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Страната има площ 458,7 хил.кв.км. Граничи /в км/ с Алжир - 1350, Испания - 13,
Западна Сахара - 490. Брегова линия /в км/ с Атлантическия океан - 2934 и Средиземно
море - 512. В Мароко е най-високата западна част на Атласките -ланини /Ер Риф,
Среден и Висок Атлас/, най-висок връх - Джебел Тубкал /4 165 м/. На запад и изток равнини и платото Мароканска месета, а на юг и югоизток - части от пясъчната и
камениста Сахарска пустиня. Климатът е предимно субтропичен, средиземноморски.
Ср.мес.темп. - януари 10-12°, юли 24-28°. Най-големи валежи - над 1000 мм падат в
Западен Риф и отчасти в Среден Атлас, а най-малки - на изток и югоизток - под 200 мм.
Речната мрежа е представена главно от временни потоци - уеди /Ум ер Рбия, Себу,
Тенсифт, Сус и Мулуя/. Горите заемат 12% от страната - субтропични /маслини, дъб,
кедър, туя, акация, шамфъстък, палми/.

Население - 33 185 хил.ж. Номади и полуномади са 9 % от населението. Гъстота - 72,3
ж. на кв.км Естествен прираст 27. Средна продължителност на живота - мъже - 64
год., жени - 68 год. Етнически състав - марокански араби - 74.2%, бербери - 25.2% /от
тях шльох - 43.3%, тамазихт - 34.2%, риф - 18.0%, оазисни бер-5ери - 4.5%/, европейци 0.3%, други - 0.3%. Официален език - арабски, говорими - марокански диалект на
арабския /дериджа/, френски, испански и берберски. Азбука - арабска. Неграмотни 52%. Конфесионален състав - мюсюлмани /суни-ти/ - 99.4%, християни /католици/ - 0.4%,
други - 0.2%. Извън страната живеят над 500 хил.души /главно в Западна Европа/, а
след 1960 год. от Мароко се изселват около 500 хил. французи, испанци, евреи и др.
Градско население - 51%.

Столица - Рабат /1 689 хил.ж./. По-големи градове - Казабланка /3 177 хил.ж./, Фес /983
хил.ж./, Маракеш /856 хил.ж./, Агадир /718 хил.ж./, Танджер /707 хил.ж./, Мекнес /555
хил.ж./, Агадир /718 хил.ж./, Уджда /410 хил.ж./, Кенитра/374 хил.ж./, Тетуан /332
хил.ж./, Сафи /291 хил.ж./, Бени Мелал /170 хил.ж./ Хурибга /168 хил.ж./, Надор /149
хил.ж./.

Административно деление - 14 провинции, които обединяват 72 префектури.
Главни исторически събития и дати - древното население са бербери; 1200 г.пр.Хр. - по
северното крайбрежие се появяват колонии на финикийците; VIII в.пр.Хр. - под властта
на Картаген; II в.пр.Хр. -римско владичетво; V в. - нашесЛ вия на вандалите; VI в. - в
състава на Византийската империя; 702-711 г. - арабите нахлуват и разпространяват
исляма; XI в. - държава на Алморавидите; XV б -испанци и португалци завземат част от
крайбрежието; 1844 г. - Франция нахлуем в Мароко - продължителни войни и
стълкновения; 1912 г. - 80% от територията ни Мароко - френско влияние, останалата
част - испанска. Танджер е международни зона; 1942 г. - настаняват се
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англо-американски войски; 1945 г. - възстановява на френския протекторат; 2 март
1956 г. - Мароко е обявена за независима дъо-жава; Април 1956 г. - към независимо
Мароко се присъединява испанската части Танджер; 1975 г. - Испания предава Западна
Сахара под административно упраи-ление на Мароко и Мавритания; 1979 г. Мавритания се отказва от своята ча от Западна Сахара, която е завзета от Мароко.
Въоръжени стълкновения ме-_. Мароко и народен фронт за освобождение на Сегиет
ел Хамра и Рио де Оро /ПО
Държавно устройство - конституционна монархия. Глава на държавата и
правителството е кралят, който е както светски, така и духовен водач /"повелите - право
верните"/. Той е и главнокомандващ, назначава министър-председателя и членовете на
правителството, губернаторите на провинциите. Висш законодателен орган еднопалатен парламент /325 души/.

Парична единица - дирхам /ОН/=100 сантима.

Стопанство - аграрна страна с добре развита добивна промишленост. В сег: то
стопанство са заети 40% от активното население. На страната се падат от световните
запаси на фосфати и 30% от световния износ. Разработват се -ходища на кобалт, олово,
манган, цинк, мед и др. Машиностроене, химическа промишленост и др. Обработват се
20% от територията на страната. Отглежда се ечемик, пшеница, царевица, просо, сорго,
зеленчуци и картофи. Световен прог дител и износител на цитруси. Развито е
лозарството и отглеждането на маслини. Животновъдството е пасбищно. Едър рогат
добитък, овце, кози и камили. Ви-1 жен отрасъл е морският риболов. Има добре развита
транспортна инфраструктура - 60 хил.км шосета, 1800 км жп линии, 10 международни
летища. Основни приз-] танища /Казабланка, Танжер, Сафи/. ООП - 1 145 $, ОСС - 16.

Туризъм - историческите паметници и развитата туристическа инфраструктура си!
предпоставка за доброто развитие на отрасъла, посещава се от 4 113 хиив туристи.

Една мюсюлманска страна, богата на загадки .

Наред с историческите забележителности в Маракеш, може да видите и луксозни вили,
които се отдават под наем на туристи
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В Мароко има възможност да се повозите на каруци, теглени от волове, да отидете на
екскурзия в Атласките планини, да покарате ски (в Оукаймеден, на около 70 км. от
Маракеш се намира най-добрият ски курорт). На по-ниска надморска височина се
предлагат услугите - возене на сал около Атласките планини, риболов, каране на сърф
и уиндсърф и др.

Рабат
Четвъртият от императорските градове е любопитна смесица от дълго минало и
високомодернизирано настояще. Най-известното сдание в града е Тур Хассан недовършените минарета на голямата джамия. Тук се намира и Мавзолеят на Мохамед
V, бащата на настоящия президент и Музеят на традиционните иззкуства. Зад стените
на града са останките на древния град Сала, където се намира най-хубавият
археологически музей в Мароко. Множеството от ресторанти, барове и кафенета
предлагат всички видове бира, кебап, пица, и сладолед, които можете да поискате.

Казабланка

Определено не е място за спане и губене на време. Това е най-големият град и
индустриален център на Мароко. От всички градове на света Холивуд избра да
увековечи точно Казабланка за вход към класическото, екзотичното и колониалното.
Този пристанищен град бил в дълбок упадък, докато французите решили да го
претворят с широки булеварди, обществени паркове и красиви сгради. Заслужава си да
видите старата част на града, джамията Хасан II, площада Мохамед V и др.

Маракеш
Един от най-важните културни центрове на Мароко е известен с пазарите и
фестивалите си. Сърцето на града е дворецът Джема ел Фна, огромен площад в
старата част. На всеки ъгъл тук ще срещнете жонгльори, разказвачи на приказки,
фокусници, дресьори на змии, акробати и др.

Танжер

Освен че е завладяващ град и известно пристанище, Танжер е и дом на някои от
най-хитрите мошеници по света. Центърът на града Петит Соко е обект на вниманието
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на посетители. Освен това туристите привлича и дворецът на някогашния султан,
строен през XVII век, а днес превърнат в музей. Намиращият се наблизо Музей на
американската легация напомня, че Мароко е първата страна признала американската
независимост.

Въоръжени сили /хил.д./ - 353,4.
От София до Рабат - 2 788 км.
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