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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 والسكنى 

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

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

فيما  2014ويمكن حصررر األهداا الرئيسررية لءحصرراء العام للسرركان والسرركنى لسررنة 
 يلي:

 قانونيين للبالد على الصررعيد الويني وعلى صررعيد تحديد عدد السرركان ال
 كافة الوحدات الترابية للمملكة؛

  اسرررررررررررتخراا المميزات الديموترافية واالقتصرررررررررررادية واالجتماعية وال روا
 السكنية لساكنة المملكة؛

  تكوين قاعدة للمعاينة إلنجاز البحوث اإلحصرررررررررررررررائية التي تبرم  عادة
 عامين متتاليين. خالل الفترة الفاصلة ما بين إحصاءين

وقد عبأت هذه العملية الوينية الكبرى مختلا الوسائل التكنولوجية والتن يمية 
والتواصلية المتاحة خالل مختلا مراحل إنجازها، كما تمت ميابقة هذا اإلحصاء منهجيا 

 ومضمونا ومسيريا مع المعايير المعتمدة في هذا الشأن من لدن األمم المتحدة.
البد من اإلشارة إلى أنه تم اعتماد تقنيات القراءة اآللية للوثائق في وفي هذا الصدد، 

معالجة استمارات اإلحصاء مما مكن من تقليص آجال فرز ونشر المعلومات. ففي مدة لم 
تتعد شهرا واحدا، تم تحديد أعداد السكان القانونيين على الصعيد الويني وحسب وسيي 

األقاليم والجماعات. كما تم نشر بعد ذلك الخصائص اإلقامة، الحضري والقروي، والجهات و 
الديموترافية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية للسكان على مستوى مختلا التقسيمات 

 اإلدارية للمملكة.
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يار  ون را لالهتمام المتزايد بالجهة وبتدبير الشأن المحلي، وفي سبيل توفير مناخ وا 
ديموترافية المخييات، كان البد من تحليل هذه المعييات مالئمين لبلورة االستراتيجيات وال

على صرررعيد جهة الشررررق واألقاليم المنتمية إلى مجالها الترابي لتكون  اقتصرررادية-والسررروسررريو
 رهن إشارة ذوي القرار والمخييين ومختلا المهتمين بالجهة ومكوناتها.

 أهم المؤشرررررررررررررررراتويهتم هررررذا العمررررل التحليلي من خالل الوثيقررررة التي بين أيرررردينررررا برررر
وذلك من خالل عرض مختلا خصائص  إلقليم جرسيا اقتصادية-الديموترافية والسوسيو

مع إبراز بعض االختالالت والفوارق التي الزالت سرررررررررررررررائدة بين قليم ومميزات السررررررررررررررركان باإل
الوسيين الحضري والقروي أو بين الجنسين. وقد تمت االستعانة قدر اإلمكان برسوم بيانية 

 تلا هذه الفوارق والخصائص.لتوضيح مخ
 ويتناول هذا اإلصدار خمسة محاور أساسية:

 المميزات الديموترافية للسكان؛ 
 األمية والتعليم؛ 
 النشاي االقتصادي؛ 

 األسر ومميزات أرباب األسر؛ 
  .روا سكن األسر       

ذ تتشرا المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخييي لجهة الشرق بإصدار ونشر  وا 
ذه الوثيقة ووضرررررررررعها بين أيدي مختلا فئات المسرررررررررتعملين، فإنها ت ل رهن إشرررررررررارتهم في ه

 مجال اختصاصاتها.  
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  اقتصادية-والسوسيوغرافية وأهـم المؤشـرات الديم

 
 المميزات الديموغرافية

 نسمة 216717 اإلقليم سكانعدد 

 1,61 (%) 2014-2004 معدل النمو السكاني السنوي

 41,9 (%) ننسبة التمد

 29,6 (2الكلم )نسمة/ الكثافة السكانية

 3,1 (%نهائية )العزوبة المعدل 

 سنة 28 الزواج األولعند سن المتوسط 

 2,2 (امرأةطفل لكل ) المؤشر التركيبي للخصوبة

 
 

 التعليمواألمية 

  (%) نسبة األمية

 42,0 جرسيفإقليم 

 34,4 جهة الشرق

 32,2 مجموع البالد

  (%) األمية لدى النساءنسبة 

 53,0 جرسيفإقليم 

 44,4 جهة الشرق

 42,1 مجموع البالد
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 االقتصاديالنشاط 

  (%) لنشاطالمعدل الصافي ل

 44,0 جرسيفإقليم 

 44,3 جهة الشرق

 47,6 مجموع البالد

 

 

 خصائص أرباب األسر

  (%) أرباب األسر حسب الجنس

 87,9 الذكور

 12,1 اإلناث

 53,0 (%)نسبة األمية لدى أرباب األسر 

 49,8 الذكور 

 75,6 اإلناث

 5,3 متوسط حجم األسرة )فرد/األسرة(
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 األسر سكنظروف 

  (%) أو في طريق التملك األسر المالكة نسبة

 80,6 جرسيفإقليم 

 73,9 جهة الشرق

 71,9 مجموع البالد

  (%) األسر الخاضعة لنظام الكراء نسبة

 9,5 جرسيفإقليم 

 12,5 جهة الشرق

 18,8 مجموع البالد

  (%) بشبكة الماء الصالح للشرب مساكنها األسر المرتبطةنسبة 

 39,9 جرسيفإقليم 

 68,3 جهة الشرق

 73,0 مجموع البالد

  (%) الشبكة الكهربائيةبمساكنها المرتبطة األسر  نسبة

 74,0 جرسيفإقليم 

 88,9 جهة الشرق

 91,6 جموع البالدم

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

 24,9 جرسيفإقليم 

 57,9 جهة الشرق

 58,9 مجموع البالد
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 الفص ل األول
   للسكان  غرافي ةو الديممميزات  ال
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 وزيـع المجالـي للسكـانالتزايـد الديمغرافي والت -1

ا تمثل ساكنة إقليم جرسي ، فإن2014والسكنى لسنة  حسب اإلحصاء العام للسكان
يم المرتبة الخامسة من بين باقي أقال ل بذلك اإلقليمحتليجهة الشرق، من مجموع سكان  9,4%

نسمة سنة  184.687مقابل  2014نسمة سنة  216.717 هقد بلغ عدد سكانو  هذا، الجهة.
 .جهة الشرقب %0,96مقابل  %1,61، مسجال بذلك معدل نمو سنوي يعادل 2004

 
 

الذي عرفت ساكنته نموا الوسي الحضري،  على وجه الخصوصالزيادة  هذه وقد همت 
، بينما عرا اينق 2,71الجهوي ب يره وهو بذلك يفوق ن  %4,72سنويا قيمته  يموترافياد

 كمتوسي سنوي. % 0,12قدر ب  الوسي القروي انخفاضا ضئيال
 

 اإلقــــامة وسط : تطور عدد السكان القانونيين إلقليم جرسيف حسب01جدول رقم 

 2014و 2004 لسنتي للسكان والسكنى انالعام اناإلحصاء المصدر:  

بركان
13%

دريوش
9%

فجيج
6%

جرسيف
9%

جرادة
5%

الناظور
24%

انجاد-وجدة
24%

تاوريرت
10%

(%)الوزن الديمغرافي 
2014حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 معدل النمو 2014 2004 
 % عدد السكان % عدد السكان السنوي   %

 1,61 100,0 216.717 100,0 184.687 إقليم جرسيف
 4,72 42,0 880 .90 31,0 57.307 الحضري
 -0,12 58,0 837 .125 69,0 127.380 القروي
 0,96 100,0 2.314.346 100,0 2.102.781 جهة الشرق

 2,01 65,4 911 .513. 1 59,0 1.240.662 الحضري
 -0,74 34,6 800.435 41,0 862.119 القروي
 1,25 100,0 33.848.242 100,0 29.891.708 مجموع البالد

 2,18 60,3 20.432.439 55,1 16.463.634 الحضري
 -0,01 39,7 13.415.803 44,9 13.428.074 ويالقر 
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ما بين  42%  إلى  %31السكان الحضريين باإلقليم من  وزنوتجدر اإلشارة إلى ارتفاع 
 .جهة الشرقمن مجموع الساكنة الحضرية ب %6، وهم بذلك يشكلون 2014و 2004

 

 2014و 2004ي حصاءإ حسبالتابعة إلقليم جرسيف  لجماعاتالقانونيين ل تطور السكان :02 مجدول رق
 

 السنوي معدل التزايد
 %ب 

2014 2004 
 الجماعات

 عدد السكان % عدد السكان %
72,4  9,41  90.880 0,31  جرسيف 57.307 
51,0  3,3  7.069 6,3  الصباب 6.721 
85,1-  4,4  9.469 2,6  بركين 11.409 
44,0-  5,14  31.462 8,17  هوارة أوالد رحو 32.866 
53,0  7,6  14.563 5,7  لمريجة 13.813 
74,0  7,9  21.048 6,10  صاكة 19.547 
99,1-  7,3  8.087 4,5  مزكيتام 9.891 
69,2-  7,0  1.486 0,1  أوالد بوريمة 1.951 
18,0-  9,4  10.515 8,5  راس القصر 10.708 
78,0  2,10  22.138 1,11  تادرت 20.474 

1.61 ,0100  216.717 ,0100  المجموع 184.687 
 2014و 2004 لسنتي للسكان والسكنى انالعام اناإلحصاء المصدر:   

قيب حوالي تست جرسيا والتيبالجماعة الحضرية تتمركز نسبة عالية من سكان االقليم 
ما بين  في المتوسي سنويا %4,72بنسبة ها تزايد سكانإذ  ،من مجموع السكان 42%

 اإلحصاءين األخيرين.

ذا كانت  لفترة ا نفسعرفت خالل  جرسيا قدإلقليم القروية التابعة  الجماعات بعضوا 
ة لمريجو صاكة و  تادرتجماعات تناقصا في عدد سكانها بسبب الهجرة إلى المدن، فإن 

 على التوالي.  %0,51و %0,53و %0,74و %0,78 ساكنتها بحوالي تزايد سجلت والصباب
صاءين، ارتفاعا ما بين اإلحعرفت فإنها  ،الكثافة السكانية بإقليم جرسيايما يخص فو 
مع هذا، تبقى هاته الكثافة السكانية دون . و 2نسمة في الكلم 629,إلررى  325,من  انتقلتحيث 

ثيرا تلك ك قوبهذه الكثافة التي ال تفو نسمة في الكلم مربع.  47,6مثيلتها الوينية التي تناهز 
ذلك راجع هلة بالسكان و اآليعتبر إقليم جرسيا من األقاليم تير  لة على مستوى الجهة،المسج
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من  قليماإلوضعا جاذبية قساوة ال روا اليبيعية واتساع المساحة  منها:نذكر  أسباب،لعدة 
 .الناحية االقتصادية

 السكــان والمساحـة والكثافــة السكانيــة: 03جدول رقم 

 عدد السكان 
2004 

 السكان عدد
2014 

 المساحة
 2بكلم

 الكثافة السكانية
 2ن/كلم

2004 

 الكثافة السكانية
 2ن/كلم

2014 
 29,6 25,3 310. 7 717. 216 687. 184 إقليم جرسيف
 25,7 23,3 130 .90 346 .314 .2 2.102.781 جهة الشرق

 47,6 42,1 710.850 33.848.242 29.891.708 مجموع البالد
 2014و 2004 لسنتي للسكان والسكنى انالعام اناإلحصاء المصدر:

 

 
 

 

 1الجنـسالسن و  البنيـة السكانيـة لإلقليم حسـب -2     

يوضح وجود تفاوت بسيي  الجنس،حسب  2014سنة لإن تحليل البنية السكانية لءقليم 
فقد  ورتم ذلك، .على التوالي( من مجموع السكان %49,7و %50,3)الذكور و بين اإلناث 

 %96,6عرا معدل الذكورة ارتفاعا ملحو ا ما بين اإلحصاءين األخيرين حيث انتقل من 
 .امرأة على صعيد الجهة( 100رجل لكل  98امرأة مقابل  100رجل لكل  99) %98,8إلى 

فوقا عدديا أن هناك ت تبينعمرية، يال الفئات عند تحليلنا لهذا المؤشر على مستوى لكن
بالنسبة لفئة األيفال. أما على مستوى باقي الفئات، فإن نسبة اإلناث للذكور على اإلناث 

                                                 
بالسكان البلديني فقط، أي جمموع السكان القانونيني باستثناء السكان احملسوبني على حدة  والفصول املوالية زءهذا اجل تتعلق مؤشرات 1
 نظر ملحق املفاهيم واملصطلحات(.ا)

0,0

20,0

40,0

60,0

إقليم جرسيف
جهة الشرق

مجموع البالد

29,6
25,7

47,6

(2الكلم/نسمة)2014سنة الكثافة السكانية 
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يلي جدول يوضح تيور معدل الذكورة ما بين اإلحصاءين وتغيره  وفيماتفوق نسبة الذكور. 
 حسب الفئات العمرية.
 (%الكبرى ) تطور معدل الذكورة حسب فئات األعمـــار :04 جدول رقم

 2014 2004 فئات األعمار
 105,7 104,3 سنة 0-14

 95,7 92,0 سنة 15-59
 97,2 94,8 سنة فما فوق 60

 98,8 96,5 المجمررروع
2014و 2004 لسنتي للسكان والسكنى انالعام اناإلحصاء المصدر:    

هرم سكاني ب جرسيا قليم، تتميز البنية السكانية إلجهة الشرقوعلى ترار باقي أقاليم 
يقل عمرهم  %41,2سنة،  15رهم اعمأتعدى تان ال من السك %30,9فتي، حيث أن حوالي 

سنة فما  60 (سنة. في حين أن فئة المسنين 30يبلغ عمرهم أقل من  %59,3وسنة  20عن 
 .2004سنة  %7,4مقابل  من مجموع السكان %8,2تمثل ) فوق

 (%) والجنس ىتوزيع سكان إقليم جرسيف حسب فئات األعمار الكبر  :05 جدول رقم
 فئات األعمار الذكور نــا اإل  المجمــوع
 سنة 0-14 32,0 29,9 30,9
 سنة 15-59 59,9 61,8 60,8
 سنة فأكثر 60 8,2 8,3 8,2

 لمجموعا 100,0 100,0 100,0
2014 العام للسكان والسكنى اإلحصاءالمصدر:        

المرتبة  سنة( 59-15) الساكنة في سن النشاي االقتصادي ، تشكلفي نفس السياق
الشيء  ،2004سنة  %56,6مقابل  2014من مجموع السكان سنة  %60,8بنسبة  األولى
على حساب شريحة السكان  رتفاعاالسوق الشغل. ويأتي هذا  الضغي على يزيد منالذي 

. 2014 سنة %30,9إلى  2004 سنة %36هم من تدون الخامسة عشر، حيث انتقلت نسب
 اإلحصاءين. بين اينق 2,3خفاضا قدر ب انسنة، فقد عرفت  24–15أما فئة الشباب أي فئة 
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ويمكن تفسير تراجع فئة األيفال والشباب لفائدة المسنين بالتراجع الحاصل في مؤشرات  
 .نتيجة تحسن مستوى عيش السكان الحياة من جهة أخرى وبارتفاع أمدالخصوبة من جهة 

رسيا ما بين م جالسكاني إلقلي شكل الهرم فقد تغيرونتيجة لهذه التغييرات البنيوية، 
 التاليان: بينانمالما يوضحه  وهذا 2014و 2004 يءإحصا
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       السكان حسب فئات األعمار توزيع : 06جدول رقم 

 2014سنة  والجنس

ارفئات األعم ذكور إناث  

 سنوات 0-4 160 12 412 11

 سنوات 5-9 811 10 219 10

 سنة 10-14  363 11 851 10

 سنة  15-19 154 11 991 10

 سنة 20-24 055 10 441 10

 سنة 25-29 938 8 741 9

 سنة 30-34 839 7 595 8

 سنة 35-39 177 7 566 7

 سنة 40-44 966 5 238 6

 سنة 45-49 645 4 121 5

 سنة 50-54 742 4 917 4

 سنة 55-59 779 3 564 3

 سنة 60-64 936 2 935 2

 سنة 65-69 690 1 803 1

 سنة 70-74 582 1 673 1

 سنة فأكثر 75 577 2 624 2

 غير مصرح 0 0

 المجموع 107414 108691

                                                 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر: 

 

  

       السكان حسب فئات األعمار توزيع : 07جدول رقم 

 2004سنة  والجنس

 فئات األعمار ذكور إناث

 سنوات 0-4 458 10 112 10

 سنوات 5-9 413 11 050 11

 سنة 10-14  905 11 228 11

 سنة  15-19 975 10 840 10

 سنة 20-24 884 8 763 9

 سنة 25-29 973 6 822 7

 سنة 30-34 744 5 491 6

 سنة 35-39 402 4 237 5

 سنة 40-44 293 4 079 5

 سنة 45-49 761 3 798 3

 سنة 50-54 043 3 247 3

 سنة 55-59 874 1 017 2

 سنة 60-64 808 1 103 2

 سنة 65-69 517 1 478 1

 سنة 70-74 306 1 533 1

 سنة فأكثر 75 851 1 689 1

 غير مصرح 80 120

 جموعالم 90287 93607

4020العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر:         
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 الحالـــة الزواجيــة- 3
محددات التزايد ساعد على فهم التي ت ناصرالحالة الزواجية من الع ةتعتبر دراس 

ورد الجدول ن ات التي عرفتها الحالة الزواجية لسكان إقليم جرسيا،ولرصد التغيير  .الديموترافي
 .2014ضمن معييات إحصاء السكان لسنة اآلتي الذي يت

حسب الحالة الزواجية والجنس ووسط اإلقامة  سنة فما فوق( 15ساكنة اإلقليم ) توزيع: 08 جدول رقم
(%) 

 المجموع اإلنا  الذكور الحالة الزواجية 

 المجمرروع

 35,6 30,1 41,3 العزاب
 58,8 59,7 57,8 المتزوجون
 1,2 1,9 0,4 الميلقون

 4,5 8,2 0,5 راملاأل
 100,0 100,0 100,0 المجموع

 الحضررري

 35,7 30,7 41,2 العزاب
 57,9 58,1 57,7 المتزوجون
 1,7 2,8 0,5 الميلقون
 4,6 8,4 0,5 األرامل
 100,0 100,0 100,0 المجموع

 القررروي

 35,5 29,7 41,3 العزاب
 59,4 61,0 57,8 المتزوجون
 0,8 1,2 0,3 الميلقون
 4,4 8,1 0,6 األرامل
 100,0 100,0 100,0 المجموع

2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر:       . 

سواء تعلق األمر بالذكور  (58,8%)المرتبة األولى بكال الوسيين  نيالمتزوجتحتل فئة 
( %4,5) فئة األرامل ثم (%35,6) بنسبة مهمة العزابثم تأتي بعد ذلك فئة  ،اإلناثبأو 

 (.%1,2) الميلقونوأخيرا 
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 2004مع تلك المتعلقة بسنة  2014سنة لوالعزوبة  وضعية الزواا بينإن المقارنة  
 لنا وجود تغيرات في مجموع النسب الموافقة لكل حالة زواجية. توضح
 %59,7إلى  2004سنة  %55,8 منالمتزوجات  فبالنسبة لفئة النساء، ارتفعت نسبة 
من مجموع  %30,1إلى  %33,4من العازبات نسبة  لمقابل، انخفضتافي   .2014سنة 

 .الفترةسنة فما فوق خالل نفس  15 نأعماره ةالنساء البالغ
ي في الوسي القروي تفوق ن يرتها بالوسي الحضر  المتزوجات أن نسبةوتجدر اإلشارة إلى 

الوسي مقارنة ب نقية واحدةالحضري بفترتفع نسبتهن بالوسي  العازباتأما  ،اينق 2,9 ب
  .القروي

لم تعرا كما أنها  %1,9 حيث لم تتعدضعيفة يخص الميلقات، فبقيت نسبتهن وفيما 
 تغيرا ما بين اإلحصاءين.

 
 

 2004ما بين  تيورا ملحو افئة الرجال، فقد عرفت  اهرة العزوبة ب يتعلقوفيما   
 2014نة س %41,3الى  2004سنة  %45,6نسبة العزاب من  تنخفضحيث ا 2014و

 تسجل نسب العزاب اختالفا واضحا بين الوسيين.ولم 

 بينمثير لالنتباه ال الفرق 2014خالل إحصاء ح  و لأما بالنسبة ل اهرة الترمل، ف 
لسهولة إعادة الزواا عند راجع  وذلك) للرجال %0,5للنساء مقابل  %8,2والرجال )النساء 

العزاب
المتزوجون

المطلقون
االرامل

41,3

57,8

0,4
0,5

30,1

59,7

1,9 8,2

(  %)بنية ساكنة االقليم حسب الحالة الزواجية و الجنس 

2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

الذكور االناث
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 بيرك عدم وجود اختالاالح  يالنساء. كما  لالرتفاع النسبي ألمد الحياة عندالرجال وكذلك 
 .بين الوسيين

 ذكورال سجل لدىمعدل للعزوبة  أن أكبرالح  يومن خالل تحليل الجدول أسفله، 
. نفس الشيء لوح  بالنسبة للفئة العمرية %)99,4(سنة  19و 15المتراوحة أعمارهم بين 

 .%90,1حيث بلغت نسبة العزوبة لدى الذكور  ،سنة 20-24
ال ، سجلت ارتفاعا مهما في معدل العزوبةسنة  29-25أن الفئة العمرية جدير بالذكر و 

 %61,0إلى  2004سنة  %58,9من سيما بالنسبة للذكور الذين انتقلت نسبة العزوبة لديهم 
 .2014سنة 

 

  (%)ووسط اإلقامة  حسب الجنس سنة 29و 15 نما بي نسب العزاب :09 جدول رقم
سنة 29 سنة 91 20- سنة 24 25-    اإلقامةوســـط  الجــنس 15-

 ذكورال    99,4 90,1 61,0

 انث اإل    86,4 49,8 32,2 المجموع

 المجموع 93,0 69,6 46,0

 ذكورال    99,5 92,6 65,7

 انث اإل    88,9 54,2 33,7 الحضري

 المجموع 94,2 72,5 48,6

 ذكورال    99,4 88,4 57,8

 ناثاإل    84,7 46,6 31,0 القروي

 المجموع 92,2 67,5 44,1

2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاء المصدر:  

 دى الذكور واإلناث ت ل مرتفعةالعزوبة ل اإلشارة في هذا الصدد إلى أن نسبكما تجب 
 ينةبمثيالتها بالوسي القروي وذلك بالنسبة لكل فئات األعمار الممقارنة ببالوسي الحضري 

 أعاله.

 55ند ع النهائية العزوبة معدلاعتماد ، يتم نهائيةاإلحاية ب اهرة العزوبة ال ومن أجل
 لحدة هذه ال اهرة على مستوى جيل بأكمله. اتعد مقياسسنة والتي 
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الزواا  في، يتضح أنه رتم  اهرة التأخر 10رقم فمن خالل تحليل معييات الجدول  
سنة. ولكن  55، يتزوجون قبل ثرفأك سنة 15من مجموع العزاب البالغين  %96,9إال أن 

ي ي الوسالعزوبة النهائية ف معدليبقى التفاوت واضحا بين الذكور واإلناث وبين الوسيين. ف
، خاصة بالنسبة لءناث حيث )%2,6مقابل  %3,7(الوسي القروي بفوق ن يره الحضري ي

 .ى اإلقليمقر ب %3,2مقابل  بالوسي الحضري %4,8 ا المعدلبلغ هذي
 

 (%)ووسط اإلقامة  سنة حسب الجنس 55عند  نهائيةالعزوبة المعدل  :10 مجدول رق

قرويال المجموع حضريال   الجنس 

4,2  0,2  7,2  ذكور 

9,3  2,3  8,4  إناث 

1,3  6,2  7,3  المجموع 

2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر:        

د الزواا األول ق عند سنالإلى أن متوسي نتائ  الجدول الموالي شير أخرى، تمن جهة 
نقية بين اإلحصاءين شمل الجنسين. وي هر ذلك بشكل واضح  0,8عرا ارتفاعا بحوالي 

نقية خالل نفس الفترة، بينما  0,9بالوسي القروي لءقليم الذي سجل ارتفاعا لهذا المؤشر ب 
 2004بين  اعرا الوسي الحضري استقرارا بالنسبة للذكور وشبه استقرار بالنسبة لءناث م

 .2014و

سنة عند  28والذي بلغ  الزواا األول عند سنالمتوسي كذلك إلى أن  وتجدر اإلشارة
وعن مثيله المسجل بمجموع البالد  (سنة 29,6) يقل عن ن يره الجهويمجموع السكان باإلقليم 

 .(سنة 28,5)
 قامةحسب الجنس ووسط اإلسنة فأكثر(  15)الزواج األول عند سن المتوسط  :11 جدول رقم

 المجموع

 

 2004 2014 2004 2014 2004 2014 الجنس الحضري القروي
30,1 3,29  29,8 6,28  30,7 7,30  ذكورال 
25,8 5,25  25,6 7,24  26,1 0,26  نــا اإل  
28,0 2,27  27,7 8,26  28,3 2,28  المجموع 

 2014و 2004 لسنتي للسكان والسكنى ناالعام اناإلحصاء المصدر:   
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الزواا األول لدى فئة الرجال هو أكبر من مثيله عند سن البأن متوسي  ونشير كذلك
. كما يتضح أن هذا المؤشر نقاي 4، حوالي 2014حسب إحصاء  ،إذ بلغ الفرق ،لدى النساء

 .)سنة على التوالي 27,7سنة مقابل  28,3(يره بالوسي القروي  بالوسي الحضري قد فاق ن
ل فرق واضح ، فإنه لم يسجالزواا األول بالنسبة للفتاةعند سن ال بمتوسيأما فيما يتعلق  
أن هذا المؤشر عرا ارتفاعا يفيفا بين سنتي  (. وقد لوح سنة 26حوالي)الوسيين بين 

بارتفاع متوسي أساسا  ويفسر هذاسنة.  25,8سنة إلى  25,5من انتقل  حيث 2014و 2004
سنة  24,7انتقل لديهن هذا المؤشر من السن عند الزواا األول لدى الفتيات القرويات اللواتي 

 سنة خالل نفس الفترة وباستقرار ذات المؤشر على مستوى الوسي الحضري. 25,6إلى 

 
 

 الخصوبــة  -4
يمثل المؤشر التركيبي للخصوبة مجموع المواليد األحياء الذين قد تضعهم المرأة خالل 

فاضا خالل انخ جرسيا مقليبإ المؤشرهذا  وقد عراها. اتفيسلخصوبة  وتحت شرويحياتها 
أيفال لكل  2,2إلى  2004لكل امرأة سنة  أيفال 2,9من السنوات األخيرة، حيث تقلص 

باألساس إلى ارتفاع  عودهذا التراجع في الخصوبة، يويمكن القول بأن . 2014امرأة سنة 
لى انعكاسات حمالت تن يم األسرة، هذا باإلضافة إ ى لمتوسي السن عند الزواا األول وا 

 .التي تعرفها األسر المغربية والسلوكات االجتماعية التغيرات الثقافية
 هوف ، ورتم انخفاضه ما بين اإلحصاءين األخيرين،جرسياتير أن هذا المؤشر بإقليم 

    أيفال لكل امرأة.  2,1يره المسجل على صعيد الجهة والذي لم يتجاوز  يبقى أعلى من ن

الذكور اإلنــاث المجموع

30,7

26,1

28,3

29,8

25,6

27,7

30,1

25,8

28

متوسط السن معند الزواج األول حسب الجنس ووسط اإلقامة

الحضري القروي المجموع
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أيفال  2,3) المؤشر التركيبي للخصوبة يرتفع بالوسي القرويالجدول أسفله، فإن  وكما يوضح
 .)أيفال لكل امرأة 2,1( الوسي الحضري مقارنة مع) امرأةلكل 

 

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

 2014والسكنى العام للسكان  اإلحصاءالمصدر:      

، عشرينال سن أنه قبلالفئات العمرية، يتضح جليا  الخصوبة حسبوعند دراسة معدل 
امرأة وذلك ن را لتأخر متوسي  1000والدة لكل  23,9يبقى هذا المعدل ضئيال إذ ال يتعدى 

 سنة.  26إلى حوالي األول الزواا عند سن ال
 111,5حوالي بليبلغ أقصاه  يرتفع عدلهذا الم إن، فاألخرىالعمرية  أما بالنسبة للفئات

يبدأ  ، ثمسنة 29-25على مستوى النساء المنتميات للفئة العمرية  امرأة 1000والدة لكل 
. لوسيين معاذلك بالنسبة لو سنة،  49و 45ما بين بتناقص تدريجي فسريع حتى يصل أدناه 

ك على وذل لحواضربا مقارنةوسي القروي بالالخصوبة مرتفعة  بأنفضال عن ذلك، يالح  
 سنة. 34-30باستثناء الفئة العمرية  الفئات العمرية جميعمستوى 

 فئات األعمار الحضري القروي المجموع
سنة  21,6 25,5 23,9 19-15 
سنة  90,8 100,7 96,5 24-20 
سنة  111,4 111,6 111,5 29-25 
سنة  101,9 99,6 100,6 34-30 
سنة   67,6 70,4 69,1 39-35 
سنة  27,7 34,8 31,4 44-40 
سنة  5,4 7,7 6,6 49-45 

 )طفل/امرأة( المؤشر التركيبي للخصوبة  2,1 2,3 2,2
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 عاقةاإل-5
تعنى باألساس  2014اإلعاقة المعبر عنها في اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

همة لة مدى مساأبقياس درجة صعوبة ممارسة الحياة اليومية لألفراد، فهي بذلك تعال  مس
ن يعانون من مشاكل صحية دائمة في األنشية اليومية بالمقارنة باألشخاص األشخاص الذي

في وضعية سليمة. وقد تم التركيز في اإلحصاء على ستة مجاالت و يفية أساسية وهي: 
 السمع والرؤية والمشي واإلدراك واالعتناء بالذات والتواصل.

حصاء العام للسكان اإلحسب  %4,5بلغت نسبة انتشار اإلعاقة بإقليم جرسيا قد هذا، و 
بفارق مهم وصل إلى  نسبة على مستوى الجهة ضعاذلك أ، مسجلة ب2014لسنة والسكنى 

النسبة المسجلة على الصعيد  نقية بالمقارنة مع 0,6بفارق  مقارنة مع الجهة وكذا نقاي 1,4
 ةولءشارة، فإن اإلعاقة بإقليم جرسيا سجلت مستويات مرتفع .%5,1المقدرة ب و الويني 

 نسبيا لدى الذكور بالمقارنة مع اإلناث.
 

  (%) ووسط اإلقامة حسب الجنسنسبة انتشار اإلعاقة : 13جدول 
 

  ورـــــذكال ا ــــناإل  المجموع
5,4  2,4  7,4  إقليم جرسيف 

 الحضري       4,4 3,9 4,2
 القروي       5,0 4,4 4,7
9,5  8,5  0,6  جهة الشرق 
1,5  1,5  0,5  مجموع البالد 

 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر:      
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 الفص ل الثان ي
   والتعلي  ماألمي  ة  
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 األميـــة-1

 اءةسنوات فأكثر ال يستييع قر  10عمر من البلغ يييلق مصيلح األمية على كل شخص 
المستوى الذي تعلق بالم المؤشر ته اليومية. وكثيرا ما يستعملحيا عن وبسيي قصير نصوكتابة 

مجال  فيو  ميدان التعليم الدولة فيلتقييم المجهودات المبذولة من يرا  وصلت إليه األمية
 .محاربة آفة األمية

م ت خاصة خالل العقدين األخيرين، محاربة األمية،ل المغرب وبفضل المجهودات التي بذلها
يص من نسبة ، تم التقلحصاءين األخيرينالفترة الممتدة بين اإلالتخفيا من حدة هذه ال اهرة. ففي 

القروي انخفاضا  في العالم هذا المؤشر . كما عرا%42إلى  %54 جرسيا مناألمية بإقليم 
 .2004سنة  %63,2يضاهي  بعدما كان 2014في سنة  %50تعدى يال  ملموسا حيث أصبح

ستوى لك على ممن اإلشارة إلى التفاوت الكبير المسجل على مستوى الجنس وكذ وهنا البد
 .الجدول التاليكما هو مبين في الوسي 
   (%) ووسط اإلقامة حسب الجنس سنوات فأكثر 10لدى السكان البالغين  نسبة األمية :14 جدول رقم

 المجموع       اإلنا        الذكور       

 42,0 53,0 30,6 إقليم جرسيف
 31,1 41,2 20,3 الحضري
 50,0 61,9 37,9 القروي

 34,4 44,4 24,1 هة الشرقج
 26,9 36,0 17,4 الحضري
 49,1 60,9 37,0 القروي

 32,2 42,1 22,2 مجموع البالد
 22,6 31,0 14,0 الحضري
 47,5 60,1 34,9 القروي

 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر:      

عاناة ن محسب الجنس، يوضح أ بإقليم جرسيا األمية نسب تحليل وجدير بالذكر أن
 10من اإلناث البالغات  %53 إنف . هذا،اإلناث من آفة األمية تفوق بكثير معاناة الذكور

 لذكور.ل بالنسبة %30,6هن أميات مقابل سنوات فأكثر 
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واضح لعدد األميين داخل الوسيين، حيث ترتفع األمية و  يسجل تفاوت كبيركما أنه 
 10البالغين  من السكان %50بة األميين نس بلغتفي الوسي القروي إذ  ر وحاديكببشكل 

 نقية. 18,9في الوسي الحضري أي بفارق  %31,1مقابل  سنوات فما فوق
تزداد الوضعية سوءا في صفوا اإلناث القرويات اللواتي بلغت نسبة األمية لديهن و 
 بمجموع البالد. %60,1و جهة الشرقب 60,9مقابل % 61,9%
 

 
 

لة رتم المجهودات الكبيرة المبذو  اإلقليمحال األمية داخل مدى استف األرقام تبينكل هذه 
س من ر راجع أساسا إلى عدم استفادة جميع األيفال البالغين سن التمد وهذا من يرا الدولة،

ي وكذا إلى التقاليد والعادات التي كانت سائدة ف البرام  التعليمية الرسمية في العالم القروي
زا أمام فتيات وأيفال الوسي القروي خصوصا لولوا عالم العقود الماضية والتي شكلت حاج

 .التمدرس والتعلم
 

 

20,3 17,4
14

41,2
36

31

جرسيف الجهة البالد

)%(نسبة االمية حسب الجنس بالوسط الحضري 
2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

الذكور اإلانث 

37,9 37 34,9

61,9 60,9 60,1

جرسيف الجهة البالد

(%)نسبة األمية  حسب الجنس بالوسط القروي 
2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

الذكور اإلانث 
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من جهة أخرى، فإن تحليل األمية حسب فئات األعمار، كما هو مبين بالجدول أسفله، 
وييدة مع عمر األشخاص، إذ أن نسبة األمية تتزايد بشكل  ال اهرة عالقةي هر أن لهذه 

البالغين  لدى األيفالكأدنى قيمة  %7,7بلغت  ،وهكذا .التقدم في السن وكبير معتصاعدي 
 50لدى فئة األشخاص البالغين أكثر من  أقصاهالتبلغ  تدريجيا تتفعر وا، سنة 15أقل من 

 لدى الرجال. %64,5ولدى النساء  %90,6سنة بنسبة 

 )%(: نسبة  األمية باإلقليم  حسب الجنس وفئات األعمار   15 رقم جدول
2014 2004   

لمجموعا  فئات األعمار الذكور اإلنا  المجموع الذكور اإلنا  
7,7 9,6 5,9 9,21  8,27  3,16  سنة 10-14 

7,18  25,3 12,1 2,41  9,54  9,26  سنة 15-24 
41,9 55,0 27,6 6,54  2,70  0,37  سنة 25-34 
55,9 72,7 38,1 8,72  0,86  8,57  سنة 35-49 
77,7 90,6 64,5 5,85  8,95  5,74  أكثرسنة ف 50 
42,0 53,0 30,6 0,54  7,66  5,40  المجموع 

 2014و  2004 لسنتي للسكان والسكنى انالعام اناإلحصاءالمصدر: 

 
 

المبذولة في إيار تعميم التمدرس وكذا برام  محو  المجهودات وبفضل ،من جانب آخر
قل أ لدى البالغينخاصة األمية، انخفضت حدة األمية على جميع مستويات فئات األعمار و 

 .)المدرا سابقاان ر الجدول ( 2004بالنسبة للجنسين معا مقارنة بسنة سنة و  25من 

9,6

25,3

55

72,7

90,6

5,9
12,1

27,6
38,1

64,5

14-10- 15-24 25-34 35-49 50 +

(%)نسبة األمية حسب الجنس وفئات األمعمار 
2014و2004اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي 

اإلانث  الذكور
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ا الرجال السيمباألمية مرتفعة لدى النساء مقارنة  نسبإلى أن  كذلك وتجدر اإلشارة
فئات األعمار المتقدمة، ويرجع هذا باألساس إلى قلة االهتمام بتمدرس الفتيات في ل بالنسبة

 السابق. 
أثبتت على أن  ،2014 والسكنى لسنةنتائ  اإلحصاء العام للسكان  أنيمكن القول و 

الم والعالنساء المجهودات التي بذلت من يرا الدولة كانت لها نتائ  جد إيجابية، إال أن 
ال يا كما هو الحوذلك على مستوى إقليم جرس هما األكثر تعرضا لمعضلة األمية القروي

 .البالدلمجموع بالنسبة للجهة و 
 باللغات المعرفة-2

هي اللغة و  ، إلى جانب اللغة األمازيغية،باعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبالد
سنوات فأكثر  10من السكان البالغين  %57,6في المدارس، فإن حوالي  أساسا المعتمدة

 %38,3، إذ نجد أن ثانيةيعرفون قراءة وكتابة اللغة العربية. وتأتي اللغة الفرنسية في المرتبة ال
 سنوات فأكثر يعرفون قراءة وكتابة هذه اللغة. 10من السكان البالغين 

 حسب اللغات المقروءة والمكتوبة سنوات فأكثر 10البالغين توزيع السكان  :16 جدول رقم
 (%)وحسب الجنس 

 والمكتوبة المقروءةاللغات  ورــذكال ا ـناإل  المجموع
0,42  0,53  6,30  ال شيء 
6,18  7,15  6,21  وحدها العربية 
2,28  4,22  3,34  والفرنسيةعربية ال 
1,10  0,8  3,12  لغات أخرىفرنسية و والعربية ال 
7,0  5,0  تير الفرنسية ولغات أخرىعربية ال 0,9 
2,0  2,0  2,0  لغات أخرى 
2,0  2,0  2,0  تير مصرح 
0,100  0,100  0,100  وعرررالمجم 

 2014للسكان والسكنى  العام اإلحصاءالمصدر:      

ة المعرف مجال اإلناث فيعلى لذكور لواضحا  تفوقاوتعكس معييات الجدول أعاله 
 باللغات. 
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 التمدرس-3
بالرتم من المجهودات المهمة المبذولة بقياع التعليم عموما، ال يزال مستوى االلتحاق 

 .جرسياإقليم  ضعيفا داخلبالمدرسة 
الساكنة  من %42,4أن  يتضح جليا لجدول أسفلهدة في امن خالل المعييات الوار ف
 %49,5وتصل هذه النسبة إلى  ،أي مستوى دراسي وفرون علىسنوات فأكثر ال يت 10البالغة 

 في الوسي القروي.
 تفوق بسيي للوسي القروي على حساب الوسي الحضريالح  يحسب وسي اإلقامة، 

 تفوقي هر الفنسبة للمستويات األخرى بال أما .االبتدائياألولي و  مستوى التعليمفيما يخص 
ات لما انتقلنا إلى المستويك خاصةو  مقارنة مع سكان القرى لساكنة الوسي الحضري واضحال

 . العليا
الحضري  بالوسي %20,7اإلعدادي  المستوى المتوفرون علىالسكان نسبة  تصل وهكذا،

الغة الب يم بالوسي القروياإلقل ساكنةمن  فقي %4,5نجد  في حينفي الوسي القروي.   %13و
في  %12تتجاوز هذه النسبة  بينما تأهيلي مستوى تعليمي ثانوي لهمسنوات فما فوق  10

كما أن نسبة السكان الذين يتوفرون على مستوى تعليمي عالي لم تتعد  .الوسي الحضري
 نقاي. 2,6، وهي نسبة تقل عن تلك المسجلة على مستوى الجهة ب 2014سنة  3,9%

 (%اإلقامة )ووسط  سنوات فأكثر حسب المستوى الدراسي 10توزيع السكان البالغين : 17 رقمجدول 

2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر:        
 

 

 مستوى التعليم الحضري القروي المجموع
 ال شيء 32,6 49,5 42,4
 األولي 1,2 2,2 1,8
 االبتدائي 26,0 28,9 27,7
 اإلعدادي الثانوي  20,7 13,0 16,3
 التأهيلي الثانوي 12,6 4,5 7,9
 العالي 6,8 1,8 3,9

0,100  0,100  0,100  المجمـــوع 
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 النش  اط االقتص ادي
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 بنيـة الساكنـة النشيطـة حسب الجنس ووسـط اإلقامـة -1      
نشييا موزعين  66.253 النشييين بإقليم جرسيا ، بلغ عدد السكان2014خالل سنة     

على التوالي. أما حسب الجنس،  %58,6و %41,4بين الوسيين الحضري والقروي بنسبتي 
، فقي بالنسبة لءناث %16,6من مجموع السكان النشييين مقابل  %83,4فإن الذكور يمثلون 

عل هذا راجع ل االقتصادي.الشيء الذي يعكس المشاركة الضعيفة للعنصر النسوي في النشاي 
يء اإلناث الش تمدرسضعا ن أهمها سباب ثقافية واجتماعية الزالت تعاني منها المرأة مأل

 تير مؤهلة لخوض تمار سوق الشغل.  الذي جعلها 
 الجنس ووسط اإلقامةالنشاط و : توزيع الساكنة حسب 18 جدول رقم

 (%)توزيع السكان النشيطين  عدد السكان حسب النشاط 
 السكان    الجنس

 النشيطون   
 السكان

 المجموع  القروي   الحضري   المجموع    غير النشيطين

 83,4 86,8 78,5 107.414 52.192 55.222 الذكور
 16,6 13,2 21,5 108.691 97.660 11.031 اإلنا 

 100,0 100,0 100,0 216.105 149.852 66.253 المجموع
 2014لسكان والسكنى العام ل اإلحصاءالمصدر:      

 

أنه بالنسبة لفئة الذكور، تفوق نسبة النشييين بالوسي القروي مثيلتها  ويالح  كذلك
 . بينما يسجل العكس بالنسبة لفئة اإلناث حيث بلغتيانق 8,3 وذلك ببالوسي الحضري 

بالوسي  %13,2مقابل  %21,5نسبتهن في مجموع السكان النشييين بالوسي الحضري 
 القروي.
 لنشــاطمعدل الصافي لال -2
 15ين البالغ بحاصل قسمة مجموع السكان النشييين المعدل الصافي للنشايعرا ي   

مجموع  على) عملمجموع السكان المشتغلين والعايلين الراتبين في إيجاد  )أيسنة ما فوق 
 .من نفس الفئة العمرية السكان

 لممتدة بين اإلحصاءينفي الفترة اانخفاضا بإقليم جرسيا  ا المعدلهذ وقد سجل
         على الخصوص راجعهذا الت وقد هم .%44إلى  %49,6من  انتقل، حيت األخيرين
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وتعكس هذه  .%14,3لى ا %21,2من  المعدل الصافي للنشاي نخفضحيث ا ،ناثجنس اإل
الوضعية المشاركة الضئيلة لءناث في النشاي االقتصادي السيما في الوسي القروي حيث أن 

هذا  قلنتفقد ا ،ذكورص اليخ اأما فيم ة واحدة فقي في كل عشرة نساء تعتبر نشيية.امرأ
. ولءشارة، فإن المعدل الصافي 2014سنة  %75,1 إلى 2004سنة  %80,3من  المؤشر

عن مثيله بالمستوى الجهوي والويني بحوالي  يقل 2014للنشاي المسجل بإقليم جرسيا سنة 
 على التوالي. يانق 3,6و 0,3

 (%المعدل الصافي للنشاط حسب الجنس ووسط اإلقامة ) :19جدول رقم 
  الذكـــــور اإلنــــا  المجموع
 إقليم جرسيف 75,1 14,3 44,0
 حضري 70,5 17,9 43,2
 قروي 78,4 11,5 44,7
 جهة الشرق 74,9 14,9 44,3
 حضري 72,9 17,8 44,7
 قروي 78,8 9,0 43,4
 ــالدمجموع البـ 75,5 20,4 47,6
 حضري 73,4 25,8 49,1
 قروي 78,8 11,4 45,1

 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر:      
 

 
 

 

إقليم جرسيف
حضري

قروي

14,3
17,9

11,5

75,1

70,5
78,4

(%)المعدل الصافي للنشاط حسب الجنس ووسط االقامة 
2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

اإلنــــاث

الذكـــــور
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 (%) والجنسالخماسية  النشاط حسب فئات األعمار تطور معدل :20جدول رقم 

 فئات األعمار 2004 2014
 الذكور اإلنا  المجموع الذكور اإلنا  المجموع الخماسية

26,3 13,8 38,7 48,6 38,9 2,58  سنة 15-19 
45,8 17,5 75,2 57,6 32,0 6,85  سنة 20-24 
54,3 18,9 92,8 58,7 25,3 2,96  سنة 25-29 
54,7 17,0 96,1 56,0 19,5 2,97  سنة 30-34 
55,1 15,9 96,5 52,4 14,5 5,97  سنة 35-39 
55,0 15,9 95,9 51,0 12,4 7,96  سنة 40-44 
51,7 13,8 93,5 49,1 10,0 7,88  سنة 45-49 
46,3 12,1 81,9 47,8 8,7 5,89  سنة 50-54 
 سنة 55-59 85,6 7,7 45,2 73,8 9,9 42,8
 سنة فأكثر 60 44,9 2,7 23,2 40,1 4,1 21,8

 2014و 2004 سنتيل للسكان والسكنىان العامان اإلحصاء المصدر: 

بدأ عديا مع ارتفاع السن لي، فإن معدل النشاي يأخذ مسارا تصاعمريةفئات الالأما حسب 
سنة، فإن معدل  20الح  أنه بالنسبة للبالغين أقل من ي. وهكذا سنة 45في االنخفاض بعد 

هم نشييون.  10أشخاص في كل  3ما يقارب ، أي أن 2014سنة  %26,3النشاي بلغ 
شخاص أ 5من  أكثرسنة، حيث  50و 25إلى أقصى مستوياته بين سن  معدلهذا الويصل 

كل عشرة هم نشييون. أما بالنسبة لألشخاص الذين تجاوزوا الستين سنة، فإن معدل  من أصل
 فقي. %21,8النشاي ينخفض لديهم ليصل إلى 

 بلغ ذروته لدى األشخاص البالغةوتجدر اإلشارة إلى أن معدل النشاي لدى فئة الذكور ي
قابل ذلك، فإن منهم تقريبا هم نشييون. وفي م %96سنة، حيث أن  44و 30أعمارهم بين 

سنة ليبدأ في  29-25الفئة لدى فئة اإلناث يصل إلى أعلى مستواه معدل النشاي بالنسبة ل
 االنخفاض وبشكل مبكر مع ارتفاع السن.
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 في المهنــة الحالــة-3
فيما يخص توزيع السكان النشييين حسب الحالة في المهنة، فيبدو أن فئة األجير تحتل 

ويسجل حضور  باإلقليم. المشتغلين من مجموع السكان النشييين %48,2المقدمة بنسبة 
 ع السكان النشييينمن مجمو  %67,3مكثا لهذه الفئة بالوسي الحضري وذلك بنسبة 

 .المشتغلين
 (%)في المهنة ووسط اإلقامة  حالة:  توزيع السكان النشيطين المشتغلين حسب ال 21جدول رقم 

المهنةفي حالة ال حضريال قرويال المجموع  

 مشغــل 2,7 1,1 1,7

 مستقــل 25,8 39,5 34,0

 مستأجر 67,3 35,2 48,2

 مساعد عائلي  1,4 22,1 13,7

 متعــلم 0,8 0,3 0,5

 أخر 2,1 1,8 1,9

 المجمــــوع  100,0 100,0 100,0

 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر: 
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(%)معدل النشاط حسب فئات األمعمار والجنس 
2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

اإلانث  الذكور
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، المشتغلين من مجموع النشييين %34ن في الوقت ذاته، يمثل المهنيون المستقلو  
بالوسي القروي مقابل  %39,5ويتوزع هؤالء بشكل متفاوت بين الوسيين حيث أنهم يمثلون 

 بالوسي الحضري. 25,8%

، المشتغلين من مجموع النشييين %13,7ما يقارب  ينالعائلي ساعدينوتشكل فئة الم
 لوسي الحضري.با %1,4مقابل  (%22,1قروي )الوسي بال يعملمع مهم 

فة، حيث ال ضعي علمين، فإنهم ال يحضرون إال بنسبأما بالنسبة لفئة المشغلين والمت
 إلقليم.المشتغلة با من مجموع الساكنة النشيية %0,5و %1,7يمثلون على التوالي سوى 
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 الفصل الرابع

 األس  ر ومميزات أرباب األسر
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 تطور أعداد األسر -1
، األخيرين اإلحصاءينالفترة الممتدة بين  جرسيا خاللع عدد األسر القاينة بإقليم ارتف

 منها المجال. يستقيب %3,0، أي بمعدل نمو سنوي يناهز أسرة 40.666 إلى 30.181من 
من مجموع األسر داخل  %46,2 ة، تمثل األسر الحضريوبهذا .أسرة 18.779الحضري 

  الجهة.ب %68,4اإلقليم مقابل 
من مجموع األسر  %8,2ال تمثل سوى  مأن األسر المتواجدة باإلقلي ا، وجدير بالذكرهذ

 .جهة الشرقب

   وسط اإلقامة : توزيع أعداد وأحجام األسر حسب22 جدول رقم

 عدد األسر اإلقامة سطو 
 متوسط حجم األسر

 )فرد/أسرة(

3,5 40.666 إقليم جرسيف  
الحضري      18.779 8,4  
القروي      8721.8  7,5  

7,4 494.530 جهة الشرق  
الحضري      338.419 5,4  
القروي      156.111 1,5  

 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر:      

فيما يخص حجم األسر، فقد عرا نمو أعداد األسر وثيرة فاقت وثيرة نمو السكان أما 
 5,3الى  2004سنة  ةلألسر  فردا 6,1من  حيث انتقل مخلفة بذلك انخفاضا في حجم األسر

 التالي:الجدول  كما هو مبين فيهذا االنخفاض الوسيين معا  وقد هم .2014فردا سنة 
 )فرد /األسرة( اإلقامة حسب وسط متوسط حجم األسر تطور :23 جدول رقم

 وسط اإلقامة
 متوسط حجم األسر

2004 2014 

1,6 إقليم جرسيف  3,5  

3,5 الحضري          8,4  

5,6 القروي          7,5  

 2014و 2004ن للسكان والسكنى لسنتي ان العامااإلحصاءالمصدر: 
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تفسير هذا االنخفاض بالتغيرات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية التي جعلت من  ويمكن
م هذا لكن رت األسرة المتعددة األفراد نموذجا يقل عبر السنوات لتحل محله األسرة النووية.

، بإقليم جرسيا يفوق ن يره بجهة 2014إن متوسي حجم األسر المسجل، سنة االنخفاض، ف
    نقية. 0,6الشرق ب 

ي الحضري. الوسبونشير كذلك إلى أن األسر بالوسي القروي تتميز بتعدد أفرادها مقارنة 
 ويرجع هذا التباين أساسا إلى الخصوبة المرتفعة نسبيا بالقرى.

 أرباب األسر مميزات -2
أن نسبة األسر المسيرة من يرا  2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى  أ هرت نتائ 

وهو من مجموع األسر بجهة الشرق  %15,9حيث بلغت ، الجهةالنساء أصبحت مهمة داخل 
 .أسرة 78.620ما يعادل 
وبصيغة أخرى، فإن . 4920إلى ، وصل عدد ربات األسر جرسيافيما يخص إقليم  
الوسي ب %16,5ير من يرا النساء. وتصل هذه النسبة إلى من األسر باإلقليم تس 12,1%

 . يانق 8,2أي بفارق  بالوسي القروي %8,3في حين ال تتعدى هذه النسبة  الحضري
 توزيع أرباب األسر حسب الجنس ووسط اإلقامة  :24 جدول رقم

 المجمــوع اإلنــا  الذكــور اإلقامة وسط

 % العدد % العدد % العدد
9,87 35.746 فإقليم جرسي  4.920 1,12  40.666 ,0100  
5,83 15.673 الحضري  3.106 5,16  18.779 ,0100  
7,91 20.073 القروي  1.814 3,8  21.887 ,0100  

1,84 415.910 جهة الشرق  78.620 9,15  494.530 ,0100  
8,81 276.839 الحضري  61.580 2,18  338.419 ,0100  
1,89 139.071 القروي  17.040 9,10  156.111 ,0100  

 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر:      
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صا أن أكثر من ن الكبرى، يتضحأرباب األسر حسب الفئات العمرية  وبدراسة توزيع
 50سر البالغون أرباب األ كذلك، يشكل. سنة 49-15العمرية فئة الإلى  أرباب األسر ينتمون
المتراوحة أعمارهم ما بين  الشباب سرأرباب األفي حين أن نسبة  ،%45,7سنة ما فوق نسبة 

 .تقريبا %17ال تمثل سوى  سنة 34و 15
 

 : توزيع أرباب األسر حسب الفئات العمرية الكبرى وحسب الجنس 25 جدول رقم

 الفئات العمرية
 المجموع اإلنا  الذكور

 % العدد % العدد % العدد

1,17 6.108 سنة 15-34  731 9,14  6.839 16,8 

5,55 19.829 سنة 15-49  2.236 4,45  22.065 3,54  
5,44 15.917 سنة فما فوق 50  2.684 6,54  18.601 7,45  

 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر:      
 

 واألمية أرباب األسر -3
 

 (%)نسبة األمية لدى أرباب األسر حسب الجنس ووسط اإلقامة  :26جدول رقم 

عالمجمو  اإلنا  الذكور اإلقامة وسط  
8,49 فيإقليم جرس  6,75  0,53  

1,35 الحضري  9,69  8,40  
4,61 القروي  5,85  4,63  

2,38 جهة الشرق  1,70  3,43  
6,28 الحضري  1,65  3,35  
4,57 القروي  3,88  7,60  

 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر:      
 

على صعيد  %43,3مقابل  %53,0إلى اإلقليم تصل نسبة األمية لدى أرباب األسر ب
( بالمقارنة مع الوسط %63,4. وتنتشر  اهرة األمية أكثر لدى أرباب األسر القرويين )الجهة

 (.%40,8الحضري )
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 ،نسبة األمية مرتفعة السيما في صفوا النساء ربات األسراإلشارة كذلك إلى أن  وتجدر
 الإ ذه النسبةربات أسر من بين كل عشرة هن أميات بينما ال تصل ه 7 حيث أن ما يفوق

لدى ربات األسر من وسي آلخر،  أرباب أسر في كل عشرة رجال. وتزداد حدة األمية 5إلى 
في  %69,9من ربات األسر هن أميات في الوسي القروي مقابل  %85,5حيث أن ما يناهز 
 الوسي الحضري. 
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 الفص ل الخامس

 روف سك ن األس  رظ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
39 

 

  المسكــن نوع-1
إلى ستة  2014 لسنة المساكن المغربية في اإلحصاء العام للسكان والسكنى تصنف 

الشقة في  ،أو يابق فيال الفيال التقليدية،الدار المغربية  العصرية،أنواع شملت الدار المغربية 
 . ائية أو صفيحيةبدالمساكن ذات اليابع القروي وأخيرا دور  عمارة،

بها  إلقليم إذ تقينباتمثل الدار المغربية العصرية النمي السائد  ،بالوسي الحضري
قدرت ث اإلقليم حيبنفسها  يةالصفيحالبدائية أو  ساكنمالوتفرض . هذا، األسر من 48,1%

من مجموع األسر الحضرية مسجلة بذلك أعلى نسبة على  %39,6نسبة األسر القاينة بها 
 .د الجهويالصعي

من األسر  %67,4، إذ تقين به حوالي وفيما يخص الوسي القروي، يسود السكن القروي
 .%28,6بنسبة العصرية تليه الدار المغربية  ،القروية باإلقليم

  (%) سكن ووسط اإلقامةم: توزيع األسر حسب نوع ال27 جدول رقم

سكنمنوع ال الحضـري القـروي المجمـوع  
1,1  5,0  8,1  أو طابق فيالفيال  
1,3  2,0  6,6  عمارةشقة في  
2,2  9,1  5,2  دار مغربية تقليدية 
6,37  6,28  1,48  دار مغربية عصرية 
6,18  5,0  6,39  ار بدائية أو صفيحيةد 
9,36  4,67  3,1  مسكن قروي 
5,0  9,0  1,0  آخر 
,0100  ,0100  ,0100  المجمــــوع 

 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر:      
 

، 2014نتائ  اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة يتضح من خالل من جهة أخرى، 
تقين مساكن يتراوح عمرها ما  )%40,9(قليم جرسيا الوسي الحضري إلب أن تالبية األسر

رة جرسيا خالل الفت إقليم ، عراجهةالأتلبية أقاليم على ترار و  .سنة 50أقل من و  20بين 
ل نسبة من خالجليا  ذلكانتشارا عمرانيا واسعا، وي هر ءين األخيرين الفاصلة بين اإلحصا

 .%18,7والتي وصلت إلى  )سنوات 10أي أقل من ( األسر التي تشغل مساكن حديثة العهد
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 (%)توزيع األسر الحضرية حسب أقدمية مساكنها  :28جدول رقم 
  إقليم جرسيف جهة الشرق

 سنوات 10أقل من  18,7 21,1
25,2 ,135  سنة 20 أقل من إلى 10من  
 سنة 50 أقل من إلىسنة  20من  40,9 42,6
 فما فوق سنة 50 5,3 11,1
 المجمـــــــــــوع 100,0 100,0

 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر: 
 صفة حيــازة المسكــن-2

ليم قإمن أسر  %80,6أن  2014تشير معييات اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
من  أكبر وهذه النسبة هي .أو هم في يريق تملكه يملكون المسكن الذي يقينون فيه جرسيا

 %73,9والي على الت ابلغت نتيلعلى الصعيدين الجهوي والويني وال تينالمسجل تينالنسب
تليها األسر القاينة  ،%9,5راء في المرتبة الثانية بنسبة . وتأتي األسر التي تلجأ للك%71,9و

 .%7,8 نسبةان ببالمج
 منأسر  7حيث أن  لءقليم،بين الوسيين الحضري والقروي  اويالح  أن هناك تباين

الوسي القروي. تقريبا ب أسر 9الوسي الحضري مقابل بل عشرة تملك المسكن الذي تقينه ك
في الوسي الحضري،  %6تسكن مجانا مقابل  (%9,4) كما أن نسبة هامة من األسر القروية

 .الحواضرفي  %18,4من األسر في األرياا للكراء مقابل  %1,9وى وال تلجأ س
 (%) اإلقامةتوزيع األسر حسب صفة حيازة المسكن ووسط  :29 جدول رقم

 صفة الحيازة الحضري القروي المجموع

 مشترك مالك أو الك م 71,8 87,3 80,2
 ريق التملكفي ي 0,8 0,1 0,4
 مكتري 18,4 1,9 9,5
 يفي ن و مسك 2,8 1,3 2,0
 سكن مجاني 6,0 9,4 7,8
 آخر 0,2 0,1 0,2
100,0 100,0 0,100  المجمــوع   

 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر: 
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 المسكــن استغالل-3

 1,6 مقابلفردا بالغرفة  1,7 القروي الواحدة بالوسيالعدد المتوسي لألفراد بالغرفة  بلغ
سنة مقارنة ب انخفاضاأن معدل استغالل الغرفة عرا ونشير إلى  الحضري.فردا بالوسي 

 نقية. 0,2وذلك ب  2004
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  (%): توزيع األسر حسب عدد الغرف المشغولة ووسط اإلقامة30جدول رقم 
 عدد الغرف حضــري قــروي المجمــوع

6,9  3,9  9,9 ةدغرفة واح   
9,23  9,19  6,28  غرفتان 
8,32  6,29  4,36 غرف 3   
6,18  3,23  2,13 غرف 4   
7,7  2,10  8,4 غرف 5   
2,4  4,4  0,4 غرف 6   
4,1  5,1  2,1 غرف 7   
8,1  7,1  8,1 غرف فأكثر 8   
0,100  0,100  0,100  المجموع 
7,1  7,1   شغل المسكن )فرد/غرفة( معدل 1,6 

 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر:      

ساكن م لجرسيا تقيني بالوسي الحضر  ما يزيد عن ثلث األسرومن جهة أخرى، فإن 
في المرتبة الثانية بنسبة  ترفتين. وتأتي المساكن ذات %36,4بنسبة  وذلك ترا 3تضم 
، ترا 3من األسر مسكنا من  %29,6فيشغل حوالي  القروي، يخص الوسيوفيما . 28,6%

 بنسبة غرفتينوذات المن مجموع األسر  %23,3ترا بنسبة  4التي تضم تليها المساكن  ثم
19,9%. 

ترا فما فوق،  5 تلك المكونة من واسعة، أي ساكنن األسر التي تقين مفإ ولءشارة،
 .إلقليما رأسمن مجموع  %15,1فإنها تشكل في مجملها 

 الراحة بالمسكن عناصر -4
ن م الماء والكهرباءو  الحمام العصريو المرحاض و  ميبخال توفر المسكن علىيعتبر  
 مستوى معيشة األسر.ثر إيجابيا على وتؤ  هالتي توفر الراحة داخل العناصر

 بإقليم جرسيا، كما هو الشأن بمجمل أقاليم الجهة، أن األسر الحضرية جليا وي هر
 عبةصبمساكن تتوفر فيها كل عناصر الراحة بينما تعيش األسر القروية في  روا  قينت

 خصوصا إذا ما تحدثنا عن شبكتي الماء والكهرباء.
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 بكةشب تير مرتبية مساكنب تقينأسر اإلقليم  من %60أن  31رقم  يبين الجدولوهكذا 
باء كهر لا لتوزيعشبكة من األسر مساكنها تير مرتبية ب %26الماء الصالح للشرب ولتوزيع 

 على مرحاض.  تتوفرتقريبا ال  %12و
روا يالح  تحسن في  أنه  إالالنقص المسجل في هذه التجهيزات األساسية  ورتم هذا

ت نسبة إذ ارتفع ،صا على مستوى االستفادة من شبكتي الماء والكهرباءعيش الساكنة خصو 
 %39,9إلى  2004سنة  %46,8و %27,3األسر المستفيدة من هذين العنصرين من 

بالنسبة  اينق 12,6على التوالي أي بزيادة سنوية لعدد األسر تقدر ب 2014سنة  %74و
 بالنسبة لشبكة الكهرباء. اينق 27,2لشبكة الماء و

نسبا عالية من األسر المتوفرة على الميبخ والمرحاض تصل إلى  واضروتسجل الح
قدرت نسب األسر المتوفرة مساكنها على حمام عصري  بينما ،على التوالي %98,9و 97,9%

 .فقي %10,2حمام محلي ب و  %41,2ب أو رشاشة 
 % 9,9مرحاض و على األسر ال تتوفرمن  %22,1 فإن ،بالوسي القرويفيما يتعلق و 

 .أو رشاشة فقي تمتلك حماما عصريا
 للمسكن األساسية تجهيزاتحسب توفرها على بعض ال توزيع األسر :31 جدول رقم

 (%)وسط اإلقامة و 
 التجهيزات األساسية حضــريال قــرويال المجمــوع
97,0 96,2 9,97  مطبخ 
87,6 77,9 9,98  مرحاض 
24,4 9,9 2,41  أو رشاشة حمام عصري 
18,0 24,8 2,10  حمام محلي 
39,9 24,6 7,57  الصالح للشرب ماءشبكة لتوزيع ال 
74,0 64,0 6,85  كهرباءشبكة لتوزيع ال 

 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر:      
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 حسب لماء الصالح للشربل شبكةرتبطة مساكنها بملنسبة األسر غير ا :32 رقمجدول 
 (%) مةطرق التزود بالماء ووسط اإلقا

بالماء الشروب طرق التزود الحضري القروي المجموع  
58,1 39,9 2,96  سقاية أو بئر أو مطفية أو نقطة مائية مجهزة 
22,2 32,7 1,0  عين أو واد أو ساقية 
3,9 5,6 2,0  بائع الماء الصالح للشرب 
14,6 20,3 5,2  ينر أو مطفية غير مجهز ئب 
1,2 1,4 0,1  آخر 

 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر: 

الح للشرب الص لماءلتوزيع ا لتي ال يرتبي مسكنها بشبكةااإلقليم أسر  نم %58,1تلجأ 
لى عين أو واد أو ساقيةمجهزة أو نقية مائية ميفية بئر أو السقاية أو  مياه إلى ا وصخص وا 

 كنها بشبكةامس رتبيت. كما أن نسبة هامة من األسر التي ال %32,7بالوسي القروي بنسبة 
 أو القنديل والشموع (%50,1) البوتان تازتعتمد في إنارة مساكنها على لتوزيع الكهرباء 

(31,3%). 
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(%)نسب األسر حسب توفرها معلى التجهيزات األساسية للمسكن ووسط االقامة 
2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

حضــري قــروي
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 حسب ءكهربالتوزيع ال شبكةرتبطة مساكنها بنسب األسر غير الم: 33 جدول رقم
 (%) ووسط اإلقامةوسائل اإلنارة 

 طرق اإلنارة  الحضري القروي المجموع
 )البوتان( الغاز 63,1 45,9 50,1
 عو شم أو قنديل 26,6 32,8 31,3
 طاقة شمسية 5,8 18,7 15,5
 مولد كهربائي 0,7 1,2 1,1
 آخر 3,8 1,3 1,9

 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر:      

الحضرية من األسر  %50,7، فإن السائل رتيهيللالشبكة العمومية أما فيما يخص 
ذ في حين يكاد ال يستفيد الوسي القروي من هذه الشبكة إ .الشبكةمرتبية بهذه مساكن  تقين

 من مجموع األسر القروية. %2,7ال تتعدى نسبة األسر المستفيدة 
 

 (%) وحسب وسط اإلقامة توزيع األسر حسب طرق صرف المياه المستعملة :34 جدول رقم
 المجموع قروي حضري طرق التطهير
 24,9 2,7 50,7 شبكة عمومية
 46,3 48,1 44,2 حفرة صحية
 12,0 18,7 4,1 بئر مفقود

 16,5 29,9 0,8 الطبيعةفي 
 0,3 0,5 0,1 أخرى حاالت

 100,0 100,0 100,0 المجموع
 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر: 

لحفر الوسائل متعددة ك اإلقليم سكانخلص من المياه المستعملة، يلجأ وهكذا، ومن أجل الت
. و تبقى وسيلة التخلص من المياه %12واآلبار المفقودة بنسبة  %46,3الصحية وذلك بنسبة 

 %30 المستعملة في اليبيعة من أكثر اليرق استعماال بالوسي القروي، حيث أن ما يقارب
 .ةهذه اليريق ىبهذا الوسي تلجأ إل شبكة التيهيررتبية مساكنها بمالتير  األسرمن 
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من  %87,9إذ أن ، بين الوسيين فيالح  فرق واضح، توى التجهيزات المنزليةوعلى مس
 %70منها تتوفر على صحن هوائي مقابل  % 80واألسر الحضرية تتوفر على تلفاز 

 التوالي بالوسي القروي. على %57,6و
 

 (%)وسط اإلقامة  حسب المنزليةنسب األسر المتوفرة على بعض التجهيزات  :35 جدول رقم
 التجهيزات المنزلية  الحضــري القـروي جمــوعالم

78,3 70,0 9,87  تلفاز 
67,9 57,6 0,80  صحن هوائي 
43,9 40,2 3,48  مذياع 
93,3 91,2 8,95  نقالهاتف  

 2014العام للسكان والسكنى  اإلحصاءالمصدر:      

 مول.تتوفر على هاتا مح 10أسر من أصل  9، فإن حوالي النقالوفيما يخص الهاتا 

عيد بإقليم جرسيا دون المستوى المسجل على صوعلى العموم، يبقى مستوى التجهيزات المنزلية 
 .الجهة
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 الفصل األول: الوضعية الديمغرافية
 

يون هم مجموع األشخاص المقيمين بصفة اعتيادية : السكان القانونالسكان القانونيون
أثناء تاريخ مرجع اإلحصاء، ويدخل ضمن هذه الفئة األجانب المقيمون  فوق التراب الويني

 بالمغرب في حين يستثنى المغاربة المقيمون بالخارا. وهم نوعان:

 السكان البلديون؛ 
 .السكان المحسوبون على حدة 

ن البلديين مجموع األشخاص المقيمين بصفة اعتيادية : يقصد بالسكاالسكان البلديون
ضمن األسر العادية. ويدخل ضمن هذه الفئة مجموع األفراد سواء كانوا أقارب أو تير أقارب 
يقيمون بصفة اعتيادية في مسكن واحد ولهم نفقات مشتركة. وتتكون األسر العادية من األسر 

 بدون مأوى.المستقرة واألسر الرحالة إضافة إلى األشخاص 

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

 و كرية أالجنود، رجال الدرك والقوات المساعدة القاينون بالثكنات أو المراكز العس
 ؛المعسكرات أو ما يماثلها

 ؛أشهر 6االستشفائية لمدة تتجاوز  داخل المؤسسات األشخاص المعالجون 
 ؛المعتقلون بالسجون 
 ؛ولةنزالء دور التربية المحروسة أو مراكز حماية اليف 
  ؛ايا، دور البر واإلحسان والمالجئاألشخاص المباشر إيواؤهم في الزو 
 م بمؤسسة للتعلي التالميذ واليلبة الداخليون الموجودون في تاريخ مرجع اإلحصاء

 ؛لعمومي أو الحرا
  .العمال المباشر إيواؤهم في أوراش األشغال وليس لهم أي سكنى اعتيادية 

: حاصل قسمة الساكنة الحضرية على مجموع السكان. ويستعمل لمعرفة نسبة التمدن
 وزن السكان الحضريين في مجموع السكان.
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مة سكان وحدة إدارية الواحد. ويتم حسابها بقس 2هي عدد السكان بالكلم: الكثافة السكانية
 معينة على مساحتها.

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

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

 بالنسبة المئوية.  

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

: حاصل قسمة مجموع الوالدات التي تعييها النساء المعدل العام للخصوبة حسب السن
 من فئة عمرية معينة على مجموع النساء من نفس الفئة.

ا همجموع المواليد األحياء الذين قد تضعهم المرأة خالل حيات :المؤشر التركيبي للخصوبة
 .سليفاتهاتحت شروي خصوبة 

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

 حاصل قسمة عدد السكان على مجموع عدد األسر.  :متوسط حجم األسرة
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 يمالفصل الثاني: األمية والتعل
 

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

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

 

 الفصل الثال : النشاط االقتصادي
 

: هم مجموع األشخاص الذين يساهمون او يسعون للمساهمة في عملية السكان النشيطون
 إنتاا السلع والخدمات.  وتضم هذه الفئة السكان النشييين المشتغلين والعايلين.

كل شخص كيفما كان سنه وجنسه، ال يمكن يعتبر تير نشيي،  :السكان غير النشيطين
تصنيفه ضمن النشييين المشتغلين أو العايلين. ونميز بين فئات تير النشييين حسب السبب 

ذ يتعلق األمر بكل شخص ال بالنشيي المشتغل وال بالعايل كالتالمي الرئيسي الذي جعلهم كذلك.
 ...،المريض، المسن واليلبة، ربة البيت، المتقاعد، العاجز أو

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

لحسابه الخاص أو لحساب شخص أخر أو زاول عمل ذا صبغة اقتصادية يسعى من ورائه 
 لكه أسرته.المساهمة في توفير ما تسته

سنة،  15يعتبر نشييا عايال، كل شخص سنه يعادل أو يفوق : السكان النشيطون العاطلون
صرح في تاريخ مرجع اإلحصاء أنه ال يتوفر على شغل ويبحث عن عمل. ويدخل ضمن 
العايلين كذلك كل شخص ال يشتغل وال يبحث عن عمل وهو على استعداد للعمل وقادر عليه 

 ا عن إرادته.وال يبحث لسبب خار 
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سنة فما فوق والذين يساهمون بشكل  15يقيس نسبة السكان البالغين  :لنشاطالصافي لمعدل   
فعلي، أو الذين يرتبون في المساهمة في إنتاا السلع والخدمات، من مجموع السكان البالغين 

سنة فأكثر على  15سنة فأكثر. وهو حاصل قسمة مجموع السكان النشييين البالغين  15
 سنة فأكثر. 15السكان البالغين  مجموع

 

 الفصل الخامس: ظروف سكن األسر
 

شغل المساكن أو ما يصيلح عليه بمتوسي عدد األفراد لكل ترفة  نسبة: شغل المساكن معدل
 هو حاصل قسمة عدد السكان على عدد الغرا المشغولة بالنسبة لوحدة جغرافية محددة.

ح للشرب بشبكة لتوزيع الماء الصالمساكنها سر المرتبية نسبة األ :الربط بشبكة لتوزيع الماء
 سواء كانت شبكة عمومية أو خاصة أو جماعة ترابية.

رباء سواء بشبكة لتوزيع الكه مساكنها نسبة األسر المرتبية :الربط بشبكة لتوزيع الكهرباء
 كانت شبكة عمومية أو خاصة أو جماعة ترابية.

   اه المستعملة.بشبكة لتصريا المي مساكنها ة األسر المرتبيةنسبالربط بشبكة لتطهير السائل: 
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   2014و 2004المصدر: اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي 

 جرسيف إلقليمالقروية جماعات الحضرية ولحسب ا: السكان القانونيون 01جدول رقم  

 األسرحجم 

 

 معدل النمو

  السنوي

 (%) 
2004-

2014 

2014 2004 

 والجماعات يماألقل المغاربة األجانب السكان األسر المغاربة األجانب السكان األسر
 2004 إحصاء 2014 إحصاء

 جرسيفإقليم  542 184 145 687 184 181 30 642 216 75 717 216 666 40 1,61 6,1 5,3

 جرسيف 197 57 110 307 57 730 10 828 90 52 880 90 779 18 4,72 5,3 4,8

 أصباب 721 6 0 721 6 948 069 7 0 069 7 083 1 0,51 7,1 6,5

 بركين 409 11 0 409 11 657 1 469 9 0 469 9 522 1 1,85- 6,9 6,2

 هوارة أوالد رحو 845 32 21 866 32 595 5 445 31 17 462 31 927 5 0,44- 5,9 5,3

 لمريجة 800 13 13 813 13 050 2 561 14 2 563 14 485 2 0,53 6,7 5,9

 صاكا 547 19 0 547 19 879 2 044 21 4 048 21 493 3 0,74 6,8 6,0

 مزكيتم 891 9 0 891 9 409 1 087 8 0 087 8 382 1 1,99- 7,0 5,9

 أوالد بوريمة 951 1 0 951 1 318 486 1 0 486 1 296 2,69- 6,1 5,0

 رأس القصر 708 10 0 708 10 491 1 515 10 0 515 10 771 1 0,18- 7,2 5,9

 تادارت 473 20 1 474 20 104 3 138 22 0 138 22 928 3 0,78 6,6 5,6
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  والجنس الفئات العمرية الخماسيةحسب بإقليم جرسيف سكان البلديون ال: 02جدول رقم  

 فئات األعمار العدد %

 ورالذك اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع الخماسية

 سنوات 4-0 160 12 412 11 572 23 5,6 5,3 10,9

 سنوات  9-5 811 10 219 10 030 21 5,0 4,7 9,7

 سنة 14-10 363 11 851 10 214 22 5,3 5,0 10,3

 سنة 19-15 154 11 991 10 145 22 5,2 5,1 10,2

 سنة 24-20 055 10 441 10 496 20 4,7 4,8 9,5

 سنة 29-25 938 8 741 9 679 18 4,1 4,5 8,6

 سنة 34-30 839 7 595 8 434 16 3,6 4,0 7,6

 سنة 39-35 177 7 566 7 743 14 3,3 3,5 6,8

 سنة 44-40 966 5 238 6 204 12 2,8 2,9 5,6

 سنة 49-45 645 4 121 5 766 9 2,1 2,4 4,5

 سنة 54-50 742 4 917 4 659 9 2,2 2,3 4,5

 سنة 59-55 779 3 564 3 343 7 1,7 1,6 3,4

 سنة 64-60 936 2 935 2 871 5 1,4 1,4 2,7

 سنة 69-65 690 1 803 1 493 3 0,8 0,8 1,6

 سنة 74-70 582 1 673 1 255 3 0,7 0,8 1,5

 سنة فأكثر 75 577 2 624 2 201 5 1,2 1,2 2,4

 غير مصرح 0 0 0 0,0 0,0 0,0

 المجموع 414 107 691 108 105 216 49,7 50,3 100,0

    2014در: اإلحصاء العام للسكان والسكنى المص
 

 فئات العمرية والجنس الحسب بإقليم جرسيف  السكان البلديون: 03جدول رقم 

 العدد %

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع  فئات األعمار

 سنوات 6-5 521 4 223 4 744 8 2,1 2,0 4,0

 سنة 12-7 293 13 555 12 848 25 6,2 5,8 12,0

 سنة 15-13 509 6 348 6 857 12 3,0 2,9 5,9

 سنة 18-16 886 6 881 6 767 13 3,2 3,2 6,4

 سنة 25-19 956 13 446 14 402 28 6,5 6,7 13,1

 سنة 29-26 156 7 790 7 946 14 3,3 3,6 6,9

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 والجنس الفئات العمرية الخماسيةحسب قليم جرسيف بإسكان البلديون ال : 04جدول رقم 

 الوسط الحضري

 فئات األعمار العدد %

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع الخماسية

 سنوات 4-0 879 4 549 4 428 9 5,4 5,0 10,4

 سنوات  9-5 383 4 131 4 514 8 4,9 4,6 9,4

 سنة 14-10 589 4 359 4 948 8 5,1 4,8 9,9

 سنة 19-15 389 4 408 4 797 8 4,9 4,9 9,7

 سنة 24-20 999 3 396 4 395 8 4,4 4,9 9,3

 سنة 29-25 648 3 219 4 867 7 4,0 4,7 8,7

 سنة 34-30 269 3 807 3 076 7 3,6 4,2 7,8

 سنة 39-35 192 3 490 3 682 6 3,5 3,9 7,4

 سنة 44-40 650 2 965 2 615 5 2,9 3,3 6,2

 سنة 49-45 094 2 390 2 484 4 2,3 2,6 5,0

 سنة 54-50 285 2 235 2 520 4 2,5 2,5 5,0

 سنة 59-55 725 1 521 1 246 3 1,9 1,7 3,6

 سنة 64-60 252 1 145 1 397 2 1,4 1,3 2,7

 سنة 69-65 614 687 301 1 0,7 0,8 1,4

 سنة 74-70 560 614 174 1 0,6 0,7 1,3

 سنة فأكثر 75 816 008 1 824 1 0,9 1,1 2,0

 غير مصرح 0 0 0 0,0 0,0 0,0

 المجموع 344 44 924 45 268 90 49,1 50,9 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 فئات العمرية والجنسالحسب بإقليم جرسيف  السكان البلديون : 05جدول رقم 

 الوسط الحضري

 العدد %
  فئات األعمار

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع

 سنوات 6-5 829 1 724 1 553 3 2,0 1,9 3,9

 سنة 12-7 403 5 024 5 427 10 6,0 5,6 11,6

 سنة 15-13 585 2 596 2 181 5 2,9 2,9 5,7

 سنة 18-16 730 2 728 2 458 5 3,0 3,0 6,0

 سنة 25-19 545 5 048 6 593 11 6,1 6,7 12,8

 سنة 29-26 916 2 393 3 309 6 3,2 3,8 7,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 والجنس الفئات العمرية الخماسيةحسب بإقليم جرسيف سكان البلديون ال :06جدول رقم 

 الوسط القروي 

 فئات األعمار العدد %

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع الخماسية

 سنوات 4-0 281 7 863 6 144 14 5,8 5,5 11,2

 سنوات 9-5 428 6 088 6 516 12 5,1 4,8 9,9

 سنة 14-10 774 6 492 6 266 13 5,4 5,2 10,5

 سنة 19-15 765 6 583 6 348 13 5,4 5,2 10,6

 سنة 24-20 056 6 045 6 101 12 4,8 4,8 9,6

 سنة 29-25 290 5 522 5 812 10 4,2 4,4 8,6

 سنة 34-30 570 4 788 4 358 9 3,6 3,8 7,4

 سنة 39-35 985 3 076 4 061 8 3,2 3,2 6,4

 سنة 44-40 316 3 273 3 589 6 2,6 2,6 5,2

 سنة 49-45 551 2 731 2 282 5 2,0 2,2 4,2

 سنة 54-50 457 2 682 2 139 5 2,0 2,1 4,1

 سنة 59-55 054 2 043 2 097 4 1,6 1,6 3,3

 سنة 64-60 684 1 790 1 474 3 1,3 1,4 2,8

 سنة 69-65 076 1 116 1 192 2 0,9 0,9 1,7

 سنة 74-70 022 1 059 1 081 2 0,8 0,8 1,7

 سنة فأكثر 75 761 1 616 1 377 3 1,4 1,3 2,7

 غير مصرح 0 0 0 0,0 0,0 0,0

 المجموع 070 63 767 62 837 125 50,1 49,9 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 فئات العمرية والجنسالحسب بإقليم جرسيف  السكان البلديون :07ول رقم جد

 الوسط القروي

 العدد %
  فئات األعمار

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع

 سنوات 6-5 692 2 499 2 191 5 2,1 2,0 4,1

 سنة 12-7 890 7 531 7 421 15 6,3 6,0 12,3

 سنة 15-13 924 3 752 3 676 7 3,1 3,0 6,1

 سنة 18-16 156 4 153 4 309 8 3,3 3,3 6,6

 سنة 25-19 411 8 398 8 809 16 6,7 6,7 13,4

 سنة 29-26 240 4 397 4 637 8 3,4 3,5 6,9

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 (%)ط اإلقامة ووس ( حسب الحالة الزواجية والجنسفأكثرسنة  15توزيع السكان ): 08جدول رقم 

 اإلقامةوسط  الحالة الزواجية الذكور اإلناث المجموع

 العزاب 41,3 30,1 35,6

 المجموع

 المتزوجون 57,8 59,7 58,8

 المطلقون 0,4 1,9 1,2

 األرامل 0,5 8,2 4,5

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 العزاب 41,2 30,7 35,7

 الحضري

 المتزوجون 57,7 58,1 57,9

 المطلقون 0,5 2,8 1,7

 األرامل 0,5 8,4 4,6

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 العزاب 41,3 29,7 35,5

 القروي

 المتزوجون 57,8 61,0 59,4

 المطلقون 0,3 1,2 0,8

 األرامل 0,6 8,1 4,4

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

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

 اإلقامة وسط الجنس 19-15 24-20 29-25

 الذكور 99,4 90,1 61,0

 اإلناث 86,4 49,8 32,2 المجموع

 المجموع 93,0 69,6 46,0

 الذكور 99,5 92,6 65,7

 اإلناث 88,9 54,2 33,7 الحضري

 المجموع 94,2 72,5 48,6

 الذكور 99,4 88,4 57,8

 اإلناث 84,7 46,6 31,0 القروي

 المجموع 92,2 67,5 44,1

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

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

 الجنس الحضري القروي المجموع

 الذكور 2,7 2,0 2,4

 اثاإلن 4,8 3,2 3,9

 المجموع 3,7 2,6 3,1

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 اإلقامة حسب الجنس ووسط سنة فأكثر(  15) األولالزواج عند سن المتوسط : 11جدول رقم 

 اإلقامة وسط الجنس األولالزواج عند سن المتوسط 

 الذكور 30,1

 اإلناث 25,8 المجموع

 المجموع 28,0

 رالذكو 30,7

 اإلناث 26,1 الحضري

 المجموع 28,3

 الذكور 29,8

 اإلناث 25,6 القروي

 المجموع 27,7

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

  ةاإلقامحسب وسط  اإلنجابوالمؤشر التركيبي لخصوبة النساء في سن  )‰(معدل الخصوبة : 12جدول رقم 

 الخماسية رفئات األعما الحضري القروي المجموع

 سنة 19-15 21,6 25,5 23,9

 سنة 24-20 90,8 100,7 96,5

 سنة 29-25 111,4 111,6 111,5

 سنة 34-30 101,9 99,6 100,6

 سنة 39-35 67,6 70,4 69,1

 سنة 44-40 27,7 34,8 31,4

 سنة 49-45 5,4 7,7 6,6

 )طفل/امرأة( المؤشر التركيبي للخصوبة 2,1 2,3 2,2

 2014حصاء العام للسكان والسكنى المصدر: اإل

 

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

 الذكور اإلناث المجموع

 العدد % العدد % العدد % اللغات المقروءة والمكتوبة

 ال شيء 829 25 30,6 171 46 53,0 000 72 42,0

 وحدها العربية 210 18 21,6 688 13 15,7 898 31 18,6

 والفرنسية العربية 953 28 34,3 472 19 22,4 425 48 28,2

 العربية والفرنسية ولغات أخرى 414 10 12,3 960 6 8,0 374 17 10,1

 من غير الفرنسية أخرىالعربية ولغات  737 0,9 424 0,5 161 1 0,7

 لغات أخرى 147 0,2 209 0,2 356 0,2

 غير مصرح 153 0,2 136 0,2 289 0,2

 المجموع 443 84 100,0 060 87 100,0 503 171 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 (%) اإلقامةسنوات فأكثر حسب الجنس ووسط  10البالغين  لدى السكان األميةنسبة : 14جدول رقم 

 الجنس الحضري القروي المجموع

 الذكور 20,3 37,9 30,6

 اإلناث 41,2 61,9 53,0

 المجموع 31,1 50,0 42,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

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

 اإلقليم فئات األعمار الذكور اإلناث المجموع

 سنة 14-10 5,9 9,6 7,7

 المجموع

 سنة 24-15 12,1 25,3 18,7

 سنة 34-25 27,6 55,0 41,9

 سنة 49-35 38,1 72,7 55,9

 سنة فأكثر 50 64,5 90,6 77,7

 المجموع 30,6 53,0 42,0

 سنة 14-10 2,3 2,4 2,4

 الحضري

 سنة 24-15 4,4 11,9 8,2

 سنة  34-25 15,5 38,1 27,6

 سنة 49-35 24,9 58,6 42,6

 سنة فأكثر 50 49,7 82,5 66,1

 المجموع 20,3 41,2 31,1

 سنة 14-10 8,3 14,4 11,3

 القروي

 سنة 24-15 17,2 34,6 25,8

 سنة 34-25 36,1 68,2 52,5

 سنة 49-35 48,8 85,0 67,1

 سنة فأكثر 50 75,2 96,3 85,9

 المجموع 37,9 61,9 50,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 (%) والجنس اإلقامةوسط سنة حسب  12و 7لدى األطفال بين  سالتمدر معدل: 16جدول رقم 

   الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 96,5 95,8 96,2

 القروي 88,8 82,3 85,6

 المجموع 91,9 87,7 89,9

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

 المستوى الدراسي الحضري القروي المجموع

 ءال شي 32,6 49,5 42,4

 األولي 1,2 2,2 1,8

 بتدائياال 26,0 28,9 27,7

 اإلعداديالثانوي  20,7 13,0 16,3

 التأهيليالثانوي  12,6 4,5 7,9

 العالي 6,8 1,8 3,9

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014ام للسكان والسكنى المصدر: اإلحصاء الع

 

 : توزيع السكان حسب اللغات المحلية المستعملة وحسب الجنس 18جدول رقم 

 الذكور اإلناث المجموع
 اللغات المحلية المستعملة

 العدد % العدد % العدد %

 ال شيء 113 0,1 99 0,1 212 0,1

 رجة وحدهااالد 419 57 53,5 700 58 54,0 119 116 53,7

 مازيغيةرجة واألادال 893 42 39,9 639 40 37,4 532 83 38,7

 مازيغية وحدهااأل 857 5 5,5 069 8 7,4 926 13 6,4

 غير مصرح 132 1 1,1 184 1 1,1 316 2 1,1

 المجموع 414 107 100,0 691 108 100,0 105 216 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

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

 اإلقامةوسط  الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 78,5 21,5 100,0

 القروي 86,8 13,2 100,0

 المجموع 83,4 16,6 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 (%اإلقامة )الجنس ووسط حسب سنة فأكثر  15للسكان البالغين للنشاط  المعدل الصافي :20 جدول رقم

 اإلقامةوسط  الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 70,5 17,9 43,2
 القروي 78,4 11,5 44,7
 المجموع 75,1 14,3 44,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
  



 
62 

 

 (%) والفئات العمرية الخماسيةسب الجنس : معدل النشاط ح21جدول رقم 

 فئات األعمار رالذكو اإلناث المجموع

 سنة 19-15 38,7 13,8 26,3

 سنة 24-20 75,2 17,5 45,8

 سنة 29-25 92,8 18,9 54,3

 سنة 34-30 96,1 17,0 54,7

 سنة 39-35 96,5 15,9 55,1

 سنة 44-40 95,9 15,9 55,0

 سنة 49-45 93,5 13,8 51,7

 سنة 54-50 81,9 12,1 46,3

 سنة 59-55 73,8 9,9 42,8

 سنة فأكثر 60 40,1 4,1 21,8

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

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

 لمهنةفي االحالة  الحضري القروي المجموع

 مشغل 2,7 1,1 1,7

 مستقل 25,8 39,5 34,0

 مستأجر 67,3 35,2 48,2

 يعائل ساعدم 1,4 22,1 13,7

 متعلم 0,8 0,3 0,5

 خرآ 2,1 1,8 1,9

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

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

 اإلقامة وسط الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 4,4 3,9 4,2

 القروي 5,0 4,4 4,7

 المجموع 4,7 4,2 4,5

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 

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

 نوع المسكن الحضري القروي المجموع

 أو طابق فيال فيال 1,8 0,5 1,1
 في عمارة شقة 6,6 0,2 3,1
 دار مغربية تقليدية 2,5 1,9 2,2
 مغربية عصرية دار 48,1 28,6 37,6
 دار بدائية أو صفيحية 39,6 0,5 18,6
 قروي مسكن 1,3 67,4 36,9
 خرآ 0,1 0,9 0,5

 المجموع 100,0 100,0 100,0
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 (%) اإلقامةتوزيع األسر حسب عدد الغرف المشغولة ووسط :25جدول رقم 

 عدد الغرف الحضري القروي المجموع

 غرفة واحدة 9,9 9,3 9,6

 غرفتان 28,6 19,9 23,9

 ثالث غرف 36,4 29,6 32,8

 غرف أربع 13,2 23,3 18,6

 خمس غرف 4,8 10,2 7,7

 ست غرف 4,0 4,4 4,2

 سبع غرف 1,2 1,5 1,4

 فأكثر ثمان غرف 1,8 1,7 1,8

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014للسكان والسكنى المصدر: اإلحصاء العام 

 

 اإلقامة وسطلكل غرفة( حسب  األفراد)متوسط  شغل المساكنمعدل  :26جدول رقم 

 اإلقليم الحضري القروي المجموع

 جرسيفإقليم  1,6 1,7 1,7

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

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

 سكنعمر الم %

 سنوات 10اقل من  18,7

 سنة 20أقل من  إلىسنوات  10من  35,1

 سنة 50أقل من  إلىسنة  20من  40,9

 فأكثر سنة 50 5,3

 المجموع 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

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

 صفة الحيازة يالحضر القروي المجموع

 ملكية مشتركة أو ملكية 71,8 87,3 80,2

 في طريق التملك 0,8 0,1 0,4

 مكتري 18,4 1,9 9,5

 مسكن وظيفي 2,8 1,3 2,0

 مسكن مجاني 6,0 9,4 7,8

 خرآ 0,2 0,1 0,2

 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 األسرب نس: 29جدول رقم 

 التجهيزات األساسية الحضري القروي المجموع

 مطبخ 97,9 96,2 97,0

 مرحاض 98,9 77,9 87,6

 ةحمام عصري أو رشاش 41,2 9,9 24,4

 حمام من نوع محلي 10,2 24,8 18,0

 ع الكهرباءشبكة عمومية لتوزي 85,6 64,0 74,0

 شبكة عمومية لتوزيع الماء 57,7 24,6 39,9

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

شبكة الماء الصالح للشرب حسب طرق التزود مرتبطة مساكنها بغير ال األسر: توزيع 30 جدول رقم

 (%اإلقامة )بالماء ووسط 

 طرق التزود بالماء الشروب الحضري القروي المجموع

 بئر، مطفية أو نقطة ماء مجهزةية أو سقا 96,2 39,9 58,1

 بائع الماء الصالح للشرب 0,2 5,6 3,9

 نغير مجهزيمطفية بئر أو  2,5 20,3 14,6

 أو ساقية واد أو عين 0,1 32,7 22,2

 مصدر آخر 1,0 1,4 1,2

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
 ووسط اإلنارةحسب وسائل  ءالكهربالتوزيع شبكة رتبطة مساكنها بغير الم األسر: توزيع 31ل رقم جدو

 (%) اإلقامة

 اإلنارةطرق  الحضري القروي المجموع

 )البوتان( الغاز 63,1 45,9 50,1

 شموع أو قنديل 26,6 32,8 31,3

 الطاقة الشمسية 5,8 18,7 15,5

 مولد للكهرباء 0,7 1,2 1,1

 حاالت أخرى 3,8 1,3 1,9

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 (%) اإلقامةحسب طرق صرف المياه المستعملة ووسط  األسرتوزيع : 32جدول رقم 

 صرف المياه المستعملةطرق  الحضري القروي المجموع

 شبكة عمومية 50,7 2,7 24,9

 ة صحيةحفر 44,2 48,1 46,3

 بئر مفقود 4,1 18,7 12,0

 في الطبيعة 0,8 29,9 16,5

 خرآ 0,1 0,5 0,3

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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 (%) اإلقامةاألسر المتوفرة على بعض التجهيزات المنزلية حسب وسط  : توزيع33جدول رقم 

 جهيزات المنزليةالت الحضري القروي المجموع

 التلفاز 87,9 70,0 78,3

 مذياعال 48,3 40,2 43,9

 نقالالهاتف ال 95,8 91,2 93,3

 الصحن الهوائي 80,0 57,6 67,9

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 

 (%)اإلقامة  وسطوالمنزلية حسب طرق التخلص من النفايات  األسرتوزيع : 34جدول رقم 

 طرق التخلص من النفايات الحضري قرويال المجموع

 صندوق قمامة تابع للجماعة 61,7 2,5 29,9

 حنة جماعية أو خاصةاش 31,0 9,4 19,4

 اإلفراغ في الطبيعة 7,2 87,2 50,2

 حاالت أخرى 0,1 0,9 0,5

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لشرقاالمديرية الجهوية لجهة   

DIRECTION REGIONALE DE L’ORIENTAL 

25, Bd Mohammed Derfoufi B.P 408 Oujda 

وجدة 408الدرفوفي ص.ب  شارع محمد ،25    

Tel:  05 36 68 04 30  : الهاتف  

Fax: 05 36 68 49 34 : الفاكس 

www.hcp.ma 

oriental-www.hcp.ma/region 

http://www.hcp.ma/
http://www.hcp.ma/



