بسم اهلل الرحمــن الرحيـــم
( وأحاط بما لديهـم وأحصى كل شئ عـددا )
صدق اهلل العظيم
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مقدمـــــة
ـــــــــــ

يحرص الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء دائما علـى مواكبـة التقـدم العلمـى وابأـد باحـدل ابسـالي
التكنولوجية فى تطوير نظم العمل وانجاز ما يقوم به من بحول ودراسات إحصـائية وعلميـة وميدانيـة باإلةـافة
إلى بناء قاعدة بشرية قادرة على إستيعا التكنولوجيا الحديثة .
ومن أبرز المجاالت التى إستأدمت فيها أحدل هده ابسالي هو التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت
بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة الـــدى بـــدأ تن يـــده ميـــدانيا فـــى نـــوفمبر  , 6002والـــدى يعتبـــر بحـــق أهـــم وأةـــأم
المشــروعات اإلحصــائية التــى تجــرى فــى مصــر  ...ويعتبــر هــدا التعــداد (الثالــل عشــر) فــى سلســلة التعــدادات
المصرية الحديثة.
ولعــل مــن أهــم مــا يتيحــه التعــداد مــن بيانــات هــو حصــر المـوارد البشــرية وتصــوير أصائصــها الديموجرافيــة
أصــدق تصــوير وتــوفير بيانــات شــاملة ودقيقــة عــن الأصــائص اإلقتصــادية واإلجتماعيــة إةــافة إلــى أصــائص
المبانى والمساكن وابسر لتوفير المعلومات الالزمة التى تعتبر الركيزة ابساسية بى دراسة للتنمية.
وقد حرص الجهاز أن يعطى هدا التعداد ما يستحقه من إهتمام وعنايـة  ,فشـرق قبـل بـدء التعـداد فـى إجـراء
ثالل تجار قبلية إستأدم فيها نظام الماسح الةوئى والتمييز الدكى للبيانات المدونة بأـط اليـد بول مـرة فـى
إدأال البيانات لما يتيحه هدا النظام من سرعة ودقة البيان نظ ار لعدم تدأل العنصر البشرى فى إدأال البيان ,
كدلك إستأدام نظام الترميز اآللى للبيانات الدى أدى إلى سرعة ودقة الترميز ,واالأد باحدل تكنولوجيـا لتحليـل
ونشر البيانات وهي نظم المعلومات الجغرافية.
كما طبق نظام الالمركزيـة فـى جمـإ وادأـال وترميـز بيانـات التعـداد لسـرعة نقـل البيـان مـن المحافظـات إلـى
المقر الرئيسى عن طريق شبكة معلومات الجهاز وألق كوادر فنية وجيـل جديـد مـن مسـتأدمى الحاسـبات مـن
شبا الأريجين بالمحافظات وقد أتاح هدا النظام ألق فرص عمل لشبا المحافظات .
كما شرق فى إعداد النظم والبرامج وقواعـد البيانـات وأدوات التطـوير المأتل ـة الالزمـة لجدولـة نتـائج التعـداد
وتحليل بياناته واإلعداد للدورة المستندية لتداول المستندات وتدفق البيانات  ,وانشاء شبكات نقل البيانـات بـين
المحافظـات والمركـز الرئيسـى بالقـاهرة وكـدلك إعـداد التعليمـات الالزمـة لكـل مرحلـة مـن مراحـل تجهيـز البيانــات
حتى يتعرف كل فرد على دوره فى تن يد هـده العمليـة وعلـى واجباتـه واأتصاصـاته بمـا يةـمن سـير العمـل فـى
وجهته الصحيحه  ,وتاديته فى توقيتاته المحدده.
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البا ابول
المالمح ابساسية والعامة  ,والتعاريف المستأدمة
فى التعداد العام 6002
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ال صل ابول
المالمح ابساسية والعامة للتعداد العام 6002
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نبده تاريأية عن التعدادات في مصر :
ـــــــــــــــــــ

 توةح برديات فينا أنه تم إجـراء إحصـاء لعـدد السـكان وأعمـارهم ومحـل إقـامتهم فـى عهـد هشـام بـن عبـد
الملك بن مروان عام  066ميالدية واستمر إجراؤه ستة شهور.
 وفى العصور الحديثة أجريت أربإ تقديرات للسكان فى ال ترة من  0066حتى  0083م
فاجرى التقدير ابول عام  0066ميالدية بمعرفة علماء الحملة ال رنسية .
وأجرى التقدير الثانى والثالل فى ظل عهد محمد على باشا فى عامى  0040 , 0020م.
وأجرى التقدير الرابإ فى عهد الأديوى إسماعيل باشا فى عام 0083م.
 وفى عام 0002م قام مكت اإلحصاء المصرى بإجراء أول تعداد للسكان فى السلسـلة الحديثـة للتعـدادات
السكانية ثم أجريت بعد دلك التعدادات العامة للسكان فى السنوات :
0880 – 0800 – 0880 – 0800 – 0806 – 0848 – 0838 – 0828 – 0808 – 0868 – 0088
.
 وتعتبر مصـر مـن الـدول التـى إلتزمـت بتوصـيات ابمـم المتحـدة فـى إجـــراء التعـــداد العــام للسكـــان أـالل
دورة (  , ) 2604 – 2665وتــــم بال عـــل اإلعــــداد والتن يـــــد إلجـــــراء التعـــــداد العـــــام للســـكان واإلســـكان
والمنشآت  , 2660وفقـا لأطـة زمنية محددة ,
 ويعد هدا التعداد الثالل عشر فى سلسلــة التعدادات المصريــة .
 تــم إعــالن النتــائج ابوليــة للتعــداد الع ـام  2660فــى  2668 / 4 / 3أى بعــــد ثـــالل شــهور مــن إنتهــاء
العمل الميدانى فى . 2660 / 02 / 30
 أشـتملت النتـائج ابوليــة علـى بيانــات ت صـيلية للســكان  ,والمبانـــى  ,والمنشـــــآت لمحافظـات الجمهوريــة
على النحو التالى :
أ – عدد  ( 00أحد عشر ) جدوال عن عدد السكان وأصائصهم المأتل ة .
– عدد  ( 8سبإ ) جداول عن عدد المبانى وأصائصها المأتل ـــة .
جـ عدد  ( 5أمس ) جداول عن عدد المنشآت وأصائصها المأتل ـة .

لتحقيق هدف إنتاج بيانات ت صيلية يتوفر لها عناصر( السرعة  ,الشمول  ,الدقـة ) تــم اآلتــى :
أ – وةإ جداول ت صيلية لإلستمارات التعدادية  ,تشتمل على معظم البيانات التى يتم جمعها.ميدانيا .
– تصميـــم سجــالت النتائج ابوليــة  ,لت ريــم محتــــوى الجــــداول الت صيليــة  -سال ـــة الـدكر – لت عيـل
دورها فى سرعة إستأـــراج النتائج الت صيلية للأصائص المأتل ة.
وتعتبر هده الأطوة ط رة فى العمل التعدادى  ,لأدمـــة متأـدى القــرار بالحصـول علـى بيانـات
واةحة  ,تتصف بالشمول  ,والتوزيــــإ الجغرافـــى وبت صـيالت علـى درجـة عاليـة مـن الجـودة  ,فـى
فترة وجيزة .
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أوال  :المالمح ابساسية للتعداد العام للسكان

* تعريف ابمم المتحدة لتعداد السكان :

تعـــداد الســـكان هـــو البرنـــامج الشـــامل لجمـــإ وتجهيـــز وتقيـــيم وتحليـــل ونشـــر البيانـــات الديموجرافيـــة

واإلقتصادية واإلجتماعية المتعلقة بجميإ ابفراد داأل حدود الدولة أو جزء محدد من الدولة  ,ودلـك عنـد زمـن

معين .

يتميز التعدادالعام للسكان بالمالمح ابساسية التالية :
 -0الشمول :

ينبغى أن يشمل التعـداد كافـة وحـدات العـد( مبـاني /منشـآت /أفـراد ) فـى الدولـة أو فـى جـزء محـدد

المعالم منها دون حدف أو تكرار  ,ويغطى التعداد عادة الدولة بكاملها .
 -2العد ال ردى :

ويقصد بالعـد ال ـردى تـدوين بيانـات كـل وحـدة مـن الوحـدات المشـمولة بالتعـداد علـى حـدة ( فـرد,

مبنى  ,منشاة ) وبشكل مستقل تماما عن بيانات غيرها مـن الوحـدات  .وهـده الطريقـة هـى وحـدها

التــى يمكــن معهــا تصــنيف الأصــائص المأتل ــة للســكان والمبــانى والمنشــآت فــى جــداول ت صــيلية
يحتوى كل منها على أكثر من أاصية واحدة .

 -3اآلنيــة :

ويقصـد باآلنيــة  ,أن بيانـات ابفـراد فــى المنـاطق المشــمولة بالعـد يســند إلــى لحظـة زمنيــة واحــدة ,

تسمى لحظة اإلسناد الزمنى ( أو لحظة الص ر ) .

ويج أن يعد كل فرد وكل مسكن أالل فترة زمنية محددة تسمي فترة العد ,ومإ أن أغل بيانات

التعــداد تنســ إلــى لحظــة أســناد زمنــي محــددة ( ليلــة العــد ) إال أن بعــ

ابســئلة قــد تتةــمن

معلومــات عــن فتــرة زمنيــة محــددة ســابقة علــي تلــك اللحظــة ( مثــل موقــف ال ــرد مــن العمــل أــالل

ابسبوق السابق للحظة اإلسناد الزمنى ) وهنـا يجـ التمييـز بـين فتـرة العـد ولحظـة اإلسـناد الزمنـى

للعد  ,حيل أن فترة العد هى ال ترة الزمنيـة التـى تسـتغرقها عمليـة جمـإ المعلومـات ويعتمـد طولهـا
على عدة عوامل منها (عدد العاملين الميدانيين  /توفر العمليات اللوجستية الالزمة للتن يد  /حجم

االستمارة )

أما لحظة اإلسناد الزمنى للعد :

فهى لحظة مرجعية غالبا ما تكون منتصف ليلة يوم بدء عد السكان .

وتحدد لحظة اإلسناد الزمنى للعد بمنتصف ليلة معينـة بحيـل تعتبـر البيانـات المتعلقـة بعـدد ابفـراد

وتــوزيعهم الجغرافــى مثبتــة عنــدها  .ولــدلك يعتبــر التعــداد مــن هــده الوجهــة أشــبه بلقطــة فوتوغرافيــة
تصور المجتمإ لحظة أأد تلك اللقطة وهده اللحظة لتعداد السكان فى مصر ليلـــة  20 / 26نـوفمبر

.2660
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 -4الدورية المنتظمة :
ويقصد بالدورية المنتظمة أن التعدادات السكانية تجرى على نحو دورى منتظم  ,بحيل ي صل بيـن

التعــداد واآلأــر فتــرة محــددة هــى فــى الغال ـ عشــر ســنوات كاملــة  ,ويهــدف دلــك إلــى إج ـراء عمليــات
المقارنات المحلية والدولية بشكل منتظم .

إن وجــود سلســلة مــن التعــدادات يجعــل باإلمكــان التعــرف علــى أنمــاط التغيــر بدقــة واج ـراء تقــــديرات

السكان  ,وكلمـا كـــانت التغييـرات فـى مجـال السـكان والمبـانى كبيـرة  ,فإنـه ي ةـل تتبـإ التغييـرات التـى

تحدل فى الأصائص غير المستقرة عن طريق المسوح بالعينات بين التعدادات .

أسلو

العد المتبإ فى مصر:

تــم إســتأدام أســلو العــد ال علــى (  ) DE-FACTOوهــو ابســلو الــدى يــتم بموجبــه تســجيل ال ــرد

واسـتي اء البيانـات عنـه فـى المكـان الـدى كـان متواجـدا فيــه ليلـة العـد  ,سـواء أكـان هـدا المكـان هـو مكــان
إقامته المعتادة أم لم يكن  .ويعطى تبوي البيانات التى تجمإ وفق هدا ابسـلو توزيعـا للسـكان كمـا كـان

عليه حالهم وقت العد  .وهو هنا أكثر تشبيهآ باللقطة ال وتوغرافية التى أشرنا إليها سابقا .

وقد تم اإلأتيار أسلو ( العد ال على ) فى كافة تعدادات السكان السابقة وفـى هـدا التعـداد  ,للحصـول

على توزيإ السكان حس مكان إقامتهم المعتاد ما أمكن ليلة العد  ,حيل روعى عند تحديد ليلة العد لهـدا

التعداد بإأتيار الوقت الدى تكون فيه التحركات السكانية فى حدودها الدنيا – فى منتصف ابسبوق  -وقد
تم تحديد لحظه الص ر لهدا التعداد بمنتصف ليلة 20/26نوفمبر .2660

أهمية التعداد :

يعتبر التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت أحد أهم عناصر نظام اإلحصاءات الرسـمية فـى مصـر,

والدى مهمته ابساسية توفير المعلومات عن ابوةاق واإلتجاهات اإلقتصادية والظروف المعيشـية للشـع

 ,ليكــون ابداة ابساســية بيــد راســمى السياســات والمأططــين وصــناق الق ـرار لتشــأيص المشــاكل واعطــاء
التوجيهات وتقييم الواقإ .

ويحتــل التعــداد أهميــة متزايــدة لــدى البلــدان المتقدمــة والناميــة علــى حــد سـواء  ,لمــا يــوفره مــن بيانــات

إحصائية أساسية وهامة عن مأتلـف الأصـائص الديموجرافيـة واإلجتماعيـة واإلقتصـادية للمجتمـإ  ,والتـي

تعتبــر مــدأالت الغنــى عنهــا فــى صــياغة ب ـرامج التنميــة والتطــوير  ,وســد إحتياجاتهــا فــى مجــال السياســة

الســكانية واإلســكان والصــحة والتعلــيم والقــوى العاملــة وغيرهــا  ,بن تلــك اإلحتياجــات تشــكل أصــال العناصــر
الرئيسية التى تحدد مةمون التعداد .

وتســتأدم البيانــات التــى يوفرهــا تعــداد الســكان عــن حجــم الســكان وتــوزيعهم الجغرافــى وأصائصـــهم

الديموجرافيــــة واإلجتماعيــــة واإلقتصــــادية  ( ,كالتركيــــ النــــوعى والعمــــرى والتعليمــــي والزواجــــى والمهنــــى
واإلقتصادى وغيرها )  ,على نطـاق واسـإ فـى مجـال التأطـيط للتنميـة وتقيـيم برامجهـا  ,وفـى مجـال إعـداد

الدراسات التحليلية لمأتلف الظواهر فى المجتمإ .
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كما تتمتـإ المعلومـات التـى يوفرهـا تعـداد المبـانى ,مثـل أعـداد المبـانى  ,والوحـدات وتوزيعهـا الجغرافـى

وأصائصــها ومواصــ اتها  ,وربطهــا بعــد الســكان  ,باهميــة كبيــرة عنــد إعــداد ب ـرامج الســكان وتقييمهــا ,

والتعرف على الظروف السكنية للمجتمإ وكي يه تحسينها .

وتتجلــى أهميــة حصــر المنشــآت فــى تــوفير إطــار شــامل لكافــة المنشــآت االقتصــادية  ,يوةــح عــددها

وتوزيعهــا الجغرافــى وأن ـواق نشــاطاتها وعــدد العــاملين فيهــا  ,ويســتأدم هــدا اإلطــار فــى إج ـراء المســموح
إإلقتصادية بالعينة  ,كما يستأدم فى إجراء التعداد اإلقتصادى الحقا .

وأأيرآ  ,تشكل هده التعدادات جزءا ال يتج أز مـن النظـام اإلحصـائى المتكامـل  ,بمـا تـوفره مـن معلومـات

هامة وةرورية عن مأتلف جوان المجتمإ  ,كمـا تعتبـر نقطـة بدايـة منطقيـة إلقامـة نظـام قاعـدة بيانـات
متطور  ,يلبى إحتياجات واهتمامات كافة مستأدمى البيانات .

أهداف التعداد :
يهدف التعداد أساسا إلى مايلى :

 –0يجــرى التعــداد العــام للســكان أساســا بهــدف تــوفير بيانــات عــن عــدد الســكان وتوزيعــاتهم الجغرافيــة ,
وتوزيعــاتهم وفــق بعــ

الأصــائص ابساســية المســتقرة نســبيا  ,بهــدف التأطــيط بغــ ار

اإلقتصادية واإلجتماعية والهجرة الداألية  ,والحصول على بع

التنميــة

المؤشــــرات الديموجرافية واإلقتصـادية

واإلجتماعية عـنهم  ,كالتركيـ العمـرى والنـوعى والزواجـى والتعليمـى والمهنـى واإلقتصـادى  ,باإلةـافة
إلى البيانات عن حجم ابسرة وتركيبها ومستويات معيشتها  ,معب ار عنها بمـا تحـوزه مـن أجهـزة وأدوات

منزلية ووسائل انتقال أاصة .

 – 2أمــا تعــداد المبــانى فيــوفر مجموعــة مــن البيانــات ابساســية حــــول عـــــدد المبانــــى والوحـــدات ( ســكنية
وغيـــر ســـكنية ) وتوزيعهـــا وأنواعهـــا والمرافـــق والتســـهيالت المتـــوفرة فيهـــا ومصـــادر تزويـــدها بالمــــاء
والكهرباء  ,كما يوفر ابسس الالزمة لدراسة الظروف السكنية بالبلد ووةإ برامــج مناسبة لتطويرها .

 – 3وأما تعداد ( أو حصر ) المنشآت فينتج عنه قائمة شاملة بالمنشآت المتواجدة بالبالد على إأتالف
أنواعها وأنشطتها  ,وتعتبر هده القائمة بمثابة إطار إحصائي يستأدم فى إجــــراء المسوحات

اإلقتصادية واجراء الدراسات المعمقة حول مأتلف القطاعات اإلقتصادية .

 – 4وفةآل عما يوفره برنامج التعداد من بيانات  ,فانه يوفر ابطر اإلحصائية  ,التى تستأدم فـــى
إجراء المسوح المتأصصة بالعينة  ,لتوفير بيانات أكثر ت صيآل وعمقآ حول السكــان والمبانى

والمنشآت .
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ثانيا  :مراحل التعداد

ينطوى تعريف تعداد السكان على النحو السابق دكره على المراحل التى يتالف منها برنـامج التعـــداد ,

وهده المراحل هى :

 – 0مرحلة ابعمال التحةيرية :
نظ ار بهمية التعداد العام للسـكان واإلسـكان والمنشـآت وةـأامة ابعمـال التـى يـتم تن يـدها مـن أاللـه ,
فإن ابعمال التحةيرية للتعداد تبدأ قبل سنة التعداد بحوالى أربإ سنوات تقريبا حيل يتم أاللها ما يلى :
أ – وةإ الأطة المبدئية لمأتلف مراحل التعـداد طبقـا للـدروس المسـت ادة مـن تن يـد التعـدادات السـابقة
وأاصة تعداد . 0880
– تشــكيل اللجنــة العليــا للتعــداد برئاســه الســيد  /رئــيس الجهــاز وكــدا اللجــان ابساســية كمرحلــة أولــى
وتشمل  :اللجنة ال نية  ,اللجنة التن يدية  ,لجنة التنسيق والمتابعة واإلعالم .
جـ  -تشكيل اللجـان ال نيـة المتأصصـة كمرحلـة ثانيـة للقيـام بتن يـد المهـام الموكلـة إلـى كـل لجنـة وهـده
المهام تشمل :
( )0مأاطبــة الجهــات المســت يدة مــن بيانــات التعــداد والمســتأدمة لــه لمعرفــه رغباتهــا وارائهــا فــى
البيانات المطلوبة باإلستمارات .
( )2تصميم اإلستمارات والنمادج المأتل ة للتعداد وكدلك التبويبات مإ ابأد فى اإلعتبار الأبـرات
السابقة والتوصيات الدولية ورغبات المستأدمين .....ألخ .
( ) 3إعداد تعليمات العمل الميدانى وأطة التدري .
( ) 4إعداد التصانيف وابدلة ( مهن  /نشاط إقتصادى  /مؤهالت علمية  /جنسيات ) .
( )5إعداد دليل الوحدات اإلدارية .
( ) 0أطة التجهيز اآللى للبيانات .
( )8التجار القبلية للتعداد .
( )0اإلحتياجات المالية لكافة أعمال التعداد ( الميزانية ) .
( )8اإلحتياجات من العمالة لكافة أعمال الميدان وكي ية تدبيرها .
( )06اإلحتياجات من المطبوعات المأتل ة للتعداد وعمل أطة نقلها من الجهاز للمحافظات .
( )00اإلحتياجات من وسائل النقل واالنتقال .
( )02وةإ الأطة ابعالمية للتعداد .
( )03إعداد أرائط المدن والريف لأدمة أعمال التعداد .
( )04إعداد الأطة العامة للتعداد فى الصورة النهائية فى شكل أنشطة وتوقيتات .
والجدير بالدكر أن ثمة تداأل بين كثير من هده ابعمال وابنشطة  ,ف ى حين يمكن إنجاز مجموعة منها

دفعة واحدة وفى وقت واحد  ,إال أنه فى بعـ

ابحيـان فـى نشـاط ماقبـل إنجـاز أعمـال أأـرى تسـبقه  ,فعلـى

سبيل المثال ال يمكن صياغة التعاريف والتعليمات قبل تصميم اإلستمارات  ,كمـا ال يمكـن تقـدير المسـتلزمات

المادية قبل تقدير أعداد المشتغلين فى العمل الميدانى .
8

 -2مرحلة جمإ البيانات :

ويطلق عليها أحيانا مرحلة ابعمال الميدانية  ,ويتم أاللها تن يد ابعمال التالية :

أ -ابعمال التمهيدية :

وهى ابعـمال الميدانية التمهيدية  ,ويدأل فى هده المجموعـة بشكـل أاص:
( )0عمليات تحديد حدود المدن والشياأات وتحديل الأرائط .
( )2تحديد مقرات العمل الميدانى وتجهيزها بكل وسائل العمل .
( )3توزيــإ المســتلزمات الماديــة لاعمــال الميدانيــة مــن ســجالت ومطبوعــات وأجهــزة علــى كافـــة
المحافظات.
( )4إعداد قوائم المشتغلين بكافة مراحل العمل وتدريبهم ( مركزيا ومحليا ).

 -ابعمال الميدانية :

وتشــمل أعمــال التــرقيم والحصــر لكافــة الطــرق والبلوكــات والمبــانى ومكوناتهــا وتــرقيم المنشــات ,
وكدلك عد السكان ومايلى دلـك مـن أعمـال ميدانيـة إلنجـاز هـده ابعمـال بكـل دقـة وجـودة عاليـة
مثل  :المرور ال نى ومراقبة الجودة  .....ألخ

 - 3مرحلة تجهيز البيانات :

ويــتم أاللهــا مجموعــة مــن العمليــات التــى تقــود فــى النهايــة إلــى اســتأراج النتــائج النهائيــة للتعــداد,
وتتلأص هده العمليات فى :
أ  -مراجعة البيانات وتدقيقها وتنقيحها من ابأطاء .
_ ترميز البيانات للبنود غير سابقة الترميز ( مثل المهنة والنشاط اإلقتصادى والمؤهل العلمى
والجنسية) .
جـ _ إدأال البيانات بإستأدام الماسح الةوئى.
د  -معالجة البيانات واستأراج الجداول المطلوبة ودلك وفقا للنظم والبرامج التى تصمم لدلك .

 - 4مرحلة تقييم وتحليل البيانات :

يقصــد بتقيــيم البيانــات دراســة المعلومــات التــى تــم الحصــول عليهــا والمؤش ـرات المستألصــة منهــا ,
وتقييم مدى منطقيتها والتحقق من عدم وجود تعار بينها وبين المعلومات المتوفرة مـن مــصادر أأـرى
 ,ودلك قبل إتاحتها لالستأدام .
أما تحليل البيانات فهو بإأتصار دراسة ابرقام والمؤشرات التى تم الحصول عليها وت ســـير
مدلوالتها وبيان العوامل المأتل ة التى أثرت فى مستوياتها أو تاثرت بها  ,ابمر الدى يةـيف لنتـائج التعـداد
أبعادا جديدة ويزيد من فائدتها لمستأدمى البيانات وصانعى القرار .

 - 5مرحلة نشر البيانات :

وهى عملية تهدف إلى إتاحة البيانات التـى تـم جمعهـا وتجهيزهـا لكـل مـن يرغـ فيهـا  ,بمـا فـى دلـك نشـر
كافة التقارير التى تتةمن نتائج تقييمها والدراسـات التحليليـة التـى أجريـت حولهـا ويـتم دلـك بـاكثر مـن وسـيلة
سيرد دكرها بال صل الأامس من هده المنهجية .
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ثالثا  :التجار القبلية للتعداد

 نظرآ بهمية العمل الميدانى بالتعداد العام للسكان واإلسكان فإنه جرت العادة على تن يـد عـدة تجـار قبليـةبى تعــداد ودلــك لتحقيــق أهــداف عديــدة منهــا تجربــة اإلســتمارات المســتأدمة فــى جمــإ البيانــات بالتعــداد

ودراســة وتقيــيم العمالــة بالميــدان ونوعياتهــا ومعــدالت ابداء وتجربــة التجهيــز اآللــى لإلســتمارات التعداديــة

...ألخ

 تةمنت أطة تعداد  2660ةمن إنشطتها إجراء ثـالل تجـار قبليـة لتعـداد  2660بـدءا مـن عـام 2662وحتى عام  2665نوجزها فيما يلى - :

 - 0التجربة القبلية ابولى لتعداد 2660

تم تن يد التجربة القبلية ابولي أالل النصف الثاني من عام  2662في مناطق أأتيرت بالعينة من

محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بعدد أسر قدرة  8566أسرة موزعة على الحةر والريف .
أ -أهداف التجربة :

( )0تجربة اإلستمارات الرئيسية للتعداد ( مباني – منشآت – السكان والظروف السكنية ) .
( )2تجربة اإلستمارة الةوئية للتعداد في جمإ البيانات.
( )3تجربة ال ترة الزمنية المحددة لكل مرحلة .

( )4تقييم نوعية العمالة في كل مرحلة من مراحل العمل الميداني للتعداد .
( )5تجربة التجهيز ابلي لإلستمارة الةوئية .

 -التوصيات :

كان من أهم التوصيات للتجربة القبلية ابولي ما يلي - :

( )0إعــادة تصــميم اإلســتمارة بحيــل تكــون اإلســتمارة الواحــدة فــي ص ـ حتين متقــابلتين ليســهل
إستي اؤها ومراجعتها بدقة وسرعة .

(  ) 2تأ ي
.

محتوى كل سجل من  56إستمارة إلي  36إستمارة لسهولة إسـتعماله بالميـــدان

(  ) 3النظــر فــي أن يكــون إســتي اء أك ـواد اإلجابــات داأــل المربعــات بابرقــام العربيــة وليســت
االنجليزية ليسهل العمل الميداني .

(  ) 4زيادة اإلهتمام بالتدري علي جميإ مراحل التدري إلنجاح عملية التطوير المقترحـة فـي
إستأدام اإلستمارات الةوئية أاصة عند جمإ ومعالجة البيانات .
(  ) 5العمل علي تدبير عمالة من الدكور لوظي ة م تش تعداد .
(  ) 0إلغاء ابسئلة الأاصة بالأصوبة من إستمارة ابسرة والظـروف السـكنية واةـافة أسـئلة
أاصــة بــابفراد دوي اإلحتياجــات الأاصــة( المعــوقين ) ودلــك للحاجــة الةــرورية لهــدا
الموةوق .
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 - 2التجربة القبلية الثانية لتعداد 2660
تم تن يد التجربة القبلية الثانية أالل النصف الثاني من عام  2663في منـاطق أأتيـرت بالعينـة مـن
محافظات القاهرة والغربية والسويس والمنيا وبلم عــدد ابسر في هـده المنـاطق  26ألـف أسـرة شـملت كـل
من الحةر والريف .

أ -أهداف التجربة :
( )0تجربة شـكل وتصـميم اإلسـتمارات الرئيسـية للتعـداد ( مبـاني – منشـآت – ابسـر والظـروف
السكنية ) بعد التعديل الدي تم بناء علي توصيات التجربة ابولي .
(  ) 2متابعة تجربة المعالجة اآللية للبيانات بابسلو الةوئي .
( )3قيــاس معــدالت اآلداء اليــومي لكــل مشــتغل فــي جمــإ البيانــات ميــدانيا لكــل إســتمارة مــن
إستمارات التعداد .

 -التوصيات :

( )0ي ةـل أن يكــون إســتي اء ابرقـام الكوديــة لإلجابــات باإلسـتمارات التعداديــة بابرقــام العربيــة
وليس بالشكل الحالي ( اب نجليزية وقد تم إجراء أطوات جادة في هدا الصدد بمعرفة قطاق
تكنولوجيا المعلومات ) .
( )2زيــادة اإلهتمــام بالتــدري ( نظــري وعملــي ) فــي جميــإ مراحــل التعــداد مــإ إعطــــاء أهميــة
أاصة بمرحلة المراجعة المكتبية التي تمثل دو ار هاما في إنجــاح عملية التطويـرالمقترحة (
إستأدام اإلستمارات الةوئية ) .
( )3العمل في أقر وقت علي حل مشكلة عدم وجود العدد الكافي من الدكور العاملين بالجهاز
لتغطية أعمال تعداد  2660أاصة لوظي ة م ـتش حيـل أن تعـــداد 2660سـيتطل حـوالي
 0366م تش والمتوفر منهم بالجهاز حوالي النصف .نظـ ار لاهمية القصوي بدلك حيل أن
الم تش هـو عصـ عمليـة جمـإ بيانـات التعـداد ويتوقـف عليـة بدرجـة كبيـرة نجـاح عمليـة
التعداد ككل ومن الةروري أن يكون من مـوظ ي الجهـاز ولـيس منتـدبا مـن أــارج الجهـاز
ةمانا لزيـــادة اإلنتماء وتقدير المسئولية .
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 - 3التجربة القبلية الثالثة لتعداد 2660

أ – مالمحها :

(  ) 0تعتبر هده التجربة القبلية الثالثة هي البروفة النهائية لتعداد . 2660

(  ) 2كان نتيجة للمالحظات التي أظهرتها التجربتين القبليتين ابولي والثانية أن تبني
قطاق تكنولوجيا المعلومات بالجهاز دراسة أمكانية تحويل أكواد إستمارات التعداد إلي
اللغة العربية حتي يساعد علي حل مشاكل جامعي البيانات عند اإلستي ــاء لإلستي اء
ميدانيا وتم تصميم نمادج جديدة إلستمارات التعداد وتجربتها بالتعاون مإ مسئولي
التعداد .
(  ) 3أبدت إدارة الطبإ والتصوير بالجهـاز الرغبـة فـي أن تبـدأ أطـة طبـإ إستـــمارات تعـداد
 2660إعتبا ار من  2665 /8/0لما يتطلبـه طبـإ اإلسـتمارات الةـوئية مـن عـدة مراحـل
للطبإ .
(  ) 4لدلك قررت اللجنة العليا للتعداد تن يد التجربة القبلية الثالثة للتعداد في النصف
الثاني من عام 2664وأوائل عام . 2665

ـ مناطق التجربة وحجم العينة :

(  ) 0تم تن يد التجربة الثالثة للتعداد في مناطق أأتيرت بالعينه من  8محافظات هي :
ابسكندرية – البحيرة – ك ر الشيخ – قنا – ال يوم – اإلسماعيلية – الشرقية –
دمياط – شمال سيناء.
(  ) 2يقدر عدد ابسر في مناطق التجربة بحوالي  85ألف أسرة فى كل من الحةـــر
والريـــف.
(  ) 3تــم تجربــة أســلو الالمركزيــة فــي منطقــة واحــدة بمحافظــة اإلســماعيلية حيــل تــم بهــا
إجـــراء كافـــة مراحـــل المراجعـــه المكتبيـــة والمعالجـــة اآلليـــة للبيانـــات لمنـــاطق التجربـــة
بالمحافظــات التـــي تشـــملها هـــده المنطقــة وهـــي الشـــرقية – اإلســـماعيلية – دميـــاط –
شــمال ســيناء  .وفــي ةــوء هـدة التجربــة تقــرر إمكانيــة تن يــد أســلو الالمركزيــة فــي
تعداد .2660
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رابعا  :الالمركزية فى اإلستالم والمراجعة المكتبية والتجهيز اآللى لإلستمارات :

بدأ تطبيق أسلو الالمركزية فـى التجربـة الثالثـة لتعـداد  ( 2660التـى تعتبـر بروفـة نهائيـة للتعـداد )

فى منطقة اإلسماعيلية

,

وكان حجم العينة بهده المنطقة الالمركزية (  36ألف أسرة ) حيل تم تن يـد جميـإ

مراحل التعداد بنجاح  ,وفى هدا الصدد تم إتأاد قرار بتطبيق الالمركزية فى تعداد  2660فـى المنـاطق التاليـة

:

 – 0منطقة اإلسماعيلية :

وتشمل ثمانية محافظات هى ( اإلسماعيلية  /السويس  /بورسعيد  /شمال سيناء  /جنو سيناء /

دمياط  /الدقهلية  /الشرقية ) ويبلم سكان محافظات هده المنطقة  % 08من جملـــة سكـــان

الجمهوريـــة .

 – 2منطقة اإلسكندرية :

وتشمل أربعة محافظات هى ( اإلسكندرية  /ك ر الشيخ  /البحيرة  /مطروح ) ويبلــم سكـــان

محافظات هده المنطقة  % 00من جملة سكان الجمهورية .

 – 3موقإ العباسية :

يشمل عشرة محافظات هى ( ال يوم  /بنى سويف  /المنيــا  /أسيوط  /ســوهاج  /قنـــا /

مدينة ابقصر  /أسوان  /الوادى الجديد  /البحر ابحمر ) ويبلم سكانها حوالى  % 25من جملة سكان

الجمهورية .

 – 4المنطقة المركزية بالمقر الرئيسى للجهاز :

تشمل أمس محافظات هى ( القاهرة  /الجيزة  /القليوبية  /الغربية  /المنوفية ) ويبلم سكانهــا

حوالى  % 46من سكان الجمهورية .

وفيما يلى نوةح مزايا الالمركزية :

 -0تقليل ع ء العمل على المنطقة المركزية فى القاهرة .

 -2التدري على تن يد أعمال المراجعة المكتبية  ,والتجهيز اآللى بإسلو المركزى .

 -3ألق كوادر فنية وادارية فـى المحافظـات التـى سـيطبق فيهـا أسـلو الالمركزيـة بالتعـداد واعطـاء
هده الكوادر ال رصة لتحمل المسئولية ال نية واإلدارية فى تن يد التعـدادات واإلحصـاءات الدوريـة

للجهاز مستقبال .

 -4توزيإ ع ء تأزين وتداول اإلستمارات التعدادية مركزيا والمركزيا .

 -5تقليــل حركــة نقــل إســتمارات التعــداد  ,ممــا يســاعد علــى ح ــاظ وســالمة اإلســتمارات داتهــا  ,ممــا
يجعلها صالحة إلستأداد الماسح الةوئى .

 -0تقليــل ال تـرات الزمنيــة المطلوبــة لتجهيــز ومراجعــة البيانــات  ,واعــداد اإلســتمارات لتكــون صــالحة
إلدأالها على أجهزة الماسح الةوئى  ,واعالن النتائج النهائية فى وقت أسرق .
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أطوات التن يد إلسلو الالمركزية فى أعمال التعداد :

تتلأص أطوات تن يد الالمركزية فى أعمال التعداد فيما يلى :

 -0نقـل جميــإ ســجالت التعـداد المســتوفاه مــن منــاطق العمـل فــى كــل محافظـة مــن المحافظــات التابعــة
للمنطقة الالمركزية إلى عاصمة المحافظة التى بها المنطقة الالمركزية وتأزينها .

 -2قيــام لجــان إســتالم الســجالت فــى المنطقــة الالمركزيــة بإســتالم ســجالت كــل منطقــة ( علــى مســتوى
شياأة – قرية ) من منـاطق كـل محافظـة واعـداد مسـتندات وحـوافظ اإلسـتالم ونقلهـا إلـى ابمـاكن
المأصصة للجان المراجعة المكتبية .

 -3تســليم مســؤلى المراجعــة المكتبيــة ســجالت التعــداد المأتل ــة ( مبــانى  ,منشــآت  ,ســكان وظــروف
سكنية  ,ومساكن عامة ) وفقا للأطة الموةوعة لمراجعة سجالت كل تعداد .

 -4إجراء المراجعة المكتبية لبيانات كل سجالت التعداد المأتل ة وفقا للأطة والتعليمات الموةوعة.

 -5تسليم مسؤلى الرقابة بمجموعة التجهيز اآللى سجالت كل منطقة تم اإلنتهـاء مـن مراجعـة بياناتهـا
مكتبيا لتن يد مرحلة التجهيز اآللى للبيانات .

 -0عق اإلنتهاء من التجهيز اآللـى لبيانـات كـل منطقـة ( محافظـة ) يـتم إعـادة تسـليم السـجالت إلـى
مسؤلى المأـازن فـى المنطقـة الالمركزيـة لح ظهـا حتـى يعـاد طلبهـا مـرة ثانيـة إمـا إلعـادة مراجعـة

بع ـ

البيانــات التــى تظهــر بهــا مشــاكل أو للتســجيل اببجــدى للبيانــات بعــد اإلنتهــاء مــن إعــداد

النتائج الرقمية النهائية للتعداد .

اإلحتياجات الواج توافرها بكل منطقة المركزية إلنجاح تطبيق أسلو الالمركزية :
نورد فيما يلى اإلحتياجات المطلو توفيرها إلنجاح تطبيق الالمركزية في التعداد وهي :

 -0أمــاكن تأــزين الســجالت حيــل تح ــظ فيــه الســجالت الـواردة مــن المحافظــات المكونــه لكــل منطقــة
المركزيــة وال بــد أن تكــون هــده ابمــاكن بمســاحات تســاعد علــي الح ــظ المــامون لهــده الســجالت
وسهولة تداولها ودلك للح ـاظ عليهـا بصـورة جيـدة نظـ ار لكثـرة تـداولها فـي ابعمـال المتتاليـة مـن
مراجعــة مكتبيــة وتجهيــز آلــي ( لمــدة ســنتين ) حيــل إســتأدام اإلســتمارات الةــوئية فــي التعــداد

يتطل أن تكون اإلستمارات بصورة جيدة .

 -2مســاحة مناســبة للجــان إســتالم ســجالت التعــداد مــن مســئولي المحافظــات التابعــة لكــل منطقــة
المركزية وتتراوح أعداد هدة اللجان في كل منطقة من أمسة إلي سـتة لجـان وتتكـون كـل لجنــــة

مــــن عــدد (  ) 5أف ـراد علــي ابقــل ( أي ح ـوالي  36فــرد ) باإلةــافة إلــي فــرد أو فــردين أعمــال
معاونة ودلك لمدة سبعة شهور .

 -3مساحة مناسبة للجان المراجعة المكتبية لبيانات التعداد والتـي لـم يقـل عـــدد أفرادهـــا عــن عـدد (
 )026فرد ( يشمل المشرفين والمراجعين ) ولمدة أثنـي عشـر شـه ار وتجهيـز هـده المسـاحات بمـا
يلزمها من أثال ومعدات يتطلبها تن يد العمل بنجاح .
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 -4أمـاكن لتأـزين السـجالت البيةـاء الـواردة مـن القــاهرة قبـل بـدء العمـل الميـداني فـي كـل محافظــة
وكدلك لح ظ ما يتم إستالمة من سـجالت ومطبوعـات مـن مسـئولي العمـل الميـداني فـي كـل قسـم

ومركز بعد إنتهاء العمل الميداني حتي يتم إرسالها إلي عاصمة المنطقـة الالمركزيـة التـي تتبعهـا

أو إلي المركز الرئيسي للجهاز في القاهرة .

اإلحتياجات من العمالة :

* توفير أعداد العمالة المؤهلة لتن يد المراحل المأتل ة للتعداد وهي كاآلتي :

 -0بجان ةرورة توفير ( الكوادر القيادية ) إداريا وفنيـا بكـل منطقـة لسـرعة إنجـاز القـ اررات الحاسـمة
المتعلقة بالعمل يج اإلهتمام التام بتوفير العدد الكافي من الم تشين الدين سيناط إليهم مسئولية
التن يــد واإلش ـراف علــي المراحــل الميدانيــة المأتل ــة ويشــترط لهــده الوظي ــة النوعيــة المتميــزة مــن

العاملين أو من شبا الأريجين حيل يقـإ علـيهم المسئوليــــة الرئيسـية لنجــــاح التن يـد الميدانـــي

للتعداد  ,وتتراوح ابعداد المطلوبة في كل منطقة المركزيــة ( اإلسماعيلية  /ابسـكندرية ) مـا بـين
 206 – 226م تش حس حجم العمل بالمنطقة .

 -2عمل أطة بكي ية تدبير ابعداد المطلوبة من العـاملين المتميـزين الـدين شـاركوا فـي تن يـد المراحـل
الميدانيــة المأتل ــة مــإ تــدريبهم لتن يــد عمليــة المراجعــة المكتبيــة لبيانــات اإلســتمارات التعداديــة

ابربعة ( مباني  ,منشآت  ,سكان وظروف سكنية  ,مساكن عامه ) .

 -3إعــداد أطــة لتــدبير ابعــداد الالزمــة مــن ال نيــين المتأصصــين المطلــو تواجــدهم مــإ مجموعــات
التجهيـــز اآللـــي للبيانـــات ( ويتـــراوح العـــدد مـــا بـــين  46 – 36فـــرد ) للـــرد علـــي أي إست ســـارات
لمجنوعات التجهيز اآللي وما يتطل دلك من إجـراء بعـ
ابمر دلك .

التصـحيحات فـي اإلسـتمارات إن تطلـ

 -4ابأد في اإلعتبار تدبير عدد 36فرد بكل منطقة المركزية من العمالة المدربة علي عملية اإلستالم
والتسليم والح ظ للسجالت وتداولها ما بين مراحل العمل المأتل ة .

اإلحتياجات من السيارات :

إعــداد أطــة لتــوفير الســيارات الالزمــة لكــل منطقــة ال مركزيــة ودلــك للمــرور الميــداني علــي المراحــل

الميدانية المأتل ة من المسئولين علي أعمال التعداد في كل منطقة بص ة أساسية .

ودلك عـالوة علـي السـيارات الالزمـة لنقـل المطبوعـات إلـي محافظـات كـل منطقـة المركزيـة قبـل بـدء

العمل الميداني للتعـداد وكـدلك نقـل سـجالت التعـداد فـي نهايـة العمـل الميـداني مـن كـل قسـم  /مركـز بـاي

محافظة إلي المحافظة الموجودة بها المنطقة الالمركزية .
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ال صل الثانى
التعاريف واإلستمارات والنمادج التعدادية المستأدمة
فى التعداد العام 2660
( فى مصــر )
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أوال  :أهم التعاريف المستأدمة في التعداد
 – 0تعريف التعداد العام للسكان :

هو عد جميإ ابفراد مواطنين وأجان الموجودين فـي تـاريخ مــعين ( ليلـة العـد ) داأـل حـدود

جغرافيـة معينـة ( حــدود الدولـة ) مــإ جمـإ بيانــات الأصـائص الديموجرافيــه واإلجتماعيـه واإلقتصــادية
لهم وقد يكـون هـؤالء ابفـراد ةـمن أسـر معيشـية  ,أو مسـاكن عامـه ( نـزالء المستشـ يات  ,ال نـادق

والسجون  . .ألخ ) .

ويحتوي التعداد علي - :

أ – تعداد السكان وكدلك الظروف السكنية .

– حصر جميإ المباني وأصائصها ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية

ج – حصر المنشآت وأصائصها .

 – 2الطـــريق :

يعتبر طريقا في أعمال التعداد كافه المسميات التي تتواجد علي الطبيــعه مثل

( طريق  ,شارق  ,ميدان  ,حارة  ,زقاق  ,عط ة  ,در  ,سكة  ...ألخ ) .

 – 3البـــلوك :

هو مبني أو مجموعة مبـاني متالصـقة ال يوجـد بينهـا أي فاصـل  ,ومحاطـة ب ـرام مـن جميـإ

الجهات ( سواء كان طريق أو مزارق . ) . . . .

 – 4المبني التعدادي :

هـو كــل مشــيد قـائم بداتــه  ,ومثبــت علـي ابر

أو علــي المــاء بصـ ه دائمــة أو مؤقتــــــة

(بصرف النظر عن الماده المشيد منها ) ومعد للسـكن أو لمزاولـة أي نشـاط مـن ابنشـطة ويـدأل

في هدا التعريف كل مكان يزاول فيه عمل أو يسكن فيه بشر أو ابثنين معـــا ( سكــن وعمـل ) ,
أو يحتمل أن يستأدم للسكن أو العمل  ,والمبني التعدادي نوعان :

أ – مبني عاديا  :مثل ( عمارة  ,منزل  . . .ألخ ) .

– مبني جوازيا  :مثل ( العشة  ,الأيمة  ,حوش مدفن  ,عربة ثابتة  . . .ألخ ) .

أنواق المبانــى :
 – 0 / 4العمــارة :

هو مبنى يتكون من دور أو أكثر  ,وبكل دور أكثر من شـقة ويعتبـر المبنـى المكـون مـن

أكثر من أمسة أدوار عمارة حتى ولو كان بكل دور شقة واحدة .

 – 2 / 4المــنزل :

هو مبنى يتكون من دور أو أكثر حتى أمسة أدوار  ,وبكل دور شقة واحـدة فقـط  ,أو حجـرة

أو أكثر من الحجرات المستقلة .
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 – 3 / 4ال يــــال :

هو مبنى مستقل يتكون عادة من دورين يصـل بينهمـا سـلم داألـى  ,وتتمتـإ بحديقـة  ,غالبـا

ماتكون ال يال من النوق ال اأر  ,وتعتبر ال يال وحدة سكنية واحدة .

 – 4 / 4البيت الري ــى :

هو مبنى مكون مـن دور أو دوريـن ويشـتمل علـى حجـرة أو أكثـر  ,ويبنـى عـادة بـالطو

النىء أو الطين  ,ويعتبر البيت الري ى وحدة سكنية واحدة مهما تعددت ابسر به .

 – 5 / 4مبانى عمــل :

وهــى المبــانى المنشــاة أساســا للعمــل ويـزاول فيهــا نشــاط مــن ابنشــطة اإلقتصــادية  ,مثــل

الـــو ازرات والمصـــالح الحكوميـــة والمستشـــ يات والمـــدارس ومحطـــات البنـــزين وال نـــادق والمســـارح
والمالجىء والسجون والمتاجر والجراجات  . . . .إلخ .

 – 0 / 4المــول :

هو نوق حديل للمبانى متعدد ابدوار ينشـىء أساسـا بهـدا المسـمى ( مــــول ) مـإ مراعـاة

مايلــــى - :

أ – قد يشيد أساسا كمركز تجارى كامل تستأدم جميإ أدواره ومكوناته من وحـدات

للعمل وفى هده الحالة تقسم ابدوار إلى أماكن لمشروعات تجارية أو أدميـة أو
ترفيهية مثل البوتيكات والكافيتريات ودور السينما  . . . .ألخ .

– قد يشيد لإلستأدام السكنى والتجارى فتقسم عدد من أدواره إلى شقـــــق

(وحدات سكنية ) وهده الوحدات السكنية قد تستأدم جميعها للسكن أو يستأدم
بعةا منها للعمل مثل مكات المحاماه  ,عيادات ابطباء  . . ,ألخ  .وباقـــى

ابدوار يستأدم كاماكن لمزاولة ابنشطة التجارية المأتل ة مثل  :البوتيكـات ,

دور السينما  ,الكافتيريات  . . . .ألخ  .وفى مثل هده الحالة إدا كانت هــده

الوحدات السكنية لها مدأل مستقل يؤدى إليها وال يؤدى إلى أى وحدة مـــن

وحدات المول ابأرى المستأدمة لمزاولة ابنشطة المأتل ة فإن تلك الوحدات

السكنية تعامل على أنها مبنى تعدادى مستقل ويتم تصني ها كعمارة .

 – 8 / 4الشاليـــه :

هو مبنى يتم بناؤه أساسا للسكن على الشواطىء الساحلية  ,وفـى المنتجعـات والقـري السـياحية ,

ويتكون من دور أو أكثر ويعتبر وحدة سكنية واحدة مثل ال يال والبيت الري ى.
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 –5الوحدات السكنية العادية :

هــومكان مـعد أصال للسكن مثــل ( الشقة  ,الحجــرة المسـتقلة  ,ال يـال  ,البيت الري ى ...

ألخ ) ويميز الشقة أنها مكونة من حجرة أو أكثر باإلةافة إلى المنافإ ( مطبخ  ,حمـام  ....ألـخ

) ويق ل عليها جميعا با أاص .

 – 0المسكن العــام :

هو مكان مأصص إلقامة مجموعة من ابفراد  ,يتواجدون به لإلنت اق بأدمـة يقـدمها أو

بســــبا أأــــرى مثــــل ( ال نــــادق  ,البنســــيونات  ,الســــجون  ,المالجــــىء  ,ابقســــام الداأليــــة

للمستش يات  ,المدن الجامعية  . . . .ألخ ) .

 – 8المنشـــآت :

هى مكان ثابت يزاول فيه نشاط إقتصادى  ,ويحوزها حائز( طبيعي أو معنوي ) ويتوفر فيهـــا الشروط

اآلتيــة - :

أ – أن تكون فى مكان ثابت .

– أن يزاول بها نشاط إقتصادى لتقديم سلعة أو أدمة .

جـ  -أن يكون لها حائز سواء كان فردا أو شركة .

 – 0وحدة العد :

تعتبر ابسرة هى وحدة العد فـى تعـداد السـكان ودلـك بالنسـبة للسـكان الـدين يعيشـون فـى

وحدات سكنية بينما " ال رد " هو وحدة العد للقاطنين بالمساكن العامة .

 – 8ابسرة التعدادية :

تعــرف ابســرة طبقــا إلســلو العــد ال علــى المعمــول بــه فــى هــدا التعــداد بانهــا  ( :فــرد أو

مجموعــة أف ـراد مصــريون أو أجان ـ  ,تــربطهم أو التــربطهم صــلة قرابــة يشــتركون فــى المســكن

والماكل ويقةون ليلة العد معا فى ن س الوحدة السكنية ) .

ووفقا لهدا التعريف يدأل ةمن أفراد ابسرة مايلى - :

 – 0أفراد ابسرة ابصليون المقيمون بالمسكن ليلة العد ( مدنيون وعسكريون ) .
 – 2أفراد ابسرة ابصليون الغائبون عنها ليلة العد  ,الدين يتعدر عدهم فى مكــان
آأــر مــثل - :

أ – المتواجدون فى أعمال ليلية ( نوبتجية  ,عمال المصانإ فى وردية ليلية ,
الصيادون ) الدين يقةون ليلة العد فى العمل .

– المتغيبون عن أسرهم بسب الس ر داأل البالد  ,الدين يقةون ليلـــة
العــد فى الطريــق .
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 – 3أفراد القوات المسلحة على إأتالف رتبهمم ( عامل  /مجند  . . . . /ألــخ )
الغائبون عنها ليلة العد ومتواجدون داأل البالد .

 – 4الأدم ومافى حكمهم المقيمون مإ ابسرة .

 – 5الزوار الدين يقةون ليلة العد مإ ابسر ( عدا الزوار مـــن أفـــراد
القوات المسلحة  ,حيل يعدون ةمن أفراد أسرهم ) .

 – 0المصريون العاملون على وسائل نقل مصرية أو غير مصرية ( طائرات  ,بواأر

 . . . .ألخ ) المتواجدون ليلة العد داأل أو أارج الحدود اإلقليمية  ,طالما ليس

لهم موطن آأر أارج البــالد .

واليدأل ةمن أفراد ابسرة مايلى :

 – 0أفرادها الغائبون عنها بص ة مؤقتة أو دائمة لعدهم كنزالء باحد المساكــن
العامة أو زوار لدى أسر أأرى .

 – 2أفراد ابسرة المقيمون بالأــــارج .
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ثانيا  :اإلستمارات المستأدمة فى تعداد  ( 2660أنواعها ومكوناتها من بنود )
يتم إستأداد أربإ إستمارات تعدادية رئيسية إلجراء التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت لعام

 2660وهده اإلستمارات سابقة الترميز وبيانها كما يلى :

 -0إستمارة حصر المبانى ومكوناتها ( النمودج رقم  4ت  .س ) 2660

قام المعاون بترقيم المبانى فى منطقـة عملـه وتـرقيم المنشـآت المتواجـدة فـى هـده المبـانى

وكدلك قام بحصر هده المبانى واستي اء بياناتها فى هدا النمودج ( إسـتمارة المبـانى ) حيـل سـجل

أصائص كل مبنى بالبنود من رقـم (  ) 2حتـى رقـم (  ) 00الموةـحة أدنـاه وحصـر مكونـات كـل
مبنى من وحدات سكنية وغير سـكنية ومابهـا مـن منشـآت وأسـر فـى البنـود مـن رقـم (  ) 08حتـى

رقم (  ) 20الموةحة أدناه .

وتشتمل هده اإلستمارة على البنود التالية :

أ – بيانات أصائص المبني:
البند ( )0رقم البلوك .

البند ( )2رقم تعداد المبنى ( ويكرر فى الص حة المقابلة تحت بند . ) 02

البند ( )3رقم التنظيم أو أسم مالك المبنى .
البند ( )4نوق المبنى .

البند ( )5الوةإ الحالى للمبنى .
البند ( )0ملكية المبنى .

البند ( )8اإلستأدام الحالى للمبنى .

البند ( )0سنة بناء أقدم جزء فى المبنى .
البند ( )8طريقة البناء .

البند( )06عدد ابدوار بالمبنى .

البنود(  ) 05 , 04 , 03 , 00إتصال المبنى بالمرافق العامة اآلتية :
( الغاز الطبيعى  /مياه  /كهرباء  /مجارى )

 -بيانات مكونات المبني :

البند ( )02رقم تعداد المبني ( مرة أأري  ,للتعرف علي مكونات المبني إلكترونيا )
البند ( )00جملة عدد الوحدات بالمبنى .
البند ( )08مسلسل الوحدات .
البند ( )00نوق الوحدة .

البند ( )08موقإ الوحدة .

البند ( )26اإلستأدام الحالى للوحدة .
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البند ( )20نوق الحيازة .

البند ( )22مسلسل ابسرة وأسم رئيسها .

البنود(  ) 25 , 24 , 23عدد أفراد ابسرة ( دكور  /إنال  /جملة ) .

البند ( )20رقم تعداد المنشآت وأسم الحائز أو اإلسم التجارى

وتستأدم بيانات هده اإلستمارة فى إستأراج نتائج تعداد المباني ( أصائصهــا ومكوناتهــــا من وحدات

) وكدا فى إعداد أطر المنشآت وابسر لتن يد المراحل التى تليها .

 -2إستمارة تعداد المنشآت ( نمودج رقم  5ت  .س ) 2660

قام المسجل بإستي اء إستمارة تعداد المنشآت  ,والتى تشتمل على :
()0

رقم البلوك .

()3

رقم التنظيم أو أسم مالك المبنى .

()2
()4
()5
()0
()8
()0

رقم تعداد المبنى .

رقم تعداد المنشاة .

وصف المكان الدى تشغله المنشاة .

حالة العمل بالمنشاة .

القطاق الدى تتبعه المنشاة .

ابسم التجارى للمنشاة .

(  ) 06 , 8أسم حائز المنشاة  ,وجنسيته .

(  ) 00النشاط اإلقتصادى الرئيسى للمنشاة .
(  ) 02وجود حاس آلى  ,فاكس  ,إنترنت .
(  ) 03سنة بدء مزاولة النشاط الحالى .

(  ) 05 , 04الكيان القانونى للمنشاة  ,ص ة المنشاه ( وقريتي  /فروق )
(  ) 00عدد ال روق للمنشاة إدا كانت مرك از رئيسيا .
(  ) 08وجود سجل تجاري للمنشاه .

(  ) 22 , 20 , 26 , 08 , 00عدد المشتغلين بالمنشاة أصحا عمل( دكور  /إنال) ,
مستأدمين ( د  /أ ) جملة المشتغلين .

وهده اإلستمارة يستأرج من بياناتها نتائج تعداد المنشآت وأصائصها .

 -3إستمارة ابسرة والظروف السكنية ( نمودج رقم  0ت  .س ) 2660

يقوم بإستي ائها (العداد) وتشتمل على أربإ جداول تحتوي علي البيانات التاليه :

أ -أصائص ابسرة ( جدول رقم : ) 0
(  ) 0رقم ال رد وابسم ( ثالثى ) .
(  ) 2الصلة برئيس ابســـرة .
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(  ) 3السن بالسنوات الكاملــة .
(  ) 4النوق ( دكر  /أنثى )
(  ) 5الديانـــــة .

(  ) 0الجنسيــــة .

(  ) 0 , 8الحالة الزواجية وعدد الزوجات فى العصمة .

(  ) 8الحالة التعليمية أو أسم أعلى مؤهل ( ابفراد  06سنوات فاكثر ) .
(  ) 06التسر من التعليم ابساسى ( لافراد  - 0أقل من  00سنة ) .
(  ) 00موقف ال رد من العمل .

(  ) 02أسم المنشاة التى يعمل بها .
(  ) 03القطــــاق .

(  ) 04المهنة الرئيسية لافراد

(  ) 05النشاط اإلقتصادى الرئيسي بالت صيل .
(  ) 00طبيعة العمل

(  ) 08الحالة الجسمانية لل رد ( لجميإ أفراد ابسرة ).
(  ) 00محل الميالد .

(  ) 08مدة اإلقامة فى محل اإلقامة الحالى بالسنوات .

(  ) 26محل اإلقامة السابق للحالى ( لمن غير محل إقامته ) .
(  ) 20سب تغيير مكان اإلقامة لمن غيرمحل إقامتة .

 -الظروف السكنية لاسرة ( جدول رقم : ) 2

وتشمل نوق المسكن  ,الحيازة  ,وعدد الغرف ومدي توفر المنافإ بالمسكن  ,إتصال المسكن
بالمرافق العامة  ,ونوق الوقود والطاقة المستأدمة في المسكن  ,وسائل اإلنتقال المملوكة
لاسرة ومدي توفر ابجهزة المنزلية الأاصة بإستأدام ابسرة .

ج -بيانات دوى اإلحتياجات الأاصة فى ابسرة ( جدول رقم : ) 3
د -بيانات المصرين المتواجدين فى الأارج ( جدول ) 4

 -4إستمارة القاطنين بالمساكن العامة ( نمودج رقم  8ت س ) 2660

وتعد هده اإلستمارة والتى تشتمل على جميإ البيانات المأتل ة بفراد ابسرة من شأصية وتعليميـة
واجتماعية واقتصادية وتجمإ بياناتها من أفراد ابسر الغير مقيمين مإ أسرهم فى تـاريخ التــعداد (
ليلـــة العـــد ) ومقيمـــين فـــى أي مـــن المســـاكن العامـــه وتشـــمل (ال نـــادق والبنســـيونات والمالجـــئ
والمستشـــ يات ومراكـــز العـــالج المأتل ـــة والســـجون وأمـــاكن الحجـــز ومعســـكرات العمـــل الأتل ـــة
واإلســتراحات والمــدن الجامعيــه  ...ألــخ ) ودلــك لةــمان الشــمولية الكاملــة للســكان ويأصــص لكــل
مســكن عــام ســجل أو أكثــر يســجل بــه بيانــات جميــإ ابف ـراد المقيمــين فيــــه فــــي ليلــه العــد  ,حيــل
تستأدم إستمارة القاطنين بالمساكن العامـه مـإ إسـتماره ابسـرة فـي إسـتأراج نتـائج تعـداد السـكان
الإلجماليه.
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ثالثا  :النمادج التنظيمية المستأدمة فى التعداد العام للسكان 2660
تعتبر النمادج التنظيمية المستأدمة فـى ابعمـال الميدانيـة للتعـداد دات أهميـة بالغـة حيـل أنهـا تـنظم
تسجيل أعمال المشتغلين ميدانيا وتمثل هده النمادج فى ثالثة أنواق هى :

 النوق ابول ( سجالت الترقيم والتحديد ) :
 -0تحديد الشياأات وترقيم وحصر الطرق لم تش الحةر ( نمودج رقـم  0أ ت  .س  ) 2660وفـى هـدا
السجل يقوم الم تش بتن يد اآلتى :
أ -تدوين الحدود اإلدارية فى الشياأة ( أصغر وحدة إدارية حةرية ) طبقا للجهـات التـى تحـدها
والتى ت صلها عن بقية الشياأات المجاورة لهـا ممـا يسـاعد علـى عـدم الـداأل فيمـا بيـنهم أو
عدم اإلسقاط مما يؤدى إلى تحقيق الشمول المطلو .
 رسم كروكى موقإ عليه الحدود اإلدارية وأهم المعالم التى تميز منطقة عمله .ج -تسجيل رقم الطريق بداية كل طريق ونهايته .
 -2سجل تحديد الشياأات لم تش الحةـــر فــى المجتمعـــات العمرانيـــــة الجديــــدة ( نمـودج رقـم  0ت .
س  ) 2660وفيه يقوم الم تش بعمل اآلتى :
أ -تحديد الشياأة أو المجتمإ العمرانى الجديد وفصله إداريا
 رسم كروكى موقإ عليه الحدود اإلدارية وأهم المعالم الجغرافية والبشريةج -تسجيل كل منطقة تقإ داأل المجتمإ العمرانى الجديد وعــدد الوحـــدات التقديريـــة لهـــــا ( مجـاورة
– حى – منطقة )
 -3ســجل مراجعــة القــرى وتوابعهــا لم ــتش ريــف ( نمــودج رقــم  2ت  .س  ) 2660ويقــوم فيــه الم ــتش
باآلتــــى :
أ -مراجعة القرى وتوابعها المدونة مسبقا من بيانات التعداد السابق لمراجعتها ميدانيا مإ المسؤلين
عن دلك وعمل مايلزم من إةافة أو حدف طبقا للواقإ الميدانى الجديد .
 رسم كروكى لمواقإ القرى الواقعة فى نطاق عمله .ج -عمل تقدير للوحدات السكنية والغير سكنية لكل قرية وتوابعها على حدى مما تساعد فـى تقسـيم
منطقة عمله وتوزيعها على المعاونين .
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 -4ســجل تــرقيم وحصــر البلوكــات فــى المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة للمعــاون ( نمــودج رقــم  3أ ت  .س
 ) 2660حيل يقوم المعاون بترقيم البلوكات بمادة بالبوية بعد إستالمها من الم ـتش وتـدوين بيانـات
سجل كل بلوك واعطاؤه رقم تعدادى ورسم كروكى لمنطقته فى هدا السجل .
 -5سجل تـرقيم وحصـر البلوكـات فـى القـرى لمعـاون الريـف ( نمـودج  3ت  .س  ) 2660حيـل يقـوم
المعاون فيه بتدوين أرقام البلوكات وكتابـة بيانـات كـل بلـوك بعـد ترقيمهـا بالبويـة ميـدانيا وكـدلك رسـم
كروكى بمنطقة عمله .

 النــوق الثانى ( التقارير ) :
 -0ســجل تقــارير المراق ـ

العــام  :يقــوم المراق ـ العــام بتــدوين منــاطق عمــل الم ـراقبين التــابعين لــه

وتسجيل اإلنتج اليومى من اإلنجازات التى تمت فى العمل الميدانى إلبالغها إلى جهة عمله .

 -2سجل تقارير المراقـــ

 :يقوم المراق بتـدوين منـاطق عمـل الم تشـين بعـد توزيعهـا علـيهم وكـدلك

تسجيل اإلنتاج اليومى لكل م تش وابالم المراق العام بإجمالى منطقة عمله .
 -3سجل تقاريـــر الم تش  :يقـوم الم ـتش بتـدوين منـاطق عمـل المعـاونين وتسـجيل إنتـاجهم اليـومى
وابالم المراق بإجمالى منطقة عمله .
 -4سجل تقارير المعـاون  :يقوم المعاون بتدوين مناطق عمل المسجلين فـى مرحلـة حصـر المنشـآت
والعدادين فى مرحلة حصر السكان وتدوين اإلنتاج اليومى وابالم الم تش .
 -5سجل تقارير المسجل  :يقوم المسجل بتسجيل اإلنتاج اليومى له وابالغه إلى المعاون .
 -0سجل تقارير العداد  :يقوم العداد بتسجيل اإلنتاج اليومى له وابالغه إلى المعاون .

 النــوق الثالل ( النتائج ابولية ) :
 -0سجل النتائج ابولية للمراق

العام  :يقوم فيه المراق العام بتسجيل النتائج التلأيصية

لمنطقته بالكامل بعد تجميعها من المراقبين التابعين له .

 -2سجل النتائج ابولية للمراق

 :يقوم المراق بتسجيل النتائج التلأيصية لمنطقة عمله

بالكامل بعد تجميعها من الم تشين التابعين له .
 -3سجل النتائج ابولية للم تش  :يقوم الم تش بتسجيل النتائج التلأيصية لمنطقة عمله
بالكامــل بعد تجميعها من المعاونين التابعين له .
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 -4سجل النتائج ابولية للمعاون  :يقوم المعاون بتسجيل النتائج التلأيصية لمنطقة عملـــه
بالكامل بعد تجميعها من المسجلين فى مرحلة حصر المنشآت ومن العداديــن فـى مرحلــة
حصر السكـــان .
 -5سجل النتائج ابولية للمسجل  :يقوم المسجل بتسجيل النتـــائج التلأيصيــة لمنطقتـه
وتسليمها للمعاون .
 -0ســجل النتــائج ابوليــة للعــداد  :يقــوم العــداد بتســجيل النتــائج التلأيصــية لمنطقــة عملــه وتجميعهــا
وتسليمها للمعـاون .

28

البـا الثانــى
الهيكل العام للمشتغلين بالتعداد العام للسكان 2660
( فى مصــر )
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ال صل ابول
الهيكل التنظيمى الرئيسى والهيكل التنظيمى
للوظائف اإلشرافية بالتعداد
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أوال  :الهيكل التنظيمى الرئيسى للتعداد العام 2660

رئيــس التعـداد

 – 0نائــــــــ رئــــــــيس
التعداد للتجهيز اآللى

 - 2نائ رئيس
التعداد للبيانات
اآللى

 - 3نائـــــــــ رئـــــــــيس
التعداد لجمإ البيانات

 – 5نائـــــــ رئـــــــيس
التعداد للمتابعة

 - 4نائ رئيس التعداد
للشئون المالية واإلدارية

واإلدارية

 – 0نائ رئيس التعداد للتنسيق
وابعالم ومراقبة جودة البيانات
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ثانيا  :الهيكل التنظيمى للوظائف اإلشرافية بالتعداد
 - 1نائب رئيس التعداد للتجهيز اآللى

وكيل التعداد للمتابعة
الفنية

والتدر
يب

وكيل التعــداد
للتجهيز اآللى

مساعد وكيل التعداد
لمراجعة وتجهيز السجالت

مساعد وكيل التعداد

مساعد وكيل التعداد

للمتابعة الفنية

للتدريب

وكيل التعداد للدعم
الفنى والنظم
الجغرافيبة

وكيل التعداد لقواعد
البيانات والتبويبات

مساعد وكيل التعداد

مساعد وكيل التعداد

لدعم األجهزة والمعدات

لتبويبات السكان والمبانى

ت

لقواعد بيانات المبانى
مساعد وكيل التعداد
إلدخال البيانات

مساعد وكيل التعداد
لدعم البرمجيات

مساعد وكيل التعداد
للترميز اآللى

مساعد وكيل التعداد
للنظم الجغرافية

والتبو
ي
يبات

مساعد وكيل التعداد
لتبويبات المنشآت

مساعد وكيل التعداد
لقواعد بيانات المبانى

لقوا
عد
بيانا
ت
الم
المن

مساعد وكيل التعداد

مساعد وكيل التعداد
لقواعد بيانات السكان

مساعد وكيل التعداد
لبرامج التجهيز اآللى

مساعد وكيل التعداد

لشمول البيانات

مساعد وكيل التعداد
للتجهيز اآللى بالمواقع
لبرامج
التجهيز اآللى

لقواعد بيانات المنشآت

مساعد وكيل التعداد
لنشر النتائج
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( تابإ ) ثانيا  :الهيكل التنظيمى للوظائف اإلشرافية بالتعداد

 – 2نائ رئيس التعداد للبيانات

ابمانة ال نية للتعداد

وكيل التعداد للبيانات

وكيل التعداد لتحليل
البيانات

مساعدو وكيل التعداد

مساعدو وكيل التعداد للتقارير

للمراجعه المكتبية
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ال صل الثانى
الهيكل التنظيمى للمشتغلين بالميــدان
والتدري المركزى والمحلى
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أوال  :الهيكل التنظيمى للمشتغلين بالميدان
 -0المراق العام :

وهو مسئول عن التعداد فـى محافظـة باكملهـا أو جـزء مـن محافظـة ويـرأس مجموعـة مــن المـراقبين

والم تشــين والمعــاونين والمســجلين والعــدادين ويأصــص لكــل منهــــم ســكرتي ار ويبلــم عددهـــــم ( 54
مراق عام ) .

 -2المراقــ :

وهو مسئول عن التعداد فى جزء من محافظة( أو مجموعة أقسام  ,أو مراكز) وهو مرؤوس مباشـر,

للمراقـ العــام المأــتص ويأصــص لكـــل منهـــــم سكرتيـــ ار  ,ويبلــــم عددهــــــم (  046مراقــــ ) وجميــإ
العـــاملين فـــي وظي ـــة مراقـــ عـــام ووظي ـــة مراقـــ مـــن العـــاملين بالجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة

واإلحصاء .

 -3الم تــش :

وهو مرؤوس مباشر للمراق المأتص ويبلم عددهم (  0356م تش )

وينقسم الم تشون إلى نوعيــن :

أ -م تش مدن :

الم ــتش مســئول عــن التعــداد فــى قســم  ,أو جـــزء مـــن قســم  ,أو مدينــة ( عاصــمة مركـــز )

ولظروف توزيـإ العمـل فـى المحافظـات الري يـة قـد يكلـف بعـ

عملهم باعمال التعداد فى بعـ

سكرتي ار .

م تشـى المـــدن باإلةـافة إلـى

قـرى المركـز الـدى تنتمـى إليـه المدينــة ويأصـص لكـــل مـنهم

 -م تـش قـرى :

م تش القرى مسـئول عـن التعـداد فـى قـرى مركـز بالكامـل أو جـزء منهـا ويأصـص لكـل مـنهم

ســكرتي ار وجميــإ العــاملين بالتعــداد فــى وظي ــة م ــتش مــن العــاملين بالجهــاز المركــزي للتعبئــة
العامة واإلحصاء أو من مهندسى وزارة الزراعة أو المجالس المحلية .

 -4المعــاون :

هو مرؤوس مباشر للم تش المأتص وينقسم المعاونون إلى نوعين :

أ -معاون مدن :

هو مسئول عن التعداد فى جزء من شياأة ويبلم حجم منطقته حوالى  0566وحدة سكنية.

 -معاون قرى :

هو مسئول عن التعداد فى قرية واحدة أو جزء منها ويبلم حجم منطقته حوالى 0566

وحدة سكنيــة .
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 -5المسجل :

وهو مرؤوس مباشر للمعاون المأتص وينقسم المسجلين إلى نوعين :

أ – مسجل مــدن :

وهــو مســئول عــن التعــدا د فــى شــياأة أو جــزء مــن شــياأة  ,وال يزيــد عــدد المنشــآت فــى
منطقته عن  366منشاة .

– مسجل قرى :

وهــو مســئول عــن التعــداد فــى قريــة أو أكثــر أو جــزء مــن قريــة  ,واليزيــد عــدد المنشــآت فــــى

منطقته عن  366منشاة .

 -0العـــداد :

وهو مرؤوس مباشر للمعاون المأتص  ,ومسئول أيةا عن التعداد فى منطقة عـد محـدودة فـى

شــياأة أو مدينــة ( حةــر ) أو قريــة ( ريــف )  ,وهــى جــزء مــن منطقــة عمــل المعــاون ويقــوم

بعملية عد السكان لحوالى (  266أسرة ) بإستأدام إستمارة ابسره والظروف السكنية .

وبلم عـدد المشـتغلين باعمـال الميـدان المأتل ـة لتعـداد 2660حـوالى  026666مشـتغل جمـيعهم

من الدكور بإستثناء العدادين فهم من الجنسين دكور وانال وبيانهم كالتالى :
أ – مراق عام ومراق وم تش حوالى  0544مشتغل .
– معاون ومسجل وعداد حوالى  000566مشتغـل .
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ثانيا  :تدري المشتغلين بالعمل الميداني وتحديد مهامهم
 – 0تدري المشتغلين بمراحل العمل الميداني للتعداد العام للسكان :
أ – التدري المركزي والمحلي :

( )0قبل بداية العمل الميدانى للتعداد تم إجراء عملية التدري المركزى عـــلى أعمال
التعداد ودلك للوظائف ( المراق العـام  ,المراق  ,الم ــتش ) .

( )2تم التدري محليا بمحافظات الجمهورية للوظائف التالية ( المعاون  ,المسجل  ,العـداد )
على أعمال كل مرحلة وقبل البدء بها مباشرة وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة لها بأطـة

التعــداد .

 -المستحدل في تدري المشتغلين بالتعداد :

تم إنتاج المادة العملية لمنهجية التعداد وتعليماته علي شرائط فيديـو  ,واسطوانـــات

( )CDلتوحيد الم اهيم والتعاريف المستأدمة في التعداد  ,لإلستعانة بها فـــي التدري

المركزي والمحلي للمشتغلين في التعداد وعددهم حوالي  026ألف مشتغــل  ,وتتةمن

ما يلــي :

( )0أسلو التعداد  ,والتعاريف المستأدمة .

( )2هيكل المشتغلين بالتعداد وواجبات كل مشتغل ( مراق عام  /مراق  /م تش/
معاون /مسجل /عداد ) .

( )3المراحل ابربعة للعمل الميداني .

( )4شرح مكونات اإلستمارات التعدادية المأتل ة  ,والتعليمات الأاصه بكي يه إستي اء هده
اإلستمارات ومراجعتها .

 – 2مراحل العمل الميداني :

أ – المرحلة الميدانية ابولي وتشمل :
( )0تحديد الشياأات في المدن ومراجعة مكونات القري من التوابإ .
( )2ترقيم وحصر الطرق في المدن .

( )3ترقيم وحصر البلوكات في القري والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة .
– المرحلة الميدانية الثانية وتشمل :
( )0ترقيم وحصر المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية .
( )2ترقيم المنشآت .

ج – المرحلة الميدانية الثالثة وتشمل :
حصر أصائص المنشآت .
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د – المرحلة الميدانية الرابعة وتشمل :
عد الســــــــكان .
 – 3مهام المشتغلين في العمل الميداني :
أ  -مهام م تش الحةر :

ويتــولى الم ــتش تن يــد التعــداد فــى المنــاطق الحةــرية التــى يكلــف بالعمــل بهــا حيــل يقــوم بالمهــام

التاليــة :

( )0إستالم منطقة عمله على الطبيعة من المراق .

( )2مطابقــة الأريطــة أو الكروكــى المســلم إليــه الأــاص بالشــياأة أو المدينــة علــى الطبيعــة واج ـراء
التعديالت الالزمة عليهاطبقا للواقإ  ,وبعد التعرف علـى الشـياأة أو المدينـة مـن جميـإ حـدودها

وتحديدها مإ رجال اإلدارة المأتصين يتم إستي اء النمادج الأاصة بدلك .

( )3تحديد حدود الشياأات والمدن وكدلك ترقيم الطرق فيها بإستأدام مـــواد وأدوات الترقـــيم ( البويـة
).

( )4تقسيم منطقة عمله إلى مناطق عمل معاونين وتسليمها لهم علي الطبيعة .

( )5اإلش ـراف علــى مراحــل التعــداد التاليــه لمرحلتــه مــإ تحمــل مســئولية التــدري المحلــى للمعــاونين

والمسجلين والعدادين وحسن سير وانتظام العمل وجودته فى منطقة عملـه وانجـازه طبقـا للتوقيـت
الزمنى المحدد لمأتلف تلك المراحل الميدانية .

( )0متابعة ابعمال اليومية لعمل المعاونين والمسجلين والعدادين .

( )8تلقى تقارير اإلنتاج اليومية أثناء العمل الميدانى بكافة المراحل وتبليغها للمراق أوال باول .
( )0إستأراج النتائج ابولية على مستوى منطقة عمله .

 -مهام م تش الريف :

ويتولى تن يد التعداد فى المناطق الري ية التى يكلف بالعمل بها ويقوم بالمهام اآلتية :

( )0إستالم منطقة عمله على الطبيعة من المراق .

( )2مراجعة حدود القرى ومكوناتها من توابإ مإ رجال اإلدارة المأتصين .

( )3عمل رسم كروكى لكل قرية يحدد عليها مواقـإ التوابـإ مـن سـكن القريـة وتقسـيم القـرى الكبيـرة
إلى مناطق عمل معاونين تشتمل كل منها علـى حـوالى  0566وحـدة سـكنية مسترشـدا ب اصـل
طبيعى مثل ترعة أو مصرف أو شارق داير الناحية وتحديـد حـدود كـل منطقـة ورسـم كروكياتهـا

وتوقيإ الحدود عليها .

( )4تقسيم منطقة عمله على المعاونين وتسليمها لهم علي الطبيعة .
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( )5اإلشراف على مراحل التعداد التاليه لمرحلته مإ تحمل مسئولية التـدري للمعـاونين والمسـجلين
والعدادين وحسن سير وانتظـام العمـل وجودتـه فـى منطقـة عملـه وانجـازه طبقـا للتوقيـت الزمنـى

المحدد لمأتلف المراحل الميدانية .

( )0متابعة ابعمال اليومية لعمل المعاونين والمسجلين والعدادين .
( )8تلقى تقارير اإلنتاج اليومية وتبليغها للمراق أوال باول .
( )0إستأراج النتائج ابولية لمنطقة عمله .

ج -مهام معاوني الحةر :

يقوم المعاون بتن يد أعمال التعداد فى منطقة حةرية ( شياأة ) بحيل تتكون منطقته من حـوالى

 0566وحدة سكنية وتتلأص واجباته فى اآلتى :

( )0ترقيم وحصر المبانى ومكوناتهـا مـن وحـدات سـكنية وغيـر سـكنية وابسـر المقيمـة بهـا وتـرقيم
مابها من منشآت .

( )2تقسيم منطقته إلى مناطق مسجلين واإلشراف عليهم فى مرحلة حصر المنشآت .
( )3تقسيم منطقته إلى مناطق عدادين واإلشراف عليهم فى مرحلة عد السكان .
( )4إعداد النتائج ابولية على مستوى منطقة عمل لكل مرحله علي حده.

د -مهام معاوني الريف :

القيام بتن يد أعمال التعداد فى جزء من قرية كبيرة أو قرية صغيرة وتتلأص واجباته فى اآلتى :
( )0ترقيم وحصر البلوكات فى منطقة عمله فى ن س توقيت ترقيم وحصر الطرق فى المدن.

( )2ترقيم وحصر المبانى ومكوناتهـا مـن وحـدات سـكنية وغيـر سـكنية وابسـر المقيمـة بهـا وتـرقيم
مابها من منشآت .

( )3تقسيم منطقته إالى مناطق مسجلين واإلشراف عليهم فى مرحلة حصر المنشآت .
( )4تقسيم منطقته إلى مناطق عدادين واإلشراف عليهم فى مرحلة عد السكان .
( )5إعداد النتائج ابولية على مستوى منطقة عمله لكل مرحلة علي حده .

هـ -مهام المسجلين ( في الحةر والريف ) :

القيام بتن يد أعمال التعداد ( تعداد المنشآت ) فى شياأة أو جزء من شياأة فى الحةر أو قرية

أو أكثر فى الريف ودلك بعد إستالم منطقة عمله من المعاون فــى حدود  366منشاة .
وتتلأص هده ابعمال فى اآلتى :

( )0إستي اء بيانات المنشآت التـى سـبق وأن قـام المعـاون بترقيمهـا فـى إسـتمارة حصـر المنشـآت
وفقا للتعليمات .

( )2إعداد النتائج ابولية لحصر المنشآت لمنطقة عمله .
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و -مهام العدادين :

( )0يقوم العداد بإستالم منطقة عمله على الطبيعة من المعاون فى حدود  266أسرة .
( )2يقوم بإستي اء إستمارات عد السكان وفقا للتعليمات .
( )3إعداد النتائج ابولية لعد السكان عن منطقة عمله .
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ال صل الثالل
مراقبة جودة أعمال البيانات
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مراقبة جودة أعمــال التعــداد

يعمــل الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء دائمــآ عنــد إجـراء أيــة أعمــال ميدانيــة لجمــإ أى
بيانات بحل إحصائى  ,أو إحصائية دورية  ,أو تعداد عام  ,على وةـإ العديـد مـن الةـوابط  ,إلحكـام
الرقابة على التن يد الميدانى لةـمان نسـبة عاليـة مـن الشـمولية والدقـة عنـد جمـإ البيانـات  ,لتحقيـق
ابهداف المرجوة من إجراء البحل اإلحصائى أو التعداد.
وقد أستأدمت عدة أسالي فى تعـدادت السـكان للوصـول إلـى مسـتوى الشـمولية والدقـة المطلوبـة
فى البيانات نوةحها فيما يلى - :

أوال  :تقسيمات الهيكل الوظي ى للمشتغلين بالتعداد ميدانيآ :
تمثــل واجبــات الهيكــل الــوظي ى للمســئولين عــن التن يــد الميــدانى ومســئولية كــل وظي ــة ميدانيــة
الةمان ابول لمراقبة دقة التن يد كالتالى - :
 -0يمثل عمل المراق الوظي ة اإلشرافية ابولى وابساسية لتن يد العمل الميداني للتعداد فى المنطقـة
والتى تبدأ بتحديد حدود الشياأات وترقيم وحصر الطـرق فـى المـدن  ,وتـرقيم البلوكـات فـى القـرى
والمجتمعات العمرانية الجديدة  ,وبمراقبة تن يد هده المرحلة تتحقق الشـمولية الكاملـة للتعـداد فـى
جميإ مناطق العمل كما  ,أن إشرافه على بقية المراحل الميدانية أطوة من أطــوات تحقيـق دقـــة
البيانات .
 -2تعتبر وظي ة الم تش أولى الوظائف الميدانية التن يدية باإلةافة إلى مسئوليته اإلشـرافية الكاملـة
عــن تن يــد بقيــة المراحــل الميدانيــة  ,فبعــد قيامــه بتحديــد حــدود المــدن والشــياأات وتــرقيم وحصــر
الطرق بها أو مراجعة القرى وتوابعهـا فـى القـرى  ,يقـوم باإلشـراف والمراجعـة علـى أعمـال معـاون
القرى فى ترقيم وحصر البلوكات وعلى أعمـال بعـ

معـاونى الحةـر فـى تـرقيم وحصـر البلوكـات

فى المجتمعات العمرانية الجديدة  ,وعلى أعمال معاون الحةر والريف فى تـرقيم وحصـر المبـانى
ومكوناتها وترقيم المنشآت مما يساعد على مراجعة مدى شمولية التعداد  ,ومن مبانى ومكوناتها
مـن وحـدات ومـن فــى هـده الوحـدات مـن أســر ومنشـآت كـدلك اإلشـراف علــى أعمـال المسـجل فــى
حصر المنشآت وعلى أعمال العداد فى عد السكان .
 -3يشــرف المعــاون كمســئول تن يــدى عــن المرحلــة الميدانيــة الثانيــة ( هــى تــرقيم وحصــر المبــانى
ومكوناتها من وحدات ومن تقدير ما بها من أسر وما بها من منشـآت ) باإلشـراف علـى المرحلـة
الميدانية التالية لعملـه  ,وهـى مرحلـة حصـر المنشـآت ثـم علـى المرحلـة ابأيـرة وهـى مرحلـة عـد
الســكان وتكــون مراجعتــه الميدانيــة والمكتبيــة بعمــال المســجل والعــداد أطــوة أأيــرة مــن أط ـوات
تحقيق الدقة فى بيانات التعداد .
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ثانيا  :أعمال الجاشنى الميدانى :
تمثل أعمال الجاشنى الميدانى التى تقـوم بهـا المسـتويات الوظي يـة اإلشـرافية علـى جمـإ البيانـات

فــى المراحــل الميدانيــة للتعــداد وســيلة مــن وســائل الوقــوف علــى مــدى دقــة بيانــات التعــداد فــى مراحلــه

المأتل ة وتصحيح مسار جمإ البيانات إدا وجدت أى أأطاء .

وتلزم أطة التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشـآت جميـإ المسـتويات اإلشـرافية بـدءا مـن وظي ـة

المراق بنس مئوية من حجم العمل لمنطقة كل مستوى إشرافى يتم مراجعتها بإسلو الجاشنى فى كـل
مرحلة ميدانية  ,ويقوم بمراجعة البيانات التى جمعها مإ البيانات التى سبق الحصول عليها ميدانيآ من

معطى البيان مما يساعد على الوقوف على مـدى دقـة البيانـات واجـراء التصـويبات الالزمـة ميـدانيآ بى

أأطاء توجد فى هده البيانات .

ثالثا  :المرور ال نى الميدانى :
تتةمن أطة التعداد تشكيل مجموعات فنيـة مأتـارة مـن العامليـــن المتأصصـين فــى الجهـا ازلمركزى

للتعبئــة العامــة واإلحصــاء يــتم تــاهيلهم قبــل بــدأ العمــل الميــدانى للتعــداد  ,وتوةــإ لهــا أطــط للمــرور
الميدانى على مناطق العمل فى التعداد وموافاة المسئولين باإلدارة المركزية للتعداد بتقـارير فنيـة عاجلـة

عن نتائج المرور فى كل مرحلـة ميدانيـة وكثيـ ار مـا كانـت التقـارير ال نيـة لهـدة المجموعـات دات أهميـة
كبيــرة فــى تعــديل مســار العمــل فــى بعـ

بياناته .

المنــاطق ممــا يســاعد كثيـ ار فــى تحقيــق شــمولية التعــداد ودقــة

رابعا  :المراجعة الميدانية :
كان من ةمن التطوير فى أطة تن يد التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشـآت لعـام  0880إةـافة

فترة زمني ة ( بعد اإلنتهاء من تن يد كل مرحلة ميدانية وقبل بدأ المرحلة الميدانية التالية) قدرها أسـبوعا
تلتزم فيها جميإ المستويات اإلشرافية بالقيام بالمراجعات المكتبية والميدانية المطلوبـة لمراجعـة الشـمول

لتن يــد المرحلــة ومراجعــة ( جاشــنى ) لبيانــات اإلســتمارات وقــد كــان دلــك طبقــآ للتوصــيات مــن التجــار

القبلية التى تمت فى المرحلة التحةيرية لتعداد  2660ون د فى التعداد الرئيسى لعام . 2660

أامسا  :المراجعة المكتبية :
تهتم أطة التعداد عـادة بعمليـة المراجعـة المكتبيـة التـى تجـرى بعـد اإلنتهـاء مـن ابعمـال الميدانيـة

للتعداد وورود سجالت التعداد لمأازن التعداد وسـوف تـتم هـده العمليـة المركزيـا وقبـل تسـليم السـجالت
للتجهيز اآللى مباشرة  ,حيل تشكل مجموعـات عمـل اليقـل عـدد أفرادهـا عـن  2666مشـتغل ويأصـص

عملهم فى مراجعة شمولية البيانات فـى كـل إسـتمارة مـن إسـتمارات التعـداد واتسـاق بيانـات كـل إسـتمارة

وقــد تلجــا إدارة هــده العمليــة إلعــادة بعـ
لهده اإلستمارات .

ابســتمارات إلــى مكاتـ اإلحصــاء إلعــادة المراجعــة الميدانيــة

سادسا  :مجموعات فنية لحل أى مشكلة بالبيانات عند إدأالها آليا :
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تةمنت أطة تعداد  0880تشكيل مجموعات فنية محددة للتواجد المستمر مإ مجموعات التجهيز

اآللى أالل فترة إدأال بيانات التعـداد لحـل أى مشـكلة فنيـة تصـادف مـدألى البيانـات واجـراء التصـوي
الالزم وأتبإ ن س ابسلو فى تعداد . 2660

سابعا  :المسح البعدى للتعداد :


يعتبر المسح البعدى للتعداد أسلوبآ لتقييم درجة شمولية ودقة بيانات التعداد وتصـدر نتائجـه

فى وقت متـزامن مـإ إصـدار النتـائج النهائيـة للتعـداد  ,ابمـر الـدى اليسـاعد علـى إجـراء أيـه
تصويبات ميدانيا بيه أأطاء تظهر فى البيانات .



يتطل تدقيق النتائج جهدا كبي ار ووقتا طـويال عنـد قيـاس التطـابق بـين البيانـات التـى جمعـت

فى التعداد وتلك التـى تجمـإ فـى المسـح البعـدى وقـد تحتـاج للرجـوق إلـى معطـى البيـان مـرات

متعددة للوصول إلى درجة الدقة العالية فى البيانات .



وقــد تــم تن يــد المســح البعــدى فــى تعــداد  2660بالتعــاون بــين مركــز المعلومــات ودعــم إتأــاد
القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئـة العامـة واإلحصـاء  ,بتعـاون وثيـق فـى جميـإ

مراحل التأطيط والتن يد وفقا لأطة ت صيلية محددة .

ثامنا  :مجموعات عمل مستقلة لمراقبة جودة تعداد : 2660


يوجد بالجهـازالمركزى للتعبئـة العامـة واإلحصـاء ةـمن تقسـيماته اإلداريـة إدارة عامـة لمراقبـة

جودة البيانـات ونظـ ار بهميـة عمليـة مراقبـة جـودة البيانـات فـى أعمـال الجهـاز فقـد تـم ت عيـل

مهام وأعمال هده اإلدارة فى معظم أعمال الجهاز من أبحال واحصاءات دورية وتعدادات .



تتةمن أطة تن يد تعداد  2660تطبيق أسلو مراقبة الجودة على بيانات التعداد بمجموعات
عمــل مســتقلة ( أــارج نطــاق العــاملين بالتن يــد الميــدانى للتعــداد ) تــم تــدريبهم تــدريبا أاصــا

لتن يــد المهــام المحــددة لهــده المجموعــات وتن يــدها باســتقاللية تامــة عــن الهيكــل التنظيمــي
للمراحل الميدانية للتعداد  ,ودلك لتحقيق الشمولية والدقة فى بيانات التعداد .



شــاركت هــده المجموعــات فــى تن يــد مراقبــة الجــودة علــى أعمــال التن يــد الميــدانى للتجربــة القبليــة

الثالثة للتعداد وكدا كافة المراحل الميدانية التى فى التعداد العام  2660وقد كان لهدا أثـر إيجـابى
على شمولية وجودة العمل بالتجربة والتعداد العام .2660
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البا الثالل
الهيكل التنظيمى للمشتغلين والتجهيز اآللى للبيانات
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ال صل ابول
الهيكل التنظيمى للمشتغلين بالتجهيز اآللى

يتةح فيما يلى الهيكل التنظيمى للمشتغلين بالتجهيز اآللى :
-1القوى البشرية:
تم تقسيم هده القوى البشرية إلى قسمين أساسيين هما:
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أ  -كوادر أساسية :
وهده يج أن تكـون لهـا سـابق أبـرة فـى أعمـال الـنظم والبرمجـة وقواعـد البيانـات وادارة قواعـد
البيانات والشبكات وهى التى أسند إليها القيام بدور الوظائف اإلشرافية فى التن يــد ممثلة فى :
( )1وكيل التعداد للتجهيز اآللى .
( )6وكيل التعداد إلستأراج النتائج وقواعد البيانات .
( )3وكيل التعداد للدعم ال نى والنظم الجغرافية.
( )4وكيل التعداد للمتابعة ال نية والتدري .
( )5مساعدو وكيل التعداد للتجهيز اآللى.
( )2مساعدو وكيل التعداد إلستأراج النتائج وقواعد البيانات .
( )7مساعدو وكيل التعداد للدعم ال نى والنظم الجغرافية.
( )8مساعدو وكيل التعداد للمتابعة ال نية والتدري .
 كوادر المشتغلين فى كافة المراحل :( )1مرحلة عملية المتابعة .
( )6مرحلة المراجعة والتجهيز.
( )3مرحلة إدأال البيانات.
( )4مرحلة الترميز اآللى.
( )5مرحلة معالجة البيانات.
( )2مرحلة إستأراج التبويبات.
ونظـ ار لةـأامة العـدد المطلـو مـن كـوادر المشـتغلين ولطبيعـة العمـل الموكـل إلـيهم فقـد قـرر الجهـاز
اإلستعانة بهم مـن الأـارج فـى صـور متعاقـدين بعقـود مؤقتـة وبالتـالى لـيس لـديهم الأبـرة المطلوبـة عـن
آداء العمل الدين سيكل ون به .
ولهده ابسبا تم إجراء التدري وتنمية المهارات لمطلوبة لل ئتين على النمط التالى :

ال ئة ابولى ( الكوادر ابساسية ) :
تم تنمية المهارات الالزمة لتعميق الأبرة بمجاالت (النظم  /االبرمجيات  /قواعد البيانات  /إدارة قواعد
البيانـــات  /تجهيـــز وتـــامين الشـــبكات  /نظـــم اإلدأـــال الحديثـــة (الماســـح الةـــوئى والتعـــرف الـــدكى علـــى
الحروف)  /نظم المعلومات الجغرافية  /التنقي عن البيانات ) ودلك فى صور ندوات وورش عمـل داأـل
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الجهــاز وأارجــه مــن كبــرى الشــركات المتأصصــة فــى المجــال وكــدلك دورات تدريبيــة محليــة وأارجيــة
بشركات ابنظمة وبيوت الأبرة.
ال ئة الثانية ( كوادر المشتغلين فى كافة المراحل ) :
تم إجراء تدري موسـإ لهـم جميعـا تـم فيـه إعطـاء أل يـة كاملـة عـن ماهيـة وأهـداف التعـداد ووسـيلة
جمإ بياناته (اإلستمارات) ومحتوياتها ومةـمون المتغيـرات بهـا وكي يـة مـلء اإلسـتمارات بمـا يـتالئم مـإ
نظام الماسح الةوئى المستأدم فى إدأال البيانات .ثـم تـدري مرحلـى (تأصصـى) حسـ نـوق وطبيعـة
ومهام المرحلة التى سيباشرونها (تجهيز ومراجعة  /ترميز آلى  /إدأال بيانات) .
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ال صل الثانى
المسح الةوئى والتعــرف الدكــى
فى إدأال بيانات التعـداد

أوال :أصائص النظام الدكي إلدأال البيانات:

هدا هو النظام المتبإ حاليا في إدأال بيانات تعداد السكان واإلسكان والمنشآت 2660

بالجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ويتميز بالأصائص اآلتية :

 -0يعتمد علي تمييز البيانات المدونة بأط اليد .
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 -2يتطل إعادة تصميم االستمارات لتناس عملية التمييز الدكي .

 -3يتم عمل مسح ةوئي لالستمارات باستأدام ماسحات ةوئية عالية السرعة .
 -4يتم عملية التعرف الدكي لارقام والحروف وربطها ببنود قاعدة البيانات .

ثانيا  :مميزات التمييز الدكي للبيانات المدونة بأط اليد :ICR
 -0تقليل ابأطاء البشرية والحصول على دقه عاليه في النتائج .
 -2زيادة معدل ابداء .

 -3توفير الوقت المطلو الستأراج النتائج .

 -4االستعاةة عن مساحات التأزين الكبيرة المطلوبة لتأزين االستمارات عن طريق التأزين
االلكتروني لالستمارات وامكانية إعادة طبإ االستمارة في أي وقت .

 -5الوصول للحد ابدنى للتكل ة المطلوبة في عملية إدأال واستأراج البيانات.

ثالثا :التجار القبلية:
بدأ العمل في التجار القبلية قبل بداية التعـداد بـاربإ سـنوات وقـد قـام الجهـاز بتن يـد ثـالل
تجار قبلية باستأدام نظام المسح الةوئي و برمجيات I.C.R

 - 0التجربة القبلية ابولى :
أ  -تم تن يدها لجميإ أشكال استمارات التعداد لعدد  8566أسرة .
 تم إعادة تصميم االستمارات لتتالءم مإ نظام المسح الةوئي .ج  -تم تجربتها باستأدام ورق  06جم وورق  066جم .
د  -تم استأدام اللغة االنجليزية فى إستي اء البيانات .
هـ  -إستأدام  I.C.Rباللغة اإلنجليزية

 -2التجربة القبلية الثانية :
أ  -تعديل تصميم االستمارات لتقليل حجم االستمارة.
 استأدام أاصية . Drop out colorج  -استأدام اللغة االنجليزية .
د  -إطار التجربة  26ألف أسرة.
هـ  -استأدام نظام التكويد اآللي .

 - 3التجربة القبلية الثالثة :
أ  -تعديل بع

بيانات االستمارات.

 -إلغاء بنود واةافة بنود أأرى والغاء بع

الجداول.

ج -استأدام اللغة العربية لارقام والحروف المن صلة.
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د  -استأدام نظام الالمركزية بمنطقة اإلسماعيلية.
هـ -إطار التجربة  06ألف أسرة.
و  -استأدام نظام التكويد اآللي .

رابعا  :فوائد التجار القبليــة :
وقد كان للتجار القبلية الثالل أهمية كبرى فى توفير معلومات عن كل مما ياتي :
 -0تصميم استمارات التعداد .
 -2مشاكل العمل الميداني .
 -3التكل ة المطلوبة لكل مرحلة .
 -4طاقة العمل المطلوبة – ومعدالت ابداء .
 -5الوقت المطلو لعملية التدري .
 -0إنتقاء الماسحات .
 -8معوقات كل مرحلة من مراحل التجهيز اآللي للبيانات .
 -0إأتبار برمجيات المسح الةوئى.

أامسا  :متطلبات الماسح الةوئى:
وقد ظهرت عديد من المشكالت أثناء عملية ابعداد والتن يد ودلك بكل من المراحل التالية :
 -0تصميم االستمارات اإللكترونية :
يج مراعــاة اآلتــــى :
أ  -جودة الورق .
 جودة الطباعة .ج  -أاصية إسقاط ابلوان .
 - 2انتقاء الماسحـــات :
تأتلف أنواق الماسحات حس اآلتي :
أ  -السرعة ( وتتوقف على عوامل كثيرة ).
 إمكانية التعامل مإ أاصية التغدية اآللية للورق.ج  -سمك الورق.
-3اأتيار برمجيات المسح الةوئي :
أ  -أنواق عديدة متاحة من البرمجيات تأتلف في درجة دقتها .
 استأدام نوعيات مأتل ة من البرمجيات لتحديد ابفةلية .ج  -استأدام برمجيات مساعدة لتتالءم مإ نوعية استمارات التعداد .
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 - 4االأتالف في أط اليد :
أ  -العدد الهائل المستأدم من العدادين واأتالف أطوط ابيدي .
_ تحسين عملية التمييز .
ج  -تأزين اكبر عدد ممكن من ابشكال وابرقام والحروف المكتوبة بأط اليد .

سادسا :استأدام نظام  ICRباللغة العربية:
أ -قامـــت منظمـــة االســـكوا بنـــاء علـــى طلـــ مـــن الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة واإلحصـــاء
بالمساعدة فى تطوير نظام I.C.Rالتعـرف الـدكى للبيانـات ليـتم اسـتأدامه باللغـة العربيـة
بول مرة على مستوى الدول الناطقة بالعربية .
 -قــام الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء بإقامــة ورشــة عمــل لعــر

نتــائج اســتأدام

نظام المسح الةوئي وتمييز ابرقام والحروف العربية المكتوبة باليد ودلك أـالل ال تـرة مـن
 2664/0/25إلى . 2664/0/28
ج -حةــر ورشــة العمــل ممثلــين مــن  8دول عربيــة باإلةــافة إلــى ممثلــين مــن جامعــة الــدول
العربية
والمعهد العربي للتدري والبحول اإلحصائية إلـى جانـ ممثلـين مـن منظمـة ابسـكوا وهيئـة
ابمم المتحدة .
د -أس رت نتائج الورشة عن إصدار قرار استأدام اللغة العربية فـي اسـتي اء بيانـات اسـتمارات
التعداد واستأدام برمجيات  I.C.Rباللغة العربية .
ه -تابإ فريق عمل الجهـاز أثنـاء عمليـة التطـوير مستشـار معلوماتيـة بمكتـ اإلحصـاء بـابمم
المتحدة
و -تم عمل تحسين بشكال ابرقام والحروف العربية عدة مرات .
ز -تم تن يد التجربة القبلية الثالثة باللغة العربية وتم الحصول على نتـائج جيـدة وأثنـاء العمـل
تم تحسين لبع

ابرقام مثل رقم  4ورقم . 5

 -0أصائص اإلستمارة الجديدة المصممة :

أ -مربعات من صلة لمنإ التداأل بين الحروف .

 -أاصية الـ  Drop out Colorلتحسين نتائج التعرف الدكي .

ج -التعرف على العالمات . OMR

د -إستأدام ابكواد لتقليل عملية إدأال البيانات .
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ه  -تتةمن العديد من اإلرشادات لتسهيل مهمة العداد في ملئ االستمارة .

 -2برنامج تصميم االستمارات:
أ -واجهة رسومية سهلة.

 -إمكانية تصميم أي عدد من االستمارات.

ج -إمكانيـــة إدراج عناصـــر متعـــددة (أطـــوط  ,نصـــوص  ,مســـتطيالت ,دوائـــر )...,لتســـهيل
تصميم االستمارات.

د -إمكانية إدراج صورة ملف أارجي بهيئات مأتل ة )….(tif, jpg, bmp,
ه  -إمكانية إدراج  1 D Barcodeفي تصميم االستمارات و طباعتها.
و  -إمكانية عمل تصميم لحقول  ICRو التحكم في حجمها و لونه.

ز  -التكامل مإ برامج التصميمات المعروفة لالستمارات الحالية والتعامل معها.

 -3برنامج ابرش ة اإللكترونية:

يقوم بالأطوة ابولى في تحويل استمارات التعداد الورقية إلى صورة إلكترونية
يتكون البرنامج من جزئيين أساسيين :

الجزء ابول  :المسح الةوئي :

أ -تتم عملية المسح الةوئي في صورة مجموعات من االستمارات ()Batches
لتسريإ عملية التصوير الةوئي.

 يتم التعرف على االستمارة عن طريق قراءة الباركود ابحادي المتةمن فياالستمارة )(1D barcode

الجزء الثانى  :ابرش ة:

أ -أرش ة لصور االستمارات و تأزينها في ابرشيف.

 -ال هرسة اآللية وامكانية البحل عن محتويات الصور ويتم دلك عن طريق التعرف

-4

على الباركود وعلى أرقام االستمارة.

برنامج القارئ الدكي لالستمارات:

أ -التعرف الدكي على ابرقام المكتوبة يدويا على االستمارات .

 -استأدام تكنولوجيا الأاليا العصبية ( . )Neural Network Technology

ج -التحقق من قواعد المراجعة .

د -التعرف على العالمات . OMR
ه  -عر

إحصائيات عن االستمارات التي تم التعرف عليها .

و  -تسجيل كل العمليات التي تمت من أالل البرنامج .

 -5أدوات وبرمجيات تصحيح ومراجعة البيانات:

أ -تصحيح ابأطاء أو ابرقام التي لم يتم التعرف عليها أالل عملية التعرف الدكي .
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 -مراجعة البيانات المدألة طبقا لقواعد التعرف الدكي .

سابعا  :استأدام النظام في التعداد العام للسكان واإلسكان 2660
 -0اإلست ادة من تجار الدول:

قـــام قطـــاق تكنولوجيـــا المعلومـــات بعمـــل دراســـة مست يةـــة عـــن نظـــام المســـح الةـــوئي

باســتأدام برمجيــات  I.C.Rودلــك باالســت ادة مــن أبــرات الــدول التــي اســتأدمت هــدا النظــام و

التعــرف علــى المشــكالت التــي واجهتهــا لمحاولــة تالفيهــا والوصــول إلــى عوامــل نجــاح النظــام والتــى
تحددت فى:

 تصميم جيد لالستمارة .
 استي اء جيد للبيانات .
 أفراد مدربين .

 أجهزة على ك اءة عالية .
 توفير احتياجات .
 صيانة .

 -2تصميم االستمارات:

تتكون استمارات التعداد من:

أ  -استمارة ابسرة و الظروف السكنيــة .
 -استمارة المباني.

ج  -استمارة المنشآت.

د  -استمارة القاطنين بالمساكن العامة.

استدعى استأدام نظام المسح الةوئي إعادة تصميم لالستمارات لتتالءم مإ متطلبات

النظام وقد روعي عند تصميم االستمارات اآلتي :
 حجم مناس منتظم .

 استأدام وجهي االستمارة.

 استأدام ورق  066جرام .

 اللون المستأدم وتجربة درجته .
 -3تدري ابفراد

 -4تعليمات واةحة الستي اء البيانات
 -5توفير متطلبات النظام

أ -ابجهزة المستأدمة:

 ماسحات ةوئية .
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 حاسبات أادمة .

 حاسبات شأصية .

كل بمواص ات مأتل ة حس المرحلة المتستأدم فيها.

-البرمجيات المستأدمة:

 برمجيات أاصة بعملية المسح الةوئي .
 برمجيات أاصة بعملية التعرف .

 برمجيات أاصة بعملية التصحيح .
 برمجيات التصوي اآللي.

 برمجيات استأراج النتائج .

ثامنا  :الدروس المست ـــادة :
 -0بالنسبة لتصميم االستمارة
التصمـيـم الجـيد لالســتمارة يـسرق و يحـسن من عملية تمييز البيانـات ويجـ مراعـاة اآلتـي عنـد
تصميم اإلستمارة:
أ  -سهولة استأدامها ميدانيا .
 حــقول الــبيـانات واةحة التعريف للحصول على إجابات صحيحة .ج  -تعـليمات االستي اء يج أن تـكـت بـوةـوح .
د  -استأدام أاصية . drop out color
هـ  -ترك مسافات بيةاء مناسبة بين الحقول .
و  -تحديد حجم المربعات التي تدون بداألها ابرقام لتكون مالئمة للـ . ICR
 -2المسح الةوئي:
أ  -وزن الورق يج أن يؤأد في االعتبار(ي ةل استأدام ورق. )066
 تجربة درجة ابلوان مإ أاصية . Drop Out Colorج  -سرعة الماسح تتوقف على نظام تأزين الصور وحجم الورق .
د  -توفير قطإ غيار مثل ( اللمبات  ,وبكرات سح الورق ) .
 -3تمييز البيانات:
أ  -كلما كانت الصورة المأزنة سليمة – الكتابة واةحة كلما كانت نسبة التمييز عالية .
 االستمارة الواحدة تأزن في عدد ( )2ملف وبالتالي يكون هناك كم هائل من المل اتتستدعى استأدام أسلو دقيق أثناء تداولها .
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ج  -يج تحديد حقول الربط بين وجهي االستمارة بدقة لسهولة تجميإ مل ات الصور .
 -4تصحيح البيانات التي لم يتم تمييزها :
أ  -يتوقف كم ابأطاء على جودة استي اء البيانات .
 كلما كان هناك كم كبير من ابشكال المأتل ة لأط اليد كلما قل كم ابأطاء المطلوتصويبها .
ج  -التدري الجيد للمسجالت حتى ال تنتج أأطاء من عملية التصحيح .
 - 5التصوي اآللي للبيانات:
أ  -نظ ار الستأدام كم هائل من العدادين ليس لديهم أبرة كافية الستي اء البيانات تكون
هناك نسبة أأطاء نتيجة العالقات بين الحقول .
 يج تحديد تعليمات العالقات بين الحقول ويتم كتابة برامج تصوي آلي لتقليلكم ابأطاء وتحسين النتائج .
 -0الدعـــم ال نــــي:
أ -يج توفير قطإ غيار لاجهزة وأاصة  Scannerلتجن حدول تاأير لتدفق
سير العمل .
 يج توفير صيانة دورية لاجهزة .مما سبق يتةح انه كان لنتيجة الممارسة ال علية فوائد عديدة أدت إلى تحسين العمل
والحصول على نتائج أفةل .
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ال صل الثالل
الترميز اآللى واستأدام اآلدلة والتصانيف

إستأدام نظام الترميز اآللى
 تسجيل جميإ ابدلة المستأدمة في التعداد الكترونيا .
 مراجعة العالقات داأل كل دليل والتاكد من وجود العالقات المنطقية بين ابدلة وبعةها البع
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.

 تسجيل اسماء المرمزين واكو ادهم الكترونيا الجراء التوزيإ االلى لحصص الترميـــز.
 تقطيإ الصور الأاصة بالمسمي ألوص ي للحقول بحيل يظهر كل فرد علي الشاشة ومعــه .
الصور المراد ترميز مسمياتها علي الشاشة.
 عمل برامج لمساعده المرمز في البحل بابحرف عن المسمي المراد ترميز بحيل يتم إدأال
الكود المراد ترميزه إلي داأل مل ات البيانات بمجرد اأتياره المباشر.
 إةافة ترميز داتي بحيل عند اأتيار مهنه معينه لها نشاط إقتصادى محدد يتم الترميز
اتوماتيك من أالل البرنامج للنشاط اإلقتصادى لتوفير الوقت والجهد .
كان نتيجة دلك:
ارت اق معدالت االداء لافراد فى الورديه الواحدة من ترميز  056فرد الى ترميز  0566فرد
هده المعدالت تم التوافق بينها وبين سرعة الماسح الةوئى مما ادى الى انسيا

دوره العمل

وارت اق معدالت الدقة .

 – 0المأتل ة (نشاط /مهن /مؤهل تعليمى /إدارى)66 /

 – 2التاكد أن يكون التحديل أو التصحيح فى قواعد بيانات الترميز اآللي فى كل المواقـــإ
فى ن س الوقت6

نبدة عن التقسيمات اإلدارية وابدلة
 – 0التقسمات اإلدارية للدولة :

تنقسم الجمهورية إلي وحدات إدارية كبري وهي محافظات وكل محافظة مقسمة إلي وحدات إدارية

أصغر حتي مستوي شياأة وهي أصغر وحدة إدارية في الحةر أو مستوي قرية وهي أصغر وحدة إدارية
في الريف .

ويمكن تقسيم الجمهورية إدارية طبقا لما تقدم - :

( أ ) المحافظة وهي تعتبر الوحدة اإلدارية الكبرى .

(

) القسم  /المدينة  /المركز وكل منهم يمثل الوحدة اإلدارية المتوسطة .

( ج ) الشياأة  /القرية وهما يعتب ار الوحدة اإلدارية الصغري في كل من الحةر .
والريف والتي يتم نشر البيانات علي مستواهما .

 – 2ابدلة التي تصدر وتستأدم في التعداد :

( أ ) دليل الوحدات اإلدارية وهو يصدر كل  5سنوات شامال كافة التعديالت اإلدارية

التي تحدل أالل هده ال ترة ويصدر هدا الدليل دائما قبل إجراء التعداد السكاني
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(

) دليل النشاط اإلقتصادي وهو يصدر متةمنا ابنشطة اإلقتصادية المأتل ة طبقا
للتصنيف الدولي والمحلي علي مستوي الحد السادس .

( ج ) دليل تصنيف المهن وهو أيةا يصدر متةمنآ المهن المأتل ة لافراد طبقــا
للتصنيف الدولي والمحلي حتي الدرجة الأامسة للتصنيف .

( د ) دليل المؤهالت العلمية ويصدر متةمنا المؤهالت العلمية طبقا للتصنيف الدولي
والمحلي أيةا .

( هـ ) دليل الجنسيات وهو يصدر متةمنا أكواد تأص كل دولة من دول العالم .
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ال صل الرابــإ
إستأدام تكنولوجيا الأرائط الرقميــة
فى العمل الميدانـى

تةمنت الأطة العامة لتعداد  , 2660استأدام نظم المعلومـات الجغرافيـة فـي جميـإ مراحـل التعـداد التـي

تشمل التأطيط للتعداد وابعمال الميدانيـة والتحليـل والنشـر .وقـد تـم إسـتأدام الأـرائط المنتجـة بواسـطة
مركز نظم المعلومات الجغرافية  GISأثناء التن يـد الميـدانى للتعـداد علـى مسـتوى المحافظـات ومكوناتهـا
من أقسام ومدن ومراكز ( كتقسيمات إدارية أقل ) وكدلك حتى مستوى التقسيمات اإلداريـة ابصـغر علـى

مســـتوى الشـــياأة ( فـــى الحةـــر )  .كمـــا تةـــمنت الأطـــة إنتـــاج أـــرائط للمــــدن العمرانيــــة الجـــــديدة ,
ومكوناتها مـن وحدات إدارية أقل ( أحياء ,مجاورات  ..... ,الخ ) .

أوال :الهدف من استأدام نظم المعلومات الجغرافية في تعداد مصر : 2660
 -0ةمان التغطية والشمول لجميإ الكتل العمرانية وعدم اغ ال أي منطقة.
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 -2عدم حدول تداأل بين المناطق اإلدارية المأتل ة  ,أو أجزاء منها  ,منعآ لحدول أى تكرار .

 -3سهولة تقسيم مناطق العمل على المشتغلين فى التعداد ميدانيآ  ,بإستأدام التجاور المكانى للقرى
داأل المركز الواحد ( على سبيل المثال ).
 -4دعم عمليات التعـداد ابتـداء مـن أعمـال المراقـ العـام المسـئول عـن أعمـال التعـداد بمحافظـة او
جزء من محافظة أوال الي أعمال المعاون المسئول عن شياأة او جزء من شياأة 6

 -5تسهيل عملية متابعة المشتغلين  ,وكدا عملية المراجعة الميدانية أوآل باول علي جميإ المستويات .
 -0اظهار وعر

النتائج وتحليلها ونشرها وتوفيرها حتي اصغر وحدة في صورة اطالس احصائية.

ثانيا :اهم نتائج استأدام نظم المعلومات الجغرافية في التعداد :
 -0التعرف علي مجتمعات الدراسة وطبيعتها جغرافيا 6
 -2ربط المعلومات التعدادية واالحصائية باالماكن الأاصة بها جغرافيا مإ امكانية احـدال تقاطعـات
مــا بــين هــده المعلومــات التعداديــة واإلحصــائية للحصــول علــي نتــائج ومؤش ـرات مركبــه وأكثــر
ت صيال  ,وسيرد دلك ت صيال الحقا 6
 -3قياس المسافات والمساحات الكترونيا لحسا الكثافات السكانية 6
 -4شمول التعدادات واالحصائيات 6
 -5التحليالت االحصائية المكانية 6

ثالثا :منهجيه إستأدام الأرائط الرقميةفي مراحل العمل الميداني للتعداد :
 -0مرحلة عمل المراق العام والمراق
شارك في هده المرحلة  54مراق عام و 046مراق .

أ  -منهجية العمل :
( )0اعداد أرائط الحدود االدارية لجميإ المحافظات مكونه من مدن واقسـام ومراكـز بعـدد 20
أريطة ( أريطة واحده للجمهورية توةح حدود المحافظات و  28أريطة بواقإ أريطة
لكل محافظة ) علي مقياس رسم 6 25666-0
( )2تحديد مناطق عمل كل من المراق العام والمراق على الأريطة 6
( )3اعداد أرائط الحـدود االداريـة لالقسـام والمراكـز والتـي يظهـر عليهـا الشـياأات والقـري بعـدد
 333أريطة (  082قسم –  000مركز )6
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( )4التوزيإ االمثل لمناطق العمل علي المشتغلين بالميدان بناء علـي عـدد االسـر الموةـحة
لكــل وحــدة اداريــة وتجــاور المكــان ,حيــل أمكــن انشــاء نظــام معلومــات جغرافــي لتحديــد
مناطق عمل الم تشين اليا وفقا للقواعد الموةوعة بواسطة االدارة المركزية للتعداد .

 الهدف من إستأدامها في مرحلة عمل المراق العام والمراق( )0منإ التداأل بين حدود المحافظات  ,مما يؤدى إلي تالفي تكرار الحصر لـبع

المنـاطق

أو سقوط بعةها 6
( )2تسهيل تحديد مناطق عمل الم تشين سواء مكتبيا أو آليـا ,وهـو مـا يـوفر الوقـت والجهـد
عند توزيعها .
( )3منإ سقوط أي منطقة تعدادية من مناطق عمل المراقبين او الم تشين 6
( )4منإ التداأل بين مناطق عمل المراقبين او الم تشين 6

 - 2مرحلة عمل الم تش :
أ -منهجية العمل :
( )0إستالم الأريطه ابساسية للم تش مقيـاس رسـم ت صـيلي 566600للمنـاطق الحةـرية ,
موقإ عليهـا الحـدود اإلداريـه طبقـا للقـ اررات اإلداريـه والتـي تمـت بمعرفـة اإلدارة المركزيـة
للتعــداد  ,ويقــوم بتحــديثها بإســتأدام التحــديثات الـوارده لمركــز نظــم المعلومــات الجغرافيــة
من فروعه بالمحافظات .
( )2تحــــديل الحــــدود االداريــــة للمنــــاطق الري يــــة علــــي مقيــــاس رســــم  25066600حتــــي
056066600
( )3توقيإ أرقام الطرق والبلوكات ( فى المدن الجديدة ) على هده الأريطة .

– الهدف من إستأدامها فى مرحلة عمل الم تش :
( )0توفير أرائط من  566600محدثة لحصر الطرق بالمدن 6
( )2الدقة في توقيإ منطقة عمل المعاون مإ شمول المنطقة لحدود مسئولية المعاون من المبانى.
( )3استأدام أرائط مساحية حقيقية بدال من الكروكيات المستأدمة في التعدادات السابقة
( )4حل مشكلة التداأل بين الحدود اإلدارية بمستوياتها 6
( )5حل مشكلة التداأل بين مناطق عمل المعاونين 6
( )0منإ حدول تكرار او سقوط مناطق تعدادية بين الم تشين 6
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 -3مرحلة عمل المعاون :
شارك فى هده المرحلة  26666معاون منهم  8666معاون بالحةر .
أ -منهجية العمل :
( )0الحرص على أداء المعاونين بإجراء أعمالهم الميدانية من حصر وترقيم المبانى .
( )2يتم تن يد هده المرحلة بواسطة الم تشين والمعـاونين ودلـك بعـد اإلنتهـاء مـن جميـإ ابعمـال
الميدانية فى يناير . 2668
( )3إستالم أرائط محدثة موقإ عليها بمعرفة الم تش ابرقام التعدادية للطرق في المـدن العاديـة
والبلوكات فى المدن الجديدة والمدن دات الطبيعة الأاصة بمناطق عمل المعاونين .

 الهدف من إستأدامها في مرحلة عمل المعاون( )0دقة تحديد المبانى الواقعة في نطاق منطقة المعاون
( )2الأريطة الت صيلية وسيلة فعالة لمراقبة دقة عمل المعاون بحيل يتم التاكـد مـن عـدم إغ ـال
أو سقوط أى مبنى أثناء العمل الميداني .
( )3توقيإ ابرقام التعدادية للمباني علي هده الأرائط طبقا لمنطقة كل معاون .
( )4إمكانيــة ربــط جميــإ بيانــات تعــداد الســكان والمبــانى والمنشــآت باصــغر وحــدة ممكنــة وهــى
المبنى ,وهو أساس إنتاج أطالس تعداد  2660بالشكل المطلو .

رابعا  :مرحلة التجهيز اآللى لأرائط التعداد .
 قامــت اإلدارة العامـــة لـــنظم المعلومـــات الجغرافيـــة بإدأــال ابرقـــام التعداديـــة للمبـــانى باالســـتعانة
بالأرائط الرقمية الت صيلية لعواصم المحافظات والأرائط الورقيـة الناتجـة مـن فريـق عمـل مرحلـة
المعاون .
 وبالتنسيق مإ مجموعة عمل قواعد البيانات يـتم الـربط بـين البيانـات الجغرافيـة بـالأرائط وقواعـد
بيانات التعداد ( للمبانى والمنشآت وابسرة ) بواسطة الرقم التعدادى للمبنى .
 -0ربط الأرائط بالبيانات التعدادية
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ويــتم دلــك بالتنســيق مــإ مجموعــة عمــل مسـتودق البيانــات لترتيـ إدأــال الــرقم التعــدادى
بطريقــة مماثلــة (أى تكــون م ــاتيح الــربط متماثلــة فــى كــل مــن قاعــدة البيانــات الجغرافيــة وقاعــدة
البيانات التعدادية) وبدلك يتم ربط قاعدة البيانـات الجغرافيـة مـإ قاعـدة البيانـات التعداديـة ويكـون
الناتج إنتاج الأرائط الرقمية الت صيلية على مستوى المبنى مرتبطة ببيانات تعداد مصر . 2660
وتأةـــإ عمليـــة الـــربط لم ارحـــل مراقبـــة جـــودة عديـــدة للتاكـــد مـــن ربـــط جميـــإ المبـــانى بالبيانـــات
الصــحيحة والحــرص علــى عــدم وجــود تكـرار فــى الــرقم التعــدادى أو وجــود مبنــى بــدون بيانــات أو
بيانات بدون مبنى.

 - 2مأرجات بيانات التعداد فى صورة معلومات حغرافية:
بعد ربط الأرائط ببيانات التعداد تأةإ هده الأرائط والبيانات المرتبطة بهـا لعمليـات تحليـل إلظهـار
النتائج الهامة وعدد من المؤشرات المطلوبة:
 إنتاج واصدار أطـالس تعـداد مصـر  2660فـى نسـأة مطبوعـة تحمـل المؤشـرات المت ـق علـى
إصدارها بالشكل المناس .
 يحت ظ باإلدارة بالأرائط الرقمية التى تحوى البيانات الكاملة لتعداد مصر  2660مربوطة علـى
مستوى المبنى فى عواصم المحافظات ومستوى البلـوك فـى حةـر الجمهوريـة والحـد اإلدارى
للقرية فى ريف الجمهورية.
وتحدد معايير نشر هده البيانات وأسلو توزيعها على المراكز والجهات البحثية والهيئات
الحكومية لتحقيق أعلى عائد من واحدة من أكبر عمليات جمإ البيانات فى مصر.
 - 3مرحلة مابعد التعداد
أ -إدأال التحديثات التى تمت بواسطة الم تشين والمعاونين وتحديد مناطق العد ال علية .

 -مل ات المعادلـة والمقارنـة تشـمل بالنسـبة لكـل وحـدة جدولـة منـاطق العـد المقابلـة بحيـل يمكـن

القيــام بعمليــات التجميــإ طبقــا الحتياجــات المســتأدم ( ماموريــات ة ـرائ – إدارات تعليميــة –

إدارات تعليميــة – دارات صــحية – منــاطق بريديــة – دوائــر إنتأابيــة – اإلحتياجــات ابكاديميــة
والبحثية .....إلخ ) .

ج -تحقيق اإلنسجام بين التعدادات فى الماةى والحاةر .
د -بناء قاعدة البيانات التعدادية الجغرافية .

ه -نشر منتجات التعداد الجغرافية .
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و -إصدار أطلس تعداد السكان . 2660

04

ال صل الأامس
النشــر علــى اإلنترنــت

اسلو نشر منتجات التعداد من أالل االنترنت
أوال  :المنهجية التي استأدمت في نشر بيانات التعداد العام
 -0يعتبر تعداد  2660أول تعداد يتم نشر بياناتة كاملة علي االنترنت حيل توجد مل ات تلأيصية لكل
بيانات التعداد ويتم من أاللها البحل في جداول ت صيلية 6
 -2امكانية عمل نسخ للمل ات أو طباعة أو مجرد استع ار

المل ات علي الشاشة 6

 -3يستأدم الموقإ طريقة سهلة السترجاق أي بيانات من التعداد حس الحرف االبجدي الدي يبدا به
الموةوق 6
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 -4امكانية االسترجاق السريإ للبيانات حيل يمكن معرفة أي بيانات سكانية عن أي مكان في مصر
بادأال اسم المكان أو الةغط علي مكانه من علي الأريطة 6
 -5موسوعة تحوي كل االصطالحات والمسميات التي وردت بنتائج التعداد ويمكن استــع ار
المسميات وكدلك الرجوق اليها عند استع ار

هده

جدول غير م هوم العناوين الجانبية أو الراسية التي

وردت به ودلك بالةغط علي العنوان الغير م هوم لتظهر الموسوعة ثم يمكن العودة مرة اأري الي
الجدول الستكمالة 6
 -0امكانية البحل بادأال كلمة من اسم الموةوق المراد بحثة
 -8جداول تحليلية ورسوم بيانية لزيادة التوةيح والستنباط معلومات جديدة 6

ثانيا  :منتجات التعداد العام للسكان واالسكان والمنشات :

 -0سلسلة من االحصاءات والتقارير توةح التحليالت والمقارنات بين تعدادى  0880و .2660

 -2نتـائج تلأيصـية يمكـن استعراةـها فـي شـكل مل ـات  PDF , HTMLوكـدلك يمكـن عمـل نسـخ
منها علي  CDS,DVDوطباعتها 6

وفيما يلي عناوين للنتائج التلأيصية للتعداد 6

أ -النتائج التلأيصية لتعداد السكان :

( )0عدد السكان واالسر والمساكن العامة

( )2توزيإ السكان حس فئات السن والنوق حس المحافظات
( )3توزيإ السكان حس الديانة والنوق  /محافظات

( )4توزيإ السكان  0سنوات فاكثر حس القطاق والنوق
( )5توزيإ السكان حس الموقف من العمل والنوق

( )0توزيإ السكان  0سنوات فاكثر حس اقسام المهن الرئيسية

( )8توزيإ السكان حس الحالة الزوجية والنوق 6666وغيرها من المل ات

 -النتائج التلأيصية الأاصة بالمباني وهي :

( )0توزيــإ عــدد مبــاني الســكن العاديــة والمبــاني العاديــة للعمــل ومبــاني الج ـوازين والمبــاني
االأري 6

( )2توزيإ عـدد الوحـدات السـكنية بمبـاني السـكن العاديـة حسـ االسـتأدام الحـالي للوحـدة
ونوق الحيازة 6

( )3مبــاني الســكن العاديــة والعمــل العاديــة حس ـ نــوق المبنــي واالتصــاالت بمصــادر الميــاة
والكهرباء والغاز الطبيعي 6

00

( )4توزيإ مكونات مباني السكن العاديـة والمبـاني العاديـة للعمـل مـن وحـدات سـكنية وغيـر
سكنية 6

( )5توزيإ عدد مباني السكن العادية حس عدد االدوار  666وغيرها من المل ات 6

ج -النتائج التلأيصية الأاصة بالمنشات وهي :

( )0حصر المنشات طبقا للقطاعات المأتل ة .

( )2حصر المنشات وفقا القسام النشاط االقتصـادي .

( )3حصر المنشات طبقا لحالة العمل ووصف المكان .

( )4حصر المنشات طبقا ل ئات المشتغلين وعددهم.

ثالثا :تقييم ما تم نشرة في التعــداد :

ســيوجد مكــان للتقيــيم علــي المواقــإ لالســت ادة مــن االراء ووجهــات النظــر التــي تــرد اليــه لــيمكن

االست ادة منها في تحسـين الموقـإ او فـي التعـدادالقادم للسـكان واالسـكان والمنشـات  2600وسـيتم

عــر

االراء الهامــة ووجهــات النظــر وكــدلك اســم المســئول أو الجهــة صــاحبة ال ـراي ووجهــة نظــر

الجهاز بأصوص هدا الراي ومدي االست ادة منه كما في الجدول االتي :

البيانات التعدادية

المقترحات واالست سارات
الجهة

التقييم

وجهة نظر
الجهاز

تقييم االست ادة

االسرة والظروف
السكنية

المنشآت
المباني

اوال D.W.H

دور مستودق البيانات في مشروق التعداد

 عمل تنقية أأطاء لبيانات التعداد ()Data Quality

 ربط بيانات المباني مإ المنشآت وابسر ()Data Integration
 استأرج تحليالت و تبويبات من ناتج الربط

ودلك يساعد في ربط أفراد التعداد بالرقم القومي

 وةإ رقم قومي لكل منشاة مما يساعد في استأراج إطارات لإلحصاءات المأتل ة
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 تحديد سمات المجتمإ (مهن سائدة  /مستوي تعليم  /أم ار
 استأراج بع

منتشرة )

المؤشرات (مشاركة المرأة في العمل  /البطالة  /ابمية  /التنمية  /عمالة ابط ال)

 امداد مشروق ) (GISبالبيانات بعد الربط لتوقيعها على الأرائط .
ثانيا D.M

استأدام ( )Data Miningفي التنقي والبحل في البيانات الستأراج المعلومات الهامة و العالقات

الغيرمسبوقة و الغير مرئية و المؤثرة التى تساعد وتدعم اتأاد الق اررات باستأدام قواعد بيانات هائلة الحجم.

استأدامات ال : Data Mining

 التوقعات المستقبلية التى تدعم اتأاد القرار.

 دراسة وتحليل البيانات واعطاء مؤشرات مستقبلية .
 تستأدم فى التوقعات و التقسيم والتصنيف .

 تجن مأاطر اأطاء التحليلية للمشروعات . Risk Analysis
 تعطى االجابات المؤثرة فى الوقت المناس .

إن العالقة بين االنشطة التعدادية واالحصائية ونظم المعلومات الجغرافية اصبحت عالقة قويــة
ومطردة النمو تثري االنشطة التعدادية وال كر االحصائي 6

00

آلية التن يد لمراحل العمل التالية لمراحل العمل الميدانى
بين المواقإ المأتل ة والموقإ الرئيسى
أوال :المواقإ المأتل ة للتعداد :
موقإ العباسية & موقإ اإلسماعيلية & موقإ اإلسكندرية & موقإ الجهاز
كل موقإ من المواقإ السابقة يتم فيه أربإ مراحل عمل :


مرحلة المراجعة المكتبية والتجهيز.



مرحلة إدأال البيانات بالمسح الةوئى.



مرحلة الشمول .



مرحلة الترميز اآللى.

ثانيا :الدورة المستندية لتداول البيانات:
-0

بعد اإلنتهاء من مرحلة المراجعة المكتبية وتجهيـز السـجالت بالشـياأة يـتم تسـليم السـجالت إلـى
مرحلة المسح الةوئى ويتم إرسال حافظة باإلنتاج اليومى لهده المرحلة عـن طريـق ال ـاكس إلـى
مكت العملية للتجهيز اآللى بالمركز الرئيسى والدى يرسل صورة منها مباشرة إلى مكتـ العمليـة
للمتابعة ال نية .

-2

بعــد اإلنتهــاء مــن مرحلــة المســح الة ـوئى والتعــرف والتصــوي يــتم ح ــظ البيانــات ثــم نقلهــا إلــى
مرحلــة الشــمول بمعرفــة مســئول قواعــد البيانــات بمجموعــة المســح الةــوئى للبحــل فــى الس ـواقط
والتكـ اررات واسـتكمال المجتمــإ .ويـتم إرسـال حافظــة باإلنتـاج اليـومى إلــى مكتـ العمليـة للتجهيــز
اآللى بالمركز الرئيسى حيل يرسل منها صورة إلى مكت العملية للمتابعة ال نية .

-3

بعـد اإلنتهـاء مـن مرحلـة الشــمول يـتم ح ـظ البيانـات وارسـال حافظــة باإلنتـاج اليـومى إلـى مكتـ

العمليــة للتجهيــز اآللــى بــالمركز الرئيســى والــدى يرســل صــورة منهــا مباشــرة إلــى مكت ـ العمليــة

للمتابعــة ال نيــة .ويــتم إأطــار مســئول الــدعم ال نــى بــالموقإ لنقــل البيانــات والصــور (مــإ حافظــة
بحجــم الملــف) مــن مرحلــة الشــمول وتحميلهــا فــى قاعــدة بيانــات  SQLعلــى الحاس ـ الأــادم

للترميــز اآللــى بــالموقإ وعمــل نســأة مــن بيانــات الشــياأة باإلةــافة إلــى ملــف الصــور علــى

الحاس الأادم الرئيسى للتامين.

08

-4

بعد اإلنتهاء من مرحلة الترميز اآللى يتم ح ظ البيانات وارسال حافظة باإلنتاج اليومى إلى مكت
العمليــة للتجهيــز اآللــى بــالمركز الرئيســى والــدى يرســل صــورة منهــا إلــى مكت ـ العمليــة للمتابعــة
ال نية  .ويتم إأطـار مسـئول الـدعم ال نـى بـالموقإ لنقـل البيانـات مـن مرحلـة الترميـز اآللـى (مـإ
حافظة بحجـم الملـف) وعمـل نسـأة منهـا علـى وسـيط ترسـل مـإ ملـف الصـور عبـر الشـبكة إلـى
الحاس الأادم بالمركز الرئيسى للتامين وارسالها إلى الحاس الأاص بمرحلة معالجة البيانات.

-5

يقوم مكت العملية للمتابعة ال نية بعد إسـتالمه حـوافظ بإبنتـاج اليـومى لكـل مرحلـة مـن المواقـإ
المأتل ة للتعداد بإعداد تقريـر يـومى تجميعـى علـى مسـتوى المرحلـه يشـمل (جملـة اإلنتـاج حتـى
اليــوم الســابق – جملــة إنتــاج اليــوم – جملــة اإلنتــاج حتــى ابن ) ودلــك علــى مســتوى التقســيم
اإلدارى للتعداد ( محافظة – قسم/مركز – شياأة  /قريـة ) وفقـا لنـوق اإلسـتمارة الجـارى تجهيزهـا
ودلك للعر

-0

على نائ رئيس التعداد للتجهيز اآللى.

بعد اإلنتهاء من مرحلة معالجة البيانات لشياأة تح ظ البيانات ويتم إأطار مسـئول الـدعم ال نـى
لعمــل نســأة إحتياطيــة لبيانــات كــل شــياأة علــى وســيط ونقلهــا إلــى الحاســ الأــادم الأــاص
بمستودق البيانات ( )D.W.Hإلأتبار جودة البيانات وفى حالـة وجـود أى مالحظـات تنـاقش مـإ
مسئولة معالجة البيانات على أن تقوم بـإجراء التصـوي المطلـو إن وجـد .ويسـتمر العمـل حتـى
اإلنتهاء من معالجة بيانات محافظة كاملة.

-8

يتم بعد دلك إستأراج التبويبات وارسالها إلى مكت العملية لقواعد البيانات والمأرجات لمراجعتها
مإ إرسال صورة من أطا التسليم إلى مكت العملية للمتابعة ال نية ويتم إأطار مسئول الـدعم
ال نى لعمل نسأة من البيانات تح ظ على وسيط لحين رد قطاق إلحصاء على صحة التبويبات.

-0

تراجإ التبويبات بواسطة المسئولين عن تلك المرحلـة وفـى حالـة وجـود أى مالحظـات تنـاقش مـإ
مسئولة معالجة البيانات واستأراج التبويبات على أن تقوم بدورها بالتنسـيق مـإ قطـاق اإلحصـاء
حتى يـتم التصـوي المطلـو وتصـبح التبويبـات فـى صـورتها النهائيـة فتسـلم إلـى مكتـ العمليـة
لقواعــد البيانــات والمأرجــات الــدى يســلمها إلــى مكت ـ العمليــة للمتابعــة ال نيــة لتســليمها لقطــاق
اإلحصاء.
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-8

يقــوم قطــاق اإلحصــاء بإأطــار قطــاق تكنولوجيــا المعلومــات بصــحة التبويبــات عــن طريــق مكت ـ
العمليــة للمتابعــة ال نيــة الــدى يقــوم بإأطــار كــل مــن مكتـ العمليــة للــدعم ال نــى (لح ــظ بيانــات
المحافظــة بصــورة نهائيــة) ومكتـ العمليــة لقواعــد البيانــات والمأرجــات ومكتـ العمليــة للتجهيــز
اآللى بإنتهاء محافظة.

 -06يقوم مكت العملية للدعم ال نى بوةإ بيانات المحافظة بعد قبولها على الحاس الأادم الرئيسى
لتامينها وارسال نسأة منها إلى المراحل التالية :
 -00مرحلة مصر-إنترانت ( & )MNETمرحلة مسـتودق البيانـــات ( )D.W.Hوالتنقيـ ( )D.M
.
 -02بعــد إج ـراء عمليــات الــربط بــين بيانــات المبــانى والمنشــآت والســكان والظــروف الســكنية بواســطة
( )D.W.Hيقــوم مكت ـ العمليــة للــدعم ال نــى بســح البيانــات ووةــعها علــى الحاس ـ الأــادم
الرئيسى للتامين ونقل نسأة منها إلى الحاس الأادم الأاص بنظم المعلومات الجغرافية.
 -03يــتم ربــط قاعــدة البيانــات الجغرافيــة بقاعــدة البيانــات التعداديــة إلنتــاج الأـرائط الرقميــة الت صــيلية
على مستوى المبنى مرتبطة ببيانات نعداد مصر .2660
-04

يستمر العمل بالأطوات السابقة حتى اإلنتهاء من جميإ المحافظات.

 -05النشر على موقإ الجهاز من أالل مصر-إنترانت :
 -00نشر النتائج ابولية للتعداد مإ عمل الرسوم البيانية لبع

المؤشرات الهامة لكل محافظة.

 -08نشر النتائج النهائية الت صيلية فى صورة تبويبات وأرائط رقمية.
 -00نشرالنتائج النهائية فى صورة أرائط رقمية ت صيلية موقإ عليها بيانات التعداد.
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البا الرابإ
دور المعالجة اآللية للنتائج اآلولية للتعـــداد
فى سرعة إستأراج النتائج
( النمادج واسلو التجهيز اآللى )

سجالت النتائج ابولية للتعداد العام 2660
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يعتبــر إصـــدار نتـــائج ســـريعة للتعــداد العــام هــدفآ أساســيا ومــؤث ار لــــدى متأــدى القـرار  ,ومســتأدمي

البيانات التعدادية الت صيلية  ,وقد وةـعت اللجنـة ال نيـة نصـ أعينهـا تحقيـق هـدا الهـدف وهـو إصـدار

نتائج أولية تتصف بالشمول  ,والت صيل  ,والدقة  ,بدرجة ثقة عالية  ,وفى توقيت سريإ.
ولتحقيق هده المعادلة الصعبة فقد تم اآلتى :

 - 0وةإ جداول تلأيصية أس ل كل إستمارة تعدادية تشتمل على بيانـات تجميعيـه لمعظـم بنـود البيانـات
التي تم جمعها ميدانيا بتلك اإلستمارة واإلستمارات هي :

أ – إستمارة حصر المبانى ومكوناتها ( نمودج  4ت  .س . ) 2660
-إستمارة حصر المنشآت ( نمودج  5ت  .س) 2660

ج – إستمارة ابسرة والظروف السكنية ( نمودج  0ت  .س) 2660

 - 2تصمـيم سـجالت النتائج ابولية لكل إستمارة  ,لت ريم محتوى الجداول التلأيصية بها بمعرفة المشتغلين
بالميدان بكل محافظة ثم تم تجميعها مركزيا بالقاهرة بالجهاز ومراجعتها وادأالها آليا ودلك لت عيل
دورها فى سرعة إستأراج النتائج الت صيلية للأصائص المأتل ة .

وتعتبر هده الأطوة ط رة فى العمل التعدادي  ,للحصول على بيانات ت صيلية  ,تتصف بالشمـول ,
موزعة جغرافيا على مستوى محافظات الجمهورية  ,بدرجة عالية من الجودة  ,فى فتــــرة

وجـــيزة ال تتعدى ثالثة شهور من إنتهاء العمل الميداني .

وفيما يلى البيــانات التى تــم استأراجــها من النتائج ابولية الواردة فى سجل النتائج

ابولية للمعاون .

أوال  :مرحلة ترقيم المبانى وحصر مكوناتها من وحدات :
جدول (  ) 0توزيإ المبانى طبقا لنوق المبنى .

جدول (  ) 2توزيإ المبانى طبقا لملكية المبنى .

جدول (  ) 3توزيإ المبانى طبقا لإلستأدام الحالى للمبنى .

جدول (  4أ ) تــوزيإ المـبانى طبقا إلتصـــال المبنى بــالمرافق العـامة ( المياة والصرف الصحى ).
جدول ( 4

) تـــوزيإ المبــانى طبقا إلتصال المبنى بالــمرافق العــامة
( الغاز الطبيعى والكهرباء )

جدول (  ) 5إجمالي المباني واجمالي الوحدات بها موزعة طبقا لنوق الوحدة .

جدول (  ) 0إجمالي المباني واجمالي الوحدات بها موزعة طبقا لإلستأدام الحالي للوحدة .

ثانيا  :مرحلة حصر المنشات :

جدول (  ) 0عدد المنشات طبقا لحالة العمل .
جدول (  ) 2عـــدد المنشات طبقا للقطاق .

جدول (  ) 3عدد المنشات العاملة والمغلقة بص ة مؤقته طبقا لجنسية حائز المنشاة

جدول (  ) 4عدد المـنشات العاملة والمغلقة بص ة مؤقته عدا الحكومية طبقا للكيان القانونى .
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جدول (  ) 5توزيإ المشتغلين بالمنشات العاملة عدا الحكومية .

بيانات السكان المستأرجة من النتائج ابولية للعدادين كما يلي :

جدول (  ) 0توزيإ السكان طبقا للنوق .

جدول (  ) 2متوسط حجم ابسرة ونسبة النوق .
جدول (  ) 3توزيإ السكان طبقا للجنسية .

جدول (  ) 4توزيإ السكان طبقا ل ئات السن .

جدول ( ) 5توزيإ السكان (  06سنوات فاكثر ) طبقا للحالة التعليمية .

جدول (  ) 0التسر من التعليم ابساسى لافراد( من  0سنوات بقل من  00سنة ) .
جدول (  ) 8توزيإ السكان طبقا للحالة الجسمانية .

جدول (  ) 0توزيإ السكان (  00سنة فاكثر للدكور  00 ,سنة فاكثر لإلنال )
طبقا للحالة الزواجية .

جدول (  ) 8قوة العمل وموقف ال رد من العمل ( 05سنة فاكثر ) .
جدول (  ) 06توزيإ المشتغلين طبقا لطبيعة العمل .

جدول (  ) 00عدد ابسر ونس إتصالها بالمرافق العامة .

وفيما يلي صورة من نمادج سجالت النتائج ابولية لكل من المباني ومكوناتها والمنشآت وابسرة

+والظروف السكنية .

ومرفق ةمن المالحق بع

النتائج ابولية للتعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت . 2660
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