
لمحة تاريخية
ميكــن تلخيــص مراحــل إنشــاء وتحيــن نظــام املعلومــات الجغرافيــة يف 

: التاليتــن  النقطتــن 

اإلنشــاء : تــم اســتخدام الخرائــط اليدويــة املعتمــدة يف اإلحصــاء العام لســنة 	 
ــة الســامية  ــة باملندوبي ــواة لنظــام املعلومــات الجغرافي 1994 إلرســاء أول ن
عــام 1997. فبعــد وضــع اإلحداثيــات الجغرافيــة عــى مــا يقــرب مــن 
4000 خريطــة يدويــة بالوســط الحــري ورســم حــدود املناطــق اإلحصائيــة 
عــى مئــات الخرائــط الطبوغرافيــة بالوســط القــروي، متــت عمليــة املســح 
ــة األوىل  ــات املتجهي ــاء الطبق ــرض إنش ــق بغ ــذه الوثائ ــة ه ــويئ ورقمن الض
ــة باســتعامل نظــام )Microstation( ؛ ــات الجغرافي ــة لقاعــدة املعطي املكون

العمليــة مرتــن مبناســبة األعــامل 	  : أنجــزت هــذه  تحيــن املعطيــات 
و2014.  2004 إلحصــايئ  الخرائطيــة 

 نظام المعلومات الجغرافية
للمندوبية السامية للتخطيط

التعريف
هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن املعطيــات واملناهــج واألجهــزة والربمجيــات 
املعلوماتيــة واملــوارد البرشيــة املؤهلــة التــي متكــن مــن تحصيــل و معالجــة 

و تحليــل و عــرض ونــرش املعطيــات املجاليــة.

األهداف
إلنجــاز 	  الالزمــة  املحينــة  الجغرافيــة  واملعلومــات  الخرائــط  إنتــاج 

امليــدان؛ يف  اإلحصائيــة  البحــوث  ومختلــف  اإلحصــاءات 

توفــر أداة عرصيــة لتحليــل و عــرض و نــرش املعلومــات اإلحصائيــة عــرب 	 
متثيــل الظواهــر املدروســة عــى وســائط خرائطيــة؛

تقديــم حلــول ناجعــة مــن أجــل إعــداد وتدبــر قواعــد املعاينــة املســاحية 	 
و ســحب العينــات الالزمــة لتلبيــة حاجيــات البحــوث اإلحصائيــة.

ــات 	  ــزة والربمجي ــات واملناهــج واألجه ــن املعطي ــة م ــن مجموع ــارة ع  عب
املعلوماتيــة واملــوارد البرشيــة املؤهلــة التــي متكــن مــن تحصيــل و 

معالجــة و تحليــل و عــرض ونــرش املعطيــات املجاليــة.



اآلفاقالمخرجات

تأهيل النظام
خــالل األعــامل الخرائطيــة لإلحصاءيــن األخريــن، عمــدت املندوبيــة الســامية للتخطيــط إىل 

القيــام بعــدة إجــراءات لتحديــث نظــام املعلومــات الجغرافيــة وتتمثــل باألســاس يف:

تحويــل قاعــدة املعطيــات الجغرافيــة إىل نظــام ArcGis ســنة 2005 والــذي يعــد أحــد أكــر 	 
األنظمــة كفــاءة يف مجــال نظــم املعلومــات الجغرافيــة عــى املســتوى العاملــي ؛

 تطبيــق المركزيــة نظــام املعلومــات الجغرافيــة اعتبــاراً مــن عــام 2008. وتتجــى هــذه 	 
العمليــة يف تزويــد املديريــات الجهويــة للمندوبيــة الســامية للتخطيــط باملــوارد املاديــة 

والكفــاءات البرشيــة الالزمــة؛

إدمــاج صــور األقــامر الصناعيــة اعتبــاًرا مــن عــام 2012 يف قاعــدة املعطيــات الجغرافيــة 	 
بغــرض إغنــاء محتواهــا والرفــع مــن جــودة ودقــة مكوناتهــا.

مكونات قاعدة المعطيات الجغرافية
تضــم قاعــدة املعطيــات الجغرافيــة حســب الوســط، الوحــدات النقطيــة و املعطيــات 

ــة : ــندة التالي املس

حدود الوحدات اإلدارية )الجهات واألقاليم والجامعات(؛	 

ــق اإلرشاف 	  ــة ومناط ــق املراقب ــاء ومناط ــق اإلحص ــة )مناط ــدات اإلحصائي ــدود الوح ح

ــد(؛ ــة والعناقي ــدات األولي والوح

ــامل 	  ــية واملع ــزات األساس ــة والتجهي ــل الشــوارع واألزق ــرات ومتثي ــع وأشــكال الجزي مواق

ــة؛  الجغرافي

حدود و أسامء األحياء؛	 

مواقع الدواوير والدواوير امللحقة؛	 

املعامل الطبيعية )الجبال والوديان،...،إلخ.(؛	 

املعطيات اإلحصائية املجالية )نتائج اإلحصاءات العامة والبحوث اإلحصائية(.	 

الخرائــط املعتمــدة خــالل تجميــع املعطيــات يف امليــدان )خرائــط 
مناطــق اإلحصــاء و مناطــق املراقبــة ومناطــق اإلرشاف والوحــدات 

األوليــة والوحــدات الثانويــة( ؛

خرائط الفقر 2004 و2007 و2011 و2017؛	 

أطلــس سوســيودميوغرايف وطنــي و 8 أطالــس جهويــة خاصــة بنتائــج 	 
اإلحصــاء العــام للســكان و الســكنى 2004؛

خرائــط موضوعاتيــة تفاعليــة خاصــة بنتائــج إحصــاء 2014 عــى 	 
املوقــع الرســمي للمندوبيــة الســامية للتخطيــط ؛

ــن 	  ــة حســب طلــب مختلــف املســتعملن الداخلي خرائــط موضوعاتي
)قســم اإلحصــاءات العامــة ، قســم البحــوث حــول التشــغيل، مرصــد 

ظــروف معيشــة الســكان ومديريــة املحاســبة الوطنيــة ،...،إلــخ(.

ســيعرف النظــام الحــايل إدخــال تحســينات عميقــة مبناســبة األعــامل 
الخرائطيــة التمهيديــة إلحصــاء 2024 ، ويتعلــق األمــر أساســا ب:

تطويــر نظــام معلومــات جغرافيــة متكامــل يعتمــد عــى تقنيــات رســم 	 
الخرائــط املتنقلــة مــن أجــل التمكــن مــن تحديــث املعطيــات املكانيــة 
يف امليــدان باســتخدام اللوحــات اإللكرتونيــة وإرســالها عــرب األنرتنيــت يف 

حينهــا أو آجــال إىل الخــوادم املركزيــة للمندوبيــة الســامية للتخطيــط ؛

تهيــئ قاعــدة معطيــات مكانيــة خاصــة بالبنايــات عــى مســتوى مجمل 	 
ــرتاب الوطني؛ ال

تصميــم منصــة جديــدة ســهلة اإلســتخدام لنرش املعطيــات املكانيــة إلحصاء 	 
2024 القــادم باعتــامد خلفيــات الخرائــط الرقميــة وصــور األقــامر االصطناعية.

                                                                        
رابط المنصة المخصصة إلعداد 
الخرائط الموضوعاتية التفاعلية
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