قاعدة المعطيات اإلحصائية
الجهوية لطنجة-تطوان-الحسيمة
الوصف
توفــر قاعــدة املعطيــات اإلحصائيــة الجهويــة لطنجة-تطوان-الحســيمة
للمســتخدمني سلســلة مــن املــؤرشات اإلحصائيــة املتعلقــة باملجــال االجتامعــي
والبيئــي واإلقتصــادي .وهــي منظمــة عــى شــكل موضوعــات تتيح للمســتخدم
إمكانيــة تحديــد بحثــه ،وعــرض نتائــج البحــث عــى شــكل جــداول أو مبيانات.
كــا ميكــن للمســتخدم تحميــل النتائــج يف شــكل جــداول وإعــادة اســتخدامها
حســب احتياجاتــه.

صاحب المشروع
تــم تنفيــذ هــذا املــروع يف إطــار الرشاكــة بــن املندوبيــة الســامية للتخطيــط
وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان .قامــت املديريــة الجهويــة للتخطيــط
بطنجة-تطوان-الحســيمة  ،تحــت رعايــة واليــة طنجــة تطــوان الحســيمة و
مبشــاركة مجلــس جهــة طنجة-تطوان-الحســيمة بوضــع قاعــدة املعطيــات
اإلحصائيــة الجهويــة والتــي تهــدف إىل تثمــن املعلومــة اإلحصائيــة املحليــة
وجعلهــا متاحــة للعمــوم.

الهيكلة المعلومياتية لقاعدة المعطيات
يــروم مــروع املندوبيــة الســامية للتخطيــط وصنــدوق األمم املتحدة للســكان
بلــورة قاعــدة معطيــات إحصائيــة جهويــة ،وال تشــكل هــذه األخــرة إال عنـرا
مــن التطبيــق املعلومــايت اإلجاميل.
ويهــدف هــذا العمــل إىل وضــع نظــام معلوميــايت ميكــن مــن تطعيــم قاعــدة
املعطيــات وعــرض النتائــج عــى العمــوم .وعليــه ،فــإن النظــام املذكــور يشــمل:
•قاعدة معطيات إحصائية؛
•تطبيق خلفي  back-officeلتطعيم قاعدة املعطيات؛
•تطبيق أمامي  front-officeلتقديم املعطيات للمستخدمني النهائيني.
يتكون النظام من أربع عمليات أساسية:
 .1التطعيــم :يوفــر التطبيــق واجهــة ملســك املعطيــات اإلحصائيــة .ويأخــذ
املــروع بعــن االعتبــار إمكانيــة اســترياد كتــل من املعطيــات .مرحلــة التطعيم
تتطلــب رشوطــا مســبقة متوفــرة يف النظــام .تحتضــن قاعــدة املعطيــات
مرجعيــة للمــؤرشات ،لذلــك فــإن التطبيــق الخلفــي ســيمنح واجهــة لضبــط
املعايــر تحــدد مــن خاللهــا لــكل مــؤرش خصائصــه ،مجــال اختيــار املشــاهد
املمكنــة لعــرض بياناتــه ،وكــذا انتــاءه املوضوعــايت.

 .2التحليــل :هــي مرحلــة مراقبــة ضمــن املعالجــة اإلجامليــة للحكــم عىل مدى
انســجام املعطيــات املمســوكة .قبــل نــر املعطيــات ،يكــون مناولــو املســك
مطالبــن مبراجعــة البيانــات التــي تــم إدخالهــا يف مرحلــة التطعيــم :الهــدف هو
التأكــد مــن خلــو النظــام مــن أي معطيــات خاطئــة أو غــر متســقة .وميكــن
إســناد هــذه العمليــة إىل إطارعــال ال ميكــن نــر البيانــات دون موافقتــه نظـرا
لكونــه الضامــن ملــدى صحــة البيانــات.
 .3النــر :تخــص هــذه العمليــة نــر بيانــات قاعــدة املعطيــات املصــدر نحــو
قاعــدة املعطيــات العموميــة وذلــك مــن طــرف مســتعمل التطبيــق الخلفــي
بعــد املصادقــة عليهــا أثنــاء مرحلــة التحليــل .يتــم تحيــن قاعــدة املعطيــات
العموميــة بإدمــاج التعديــات الــواردة مــن القاعــدة املصــدر.
 .4اإلســتخدام :تجــرى عمليتــا البحــث وقــراءة املعطيــات عــى مســتوى
التطبيــق األمامــي للنظــام .وســيتم تعــداد املــؤرشات تراتبيــا وفــق عــدد مــن
املعايــر (املوضــوع ،القطــاع ،الجغرافيــا) .باســتخدام مــؤرش مــا ،تعــرض بياناتــه
وفــق مختلــف املشــاهد حســب املعايري املحــددة مســبقا يف التطبيــق الخلفي)
جــداول مرنــة ،مبيــان ،خريطــة موضوعاتيــة) .كــا ميكــن نقــل املشــاهد إىل
تصاميــم قابلــة لالســتغالل.)) XLSX, JASON, CSV
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