الفهرس
يتضمن هذا امللف الوثائق التالية :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

النصوص القانونية املؤطرة لإلحصاء؛
تقدم أشغال اإلحصاء العام للسكان والسكنى ؛
السكان املعنيون باإلحصاء ؛
اإلحصاء كقاعدة أساسية إلجناز البحوث حول األسر ؛
مستجدات اإلحصاء ؛
استمارة اإلحصاء ؛
القرص املدمج الديداكتيكي اخلاص بالتكوين ؛
وسائل االتصال الالسلكي املستعملة لتتبع أشغال اإلحصاء ؛
اخلطة التواصليةلإلحصاء العام للسكان والسكنى؛
املوقع اإللكتروني اخلاص باإلحصاء ؛
امليزانية اخملصصة لإلحصاء.
نبذة عن اإلحصاء العام السادس للسكان والسكنى.

مرفق بهذا امللف قرص مدمج يحتوي :
•
•
•
•

مجموع الوثائق على شكل ملفات رقمية ؛
الهوية البصرية ؛
ملصق احلملة اإلعالمية ؛
الشريط املؤسساتي لإلحصاء.

النصوص القانونية المؤطرة لعمليات اإلحصاء
العام للسكان والسكنى
 - 1النصوص القانونية العامة

• القانون رقم  001-71الصادر بتاريخ  22ربيع الثاين  16( 1391يونيو : )1971
 ينص عىل إجراء إحصاء السكان والسكنى باململكة يف تواريخ وطبق الرشوط التي يحددها الوزير األول باقرتاحمن وزير الداخلية والسلطة الحكومية املكلفة بالتخطيط؛
 يلزم بكتامن الرس املهني ؛ أن املعلومات الفردية املدرجة يف األجوبة عن أسئلة اإلحصاء واملتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفةعامة العمل والسلوك الخاص ،فال يجوز تبليغها من طرف املودعة لديهم وال ميكن بأي حال من األحوال
استعامل املعلومات متابعات قضائية أومراقبة جبائية أو زجر اقتصادي؛
 ينص عىل عقوبات طبقا ملقتضيات الفصل  609من القانون الجنايئ يف حالة عدم االمتثال إلجراءات اإلحصاءأو اإلدالء عمدا بترصيحات غري صحيحة.
• املرسوم رقم رقم  2.71.099الصادر يف  5من جامدى األوىل  29( 1391يونيو  )1971املحددة مبوجبه
إجراءات تطبيق القانون رقم 001-71
يحدد إجراءات تطبيق القانون رقم  71-001كام ييل:
 يشمل اإلحصاء األشخاص يف محل إقامتهم الرئييس سواء كانوا حارضين وقت عملية اإلحصاء أو متغيبني بصفةمؤقتة.
 يحدد أصناف األشخاص الذين يعتربون متغيبني ألمد طويل (العسكريون يف التكنات ،الطلبة الداخليون،املعتقلون يف السجون ، )...حيث يتم إحصاؤهم عىل حدة.
• املرسوم رقم  2.04.405الصادر يف  13من رجب  30( 1425أغسطس  )2004يغيري ويتمم املرسوم رقم
 2.71.099الصادر يف  5من جامدى األوىل  29( 1391يونيو :)1971
 ينجز إحصاء السكان والسكنى تحت سلطة وزير الداخلية واملندوب السامي للتخطيط وبإرشاف الوالةوالعامل؛
 يضاف إىل فئة املتغيبني ألمد طويل الدرك املليك ورجال القوات املساعدة املزاولون خدماتهم القانونية ؛ -يضاف إىل فئة السكان املحصيني عىل حدة األشخاص املقيمون يف الزوايا واملؤسسات الخريية واملآوي واملالجئ.

 )2النصوص القانونية الخاصة بإحصاء السكان والسكنى لسنة 2014
• املرسوم رقم  2 - 14 - 137الصادر بتاريخ  5من جامدى األوىل  7( 1435مارس  )2014بتحديد تاريخ إحصاء
السكان والسكنى باململكة:
 ينص عىل تاريخ إجراء إحصاء السكان والسكنى باململكة بني الفرتة املمتدة من فاتح إىل غاية  20سبتمرب 2014وعىل تاريخ مرجعه الذي حدد يف منتصف ليلة فاتح شتنرب .2014
• املرسوم رقم  2 - 14 - 138الصادر بتاريخ  21من جامدى اآلخرة  21( 1435أبريل  )2014مبنح تعويض
للمشاركني يف تهيئ إحصاء السكان والسكنى باململكة:
 ينص عىل منح تعويض للمشاركني يف اإلحصاء العام للسكان والسكنى ،حسب املراحل التي يتم فيها إنجازاإلحصاء وهي :مرحلة إعداد جهاز اإلحصاء؛ مرحلة تكوين املشاركني؛ مرحلة إجراء اإلحصاء؛ مرحلة فرز واستغالل
املعطيات.
• قرار لرئيس الحكومة رقم  3.209.14صادر يف  11شعبان  9( 1435يونيو ) 2014القايض بتحديد الرشوط
الواجب توفرها يف األشخاص الراغبني يف املشاركة يف تهييئ و إنجاز إحصاء السكان و السكنى باململكة.
• املرسوم القايض باملصادقة عىل األرقام املحدد بها عدد السكان القانونيني للمملكة املغربية
تتم املصادقة عليه بعد استغالل معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكنى.

مذكرة حول تقدم أشغال
اإلحصاء العام للسكان والسكنى 2014
 -1المراحل المنجزة
 1-1األشغال الخرائطية
قامت المندوبية السامية للتخطيط بإنجاز األشغال الخرائطية ،خالل الفترة الممتدة من يونيو  2012إلى غاية دجنبر
 .2013وقد مكنت هذه األشغال من تقسيم مجموع التراب الوطني إلى  48.517منطقة إحصاء و 16.714منطقة
مراقبة و  1.252منطقة إشراف على الصعيد الوطني.
 2-1الملف المنهجي لإلحصاء العام للسكان والسكنى
لقد تم تهيئ االستمارات وكتيبات التعليمات الموجهة لمختلف المشاركين في إنجاز اإلحصاء العام للسكان والسكنى.
ويتعلق األمر على الخصوص باستمارات األسر العادية واستمارات األسر الرحالة واستمارات السكان المحسوبين
على حدة والسكان العابرين بالفنادق وما شابهها إضافة إلى دفاتر الجولة بالوسطين الحضري والقروي وكذا كتيبات
التعليمات الخاصة بالباحثين والمراقبين والمشرفين.
وقد عرفت استمارة اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  2014إدراج أسئلة حول مواضيع جديدة تهم على
الخصوص الصعوبات التي يواجهها األشخاص خالل مزاولتهم ألنشطتهم االعتيادية اليومية والتنقل بين مكان
اإلقامة ومكان العمل أو الدراسة ومواد بناء المسكن وطريقة التخلص من النفايات المنزلية والمسافة الفاصلة بين
المسكن ومصدر التزود بالماء الصالح للشرب ومصدر الطاقة المستعملة للطبخ إضافة الى بعض التجهيزات
ووسائل النقل التي تتوفر عليها األسر.
 3-1اإلحصاء االستطالعي
بغية اختبار دقة الوثائق الخرائطية ومدى تجاوب األسر والسكان مع األسئلة التي تتضمنها استمارات اإلحصاء،
خاصة منها تلك التي تطرح ألول مرة ،وللتعرف على المدة الزمنية التي يستغرقها ملء االستمارة واختبار
استراتيجية استغالل المعطيات ،قامت المندوبية السامية للتخطيط بإنجاز اإلحصاء االستطالعي خالل الفترة الممتدة
من  15يناير  2014إلى  3فبراير  2014لدى عينة تتكون من  10.000أسرة.
وتتمثل أهم الخالصات المستنتجة من هذه العملية في كون بعض األسئلة تطرح بعض الصعوبات عند إلقائها على
األسر كالسن عند الزواج األول ورتبة الزواج وتتبع الحمل واألسئلة المتعلقة باألنشطة الفالحية لألسر.
 -2المراحل التي هي في طور اإلنجاز
 1-2وضع ترتيبات اإلحصاء
تعكف حاليا فرق تقنية مشتركة تتكون من ممثلين عن المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية على مستوى
العماالت واألقاليم على وضع ترتيبات اإلحصاء العام للسكان والسكنى .ويتم إنجاز هذه العملية من  1أبريل إلى 30
يونيو  2014على صعيد جميع عماالت وأقاليم المملكة ،لتعبئة الوسائل البشرية والمادية الالزمة إلنجاز اإلحصاء
بالميدان.
وتتمثل هذه الوسائل على المستوى الوطني في:
•  1.382مشرفا جماعيا و 18.391مراقبا و 53.376باحثا؛
•  15.000عون سلطة لمواكبة الباحثين خالل إنجاز اإلحصاء بالميدان؛
•  3.500قاعة للتكوين وأماكن اإليواء و  2.000محال لتخزين الوثائق؛
•  7.500سيارة وسائق.
 -3المراحل المتبقية
 1-3تكوين المشاركين في إنجاز اإلحصاء
ستتم عملية تكوين المشاركين وفق الجدول الزمني التالي:
المشرفون اإلقليميون من  1إلى  12يوليوز  2014بالرباط؛
المشرفون الجماعيون من  16إلى  26يوليوز  2014على صعيد الجهات؛
المراقبون المكلفون بالتكوين من  1إلى  12غشت 2014على مستوى العماالت واألقاليم؛
المراقبون والباحثون من  15إلى  28غشت  2014على مستوى الجماعات.

 2-3إنجاز اإلحصاء العام للسكان والسكنى بالميدان
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم  2.14.137الصادر بتاريخ  7مارس  ،2014سيتم إنجاز اإلحصاء العام للسكان
والسكنى خالل الفترة الممتدة من  1إلى  20شتنبر  .2014وستسبقها فترة للتعرف على مناطق العمل بالميدان من
طرف الباحثين والمراقبين يومي  30و  31غشت  .2014وستقوم المندوبية السامية للتخطيط أثناء فترة اإلنجاز
بالتتبع اليومي لسير األعمال بالميدان باستعمال التكنولوجيا الحديثة لالتصال.
 3-3استغالل ونشر المعطيات
الستغالل معطيات إحصاء  ،2014سيتم تبني نفس التقنية المعتمدة خالل إحصاء  2004المتمثلة في القراءة اآللية
للوثائق دون اللجوء إلى الخبرة األجنبية ،كما كان عليه األمر خالل إحصاء  ،2004بل باالعتماد فقط على أطر
المندوبية السامية للتخطيط الذين راكموا تجربة وكفاءة في هذا المجال.
وقد قامت المندوبية بتهيئة وتجهيز مركز القراءة اآللية للوثائق بكل المستلزمات الضرورية  :الشبكة المعلوماتية
والشبكة الكهربائية وأجهزة تكييف الهواء والماسحات الضوئية ( )Scannersوالحواسيب واألجهزة المعلوماتية
األخرى ،وتجهيز المركز بالمعدات واألدوات المكتبية ،وتطوير ومالئمة البرامج المعلوماتية الستغالل المعطيات.
وسيتم نشر نتائج السكان القانونيين للمملكة على مستوى جميع الوحدات الترابية قبل متم سنة  ،2014على أن يليه
نشر المعطيات المتعلقة بالخصائص الديمغرافية والسوسيو اقتصادية خالل سنة .2015
 4-3مراقبة شمولية اإلحصاء
بعد إنجاز اإلحصاء العام للسكان والسكنى ،ستقوم المندوبية السامية للتخطيط بإنجاز بحث يهدف إلى قياس شمولية
اإلحصاء العام للسكان والسكنى.
وتعتمد منهجية هذا البحث ،الذي سينجز بعد شهر واحد على نهاية االحصاء العام للسكان والسكنى ،على بحث عينة
تمثيلية من مناطق االحصاء تضم حوالي  15.000أسرة.

السكان المعنيون باإلحصاء
يشمل اإلحصاء جميع األشخاص واألسر المتواجدين على التراب الوطني في تاريخ مرجع اإلحصاء سواء كانوا
مقيمين أو عابرين.
I.Iالسكان القانونيون للمغرب
يعتبر تحديد السكان القانونيين للمملكة الهدف الرئيسي لكل اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى المنجزة بالمغرب.
ونظرا ألهمية هذه المعلومة يتم تحديدها بمرسوم.
ويتكون السكان القانونيين من السكان البلديين والسكان المحسوبين على حدة:
1.1السكان البلديون :يتكونون من مجموع األشخاص المقيمين االعتياديين بالمملكة .وذلك كيفما كانت
جنسيتهم ووضعية إقامتهم :قانونية أو غير قانونية.
إن إحصاء السكان البلديين يتم عن طريق إحصاء األسر القارة والرحالة واألشخاص بدون مأوى.
2.2السكان المحسوبون على حدة :يتكونون من مجموع األشخاص الذين تضطرهم ظروفهم المهنية أو
الصحية أو ألسباب أخرى ،للعيش تحت سقف واحد .ويتعلق األمر ب:
أ.أالجنـود ورجال الدرك والقوات المساعدة القاطنــون بالثكنـات أو المراكز العسكرية أو المعسكرات
أو ما يماثلها؛
ب.باألشخاص المعالجون داخل المؤسسات اإلستشفائية لمدة تعادل أو تتعدى  6أشهر؛
ت.تالمعتقلون بالسجون؛
ث.ثنزالء دور التربية المحروسة أو مراكز حماية الطفولة؛
ج.جاألشخاص المباشر إيواؤهم في الزوايا ودور البر واإلحسان والمالجئ؛
ح.حالتالميذ والطلبة الداخليون الموجودون في تاريخ مرجع اإلحصاء بمؤسسة للتعليم؛
خ.خالعمال المباشر إيواؤهم في أوراش األشغال العمومية وليس لهم أي سكنى اعتيادية.
ويتم إحصاء هذه الساكنة داخل مؤسسات السكان المحسوبين على حدة  :الثكنات العسكرية ،دور التربية المحروسة
أو مراكز حماية الطفولة ،الداخليات ،األوراش...،إلخ.
IIIIالسكان العابرون
يعتبر عابرا كل شخص متواجد بالمغرب لمدة تقل عن ستة أشهر وليست له نية اإلقامة به .وبهذا يتكون السكان
العابرون من مجموع األشخاص العابرين باألسر أو المساكن واألشخاص العابرين بمؤسسات السكان العابرين
بالفنادق وما شابهها .وسيتم إحصاء السكان العابرين بالفنادق وماشابهها بالمؤسسات المخصصة إليواء هذه الفئة
من السكان.
IIIIIحالة المغاربة المقيمين بالخارج
انطالقا من كون اإلحصاء العام للسكان والسكنى يهدف إلى معرفة عدد السكان القانونيين بالمملكة ،أي السكان
الذين يقطنون أو لهم نية اإلقامة بالمغرب لمدة ال تقل عن ستة أشهر ،فإن المغاربة القاطنين بالخارج ال يدخلون في
فئة السكان القانونيين .وعلى هذا األساس يتم إحصاؤهم كعابرين إذا كانوا موجودين بالمغرب خالل فترة مرجع
اإلحصاء ،كما يتم إحصاؤهم كسكان قانونيين في البلد الذي يقطنون به.
وهذه هي القاعدة المتعارف عليها دوليا والتي تلتزم بها كل الدول عند إجرائها إحصاء عاما للسكان.
وتجدر اإلشارة إلى أن إحصاء المغاربة القاطنين بالخارج بطريقة علمية ومباشرة يدخل في باب المستحيالت
بالنظر لكونهم منتشرين في كافة بقاع المعمور وداخل كل بلد.
إال أن المغرب يتوفر على تقديرات لعدد المغاربة القاطنين بالخارج باالعتماد على مصدرين أساسيين وهما
اإلحصاءات العامة للسكان التي تنظمها البلدان الذين يتواجدون بها واإلحصاءات القنصلية.

اإلحصاء العام للسكان والسكنى  :قاعدة أساسية إلنجاز البحوث
لدى األسر خالل العشرية القادمة
يتطلب إنجاز البحوث اإلحصائية لدى األسر واألفراد والمساكن ،من بين ما يتطلب ،التوفر على جرد
شامل ومحين باستمرار يضم قوائم بهذه الوحدات .وتمكن هذه القوائم ،التي تعد قواعد للمعاينة ،من
سحب عينات تمثيلية لسكان البلد من حيث توزيعهم الجغرافي وخصائصهم الديموغرافية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
إال أن تحيين قواعد المعاينة هاته يعتبر عملية جد مكلفة ال من حيث اإلمكانيات المادية والبشرية
واللوجيستيكية التي تتطلبها وال من حيث اآلجال الزمنية إلعدادها.
ولذلك ،يتم اللجوء عادة الى اعتماد تقنية العينة الرئيسية وهي عينة يتم إعدادها طبقا لمنهجية المعاينة
المساحية التي تمكن من ضمان تمثيلية دقيقة لمختلف الجهات والطبقات االجتماعية ألي بلد .ذلك أن
العينة الرئيسية تشكل قاعدة معاينة تضم عينة كبيرة من المناطق الجغرافية ،تسمى وحدات أولية ،يتم
إعدادها اعتمادا على المعطيات الخرائطية واإلحصائية التي يوفرها اإلحصاء العام للسكان والسكنى.
ويتمثل الهدف األساسي للعينة الرئيسية في تلبية الحاجيات من حيث العينات لفائدة البحوث حول
األسر سواء تلك التي تقوم بإنجازها المندوبية السامية للتخطيط أو مؤسسات أخرى خالل الفترة
الفاصلة بين إحصائين.
وهكذا ،فإن العينة الرئيسية التي تم إعدادها من طرف المندوبية السامية للتخطيط للفترة - 2005
2014
وهكذا ،فإن العينة الرئيسية التي تم إعدادها من طرف المندوبية السامية للتخطيط للفترة 2005-
 ،2014تتكون من  1848وحدة أولية ( 1124حضرية و 724قروية) وهو ما يمثل كسر معاينة
بنسبة  20%من مجموع الوحدات األولية التي تم تكوينها على الصعيد الوطني .وتتكون كل واحدة
من هذه الوحدات من  3إلى  4مناطق إحصاء متجاورة وتضم في المتوسط حوالي  600أسرة.
وقد شكلت هذه العينة الرئيسية قاعدة أساسية إلنجاز البحوث الوطنية لدى األسر منها على سبيل
الذكر البحث الدائم حول التشغيل والبحث الدائم حول الظرفية لدى األسر والبحث حول مستوى
معيشة األسر (المنجز سنة  )2007والبحث حول ظاهرة العنف ضد النساء ( )2009والبحث حول
الشباب ( )2011والبحث حول استهالك ونفقات األسر ( )2014-2013والبحث حول القطاع غير
المنظم (.)2014-2013

مستجدات اإلحصاء العام للسكان والسكنى 2014
األشغال اخلرائطية  :اعتماد األقمار االصطناعية ملسح دقيق لكافة التراب الوطني
تميزت األشغال الخرائطية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية ،وهي وسيلة تكنولوجية حديثـة تم
اعتمادها ألول مرة خالل اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  .2004كما تميزت باعتماد صور
أقمار اصطناعية حديثة اإلصدار تم اقتناؤها لدى المركز الملكي لالستشعار البعدي الفضائي من أجل
تحسين دقة خرائط مناطق اإلحصاء ومناطق المراقبة وذلك من خالل نقل حدودها والمعالم الجغرافية
ومواقع الدواوير والتجمعات السكنية المرتبطة بـها بشكل دقيق مما سيساهم في تسهيل مهمة الباحثين
اإلحصائيين في إجراء مسح شامل لجميع األسر القاطنة بمناطق اإلحصاء الموكولة إليهم دون نسيان
أو تكرار خالل فترة إنجاز اإلحصاء العام للسكان والسكنى.
وضع ترتيبات اإلحصاء  :الترشيح عبر األنترنيت
من أجل تعبئة العدد الكبير من الموارد البشرية إلنجاز اإلحصاء ،اعتمدت المندوبية السامية للتخطيط،
ألول مرة في تاريخ اإلحصاء بالمغرب ،على الوسائل الحديثة لالتصال من خالل فتح باب الترشيح
عن طريق موقعها اإللكتروني ،موازاة مع الطريقة االعتيادية التي تقتضي الترشح عن طريق ملء
النسخة الورقية من طلب الترشيح.
تكوين املشاركني في إجناز اإلحصاء  :اعتماد وسائل ديداكتيكية سمعية بصرية
ألول مرة في تاريخ اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى ببالدنا ،سيتم ،خالل فترة التكوين ،اعتماد
وسائل ديداكتيكية سمعية بصرية حديثة من أجل تسهيل مهمة المشاركين في اإلحصاء في استيعاب
المصطلحات والتعاريف والمفاهيم المعتمدة وكذا طريقة طرح األسئلة وكيفية ملء االستمارات.
إجناز اإلحصاء العام للسكان والسكنى بامليدان  :استعمال  SMSوتوسيع شبكة املندوبية
 GSMلتضم املشرفني على اإلحصاء
ستقوم المندوبية السامية للتخطيط أثناء فترة اإلنجاز بالتتبع اليومي لسير األعمال بالميدان باستعمال
التكنولوجيا الحديثة لالتصال .وهكذا سيقوم المراقبون ببعث رسالة إلكترونية قصيرة ( )SMSكل
يوم تعطي عدد األسر المحصاة كما سيتوفر المشرفون على هاتف نقال يربطون من خالله اتصاال
دائما مع المصالح الجهوية والمركزية تمكن من تتبع سير اإلحصاء والتوافق حول الحلول الممكنة
للمشاكل التي قد تطرح بالميدان.
استغالل ونشر املعطيات  :عن طريق القراءة اآللية للوثائق بخبرة مغربية صرفة
الستغالل معطيات إحصاء  ،2014سيتم تبني نفس التقنية المعتمدة خالل إحصاء  2004المتمثلة
في القراءة اآللية للوثائق لكن دون اللجوء إلى الخبرة األجنبية ،كما كان عليه األمر خالل إحصاء
 ،2004بل باالعتماد فقط على أطر المندوبية السامية للتخطيط الذين راكموا تجربة وكفاءة في هذا
المجال.
املوقع اإللكتروني لإلحصاء :
يعتبر الموقع الخاص باإلحصاء ( )www.rgph2014.hcp.maمن مستجدات إحصاء 2014
فهو يمكن من تتبع كل العمليات المتعلقة باإلحصاء بما فيها صرف الميزانية المخصصة له وكذا كافة
األنشطة التي تقوم بها المندوبية في هذا اإلطار.

استمارة اإلحصاء العام للسكان والسكنى 2014
تتطرق استمارة اإلحصاء العام للسكان والسكنى  2014إلى مواضيع أساسية متنوعة تشمل على الخصوص:
• الخصائص الديموغرافية
	-البنيات الديموغرافية للسكان
	-الخصوبة والوفيات لدى األطفال
	-الهجرة الداخلية والخارجية.
• التربية والتعليم واللغات الوطنية
	-التربية والتعليم واللغات المحلية المستعملة ،ذلك أنه ألول مرة تم إدراج سؤال حول كتابة وقراءة اللغة
األمازيغية بحرف تيفيناغ في استمارة اإلحصاء العام للسكان والسكنى.
• التشغيل والنشاط االقتصادي
	-نوع النشاط االقتصادي والمهنة وفرع النشاط االقتصادي والحالة في المهنة.
• وسائل النقل
	-مكان العمل أو الدراسة ووسيلة النقل المستعملة للوصول إليه ،وهو موضوع جديد يتطرق إليه اإلحصاء
ألول مرة.
• اإلعاقات الجسدية والذهنية
الصعوبات الجسدية والذهنية ودرجة حدتها وذلك وفق المقاربة الجديدة التي أوصت بها لجنة اإلحصاءالتابعة لألمم المتحدة والتي تعتمد التصنيف الدولي لألداء واإلعاقة والصحة الصادر عن منظمة الصحة العالمية.
• المسكن وظروف سكن األسر
	-خصائص المسكن الذي تشغله األسرة والمساكن الفارغة والثانوية :حالة اإلسكان ونوع المسكن والتجهيزات
التي يتوفر عليها وعدد الغرف بالمسكن وعمره ،وطريقة التخلص من المياه العادمة.
	-ظروف سكن األسر :عدد الغرف التي تشغلها األسرة وصفة حيازة المسكن من طرف األسرة واستعمال
التجهيزات التي يتوفر عليها ووسيلة اإلنارة المستعملة وطريق التزود بالماء الصالح للشرب وكذا التوفر أو الولوج
إلى بعض التجهيزات المنزلية.
مقارنة مع إحصاء  ،2004عرفت استمارة اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  2014إدراج أسئلة جديدة حول
ظروف سكن األسرة تتعلق على الخصوص مواد بناء المسكن ومصدر الطاقة المستعملة للطبخ) وطريقة التخلص
من النفايات المنزلية ،المسافة الفاصلة بين المسكن ومصدر التزود بالماء الصالح للشرب ،وكذلكبعض التجهيزات
ووسائل النقل التي تتوفر عليها األسر.

إنجاز قرص مدمج ديداكتيكي لتكوين المشاركين
في اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014
من أجل تحديث طرق تكوين المشرفين ،المراقبين ،و الباحثين المشاركين في اإلحصاء العام للسكان والسكنى
لسنة  ،2014قامت المندوبية السامية للتخطيط بإنجاز قرص مدمج ديداكتيكي يوضح المنهجية والتعليمات الواجب
إتباعها أثناء إنجاز اإلحصاء و يمكن المشاركين فيه من:
• ضمان التفاعل خالل فترة التكوين؛
• سهولة الولوج لجميع مواد التكوين؛
• تتبع صور متحركة لتسهيل الفهم؛
• ضمان االنتقال السليم للمعلومات على الصعيد المركزي ،الجهوي ،واإلقليمي.
محتوى القرص المدمج
• مقدمة عامة  :تذكر بتعريف اإلحصاء؛ بأهدافه؛ بالساكنة المعنية به؛ و بالقوانين التي تؤطره؛
• محفظة الباحث  :تحدد مجموع الوثائق و األدوات الواجب توفرها في محفظة الباحث؛
• التعرف على الميدان  :تلخص مجموع المراحل التي يجب على الباحث إتباعها من أجل التعرف على منطقة اإلحصاء
و مكوناتها (الجزيرة بالوسط الحضري و القطعة بالوسط القروي)؛
• ملء دفتر الجولة  :توضح هذه المرحلة كيفية استعمال الباحث لهذه الوثيقة من أجل تنظيم جولته و ضمان شمولية
اإلحصاء بمنطقته؛
• كيفية إحصاء األسر :تشرح هذه المرحلة مختلف المراحل التي يتوجب على الباحث إتباعها عند ملء االستمارة من أجل
جمع المعطيات لدى األسر؛
• ملء استمارة األسرة و السكان  :توضح الكيفية الصحيحة لتسجيل المعطيات التي تم جمعها من طرف الباحث في
استمارة األسرة و السكان؛
• ترميز و مراقبة المعلومات  :تبين طريقة ترميز المعطيات المحصاة من أجل تسهيل قراءتها من طرف الماسح
الضوئي؛
• قاموس المصطلحات :يعرض مجموع المصطلحات المتعلقة باإلحصاء.

وسائل االتصال الالسلكي المستعملة في اإلحصاء العام للسكان والسكنى 2014

من أجل توفير الظروف المالئمة لتتبع إنجاز اإلحصاء العام للسكان والسكنى  ،2014اعتمدت
المندوبية السامية للتخطيط وسيلتي اتصال السلكي بهدف تتبع عملية جمع معطيات اإلحصاء وذلك
من فاتح إلى  20شتنبر من السنة الجارية ويتعلق األمر ب :
 1 .1الرسائل النصية  :تمكن المراقبين المشاركين في اإلحصاء (حوالي  )17000من إرسال
رسائل نصية تحتوي على معلومات حول تقدم إنجاز هذه العملية (عدد األسر المحصاة وعدد األسر
الغائبة )..،لكل منطقة إحصاء وذلك بشكل يومي؛
2 .2خدمة اتصال صوتي مؤقتة عبر الهاتف النقال  :يتعلق األمر بخدمة اتصال بينية عبر
الهاتف النقال تسمح للمشرفين (حوالي  )1400بتتبع انجاز هذه العملية في الوقت الحقيقي وكذا حل
المشاكل المحتملة وذلك طيلة شهر شتنبر .2014

الخطة التواصلية لإلحصاء العام للسكان والسكنى
أدوات متنوعة من أجل حملة إعالمية أكثر فعالية
تمت بلورة حملة إعالمية شاملة من أجل إخبار الساكنة بالجدولة الزمنية لإلحصاء العام للسكان والسكنى وإبراز
دوره وظروف إنجازه ،وتمكين الباحثين اإلحصائيين من أداء مهمتهم وكذا إبراز طابع المواطنة واإللزامية
للمشاركة في هذه العملية.
وقد تطلب بلورة هذه الحملة اإلعالمية ،تحت إشراف المندوبية السامية للتخطيط ،مشاركة مختلف المخاطبين من
بينهم مختصون في علم االجتماع وأنتربولوجيون وجامعيون ومتخصصون في المجال السمعي البصري.
وتشمل الحملة اإلعالمية جميع القنوات ووسائل االتصال  :التلفزة واإلذاعة والصحافة المكتوبة والمواقع اإللكترونية
والملصقات .ومن أجل تواصل القرب مع مختلف فئات الساكنة ،تم إغناء هذه الحملة بعدة أنشطة ميدانية وخاصة
عبر تنظيم قافلة تواصل بمختلف أسواق ودواوير المملكة.
برنامج تواصلي ضخم
من أجل توسيع التأثير الكمي والنوعي لهذه الحملة ،تم إعدادها عبر محورين  :إعالمي وغير إعالمي .يتضمن
المحور األول جزءا يهم الصحافة عبر تنظيم ندوات وإصدار بيانات صحفية ،وجزء خاص بالتواصل السمعي
والمرئي حول اإلحصاء العام على شكل لوحات إشهارية تعرض على اإلذاعة والتلفزة باللغات الثالث  :العربية
واألمازيغية والفرنسية.
يشكل التواصل الرقمي جزءا أساسيا من المحور المتعلق بوسائل االتصال حيث سيمكن من استهداف مستعملي
شبكات التواصل االجتماعي من خالل وضع ونشر لوحات إشهارية على هذه الشبكات التواصلية والمواقع
اإللكترونية العامة.
ويشمل المحور الثاني مجموعة من األنشطة التحسيسية من قبيل وضع لوحات إشهارية على واجهات حافالت
النقل العمومي وقوافل التواصل والعالقات العامة .وهذا ما سيمكن من التواصل مع جميع شرائح المجتمع في كل
ربوع المملكة ،وخاصة بالعالم القروي الذي يشكل حوالي  40%من الساكنة بالمغرب .وستمكن قافلة التواصل
من تحسيس الوافدين على األسواق وساكنة الدواوير المجاورة لها عبر استعمال أساليب تواصلية مالئمة لهذه الفئة
من المواطنين.
وبخصوص عمليات النشر ،سيتم استعمال عدة أدوات حسب الفئات المستهدفة :
 75ألف مطوية للباحثين و 7 500ملصق للسيارات و 200ألف ملصقة بثالث لغات والفتات متحركة على الويب
موجهة لرواد الشبكة العنكبوتية.
مخطط إعالمي محكم :
ستمر الحملة اإلعالمية لإلحصاء العام للسكان والسكنى بثالث مراحل :
 مرحلة اإلطالق  :من فاتح إلى  31يوليوز 2014الوسائل  :التلفزة والصحافة المكتوبة واإلذاعة واألنترنيت والعالقة مع الصحافة ؛
يتم التواصل عبر أهم وسائل االتصال الموجهة للعموم مستفيدا من ارتفاع نسبة المشاهدة خالل شهر رمضان من
أجل إخبار وتحسيس وتفسير جميع جوانب اإلحصاء ،مع التأكيد على العالمة البصرية والسمعية لهذه العملية.

 مرحلة االستمرارية (على مرحلتين ) :اعتبارا لحركية السكان خالل هذه الفترة الصيفية ،تم تقسيم هذه المرحلة من الحملة التواصلية إلى فترتين:
من فاتح إلى  15غشت  : 2014العالقات مع الصحافة ،االتصال الرقمي ،التنشيط بالوسط القروي.
من  15إلى  31غشت  : 2014التلفزة واإلذاعة والملصقات على واجهات حافالت النقل العمومي والصحافة
والعالقات مع الصحافة واالتصال الرقمي والتنشيط بالعالم القروي.
 مرحلة إنجاز اإلحصاء  :من فاتح إلى  20شتنبر : 2014الوسائل المبرمجة  :التلفزة والصحافة المكتوبة واإلذاعة والملصقات واألنترنيت والعالقات مع الصحافة.
تركز هذه المرحلة بشكل خاص على دعوة الساكنة إلى المشاركة الفعلية في عملية اإلحصاء عبر استعمال جميع
وسائل التواصل التي تمت برمجتها.

المندوبية السامية للتخطيط تخصص موقعا إلكترونيا
لإلحصاء العام للسكان والسكنى 2014
يتضمن هذا الموقع  www.rgph2014.hcp.maعددا من الفضاءات الموضوعاتية والزوايا المتخصصة
من أهمها:
• زاوية خاصة تعطي لمحة تاريخية عن اإلحصاءات العامة بالمغرب منذ سنة .1960
• فضاء خاص باإلطار التنظيمي والقانوني يتضمن :
 الرسالة الملكية الموجهة للسيد رئيس الحكومة؛ القانون التنظيمي لإلحصاء؛ المراسيم المنظمة للعملية.• فضاء متخصص في المراحل العملية إلنجاز اإلحصاء.
• زاوية خاصة بالمتابعة المالية لالعتمادات التي تم صرفها أو سيتم صرفها خالل العملية.
• ركن إخباري إلطالع الرأي العام على سير العملية.
• رصد صحفي يعرض أرشيف كل ما ينشر عن عملية اإلحصاء.
• صفحة تواصلية يمكن من خاللها طلب معلومات إضافية.
• سلسلة مقاالت توضيحية خاصة بالعملية الخرائطية.
• عرض مفصل للجوانب السوسيو ديمغرافية التي ستتطرق إليها استمارة إحصاء .2014
• إجراء الكتروني لوضع طلبات الترشيح من اجل المشاركة في اإلحصاء :أكثر من  170.000طلب مند بداية
إنشاء الموقع (فاتح ابريل)
• قاموس باألجوبة عن األسئلة المتكررة
• فضاء متخصص بالصور عن اإلحصاء
• فضاء متخصص بالفيديوهات المتعلقة باإلحصاء.
كما يمكن مشاركة محتوى هذا الموقع االلكتروني مع مواقع الشبكات االجتماعية التي تنخرط فيها المندوبية
السامية للتخطيط.
وتجدر اإلشارة إلى أن عدد المترددين على الموقع قد فاق  50 000زائر شهريا.

الكلفة اإلجمالية
لإلحصاء العام للسكان والسكنى 2014
الميزانية اإلجمالية لإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014
مراحل اإلحصاء العام
للسكان والسكنى 2014

2012

2013

2014

2015

المجموع

األعمال الخرائطية

648,51 376 60

903,76 479 61

650,00 572 21

---

429 143
202,27

إنجاز اإلحصاء

---

---

244,19 813 706

---

813 706
244,19

استغالل معطيات اإلحصاء

---

521,44 706 8

503,00 322 11

513,00 811 26

840 46
537,44

المجموع

648,51 376 60

513,00 811 26 397,19 708 739 425,20 186 70

082 897
983,90

وضعية نفقات اإلحصاء العام للسكان والسكنى  2014إلى غاية 30/05/2014
مراحل اإلحصاء العام للسكان والسكنى
2014

االعتمادات

النفقات

االعتمادات المتبقية

األعمال الخرائطية

202,27 429 143

638,19 922 141

564,08 506 1

إنجاز اإلحصاء

244,19 813 706

198,75 896 27

045,44 917 678

استغالل معطيات اإلحصاء

537,44 840 46

256,70 952 11

280,74 888 34

المجموع

983,90 082 897

093,64 771 181

890,26 311 715

نبذة عن اإلحصاء العام السادس للسكان والسكنى
بتوجيهات ملكية سامية وبمقتضى مراسيم حكومية يتم تنظيم اإلحصاء العام السادس للسكان والسكنى للمملكة المغربية
من فاتح إلى عشرين شتنبر  2014وذلك بعد عشر سنوات من آخر إحصاء وهي أقصى مدة تنسجم مع توصيات
هيأة األمم المتحدة.
حتى يشمل اإلحصاء كافة القرى والمدن على امتداد مجموع التراب الوطني ،كما تقتضيه المعايير المعتمدة دوليا،
قامت المندوبية السامية للتخطيط بمسح خرائطي شامل لجميع ربوع المملكة تم على إثره تجزئة المجال الوطني إلى
أزيد من  48 000منطقة ،تشكل كل منها منطقة إحصاء يستطيع الباحث الموكولة إليه أن يقوم بإحصاء سكانها
جميعهم في المدة المحددة دون إغفال ألي فرد من سكانها أو إحصائه أكثر من مرة.
على أساس هذه األرضية الخرائطية ،قامت المندوبية السامية للتخطيط بتوفير الكفاءات الضرورية لتغطية كافة
المناطق اإلحصائية ،تم اختيارهم من بين أطر المندوبية السامية للتخطيط وكذا من بين فئات األساتذة والطلبة
والمهندسين والتقنيين وموظفي اإلدارات العمومية والجماعات المحلية ممن استجابوا لنداء الترشيح الذي تم فتحه عبر
الموقع اإللكتروني لهذه المؤسسة.
هكذا سيستفيد أزيد من  53 000باحث يؤطرهم حوالي  20 000مراقب ومشرف من تكوين خاص يؤهلهم لممارسة
مهامهم ،وذلك على مستوى عماالت وأقاليم المملكة بتوجيه من المندوبية السامية للتخطيط ودعم من مصالح وزارة
الداخلية.
إلنجاز مهمته يتم تزويد كل باحث بملف متكامل يضم خريطة لمنطقة اإلحصاء الموكولة إليه مدعمة بصور البنايات
والمساكن والمنشآت والمرافق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الموجودة فيها كما تم تصويرها باألقمار االصطناعية.
يحتوي الملف كذلك على االستمارة التي على الباحث تعبئتها بتضمينها تصاريح األسر حول بعض ظروف حياتهم
كنوعية الروابط بين أفرادها وأعمارهم ومستواهم الدراسي وتنوع معارفهم اللغوية ووضعيتهم المهنية ،باإلضافة إلى
نمط سكناهم وتجهيزاتهم المنزلية ومصادر تزودهم بالطاقة والماء الصالح للشرب ،وبصفة عامة مدى استفادتهم من
الخدمات االجتماعية األساسية ،هذا مع العلم أن القانون يلزم السكان باإلجابة على أسئلة الباحث اإلحصائي ،كما يلزم
الباحث بسرية ما يطلع عليه من معلومات أثناء ممارسته مهمته.
حرصا منها على تحصين مقومات هذه العملية الوطنية الكبرى ،توفر المندوبية السامية للتخطيط جميع الوسائل
اللوجيستيكية لتجميع االستمارات يوميا ومباشرة بعد تعبئتها من طرف الباحثين ثم نقلها نهاية عشرين شتنبر في شاحنة
محروسة إلى مركز القراءة اآللية للوثائق التابع لها بالرباط .في هذا المركز تتم معالجة االستمارة إحصائيا من طرف
الكفاءات الوطنية العالية للمندوبية السامية للتخطيط حسب منهجية علمية وبوسائل تكنولوجية متطورة تحول تصاريح
األسر إلى مؤشرات إحصائية تعطي الصورة الحقيقية للواقع االقتصادي واالجتماعي والثقافي لبالدنا على مستوى
الجماعات والعماالت والجهات وعلى المستوى الوطني.
وبهذا تتوفر بالدنا على قاعدة معطيات أساسية محينة تتيح التقييم الموضوعي ألداء السياسات العمومية ،وتشكل أداة
ضرورية إلنجاز المخططات االقتصادية واالجتماعية وفي مجال التنمية البشرية ،كما تضمنته الرسالة الملكية السامية
الموجهة من طرف صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا إلى السيد رئيس الحكومة بشأن اإلحصاء العام
للسكان والسكنى.

