إطار عام للبيانات المكانية والتعدادات
❑ اإلطارالجغرافي املكاني اإلحصائي العالمي
❑ ( Geocodingالترميز الجغرافي) :تحديد موقع البيانات لترميزها
❑ قواعد البيانات الجغر افية
❑ دور املعلومات الجغر افية املكانية في عمليات التعداد
▪ قبل التعداد
▪ خالل التعداد
▪ بعد التعداد
❑ االعتبارات التي من املوص ي اخذها في التخطيط لتطويربرنامج جغرافي
للتعداد

مقدمة
❑ يعتبرجغر افيا التعداد ضروري لتخطيط العمل امليداني وإدارته وكذلك التبليغ
عن النتائج؛
َّ
❑ مكنت القدرات الجغر افية املكانية الجديدة األجهزة اإلحصائي من جمع معلومات
آنية و أكثر دقة عن سكانها نتيجة للتقدم التكنولوجي في:
▪ أنظمة األقمارالصناعية للمالحة العاملية )(GNSS
▪ نظم املعلومات الجغر افية )(GIS

▪ توفرصور جوية وساتل/قمرصناعي بكلفة معقولة
َّ
❑ مكنت التكنولوجيا واألدوات الجغر افية املكانية من إنتاج أكثر كفاءة لخرائط
َّ
التعداد واملواضيع ذات الصلة ،وتحسين جودة بيانات التعداد العام ودعم
ً
وتأثيرا لبيانات التعداد
التحليل األكثر فعالية

اإلطارالجغرافي اإلحصائي العالمي
❑ يتكون إطار GSGFمن خمسة مبادئ توجيهية لدمج البيانات اإلحصائية
والبيانات الجغر افية اعتمدت في أغسطس  2016من قبل الدورة
السادسة للجنة خبراء األمم املتحدة املعنية بإدارة املعلومات
الجغر افية املكانية العاملية (القرار  - )6/107التي أنشأتها لجنة
اإلحصاء التابعة لألمم املتحدة و  UN-GGIMتعترف بجدول أعمال
 2030وWPHCPلعام  2020باعتبارهما دافعين هامين إلدماج
املعلومات الجغر افية واإلحصائية في دعم عملية صنع القرار القائمة
على األدلة

دور املعلومات الجغر افية في مراحل التعداد
 oدور الخرائط في عملية التعداد قد توسعت
 oتقليديا :لدعم تحضيرات التعداد وإدارة العمليات ونشرها
 oحديثا :من خالل استخدام نظام  ،GISتساعد املعلومات الجغر افية املكانية
على:
✓ تحسين كفاءات ودقة املشروع الشامل للتعداد ومخرجاته
✓تحسين تحديد مناطق التعداد  ،ومهام القوى العاملة واملكاتب امليدانية
✓توفيرالتكلفة (مثل العمالة والنقل) في عمليات التعداد

دور املعلومات الجغر افية في مرحلة التحضير
o
o
o
o
o
o
o
o

إنشاء  /تحديث قاعدة البيانات الجغر افية للتعداد
إنشاء  /تحديث الخرائط األساسية
إنشاء أو تحديث مناطق العد
إنتاج خرائط EAالرقمية للعمل امليداني والعمليات
استخدام الصور من صور األقمارالصناعية والصور الجوية) في إنشاء EA
التحقق من دقة وحدود EA
ضمان التغطية الكاملة واملتوازنة من خالل تحليل نظم املعلومات الجغر افية
تسهيل عمليات التعداد الفعالة (على سبيل املثال  ،تحديد املكان األكثر
كفاءة للمكاتب امليدانية وتخصيص العاملين امليدانيين) من خالل تطبيق
تحليل نظم املعلومات الجغر افية.

دور املعلومات الجغر افية في مرحلة العد
 .1إدارة العمل امليداني :الرقابة وضبط الجودة ومتابعة وتصحيح مسارالعمل
امليداني والتنقالت
• مثال :تحديد املساراليومي للعامل امليداني من خالل نظم املعلومات ونظام
تحديد املو اقع
 .2مر اقبة وإدارة العمليات
 دعم تخطيط ومر اقبة املهام من قبل املشرفين يرصد التقدم املحرز في التعداد من خالل لوحات بيانات التشغيل GIS .3دعم عمل العدادين :تسهيل الوصول الى املبحوث ومتابعة اإلنجازاليومي
 .4تحديث وتصحيح خرائط مناطق العد أثناء التعداد (مباني جديدة بعد
تحديث الخرائط والحصر وما الى ذلك)

دور املعلومات الجغر افية في مرحلة ما بعد العد
.1
.2

.3
.4
.5

عمل نظم املعلومات الجغر افية والرسم البياني التفاعلي على تسهيل عرض
نتائج التعداد وتحليلها ونشرها على مختلف املستويات الجغر افية.
توفير وسيلة قوية لتصور نتائج التعداد ولتحديد أنماط املؤشرات
الديمغر افية واالجتماعية
السماح بتجميع البيانات ونشرها على مستوى وحدة العد،
ربط املعلومات من العديد من املجاالت املختلفة  ،مما يؤدي إلى استخدام
أوسع للمعلومات اإلحصائية
جعل الوصول إلى كميات هائلة من املعلومات املكانية للمستخدمين عبر
اإلنترنت

اعتبارات التخطيط لوضع برنامج جغرافي للتعداد
اهم االعتبارات الرئيسية ما يلي:
 .1تقييم االحتياجات
 .2جرد مصادرالبيانات املوجودة
 .3جمع البيانات الجغر افية الجديدة
 .4نظام إدارة البيانات الجغر افية املكانية
 .5تحديد املنتجات والخدمات الجغر افية
 .6قدرات املوظفين الفنية
 .7االستعانة بمصادرخارجية

التخطيط  -تقييم االحتياجات
❑ ُي َعد فهم احتياجات ومتطلبات املستخدم الخطوة األولى في
التخطيط لبرنامج جغرافي للتعداد؛
❑ ينبغي أن يستند تقييم االحتياجات إلى املشاورات مع أصحاب
املصلحة واملستخدمين؛
❑ينبغي ان يكون التشاور بالنسبة لكل من املحتوى الجغرافي
واملنتجات؛
❑ من املهم التوفيق بين توقعات املستخدمين وبين ما هو ممكن في
ضوء املوارد والقيود املتاحة  -املقايضة بين التكلفة والوقت
والجودة

التخطيط  -حصر مصادر البيانات الموجودة
❑ تحديد الخرائط واملعلومات الجغر افية األخرى (الرقمية والنسخة
املطبوعة)
 تقليل الحاجة إلى جمع بيانات إضافية باستخدام العمل امليداني و  /أو الصور توفير الوقت عن طريق الحفاظ على التدقيق امليداني إلى الحد األدنى ،والتركيز على املناطق سريعة التغير

❑ التعاون مع وكاالت الخرائط الوطنية ،والوكاالت الحكومية ذات
الصلة ،والقطاع الخاص
• االستفادة من موارد البنية التحتية للبيانات املكانية الوطنية للمؤسسات

التخطيط  -جمع البيانات الجغرافية الجديدة
❑طريقتان لجمع البيانات:
 oجمع البيانات باستخدام األقمارالصناعية أو الصور الجوية
 oجمع بيانات إحداثيات  X-Yباستخدام العمل امليداني

❑ تحليل الصور التي تم الحصول عليها عن طريق األقمار الصناعية أو
الجوية
 oينبغي متابعتها مع التحقق امليداني باستخدام تقنية  GNSSاملحمولة
❑ يقوم الحقل  X-Yبتنسيق جمع البيانات باستخدام األجهزة اللوحية
 oالتقاط دقيق ملو اقع النقاط
 oجمع الحدود الصعبة
 oإذا كان هناك عدة مستخدمين ،فقد يكون هناك حاجة إلى حل نظم املعلومات
الجغرافي املؤسس ي

التخطيط  -نظام إدارة البيانات الجغرافية المكانية
❑ينبغي أن يضمن نظام املعلومات الجغر افية تدفق البيانات بين ِف َرق
العمل واألفراد (في امليدان واملقر)
❑ قاعدة بيانات مكانية (أو قاعدة بيانات جغر افية)
مكون حيوي لنظام املعلومات
❑برنامج نظم املعلومات الجغر افية ِ ،-
الجغرافي التشغيلي
 oبرنامج تجاري جاهز )(COTS
 oالبرمجيات الحرة واملفتوحة املصدر ()FOSS
) oحلول بديلة GIS-as-a-Service -

التخطيط  -تحديد المنتجات والخدمات الجغرافية
❑تحديد أنواع الخرائط وخدماتها الالزمة في جميع مراحل عملية
التعداد
❑األخذ في االعتبار املوارد املالية والبشرية املتاحة وغيرها من العوامل
املختلفة
❑مجموعة من املخرجات واملنتجات الجغر افية تشمل:
 oخرائط رقمية EAملناطق العد؛
 oملفات الحدود الجغر افية على شكل رقمي لجميع وحدات االبالغ اإلحصائية
 oقوائم بجميع وحدات إعداد التقارير اإلحصائية واإلدارية ،بما في ذلك
إحداثيات  X-Yالجغرافي

التخطيط  -تحديد المنتجات والخدمات الجغرافية
❑

مجموعة من املخرجات واملنتجات الجغر افية تشمل (تابع):

o

ملفات التكافؤ الجغر افية التي تشير إلى كيفية ارتباط الوحدات الحالية
للتقاريربتلك املستخدمة في التعدادات السابقة؛
طبقات متجهة تحتوي على بيانات مميزة ،مثل املباني واملعالم الرئيسية
والطرق واملدارس واملستشفيات وما إلى ذلك...؛
قوائم حول الشوارع لجميع املناطق الحضرية الرئيسية؛
ً
نقطيا جغر ً
ً
افيا لكل وحدة تبليغ
مرجعا
امللفات املركزية التي توفر

o
o
o

❑املنتجات الجديدة :خدمات الخرائط املتاحة على الصفحة
االلكترونية
❑الوثائق املناسبة ،بما في ذلك الترميزوالبيانات الوصفية

التخطيط  -مهارات الموظفين وقدراتهم
❑ القدرات الفنية التي يملكها موظفو نظم املعلومات الجغر افية
❑ تتطلب زيادة استخدام حزم نظم املعلومات الجغر افية تدر ًيبا كبيراً
❑ قد يتطلب تطوير قدرات نظم املعلومات الجغر افية إعادة تنظيم
وتوسيع "وحدة رسم الخرائط" الحالية
❑ املهارات املطلوبة تشمل:
o
o
o
o
o

التخطيط وإدارة املشاريع؛
إدارة النظم؛
تحويل البيانات الجغر افية؛
مسح الخرائط والرقمنة؛
تصميم الخرائط؛ العمل امليداني مع أجهزة GNSS

التخطيط  -االستعانة بمصادر خارجية

ً
ً
❑ قد يكون االستعانة بمصادر خارجية حال مناسبا ،إذا كان هناك نقص في املهارات
الداخلية الالزمة لبناء ودمج ونشر نظام القائمة الجغر افية؛
ً
❑ يجب أن يكون الهدف من االستعانة بمصادر خارجية هو الحصول مؤقتا على
املهارات التي ال تتوفر في املكتب الوطني لإلحصاء أو لتزويد املوظفين املتاحين
بمجموعة معينة من املهارات؛
❑ يجب أخذ اإلرشادات التالية في االعتبارفي حالة االستعانة بمصادرخارجية:
 oال تتنازل عن السيطرة الكاملة على تصميم النظام والتطويرملا تم التعاقد عليه؛
 oاملسؤولية عن النجاح النهائي أو الفشل في العملية الجغر افية مع مكاتب اإلحصاء
الوطنية ،وليس مزود الخدمة؛
 oقم بتوثيق سير العمل لتحديث خرائط التعداد قبل استخدام التقنيات
الجغر افية املكانية الجديدة؛
 oيجب أن تأخذ املنظمات اإلحصائية الوطنية في االعتبار الصيانة املستقبلية،

ًشكرا ً جزيل
Lubbad@un.org
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