


 دمج المعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية

 التجربة التونسيّة

 الوّدايسميرة 



 معلومات حول تونس

 تونس

 المساحة ²كلم 000 164

 عدد الواليات 24

 (حضريةلاالمناطق )عدد البلديات  364

 2013تقديرات عدد السكان لسنة  527 886 10
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2014 تعداد  

  تعداد؛للأساليب ومناهج العمل الميداني تطوير 

  اعتماد التطورات التكنولوجية بما يتماشى وتوصيات األمم

 2010المتحدة لتعدادات السكان والمساكن دورة 

 إنشاء قاعدة بيانات جغرافية    صور األقمار الصناعية إستعمال 



2014التكنولوجيا الجغرافية في تعداد   

 مرحلة ما قبل العدّ  

 توفير خرائط التقسيمات اإلحصائية

 صور األقمار الصناعية
 مرحلة العدّ  

 خرائط لدعم عمليات العد  

 مرحلة ما بعد العدّ  

نشر وتحليل نتائج التعداد وكذلك 

 سحب عينات المسوح للعشرة المقبلة



مراجعة : اإلدارية توفيرالحدود

 التشريعات التونسية

تحديد الحدود اإلحصائية  :
 اليدوية  خرائطال

(  digitization) رقمنة
 الحدود اإلدارية

حدود ( digitization) رقمنة
  مناطق العّد اإلحصائية

إدماج الحدود اإلدارية 
 و

مناطق العّد 
بقاعدة بيانات جغرافية متطورة

 

خرائط رقمية لكّل 
التقسيمات اإلدارية 

 واإلحصائية

قاعدة معلومات مكانية 
 لنشر نتائج التعداد

 ؟تّم إنجاز قاعدة البيانات الجغرافيةكيف 



  مختلفة مصادر من المعلومات دمجو  تجميع البيانات

 صور األقمار الصناعية

GIS 

 جديدة معلومة
nouvelle Information 

 أمثلة المدن

 الموارد المستعملة لتركيز قاعدة البيانات الجغرافية

Cartes topographiques 

 طبوغرافية خرائط



 محتوى قاعدة البيانات الجغرافية بالمعهد

 وكافة اإلدارية الحدود جغرافية بيانات قاعدة تشمل•

 أو الحضري الوسط في سواء اإلحصائية التقسيمات

 :الريفي

 24 و معتمدية 264و منطقة 2084 حدود :اإلدارية التقسيمات •

 والية،

 بما خلية 110000 و قسم 10300 :الحضرية العدّ  مناطق تقسيمات•

 بالمقّسمات، المحيطة األنهج و الشوارع أسماء ذلك في

  دشرة 1045 و طبيعية جهة 10000 :الريفية العدّ  مناطق تقسيمات•

 الجهات حدود أسماء مع (خلية 19000 و قسم 3400) أساسية

 .الدشر أقسام وحدود الطبيعية



 2014إعداد خرائط تعداد 

 إنتاج في الجغرافية المعلومات نظام على اإلعتماد

 : التعداد خرائط

؛لتحّول كلياً من النظام التناظري إلى النظام الرقميا 

 في األعمال  إلستغاللهاتوفير خرائط ذات جودة كافية

 ؛الميدانية للتعداد

 اإلدارية واإلحصائية اتتقسيمالمختلف لخرائط. 

 

 



    

الخريطة اليدوية للمسح 
 الميداني

Sattellite  image from Google Map 
+  

 خريطة رقمية لمنطقة العد

PC 

           

 الخرائط رقمنة

 2014إعداد خرائط تعداد 



 تعدادمثال لخريطة 



 مزايا دمج المعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية في التعداد

  جودة خرائط التعداد وتحسين نوعية 

 أكثر دقة في رسم حدود التقسيمات 

 على مستوى : شمولية حصر المساكن والمحالت

 التجمعات السكنية الريفية والمناطق الحضرية 

  اإلسناد الجغرافي(Georeferencing   )

للمؤسسات اإلدارية، المدارس، دور العبادة والمراكز 

 الخ...الصحية، 
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 مراحل ما بعد التعداد

معهد بوابة على تفاعلي إحصائي أطلس إنشاء 

   اإلحصاء؛

 

موضوعية خرائط (Thematic Maps) على  

 ؛النشريات مستوى

 

 التعداد لبيانات مكانية وتحاليل دراسات إنجاز:  

 .القرار اتخاذ عمد



 النتائجعرض 

Publications   النشريّات

المعطيات على 

أقراص 

 مدمجة

 :على شكل خرائط موضوعيةعرض البيانات اإلحصائية 

 باــعــيــتــساإلة ـــلـــهـــسة ورـــبـــعـــم



تفاعليّة  موضوعيةخرائط 

المؤشرات  ألهم
 واإلجتماعية  الديموغرافية

على مستوى التقسيمات 
 اإلدارية

 أطلس تفاعلي على شبكة االنترنت

www.ins.nat.tn 
GIS-WEB  (في طور اإلنجاز) 
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 تحليل البيانات

 

 مواقع حول القائمة المعلومات على الطلب زيادة 

 واألعمال البشري، والنشاط واألشخاص، السكان،

  .... والرفاهية، االقتصادي والنمو التجارية

 

 االجتماعية المعلومات ربط بقيمة اعترافا 

 .بالموقع واالقتصادية



 تحليل البيانات

 :مشاريعنا المستقبلية احد 
 التونسي عبر ئيحصاإلاالنظام ضمن ني مكاجغرافي  -إطار إحصائي نشاء إ 

 مع المعلومات الجغرافية المكانية 2014دمج المعلومات اإلحصائية لتعداد 

 :نيمكا جغرافي - إحصائي إطار

 المعلومات من الطبقات من سلسلة

 فوق واالقتصادية االجتماعية

 التقليدية المكانية البيانات طبقات



 التونسي ئيحصاإلاالنظام ضمن ني مكاجغرافي  -إطار إحصائي نشاء إ

قاعدة البيانات  مردوديةمواصلة تحسين 

بين المعلومات ل ــدعم التكامــلالجغرافية 

 صاءاتــحإلواة ــنيالمكاة ــفيالجغرا

 خرىألاوالبيانات 

تعزيز إنتاج، تخزين، نشر واستخدام 

 البيانات الجغرافية المكانية

تعزيز استعماالت المعايير والمواصفات 

 المعتمدة من قبل المنظمات الدولية 
إدراج البعد الجغرافي للمعلومات اإلحصائية في 

 النظام اإلحصائي



 ISالفوائد 

 مقارنات وتحاليل مكانية للخصائص االجتماعية
واالقتصادية للسكن مناطق جغرافية متفاوتة من 

 . البعد

 

تحسين عملية صنع القرار : 

 حكومة•

 رجال األعمال،  والمؤسسات •

 .الباحثين•

 

 

 

 



 IS التحديات

 مواصلة تحسين قاعدة البيانات الجغرافية؛ 

 إدماج البعد الجغرافي للمعلومات اإلحصائية في جميع

 أنحاء النظام اإلحصائي؛ 

 اإلنتاج، والتخزين، ونشر واستخدام البيانات الجغرافية

 المكانية؛ 

 تعزيز استخدام المعايير والمواصفات المعتمدة من قبل

 .المنظمات الدولية

 

 

 

 



اإلنتباهشكرا على   


