


إطار عام للبيانات المكانية والتعدادات

العالمياإلطار الجغرافي املكاني اإلحصائي ❑

❑Geocoding(الترميز الجغرافي :) لترميزهاتحديد موقع البيانات

افية ❑ قواعد البيانات الجغر

افية املكانية في عمليات ❑ التعداددور املعلومات الجغر

قبل التعداد▪

خالل التعداد▪

بعد التعداد▪

رافي التي من املوص ي اخذها في التخطيط لتطوير برنامج جغاالعتبارات ❑

للتعداد



مقدمة

افيا التعداد ضروري لتخطيط العمل امليداني وإدارته وكذلك❑ التبليغ يعتبر جغر

عن النتائج؛

افية املكانية الجديدة ❑ نت القدرات الجغر
َّ
جمع معلومات من األجهزة اإلحصائيمك

:آنية وأكثر دقة عن سكانها نتيجة للتقدم التكنولوجي في

(GNSS)أنظمة األقمار الصناعية للمالحة العاملية ▪

افيةنظم املعلومات ▪  (GIS)الجغر

معقولةقمر صناعي بكلفة /توفر صور جوية وساتل▪

افية املكانية من إنتاج أكثر كفاء❑ نت التكنولوجيا واألدوات الجغر
َّ
ة لخرائط مك

اد واملواضيع ذات الصلة، وتحسين جودة بيانات التعداد العام ود عم التعدَّ

التحليل األكثر فعالية وتأثيًرا لبيانات التعداد



اإلطار الجغرافي اإلحصائي العالمي

ئيةاإلحصاالبياناتلدمجتوجيهيةمبادئخمسةمنGSGFإطاريتكون ❑
افيةوالبيانات الدورةقبلمن2016أغسطسفياعتمدتالجغر
املعلوماتبإدارةاملعنيةاملتحدةاألممخبراءللجنةالسادسة

افية لجنةأنشأتهاالتي-(6/107القرار)العامليةاملكانيةالجغر
أعمالبجدول تعترفUN-GGIMواملتحدةلألممالتابعةاإلحصاء

إلدماجهاميندافعينباعتبارهما2020لعامWPHCPو2030
افيةاملعلومات ائمةالقالقرار صنععمليةدعمفيواإلحصائيةالجغر

األدلةعلى



افية في مراحل التعداد دور املعلومات الجغر

oدور الخرائط في عملية التعداد قد توسعت

oلدعم تحضيرات التعداد وإدارة العمليات ونشرها:تقليديا

oمن خالل استخدام نظام: حديثاGIS افية املكاني ة ، تساعد املعلومات الجغر

:على

تحسين كفاءات ودقة املشروع الشامل للتعداد ومخرجاته✓

يدانيةتحسين تحديد مناطق التعداد ، ومهام القوى العاملة واملكاتب امل✓

في عمليات التعداد( مثل العمالة والنقل)توفير التكلفة ✓



افية في مرحلة التحضير دور املعلومات الجغر

o افية للتعداد/ إنشاء تحديث قاعدة البيانات الجغر

o تحديث الخرائط األساسية/ إنشاء

oإنشاء أو تحديث مناطق العد

o إنتاج خرائطEA الرقمية للعمل امليداني والعمليات

oفي إنشاء ( استخدام الصور من صور األقمار الصناعية والصور الجويةEA

o التحقق من دقة وحدودEA

oافيةضمان التغطية الكاملة واملتوازنة من خالل تحليل نظم املعلومات ال جغر

o األكثر على سبيل املثال ، تحديد املكان)تسهيل عمليات التعداد الفعالة
تطبيق من خالل( كفاءة للمكاتب امليدانية وتخصيص العاملين امليدانيين

افية .تحليل نظم املعلومات الجغر



افية في مرحلة العد دور املعلومات الجغر

عمل الرقابة وضبط الجودة ومتابعة وتصحيح مسار ال: إدارة العمل امليداني. 1
امليداني والتنقالت 

ونظام تحديد املسار اليومي للعامل امليداني من خالل نظم املعلومات: مثال•
اقع تحديد املو

اقبة وإدارة العمليات. 2 مر

اقبة املهام من قبل املشرفين- دعم تخطيط ومر

GISيل يرصد التقدم املحرز في التعداد من خالل لوحات بيانات التشغ-

ميتسهيل الوصول الى املبحوث ومتابعة اإلنجاز اليو : دعم عمل العدادين. 3

مباني جديدة بعد )أثناء التعداد تحديث وتصحيح خرائط مناطق العد. 4
(تحديث الخرائط والحصر  وما الى ذلك



افية في مرحلة ما بعد العد دور املعلومات الجغر

افية والرسم البياني التفاعلي على تس1. هيل عرض عمل نظم املعلومات الجغر
اف . يةنتائج التعداد وتحليلها ونشرها على مختلف املستويات الجغر

ت توفير وسيلة قوية لتصور نتائج التعداد ولتحديد أنماط املؤشرا2.
افية واالجتماعية الديمغر

السماح بتجميع البيانات ونشرها على مستوى وحدة العد،3.

خدام ربط املعلومات من العديد من املجاالت املختلفة ، مما يؤدي إلى است4.
أوسع للمعلومات اإلحصائية

عبر جعل الوصول إلى كميات هائلة من املعلومات املكانية للمستخدمين5.
اإلنترنت



اعتبارات التخطيط لوضع برنامج جغرافي للتعداد

:اهم االعتبارات الرئيسية ما يلي

تقييم االحتياجات1.

جرد مصادر البيانات املوجودة2.

افية الجديدة3. جمع البيانات الجغر

افية املكانية4. نظام إدارة البيانات الجغر

افية5. تحديد املنتجات والخدمات الجغر

قدرات املوظفين الفنية 6.

االستعانة بمصادر خارجية7.



تقييم االحتياجات-التخطيط 

فياألولىالخطوةاملستخدمومتطلباتاحتياجاتفهمُيَعد  ❑
للتعداد؛جغرافيلبرنامجالتخطيط

حابأصمعاملشاوراتإلىاالحتياجاتتقييميستندأنينبغي❑
واملستخدمين؛املصلحة

فيالجغرااملحتوى منلكلبالنسبةالتشاور يكون انينبغي❑
واملنتجات؛

فيكنممهو ماوبيناملستخدمينتوقعاتبينالتوفيقاملهممن❑
قتوالو التكلفةبيناملقايضة-املتاحةوالقيوداملواردضوء

والجودة



حصر مصادر البيانات الموجودة-التخطيط 

افيةواملعلوماتالخرائطتحديد❑ خةوالنسالرقمية)األخرى الجغر
(املطبوعة

الصور و أ/وامليدانيالعملباستخدامإضافيةبياناتجمعإلىالحاجةتقليل-

،نىاألدالحدإلىامليدانيالتدقيقعلىالحفاظطريقعنالوقتتوفير -
التغيرسريعةاملناطقعلىوالتركيز 

ذاتالحكوميةوالوكاالتالوطنية،الخرائطوكاالتمعالتعاون ❑
الخاصوالقطاعالصلة،

ؤسساتللمالوطنيةاملكانيةللبياناتالتحتيةالبنيةمواردمناالستفادة•



جمع البيانات الجغرافية الجديدة-التخطيط 

:البياناتلجمعطريقتان❑

oالجويةالصور أو الصناعيةاألقمار باستخدامالبياناتجمع

oإحداثياتبياناتجمعX-Yامليدانيالعملباستخدام

أو يةالصناعاألقمار طريقعنعليهاالحصول تمالتيالصور تحليل❑
الجوية

oتقنيةباستخدامامليدانيالتحققمعمتابعتهاينبغيGNSSاملحمولة

ةاللوحياألجهزةباستخدامالبياناتجمعبتنسيقX-Yالحقليقوم❑

oاقعدقيقالتقاط النقاطملو

oالصعبةالحدودجمع

oاملعلوماتنظمحلإلىحاجةهناكيكون فقدمستخدمين،عدةهناككانإذا
املؤسس يالجغرافي



نظام إدارة البيانات الجغرافية المكانية-التخطيط 

افيةاملعلوماتنظاميضمنأنينبغي❑ ِفَرق نبيالبياناتتدفقالجغر
(واملقرامليدانفي)واألفرادالعمل

افيةبياناتقاعدةأو )مكانيةبياناتقاعدة❑ (جغر

افيةاملعلوماتنظمبرنامج❑ ن ،-الجغر ِ
ماتاملعلو لنظامحيوي مكو 

التشغيليالجغرافي

oجاهزتجاري برنامج(COTS)

oاملصدرواملفتوحةالحرةالبرمجيات(FOSS)

o) بديلةحلول-GIS-as-a-Service



تحديد المنتجات والخدمات الجغرافية-التخطيط 

عمليةمراحلجميعفيالالزمةوخدماتهاالخرائطأنواعتحديد❑
التعداد

العواملمنوغيرهااملتاحةوالبشريةاملاليةاملوارداالعتبار فياألخذ❑
املختلفة

افيةواملنتجاتاملخرجاتمنمجموعة❑ :تشملالجغر

oرقميةخرائطEAالعد؛ملناطق

oافيةالحدودملفات ائيةاإلحصاالبالغوحداتلجميعرقميشكلعلىالجغر

oذلكفيبماواإلدارية،اإلحصائيةالتقارير إعدادوحداتبجميعقوائم
الجغرافيX-Yإحداثيات



تحديد المنتجات والخدمات الجغرافية-التخطيط 

افيةواملنتجاتاملخرجاتمنمجموعة❑ :(تابع)تشملالجغر

oافيةالتكافؤ ملفات الحاليةالوحداتارتباطكيفيةإلىتشير التيالجغر
السابقة؛التعداداتفياملستخدمةبتلكللتقارير 

oيسيةالرئواملعالماملبانيمثلمميزة،بياناتعلىتحتوي متجهةطبقات
؛...ذلكإلىوماواملستشفياتواملدارسوالطرق 

oالرئيسية؛الحضريةاملناطقلجميعالشوارعحول قوائم

oافًيانقطًيامرجًعاتوفر التياملركزيةامللفات بليغتوحدةلكلجغر

الصفحةعلىاملتاحةالخرائطخدمات:الجديدةاملنتجات❑
االلكترونية

يةالوصفوالبياناتالترميز ذلكفيبمااملناسبة،الوثائق❑



مهارات الموظفين وقدراتهم-التخطيط 

افيةالجغر املعلوماتنظمموظفو يملكهاالتيالفنيةالقدرات❑

افيةاملعلوماتنظمحزماستخدامزيادةتتطلب❑ اكبيرً تدريًباالجغر

افيةاملعلوماتنظمقدراتتطوير يتطلبقد❑ ظيمتنإعادةالجغر
الحالية"الخرائطرسموحدة"وتوسيع

:تشملاملطلوبةاملهارات❑

oاملشاريع؛وإدارةالتخطيط

oالنظم؛إدارة

oافية؛البياناتتحويل الجغر

o؛والرقمنةالخرائطمسح

oأجهزةمعامليدانيالعملالخرائط؛تصميمGNSS



االستعانة بمصادر خارجية-التخطيط 

 خارجيةبمصادر االستعانةيكون قد❑
ً

،حال
ً
املهاراتفينقصهناككانإذامناسبا

افية؛القائمةنظامونشر ودمجلبناءالالزمةالداخلية الجغر

االحصول هو خارجيةبمصادر االستعانةمنالهدفيكون أنيجب❑
ً
ىعلمؤقت

املتاحينيناملوظفلتزويدأو لإلحصاءالوطنياملكتبفيتتوفر ال التياملهارات
املهارات؛منمعينةبمجموعة

:يةخارجبمصادر االستعانةحالةفياالعتبار فيالتاليةاإلرشاداتأخذيجب❑

o عليه؛تعاقدالتمملاوالتطوير النظامتصميمعلىالكاملةالسيطرةعنتتنازل ال

oافيةالعمليةفيالفشلأو النهائيالنجاحعناملسؤولية اإلحصاءبمكاتمعالجغر
الخدمة؛مزودوليس،الوطنية

oالتقنياتاستخدامقبلالتعدادخرائطلتحديثالعملسير بتوثيققم
افية الجديدة؛املكانيةالجغر

oقبلية،املستالصيانةاالعتبار فيالوطنيةاإلحصائيةاملنظماتتأخذأنيجب
.الخدمةمقدممعالتعاملفيالتفكير عنداملوظفينومهاراتوالتوسع،
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شكراً جزيلً 

Lubbad@un.org


