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 المزايا. 1 
 :من والسكنى للسكان العام اإلحصاء يمكن

 والمستوى والجنس والسن العدد حيث من السكان خصائص على أدق بشكل التعرف 

 إعداد على ذلك ويساعد .إلخ.....السكن، وظروف والهجرة والمهنة التعليمي

 سياسات وضع بهدف المجتمعية والتغيرات الديمغرافي التطور حول إحصائيات

 . ومستقبلية آنية عمومية

 و” الحي ،الدوار، الجماعة ثم العمالة ”  تحديد السكان القانونيين لكل وحدة إدارية  

 أداة ناجعة لوضع سياسات لتهيئ المجال؛ يعتبر

 المؤشرات :  المتحدة األمم هيئات تتابعها التي للتنمية األساسية المؤشرات إعداد

 الفقر؛ ومؤشرات البشرية التنمية ومؤشرات األلفية بأهداف الخاصة

 من ملحة أولوية يشكل المجالي بعدها في اإلحصائيات تطوير ،أصبح الجهوية إطار في

 الحسابات وكذا واالقتصادية واالجتماعية الديمغرافية المجاالت لمختلف تغطيتها حيث

 .المحلية الحكامة وتدعيم الجهوية
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 األهداف. 2 

 تحديد السكان القانونيين لمجموع الوحدات اإلدارية للمملكة؛

 معرفة مختلف البنيات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية للسكان؛

 السكن؛ حظيرة وخصائص لألسر السكن ظروف معرفة

 بين ما الفترة خالل البحوث إلنجاز الضرورية الرئيسية العينة تكوين

 .إحصائين
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 اإلحصاءات في المغرب بعد اإلستقالل. 3

 تحسينات عدة االستقالل بعد أنجزت التي العامة اإلحصاءات عرفت

 المجال لمجموع شموليتها حيث من أو المنهجي  المستوى على  سواء

 .للمملكة الترابي

 إفني سيدي باستثناء المملكة تراب صعيد على أنجز 1960 إحصاء

 ؛جنوبيةال واألقاليم

  جنوبيةال األقاليم باستثناء المملكة تراب صعيد على أنجز 1971 إحصاء

 األربعة؛

 .1982 سنة منذ اإلحصاء شملها األربعة جنوبيةال األقاليم
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 -IIمراحل اإلحصاء 
 األعمال الخرائطية -1

 األهداف                

توفير خرائط محينة و بجودة عالية تغطي مجموع التراب الوطني بوسطيه الحضري 

 والقروي؛

 ؛الحدود واضحة إحصاء مناطق إلى والقروية الحضرية الجماعات تقسيم

 لحدودها دقيقا ووصفا محينة خريطة يضم إحصاء منطقة لكل خرائطي ملف إعداد

 الميدان؛ في غموض أو لبس أي دون بسهولة موقعها تحديد من مستعمل أي يمكن

 الضرورية والبشرية المادية الوسائل لتقدير الالزمة اإلحصائية المعطيات تجميع

 ؛جيدة ظروف في المقبل والسكنى للسكان العام اإلحصاء إلنجاز

 التي اإلحصائية البحوث برنامج إنجاز من تمكن حديثة مساحية معاينة قاعدة توفير

 ؛العام اإلحصاء تلي
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 األعمال الخرائطية الميدانية. أ
 

 ضبط الحدود الرسمية للجماعات بتعاون مع ممثلي السلطة المحلية و نقلها على خرائط مالئمة؛

 تحيين حدود مناطق اإلحصاء؛

 رسم أغشكال ومواقع الجزيرات الحضرية؛

 تحيين الئحة الدواوير والدواوير الملحقة وضبط مواقعها على الخريطة ؛

 والهدروغرافية والمرافق األساسية على الخريطة ؛  وضع المعالم الجغرافية المرتبطة بالغشبكة الطرقية

 ضبط حدود األحياء الحضرية والملحقات اإلدارية؛

 .(األسر، المحالت المهنية ، المساكن الفارغة)تجميع المعطيات الضرورية إلجراء التقسيم الخرائطي 
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 أعمال المكتب. ب
 

 الخرائطية؛ اتعوفرز المطب

 تحيين الخرائط على مستوى الوحدات الجهوية لنظام المعلومات الجغرافية؛

 ؛التاليةبناء على المعايير األساسية  2014تكوين مناطق إحصاء 

 أسرة؛ 160أن تتضمن في المتوسط 

أن تكون ذات حدود واضحة؛ 

 .2014إعداد أوراق حدود مناطق إحصاء 

خرائط الجماعات ومناطق اإلحصاء و أوراق )تكوين الملفات الخرائطية  

 (.إلخ...الحدود
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 (الوسط القروي)المعطيات الخرائطية     

 

 القروية؛ والجماعات الدوائر األقاليم، حدود

  ؛القروية والجماعات الدوائر األقاليم، أسماء

 مناطق المراقبة، مناطق اإلغشراف، مناطق) اإلحصائية الحدود
 ؛(اإلحصاء

 الدواوير؛ ورموز وأسماء مواقع

 مستوصفات، مدارس،) األساسية والتجهيزات المرافق أهم مواقع
 ؛(إدارات

 .إلخ ...الغابات جبال،أودية،المسالك، : جغرافية  معالم
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 وتقسيمها إلى مناطق إحصاء القروية لعوينات لجماعةلصطناعية اإلاألقمار  ةصور

10 26/10/2015 



www.hcp.ma 11 

  
 

 (الوسط الحضري)المعطيات الخرائطية    

 

 الحضرية؛ والمراكز الجماعات،المقاطعات حدود

  الحضرية؛ والمراكز المقاطعات ، الجماعات أسماء

 المراقبة، مناطق اإلشراف، مناطق) اإلحصائية الحدود
 ؛(اإلحصاء مناطق

 الجغرافي؛ الرمز

 .(إلخ....المستوصفات، المدارس، والشوارع، األزقة) أسماء
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 وتقسيمها إلى مناطق إحصاء لبلدية جرادةصطناعية اإلاألقمار  ةصور
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 -IIمراحل اإلحصاء 
 

 
 إلحصاءاالنطالق  مهيديةاألعمال الت.2

 

 الجهة؛ وأقاليم عماالتال صعيد على محلية فرق تكوين

   ؛فيها والبث الترشيح طلبات استقبال  

 ؛اإلحصاء مناطق على الباحثين و المراقبين توزيع  

 .إلخ...؛للتكوين الباحثين و المراقبين استدعاء 
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 إلحصاءاالنطالق  مهيديةاألعمال الت 

 تابع
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 حصر أماكن التكوين ؛ •

 توزيع الباحثين على أماكن التكوين؛ •

حصر عدد السيارات وتوزيعها على مناطق اإلحصاء  •

 خصوصا القروية منها؛ 

 .الخ.....القيام بالحمالت التحسيسية •
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 اإلحصاء العام للسكان و السكنى عملية إنجاز. 3 

 

 عملية تكوين المشرفين والمراقبين والباحثين -1            

 عملية احصاء األسر واألفراد و المساكن      -2
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 استغالل و نغشر المعطيات. 4 

 بكيفية المعطيات معالجة من مكنت إلستغاللا في جديدة مناهج إدراج

 اآللية القراءة وتقنيات الضوئية الماسحات استخدام) وشاملة سريعة

 الحصول في التقنيات هذه ساهمت .(االستمارات الستغالل للمعلومات

 دقة أكثر جغرافية مستويات تغطي وكاملة شاملة معطيات على

 ؛(الدوار الحي، الجماعة،)

 المضغوطة، األقراص) النتائج نشر مستوى على جديدة طرق اعتماد

 ؛(ma.hcp.www   اإللكتروني الموقع

 .الجغرافية المعلومات نظام باعتماد الخرائطية األعمال جودة تحسين
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 السكان القانونيون حسب الجهات

Région 
 المغاربة األجانب السكان األسر

 الجهة
Ménages Population Etrangers Marocains 

Tanger-Tetouan-Al Hoceima 799 124 3 556 729 7 453 3 549 276  الحسيمة -تطوان  -طنجة  

Oriental 494 530 2 314 346 3 954 2 310 392 الغشرق 

Fès-Meknès 919 497 4 236 892 5 728 4 231 164  مكناس -فاس  

Rabat-Salé-Kénitra 1 015 107 4 580 866 20 212 4 560 654  القنيطرة -سال  -الرباط  

Béni Mellal-Khénifra 520 174 2 520 776 1 262 2 519 514  خنيفرة -بني مالل  

Grand Casablanca-Settat 1 559 404 6 861 739 31 239 6 830 500  سطات -الدار البيضاء الكبرى  

Marrakech-Safi 928 120 4 520 569 8 636 4 511 933  آسفي -مراكش  

Drâa-Tafilalet 277 998 1 635 008 796 1 634 212  تافياللت -درعة  

Souss-Massa 601 511 2 676 847 4 914 2 671 933  ماسة -سوس  

Guelmim-Oued Noun 90 202 433 757 347 433 410  واد نون -كلميم  

Laayoune-Sakia El Hamra 78 754 367 758 777 366 981 الساقية الحمراء  - العيون 

Eddakhla-Oued Eddahab 29 385 142 955 888 142 067  وادي الذهب -الداخلة  

Total des deux milieux urbain et rural 7 313 806 33 848 242 86 206 33 762 036 
مجموع الوسطين الحضري 

 والقروي

 2014أهم النتائج األولية لإلحصاء العام للسكان والسكنى  



www.hcp.ma 18 

عمالة وأقاليم الجهةالسكان القانونيون حسب   
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Province ou Préfecture 

 المغاربة األجانب السكان األسر

 اإلقليم أو العمالة
Ménages Population Etrangers Marocains 

Région: Oriental 494 530 2 314 346 3 954 2 310 392  الغشرق: جهة  

Province: Berkane 66 372 289 137 607 288 530 بركان: إقليم  

Province: Driouch 43 935 211 059 39 211 020 الدريوش: إقليم  

Province: Figuig 28 439 138 325 41 138 284 فجيج: إقليم  

Province: Guercif 40 666 216 717 75 216 642 جرسيف: إقليم  

Province: Jerada 20 983 108 727 99 108 628 جرادة: إقليم  

Province: Nador 125 951 565 426 483 564 943 الناضور: إقليم  

Préfecture: Oujda-Angad 124 508 551 767 2 487 549 280 أنكاد -وجدة : عمالة  

Province: Taourirt 43 676 233 188 123 233 065 تاوريرت: إقليم  

 2014أهم النتائج األولية لإلحصاء العام للسكان والسكنى  
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 2014و  1960تضاعفت نسبة التمدن بين. 

 2014و  2004ما بين   %  2،1سجلت الساكنة المقيمة بالوسط الحضري تزايدا سنويا يقدر ب. 

 بالوسط القروي %- 0،01يساوي  سنويمقابل معدل تزايد. 

 .و امتداد المجال الحضريوحدات الترابية إعادة تصنيف بعض ال القروية ونتيجة للهجرة  
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(بالنسبة المئوية) 2014نسبة تمدن الجهات سنة   
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2014و  2004الهرم السكاني للمغرب ما بين   

2014إحصاء   

2000000 1500000 1000000 500000 0 500000 1000000 1500000 2000000 

0-4 ans 
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70-74 ans 

75-79 ans 

 ذكور إناث

2014 سنة  ٪ 28 إلى  2004  سنة ٪31,2 من(سنة  15البالغين أقل من  الغشباب تراجع نسبة ) 

(2014 سنة  ٪62,4 إلى  2004 سنة ٪61,2)  مهمة( سنة 59-15) سن العمل في الساكنة تضل 

(2014 سنة  ٪ 10 و  2004 سنة  ٪8,1) فوق فما سنة 60 العمر من يبلغون الذين األغشخاص نسبةزايد ت 

2000000 1500000 1000000 500000 0 500000 1000000 1500000 2000000 

0-4 ans 
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15-19 ans 
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 ذكور إناث

2004إحصاء   
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 (%) الفئات العمرية الكبرىالبنية السكانية للجهات حسب 

9,6 10,3 9,7 10,2 9,1 9,8 10,6 8,0 8,1 8,1 5,4 3,5 

65,6 64,5 65,0 64,1 64,9 63,9 63,0 65,5 64,9 63,0 65,7 
63,4 

24,8 25,2 25,3 25,7 26,0 26,3 26,4 26,5 27,1 28,8 29,0 33,1 

 سنة 14 – 00 سنة 59 – 15 سنة فما فوق 60
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 المجموع إناث ذكور

 % ب   معدل األمية حسب الجنس والجهة
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توزيع ذوي االحتياجات الخاصة حسب الجهة ب   (%)  

 (4,5)الحسيمة  -تطوان -طنجةو %(4,6)مكناس  -فاس و  %(4,8)واد النون  -جهات كلميم فينسبة ذوي االحتياجات الخاصة مرتفعة% 

 , %(4,3)الشرق أخيرا في جهة و%( 4,4)تافياللت  -درعةو

  (.3%)الساقية الحمراء  -و العيون%( 1,7)واد الذهب  -الداخلة يجهات فيمنخفضة نسبيا نسبة هذه الفئة 
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 سطات -الدار البيضاء الكبرى 

 أسفي -مراكش 

 القنيطرة -سال  -الرباط 

 الغشرق

 الساقية الحمراء -العيون 

 خنيفرة -بني مالل 

 الحسيمة -تطوان  -طنجة 

 واد الذهب -الداخلة 

 مكناس -فاس 

 تافياللت -درعة 

 ماسة -سوس 

 واد نون -كلميم 
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 بعض المؤغشرات الديموغرافية واالجتماعية

  2014لإلحصاء العام للسكان والسكنى  

التمدرسمعدل   

(%) 

 معدل األمية

(%) 

متوسط عدد 

 األطفال لكل 

 امرأة (%)

 نسبة التمدن

(%) 

 عدد السكان عدد األسر

92,9 32,1 1,9 65,4 494 530 

(%6,76) 

2 .314 .346 

   ) 6،84% (           
الجهة 

 الغشرقية

 المغرب 242 .848 .33 806 313 7 60,3 2,21 32,0 94,5
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 غشـكـرا على انـتـبـاهـكـم
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