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استمارات العد/ محددات استمارة  

ذات عالقة بنظم المعلومات الجغرافيةتعريفية/ وإدارية بيانات جغرافية ، 

 للدولة،  البيانات المتعلقة بالسياسات الكلية 

الديموغرافية االساسية  /الضابطة البيانات  

احتياجات قطاعية 

 (لدولةطارئة أو مستجدة في اظروف نتيجة ) الطبيعة المرحليةالبيانات ذات 



استمارات العد/ املواضيع الرئيسية الستمارة  
 :الاطار الكلي للبيانات التي تشملها التوصيات الدولية

التعريفية/ البيانات الجغرافية 

 (البيانات الضابطة)البيانات الديموغرافية الاساسية 

 (ديناميكيات السكان)البيانات الديموغرافية التكميلية 

البيانات الاجتماعية والاقتصادية 

البيانات املتعلقة بالفئات الخاصة 

والاسرة بيانات املسكن 

البيانات املتعلقة بالخدمات العامة 



 التعريفية/ البيانات الجغرافية
  

الوالية/ املحافظة 

 اللواء 

القضاء 

البادية/ املخيم/ القرية/ املدينة 

والجهات  بالتعاون مع وزارة الداخلية( دليل التجمعات السكانية املعتمد بالدولة، شامال الحدود)
 الاخرى 

بالتعاون مع وزارة الحكم املحلي( املجتمع املحلي)القطاع، الحي : التقسيمات داخل التجمع السكاني /
 البلديات

 تضمن عدم التداخل وعدم سقوط اية مباني( شوارع)محددة بمعالم واضحة : منطقة العد 

 (الرمز املجمع املوحد ملناطق العد)

 التناغم الكامل مع انظمة املعلومات الجغرافية



(البيانات الضابطة)البيانات الديموغرافية الاساسية   

العالقة برب الاسرة 

الجنس 

تاريخ امليالد  / 

العمر 



 (ديناميكيات السكان)البيانات الديموغرافية التكميلية 

  

انجاب الفوج/ الانجاب خالل فترة، الانجاب الكلي: بيانات الانجاب 

سبب الوفاة/ العمر عند الوفاة/ تاريخ الوفاة، النوع: بين افراد الاسرة بيانات الوفاه  /
 حادث، أمهات

الجنسية، مكان الوالدة، مكان الاقامة، سبب القدوم، فترة : الطوعية بيانات الهجرة
 الاقامة، الخ

 مكان القدوم، تاريخ / النزوح، بلد/ الهجرة القسرية، سبب القدوم، حالة اللجوء
 ..القدوم، الخ



 البيانات الاجتماعية

 الحالة الزواجية 

الاول  العمر عن الزواج 

الديانه 

( العرق) 

 الجنسية 

التامين الصحي 



 البيانات التعليم  

املرحلة، الصف الالتحاق،: التعليم 

الامية 

  ،املستوى التعليمي 

التخصص العلمي 

  

 



 البيانات الاقتصادية  

 :بيانات قوة العمل 

  ،العالقة بقوة العمل 

،البطالة 

،طبيعة العمل 

مكان العمل 

  ،املهنة 

،النشاط الاقتصادي 

  ،قطاع العمل 

  



 البيانات املتعلقة بالفئات الخاصة

  

الاعاقات 

املسنين والامراض املزمنه 

 عمالة الاطفال 

زواج الطفال 



 بيانات الاسرة املعيشية واملسكن

  

السلع املعمرة 

الاتصال وتكنولوجيا املعلومات 



 البيانات املتعلقة بالخدمات العامة

  

املياه 

الكهرباء 

الصرف الصحي 

  



  هل يمكن استيعاب هذه املواضيع في استمارة واحدة؟

  

،املواضيع متعددة، وبالتاكيد سوف تكون استمارة طويلة 

 وبها انتقاالت عديدة، لكن يمكن السيطرة على الانتقاالت من خالل البرمجيات املناسبة 

 التحدي لضمان ان تسال جميع الاسئلة وتخصيص الوقت الكافي لكل استمارة  

 يتطلب ان يكون العدادون من أهل الثقة، في الغالب املدرسين 

 (تحدي كبير)لكن ليس جميع املدرسين لديهم املهارات التقنية 

 (طلبة الجامعات، املتعطلين، الخ)مدى الاستعانة بالشباب.. 



 خيار الاستمارة القصيرة والاستمارة الطويلة

   

 من الناحية الفنية، يمثل الخيار الافضل 

 في التحيز الى الاسر الصغيرة" تحييد دور العدادين"التحدي الاكبر في 

 الدور املتحيز للعدادين يخلق عد تمثيل موضوعي للسكان 

أحد أهم  الحلول املقترحة، الفصل الكامل بين الاستمارتين 

ان تكون الاسر املخصصة لالستمارات الطويلة محددة سلفا وال مجال للتعويض او التبديل 

يتطلب ذلك ان يتم التحديد بناء على قوائم الحصر وبشكل مسبق 

 وفي نفس الوقت اضافة تعليمات محددة وواضحة للتغيرات التي تنشاء خالل الفترة بين مرحلة
 الحصر ومرحلة العد



 الخيار الامثل

  

 استمارة واحدة،  وبحجم معقول 

 تعاون وزارة التربية والتعليم في توفير الكادر الالزم ملرحلة العد 

  



 شكرا


