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 :التصميم 
 اإلحصائية للمعلومات الوطني النظام 

 

  لتخطيطا في صياغة سياسات اإلحصائية دور المعلومات: تقديم. 

   اإلطار القانوني 

  المكونات 

  األجهزة 

  المعيقات 

  إكراهات 

  مساهمة المندوبية السامية للتخطيط  . 

   التوزيع والنشر 

 الموسعة الجهوية مواكبة  على وقدرته اإلحصائية للمعلومات الوطني النظام

   
   الوضعية الراهنة 

   التحديات 

   خالصة 
 

 اعمامو خليد
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 :  تقديم 

 .لتخطيطا في صياغة سياسات اإلحصائية دور المعلومات

    أبرز ونشر ومعالجة وتحليل بإنتاج اإلحصائية للمعلومات الوطني النظام يقوم 

  واإلحصائيات الوطنية، المحاسبة نظام) إجمالي مستوى على سواء العمومية اإلحصائيات

 (الجهوية اإلحصائيات) تفصيلي أو (الوطنية
 

    المجاالت لمختلف الظرفية و السنوية التطورات بتتبع يسمح : 

 ...... الفالحة التعليم، الصحة، الديمغرافية، 

 اعمامو خليد
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 النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية

 (  1968غشت  5) 1388جمادى األولى   10بتاريخ  370-67المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم
 .المتعلق بالدراسات اإلحصائية

 المتعلق باإلحصاء العام ( 1971يونيو  16) 1391ربيع الثاني  22بتاريخ  001-71القانون رقم
 .للسكان والسكنى بالمملكة

 الذي يحدد مكونات ( 1968 شتنبر 3) 1388جمادى الثانية  9بتاريخ  371-67المرسوم الملكي رقم
 .مجلس تنسيق الدراسات اإلحصائية 

 من اجل اإلستجابة للحاجيات و اإلنتظارات المتزايدة لمختلف مستعملي المعلومة اإلحصائية   وعلى ضوء
التي تحث الحكومة   2010أكتوبر  20ما جاء في الرسالة الملكية بمناسبة اليوم العالمي لإلحصاء بتاريخ 

تحيين اإلطار القانوني المتعلق باإلحصاءات والبحوث والدراسات اإلحصائية و اتخاذ ما يقتضيه ” على 
من تدابير تشريعية وتنظيمية من أجل استكمال وضع المقومات القانونية والمؤسساتية للنظام اإلحصائي 

الذي ينظم تجميع ومعالجة  109-14أعدت المندوبية السامية للتخطيط مشروع قانون رقم ” الوطني 
 .وكذلك تحديد مكونات ومهام النظام اإلحصائي الوطني وحفظ ونشر اإلحصائيات الرسمية 

 اإلطار القانوني 

 اعمامو خليد

 :العمل اإلحصائي بالمغرب  تؤطرمقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية التي 
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 المكونات

مكتب 

 الصرف

مديرية 

 اإلحصاء

 بنك المغرب

النظام الوطني للمعلومات 

 :اإلحصائية 
المندوبية السامية 

 للتخطيط

وزارة االقتصاد 

 و المالية

 وزارة الفالحة

 وزارة التشغيل وزارة الصحة 

مديرية  مصالح أخرى

المحاسبة 

 الوطنية

مركز الدراسات 

البحوث  و

 الديموغرافية

 النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية

وزارة التربية 

الوطنية 

 والتعليم

 اعمامو خليد
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 إ  .م.و.نتلعب المندوبية السامية للتخطيط دورا محوريا في: 

فهي تعتبر المنتج الرئيسي للمعلومات اإلحصائية االقتصادية، الديمغرافية، االجتماعية         
 و الحسابات الوطنية 

 

 وتتمتع المندوبية السامية للتخطيط باالستقاللية القانونية والفكرية في وضع برامجها 
 .الدراسات وإنجاز البحوث 

 النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية

 اعمامو خليد
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 النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية

لجنة التنسيق للدراسات اإلحصائية COCOES ( 1959أحدث سنة:) 

تحت رئاسة رئيس )مكلفة بالتنسيق والعمل على تشجيع الدراسات اإلحصائية          
 تتكفل بتبادل المعطيات واتساق المنهجيات والنتائج( الحكومة

 

تضطلع مديرية اإلحصاء بمهمة  أمانة هذا الجهاز 

 

 األجهزة 

 اعمامو خليد



www.hcp.ma 8 

 النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية

 المعيقات 

   بين مختلف مكونات النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية  صعوبات في التنسيق 
 

   تزايد الطلب على المعلومات اإلحصائية على المستوى الوطني والجهوي 
 

   ضعف في اإلعتمادات 
 

  صعوبات في مراقبة جودة المعلومات 
 

 

 اعمامو خليد
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 النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية

   إكراهات

   معطيات توفير من تسمح ال الوطني المستوى على  البحوث في المعتمدة العينات  

 ( محلي و إقليمي) أدنى مستويات على تفصيلية
 

  لتجميع الخارجية المصالح بعض طرف من الضرورية األهمية إعطاء عدم 

 على التوفر عدم ، مختصة إدارية مصالح على التوفر عدم)  اإلحصائية المعطيات

 (...اإلعتمادات في نقص مؤهل، بشري عنصر
 

  تحسين في أكبر مجهودات يتطلب مما جيد بشكل اإلدارية المعطيات استغالل عدم 

 استغاللها وتنظيم
 

 

 اعمامو خليد
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. للتخطيطالمندوبية السامية مساهمة   

 النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية

 اإلحصاءات : 
 العام للسكان والسكنىاإلحصاء  •

 اإلقتصادياإلحصاء  •

  لدى األسر البحوث: 
 األسرالبحث الوطني  حول مستوى المعيشة لدى •

 االسرالبحث الوطني حول االستهالك ونفقات  •

   الديمغرافيالبحث الوطني •

 للتشغيلالبحث الوطني •

 ...النساءالعنف ضد ’ البحث حول الظرفية لدى األسر •

 البحوث لدى المقاوالت والمؤسسات العمومية والشبه عمومية  : 
 البنيات االقتصادية  الوطني حول البحث •

 لإلدارات و المؤسسات العموميةاالستثمار البحث حول •

 حول القطاع الغير مهيكلالبحث •

 ...والخدماتالبحث الوطني حول البناء، التجارة •

 اعمامو خليد
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  المحاسبة الوطنيةنظام : 
      توفير من النظام هذا يمكن كما اإلحصائية للمعلومات الوطني النظام في محورية مكونات الوطنية الحسابات تمثل         

 :  خالل من ذلك و تطوره تتبع و الداخلي الناتج لحساب  اقتصادي الماكرو الصعيد على معطيات         

 السنوية الوطنية الحسابات 

 الحسابات الوطنية الفصلية 

 الحسابات الجهوية 

 الحسابات التابعة 

 

  التتبع وتحليل الظرفية(INAC) 
 

 والتوقعات االقتصادية   اإلستشراف: 
  االستشراف 

  التحليل والتوقعات االقتصادية 

 

 والديمغرافيةالدراسات في مجاالت التنمية البشرية : 
   البشريةالتنمية 

   الّديمغرافيالمجال 

 النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية

 اعمامو خليد
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و  المندوبية السامية للتخطيطموقع 

شبكة على مديرياتها الجهوية 

 االنترنيت

البنوك المعلوماتية 

-Cd] واألقراص

Rom]  

 

 و التقارير

 المطويات

النشرات الدورية الخاصة 

النشرة ) الظرفية  البحوث ب

 (  ...إحصائيةالسنوية، معالم 

 النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية

 اعمامو خليد
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      وقدرته اإلحصائية للمعلومات الوطني النظام

 على                       

   الموسعة الجهوية مواكبة             

 

 

 

 اعمامو خليد
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 الصعيد على المعلومات بعض  توفير في اإلحصائية للمعلومات الوطني النظام مجهودات تتجلى

-2004) الفقر خرائط ، البحوث بعض  كذلك و العام اإلحصاء يوفرها معطيات  : الجهوي

 المعطيات بعض الجهوية، الحسابات إحداث ، (2008-2005) الجهات مغرب ، (2007

 ... القطاعية

 اإلحصائية للمعلومات الوطني النظام تعترض التي لإلكراهات ونظرا المبذولة المجهودات رغم

   : المعيقات من جملة تعتريها تزال ال الجهوية اإلحصائيات فإن  الذكر السالفة
 

وشموليتها وتوفرها المعلومات، جودة على تؤثر. 
 

على واالجتماعية االقتصادية التنمية مشكالت حول معمقة دراسات إنجاز من تمكن ال 

 الجماعي القرار اتخاذ عملية تعيق قد عوامل يشكل مما والمحلي الجهوي المستوى

 

 و مدا استجابته لحاجيات الجهة

 الوضعية الراهنة

 النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية

 اعمامو خليد
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 الجهوية التنمية مجال في فاعلين وبروز الجماعي القرار اتخاذ عملية المركزية تشكل 

  بعين يأخذها أن اإلحصائية للمعلومات الوطني النظام على ينبغي جديدة متطلبات والمحلية

 االعتبار

 الكلية المحاسبية التوازنات لفهم ضرورية الجهوية الحسابات تعتبر 

معطيات بتوفير العديدة للمتطلبات يستجيب أن الجهوية المعلومات نظام على يتعين كما 

 من وتمكن والثقافية واالجتماعية االقتصادية للتنمية استراتيجيات وضع  في تساعد إحصائية

   .المحليين الفاعلين أنشطة وتقييم اإلنجازات تتبع

 

 التحديات

  اإلحصائيات الجهوية إحدى اآلليات الهامة لمواكبة الجهوية الموسعة وضمان نجاحهاتعد 

 النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية

 و مدا استجابته لحاجيات الجهة

 اعمامو خليد



www.hcp.ma 16 

نظام جهوي للمعلومات اإلحصائية ضرورة تفرضها فإن وضع  

الحاجة الملحة إلحداث آلية معلوماتية لتجميع ومعالجة المعطيات 

. التي تغطي مختلف وحدات التنظيم اإلداري الترابي  

 الفوارق تعكس ال اإلحصائية للمعلومات الوطني النظام من المستقاة المعطيات أن بما

 صعيد على معلومات لتوفير كذلك و .الجهات صعيد على التنمية مستويات  مختلف بين

 مجالي بعد ذات و محينة منظمة، منها، موثوق الولوج، سهلة تكون الجهة

 خالصة

 اعمامو خليد
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 شكرا على انتباهكم

 Direction Régionale de  Settat  المديرية الجهوية لسطات


