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 مدخل

  2.03.319رقـــم    بمقتضـــل المرســـوك الملكـــي  هثـــاحدالـــدريوش حـــديد العهـــد إ  تـــم إ   إقـلـــيمعتبـــر  ي 
 الناضور.إقـليم  من    اشكل جزءيكان  حيد    2009يونيو   11الصادر بتاريخ  

وإقـلــيم   شــرقـا الناضــور  ه إقـلــيمحــدي، الشــر  ةبجهــ للمملكــة الشــرقي الشــمال فــي الــدروي  إقـلــيم قــعيو 
 75طـول  علـل تمتـد المتوسـط األبـي  البحـر علـل واجهـة هلـ بينمـا، تـازة جنوبـاو  إقـليم جرسيفو غربا    الحسيمة
الرابطــة بــين مدينــة الســعيدية   الســاحلية الطريــ  عبــر إليهــا الولــو  يســهل منــا ر خالبــةو  شــواط  كلهــا كلــم

 ومدينة طنجة.

رة  ئــدا :تكــون مــن دائــرتيني% مــن المســاحة اإلجماليــة للجهــة، و 3,2مــا يعــادل   الــدروي   إقـلــيمغطــي  ي
 .حضرية جماعات 3جماعة منها    23و  اتقياد 8و  الدريوش ودائرة الريف

أمــا التســاقطات   شــبه الصــحراوية فــي بعــ  المنــاط . اإلقـلــيم بمنــاو متوســطي مــع بعــ  التــأثيرات يتميــز
المطرية فهي غير منتظمة ال من حيد المناط  وال من حيد الفصول والسـنوات، وهـ ا مـا يميـز منطقـة الريـف  

 األطلســية إلــل المنطقــة.كلهــا، بســبب سلســلة جبــال الريــف التــي تعيــ  وصــول األمطــار المتوســطية والتــأثيرات  
 50ملــم، ويمكــن أن يصــل عــدد األيــاك الممطــرة إلــل   350و 300المعــدل الســنوي لرمطــار مــا بــين    ويتــراو 

 درجة مئوية. 32و 9ن  بيتتميز باالعتدال وتتراو  ما   فهيالحرارة   أمايوما في السنة.  
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 التقسيم اإلداري إلقـليم الدريوش -1

يونيو   11الصادر بتاريخ    2.03.319رقم  بمقتضل المرسوك الملكي   تم إحداث إقـليم الدريوش
 إ  قبل  لك كان اإلقـليم تحت النفو  الترابي إلقـليم الناضور ويشكل جزءا منه.  ،2009

 التقسيم اإلداري إلقـليم الدريوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: األمانة العامة للحكومة

 

 

 

 الدوائر القيادات الجماعات
 الدريوش )البلدية(

 بن الطيب )البلدية(   
 ميضار )البلدية(

  الزهرةعين   عين الزهرة
 

 الدريوش
 أوالد بوبكر

 امجاو
 دار الكبداني بني سعيد

 أيت مايت
 تزاغين
 الدريوش امطالسة
  اجرماوس اجرماوس

 
 
 
 
 الريف

 ازالف
 تفرسيت بني توزين

 افرني
 افتصات

 امهاجر
 وردانة بني أوليشك

 تليليت
 بودينار

 اوالد امغار تمسمان
 تمسمان

 بني مرغنين
 اتروكوت اتروكوت
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 المؤهالت التنموية بإقـليم الدريوش -2
 

يحظل إقـليم الدريوش بمجموعة غنية ومتنوعة من المؤهالت واإلمكانيات البشرية والطبيعية  
وبمنا ر طبيعية ج ابة تشمل الشواط  والوديان  استراتيجي هاك  -حيد يتميز بموقع جيو  ،والسياحية

والجبال والمواقع االيكولوجية واألضرحة... كما تشكل المجاالت الساحلية صلة ربط بين القـارة والبحر، 
  .إضافة إلل ه ه المؤهالت إمكانيات بيولوجية هامة ومواقع طبيعية استثنائية  قـليماإل متلكيو 

  
إ   للساكنة المحلية،    االقتصاديةتروكوت أهم األنشطة   –أمجاوتشكل الفـالحة بالمجال الساحلي  

المجال علل كل المقومات   ه ا  يتوفركما   .من األيدي العاملة  أعدادا هامةستوعب ه ا القطاع  ي
التي يمكن من خاللها إقـامة سد بغية تجميع مياه األودية الستعمالها سواء في األغراض المنزلية أو في  

أودية هامة مثل واد كرت وواد أمقران باإلضافة إلل أودية أخرى    من يهعل  نظرا لما يتوفر  السقي
 .صغرى
  
 فو شريط ساحلي يمتد علل مسافة تعلل  يتوفر   اإلقـليمأما فيما يخص االقتصاد األزر ، فـإن   
تخترقه  أصبحت  المجال    كما أن ه ا ومواقع الصيد البحري.  مجموعة من الشواط   هر تتخللكلومت 75

قطاع  ب في ه ا الصدد، فـإن االهتماكو  .الطري  الساحلية المتوسطية التي عملت علل فك العزلة عنه
 وتهيئة  كما أن تجهيز .وأن يوفر فرص شغل جديدة  اقتصاديةأن يشكل قوة    من شأنه  الصيد البحري

التي ال تزال   لإلقـليم مواقع الصيد األخرى المنتشرة علل الشريط الساحليوك ا   سيدي حساين  ميناء
  .أن يساهم في الرفع من اإلنتا  السمكي وبالتالي تحسين دخل البحارةمن شانه  تشتغل بطر  تقـليدية  

 
بالمجال الساحلي أمجاو    انتشاراتعتبر السياحة الشاطئية من أهم األنواع السياحية  من جهة أخرى، 

أصبحت تستقطب مصطافين من المراكز  لما يتوفر عليه من شواط  ع راء ساحرة  تروكوت   –
  شواط ومن بين أهم ال .الحضرية القريبة وهو األمر ال ي يساهم في تنشيط الروا  التجاري بالمنطقة

شاط  تزاغين  ، سيدي حساين )تابع لنفو  جماعة بودينار(  المتواجدة بالشريط الساحلي لإلقـليم شاط 
إضافة  “ حديد”شاط   ، شاط  السواني )تابع لنفو  جماعة تروكوت(، )تابع لنفو  جماعة تزاغين(

 .إلل شاط  شماللة )تابع لجماعة امجاو(
  
مهمة تشكل  علل منطقة خلفية توجد بها مؤهالت   اإلقـليم  باإلضافة إلل السياحة الشاطئية يتوفر 

مجموعة من المواقع التي يمكن تصنيفها في خانة  ويتعل  األمر ب ،الدعامة األساسية للتنمية السياحية

https://www.maghress.com/city/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.maghress.com/city/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
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حامة الشعابي  و  داني التي تتميز بمياهها الدافئةمثل الحمامات بدار الكب  االستشفـائيةالسياحة  
 .التاريخية مثل جبل أدهار أباران  المتواجدة بجماعة تزاغين إضافة إلل مجموعة من المواقع والمعالم

  
 المميزات الديموغرافية لسكان إقـليم الدريوش -3
 
 السكان حسب الوسط توزيع 3-1

 
 حسب الوسط    الدريوش إقـليمتوزيع سكان  

 المجموع القروي الحضري 

 059 211 035 155 024 56 الدريوشإقـليم  

 346 314 2 435 800 911 513 1 الشر   جهة

 2014حصاء العاك للسكان والسكنل  اإل   المصدر:  

 
 لإلقـليم  نيالقـانوني سكانال، بلغ عدد  2014حسب اإلحصاء العاك للسكان والسكنل لسنة  

باإلقـليم  سكانية  الكثافة  . وتبلغ المن مجموع سكان الجهة 9,1% نسمة، أي ما يعادل 211059
علل صعيد  الكلم مربع   نسمة في 25,7نسمة في الكلم مربع مقـابل   72,6حوالي   (2كلم 2909)

من مجموع    73,5%يستقطب   ال ي  القروي هفي وسط  إلقـليموتتمركز غالبية سكان ا الجهة.
 .سكانال
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 2014و 2004ي  ءبين إحصا الدريوش إقـليمتطور سكان  

 2014و 2004 لسنتي للسكان والسكنل  انالعام  نالمصدر: اإلحصاءا         
 

انتقـل عدد سكان   ،2014و   2004لسنتي  العامين للسكان و السكنل ينحسب اإلحصاء
ب لك انخفـاضا في معدل النمو    مسجال ة،نسم 211059نسمة إلل   222987من  قـليماإل

سكان القرى   باألساس إلل انخفـاض وتيرة نمو  راجعويعزى ه ا الت .%0,5الديموغرافي السنوي ب  
السنوي في الوسط القروي رقما سلبيا    زايدغالبية سكان اإلقـليم، حيد سجل معدل الت  ونشكلي  ينوال

 .2,2%في حين عرف نظيره في الوسط الحضري ارتفـاعا قدر بحوالي   ،1,4%قدر بحوالي
 

%26,5 

%73,5 

توزيع سكان إقليم الدريوش بين الوسطين 
 - 2014سنة  -الحضري و القروي 

 الحضري

 القروي

 (%)السنوي   معدل التزايد 2014 2004 اإلقـامة  وسط
2004/2014 

 2,2 024 56 915 44 الحضري

 1,4- 035 155 072 178 القروي

 0,5- 059 211 987 222 المجموع
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 تطور عدد األسر 2 – 3

ارتفع عدد األسر القـاطنة بإقـليم الدريوش خالل الفترة الممتدة بين اإلحصاءين األخيرين من  
بالخصوص   ويهم ه ا النمو .%0,9أسرة، أي بمعدل نمو سنوي يناهز    43935إلل    40097

 سنويا.  %3,2عدد األسر بمعدل   تزايد  حيد  الوسط الحضري

من مجموع األسر بجهة   %8,9وتجدر اإلشارة إلل أن األسر المتواجدة باإلقـليم ال تمثل سوى  
التوالي من    لعل %20,1و %3,7القروية باإلقـليم  و في حين تمثل كل من األسر الحضرية   .الشر 

 .بالجهة  الحضرية والقرويةمجموع األسر  

 2014و 2004أعداد السكان وأعداد األسر حسب وسط اإلقـامة بين    توزيع

    2014 و 2004المصدر: اإلحصاءان العامان للسكان والسكنل لسنتي  

44915 
56024 

178072 
155035 

222987 
211059 

0

50000

100000

150000

200000

250000

2004 2014

 2014و 2004تطور سكان إقليم الدريوش حسب الوسط بين إحصاءي 

 مجموع اإلقليم قروي حضري

معدل النمو  
 السنوي )%(

 عدد األسر
معدل النمو  
 السنوي )%(

 عدد السكان  
 وسط اإلقـامة

2014 2004 2014 2004 

 الحضري 915 44 024 56 2,2 9097 12485 3,2
 القروي 072 178 035 155 1,4- 31000 31450 0,1
 مجموع اإلقـليم 987 222 059 211 0,5- 40097 43935 0,9
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عدد   وفيما يخص حجم األسر، فقد لوحظ أن وثيرة نمو أعداد األسر أكبر من تلك المتعلقة بنمو
أفراد سنة    4,8إلل    2004أفراد سنة    5,6السكان، مخلفة ب لك انخفـاضا في حجم األسر من  

بالوسط    فردا 0,4. كما هم ه ا االنخفـاض الوسطين معا حيد تقـلص متوسط حجم األسرة ب  2014
 بالوسط القروي.فردا   0,8الحضري و

 جماعات اإلقـليمتطور السكان حسب   3 – 3
 

  تعرفت جل جماعات إقـليم الدريوش معدال ،2014حسب اإلحصاء العاك للسكان والسكنل لسنة  
و التي كانت   مهاجر و وردانة في المجال القروياجماعات أوالد بوبكر و   سلبية إالنمو سنوي بإشارة  

 علل التوالي. % 0,3 و %  11,3و %  3,4معدالت نمو سكانها السنوية  
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 2014و   2004ي  ءصاالدريوش بين إحقـليم  تطور سكان الجماعات التابعة إل
 التزايد بين  معدل

 ( %)ين  ءاإلحصا
2 014 2 004 

اتالجماع  
 عدد السكان النسبة عدد السكان النسبة

 )بن الطيب )البلدية - - 257 14 6,8 *

 )الدريوش )البلدية - - 741 14 7 *

 )ميضار )البلدية - - 021 15 7,1 *
 عين الزهرة 258 11 5,0 601 10 5 0,6-

 أيت مايت 188 7 3,2 613 5 2,7 2,44-
 امجاو 977 5 2,7 988 4 2,4 1,79-
 دار الكبداني 674 10 4,8 911 9 4,7 0,74-

 امطالسة - - 787 16 8 *
 أوالد بوبكر 765 5 2,6 054 8 3,8 3,4

 تزاغين 032 5 2,3 323 4 2 1,51-
 ازالف 337 5 2,4 919 4 2,3 0,81-
 بني مرغنين 158 7 3,2 263 6 3 1,33-
 بودينار 504 10 4,7 863 9 4,7 0,63-
 افرني 527 7 3,4 365 6 3,1 1,66-
 اجرماوس 288 11 5,1 540 7 3,6 3,95-
 امهاجر 232 3 1,4 386 9 4,4 11,25
 وردانة 921 6 3,1 120 7 3,4 0,28
 اوالد امغار 342 6 2,8 010 6 2,8 0,54-
 تفرسيت 403 10 4,7 133 9 4,3 1,29-
 تليليت 161 6 2,8 208 5 2,5 1,67-
 تمسمان 937 14 6,7 920 13 6,6 0,7-

 اتروكوت 541 11 5,2 458 11 5,4 0,07-
 اتصافت 284 10 4,6 578 9 4,5 0,71-
  ( بن الطيب )  891 20 9,4 - - *
 ميضار )   ( 022 16 7,2 - - *
 الدريوش )   ( 545 28 12,8 - - *

 مجموع اإلقـليم 987 222 100,0 059 211 100,0 0,55-
 2014و   2004لسنتي  للسكان والسكنل  انالعام  انصاءحاإل  المصدر:
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بنية السكان حسب السن والجنس 3-4  
 

 تطور البنية العمرية للسكان 3-4-1
 

 تطور أعداد السكان حسب الفئات العمرية )%(
 فئات األعمار 2004 2014
 سنوات0-4 8,3 8,8
 سنوات 5-9 10,3 7,7
 سنة10-14 11,4 8,4
 سنة 15-19 11,9 9,4
 سنة 24 –20 10,5 9,2
 سنة 29 –25 8,0 8,8
 سنة30-34 6,8 7,8
 سنة35-39 6,1 6,6
 سنة 40-44 6,3 6,3
 سنة 45-49 5,2 5,7
 سنة 50-54 3,6 5,9
 سنة 59 -55 1,8 4,6
 سنة 60-64 2,3 3,4
 سنة65-69 2,6 1,7
 سنة 70-74 2,3 1,9
فـأكثرسنة   75 2,5 3,9  

 المجموع 100,0 100,0
 2014و   2004المصدر:اإلحصاءان العامان للسكان والسكنل لسنتي                         

 
سنة.  30منها تقـل أعمارهم عن   52,3%ساكنة فتية حيد أن    الدريوش إقـليمتعتبر ساكنة  

الديموغرافي وك ا التقدك في  وبسبب التغيرات التي أصبح يعرفها المجتمع المغربي والمتعلقة بالسلوك  
أصبحت تعرف مع مرور الوقت تطورات    قـليممراحل االنتقـال الديموغرافي، فـإن بنية األعمار لسكان اإل

 مهمة علل مستوى تركيبتها و لك من خالل :
إلل    2004من مجموع السكان سنة   30%سنة( التي انتقـلت من   14 – 0تقـلص فئة األطفـال ) -

 .2014سنة   %24,9
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  2004من مجموع السكان سنة   % 22,4سنة( التي انتقـلت من   24 – 15تراجع فئة الشباب ) -
 .2014سنة  % 18,6إلل  
إلل    2004من مجموع السكان سنة   % 60,4سنة من   30تقـلص فئة السكان البالغين أقـل من   -

 .2014سنة  %52,3
من مجموع   % 36,9حيد أصبحت تمثل  بشكل الفت   سنة( 59 – 30ساع الفئة العمرية )ات -

 .2004سنة   % 29,8مقـابل   2014السكان سنة  
من مجموع  % 64,3سنة( إلل 59 – 15ارتفـاع نسبة السكان في سن النشاط االقتصادي ) -

 قدر بضعيفـا  ، مسجلين ب لك نموا سنويا  2004سنة   % 60,2مقـابل   2014السكان سنة  
     0,1 %. 
إلل    2004من مجموع السكان سنة    9,8%سنة فـأكثر( من 60تزايد عدد المسنين ) -

 في المتوسط سنويا. % 0,5ضعيفة ك لك بلغت   ، أي بزيادة2014سنة   %10,9
 

 تطور أعداد السكان حسب الفئات الداللية الكبرى
 الفئات الداللية الكبرى 2004 2014 (%)معدل التزايد السنوي  

 سنة 14 – 0 30,0 24,9 2,4-
 سنة 59 – 15 60,2 64,3 0,1
 سنة فـأكثر 60 9,8 10,9 0,5

 2014و   2004اإلحصاءان العامان للسكان والسكنل لسنتي   المصدر:    
 

 

 سنة 14 – 0

24,9% 

 سنة 59 – 15

64,3% 

 سنة فأكثر 60
10,9% 

 2014توزيع السكان حسب الفئات الداللية الكبرى سنة 
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 توزيع السكان حسب الجنس 3-4-2
 تطور عدد السكان حسب الجنس

 
 (%)معدل التزايد

2014 2004 
 الجنس

 العدد (%)النسبة   العدد (%)النسبة  
 ال كور 104302 46,8 018 102 48,3 0,2-
 اإلناث 118685 53,2 031 109 51,7 0,8-
 المجموع 222987 100,0 049 211 100,0 0,5-

 2014و 2004 لسنتي  للسكان والسكنل  انالعام  المصدر: اإلحصاءان
 

إقـليم  نسبة اإلناث بأن    2014يتبين من خالل قراءة نتائج اإلحصاء العاك للسكان والسكنل لسنة  
قبل عشر  نقـاط   6,4ط بعدما كان الفر  يصل إلل  انقـ 3,4 الزالت تفو  نسبة ال كور ب  الدريوش
في   %0,8-وال ي بلغ    اإلناثمعدل النمو الديموغرافي لدى   انخفـاضإلل  تراجع الفر   عزى  ي. و سنوات

 .لل كوربالنسبة   %- 0,2مقـابل   2014و   2004المتوسط سنويا خالل الفترة الممتدة بين  
سنة  87,9%بين اإلحصاءين األخيرين، حيد انتقـل من    ارتفـاعاال كورة    معدلعرف  نتيجة ل لك، و 
 .2014سنة  93,6%إلل    2004
 

 الحالة الزواجية للسكان  3-5
 

سنة   15الدريوش البالغين    إقـليمعدد السكان المتزوجين أزيد من نصف مجموع سكان   يمثل
المتزوجين سنة    نسبة تنقـاط مئوية بينما كان 9,6العزاب ب    نسبة المتزوجين نسبة  فو تإ     ،فـأكثر
بحيد    التالي من خالل الجدول  ة  لكويمكننا مالحظنقـاط.  2,5العزاب ب    نسبةأقـل نسبيا من    2004

، في حين  2014سنة  % 51,2إلل    2004سنة   % 45,4ارتفعت نسبة السكان المتزوجين من
 خالل نفس الفترة.% 41,6إلل  47,9%انخفضت نسبة العزاب من  
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 (%) ةفـأكثر حسب الجنس والحالة الزواجيسنة   15توزيع السكان  وي  
الحالة  
 الزواجية

2004 2014 
 المجموع اإلناث ال كور المجموع اإلناث ال كور

 41,6 37,0 46,8 47,9 44,1 52,5 عزاب

 51,2 50,5 51,9 45,4 44,5 46,5 متزوجون

 1,3 1,9 0,6 1,1 1,7 0,4 مطلقون

 5,9 10,6 0,7 5,6 9,7 0,6 أرامل
 2014و 2004 لسنتي  للسكان والسكنل  انالعام  المصدر: اإلحصاءان       
 

متجاوزة ب لك نسبة   46,8% خالل اإلحصاء األخيربلغت   فـإن نسبة العزاب ،أما حسب الجنس
ى األرامل حيد نسبة اإلناث تفو  نسبة ال كور  دبينما نجد عكس  لك ل نقـاط. 10بما يقـارب    اتيالعاز 
 نقـاط.   10حوالي  ب

 
حسب نتائج   تغيرا ملحو ا بإقـليم الدريوشاألول   زوا ال متوسط السن عند لم يعرفمن جهة أخرى، 

 اإلقـليمالنتائج أن سكان    وتبين .2004بالمقـارنة مع نتائج إحصاء   2014 اإلحصاء العاك للسكان والسكنل
حصاء  حسب إ   سنتينب  الجهوينظيره    ، وه ا المعدل يفو تقريبا  سنة 32يتزوجون في المتوسط عند سن

هو أعلل من نظيره    باإلقـليم  لدى الرجال  األولزوا   ال السن عندفـإن متوسط  أما حسب الجنس،  .2014
 .سنوات 4,2لدى النساء ويصل الفر  بينهما إلل  

 
 حسب الجنس  سنة فـأكثر 15للبالغين    األول زوا العند    متوسط السن

 المجموع اإلناث ال كور 

 31,7 29,5 33,7 إقـليم الدريوش

 29,6 26,5 32,5 جهة الشر 

 2014 العاك للسكان والسكنل  المصدر: اإلحصاء               
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 الخصوبة  3-6
 المؤشر التركيبي للخصوبة

 للخصوبةالمؤشر التركيبي   
 1,8 إقـليم الدريوش

 2,1 جهة الشر 
 2014 حصاء العاك للسكان والسكنلاإل   المصدر:                  

 
يمثل المؤشر التركيبي للخصوبة متوسط عدد األطفـال ال ين يمكن أن تلدهم امرأة تبلغ من العمر  

 . ليفـاتهالها س  تطيلة حياتها اإلنجابية تحت نفس  روف اإلنجاب التي خضع  فـأكثر  سنة 15
 

طفـال لكل   1,8بلغ    الدريوش إقـليميتبين أن المؤشر التركيبي للخصوبة ب ،من خالل الجدول أعاله
نقطة عن المعدل   0,4نقطة عن المعدل الجهوي و 0,3. ويقـل ه ا المؤشر ب  2014امرأة خالل سنة  

 .الدريوش إقـليمفي    االوطني. وخالل العشر سنوات الماضية، عرف ه ا المؤشر استقرار 
 

اإلشارة إلل أن المؤشر التركيبي للخصوبة المسجل علل صعيد إقـليم الدريوش سنة   ه ا وتجدر
 طفـال لكل امرأة. 2,1يبقل دون عتبة تجدد األجيال المحددة في   2014
 
 انتشار اإلعاقة 7 -3

، 2014حصاء العاك للسكان والسكنل  حسب اإل % 8,2الدريوش   إقـليمبلغت نسبة انتشار اإلعاقة ب
 الصعيد الوطني.علل  5,1%في حين ال تتعدى ه ه النسبةنقـاط   2,3جهة الشر  ب  متجاوزة ب لك  

، أعلل نسبة انتشار اإلعاقة علل مستوى  2014إلل أن إقـليم الدريوش سجل، خالل سنة  تجدر اإلشارة  و 
 .9,3%بنسبة    القرويفي الوسط  ى ال كور  دل الفت بشكلالمملكة، ويظهر  لك  

 
 (%) حسب الجنس  نسبة انتشار اإلعاقة

 المجموع اإلناث ال كور 
 8,2 7,7 8,6 الدريوش  إقـليم
 6,6 6,4 6,8 حضري -1
 8,7 8,2 9,3 قروي -2

 5,9 5,8 6,0 جهة الشر 
 2014حصاء العاك للسكان والسكنل  إل االمصدر:        
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 اللغات المحلية المستعملة 3-8
 

 (%)اللغات المحلية المستعملة  توزيع السكان حسب  
 جهة الشر  الدريوشإقـليم   

 0,2 0,1 ال شيء

 53,3 6,0 وحدها  الدارجة

 33,8 46,8 الدارجة واألمازيغية

 11,5 45,8 األمازيغية وحدها

 1,2 1,2 غير مصر 
 2014حصاء العاك للسكان والسكنل  اإل المصدر:                      

 
من   46,8%حيد أن    الدريوش إقـليماألكثر استعماال بالنسبة لسكان    مازيغيةالدارجة واألتعتبر  

 فـإن ، لكعلل صعيد الجهة. وإلل جانب   % 33,8 ا في تواصلهم مقـابل نسبةمالسكان يستعملونه
  اإلقـليمضئيلة من سكان    ةنسب  في حين أن ،مازيغية وحدهاألايستعملون  اإلقـليم  من سكان   %45,8
 (.% 6) الدارجة وحدهايستعملون  
  

 الدريوش مميزات التربية والتعليم لسكان إقـليم -4
 
 األمية  4-1

 نسبة األمية )%( حسب الجنس ووسط اإلقـامة
 سنوات فـأكثر( 10)السكان البالغون  

 المجموع قروي حضري الجنس
 32,4 35,6 23,9 ال كور

 59,0 62,8 48,0 اإلناث

 46,3 49,9 36,2 المجموع
 2014حصاء العاك للسكان والسكنل  اإل   المصدر:     
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مسجلة ب لك نسبة  بإقـليم الدريوش    مرتفعة التزالنسبة األمية    يستنتج من المعطيات السابقة أن
 .خالل العشر سنوات الماضية  نقطة تقريبا 12,1مقداررغم تراجعها ب 2014حسب إحصاء   %46,3

 في الوسط الحضري. 36,2% مقـابل   49,9%داد حدة األمية في الوسط القروي حيد تصل إلل  وتز 
 

في   ،قـليممن سكان اإل 59%أكثر في صفوف اإلناث لتصل إلل   تنتشر  وحسب الجنس، فـإن األمية
كما يالحظ أن القرويات هن أكثر عرضة له ه اآلفة   عند ال كور. 32,4%حين ال تتعدى ه ه النسبة  

 لدى مثيالتهن بالوسط الحضري. %48مقـابل   62,8%حيد يصل معدل األمية بالنسبة له ه الفئة إلل  
 

نقطة   12 حواليب  تفو  بإقـليم الدريوشومقـارنة مع المستويين الجهوي والوطني، فـإن نسبة األمية  
 . (32,2%)المستوى الوطني  ةنقط 14,1و ب    (34,4%)لمستوى الجهويا

 
 المعرفة باللغات  4-2
 

 )%( وحسب الجنس  توزيع السكان حسب اللغات المقروءة والمكتوبة
 سنوات فـأكثر( 10)
 المجموع اإلناث ال كور اللغة المقروءة والمكتوبة

 46,3 59,0 32,4 ال شيء

 21,2 16,6 26,2 العربية وحدها

 18,0 13,9 22,5 العربية والفرنسية  

 9,8 7,0 13,0 العربية، الفرنسية ولغة أخرى

 4,1 3,1 5,3 العربية ولغات أخرى غير الفرنسية

 0,3 0,3 0,3 لغات أخرى

 0,2 0,2 0,2 غير مصر 
 2014المصدر: اإلحصاء العاك للسكان والسكنل             

 
وهي اللغة المعتمدة في   إلل جانب اللغة األمازيغية،  باعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبالد

سنوات فـأكثر يعرفون قراءتها   10لغين  ميين والبااألير  غمن السكان   21,2%المدارس، فـإن  
لغتين العربية  اللسكان ال ين يعرفون قراءة وكتابة  ا 18%بنسبة    أتي في المرتبة الثانيةي. و وكتابتها
 .والفرنسية
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من   %9,8إلل أن    2014وتشير المعطيات المحصل عليها من اإلحصاء العاك للسكان والسكنل  
والفرنسية إلل    العربيةيعرفون قراءة وكتابة اللغتين  فـأكثر    سنوات 10البالغين   الدريوشإقـليم  سكان  

 بلغت والتي  ى الجهويالمستو علل    المسجلة  دون نظيرتهاوتعتبر ه ه النسبة   .أخرى جانب لغة
13,2%     . 

 
 التمدرس   4-3
 
 تمدرس األطفـال 4-3-1  
 

تكتسي المؤشرات المتعلقة بالمستوى الدراسي أهمية بالغة لإلحاطة بالمستوى الثقـافي للسكان. 
 وتتباين ه ه المؤشرات من وسط آلخر بسبب عدك تكافؤ الفرص في التعليم.

 
 )%( سنة حسب الوسط 12سنوات و   7نسبة تمدرس األطفـال البالغين ما بين  

 2014المصدر: اإلحصاء العاك للسكان والسكنل  
 

من أجل تحقي  الولو  الشامل  من طرف الدولة  يتبين من خالل الجدول أعاله أن الجهود المب ولة  
ما    من العمر  وصلت نسبة تمدرس األطفـال البالغين  إ  الهدف المنشود،تماك  إل هافي طريقإلل المدرسة  

علل   95,1%علل صعيد الجهة و   92,3%مقـابل    قـليماإلب 91%سنة إلل حوالي   12سنوات و   7بين  
 .تقطن بالوسط القروي من ساكنة إقـليم الدريوش73,5%كونب يمكن تفسير  لكو  ،المستوى الوطني

 
لفرص فيما يخص الولو  إلل المدرسة لجميع  اترمي إلل تحقي  تكافؤ  التي  و الجهود المب ولة  ورغم  

، فـإن ه ا الهدف لم يتحق  بعد بالنسبة  الجنسين  وك لك بين المدنفي  األطفـال سواء في القرى أو  
، حيد بلغت نسبة تمدرس األطفـال  أعالهمن خالل النسب المبينة في الجدول  ويتبين  لك   .ألطفـال القرى

في  % 95,6قـابل  م% 88,8 الدريوش  قـليم  سنة بالوسط القروي إل 12سنوات و   7البالغين ما بين  

 المجموع قروي حضري 
 90,6 88,8 95,6 الدريوش  إقـليم

 92,3 84,6 96,9 جهة الشر 

 95,1 91,6 97,8 مجموع البالد
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الوسط القروي    في األطفـالنسبة تمدرس    وتجدر اإلشارة إلل أن ط.انقـ  6,8الوسط الحضري أي بفـار 
 ط.انقـ 4,2الجهوي، حيد يصل الفر  إلل    ىمقـارنة مع المستو   الدريوش إقـليمتظل مرتفعة نسبيا ب

 
أن نسبة ال كور المتمدرسين تفو  نسبة اإلناث ب   في الجدول أسفـله نالحظف، أما حسب الجنس

المسجلة باإلقـليم تبقل دون نظيراتها المسجلة علل    ويتبين ك لك أن نسب التمدرس .نقـاط 3,3
 اإلناث.بالمستويين الجهوي والوطني سواء تعل  األمر بال كور أو  

 
 )%( سنة حسب الجنس 12سنوات و   7نسبة تمدرس األطفـال البالغين ما بين   

 2014المصدر: اإلحصاء العاك للسكان والسكنل  
 

 المستوى الدراسي للسكان  4-3-2     
 

 )%( والوسط  سنوات فـأكثر حسب المستوى الدراسي 10توزيع السكان البالغين  

 2014حصاء العاك للسكان والسكنل  اإل المصدر:  
 

  الدريوش  إقـليمأن ما يقـارب نصف ساكنة    2014تبين نتائج اإلحصاء العاك للسكان والسكنل لسنة  
بتدائي في المركز  الو تأتي نسبة الولو  للمستوى ا .قطسنوات فـأكثر لم تلج التعليم العاك   10البالغين  

 المجموع اإلناث ال كور 
 90,6 88,9 92,2 الدريوش إقـليم

 92,3 91,3 93,2 جهة الشر 

 95,1 94,4 95,7 مجموع البالد

 المجموع قروي حضري المستوى الدراسي
 45,2 48,3 36,3 ال شيء

 4,6 5,2 3,0 تعليم أولي

 31,4 31,7 30,5 ابتدائي

 11,3 9,6 16,0 ثانوي إعدادي

 4,6 3,3 8,2 ثانوي تأهيلي

 2,9 1,8 6,0 عالي
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ال ين بلغوا    )سنوات فـأكثر 10البالغين  (نسبة السكان ، في حين ال تتعدى% 31,4بنسبة  الموالي  
 . % 2,9 مستوى تعليميا عاليا

يئا ما علل مستوى التعليم الثانوي والعالي عند  شأما حسب وسط اإلقـامة، فيالحظ أن النسب مرتفعة  
لم تلج  من الساكنة القروية   53,5%الوسط القروي. وتبقل  مع  الساكنة المقيمة بالوسط الحضري بالمقـارنة  

 التعليم العاك. 
 
 التشغيل -5
 النشاط 5-1

 سنة فما فو  15معدل النشاط لدى السكان البالغين من العمر  
 حسب وسط اإلقـامة )%(  

   

 المندوبية السامية للتخطيط  - 2017المصدر: البحد الوطني حول التشغيل  
 

 حول الوطني البحد نتائج حسب 2017 سنة 43,6%بلغ معدل النشاط بإقـليم الدريوش نسبة  
 .45%األضعف بين أقـاليم جهة الشر  التي سجلت معدل نشاط إجمالي بلغ    المعدل ه ا ويعتبر. التشغيل

ب    القروييفو  نظيره بالوسط  إلقـليم  لالحضري  بالوسط    نشاطالمعدل  يالحظ أن  حسب وسط اإلقـامة، 
أعلل معدل نشاط بالوسط الحضري وأضعف معدل  سجل  اإلقـليم   نقطة. وتجدر اإلشارة أيضا إلل أن 0,8

  .التوالي علل 43,4% و 44,2%بالوسط القروي علل مستوى الجهة بنسب  
 

 معدل النشاط لدى السكان البالغين من العمر
 حسب الجنس )%( سنة فما فو  15

 
 
 
 
 
 

 المندوبية السامية للتخطيط  - 2017المصدر: البحد الوطني حول التشغيل               

  حضـري قــروي المجموع

 إقـليم الدريوش 44,2 43,4 43,6

 جهة الشر  42,1 51,4 45,0

   كور إناث المجموع

 إقـليم الدريوش 77,2 10,1 43,6

 جهة الشر  73,6 16,5 45,0
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 ب  يفو  ما وهو الدريوش بإقـليم الرجال صفوف في 77,2%حسب الجنس، بلغ معدل النشاط  
. ويعتبر معدل نشاط الرجال باإلقـليم  10,1% بلغ وال ي النساء صفوف في المسجل المعدل مرات 7٬6

 عتبري بينما ،نقـاط 3٬6بفـار    (73,6%) الشر  متجاوزا المعدل المسجل علل مستوى الجهةاألعلل بجهة  
 الجهوي المعدل عن نقـاط 6٬4نساء اإلقـليم األضعف بين أقـاليم الجهة و لك بفـار   لدى  المعدل المسجل  

(%16,5). 
  
 سنة فما فو  حسب السن )%( 15معدل النشاط لدى السكان البالغين من العمر   

  المندوبية السامية للتخطيط  - 2017المصدر: البحد الوطني حول التشغيل  
 

في صفوف السكان المتراوحة أعمارهم ما بين    حسب السن، سجل أعلل معدل نشاط بإقـليم الدريوش
بمعدل    سنة 29 و 15مارهم ما بين  أع المتراوحة السكان، متبوعين ب56,4%حيد بلغ    ،سنة 44و 30

 السكان صفوف في 37%كلما زاد السن ليصل إلل  في االنخفـاض   نشاطالمعدل  ستمر  يو  . 41,9%
 .سنة 45 أعمارهم فو ت ال ين

 
 سنة 15النشاط لدى السكان البالغين من العمر    معدل

 فما فو  حسب الشهادة )%(

 المندوبية السامية للتخطيط  - 2017المصدر: البحد الوطني حول التشغيل     
 

الجهة، سجل معدل النشاط لدى حاملي الشهادات مستوى أعلل منه لدى  علل غرار باقي أقـاليم  
وتجدر اإلشارة إلل   (.التوالي علل 40,7% مقـابل 51,5%السكان ال ين ال يتوفرون علل أي شهادة )

 تها المسجلة علل صعيد الجهة. اه ه المعدالت المسجلة علل صعيد اإلقـليم ال تختلف كثيرا عن نظير 
 

  سنـة 29  –15 سنـة 44 - 30  سنـة فما فو  45 المجموع

 إقـليم الدريوش 41,9 56,4 37,0 43,6

 جهة الشر  41,1 57,7 38,8 45,0

  بـدون شهـادة حاصـل علـل شهـادة المجموع

 إقـليم الدريوش 40,7 51,5 43,6

 جهة الشر  41,5 50,0 45,0
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 البطالة  5-2

 معدل البطالة لدى السكان البالغين من العمر
 سنة فما فو  حسب وسط اإلقـامة )%( 15

 المندوبية السامية للتخطيط - 2017ل التشغيل  لبحد الوطني حو :االمصدر       
 

أي أقـل من المعدل المسجل بجهة الشر     ،2017سنة   14,7%الدريوش  بلغ معدل البطالة بإقـليم  
 في معدل وأعلل( 15,4%) الحضري المجال في بطالة معدل أقـل اإلقـليم سجلكما  . نقـاط 2,4ب  

 .الجهة أقـاليم بين( 14,4%) القروي المجال
 

 معدل البطالة لدى السكان البالغين من العمر
 سنة فما فو  حسب الجنس )%( 15

 
 
 
 
 
 

 المندوبية السامية للتخطيط  - 2017: البحد الوطني حول التشغيل  المصدر            
 

أي    ،2017خالل سنة    في صفوف الرجال بإقـليم الدريوش 14,6%حسب الجنس، بلغ معدل البطالة  
معدل البطالة لدى  وتشير نتائج البحد إلل أن  نقطة.  0,4أقـل من المعدل المسجل علل مستوى الجهة ب  

ويمكن   عن المعدل الجهوي.  ةنقط 11,3األصغر في الجهة و لك بفـار   يعتبر  ( 15,3%نساء اإلقـليم )
مقـارنة بالمستوى المسجل لدى    تفسير ه ا الفر  الشاسع بضعف معدل النشاط لدى نساء إقـليم الدريوش

  مثيالتهن باألقـاليم األخرى للجهة.
 
 
 

  حضـري قــروي المجموع

 إقـليم الدريوش 15,4 14,4 14,7

 جهة الشر  20,5 11,0 17,1

   كور إناث المجموع

 إقـليم الدريوش 14,6 15,3 14,7

 جهة الشر  15,0 26,6 17,1
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 معدل البطالة لدى السكان البالغين من العمر
 سنة فما فو  حسب السن )%( 15

 المندوبية السامية للتخطيط  - 2017البحد الوطني حول التشغيل  : المصدر
 

البطالة باإلقـليم تمس   أن ،2017لسنة  الوطني حول التشغيل  تشير النتائج المحصل عليها من البحد  
نقـاط عن   7,1ويقـل ه ا المعدل ب  . 23,6%سنة( و لك بمعدل   29 – 15أكثر فئة الشباب )
وينخف  مستوى البطالة  . معدل له ه الفئة علل مستوى أقـاليم الجهةأقـل  يعتبر  و  المستوى الجهوي،

 44و 30في صفوف السكان المتراوحة أعمارهم ما بين   13,1%لينتقـل إلل  تدريجيا مع ارتفـاع السن  
 .ربعينالخامسة واأل جاوزوا سنفي صفوف السكان ال ين ت 6,2%سنة ثم  
 

 معدل البطالة لدى السكان البالغين من العمر
 سنة فما فو  حسب الشهادة )%( 15

 المندوبية السامية للتخطيط  - 2017: البحد الوطني حول التشغيل  المصدر
 

أقـاليم الجهة، يالحظ أن البطالة ترتفع كلما ارتفع مستوى التعليم )الحصول علل  علل غرار باقي  
السكان    صفوف في 9,4%مقـابل   25,9%بلغ معدل البطالة لدى حاملي الشهادات  شهادة(. وهك ا، 

حيد يسجل حاملو    ككل،  شهادة. ويبدو الوضع مشابها علل مستوى الجهة  ةال ين ال يتوفرون علل أي
 (.علل التوالي 10,8%مقـابل   24,6%ل بطالة أعلل من غير الحاصلين علل شهادة )الشهادات معد

 
 
 
 

  سنة 29 – 15 سنة 44 – 30 سنة فما فو  45 المجموع

 إقـليم الدريوش 23,6 13,1 6,2 14,7

 جهة الشر  30,7 14,1 7,1 17,1

  بـدون شهـادة حاصـل علـل شهـادة المجموع

 إقـليم الدريوش 9,4 25,9 14,7

 جهة الشر  10,8 24,6 17,1
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 بإقـليم الدريوشالفقر    - 6
 النقديالفقر    6-1

المقـاربة النقدية للفقر والهشاشة، حيد يقـاس الفقر بحساب    2014لسنة   اعتمدت خريطة الفقر
مع زيادة منحة غير غ ائية، في حين تقـاس  عتبة النفقـات الالزمة إلشباع الحاجيات الغ ائية لرسرة  

  .مرة 1,5الهشاشة برفع عتبة الفقر ب  
 %() وجهة الشر   الدريوش إقـليمنسب الفقر والهشاشة ب

   الفقر   الهشاشة  

 الدريوش  إقـليم 3,72 10,51

 حضري      - 0,6 4,75

 قروي      - 4,85 12,6

 جهة الشر  5,23 12,67

 حضري      - 2,95 9,53

 قروي      - 9,56 18,61
 المندوبية السامية للتخطيط  -2014النقديخريطة الفقر    المصدر:                  

 

وهي تقـل عن المستوى   3,72% النقدي بإقـليم الدريوشوحسب ه ه الخريطة، بلغت نسبة الفقر  
عرفه مستوى    . ويظل الفقر، رغم التحسن ال يةوعن المستوى الوطني بنقط  ةنقط 1,51الجهوي ب  

أو جهة الشر  وحتل علل  الدريوش   إقـليم اهرة قروية بامتياز سواء ب ،معيشة األسر في السنوات األخيرة
 9,6%مقـابل   4,85% قـليمبالوسط القروي لإل  النقدي الصعيد الوطني. وهك ا بلغت نسبة الفقر

 بالجهة.
  

وهو يقـل عن   10,51%يبقل في حدود    قـليمأما بالنسبة للهشاشة تجاه الفقر، فـإن مستواها باإل
 وهي ب لك 12,6%إلل  قـليم  بالوسط القروي لإلفي حين أنها وصلت  . نقـاط 2,2ب    المستوى الجهوي

قرويين، يظل    أشخاص  8كل  يعني أن شخصا من بين ممانقـاط،  6المستوى الجهوي بحوالي  تقـل عن  
 مهددا بالفقر.
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 (%)الدريوش   إقـليمنسب الفقر والهشاشة بجماعات  

 الجماعات الفقر الهشاشة
 اجرماوس 9,32 17,64
 وردانة 8,57 16,81
 امهاجر 7,72 15,68
 اتروكوت 7,03 16,61
 عين الزهرة 6,98 16,36
 افرني 6,34 15,35
 امطالسة 5,36 13,90
 اتصافت 5,01 14,58
 اوالد امغار 4,94 13,47
 تفرسيت 4,23 12,88
 تمسمان 3,69 11,04
 امجاو 3,55 13,75

 بودينار 3,08 8,81
 تزاغين 2,58 7,94
 دار الكبداني 2,52 8,57
 ازالف 2,51 6,98

 أوالد بوبكر 2,43 11,74
 أيت مايت 2,07 6,87
 بني مرغنين 1,45 4,72
 ميضار )البلدية( 1,31 8,37
 تليليت 0,96 6,43
 الدريوش )البلدية( 0,32 4,01
)البلدية(  بن الطيب 0,07 1,13  

 المندوبية السامية للتخطيط  -2014النقدي  خريطة الفقر   المصدر:
 

، إ  أنها  قـليمأن نسب الفقر تتباين بشدة بين الجماعات المكونة لإل  يتبين من خالل الجدول الساب 
وأعلل قيمة سجلت بالجماعة    الطيببالجماعة الحضرية بن   0,07%تتراو  بين أدنل قيمة لها وهي  

 . 9,32%وهي    اجرماوس القروية
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كل  ، فـإن  والحضري  القروي  ينلوسطكال ايالحظ أنه بالنسبة ل الجهوي، ىوبالمقـارنة مع المستو 
بالنسبة   9,56%) جهةال  االتي عرفها وسط  معدالتالمنتمية لإلقـليم سجلت نسب فقر أقـل من الالجماعات  

 (.بالوسط الحضري 2,95%للوسط القروي و  
 

 
جماعة تعرف نسبا مرتفعة للهشاشة تتراو     23من بين    ةجماع  13فيما يخص الهشاشة، يالحظ أن  

وهي    اجرماوس، وه ه الجماعات كلها قروية. وتصل الهشاشة إلل أعلل نسبة بجماعة  18%و  11%بين  
 ا بالفقر به ه الجماعة. ددأشخاص يظل مه  6واحد من بين كل   شخصحوالي  ، أي أن  %17,64

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
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 تليليت

 (البلدية)الدريوش 
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نسب الفقرالنقدي بجماعات إقليم الدريوش 
%)) 
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 متعدد األبعادالفقر   6-2

، استكماال للمقـاربة النقدية، في اعتماد مقـاربة  2008شرعت المندوبية السامية للتخطيط من   
متعددة األبعاد لتحليل  واهر الفقر والهشاشة والفوار  االجتماعية من أجل تحديد العوامل المسببة لها  

متعدد األبعاد علل حزمة واسعة من  وتستند ه ه المقـاربة في قياس الفقر  واستنساخها اجتماعيا. 
االحتياجات، من المفترض أن يشكل النقص النسبي أو المطل  فيها مصدرا أو تمظهرا للفقر أو استنساخه  
االجتماعي. وتشمل ه ه االحتياجات التعليم والصحة والولو  للماء والكهرباء والصرف الصحي ووسائل  

 .التواصل و روف السكن
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 ( (%نسب الهشاشة لجماعات إقليم الدريوش
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 )%( الدريوش وجهة الشر  بإقـليماألبعاد  متعدد  الفقر  

 (%معدل الفقر اإلجمالي )
 - 2014سنة   – 

 (%تفكيك الفقر متعدد األبعاد حسب مصدر الحرمان )

 - 2014سنة   - 

معدل الفقر متعدد  
 (%األبعاد )

  روف المعيشة 

 التعليم الصحة
  روف السكن

للماء  لو   الو 
والكهرباء  

 والصرف الصحي
2004 2014 

 إقـليم الدريوش 11,4 34,9 58,6 14,2 19,1 8,1 14,1

 حضري      - 5,0 14,9 63,5 22,3 9,3 4,9 5,4

 قروي      - 13,7 39,9 58,0 13,3 20,2 8,5 17,3

 جهة الشر  9,5 23,5 52,8 9,6 22,8 14,8 13,1

 حضري      - 3,0 11,1 60,7 23,2 10,0 6,1 5,5

 قروي      - 21,8 42,2 51,1 6,8 25,5 16,7 27,3
 المندوبية السامية للتخطيط  -2014متعدد األبعاد  المصدر: خريطة الفقر                    
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 إقـليم الدريوش معدال للفقر بلغسجل   ،2014لسنة    نتائج خريطة الفقر متعدد األبعاد  حسب
نقطة. وتشير نفس النتائج إلل أن حدة الفقر   1,9ب   (9,5%متجاوزا المعدل الجهوي ) %11,4

، حيد انتقـل عدد الفقراء حسب ه ه المقـاربة  2014و   2004باإلقـليم عرفت تناقصا هاما بين سنتي  
 . 2014في سنة  فقط   24000إلل    2004فقيرا في سنة   77800من  

يمس   ،2004علل غرار سنة  ، 2014لسنة    أما حسب وسط اإلقـامة، فـإن الفقر متعدد األبعاد
في المدن. وتجدر اإلشارة في ه ا الصدد   5%مقـابل   13,7%أكثر سكان األرياف، و لك بمعدل  

من السكان ال ين يعانون من الفقر متعدد األبعاد يقطنون في الوسط القروي   88%إلل أن حوالي  
 لإلقـليم.

تفكيك الفقر متعدد األبعاد حسب نوع الحرمان من معرفة المصادر التي  من جهة أخرى، يمكن  
يتبين أن العجز في التعليم يساهم   ومن خالل قراءة معطيات الجدول أعاله ،وعليه .تسبب ه ه الظاهرة

الحرمان من الولو     ويأتي في المرتبة الثانيةباإلقـليم. متعدد األبعاد في الفقر   58,6%ده بحصة  لوح
 روف  و  14,2%مجال الصحي ب  ال  فيالحرمان  بمتبوعا   19,1%ب  للبنيات التحتية االجتماعية األساسية  

 .8,1%ب    السكن

، في  تعليمالمن الفقر متعدد األبعاد إلل النقص في   63,5%عزى  ي، لإلقـليم  في الوسط الحضري
  بالوسط  الحضري. أما بالنسبة للفقر الفقر  في 22,3%يساهم الحرمان في مجال الصحة بحوالي  حين  

، والحرمان من الولو  للبنيات التحتية االجتماعية  58%بمجال التعليم  فيساهم الحرمان في  القروي، 
 .13,3%جال الصحي بحصة  والعجز في الم %20,2ب    األساسية
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، وهو ال يبتعد عن  14,1%أما بالنسبة للفقر اإلجمالي، فقد وصلت نسبته بإقـليم الدريوش إلل  
 13,3%جماال يبين توزيع أشكال الفقر وتراكمها أنإ ( سوى بنقطة واحدة. و 13,1%المتوسط الجهوي )

من الفقر   2,8%من الفقر متعدد األبعاد و 10,5%من األشخاص يعانون من شكل واحد للفقر:  
ين يعانون في نفس الوقت من الفقر   من األشخاص ال 0,9%النقدي. وتتشكل النواة الصلبة من  

 متعدد األبعاد والفقر النقدي.
   3,2ومن جهة أخرى، فـإن الفقر اإلجمالي بالوسط القروي لإلقـليم يفو  نظيره بالوسط الحضري ب

 علل التوالي.  5,4%و   17,3%سبتان  مرات، حيد بلغت الن
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  )%(الدريوش   إقـليمجماعات  باألبعاد  متعدد  الفقر  

معدل الفقر  
 (%اإلجمالي )

 -2014سنة   -

 ماعاتتفكيك الفقر متعدد األبعاد بالج

 - 2014سنة  -  (%حسب مصدر الحرمان )

معدل الفقر  
متعدد األبعاد  

(%) 
  روف المعيشة 

 روف   التعليم الصحة
 السكن

للماء  لو   الو 
والكهرباء  

 2014 2004 والصرف الصحي

 اجرماوس 30,8 53,4 48,13 11,33 29,51 11,03 36,0
 أوالد بوبكر 27,2 64,2 73,25 5,37 16,38 5,01 28,9
 عين الزهرة 20,2 52,3 59,05 8,77 23,66 8,52 24,5
 اتصافت 16,2 39,3 54,72 15,55 21,79 7,93 19,1
 امجاو 15,7 46,2 52,54 12,56 23,81 11,09 18,2
 اوالد امغار 13,9 57,6 59,51 14,42 16,22 9,85 18,1
 اتروكوت 13,8 44,1 56,93 10,03 21,59 11,45 19,6
 امهاجر 13,7 35,6 58,00 11,73 18,07 12,20 20,1
 امطالسة 13,1 45,0 60,02 15,20 18,49 6,29 16,9
 تزاغين 13,0 50,3 52,71 15,53 22,58 9,18 14,9
 أيت مايت 12,3 41,0 58,41 15,10 18,33 8,16 13,7
 وردانة 11,2 30,2 57,68 21,22 14,94 6,16 18,7
 افرني 10,7 25,3 49,27 20,00 18,95 11,77 15,9
 تليليت 10,2 33,8 58,66 10,43 21,43 9,48 10,6
 بودينار 9,1 29,8 55,15 21,89 15,68 7,28 11,5

 بني مرغنين 8,6 31,1 58,03 19,93 16,55 5,49 9,7
 ازالف 7,9 26,3 58,48 17,94 17,04 6,54 9,5

 تمسمان 7,5 34,6 60,38 14,32 17,76 7,55 10,7
 دار الكبداني 7,3 33,9 59,18 24,03 12,09 4,71 9,6
 الدريوش )البلدية( 6,3 22,1 63,34 21,45 10,97 4,24 6,5
 تفرسيت 5,9 24,3 60,00 21,34 13,97 4,69 9,6

 ميضار )البلدية( 5,4 14,1 59,60 20,91 10,91 8,59 6,4
 بن الطيب )البلدية( 3,7 15,9 72,40 20,80 4,80 1,96 3,7

 المندوبية السامية للتخطيط  -2014متعدد األبعاد  المصدر: خريطة الفقر  
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 فيما يخص حدة الفقر  جماعات اإلقـليمهناك تفـاوتات كبيرة بين  تبين معطيات الجدول أعاله أن  
، متبوعة  30,8%عتبر جماعة اجرماوس أكثر فقرا علل مستوى اإلقـليم و لك بمعدل  تمتعدد األبعاد. و 

وفي مقـابل  لك، تم تسجيل أدنل   .20,2%وجماعة عين الزهرة ب   27,2%بجماعة أوالد بوبكر ب  
ثم جماعة تفرسيت ب   5,4%، تليها جماعة ميضار ب  3,7%معدل للفقر بجماعة بن الطيب بمعدل  

%5,9. 

عرفت انخفـاضا في معدالت الفقر بين  وتجدر اإلشارة من جهة أخرى إلل أن كل جماعات اإلقـليم  
التي انتقـل    أوالد امغار  :اتجماع. وقد تم تسجيل أهم االنخفـاضات في كل من  2014و   2004سنتي  

إلل    50,3%من    ، تزاغين2014سنة   13,9%إلل    2004سنة   57,6%فيها معدل الفقر من  
  .27,2%إلل    64,2%بوبكر من  أوالد  ثم جماعة  ، %13,0

،  مالمصدر الرئيسي النتشار الفقر متعدد األبعاد في كل جماعات اإلقـلييعتبر النقص في التعليم  
  الحرمان أتيويبجماعة اجرماوس.  48,13%و    أوالد بوبكربجماعة   73,25%إ  تتأرجح مساهمته بين  

بجماعة   29,5%تتراو  بين  بحصص  في المرتبة الثانية   للماء والكهرباء والصرف الصحيلو   الو من  
 بجماعة بن الطيب. 4,8%اجرماوس و  

 معدالت تعرف تفـاوتات هامة بين جماعاتفيما يخص الفقر اإلجمالي، فـإن الو  من جهة أخرى،
 24,5%بجماعة أوالد بوبكر و   28,9%(، 36%قد تم تسجيل أعلل نسب بجماعة اجرماوس )و . ماإلقـلي

  .(3,7%بجماعة عين الزهرة. أما أدنل معدل للفقر اإلجمالي فقد تم تسجيله بجماعة بن الطيب )
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 2030 - 2014سقـاطات السكان للفترة  إ-7
 

دقة، ولكنها تحاول توقع عدد السكان اعتمادا علل تحق    تحديد عدد السكان في المستقبل بكل  تهدف إللالديموغرافية ال    اإلسقـاطاتإلل أن    اإلشارةتجدر  
يميل إلل االرتفـاع كلما ابتعدنا عن سنة البداية وهي  سقـاطات  له ه اإل  أالخطنشير في ه ا الصدد إلل أن هام     فرضيات لها عالقة بالتزايد السكاني. كما

 ، وأيضا كلما حاولنا الحصول علل نتائج أكثر تفصيال.2014
 

 2030 -2014 للفترة  سقـاطات السكان  إ

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 168837 170856 172944 175103 177340 179659 182064 184561 187145 189817 192582 195442 198405 201480 204685 208035 211552 (1الدريوش )

 75985 74799 73591 72364 71122 69867 68602 67329 66048 64759 63466 62171 60877 59587 58305 57034 55778 حضري -

 92852 96057 99353 102739 106218 109792 113462 117232 121097 125058 129116 133271 137528 141893 146380 151001 155774 قروي -

 2725106 2697455 2669683 2641904 2614211 2586697 2559428 2532440 2505730 2479317 2453229 2427547 2402374 2377826 2354056 2331198 2309417 (2جهة الشر  )

 الوزن
 6,2 6,3 6,5 6,6 6,8 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9 9,2 %( ب2(/ )1)

 المندوبية السامية للتخطيط  -المصدر: مركز الدراسات واألبحاث الديموغرافية  
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سقـاطات السكان التي أعدها مركز الدراسات واألبحاث الديموغرافية التابع  إحسب   
 168837إلل  الدريوش   إقـليمللمندوبية السامية للتخطيط، من المتوقع أن يصل عدد سكان  

نسمة   2670بحوالي    سيتناقصون قـليم. وبعبارة أخرى، فـإن سكان اإل2030نسمة في أف  سنة  
. وتشير ه ه التوقعات أيضا إلل أن السكان  2030-2014في المتوسط سنويا خالل الفترة  

نسمة في المتوسط سنويا ليصل عددهم إلل   1263سيتزايدون بحوالي  قـليم  الحضريين لإل
تناقصا    قـليمفي الوقت ال ي ستعرف فيه الجماعات القروية لإل، 2030نسمة في سنة   75985

 نسمة في المتوسط سنويا. 3933في عدد سكانها بما يناهز  
 

 
من مجموع سكان الجهة في أف    6,2% قـليممن جهة أخرى، ستشكل ساكنة اإل 

من حيد عدد السكان في الجهة. كما ستصل    وجرادة  فكيك  يإقـليممتقدمة علل   2030سنة  
 . 2014سنة   26,4%مقـابل ما يقرب من   2030في أف  سنة   45%إلل    قـليمباإل  مدننسبة الت
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 2030السكان حسب الوسط في أف  سنة    تطور عدد

 2014 2024 2030 
 (% ) التزايد السنويمعدل  
2014/2024 2014/2030 

 1,40- 1,49- 168837 182064 211552 الدريوش  إقـليم

 1,95 2,09 75985 68602 55778 حضري -

 3,18- 3,12- 92852 113462 155774 قروي -

 1,04 1,03 2725106 2559428 2309417 جهة الشر 
 المندوبية السامية للتخطيط  -المصدر: مركز الدراسات واألبحاث الديموغرافية  

 
بشكل    الدريوش سيتناقصون إقـليمانطالقـا من قراءة الجدول أعاله، يتبين أن سكان  

 2024. فـإ ا ما اعتبرنا أن سنة  2030إلل    2014الممتدة من    اإلسقـاطاتمضطرد خالل فترة  
بوتيرة    سيتناقصون  اإلقـليمحصاء العاك للسكان والسكنل المقبل، فـإن سكان  ستكون سنة اإل 

 مقـابل 2024و 2014في المتوسط سنويا ما بين سنتي  1,49-%مرتفعة تصل نسبتها إلل  
علل صعيد الجهة ككل. ومن المتوقع أن يعرف معدل نمو السكان تراجعا  1,03%بمعدل  تزايد

 2030و 2014في المتوسط سنويا خالل الفترة الممتدة بين سنتي   1,4-%ليستقر في حدود  
 علل صعيد الجهة ككل.  1,04%تزايد مقـابل

  
و لك    حادبشكل    قـليملإل القرويينعدد السكان    تناقصإلل    االنخفـاضوسيعزى ه ا  

، في  2030و   2014بين سنتي   3,18-%و   2024و   2014بين سنتي   3,12-%بنسبة  
في المتوسط   2,09%تصل نسبته إلل حوالي   تزايدا مضطردا الحواضرحين سيعرف سكان  

. وتعتبر الهجرة  2030و   2014بين سنتي   1,95%و   2024و   2014بين سنتي  سنويا  
 .قـليماع عدد السكان الحضريين لإلمن القرى إلل المدن السبب الرئيسي وراء ارتفـ
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 ةاالقتصاديـ القطاعات  1
 

 الدريوش  قـليمالمميزات االقتصادية إل
 
هامة، فـإن كثيرا منها ال زال في حاجة  علل إمكانيات اقتصادية وطبيعية  قـليم  رغم توفر اإل  

إلل مجهودات ضخمة قصد تفعيلها وتثمينها ضمن خطة اقتصادية إقـليمية وجهوية مندمجة. 
في الضغط السكاني علل المراكز الحضرية مقـابل انخفـاض محسوس    قـليموتتجلل أهم مشاكل اإل

األنشطة الفـالحية وخصوصا    في الساكنة القروية، وتوالي سنوات الجفـاف مما أثر سلبا علل معظم
تربية الماشية وإنتا  الحبوب، إضافة إلل تناقص المخزون المائي السطحي والجوفي وتآكل الغطاء  

 النباتي.
 
 الفـالحـــة 1-1

 ل األراضي بإقـليم الدريوشعماالمساحة واست
 2017-2016الموسم الفـالحي  

 المساحة بالهكتار 
 300 169 القـابلة للزراعةاألراضي  

 735 9 مسقية

 565 159 بورية

 300 97 المزروعات -

 115 2 مسقية

 185 95 بورية

 444 46 المغروسات -

 556 25 األراضي المستريحة -

 900 68 غير مزروعة  أراضيالرعي+أراضي  

 500 33 الغابات

 700 271 مجموع األراضي
 المصدر : المديرية اإلقـليمية للفـالحة بالناضور

 



 

 45 

هكتار خالل الموسم الفـالحي   300 169بلغت المساحة القـابلة للزراعة بإقـليم الدريوش  
و تجدر اإلشارة إلل أن جل ه ه المساحة مستغلة   .(94,2%معظمها بورية ) 2016-2017
 فقط هي أراضي مستريحة. %15( في حين أن  %85)حوالي  

 
 المزروعات بإقـليم الدريوش  مساحة وإنتا 

 2017-2016 الموسم الفـالحي
 اإلنتا  بالقنطار المساحة بالهكتار أنواع المزروعات

 865 023 1 550 95 الحبوب

 090 1 235 القطاني الغ ائية

 160 92 965 الخضر

 000 163 550 زراعة الكر
                                                                                                 المصدر : المديرية اإلقـليمية للفـالحة بالناضور  

    
تشكل الحبوب أهم أنواع المزروعات بإقـليم الدريوش حيد حققت خالل الموسم الفـالحي  

تليها زراعة   ،هكتار 550 95قنطار علل مساحة  865 023 1إنتاجا قدر ب    2016-2017
قنطار  1090 قنطار و  92160 قنطار ثم الخضر والقطاني الغ ائية ب    000 163الكر ب

 علل التوالي. 
 

 إنتا  الحبوب بإقـليم الدريوش
 2017-2016الموسم الفـالحي  

 المردودية بالقنطار في الهكتار اإلنتا  بالقنطار المساحة بالهكتار أنواع الحبوب
 10,5 425 77 350 7 القمح الصلب

 12,1 200 313 800 25 القمح الطري

 10,1 240 633 400 62 الشعير

 10,7 865 023 1 550 95 المجموع
                                                                                                المصدر : المديرية اإلقـليمية للفـالحة بالناضور  
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زراعة الحبوب أكبر مساحة من بين المزروعات علل صعيد اإلقـليم، وتشمل القمح    تغطي
الصلب، القمح الطري والشعير. يعتبر الشعير أهم أنواع الحبوب المزروعة من حيد المساحة  

   ب  مساحة الحبوب  ما يقرب من ثلثي   2017-2016واإلنتا  حيد غطل خالل الموسم الفـالحي  
 .% 7,7ثم القمح الصلب ب% 27يليه القمح الطري ب  % 65,3

 
سجل    ، حيدر خالل نفس الموسمقنطار في الهكتا 10,7أما مردودية الحبوب، فقد بلغت  

في حين عرف الشعير   قنطار في الهكتار  12,1القمح الطري أكبر مردودية والتي قدرت ب
 .أدنل مردودية

 
 الفواكه بإقـليم الدريوش إنتا و    مساحة

 2017-2016الموسم الفـالحي  
 طناإلنتا  بال المساحة بالهكتار مغروسات الفواكه

 855 7 162 الكروك

 930 25 920 41 الزيتون

 044 1 160 3 اللوز

 715 1 202 1 أغراس أخرى

 544 36 444 46 المجموع
                                                                                                   المصدر : المديرية اإلقـليمية للفـالحة بالناضور

                                         
أهم منتوجات الفواكه بإقـليم الدريوش. شكلت مساحة  واللوز  ر مغروسات الزيتون  تبتع

-2016باإلقـليم برسم الموسم الفـالحي    هالمساحة اإلجمالية للفواك  من % 90,3الزيتون بمفرده  
يليه اللوز  ، من مجموع إنتا  الفواكه% 71لي  اطن أي بحو  25930، بإنتا  بلغ  2017

وينتج القطاع الفـالحي باإلقـليم أنواعا أخرى من   من اإلنتا .%3ما يقـارب  من المساحة و  6,8%ب
 التين.و الفواكه من بينها الكروك  
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 تربية الماشية 

 عدد رؤوس الماشية وحيوانات الجر بإقـليم الدريوش
  2017-2016موسم  

 العدد )بآالف الرؤوس( أنواع الماشية وحيوانات الجر
 5,82 األبقـار

 149,0 األغناك

 24,0 الماعز

 0,015 الحمير
                                                         وجدة  بالمصدر : المديرية الجهوية للفـالحة  

                      
رأس يليه الماعز   149000، بلغ عدد رؤوس األغناك باإلقـليم  2017-2016خالل موسم  

 . رأس 5820رأس ثم األبقـار ب 24000ب
 

 إنتا  الحليب 
 

 إنتا  الحليب بإقـليم الدريوش
 2017-2016موسم  

 الكمية المجمعة باللتر تجميع الحليبعدد مراكز  
1 900 000 

 المصدر : المديرية اإلقـليمية للفـالحة بالناضور  
 

بلغت الكمية المجمعة من    . وقدإقـليم الدريوش علل مركز واحد لتجميع الحليب  توفري
 .2017-2016 الفـالحي  موسماللتر برسم   900000الحليب به ا المركز  
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 تربية النحل 
 تربية النحل بإقـليم الدريوش

 2017-2016موسم  
 االستغالليات العصرية االستغالليات التقـليدية

 عدد النحالين عدد الخاليا عدد النحالين عدد الخاليا
3 000 500 2 000 300 

 المصدر : المديرية اإلقـليمية للفـالحة بالناضور
 

لتربية النحل أكثر    خلية 5000، توفر إقـليم الدريوش علل  2017-2016خالل موسم  
باالستغالليات   500وقد بلغ عدد النحالين   .(%60تقـليدية )يتواجد باالستغالليات المن نصفها  
 باالستغالليات العصرية. 300التقـليدية و  

 
 الغابات 

 المساحات المشجرة
 2016- 2015موسم  
 بالهكتار  الـمشجرةالمساحة  

 الـمتواجدة المؤقتة
 

 الدريوش  إقـليم   558 10 600
 الشر جهة   351 129 567 6

 2017 المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب                 
 

يتضمن المساحات   وال مارس من كل سنة، 31يتعل  األمر بالمساحات المشجرة إلل غاية  
 أو المحروقة والتي عرف نموها نسبة ضئيلة بعد سنتين. المستغلة
 

 هكتار 11158بلغت المساحة المشجرة بإقـليم الدريوش  ، 2016-2015خالل موسم  
من   % 8,2تمثل المساحة المشجرة باإلقـليمه ا و . (%94,6متواجدة )مساحات مشجرة  معظمها  

 المساحة المشجرة بالجهة.
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 التقـليدية  الصناعة  1-2
 

 2016سنة    الدريوش إقـليمب  الحرفيةجمعيات  ال

 عدد المنخرطين عدد الجمعيات الحرفية
 

الدريوشإقـليم   117 8  

 جهة الشر  5271 148

 وجدة -والتضامني  صناعة التقـليدية واالقتصاد االجتماعيوزارة الالمصدر: المديرية الجهوية ل                 

من   5,4%ممثلة ب لك   2016جمعيات حرفية برسم سنة    8علل  الدريوش   إقـليمتوفر  
  اتتعاوني  8قـليمكما تتواجد باإل ،منخرطا 117المجموع الجهوي. وينتمي إلل ه ه الجمعيات  

درهم. أما عدد المنخرطين في ه ه   ألف 86 إللللصناعة التقـليدية برأسمال اجتماعي وصل  
 منخرطا.   71التعاونيات فقد بلغ  

 

 2016سنة  الدريوش   إقـليمتعاونيات الصناعة التقـليدية ب

 عدد المنخرطين عدد التعاونيات
 الرأسمال االجتماعي

  درهم( 1000)ب  

الدريوشإقـليم   86 71 8  

 جهة الشر  3496 1678 158

    وجدة– والتضامني  صناعة التقـليدية واالقتصاد االجتماعيوزارة الالمصدر: المديرية الجهوية ل                
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 ـ القطاعات االجتماعية  2
 

 التربية والتكوين 2-1
 

اقتصـــادية للبلـــدان وفـــي تحســـين أحـــوال عـــي   -السوســـيوللتربيـــة دور أساســـي فـــي التنميـــة  
الســكان وقـــابليتهم للتطــور. وقــد تزايــدت أهميتهــا اليــوك كرافعــة قويــة لبنــاء مجتمــع التكنولوجيــا  

 :وله ا الغرض تم اعتماد .والمعرفة
 ،إقرار إلزامية التعليم األساسي وتمديده إلل غاية تماك سن الخامسة عشر 
 ،مجانية التعليم 
   للدعم االجتماعي للمتعلمين،  أنظمةإرساء 
   التشـغيل لمواجهـة حاجيــات التطـور االقتصـادي واالجتمــاعيمـع  التكــوين   مـةءمالالعمـل علـل  

 .ومتطلبات سو  الشغل
 

 التعليم األولي  2-1-1
 

 يكتسي التعليم األولي أهمية بالغة حيد يمكن األطفـال ال ين لم يبلغوا بعد سن التمدرس
مسار التعليم االبتدائي   المبادئ األولية للكتابة والقراءة قصد إدماجهم فيمن االستئناس وتعلم  

مكانة مهمة في المواثي    يحتلالمدرسي. وقد أصبح التعليم األولي   و لك تجنبا لإلخفـا  والهدر
والبرامج المتعلقة باإلصالحات التعليمية في إطار المنظومة الوطنية إلصال  التعليم والتربية  

 .والتكوين
 

 يشمل التعليم األولي نوعين من المؤسسات وهي:  
  ،الكتاتيب القرآنية 
 الحضانة ورياض األطفـال. دور 
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 الدريوش   إقـليموتالمي  التعليم األولي ب ربوم
 2017 - 2016السنة الدراسية  

 التــــالمــيــــ 
 المـربـون

 اإلنــاث المجموع 
 التعليم التقـليدي - - -

والعمومي  التعليم العصري 3 40 69  
 المجموع 3 40 69

 2017 للمغربالمصدر: النشرة اإلحصائية السنوية  
  

-2016خالل الموسم الدراسي    تلمي ا  69بلغ عدد التالمي  المسجلين بالتعليم األولي
العمومي  و العصري   التعليم األولي% من مجموع تالمي   58شكلت الفتيات حوالي   .2017

 .مربين3من طرف    مؤطرينال
 لعمومي.وا  تلمي ا بالتعليم العصري 23أما بالنسبة لعدد التالمي  لكل مربي، فقد ناهز  

 
 التعليم االبتدائي  2-1-2
 

 6يخص ه ا المستوى الدراسي األطفـال البالغين سن التمدرس وتستغر  الدراسة به  
 .أو إلل التكوين المهنيإما إلل التعليم الثانوي اإلعدادي  ته  يؤدي عند نهاي سنوات، حيد

 
  التعليم االبتدائي العمومي 
 

للحد من  اهرة الهدر المدرسي تم اتخا  مجموعة من التدابير واإلجراءات كإرساء  
عمليات الدعم االجتماعي من خالل توزيع المحفظات، تأمين النقـل المدرسي في الوسط القروي، 

 الجماعاتية للحد من تعدد المستويات داخل الفصل.إلل إرساء المدارس   برنامج تيسير، إضافة
 
 
 
 
 



 

 52 

 عليم االبتدائي العموميمؤسسات وفرعيات الت
 2017–2016الموسم الدراسي  

 الفرعيات المؤسسات
 القــروي         حضري + قروي القــروي حضري + قروي 

الدريوشإقـليم   168 171 62 75  

 جهة الشر  985 002 1 307 624
 2017المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  

 
، بلغ عدد مؤسسات التعليم االبتدائي العمومي  2017 – 2016خالل السنة الدراسية  

 منها بالوسط القروي. 62مؤسسة تعليمية تتواجد   75الدريوش إقـليمب
القروي  تتواجد بالوسط  منها   168إن  فرعية، فـ 171أما الفرعيات التي وصل عددها إلل  

 .قـليملإل
 

 توزيع التالمي  حسب الجنس والوسط
 2017–2016الموسم الدراسي  

 الوسط القــروي القروي + الحضري
 اإلنـــاث    المجموع    اإلنـــاث    المجموع         

الدريوشإقـليم   872 7 103 17 465 10 605 22  

 جهة الشر  407 45 626 98 252 111 207 237
 2017المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  

 
 إقـليمبلغ عدد التالمي  ال ين تابعوا دراستهم بمدارس التعليم االبتدائي العمومي ب

، مثلت منهم اإلناث نسبة  2017-2016برسم الموسم الدراسي  تلمي ا 22605الدريوش
  قـليملإلالقروي  يالحظ أن معظم التالمي  يتابعون دراستهم االبتدائية بالوسط    %. كما46,3
 يين. قرو من مجموع التالمي ، ويعزى ه ا باألساس إلل حجم السكان ال% 76حوالي  و لك ب
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 حسب الجنس والوسط  هيئة التدريس
 2017–2016الموسم الدراسي  

 الوسط القــروي القروي + الحضري
 اإلنـــاث    المجموع    اإلنـــاث    المجموع         

 إقـليم الدريوش 396 733 501 895

 جهة الشر  848 1 498 4 255 4 491 8
 2017المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  

 
  مامنهم. كما يشتغل  56%مدرسا تمثل اإلناث نسبة   895تتكون هيئة التدريس من  

 .قـليمالمدرسين بالجماعات القروية لإلمن هؤالء  82%يناهز
 

تلمي ا   25في المتوسط يؤطر  كل أستا  فـإن، اإلقـليملتأطير علل مستوى  افيما يخص  
تلمي ا لكل أستا  علل صعيد الجهة. وتعرف ه ه النسبة تباينا كبيرا بين الوسطين   28مقـابل  

 23تلمي ا لكل مؤطر في الوسط الحضري مقـابل   34، حيد تصل إلل  لإلقـليمالحضري والقروي  
 لإلقـليم.تلمي ا في المتوسط لكل مؤطر في الوسط القروي  

، فقد تم تسجيل  2017-2016أما بالنسبة للمسجلين الجدد برسم الموسم الدراسي  
تلمي ا   2687كما تم تسجيل   .إناث  47,5%من بينهم  تلمي ا بالسنة األولل ابتدائي 3569

 منهم. % 47,3شكلت اإلناث نسبة    لإلقـليمجديدا بالوسط القروي  
 

التعليم االبتدائي الخصوصي 

 مؤسسات وتالمي  التعليم االبتدائي الخصوصي
 2017–2016الموسم الدراسي  

 المؤسسات
 التالمي        

 اإلنـــاث المجموع 
الدريوشإقـليم   157 391 3  

الشر جهة   927 13 674 29 155  
 2017المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب       
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خالل    اتمؤسس 3إلل    بإقـليم الدريوشوصل عدد مؤسسات التعليم االبتدائي الخصوصي  
 % من المجموع الجهوي.2مشكلة ب لك   2017 -2016الموسم الدراسي  

تلمي ا مثـّلت   391قـليممن جهة أخرى، بلغ مجموع تالمي  التعليم االبتدائي الخصوصي باإل
 % منهم.  40,2 اإلناث

% من مجموع  1,7وتجدر اإلشارة إلل أن تالمي  التعليم االبتدائي الخصوصي يمثلون نسبة  
 .علل صعيد الجهة% 11,1إلل  ه ه النسبة  تصلفي حين    باإلقـليمتالم ة التعليم االبتدائي  

 
 التعليم الثانوي اإلعدادي  2-1-3

 
سنوات ويستقبل التالمي  ال ين أتموا تعليمهم   3المستوى  تستغر  الدراسة به ا  

 االبتدائي.
 
التعليم الثانوي اإلعدادي العمومي 
 

 توزيع مؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي العمومي حسب الوسط
 2017-2016الموسم الدراسي  

الوسط القــروي       حضري + قروي     
 منها الملحقـات اإلعداديات منها الملحقـات اإلعداديات 

الدريوشإقـليم   1 11 1 16  
 جهة الشر  2 50 2 150

 2017المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  
 

إعدادية يوجد    16علل   الدريوش إقـليم، توفر  2017-2016خالل السنة الدراسية  
 . واحدة  ضافة إلل ملحقةباإل  قـليملإل  القــرويمعظمها بالوسط  
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 توزيع تالمي  التعليم الثانوي اإلعدادي العمومي حسب الوسط والجنس
 2017–2016الموسم الدراسي  

 2017المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  
 

تلمي ا   7459ما مجموعه    قـليمبلغ عدد تالمي  التعليم الثانوي اإلعدادي العمومي باإل
كما يدرس بالوسط   .% منهم43,2 اإلناث مثلت، 2017-2016برسم الموسم الدراسي  

 % من مجموع التالمي . 58,3لإلقـليمالقــروي  
 

 هيئة التدريس بالتعليم الثانوي اإلعدادي العمومي حسب الوسط والجنس
 2017–2016الموسم الدراسي  

 الوسط القــروي                      حضري+قروي                 
 اإلنــاث المجموع اإلنــاث المجموع 

الدريوشإقـليم     33 139 65 236  
 جهة الشر  259 800 1474 3613

 2017المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب        
 

فقد وصل عدد األسات ة ال ين يؤطرون تالمي    التدريس،من جهة أخرى وبخصوص هيئة  
% 59حوالي  % منهم. أما حسب الوسط، فـإن27,5أستا ا تشكل النساء نسبة    236إلل    اإلقـليم

 .قـليملإل  القــرويمن األسات ة يدرسون بالوسط  
 

في حين بلغ متوسط عدد التالمي   تلمي ا لكل أستا    32إلل    قـليمنسبة التأطير باإلتصل  
 . لكل أستا  علل صعيد الجهة  تلمي ا 27

 
 

 الوسط القــروي     حضري + قروي   
 اإلنـــاث      المجموع       اإلنـــاث     المجموع        

الدريوشإقـليم   1798 4348 3219 7459  
 جهة الشر  7888 19560 43550 96091
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الخصوصي التعليم الثانوي اإلعدادي 

 تالمي  التعليم الثانوي اإلعدادي الخصوصي  و   مؤسسات
 2017–2016الموسم الدراسي  

 المؤسسات
 التالمي 

 اإلنــاث المجموع 
إقـليم الدريوش   8 27 1  

 جهة الشر  2585 5365 55
 2017المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب          

 
واحدة  إعدادية    الدريوش إقـليمبلغ عدد مؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي الخصوصي ب

  اإلعدادي  تعليممؤسسة لل 55من بين ما مجموعه   2017-2016خالل الموسم الدراسي  فقط  
أقـل من  تلمي ا مثلت اإلناث   27كما وصل عدد التالمي  به ا السلك إلل   .بالجهة  الخصوصي

 منهم.الثلد  
وعلل العموك، يبقل التعليم العمومي هو المستقطب األول لتالم ة السلك اإلعدادي، حيد  

من مجموع تالم ة التعليم   ضئيال  اجزءال يمثل تالم ة التعليم اإلعدادي الخصوصي سوى  
 باإلقـليم.اإلعدادي  

 التعليم الثانوي التأهيلي  2-1-4   
 لعل أهم ما يميز التعليم الثانوي التأهيلي هو: 

    ،إرساء نظاك المراقبة المستمرة 
   .خل  المسالك الدولية للبكالوريا الفرنسية 

    التعليم الثانوي التأهيلي العمومي 

 الثانوي التأهيلي العمومي حسب الوسط  توزيع مؤسسات التعليم
 2017 - 2016الموسم الدراسي  

 المؤسساتعدد
 الوسط القروي حضري + قروي 

الدريوشإقـليم   5 8  
 جهة الشر  12 87

 2017لمصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  ا                     



 

 57 

 
خالل السنة    ،الدريوش إقـليمب  فيما يتعل  بالتجهيزات المدرسية، وصل عدد الثانويات 

ساس  ألبالوسط القروي و لك راجع بامنها   5ثانويات توجد   8إلل   ،2017-2016الدراسية  
 .% من مجموع ثانويات الجهة9,2يمثل عدد الثانويات باإلقـليم   .إلل طبيعة اإلقـليم

 
 توزيع تالمي  التعليم الثانوي التأهيلي العمومي حسب الوسط والجنس

 2017 - 2016الدراسي    الموسم
 الوسط القروي               حضري + قروي      

 اإلنـــاث   المجموع   اإلنـــاث   المجموع   
الدريوش إقـليم 803 1915 1719 3942  

الشر   جهة 2147 5024 30811 62631  
 2017المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  

 
بلغ عدد التالمي  ال ين تابعوا دراستهم  ، 2017-2016خالل الموسم الدراسي  

% من  6,3تلمي ا، أي بنسبة   3942 بإقـليم الدريوش  بمسالك التعليم الثانوي التأهيلي العمومي
 تلمي ا.  62631مجموع تالم ة الجهة به ا السلك وال ين بلغ عددهم  

 
 هيئة التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي العمومي حسب الوسط والجنس

 2017-2016الدراسي    الموسم
 الوسط القروي             حضري + قروي      

 اإلنـــاث المجموع اإلنـــاث   المجموع   
الدريوش إقـليم 22 124 44 233  

 جهة الشر  51 338 1014 3419
 2017المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  

 
 44منهم  )مدرسا   233برسم نفس الموسم الدراسي    من جهة أخرى، بلغ عدد المؤطرين

تلمي ا في   17هيئة التدريس بالجهة. أما نسبة التأطير، فقد بلغت    من %7أي    (مدرسة
 علل صعيد الجهة. 18في حين بلغت  لكل مؤطر  المتوسط  
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 لصحة  ا 2-2
 

 االستشفـائيةالبنيات التحتية    2-2-1
 

 إقـليمتتكون البنية التحتية الصحية ب، 2016لسنة    حسب معطيات المديرية الجهوية للصحة بوجدة
 مؤسسة صحية موزعة كما يلي: 27من   الدريوش
 13  ؛من المستوى األول ايحضر  اصحي  امركز 
 7  ؛من المستوى الثاني ةيحضر  ةكز صحيامر 
 4 ؛ستوصفـات حضريةم 
 3  من المستوى الثاني ةيقرو  ةكز صحيامر. 

 

 العموميالطاقم التمريضي  و التأطير الطبي العمومي والخاص    2-2-2
 

 – 2016سنة   -  حسب القطاعإقـليم الدريوش  التأطير الطبي ب
 األطباء

 (1)القطاع العمومي القطاع الخاص 

 إقـليم الدريوش   40 16
 جهة الشر  761 544

 2017المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  
 بين الجهاتز االستشفـائي  كالمر ال يشمل   (1)
 

إلل  الدريوش   إقـليموصل عدد األطباء العاملين بالمؤسسات الصحية المتواجدة علل تراب  
يعملون في القطاع العمومي. ويمثل ه ا العدد   40بينهم    من  2016طبيبا خالل سنة 56

 من المجموع الجهوي. %4,3
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 بإقـليم الدريوش  حسب الدرجة  (1)العمومي  الطاقم التمريضي
 – 2016سنة   -

 مجاز  ممرض 
 من الدولة  

 مساعدو الصحة
 حاملو اإلعدادية

 المجموع

 116 4 112 إقـليم الدريوش

 1860 337 1523 جهة الشر 
 (-وجدة   –)المديرية الجهوية للصحة   2016صحة في أرقـاك  المصدر: ال

 بين الجهات  ز االستشفـائي  كال يشمل المر  (1)
 

من    امجاز ممرضا   112من بينهم   صحيامساعدا   116العمومي    الطاقم التمريضيبلغ  
من   6%المشتغل باإلقـليم ال يمثل سوى    العمومي  الطاقم التمريضيوتجدر اإلشارة إلل أن  الدولة. 

 المجموع الجهوي.
 

 - 2016سنة   -  بإقـليم الدريوش  جراحو األسنان العاملون            
 القطاع العمومي القطاع الخاص

 
إقـليم الدريوش   1 13  
 جهة الشر  19 237

 (-وجدة   –)المديرية الجهوية للصحة   2016صحة في أرقـاك  المصدر: ال      
 

  14إقـليم الدريوش ما مجموعه  ، بلغ عدد جراحي األسنان العاملين ب2016خالل سنة  
جراحا لرسنان   13باإلقـليم    القطاع الخاصويعمل بجراحا علل صعيد الجهة.   256جراحا من بين  

 . القطاع العموميواحد فقط يشتغل بليبقل جرا  أسنان  
 

 الشباب والرياضة والترفيه 2-3

الهدف األساسي من التعزيز  لكون  يحتل ه ا القطاع مكانة هامة بين باقي القطاعات  
تربوي كفيل بتوسيع    المتواصل للبنيات التحتية من مسار  وقـاعات للسينما هو خل  محيط سوسيو

المدارك العلمية والثقـافية للشباب. أما توسيع القـاعدة الرياضية من مالعب ومسابح فمن شأنه  
وطنيا ودوليا فضال عن تطوير عدة رياضات  وك ا  جهة  إلقـليم والبا الرياضي  مستوىالالرفع من  

 كألعاب القوى وكرة القدك.
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فـإن هدف رياض األطفـال ودور الشباب هو خل  محيط اجتماعي وتربوي   ،من جهة أخرى
. كما أن مساهمة المرأة في  والشباب  من شأنه تنمية وتطوير المدارك العلمية والثقـافية لرطفـال

 مختلف األنشطة الثقـافية واالجتماعية يساعد علل إدماجها في برامج التنمية.
 

  من الدريوش بإقـليم عدد المستفيداتوتشير المعطيات في ه ا الصدد إلل أن  
مستفيدة من األنشطة اإلشعاعية   290مجموعه    إلل ما 2016سنة  خالل    وصل  األندية النسوية

من األنشطة القـارة. أما بالنسبة لفئة األطفـال فقد وصل عدد المستفيدين من    مستفيدة 27و
 12ومؤسسات   3موزعين علل  علل التوالي   طفـال 92و 354 القـارة إللاإلشعاعية و   األنشطة
 .مؤطر

 
 -2016سنة  -توزيع األنشطة الثقـافية  

 عدد عدد األطر عدد المستفيدين  
 المساعدة القـارة اإلشعاعيةاألنشطة   األنشطة القـارة  المؤسسات

 األندية النسوية   2 3 3 290 27
 رياض األطفـال 3 10 2 354 92

 2017المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  
 

 12كما يجدر بال كر أن عدد التجهيزات الرياضية علل صعيد إقـليم الدريوش وصل إلل  
 .2016رياضيا للقرب المدمج و لك إلل حدود سنة  -مركزا سوسيو

 
مشاركا   6145مؤسسات استقبلت   4 ، بلغ عدد دور الشباب بإقـليم الدريوش2016خالل سنة    

 باألنشطة العادية.17902باألنشطة اإلشعاعية و  
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 -2016سنة  -أنشطة دور الشباب
 عدد المشاركين

 عدد المؤسسات
 األنشطة   

 العادية
األنشطة  
 اإلشعاعية

 إقـليم الدريوش 4 6145 17902

 جهة الشر  49 792 144 645 216
 2017المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب             
 
 التعاون الوطني 2-4

يعتبر تحسين مستوى معيشة األسر المعوزة من بين التوجهات العامة للمؤسسات التابعة للتعاون  
الوطني حيد يتم  لك من خالل متابعة برامج محو األمية، حمالت التوعية لرطفـال والنساء والمسنين،  

 اإلعاقـات إضافة إلل إحداث مراكز التربية والتكوين.التكفـل ب وي  
 

مركزا في المجموع   57الدريوش إقـليمب ، بلغ عدد مراكز التعاون الوطني2016برسم سنة  
 شخصا. 4885استفـاد منها  

 - 2016سنة   -الدريوش   إقـليمعدد مراكز التعاون الوطني ب

 الدريوشإقـليم    
 نوع المركز     

 المراكز المستفيدون
 مراكز التربية والتكوين   21 767

 دور المواطن 0 0
 رياض األطفـال   15 783
 مؤسسات الرعاية االجتماعية 7 450

 األشخاص في وضعية إعاقةمراكز   0 0
 المهني  مراكز التكوين 0 0

 فضاءات محو األمية   14 2885
 المجموع 57 885 4

 لتعاون الوطنيل 2016السنوية  النشرة اإلحصائية  المصدر:               
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سنة  (، استفـاد منها خالل  مركزا 21مراكز التربية والتكوين بأكبر عدد من المراكز )  حظيت
في الصف األول من ناحية عدد   فضاءات محو األميةشخصا. وتأتي   767ما مجموعه   2016

 . 2016مستفيدا خالل سنة 2885المستفيدين ال ين بلغ عددهم  
 
لرشخاص في وضعية إعاقة وك ا  و المساعدة االجتماعية للنساء واألطفـال في وضعية صعبة    أما

همت اإلعانات العينية لفـائدة األشخاص    كماشخصا.  1690المسنين بدون موارد فقد استفـاد منها  
 مستفيدا خالل نفس السنة. 162في وضعية إعاقة  
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 البنيات والتجهيزات األساسية  قطاع -3
 

 النقـل والمواصالت  3-1
 

تعتبر الشبكة الطرقية والطر  السيارة رافعة حقيقية للتنمية االقتصادية واالندما  الجهوي، إضافة  
إلل مساهمتها في جلب االستثمارات وإحداث مناصب الشغل ومعالجة إشكالية السالمة الطرقية. ومن أجل  

التحتية الطرقية المنجزة علل مستوى جهة الشر  ومواكبة النمو ال ي تشهده الجهة في  تعزيز البنية  
 جميع الميادين، تم إنجاز العديد من المشاريع المهمة في قطاع النقـل من أهمها:

 كلم؛ 320فـاس ال ي يمتد علل مسافة  -إنجاز الطرقـات بالجهة، أبرزها الطري  السيار وجدة 
 إقـليم  رين ومواكبة النمو ال ي تعرفه حركة المسافرين منتحسين شروط سالمة المساف 

 إلل الجهات األخرى للمملكة؛  الدريوش
 .إنجاز الطري  الساحلي الممتد بين السعيدية وطنجة والعابر إلقـليم الدريوش 

 31/12/2014بالكيلومترات إلل غاية   الدريوش إقـليمشبكة الطر  ب
 الطــر  اإلقـليمية      الطــر  الجهوية الطــر  الوطنية       

 المجموع 
المعبدة  
 منها

 المجموع
المعبدة  
 منها

 المجموع
المعبدة  
 منها  

الدريوشإقـليم   69 69 163 163 149  149  
(1) مجموع الجهة 1521 2542 814 912 1434 1434  

 المصدر: المديرية الجهوية للتجهيز والنقـل بوجدة
 يتعل  األمر بالجهة الشرقية حسب التقسيم اإلداري القديم )دون إقـليم جرسيف(( 1)
 
كلم، موزعة بين طر  إقـليمية يصل   381علل شبكة طرقية يبلغ طولها  الدريوش   إقـليمتوفر  ي

 .كلم 149إلل  طولها  صلوطر  وطنية ي  كلم163بطول جهويةكلم، وطر    69طولها إلل  
، معبدةعلل صعيد اإلقـليم  ، فـإن كــــل الطر   31/12/2014وتجدر اإلشارة إلل أنه إلل غاية  

 . )دون إقـليم جرسيف( % 77,1بالجهة تناهزنسبة الطر  المعبدة  علما أن  
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 31/12/2014إلل غاية    الدريوش إقـليمعدد القناطر ب

عدد القناطر علل  
 الطر  اإلقـليمية

عدد القناطر علل  
 الجهويةالطر   

عدد القناطر علل  
  الطر  الوطنية

الدريوشإقـليم     16 12 -  
(1) مجمــــــوع الجهة  401  107  267  

 المصدر: المديرية الجهوية للتجهيز والنقـل بوجدة  
 يتعل  األمر بالجهة الشرقية حسب التقسيم اإلداري القديم )دون إقـليم جرسيف( (1)

 
 :منها  قنطرة 28إلل  الدريوش   إقـليمالقناطر ب، وصل مجموع  2014خالل سنة  
 16  ،قنطرة مشيدة علل الطر  الوطنية 
 12   الجهويةقنطرة مشيدة علل الطر. 

 
 الماء الصالح للشرب 3-2

 
 2016سنة   نشاط المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

عدد  
 المشتركين

 

 3ك 1000المبيعات ب  
 3ك 1000نتا  ب  اإل

  للمشتركين 
 المستهلكين

لوكاالت  
 التوزيع

الدريوش إقـليم 136 - 1405 15160  
الشر   جهة 645 79 991 11 734 34 733 323  

 2017المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  
 

متر    ألف136من إنتا   الدريوش   إقـليمتمكن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ب
مليون متر مكعب للمشتركين المستهلكين ال ين  1,4 ، تم بيع  2016مكعب من الماء سنة
نتا  المكتب الوطني للماء الصالح  إمشتركا خالل نفس السنة. ويمثل   15160وصل عددهم إلل  

 نتا  الجهوي من الماء.من مجموع اإل 0,2%حوالي  الدريوش   إقـليمللشرب ب
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 اإلسكان والتعمير 3-3
 

عرف القطاع دينامية تصاعدية مستمرة بفضل التشجيعات التي توفرها الدولة للقطاع  
األسر    لمداخيالخاص واإلجراءات والتدابير المتخ ة من أجل الرفع من حجم االستثمارات وتحسين  

اإلسكان من أهم القطاعات الحيوية في النسيج    وبالتالي ارتفـاع مستوى معيشة السكان. ويعتبر
االقتصادي الوطني كما أن مساهمته في نمو الناتج الداخلي اإلجمالي تبقل مهمة حيد يوفر  

 إمكانيات االستثمار وخل  فرص الشغل.
عرف قطاع السكن االجتماعي طفرة نوعية نتيجة الثمن المناسب المتا  في السو     وقد

الهدف منه القضاء علل دور الصفيح  حيد كان  المتالك شقة سكنية ل وي الدخل المنخف ،  
والمساكن الهشــــة والدور اآليلة للسقوط. وقد نجح المغرب نسبيا في تطبي  ه ه السياسة في  

 صفيح. 0يعتبر عدد كبير من المدن حاليا مدنا بدون صفيح أو  حيد    ،كثير من المدن
يرتبط قطاع البناء بباقي القطاعات حيد تتصاعد وتيرة اإلنجاز في جميع القطاعات  
الحيوية التي لها صلة به إ  يرتفع استهالك مواد البناء كاإلسمنت والحديد ويتزايد حجم  

 االستثمارات األجنبية المباشرة.
 
 ئيات رخص البناءإحصا 3-1- 3
 

 -2016سنة  -الدريوش   إقـليمإحصائيات رخص البناء ب
 عدد الرخص عدد المساكن عدد غرف السكنل

 
الدريوشإقـليم   59 132 375  

 جهة الشر  5233 8692 24594
 2017المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية للمغرب  

 
وقد همت ه ه  . 2016رخصة سنة   59الدريوش   إقـليمبلغ عدد رخص البناء المسلمة ب

غرف لكل   3غرفة مخصصة للسكن، أي حوالي   375بما مجموعه  مسكنا 132الرخص بناء  
  مسكن في المعدل.
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 سكنمال  مميزات-3-3-2
 

 نوع المسكن 
 (%)توزيع األسر حسب نوع المسكن  

 نوع المسكن إقـليم الدريوش جهة الشر 
 أو طاب  فيال فيال 1,2 3,1
 شقة 1,6 3,5

 دار مغربية 66,8 71,9
 مسكن بدائي أو دور صفيح 2,2 3,0

 مسكن قروي 27,1 16,4
 آخر 1,0 2,0

 2014العاك للسكان والسكنل المصدر: اإلحصاء                         
 

سكن  ال، نالحظ تحسنا الفتا في  روف  2014حسب اإلحصاء العاك للسكان والسكنل لسنة  
أن نسبة األسر التي تسكن دورا الئقة،  حيد2004نتائج إحصاء   إقـليم الدريوش بالمقـارنة معب

أسرة    70أسرة إلل    55مثل فيال أو شقة أو دار مغربية عصرية كانت أك تقـليدية، ارتفعت من  
 ودور الصفيحمن أسر إقـليم الدريوش، و لك علل حساب المساكن البدائية  100من بين  

 .مرتفعةالقروية رغم أن ه ه األخيرة ال تزال نسبتها    وك لك المساكن
 

 معدل شغل المساكن 
 معدل شغل المساكن حسب الوسط

 المجموع قروي حضري 
 1,2 1,2 1,2 إقـليم الدريوش

 1,4 1,6 1,3 جهة الشر 
 2014المصدر: اإلحصاء العاك للسكان والسكنل                

 
 1,2بالنسبة لمعدل شغل المساكن وال ي يقيس متوسط عدد األفراد في كل غرفة، فقد بلغ  

 . ويالحظ أن معدالت شغل المساكن متساوية2014شخصا في كل غرفة في مجموع اإلقـليم في سنة  
 الجهة. بين الوسطين القروي والحضري، ومنخفضة بالمقـارنة مع
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 نظاك حيازة المسكن 
 (%حيازة المسكن وحسب الوسط)  توزيع األسر حسب نظاك

 المجموع قروي حضري نظاك حيازة المسكن
مالك مشترك أو في  ، مالك

 طري  التملك
64,4 80,2 75,7 

 6,6 1,2 20,2 مكتري

 17,7 18,6 15,4 آخر
 2014المصدر: اإلحصاء العاك للسكان والسكنل                

 
من أسر   75,7%أن    2014يتبين من خالل قراءة نتائج اإلحصاء العاك للسكان والسكنل لسنة  

وه ه النسبة هي أعلل   إقـليم الدريوش يملكون أو في طري  تملك المسكن ال ي يقطنون فيه.
   73,9%نوعا ما من النسب المسجلة علل الصعيدين الجهوي والوطني والتي بلغت علل التوالي  

 6,6 %.من بين أقـاليم الجهة بنسبة في المرتبة األخيرة  لالكتراءي األسر التي تلجأ  وتأت. 71,9%و
كبيرة من المكترين في الوسط الحضري مقـارنة مع القروي حيد تصل النسب إلل   ويالحظ وجود نسبة

 علل التوالي.1,2%و  %20,2
 

 أقدمية المساكن    
 (%توزيع األسر حسب أقدمية المسكن ووسط اإلقـامة )

 المجموع قروي حضري عمر المسكن
 17,5 16,7 19,4 سنوات 10أقـل من  

 20,3 18,0 26,1 سنة 19سنوات إلل   10من  

 41,4 39,2 46,9 سنة 49سنة إلل   20من  

 20,8 26,0 7,6 سنة فـأكثر 50
 2014العاك للسكان والسكنل    اإلحصاءالمصدر:                

 
سنة، أي تم بناؤها   20( ال يتعدى عمرها  37,8%الدريوش ) أكثر من ثلد المساكن بإقـليم

. أما المساكن القديمة  2004من المساكن تم بناؤها بعد  17,5% . كما أن نسبة  1994بعد سنة  
أي   من مجموع المساكن في اإلقـليم، %  20,8 سنة فـأكثر، فهي تمثل 50والتي يصل عمرها إلل  

 مسكن واحد تقريبا من بين كل خمسة مساكن.
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 )تجهيزات المسكن )الماء الصالح للشرب والكهرباء 
 

تكتسي التجهيزات األساسية للمسكن أهمية بالغة في معرفة  روف معيشة األسر. وإ ا كانت  
والحماك   والمطبخ والكهرباء المساكن في الوسط الحضري تتوفر علل معظم التجهيزات كالماء

الوسط القروي وغير كافية. وسنقتصر هنا علل  والمرحاض، فـإن ه ه التجهيزات الزالت ناقصة في  
 الماء والكهرباء نظرا ألهميتهما القصوى بالنسبة لرسر.

 
 المتوفرة علل الماء والكهرباء حسب وسط اإلقـامة )%( نسب األسر

 المجموع قروي حضري 
    إقـليم الدريوش

 91,2 89,6 95,2 الكهرباء -

 26,7 7,3 75,7 الماء الصالح للشرب -

    الشر جهة  

 88,9 75,7 94,9 الكهرباء -

 68,3 24,6 88,4 الماء الصالح للشرب -

    مجموع البالد

 91,6 84,6 95,2 الكهرباء -

 73,0 37,8 91,3 الماء الصالح للشرب -
               2014المصدر: اإلحصاء العاك للسكان والسكنل  

 
شبكة لتوزيع  ب تقطن بمساكن مرتبطة  الدريوش إقـليم  أسر  من 91,2%يبين الجدول أعاله أن

 من بين عشرة.  أسرالكهرباء، أي تسعة  
أن    ،2014حسب اإلحصاء العاك للسكان والسكنل لسنة    ،الماء فنجد أما بالنسبة لشبكة توزيع

 ه ا المعدل ضعيفـا حوالي ربع األسر فقط تقطن مساكن مرتبطة بشبكة لتوزيع الماء. ويعتبر
 .األسر القـاطنة بالوسط القرويمن   7,3%يد أن الشبكة ال تغطي سوى  خصوصا في الوسط القروي ح
   نقطة علل التوالي.30,5و    نقطة 17,3ب   والوطني    الجهوي  ينوه ه النسبة تقـل عن المعدل
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