


  السلطة لديها كدائرة  1949 عام نشاهتا ومنذ االردنية العامة االحصاءات دائرة تقوم
 على اإلحصائية العمليات بكافة بالقيام 1950 لسنة 24 رقم اإلحصاءات قانون مبوجب
  باإلحصاءات اخلاصة اإلحصائية البيانات ونشر وحتليل وتبويب معجب الوطين املستوى
 السكانية اجملاالت كافة  يف التعدادات وتنفيذ ،(،الطالق ،والزواج ،وفيات مواليد) احليوية

 وطين إحصائي كمرجع هإلي للرجوع وذلك بالعينة، املسوح وتنفيذ والزراعية واالقتصادية
 . الشاملة التنموية والربامج والسياسات اخلطط وضع على القرار متخذي يساعد



 نظرا الضرورية  السكانية لإلحصاءات الرئيسية املصادر أهم من احليوية تعترباإلحصاءات
 لتقديراتا احلصر، ال املثال سبيل على منها واليت األغراض من العديد يف تستخدم ألهنا

 .الصافية اهلجرة حجم جانب إىل والوفيات املواليد أعداد إىل أساسا تستند اليت السكانية
 عقود أيضا يشمل بل فقط، والوفيات املواليد على احليوية اإلحصاءات مفهوم يقتصر وال

 يف خاصة السكاين التزايد يف أمهيتها هلا حادثات تشكل اليت الطالق وواقعات الزواج
 هذه تعترب كما  .الزواج مؤسسة خالل من فيها اإلجناب يتم اليت واملناطق اجملتمعات

 يتم ما كثريا  واليت اإلحصائية األجهزة تنتجها اليت لإلحصاءات مكمال جزءا اإلحصاءات
 تعترب اليت املؤشرات من وغريها الدميوغرافية املؤشرات من العديد حلساب استخدامها

 .املهمة االجتماعية املؤشرات مفهوم ضمن



 ومن انواعها بكافة االحصائية البيانات على الطلب يف تزايدا احلايل الوقت يشهد•
 اجلوانب هذه حول املتوافرة البيانات وتعترب ومؤشراهتا احليوية االحصاءات ضمنها
 واجلوازات املدنية األحوال ودائرة العامة اإلحصاءات دائرة لدى بعيد حد إىل مكتملة

 احليوية اإلحصاءات لبيانات رئيسيني مصدرين هناك الصحة ووزارة
بالعينة املسوحو  التعدادات 
اإلدارية السجالت 



 الرئيسي املصدر العامة االحصاءات دائرة جتريه الذي األسرية والصحة السكان مسح ويعترب
 هذا بتنفيذ الدائرة بدأت وقد .والوفيات املواليد بيانات على تشتمل واليت احليوية للبيانات

 مت املاضي القرن من التسعينيات بداية ومع  .منتظم غري بشكل ولكن 1982 عام منذ املسح
  2002و 1997و 1990 األعوام يف نفذ حيث اآلن، ولغاية منتظم بشكل املسح تنفيذ

 ويغطي .2017 عام يف املسح تنفيذ مت فقد واخريا   2012، 2009 تكميلي ومسح 2007و
 املؤشرات من العديد حساب يف بياناهتا استخدام ميكن اليت  اجلوانب من العديد املسح
 :التالية املؤشرات حساب ميكن حيث والوفاة، باخلصوبة املتعلقة احليوية



 CBR معدل المواليد الخام
 GFR معل اإلنجاب العام

 ASFR معدالت الخصوبة التفصيلية
 TFR معدل اإلنجاب الكلي

 Marital Fertility Rate (MFR) معدل الخصوبة الزواجية
 CEB معدل إنجاب األطفال الذين ولدوا أحياء

 Neonatal Mortality Rate معدل وفيات حديثي الوالدة
 Infant Mortality Rate معدل وفيات االطفال الرضع

 Child Mortality Rate معدل وفيات االطفال
 Under Five Mortality Rate معدل وفيات دون الخامسة من العمر



 عدداملواليد االحياء املسجلون حسب احملافظة واجلنس وشهر الوالدة 
  عددالوفيات املسجلة حسب احملافظة، واجلنس، وشهر الوفاة 
 الزوج والزوجةعمر  احملافظة،عقود الزواج املسجلة حسب 
  عمر املطلق واملطلقة احملافظة، وقوعات الطالق املسجلة  حسب. 
  معدل الزواج اخلام ،معدل الطالق اخلام حسب احملافظة. 
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تقديرعدد السكان املقيمني واإلسقاطات السكانية 
امليالدوقت  متوسط العمر املتوقع 
 الوفاةأسباب معرفعة 
 اخلصوبةالوفيات ومعدل معدل 
 األمهاتالرضع واألطفال ووفيات وفيات معدل 
 املقيمني السكانوفيات 



الكتاب االحصائي السنوي 
 باالرقامكتيب االردن 
 االحصاءات العامة االردنية لدائرةاملوقع االلكرتوين 
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