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نبذة عن تعدادات السكان والمساكن بالمغرب 1.

(1951-1921)ما قبل االستقالل 

.إجراء تعداد بسيط لألشخاص على فترات غير منتظمة•

(  2014-1960)ما بعد االستقالل 

إحصاء األشخاص وجمع مختلف المعلومات الديموغرافية واالجتماعية •
.واالقتصادية للسكان

(.سنوات تقريبًا10كل )إجراء التعداد على فترات منتظمة •
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نبذة عن تعدادات السكان والمساكن بالمغرب 1.

تعدادبعد،والمساكنللسكانالسادستعدادهالمغربأجرى،2014سنةفي

.2004و1994و1982و1971و1960

11 626 470

15 379 259 20 419 555

26 073 717 29 891 708

33 848 242
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نبذة عن تعدادات السكان والمساكن بالمغرب 1.

:التاليالنحوعلى2014لتعدادالمحددةالرئيسيةاألهدافتلخيصيمكن

؛للمملكةاإلداريةالوحداتلجميعالقانونيينالسكانتحديد

فهموظروللسكانواالقتصاديةواالجتماعيةالديموغرافيةالخصائصمعرفة

؛المعيشية

الفاصلةةالفترخاللالمبرمجةاإلحصائيةالمسوحاتإلنجازللمعاينةقاعدةتكوين

.متتاليينتعدادينبينما
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التنمية المستدامة بالمغرب أهداف 2.

منهدفلكلبالنسبةالمغربيةالمملكةإنجازاتلحصيلةشاملعرضتقديم

.المستدامةالتنميةأهداف

بارزةاطنقثالثبينالتمييزيمكنقياسها،تمالتيالمؤشراتضوءعلى:

 المواعيد النهائية المحددة لهاتم تحقيقها قبل غايات

 2030سيتم تحقيقها قبل سنة غايات

 2030في أفق سنة وسيعمل على رفعها تمثل تحديات رئيسية يدركها المغرب غايات
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ل أهمية استخدام بيانات تعدادات السكان والمساكن في تفصي3.

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

؛المعاينةبأخطاءالتعداديتأثرال

واالجتماعيةالديموغرافيةالسكانخصائصمختلفحسبالبياناتتفصيلإمكانية

؛واالقتصادية

؛جغرافيةوحدةأصغرمستوىعلىالبياناتتفصيلإمكانية

باألقلياتةالمتعلقالبياناتعلىللحصولعليهاالعتماديمكنالذيالوحيدالمصدر

يذوواألشخاصالدوليةالهجرةمثل،قياسهايصعبالتيأوالنادرةواألحداث

؛اإلعاقة

المستدامةالتنميةأهدافمؤشراتمن40لحوالي٪بالنسبةموثوقةبياناتتوفير

.بالسكانالمتعلقة
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ؤشرات مالسجالت المدنية في قياس وتفصيل أهمية استخدام بيانات 3.

أهداف التنمية المستدامة

مستمر؛وبشكلوقتأيفيالمعلوماتعلىالحصولإمكانية

غالبًاالتيةالخاصبالمسوحاتمقارنةأقلبتكلفةالمؤشراتلقياسالبياناتتوفير

؛إضافيةتكاليفعلىتنطويما

وحدةأصغرمستوىعلىالبياناتوتفصيلإحصائياتعلىالحصولإمكانية

.جغرافية
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مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من خالل قياس وتفصيل 4.

تعدادات السكان والمساكن بالمغرب 

يمكن،المتحدةاألمملهيئةاإلحصاءشعبةقدمتهالذيالتقنيالتقريرعلىاعتمادا

الثثالىوالمساكنالسكانتعدادخاللمنقياسهايمكنالتيالمؤشراتتصنيف

:مجموعات

؛لهامصدرأهمالتعداديعتبرالتيالمؤشرات:1المجموعة

؛بديلةتقديراتالتعدادلهايوفرالتيالمؤشرات:2المجموعة

إضافيةمعلوماتالتعدادلهايوفرالتيالمؤشرات:3المجموعة.
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-1المجموعة -

كان إمكانية تفصيل المؤشر من خالل تعداد الس

ني على المستوى الوطني حسب التقرير التق

لهيئة األمم المتحدة

خالل تعداد السكانمن المعتمدة المتغيرات مصدر البيانات على المستوى الوطني المؤشر الهدف

 (ريف/حضر)اإلقامة مكان

الجنس

العمر

 والثقافيةالعرقية الخصائص

 (أفراد األسرة)الهجرة حالة

 (أفراد األسرة)اإلعاقة

: اكنالمسيمكنان من تحديد هذا النوع من متغيرين التعداد على يتوفر 

فيحيةصبأحياء متواجدة وهي كل وحدة سكنية " صفيحيةأو بدائية دار "

ر مزودة للسكن والتي شيدت بمواد بدائية وغيمهيأة في أماكن غير شيدت 

.  للكهرباء والماء الصالح للشربالعمومية بالشبكة 

اخرى غيرألغراض هو مكان شيد "غير معد في االصل للسكنمحل "

.السكن

هرباء، بالماء والكالتزود : يمكن قياس هذا المؤشر لتوفر متغيرات أخرى 

.طريقة الصرف الصحي ومواد بناء الجدران السقف واالرضية

تعداد السكان والمساكن

المسح الوطني حول التشغيل
1.1.11 11

المؤشر الذي يتم قياسه من خالل  التعداد 
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-1المجموعة -

11.1.1األسئلة المطروحة في التعداد لقياس المؤشر 
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-1المجموعة -

أمثلة لبعض المؤشرات التي يمكن حسابها من خالل التعداد
ان إمكانية تفصيل المؤشر من خالل تعداد السك

ي على المستوى الوطني حسب التقرير التقن

لهيئة األمم المتحدة

إمكانية قياس المؤشر من خالل تعداد السكان مصدر البيانات على المستوى الوطني المؤشر الهدف

الجنس

الوحدات الجغرافية

 العملمكان
"المهنة الرئيسية"خالل السؤال عن منممكن 

المسح الوطني حول الساكنة وصحة االسرة
1.ج.3 3

الجنس

 (حضر/ ريف)اإلقامة مكان

 اإلداريةالجغرافي للوحدات  التقسيم

 اإلعاقة حالة

"المستوى الدراسي"خالل السؤال عن ممكن من يم العاليوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعل 2.2.4 4

الجنس

الفئة العمرية

حالة اإلعاقة

مدة البطالة

موقع جغرافي

التعليم

 الهجرةحالة

يمكن التعداد من حساب هذا المؤشر وخاصة تفصيله حسب حالة

اإلعاقة المسح الوطني حول التشغيل 2.5.8 8
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1.ب.5• •1.3.4

1.ج.4•

•1.1.1

•1.2.1

•2.2.1

•1.8.17 •1.2.10 •1.3.8

•1.7.8

-2المجموعة -

(Tier II)

(Tier II) (Tier II)

(Tier II) (Tier I/II)

(Tier I)
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-2المجموعة -

أمثلة لبعض المؤشرات التي يوفر لها التعداد تقديرات بديلة

إمكانية تفصيل المؤشر من خالل تعداد السكان

لهيئة على المستوى الوطني حسب التقرير التقني

األمم المتحدة

السكانتعداد بيانات استعمالإمكانية  مصدر البيانات على المستوى الوطني المؤشر الهدف

العمر

الجنس

 (ريف/حضر)اإلقامة مكان

 اإلداريةالجغرافي للوحدات  التقسيم

 (األسرةأفراد  )الهجرة حالة

راد أو التعداد من تحصيل معلومات حول الدخل الذي يتلقاه األفاليمكن

حول لكن يمكن دمج بيانات التعداد مع بيانات  المسح الوطني. األسرة

ألسر األسر أو المسح الوطني حول استهالك ونفقات امعيشةمستويات

من أجل الحصول على تقديرات تقريبية تسمح بقياس المؤشر

األسرمعيشةمستوياتالمسح الوطني حول -

المسح الوطني حول استهالك ونفقات األسر-

1.1.1

1

1.2.1

الجنس

 (17-15و14-7خاصة )العمر

 (ريف/حضر)اإلقامة مكان

 الجغرافي للوحدات  اإلدارية التقسيم

 نشاط رب األسرةقطاع

ألقل يمكن للتعداد تحديد األشخاص الذين زاولوا عمال لمدة ساعة على ا

7هو أيام التي تسبق التعداد، لكن العمر األدنى لمزاولة أي عمل7خالل 

سنوات

الوطني حول التشغيلالمسح - 1.7.8 8
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•1.2.6 •1.5.4

•1.6.4

•1.3.1

•1.4.1

•1.6.17 •2.5.9

-3المجموعة -

(Tier II)

(Tier I)

(Tier II)(Tier II)

(Tier I)
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•1.2.6 •1.5.4
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-3المجموعة -

(Tier II)

(Tier I)

(Tier II)(Tier II)

(Tier I)



www.hcp.ma 20

-3المجموعة -

ان إمكانية تفصيل المؤشر من خالل تعداد السك

ي على المستوى الوطني حسب التقرير التقن

لهيئة األمم المتحدة

تعداد السكانبيانات إمكانية استعمال مصدر البيانات على المستوى الوطني المؤشر الهدف

الجنس

العمر

حالة اإلعاقة

 اإلداريةالجغرافي للوحدات  التقسيم

المهنة

 الهجرةحالة

محتملينالالتعداد مصدر بيانات مهم لتقدير عدد المستفيدين يشكل  األسرالمسح الوطني حول استهالك ونفقات  1.3.1 1

 العمريةالفئة

الجنس

 (ريف/حضر)اإلقامة مكان

 اإلداريةالجغرافي للوحدات  التقسيم

حالة اإلعاقة

حالة الهجرة

سنوات واكثر10يتم قياس معدل االمية لدى األشخاص البالغين 

تعداد السكان والمساكن 1.6.4 4

 تعليم عالي ، غير ) التوظيف قطاع ،

(حكومي

 والتطويرالبحث مجال

الجنس

العمر
المؤشريمكن التعداد من توفير معلومات تمكن من قياس هذا  يم العاليوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعل 2.5.9 9

أمثلة لبعض المؤشرات التي يوفر لها التعداد معلومات اضافية
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مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من خالل قياس وتفصيل 4.

بيانات السجالت المدنية بالمغرب 

•1.1.16

•1.9.16

•1.1.3

•2.1.3

•1.2.3

•2.2.3

•1.4.3

•2.4.3

•1.6.3

•2.7.3

•3.9.3

هناكحدة،المتاألمملهيئةاإلحصاءشعبةقدمتهالذيالتقنيالتقريرعلىاعتمادا

.لهامصدرأهمالمدنيةالسجالتتعتبرالتيالمؤشراتبعض

Tier I Tier I
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مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من خالل قياس وتفصيل 4.

بيانات السجالت المدنية بالمغرب 

•1.1.16

•1.9.16

•1.1.3

•2.1.3

•1.2.3

•2.2.3

•1.4.3

•2.4.3

•1.6.3

•2.7.3

•3.9.3

هناكحدة،المتاألمملهيئةاإلحصاءشعبةقدمتهالذيالتقنيالتقريرعلىاعتمادا

.لهامصدرأهمالمدنيةالسجالتتعتبرالتيالمؤشراتبعض

Tier I Tier I
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مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من خالل قياس وتفصيل 4.

بيانات السجالت المدنية بالمغرب 
أمثلة لبعض المؤشرات

ت بياناإمكانية تفصيل المؤشر من خالل 

المستوى الوطنيعلى المدنية السجالت

حدةحسب التقرير التقني لهيئة األمم المت

بيانات السجالت المدنيةخاللإمكانية قياس المؤشر من  نيمصدر البيانات على المستوى الوط المؤشر الهدف

 (  حضر/ ريف)مكان اإلقامة

 ةاإلداريالجغرافي للوحدات  التقسيم

الفئة العمرية

 التعليميالمستوى

السجالت المدنية  نظاميتمثل التحدي الرئيسي في عدم تحصيل البيانات الخاصة بسبب الوفاة في 

المسح الوطني حول الساكنة وصحة

(وزارة الصحة)االسرة 

المسح الوطني الديموغرافي  1.1.3

3

الجنس

أسباب فردية

 (حضر/ ريف)اإلقامة مكان

 ةاإلداريالجغرافي للوحدات  التقسيم

 االجتماعية واالقتصاديةالمعايير

ة المسح الوطني حول الساكنة وصح-

(وزارة الصحة)االسرة 

1.4.3

 الطريقأنواع مستخدمي

العمر

الجنس

 (حضر/ ريف)اإلقامة مكان

 ةاإلداريالجغرافي للوحدات  التقسيم

احصائيات وزارة التجهيز والنقل 1.6.3

 وعمر الضحية والجاني جنس

 بين الضحية والجاني العالقة

 ارتكاب الجريمة وسائل

 الدوافع الظرفية / السياق

احصائيات وزارة العدل 1.1.16 16
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جالت السالتحديات المتعلقة باستخدام بيانات تعدادات السكان و5.

المدنية في قياس المؤشرات

المدنية؛جالتبالسيتعلقفيماخاصةمنتظموبشكلالمناسبالوقتفيالبياناتإنتاج

السكان؛بتعداداتيتعلقفيماخاصةالبياناتجمعتكلفةتقليل

؛الجودةعاليةبياناتإنتاج

؛المطلوبةاألبعادحسبالمؤشراتتفصيل

لبحثية،االمؤسساتالوزارات،)الوطنياإلحصائيالنظامفاعليمختلفمعالتنسيق

.(.......الحكوميةغيرالمنظمات
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شكرا لحسن استماعكم 
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a.nijari@hcp.ma


