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

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

إلى العشرين منه، وذلك بعد  2014والسكنى خالل الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 
 .2004و 1994و 1982و 1971و 1960إحصاءات 
 2014ألهداف الرئيسرررية لاحصررراء العام للسررركان والسررركنى لسرررنة يمكن حصرررر او 
 فيما يلي:

  تحديد عدد السرررررررررركان اللانونيين للبالد على الصررررررررررعيد الوطني وعلى
 صعيد كافة الوحدات الترابية للمملكة؛

  اسرررتخرال المميزات الديموغرافية واصقتصرررادية واصجتماعية وال روف
 السكنية لساكنة المملكة؛

 كوين قاعدة للمعاينة إلنجاز البحوث اإلحصرررررررائية التي تبرم  عادة ت
 خالل الفترة الفاصلة ما بين إحصاءين عامين متتاليين.

وقد عبأت هذه العملية الوطنية الكبرى مختلف الوسائل التكنولوجية والتن يمية 
هجيا منكما تمت مطابلة هذا اإلحصاء  ،والتواصلية المتاحة خالل مختلف مراحل إنجازها

 ونا ومسطريا مع المعايير المعتمدة في هذا الشأن من لدن األمم المتحدة.مومض
لوثائق لية لصبد من اإلشارة إلى أنه تم اعتماد تلنيات اللراءة اآل ،وفي هذا الصدد

ل فرز ونشر المعلومات. ففي جاا مكن من تلليص آفي معالجة استمارات اإلحصاء مم
م تحديد أعداد السكان اللانونيين على الصعيد الوطني وحسب تتعد شهرا واحدا، ت مدة لم

لك ذ كما تم نشر بعد ،قاليم والجماعاتوسطي اإلقامة، الحضري واللروي، والجهات واأل
الخصائص الديموغرافية واصجتماعية واصقتصادية والثلافية للسكان على مستوى مختلف 

 التلسيمات اإلدارية للمملكة.
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متزايد بالجهة وبتدبير الشررررررررأن المحلي، وفي سرررررررربيل توفير منا  ون را لالهتمام ال
طار مالئمين لبلورة اصسررررررررررتراتيجيات والمخططات، كان صبد من تحليل هذه المعطيات  وا 

على صررعيد جهة الشرررق واألقاليم المنتمية إلى مجالها  اقتصررادية-الديموغرافية والسرروسرريو
 .ن ومختلف المهتمين بالجهة ومكوناتهاالترابي لتكون رهن إشارة ذوي اللرار والمخططي

 ويهتم هررذا العمررل التحليلي من خالل الوثيلررة التي بين أيرردينررا بررأهم المؤشررررررررررررررررات
وذلك من خالل عرض مختلف خصائص  قليم جرادةإل اقتصادية-الديموغرافية والسوسيو

ن يومميزات السرررررررركان باإلقليم مع إبراز بعض اصختالصت والفوارق التي صزالت سررررررررائدة ب
الوسرررطين الحضرررري واللروي أو بين الجنسرررين. وقد تمت اصسرررتعانة قدر اإلمكان برسررروم 

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

 الديموغرافية. مميزاتال 
 .األمية والتعليم 
 .النشاط اصقتصادي 
     .األسر ومميزات أرباب األسر  

 ن األسر. روف سك     
ذ تتشرررررف المديرية الجهوية للمندوبية السررررامية للتخطيط لجهة الشرررررق ب صرررردار  وا 
ونشرررررررررررررر هذه الوثيلة ووضرررررررررررررعها بين أيدي مختلف فئات المسرررررررررررررتعملين، ف نها ت ل رهن 

 إشارتهم في مجال اختصاصاتها.  
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 2014سنة  إلقليم جرادة اقتصادية-غرافية والسوسيوو أهـم المؤشـرات الديم
 غرافيةو الوضعية الديم

 نسمة 108727 السكان  
 0,27  (%) معدل النمو السكاني السنوي  
 60,8 (%) نسبة التمدن  
 2نسمة بالكلم 12,9 السكانية الكثافة 
 7,4 (%) نهائيةالعزوبة ال معدل   
  سنة 29,5 الزواج األولعند سن المتوسط 
 طفل/امرأة 2,2 المؤشر التركيبي للخصوبة 

 
 ليماألمية والتع

  األميةنسبة (%) 
 38,8  جرادة إقليم  
 34,4  جهة الشرق  
 32,2  مجموع البالد  

 
  لدى النساء األميةنسبة (%) 

 48,2  جرادة إقليم  
 44,4  جهة الشرق 
 42,1  دمجموع البال  

 
 النشاط االقتصادي

 لنشاط المعدل الصافي ل(%) 
 41,8  جرادة إقليم  
 44,3  جهة الشرق  
 47,6  مجموع البالد  
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 األسرومميزات أرباب  األسر
  األسرةفرد/ 5,1 األسرةمتوسط حجم 
   حسب الجنس األسرأرباب توزيع (%)  

 82,8 الذكور األسر أرباب 
  17,2 اإلناث األسرأرباب 

 
  األسرلدى أرباب  األميةنسبة (%) 

 49,7 الذكور 
 77,4 اإلناث 
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 ظروف السكن
 (%) المالكة األسر

 81,2 إقليم جرادة 
 73,9 جهة الشرق  
 71,9 مجموع البالد 

 
 الخاضعة لنظام الكراء األسر (%)  

 7,5  إقليم جرادة  
 12,5 جهة الشرق 
 18,8 مجموع البالد 

 
 المرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب األسر (%)  

 71,8  إقليم جرادة  
 68,3 جهة الشرق  
 73 مجموع البالد 

 
 المستفيدة من الشبكة الكهربائية األسر (%)  

 85 رادةإقليم ج  
 88,9 جهة الشرق  
 91,6 مجموع البالد 

 
 المستفيدة من شبكة عمومية لصرف المياه المستعملة األسر (%) 

 64,1 إقليم جرادة  
 57,9 جهة الشرق  
 58,9 مجموع البالد  
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 الفصل األول
غرافيةو الديم مميزاتال 



 

 
8 

 

 النمو الديموغرافي والتوزيع المجالي للسكان-1
العام للسكان  حصاءاإل حسبنسمة  108727قليم جرادة إل لانونيينال سكانالبلغ عدد 

تزايدا يلدر في ، مسجال بذلك 2004إحصاء  حسبنسمة  105840ملابل  2014 والسكنى
 ،لاشارة. %0,27 عادليسنوي  ديموغرافي أي بمعدل نمو سنويا، نسمة 289 ب المتوسط

 بلغت رأكبد تزايدا بمعدصت نمو سنوية بمجموع الجهة والبال اللانونيين السكانعرف عدد فلد 
 على التوالي. % 1,25و 0,96%

 2014و 2004سنتي  نما بي السكان القانونيين حسب وسط اإلقامة عدد : تطور01م جدول رق
 اإلقامة وسط  2004 حصاءإ 2014 إحصاء معدل النمو السكاني %

 جرادة إقليم 105840 108727 0,27
0,20 

0.38 

66108 

42619 

64810 

41030 

 الحضري

 اللروي 41030 42619 0,38 اللروي

 جهة الشرق 2102781 2314346 0,96
2,01 

-0,74 

1513911 

800435 

1240662 

862119 

 الحضري

 اللروي 862119 800435 0,74- اللروي

 مجموع البالد 29891708 33848242 1,25
2,18 

-0,08 

20432439 

13325648 

16463634 

13428074 

 يالحضر 

 0,01- اللروي

 

 اللروي 13428074 13415803
 2014و 2004اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي المصدر: 

 2004 سنتي نالسنوي ما بي غرافيو ن أن النمو الديمييتب ،من خالل الجدول أعاله
 أقل الوسط الحضري ارتفاعابسجل  بينما ،%0,38 بلغ إلقليم جرادة الوسط اللرويب 2014و
 لذلك، عرفت نسبة ونتيجة .للجهة ما تعرفه األقاليم األخرى وهو عكس ،%0,20 در بيل

 %60,8إلى  2004سنة  %61,2انتللت من  طفيفا حيث تراجعا السكان الحضريين باإلقليم
ضافة إلى هذا،. 2014سنة  سوى  2014سنة  ص يمثلون محواضر باإلقليالف ن سكان  وا 

 .الشرق جهةل الساكنة الحضريةمن مجموع  %4,4
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 (%) 2014و 2004إحصاءي  نما بي التمدنتطور نسب  :01مبيان رقم 

 
ثلال ديمغرافيا ضعيفا باللياس إلى مجموع الجهة حيث أنه يحتل إقليم جرادة ويشكل 

من مجموع مساحة  %9,4المرتبة األخيرة من بين أقاليمها. ف ذا كانت رقعته الجغرافية تمثل 
. وي هر هذا 2014من ساكنة الجهة حسب إحصاء  %4,7سوى  الجهة، ف نها ص تستلطب

 إلى 12,5من  2014-2004خالل العشرية  ارتفعتجليا من خالل الكثافة السكانية التي 
ضعيفة إذا ما قورنت بمثيلتها على صعيد  كثافة سكانية. وهي 2الكلمفي  نسمة 9,12 فلط

 .2014سنة  الكلم مربعفي نسمة  25,7الجهة والتي قدرت ب 
 روف وذلك بسبب قساوة ال ،إقليم جرادة من األقاليم غير اآلهلة بالسكان وبذلك يعتبر

 التي ص تشجع سكان األقاليم األخرى على صقتصاديةضعف جاذبيته االمناخية والطبيعية و 
 .الستلرار بهلالهجرة 

 المساحة والسكان والكثافة السكانية :02م جدول رق

 المساحة

 بالكلم مربع

 ءإحصا

2004 

 إحصاء

2014 

 (2الكلمالكثافة السكانية )نسمة 

2004 2014 2004 2014 

 12,9 12,5 108.727 105.840 8.460 إقليم جرادة
 25,7 23,3 2.314.346 2.102.781 90.130 جهة الشرق
 اإلقليم/الجهة

(%) 

9,4 5,0 4,7 - - 
 4201و 2004اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي المصدر: 

48,0

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

64,0

66,0

إقليم جرادة جهة الشرق مجموع البالد

2004

2014
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 1األعمارالجنس وفئات  حسب يةبنية السكانال-2
ا واضحا بين عدد النساء لاربت 2014سجلت البنية السكانية إلقليم جرادة خالل إحصاء 

نلطة  1,4أي بفارق  %50,7و %49,3والرجال، إذ بلغت نسبة الذكور واإلناث على التوالي 
 لوطني.نلطة على المستوى ا 0,4نلطة على صعيد الجهة و 0,8ملابل 

، كان صبد من دراسة معدصت الذكورة حسب فئات اقليملولفهم أكثر البنية السكانية 
 األعمار.

 )%( ووسط اإلقامة : تطور معدل الذكورة حسب فئات األعمار03جدول رقم
2014 2004 

 حضري قروي مجموع حضري قروي مجموع فئات األعمار
 سنوات 4-0 107 105 106 111 105 109

 سنوات 9-5 106 104 105 104 107 106

 سنة 14-10 104 104 104 109 107 108

 سنة 14-0 105 104 105 108 106 108

 سنة 19-15 97 95 96 102 104 102

 سنة 24-20 88 89 88 98 105 100

 سنة 24-15 92 92 92 100 104 101

 سنة 29-25 76 79 77 97 93 96

 سنة 34-30 67 73 69 90 101 94

 سنة 39-35 67 74 69 86 93 89

 سنة 44-40 73 87 77 80 93 84

 سنة 49-45 98 94 97 82 94 86

 سنة 54-50 97 91 95 84 105 90

 سنة 59-55 89 91 90 103 107 104

 سنة 59-15 82 86 84 92 99 94

 سنة 64-60 74 107 86 92 101 95

 سنة 69-65 72 97 81 84 98 89

 سنة 74-70 64 90 73 74 116 88

 سنة فأكثر 75 90 124 102 69 109 82

 سنة فأكثر 60 75 105 87 80 105 89

 المجموع 88 93 90 94 102 97

 2014و 2004اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي المصدر: 

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

 (أنظر ملحق المفاهيم والتعاريف)
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امرأة  100رجل لكل  90عا مهما حيث انتلل من اسجل معدل الذكورة ب قليم جرادة ارتف
ويبدو  ط.انل 7، أي بحوالي 2014امرأة خالل إحصاء  100جل لكل ر  97إلى  2004سنة 

 .واحدة نلطة جهوي بحواليبأن هذا المعدل يلل عن مثيله ال
خالل نفس الفترة بحوالي  سنة( 14-0) فلد ارتفع معدل الذكورة بالنسبة لفئة األطفال    

صدات اصرتفاع النسبي لو ليبلى دائما محاف ا على نسبة تفوق المائة، مما يدل على  طانل 3
 الذكور.

ى السكان في سن النشاط واضحا لد ارتفاعاعرف هذا المؤشر من جهة أخرى، 
س بالنسبة لنفبالوسط الحضري  انتلل كما ،طانل 10وذلك بحوالي سنة(  59-15) اصقتصادي

 ط. انل 10أي بما يعادل  ،امرأة 100جل لكل ر  92 إلى 82من الفئة العمرية 
جل لكل ر  89لم يتعد  ، ف نهسنة فأكثر( 60) دل الذكورة بالنسبة لفئة المسنينأما مع   
 2004امرأة خالل إحصاء  100جل لكل ر  87ملابل  2014امرأة خالل إحصاء  100

 .نلطتين قيمته ارتفاعامسجال بذلك 
 

 (%) 2014و 2004إحصاءي  بين األعمارتطور معدل الذكورة حسب فئات  :02م مبيان رق
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من سكان  %28,6يميز البنية السكانية لاقليم أيضا هرم سكاني فتي، حيث أن  ومما
يلل عمرهم  % 55و سنة 24تلل أعمارهم عن  %46,6و سنة 15اإلقليم ص يتعدى عمرهم 

حيث  ،. وتبلى هذه ال اهرة أكثر حدة في الوسط اللروي)ان ر الجدول التالي( سنة 30عن 
  .بالوسط الحضري %52,4ملابل  سنة 30ى عمرهم من سكان البوادي ص يتعد %59أن 

 

 والجنس األعمارجرادة حسب فئات  إقليمبنية سكان تطور  :04 جدول رقم
 )%( 2014و 2004سنتي  نما بي 

2014 2004 
 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع األعمارفئات 

 سنوات 4-0 5,2 4,9 10,1 5,5 5,0 10,5
 سنوات 9-5 5,7 5,4 11,2 4,6 4,4 9,0
 سنة 14-10 5,8 5,6 11,4 4,7 4,4 9,1

 سنة14-0  16,7 15,9 32,7 14,8 13,8 28,6
 سنة 19-15 5,6 5,8 11,3 4,7 4,6 9,3
 سنة 24-20 4,7 5,3 10,0 4,4 4,4 8,7

 سنة 24-15  10,2 11,1 21,3 23,9 22,7 46,6
 سنة 29-25 3,5 4,5 7,9 4,1 4,3 8,4
 سنة 34-30 2,8 4,1 6,9 3,7 4,0 7,7
 سنة 39-35 2,5 3,6 6,1 3,2 3,6 6,7
 سنة 44-40 2,6 3,3 5,9 2,7 3,3 6,0
 سنة 49-45 2,4 2,5 4,9 2,5 2,9 5,3
 سنة 54-50 1,9 2,0 3,9 2,5 2,7 5,2
 سنة 59-55 1,2 1,3 2,5 2,2 2,1 4,3

 سنة 59-15  27,1 32,4 59,5 29,9 31,7 61,6
 سنة 64-60 1,0 1,2 2,2 1,6 1,7 3,3
 سنة 69-65 0,8 1,0 1,9 0,9 1,1 2,0
 سنة 74-70 0,7 0,9 1,6 0,8 0,9 1,7
 سنة فأكثر 75 1,0 1,0 2,1 1,3 1,6 2,8
 سنة فأكثر 60  3,6 4,2 7,8 4,6 5,2 9,8
 غير مصرح 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

 المجموع 47,4 52,6 100,0 49,3 50,7 100,0
 2014و 2004حصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي اإلالمصدر: 
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من جهة أخرى، يتوفر اإلقليم على خزان مهم من السكان في سن النشاط اصقتصادي 
من  %59,5 سنة( من 59-15، فلد انتللت نسبة السكان )علدا بعد علد يتسع ما فتئوالذي 

يالح  أن  ، كماخالل اإلحصاء األخير %61,6 إلى 2004مجموع سكان اإلقليم سنة 
    ة الذكورتفوق نسببها ناث نسبة اإلوأن  حواضرمن هذه الشريحة السكانية تلطن بال 63,2%

 حم.صسيما بعد إغالق مناجم الف شغلط. وكنتيجة لذلك، تزايد الضغط على سوق الانل 1,8 ب
سنة  %9,8إلى 2004سنة  %7,8وفي نفس السياق، ارتفعت نسبة السكان المسنين من 

2014. 
ويأتي هذا التزايد في كال الفئتين على حساب شريحة السكان دون الخامسة عشرة، 

خالل نفس الفترة. اإلقليم سكان من مجموع  %28,6إلى  %32,7نسبتهم من  تللصتحيث 
 التراجع الحاصل في مؤشرات الخصوبة واصرتفاع النسبي ألمد الحياة. يمكن أن يفسره وهذا
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السكان حسب فئات األعمار  : توزيع05جدول رقم
 2004 سنة والجنس

 فئات األعمار الذكور اإلناث
 سنوات 0-4 485 5 185 5
 سنوات 9-5 034 6 755 5
 سنة  10-14 158 6 918 5
 سنة  15-19 878 5 118 6
 سنة  20-24 953 4 617 5
 سنة  25-29 649 3 720 4
 سنة  30-34 967 2 297 4
 نةس  35-39 641 2 822 3
 سنة  40-44 726 2 521 3
 سنة  45-49 520 2 610 2
 سنة  50-54 031 2 142 2
 سنة  55-59 257 1 401 1
 سنة  60-64 095 1 279 1
 سنة 65-69 882 085 1

 سنة  70-74 727 993
 سنة فأكثر 75 106 1 082 1

 

 

: توزيع السكان حسب فئات األعمار 06جدول رقم 
 2014 سنة والجنس

 فئات األعمار الذكور إلناثا
 سنوات 0-4 902 5 436 5
 سنوات 9-5 004 5 735 4
 سنة  10-14 092 5 706 4
 سنة  15-19 059 5 939 4
 سنة  20-24 727 4 714 4
 سنة  25-29 442 4 648 4
 سنة  30-34 032 4 305 4
 سنة  35-39 417 3 858 3
 سنة  40-44 966 2 519 3
 سنة  45-49 664 2 108 3
 سنة  50-54 652 2 934 2
 سنة  55-59 346 2 249 2
 سنة  60-64 721 1 812 1
 سنة 65-69 024 1 151 1

 سنة  70-74 834 952
   سنة فأكثر 75 384 1 679 1
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سنوات(، فلد بلغ عددهم خالل  6-0وبخصوص األطفال في سن ما قبل التمدرس )
من ساكنة اإلقليم. وتختلف هذه النسبة  % 14,3طفال، أي  15400حوالي  2014إحصاء 

 بالنسبة لاناث.  %13,6بالنسبة للذكور ملابل  %14,9بين الجنسين حيث تصل إلى 
عدادي، اإلالثانوي سنة، وهم تالميذ السلكين اصبتدائي و  15 – 7أما أطفال الفئة العمرية 

من مجموع ساكنة  %16,1نسمة، أي ما يعادل  17349فلد بلغ عددهم خالل نفس السنة 
 اإلقليم. 

 الحالة الزواجية-3
 محددات التزايدعلى فهم  تساعدالتي عناصر تعتبر دراسة الحالة الزواجية من ال

اإلحصاء العام للسكان والسكنى المستخلصة من معطيات ال 07رقم  يبين الجدولو غرافي. و الديم
تبع هذه تحليل وتلتي ستمكننا من وا ،لساكنة إقليم جرادة والمتعللة بالحالة الزواجية 2014
 .اإلقليمب ال اهرة
 )%( سنة فما فوق( حسب الحالة الزواجية والجنس ووسط اإلقامة 15: بنية ساكنة اإلقليم )07 جدول رقم

 الحالة الزواجية الذكور اإلناث المجموع
 

 العزاب 44,1 30,9 37,3

 المجموع
 المتزوجون 54,7 56,2 55,5
 لقونالمط 0,7 2,8 1,8
 األرامل 0,5 10,0 5,4
 العزاب 45,7 32,0 38,5

 الحضري
 المتزوجون 52,9 53,2 53,1
 المطلقون 0,8 3,5 2,2
 األرامل 0,5 11,3 6,2
 العزاب 41,4 29,0 35,2

 القروي
 المتزوجون 57,5 61,7 59,6
 المطلقون 0,5 1,5 1,0
 األرامل 0,5 7,8 4,2

 2014للسكان والسكنى لسنة  المصدر: اإلحصاء العام



 

 
16 

 

ن فئة المتزوجين ب قليم جرادة تمثل حسب إحصاء أ ،يتضح من خالل الجدول أعاله
 مسجلة بذلك ارتفاعا ،سنة فأكثر 15من مجموع السكان البالغين  % 55,5حوالي  2014
 بين نسبيا ما. في حين عرفت نسبة العزاب تراجعا 2004ملارنة مع سنة  طانل 5,4 قيمته
المطللين واألرامل،  تيأما فئ. %37,3إلى  %42,8حيث انتللت من  2014و 2004 يسنت
 %7,1ملابل  2014سنة  %7,2سوى نسبة في مجموعهما  نحيث ص تمثال تينضعيف يانفتبل
 .2004سنة 

بالوسط  %38,5 حيث بلغت ،2014سنة  ويبدو أن  اهرة العزوبة تمس الوسطين معا
 أكثر من النساء (%44,1) تخص الرجال. كما أنها بالوسط اللروي %35,2الحضري و

(30,9%.) 
فيما يتعلق بالترمل، يالح  أنها  اهرة تمس النساء أكثر من الرجال، ويمكن تفسير و 
صرتفاع النسبي ألمد الحياة لدى اب وكذا جية جديدةاسهولة دخول الرجال في حياة زو بذلك 

 ريات أكثر من اللرويات.النساء. كما تهم هذه ال اهرة أيضا النساء الحض
 

 
 
 
 

 
 

 
دول بالج حسب بعض الفئات العمرية العزوبةالمعطيات المتعللة ب قراءةمن خالل 

سنة حيث  19-15عرفت تراجعا طفيفا بالنسبة للفئة العمرية  هذه ال اهرة يتبين أن الموالي،
ف ن ذلك،  رغم. 2014سنة  %84,6إلى  2004سنة  %87,8تللصت نسبة العازبات من 

حوالي  2014جد مرتفعة حيث بلغت خالل إحصاء تبلى نسبة العزوبة لدى هذه الفئة العمرية 
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لتحوصت اصقتصادية با يمكن تفسير هذه التطوراتو . 2004سنة  %93,5ملابل  ،92,1%
على  الحصولو  المغربية تمدرس الفتاة يلتضتوالتي  المغربي مجتمعالواصجتماعية التي عرفها 

 إدماجها في الحياة العملية قبل دخولها إلى الحياة الزوجية.على  ساعدتشواهد 
إذ انتللت سنة  29-25 واضحا لدى الفئة العمريةانخفاضا  عرفت نسبة العزوبة كذلك،

 ط. انل 6يناهز ، أي بفارق2014سنة  %52,8إلى  2004سنة  %58,9 من
الفئة العمرية دى ل 2014 سنة بلغت نسبة العزوبة أقصاها لدحسب وسط اإلقامة، فو 

لرجال بالوسط لدى ا %99,2ملابل  %99,6الحضريين ب  لرجالل بالنسبةسنة  15-19
 لدى اإلناث الحضريات من نفس الفئة العمرية ب بلغت هذه النسبة أقصاها اللروي. في حين

 لللرويات. بالنسبة %81,4ملابل  86,8%
 )%( اإلقامةالجنس ووسط  حسب سنة 29إلى  15من  نسبة العزاب تطور :08 جدول رقم

2014 2004   
25-29  20-24  15-19  25-29  20-24  15-19  

 الذكور 99,4 94,6 76,8 99,5 93,4 70,9
 اإلناث 87,8 62,4 45,0 84,6 51,3 35,5 المجموع

 المجموع 93,5 77,5 58,9 92,1 72,4 52,8
 الذكور 99,7 96,6 80,6 99,6 95,9 75,4

 اإلناث 91,1 66,7 49,1 86,8 55,7 39,7 الحضري
 المجموع 95,3 80,7 62,7 93,2 75,6 57,3
 الذكور 98,9 91,5 71,0 99,2 89,4 63,2

 اإلناث 82,3 55,6 38,5 81,4 43,5 28,5 القروي
 المجموع 90,4 72,5 52,9 90,5 67,0 45,2

 2014و 2004 لسنتي للسكان والسكنى انالعام انحصاءاإلالمصدر: 

 معدلهاسنة على صعيد إقليم جرادة، فلد بلغ  55بخصوص العزوبة النهائية عند و 
بذلك ارتفاعا قدره  ، مسجالجهة الشرقب %7,7ملابل  %7,4حوالي  2014خالل إحصاء 

 سنة 15من مجموع العزاب البالغين  %92,6وبهذا، ف ن . 2004سنة مع ملارنة  طانل 4,6
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ع وجود بعض التفاوت بين الذكور واإلناث وبين سنة، م 55يتزوجون قبل سن  فما فوق
 الوسطين.

 )%(سنة حسب الجنس ووسط اإلقامة  55عند  نهائيةالعزوبة ال معدل: 09جدول رقم 
 اإلقامة وسط اإلقليم الجهة
 المجموع 7,4 7,7
 الذكور 5,5 5,3
 اإلناث 9,2 10,0
 الحضري 8,1 7,8
 الذكور 6,2 5,7
 اإلناث 9,8 9,9
 القروي 6,0 7,4
 الذكور 4,1 4,5
 اإلناث 8,0 10,2

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

حوالي  2014سنة الزوال األول ب قليم جرادة، فلد بلغ عند سن الوبالنسبة لمتوسط 
ة مع بالملارن شبه استلرار بذلك وسجل جهة الشرقسنة على صعيد  29,6سنة ملابل  29,5
الرجال يفوق  لدى األول الزوالعند سن الويالح  أن متوسط  (.سنة 29,7) 2004سنة 

سنة بالنسبة لاناث(.  26,5سنة بالنسبة للذكور و 32,4سنوات ) بستن يره عند النساء 
نة س 27,4 سنة ملابل 25)متأخر سن  ويبدو أن الفتاة اللروية أصبحت تتزول هي أيضا في

 .(بالنسبة للفتاة الحضرية
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  الزواج األول حسب الجنس ووسط اإلقامةعند سن ال: متوسط 10رقم جدول 
 اإلقامة وسط إقليم جرادة جهة الشرق البالدمجموع 

 المجموع 29,5 29,6 28,5
 الذكور 32,4 32,5 31,3
 اإلناث 26,5 26,5 25,7
 الحضري 30,4 29,9 29,2
 الذكور 33,4 32,9 32,1
 اإلناث 27,4 26,6 26,4
 اللروي 28,0 29,2 27,5
 الذكور 30,8 31,8 30,1
 اإلناث 25,0 26,2 24,8
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

ين متأخرا داخل الوسط ب قليم جرادة ية أولىزواجالدخول في عالقة  يبلىوبشكل عام، 
ثلافية -لسوسيورات االتغيبيات و تمدرس الفت تمديد فترةب هذايمكن تفسير و  .وبالنسبة للجنسين

 .تعرفها بعض الفئات اصجتماعية باإلقليمالتي إضافة إلى األوضاع اصقتصادية 
 2014سنة م جرادة حسب الجنس ووسط اإلقامة الزواج األول بإقلي عند سنال: متوسط 06م مبيان رق
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 الخصوبة-4

 مواليد األحياء الذين قد تضعهم المرأة خالليمثل المؤشر التركيبي للخصوبة مجموع ال
خالل  فيفاط انخفاضا باإلقليم المؤشر. وقد سجل هذا سليفاتهاحياتها تحت شروط خصوبة 

طفل لكل امرأة  2,2إلى  2004 طفل لكل امرأة سنة 2,5السنوات األخيرة، حيث تللص من 
ه المسجل على صعيد .غير أن هذا المعدل يبلى دائما أعلى من ن ير 2014خالل إحصاء 

 .2004سنة  2,2ملابل  2014سنة  امرأةطفل لكل  2,1الجهة والذي لم يتجاوز 
، ف ن المؤشر التركيبي للخصوبة ينخفض بالوسط 11الجدول رقم ب هو مبينوكما 
 طفل لكل امرأة(. 4,2طفل لكل امرأة( ملارنة مع الوسط اللروي ) 1,2الحضري )

 

 ( والمؤشر التركيبي لخصوبة النساء ‰الخصوبة ) : معدل11 جدول رقم
 في سن اإلنجاب حسب وسط اإلقامة 

 فئات األعمار الحضري القروي المجموع
 سنة 15-19 19,2 35,7 25,9
 سنة 20-24 86,5 115,2 96,9
 سنة 25-29 104,1 106,5 105,0
 سنة 30-34 98,7 101,9 99,9
 سنة 35-39 68,0 80,3 72,6
 سنة 40-44 27,6 40,7 32,1
 سنة 45-49 8,2 7,8 8,0
 )طفل/امرأة( المؤشر التركيبي للخصوبة 2,1 2,4 2,2
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

وعند دراسة معدل الخصوبة حسب السن، يتضح جليا أن هذا المعدل جد ضئيل قبل 
 .امرأة 1000وصدة لكل  25,9سن العشرين إذ ص يتعدى 

سنة حيث يصل إلى  29و 25ل، يسجل هذا المؤشر ارتفاعا ملحو ا بين في الملاب
 49و 45امرأة، ثم يعرف بعد ذلك انخفاضا مهما ليصل أدناه ما بين  1000وصدة لكل  105

سنة. وهذه ال اهرة حاضرة في الوسطين معا رغم أن الخصوبة مرتفعة في البوادي وعند 
 .سنة 49-45تثناء فئة باس حواضرمختلف فئات األعمار ملارنة بال
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 2014: المؤشر التركيبي للخصوبة حسب وسط اإلقامة سنة 07 مبيان رقم

 

 عاقةاإل -5
أسفله أن نسبة انتشار اإلعاقة في إقليم جرادة حسب إحصاء  يتبين من خالل الجدول

كذا قل من الذي سجل على المستوى الجهوي و أ وهو معدل ،%4,8وصلت إلى  2014
. كما أن نسبة انتشار اإلعاقة في الوسط (التوالي على %5,1و %5,9) الوطنيالمستوى 
 (.%4,2) ( أكبر من ن يرتها في الوسط اللروي%5,1الحضري )

 (%)حسب الجنس  انتشار اإلعاقةنسبة : 12جدول رقم 
   إقليم جرادة جهة الشرق البالدمجموع 
 المجموع 4,8 5,9 5,1
 الذكور 4,8 6,0 5,0
 ث اإلنا 4,7 5,8 5,1
 الحضري 5,1 5,8 4,8
 الذكور 5,2 5,8 4,6
 اإلناث  5,0 5,8 5,0
 القروي 4,2 6,2 5,5
 الذكور 4,3 6,5 5,6
 اإلناث  4,2 5,9 5,3

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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 الثاني الفصل

األمية والتعليم 
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 األمية  -1
م المملكة المغربية منذ استلاللها لنشر سياسة تعميرغم المجهودات الجبارة التي بذلتها 

التعليم ومحاربة األمية في الوسطين الحضري واللروي، وكذا لدى النساء والرجال، إص أنه ما 
 زالت  اهرة األمية تتفشى بشكل صفت وخصوصا لدى النساء وفي الوسط اللروي.

رة لمدى استفحال هذه ال اهق أدولمعرفة مدى قدرة السكان على اللراءة والكتابة ورصد 
بمجتمع ما، تم اصستعانة بما يسمى بنسبة األمية. هذه األخيرة التي تعرف بمجموع األشخاص 

سنوات فما فوق الذين ص يعرفون اللراءة والكتابة ضمن مجموع الساكنة البالغة  10البالغين 
 سنوات فما فوق. 10

سنة  %46,1ملابل  2014سنة  %38,8وقد بلغت هذه النسبة عند ساكنة إقليم جرادة 
ي بالوسط الحضر  طانل 4) بمجموع اإلقليم طانل 7,3 يلدر بمسجلة بذلك تحسنا  ،2004

ص يزال هذا المؤشر مرتفعا و  لجهة. هذا،بالنسبة لنلاط  9,5( ملابل نلطة بالوسط اللروي 13و
 ط. انل 4,4عن ن يره الجهوي بحوالي 

سنوات فأكثر حسب الجنس ووسط  10البالغين لدى السكان  نسبة األميةتطور : 13 جدول رقم
 (%) 2014و 2004بين سنتي  ما اإلقامة

2014 2004  
 الحضري القروي المجموع الحضري القروي المجموع 

 إقليم جرادة 34,8 65,1 46,1 30,8 52,1 38,8
 الذكور 23,2 53,5 34,7 20,6 41,8 28,8
 اإلناث 44,6 75,6 55,9 40,1 62,5 48,2
 جهة الشرق 33,3 61,0 43,9 26,9 49,1 34,4
 الذكور 22,0 47,3 31,6 17,4 37,0 24,1
 اإلناث 43,8 73,8 55,2 36,0 60,9 44,4

 2014و 2004اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي المصدر: 
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في تخ 2014، يتبين أن نسبة األمية لسنة 13فمن خالل قراءتنا لمعطيات الجدول رقم 
( وبين %52,1( والوسط اللروي )%30,8في طياتها تفاوتا واضحا بين الوسط الحضري )

 (.%48,2( واإلناث )%28,8الذكور )
، %20,6بلغت هذه النسبة أدناها لدى الرجال بالوسط الحضري حيث قدرت ب  قدو 

ة نساء إذ لوح  أن ما يفوق ست %62,5بينما بلغت أقصاها لدى النساء اللرويات وذلك بنسبة 
 من أصل عشرة ص يعرفن اللراءة والكتابة.

 (%) سنوات فأكثر حسب الجنس ووسط اإلقامة 10البالغين : نسبة األمية لدى السكان 08مبيان رقم
 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 

يتبين أن لهذه األخيرة عالقة وطيدة بعمر  وبدراسة نسبة األمية حسب فئات األعمار،
  تصاعدي مع تلدم السن.تتخذ منحى اص حيث أنها األشخ

 )%( : نسبة األمية حسب الجنس وفئات األعمار14 جدول رقم
 فئات األعمار الذكور اإلناث المجموع

 سنة 14-10 6,2 8,1 7,1
 سنة 24-15 10,4 19,5 14,9
 سنة 34-25 21,3 41,9 31,8
 سنة 49-35 34,9 60,1 48,4
 فأكثرسنة  50 59,4 85,2 72,8
 المجموع 28,8 48,2 38,8

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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    10البالغين من العمر ما بين  وسط األطفالتعميم التمدرس اعتماد مبدأ بفضل ف
إناثا بالوسطين اللرروي والحضري، سجل هذا المؤشر قيمته الدنيا  وأذكورا سواء  سنة 14و
.  %14,9 إلى سنة 24-15ليرتفع بعد ذلك لدى الفئة العمرية  (ريةالفئة العم لهذه 7,1%)

نلطعوا ا التربية غير الن امية في استلطاب األطفال الذينوفي هذا الصدد، ص يجب إغفال دور 
مون، ص يساهوالذين  حالت ال روف دون التحاقهم بالمؤسسات التربوية عن الدراسة أو الذين

 .ه اآلفةهذ نسب محالة، في التلليص من
سنة  24-15و سنة 14-10وبملارنة بسيطة بين الوسطين، يبدو أن الفئتين العمريتين 

مية إذ بلغت نسبة األ ،من الوسط اللرويتعرضا ل اهرة األمية أقل في الوسط الحضري هما 
ن دل هذا على شيء، ف نهعلى التوالي.  %28,5و %13,3ملابل  %6,1و %2,3 لديهما  وا 

فال تزال  .بالملارنة مع الوسط الحضري تمدرس األطفال بالعالم اللروي نسبيدل على ضعف 
 وسط اللرويبالاصعتلاد شائعا  ي لحيث  من التعليم ينسكان الوسط استفادةتوجد فوارق في 

 إرسالهم إلى المدارس بدللرفاه األسرة إجماص  أهم الفالحي في العمل طفالاألن مساهمة أب
 وص تضمن دخال مباشرا وسريعا لألبوين. عن ملرات سكناهم التي غالبا ما تكون بعيدة

جهة محو األمية التي عرفها اإلقليم والبرام  غم باقي الفئات العمرية، فر  أما فيما يخص
ند ع مستويات مرتفعة لدى هذه الفئات بلغت أقصاهاعموما، إص أن نسبة األمية قد عرفت 

 .%72,8ب  فأكثر سنة 50 الذين تبلغ أعمارهماألشخاص 
إلى أن نسبة أمية النساء باإلقليم مازالت أعلى بكثير مما هي عليه لدى  ،وتجب اإلشارة

جل النهوض أل فعالة استراتيجيةمما يستلزم بلورة  ،الرجال وذلك بالنسبة لكل الفئات العمريررة
 على صعيد اإلقليم والجهة عموما.الوسط اللروي بالخصوص بو بالعنصر النسوي 
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 (%) 2014سنة  : نسبة األمية حسب الجنس وفئات األعمار09ان رقممبي

 

 المعرفة باللغات-2
سنوات فأكثر( 10من سكان اإلقليم ) %21,9فيما يتعلق بالمعرفة باللغات، ف ن حوالي 

ية اللغتين العربية والفرنس قراءة وكتابة يعرفون %28,9يعرفون قراءة وكتابة اللغة العربية فلط، 
اللغة العربية قراءة وكتابة تعرف  %9,8على صعيد الجهة، بينما تبلى نسبة  %29,4ملابل 

 والفرنسية إلى جانب لغات أخرى.
  والمكتوبة سنوات فأكثر حسب اللغات المقروءة 10البالغين : توزيع السكان 15 رقمجدول 

  وحسب الجنس
 الذكور اإلناث المجموع

عددال % العدد % اللغات المقروءة والمكتوبة  العدد % 

 ءال شي 12207 28,8 21492 48,2 33699 38,8

 العربية وحدها 10627 25,1 8374 18,8 19001 21,9

 العربية والفرنسية 14531 34,3 10587 23,8 25118 28,9

9,8 8537 8,7 3880 ,011  العربية والفرنسية ولغات أخرى 4657 

 ن غير الفرنسيةالعربية ولغات أخرى م 235 0,6 132 0,3 367 0,4

,00  لغات أخرى 26 0,1 15 0,0 41 

 غير مصرح 77 0,2 94 0,2 171 0,2

100,0 86934 100,0 44 574 ,0100  المجموع 42360 

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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 لتمدرسا-3
اق حبالرغم من التحسن الملحو  الذي شهده قطاع التربية عموما، إص أن مستوى اصلت

إقليم جرادة من سكان  %38,7بالمدرسة مازال ضعيفا. فمن خالل الجدول الموالي، يتضح أن 
توفرون على ي منهم %25,9أي مستوى تعليمي،  ليس لديهمسنوات فأكثر  10البالغ أعمارهم 

بينما ص تتعدى نسبة التالميذ  ،إعداديالثانوي  حصلوا على مستوى %18,9بتدائي وا مستوى
 على التوالي. %5,6و %10,5 والعالي التأهيلي إلى التعليميين الثانوي ونالذين يصل

 

  (%)اإلقامة سنوات فأكثر حسب المستوى الدراسي ووسط  10البالغين : توزيع السكان 16 جدول رقم
 مستوى التعليم الحضري القروي المجموع

 شيءال  30,9 51,8 38,7

 التعليم األولي 0,3 0,4 0,4

 التعليم االبتدائي 24,7 27,8 25,9

 دعدادياإلثانوي ال 22,4 13,1 18,9

 تأهليالثانوي ال 13,7 5,2 10,5

 التعليم العالي 7,9 1,7 5,6

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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هم ر سكان اللرى البالغ أعما نصفبالوسط اللروي حيث أن  صعوبةوتزداد الوضعية 
أصل  من أي مستوى تعليمي وأن حوالي ثالثة أشخاص توفرون علىسنوات فأكثر ص ي 10

 .اصبتدائي التعليممستوى  فلط لديهمعشرة 
 

 (%سنة( حسب الجنس ووسط اإلقامة ) 12سنوات و 7)ما بين : معدل تمدرس األطفال 17جدول رقم 
 المجموع اإلناث الذكور 

 91,1 90,2 92,1 إقليم جرادة

 97,1 97,0 97,3 الحضري 

 83,7 81,6 85,7 القروي

 92,3 91,3 93,2 جهة الشرق

 96,9 96,8 97,0 لحضريا

 84,6 82,0 87,0 القروي

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

أن الجهود المبذولة من أجل تحليق الولول الشامل إلى  ،يتبين من خالل الجدول أعاله 
 12سنوات و 7ما بين  متراوح أعمارهمتمدرس األطفال ال معدلمن بلوغ مكنت المدرسة قد 

 %95,1على صعيد الجهة و %92,3 ملابل  قليم جرادةب %91,1إلى  2014خالل سنة  سنة
معدل تمدرس الفتيات من نفس الفئة العمرية ف ن  ،على المستوى الوطني. أما حسب الجنس

 ر.لدى الذكو  %92,1ملابل  %90,2قد بلغ 

ذا كانت الجهود المبذولة من طرف مؤسسات الدولة ترمي إلى تحليق تكافؤ الفرص  وا 
هدف ، ف ن هذا الحواضرفيما يخص الولول إلى المدرسة لجميع األطفال سواء في اللرى أو ال

       بالغينتمدرس األطفال ال معدلحيث بلغ ب قليم جرادة لم يتحلق بعد بالنسبة ألطفال اللرى 
الوسط الحضري ب %97,1 ملابل %83,7إلى لوسط اللروي سنة با 12سنوات و 7ما بين 

 ط.انل 13,4أي بفارق 
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 الثالث الفصل

 النشاط االقتصادي
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 بنية الساكنة النشيطة حسب الجنس ووسط اإلقامة-1
 

ن بذلك يسجلم نسمة 32.340 جرادة  قليمب 2014سنة  بلغ عدد السكان النشيطين
من  %84,1 ذكورويمثل ال، هذا .2004ملارنة مع سنة  %0,07ه قدر  ضعيفا سنويا تزايدا

 .الساكنة النشيطة باإلقليم
أن نسبة الذكور النشيطين بالوسط اللروي تفوق تلك المسجلة بالوسط الحضري ويالح  
. فيما يسجل العكس بالنسبة لفئة اإلناث حيث بلغت نسبة النشيطات طانل 11,5وذلك بحوالي 

بالنسبة  فلط %8,8ملابل من مجموع السكان النشيطين بهذا الوسط  %20,3بالوسط الحضري 
 للوسط اللروي. ويمكن إرجاع ذلك أساسا إلى ما يلي:

ما م بالوسط اللرويمن أغلب الفئات العمرية في األعمال الفالحية  مشاركة الذكور ♦
 ؛مؤهالت مهنية ذلكيجعلهم نشيطين دون أن يتطلب منهم 

 ؛مرأةخاصة ال جرادة إقليملساكنة افية اعتبارات سوسيو ثل ♦
  بة في ذلك.الرغلشغل أو على األقل تمدرس الفتاة الحضرية أهلها نسبيا لولول سوق ا ♦

 2014 لسنة اإلقامةالنشيطة حسب الجنس ووسط  ةكنا: توزيع الس18 جدول رقم
 (%) توزيع السكان النشيطين

غير  السكان المجموع
 طينيالنش

السكان 
 النشيطون

 
 الجنس
 الحضري القروي المجموع 

 الذكور 27202 26064 53266 79,7 91,2 84,1
 اإلناث 5138 49607 54745 20,3 8,8 15,9
 المجموع 32340 75671 108011 100,0 100,0 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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 لنشاطالمعدل الصافي ل -2
عمارهم البالغ أشاط بحاصل قسمة مجموع السكان النشيطين لنالمعدل الصافي لعرف ي

الفئة  من نفس )أي مجموع السكان المشتغلين والعاطلين( على مجموع السكانسنة فأكثر  15
 .العمرية

. 2014سنة  %41,8إلى 2004خالل إحصاء  %44,8من  مؤشرهذه ال انخفضوقد 
األخيرة ما قبل  رتبةالمإلقليم يحتل مما جعل ا ةطنل 2,5الجهوي بحوالي  لل عن مثيلهي وهو

 من حيث نشاط ساكنته.على مستوى الجهة 
من  لنساءانشاط  معدل باإلقليم، حيث انتلل بالنسبة للجنسين هذا المؤشر تراجعوقد 

 .نفس الفترة خالل %72,8إلى  %76,5الرجال من  النشاطمعدل و  %12,8إلى  18,2%
بين الذكور واإلناث، إذ  2014لسنة لنشاط افي معدل  اكبير  اهناك تباين أن يالح و 

طين. في تبرون نشييع سنة فأكثر 15بالغين ال ذكور 10أشخاص من أصل  7أن حوالي 
 لدى فئة اإلناث.  10حين، تلدر هذه النسبة بشخص واحد من بين 

 )%( 2014و 2004بين سنتي  لنشاط حسب الجنس ووسط اإلقامةالمعدل الصافي لتطور : 19 جدول رقم
2014 2004  

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع وسط اإلقامة
 إقليم جرادة 76,5 18,2 44,8 72,8 12,8 41,8
 الحضري 71,6 19,2 42,7 68,6 15,7 40,8
 القروي 84,7 16,6 48,4 79,6 7,6 43,6
 جهة الشرق 78,4 19,2 47,4 74,9 14,9 44,3
 الحضري 75,3 20,2 46,5 72,9 17,8 44,7
 القروي 83,5 17,5 49,0 78,8 9,0 43,4

 2014و 2004اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي المصدر: 

الرجال لدى  2014سنة  ب قليم جرادة نشاطالمعدل الصافي لل أن يبين الجدول أعاله،
لل يبينما  ،نلطة 11بالوسط الحضري ب  هفوق ن ير ي %79,6عادل ي ذيبالوسط اللروي وال

 .طانل 8,1الحضري بفارق  هة اللروية عن ن ير المعدل الصافي للنشاط للمرأ
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 )%( 2014سنة  اإلقامةجرادة حسب الجنس ووسط  بإقليملنشاط المعدل الصافي ل: 13 رقممبيان 

 

معدل النشاط  جليا أنالنشاط حسب فئات األعمار، ي هر  معدلومن خالل دراسة 
أشخاص في  5سنة، حيث أن ما يلرب من  49و 25إلى أقصى مستوياته بين سن يصل 

أما بالنسبة لألشخاص الذين تجاوزوا الستين سنة، ف ن معدل النشاط . كل عشرة هم نشيطون
 .فلط %15,3ينخفض لديهم ليصل إلى 

 )%( 2014و 2004بين سنتي  حسب فئات األعمار والجنس النشاط معدلتطور : 20 جدول رقم
 األعمارفئات  2004 2014

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع
  سنة 19-15 48,2 22,6 35,1 34,7 10,9 22,9
 سنة 24-20 80,0 28,9 52,9 70,6 15,3 43,0
 سنة 29-25 94,7 26,7 56,4 91,5 18,3 54,1
 سنة 34-30 95,9 22,6 52,5 95,7 17,4 55,3
 سنة 39-35 97,9 18,7 51,1 96,2 16,7 54,0
 سنة 44-40 97,6 15,0 51,0 95,1 15,7 52,0
 سنة 49-45 95,8 10,8 52,6 94,4 14,9 51,6
 سنة 54-50 93,3 6,9 48,9 89,1 11,6 48,4
 سنة 59-55 77,6 5,5 39,6 68,5 7,2 38,5
 سنة فأكثر  60 31,8 1,6 15,6 30,5 1,8 15,3

 4201و 2004اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي المصدر: 
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ملارنة  2014 سنة خاللمتدنيا  يبلىمستوى معدل النشاط لديهن  ن سبة لاناث، فنبال
نه عرف انخفاضا واضحا خالل أ كما، على مستوى جميع الفئات العمرية بسواه لدى الذكور

 سنة. 24-20العمرية  بالنسبة للفئة سيما 2014-2004العشرية 
   بين يةالفئات العمر  بالنسبة لجميع نشاطهم معدصتوفيما يخص الذكور، فرغم تراجع 

شبان عمرهم  10ف نه من بين  ،وهكذا ها صتزال مهمة ومرتفعة.إص أن ،2014و 2004سنتي 
أشخاص  9حوالي النسبة إلى  هأشخاص نشيطين. وترتفع هذ 7 تلريبا نجد ،سنة 24و 20 بين

 سنة. 60عد ، وص تنخفض بشكل واضح إص بسنة 54و 25ما بين  10نشيطين من أصل 
 

 (%) 2014سنة  والجنس األعمارالنشاط حسب فئات  معدل: 14م قر  مبيان
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 في المهنة الحالة-3
ن فئة حسب الحالة في المهنة، فيبدو أالمشتغلين فيما يخص توزيع السكان النشيطين 

، ويسجل المشتغلين مجموع السكان النشيطينمن  %49,2تحتل الملدمة بنسبة  ينالمستأجر 
 من مجموع السكان النشيطين %58,9ور مكثف لهذه الفئة بالوسط الحضري وذلك بنسبة حض

 .حواضربال المشتغلين
، المشتغلين من مجموع النشيطين %40,6في الوقت ذاته، يمثل المهنيون المستللون 

 بالوسط اللروي ملابل %50,5ويتوزع هؤصء بشكل متفاوت بين الوسطين حيث أنهم يمثلون 
 سط الحضري.بالو  34%

، المشتغلين من مجموع النشيطين %5,6ما يلارب  ينالعائلي ينوتشكل فئة المعين
 فلط بالوسط الحضري(. %1,3بالوسط اللروي ملابل  %12,3الوسط اللروي )ب يعملمع مهم 

ة، حيث ص إص بنسبة ضعيفتواجدون أما بالنسبة لفئة المشغلين والمتعلمين، ف نهم ص ي
 باإلقليم. المشتغلة من مجموع الساكنة النشيطة %0,4و %2,4الي سوى يمثلون على التو 

 

 ( %) اإلقامةحسب الحالة في المهنة ووسط المشتغلين يطين : توزيع السكان النش21م جدول رق
 الحالة في المهنة الحضري القروي المجموع

 مشغل 3,0 1,5 2,4
 مستلل 34,0 50,5 40,6
 مستأجر 58,9 34,5 49,2
 معين عائلي 1,3 12,3 5,6
 متعلم 60, 10, 40,

 خرآ 2,3 1,2 1,8
 المجموع 100,0 100,0 100,0

2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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توزيع السكان النشيطين حسب الحالة في المهنة: 15مبيان رقم 

2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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 الرابع الفصل

األسر ربابومميزات أ األسر
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 تطور أعداد األسر -1
ن حيث اءين األخيريفي أعدادها ما بين اإلحص تزايداعرفت األسر اللاطنة ب قليم جرادة 

 اتزايد وهو ما يمثل، 2004أسرة سنة  18468ملابل  2014أسرة سنة  20983سجل اإلقليم 
 .% 1,3بمعدل نمو سنوي متوسط يلارب 

في من مجموع األسر بالوسط الحضري للجهة،  %4تشكل األسر الحضرية لاقليم و 
 الجهة. من مجموع األسر بلرى %4,8األسر اللروية باإلقليم حين تمثل 

  2014و 2004بين سنتي  أعداد وأحجام األسر حسب وسط اإلقامة تطور: 22جدول رقم 
2014 2004 

 األسرعدد  سرحجم األ األسرعدد  األسرحجم  اإلقامة وسط
 جرادة إقليم 18468 5,7 20983 5,2
 الحضري  12107 5,4 13550 4,9
 اللروي 6361 6,5 7433 5,7
 جهة الشرق 398630 5,3 494530 4,7
 الحضري  250640 4,9 338419 4,5
 اللروي 147990 5,8 156111 5,1

 2014و 2004اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي المصدر: 

فردا لألسرة  5,2حوالي  2014بلغ خالل إحصاء المتوسط لألسر، فلد  للحجموبالنسبة 
فردا لألسرة  0,5سجل بهذا تراجعا قيمته  فردا لألسرة على صعيد الجهة، وقد 4,7ملابلباإلقليم 

 .2004ملارنة مع إحصاء 
من وسط إلى آخر، إذ يلل بالوسط الحضري عن ن يره  الحجم المتوسط لألسرويختلف 
هذا ل ياألساس سبباليحتمل أن يكون و في المتوسط.  اواحد افرد بما يلارببالوسط اللروي 

جتماعية التحوصت اصقتصادية واص االلروي وكذلمرتفعة نسبيا بالوسط ا الخصوبة هوالتباين 
سير نحو ت كبيرة الحجمجعلت من األسر  والثلافية التي عرفها سكان الحواضر خصوصا والتي

 األسرة النووية. التحل محله اصنلراض
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 ميزات أرباب األسرم -2
لى  عرفت نسبة األسر المسيرة من طرف النساء تطورا مهما خالل العلود األخيرة. ف

اذرا ما ن ويتكفل بكامل أعباء أسرته. فكان الماضي، كان الرجل يعمل لوحدهغاية أواخر اللرن 
 نصادف أسرة تسيرها امرأة.

 ولدراسة توزيع أرباب األسر حسب الجنس والوسط، ندرل الجدول التالي:

 األسر حسب الجنس ووسط اإلقامة توزيع أرباب: 23جدول رقم 
 الذكور اإلناث المجموع

 العدد (%) العدد (%) العدد (%) اإلقامة وسط
 إقليم جرادة  373 17 82,8 610 3 17,2 983 20 100,0
 الحضري   493 10 77,4 057 3 22,6 550 13 100,0
 اللروي   880 6 92,6 553 7,4 433 7 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

من مجموع  %17,2حوالي  2014إحصاء  حسبرأة بلغت نسبة األسر التي تسيرها ام 
صل ت . ويالح  بأن نسبة هذه األسر ترتفع بالوسط الحضري حيثاألسر المتواجدة باإلقليم

 بالوسط اللروي. %7,4 هذه النسبة بينما ص تتعدى ،%22,6إلى 
 

 الفئات العمرية والجنس ووسط اإلقامة بعض األسر حسب أربابتوزيع  :24جدول رقم 

 الذكور اإلناث موعمجال
 

 فئات األعمار العدد (%) العدد (%) العدد (%)
 سنة 15_24 228 1,3 41 1,1 269 1,3
 سنة 25_34 989 1 11,4 272 7,5 261 2 10,8
 سنة 35_49 974 5 34,4 864 23,9 838 6 32,6

3,55  سنة فأكثر 50 182 9 52,9 2433 67,4 615 11 
100,0 20 983 100,0 3610 0,100  المجموع 373 17 
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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من ربات األسر  %67,4أن  24يالح  من خالل المعطيات الواردة في الجدول رقم 
 .لدى الذكور %52,9سنة بينما ص تتجاوز هذه النسبة  50تتجاوز أعمارهن 

غدت  اهرة  لدن النساء المسيرة من األسر عددن ارتفاع تجدر اإلشارة إلى أو هذا، 
-اجتماعية مهمة تحددت معالمها تدريجيا مع مرور الزمن وتحكمت فيها عوامل سوسيو
 اقتصادية محضة لعل من أهمها انخراط المرأة الفعلي في الحياة العملية إلى جانب الرجل. 

 
اب بيشكلون األغلبية المطللة من أر ن الذكور أالح  بيوبملارنة بسيطة بين الجنسين، 

وي هر كذلك أن نسبة ربات األسر مرتفعة شيئا ما  العمرية. بالنسبة لجميع الفئات األسر
ا فيه ز( ملارنة بالفئات األخرى التي ص تتجاو %21سنة فما فوق ) 50بالنسبة للفئة العمرية 

  .%15هذه النسبة 
 (%) حسب الجنس ووسط اإلقامةلدى أرباب األسر : نسبة األمية 25 جدول رقم

 اإلقامة وسط الذكور اإلناث مجموعال
 إقليم جرادة 49,7 77,4 54,4
 الحضري 38,7 74,8 46,9
 اللروي 66,3 91,3 68,2

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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بالوسط  %46,9بمجموع اإلقليم،  %54,4 حوالي بلغت نسبة األمية لدى أرباب األسر
وهي بذلك تراجعت عن تلك المسجلة خالل اإلحصاء  بالوسط اللروي. %68,2الحضري و

نلاط. وتخفي هذه النسب في حد ذاتها تباينا واضحا  09بحوالي  2004العام للسكان والسكنى 
بالوسط  %74,8ملابل  %91,3بين الجنسين حيث تصل أقصاها لدى النساء اللرويات 

يون، وهي بالمناسبة هذا، ويالح  أن نسبة األمية لدى أرباب األسر الحضر  .الحضري
 األضعف حسب الجنس ووسط اإلقامة، تعادل المعدل المسجل على مستوى اإلقليم.
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 الفصل الخامس
 األسرظروف سكن 
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 نوع المسكن-1
المساكن المغربية إلى عدة أنواع شملت  2014صنف اإلحصاء العام للسكان والسكنى 

 ،الشلة في عمارة ،أو طابق بفيال والفيال التلليديةالدار المغربية و  لعصريةأساسا الدار المغربية ا
 .ن ر الجدول أسفله(أ) ار البدائية أو الصفيحيةدالوأخيرا  ،المساكن ذات الطابع اللرويو 

  (%) اإلقامةحسب نوع المسكن ووسط  األسر: توزيع 26 رقمجدول 
 نوع المسكن الحضري القروي المجموع

 أو طابق بفيال فيال 2,5 0,8 1,9
 في عمارة شلة 1,1 0,1 0,8
 دار مغربية تلليدية 15,7 5,9 12,2
 دار مغربية عصرية 76,3 12,4 53,6
 ةصفيحيدار بدائية أو  2,5 0,9 1,9
 مسكن قروي 1,4 66,5 24,4
 خرآ 0,5 13,4 5,1
 المجموع 100 100 100
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

ليم إلقاألسر المتواجدة بالوسط الحضري  ن غالبية، يتبين أهأعال الجدول من خالل
، وذلك ألن اللجوء إلى هذا النوع (%76,3) تلطن مساكن من نوع دار مغربية عصرية جرادة

نمط عيش السكان المحليين ويتناسب مع إمكانياتهم لمن السكن يستجيب بالدرجة األولى 
من مجموع  %15,7ي المرتبة الثانية وذلك بحوالي المادية. وتأتي الدار المغربية التلليدية ف

من  %2,5نسبة  المساكن من نوع فيال أو طابق بفيال إص تستلطبص أسر هذا الوسط. بينما 
 مجموع األسر الحضرية.

 %66,5 أما بخصوص الوسط اللروي، فتمثل المساكن اللروية النمط السائد وذلك ب
من األسر بهذا الوسط بمساكن من نوع دار  %18,3بينما تلطن من مجموع األسر اللروية، 

 مغربية.
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، أي ما يعادل بدائية أو صفيحيةأسرة قاطنة بدور  400ويأوي اإلقليم في مجمله حوالي 
. ويالح  بهذا أن هذه النسبة تلل 2004سنة  %2,9من مجموع أسر اإلقليم ملابل 1,9%

ن اللرى لم تسلم هي أيضا من ف ة، نلطة. ولاشار  1,1عن مثيلتها على صعيد الجهة بحوالي 
األسر اللاطنة  حيث بلغت نسبة رغم قلته، والسكن العشوائي البدائية أو الصفيحيةدور الانتشار 

  من مجموع األسر اللروية. %0,9بها 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ي سرد النتائ  المدرجة فن، من حيث أقدمية المساكن جهة الشرقولملارنة إقليم جرادة ب
 :والمتعللة باألسر الحضرية ليالجدول التا

 (%) الحضرية حسب أقدمية مساكنها األسر: توزيع 27 رقمجدول 
 عمر المسكن إقليم جرادة جهة الشرق

 سنوات 10قل من أ 7,1 21,1
 سنة 20سنوات إلى أقل من  10من  10,2 25,2
 سنة 50سنة إلى أقل من  20من  66,5 42,6
 سنة 50أكثر من  16,2 11,1
 المجموع 100,0 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

تعرف لم و  يعد إقليم جرادة من بين أقاليم الجهة التي لم تطرأ عليها تغيرات عمرانية هامة
 األسر منفلط  %17,3يالح  أن  حركة بنائية متطورة خالل العلدين األخيرين، حيث

دار مغربية عصرية
53,6%

دار مغربية تقليدية
12,2%

مسكن قروي
24,4%

آخر
5,1%

دار بدائية أو 
صفيحية

1,9%

فيال أو 
طابق بفيال

1,9%

شقة في عمارة
0,8%

حاالت أخرى
9,7%

 : توزيع األسر حسب نوع المسكن بإقليم جرادة17مبيان رقم 

 2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى 
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بالوسط الحضري  %46,3سنة، ملابل  20قل من تلطن مساكن عمرها أباإلقليم الحضرية 
. وهذا يمكن أن يكون سببه هو إغالق مناجم استغالل الفحم الحجري، وبالتالي ضعف للجهة

 اللدرة الشرائية لدى سكان المدن وخصوصا مدينة جرادة.
 

 صفة حيازة المسكن-2
 

لتي سر اجليا بأن غالبية األ، يتضح المساكن باإلقليم حيازة صفة ةمن خالل دراس
. 2004سنة  %71 ملابل %79,5تعيش باإلقليم تمتلك المسكن الذي تلطن به وذلك بنسبة 

الذي لم  ملارنة مع الوسط الحضري (%86,3) في الوسط اللروي أكبروتعد هذه النسبة 
 . %75,7 تتجاوز فيه هذه النسبة

 (%) : توزيع األسر حسب صفة حيازة المسكن ووسط اإلقامة28 رقمجدول 
 صفة الحيازة حضري قروي موعمج

 ملكية مشتركة ملكية أو 75,7 86,3 79,5
 في طريق التملك 2,6 0,3 1,7
 مكتري 10,5 2,1 7,5
 مسكن و يفي 2,0 1,1 1,7
 مسكن مجاني 8,6 8,0 8,4
 آخر 0,6 2,3 1,2

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

ضعيفا باإلقليم باللياس مع باقي أقاليم الجهة، حيث ص صزال ن ام الكراء ح  أن يالو 
على صعيد  %12,5 ملابل من مجموع األسر %7,5 سوى األسر الخاضعة لهذا الن ام مثلت

بالوسط  %10,5 الجهة. إص أن هذه النسبة تخفي تباينا واضحا بين الوسطين، إذ تلدر ب
 اللروي.بالوسط  %2,1الحضري ملابل 

ر إلغالق مناجم الفحم باإلقليم الدو  يمكن أن يكونفيما يتعلق بالمساكن الو يفية، و 
من  اساكن. فلد انتللت نسبتهالم هذا النوع من األساسي في تراجع عدد األسر المستفيدة من

من مجموع  %2. ويالح  بأن 2014خالل إحصاء  %1,7إلى  2004خالل إحصاء  7%



 

 
45 

 

من مجموع  %1,1هذا النوع من المساكن بينما ص تتعدى هذه النسبة األسر الحضرية تلطن 
 اللروي. وسطاألسر بال

ص  وهي نسبة اإلقليم، من مجموع أسر %8,4أما األسر الساكنة بالمجان، فهي تشكل 
ويرجع ذلك بالخصوص إلى المنازل التي بناها بعض سكان اإلقليم المليمين  بها. نيستها

ع بالوسط ن نسبة هذه األسر ترتفأبالمجان من طرف عائالتهم. ويالح  ببالخارل والتي تستغل 
 .لرويال بالوسط %8ملابل  %8,6حيث تصل إلى  الحضري
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 استغالل المسكن -3
 )فرد/غرفة( معدل شغل المسكن حسب وسط اإلقامة بإقليم جرادة:  29جدول رقم 

 المجموع القروي الحضري 
 1,7 2,2 1,5 شغل المسكنمعدل 

 2014لمصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة ا

 توسط لألفراد بالغرفة الواحدة منوبخصوص استغالل المسكن، فلد انتلل العدد الم
مسجال بذلك تحسنا  2014سنة  فرد 1,7إلى  2004بالغرفة الواحدة خالل إحصاء  ينفرد

 نلطة. 0,3قدره 
واحدة الغرفة ال شغليالح  أن معدل ون را صختالف أحجام األسر بين الوسطين، ف نه  

فردا بالغرفة الواحدة بالوسط  1,5فردا بالغرفة الواحدة ملابل  2,2يرتفع بالوسط اللروي إلى 
 الحضري.

 )%( : توزيع األسر حسب عدد الغرف المشغولة ووسط اإلقامة 30 رقمجدول 
 عدد الغرف الحضري القروي المجموع
 غرفة واحدة 6,3 24,7 12,8
 غرفتان 24,1 27,1 25,2
 ثالث غرف 36,4 25,6 32,5
 أربع غرف 19,5 15,2 18,0
 خمس غرف 7,2 4,5 6,2
 ست غرف 3,8 1,6 3,0
 سبع غرف 1,5 0,6 1,2
 ثمان غرف فأكثر 1,2 0,7 1,0

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

أن عددا ص بأس به من األسر المتواجدة باإلقليم  يتبين ،30خالل الجدول رقم  من
 % 57,7، حيث تلدر نسبة هذه األسر بحوالي مساكن بغرفتين أو ثالث غرف يعيشون في

 .% 60,5لتصل إلى  الحضريوترتفع هذه األخيرة بالوسط  من مجموع األسر.
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 .األسر من مجموع % 12,8حوالي واحدة  ةوقد بلغت نسبة األسر التي تشغل غرف
 تكاد تضاهي ، فهيفما فوق أربع غرف ، أيساكن بغرف متعددةتلطن ماألسر التي أما 

 .% 29,4حوالي 
 عناصر الراحة بالمسكن -4

 من مجموع األسر %7، ي هر أن حوالي 31من خالل قراءتنا لمعطيات الجدول رقم 
توفر على ت %32ص تتوفر على مرحاض وأكثر من  %18,2ص تتوفر على مطبخ،  باإلقليم

  .حمام عصري أو رشاشة
لوسط بامهم لعناصر الراحة بمساكن األسر اللاطنة نلص حسب وسط اإلقامة، يالح  و 

 %84,1 تتوفر على مرحاض في مساكنها،ص  من األسر اللروية %49,3اللروي حيث أن 
    ص تمتلك حماما عصريا. %91,6و تتوفر على حمام محلي ص

 (%) وسط اإلقامةو للمسكن  األساسيةعلى بعض المرافق  حسب توفرها: نسب األسر 31 جدول رقم
 األساسية المرافق الحضري القروي المجموع
 مطبخ 98,4 83,1 93,0
 مرحاض 98,8 50,7 81,8
 و رشاشةأحمام عصري  46,0 8,4 32,7
 حمام من نوع محلي 27,3 15,9 23,3
 الكهرباءشبكة لتوزيع  95,6 65,6 85,0
 شربلماء الصالح لالشبكة لتوزيع  95,7 28,3 71,8

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

وبالنسبة للتجهيزات الضرورية كالماء الشروب والكهرباء، فلد عرفت تحسنا ملموسا، إذ 
انتللت نسبة األسر الحضرية التي تعيش بمساكن مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب من 

كما بلغت نسبة األسر الحضرية  ،2014خالل إحصاء  % 95,7إلى 2004سنة  % 92,4
 . 2004سنة  % 89,1ملابل  % 95,6المستفيدة من الشبكة الكهربائية 

 ابل ذلكفي ملن جل المؤشرات هي نسبيا إيجابية بالنسبة للوسط الحضري، أيالح          
وسط ال ف ن ،يش السكانرغم المجهودات المهمة التي بذلتها الدولة في تحسين  روف عو 
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لح للشرب يتعلق بالتزود بالماء الصا فيماصعبة وخصوصا  ا روف باإلقليم صزال يعيش اللروي
  .والكهرباء

نسبة األسر الحضرية المستفيدة من الشبكة الكهربائية هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن 
 اللروية وز نسبة األسربينما ص تتجا ،نلطة 0,7عن مثيلتها الجهوية بحوالي تزيد  باإلقليم

 %75,7بنفس الوسط ملابل  من مجموع األسر %65,6المرتبطة مساكنها بشبكة للكهرباء 
  بالوسط اللروي للجهة.

ت ي، ف نها ص زاللماء الصالح للشرب بالوسط اللرو أما فيما يخص تغطية شبكة او 
  .%28,3لشبكة تجاوز نسبة األسر اللروية المرتبطة مساكنها بهذه اتضعيفة بحيث لم 

ملارنة  تانعيفض انتعد ابشبكتي الماء والكهرباء ما زالت األسر المرتبطة تان نسبلهذا ف 
 المسجلة على المستوى الوطني. ومع تلك لجهة الشرق أقاليم أخرىالنسب المتعللة ب مع

 على بعض المرافق الضرورية للمسكن  حسب توفرها: نسب األسر 19 رقممبيان 
 (%) 2014سنة وسط اإلقامة و 

 

أما بخصوص األسر التي ص تستفيد من شبكة الماء الصالح للشرب، ف نها تتزود بالماء 
من  %46,5وذلك بنسبة  ة أو بئر أو مطفية ماء مجهزةلايسبطرق شتى لعل من أهمها 

ملابل  %47,9مجموع األسر غير المستفيدة. وترتفع هذه النسبة بالوسط اللروي إذ تصل إلى 
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مساكنها المرتبطة  غيرمن مجموع األسر  %34,8في حين الوسط الحضري. ب 28,1%
 تتزود من بئر أو مطفية غير مجهزين.بشبكة الماء الصلح للشرب لاقليم 

الماء الصالح للشرب حسب طرق لتوزيع شبكة ب المرتبطة مساكنهااألسر غير  توزيع: 32 جدول رقم
  (%) التزود بالماء ووسط اإلقامة

 طرق التزود بالماء الشروب الحضري لقرويا المجموع
 بئر، مطفية أو نلطة ماء مجهزةأو  لايةس 28,1 47,9 46,5
 بائع الماء الصالح للشرب 0,5 2,0 1,9
 ينمجهز  بئر أو مطفية غير 3,6 37,3 34,8
 أو ساقية وادعين،  منبع، 7,3 9,2 9,0
 طرق أخرى 60,5 3,7 7,8

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

لجأ ت ن غير مرتبطة بالشبكة الكهربائيةمن جانب آخر، ف ن األسر التي تلطن مساك
من مجموع األسر غير المستفيدة من هذه الشبكة  %43,5لانارة بوسائل أخرى، حيث أن 

تستعمل الطاقة  %18,8واللناديل والشموع تعتمد في إنارتها على  %33,3، الغاز تستعمل
 .الشمسية

 اإلنارة مصدرالكهرباء حسب  لتوزيع شبكةب رتبطة مساكنهااألسر غير الم توزيع: 33 جدول رقم
 ( %) ووسط اإلقامة 

 اإلنارة مصدر الحضري القروي المجموع
 الغاز )البوتان( 25,9 46,2 43,5
 قنديل، شموع 43,9 31,6 33,3
 يةالطاقة الشمس 8,7 20,4 18,8
 مولد للكهرباء 6,5 0,5 1,3
 طرق أخرى 15,0 1,4 3,2

 مجموعال 100,0 100,0 100,0
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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وتصل نسبة األسر اللاطنة في مساكن مرتبطة بلنوات التطهير بالوسط الحضري إلى 
  بحواليإصوسط اللروي الأسر ستفيد تعلى صعيد الجهة، في حين ص  %82,6ملابل  96,5%
5,1%. 

 (%) توزيع األسر حسب طرق صرف المياه المستعملة ووسط اإلقامة: 34 رقمجدول 
 طرق التطهير الحضري القروي المجموع
 شبكة عمومية 96,5 5,1 64,1
 حفرة صحية 2,8 32,5 13,3
 بئر مفلود 0,2 4,2 1,6
 في الطبيعة 0,4 55,9 20,1
 طرق أخرى 0,1 2,2 0,9

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

وسائل عدة ، يتم اصستعانة بلاقليم اللروي بالوسط ستعملةالتخلص من المياه الم وبغية
، إضافة إلى طرق أخرى %4,2والبئر المفلود بنسبة  %32,5كالحفرة الصحية وذلك بنسبة 

من  وتبلى وسيلة التخلص سر غير المستفيدة من شبكة التطهير.من مجموع األ %2,2بنسبة 
 (.%55,9المياه المستعملة في الطبيعة الطريلة األكثر استعماص لدى األسر اللروية )

تمتلك تلفازا،  10أسر من أصل  9ا تلريبمستوى التجهيزات المنزلية، ف ن  وفيما يخض
سر اإلقليم تتوفر على هاتف نلال أمن  %93,7تتوفر على صحن هوائي و 10من بين  8

 .مذياعا تمتلك 10سر من بين أ 4فلط  بينما ،أو أكثر
 (%) : نسب األسر المتوفرة على بعض التجهيزات المنزلية حسب وسط اإلقامة35 جدول رقم

 التجهيزات المنزلية الحضري القروي المجموع
 التلفاز 95,0 66,8 85,0
 مذياعال 36,1 38,9 37,1
 الهاتف النلال 94,8 91,8 93,7
 الصحن الهوائي 90,4 51,5 76,7
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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ط اللروي، خصوصا بالوس قد تحسن كثيراوعلى العموم، ف ن مستوى التجهيزات المنزلية 
 هذا الوسط. لسكانلمعيشة امستوى في  تدريجيا اتحسنالشيء الذي يعكس 

 

 (%) سب األسر المتوفرة على بعض التجهيزات المنزلية حسب وسط اإلقامة: ن20مبيان رقم
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الملحقات
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 تعاريفمف اهيم و 
 غرافيةو الفصل األول: الوضعية الديم

: السكان اللانونيون هم مجموع األشخاص المليمين بصفة اعتيادية السكان القانونيون
ضمن هذه الفئة األجانب المليمون  أثناء تاريخ مرجع اإلحصاء، ويدخل فوق التراب الوطني

 بالمغرب في حين يستثنى المغاربة المليمون بالخارل. وهم نوعان:
 السكان البلديون؛ 
 .السكان المحسوبون على حدة 

: يلصد بالسكان البلديين مجموع األشخاص المليمين بصفة اعتيادية السكان البلديون
األفراد سواء كانوا أقارب أو غير أقارب ضمن األسر العادية. ويدخل ضمن هذه الفئة مجموع 

يليمون بصفة اعتيادية في مسكن واحد ولهم نفلات مشتركة. وتتكون األسر العادية من األسر 
 المستلرة واألسر الرحالة إضافة إلى األشخاص بدون مأوى.

هم مجموع األشخاص المضطرون للعيش جماعيا ن را : السكان المحسوبون على حدة
 أو ألسباب صحية أو ألسباب أخرى، وهم كالتالي:ل روف العمل 

 و كرية أالجنود، رجال الدرك واللوات المساعدة اللاطنون بالثكنات أو المراكز العس
 ؛المعسكرات أو ما يماثلها

 ؛أشهر 6اصستشفائية لمدة تتجاوز  األشخاص المعالجون داخل المؤسسات 
 ؛المعتللون بالسجون 
  ؛أو مراكز حماية الطفولةالمحروسة نزصء دور التربية 
  ؛ايا، دور البر واإلحسان والمالجئاألشخاص المباشر إيواؤهم في الزو 
  يم سسة للتعلالتالميذ والطلبة الداخليون الموجودون في تاريخ مرجع اإلحصاء بمؤ

 ؛العمومي أو الحر
  .العمال المباشر إيواؤهم في أوراش األشغال وليس لهم أي سكنى اعتيادية 

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

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

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

 بالنسبة المئوية.  
  سنة. 14إلى  0األطفال: من 
 سنة. 24إلى  15ي سن الشباب: من السكان ف 
  سنة. 59إلى  15السكان في سن النشاط اصقتصادي: من 
  سنة. 60السكان في سن الشيخوخة: أكثر من 
  سنة. 49إلى  15النساء في سن اإلنجاب: من 
  سنة.11إلى  6األطفال في سن التمدرس بالسلك اصبتدائي: من 

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

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

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

 حاصل قسمة عدد السكان على مجموع عدد األسر.  :متوسط حجم األسرة
 

 الفصل الثاني: األمية والتعليم
 

سنوات فأكثر، الذين ص  10حاصل قسمة مجموع األشخاص البالغين  :نسبة األمية
 سنوات. 10تابة على مجموع األشخاص الذين تجاوزت أعمارهم يعرفون اللراءة والك



 

 
55 

 

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

 

 الفصل الثالث: النشاط االقتصادي
 

األشخاص الذين يساهمون او يسعون للمساهمة في عملية  : هم مجموعالسكان النشيطون
 إنتال السلع والخدمات.  وتضم هذه الفئة السكان النشيطين المشتغلين والعاطلين.

يعتبر غير نشيط، كل شخص كيفما كان سنه وجنسه، ص يمكن  :السكان غير النشيطين
ين حسب السبب غير النشيطتصنيفه ضمن النشيطين المشتغلين أو العاطلين. ونميز بين فئات 

ذ يتعلق األمر بكل شخص ص بالنشيط المشتغل وص بالعاطل كالتالمي الرئيسي الذي جعلهم كذلك.
 المريض، المسن وغير نشيط آخر... والطلبة، ربة البيت، المتلاعد، العاجز أو

 7يعتبر نشيطا مشتغال كل شخص، سنه يعادل أو يفوق : السكان النشيطون المشتغلون
ساعة على األقل،  24أيام التي تسبق استجواب األسرة نشاطا، لمدة  7وات مارس خالل سن

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

سنة،  15يعتبر نشيطا عاطال، كل شخص سنه يعادل أو يفوق : السكان النشيطون العاطلون
صرح في تاريخ مرجع اإلحصاء أنه ص يتوفر على شغل ويبحث عن عمل. ويدخل ضمن 
العاطلين كذلك كل شخص ص يشتغل وص يبحث عن عمل وهو على استعداد للعمل وقادر عليه 

 وص يبحث لسبب خارل عن إرادته.
ذين يساهمون سنة فما فوق وال 15: يليس نسبة السكان البالغين لنشاطالصافي لمعدل ال  

بشكل فعلي، أو الذين يرغبون في المساهمة في إنتال السلع والخدمات، من مجموع السكان 
سنة فأكثر  15سنة فأكثر. وهو حاصل قسمة مجموع السكان النشيطين البالغين  15البالغين 

 سنة فأكثر. 15السكان البالغين  على مجموع
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 الفصل الخامس: ظروف سكن األسر
 

شغل المساكن أو ما يصطلح عليه بمتوسط عدد األفراد لكل غرفة  نسبة: لمساكنشغل ا معدل
 هو حاصل قسمة عدد السكان على عدد الغرف المشغولة بالنسبة لوحدة جغرافية محددة.

ح للشرب بشبكة لتوزيع الماء الصال مساكنها نسبة األسر المرتبطة :الربط بشبكة لتوزيع الماء
 خاصة أو جماعة ترابية. سواء كانت شبكة عمومية أو

رباء سواء بشبكة لتوزيع الكهمساكنها نسبة األسر المرتبطة  :الربط بشبكة لتوزيع الكهرباء
 كانت شبكة عمومية أو خاصة أو جماعة ترابية.

   اه المستعملة.بشبكة لتصريف الميمساكنها نسبة األسر المرتبطة الربط بشبكة لتطهير السائل: 
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 جرادة إلقليم لجماعات الحضرية والقروية: السكان القانونيون ل01قم دول ر ج 

 معدل النمو حجم األسر
 (%) السنوي

2014 2004 

الحضرية  الجماعات المغاربة األجانب السكان األسر المغاربة األجانب السكان األسر
 2014-2004 2004إحصاء  2014إحصاء  القرويةو 

 إقليم جرادة 532 105 308 840 105 468 18 628 108 99 727 108 983 20 0,27 5,7 5,2
 عين بني مطهر 441 13 85 526 13 519 2 231 16 58 289 16 180 3 1,88 5,4 5,1
 جرادة  870 43 46 916 43 120 8 490 43 16 506 43 953 8 0,09- 5,4 4,9
 ست توي 420 3 9 429 3 716 134 3 3 137 3 721 0,89- 4,8 4,4
 تكفايت 653 2 1 654 2 441 656 2 0 656 2 486 0,01 6 5,5
 كنفودة 737 5 11 748 5 009 1 590 5 1 591 5 167 1 0,28- 5,7 4,8
 لعوينات 789 3 1 790 3 628 867 3 0 867 3 703 0,2 6 5,5
 لبخاتة 546 2 0 546 2 371 612 2 0 612 2 466 0,26 6,9 5,6
 رأس عصفور 679 1 15 694 1 273 270 1 4 274 1 252 2,81- 6,2 5,1
 سيدي بوبكر 799 2 8 807 2 547 630 2 8 638 2 568 0,62- 5,1 4,6
 مركز سيدي بوبكر    939 1 3 942 1 384 889 1 5 894 1 421 0,25- 5,1 4,5
 تيولي 213 6 104 317 6 019 1 195 5 4 199 5 971 1,93- 6,2 5,4
 مركز واد الحيمر    996 1 1 997 1 368 282 1 0 282 1 275 4,34- 5,4 4,7
 بني مطهر 082 7 7 089 7 152 1 869 8 1 870 8 469 1 2,27 6,2 6

 مريجة 840 2 1 841 2 453 358 3 1 359 3 581 1,69 6,3 5,8
 والد غزيل 486 6 2 488 6 819 522 7 0 522 7 074 1 1,49 7,9 7

 والد سيدي عبد الحاكم 977 2 18 995 2 401 204 2 3 207 2 392 3,01- 7,5 5,6
 2014و 2004المصدر: اإلحصاءان العامان للسكان والسكنى لسنتي 
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 الخماسية والجنس حسب فئات األعمار بإقليم جرادة سكان البلديونال: 02جدول رقم 
 العدد )%(

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع فئات األعمار
 سنوات 4-0 902 5 436 5 338 11 5,5 5,0 10,5
 سنوات  9-5 004 5 735 4 739 9 4,6 4,4 9,0
 سنة 14-10 092 5 706 4 798 9 4,7 4,4 9,1
 سنة 19-15 059 5 939 4 998 9 4,7 4,6 9,3
 سنة 24-20 727 4 714 4 441 9 4,4 4,4 8,7
 سنة 29-25 442 4 648 4 090 9 4,1 4,3 8,4
 سنة 34-30 032 4 305 4 337 8 3,7 4,0 7,7
 سنة 39-35 417 3 858 3 275 7 3,2 3,6 6,7
 سنة 44-40 966 2 519 3 485 6 2,7 3,3 6,0
 سنة 49-45 664 2 108 3 772 5 2,5 2,9 5,3
 سنة 54-50 652 2 934 2 586 5 2,5 2,7 5,2
 سنة 59-55 346 2 249 2 595 4 2,2 2,1 4,3
 سنة 64-60 721 1 812 1 533 3 1,6 1,7 3,3
 سنة 69-65 024 1 151 1 175 2 0,9 1,1 2,0
 سنة 74-70 834 952 786 1 0,8 0,9 1,7
 سنة فأكثر 75 384 1 679 1 063 3 1,3 1,6 2,8

 غير مصرح 0 0 0 0,0 0,0 0,0
 المجموع 266 53 745 54 011 108 49,3 50,7 100
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 فئات العمرية المهنية والجنس الحسب بإقليم جرادة : السكان البلديون 03جدول رقم 
 فئات األعمار العدد )%(

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع
 سنوات 6-5 047 2 015 2 062 4 1,9 1,9 3,8
 سنة 12-7 939 5 514 5 453 11 5,5 5,1 10,6
 سنة 15-13 094 3 802 2 896 5 2,9 2,6 5,5
 سنة 18-16 096 3 054 3 150 6 2,9 2,8 5,7
 سنة 25-19 576 6 653 6 229 13 6,1 6,2 12,2
 سنة 29-26 572 3 704 3 276 7 3,3 3,4 6,7
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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 وسط الحضريبال سية والجنسالخما حسب فئات األعمار بإقليم جرادة سكان البلديونال : 04جدول رقم 
 العدد )%(

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع فئات األعمار
 سنوات 4-0 275 3 945 2 220 6 5,0 4,5 9,4
 سنوات  9-5 744 2 627 2 371 5 4,2 4,0 8,1
 سنة 14-10 871 2 627 2 498 5 4,4 4,0 8,3
 نةس 19-15 969 2 922 2 891 5 4,5 4,4 8,9
 سنة 24-20 924 2 995 2 919 5 4,4 4,5 9,0
 سنة 29-25 810 2 892 2 702 5 4,3 4,4 8,7
 سنة 34-30 468 2 755 2 223 5 3,7 4,2 7,9
 سنة 39-35 092 2 426 2 518 4 3,2 3,7 6,9
 سنة 44-40 842 1 315 2 157 4 2,8 3,5 6,3
 سنة 49-45 703 1 085 2 788 3 2,6 3,2 5,7
 سنة 54-50 706 1 031 2 737 3 2,6 3,1 5,7
 سنة 59-55 604 1 553 1 157 3 2,4 2,4 4,8
 سنة 64-60 139 1 236 1 375 2 1,7 1,9 3,6
 سنة 69-65 611 729 340 1 0,9 1,1 2,0
 سنة 74-70 471 640 111 1 0,7 1,0 1,7
 سنة فأكثر 75 782 129 1 911 1 1,2 1,7 2,9

 صرحغير م 0 0 0 0,0 0,0 0,0
 المجموع 011 32 907 33 918 65 48,6 51,4 100
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 ريالوسط الحضبفئات العمرية المهنية والجنس الحسب بإقليم جرادة السكان البلديون  : 05جدول رقم 
 العدد )%(

 فئات األعمار
 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع

 سنوات 6-5 128 1 124 1 252 2 1,7 1,7 3,4
 سنة 12-7 269 3 067 3 336 6 5,0 4,7 9,6
 سنة 15-13 810 1 592 1 402 3 2,7 2,4 5,2
 سنة 18-16 776 1 782 1 558 3 2,7 2,7 5,4
 سنة 25-19 081 4 197 4 278 8 6,2 6,4 12,6
 سنة 29-26 254 2 301 2 555 4 3,4 3,5 6,9

 2014إلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة المصدر: ا
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 الوسط القرويب الخماسية والجنس حسب فئات األعمار بإقليم جرادة سكان البلديونال :06جدول رقم 
 العدد )%(

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع فئات األعمار
 سنوات 4-0 627 2 491 2 118 5 6,2 5,9 12,2
 سنوات  9-5 260 2 108 2 368 4 5,4 5,0 10,4
 سنة 14-10 221 2 079 2 300 4 5,3 4,9 10,2
 سنة 19-15 090 2 017 2 107 4 5,0 4,8 9,8
 سنة 24-20 803 1 719 1 522 3 4,3 4,1 8,4
 سنة 29-25 632 1 756 1 388 3 3,9 4,2 8,0
 سنة 34-30 564 1 550 1 114 3 3,7 3,7 7,4
 سنة 39-35 325 1 432 1 757 2 3,1 3,4 6,5
 سنة 44-40 124 1 204 1 328 2 2,7 2,9 5,5
 سنة 49-45 961 023 1 984 1 2,3 2,4 4,7
 سنة 54-50 946 903 849 1 2,2 2,1 4,4
 سنة 59-55 742 696 438 1 1,8 1,7 3,4
 سنة 64-60 582 576 158 1 1,4 1,4 2,8
 سنة 69-65 413 422 835 1,0 1,0 2,0
 سنة 74-70 363 312 675 0,9 0,7 1,6
 سنة فأكثر 75 602 550 152 1 1,4 1,3 2,7
 غير مصرح 0 0 0 0,0 0,0 0,0
 المجموع 255 21 838 20 093 42 50,5 49,5 100
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 ويالوسط القر بس فئات العمرية المهنية والجنالحسب بإقليم جرادة السكان البلديون  :07جدول رقم 
 العدد )%(

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع فئات األعمار
 سنوات 6-5 919 891 810 1 2,2 2,1 4,3
 سنة 12-7 670 2 447 2 117 5 6,3 5,8 12,2
 سنة 15-13 284 1 210 1 494 2 3,1 2,9 5,9
 سنة 18-16 320 1 272 1 592 2 3,1 3,0 6,2
 سنة 25-19 495 2 456 2 951 4 5,9 5,8 11,8
 سنة 29-26 318 1 403 1 721 2 3,1 3,3 6,5
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 



 

 
61 

 

 (%ووسط اإلقامة ) سنة فأكثر( حسب الحالة الزواجية والجنس 15توزيع السكان ) :08جدول رقم 
 وسط اإلقامة الحالة الزواجية الذكور اإلناث المجموع
 العزاب 44,1 30,9 37,3

 المجموع
 المتزوجون 54,7 56,2 55,5
 المطلقون 0,7 2,8 1,8
 األرامل 0,5 10,0 5,4
 المجموع 100 100 100
 العزاب 45,7 32,0 38,5

 الحضري
 المتزوجون 52,9 53,2 53,1
 المطلقون 0,8 3,5 2,2
 األرامل 0,5 11,3 6,2
 المجموع 100 100 100
 العزاب 41,4 29 35,2

 القروي
 المتزوجون 57,5 61,7 59,6
 المطلقون 0,5 1,5 1,0
 األرامل 0,5 7,8 4,2

 المجموع 100 100 100 
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 )%( حسب الجنس ووسط اإلقامة سنة 29إلى  15من : نسبة العزاب 09جدول رقم 
 اإلقامة وسط لجنسا 19-15 24-20 29-25
 الذكور 99,5 93,4 70,9

 اإلناث 84,6 51,3 35,5 المجموع
 المجموع 92,1 72,4 52,8
 الذكور 99,6 95,9 75,4

 اإلناث 86,8 55,7 39,7 الحضري
 المجموع 93,2 75,6 57,3
 الذكور 99,2 89,4 63,2

 اإلناث 81,4 43,5 28,5 القروي
 المجموع 90,5 67,0 45,2
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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 (%) حسب الجنس ووسط اإلقامة 55عند  نهائيةلعزوبة المعدل ا :10جدول رقم 
 الجنس الحضري القروي المجموع

 الذكور 6,2 4,1 5,5
 اإلناث 9,8 8,0 9,2
 المجموع 8,1 6,0 7,4

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
 الزواج األول حسب الجنس ووسط اإلقامة عند سنالمتوسط  :11جدول رقم 

 اإلقامة وسط الجنس الزواج األول عند سنالمتوسط 
 الذكور 32,4

 اإلناث 26,5 المجموع
 المجموع 29,5
 الذكور 33,4

 اإلناث 27,4 الحضري
 المجموع 30,4
 الذكور 30,8

 اإلناث 25,0 القروي
 المجموع 28,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
 والمؤشر التركيبي لخصوبة النساء في سن اإلنجاب  )‰(: معدل الخصوبة 12جدول رقم 

 حسب وسط اإلقامة 
 فئات األعمار الحضري القروي المجموع
25,9 35,7 19,2 19-15 
96,9 115,2 86,5 24-20 
105,0 106,5 104,1 29-25 
99,9 101,9 98,7 34-30 
72,6 80,3 68 39-35 
32,1 40,7 27,6 44-40 
8,0 7,8 8,2 49-45 
 )طفل/امرأة( المؤشر التركيبي للخصوبة 2,1 2,4 2,2

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

 الذكور اإلناث المجموع
 العدد % العدد % العدد % اللغات المقروءة والمكتوبة

 ءال شي 207 12 28,8 492 21 48,2 699 33 38,8
 العربية وحدها 627 10 25,1 374 8 18,8 001 19 21,9
 العربية والفرنسية 531 14 34,3 587 10 23,8 118 25 28,9
 العربية والفرنسية ولغات أخرى 657 4 11,0 880 3 8,7 537 8 9,8
 العربية ولغات أخرى من غير الفرنسية 235 0,6 132 0,3 367 0,4
 لغات أخرى 26 0,1 15 0,0 41 0,0
 غير مصرح 77 0,2 94 0,2 171 0,2

 المجموع 360 42 100,0 574 44 100,0 934 86 100,0
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 
 )%(سنوات فأكثر( حسب الجنس ووسط اإلقامة  10: نسبة األمية لدى السكان )14ول رقم جد

 الجنس الحضري القروي المجموع
 الذكور 20,6 41,8 28,8
 اإلناث 40,1 62,5 48,2
 المجموع 30,8 52,1 38,8

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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 )%( ووسط اإلقامة ألمية حسب الجنس وفئات األعمار: نسبة ا15جدول رقم 
 اإلقليم فئات األعمار الذكور اإلناث المجموع

 سنة 14-10 6,2 8,1 7,1

 المجموع

 سنة 24-15 10,4 19,5 14,9
 سنة 34-25 21,3 41,9 31,8
 سنة 49-35 34,9 60,1 48,4
 سنة فأكثر 50 59,4 85,2 72,8
 المجموع 28,8 48,2 38,8
 سنة 14-10 2,3 2,2 2,3

 الحضري

 سنة 24-15 3,6 8,6 6,1
 سنة 34-25 11,6 27,8 20,0
 سنة 49-35 23,5 48,5 37,2
 سنة فأكثر 50 49,8 80,6 66,3
 المجموع 20,6 40,1 30,8
 سنة 14-10 11,2 15,5 13,3

 القروي

 سنة 24-15 20,5 36,7 28,5
 سنة 34-25 37,1 65,8 51,7
 سنة 49-35 53,7 81,6 68,2
 سنة فأكثر 50 76,2 95,0 85,3
 المجموع 41,8 62,5 52,1

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
 

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

   الذكور اإلناث المجموع
 الحضري 97,3 97,0 97,1
 القروي 85,7 81,6 83,7
 المجموع 92,1 90,2 91,1

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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 (%) سنوات فأكثر( حسب المستوى الدراسي ووسط اإلقامة 10: توزيع السكان )17جدول رقم 
 المستوى الدراسي الحضري القروي المجموع
 ءال شي 30,9 51,8 38,7
 األولي 0,3 0,4 0,4
 االبتدائي 24,7 27,8 25,9
 الثانوي اإلعدادي 22,4 13,1 18,9
 الثانوي التاهيلي 13,7 5,2 10,5
 العالي 7,9 1,7 5,6

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

 ة وحسب الجنسسنوات فأكثر( حسب اللغات المقروءة والمكتوب 10: توزيع السكان )18جدول رقم 
 الذكور اإلناث المجموع

 العدد % العدد % العدد % اللغات المحلية المستعملة
 ءال شي 171 0,3 162 0,3 333 0,3
 رجة وحدهااالد 691 45 85,8 210 46 84,4 901 91 85,1
 رجة واألمازيغيةادال 775 6 12,7 651 7 14,0 426 14 13,4
 وحدها األمازيغية 39 0,1 45 0,1 84 0,1
 غير مصرح 590 1,1 677 1,2 267 1 1,2
 المجموع 266 53 100 745 54 100 011 108 100

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
 (%) توزيع الساكنة النشيطة حسب الجنس ووسط اإلقامة :19جدول رقم 

 وسط اإلقامة الذكور اإلناث المجموع
 الحضري 79,7 20,3 100,0
 القروي 91,2 8,8 100,0
 المجموع 84,1 15,9 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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 (%) سنة فأكثر( حسب الجنس ووسط اإلقامة 15)المعدل الصافي للنشاط  :20 جدول رقم
 وسط اإلقامة الذكور اإلناث المجموع
 الحضري 68,6 15,7 40,8
 القروي 79,6 7,6 43,6
 المجموع 72,8 12,8 41,8

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
 (%) حسب الجنس ووسط اإلقامة معدل النشاط :21جدول رقم 

 فئات األعمار الذكور اإلناث المجموع
 سنة 19-15 34,7 10,9 22,9
 سنة 24-20 70,6 15,3 43,0
 سنة 29-25 91,5 18,3 54,1
 سنة 34-30 95,7 17,4 55,3
 سنة 39-35 96,2 16,7 54,0
 سنة 44-40 95,1 15,7 52,0
 سنة 49-45 94,4 14,9 51,6
 سنة 54-50 89,1 11,6 48,4
 سنة 59-55 68,5 7,2 38,5
 سنة فأكثر 60 30,5 1,8 15,3

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
 )%(ب الحالة في المهنة ووسط اإلقامة حس المشتغلين توزيع السكان النشيطين :22جدول رقم 

 في المهنةالحالة  الحضري القروي المجموع
 مشغل 3,0 1,5 2,4
 مستقل 34,0 50,5 40,6
 مستأجر 58,9 34,5 49,2
 يمعين عائل 1,3 12,3 5,6
 متعلم 0,6 0,1 0,4
خرآ 2,3 1,2 1,8  

 المجموع 100,0 100,0 100,0
 2014والسكنى لسنة المصدر: اإلحصاء العام للسكان 
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 )%(نسبة انتشار اإلعاقة حسب الجنس ووسط اإلقامة  :23جدول رقم 
 اإلقامة وسط الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 5,2 5,0 5,1
 القروي 4,3 4,2 4,2
 المجموع 4,8 4,7 4,8

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
 ن ووسط اإلقامةتوزيع األسر حسب المسك :24جدول رقم 

 نوع المسكن الحضري القروي المجموع
 أو طابق بفيال فيال 336 63 399
 في عمارة شقة 155 6 161
 دار مغربية تقليدية 2129 440 2569
 دار مغربية عصرية 10332 919 11251
 دار بدائية أو صفيحية 338 65 403
 مسكن من نوع قروي 183 4941 5124
 خرآ 72 996 1068
 المجموع 13545 7430 20975

 

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
 (%)  توزيع األسر حسب عدد الغرف المشغولة ووسط اإلقامة :25دول رقم ج

 عدد الغرف الحضري القروي المجموع
 غرفة واحدة 6,3 24,7 12,8
 غرفتان 24,1 27,1 25,2
 ثالث غرف 36,4 25,6 32,5
 أربع غرف 19,5 15,2 18,0
 خمس غرف 7,2 4,5 6,2
 ست غرف 3,8 1,6 3,0
 سبع غرف 1,5 0,6 1,2
 ثمان غرف 1,2 0,7 1,0

 المجموع 100,0 100,0 100,0
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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 اإلقامة وسطاألفراد لكل غرفة( حسب  عدد )متوسط شغل المسكنمعدل  :26جدول رقم 
 اإلقامة وسط الحضري لقرويا المجموع

 جرادة 1,5 2,2 1,7
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 )%(توزيع األسر الحضرية حسب أقدمية مساكنها  :27جدول رقم 
 عمر المسكن )%(
 سنوات 10قل من أ 7,1
 سنة 20سنوات إلى أقل من  10من  10,2
 سنة 50سنة إلى أقل من  20من  66,5
 سنة 50أكثر من  16,2
 المجموع 100,0

 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
 )%(: توزيع األسر حسب صفة حيازة المسكن ووسط اإلقامة 28جدول رقم 

 صفة الحيازة الحضري القروي المجموع
 ملكية أو ملكية مشتركة 75,7 86,3 79,5
 في طريق التملك 2,6 0,3 1,7
 مكتري 10,5 2,1 7,5
 مسكن وظيفي 2,0 1,1 1,7
 مسكن مجاني 8,6 8,0 8,4
 خرآ 0,6 2,3 1,2

 المجموع 100,0 100,0 100,0
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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 )%( نسب األسر المتوفرة على بعض المرافق الضرورية للمسكن حسب وسط اإلقامة :29جدول رقم 
 عناصر الراحة في مسكن لحضريا القروي المجموع
 مطبخ 98,4 83,1 93,0
 مرحاض 98,8 50,7 81,8
 حمام عصري أو رشاش 46,0 8,4 32,7
 حمام من نوع محلي 27,3 15,9 23,3
 شبكة لتوزيع الكهرباء 95,6 65,6 85,0
 شبكة لتوزيع الماء 95,7 28,3 71,8
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

األسر غير المستفيدة من شبكة الماء الصالح للشرب حسب طرق التزود بالماء توزيع  :30دول رقمج
 (%)ووسط اإلقامة 

 طرق التزود بالماء الشروب الحضري القروي المجموع
 أو بئر، مطفية أو نقطة ماء مجهزة سقاية 28,1 47,9 46,5
 بائع الماء الصالح للشرب 0,5 2,0 1,9
 مجهزين بئر أو مطفية غير 3,6 37,3 34,8
 عين، واد أو ساقية منبع، 7,3 9,2 9,0
 طرق أخرى 60,5 3,7 7,8

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

 (%)األسر غير المستفيدة من الشبكة الكهربائية حسب وسائل اإلنارة ووسط اإلقامة توزيع  :31جدول رقم 
 طرق اإلنارة الحضري القروي مجموعال

 إنارة بالغاز 25,9 46,2 43,5
 قنديل، شموع 43,9 31,6 33,3
 الطاقة الشمسية 8,7 20,4 18,8
 مولد للكهرباء 6,5 0,5 1,3
 خرآ 15 1,4 3,2

 المجموع 100,0 100,0 100,0
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
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 )%(األسر حسب طرق صرف المياه المستعملة ووسط اإلقامة  توزيع :32جدول رقم 
 طرق التطهير الحضري القروي المجموع
 شبكة عمومية 96,5 5,1 64,1
 حفرة صحية 2,8 32,5 13,3
 بئر مفقود 0,2 4,2 1,6
 في الطبيعة 0,4 55,9 20,1
 خرآ 0,1 2,2 0,9

 المجموع 100,0 100,0 100,0
 2014لسكان والسكنى لسنة المصدر: اإلحصاء العام ل

 ب )%(نسب األسر المتوفرة على بعض التجهيزات المنزلية حسب وسط اإلقامة  :33جدول رقم 
 التجهيزات المنزلية الحضري القروي المجموع
 التلفاز 95,0 66,8 85,0
 مذياعال 36,1 38,9 37,1
 الهاتف المتنقل 94,8 91,8 93,7
 الصحن الهوائي 90,4 51,5 76,7
 2014المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 (%اإلقامة ) وسطر حسب طرق التخلص من النفايات و توزيع األس :34جدول رقم 
 طرق التخلص من النفايات الحضري القروي المجموع
 صندوق قمامة تابع للجماعة 24,9 2,7 17,1
 شاحنة جماعية أو خاصة 64,4 4,2 43,1
 راغ في الطبيعةاإلف 9,7 90,9 38,4
 حاالت أخرى 0,9 2,2 1,4

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

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لشرقاالمديرية الجهوية لجهة 
DIRECTION REGIONALE DE L’ORIENTAL 

25 Bd Mohammed Derfoufi B.P 408 Oujda 
 شارع محمد 25  وجدة 408الدرفوفي ص.ب 

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/
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