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 مقدمة أوالً: 
 خالل  عال جت عو  تإلل نببللغ ا   وتو  ولص عو عبللص نال مص   ناالاإللك لن إللكل العلس التعداا

 ي إلو ال  لنالت نال  ت  ص نال تعداص الإلر  صل قت لايبناالللباالجت لع    اال تغ  إطلل     حداص بز م  بلحظ

 ولق لعو تمجم الت  الب لنل   جوص يعللج  ذلك  هو ليب.االاا ال جال  أن بال عليم   وح خالل  و تحديد ل

 ال اللنل   اءوج  بللال الئ الب لنل   و لعدصق  ال إللن التعداا يو   ح ثب.لل للدنلل ليباالاا ال جال 

 ال إللك وح لءا ل بلئ    عدصقل التعداا   لنل  ت ر للك ل .لل  تابال غ ا  بالدي و لنب لنل  ناواالطل 

العل بلناالح لءلل.نال مصآ  نال  لكو لنتعبئبل  لب لنل  المهلئ ب إعداالاألنزاكلل ب,ل مهج )الجهلزلال  كهيل

ل 2017) نال مص   ناواإللك لن إللك العلس لنتعداالبال طول اوات للص

ل

 التعدااا  ,لح ثل دأ الدنللالت لكلنتلح ي بلعن لإج اءلالتعداال  لالتلليخلالحديث   ل ولأقدسلل

ال إللكن 1882  تعداا  يل   للق  بللال  عدال الدنليبل 6.7   نغل  عل التعدااا ل طباتل ثمل ,ل ن  بل  ن وكل

 أج  لل 1966 علس ن  .لل1960 علسلل تعداا نحت  1897 علس ج   نالذ  التلل  التعداا  و العص يبل دءا ل

تعدااا  نوبأا عن  اعت لاا إللكاناو لن إللك تعداا نلأ أعاببل ثمل نكنهللل 1996 , 1986 , 1976 الع مبل

    المهلئ ب نتلئجه أعنمت نالذ ل 2006 لعلسل عص  الرللث التعداا إج اء نتم لن إللك الصل  ل الح    مظلس

ل.ل2008ول لي

ل

العل بلل قلس نقد لنتعبئبل ال  كهيل البالالل ناالح لءالجهلزل تلليخل  نتمف ذ نتجه ه  إعدااألنلل  صل  ل

لالعدصللنلل2017لعلسلل عص  ال ا ع التعداا ننانهلل بلش صل الب لنل ل  هل تدنيول يتمل إلإلت نن ،ل تعداال أنلل  ول

الب لنل لال  كهيبل  لالجهلزللنج علنالح  ،لنذلكل  لك لال  اح لن  لكل بلال حل ظل ،لاواءل ولخاللل

لب لنلتهملعن لاونت نتل بلش ص،لك  بلاخت لليب،للن صللكبلح  لل العداايو،لأنل ولخالللتدنيولال واطم ول

ال واطم و عن ل تُع ضلألنلل  صل التعداا،ل تعداا .  ل أا ل 2017 نتض متلخطبل قبن بل تجللبل عدصل تمف ذل

إل  ل  عب ال إللن  ال قملن ال ق  ب نالخ ائط التل نت اتخداس  إ اولإلت نن  لنتعداا التحول نتلئجهلل  نذلكل

ل.يب الج هول   تو  عن  نالدقب الص وللااتخ اجلالمتلئجلنتحا ق

ل

تملإج اءلخ  بلتجللبلقبن بل،لأاف  لعولنتلئجلالتج  بلال ا عبلالت لنفذ ل  مهج بلالولق لنالتل نتل

نالخ ائطلال ق  بللتحا قلالص وللعولض نلصلالتحولللنتعداالاولإلت نن ل إاتخداسلاألجههصلالإلف بل)التل نت(لل

 نالدقبلنال  ط صلعن للألع لللال  دان بل ضال لعن لا عبلااتخ اجلالمتلئج.ل

ل

ألفل  ال،لنتملاوعت لالعن لن صإل لأالا لعن لشبلبلللل45نقدل نغلعدالال صتغن ول  لالتعداالحوال لل

كل عضلالعل نوكل  جههصلالدنلبلنأ ملءلالخ يج ولال ؤ ن وللتمف ذلاألع لللال  دان بلعالنصلعن ل عضلالعل نو

الجهلزل،لنتملإخت لللأ ض لالعمل  ل ولشبلبلالعل نوكل للجهلزلل او وال للتدليبلنتملإعداا ملإعداالعن  ل

  كهيل لطبال لألحدثلال فل  مللالدنل بللنتعدااا .لنتملتدليبلج  علال صتغن ولتدليبل ل  كهيل لن حن ل ل لاتخداسل

التد نالئ ل التان ديبللأحدثل الوالئ ل إل ل ااطوانل ل د جبل لوضل بل عن ل العن  بل ال لاصل ننضعتل ليب.ل

لال تعلل لعن هلل،لح  للعن لنضوحلنتوح دلال فل  مللج  علال صتغن ول للتعداا.

ل

علسلل تعداال ال تلحبل  ل نالبص يبل ال لايبل إ إللن لتهل ناوح لءلك ل العل بل لنتعبئبل ال  كه ل الجهلزل حصدل

ألل2017 التعداالعابلاالنتهلءل ولتعدااللن دأ ل التخط طلناوعداالنالتمف ذلوج اءل ،لح ثلتملللل2006ع للل

تعداالل شللكوال  ل أعضلؤ لل  ول ج  عل لنتوا  ل لجمبل نالدلن للل2006تصإل  ل ال إلت ببل الخب ا ل لما ل

تع أنل ال ل ابل التعدااا ل تطب اهل  ل تمل ن لل الدنل بل لنتو  ل ل ال ت ن بل الدلاابل الدنللال  تفلاصل عل دااا ل

المتلئجل،لنكذ الب لنل لنإعالكل تملتصإل  لللللكاألخ  ل،ل دأل ول  حنبلت   ملاالات للا لحت ل  حنبلنص ل

 ولال  دل/للئ سلالوزلاءللض لكلتإللتفلجهوالكل بلأجههصللل2014لعلسلل684النجمبلالعن لللنتعداال ا الللقمل

للئج.الدنلبلنإاتخداسلاو إللن ل لال تلحبللنو وللأل ض لالمت
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ل

التهسلل ناوح لءللنقدل العل بل لنتعبئبل ال  كه ل ال تحدصل   لللالجهلزل لأل مل اوح لئ بل النجمبل  تو  ل ل

العلسللن إللكلل التعداال الدنل بلنقلئ بلال خ جل لاألالا بلالت ليجبلأكليتض مهلل يتعنقل لل فل  ملنالتعلليفل

 لن إللكل العلس لنتعداالللالمتلئجلالمهلئ بالح لء,لل)الجهلزلال  كهيللنتعبئبلالعل بلنالل.ل2017ناواإللكلنال مصآ لل

ل2017) نال مص   ناواإللك

 

 :التعداد ثانياُ: أهمية  
 لتتصإل ل  :نال مص  لااتخدا ل للتعداالالعلسللن إللكلناالاإللكل

 . 2030 لعلس ال  تدا ب التم  ب خطبلاون لئي، التخط ط [1]

 .ال عليمب اطلل العن ي، البحث ، ال وازنل  االنتخل ل ، [2]

 ن ختنف ال إللن ب نال ج وعل  الجغ ا  ب ال ملطق ح ب   مّفب ناواإللك ال إللك   لنل  [3]

الخططل العل نب نالاو ل نالهج ص نالتعن م نالع  للالموع  ر  ال إللن ب الخ لئص ناوعلقبللوضعل

الت ك ببلالدي غ ا  بللن إللك.  ال إللك لتعدااا  نتو  ل   بلائ)الحلل بلنال  تابن بلنالت لتظه ل

لل) 2009,ال تحدص األ م ,نال  لكو

ل

 التعداد اإللكترونيمميزات و التعداد اليدوى مشاكلثالثاٌ: 

 
 : يدويا الميداني بالجمع العمل ومشاكل تحديات

ل.ل مهل التحاقل عو ب نكذا ال دني الج علعو الملتجب الب لنل  نوع ب اوء (1

ل.ال دنيلال  داني الع    تل عب ااتحللب (2

ل.ال  دانيلالج ع قب  طبلعتهل   ج الاالات للا  لتحديث  جلل ال (3

ل.يدنيللالب لنل  ج ع  ي الطوي  الوقت (4

ل.لاألنل ب التاللي  نااتخ اجلن عللجتهل ال  داك  و الب لنل للعني الح ول  ي الطوي  الوقت (5

ل.لالنوح ب األجههص  لاتخداس  اللنبلالولق ب نالم لذج ال دني الج علل لاتخداس جدا العلل ب التإلنفب (6

 

ل:عناصر أساسية ثالثنجاح أى تعداد يحتاج حين أن   فى -

لل.نظلسلنآل ل لنلجحبللج علالب لنل لل:األنللالعم  ل

ل.الالئملعن لج علالب لنل لالعم  لالبص  ل:لالرلن العم  لن

تعلنكلال واطم ولنتجلن همل عل علنن لالتعداا،للتو   لالب لنل لالدق اب،ل  لال العن لاألائنبلللل:نالعم  لالرللثلل

البنداكلللل يللنال  لكوللال إللكللتعدااا لل يللالتإلمولوج للللااتخداسللحولللاوقن   بللالع  للنلشبلل).ال ط نحب

للل(الال  صل،ل2018لالع   ب

ل

نجواللنكصفلل عول ناوح لء،ل العل بل لنتعبئبل ال  كه ل ال إللن ل للجهلزل لنتعداال التمف ذ ل للابعلال دي ل

،لال تللإل لأكلأ مل ذهلالف ن ،لتت ر ل  ل2006 هايللت  هلالتعداالالحلل لعولال اهلالذ لتملتمف ذهل  لعلسلل

 نن ل.لأكلالتعداالالحلل للن إللكليتلحل  هلألنلل  صلت ج  لاألا للب لنلتهللإلإلت 

لل

ااتخداسلالوالئ لاولإلت نن بلالحديربلك جههصلالتل نتلألنلل  صل  لالتعداالالحلل لأيضل،لي لعدللنكذلكلل

أ ل ااتابللل التل نتل ال  داك،لخل بل  ل  لل ضلجهلزل ال ج عبل ول الب لنل ل ناقبل الوقتل اخت للل عن ل

ال ل التعداال يحدثل  ل كلكل أخ  ،لن ول لل اات فلءلنج علل عنو بل تملقضبل عل عنو بل تتمل كلنتل الذ ل  قل

ل  لنلتهلعولط يقلاالات للا لالولق ب.

لل
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نن اللل للقللهلال دي لالتمف ذ للنتعداالال إللن ل جهلزلاوح لء،لتت ر لأ ملال ؤش ا لال  تحدثبل للتعداال

ل،ل  :ل2017العلسللن إللكلناواإللكلنال مصآ للعلسل

لب لنلتهللل-1 األا ل ذات ل(ت ج  ل )ل للااتخداسللل عدللل نغللح ث)للاالنت نتللااتخداسللخالللل وللإلإلت نن ل ل

ل.%(ل39.1ل   ل يللال  االاالنت نت

لإضل بل مدلالت   مل لاالجت لع بل  لالتعداالالحلل .ل-2

لإضل بل مدلالت   ولال ح .ل-3

لإضل بل مدل طلقبلال قملالاو  .-4

ل.إضل بل مدلالتخنصل ولالا ل بل-5

ل..ال قملالت   م للن مص ل"  لحلللأكليإلوكل ؤ ولعن هل"إضل بل مدل-6

لنخللج؟لل-7 ت دلل متجلتهلل ال مص صل ت لؤلل  ل ع  لل-إضل بل تإلوكل مص صل أكل حللبل )الجهلزللل.  ل

لال  كهيللنتعبئبلالعل بلناالح لء,لإج اءلالتعدااا لال إللن بل إاتخداسلاألجههصلالنوح ب(ل

 

 ٌ  اإللكترونيإجراء التعداد محاور  :رابعا
ل

 حلنلللئ   بلوت لسلإج اءللثالثلخطبل ولنجوالالجهلزلال  كهيللنتعبئبلالعل بلناوح لءلعولكصف

ل:ل2017لالتعداالاولإلت نني

ل

ك لع ن ل لالتعداالال إللنيلا تداءل ولح  لالب لنل لنت ج نهللل  للال حوللاألنل:لنيت ر ل يلال  إلمبلالإلل نبلل

 لاتخداسلالتطب قلال عدلانفلللهذهلالع ن ب،لنانتهلءل ع ن بلالتج  علالمهلئ بلالتيلاتتملعولط يقل"لالتل نتل"لل

ل. حل ظبلعن ل  تو لالج هوليبل27 عدلنهليبلإج اءا لالتعداال يلل

 

الإلت نن بل  ع بلل شبإلبل ن يل "ل غنابل أنت نتل "ل الإلت نن بل شبإلبل ت ا سل نيت ر ل يل الرلني:ل ال حولل

  جنبل ولج  علال حل ظل لل تملتح   ل ذهلالب لنل لناأللقلسلال إللن بل   لل عدلعن لت تاب لج  علالب لنل لال

العل بلناوح لء،ل لنتعبئبل ال  كهيل ال ئ   بل للجهلزل الع ن ل ل نالتيلا إلوكل ا  لل يلغ  بل االسل الصبإلبل

ا أجههصل التعداالن ت نبل ج  عل العل نبل يل الف ع بلاتإلوكلخل بل لل ج وعبل الصبإلبل لتل نتلنعدا لللن ذهل

نت جبلع ن بلللل48 عن هلل ال توقعبل االح للل لتخف فل تدليجيل ،لح ثلا إلوكلع نهلل صإل ل "تل نت"لذكيل ألفل

إاخلللالب لنل ،لنلتفلايلااوطلالصبإلبلاألسلالتيل ولال توقعلاكلت اطلحلللزيلاصلالضغطلعن هللك للحدثل يلل

الجلليلح ثلااط الصه ل اات ال لل طنعل ال إللنيل يل ااخللللالتعداال أح للل كر صل نتعطنتل  ببل الصبإلبل تل

ل.الب لنل لعن هلل يلنقتلناحدل ولج  علال ملطقلنال حل ظل 

 

ي تإلهلل نانل لل ال عنو ل ل تإلمولوج لل نالئ ل تإلمولوج بل جههصل  حدثل ت ا سل  ئبل الرللث:ل نال حولل

إزالبلك لالع اق  لالتيلاتواجهلعن لت   ولع ن ل لإاخلللالب لنل ،ل صإل لان ملن ح ح،لنن يلنفسلالوقتلل

ل.البلحر ولعمدلااخلللالب لنل ،لنذلكلالهد ل مهلعدسلتعط  لع ن بلإج اءلالتعداال يلأيل مطابلجغ ا  ب

 

لا  للل اوش ا ل اتتول ل  ئول بل نالتيل التعداا،ل إج اءل ال صللكبل يل الجهل ل أكل الخطبل نأكد ل

ال التخط ط،لننزالصل ال عنو ل لناالخ  صلاتص  للنحإلو  للعن هلتت ر ل يلنزالتيل الت لال لنتإلمولوج لل

"ل مك"لن ليإل ناو تلل إلل  لطلقتهللعن لتو   لشبإلل لاونت نت،لنااخلللالتطب ال ،ل للتعلنكل علش كل لل

ل.ألفلتل نتلذكيللنعل ن ول يلالتعداال48نتيلااتلل لوضل بلإل لاله ئبلالع   بللنت م علنالتيلتصللكل تاديمل

 

خطبلع  لالتعداالأكلاتص  لثالثلخطوا للا  ب،ل ع دالعولالت ج  لالذاتيللألا لنأشلل لانلا لل

ال فتص و،ل :*ت ق مل ملطقل تت ر ل يل الخطوا ل ن ذهل الاو ي،ل ن لل قمل اونت نتل شبإلل ل عب ل ا تمل نالذيل
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علاألزل .لنال علنن ول  واالا لكلح  اءلالنوكل  لقلسلل دصلأابوعل.ت ق ملالبنوكل لنال بلنيلنال مصآ ل للص 

ل (2019)ح  و,لل.يوسل43ح  لال بلنيلن إلونلتهلل  لقلسل حداصلل دصلشه لنن فلالصه لل دصل

 

ٌ خامس  : منهجية تنفيذ التعداد ا
 أسلوب تنفيذ التعداد العام للسكان: .1
نيا دل هل ح لاوقل بلال عتلاللنف ال،للل(De-Jour)ااتخداسل  لتمف ذلالتعداالأانوبلالعدالالمظ  لل -

العلسل )علاصل ال  جع بل اله م بل الفت صل خاللل الوقتل الف ال عظمل ياض ل  هل الذ ل ال إللكل ن ول

ال  الا (لأنليمو لاوقل بل  هل،لح ثلتملح  لكل بلاأل  االال وجوايول للدنلبل  ل ت صلالتعداال،ل

المظ لللنيج  لعد مل  لاأل لكولالت لياو وكل  هلل صإل  التعداال،لنذلكل غضل  عتلالخاللل ت صل

الحلال ل ن  ل ،ل الب لنل ل عن ل الح ولل زيللصل خاللل ااترملئ بل تواجد مل  ولصل عول إللكل

االاترملئ بلالت لي عبل  هللعن لالصخصلتحديدل ذالال إللكليتملعدهل  لال إللكلالذ لقض ل  هلل نبلل

 العد.

العد(ل  ل مت فلل - )ل نبل اله م ل اواملال ال وا قللل نبل الرالثلءل نتص  لعداللل2017إ  ي لللل18ل نبل

،ل اواملال ل نبل ال تو  ل عدل النحظبل  لل  همل تنكل حت ل الح لصل ق دل عن ل ال وجوايول األ  اال ج  عل

 نال ولوالقب لل نبلاواملالحت لنلولتو  ل عد ل.ل

 

األا صلل أ  اال ض ول يدخ ل لنتعداال المظ  ل األال ل الاتخداسل عول إللكلطبال ل ال تغ بوكل  فبل ؤقتبل

أنل  للحال لل أخ  ل الدلاابل  ل حل ظل ل أنل لنع  ل لتواجد مل التعداال األا صل ت صل ال عتلال عل تواجد مل

خللجلحدنالالدنلبل ر ل)ال  لحبل،لالع  صل،لالعالجل،لال صللكبل لل ؤت  ا (لنكذلكلاألقللبلال ا  وكلأنلل

العلس.لن الليدخ لض ولأ  االاألا صلاأل  االال ا   ول للخللجل  فبلاائ بليمونكلاوقل بل علاألا صل عظمل

نكذلكلنهالءلال جوكلاواءل   ي ولأنلأجلنبلالذيول دل لعن هملأحإللسلجملئ بل    لالمظ لعولال دصل،لل

األ  اضل ننهالءل  تصف ل ل ،ل اوجت لع ل او الحل نانلل ال  م ول نانلل األيتلسل ال ا  وكل دنلل نكذلكل

  بل،لنال ا  وكل لألاي صل  فبلاائ بل)ال  بلكلنال ا بل (ل،لح ثليتملح   ملض ولال  لكوللالعان بلنالمف

 نال مص   ناواإللك لن إللك العلس لنتعداالل)الجهلزلال  كهيللنتعبئبلالعل بلناالح لء,لالمتلئجلالمهلئ بللالعل ب.

ل2017)

 

 الجديد فى التعداد  .2
 منهجية تنفيذ التعداد .أ

ثمللل–ثمل  حنبلعدالال إللكلللل–  اح لالع  لال  دان لل  بحل)  حنبلح  لال بلن للإعلاصلت ت بلل -

  حنبلح  لال مصآ (للتجمبلالح اكلال إللن ل  ول  حنت لح  لال بلن لنال إللكلح ثلكلنتل

   حنبلال مصآ لتتملقب ل  حنبلعدالال إللكل  لالتعدااا لال ل اب.

 ملءا ل  لاالعتبللللخد بلاقبلالب لنل .تطب قل مهج بلالعدلالمظ  ل علنضعل عضلاالاترل -

 .%90 ولاألا لنأخ  ل خت  صل م ببلل%10ااتخداسلاات للصل طولبل م ببل -

 التحوللإل لنظلسلالإلت نن ل تإلل  ل  لج  عل  اح لالتعداا.ل -

عالنصلعن ل  ديولتعن   لللCDإعداالال لاصلالعن  بللص حلاات للا لالتعداالعن ل ولصلااطوانل لل -

 ننالئ لالتدليبلالحديربللع ضلال لاصلالعن  بللض لكلتوح دلال فل  مللإلل بلال تدل  و.

عل  لالت   هلاآلل لال حدنال  لال  داكللن تغ  ا لالت لتحتلجلإل لت   هل،لتو   ا للنوقتل علالتوا -

 الت   هلل  تويل لتف  ن بل عدلااتإل لللاألع لللال  دان بل)ت   هلحت لالحدلال لا (ل

لت ج  ل - ال عدصل التطب ال ل نااتخداسل ،ل نال خت  صل ال طولبل لالات للصل الإلت نن لل األط ل ااتخ اجل

 الب لنل لالإلت نن ل.ل

  بلناضحب.لتطب قلااتخداسلالعدلالذات للألا )الت ج  لاولإلت نن (لن ولخاللل مهجل -
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لنتعداا. المهلئ بل المتلئجل الالز بلل  عبلااتخ اجل اله م بل الفت صل العل بلللتان  ل لنتعبئبل ال  كهيل )الجهلزل

 2017) نال مص   ناواإللك لن إللك العلس لنتعداالناالح لء,لالمتلئجلالمهلئ ب

 ب. مشروع الحصر الخرائطى: 

عن لل لق  بل خ ائطل ونتلجل أكب ل ص نعل ااتغ  لليعدل الاو  ل نو  ب لللل3ال  تو ل اموا ل دايبل ول

اي  ب لللل2013 ال ص نعلللل2016نحت ل شللكل  ل ذال ح ثل كن ل لللل2000،ل خ يج ل ن لحربل ول  لحثل

الجغ ا  بل ول ختنفل ال عنو ل ل ننظمل جغ ا  لل ق مل اآلاابل نكن ل ل الع  ان ل نالتخط طل الهمدابل

لال حل ظل .

 فى التعداد:  ج. المنظومة التكنولوجية المستخدمة

لج  علل .1 لذلكل ال عدصل التطب ال ل ال  دان ل ولخاللل الع  ل التل نتل  لك ل  اح ل ااتخداسل

لالب لنل ل  دان ل.ل

ال  إلمبلالإلل نبللج  علع ن ل لالتعداال،لعن لكل بلال  تويل لال صللكبلاواءل للتل نتلأنل .2

لشبإلبلاونت نتلنااتخداسلالخ ائطلال ق  ب.

ل ج  لاولإلت نن للألا (.العدلالذات للألا ل)الت .3

لل(Data Center)ت ا سلات للل بلش لن ؤ ول  ولالعل ن ول يلال  داكلن  كهلالب لنل ل .4

 للجهلزلال  كه للنتعبئبلناوح لءللتملق لالب لنل للحظ ل لعب لشبإلبلاونت نتلوضل تهللل

للالعدصلالب لنل لال ئ   ب.ل

ال .5 الداع بلواالصل التإلمولوج بل الب ئبل ال  دان لل علقدلا ل الع  ل تل نتل  كهيل ل،لن تل عبل

،ل لن صتغن ول ال  دان ل أنل الهلتف ل الالزسلاواءل الفول ل الدعمل لتو   ل آل ل ل عللبل ننضعل

لنت   ولالتوا  لالفول للنتعداا.ل

 د. ضبط جودة البيانات  

لتض ولعدسلت ج  لأ ل  لنل لغ  ل ت اب.ل(validation rules)ت   مل  ا جلتحاقل .1

 (.CPSض لكلتج  علالب لنل ل ولاألا لال عم بل لاتخداسلنظلسل تل عبلال وقعل) .2

إجل بل .3 انكل التلل ل لن ؤالل ي  حل لالنتاللل الل المظلسل اكل ح ثل لت ت بهلل ن الل األائنبل كل بل إاتإل للل

 ال ؤاللال ل ق.

 ناواتغملءلعولال  اجعبلال إلتب ب.لال  اجعهلاآلت بللإلل بلاالائنبلعمدلالت ج   .4

(.لل .5 ال علنكل /ل ال فتشل /ل ال  اقبل /ل ال حل ظبل ال  دان ل) م قل الع  ل لإلل بل  تويل ل الع  ل  تل عبل

 ن الللن الح ل لالخل هل إل ل مهمل.

األنصطبل .6 لإلل بل نغ  بل تل عهل  كهيبل التعداال أنصطبل كل بل واالصل لئ   بل ع ن ل ل غ  بل إنصلءل

عن ل  ناولتهاسللال  دان بل الب لنل ل نجواصل األااءل ل تل عبل  تويل ل ،ل الجغ ا  بل ال  تويل ل ختنفل

  للخططلاله م ب.ل

تع  ل صإل ل .7 الت ل ال  دان بل الجواصل ضبطل الصل نبل وااطبل   ل الجواصل نتا  مل ت ويل ل  تل عبل

للن إللكلللالعلسللالتعدااللجواصلل  اقببلل,)ال  دل:لالجهلزلال  كهيللنتعبئبلالعل بلناالح لءلل  تا .لل

لل(2017لنال مصآ لناواإللك

 

 األعمال الميدانية للتعداد:   .3
 أ. التجارب القبلية للتعداد:  

أج يتلخ سلتجللبلقبن بللنتعداال،لنكلنتلالتج  بلالخل  بل  رل بلتعداالتج يبيل،لنقدلنفذ ل ذهلل .1

لالتجللبل غ ضل:ل

 الو ولللنصإل لاأل ر لالات للا لالتعداال. •

 ت   ملن ملءل  إل لال صتغن ول..لنتحديدلأن بلنالئ لإخت لل مل.ل •

 التع  لعن لال صلك لال  دان بلنأانوبلحنهلل.ل •

 اخت للل عدال لاألااءللإلل بلال صتغن ول يلك لال  اح ل.ل •
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لإلل بل  اح لالتعداال)التجه هل/لت إل وللل (Software Applicationاختبلللالتطب قلاولإلت نن ل) •

 ملطقلالع  ل/لتحهيملن طل ابلنتعدي لالخ ائطل  دان ل ل/لح  لال بلنيلنالوحدا ل/لعدالال إللكل

ال خت  صلنال طولبل/لعدالال  لكولالعل بل/لح  لال مصآ (ل،لللنالظ ن لال إلم بل لالات للت و

  ن خ جل لالتعداا.

 ب . مراحل العمل الميداني:

لال  حنبلالت ه ديب:ل .1

 .للل1/2017/ل30إل للل1/2017/ل21تحهيملنت ق ملالبنوكل لنال بلنيلخالللالفت صل ول

لال  حنبلاألنلي:لل .2

ل.للل25/3/2017إليلل2017/ل1/2ح  لال بلنيلن إلونلتهللخالللالفت صل ولللللل

لال  حنهلالرلن ب: .3

 .لل15/6/2017إليلللل4/2017/ل18عدالال إللكلنالظ ن لال إلم بلخالللالفت صل ول

لال  حنبلالرللرب:ل .4

ل.لل2017/ل31/7إليلللل7/2017/ل15ح  لال مصآ لنخ لئ هللخالللالفت صل ول

ل

 الهيكل العام للمشتغلين في التعداد:  .4
  م قل.ل38ال م ق:لال  ئوللعولكل بلأع لللالتعداال يل حل ظبلانلجهءل ول حل ظبلنعدا مللل .أ

   اقبل.لل275ال  اقب:لال  ئوللعولأع لللالتعداال يل حل ظبلانلجهءل ول حل ظبلنعدا مللل .ب

 فتش.للل2500ال فتش:لال  ئوللعولأع لللالتعداال يلش لخبلانلق يبلأنل يلجهءل مه للنعدا مللل .ج

 .ل

ا لح بلل .ا نال مصآ ل يل مطابل ناألا ل ال بلنيل نياوسل ح  ل الع  ل للتعداال ال علنك:ل ولع بل

نحدصل)اإلم بلنغ  لاإلم ب(لنعدالاألا للل1300لل–لل950صليت انحلعدالالوحدا ل هلل لل  ولل حدا

  علنكل.ل25000 مصآصلنعدا ملل400ل–ل350أا صلنعدالال مصآ ل هلل  ولل750ل–ل600 لل  ول

ال علنكلاألالايلعول .ه ال علنك:لال  ئوللعولح  لاألا لإذالزاالحجملالع  ل يل مطابل   لعدل

ل  لعدل علنك.لل15000ا ملالحجملال خططلنعد

المهلئ ب المتلئجل العل بلناالح لء,ل لنتعبئبل ال  كهيل  نال مص   ناواإللك لن إللك العلس لنتعداالل)الجهلزل

ل2017)

 الحملة اإلعالمية القومية للتعداد : . 5
ح نبلل /ل إعالن بل ح نبل /ل توع بل )ح نبل لئ   بل ثالثبل حلنلل عن ل اوعال  بل الح نبل عالقل لتض متل

 (:لل بع

إاتهد تلح نبلالتوع بلالو وللإليلج  عل ئل لال جت عل للتعلنكل عل)أعضلءل جنسلالموابلعن لل .أ

لجللل نكذال نال حل ظ و(ل ال ختنفبل )الوزلا ل التمف ذيبل نال نطبل الج هوليب(ل   تويل حل ظل ل

لالديول)األز  ل/لاألنقل ل/لالإلم  بل(ل.ل

الع   بل .ب النغبل ال ختنفبل يل مل جل واال نأنصطتهل التعداال التع يفل     بل االاجل وضوعل ل تمل

الديم بل)لإاال  ل/ل   حيل(ل يل نالنغبلاالنجن هيبلنال يلض ل لنالدلاال لاالجت لع بلنالت   بل

الدلاا  ولل أالل بللل2016/2017،لللل2015/2016العل  ول عن ل نال وجه ول ال عن  ول نت    ل ،ل

(للتدل ثلنويل /ل إعداايل /ل إ تدائيل )ل الرالثبل ال دال ل   احنهلل لتال  ذل التعن   بل ال  اح ل لإل ل ي هلل

للنتوع بل للتعداال للتم  قلالإلل  ل علنزالصلالت   بلنالتعن مل.لل

العل بل .ج اله ئبل ن  اكهل الصبلبل ن  اكهل نال دال ل ال   يبل توع بل للجل عل ل ح ال ل جتمظ مل

للإلاتعال ل ل لل حل ظل ل.ل

لتمظ ملح ال لتوع بل لل حل ظل للنا لاا لالصعب بلنالتمف ذيب.لل .ا

إعدااللالئ لعن  بل ختنفبللإل ل  حنبل ول  اح لالتعداال)ال بلن ل/لال إللكل/لال مصآ (لن رهلل ول .ه

لخالللالاموا لالتن فهيون بلنال حفلنال جال .
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او .ن التوا  ل نالئ ل واتهدا ل  تخد  ل إلإلت نن بل إعالن بل ح نبل إنصلءلتمف ذل خاللل جت لع ل ول

التوا  ل ن واقعل اولإلت نن بل ال واقعل عن ل التعداال إعالنل ل نص ل نكذلكل ،ل الف سل وكل  حفل

 اوجت لع ل،لنانصلئلقملصللنتعداالعنبلال وت وب.ل

التعداال وااطبلل .ز عول ناوذاعبل ألض ب(ل /ل ) ضلئ بل التن فهيون بل الب ا جل ال إلرفبل  ل ال صللكبل

 ال  ئول ول للجهلز.ل

 للطل عل  يدلتذكلل للتعداا.إ دا .ح

 

 تجهيز ومراجعة البيانات: . 6
 تتنخصلع ن ل لتجه هل  لنل لالتعداال   للين : .1

ال عللجبلاولإلت نن بللنب لنل للنت كدل ولاقتهللنش ولهللنات لقهللااخن للنخللج لل علال  لاللل .2

ال عنو ل لال تو  صللاألخ  لنتا  مل د ل مطا تهللنالتحاقل ولعدسلنجوالتعللضل  مهللن  ولل

ل ول  لاللأخ  .ل

لالت   هلاآلل للب لنل لالتخ صل  لال ؤ  لالدلاا لنال همبلنالمصلطلاوقت لا . .3

)ال  دل:لالجهلزلال  كهيلللااتخ اجلجدانللالمتلئجلن قلالمظملنالب ا جلالت ل   تلذلك.ل .4

ل(ل2017لنال مصآ لناواإللكللن إللكلالعلسلالتعداالجواصل  اقببللنتعبئبلالعل بلناالح لء,

 

 نشر البيانات بالوسائل اآلتية: . 7
  طبوعل لنلق بل  ل ولصل جندا للمتلئجلالج هوليبلنال حل ظل . .1

للWeb:www.geoportal.gov.eg وا بل   لال عنو لت بلالجغ ا  ب:ل .2

للل Web:www.campas.gov.eg  وقعلالجهلزلاولإلت نن لعن لشبإلبلاونت نت: .3

 العلس لنتعداالل)الجهلزلال  كهيللنتعبئبلالعل بلناالح لء,لالمتلئجلالمهلئ بلل.لل(CD’s)أاطوانل ل د جبلل

ل2017) نال مص   ناواإللك لن إللك

ل

 اً: أهم التعاريف المستخدمة فى التعداد: سادس
ال واطم ولناألجلنبلال وجوايولعن لق دلالح لصل،ل ولعدلج  علاأل  اال وللالتعداد العام للسكان:   .1

الدي وج ا  بل الخ لئصل ج عل  لنل ل العدل عل خاللل ت صل ،ل لندنلبل الجغ ا  بل الحدنال ااخ ل

ناوجت لع بلناوقت لايبللهم.لك لليتض ولالتعداالح  لج  علال بلن لنخ لئ هللن إلونلتهلل ول

لاوقت لايبلنخ لئ هل.نحدا لاإلم بلنغ  لاإلم بل،لنح  لج  علال مصآ ل

  ل  الأنل ج وعبلأ  اال   يوكلأنلأجلنبلت  طهملأنلالت  طهمل نبلق ا بللاألسرة التعدادية:   .2

 ،لنيا  وكل عل ل  لنفسلال  إلو.ل

  إللكلثل تليهانلل  هلنصلطلاقت لا ل،لنيحوز للحلئهلطب ع لأنل عمو .المنشأة:  .3

يوجدل البلوك:   .4 الل أنل ج وعبل بلن ل تال ابل ج  عل بم ل ن حلطبل ف اغل ول ،ل  مهلل وا  ل

 الجهل .

ك ل ص دلقلئمل ذاتهلن ربتلعن لاأللضلأنلال لءل  فبلاائ بلأنل ؤقتبل    لالمظ لالمبنى التعدادى:  

األنصطب. نصلطل ول أ ل ل هانلبل أنل لن إلول ن عدل ال ص دل مهلل ال لاصل العل بلللعول لنتعبئبل ال  كهيل )الجهلزل

ل2017) نال مص   ناواإللك لن إللك العلس لنتعداالالمهلئ بناالح لء,لالمتلئجل

ل

ل

ل

ل
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 النتائج: أهم اً:سابع
 (.ل  تغنبل  ولصغ  للض)أل بم ل ن وكل1.4 (1

 لنع  .لالفل بم لل832 (2

  ن وكل بم للن إلو.ل13.4 (3

  ن وكل بم .ل16.2 (4

  ن وكلأا ص.لل23.5 (5

  ن وكل    ل للداخ .لل94.8 (6

  ن وكل    ل للخللج.لل9.4 (7

 .ل ن وكلنحدصلاإلم بلأنلغ  لاإلم بل42.9 (8

نلللل4.1 ن وكل مص صل مهللللل6.4 (9 عل نبل للالجهلز)للألفل مص صل غنابل ؤقتلٌ.لل269 ن وكل مص صل

للنال مص  لللناواإللكلللن إللكللالعلسلللنتعدااللالمهلئ بللالمتلئج,للناالح لءللالعل بلللنتعبئبللال  كهي

2017) 

ل

 أهم التوصيات اً:ثامن
ل لخت لللالع للبلنيفض لاكليإلونوال ولالعل ن ول يلالجهل لال ا  بللندنلب.لاال ت لسلالج دل (1

 Brandيفض لااتخداسلأجههصلتل نتل  اندل (2

أ   بلاختبلللأائنبلاالات للا لناجل تهللنات لقهلل يلتمف ذلالتجللبلالابن بلنا   بلتحن  ل (3

إل لل لنو ولل نذلكل الابن بل التجللبل انتهلءل ن عدل أثملءل الب لنل ل أ ض لشإل لالت ل لل ذهل

 الب لنل .ل

ال همبلل (4 )ال  ل المتلئجل ر ل نااتخ اجل ال  دانيل الع  ل ال  تخد بل يل األالبل ل–  اجعبل

 المصلطلاالقت لاي(.

 ذلك ل  اعلص التعداالنل د ل أثملء تحدث نالتي نل د ل اوااليب  للتغ  ا ل اال ت لس (5

 المتلئج إعالك عمد

 .الابن ب التجللب نتلئج نتطب اهلل ي  للإلل   ال  لء الجدانل نت   م إعداا  و االنتهلء (6

  لونتلج ال حلاببل  تبطب تإلوك اك عن   للتعداا لنعل ن و ال لل ب  لل مظو ب اال ت لس (7

 ال ا  يو ل حلابب آل ب  ملك يإلوك ناك نالجواص

عن لل (8 االعت لال التطب قلللال إللكلللتعدااللالذات للالعدزيلاصل لل عدلح ثل نغلل)للنتطوي ل ذال

 (.%ل39.1ل   ل يللال  االاالنت نتلااتخداس
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 مراجع  ال
ناالح لء,لل -1 العل بل لنتعبئبل ال  كهيل األنزاك ب مهج    ,للالجهلزل  اوات للص لب لنل  المهلئ ب إعداال

 https://www.capmas.gov.egل .2017لنال مص   ناواإللك لن إللك العلس لنتعداالال طولب

 نال مص   ناواإللك لن إللك العلس لنتعدااللالجهلزلال  كهيللنتعبئبلالعل بلناالح لء,ل   ,لالمتلئجلالمهلئ ب -2

 https://www.capmas.gov.egل.2017 

العل بلناالح لء,ل   ,لل -3 لنتعبئبل ال  كهيل النوح بالجهلزل ال إللن بل إاتخداسلاألجههصل التعدااا ل  إج اءل

 https://www.capmas.gov.egل2017. 

 نال مصآ للناواإللكلللن إللكللالعلسللالتعدااللجواصلل  اقببالجهلزلال  كهيللنتعبئبلالعل بلناالح لء,ل   ,لل -4

 https://www.capmas.gov.egل2017. 

 :الع   ب البنداك  ي نال  لكو ال إللك تعدااا  -5

 site/95049/resources-https://archive.unescwa.org/ar/subل

للإل لاوشللصلل عللاونت نتلنال  لكول لاتخداسلال إللكلتعدااا لش كل يللالذات بلاالاتجل بلح  و,لأح د,ل" -6

 .ل2019"ل   ن ,لاأل ملال تحدص,لالفضن لنال  للال لنالتحديل ،للال تلحب،لالف ص الع   بللالبنداك

 :2009,نالرللثلالرلنيلالتما حلنال  لكو،لال إللكللتعدااا لنتو  ل ل بلائ -7

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_67Rev2a.pdf 

لل2018لالبنداكلالع   بل يلنال  لكولال إللكلتعدااا ل يلالتإلمولوج للااتخداسلحوللاوقن   بلالع  لنلشب -8

 :الال  صل،

countries-arab-censuses-housing-population-https://archive.unescwa.org/ar/events/technologyل

ل

ل

ل
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