مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من خالل بيانات
تعدادات السكان والمساكن والسجالت المدنية
 التجربة المغربية -ورشة عمل إقليمية حول قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من خالل
تعدادات السكان والمساكن وبيانات السجالت المدنية
من  19 - 17تشرين الثاني  /نوفمبر 2020
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نبذة عن تعدادات السكان والمساكن بالمغرب
أهداف التنمية المستدامة بالمغرب
أهمية استخدام بيانات تعدادات السكان والمساكن وبيانات السجالت
المدنية في تفصيل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة
قياس وتفصيل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من خالل تعدادات
السكان والمساكن وبيانات السجالت المدنية بالمغرب
التحديات المتعلقة باستخدام بيانات تعدادات السكان وبيانات السجالت
المدنية في قياس المؤشرات
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 .1نبذة عن تعدادات السكان والمساكن بالمغرب
ما قبل االستقالل ()1951-1921
• إجراء تعداد بسيط لألشخاص على فترات غير منتظمة.

ما بعد االستقالل ()2014-1960
• إحصاء األشخاص وجمع مختلف المعلومات الديموغرافية واالجتماعية
واالقتصادية للسكان.
• إجراء التعداد على فترات منتظمة (كل  10سنوات تقريبًا).
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 .1نبذة عن تعدادات السكان والمساكن بالمغرب



في سنة  ، 2014أجرى المغرب تعداده السادس للسكان والمساكن  ،بعد تعداد
 1960و  1971و  1982و  1994و .2004
LEGAL POPULATION OF MOROCCO IN CENSUSES
FROM 1960 TO 2014
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SOURCE: CENSUS 1960, 1971, 1982, 1994, 2004 AND 2014
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 .1نبذة عن تعدادات السكان والمساكن بالمغرب
يمكن تلخيص األهداف الرئيسية المحددة لتعداد  2014على النحو التالي:
 تحديد السكان القانونيين لجميع الوحدات اإلدارية للمملكة ؛
 معرفة الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية للسكان وظروفهم
المعيشية ؛
 تكوين قاعدة للمعاينة إلنجاز المسوحات اإلحصائية المبرمجة خالل الفترة الفاصلة
ما بين تعدادين متتاليين.
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 .2أهداف التنمية المستدامة بالمغرب
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تقديم عرض شامل لحصيلة إنجازات المملكة المغربية بالنسبة لكل هدف من
أهداف التنمية المستدامة.
على ضوء المؤشرات التي تم قياسها ،يمكن التمييز بين ثالث نقاط بارزة :
 غايات تم تحقيقها قبل المواعيد النهائية المحددة لها
 غايات سيتم تحقيقها قبل سنة 2030
 غايات تمثل تحديات رئيسية يدركها المغرب وسيعمل على رفعها في أفق سنة 2030

www.hcp.ma

 .3أهمية استخدام بيانات تعدادات السكان والمساكن في تفصيل
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة
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ال يتأثر التعداد بأخطاء المعاينة ؛
إمكانية تفصيل البيانات حسب مختلف خصائص السكان الديموغرافية واالجتماعية
واالقتصادية ؛
إمكانية تفصيل البيانات على مستوى أصغر وحدة جغرافية ؛
المصدر الوحيد الذي يمكن االعتماد عليه للحصول على البيانات المتعلقة باألقليات
واألحداث النادرة أو التي يصعب قياسها  ،مثل الهجرة الدولية واألشخاص ذوي
اإلعاقة ؛
توفير بيانات موثوقة بالنسبة لحوالي 40٪من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة
المتعلقة بالسكان.
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 .3أهمية استخدام بيانات السجالت المدنية في قياس وتفصيل مؤشرات
أهداف التنمية المستدامة
 إمكانية الحصول على المعلومات في أي وقت وبشكل مستمر؛
 توفير البيانات لقياس المؤشرات بتكلفة أقل مقارنة بالمسوحات الخاصة التي غالبًا
ما تنطوي على تكاليف إضافية ؛
 إمكانية الحصول على إحصائيات وتفصيل البيانات على مستوى أصغر وحدة
جغرافية.
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 .4قياس وتفصيل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من خالل
تعدادات السكان والمساكن بالمغرب
اعتمادا على التقرير التقني الذي قدمته شعبة اإلحصاء لهيئة األمم المتحدة ،يمكن
تصنيف المؤشرات التي يمكن قياسها من خالل تعداد السكان والمساكن الى ثالث
مجموعات :





9

المجموعة  : 1المؤشرات التي يعتبر التعداد أهم مصدر لها ؛
المجموعة  : 2المؤشرات التي يوفر لها التعداد تقديرات بديلة ؛
المجموعة  : 3المؤشرات التي يوفر لها التعداد معلومات إضافية.

www.hcp.ma

- 1  المجموعة-

1.1.7 •
2.1.7 •

1.1.6 •

1.3.5 •
2.5.5 •

2.1.4 •
2.2.4 •

1.ج.3 •

(Tier I)

(Tier II)

(Tier I)

(Tier I)

(Tier I)

1.1.11 •
(Tier I)

2.2.9 •
(Tier I)

2.5.8 •
1.6.8 •
(Tier I)
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- 1  المجموعة-

1.1.7 •
2.1.7 •

1.1.6 •

1.3.5 •
2.5.5 •

2.1.4 •
2.2.4 •

1.ج.3 •

(Tier I)

(Tier II)

(Tier I)

(Tier I)

(Tier I)

1.1.11 •
(Tier I)

2.2.9 •
(Tier I)

2.5.8 •
1.6.8 •
(Tier I)

www.hcp.ma
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 المجموعة - 1المؤشر الذي يتم قياسه من خالل التعداد

12

الهدف

المؤشر

مصدر البيانات على المستوى الوطني

11

1.1.11

تعداد السكان والمساكن
المسح الوطني حول التشغيل

المتغيرات المعتمدة من خالل تعداد السكان

إمكانية تفصيل المؤشر من خالل تعداد السكان
على المستوى الوطني حسب التقرير التقني
لهيئة األمم المتحدة


يتوفر التعداد على متغيرين يمكنان من تحديد هذا النوع من المساكن:


"دار بدائية أو صفيحية" وهي كل وحدة سكنية متواجدة بأحياء صفيحية 
شيدت في أماكن غير مهيأة للسكن والتي شيدت بمواد بدائية وغير مزودة 
بالشبكة العمومية للكهرباء والماء الصالح للشرب.

"محل غير معد في االصل للسكن" هو مكان شيد ألغراض اخرى غير
السكن.
يمكن قياس هذا المؤشر لتوفر متغيرات أخرى  :التزود بالماء والكهرباء،
طريقة الصرف الصحي ومواد بناء الجدران السقف واالرضية.

www.hcp.ma

مكان اإلقامة (حضر/ريف)
الجنس
العمر
الخصائص العرقية والثقافية
حالة الهجرة (أفراد األسرة)
اإلعاقة (أفراد األسرة)

 المجموعة - 1األسئلة المطروحة في التعداد لقياس المؤشر 11.1.1
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 المجموعة - 1أمثلة لبعض المؤشرات التي يمكن حسابها من خالل التعداد

14

مصدر البيانات على المستوى الوطني

الهدف

المؤشر

3

.3ج1.

4

2.2.4

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي

8

2.5.8

المسح الوطني حول التشغيل

المسح الوطني حول الساكنة وصحة االسرة

إمكانية قياس المؤشر من خالل تعداد السكان

ممكن من خالل السؤال عن "المهنة الرئيسية"

ممكن من خالل السؤال عن "المستوى الدراسي"

إمكانية تفصيل المؤشر من خالل تعداد السكان
على المستوى الوطني حسب التقرير التقني
لهيئة األمم المتحدة
 الجنس
 الوحدات الجغرافية
 مكان العمل








يمكن التعداد من حساب هذا المؤشر وخاصة تفصيله حسب حالة 
اإلعاقة
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الجنس
مكان اإلقامة (ريف /حضر)
التقسيم الجغرافي للوحدات اإلدارية
حالة اإلعاقة
الجنس
الفئة العمرية
حالة اإلعاقة
مدة البطالة
موقع جغرافي
التعليم
حالة الهجرة

- 2  المجموعة-

1.ب.5 •

1.3.4 •
1.ج.4 •

(Tier II)

(Tier II)

1.8.17 •

1.2.10 •

(Tier I)

(Tier II)

www.hcp.ma

1.1.1 •
1.2.1 •
2.2.1 •
(Tier I/II)

1.3.8 •
1.7.8 •
(Tier II)
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- 2  المجموعة-

1.ب.5 •

1.3.4 •
1.ج.4 •

(Tier II)

(Tier II)

1.8.17 •

1.2.10 •

(Tier I)

(Tier II)

www.hcp.ma

1.1.1 •
1.2.1 •
2.2.1 •
(Tier I/II)

1.3.8 •
1.7.8 •
(Tier II)
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 المجموعة - 2أمثلة لبعض المؤشرات التي يوفر لها التعداد تقديرات بديلة
الهدف

المؤشر

مصدر البيانات على المستوى الوطني

1.1.1

 المسح الوطني حول مستويات معيشة األسر المسح الوطني حول استهالك ونفقات األسر1
1.2.1

8
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1.7.8

 -المسح الوطني حول التشغيل

إمكانية استعمال بيانات تعداد السكان

إمكانية تفصيل المؤشر من خالل تعداد السكان
على المستوى الوطني حسب التقرير التقني لهيئة
األمم المتحدة

اليمكن التعداد من تحصيل معلومات حول الدخل الذي يتلقاه األفراد أو 
األسرة .لكن يمكن دمج بيانات التعداد مع بيانات المسح الوطني حول 
مستويات معيشة األسر أو المسح الوطني حول استهالك ونفقات األسر 
من أجل الحصول على تقديرات تقريبية تسمح بقياس المؤشر



العمر
الجنس
مكان اإلقامة (حضر/ريف)
التقسيم الجغرافي للوحدات اإلدارية
حالة الهجرة (أفراد األسرة)


يمكن للتعداد تحديد األشخاص الذين زاولوا عمال لمدة ساعة على األقل 
خالل  7أيام التي تسبق التعداد ،لكن العمر األدنى لمزاولة أي عمل هو  7
سنوات



الجنس
العمر (خاصة  14- 7و) 17- 15
مكان اإلقامة (حضر/ريف)
التقسيم الجغرافي للوحدات اإلدارية
قطاع نشاط رب األسرة

www.hcp.ma

- 3  المجموعة-

1.2.6 •

(Tier II)

1.5.4 •
1.6.4 •

1.3.1 •
1.4.1 •

(Tier II)

(Tier II)

1.6.17 •

2.5.9 •

(Tier I)

(Tier I)

www.hcp.ma
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- 3  المجموعة-

1.2.6 •

(Tier II)

1.5.4 •
1.6.4 •

1.3.1 •
1.4.1 •

(Tier II)

(Tier II)

1.6.17 •

2.5.9 •

(Tier I)

(Tier I)

www.hcp.ma
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 المجموعة - 3أمثلة لبعض المؤشرات التي يوفر لها التعداد معلومات اضافية
مصدر البيانات على المستوى الوطني

الهدف

المؤشر

1

1.3.1

المسح الوطني حول استهالك ونفقات األسر

4

1.6.4

تعداد السكان والمساكن

9

2.5.9

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي

إمكانية استعمال بيانات تعداد السكان



يشكل التعداد مصدر بيانات مهم لتقدير عدد المستفيدين المحتملين 



الجنس
العمر
حالة اإلعاقة
التقسيم الجغرافي للوحدات اإلدارية
المهنة
حالة الهجرة








الفئة العمرية
الجنس
مكان اإلقامة (حضر/ريف)
التقسيم الجغرافي للوحدات اإلدارية
حالة اإلعاقة
حالة الهجرة



قطاع التوظيف (  ،تعليم عالي  ،غير
حكومي)
مجال البحث والتطوير
الجنس
العمر

يتم قياس معدل االمية لدى األشخاص البالغين  10سنوات واكثر
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إمكانية تفصيل المؤشر من خالل تعداد السكان
على المستوى الوطني حسب التقرير التقني
لهيئة األمم المتحدة

يمكن التعداد من توفير معلومات تمكن من قياس هذا المؤشر

www.hcp.ma





 .4قياس وتفصيل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من خالل
بيانات السجالت المدنية بالمغرب
اعتمادا على التقرير التقني الذي قدمته شعبة اإلحصاء لهيئة األمم المتحدة ،هناك
بعض المؤشرات التي تعتبر السجالت المدنية أهم مصدر لها.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

• 1.1.16
• 1.9.16

Tier I
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Tier I
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 .4قياس وتفصيل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من خالل
بيانات السجالت المدنية بالمغرب
اعتمادا على التقرير التقني الذي قدمته شعبة اإلحصاء لهيئة األمم المتحدة ،هناك
بعض المؤشرات التي تعتبر السجالت المدنية أهم مصدر لها.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

• 1.1.16
• 1.9.16

Tier I
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Tier I
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 .4قياس وتفصيل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة من خالل
بيانات السجالت المدنية بالمغرب
أمثلة لبعض المؤشرات
الهدف

المؤشر

مصدر البيانات على المستوى الوطني

1.1.3

المسح الوطني حول الساكنة وصحة
االسرة (وزارة الصحة)
المسح الوطني الديموغرافي

إمكانية قياس المؤشر من خالل بيانات السجالت المدنية







الجنس
أسباب فردية
مكان اإلقامة (ريف /حضر)
التقسيم الجغرافي للوحدات اإلدارية
المعايير االجتماعية واالقتصادية

1.6.3

احصائيات وزارة التجهيز والنقل







أنواع مستخدمي الطريق
العمر
الجنس
مكان اإلقامة (ريف /حضر)
التقسيم الجغرافي للوحدات اإلدارية

1.1.16

احصائيات وزارة العدل






جنس وعمر الضحية والجاني
العالقة بين الضحية والجاني
وسائل ارتكاب الجريمة
السياق  /الدوافع الظرفية

المسح الوطني حول الساكنة وصحةاالسرة (وزارة الصحة)

3

1.4.3
يتمثل التحدي الرئيسي في عدم تحصيل البيانات الخاصة بسبب الوفاة في نظام السجالت المدنية

16
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إمكانية تفصيل المؤشر من خالل بيانات
السجالت المدنية على المستوى الوطني
حسب التقرير التقني لهيئة األمم المتحدة
 مكان اإلقامة (ريف /حضر)
 التقسيم الجغرافي للوحدات اإلدارية
 الفئة العمرية
 المستوى التعليمي

www.hcp.ma

 .5التحديات المتعلقة باستخدام بيانات تعدادات السكان والسجالت
المدنية في قياس المؤشرات
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إنتاج البيانات في الوقت المناسب وبشكل منتظم خاصة فيما يتعلق بالسجالت المدنية؛
تقليل تكلفة جمع البيانات خاصة فيما يتعلق بتعدادات السكان؛
إنتاج بيانات عالية الجودة ؛
تفصيل المؤشرات حسب األبعاد المطلوبة ؛
التنسيق مع مختلف فاعلي النظام اإلحصائي الوطني (الوزارات ،المؤسسات البحثية،
المنظمات غير الحكومية .).......

www.hcp.ma

شكرا لحسن استماعكم
a.nijari@hcp.ma

www.hcp.ma
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