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Summary  
 
This paper provides an overview of the various applications the Egyptian Central Agency for Public 
Mobilization and Statistics (CAPMAS) developed with the use of a Geographical Information System, 
recently created in support to its 2006 Population, Housing and Buildings Census. The foundational 
geographic features of the GIS are the administrative and statistical units. The various applications 
include the National Health Map, the impact of information and communication technologies on the 
Egyptian Educational Initiative, and the National Atlas. 
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 ملخص

 
 

  2006تعداد السكان و االسكان و المنشات  استخدام نظم المعلومات الجغرافية فى  يعد •

 العوامل البيئية المرتبطة  ة شموله لكافة عناصر البيانات وأخذ من ناحي وفريدة رائدة تجربة     

 والقيام بالتحليالت الواقعية  بالمعلومة المكانية آعنصر ذو فاعلية مباشرة على إتخاذ القرار     

 .الالزمة لتحديد متطلبات التنمية والتطوير    

ة أفضل نظام معلومات  على جائزلمرآزى للتعبئة العامة و االحصاءاو قد حاز الجهاز  •

 . فى المؤتمر العربى السادس لنظم المعلومات الجغرافية2006جغرافى لتعداد 

 على أآثر من مستوى لإلستعالم وربط 2006ويحتوى نظام المعلومات الجغرافى لتعداد  •

/ محافظة (البيانات بدأ من ربط البيانات على مستوى الحدود اإلدارية للمستويات المختلفة 

 . ونزوال إلى البيانات التفصيلية على مستوى المبنى) قرية/ شياخة ..... .مرآز 

 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  مثل مشروع  لجهات مختلفة  تطبيقاتو من نتائجه  انشاء •

و مشروع قياس أثر تكنولوجيا المعلومات و لصالح وزارة الصحة الخريطة الصحية 

عربى  الذى حاز على جائزة أحسن مشروع احصائى مصريةاإلتصاالت فى مبادرة التعليم ال

 .2008من معهد التدريب اإلحصائى العربى

آما يتم من خالله القيام بالتحليالت المكانية والبيانية واللونية الستعراض مؤشرات نتائج  •

 التعداد 

من أهم األساليب الحديثة لعرض حيث يعتبر طلس اإلحصائى  األومن مخرجات النظام  •

 .يانات والمعلومات والمؤشرات اإلحصائية والديموجرافية بمختلف أنواعهاالب

 

 

 

 

 



  

 

 

 مقدمة
 
ام  2915القرار الجمهورى رقم    بمقتضىالجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاءيعتبر  •  لع

شرها   والمعلومات اإل هو  الجهة الرسمية لجمع البيانات1964 ا ون حصائية وإعدادها وتجهيزه
آما يحرص الجهاز المرآزى للتعبئة العامة واإلحصاء دائما على مواآبة التقدم العلمى واألخذ             
ه من بحوث ودراسات                      وم ب ا يق بأحدث األساليب التكنولوجية فى تطوير نظم العمل وإنجاز م

اد                شرية ق اء قاعدة ب ى بن ة باإلضافة إل ا       إحصائية وعلمية وميداني ى إستيعاب التكنولوجي رة عل
 .الحديثة  

 
سكان          • ام لل داد الع و التع اليب ه ذه األس دث ه ا أح تخدمت فيه ى إس االت الت رز المج ن أب  وم

ة   صر العربي ة م شآت بجمهوري كان والمن خم   , 2006واإلس م وأض ق أه ر بح ذى يعتب وال
 و منها المشروعات اإلحصائية 

داد     استخدام أسلوب الماسح الضوئى فى إدخال ب       - أ  (SCANNER)يانات استمارات التع
 ألول مرة فى مصر

ا استالم  سجالت استمارات                    - ب ا فيه داد بم تطبيق أسلوب الالمرآزية فى آافة أعمال التع
 .التعداد المستوفاه ثم المراجعة المكتبية والتجهيز اآللى لبيانات التعداد 

 تشمل التخطيط للتعداد    استخدام نظم المعلومات الجغرافية في جميع مراحل التعداد التي         - ت
د الثالث               ة البع واألعمال الميدانية والتحليل والنشر وقد أعطت نظم المعلومات الجغرافي
ا               للمعلومة وزمن قياسها واتاحت صورا مرئية ثالثية االبعاد للمجتمع محل الدراسة مم

 0يشكل رؤية متكاملة تساعد علي رسم سياسات تنموية متكاملة 
 

 -:دات التى تمت بجمهورية مصر العربية نبذه عن التعدا  -1
 

 م تم عد األسر والصبية والجنود . ق3340تؤآد أوراق البردي واآلثار القديمة أنه في سنه  •
  .الصالحين للخدمة العسكرية

امتهم فى                         • ارهم ومحل إق سكان وأعم دد ال م إجراء إحصاء لع ه ت آما توضح برديات فينا أن
 . ميالدية وإستمر إجراؤه ستة شهور600عام عهد هشام بن عبد الملك بن مروان 

  م  1873 حتى 1800وفى العصور الحديثة أجريت أربع تقديرات للسكان فى الفترة من  •
 . ميالدية بمعرفة علماء الحملة الفرنسية  1800فأجرى التقدير األول عام  •
 . م1846 ، 1821وأجرى التقدير الثانى والثالث فى ظل عهد محمد على باشا فى عامى  •
 .م1873وأجرى التقدير الرابع فى عهد الخديوى إسماعيل باشا فى عام  •
ام  • ى ع سلة   1882وف ى السل سكان ف داد لل إجراء أول تع ب اإلحصاء المصرى ب ام مكت م ق

 .الحديثة للتعدادات السكانية 
 0 هو التعداد الثالث عشر للسكان واالسكان والمنشات 2006ويعتبر تعداد  •



  

 : للتعداد   واألعداد ات الجغرافية فى مرحلة التخطيطدور نظم المعلوم  -2
 
 أقسام   / مراآز/ تحديث خرائط الحدود االدارية  على جميع المستويات محافظات  2-1

 .قرى /شياخات/       
ة                2 -2  تقسيم مناطق العمل على القائمين بأعمال التعداد الميدانية باستخدام خرائط الحدود االداري

ق   ك لتحقي وفير وذل رد الواحد لت اطق العمل للف ين من راد والتجاور ب ين األف ع ب ة التوزي عدال
راد  دد أف ة عمل وحساب ع رد المناسب لكل منطق ار الف ال وحسن إختي د والم الوقت والجه

 .  العمل الميدانى المطلوبين خالل آل مرحلة من مراحل أعمال التعداد
 

 
  فى التعداد بمحافظة آفر الشيخعمل اليطة توضح تقسيم مناطق خر) 1(شكل رقم 

 
 .  فك االشتباك بين الحدود المتجاورة لمناطق العمل  2-3
 ضمان التغطية الكاملة لجميع مناطق الجمهورية فى جميع مراحل التعداد والتأآد من عدم  2-4

 .عدادية أو حدوث تداخل بين المناطق الت سقوط أى منطقة تعداديًا       
 على آافة لجمهورية مصر العربية ألسماء الجغرافية اجمع و توحيد   القيام بأضخم عملية ل2-5

 أسماءمن  و التفصيلية) عزب/قرى / مدن / أقسام / مراآز/ محافظات (  االدارية المستويات      
 .نزوال الى مستوى المبنى السكنى   الشوارع و المعالم        

 
 
 
 
 
 
 



  

 :ور نظم المعلومات الجغرافية فى مرحلة العمل الميدانى للتعداد د - 3
 

 االسترشاد بالخريطة والتوجيه أثناء العمل الميدانى من خالل توفير آم آبير وضخم جدًا من  1 -3    
  حيث حصل آلخرائط الحدود االدارية والخرائط التفصيلية لمناطق العمل بالجمهورية            

  المناطق  وخريطة توضح منطقة عمله بالتفصيلعلى رد من أفراد العمل الميدانى ف            
  له بدال من استخدام الكروآيات الغير دقيقة مما يوفر الوقت و المجهود  و الدقة المجاورة           

 .            فى العمل  
 

 
 قبل العمل الميدانىخريطة منطقة عمل باحث ) 2(شكل رقم 

 
الم مع                  3-2 شوارع و المع تحديث بيانات الخرائط التفصيلية أثناء العمل الميدانى بجمع أسماء ال

ا   إضافة المبانى الجديدة و حذف المبانى التى تم هدمها           م فيه ا ت ة     آم ام التعدادي ع االرق  توقي
 .  وهو الكود الموحد للمبنى على مستوى الجمهوريةللمبانى على الخرائط

 لجميع مناطقات الجغرافية فمختلف التصنيل  قياسية موحدة نشاء قواعد بيانات جغرافيةإ   3-3
 .          الجمهورية 

  . مراقبة جودة ادخال البيانات    3-4
 االدارية بالبيانات االجمالية للتعداد باستخدام الكود الموحد للوحدة  خرائط الحدود   ربط 3-5

 .       االدارية 
 . باستخدام الكود الموحد للمبنى بمستودع بيانات التعداد  ربط الخرائط التفصيلية 3-6
 
 
 
 



  

 :  دور نظم المعلومات الجغرافية فى مرحلة اصدار نتائج التعداد -4
 
 بناء تطبيقات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لعرض نتائج التعداد األولية واالجمالية  4-1

 )قرية/شياخة-مرآز/قسم-محافظة(ود االدارية بمستوياتها المختلفة على خرائط الحد      
 .والقيام بالتحليالت المكانية والبيانية واللونية المختلفة الستعراض مؤشرات هذه النتائج      

 

 
 شاشة استعالم عن اجماليات محافظة القاهرة) 3( رقم شكل

 خدام نظم المعلومات الجغرافية لعرض نتائج التعداد التفصيلية على اء تطبيقات باست بن-4-2
 الخرائط التفصيلية حتى مستوى البلوك والمبنى السكنى والقيام بالتحليالت المكانية        

 لبيانية واللونية الستعراض مؤشرات هذه النتائجا

. 
شاشة توضح استعالم عن البيانات التفصيلية لمبنى) 4(شكل رقم   

 وهو تطبيق تم انشاءه بالتعاون مع مرآز 2006تحديث مشروع تعداد القرن ببيانات تعداد  -4-3



  

سى      ة الفرن ه و االجتماعي صادية و القانوني ائق االقت ات و الوث دادات  CEDEJالدراس لتع
شرها من    م ن ى ت رن الت ام ذالق د  1882 ع ة    اللعق دادات المختلف ات التع ين بيان ات ب مقاران

ى          واستعراض نتائجها وم   ة عل ؤشراتها والقيام بالتحليالت المكانية والبيانية واللونية المختلف
  .  التعداداتنتائج هذه

 
 خريطة توضح الكثافة السكانية لمراآز محافظة المنوفية) 5(شكل رقم 

                
  من النظامشاشة استعالم)6(ل رقم شك                                                                                 

 
 بناء تطبيقات للجهات المختلفة للدولة  لدعم متخذى القرار    4 -4

دأت                 داد ب بعد النجاح الذى تحقق أثناء إدارة وتنفيذ أعمال نظم المعلومات الجغرافية فى التع
ذ          از لتنفي ع الجه د م ى التعاق اص ف اع الخ رآات القط ة وش وزارات الحكومي ات وال الهيئ

   هذه القطاعات ومن هذه المشروعاتروعات لنظم المعلومات الجغرافية تخدممش
 
ادرة                مشروع قياس    4-4-1 ا المعلومات و اإلتصاالت فى مب ر تكنولوجي اس أث              مشروع قي

 التعليم المصرية 

 
  الشاشة الرئيسية للتطبيق على مستوى الحدود االدارية) 7(شكل رقم 



  

ر هذا ب لوزارة الصحة والسكان ويعت  الخريطة الصحية لمصروع إنشاء مشر4-4-2
 تسخير  الىالمشروع من أهم المشروعات التى يجرى به العمل األن ويهدف هذا التطبيق

 , طاقات التكنولوجيا للتوسع فى توصيل خدمات الرعاية الصحية إلى جميع أنحاء مصر
  , صصة لتقديم رعاية صحية أفضلاستكمال مشروع الشبكة القومية للمجالس الطبية المتخ

 . خفض التكلفة وزيادة آفاءة الخدمات الصحية العامة ودعم وتطوير منظومة األسعاف
ع محافظات                         شأت الصحية فى جمي ع المن د من حصر جمي ان الب ولتحقيق هذه األهداف آ

صيلية              ) فى الحضر والريف  (مصر   ى الخرائط التف ا عل ا وإظهاره ا وبياناته ع أنواعه بجمي
 . ببيانات هذه المنشأت التفصيلية تبطةرم

               
 

  على مستوى اجماليات الحدود االداريةشاشة استعالم من تطبيق خريطة مصر الصحية) 8(شكل رقم 

 
 ة صحيةأ التفصيلية لمنشتبياناال ) 9(شكل رقم 

 
 



  

  
 طلس االحصائىاأل صدارإ 4-5

حصائية  تقديم البيانات والمؤشرات اإل    بإلحصاء  للتعبئة العامة وا   ىآز الجهاز المر  يهتم •
شرات                      ق الن ا عن طري ة إم ددة ومختلف ائل متع ين بطرق ووس المتوفرة لديه لكل المهتم

شر الخرائط اإل         حصائية  الدورية أو الكتب أو المؤتمرات وورش العمل أو عن طريق ن
 .لمعلوماتنترنت وغيرها من وسائل نشر البيانات وا اإلعلى

 الجهاز أول نسخة من أطلس مصر والسكان فى ظل تطور           و جارى التحضير الصدار    •
ال  , جامعات , خدمات الجهاز لجميع المؤسسات الوطنية من مراآز أبحاث    , رجال أعم

 . ولجميع متخذى القرار على مستوى إستراتيجى, مستثمرين
سى  يتميز األطلس اإلحصائى بتنوع ودقة وجودة وشمول البيانات    •  التى تعتمد بشكل رئي

ام    داد ع ائج تع ل نت ى تحلي ات الخاصة   2006عل تخدام بعض البيان ى إس افة إل  باإلض
ى        ة الت صائية المختلف رات اإلح شرات والمؤش سابقة وبعض الن سنوات ال دادات ال بتع

 .يصدرها الجهاز
ات         • ات والمعلوم رض البيان ة لع اليب الحديث م األس ن أه صائى م س اإلح ر االطل يعتب

 .مؤشرات اإلحصائية والديموجرافية بمختلف أنواعها على الخرائط وال
رار حيث                   • الخرائط للمخططين ومتخذى الق ة ب ات المختلف تأتى أهمية تمثيل وربط البيان

شآت باالضافة                   سكان واإلسكان والمن ام لل داد الع توضح الخرائط بشكل دقيق نتائج التع
اآن ية وأم وافر الخدمات االساس دى ت د م ى تحدي ة ال ى المحافظات المختلف شارها ف  انت
 .وآذلك تحديد األماآن التى تفتقر الى هذه الخدمات

  
 

 خريطة توضح المبانى المتصلة بالصرف الصحى بشياخة ميت علوان بمدينة آفر الشيخ) 10(شكل رقم 
 

يتم عرض البيانات بأآثر من صورة إما على  خرائط أو جداول تفصيلية ورسوم بيانية      •
ات     آما يتم    داد           صياغة التقارير لتحليل تلك البيان ات تع ل اإلحصائى لبيان شمل التحلي وت
 1996 على مستوى الجمهورية مع عقد بعض المقارنات مع تعداد 2006سكان 

 



  

 1ملحق رقم 
  بجمهورية مصر العربيةوصالت مهمة

 الموقع االليكترونى اسم الجهة م
ة    1 زى للتعبئ از المرآ الجه

 العامة و االحصاء
eg.gov.capmas.www://http/

 سكندريةمكتبة اإل 2
 

aspx.index/English/org.bibalex.www://http

ة اإل 3 سيق اللجن شارية للتن ست
 حصائىاإل

1#HTM.ABOUT/eg.gov.capmas.www://http

ات    4 م المعلوم ز نظ مرآ
 الجغرافية 

htm.gis_center/eg.gov.capmas.www://http

com.villages-smart.www://http القرية الذآية 5

/org.bibalex.modernegypt://http ذاآرة مصر عبر العصور 6

/org.cultnat.beta://http مرآز التراث الحضارى 7

/org.eternalegypt.www://http مصر الخالدة 8

ة   9 صرية العام ة الم الهيئ
 للمساحة

eg.gov.esa.www://http

صرية  10 ة الم ة الهيئ بواب
 العامة للمساحة

/Portal_ar/eg.gov.esa.portal.www://http

Archaeologica/Programs/org.cultnat.beta://http خريطة مصر االثرية 11
aspx.Application/Pages/Application/Map20%l

ة لإل 12 ة العام شعار الهيئ ست
  و علوم الفضاءعن بعد

eg.sci.narss.www

eg.gov.egn.www://http الشبكة المصرية الجغرافية 13

org.bibalex.www مكتبة اإلسكندرية 14
را   15 م المتحدة   فريق خب ء األم

 المعنى باألسماء الجغرافية
html.ungegn/geoinfo/unsd/org.un.unstats://http

ة   16 شعبة العربي ماء ال لألس
  الجغرافية

/org.adegn.www://http

 


