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-في التعداد السكانياإلحصائيةالنمذجةمنهجية•

التعداد الهجين

كانيالسالتعدادفيالنمذجة اإلحصائيةتستخدممتي•

اإلحصائيةالنمذجةمنالمتوخاتاالهداف•

:السكانيالتعدادفياإلحصائيةالنمذجةتقنيات•

:(Input Data)البياناتجمع•

 :Statistical Modelingاإلحصائيةالنمذجة•

اإلحصائيةالنمذجةنتائج•

التعدادفياإلحصائيةاللنمذجةعمليةتنفيذ•

االساسيةالخطوات•

البياناتتحضير•

النموذجبناء•

الفنيةالفرق•

المطلوبةالمهارات•

محتويات العرض



HYBRID METHODS 

الهجينالتعدادمنهجية

الهجينةالطريقةتتضمن

اإلحصائيةالنمذجةتقنياتتطبيق•

منوغيرهاالديموغرافيةالبياناتاستخدام•

فيابم،المكانيةالجغرافيةالبياناتمجموعات

األقمارصورمنالمستمدةالبياناتذلك

الصناعية
•

•

وطنيةتعدادبياناتغيابفيسكانيةتقديراتإعداديتيحوهذا✔

كاملة



الهجينالتعدادمنهجيةتستخدممتي

1. When complete national census is not possible

1. To obtain inter-censal population estimates

نتيجةممكنغيرالكاملالوطنيالتعداديكونعندما•

.قاهرةألسباب

التعداداتبينفاصلةلحظيةسكانيةتقديراتعلىللحصول•

.الرسميةالسكانية



كاملةجغرافيةتغطيةمعالسكانتقديرات•

(Gridded population at 100m)النقطيةالبياناتعلىالسكانعددتقديرات•

مجموع السكان حسب المناطق االدارية المختلفة •

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



Overview schematic of the 
population modelling approach

الخطواتحولتشكيليةنظرة

السكانيةاللنمذجةالعامة

MODELLING PROCESS النمذجةعملية

المكانيالتباين



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

جزئيتعداد

Partial census

مصغرتعداد

Microcensus

المعيشةمستوياتقياسدراسة

المؤشراتالمتعددةالعنقوديةالمسوحات

االستقصائيةالدراسات

Pre-survey household listing 



2. Settlement map

Residential building 
locations or footprints

السكنيةالمباني

Settlement map

Administrative boundaries

اإلداريةالحدود

البناءكثافة

النباتيالغطاءمؤشر

الليلأضواء

انحدار

GEOSPATIAL 
COVARIATES

يالمكانالتباين



RELATIONSHIPS TO POPULATIONS

Establishing correlations 

from surveyed areas 
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Statistical Modeling اإلحصائيةالنمذجة



MODEL IMPLEMENTATION

Predicting into non-

surveyed areas 

23|32

بالمسحالمشمولةغيرالمناطقفيالتنبؤ
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مختلفمتر مربع مع100علي قديرات السكانتالفئ•

ات العمرية والجنس

إجمالي تقديرات السكان لكل منطقة ومقاطعة•

(الحدود الجديدة والقديمة)

تقديرات عدم اليقين•

مزايا التقديرات السكانية

–ألي منطقة معرفة السكان•

،حياء السكنيةمناطق التواجد االقتصادي ، اال

مجموعة البيانات األولية

تحديد مكان األداء الجيد•

تحديد قيود تحديث النموذج•

"  تقديرات السكان التشغيلية"•

محتويات البيانات

Population estimates (predictions) for each 100m 

grid cell 

● Data contents

○ Raster of population estimates and different age-
sex groups 

○ Totals of population estimates per district and 
province (new and old boundaries)

○ Estimates of uncertainty

● Advantages of population estimates 

○ Aggregate grid cell counts to estimate pop. for 
any area - EAs, settlement, health catchment

● Version 1.0 (preliminary data set)

○ Identify where it performs well

○ Identify limitations to update model

○ “Operational population estimates”

(تنبؤات)تقديرات السكان 

Results النتائج    



Afghanistan
Geostatistical model -- INLA

low high

Uncertainty الريبةمبدأ

Population estimate السكانتقدير

Population estimate 
السكانتقدير

انيجيري

Uncertainty مبدأ الريبة

Zaria, Nigeria



STEPS TO MEET OBJECTIVE

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

البياناتتحضير⮚

السكانبيانات•

السكنيةاالحياءوالسكنمواقعبيانات•

المكانيةالجغرافيةالمتغيرات•

اإلداريةالحدود•
•

النموذجبناء⮚

 JAGSوبرامجنبايزينماذج•

النموذجتصميم•

التقييم•

صقل•

االساسيةالخطوات

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

Implementation                 التنفيذ



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 



الهجينالتعدادمنهجياتعلىاإلحصائيةالقدرةتعزيز

BECAUSE 

EVERYONE 

COUNTS

! جزيالشكرا

Strengthening Statistical Capacity on Census 

Methodologies


