
ــا رشكاؤهــا املؤسســاتيون. وســيتم تطعيــم القاعــدة بصفــة دامئــة  يقدمه
ــة مــن طــرف املســتخدمني. بأهــم املــؤرشات املتاحــة واملطلوب

ــؤرشات  ــة امل ــات اإلحصائي ــدة املعطي ــملها قاع ــي تش ــع الت ــي املواضي تغط
ــة الســامية للتخطيــط مــن  ــات التــي تنجزهــا املندوبي املســتقاة مــن العملي
ــوث  ــدى األرس، البح ــوث ل ــكنى، البح ــكان والس ــام للس ــاء الع ــة )اإلحص جه
لــدى املقــاوالت والحســابات الوطنيــة( واملــؤرشات املســتخرجة مــن املصــادر 
اإلداريــة مــن جهــة أخــرى، تخــص القطاعــات التاليــة : الزراعــة والغابــات و 
ــاء ، النقــل ، الربيــد واالتصــاالت ،  الصيــد البحــري ، الطاقــة و املعــادن ، البن
ــي ،  ــاط االجتامع ــة واالحتي ــي ، الصح ــن املهن ــم و التكوي ــياحة ، التعلي الس
التشــغيل، األجــور، العــدل ، األنشــطة الثقافيــة و الرتفيــه ، األســعار ، التجــارة 
ــة  ــة العمومي ــم، املالي ــة ، الصناعــة، النقــد والقــروض و بورصــة القي الخارجي
والبيئــة. كــام تحتــوي قاعــدة املعطيــات اإلحصائيــة فصــل خــاص مبــؤرشات 
أهــداف التنميــة املســتدامة ميكــن مــن تصفــح هــذه املــؤرشات عــرب منصــة 
خاصــة طــورت مــن أجــل نــر أوســع لهــذه املــؤرشات. كــام تقــدم قاعــدة 
ــة التــي تحتــوي عليهــا  ــة، إىل جانــب املــؤرشات اإلحصائي ــات اإلحصائي البيان

بيانــات وصفيــة لهــذه األخــرة.

قاعدة المعطيات اإلحصائية 
للمندوبية السامية للتخطيط

متاشــيا مــع مهامهــا و يف اطــار تكيفهــا املنتظــم و املتواصــل مــع احتياجــات 
صنــاع القــرار الوطنيــني و الدوليــني و مختلــف مســتخدمي املعلومــات 
ــام  ــث نظ ــن تحدي ــط م ــامية للتخطي ــة الس ــت املندوبي ــة ، جعل االحصائي
أدواتهــا واملنصــات التــي تنربهــا البيانــات، ســواء تلــك التــي تقــوم بإنتاجهــا 
أوالتــي تقــوم بتجميعهــا، خيــارا اســرتاتيجيا و إحــدى ركائــز التحــول الرقمــي 
لنمــوذج تدبــر مهامهــا ، مشــجعة بذلــك عــى انفتــاح املعطيــات و الوصــول 

اليهــا وكــذا السالســة يف اســتعاملها.

ويف هــذا اإلطــار ، أطلقــت املندوبيــة الســامية للتخطيــط قاعــدة معطياتهــا 
اإلحصائيــة عــى بوابتهــا املؤسســاتية االلكرتونيــة www.hcp.ma يف صيغتهــا 

الشــاملة بعــد اطــالق نســختها األوليــة ســابقا. 

ــة الســامية للتخطيــط عــى  ــة للمندوبي ــات اإلحصائي تحتــوي قاعــدة املعطي
مجموعــة متنوعــة مــن املعطيــات مجمعــة تحــت حــوايل 1100 مــؤرش 
إحصــايئ مصّنــف يغطــي مجموعــة واســعة مــن املواضيــع، بعضهــا يعــود إىل 
مايناهــز نصــف قــرن مــن الزمــن. تتعلــق هــذه املعطيــات مبعلومــات ذات 
طابــع اجتامعــي ، اقتصــادي ، دميوغــرايف وبيئــي تــرد مــن مصــادر مختلفــة 
للمعلومــات مثــل اإلحصــاء العــام للســكان و الســكنى واألبحــاث االحصائيــة 
التــي تقــوم بهــا املندوبيــة الســامية للتخطيــط أو اإلحصائيــات اإلداريــة التــي 



تتوفــر قاعــدة املعطيــات االحصائيــة عــى خصائــص تجعــل اســتعاملها 
ــا. اذ أنهــا متكــن مــن تصفــح تفاعــي  ســهال و الولــوج ملعطياتهــا مرن
ــة   ــاد مختلف ــج أبع ــام بدم ــة القي ــع امكاني ــت م ــرب االنرتني ــلس ع وس
EX�  للمــؤرشات املتضمنــة بهــا، تحميــل املعطيــات عــى تطبيــق

CEL مــن أجــل اعــادة اســتخدامها الــيء الــذي يوافــق متامــا أحــد 
أهــم مبــادئ البيانــات املفتوحــة. اضافــة لهــذه الوظائــف فإنهــا 
متكــن أيًضــا مــن إجــراء بحــث رسيــع ودقيــق عــن املــؤرشات و ذلــك 

بإدخــال كلمــة البحــث.

ــة يعــود إىل  ــات اإلحصائي ــر قاعــدة البيان وتجــدر االشــارة إىل أن تطوي
الثامنينــات و أن عمليــة وضعهــا عــى األنرتنــت قــد ســبقها إنهــاء 
مــروع إعــادة تصميــم و تحديــث النظــام املعلومــايت الخــاص بهــا مــن 
خــالل إنشــاء نظــام متكامــل يســمح بإدارتهــا واســتغاللها مــن خــالل 
ــث،  ــدة اإلدارة و التحدي ــوص وح ــى الخص ــن الوحدات،ع ــة م مجموع
ــادل  ــع وتب ــة لتجمي ــدة اآللي ــر والوح ــدة التحري ــح، وح ــدة التصف وح
البيانــات مــن خــالل اســتخدام معيــار تبــادل البيانــات اإلحصائيــة 

ــني. ــني والدولي ــركاء الوطني ــع ال ــة )SDMX( م ــات الوصفي والبيان

رابط قاعدة البيانات اإلحصائية
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