
منهجية اإلسقاطات
»املكونــات  الوطنــي عــى مقاربــة  املســتوى  املعتمــدة عــى  املنهجيــة  ترتكــز 

ــاكنة  ــة س ــدد وتركيب ــور ع ــل لتط ــاث عوام ــار ث ــن االعتب ــذ بع ــة«. وتأخ الدميغرافي

معينــة، وهــي الخصوبــة، الوفيــات والهجــرة )الداخليــة والدوليــة(.

فانطاقــا مــن ســاكنة موزعــة حســب الســن والجنــس يف الســنة املرجعيــة، يتــم إضافــة 

عــدد الــوالدات، ونعطيهــم أمــدا للحيــاة تبعــا للســنة املنشــودة/األفق. ويتــم تصحيــح 

النتيجــة املحصــل عليهــا مــع االنتباه لصــايف الهجــرة، ســواء كان داخليــا )حرضي/قروي( 

أو دوليــا )املغــرب/دول أخــرى(.

المعطيات األساسية لإلسقاطات 
لقــد تــم بنــاء اإلســقاطات الحاليــة للســاكنة باملغــرب عــى أســاس التوزيــع حســب 

ــكان  ــام للس ــاء الع ــا اإلحص ــي وفره ــات الت ــن املعطي ــا م ــس، انطاق ــن والجن الس

والســكنى لســنة 2014، مــع األخــذ بعــن االعتبــار محــددات الديناميــة الدميغرافيــة، 

ــات والهجــرة.  ــة والوفي ــك املتعلقــة بالخصوب تل

اإلسقاطات الديمغرافية: مناهج وتطبيقات

ميكــن تعريــف اإلســقاطات الدميغرافيــة كحســابات تعنــى بالتطــور املســتقبيل 
ــة  ــتقبلية القريب ــص املس ــى الخصائ ــة ع ــات مبني ــى فرضي ــوم ع ــاكنة، تق للس
ــد للعــدد املســتقبيل  ــد املؤك ــا ال تبتغــي التحدي ــا أنه ــة الســكانية. ك للدينامي
الســاكنة، إمنــا تبتغــي توقــع عــدد الســكان واألرس وخصائصهــم إذا مــا توفــرت 

ــغ.  ــات أخــرى بصيغــة مــن الصي رشوط تحقــق فرضي

عــى صعيــد آخــر، نظــرا ألنهــا متكــن مــن معرفــة واســتجاء تبعــات التحــوالت 
ــط  ــة لتخطي ــقاطات فعال ــإن اإلس ــد، ف ــد البعي ــى األم ــة ع ــة الجاري الدميغرافي
الحاجيــات املســتقبلية، وبنــاء السياســات، مــن خــال الجــواب عــى مــا تطرحــه 

التحــوالت الدميغرافيــة مــن أســئلة.

يرتبــط املنهــج املطبــق لبنــاء إســقاطات بنوعيــة املعطيــات املتوفــرة. عــادة مــا 
يتــم التميــز بــن مقاربتــن أساســيتن: مقاربــة »املكونــات الدميغرافيــة« واملقاربة 
الرياضية/الحســابية. كــا نســجل أن هامــش خطــأ اإلســقاطات مييــل لارتفــاع 

كلــا ابتعدنــا عــن ســنة البدايــة، ويف عاقتــه بتفاصيــل النتائــج املســتخرجة. 

الســامية  املندوبيــة  تنجزهــا  املغربيــة  بالســاكنة  الخاصــة  اإلســقاطات  إن 
للتخطيــط بنــاء عــى نتائــج اإلحصــاء العــام للســكان والســكنى منذ ســنة 2004. 

ويتــم تحيــن اإلســقاطات يف كل مــرة تُبــن فيهــا املعطيــات الجديــدة ابتعادنــا 
عــى الفرضيــات املحــددة. 



اإلسقاطات ما دون الوطنية

فرضيات اإلسقاطات 
تــم بنــاء الفرضيــات انطاقــا مــن نتائــج التوجهــات الحديثــة للديناميــة 
الدميغرافيــة )الخصوبــة، الوفيــات، الهجــرة(، وباعتــاد النــاذج التجريبيــة 
والرياضيــة واســتلهام التجــارب املســتخلصة مــن نظريــات التحــول الدميغــرايف.

عــى املســتوى الوطنــي، يتبــن أن الخصوبــة تشــكل املكــون الرئيــي للتطــور 
ــذي يبقــى تطــوره أقــل  املســتقبيل للســكان باملغــرب.  وهــو أيضــا املكــون ال
تأكيــًدا. ولهــذا الســبب فاإلســقاطات الدميغرافيــة يتــم القيــام بهــا انطاقــا مــن 

ــة.  متغــرات ثــاث تهــم التطــور املســتقبيل للخصوب

إسقاطات األسر
تقــوم إســقاطات األرس عــى منهجيــة »اإلســتقراء اإلتجاهــي« ملعــدالت أربــاب 

األرس )TCM( التــي متــت ماحظتهــا بــن العرشيــة 2004 و2014.

ــن جهــة،  ــول عليهــا م ــم الحص فاملعطيــات األساســية لهــذه اإلســقاطات يت
ــرب  ــكان باملغ ــس للس ــة والجن ــة العمري ــب الفئ ــات حس ــن اتجاه ــا م انطاق
ــاب األرس حســب  ــع أرب ــن توزي ــة، م ــة ثاني ــة، ومــن جه حســب وســط اإلقام
الجنــس ووســط اإلقامــة بــن ســنوات 2004 و2014. وانطاقــا مــن هــذه 
املعطيــات مَتكنــا مــن تحديــد التطــور املحتمــل ملعــدالت أربــاب األرس حســب 
الفئــات العمريــة وحســب الجنــس بالنســبة لوســط اإلقامــة بنوعيهــا الحــرضي 

ــروي. والق

نظــرا لقلــة املعطيــات حــول الوفيــات وتوجهاتهــا حســب الفئــة العمرية 
وحســب الجنــس، وحــول صــايف الهجــرة )الداخليــة والدوليــة( وبنياتهــا 
ــة  ــة وعــى املســتويات اإلقليمي ــس ووســط اإلقام حســب الســن والجن

والجاعيــة، فقــد تــم اعتــاد إســقاطات وفــق مناهــج مختلفــة.

عــى املســتوى اإلقليمــي: يتــم اعتــاد منهجيــة معــدالت التزايــد 
ــع األخــذ  ــه م ــم تعديل ــذي يت ــم، وال ــكيل لألقالي بالنســبة للمجمــوع ال
بعــن االعتبــار اإلســقاطات التــي تــم إنجازهــا عــى املســتوى الوطنــي. 
هــذا املجمــوع الــكيل يتــم تخفيضــه حســب الســن والجنــس وفقــا لـــ 
ــط  ــكل وس ــة ب ــات الخاص ــقاطات املجموع ــا إس ــل«. أم ــة الثق »منهجي
ــو  ــدالت النم ــات مع ــج اختاف ــى منه ــز ع ــن، فرتتك ــم مع ــة إلقلي إقام

ــكل وســط.  ل

هــذه  الحرضيــة،  للجاعــات  بالنســبة  الجامعــات:  مســتوى  عــى 
ــكل  ــل ل ــات للثق ــق تطبيق ــا عــن طري ــم الحصــول عليه اإلســقاطات يت
جاعــة حرضيــة للســاكنة الحرضيــة لإلقليــم، كــا تــم قياســها يف 
بالنســبة  األمــر  نفــس   .2014 والســكنى  للســكان  العــام  اإلحصــاء 
ــا عــن  ــم الحصــول عليه ــة يت ــة. فاإلســقاطات القروي للجاعــات القروي
ــة  ــاكنة القروي ــن الس ــة م ــة قروي ــكل جاع ــل ل ــق الثق ــق تطبي طري

لإلقليــم. 

ــول  ــم الحص ــس يت ــن والجن ــب الس ــات حس ــاكنة الجاع ــع س وتوزي
ــن  ــة م ــة للجاع ــة عمري ــل كل مجموع ــق ثق ــق تطبي ــن طري ــه ع علي
املجموعــة العمريــة املقابلــة للســاكنة الكليــة لإلقليــم، حســب اإلحصــاء 

ــكنى 2014.  ــكان والس ــام للس الع
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