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أحمد لحليمي ،المندوب السامي للتخطيط في حوار لـ «التجديد»:

نتائج اإلحصاء ستساعد
على وضع االستراتيجيات
الكفيلة بإنقاذ القطاعات
المتهالكة
قال أحمد لحليمي ،المندوب السامي للتخطيط ،إن اإلحصاء العام للسكنى والسكان لسنة
« ،2014يأتي بعد اإلصالحات الدستورية والمؤسساتية التي عرفها المغرب ،والتي وضعت
قضايا مجتمعية في الواجهة» ،مشيرا في حوار مع «التجديد» ،أن مجمل تلك القضايا «تتطلب
أرضية وقاعدة من المعطيات ،في إطار النقاش المجتمعي والسياسي ،وتتطلب مؤشرات
اجتماعية واقتصادية وثقافية ،سيوفرها اإلحصاء العام لسنة  .»2014وشدد المندوب السامي
على أنه بعد الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة ،تظافرت الجهود لإلعداد الجيد لهذا
الحدث الكبير الذي سيشهده المغرب ،وأكد على أن االستعدادات شملت باإلضافة إلى الجانب
التقني ،ما يتعلق بالجانب القانوني ،حيث وقع رئيس الحكومة عبد اإلله بنكيران مؤخرا على
مرسوم حكومي يتم بموجبه تحديد فترة إنجاز اإلحصاء العام ،ويتعلق األمر بالفترة الممتدة من
فاتح شتنبر إلى  30شتنبر  .2014وتحدث أحمد لحليمي في الحوار أيضا عن إجراء اإلحصاء
التجريبي ،والخالصات المستقاة والتعديالت التي شملتها االستمارة على ضوء نتائج اإلحصاء
التجريبي.

● حاوره ياسر المختوم

● �أين و�صلت ا�ستعداداتكم بالمندوبية ال�سامية
للتخطيط للإح�صاء العام لل�سكان المقبل؟

❍ لقد انتهت عملية الأ�شغال الخرائطية التي يتم
على نتائجها تحديد الوحدات المجالية الأ�سا�سية لإنجاز
�إح�صاء ال�سكان ،ولقد و�صل عددها � 48ألف منطقة
�إح�صائية .وتطلبت تعبئة ميدانية وا�سعة لأطر المندوبية
خالل �سنة ون�صف انتهت في �أواخر �شهر دجنبر ،2013
و�أ�صبحنا معها مت�أكدين من عدم �إغفال �أية وحدة �سكنية
مهما كان حجمها وموقعها على امتداد المجال الوطني.
وقد انتهت �صياغة اال�ستمارة التي �سيتم على �أ�سا�سها
ا�ستجواب الأ�سر والأفراد خالل الإح�صاء ،فيما و�ضعت
�صيغة م�شاريع الن�صو�ص التنظيمية الم�ؤطرة للإح�صاء،
كالتي تحدد فترة �إنجازه �أو التي تحدد قيمة التعوي�ضات
التي �ست�صرف للباحثين والم�ؤطرين في انتظار تحديد
الموا�صفات التي يجب توفرها في مختلف فئات الباحثين
والمراقبين والم�شرفين ،موازاة مع فتح باب التر�شيح
لهذه المهام .واعتمادا على الأ�شغال الخرائطية ومحتوى
اال�ستمارة تم �إنجاز �إح�صاء تجريبي للت�أكد من مالئمة
الحجم المتوقع لمناطق الإح�صاء ،مع قدرة الباحثين
على تغطية وحداتهم الإح�صائية في المدة المقررة
للعملية برمتها ،على ال�صعيد الوطني ،ومن الت�أكد من
مدى قدرة المواطنين على ا�ستيعاب الأ�سئلة التي
تت�ضمنها اال�ستمارة و�أ�سلوب �صياغتها.

● �أنجزتم الإح�صاء التجريبي ،ما الخال�صات
التقنية �أ�سا�سا التي خل�صتم �إليها؟

❍ ات�ضحت �ضرورة �إعادة النظر في توزيع
الباحثين على بع�ض المناطق الإح�صائية ،اعتبارا لما
تبين من م�ستوى كثافة �سكانها .فيما ات�ضح عدم
ا�ستعداد كثير من المواطنين للإجابة التلقائية على
بع�ض الأ�سئلة كالتي تهدف �إلى تتبع الحمل �أو �إلى
معرفة عدد الزيجات �أو بع�ض الأ�سئلة حول الأن�شطة
الفالحية بحكم ما هو معروف من تعدد �أنماط الملكية
واال�ستغاللية في الفالحة والما�شية بالمغرب .وعموما
فالإح�صاء التجريبي �سمح ب�إعداد الن�سخة ال�شبه
نهائية لال�ستمارة وتحديد عدد مناطق الإح�صاء التي
يجب االعتماد عليها ،وبالتالي عدد الباحثين والمراقبين
والم�شرفين وحجم الو�سائل اللوجي�ستية ال�ضرورية
لإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى.

● ماذا عن الإجراءات القانونية لتهييء
م�شاريع القوانين؟

❍ منذ �صدور الر�سالة الملكية ال�سامية الموجهة
لل�سيد رئي�س الحكومة حول �إح�صاء  2014ارتفعت
وثيرة اال�ستعدادات في هذا الجانب بالذات ،حيث تم
�إعداد م�شروع المر�سوم الذي يحدد الفترة الزمنية التي
�سينجز فيها الإح�صاء ،وهي كما هو معروف من فاتح
�شتنبر �إلى � 20شتنبر من هذه ال�سنة ،وقد وقعه رئي�س
الحكومة م�ؤخرا ،وينتظر �صدوره في الجريدة
الر�سمية ،كما تم �إعداد ن�صو�ص تنظيمية �أخرى من
المنتظر �صدورها قريبا.

● �أي �أهمية مرتقبة للإح�صاء العام في م�سيرة
التنمية واتخاذ القرارات المحددة لل�سيا�سات العامة
الم�ستقبلية للدولة ؟

❍ كما �أ�شارت �إلى ذلك الر�سالة الملكية ال�سامية،
هذه العملية تتميز ظروف �إنجازها بما تعرفه ال�ساحة

الوطنية من �إ�صالحات د�ستورية و�ضعت
ق�ضايا مجتمعية في �صلب االهتمامات
الم�ؤ�س�ساتية لل�سيا�سات العمومية،
كق�ضايا المجتمع المدني والمر�أة
وال�شباب والطفولة ،وكلها ق�ضايا
تتطلب معالجتها قاعدة من
والم�ؤ�شرات
المعطيات
واالجتماعية
االقت�صادية
والثقافية المحينة ،من �ش�أنها
توفير �أر�ضية مو�ضوعية للحوار
الوطني واتخاذ القرارات.
والإح�صاءات العامة هي التي
تعطي قاعدة من المعلومات بدقة
و�شمولية ال مثيل لهما ،لي�س فح�سب
للمجموعات الب�شرية الوطنية
والجهوية والمحلية ولكن �أي�ضا
للمجموعة الدولية ،علما ب�أن المعلومة
الإح�صائية �أ�صبحت اليوم خدمة ذات
ا�ستعمال دولي ،ومن هنا تو�صيات الأمم
المتحدة التي تحث كل بلد في العالم على القيام
بهذه العملية مرة كل � 10سنوات على الأقل .فالإح�صاء
هو العملية التي توفر معطيات عن ال�ساكنة القانونية
والتي يتم اعتمادها في العمليات االنتخابية والبرامج
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وفي تحديد عالقات
التعاون الدولي .ويجب هنا تنبيه الر�أي العام �إلى �أن
ال�ساكنة القانونية ت�شمل ال�سكان المغاربة والأجانب
المقيمين ببالدنا ،فيما يتم �إح�صاء المغاربة غير المقيمين
في المغرب في البلدان التي يقيمون بها.

الساكنة القانونية
تشمل السكان
المغاربة واألجانب
المقيمين ببالدنا،
فيما يتم إحصاء
المغاربة غير
المقيمين في
المغرب في البلدان
التي يقيمون بها،
فالسكان القانونيين
ال يتضمن المغاربة
غير القاطنين
بالمغرب ،والذين
يتراوح عددهم ما
بين  4و 5ماليين.

ومن المعطيات التي يوفرها
اتضح من خالل اإلحصاء
الإح�صاء العام والتي ال يوليها
الر�أي العام �أهميتها الق�صوى هي
التجريبي ضرورة إعادة
التي يتم اعتمادها في �إعداد
العينة الرئي�سية التي على
النظر في توزيع
�أ�سا�سها ت�سحب عينات كافة
البحوث الإح�صائية لدى
الباحثين ،وعدم
الأ�سر والأفراد خالل الع�شر
�سنوات التي تلي الإح�صاء،
استعداد كثير من
�سواء من طرف المندوبية
ال�سامية للتخطيط �أو من طرف
المواطنين لإلجابة
جهات �أخرى حكومية كانت �أو
غير حكومية ،وطنية �أو �أجنبية
التلقائية على بعض
�أو دولية .علما ب�أنه ومهما كبر
حجم عينات هذه البحوث
األسئلة كالتي تهدف
الإح�صائية ،ف�إن الإح�صاء العام
لل�سكنى يظل هو الوحيد الذي يي�سر
إلى تتبع الحمل أو إلى
معرفة الخا�صيات الديمغرافية
وال�سو�سيو اقت�صادية والثقافية على
معرفة عدد الزيجات..
م�ستوى �أب�سط الوحدات الجغرافية القاعدية
في المغرب ،كالجماعات المحلية بل والأحياء
والدواوير ،كما يمكن من الإلمام بتطور ال�سكن كما وكيفا،
و�إبراز الحاجيات في هذا الميدان ،مما ي�ساعد على و�ضع
اال�ستراتيجيات الكفيلة ب�إنقاذ القطاعات المتهالكة منه
وبهذا ف�إن عدد ال�سكان القانونيين ال يت�ضمن و�إعادة هيكلتها ،وتلبية الطلب المتزايد على مختلف
المغاربة غير القاطنين بالمغرب والذين قد يكون عددهم �أنواع ال�سكن والتجهيزات المرتبطة بها في المدن
والبوادي.
ح�سب بع�ض التقديرات ما بين  4و 5ماليين.

فتح باب الترشح للمشاركة في
عمليات إنجاز اإلحصاء العام
فتحت المندوبية ال�سامية للتخطيط،
باب التر�شيح للم�شاركة في عمليات �إنجاز
الإح�صاء العام لل�سكان وال�سكنى ل�شتنبر
 ،2014وذلك لفائدة موظفي الإدارات
العمومية ،وم�ستخدمي الم�ؤ�س�سات
العمومية و�شبه العمومية ،والجماعات
المحلية ،وكذا طلبة التعليم العالي
بم�ستوى باكالوريا زائد �سنتين على الأقل
من جامعات ومدار�س ومعاهد تكوين �أطر
وم�ؤ�س�سات التكوين المهني ،عالوة على
حاملي ال�شهادات العليا و�أطر المجتمع
المدني وكل من له الم�ؤهالت للقيام بهذه
المهام بحكم تجربته في هذا المجال على
الخ�صو�ص.
وت�شمل المهام الممكن �إ�سنادها
للمتر�شحين ،فئات الم�شرفين الجماعيين
المكلفين بالإ�شراف على هذه العملية من
الناحية التقنية والإدارية والتنظيمية في
�إطار اخت�صا�صهم الجغرافي ،والمراقبين
�سواء منهم المكلفين بتكوين الباحثين �أو

الذين �سي�ؤول �إليهم ت�أطير الفئة الثالثة
المكونة من الباحثين ،وكذا الباحثين الذين
�سيقومون بتعبئة اال�ستمارات عند زياراتهم
للأ�سر �أثناء �إنجاز الإح�صاء .وتتوزع فترات
العمل المرتقبة لكل فئة من الفئات
المذكورة ،والتي ت�شمل التكوين والإنجاز،
على الفترة الخا�صة بالم�شرفين الجماعيين
(من  16يوليوز �إلى � 20شتنبر ،)2014
والفترة الخا�صة بالمراقبين المكلفين
بالتكوين (من فاتح غ�شت �إلى � 20شتنبر
 ،)2014والفترة الخا�صة بالمراقبين
والباحثين (من  15غ�شت �إلى � 20شتنبر
 .)2014ودعت المندوبية الراغبين في
الم�شاركة ،ممن لهم الم�ؤهالت المطلوبة �أن
يبادروا بتعبئة المطبوع المخ�ص�ص لهذا
الغر�ض ،والمو�ضوع رهن �إ�شارتهم في
الموقع الإلكتروني للمندوبية ال�سامية
للتخطيط� ،أو في الموقع الخا�ص بالإح�صاء
المنجز حديثا ،وذلك ما بين  20مار�س
و� 30أبريل المقبل.

● ي�أتي تنظيم الإح�صاء هذه ال�سنة على بعد
�أ�شهر من مرحلة تقييم م�ستوى �إنجاز �أهداف الألفية
للتنمية الب�شرية ،في �أفق � ،2015أال تعتقدون �أن
الإح�صاء الحالي لل�سكان �سيكون له الأثر المهم في
تحديد �أهداف الألفية للتنمية الب�شرية للمملكة
المغربية؟

تعطي �صورة عن التحوالت التي عرفها المجتمع المغربي
خالل العقد الأخير وت�ؤ�شر عن تحوالته الم�ستقبلية .ومن
�أهم هذه التحوالت التي �سيتم االهتمام بر�صدها ،تطور
ال�سلوك الإنجابي للمر�أة وحركية ال�شغل بين القطاعين
الفالحي والغير الفالحي ،وتعليم الفتيات وال�سكن غير
الالئق� ،إلخ.

● ربما هناك �أ�سئلة جديدة في ا�ستمارات
❍ بالفعل �سيمكن الإح�صاء العام من التوفر على �إح�صاء  2014حول النقل والهجرة ما الغاية منها؟

معطيات على ال�صعيد الوطني والجهوي والإقليمي
والجماعي في الميادين المتعلقة ب�أهداف الألفية للتنمية،
كظاهرة الفقر واله�شا�شة �إذ �ستمكن معطيات الإح�صاء مع
التي �سيوفرها البحث الوطني حول ا�ستهالك الأ�سر ،من
تحيين خريطة الفقر بالمغرب �أو كم�ستويات التمدر�س،
حيث �سيوفر الإح�صاء معطيات ديمغرافية ح�سب ال�سن،
لقيا�س الن�سب ال�صافية للتمدر�س ،ومن �ضمن الم�ؤ�شرات
الأخرى المحددة لأهداف الألفية التي �سير�صدها الإح�صاء،
ما يتعلق بالت�شغيل ومحو الأمية والم�ساواة بين الجن�سين
ووفيات الأطفال وظروف ال�سكن.
هذا و�سيتيح الإح�صاء العام معرفة الفوارق بين
م�ستوى التنمية الب�شرية للجهات والفئات االجتماعية
ومدى تفاوتها في اال�ستفادة مما تعرفه بالدنا من تطور في
هذا الميدان .كل هذا �سيعطي الفاعل ال�سيا�سي �سواء كان
حكومة �أو �أحزابا �أو نقابات �أو جامعات �أومراكز البحوث،
�صورة وا�ضحة عن الفوارق االجتماعية والمجالية التي
تعرفها بالدنا ،والمحددات التي ت�ؤثر في ظروف معي�شة
ال�سكان ،مما يوفر لكل طرف من الأطراف الفاعلة في
المجتمع من تحديد ا�ستراتيجياته باالعتماد على معطيات
مو�ضوعية ومحينة ،فالأ�سر نف�سها يمكنها �أن تعتمدها
لتغيير نمط ا�ستهالكها ،وقد ت�ستفيد المبادرة الوطنية
للتنمية الب�شرية بدورها من نتائج الإح�صاء العام بتقييم
التوزيع الجغرافي لبرامجها وتكوين �صورة وا�ضحة على
تطور التفاوتات المجالية واالجتماعية خالل العقد الأخير.
وهكذا �سيتوفر المغرب في بداية  2015على �صورة
وا�ضحة عما حققه من �أهداف الألفية في �أفق �سنة ،2015
كما حددتها الأمم المتحدة ،و�إذا كان هناك نق�ص يمكن �أن
يتم تداركه في �سنة �أو �سنيتن ،وفي نف�س الوقت� ،سيتوفر
على �أر�ضية لتقييم الحاجات والإخفاقات ويت�ضح ما يجب
اعتماده من �أهداف التنمية لما بعد  ،2015فمثال من المحقق
● هل هناك جديد بخ�صو�ص الآلية التي يرتقب
�أن التعليم االبتدائي لن يكون مو�ضوع هدف جديد لـ ،2015
من الناحية الكمية على الأقل ،لكن من المنتظر �أن يكون ا�ستعمالها لمعالجة المعطيات في ظل التطور
التعليم الثانوي �أو ما قبل االبتدائي من بين الأهداف التكنولوجي الحالي؟
الإنمائية الحيوية ا�ستجابة ل�ضرورات النمو والتنمية
❍ �سن�ستمر في ا�ستعمال القراءة الآلية للوثائق� ،أي
الب�شرية في مغرب ما بعد .2015
�أن اال�ستمارات التي �ستعب�أ ،نقوم بترقيمها �آليا ،قبل
● كيف يمكن للإح�صاء �أن ير�صد �أي�ضا حركية معالجتها من طرف الإعالميين المخت�صين بالمراقبة
والتحليل وهي نف�س التكنولوجية التي ا�ستعملناها في
المجتمع المغربي خالل ال�سنوات الأخيرة؟
�إح�صاء  ،2004ولمعرفة مدى �أهمية هذه التكنولوجية،
❍ �أ�صبحت الحركية المجالية لل�سكان �إحدى �أذكر هنا �أنه في �إح�صاء  1994لم تعالج �إال  20بالمائة من
اهتمامات التفكير في ميدان التنمية ،نظرا لكونها تت�أثر اال�ستمارات ،وتطلب ذلك �سنتين ون�صف ،في حين تمت في
وت�ؤثر في التطور والتوزيع الجغرافي للن�شاط االقت�صادي 2004 ،معالجة �شاملة لكل اال�ستمارات في ثمانية �أ�شهر،
ومن نتائج الإح�صاء ر�صد تطور جاذبية الجهات والمدن ،فيما تم ن�شر عدد ال�ساكنة القانونية للمغرب بعد �أقل من
خا�صة منها التي �أ�صبحت تطمح �إن تكون �أقطابا اقت�صادية �شهرين ون�صف� .آنذاك كنا م�ضطرين لال�ستعانة بخدمات
كبرى والإحاطة مثال ب�إ�شكالية الهجرة داخليا وجهويا �شركة فرن�سية كانت تتكفل عن طريق هذه التقنية ،ب�إعداد
ودوليا وبالذات في الظرفية الراهنة التي تعرف فيها بالدنا نظام احت�ساب م�ستحقات ال�ضرائب على الفرن�سيين لفائدة
ظاهرة الهجرة من الجنوب لن يزيد التغيير المناخي الحكومة الفرن�سية .والآن ف�إننا �سن�ستعمل هذه التقنية
وثيرتها �إال ت�صاعدا �أ�صبحت �ضرورة معالجتها �إحدى وبنف�س الدقة لمعالجة �إح�صاء  2014دون اللجوء �إلى �أي
�أولويات الدولة المغربية� .أما فيما يتعلق بالحركية م�ساعدة �أجنبية حيث ا�ستوعبتها �أطرنا بكيفية تامة .وقد
االجتماعية ،ف�إن المعطيات التي يوفرها الإح�صاء العام ،قمنا بعمليات للتجربة ،و�أثبتت �أطرنا المغربية كفائتها في
خا�صة معطيات الديمغرافيا والت�شغيل والتعليم وال�سكن ،هذا المجال.
❍ يهتم �إح�صاء  2014بموا�ضيع تدرج لأول مرة
في اال�ستمارة .وقد تم تحديدها بعد ا�ست�شارة وا�سعة
�أثناء �إعداد هذه اال�ستمارة مع القطاعات الحكومية على
الخ�صو�ص ،لمعرفة االنتظارات واال�ستجابة للحاجيات
القطاعية الأ�سا�سية بقدر الإمكان .لم ن�ستطع اال�ستجابة
لكل التطلعات بطبيعة الحال ،و�إال لكانت اال�ستمارة غير
قابلة للإيفاء بوظيفتها في المدة المحددة للإح�صاء� .إال �أن
�إح�صاء � 2014سيعرف مع ذلك �إ�ضافات جديدة مقارنة مع
 2004منها ما يتعلق بالقطاع ال�صحي ،وبالتحديد بظاهرة
الإعاقة ،وكذا ما يخ�ص نوعية ال�سكن ومواد بنائه ومدى
متانته ،وذلك ترقبا لأن نوفر لل�سيا�سة ال�سكنية معطيات
دقيقة في جميع الم�ستويات .ومن الموا�ضيع الجديدة
�أي�ضا ،مو�ضوع النقل ،حيث �ستتوفر معطيات مهمة حول
الم�سافة التي يعبرها الموظفون والم�ستخدمون والتالميذ
والطلبة للتنقل بين م�ساكنهم و�أماكن العمل �أو الدرا�سة
وو�سائل النقل التي ي�ستعملونها ،وكذا مدى قدرة الم�سالك
القرويةللدفعبعجلةالتنمية،فحينيوفرللمزارع�إمكانيات
الو�صول �إلى ال�سوق ب�سهولة ويغير نمط منتوجه
لي�ستجيب لمتطلبات ال�سوق مما يرقي من دخله النقدي
ومن ا�ستثماراته .وب�صفة عامة� ،سيمكن الإح�صاء العام
من تقديم معطيات دقيقة لأ�صحاب القرار ال�سيا�سي،
لتحديد المواقع الجغرافية التي تقت�ضي التدخل على
الم�ستوى الطرقي قبل مناطق �أخرى ،وكذا تحديد
الأولويات ح�سب الجهات ،و�سيوفر الإح�صاء العام
معطيات حول �إ�شكالية النقل خا�صة داخل المدن الكبرى،
بما ي�سمح لأ�صحاب القرار باتخاذ القرارات المنا�سبة في
تدبير هذا القطاع .وقد تم �إدراج �أ�سئلة �أخرى تعد جديدة
لمعرفة مدى انفتاح الأ�سر المغربية على التكنولوجيات
الحديثة كالهواتف النقالة �أو الأنترنيت.

