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 مدير إدارة تنسيق املسوح اإلحصائية �� ا�جهاز املركزي لإلحصاء �� بولندا. 

منصب رئيس املنتدى األورو�ي ل�جغرافيا واإلحصاء منذ مارس  �شغل يانوش د�غاسزو��� 

عضو�ة ال�جنة التنفيذية األورو�ية باألمم املتحدة املعنية  2016كما يتقلد منذ عام  2015

إدارة املعلومات ا�جغرافية امل�انية العاملية باإلضافة ل�ونھ عضو �جنة خ��اء األمم املتحدة املعنية بإدارة 

 غرافية امل�انية العاملية. املعلومات ا�ج

وعالوة ع�� ذلك، فهو املسؤول �� ا�جهاز املركزي لإلحصاءات �� بولندا عن تحديث عملية اإلنتاج 

 اإلحصائي وإدخال تكنولوجيا البيانات ال�خمة وتقنية نظم املعلومات ا�جغرافية �� اإلحصاءات الرسمية.

و�عداد الس�ان واملساكن  2010للتعداد الزرا��  يتقلد منصب مدير مكتب اإلحصاء املركزي البولندي

 من التعداد �� بولندا. 2020وهو مسؤول حالًيا عن إعداد جولة عام  2011

 عن ذلك، فهو �شغل منصب رئيس فر�ق عمل �جنة األمم املتحدة االقتصادية ألورو�ا املع�ي 
ً
وفضال

شرف �عضو�ة �جنة معاي�� املجموعة رفيعة ، وي2020بالتوصيات املتعلقة بالتكنولوجيا �جولة �عداد عام 

 املستوى التا�عة ل�جنة األمم املتحدة االقتصادية ألورو�ا.

ؤسس م وهو ممثل ا�جهاز املركزي لإلحصاء �� بولندا �� �جنة أسماء األماكن واألش�ال الف��يوغرافية. وهو

 وأول مدير لهذا املشروع. .GEOPORTAL.GOV.PLموقع 

املبادرات واملشاريع املتعلقة بالبيانات ال�خمة �� اإلحصاءات الرسمية  كما �شغل منصب منسق

للمفوضية األورو�ية (يوروستات) املع�ي  البولندية. و�تقلد دور حلقة الوصل ملكتب اإلحصاء التا�ع

للمفوضية األورو�ية املع�ي  بالبيانات ال�خمة �� بولندا. وعضو الفر�ق التوجي�ي ملكتب اإلحصاء التا�ع

البيانات ال�خمة. يانوش د�غاسزو��� مر�ح لنيل الدكتوراه من �لية علم التحكم اآل�� �� ا�جامعة ب

 العالم بلًدا حول  20بحث ومقالة منشورة �� أك�� من  150العسكر�ة للتكنولوجيا ولھ أك�� من 

 

  



ارسة جيدة من مم -من�جية جديدة �� مجال ا�جمع ب�ن املصادر اإلدار�ة وتجميع البيانات املباشرة 

 بولندا
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عداد بدأ خالل جولة � الذي -إن التغ��ات املن�جية والتنظيمية والتكنولوجية ال�ي واكبت تنفيذ التعداد 

أثرت بطر�قة مستدامة �� عملية اإلنتاج اإلحصائي و�سببت �� تحدي��ا.  - 2010الس�ان واملساكن �� بولندا 

. وتؤدي التغ��ات املشار إل��ا إ�� 2021وستستخدم هذه التحسينات مرة أخرى �� التعداد الالحق أي �� عام 

وسيع نطاق الوصول إ�� مصادر البيانات اإلدار�ة وتخفيف العبء ز�ادة كفاءة تحصيل البيانات ومعا�ج��ا وت

 الواقع ع�� �اهل املشارك�ن وخفض ت�اليف اإلنتاج اإلحصائي.

 

وعالوة ع�� ذلك، شهد التعداد األخ�� للمرة األو�� استخدام مجموعة من البيانات الواردة من املصادر 

وأدى إدخال اإلحداثيات س (املحور األفقي) و ص (املحور  وال�جالت اإلدار�ة ال�ي تحتوي ع�� بيانات م�انية.

الرأ�ىي) ونقاط العناو�ن �� البيانات اإلحصائية إ�� إم�انية �غي�� نظام التحديد امل�ا�ي السابق والتحول من 

اإلحالة حسب املناطق (مقاطعات التعداد) إ�� اإلحالة حسب النقاط. وقد �ان بناء إطار إحصائي قائم ع�� 

ط بمثابة خطوة عمالقة �� إنتاج بيانات بمرجعية م�انية ذات جودة عالية ولھ أهمية كب��ة لتطبيقات النقا

البيانات ا�جغرافية امل�انية �� اإلحصاءات الرسمية. وقد أتاح �غي�� نمط اإلحالة قدر أك�� من املرونة �� 

كما �سبب ذلك �� �سهيل إ�شاء تجميع البيانات املجمعة �� االحصاءات العامة ح�ى �� أصغر املناطق. 

قاعدة بيانات صغ��ة ذات توجھ م�ا�ي، مما أتاح الفرصة أمام إجراء تحليالت جغرافية إحصائية. و�� عام 

، قام ا�جهاز املركزي لإلحصاء �� بولندا بتدش�ن بوابة اإلحصاءات ا�جغرافية و�شر نتائج التعداد 2013

واإلحصائية) وكذلك �� الشب�ات اإلحصائية ال�ي تبلغ مساح��ا ا�خاصة بوحدات إقليمية عديدة (اإلدار�ة 
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ومن ناحية أخرى، يتيح التطور الدينامي�ي لتكنولوجيا املعلومات استخدام حلول مبتكرة �� اإلحصاءات، 

مما يحسن جودة البيانات اإلحصائية. و�� ا�جولة التالية من التعداد، سيعت�� التحسن �� مجال جمع 

بيانات من مصادر مختلفة �املقابالت ال�ي �عتمد ع�� ا�حاسوب (املقابالت ع�� شبكة اإلن��نت بمساعدة ال

ا�حاسوب، واملقابالت الهاتفية بمساعدة ا�حاسوب واملقابالت ال�خصية بمساعدة ا�حاسوب)، وال�جالت 

 ر.اإلدار�ة والبيانات الكب��ة بمثابة التحدي كما سيمثل فرصة ملز�د من التطو�

 

 : �عداد و ابت�ار ال�لمات املفتاحية

 

 2011مدير إدارة تنسيق املسوح اإلحصائية �� ا�جهاز املركزي لإلحصاء. ومدير املكتب املركزي لتعداد عام  *

 �� بولندا. ورئيس املنتدى األورو�ي ل�جغرافيا واإلحصاء.
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