
المنهجية
تتجــى أهــم مميــزات اإلحصــاء العــام للســكان والســكنى لعــام 2014 

أساســا يف:

اســتخدام صــور األقــار االصطناعيــة عاليــة الدقــة يف األعــال الخرائطيــة 	 
ــات  ــل املعطي ــتعملة يف تحصي ــط املس ــودة الخرائ ــن ج ــل تحس ــن أج م

ولضــان شــمولية اإلحصــاء العــام؛

وضــع العــدة الالزمــة لتحديــث عمليــة تقســيم الــراب الوطنــي إىل 	 
مناطــق متجانســة »مناطــق اإلحصــاء« التــي تلعــب دورا هامــا ســواء أثنــاء 
ــة  ــائط املالمئ ــتعال الوس ــد اس ــدان أو عن ــاء يف املي ــة اإلحص ــاز عملي إنج

ــج عــى أوســع نطــاق؛ لنــر النتائ

مالمئــة وســائل تحصيــل املعلومــات مــع االحتياجــات الجديــدة التــي عــر 	 
عنهــا مختلــف املســتخدمن مــن حيــث املعلومــات اإلحصائيــة مــن جهــة 

مــع متطلبــات تقنيــات القــراءة اآلليــة للوثائــق مــن جهــة أخــرى؛

اســتخدام تقنيــات الجديــدة يف مجــال اإلعــالم واالتصــال مــن أجــل تعميــم 	 
نتائــج هــذه العمليــة وضــان اإلســتخدام املكثــف لهــا.

اإلحصاء العام للسكان والسكنى

يعــد اإلحصــاء العــام للســكان والســكنى املصــدر الوحيــد الــذي يوفــر معلومــات 
شــاملة وموثوقــة ومحينــة حــول الســكان والقطاعــات التنمويــة الرئيســية عــى 
صعيــد كافــة املســتويات الجغرافيــة: الوطنيــة والجهويــة واإلقليميــة والجاعيــة 
وكــذا عــى مســتوى الدواويــر. وبالتايل فإنه يشــكل أداة أساســية لتعزيــز الحكامة 

الجيــدة بفعــل إمكانيــات اســتخدام معطياتــه يف صنــع القــرار والتخطيــط.

أهداف اإلحصاء العام للسكان 
والسكنى  

تتمحور األهداف الرئيسية لهذه العملية حول:

تحديد السكان القانونين لجميع الوحدات اإلدارية للمملكة؛	 

معرفة مختلف البنيات الدميوغرافية واإلجتاعية واإلقتصادية للسكان؛	 

تحديد حجم وخصائص حظرية السكن؛	 

معرفة ظروف معيشية األرس؛	 

ــة 	  ــية الرضوري ــة الرئيس ــداد العين ــة إلع ــية الالزم ــق األساس ــري الوثائ توف
ــة. ــة البيني ــوث اإلحصائي ــراء البح إلج



اآلفاق 

إستمارات اإلحصاء
تــم إعــداد عــدة اســتارات إلحصــاء فئــات الســكان املختلفــة ويتعلــق األمــر ب:

السكان املستقرون؛	 

السكان الرحل؛	 

السكان املحسوبون عى حدة؛	 

السكان العابرون بالفنادق وما شابهها.	 

نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى
النتائج الرئيسية لهذه العملية:

واإلقتصاديــة 	  واإلجتاعيــة  الدميوغرافيــة  الخصائــص  وطنــي:  تقريــر 
والجاعــايت؛ واإلقليمــي  الجهــوي  املســتوى  عــى  للســكان 

السكان القانونيون باملغرب؛	 

السكان الرحل باملغرب؛	 

السكان األجانب باملغرب؛	 

العجز واإلعاقة باملغرب؛	 

السكن باملغرب: حالة حظرية السكن وصفة الحيازة؛	 

الخصائــص الدميوغرافيــة واإلجتاعيــة واإلقتصاديــة للســكان القرويــن 	 
ــر؛ ــب الدواوي ــل( حس ــتثناء الرح )باس

مؤرشات حول تنقل ونقل السكان )باستثناء الرحل( حسب الجاعة؛ 	 

جــذاذة املعطيــات الفرديــة املتعلقة باإلحصــاء العام للســكان والســكنى 2014؛	 

مــؤرشات دميوغرافيــة واجتاعيــة واقتصاديــة أخــرى للســكان عــى 	 
ــايت يف شــكل جــداول EXCEL أو  ــوي واإلقليمــي والجاع املســتوى الجه

ــة. ــط ديناميكي خرائ

يرتقــب إجــراء االحصــاء العــام للســكان والســكنى القــادم يف عــام 2024. 
وســيتميز بشــكل أســايس باســتخدام التقنيــات الجديــدة مــن خــالل:

اعتــاد الخرائــط الرقميــة املدمجــة يف نظــام املعلومــات الجغرافيــة 	 
املتنقــل » SIG« باســتخدام األلــواح االلكرونيــة عنــد تحديــث 
ــدة  ــاء قاع ــة يف إنش ــذه العملي ــاهم ه ــدان. وستس ــات يف املي البيان
ــا، مــا ســيمكن مــن الحصــول  ــات املحــددة مكاني ــات للبناي معطي

ــة. ــج عــى مســتوى عــال مــن الدق عــى نتائ

ــة    	  ــاً لوجــه املعتمــدة عــى اإلســتارة الورقي ــة وجه اســتبدال املقابل
» PAPI« ســابقا باملقابلــة املعتمــدة عــى اإلســتارة الجهــاز اللوحــي  

» CAPI«، مــا ســيمكن مــن:

مراقبــة جمــع البيانــات يوميــاً مــن خــالل تتبــع الباحثــن وتقييــم 	 
تقدمهم؛

ضــان جــودة أفضــل للمعطيات املحصــل عليها بفضــل الضوابط 	 
املخطــط لها مســبًقا عنــد تصميم اإلســتارات؛

ــة 	  الحــد مــن أخطــاء إدخــال املعطيــات مــن خــالل نســخ أجوب
ــدان؛ ــارشة يف املي ــتجوب مب املس

تبسيط ترميز األسئلة )إدراج املدونات(؛	 

إلغــاء عمليــات طباعــة ونقــل ورقمنــة وأرشــفة كميــة كبــرية مــن 	 
اإلســتارات الورقيــة؛

ــكان 	  ــام للس ــاء الع ــج اإلحص ــر نتائ ــة لن ــدة الالزم ــص امل تقلي
والســكنى مــن خــالل إلغــاء فــرة إدخال املعطيــات وتقليــص فرة 

. تنقيتها
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