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موضوع الجلسة

دور المعلومات الجغرافية المكانية في دعم خطوات تخطيط 

تعدادات السكان والمساكن والتعداد الزراعي في جمهورية 

السودان

األسئلة

ما هو دور المعلومات الجغرافية المكانية في تخطيط 1.

التعدادات؟

هل يخدم التخطيط للخرائط للتعداد السكاني عملية 2.

التخطيط للتعداد الزراعي؟ 



إطار عام للبيانات املكانية والتعدادات

اإلطار الجغرافي المكاني اإلحصائي العالمي❑

❑Geocoding(الترميز الجغرافي :)زهاتحديد موقع البيانات لترمي

افية ❑ قواعد البيانات الجغر

افية املكانية في عمليات التعداد❑ دور املعلومات الجغر

قبل التعداد▪

خالل التعداد▪

بعد التعداد▪

امج جغرافي االعتبارات املوص ي باعتبارها في التخطيط لتطوير برن❑

للتعداد



املقدمة

ليغ عن النتائج؛التعداد ضروري لتخطيط العمل الميداني وإدارته وكذلك التبيعتبر جغرافيا ❑

مع معلومات مكَّنت القدرات الجغرافية المكانية الجديدة المنظمات اإلحصائية الوطنية من ج❑

:آنية وأكثر دقة عن سكانها نتيجة للتقدم التكنولوجي في

(GNSS)أنظمة األقمار الصناعية للمالحة العالمية ▪

 (GIS)نظم المعلومات الجغرافية▪

قمر صناعي بكلفة معقولة/توفر صور جوية وساتل▪

ط العدَّاد مكَّنت التكنولوجيا واألدوات الجغرافية المكانية من إنتاج أكثر كفاءة لخرائ❑

ر فعالية والمواضيع ذات الصلة، وتحسين جودة بيانات التعداد العام ودعم التحليل األكث

وتأثيًرا لبيانات التعداد



اإلطار الجغرافي اإلحصائي العالمي

البياناتلدمجتوجيهيةمبادئخمسةمنGSGFإطاريتكون•

قبلمن2016أغسطسفياعتمدتالجغرافيةوالبياناتاإلحصائية

المعلوماتبإدارةالمعنيةالمتحدةاألممخبراءللجنةالسادسةالدورة

لجنةأنشأتهاالتي-(6/107القرار)العالميةالمكانيةالجغرافية

أعمالبجدولتعترفUN-GGIMوالمتحدةلألممالتابعةاإلحصاء

إلدماجهاميندافعينباعتبارهما2020لعامWPHCPو2030

ائمةالقالقرارصنععمليةدعمفيواإلحصائيةالجغرافيةالمعلومات

األدلةعلى



المبادئ الخمسة

:المبادئ الخمسة لإلطار العالمي اإلحصائي المكاني العالمي هي كالتالي❑

استخدام البنية التحتية الجغرافية األساسية والترميز الجغرافي1.

جغرافيا في بيئة إدارة البياناتمرّمزةوحدة تسجيل البيانات . 2

المناطق الجغرافية المشتركة لنشر اإلحصاءات. 3

معايير البيانات والبيانات الوصفية القابلة للتشغيل المتبادل. 4

ة اإلحصاءات الممكن الوصول إليها والقابلة لالستخدام من الناحية الجغرافي. 5

المكانية



تقييم االحتياجات-التخطيط 

التخطيطيفاألولىالخطوةالمستخدمومتطلباتاحتياجاتفهميُعَد  ❑

للتعداد؛جغرافيلبرنامج

نيينالمعمعالمشاوراتإلىاالحتياجاتتقييميستندأنينبغي❑

والمستخدمين؛

يالجغرافالمحتوىمنلكلبالنسبةالتشاوريكونانينبغي❑

والمنتجات؛

فيممكنهوماوبينالمستخدمينتوقعاتبينالتوفيقالمهممن❑

والجودةوالوقتالتكلفةبينالمقايضة-المتاحةوالقيودالمواردضوء



جرد مصادر البيانات الموجودة-التخطيط 

والنسخةالرقمية)األخرىالجغرافيةوالمعلوماتالخرائطتحديد❑

(المطبوعة

صورالأو/والميدانيالعملباستخدامإضافيةبياناتجمعإلىالحاجةتقليل-

والتركيز،األدنىالحدإلىالميدانيالتدقيقعلىالحفاظطريقعنالوقتتوفير-

التغيرسريعةالمناطقعلى

لة،الصذاتالحكوميةوالوكاالتالوطنية،الخرائطوكاالتمعالتعاون❑

الخاصوالقطاع

للمؤسساتالوطنيةالمكانيةللبياناتالتحتيةالبنيةمواردمناالستفادة•

(NSDI)



جمع البيانات الجغرافية الجديدة-التخطيط 

:البياناتلجمعطريقتان❑

oالجويةالصورأوالصناعيةاألقمارباستخدامالبياناتجمع

oإحداثياتبياناتجمعX-Yالميدانيالعملباستخدام

أوةالصناعياألقمارطريقعنعليهاالحصولتمالتيالصورتحليل❑

الطائرات

oتقنيةباستخدامالميدانيالتحققمعمتابعتهاينبغيGNSSالمحمولة

اليدبالمحمولةاألجهزةباستخدامالبياناتجمعبتنسيقX-Yالحقليقوم❑

oالنقاطلمواقعدقيقالتقاط

oالصعبةالحدودجمع

oالمعلوماتنظمحلإلىحاجةهناكيكونفقدمستخدمين،عدةهناككانإذا

المؤسسيالجغرافي



نظام إدارة البيانات الجغرافية المكانية-التخطيط 

العملَرقف  بينالبياناتتدفقالجغرافيةالمعلوماتنظاميضمنأنينبغي❑

(والمقرالميدانفي)واألفراد

(جغرافيةبياناتقاعدةأو)مكانيةبياناتقاعدة❑

ن،الجغرافيةالمعلوماتنظمبرنامج❑ المعلوماتلنظامحيويمكو  

التشغيليالجغرافي

oجاهزتجاريبرنامج(COTS)

oالمصدروالمفتوحةالحرةالبرمجيات(FOSS)

o)بديلةحلول-GIS-as-a-Service



تحديد المنتجات والخدمات الجغرافية-التخطيط 

عدادالتعمليةمراحلجميعفيالالزمةوخدماتهاالخرائطأنواعتحديد❑

منوغيرهاالمتاحةوالبشريةالماليةالموارداالعتبارفياألخذ❑

المختلفةالعوامل

:تشملالجغرافيةوالمنتجاتالمخرجاتمنمجموعة❑

oرقميةخرائطEAالنشر؛ومناطق

oيغالتبلوحداتلجميعرقميشكلعلىالجغرافيةالحدودملفات

اإلحصائية

oذلكيفبماواإلدارية،اإلحصائيةالتقاريرإعدادوحداتبجميعقوائم

الجغرافيX-Yإحداثيات



تحديد المنتجات والخدمات الجغرافية-التخطيط 

:(تابع)تشملالجغرافيةوالمنتجاتالمخرجاتمنمجموعة❑

oالحاليةلوحداتاارتباطكيفيةإلىتشيرالتيالجغرافيةالتكافؤملفات

السابقة؛التعداداتفيالمستخدمةبتلكللتقارير

oموالمعالالمبانيمثلمميزة،بياناتعلىتحتويمتجهةطبقات

؛...ذلكإلىوماوالمستشفياتوالمدارسوالطرق

oالرئيسية؛الحضريةالمناطقلجميعالشارعبمؤشرقوائم

oتبليغ؛وحدةللكجغرافيًانقطيًامرجعًاتوفرالتيالمركزيةالملفات

رونيةااللكتالصفحةعلىالمتاحةالخرائطخدمات:الجديدةالمنتجات❑

الوصفيةوالبياناتالترميزذلكفيبماالمناسبة،الوثائق❑



مهارات الموظفين وقدراتهم-التخطيط 
افيةالجغرالمعلوماتنظمموظفويملكهاالتيوالمهاراتالفنيةالقدرات❑

كبيًراتدريبًاالجغرافيةالمعلوماتنظمحزماستخدامزيادةتتطلب❑

وسيعوتتنظيمإعادةالجغرافيةالمعلوماتنظمقدراتتطويريتطلبقد❑

الحالية"الخرائطرسموحدة"

:تشملالمطلوبةالمهارات❑

oالمشاريع؛وإدارةالتخطيط

oالنظم؛إدارة

oالجغرافية؛البياناتتحويل

o؛والرقمنةالخرائطمسح

oالخرائط؛تصميم

oأجهزةمعالميدانيالعملGNSS



االستعانة بمصادر خارجية-التخطيط 
الداخليةالمهاراتفينقصهناككانإذامناسباً،حاًل خارجيةبمصادراالستعانةيكونقد❑

الجغرافية؛القائمةنظامونشرودمجلبناءالالزمة

اتالمهارعلىمؤقتًاالحصولهوخارجيةبمصادراالستعانةمنالهدفيكونأنيجب❑

بمجموعةالمتاحينالموظفينعددلزيادةأولإلحصاءالوطنيالمكتبفيتتوفرالالتي

المهارات؛منمعينة

:خارجيةبمصادراالستعانةحالةفياالعتبارفيالتاليةاإلرشاداتأخذيجب❑

oليه؛عالمتعاقدللموردوالتطويرالنظامتصميمعلىالكاملةالسيطرةعنتتنازلال

oمكاتبمعالجغرافيةالعمليةفيالفشلأوالنهائيالنجاحعنالمسؤوليةتظلأنيجب

البائع؛وليس،الوطنيةاإلحصاء

oالمكانيةافيةالجغرالتقنياتاستخدامقبلالتعدادخرائطلتحديثالعملسيربتوثيققم

الجديدة؛

oالجغرافي؛النظامتصميمتقودالتكنولوجياتدعال

oوالتوسع،ة،المستقبليالصيانةاالعتبارفيالوطنيةاإلحصائيةالمنظماتتأخذأنيجب

البائعمعالتعاملفيالتفكيرعندالموظفينومهارات
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شكراً جزيالً 
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