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 تمهيــد
تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده 

نة في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن اإلحصاء العام للسكان المتضم
وانسجاما مع توصيات األمم المتحدة التي تنص معلى إجراء  ،2014والسكنى في سنة 

هذه العملية معلى األقل مرة كل معشر سنوات، أنجزت بالدنا سادس إحصاء معام للسكان 
إلى العشرين منه، وذلك بعد  2014نبر والسكنى خالل الفترة الممتدة من فاتح شت

 .2004و 1994و 1982و 1971و 1960إحصاءات 
 2014ألهننداف الرئيسننية لءحصنناء العننام للسننكان والسننكنى لسنننة ويمكننن حصننر ا

 فيما يلي:
  تحدينند معنندد السننكان الينننانونيين للننبالد معلننى الصننعيد النننوطني

 ومعلى صعيد كافة الوحدات الترابية للمملكة؛
 زات الديموغرافيننننة واالقتصننننادية واالجتمامعيننننة اسننننتخرام الممينننن

 والظروف السكنية لساكنة المملكة؛
  تكنننننوين قامعننننندة للمعايننننننة إلنجننننناز البحنننننو  اإلحصنننننائية التننننني

 تبرمج معادة خالل الفترة الفاصلة ما بين إحصاءين معامين متتاليين.
ة وقد معبأت هذه العملية الوطنية الكبرى مختلف الوسائل التكنولوجية والتنظيمي

كما تمت مطابية هذا اإلحصاء  ،والتواصلية المتاحة خالل مختلف مراحل إنجازها
 ونا ومسطريا مع المعايير المعتمدة في هذا الشأن من لدن األمم المتحدة.ممنهجيا ومض

لية للوثائق البد من اإلشارة إلى أنه تم امعتماد تينيات اليراءة اآل ،وفي هذا الصدد
جال فرز ونشر المعلومات. ففي ا مكن من تيليص آاء ممفي معالجة استمارات اإلحص

تتعد شهرا واحدا، تم تحديد أمعداد السكان اليانونيين معلى الصعيد الوطني  ممدة ل
قاليم والجمامعات. كما تم نشر وحسب وسطي اإلقامة، الحضري واليروي، والجهات واأل

يافية للسكان معلى ذلك الخصائص الديموغرافية واالجتمامعية واالقتصادية والث بعد
 مستوى مختلف التيسيمات اإلدارية للمملكة.
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ونظننرا لالهتمننام المتزاينند بالجهننة وبتنندبير الشننأن المحلنني، وفنني سننبيل تننوفير منننا  
طنار مالئمنين لبلنورة االسنتراتيجيات والمخططنات، كنان البند منن تحلينل هنذه المعطيننات  وا 

واألقناليم المنتمينة إلنى مجالهنا  معلى صعيد جهنة الشنرق اقتصادية-الديموغرافية والسوسيو
 الترابي لتكون رهن إشارة ذوي اليرار والمخططين ومختلف المهتمين بالجهة ومكوناتها.

 ويهنننتم هنننذا العمنننل التحليلننني منننن خنننالل الوثيينننة التننني بنننين أيننندينا بنننأهم الم شنننرات
وذلنننننك منننننن خنننننالل معنننننر  مختلنننننف  قلنننننيم فجنننننيجإل اقتصنننننادية-الديموغرافينننننة والسوسنننننيو

مننع إبننراز بعنن  االخننتالالت والفننوارق التنني الزالننت قليم اإليننزات السننكان بننخصننائص ومم
سننننائدة بننننين الوسننننطين الحضننننري واليننننروي أو بننننين الجنسننننين. وقنننند تمننننت االسننننتعانة قنننندر 

 اإلمكان برسوم بيانية لتوضيح مختلف هذه الفوارق والخصائص.
 ويتناول هذا اإلصدار خمسة محاور أساسية:

 مميزات الديموغرافيةال. 
 ألمية والتعليم.ا 
 .النشاط االقتصادي 
  .األسر ومميزات أرباب األسر 

 .ظروف سكن األسر      
ذ تتشننرف المديريننة الجهويننة للمندوبيننة السننامية للتخطننيط لجهننة الشننرق ب صنندار  وا 
ونشننننر هننننذه الوثييننننة ووضننننعها بننننين أينننندي مختلننننف فئننننات المسننننتعملين، ف نهننننا تظننننل رهننننن 

 إشارتهم في مجال اختصاصاتها.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
5 

  فجيجإلقليم  اقتصادية-أهم المؤشرات الديموغرافية والسوسيو
 2014سنة 

 الديموغرافية المميزات
نسمة 138325 السكان   
7,0 (%) السكاني السنوي  معدل النمو   
050, (%) نسبة التمدن   
  2,5 (2)نسمة/كلم الكثافة السكانية 
9,4 (%) معدل العزوبة النهائية   
سنة 2,27 الزواج األولمتوسط السن عند    
  5,2 )طفل/امرأة( المؤشر التركيبي للخصوبة 

 التربية و التعليم 
 (%ب )نسبة األمية   

 
 
 
 
 

 
 فجيج  إقليم  
 

46,2  
 جهة الشرق  
 

4,34  
 مجموع البالد 
 

 
 
 

2,32  
 (%ب )نسبة األمية لدى النساء   

 
 
 
 
 
 
 

 
 فجيج  إقليم 
 

    53,4  
 جهة الشرق 
 

44,4 
  ع البالدمجمو 
 

 
 
 

42,1 
 

 النشاط االقتصادي 
  (%) لنشاطالصافي ل معدلال 

  فجيج  إقليم
 

46,5  
 جهة الشرق

 
44,3 

 مجموع البالد
 
 
 
 

47,6 
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 األسر ومميزات أرباب األسر
  (%) أرباب األسر حسب الجنس 

 الذكور 
 اإلناث 

 
  
  
  

83,0 
 (%) نسبة األمية لدى أرباب األسر 

 
58,2 

 الذكور 
  ناثاإل 

 

55,5 
 متوسط حجم األسرة 

 
 أفراد 4,9

 ظروف السكن 
 (%) أو في طريق التملك األسر المالكة 

 فجيج   إقليم  
 جهة الشرق 
 مجموع البالد 

77,5  
73,9 
71,9 

 (%) األسر الخاضعة لنظام الكراء 
  فجيجإقليم 
 جهة الشرق 
 مجموع البالد 

10,8 
12,5  
18,8  

 (%) لماء الصالح للشربل بشبكةمساكنها األسر المرتبطة   
  فجيجإقليم 
 جهة الشرق 
 مجموع البالد 

57,7 
68,3 
73,0 

 (%) كهرباءلل رتبطة مساكنها بشبكة األسر الم 
  فجيجإقليم 
 جهة الشرق 
 مجموع البالد 

65,9  
88,9  
91,6  

 (%مياه المستعملة )شبكة عمومية لصرف البرتبطة مساكنها األسر الم 
  فجيجإقليم 
 جهة الشرق 
 مجموع البالد 

41,4  
57,9  
58,9 
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 األولفصل  ال
غرافيةو المميزات الديم
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 التزايد السكاني والتوزيع المجالي للسكان -1
اليانونيين سكان البلغ معدد  ،2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  

، أي 2004نسمة بالميارنة مع إحصاء  8.895بزيادة تيدر  ،نسمة 138.325ءقليم ل
ويمثل الوزن  .سنويا نسمة 890ييدر ب أو تزايد متوسط  %0,7 بدل سنوي ييدر بمع

مصنفا في الرتبة ما قبل األخيرة بالنسبة  %6,0مع الجهة  رنةابالمي فجيجالديموغرافي إلقليم 
 .لجدول الموالي(ا)انظر  ليم الجهةأقالمجموع 
 

ن العامين حصاءياإلحسب  ة الشرقجهالساكنة والوزن الديموغرافي لمجموع أقاليم  :1جدول رقم 

 2014و 2004لسنتي للسكان والسكنى 

الوزن الديموغرافي  عدد السكان سنة  اإلقليم

 2014 2004 (%) 2014سنة 

  4,7 108727 105840 جرادة

  6,0 138325 129430 فجيج

 10,1 233188 206762 تاوريرت

 12,5 289137 270328 بركان

  23,8 551767 477100 وجدة أنجاد

  24,4 565426 505647 الناضور 

  9,1 211059 222987 الدريوش

  9,4 216717 184687 جرسيف

 100 2314346 2102781 جهة الشرق

 2014و 2004 مان للسكان والسكنى لسنتيا: اإلحصاءان العالمصدر     
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 بينرة الفاصلة خالل الفت يالحظ أن معدل التزايد السنوي المسجل ب قليم فجيجهذا، و 
حصاء  2004إحصاء  وكذا معن المعدل  (%1ييل معن نظيره المتعلق بالجهة ) ،2014وا 
وسط وفيما يلي جدول يبين تطور معدد السكان حسب  .(%1,3)مجموع البالد المسجل ب

 .اإلقامة
  اإلقامة وسط حسب فجيجن بإقليم ي: تطور عدد السكان القانوني2جدول رقم 

  2014و 2004 ياحصاء بين ما
 2014إحصاء  2004إحصاء  

متوسط معدل النمو 

 (%)السنوي 

 0,7 138325 129430 فجيجإقليم 

 0,9 69122 63159 الحضري

 0,4 69203 66271 القروي

 1,0 2314346 2102781 جهة الشرق

 2,0 1513911 1240662 الحضري

 -0.7 800435 862119 القروي

 1,3 33848242 29891708 مجموع البالد

 2,2 20432439 16463634 الحضري

 -0,0 13415803 13428074 القروي

2014و 2004االحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي : المصدر   
 

الحضري ما بين  وسطأن معدل النمو السكاني السنوي في ال ،يبين الجدول أمعاله
بين  معليه نكا مسجال بذلك تراجعا بالميارنة مع ما %0,9قد بلغ  2014و 2004 تيسن

فيه هذا المعدل وي الذي ارتفع الير  وسطمعلى معكس ال(، %2,1) 2004و 1994ي ءإحصا
يتبع  فجيجف ن معدل النمو السكاني السنوي ب قليم  ،. وبشكل معام%0,4إلى  %0,1 من

 2004 تيما بين سن %0,7 إلى 2004و 1994بين  %1يل من منحنى تناقصي إذ انت
  .2014و

 وسطما بين الفترات اإلحصائية حسب  فجيجالنمو الديموغرافي لساكنة إقليم  : معدل3جدول رقم 
 (%) اإلقامة

 المجموع القروي الحضري الفترة

1982-1994 2,9 0,1 1,2 

1994-2004 2,1 0,1 1,0 

2004-2014 0,9 0,4 0,7 

 2014و 2004و 1994 لسنوات اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى المصدر:
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لنمو السنوي منحى تنازلي معبر الفترات اإلحصائية ويمكن تفسير تراجع يأخذ معدل ا
لساكنة اإلقليم معلى غرار غالبية  زياداتلى صعيد اإلقليم بتدني معدالت الهذا المعدل مع
 .أقاليم المملكة

 التمدن-2
سجلت شبه  2014باإلقليم سنة  مدنالت نسبةأن يالحظ  ،المواليالجدول  من خالل

، وهي نسبة تيل ب %50إلى  %49من  تحي  انتيل 2004رنة مع سنة استيرار بالميا
ضعف جاذبية ب ويمكن تفسير هذا المعطى. تيريبا معن تلك المتعلية بالجهة اطني 15

اإلقليم لسكان الوسط اليروي وكذا لسكان األقاليم األخرى، نظرا لءمكانيات  حواضر
 .خليهافرص التشغيل التي ت ندرةو  ضرهذه الحوا وفر معليهاتتاالقتصادية المتواضعة التي 

 (%توزيع سكان اإلقليم حسب وسط اإلقامة ): 4جدول رقم 
 1994 2004 2014 

 50,0 48,8 43,7  الحضري
 50,0 51,2 56,3 لقرويا

 100,0 100,0 100,0 المجموع
 2014و 2004و 1994 ات العامة للسكان والسكنى لسنواتحصاءاإلالمصدر: 

 

 

الحضريين تعرف منحنى تصامعدي  فجيجأن أمعداد ساكنة إقليم  ،أمعالهالجدول  يبين
 إلى 1971سنة نسمة )الربع(  19814 تفع معددهم مناليرويين إذ ار السكان معلى حساب 

مما يجعل ظاهرة التمدن من أهم المميزات التي  ،2014سنة  )النصف( نسمة 88215
  .ينخير األ رغم انخفا  حدتها ما بين اإلحصاءين اإلقليم طبعت



 
11 

 الكثافة السكانية-3
، بلغت الكثافة السكانية لجهة 2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 ،فجيجفي الكيلومتر المربع ب قليم  نسمة 2,5نما ال تتعدى ، بي2نسمة/كلم 25,7الشرق 
 .ةوهي أضعف الكثافات السكانية اإلقليمية بالجه قبل معشر سنوات، 2نسمة/ كلم 2,3ميابل 

،  2كلم 55990، حي  أن مساحة اإلقليم تعادل اإلقليم شسامعةإلى من جهة،  ويرجع ذلك
ومن  ،(2كلم 90130 من مجموع مساحة تراب جهة الشرق) %62,1وهو ما يمثل نسبة 

 .معدد سكان اإلقليم قلة إلى جهة أخرى،
 : السكان والمساحة والكثافة السكانية 5جدول رقم 

 2لمالمساحة ب الك السكان  
الكثافة السكانية 

 (2)نسمة/كلم

 2,5 55990 138325 فجيجإقليم 

 25,7 90130 2314346 جهة الشرق

 47,6 710850 33848242 مجموع البالد

 2014ة ان والسكنى لسنللسك العام حصاءإلا المصدر:
 

 

 1البنية السكانية-4
 معدل الذكورة 4-1
بحي  بلغت  ،بين نسبة الرجال والنساءتتميز البنية السكانية لءقليم بتفاوت بسيط  

 ،%51,2بينما بلغت نسبة اإلنا   2014من مجموع السكان سنة  %48,8نسبة الذكور 
غير أن هذه النسبة تخفي وراءها اختالفا . اإلنا تيريبا لفائدة نيطتين ونصف أي بفارق 

بينما  ،سنة 15من بحي  أن معدل الذكورة يفوق المائة للفئة أقل  ،كبيرا بين فئات األمعمار
األمعمار الخماسية  رجال لكل مائة امرأة لفئات 95و 90يبيى هذا المعدل محصورا ما بين 

مما يدفعنا للتفكير في إمكانية  ،طاالنشفي سن ، وهي الفئات سنة 59و 15الموزمعة ما بين 
 تفسير تغير معدل الذكورة بشكل كبير بحركات الهجرة. وفيما يلي جدول يوضح تغير هذا

 .وسط اإلقامةالمعدل حسب الفئة العمرية و 
                                                           

بالسكان البلديين فقط، أي مجموع السكان القانونيين باستثناء السكان المحسوبين على حدة  تتعلق نتائج هذا الجزء والفصول الموالية 1 

 (أنظر ملحق المفاهيم والتعاريف)
 



 
12 

 2014سنة  فجيج: معدل الذكورة حسب فئات األعمار بإقليم 6جدول رقم 
 المجموع لقرويا الحضري فئة األعمار

 103,4 103,1 103,8 سنة 0-14
 95,6 101,2 89,8 سنة 15-29
 89,8 92,5 87,8 سنة 30-59
 87,9 101,8 77,4 فما فوق سنة 60

 95,4 99,4 91,3 وعالمجم
 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى  المصدر:

 ،سنة 15سنها  زه بالنسبة للساكنة التي ال يتجاو أن أمعاله، يالحظ من خالل الجدول
لتتيلص بعد ذلك  ،معدد الذكور معند الوالدة رتفاعذكور معلى اإلنا  نظرا اليطغى معدد ال

الفئة  تهم خاصة هذه التيالهجرة  بظاهرةذلك  ويمكن تفسير .نسبتهم كلما تيدموا في العمر
 ميارنة مع جنس اإلنا .

 2014امرأة سنة  100رجال لكل  95,4بلغت نسبة الذكورة  ،بالنسبة لمجموع اإلقليمو 
وهذا االنخفا  في معدالت الذكورة شمل أغلبية الفئات العمرية  ،2004سنة  93,6 ميابل

 ط. االنشالتي هي في سن خاصة 
 ع السكان حسب الفئات العمرية الكبرىتوزي-4-2

يتم تجميع فئات األمعمار إلى ثال  فئات كبرى تمكننا من دراسة مدى شبابية أو 
سنة فما فوق. وحسب وزن الفئة  60و 59-15و 14-0شيخوخة ساكنة معينة وهي الفئات 

 للمجموع نستطيع تحديد االتجاه العام لتطور السكان. الثالثة بالنسبة
 (%) والفئات العمرية الكبرى وسط اإلقامةحسب  فجيج: توزيع السكان بإقليم 7جدول رقم 

 فئات األعمار

2004 2014 

 المجموع القروي الحضري المجموع القروي الحضري

 32,3 37,0 27,4 35,0 42,4 30,7 سنة 0-14

 58,6 54,7 62,6 56,5 51,3 60,3 سنة 15-59

 9,1 8,3 10,0 8,5 6,3 9,0 سنة فما فوق 60

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 المجموع
  2014و 2004لسنتي  للسكان والسكنى انالعام اناإلحصاء ر:المصد
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 فالـــئة األطـــف 
من ساكنة اإلقليم هم من شريحة  %32,3 أن أمعاله نالحظ من خالل الجدول

مع إحصاء بالميارنة  طاني 2,7ب سنة( وقد انخفضت نسبتهم  15األطفال )أقل من 
 3,3ب الوسط الحضري و  نياط 5,4 ب في الوسط اليروي انخفاضاما معرفت ك ،2004

 األكثر تأثرا بانخفا  معدل الخصوبة. ما يعني أن الوسط اليروي هوهو و  ،طاني
 شاطـــــن النــي ســسكان فــئة الــف  

 15من خالل توزيع السكان حسب الفئات العمرية أن فئة السكان من لك كذويتضح 
 طاني 2,1قدره  رتفامعاا أمعداد هذه الفئةمعرفت  في تصامعد مستمر حي سنة  59إلى 

إذ  وسطينال كال الذي مس تزايدوهذا راجع بالخصوص إلى ال ،2004بالميارنة مع إحصاء 
 %54,7 إلى 2004سنة  %51,3من هذه الفئة من  اليروي وسطبال انتيلت نسبة السكان

بالوسط الحضري أي بفارق  %62,6إلى  %60,3من و  نياط 3,4 أي بفارق 2014سنة 
 .نياط خالل نفس الفترة 2,3

 سنينــــئة المـــف 
إلى  2004سنة  %8,5فيد ارتفع من  ،سنة فما فوق( 60أما وزن فئة المسنين )

 . وجدير بالذكر أن هذا االرتفاع قد هم كال الوسطين وخاصة المجال2014سنة  9,1%
 .ياطن 2حي  سجلت زيادة  يرويال

 ةسكان اإلقليم في ثالثتركيبة  أخذه تطوريومعموما يمكن تلخيص المنحى العام الذي 
 استنتاجات: 

لفئات لصالح ا سنة( 15انخفا  مستمر لشريحة األطفال )أقل من  -
 األخرى؛

 ؛سنة( 59و 15ارتفاع ملحوظ لفئة النشيطين )ما بين  -
 .سنة فما فوق( 60لفئة المسنين ) طفيفارتفاع  -
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 فجيجلساكنة إقليم  عمارهرم األ 4-3
بدأ يفيد قامعدته بالميارنة مع  2014لسنة  فجيجأن الهرم العمري لسكان إقليم  يالحظ

بينما بدأ يتوسع كلما  ،سنة معرفت تيلصا 20 أن الفئات العمرية األقل من حي  ،2004سنة 
 2004لسنتي  إلى أمعلى وهذا ما يبينه الرسم البياني الموالي لهرم السكان السنارتفع 

 .2014و
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 2004إحصاء حسب  وفئات األعمار وسط اإلقامةحسب  فجيجسكان إقليم  توزيع :8جدول رقم 
 المجموع اإلناث الذكور فئات األعمار

 

 13938 6938 7044 سنوات 0-4

 15703 7747 7956 سنوات 5-9

 14866 7319 7547 سنة 10-14

 13240 6699 6541 سنة 15-19

 11843 6248 5595 سنة 20-24

 9896 5397 4499 سنة 25-29

 8618 4728 3890 سنة 30-34

 7450 4082 3368 سنة 35-39

 7561 3930 3631 سنة 40-44

 5649 2878 2771 سنة 45-49

 4525 2449 2076 سنة 50-54

 2970 1628 1342 سنة 55-59

 3176 1785 1391 سنة 60-64

 2516 1300 1216 سنة 65-69

 2222 1158 1064 سنة 70-74

سنة فما  75

 فوق

1470 1346 2816 

 64 35 29 غير مصرح

 127097 65667 61430 المجموع

 2004اإلحصاء العام للسكان والسكنى  المصدر:
 

 2014إحصاء  حسب وفئات األعمار وسط اإلقامةحسب  فجيجسكان إقليم توزيع : 9جدول رقم 
 المجموع اإلناث الذكور عمارفئات األ

 

 16253 8022 8231 سنوات 0-4

 14481 7045 7436 سنوات 5-9

 13109 6490 6619 سنة 10-14

 13635 6687 6948 سنة 15-19

 11898 6118 5780 سنة 20-24

 10122 5428 4694 سنة 25-29

 9472 5072 4400 سنة 30-34

 8632 4681 3951 سنة 35-39

 7571 4032 3539 سنة 40-44

 6611 3480 3131 سنة 45-49

 6552 3365 3187 سنة 50-54

 4936 2430 2506 سنة 55-59

 3743 2009 1734 سنة 60-64

 2547 1378 1169 سنة 65-69

 2359 1312 1047 سنة 70-74

سنة فما  75

 فوق

1820 1862 3682 

 0 0 0 غير مصرح

 135603 69411 66192 المجموع

 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى  المصدر:
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 4-0) يتميز بيامعدة 2004سنة لإن الميارنة بين المبيانين تبين أن الهرم السكاني 
ما بين ت فئات األمعمار بينما معرف 2014أقل شسامعة من تلك المسجلة خالل سنة  سنوات(

  ا.هناوز ا في أسنة انخفاض 14و 5
الحظ أن أمعداد اإلنا  يفوق أمعداد الذكور في جميع الفئات العمرية المحصورة يكما 

. أما سنة" 59-55سنة فما فوق"، باستثناء الفئة العمرية "  75والسن "  20ما بين السن 
أي أن قامعدة الهرم فالعكس هو الصحيح العمرية التي دون السن العشرين، بالنسبة للفئات 

 ليه نسبيا الذكور. مع غلبالسكاني ي
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 الحالة الزواجية -5
 طورامل التي تأسس لدراسة محددات التإن تتبع تغيرات الحالة الزواجية من العو  

 . 2014ولرصد هذا التغيير نورد الجدول اآلتي الذي يتضمن معطيات إحصاء  .غرافيو الديم
 جدول رقم 10: الحالة الزواجية لساكنة إقليم فجيج حسب إحصاء 2014 )15 سنة فما فوق(

 المجموع األرامل المطلقون المتزوجون العزاب 

 الوسط القروي

 100,0 0,7 1,3 60,1 37,9 الذكور

 100,0 8,9 3,9 64,4 22,8 اإلناث

 100,0 4,8 2,6 62,3 30,3 المجموع

 الوسط الحضري

 100,0 0,7 1,3 55,7 42,3 الذكور

 100,0 11,6 5,5 52,6 30,4 اإلناث

 100,0 6,5 3,5 54,1 35,9 المجموع

 مجموع الوسطين

 100,0 0,7 1,3 57,9 40,1 الذكور

 100,0 10,3 4,7 58,0 26,9 اإلناث

 100,0 5,7 3,1 58,0 33,2 المجموع

 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى  المصدر:
   

 فجيجسكان إقليم يتبين أن  ،2014لسنة حصاء العام للسكان والسكنى حسب اإل
ميابل، معرفت نسبة الفي  .2004سنة  %35,3من العزاب ميابل  %33,2يتكونون من 

بين  %58,0إلى  %55,6األشخاص المتزوجين ارتفامعا مهما، حي  انتيلت من 
أما فئة المطليين واألرامل، فتبيى نسبتهما ضعيفة في المتوسط حي  ال تمثل  اإلحصاءين.

 .2004سنة  %9,1ميابل  2014سنة  %8,8ى نسبة في المجموع سو 
معند الرجال أكثر من النساء، حي  انتشار العزوبة  2014حسب إحصاء ويالحظ 

من  الحضري أكثر وأنها تمس الوسط ،طاني 13,2تفوق نسبة العزاب نسبة العازبات ب 
  .معلى التوالي %30,3ميابل  %35,9 ط اليروي بنسبةالوس

ويتعلق األمر بالتفشي  تدمعي االنتباه والبد من التأكيد معليها،كما أن ظاهرة أخرى تس
النسبي لظاهرة الترمل والطالق معند النساء، معلى معكس الرجال، إذ نالحظ أن نسبة الترمل 
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معند اإلنا   %4,7 معند الرجال، ونسبة الطالق %0,7ميابل  %10,3معند اإلنا  تمثل 
ويمكن تفسير هذا بارتفاع وفيات  الرجال. مرة أكبر من نظيرتها معند 3,6تمثل هي األخرى 

لى سهولة ربطهم معالقة زو  الرجال ميارنة باإلنا  جية من ا)حواد  الشغل معند الرجال( وا 
  جديد. 

 سنة 29و 15: نسبة العزاب ما بين 11جدول رقم 
 (%الجنس ووسط اإلقامة ) حسب فجيجبإقليم 

 29-25 24-20 19-15 الجنس اإلقامة وسط

 الحضري

 72,4 95,4 99,6 كورذال

 36,4 57,5 89,6 اإلناث

 52,6 75,2 94,6 المجموع

 القروي

 44,3 80,2 98,5 كورذال

 17,6 33,4 77,0 اإلناث

 30,4 56,9 88,2 المجموع

 الوسطين مجموع 

 58,3 87,2 99,0 كورذال

 27,5 45,4 83,0 اإلناث

 41,8 65,7 91,2 المجموع

 2014للسكان والسكنى  المصدر: اإلحصاء العام

 النتائج التالية: ين السابييننستخلص من الجدول
 ف ن الزوام يبيى هو اليامعدة. ،رغم ارتفاع نسبة العزوبة -
تيريبا  %99سنة إلى  19تصل نسبة العزاب في صفوف الذكور األقل من  -

سنة بمعنى أن نسبة ضئيلة جدا من  29و 25ما بين  %58,3 وتنخف  هذه النسبة إلى
 سنة وهذا االستنتام يشمل الوسطين. 24ذكور تتزوم قبل بلوغ ال

يتميز الذكور في اليرى معن أقرانهم في المدن بولوم مبكر  ،سنة 29و 25ما بين  -
 في المدن. 27,6%بينما ال تتعدى هذه النسبة  55,7%للحياة الزوجية بنسبة 

في كل فئة العازبات الحضريات نسبة أكبر من نسبة العازبات اليرويات  سجلت -
معمرية وقد يكون سبب ذلك استفادة فتيات المدن من التعليم وحرصهن معلى ولوم سوق 

 الشغل قبل الزوام معلى معكس فتيات اليرى.
 24-20في الفئة العمرية  (%54,6) نصف ساكنة اإلقليم من النساءأكثر من  -

 سنة. 24سنة يتزوجن قبل أن يكملن 
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أو ما يسمى سنة  55معند سن النهائية ل العزوبة يمكن امعتماد معد ،وتعمييا للتحليل
 والذي يعد ميياسا لحدة هذه الظاهرة معلى مستوى جيل بأكمله.بالعزوبة النهائية 
 (%) اإلقامةسط الجنس وو  سنة حسب 55عند  النهائية : معدل العزوبة12جدول رقم 

 المجموع القروي الحضري 

 2004 2014 2004 2014 2004 2014 

 3,8 2,0 2,1 1,8 5,0 2,2 الذكور

 6,0 1,9 2,7 0,8 8,3 3,1 االناث

 4,9 2,0 2,4 1,2 6,7 2,7 المجموع

 2014و 2004اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي المصدر: 

، يتضح لنا أنه رغم ظاهرة العزوف معن الزوام معطيات الجدول أمعاله قراءةفمن خالل 
سنة.  55سنة، يتزوجون قبل  55ع العزاب البالغين من مجمو  %95,1أو التأخر فيه إال أن 

عزوبة النهائية في ال معدلولكن يبيى التفاوت واضحا بين الذكور واإلنا  وبين الوسطين. ف
، خاصة بالنسبة )%2,4ميابل  %6,7(في الوسط اليروي  الوسط الحضري يفوق نظيره

 .يرويالوسط الب %2,7 بالوسط الحضري ميابل %8,3بلغ يلءنا  حي  
تضامعف في سنة النهائية أن معدل العزوبة  كذلك نالحظ حسب الجدول أمعاله

 ،فيما يخص كال الجنسين المجال الحضريوخاصة في  2004بالميارنة مع سنة  2014
 3,1 نوم الذكورن معند فئة ءيما بين االحصا %5,0إلى  %2,2حي  قفز هذا المعدل من 

لكن بالوسط  ،الجنسينيخص مجموع  فيما %6,7إلى  %2,7ومن معند اإلنا   %8,3إلى 
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إلى  %0,8من  حي  انتيل اليروي نجد أن هذا المعدل تطور كثيرا معند اإلنا  بالخصوص
2,7%. 

 غالبمعند اإلنا  يبيى هو الالنهائية ن معدل العزوبة ف  ،ومعلى مستوى الوسطين 
 ميارنة مع معدل العزوبة معند الذكور.

السن معند الزوام األول اإلحاطة بظاهرة انتيال  يمكن من خالل دراسة متوسطكما 
 يعطي هذه الم شراتكما أن تتبع تطور  .العزوبة إلى حالة أخرى وضعية الساكنة من

فرصة رصد التحوالت البنيوية التي تطال نظرة الساكنة إلى ظاهرة الزوام. وتترجم نتائج 
تدريجي في معدل السن معند الجدول أسفله االتجاه البنيوي السائد والذي يعبر معن تأخر 

سنة معلى صعيد  30 حوالي ميابل اإلقليم سكانسنة معند مجموع  27حي  بلغ ول األزوام ال
 سنة في معموم البالد. 29الجهة و

 الجنس ووسط اإلقامةحسب  فجيجج األول بإقليم : متوسط السن عند الزوا13جدول رقم 
 مجموع البالد الجهة اإلقليم  

 القروي

 30,1 31,8 27,8 الذكور

 24,8 26,2 22,6 اإلناث

 27,5 29,2 25,2 المجموع

 الحضري

 32,5 32,9 32,2 الذكور

 26,4 26,6 26,4 اإلناث

 29,2 29,9 29,1 المجموع

 المجموع

 31,3 32,5 30,0 الذكور

 25,7 26,5 24,5 اإلناث

 28,5 29,6 27,2 المجموع
 2014ى اإلحصاء العام للسكان والسكن المصدر:

ومن خالل الجدول أمعاله، يتبين أن الذكور باإلقليم يتزوجون في سن متأخرة، معكس 
 32سنة لدى الرجال، ميابل  30النساء، حي  بلغ متوسط السن معند الزوام األول حوالي 

فمتوسط سنهن معند الزوام . أما الفتيات مجموع البالدمعلى مستوى  31,3سنة بالجهة، و
                سنة معلى التوالي. 25,7سنة و 26,5سنة و 24,5ول ال يتعدى األ
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 الخصوبة -6
 2014من بين المواضيع الهامة التي تعر  لها اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
كما  .الخصوبة التي تتأثر بتفامعل مجمومعة من العوامل السوسيولوجية واالقتصادية والثيافية

 التخطيط العائلي.المتبعة في مجال سياسات المعرفة مستوى الخصوبة يسمح بتيييم  أن
لدراسة بنية الخصوبة نعتمد معدل الخصوبة والم شر التركيبي للخصوبة. ويعرف 
معدل الخصوبة حسب الفئة العمرية للنساء بحاصل قسمة معدد الوالدات المسجلة معلى 

مجموع المواليد التركيبي للخصوبة فهو  أما الم شر .ع الساكنة النسائية في هذه الفئةمجمو 
الجدول الموالي يبين . و سليفاتهاالذين قد تضعهم المرأة خالل حياتها تحت شروط خصوبة 

  .فجيجبنية الخصوبة ب قليم 

 )‰( والفئات العمرية وسط اإلقامةحسب  فجيج: معدالت الخصوبة بإقليم 14جدول رقم 
 المجموع القروي الحضري الفئات العمرية

15-19 16,1 37,9 27,5 

20-24 78,1 127,0 102,6 

25-29 99,7 146,0 121,6 

30-34 105,2 116,0 110,2 

35-39 78,3 93,1 84,8 

40-44 43,7 43,6 43,7 

45-49 6,9 16,5 10,2 

  2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى  المصدر:
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فا ميارنة مع انخفاضا طفي سنة( 49-15) لخصوبةالفتيات في سن ا معرفت نسبة
 .%51,1إلى  %51,7، حي  انتيلت نسبتهن من مجموع اإلنا  باإلقليم من 2004سنة 

بالوسط  2014حسب إحصاء  %53,7ت هذه النسبة ومعلى مستوى وسط اإلقامة، فليد بلغ
 .بالوسط اليروي %48,5ميابل  الحضري

سط الحضري أن معدالت خصوبة نساء اليرى تفوق مثيالتها بالو أمعاله يبين الجدول 
سنة هي األكثر خصوبة في  29-25بالنسبة لجميع الفئات العمرية. وتعتبر الفئة العمرية 

بينما تحتل الفئة  (‰121,6( وكذلك بالنسبة للوسطين معا)‰146,0بمعدل ) الوسط اليروي
تليها الفئة العمرية  (‰105,0بمعدل) سنة مركز الصدارة في الوسط الحضري 30-34
 .(‰99,7) لدسنة بمع 25-29

من أقل مستوى معند الفئة األقل بمجموع الوسطين وينطلق منحنى معدالت الخصوبة 
سنة ثم ينخف  بعد ذلك تدريجيا  29و 25معند النساء ما بين  أقصاهسنة ليعرف  20من 

   سنة. 49-45 سبة معند النساء من الفئة العمريةليعرف أقل ن
 من حي  انتيل ،انخفاضا مهما يد معرفف فجيجالم شر التركيبي للخصوبة ب قليم أما 

طفل لكل امرأة  3,9طفل لكل امرأة في الوسط الحضري و 2,1طفل لكل امرأة ) 2,9
بالوسط  2,1) 2014طفل لكل امرأة باإلقليم سنة  2,5إلى  2004سنة  بالوسط اليروي(

علية المعدالت المتأن  الموالييالحظ من خالل الجدول . و بالوسط اليروي( 2,9الحضري و
تفاوتات  ،2014و 2004لم تسجل بالوسط الحضري، سنتي الم شر التركيبي للخصوبة ب

  .واإلقليم مجموع البالد والجهةما بين مهمة 
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 2014و 2004 يءحصاإما بين  فجيج: المؤشر التركيبي للخصوبة بإقليم 15جدول رقم 
 2004 2014 

 المجموع القروي الحضري المجموع القروي الحضري

 2,5 2,9 2,1 2,9 3,9 2,1 فجيجيم إقل

 2,1 2,2 2,0 2,1 2,3 2,0 جهة الشرق

 2,2 2,5 2,0 2,5 3,1 2,1 مجموع البالد

 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى  المصدر:
 

 اإلعاقة- 7
تعنى باألساس  2014اإلمعاقة المعبر معنها في اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

لة مدى مساهمة أسة الحياة اليومية لألفراد، فهي بذلك تعالج مسبيياس درجة صعوبة ممار 
األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية دائمة في األنشطة اليومية بالميارنة باألشخاص 
في وضعية سليمة. وقد تم التركيز في اإلحصاء معلى ستة مجاالت وظيفية أساسية وهي: 

 لذات والتواصل.السمع والر ية والمشي واإلدراك واالمعتناء با
حسب اإلحصاء العام للسكان  %5 فجيج  قليمبلغت نسبة انتشار اإلمعاقة بهذا، فيد 

      حوالي بينما تصل إلى ،، وهي نفس النسبة المسجلة معلى مستوى المملكة2014والسكنى 
أما حسب الوسط،  (.%5) وتنتشر اإلمعاقة بين الذكور واإلنا  بشكل متساوي بالجهة. 6%

اإلمعاقة منتشرة أكثر بالوسط الحضري لءقليم حي  سجل فرق نيطة تيريبا مع  فلوحظ أن
 الوسط اليروي.

 )%( 2014سنة الجنس ووسط اإلقامة حسب  اإلعاقة : نسبة انتشار16جدول رقم 
 المجموع القروي الحضري  

 فجيجإقليم 

 5,0 4,7 5,4 الذكور

 5,0 4,5 5,6 اإلناث

 5,0 4,6 5,5 المجموع

 5,9 6,2 5,8 الشرقجهة 

 5,1 5,5 4,8 المملكة

 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى  المصدر:
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 لفصل الثانيا
 األمية والتعليم
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 األمية -1
األمية في مجتمع ما من الم شرات الهامة لتحديد مستوى التنمية  معدلعتبر ي
 يعرفون اليراءة والكتابة سنوات فما فوق وال 10وهي نسبة األشخاص البالغين  ،البشرية

 سنوات فما فوق. 10ضمن جميع الساكنة البالغة 
 )%( 2014خالل سنة  اإلقامة وسطاألمية حسب  نسبة: 17جدول رقم 

 المجموع القروي الحضري 

 46,2 67,3 26,3 فجيجإقليم 

 34,4 49,1 26,9 جهة الشرق

 32,2 47,5 22,6 المملكة

 2014 لسنة ام للسكان والسكنىاإلحصاء الع المصدر:        

أي  2014سنة  %46,2 فجيج قليم ب سنوات فما فوق 10للبالغين  بلغت نسبة األمية
ميارنة  استفحال ظاهرة األميةاستمرار شخصا وهي نسبة تدل معلى مدى  48427ما يعادل 

 .(معلى التوالي %32,2و %34,4) مع الجهة والمملكة
فيد بلغت في الوسط اليروي  ،ر بين الوسطينإال أن هذه النسبة تختلف بشكل كبي

ويتضح جليا من خالل  .بالوسط الحضري أي أكثر من الضعف %26,3 ميابل 67,3%
أنظر ) أكثر حدة في اليرى وخاصة في صفوف النساءهي هذه األرقام أن ظاهرة األمية 

معند  %33,6ميابل  %75,3إذ بلغت نسبة األمية معند النساء اليرويات  ،الجدول أسفله(
 %18,0و %59,0ونفس االختالف يالحظ أيضا في صفوف الرجال ب  ،حواضرنساء ال

 معلى التوالي.
األمية  معدلفالفرق بين  ،بشكل واضح والجهويةوكلها أرقام تفوق النسب الوطنية 

نيطة بالنسبة للوسط اليروي. ويمكن  18تيريبا ويصل إلى نيطة  12هو  ةالجهبو  اإلقليمب
معدالت األمية المسجلة به مع تلك تيارب تيط للوسط الحضري باإلقليم إذ مالحظة تميز بس

 .2014التي تم تسجيلها بالوسط الحضري للجهة سنة 
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 )%( 2014و 2004 يحسب إحصاء الجنس ووسط اإلقامة: معدل األمية حسب 18جدول رقم 

 2004 2014 

 المجموع القروي الحضري المجموع القروي الحضري

إقليم 

 فجيج

 38,5 59,0 18,0 44,5 67,2 20,3 الذكور

 53,4 75,3 33,6 60,2 82,0 39,5 اإلناث

 46,2 67,3 26,3 52,7 74,8 30,7 المجموع

جهة 

 الشرق

 24,1 37,0 17,4 31,6 47,3 22,0 الذكور

 44,4 60,9 36,0 55,2 73,8 43,8 اإلناث

 34,4 49,1 26,9 43,9 61,0 33,3 المجموع

 2014و 2004والسكنى للسكان  انالعام انحصاءالمصدر: اإل
 

يظهر جليا انخفا  في نسب األمية معلى جميع  ،2004وميارنة مع إحصاء 
 طاني 2,3ط كأمعلى قيمة معند مجموع اإلنا  واني 6,8إلى  حي  وصل الفرق ،المستويات

 اله،من خالل المعطيات الواردة في الجدول أمع ويبدو .معند الذكور الحضريين كأدنى قيمة
 .محاربة األمية كبيرة في مجالمجهودات  معرفت جهة الشرقأن 

  فجيجوفئات األعمار بإقليم الجنس ووسط اإلقامة األمية حسب  نسبة: 19جدول رقم 
 )%( 2014حسب إحصاء 

 المجموع اإلناث الذكور فئة األعمار 

 المجموع 

10 - 14 20,8 28,0 24,4 

15- 24  24,7 35,5 30,1 

25 - 34   35,4 50,0 43,2 

35- 49   43,2 59,7 52,0 

 72,2 81,8 61,9 سنة فما فوق 50

 46,2 53,4 38,5 المجموع

 

 

 الحضري

10 - 14 1,8 1,9 1,8 

15- 24  3,5 7,5 5,5 

25 - 34   11,2 24,3 18,3 

35- 49   20,2 39,2 30,5 

 57,6 70,9 42,3 سنة فما فوق 50

 26,3 33,6 18,0 المجموع

 

 

 القروي

10 - 14 35,2 48,2 41,6 

15- 24  42,7 62,0 52,1 

25 - 34   60,6 79,0 70,3 

35- 49   71,4 86,1 79,1 

 90,6 96,6 84,7 سنة فما فوق 50

 67,3 75,3 59,0 المجموع
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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سنة وخاصة في الوسط  50لعمرية ما فوق بلغت األمية أمعلى مستوياتها معند الفئة ا
ولكن هذا ال يعني أن الفئات العمرية الشابة  %.96,6اليروي ومعند النساء تحديدا بنسبة 

ة تعرف أيضا نسبا مهمة من سن 24-15سنة و 14-10فالفئات  ،تستثنى من هذه الظاهرة
م شر مهم يدل  معلى التوالي بالنسبة لمجموع اإلقليم وهذا %30,1و %24,4بلغت  ةاألمي

معلى مدى استفحال ظاهرة الهدر المدرسي واالنيطاع المبكر معن الدراسة مما يستلزم تكثيف 
 نسب التمدرس. من أجل الرفع منالجهود خصوصا 

 ومعموما يمكننا استخالص النتائج التالية:
 ؛النساء هن الشريحة األكثر تأثرا بظاهرة األمية بالوسطين وبالنسبة لجميع األمعمار 
 ؛رف األمية أوجها في الوسط اليرويتع 
  في الوسط الحضري أوفر حظا من مثيالتها في  24-15و 14-10الفئات العمرية

وهذا إن  ،معلى التوالي% 52,1و %41,6ميابل  %5,5و %1,8 سجلتالوسط اليروي إذ 
خاصة  دل معلى شيء ف نما يدل معلى ضعف نسبة تمدرس األطفال في العالم اليروي

 .الفتيات
يجة حتمية الرتفاع نسبة األمية داخل اإلقليم تكون المعرفة باللغات قراءة وكتابة وكنت

سنوات فما فوق أميون فهم  10من سكان اإلقليم البالغين  %46,2ضعيفة جدا. فبما أن 
بذلك ال يير ون وال يكتبون أية لغة بما في ذلك اللغة العربية. ويبيى من ساكنة اإلقليم إذن 

تيريبا يير ون  %25,2يير ون ويكتبون اللغة العربية وحدها و %17,3منهم  53,8%
فيط من يعرفون لغات أخرى إضافة  %10,6ويكتبون اللغتين العربية والفرنسية معا ويبيى 

 إلى هاتين اللغتين. 
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 (%) سنوات فما فوق حسب اللغات المقروءة والمكتوبة 10من  فجيجساكنة إقليم توزيع : 20جدول رقم 
 المجموع اإلناث ذكورال 

 46,2 53,3 38,5 ءال شي

 17,3 15,4 19,4 العربية وحدها 

 25,2 21,0 29,7 العربية والفرنسية

 10,6 9,6 11,6 العربية والفرنسية ولغات أخرى

 0,5 0,4 0,5 العربية ولغات أخرى إال الفرنسية

 0,1 0,0 0,1 لغات أخرى

 0,2 0,2 0,2 غير مصرح

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

تميزا واضحا للذكور معلى اإلنا  في مسألة  أمعاله كذلكوتعكس معطيات الجدول 
 فنسبة الذكور تفوق نسبة اإلنا  بالنسبة لجميع الحاالت. .معرفة اللغات

 درســتمـــلا -2
سنعرف  الموالي الذي جدولنستعين بال ،ولمعرفة أوسع بمستوى التمدرس في اإلقليم

 سنوات فأكثر حسب المستوى الدراسي. 10توزيع الساكنة البالغة  من خالله

 (%) سنوات فما فوق حسب المستوى الدراسي 10قليم البالغين من العمر توزيع سكان اإل: 21جدول رقم 
 المجموع القروي الحضري المستوى الدراسي

 45,8 66,3 26,4 بدون 

 0,4 0,3 0,5 األولي

 25,1 21,6 28,4 االبتدائي

 14,3 8,1 20,2 عدادياإلثانوي ال

 8,5 2,4 14,1 تأهيليال ثانويال

 5,9 1,3 10,3 العالي

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 من ساكنة اإلقليم %45,8يتضح جليا من خالل المعطيات الواردة في الجدول أن 
 أي مستوى دراسي وهم يشكلون في الوسط اليروييتوفرون معلى ال  سنوات فأكثر 10البالغة 
ويرجع اتساع الهوة بين  ،في الوسط الحضري %26,4بينما ال تتعدى هذه النسبة  66,3%

 الوسطين إلى التفاوت في نسبة التمدرس.
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يتوفرون والذين  باإلقليمسنوات فما فوق  10يتجاوز سنهم  نالذي سكانلاوتبلغ نسبة 
 بالوسط اليروي. %21,6بالوسط الحضري ميابل  %28,4دراسي ابتدائي  مستوى معلى

من  %1,3بحي  نجد فيط  ،نسبةالالمستوى الدراسي إال وتراجعت  كلما ارتفع الحظ أنهيو 
لي ميابل من تمكنوا من ولوم التعليم العا بالوسط اليرويفما فوق  سنوات 10السكان البالغين 

 .بالوسط الحضري 3,10%
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 الفصل الثالث
النشاط االقتصادي
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 اديــتصـــــنشاط االقــي الــف شاركةــالم -1
سنة فما فوق الذين يساهمون أو  15يعرف السكان النشيطون بفئة السكان البالغين 

يبحثون معن المساهمة في إنتام السلع والخدمات من بين مجموع الساكنة. ويتكون السكان 
 .وسكان معاطلينالنشيطون من سكان نشيطين مشتغلين 

نسمة منهم  43574 فجيجبلغ معدد السكان النشيطين ب قليم  ،2014وحسب إحصاء 
وفيما يلي جدول يبين توزيع الساكنة  .من اإلنا  9677من جنس الذكور و 33897

 النشيطة في الوسطين حسب الجنس.

 (%ووسط اإلقامة ) لجنس: توزيع الساكنة النشيطة حسب ا22جدول رقم 
 المجموع القروي الحضري  

 فجيجإقليم 
 77,8 79,2 76,2 الذكور
 22,2 20,8 23,8 اإلناث

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 الشرق جــــهة
 82,8 89,3 79,6 الذكور
 17,2 10,7 20,4 اإلناث

 100,0 100,0 100,0 المجموع
 2014نى المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسك

فالساكنة  ،االقتصادي ضعف المشاركة النسائية في النشاط أمعاله يبين الجدول
من مجموع السكان النشيطين ويكون بذلك  %77,8نسبة  تمثلالنشيطة من جنس الذكور 

ثيافية واجتمامعية  معواملولعل هذا راجع إلى  .في كل معشرة نشيطين ثمانية ذكور تيريبا
وتفشي  مثل ضعف نسبة التمدرس في صفوف الفتياتباإلقليم الزالت تعاني منها المرأة 

رغبة ، في بع  األحيان، وكذا سوق الشغللولوم  ةغير م هل هامما يجعل ظاهرة األمية
 ذويها في زواجها المبكر معو  الدراسة أو العمل.
نسبة أكثر أهمية منها  واضرفي الح مثلويظهر أيضا أن الساكنة النسائية النشيطة ت

الذكور  جدر اإلشارة إلى أن نسبةتهذا، و  معلى التوالي. %20,8و %23,8رى بييمة في الي
 بحوالي خمس نياط. ة الجهمعن نظيرتها ب لتي اإلقليمفي الساكنة النشيطة ب

 



 
32 

 )%(اإلقامة وسط ل الصافي للنشاط حسب الجنس و : المعد32جدول رقم 

 المجموع اإلناث الذكور  

 فجيجإقليم 
 42,7 19,0 70,1 الحضري
 50,7 19,9 82,3 اليروي

 46,5 19,4 76,0 المجموع

 جهة الشرق
 44,7 17,8 72,9 الحضري
 43,4 9,0 78,8 اليروي

 44,3 14,9 74,9 مجموعال
 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى  المصدر:

 %44,3ميابل %46,5باإلقليم المعدل الصافي للنشاط  غبل ،2014حسب إحصاء 
ط اني 7,3يصل الفرق إلى  ،وحسب الوسط ط لصالح اإلقليم.اني 2,2بفارق ، أي بالجهة

بينما تتفوق هذه األخيرة معلى اإلقليم  ،بالوسط اليروي لصالح اإلقليم دائما بالميارنة مع الجهة
الذكور معلى تفوق  السابق الحظ كذلك من خالل الجدولوي بنيطتين بالوسط الحضري.

 ميابل %82,3و %70,1لءقليم بالميارنة مع اإلنا  ) مستوى الوسطين الحضري واليروي
  .(معلى التوالي %19,9و 19,0%
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 (%)الفئات العمرية الجنس و  حسب فجيجالنشاط لساكنة إقليم  معدل: 24جدول رقم 
 المجموع اإلناث الذكور 

 2014 2004 2014 2004 2014 2004 الفئات العمرية
 30,4 38,4 17,2 25,9 43,1 51,1 سنة 15-19
 46,1 50,3 20,9 25,2 72,8 78,3 سنة 20-24
 57,0 56,1 26,3 24,4 92,5 94,1 سنة 25-29
 58,2 54,2 25,4 18,4 96,2 97,6 سنة 30-34
 56,9 53,9 23,3 17,1 96,8 98,5 سنة 35-39
 56,5 54,3 21,4 14,5 96,6 97,4 سنة 40-44
 56,8 51,7 22,1 12,7 95,2 92,2 سنة 45-49
 53,4 46,6 19,7 10,0 89,0 89,8 سنة 50-54
 48,0 45,1 14,7 10,3 80,3 87,3 سنة 55-59
 23,9 22,6 6,3 3,5 44,1 43,3 فأكثر سنة 60

 2014و 2004لسنتي  للسكان والسكنى انالعام انالمصدر: اإلحصاء
 

 
 

ارتفامعا مهما معند جميع الفئات  األخيرين النشاط ما بين اإلحصاءين معدلسجل 
النشاط  معدل سنة إذ انتيل 24-20سنة و 19-15معند الفئات ما معدا مرية من النساء الع

 .2014سنة  %20,9و %17,2إلى  2004معلى التوالي سنة  %25,2و %25,9من 
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النشاط معند النساء يبدأ في االنخفا  في سن مبكرة أي  معدلغير أن المنحنى يبين أن 
 .سنة 60 ما فوق تنازليا سريعا حتى يكاد ينعدمسنة ثم يأخذ شكال  34-30ابتداء من الفئة 

الفئات  لمعند جبين اإلحصاءين النشاط انخف   معدلفرغم أن  ،أما بالنسبة للذكور
 ،سنة 20أقل من  التي تبلغ من العمر الفئةففي  .حتفظ بنسب مهمةي العمرية إال أنه الزال

ما بين  10ين من بين نشيط 9نشيطون لتصل هذه النسبة إلى  10أشخاص من بين  5نجد 
 سنة.   60سنة وال تنخف  بشكل واضح إال بعد  54و 25

أن انخفا  نسبة الساكنة في سن النشاط من جنس الذكور بسبب ويجب التذكير 
النشاط  معدلحركات الهجرة كما ذكرنا في فيرة سابية قد يكون سببا موضومعيا النخفا  

ا الفئات األصغر فيمكن أن نربط ذلك بتحسن أم ،سنة 50-25معند الرجال من الفئة العمرية 
 التمدرس.    معدلمستوى 

 المشتغلة البنية المهنية للساكنة النشيطة -2
ففي الوقت  .ما بين اليرى والمدن المشتغلة تختلف البنية المهنية للساكنة النشيطة

فئة المستيلين  يالحظ أن ،الوسط الحضري في( 62,5%) نيالمأجور  تطغى نسبةالذي 
المسامعدين العائليين هي األكثر أهمية في الوسط اليروي وهذا االختالف مرتبط مأجورين و الو 

إلى أن فئة المأجورين هي  وتجدر اإلشارةهذا،  أساسا بطبيعة المهن المزاولة في الوسطين.
 .%44,5الغالبة معلى مستوى إقليم فجيج بنسبة 

 (%) حالة في المهنةحسب الالمشتغلة الساكنة النشيطة توزيع : 25جدول رقم 
 المجموع القروي الحضري الحالة في المهنة

 1,9 1,3 2,7 مشغل

 34,7 37,7 31,0 مستقل

 44,5 30,2 62,5 مأجور

 17,4 29,8 1,7 عون عائلي

 0,4 0,2 0,6 متعلم

 1,1 0,8 1,4 آخر

 100,0 100,0 100,0 المجموع

  2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 الفصل الرابع
األسر  أربابومميزات    األسر
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 تطور أعداد األسر-1
 بينأسرة موزمعة  28439حسب اإلحصاء األخير  فجيجب قليم  بلغ معدد األسر

األسر  وبذلك تشكل ،أسرة بالوسط اليروي 13316أسرة بالوسط الحضري و 15123
 .سراألمن مجموع  53,2% الحضرية

  2014و 2004 ياألسر ما بين إحصاء : تطور أعداد26جدول رقم 

 
2004 2014 

معدل النمو السنوي 
)%( 

 السكان األسر عدد السكان عدد األسر عدد السكان عدد األسر

 0,9 1,9 69122 15123 63159 12586 الحضري

 0,4 1,4 69203 13316 66271 11590 القروي

 0,7 1,6 138325 28439 129430 24176 اإلقليممجموع 

 2,0 3,0 1513911 338419 1240662 250640 ضريالح

 0,7- 0,5 800435 156111 862119 147990 القروي

 1,0 2,2 2314346 494530 2102781 398630 جهة الشرق
 2014و 2004لسنتي للسكان والسكنى  انالعام انالمصدر: اإلحصاء

تيدر ب يكون اإلقليم قد معرف زيادة في معدد أسره  ،2004وميارنة مع إحصاء 
أما  .معلى صعيد اإلقليم %1,6أسرة في معشر سنوات أي بمعدل نمو سنوي بلغ  4263

في  %1,4و حواضرفي ال %1,9فيد قدر معدل النمو السنوي ب  ،معلى مستوى الوسطين
 اليرى.

 .الحظ أن معدل النمو السنوي لألسر فاق مثيله بالنسبة للسكان وخاصة في اليرىيو 
. %1,6ازداد معدد األسر ب  ،سنويا %0,7ه معدد سكان اإلقليم ب ففي الوقت الذي ازداد في

ويمكننا تفسير ذلك بالتغيرات الثيافية واالقتصادية واالجتمامعية التي جعلت من األسرة 
 نوات لتحل محله األسرة النووية.المتعددة األفراد نموذجا ييل معبر الس

إلى  2004سنة  %6,1من  انخف فيد  ،أما معن وزن أسر اإلقليم بالنسبة للجهة
 .2014سنة  5,8%
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 حجم األسر -2

سواء في  2014و 2004 يما بين إحصاء فجيجب قليم  تراجعامعرف حجم األسرة 
 لموالي:االمجال الحضري أو اليروي كما يظهر في الجدول 

  2014و 2004و 1994العامة لسنوات  اإلحصاءات خاللحجام األسر : تطور أ27جدول رقم 
 2014 2004 1994 سرةمتوسط حجم األ

    إقليم فجيج

 4,6 5,0 5,3 الحضري

 5,2 5,7 6,0 القروي

 4,9 5,4 5,7 مجموع ال

    جهة الشرق

 4,5 4,9 5,6 الحضري

 5,2 5,7 6,3 القروي

 4,7 5,2 5,9 المجموع
 2014و 2004و 1994 لسنوات للسكان والسكنى ةالعام اتالمصدر: اإلحصاء

 
 

 
 

 ال يبعد معنفي اإلقليم خمسة أفراد وهو معدد المسجل األسرة  حجم يارب متوسطي
 .ةواحد نيطةبما ييارب نظيره بالحواضر أسر اليرى  متوسط حجم فوقيمثيله داخل الجهة. و 

حجم األسر في تناقص مستمر من فترة إحصائية إلى متوسط المبيان بأن  ضحويو 
ثم  2004 أفراد سنة 5,4تيل هذا العدد إلى ان، 1994أفراد باألسرة سنة  5,7فمن  .أخرى
 أفراد معلى التوالي بالجهة. 4,7و 5,2و 5,9ميابل  2014سنة  فرادأ 4,9إلى 
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 2014سنة  فجيجبإقليم  اإلقامة وسط: أرباب األسر حسب الجنس و 28جدول رقم 
ةـهــــجــــــــال  اإلقــــلـــــــيم 

 
  

 اإلناث 3352 61580

77111 276839 الحضري  الذكور 

 المجموع 15123 338419

 اإلناث 1482 17040

 الذكور 11834 139071 القروي

 المجموع 13316 156111

 اإلناث 4834 78620

 الذكور 23605 415910 المجموع

 المجموع 28439 494530
  2014 المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى

هم من صنف  فجيجب قليم  باب األسرمن أر  %83 أن أمعاله يتبين من الجدول
من أرباب األسر بالمجال الحضري هم  %78أن  ماك ،مع الجهة نيطة واحدةفارق ب ،الذكور

ل اليروي حي  يصل إلى ا المعدل أكثر ارتفامعا بالمجابينما نجد هذ الذكورصنف  من
معليها  ال زال يستحوذ ،تدبير أمور األسرة ونستشف من هذه األرقام أن مس ولية .89%

وهذا التفاوت الذي تبرزه هذه  ،بالبادية وبشكل أكبرالرجل بالمجالين الحضري واليروي 
تساهم في تحديد ال زالت  معواملمرده إلى األمعراف والتياليد ومستوى تعلم المرأة وهي األرقام 

 .ووضعيتها داخل المجتمع بشكل معام وكذا وظيفتهامكانة المرأة داخل األسرة 
 

  فجيجبإقليم  اإلقامة وسطفئات األعمار و الجنس و  : أرباب األسر حسب29رقم جدول 
 15-24 25-34 35-49 سنة وأكثر50 المجموع

 
  

 الذكور 163 1643 4282 5683 11771

 اإلناث 63 274 776 2239 3352 الحضري

 المجموع 226 1917 5058 7922 15123

 الذكور 454 2281 4042 5057 11834

 اإلناث 36 109 345 992 1482 القروي

 المجموع 490 2390 4387 6049 13316

 الذكور 617 3924 8324 10740 23605

 اإلناث 99 383 1121 3231 4834 المجموع

 المجموع 716 4307 9445 13971 28439
 2014 المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى
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أرباب  ئات العمرية، ف ن غالبيةبالنسبة لجميع الف حسب الجدول السابق، يالحظ أنه
      بين  المتراوح أمعمارهم ماأرباب األسر من مجموع  %89) الذكورمن صنف  هم األسر

حكرا معلى  الزال تحمل مس ولية رب األسرة مما ي كد أن ،(رسنة هم من الذكو  "15-49"
 .خاصة معلى المستوى المعرفي الرجال رغم التطورات التي معرفتها وضعية المرأة

 األمية لدى أرباب األسر -3
 )%( اإلقامةوسط حسب الجنس و  أرباب األسر األمية عند معدل: 30جدول رقم 

 
 المجموع القروي الحضري

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور

 58,2 71,9 55,5 80,5 90,6 79,2 38,7 63,6 31,6 اإلقليم

 43,3 70,1 38,2 60,7 88,3 57,4 35,3 65,1 28,6 الجهة

  2014 المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى

بالوسط الحضري هم  فجيجمن أرباب األسر ب قليم  %38,7يبين الجدول أمعاله أن 
فالظاهرة متفشية بشكل  ،أما بالنسبة للمجال اليروي .لدى اإلنا  %63,6 ميابل أميون

ونسبة  بالجهة( %60,7 ميابل)األسر هم أميون  بابأر من  %80,5أن  نجدمخيف حي  
العموم، تصل  معلىو  .تيريبا طاني 12متجاوزة نسبة الذكور ب  %90,6النساء تصل إلى 

 جليا الفرق يظهرو  ،بالجهة %43,3ميابل  %58,2األمية معند أرباب األسر باإلقليم إلى 
 لنسب متياربة لدى النساء،الرجال في حين تظل هذه الدى في النسب بين اإلقليم والجهة 

ميابل  فجيجب قليم  %71,9حي  تصل األمية معند أرباب األسر من فئة النساء إلى 
 . بالجهة 70,1%
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 الفصل الخامس
ظروف السكن
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 نوع المسكن وصفة الحيازة -1
 نوع المسكن 1-1

إلى ستة  2014المساكن المغربية في اإلحصاء العام للسكان والسكنى  تصنف 
الشية في و  أو طابق فيال الفيالو  الدار المغربية التيليديةو  ر المغربية العصريةلت الداأنواع شم

 الصفيح. او دور ةدور بدائيالمساكن ذات الطابع اليروي وأخيرا و  معمارة
 

 ووسط اإلقامة  : توزيع األسر حسب نوع المسكن31جدول رقم 

 نوع المسكن
 المجموع القروي الحضري

 % داداألع % األعداد % األعداد

 2,1 600 0,4 52 3,6 548 فيال طابقفيال أو 

 0,8 228 0,1 12 1,4 216 شقة في عمارة

 9,5 2689 1,3 172 16,7 2517 دار مغربية تقليدية 

 37,2 10559 4,0 531 66,3 10028 دار مغربية عصرية

 3,7 1051 3,7 488 3,7 563 بدائية أو صفيحية دور

 32,6 9260 62,1 8243 6,7 1017 سكن قرويم

 14,1 4007 28,5 3780 1,5 227 آخر

 100 28394 100 13278 100 15116 المجموع

 2014 المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى

تشكل الدار المغربية العصرية في المجال الحضري النمط السكاني األكثر انتشارا إذ 
 .%66,3هز يمثل معدد األسر التي تيطن هذا النوع من المساكن ما ينا

دور الصفيح قد أخد أو دور بدائية  والمتمثل فيالسكن العشوائي ومن المالحظ أن 
حي  انتيلت نسبة األسر التي تيطن هذا النوع  ،السنوات األخيرة لكبير خالبشكل تالشى ي

 1051 وهو ما يمثل 2014سنة  %3,7إلى  2004سنة  %17 من المساكن باإلقليم من
في هذا المجال للحد من تفاقم ظاهرة الدولة مجهودات التي بذلت ل معلى المما يد ،أسرة

 .نحو المدن الهجرة اليروية الناتجة أساسا معنالسكن العشوائي 
سكن ممن نوع  مساكنيطن أسرة ت 8243 نجد أن ،أسرة قروية 13278 أصل منو 

في النشاط االقتصادي المزاول  بنوعوهذا مرتبط بشكل طبيعي ، %62,1قروي أي بنسبة 
. %4 التي تيطنهاهذه المناطق. وال تخلو اليرى من الدور المغربية العصرية إذ تشكل األسر 
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أن اليرى لم تسلم هي أيضا من انتشار دور الصفيح والسكن  هي بروزا والمالحظة األكثر
 (.%3,7) أسرة 488فيد بلغت األسر الياطنة بها  ،العشوائي

 
 

  صفة الحيازة 1-2
معلى مستوى  فجيجلى صفة حيازة المساكن في إقليم يغلب طابع الملكية مع 

 هي في طريقفنسبة األسر المالكة للسكن الذي تييم به أو التي  ،الوسطين الحضري واليروي
 معلى التوالي. %90,1و %64,9تملكه بلغت 

 %20ويشكل الكراء وسيلة أخرى الستغالل المساكن في الوسط الحضري بنسبة 
 %0,8اإلقبال في اليرى إذ تشكل األسر الخاضعة لنظام الكراء لكنه ال يليى نفس  ،تيريبا

 .ةاألسر اليرويمن مجموع 
بالوسط الحضري  %4,6حي  يمثل  ،ونفس الوضع يعرفه صنف السكن الوظيفي

واألمر طبيعي ألن الحاضرة هي محط اإلدارات بالوسط اليروي.  %0,7ميابل فيط 
 ن المساكن.والم سسات العمومية التي توفر هذا النوع م

الذي قد توفره األسر المهاجرة لعائالتها في باإلقليم  وال نغفل أهمية السكن المجاني
 في اليرى. %7و حواضرفي ال %9أغلب األحيان والذي يشكل 
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 (%ووسط اإلقامة ) سكنم: توزيع األسر حسب صفة حيازة ال32جدول رقم 
 المجموع القروي الحضري صفة الحيازة

ركملك أو ملك مشت  9,64  1,90  7,76  

4,1 في طريق التملك  2,0  8,0  

6,19 مكتري  8,0  8,10  

6,4 سكن وظيفي  7,0  8,2  

ن مجانيسك  0,9  6,6  9,7  

4,0 آخر  6,1  0,1  

0,100 المجموع  0,100  0,100  

 2014 المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى       

 أقدمية المسكن 1-3
يطن إذ ت ،فجيجإلقليم بالوسط الحضري  ع العمرانيتغلب البنايات اليديمة معلى الطاب

ميابل  سنة 50 أقل منو  20ساكن تتراوح أمعمارها ما بين من األسر الحضرية بم 46,2%
 .سنة 20أقل من و  10بين  تتراوح أمعمارها بمساكن 22,1%

 2004 يما بين إحصاءنسبيا قد معرف انتعاشا  ب قليم فجيج ويبدو أن قطاع اإلسكان
من  %20,7سنوات تشكل  10تيل أمعمارها معن  ألسر التي تيطن مساكن. فا2014و

 (.%20,6) 2004، وهي تيريبا نفس النسبة المسجلة سنة سر الحضرية لءقليممجموع األ

 (%) حسب عمر المسكن الحضرية : توزيع األسر33 جدول رقم
 % عمر المسكن

 20,7 سنوات 10أقل من 
 22,1 سنة 20 أقل منو  10ما بين 

 46,2 سنة 50أقل من و  20ا بين م
 11,0 سنة 50أكثر من 
 100,0 المجموع

 2014 المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى
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 توفير عناصر الراحة داخل المساكن -2
بدورها  فة خصائص المساكن والتي قد تفيدمجمومعة من الم شرات معلى معر  تسامعد

 .قليممستوى معيشة السكان باإل في تكوين فكرة معن
 سكنمعدد الغرف المستغلة بال-2-1

معلى  في مساكن تتألف من ثال  غرف فجيجمن األسر ب قليم  %71,1تعيش 
في الوسط الحضري  %64,3إذ تيدر ب  اإلقامة وسطوتختلف هذه النسبة حسب  ،األكثر

في الوسط اليروي. وتجدر اإلشارة إلى تواجد معدد مهم من األسر التي تسكن  %78,6و
من مجموع األسر  %41,3 لوهو ما يمث أسرة 5484بالوسط اليروي والذي بلغ  واحدةبغرفة 
 (.%6,9) الحواضرأسرة في  1043ية باإلقليم ميابل فيط و الير 

)ما معدا  المشغولة بالمسكن معدد الغرفمن حي   اليرى واضرتفوق الح ،ومعموما
 .الصنف األول(

 (%) ولة ووسط اإلقامةدد الغرف المشغ: توزيع األسر حسب ع34 جدول رقم
 المجموع القروي الحضري  عدد الغرف
 23,0 41,3 6,9 غرفة واحدة

 22,9 21,1 24,4 غرفتان
 25,2 16,2 33,0 ثالث غرف
 15,2 11,9 18,1 أربع غرف

 6,5 5,0 7,9 خمس غرف
 3,5 2,5 4,3 ست غرف 
 1,7 1,0 2,3 سبع غرف

 2,0 0,9 2,9 أكثرثمانية غرف و 
 100,0 100,0 100,0 المجموع

 1,7 2,2 1,3  )عدد األفراد/غرفة(باإلقليم  مسكنمعدل شغل ال
 1,4 1,6 1,3  )عدد األفراد/غرفة(بالجهة  مسكنمعدل شغل ال

 2014 المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى       
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 األسر الحضرية 
حتلة من األسر الحضرية م %33تستيطب المساكن الم لفة من ثال  غرف  

 غرف أربع ( ثم%24,4) ثم تليها المساكن الم لفة من غرفتين ،بذلك المرتبة األولى
 من هذه األسر. %6,9من غرفة واحدة فيط المساكن الم لفة  تستيطب حين ( في18,1%)

حي  تبلغ نسبة األسر الحضرية التي تشغل خمس  وتيل هذه النسبة كلما زاد معدد الغرف
 ع األسر الحضرية باإلقليم.من مجمو  %17,4غرف فأكثر 

 األسر القروية 
تليها المساكن  ،من األسر اليروية في مساكن م لفة من غرفة واحدة %41,3 تعيش 

أما  .(%11,9غرف ) ثم أربع (%16,2) ثال  غرفثم  (%21,1) غرفتين الم لفة من
 األسر من متواضعةف نها ال تحظى إال بنسبة  ،خمس غرفها غرفمعدد فوق يالمساكن التي 

 .%9,4تيدر ب 
 معدل شغل المساكن

 1,4 ابلميكل غرفة ب افرد 1,7 باإلقليم 2014سنة  معدل شغل المساكنبلغ  
فردا  2,2بالوسط الحضري و فردا 1,3 فردا بالجهة. وحسب وسط اإلقامة، بلغ هذا المعدل

 بالوسط اليروي.
 بالمسكن التجهيزات األساسية-2-2

الماء والكهرباء من التجهيزات و  مام معصريحو  مرحا و  وجود مطبخ يعتبر 
 األساسية التي توفر الراحة داخل المساكن وتوحي بمستوى معيشة األسر.

أن األسر الحضرية  ،2014من خالل نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى  ويظهر
تتمتع بمساكن تتوفر فيها كل معناصر الراحة بينما تعيش األسر اليروية في ب قليم فجيج 

 فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب والكهرباء. خصوصا صعبةظروف 
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     ووسط اإلقامة  سكنملبااألساسية  التجهيزات توفرها على بعض األسر حسب نسبتطور : 35م جدول رق
 (%) 2014و 2004سنتي  نما بي

 األساسية التجهيزات
2004 2014 

 المجموع القروي الحضري المجموع القروي الحضري

 80,2 61,5 96,6 68,2 42,5 91,9 مطبخ

 63,0 25,2 96,1 54,1 14,5 90,6 مرحاض

 27,4 3,1 48,7 20,6 0,9 38,7 حمام عصري

 9,1 8,3 9,8 6,8 6,4 7,2 حمام محلي

 57,7 16,7 93,7 52,2 10,4 90,8 ماءشبكة لتوزيع ال

 65,9 34,4 93,5 51,0 11,7 87,1 كهرباءشبكة لتوزيع ال

  2014و 2004 والسكنىللسكان  انالعام اناإلحصاءالمصدر: 

 بشبكة لتوزيعمساكنها  ترتبطمن أسر اإلقليم ال  %42 تيريبا أن أمعاله، يبين الجدول
            تيريبا  %20الكهرباء و بشبكة لتوزيعمساكنها  ترتبطال  %34الماء الصالح للشرب و
تسجيل معدالت ومعموما يالحظ  ال يتوفرون معلى مرحا . %37ال يتوفرون معلى مطبخ و

 األساسية من معناصر التجهيزات االستفادة ما يخصمعلى صعيد اإلقليم في غير مرضية
 .   أكثر وضوحالكن التحليل معلى مستوى كل وسط معلى حدة قد يعطي نتائج  ،المذكورة سابيا
 ضري ـــــط الحـــالوس

توى االستفادة يالحظ تحسن في ظروف معيش الساكنة الحضرية خصوصا معلى مس
إذ ارتفعت نسبة األسر المستفيدة من هذين العنصرين من  ،من شبكتي الماء والكهرباء

أي  ،2014سنة  معلى التوالي %93,5و %93,7إلى  2004سنة  %87,1و 90,8%
 بالنسبة لشبكة الكهرباء. طاني 6,4بالنسبة لشبكة الماء و طاني 2,9ب  بزيادة تيدر

وصلت من األسر المتوفرة معلى المطبخ والمرحا   نسبا معالية واضروتسجل الح
منها ال تتوفر  %51,3 في حين تظل .معلى التوالي %96,1و %96,6إلى  2014سنة 

 معلى حمام محلي. من األسر الحضرية باإلقليم تتوفرفيط  %9,8معلى حمام معصري و
 روي ــــــــــط القـــــالوس
 يرى ما بين اإلحصاءينتطورت ظروف معيشة أسر ال ،حواضرار الر معلى غ 

 إلى 2004سنة  %42,5من األسر المتوفرة معلى مطبخ حي  انتيلت نسبة  .األخيرين
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تحسنا الكهرباء لتوزيع شبكة ب األسر المرتبطة مساكنهاكما معرفت ، 2014سنة  61,5%
من األخيرين ين ءتفادة من الكهرباء ما بين االحصاحي  ارتفعت نسبة االس ،ملحوظا
بالكهرباء تمكنت من الرفع من  سياسة ربط اليرىيعني أن مما  ،%34,4إلى  11,7%

التزود بالماء الصالح للشرب  أما فيما يخص، الكهرباءمستوى معدد األسر المستفيدة من 
ف نه حيق إنجازات لكن بوثيرة أقل، حي  ارتفعت نسبة األسر المرتبطة  لفائدة األسر اليروية

 .فيط %16,7إلى  %10,4من  2014-2004العشرية  لتوزيع الماء خالل شبكةب مساكنها
بمساكنها ال  اليروية المتوفرة معليه ف ن نسبة األسر ،الحمام العصريأما فيما يتعلق ب

  بالنسبة للحمام المحلي. %8,3ميابل  %3,1تتعدى 

 
 

الشبكة العمومية لماء والكهرباء و ا بشبكتي توزيعة رتبطوتستعين األسر غير الم
 المستعملة بوسائل مختلفة نوردها فيما يلي:  صرف المياهل

 مصادر المياه المستعملة
التي تيطن مساكن غير مرتبطة بشبكة لتوزيع الماء الشروب باإلقليم تستعين األسر 

وهي مياه في أغلبها غير  ،باآلبار ومنابع المياه والحنفيات العمومية لتلبية حاجياتها من الماء
اإلقليم. وحسب نتائج اإلحصاء العام  لسكانالصحية  سالمةلل شكل تهديدامعالجة مما ي

تستعمل مصادر للمياه غير مجهزة وما  األسر هذه من %38 ، ف ن2014للسكان والسكنى 
وهذا يدل معلى أن أمام الدولة بذل  .ستعمل مصادر للمياه مجهزةتدل هذه النسبة تيريبا ايع

  .ة بتوزيع المياه الصالحة للشربفيما يخص البنية التحتية الخاص إضافيةمجهودات 
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 الصالح للشرب شبكة لتوزيع الماءمساكنها ب طالتي ال ترتب: توزيع األسر 36جدول رقم 
 (%) اء ووسط اإلقامةالمب التزود درحسب مص 

 المجموع القروي الحضري التزود بالماءدر مص

 36,5 35,5 53,0 مجهزة ئيةمطفية أو نقطة ما أو بئر سقاية أو

 3,8 4,0 1,7 الماء الصالح للشربع بائ

 38,3 38,9 28,7 مجهزينبئر أو مطفية غير 

 19,5 20,7 1,1 ساقية عين أو واد أو

 1,9 1,0 15,5 مصدر آخر

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 2014 المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى       
 وسائل اإلنارة

من طرف األسر الغير  ستعماال لءنارةالوسيلة األكثر ا البوتان غازيشكل  
وتستعين  من هذه األسر. %70,5حي  تلجأ إليه  لتوزيع الكهرباء مرتبطة مساكنها بشبكة

 .من هذه األسر %7,1 سوىوال تستغل الطاقة الشمسية  ،بالينديل أو الشمعمنها    18,8%
 %0,3ال تستعملها سوى  أما المولدات الكهربائية فيبيى استعمالها شبه منعدم باإلقليم حي 

 .لتوزيع الكهرباء من األسر الغير مرتبطة مساكنها بشبكة
كنها بشبكة لتوزيع الكهرباء حسب مصادر اإلنارة ارتبط مست: توزيع األسر التي ال 37 جدول رقم

 المستعملة ووسط اإلقامة )%(
 المجموع القروي الحضري وسائل اإلنارة المستعملة

 70,5 72,0 50,9 تان(الغاز)البو

 18,8 18,0 29,4 عوالقنديل أو الشم

 7,1 7,5 2,6 الطاقة الشمسية 

 0,3 0,3 1,3 مولد الكهرباء

 3,2 2,2 15,8 آخر

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

روية من األسر الي %72الجدول أمعاله، أن  منأما حسب وسط اإلقامة، ف نه يتبين 
كنها الكهرباء تستعمل غاز البوتان كوسيلة إلنارة مسلتوزيع االتي ال ترتبط مساكنها بشبكة 

 بالوسط الحضري. %51ميابل حوالي 
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 طرق التطهير
من األسر ب قليم  %58,6، أن 2014أظهرت نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

بذلك، وللتخلص و  .ه المستعملةفجيج تيطن مساكن غير مرتبطة بشبكة معمومية لصرف الميا
بنسبة  والبئر المفيود %14,7األسر الحفر الصحية بنسبة  هذهتستعمل السوائل العديمة من 
 .%37,1والطبيعة بنسبة  6,4%

األسر الحضرية ب قليم فجيج تستفيد من من  %74,1 ف نأما حسب وسط اإلقامة، 
به منعدمة بالوسط اليروي حي  ال للتطهير، في حين تبيى هذه الشبكة شالشبكة العمومية 

من األسر  %75,8من األسر. ونتيجة لذلك، ف ن  %4,1تستفيد منها بهذا الوسط سوى 
تلجأ إلى الطبيعة للتخلص من المياه باإلقليم اليرية الغير مرتبطة بالشبكة العمومية للتطهير 

 .البيئة ومعلىخطرا معلى صحة الساكنة  ليشك وهو ما ،العادمة
 )%(: توزيع األسر حسب طريقة التخلص من المياه المستعملة ووسط اإلقامة 38 جدول رقم

 المجموع القروي الحضري السائل تطهيرطرق 

 41,4 4,1 74,1 شبكة عمومية

 14,7 17,0 12,7 حفرة صحية

 6,4 2,8 9,6 بئر مفقود

 37,1 75,8 3,1 في الطبيعة

 0,5 0,5 0,5 آخر

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

 

 التجهيزات المنزلية 2-3
النيال  والهاتفالمذياع إن توفر األسر معلى بع  التجهيزات المنزلية مثل التلفاز و 

ويالحظ من خالل الجدول المستوى المعيشي للسكان. نومعية  يدل معلى ،والصحن الهوائي
تبيى أقل من  فجيج قليم ب العالم اليرويالتجهيزات ب األسر المتوفرة معلى هذه نسبأن  أسفله،

 سكان اليرى، وهذا يرجع أساسا إلى اإلمكانات المحدودة لدى مثيلتها بالوسط الحضري
  .وضعف التجهيزات التينية التي يشتكي منها الوسط اليروي
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اتف وه مذياعالو  ال تتوفر معلى التلفاز التي بالوسط اليروي نسب األسر أن وهكذا نجد
ميابل معلى  %69,8و %22,1و %84,2و %66 معلى التوالي هي وصحن هوائي نيال

 بالنسبة للوسط الحضري. %13,4و %7,3و %57,3و %8,8 التوالي
 : نسبة األسر المتوفرة على بعض التجهيزات المنزلية حسب وسط اإلقامة )%(39 جدول رقم

 المجموع القروي الحضري التجهيزات المنزلية

 64,5 34,1 91,2 التلفاز

 30,1 15,8 42,7 المذياع

 85,7 77,9 92,7 نقالالهاتف ال

 60,2 30,2 86,6 الصحن الهوائي
 2014 المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى
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الملحق ات
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 تعاريفمف اهيم و 
 

 غرافيةو الفصل األول: الوضعية الديم
 

انونيون هم مجموع األشخاص المييمين بصفة امعتيادية : السكان اليالسكان القانونيون
ويدخل ضمن هذه الفئة األجانب المييمون  .أثناء تاريخ مرجع اإلحصاء فوق التراب الوطني

 بالمغرب في حين يستثنى المغاربة المييمون بالخارم. وهم نومعان:

 السكان البلديون؛ 
 .السكان المحسوبون معلى حدة 

لسكان البلديين مجموع األشخاص المييمين بصفة امعتيادية : ييصد باالسكان البلديون
ضمن األسر العادية. ويدخل ضمن هذه الفئة مجموع األفراد سواء كانوا أقارب أو غير 
أقارب يييمون بصفة امعتيادية في مسكن واحد ولهم نفيات مشتركة. وتتكون األسر العادية 

 خاص بدون مأوى.من األسر المستيرة واألسر الرحالة إضافة إلى األش

هم مجموع األشخاص المضطرون للعيش جمامعيا نظرا : السكان المحسوبون على حدة
 لظروف العمل أو ألسباب صحية أو ألسباب أخرى، وهم كالتالي:

 كرية أو الجنود، رجال الدرك واليوات المسامعدة الياطنون بالثكنات أو المراكز العس
 ؛المعسكرات أو ما يماثلها

 ؛أشهر 6االستشفائية لمدة تتجاوز  لجون داخل الم سساتاألشخاص المعا 
 ؛المعتيلون بالسجون 
  ؛المحروسة أو مراكز حماية الطفولةنزالء دور التربية 
 ؛ن والمالجئاألشخاص المباشر إيوا هم في الزوايا، دور البر واإلحسا 
 يم بم سسة للتعل التالميذ والطلبة الداخليون الموجودون في تاريخ مرجع اإلحصاء

 ؛العمومي أو الحر
  .العمال المباشر إيوا هم في أوراش األشغال وليس لهم أي سكنى امعتيادية 
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: حاصل قسمة الساكنة الحضرية معلى مجموع السكان. ويستعمل لمعرفة نسبة التمدن  
 وزن السكان الحضريين في مجموع السكان.

ها بيسمة سكان وحدة الواحد. ويتم حساب 2هي معدد السكان بالكلم: الكثافة السكانية
 إدارية معينة معلى مساحتها.

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

هي نسبة السكان في فئة معمرية معينة ضمن الساكنة  :التركيبة العمرية للسكان
كان كل فئة معلى معدد السكان اإلجمالي، ويعبر معنه اإلجمالية. ويتم الحساب بيسمة معدد س

 بالنسبة المئوية.  

  سنة. 14إلى  0األطفال: من 
  سنة. 24إلى  15السكان في سن الشباب: من 
  سنة. 59إلى  15السكان في سن النشاط االقتصادي: من 
  سنة. 60السكان في سن الشيخوخة: أكثر من 
  سنة 49إلى  15النساء في سن اإلنجاب: من. 
  سنة.11إلى  6األطفال في سن التمدرس بالسلك االبتدائي: من 

: حاصل قسمة مجموع الوالدات التي تعطيها المعدل العام للخصوبة حسب السن
 النساء من فئة معمرية معينة معلى مجموع النساء من نفس الفئة.

ل مجموع المواليد األحياء الذين قد تضعهم المرأة خال :المؤشر التركيبي للخصوبة
 .سليفاتهاحياتها تحت شروط خصوبة 

سنة معند الرجال والنساء. ويتم حسابه  55نسبة العزاب في  :نهائيةالعزوبة المعدل 
 .سنة 55سكان البالغين سنة معلى مجموع ال 55بيسمة معدد العزاب معند 

 حاصل قسمة معدد السكان معلى مجموع معدد األسر.  :متوسط حجم األسرة
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 التعليمالفصل الثاني: األمية و 
 

سنوات فأكثر، الذين ال  10حاصل قسمة مجموع األشخاص البالغين  :نسبة األمية
 سنوات. 10يعرفون اليراءة والكتابة معلى مجموع األشخاص الذين تجاوزت أمعمارهم 

حاصل قسمة مجموع األطفال المتمدرسين  :سنة 12إلى  7معدل تمدرس األطفال من 
 معلى مجموع األطفال من نفس الفئة العمرية. سنة  12إلى  7البالغة أمعمارهم من 

 

 الفصل الثالث: النشاط االقتصادي
 

: هم مجموع األشخاص الذين يساهمون او يسعون للمساهمة في معملية السكان النشيطون
 إنتام السلع والخدمات.  وتضم هذه الفئة السكان النشيطين المشتغلين والعاطلين.

شيط، كل شخص كيفما كان سنه وجنسه، ال يمكن يعتبر غير ن :السكان غير النشيطين
تصنيفه ضمن النشيطين المشتغلين أو العاطلين. ونميز بين فئات غير النشيطين حسب 

يتعلق األمر بكل شخص ال بالنشيط المشتغل وال  السبب الرئيسي الذي جعلهم كذلك.
 ...،المسنالمري ،  بالعاطل كالتالميذ والطلبة، ربة البيت، المتيامعد، العاجز أو

 7يعتبر نشيطا مشتغال كل شخص، سنه يعادل أو يفوق : السكان النشيطون المشتغلون
سامعة معلى األقل،  24أيام التي تسبق استجواب األسرة نشاطا، لمدة  7سنوات مارس خالل 

لحسابه الخاص أو لحساب شخص أخر أو زاول معمل ذا صبغة اقتصادية يسعى من ورائه 
 تستهلكه أسرته. المساهمة في توفير ما

 15يعتبر نشيطا معاطال، كل شخص سنه يعادل أو يفوق : السكان النشيطون العاطلون
سنة، صرح في تاريخ مرجع اإلحصاء أنه ال يتوفر معلى شغل ويبح  معن معمل. ويدخل 
ضمن العاطلين كذلك كل شخص ال يشتغل وال يبح  معن معمل وهو معلى استعداد للعمل 

 ب خارم معن إرادته.وقادر معليه وال يبح  لسب
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سنة فما فوق والذين يساهمون  15: يييس نسبة السكان البالغين معدل النشاط الصافي  
بشكل فعلي، أو الذين يرغبون في المساهمة في إنتام السلع والخدمات، من مجموع السكان 

سنة  15سنة فأكثر. وهو حاصل قسمة مجموع السكان النشيطين البالغين  15البالغين 
 سنة فأكثر. 15السكان البالغين  معلى مجموع فأكثر

 

 الفصل الخامس: ظروف سكن األسر
 

شغل المساكن أو ما يصطلح معليه بمتوسط معدد األفراد لكل  نسبة: شغل المساكن معدل
غرفة هو حاصل قسمة معدد السكان معلى معدد الغرف المشغولة بالنسبة لوحدة جغرافية 

 محددة.

بشبكة لتوزيع الماء الصالح مساكنها بة األسر المرتبطة نس :الربط بشبكة لتوزيع الماء
 للشرب سواء كانت شبكة معمومية أو خاصة أو جمامعة ترابية.

بشبكة لتوزيع الكهرباء سواء مساكنها نسبة األسر المرتبطة  :الربط بشبكة لتوزيع الكهرباء
 كانت شبكة معمومية أو خاصة أو جمامعة ترابية.

 بشبكة لتصريف المياهمساكنها  نسبة األسر المرتبطة: الربط بشبكة لتطهير السائل
المستعملة.
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   2014و 2004المصدر: اإلحصاءان  العامان  للسكان والسكنى لسنتي  

 فجيج إلقليم جماعات الحضرية والقروية: السكان القانونيون لل01جدول رقم  

 األسرحجم 

 

 معدل النمو

 السنوي

2004-

2014 

2014 2004 

 المغاربة األجانب سكانال األسر المغاربة األجانب السكان األسر
 2004 إحصاء 2014 إحصاء 

 فجيجإقليم  385 129 45 430 129 176 24 284 138 41 325 138 439 28 0,67 5,4 4,9

 بوعرفة 920 25 27 947 25 799 4 833 28 13 846 28 964 5 1,06 5,4 4,8

 فجيج 565 12 12 577 12 730 2 861 10 11 872 10 774 2 1,45- 4,6 3,9

 عين الشواطر 144 1 0 144 1 188 005 1 1 006 1 193 1,28- 6,1 5,2

 بني تدجيت 931 14 0 931 14 862 2 141 16 8 149 16 372 3 0,79 5,2 4,8

 مركز بني تدجيت 029 8 0 029 8 537 1 481 8 8 489 8 839 1 0,56 5,2 4,6

 بوعنان 817 10 1 818 10 770 1 035 10 0 035 10 731 1 0,75- 6,1 5,8

 مركز بوعنان 254 3 0 254 3 656 329 3 0 329 3 680 0,23 5,0 4,9

 بوشاون 231 11 0 231 11 314 2 056 13 1 057 13 656 2 1,52 4,9 4,9

 بومريم 488 7 0 488 7 557 1 521 8 0 521 8 907 1 1,30 4,8 4,5

 تالسينت 651 14 0 651 14 142 3 163 16 3 166 16 800 3 0,99 4,7 4,3

 مركز تالسينت 098 7 0 098 7 609 1 077 9 2 079 9 261 2 2,49 4,4 4,0

 عين الشعير * * * * 554 1 0 554 1 340 * * 4,6

 عبو لكحل 497 1 0 497 1 188 016 2 1 017 2 290 3,03 8,0 7,0

 بني كيل 059 9 0 059 9 361 1 726 6 0 726 6 305 1 2,93- 6,7 5,2

 معتركة 030 8 0 030 8 125 1 986 7 0 986 7 381 1 0,05- 7,1 5,8

 تاندرارة 052 12 5 057 12 140 2 387 15 3 390 15 726 2 2,47 5,6 5,6

 مركز تاندرارة 249 6 5 254 6 255 1 504 8 3 507 8 605 1 3,12 5,0 5,3
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 والجنس  الخماسية حسب فئات األعمار فجيجبإقليم سكان البلديون ال: 02جدول رقم  

 العدد %
 فئات األعمار

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع

 سنوات 4-0 231 8 022 8 253 16 6,1 5,9 12,0

 سنوات  9-5 436 7 045 7 481 14 5,5 5,2 10,7

 سنة 14-10 619 6 490 6 109 13 4,9 4,8 9,7

 سنة 19-15 948 6 687 6 635 13 5,1 4,9 10,1

 سنة 24-20 780 5 118 6 898 11 4,3 4,5 8,8

 سنة 29-25 694 4 428 5 122 10 3,5 4,0 7,5

 سنة 34-30 400 4 072 5 472 9 3,2 3,7 7,0

 سنة 39-35 951 3 681 4 632 8 2,9 3,5 6,4

 سنة 44-40 539 3 032 4 571 7 2,6 3,0 5,6

 سنة 49-45 131 3 480 3 611 6 2,3 2,6 4,9

 سنة 54-50 187 3 365 3 552 6 2,4 2,5 4,8

 سنة 59-55 506 2 430 2 936 4 1,8 1,8 3,6

 سنة 64-60 734 1 009 2 743 3 1,3 1,5 2,8

 سنة 69-65 169 1 378 1 547 2 0,9 1,0 1,9

 سنة 74-70 047 1 312 1 359 2 0,8 1,0 1,7

 سنة فأكثر 75 820 1 862 1 682 3 1,3 1,4 2,7

 غير مصرح 0 0 0 0,0 0,0 0,0

 المجموع 192 66 411 69 603 135 48,8 51,2 100,0
    2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 فئات العمرية والجنس الحسب  فجيجبإقليم السكان البلديون : 03جدول رقم 

 العدد %

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع ارفئات األعم

 سنوات 6-5 139 3 011 3 150 6 2,3 2,2 4,5

 سنة 12-7 280 8 080 8 360 16 6,1 6,0 12,1

 سنة 15-13 924 3 610 3 534 7 2,9 2,7 5,6

 سنة 18-16 362 4 287 4 649 8 3,2 3,2 6,4

 سنة 25-19 085 8 496 8 581 16 6,0 6,3 12,2

 سنة 29-26 687 3 284 4 971 7 2,7 3,2 5,9
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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الوسط الخماسية والجنس ب حسب فئات األعمار فجيجبإقليم سكان البلديون ال : 04جدول رقم 

 الحضري

 العدد %

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع فئات األعمار

 سنوات 4-0 359 3 269 3 628 6 5,1 4,9 10,0

 سنوات 9-5 069 3 856 2 925 5 4,6 4,3 8,9

 سنة 14-10 856 2 822 2 678 5 4,3 4,2 8,5

 سنة 19-15 130 3 176 3 306 6 4,7 4,8 9,5

 سنة 24-20 689 2 048 3 737 5 4,0 4,6 8,6

 سنة 29-25 342 2 860 2 202 5 3,5 4,3 7,8

 سنة 34-30 293 2 710 2 003 5 3,5 4,1 7,5

 سنة 39-35 119 2 607 2 726 4 3,2 3,9 7,1

 سنة 44-40 976 1 242 2 218 4 3,0 3,4 6,3

 سنة 49-45 751 1 023 2 774 3 2,6 3,0 5,7

 سنة 54-50 809 1 991 1 800 3 2,7 3,0 5,7

 سنة 59-55 446 1 408 1 854 2 2,2 2,1 4,3

 سنة 64-60 929 089 1 018 2 1,4 1,6 3,0

 سنة 69-65 523 754 277 1 0,8 1,1 1,9

 سنة 74-70 459 691 150 1 0,7 1,0 1,7

 سنة فأكثر 75 973 192 1 165 2 1,5 1,8 3,3

 غير مصرح 0 0 0 0,0 0,0 0,0

 المجموع 723 31 738 34 461 66 47,7 52,3 100,0
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 الوسط الحضريبفئات العمرية والجنس الحسب  فجيجبإقليم لسكان البلديون ا : 05جدول رقم 

 العدد %
 فئات األعمار

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع

 سنوات 6-5 272 1 174 1 446 2 1,9 1,8 3,7

 سنة 12-7 448 3 402 3 850 6 5,2 5,1 10,3

 سنة 15-13 794 1 653 1 447 3 2,7 2,5 5,2

 سنة 18-16 964 1 014 2 978 3 3,0 3,0 6,0

 سنة 25-19 747 3 215 4 962 7 5,6 6,3 12,0

 سنة 29-26 861 1 304 2 165 4 2,8 3,5 6,3
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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الوسط الخماسية والجنس ب حسب فئات األعمار فجيجبإقليم سكان البلديون ال :06جدول رقم 

 يالقرو

 العدد %

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع فئات األعمار

 سنوات 4-0 872 4 753 4 625 9 7,0 6,9 13,9

 سنوات  9-5 367 4 189 4 556 8 6,3 6,1 12,4

 سنة 14-10 763 3 668 3 431 7 5,4 5,3 10,7

 سنة 19-15 818 3 511 3 329 7 5,5 5,1 10,6

 سنة 24-20 091 3 070 3 161 6 4,5 4,4 8,9

 سنة 29-25 352 2 568 2 920 4 3,4 3,7 7,1

 سنة 34-30 107 2 362 2 469 4 3,0 3,4 6,5

 سنة 39-35 832 1 074 2 906 3 2,6 3,0 5,6

 سنة 44-40 563 1 790 1 353 3 2,3 2,6 4,8

 سنة 49-45 380 1 457 1 837 2 2,0 2,1 4,1

 سنة 54-50 378 1 374 1 752 2 2,0 2,0 4,0

 سنة 59-55 060 1 022 1 082 2 1,5 1,5 3,0

 سنة 64-60 805 920 725 1 1,2 1,3 2,5

 سنة 69-65 646 624 270 1 0,9 0,9 1,8

 سنة 74-70 588 621 209 1 0,9 0,9 1,7

 سنة فأكثر 75 847 670 517 1 1,2 1,0 2,2

 غير مصرح 0 0 0 0,0 0,0 0,0

 المجموع 469 34 673 34 142 69 49,9 50,1 100,0
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 الوسط القرويبفئات العمرية والجنس الحسب  فجيجبإقليم السكان البلديون  :07جدول رقم 

 العدد %

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع فئات األعمار

 سنوات 6-5 867 1 837 1 704 3 2,7 2,7 5,4

 سنة 12-7 832 4 678 4 510 9 7,0 6,8 13,8

 سنة 15-13 130 2 957 1 087 4 3,1 2,8 5,9

 سنة 18-16 398 2 273 2 671 4 3,5 3,3 6,8

 سنة 25-19 338 4 281 4 619 8 6,3 6,2 12,5

 سنة 29-26 826 1 980 1 806 3 2,6 2,9 5,5
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 (%) ووسط اإلقامة ( حسب الحالة الزواجية والجنسفأكثرسنة  15توزيع السكان ): 08رقم جدول 

 اإلقامةوسط  الحالة الزواجية الذكور اإلناث المجموع

 العزاب 40,1 26,9 33,2

 المجموع

 المتزوجون 57,9 58,0 58,0

 المطلقون 1,3 4,7 3,1

 األرامل 0,7 10,3 5,7

 جموعالم 100,0 100,0 100,0

 العزاب 42,3 30,4 35,9

 الحضري

 المتزوجون 55,7 52,6 54,1

 المطلقون 1,3 5,5 3,5

 األرامل 0,7 11,6 6,5

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 العزاب 37,9 22,8 30,3

 القروي

 المتزوجون 60,1 64,4 62,3

 المطلقون 1,3 3,9 2,6

 األرامل 0,7 8,9 4,8

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

 

 (%) اإلقامةحسب الجنس ووسط  سنة 29إلى  15من نسبة العزاب : 09جدول رقم 

 اإلقامة وسط الجنس 19-15 24-20 29-25

 الذكور 99,0 87,2 58,3

 اإلناث 83,0 45,4 27,5 المجموع

 المجموع 91,2 65,7 41,8

 الذكور 99,6 95,4 72,4

 اإلناث 89,6 57,5 36,4 الحضري

 المجموع 94,6 75,2 52,6

 الذكور 98,5 80,2 44,3

 اإلناث 77,0 33,4 17,6 القروي

 المجموع 88,2 56,9 30,4
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 (%) اإلقامةحسب الجنس ووسط سنة  55عند  نهائيةالعزوبة ال معدل :10جدول رقم 

 الجنس الحضري القروي المجموع

 الذكور 5,0 2,1 3,8

 اإلناث 8,3 2,7 6,0

 المجموع 6,7 2,4 4,9
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 اإلقامة حسب الجنس ووسط  األولالزواج  عند سنالمتوسط : 11جدول رقم 

 وسط اإلقامة الجنس األولالزواج  عند سنالمتوسط 

 ذكورال 30,0

 اإلناث 24,5 المجموع

 المجموع 27,2

 الذكور 32,2

 اإلناث 26,4 الحضري

 المجموع 29,1

 الذكور 27,8

 اإلناث 22,6 القروي

 المجموع 25,2
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

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

  اإلقامة

 فئات األعمار الحضري القروي المجموع

 سنة 19-15 16,1 37,9 27,5

 سنة 24-20 78,1 127,0 102,6

 سنة 29-25 99,7 146,0 121,6

 سنة 34-30 105,2 116,0 110,2

 سنة 39-35 78,3 93,1 84,8

 سنة 44-40 43,7 43,6 43,7

 سنة 49-45 6,9 16,5 10,9

 )طفل/امرأة( المؤشر التركيبي للخصوبة 2,1 2,9 2,5
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 سنوات فأكثر( حسب اللغات المقروءة والمكتوبة وحسب الجنس  10توزيع السكان ):  13جدول رقم 

 الذكور اإلناث المجموع
 اللغات المقروءة والمكتوبة

 العدد % العدد % العدد %

 بدون 431 19 38,5 989 28 53,3 420 48 46,2

 وحدها العربية 810 9 19,4 360 8 15,4 170 18 17,3

 والفرنسية العربية 997 14 29,7 389 11 21,0 386 26 25,2

 العربية والفرنسية ولغات أخرى 860 5 11,6 236 5 9,6 096 11 10,6

 من غير الفرنسية أخرىالعربية ولغات  274 0,5 233 0,4 507 0,5

 لغات أخرى 41 0,1 25 0,0 66 0,1

 غير مصرح 112 0,2 112 0,2 224 0,2

 المجموع 525 50 100,0 344 54 100,0 869 104 100,0
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 (%) اإلقامةسنوات فأكثر( حسب الجنس ووسط  10لدى السكان ) األميةنسبة : 14جدول رقم 

 الجنس يالحضر القروي المجموع

 الذكور 18,0 59,0 38,5

 اإلناث 33,6 75,3 53,4

 المجموع 26,3 67,3 46,2
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 (%)حسب الجنس وفئات األعمار  األميةنسبة : 15جدول رقم 

 وسط اإلقامة فئات األعمار الذكور اإلناث المجموع

 سنة 14-10 20,8 28,0 24,4

 المجموع

 سنة 24-15 24,7 35,5 30,1

 سنة 34-25 35,4 50,0 43,2

 سنة 49-35 43,2 59,7 52,0

 سنة فأكثر 50 61,9 81,8 72,2

 المجموع 38,5 53,4 46,2

 سنة 14-10 1,8 1,9 1,8

 الحضري

 سنة 24-15 3,5 7,5 5,5

 سنة 34-25 11,2 24,3 18,3

 سنة 49-35 20,2 39,2 30,5

 سنة فأكثر 50 42,3 70,9 57,6

 المجموع 18,0 33,6 26,3

 سنة 14-10 35,2 48,2 41,6

 القروي

 سنة 24-15 42,7 62,0 52,1

 سنة 34-25 60,6 79,0 70,3

 سنة 49-35 71,4 86,1 79,1

 سنة فأكثر 50 84,7 96,6 90,6

 المجموع 59,0 75,3 67,3
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 (%) والجنس اإلقامة وسطسنة حسب  12و 7التمدرس لدى األطفال بين معدل : 16جدول رقم 

 وسط اإلقامة الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 97,6 97,4 97,5

 القروي 60,1 52,3 56,2

 المجموع 75,7 71,3 73,5
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 (%اإلقامة )سنوات فأكثر( حسب المستوى الدراسي ووسط  10توزيع السكان ) :17جدول رقم 

 المستوى الدراسي الحضري القروي المجموع

 بدون 26,4 66,3 45,8

 األولي 0,5 0,3 0,4

 بتدائياال 28,4 21,6 25,1

 اإلعداديالثانوي  20,2 8,1 14,3

 التأهيليالثانوي  14,1 2,4 8,5

 العالي 10,3 1,3 5,9

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

 

 سنوات فأكثر( حسب اللغات المحلية المستعملة وحسب الجنس  10: توزيع السكان )18جدول رقم 

 الذكور اإلناث المجموع
 اللغات المحلية المستعملة

 العدد % العدد % العدد %

 بدون 80 0,1 73 0,1 153 0,1

 رجة وحدهااالد 296 37 56,3 883 38 56,0 179 76 56,2

 مازيغيةرجة واألادال 249 16 24,5 333 15 22,1 582 31 23,3

 مازيغية وحدهااأل 815 11 17,8 305 14 20,6 120 26 19,3

 غير مصرح 752 1,1 817 1,2 569 1 1,2

 المجموع 192 66 100,0 411 69 100,0 603 135 100,0
 2014لسكان والسكنى المصدر: اإلحصاء العام ل

 

 (%اإلقامة )توزيع الساكنة النشيطة حسب الجنس ووسط  :19جدول رقم 

 اإلقامةوسط  الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 76,2 23,8 100,0

 القروي 79,2 20,8 100,0

 المجموع 77,8 22,2 100,0
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 (%اإلقامة )حسب الجنس ووسط افي للنشاط الصمعدل ال :20 جدول رقم

 اإلقامةوسط  الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 70,1 19,0 42,7

 القروي 82,3 19,9 50,7

 المجموع 76,0 19,4 46,5
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 (%اإلقامة )حسب الجنس ووسط : معدل النشاط حسب فئات األعمار و21جدول رقم 

 فئات األعمار الذكور اإلناث المجموع

 سنة 19-15 43,1 17,2 30,4

 سنة 24-20 72,8 20,9 46,1

 سنة 29-25 92,5 26,3 57,0

 سنة 34-30 96,2 25,4 58,2

 سنة 39-35 96,8 23,3 56,9

 سنة 44-40 96,6 21,4 56,5

 سنة 49-45 95,2 22,1 56,8

 سنة 54-50 89,0 19,7 53,4

 سنة 59-55 80,3 14,7 48,0

 سنة فأكثر 60 44,1 6,3 23,9
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 (%) ب اإلقامةحسب الحالة في المهنة ووسط المشتغلين توزيع السكان النشيطين : 22جدول رقم 

 الحالة المهنية الحضري القروي المجموع

 مشغل 2,7 1,3 1,9

 مستقل 31,0 37,7 34,7

 مستأجر 62,5 30,2 44,5

 يمعين عائل 1,7 29,8 17,4

 متعلم 60, 20, 40,

 خرآ 1,4 80, 1,1

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

 

 (%) اإلقامةحسب الجنس ووسط  اإلعاقةنسبة انتشار : 23جدول رقم 

 اإلقامة وسط الذكور اإلناث المجموع

 حضريال 5,4 5,6 5,5

 القروي 4,7 4,5 4,6

 المجموع 5,0 5,0 5,0
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 (%) اإلقامةالمسكن ووسط نوع حسب  األسرتوزيع : 24جدول رقم 

 نوع المسكن الحضري القروي المجموع

 أو طابق فيال فيال 3,6 0,4 2,1

 في عمارة شقة 1,4 0,1 0,8

 غربية تقليديةدار م 16,7 1,3 9,5

 مغربية عصرية دار 66,3 4,0 37,2

 دار بدائية أو صفيحية 3,7 3,7 3,7

 مسكن قروي 6,7 62,1 32,6

 خرآ 1,5 28,5 14,1

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



 

 
67 

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

 عدد الغرف الحضري القروي المجموع

 غرفة واحدة 6,9 41,3 23,0

 غرفتان 24,4 21,1 22,9

 ثالث غرف 33,0 16,2 25,2

 غرف أربع 18,1 11,9 15,2

 خمس غرف 7,9 5,0 6,5

 ست غرف 4,3 2,5 3,5

 سبع غرف 2,3 1,0 1,7

 ثمان غرف 2,9 0,9 2,0

 المجموع 100,0 100,0 100,0
 2014إلحصاء العام للسكان والسكنى المصدر: ا

 

 قامةاإلوسط لكل غرفة( حسب  األفراد )متوسط عدد شغل المسكنمعدل  :26جدول رقم 

 الحضري القروي المجموع

 فجيجإقليم  1,3 2,2 1,7 
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 (%)الحضرية حسب أقدمية مساكنها  األسرتوزيع : 27جدول رقم 

 عمر المسكن %

 سنوات 10قل من أ 20,7

 سنة 20أقل من  إلىسنوات  10من  22,1

 سنة 50أقل من  إلىسنة  20من  46,2

 سنة 50أكثر من  11,0

 المجموع 100,0
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 (%) ووسط اإلقامةحسب صفة حيازة المسكن  األسرتوزيع : 28جدول رقم 

 صفة الحيازة الحضري لقرويا المجموع

 ملكية مشتركة أو ملكية 64,9 90,1 76,7

 في طريق التملك 1,4 0,2 0,8

 مكتري 19,6 0,8 10,8

 مسكن وظيفي 4,6 0,7 2,8

 مسكن مجاني 9,0 6,6 7,9

 خرآ 0,4 1,6 1,0

 المجموع 100,0 100,0 100,0
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 (%) اإلقامةلمسكن حسب وسط تجهيزات األساسية باالمتوفرة على بعض ال األسرنسب  :29رقم  جدول

 التجهيزات األساسية الحضري القروي المجموع

 مطبخ 96,6 61,5 80,2

 مرحاض 96,1 25,2 63,0

 حمام عصري أو رشاش 48,7 3,1 27,4

 حمام من نوع محلي 9,8 8,3 9,1

 ع الكهرباءشبكة لتوزي 93,5 34,4 65,9

 شبكة لتوزيع الماء 93,7 16,7 57,7
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

غير المستفيدة من شبكة الماء الصالح للشرب حسب طرق التزود بالماء  : توزيع األسر30 جدول رقم

 (%) اإلقامةووسط 

 طرق التزود بالماء الشروب الحضري القروي المجموع

 بئر، مطفية أو نقطة ماء مجهزةية أو سقا 53,0 35,5 36,5

 بائع الماء الصالح للشرب 1,7 4,0 3,8

 ينمجهزمطفية غيربئر أو  28,7 38,9 38,3

 أو ساقية واد عين،  منبع، 1,1 20,7 19,5

 طرق أخرى 15,5 1,0 1,9

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

 اإلقامةووسط  اإلنارةغير المستفيدة من الشبكة الكهربائية حسب وسائل  : توزيع األسر31جدول رقم 

(%) 

 اإلنارةطرق  الحضري القروي المجموع

 إنارة بالغاز 50,9 72,0 70,5

 قنديل، شموع 29,4 18,0 18,8

 الطاقة الشمسية 2,6 7,5 7,1

 مولد للكهرباء 1,3 0,3 0,3

 خرآ 15,8 2,2 3,2

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

 

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

 طرق التطهير الحضري القروي المجموع

 شبكة عمومية 74,1 4,1 41,4

 حفرة صحية 12,7 17,0 14,7

 بئر مفقود 9,6 2,8 6,4

 في الطبيعة 3,1 75,8 37,1

 خرآ 0,5 0,5 0,5

 المجموع 100,0 100,0 100,0
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 (%) اإلقامةاألسر المتوفرة على بعض التجهيزات المنزلية حسب وسط  نسب: 33جدول رقم 

 التجهيزات المنزلية الحضري القروي المجموع

 التلفاز 91,2 34,1 64,5

 المذياع 42,7 15,8 30,1

 الهاتف المتنقل 92,7 77,9 85,7

 الصحن الهوائي 86,6 30,2 60,2
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 (%) وسط اإلقامةحسب طرق التخلص من النفايات و األسرتوزيع : 34جدول رقم 

 طرق التخلص من النفايات الحضري القروي المجموع

 ق قمامة تابع للجماعةصندو 40,2 2,0 22,3

 حنة جماعية أو خاصةاش 51,5 1,4 28,1

 اإلفراغ في الطبيعة 8,2 95,7 49,1

 حاالت أخرى 0,1 1,0 0,5

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