خارج األردن الذٌن مضى على غٌابهم أقل من سنة.
فترةاإلسناد الزمنً :هً الفترة الزمنٌة المرجعٌة للبٌانات التً ٌتم جمعها ،وتختلف هذه الفترة من بٌان آلخر تبعا ً
لنوعه وطبٌعته ،وتتراوح بٌن لحظة وٌوم وأسبوع و شهر أو سنة فؤكثر.
ٌوم اإلسناد الزمنً :وهو ٌوم الجمعة الموافق  ، 2004/10/1حٌث تسند إلٌه جمٌع بٌانات المبانً والمساكن وحٌازة
األسرة لألجهزة والخدمات (منتصف لٌلة  2004/9/30على  2004/10/1وحتى منتصف لٌلة  2/1من تشرٌن أول
.)2004
لٌلة اإلسناد الزمنً :لٌلة الجمعة /السبت الموافق  2 /1من شهر تشرٌن األول  ،2004وتسند إلى هذه اللٌلة بٌانات
مكان العد ،حٌث تسجل وتجمع بٌانات عن كل فرد أمضى تلك اللٌلة فً هذا المكان.
لحظة اإلسناد الزمنً :هً منتصف لٌلة اإلسناد الزمنً أي منتصف لٌلة  2 /1من شهر تشرٌن األول  ،2004وتسند
إلى لحظة اإلسناد الزمنً شمول الفرد بالعد أو عدم شموله .فال ٌشمل الفرد فً العد إال إذا كان على قٌد الحٌاة فً تلك
اللحظة أي أنه قد ولد قبلها حتى ولو توفى بعدها ،كما ال تشمل األفراد الذٌن ٌولدون بعد لحظة اإلسناد الزمنً.

أسبوع اإلسناد الزمنً :هو األسبوع المنتهً بتارٌخ ( 2004/10/1أي األسبوع المنتهً بٌوم  ،2004/10/1أي
الفترة ( .)2004/10/1-9 /25وٌسند إلى هذا األسبوع البٌانات االقتصادٌة المتعلقة بحالة النشاط االقتصادي وخاصة
بٌانات المشتغلٌن.

رب األسرة٘ :و

أحد أفراد األسرة المعتادٌن الموجودٌن داخل األردن ،المعترف به على أنه رب لألسرة من قبل

أفرادها .وعادة ما ٌكون هو المسإول عن الترتٌبات المعٌشٌة لألسرة ،وعن اتخاذ القرارات المتعلقة بشإونها وقد
ٌكون رب األسرة ذكرا أو أنثى ،مع مراعاة أال ٌقل عمره /عمرها عن  15سنة ،ولٌس بالضرورة أن ٌكون أكبر أفرادها
سنا ً أو أكثرهم دخالً .كما ال ٌشترط أن تربطه صلة قربى ببعض أو جمٌع أفرادها.
اٌؼاللت بسب األسسة :تدل على صلة قرابة الفرد برب األسرة الخاصة وتكون إحدى الحاالت التالٌة:
 .2ابن  /ابنه

 .1زوج  /زوجة

 .4حفٌد  /حفٌدة

 .3أب  /أم

 .6أقارب آخرون

 .5أخ  /أخت

 .8آخرون

 .7خادم  /خادمة

أما فٌما ٌتعلق باألسر الجماعٌة فتكون العالقة لجمٌع األفراد هً زمٌل /زمٌلة أي البند "آخرون"

الرمز .8

الجنس :وٌكون أحد التصنٌفٌن التالٌٌن:
 .1ذكر
 .2أنثى
الدٌانة :وتكون إحدى التصنٌفات التالٌة:
 .1اإلسالم
 .2المسٌحٌة
 .3أخرى
العمر :هو الفترة الزمنٌة المقدرة أو المحسوبة بٌن تارٌخ المٌالد ولحظة اإلسناد الزمنً للتعداد أي لٌلة
 2004/10/2معبرا عنها بسنوات شمسٌة كاملة أي بإهمال الشهور واألٌام مهما كان عددها .فمثال ٌعتبر عمر
الشخص  12سنة إذا كان عمره  12سنة و 9اشهر.

*استخدام بٌانات التعداد:
تستخدم بٌانات التعداد:
.1
.2
.3
.4
.5

ألغراض إدارٌة وسٌاسٌة (السٌاسات والبرامج الحكومٌة)
ألغراض البحوث والتحلٌل.
ألغراض الصناعة والمالٌة (على سبٌل المثال الطلب والعرض على البضائع).
ألغراض االنتخابات.
ألغراض المسوح بالعٌنة.

 .6ألغراض دراسة العالقة باإلحصاءات الحٌوٌة ،وسجالت األحوال المدنٌة وبالتعدادات األخرى
(الزراعٌة والمنشآت) ما أمكن.

*مراحل تنفٌذ التعداد
تعتبر مراحل تنفٌذ التعداد متتالٌة ومتشابكة وتتفاعل مع بعضها البعض ،تمر كل مرحلة بشكل منتظم وسلس ،كما
ان الناتج فً كل مرحلة ٌجب ان ٌكون ذو نوعٌة وافٌة ٌخدم المراحل الالحقة ،كما ان التخطٌط للتعداد مستمر ولٌس
ثابتا .وتشمل مراحل التعداد ما ٌلً:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

المرحلة التحضٌرٌة (مرحلة ما قبل العد).
مرحلة العد الفعلً.
مرحلة تجهٌز البٌانات.
مرحلة تقوٌم البٌانات.
مرحلة تحلٌل البٌانات.
مرحلة النشر.
التسجٌل المنظم لخبرة التعداد (التوثٌق).

* .1المرحلة التحضٌرٌة:
أنهت الدائرة عملٌة حصر المبانً والمساكن واألسر والمنشآت التً بدأتها فً شهر آذار من العام الماضً إستعدادا ً
لتنفٌذ التعداد العام للسكان والمساكن فً المملكة المقرر فً تشرٌن األول من العام الحالً .واعتمدت عملٌة الحصر
على تقسٌم التجمعات السكانٌة الى تقسٌمات إحصائٌة وفق نظام التسمٌة والترقٌم المتبع فً المدن والبلدٌات.
ووفقا ً لنظام التسمٌة تم تقسٌم المدن والبلدٌات الى عدة مناطق وكل منطقة الى مجموعة من األحٌاء ،وكل حً الى
عدد من البلوكات.
ٌشار الى ان الدائرة بدأت منذ عام  2002التحضٌر لتنفٌذ التعداد العام للسكان والمساكن بهدف تقٌٌم الوضع
السكانً فً المملكة وتوفٌر البٌان ات الالزمة لعملٌات التخطٌط التنموي فً المجاالت االدارٌة واالقتصادٌة
والدٌموغرافٌة والبٌئٌة.
*  .2التجربة القبلٌة:
تهدف دائرة االحصاءات العامة من اجراء هذه التجربة الى اختبار جمٌع مراحل التعداد ومدخالته وخاصة خطوات
العمل المٌدانً التً ستطبق فً التعداد العام والشامل  .وستكون مقٌاسا لمدى جاهزٌة الكوادر البشرٌة التً ستتولى
عملٌة التعداد  .والوقوف على كفاٌة االمكانٌات االدارٌة والفنٌة المهٌؤة لهذه الغاٌة ،وفاعلٌة التدرٌب الذي تلقته فرق
العمل والبحث المٌدانً وتؤثٌره فى مستوى االداء واالتصال بالمواطنٌن من جهة ،ومستوى االستجابة والتعاون من
قبلهم من جهة أخرى .كما تهدف الدائرة الى التعرف على مستوى ومرونة الخدمات والتسهٌالت االدارٌة والمٌدانٌة
المقدمة من الوزارات والجهات الرسمٌة المشاركة فى هذا الجهد الوطنً.
* االنتهاء من عد المساكن وبدء فعالٌات التعداد السكانً للتجربة القبلٌة فً مدٌنة العقبة:



أنهت دائرة االحصاءات العامة مرحلة تعداد المساكن التً شرعت بتنفٌذه ٌوم  19نٌسان الحالً
والذي استمر لغاٌة ٌوم  22نٌسان الحالً.

تقوم الدائرة حالٌا ً با لتعاون مع سلطة منطقة العقبة االقتصادٌة الخاصة بتنفٌذ المرحلة الثانٌة من التعداد
التجرٌبً وذلك بعد االنتهاء من عد المساكن وتتضمن هذه المرحلة عد السكان وتستمر حتى تارٌخ  30من
الشهر الحالً ومن المتوقع أن تعلن النتائج األولٌة خالل األسبوع األول من أٌار القادم.

* .3مرحلة عد المبانً والمساكن:
 تبدأ دائرة اإلحصاءات العامة بمرحلة عد المبانً والمساكن فً النصف الثانً من شهر تموز القادم
 ،2004حٌث قامت إدارة التعداد بعقد دورات تدرٌبٌة للكوادر المشاركة من وزارة التربٌة والتعلٌم



والتً ستساهم فً عملٌة العد التً من أهدافها الوصول إلى أعلى المستوٌات من الدقة والشمول
فً البٌانات التً ٌتم جمعها.
تحتوي استمارة عد المبانً والمساكن على بٌانات إحصائٌة شاملة ومفصلة تفٌد فً تقٌٌم نوعٌة
المساكن ومالئمتها مما سٌفٌد أصحاب القرار فً تقٌٌم األحوال الصحٌة والمعٌشٌة للسكان وتوفٌر
بٌانات أساسٌة لوضع سٌاسة إسكانٌة واضحة المعالم وتتلخص استمارة المبانً والمساكن فٌما
ٌلً-:

بٌانات المبنى:
 .1نوع المبنى.
 .2سنة المباشرة بوضع األساس.
 .3صفة إشغال المبنى.
 .4مواد البناء الغالبة للجدران الخارجٌة.
 .5عدد الطوابق.
 .6توافر المصعد.
بٌانات المسكن:
 .1نوع المسكن.
 .2نوع إشغال المسكن.
 .3نوع حٌازة ( ملكٌة المسكن).
 .4اإلٌجار للمساكن المستؤجرة.

 .5مدة إشغال المسكن.
 .6نوع التدفئة.
 .7المصدر الرئٌسً لمٌاه الشرب.
 .8مصدر اإلضاءة.
 .9مساحة المسكن بالمتر المربع
 .10توافر المرحاض ،المطبخ.
 .11نوع الصرف الصحً.
 .12عد الغرف الكلً وغرف النوم.

* .4مرحلة عد السكان:
تقوم دائرة اإلحصاءات العامة بتنفٌذ التعـداد العام للسكان والمسـاكن خـالل الفترة من 8 -2من شهر تشرٌن أول
عام  2004فً جمٌع محافظات المملكة األردنٌة الهاشمٌة ,وسٌشارك فً هذه العملٌة الوطنٌة آالف العاملٌن
الحكومٌٌن الذٌن سٌقومون بزٌارة جمٌع المساكن واألسر األردنٌة و ( الزوار والمقٌمٌن ) فً المملكة من كافة
الجنسٌات .

وتود إدارة التعداد أن تتقدم بالشكر للمواطنٌن الكرام والسادة المقٌمٌن والزوار ,على تعاونهم
ومشاركتهم فً هذا الجهد الوطنً ,لتؤمل من الجمٌع المحافظة على جمٌع العالمات واألرقام المكتوبة /
الملصقةعلى المبانً والمساكن لتسهٌل عمل الباحثٌن أثناء قٌامهم بواجبهم خالل فترة التعداد.

