
  

  :مقدمة

  .املتباين والتوزيع السريع، النمو يطبعها دميغرافية خبصوصيات املغرب يتميز

  الدميغرافية؟ الناحية من ساكنته متيز اليت السمات هي فما 

  باملغرب؟ الدميغرايف الوضع على انعكاساا وما 

 :املغربية الساكنة ينامية

  :سريع بشكل املغرب سكان ينمو

 حيث الوفيات، نسبة واخنفاض الوالدات نسبة ارتفاع إىل يرجع سريعا دميغرافيا منوا 20 القرن مطلع منذ املغرب سكان يعرف

 املغرب بدأكما  البوادي، سكان عدد حساب على يتزايدون املدن سكان أن تسجيل مع نسمة، مليون 30 من أكثر حاليا السكان عدد يبلغ

 متدرس السكان، عيش مستوى كتقدم متداخلة، أسباب الظاهرة هذه وراء وتقف الوفيات، ونسبة الوالدات نسبة يف اخنفاضا يعرف

  .االقتصادية األزمة إىل باإلضافة النسل تنظيم وسياسة الزواج سن تراجع الفتيات،

  :السكان هجرات أسباب

 من داخلية هجرة: نوعان باملغرب واهلجرة ،اجلديد اإلقامة مكان إىل األصلي املكان من السكان انتقال هي السكانية اهلجرة

 كظاهرة طبيعية عوامل بني اهلجرات هذه أسباب وتتنوع املدن، حنو القروية اهلجرة لكثافة ذلك ، ويرجعخارجية وهجرة املدن، حنو البوادي

 عرف، وقد واملعرفة العلم لطلب اهلجرة إىل باإلضافةبالبوادي،  األساسية التجهيزات وضعف الشغل فرص كقلة اقتصادية وأخرى اجلفاف،

 .املدن سكان نسبة تزايدت حيث 20 القرن مطلع منذ كبريا حتوال واملدن البوادي بني السكان توزيع

 :السكان وتوزيع العمرية البنية

  :بالفتوة العمرية البنية تتميز

 إىل السكان تزايد سرعة أدت حيث املغرب، لسكان العمرية البنية على الوفيات نسبة واخنفاض الوالدات نسبة ارتفاع ينعكس

  .اإلناث أو للذكور بالنسبة سواء الشيوخ نسبة وتقلص والشباب األطفال نسبة ارتفاع يف تتمثل فتية سكانية بنية وجود

  :متفاوت بشكل السكان يتوزع

 واملناخ، ،والتربة ،التضاريس كنوعية ،واالقتصادية الطبيعية العوامل حسب ألخرى منطقة من باملغرب السكانية الكثافة ختتلف

 القرن مطلع منذ كبريا حتوال واملدن البوادي بني السكان توزيع عرف، و²الكلمتر يف نسمة 42 الكثافة متوسط ويبلغ الشغل، فرص وتوفر

 ظاهرة واتساع احلضريني عدد يف كبري تزايد جانب إىل اهلجرة عامل بسبب القرويني نسبة وتقلصت املدن سكان نسبة تزايدت حيث 20

 .التمدين

  :ةخامت

 على سليب بشكل سيؤثر مما اإلصالحية الدولة حماوالت رغم املدن، حنو القروية اهلجرة وكثافة النمو، سرعة من يعاين املغرب مازال

  .االقتصادية األنشطة

 )ديمغرافية دراسة( المغرب سكان
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