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 تقديــم
اروااا   مم5335ي ريااا  مم72ارصااالفمم ااا مم52352042طبقااالمرسوم ااا  مم ااا م

الختصلصاااااالةم  امقمارت  قااااااالةماال تصاااااالفيام ارتخطااااااايط م رقااااااماممار ااااااايفم  يااااااامم
مي رياااا  م55ارصاااالفممبتاااالمي مم7000235ارت  قاااالةماال تصاااالفيام ارتخطاااايطمم اااا م

 اروتقسا مبتدفياافماختصلصاالةم ت  ااي ماروصاالرةمارخلمريااامرساا  امق م طبقاالمم5335
 ااااا م ااااا  مم5330فر باااااممم58ارصااااالفمم ااااا مم52302408أيضااااالمرسوم ااااا  مم ااااا م

ارو ااااف سمار اااالو مرستخطاااايط م اااال مارو اااال م االختصلصاااالةممار اااايفماختصلصاااالة
امإرااممارو  طااامبلرواافيميلةمارر  يااامتترساامم اا م يلو االمباالربد رم ارقوسياالةمارماوياا

رواااماروقس واالةم اا موياالفي مالدصاال،م ارت اياا  م اا راال مارفما االةم اةمارطاالبام
ماال تصااااااالفمم االرتوااااااالي م ارااااااافيو تما  مب اااااااف مار  ااااااا  مبلرت وياااااااامارر  ياااااااا

 ك امو لهوت لمبتقل  موامار اسطلةمارر  ياام ال سيويااماروختصاام ا مم ارودسيا 
رست ويااااااااماال تصااااااالفيامم ارروليياااااااامإيااااااافافم تتباااااااام تقياااااااي ماروخططااااااالةمارر  ياااااااا

م. االرتولييا

ا كباةماروفيمياامارر  ياامرسو ف بياامار الويامرستخطايطمم  يسممها اماس ال 
يساااممو اصاااسامإ رااال مورو يااااموااا مارو ااال م اس  اااطامم5377م ااا امخااا  مب رااافق

ب اك م يقام مارتقمياممارتالر م.مار كمم لرفاارارت متفخ م  مإطلمماختصلصلت لم
وختسااا مهااا اماس اااال م ارو ااال مو  ياااامد اااسماروصااالرةماروك  اااامرسوفيميااااممومكااا 
م.مارر  يا
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 النشرة اإلحصائية السنوية لمجهةم-2

م ماروفيميا متقو  صفام م اا مإيفاف ميسم م   يل مرستخطيط مالدصلئيامارر  يا ار  مق
م مت ف  م ارت  مرسر ا مبلر كل مار   يا ماروتقسقا م اروقطيلة ماروؤ ماة مأه  مإبما  إرم

م.بلرر ام بوختس مارقطليلةماال تصلفيام االرتولييام  طليلةمارتر ي اةماس ل يا

مرتكلا مر  فموختس مالفاماةمارر  يام ال سيويام ارت م مار ايقاماومق  تقتبممه ا
مالدصلئيا م اروقس ولة ماروقطيلة مروا مب ف  ماروفيميا مطم  مو  موما ست ل د  ممتت 

م.م  لطمارقطلعماروق  مبلسومم ك امار تلئجم اسم ل مارودص ميسي لمخ  مار  ا

مالدصلئيامر  ام ميخصمار  مق مت ماال ت ل،مو مإيفافهلمخ  م5373  يول م قف  
م مالفاماةمم5377  ا مرويا ميسم مت  يق ل م يت  مدير مارطبا مومدسا م   مدلريل  ت رف

م.م اروصلرةمارخلمريام اروؤ  لةماررلوقيام ارام مارو  يامبورمفمارت ص مب ل

مالدراسات الجهويةم-3

مممنوغرافية الجهة الشرقية 3-2

ما ك مارر  يا  مارفما لة مورل  مفيميارومبة   ما م  ا مم5377خ   إيفافميسم
مار م يا مارر ا مارفم  يامو  تما يا مبلرساا مديرم. م ص   مأمبقا مإرم مار ايقا مه ا  ت ق  

ميتطم مارفص م مبي ول مرسر ا ميلول متقفيول مو  ل وؤه ةمإرمممارال  يت ل  مارفص ماس  
مار م يا مبلرر ا مارت ويا كماهلة م اا مرس ضقياممأول. مي تقم متدسي  م إ ه مارالرر ارفص 
مبلرر ا م االرتولييا مارفص م اال تصلفيا ميت ل   م مم يول مارت ويامارمابا مآ ل  اسخيم
م.ماال تصلفيام االرتولييامبلرر ا

م م   مارفما ا مه ا مالفاماةم ت رف مرويا ميسم مت  يق ل م يت  مدير مارطبا ومدسا
م.ارام مارو  يامبورمفمارت ص مب ل اروصلرةمارخلمريام اروؤ  لةماررلوقيام م
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  الفوارق بين األقاليم والتنمية المتباينة: الجهة الشرقية  3-3

ارر ام "و  مبفايامه امار  ام ميةماروفيميام  مإيفافمفما امر  يامو ض ي لم
مار م يا ماروتبلي ا: م ارت ويا ماس لري  مبي  مارف ام  مأه م". مإبما  مإرم مارفما ا مه ا  تتطم 

االخت الةمارو ر فقمبي م ول م ر  سمارر امار م يام يولميتقس مبلرت ويامارورلريام  ركم
مبوختس مارقطليلةم مو مالدصلئيلةم اروؤ ماةماروتقسقا و مخ  ما تقما مورو يا
مبي م ول م ر  سمارر ا ماررل سمارفيو تما   م وقلم ت ل .ماال تصلفيام االرتولييام ك ا

مارفما امي مبي م تت ل  مه ا مآ ل مارت ويا مارف ام مفاخ مارر ا  مخميطا مودل ممأهو ل فق
م.م ول م ر  سمارر ام ا قكل لةمارف ام مفاخ مارر ا

  تقو م(متف ي م وما باماسم ل )ت رفمه امارفما امدلريلم  مآخمموماد مإ رل هلم
م.5375و م  اممار ص مارال  اروفيمياميسممطبق لم  متض  م

 نشةة الجهويةحضور االجتماعات واأل  -4

ماالرتوليلةم موختس  م   مرستخطيط مار لويا مرسو ف بيا مارر  يا ماروفيميا ت لمك
 اس  طامال سيويام ارر  يام ار ط يامارت مت  فهلماروك  لةمالفاميامرسووسكام  ركمو م

م.أر مإت ل،م ت  يطمارقو مالفاممم اال تصلفمم االرتولي مبلرر امار م يا

م م  ا م خ   ماس  طامم 5377 هك ا م   م قل  مدض م مارر  يا مرسوفيميا كل 
م: االرتوليلةمارت ميوك مإرول مودل مهلم  مار قلطمارتلريا

 مارت ويامارب ميامارودسيا؛
 مارتخطيطماال تماتير مارودس ؛
 مارتوليلةمارورلر ماال سيويام ارر  يا؛
 مفما لةمد  ماروخططلةماروفيميامرست يئاماردضميا؛
 مارت يئامارقطلييا؛فما لةمد  متصلوي م
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 ماال تاولماةمارر  يام ارودسيا؛
 مارورلر ماالفاميامروختس ماروؤ  لةمارقو ويامارر  يا؛
 م.وختس ماال  طامارفي يام ار ط يا
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 3122البحث الوةني حول التشغيل لسنة  -2

إ راال ماربداارماراا ط  ماراافائ مداا  مارت اااي ماراا ممم5377تلبقااةماروفيميااامخاا  م اا ام
أ اامقمبلر  ااطماردضاامم مم5203و  االمأ اامق متقطاا مم3960هاا ميي ااامواا ماس ااممبساا ميااففهلم

م.أ مقمبلر  طمارقم ممرسر ام7503 اربل  مأمم

ت ك مو قمرلمو ولم  مإ رال مها اماربدار مديارمم5332 ترفممال لمقمإرممأ م  ام
امومادا مارقوسياا مابتافا،موا مروااماروقطيالة ماا موما بت ال ميت ما تقول ماردل ا سم ا مرويا

م اااالر لميباااامماربمياااافماالكتم  اااا مإراااامماروصاااالرةمارومك يااااا  صااااافممااااا متصااااديد لم ت قيت اااالم اا
م.ا تا ر لم   ممار تلئج

م:رمإي ف ماربدرمار ط  مد  مارت اي م م

اردصاااا  ميساااامماروقس واااالةمارفيواما يااااام اراقل ياااااماس ل اااايامارخلصااااامبلرب يااااام 
ار اااكل يامد ااااسمارراااا  م ار اااا م اردلرااااامار  ريااااام وداااا ماال فياااالفم ارو اااات  م

م؛ م ار  لفقمارودص ميسي لم اسوياارفما 
اردصااااا  ميسااااامموقس وااااالةمدااااا  ماردرااااا م ارخلصااااايلةمارفيواما ياااااام اراقل ياااااام 

م؛(ار ا  ماربطلرام ار ا مار ل ص)رس كل مار  يطي مبروياموك  لت  م
م؛ي مارقلطسي در م ووي اةمار كل مار  يطمصفم 
م؛فما امماتسمارو ت رمي  
م؛ارخلصيلةمارو  ياماروتقسقامبلر  لطمارمئي  مرس كل مار  يطي وقم ام 
م؛وتلبقامبق ماروؤ ماةماالرتولييا 
م؛در م خلصيلةمار ا مار ل صمتدفيف 
م؛فما امفي لويام   مار ا  
 .ت  يمموقس ولةمد  مارقطلعمتيممارو   م خلصامو  لماروتقسقامبلر ا  
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م2011  امماس ممارت م وس لماربدرمد  مارت اي مخ  يففم
مي ميسممو ت  مارر اسد سمار  طم ارقولرامأ ماس 

 المجموع الوسط القروي الوسط الحضري العمالة أو اإلقليم

 1100 120 980 انكاد -وجدة

 560 210 350 بركـــان

 1065 330 735 الناظـــور

 200 60 140 الدريوش

 365 120 245 تاوريــرت

 230 90 140 جــــرادة

 440 300 140 فجيــــج

 3960 1230 2730 مجموع الجهــة

 المدنيـةإحصائيـات الحالـة  -3

و ميومميقفقماربم لوجمارت مترواماروفيميامارر  ياامقل ممارقل مارم5377تقتبمم  ام
اس اااال مارويفا يااااممبلروصااالرةمارومك ياااامرسو ف بياااامار ااالويامرستخطااايط م ارتااا متتب اااممر  ياااا

 اروكتبياامارتا متتقسا مباابق ماربدا رم ارقوسيالةمالدصالئيا م واا مبي  المإدصالئيلةماردلرااام
 أ ااااالري ممرااااااديااااارم لواااااةماروفيمياااااامبترويااااااماال اااااتولماةماروم اااااساموااااا مطااااام ميولماروف ياااااا
 م  م هاالم تموي هاالم وقلررت االم( اراا  اوم مارطاا  مأ ما ماراا الفاةم ار  ياالةم اسدكاال )ارر ااا

م.وقس ولتيل م ب مإم ل ماروقطيلةمارودصسامإرمموفيميامالدصل،مب ف ماال تا  م ار  م

د سميولرام أ لري مارر ام5377  امففماال توالماةماروت صا مبا لمخا  مي  

 العمالة أو اإلقلين
 عدد االستمارات

 المجموع الطالق الزواج األحكام الوفيات الوالدات

 14630 501 1827 601 2013 9688 انكاد -وجدة

 8782 213 2558 515 922 4574 بركـــان

 28134 383 4092 2019 5073 16567  الدريوش+ الناظـــور

 6423 101 1240 514 549 4019 تاوريــرت

 3185 139 702 215 277 1852 جــــرادة

 4538 203 740 559 385 2651 فجيــــج

 65692 1540 11159 4423 9219 39351 مجمىع الجهت
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 إحصائيــات البنــاء -4

تقاا  ماروفيميااامارر  يااامبل ت اال مبتروياااماروقطياالةمالدصاالئياماروتقسقااامبقطاالعمارب اال،م
بوااااااف مارر ااااااام  رااااااكمبو ااااااليفقماررولياااااالةماردضاااااامياماروق يااااااام صاااااافمتقبئاااااااماال ااااااتولماةم

م.اروخصصامر  امارام 

 ترفممال لمقمإرممأ مه امارقوسيامتفخ م ا مإطالممبم الوجمارقوسيالةمارتا متا مب ا   لم
 تقواا ماروفيميااام اا مهاا ام.مإوضاال،ميقاافقمبم االوجمبااي ماروفيميااامارر  يااام اروصاالرةمارومك يااا

الطاالممبتروياااماروقطياالةم  م هاالم تموي هاالم تدصاايس لموقس ولتياالم باا مإم االر لمإراامموفيميااام
م.  م ار  مالدصل،م صفماال تا

 ي ضةماررف  مارتالر مإدصالئيلةمارب ال،مارتا مت صاسةماروفيمياامب الئق المخا  م ا ام
م.د سميولرام أ لري مارر ام5377

 عذد البناياث المشيذة عذد رخض البناء العمالت أو اإلقليم

 77 6611 انكاد -وجدة

 671 6931 بركـــان

 679 126 الناظـــور 

 22 71 الدريوش

 13 779 تاوريــرت

 0 6  جــــرادة

 13 17 فجيــــج

   546 4234 مجمىع الجهــت

 ثمنة بالتقسيـةالبحث حول األ  -5

 م اراا ممداا موداا م(5338أ اال م) رألاواال مي اافماال اات  كي ااف ماراام  ماال ااتفالر م
اربيااممإرامم يال مارتطا ممار  اب مساوال  م(7464أ ال )اال تفالر مرتكسفاماروقي ام اروؤ م

م7382والفقم م026تدت مم سامارم  ماال تفالر مدلريالميسامم مم.لرتق يطم  مار ول م اروكل ب
  اافمصاا فةمهاا امم.(بلر  اابامرساام  ماال ااتفالر مارقاافي م  ييااام286واالفقم م062وقلباا م)م  ييااا

بلر  اابامم مييااا ورو يااام20ورو ياالةم م6وقلباا م)مورو يااام07 م  اا م75ارواا افمد ااسم
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 متضااا مار اااساماروااا ك مقمار اااسام ارخااافولةمارتااا مت ااات سك لميااالفقمم.(رسااام  ماال اااتفالر مارقااافي 
م.ار لك اماردضميا

يساامممرااف ميي ااامواا م قااطماربيااامبلرتق اايطمتاات موقلي اااماساواال مب ا ااطامبداارمو ااتوم م
وفي ااااامبلر  اااابامرساااام  ماال ااااتفالر مرتكسفااااامم77وقلباااا م)بلرووسكااااامموفي اااااممئي اااايام72صااااقيفم
ارفاماربيضااااال، م ااااال  مارق يطااااامق مواااااماك  مارمبااااالط مأكااااالفيم مم رااااافق مم: مهااااا مم م(اروقي اااااا

 . مارفاخسا مكسوي  م طلة مأ ف  مب  مو  م ارد يواارقي  م ط را  تط ا  موك ل  

 ترواماروقطيلةمد  مأ اقلمماروا افماال ات  كيامبوفي اام رافقميا مطميا ماالتصال م
م  ماال اااتفالر م قطاااامرسبياااامبلر  ااابامرسااام523وقلبااا م) قطاااامرسبياااامم058اروبل اااممبوااالميفااا  م

.مو  ياااميساممأمبااامو االط مراما يااموترل  ااام  رااكمبصافامف ميااام و ت وااا(مرتكسفااماروقي ااا
م: تختس مف مياماروقلي امد سم  ييامارو افميسممار ك مارتلر 

 خضااممار:موااال )واا افمت اار مأ ااقلمهلمكاا مأ ااب ع مأممأمباااموااماةم اا مار اا مم
م؛( ارف اكهم مارسد  م اس ولك

 واا افماربقلرااا مارودم  االة م:موااال )مهلمواامقم اداافقم اا مار اا ممواا افمت اار مأ ااقل
 .(ارتر ي اةمارك مبلئيامارو  ريا

كواالمتاات مبصاافامف مياااموقلي ااامأاو اااماركااما،مبااإرما،مبداارمفائاا مرااف ميي اااموك  ااامواا م 
 .و ك لمو  ياميسمموختس مأديل،ماروفي ام773

د اااالسموقاااالو ةمارتاااامرية مارتاااا متاااافخ مكق صااااممأ ل اااا م اااا مادت اااالسماراااام  ممتاااا م
اال تفالر مرألاول مي فماال ات  ك ميساممأ ال موقطيالةماربدارمارا ط  مدا  ماال ات  كم

 م ارت متوةمومارقت لميسممأ ال م تالئجماربدارمارا ط  م5337-5333  فقلةماس ممرفتمقم
مم.5332د  مو ت  موقي اماس ممر  ام
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ل لمقمإرممأ ماروقلو ةمارتمريديا مارت متقل مد سمك م  ا مأ مورو ياام ترفمما
و اف متوا م  مدقيقاماسوممار   مارفقسا مر ا اماروالفقمأ مارورو ياامفاخا مال فال مالروالر م

م.مرأل مماردضميا

 هكاا ام ااإ ماروقاالو ةمارتمريدياااممارتلريااام مارو ااتقوسام اا مد االسماراام  ماال ااتفالر م
 مي اافماال اات  كمد ااسمورو ياالةمارواا افماركباام متتقساا مبقاالفاةماال اات  كمارداالر مرألاواال

 مهاا اميوااا مبااف  م ااك متايياامامو واالم اا مو االمم  ااممهاا امار اا عمواا م.مرااف مأ اامموفي ااام راافق
 .اردقيقيامر سامار فقلةمر  اماس ممااروؤ ماةمارت مت خ مبقي مااليتبلممارب ي

 %المعامل الترجيحي  القســـــــــــــــم
 44,04مارو افمارا ائيام ارو م بلةمتيمماركد ريا

 2,09مارو م بلةماركد ريام ارتب 

م4,05مارو ب م اسد يا
م14,29مار ك م ارول،م ارك مبل،م ارال م ودم  لةمأخم 
م3,77ماسالرم اسف اةمارو  ريام ارصيل امارقلفيامرسو   

م5,04مارصدا
 12,82مار ق 

 3,49مارو اص ة

 1,41مارتم يهم اراقل ا

 2,06مارتقسي 

 2,34موطلي م   لف 

 4,60مو افم خفولةمأخم 

 211011 المجموع

م
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 3123-3122البحث الوةني حول استعمال الوقت  -6

بإ رال ماربدارمم5377أكتا بممم0وا ممتق  ماروفيميامارر  ياامخا  م ا امكلوساامابتافا،ا
م.ار ط  مد  متفبيممار  ةمي فمارمر م ارومأقم ارطف 

 يتوااا مار ااف مارمئي اا مر اا اماربداارم اا متدفياافمت  يااامار  ااةمبااي موختساا ماس  ااطام
ارو ا رااامواا مطاام مار ااكل  م يوكاا مأ مي بااا مياا مهاا امار ااف مارقاال مهااف ل مآخااما ميترسياال م

م:ممم  

 تدفياافم  صاا موختساا ماس  ااطامارتاا ميقاا  مب االمار ااكل مبلرتفلياا مواااموختساا م
 ال تصلفيام االرتولييام اراقل يا؛ارق او مارفيو تما يام ا

 تاا  يمم لياافقمبيل االةمإدصاالئيام وؤ ااماةمد ااسمارراا  م   ااطمال لوااام يساامم
و ااات  مروياااامارر ااالةم  راااكمرألخااا مبقاااي مااليتبااالممبقااافمار ااا عماالرتواااالي م

 .ب ك مأ ض 

ي و ماربدارمرويااماس امماروقي ايامارقلفياامأممارتا متت ارافمبو اك  لمارمئي ا مأا ال،م
 ا ام والم ا  مم72 ت و مارقي اماروبد ااماس خلصمار ي ميبسا  مو مارقوامم.مإرما،ماربدر

م.  ام70 م2 اسطفل مارفي متتما حمأيولمه م

 اااخصموااا مم اااليامركااا م50يااات مروااااماربيل ااالةمطيساااام ااا امكلوساااام  راااكمبلر  ااابام م
باياااماسخاا مبقااي مااليتباالممرستاا ايماةمارو  ااوياميساامما ااتقول م(مارباالراي مأ ماسطفاال )ارقي ااام

م.ار  ةمرف مه امارفئلة
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م:أ مقمو  يامد سماررف  مارتلر م782ت مبدرمم5377 خ  م  ام

مارورو عمار  طمارقم ممار  طماردضمممارقولرامأ مال سي 
م03م72م72م رفقمأ رلف
م02م03م72مار لض م
م02م3م02مبمكل 

م03م72م72متل ميمة
م72م3م72مرمافق

 276 71 216 المجموع

 لدى المؤسسات االقتصادية البحث حول الظرفية االقتصادية واإلنتاج -7

ك م  ممبلر  بامرسبدرمد  مال تالومت  مماروفيمياميسممإ رل مبدرمويفا  مخ  م
م. يولميتقس مبلربدرمدا  مار م ياامراف ماروؤ  الةمال تصالفيامارف ماةماسمبامرس  ا خ  م

م االر لمي اافم  ليااامكاا  م(اربداارمداا  مال تاالو)  اا مم ياات متروياااما ااتولماةمهاا امار داافاةم اا
إراااامموفيميااااامالدصاااال،م صاااافما ااااتا ر لم   اااامم(ماربداااارمداااا  مار م يااااا) صاااا م أخااااممكاااا م

م.ممم تلئر ل

وؤ  اام المقم 23 المقموك  ااموا مميافقم رفميي ااارس ا مي وال مممل اربدام  ي ف مه ا
تقواا م اا مارقطاالعمارصاا لي م  اا م طاالعماس ااال مم(م داافقمتبداارمبلرت اال سمكاا م اا مي م52)

 دافاةمم4) مإرممتدفيفمدرا مال تالوم االترلهالةمار م ياام ارطل ام اروقلف مارقو ويام ارب ل،
مؤ اااال،مهاااا امما،م ت  قاااالةمصاااالفمقمياااا مأيبااااممم(وق يااااامبلربداااارمداااا  مار م ياااااماال تصاااالفيا

م.اروقل الة

  البحث الوةني حول الظرفية لدى األسر   -8

   اا مإطاالممبم االوجم5332 ااميةمماروفيمياااممارر  يااامب راافقمابتاافا،مواا م اا ممأكتاا بم
يوس لمار   م مم ا مإراما،مبدارممفائا م ب اك مف مممدا  متقياي ماس اممرس م يااماال تصالفيام

م.مم أ ل متط مهلميسمماروف مارقميس
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 ي اااااك مهااااا امار ااااا عموااااا ماربدااااا رممأفاقمهلواااااامرو د اااااام متتباااااامآما،ماس اااااممدااااا  م
كواالم.ماس ضاالعمماال تصاالفيامارقلوااامرسااب فم موااف مت ايمهاالميساامم ضااقيلت لماروقي ااياماري ويااا

توك ماربد رمد  مار م ياماال تصلفيامو مت  يمموقس ولةمد  م اس كلةماس امم ت  قلت الم
م.اال ت  كم ماالفخلممارو تقبسيامارقميبام يولميخص

م806يي ااموا ماس اممبسا مياففهلمم5377ه ام  افمها ماربدارمارويافا  مخا  م ا ام
م.و  لمتقط مبلر  طماردضمممم %28 مأ مقميسممو ت  مارر ا

مارورو عمار  طمارقم ممار  طماردضمممارقولرامأ مال سي 
م053م3م053مأ رلف- رفق
م756م80م80مبمكل 

م733م80م08مارفمي  +مار لض م
م48م3م48متل ميمة
م80م3م80م ريج
م46م80م00مرمافق

 917 2:3 725 المجموع
 

 البحث حول قةاعات البناء واألشغال العمومية والتجارة والخدمات  -9

وتقساا مبقطلياالةمارب اال،مارم اا  ماروياافا  مارمبداارارمبإ راال مارر  ياااممماروفيميااام لوااة
ديرما طسقةماسيول مارويفا ياامواامبفاياام ا ممي  يا مم اس ال مارقو ويام ارترلمقم ارخفولة

م.م5377 ا ت ةمأ اخممم  ممفر بممممم5377

إراممتا  يمماروقطيالةماركل ياامرسودل ابامار ط ياامم مكولمها موقسا    ي ف مه اماربدر
بااما مأهاا مووياا اةم خصاالئصمار داافاةمارو  وااام ي  ت االم ب ااف م ضااامد االبلةمال تاالوم اا

م.صلفيا م تدفيفمو لهوامه امارقطليلةم  م و مار لتجمارفاخس مارخل ببل  مارقطليلةماال ت
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يساممو ات  مارر اامار ام يا مو  المموؤ  اام289وك  ااموا مم م فم و ماربدارميي اا
 داافقموختصااام اا مم184تقواا م اا مارتراالمقم م77 داافقم اا مارب اال،م اس ااال مارقو ويااام م56

م.مارخفولة

م.ار دفاةمد سميولرام أ لري مارر ام ارقطليلةم ي ضةماررف  مارتلر ميفف

مارورو عمارخفولةمارترلمقمارب ل،م اس ال مارقو ويامارقولرامأ مال سي 
م708م68م00م72ما كلفم- رفق
م00م05م77م7مبمكااال 
م23م02م74م0مارفمي  +مار ل ااا م
م78م6م2م0مرااامافق

م72م8م2م5متل مياامة
م6م2م5م7م ريج

 :39 184 88 39 مجموع الجهة

 Enquête)م   (anthropométrique سية حول القياسات اإلنا البحث -:

ب راافقمخاا  م اا اممواا مخاا  مواافيميت لمارر  يااامم رستخطاايطم لوااةمارو ف بيااامار االويام
إ رل ماربدرمار ط  مدا  مارقيل الةمال ل ايامارا مميواا ماردسقاامارمابقاام اسخيامقمب مم5377

م.م5373مماخ  م  ارو ر مارفيو تما  مو م س ساماربدرمار ط  مم

ا ياااامراااف م اااكل ميي ااااموااا ماس ااامماروقيواااامت يتااا خممهااا اماربدااارمفما اااام ضاااقيامار
أ امقمتواا مم823ر مات او مدا م أ الري مارر اا م م ارقم يامارتلبقاامرقولرااممبلرروليلةماردضميا

 مياااااامر ااااا ،مارتا م ط يااااام ر  ياااااامإيااااافافمخميطاااااا؛مإضاااال امإراااااممرويااااامارفئااااالةماالرتوليياااااا
م.سطفل خص صلمرف ما
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م ياد  مارقيل لةمال لميففمار دفاةماروق يامبلربدر
مارورو عمار  طمارقم ممار  طماردضمممارقولرامأ مال سي 

 13 1 12مأ رلف- رفق

 7 3 4مبمكل 

 18 6 12مارفمي  +ممار لض م

 5 2 3متل ميمة

 3 1 2م ريج

 3 1 2مرمافق

 49 14 35 المجموع

 الوةني حول الجرد الجماعي القرويالبحث  -21

ابتاافا،مبلرر ااامار اام يام االو مارمقاام ماررواالي مارراامفما طساا ماربداارماراا ط  مداا  مار
 ي ااف مهاا اماربداار ماراا مم .5377 ما ت اامم اا مأ اخاامم اا مم بمايااممم5373أكتاا بمم0واا م
م: مإرمر  مك مارروليلةمارقم ياميسممارصقيفمار و م

 م؛فمرامتر ي مارروليامارقم يامتدفيف
 ؛تدفيفمارت  يامارراما  مرستر ي اةمفاخ متماسمارروليا 

 ؛ يل مفمرام ر وم لك امارروليامروختس مارخفولةماس ل يا 

 ؛ت يئم ليفقمرسوقطيلةمد  مارتر ي اةماررولييامارقم يا 

 وختسااا ماروقاااممي م ارفاااليسي ماال تصااالفيي م ط يااالم ودسيااالمبلروقس وااالةم ت  ياااف
 اروقطيااااالةمارتااااا متوكااااا   موااااا مت اااااطيممباااااماوجميوااااا م يوااااالميخاااااصمارت وياااااام

 .اال تصلفيام االرتولييا
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م:ممد سميولرام أ لري مارر امت  يامارروليلةمارقم يا ي ضةماررف  مارتلر م

ميففمارروليلةمارقولرامأ مال سي 
م6مأ رلف- رفق
م73مبمكل 

م78مار لض م
م77متل ميمة
م77م ريج
م77مرمافق

م53مارفمي  
 98 المجموع

 

 

 

 



 

 

18 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 م



 

 

19 

  مإطلممارو ال مارو  طاامبوصاسداماليا  م ارت ايا  م لواةمها اماسخيامقمخا  م ا ام
م:بإ رل مارقوسيلةمارتلريامم5377

 ،ارمصيفمار الئق مرسوكتبامبورو يامو مار الئ مت تريسمردلريلةم وتطسبلةمأطمماروفيمياممإت ل
ا تصلفيام- مك امارو تقوسي مو مارقو   م ت  مه امار الئ ميسممارخص صمارورلالةمار   ي 

و   ماةماروفيميامارر  يام) مصموفوجم+مو مارف ميلةم"ميفف"م881و  تما يام م97بس ميففهلم
م؛( تط ام-ط را

 و مرف مم5377تدسي م   م امار الئ مارت مت ما ت لؤهلمأ مارت مت صسةمب لماروفيميامخ  م  ام
م ايقا؛م587 م  فمبس ميففهلمطاروصلرةمارومك يامرسو ف بيامار لويامرستخطي

 م متديي  ماربيبسي تما يا ماروقطيلة مم(Bibli) ليفق مد ار  م مإرم ميففهل م ايقامم7833ارت م ص 
ارت م ص مم (BDD)م  Base de données documentaires ليفقماروقطيلةمار الئقيام م

م. ايقام257يففهلمإرممد ار مم

 اروت  ممبلرومك ؛مرمفمارمصيفمار الئق  ارقيل مبقوسيا  

 اررميفقمارم ويام :مف ميتي مترسيفمLa vie économique يسمم ك مورسفاةم  فمهوةمه امم
م:ارقوسيامار   اةماآلتيام

 5338ورسفاةم م2ورسفاةمرسرميفقمارم ويام مم0:ممLa vie économique 

 5332ورسفاةمم0ورسفاةمرسرميفقمارم ويام مم0:مم  La vie économiqueم
 5336ورسفاةم م2ورسفاةمرسرميفقمارم ويام مم2:ممLa vie économiqueم
 5334ورسفاةم م8ورسفاةمرسرميفقمارم ويام م2:ممLa vie économiqueم

 إ رل م مصموفوجمتفليس مم"L’Oriental : chiffres et analyses(م5373طبقام"م)ت م  فم
م:مللصفاماةمارتلريامبه امارطبقامتديي مودت  م

 ما تصلفيا؛-ارخلصيلةمارفيو تما يام ار   ي :مارومأقمبلرر امار م يام
 ؛5334ئيامار   يامرسر امار م يامار  مقمالدصل 

 مبلرقمبيا؛م5336م يامارر امار م ياو  تما
 م؛بلرفم  يام5373و  تما يامارر امار م يام 
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 ؛(5373)وفي ام رفقم:مارم  ماال تفالر مرألاول مي فماال ت  ك 

    ا تصلفيامر كل مارر امار م يا؛-ي ارووي اةمارفيواما يام ار 

  ميولرا)ا تصلفيامر كل ميولرام أ لري مارر امار م يامم-ارووي اةمارفيواما يام ار   ي
 (.أ كلف مبمكل  متل ميمة مرمافق م ريج؛م ل  م- رفق

 م533ولمي له مم5377  مإطلممت  يممارخفولةمرسو تقوسي  ما تقب مومك مارت اي مخ  م  ام
 ائممو مطسبام أ لت قم و  في م  ركم صفمإ رل مبد رم فما لةموختسفامايتولفاميسممارمصيفم

مار الئق ماروت  ممبلرومك ؛

   م ار   ي م مالدصلئياا ماروقطيالة مو  ماال تفالفق مارو تقوسي  مو  مووك  ميافف مأكبم رتوكيا 
م مإم ل  مت  مارومك يامم720فو تما يا م اروفيميلة مب رفق مارر  يا ماروفيميا مي  مصلفمق  ايقا

مار م يا مبلرر ا مارخلمريا ماروصلرة مو  ميفف مإرم مرستخطيط مار لويا مه اممرسو ف بيا مهوة   ف
 :م الئ مارتلريامالم لريلةمار

 م؛5334قمالدصلئيامرسر امار م يامار  مم
 ما تصلفيا؛-ارخلصيلةمارفيو تما يام ار   ي :مارومأقمبلرر امار م يام
  ؛(5334طبقام)ارر امار م يامأم ل م تدلري م:م مصموفوجمتفليس 

 مأ ال مرر امار ؤ  مارولرياماال تصلفيامارو باقامي مارورس مالفاممممارر  ياماروفيمياتواي م  
 ؛رألكلفيويامارر  يامرستمبيام ارتك ي مبلرر امار م يا

 ميبمم مرستخطيط مار لويا مرسو ف بيا مارتلبقا ماروفيميلة مبي  مارت اص  ميوسيلة متد ي  مإطلم   
م مارفاخسيا ماس تما ية"ار بكا م" مارمصيف مإت ل، م صف مبلرورل م  م الخبلمم م ار الئق  اروقس ولت 

ميقسمتقيي ممئي موصسدام ماسخيمق  مبلفمةمه ا مار م يا  مرسر ا مارر  يا اروخصصمرسوفيميا
موامارفمي مارومك ممارو ؤ  مي مو م عماس تما يةمبإم ل م متديي م م ارت اي مو  قل الي  

مبلروفيميا مبق ماروقس ولةم اروقطيلةمارخلصا مرل  م  م ف مارو. مبإيفافم,  لوةماروصسدا
مرستخطيطم مار لويا مارو ف بيا مب ابا ميبم مارر  يا مبلروفيميا مخلصا مار يس صفدلة

((www.hcp.ma/region-orientalمو   ماةمارو ف بيام  فمضوةمه امارصفدلةمبق مم
م.ارر امبلرساتي مارقمبيام ارفم  يامارر  يام ك امو  تما ياماكلر  مقمالدصلئي

http://www.hcp.ma/region-oriental
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ميسممأ ال مم يول ماروصسدا مأ م ةمه ا م قف مار  لئ   متفبيم يخصم  لطموصسدا
م اروتواسا مارر  يا ماروفيميا ميم ت ل مارت  ممبلرخص صمالص ح مارول،م   م بكا إص ح

م. ارصبلتامم   بكامارك مبل،

مأ م ة ماروصسدا  كول ميتلفمم ه ا مو  مارر  يا ماروفيميا مدلريلة ما ت ل، يسم
م أالرماروكتس م وقس ولت  م ر ا  مميتلف م اس ما م اروطب يلة  مارطبا ماروكتسم و اف ر ا  

ص حمارقتلفماروقس ولت م يتلفماروكتسماارقتلفمارتق  م م روقس ولت  مأض مإرمم ركمصيل ام اا
  خامو مو  تما يامارر امم733 ت مطبام.مررمائفماري وياكولمت ما ت ل،ماماروت ارفمبلروفيميا

م مم733ار م يا  م  مالدصلئيا مو مار  مق مو م مصموقس ولت ميتضو مم033  خا   خا
 .ارفما لةمالدصلئيامارخلصامبلرر ا

مرسو  في م مار ضقيلةماالفاميا مبتتبا م لوةماروصسدا مارو  في  ميتقس مب ؤ     يول
  فم لمكميففمو مارو  في م.مفاميام ارومضيامط  مار  ا ك امتفبيمم ضقياممخص  مال

م.  ماالوتدل لةمارو  يامارت م  وت لمارو ف بيامار لويامرستخطيطمخ  مه امار  ا

االيتولفاةمارومص فقمم  قفمت مصم م أولميسممصقيفموي ا يت مارت ييمم ارتر ي م
م.م%م100مب ولم  ركمب  با

ارولريام ارت مفاوةمو وت  مأكاممو م  ممهوةمم يلمقمروتت  م5377  فميم ةم  ام
مك م مارتفتي يا مه ا مرقض م ماروصسدا م فوة م  ف مرسوفيميا مارولر  مارت ييم متقيي  بلرخص ص

 .ار الئ م ارو ليفاةمار  وامل رل مو لو  م  مأد  ماسد ا 
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 م2: ممحق رقم

مأيفافمو  ف ماروفيميامارر  يامر رفق
مد سمارفمرام ار س 

 العــدد السمــم الدرجــة
م5مخلمومار س مو  ف ممئي مم-
م7مخلمومار س موتصم مووتل مم-
م0مخلمومار س مإي و مووتل م-
م4م77مو  ف مارف رام-
م7م77موتصاام م-
م7م73موتصاام مو ليفم-
م5م77متق  مو مارفمراماس رمم-
م7م73مإي وااا م-
م0م73مو  ف مارتطبي م-
م5م73مارفمرامارال ياتق  مو مم-
م0م4متق  مو مارفمرامارالراام-
م4م6متق  مو مارفمرامارمابقام-
م2م8مكلتسمووتل م-
م2م2مكلتاااسم-
م5م2م(5ص  م)و ليفمتق  مم-
م5م0م(0ص  م)و ليفمتق  مم-
م0م0مي  مارت في مووتل -
م7م5مي  مارت فيااا م-
م7م5مي  موصسدامووتل م-
م7م5م(0ص  م)و ليفمتق  مم-
م7م7مي  موصسدااام-

 71 //// المجمـــوع
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  3: ممحق رقم

مأيفافمو  ف ماروفيميامارر  يامر رفق
مد سمارفمرام ارر  

 المجموع إنــاث ذكــور الدرجــة
م2م-م2مو  ف ممئي مم-
م7م-م7موتصم مووتل مم-
م0م5م7مإي و مووتل م-
م4م0م2مو  ف مارف رام-
م7م-م7موتصاام م-
م7م-م7مو ليفموتصاام م-
م7م7م-مإي وااا م-
م-م-م-مو  ف مارتطبي م-
م2م-م2متق  مو مارفمراماس رمم-
م2م7م0متق  مو مارفمرامارال يام-
م0م7م5متق  مو مارفمرامارالراام-
م0م-م0متق  مو مارفمرامارمابقام-
م2م5م0مكلتسمووتل م-
م2م-م2مكلتاااسم-
م5م-م5م(5ص  م)و ليفمتق  مم-
م5م-م5م(0ص  م)تق  مو ليفمم-
م0م7م0مي  مارت في مووتل -
م7م-م7مي  مارت فيااا م-
م7م-م7مي  موصسدامووتل م-
م7م-م7م(0ص  م)و ليفمتق  مم-
م7م-م7مي  موصسدااام-

 71 23 59 المجمـــوع
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  4: ممحــق رقم
 

مت  يامارو  في مد سماروصلرة

 المصمحة
المهندسون 
 واإلعالميون
 والمتصرفون

 األعوان الكتاب التقنيون

م0م8م72م2موصسدامالدصل،م-
م-م-م7م2موصسدامارتخطيطم-
م-م7م-م0موصسدامارت اي م االي  م-
م6م0م7م5موصسدامتفبيممار  لئ م-

 23 21 28 31 المجموع
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للجهت الشرقيتالمذيريت الجهىيت   
DIRECTION REGIONALE DE L’ORIENTAL 

25 Bd Mohammed Derfoufi B.P 408 Oujda   71111   
وجذة  519ب .شارع محمذ الذرفىفي ص 36 71111  

Tel: 06 74 90 81 62 / 06 74 90 81 27 :  الهاتف  
Fax : 05 36 68 49 34 الفاكس :  

www.hcp.ma  
www.omdh.hcp.ma 

E-mail : Drompep@menara.ma  
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