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للجهـةعامتقديم
أكــاد يـر إداوتنـان و    : درعة  من عمـالتين ماسةن جهة سوستكوت
أيت باها، تـــارودانت،  اشتوكة: أقاليـم 5أيــت ملـول و من -إنزكـان

. تزنيت،  ورزازات وزاكورة
يوازي أي ما 2كلم72.506حوالي و يمتد ترابها على مساحة تقـدر  ب

.من المساحة اإلجمالية للمملكة%10
ماليـين و  3بـما ينـاهز  ،2009، سنة لجهةاساكنـــة تو قــدر

و . من مجموع سـكان المغـرب  %10,5ألف نسمة أي ما يعادل حوالي 326
ث أن معدل التمدن رغم تزايده المستمر حيالزال الطابع القروي يغلب على الجهة

علـى  %57,3، في حين بلغت هذه النسبة سنةفس النخـالل %44لم يتجاوز 
نسمة في الكلم مربـع 45,8بحواليأما الكثافة السكانية فتقدر . المستوى الوطني

.على المستوى الوطني44,3مقابل 

الوسط الطببيعي-1

من الناحية الطبيعية تتميز الجهة بتنوع تضاريسها، حيث تتكون من جبـال  
كما تتوفر على عدة أوديـــة وروافـــد،  أمـا    وسهول ونجود وصحاري، 

.مستغلة بشكل مفرطوالطبقات المائية فهي محدودة 
بحيـث تصـل نسـبة المسـاحات     مهميوجد بالجهة موروث غابوي كما

وتغطي . من المساحات المتواجدة على الصعيد الوطني%19الطبيعية إلى حوالي
.تارودانتبإقليم%49من التراب الجهوي، منها %16الغابة ما يقارب 

وتشكل الجهة حزاما ممتدا من المحيط األطلسي إلى الحـدود الجزائريـة   
مما يؤهلها ألن تكون صلة وصل بين شمال المغـرب  . مقسمة البالد إلى جزئين

-وجنوبه وبالتالي القيام بدور استراتيجي على الصعيدين االقتصادي والسوسـيو 
. ثقافي

أزيالل ومن -كش تانسيفت الحـوز و تادلـةمن الشمال جهتا مراهاحدي
الجزائرية و من الجنوب   جهة -تافياللت و الحدود المغربية-الشرق جهة مكناس

.السمارة و من الغرب المحيط األطلسي–كلميم
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المناخ

تتميز الجهة عموما بمناخ جاف،  يتأثر بعدة عوامل أهمها التضاريس 
ظ تباينا في التساقطات المطرية من حيثويالح. والمحيط األطلسي والصحراء

ملم وهي كمية ضئيلة تنعكس  350ملم و 70لزمان والمكان، و تتراوح ما بين ا
. سلبا على الموارد المائية الجوفية والسطحية

الواحات

هكتار، وقد تم اعتبارها 60.400على مساحة ىتوجد بوادي درعة وتودغ
.محيط الحيوي لواحات جنوب المغربمحمية ال:من طرف اليونسكو كمحمية

الموارد المائية

مليون متر 370يوجد بالجهة تسعة سدود كبرى ومتوسطة بحقينة تتجاوز 
من الموارد المائية الممكن تعبئتهـا بحـوض   %70مكعب في السنة، أي حوالي 

.ماسة-سوس
لحوض سوس ماسة وتزنيـت وإفنـي حـوالي    اإلجماليةتمتد المساحة و
مليون 668، بحيث تقدر الموارد المائية السطحية للحوض بحوالي 2مكل27.880

.سنويا3م
أما إيرادات المياه الجوفية المتجددة التي يتم تعبئتها حاليا فتقـدر بحـوالي   

الفرشـاة تضم الكمية المعبئة بالسدود، والكميات المأخوذة مـن  ، 3مليون م425
ئية الباطنية فاستغاللها كبير جدا ويفوق الماةأما الفرشا،المائية ومن مجاري المياه

.%150نسبة 

الساحل

موقعـا  19يضم أكثـر مـن   وكلم 180الساحل بالجهة حوالي يبلغ طول
للصيد من جميع األصناف، وتعرف سواحل الجهة غنى كبيـرا فـي الثـروات    

مـن األنشـطة االقتصـادية   من فرص الشـغل و البحرية مما يعد بخلق المزيد 
.الموازية
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اإلداريالتنظيم-2
األولى على الصعيــد الـوطني مـن حيـث عـدد      الجهة الرتبةتحتل 

.بلـديـة26جماعة قرويــة و 210الجماعـات إذ تضـم 

أعداد الجماعات حسب أقاليم و عماالت الجهة

التنظيم اإلداري لجهة سوس ماسة درعة

عدد الدوائرالعمالةأو اإلقليم
عاتالجما

المجموعالقرويةالحضرية

111213اداوتنان-أكاديـر
1426ايت ملول-انزكـان
322022ايت باها- اشتوكـة

588189تارودانــت
544044تزنيـــت

453237و ر ز ا ز ا ت
222325زاكـــورة
2126210236مجموع الجهة

17022112821503المغرب
12,611,716,415,7)%ب(صة الجهة ح

2009للمغربالنشرة اإلحصائية :المصدر
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المؤهـالت االقتصادية-3
تزخر جهة سوس ماسة درعة بمؤهالت اقتصادية ترتكز علـى ثرواتهـا   

.الطبيعية و إمكانياتها في مجاالت الفالحة والصيد البحري و السياحة و المعادن
األساسية القتصاد جهة سوس ماسة درعـة حيـث   الفالحة تعتبر الركيزةف

تشغل يدا عاملة مهمة تساعد على إنماء الصناعة خصوصا الصـناعة الغذائيـة،   
وذلك راجع لما تتوفر عليه من مؤهالت وإمكانيات تتمثل أساسـا فـي موقعهـا    
اإلستراتيجي، فرغم مناخها الشبه جاف فهي تتوفر على مساحات مهمة صـالحة  

عمالتي :تضم كل منبسهل سوس ماسة الذي يمتد على مساحة للزراعة تتمركز
تارودانـت  وو أقاليم اشـتوكة ايـت باهـا   ،كادير اداوتنان و إنزكان أيت ملولأ

. وتزنيت
زراعة سـقوية عصـرية تــزود    بالخصوص علىهذه المنطقةتعتمدو

إلـى إضـافة  ، المغرب بمنتوجات متنوعـة من بواكر ، خضروات و حوامض
المنتشرة على طول وادي درعة والتي تتميز بإنتــاج الثمور و المواد الواحات
.العلفية

جماليـة الصـالحة   اإلمن المساحة 47,6%على تستحوذفزراعة الحبوب 
.من قيمة المعامالت بالقطاع الفالحي42%للزراعة، وتساهم ب 

ألف هكتار، ويمثـل  28زراعة الخضر فتقدر مساحتها بالجهة بحوالي أما 
.من الصادرات الوطنية%80الوطني و اإلنتاجمن %23إنتاجها

مـن  %60ألف هكتار، وتمثل 33بالنسبة للحوامض تبلغ مساحتها حوالي 
.الصادرات الوطنية

كما توفر الجهة منتوجات زراعية محلية أخرى، كالصـبار والزعفـران   
. والورود

د بمثابة حاجز طبيعي تتوفر الجهة على مساحات هامة تعبالنسبة للغابات، 
فالمسـاحة الغابويـة بالجهـة تفـوق     ، للمناطق الفالحية أمام التصحر و التعرية

و رغم . من المساحة اإلجمالية الوطنية13%وهو ما يشكل هكتار 1.100.000
، فإن شـجرة األركـان هـي    )العرعار، البلوط و الصنوبر(وجود تنوع غابوي 

من مساحتها الغابوية و تشـكل  %63منأكثرالسائدة داخل الجهة حيث  تغطي
. مؤهال إيكولوجيا و سياحيا هاما

عتبـــر أما بخصوص الصيد البحري فيكتسي أهمية خاصة، حيث أنه ي
، إضافة إلى الدور الذي يلعبـه  مهمةويشغل يدا عاملة . ثروة جهـويـة ووطنية
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فر الجهة في و تتو. موارد من العملة الصعبةالتمكن منفي جلب االستثمارات و  
ا المجال على مينائين للصيد الساحلي و أعالي البحار بكل من أكادير و سيدي ذه

باإلضافة إلى خلجان لرسو القوارب الصغيرة التي تعتمد على نشاط الصيد . إفني
هذا وقد ساهم القطاع كذلك . …التقليدي بكل من إمسوان، تغازوت، تفنيت، أكَلو 

ة ذات عالقة بالنشاط البحري، يتجه أغلب إنتاجها في تنمية وخلق وحدات صناعي
.نحو التصدير

ويحتل ميناء أكادير المرتبة االولى على الصعيد الوطني من حيث اإلنتـاج  
، أما ميناء سيدي إفني فمـن المنتظـر أن يتحـول    )ألف طن من األسماك120(

. طن80000إلى 13000إنتاجه من األسماك من 
في تنميـة  رائدةلصيد البحري تحتل السياحة مكانة إلى جانب الفالحة و ا

ويعتبـر منـاخ الجهــــة وتكامـل     . النشاط االقتصادي و االجتماعي بالجهة
تضاريسها و تنـوع إرثـهـا الحضاري و الثقافي و الفني من العوامل المباشرة 

.التي جعلت من الجهة القطب السياحي األول بالمملكة
. لالستثمارمجاال واسعا تتيحجمية فإنها و بخصـوص المؤهـالت المن

حيث تزخر الجهة بثـروة معدنية مهمة و متنوعة كالفضة والمنغنيز والبارتين
.د والذهبيوالحد
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الجزء األول
الوضعية الديموغرافية
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توزيع السكـــــان- 1
حسـب نتـائج   ن لجهة سوس ماسة درعـة يبلغ مجموع السكان القانوني

نسـمة  3.113.653ما مجموعـه  2004اإلحصاء العام للسكان و السكنى لسنة 
نسـمة بالوسـط   1.270.961، يتوزعون ما بين ) شخص أجنبي2715منهم (

نسمة بالوسط القروي حيث يبقـى الطـابع القـروي    1.842.692الحضري و 
.مسيطرا على الجهة

ية األخيـرة، حيـث انتقـل    عرفت ساكنة الجهة نموا ملحوظا خالل العشر
أي 2004نسمة سنة 3.113.653إلى1994نسمة سنة 2.635.522عددهم من 

%1,7نسمة خالل العقد الماضي بمعدل نمو بلغ 478.131بزيادة عددية قدرها 
.على الصعيد الوطني%1,4مقابل 

إلـى  1971اتسمت وثيرة نمو الساكنة الجهوية باالنخفاض مند سـنة  ما ك
خالل الفترة الفاصلة ما بـين  %2,5، حيث بلغت نسبة نمو الساكنة 2004غاية 

، في حين بلـغ  1994و1982ما بين %2,4و . 1982و 1971اإلحصاءين
.2004و 1994ما بين %1,7فقطهذا المؤشر 
هذا االنخفاض باألساس إلى مجموعة من التغييرات االجتماعيـة و  يعزى
لها دور في تغييـر  كانالتيوتي عرفتها الجهة منذ بداية الثمانينات االقتصادية ال

أطفال لكل امـرأة سـنة   6السلوكيات اإلنجابية إذ انخفضت نسب الخصوبة من 
.2004أطفال لكل امرأة سنة 2,6لتصل إلى 1994سنة 3,9إلى 1982
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2004سنةإلى 1960سنةمنحسب الوسط تطور السكان القانونيين للجهة 
نسبة ال

%النمو المجموع القروي الحضري ةالسن
 - 1153218 1094101 59117 1960

2,6 1524319 1342771 181548 1971

2,5 1989246 1602905 386341 1982

2,4 2635522 1736283 899239 1994

1,7 3113653 1842692 1270961 2004
2004و 1960،1971،1982،1994العامة للسكان لسنوات آتاإلحصاء:المصدر

توزيع ساكنة الجهة حسب الوسط -1-1
إن توزيع ساكنة الجهة حسب وسط اإلقامة تبرز سيادة السـاكنة القرويـة   

رغم التراجـع الـذي عرفتـه مقارنـة مـع سـنة       2004سنة % 59,2بنسبة 
ة تعرف تطورا مستمرا حيـث كانـت   ، بالمقابل فالساكنة الحضري%)66(1994
سـنة  % 40,8لتصـل إلـى   1994سنة % 34,1و 1982سنة % 19,4تمثل 

ويعود ارتفاع نسبة التمدن أساسا بالجهة إلى عامـل الهجـرة  و كـذلك    ، 2004
.للتوسع الحضري على حساب المجال القروي

تطور السكان القانونيين للجهة  

1153218

1524319

1989246

2635522

3113653

1094101
1342771

1602905
1736283 1842692

59117
181548

386341

899239

1270961

1960 1971 1982 1994 2004

الوسطین معا  قروي حضري 
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2004توزيع السكان حسب الوسط والكثافة السكانية سنة 
كثافةال

)2كلم/نسمة(

المساحة 

)2كلم(
السكان باأللف

العماالت و األقاليم
% المجموع % القروي % الحضري

212 2297 15,7 488 5,6 103 30 ,3 385 اداوتنان-أكاديـر

1432 293 13,5 420 1,8 34 30,4 386 ايت ملول-انزكـان

84 3523 9,5 297 14,0 257 3,1 40 ايت باها-اشتوكـة

47 16500 25,1 780 32,2 594 14,6 186 تارودانـت

42 8214 11,1 345 14,2 262 6,5 83 تزنيــت

26 19464 16,0 499 19,1 351 11,7 148 و ر ز ا ز ا ت

13 22215 9,1 284 13,1 241 3,4 43 زاكـورة

43 72506 100 3113 100 1842 100 1271 الجهة

2004للسكان و السكنى لسنة العاماإلحصاء: المصدر

من السـاكنة الحضـرية   %60يتضح من خالل هذا الجدول أن أزيد من 
ذلك أن كون أغلب ( ايت ملول -داوتنان و إنزكانإللجهة تتمركز بعمالتي أكادير 

و السوسيو ثقافيـة تتمركـز بالعمـالتين    واألنشطة االقتصاديةالتجهيزات التحتية
بينما يبقى الطابع ). للتيارات  الهجرية التي تعرفها الجهةجعلهما األكثر استقطابا

القروي هو السمة الغالبة لباقي األقاليم، ال سيما إقليم تارودانت الذي يأوي لوحده 
.ما يناهــز ثلث الساكنة القروية للجهـة

نسمة في الكيلومتر مربع خالل سـنة  43فبلغتما كثافة السكان بالجهة أ
إال أنهـا تعـرف   ). رب الكثافة المسجلة على المستوى الوطنيأي ما يقا(2004

نسمة 13فوارق شاسعة بين مختلف أقاليم و عماالت الجهة، حيث تتراوح ما بين 
.أيت ملول-بعمالة إنزكان2نسمة في الكلم1432بإقليم زاكورة  و 2في الكلم

ة بالنسـب %8,1فيما يخص وزن الجهة على المستوى الوطني، فقد بلـغ  
بالنسبة لمجمـوع  %10,5بالنسبة للوسط القروي و %13,8للوسط الحضري و 

.الجهة
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، وهـي  %44,2، بلغت نسبة التمدن بالجهة 2009سنة حسب إسقاطاتو
.57,3%أقل من النسبة الوطنية 

البنية السكانية حسب الجنس و السن -2- 1
من السـكان  %32,9شابة ،حيث أن تتميز ساكنة الجهة ببنية عمرية

سنة،رغم التراجع الملحوظ الذي عرفته هذه الفئة مقارنة مع 15تقل أعمارهم عن 
بالوسط الحضـري مقابـل    %29,9، بلغت هذه النسبة )%39,8(1994سنة 

سنة 14إلى 5وتمثل فئة األطفال في سن التمدرس .  بالوسط القروي34,9%
. 1994سنة %26,2الجهة مقابل من مجموع سكان 22,6%

59و 15في حين ارتفعت نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم مـا بـين   
، الشئ الذي 2004سنة %58,8إلى1994سنة %52,8سنة حيث انتقلت من 

وزن هذه الفئة مرتفـع فـي الوسـط    .يعكس أهمية الفئة العمرية في سن الشغل
عامل الهجرة القروية التي تمس غالبا و يعزى ذلك أساسا إلى%63,6الحضري 

.الفئة القادرة على العمل و خصوصا الذكور

8,3إلى 1994سنة %7,4فقد انتقلت من نينأما نسبة األشخاص المس
%6,5تفاوتا ملموسا ما بين وسطي اإلقامة إذ تمثل وهي تعرف، 2004سنة %

.بالقرى%9,6بالحواضر مقابل 

2009إسقاطات السكان حسب وسط اإلقامة خالل سنة 

)بألف نسمة(
المجموعقرويحضريالعمالة أو اإلقليم

45695551أكادير إداوتنان

47121492إنزكان أيت ملول

47275322اهااشتوكة أيت ب

201609810تارودانت

87250337تزنيت

162360522ورزازات

45247292زاكورة

146918573326الجهة
180591345531514المغرب

مركز الدراسات واألبحاث الديمغرافية: المصدر
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2004و 1994ما بين سنتي حسب الفئات العمرية الكبرىتطور نسبة السكان 

الفئـــة 

العمـريــة

19942004
المجموعالقرويالحضريالمجموعيالقروالحضري

35,342,139,829,934,932,9سنة00-14

59,749,452,863,655,558,8سنة15-59

5,08,57,46,59,68,3سنة فما فوق60
2004و 1994العام للسكان و السكنى لسنتي اإلحصاء: درالمص

إن توزيع ساكنة الجهة حسب الجنس يبرز سيادة اإلناث، إذ بلغ عـددهن  
من مجموع السكان مقابل %51,6أي ما يعادل  2004نسمة سنة 1.596.340
.%48,4نسمة للذكور أي 1.498.645

و بخصوص معدل الـذكورة،  
رجل لكل مائة امرأة 96فقد انتقل من 

كمـا  . 2004سنة 94إلى1994سنة 
رجل لكل مائة 101بلغ هذا المؤشر 

رجـل  89امرأة بالوسط الحضري و
، . لكل مائة امرأة بالوسـط القـروي  

ويفسر انخفاض معدل الذكورة بالوسط 
القروي للجهة بظاهرة الهجرة التـي  

.تمس الرجال باألساس

2004حسب إحصاء توزيع سكان الجهة حسب الجنس ووسط اإلقامة
المجموعالقرويالحضري

%العدد%العدد%العدد
63496650,486367947,1149864548,4الذكور

62601749,697032352,9159634051,6اإلناث

126098310018340021003094985100المجموع

2004العام للسكان و السكنى لسنة اإلحصاء: رالمصد

50,4% 49,6%

47,1% 52,9%

0 20 40 60 80 100

حضري

قروي 

توزيع سكان الجهة حسب الجنس و وسط اإلقامة( 2004) 



سوس ماسة درعة–المديرية الجهوية للتخطيط  13

2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة الوضعية الديموغرافية الجزء األول 

الزواجيةالحالة- 2

حسـب إحصـاء   سنة فما فـوق  15تبين الحالة الزواجية للسكان البالغين 
في صـفوف  %54,5ا بينو يتوزعون ممنهم متزوجون %53,8أن 2004

على التـوالي سـنة   %57,7و %56,1لنساء مقابل دى ال%53,2رجال و ال
.مسجلة انخفاضا واضحا لهذه الفئة1994

2004و1994ما بين إحصائي سنة فما فوق15الحالة الزواجية  للسكان البالغين طور ت

19942004الحالة الزواجية

المجموعاإلناثالذكورالمجموعاإلناثالذكور

42,128,535,044,134,138,8العزاب

56,157,757,054,553,253,8المتزوجون
0,73,42,10,62,91,8المطلقون
1,110,45,90,99,85,6األرامل

2004و 1994العامة للسكان و السكنى لسنتي اإلحصاءات: المصدر

ومن المالحظ أن ظاهرتي الطالق و الترمل متفشية لدى النساء إذ سـجل  
نفـس  . الرجـال فقط من %1من النساء أرامل مقابل %10بالجهة ما يقارب 

بينمـا يمثـل   %3الشيء بالنسبة للطالق، حيث أن المطلقات من النساء يمـثلن  
. ،و يمكن تفسير ذلك بسهولة إعادة الزواج لدى الرجال%1المطلقون 

تمـس بدرجـة أولـى    و%38,8تأتي فئة العزاب في المرتبة الثانية ب 
الفئـة ارتفاعـا   عند النساء، وقد عرفت هـذه  %34,1مقابل %44,1الرجال 

، مما يبـرز مـدى   %35حيث كانت ال تتعدى 1994واضحا  مقارنة مع سنة 
%40,4وتنتشر ظاهرة العزوبة بالوسط الحضري . عزوف الشباب عن الزواج

بالوسط القروي و ذلك راجع للتغييرات االجتماعية  واالقتصـادية  37,6%مقابل 
.التي تعرفها المدن

ل زواج فقد عرف ارتفاعا مقارنة مع سنة وبخصوص متوسط السن عند أو
سنة عند النسـاء   26,4سنة  إلى 24شمل كال الجنسين  حيث انتقل من 1994
سنة عند الرجال، هذه الظاهرة ترجع بالخصوص إلى 30,6سنة  إلى 28,8ومن 

التغيير الذي يشهده نمط الحياة و الذي يتجلى في عدة سلوكيات منها تمديد فتـرة  
.كذا الصعوبات المادية واالجتماعيةالتمدرس و
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الخصوبة-3
طفل لكـل  2,6بجهة سوس ماسة درعة إلى وصل معدل الخصوبة الكلية

2,5(وهو تقريبا نفس المعدل المسجل على الصـعيد الـوطني   2004امرأة سنة 
هذا شمل 1994، مسجال بذلك انخفاضا ملموسا مقارنة مع سنة )طفل لكل امرأة 

أطفال لكل امرأة 2,3أطفال لكل امرأة إلى 3الوسطين حيث انتقل من كال التغيير 
أطفال لكل امرأة بالوسط 2,8أطفال لكل امرأة  إلى 4,5بالوسط الحضري و من 

القروي،و يرجع هذا االنخفاض إلى عدة عوامل من بينها ارتفاع سـن الـزواج،   
.تمدرس الفتيات و كذا التنظيم العائلي

2004و1994ما بين ت الخصوبة حسب العماالت و األقاليممعدال
)متوسط عدد األطفال لكل امرأة(

19942004العمالـة أو اإلقليم
مجموعقرويحضريمجموعقرويحضري

2,94,63,32,12,82,3أكادير إداوتنان
2,72,82,72,32,72,4إنزكان أيت ملول
3,13,43,42,22,32,3اشتوكة أيت باها

2,94,34,02,42,82,7تارودانت
2,53,73,41,92,22,2تزنيت

3,75,34,92,53,23,0ورزازات
4,05,95,73,13,73,6زاكورة

3,04,53,92,32,82,6الجهة

2,64,33,32,13,12,5المغرب
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عدد األسر و حجمها- 4
569.146إلى 2004ماسة درعة سنة وصل عدد األسر بجهة سوس 

سنة أسرة434.059من مجموع أسر المملكة مقابل %10أسرة أي ما يعادل 
بحـوالي  و بزيادة متوسطة  تقـدر أسرة135.087قدرهابزيادةأي1994

.أسرة كل سنة 13.500
أسرة في الوسط 264.378مابين اإلقامةتتوزع أسر الجهة حسب وسط 

).%53,5(بالوسط القروي304.768و ) %46,5(يالحضر

)باآلالف(2004و 1994ما بين تطور عدد األسر حسب عماالت وأقاليم الجهة

العمالـة أو اإلقليم
معدل 49912004

)%(النمو
مجموعقرويحضريمجموعقرويحضري

54531163217085285159182361033953,9أكادير إداوتنان

51411536956780815136273877864,5إنزكان أيت ملول

51163821943335903052389614193,5اشتوكة أيت باها

2531684834110150377211003331380542,3تارودانت

1430748552628591826649625678910,8تزنيت

1751244005615172645750663771202,3ورزازات

42902427628566623227249334811,6زاكورة

1724832615764340592643783047685691462,7الجهة

2004و 1994العامة للسكان و السكنى لسنتي االحصاءات: المصدر

وفيما يتعلق بمتوسط حجـم األسـر الـذي يعتبـر إحـدى الخصـائص       
أفـراد  6,1روف عيش األسر، فقد تراجع من الديموغرافية التي لها تأثير على ظ

.2004أفراد لكل أسرة سنة 5,5إلى 1994لكل أسرة سنة 
ويعرف هذا المؤشر تفاوتا ملحوظا حسب وسط اإلقامـة، حيـث سـجل          

أفراد لكل أسرة بالوسط القروي،   6أفراد لكل أسرة بالوسط الحضري مقابل 4,8
عدل الخصوبة بالوسط القروي وكذا التجمعات وهذا راجع باألساس إلى ارتفاع م

.األسرية المرتبطة بتقاليد الجهة
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اآلفاق الديمغرافية-5
حسب اإلسقاطات الديموغرافية، من المتوقع أن تصل ساكنة الجهـة إلـى  

مليون نسمة في أفــق سـنة   3,57ثم إلى 2010مليـون نسمة سنــة 3,37
وتهم الزيادة المنتظرة .%1,3بحوالي ، وذلك بمعدل نمو سنوي يقــدر2015

أساسا حواضر الجهة، في حين أن عدد سكان القرى سيعرف اسـتقرارا نسـبيا   
ومن المنتظر كذلك أن يحصل تحول فـي  .وسيتجه نحو التناقص بعمالتي الجهة

. % 50، حيث ستصل نسبة التمـدن إلـى   2015مستوى التمدن بالجهة بعد سنة 
ووسط اإلقامــةجهة الاالت و أقاليم إسقاطات السكان حسب عم

)باآلالف نسمة و في وسط السنة(2015و 2005خالل الفترة ما بين 
20102015الوســطأو اإلقليمالعمالة

اداوتنان -اكادير
471550الحضري

9380القروي

564630المجموع

ايت ملول-إنزكان

488572الحضري

1914القروي
507586المجموع

ايت باها-اشتوكة

4855الحضري
279297القروي
327352المجموع

تارودانت

204220الحضري
611617القروي
815837المجموع

تــزنيت

8891الحضري

247234القروي

335325المجموع

ورزازات

164176الحضري

362366القروي
526542المجموع

ـورةزاكــ
4547الحضري
248251القروي
293298المجموع

الجهـــة
15081711الحضري
18591860القروي
33673571المجموع

المغرب
1838820043الحضري
1346313460القروي

3185133503المجموع

)%(الجهة 
8,28,5الحضري

13,813,8القروي

10,610,7المجموع

مركز الدراسات و األبحاث الديمغرافية:لمصدرا
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الجزء الثاني

القطاعات االجتماعیة
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م ــــالتعلي- 1
بتزامنه مع شروع الـوزارة فـي   2009-2008تميز الدخول المدرسي 

، والرامي إلى إعطـاء  2012و2009إعداد البرنامج االستعجالي الممتد ما بين 
ة التربوية سرعته الضرورية، ووجهته الصحيحة وفـق المبـدأ   إصالح المنظوم

الموجه للبرنامج االستعجالي، الذي يجعل التلميذة والتلميذ في قلب منظومة التربية 
.والتكوين

وهكذا، وتنفيذا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتبعا لألهداف 
م التربية والتكـوين، ركـزت   المسطرة في المخطط األكاديمي الجهوي لتنمية نظا

األكاديمية مجهوداتها على تشجيع التمدرس وتنميته وعلى تقليص الفـوارق بـين   
أقاليم الجهة وبين الوسطين الحضري والقروي وبين الجنسين، كما اهتمت أيضـا  

وهكذا فقد تميزت السنة األولى النطالق مشاريع .بتحسين جودة التعليم ومردوديته
:الي، بما يليالبرنامج االستعج

دعم ملكي متواصل وإطـالق برنـامج توسـيع العـرض المدرسـي      -
بورززات؛
سبوق حول المدرسة؛التفاف مجتمعي ومؤسساتي غير م-
إرساء قوة فكرية وتنظيمية مركزية؛-
؛إرساء مستلزمات الحكامة الجيدة جهويا وإقليميا ومحليا-
.ج االستعجاليالمساهمة في استكمال هندسة مشاريع البرنام-

:، كالتالي2008/2009موسموبصفة عامة يمكن إيجاز حصيلة 
تلميذا بالثانوي التاهيلي الشعب العلمية والتكنولوجية؛37.719ولوج -
مؤسسة بالتأهيلي على مستشار في 90مؤسسة باإلعدادي و103توفر -

التوجيه التربوي؛
الجهة؛مؤسسة مرجعية ب26الشروع في إرساء وتفعيل -
توسيع قاعدة تدريس اللغة األمازيغية بالتعليم العمومي والخصوصي؛-
مستفيدا ومستفيدة من برامج محو األمية، وذلك بتحقيق 86414استفادة -

.على الصعيد الوطني%65من الهدف المسطر مقابل %71نسبة 

ت نسبة التمدرس الصافية حسـب الفئـا  أما بالنسبة للتمدرس، فقد عرفت 
خاصـة  ملموسـا ، تطورا 2008/2009و2007/2008العمرية بين الموسمين 

.سنة17و 15بالنسبة للفئات المتراوحة أعمارها ما بين 
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بالنسبة للهدر المدرسي، فقد 
عرفت نسبة االنقطاع عن الدراسة 

، %4تقلصا نسبيا، فبعد أن كانت   
لت إلى ، انتق2008-2007خالل موسم 

.2009-2008خالل موسم 3,5%

الهدر المدرسي
2007/08)%(09/2008)%(

11,614,9نسبة التكرار اإلجمالية
43,5نسبة اإلنقطاع

االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين: المصدر

وجدير بالذكر أن قطاع التعليم بالجهة الازال يعاني من عـدة إكراهـات،   
:كالتالييمكن إيجازها

الهدر المدرسي؛•
ضعف اإلقبال على التمدرس رغم توفير العرض المدرسي خاصة بالوسط •

.القروي
الخصاص المتراكم على مستوى هيئة التدريس باالبتدائي،•
وجود مناطق ضعيفة االستقطاب واالستقرار؛•
قلة وحدات التعليم األولي بالدواوير والمناطق الجبلية؛•
لجماعات القروية بالتعليم الثانوي التأهيلي؛نقص في تغطية ا•
تأثير حركية الموارد البشرية بسلك الثانوي نحو وخارج الجهة؛•
.ضعف استثمار القطاع الخاص•
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التعليم األولي-1-1

)2008/2009(التعليم األولي حسب األقاليم والعماالت

أكادير 
اداوتنان

انزكان
ايت 
ملول

اشتوكة
ايت باها

المجموعزاكورةورزازاتتزنيتارودانتت

التعليم بالكتاتيب القرانية
1681614187713718638875812848375082134عدد التالميذ. 

685267482717595036825456168333088منهم االناث
1031661665128612055681145530المربيون. 

ألولي العصريالتعليم ا
64002938712416233853000169122288الـتالميذ. 

3060134132420411571145681110604منهم االناث

2009للمغربالنشرة اإلحصائية : المصدر

أن الكتاتيب القرآنية المتواجدة بالجهـة قـد   أعاله يتبين من خالل الجدول 
، بينما بلغ هـذا  2008/2009خالل الموسم تلميذا82.134عهاستقبلت ما مجمو

، وتمثل اإلناث 2008-2007تلميذا خالل السنــة الدراسيــة 76.858العدد 
و تتمركز أكبر نسبة من التالميذ بإقليم تارودانت بحوالي . من هذا العدد% 40,3
.نظرا لثقل وسطه القروي% 22,7

خـالل  تلميـذا 22.288هم  في المجموعأما التعليم األولي العصري فقد 
بعد ما كـان  2008/2009تضاعف هذا العدد خالل الموسم بحيث نفس الموسم، 

من مجمـوع  %  42حوالي . 2007/2008تلميذا خالل الموسم 11.516فقط
بعمالتي أكاد ير إداوتنان و انزكان أيت ملـول ومـرد ذلـك   يوجد عدد التالميذ

.ساكنتها الحضريةلكثافة

التعليم االبتدائي-1-2
سنوات ويستقبل األطفال الـذين  6ليمعبهذا السلك من التتستغرق الدراسة 
سنة ويؤدي عند نهايته إما إلى التعلـيم الثـانوي   11و6تتراوح أعمارهم ما بين 

اإلعدادي أو إلى التكوين المهني حسب ميوالت ومؤهالت وقدرات التالميذ الذهنية 
. والعلمية
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قد بذلت األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجهودا كبيرا مـن أجـل   ول
وير التي تجد صـعوبة فـي متابعـة أبنائهـا     امن الدواالبتدائيةتقريب المدارس 

.للدراسة

نسبة تغطية الدواوير الممدرسة عرفت
تغيرا طفيفا حيث انتقلت منباالبتدائي
96,7%إلى2008-2007سنة %96,6

.2009-2008سنة 

تطور نسبة تغطية الدواوير باالبتدائي
2007/08)%(09/2008)%(

96,696,7الدواوير الممدرسة
الدواوير الممدرسة بعين 

المكان
42,342,7

تلميـذ 433.428بالجهـة،  العموميمجموع تالميذ التعليم  االبتدائي بلغ
428.748إلى تقلص هذا العدد ليصلو،2008-2007خالل  الموسم الدراسي 

.2008/2009خالل موسم تلميذا
تلميذا خـالل  19.238تالميذ التعليم االبتدائي الخاص فقد بلغ مجموع أما 

يتمركزو،2008/2009تلميذا سنة 21.828، ليرتفع إلى 2007/2008موسم 
.بعمالة أكادير اداوتنانمنهم %51ما يوازي 

)2008/2009موسم (ونوع التعليماالتالتعليم االبتدائي حسب األقاليم والعم

أكادير 

اداوتنان

ايت انزكان

ملول

ايت اشتوكة

باها
المجموعزاكورةورزازاتتزنيتتارودانت

الحضري
545295573039649111402409527898347503428748عدد التالميذ. 

25673268071827051548190373661522434200384منهم االناث

القروي
1114554854712147151193013921828عدد التالميذ. 

538024441939406814436210143منهم االناث

المجموع

656746121540120113549424637991347642450576عدد التالميذ. 

31053292511846352488416333705847565210527منهم االناث

2009للمغربالنشرة اإلحصائية : المصدر

أما توزيع تالميذ التعليم االبتدائي العمومي حسب وسط اإلقامة،  فنجد أن أغلب 
التالميذ يتمركزون بالعالم القروي وخاصة بإقليم تارودانت، كما يالحظ تزايد  

.هودات المبذولة في هذا اإلطارإقبال الفتيات على الدراسة  نظرا للمج
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)2008/2009موسم(التعليم االبتدائي العمومي حسب وسط اإلقامة واألقاليم والعماالت

أكادير 

اداوتنان

ايت انزكان

ملول

ايت اشتوكة

باها
المجموعزاكورةورزازاتتزنيتتارودانت

الحضري
31780403234508254048775177517207135748عدد التالميذ. 

151461955821301193842538416350564946منهم االناث

القروي
22749154073514185998321776123240296293000عدد التالميذ. 

1052772491614039610147842819918929135438منهم االناث

المجموع

54.52955.73039.649111.40240.95278.98347.503428.748ميذعدد التال. 

25.67326.80718.27051.54819.03736.61522.434200.384منهم االناث

2009للمغرب النشرة اإلحصائية : المصدر

اإلعداديالتعليم الثانوي-1-3
وسـم الدراسـي   تلميذا خـالل الم 154113هذا السلك بلغ مجموع تالميذ

بالتعليم الخاص،2.864بالتعليم العمومي و 151.249مقسمة ما بين ،08/2009
.2008-2007موسم تلميذا خالل 152.751بعد ما كان هذا العدد 

الزال ضعيفا بالجهة ويتمركز خصوصا بعمالة أكادير فالخاص مالتعليأما 
.تلميذا2864همامجموع2008/2009، بحيث ضم خالل الموسم إداوتنان

)2008/2009موسم (ونوع التعليموالعماالتحسب األقاليمالتعليم الثانوي اإلعدادي 

أكادير 

اداوتنان

انزكان

ايت 

ملول

اشتوكة

ايت باها
المجموعزاكورةورزازاتتزنيتتارودانت

عموممي
24650287631181526840150922479319296151249عدد التالميذ. 

117811353342151003651389686688461273منهم االناث

خاص
2061567081155002864الـتالميذ. 

90918402958001180منهم االناث
المجموع

26.71129.33011.81526.92115.2472479319.2969154.113عدد التالميذ.
12.69013.7174.21510.0655.1969.6866.88462.453منهم االناث

والتكوينللتربيةالجهوية واألكاديمية2009للمغرب النشرة اإلحصائية : المصدر
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أما توزيع تالميذ  التعليم الثانوي  اإلعدادي العمومي حسب وسط اإلقامة، 
س بالتعليم فرغم الزيادة المسجلة في األعداد اإلجمالية للتالميذ، فإن التمدر

الثانوي اإلعدادي خاصة بالوسط القروي مازال يعرف تأخرا واضـحا وخاصـة   
.       قريبة من بعض التجمعات السكنيةتتمدرس الفتيات نظرا لعدم توفر إعداديا

)2008/2009موسم (حسب وسط اإلقامة واألقاليم  و العماالتالعموميالتعليم الثانوي  اإلعدادي 

أكادير 

تناناداو

انزكان

ايت ملول

ايت اشتوكة

باها
زاكورةورزازاتتزنيتتارودانت

المجموع

الحضري
1869522326353616786748011930584086593عدد التالميذ. 

9364107391396695228615055238738754منهم االناث

القروي
595564378279100547612128631345664656عدد التالميذ. 

241727942819308422774631449722519منهم االناث

المجموع
24650287631181526840150922479319296151249عدد التالميذ. 

117811353342151003651389686688461273االناث منهم
2009ة اإلحصائية للمغرب النشر: املصدر

التعليم الثانوي التأهيلي-1-4
تلميذا، خـالل الموسـم   79.843بلغ العدد اإلجمالي للتالميذ بهذا السلك 

بـالتعليم  2.864بالتعليم العمـومي و  76.979، يتوزعون ما بين 2008/2009
ضـي،  مقارنة مع الموسم الما%10,4حوالي تقدر بمحققا بذلك زيادة الخاص،

. %43,6وتمثل نسبة اإلناث منهم 

الجماعات عرفت نسبة تغطية 

اإلعدادي والثانوي، تطورا وحدات القروية ب

-2007سنة 51%مهما، بحيث انتقلت من 

.2009- 2008سنة 66,5%، إلى2008

كما انتقلت نسبة التغطية بمؤسساتت الثانوي 

%30إلى %21من 

بوحدات التعليم تطور نسبة تغطية الجماعات القروية

الثانوياإلعدادي و
2007-2008

%
2008-2009

%
5166,5نسبةالتغطية باإلعدادي
2130نسبةالتغطية بالثانوي
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)2008/2009موسم (ونوع التعليمحسب األقاليم والعماالتالتعليم الثانوي التأهيلي

أكادير 

اداوتنان

ايت انزكان

ملول

ايت اشتوكة

باها
زاكورةورزازاتتزنيتتارودانت

المجموع

عمومي
1423614505517912724835812716926176979عدد التالميذ. 

715472812032550032635250312733607منهم االناث

خاص
2061567081155002864الـتالميذ. 

90918402958001180منهم االناث

المجموع
16.29715.072517912.8058.51312716926179.843عدد التالميذ. 

8.0637.46520325.5293.3215250312734.787منهم االناث
2009النشرة اإلحصائية للمغرب : املصدر

التعليم بفرغم الزيادة المسجلة في األعداد اإلجمالية للتالميذ، فإن التمدرس 
الثانوي التأهيلي العمومي خاصة بالوسط القروي مازال يعرف تـأخرا واضـحا   

.وخاصة تمدرس الفتيات
)2008/2009موسم (حسب وسط اإلقامة واألقاليم والعماالتالعموميتأهيليالالتعليم الثانوي

أكادير 

اداوتنان

ايت انزكان

ملول

اشتوكة

ايت باها
المجموعزاكورةورزازاتتزنيتتارودانت

الحضري

124721233822121026152069048408355620عدد التالميذ. 
63656262890452923373721162325727منهم االناث

القروي

176421672967246331523668517821359الـتالميذ. 
78910191142971926152915047880منهم االناث

المجموع
1423614505517912724835812716926176979عدد التالميذ. 

715472812032550032635250312733607منهم االناث

2009النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب : املصدر

التعليم العالي-1-5
التي تضـم  (تتكون مؤسسات التعليم العالي بالجهة من جامعة ابن زهر 

.إضافة إلى كلية الشريعة والمعهد الزراعي) أربع كليات وثالث مدارس عليا
، 2009-2008خالل موسم بمختلف مؤسساته لتعليم العالي بلغ عدد طلبة ا

-2007عـن موسـم   طالبـا 1.977طالب، أي  بزيادة 36.605ما مجموعه 
.%5,7وهو ما يمثل نسبة. 2008
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توزيع الطلبة حسب مؤسسات التعليم العالي للجهة

المؤسســات
أعـــداد  الطلبـة

2007-2008
أعـــداد  الطلبـة

2008-2009

4.9355.929كليـة العلــــــوم
13.01113.528كليـة اآلداب والعلوم اإلنسانيــة

12.99713.228كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
796786والتسييرالمدرسة الوطنية للتجارة

423474االمدرسة العليــا للتكنولوجي
196316كلية متعددة التخصصات بورزازات

1.5951.557كلية الشريعـــة
178207المعهد الزراعــي

34.62836.605المجمــوع
معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة اكادير-كلية الشريعة-جامعة ابن زهر: المصدر

، عرفت مختلف كليات والشعب بجامعة 2010-2009أما خالل الموسم 
الطلب من مختلف الجدد، مما أدى على تزايد زايدا في أعداد المسجلينابن زهر ت

بأقاليمأقاليم الجهة على الجامعة، مما يتطلب اإلسراع بإنشاء كليات ومعاهد جديدة 
الجهة، في هذا اإلطار سيتم خـالل الموسـم المقبـل افتتـاح الكليـة المتعـددة       

. االختصاصات بتارودانت
2010-2009لموسم توزيع الطلبة والمسجلين الجدد بجامعة ابن زهر 

المؤسســات
أعـــداد  الطلبـة

2009-2010
المسجلين

الجدد

7.2373.876كليـة العلــــــوم
14.8275.322كليـة اآلداب والعلوم اإلنسانيــة

16.0054.252كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
935330والتسييرالمدرسة الوطنية للتجارة

631351ادرسة العليــا للتكنولوجيالم
433180كلية متعددة التخصصات بورزازات

40.70314.518المجمــوع
-أكادير–جامعة ابن زهر: المصدر 

ففي إطـار تخفيـف الطلـب    
من قبل المتزايد على جامعة إبن زهر

الجهات األربع الجنوبية، تـم اتخـاذ   
وعة من المبادرات، نذكر منهـا،  مجم

الكلية المتعددة التخصصات بكل مـن  
شرع فـي  وقد ورززات وتارودانت، 

العمل بورززات بينما من المرتقـب  
.2011-2010موسم افتتاح كلية تارودانت 
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من المنتظر كذلك بناء مؤسسات جامعية جديدة بكل من كلمـيم والعيـون،   
.المدينتينبكل منرسة العليا للتكنولوجيا بحيث تم الشروع في بناء المد
ـ عيستطيال فامتزايداطلبالذي يعرفبالنسبة للحي الجامعي  جميـع  ةتلبي

لكـراء بالمنـازل المجـاورة    وبالتالي يضطر أغلب الطلبة إلى اللجوء لالطلبات
.التفكير في توسيع الحي الجامعييستدعيللجامعة، األمر الذي 

)2009-2008(حياء الجامعيةالطلبة القاطنون باأل

المجموعاألجانبةالمغارب

2182242206الحي الجامعي أكادير
3356683334399المجموع الوطني

2009النشرة اإلحصائية الوطنية : المصدر

موسمالالتعليم العالي خالل أساتذةبلغ عدد بالنسبة لهيئة التدريس، فقد 
، دون احتساب هيئة تدريس أستاذا635، ما مجموعه 2009-2008الجامعي

يتواجد معظمهم بكلية اآلداب والعلوم الكلية المتعددة االختصاصات بورززات، 
تباينا واضحا بين مختلف معدل التأطير ويعرف كلية العلوم، اإلنسانية و 

المؤسسات إذ تعاني بعضها من خصاص كبير في أعداد األساتذة السيما كلية 
التي ال تتناسب هيئة التدريس بها مع و االجتماعيةاالقتصاديةوالقانونيةالعلوم

.أعداد الطلبة

)2009-2008(بالجهة هيئة التدريس حسب مؤسسات التعليم العالي

المؤسســات
معدل الطلبةھیئــة التدریــس

لكل أستاذ
20466كلیـة اآلداب والعلوم اإلنسانیــة

23126كلیـة العلــــــوم
42315و االجتماعیةكلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة

3514المدرسة العلیــا للتكنولوجیـــــا
4119المدرسة الوطنیة للتجارة والتسییر
3616المدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة

--متعددة التخصصات بورزازاتكلیة 

2758كلیة الشریعـــة

395المعھد الزراعــي

-أكادير-جامعة ابن زهر: المصدر
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هذا وإن التعليم الجامعي بالجهة يعرف مجموعة من الصـعوبات تتجلـى   
:أساسا في

شساعة روافد الجامعة المتمثلة في الجهات الجنوبية األربع؛-

تزايد عدد الوافدين من الطلبة الجدد على المؤسسـات ذات االسـتقطاب المفتـوح    -

مما جعلها تتجاوز طاقتها االستيعابية سنة بعد سنة؛بالجامعة 

خصاص في األطر التربوية واإلدارية بالنسبة لبعض المؤسسـات خصوصـا وأن   -

التوظيفات في هذه الفئة وفق المخطط االستعجالي يتطلب إعدادا إداريا قد يستغرق 

فترة طويلة؛

افدين على الجامعة، إضافة ضعف الطاقة اإليوائية بالحي الجامعي مع تزايد عدد الو-

إلى عدم توفره على مطعم؛

.خصاص على مستوى وسائل النقل الجامعي-

محو األميـة والتربية غير النظامية-2
محو األمية-2-1

تشكل األمية عائقا أساسيا أمام التنمية الشاملة باعتبارها تمس وبشكل كبير 
ذلك أن ضـعف  . عملية اإلنتاجالفئات التي كان يجب أن تكون أكثر انخراطا في 

وهي ،ما إلى تعثر التنمية االقتصادية واالجتماعيةتتكوين الموارد البشرية يؤدي ح
بلغـت األميـة  وهكذا، متفشية بالوسط القروي وبدرجة أكبر في صفوف النساء

ما يـوازي ، 2004سنوات وأكثر حسب إحصاء 10في صفوف البالغين بالجهة
سجل على المستوى الـوطني  دة من معدل األمية المو هي درجة أكثرح، 47%

)43%(.
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)2004إحصاء (سنوات وأكثر10بالجهة في صفوف البالغين األميةنسبة 

%المجموع%اإلناث%الذكور

214533الحضري

397257القروي

316247مجموع الجهة

2004ن و السكنى لسنة العام للسكااإلحصاء: المصدر

تم تضافر جهود مختلف المتدخلين في محاربة هذه الظاهرة لتقليص حدةو
توسيع قاعدة المستفيدين من بـرامج  ، وذلك من خاللهذه اآلفة على صعيد الجهة

بـرامج  مختلـف مـن 99.828، حوالي 2009بحيث استفاد، سنة .محو األمية
.2010سنة 125.000العدد إلى محاربة األمية، وينتظر أن يصل هذا 

محو األميةبرامج المستفيدين من 

2010برنامج عمل 2009حصيلة العمليات
99828125000عدد المستفيدين من برامج محو األمية

99120الشراكات المبرمة في مجال محو األمية األبجدية
1825عدد دورات التكوين المنظمة
1625التعليم الحرفيالشراكات المبرمة في مجال

االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين: المصدر

إال أن التجربة المتبعة لحد اآلن لمحاربة األمية بالجهة، بينت أن هناك بعـض  
: المعيقات، تتجلى أهمها في

بسـبب  األساليب المتبعة في الحمالت الوطنية لم ترق إلى المسـتوى المطلـوب  -

ية للمستفيدين؛ضعف األعداد الفعل

غياب برنامج فعال للتوعية والتحسيس بهذه اآلفة؛-

ارتفاع نسبة التسرب في مراكز محو األميــة؛-

غياب نظام قار للمراقبة المستمرة والتتبع والتقييم؛-

.ضعف تكوين المؤطرين في مجال محو األميــة-
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التربية غير النظامية-2-2
حـوالي  2009النظامية، فقد استفاد منهـا سـنة   غيرأما بالنسبة للتربية 

.2010مستفيد سنة 3000مستفيدا، وينتظر أن يصل هذا العدد إلى 2.468

ةـــالتربية غير النظامي

حصيلة العمليات
2009

برنامج عمل 
2010

24683000المستفيدون من التربية غير النظامية بالجهة
3350عدد الشراكات المبرمة

فال الشوارع المستفيدين من مراكـز التربيـة   عدد أط
50100غير النظامية المفتوحة  برنامج اإلدماج االجتماعي

االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين: المصدر

التكوين المهني-3
لقد بلغ عدد المتدربين بمؤسسات التكوين المهني العمومية و الخاصة 

بارتفاع إجمالي ،2008/2009ة الدراسية متدربا برسم السن20.415بالجهة 
.عن الموسم الفائت%9,4تصل نسبته إلى حوالي

أما على صعيد عماالت و أقاليم الجهة فإن عمالة أكاد ير اداوتنان تستقطب 
.  ما يقرب من نصف عدد المتدربين و يأتي إقليم ورزازات في المرتبة الثانية

واألقاليم والعماالت ب المستوى والجنستوزيع المتدربين بالقطاع العمومي حس

)2008-2009(
المجموعالتقني المتخصصالتقنيالتأهيلالتخصصاألقاليم

اإلناثالمجموعاإلناثالمجموعاإلناثالمجموعاإلناثالمجموعاإلناثالمجموعو العماالت

396289791553173954196684565141982اداوتنان-اكادير

95163331031374216964734225ايت ملول- انانزك

13741108280340032577ايت باها- اشتوكة

20917572424771353151351573329تارودانت

33566620113425207188941568480تزنيت

43951469716852352961441889501زاكورةوورزازات

161121930814864977160729341282126033594المجموع

2009للمغرب النشرة اإلحصائية : المصدر
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واألقاليم والعماالتتوزيع المتدربين بالقطاع الخاص حسب المستوى والجنس

)2008-2009(
المجموعالتقني المتخصصالتقنيالتأهيلالتخصصاألقاليم

اإلناثالمجموعاإلناثالمجموعاإلناثالمجموعاإلناثوعالمجماإلناثالمجموعو العماالت
4693486474031491688151786441242303اداوتنان-اكادير
411255309183626344105741451856ايت ملول- انزكان
65394522864200196103ايت باها - اشتوكة

1541091347136618812666780434تارودانت
1064835202021033019373190تزنيت

134889528350138252136831390ورزازات 
27271251810005742زاكورة

13669141277732313915132030115978124318المجموع

2009النشرة اإلحصائية للمغرب : المصدر

:ن المهني بعض المعيقات يذكر منهاهذا ويعرف قطاع التكوي
ضعف الطاقة االستيعابية لجهاز التكوين المهني العمومي بالجهة؛-
داخلية على صعيد الجهة تبقـى غيـر   12الطاقة اإليوائية التي توفرها -

كافية لحل مشكل إيواء المتدربين المنحدرين من المناطق النائية، وذلك بالنظر إلى 
نفوذ الترابي للجهة وكذا تمركز العديد من الشعب والتخصصات االمتداد الكبير لل

بمدن محدودة؛
صعوبة إحداث مراكز للتكوين المهني ببعض المناطق وذلك بالنظر إلى -

.اقتصادي هام-خصوصياتها الطبيعية، و إلى غياب نسيج سوسيو

ةـــالصح- 4
تعرف الجهة تحسنا ملحوظـا  
في التغطيـة الطبيـة والتجهيـزات    
الصحية، إال أنها لم ترق بعـد إلـى   
مستوى تطلعات السكان وذلك بالنظر 
لألبعاد الديمغرافية والجغرافية للجهة، 

ذ يالحظ تمركز معظـم الوحـدات   إ
بعمـالتي  واألطر الطبيةاإلستشفائية 

. أكادير إداوتنان و إنزكان أيت ملول
بير ما بين المجالين كاوت يوجد تفكما 

.الحضري والقروي
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التجهيزات الصحيـة األساسيــة-4-1
مؤسســة للخدمــات   409ما مجموعـه  ،2009، سنة الجهةتضم

.2002عن سنة %17حوالي بزيادة قدرها الصحية األساسية 

تتشكل الوحدات الصحية االستشفائية
مستشفيات عامة9من بالجهة العمومية

.مختصةمستشفيات 3و 

المستشفیات العمالة أو اإلقليم
العامـة

المستشفیات 
المختصة

11اداوتنان-اكادير

10ايت ملول-انزكان

10ايت باها-اشتوكة

10تارودانت

21تزنيت

21ورزازات

10زاكورة

93المجموع

المديرية الجهوية للصحة بأكادير: المصدر

سـنة  سـرير 2.026بالمؤسسات االستشـفائية  بلغ عدد األسرةفي حين 
مستشفيات بال180و العموميةمستشفيات بالسرير1.846موزعة ما بين، 2009

.خاصةال
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2009سنة توزيع األسرة حسب نوع المستشفيات العمومية

المجموعالمستشفیات المختصةالمستشفیات العامـةالعمالة أو اإلقلیم
46726493اداوتنان- أكادیر
3680368ایت ملول-انزكان

45045ایت باھا-اشتوكـة
2300230تارودانـت

27472346تزنیــت

36682448و ر ز ا ز ا ت
96096زاكــورة

18461802026المجموع

المديرية الجهوية للصحة بأكادير: المصدر

التأطير الطبي   -4-2
، 2008سنة طبيبا1.075من خدمات طاقم طبي ضمسكان الجهة استفاد

طبيبـا بالقطـاع   633موزعة مـا بـين   . 2007سنة طبيبا،1.051بعدما كان
.طبيبا بالقطاع الخاص442العمومي و 

علي األطباءمن  مجموع%5,6حواليمجموع األطباء بالجهةيمثلو
بالنسبة ألطبـاء  %5,3بالنسبة ألطباء القطاع العام و%5,8، الصعيد الوطني

.الخاصالقطاع 
ذلك أن عمالتي أكادير . حسب األقاليمتفاوتاالطبي الطاقم يع ويعرف توز

من أطباء الجهة، %50أكثر منإداوتنان وإنزكان أيت ملول تأويان لوحدهما 
ختصاصيين بإقليم اإلقلةبينما نالحظ قلة الطاقم العامل بباقي أقاليم الجهة مع 

توزيع األطباء في القطاعين العمومي والخاص. زاكورة

القطــاع الخـــاصالقطـاع العمــوميالعمالة أو اإلقلیم
200420062008200420062008

113139157225243252اداوتنان-اكادير

597271749061ايت ملول-انزكان

454847141834ايت باها -اشتوكة

106117127354041تارودانت

918787202827تزنيت

839195202524ورزازات

465049433زاكورة

543604633392447442المجموع  الجهوي

96031000610933717282638317المجموع الوطني
2009النشرة اإلحصائية الوطنية سنة : لمصدرا



سوس ماسة درعة–المديرية الجهوية للتخطيط  33

2009رعة منوغرافية جهة سوس ماسة دالقطاعات  االجتماعية                    الجزء الثاني

طبيبـا  2008،164، سـنة  قد بلغ عـددهم وفيما يخص أطباء األسنان ف
تمنهم بعماال%74ويتمركز أزيد من . بالقطاع العمومي9، و الخاصبالقطاع 

.واشتوكـة  يت باهاأكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول
أطباء األسنان في القطاعين العمومي والخـاص

العمالة أو اإلقلیم
القطــاع الخـــاصالقطـاع العمــومي

200520062008200520062008

اداوتنان-أكاديـر

4579398115 ايت ملول-انزكان
ايت باها-اشتوكـة

332131717تارودانـت

111314-12تزنيـت

2221213و ر ز ا ز ا ت
18

11---زاكورة
10129130142164المجموع  الجهوي

291320349299831533519وطنيالمجموع ال
2009النشرة اإلحصائية الوطنية سنة: المصدر

2008وفيما يتعلق بمجال الصيدلة، فقد تزايد عدد األطر ليصـل سـنة   
، ويمثل مجموع صيادلة الجهة صيدليا بالقطاع الخاص587منهمصيدليا597إلى 

أكثر مـن وعلى غرار األطر الطبية، فإن .7%مقارنة بالمستوى الوطني حوالي 
يت أواشتوكـة أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملولبمن الصيدليين تتمركز 60%
.باها

)2008سنة (الصيادلة في القطاعين العمومي والخاص 

القطـاع العمــوميالقطــاع الخـــاصالعمالـة أو اإلقلیـم 
2423اداوتنان-اكادير
771ايت ملول-انزكان
351ايت باها- اشتوكة

991تارودانت
532تزنيت

711ورزازات
101زاكورة

58710المجموع  الجهوي

8273179المجموع الوطني

2009النشرة اإلحصائية الوطنية سنة : المصدر
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رف صـعوبات ناتجـة عـن     وجدير بالذكر أن القطاع الصحي بالجهة يع
النقص الكمي من حيث األطر الصحية بمختلف أنواعها الطبية والتمريضية مـع  

كمـا يعـاني مـن صـعوبة     . الحاجة الملحة للعنصر النسوي في العالم القروي
.التضاريس الجبلية و ضعف التغطية الصحية في األماكن النائية

لـــــالتشغي- 5

التشغيل-5-1

سنتي ينبما بتزايد ملحوظ سوق العمل على مستوى الجهة اتسمت وضعية 
سنة 15، حيث انتقل حجم النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 2009و 2008

سـنة  401.010إلـى  2008فردا سنة 394.203فأكثر بالوسط الحضري من 
.%1,7يوازي تزايدا، مسجال بذلك 2009

عدد تزايدبالوسط القروي 
فردا 13.394ن بـ يشيطين المشتغلالن

الفالحة "يبقى قطاع ، و%.2أي بنسبة 
هو المشغل " والغابة و الصيد البحري

األول على مستوى الجهة، إذ يمنح نسبة 
من فرص الشغل، خاصة في 51,5%

من %75الوسط القروي حيث يشغل
.قرويينالنشيطين المجموع

ستحوذيبالوسط الحضري
قطاع الخدمات على أغلبية األشخاص 

منهم %60المشتغلين، حيث أن نسبة 
.يزاولون أنشطة الخدمات

سنة  توزیع السكان النشیطین المشتغلین و البالغین 15
فمافوق بالوسط الحضري

 %11,9

  27,7%

%60,4

الفالحة والغابة والصید البحري الصناعة(تتضمن البناء)    الخـــدمات

سنة  توزیع  السكان النشیطین المشتغلین و البالغین 15
فما فوق في الوسط القروي

% 11,0

% 14,2
 % 74,8

الصناعة( تتضمن البناء)  الفالحة والغابة والصید البحري الخـــدمات
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سنة فما فوق 15البالغين من العمروبالجهةتوزيع السكان النشيطين المشتغلين
)2009سنة (حسب فروع النشاط االقتصادي 

2009نوع النشاط االقتصادي
مجموعقرويحضري

47550510143557693الحة والغابة والصید البحريالف

11111074879185989)البناءتتضمن (الصناعــــة

24235096533338883الخـــدمـــــات

4010106815551082565المجمــوع

2009البحث الوطني حول التشغيل :المندوبية السامية للتخطيط: المصدر

النشاط-5-2

سنة فما فـوق يمثـل   15مجموع ساكنة الجهة البالغة من العمر من بين 
ألـف نسـمة،   167مليـون و أي ما ينـاهز  %51,5نسبة السكان النشيطون

ألف عاطـــل، في حين بلغ عدد األشخاص الغيـر النشـيطين  84م ــمنه
.نسمــةألف100و مليون حوالي

)2009سنة (ع النشاطسنة فما فوق حسب نو15السكان البالغون من العمر

الوســط
غیر النشیطــــــــــون

المجموعینالنشیط المجموعالعاطلونالمشتغلون
401010585934596035606311020234الحضري
681555257827073375403291247666القروي

108256584375116694011009602267900المجمــوع
2009البحث الوطني حول التشغيل :المندوبية السامية للتخطيط: المصدر

وبخصوص معدل النشاط فإنه يعرف تفاوتا ملحوظا فيما بـين الجنسـين،   
لـدى 35,4%لـم يتجـاوز  الرجال بينما لدى%70,8حيث سجل هذا المؤشر 

فا   طفيارتفاعاو تجدر اإلشارة إلى أن نسبة نشاط النساء القرويات سجلت. النساء
).2008سنة46,9%مقابل 2009سنة %47,7(
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2009رعة منوغرافية جهة سوس ماسة دالقطاعات  االجتماعية                    الجزء الثاني

حسب وسط اإلقامة فإن معدل 
ي يفوق نظيره ورقالنشاط بالوسط ال

،ةنقط12حوالي ري بحضبالوسط ال
.%56,7و %45أي على التوالي 

سنة فما فوق سنة 2009حسب  معدل النشاط للسكان البالغین 15
الوسط

72,6%

69  %

70,8%

18,1%

47,7%

35,4%

حضــري

قـــــروي

الوسطین معا

اإلنات
الذكور

0 10 20 30 40 50 60 70

أكادیر إداوتنان

إنزكان أیت ملول

ورزازات

تارودانت

سنة فما فوق (سنة 2009)حسب  الغین  15 معدل النشاط للسكان الـب
األقالیم و العمـاالت 

حضري قروي الوسطین معا



سوس ماسة درعة–المديرية الجهوية للتخطيط  37

2009رعة منوغرافية جهة سوس ماسة دالقطاعات  االجتماعية                    الجزء الثاني

البطالــة -5-3

.لتحديات األساسية التي يواجهها اقتصاد الجهةتشكل ظاهرة البطالة إحدى ا
ما بـين  نيعاطال، موزع84.375ما مجموعه 2009فقد بلغ عدد العاطلين سنة 

. بالوسط القروي25.782بالوسط الحضري و 58.593

سـنة  ، يحضـر بالوسط الارتفاعا نسبيا  طفيفا البطالةوقد سجل معدل 
، فـي  2009سنة %12,7إلى2008سنة %12,3من ، حيث انتقل2009

إلـى  2008سـنة  %3,7حين أنه ظل مستقرا بالوسط القروي حيث انتقل من
.2009سنة 3,6%

معـدل  وحسب الجنس يالحظ أن هناك تباينا ما بين الجنسين بحيث بلـغ  
بالنسبة لإلنـاث، ويـزداد   5,2%بالنسبة للذكور و 8,4%: البطالة على التوالي

.  لوسطينالخالف ما بين ا

سنة فما فوق15للسكان البالغين الةطبمعدل ال
2009سنة و مجموع األقاليم العمـاالت حسب 

)%بـ(

مجمــــــوعقـــــرويحضـــــريالعمالة أو اإلقلیم

11,74,28,3أكادیر إداوتنان

14,418,014,7إنزكان أیت ملول

8,33,04,4ورزازات

10,73,04,5تارودانت

12,73,67,2المجموع 

2009البحث الوطني حول التشغيل :المندوبية السامية للتخطيط: المصدر

1 0,6 % 21 ,1 %

6 ,2 % 0 ,9%

8 ,4% 5 ,2%

ضري     ح

قروي    

الوسطين معـا 

سنة فمـافوق  15 ــالغين  ــكان الب معدل البطالة للس

ذكور  ال
ات  اإلن
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معدالت البطالة على مستوى عماالت وأقـاليم  نمن خالل الجدول يتبين أ
بعمالة إنزكان أيت %14,7بإقليم ورززات و  %4,4الجهة، تراوحت ما بين 

.ملول
%1,3حسب وسط اإلقامة تراوح معدل البطالة بالوسط االحضري ما بين

بعمالة إنزكان أيت ملول، أما بالوسط القروي فقـد  %14,4بإقليم ورززات و  
بعمالـة  %18بإقليمي ورززات وتارودانت و %3تراوح هذا المعدل ما بين 

.    كان أيت ملولإنز

أن المعدالت العالية للبطالة منحصرة عند الفئات الشابة مـن  هذا ويالحظ 
سـنة، وذلـك نتيجـة    34و 15السكان النشيطين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

المتوسطة والعليا   ى الشباب حاملـي الشهادات دوفــرة طالبي التشغيل، السيما ل
).%16,8و %15,3معدل الي على التوأي (

2009سنة معدل البطالة حسب الشهـادة
مجمــــــوعقـــــرويحضـــــري

6,62,63,6بــدون شھـــادة

19,09,615,3شھــادة متوسطـة

17,114,016,8شھـادة علیــــــا

12,73,67,2المجموع
2009الوطني حول التشغيل البحث:المندوبية السامية للتخطيط: المصدر

3 ,6 %

1 5 ,3%

1 6 ,8%

ــادة  ــدون شهـــ بــ

ــة  ــادة متوسطـ شهــ

ــا ـادة عليـ شهــ

معـدل البطالـة حسـب الشــهادة   ( 2009) 
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تجهيزات الرياضة والشباب- 6

التجهيزات الرياضية-6-1
20ملعبا لكـرة القـدم و  42من تتشكلالجهة على قاعدة رياضية تتوفر

6ح وــمساب4الطائرة ولكرة10مالعب لكرة اليد و 6ة و ـــلكرة السل
أن هذه التجهيـزات  إال. القوىأللعابحلبات 5ة و ـــت للرياضاقاع

لما يتطلبه الرفع من مؤهالت و مواهب شـباب  لتغطية واسعة وتبقى غير كافية 
.الجهة

)2008سنة (حسب األقاليم والعماالتالرياضيةالتجهيزات

العماالتواألقاليـم
كرة 
القددم

كرة 
كرة  اليدالسلة

الكرة 
الطائرة

حلبات 
ألعاب 
القوى

المسابح
قاعات 
الرياضة

ـانــــاديـر إداوتنـأك

ـولــإنـزكان أيت مل

اشتوكـة أيت بـاهـا
10422223

12411011تـارودانت
7725200ـتيتـزن

12512111ز ا ز اتور
1000001زاكـورة

4220610546عالمجمــو

2009للمغرباإلحصائيةالنشرة:المصدر

أنشطة مؤسسات الشباب-6-2
مستفيدة من األنشطة الثقافيـة 29.739ناديا نسويا استقبل 26ضم الجهة ت
.2009-2008موسم خـالل 

فقد بلغ عـدد المشاركين فـي أنشطــتها   45أما دور الشباب و عددها 
و المؤسسـات باألنشطة العاديــة داخـل  387.665مشاركا منها 535.521
نشطة اإلشعاعية ويتعلق األمـر باألنشطـة التربويـة مشاركا في األ147.856

.الغيـر المؤسساتيـة
بالنسبـة لريـاض األطفال التابعة لوزارة الشبيبـة و الرياضـة، وصل 

و و صـل عــدد   .مربيـة 54مؤطرا من طرف روضا 34عـددهــا إلى 
ى إل2009-2008موسم خـالل المستفيدين من األنشطـة التربويـة المنظمـة 

.مشاركا11.498
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)2008/2009سنـة (مؤسسات الشباب حسب األقاليم والعماالت
األقاليـم و العماالت

األنديـة 
دور الشبـابالنسويـة

رياض 
األطفـال

ـانــــاديـر إداوتنـأك

ـولــإنـزكان أيت مل

اشتوكـة أيت بـاھـا

41010

9810تـارودانت

656ـتیتـزن

7228ز ا ز ات و زاكـورةور 

264534عالمجمــو

2009اإلحصائية للمغربالنشرة:المصدر

مشروع األكاديمية الجهوية للرياضة-6-3
الذي من شأنه ستعرف الجهة إنجاز مشروع األكاديمية الجهوية للرياضة، 

15هذه األكاديمية التي ستنجز علـى مسـاحة   . الرقي بمستوى الرياضة بالجهة
هكتار ستحتضن في البداية رياضات ألعاب القوى وكرة القدم في أفـق برمجـة   

. رياضات أخرى كفنون الحرب وكرة السلة وكرة الطائرة
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الثالث

الجزء الثالث 

القطاعات  المنتجة
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

الفـــالحــة- 1الثالث
رعـة حيـث   تعتبر الفالحة الركيزة األساسية القتصاد جهة سوس ماسة د

الصـناعة  منهـا  تشغل يدا عاملة مهمة تساعد على إنماء الصـناعة خصوصـا   
الغذائية، وذلك راجع لما تتوفر عليه من مؤهالت وإمكانيات تتمثل أساسـا فـي   

.موقعها اإلستراتيجي
جاف فهي الفرغم مناخها شبه الزراعة قطاعا اقتصاديا رائدا بالجهة،تعتبر 

مـن  %8,6ال تتعـدى  رغم أنهـا ، ة للزراعةتتوفر على مساحات مهمة صالح
تتمركز بسهل سوس ماسة الذي يمتد على مساحة تغطـي  ومساحتها االجمالية، 

عمالتي اكادير اداوتنان و إنزكان أيت ملول و أقاليم اشتوكة ايت باها، تارودانت 
وتزنيت وتختص هذه المنطقة بزراعة سقوية عصرية تـزود المغرب بمنتوجات 

إضافة الى وجود نظـام سـقوي   . بواكر ، خضروات و حوامضمتنوعـة من
يختصان في إنتاج الذين تقليدي داخل الواحات خاصة بإقليمي ورزازات وزاكورة 

التمور و المواد العلفية و كذا  زراعات متخصصـة كـالورود، الزعفــران و    
.الحناء

هكتارا، موزعة على213.950تبلغ المساحة المسقية بالجهة 

:التاليالشكل 

هكتار؛68.850السقي الكبير §

هكتار؛88.555السقي المتوسط والصغير §

هكتار؛48.500السقي الخاص §

.هكتار26.245السقي الموسمي §

فالزراعة العصرية التي تنتشر بسهل سوس، تعتبر مصدرا مهما للعملـة  
الصعبة، ومشغال هاما لليد العاملة، هذا فضال عن دورها فـي تطـوير قطـاع    

لصناعة الغذائية فهي زراعة موجهة للتصدير، تجعل من جهة سوس ماسة درعة ا
.جهة أكثر تنافسية وانفتاحا على مختلف مناطق العالم

وات، إذ تحتـل المركـز   زراعة الحوامض والخضرلوتعتبر الجهة موطنا 
األول من حيث مساحة وإنتاج الحوامض على المستوى الوطني كما أنهـا تحتـل   

. للخارجهالى من حيث تصديرالمرتبة األو
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

الثالث
على، مثلت المنتجات الفالحية األساسية بالجهة 2008فإلى غاية نهاية سنة 

:المستوى الوطني، ما يلي
؛من الصادرات على المستوى الوطني60%من اإلنتاج و49%تمثل : الحوامض§

؛من الصادرات الوطنية80%من اإلنتاج و %23تمثل : الخضر§

؛من اإلنتاج الوطني66%يمثل : ل المثمرالنخي§

؛من المساحة الوطنية56%يمثل : الصبار§

.من اإلنتاج الوطني15%يمثل : الحليب§

فقد بلغت، إلى غاية شتنبر لمساحة المجهزة بالسقي الموضعيلأما بالنسبة
1.435من طرف القطاع الخاص و اهكتار5.665هكتار منها 7.100، 2009

.ف جمعية مستعملي الماء ألغراض زراعيةهكتار من طر
2.727هذا باإلضافة إلى مساحات أخرى في طور اإلنجاز تقدر بحـوالي  

لجمعيـة مسـتعملي المـاء    اهكتـار 765للقطاع الخاص و1.962هكتار، منها 
وبذلك يكون إجمالي المساحة المجهزة بأنظمة الري بـالتنقيط  . ألغراض زراعية

والـذي هـو   2009تجاوز الهدف المرصود لسـنة  ، وهو رقم ياهكتار9.827
.هكتار9.183

الحبوب-1-1
المساحة المزروعة-1-1-1

المساحة المزروعة المخصصة للحبوب خـالل الموسـم الفالحـي   بلغت
قد خصصت أغلبية هذه المسـاحة  و، اهكتار286.900، حوالي 2007/2008

. هكتار232.100بحوالي الشعيرلزراعة 
لزراعة الحبوب في الجهـة  المخصصةالمساحة حلي جدول يوضفيما يو

:2008-2007الفالحيخالل الموسم 
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

الثالث
المخصصة لزراعة الحبوب بالجهةالمساحة

)هكتاربال(2008-2007خالل  الموسم الفالحي 

عماالتألقاليـم و ال
القمح 
الطري

القمح 
المجموعالذرةالشعيرالصلب

ـانــــاديـر إداوتنـأك

ـولــإنـزكان أيت مل

اشتوكـة أيت بـاھـا

1090006230080074000

770014001007001300111100تـارودانت

1150005630010067900ـتیتـزن

2100001280010033900ور ز ا ز ات و زاكـورة

5110014002321002300286900عالمجمــو

2009اإلحصائية للمغربالنشرة:المصدر

إنتاج الحبوب-1-1-2

بلغ مجموع اإلنتاج السنوي من 
الحبوب على مستوى الجهـة خـالل   

ــي   ــم الفالح ، 2007/2008الموس
و يـأتي  قنطـار،  996.600حوالي 
الحبوب على الئحةعلى رأس الشعير 

إنتاجـه  بلـغ عيد الجهـة حيـث   ص
القمــح  تبوعــا مقنطــار576.200

قنطار377.800بمنوج قدره الطري
)بالقنطار(2008-2007إنتاج الحبوب بالجهة خالل الموسم الفالحي 

المجموعالذرةالشعيرالقمح الصلبالقمح الطرياألقاليـم و العماالت
ـانــــاديـر إداوتنـأك

ـولــأيت ملإنـزكان 

اشتوكـة أيت بـاھـا
6900052001060022700

392001540021660015400286600تـارودانت

250000740030099300ـتیتـزن

3067000280400900588000ور ز ا ز ات و زاكـورة

377800154005760027200996600عالمجمــو

2009اإلحصائية للمغربالنشرة:المصدر
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

الثالث
إنتاج الحوامض-1-2

تسود بالمناطق السقوية لسهول 
ماسة زراعات متنوعة أهمهـا  -سوس

الحوامض التي تحتل مكانـة مهمـة   
من حيث المساحـة أو اإلنتاج سواء

33.749حيث تغطـي مـا يعـادل    
هكتار و بذلك تحتل المرتبة األولـى  

حـوالي على الصعيد الوطني بنسـبة 
إلنتـاج،  ، و كذلك بالنسـبة ل % 38

بلـغ  2008-2007فخـالل موسـم  
طن أي ما يوازي 605.300اإلنتاج 

من اإلنتاج الوطني، و تتميـز  % 49
توجـه  منتوجات الجهة بالجودة حيث 

أغلبية إنتاجها من الحـوامض إلـى   
.األسواق الخارجية

2009-2008ساحة و إنتاج الحوامض بالجهة موسمم

)بالطن : ( إلنتاج ا) بالهكتار: (ساحة مال

المغربجهة سوس ماسة درعةالمنتوجات
اإلنتاجالمساحةاإلنتاجالمساحة

1035720000024891337000الكليمانتين
40755800017308202000النافيل

87134000125046000سالوستيانا
38015000323671400البرتقال األحمر

3031000074014000اورتانيك
848620000023227413000الحوامض المتأخرة

422565000545682000نور
5052230001325172600حوامض أخرى
33749605300893591238000المجموع

2009النشرة اإلحصائية للمغرب :لمصدر ا

زراعة الخضر-1-3
الفالحية بالجهة حيث بلغت األنشطةضر مكانة مهمة في زراعة الخحتلت

، اهكتـار 28.016، حوالي2008-2007، خالل موسم المساحة المخصصة لها
.من المساحة الوطنية%11ما يناهز أي 
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

)بالهكتار(2008-2007سنة العماالتحسب األقاليم و المخصصة لزراعة الخضر بالجهةالمساحةالثالث

أكادير المزروعات
اداوتنان

ايت انزكان
ملول

اشتوكة
ايت باها

ورزازاتزنيتتارودانت
ت

زاكور
ة

المغربالجهة

1611763944042510001561532000البواكر-1
2332439808400044114910الطماطم المغطاة

34257780001801250الطماطم غير مغطاة
2214342063500012207500البطاطس

113125449833454000980418340الخضر المحتلفة

190551364348003001917100012401217200الموسمية-2

206060464086500198255275البطاطس- 

089311441000125516300الدالح- 

1030164242502811509279037الجزر- 

1015101214602431207635335اللفت - 

0038310028645092227850البصل- 

000010145301858742الطماطم- 

1504382678247762312250636794661آخر- 

35123141308390513001917100028016249200المجموع

2009للمغرب حصائية النشرة اإل:المصدر 

1.587.411، حوالي 2007/2008موسم خالل إنتاج الجهة من الخضربلغ و
، ويشـكل  2006/2007خالل الموسم الفـارط  اطن1.457.398بعد ما بلغ اطن

: إلنتاج الوطنيمن ا%23,7الخضر حوالي الجهة من إنتاج 
)بالطن (2008-2007العماالتحسب األقاليم و الخضر بالجهة إنتاج

أكادير المزروعات
اداوتنان

ايت انزكان
ملول

اشتوكة
ايت باها

المغربهةالجزاكورةورزازاتتزنيتتارودانت

918511362893291917170100012274331710000البواكر-1
34885017461684312943000683448745000الطماطم المغطاة

165228331354263000984665000الطماطم غير مغطاة
6164004117681778100034169165000البطاطس

491657167301173136714000499970735000الخضر المحتلفة

666523875140789132924262340122129803599784982000الموسمية-2
5401620163291651048178800529271371560البطاطس-
0320389045760750050045604700الدالح-
3801140620473605005270320024054246995الجزر-

29043528985284600464912201537694335اللفت -
00601002640280338008305662140البصل-

000010031106003810299705الطماطم-
54552036011140857008660641041602054611702565آخر-

1585013750310737081329242623401221295015874116692000المجموع

2009النشرة اإلحصائية للمغرب :المصدر 
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

الثالث
"للمغرب األخضر"المخطط الجهوي -1-4

وطنية وطموحـة تهـدف   إستراتيجية
تثمين المؤهالت الفالحية للـبالد  إلى

وتحديث وعصرنة القطاع الفالحـي  
ـ   ة لكي يكون المحرك الرئيسـي لتنمي

.االقتصاد الوطني

على مستوى جهة سوس ماسة درعة، تم إعداد مخطط فالحي يمتـد مـن   
وفقا لتوجيهات مخطط المغرب األخضر مـع األخـذ بعـين    2020إلى 2009

االعتبار خصوصيات المنطقة وتطلعات الفالحين، وذلك انسجاما مع مبادئ ترشيد 
وهيكلـة قطاعـات المنتجـات    فالحة مستدامة و إرساءاستعمال الموارد المائية 

.المحلية
وقد تم تحديث ست وحدات ترابية فالحية لكل منها خصائصـها المناخيـة   

، ) من المساحة الصـالحة للزراعـة  %48(سوس وسهل تزنيت :والجغرافية
،  )%10(مدخل الصـحراء الشـرقية   ،  )%19(األطلس الصغير الغربي 

.)%2(اوتناندإ،  )%6(األطلس الكبير الغربي 
:على دعامتين هماينمشروعا موزع80ويتمحور هذا المخطط حول 

مشروعا لتطوير القطاعات ذات القيمـة المضـافة   24: الدعامة األولى-
العالية؛

مشروعا لتطوير فالحة تضامنية ترمي إلى تحسين 56: الدعامة الثانية-
.مداخيل الفالحين ومحاربة الفقر

:وزعة حسب الدعامة وحسب نوع المنتوج كما يليهذه المشاريع م

المجموع2الدعامة 1الدعامة 
93948المنتوج النباتي

151732المنتوج الحيواني
245680المجموع

األخضرالمخطط الجهوي للمغرب : المصدر

لمصاحبة تنفيذ المشاريع المنتقاة على مستوى سالسل اإلنتاج، تـم تحديـد   
اقتصاد ماء الري والتكوين باألساسالعمليات والمشاريع الموازية تهم العديد من 

.والبحث وتأطير الفالحين
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

مليـار  10,5وتبلغ االستثمارات المتوقعة في إطار هذا المخطط حـوالي  الثالث
:كالتالي2020وتتلخص النتائج المرتقبة في أفق . درهم

، النخيل المثمـر  85%، الزيتون 47%، الخضر 37%الحوامض : زيادة اإلنتاج-
، 65%، اللحم األحمـر  47%، الحليب %353، الزعفران 12%، الصبار %27

؛102%العسل 
؛49%زيادة صادرات البواكر بنسبة -
؛43%زيادة صادرات الحوامض بنسبة -
.مليون يوم عمل12,63حوالي : خلق مناصب الشغل-

مشاريع فالحية جهوية أخرى
عض المشاريع التي هي في طـور االنجـاز أو   يمكن أيضا اإلشارة إلى ب

:الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ، نذكر منهابارتباط معمبرمجة، 
مشروع حماية منطقة إنتاج الحوامض بالكردان؛-
مشروع للتهيئة الفالحية والسقوية بالمساحات المتواجدة بالسدود الصغرى؛-
الكبير؛باألطلسمشروع حماية التنوع البيولوجي -
درعة وجماعة أفال إيغير؛يمشروع التنمية القروية بواد-
مشروع لتطوير مصنع التمور بزاكورة؛-
مشروع إعادة تأهيل أشجار اللوز بتافراوت وأنزي؛-
مشروع تهيئة أراضي البور بجماعة الساحل؛-
مشروع اتفاقية تحدي األلفية لتحسين إنتاج النخيل؛-
زراعية ؛ألغراضمياه البحر من 3مليون م70ة لتحلية إنشاء وحد-
إعادة تشجير الغابات الطبيعية، أركان، العرعار، والسنط الصحراوي؛-
تثمين التنوع البيولوجي والمحافظة عليه بـالمنتزه الـوطني لسـوس ماسـة درعـة      -

وبالمناطق ذات األهمية البيولوجية واإليكولوجية بالجهة؛
.   شتوكة وتزنيت وزاكورةاة زحف الرمال في سهول برنامج لمحارب-

:وجدير بالذكر أن الفالحة بالجهة تواجه عدة إكراهات تتمثل في
محدودية الموارد المائية واالستغالل المفرط للباطنية منها؛-
صعوبة التضاريس وعزلة االستغالليات،-
ضعف المردودية بالمقارنة مع المؤهالت المتوفرة؛-
.صعوبات المرتبطة بالتمويل والتسويق وهشاشة األنظمة اإليكولوجيةال-

تربية المواشي-1-5
تعد تربية الماشية قطاعا مكمال للزراعة على مستوى الجهة، فهي مصدر 
رئيسي لدخل الساكنة القروية، خاصة في المناطق التي ال تسمح بقيـام زراعـة   

تتواجـد بالخصـوص فـي    وذلك لتوفرها على مراعي شاسعة و مهمـة مهمة، 
.ة درعة وإقليم تارودانتــمنطق

القطاع بسيادة الرعي التقليدي الواسع، إذ الزالت الجهة تتميـز  ا ويتميز هذ
فغابة األركـان تعـرف   (؛كالترحال وشبه الترحالببعض أشكال الرعي التقليدي

ى اجتياح رحل المناطق الجنوبية ورحل المناطق الشرقية أحيانا، مما يـؤثر علـ  
.)مردوديتها
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

أي رأس2.660.000بلغ عدد رؤوس الماشية حوالي ، 2008فخالل سنة الثالث
.األغناموالماعزيتشكل أغلبها منو،على الصعيد الوطني%11نسبة يفوقما 

2008سنة دد رؤوس الماشية حسب األقاليم والعماالتع

اموعاملاعزاألغناماألبقارألقاليـم و العماالت

ـانــــإداوتناديـرـأك

ـولــإنـزكان أيت مل

اشتوكـة أيت بـاهـا
62400124000159600346000

928004723004471001012200تـارودانت

37200139200152900329300ـتيتـزن

68200490700413200972100ور ز ا ز ات و زاكـورة

260600122620011728002659600الجهة

265120016114000517830023943500المغرب

2009للمغرب النشرة اإلحصائية :المصدر 

الغـــابــــات-2
تلعب الغابة دورا مهما بجهة سوس ماسة درعة حيث تشكل حاجزا طبيعيا 

.أمام التصحر و التعرية
مـن المسـاحة   %13تمثلهكتار، 1.100.000فالمساحة الغابوية تفوق 

إجماليـة تقـدر ب   تحتل منها الغابات االصطناعية مسـاحة اإلجمالية الوطنية، 
وتضـم عـدة   . أنجزت في إطار حماية مكافحة زحف الرمالا هكتار11.750

ــن   ــواع م ــجارأن ــا يت األش ــة كم ــمنموزع ــالي ض ــان الت المبي
:
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

فالغابات بالجهة تنمو في ظروف مناخية صعبة، بحيث أن إمكانية إنتـاج  الثالث
الغابات والمجـاالت الخضـراء   غير أنتبقى محدودة، الخشب بصورة مباشرة

:أهمهابالجهة تلعب أدوارا أخرى من 
؛ودورها في الحماية من زحف الرمالبةالدور اإليكولوجي للغا-

الدور الترفيهي، ذلك أن الغابات بهذه الجهة تمكن من توفير مجال طبيعي غنـي  -

ومتنوع يمكن تثمينه بالسياحة البيئية؛

ور االقتصادي واالجتماعي المتميز بحقوق االستعمال المضمون في التشـريع،  الد-

من رعي وجني ثمار األركان وجمع األخشاب الجافة؛،وبالخصوص في غابات األركان

تجزئة للصيد الجمـاعي،  14دور الغابة في توفير وحيش الصيد، حيث تم إحداث -

.للصيد اإلقليمي4للصيد السياحي و منها7

بتوفرها تتميز الغابات بالجهة ف
إيكولوجيـة  أهميةي ذاموقع20على 

بوجود أنواع متعددة مـن األشـجار   
أشـجار الوريـق   تتصدرها الطبيعية 

اهكتـار 882.795بمساحة تقدر ب 
ــجار %76,9بنســبة  ــا األش ، تليه

أي اهكتار216.349الصمغية ب 

هـذين  إلـى ، إضافة %18,9بنسبة 
ـ ،النوعين جار مـن نـوع   هناك أش

بأكـادير  خاصـة ماطورال توجـد  
736وتارودانت على مساحة تقدر ب 

كل مـن  ، تم الحلفاء و توجد باهكتار
علـى مسـاحة   زاكورة و ورزازات
أي بنسـبة اهكتار38.000تقدر ب

3,3%.
2008سنة المساحة الغابوية حسب األقاليم والعماالت

)بالهكتار(

األقاليـم و العماالت
األشجار 
الصمغية

أشجار 
الوريق

أنواع 
اخرى

نوع 
عالمجمــوالحلفاءماطورال

ـانــــاديـر إداوتنـأك

ـولــت ملإنـزكان أي

اشتوكـة أيت بـاھـا
665.75243.7573.06160313.399

8.354247.155323907300558.215تـارودانت

61.423149.8243.50400214.751ـتیتـزن

4.80917.6610038.00060.470ور ز ا ز ات و زاكـورة

216.349882.7958.95573638.0001.146.835عالمجمــو

2009الوطنية النشرة اإلحصائية :المصدر 
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

الثالث
أشجار الوريـق -2-1

، و يوجد الجـزء  اهكتار882.795تغطي أشجار الوريق مساحة تقدر ب 
.%53يفوقما باألكبر منها بإقليم تارودانت 

:و تتضمن أشجار  الوريق نوعين مهمين 
هـذه  ؛النوع األول و هـو أركـان  

احتها الشجرة التـي توجـد أهـم مسـ    
بالجهـــة وتشكل مؤهال ايكولوجيا و 
سياحيا هاما خاصة و أنه معترف بهـا  

كمحمية بيئية، و " اليونسكو "من طرف 
730فوقتغطي مساحة مهمة تقدر بما ي
مـن  %63ألف هكتار، أي ما يـوازي  

المساحة الغابويـة للجهـة، و تتمركـز    
أساسا بسهل سوس و بجزء من األطلس 

إقليم تارودانـت  هذا و يتوفر. الصغير
من غابة األركان تليه %50وحده على

و %30اداوتنان بحصـة  -عمالة اكادير
.%20إقليم تزنيت بحوالي 

الذي يغطي مساحة تقدر بمـا  ،أما النوع الثاني فهو شجر البلوط األخضر
.إقليم تارودانتيتمركز بألف هكتار و 153يقارب 

)بالهكتار(2008سنة سب األقاليم والعماالت حوريق الطبيعية المساحة المغطاة بأشجار ال

وعالمجمأركانالبلوط األخضراألقاليـم و العماالت

ـانـإداوتناديـرـأك

ـولـإنـزكان أيت مل

اشتوكـة أيت بـاهـا
22998220759243757

103562367991471553تـارودانت

8447141377149824ـتيتـزن

17661017661ور ز ا ز ات و زاكـورة

152668730127882795عالمجمــو

2008النشرة اإلحصائية الجهوية :المصدر 
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

الثالث
األشجار الصـمغية -2-2

من %19هكتار أي حوالي 216.349تقدر مساحة األشجار الصمغية ب 
هكتار و 176.195و تتوزع ما بين نوعي العرعار عفصية ب . المساحة الغابوية

.هكتار40.154العرعار ب 

)بالهكتار( 2008سنةحسب األقاليم و العماالت المساحة المغطاة باألشجار الصمغية

يـم و العماالتاألقال
العرعار 

)عفصية(
المجموعالعرعار

أكـاديـرإداوتنـــان

إنـزكان أيت ملـــول

اشتوكـة أيت بـاهـا
65190138566575

495823396083542تـارودانت

61423-61423تـزنيـت

048094809ور ز ا ز ات و زاكـورة

17619540154216349المجموع

2009للمغرب نشرة اإلحصائية ال:المصدر 

المساحات الغابوية المشجرة-2-3
عرفـت  المساحة الغابوية المشجرة ف2007-2006مقارنة بالموسم الفائت 

، %6تزايدا مهما قارب 2008-2007خالل موسم 
)بالهكتار( مساحة الغابات المشجرة حسب األقاليم و العماالت

المساحة األقاليـم و العماالت
رة المشج

موسم خالل 

المساحة المشجرة 
موسم خالل 
2007/2008

1.3771.587أيت ملولإنزكان+ اكادير اداوتنان 
3.5943.694اشتوكة ايت باها

3.6353.529تارودانت
1.6231.623تزنيت

3.0573.607ورزازات
7383زاكورة

13.35914.123المجموع

2009و 2008للمغرب رة اإلحصائية النش:المصدر 
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

الصيــــد البحري- 3الثالث
يكتسي الصيد البحري أهمية خاصة بالجهة، إذ يلعـب دورا أساسـا فـي    

كما يشغل يـدا  ؛و يشكل ثروة  جهوية ووطنية،تنميتها االقتصادية و االجتماعية
رد عاملة كبيرة، إضافة إلى الدور الذي يلعبه في جلب االستثمارات و تحصيل موا

. من العملة الصعبة

فالصيد بالجهة يعتبر ثالث قطاع من حيث األهمية االقتصادية، بعد الفالحة 
.والسياحة، إذ يساهم في تنمية األنشطة الموازية كالصناعة والتجارة

يمتـد مـن   كلم180وتمتد الدائرة البحرية للجهة على ساحل يبلغ حوالي 
ه الوضـعية الجغرافيـة تـوفر للجهـة     شماال إلى سيدي إفني جنوبا، هذنمسواإ

إمكانات هامة إلرساء دعائم تنمية اقتصادية واجتماعية تعتمد على عائدات الصيد
.البحري
في هذا المجال تتوفر الجهة  ف

على مينائين للصيد الساحلي وأعـالي  
. البحار بكل من أكادير و سيدي إفني

باإلضافة إلى خلجان لرسو القـوارب  
تمد على نشاط الصيد الصغيرة التي تع

التقليدي بكل من إمسوان، تغـازوت،  
... تفنيت، أكلو

بفضل طاقتـه  ،فميناء أكادير
وبتجهيزاته ،االستقبالية وبنياته التحتية

األساسية يحتل المرتبة األولى علـى  
الصعيد الوطني مـن حيـث عبـور    

، المنتجات البحرية المتنوعةوتصدير
ويعد بذلك محركـا أساسـيا للتنميـة   

.الجهوية

من اإلنتاج الداخلي للجهة وهو ما %9بنسبةالبحرييساهم قطاع الصيدو
هذا ويقدر عـدد العـاملين   .ن اإلنتاج الداخلي الخام الوطنيم%2,3يوازي  

حجم الشغل بالجهة و من %4مساهما بذلك ب شخصا40.000بالقطاع بحوالي 
.من التشغيل الوطني%1,3

وحدة 284وحدة للصيد الساحلي و 370على أسطول يتكون من تتوفر الجهة و 
.للصيد في أعالي البحار، باإلضافة إلى أسطول هام من وحدات الصيد التقليدي

ساهمت في تنمية مجموعة من األنشطة الموازية من قبيـل  اإلمكانياتهذه 
اكادير ، حيث تضم مدينة الصناعة التحويلية وإعطاء قيمة مضافة لإلنتاج البحري

، تجفيفـه وحدة صناعية متخصصة في االنشطة المتعلقة بتعليـب السـمك و  97
.  واستخراج مشتقاته
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الصيد الساحلي-1-3الثالث

تراجعـا  موانئ الجهة عرفت
من حيث قيمة منتجاتها البحرية طفيفا 

ألف 443.541حيث بلغتالساحلية، 
، مقابـــل  2009درهـــم ســـنة

سـنة  آالف من الدراهم476.309و
تراجــع تنــاهز أي بنســبة ( 2008

وستساهم األشـغال الجاريـة   ).%7
بميناء سيدي إفني في رفـع إنتاجـه   

.طن من األسماك80.000ليصل إلى 
ومقارنة بالمستوى الـوطني،  

من كمية %14,6يمثل إنتاج الجهة  
من قيمـة  %11اإلنتاج الوطني و  

.2008اإلنتاج الوطني خالل سنة 

2009و 2008ما بين سنتي سب الموانئحتطور إنتاج الصيد البحري الساحلي

20082009لموانئا
القيمةالكميةالقيمةالكمية

81.360365.93359.054346.495اكادير
68712.32399810.653امسوان

32.19994.54130.86783.730سيدي افني
883.5121132.663تغزوت

114.334476.30991.032443.541الجهة

779.3844.273.2101.067.2714.256.172المغرب

2009و 2008للمغرب النشرة اإلحصائية:لمصدر ا

ودة ـوع وجـرة و تنـبوفوسيدي إفنيي بأكاديرـيتميز الصيد الساحلو 
لسمك األبيض، السـمك السـطحي، القشـريات و    ا:خاصة منها ه ـاتـمنتوج

.الرخويات
وأكـادير بمينائيبين الجدول التالي منتوجات الصيد البحري الساحلي وي

:2008خالل سنة سيدي إفني 
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2008سنة سيدي إفنيوأكاديربمينائي حسب الصنف الصيد البحري الساحليمنتوجاتالثالث

**سيدي إفني*أكاديراألصناف

القيمة )بالطن(الكمية القيمةمية الك
628791149173121769295السمك السطحي

270111483396512952األنشوبة

342183500454288021األسقمبري

311611758211الشرن

20864378302180348234السردين

000,37التــن

19801884218,770أصناف أخرى

1556715065986222097السمك األبيض

426974700الميرالن

104873379884الروبيو

661015303202الباجو

1402713256082318011اصناف اخرى

1265401471,4235القشريات

164960210612179الرخويات

813603659333214193806المجموع

المكتب الوطني للصيد البحري** - 2009للمغرب النشرة اإلحصائية * :لمصدر ا

وبخصوص اتجاهات منتوجات الصيد الساحلي المفرغ بموانئ الجهة فعلى 
%15لتعليب السمك و%15لإلستهالك المباشر و%64العموم تخصص نسبة 

.الستخراج دقيق السمك، والباقي للتثليج والتمليح

أعالي البحاربيد الص-3-2
أعـالي  بيكتسي قطاع الصـيد  

وهو جد بالجهة البحار صبغة عصرية 
متخصص فـي إنتـاج الرخويـات    

284والقشريات، يتشكل أسطوله من 
مختصة فـي  منها وحدة 151(وحدة 

ومنتجات هـذا  ؛ )الرخويات المجمدة 
صـوب  في أغلبهـا  توجه األسطول
األوربية واليابانية، كما يشغل األسواق

5.270يدا عاملة بحريـة تقـدر ب   

أجنبـي 1.100وننضـم تياشخص
).أغلبهم من جنسية كورية(
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الصادرات-3-3الثالث
ماسة درعـة خـالل موسـم    هة سوسبجقدرت صادرات منتوج البحر

مليون درهم وهو 4.634طن بقيمة تبلغ 132.500ما مجموعه ب2007-2008
من %46الوطني و رية على المستوى الصادرات البحكميةمن %44ما يمثل 

.تهاقيم

(Haliopolis)مشروع المنطقة الصناعية لمنتجات البحر -3-4

الكبيرة التي تتوفر عليها الجهة في مجال استغالل الموارد لمؤهالتلنظرا 
من أجل (Haliopolis)السمكية، تم اختيارها لتستضيف مشروع قطب التنافسية

. البحرية التي تعـد أول منطقـة لصـناعات مـوارد البحـر     تحويل المنتوجات
تنمية جهة سـوس ماسـة   إستراتيجيةمشروع صناعي مهيكل يعزز هليوبوليس

للمشـروع ميزانيـة   رصدت؛ وقد درعة في مجال صناعة تحويل منتجات البحر
600للبنـاء والتطـوير و   من الـدراهم مليارات6مليار درهم منها 6,6قدرها 
المنطقة الصناعية البحرية : ويتكون هذا المشروع من قطبين. للتهيئةدرهم مليون 

.والقطب السمكي البحريهليوبوليس
هليوبوليس منطقة صناعية لمنتجات البحر تتـوفر علـى بنيـات تحتيـة     

أما القطب . وتجهيزات وخدمات متطورة وتستضيف كذلك األنشطة اللوجيستيكية
فاعلين في هذه الصناعة من أجل تطـوير  السمكي البحري فهو جمعية تجمع كل ال

.   وتشجيع تحويل منتجات البحر في جهة سوس ماسة درعة
هذا وستعرف الجهة كذلك وضع مخططات تهيئة تغطي كل المصايد مـن  
أجل استغالل دائم للثروات البحرية وحماية التنوع البيولوجي بالجهة،  باإلضـافة  

والتقليدي بالجهة في إطار برنـامج  إلى تأهيل وعصرنة أسطول الصيد الساحلي
. اتفاقية تحدي األلفية

الصنــاعـــة - 4
مكانة متميزة في تنمية النشاط االقتصـادي و االجتمـاعي  الصناعةتحتل

وقـد  ؛ و الفالحيـة البحريـةعلى المنتوجات على مستوى الجهة و ترتكز أساسا
غذائية باألساس وكذا قطاع النمو الذي عرفه قطاع الصناعة العرفت تطورا نتيجة 

.الصناعة الكيماوية



سوس ماسة درعة–المديرية الجهوية للتخطيط  57

2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

وبالرغم من أن الجهة تعتبـر  الثالث
الفالحي، فإن اإلنتاجرائدة في مجال 

الصناعة التحويلية وتثمـين المـوارد   
الفالحية تبقى جد متواضعة بالمقارنة 
مع الصناعة التحويليـة للمنتوجـات   

تفرض سيطرتها الزالتالبحرية التي 
.ة الغذائية بالجهةعلى قطاع الصناع

النسيج الصناعي-4-1
13,4مؤسسة صناعية، بإنتـاج تجـاوز   526تحتضن الجهة ما مجموعه 

3,7مليار درهم وقيمة صـادرات بحـوالي   2,8مليار درهم وقيمة مضافة فاقت 
873ناهزمليار درهم، أما االستثمارات الصناعية فقد بلغت خالل نفس السنة ما ي

و يبرز الجدول التالي بعض المؤشرات الصناعية  حسب أقـاليم و  .رهممليون د
:عماالت الجهة 

2008لجهة سنة االمؤشرات الصناعية حسب أقاليم وعماالت 

عدد عمالة أو إقليم
المؤسسات

عدد 
المستخدمين 

الدائمين

رقم 
المعامالت

)ألف درهم(

اإلنتاج
)ألف درهم(

الصادرات
)ألف درهم(

نفقات 
ستخدمينالم
)ألف درهم(

االستثمارات 
)ألف درهم(

1926919709054267167172650825652779433671اكادير اداوتنان

-80-14140140اشتوكة ايت باها

83489637154773685469988665296436208747انزكان ايت ملول

36263184699178961822773823870ورزازات

105212143197213680486939164946217973نتتارودا

396018759-2031560693558687662تزنيت

250388-1850103474زاكورة

52614171138326231340922737346561161474872508المجموع الجهوي

7893467279293944338268995963740220982773964618040896المجموع الوطني

2009للمغرب اإلحصائيةالنشرة:المصدر

هذا ويبقى النسيج الصناعي للجهة ضعيف التنـوع كمـا تهـيمن عليـه     
من هذا النسيج تتشكل من الوحدات %90المؤسسات الصناعية الصغرى، ذلك أن 

.من القيمة المضافة للقطاع%18الصغيرة التي تساهم فقط بحوالي 
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الصـناعات  : فروع أساسيةعلى خمسة الصناعية بالجهةتتوزع الوحدات الثالث
، واإللكترونيةالغذائية، الصناعات الكيميائية وشبه كيميائية، الصناعات الكهربائية 

.صناعة األثواب والجلد، وصناعة الحديد والميكانيك
فقط من الوحـدات  %20(الصناعة الغذائية لوحدها الوحدات هذا وتساهم 
مـن اإلنتـاج   %74ب ) وثلثا اليد العاملـة بالجهـة  ةبالجهالصناعية اإلجمالية

.الصناعي للجهة

مـن حيـث   حديدية في الدرجة الثانية الوتأتي صناعة المواد المعدنية غير 
المساهمة االقتصادية تشمل صناعات مواد البناء وترتبط أساسـا بقطـاع البنـاء    

.واألشغال العمومية
)2008سنة (الفروع األساسية بالجهة المؤسسات الصناعية حسب 

عدد المستخدمينرقم المعامالتعدد المؤسساتالقطاع الصناعي
257 8288 186 20010الصناعات الغذائية

336 9412 976 1351كيماويةالالصناعات الكيماوية وشبه

903151 545واإللكترونيةالصناعات الكهربائية

112159 1016صناعات األثواب والجلد

845 8421 93732صناعات الحديد والميكانيك

423 9971 83873صناعات اخرى

171 62314 832 52613مجموع الجهة

أيت -اداوتنان و انزكان-أكاديرعمالتي بتتمركز جل الوحدات الصناعية و
و تشمل هـذه من اإلنتاج الصناعي الجهوي، %78ستحودان على يكما ،ملول

تصبير السـمك و تكييـف المنتوجـات    والوحدات خصوصا الصناعة التحويلية 

38,02%

25,67%

17,68%

15,78%
0,95%

1,90%

الصناعات الغذائية

الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية  

صناعات الحديد والميكانيك

صناعات اخرى

صناعات األثواب والجلد

الصناعات الكهربائية واإللكترونية

المؤسسات الصناعية حسب الفروع األساسية بالجهة
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تعتمد وفتبقى ضعيفةاألقاليـمباقي أما مساهمة . الفالحية و المطاحن الصناعيةالثالث
أساسا على أنشطة معالجة بعض المنتوجات المحلية خصوصا تقطيـر الـورود،   

فـي  حصة الجهةلتالي او يبرز الجدول . الحليب و إنتاج زيت الزيتونمعالجةو
.ميدان الصناعة مقارنة بالمستوى الوطني

2008في ميدان الصناعة لسنة وطنياحصة الجهة

االستثماراتالصادراتاإلنتاجرقم المعامالتعدد المؤسساتالمؤشر

6,74,7554,8)%( الحصة 

المناطق الصناعية-4-2
را ملموسا في توسـيع حجـم   تتواجد بالجهة عدة مناطق صناعية تلعب دو

:وتتوزع هذه المناطق عبر أقاليم الجهة على الشكل التالي. االستثمارات الصناعية

توزيع المناطق الصناعية بجهة سوس ماسة درعة
عدد المحالت)بالهكتار(المساحة العماالت واألقاليملمناطق الصناعيةا

240497اداوتنان-اكاديرتاسيال
355778ايت ملول -انزكانيت ملولأ

322670ايت باها -اشتوكةسيدي بيبي
21459تارودانتأوالدتايمة

75543تزنيتتزنيت
3440تزنيتسيدي إفني

45410ورززاتورززات

زاتابورزالصناعة السينمائية4-3
ارات تعد مدينة ورززات قبلة سينمائية كبرى تسـتقطب بتزايـد االسـتثم   

السينمائية الدولية، وبذلك تدر الصناعة السينمائية على الجهة رقم معامالت يفوق 
. ، وتوفر آالف مناصب الشغل الموسمية والدائمةمليون دوالر100

مما أعطى يـد  تتوفر ورززات على ثالث استوديوهات ذات صبغة دولية
.عاملة محلية ذات تجربة سينمائية

مليار درهـم  3تخصيص غالف مالي يقدر ب ولتطوير هذه الصناعة ثم
قصد الترويج للجهة بواسطة األعمال السينمائية ولتوفير أفضل شـروط العمـل   

.لمهنيي السينما وتثمين اإلمكانات التي تزخر بها الجهة
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من أجل تقوية حضـور  2016وقد تم في نفس اإلطار بلورة إستراتيجية الثالث
لإلنتـاج  (كموقع للتصوير وفضـاء  هاجاذبيتورززات في السوق الدولية وتقوية 

.يستجيب لمعايير الجودة العالميةباالمتيازيحظى ) السينمائي

القطاع الصناعي بالجهةتأهيل-4-4
على الرغم مما تتوفر عليه الجهة من إمكانات مهمة في القطاع الصناعي، 

وزنها يظل ضعيفا داخل النسيج الصناعي الـوطني، بحيـث تعتبـر نسـبة    فإن 
من اإلنتاج الصناعي الوطني، كمـا  %5محدودة، إذ ال يتجاوز إنتاجها تها مساهم

من اليد العاملة الصناعية على %4، وال تشغل سوى %4,8التتعدى استثماراتها 
.المستوى الوطني

هذا ويعرف القطاع الصناعي اختالالت تتجلى في ضعف تنوع منتوجـه،  
ضافة إلى تمركز أنشطته في عمالتي ، باإلوهيمنة المؤسسات الصناعية الصغرى

.أكادير وإنزكان
تطلب إعادة تالتنمية الصناعية على الصعيد الجهوي إعادة تأهيل مسارإن 

تنظيم النسيج الصناعي من حيث أشكال إنتاجه ومختلف أنشطته كمـا أن إعـادة   
سـهل  تأن اتوزيع بعض األنشطة الصناعية على المدن األخرى بالجهة من شأنه

.ع تنمية هذا القطاعويشج
دعم وتحـديث ليصـبح   إلىفي حاجة هو ذلك فهذا القطاع إلىباإلضافة 

السوق على المستويين الداخلي والخـارجي،  ويواكب تطورقادرا على المنافسة 
ويحتاج أيضا إلى بذل المزيد من المجهودات لتوظيف التكنولوجيا الحديثة من أجل 

منه في تنميـة اقتصـاد الجهـة وتـوفير     المتوخىالنهوض به حتى يلعب الدور 
.مناصب الشغل

الصناعة التقليدية - 5
لى جانب القطـاعين  إالصناعة التقليدية بالجهة دورا اقتصاديا مهما تلعب 

من الناحيـة  و. يشكالن العمود الفقري القتصاد الجهةينالفالحي والسياحي اللذ
مـن  يجلب دخال ال يستهان به كما يعديدا عاملة مهمة والقطاع االجتماعية، يوفر 

االعتبار الـذي  إعادةالمؤهالت المكملة للمنتوج السياحي المحلي، وهذا ما يفسر 
مع األهمية التي يحظى بها القطاع السـياحي  ةموازاتحظى به الصناعة التقليدية

.بالجهة
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

ومن أهم أنشـطة الصـناعة   الثالث
الجهـة، نـذكر   بالمتواجـدة التقليدية 
ألدوات الفخارية واألوانـي  صناعة ا

الحلـي الفضـية   ياغة النحاسية وص
.الزرابينسجودباغة الجلد و

أما فيما يخـص التكـوين المهنـي    
المرتبط بهذا القطـاع، فالبـد مـن    
اإلشارة إلى أنه بالرغم مما تقوم بـه 

مراكز التكوين المتوفرة بالجهة مـن  
هـا تأطير وتكوين في هذا المجال، فإن

مـن حيـث عـددها    تبقى غير كافية
. لحاجيات الصناع التقليديينلالستجابة

كما يعاني القطاع مـن نقـص فـي    
المبادرات المتعلقة بالتشجيع والتحفيز 

والتسـويق وتوزيـع   على اإلنتـاج 
.منتوجات الصناعة التقليدية

وفضال عن ذلك، فإن قطاع 
الصناعة التقليدية يبقى مجاال متميزا 

للتنمية االجتماعية إستراتيجيةلوضع
على المستوى المحلي، خاصة وأن 

ال يتطلب توظيف األمر يتعلق بقطاع 
فعالية رأسمال كبير في حين ذي

مرتفعة في توفير مناصب الشغل 
ة األدوات والتقنيات التي يعتمد وبساط
.اإلنتاجفيعليها

2008تضم الجهة خالل سنة 
وحدة للصناعة 11.635ما مجموعه 

بـأكثر  التقليدية تشغل يدا عاملة تقدر 
إال أن غالبيـة  ؛ ألف عامـل 53من

نشاط الصـناعة التقليديـة يتمركـز    
-اداوتنان و إنزكان-بعمالتي أكادير

لوحدهما حودانستيأيت ملول، حيث 
الوحـدات و  ما يقارب نصـف  على 

مـن  %56يوفران الشغل لحـوالي  
.الحرفيين العاملين بالجهة
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

كما تشكل مدينة أكادير أرضية لتسويق منتوجـات الصـناعة التقليديـة    الثالث
.بامتياز نظرا لتموقعها كقطب سياحي مهم على المستوى الوطني

)2008سنة (حسب األقاليم والعماالت اعة التقليدية والمستخدمين بهادد وحدات الصنع

عدد المستخدمينعدد الوحدات
265010120اداوتنان-اكادير

305019850ايت ملول-انزكان

3802280ايت باها-اشتوكة

16848420تارودانت

29178750تزنيت

5782945ورزازات

3761028زاكورة

1163553393وعالمجم

2008النشرة اإلحصائية الجهوية   :لمصدر ا

تعاونيـة  74هذا وتضم الجهة 
للصناعة التقليديـة تـنظم وتـؤطر    

ـ الحرفيين ألجـل تطـوير    تهم اإنتاج
وتتـوزع هـذه   ؛وتحسين مـداخلهم 

-:التعاونيات حسب األقاليم كالتـالي 
07، إداوتنانتعاونيات بأكادير10
أيت كةوباشت05، أيت ملولنزكانبإ

، بتزنيـت 05، بتارودانت14، باها
.بزاكورة03، و بورززات30

السيــــاحـة-6

يعتبر القطاع السياحي ركيزة أساسية في اقتصاد جهة سوس ماسة درعة، 
للعملة الصعبة و محركا لتنشيط عدة قطاعات، كما يساهم امصدرا هامشكل و  ي

.غل في توفير فرص الش
و يعتبر مناخ الجهة و تكامل تضاريسها و تنـوع إرثهـا الحضـاري و    
الثقافـي والفني من العوامل المباشرة التي جعلت منها القطـب السـياحي األول   

.بالمملكة

توزیع وحدات الصناعة التقلیدیة بالجھة 
سنة 2008

ورزازات% 5,0زاكورة% 3,2
تزنيت   % 25,1

تارودانت % 
14,5

اشتوكة أيت باها    
3,3 %

إنزكان ايت   
ملول% 26,2

أكادير إدوتنان % 
22,8
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

الثالث

وج السياحي للجهـة  تيتميز المن
فهنـاك السـياحة الشـاطئية    ،بتنوعه

،بأكادير واألثرية بكـل مـن ماسـة   

وسيدي  وسـيدي  وتزنيت تارودانت
والسياحة الثقافية واالستكشـافية فني 

. بواحات درعةبقصور ورززات و
فرغم حداثة السياحة بواحـات  
درعة فإنها قد شهدت تناميا ملحوظـا  
بحكم أصالة طابعها المعماري المحلي 

عدد وافـر مـن   انتشارالمتمثل في 
القصور والقصبات الخالبـة وكـذا   

وي متميـز  قربها من مجال صـحرا 
.الرمليةكثبانهبكثافة 

التوزيع المجالي للتجهيزات السياحية-6-1
بلغت الفنادق المصنفة سنة على تجهيزات سياحية مهمة حيث الجهة تتوفر 

. 2007سنة فندقا 232ال تتعدى فندقا بعد ما كانت 245ما مجموعه 2008
وبالـمغرب الفنادق المصنفة من%14أكثر منهذه المؤسساتوتشكل

.الوطنيةمن الطاقة اإليوائية %26، أي ما يوازي اسرير40.000حوالي توفر 
تعرف أقاليم وعماالت الجهة تباينـا واضـحا فـي التوزيـع الجغرافـي      

على حـوالي  إداوتنان لوحدها –رللتجهيزات السياحية، حيث يتواجد بعمالة أكادي
مـن  71%من الغرف و 69%من الفنادق المصنفة المتوفرة بالجهة و %38
. األسرة

حسب األقاليم والعماالتللمؤسسات المصنفة الطاقة اإليوائية
2008-12-31إلى غاية 

مصنفةالفنادق  ال
األسرةالغرفالمؤسسات

931262028605اداوتنان-أكاديـر
246108ايت باها-اشتوكـة
10354687ايت ملول- انزكـان

8734107006و ر ز ا ز ا ت
10417841تارودانــت
15460949تزنيـــت

288841787زاكـــورة
2451819139983مجموع الجهة

172073061152936المغرب

2008للمغربالنشرة اإلحصائية:المصدر
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

التوافد السياحي-2-6الثالث

ما يناهز 2008استقبلت خالل سنة حيثتعتبر الجهة قبلة للسياحة الدولية، 
بمـا  أجانب، فيما تساهم السياحة الداخليـة هممن81,5%،سائحا1.155.000

ـ و؛18,5%بنسبة أي سائحا 214.450يناهز  ه ذتهيمن السوق الفرنسية على ه
: ، متبوعة باألسـواق التاليـة  36%أي ما يوازي اسائح418.611ب السياحة 
.3,7%، واسبانيا 3,9%جيكا ، بل%4,2، ايطاليا 5,8%انجلترا ،%9ألمانيا 

عرفت تراجعا نسـبيا نتيجـة األزمـة    2009وتجدر اإلشارة إلى أن سنة 
.للسياحالموفرةاالقتصادية التي أثرت سلبا على أغلبية األسواق 

حسب أقاليم الجهة، تبقى أكادير األكثر استقطابا للوفود السـياحية بنسـبة   
محطة شاطئية على الصعيد الوطني ولمـا  كأوللمكانتها الك نظرذو62,5%

من السياح على إقلـيم  25,7%يتوافدفي حين ؛توفره من تجهيزات سياحية هامة
ورززات نتيجة تنوع منتوجه الطبيعي والثقافي زيادة على األنشطة السـينمائية،  

.من السياح5%كما يستقبل إقليم زاكورة بواحاته الطبيعية وكتبانه الرملية 
لمجهودات أكثر من أجل تنميـة السـياحة   الجهة تحتاج ،لكذأنه رغم إال

.الجبلية والسياحة القروية

نة 2008 الوفود السیاحیة حسب أقالیم و عماالت الجھة س

ان   أكادیـر-اداوتن
%62,5

اشتوكـة-ایت باھا   
%0,1

انزكـان-ایت ملول 
%1,5

و ر ز ا ز ا ت 
%25,7

تارودانــت% 2,8

تزنیـــت %2,2 
زاكـــورة %5,1 
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

2008خالل سنة الوفود السياحية حسب أقاليم وعماالت الجهةالثالث

)%( النسب الوفود السياحيةالعماالت و االقاليم
72143562,5اداوتنان-أكاديـر

12720,1ايت باها-اشتوكـة

178751,5ايت ملول- انزكـان

29689725,7و ر ز ا ز ا ت

328772,8تارودانــت

253142,2تزنيـــت

589175,1زاكـــورة

1.154.587100المجموع بالجهة

الليالي السياحية تطور-6-3
ليلـة  5.373.639بلغ عدد الليالي السياحية بالفنادق المصـنفة بالجهـة   

.وهو ما يناهز ثلث الليالي السياحية على الصعيد الوطني2008سياحية سنة 

حسب األقاليم والعماالتبالفنادق المصنفةالليالي السياحية تطور

العماالت و االقاليم
عدد الليالي السياحية 

2006سنة  200620072008

492566749234194653157اداوتنان-اديـرأك

164018631674ايت باها-اشتوكـة

269723730740162ايت ملول- انزكـان

550200533380508427و ر ز ا ز ا ت

688036493256516تارودانــت

372553922339211تزنيـــت

837847649074792زاكـــورة

569432156766145373639المجموع بالجهة

163455351689380316461517المغرب

2009للمغرب النشرة اإلحصائية :المصدر

توزيع الفنادق حسب التصنيف -6-4

نجوم على الصعيد الـوطني  4من الفنادق ذات %24تضم الجهة حوالي 
ة وبنيات سياحية أخرى  مهمة مقارنمن قرى العطل السياحية، %36و ما يعادل 

.بالمستوى الوطني
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توزيع الفنادق واألسرة و الليالي السياحية حسب التصنيفالثالث
2008-12-31إلى غاية 

نجوم5ومنج4ومنج3نجمتان1نجمة 
قرى العطل 

السياحية
اقامات 
سياحية

دور 
الضيافة

الجهة
213830359123255الفنادق

14423160519111538483074404992998األسرة

االمغرب
149174170145563382835الفنادق

90031319924526391492449817685967212544األسرة

2009النشرة اإلحصائية للمغرب  :المصدر 

المعــــادن - 7
يلعب القطاع المنجمي دورا مهما في تنمية الجهة من خالل مساهمته فـي  

لة الصعبة وتوفيره للبنيات التحتية المنجزة مـن  خلق مناصب الشغل وجلب العم
.قبل المقاوالت المنجمية الكبرى

علـى تتوفر وعلى الخصوص مرتفعات األطلس الكبير والصغير جهة فال
خصوصا بأقاليم تارودانـت وتزنيـت وورززات   متنوعةمهمة ومنجميةثروات 
النحاس والـذهب  ومن أهم المعادن والصخور المتواجدة بالجهة نذكر . وزاكورة

.والرخاموالفضة والمنغنيز والكوبالط والحديد
: وتوجد حاليا بالجهة عدة مناجم واعدة في إطار االستغالل، منها

؛منجم إمتير: الفضة-
؛منجم بوازار: الكوبالت-
.منجم إيميني: المنغنيز- 

رخصة1.244المعادن بالجهة حوالي لىوالتنقيب عالبحثرخص وتقدر
.المعدنية الوطنيةالثروةمن %31سارية المفعول وهو ما يمثل 

وقد عرفت بعض اإلنتاجات المعدنية تزايـدا ملموسـا خـالل السـنوات     
طنا مـا  210إلىطنا 168األخيرة، السيما معدن الفضة الذي انتقل إنتاجه من 

، وكـذا معـدن   25 %، مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة 2009و 2007بين سنتي 
%طنا، أي بزيـادة  57.184طنا إلى 40.616الذي انتقل إنتاجه من لمنغنيزا

.خالل نفس الفترة40,8
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2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة القطاعات المنتجة  الجزء الثالث

في خلـق فـرص الشـغل، فتبـرز     القطاع المعدني أما بالنسبة لمساهمة الثالث
عامال وكذا بمنجم الذهب بتزنيـت  2254خصوصا بمناجم ورززات التي تشغل

.عامال768الذي يشغل 
2009سنة ية بالجهةاالنتاجات المعدن

عدد العمال)بالطن(اإلنتاج المعدن المستخرجالمناجم
تـارودانت

12.06930الفلد سباتتماروت
12.68605الفلد سباتتامسولت

تايفست، إكردا،
أيت باها

50808أوكسيد الحديد
0004الطالكتغسال

تـزنيـت
0,489768الذهبإيوريرن
0902كالطالأيت أحمد

ورززات
210825الفضةإيمضر
57.184224المنغنيزإيمني
33.8521.142الكوبالطبوزار

البارتينالشركات الصغرى
أكسيد الحديد

9.58541
زاكورة

3.81520البارتينموروكومنرال كمباني
7.01754البارتينآخرون

47204أوكسيد الحديدمحمد الجبلي
5.970البارتيناألوراش التقليدية
المديرية الجهوية للطاقة والمعادن:المصدر 

فرغم أهمية الثروة المعدنية للجهة فإن االستثمار بهذا القطاع يبقى محدودا 
نتيجة غياب صناعة تحويلية معدنية، إذ من المفروض أن يعزز القطاع المنجمـي  

.ة تحتية مالئمة تؤهله ليشكل مجاال حيويابنيب
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الثالث

الجزء الرابع 

البنيــــات التحتية



سوس ماسة درعة–المديرية الجهوية للتخطيط  69

2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة التحتية البنيــــات عالجزء الراب

الثالث
الطــرق و النقـل-1

الشبكة الطرقية . 1.1
علـى شـبكة   إذ تتوفر تعرف التجهيزات الطرقية بالجهة تحسنا ملحوظا، 

. معبدةمنها %68حوالي كلم، 7.449طرقية تمتد على طول
:هذه الشبكة كالتاليتتوزعو

مـن الشـبكة الطرقيـة   %19حواليمن الطرق الوطنيةكلم 1.417-
؛معبدةمنها كلم 1.293، بالجهة

، من طول الشـبكة %15، حوالي من الطــرق الجهويةكلم 1.092-
؛معبدةمنها كلم 989

من طول الشـبكة الطرقيـة   %66، أي من الطرق اإلقليميةكلم 4.940-
.معبدةمنها كلم 2.758جهة، لل

وتعرف هذه الكثافة توزيعا غير متكافئا بين عماالت وأقاليم الجهـة، كمـا   
: يوضح الجدول التالي

حسب األقاليم و العماالت2009سنة حتى نهاية الشبكة الطرقية بالجهة طول 

)مـكلبال(

أنواع   الطرق
اكادير 
إداوتنان

إنزكان

أيت ملول و 

باهااشتوكة أيت 
المجموعزاكورةورزازاتتزنيتتارودانت

144732301224284201417الوطنية

144732301224282961293المعبدة

00000124124معبدةالغير 

01013102542991281092الجهوية

0101310233217128989المعبدة

00021820103معبدةالغير 

35578115399509345914940ةيقليماإل

3237597816873291102758المعبدة

3215397582636054812182معبدةالغير 

والنقلالمديرية الجهوية للتجهيز أ:المصدر 

رغم المجهودات المبذولة لتحسين هذه الطـرق، فإنهـا تعـاني معيقـات     
.ات األودية التي تؤدي إلى تدهورهاالظروف الطبيعية الناتجة عن فياضان
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الثالث
وستعزز الشبكة الطرقية للجهة من خالل مشاريع الشـطر الثـاني مـن    

.البرنامج الوطني للطرق القروية
: 2009ويبين الجدول التالي حالة تقدم هذا البرنامج سنة 

البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية

)2009ال سنة ـحالة تقدم األعم(

و االقاليمالعماالت
الطول اإلجمالي

)كلم( 

العمليات المنجزة

)كلم( 

حالة اإلنجاز

 )%(
230,7134,758,4اداوتنان-أكاديـر

24,516,567,3ايت ملول- انزكـان

172,3172,3100,0ايت باها-اشتوكـة

467,676,016,3تارودانــت

364,0141,038,7و ر ز ا ز ا ت

314,042,013,4زاكـــورة

286,0114,540,0تزنيـــت

1859,1697,037,5المجموع بالجهة

المديرية الجهوية للتجهيز والنقل: المصدر

مراكش-الطريق السيار أكادير
سيساهم ربط الجهـة بشـبكة   
الطرق السيارة من خـالل الطريـق   
السيار الرابط بين أكادير ومـراكش  

فعال في تعزيـز فـرص   بشكل جد 
من شأن هذا المشروع . التنمية بالجهة

تنمية الحركة التجارية وفـك العزلـة   
عن الجهة مـن المنطقـة الشـمالية    
للمغرب ، و سيشكل قيمة مظافة ونقلة 
نوعية لجهتي سوس ماسـة درعـة   

كما ستكون . ومراكش تانسيفت الحوز
ــار إيجابيــةعلى القطاعــات  ــه آث ل

جهة المتشكلة من االقتصادية الحيوية لل
ــة    ــات البحري ــة والمنتوج الفالح

وسيسمح كذلك بالرفع من . والسياحة

هـذا  . الصادرات وجذب االسـتثمار 
باإلظافة إلى دوره في تحسين سالمة 
السير وتقليص المدة الزمنية الفاصلة 

.بين مدينتي أكادير ومراكش



سوس ماسة درعة–المديرية الجهوية للتخطيط  71

2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة التحتية البنيــــات عالجزء الراب

ل أول نفـق يـتم   كلم ، ويشـم 225يمتد هذا الطريق السيار على مسافة الثالث
كما يتضمن . متر562إنجازه على شبكة الطرق السيارة بالمغرب يبلغ طوله 

محطـات لـألداء وأربـع باحـات     7جسرا و13ثالثين منشأة هندسية و
.لالستراحة ومركزيين للصيانة

النقل الطرقي -1-2
تعتبر جهة سوس ماسة درعة منطقة عبور ضرورية بين شمال المغـرب  

.في مجال النقلهامةفهي تتوفر على تجهيزات وجنوبه لذا

المعبر عنها بعدد المقاعد ( فإن الطاقة االستيعابية بالنسبة لنقل المسافرين،
إلـى تصل ) المعروضة يوميا من طرف الحافالت التي تنطلق من مراكز األقاليم

.تنطلق من عمالة أكادير اداوتنانمنها%56امقعد36.738
أزيـد مـن ثلثيهـا    ، حافلة1.514فعددها المستغلةت يما يخص الحافالف

داوتنـان  إ-كـادير أمخصص لنقل السياح، و يتواجد النصيب األكبر منها بعمالة 
%) .46(القطب السياحي للجهة 

2008نقل المسافرين بالجهة حسب األقاليم سنة 

مندوبيات وزارة التجهيز والنقل: المصدر

النقل الجـوي -1-3
تـلعب المطارات التي تتوفر عليها جهـة سوس ماسة درعة دورا أساسيا  

ومطـار " أكـادير المسـيرة  " تبر مطار في تنمية و تطوير قطاع السياحة، و يع
هذا باإلضـافة  .ورزازات مطارين دوليين يرتبطان بالمطارات الوطنية والدولية

.زاكورةجهوي برإلى مطا

األقاليم 

والعماالت

المقاعد المتوفرةالحافالت المستعملة

المجموعنقل السياحنقل جماعيالمجموعالسياحقلننقل جماعي

7261068236001710920.709اكادير اداوتنان
552572750182.768انزكان  ايت ملول
51625024274اشتوكة ايت باها

1451315834321173.549تارودانت
208289151871.102تزنيت

47417464235045876.937ورزازات
1910011990011002.050زاكورة

3631.1511.51414.19722.54136.738المجموع
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الثالث
بلـغ عـدد   2008خالل سنة 

ــادير و   ــاري أك ــافرين بمط المس
1.547.500ورزازات ما مجموعه

مـن  %12، أي  ما يعـادل  مسافرا
على الصعيد جوا ن مجموع المسافري

.الوطني

2008حركات المسافرين حسب مطاري الجهة سنة 

المطارات
الحركات  الحركات التجارية

األخرىالمجموعالعبورااإلقالعالوصول
683.679702.98768.5281.455.1946.906اكادير

45.48842.1494.66992.3063.271ورزازات
729.167745.136731971.547.50010.177مجموع الجهة

6.276.2726.354.981223.76912.866.461119.967المستوى الوطني

2009النشرة اإلحصائية للمغرب:المصدر 

بلغ عدد المسافرين أزيد من و بخصوص الرواج الجوي حسب الخطوط، فقد 
).% 72أي ( يتشكل أغلبهم من المسافرين باتجاه أوروبا مسافر مليون ونصف 

2008الرواج الجوي التجاري حسب الخطوط سنة 

الخطوطالمطارات

لمجموعا داخل 

المغرب

داخل 

إفريقيا
فرنسا

مجموع 

أوربا

ومن نحو 

الشرق

الخطوط 

األخرى
اكادير

33396018068516774109141211731231455194المسافرون 
492,3087,5500,80172,31165,4)بالطن( األمتعة

42343063905801358712618حركات الطائرات
ورزازات

626448826324284861088092306المسافرون 
27,30,101,70029,1)بالطن( األمتعة

15437313348801906حركات الطائرات
المجموع

39660418156543098111989812819231547500المسافرون 
519,60,187,5502,50172,51194,5)بالطن( األمتعة

57773134218836166714524حركات الطائرات
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الثالث
النقل البحري-1-4

مهمين و هما مينـاء أكـادير   ميناءينتتوفر جهة سوس ماسة درعة على 
جا فهـو يسـتقبل   وميناء  سيدي إفني، و تكتسي أنشطة ميناء أكادير طابعا مزدو

سفن البضائع و المسافرين كما يستقبل أيضا بواخر الصيد، وبفضل هذا المينـاء  
. الكبير يعرف اقتصاد الجهة انفتاحا على الخارج بواسطة مبادالته التجارية الهامة

و قد حقق ميناء أكادير رواجا 
، إذ تم 2008تجاريا هاما خالل سنة 

طـن  مليون وأربعة آالف عبره شحن 
من البضـائع، خاصـة المنتوجـات    

، كمـا عـرف   )الحوامض(الفالحية 
ألف طن مـن  287و يمليونتفريغ 

ألف طن من المـواد  562البضائع و 
.النفطية

2008- 2006ميناء اكاديرعبر نقل البضائع تطور

)بالف طن( 

200620072008ائعالبض
7088001004البضائع المشحونة
155922332287البضائع المفرغة

508592562المواد النفطية المفرغة

2009النشرة اإلحصائية للمغرب:المصدر 

السكن و التعمير والتنمية المجالية- 2
ميدان اإلسكان والتعمير والتنمية المجاليـة  لقد مكنت الجهود المبذولة في 

بجهة سوس ماسة درعة من تحقيق األهداف والبرامج التي تم التعاقد بشأنها سنة 
، وفي مقدمتها برنامج مدن بدون صفيح الذي مكن من القضاء علـى مـا   2009
وتنصب الجهود كـذلك حـول المواكبـة    .سكنا صفيحيا بأكادير14.944يناهز 

مستفيدين من هذا البرنامج وتحسين إطار عيش السكان مـن خـالل   االجتماعية لل

نقل البضائع عبر میناء اكادیر

2775

3625 3853

0
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إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز وتحيين وثائق التعميـر التـي تعتبـر مـن     الثالث
.الوسائل األساسية لتنظيم وضبط االمتداد العمراني

انطالقة لمجموعة من مشاريع التنمية المجالية بدعم 2009كما عرفت سنة 
دوق التنمية القروية والتي من شأنها الرفع من تنافسية المجاالت والتقليص من صن

.من حدة الفوارق بين مكونات الجهة خاصة بالعالم القروي
في هذا اإلطار، سيحظى إنجاز التصميم الجهوي إلعداد التراب بأهميـة  

باعتباره وثيقة مرجعية تمكن من وضع تصور شـمولي  2010خاصة خالل سنة 
بل الجهة وتسمح بخلق االنسجام بين تدخالت الفـاعلين وتطـوير مسـتوى    لمستق

.تنافسية الجهة وطنيا ودوليا

السكن-2-1

المشاريع السكنيـــة* 
، وفي إطار دعم الشرائح االجتماعية المتوسطة والمحدودة 2000منذ سنة 

مشـاريع  5منهـا  ،مشروعا33تجلى فيتوفرت الجهة عروضا سكنيةالدخل، 
مشـاريع بـإقليم   9وحدة سكنية، و21.617أكادير إداوتنان تحتوي على الة عمب

بإقليم ورزازات تحتوي على امشروع 15وحدة ، و 7.036تزنيت تحتوي على 
9.157مشاريع على صعيد إقليم زاكورة تحتـوي علـى   4وحدة ، و25.103

11ومشروعا انتهـت بهـا األشـغال   22أن إلى وتجدر اإلشارة ؛وحدة سكنية
.في طور اإلنجازال تزال مشروعا 
برنامج مدن بدون صفيح * 

الـذي يهـدف معالجـة    " مدن بدون صفيح"بخصوص البرنامج الوطني 
إشكالية السكن غير الالئق، فقد تم القضاء على هذا النوع من السكن بكـل مـن   

نهـا  مدينة أكادير، سيدي إفني وأيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها التي تـم إعال 
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براكة وإعادة إيواء 15.250حيث تم القضاء على 2008بدون صفيح سنة امدنالثالث
).16.180حوالي (أسرة يتواجد معظمها بمدينة أكادير 16.494

إشكالية السكن المهدد باالنهيار* 
لمعالجة إشكالية السكن المهدد باالنهيار المتواجد بالمدن العتيقة واألحيـاء  

جديدة للتدخل تهدف إلى القيام بإجراء خبرة تقنيـة  تراتيجيةإسالعشوائية، تم نهج 
على البنايات اآليلة للسقوط من طرف مكاتب المراقبة، فعلى صعيد الجهة وخالل 

4993بلغ عدد األسر التي استفادت من دعم الدولة في هذا اإلطـار  2009سنة 
.أسرة

التأهيل الحضري* 
الناقصـة  لألحيـاء الحاضـنة المراكـز توسعمن أجل التحكم في وثيرة 

األحياء، هذهمشروعا يهم إعادة هيكلة51التجهيز، تم على صعيد الجهة انجاز 
السلطات المحلية، المصـالح الخارجيـة،   : وذلك بإشراك جميع المتدخلين بالقطاع

.شركة العمران، الوكالة الحضرية والمجتمع المدني

)درهم140.000(السكن المنخفض التكلفة * 
يما يخص انجاز هذا المنتوج تحتل جهة سوس ماسة درعة الرتبة الثانيـة  ف

وحدة سكنية منخفضة 22.953بعد جهة الدارالبيضاء الكبرى، حيث سيتم انجاز 
. التكلفة

"تكاديرت " مشروع مدينة * 
مدينة أكادير وضـواحيها، تمـت برمجـة    على لتخفيف الضغط العمراني 

وهي عبارة عن مدينة جديـدة متكاملـة   ؛"تتكادير" إحداث قطب حضري جديد 
هكتار ، سوف تمكن مـن تكثيـف و تنويـع    1.130على مساحة شرق أكادير

شأنه أن يحد من المضاربات العقارية التي تعرف ما منالعرض السكني بالمدينة 
.وثيرة متزايدة بالجهة

:وتتلخص مواصفات هذا المشروع في النقط التالية
هكتار1130"يرتتكاد"مساحة مدينة 

وحدة سكنية44.000عدد الوحدات السكنية المبرمجة
نسمة200.000الساكنة 



سوس ماسة درعة–المديرية الجهوية للتخطيط  76

2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة التحتية البنيــــات عالجزء الراب

2004و1994األخيرين لسنتي اإلحصاءينوضعية السكن بالجهة حسب * الثالث

فـي  وضعية السكن بالجهة حسب اإلحصـائين األخيـرين   تلخيصيمكن 
:    المؤشرات التالية

أو الملكيـة المشـتركة   الخاصةبالملكيةعةالمتمتاألسر الحضرية تشكل 
، 1994سنة %52,4مقابل 2004من مجموع أسر الجهة سنة %58,8حوالي 

و يرجع هذا االرتفاع إلى المجهودات المبذولة لتشـجيع السـكان علـى اقتنـاء     
%31,1مقابل %29,4في حين انخفضت نسبة األسر المكترية إلى   . المساكن

.1994سنة 

)%(ألسر احلضرية باجلهة حسب صفة حيازة املسكنتوزيع ا

19942004صفة الحیازة
52,458,8مـــالك أو مالك مشترك.1
31,129,4مكتـــري.2

3,42,4سكن وظیفي.3

13,19,4أخـر.4

100,0100,0المجموع

2004و1994تي للسكان و السكنى لسنانالعاماناإلحصاء: لمصدرا

منــزل مغربي "ويتميز الوسط الحضري بالجهة بانتشار مساكن من نوع 
حسـب  % 77حـوالي  حيث تمثل نسبة األسر القاطنة بها " تقليـدي أو عصري

، أما في الوسط القـروي فنجـد   1994سنة %74حوالي مقابل 2004إحصاء 
و نسجل في هـذا الوسـط ارتفاعـا    . %70المساكن القروية هي السائدة بنسبة 

1994سنة %9,8ملحوظا لألسر التي تقطن دارا مغربية عصرية إذ انتقلت من 
.2004سنة %19,3إلى

)%(توزيع األسر باجلهة حسب نوع املسكن

نوع المسكن
الوسط القرويالوسط الحضري

1994200419942004
2,62,00,30,4فیال.5
5,66,40,20في عمارةشقة.6
14,46,25,65,3دار مغربیة تقلیدیة.7
59,8719,819,3دار مغربیة عصریة.8
10,26,92,21,3بنایة بدائیة أو دار الصفیح.9

2,02,980,370,2مسكن قروي.10

5,44,71,63,2آخر.11

2004العام للسكان و السكنى لسنة اإلحصاء: لمصدرا
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الثالث
10تمثل األسر الحضرية التي تقطن بمساكن جديدة يقـل عمرهـا عـن    

سنة فأكثر 20، في حين تمثل تلك التي تقطن بمساكن ذات عمر %25سنوات 
سنة فما فوق، وتتمركز بالمدن العتيقة 50تقطن بمساكن ذات %6منها 42%

.للجهة كالمدينة القديمة لكل من تزنيت و تارودانت و ورزازات

)%(2004توزيع األسر احلضرية باجلهة حسب عمر املساكن سنة 

سنة فأكثر50سنة49إلى 20من سنة19إلى 10من سنوات10ل من أق

29,931,1363 اداوتنــان-أكادير

22,835,636,45,3 ايت ملول-انزكـان

24,636,132,96,4 ايت باها-اشتوكـة

2532,733,68,6 تارودانـت

18,228,739,114 تزنيت

25,131,5349,4 و ر ز ا ز ا ت
 زاكـورة
 23,730,836,49,2

25,432,735,76,2المجموع

2004العام للسكان و السكنى لسنة االحصاء: لمصدرا

:هذا وإن قطاع السكن بالجهة يعاني من عدة إكراهات يمكن ايجازها كالتالي
أراضى (المفتوحة للتعمير  األراضيصعوبة تعبئة العقار، وخصوصا -

؛..)المسقية األراضيلغابوية ،ااألراضي، الجموع
تداخل المهام و االختصاصات بين المتدخلين و الفاعلين في ميدان التعمير؛-
عدم مالئمة شروط القروض مع متطلبات األسر ذات الدخل المحدود وغير -

القار؛
.عدم نجاعة نظام المساعدات العمومية للسكن االجتماعي-

التنمية المجالية-2-2
للدينامية المجالية التي تشهدها جهة سوس ماسة درعة، فقد تمـت  ة مواكب

بلورة مشاريع مجالية ذات طبيعة بيداغوجية واسترشادية ترمي إلى تعبئة الفاعلين 
.التنمويين وفق مقاربة تشاركية كفيلة بضمان استدامة تمار الجهود التنموية

:ومن بين أهم المشاريع التنموية بالجهة نذكر
ميم الجهوي إلعداد الترابالتص* 

يعد هذا التصميم وثيقة هامة لتوجيه التنمية المجالية بالجهة علـى المـدى   
البعيد يهدف إلى استشراف وتنسيق الجهود المبذولة لتطوير تنافسية الجهة والحد 
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من االختالالت الطبيعية والمجالية التي من شأنها أن تقـوض أسـس الديناميـة    الثالث
.عية التي تشهدها الجهةاالقتصادية واالجتما

المشروع الترابي لتنمية واحات حوض درعة* 
يمتد هذا المشروع على مدى ثالث سنوات، و يهدف إلى تحسين الظروف 
االقتصادية واالجتماعية لسكان واحات درعة ووضع أسس تنمية مستدامة، وذلك 

:إستراتيجيةمحاور ةمن خالل ثالث
لمستدامة وتثمين المنتوجات المحلية؛تطوير الزراعات ا-
تطوير منتوج سياحي يتوافق مع إمكانيات ومؤهالت الواحات؛-
كالقصـور والقصـبات   وتثمينه التراث المعماري المحلي علىالحفاظ -

.سياحياباعتبارها إرثا حضاريا ومنتوجا قابال للتسويق

دعم إحداث منظومة لإلنتاج المحلي ألركان* 
إلنتـاج  اخلين على مسـتوى سلسـلة   دلمشروع إلى هيكلة المتيهدف هذا ا

المحلي ألركان ودعم القدرات اإلنتاجية والتنافسية للفاعلين فيها خاصة التعاونيات 
.النسوية التي تنشط في مجال إنتاج وتسويق المنتوجات المستخلصة من أركان

التعمير-2-3

ير للجماعات المكونة لها، فقـد  بالرغم من االمتداد الكبير للجهة والعدد الكب
مكنت الجهود المبذولة من تغطية جزء كبير من المجال الجهوي بوثائق التعميـر  
خاصة المجاالت التي تشهد دينامية اقتصادية وحضرية متسارعة، كما هو الحـال  

.بالنسبة للمجال الحيوي ألكادير والشريط الواحي بكل من ورززات وزاكورة

ن بكل من أكادير و ورززات ، خالل سـنة  االحضريتن افقد قامت الوكالت
:وثيقة للتعمير موزعة كالتالي122، بإنجاز وتتبع 2009
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2009سنة وثائق التعميــر الثالث

الوضعية الحاليةنوع الوثيقة
الوكالة الحضرية 

ألكادير

الوكالة الحضرية

زاكورة- لورززات
المجموع

مخطط توجيه التهيئة 

العمرانية

يهمصادق عل-

في طور المصادقة-

متعثرة-

4

0

1

1

2

0

5

2

1

تصاميم التهيئة

مصادق عليه-

في طور المصادقة-

في طور الدراسة-

مبرمجة-

متعثرة-

28

12

15

0

0

1

2

7

2

2

29

14

22

2

2

تصاميم التنمية

مصادق عليه-

في طور المصادقة-

في طور الدراسة-

تمديد الصالحية-

20

1

2

0

0

0

13

9

20

1

15

9

8339122المجموع

المفتشية الجهوية لإلسكان والتعمير والتنمية المجالية: المصدر

ارــــاالستثم-3
شهدت السنوات األخيرة طلبا متزايدا على المشاريع االستثمارية بالجهـة  

فخالل الفترة الممتدة مـا بـين سـنتي    .وخاصة ما يهم قطاعي العقار والسياحة
اسـتثماريا علـى تـراب    مشروعا 24.840تم إنجاز ما يناهز 2007و 2003

مليار درهم، ممـا  47,4الجهة، ووصل المبلغ اإلجمالي لهذه االستثمارات حوالي 
.منصب شغل137.000مكن من إحداث أزيد من 

حسب القطاعات2007و2003توزيع مشاريع االستثمارات المنجزة بالجهة ما بين سنتي 

لمشاريعطبيعة ا
عدد 

المشاريع

المبلغ االستثماري  

)بمليون درهم(

مناصب الشغل 

المقدرة

حصة 

االستثمار

%403200173879542العقار

%425108621345623السياحة

%66679551798217الصناعة

%2334585756679018والخدمات وغيرهاالتجارة

%2483947409137023100)2007-2003فترة (المجموع

المركز الجهوي لالستثمار:لمصدر ا
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الثالث
يحضى قطاع العقار بالنصيب األكبر من االستثمارات نظرا لكـون جهـة   

اإلسـتراتيجية  ة سوس ماسة درعة وعلى غرار باقي الجهات عملت على بلـور 
الحكومية في ميدان اإلسكان التي تهدف إلى رفع وتيرة منتوج السكن االقتصادي 

، فتم على "مدن بدون صفيح"وبرنامج"قالالئمحاربة السكن غير"مجوتنفيذ برنا
علـى صـعيد   أرضية للبناء بقعة 161.000مسكن و 57.500ذلك إنتاج إثر

.الجهة

مليار درهم، أي 10,8بحصة تناهز ويحتل القطاع السياحي المرتبة الثانية 
ذي عرفته الطاقـة  اليمن االستثمارات المنجزة، مما يبرز التطور اإليجاب23%

.اإليوائية خالل نفس الفترة

حسب األقاليم والعماالت2007و2003توزيع مشاريع االستثمارات المنجزة بالجهة ما بين 

عدد المشاريعاألقاليم و العماالت
الكلفة

)بمليون درهم(

مناصب االشغل 

المقدرة

82902888754430اداوتنان-اكادير

5549425028168ايت ملول -انزكان

128743876888ايت باها-شتوكة

3198240713083تارودانت

2423202711080تزنيت

3216495819555ورزازات

8764933819زاكورة

2483947409137023)2007-2003فترة (المجموع
االمركز الجهوي لالستثمار:لمصدر ا

من المبـالغ االسـتثمارية   70%من تحظى مدينة أكادير ومحيطها بأزيد 
ذلك لكون درهم، مليار33، وهو ما يوازي 2007-2003المنجزة خالل الفترة 

ديناميتها االقتصادية وما توفره من بنية تحتية يجعلها فضـاءا مالئمـا إلنعـاش    
.االستثمارات الجديدة
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249فقد بلغت 2009فيما يخص االستثمارات المنجزة بالجهة خالل سنة الثالث
ماليير درهم، موزعة حسب طبيعـة  4تثماريا يزيد عن مشروعا كلفت مبلغا اس

:المشاريع كالتالي

الطــاقـــة-4

ئيةالكهرباالطاقة إنتاج -4-1
يتم إنتاج الكهربـاء  بالجهـة   

"المنصـور الـذهبي  "بالمعمل المائي 
على وادي درعة، والمعمل الحراري 

الجهـة مـن   بأكادير، إال أن نصيب 
اإلنتاج الوطني جد ضعيف حيث تـم  

مليون كيلواط ساعة 37إنتاج حوالي، 
، أي ما يقـدر  2008خـالل سنـة 

فقط مـن  مجمـوع   %0,5حواليب
). المائي+الحراري( اإلنتاج الوطني 

مع العلم أن إنتاج الجهة من الكهرباء 

ما بين سـنتي  ملحوظا عرف تزايدا 
.2008و 2007
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)ك و سألف ( إلنتاج الصافي للكهرباء بالجهةاالثالث
السنوات

200620072008المـعامـــل

11,319,218,4المعمل المائي لسد المنصور الذھبي-
0,86,418,5المركز الحراراي باكادير-

12,125,636,9مجموع الجهة
6609,26472,17118,4)مائيال+الحراري( مجموع اإلنتاج الوطني

2009للمغرباإلحصائيةالنشرة :المصدر 

ئيةالكهرباالطاقة مبيعات -4-2
إلى 2009خالل سنة المبيعات اإلجمالية للطاقة الكهربائية بالجهة وصلت 

يلواط مليون ك1.089مليون كيلواط ساعة للتيار المنخفض وحوالي 880حوالي 
مليون كيلواط ساعة للتيار العالي، وبـذلك يعـادل   111ساعة للتيار المتوسط و

.مليون كيلواط ساعة2.081الحجم اإلجمالي للطاقة المستهلكة بالجهة قرابة 

2009مبيعات الطاقة الكهربايئة حسب األقاليم ونوع التيار سنة 
)س. و . ك الف(

العمالـة أو اإلقليم
نوع التيار

مجموعال العاليالتيار المتوسطالتيارالتيار المنخفض

258.808229.471106.707594.986أكادير إداوتنان

173.451147.3810320.832إنزكان أيت ملول

76.445143.3911.249221.085اشتوكة أيت باها

150.415482.8950633.310تارودانت

81.79325.7023.202110.697تزنيت

102.83954.7300157.569ورزازات

36.8415.565042.406زاكورة

880.5921.089.135111.1582.080.885الجهة

المكتب الوطني للكهرباء:لمصدر ا

المواد النفطية  -4-3

مهما يعكـس تزايـد النشـاط    سجلت مبيعات المحروقات بالجهة ارتفاعا 
. داوتنانإ-كاديرأعمالةبوخاصة ،التجاري والصناعي
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2009سنة حسب األقاليم والعماالتتهالك المواد النفظية اسالثالث

)طن(البوتان )طن(البروبان األقاليم و العماالت
الوقود الممتاز 
بدون رصاص

)3م(

50الغازوال 
)3م(

الفيولزيت 
)طن(

51141.59918.92865.5513.863اداوتنان-اكادير

19336.88272.34064.5705.800ايت -ا انزكان

-4521.43538.68054.890ايت باها-شتوكة

3128.0804.95070.08168تارودانت

-5823.4604.67131.228تزنيت

---13226.256ورزازات

---9311.100زاكورة

المديرية الجهوية للطاقة والمعادن:المصدر 

زاتارزامشروع الطاقة الشمسية بو-4-4
إنجـاز  وارززاتفي إطار اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الطاقية ستعرف 

محطة للطاقة الشمسية تدخل ضمن المواقع الخمسة المقـرر إعـدادها لمواجهـة    
تستفيد من وارززاتفإن منطقة ،ولإلشارة؛ الطلب المتزايد على الطاقة بالمغرب

.بعكيلواط ساعة في المتر المر2.635كثافة شمسية تناهز 
، حيث ستوفر منتوجا 2015ويتوقع أن تشرع هذه المحطة في اإلنتاج سنة 

ميكاواط، وستمكن من زيادة االستقاللية الطاقية، كما ستسـاهم  500يقدر بحوالي 
والمحافظـة  بشكل نسبي في اقتصاد البترول وتفادي انبعاث ثاني أكسيد الكربون

. على البيئة

تهدف إلى جموعة من المشاريع الطاقية ك إنجاز مذلهذا وستعرف الجهة ك
:دعم  التنمية المستدامة ، تتجلى أساسا في

، باستثمار ميغاواط72بناء محطة إلنتاج الطاقة الكهربائية بأكادير بقوة -
؛2011والمقرر تشغيلها سنة مليون درهم، 800يقدر ب 

ـ ، بناء محطة تحويل الكهرباء بواسطة الضخ من سد عبـدالمومن - ة وبق
؛2014والمقرر تشغيلها سنت مليار درهم،  2,9، باستثمار ميكاواط300

خـارج برنـامج   (استثمارات أخرى تتعلق بالتزود بالكهربـاء  انجاز -
والمتوسـط و  وبتقوية شبكة الكهرباء من الضغط العالي) الكهربة القروية

سالمة التجهيزات الكهربائية وعقلنة اإلضـاءة بالشـواريع علـى    تحسين
صعيد عماالت أكادير إداوتنان و إنزكان أيت ملول وأقاليم اشتوكة أيـت  

؛مليون درهم207باها، وتارودانت، وتزنيت، بتكلفة مالية تقدر ب
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ومشاريع االستثمار في ميـادين  النموذجيةإنجاز مجموعة من المشاريع -الثالث
.الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية

المــــاء- 5
درعة تقلصا في الثروات المائية و ذلك بسـبب  -سةتعرف جهة سوس ما

حيث تبقى عالقة المــاء . االستغالل الكثيف و المستمر لها في مجاالت متعددة
باإلنسان و الفالحة و الصناعة و السياحة ضرورية و أكيدة السـتمرارية الحيـاة   

مـو  كما أن عامل الجفاف و الن. بالجهــة و استقرار السكان و تطوير أنشطتهم
.الديموغرافي الكبير ساهما بقدر كبير في ندرة هذه الثروة

، األخيرتينفرغم التساقطات المطرية المهمة التي تم تسجيلها خالل السنتين 
ـ ى هيكليـا بالجه ـح معطـأصبــذي ال،لتوالي سنوات الجفافونظرا  ،ةــ

وكة، الستغالل المفرط لمياه الطبقات الجوفية، خصوصا بمنطقتي سوس واشـت او
.فإن مستوى هذه الطبقات قد عرف انخفاضا فقدت معه توازنها الطبيعي

لن قمعالو قد استفحل مشكل قلة مصادر المياه بالجهة نتيجة االستغالل غير 
لهذه الثروة و كذا النتشار الزراعات التصديرية التي تستهلك كميات كبيرة مـن  

).خصوصا الحوامض و البواكر(الماء 

في استعمال التقنيات الحديثة للسقي غير المبـذرة للميـاه   ورغم الشروع
نـدرة فـإن  ) المختار السوسيموالي عبداهللا، أولوز، ( وبناء عدة سدود بالجهة 

.كيفية التعامل  معهمستقبلها في تحدد يالمياه تعتبر أهم تحد ستواجهه الجهة و س

الموارد المائيــة-5-1
حـوالي  وسيدي إفنيماسة وتزنيت تبلغ المساجة اإلجمالية لحوض سوس

، وتعتبر الموارد المائية محدودة بحيث يبلـغ متوسـط اإليـرادات    2كلم27.880
.سنويا3مليون م668المائية السطحية حوالي

، 3مليون م425تقدر اإلمكانيات المائية الجوفية المتجددة بالحوض حوالي 
:خزانات جوفية مهمةةعلى ثالثالجهة تتوفر حيث 

من المياه المتجددة؛3مليون م200:لفرشة المائية لسوسا-
؛3م25:الفرشة المائية لشتوكة-
.3م12:إفنيوسيدي الفرشة المائية لتزنيت -
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مليـون  60الفرشات المائية في المنطقة الجبلية باألطلس الكبير تخزن كما الثالث
ه المتجددة التـي  وتبلغ بالتالي كمية الميا؛ 3مليون م128وفي األطلس الصغير 3م

، تضم الكمية المعبئة بالسـدود والكميـات   3مليون م876يتم تعبئتها حاليا حوالي 
علـى أن اسـتغالل   المياه الطبيعية الجاريـة؛ المأخوذة من الفرشات المائية ومن 

حيـث يصـل   الفرشات المائية الباطنية للحوض المائي بالجهـة يعتبـر كبيـرا   
.150%إلى

العليا والوسطى إمكانيات مائية هامة، حيث تـتم  يتضمن حوض درعةكما 
معبئة بسد المنصور الـذهبي و  3مليون م250سنويا، منها 3مليون م516تعبئة 
كمأخد مباشـر  3مليون م156من المياه الجوفية بواسطة اآلبار و3مليون م110

. من مجاري األنهار

سوس ماسة، ترتكز جهود بالجهة لتنمية الموارد المائية بحوضوتبدلهذا
:على التوجهات الكبرى التالية

إدماج األدوات والمناهج الحديثة لتدبير الطلب ومشاركة جميع الفاعلين فـي  -
ميدان الماء في اخذ القرار؛

األخذ بعين االعتبار للجفاف وهشاشة األنظمة الهيدرولوجية؛-
؛تعبئة الموارد المائية السطحية من خالل تشييد السدود-
إدخال فكرة شراكة الدولة والقطاع الخاص في انجاز واستغالل تجهيـزات  -

التزويد بالماء؛
األخذ بعين االعتبار إستراتيجية الحفاظ على موارد المياه الجوفية؛-
اعتبار عوامل تدهور جودة الموارد المائية والبيئيـة عامـة وكـذا إعـداد     -

التراب؛
.ير االعتياديةتنمية الموارد المائية الغ-

الســـــدود-5-2
استفادت الجهة من مجهـود  

بفضل توفرها علـى  هام لتعبئة المياه 
مجموعة من التجهيزات المائية تتجلى 

سدود كبرى تبلغ سـعة  9أساسا في 
مليار و حقيناتها اإلجمالية مايزيد عن 

تخصـص  ( مليون متر مكعب205
.)%92للسقي نسبة تناهز 
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ستفادت سدود الجهة من األمطار المهمة التي سجلت خالل السـنتين  وقد االثالث
انعكاس إيجابي على القطاع الفالحي والمـاء الصـالح   لهسيكون مما ، األخيرتين

، حيث بلغت الواردات المسجلة على مستوى السدود داخل منطقة سـوس  للشرب
وهو ما ، مليون متر مكعب935ما قدره 2009دجنبر 31غاية إلىماسة درعة 
خالل نفس الفترة من %56من حقينات سدود الجهة، مقابل %78يمثل حوالي 

.2008سنة 

سدود بالجهـةحقينات الملئحالة 
استعمــاالت الســـــد نسبة الملئ

31/12/2009
نسبة الملئ

31/12/2008
حجـم 

الحقینـة 
)3ملیون م(

سنة اإلنجاز الموقـع إسم الســد

ماء الشروبالسقـي،  ال 50,46% 15,79% 302 1972 تــزنیت یوسف بن تاشفین·
السقـي،  الماء الشروب،  62,66% 15,91% 201 1981 تارودانت نـعبد الموم·

.تزوید الطبقات الجوفیة 98,23% 75,72% 96 1991 تارودانت وزــــــــأول·
الماء الشروب 99,82% 77,32% 102 2002 ادیــرأك موالي عبد اهللا·

،  الماء السقـــــــي
الشروب،

101,17% 59,21% 50 2002 تارودانت المختار السوسي·
السقـــــــي 100,17% 45,26% 10 1993 تارودانت إمي الخنك·

الماء الشروب 87,8% 67,07% 0,25 1986 تارودانت الدخیلة·
السقـي،  الماء الشروب 99,82% 58,16% 5 2004 أیت باھا أھل سوس·
السقـي،  إنتاج الطاقــة 90,24% 91,49% 439 1972 ورززات المنصور الذھبي·

77,7% 55,6% 1205 مجموع الجھة
درعةوكالة الحوض المائي لسوس ماسة: المصدر

سدود صغيرة وأخرى تلية، تستغل للسقي ومياه الشرب وجد بالجهة كذلك ت
.مواجهة الفياضانات وللتغذية االصطناعية للمياه الجوفيةوإرواء الماشية ول

وستنضاف إلى هذه التجهيزات المائية مجموعة من السـدود فـي طـور    
:اإلنجاز
انطلقت االشغال في ( مليون درهم 37بتكلفة : سد الحوار بأكادير إداوتنان-

؛)2010ويتوقع أن تنتهي سنة 2008يونيو 
مليون درهم؛700بتكلفة : تسد سيدي عبداهللا بتارودان-
بدأت االشغال فـي أكتـوبر   ( مليون درهم 45بتكلفة : سد كريمة بتزنيت-

).2010، ويتوقع ان تنتهي سنة 2008

محطات المعالـجة-5-3

تستفيد مراكز الجهة من الماء الصالح للشرب عن طريق الميـاه الجوفيـة   
ة المعالجة من طرف محطات بحفر  و تجهيز اآلبار أو عن طريق المياه السطحي

:المعالجة التالية
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محطة المعالجة لسيدي بوسحاب التي تعالج المياه اآلتية مـن حـوض    -الثالث
مليون متر مكعب  من الماء الصالح 9,5سد عبد المومن الذي يوفـر ما مقداره 

؛)لتر في الثانية 300بصبيب (للشرب في السنة 
مليون 3,4و الذي يوفر حوالي محطة المعالجة لسد يوسف بن تاشفين -

لتر مكعب من الماء الصالح للشرب في السنة و توجه هذه الكمية  إلى كل مـن 
وقد تـم فـي   ؛تزنيت، سيدي إفني، ميراللفت، رسموكة، ومجموعة من الدواوير

إطار الشراكة المغربية البلجيكية وضع مشروع لتوسيع هذه المحطـة و لرفــع   
لثانية؛لتر في ا300إلى صبيبها 
محطة المعالجة على سد المنصـور الـذهبي لسـد حاجيـات مدينـة      -

.لتر في الثانية170يصل إلى بصبيب ورزازات من الماء الصالح للشرب 

توزيع الماء الصالح للشرب-5-4

اإلنتاج و التوزيع-

يتم توزيـع المـاء الصـالح    
للشرب بالجهة عن طريق مؤسسـتين  

ة المســتقلة الوكالــ: رئيســتين همــا
المتعددة الخدمات بأكادير التي تضمن 

أكـادير عمالتيالتوزيع على مستوى 
و . يـت ملـول  أاداوتنان و إنزكان 

المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 
بـاقي أقـاليم   بالذي يتكلف بالتوزيع 

.الجهة

مركـزا مـوزعين        44يتدخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في 
مليون متر مكعـب مـن   61ما يزيد عن و قد أنتج.على عماالت و أقاليم الجهة

سـنة  الشـروب  مليون متر مكعب من الماء 58حوالي مقابل، 2008الماء سنة 
مليـون  17مليون متر مكعب منها لوكالة التوزيع و36حوالي ، تم توزيع2007

.المستهلكين مباشرة للمنخرطينمتر مكعب
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2008ط املكتب الوطين للماء الصاحل للشرب حسب املراكز لسنة نشاالثالث

عدد المنخرطین
)3م ألف (المبیعات  

)3م ألف (اإلنتاج للمشاركین العمالة  أو اإلقلیم
المستھلكین لوكالة التوزیع

7712 954 35757 37793 اداوتنان-اكاديـر 

5712 343 - 598 ايت ملول-انزكان

17092 1455 - 2026 اايت باه-اشتوكة

47372 4547 - 6378 تارودانــت

37837 3773 - 5122 تزنيـــت

35430 4421 - 7172 ورززات

15789 1676 - 2522 زاكورة

166943 17169 35757 61611 المجموع

المكتب الوطني للماء الصالح للشرب:درالمص

أكـادير  عمـالتي تزودلتي متعددة الخدمات، واالبالنسبة للوكالة المستقلة 
مليون متر 26حوالي 2008إداوتنان وإنزكان أيت ملول، فقد بلغ االستهالك سنة 

. امنخرط149.928المستفيدينمكعب من الماء، وبلغ عدد 

البيئـــة-6

التحديات البيئية بالجهة-6-1
ي للموارد ساهم في التدهور الكمي والنوعتالجهة عدة مشاكل بيئية تواجه

، وأخرى تنتج ومخاطر الزالزلأخطار طبيعية كالفيضانات: نذكر منها،الطبيعية
الغابويـة  كاالستغالل المكثف للمـوارد  عن تزايد النشاط االقتصادي واالجتماعي

تمثـل  وبصفة عامـة ت .والتعمير العشوائي والتلوث الناتج عن الفالحةالبحرية و
:فيالجهة، ذه التحديات البيئية التي تواجهها ه

لمعالجتها حيث ناجعةارتفاع كمية المياه المستعملة و عدم وجود طريقـة §
الــــذي أدى   الشيءفي مياه المحيط أو في ضواحي المدن، تصرف 

إلى تلوث المياه الجوفية والساحلية؛

ارتفاع نسبة ملوحة المياه الجوفية بسبب تسرب مياه البحر؛§
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ة نتيجة غناها بالكلورور والنيترات، بكل  مـن  تدهور جودة المياه الجوفي§الثالث
اشتوكة وفي عالية سوس وفي تزنيت وفي سيدي إفني وفي وسط درعة؛

تلوث الفرشة المائية نتيجة الري غير المراقب والمحمل باألسمدة الكيماوية §
األراضي المسقية لسوس و اشتوكة؛،ومبيدات الحشرات، خاصة

يـر نتيجـة األنشطــة الصناعيــة و   تلوث الواجهـة البحريـة ألكاد§
؛و رمي نفايـاتها دون معالجـة بميـاه المحيـطالبحريـة

في غياب إجراءات تقنية،  مناطق الجهةهالتلوث الصناعي الحاد الذي تعاني§
؛وإدارية و قانونية لمكافحة هذه اآلفة

الجهـة  بلغ حجم النفايات المنزليـة ب إشكالية تدبير النفايات الصلبة، حيث §
كلـغ  0,56معدل وازيو هو ما ي،2008طن كمعدل يومي سنة 583
أمـا . كلغ يوميا للفرد على المستوى الوطني0,75فرد مقابل لكل ايومي

طـن علـى   540ب 2008حجمهـا سنـة فقد قدر النفايـات الطبيـة 
وهو ما يمثل نسبة من حجم النفايـات الطبيـة علـى    صعيـد الجهـة، 

ي؛المستوى الوطن

تدهـور الغابـة نتيجــة الضغــط المتزايــد علـى مــواردها و      §
الضغـط  العمـرانــي،  :  االعتداءات المختلفـة التي تتعـرض لهـا 

الرعـي  غيـر  المنظـم  و القطـع  الجائـر  لألشجـار ألغـراض 
و قـد أثـر هـذا الضغــط علـى   . و تجاريـة) منزليـة(شخصيـة 

ـل أهـم ثـروة بالجهـة، كما أن واحــات  غابـة األركـان التي تشك
درعـة عـرفت تدهـورا وتراجعـا نتيجــة  استفحــال  بعــض      

، ونتيجة االقـتالع المفـرط   )البيوض(األمـراض التي تصيـب النخيـل
الذي تتعرض له هذه األشجار؛

بارتباط مع ما سبق، أصبـح التصحـر يهـدد مساحات هـامــة مـن   §
لتعريــة و انجــراف التربــة نتيجــة     تراب  الجهـة، كمـا أن ا

بوثيــرة تفشيانانـدثـار الغطـاء النبـاتي  والغابــوي  أصبحـا ي
.سريعـة
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الثالث
آفاق التنمية الجهوية المستدامة-6-2

يتم حاليـا تنفيـذ   وضمان تنمية جهوية مستدامة، البيئية لتجاوز التحديات 
البرنامج البيئي حـول  ، وتتمحور مشاريع هذا 2012-2009مخطط عمل للفترة 

التطهير السائل في الوسط الحضري والقروي وتدبير النفايات المنزلية وحمايـة  
جودة الهواء ومكافحة التلوث الصناعي وتحسين إطار عـيش السـاكنة وحمايـة    

.وتثمين التنوع البيولوجي والتربية البيئية

:ومن اإلجراءات التي تندرج في إطار هذا البرنامج

:لتطهير السائل والصلبمجال ا* 
تعزيز وإعادة تأهيل شبكة التطهير السائل ووضع محطات لتصفية المياه -

مركزا وكذا مشاريع للتطهير السائل بالعالم القروي؛38المستعملة لفائدة 

مدرسة قروية؛34مسجدا و 81مدرسة قروية و 180التأهيل البيئي ل -
المستعملة والتخلص منها من اجـل  حمالت لجمع االكياس البالستيكسية -

نظافة المدن؛
.التخلص من النفايات الفالحية وخاصة البالستيك الفالحي-
:مجال محاربة الجفاف والفيضانات* 

230فقد تم في إطار البرنامج الوطني للوقاية من آثار الفيضانات إحصاء 
المعرضة شامل للمواقع جردموقعا في حوض سوس ماسة درعة، وقد تم إعداد 

للفيضانات في إطار مراجعة التصاميم المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائيـة  
بحوض سوس ماسة درعة، كما تم التذكير فيه بالتهيئة المرتقبة بهدف حماية هذه 

:طار سيتمفي هذا اإل. المواقع وكذا التكاليف المحتملة لالشغال
اية من أخطار الفيضـانات  مشروعا للوقاية والحم18سدا و 26إنجاز -

؛)قنوات وتهيئة مجاري المياه(
مشـروعا للتغذيـة   11أثقاب الستكشاف طبقات مائية عميقة و6إنجاز -

االصطناعية للفرشات المائية، للتقليص من آثار الجفاف؛
مشاريع إلعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي مالعـب  5إنجاز -

.ء في إطار التكيف مع التغيرات المناخيةالكولف والمساحات الخضرا
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:مجال حماية التراث الطبيعي والتنمية الفالحية المستدامة* الثالث
أركـان والعرعـار والسـنط    (إحياء وإعادة تشجير الغابات الطبيعيـة  -

؛)الصحراوي
تثمين التنوع البيولوجي والمحافظة عليه بالمنتزه الوطني لسوس ماسـة  -

األهمية البيولوجية واإليكولوجية بالجهة؛درعة وبالمناطق ذات 
وتزنيت وزاكورة؛برنامج لمحاربة زحف الرمال في سهول شتوكة -
تجديد أنظمة الري المعمول بها حاليا على مسـاحة إجماليـة تقـدر ب    -
هكتار؛50.000
.ألغـراض زراعيـة  ) 3مليـون م 70(إنشاء وحدة لتحلية مياه البحر -
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زء الخامسالج

اإلكراهات  األساسية التي تعوق 

التـنـمية بالجهة
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تعرف جهة سوس ماسة درعة مشاكل جمة تؤثر على توازناتها االقتصادية 
يمكن تحديد أهم اإلكراهات التي تواجههـا التنميـة   و. واالجتماعية وااليكولوجية
:بالجهة في المحاور التالية 

اليةختالالت المجإلا: أوال

عدم التوازن المجالي في الساكنة و التجهيزات-1

و لحـد  . نظرا لشساعة الجهة، فإن تنميتها تستوجب خلق أكثر من قطـب 
اآلن هناك قطب أساسي يشكله أكادير الكبير الذي يوجد في أقصى غرب الجهة و 

.تتمركز به جل التجهيزات االقتصادية، االجتماعية، الثقافية و الرياضية
%24الساكنة الحضـرية و  من %59يوازي ما أكادير الكبير بقطن و ي

مما أهم وجهة للهجرة القروية قطبجهة، كما يشكل هذا الللاإلجمالية من الساكنة 
للبلـديات و  هامشـية و غير مراقب أحيانا ألحياء نلر غير معقايترتب عنه انتش

الشـروط  أدنى عدم فيها هذه التجمعات الحضرية العشوائية تن. المراكز الحضرية
غالبا وتتضمن) صرف المياه، شبكات الماء الصالح للشرب و الكهرباء(الصحية 

.أو كارا للفساد واالنحراف كنتيجة حتمية للبطالة

تباين مدن الجهة فيما بينها-2

على المسـتوى  واالنسجامالتوسع الحضري والعمراني يفتقر إلى التناسق 
نسبة التوسع من إقليم آلخر، فمدينة أكـادير تحتـل   ختلف تالمجالي بالجهة، حيث 

مركزا أساسيا على المستوى الجهوي والوطني، كما تعتبر من المدن التي تعرف 
.نموا سريعا يفوق المعدل الوطني

وهكذا، فإن منطقة سوس المحيطة بأكادير، تستقطب قدرا كبيرا من 
د من أهميتها، خاصة في تزيعديدة االستثمارات، كما تستفيد من تجهيزات 

قد كل ما يرتبط بالتأطير االقتصادي، والمجاالت الثقافية والصحية والتربوية و
المناطق عدم توازن صارخ بالجهة، حيث أنالمنطقةهخلق تمركز التجهيزات بهذ

وأهم الجامعةالدولي والمطار و ئوالمركبات التجارية و الموانالصناعية 
الترفيهية و الثقافية، إضافة إلى ما والمركبات الرياضيةالوحدات الصحية و

الكبير، -يقرب من ثالثة أرباع الطاقة اإليوائية السياحية كلها متمركزة بأكادير



سوس ماسة درعة–المديرية الجهوية للتخطيط  94

2009منوغرافية جهة سوس ماسة درعة بالجهةاإلكراهات  األساسية للتـنـمية  الجزء الخامس

الميناء و المنطقة ( متواضعة نسبيابالمناطق األخرى للجهة تبقا التجهيزات بينما 
).   ومطارهاورزازاتلالسياحية ةمنطقوالالصناعية لسيدي إفني،

قد أدى ازدياد حدة الفوارق التنموية حسب المناطق إلى هجرة قرويـة  و 
أكـادير  و هـوامش  على مشـارف  سكنيةبروز عدة دواوير و تجمعات فكثيفة، 

.الكبير، يبقى مؤشرا على نشاط جد هام لحركة الهجرة

و للحـد من هـذه الظاهرة السلبيـة، وجب خلق بعض األقطاب التنموية 
بمدن الجهة األخرى، ونخص بالذكر هنا مـدن تزنيـت، تارودانـت، ورزازات    

العتنـاء  إضـافة إلـى ا  مناطق و أحياء صناعية، حيث ينبغي إحداث .وزاكورة
بالمجاالت االجتماعية، الترفيهية، الرياضية و الثقافية و ذلك بإحـداث ملحقـات   

.التأطير االقتصاديوكل ما يرتبط بمركبات رياضية و تجارية حديثةوللجامعة

ضعف تجهيز  الوسط القروي-3

ساكنته حاليـا  تقارب نتيجة لما سبق ذكره، فإن تجهيز العالم القروي الذي 
من مجموع سكان الجهة، يعرف نقصا كبيرا رغم الجهود الهامة التي بذلت 60%

:و يتجلى هذا الخصاص في المحاور اآلتية . في السنوات األخيرة

وتجـدر  . خصوصا خالل فصل الشتاء:المناطق الجبلية عزلة بعض-أ
عدة طرق قد مكن من فك العزلة عن عـدد  شق أن تعبيد أواإلشارة إلى 

.هام من الدواوير

رغم الجهود المبذولة في إطار البرنامج الشـامل  :الكهربة القروية -ب
. اءللكهربة القروية، فال زالت هناك عدة مناطق لم تستفد بعد من الكهرب

أو بواسـطة الطاقـات   وال تخفى أهمية الربط سواء بالشبكة الوطنيـة 
.ويةساكنة القرللاليجابي في الحياة اليومية االمتجددة وتأثيره 

الـبعض مـن هـذه    توفررغم :التجهيزات التربوية و الصحية –ج 
التجهيزات إال أنها تبقى دون المستوى من حيـث عـددها و الخـدمات    

ـ ينأن المكلفكما . المقدمة عـدم  انونبالسهر عليها و بتقديم الخدمات يع
.ظروف مالئمة للعيش والعمللغياباالستقرار نظرا 
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شبه منعدمـة بالوسـط   :الترفيهية و الرياضية والتجهيزات الثقافية-د
فالمجالس الجماعية ال تولي هذه التجهيزات أي اهتمام مما يدفع . القروي

.واضروح نحو الحنزبالشباب لل

تـدنيا  تعـرف و سائل النقل بالوسط القرويف:النقل و المواصالت -ه
و عدم انتظام مواعيدها مستوى الخدمات و ذلك لقلة الخطوطعلىكبيرا 

غير تبقىالنقال التغطية بالهاتفكما أن. مما يشجع النقل غير المرخص
).خصوصا ببعض المناطق الجبلية( شاملة 

لمرتبطة بالموارد الطبيعيةالمعيقات ا: ثانيا

ئيةالماالموارد رة دن-1
انتشـار  (إن تطور األنشطة المختلفة داخل الجهة والمتمثلة فـي الفالحـة   

الزراعات التصديرية التي تستهلك كميات كبيرة من الماء خصوصا الحوامض و 
الال والسياحة والصناعة باإلضافة إلى التوسع العمراني قد أحدث استغ)البواكر

مفرطا للموارد المائية، وهو ما يشكل خطرا على تنمية مجموع هده األنشطة التي 
تها، عالوة على ذلك فإن تطبيق المخططـات  ميعد المورد المائي أساسي في استدا

المنجزة والمتعلقة باالقتصاد في الماء وعقلنة تدبير الموارد المتجددة تحتاج إلـى  
.ل بهالعملتفعيلها وامدة زمنية طويلة 

وتتأزم هذه الوضعية في فترات الجفاف الذي أصبح هيكليا، وينتج عن ذلك 
) مليون متر مكعب في السنة260(عجز في الفرشة المائية خاصة بمنطقة سوس 

حيث يسجل انخفاض مستوى الفرشة من متر إلى ثالث أمتار كل سنة، ويـؤدي  
لمائية مما قـد يـنعكس   الضخ المفرط كذلك إلى تسرب الملوحة البحرية للفرشة ا

.   سلبا على النشاط الفالحي بالجهة

تدهور المجال الغابوي-2
عرضة لعدد من االستعماالت الجائرة مـن  تبقى المساحة الغابوية بالجهة

قبيل إتالف األشجار ألغراض فالحية والرعي الجائر باإلضـافة إلـى التوسـع    
.العمراني

لى حساب المجال الغـابوي حـوالي   وتبلغ وتيرة توسع الفالحة المسقية ع
هكتار في السنة، مما ساهم بشكل واضح في التدهور التدريجي على جميـع  500

.ر والفرشة المائيةالنباتي ءوالغطاالتربة : المستويات
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وزحف الرمال"البيوض"الواحات ومشاكل -3
ورززات وزاكورة من بين األقاليم األكثر عرضة لمشاكل زحفايعد إقليم

وتحتد هذه المشاكل خاصة في الجزء السفلي من حـوض  "البيوض"آفة الرمال و
.درعة الوسطى

فالتغيرات المناخية العالمية، وتدهور الغطاء النباتي، وتعرية مجاالت كبيرة 
،  أدت إلى تدهور المنظومات الواحية التـي تشـكل   رمليةوتحولها إلى مجاالت 

. بيرةتراثا ايكولوجيا وثقافيا ذا قيمة ك

االستغالل المفرط للموارد البحرية-4
إن االستغالل المفرط للثروات البحرية أصبح يهدد المكانة التي يحظى بها 
ميناء أكادير على الصعيد الوطني، وذلك بسبب عدم نجاعة التـدابير المصـاحبة   

ستغالل، وتراجع المنظومة اإليكولوجية في البحر والشاطئ، والصيد فياللعقلنة ا
، والمنافسة بين كل من قطاعي الصيد التقليـدي ونظيـره   ةاألماكن غير المرخص

كما أن بعض أصناف السمك كاألخطبوط يعرف ندرة كبيرة مما يثيـر  . العصري
كل هذه العوامل تؤثر سـلبا علـى تنـوع    . مخاوف انقراض هذه الثروة السمكية

.منتوج البحر واستدامة التوازن اإليكولوجي به

دهور سريع للبيئةت: ثالتا

يشكل تدهور المحيط البيئي بالجهة إكراها يحـول دون تنميـة مسـتدامة    
ألخطار التي تهدد بتدهور الموارد المائيـة والمـوارد   اويتعلق األمر ب،ومتوازنة

التربة، علما أن هذه التربة تعتبر دعامة أساسية للنشاط الفالحي بتعرية بوية واالغ
.الجهويالذي يشكل عمود االقتصاد 

البرية والبحرية بسبب ضغط ،تالف البيئة الساحليةإخطر كما تواجه الجهة 
.والتمركز الصناعي والمينائي بالساحلفي التعمير، المتمثلالنشاط البشري 

:تعاني بيئة الجهة من ،فضال عن ذلك
غياب تغطية شاملة لمجموع مراكـز الجهـة بشـبكات التطهيـر،     §

المستعملة؛ومحطات لمعالجة المياه
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،النفايات السائلة والغازية والصلبة التي تنتج عن األنشطة الصناعية§
باإلضافة إلى األخطار التي تشكلها النفايات الطبية التي تحتاج إلـى  
معالجة خاصة والنفايات الفالحية التي تتطلب بدورها تدبيرا خاصا؛

كـان  االعتداء على الرصيد الغابوي للجهة و خصوصا شجرة األر§
توسع األراضي الفالحية على حساب ووذلك بالقطع غير المراقب 

؛والمتميزةهذه الشجرة الفريدة

التصحر، وزحف الرمال و انجراف التربة كنتيجة لتدهور الغطـاء  §
. الغابوي

عموما فجهة سوس ماسة درعة تعرف اختالالت مجاليـة، كمـا تعـرف    
التفاوتات لها ه هذ. االجتماعية والبيئيةتباينات على مستوى المكونات االقتصادية، 

الجهـود وتركيـز   تضافرانعكاسات سلبية على تراب الجهة، وتقليصها يستدعي 
كما يجب تنويع مبادرات التنميـة  . كراهات المشار إليهاإلاالهتمام حول مختلف ا

مؤهالت طبيعية وسوسيو اقتصادية عديدة غير مسـتغلة  خزانا لبالجهة باعتبارها 
.على المستوى الوطنيجهة رائدة لتغدوتؤهلها
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