تقرير ألبرز اجنازات دائرة االحصاءات العامة
للنصف

الثاين 7102

املقدمة
أُنشئت دائرة اإلحصاءات العامة عام 9191مع بداايت نشأة الدولة األردنية ،وابشرت عملهــا مبوجـ ــب قان ــون
اإلحصــاءات رقم  49لعام  9191الذي حدد مسؤوليات الدائرة والصالحيات ادلعطاة ذلا ،وحافظ على سرية البياانت
وخصوصية األفراد ،ودتارس مهامها اآلن مبوجب قانون االحصاءات العامة رقم  94لسنة .4194
تعت رب دائرة اإلحصاءات العامة ومبوجب القانون اجلهة الرمسية ادلخولة إبجراء التعدادات وادلسوح يف ادلملكة ،ومجع
ونشر اإلحصاءات الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية والزراعية والبيئية والثقافية ،وقد عملت الدائرة منذ نشأهتا على
تطوير نوعية وجودة البياانت اإلحصائية اليت تنتجها ،كما أجرت العديد من التعدادات وادلسوحات ادلتخصصة
والدراسات ،وىي ادلسؤولة عن اصدار العديد من ادلؤشرات اليت تعترب الركيزة األساسية يف صنع السياسات واختاذ
القرار.
واتلياً أبرز االجنازات لدائرة االحصاءات العامة للنصف الثاين  7102حسب احملاور الثمانية الرئيسية:
 حمور االصالح االقتصادي :والذي تندرج حتته االجنازات التالية:
 .1مسح نفقات ودخل األسرة  4192ومبنهجية جديدة ،حيث يتم تنفيذ ىذا ادلسح ابلتعاون مع البنك الدويل
لتوفَت عدد من ادلؤشرات اجلديدة مثل أمناط اإلستهالك السائدة يف اجملتمع واإلنفاق االستهالكي لألردنيُت
وغَت األردنيُت وتوفَت األمهيات النسبية للسلع اليت تستخدم يف إعداد الرقم القياسي ألسعار ادلستهلك وانفاق
األ سر على مجيع السلع واخلدمات والتعليم والرعاية الصحية كما تساىم يف مجع مؤشرات الفقر وجيوبو و
مؤشرات دليل نوعية احلياه حيث وصلت نسبة االصلاز ذلذا ادلشروع اىل %01
 .2مسح ادلهارات واخلربات ادلفضلة لدى السوريُت حيث بدء تنفيذ ىذا ادلسح يف شهر اب  4192ابلتعاون مع
معهد الدراسات ادلالية  FAFOدلعرفة اخلصائص الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية ادلختلفة لالجئُت
السوريُت والتعرف على معدالت ادلسامهة يف النشاط االقتصادي كذلك التعرف على اخلصائص االساسية
دلساكن الالجئُت السوريُت منهم مؤمن صحيا ونوع التأمُت والتعرف على مصادر الدخل ذلم ومستوايهتم
التعليمية ،وبلغت نسبة االصلاز الكلي من ادلسح حوايل .%01
 .3مسح السكان والصحة االسرية  4192والذي يعترب من ادلسوح الرئيسية اليت جتريها الدائرة بشكل دوري كل
 9سنوات ابلتعاون مع منظمة ماكرو الدولية ووزارة الصحة ويهدف ادلسح اىل توفَت تقديرات للمؤشرات
الدميوغرافية مثل االصلاب ،الوفيات ،تنظيم األسرة ،تفضيالت االصلاب وكذلك صحة وتغذية األم والطفل
بياانت عن انفاق األسر على الرعاية الصحية توفَت قاعدة بياانت صحية شاملة الستخدامها من قبل
مديري الربامج ورامسي السياسات لتقييم وحتسُت الربامج الصحية الراىنة وادلطلوبة مستقبالً بياانت عن العنف
األسري ضد ادلرأة وتنمية الطفولة ادلبكرة وقياسات الطول والوزن وفقر الدم لدى االطفال حيث بدأت
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ابألعمال التحضَتية للمسح منذ شهر دتوز بتدريب
ادليدانية للمسح وصلت نسبة االصلاز حوايل .%99
تستمر الدائرة بتنفيذ التعداد الزراعي  4192الكًتونيا والذي جيرى كل  91سنوات حيث يقوم ابلعمل على
ىذا ادلشروع حوايل  091ابحث و  944مراقب يف  44مركز عد موزعُت يف ادلملكة حيث يهدف ىذا التعداد
اىل توفَت إطار حديث شامل تبٌت على أساسو ادلسوح اإلحصائية الزراعية السنوية والربعية ادلتعلقة ابدلساحة
الزراعية ،واإلنتاج ومدخالت اإلنتاج الزراعي ،وأعداد الثروة احليوانية ،والتكوين الرأمسايل يف القطاع الزراعي،
واألسعار الزراعية ،والثروة السمكية ،والنحل ،وادلشاتل الزراعية ،وبلغت نسبة االصلاز %91
استخراج عدد من ادلؤشرات االقتصادية اذلامة واليت نعرضها كااليت 2
 oاستخراج الناتج احمللي االمجايل للربع االول من عام  2117ابالسعار اجلارية والثابتة حيث بلغ
الناتج احمللي االمجايل ما قيمتو  6492.5مليون دينار ابالسعار اجلارية .وكذلك بلغ ما قيمتو
2727.3مليون دينار ابالسعار الثابتة.
 oاستخراج الناتج احمللي االمجايل للربع الثاين من عام  2117ابالسعار اجلارية والثابتة حيث بلغ
الناتج احمللي االمجايل ما قيمتو  6799.7مليون دينار ابالسعار اجلارية .وكذلك بلغ ما قيمتو
2961.4مليون دينار ابالسعار الثابتة.
 oاستخراج الناتج احمللي االمجايل للربع الثالث من عام  2117ابالسعار اجلارية والثابتة حيث بلغ
الناتج احمللي االمجايل ما قيمتو  7616.6مليون دينار ابالسعار اجلارية .وكذلك بلغ ما قيمتو
3156.8مليون دينار ابالسعار الثابتة.
 oاحتساب معدل النمو االقتصادي خالل االرابع الثالثة ابألسعار الثابتة
 oاحتساب ادلسامهات القطاعية جلميع االرابع ابألسعار اجلارية والثابتة.
 oاالنتهاء من تقدير الناتج احمللي االمجايل السنوي بسنة اساس جديدة ( )4191لسلسة سنوات
(.)4199-4110
تنفيذ عدد من ادلسوح االقتصادية خالل النصف الثاين من العام 4192
. oمسح القادمُت وادلغادرين ومت اصلاز ما نسبتو .% 19
 oمسح ادلنشآت ادلتخصصة بتكنولوجيا ادلعلومات بنسبة %911
 oمسح االحتياجات ادلؤسسية من فرص العمل والتدريب بنسبة .%19
 oمشروع ادلسوح االقتصادية .%11
اعداد ونشر تقرير اإلسقاطات السكانية حىت عام  4191والعمل جار على إعداد تقرير االسقاطات
السكانية على مستوى احملافظات
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ابحث وابحثة ميدانية ومت البدء بتنفيذ االعمال

 .8إعــداد دليــل دويل لتنفيــذ التعــدادات الســكانية ابســتخدام التقنيــات احلديثــة ،مــن خــالل جتربــة الــدائرة الناجحــة
وادلتمي ــزة يف تنفي ــذ التع ــداد الس ــكاين  4199وال ــيت اتبع ــت فيه ــا افض ــل ادلمارس ــات الدولي ــة يف مج ــع البي ــاانت
الكًتونيا ،فقد مت اختيار األردن لتقوم مبالشاركة يف اعداد ىا الدليل من قبل قسم االحصـاء يف األمـم ادلتحـدة،
حبيــث يــتم اعتمــاد ىــذا الــدليل عادليــا جلميــع الــدول الــيت تعتــزم مجــع البيــاانت ابســتخدام التقنيــات احلديثــة ومــن
ادلتوقع ان يتم االنتهاء من اعداد ىذا الدليل بصورتو النهائية ونشرة يف مطلع عام .4190
 .9إعداد األطلس اإلحصائي األردين ،والذي تضمن رلموعة كبَتة من ادلؤشرات اإلحصائية اليت تعكس حجم
وخصائص السكان كاجلنس واجلنسية والتأمُت الصحي والتعليم والصعوابت الوظيفية إضافة حلجم الالجئيُت
شلثلة على خرائط ضمن ادلستوايت اإلدارية (احملافظات ،األلوية ،األقضية) ،وبغلت نسبة االصلاز .%111
 حمور قطاع التعليم واملوارد البشرية والذي يندرج حتته االجنازات التالية:
 .1عقد الدورات والورش التخصصية يف اجملال االحصائي واالداري ادلساند يف مركز التدريب احلصائي هبدف
رفع قدرات العاملُت يف دائرة االحصاءات العامة والقطاع العام واخلاص حيث مت عقد  99دورة تدريبية مشلت
 422موظف من داخل وخارج الدائرة.
 حمور االصالح االداري ويندرج حتته االجنازات التاية:
 .1استكمال أعمال إعداد اسًتاتيجية وطنية لإلحصاء  4144-4190بطريقة تشاركية بُت اجلهات ادلعنية
ابلبياانت االحصائية حيث عملت خالل األشهر ادلاضية على عقد العديد من االجتماعات والندوات
وورش العمل ضمن ىذا اإلطار ابلتشارك مع كافة ادلؤسسات الوطنية واالستئناس ابخلربات الدولية ادلعنية
شلثلة ابللجان االستشارية والتوجيهية والفنية والقطاعية وتسعى الدائرة من خالل االسًتاتيجية الوطنية
لالحصاء اىل تطوير نظام احصائي وطٍت ومبشاركة من سلتلف ادلؤسسات ادلنتجة للبياانت اإلحصائية ،
وتطوير األجهزة اإلحصائية ادلنتجة للبياانت وفق أفضل ادلعايَت الدولية وبناء قواعد بياانت احصائية وطنية
موحدة ،وكذلك توفَت مؤشرات التنمية ادلستدامة ،خدمة الدولة االردنية من خالل توفَت اكرب قدر شلكن من
احتياجات رامسي السياسات وصانعي القرارات.
 .2اعادة النظر ابذليكل التنظيمي للدائرة وفق احلاجة الفعليـة لتنفيـذ االسـًتاتيجية الوطنيـة لالحصـاء 2122-2118
هبدف حتقيق األىداف الوطنية وادلؤسسية ،وقد بلغت نسبة االصلاز حواىل .%21
 حمور قطاع اخلدمات ويندرج حتته االجنازات التاية:
 .1تــوفَت ادلؤشـرات االحصــائية الــيت تقــيس مــدى حتقيــق األردن ألىــداف التنميــة ادلســتدامة  ،4101حيــث بــدأت
الـ ــدائرة إبعـ ــداد قاعـ ــدة مؤش ـ ـرات وطنيـ ــة إحصـ ــائية حتقـ ــق اىـ ــداف السـ ــبعة عشـ ــر والغـ ــاايت ( )961للتنميـ ــة
ادلستدامة.
 .2مسح تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلنازل مسح ينفذ مرة كل سنو مع اجلولة الرابعة دلسح قوة العمل حبجم عينة
 9991اسرة ابلتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا ادلعلومات ويهدف اىل معرفة نسبة االسر اليت
3

تستخدم االنًتنت يف ادلنازل واخلدمات اليت تسعى للحصول عليها من خالل الشبكة العنكبوتية حيث
بلغت نسبة االصلاز ذلذا ادلشروع .%61
 .3بناء وإطالق ادلوقع اإللكًتوين اجلديد لدائرة االحصاءات العامة حبلتو وزلتواه اجلديدين ،حيث دتثل ىذه
اخلطوة مسامهة إضافية يف رلال إاتحة أقصى ما ميكن من بياانت ومؤشرات إحصائية ختدم احتياجات
ادلستفيدين ومتخذي القرار بسرعة وجودة وكفاءة عالية ،واالستفادة من التسارع ادلتنامي يف خدمات
تكنولوجيا ادلعلومات وعالقاهتا ابلعمل اإلحصائي بشكل خاص ،فالوقت والشمولية وسرعة الوصول
للمعلومة أبقصر الطرق واحلصول على أدق البياانت ابتت من معايَت ادلفاضلة األساسية بُت منتجي
اخلدمات اإلحصائية.
 حمور قطاع التشغيل والعمل ويندرج حتته االجنازات التاية:
 .1مسح قوة العمل  4192ومبنهجية جديدة ،ومبا يتوافق مع معايَت منظمة العمل الدولية ،حيث وفر ادلسح
العديد من ادلؤشرات اجلديدة ومنها معدالت البطالة لألردنيُت وغَت األردنيُت ،العمالة غَت ادلنظمة والعمالة
الناقصة (مرتبطة ابلوقت) والعمالة احملتملة ،حتديد ادلشتغلُت أبجر أو اعمال غَت مدفوعة األجر أو الذين
يعملون ابألنشطة التجارية أو الزراعية ،ومعدالت ادلشاركة اإلقتصادية لألردنيُت وغَت األردنيُت ،حيث مت
تنفيذ اجلولة الثالثة والرابعة خالل النصف الثاين من العام .4192واستخراج ادلؤشرات اخلاصة هبذا ادلسح،
ووصلت نسبة االصلاز ذلذا ادلشروع خالل النصف الثاين من عام  4192اىل .%29
 .2مسح فرص العمل ادلستحدثة جولة اوىل  4192مسح ينفذ بشكل نص سنوي حبجم عينو  91111أسره لكل
نصف ويهدف دلعرفة اخلصائص الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية لالفراد  99سنو فاكثر والذين حدث
ذلم تغَت يف حالتهم االقتصادية والتعرف على حجم فرص العمل ادلستحدثة يف سوق العمل االردين خالل
فًتة االسناد الزمٍت التعرف على ادلهن واالعمال اليت خيلقها سوق العمل ،وبلغت نسبة االصلاز حوايل . %41
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