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حمادي عبدالفتاح ، المرصد الوطني للتنمية البشرية

2022سال ، ماي 

نظام : الجماعة الحصول على  المعلومة دعامة النفتاح 

المعلومات الجغرافية بسال نموذجا



2

«البشرية» نظام معلومات 

:الفهرس

تقديم•

البشريةمعلومات نظام سياق إنشاء •

والوظائفوالبنية األهداف •

مصادر البيانات•

أمثلة: SITتثمين بيانات •
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تنمية البشريةللتقديم المرصد الوطني 

  المرصد 
يةللتنميةالوطن  :مزدوجةمهمةلهالبشر

يةالتنميةلحالةأفضلفهمأجلمن،الرصد.1 .البشر

  العموميةالسياساتفعاليةمنالرفعأجلمنالتقييم.2
 
مجالف

يةالتنمية .البشر



  للبياناتمحدود حصول•
؛اإلحصاءنظامينتجها الن   

الوطن 

يةاالتنميةدينامياتورصد المحرز التقدملفهمكرو يمبياناتوجود عدم• لبشر
؛اإلقليم  المستوىعىل

؛المنتظمللرصد للبياناتمنتظمغي  تحديث•

يةالتنميةالكاملالنطاقتغط  ل متباينةبيانات• ؛البشر

.اإلقليميةالبياناتتصنيفمنللغايةمحدود مستوى•

الجغرافيينظام المعلوماتالسياق إنشاء



:عىلقادر نظامعلىالتوفرهوالرئيس  الهدف

اتالفقروتطوروعمقمدىقياس• يةالتنميةومؤشر ؛دوريبشكلالبشر

  اإلجراءاتواستدامةوكفاءةوفعاليةمالءمةمدىتقييم•
مشاري    عو برامجتنفذهاالن 

يةالتنمية .البشر

الجغرافيينظام المعلوماتال



بنية النظام المعلوماتي

توجه دولي ؛

نظرة وطنية و دولية حول أداء المغرب ؛

 ن ، متوسط ، حسضعيف ) أربعة أقسام لألداء

(.، ممتاز 

مكتبة الكترونية

قاعدة معطيات لمحتوى المؤلفات

محرك بحث متعدد المعايير

 دوليةوالتمديد نحو شبكة افتراضية وطنية

 الجماعة : وحدة األساس الترابية

توطين جغرافي للمشاريع والمؤسسات

ريةعدة مواضيع مدرجة  متعلقة بالتنمية البش

 موضوعاتيةخرائط

 خرائط تركيبية للتنمية البشرية

16000أسرة مستهدفة ؛

 ة البشرية ؛مختلف أبعاد التنميالمستمرلتطورالتتبع

دراسة حركية ودينامية ظاهرة الفقر ؛

ة ؛ إنشاء قاعدة مرجعية لمؤشرات التنمية البشري



الجغرافيينظام المعلوماتال

الهدف االساسي



( التعليم ، الصحة ، إلخ)مؤسسات للتوزيع جغرافي 

أنشطتهاالعلى المستوى اإلقليمي مع تطور 

تبةعوفقًا لمعيار أو معيار أو للسكان جولالوتقييم احتياجات 
و مستوياتاإلقليميةالتفاوتات تقييم 

التنمية البشريةالخصاص 

مد يعتعبر المكاني تحليل متعدد األبعاد 

.على المؤشرات ذات الصلة 

الوظائف 
التحليالت المكانية بإجراء يقوم النظام المعلوماتي 

:من خاللعلى المستوى اإلقليمي 





الجغرافيينظام المعلوماتال
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ةقاعدة البيانات الجغرافيوضع

التحليالت
ومتعددة تحليالت مكانية 

المعايي  

أبعاد
األولويةتحديد أبعاد 

البيانات
مستمر للبياناتجمع و تحديث 
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الجغرافيينظام المعلوماتال



  اإلسناد 
 
يةالتنميةمشاري    علمواقعالجغراف .المشاري    عبهذهالمتعلقةالبياناتوجمعالرئيسيةالبشر

الجغرافيينظام المعلوماتال

(احداثيات) GPS مسح بواسطة

أخد الصور

جمع معطيات حول المؤشرات المرتبطة بالمؤسسات



التعليم

التعليم العالي

الصحة

التكوين المهني

والرياضةالشباب 

التعاون الوطني
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التنمية الوطنية المبادرة 
ية  البشر

تعاونيات

الجغرافيينظام المعلوماتال



16800   
مراكش آسف 

15703 سوس ماسة

13772
الدار البيضاء 
سطات

11998 فاس مكناس

7926   
مالل خنيفرةبن 

7667 الحسيمةطنجة تطوان 

7142 ق الشر

6494 درعة تافياللت

6126
-سال -الرباط 

القنيطرة

1945 الحمراءالساقية -العيون 

1204 نونكلميم واد

851 الذهبواد -الداخلة 

97000

المنشآت المحددة جغرافيا

الجغرافيينظام المعلوماتال



Répartition 
territoriale des 
écoles









Nouveau découpage territorial 



Maroc forestier



Bassins hydrauliques



Réseau routier



Douars



F1 : Un maillage sectoriel des établissements (éducation, santé,…) au 

niveau territorial avec une évolution longitudinale de leurs activités

Education nationale



F2 : Une évaluation des besoins (ou 

privations) de la population en matière 

d’accès selon une norme, un standard ou un 

seuil

Le taux d’analphabétisme par commune pour 

l’année 2014 selon 5 classes de performance 

allant de 8% à 86%



F2 : Une évaluation des besoins (ou 

privations) de la population en matière 

d’accès selon une norme, un standard ou un 

seuil

Le taux d’analphabétisme par commune pour 

l’année 2014 selon 5 classes de performance 

allant de 8% à 86%



الهتمامكمشكرا 


