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الهجينالتعداد:اإلحصائيةالنمذجةمنهجية•

الهجينالتعداد :اإلحصائيةالنمذجةتستخدممتي•

اإلحصائيةالنمذجةمنالمتوخاتاالهداف•

:السكانيالتعدادفياإلحصائيةالنمذجةتقنيات•

:(Input Data)البياناتجمع•

Statisticalاإلحصائيةالنمذجة• Modeling: 

اإلحصائيةالنمذجةنتائج•

التعدادفياإلحصائيةاللنمذجةعمليةتنفيذ•

االساسيةالخطوات•

البياناتتحضير•

النموذجبناء•

الفنيةالفرق•

المطلوبةالمهارات•
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HYBRID METHODS 
الهجينالتعدادمنهجية

الهجينةالطريقةتتضمن

اإلحصائيةالنمذجةتقنياتتطبيق•

منوغيرهاالديموغرافيةالبياناتاستخدام•

فيابم،المكانيةالجغرافيةالبياناتمجموعات

األقمارصورمنالمستمدةالبياناتذلك

الصناعية
•

•

وطنيةتعدادبياناتغيابفيسكانيةتقديراتإعداديتيحوهذا✔

كاملة

انيجيريفياإلداريةالسكانتقديرات



الهجينالتعدادمنهجيةتستخدممتي

1. When complete national census is not possible

1. To obtain inter-censal population estimates

نتيجةممكنغيرالكاملالوطنيالتعداديكونعندما•

.قاهرةألسباب

التعداداتبينفاصلةلحظيةسكانيةتقديراتعلىللحصول•

.الرسميةالسكانية



كاملةجغرافيةتغطيةمعالسكانتقديرات•

 )م 100مثل( Gridded population :النقطيةالبياناتعلىالسكانعددتقديرات•

المختلفةاالداريةالمناطقحسبالسكانمجموع•

والجنسالعمرحسبالسكانتقديرات•

السكانيةالتقديراتمن (Uncertainty)اليقينعدمعنمعلومات•

األهداف

1. Population estimates with complete geographical coverage

2. Gridded population estimates (e.g. 100 m)

3. Population totals within administrative areas or other 

boundaries

4. Population estimates by age and sex

5. Uncertainty of population estimates

GOALS



المصغرالتعداد

المدنخرائط

المكانيالتباين

النموذجيةالمدخالت

INPUTS

EA Pop State Type X

1 14 A RUR 0.1

2 425 A URB -0.9

3 73 B RUR 1.3

4 213 B URB -3.0

5 3 C RUR 2.1

البياناتمنتجات

DATA PRODUCTS

Admin totals

Grid population

Parameters

Uncertainty

النموذجمخرجات

MODEL OUTPUTS

اإلداريةالوحدات

بياناتمسودة

RAW DATA  

MODELLING PROCESS

Age / sex

المكانيالتباين : Geospatial Covariate

النمذجةعملية



BECAUSE 

EVERYONE 

COUNTS

Data Collection - Input Data

البياناتجمع

البياناتجمع



POPULATION DATA

البياناتنواعا

المعيشةمستوياتقياسدراسة

المؤشراتالمتعددةالعنقوديةالمسوحات

مصغرتعداد

Microcensus

جزئيتعداد

Partial census

السكانبيانات

االستقصائيةالدراسات

Pre-survey household listing 



POPULATION DATA
المعتبرةالبيانات

العيناتعدد•

العيناتمواقع•

العيناتسنوات•

البيانات•

استبيان•

DATA CONSIDERATIONS

1. Number of samples

2. Locations of samples

3. Years of samples

4. Resolution of data

5. Questionnaire

السكانبيانات



Settlement map

Residential building 
locations or footprints

Administrative boundaries

اإلداريةالحدود

ةالسكنيالمباني



GEOSPATIAL 
COVARIATES

البناءكثافة

النباتيالغطاءمؤشر

الليلأضواء

انحدار

مستوىعلىدقةتقديم

)البكسل  (م 100مثل

السكانلتقديرات

يالمكانالتباين
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Statistical Modeling
اإلحصائيةالنمذجة



Overview schematic of the 
population modelling approach

الخطواتحولتشكيليةنظرة

السكانيةاللنمذجةالعامة

Establishing correlations 

from surveyed areas 

مسحهاتمالتيالمناطقمناالرتباطاتإنشاء

Predicting into non-

surveyed areas 

بالمسحالمشمولةغيرالمناطقفيالتنبؤ



RELATIONSHIPS TO POPULATIONS

Establishing correlations 

from surveyed areas 
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مسحهاتمالتيالمناطقمناالرتباطاتإنشاء
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MODEL IMPLEMENTATION

Predicting into non-

surveyed areas 

23|32

بالمسحالمشمولةغيرالمناطقفيالتنبؤ
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Results

النتائج



النتائج

م 100شبكةخليةلكل(Gridded Population)السكانيةالتقديرات

البياناتمحتويات●

الجنسالعمرو:السكانيةالتقديراتحولRasterالنقطيةالبيانات○

)والقديمةالجديدةالحدود(منطقةلكلالسكانيةالتقديراتإجمالي○

اليقينعدمتقديرات○





Afghanistan
Geostatistical model 

low high

Uncertainty 
الريبةمبدأ

Population estimate
السكانتقدير



Nigeria
Hierarchical (random intercept) model

Population estimate 
السكانتقدير

Uncertainty 
الريبةمبدأ

Zaria, Nigeria

)عشوائياعتراض)هرمينموذج
انيجيري
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Implementation
التنفيذ



STEPS TO MEET OBJECTIVE

⮚ MODEL BUILDING
a) Bayesian models & JAGS software
b) Model design
b) Evaluation
c) Refine 

البياناتتحضير⮚

السكانبيانات•

السكنيةاالحياءوالسكنمواقعبيانات•

المكانيةالجغرافيةالمتغيرات•

اإلداريةالحدود•
•

النموذجبناء⮚

 JAGSوبرامجبايزينماذج•

النموذجتصميم•

التقييم•

صقل•

االساسيةالخطوات

⮚ DATA PREPARATION
a) Population data
b) Settlement data
c) Geospatial covariates
d) Administrative boundaries



TECHNICAL TEAMS

⮚ GEOSPATIAL TEAM

a) Measure settled area and/or building density

b) Develop covariates that relate to population density

c) Work with statistics team to refine models

المكانيالجغرافيالفريق⮚

البناءكثافةأو /والمستقرةالمساحةقياس•

السكانيةافةبالكثتتعلقالتيالمشتركةالمتغيراتتطوير•

النماذجلتحسيناإلحصائياتفريقمعالعمل•

اإلحصائياتفريق⮚

بايزيالنمذجةتعلم•

السكانبياناتإعداد•

السكانعددلتقديرنماذجوضع•

النماذجلتحسينالمكانيالجغرافيالفريقمعالعمل•

الفنيةالفرق

⮚ STATISTICS TEAM

a) Learn Bayesian modelling

b) Prepare population data (accessible EAs)

c) Develop models to estimate populations

d) Work with geospatial team to refine models

المسؤوليات

Responsibilities



Skills required

⮚ STATISTICS TEAM

a)  R programming

b)  Experience with regression analysis

c)  Basics of probability distributions

d)  Knowledge of processes affecting population 

density 

المكانيالجغرافيةالفريق⮚

 ArcGIS or QGISمعرفة•

المكانيةالبياناتمعالجة•

المتاحةالبياناتمعرفة•

المطلوبةالمهارات

اإلحصائياتفريق⮚

 Rمعرفة•

االنحدارتحليلتجربة•

االحتماليةالتوزيعاتأساسيات•

لسكانيةاالكثافةعلىتؤثرالتيبالعملياتالمعرفة•

⮚ GEOSPATIAL TEAM

a)  GIS software (ArcGIS or QGIS)

b)  Spatial data manipulation

c)  Knowledge of available data 
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الهجينالسكانيالتعدادتقديراتاستخدامات

 Gridded  Populationببالضبطنعنيماذا

What exactly do we mean by a ‘gridded population?

خصائصها؟هيما

What are its characteristics?

المعطياتهذهاهمية
Value of Gridded population 

Uses of Hybrid Census Population Estimates



Geospatial Data 

جغرافيةمواقع :هالجغرافيمكونعلىتحتويالتيالبياناتإلىلإلشارةالمكانيةالجغرافيةالكلمةاستخداميتم

 .بريديرمزأومدينةأوعناوينأوإحداثياتشكلعليبهامرتبطة

يةالمكانالجغرافيةالبيانات



Vectors 

والمضلعاتوالخطوطالنقاطباستخدامللعالمتمثيل



وحداتأوالخاليامنمصفوفةمن Rasterيتكون

حيثشبكةأووأعمدةصفوففيمنظمة (البكسل

رجةدمثل،المعلوماتتمثلقيمةعلىخليةكلتحتوي

سكانيةكثافةاومطريةتساقطات،الحرارة

What is raster data?

السنوياألمطارهطوللمتوسطالعالميالتوزيع



Raster creation 



Gridded population datasets are 

expansions — not a replacement 

— of data collected as part of 

national census collection rounds, 

فيمنظمةالبكسلوحداتأوالخاليامننماذج

ةخليكلتحتويحيثشبكةأووأعمدةصفوف

انيةالسكالكثافةاوالسكانعددتمثلقيمةعلى

Gridded population 
توسعاتهي - بديلةوليست - جمعهاتمالتيللبيانات

الوطنيةالتعداداتجمعجوالتمنكجزء

 Gridded  Populationببالضبطنعنيماذا

What exactly do we mean 

by a ‘gridded population?



المكانيةالدقة●

● Gridded resolution 
○ Typically 100m or 1Km cells

للمقارنةوقابلةمتسقة○

○ Consistent and comparable

اضافيةمعلوماتدمجامكانية○

○ Enable integrating different 

ancillary data types

خصائصها؟هيما

What are its characteristics?



التجميعفيكبيرةمرونة
Great flexibility 

of aggregation Fine scale population density

دقيقنطاقعلىالسكانيةالكثافة
Good representation of 

geographic distribution

الجغرافيللتوزيعجيدتمثيل

Benefits of gridded population estimates

خصائصها؟هيما

What are its characteristics?



the Value of Population Data
القراراتخاذفيللمساعدةالمختلفةالبياناتمصادرمعالسكانيةالشبكةبياناتاستخداميمكن

Gridded population data can be used with various data sources to assist decision 

making

السكانبيانات

Population Data

معلوماتاوأفكار

Insights

أخرىبياناتمجموعات

Other Datasets

اسئلة

Question

السكانبياناتقيمة



Example : Rural settlement populations 

The estimated population 

within the small settled 

area (purple polygon) : 

430

For the rural areas in the 

estimated population 

within hamlets (orange 

Polygons ) ; 430

ةالريفياالقريسكان

فيةالريفيللمناطقبالنسبة

ريالتقديالعددفإن،الصورة

رةالصغيالقرىداخلللسكان

430؛)برتقاليمضلع(

قةالمنطفيالمقدرالسكانعدد

المضلع(الصغيرةالمستقرة

) :430األرجواني



الرئيسيالطريقمنمتر 300بعدعلىالسكان
Example : Population within 300m of 

main road





38

Delivering services and investments: SRH and FP

الصحيةالمرافقخرائطرسم

يةواإلنجابالجنسيةالصحةخدماتتغطيةخرائطرسم

واإلنجابيةالجنسيةالصحةخدماتإلىالسكانوصولخرائطرسم

Number of 
people need to 
travel >20km 
to an ANC

Number of 
people need to 
travel >20km 
to an ANC 
facility that 
offers maternal 
syphilis 
screening, an 
essential 
service within 
ANC.

واالستثماراتالخدماتتقديم واإلنجابيةالجنسيةالصحة :

الذيناألشخاصعدد

 <السفرإلىيحتاجون

20km إلىANC



within 6 kmwithin 2 km

% Women Aged 15-49 Within Distance to Tertiary HFs

within 4 km

الصحيةالمرافقمنقريبةمسافةعلى 15-49العمريةالفئةفيالنساء٪

بعدعلى كم 2 كم 4بعدعلى كم 6بعدعلى



% Women Aged 15-49 Within Distance to Tertiary Hospitals  



Percentage of female population aged 10 to 19 years within two 

hours of a healthcare facility with FP/RH services providing at 

least three modern contraception methods by state.

وعليسنة 19و 10بينأعمارهمتتراوحالذيناإلناثللسكانالمئويةالنسبة

ثالثتوفرالتي FP / RHخدماتمعصحيةرعايةمرفقمنساعتينبعد

األقلعلىحديثةحملمنعوسائل
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