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 تمهيــد
 تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده
المتضمنة في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن اإلحصاء العام للسكان 

وانسجاما مع توصيات األمم المتحدة التي تنص على إجراء هذه  2014والسكنى في سنة 
العملية على األقل مرة كل عشر سنوات، أنجزت بالدنا سادس إحصاء عام للسكان والسكنى 

 1960إلى العشرين منه، وذلك بعد إحصاءات  2014اتح شتنبر خالل الفترة الممتدة من ف
 .2004و 1994و 1982و 1971و

فيمننا  2014ألهننداا الرئيسننية لءحصنناء العننام للسننكان والسننكنى لسنننة ويمكننن حصننر ا
 يلي:

  تحدينند عنندد السننكان اليننانونيين للننبالد علننى الصننعيد الننو ني وعلننى صننعيد
 كافة الوحدات الترابية للمملكة؛

  الممينننننزات الديموةرافينننننة وااقتصنننننادية وااجتماعينننننة وال نننننروا  اسنننننتخرا
 السكنية لساكنة المملكة؛

  تكوين قاعدة للمعاينة إلنجاز البحوث اإلحصائية التي تبرمج عنادة خنالل
 الفترة الفاصلة ما بين إحصاءين عامين متتاليين.

تن يمية وقد عبأت هذه العملية الو نية الكبرى مختلا الوسائل التكنولوجية وال
كما تمت م ابية هذا اإلحصاء منهجيا  ،والتواصلية المتاحة خالل مختلا مراحل إنجازها

 ونا ومس ريا مع المعايير المعتمدة في هذا الشأن من لدن األمم المتحدة.مومض
لية للوثائق في ابد من اإلشارة إلى أنه تم اعتماد تينيات اليراءة اآل ،وفي هذا الصدد

 مجال فرز ونشر المعلومات. ففي مدة لا مكن من تيليص آاإلحصاء مم معالجة استمارات
تتعد شهرا واحدا، تم تحديد أعداد السكان اليانونيين على الصعيد الو ني وحسب وس ي 

ذلك الخصائص  كما تم نشر بعد ،قاليم والجماعاتاإلقامة، الحضري واليروي، والجهات واأل
ة والثيافية للسكان على مستوى مختلا التيسيمات الديموةرافية وااجتماعية وااقتصادي

 اإلدارية للمملكة.
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ون را لالهتمام المتزايد بالجهنة وبتندبير الشنأن المحلني، وفني سنبيل تنوفير مننا  وا  نار 
الديموةرافينة مالئمين لبلورة ااستراتيجيات والمخ  نات، كنان ابند منن تحلينل هنذه المع ينات 

الشننرق واألقنناليم المنتميننة إلننى مجالهننا الترابنني لتكننون  علننى صننعيد جهننة اقتصننادية-والسوسننيو
 رهن إشارة ذوي اليرار والمخ  ين ومختلا المهتمين بالجهة ومكوناتها.

 ويهنننننتم هنننننذا العمنننننل التحليلننننني منننننن خنننننالل الوثيينننننة التننننني بنننننين أيننننندينا بنننننأهم الم شنننننرات
خصنائص وذلنك منن خنالل عنرت مختلنا  إلقلنيم الندريو  اقتصنادية-الديموةرافية والسوسيو
مننننع إبننننراز بعننننت ااخننننتالات والفننننوارق التنننني ازالننننت سننننائدة بننننين قليم اإلومميننننزات السننننكان بنننن

الوس ين الحضري واليروي أو بنين الجنسنين. وقند تمنت ااسنتعانة قندر اإلمكنان برسنوم بيانينة 
 لتوضيح مختلا هذه الفوارق والخصائص.

 ويتناول هذا اإلصدار خمسة محاور أساسية:
 ةرافية للسكان؛مميزات الديمو ال 
 األمية والتعليم؛ 
 النشا  ااقتصادي؛ 

 األسر ومميزات أرباب األسر؛ 
 .روا سكن األسر        

ذ تتشرا المديرينة الجهوينة للمندوبينة السنامية للتخ ني  لجهنة الشنرق بنصندار ونشنر  وا 
هذه الوثيية ووضعها بين أيدي مختلا فئات المستعملين، فننها ت ل رهنن إشنارتهم فني مجنال 

 اختصاصاتها.  
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 الدريوش إقليمب اقتصادية-والسوسيو غرافيةوأهـم المؤشـرات الديم
 

 الديموغرافية مميزاتال

 نسمة 059 211 اإلقليم سكانعدد 

 0,5- (%) 2004-2014 معدل النمو السكاني السنوي

 26,5 (%) نسبة التمدن

  72,6 (2بالكلم )نسمة/ الكثافة السكانية

 8,6 (%) هائيةنالعزوبة المعدل 

 سنة 31,7 الزواج األول عندسن المتوسط 

  1,8 (امرأةطفل لكل ) المؤشر التركيبي للخصوبة

 
 

 التعليمواألمية 

  (%) نسبة األمية

 46,3 إقليم الدريوش
 34,4 جهة الشرق

 32,2 مجموع البالد

  (%) نسبة األمية لدى النساء

 59,0 إقليم الدريوش
 44,4 جهة الشرق

 42,1 جموع البالدم
 
 

 االقتصادي النشاط

  (%) لنشاطالمعدل الصافي ل

 39,7 إقليم الدريوش
 44,3 جهة الشرق

 47,6 مجموع البالد
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 األسر سكنظروف 

  (%) أو في طريق التملك األسر المالكة نسبة

 75,8 إقليم الدريوش
 73,9 جهة الشرق

 71,9 مجموع البالد

  (%) ظام الكراءاألسر الخاضعة لن نسبة

 6,6 إقليم الدريوش
 12,5 جهة الشرق

 18,8 مجموع البالد

  (%) بشبكة الماء الصالح للشرب مساكنها األسر المرتبطةنسبة 

 26,7 إقليم الدريوش
 68,3 جهة الشرق

 73,0 مجموع البالد

  (%) الشبكة الكهربائيةبمساكنها المرتبطة األسر  نسبة

 91,2 إقليم الدريوش
 88,9 جهة الشرق

 91,6 مجموع البالد

  (%) شبكة عمومية لصرف المياه المستعملةرتبطة مساكنها باألسر الم نسبة

 11,2 إقليم الدريوش
 57,9 جهة الشرق

 58,9 مجموع البالد
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 زيع المجالي للسكانوالتو  غرافيو التزايد الديم .1

فنن ساكنة إقليم الدريو  تمثل  2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
في المرتبة السادسة من بين باقي  اإلقليم أتييو  من مجموع سكان جهة الشرق، %9حوالي 

نسمة  222.987ميابل  2014نسمة سنة  211.059 هبلغ عدد سكان حيثأقاليم الجهة. 
فع سكان جهة الشرق بحوالي بينما ارت %0,5سنوي قيمته ال بذلك انخفاضا ، مسج2004سنة 

1%. 

 

الذي فيد هو  بوجه خاص بالوس  اليروي الديمغرافي في النمويفسر هذا اانخفات 
 قد وهو بذلك ،%1,4 تراجع بمعدل سنوي يناهزوالذي  ن به من ساكنتهاخر عددا ا يستهاآل

 .نيا  0,7ى الجهة ب ن يره المسجل على مستو  انخفت عن

على ةرار  %2,2 قيمته مهما اسنوي معدا سجلفيد  لءقليم أما الوس  الحضري 
ما زالت نسبة السكان اليرويين رةم ذلك الوس  الحضري لجهة الشرق وكذلك لمجموع البالد، و 

 تفوق ن يرتها في الوس  الحضري.

  

%13بركان %9الدريوش

%6فكيك

%9جرسيف

%5جرادة

%24الناضور

%24أنكاد-وجدة

%10تاوريرت

2014الوزن الديموغرافي ألقاليم جهة الشرق حسب إحصاء  



 
8 

 

 2014و 2004بين سنتي ما  يوش حسب وسط اإلقامةن إلقليم الدر يتطور عدد السكان القانوني :1جدول رقم 

 2014و 2004لسنتي  للسكان والسكنى انالعام اناإلحصاءالمصدر: 

بة السكان الحضريين باإلقليم من نسلارتفاع  أنه رةم تسجيل وتجدر اإلشارة إلى
من  %3,7ا يتعدون  إا أنهم، 2014و 2004 يءما بين إحصا %26,5لى إ 20%

 مجموع الساكنة الحضرية بجهة الشرق.
 السكان والمساحة والكثافة السكانية  :2جدول رقم 

 
 المساحة ب عدد السكان

 ²كلمال
  ²الكثافة السكانية ن/كلم

2004 2014 2004 2014 

 72,6 76,7 909 2 059 211 987 222 إقليم الدريوش

 25,7 23,3 130 90 346 314 2 781 102 2 جهة الشرق

 47,6 42,1 850 710 242 848 33 708 891 29 مجموع البالد
 2014و 2004 لسنتي للسكان والسكنى انالعام اناإلحصاءالمصدر: 

 اإلقامة وسط
معدل النمو السنوي  2014 2004

 (%) عدد السكان  (%) عدد السكان    (%)
 0,5- 100,0 059 211 100,0 987 222 إقليم الدريوش
 2,2 26,5 024 56 20,1 915 44 الحضري
 1,4- 73,5 035 155 79,9 072 178 اليروي
 1,0 100,0 346 314 2 100,0 781 102 2 قجهة الشر
 2,0 65,4 911 513 1 59,0 662 240 1 الحضري
 0,7- 34,6 435 800 41,0 119 862 اليروي
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، حيث مرت من األخيرين ينءكانية تيلصا  فيفا ما بين اإلحصاسجلت الكثافة الس
من بين أقاليم إلقليم ا، يبيى اانخفات. ولكن رةم هذا 2نسمة في الكلم 6,72إلى  7,76

مسجال بذلك كثافة سكانية تفوق الكثافة السكانية المهمة، الكثافات السكانية  الجهة التي تسجل
 .2014سنة   2نسمة/الكلم 52بمجموع البالد بحوالي 

 

 1الجنسالسن و  البنية السكانية لإلقليم حسب .2

، يوضح 2014كنة إقليم الدريو  حسب الجنس سنة االبنية الديموةرافية لس إن تحليل
 من مجموع السكان.  %51,7وجود تفاوت بسي  لءناث على الذكور، حيث أن اإلناث يمثلن 

أما فيما يتعلق بمعدل الذكورة على مستوى الفئات العمرية، ي هر جليا تسجيل تفاوت 
في حين تبيى نسبة اإلناث  سنة(، 14-0) ئة األ فاللفبالنسبة عددي للذكور على اإلناث 

 :3رقم . وهذا ما يوضحه الجدول العمرية تفوق نسبة الذكور في باقي الفئات

 

 

 
                                                           

 (أن ر ملحق المفاهيم والتعاريا)بالسكان البلديين في ، أي مجموع السكان اليانونيين باستثناء السكان المحسوبين على حدة  يةتتعلق نتائج هذا الجزء والفصول الموال 1

إقليم الدريوش جهة الشرق مجموع البالد

72,6

25,7

47,6

 )نسمة بالكلم مربع( 2014حسب إحصاء الكثافة السكانية 
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 حسب فئات األعمار 2014و  2004 ما بين إحصاءيتطور معدل الذكورة  :3جدول رقم 

 فئات األعمار 2004 2014
 سنة 0-14 103,9 106,5
 ةسن 15-59 82,6 90,9
 سنة 60أكثر من  76,9 82,8
 المجموع 87,9 93,6

 2014و 2004 لسنتي للسكان والسكنى انالعام اناإلحصاءالمصدر: 
 

بهرم  2014سنة  وعلى ةرار باقي أقاليم الجهة، تتميز البنية السكانية إلقليم الدريو 
ل يي %43,5سنة و 15من السكان ا يتعدى عمرهم  %25سكاني فتي، حيث أن حوالي 

في حين ا تتعدى فئة المسنين  ،سنة 35يبلغ عمرهم أقل من  %60,1و سنة 25عمرهم عن 
 من مجموع سكان اإلقليم. %10,9سنة فأكثر 60البالغين 

 2014توزيع سكان إقليم الدريوش حسب فئات األعمار الكبرى والجنس سنة  :4جدول رقم 

 فئات األعمار الذكور اإلناث المجموع

سنة  020 27 378 25 398 52 14-0 
سنة  596 64 090 71 686 135 59-15 
سنة فأكثر 60  402 10 563 12 965 22  
 المجموع 018 102 031 109 049 211
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 59-15) ااقتصاديمن جهة أخرى، تحتل ساكنة إقليم الدريو  في سن النشا  
بعد إقليم  %64,3 بنسبةعلى مستوى الجهة بة الثانية المرت، 2014 حسب إحصاء ،سنة(

على سوق  اضغ  يشكل، الشيء الذي 2004حسب إحصاء  %60,3الناضور ميابل 
انتيلت نسبتهم من  الذين سنة 15الشغل. ويأتي هذا التزايد على حساب شريحة األ فال دون 

تراجعا  نة(س 24-15) شباب. كما عرفت نسبة ال2014سنة  %25إلى  2004سنة  30%
 نيا . 3,8وذلك ب  األخيرين ينءنسبيا ما بين اإلحصا
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 2004سنة  %9,7سنة فما فوق(، فيد انتيلت نسبتهم من  60بالنسبة لفئة المسنين )
 %0,6، مسجلة بذلك تزايدا سنويا قدره 2014سنة  %10,9إلى 

 شر ويمكن تفسير هذه التغييرات لفائدة المسنين بالتراجع الحاصل على مستوى م
فيد تغير  على ةرار باقي أقاليم الجهة،الحياة.  و  أمدالخصوبة وكذلك إلى ارتفاع معدل م شر 

 المبينان، وهذا ما يوضحه األخيرين ينءني إلقليم الدريو  ما بين اإلحصاشكل الهرم السكا
 التاليان:
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 2004 والجنس لسنةالخماسية توزيع السكان حسب فئات األعمار 
 

 فئات األعمار الذكور اإلناث المجموع

سنوات  9472 8982 18454 4-0 

سنوات  11756 11241 22997 9-5 

سنة  12866 12578 25444 14-10 

سنة  34094 32801 66895 14-0 

سنة  13080 13471 26551 19-15 

سنة  11486 12002 23488 24-20 

سنة  7854 9871 17725 29-25 

سنة  6248 8849 15097 34-30 

سنة  5553 8145 13698 39-35 

سنة  5967 8093 14060 44-40 

سنة  5226 6467 11693 49-45 

سنة  3664 4278 7942 54-50 

سنة  1676 2419 4095 59-55 

سنة  60754 73595 134349 59-15 

سنة  1952 3087 5039 64-60 

سنة  2582 3272 5854 69-65 

سنة  2322 2778 5100 74-70 

رسنة فأكث 75 2564 3074 5638  

رسنة فأكث 60 9420 12211 21631  

 غير مصرح 34 78 112

 المجموع 104302 118685 222987

 2004اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر:                                              
 

 2014والجنس لسنة  الخماسية توزيع السكان حسب فئات األعمار
 

ورالذك اإلناث المجموع  فئات األعمار 

سنوات  620 9 906 8 526 18 4-0 

سنوات  252 8 980 7 232 16 9-5 

سنة  148 9 492 8 640 17 14-10 

سنة  020 27 378 25 52398 14-0 

سنة  999 9 938 9 937 19 19-15 

سنة  978 9 454 9 432 19 24-20 

سنة  427 9 133 9 560 18 29-25 

سنة  082 8 403 8 485 16 34-30 

سنة  069 6 779 7 848 13 39-35 

سنة  642 5 679 7 321 13 44-40 

سنة  236 5 736 6 972 11 49-45 

سنة  552 5 881 6 433 12 54-50 

سنة  611 4 087 5 698 9 59-55 

سنة  64596 71090 135686 59-15 

سنة  339 3 752 3 091 7 64-60 

سنة  603 1 965 1 568 3 69-65 

سنة  758 1 351 2 109 4 74-70 

رسنة فأكث 75 702 3 495 4 197 8  

رسنة فأكث 60 402 10 563 12 965 22  

 غير مصرح 0 0 0

 المجموع 018 102 031 109 049 211

 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر:                                               

15 000 10 000 5 000 0 5 000 10 000 15 000

 4-0
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75+
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 الحالة الزواجية .3

محددات التزايد  تساعد على فهمالتي  ناصرجية من العالحالة الزوا تعتبر دراسة
نورد الجدول اآلتي الذي يتضمن مع يات إحصاء السكان  ولرصد هذه الوضعية .ةرافيو الديم
 .2014لسنة 

سنة فما فوق( حسب الحالة الزواجية والجنس ووسط  15بنية ساكنة إقليم الدريوش ) :5جدول رقم 
 (%)اإلقامة 

 اإلقامة وسط الحالة الزواجية كورالذ اإلناث المجموع
 العزاب 45,2 32,3 38,5

 الحضري
 المتزوجون 53,6 53,9 53,8
 الم ليون 0,7 2,7 1,7
 األرامل 0,6 11,1 6,0

0,100  0,100  0,100  المجموع 
 العزاب 47,4 38,7 42,8

 القروي
 المتزوجون 51,4 49,3 50,3
 الم ليون 0,5 1,6 1,1
 األرامل 0,7 10,4 5,9

0,100  0,100  0,100  المجموع 
 العزاب 46,8 37,0 41,6

 المجموع
 المتزوجون 51,9 50,5 51,2
 الم ليون 0,6 1,9 1,3
 األرامل 0,7 10,6 5,9

0,100  0,100  0,100  المجموع 
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

األولى بكال الوس ين سواء تعلق ، تحتل فئة المتزوجين المرتبة 2014حسب إحصاء 
ثم تأتي بعد ذلك فئة العزاب بنسبة مهمة ثم فئة األرامل وأخيرا فئة  ،األمر بالذكور أو باإلناث

 .الم ليين
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وجود تغيرات في توضح  2004إن الميارنة مع وضعية العزوبة والزوا  في سنة 
 مجموع النسب الموافية لكل حالة زواجية.   

 يننيا  ما بين اإلحصاء 7نساء، انخفضت نسبة العازبات بما ييارب فبالنسبة لفئة ال
إلى  %44,5. بالميابل، ارتفعت نسبة المتزوجات من 2014سنة  %37لتصبح  األخيرين
ا رةم هذو سنة فما فوق خالل نفس الفترة،  15أعمارهن  ةمن مجموع النساء البالغ 50,5%

، بأعلى نسبة للعزاب يارنة مع باقي أقاليم الجهةتبيى حاضرة م  اهرة العنوسةإا أن  اارتفاع
 وأدنى نسبة للمتزوجين.

سنة  %38,7 انخفت إلىوتجدر اإلشارة إلى أن نسبة العازبات بالوس  اليروي 
شأنهن في ذلك شأن ن يراتهن بالوس  الحضري اللواتي ، 2004سنة  %45,2ميابل  2014

 .نيا  خالل نفس الفترة 7,3تيلصت نسبتهن بحوالي 

نيا  بين   5,7أما بالنسبة لفئة الذكور، فيد عرفت  اهرة العزوبة انخفاضا ب
سنة  %46,5حيث انتيلت من واضحا سجلت نسبة المتزوجين ارتفاعا فيما ين، اإلحصاء

  .2014سنة  %51,9إلى  2004

 

جال أما بالنسبة ل اهرة الترمل، فنالح  تفاوتا افتا لالنتباه لدى النساء ميارنة مع الر 
 %0,7، ميابل هن أرامل سنة فأكثر 15أعمارهن  ةمن نساء اإلقليم البالغ %10,6حيث أن 

العزاب المتزوجون المطلقون األرامل

37,0

50,5

1,9

10,6

46,8

51,9

0,6 0,7

اإلناث

الذكور

   (%) بنية ساكنة إقليم الدريوش حسب الحالة الزواجية
  2014سنة اإلحصاء العام للسكان والسكنى ل
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ي ألمد الحياة عند النساء رتفاع النسبتفسيره بااوهذا يمكن  .2014للرجال سنة  في  بالنسبة
 عند الرجال.  رب  عالقة زواجية أخرىسهولة بوكذلك 

ت سجل بنقليم الدريو  لعزوبةا سبةنالح  أن يومن خالل تحليل الجدول أسفله، 
حوات ااقتصادية وااجتماعية ن را للت، (%95,5)سنة  19-15لدى الفئة العمرية  أقصاها

اارتبا  في الحياة العملية قبل  وااندما لمدة أ ول تعلم اللتي عرفها مجتمعنا والتي تيتضي ا
 .والدخول في عالقة زواجية

تراجع نسبة العزوبة، حيث بة هي األكثر تأثرا سن 24-20ةير أن الفئة العمرية 
 .2014سنة  %78,9 إلى 2004 سنة %87,5انتيلت من 

 (%)حسب بعض الفئات العمرية والجنس ووسط اإلقامة  العزوبة نسبة  :6جدول رقم 

 اإلقامة وسط الجنس سنة 15-19 سنة 20-24 سنة 29-25
 الذكور 99,6 94,1 73,5

 إلناثا 89,2 52,9 38,2 الحضري
 المجموع 94,4 74,3 56,8
 الذكور 99,7 95,2 78,3

 اإلناث 92,1 65,4 49,3 القروي
 المجموع 95,9 80,6 63,8
 الذكور 99,7 94,9 76,9

 اإلناث 91,4 62,1 46,4 المجموع
 المجموع 95,5 78,9 61,9
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

الجنسين بالوس  اليروي العزوبة لكال  ةإلى أن نسب ،الصدد اإلشارة في هذاكما تجب 
 تها بالوس  الحضري وذلك بالنسبة لكل فئات األعمار المبينة أعاله.تفوق مثيل

سنة  55عند  العزوبة معدل، يتم اعتماد نهائيةإلحا ة ب اهرة العزوبة الاومن أجل 
 ملها.عد ميياسا لحدة هذه ال اهرة على مستوى أجيال بأكي ذيوال
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فمن خالل تحليل مع يات الجدول أسفله، يتضح أنه رةم  اهرة العزوا عن الزوا  
 .سنة 55سنة فأكثر، يتزوجون قبل  15البالغين من مجموع  %91,4أو التأخر فيه إا أن 

وكذلك بين  ،لفائدة الرجال نيا   6,6حواليولكن يبيى التفاوت واضحا بين الذكور واإلناث ب
 2,4الوس  الحضري ب ب هن ير العزوبة النهائية في الوس  اليروي  معدلوق فيالوس ين، حيث 

لديهن هذا بلغ لي لدى اإلناث اليرويات الالئي يبشكل ج نهائيةوتبرز  اهرة العزوبة ال .نيا 
 .%12,6 زالمعدل ما يناه

 (%)سنة حسب الجنس ووسط اإلقامة  55عند  نهائيةالعزوبة ال معدل  :7جدول رقم 

 الجنس الحضري القروي المجموع
 الذكور 4,5 5,2 5,0
 اإلناث 8,7 12,6 11,6
 المجموع 6,8 9,2 8,6

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

سنة لدى سكان  31,7الزوا  األول حوالي عند سن المن جهة أخرى، بلغ متوس  
إذ يفوق نة بباقي أقاليم الجهة، ويعتبر هذا المعدل األعلى ميار  .فأكثرسنة  15اإلقليم البالغين 

 الجهوي والو ني بحوالي سنتين وثالث سنوات على التوالي. يهن ير 

 )سنة( 2014و 2004بين سنتي الزواج األول حسب الجنس ووسط اإلقامة عند سن المتوسط تطور  :8جدول رقم 

  الحضري القروي المجموع
2014 2004 2014 2004 2014 2004  
 الذكور 32,8 32,7 33,3 34,1 33,3 33,7
 اإلناث 28,5 27,5 30,3 30,2 30,0 29,5
 المجموع 30,6 30,3 31,6 32,3 31,4 31,7

 2014و 2004 للسكان والسكنى انالعام انالمصدر: اإلحصاء

لدى فئة  بمجموع اإلقليم الزوا  األول عند سنالأن متوس  إلى  ،اإلشارة هنا دروتج
 حسب إحصاء سنوات 4,2بحوالي  سنة( 29,5) ه لدى النساءمثيل فوقيسنة(  33,7الرجال )
يفوق ن يره بالوس   (سنة 34,1)كما أن هذا الم شر بالنسبة للذكور بالوس  اليروي  .2014
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 30,2 . ونفس الشأن بالنسبة للفتاة بالوس  اليرويسنوات 1,4بحوالي  )سنة 32,7) الحضري
  .بالوس  الحضري سنة 27,5ميابل سنة 

 

 بةالخصو  .4

تبلغ  ةامرأمواليد األحياء الذين قد تضعهم يمثل الم شر التركيبي للخصوبة مجموع ال
هذا يعد . و سليفاتهاوتحت شرو  خصوبة  الخصبة خالل حياتهاسنة فما فوق  15من العمر 

 األضعا بالميارنة ،( فل لكل امرأة 1,8)إلقليم اب خالل السنوات األخيرة هاستيرار رةم  ،الم شر
. ويرجع المستوى المتدني لهذا الم شر لمجموعة من األسباب لعل أهمها أقاليم الجهةباقي مع 

عند سن المتوس   وكذا ارتفاعتأثر أسر اإلقليم بالتغيرات الثيافية التي يعرفها المجتمع المغربي 
 .الزوا  األول باإلقليم

الحضري  رتفع بالوس مالم شر التركيبي للخصوبة  نفن ،و كما يوضح الجدول أسفله
إقليم الدريو  يشكل استثناءا  ويالح  أن .) فل 1,7( اليرويالوس   ميارنة مع )ل ف 2,2)

، م شر تركيبي للخصوبة مرتفع 2014بالجهة حيث أن جميع أقاليم الجهة سجلت، خالل سنة 
 بالوس  اليروي بالميارنة مع ن يره بالوس  الحضري.

 

30,3
27,5

32,732,3
30,2

34,1

المجموع اإلناث الذكور

الحضري

القروي

2014سنةمتوسط السن عند الزواج األول حسب الجنس و وسط اإلقامة
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حسب بعض  في سن اإلنجاب التركيبي لخصوبة النساءوالمؤشر  )‰ (معدل الخصوبة  :9جدول رقم 
 وسط اإلقامةالفئات العمرية و 

 فئات العمرية الحضري القروي المجموع
 سنة 19-15 16,2 13,8 14,4
 سنة 24-20 100,7 64,0 73,8
 سنة 29-25 119,8 86,2 95,0
 سنة 34-30 97,4 77,0 82,5
 سنة 39-35 63,5 64,6 64,3
 سنة 44-40 28,4 31,5 30,7
 سنة 49-45 7,6 7,6 7,6
 )طفل/امرأة( خصوبةلل يالمؤشر التركيب 2,2 1,7 1,8

 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: 

 قبلما معدل الخصوبة حسب الفئات العمرية أن  ،يتضح جليا من خالل الجدول أعاله
لتأخر متوس   رأة وذلك ن راام 1000وادة لكل  14,4إذ ا يتعدى  ضعيفا، يبيى العشرين سن
 . باإلقليم األول الزوا  عند سنال

 95سنة، فيرتفع هذا المعدل ليبلغ أقصاه بحوالي  29-25أما بالنسبة للفئة العمرية 
سنة. وهذه  49و 45يصل أدناه ما بين ل واضحتدريجي  بتراجعامرأة، ثم يبدأ  1000وادة لكل 

بالمدن ميارنة بالبوادي على  مرتفعة تبيى الخصوبة ال اهرة حاضرة في الوس ين معا، ةير أن
 .سنة 34و 20المتراوحة بين العمرية ات الفئ مستوى
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 اإلعاقة .5
 تعنى 2014 لسنة والسكنى للسكان العام اإلحصاء في عنها المعبر اإلعاقة

 مدى مسألة تعالج بذلك فهي لألفراد، اليومية الحياة ممارسة صعوبة درجة بيياس باألساس
 بالميارنة اليومية األنش ة في دائمة صحية مشاكل من يعانون الذين األشخاص اهمةمس

 و يفية مجاات ستة على اإلحصاء في التركيز تم وقد. سليمة وضعية في باألشخاص
 .والتواصل بالذات وااعتناء واإلدراك والمشي والر ية السمع: وهي أساسية

نقليم بلغت نسبة انتشار اإلعاقة ب، 2014حسب ااحصاء العام للسكان والسكنى 
 2,3جهة الشرق ب نسبة تفوق  فهي بذلك، جهةلأقاليم اجل متجاوزة بذلك  %8,2الدريو  

على الصعيد الو ني. وي هر انتشار اإلعاقة بشكل  %5,1 هذه النسبة تبلغنيا  في حين 
  .%9,3بنسبة لدى الذكور خاصة افت في الوس  اليروي 
 (%)انتشار اإلعاقة  حسب الجنس ووسط اإلقامة نسبة  :10جدول رقم 

 المجموع اإلناث الذكور 
 8,2 7,7 8,6 الدريوش إقليم

8,6 حضري  4,6  6,6  
3,9 قروي  2,8  7,8  

0,6 جهة الشرق  8,5  9,5  
8,5 5,8 حضري  5,8 
 6,2 5,9 6,5 قروي

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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  الفصـل الثانـي
 
 

 األمية و التعليم
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 األمية .1

قراءة سنوات فأكثر ا يست يع  10ي لق مص لح األمية على كل شخص بلغ عمره 
عن حياته اليومية. وكثيرا ما يستعمل هذا الم شر لتيييم المجهودات  بسي و  قصير نص وكتابة

 المبذولة من  را الدولة في ميدان التعليم.

قليم  وذلك رةم  ليم الجهة، ا يزال يتخب  في آفة األميةأقا بين كغيره من الدريو وا 
من  %46,3إلقليم با 2014سنة المجهودات المبذولة في هذا الصدد. وهكذا بلغت نسبة األمية 

 وهي نسبة، 2004خالل إحصاء  %58,4سنوات فأكثر ميابل  10مجموع السكان البالغين 
 . (على التوالي %32,2و %34,4)بالجهة ومجموع البالد  تفوق كثيرا تلك المسجلة

على مستوى الجنس بنقليم الدريو   اكبير  اتفاوتأ هر  2014إحصاء  نلءشارة فنو 
 الجدول التالي.في بشكل واضح كما هو مبين  وكذلك على مستوى الوس 

 

 (%)سنوات فأكثر حسب الجنس ووسط اإلقامة  10البالغين نسبة األمية لدى السكان   :11جدول رقم 

  الذكور إلناثا المجموع
 إقليم الدريوش 32,4 59,0 46,3
 الحضري 23,9 48,0 36,2
 القروي 35,6 62,8 49,9
 جهة الشرق 24,1 44,4 34,4
 الحضري 17,4 36,0 26,9
 القروي 37,0 60,9 49,1
 مجموع البالد 22,2 42,1 32,2
 الحضري 14,0 31,0 22,6
 القروي 34,9 60,1 47,5

 2014عام للسكان والسكنى اإلحصاء الالمصدر: 
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  اهرةمن باإلقليم األمية حسب الجنس، يوضح أن معاناة اإلناث  م شر ن تحليلإ
ميابل  عرفن اليراءة وا الكتابةيا من اإلناث  %59أن  حيثاألمية تفوق بكثير معاناة الذكور، 

 .بالنسبة للذكور 32,4%
 ين، حيث ترتفع األمية األميين داخل الوسنسبة كبير وواضح ل كما يسجل تفاوت

 %36,2ميابل  نو هم أمي يرويةنصا الساكنة ال حواليأن إذ  ،في الوس  اليروي ملفتبشكل 
 ني ة. 14 ييارب أي بفارق ،بالوس  الحضري

 
 

وهذا راجع أساسا إلى عدم  كل هذه األرقام تبين مدى استفحال األمية داخل اإلقليم،
في العالم  وخصوصا س من البرامج التعليمية الرسميةر لتمداستفادة جميع األ فال البالغين سن ا

 .اليروي

 
 

48,0

36,0
31,0

23,9
17,4

14,0

إقليم الدريوش جهة الشرق مجموع البالد

اإلناث

الذكور

62,8 60,9 60,1

35,6 37,0 34,9

إقليم الدريوش جهة الشرق مجموع البالد

اإلناث

الذكور

 بالوسط الحضري سنوات فأكثر 10لدى السكان البالغين  نسبة األمية
 (%) 2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 بالوسط القروي سنوات فأكثر 10لدى السكان البالغين  نسبة األمية
 (%) 2014 اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة حسب
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دول حسب فئات األعمار، كما هو مبين بالج باإلقليم من جهة أخرى، فنن تحليل األمية
ألمية تتزايد عالقة و يدة مع عمر األشخاص، إذ أن نسبة ا أسفله، ي هر أن لهذه ال اهرة

الفئة لدى ( %6,1)سن، حيث تن لق من قيمتها الدنيا مع التيدم في البشكل تصاعدي وكبير 
 50تبلغ أقصاها لدى فئة األشخاص البالغين أكثر من لترتفع تدريجيا و ، سنة 14-10العمرية 

 لدى الرجال.  %66و لدى النساء %95,1سنة بنسبة 
 

 )%( 2014و  2004بين سنتي  الجنس وفئات األعمار باإلقليم حسب نسبة األميةتطور  :21جدول رقم 

2014  2004 
 فئات العمريةال

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع
6,1 6,9 5,3 18,8 24,9 12,8 14-10 
15,0 19,8 10,3 39,8 53,1 26,1 24-15 
38,2 52,7 23,7 62,0 77,2 41,7 34-25 
62,3 78,1 41,6 78,0 92,4 58,5 49-35 
 سنة فأكثر50 77,8 98,4 89,4 66,0 95,1 81,8
 المجموع 42,4 71,9 58,4 32,4 59,0 46,3

 2014و 2004المصدر: اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى 
 

 

إلى أن األمية ورةم مستواها المرتفع على صعيد اإلقليم إا أن نسبتها  ،اإلشارةوتبيى 
لجنسين معا ميارنة بالنسبة لكذا جميع مستويات فئات األعمار و ل بالنسبة 2014سنة  انخفضت

 .)ان ر الجدول أعاله(في صفوا األجيال الناشئة  خصوصا 2004بسنة 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

14-10 24-15 34-25 49-35 سنة فأكثر50

اإلناث

الذكور
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24 

 

 المعرفة باللغات .2

 %53,1إذ أن  يمقلفي اإل العربية أكثر انتشارا ةفيما يخص المعرفة باللغات، تعد اللغ
ة غثم تليها الل يعرفون قراءتها وكتابتها سنوات فما فوق 10البالغة من العمر  من الساكنة
 . %27,8 بنسبةالفرنسية 

 (%) حسب اللغات المقروءة والمكتوبة والجنس سنوات فأكثر 10البالغين توزيع السكان  :13جدول رقم 

 اللغات المقروءة والمكتوبة الذكور اإلناث المجموع
 ءال شي 32,4 59,0 46,3
 العربية وحدها 26,2 16,6 21,2
 العربية والفرنسية 22,5 13,9 18,0
 العربية والفرنسية ولغات أخرى 13,0 7,0 9,8
 العربية ولغات أخرى غير الفرنسية 5,3 3,1 4,1
 لغات أخرى 0,3 0,3 0,3
 بدون تصريح 0,2 0,2 0,2

 المجموع 100,0 100,0 100,0
 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: 

في مسألة المعرفة اإلناث  عنوتعكس مع يات الجدول أعاله تميزا واضحا للذكور 
          فمثال فمعرفة الذكور باللغات تفوق معرفة اإلناث وذلك بالنسبة لجميع اللغات. ،باللغات

، كما بالنسبة لءناث %16,6ميابل  وحدها من الذكور يير ون ويكتبون اللغة العربية %26,2
 لءناث. ي  بالنسبةف %13,9من الذكور يير ون ويكتبون العربية والفرنسية ميابل  %22,5ن أ
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 التمدرس .3

مستوى االتحاق  بالرةم من المجهودات المهمة المبذولة بي اع التعليم عموما، ا يزال
التمدرس لدى  معدل حيث سجل هداا المس رة،لم يبلغ األبالمدرسة داخل إقليم الدريو  
ذلك أقل ، لي ل ب2014خالل إحصاء  %90,6سنة  12و 7األ فال البالغ أعمارهم ما بين 

. ويتجلى هذا النيص بشكل على التوالي نيا  4,5و 1,7ه الجهوي والو ني بحوالي من مثيل
 .%13,1اللواتي لم يلجن المدرسة بنسبة قدرت ب اليرويات واضح في صفوا الفتيات 

 (%) سنة( حسب الجنس ووسط اإلقامة 12و 7تمدرس األطفال )ما بين معدل  :14جدول رقم 

 اإلقامة  وسط لذكورا اإلناث المجموع
 حضريال 96,5 94,7 95,6
 قرويال 90,7 86,9 88,8
 المجموع 92,2 88,9 90,6

 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: 

فيتضح أنه ما ييارب  ،أما بخصوص توزيع سكان اإلقليم حسب المستويات التعليمية
 %36,3ميابل  (%49,8ألساسي )سنوات فأكثر لم تلج التعليم ا 10نصا الساكنة البالغة 
 .على المستوى الو ني %41,6وعلى المستوى الجهوي 

من  %31,4في ميابل ذلك، بلغت نسبة السكان المتوفرين على مستوى ابتدائي حوالي 
سنوات فأكثر، بينما لم تتعد نسبتهم بالتعليم اإلعدادي والثانوي  10مجموع السكان البالغين 

 ي. على التوال %4,6و  11,3%

وحسب وس  اإلقامة، يالح  تباين واضح في نسب السكان المتوفرين على مستوى 
أكبر بالوس  نسبة الباستثناء التعليم اابتدائي الذي كانت فيه مي لصالح الوس  الحضري يتعل

 من مستوى تعليمي إلى مستوى آخر أعلى منه. ناتزداد الهوة اتساعا كلما انتيلو  اليروي.
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  )% (حسب المستوى الدراسي ووسط اإلقامة  )سنوات فأكثر 10 ) وزيع السكانت :15جدول رقم 

 مستوى التعليم الحضري القروي المجموع
 ال شيء   36,3 48,3 45,2
 التعليم األولي   3,0 5,2 4,6
 التعليم االبتدائي   30,5 31,7 31,4
 التعليم اإلعدادي    16,0 9,6 11,3
 ثانويالتعليم ال   8,2 3,3 4,6
 التعليم العالي   6,0 1,8 2,9

 المجمـــوع   100,0 100,0 100,0
 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: 
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 الساكنـة النشيطـة حسب الجنس ووسـط اإلقامـة توزيع .1

، سجل عدد السكان النشي ين 2014و 2004 اءيإحصل الفترة الممتدة ما بين خال
شي ا وهو ما يعادل ن 63.315إلى  72.299 من تيلصمهما حيث  تراجعابنقليم الدريو  

 كانيبين توزيع الس الذي جدولالوفيما يلي   .2014من مجموع السكان باإلقليم سنة  30%
  الوس ين حسب الجنس.ب ينالنشي 

  شيطة حسب الجنس ووسط اإلقامةتوزيع الساكنة الن :16جدول رقم 

  عدد ال (%) توزيع السكان النشيطين
السكان غير  المجموع الحضري القروي المجموع

 النشيطين
السكان 
 الجنس النشيطون

 الذكور 015 56 003 46 018 102 87,7 88,7 88,5
 اإلناث 300 7 731 101 031 109 12,3 11,3 11,5
 المجموع 315 63 734 147 049 211 100,0 100,0 100,0

 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: 

مشاركة العنصر  ، يمكننا اليول أنالواردة في الجدول أعاله على ضوء المع يات
نسبة  ا تمثل سوىالنسوي في النشا  ااقتصادي ضعيفة. فالساكنة النشي ة من جنس اإلناث 

 امرأة، وهكذا فنننا ا نجد سوى يم الدريو بنقل في  من مجموع السكان النشي ين 11,5%
بالنسبة  9 تيريباميابل أو لها الرةبة في ذلك تلج سوق الشغل  شي ينن 10من أصل  واحدة

المغربية رجال. ولعل هذا راجع إلى أسباب ثيافية واجتماعية ازالت تعاني منها المرأة لل
جعل المرأة  فوا الفتيات،التمدرس في ص مستوىضعا  وخصوصا بالوس  اليروي. كما أن

 ةير م هلة لخوت ةمار سوق الشغل.  

مابين الوس ين  النشي ين الذكور تيارب نسبةيالح  ف، اإلقامة وس أما حسب 
 %12,3وكذا نسبة النشي ات ) .بالوس  اليروي( %88,7بالوس  الحضري و 87,7%)

 .(بالوس  اليروي %11,3ميابل بالوس  الحضري 
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 شاطالمعدل الصافي للن .2

ي مجموع ، ألنشا  بحاصل قسمة مجموع السكان النشي ينمعدل الصافي لالعرا ي
نفس من  على مجموع السكان ،المشتغلين والعا لين ،سنة فما فوق 15البالغ أعمارهم  السكان
 .العمرية الفئة

أقاليم باقي  بالميارنة مع ااقتصادياألضعا من ناحية النشا  إقليم الدريو   تبرعيو 
اإلحصاء العام للسكان والسكنى  حسب %39,7فيد بلغ المعدل الصافي للنشا  به  ،الجهة
نيا   7,9و 4,6يالح  أنه أقل بحوالي  ،. وبميارنته مع ن يره الجهوي والو ني2014لسنة 

 على التوالي.

إلى التباين الكبير الحاصل بين الذكور واإلناث، إذ أن  ،وتجدر اإلشارة في هذا الصدد
في حين ا تتعدى هذه النسبة  .نشي ين عتبروني باإلقليم رجال 10من أصل ذكور  7ما يفوق 

 .مما ي كد صعوبة اندما  العنصر النسوي بسوق الشغل ،إناث 10امرأة واحدة من بين 

 (%)حسب الجنس ووسط اإلقامة  المعدل الصافي للنشاط  :17جدول رقم 

  الذكور اإلناث المجموع
 دريوشإقليم ال 74,4 8,7 39,7
 الحضري     73,8 9,8 40,9
 القروي     74,6 8,3 39,3
 جهة الشرق 74,9 14,9 44,3
 الحضري     72,9 17,8 44,7
 القروي     78,8 9,0 43,4

6,47  4,20  5,75  مجموع البالد 
 الحضري     73,4 25,8 49,1
 القروي     78,8 11,4 45,1

 2014ى اإلحصاء العام للسكان والسكنالمصدر: 
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أن النسب جد متياربة بين  ،اإلقامةوس  حسب وتوضح المع يات اإلحصائية 
تبرز المع يات أعاله تياربا كبيرا لهذا الم شر  كما .بالنسبة لءناث والذكور ضر واليرىواالح

 بالوس ين معا على مستوى اإلقليم.

 

إقليم الدريوش الحضري القروي

8,7 9,8 8,3

74,4 73,8 74,6

اإلناث

الذكور

حسب اإلحصاء العام للسكان  حسب الجنس ووسط اإلقامةالمعدل الصافي للنشاط 
 (%) 2014والسكنى لسنة 
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 (%) 2014و 2004ن سنتي ما بي النشاط حسب فئات األعمار والجنس معدلتطور  :18جدول رقم 

2014 2004  
 فئات العمرية

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع
 سنة 19-15 61,8 36,5 49,0 46,6 12,9 29,8
 سنة 24-20 87,0 35,1 60,5 79,3 14,5 47,8
 سنة 29-25 95,3 27,8 57,7 92,7 14,5 54,2
 سنة 34-30 95,9 19,3 51,0 94,0 11,8 52,1
 سنة 39-35 96,0 13,1 46,7 92,9 9,4 46,0
 سنة 44-40 95,6 8,3 45,3 92,1 7,1 43,1
 سنة 49-45 95,4 5,8 45,8 90,4 5,7 42,7
 سنة 54-50 94,0 5,0 46,0 85,7 4,2 40,6
 سنة 59-55 87,4 3,7 37,9 76,4 3,2 38,0
 سنة فأكثر 60 32,0 1,3 14,6 29,3 1,2 13,9

 2014و 2004 لسنتي العامان للسكان والسكنى المصدر: اإلحصاءان

أن السكان سنة  39و 20الفئة العمرية ما بين  النشا  حسب معدليوضح تحليل 
 تعد هذهو  ،2014باإلقليم سنة  في نفس الفئة نصا مجموع السكان يياربالنشي ين يمثلون ما 

 .األكثر نشا ا بالميارنة بباقي الفئات األخرى لفئةا

سوق ولو  عدم قدرتهن على ب بسب اضعيف لءناث ةبالنسب النشا  لمعدبيى يلكن  
الذي تم  المعدل كما أن .%14,5 لديهننشا  ال معدلتعدى ي، إذ ا ألسباب متعددة الشغل

على بالميارنة األ هوسنة  29و 20تي تنحصر أعمارهن بين واالل النساءمستوى تسجيله على 
لدى النساء  ضعياالنشا  معدل  ما يوضح أن ،النساءصفوا  فيبجميع الفئات المتبيية 

فنن هذا الم شر  ،ذلك إضافة إلى .بالميارنة مع الرجال وذلك على مستوى كل الفئات العمرية
 وي هر هذا جليا من خالل المبيان نخفت بشكل كبير في سن مبكرة في صفوا النساء.ي

 .الموالي
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أشخاص من  5أقل من نة، نجد أن س 20أقل من  المنتمين لفئة بالنسبة للذكورأما 
 وا تنخفت ،سنة 49و 25بين  أشخاص ما 9وتتجاوز هذه النسبة  .نو هم نشي  10بين 

 .%29,3إا لدى فئة المسنين حيث تتيلص إلى  بشكل سريع

في  نخفاضاعرفت اسنة  25التي تفوق الفئات العمرية  أةلبونشير كذلك، إلى أن 
  .خاصة بالنسبة لفئة اإلناث 2014و 2004ما بين معدات نشا ها 

 الحالة في المهنة .3

 والعا لين الذين سبق لهم أن اشتغلوا المشتغلينفيما يخص توزيع السكان النشي ين 
من مجموع السكان  %49,5حسب الحالة في المهنة، فيبدو أن فئة األجير تحتل الميدمة بنسبة 

ين الحضري الوس اوت  فيا بين في كل الحاات المهنية تفويسجل  .المشتغلين النشي ين
 .نيا  4,7واليروي حيث ا يتعدى الفارق 
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 (%)حسب الحالة في المهنة ووسط اإلقامة  المشتغلين توزيع السكان النشيطين :19جدول رقم 

 الحالة في المهنة الحضري القروي المجموع
 مشغل 4,2 1,9 2,6
 مستقل 37,5 42,2 40,8
 أجير 52,7 48,2 49,5
 عائلي ساعدم 2,3 5,2 4,4
 متعلم 0,8 0,5 0,6
 آخر 2,5 2,0 2,1

 المجموع 100,0 100,0 100,0
 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: 

 من مجموع النشي ين %40,8 المرتبة الثانية بفي  المستيلون يأتيفي الوقت ذاته، 
عائليين  ساعدينبين م ي تتوزعفه ،ليمقالمشتغلة باإلمن الساكنة النشي ة  وما تبيى. المشتغلين

 .(على التوالي %0,6و %2,6و %4,4) ومشغلين ومتعلمين بنسب ضعيفة

 
 
 

مشغل
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 حسب الحالة في المهنةإقليم الدريوش ب المشتغلينتوزيع السكان النشيطين 
 2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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 األسر ومميزات أرباباألسر 
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 تطور أعداد األسر .1

األخيرين ارتفع عدد األسر اليا نة بنقليم الدريو  خالل الفترة الممتدة بين اإلحصاءين 
 هذا النمو هموي. %0,9أسرة، أي بمعدل نمو سنوي يناهز  43935إلى  40097 من

 ورةم ذلك يستي بسنويا.  %3,2بمعدل  عدد األسر بالخصوص الوس  الحضري حيث ازداد
  .جهة الشرقب %32اإلقليم ميابل  من مجموع أسر %72 حوالي المجال اليروي

من مجموع  %8,9سوى تمثل ا  لمتواجدة باإلقليماألسر ا وتجدر اإلشارة إلى أن
وع األسر ممن مج %20,1و من مجموع األسر الحضرية بالجهة %3,7و األسر بجهة الشرق

 .اليروية بالجهة

 2014و 2004بين األسر حسب وسط اإلقامة  أعدادو توزيع أعداد السكان   :20جدول رقم 

 2014و 2004لسنتي  للسكان والسكنى انالعام اناإلحصاءالمصدر: 

 أكبر من تلك المتعليةنمو أعداد األسر وثيرة لوح  أن ألسر، فيد وفيما يخص حجم ا
 4,8إلى  2004سنة  ادفر أ 5,6مخلفة بذلك انخفاضا في حجم األسر من  ،السكان ددع نموب
األسرة  حجم كما هم هذا اانخفات الوس ين معا حيث تيلص متوس . 2014سنة اد فر أ

 ني ة بالوس  اليروي. 0,8وني ة بالوس  الحضري  0,4بحوالي 

 

 

 

 

معدل النمو 
 (%)السنوي 

معدل النمو  عدد األسر
 (%)السنوي 

  عدد السكان 
2014 2004 2014 2004  

 الحضري 915 44 024 56 2,2 9097 12485 3,2
 القروي 072 178 035 155 1,4- 31000 31450 0,1
 إقليم الدريوش 987 222 059 211 0,5- 40097 43935 0,9
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 2014و 2004بين سنتي  اإلقامةوسط متوسط حجم األسر حسب تطور  :21دول رقم ج

  )فرد/األسرة( متوسط حجم األسر
2014 2004 
 إقليم الدريوش 5,6 4,8
 الحضري 4,9 4,5
 القروي 5,7 4,9

 2014و 2004لسنتي  للسكان والسكنى انالعام اناإلحصاءالمصدر: 

رات الثيافية وااقتصادية وااجتماعية التي جعلت ويمكن تفسير هذا اانخفات بالتغي
، وبالتالي فنن حجم المتعددة األفراد نموذ  ييل عبر الزمن لتحل محله األسرة النوويةمن األسرة 

سنة  أفراد 5 الحجم المتوس  ا يتعدىليصبح  الماضية عبر السنوات نخفتهذه األسر ا
 . 2004د سنة ر ف 5,6ميابل  2014

الفترة الممتدة خالل  انخفتقد  اإلقامة ياألسر بوس  يحجم إلى أن ،ر كذلكاشيو 
 2004فرد سنة  5,7و 2014سنة  فرد في األسرة 4,9بلغ  ، حيثبين اإلحصاءين األخيرين

 الوس  الحضري. ب لياالتو على فرد  4,9فرد و 4,5، ميابل الوس  اليرويب

 رباب األسرالديموغرافية أل مميزات ال .2

أن نسبة األسر المسيرة من  را النساء أصبحت مهمة  2014 أ هرت نتائج إحصاء
أسرة  78.620وهو ما يعادل ، %16 حوالي نسبةهاته ال قاربتفيد  .الشرقجهة داخل 
 .بالجهة

 أسرة 7363إلى التي ترأسها امرأة  ، فيد وصل عدد األسرالدريو فيما يخص إقليم و 
 ،ر باإلقليم تسير من  را النساءمن األس %16,8فنن حوالي  ،وبصيغة أخرى .2014سنة 

مع الوس  ميارنة  %16,4ويسجل الوس  اليروي لءقليم أكبر نسبة لربات األسر وصلت إلى 
باقي أقاليم الجهة. كما ارتفعت نسبة األسر المسيرة من  را امرأة بالوس  الحضري اليروي ل

 0,6بحوالي  توى الجهويسر باإلقليم، لتبيى دون مثيلتها على المسمن مجموع األ %17,6إلى 
 ني ة.
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 توزيع أرباب األسر حسب الجنس ووسط اإلقامة  :22جدول رقم 

 الذكــور اإلنــاث المجمــوع
 اإلقامة وسط

 العدد % العدد % العدد %
100,0 43 935 8,16  7 363 2,83  إقليم الدريوش 572 36 
100,0 12 485 6,17  2 198 4,82  الحضري    287 10 
100,0 31 450 4,16  5 165 6,83  القروي    285 26 
100,0 494 530 9,15  78 620 1,84  جهة الشرق 910 415 
100,0 338 419 2,18  61 580 8,81  الحضري    839 276 
100,0 156 111 9,10  17 040 1,89  القروي    071 139 

 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: 

نتائج كشفت  ، فيداألسر حسب الفئات العمرية الكبرىتوزيع أرباب ب وفيما يتعلق
من مجموع أرباب األسر  %55أكثر من  أن 2014العام للسكان والسكنى لسنة  حصاءاإل
البالغة  سر تنتمي لفئة السكاناألأرباب من  %45وتبيى نسبة  .رهم الخمسين سنةاعمأ تجاوزت

ما بين الذين يبلغ سنهم أرباب األسر  نسبة ا تمثل سنة. في حين 49و 15أعمارهم ما بين 
 .باإلقليم أرباب األسر مجموع من %14 سوى سنة 34و 15

 2014حسب الجنس سنة حسب الفئات العمرية و  توزيع أرباب األسر :23جدول رقم 
 الذكور اإلناث المجموع

 الفئات العمرية
 العدد % العدد % العدد %

 ةسن 15-34 5424 12,3 627 1,4 6051 13,8
 سنة 15-49 17411 39,6 2325 5,3 19736 44,9
 سنة فما فوق 50 19158 43,6 5038 11,5 24196 55,1

 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: 

بة أرباب األسر من نسمن خالل الميارنة بين الجنسين أن  من جهة أخرى، يتبين
أسر من مجموع أرباب  %39,6 سنة بلغت 49و 15تراوح أعمارهم ما بين الذكور الذين ت

، كما أن نسبة ربات %5,3الفئة نسبة بينما ا تتجاوز ربات األسر المنتمية لنفس  ،اإلقليم
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من مجموع أرباب األسر  %1,4 سنة بلغت 34و 15تتراوح أعمارهن ما بين  اللواتي األسر
 (.%12,3)هي جد ضعيفة إذا ما قورنت بالذكور باإلقليم و 

رب األسرة يجب أن يتمتع بالسل ة المادية والمعنوية وأن ييوم بالدور ف ،وكما هو معتاد
 ىمستو  لكتالمنو  به تجاه تربية أبناءه وتعليمهم وتوجيههم. ولهذا يفترت برب األسرة أن يم

  ي هله للييام بالدور المنو  به على أحسن وجه. امناسب ادراسي

عرا إقليم الدريو  هذه الوثيية،  فكما تم الت رق إلى ذلك سالفا في الفصل الثاني من
 هذا، ويبيى جدير بالذكر أن مع م   .2014حسب إحصاء  أكبر نسبة لألمية على صعيد الجهة

المالح ات التي تم تدوينها على مستوى هذا الفصل والتي تخص  اهرة األمية بالوس  اليروي 
دول أسفله، ت هر مدى سارية بالنسبة ألرباب األسر. فمع يات الج تبيىوفي صفوا اإلناث 

كذا و  (%46ميابل  %62,7) حواضراألمية لدى أرباب األسر باليرى ميارنة بالنسبة ارتفاع 
النسبة ويزداد الوضع سوءا ب (.%52ميابل  %87,3) في صفوا ربات األسر ميارنة بالذكور

 .%91,2تي بلغت نسبة األمية لديهن لربات األسر اليرويات اللوا

 (%)حسب الجنس ووسط اإلقامة  سنوات فما فوق( 10) األمية لدى أرباب األسر نسبة :24جدول رقم 
 اإلقامة وسط الذكور اإلناث المجموع
 إقليم الدريوش 52,0 87,3 58,0
 الحضري 39,1 78,3 46,0
 القروي 57,1 91,2 62,7
 هة الشرقج 38,2 70,1 43,3
 الحضري 28,6 65,1 35,3
 القروي 57,4 88,3 60,7

 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى صدر: الم
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 المسكــن نوع .1

إلى ستة أنواع  2014المساكن المغربية في اإلحصاء العام للسكان والسكنى  تصنف
 ،ي عمارةالشية ف ،أو  ابق فيال الفيال ،الدار المغربية التيليدية ،شملت الدار المغربية العصرية

 . دار بدائية أو صفيحيةالمساكن ذات ال ابع اليروي وأخيرا 
إلقليم إذ تي ن بها باالمغربية العصرية النم  السائد  تمثل الدار ،بالوس  الحضري

والشية في عمارة ب  %8,3 تليها الدار المغربية التيليدية بنسبة، األسرمجموع من  80,2%
5,4%. 

 وهماالمساكن  ن مننوعيمن األسر تي ن ب %80,3 نفناليروي، وفيما يخص الوس  
وتأتي الدار المغربية  .%37,5 المساكن اليروية بنسبةو  %42,8 الدار المغربية العصرية بنسبة

 .%15,3تيليدية في المرتبة الثالثة ب ال
 قةير الالئ السكن لم تسلم هي أيضا مناإلقليم قرى  هو أن ،نتباهاوما يثير ا 

التراجع  ، رةمأسرة 697بلغت األسر اليا نة بها  حيث يةالصفيح البدائية أو دورلوالمتمثل في ا
 .سنويا %1,9ل دبمعاألخيرين  اإلحصاءينبين الذي عرفه هذا النوع من السكن 

 (%) 2014سنة  سكن ووسط اإلقامةماألسر حسب نوع ال توزيع :25جدول رقم 

 سكنمنوع ال الحضـري القـروي المجمـوع
 فيال أو طابق فيال 1,8 1,0 1,2
 عمارةشقة في  5,4 0,2 1,6
 دار مغربية تقليدية 8,3 15,3 13,3
 دار مغربية عصرية 80,2 42,8 53,4
 دار بدائية أو صفيحية 2,2 2,2 2,2
 مسكن قروي 1,2 37,5 27,1
 آخر 1,0 1,0 1,0

 المجمــــوع 100,0 100,0 100,0
 2014كنى اإلحصاء العام للسكان والسالمصدر: 
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 أن ةالبية األسريتضح ، حول أقدمية المسكن من خالل المع يات اإلحصائيةو 
وتأتي  سنة، 50و 20تي ن مساكن يتراوح عمرها ما بين  (%46,9) بنقليم الدريو  الحضرية

المساكن الحديثة سنة وكذلك  20و 10مساكن يتراوح عمرها ما بين األسر التي تي ن  نسبة
 %19,4و %26,1 تيبنسب الثالثةو  سنوات في المرتبة الثانية 10ا عن تي ييل عمرهالعهد ال

األخير على أن ق اع البناء، بالوس  الحضري إلقليم الدريو ، قد  ويدل الم شر .على التوالي
   عرا دينامية مهمة خالل الفترة الفاصلة بين اإلحصاءين األخيرين.

 (%) اكنهامس ةتوزيع األسر الحضرية حسب أقدمي :26جدول رقم 

 عمــر المسكن الدريوشإقليم  جهة الشرق
 سنوات 10أقل من  19,4 21,1
 سنة 20إلى  10من  26,1 25,2
 سنة 50إلى  20من  46,9 42,6
 سنة 50أكثر من  7,6 11,1
 المجمـــــــــــوع 100,0 100,0

 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: 
 

 صفة حيــازة المسكــن .2

حسب نتائج  اإلقليم المساكن التي تي ن بها أسر صفة حيازةمن خالل دراسة  يتضح
وذلك  به المسكن الذي تي ن أو تشترك في ملكية تمتلك سراأله هذ، أن ةالبية 2014 إحصاء
تكون . وقد %79,9بالوس  اليروي لتصل إلى  قليال . وترتفع هذه النسبة%75,3بنسبة 

عدد المستمر ل رتفاعااالفضل الكبير في  ،اقتناء مسكن كية الممنوحة من أجللليروت البن
       األسر المالكة لمساكنها.

من مجموع  %15,8 مجانية المرتبة الثانية بنسبةمساكن ب األسر اليا نة وتحتل
والمنحدرين إلى المنازل المشيدة من  را المغاربة المييمين بالخار   ربما ويرجع ذلك ،األسر
 أو أقربائهم من  را عائالتهم استغاللها مجاناكون يمن المحتمل أن اإلقليم والتي من 

 .المييمين بالمغرب
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  (%)توزيع األسر حسب صفة حيازة المسكن ووسط اإلقامة   :27جدول رقم 

 صفة الحيازة الحضري القروي المجموع
 مالك مشترك ك أوال م 63,7 79,9 75,3
 طريق التملكفي  0,7 0,4 0,5
 مكتري 20,2 1,2 6,6
 يفيظمسكن و  1,6 1,2 1,3
 سكن مجاني 12,6 17,1 15,8
 آخر 1,2 0,3 0,6

 المجمــوع 100,0 100,0 100,0
 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: 

سوى  باإلقليم األسر الخاضعة للكراءمثل ت، حيث ا جدا فهو ضعيا أما ن ام الكراء
إذ  ،يسود هذا الن ام أساسا بالوس  الحضريو  .على صعيد الجهة %12,5ميابل  6,6%

 في  بالوس  اليروي. %1,2ميابل  ،%20,2إلى  من أسر اإلقليم تصل نسبته

ن را ليلة  %1,3، فهي ا تتعدى نسبة  يفيةو المساكن الأما األسر التي تي ن 
من يعرا هذا النوع  من المحتمل أن ةير أنه اإلدارات والم سسات العمومية داخل اإلقليم.

   .الهياكل اإلدارية اإلقليمية إرساء جميعبعد مستيبل ت ورا في ال المساكن استغالل

 

مالك أو مشترك في 
الملكية
75,3

في طور الملكية
0,5

مكتري
6,6

مسكن وظيفي
1,3

سكن مجاني
15,8

آخر
0,6

توزيع األسر حسب صفة حيازة المسكن ووسط اإلقامة حسب اإلحصاء العام 
)%(2014للسكان والسكنى لسنة 
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 كــنااستغالل المس .3
معدل شغل المسكن لم يتغير حسب بين الوس ين، فنن  أحجام األسر ن را لتيارب

 تحسناوقد عرا هذا األخير . بكال الوس ين فردا في الغرفة 1,2حيث سجل اإلقامة  وس 
ني ة بالوس   0,1بالوس  اليروي و ني ة 0,2 حواليوذلك ب 2004سنة مع  ميارنة  فيفا

 أقاليم الجهة.تميزا ايجابيا عن جل كما يجب اإلشارة إلى أن هذا المعدل سجل   .الحضري
    (%)توزيع األسر حسب عدد الغرف المشغولة ووسط اإلقامة   :28جدول رقم 

 عدد الغرف حضــري قــروي المجمــوع
 ةدغرفة واح 6,6 5,5 5,8
 غرفتان 16,0 13,1 13,9
 غرف 3 31,6 24,8 26,7
 غرف 4 20,2 25,3 23,9
 غرف 5 9,6 14,1 12,8
 غرف 6 6,7 8,5 8,0
 غرف 7 3,2 3,5 3,4
 غرف فأكثر 8 6,1 5,1 5,4

 المجموع 100,0 100,0 100,0
 شغل المسكن )فرد/الغرفة(معدل  1,2 1,2 1,2

 2014صاء العام للسكان والسكنى اإلحالمصدر: 

ن ةالبية يالح  أ، 2014يتعلق بتوزيع األسر حسب عدد الغرا المشغولة سنة  فيما 
مجموع من  %31,6وذلك بنسبة  ةرا 3لدريو  تي ن مساكن تضم ا األسر الحضرية بنقليم

وس  . أما في ال%20,2 في المرتبة الثانية بنسبة ةرا 4األسر. وتأتي المساكن ذات عدد 
بنفس النسبة المكانة األولى  ةرا 3والمساكن ذات  ةرا 4ذات اليروي، فتحتل المساكن 

بنسبة  غرفتينالوالمساكن ذات  %14,1بنسبة  ةرا 5المساكن ذات  امتليه ، ثم(%25)تيريبا 
13,1%. 
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أقاليم جهة  باقيواسعة ميارنة ب ساكنتي ن ساكنة إقليم الدريو  م ،عموموعلى ال
ةرا على  5مكونة من الدريو  تعي  بمساكن  إقليم من أسر %29,6 نأحيث الشرق 
 .23,2%ب  أنكاد-وجدة عمالةليها ، تاألقل

  عناصر الراحة بالمسكن .4

الماء الصالح تفتير إلى  نسبة مرتفعة من األسر بنقليم الدريو  تي ن مساكن ا تزال
توزيع لشبكة مرتب ة ب ، مساكنها2014، سنة من مجموع األسر %26,7في   أنإذ  ،للشرب
في الوقت ذاته، . %7,3 هاته النسبةحيث ا تتعدى حدة بالوس  اليروي  مشكلالزداد يو  .الماء

 2014خالل إحصاء  من مجموع أسر اإلقليم %91,2اتسعت شبكة توزيع الكهرباء لتشمل 
 من  را الدولة، مما ي هر بوضوح المجهودات الكبيرة التي بذلت 2004سنة  %55ميابل 

 في هذا المجال.

أما بالنسبة لباقي التجهيزات األساسية، فال تزال نسبة األسر المتوفرة في مساكنها على 
ثلث األسر المتواجدة  تمثل تيريبا ةفهذه النسب .ضعيفة ، سواء كان عصريا أو محليا،حمام

 باإلقليم.

 (%) وسط اإلقامةو  للمسكن ساسيةاألسر حسب توفرها على بعض المرافق األ نسب : 29جدول رقم 

 المرافــق حضــري قــروي المجمــوع
 مطبخ 97,5 98,3 98,1
 مرحاض 98,8 94,6 95,8
 أو رشاش حمام عصري 63,5 25,6 36,4
 من نوع محلي حمام  17,1 41,0 34,2
 كهرباءشبكة لتوزيع ال 95,2 89,6 91,2
 ماءشبكة لتوزيع ال 75,7 7,3 26,7

 2014للسكان والسكنى اإلحصاء العام المصدر: 
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ا، مإليه نسبة ضئيلة من األسر تفتير ، فيالح  أنالم بخ والمرحاتبخصوص أما 
 بالنسبة للمرحات. %4,2و بالنسبة للم بخ %1,9ز و حيث ا تتجا

 الماء الصالح للشربلتوزيع شبكة ب مساكنها مرتب ةالمن جهة أخرى، تلجأ األسر ةير 
 هذه من مجموع %43,9نسبة بمن الباعة  للماء اقتنا هاأهمها من  للتزود به  رق عديدةإلى 
تزود التي ت سروتأتي األ. %60,5لتصل إلى  الحضريوترتفع هذه النسبة بالوس   .األسر

في المرتبة الثانية بنسبة  مجهزة أو ني ة مائيةأو م فية أو بئر  سيايةالماء عن  ريق ب
بئر أو استعمال و  %16,6 بنسبة ساقيةو أو واد أ عيناستعمال هذا إلى جانب . 26,2%

 لتوزيعشبكة ب مساكنها رتب ةمال رةي من مجموع األسر %12,3بنسبة  ينم فية ةير مجهز 
 لماء.ا

طرق حسب  لماء الصالح للشربلتوزيع اشبكة ب رتبطة مساكنهااألسر غير الم توزيع :30جدول رقم 
 (%) التزود بالماء ووسط اإلقامة

 طرق التزود بالماء الشروب ضريالح القروي المجموع
 مائية مجهزةمطفية أو نقطة  أو بئر أو سقاية 28,2 26,0 26,2
 بائع الماء الصالح للشرب 60,5 42,4 43,9
  ينبئر أو مطفية غير مجهز  8,8 12,6 12,3
 عين أو واد أو ساقية 0,3 18,2 16,6
 آخر  2,1 0,8 0,9

 2014ى اإلحصاء العام للسكان والسكنالمصدر: 
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 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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فننها تعتمد في إنارة ، ءكهرباال لتوزيع شبكةمرتب ة ب ر التي تي ن مساكن ةيراألسأما 
 . هذا،هذه األسرمجموع  من %53,2 بنسبةأهمها اإلنارة بالغاز  ،وسائل أخرىمساكنها على 

 على اليناديل والشموع وهو ما يعادلمساكنها  أسرة باإلقليم تعتمد في إنارة 1272وا تزال 
 ،المولد الكهربائيو  ال اقة الشمسيةأما استعمال و متصلة بالشبكة. المن األسر ةير  32,9%

على التوالي من مجموع األسر  %3,7و %4,4بنسب فنجدهما بالخصوص بالوس  اليروي 
 .لكهرباءلتوزيع ا شبكةمتصلة بالةير  يرويةال

  ءكهربالع ابشبكة لتوزي رتبطة مساكنهااألسر غير المتوزيع  : 31جدول رقم 
 (%) اإلنارة ووسط اإلقامة مصدر حسب

 طرق اإلنارة الحضري القروي المجموع
 )البوتان( الغاز 57,8 52,6 53,2
 شمعة -قنديل 28,3 33,6 32,9
 طاقة شمسية 1,1 4,4 4,0
 مولد كهربائي 2,0 3,7 3,5
 آخر 10,9 5,7 6,3

 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: 
 

باإلقليم سنة  األسر الحضريةمن  %62,8 ا تزالينوات الت هير، يتعلق با فيمو 
 مشكلزداد اليو  .مساكن ةير متصلة بالشبكة العمومية لصرا المياه المستعملةتي ن  2014

من مجموع  %0,9ا تمثل سوى  إذ، التغ ية هي شبه منعدمةأن  حيث حدة بالوس  اليروي
 . األسر اليرويةعدد 
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 وسط اإلقامة )%(و  ف المياه المستعملةيصر تتوزيع األسر حسب طرق  :32قم جدول ر 

 طرق التطهير حضري قروي جموعالم
 شبكة عمومية 37,1 0,9 11,2
 حفرة صحية 47,8 54,2 52,4
 بئر مفقود 14,3 31,0 26,2
 في الطبيعة 0,6 13,6 9,9
 أخرى حاالت 0,1 0,3 0,3

 المجموع 100,0 100,0 100,0
 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى صدر: الم

متعددة  لوسائلبنقليم الدريو   سرلجأ األتجل التخلص من المياه المستعملة، من أ
اإلفراغ في إلى  إضافة ،%26,2واآلبار المفيودة بنسبة  ،%52,4كالحفر الصحية وذلك بنسبة 

 %13,6 إلى هذه الوسيلة لجأبها خصوصا في المجال اليروي حيث ت يستهانال بيعة بنسبة ا 
 .قد يشكل مستيبال تهديدا واضحا للبيئة وهو ما اليرويةاألسر من مجموع 

 

شبكة عمومية حفرة صحية بئر مفقود في الطبيعة طريقة أخرى

37,1

47,8

14,3

0,6 0,10,9

54,2

31,0

13,6

0,3

حضري قروي

 (%) يع األسر حسب طرق التخلص من المياه المستعملة ووسط اإلقامةتوز
 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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على  الح  أن ةالبية األسر بالوس ين معا تتوفريوعلى مستوى التجهيزات المنزلية، 
وكذلك الشأن  فر على هاتا محمول.و من مجموع األسر ا تتفي   %5,4 الهاتا النيال حيث

 باليرىيهما المتوفرة عل األسر فاز والصحن الهوائي حيث سجلت نسبالتل جهازيل بالنسبة
 .التواليعلى  %77,3و 86,5%

 أسرمن مجموع  %42,3نسبة  مذياعجهاز ال توفر علىت األسر التي تبينما سجل
 .ضعيفة بالميارنة بباقي التجهيزاتإقليم الدريو  وهي نسبة 

 (%)حسب وسط اإلقامة  المنزليةعلى بعض التجهيزات  نسبة األسر المتوفرة :33جدول رقم 

 تجهيزات منزلية الحضــري القـروي المجموع
 تلفاز 93,2 86,5 88,4
 مذياع 35,6 45,0 42,3
 النقالهاتف  96,3 94,0 94,6
 صحن هوائي 89,0 77,3 80,6

 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: 
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 اتالملحق
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 تعاريفيم و مف اه
 

 الفصل األول: الوضعية الديمغرافية
 

: السكان اليانونيون هم مجموع األشخاص المييمين بصفة اعتيادية فوق السكان القانونيون
أثناء تاريخ مرجع اإلحصاء، ويدخل ضمن هذه الفئة األجانب المييمون بالمغرب  التراب الو ني

 نوعان: في حين يستثنى المغاربة المييمون بالخار . وهم

 السكان البلديون؛ 
 .السكان المحسوبون على حدة 

: ييصد بالسكان البلديين مجموع األشخاص المييمين بصفة اعتيادية السكان البلديون
ضمن األسر العادية. ويدخل ضمن هذه الفئة مجموع األفراد سواء كانوا أقارب أو ةير أقارب 

شتركة. وتتكون األسر العادية من األسر يييمون بصفة اعتيادية في مسكن واحد ولهم نفيات م
 المستيرة واألسر الرحالة إضافة إلى األشخاص بدون مأوى.

ن للعي  جماعيا ن را يهم مجموع األشخاص المض ر : السكان المحسوبون على حدة
 ل روا العمل أو ألسباب صحية أو ألسباب أخرى، وهم كالتالي:

 كرية أو  نون بالثكنات أو المراكز العسالجنود، رجال الدرك واليوات المساعدة اليا
 ؛المعسكرات أو ما يماثلها

 ؛أشهر 6ااستشفائية لمدة تتجاوز  األشخاص المعالجون داخل الم سسات 
 ؛المعتيلون بالسجون 
 ؛ولةنزاء دور التربية المحروسة أو مراكز حماية ال ف 
  ؛جئايا، دور البر واإلحسان والمالاألشخاص المباشر إيوا هم في الزو 
 بم سسة للتعليم  التالميذ وال لبة الداخليون الموجودون في تاريخ مرجع اإلحصاء

 ؛العمومي أو الحر
  .العمال المباشر إيوا هم في أورا  األشغال وليس لهم أي سكنى اعتيادية 
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: حاصل قسمة الساكنة الحضرية على مجموع السكان. ويستعمل لمعرفة وزن نسبة التمدن
 ي مجموع السكان.السكان الحضريين ف

الواحد. ويتم حسابها بيسمة سكان وحدة إدارية  2هي عدد السكان بالكلم: الكثافة السكانية
 معينة على مساحتها.

امرأة. ويتم حسابه بيسمة عدد الرجال على عدد  100عدد الذكور لكل  :معدل الذكورة
 .100النساء مع ضرب النتيجة في 

السكان في فئة عمرية معينة ضمن الساكنة  هي نسبة :التركيبة العمرية للسكان
اإلجمالية. ويتم الحساب بيسمة عدد سكان كل فئة على عدد السكان اإلجمالي، ويعبر عنه 

 بالنسبة المئوية.  

  سنة. 14إلى  0األ فال: من 
  سنة. 24إلى  15السكان في سن الشباب: من 
  سنة. 59إلى  15السكان في سن النشا  ااقتصادي: من 
 سنة. 60ان في سن الشيخوخة: أكثر من السك 
  سنة. 49إلى  15النساء في سن اإلنجاب: من 
  سنة.11إلى  6األ فال في سن التمدرس بالسلك اابتدائي: من 

: حاصل قسمة مجموع الوادات التي تع يها النساء المعدل العام للخصوبة حسب السن
 من فئة عمرية معينة على مجموع النساء من نفس الفئة.

مجموع المواليد األحياء الذين قد تضعهم المرأة خالل حياتها  :المؤشر التركيبي للخصوبة
 .سليفاتهاتحت شرو  خصوبة 

سنة عند الرجال والنساء. ويتم حسابه بيسمة  55نسبة العزاب في  :نهائيةالعزوبة المعدل 
 سنة. 55البالغين  سكانسنة على مجموع ال 55العزاب عند  عدد

 حاصل قسمة عدد السكان على مجموع عدد األسر.  :ألسرةمتوسط حجم ا
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 الفصل الثاني: األمية والتعليم
 

سنوات فأكثر، الذين ا  10حاصل قسمة مجموع األشخاص البالغين  :نسبة األمية
 سنوات. 10يعرفون اليراءة والكتابة على مجموع األشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 

حاصل قسمة مجموع األ فال المتمدرسين  :سنة 12إلى  7معدل تمدرس األطفال من 
 سنة على مجموع األ فال من نفس الفئة العمرية.  12إلى  7البالغة أعمارهم من 

 

 الفصل الثالث: النشاط االقتصادي
 

: هم مجموع األشخاص الذين يساهمون او يسعون للمساهمة في عملية السكان النشيطون
 فئة السكان النشي ين المشتغلين والعا لين.إنتا  السلع والخدمات.  وتضم هذه ال

يعتبر ةير نشي ، كل شخص كيفما كان سنه وجنسه، ا يمكن  :السكان غير النشيطين
تصنيفه ضمن النشي ين المشتغلين أو العا لين. ونميز بين فئات ةير النشي ين حسب السبب 

غل وا بالعا ل يتعلق األمر بكل شخص ا بالنشي  المشت الرئيسي الذي جعلهم كذلك.
 ...،المريت، المسن كالتالميذ وال لبة، ربة البيت، المتياعد، العاجز أو

 7يعتبر نشي ا مشتغال كل شخص، سنه يعادل أو يفوق : السكان النشيطون المشتغلون
ساعة على األقل،  24أيام التي تسبق استجواب األسرة نشا ا، لمدة  7سنوات مارس خالل 

ب شخص أخر أو زاول عمل ذا صبغة اقتصادية يسعى من ورائه لحسابه الخاص أو لحسا
 المساهمة في توفير ما تستهلكه أسرته.

سنة،  15يعتبر نشي ا عا ال، كل شخص سنه يعادل أو يفوق : السكان النشيطون العاطلون
صرح في تاريخ مرجع اإلحصاء أنه ا يتوفر على شغل ويبحث عن عمل. ويدخل ضمن 

خص ا يشتغل وا يبحث عن عمل وهو على استعداد للعمل وقادر عليه العا لين كذلك كل ش
 وا يبحث لسبب خار  عن إرادته.
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سنة فما فوق والذين يساهمون  15: يييس نسبة السكان البالغين لنشاطالصافي ل معدلال  
بشكل فعلي، أو الذين يرةبون في المساهمة في إنتا  السلع والخدمات، من مجموع السكان 

سنة فأكثر  15سنة فأكثر. وهو حاصل قسمة مجموع السكان النشي ين البالغين  15غين البال
 سنة فأكثر. 15السكان البالغين  على مجموع

 

 الفصل الخامس: ظروف سكن األسر
 

شغل المساكن أو ما يص لح عليه بمتوس  عدد األفراد لكل ةرفة  نسبة: شغل المساكن معدل
 دد الغرا المشغولة بالنسبة لوحدة جغرافية محددة.هو حاصل قسمة عدد السكان على ع

بشبكة لتوزيع الماء الصالح للشرب مساكنها نسبة األسر المرتب ة  :الربط بشبكة لتوزيع الماء
 سواء كانت شبكة عمومية أو خاصة أو جماعة ترابية.

اء سواء بشبكة لتوزيع الكهرب مساكنها نسبة األسر المرتب ة :الربط بشبكة لتوزيع الكهرباء
 كانت شبكة عمومية أو خاصة أو جماعة ترابية.

   بشبكة لتصريا المياه المستعملة. مساكنها نسبة األسر المرتب ةالربط بشبكة لتطهير السائل: 

.   
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 شإلقليم الدريوجماعات الحضرية والقروية السكان القانونيون لل :01 جدول رقم

معدل النمو 
( %ب ) السنوي
2004-2014 

متوسط 
حجم األسر 
2014 

متوسط  2014
حجم 
األسر 
2004 

2004 

 اإلقليم والجماعات
 المغاربة األجانب السكان األسر المغاربة األجانب السكان األسر

 إقليم الدريوش 222960 27 987 222 097 40 5,6 020 211 39 059 211 935 43 4,8 0,55-

 *(ج حبن الطيب ) * * * * * 257 14 0 257 14 122 3 4,6 *

 *(ج حالدريوش ) * * * * * 733 14 8 741 14 285 3 4,5 *

 *(ج حميضار ) * * * * * 020 15 1 021 15 306 3 4,5 *

 عين الزهرة 11258 0 258 11 754 1 6,4 601 10 0 601 10 917 1 5,5 0,6-

 أيت مايت 7188 0 188 7 224 1 5,9 613 5 0 613 5 155 1 4,9 2,44-

 امجاو 5977 0 977 5 038 1 5,8 988 4 0 988 4 076 1 4,6 1,79-

 دار الكبداني 10669 5 674 10 023 2 5,3 908 9 3 911 9 258 2 4,4 0,74-

 مركز دار الكبداني 2989 1 990 2 600 5,0 607 3 1 608 3 863 4,2 1,9

 امطالسة * * * * * 786 16 1 787 16 357 3 5,0 *

 أوالد بوبكر 5765 0 765 5 915 6,3 053 8 1 054 8 378 1 5,8 3,4

 تزاغين 5028 4 032 5 910 5,5 323 4 0 323 4 867 5,0 1,51-

 ازالف 5337 0 337 5 004 1 5,3 918 4 1 919 4 082 1 4,5 0,81-

 غنينبني مر 7157 1 158 7 416 1 5,1 261 6 2 263 6 436 1 4,4 1,33-

 بودينار 10504 0 504 10 957 1 5,4 860 9 3 863 9 063 2 4,8 0,63-

 افرني 7527 0 527 7 356 1 5,6 363 6 2 365 6 372 1 4,6 1,66-

 اجرماواس 11287 1 288 11 789 1 6,3 539 7 1 540 7 465 1 5,1 3,95-

 امهاجر 3231 1 232 3 619 5,2 383 9 3 386 9 973 1 4,8 11,25

 وردانة 6921 0 921 6 242 1 5,6 112 7 8 120 7 463 1 4,9 0,28

 اوالد امغار 6341 1 342 6 005 1 6,3 009 6 1 010 6 142 1 5,3 0,54-

 تفرسيت 10403 0 403 10 005 2 5,2 133 9 0 133 9 967 1 4,6 1,29-

 مركز تفرسيت 3555 0 555 3 733 4,8 137 3 0 137 3 694 4,5 1,24-

 تليليت 6161 0 161 6 115 1 5,5 207 5 1 208 5 130 1 4,6 1,67-

 تمسمان 14935 2 937 14 928 2 5,1 918 13 2 920 13 989 2 4,7 0,7-
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 "تابع" إلقليم الدريوشجماعات الحضرية والقروية السكان القانونيون لل :01جدول رقم 

معدل النمو 
( %ب ) السنوي
2004-2014 

متوسط 
حجم األسر 
2014 

متوسط  2014
حجم 
األسر 
2004 

2004 

 اإلقليم والجماعات
 المغاربة األجانب السكان األسر المغاربة األجانب السكان األسر

 مركز كرونة 2187 1 188 2 523 4,2 584 2 1 585 2 619 4,2 1,68

 اتروكوت 11541 0 541 11 745 1 6,6 458 11 0 458 11 211 2 5,2 0,07-

 افتسات 10282 2 284 10 786 1 5,8 577 9 1 578 9 921 1 5,0 0,71-

 افتسمركز ات 2125 1 126 2 462 4,6 674 2 1 675 2 596 4,5 2,32

 **(ج قبن الطيب ) 20889 2 891 20 928 3 5,3 * * * * * *

 **(ج قميضار  ) 16019 3 022 16 155 3 5,1 * * * * * *

 **(ج قيوش )الدر 28540 5 545 28 183 5 5,5 * * * * * *

 2014و 2004المصدر: اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى 
 جماعة حضريةج ح : *

 جماعة قروية ج ق :**
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 ينوالجنس بالوسط الخماسية إقليم الدريوش حسب فئات األعمارن بالبلديي سكانالتوزيع  :02جدول رقم 

 عدد السكان (%)
 فئات األعمار

 ذكورال نا اإل عمجمو ذكورال نا اإل المجموع

 سنوات 0-4 620 9 906 8 526 18 4,6 4,2 8,8

 سنوات 5-9 252 8 980 7 232 16 3,9 3,8 7,7

 سنة 10-14 148 9 492 8 640 17 4,3 4,0 8,4

 سنة 15-19 999 9 938 9 937 19 4,7 4,7 9,4

 سنة 20-24 978 9 454 9 432 19 4,7 4,5 9,2

 سنة 25-29 427 9 133 9 560 18 4,5 4,3 8,8

 سنة 30-34 082 8 403 8 485 16 3,8 4,0 7,8

 سنة 35-39 069 6 779 7 848 13 2,9 3,7 6,6

 سنة 40-44 642 5 679 7 321 13 2,7 3,6 6,3

 سنة 45-49 236 5 736 6 972 11 2,5 3,2 5,7

 سنة 50-54 552 5 881 6 433 12 2,6 3,3 5,9

 سنة 55-59 611 4 087 5 698 9 2,2 2,4 4,6

 سنة 60-64 339 3 752 3 091 7 1,6 1,8 3,4

 سنة 65-69 603 1 965 1 568 3 0,8 0,9 1,7

 سنة 70-74 758 1 351 2 109 4 0,8 1,1 1,9

 سنة فأكثر 75 702 3 495 4 197 8 1,8 2,1 3,9

 المجموع 018 102 031 109 049 211 48,3 51,7 100,0

 2014لسكنى اإلحصاء العام للسكان واالمصدر: 
 
 

 فئات العمرية بالوسطينالإقليم الدريوش حسب الجنس ون بالبلديي سكانالتوزيع  :03جدول رقم 

 عدد السكان (%)
 فئات األعمار

 ذكورال نا اإل مجموع ذكورال نا اإل المجموع

 سنوات 5-6 497 3 452 3 949 6 1,7 1,6 3,3

 سنوات 7-12 004 10 498 9 502 19 4,7 4,5 9,2

 سنة 13-15 689 5 186 5 875 10 2,7 2,5 5,2

 سنة 16-18 210 6 306 6 516 12 2,9 3,0 5,9

 سنة 19-25 906 13 258 13 164 27 6,6 6,3 12,9

 سنة 26-29 498 7 297 7 795 14 3,6 3,5 7,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 بالوسط الحضري ن بإقليم الدريوش حسب فئات األعمار الخماسية والجنستوزيع السكان البلديي :40جدول رقم 

 عدد السكان (%)
 فئات األعمار

 ذكورال نا اإل مجموع ذكورال نا اإل المجموع

 سنوات 0-4 863 2 539 2 402 5 5,1 4,5 9,6

 سنوات 5-9 214 2 169 2 383 4 4,0 3,9 7,8

 نةس 10-14 306 2 221 2 527 4 4,1 4,0 8,1

 سنة 15-19 557 2 536 2 093 5 4,6 4,5 9,1

 سنة 20-24 734 2 532 2 266 5 4,9 4,5 9,4

 سنة 25-29 660 2 396 2 056 5 4,7 4,3 9,0

 سنة 30-34 397 2 238 2 635 4 4,3 4,0 8,3

 سنة 35-39 727 1 064 2 791 3 3,1 3,7 6,8

 سنة 40-44 582 1 901 1 483 3 2,8 3,4 6,2

 سنة 45-49 411 1 706 1 117 3 2,5 3,0 5,6

 سنة 50-54 463 1 769 1 232 3 2,6 3,2 5,8

 سنة 55-59 174 1 301 1 475 2 2,1 2,3 4,4

 سنة 60-64 843 894 737 1 1,5 1,6 3,1

 سنة 65-69 393 524 917 0,7 0,9 1,6

 سنة 70-74 434 562 996 0,8 1,0 1,8

 نة فأكثرس 75 888 016 1 904 1 1,6 1,8 3,4

 المجموع 646 27 368 28 014 56 49,4 50,6 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

 الوسط الحضريب فئات العمريةالن بإقليم الدريوش حسب الجنس ويتوزيع السكان البلدي  :05جدول رقم 

 عدد السكان (%)
 فئات األعمار

 ذكورال نا اإل مجموع ذكورال نا اإل المجموع

 سنوات 5-6 941 931 872 1 1,7 1,7 3,3

 سنوات 7-12 600 2 547 2 147 5 4,6 4,5 9,2

 سنة 13-15 415 1 334 1 749 2 2,5 2,4 4,9

 سنة 16-18 610 1 618 1 228 3 2,9 2,9 5,8

 سنة 19-25 803 3 511 3 314 7 6,8 6,3 13,1

 سنة 26-29 102 2 913 1 015 4 3,8 3,4 7,2

 2014ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصد
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 القرويبالوسط  ن بإقليم الدريوش حسب فئات األعمار الخماسية والجنستوزيع السكان البلديي :60 جدول رقم

 عدد السكان (%)
 فئات األعمار

 ذكورال نا اإل مجموع ذكورال نا اإل المجموع

 تسنوا 0-4 757 6 367 6 124 13 4,4 4,1 8,5

 سنوات 5-9 038 6 811 5 849 11 3,9 3,7 7,6

 سنة 10-14 842 6 271 6 113 13 4,4 4,0 8,5

 سنة 15-19 442 7 402 7 844 14 4,8 4,8 9,6

 سنة 20-24 244 7 922 6 166 14 4,7 4,5 9,1

 سنة 25-29 767 6 737 6 504 13 4,4 4,3 8,7

 سنة 30-34 685 5 165 6 850 11 3,7 4,0 7,6

 سنة 35-39 342 4 715 5 057 10 2,8 3,7 6,5

 سنة 40-44 060 4 778 5 838 9 2,6 3,7 6,3

 سنة 45-49 825 3 030 5 855 8 2,5 3,2 5,7

 سنة 50-54 089 4 112 5 201 9 2,6 3,3 5,9

 سنة 55-59 437 3 786 3 223 7 2,2 2,4 4,7

 سنة 60-64 496 2 858 2 354 5 1,6 1,8 3,5

 سنة 65-69 210 1 441 1 651 2 0,8 0,9 1,7

 سنة 70-74 324 1 789 1 113 3 0,9 1,2 2,0

 سنة فأكثر 75 814 2 479 3 293 6 1,8 2,2 4,1

 المجموع 372 74 663 80 035 155 48,0 52,0 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 
 

 بالوسط القرويفئات العمرية الحسب الجنس و ن بإقليم الدريوشيتوزيع السكان البلدي :07جدول رقم 

 عدد السكان (%) 
 فئات األعمار

 ذكورال نا اإل مجموع ذكورال نا اإل المجموع

 سنوات 5-6 556 2 521 2 077 5 1,6 1,6 3,3

 سنوات 7-12 404 7 951 6 355 14 4,8 4,5 9,3

 سنة 13-15 274 4 852 3 126 8 2,8 2,5 5,2

 سنة 16-18 600 4 688 4 288 9 3,0 3,0 6,0

 سنة 19-25 103 10 747 9 850 19 6,5 6,3 12,8

 سنة 26-29 396 5 384 5 780 10 3,5 3,5 7,0

 2014 المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى
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  (%)سنة فما فوق( حسب الحالة الزواجية والجنس ووسط اإلقامة  15إقليم الدريوش ) توزيع سكان :8جدول رقم 

 اإلقامة وسط الحالة الزواجية الذكور اإلناث المجموع

 العزاب 46,8 37,0 41,6

 المجموع

 المتزوجون 51,9 50,5 51,2

 المطلقون 0,6 1,9 1,3

 األرامل 0,7 10,6 5,9

100,0 0,100  0,100  المجموع 

 العزاب 45,2 32,3 38,5

 الحضري

 المتزوجون 53,6 53,9 53,8

 المطلقون 0,7 2,7 1,7

 األرامل 0,6 11,1 6,0

100,0 0,100  0,100  المجموع 

 العزاب 47,4 38,7 42,8

 القروي

 المتزوجون 51,4 49,3 50,3

 المطلقون 0,5 1,6 1,1

 األرامل 0,7 10,4 5,9

100,0 0,100  0,100  المجموع 

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

 (%)الجنس ووسط اإلقامة سنة حسب  29إلى  15من عزوبة نسبة ال :9جدول رقم 

 اإلقامة وسط الجنس 19-15 24-20 29-25

 الذكور 99,7 94,9 76,9

 اإلناث 91,4 62,1 46,4 المجموع
 المجموع 95,5 78,9 61,9

 الذكور 99,6 94,1 73,5

 اإلناث 89,2 52,9 38,2 الحضري
 المجموع 94,4 74,3 56,8

 الذكور 99,7 95,2 78,3

 اإلناث 92,1 65,4 49,3 القروي

 المجموع 95,9 80,6 63,8

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

 (%)سنة حسب الجنس ووسط اإلقامة  55عند  نهائيةلعزوبة المعدل ا :10جدول رقم 

 الجنس الحضري القروي المجموع

 الذكور 4,5 5,2 5,0

 اإلناث 8,7 12,6 11,6
 المجموع 6,8 9,2 8,6

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 الزواج األول حسب الجنس ووسط اإلقامةعند سن المتوسط   :11جدول رقم 

 اإلقامة وسط الجنس الزواج األول عند سن ال متوسط

 الذكور 33,7

 اإلناث 29,5 المجموع

 المجموع 31,7

 الذكور 32,7

 اثاإلن 27,5 الحضري

 المجموع 30,3

 الذكور 34,1

 اإلناث 30,2 القروي
 المجموع 32,3

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

 في سن اإلنجاب حسب وسط اإلقامة والمؤشر التركيبي لخصوبة النساء ) ‰(معدل الخصوبة  :12جدول رقم 

 فئات العمرية الحضري القروي المجموع

 سنة 19-15 16,2 13,8 14,4

 سنة 24-20 100,7 64,0 73,8

 سنة 29-25 119,8 86,2 95,0

 سنة 34-30 97,4 77,0 82,5

 سنة 39-35 63,5 64,6 64,3

 سنة 44-40 28,4 31,5 30,7

 سنة 49-45 7,6 7,6 7,6

 )طفل/امرأة( للخصوبة يالمؤشر التركيب 2,2 1,7 1,8

 2014 المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى
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 حسب اللغات المقروءة والمكتوبة وحسب الجنس  )سنوات فأكثر 10(توزيع السكان  :13جدول رقم 

 الذكور اإلناث المجموع
 اللغات المقروءة والمكتوبة

 عدد % عدد % عدد %

 ءال شي 295 27 32,4 339 54 59,0 634 81 46,3

 العربية وحدها 088 22 26,2 269 15 16,6 357 37 21,2

 العربية والفرنسية 928 18 22,5 780 12 13,9 708 31 18,0
 العربية والفرنسية ولغات أخرى 897 10 13,0 458 6 7,0 355 17 9,8
 العربية ولغات أخرى غير الفرنسية 473 4 5,3 838 2 3,1 311 7 4,1
 لغات أخرى 281 0,3 286 0,3 567 0,3
 بدون تصريح 184 0,2 175 0,2 359 0,2

 المجموع 146 84 100,0 145 92 100,0 291 176 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

 (%) حسب الجنس ووسط اإلقامة )سنوات فأكثر 10(نسبة األمية  :14جدول رقم 

 الجنس الحضري القروي المجموع

 الذكور 23,9 35,6 32,4

 اإلناث 48,0 62,8 59,0

 المجموع 36,2 49,9 46,3

 2014صدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى الم
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 (%) الجنس ووسط اإلقامة فئات األعمار و  حسب )سنوات فأكثر 10(نسبة األمية  :15  جدول رقم

 اإلقامة وسط فئات األعمار الذكور اإلناث المجموع

 سنة 10-14 5,3 6,9 6,1

 المجموع

 سنة 15-24 10,3 19,8 15,0

 سنة 25-34 23,7 52,7 38,2

 سنة 35-49 41,6 78,1 62,3

 سنة فأكثر 50 66,0 95,1 81,8

 المجموع 32,4 59,0 46,3

 سنة 10-14 2,3 2,6 2,4

 الحضري

 سنة 15-24 6,4 10,4 8,4

 سنة 25-34 14,9 36,6 25,2

 سنة 35-49 29,5 63,7 48,1

 سنة فأكثر 50 55,1 90,2 74,0

 المجموع 23,9 48,0 36,2

 سنة 10-14 6,3 8,4 7,3

 القروي

 سنة 15-24 11,7 23,2 17,4

 سنة 25-34 27,3 58,5 43,2

 سنة 35-49 46,2 83,1 67,4

 سنة فأكثر 50 69,6 96,8 84,4

 المجموع 35,6 62,8 49,9

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

 (%) سنة حسب الجنس ووسط اإلقامة 12و  7ما بين المتراوحة أعمارهم ال نسبة تمدرس األطف  :16  جدول رقم

 اإلقامة وسط الذكور اإلناث المجموع

 حضري 96,5 94,7 95,6

 قروي 90,7 86,9 88,8

 المجموع 92,2 88,9 90,6

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 (%) حسب المستوى الدراسي ووسط اإلقامة  )أكثرسنوات ف 10 ) توزيع السكان :17  جدول رقم

 مستوى التعليم حضريال قرويال المجموع

 ال شيء  36,3 48,3 45,2

 األولي  3,0 5,2 4,6

 االبتدائي 30,5 31,7 31,4

 اإلعدادي  الثانوي 16,0 9,6 11,3

 التأهيلي الثانوي 8,2 3,3 4,6

 العالي 6,0 1,8 2,9

 وعـــجمالم 100,0 100,0 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

  توزيع السكان حسب اللغات المحلية وحسب الجنس :18 جدول رقم

 الذكور اإلناث المجموع
 اللغات المحلية

 العدد (%) العدد (%) العدد (%)

 ال شيء 147 0,1 117 0,1 264 0,1

 الدارجة وحدها 433 6 6,3 261 6 5,7 694 12 6,0

 األمازيغية والدارجة  023 57 55,9 796 41 38,3 819 98 46,8

 األمازيغية وحدها 227 37 36,5 533 59 54,6 760 96 45,8

 غير مصرح 188 1 1,2 324 1 1,2 512 2 1,2

 المجموع 018 102 100,0 031 109 100,0 049 211 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

 

 (% ) حسب الجنس ووسط اإلقامةن توزيع السكان النشيطي :19 جدول رقم

 وسط اإلقامة الذكور اإلناث المجموع

 حضري 87,7 12,3 100,0

 قروي 88,7 11,3 100,0

 إقليم الدريوش 88,5 11,5 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

 (%) ط اإلقامةحسب الجنس ووس نشاطلل الصافي المعدل  :20جدول رقم 

 وسط اإلقامة الذكور اإلناث المجموع

 حضري 73,8 9,8 40,9

 قروي 74,6 8,3 39,3

 إقليم الدريوش 74,4 8,7 39,7

 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: 
 



 
65 

 

 (%) النشاط حسب فئات األعمار والجنس معدل :21 جدول رقم

 فئات العمرية الذكور اإلناث المجموع

سنة  46,6 12,9 29,8 19-15 

سنة  79,3 14,5 47,8 24-20 

سنة  92,7 14,5 54,2 29-25 

سنة  94,0 11,8 52,1 34-30 

سنة  92,9 9,4 46,0 39-35 

سنة  92,1 7,1 43,1 44-40 

سنة  90,4 5,7 42,7 49-45 

سنة  85,7 4,2 40,6 54-50 

سنة  76,4 3,2 38,0 59-55 

سنة فأكثر 60 29,3 1,2 13,9  

 2014ر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى المصد
 

  (%)حسب الحالة في المهنة ووسط اإلقامة  المشتغلين توزيع السكان النشيطين :22 جدول رقم

 الحالة في المهنة الحضري القروي المجموع

 مشغل 4,2 1,9 2,6

 مستقل 37,5 42,2 40,8
 أجير 52,7 48,2 49,5
 عائلي ساعدم 2,3 5,2 4,4
 متعلم 0,8 0,5 0,6

 آخر 2,5 2,0 2,1

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

 (%) حسب الجنس ووسط اإلقامةنسبة انتشار اإلعاقة  :23 جدول رقم

 المجموع اإلناث الذكور وسط اإلقامة

 8,2 7,7 8,6 الدريوش إقليم

8,6 حضري  4,6  6,6  

3,9 قروي  2,8  7,8  

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 توزيع األسر حسب نوع السكن ووسط اإلقامة   :24جدول رقم 

 نوع السكن الحضـري القـروي المجمـوع

 فيال أو طابق فيال 224 315 539

 شقة في عمارة 675 49 724

 دار مغربية تقليدية 1030 4820 5850

 ربية عصريةدار مغ 10017 13460 23477

 دار بدائية أو صفيحية 270 697 967

 مسكن قروي 144 11783 11927

 آخر 124 323 447

 المجمــــوع 12484 31447 43931

 2014 المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى

 
 

   (%) توزيع األسر حسب عدد الغرف المشغولة ووسط اإلقامة :25 جدول رقم

 عدد الغرف ريــحض رويــق وعــالمجم

 ةدغرفة واح 6,6 5,5 5,8

 غرفتان 16,0 13,1 13,9

 غرف 3 31,6 24,8 26,7

 غرف 4 20,2 25,3 23,9

 غرف 5 9,6 14,1 12,8

 غرف 6 6,7 8,5 8,0

 غرف 7 3,2 3,5 3,4

 غرف فأكثر 8 6,1 5,1 5,4

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

 متوسط عدد أفراد األسرة لكل غرفة( حسب وسط اإلقامة ) شغل المساكنمعدل  :26 جدول رقم

  ريــحضال رويــقال وعــالمجم

 إقليم الدريوش 1,2 1,2 1,2

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 (%) توزيع األسر الحضرية حسب أقدمية مساكنها :72جدول رقم 

 كنر المســعم (%)

 سنوات 10أقل من  19,4

 سنة 20إلى  10من  26,1

 سنة 50إلى  20من  46,9

 سنة 50أكثر من  7,6

 وعـــــــــــالمجم 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

  (%)توزيع األسر حسب صفة حيازة المسكن ووسط اإلقامة  :82 جدول رقم

زةصفة الحيا حضريال قرويال المجموع  

 مشتركمالك أو الك م  63,7 79,9 75,3

 طريق التملكفي   0,7 0,4 0,5

 مكتري  20,2 1,2 6,6

 يفيظمسكن و  1,6 1,2 1,3

 سكن مجاني  12,6 17,1 15,8

 آخر  1,2 0,3 0,6

 المجمــوع   100,0 100,0 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

 (%) حسب وسط اإلقامةو على بعض التجهيزات األساسيةها مساكنحسب توفر  األسر نسب :29 جدول رقم

 التجهيزات األساسية ريــحضال رويــقال وعــالمجم

 مطبخ 97,5 98,3 98,1

 مرحاض 98,8 94,6 95,8

 أو رشاش حمام عصري 63,5 25,6 36,4

 حلين نوع محمام م 17,1 41,0 34,2

 ءكهرباشبكة لتوزيع  95,2 89,6 91,2

 ماءشبكة لتوزيع ال 75,7 7,3 26,7

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 التزود بالماء  حسب طرقلح للشرب الماء الصالتوزيع شبكة رتبطة مساكنها باألسر غير الم نسب :03 جدول رقم

 (%وسط اإلقامة )و

 طرق التزود بالماء الشروب حضريال قرويال المجموع

 أو بئر أو نقطة مائية مجهزة سقاية 28,2 26,0 26,2

 الصالح للشرببائع الماء  60,5 42,4 43,9

 بئر أو مطفية غير مجهزة  8,8 12,6 12,3

 منبع أو واد أو مجرى ماء 0,3 18,2 16,6

 آخر  2,1 0,8 0,9

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

 (%) قامةوسط اإلوسب وسائل اإلنارة ح كنها بشبكة لتوزيع الكهرباءغير المرتبطة مسااألسر  نسب : 31 جدول رقم

 طرق اإلنارة الحضري القروي المجموع

 )البوتان( الغاز 57,8 52,6 53,2

 وشموع قنديل 28,3 33,6 32,9

 طاقة شمسية 1,1 4,4 4,0

 مولد كهربائي 2,0 3,7 3,5

 آخر 10,9 5,7 6,3

 2014لسكنى المصدر: اإلحصاء العام للسكان وا
 

 وسط اإلقامة )%(و توزيع األسر حسب طرق صرف المياه المستعملة :32 جدول رقم

 طرق التطهير حضري قروي المجموع

 شبكة عمومية 37,1 0,9 11,2

 حفرة صحية 47,8 54,2 52,4

 بئر مفقود 14,3 31,0 26,2

 في الطبيعة 0,6 13,6 9,9

 طريقة أخرى 0,1 0,3 0,3

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

 األسر المتوفرة على بعض التجهيزات المنزلية حسب وسط اإلقامة )%( نسب : 33 جدول رقم

 تجهيزات منزلية ريــحضال رويـقال المجموع

 تلفاز 93,2 86,5 88,4

 مذياع 35,6 45,0 42,3

 النقالهاتف  96,3 94,0 94,6

 صحن هوائي 89,0 77,3 80,6

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 وسط اإلقامة )%(حسب طرق التخلص من النفايات واألسر توزيع  : 34 جدول رقم

 طرق التخلص من النفايات ريــحضال رويـقال المجموع

 صندوق قمامة تابع للجماعة 42,5 1,9 13,4

 حنة جماعية أو خاصةاش 41,4 4,8 15,2

 اإلفراغ في الطبيعة 15,9 92,0 70,4

 حاالت أخرى 0,2 1,3 1,0

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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