
ــة  ــات الفردي ــد املعطي ــة قواع ــى اتاح ــامية ع ــة الس ــهرت املندوبي ــا س ك
هويــة  حجــب  بعــد  اإلحصائيــة،  عملياتهــا  لبعــض   micro-données((
بالعمليــات  األمــر  ويتعلــق   .  )Anonymisation بهــا  املعنيــن  األفــراد 
ــي حــول  ــة: اإلحصــاء العــام للســكان والســكنى 2014 والبحــث الوطن التالي
اســتهالك ونفقــات األرس والبحــث حــول اســتعال الزمــن. وتجــدر اإلشــارة اىل 
ــة لعمليــات  ــة الســامية تعمــل جاهــدة عــى نــر بيانــات فردي أن املندوبي

ــروين.  ــا اإلليك ــرى مبوقعه ــة أخ إحصائي

ــي  ــروين وه ــا اإلليك ــامية موقعه ــة الس ــورت املندوبي ــار، ط ــس اإلط ويف نف
منكبــة اآلن ،يف اطــار اســراتيجية اإلنفتــاح التــي رســمتها و تحســن الولــوج 
الســلس للخدمــات و التفاعليــة مــع مختلــف املســتعملن، عــى تحســن أداء 
ــب  ــع مكت ــايئ م ــاون اإلحص ــج التع ــار برنام ــروين يف اط ــع اإلليك ــذا املوق ه

اإلحصــاء الدمنــاريك. 
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ــا  ــر معطياته ــة ادوات ن ــى مالمئ ــتمرار ع ــامية باس ــة الس ــل املندوبي تعم
وخطــط عملهــا يف ميــدان التواصــل مــع الحاجيــات املتجــددة ملختلــف 
التــي  الدراســات  اقتصاديــة و مختلــف  مســتعميل املعلومــة السوســيو 
ــا يوجــد يف  ــوج اليه ــة وتســهيل الول ــر املعلوم ــا. هــذا وبحكــم ان ن تنتجه
صلــب مهامهــا واختصاصاتهــا، فقــد تــم اعتبــار هــذا الــورش مــن بــن األوراش 
اإلســراتيجية التــي عرفــت بــذل مجهــودات كبــرة وعرفــت تحســنا ملموســا. 

متكنــت املندوبيــة الســامية للتخطيــط مــن تطويــر هــام لتصنيفهــا يف مجــال 
البيانــات املفتوحــة ODIN، حيــث تــم تصنيــف املغــرب ســنة 2018/2019 
يف املرتبــة 42 مــن أصــل 178 بلــد عــى الصعيــد العاملــي تــم تقييمهــا 
حســب مــؤرش البيانــات املفتوحــة الــذي يعتمــده مرصــد البيانــات املفتوحــة، 
ــة  ــاين يف املنطق ــا والث ــال إفريقي ــة ش ــف األول يف منطق ــك الص ــال بذل محت
ــود  ــة الجه ــت مضاعف ــد مت ــي. ولق ــد اإلفريق ــى الصعي ــث ع ــة والثال العربي
لتحســن هــذا الرتيــب بالنســبة لتقييــم 2020/2021 ببــذل مجهــود لتجميــع 
املعطيــات الالزمــة لهــذا التقييــم وتحســن الجوانــب املتعلقــة بســهولة 

ــة. ــات الوصفي ــات و البيان ــوج للبيان الول

j m s 2 0 2 0 . h c p . m a


