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 متهُــذ
 

ح نكىَّ حرش انضاوَخ نكم مهُخ كجًنأحصبء انؼبو نهغكبٌ وانغكىن َكزغٍ إلٌ اإ
 واػزًبدا ػهً َزبئج ْزِ .غبكُخ ثهذ يبالزصبدَخ ن -وظبع انذميغشافُخ وانغىعُىألحتهُم ن

َزى وظغ ادلخؽؽبد االلزصبدَخ واالجزًبػُخ ػهً  وغًنْب يٍ انذساعبد انؼًهُخ انكربي
ىل إصىل نىا ثغُخ ادلزىعػ وانجؼُذ وَزى انزذخم ػهً خمزهف ادلغزىَبدوادلذي انمشَت 

 .نمؽبػٍ أو اجلهىٌاعىاء ػهً انصؼُذ انىؼين أو  احلكىيُخ بدهغُبعن غؽشحْذاف ادلألا
 

 :ميكٍ حصشْب يف عزخ حمبوس 2004إٌ األْذاف انشئُغُخ نإلحصبء انؼبو نغُخ 
 .حتذَذ ػذد انغكبٌ انمبَىَُىٌ حغت خمزهف انىحذاد اإلداسَخ نهًًهكخ ♦
زًبػُخ وااللزصبدَخ حغت خمزهف ادلغزىَبد يؼشفخ انجُُبد انذميغشافُخ واالج ♦

 .اجلغشافُخ
اخلصىثخ، : رمُُى يغزىَبد وثُُبد انظىاْش ادلزحكًخ يف انًُى انذميغشايف وآنُبرّ ♦

 ...انىفُبد، اذلرشح انذاخهُخ
 .حصش ػذد انغكبٌ روٌ االحزُبجبد اخلبصخ حغت َىع انؼبْخ ♦
 .األعشحتذَذ خمضوٌ انغكٍ وألذيُزّ ويؼشفخ ظشوف عكٍ  ♦
وظغ لبػذح نهًؼؽُبد يٍ أجم اعزخشاج انؼُُبد نهمُبو مبخزهف األحببس  ♦

 .اإلحصبئُخ يغزمجال
 

ويف ْزا انصذد، الثذ يٍ اإلشبسح أَّ وألول يشح خالل ْزا اإلحصبء جلأد ثالدَب 
إىل اعزؼًبل رمُُبد جذ يزؽىسح، حُش أٌ حتصُم ادلؼهىيبد اجملًؼخ مت ػٍ ؼشَك انمشاءح 

 .انشٍء انزٌ يكٍ  يٍ رمهُص آجبل فشص وَشش ادلؼهىيبد(. LAD)نهىصبئك  خُكُاألورىيبر
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وَظشا نالْزًبو ادلزضاَذ ثبجلهخ وثزذثًن انشأٌ احملهٍ، ويف عجُم رىفًن يُبخ وإؼبس 
انذميغشافُخ  يالئًٌن نجهىسح االعزشارُرُبد وادلخؽؽبد، كبٌ الثذ يٍ حتهُم ادلؼؽُبد

نزكىٌ سٍْ إشبسح  و اجلهىٌوادلفصهخ ػهً انصؼُذٍَ اإللهًٍُ  انذلُمخ الزصبدَخ-وانغىعُى
 .روٌ انمشاس وادلخؽؽٌن وخمزهف ادلهزًٌن ثبجلهخ ويكىَبهتب

 
 وَهزى ْزا انؼًم انزحهُهٍ يٍ خالل انىصُمخ انيت ثٌن أَذَُب ثأْى ادلؤششاد

ص ورنك يٍ خالل ػشض خمزهف خصبئ ربوسَشدإللهُى  الزصبدَخ-انذميغشافُخ وانغىعُى
ودمُضاد انغكبٌ ثبإللهُى يغ إثشاص ثؼط االخزالالد وانفىاسق انيت الصانذ عبئذح ثٌن 

ولذ متذ االعزؼبَخ لذس اإليكبٌ ثشعىو ثُبَُخ . انىعؽٌن احلعشٌ وانمشوٌ أو ثٌن اجلُغٌن
 .نزىظُح خمزهف ْزِ انفىاسق واخلصبئص

 :حمبوس أعبعُخ مخغخ وَزُبول ْزا اإلصذاس
 انىظؼُخ انذميغشافُخ. 
 األيُخ وانزؼهُى. 
 ٌانُشبغ االلزصبد. 
 دمُضاد أسثبة األعش 
 ظشوف عكٍ األعش    .      

 
وإر رزششف ادلذَشَخ اجلهىَخ نهًُذوثُخ انغبيُخ نهزخؽُػ ثىجذح ثئصذاس وَشش ْزِ 
انىصُمخ ووظؼهب ثٌن أَذٌ خمزهف فئبد ادلغزؼًهٌن، فئهنب رظم سٍْ إشبسهتى نهشد ػهً مجُغ 

 .  خم يالحظبهتى والزشاحبهتى انيت يٍ شأهنب حتغٌن وإغُبء إصذاساهتب انالحماعزفغبساهتى ورمج
 

 .وانهـّ ونـٍ انزىفُـك                                              
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 اقتصبديخ-أهـى انًؤشـزاد انذيًغزافيخ وانظىطيى
 

 انىضؼيخ انذيًغزافيخ

 
 ٌنسمة 206.762 انظكب 

 ُ1.4 ىييؼذل انًُى انظكبَي انظ% 

 ٌ58 َظجخ انتًذ% 

  وظمت ببىنيم 24.2 انكثبفخ انظكبَيخ
2 

 2.6 َظجخ انؼشوثخ انًطهقخ % 

 سنة 29.5 يتىطظ طٍ انشواج األول 

 امرأة/طفل 2.5 انًؤشز انتزكيجي نهخصىثخ 

 

 األييخ وانتؼهيى

 
                                                          َظجخ األييخ% 

  

  

  

  

  

  

  

 

 إقهيـى تبوريزد 
 انجهـخ انشزقيخ 

 يجًـىع انجالد 

53.1 

42.9  

43.2 

    َغجخ األيُخ نذي انُغبء                                         % 

  

  

  

  

  

 إقهيـى تبوريزد 
 انجهـخ انشزقيخ 

 يجًـىع انجالد 

64.7 

54.2  

54.7 
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 انُشبط االقتصبدي

 
                         َظجخ انُشبط                                % 

  

  

  

  

  

  

  

 

 إقهيـى تبوريزد 
 انجهـخ انشزقيخ 

 يجًـىع انجالد 

32.4 

33.6 

35.9 

 

 خصبئص أرثبة األطز

 
                                        أرثبة األطز حظت انجُض                    % 

  

  

  

  

  

  

  

 

 أرثبة األطز انذكىر 
 رثبد األطز اإلَبث 

 

83.3 % 

16.7  % 

 

                                  65.5َظجخ األييخ نذي أرثبة األطز % 

  

  

  

  

  

  

  

 

 نذي انذكىر 
 نذي اإلَبث 

 

62.9 % 

88.2 % 

 

 األسرة/فرد 5.9 يتىطظ حجى األطزح 
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 ظزوف انظكٍ

 
                                                           األطز انًبنكخ% 

  

  

  

  

  

  

  

 

 إقهيـى تبوريزد 
 انجهـخ انشزقيخ 

 يجًـىع انجالد 

75.5 

64.6 
65.1 

                                         األطز انخبضؼخ نُظبو انكزاء% 

 إقهيـى تبوريزد 
 انجهـخ انشزقيخ 

 يجًـىع انجالد 

8  

12.1  
18.3 

 األطز انًزتجطخ ثشجكخ انًبء انصبنح نهشزة                       % 

 هيـى تبوريزدإق 
 انجهـخ انشزقيخ 

 يجًـىع انجالد 

49.9 

57.5  
57.5 

  يٍ انشجكخ انكهزثبئيخ انًظتفيذحاألطز                            % 

 إقهيـى تبوريزد 
 انجهـخ انشزقيخ 

 يجًـىع انجالد 

53.3  

72.5 
71.6 

 األطز انًظتفيذح يٍ شجكخ ػًىييخ نصزف انًيبِ انًظتؼًهخ         % 

 ى تبوريزدإقهيـ 
 انجهـخ انشزقيخ 

 يجًـىع انجالد 

49.4 

48.5 

48.6 
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 انفصـم األول
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 بٌـٍ نهغكـغ اجملبنـوانزىصَ ذميغشايفذ انـانزضاَ -1

ساكنة إقلٌم   ، فإن2224لسنة  السكنىو حسب اإلحصاء العام للسكان
تأتً بذلك فً ، وةهة الشرقٌسكان الجمن مجموع % 11حوالً تمثل   تاورٌرت

بلغ عدد سكان إقلٌم تــاورٌرت  فقد  .من بٌن باقً أقالٌم الجهة مرتبة الرابعةال
، مسجال بذلك 1994نسمة سنة  182.292مقابل   2224نسمة سنة  226.762

 .بالجهة الشرقٌة %2.8مقابل  % 1.4ٌعادل  سنوي نمومعدل 
 

الوزن الدٌمغرافً إلقلٌم تاورٌرت سنة 2004

الناضور

37%

بركان

14%

تاورٌرت

11%

جرادة

6%

فكيك

7% وجدة - أنكاد

25%

 
 
حٌث عرف هذا  الوسط الحضري،الزٌادة بوجه خاص  و قد همت هذه 
هو بذلك ٌفوق نضٌره و%  2.5سنوي ٌناهز  دٌمغرافًمعدل نمو األخٌر 

بٌنما عرف الوسط القروي ،  نقطة 2.6ب المسجل على مستوى الجهة الشرقٌة 
  .ساكنتهستقرار فً اشبه 
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 اإلقــــبمت وسظ حسب قهُم تبورَزث إل انسكبن انقبوىوُُه تطىر عذد       10: جدول رقم     
 

 
لى إ % 52 باإلقلٌم مننسبة السكان الحضرٌٌن ع اارتفاإلشارة إلى و تجدر 

مجموع الساكنة من  %12هم بذلك ٌشكلون و، 2224و  1994ما بٌن % 58
 .الشرقٌة الحضرٌة بالجهة

    
 ،اإلحصاءٌنما بٌن  عرفت الكثافة السكانٌة بإقلٌم تاورٌرت ارتفاعاكذلك، 

غم هذا االرتفاع، ر ،لكنو. الكلم مربعفً نسمة  24ى ــإل 21حٌث مرت من 
حٌث الكثافة  ،س إلى مجموع البالدلإلقلٌم  ضعٌفا بالقٌا دٌمغرافًٌبقى الثقل ال

ن األقالٌم ٌعتبر إقلٌم تاورٌرت م ،هكذاو. الكلم مربع فًنسمة  42السكانٌة تناهز 
قساوة الظروف : منها الغٌر آهلة بالسكان وذلك راجع لعدة أسباب ، نذكر 

 .طبٌعة األنشطة االقتصادٌة المزاولة باإلقلٌمواتساع المساحة و الطبٌعٌة

 
 

 

 لوسطا
 انسكبن

 1994سىت 

 انىسب

% 

 انسكبن

 2004سىت 

 انىسب

% 

 معذل انىمى

 %   انسىىٌ

 2.3 100 125.651 100 272.181 إقلٌم تاورٌرت

 52 82.111 الحضري
119.331 

 
58 1.4 

 2.2 42 76.322 48 76.262 القروي

 2.7 100 2.827.283 100 2.657.582 الجهة الشرقٌة

 2.8 62 2.272.244 55 864.867 الحضري

 -2.7 38 623.628 45 681.622 القروي

 2.3 100 18.782.627 100 15.262.626 مجموع البالد

 1.2 55 25.352.523 52 22.318.547 الحضري

 2.5 45 22.317.263 48 21.533.248 القروي
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 02:قم جدول ر

 ةــة السكانٌــة و الكثافـان و المساحــالسك

 

 
 عدد السكان

 1994 سنة

 عدد السكان  

 2004سنة   

 المساحة   

 2كلمب    

 الكثافة السكانٌة

 2كلم/ن    

  1994سنة 

 الكثافة السكانٌة

 2كلم/ن    

 2004سنة 

 24.2 21.1 7.432 125.651 272.181 إقلٌم تاورٌرت

 12.1 12.3 71.712 2.827.283 2.657.582 شرقٌةالالجهة 

 31.2 25.6 622.742 18.782.627 15.262.626 ربــالمغ

 

24,2 23,2

42,1

إقلٌم تاورٌرت الجهة الشرقٌة المغــرب

الكثافة السكانٌة  سنة 2004 ) نسمة بالكلم مربع(
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 بسـبد األػًـوفئظ ـت اجلُـحغنإللهُى خ ـخ انغكبَُـانجُُ -2

ٌوضح وجود  ،2224سنة  تحلٌل البنٌة السكانٌة لإلقلٌم حسب الجنسإن 
من مجموع % 51.8 نلمثٌ اإلناث أنحٌث لإلناث على الذكور،  بسٌط تفاوت

 .سكانال
أن هناك ٌوضح  ،على مستوى الفئات العمرٌةمعدل الذكورة تحلٌل لكن 

على مستوى باقً أما  .للذكور على اإلناث بالنسبة لفئة األطفال  ا عددٌاتفوق
تطور وفً ما ٌلً جدول ٌوضح  .الفئات، فإن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور

 .حسب الفئات العمرٌةٌره تغو ناإلحصاءٌمعدل الذكورة ما بٌن 

 
 حسب فئات األعمـــار  معدل الذكورة تطور       03:جدول رقم                 

 2004 1994 فئات األعمار

2  -   23 104.3 104.5 

24  -  48 89.0 87.7 

 88.6 98.5 سنة 52أكثر من 

 81.8 84.2 وعـــالمجم

   
تتمٌز البنٌة السكانٌة لإلقلٌم بهرم  ٌة،الجهة الشرق أقالٌمعلى غرار باقً و

% 44 سنة، 15من السكان ال ٌتعدى عمرهم % 33سكانً فتً، حٌث أن حوالً 
فً حٌن أن فئة . سنة 32ٌبلغ عمرهم أقل من %  62سنة و  22ٌقل عمرهم عن 

 .من مجموع السكان %8تمثل أصبحت ) سنة فما فوق 62 (المسنٌن

 

 

 

 

مالحظـة: معطٌات الجدول أعاله، و باقً الجداول الموالٌة، ال تتضمن فئة السكان المحسوبٌن على حدة.
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 جدول رقم 04
 تىسَع سكبن إقهُم تبورَزث حسب فئبث األعمبر انكبزي و انجىس

                                                                          

      2004ت ــسى                                                                                        

 فئبث األعمبر انذكىر بثــاإلو ىعــانمجم

67.093 32.805 34.288 0-14 

121.447 64.695 56.752 15-59 

طىت   62فىق مب  8.044 9.105 17.149  

 غير مصرح 63 52 223

 لمجموعا 99.158 106.665 205.823

 

 األولىالمرتبة  االقتصاديتحتل الساكنة فً سن النشاط رى، من جهة أخو
الشًء الذي ٌؤدي إلى ارتفاع الطلب  ، 1994سنة %  54مقابل  % 59بنسبة 

هذا التزاٌد على حساب شرٌحة السكان دون الخامسة  ٌأتًو  .لفً سوق الشغ
أما فئة  .2224سنة  % 33إلى  1994 سنة %39انتقلت نسبهم من  حٌث، عشر

النسبً ما  االستقرارمن  سنة، فقد عرفت نسبها نوعا 24 – 15باب أي فئة الش
 .اإلحصاءٌنبٌن 

التراجع ب المسنٌنولشباب لفائدة الكبار اتراجع فئة األطفال و ٌمكن تفسٌرو 
 .من جهة أخرى ارتفاع أمد الحٌاةو بمن جهة ً مؤشرات الخصوبة فالحاصل 

تغٌر شكل  الهرم السكانً إلقلٌم نتٌجة لهذه التغٌٌرات البنٌوٌة، فقد  و
 : تالٌانال بٌانانمهذا ما ٌوضحه الو 2224و  1994ما بٌن إحصاء تاورٌرت 
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المجموع إناث ذكور فئات األعمار

21673 10681 10992 4-0

24277 12101 12176 9-5

                     24044 11473 12571 14-10

69994 34255 35739 14-0

22363 10947 11416 19-15

18356 9537 8819 24-20

13805 7631 6174 29-25

11590 6397 5193 34-30

9388 4937 4451 39-35

7930 4259 3671 44-40

5218 2889 2329 49-45

5147 2888 2259 54-50

4620 2587 2033 59-55

98417 52072 46345 59-15

4463 2440 2023 64-60

2471 1074 1397 69-65

2388 1174 1214 74-70

3049 1538 1511 75+

12371 6226 6145 +60

72 42 30 غير مصرح

180854 92595 88259 المجموع

المجموع إناث ذكور األعمار

21054 10290 10764 4-0

22839 11252 11587 9-5

23200 11263 11937 14-10

67093 32805 34288 14-0

22649 11530 11119 19-15

21106 10973 10133 24-20

17470 9634 7836 29-25

14804 8240 6564 34-30

12382 6818 5564 39-35

11662 6435 5227 44-40

9246 4689 4557 49-45

7392 3859 3533 54-50

4736 2517 2219 59-55

121447 64695 56752 59-15

4993 2758 2235 64-60

4035 2135 1900 69-65

3561 1911 1650 74-70

4560 2301 2259 75+

17149 9105 8044 +60

134 60 74 غير مصرح

205823 106665 99158 المجموع

توزٌع السكان حسب فئات األعمار و الجنس لسنة 1994
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 خــخ انضواجُـــاحلبن -3
سس لدراسة حالة الزواجٌة من العوامل التً تؤتتبع تغٌرات الٌعتبر  

ذي لرصد هذا التغٌٌر نورد الجدول اآلتً الالدٌموغرافً و محددات التزاٌد
 .2224السكان لسنة ٌتضمن معطٌات إحصاء 

 
 حسب الحالة الزواجٌة( سنة فما فوق 15)بنٌة ساكنة اإلقلٌم             50:جدول رقم  

 % ووسط اإلقامة  والجنس               

 2004ة نـس                                                                          

 المجموع اإلناث الذكور اجٌةالحالة الزو 

 وعــالمجم

 42.3 37.2 48.2 العزاب

 51.3 51.6 50.9 المتزوجون

 1.3 2.1 0.4 المطلقون

 5.1 9.0 0.6 األرامل

 100 100 100 المجموع

 ريــالحض

 42.2 37.0 48.3 العزاب

 50.4 50.2 50.6 المتزوجون

 1.6 2.7 0.4 المطلقون

 ..5 10.1 0.6 األرامل

 100 100 100 المجموع

 رويــالق

 42.6 37.5 48.0 العزاب

 52.5 53.8 51.2 المتزوجون

 0.8 1.2 0.3 المطلقون

 4.1 7.4 0.6 األرامل

 100 100 100 المجموع

 

بكال الوسطٌن سواء تعلق األمر  المرتبة األولىن ٌتحتل فئة المتزوج
زاب بنسبة مهمة ثم فئة األرامل لعا فئةثم تأتً بعد ذلك  ناث بالذكور أو اإل

 .أخٌرا المطلقٌنو
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توضح لنا   1994إن المقارنة مع وضعٌة العزوبة والزواج فً سنة  
 .وجود تغٌرات فً مجموع النسب الموافقة لكل حالة زواجٌة

 
 1994سنة   %35.4  من  العازبات فبالنسبة لفئة النساء، ارتفعت نسبة 

% 53.3من  انخفضت نسبة المتزوجاتابل، مقبال  . 2224سنة  %37.2   لىإ
خالل نفس  سنة فما فوق 15البالغ أعمارهم  من مجموع النساء %51.6إلى 

 .و العنوسة العزوبة ظاهرتًنحو  تدرٌجً مما ٌوحً بتوجه الفترة، 
 
الوسطٌن،  بكالنفس نسبة العازبات تقرٌبا مسجلة  ر اإلشارة إلى أن تجدو

  .نقطة 3.6تهن بالوسط القروي بحوالً أما المتزوجات فترتفع نسب
لم تعرف و )% 2حوالً ( هن ضعٌفةتنسبالمطلقات، فبقٌت  ٌخصفٌما و 

 .ما بٌن اإلحصاءٌن تغٌٌرا كبٌرا

 

48,2

37,2

50,8 51,6

0,4
2,1

0,6

9

العزاب المتزوجون المطلقون األرامل

بنٌة ساكنة اإلقلٌم حسب الحالة الزواجٌة سنة 2004 )%(

الذكور

اإلناث

 
 
ما بٌن  راستقراالرجال، فقد عرفت ظاهرة العزوبة شبه  فئة فٌما ٌخص  

 .لم تسجل نسب العزاب اختالفا واضحا بٌن الوسطٌنو 2224و  1994
 
مثٌر لالنتباه لدى  بشكلارتفاع نسبتها  ظ، فنالحأما بالنسبة لظاهرة الترمل 

ذلك و )2224 سنةللرجال  %2.6مقابل  للنساء %9 (النساء مقارنة بالرجال 
إعادة الزواج عند  سهولةلكذلك والنساء عند  ألمد الحٌاة لالرتفاع النسبً راجع

ا فً دة فً الوسط الحضري منههذه الظاهرة هً أكثر ح كما نالحظ أن .الرجال
 .الوسط القروي
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 سجل  أكبر معدل للعزوبة تحلٌل الجدول أسفله، نالحظ أن من خالل  و
 االقتصادٌة التحوالتذلك على إثر ، و%)93.8( سنة 19-15لدى الفئة العمرٌة 

إدماجها فً الحٌاة تضً تعلم الفتاة والتً تقو عرفها مجتمعنا التً االجتماعٌةو 
 .لٌة قبل دخولها إلى الحٌاة الزوجٌةالعم

 
عرضة لتراجع معدل سن  سنة هً األكثر 29-25الفئة العمرٌة  غٌر أن

إلى  1994سنة  % 49من بهذه الفئة،  العزاب انتقلت نسبة حٌث الزواج،
 .2224نة س 57.7%

 
 60:جدول رقم 

  )سنة 29-25سنة،  24-20سنة،  19-15 (نسبة العزاب
 % قامةحسب الجنس ووسط اإل 

 2004ة ــسن                                                    

92 -  92  2 4 -  92  1 2 -  52 الوســـط          الجــنس      

 ذكورال    99.3 93.1 71.6

 نث اإل    88.5 63.6 46.4 المجموع

 المجموع    93.8 77.8 57.7

 ذكورال    99.5 94.9 76.2

 نث اإل    90.0 65.7 46.9 الحضري

 المجموع    94.6 79.5 59.4

 ذكورال    98.9 90.9 66.2

 نث اإل    86.4 60.7 45.7 القروي

 المجموع    92.7 75.5 55.5

 
 لكال الجنسٌنإلى أن نسبة العزوبة  فً هذا الصدد اإلشارة ا تجبكم

فئات األعمار لكل ذلك بالنسبة والقروي بالوسط  مثٌالتهاتفوق  بالوسط الحضري
 .المسجلة أعاله



 

 18 

العزوبة عند  نسبة من أجل اإلحاطة بظاهرة العزوبة المطلقة، ٌتم اعتماد و
 .عد مقٌاسا لحدة هذه الظاهرة على مستوى جٌل بأكملهالتً تو سنة 55

 
ٌتضح لنا أنه رغم ظاهرة  خالل تحلٌل معطٌات الجدول أسفله،فمن  

من مجموع العزاب البالغٌن % 97.4 أن العزوف عن الزواج أو التأخر فٌه إال
بٌن الذكور واإلناث  واضحا تفاوتال ولكن ٌبقى .سنة 55 ٌتزوجون قبل، سنة 15

فً  ٌرهاظفوق نتفً الوسط الحضري  ةالعزوبة النهائٌ نسبةف .بٌن الوسطٌنو
 نسبةال تبلغ هذهخاصة بالنسبة لإلناث حٌث  ، )%2مقابل %3 ( الوسط القروي

 .بالقرٌة %  1.9 ة مقابل بالمدٌن % 3.2
 

 70:جدول رقم 
 % سنة حسب الجنس ووسط اإلقامة 55عند  المطلقة العزوبة نسبة

 الجنس حضريال قرويال المجموع

 ذكور 2.8 2.1 2.5

 إنث  3.2 1.9 2.7

 المجموع 3 2 2.6

 
 سن الزواجتأخر عن ظاهرة  الموالًمن جهة أخرى،  تعبر نتائج الجدول 

باإلقلٌم سنة عند مجموع السكان  29.5سن الزواج األول حوالً  متوسطحٌث بلغ 
  .فً مجموع البالد سنة  28.7سنة على صعٌد الجهة و  32.3 مقابل

 
ل قد ارتفع ما بٌن و نشٌر فً هذا الصدد، إلى أن متوسط سن الزواج األو

 .كذلك بالقرىالجنسٌن معا بالمدن وهذا االرتفاع شمل و 2224و  1994
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 08:م جدول رق
 سن الزواج األول حسب الجنس ووسط اإلقامة متوسط

 المجموع

 

 الجنس حضريال قرويال

 السنة 1994 2004 1994 2004 1994 2004

 ذكور 30.2 32.1 29.4 30.7 29.8 31.5

 ث ــإن 26.4 27.7 24.8 27.4 25.7 27.6

29.5    -  29.1      -  29.7    -  المجموع 

 
الرجال هو أكبر من فئة لدى  سن الزواج األول متوسطو نشٌر كذلك بأن 

 كما .سنوات 4حوالً  ،2224حسب إحصاء  ،إذ بلغ الفرق .مثٌله لدى النساء
 32.1 ( قد فاق نضٌره بالوسط القرويبالوسط الحضري  المؤشرهذا  أن ٌتضح

 .)سنة على التوالً 32.7مقابل  سنة
 
كال ا بالنسبة للفتاة فً هو نفسه تقرٌبمتوسط سن الزواج األول  أنفً حٌن  

الفتاة القروٌة أصبحت تتزوج هً  خصوصا وأن )سنة 27حوالً(  الوسطٌن
 .أٌضا فً سن متأخر

 
معدل سن الزواج حسب الجنس  و وسط اإلقامة  ) %  (

32,1

27,7

29,7

30,7

27,4

29,1

ذكور إناث المجموع

حضري

قروي

 
 

بكال بح متأخرا بالنسبة للجنسٌن معا والزواج أصبصفة عامة، ٌمكن القول أن 

 .الوسطٌن
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 اخلصىثــخ -4 
لذٌن قد تضعهم ا حٌاءاأل ٌمثل المؤشر التركٌبً للخصوبة مجموع الموالٌد

 هذا المؤشر و قد عرف .تحت شروط خصوبة أسالفها خالل حٌاتها و المرأة
 1994أطفال لكل امرأة سنة  3.7خالل السنوات األخٌرة، حٌث تقلص من  انخفاضا

باألساس  ، ٌرجعفً الخصوبة هذا التراجع. 2224سنة  لكل امرأة أطفال 2.5إلى 
 .ٌجابٌة لحمالت تنظٌم األسرةاإل االنعكاساتإلى ارتفاع سن الزواج و

 اإلحصاءٌنما بٌن  رغم انخفاضهوتاورٌرت، قلٌم ذا المؤشر بإأن هغٌر 
لم ٌتجاوز  الذين نضٌره المسجل على صعٌد الجهة وٌبقى دائما أعلى م، األخٌرٌن

 المؤشر التركٌبً للخصوبة و كما ٌوضح الجدول أسفله، فإن .لكل امرأة أطفال 2.1
 2.3(  الوسط الحضري مقارنة مع   )لكل امرأة أطفال 2.8(   يروبالوسط الق ٌرتفع
  .)لكل امرأة أطفال

 09 :جدول رقم 
 ة النساءالمؤشر التركٌبً لخصوبو  ) ‰(الخصوبة معدل 

 فً سن اإلنجاب حسب وسط اإلقامة
 2224سنة                                      

 

 فئثت األعمثر حضريال قرويال المجموع

18.3 22.2 15.4 19-15 

88.9 97.5 82.4 24-20 

123.4 146.5 107.5 29-25 

120.6 128.0 115.8 34-30 

93.3 97.5 90.8 39-35 

42.3 48.3 38.8 44-40 

18.1 21.2 16.4 49-45 

المؤشر التركيبي للخصوبة     2.3 2.8 2.5  
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 22نه قبل ا ، ٌتضح جلٌاحسب الفئات العمرٌة عند دراسة معدل الخصوبة و
ذلك نظرا امرأة و 1222والدة لكل  18.3إذ ال ٌتعدى  ئٌالض ٌبقى هذا المعدل ،سنة

 . سنة 27سن الزواج إلى حوالً  متوسطلتأخر 
 

 بحوالً لٌبلغ أقصاه  المعدلهذا ٌرتفع فة، سن 29-25 أما بالنسبة للفئة العمرٌة
حتى ٌصل أدناه ما ٌع سرفأ بتناقص تدرٌجً ثم ٌبدامرأة،   1222 والدة لكل 123.4

الوسط  أن، غٌر هذه الظاهرة حاضرة فً الوسطٌن معاو .سنة 49و 45بٌن 
 كذلك، ٌالحظ  .سنة 34-32فً الفئة العمرٌة  للخصوبة معدل أقصىالحضري ٌعرف 

ذلك على مستوى جمٌع الفئات و بالبوادي مقارنة بالمدنلخصوبة مرتفعة أن اب
 .العمرٌة
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 ي ـم انثبَـانفص
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 األيُـــخ -1

ٌستطٌع ال ر أكثسنوات ف 12كل شخص بلغ عمره  األمٌة علىٌطلق مصطلح 
كثٌرا ما ٌستعمل هذا و .الٌومٌة عن حٌاته او بسٌط اقصٌر ابٌانبفهم  أن ٌقرأ أو ٌكتب

 .لتقٌٌم المجهودات المبذولة من طرف الدولة  فً مٌدان التعلٌم ؤشرالم
 
و  األمٌةٌتخبط فً آفة  زال باقً أقالٌم الجهة، ال ٌإقلٌم تاورٌرت كغٌره من  و

حٌث . بالجهة الشرقٌة لألمٌةفلقد سجلت به أكبر نسبة  .بشكل حادالتً  تنتشر به 
 12 شخص بلغ عمره 161.932 صلأوبعبارة أخرى فمن  .% 53 نسبة تفاق

 .أمٌا   85.822 نجد، رسنوات فأكث
 

 كذلكالكبٌر المسجل على مستوى الجنس وإلى التفاوت  اإلشارة هنا البد منو 
 .الوسط و الجدول التالً ٌوضح ذلك على مستوى

  10: جدول رقم 

 % حسب الجنس ووسط اإلقامة  )سنوات فأكثر 10 (لدى السكان األمٌة نسبة

 2004ـة سن                                                                         

 
 المجموع       اإلناث       الذكور      

 53.1 64.7 40.2 إقلٌم  تاورٌرت

 40.9 52.8 27.1 الحضري

 70.4 82.1 58 القروي

 42.9 54.2 30.8 الجهة الشرقٌة

 32.7 43.0 21.5 الحضري

 60.0 72.6 46.3 القروي

 43.0 54.7 30.8 مجموع البالد

 29.4 39.5 18.8 الحضري

 60.0 74.5 46.0 رويالق

 األمٌة تفوق آفةن اإلناث م معاناةٌوضح أن حسب الجنس، تحلٌل األمٌة إذ أن 
 .من الذكور %42قابل ممن اإلناث هن أمٌات  64 %من أكثر ف ،الذكور معاناة بكثٌر
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حٌث  ،لعدد األمٌٌن داخل الوسطٌن و واضح تفاوت  كبٌر ٌسجل  ،كذلك و
تجاوزت به نسبة األمٌٌن  إذ د فً الوسط القرويحاة بشكل كببر وترتفع األمٌ

 .نقطة 29.5أي بفارق  فً الوسط الحضري % ..42 من السكان مقابل % ..72
 

 وذلك بحوالً النساء القروٌات  فً صفوف ،اأقصاه األمٌة نسبة تبلغ و هكذا،
 .بمجموع البالد% 74.5و  بالجهة الشرقٌة ..72%مقابل  82%

 

نسبة األمٌة بالوسط الحضري %

21,5 18,8

52,8
43 39,5

27,1

تاورٌرت الجهة المغرب

الذكور اإلناث
 

 
ع أساسا ا راجهذو ،بٌن لنا مدى استفحال األمٌة داخل اإلقلٌمكل هذه األرقام  ت
الفقراء، فضال عن عدم استفادة جمٌع األطفال البالغٌن سن إلى ارتفاع معدل الفقر و

 .التمدس من البرامج التعلٌمٌة الرسمٌة فً العالم القروي

نسبة األمٌــة بالوسـط القروي )%(

58
46,3 46

82,1
72,6 74,5

تاورٌرت الجهة المغرب

الذكور اإلناث
 

 
 
، كما هو مبٌن األمٌة حسب فئات األعمارتحلٌل فإن من جهة أخرى، و

 نسبةأن إذ ، األشخاص عالقة وطٌدة مع عمر لهذه الظاهرة ٌظهر أن  جدول أسفله،بال
 مع التقدم فً السن، حٌث تنطلق من قٌمتها تزاٌد بشكل تصاعدي و كبٌر ت األمٌة
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فئة األشخاص  لدى ابلغ أقصاهتو  تدرٌجٌارتفع األطفال، لت لدى %21.3الدنٌا و هً 
  .لدى الرجال% 72لدى النساء و  %95 فوقبنسبة ت سنة 52البالغٌن أكثر من 

 )%(  حسب الجنس و فئات األعمار باإلقلٌم  األمٌة  نسبة         11: جدول رقم 

1994 4004ة ـــــسن ة ـــــسن   

  فئثت األعمثر ذكورال نث اإل المجموع ذكورال نث اإل المجموع

21.3 26.3 16.5 38.6 51.2 27.2 00-04  

37.7 48.4 26.4 47.7 62.9 32.4 05-44  

52.4 65.1 36.6 67.9 79.2 54.0 45-44  

68.1 81.9 52.0 76.2 91.5 58.5 45-49  

84.7 95.6 72.5 92.2 99.3 84.3 50 + 

 المجموع      4323 3227     0922   40.2    64.7  53.1

 
نسبة األمٌة حسب الجنس و فئات األعمار سنة 2004
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و  فً إطار تعمٌم التمدرس المبذولةالمجهودات  و تجدر اإلشارة إلى أنه نتٌجة 
و  فئات األعمار مستوٌاتانخفضت حدة األمٌة على جمٌع  ،كذا برامج محو األمٌة

 .) أعالهانظر الجدول (  1994مقارنة بسنة  بالنسبة للجنسٌن معا
صفوف األجٌال الناشئة حٌث بلغت  مرتفعة حتى فًتزال  ال فهًورغم ذلك، 

أكثر من تعانً  ناث اإل هنا أٌضا و .سنة 14-12البالغٌن  لألطفالبالنسبة % 21.3
بالوسط القروي فئات العمرٌة وذلك بالنسبة لكل الو الخطٌرة اآلفةالذكور من هذه 

 .)انظر الملحق(ر من الحضري أكث
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 العالمً،ائج المسجلة على الصعٌد الوطنً وكد لنا النتالنتائج تؤ هذهمٌع فج

 .معضلة األمٌةاألكثر تعرضا ل اعلى أن النساء و العالم القروي هم والتً أثبتت

 
 ادلؼشفخ ثبنهغبد -2

إذ أكثر انتشارا  معا الفرنسٌةالعربٌة و تٌناللغ تعد، فٌما ٌخص المعرفة باللغات
دها تلٌها اللغة العربٌة لوح كتابتها ثم من الساكنة ٌعرفون قراءتها و %  26.2 أن 

، لسكانمن ا فقط % 6.5بٌنما  .سنوات فأكثر 12البالغة  من الساكنة % 14.1نسبة ب
إلى جانب اللغة  )و اإلسبانٌة مثال كاإلنجلٌزٌة (لغات أخرى  كتابة قراءة و تعرف

 .العربٌة و الفرنسٌة
 

  21:جدول رقم 
 )رسنوات فأكث 10(وزٌع السكان ت

 .2004سنة  حسب اللغات المقروءة و المكتوبة و حسب الجنس

 و المكتوبة المقروءةاللغات  ورــذكال اثـناإل المجموع

 بدون   40.2 64.7 53.1

 وحدها العربٌة   18.7 10.1 14.1

 فرنسٌةو العربٌة ال   33.0 20.0 26.2

 لغات أخرىفرنسٌة ووالعربٌة ال   8.0 5.2 6.5

0.1 - 0.1 
  

 أخرى غٌر الفرنسٌةلغات عربٌة و ال  

 أخرى اتلغ   0.1 - -

 وعـــالمجم   100.0 100.0 100.0

 
واضحا للذكور على اإلناث فً مسألة  اأعاله تمٌزوتعكس معطٌات الجدول 

بالنسبة لجمٌع  ذلككور باللغات تفوق معرفة اإلناث وفمعرفة الذ. اللغاتبمعرفة ال
 .اللغات

 انزًذط -3
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ٌزال مستوى بقطاع التعلٌم عموما، ال  المبذولةالمهمة  وداتهالمجبالرغم من  
 .االلتحاق بالمدرسة ضعٌفا  داخل إقلٌم تاورٌرت

 
فٌتضح جلٌا من خالل المعطٌات الواردة فً الجدول أسفله أن أكثر من نصف 

تصل هذه النسبة ثر ال ٌتمتعون بأي مستوى دراسً وسنوات فأك 12الساكنة البالغة 
 .فً الوسط القروي% 72إلى 

 
  % 26.7المستفٌدٌن ، ال تتعدى نسبة التالمٌذ االبتدائًبالنسبة للمستوى 

هذه الوضعٌة  .فً الوسط القروي % 19.2ال تكاد تصل إلى  الوسط الحضري بٌنماب
ال نكاد نجد فعلى سبٌل المثال   .بجمٌع المستوٌات الدراسٌة ةحاضر المتدهورة بالقرى

سنوات فما فوق ٌتمتعون بمستوى تعلٌمً  12من الساكنة البالغة  %2فً القرى 
 .فً المدٌنة% 8ثانوي فً حٌن تتجاوز هذه النسبة 

 
 31: م جدول رق

 )سنوات فأكثر (10توزٌع السكان 
 )% ( حسب المستوى الدراسً ووسط اإلقامة 

              

 

 

 

 

 مستوى التعلٌم حضريال قرويال المجموع

 بدون    41.1 70.0 53.1

 األولًالتعلٌم    2.1 1.6 1.9

 االبتدائً التعلٌم   26.7 19.2 23.6

 اإلعدادي  التعلٌم   16.3 6.5 12.2

 الثانوي لٌمالتع   8.7 1.8 5.9

 العالً التعلٌم   5.1 0.9 3.4

 وعـــالمجم   52222 52222 52222
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  جـانثبنانفصم 
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 اهخعبريفيً أجل خفبدي نل خأويل خبطئ هٌخبئج اإلحصبء، ارخأيٌب خذنير اهلبرئ تأهى 

 :هخبهيهي نبدرجج تهذا اهفصل واهيبح اهيخعولج تبهٌشبط االكخصبدي واهيصطوحو

  ًهى يجيوع اهسنبً اهٌشيطيً اهيشخغويً و اهسنبً  :اهٌشيطوًاهسنب
 .اهعبطويً

 ًح سٌوا 7هى يجيوع اهسنبً اهتبهغيً : اهسنبً اهٌشيطوً اهيشخغوو
 .يشخغووً أثٌبء فخرث اإلحصبءفأنثر ونبٌوا 

 ً15يخنوٌوً يً يجيوع اهسنبً اهتبهغيً : اهسنبً اهٌشيطوً اهعبطوو 
نبٌوا ال يشخغووً أثٌبء فخرث اإلحصبء و هنٌهى بٌوا نسٌج فيب فوق ، 

 .يتحثوً عً اهعيل
 ًيخنوٌوً يً يجيوع اهسنبً اهذيً ال يشخغووً : اهسنبً غير اهٌشيطي

يخعوق األير ترتج اهتيح، . أثٌبء فخرث اإلحصبء وال يتحثوً عً عيل
اهخوييذ و اهطبهة، اهيالم، اهيخلبعد، اهيريض أو اهيعوق، 

 ..........اهطفل
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 ثُُـخ انغبكُـخ انُشُؽـخ حغت اجلُظ ووعـػ اإللبيـخ -1

بإقلٌم  النشٌطٌنالسكان سجل عدد بٌن اإلحصاءٌن، ما خالل الفترة الممتدة 
نشٌطا و هو ما ٌعادل  66.715إلى   49.786   من حٌت مر تحسنا  تاورٌرت

وزٌع وفً ما ٌلً جدول ٌبٌن ت  .2224باإلقلٌم سنة  من مجموع السكان% 32.4
  .الساكنة النشٌطة فً الوسطٌن حسب الجنس

 
 41: جدول رقم 

 توزٌع الساكنة النشٌطة حسب الجنس ووسط اإلقامة
 

 %ن توزٌع السكان النشٌطٌ عدد السكان حسب النشاط 

 السكان    اجلُظ
 النشٌطون   

 السكان    
 غٌر النشٌطٌن   

 المجموع  القروي   الحضري   المجموع   

 79.4 83.4 76.2 99.158 46.190 52.968 الذكور

 20.6 16.6 23.8 106.665 92.918 13.747 اإلناث

 100 100 100 205.823 139.108 66.715 المجموع

على ضوء هذه المعطٌات، ٌمكننا القول أن مشاركة العنصر النسوي فً 
 %22.6فالساكنة النشٌطة من جنس اإلناث تأخذ نسبة . النشاط االقتصادي ضعٌفة

نساء نشٌطات ) 2(فإننا ال نجد سوى هكذا و  ،فقط من مجموع السكان النشٌطٌن
ولعل هذا راجع إلى أسباب ثقافٌة واجتماعٌة الزالت تعانً منها  .12أصل  من

ة غٌر مؤهلة المرأجعلت  لتمدرس فً صفوف الفتٌات، المرأة مثل ضعف نسبة ا
  . لخوض غمار سوق الشغل

لفئة الذكور، تفوق نسبة النشٌطٌن بالوسط  أنه بالنسبةكذلك  ٌالحظو 
بٌنما ٌسجل العكس . نقطة 7.2القروي مثٌلتها بالوسط الحضري و ذلك بحوالً 

 مقابل %23.8بالنسبة لفئة اإلناث حٌث بلغت نسبة النشٌطات الحضرٌات 
 .بالوسط القروي% 16.6

 
 

 انُشــبغ َغجخ-2
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أي مجموع  (النشٌطٌنالنشاط بحاصل قسمة مجموع السكان  نسبةعرف ت   
 .على مجموع السكان )السكان المشتغلٌن و العاطلٌن الراغبٌن فً إٌجاد عمل

، اإلحصاءٌنتحسنا واضحا فً الفترة الممتدة بٌن  النسبةهذا  تو قد سجل
بنفس قد هم هذا التحسن الجنسٌن معا و و % 32.4 إلى % 27.5من  تحٌت مر
 قل عنٌالزال هذا المؤشر  التحسن،  ، و رغم هذالكن .)نقط 5حوالً (النسبة 

 .نقطة على التوالً 3.5و  1.2بالمستوى الجهوي و الوطنً ب حوالً  مثٌله

الحاصل بٌن الذكور  التباٌن الكبٌرتجدر اإلشارة فً هذا الصدد إلى و
ذكور ٌعدون نشٌطٌن، فً حٌن  12أشخاص من أصل  5اإلناث، إذ أن ما ٌفوق و

 المالحظة ٌؤكدكل هذا  .ناثإ 12من بٌن  ة واحدةامرأال تتعدى هذه النسبة 
التدرج البطًء للعنصر النسوي فً خوض غمار سوق ب الخاصةالسابقة الذكر و

            .الشغل

 2004سنة  النشاط حسب الجنس ووسط اإلقامة نسبة         15:جدول رقم 

  ورـــــذكال ث ــــناإل المجموع

 إقليم تثوريرت 53.4 12.9 32.4

 حضري 50.4 14.1 31.3

 قروي 57.4 11.1 33.9

 الجهة الشرقية 54.4 13.8 33.6

 حضري 53.3 14.9 33.6

 قروي 56.5 12.0 33.7

الدـــمجموع الب 54.7 17.6 35.9  

 حضري 54.4 19.8 36.8

 قروي 55.1 14.9 34.9

تفوق نشاط المرأة الحضرٌة  نسبةتوضح المعطٌات اإلحصائٌة أن، و
نقط، بٌنما ٌسجل العكس بالنسبة لفئة  3بالنسبة للمرأة القروٌة بحوالً  هاتنضٌر

 بالوسط الحضري مقابل  %52.4النشاط بهذه الفئة  ت نسبةالرجال حٌث بلغ
 .بالقرى % 57.4
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50,4

14,1

57,4

11,1

53,4

12,9

حضري قروي إقلٌم تاورٌرت

نسبة النشاط حسب الجنس ووسط اإلقامة سنة 2004 )%(

ذكور

إناث

  
 

 16: ل رقم جدو
 الجنسوالنشاط حسب فئات األعمار  نسبة                                 

 

2004 1994  

    فئثت األعمثر ذكورال نث اإل المجموع ذكورال نث اإل المجموع

42.5 27.6 57.9 34.0 14.0 53.1 52-52  

55.1 28.6 83.9 46.4 15.4 79.9 92-94  

56.7 25.6 95.1 51.4 17.0 93.9 92-92  

54.4 20.4 97 51.2 13.0 98.3 72-74  

52.6 15.9 97.6 50.0 7.5 97.4 72-72  

50.8 12.7 97.7 49.2 7.6 97.4 42-44  

51.9 10.2 94.9 46.2 6.5 95.5 42-42  

48.2 7.2 93 44.7 6.2 93.9 22-24  

43.4 5.4 86.5 42.5 5.1 90.1 22-22  

21 1.9 42.5 23.1 2.7 43.6 60 et + 

ن ٌمثلون أن السكان النشٌطٌالنشاط حسب فئات األعمار  نسبةتحلٌل وضح ٌ
لجمٌع الفئات العمرٌة المنحصرة ذلك بالنسبة السكان  و مجموع  ما ٌفوق نصف

دى النساء بالمقارنة ل ةالنشاط جد ضئٌل نسبةبقى ولكن ت .سنة 49و  22  ما بٌن 
نخفض بشكل نها تإضافة إلى ألك على مستوى كل الفئات العمرٌة، ذمع الرجال و

 .فً صفوف النساء كبٌر فً سن مبكرة
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ر من ، نجد أن أكث)سنة 22أقل من  ( ادففً سن مبكرة ج ،بالنسبة للذكورف
ص أشخا 12من بٌن  9 النسبةتتجاوز هذه نشٌطٌن وهم  12أشخاص من بٌن  5

نسبة  إلى حٌث تتقلص فئة المسنٌن ال تنخفض إال لدىو. سنة 54و  25ما بٌن 
42..%  . 

 24-22بالفئة العمرٌة  %28.6فً حٌن أن أعلى نسبة للنشٌطات لم تتعد 
 ٌظهر هذا جلٌا من خاللفً سن مبكرة وا وسرٌع باالنخفاضرة بدأت مباشسنة و

 .المبٌان المدرج سابقا

النشاط  نسبةأن جمٌع الفئات العمرٌة عرفت ارتفاعا فً إلى ر كذلك، نشٌو
 .خاصة بالنسبة لفئة اإلناث  2224و  1994ما بٌن 
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  احلبنــخ يف ادلهُــخ -2
فً المهنة، فٌبدو أن فئة  فٌما ٌخص توزٌع السكان النشٌطٌن حسب الحالة

من مجموع السكان النشٌطٌن، وٌسجل % 44.4األجٌر تحتل المقدمة بنسبة 
من مجموع % 62.7حضور مكثف لهذه الفئة بالوسط الحضري وذلك بنسبة 

 .السكان النشٌطٌن بالمدن

%  وسط اإلقامةو النشٌطٌن حسب الحالة فً المهنةتوزٌع السكان        71: جدول رقم 
 2004سنة 

 

ٌن، من مجموع النشٌط% 35.5 قت ذاته، ٌمثل المهنٌون المستقلونفً الو 
بالوسط % 37.4وٌتوزع هؤالء بشكل متفاوت بٌن الوسطٌن حٌث أنهم ٌمثلون 

 .بالوسط الحضري% 33.6القروي مقابل 

توزٌع السكان النشٌطٌن  بالوسط الحضري 

حسب الحالة فً المهنة

  مستقــل

  مشغــل
  متعــلم

  معٌن عائلً

  أجٌــر

 

 الحثلة في المهنة حضري قروي المجموع

 لــمشغ   1.9 0.6 1.2

 لــمستق   33.6 37.4 35.5

 رــأجي   60.7 27.3 44.4

 عثئلي معين  2.6 34.3 18

 لمــمتع   1.2 0.4 0.8

 المجمــــوع  100.0 100.0 100.0
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من مجموع النشٌطٌن، معظمهم % 18وتشكل فئة المعٌن العائلً ما ٌقارب 
بالوسط % 2.6بالوسط القروي مقابل % 34.3)ٌنحدر من وسط قروي 

 (.الحضري

مشغلٌن والمتعلمٌن، فإنهم ال ٌحضرون إال بنسبة أما بالنسبة لفئة ال 
من مجموع الساكنة % 2.8و % 1.2ضعٌفة، حٌث ال ٌمثلون على التوالً سوى 

 .النشٌطة لإلقلٌم

توزٌع السكان النشٌطٌن بالوسط القروي حسب الحالة 

فً المهنة

  متعــلم
  مشغــل

  مستقــل

  أجٌــر

  معٌن عائلً
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 انفصم انزاثغ
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 رؽىس أػذاد األعش-1
ارتفع عدد األسر القاطنة بإقلٌم تاورٌرت خالل الفترة الممتدة بٌن 

 أسرة، أي بمعدل نمو سنوي ٌناهز  34.876إلى   27.278اإلحصاءٌن،  من  
و بهذا، تمثل األسر   .أسرة 21.922ستقطب منها  المجال الحضري  ٌ .%2.6

  .بالجهة الشرقٌة% 65من مجموع األسر داخل اإلقلٌم مقابل  % 63الحضرٌة 

من % 9.4ال تمثل سوى  متجدر اإلشارة إلى أن األسر المتواجدة باإلقلٌو
 .ر بالجهة الشرقٌةمجموع األس

 18: جدول رقم 
 توزٌع أعداد و أحجام األسر حسب وسط اإلقامة

 2004سنــة                                                    

 حجم األسرمتوسط  عدد األسر الوسط

 5.9 34.876 إقلٌم  تاورٌرت

 5.4 21.900 الحضري

 6.7 12.976 القروي

 5.2 368.449 الجهة الشرقٌة

 4.9 239.910 الحضري

 5.7 128.538 القروي

 

فٌما ٌخص حجم األسر، فقد عرف نمو أعداد األسر وثٌرة فاقت وثٌرة و
 إلى   1994سنة   فردا 6.7نمو السكان مخلفة بذلك انخفاضا فً حجم األسر من 

هم هذا االنخفاض الوسطٌن معا و هذا ما ٌوضحه وقد  . 2224فردا سنة   5.9
 :تالًالجدول ال

 

 

 

 

 

 19: جدول رقم 
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 )األسرة/فرد (متوسط حجم األسر حسب الوسط          

 متوسط حجم األسر 

 2004سنة  1994سنة 

 5.9 6.7 إقلٌم  تاورٌرت

 5.4 6.1 الحضري

 6.7 7.4 القروي

 

وٌمكننا تفسٌر هذا االنخفاض بالتغٌرات الثقافٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 
رة المتعددة األفراد نموذجا ٌقل عبر السنوات لتحل محله التً جعلت من األس

 .   األسرة النووٌة

رادها مقارنة مع أن األسر بالوسط القروي تتمٌز بتعدد أف نشٌر كذلك إلىو
 .بالقرىٌرجع هذا التباٌن أساسا إلى الخصوبة المرتفعة نسبٌا و. الوسط الحضري

 دمُضاد أسثبة األعش -2
نسبة األسر المسٌرة من طرف النساء أن  2224نتائج إحصاء  هرتأظ
% 17 ته اهاألسر   داخل المجتمع الشرقً، فقد تجاوزت نسبة مهمةأصبحت 

 .أسرة بالجهة الشرقٌة 65.367هو ما ٌعادل و

.  5826 فقد وصل عدد ربات األسر إلى  ،فٌما ٌخص إقلٌم تاورٌرت 
تصل و .النساء من األسر باإلقلٌم تسٌر من طرف% 16.7بصٌغة أخرى، فإن و

أي  بالقرى %8.8ال تتعدى هذه النسبة  بالمدن فً حٌن %..21 هذه النسبة إلى
  .نقطة 12.6بفارق 

 

 

 

 

 

  20 :جدول رقم 
 2004سنة  توزٌع أرباب األسر حسب الجنس ووسط اإلقامة
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 وعــالمجم اثــاإلن ورــالذك الوسط

 % انعذد % انعذد % انعذد 

 100 34.876 16.7 5.826 83.3 29.050 إقلٌم  تاورٌرت

 122 21.922 21.4 4.686 78.6 17.214 الحضري

 122 12.976 8.8 1.142 91.2 11.836 القروي

 100 368.449 17.7 65.367 82.3 303.082 الجهة الشرقٌة

 122 239.912 19.9 47.629 82.1 192.281 الحضري

 122 128.539 13.8 17.738 86.2 112.821 القروي

 

أن أكثر من  ،  ٌتضحراسة توزٌع أرباب األسر حسب الفئات العمرٌة الكبرىبدو 
كذلك،  ٌشكل . نصف أرباب األسر ٌنتمون إلى فئة السكان فً سن النشاط االقتصادي

فئة الشباب ال تمثل  فً حٌن أن نسبة. )%26 (من مجموع أرباب األسرالمسنون نسبة مهمة 
 %.16سوى 

 
 21: جدول رقم 

 %اب األسر حسب الفئات العمرٌة الكبرى و حسب الجنس توزٌع أرب

              
  2004سنة                                                               

 المجموع اإلناث الذكور 

 % انعذد % انعذد % انعذد انفئبث انعمزَت

 16 5.419 2 859 13     4.560 )طىت 34-15(اىؼببة 

    اىىؼبططه  اىظنبن فٍ

 )طىت 49-15 (اإلق   االقتـبدٌ
16.327 47 2.784 8 19.111 55 

 26 9.137 5 1.899 21 7.238 طىت فمب فىق 62 اىمظىىن

 
 
 
من أرباب األسر % 47أن  من جهة أخرى، ٌتبٌن لنا من خالل المقارنة بٌن الجنسٌنو

. فً صفوف النساء% 8ة فً سن النشاط االقتصادي هم ذكور فً حٌن ال تتعدى هذه النسب
هً جد ضعٌفة إذا ما قورنت % 2التً تقدر ب واألسر فً سن الشباب  رباتكما أن نسبة 

 %.13بالذكور 
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 توضح،  بإقلٌم تاورٌرت )الذكور(و فٌما ٌخص الحالة الزواجٌة ألرباب األسر
باب رأ ال ٌتعدى  بٌنما )%94.6 (ٌنتمون إلى فئة المتزوجٌن طٌات الجدول أن معظمهم مع

الحاالت التً ٌنوب فٌها االبن  ببعضو ٌمكن تفسٌر هذه الوضعٌة  .%4.4 األسر العزاب 
 .عن أبٌه بسبب الغٌاب أو المرض أو غٌر ذلك من الظروف العائلٌة

 
 22: جدول رقم 

 2004 سنة %سر حسب الجنس ووسط اإلقامة األ برباالحالة الزواجٌة أل
 

وجدن أنفسهن أرامل هن  هنأكثر من نصففٌما ٌخص ربات األسر، فقد تبٌن على أن 
لمطلقات بنسبة م اث% 36تلٌهن المتزوجات بنسبة  ،أعباء أسرهن مرغمات على تحمل

 %.5.2 أما العازبات فال تتعدى نسبتهن %.8.6
 

إذا كانت الحالة الزواجٌة ال  من جهة أخرى ٌبٌن التحلٌل على مستوى الوسط أنه 

ربات فهً تسجل تباٌنا بالنسبة ل ،داخل الوسطٌن تختلف كثٌرا فً صفوف أرباب األسر
تفوق تلك المسجلة بالقرى ) %  ..36 (إذ أن نسبة ربات األسر المتزوجات بالمدن. األسر

 المجموع اإلناث الذكور الحالة الزواجٌة 

 المجمــوع

 4.5 5.2 4.4 العزاب

 84.8 36.0 94.6 المتزوجون

 1.7 8.6 0.4 المطلقون

 9.0 50.3 0.7 األرامل

 100 100 100 المجموع

 الحضــري

 5.4 5.9 5.3 العزاب

 81.4 36.8 93.6 المتزوجون

 2.4 9.4 0.5 المطلقون

 10.8 48.0 0.7 األرامل

 100 100 100 المجموع

 القــروي

 3.0 2.2 3.1 العزاب

 90.5 32.7 96.0 المتزوجون

 0.7 5.4 0.2 ونالمطلق

 5.8 59.7 0.7 األرامل

 100 100 100 المجموع
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مقارنة بالمدن  )% 59.7(ترتفع  نسبة ربات األسر األرامل بالقرى   كذلكو .) 32.7%(
)48%(. 

 
و كما هو معتاد، فرب األسرة ٌجب أن ٌتمتع بالسلطة المادٌة و المعنوٌة و أن ٌقوم 

ٌفترض برب األسرة أن  و لهذا. ءه و تعلٌمهم و توجٌههمبالدور المنوط به تجاه تربٌة أبنا
 .ٌملك مستوى دراسً مناسب ٌؤهله للقٌام بالدور المنوط به على أحسن وجه

 إقلٌم تاورٌرت ؟بسر األأرباب فما هو وضع 
 

مدى استفحال آفة األمٌة  -على مستوى الفصل الثانً من هذا التقرٌر –لقد تم توضٌح 
لجهة الشرقٌة سجل على مستوى هذا فٌكفً القول أن أكبر معدل لألمٌة با. بإقلٌم تاورٌرت

و التً تخص تفشً ظاهرة  سبق تسجٌلهاو المالحظات التً %. 53.1اإلقلٌم و ذلك بنسبة 
. اب األسركذلك بالنسبة لألربحاضرة األمٌة بالوسط القروي و خاصة بصفوف النساء نجدها 

مقابل % 81.3 (دن ـاألمٌة بالقرى مقارنة بالمفمعطٌات اإلحصاء تبٌن مدى ارتفاع 
 88.2%(و توضح كذلك  مدى معاناة ربات األسر من هذه اآلفة  مقارنة بالذكور  )56.1%
 .)%62.9مقابل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23جدول رقم 
 2004سنة  %أرباب األسر حسب الجنس ووسط اإلقامة األمٌة لدى نسبة 

 

 المجموع اإلناث الذكور الوسط

 65.5 88.2 60.9 إقلٌم  تاورٌرت

 86.0 48.0 الحضري
56.1 

 97.5 79.7 القروي
81.3 
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 53.9 82.2 47.8 الجهة الشرقٌة

 44.5 77.5 36.3 الحضري

 71.5 94.8 67.8 القروي

 
مستوى التحاق أرباب األسر بالمدرسة ضعٌف أن  2224لقد أوضحت نتائج إحصاء 

فقط  %14.4من أرباب األسر ال ٌملكون أي مستوى تعلٌمً، %  66إذ أن أكثر من . جدا
بٌنما لم تتعد نسبة قد حصلوا على مستوى إعدادي ال غٌر  %5.5لدٌهم المستوى اإلبتدائً، 

 %.3.4أرباب األسر بالتعلٌم العالً 
 

 24: جدول رقم 
 % توزٌع أرباب األسر حسب المستوى الدراسً ووسط اإلقامة

 2004نة س                                                                 

 المجموع القروي الحضري مستوى التعلٌم

 66.3 81.4 57.3 بدون

 5.4 4.2 6.1 التعلٌم األولً  

 14.4 9.6 17.3 االبتدائً التعلٌم  

 5.5 2.6 7.3 اإلعدادي  التعلٌم  

 5.0 1.6 7.0 التعلٌم الثانوي  

 3.4 0.6 5.1 العالً التعلٌم  

 100 100 100 وعـــالمجم  

 
 

باإلقلٌم حوالً  فقد بلغت نسبة نشاط أرباب األسر االقتصادي،بالنشاط ما ٌتعلق فٌ أما
إذ تجاوزت ٌسجل تفاوت واضح بٌن الجنسٌن لكن . بالجهة الشرقٌة %69.1مقابل % 71.9
تتعد هذه النسبة  بٌنما لم % 83أرباب األسر النشٌطٌن من جنس الذكور حوالً   نسبة

 . فً صفوف ربات األسر% 13.7
 

  25: جدول رقم 
 )%(  2004نسبة النشاط لدى أرباب األسر حسب الجنس ووسط اإلقامة سنة

 

 المجموع اإلناث الذكور الوسط
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 13.7 83.6 إقلٌم  تاورٌرت
71.9 

 14.1 79.8 الحضري
65.8 

 11.8 89.0 القروي
82.2 

 69.1 14.6 80.8 الجهة الشرقٌة

 66.3 16.5 78.6 الحضري

 74.2 9.5 84.6 القروي

 
 82.2% إذ أن. ل نجده كذلك على مستوى الوسطٌنهذا التفاوت فً ولوج سوق الشغ

 .بالمدن 65.8%بٌنما ال تتعدى هذه النسبة من أرباب األسر ٌعدون نشٌطٌن بالوسط القروي 
، %37.1بنسبة تلٌهن المستقالت  و% 62.5النشٌطات هن أجٌرات و إذا كان معظم 

ٌلٌهم األجراء بنسبة جد مهمة  ثم من أرباب األسر هم مستقلون النشٌطٌن ر من نصفأكثفإن 
%46.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )% (توزٌع أرباب األسر حسب الجنس و الحالة فً المهنة                26: جدول رقم 
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 الحثلة في المهنة ذكور إنث  المجموع

 لــمشغ   1.9 1.0 1.8

 لــمستق   50.9 37.1 50.5

 رــأجي   46.7 60.5 47.1

 عون عثئلي   0.4 1.3 0.4

 لمــمتع   0.2 0.0 0.1

 المجمــــوع  100 100 100
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 خبيضم انـنفصا
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 : ٍــخ  ادلغكــَىػُ -1

إلى  2224اإلحصائٌون المساكن المغربٌة فً اإلحصاء العام للسكان والسكنى صنف  
, الشقة فً عمارة, الفٌال, التقلٌدٌة الدار المغربٌة, ستة أنواع شملت الدار المغربٌة العصرٌة

  .المساكن ذات الطابع القروي وأخٌرا دور الصفٌح أو السكن العشوائً
 

قلٌم إذ تقطن بها لإل المغربٌة العصرٌة النمط السائدتمثل الدار  بالوسط الحضري
ل تفرض منازو ، % 22.8بنسبة  تلٌها الدار المغربٌة التقلٌدٌة. من األسر  % 61.2حوالً 

 %  5.5 وذلك بحوالً انً نسبة بعد فكٌكثبه الصفٌح نفسها لدى ساكنة اإلقلٌم حٌث سجلت 
 .الحضرٌة من مجموع األسر

 
لٌه م تث ) %77.1(نسبة كبٌرة السكن القروي ب ٌسودفٌما ٌخص الوسط القروي، و

أٌضا من  هو أن القرى لم تسلم هًوما ٌثٌر انتباهنا . %6.6 نسبةالدار المغربٌة التقلٌدٌة ب
 .أسرة 402بها انتشار دور الصفٌح والسكن العشوائً فقد بلغت األسر القاطنة 

 27: جدول رقم 

 2004سنة  )% (توزٌع األسر حسب نوع السكن ووسط اإلقامة

 نوع السكن ريـحضال رويـقال وعـالمجم

 طابق فٌال أوفٌال    0.6 0.1 0.4
 عمارة  1.5 1.2 1.4

 غربٌة تقلٌدٌةدار م   20.8 6.6 15.6
 دار مغربٌة عصرٌة   61.2 3.4 39.7
 دو الصفٌح   5.5 3.1 4.6

 مسكن قروي   0.2 77.1 28.8
 آخر   10.2 6.7 9.0
 أسر رحالة   - 1.8 0.5

 وعــــالمجم    100.0 100.0 100.0

 

 

........................................................................................................................... 

 نظرا لتواجد أسر رحالة بالوسط القروي إلقلٌم تاورٌرت، تمت إضافة سطر خاص بهذه الفئة من السكان :ملحوظة 

 . بالجداول الواردة بهذا الفصل من أجل استكمال النسبة المئوٌة
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 )%35 (تاورٌرتقلٌم بإ راألس أن غالبٌة ،اإلحصائٌة ٌتضح من خالل المعطٌات

على غرار الجهة الشرقٌة واإلقلٌم  أنسنة، إال  52و 22عمرها ما بٌن  ٌتراوحتقطن مساكن 
األسر التً  نسبةمن خالل جلٌا هذا األخٌر  ٌظهرو، انتشارا عمرانٌا واسعا مؤخرا ، عرف

 %.32.9التً وصلت إلى و ) سنوات 12أي أقل من   (  دٌثة العهدح مساكن  تشغل
 92ول رقم جد

   (%)2004سنة    مساكنهاتوزٌع األسر الحضرٌة حسب أقدمٌه 
 

 ٍــبصح ادلغكــفخ حُص -2
 

المسكن تاورٌرت تمتلك ب األسرأن غالبٌة  ، دراستنا لصفة الحٌازةٌتضح من خالل 
ترتفع هذه النسبة بالوسط القروي لتصل و%. 75.5وذلك بنسبة  أو جزءا منهالذي تقطن به 

عة أرضٌة و ء مسكن أو قطقد كان   للقروض البنكٌة الممنوحة من أجل اقتناو. %84.5إلى 
 .الفضل الكبٌر فً ارتفاع عدد األسر المالكة لمساكنهاتشٌٌدها 

 

ٌرجع من مجموع األسر و %  12.6 نسبةب الثانٌةتحتل المساكن المجانٌة المرتبة و 
مقٌمٌن بالخارج من أصل اإلقلٌم ذلك بالخصوص إلى المنازل المشٌدة من طرف المغاربة ال

 .التهمالتً تستغل بالمجان من طرف عائو

 
 
 

 
 30جدول رقم 

    (%)حسب صفة حٌازة المسكن ووسط اإلقامةتوزٌع األسر 

 2004سنة                                                                       

 ر المسكنــعم إقلٌم تاورٌرت الجهة الشرقٌة

 سنوات 52أقل من     32.9 23.8

 سنة 92إلى  52من     27.1 27.6

 سنة 22إلى  92من     35.0 39.2

 سنة 22أكثر من     5.1 9.4

 ىعـــــــــــاجملً   100.0 100.0
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 صفة الحٌازة حضريال قرويال المجموع

 مالك أو مشترك فً الملكٌة   70.2 84.5 75.5

 كٌةفً طور المل  1.7 0.1 1.1

 مكتري  12.7 0.1 8.0

 مسكن وضٌفً  1.8 2.2 1.9

 سكن مجانً  11.7 8.7 10.6

 آخر  0.5 1.2 0.7

 غٌر مصرح  1.5 1.8 1.6

 أسر رحالة   - 1.4 0.6

100.0 

 
 المجمــوع   100.0 100.0

 

 

على صعٌد % 12.1مقابل % 8حٌث ال ٌمثل سوى  ،عٌففهو ض ،أما نظام الكراء
بالوسط % 12.7 إلى تصل نسبته إذ. ا النظام أساسا بالوسط الحضريٌسود هذو الجهة

 .بالوسط القروي فقط %2.1الحضري مقابل 
 

هً نتٌجة طبٌعٌة و %1.9فهً ال تتعدى نسبة  وضٌفٌه،أما األسر التً تقطن مساكن 
 .المؤسسات العمومٌة داخل اإلقلٌما لقلة اإلدارات ونظر

 

توزٌع األسر حسب صفة حٌازة المسكن ووسط اإلقامة )%(

آخر

مكتري

مسكن وضٌفً
سكن مجانً

مالك أو مشترك فً 

الملكٌة
فً طور الملكٌة
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 ٍــاعزغالل ادلغك -3
العدد المتوسط لألفراد بالغرفة الواحدة   الف أحجام األسر بٌن الوسطٌن، فإننظرا الخت
 .فردا بالوسط الحضري  1.8ٌتجاوز  فردا بالغرفة فً حٌن أنه لم 2.6 بلغ بالوسط القروي

 .نقطة 2.4ذلك ب و 1994فة عرف تحسنا مقارنة بسنة نشٌر إلى أن معدل استغالل الغرو
 31: جدول رقم 

  (% )حسب عدد الغرف المشغولة ووسط اإلقامةتوزٌع األسر 
 2004سنة 

 عدد الغرف ريــحض رويــق وعــالمجم

 غزفت واحت 13.8 23.5 17.4

 غزفتبن 25.4 27.3 26.1

غزف 3 29.7 23.1 27.2  

غزف 4 15.7 12.5 14.5  

غزف 5 5.6 5.0 5.4  

غزف 6 4.1 2.0 3.3  

غزف 7 1.6 0.9 1.3  

ثزغزف فأك 8 2.2 0.8 1.7  

 غُز مصزح 2.0 3.4 2.5

 أسز رحبنت - 1.5 0.6

 انمجمىع 100.0 100.0 100.0

 معذل استغالل انغزفت  1.8 2.6 2.1

 
مساكن تضم إن غالبٌة الساكنة بالوسط الحضري  لتاورٌرت تقطن من جهة أخرى، فو

انٌة لثتأتً المساكن ذات حجرتٌن فً المرتبة او. من األسر %29.7ذلك بنسبة حجرات  و 3
 نسبةأما فً الوسط القروي، فتحتل المساكن ذات حجرتٌن المكانة األولى ب %.25.4 نسبةب

النسبة تقرٌبا و هً  الحجرتٌن بنفسن ذات الحجرة الواحدة و ذات تم تلٌها المساك % 27.3
23.% 

 
  حٌث  ،غرف فما فوق، فإنها قلٌلة 5فً حٌن أن األسر التً تقطن منازل واسعة، أي 

 .من مجموع األسر %11.7فً مجملها سوى  ال تشكل
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  ػُبصش انشاحخ ثبدلغكٍ -4
 

% 14.9إذ أن .المساكن القائمة بإقلٌم تاورٌرت تفتقر إلى المرافق الضرورٌةال تزال 
تتوفر على  ال%..69و  مرحاضال تتوفر على % 28من المساكن ال تتوفر على مطبخ، 

 .تتوفر على حمام محلً فقط % 7.7 حمام عصري و
 

على تتوفر  ال غٌر،  من األسر  %32.9وتزداد األزمة حدة بالوسط القروي حٌث أن 
 .تمتلك حماما عصرٌا فقط%  4.1مرحاض بمساكنها  و 

 32:جدول رقم 
 المرافق بعضاألسر حسب توفرها على   توزٌع

     (%)2004سنة   وسط اإلقامةحسب  الضرورٌة للمسكن 

قــفالمرا ريــحض رويــق وعــالمجم  

 مطبخ      90.7 75.5 85.1

 مرحاض      96.3 30.9 72.0

 حمام عصري      46.3 4.1 30.6

 حمام محلً      8.4 6.6 7.7

 ماء      77.1 4.0 49.9

 كهرباء     76.6 14 53.3
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أنها ٌالحظ و فٌما ٌخص التجهٌزات الضرورٌة خاصة منها، الماء و الكهرباء، ف
فً الوسط الحضري، إذ انتقلت نسبة األسر المستفٌدة من شبكة الماء  ظاملحوتحسنا  عرفت

كذلك ارتفعت نسبة . 2224و  1994ما بٌن % 77.1إلى % 63.2الصالح للشرب من 
 .خالل نفس الفترة% 76.6إلى   %62.1 مناألسر المستفٌدة من الشبكة الكهربائٌة 

 

 بشبكتً الماء و الكهرباء حٌث لتغطٌةالعالم القروي ٌعانً من ضعف ا فً حٌن الزال
 .على التوالً% 14و % 4 األخٌرةلم تتعد هذه 

 
بخصوص األسر التً ال تستفٌد من شبكة الماء الصالح للشرب، فإنها تتزود بالماء  و

فع هذه النسبة ترتو .من مجموع األسر% ..45و ذلك بنسبة اآلبار بطرق عدٌدة من أهمها 
الحنفٌات العمومٌة والمنابع  استعمال هذا إلى جانب .% 48.5لى صل إبالوسط القروي لت

على التوالً من مجموع األسر الغٌر مستفٌدة من شبكة % 15و % 22.2بحوالً  ذلكو
 .الماء

 33: جدول رقم 
 شبكة الماء الصالح للشرب غٌر المستفٌدة من نسبة األسر 

    (%) حسب طرق التزود بالماء ووسط اإلقامة

 2004سنة                                                                     

 حضريال قرويال المجموع
دطرق التزو  

 بالماء الشروب

 بئر    37.0 48.5 45.2

 المنابع   2.3 20.1 15.0

 حنفٌات عمومٌة   25.5 20.8 22.2

 آخر   26.7 10.0 14.8

 
رتبطة بالشبكة الكهربائٌة، تلجأ من جهة أخرى، فإن األسر التً تقطن مساكن غٌر مو

%  44.1 ستعمل الغاز كوسٌلة لإلنارة،من األسر ت% 52.9أن  إذ .ئل أخرىلإلنارة بوسا
سٌما بالوسط تستعمل الطاقة الشمسٌة ال% 12.5 الشموع وتعتمد فً إنارتها على القنادٌل و

    %.14.8وي حٌث تصل هذه النسبة إلى القر
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 الشبكة الكهربائٌة غٌر المستفٌدة من األسر  نسب             34جدول رقم 

 % وسط اإلقامة حسب وسائل اإلنارة و

 2004سنة                                                                  

 طرق اإلنارة حضريال قرويال المجموع

 بترولإنارة بال 2.8 2.4 2.5

 غازإنارة بال 51.0 50.8 50.9

 شمعة -قندٌل 36.2 47.7 44.1

 طاقة شمسٌة 1.3 14.8 10.5

 مولد كهربائً 0.3 0.4 0.4

 آخر 6.8 1.1 2.9

 
تقطن مساكن  الحضرٌة  من األسر% 77.7 إنف قنوات التطهٌر، فٌما ٌخصأما 

تتعدى  إذ ال ال ٌستفٌد الوسط القروي من هذه الشبكة حٌن ٌكادفً . رتبطة بهذه القنوات م
 .القروٌة من مجموع األسر %..1دة المستفٌنسبة األسر 

 
 المستعملة صرف المٌاهحسب طرق  توزٌع األسر            35جدول رقم        

 %اإلقامة وحسب وسط         

 2004سنة                                                                   

 المجموع قروي حضري التطهٌرطرق 

 49.4 1.6 77.7 شبكة عمومٌة

 13.7 14.7 13.1 صحٌة حفرة

 6.6 14.0 2.2 مفقود بئر

 29.8 68.2 7.1 طرٌقة أخرى

 0.5 1.5-  أسر رحالة

 100.0 100.0 100.0 المجموع

 
، ٌلجأ السكان لوسائل بدائٌة متعددة ومن أجل التخلص من المٌاه المستعملةهكذا، و
وسائل إضافة إلى  %6.6بنسبة  المفقودة اآلبارو %13.7ذلك بنسبة والصحٌة كالحفر 

 .من مجموع السكان الغٌر مستفٌدة من شبكة التطهٌر% 29.8بنسبة  أخرى
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77,7

1,6

13,114,7

2,2

14
7,1

68,2

شبكة عمومٌة حفرة صحٌة بئر مفقود طرٌقة أخرى

توزٌع األسر حسب طرق التخلص من المٌاه الملوثة ووسط اإلقامة %

الحضري

القروي

 

 
 .فهناك اختالل كبٌر بٌن الوسطٌن على مستوى التجهٌزات المنزلٌة،و

صحن ى منها تتوفر عل%  38.9و  على تلفاز الحضرٌة تتوفرمن األسر  %75أن  إذ

 .على التوالً بالوسط القرويفقط  و% 5.8و %34مقابل  هوائً
 

 على بعض التجهٌزات المنزلٌة المتوفرةنسبة األسر              36: جدول رقم 
 % حسب وسط اإلقامة 

 2004سنة 

   ريــحضال رويـقال       وعــالمج    

 تلفاز 75.0 34.0 59.8

 صحن هوائً 38.9 5.8 26.6

 هاتف ثابت 16.1 1.1 10.5

 اتف متنقله 70.4 40.8 59.4

 
فقط من األسر  تتوفر % ..12أن حٌث الهاتف الثابت ضعٌفة باإلقلٌم  وال تزال شبكة

تتوفر على  12أسر من أصل  6فٌما ٌخص الهاتف المتنقل، فإن حوالً و. ثابتعلى هاتف 
 .هاتف محمول

 
 .ٌبقى مستوى التجهٌزات المنزلٌة ضعٌفا خصوصا بالوسط القروي ،على العمومو
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  يفبهيــى ويصطهحــبد 
 

 انىضؼيخ انذيًغزافيخ 
 

 َقـذ بؼذد اىظنبن اىقبوىوُُه فٍ منبن مب ػذد : انسكبن انقبوىوُىن

األػخبؽ اىمقُمُه بـفت اػتُبدَت بذىل اىمنبن وهم اىحبضزون اىذائمىن 

 .واىغبئبىن بـفت مؤقتت

 

 هم مجمىع األػخبؽ اىمضطزون : انسكبن انمحسىبىن عهً حذة

جمبػُب وظزا ىظزوف اىؼمو أو ألطببة ؿحُت أو ألطببة أخزي،  ىيؼُغ

 :وهم مبىتبىٍ

  اىجىىد، رجبه اىذرك واىقىاث اىمظبػذة اىقبطىىن ببىثنىبث أو

 .اىمزامش اىؼظنزَت أو اىمؼظنزاث أو مب َمبثيهب

  األػخبؽ اىمؼبىجىن داخو اىمؤطظبث االطتؼفبئُت ىمذة تتجبوس

 .أػهز 6

 اىمؼتقيىن ببىظجىن. 

 الء دور اىتزبُت اىمحزوطت أو مزامش حمبَت اىطفىىتوش. 

  األػخبؽ اىمببػز إَىاؤهم فٍ اىشواَب، دور اىبز واإلحظبن

 .واىمالجئ

  اىتالمُذ واىطيبت اىذاخيُىن اىمىجىدون فٍ تبرَخ مزجغ اإلحـبء

 .بمؤطظت ىيتؼيُم اىؼمىمٍ أو اىحز

  ٌطنىً اىؼمبه اىمببػز إَىاؤهم فٍ أوراع األػغبه وىُض ىهم أ

 .اػتُبدَت

 

 حبؿو قظمت اىظبمىت اىحضزَت ػيً مجمىع اىظنبن: وسبت انتمذن  .

 .وتظتؼمو ىمؼزفت وسن اىظنبن اىحضزَُه فٍ مجمىع اىظنبن

 

 هٍ ػذد اىظنبن ببىنيم: انكثبفت انسكبوُت
2

وَتم حظببهب بقظمت . اىىاحذ 

 .طنبن وحذة إدارَت مؼُىت ػيً مظبحتهب

 

 وَتم حظببه بقظمت ػذد . امزأة 122نو ػذد اىذمىر ى :معذل انذكىرة

 .122اىزجبه ػيً ػذد اىىظبء مغ ضزة اىىتُجت فٍ 
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 هٍ وظبت اىظنبن فٍ فئت ػمزَت مؼُىت ضمه  :انتزكُب انعمزٌ نهسكبن

وَتم اىحظبة بقظمت ػذد طنبن مو فئت ػيً ػذد . اىظبمىت اإلجمبىُت

 .  اىظنبن اإلجمبىٍ، وَؼبز ػىه ببىىظبت اىمئىَت

 

 طىت 14إىً  2مه : هاألطفب. 

 طىت 24إىً  15مه : اىظنبن فٍ طه اىؼببة. 

  ٍطىت 59إىً  15مه : طه اىىؼبط االقتـبدٌاىظنبن ف. 

  ٍطىت 62أمثز مه : طه اىؼُخىختاىظنبن ف. 

 طىت 49إىً  15مه : اىىظبء فٍ طه اإلوجبة. 

 ٍطىت11إىً  6مه : األطفبه فٍ طه اىتمذرص ببىظيل االبتذائ. 

 

 حاصل قسمة مجموع الوالدات : للخصوبة حسب السن المعدل العام
التً تعطٌها النساء من فئة عمرٌة معٌنة على مجموع النساء من نفس 

 .الفئة
 

 قد تضعهم  ذٌنال األحٌاء مجموع الموالٌد :انمؤشز انتزكُبٍ نهخصىبت
وٌتم الحساب العملً  .المرأة خالل حٌاتها تحت شروط خصوبة أسالفها

معدالت الخصوبة حسب الفئات الخماسٌة للعمر من لهذا المؤشر بجمع 
 .5سنة وضرب المجموع فً  49إلى  15

 
 العمر المتوسط الذي ٌمكن لشخص أن ٌعٌشه  :أمد الحٌاة عند الوالدة

 .منذ الوالدة تحت شروط وفٌات الفترة التً نحن بصدد دراستها
 

 نساءسنة عند الرجال وال 55نسبة العزاب فً  :نسبة العزوبة المطلقة .
سنة على مجموع العزاب  55وٌتم حسابها بقسمة عدد العزاب عند 

 .سنة 15البالغٌن 
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 األييخ وانتؼهيى
 

 سنوات  12حاصل قسمة مجموع األشخاص البالغٌن  :نسبة األمٌة
فأكثر، الذٌن ال ٌعرفون القراءة والكتابة على مجموع األشخاص الذٌن 

 .سنوات 12تجاوزت أعمارهم  
 

 صبديانُشبط االقت 
 

 ٌتكونون من السكان النشٌطٌن المشتغلٌن والسكان  :السكان النشٌطون
 .العاطلٌن

 
 سنوات  7هم مجموع السكان البالغٌن : السكان النشٌطون المشتغلون

 .فأكثر كانوا ٌشتغلون أثناء فترة اإلحصاء
 

 15ٌتكونون من مجموع السكان البالغٌن : السكان النشٌطون العاطلون 
 .شتغلون أثناء فترة اإلحصاء وٌبحثون عن عملسنة فأكثر ال ٌ

 
 حاصل قسمة مجموع السكان النشٌطٌن، أي مجموع   :نسبة النشاط

السكان المشتغلٌن والعاطلٌن الراغبٌن فً إٌجاد عمل على مجموع 
 .السكان

  حاصل قسمة مجموع السكان النشٌطٌن العاطلٌن على  :نسبة البطالة
 .سنة فأكثر 15 مجموع السكان النشٌطٌن البالغٌن

 

 األطز و يًيشاد أرثبة األطز
 

 حبؿو قظمت ػذد اىظنبن ػيً مجمىع ػذد  :متوسط حجم األسرة

 . األطز

 رب األسرة بالنسبة لإلحصاء هو الفرد المقٌم الذي ٌصرح : رب األسرة
. مه طزف أػضبئهب واىذٌ َتمتغ ػبدة بظيطت مؼىىَت أو مبدَتبه كذلك 

َنىن اىؼخؾ األمبز طىب أو دخال أو مه  وال َؼتزط فٍ رة األطزة أن

 .جىض مؼُه أو أن تزبطه ؿيت قزابت مغ مبفت أفزاد األطزة
---------------- 
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قهيى نهجهذيبد و انجًبػبد انقزويخ إل انظكبٌ انقبَىَيىٌ    10: جدول رقم
 بوريزدـــت

 

 انجهذَبد 
 و اجلًبػبد 

 انمشوَخ

 انغُىٌ ًىانُ يؼذل 2004 عُخ       1994 عُخ      
% 

 األعش انغكبٌ األعش انغكبٌ

 0,3 908 4596 800 4477 بلدٌة دبدو

 بلدٌة العٌون
 سٌدي ملوك

30789 5017 34767 6379 1,2 

 3,3 14613 80024 9527 57956 بلدٌة تاورٌرت

 1,2 350 2471 280 2186 العاطف

 4,6- 326 2174 454 3487 والد محمد

 سٌدي علً
 بلقاسم

11580 1562 13863 1865 1,8 

 0,5- 1302 9759 1260 10260 سٌدي لحسن

 1,1- 1443 9210 1343 10265 عٌن لحجر

 2,3- 1150 7435 1367 9400 مشرع حمادي

 0,1- 1094 6378 938 6435 مستكمر

 0,5- 1088 7452 1044 7839 تانشرفً

 1,1 2161 14202 1721 12706 أهل واد زا

 1,5 946 6732 744 5800 كطٌطر

 0,8 1251 7699 1021 7112 ملق الوٌدان
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 حظت فئبد األػًبر وانجُض تبوريزدتىسيغ طكبٌ إقهيى     02: جدول رقم
 بنىطظ انحضزيث              

 
 2004سنة 

 

المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور
9,7 4,8 5,0 11598 5686 5912 4-0

10,5 5,2 5,3 12467 6162 6305 9-5

11,0 5,3 5,7 13134 6296 6838 14-10

10,8 5,6 5,2 12840 6628 6212 19-15

10,0 5,3 4,7 11878 6276 5602 24-20

8,4 4,8 3,6 9975 5709 4266 29-25

7,4 4,2 3,2 8768 4991 3777 34-30

6,5 3,6 2,9 7702 4275 3427 39-35

6,2 3,4 2,7 7331 4073 3258 44-40

4,9 2,5 2,7 5863 2993 2870 49-45

3,8 2,0 1,8 4531 2372 2159 54-50

2,4 1,3 1,1 2830 1556 1274 59-55

2,5 1,4 1,1 2950 1646 1304 64-60

2,0 1,1 0,9 2375 1319 1056 69-65

1,8 1,0 0,8 2097 1179 918 74-70

2,2 1,2 1,0 2585 1393 1192 + 75

0,1 82 38 44 غير المصرح

100,0 52,6 47,4 119006 62592 56414 المجموع

النسب %العدد
فئات االعمار
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 حظت فئبد األػًبر وانجُضتبوريزد تىسيغ طكبٌ إقهيى     03: جدول رقم
 بنىطظ انقزويث               

 0420سنة 

المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور
10,9 5,3 5,6 9456 4604 4852 4-0

11,9 5,9 6,1 10372 5090 5282 9-5

11,6 5,7 5,9 10066 4967 5099 14-10

11,3 5,6 5,7 9809 4902 4907 19-15

10,6 5,4 5,2 9228 4697 4531 24-20

8,6 4,5 4,1 7495 3925 3570 29-25

7,0 3,7 3,2 6036 3249 2787 34-30

5,4 2,9 2,5 4680 2543 2137 39-35

5,0 2,7 2,3 4331 2362 1969 44-40

3,9 2,0 1,9 3383 1696 1687 49-45

3,3 1,7 1,6 2861 1487 1374 54-50

2,2 1,1 1,1 1906 961 945 59-55

2,4 1,3 1,1 2043 1112 931 64-60

1,9 0,9 1,0 1660 816 844 69-65

1,7 0,8 0,8 1464 732 732 74-70

2,3 1,0 1,2 1975 908 1067 + 75

0,1 52 22 30 غير المصرح

100,0 50,8 49,2 86817 44073 42744 المجموع

النسب %العدد
فئات االعمار
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 َظجخ األييخ ثبنىطظ انحضزي حظت انجُض           04: جدول رقم
 )%(وفئبد األػًبر                               

 2004سنة                                                             

المجموع اإلناث الذكور

6,0 8,0 4,3 سنة  14-10

21,3 29,6 12,3 سنة 24-15
37,8 49,8 22,0 سنة 34-25
56,7 73,1 37,2 سنة 49-35

79,2 93,4 62,1 فأكثر 50 سنة 

40,9 52,8 27,1

فئات األعمار

 المجموع
 

 َظجخ األييخ ثبنىطظ انقزوي حظت انجُض           05:جدول رقم     
 )%(وفئبد األػًبر                     

 

 2224طىت                                                                                              

المجموع اإلناث الذكور

41,2 49,6 32,9 سنة  14-10

59,1 73,7 44,2 سنة 24-15
72,5 87,9 55,1 سنة 34-25
87,4 97,0 76,4 سنة 49-35

92,9 99,1 86,5 فأكثر 50 سنة 

70,4 82,1 58,0 المجموع

فئات األعمار

 
 

 

 تىسيغ انظكبٌ حظت انهغبد انًحهيخ وحظت انجُض      06: جدول رقم
 2004سنة 

اللغثت  الذكور اإلنث  المجموع
 العدد النسبة العدد النسبة ددالع النسبة المحلية

62,8% 129189 62,0% 66156 63,6% 63033 
العربية 
 وحدهث

 األمثزيغية 36125 36,4% 40509 38,0% 76634 37,2%

 المجموع 99158 100,0 106665 100,0% 205823 100,0%
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 )%(تىسيغ أرثبة األطز حظت فئبد األػًبر وانجُض    07:جدول رقم
 

 2004سنة 

النسب العدد النسب العدد النسب العدد 
0,0 0 0,0 0 0,0 0 4-0

0,0 0 0,0 0 0,0 0 9-5

0,0 6 0,0 4 0,0 2 14-10

0,5 107 0,2 38 0,3 69 19-15

1,6 352 0,4 87 1,2 265 24-20

4,3 940 1,1 242 3,2 698 29-25

8,5 1854 1,6 343 6,9 1511 34-30

11,9 2617 2,1 462 9,8 2155 39-35

14,6 3189 2,6 566 12,0 2623 44-40

14,4 3159 2,5 558 11,9 2601 49-45

11,7 2564 2,4 536 9,3 2028 54-50

7,4 1623 1,8 389 5,6 1234 59-55

7,7 1691 2,0 448 5,7 1243 64-60

6,2 1356 1,6 350 4,6 1006 69-65

5,4 1189 1,6 347 3,8 842 74-70

5,6 1232 1,4 313 4,2 919 + 75

0,1 21 0,0 3 0,1 18 غير المصرح

100,0 21900,0 21,4 4686 78,6 17214 المجموع

المجموعإناثذكور
فئات اأعمار
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 تىسيغ أرثبة األطز حظت انهغبد انًقزوءح         8:جدول رقم
 وانًكتىثخ وحظت انجُض 

 2004طُخ 
 الذكور اإلنث  المجموع

 اللغثت المحلية
 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة

 بدون 17699 60,9% 5141 88,2% 22840 65,5%

 العربية وحدهث 4475 15,4% 246 4,2% 4721 13,5%

 العربية و الفرنسية 5063 17,4% 335 5,8% 5398 15,5%

5,3% 1859 1,7% 99 6,1% 1760 
العربية و الفرنسية و 

 لغثت أخرى

0,1% 28 0,0% 1 0,1% 27 
العربية و لغثت أخرى 

 غير الفرنسية

 لغثت أخرى 26 0,1% 4 0,1% 30 0,1%

 المجموع 29050 100% 5826 100% 34876 100%

 
 

 أمٌة أرباب األسر حسب الجنس نسبة           90: جدول رقم
 )%( وفئات األعمار   

 2004سنة                                                

 فئثت األعمثر الذكور اإلنث  المجموع

 10-14  سنة 0,0 25,0 14,3

 15-24 سنة 41,7 57,0 44,7

 25-34 سنة 45,9 68,9 49,4

 35-49 سنة 54,5 85,8 58,9

 سنة  50 فأكثر 72,4 95,9 77,0

 المجموع 60,9 88,2 65,5
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 أمٌة أرباب األسر حسب الجنس نسبة           10: جدول رقم
 2004سنة  )%(وفئات األعمار                                

 انىسظ انحضزٌ                   

 فئثت األعمثر الذكور اإلنث  المجموع

 10-14  سنة 0,0 25,0 16,7

 15-24 سنة 24,3 52,0 31,8

 25-34 سنة 31,7 64,3 38,5

 35-49 سنة 40,2 83,5 47,9

 سنة  50 فأكثر 61,9 94,9 70,0

 المجموع 48,0 86,0 56,1

 
 

 نسبة أمٌة أرباب األسر حسب الجنس          11: جدول رقم
 2004ة سن )%(وفئات األعمار                                  

 انىسظ انقزوٌ        

 فئثت األعمثر الذكور اإلنث  المجموع

 10-14  سنة 0,0 0,0 0,0

 15-24 سنة 63,0 80,8 64,5

 25-34 سنة 63,8 91,1 65,6

 35-49 سنة 78,6 96,8 79,9

 سنة  50 فأكثر 86,7 99,7 88,1

 المجموع 79,7 97,5 81,3

 

 طز انُشيطيٍ حظتتىسيغ أرثبة األ        12: جدول رقم
 )%(انجُض ووطظ اإلقبيخ 

 2004طُخ                                  

 وسط اإلقامة الذكور اإلناث المجموع

 الحضري 9504 406 00000

 القروي 9807 004 00000

 المجموع 2009 709 52202
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 َظجخ َشبط أرثبة األطز حظت فئبد األػًبر         31:جدول رقم
 ()%وانجُض  

 

 2004سنة                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انُشيطيٍ حظت انحبنخ أرثبة األطزتىسيغ        14:جدول رقم
 )%(في انًهُخ ووطظ اإلقبيخ              

 
 2004سنة                                      

 وسط اإلقامة الحضري القروي  عالمجمو

 مشغل 406 008 008

 مستقل 4704 6804 5005
 مستأجر 5908 4000 4700
 معين عثئلي 004 007 004

 متعلم 004 000 000

 المجموع 52202 52202 52202

 

 

 

 

 

   العدد  
 فئثت االعمثر

 الذكور اإلنث  المجموع

61,5 20,5 76,9 05-09  

82,1 21,5 95,3 24-20 

85,6 20,3 99,3 29-25 

88,1 20,1 99,1 34-30 

8880 0885 9984 39-35 

87,7 20,8 98,8 44-40 

84,8 19,7 95,5 49-45 

80,8 16,0 93,4 54-50 

73,0 12,8 86,8 59-55 

37,2 4,0 45,9 + 60 
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