
بيان تعريفي
تعداد السكان عملية مفيدة ومضمونة وبسيطة

كـانوا يعيشـون أو ينـوون يجب على الجميع أن يجيبوا على إحصاء السكان بغض النظر عن جنسـيتهم أو وضـعهم إذا تم تسجيلكم هذا العام.
 شهراً في فرنسا، أو إذا لم لديهم إقامة منتظمة في بلد آخر.12اإلقامة لمدة ال تقل عن 

ستجدون في هذا المستند كل المعلومات التي تحتاجون إلى معرفتها للتعرف على كيفية المضي قدًما.
إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد، فإن مندوب التعداد وإدارة البلدية التي تتبعونها سيكونون متواجدين لإلجابة على أسئلتكم. كما يمكنكم أيًضا

www.le-recensement-et-moi.frاستشارة الموقع اإللكتروني: 

نشكركم على مشاركتكم في التعداد.

يتم إجراء التعداد:
 نسمة:10,000في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 

 فبراير في متروبوليتان فرنسا (األراضي الفرنسية الواقعة بالقارة األوروبية)، وجزر الهند الغربية، وغويانا،19• حتى يوم السبت الموافق 
 .وفي مايوت مارس في ريونيون 5• حتى يوم السبت الموافق

 نسمة أو أكثر:10,000في البلديات التي يبلغ عدد سكانها 
 فبراير في متروبوليتان فرنسا (األراضي الفرنسية الواقعة بالقارة األوروبية)، وجزر الهند الغربية، وغويانا،26حتى يوم السبت الموافق • 

 .وفي مايوت مارس في ريونيون 12• حتى يوم السبت الموافق 

ما معنى تعداد السكان؟
يتيح التعداد تحديد العدد الرسمي للسكان المقيمين في كل بلدية. وتحدد هذه األرقام مساهمة الدولة في الميزانية المخصصة لبلــديتكم: فكلمــا زاد
ة... عدد السكان بمنطقتكم، زادت أهمية هذه المشاركة. كمـا يحـدد تعـدد السـكان عـدد الصـيدليات، وكـذلك عـدد من يتم انتخـابهم لمجلس المديـن
باإلضافة إلى ذلك، فإن المعرفة الدقيقة بالسكان (من حيث العمر، وظروف السكن، وتكوين األسرة...) تسـمح بتحديـد التجهـيزات الضـرورية:

ة احتياجـات السـكان بشـكل أفضـل. إن التسـجيل فيمثل فتح حضانة، أو بناء المساكن، أو تطوير وسائل النقل. ويساعد ذلك على تلبـي ذلك ـف  وـل
التعداد يعكس لمسة حضارية ستعود بالفائدة على الجميع.

كيف سيتم إجراء التعداد على وجه التحديد؟
ة ويعـرض عليكم التسـجيل عـبر اإلنـترنت أو من خالل نسـخة ل من طـرف رئيس البلدـي دوب للتعـداد ُمرسـَ سـوف يحضـر إلى مـنزلكم مـن

مطبوعة. ويأتي حامالً بطاقة ثالثية األلوان.

إذا أردتم الخيار األبسط، يمكنكم المشاركة في التعداد عبر اإلنترنت!
Ici je « والضغط على عبارة   www.le-recensement-et-moi.fr   يمكنكم زيارة هذا الموقع اإللكتروني:
réponds au questionnaire   (الوصول إلى االستبيان عبر اإلنترنت) «

ع، عليكم باسـتخدام رمـز الوصـول وكلمـة المـرور الموجـودة في الصـفحة األولى من اإلرشـادات المقدمـة من لتسجيل الدخول إلى الموـق
جانب مندوب التعداد، ثم اتباع اإلرشادات.

وخالف ذلك، يمكنكم اإلجابة على نسخة ورقية مطبوعة من االستبيان.
سوف يقدم لكم مندوب التعداد:



• نموذج استبيان للَمسكن
• عدد من نسخ االستبيان يوازي عدد أفراد األسرة المقيمين في منزلكم، دون االلتفات إلى أعمارهم.

عليكم بتعبئة نماذج االستبيان.
وسيكون مندوب التعداد متواجًدا لمساعدتكم إن شئتم كما سيتولى الرد على أسئلتكم.

سيحضر مندوب التعداد الستالم نماذج االستبيان المكتملة.
ا إرسـال ه األولى. كمـا يمكنكم أيضـً ه معكم في زيارـت ق علـي وقت المتـف ام وفي اـل سوف يتوجه منـدوب التعـداد إلى مـنزلكم بعـد بضـعة أـي

 (المعهـــد الوطـــني الفرنســـي لإلحصـــائيات والدراســـاتInseeاالســـتبيانات مباشـــرةً إلى دار البلديـــة أو المكتب اإلقليمي لمؤسســـة 
االقتصادية).

 لمســاعدتكم على فهمwww.recensement-et-moi.frتتوفر نماذج من االستبيان مترجمة إلى اللغات األجنبية على الموقع اإللكــتروني: 
األسئلة، ولكن يمكنكم اإلجابة فقط على االستبيانات المكتوبة بالفرنسية (على اإلنترنت أو من خالل النسخة المطبوعة).

  www.insee.fr    اإللكتروني:Inseeللتعرف على نتائج االستبيان، يمكنكم مراجعتها مجاناً على موقع 

تعداد السكان عملية مضمونة
). وتقتصـر إمكانيـة االطالع على االسـتبيانات علىCnilتخضع عملية التعداد إلى الرقابة من جـانب اللجنـة الوطنيـة للمعلوماتيـة والحريـات (

ة إداريـة أو ماليـة. وحدها.Inseeهيئة  ك، فمن الضـروري تسـجيل ولذلك ال يمكن أن تقود تلك االستبيانات إلى الخضوع ألي رقاـب  ومـع ذـل
ا على عـدم احتسـابكم في التعـداد أكـثر من مـرة. عنـد معالجـة االسـتبيانات، ال يتم حفـظ اسـمكم وال عنـوانكم وال يتم اسـمكم وعنـوانكم حرصـً

تزمونتخزينهما في قواعد البيانات. دوبي التعـداد) مـل االطالع على االسـتبيانات (بمن فيهم مـن  وأخيًرا، فإن جميـع األشـخاص المصـرح لهم ـب
بالسرية المهنية.

تعداد السكان مجاني، لذلك ننصحكم باالمتناع عن الرد على المواقع اإللكتروني التي تدعي أنها تقاضيكم أمواالً عليه.

 …إذا أردتم معرفة المزيد
سيكون مندوب التعداد وإدارة البلدية التي تتبعونها متواجدين للرد على 

استفساراتكم.
للتعرف على مزيد من المعلومات، يمكنكم أيًضا استشارة الموقع 

 www.le-recensement-et-moi.fr اإللكتروني:


