
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ىيظنبُ اإلحصبء اىؼبً 

2004واىظنًْ   

اىََُشاد اىذََغزافُخ 
واىظىطُىاقتصبدَخ ىظنبُ 

ُج ئقيٌُ فجُج اىََُشاد اىذََغزافُخ واىظىطُىاقتصبدَخ ىظنبُ ئقيٌُ فج  

 المملكة المغربية

 المندوبية  السامية للتخطيط

 المديرية الجهـوية لوجدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6002 نٕٛسيو  

 

 

 



 

 

 المملكة المغربية
 المندوبية  السامية للتخطيط

 وجدةلالمديرية الجهـوية 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006 ٕسٛنٕٚ

   الفهـــرسالفهـــرسالفهـــرس



 

 

  

 4 .....................................................................................................................تمهيــذ   

 6 ............................................................................................................أهم انمؤشرات   

  
............................................................انمميزات انذيمغرافية: انفصم األول  9  

...................... اىتشاَذ اىظنبٍّ واىتىسَغ اىَجبىٍ ىيظنبُ -1                 10  

......................................................... ظبهزح اىتَذُ -2                 12  

12  ………………………... ...............اىنثبفخ اىظنبُّخ  -3                 
........................................................اىجُْخ اىظنبُّخ -4                 13  
............ ..............................ٍؼذه اىذمىرح -4-1                            13  

...اىنجزي  تىسَغ اىظنبُ حظت اىفئبد اىؼَزَخ  -4-2                            14  

........................................اىهزً اىظنبٍّ  -4-3                            16  

.....................................................اىحبىخ اىشواجُخ  -5                 17  

 .............................................................اىخصىثخ  -6              21

  
...................................................................انتربية و انتعهيم: انفصم انثاني  23  

.......................................اىقذرح ػيً اىقزاءح و اىنتبثخ -1                 24  

..............................................................رصاىتَذ -2                 28  

  
................................................................اننشاط االقتصادي: انفصم انثانث  29  

.................................اىَؼبرمخ فٍ اىْؼبط االقتصبدٌ  -1                 30  
.....................................اىجُْخ اىَهُْخ ىيظبمْخ اىْؼُطخ -2                 33  

  
................................................األسر ومميزات أرباب األسر :انفصم انرابع  35  
.................................................................األطز -1                 36  
...................................تطىر أػذاد األطز -1-1                            36  
......................................تغُز حجٌ األطز -1-2                            37  
..............................................ٍَُشاد أرثبة األطز -2                 37  

  



 

 

..................................................................ظروف انسكن : انفصم انخامس  42  

........................................ّىع اىَظنِ وصفخ اىحُبسح -1                43  

..........................................ّىع اىَظبمِ -1-1                            43  

..........................................صفخ اىحُبسح -1-2                            45  

........................................أقذٍُخ اىَظبمِ -1-3                            45  

46  

.................................تىفُز ػْبصز اىزاحخ داخو اىَظبمِ -2                

............................. ػذد اىغزف اىَظتغيخ ثبىظنِ -2-1                        46  
.......................................اىتجهُشاد األطبطُخ -2-2                       47  
.........................................اىتجهُشاد اىَْشىُخ -2-3                        51  
............................................................................................................. انمهحق 52  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 - 4 - 

 

   تمهيــــدتمهيــــدتمهيــــد
 

همٌة كبٌرة لكونه حجر الزاوٌة أم للسكان والسكنى ٌكتسً حصاء العاإلن اإ
واعتمادا على  .ساكنة بلد مااقتصادٌة ل-وضاع الدٌمؽرافٌة والسوسٌوأللكل تحلٌل ل

ٌتم وضع المخططات االقتصادٌة  وؼٌرها من الدراسات هذه العملٌة الكبرى نتائج
خل على مختلؾ المتوسط والبعٌد وٌتم التدوواالجتماعٌة على المدى القرٌب 

سواء على  الحكومٌة اتلسٌاسل سطرةهداؾ المأللى اإلوصول ا بؽٌة المستوٌات
 .الصعٌد الوطنً أو القطاعً أوالجهوي

 
 :ٌمكن حصرها فً ستة محاور 2004إن األهداؾ الرئٌسٌة لإلحصاء العام لسنة 

 
 .تحدٌد عدد السكان القانونٌٌن حسب مختلؾ الوحدات اإلدارٌة للمملكة ♦
معرفة البنٌات الدٌمؽرافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة حسب مختلؾ المستوٌات  ♦

 .الجؽرافٌة
: تقٌٌم مستوٌات وبنٌات الظواهر المتحكمة فً النمو الدٌمؽرافً وآلٌاته ♦

 ...الخصوبة، الوفٌات، الهجرة الداخلٌة
 .حصر عدد السكان ذوي االحتٌاجات الخاصة حسب نوع العاهة ♦
 .السكن وأقدمٌته ومعرفة ظروؾ سكن األسرتحدٌد مخزون  ♦
وضع قاعدة للمعطٌات من أجل استخراج العٌنات للقٌام بمختلؾ األبحاث  ♦

 .اإلحصائٌة مستقبال
 

وفً هذا الصدد، البد من اإلشارة أنه وألول مرة خالل هذا اإلحصاء لجأت 
عة تم بالدنا إلى استعمال تقنٌات جد متطورة، حٌث أن تحصٌل المعلومات المجم

الشًء الذي مكن  من تقلٌص (. LAD)عن طرٌق القراءة األتوماتٌكٌة للوثائق 
 .آجال فرز ونشر المعلومات

 

ونظرا لالهتمام المتزاٌد بالجهة وبتدبٌر الشأن المحلً، وفً سبٌل توفٌر مناخ 
وإطار مالئمٌن لبلورة االستراتٌجٌات والمخططات، كان البد من تحلٌل المعطٌات 

الدقٌقة والمفصلة على الصعٌدٌن اإلقلٌمً والجهوي  اقتصادٌة-ٌة والسوسٌوالدٌمؽراف
 .لتكون رهن إشارة ذوي القرار والمخططٌن ومختلؾ المهتمٌن بالجهة ومكوناتها
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 وٌهتم هذا العمل التحلٌلً من خالل الوثٌقة التً بٌن أٌدٌنا بأهم المؤشرات
ذلك من خالل عرض مختلؾ إلقلٌم فجٌج و اقتصادٌة-الدٌمؽرافٌة والسوسٌو

خصائص وممٌزات السكان باإلقلٌم مع إبراز بعض االختالالت والفوارق التً 
وقد تمت االستعانة . الزالت سائدة بٌن الوسطٌن الحضري والقروي أو بٌن الجنسٌن

 .قدر اإلمكان برسوم بٌانٌة لتوضٌح مختلؾ هذه الفوارق والخصائص
 

 :أساسٌةمحاور  وٌتناول هذا اإلصدار خمسة
 .الوضعٌة الدٌمؽرافٌة ♦
 .األمٌة والتعلٌم ♦
 .النشاط االقتصادي ♦
 وممٌزات أرباب األسر األسر ♦
      .    ظروؾ سكن األسر ♦

 

وإذ تتشرؾ المدٌرٌة الجهوٌة للمندوبٌة السامٌة للتخطٌط بوجدة بإصدار 
ل رهن ونشر هذه الوثٌقة ووضعها بٌن أٌدي مختلؾ فئات المستعملٌن، فإنها تظ

إشارتهم للرد على جمٌع استفساراتهم وتقبل مالحظاتهم واقتراحاتهم التً من شأنها 
 .  ةتحسٌن وإؼناء إصداراتها الالحق

 
 

 .واللـه ولـً التوفٌـق                                                    
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   الذميىغرافيتالذميىغرافيتالذميىغرافيتاملويزاث املويزاث املويزاث 

 السكاى 
 
 
 
 
 
 
 
 

َظًخ 129430  

 % 1 السٌىٌ السكاين  هعذل الٌوى 

 % 49 ًسبت التوذى 

2كهى/َظًخ 2.3 الكثافت السكاًيت   

 % 2  العزوبت املطلقتًسبت  

طُخ 27.3 السي عٌذ الزواج األولهتىسط    

طفم نكم ايزأح 2.9 املؤشر التركييب للخصىبت   

   
   التربيت و التعلين التربيت و التعلين التربيت و التعلين 

 (سٌىاث فوا فىق 10)األهيت  ًسبت  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فجيح  إقلين 
 

% 52.7  

 اجلهت الشرقيت 
 

% 42.9 

 جموىع البالد 
 

 
 
 

% 43.0 

 (سٌىاث فوا فىق 10)  لذي الٌساءاألهيت  ًسبت  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فجيح  إقلين 
 

% 60.2  

 اجلهت الشرقيت 
 

% 54.2 

 جموىع البالد 
 

 
 
 

% 54.7 

   

   الٌشاط االقتصادٌ الٌشاط االقتصادٌ الٌشاط االقتصادٌ 

   شبطانُ َظجخ 

 فجيح  إقلين 
 

% 30.7  

 اجلهت الشرقيت 
 

% 33.6 

 جموىع البالد 
 

 
 
 

% 35.9 
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   األسر ومميزاث أرباب األسراألسر ومميزاث أرباب األسراألسر ومميزاث أرباب األسر
  حظت انجُض أرثبة األطز 

 انذكٕر 

 اإلَبث 

 

  
  
  

% 83.0 

% 17.0 
 َظجخ األيٛخ نذٖ أرثبة األطز 

 
% 65.0 

 انذكٕر 

 اإلَبث 

 

% 61.9 

% 80.2 

 يتٕطظ حجى األطزح 

 
زادأف 5.4  

   
      ظروف السكيظروف السكيظروف السكي

 األسر املالكت 
 

  
  
  
  
  
  

 

 فجيح إقلين 
 ت الشرقيتهاجل 

 جموىع البالد 

52.6 % 

64.6 % 

65.1 % 

 األسر اخلاضعت لٌظام الكراء 
 إقلين فجيح 
 اجلهت الشرقيت 

 جموىع البالد 

10.6 %  

12.1 % 

18.3 % 

 األسر املرتبطت بشبكت املاء الصاحل للشرب  

 إقلين فجيح 
 اجلهت الشرقيت 

 جموىع البالد 

52.2 % 

57.5 % 

57.5 % 

 األسر املتىفرة علً الكهرباء 

 إقلين فجيح 
 اجلهت الشرقيت 

 جموىع البالد 

51.0 % 

72.5 % 

71.6 % 

األسر املستفيذة هي شبكت عوىهيت لصرف   
 الٌفاياث 
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 إقلين فجيح 
 اجلهت الشرقيت 

 جموىع البالد 

27.4 % 

48.5 % 

48.6 % 
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 انتشاٚذ انظكبَٙ ٔانتٕسٚع انًجبنٙ نهظكبٌ -1

 

بلػ عدد سكان إقلٌم فجٌج , 2004حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى  
من مجموع ساكنة الجهة وٌحتل بذلك    %6.75نسمة أي ما ٌعادل  1 129430

 :المرتبة الخامسة من بٌن أقالٌم الجهة كما ٌوضح الجدول والمبٌان التالً 
 

الوزن الدٌموغرافً سنة 2004  عدد السكان سنة 2004 عدد السكان سنة 1994 اإلقلٌم 

5.52% 105840 117696 جرادة

6.75% 129430 117011 فجبج

10.78% 206762 180292 تاورٌرت

14.09% 270328 250715 بركان

24.87% 477100 419063 وجدة-أنجاد

37.99% 728634 683914 الناظور

100.00% 1918094 1768691 الجهــة الشرقٌــة

6.42% 29891708 26073717 مجموع البــــالد

جذول رقن 1 : الساكنة و الىزى الذيوىغرافي لوجوىع أقالين الجهة  حسب إحصاء 1994 و 2004

                              الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 1994/2004
 

الوزن الدٌموغرافً لمجموع أقالٌم الجهة

  حسب إحصاء 2004

تاورٌرت

%11

فجبج

جرادة%6.75

الناظور%5.5

%38

بركان

وجدة-أنجاد%14

%25
 

 

 

تكون ساكنة اإلقلٌم قد سجلت تزاٌدا دٌمؽرافٌا , 1994وبالمقارنة مع إحصاء 
وفً ما . فً مجموع البالد % 1.4و على صعٌد الجهة %0.8مقابل    %1بمعدل 

 :ٌلً جدول ٌبٌن تطور عدد السكان حسب الوسط
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1
 اّظز ٍفبهٌُ وٍصطيحبد فٍ اىَيحق. هذا اىزقٌ َضٌ اىظنبُ اىَحظىثُِ ػيً حذح 

إحصاء 2004 إحصاء 1994 عدد السكان 

129430 117011 إقلٌــم فجٌج

63159 51087 الحضرٌون

66271 65924 القروٌون

1918094 1768691 الجهــة الشرقٌــة

1183355 975978 الحضرٌون

734739 792713 القروٌون

29891708 26073717 مجموع البــــالد

16463634 13429658 الحضرٌون

13428074 12644059 القروٌون

جذول رقن 2: تطىر عذد سكاى إقلين فجيج ها بيي اإلحصاءيــــــــي 1994 و 2004 حسب الىسط

1.9

-0.8

0.8

متوسط معدل النمو السنوي %

2.1

0.1

1.0

                  الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 1994/2004

0.6

1.4

2.1

 
اختالفا واضحا فً معدل النمو السنوي بٌن الوسطٌن إذ   2ٌبٌن الجدول رقم 

فً الوسط  % 0.1بالنسبة للسكان الحضرٌٌن بٌنما لم ٌتعدى  % 2.1ٌقدر ب 
وقد ٌدعونا هذا االستنتاج للتفكٌر فً الهجرة القروٌة . القروي أي بفارق نقطتٌن

د البطًء لسكان القرى مقارنة مع كعامل أساسً ٌمكن من خالله أن نفسر هذا التزاٌ
فقسوة الظروؾ الطبٌعٌة وتوالً سنوات الجفاؾ باإلقلٌم إضافة إلى  .سكان المدن

قلة التجهٌزات و ضعؾ البنٌة التحتٌة بالقرى قد ٌدفع بعدد هام من سكانها للهجرة 
نحو المدن والمراكز الحضرٌة بحثا عن عمل وظروؾ معٌشٌة أكثر أمانا 

 .واستقرارا
ٌتبٌن أن الوسط مجموع البالد الجهة وبقارنة مع معدالت النمو السنوي وم

فهو ٌتساوى مع  ,الحضري باإلقلٌم ٌسٌر فً نفس المنحى وبنفس الوتٌرة تقرٌبا
الوسط القروي  بٌنما ال ٌنمو. المعدل الوطنً وال ٌبتعد كثٌرا عن نظٌره الجهوي

 . نقطة 0.5وى الوطنً ب بنفس الوتٌرة التً تعرفها الجهة وٌبتعد عن المست
قد حسب وسط اإلقامة  و تجدر اإلشارة إلى أن معدل النمو الدٌمؽرافً باإلقلٌم

عرؾ تؽٌرا ملحوظا ما بٌن الفترات اإلحصائٌة و ٌوضح الجدول التالً أهمٌة هذا 
 .التؽٌٌر
 

              جدول رقم 3 : معدل النمو الدٌموغرافً لساكنة إقلٌم فجٌج 

المجموع الوسط القروي الوسط الحضري الفترة

1.4 -0.5 6.3 1982-1971

1.4 0.2 3.4 1994-1982

1.0 0.1 2.1 2004-1994

1994/2004                                 الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 

              ما بٌن الفترات اإلحصائٌة حسب الوسط
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ٌأخذ معدل النمو السنوي منحى تنازلً عبر الفترات اإلحصائٌة وعلى  
وٌمكن تفسٌر تراجع هذا المعدل على صعٌد اإلقلٌم بتدنً معدالت  مستوى الوسطٌن

 .الخصوبة لساكنة اإلقلٌم على ؼرار ؼالبٌة أقالٌم المملكة

 
 ظبْزح انتًذٌ -2

من  % 49ٌمثل السكان الحضرٌون حسب اإلحصاء األخٌر   
حصاءات كما مجموع السكان باإلقلٌم و قد عرفت هذه النسبة تزاٌدا هاما عبر اإل

   :4ذلك الجدول رقم  ٌوضح

% العدد % العدد % العدد % العدد

48.8 63159 43.7 51087 36 36452 22.5 19841  السكان الحضرٌون

51.2 66271 56.3 65924 64 64907 77.5 68411  السكان القروٌون

100 129430 100 117011 100 101359 100 88252 المجموع

جدول رقم 4 : تطور معدل التحضر بإقلٌم فجٌج

           الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 2004/1994

197119942004 1982

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1971 1982 1994 2004

تطور أعداد السكان بإقلٌم فجٌج

 المجموع السكان القروٌون السكان الحضرٌون
 

ن كانوا ٌمثلون أقل من ربع سكان اإلقلٌم سنة ٌنالحظ أن السكان الحضرٌ
سنة إلى النصؾ تقرٌبا مما ٌجعل ظاهرة التمدن  33لتصل هذه النسبة بعد  1971

 .من أهم الممٌزات التً طبعت سكان اإلقلٌم

 
 انكثبفخ انظكبَٛخ -3

كلم مربع و ٌعتبر من أوسع األقالٌم  55990ٌمتد اإلقلٌم على مساحة تقدر ب 
و تصل الكثافة السكانٌة . من مساحتها  %67.6على صعٌد الجهة إذ تشكل مساحته 

و  على الصعٌد الجهوي 23.2نسمة فً الكٌلومتر المربع مقابل  2.3به حوالً 
فات على المستوى وتعد هذه الكثافة من أضعؾ الكثا .على صعٌد البالد 42.1
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وٌعتبر ضعؾ الكثافة السكانٌة باإلقلٌم نتٌجة طبٌعٌة لشساعة   ويالوطنً والجه
 .المساحة وقلة عدد السكان

 

2004 1994

2.3 2.1 55 990 129 430 117 011 إقلٌــم فكٌـــك

23.2 21.4 82 820 1 918 094 1 768 691 الجهــة الشرقٌــة

42.1 36.7 710 850 29 891 708 26 073 717 مجموع البــــالد

  الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 2004/1994

جدول رقم 5 : السكان, المساحة و الكثافة السكانٌة بإقلٌم فجٌج

المساحة بالكلم مربعإحصاء 2004 إحصاء 1994 
الكثافة السكانٌة)نسمة/كلم2(

 
           

 انجُٛخ انظكبَٛخ -4

 

 يعذل انذكٕرح -1-4

تتمٌز البنٌة السكانٌة لإلقلٌم بتفاوت بسٌط بٌن نسبة الرجال و النساء بحٌث  
بٌنما بلؽت نسبة اإلناث  2004من مجموع السكان سنة  %51.7بلؽت نسبة الذكور 

ؼٌر أن هذه النسبة تخفً . أي بفارق ثالث نقاط تقرٌبا لفائدة الذكور  % 48.3
وراءها اختالفا كبٌرا بٌن فئات األعمار بحٌث أن معدل الذكورة ٌفوق المائة للفئة 

رجال لكل مائة امرأة للفئات  82سنة بٌنما ال ٌتعدى  75سنة وما بعد  15أقل من 
و هً الفئات النشٌطة مما ٌدفعنا للتفكٌر فً إمكانٌة  59-55و  35-39، 30-34

وفً ما ٌلً جدول ٌوضح . تفسٌر تؽٌر معدل الذكورة بشكل كبٌر بحركات الهجرة
 .تؽٌر هذا المعدل حسب الفئة العمرٌة والوسط

 

المجموع الوسط القروي الوسط الحضري

102.47 101.74 103.5 14-00

90.68 94.97 86.3 29-15

86.71 90.06 83.9 59-30

91.98 114.57 74.5 ما فوق 60 سنة

93.55 97.68 89.2 المجموع

جدول رقم 6 : معدل الذكورة حسب فئات األعمار بإقلٌم فجٌج خالل إحصاء 2004

معدل الذكورة
فئات األعمار

                                 الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 2004
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سنة ٌطؽى عدد  15ٌالحظ من خالل الجدول أن فً سن مبكرة أي أقل من  
نظرا لتفوق عدد الذكور عند الوالدة لتتقلص بعد ذلك نسبتهم  الذكور على اإلناث

لدى هذه  أو الهجرة بارتفاع نسبة الوفٌات وٌمكن تفسٌر ذلك كلما تقدموا فً العمر
 .الفئة مقارنة مع جنس اإلناث

امرأة  100رجال لكل  93.55بالنسبة لمجموع اإلقلٌم بلؽت نسبة الذكورة و  
وهذا االنخفاض فً معدالت الذكورة شمل  i 1994سنة  % 97.2مقابل 2004سنة 

 . أؼلبٌة الفئات العمرٌة خاصة النشٌطة منها مما ٌؤكد استنتاجنا السابق
 

 تٕسٚع انظكبٌ حظت انفئبد انعًزٚخ انكجزٖ -4-2

 

ٌتم تجمٌع فئات األعمار إلى ثالث فئات كبرى تمكننا من دراسة مدى شبابٌة  
و . سنة فما فوق 60و 59-15، 14-00 ئاتأو شٌخوخة ساكنة معٌنة و هً الف

 . لمجموع نستطٌع تحدٌد االتجاه العام لتطور السكانلحسب وزن الفئة الثالثة بالنسبة 
 

  توزٌع السكان بإقلٌم فجٌج حسب الوسط والفئات العمرٌة الكبرى7  4جدول رقم 
       

2004 1994  
 الفئة العمرٌة الحضريلوسط ا ط القرويالوس المجموع الوسط الحضري الوسط القروي المجموع

35,0 42,4 30,7 35,7 38,4 33,6 14-00 
56,5 51,3 60,3 57,1 54,3 59,4 59-15 
 ما فوق 60 7,0 7,3 7,2 9,0 6,3 8,5

 المجموع 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 2004و نهظكبٌ ٔ انظكُٗ اإلحصبء انعب: انًصذر                                             

 

 فئخ األطفبل 

من ساكنة اإلقلٌم هم من شرٌحة األطفال  % 35أن  نالحظ من خالل الجدول
نقطة  2.9و قد انخفضت نسبتهم فً الوسط الحضري ب ( سنة 15أقل من )

نقط  4مهما فً الوسط القروي ب  رتفاعابٌنما عرفت ا 1994بالمقارنة مع إحصاء 
 .هو األكثر تأثرا بانخفاض معدل الخصوبة الحضري مما ٌدل على أن الوسط

 
 

 

 
  ٌطبانُشفٙ طٍ فئخ انظكب 

أن فئة السكان و ٌتضح أٌضا من خالل توزٌع السكان حسب الفئات العمرٌة 
سنة تأخذ أعلى نسبة فً مجموع السكان و قد عرفت هذه النسبة  59إلى  15من 

وهذا راجع   ,نقطة 0.6بفارق  1994انخفاضا طفٌفا بالمقارنة مع إحصاء 
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من هذه بالخصوص إلى االنخفاض الذي مس المجال القروي إذ انتقلت نسبة السكان 
نقط بٌنما  3أي بفارق  2004سنة  % 51.3إلى 1994سنة  % 54.3من  الفئة

 .نقطة 0.9عرفت نسبة السكان النشٌطٌن بالحاضرة ارتفاعا بنسبة 
 

 ٍُٛفئخ انًظ 

 1994سنة  % 7.2فقد ارتفع من ( ما فوقسنة ف 60)أما وزن فئة المسنٌن 
مما ٌعكس حركة دٌموؼرافٌة ٌعرفها اإلقلٌم فً اتجاه  2004سنة  % 8.5إلى 

تشٌٌب الساكنة خصوصا فً الوسط الحضري أو بتعبٌر آخر ٌمكن ترتٌب ساكنة 
 .اإلقلٌم فً العتبة األولى للشٌخوخة

 

سكان باإلقلٌم فً وعموما ٌمكن تلخٌص المنحى العام الذي ٌأخذه تطور ال
 : ثالث استنتاجات

 (سنة 15أقل من )انخفاض مستمر لشرٌحة األطفال  -
 (سنة فما  فوق 60)ارتفاع ملحوظ لفئة المسنٌن  -

 (سنة 59و 15ما بٌن )تراجع طفٌؾ لفئة النشٌطٌن  -

 

أقل من 15 سنة

59-15

ما فوق 60
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 انٓزو انظكبَٙ -4-3

دل على ٌأخذ الهرم السكانً إلقلٌم فجٌج شكال مثلثا ذو قاعدة واسعة مما ٌ
ما ٌلً  و فً. وجود ساكنة فتٌة الزالت تعرؾ نسبة الوالدات بها ارتفاعا مهما

  .2 2004و  1994مبٌانان ٌوضحان تؽٌر البنٌة السكانٌة لإلقلٌم ما بٌن إحصاء 
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المجموع اإلناث الذكور فئات األعمار المجموع اإلناث الذكور فئات األعمار

13982 6938 7044 04-00 15686 7927 7759 04-00

15703 7747 7956 09-05 15056 7375 7681 09-05

14866 7319 7547 14-10 14220 6818 7402 14-10

13240 6699 6541 19-15 12834 6392 6442 19-15

11843 6248 5595 24-20 10828 5512 5316 24-20

9896 5397 4499 29-25 8818 4701 4117 29-25

8618 4728 3890 34-30 8520 4364 4156 34-30

7450 4082 3368 39-35 6422 3318 3104 39-35

7561 3930 3631 44-40 5052 2694 2358 44-40

5649 2878 2771 49-45 3501 1970 1531 49-45

4525 2449 2076 54-50 3659 2053 1606 54-50

2970 1628 1342 59-55 3128 1666 1462 59-55

3176 1785 1391 64-60 3019 1620 1399 64-60

2516 1300 1216 69-65 2002 1004 998 69-65

2222 1158 1064 74-70 1833 839 994 74-70

2816 1346 1470 98-75 1990 866 1124 98-75

** 35 29 غٌر مصرح * * * غٌر مصرح

127097 65667 61430 المجموع 116568 59119 57449 المجموع

الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 2004

إحصاء 1994

جدول رقم 9 :  سكان إقلٌم فجٌج حسب الوسط و فئات األعمار

إحصاء 2004

جدول رقم 8 : سكان إقلٌم فجٌج حسب الوسط و فئات األعمار

الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى1994

الهرم السكانً إلقلٌم فجٌج حسب إحصاء 2004
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2 

 اّظز اىَيحق ىالطالع ػيً اىْظت

 ٌتمٌز بقاعدة 2004إن المقارنة بٌن المبٌانٌن  تبٌن أن الهرم السكانً سنة 
بٌنما عرؾ توسعا فً الوسط أي  1994خالل سنة من تلك المسجلة أقل شساعة 

سنة وهذا ٌدل على زٌادة وزن هذه الفئة مما ٌسمح لنا  24بالنسبة لألعمار ما فوق 
و ٌمكن تفسٌر ذلك  1994باعتبار ساكنة إقلٌم فجٌج حالٌا أقل شبابٌة منها سنة 

ونالحظ أٌضا أن قمة الهرم قد . اتبانخفاض معدل الخصوبة و تراجع نسبة الوفٌ
 . أخذت فً االتساع مما ٌدل على زٌادة وزن فئة المسنٌن



 

 - 17 - 

 
 انحبنخ انشٔاجٛخ -5

إن تتبع تؽٌرات الحالة الزواجٌة من العوامل التً تأسس لدراسة محددات  
التزاٌد الدٌمؽرافً و لرصد هذا التؽٌٌر نورد الجدول اآلتً الذي ٌتضمن معطٌات 

 . 2004إحصاء 
 

المجموع األرامل المطلقون المتزوجون العزاب

100.0 0.8 1.1 59.1 39.0 الذكور

100.0 9.6 3.9 62.8 23.7 اإلناث

100.0 5.3 2.5 61.0 31.2 المجموع

100.0 0.7 0.8 52.2 46.3 الذكور

100.0 12.3 5.2 48.9 33.5 اإلناث

100.0 7.0 3.2 50.4 39.3 المجموع

100.0 0.8 0.9 55.7 42.6 الذكور

100.0 11.0 4.6 55.5 28.9 اإلناث

100.0 6.2 2.9 55.6 35.3 المجموع

جذول رقن 10 : الحالة السواجية لساكنة إقلين فجيج حسب إحصاء 2004 )15 سنة فوا فىق(

مجموع الوسطٌن

الوسط الحضري

الوسط القروي

                                                             الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 2004
 

من خالل الجدول نستنتج عموما أن الفئة المتزوجة تأتً فً الصدارة  سواء 
تعلق األمر بالذكور أو اإلناث أو بالوسطٌن الحضري و القروي ثم تأتً بعد ذلك 

 .نسبة العزاب بنسبة مهمة ثم فئة األرامل و أخٌرا المطلقٌن
 
ال أكثر و بشكل مفصل ٌمكن أن نستنتج أن نسبة العزاب فً صفوؾ الرج 

من  % 28.9منها فً صفوؾ النساء ففً الوقت الذي تشكل فٌه نسبة العازبات 
و نفس الظاهرة تالحظ  % 42.6مجموع النساء ٌشكل العزاب فً صفوؾ الرجال 

 46.3و  % 33.5)و الوسط الحضري (  % 39.0و % 23.7)فً الوسط القروي 
ؾ بٌن الجنسٌن راجع وهذا االختال مع تمٌز واضح بالنسبة لهذا األخٌر(  %

 . باألساس إلى الزواج المبكر للنساء بالمقارنة مع الرجال
نالحظ تؽٌرات طفٌفة فً  1994ومقارنة مع وضعٌة العزوبة والزواج سنة  

مجموع النسب الموافقة لكل حالة زواجٌة وأكثر ما ٌمٌزها هو انخفاض نسبة 
أو الوسط الحضري أو فً  العزاب وارتفاع نسبة العازبات سواء فً الوسط القروي

فً الوقت الذي تأخذ فٌه ظاهرة الزواج منحى عكسٌا أو بتعبٌر آخر , مجموع اإلقلٌم
ارتفعت نسبة المتزوجٌن وانخفضت نسبة  2004و 1994ما بٌن إحصاء 

 . المتزوجات
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وتأخذ ظاهرة العزوبة نفس المنحى إذا ما نظرنا إلى معدالت العزوبة حسب  
 : فً الجدول الموالً  29-25و  24-20,  19-15الفئات العمرٌة 

 

29-25 24-20 19-15 الجنس    الوسط

جدول رقم 11 : نسبة العزاب ما بٌن 15-19 و 20-24 و29-25 
بإقلٌم فجٌج حسب الوسط و الجنس

ضري
لح
75.4ا 95.9 99.6 الذكور

40.8 62.8 91.3 اإلناث

55.7 78.2 95.3 المجموع ضري
لح
ا

روي
الق

47.1 80.3 98.5 الذكور

20.8 37.8 75.8 اإلناث

33.4 58.2 87.2 المجموع

وع
جم

الم

روي
الق

60.5 87.7 99.0 الذكور

31.2 50.0 83.3 اإلناث

44.6 67.8 91.0 المجموع
وع

جم
الم

                                    الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 2004
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 نسبة العزاب ما بٌن 15-19 و 20-24 و25-29  سنة بإقلٌم فجٌج 

وسط و الجنس حسب ال

الذكور اإلناث المجموع

 
  

 :نستخلص من الجدول النتائج التالٌة 

 
 .رؼم ارتفاع نسبة العزوبة فإن الزواج ٌبقى هو القاعدة -
 % 100سنة إلى  19تصل نسبة العزاب فً صفوؾ الذكور األقل من  -

سنة بمعنى  29و  24ما بٌن  %  60.5تقرٌبا وتنخفض هذه النسبة إلى
سنة وهذا  24نسبة ضئٌلة جدا من الذكور تتزوج قبل بلوغ  أن

 .االستنتاج ٌشمل الوسطٌن
سنة ٌتمٌز الذكور فً القرى عن أقرانهم فً المدن  29و 25ما بٌن  -

بٌنما ال تتعدى هذه النسبة  % 52.9بولوج مبكر للحٌاة الزوجٌة بنسبة 
 .فً المدن % 24.6
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سبة العازبات القروٌات فً تأخذ العازبات الحضرٌات نسبة أكبر من ن -
كل فئة عمرٌة وقد ٌكون سبب ذلك استفادة فتٌات المدن من التعلٌم 
وحرصهن على ولوج سوق الشؽل قبل الزواج على عكس فتٌات 

 .القرى
 نتزوجٌ سنة 24-20فً الفئة العمرٌة  نصؾ ساكنة اإلقلٌم من النساء -

 .سنة 24 نكملٌقبل أن 

 

سنة و الذي ٌعد  55معدل العزوبة عند سن وتعمٌقا للتحلٌل ٌمكن اعتماد 
 .مقٌاسا لحدة هذه الظاهرة على مستوى جٌل بأكمله

 

المجموع اإلناث الذكور

2.7 3.1 2.2 الوسط الحضري

1.2 0.8 1.8 الوسط القروي

2.0 1.9 2.0 المجموع

                                              الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 2004

حسب الوسط و الجنس

جدول رقم 12 7 معدل العزوبة عند 55 سنة 

 
 %98ٌؤكد الجدول على أهمٌة المتزوجٌن ضمن ساكنة اإلقلٌم حٌث أن  

سنة رجاال ونساء مع اختالؾ طفٌؾ بٌن الوسطٌن بقٌمة  55ٌتزوجون قبل سن 
سنة أكبر  55خر معدل العزوبة عند نقطة لفائدة الوسط الحضري أو بتعبٌر آ 1.5

 (.% 1.2)من الوسط القروي ( % 2.7)منه فً الوسط الحضري 

 

وٌمكن من خالل دراسة متوسط السن عند الزواج األول اإلحاطة بظاهرة 
انتقال الساكنة من العزوبة إلى حالة أخرى و تعطً المتتبع لتطور هذه المؤشرات 

. طال نظرة الساكنة إلى ظاهرة الزواجفرصة رصد التحوالت البنٌوٌة التً ت
تترجم نتائج الجدول أسفله االتجاه البنٌوي السائد و الذي ٌعبر عن تأخر تدرٌجً و

 30سنة عند مجموع السكان مقابل  27فً معدل السن عند أول زواج حٌث بلػ 
  .فً عموم البالدسنة  29سنة على صعٌد الجهة و 
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الوطن الجهة اإلقلٌم

جدول رقم 13 : متوسط السن عند الزواج األول بإقلٌم فجٌج

للساكنة من 15 سنة فما فوق حسب الوسط و الجنس

روي
الق

29.5 32.1 27.6 الذكور

25.5 27.8 22.4 اإلناث

27.5 29.8 24.9 المجموع

ضري
لح

ا

روي
الق

32.2 33.1 32.1 الذكور

27.1 27.7 26.8 اإلناث

29.5 30.5 29.2 المجموع

وع
جم

الم

ضري
لح

ا

31.2 32.8 29.9 الذكور

26.3 27.7 24.6 اإلناث

28.7 30.3 27.3 المجموع

                                    الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 2004

وع
جم

الم

 
 

الطالق فنالحظ ارتفاع نسبتٌهما بشكل ملفت أما بالنسبة لظاهرة الترمل و  
تكون نسبة النساء األرامل قد فاقت الرجال ب  % 11لالنتباه عند النساء فبنسبة

الرجل  معنقطة و هً نتٌجة طبٌعٌة الرتفاع أمد الحٌاة عند المرأة  بالمقارنة  10.2
نسبة ( % 4.6)هذا و تفوق نسبة المطلقات . وسهولة إعادة الزواج بالنسبة للرجال

نقطة كما نالحظ أن هاتٌن الظاهرتٌن هما أكثر حدة فً  3.7ب ( % 0.9)المطلقٌن 
 .الوسط الحضري منهما فً الوسط القروي
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 انخصٕثخ  -6
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. لدراسة بنٌة الخصوبة نعتمد معدل الخصوبة و المؤشر التركٌبً للخصوبة 
ة عدد الوالدات بحاصل قسم حسب الفئة العمرٌة للنساء و ٌعرؾ معدل الخصوبة

أما المؤشرالتركٌبً للخصوبة , هذه الفئةٌة فً ائعلى مجموع الساكنة النس المسجلة
فهو مجموع الموالٌد الذٌن قد تضعهم المرأة خالل حٌاتها تحت شروط خصوبة 

بنٌة الخصوبة بإقلٌم فجٌج حسب والمبٌان الموالً للتعرؾ على  الجدولونستعٌن ب .أسالفها

 :الوسط 
 

 

المجموع الوسط الفروي الوسط الحضري الفئة العمرٌة 

27.5 44.5 9.0 19-15

127.7 172.7 80.9 24-20

148.0 196.7 103.6 29-25

139.2 170.5 111.9 34-30

93.8 121.6 73.3 39-35

39.9 53.0 29.6 44-40

9.7 11.9 8.1 49-45

جذول رقن 14 :  هعذالت الخصىبة بإقلين فجيج حسب الىسط 

خالل إحصاء 2004

                     المصدر7 اإلحصاء العام للسكان و السكنى 2004

 معدالت الخصوبة بإقلٌم فجٌج حسب الوسط خالل إحصاء 2004

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

19-15 24-20 29-25 34-30 39-35 44-40 49-45

الوسط الحضري الوسط الفروي المجموع

 
 

تفوق مثٌالتها بالوسط  ىٌن الجدول أن معدالت خصوبة نساء القرٌب
سنة هً  29-25وتعتبر الفئة العمرٌة . الحضري بالنسبة لجمٌع الفئات العمرٌة

سنة مركز الصدارة فً  34-30بٌنما تحتل الفئة  الوسط القرويفً  األكثر خصوبة
 . الوسط الحضري 

 
 20عند الفئة األقل من  مستوىأقل من  نطلق منحنى معدالت الخصوبة و ٌ 

سنة ثم ٌنخفض بعد ذلك تدرٌجٌا  29و  25لٌعرؾ أوجه عند النساء ما بٌن  سنة
 .سنة 49-45لٌعرؾ أقل نسبة عند النساء من الفئة العمرٌة  

 
و ٌبٌن الجدول المتعلق بتطور المؤشر التركٌبً للخصوبة أن هذا األخٌر قد 

أطفال تقرٌبا لكل امرأة سنة  4فاضا من عرؾ ما بٌن اإلحصاءٌن األخٌرٌن انخ
أي بفارق طفل واحد وهذا االنخفاض مس   2004أطفال تقرٌبا سنة  3إلى  1994

 .طفل بالنسبة للمرأة القروٌة 1.3طفل داخل المدن و 0.8الوسطٌن ب 
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المجموع القروي الحضري المجموع القروي الحضري

2.9 3.9 2.1 4.1 5.2 2.9 إقلٌم فجٌج

2.1 2.3 2 3.1 3.6 2.7 الجهة الشرقٌة 

2.5 3.1 2.1 3.3 4.3 2.6 المملكة 

               المصدر7 اإلحصاء العام للسكان و السكنى 2004

19942004

جدول رقم 15 : المؤشر التركٌبً للخصوبة بإقلٌم فجٌج ما بٌن اإلحصاءٌن

 
 

وبثالثة أطفال تقرٌبا لكل امرأة ٌبقى المؤشر التركٌبً للخصوبة مرتفعا بإقلٌم 
 2.5)وكذلك مجموع الوطن ( طفل لكل امرأة 2.1)ة مع الجهة الشرقٌة فجٌج مقارن

 (.طفل لكل امرأة
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 انقذرح عهٗ انقزاءح ٔ انكتبثخ  -1

 

األمٌة فً مجتمع ما من المؤشرات الهامة لتحدٌد مستوى التنمٌة  ةتعتبر نسب
القراءة  نسنوات فما فوق وال ٌعرفو 10شخاص البالؽٌن وهً نسبة األ, البشرٌة

 .سنوات فما فوق 10والكتابة ضمن جمٌع الساكنة البالؽة 
 : ولمعرفة تؽٌرات نسبة األمٌة بإقلٌم فجٌج نورد الجدول والمبٌان الموالً

    

  معدل األمٌة حسب الوسط  بإقلٌم فجٌج7  63جدول رقم  

         

   الوسط الحضري  لقرويالوسط ا المجموع  

  اإلقلٌم  30,7 74,8 52,7  

  الجهة 32,7 60,0 42,9  

  الوطن 29,4 60,5 43,0  

 
  2004اإلحصبء انعبو نهظكبٌ ٔ انظكُٗ : انًصذر               

أي ما ٌعادل  2004سنة  % 52.7األمٌة عند ساكنة إقلٌم فجٌج  نسبة تبلؽ
ن أكثر من نصؾ الساكنة المعنٌة وهً نسبة شخصا وبذلك ٌشكل األمٌو 51322

 .تدل على مدى استفحال ظاهرة األمٌة
 

 نسبة تختلؾ بشكل كبٌر إذا قارنا بٌن الوسطٌن فقد بلؽت نسبةال هإال أن هذ
الوسط الحضري أي أكثر من ب %30.7مقابل   % 74.8األمٌة فً الوسط القروي  

رة األمٌة أكثر حدة فً القرى الضعؾ وٌتضح جلٌا من خالل هذه األرقام أن ظاه
إذ بلؽت نسبة األمٌة عند النساء   (أسفلهالجدول ) وخاصة فً صفوؾ النساء

عند نساء المدن  ونفس االختالؾ ٌالحظ أٌضا  % 39.5مقابل   % 82القروٌات 
 .على التوالً % 20.3و  % 67.2فً صفوؾ الرجال ب  

 
 نسبةفالفرق بٌن  ل واضحالوطنٌة والجهوٌة بشك نسبوكلها أرقام تفوق ال

نقطة بالنسبة للوسط  15األمٌة اإلقلٌمً والجهوي هو عشر نقاط تقرٌبا وٌصل إلى 
وٌمكن مالحظة تمٌز بسٌط للوسط الحضري  باإلقلٌم إذ تقل به نسبة األمٌة  .القروي

 .بنقطتٌن عن المستوى الجهوي
 

 

 
 
  

    م فجٌجمعدل األمٌة حسب الوسط و الجنس بإقل7ٌ  64جدول رقم  
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      4001و  6661حسب إحصاء    
                

 2004 1994    

      الحضري القروي المجموع الحضري القروي المجموع 

 الذكور 24,0 73,3 51,5 20,3 67,2 44,5 

 اإلقلٌم

 

  اإلناث 45,7 89,0 69,1 39,5 82,0 60,2 

  المجموع 35,4 81,2 60,5 30,7 74,8 52,7 

 الذكور 25,9 56,6 39,2 21,5 46,3 30,8 

 الجهة

 

  اإلناث 50,9 84,3 65,6 43,0 72,6 54,2 

  المجموع 38,7 71,0 52,8 32,7 60,0 42,9 

      1994/2004اإلحصبء انعبو نهظكبٌ ٔ انظكُٗ: انًصذر 
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الذكور اإلناث المجموع

 نسبة األمٌة حسب الوسط و الجنس بإقلٌم فجٌج

الحضري  القروي  المجموع
 

األمٌة على جمٌع  نسبٌظهر جلٌا انخفاض فً  1994ومقارنة مع إحصاء  
نقطة عند  3.7نقطة كأعلى قٌمة عند مجموع اإلناث و 8.9َصو ئىً  ,ٌاتالمستو

تؽٌرا  تعرفأٌضا قد وٌبدو أن الجهة الشرقٌة الذكور الحضرٌٌن كأدنى قٌمة 
 .فً مجال محاربة األمٌةلحوظا م

 

ولمعرفة أكثر دقة بظاهرة األمٌة نستعٌن بالمعطٌات الواردة فً نتائج إحصاء 
 :الفئات العمرٌة  األمٌة حسب نسبةل 2004
 
 
 
 
 
 

 معدل األمٌة حسب الوسط و الجنس و فئات األعمار7  65جدول رقم 
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   فئات األعمار الذكور اإلناث المجموع

30,0 35,3 24,8 14-10 

 مجموع اإلقلٌم

40,7 46,6 34,4 24-15 

49,1 55,3 41,6 34-25 

61,0 70,3 50,7 49-35 

ا فوقم 50 71,8 90,8 81,8   
  المجموع 44,5 60,2 52,7

2,9 3,8 2,1 14-10 

 الوسط الحضري

11,8 16,5 6,6 24-15 

23,0 30,4 13,3 34-25 

39,8 51,7 26,2 49-35 

  ما فوق50 54,0 84,4 71,2

  المجموع 20,3 39,5 30,7

51,3 60,2 42,7 14-10 

 الوسط القروي

67,1 74,9 59,1 24-15 

76,3 83,3 68,5 34-25 

87,8 94,5 80,6 49-35 

  ما فوق 50 87,5 98,1 92,8
   المجموع 67,2 82 74,8

  2004اإلحصبء انعبو نهظكبٌ ٔ انظكُٗ : انًصذر                            

نسبة األمٌة حسب الوسط و الجنس و فئات األعمار
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100,0

14-10 24-15 34-25 49-35  ما فوق 50

مجموع اإلقلٌم  الوسط القروي الوسط الحضري 
 

 

سنة وخاصة فً  50بلؽت األمٌة أعلى مستوٌاتها عند الفئة العمرٌة ما فوق  
ولكن هذا ال ٌعنً أن الفئات   %.98.1تحدٌدا بنسبة الوسط القروي وعند النساء 

سنة تعرؾ  24-15سنة و 14-10العمرٌة الشابة تستثنى من هذه الظاهرة فالفئات 
التوالً بالنسبة لمجموع  على % 40.7و % 30أٌضا نسبا مهمة من األمٌٌن بلؽت 

 نقطاعل ظاهرة الهدر المدرسً واالاإلقلٌم وهذا مؤشر مهم ٌدل على مدى استفحا
المبكر عن الدراسة مما ٌستلزم تكثٌؾ الجهود خصوصا على مستوى سد منابع 
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على األقل فً المرحلة االبتدائٌة )التمدرس  نسباألمٌة بالتعلٌم األساسً فما دامت 
لم تصل إلى شمول كامل األطفال فإن تدفقات األمٌٌن الشباب والمتسربٌن من ( 

  .المدارس ستتوالى
 :تخالص النتائج التالٌة وعموما ٌمكننا اس

  النساء هن الشرٌحة األكثر تأثرا بظاهرة األمٌة بالوسطٌن وبالنسبة لجمٌع
 ,األعمار

 تعرؾ األمٌة أوجها فً الوسط القروي, 

  ا من ظفً الوسط الحضري أوفر ح 24-15و 14-10الفئات العمرٌة
 % 11.8و  % 2.9مثٌالتها فً الوسط القروي إذ تعرؾ نسبة األمٌة بها 

على التوالً و هذا إن دل على شًء فإنما ٌدل  % 67.1و % 51.3مقابل 
 .على ضعؾ نسبة تمدرس األطفال فً العالم القروي

وكنتٌجة حتمٌة الرتفاع نسبة األمٌة داخل اإلقلٌم تكون المعرفة باللؽات  
سنوات  10من سكان اإلقلٌم البالؽٌن  % 52.7فبما أن . قراءة وكتابة ضعٌفة جدا

. وق أمٌون فهم بذلك ال ٌقرؤون وال ٌكتبون أٌة لؽة بما فً ذلك اللؽة العربٌةفما ف
ٌقرؤون وٌكتبون اللؽة العربٌة   %13.3منهم  %47.3وٌبقى من ساكنة اإلقلٌم إذن 

 % 8تقرٌبا ٌقرؤون وٌكتبون اللؽتٌن العربٌة والفرنسٌة معا وٌبقى  % 26وحدها و
 . اتٌن اللؽتٌنفقط من ٌعرفون لؽات أخرى إضافة إلى ه

 

واضحا للذكور على اإلناث فً مسألة  اوتعكس معطٌات الجدول أعاله تمٌز
 .معرفة اللؽات فنسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث بالنسبة لجمٌع الحاالت

 انتًذرص -2

 سنوات فما فوق حسب اللغات المقروءة و المكتوبة 60ساكنة إقلٌم فجٌج من 7  66جدول رقم 

           

اللغات المقروءة  الذكور اإلناث المجموع
 األعداد النسب األعداد النسب األعداد النسب والمكتوبة

 الشًء 20647 44,5 30675 60,2 51322 52,7
 العربٌة وحدها 7082 15,3 5848 11,5 12930 13,3
 العربٌة و الفرنسٌة  14207 30,6 11029 21,6 25236 25,9

8,0 7831 6,7 3396 9,6 4435 

 
العربٌة و الفرنسٌة 

 ولغات أخرى

* 47 * 22 0,1 25 

 
العربٌة و لغات أخرى 

 إال الفرنسٌة

* 46 * 12 0,1 34 
 

 لغات أخرى

 المجموع 46430 100 50982 100 97412 100

     2004اإلحصبء انعبو نهظكبٌ ٔ انظكُٗ  :  انًصذر
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اىَجُبُ وىَؼزفخ أوطغ ثَظتىي اىتَذرص فٍ اإلقيٌُ ّظتؼُِ ثبىجذوه و 

طْىاد فأمثز حظت  10اىَىاىٍ واىذٌ طْؼزف ٍِ خالىه تىسَغ اىظبمْخ اىجبىغخ 

 اىَظتىي اىذراطٍ
   

 سنوات فما فوق حسب المستوى الدراسً 60ساكنة إقلٌم فجٌج من 7  40جدول رقم 

    

 المستوى الدراسً الوسط الحضري الوسط القروي المجموع

 بدون مستوى  30,8 74,5 52,6

 األولً 1,1 0,6 0,9

 االبتدائً 31,2 16,8 24,0

 اإلعدادي 17,8 5,5 11,7

 الثانوي 11,9 1,8 6,9

 العالً 7,1 0,8 3,9

 المجموع 100,0 100,0 100,0

   2004اإلحصبء انعبو نهظكبٌ ٔ انظكُٗ :  انًصذر

 ٌتضح جلٌا من خالل المعطٌات الواردة فً الجدول أن أكثر من نصؾ ساكنة
راسً وهم ٌشكلون فً ال ٌتمتعون بأي مستوى د سنوات فأكثر 10البالؽة  اإلقلٌم

 فً الوسط الحضري % 31بٌنما ال تتعدى هذه النسبة  تقرٌبا % 75الوسط القروي
 .وٌرجع اتساع الهوة بٌن الوسطٌن إلى التفاوت فً نسبة التمدرس

ى من المجموع على مستو % 31.2وتأخذ الساكنة فً المستوى االبتدائً 
وكلما ارتقٌنا . فً الوسط القروي % 16.8الوسط الحضري بٌنما ال تكاد تصل إلى 

فعلى سبٌل المثال ال نكاد نجد فً  نةكاتتراجع نسبة الس الدراسٌة فً المستوٌات
سنوات فما فوق من ٌتمتعون بمستوى تعلٌمً  10 ٌنن البالؽامن السك % 1القرى 

 .عالً
 

ساكنة إقلٌم فجٌج حسب المستوى الدراسً من خالل نتائج اإلحصاء العام للسكان 

والسكنى 2004

االبتدائً

%24

اإلعدادي

%12

الثانوي

%7

العالً

%4

األولي

%1

بدون مستوى 

%52
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 انًشبركخ فٙ انُشبط االقتصبد٘ -1
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سنة فما فوق الذٌن  15ٌعرؾ السكان النشٌطون بفئة السكان البالؽٌن 
ٌساهمون أو ٌبحثون عن المساهمة فً إنتاج السلع و الخدمات من بٌن مجموع 

 .وٌتكون السكان النشٌطون من سكان نشٌطٌن مشتؽلٌن وعاطلٌن. الساكنة
نسمة  38971عدد السكان النشٌطٌن بإقلٌم فجٌج بلػ  2004وحسب إحصاء  

وفً ما ٌلً جدول ٌبٌن توزٌع , من اإلناث 8005 من جنس الذكور و 30966منهم 
 .1الساكنة النشٌطة فً الوسطٌن حسب الجنس

 
 توزٌع الساكنة النشٌطة فً الوسطٌن حسب الجنس 7  46جدول رقم 

    

   الحضري القروي المجموع

 اإلقلٌم

 الذكور 76,6 81,8 79,5
 اإلناث 23,4 18,2 20,5
 المجموع 100,0 100,0 100,0

 الجهة

 الذكور 77,2 81,8 78,9
 اإلناث 22,8 18,2 21,1
 المجموع 100,0 100,0 100,0

  4001اإلحصاء العام للسكان و السكنى 7 المصدر

 

اكنة فالس, القتصاديا   ٌبٌن الجدول ضعؾ المشاركة النسائٌة فً النشاط 
من مجموع السكان النشٌطٌن  و  %79.5النشٌطة من جنس الذكور تأخذ نسبة 

ٌكون بذلك فً كل عشرة نشٌطٌن ثمانٌة ذكور تقرٌبا ولعل هذا راجع إلى أسباب 
ثقافٌة واجتماعٌة الزالت تعانً منها المرأة مثل ضعؾ نسبة التمدرس فً صفوؾ 

سوق الشؽل أو لرؼبة ذوٌها فً  الفتٌات مما ٌجعل المرأة ؼٌر مؤهلة لخوض ؼمار
 .زواجها المبكر عوض الدراسة أو العمل

 
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النسبة تقارب النسبة الجهوٌة وتأخذ نفس المنحى  

وٌظهر أٌضا أن الساكنة النسائٌة النشٌطة تـأخذ فً الحاضرة نسبة , فً الوسطٌن
 . على التوالً  %18.2و % 23.4أكثر أهمٌة منها فً القرى بقٌمة 

 
 معدل:  وها مهما الشؽل نستعمل مؤشر ولدراسة تحلٌلٌة أكثر عمقا لظاهرة 
  .3 النشاط أو نسبة
 

 النشاط نسبة 

وقد بلؽت هذه النسبة  2004سنة  % 30.7النشاط فً إقلٌم فجٌج  نسبة تبلؽ
فً صفوؾ اإلناث وهذه النسب تؤكد ما  % 12.2فً صفوؾ الذكور و % 50.4

                                                 
 3  

ىالطالع ػيً األػذاد اّظز اىَيحق  
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ه فً الفقرة السابقة والمتعلقة بضعؾ المشاركة النسائٌة فً النشاط اجنسبق أن أدر
 .االقتصادي

 
   النشاط حسب الوسط و الجنس نسبة:  22جدول رقم 

        

  2004     1994     

     الحضري القروي المجموع الحضري القروي المجموع

 اإلقلٌم 27,2 29,7 28,6 28,8 32,3 30,7

 الذكور 45,4 55,1 51,0 46,9 53,5 50,4
 اإلناث 10,0 4,6 7,0 12,8 11,6 12,2

 الجهة 29,9 27,3 28,7 33,6 33,7 33,6

 الذكور 49,6 52,0 50,6 53,3 56,5 54,5
 اإلناث 10,7 3,9 7,7 14,9 12,0 13,8

     2002/1992اإلحصاء العام للسكان و السكنى : المصدر
 

مستوى نشاط النساء ٌختلؾ من وسط  أن أٌضا ونستنتج من خالل الجدول
نقطة لفائدة الوسط الحضري وهذا ٌدل على أن نساء الحاضرة  1.2آلخر بقٌمة 

ون الحضرٌات أكثر اقتحاما لسوق الشؽل من نساء القرٌة وقد ٌكون سبب ذلك ك
 .دائما فً الوسطٌن الكن ٌبقى تمٌز الذكور على اإلناث وارد .أكثر تعلما و تأهٌال

 
النشاط فً الوسط الحضري أقل منه فً الوسط القروي بفارق  سبةنوعموما 

 .نقطة على مستوى اإلقلٌم فً الوقت الذي ٌتعادل تقرٌبا على المستوى الجهوي 3.5
 

ارتفاعا على  تالنشاط قد عرف نسبةٌبدو أن  1994ومقارنة مع نتائج إحصاء 
 نسبة تي إذ انخفضجمٌع المستوٌات إال بالنسبة للذكور تحدٌدا فً الوسط القرو

ولعل أكثر ما ٌلفت االنتباه خالل مقارنة نتائج . نقطة 1.6النشاط لدٌهم ب 
نقاط وقد ٌكون  7النشاط فً صفوؾ نساء القرى ب  نسبةاإلحصاءٌن هو ارتفاع 

جعلت النساء  التً قتصادٌةاالجتماعٌة واالثقافٌة والوامل تؽٌر العهذا مرتبط ب
وق الشؽل وهذا ما ٌؤكده الجدول الموالً المتعلق ٌصبحن أكثر اهتماما بولوج س

 .بتوزٌع الساكنة النشٌطة حسب الفئة العمرٌة والجنس

 
 

 النشاط لساكنة إقلٌم فجٌج حسب الفئات العمرٌة والجنس نسبة7  42جدول رقم 

              

 الفئات العمرٌة الذكور اإلناث المجموع

2004 1994 2004 1994 2004 1994   

38,4 35,5 25,9 10,3 51,1 60,4 19-15 
50,3 46,7 25,2 12,5 78,3 82,4 24-20 
56,1 53,2 24,4 17,5 94,1 95,7 29-25 
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54,2 54,5 18,4 13,9 97,6 98,0 34-30 
53,9 52,8 17,1 11,1 98,5 97,9 39-35 
54,3 50,0 14,5 8,8 97,4 97,6 44-40 
51,7 46,2 12,7 7,6 92,2 96,6 49-45 
46,6 45,4 10,0 7,9 89,8 93,8 54-50 
45,1 44,7 10,3 6,0 87,3 88,7 59-55 

 ما فوق 60 48,6 43,3 2,4 3,5 26,0 22,6

  4001اإلحصاء العام للسكان و السكنى 7 المصدر
 

م فجٌج حسب الفئات العمرٌة والجنس نسبة النشاط لساكنة إقٌل

إحصاء 2004

0,0
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80,0

90,0
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19-15 24-20 29-25 34-30 39-35 44-40 49-45 54-50 59-55 ما 60

فوق
الذكور اإلناث المجموع

 
 

ما بٌن اإلحصاءٌن ارتفاعا مهما عند جمٌع الفئات  النشاط نسبة تسجل
 نسبةسنة إذ انتقل  24-20سنة و  19-15 العمرٌة من النساء وخاصة عند الفئات

 % 25.2و % 25.9إلى  1994على التوالً سنة   %12.5و % 10.3النشاط من 
النشاط عند النساء ٌبدأ فً االنخفاض  نسبةؼٌر أن المنحنى ٌبٌن أن , 2004سنة 

سنة ثم ٌأخذ شكال تنازلٌا سرٌعا حتى ٌكاد  34-30فً سن مبكرة أي ابتداء من الفئة 
 .سنة فما فوق 60م عند ٌنعد

 
عند جمٌع الفئات العمرٌة  تالنشاط انخفض نسبةأما بالنسبة للذكور فرؼم أن 

أشخاص من  5سنة نجد  20حتفظ بنسب مهمة ففً سن أقل من ت تالزال اإال أنه
 59و  25ما بٌن  10نشٌطٌن من بٌن  9نشٌطون لتصل هذه النسبة إلى  10بٌن 

   .سنة 60بعد  سنة وال تنخفض بشكل واضح إال

وال ننسى أن نذكر فً هذه الفقرة أن انخفاض نسبة الساكنة فً سن النشاط 
من جنس الذكور بسبب حركات الهجرة كما ذكرنا فً فقرة سابقة قد ٌكون سببا 

سنة أما  50-25النشاط عند الرجال من الفئة العمرٌة  نسبةموضوعٌا النخفاض 
 .   التمدرس نسبةسن مستوى الفئات األصؽر فٌمكن أن نربط ذلك بتح

 

 انجُٛخ انًُٓٛخ نهظبكُخ انُشٛطخ -2
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تختلؾ البنٌة المهنٌة للساكنة النشٌطة ما بٌن القرى و المدن ففً الوقت الذي 
فً الوسط الحضري تكون فئة المستقلٌن  % 69.3ٌأخذ المأجورون الصدارة بنسبة 

وهذا االختالؾ مرتبط  هً األكثر أهمٌة فً الوسط القروي ٌنن العائلٌدٌعمساو ال
 .أساسا بطبٌعة المهن المزاولة فً الوسطٌن

 
 الساكنة النشٌطة حسب الحالة فً المهنة7  41جدول رقم 

        

 الحالة فً المهنة الوسط الحضري الوسط القروي المجموع

 مستأجر 1,3 0,6 0,9

 مستقل 26,4 40,7 35,0

 مأجور 69,3 21,9 40,7

 عائلً عون 2,0 36,5 22,8

 متعلم 1,1 0,3 0,6

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 4001اإلحصاء العام للسكان و السكنى 7 المصدر                                    

 
 

  

توزٌع الساكنة النشٌطة حسب الحالة فً المهنة
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 األطز  -1

 

 تطٕر أعذاد األطز -1-1 

 
أسرة موزعة إلى  24176حسب اإلحصاء األخٌر  بإقلٌم فجٌج بلػ عدد األسر

أسرة بالوسط القروي وتشكل بذلك  11590أسرة بالوسط الحضري و  12586
بالنسبة لألسر  % 48من مجموع أسر اإلقلٌم مقابل  % 52 ةاألسر الحضرٌ

 :كما ٌوضح ذلك الجدول الموالً  ةالقروٌ

 
 بإقلٌم فجٌج 4001و 6661تطور أعداد  األسر ما بٌن إحصاء 7  42جدول رقم 

             

معدل النمو 
 )%(السنوي 

2004 1994  

   عدد االسر عدد السكان  عدد االسر عدد السكان  األسر  السكان
 الوسط الحضري 9608 51087 586 12 63159 2,7 2,1
 الوسط القروي 959 10 65924 11590 66271 0,6 0,1

 مجموع اإلقلٌم  567 20 117011 24176 129430 1,6 1,0

 الوسط الحضري 175842 975978 239910 1183355 3,2 1,9
 الوسط القروي 125167 792713 128539 734739 0,3 0,8-

 الجهة الشرقٌة  301009 1768691 368449 1918094 2,0 0,8

  4001اإلحصاء العام للسكان و السكنى 7 المصدر                                    
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ٌكون اإلقلٌم قد عرؾ زٌادة فً عدد أسره تقدر  1994ومقارنة مع إحصاء  
على صعٌد  %  1.6أسرة فً عشر سنوات أي بمعدل نمو سنوي بلػ   3609ب 

فً المدن   % 2.7اإلقلٌم أما على مستوى الوسطٌن فقد قدر معدل النمو السنوي ب 
 .فً القرى  % 0.6و 

ر فاق مثٌله بالنسبة للسكان وخاصة فً ونالحظ أن معدل النمو السنوي لألس 
سنوٌا ازداد عدد األسر  % 1القرى ففً الوقت الذي ازداد فٌه عدد سكان اإلقلٌم ب 

وٌمكننا تفسٌر ذلك بالتؽٌرات الثقافٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة التً  % 1.6ب 
ة جعلت من األسرة المتعددة األفراد نموذجا ٌقل عبر السنوات لتحل محله األسر

 .   النووٌة
سنة  % 6.83أما عن وزن أسر اإلقلٌم بالنسبة للجهة فقد انحفض من  
 . 2004سنة  % 6.56إلى  1994
 
 
 
 

 حجى األطز تغٛز -1-2

 2004و 1994عرؾ حجم األسرة تؽٌرا طفٌفا بإقلٌم فجٌج ما بٌن إحصاء 
 :ً سواء فً المجال الحضري أو القروي كما ٌظهر فً الجدول والمبٌان الموال

 

2004 1994 1982

5,0 5,3 5,6 الوسط الحضري

5,7 6,0 5,7 الوسط القروي

5,4 5,7 5,7 مجموع اإلقلٌم 

4,9 5,6 5,8 الوسط الحضري

5,7 6,3 6,4 الوسط القروي

5,2 5,9 6,2 الجهة الشرقٌة 

جدول رقم 26 : تطور أحجام األسر عبر اإلحصاءات بإقلٌم فجٌج

                                    المصدر: اإلحصاء العام للسكان و السكنى 2004

متوسط حجم األسرة

تطور حجم األسرة ما بٌن إحصاء 1994 و2004  بإقلٌم فجٌج

0

1

2

3

4

5

6

7

الوسط الحضري الوسط القروي مجموع اإلقلٌم 

1982 1994 2004

 
ٌتمحور حجم األسرة فً اإلقلٌم حول خمسة أفراد تقرٌبا وهو عدد ٌقارب  

 .وتفوق أسر القرى أسر الحاضرة بفرد واحد. مثٌله  داخل الجهة
و ٌوحً المبٌان  بأن حجم األسر فً تناقص مستمر من فترة إحصائٌة إلى  

أفراد سنة  5.4انتقل هذا العدد إلى  1982أفراد باألسرة سنة  5.7أخرى فمن 
2004 . 

 

 يًٛشاد أرثبة األطز-2
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أسرة تقودها امرأة حسب اإلحصاء  4111أسرة بإقلٌم فجٌج  24176من 

على صعٌد  % 17.7مقابل  من مجموع األسر % 17العام األخٌر أي ما ٌعادل 
 .الجهة

( أسرة 2910)جموع أسر الوسط الحضري من م % 23.1وتصل هذه النسبة إلى 
وهً نسب ال تختلؾ كثٌرا عن  (أسرة 1201)ر بالوسط القرويمن األس % 10.3و

 .تلك المسجلة بالجهة مما ٌجعل هذه الظاهرة عامة وال تخص إقلٌم فجٌج لوحده
 

المجموع اإلناث الذكور  الوسط

100.0 23.1 76.9 الحضري

100.0 10.3 89.7 القروي

100.0 17.0 83.0 اإلقلٌم 

100.0 19.9 80.1 الحضري

100.0 13.8 86.2 القروي

100.0 17.7 82.3 الجهة الشرقٌة

                                    المصدر: اإلحصاء العام للسكان و السكنى 2004

جدول رقم 27  : تـــوزٌــع أربـــاب األســر حســـب الوســط والجــــنس

 بإقلٌـــــم فجٌـــــج )15 سنة فما فوق(

 
 

حضرٌة أكثر مما هً قروٌة أن هذه الظاهرة  الجدول أعالهنستنتج من  
خارج  وٌمكننا ربط ذلك بظروؾ المدٌنة التً فتحت للنساء باب الدراسة والعمل

هل هذا هو السبب الوحٌد ولكن . البٌت مما جعلها أكثر أهلٌة لتحمل أعباء األسرة
 ه المسؤولٌّة ؟  ذالذي جعل المرأة تتحمل ه

 :تدفعنا اإلجابة على هذا السؤال لدراسة الحالة الزواجٌة ألرباب األسر
  

 الحالة الزواجٌة ألرباب األسر حسب الجنس 7  45جدول رقم 

 (سنة فما فوق 62)ٌج  بإقلٌم فج 

     

 الحالة الزواجٌة الذكور اإلناث المجموع

 العزاب 4,2 4,9 4,3

 المتزوجون 93,9 20,9 81,5

 المطلقون 0,9 16,2 3,5

 األرامل 1,0 57,9 10,6

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 4001كنى اإلحصاء العام للسكان و الس7 المصدر                                    

  

ٌبدو أن ؼالبٌة النساء ربات األسر ال ٌخترن هذه الوضعٌة عن طواعٌة فهً  
ؾ ا ما تؤكده معطٌات الجدول أعاله ذمفروضة علٌهن بعد ترملهن أو طالقهن وه

 .مطلقات نمنه % 16.2من ربات األسر أرامل و % 58
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ر نسبتهن ب إذ تقده المسؤولٌة ذوال تستثنى النساء المتزوجات أٌضا من ه 

ٌمكن من النساء وهنا  % 5أما حالة العزوبة فال تخص سوى . تقرٌبا % 21
تحمل بعض الفتٌات العامالت ألعباء أسرهن فً : التفكٌر فً حاالت كثٌرة منها

ؼٌاب األب أو األخ أو اضطرارهن للعٌش وحٌدات بعٌدا عن أسرهن بسبب 
 ... .ظروؾ عملهن 

 % 94)متزوجون ألرباب األسر   ٌة الساحقةأما فً ما ٌخص الرجال فاألؼلب
 . فقط % 6وتشكل الحاالت األخرى مجتمعة ( تقرٌبا

  

ٌتضح أن , ومن خالل دراسة توزٌع أرباب األسر حسب فئات األعمار 
, سنة بالنسبة للرجال والنساء على السواء 59و  30تتراوح أعمارهم ما بٌن أؼلبهم 

بالنسبة للنساء  % 1نسبة ضعٌفة تصل إلى سنة  30الفئة األقل من بٌنما تشكل 
 .بالنسبة للرجال % 7.6و
  
إذ ( سنة فما فوق 60)وٌدل الجدول كذلك على أهمٌة أرباب األسر المسننٌن  

 % 55.6من المجموع موزعون على الرجال والنساء بقٌمة  % 26.5ٌشكلون 
  .  على التوالً % 9.6و
 

 الجنس والفئة العمرٌة بإقلٌم فجٌج توزٌع أرباب األسر حسب 7  46جدول رقم 

 (سنة فما فوق 15)

     

 الفئة العمرٌة الذكور اإلناث المجموع

8,6 1,0 7,6 29-15 

65,2 9,6 55,6 59-30 

26,5 6,5 20,0 60+ 

 غٌر مصرح 0,0 0,0 0,0

 المجموع 83,0 17,0 100,0

 2002عام للسكان و السكنى اإلحصاء ال: المصدر                                    

 

وبما أن رب األسرة هو المسؤول المباشر عن تربٌة األبناء وتعلٌمهم وتوجٌههم 
فٌفترض أن ٌتمتع بمستوى تعلٌمً مناسب ٌخول له أداء مهمته على أحسن وجه 

 فهل هذا هو الوضع بالنسبة ألرباب األسر بإقلٌم فجٌج؟
 

 ( سنة فما فوق 60)ألسر  بإقلٌم فجٌج  نسبة األمٌة عند أرباب ا7  20جدول رقم 

       

     الوسط   

 الجنس الوسط الحضري الوسط القروي المجموع

 الذكور 37,2 84,9 61,9
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 اإلناث 74,2 94,8 80,2

 إقلٌم فجٌج  45,7 85,9 65,0

 الذكور 36,3 67,8 47,8
 اإلناث 77,5 94,8 82,2

 الجهة الشرقٌة  44,5 71,5 53,9

 4001اإلحصاء العام للسكان و السكنى 7 المصدر                                    

 

 % 53.9من أرباب األسر أمٌون مقابل  % 65ٌظهر من خالل الجدول أن  
ستفحل هذه الظاهرة فً صفوؾ ربات تو, نقطة 11.1على صعٌد الجهة أي بفارق 

كبٌرا بٌن الوسطٌن فأرباب  لكن هذه النسب تخفً تباٌنا.  %80.2األسر لتصل إلى 
بٌنما تصل نسبتهم فً الوسط  % 45.7األسر األمٌون فً الوسط الحضري ٌشكلون 

 . % 85.9القروي إلى 
وكنتٌجة النتشار األمٌة فً صفوؾ أرباب األسر فإننا نجد أؼلبهم ال ٌتمتعون بأي 

( % 16.9)وتشكل الفئة من المستوى االبتدائً أهم نسبة (  % 65)مستوى تعلٌمً 
 .بٌنما ٌتوزع الباقً بنسب ضعٌفة على المستوٌات األخرى

 

 توزٌع أرباب األسر حسب المستوى الدراسً والوسط7  26جدول رقم 

 (سنة فما فوق 60)بإقلٌم فجٌج    

    

   الوســــــــــــط

 المستوى الدراسً الحضري  القروي المجموع

 بدون مستــوى  46,7 86,1 65,6
 األولـــــً 3,3 1,9 2,7
 االبتدائــً 24,2 8,9 16,9
 اإلعـــدادي 8,6 1,4 5,1
 الثانــــوي 9,9 1,0 5,6

 العالـــــً 7,2 0,7 4,1

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 4001اإلحصاء العام للسكان و السكنى 7 المصدر                                    

مقابل  % 72.6األسر باإلقلٌم فقد بلؽت   أما فٌما ٌخص نسبة نشاط أرباب 
 65لكن بفارق كبٌر بٌن الرجال والنساء ٌصل إلى  على صعٌد الجهة % 69.1

ونشٌر فً هذا الصدد إلى أن نسبة نشاط أرباب األسر   .نقطة تقرٌبا لفائدة الذكور
 .بالوسط القروي تفوق مثٌلتها بالوسط الحضري

 
 سر حسب الوسط والجنس نسبة نشاط أرباب األ7 24جدول رقم 

 (سنة فما فوق 62)بإقلٌم فجٌج  

       

   الجنس  
 الوسط

 الذكور اإلناث المجموع

 الحضري  77,4 14,2 62,8
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 القروي  89,6 29,1 83,3

 إقلٌم فجٌج 83,7 18,5 72,6

 الحضري  78,6 16,5 66,3

 القروي  84,6 9,5 74,2

 الجهة الشرقٌة 80,8 14,6 69,1

 4001اإلحصاء العام للسكان و السكنى 7 المصدر                                    

 

فٌبدو أن فئة المستقلٌن تحتل , وبخصوص البنٌة المهنٌة ألرباب األسر 
من مجموع النشٌطٌن من أرباب األسر تلٌها فئة المأجورٌن  % 50.7الصدارة بقٌمة 

ضعٌفة وتتقارب فً ذلك وضعٌة الرجال وتأخذ بقٌة الحاالت نسبا  % 47.1بنسبة 
 .على السواء والنساء

 
 أرباب األسر النشٌطون حسب الجنس والحالة فً المهنة 7  22جدول رقم 

 (سنة فما فوق 62)بإقلٌم فجٌج  

       

   الجنس  
 الحالة فً المهنة

 الذكور اإلناث المجموع

 مستأجــــر 1,4 0,6 1,3
 ـــلمستقــ 50,8 49,9 50,7
 مأجـــــور 47,1 48,0 47,1
 عون عائلً 0,5 1,0 0,5
 متعلــــــم 0,3 0,4 0,3
 آخـــــــر 0,0 0,0 0,0

 المجموع 100,0 100,0 100,0

 4001اإلحصاء العام للسكان و السكنى 7 المصدر                                    
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 يهحٕظخ

نظرا لطابع الترحال الذي ٌؽلب على ساكنة اإلقلٌم فً الوسط القروي  والذي ٌشمل  
من مجموع األسر فإننا نجد فً جمٌع الجداول الواردة فً هذا الفصل أن النسبة المئوٌة  % 46.3

ؼٌر معنٌة ؼٌر مكتملة ولهذا ارتأٌنا إضافة سطر خاص باألسر الرحالة رؼم أن هذه األخٌرة 
بالتحلٌل فهً ؼالبا تستعٌن بالخٌام وتتنقل فً فترات مختلفة من السنة وإن كان بعضها ٌتوفر على 

 .    مساكن فً القرى أو المدن فإن  المعطٌات اإلحصائٌة ال تشمل هذه الفئة بشكل مدقق
 

 َٕع انًظبكٍ ٔصفخ انحٛبسح -1

 

 َٕع انًظبكٍ 1-1

اإلحصاء العام للسكان والسكنى  صنؾ  اإلحصائٌون المساكن المؽربٌة فً 
, الدار المؽربٌة التقلٌدٌة, إلى ستة أنواع شملت الدار المؽربٌة العصرٌة 2004
المساكن ذات الطابع القروي وأخٌرا دور الصفٌح أو السكن , الشقة فً عمارة, الفٌال

  4 28العشوائً كما هو مسجل فً الجدول رقم 

  

جدول رقم 34 : توزٌع األسر حسب نوع المسكن

نوع السكن

النسب األعداد النسب األعداد النسب األعداد

0,2 48 0,1 12 0,3 38 فٌال

0,1 24 * ** 0,3 38 شقة فً عمارة

11,4 2756 0,4 46 21,6 2719 دار مغربٌة تقلٌدٌة

30,9 7470 1,9 220 57,6 7250 دار مغربٌة عصرٌة

12,5 3022 7,6 881 16,9 2127 دور الصفٌح أوسكن عشوائً

20,0 4835 41,6 4821 0,1 13 سكن قروي

22,2 5367 46,3 5366 ** ** األسر الرحالة

2,7 653 2,1 243 3,2 403 آخر

100,0 24176 100,0 11590 100,0 12586 المجموع

                                    المصدر: اإلحصاء العام للسكان و السكنى 2004

المجموعالوسط القرويالوسط الحضري

 
 ٘فٙ انٕطظ انحضز 

  

المؽربٌة العصرٌة فً المجال الحضري النمط السكانً األكثر تشكل الدار  
 % 57.6انتشارا إذ ٌمثل عدد األسر التً تقطن هذا النوع من المساكن ما ٌناهز 

حٌث كانت المساكن العصرٌة تأتً فً  1994وهذا على عكس ما لوحظ فً إحصاء 
ر تلجأ للسكن فً ال زالت نسبة مهمة من األسفالمرتبة الثانٌة وعلى الرؼم من ذلك 
 .%21.6دور مؽربٌة تقلٌدٌة تصل نسبتهم إلى 

ومن المالحظ أن دور الصفٌح أو السكن العشوائً قد أخد ٌنتشر بشكل كبٌر  
أي ما ٌناهز  2004تقرٌبا سنة  % 17انتقلت النسبة إلى  1994سنة  % 5.7فمن 
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مستوى الفقر أسرة مما ٌدعونا للتفكٌر فً ظاهرة الهجرة القروٌة وارتفاع  1058
كعاملٌن من عوامل انتشار هذا النوع من المساكن خصوصا إذا دعمنا رؤٌتنا هذه 

 5 % 66.85بمعدالت الفقر المسجلة باإلقلٌم والتً تصل إلى

 

 
4

نًعزفخ دقٛقخ ثكم َٕع يٍ ْذِ انًظبكٍ ًٚكٍ انزجٕع إنٗ انًهف انًُٓجٙ ٔكتبة انتعهًٛبد انًظتعًم  

 خالل اإلحصبء
5

ذل ٚخص انجًبعخ انقزٔٚخ عجٕ نكحم ْٕٔ أعهٗ يعذل يظجم ثبنجٓخ ٔتقتزة يُّ يجًٕعخ يٍ ْذا انًع 

 انًعذالد انًظجهخ ثجًبعبد أخزٖ ثبإلقهٛى
 

لتجعل من إقلٌم فجٌج  2004حسب النتائج الواردة فً خرٌطة الفقر لسنة 
 .    اإلقلٌم األكثر تأثرا  بهذه الظاهرة بالجهة الشرقٌة

 

توزٌع األســــر حســب نـوع الســـــكن

الوسـط الحضــــــري

ح  دور الصٌف

أوسكن عشواًئ

%18

ة  دار مغرٌب

دٌة تقٌل

%22

ة  دار مغرٌب

عصرٌة

%60
 

 

 ٔ٘فٙ انٕطظ انقز 
أسرة تأخذ مساكنها الطابع القروي أي  4821 قروٌةأسرة  11590من  
وهذا مرتبط بشكل طبٌعً  بطبٌعة النشاط االقتصادي المزاول فً  % 41.6بنسبة 

وال تخلو القرى من الدور المؽربٌة العصرٌة أٌضا إذ تشكل األسر . هذه المناطق
تسلم  مبروزا هً أن القرى لأن المالحظة األكثر  ؼٌر .تقرٌبا % 2المستؽلة لها 

هً أٌضا من انتشار دور الصفٌح والسكن العشوائً فقد بلؽت األسر القاطنة بها 
 .(% ..7) أسرة 881
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توزٌع األســــر حســب نـوع الســـــكن

الوسـط القـــــــــرري

سكن قروي

%81

ة  دار مغرٌب

عصرٌة

%4
ح  دور الصٌف

أوسكن عشواًئ

%15

 
 

 صفخ انحٛبسح 1-2

   

ٌؽلب طابع الملكٌة على صفة حٌازة المساكن فً إقلٌم فجٌج على مستوى  
ٌم به أو التً تسعى الوسطٌن الحضري والقروي فنسبة األسر المالكة للسكن الذي تق

 .على التوالً % 45.7و  % 58.9إلى تملكه بلؽت 
ستؽالل المساكن فً الوسط الحضري بنسبة الوٌشكل الكراء وسٌلة أخرى  

 ةالخاضعتقرٌبا لكنه ال ٌلقى نفس اإلقبال فً القرى إذ ال تكاد تشكل األسر  % 20
 .من مجموع األسر % 1 لكراءلنظام ا
ؾ السكن الوظٌفً واألمر طبٌعً ألن الحاضرة ونفس الوضع ٌعرفه صن 

 .هً محط اإلدارات والمؤسسات العمومٌة التً توفر هذا النوع من المساكن
فً  وال نؽفل أهمٌة السكن المجانً الذي قد توفره األسر المهاجرة لعائالتها 

 .فً القرى % 6فً المدن و % 10والذي ٌشكل أؼلب األحٌان 
 

 نسر حسب صفة حٌازة السكتوزٌع األ7  22جدول رقم 

        

 صفة الحٌازة الوسط الحضري الوسط القروي المجموع

 ملك أو ملك مشترك 58,9 45,7 52,6
 فً طرٌق التملك 1,1 0,1 0,6

 مكتري 19,8 0,6 10,6
 سكن وظٌفً 6,1 0,7 3,5
 سكن مجانً 9,9 5,7 7,9
 آخر 2,7 0,3 1,5

 األسر الرحالة ** 46,3 22,2
 غٌر مصرح 1,5 0,7 1,1

 المجموع 100,0 100,0 100,0

  4001اإلحصاء العام للسكان و السكنى 7 المصدر                               

 

 

 

 أقذيٛخ انًظبكٍ 1-3
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تؽلب البناٌات القدٌمة على الطابع العمرانً إلقلٌم فجٌج إذ تشكل المساكن 
من مجموع   % 42.3رب سنة ما ٌقا 50و 20التً تتراوح أعمارها ما بٌن 

 . % 28.4سنة المرتبة الثانٌة ب  20و 10المساكن بٌنما تأخذ المساكن ما بٌن 
 2004و 1994وٌبدو أن قطاع اإلسكان قد عرؾ انتعاشا ما بٌن إحصاء 

 .من مجموع المساكن % 20.6سنوات تشكل  10فالمساكن التً تقل أعمارها عن 
 
 

 المسكن توزٌع األسر حسب عمر7  23جدول رقم 

    

 عمر المسكن النسبة 

 سنوات 60أقل من  20,6
 سنة 40و 60ما بٌن  28,4
 سنة 20و 40ما بٌن  42,3
 سنة 20أكثر من  8,7

 المجموع 100,0

 4001اإلحصاء العام للسكان و السكنى 7 المصدر                              

 

 تٕفٛز عُبصز انزاحخ داخم انًظبكٍ -2

جموعة من المؤشرات على معرفة خصائص المساكن والتً قد تساعدنا م 
 :تفٌدنا بدورها فً تكوٌن فكرة عن مستوى معٌشة السكان باإلقلٌم وهً

 عذد انغزف انًظتغهخ ثبنظكٍ -2-1

  من األسر بإقلٌم فجٌج فً مساكن تتألؾ من ثالث ؼرؾ % 48.6تعٌش  
فً الوسط  % 61.4 على األكثر وتختلؾ هذه النسبة حسب الوسط إذ تقدر ب

وتجدر اإلشارة إلى تواجد عدد مهم من . فً الوسط القروي % 48.6الحضري و
أسرة  491و( % 7.5)أسرة فً المدن  467األسر التً تسكن بؽرفة واحدة قدر ب 

 (.% 7.9)بالقرى 
وعموما تفوق الحاضرة القرى فً نسبة األسر المستفٌدة من كل نوع من  

 .د الؽرؾالمساكن المصنفة حسب عد
 

 

 

 

 

 
   

 توزٌع األسر حسب عدد الغرف المستغلة بالسكن7  24جدول رقم 
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 عدد الغرف الوسط الحضري الوسط القروي المجموع

 غرفة واحدة 7,5 7,9 7,7
 غرفتان 24,1 14,1 19,3
 ثالث غرف 29,8 12,6 21,6
 أربع غرف 18,9 9,8 14,5
 خمس غرف 8,1 4,2 6,3
 ست غرف 4,2 2,6 3,5
 سبع غرف 1,9 0,8 1,3
 ثمانٌة غرف وأكثر 2,8 0,9 1,9
 األسر الرحالة  ** 46,3 22,2
 غٌر مصرح 2,7 0,8 1,8

 المجموع 100,0 100,0 100,0

1,6 1,7 1,5 
متوسط عدد األفراد للغرفة 

 الواحدة إقلٌمٌا

1,6 1,8 1,5 
متوسط عدد األفراد للغرفة 

 الواحدة جهوٌا

  4001اإلحصاء العام للسكان و السكنى 7 المصدر                     

  األطز انحضزٚخ 

من األسر الحضرٌة   % 29.8تستقطب المساكن المؤلفة من ثالث ؼرؾ  
محتلة بذلك المرتبة األولى ثم تلٌها المساكن المؤلفة من ؼرفتٌن وأربع ؼرؾ وتقل 

 .هذه النسبة كلما زاد عدد الؽرؾ
 

  األطز انقزٔٚخ 

من األسر القروٌة على نمط الرحال كما ذكرنا سابقا وٌبقى  % 46.3عٌش ت 
منازل مؤلفة من (  % 14.1) أسرة 877األسر تتخذ منها   مجموع من % 53.7

تلٌها المساكن المؤلفة من ثالث ؼرؾ أما المساكن التً تفوق , ؼرفتٌن مسكنا لها 
 .من األسرهذا العدد من الؽرؾ فإنها ال تحظى إال بنسبة ضعٌفة 

 يتٕطظ عذد األفزاد نهغزفخ انٕاحذح 

 16فرد لكل ؼرفة بمعنى أن  1.6ٌبلػ متوسط عدد األفراد للؽرفة الواحدة  
 15فردا بالوسط القروي و  17لى إؼرؾ وٌصل هذا العدد  10شخصا ٌتقاسمون 

فردا بالوسط الحضري وٌتقارب العددٌن على الرؼم من أن متوسط حجم األسرة 
وٌرجع ( أفراد 5)منه فً الوسط الحضري  كبرأ( أفراد 5.7)لقروي فً الوسط ا

 .ذلك إلى عدد الؽرؾ التً تحتوٌها المساكن فً كل وسط
   

 

 

 

 

 انتجٓٛشاد األطبطٛخ -2-2
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الماء والكهرباء , حمام عصري, مرحاض, ٌعتبر اإلحصائٌون  وجود مطبخ 
وتوحً بمستوى معٌشة  من التجهٌزات األساسٌة التً توفر الراحة داخل المساكن

 .األسر
وٌظهر أن األسر الحضرٌة تتمتع بمساكن تتوفر فٌها كل عناصر الراحة بٌنما 
تعٌش األسر القروٌة فً ظروؾ ؼٌر مالئمة خصوصا إذا ما تحدثنا عن شبكتً 

  .الماء والكهرباء
جدول رقم 38 : توزٌع األسر حسب التجهٌزات األساسٌة بالسكن

المجموع الوسط القروي الوسط الحضري المجموع الوسط القروي الوسط الحضري عناصر الراحة داخل السكن

68,2 42,5 91,9 87,0 81,5 90,0 مطبخ

54,1 14,5 90,6 62,6 13,8 89,0 مرحاض

20,6 0,9 38,7 19,1 0,9 29,0 حمام عصري

6,8 6,4 7,2 5,8 6,6 5,3 حمام محلً

52,2 10,4 90,8 56,7 8,5 82,8 ماء

51,0 11,7 87,1 61,2 20,2 83,4 كهرباء

                                    المصدر: اإلحصاء العام للسكان و السكنى 2004

19942004

 
فً مساكنها  أسر اإلقلٌم تقرٌبا ال تستفٌدمن   % 48ٌبٌن الجدول أن   
ال تقرٌبا  % 32وال تستفٌد من الكهرباء  % 49ء الصالح للشرب ومن الما

وعموما ٌالحظ . ال ٌتوفرون على مرحاض تقرٌبا % 46ٌتوفرون على مطبخ و
تدهور عام على صعٌد اإلقلٌم فً نسب األسر المستفٌدة من كل عنصر من عناصر 

قد ٌعطً  ةالتجهٌزات المذكورة سابقا لكن التحلٌل على مستوى كل وسط على حد
 .   نتائج مخالفة

 

  ٘انٕطظ انحضز 

ٌالحظ تحسن فً ظروؾ عٌش الساكنة الحضرٌة خصوصا على   
مستوى االستفادة من شبكتً الماء والكهرباء إذ ارتفعت نسبة األسر المستفٌدة من 

 % 87.1و  % 90.8إلى  1994سنة  % 83.4و  % 82.8هذٌن العنصرٌن من 
بالنسبة لشبكة الماء  % 3.7تقدر ب لعدد األسر  على التوالً أي بزٌادة سنوٌة

 .بالنسبة لشبكة الكهرباء  %3.2و
وتسجل الحاضرة نسبا عالٌة من األسر المتوفرة على المطبخ والمرحاض 

منها ال تتوفر على حمام  % 61.3على التوالً لكن  % 90.6و % 91.9تصل إلى 
 .فقط ٌتوفرون على حمام محلً % 7.2عصري و

 انٕطظ انقز ٘ٔ 
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على عكس المدن تدهورت ظروؾ معٌشة أسر القرى ما بٌن اإلحصاءٌن  
أصبح  1994متوفرة على مطبخ سنة ( ؼٌر الرحالة)من األسر  % 81.5نسبة فمن 

 . 2004سنة  % 42.5نسبة ال ههذ
هذا فهل ونفس المالحظة نجدها على مستوى االستفادة من شبكة الكهرباء 

 .؟تستطع مواكبة تزاٌد عدد األسرٌعنً أن برامج إنارة القرى لم 
والتحسن الوحٌد الذي ٌمكن اإلشارة إلٌه هو ارتفاع نسبة استفادة األسر من 

 10.4إلى  1994سنة  % 8.5من )شبكة الماء لكن بزٌادة بسٌطة لم تتعدى نقطتٌن 
 (.2004سنة  %

ال تكاد  إذوال مجال للحدٌث عن توفر الحمامات العصرٌة فً مساكن القرى 
 . % 1نسبة األسر المتوفرة علٌها  تصل

 

 توزٌع األسر حسب التجهٌزات األساسٌة بالسكن
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الوسط الحضري الوسط القروي المجموع
 

 

وتستعٌن األسرؼٌر المستفٌدة من الشبكات العمومٌة للماء والكهرٌاء وصرؾ 
 : ما ٌلًالنفاٌات والمٌاه المستعملة بوسائل مختلفة نوردها فً 

 
 يصبدر انًٛبِ انًظتعًهخ 

تها من ومنابع المٌاه والحنفٌات العمومٌة لتلبٌة حاجٌا باآلبارتستعٌن األسر  
ؼٌر معالجة مما قد ٌؤثر على الظروؾ الصحٌة للسكان  فً أؼلبها الماء وهً مٌاه

من األسرعلى  % 6.9خصوصا وأن الحنفٌات العمومٌة ال تستؽل إال من طرؾ 
 . فقط فً القرى % 2.6هذه النسبة إلى  نخفضصعٌد اإلقلٌم وت

 
 
 
 

 لعمومٌة لتوزٌع الماء  توزٌع األسرغٌر المستفٌدة من الشبكة ا7  26جدول رقم 

 حسب مصادر المٌاه المستعملة
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 مصادر المٌاه  الوسط الحضري الوسط القروي المجموع

 بئر 16,9 28,2 26,9

 منابع للمٌاه 1,7 21,9 19,6

 حنفٌات عمومٌة 39,8 2,6 6,9

 آخر 21,4 3,5 5,6

  4001للسكان و السكنى  اإلحصاء العام7 المصدر                               

 ٔطبئم اإلَبرح 

 وتستعٌن األسر  % 40.4ٌشكل الؽاز الوسٌلة األكثر استعماال لإلنارة بنسبة  
 .تقرٌبا  % 2بالقندٌل أو الشمع وال تستؽل الطاقة الشمسٌة إال بنسبة 

 
 توزٌع األسرغٌر المستفٌدة من الشبكة العمومٌة لتوزٌع الكهرباء 7  10جدول رقم 

   سب مصادر اإلنارة المستعملةح  
        

 وسائل اإلنارة المستعملة الوسط الحضري الوسط القروي المجموع

 البترول 0,7 0,3 0,4
 الغاز 34,3 41,4 40,4
 القندٌل أو الشمع 34,7 16,5 19,2
 الطاقة الشمسٌة 0,2 2,2 1,9
 المولد الكهربائً 1,1 0,1 0,2
 آخر 15,2 0,8 2,9

  4001اإلحصاء العام للسكان و السكنى 7 المصدر                     

 طزق انتطٓٛز 

نصؾ األسر الحضرٌة بإقلٌم فجٌج تستفٌد من الشبكة العمومٌة من  أكثر
 .  % 1وال تكاد تصل هذه النسبة بالقرى إلى ( % 51.9)للتطهٌر 

ر المفقود أو البئ % 15.4وتستعمل باقً األسر باإلقلٌم الحفر الصحٌة بنسبة 
 . % 9.9بنسبة 

 توزٌع األسر حسب طرق تطهٌر المٌاه المستعملة7  16جدول رقم
        

 طرق التطهٌر الوسط الحضري الوسط القروي المجموع

 شبكة عمومٌة 51,9 0,8 27,4
 حفرة صحٌة 21,6 8,7 15,4
 بئر مفقود 14,7 4,7 9,9
 طرق أخرى 11,8 39,6 25,1
 الرحالة األسر ** 46,2 22,2

 المجموع 100 100 100

  4001اإلحصاء العام للسكان و السكنى 7 المصدر                                 

 

 

 انتجٓٛشاد انًُشنٛخ -2-3
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إن توفر األسر على بعض التجهٌزات المنزلٌة مثل التلفاز والصحن الهوائً 
الم القروي فً إقلٌم فجٌج وٌبدو أن الع. والهاتؾ ٌدل على المستوى المعٌشً للسكان

 % 46.3ال ٌستفٌد من التكنولوجٌا الحدٌثة بشكل كبٌر وال ٌجب أن ننتظر من وسط 
من األسر الباقٌة ال تتوفر على الكهرباء أن ٌقتنً سكانه  %88من أسره رحال و

 .تلفازا أو ما شابه
من أسره على  % 82وٌتمٌز الوسط الحضري على الوسط القروي بتوفر 

 .وأكثر من نصفهم على صحن هوائًتلفاز 
 

 توزٌع األسرالمتوفرة على بعض التجهٌزات المنزلٌة حسب الوسط7  14جدول رقم 

        

 التجهٌزات المنزلٌة الوسط الحضري الوسط القروي المجموع

 التلفاز 81,9 16,5 50,5

 الصحن الهوائً 53,8 6,5 31,1

 الهاتف الثابت 23,8 1,9 13,3

38,7 11,7 63,6 
على األقل هاتف )الهاتف النقال

 (واحد

  4001اإلحصاء العام للسكان و السكنى 7 المصدر                 

 

 % 23.8شبكة الهاتؾ الثابت تشمل وسائل االتصال فإن  أما فً ما ٌخص
من هده األسر بالهاتؾ تستفٌد نسبة عالٌة بٌنما من أسر المدن والمراكز الحضرٌة 

 .أسرة 8005أي ما ٌعادل ( % 63.6)النقال 
 

والٌحضى الهاتؾ عموما والنقال على وجه الخصوص  بنسبة عالٌة من 
    .على التوالً % 1.9و  % 11.7المستفٌدٌن بالقرى إذ ال تتعدى نسبتهم 
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   مفاهيــم ومصطلحــات مفاهيــم ومصطلحــات مفاهيــم ومصطلحــات 
 

 انىضعية انذيمىغرافية
 

َقصذ ثؼذد اىظنبُ اىقبّىُُِّ فٍ ٍنبُ ٍب ػذد األػخبؽ : ٌََٕٕٛانظكبٌ انقب

اىَقَُُِ ثصفخ اػتُبدَخ ثذىل اىَنبُ وهٌ اىحبضزوُ اىذائَىُ واىغبئجىُ ثصفخ 

 .ٍإقتخ

 

هٌ ٍجَىع األػخبؽ اىَضطزوُ ىيؼُغ جَبػُب : انظكبٌ انًحظٕثٌٕ عهٗ حذح

 :مبىتبىٍّظزا ىظزوف اىؼَو أو ألطجبة صحُخ أو ألطجبة أخزي، وهٌ 

اىجْىد، رجبه اىذرك واىقىاد اىَظبػذح اىقبطْىُ ثبىثنْبد أو اىَزامش  ♦

 .اىؼظنزَخ أو اىَؼظنزاد أو ٍب ََبثيهب

 .أػهز 6األػخبؽ اىَؼبىجىُ داخو اىَإطظبد االطتؼفبئُخ ىَذح تتجبوس  ♦

 .اىَؼتقيىُ ثبىظجىُ ♦

 .ّشالء دور اىتزثُخ اىَحزوطخ أو ٍزامش حَبَخ اىطفىىخ ♦

 .ألػخبؽ اىَجبػز ئَىاؤهٌ فٍ اىشواَب، دور اىجز واإلحظبُ واىَالجئا ♦

اىتالٍُذ واىطيجخ اىذاخيُىُ اىَىجىدوُ فٍ تبرَخ ٍزجغ اإلحصبء ثَإطظخ  ♦

 .ىيتؼيٌُ اىؼَىٍٍ أو اىحز

 .اىؼَبه اىَجبػز ئَىاؤهٌ فٍ أوراع األػغبه وىُض ىهٌ أٌ طنًْ اػتُبدَخ ♦

  

وتظتؼَو .  خ اىحضزَخ ػيً ٍجَىع اىظنبُحبصو قظَخ اىظبمْ: َظجخ انتًذٌ

 .ىَؼزفخ وسُ اىظنبُ اىحضزَُِ فٍ ٍجَىع اىظنبُ

 

هٍ ػذد اىظنبُ ثبىنيٌ: انكثبفخ انظكبَٛخ
2

وَتٌ حظبثهب ثقظَخ طنبُ وحذح . اىىاحذ 

 .ئدارَخ ٍؼُْخ ػيً ٍظبحتهب

 

ػذد  وَتٌ حظبثه ثقظَخ ػذد اىزجبه ػيً. اٍزأح 100ػذد اىذمىر ىنو  :يعذل انذكٕرح

 .100اىْظبء ٍغ ضزة اىْتُجخ فٍ 

 

هٍ ّظجخ اىظنبُ فٍ فئخ ػَزَخ ٍؼُْخ ضَِ اىظبمْخ  :انتزكٛت انعًز٘ نهظكبٌ

وَتٌ اىحظبة ثقظَخ ػذد طنبُ مو فئخ ػيً ػذد اىظنبُ اإلجَبىٍ، وَؼجز . اإلجَبىُخ

 .  ػْه ثبىْظجخ اىَئىَخ

 

 

 .طْخ 14ئىً  0ٍِ : األطفبه ♦ 

 .طْخ 24ئىً  15ٍِ : ةاىظنبُ فٍ طِ اىؼجب ♦ 
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 .طْخ 59ئىً  15ٍِ : طِ اىْؼبط االقتصبدٌاىظنبُ فٍ  ♦ 

 .طْخ 60أمثز ٍِ : طِ اىؼُخىخخاىظنبُ فٍ  ♦ 

 .طْخ 49ئىً  15ٍِ : اىْظبء فٍ طِ اإلّجبة ♦

 .طْخ11ئىً  6ٍِ : األطفبه فٍ طِ اىتَذرص ثبىظيل االثتذائٍ ♦

 

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

 
قد تضعهم المرأة خالل  ذٌنال األحٌاء مجموع الموالٌد :انًؤشز انتزكٛجٙ نهخصٕثخ

وٌتم الحساب العملً لهذا المؤشر بجمع  .حٌاتها تحت شروط خصوبة أسالفها
سنة وضرب  49إلى  15خماسٌة للعمر من معدالت الخصوبة حسب الفئات ال

 .5المجموع فً 
 

العمر المتوسط الذي ٌمكن لشخص أن ٌعٌشه منذ الوالدة  :أمد الحياة عند الوالدة
 .تحت شروط وفٌات الفترة التً نحن بصدد دراستها

 
وٌتم حسابها . سنة عند الرجال والنساء 55نسبة العزاب فً  :نسبة العزوبة المطلقة

   .سنة 15سنة على مجموع العزاب البالؽٌن  55العزاب عند بقسمة عدد 
 

 األمية وانتعهيم
 

سنوات فأكثر، الذٌن ال  10حاصل قسمة مجموع األشخاص البالؽٌن  :نسبة األمية
 10ٌعرفون القراءة والكتابة على مجموع األشخاص الذٌن تجاوزت أعمارهم  

 .سنوات
 

هً النسبة المئوٌة لمجموع التالمٌذ  :معدل التمدرس الخام في سلك دراسي معين
بسلك دراسً معٌن ضمن مجموع السكان ذوي السن القانونً لولوج هذا السلك 

. وٌستعمل لتبٌان المستوى العام للمشاركة فً مستوى دراسً. خالل سنة دراسٌة
 .وٌبٌن قدرة نظام دراسً على تسجٌل طلبة سن معٌنة فً المدرسة

 
حاصل قسمة مجموع تالمٌذ السلك  :سنة 11لى إ 6معدل تمدرس األطفال من 

 . سنة 11إلى  6االبتدائً على مجموع األطفال من 
 

 
 اننشاط االقتصادي
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 .ٌتكونون من السكان النشٌطٌن المشتؽلٌن والسكان العاطلٌن :السكان النشيطون

سنوات فأكثر كانوا  7هم مجموع السكان البالؽٌن : السكان النشيطون المشتغلون
 .ن أثناء فترة اإلحصاءٌشتؽلو

 
سنة فأكثر  15ٌتكونون من مجموع السكان البالؽٌن : السكان النشيطون العاطلون

 .ال ٌشتؽلون أثناء فترة اإلحصاء وٌبحثون عن عمل
 

حاصل قسمة مجموع السكان النشٌطٌن، أي مجموع السكان   :نسبة النشاط
 .السكان المشتؽلٌن والعاطلٌن الراؼبٌن فً إٌجاد عمل على مجموع

 
حاصل قسمة مجموع السكان النشٌطٌن العاطلٌن على مجموع  :نسبة البطالة 

 .سنة فأكثر 15السكان النشٌطٌن البالؽٌن 
 

 األسر ومميزات أرباب األسر 
 

 . حبصو قظَخ ػذد اىظنبُ ػيً ٍجَىع ػذد األطز :متوسط حجم األسرة

 
من  ٌم الذي ٌصرح به كذلكرب األسرة بالنسبة لإلحصاء هو الفرد المق :رب األسرة

وال ٌشترط فً رب . طرؾ أعضائها والذي ٌتمتع عادة بسلطة معنوٌة أو مادٌة
األسرة أن ٌكون الشخص األكبر سنا أو دخال أو من جنس معٌن أو أن تربطه صلة 

 .قرابة مع كافة أفراد األسرة
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األسر السكان األسر السكان

2,8 4799 25947 3606 19631 بوعرفة )بلدٌة(

-1,2 2730 12577 2722 14245 فجٌج )بلدٌة(

-1,5 188 1144 190 1332 عٌن الشواطر

1,9 2862 14931 2265 12316 بنً تادجٌت

1325 6902      الساكنة القروية :

1537 8029      ساكنة مركز بني تادجيت

0,2 1770 10818 1531 10563 بوعنان

1114 7564      الساكنة القروية :

656 3254      ساكنة مركز بوعنان

2,5 2314 11231 1854 8772 بوشاون

1,2 1557 7488 1401 6629 بومرٌم

1,4 3142 14651 2583 12696 تالسٌنت

1533 7553      الساكنة القروية :

1609 7098      ساكنة مركز تالسينت

-2,2 188 1497 239 1862 عبو لكحل

0,0 1361 9059 1245 9014 بنً جٌل

-0,7 1125 8030 1126 8623 معتركة

0,6 2140 12057 1805 11328 تندرارة

885 5803      الساكنة القروية :

1255 6254      ساكنة مركز تندرارة

1,0 24176 129430 20567 117011 المجموع

السكان القانونٌون للبلدٌات والجماعات القروٌة إلقلٌم فجٌج

معدل النمو السنوي)%( 
2004 1994

البلدٌات والجماعات
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المجموع الوسط القروي الوسط الحضري

101,53 100,72 102,8 04-00

102,70 101,10 105,0 09-05

103,12 103,52 102,6 14-10

97,64 100,14 94,9 19-15

89,55 92,12 86,9 24-20

83,36 91,51 75,9 29-25

82,28 87,99 77,3 34-30

82,51 91,76 75,7 39-35

92,39 92,29 92,5 44-40

96,28 94,78 97,5 49-45

84,77 80,32 89,3 54-50

82,43 94,86 70,5 59-55

77,93 90,84 64,3 64-60

93,54 132,54 68,8 69-65

91,88 116,46 74,1 74-70

109,21 136,86 91,3 98-75

** 100,00 70,0 غٌر مصرح

93,5 97,7 89,2 المجموع

معدل الذكورة

 معدل الذكورة حسب فئات األعمار بإقلٌم فجٌج خالل إحصاء 2004

                                الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 2004

فئات األعمار
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المجموع اإلناث الذكور  المجموع اإلناث الذكور  الفئة العمرٌة

11.0 5.5 5.5 13.5 6.8 6.7 04-00

12.4 6.1 6.3 12.9 6.3 6.6 09-05

11.7 5.8 5.9 12.2 5.8 6.3 14-10

35.1 17.3 17.7 38.6 19.0 19.6 14-00

10.4 5.3 5.1 11.0 5.5 5.5 19-15

9.3 4.9 4.4 9.3 4.7 4.6 24-20

19.7 10.2 9.5 20.3 10.2 10.1 24-15

7.8 4.2 3.5 7.6 4.0 3.5 29-25

6.8 3.7 3.1 7.3 3.7 3.6 34-30

5.9 3.2 2.6 5.5 2.8 2.7 39-35

5.9 3.1 2.9 4.3 2.3 2.0 44-40

4.4 2.3 2.2 3.0 1.7 1.3 49-45

3.6 1.9 1.6 3.1 1.8 1.4 54-50

2.3 1.3 1.1 2.7 1.4 1.3 59-55

56.5 29.9 26.5 53.8 28.0 25.8 59-15

2.5 1.4 1.1 2.6 1.4 1.2 64-60

2.0 1.0 1.0 1.7 0.9 0.9 69-65

1.7 0.9 0.8 1.6 0.7 0.9 47-70

2.2 1.1 1.2 1.7 0.7 1.0 98-75

8.4 4.4 4.0 7.6 3.7 3.9 60 +

* * * * * * غٌر مصرح

100.0 51.7 48.3 100.0 50.7 49.3 المجموع

                                الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 1994/2004

 توزٌع السكان بإقلٌم فجٌج حسب الجنس والفئات العمرٌة 

2004 1994

مجموع الوسطٌن
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المجموع اإلناث الذكور  المجموع اإلناث الذكور  الفئة العمرٌة

9.1 4.5 4.6 11.1 5.5 5.6 04-00

10.7 5.2 5.5 11.8 5.8 6.0 09-05

10.8 5.3 5.4 11.4 5.3 6.1 14-10

30.6 15.1 15.6 34.3 16.6 17.7 14-00

10.3 5.3 5.0 11.2 5.6 5.6 19-15

9.4 5.0 4.4 10.0 5.3 4.7 24-20

19.7 10.3 9.4 21.2 10.9 10.3 24-15

8.1 4.6 3.5 8.6 4.7 3.9 29-25

7.4 4.2 3.2 8.4 4.2 4.2 34-30

6.8 3.9 2.9 6.2 3.1 3.1 39-35

6.9 3.6 3.3 4.5 2.2 2.3 44-40

5.2 2.7 2.6 2.9 1.7 1.2 49-45

3.8 2.0 1.8 2.8 1.7 1.1 54-50

2.3 1.4 1.0 3.1 1.8 1.3 59-55

60.3 32.6 27.7 57.7 30.3 27.4 59-15

2.3 1.4 0.9 2.7 1.6 1.1 64-60

2.2 1.3 0.9 1.8 1.0 0.8 69-65

1.9 1.1 0.8 1.6 0.8 0.8 47-70

2.6 1.3 1.2 1.8 0.8 1.0 98-75

9.0 5.2 3.9 7.9 4.2 3.7 60 +

* * * * * * غٌر مصرح

100.0 52.8 47.2 100.0 51.2 48.8 المجموع

 توزٌع السكان بإقلٌم فجٌج حسب الجنس والفئات العمرٌة 

2004 1994

                                الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 1994/2004

الوسط الحضري
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المجموع اإلناث الذكور  المجموع اإلناث الذكور  الفئة العمرٌة

12.7 6.3 6.4 15.3 7.8 7.5 04-00

13.8 6.9 7.0 13.8 6.8 7.0 09-05

12.6 6.2 6.4 12.8 6.3 6.5 14-10

39.1 19.4 19.7 41.9 20.9 21.0 14-00

10.5 5.3 5.3 10.9 5.4 5.5 19-15

9.2 4.8 4.4 8.7 4.3 4.4 24-20

19.8 10.1 9.7 19.6 9.7 9.9 24-15

7.5 3.9 3.6 6.7 3.5 3.2 29-25

6.2 3.3 2.9 6.5 3.4 3.1 34-30

5.0 2.6 2.4 5.0 2.6 2.4 39-35

5.0 2.6 2.4 4.2 2.4 1.8 44-40

3.7 1.9 1.8 3.1 1.7 1.4 49-45

3.4 1.9 1.5 3.4 1.8 1.6 54-50

2.3 1.2 1.1 2.5 1.2 1.3 59-55

53.0 27.5 25.5 51.0 26.3 24.7 59-15

2.6 1.4 1.3 2.6 1.3 1.3 64-60

1.8 0.8 1.0 1.7 0.8 0.9 69-65

1.6 0.7 0.9 1.6 0.7 0.9 47-70

1.9 0.8 1.1 1.6 0.7 0.9 98-75

7.9 3.7 4.2 7.5 3.5 4.0 60 +

* * * * * * غٌر مصرح

100.0 50.6 49.4 100.0 50.3 49.7 المجموع

 توزٌع السكان بإقلٌم فجٌج حسب الجنس والفئات العمرٌة 

2004 1994

                                الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 1994/2004

الوسط القروي
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المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور فئات األعمار

13982 6938 7044 8416 4193 4223 5566 2745 2821 04-00

15703 7747 7956 9170 4560 4610 6533 3187 3346 09-05

14866 7319 7547 8320 4088 4232 6546 3231 3315 14-10

13240 6699 6541 6977 3486 3491 6263 3213 3050 19-15

11843 6248 5595 6117 3184 2933 5726 3064 2662 24-20

9896 5397 4499 4937 2578 2359 4959 2819 2140 29-25

8618 4728 3890 4134 2199 1935 4484 2529 1955 34-30

7450 4082 3368 3327 1735 1592 4123 2347 1776 39-35

7561 3930 3631 3340 1737 1603 4221 2193 2028 44-40

5649 2878 2771 2462 1264 1198 3187 1614 1573 49-45

4525 2449 2076 2227 1235 992 2298 1214 1084 54-50

2970 1628 1342 1555 798 757 1415 830 585 59-55

3176 1785 1391 1750 917 833 1426 868 558 64-60

2516 1300 1216 1172 504 668 1344 796 548 69-65

2222 1158 1064 1052 486 566 1170 672 498 74-70

2816 1346 1470 1253 529 724 1563 817 746 98-75

64 35 29 30 15 15 34 20 14 غٌر مصرح

127097 65667 61430 66239 33508 32731 60858 32159 28699 المجموع

المجموع الوسط القروي الوسط الحضري

سكان إقلٌم فجٌج حسب الجنس والوسط وفئات األعمار خالل إحصاء 2004

 
 

 

المجموع اإلناث الذكور الفئة العمرٌة

35.1 33.5 36.7 14-00

13.2 12.6 13.8   أقل من 6 سنوات

21.9 20.9 22.9 14-06           

56.5 57.9 54.9 59-15

8.5 8.6 8.4 ما فوق 60

100.0 100.0 100.0 المجموع

 توزٌع السكان بإقلٌم فجٌج حسب الجنس والفئات العمرٌة الكبرى

                                 الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 2004
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الهرم السكانً إلقلٌم فجٌج حسب إحصاء 2004

مجموع الوسطٌن

10000 5000 0 5000 10000

04-00

09-05

14-10

19-15

24-20

29-25

34-30

39-35

44-40

49-45

54-50

59-55

64-60

69-65

74-70

98-75

 
الهرم السكانً إلقلٌم فجٌج حسب إحصاء 2004 

الوسط القروي

10000 5000 0 5000 10000

04-00

09-05

14-10

19-15

24-20

29-25

34-30

39-35

44-40

49-45

54-50

59-55

64-60

69-65

74-70

98-75

 
الهرم السكانً إلقلٌم فجٌج حسب إحصاء 2004

الوسط الحضري

10000 5000 0 5000 10000

04-00

09-05

14-10

19-15

24-20

29-25

34-30

39-35

44-40

49-45

54-50

59-55

64-60

69-65

74-70

98-75
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المجموع األرامل المطلقون المتزوجون العزاب

100.0 1.1 2.2 57.2 39.5 الذكور

100.0 9.8 5.2 64.4 20.6 اإلناث

100.0 5.5 3.7 60.8 29.9 المجموع

100.0 0.9 1.2 49.5 48.4 الذكور

100.0 11.9 5.8 49.9 32.4 اإلناث

100.0 6.8 3.7 49.7 39.9 المجموع

100.0 1.0 1.8 53.7 43.5 الذكور

100.0 10.8 5.5 57.5 26.2 اإلناث

100.0 6.1 3.7 55.7 34.5 المجموع

 الحالة السواجية لساكنة إقلين فجيج حسب إحصاء 1994 )15 سنة فوا فىق(

                                                            الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 1994

الوسط القروي

الوسط الحضري

مجموع الوسطٌن

 
 

 

 

25-29 20-24 15-19 الجنس    الوسط

 نسبة العزاب ما بٌن 15-19 و 20-24 و25- 29 سنة بإقلٌم فجٌج  

ضري
لح

ا

حسب الوسط و الجنس خالل إحصاء 1994

74.6 95.9 99.7 الذكور

37.8 58.5 87.5 اإلناث

53.7 76.1 93.6 المجموع ضري
لح

ا

روي
الق

45.2 80.6 98.3 الذكور

14.8 29.9 72.6 اإلناث

29.4 55.6 85.6 المجموع

وع
جم

الم

روي
الق

58.8 87.5 98.9 الذكور

26.6 43.8 79.2 اإلناث

41.3 65.2 89.1 المجموع
وع

جم
الم

                                    الوصذر: اإلحصاء العام للسكاى و السكنى 1994
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المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور الحالة الزواجٌة

4.3 4.9 4.2 2.5 3.2 2.4 6.0 5.6 6.1 العزاب

81.5 20.9 93.9 86.9 12.1 95.6 76.5 24.6 92.1 المتزوجون

3.5 16.2 0.9 2.7 17.2 1.1 4.3 15.9 0.8 المطلقون

10.6 57.9 1.0 7.8 67.5 0.9 13.2 54.0 1.0 األرامل

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

الحالة الزواجٌة ألرباب األسر حسب الوسط والجنس بإقلٌم فجٌج 

(سنة فما فوق 15)

                                    المصدر: اإلحصاء العام للسكان و السكنى 2004

المجموع الوسط القروي الوسط الحضري

 
 

 

المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور الفئة العمرٌة

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 14-10

66.8 46.0 70.3 84.4 55.2 86.6 27.7 41.4 21.8 24-15

54.9 51.9 55.3 80.7 76.9 80.8 25.3 45.8 20.8 34-25

56.5 71.6 54.3 84.9 94.6 84.1 34.5 63.9 28.4 49-35

75.9 90.3 71.6 89.0 98.1 87.3 63.6 86.5 53.7 50فما فوق 

65.0 80.2 61.9 85.9 94.8 84.9 45.7 74.2 37.2 المجموع

                                    المصدر: اإلحصاء العام للسكان و السكنى 2004

 نسبة األمٌة عند أرباب األسر حسب الفئة العمرٌة والجنس  

بإقلٌم فجٌج  )10 سنة فما فوق(

المجموع الوسط القروي الوسط الحضري
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المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور اللغات المقروءة و المكتوبة

65.0 80.2 61.9 85.9 94.8 84.9 45.7 74.2 37.2 الشًء

11.8 8.7 12.4 7.5 2.2 8.2 15.6 11.3 16.9 العربٌة وحدها

16.6 8.3 18.3 5.2 1.1 5.6 27.2 11.2 32.0 العربٌة و الفرنسٌة 

6.5 2.7 7.2 1.3 1.7 1.3 11.2 3.1 13.7 العربٌة و الفرنسٌة و لغات أخرى

0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 العربٌة و لغات أخرى إال الفرنسٌة

0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 لغات أخرى

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

                                    المصدر: اإلحصاء العام للسكان و السكنى 2004

المجموع الوسط القروي الوسط الحضري

توزٌع أرباب األسر فً الوسطٌن حسب اللغات  المقروءة والمكتوبة 

إقلٌم فجٌج  )10 سنة فما فوق(

 
 

 

 

المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور

29.7 84.6 18.0 70.3 15.4 82.0 19-15

9.6 58.1 1.9 90.4 41.9 98.1 24-20

6.9 64.5 0.6 93.1 35.5 99.4 29-25

8.8 75.0 0.5 91.2 25.0 99.5 34-30

7.2 65.0 0.5 92.8 35.0 99.5 39-35

10.4 72.1 1.4 89.6 27.9 98.6 44-40

17.9 75.9 7.6 82.1 24.1 92.4 49-45

22.6 76.8 9.5 77.4 23.2 90.5 54-50

27.6 80.1 12.5 72.4 19.9 87.5 59-55

64.2 94.0 54.4 35.8 6.0 45.6 60+

                                    المصدر: اإلحصاء العام للسكان و السكنى 2004

الفئة العمرٌة
غٌر النشٌطٌن النشٌطون

 نسبة نشاط أرباب األسر حسب الجنس والفئة العمرٌة 

بإقلٌم فجٌج  )15 سنة فما فوق(

 
 

 

 

 



 

 65 

الساكنة غٌرالنشٌطة  الساكنة النشٌطة 

المجموع القروي الحضري المجموع القروي الحضري

88126 44823 43303 38971 21416 17555

30464 15215 15249 30966 17516 13450

57662 29608 28054 8005 3900 4105

1267544 486355 781189 641361 246666 394695

421942 155205 266737 506200 201677 304523

845602 331150 514452 135161 44989 90172

الجهة

الذكور

اإلناث

المصدر: اإلحصاء العام للسكان و السكنى 2004

 توزٌع ساكنة إقلٌم فجٌج حسب نوع النشاط والوسط و الجنس

اإلقلٌم

الذكور

اإلناث

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 67 

 

 

 

 

                                                 
 

 

 


