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 قدمةم

مســـــــــاحة  علىجرادة يف الشـــــــــمال الشـــــــــرقي للبالد وهو ينتمي جلهة الشـــــــــر  وميتد  قليمإيقع 
كلم مربع. حيـــدا  ـــاال عمـــالـــة وجـــدة أاتـــاد وغراب إقليم  وريرت وجنواب إقليم ف ي  ومن   9300
 64-94-2زايرية. وقد أحدث إقليم جرادة مبوجب املرســـــوك امللكي رقم احلدود املغربية اجلالشـــــر  
 . 1994-01– 24بتاريخ 

مجاعة  11مجاعات حضرية و 3يتكون إقليم جرادة من دايرتني وأربعة عشر مجاعة ترابية منها 
 قروية. 

نســــــمة حســــــب اإلحصــــــاء العاك للســــــكان  108727قليم ما جمموعه بلغ عدد ســــــكان اإل 
ابإلقليم  مدننســــبة الت نفإيســــكنون املدن، وب ل   66108، من بينهم 2014والســــكن لســــنة 

نســـــــمة يف  13أما الكثافة الســـــــكانية ل ا اإلقليم فإةا ضـــــــعيفة وال تتعدى  .60,8%تصـــــــل إ  
 على صعيد جهة الشر . 25,7الكلم مربع مقابل 
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 موقع إقليم جرادة جبهة الشرق
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 اقإدار  لإلقليمالتنظيم -1
 

 التنظيم اقإدار  قإقليم جرادة
 اجلماعات الدوائر 

 اجملموع القروية احلضرية
 14 11 3 2 إقليم جرادة
 124 96 28 17 جهة الشرق

 مانة العامة للحكومةاملصدر: األ 
 

، يضم إقليم جرادة دايرتني مها دايرة أحواز جرادة ودايرة 2015حسب التقسيم اإلداري لسنة 
مجاعات حضرية وهي جرادة، عني بين مطهر وتويسيت،  3بين مطهر. أما عدد اجلماعات فيبلغ 

مجاعة قروية وهي: أوالد سيدي عبد احلاكم، تيويل، رأس عصفور، كنفودة، لعوينات، لبخاتة،   11و
 ت، أوالد اغزيل، سيدي بو بكر، بين مطهر وملرجية.كفاي

 
 لإلقليم املميزات الطبيعية -2
 

تتميز تضاريس إقليم جرادة بتنوعها، إذ تتكون من اجلبال واهلضاب العليا يف اجلزء الشمايل 
السهول الشاسعة يف اجلنوب. كما يتوفر اإلقليم على بنية جيولوجية األودية و من اإلقليم، ومن 

 شكلت على مر السنني حقوال الستغالل عدة معادن كاألنرتاسيت والرصاص والفضة وغريها. 
 

يفا. وحار وجاف ص ،ونظرا ملوقعه اجلغرايف، يسود إقليم جرادة مناخ قاري ابرد وقاس شتاء
  تنمية ملم سنواي( تساعد على احلفاظ و  150و 80)بني وهو يعرف تساقطات مطرية متواضعة 

با ت احللفاء نخضر، العرعار، إكليل اجلبل...(، وعلى ش ار الطبيعية بشمال اإلقليم )البلوط األاأل
 جبنوب اإلقليم. والشيح
 

كما يتوفر اإلقليم على العديد من مصادر املياا أمهها الفرشة املايية لعني بين مطهر وينابيع 
 مرت مكعب يف الثانية.  3ياا السطحية لرأس العني وكفايت وواد زا وال ي يقدر صبيبها ب امل
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 غرافية لسكان اقإقليمو املميزات الدمي -3
 

 تطور عدد السكان واألسر 3-1
 

ما  2014العاك للسكان والسكن لسنة  اإلحصاءبلغ عدد سكان إقليم جرادة حسب 
، مس لني ب ل  2004نسمة حسب إحصاء  105840نسمة مقابل  108727جمموعه 
يف املتوسط سنواي. ويشكل  %0.3نسمة، أي مبعدل تزايد ال يت اوز  2887غرافيا بلغ و تزايدا دمي

خرية من بني حيتل املرتبة األ  جمموع اجلهة، حيث إغرافيا ضعيفا ابلقياس و قليم جرادة وزان دميإ
نسمة يف الكلم  13أقاليمها. كما أن الكثافة السكانية ابإلقليم ضعيفة نسبيا، حيث ال تت اوز 

 نسمة يف الكلم مربع على صعيد اجلهة. 25,7مربع مقابل 
 

 تطور عدد سكان إقليم جرادة
 2014و 2004بني إحصائي 

 السنو  ب % معدل التزايد 2014 2004 الوسط
2004/2014 

 0,2 66108 64810 احلضر 
 0,4 42619 41030 القرو 
 0,3 108727 105840 اجملموع

 2014و 2004املصدر: اإلحصاءان العامان للسكان والسكن 
 

خالل نفس الفرتة يف الوقت  0,4%يالحظ من جهة أخرى أن سكان األرايف تزايدوا مبعدل 
يف املتوسط سنواي. ونتي ة هل ا فإن  0,2%ال ي مل تعرف فيه ساكنة احلواضر سوى تزايدا مبعدل 

(، 2014 – 2004ابإلقليم عرف تراجعا ضئيال خالل العشر سنوات املاضية ) مدنمعدل الت
 . 2014سنة  % 60,8إ   2004سنة  % 61,2حيث انتقل من 
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، 2014أسرة حسب اإلحصاء العاك للسكان والسكن  20983أما عدد األسر فقد بلغ 
سنوات. وجتدر اإلشارة  10 قبل 5,7فردا يف املتوسط مقابل  5,2وب ل  فإن ح م األسر بلغ 

إ  أن ح م األسر أصبح يتقلص تدرجييا عرب السنني سواء ابلوسط احلضري أو القروي لإلقليم. 
أفراد يف األسرة( ال زال يفو   5,7م األسر يف الوسط القروي لإلقليم )ويالحظ ك ل  أن ح 

أفراد يف األسرة(. ويرجع ه ا التفاوت أساسا ا  اخلصوبة املرتفعة  4,9نظريا يف الوسط احلضري )
نسبيا ابلوسط القروي وأيضا إ  التحوالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال ي عرفها سكان 

املتعددة األفراد منوذجا يقل عرب السنوات لتحل حمله  ةا وال ي جعلت من األسر احلواضر خصوص
 األسرة النووية.

 تطور عدد األسر إبقليم جرادة
 2014و 2004بني إحصائي 

 2004 2014 
 اجملموع القرو  احلضر  اجملموع القرو  احلضر 

 20983 7433 13550 18468 6361 12107 عدد األسر
 5,2 5,7 4,9 5,7 6,5 5,4 حجم األسر

 2014و 2004املصدر: اإلحصاءان العامان للسكان والسكن 
 

الوسط الحضري
60,8%

الوسط القروي
39,2%

توزيع سكان اإلقليم حسب الوسط
2014سنة 
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 سكان اقإقليم حسب اجلماعات زيعتو  2 – 3
 

 2014و 2004حصائي إبني  اقإقليم مجاعاتر سكان تطو 
 معدل التزايد

  %ب 
 اجلماعات 2004 2014

النسبة ب 
% 

عدد 
 السكان

النسبة 
 %ب 

عدد 
 السكان

 بلدية عني بين مطهر 526 13 12,8 289 16 15,0 1,9
 بلدية جرادة 916 43 41,5 506 43 40,0 0,1-
 بلدية تويسيت 429 3 3,2 137 3 2,9 0,9-

0,0 2,4 2 656 2,5 2 654 
 

 كفايت
-0,3 5,1 5 591 5,4 5 748 

 
 كنفودة

0,2 3,6 3 867 3,6 3 790 
 

 لعوينات
0,3 2,4 2 612 2,4 2 546 

 
 لبخاتة

-2,8 1,2 1 274 1,6 1 694 
 

 راس عصفور
-0,6 2,4 2 638 2,7 2 807 

 
 سيد  بوبكر

-1,9 4,8 5 199 6,0 6 317 
 

 تيويل
2,3 8,2 8 870 6,7 7 089 

 
 بين مطهر 

1,7 3,1 3 359 2,7 2 841 
 

 ملرجية
1,5 6,9 7 522 6,1 6 488 

 
 أوالد أغزيل

-3,0 2,0 2 207 2,8 2 995 
 

 احلاكمأوالد سيد  عبد 
 اجملمـــوع 105840 100,0 108727 100,0 0,3

 2014و 2004املصدر: اإلحصاءان العامان للسكان والسكن 

 
وعلى وجه اخلصوص مبدينة  ةاحلضري ابجلماعاتمن ساكنة اإلقليم  %58يتمركز حوايل 

من سكان اإلقليم. أما أكرب اجلماعات القروية من حيث عدد السكان  %40 قطن لاجرادة ال ي ي
فهي مجاعتا بين مطهر وأوالد أغزيل إضافة إ  مجاع ي كنفودة وتيويل، حيث تضم ه ا اجلماعات 

 من جمموع السكان القرويني لإلقليم.  %60ما يناهز 
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إلقليم معدالت منو ، عرف سكان مجاعات ا2014إ   2004وخالل الفرتة املمتدة من 
كأعلى معدل مت تس يله ابجلماعة القروية لبين مطهر وأدىن معدل   2,3%جد متباينة تراوحت بني 

 . 3-%جبماعة أوالد سيدي عبد احلاكم وهو 
 

عدالت منو سالبة ا أيضا متومما جتدر اإلشارة إليه أن اجلماعتني احلضريتني جرادة وتويسيت عرف
 على التوايل. ويعترب ه ا الرتاجع 0,9-%و  0,1-%، وذل  ب 2014- 2004خالل الفرتة 

( نتي ة ه رة 3-%) 2004و 1994امتدادا لتناقص سكان هاتني اجلماعتني ما بني إحصايي 
 السكان احلضريني على إثر اغال  مناجم الفحم والرصاص. 
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توزيع سكان إقليم جرادة حسب الجماعات
2014سنة 
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  1البنية السكانية حسب فئات األعمار-3-3
  

 اخلماسية الفئات العمريةتطور السكان حسب 
 الفئات العمرية 2004 2014

 عدد السكان %النسبة  عدد السكان %النسبة 
 سنوات 4 – 0 670 10 10,1 338 11 10,5
 سنوات 9 – 5 789 11 11,2 739 9 9,0
 سنة 14 – 10 076 12 11,4 798 9 9,1
 سنة 19 – 15 996 11 11,3 998 9 9,3
 سنة 24 – 20 570 10 10,0 441 9 8,7
 سنة 29 – 25 369 8 7,9 090 9 8,4
 سنة 34 – 30 264 7 6,9 337 8 7,7
 سنة 39 – 35 463 6 6,1 275 7 6,7
 سنة 44 – 40 247 6 5,9 485 6 6,0
 سنة 49 – 45 130 5 4,9 772 5 5,3
 سنة 54 – 50 173 4 3,9 586 5 5,2
 سنة 59 – 55 658 2 2,5 595 4 4,3
 سنة 64 – 60 374 2 2,2 533 3 3,3
 سنة 69 – 65 967 1 1,9 175 2 2,0
 سنة 74 – 70 720 1 1,6 786 1 1,7
  سنة فأكثر 75 188 2 2,1 063 3 2,8
 غري مصرح 65 0,1 0 0,0

 اجملموع 719 105 100,0 108011 100,0
 2014و 2004املصدر: اإلحصاءان العامان للسكان والسكن              

 
سنة.  30من سكانه تقل أعمارهم عن  %55إقليم جرادة بساكنة فتية، حيث أن يتميز 

 وبسبب التغريات ال ي أصبح يعرفها اجملتمع املغريب واملتعلقة ابلسلوك الدميوغرايف وك ا التقدك يف
مراحل االنتقال الدميوغرايف، فإن بنية األعمار لسكان اإلقليم أصبحت تعرف مع مرور الوقت 

 على مستوى تركيبتها وذل  من خالل: تطورات مهمة

                                                 
رسر ضمن األبالسكان البلديين أي أولئك الذين يقيمون بصفة اعتيادية  3-5إلى  3-3تتعلق مؤشرات األجزاء من  1

 العادية )السكان المحسوبون على حدة غير معنيين(
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 ( ال ي انتقلت من  14 – 0تقلص فئة األطفال )من جمموع السكان سنة % 32,7سنة
 .2014سنة  %28,6إ   2004

 ( ال ي انتقلت من  24 – 15تراجع فئة الشباب )من جمموع السكان سنة  %21,3سنة
 .2014سنة  %18إ   2004

  2004من جمموع السكان سنة  %61,9سنة من  30تقلص فئة السكان البالغني أقل من 
 .2014سنة  %55إ  
 ( إ   59 – 15ارتفاع نسبة السكان يف سن النشاط االقتصادي )من جمموع  %61,6سنة

، أي مبعدل منو سنوي قدرا 2004يف سنة  %59,5مقابل  2014السكان يف سنة 
%0,6. 

 إ   2004من جمموع السكان يف سنة  %7,8سنة فأكثر( من  60) تزايد عدد املسنني
 .2,4%وذل  مبعدل منو سنوي يناهز  2014يف سنة  9,8%
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 احلالة الزواجية للسكان-3-4
 

 ؤسستالشرعي بني اجلنسني وما حيمله من زواج وطال  من العوامل ال ي  االرتباطيعترب تتبع 
ولرصد ه ا التتبع نورد جدول بنية ساكنة اإلقليم حسب احلالة  لدراسة حمددات التزايد الدميغرايف.

 الزواجية.
 

 (%)سنة فما فوق( حسب اجلنس ووسط اقإقامة 15احلالة الزواجية )
 اجملموع       مانت  اقإ     الذكور       احلالة الزواجية     

 اجملموع  

 37,3 30,9 44,1 العزاب
 55,5 56,2 54,7 املتزوجون
 1,8 2,8 0,7 املطلقون
 5,4 10,0 0,5 األرامل 
 100 100 100 اجملموع  

 احلضر 

 38,5 32,0 45,7 العزاب
 53,1 53,2 52,9 املتزوجون
 2,2 3,5 0,8 املطلقون
 6,2 11,3 0,5 األرامل
 100 100 100 اجملموع  

 القرو 

 35,2 29,0 41,4 العزاب
 59,6 61,7 57,5 املتزوجون
 1,0 1,5 0,5 املطلقون
 4,2 7,8 0,5 األرامل
 100 100 100 اجملموع  
 2014املصدر: اإلحصاء العاك للسكان والسكن 
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من جمموع السكان  %55,5 نسبة 2014متثل فئة املتزوجني إبقليم جرادة حسب إحصاء 
. وعلى 2004نقط مقارنة مع سنة  5,4سنة فأكثر مس لة ب ل  تزايدا قيمته  15البالغني 

 . %37,3ا   %42,8من  انتقلتب تراجعا حيث االعكس من ذل ، عرفت نسبة العز 
 

ابلنسبة للرجال مقابل  %44,1كثر من النساء )أن ظاهرة العزوبة ختص الرجال أويبدو 
 9,5كثر من الرجال بفار  أخرى متس ظاهرة الرتمل النساء أة للنساء(. ومن جهة ابلنسب 30,9%
وذل  لسهولة دخول الرجال يف حياة زوجية جديدة. كما هتم ه ا الظاهرة النساء احلضرايت نقط 

 كثر من القروايت.أ
 

   (%) سنة حسب اجلنس ووسط اقإقامة 55نسبة العزوبة املطلقة عند 
 اقإقليم القرو  احلضر  اجلنس
 5,5 4,1 6,2 الذكور  

 9,2 8,0 9,8 مانت  اقإ
 7,4 6,0 8,1 اجملموع  

 2014املصدر: اإلحصاء العاك للسكان والسكن 
 

ساسي لقياس حدة ظاهرة العزوبة مدى احلياة أسنة كمؤشر  55تستعمل نسبة العزوبة عند 
 2014حسب إحصاء  %7,4جرادة كمله. وقد بلغت ه ا النسبة إبقليم على مستوى جيل أب

 مع وجود بعض التفاوت بني ال كور واإلانث وبني الوسطني.   سنوات 10قبل  %2,8مقابل 
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 اخلصوبة-3-5
 ة خالل حياهتاأحياء ال ين قد تضعهم املر ميثل املؤشر الرتكييب للخصوبة جمموع املواليد األ

 . حتت شروط خصوبة سليفاهتا
 

 خصوبة لاملؤشر الرتكييب لو ( ‰)جناب لنساء يف سن اقإلمعدل اخلصوبة 
 قامةحسب وسط اقإ

      

 2014املصدر: اإلحصاء العاك للسكان والسكن 
 

قبل  ايبقى ضعيفيتضح جليا أن ه ا األخري  ،من خالل دراسة معدل اخلصوبة حسب السن
خر سن زواج الفتيات أوذل  نظرا لت امرأة 1000والدة لكل  25,9سن العشرين إذ ال يتعدى 

 سنة يف املتوسط. 26,5إ  حوايل 
 

والدة  105حيث يصل إ   29و 25يف املقابل يس ل ه ا املؤشر ارتفاعا ملحوظا بني 
-45ة ىن قيمة له ابلنسبة لفئأد، لينخفض بعد ذل  تدرجييا حيث يصل إ  امرأة 1000لكل 
لدى النساء القروايت يبقى أعلى من نظريا لدى . ويالحظ أن معدل اخلصوبة (‰8سنة ) 49

 سنة. 49 – 45النساء يف احلواضر ابلنسبة جلميع فئات األعمار ابستثناء الفئة 

 فئات األعمار احلضر  القرو  اجملموع

 سنة 15-19 19,2 35,7 25,9
 سنة 20-24 86,5 115,2 96,9
 سنة 25-29 104,1 106,5 105,0
 سنة 30-34 98,7 101,9 99,9
 سنة 35-39 68,0 80,3 72,6
 سنة 40-44 27,6 40,7 32,1
 سنة 45-49 8,2 7,8 8,0
 املؤشر الرتكييب للخصوبة 2,1 2,4 2,2
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طفال لكل امرأة خالل  2,2ومن جهة أخرى، بلغ املؤشر الرتكييب للخصوبة إبقليم جرادة 
أي  شر سنوات املاضية،نقطة. وخالل الع 0,1. ويفو  ه ا املؤشر نظريا اجلهوي ب 2014سنة 

 نقطة. 0,3عرف ه ا املؤشر تراجعا ب  ،2014و  2004بني سن ي 
 

يفو   2014وجتدر اإلشارة إ  أن املؤشر الرتكييب للخصوبة املس ل إبقليم جرادة سنة  ،ه ا
 طفال لكل امرأة. 2,1عتبة جتديد األجيال واحملددة يف 

 
 اقإعاقة انتشار-3-6

 (%) اجلنس ووسط اقإقامة نسبة انتشار اقإعاقة حسب
 اجملموع القرو  احلضر  اجلنس

 4,8 4,3 5,2 الذكور  

 4,7 4,2 5,0 مانت  اقإ

 4,8 4,2 5,1 اجملموع  
 2014املصدر: اإلحصاء العاك للسكان والسكن 

 
حسب االحصاء العاك للسكان والسكن  %4,8اإلعاقة إبقليم جرادة انتشار بلغت نسبة 

نقط وعن النسبة املس لة يف  1,1، وهي تقل عن النسبة املس لة على مستوى اجلهة ب 2014
نقطة. وتنتشر اإلعاقة بني ال كور واإلانث بشكل متساو تقريبا. أما حسب  0,3جمموع البالد ب 

وسط القروي ليم تفو  نظريهتا يف الاحلضري لإلقوسط اإلعاقة يف الانتشار نسبة وسط اإلقامة، فإن 
 .نقطة 0,9ب 
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  لسكان اقإقليم الرتبية والتعليممميزات  -4
 ميةاأل-4-1

ت وال الكتابة. وقد بلغ القراءةسنوات فأكثر وال يستطيع  10يعد أميا كل شخص بلغ عمرا 
سنوات، مس لة  10قبل  %46,1مقابل  2014حسب إحصاء  %38,8نسبتها يف االقليم 
نقط. وتنتشر األمية أكثر يف الوسط القروي لإلقليم حيث تصل إ   7,3ب اك حتسنا قيمته 

يف  %8,30، يف حني ال تتعدى ه ا النسبة سنوات فأكثر 10البالغني  من السكان 1,52%
فقط  28,8%مقابل  48,2%اضر. كما تنتشر األمية أكثر يف صفوف اإلانث، حيث بلغت احلو 

 ابلنسبة لل كور.
 

 كثرأسنوات ف 10مية لدى السكان البالغني نسبة األ
 (%)قامة حسب اجلنس ووسط اقإ

 2014حصاء إ 2004حصاء إ
 اجلنس           

 وسط االقامة 
 اجملموع مانتاقإ الذكور

 
 اجملموع مانتاقإ الذكور

 
 30,8 40,1 20,6 34,8 44,6 23,2   احلضر 
 52,1 62,5 41,8 65,1 75,6 53,5 القرو 
 38,8 48,2 28,8 46,1 55,9 34,7 اجملموع  

 2014و 2004املصدر: اإلحصاءان العامان للسكان والسكن 
              

ومقارنة مع املستويني اجلهوي والوطين، فإن نسبة األمية إبقليم جرادة تفو  املستوى اجلهوي 
 نقط. 6,6نقط واملستوى الوطين ب  4,4ب 
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 غات لاملعرفة ابل -4-2
سنوات فأكثر 10من سكان اإلقليم البالغني %21,9غات، فإن حوايل لفيما يتعلق ابملعرفة ابل

 %9,8اللغتني العربية والفرنسية، بينما تبقى نسبة  %28,9اللغة العربية فقط ويعرفون قراءة وكتابة 
  تعرف قراءة وكتابة اللغة العربية والفرنسية إ  جانب لغات أخرى.

 ا راجع ابألساس وه ويبني اجلدول أسفله أن ال كور يتفوقون على اإلانث يف املعرفة ابللغات
 .مقارنة ابل كور خاصة ابلوسط القروي إلانثضعف نسب التمدرس املتعلقة اب إ 
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 كثر حسبأسنوات ف 10توزيع السكان البالغني 
 (%)اللغات املقروء ة واملكتوبة وحسب اجلنس 

 اجملموع اقإمانث الذكور اللغات املقروءة واملكتوبة
 38,8    48,2 28,8 ءال شي
 21,9 18,8 25,1 وحدها العربية

 28,9  23,8 34,3 العربية والفرنسية
 9,8 8,7 11,0 العربية والفرنسية ولغات أخرى

 0,4 0,3 0,6 العربية ولغات أخرى من غري الفرنسية 
 0,0  0,0 0,1 لغات أخرى 
 0,2 0,2 0,2 غري مصرح 
 100,0 100,0 100,0 اجملموع  

 2014املصدر: اإلحصاء العاك للسكان والسكن 
 

 التمدرس -4-3
 طفالاأل متدرس -4-3-1

 
 (%) قامةسنة حسب اجلنس ووسط اقإ 12و 7فال ما بني طنسبة متدرس األ

 اجملموع القرو  احلضر      
 92,1 85,7 97,3 الذكور
 90,2 81,6 97,0 مانتاقإ

 91,1 83,7 97,1 اجملموع
 2014املصدر: اإلحصاء العاك للسكان والسكن 

 
. 2014حسب إحصاء  %91,1إبقليم جرادة  12و 7بلغت نسبة متدرس األطفال ما بني 

وجتدر اإلشارة إ  أن نسبة متدرس الفتيات أصبحت تقرتب أكثر فأكثر من نسبة متدرس الفتيان 
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الزال  (83,7%ابلنسبة جملموع اإلقليم. أما حسب وسط اإلقامة، فإن متدرس األطفال يف القرى )
  .(97,1%دون املستوى ال ي حتقق يف املدن )

 
جرادة  إبقليم 12و 7نسبة متدرس األطفال ما بني ومقارنة مع املستويني اجلهوي والوطين، فإن 

 نقط. 4نقطة وعن النسبة الوطنية ب  1,2تقل عن نظريهتا على صعيد اجلهة ب 
 

 املستوى الدراسي للسكان -4-3-2
ملدرسة اب االلتحا ن مستوى أإال ، ابلرغم من التحسن امللحوظ ال ي شهدا قطاع التعليم

سنوات  10من السكان البالغني  %38,7فمن خالل اجلدول املوايل يتضح ان  مازال ضعيفا.
 10أن أكرب نسبة من السكان البالغني ي مستوى تعليمي. ويالحظ ك ل  أكثر ال ميلكون أف

السكان البالغني من  %45وأن ما يناهز (، %25,9سنوات فأكثر تتمركز يف املستوى االبتدايي )
سنوات فأكثر ال يت اوز مستواهم الدراسي مستوى الثانوي اإلعدادي. كما تشري املعطيات  10

 فقط من هؤالء السكان هلم مستوى تعليمي عايل.  %5,6إ  أن 
 

أما حسب وسط اإلقامة، فيالحظ أن النسب يف الوسط احلضري تفو  نظرياهتا يف الوسط 
 .بتداييااليني األويل و ستوايت ابستثناء املستو القروي ابلنسبة جلميع امل

 
 كثرأسنوات ف 10توزيع السكان البالغني 

 (%)قامة حسب املستوى الدراسي ووسط اقإ
 اجملموع القرو  احلضر  املستوى الدراسي

 38,7 51,8 30,9 ال شيء -
 0,4 0,4 0,3 تعليم أويل -
 25,9 27,8 24,7 ابتدائي -
 18,9 13,1 22,4 اثنو  إعداد  -
 10,5 5,2 13,7 اثنو  أتهيلي -
 5,6 1,7 7,9 عايل -

 100,0 100,0 100,0 اجملموع  
 2014املصدر: اإلحصاء العاك للسكان والسكن 
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 والبطالة تشغيلالنشاط وال -5
 

 قامةبنية الساكنة النشيطة حسب اجلنس ووسط اقإ 5-1
 

 ((% اقإقامةتوزيع الساكنة النشيطة حسب اجلنس ووسط 
 
 

  
  
  
  
  
 

 الذكور
 
 
 
 
 
 

 

 اجملموع االمانث
 100,0 20,3 79,7 احلضر  
 100,0 8,8 91,2 القرو 
 100,0 15,9 84,1 اجملموع
 2014حصاء العاك للسكان والسكن املصدر: اإل
 

، بلغ عدد السكان النشيطني إبقليم 2014حسب نتاي  االحصاء العاك للسكان والسكن 
على  %38,4و %61,6نشيطا موزعني بني الوسطني احلضري والقروي بنسب ي  32340جرادة 

من جمموع السكان النشيطني مقابل  %84,1التوايل. أما حسب اجلنس، فإن ال كور ميثلون 
فقط ابلنسبة لإلانث. وتعكس ه ا الوضعية املشاركة الضعيفة للنساء يف احلياة العملية  15,9%

من جمموع السكان  8,8%السيما يف الوسط القروي حيث أن النساء النشيطات ال ميثلن سوى 
 النشيطني يف القرى.
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 41,8%لنشاط إبقليم جرادة بلغ ل الصايف عدلاملومن خالل قراءة اجلدول أسفله، يتبني أن 
. ويالحظ أن معدل النشاط يف صفوف 2014حسب نتاي  االحصاء العاك للسكان والسكن 

نقطة. كما أن معدل  60ال كور يفو  بكثري نظريا يف صفوف اإلانث، حيث يصل الفر  إ  
 نقط.  2,8النشاط يف الوسط القروي لإلقليم يفو  نظريا يف الوسط احلضري ب 

 
 سنة فأكثر( 15) عدل الصايف للنشاطامل

 (%)حسب اجلنس ووسط اقإقامة 
 
 

  
  
  
  
  

 

 الذكور
 
 
 
 
 
 

 

 اجملموع اقإمانث
 40,8 15,7 68,6 احلضر  
 43,6 7,6 79,6 القرو 
 41,8 12,8 72,8 اجملموع
 2014حصاء العاك للسكان والسكن املصدر: اإل

 
أما حسب فئات السن، فإن معدل النشاط أيخ  مسارا تصاعداي مع ارتفاع السن ليبدأ يف 

 50و 25االخنفاض بعد سن األربعني. ويالحظ أن معدل النشاط يصل إ  أعلى مستواا بني سن 
ابلنسبة هلاته األعمار. ويصل معدل النشاط إ  أدىن مستوايته ابلنسبة  50%سنة، حيث أنه يفو  

 فقط. %15,3ال ين جتاوزوا الستني سنة ليصل لديهم إ  لألشخاص 
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 معدل النشاط حسب فئات األعمار واجلنس )%(
 الفئات العمرية الذكور اقإمانث اجملموع
 سنة 19 – 15 34,7 10,9 22,9
 سنة 24 – 20 70,6 15,3 43,0
 سنة 29 – 25 91,5 18,3 54,1
 سنة 34 – 30 95,7 17,4 55,3
 سنة 39 – 35 96,2 16,7 54,0
 سنة 44 – 40 95,1 15,7 52,0
 سنة 49 – 45 94,4 14,9 51,6
 سنة 54 – 50 89,1 11,6 48,4
 سنة 59 – 55 68,5 7,2 38,5
 سنة فأكثر 60 30,5 1,8 15,3

 2014حصاء العاك للسكان والسكن املصدر: اإل
 
در اإلشارة إ  أن معدل النشاط لدى فئة ال كور يصل إ  أعلى مستوايته ابلنسبة وجت

ويف مقابل ذل ، فإن معدل . 90%سنة، حيث أنه يفو   49و 25للمرتاوحة أعمارهم بني 
 49و 25النشاط لدى فئة اإلانث يصل إ  أعلى مستوايته ابلنسبة للنساء املرتاوحة أعمارهن بني 

 سنة. 29 – 25كأعلى مستوى له ويهم الفئة   18,3%يت اوز سقف  سنة أيضا لكنه ال
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  الوضعية يف املهنة  5-2
 

 السكان النشيطون املشتغلون حسب الوضعية يف املهنة ووسط اقإقامة )%(
 اجملموع قرو ال ضر احل الوضعية يف املهنة

 2,4 1,5 3,0 مشغل 
 40,6 50,5 34,0 مستقل 
 49,2 34,5 58,9 مستأجر 
 5,6 12,3 1,3 مساعد عائلي 
 0,4 0,1 0,6 متعلم 
 1,8 1,2 2,3 خرآنوع  

 100,0 100,0 100,0 اجملموع
 2014حصاء العاك للسكان والسكن املصدر: اإل

 
يتبني من خالل اجلدول أعالا، أن فئة عريضة من السكان النشيطني املشتغلني هم مستأجرون، 

السكان النشيطني املشتغلني إبقليم جرادة. وترتفع نسبة من جمموع  %49,2 حيث ميثلون
  يف الوسط القروي. %34,5مقابل  %58,9املستأجرين يف الوسط احلضري لتصل إ  

 
من جمموع السكان النشيطني املشتغلني، بينما ال متثل  %40,6أما املستقلون فهم ميثلون 

فئة املساعد العايلي متواجدة بشكل . ويالحظ من جهة أخرى أن %2,4فئة املشغلني سوى نسبة 
من جمموع السكان النشيطني  %12,3ملحوظ يف الوسط القروي، حيث تصل نسبتها إ  

 يف الوسط احلضري. %1,3املشتغلني ل ا الوسط مقابل 
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  ةبطالال 5-3
 سنة فأكثر( 15) البطالةمعدل 

 (%)حسب اجلنس ووسط اقإقامة 
 اجملموع مانثاقإ ذكورال 

 36,3 61,7 29,9 ر ضاحل
 25,5 68,6 21,4 قرو ال

 32,2 63,1 26,4 اجملموع
 2014حصاء العاك للسكان والسكن املصدر: اإل

 
ث مرتفع بشكل ملموس حي بطالة إبقليم جرادةال معدليتبني من خالل اجلدول أعالا أن 

جتدر ومما  .2014حصاء العاك للسكان والسكن اإل، وذل  حسب نتاي  32,2%وصل إ  
 نقط. 10,8اإلقليم يفو  نظريا يف القرى مبا يناهز  حواضريف البطالة معدل أن  اإلشارة إليه
 

سب ح أرقاما قياسية يف صفوف النساء تمن جهة أخرى، يالحظ أن ظاهرة البطالة س ل
نساء نشيطات من بني   6أن ما يزيد عن  ، حيث2014حصاء العاك للسكان والسكن اإلنتاي  
هن عاطالت عن العمل. كما تزداد حدة البطالة لدى اإلانث يف قرى اإلقليم حيث يرتفع  10كل 
 .68,6%إ  ما يناهز  لديهن عدلامل

  
 الفقر واهلشاشة -6

 الفقر النقد  6-1
يقاس الفقر املقاربة النقدية للفقر واهلشاشة، حيث  2014اعتمدت خريطة الفقر لسنة 

حبساب عتبة النفقات الالزمة إلشباع احلاجيات الغ ايية لألسرة مع زايدة منحة غري غ ايية، يف حني 
  .مرة 1,5تقاس اهلشاشة برفع عتبة الفقر ب 
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 (%) نسب الفقر واهلشاشة إبقليم جرادة وجهة الشرق
 اهلشاشة  الفقر  

 23,6 11,3 إقليم جرادة
 21,4 8,8 حضر  -
 27,1 15,4 قرو  -

 12,7 5,2 جمموع اجلهة
 9,5 3,0 حضر  -
 18,6 9,6 قرو  -

 : املندوبية السامية للتخطيط2014املصدر: خريطة الفقر النقدي 
 

وهي تزيد عن املستوى اجلهوي  %11,3حسب ه ا اخلريطة، بلغت نسبة الفقر إبقليم جرادة 
نقط. ويظل الفقر، رغم التحسن ال ي عرفه مستوى  6,5نقط وعن املستوى الوطين ب  6حبوايل 

ر  وحىت هة الشجبظاهرة قروية ابمتياز سواء إبقليم جرادة أو  ،معيشة األسر يف السنوات األخرية
 9,6%مقابل  15,4%على الصعيد الوطين. وهك ا بلغت نسبة الفقر ابلوسط القروي لإلقليم 

 ابجلهة.
وهو يزيد عن املستوى  23,6%د بلغ مستواها ابإلقليم أما ابلنسبة للهشاشة جتاا الفقر، فق

نقطة. غري أن اهلشاشة ابلوسط القروي لإلقليم تبقى مرتفعة أكثر مقارنة مع  11 وايلاجلهوي حب
، أي أن شخصا واحدا من بني كل أربعة أشخاص قرويني 27,1%اجلهة، حيث أةا وصلت إ  

 يظل مهددا ابلفقر.
 

 
 
 
 
 
 



 

32 

 

 (%) واهلشاشة جبماعات إقليم جرادةنسب الفقر 
 اهلشاشة  الفقر  اجلماعات
 22,7 8,6 )بلدية(عني بين مطهر 

 21,4 9,1 )بلدية( جرادة
 17,3 6,8 )بلدية( تويسيت
 23,3 11,1 كفايت
 23,6 9,6 كنفودة
 20,5 9,4 لعوينات
 25,1 10,6 لبخاتة

 21,6 7,9 ررأس عصفو 
 27,9 14,9 سيد  بو بكر

 27,7 15,5 تيويل
 28,1 18,4 بين مطهر

 28,2 11,2 رجيةمل
 34,1 25,2 أوالد اغزيل

 27,3 18,3 أوالد سيد  عبد احلاكم
 : املندوبية السامية للتخطيط2014 النقدي خريطة الفقراملصدر:  

 
يتبني من خالل اجلدول أعالا أن نسب الفقر تتباين بشدة بني اجلماعات املكونة لإلقليم، إذ 

ابجلماعة احلضرية تويسيت وأعلى قيمة س لت ابجلماعة  % 6,8أةا ترتاوح بني أدىن قيمة هلا وهي 
نسبة ل. وابملقارنة مع املستويني اجلهوي والوطين، يالحظ أنه اب25,2%القروية اوالد اغزيل وهي

، رجيةمل ،بين مطهر، تيويل سيدي بو بكر، لبخاتة ،كفايتمجاعات قروية ) 8للوسط القروي، فإن 
ى ( تفو  فيها نسبة الفقر النسبة ال ي مت تس يلها سواء علأوالد سيدي عبد احلاكمو  أوالد اغزيل

الفقر  (. أما ابلنسبة للم ال احلضري، فإن نسبة%9,5) على مستوى اململكةصعيد اجلهة أو 
 .(1,6%) الوطنيةك ا و  (2,95%) ابجلماعات احلضرية تفو  النسبة اجلهوية
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فيما خيص اهلشاشة، يالحظ أن كل اجلماعات احلضرية والقروية تعرف نسبا مرتفعة للهشاشة 
 34,1وهي  أوالد اغزيل، وتصل اهلشاشة إ  أعلى نسبة جبماعة 34,1% و 17,3%ترتاوح بني 

 دا ابلفقر ل ا اجلماعة. دأشخاص يظل مه 3واحدا يف كل ، أي أن شخصا %
 

أما ابلنسبة للوسط احلضري، فإن نسبة اهلشاشة مبدينة جرادة وعني بين مطهر تبقى مرتفعة 
 22,7%و   21,4%، حيث بلغت (7,9%) وك ا الوطين (9,5%) ابلنسبة للمتوسط اجلهوي

ال تت اوز  هشاشة، حيث إلقليما مجاعاتمن أقل  على التوايل. وتعترب اجلماعة احلضرية تويسيت
 .% 17,3نسبة اهلشاشة فيها 

 
 الفقر متعدد األبعاد 6-2

تستند مقاربة قياس الفقر متعدد األبعاد على حزمة واسعة من االحتياجات، من املفرتض أن 
يشكل النقص النسيب أو املطلق فيها مصدرا أو متظهرا للفقر أو استنساخه االجتماعي. وتشمل 
ه ا االحتياجات التعليم والصحة والولوج للماء والكهرابء والصرف الصحي ووسايل التواصل 

عددا  ونعجيم ال ينالفقراء،  األشخاص نسبة الفقر متعدد األبعادمعدل ويعطي سكن. وظروف ال
 جمموع عن نسبة عدد الفقراء يف متعدد األبعاد. ويعرب الفقر من عتبةأعلى يكون احلرمان نقاط من 

 السكان.

قليم جرادة  (%)نسبة الفقر بجماعات إ
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 (%إبقليم جرادة وجهة الشرق ) متعدد األبعاد والفقر اقإمجايلالفقر  معدالت

 الفقر اقإمجايل متعدد األبعاد  الفقر 
 21,6 13,5 إقليم جرادة

 10,5 2,7 حضر  -

 39,1 30,4 قرو  -

 13,1 9,5 جمموع اجلهة

 5,5 3,0 حضر  -

 27,3 21,8 قرو  -
 املندوبية السامية للتخطيط :2014 متعدد األبعاداملصدر: خريطة الفقر 

 
مسبوقا ( %13,5) الفقر متعدد األبعاد معدلحيتل إقليم جرادة املرتبة الرابعة من حيث 

 عدلنيامل فو املعدل ي  اوه ،(14,1%) و وريرت (17,3%) ، كرسيف(34,5%) أبقاليم ف ي 
ه ا النوع  . ويظلنقط على التوايل  5,3و نقط 4الوطين ب و اجلهوي  املس لني على الصعيدين

مقابل  30,4% هتنسب تبلغ حيثعلى وجه اخلصوص،  لإلقليممتفشيا ابلوسط القروي  الفقر من
 .حلواضراب %2,7
 

وهو ب ل  يزيد عن  ،21,6% إ  ابإلقليم 2وصل معدل الفقر اإلمجايل ومن جهة أخرى،
نقط. وعلى غرار الفقر متعدد األبعاد فإن الفقر اإلمجايل يبقى ظاهرة قروية  8,5نظريا اجلهوي ب 

 .واضرابحل 10,5%يف حني مل تتعد ه ا النسبة  39,1% ابمتياز حيث عرفت قرى اإلقليم نسبة
 

 
 
 

                                                 
استنادا إلى نتائج خرائط الفقر متعدد األبعاد والفقر النقدي، أنجزت المندوبية السامية للتخطيط تصنيفا لألسر حسب هذين الصنفين  2

األسر الفقيرة  التي تراكم هذين الصنفين من الفقر، وفئةمن الفقر. ويتعلق األمر بتحديد النواة الصلبة للفقر، المتمثلة في فئة األسر 
ة ر بحسب المقاربة متعددة األبعاد وغير الفقيرة بحسب المقاربة النقدية، وبشكل عكسي فئة األسر الفقيرة وفق المقاربة النقدية وغير الفقي

 .لفئات الثالث من األسروفق المقاربة متعددة األبعاد. ويتحدد الفقر اإلجمالي بالوزن الديمغرافي لهذه ا
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 (%) جبماعات إقليم جرادة والفقر اقإمجايل متعدد األبعادالفقر  معدالت
 الفقر اقإمجايل الفقر متعدد األبعاد  اجلماعات
 11,4 4,7 عني بين مطهر )بلدية(

 10,6 2,1 جرادة )بلدية(
 7,4 0,9 تويسيت )بلدية(

 21,7 12,2 كفايت
 20,1 13,5 كنفودة
 31,0 24,8 لعوينات
 19,7 11,8 لبخاتة

 24,3 18,0 رأس عصفور
 21,6 8,9 سيد  بو بكر

 47,7 39,4 تيويل
 40,3 28,9 بين مطهر

 37,4 32,9 ملرجية
 57,9 45,3 أوالد اغزيل

 80,7 77,2 أوالد سيد  عبد احلاكم
 : المندوبية السامية للتخطيط2014 متعدد األبعاد المصدر: خريطة الفقر 

 
ني جد متباينة للفقر متعدد األبعاد تراوحت ب معدالت عرفت اجلماعات القروية إلقليم جرادة

كأعلى نسبة جبماعة أوالد سيدي 77,2% س ل جبماعة سيدي بوبكر و  معدلكأدىن     %8,9
أما اجلماعات  .نقط 55,4املستوى اجلهوي ب مثيله على الفقر  معدلعبد احلاكم ال ي فا  لا 

على  عدلماحلضرية لإلقليم فتعد األقل تضررا من ظاهرة الفقر متعدد األبعاد حيث س ل أدىن 
 ن مثيله على مستوى اجلهة.  بكثري عقل ي معدل و( وه% 0,9تويست ) صعيد اإلقليم ككل جبماعة
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اجلماعة القروية أوالد سيدي عبد احلاكم اإلمجايل، فقد شهدت  أما فيما خيص معدل الفقر
متبوعة ابجلماعة القروية أوالد غزيل  80,7 %)معدل للفقر اإلمجايل على صعيد اإلقليم ) علىأ

 (. % 7,4عترب اجلماعة احلضرية لتويسيت األقل فقرا ابإلقليم ككل )تيف حني ، 57,9%ب
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 2030 - 2014اسقاطات السكان للفرتة  -7
 

حتقق فرضيات هلا  ىجتدر االشارة إ  أن االسقاطات الدميوغرافية ال تدعي حتديد عدد السكان يف املستقبل بدقة، ولكنها حتاول توقع عدد السكان اعتمادا عل
، وأيضا كلما حاولنا 2014مييل إ  االرتفاع كلما ابتعدان عن سنة البداية وهي الصدد إ  أن هامش اخلطإ هل ا االسقاطات  عالقة ابلتزايد السكاين. كما نشري يف ه ا

 احلصول على نتاي  أكثر تفصيال.
 

 2030و 2014اسقاطات السكان بني سنيت 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 107467 107752 108002 108217 108402 108557 108685 108785 108858 108902 108918 108909 108877 108830 108773 108712 108656 إقليم جرادة

 74791 74477 74122 73729 73301 72839 72346 71822 71267 70682 70068 69427 68762 68078 67379 66666 65945 حضري -

 32676 33275 33880 34488 35101 35718 36339 36963 37591 38220 38850 39482 40115 40752 41394 42046 42711 قروي -

 2725106 2697455 2669683 2641904 2614211 2586697 2559428 2532440 2505730 2479317 2453229 2427547 2402374 2377826 2354056 2331198 2309417 جهة الشرق

7,4 4,7 %الوزن ب   4,6 6,4  4,5 5,4  4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 

 املندوبية السامية للتخطيط -املصدر: مركز الدراسات واألحباث الدميوغرافية 
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حسب اسقاطات السكان ال ي أعدها مركز الدراسات واألحباث الدميوغرافية التابع للمندوبية 
نسمة يف أفق سنة  107467السامية للتخطيط، من املتوقع أن يصل عدد سكان إقليم جرادة إ  

نسمة يف املتوسط سنواي خالل  74. وبعبارة أخرى، فإن سكان اإلقليم سيتناقصون حبوايل 2030
. وتشري ه ا التوقعات أيضا إ  أن السكان احلضريني لإلقليم سيتزايدون 2030-2014 الفرتة

يف ، 2030نسمة يف سنة  74791نسمة يف املتوسط سنواي ليصل عددهم إ   553حبوايل 
نسمة  627تناقصا يف عدد سكاةا مبا يناهز  لإلقليمالوقت ال ي ستعرف فيه اجلماعات القروية 

 يف املتوسط سنواي.
 

هة يف سنة من جمموع سكان اجل %3,9نسبة  إلقليممن جهة أخرى، ستشكل ساكنة ا
 األخرية من حيث عدد السكان يف اجلهة.  ةتبلتحتل ب ل  املر  2030

  
 2030تطور السكان يف أفق سنة 

 معدل التزايد السنو  ب % 2030 2024 2014 
2014/2024 2014/2030 

 0,07- 0,0 107467 108685 108656 إقليم جرادة
 0,79 0,93 74791 72346 65945 حضر  -
 1,66- 1,60- 32676 36339 42711 قرو  -

 1,04 1,03 2725106 2559428 2309417 جهة الشرق
 املندوبية السامية للتخطيط -املصدر: مركز الدراسات واألحباث الدميوغرافية 

 
ة سيتناقصون خالل فرت  جرادة إقليمانطالقا من حتليل اجلدول أعالا، يتبني أن سكان 

ستكون سنة االحصاء  2024. فإذا ما اعتربان أن سنة 2030إ   2014االسقاطات املمتدة من 
ات سيعرف شبه استقرار خالل العشر سنو  إلقليمالعاك للسكان والسكن املقبل، فإن عدد سكان ا

تراجعا بسيطا ليستقر . ومن املتوقع أن يعرف معدل منو السكان 2024إ   2014املمتدة من 
مقابل  2030و 2014يف املتوسط سنواي خالل الفرتة املمتدة بني سن ي  %-0,07 يف حدود
 على صعيد اجلهة ككل. %1,04
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سنواي  %1,60وذل  بنسبة  لإلقليموسيعزى ه ا الرتاجع إ  تناقص عدد السكان القرويني 
. وتعترب 2030و 2014 بني سنواي خالل الفرتة املمتدة %1,66و 2024و 2014بني سن ي 

 .يملإلقلالسبب الرييسي وراء تراجع عدد السكان القرويني  واضراهل رة من القرى إ  احل
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

41 

 

 القطاعات االقتصادية -1
 الفالحة – 1-1

يعترب قطاع الفالحة وتربية املاشية موردا اقتصاداي هاما ابلنسبة لسكان إقليم جرادة. وميارس 
كما يتوفر اإلقليم على .  ألف هكتار 114النشاط الفالحي يف مساحة صاحلة للزراعة تقدر حبوايل 

ألف هكتار من الغاابت  52ألف هكتار من مساحات الرعي والغري صاحلة للزراعة،  553حوايل 
 هكتار من مساحات احللفاء. 5700و

 
 املساحة واستغالل األراضي الفالحية إبقليم جرادة

 2015-2014املوسم الفالحي 
 جمموع اجلهة إقليم جرادة املساحة )ابهلكتار(

 387 327 54180 مساحة املزروعـات :
 414 47 4249 مسقية -
 973 279 49931 بـورية -

 790 139 1334 مساحة املغروسـات :
 461 67 660 مسقية -
 329 72 674 بـورية -

 099 246 58376 املساحة املسرتحيـة  
 352 986 3 553475 مساحة الرعي والغري صاحلة للزراعة

 116 388 51554 مساحة الغابــــات
 853 926 1 5707 مساحة احللفاء

 املصدر: املديرية اجلهوية للفالحة بوجدة
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  اقإنتاج الفالحي – 1-1-1
ات ومغروس يتكون اإلنتاج الفالحي إبقليم جرادة من احلبوب ومزروعات اخلضر والكإل

 : 2015-2014الفواكه. ويبني اجلدول التايل املساحة واإلنتاج خالل املوسم الفالحي 
  

 أنواع املزروعات واملغروسات إبقليم جرادة 
 2015-2014خالل املوسم الفالحي 

 أنواع املزروعات املساحة ابهلكتار اقإنتاج ابلقنطار
 احلبوب 52103 104860
 اخلضر 287 35310

 زراعة الكإل 1790 188635
 مغروسات الفواكه 1334 36640

 املصدر: املديرية اجلهوية للفالحة بوجدة   

 
 52000تشكل زراعة احلبوب أهم أنواع املزروعات من حيث املساحة حيث احتلت حوايل 

ألف قنطار  105. وقد بلغ انتاج احلبوب ما يناهز 2015-2014هكتار خالل املوسم الفالحي 
ألف قنطار. أما زراعة اخلضر وال ي  189حمتال املرتبة الثانية بعد الكإل ال ي بلغ انتاجه ما يقارب 

ألف قنطار. وجتدر اإلشارة إ  أن زراعة الشعري أتيت  35هكتارا فقد بلغ انتاجها  287شغلت 
خالل املوسم قنطار ألف  50هكتار، وانتاج بلغ  25275على رأس مزروعات احلبوب مبساحة 

 .2015-2014الفالحي 
 

تعترب مغروسات اللوز والزيتون والربقو  والتفاح أهم مغروسات الفواكه إبقليم جرادة، إذ متتد 
من املساحة االمجالية للمغروسات ابإلقليم. وقد بلغ إنتاج ه ا املغروسات  %87على حوايل 

من جمموع إنتاج  %80 حوايل لتشكل ب ل  2015 – 2014سم طن خالل املو  2915
 الفواكه ابإلقليم.
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 تربية املواشي  2 – 1-1
 427700غناك إبقليم جرادة األبلغ عدد رؤوس  2015 – 2014خالل املوسم الفالحي 

واألبقار  رأسا 96600املاعز عدد رؤوس من اجملموع اجلهوي. كما بلغ  %18أي حوايل رأسا، 
 على التوايل من اجملموع اجلهوي. %14و  %16، أي ما يناهز رأسا 12900

 
 2015-2014عدد رؤوس املاشية إبقليم جرادة خالل املوسم الفالحي 

  األبقار األغنام املاعز
 إقليم جرادة 12900 427700 96600

 ة الشرقجه 94407 2403529 616000
 املصدر: املديرية اجلهوية للفالحة بوجدة  

 
  الطاقة - 1-2
 

لطاقة نسبة هامة من ا اإلقليمتعترب األنشطة الطاقية إبقليم جرادة جد هامة، حيث ينت  
الكهرابيية بفضل احملطة احلرارية بعني بين مطهر واملركز احلراري جبرادة. وقد بلغ اإلنتاج اإلقليمي من 

من جمموع انتاج الطاقة  99%مليون كيلواط ساعة، أي ما يناهز  3814,4الطاقة احلرارية حوايل 
 . 2014خالل سنة  على صعيد اجلهة

 
 تطور اقإنتاج الصايف من الطاقة الكهرابئية إبقليم جرادة )مبليون كيلواط ساعة(
 احملطات احلرارية 2010 2011 2012 2013 2014

 املركز احلرار  جبرادة  695,1 842,4 863,4 774,1 718,7
 حمطة عني بين مطهر        810,3 721,8 1 369,9 3 160,5 3 095,7 3
 جملموعا 505,4 1 564,2 2 233,3 4 934,6 3 814,4 3

 2015املصدر: النشرة اإلحصايية السنوية للمغرب 
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 الصناعة العصرية  -1-3
   

يعترب القطاع الصناعي جد ضعيف وغري متطور إبقليم جرادة، حيث ال يتوفر اإلقليم إال على 
 201مليون درهم وعدد العمال الدايمني لا  61,8مؤسسات صناعية بلغ رقم معامالهتا  8

 . 2013مستخدما خالل سنة 
 

 - 2013سنة  -املؤشرات الصناعية ابقإقليم 
 القيمة مبليون درهم

عدد   
 املؤسسات

عدد 
 املستخدمني

رقم 
 املعامالت

 االستثمارات الصادرات اقإنتاج

 2,8 25,0 64,6 61,8 201 8 إقليم جرادة
 257,4 477,2 8864,7 10064 12105 403  الشرق جهة

 –وجدة  –املصدر: مندوبية الصناعة والت ارة والتكنولوجيات احلديثة 
 

 الصناعة التقليدية-4 -1
                     

 - 2015سنة  -اجلمعيات احلرفية ابقإقليم 
 عدد املنخرطني عدد اجلمعيات احلرفية  
 246 14 إقليم جرادة

 5181 146 اجلهة 
 املصدر: املديرية اجلهوية لوزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامين بوجدة                

 
مجعية حرفية من  14 ما جمموعه 2015سنة  إبقليم جرادة برسم بلغ عدد اجلمعيات احلرفية

 %5يل منخرطا، أي حوا 246مجعية على مستوى اجلهة. وينتمي إ  ه ا اجلمعيات  146 أصل
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تعاونية للصناعة التقليدية برأمسال اجتماعي  15من جمموع املنخرطني ابجلهة. كما تتواجد ابإلقليم 
 منخرطا.   177ألف درهم. أما عدد املنخرطني يف ه ا التعاونيات فقد بلغ  172بلغ 
 

 - 2015سنة  -تعاونيات الصناعة التقليدية ابقإقليم 
 عدد املنخرطني عدد التعاونيات   
 177 15 إقليم جرادة

 1581 136 اجلهة 
 املصدر: املديرية اجلهوية لوزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامين بوجدة

 
 السياحة  -1-5

يتوفر إقليم جرادة على مؤهالت سياحية متنوعة جتمع بني اجلبل وغاابت طبيعية وأخرى 
جبماعة لعوينات وال ي يزخر مبناظر جبلية وغابوية خالبة وأش ار وطيور  مش رة كمنت ع توسورين

ووحيش متنوع، مث منتزا تكافايت مبياهه الوافرة وحدايقه وأش ارا املثمرة املتنوعة، إضافة إ  مواقع 
ي أخرى ميكنها أن تلعب دورا كبريا يف النهوض ابلسياحة اجلبلية كمنتزا رأس عصفور مث املنتزا البيولوج

"الشخار" املمتد بني مجاع ي تيويل ولعوينات، والبحرية الطبيعية الكاينة جبماعة أوالد سيدي عبد 
لكن املنطقة  .احلاكم واملعروفة ابسم "حبارة" وال ي تتميز ابستقطالا لطيور مهاجرة من كل صوب

حي ابملنطقة، السياتبقى معزولة عن احمليط السياحي للبالد مما يستدعي إعادة النظر يف القطاع 
 والبحث عن السبل والوسايل الكفيلة إبدماجه يف ركب السياحة الوطنية والدولية.

ومن جهة أخرى، فإن إقليم جرادة ال يتوفر على جتهيزات الستقبال السياح من شأةا النهوض 
 ةل ا القطاع. ويف ه ا الصدد، ال يوجد ابإلقليم سوى مؤسسة مصنفة واحدة وهي من صنف اتم

 .2014سريرا حسب معطيات  30واحدة حتتوي على 
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 جتماعيةالقطاعات اقإ -2
 

 الرتبية والتكوين -2-1
 

ســكان اقتصــادية للبلدان ويف حتســني أحوال عيش ال للرتبية دور أســاســي يف التنمية الســوســيو
  .وقابليتهم للتطور. وقد تزايدت أمهيتها اليوك كرافعة قوية لبناء جمتمع التكنولوجيا واملعرفة

 
 التعليم األويل  2-1-1
 

من  يكتسي التعليم األويل أمهية ابلغة حيث ميكن األطفال ال ين مل يبلغوا بعد سن التمدرس
لم املبادئ األو  للقراءة والكتابة قصد إدماجهم يف التعليم االبتدايي وذل  جتنبا االستئناس وتع

لإلخفا  املدرسي. وقد احتل التعليم األويل مكانة مهمة يف املواثيق والربام  املتعلقة ابإلصالحات 
  .التعليمية

 يشمل التعليم األويل نوعني من املؤسسات وهي:
  ،الكتاتيب القرآنية 
  احلضانة ورايض األطفال.دور 

 
تلمي ا خالل املوسم الدراسي  2473بلغ عدد التالمي  املس لني ابلتعليم األويل ابإلقليم 

منهم. وتطغى الكتاتيب القرآنية على التعليم  %48,2، شكلت اإلانث نسبة 2014-2015
 ي.من جمموع األطفال املس لني ل ا املستوى التعليم %94األويل ابإلقليم حبوايل 

 
مربيا يف التعليم األويل التقليدي، يف حني وصل عدد املربني  119أما عدد املؤطرين فقد بلغ 

 مربني فقط. 6ابلتعليم األويل العصري والعمومي خالل نفس املوسم إ  
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نفس ا تقريبتلمي ا ابلتعليم التقليدي وهو  19أما ابلنسبة لعدد التالمي  لكل مريب، فقد انهز 
ايل ي، بينما بلغت نسبة التأطري ابلتعليم العصري والعمومي حو هو املس ل على الصعيد اجلاملعدل 

 تلمي ا لكل مريب.  25
 

 2015-2014السنة الدراسية  :مربو وتالميذ التعليم األويل
                                                          

 
 املربون

 التالميذ
 اجملموع مانثاقإ

 2325 1126 119 التقليد 
 148 67 06 العصر  والعمومي

 2015النشرة االحصايية السنوية للمغرب  املصدر:  
 
 االبتدائيالتعليم    2-1-2

 
سنوات،  6خيص ه ا املستوى الدراسي األطفال البالغني سن التمدرس وتستغر  الدراسة به 

 .اإلعدادي أو إ  التكوين املهينيؤدي عند ةايته، إما إ  التعليم الثانوي  حيث
 

  العمومي االبتدائيالتعليم 
 

للحد من ظاهرة اهلدر املدرسي مت اختاذ جمموعة من التدابري كإرساء عمليات الدعم االجتماعي 
إ  إرساء  من خالل توزيع احملفظات، أتمني النقل املدرسي يف الوسط القروي، برانم  تيسري إضافة

 للحد من تعدد املستوايت داخل الفصل.  املدارس اجلماعاتية
 

، بلغ عدد مؤسسات التعليم االبتدايي العمومي 2015-2014وخالل السنة الدراسية 
من جمموع  %46منها ابلوسط القروي، أي ما يعادل  17مؤسسة تعليمية تتواجد  37ابإلقليم 

 لوسط القروي.فرعية متمركزة كلها اب 74املؤسسات. أما الفرعيات فقد وصل عددها إ  
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 املؤسسات والفرعيات حسب الوسط
 2015-2014السنة الدراسية 

 املؤسسات الفرعيات 
 17 74 قرو 

 37 74 حضر  +قرو 
 2015النشرة االحصايية السنوية للمغرب  املصدر:

 
 12345بلغ عدد التالمي  ال ين  بعوا دراستهم مبدارس التعليم االبتدايي العمومي ابإلقليم 

. أما حسب %46,4، شكلت منهم اإلانث نسبة 2015-2014تلمي ا برسم املوسم الدراسي 
 من جمموع التالمي  %54,8تلمي ا أي ما يعادل  6760الوسط، فيالحظ أن املدن استقبلت 

 ابإلقليم.
 

منهم.   %8,33مؤطرا ابإلقليم شّكلت اإلانث  613ة أخرى، بلغ عدد املؤطرين من جه
 كما أن أكثر من نصف املدرسني يعملون ابلقرى. 

تلمي ا يف املتوسط لكل أستاذ  20نسبة التأطري على مستوى اإلقليم، فقد بلغ خبصوص  أما 
 على الصعيد الوطين.  28وعلى مستوى اجلهة  25مقابل 

 
  وهيئة التدريس حسب الوسطالتالميذ 

 2015-2014السنة الدراسية 
 حضر  +قرو  رو ــق 

 613 326 هيئة التدريس
 207 91 منها اقإمانث -

 12345 5585 عدد التالميذ
 5723 2547 منهم اقإمانث -

 2015النشرة االحصايية السنوية للمغرب  املصدر:
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تلمي ا من  2002ابتدايي ، س ل ابلسنة األو  2015-2014وبرسم املوسم الدراسي 
ول مستقطب حيث بلغت نسبة إاناث. وعلى العموك يبقى الوسط احلضري أ %47,7بينهم 

 يف الوسط القروي. %44,6مقابل  %55,4به  التس يل
 

 املسجلون اجلدد ابلسنة األوىل ابتدائي حسب اجلنس والوسط
 2015-2014املوسم الدراسي 

 

 

 
 2015النشرة االحصايية السنوية للمغرب  املصدر:

 

  اخلصوصي االبتدائيالتعليم 

ال زال التعليم اخلصوصي ضعيفا إبقليم جرادة ال ي ال يتوفر إال على مؤسستني تعليميتني 
مؤسسة خصوصية على صعيد جهة الشر  وذل   142من أصل  االبتداييخصوصيتني للتعليم 
 .2015-2014برسم املوسم الدراسي 

 
تلمي ا برسم  479من جهة أخرى، بلغ عدد تالمي  التعليم االبتدايي اخلصوصي ابإلقليم 

منهم. وجتدر اإلشارة إ  أن تالم ة التعليم االبتدايي  %46,3نفس املوسم الدراسي، مثّلت اإلانث 
 10,3%من جمموع تالم ة التعليم االبتدايي ابإلقليم مقابل  %4ن سوى نسبة اخلصوصي ال ميثلو 
 .على مستوى اجلهة

 
 
 
 

 احلضر  +القرو  الوسط القرو 
 اجملموع اقإمانث اجملموع اقإمانث
431 892 955 2002 
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 اخلصوصي إبقليم جرادة االبتدائيتالميذ ومؤسسات التعليم 
 2015-2014املوسم الدراسي 

 2015النشرة االحصايية السنوية للمغرب  املصدر:
 

 التعليم الثانو  اقإعداد  العمومي  3 -2-1
 

 سنوات ويستقبل التالمي  ال ين أمتوا تعليمهم االبتدايي. 3تستغر  الدراسة ل ا املستوى 
 

 املؤسسات، التالميذ وهيئة التدريس ابلتعليم الثانو  اقإعداد  العمومي
 - 2015-2014الدراسي املوسم   - إبقليم جرادة

 

 2015النشرة االحصايية السنوية للمغرب  املصدر:  
 

إعدادايت توجد ابلوسط القروي إضافة إ   05إعدادية منها  13يتوفر إقليم جرادة على 
 ملحقة واحدة توجد بوسطه القروي. 

 

 عدد املؤسسات عدد التالميذ
 اجملموع اقإمانث

02 
222 479 

 احلضر  +القرو  الوسط القرو  
 13 5 اقإعدادايت
 1 1 امللحقات

 296 79 هيئة التدريس
 96 25 منها اقإمانث
 5289 983 عدد التالميذ

 2233 377 منهم اقإمانث
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تلمي ا برسم  5289وقد بلغ عدد تالمي  التعليم اإلعدادي العمومي ابإلقليم ما جمموعه 
القروي لإلقليم منهم إاناث. كما يدرس ابلوسط  %42، حوايل 2015-2014املوسم الدراسي 

 فقط من جمموع التالمي  والباقي ابلوسط احلضري.  18,6%
 

من جهة أخرى وخبصوص هيئة التدريس، فقد وصل عدد األسات ة ال ين يؤطرون تالمي  
من  %73منهم.  أما حسب الوسط، فإن  %32,4أستاذا تشكل النساء نسبة  296اإلقليم إ  

تلمي ا لكل أستاذ مقابل  18نسبة التأطري ابإلقليم حوايل األسات ة يدرسون ابملدن. وهك ا تكون 
 على الصعيد الوطين.  تلمي ا 27وتلمي ا على الصعيد اجلهوي  24
 

 التعليم الثانو  التأهيلي العمومي  2-1-4

 لعل أهم ما مييز التعليم الثانوي التأهيلي هو: 

 ؛إرساء نظاك املراقبة املستمرة  

  .خلق املسال  الدولية للبكالوراي الفرنسية 

 املؤسسات، التالميذ وهيئة التدريس ابلتعليم الثانو  التأهيلي العمومي إبقليم جرادة
 2015-2014املوسم الدراسي 

 2015النشرة االحصايية السنوية للمغرب  املصدر:
 

 جهة الشرق إقليم جرادة 
 87 06 الثانوايت

 3429 178 هيئة التدريس
 1000 31 اقإمانثمنها 

 61011 2913 عدد التالميذ
 29131 1365 منهم اقإمانث
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اثنوايت تتواجد كلها  6فيما يتعلق ابلت هيزات املدرسية، وصل عدد الثانوايت ابإلقليم إ  
         .ابلوسط احلضري

 
تلمي ا برسم  2913بلغ عدد التالمي  ال ين  بعوا دراستهم ل ا املؤسسات ما جمموعه 

 منهم. %46,9، متثل اإلانث نسبة 2015-2014املوسم الدراسي 
 

 31مدرسا منهم  178من جهة أخرى، بلغ عدد املؤطرين برسم نفس املوسم الدراسي 
 من هيئة التدريس ابإلقليم. %17مدرسة، أي حوايل 

 
تلمي ا يف املتوسط لكل مدرس مقابل  16أما نسبة التأطري على مستوى اإلقليم، فقد بلغت 

 على الصعيد الوطين.  تلمي ا 19وتلمي ا على الصعيد اجلهوي  18
 

 التكوين املهين وتكوين األطر      2-1-5

  التكوين املهين 

ة مؤهلة من كفاءات ويد عامليشكل التكوين املهين دعامة أساسية لتلبية حاجيات املقاوالت 
متكنها من الرفع من قدراهتا اإلنتاجية والتنافسية. وحيظى القطاع أبمهية قصوى من طرف الدولة 
است ابة ملتطلبات النمو االقتصادي واالجتماعي وك ا لتسهيل إدماج الشباب يف احلياة العملية. 

 مؤطرا. 30ها ويتوفر اإلقليم على مؤسسة واحدة للتكوين املهين يسهر علي
 

-2015متدراب خالل املوسم الدراسي  715وقد وصل عدد املتدربني ل ا املؤسسة إ  
منهم مبستوى التقين،  %23منهم تكوينهم مبستوى التأهيل،  %32،  بع ما يقارب 2016
 مبستوى التقين املختص.  %13مبستوى التخصص و %15مبستوى التكوين التأهيلي،  %17
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 مبركز التكوين املهين وإنعاش الشغل عدد املتدربني
 2016-2015املوسم الدراسي 

تكوين 
 أتهيلي

ابكالوراي 
 مهنية

 تقين ختصص أتهيل 
تقين 
 خمتص

  اجملموع  

 إقليم جرادة  715 93 161 111 231 0 119
 جهة الشرق  171 23 181 5 215 5 143 2 350 4 172 110 6

 -وجدة  –الشغل  إنعاشمكتب التكوين املهين و  : املصدر   
 

 الصحة - 2-2

 االستشفائيةالبنيات التحتية  2-2-1

مؤسسة صحية موزعة كما  19ابإلقليم من مستشفى عاك و تتكون البنية التحتية الصحية
 يلي:

 10  ؛مراكز ال تتوفر على أسرة للوالدة 7مراكز صحية قروية مجاعية منها    
 7  ؛توفر على أسرة للوالدةتال مراكز  5مراكز صحية حضرية منها 
 .مستوصفان قرواين 

 

 التأطري الطيب  2-2-2
 - 2013 -سنة التأطري الطيب وشبه الطيب إبقليم جرادة حسب القطاع 

 مساعدو الصحة 
 حاملو اقإعدادية

 مساعدو الصحة اجملازون
 من الدولة املختصون 

   األطباء
 قطاع عمومي قطاع خاص

 إقليم جرادة  41 7 119 28
 جهة الشرق  585 463 857 1 456

 2015النشرة االحصايية السنوية للمغرب  املصدر:
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طبيبا يعملون يف  41، من بينهم 2013طبيبا سنة  48بلغ عدد األطباء العاملني يف اإلقليم 
القطاع العمومي والباقي يف القطاع اخلاص. وجتدر اإلشارة إ  أن اجلهاز الطيب العامل ابإلقليم ال 

ومن جهة أخرى، بلغ معدل التغطية من اجلهاز الطيب  من اجملموع اجلهوي. %4,6سوى  ميثل
نسمة  2130لكل طبيب واحد نسمة مقابل  2170لكل  اواحد اطبيبابإلقليم خالل نفس السنة 

 على صعيد اجلهة.
 

 147وخالل نفس السنة، وصل عدد املمارسني ابجلهاز شبه الطيب العمومي ابإلقليم إ  
حاملو اإلعدادية. كما بلغ  28جمازون من طرف الدولة خمتصون و 119مساعدا صحيا من بينهم 

شخص مقابل  700معدل التغطية من اجلهاز شبه الطيب إ  حوايل مساعدا صحيا واحدا لكل 
 شخص على مستوى اجلهة. 1000مساعد صحي واحد لكل 

 
جراحني  4لقطاع اخلاص ابإلقليم وخالل نفس السنة، بلغ عدد جراحي األسنان العاملني اب

 واحدة. امرأةمن بينهم 
 

 إحصائيات اقإيواء وحركات املرضى
 - 2014سنة  –اقإقليمي جبرادة ابملستشفى 

 االستشفاءايم أ الدخول (1عدد األسرة ) 
 6841      2525 40 إقليم جرادة
 312451 105474 1403 جممـوع اجلهة 

 2015النشرة االحصايية السنوية للمغرب  املصدر:
 املرضى الستشفاءاألسرة املتواجدة  (1)

 
مريضا  2525، بلغ عدد املرضى ال ين أقاموا ابملستشفى اإلقليمي جلرادة 2014خالل سنة 

يوك لكل مريض يف  2,7يوما استشفاييا، مس لني ب ل  مدة إقامة انهزت  6800قضوا أزيد من 
  على صعيد اجلهة ككل. أايك 3املتوسط مقابل 
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 الشباب والرايضة والرتفيه 3- 2

ه من دور فعال ل امكانة هامة بني ابقي القطاعات مل الشباب والرايضة والرتفيهقطاع يكتسي 
ت تربوي كفيل بتوسيع املدارك العلمية والثقافية والقدرات الرايضية لفئا-يف خلق حميط سوسيو

الشباب والنساء واألطفال. ويف ه ا الصدد، فإن إقليم جرادة يفتقر إ  عدة جتهيزات رايضية وترفيهية 
 ابملقارنة مع ابقي أقاليم اجلهة. 

 
لعاب القوى ضة وملعبني ألففي اجملال الرايضي، ال يتوفر اإلقليم سوى على قاعة واحدة للراي

مالعب لكرة القدك. أما ابقي الرايضات األخرى مثل كرة السلة وكرة اليد والكرة الطايرة  8و
 وفر على الت هيزات الرايضية اخلاصة لا. تواملسابح، فإن اإلقليم ال ي

 
مربيات.  7 اتأطري لتقوك مبهمة ال نوادي ةأربع ألندية النسوية، يتوفر اإلقليم علىاب تعلقوفيما ي
يف األنشطة  امرأة 600يف األنشطة العادية و امرأة 97 ا، استفادت منه2014وخالل سنة 
 532حوايل  2014رايض لألطفال استفاد منها خالل سنة  3كما يتوفر اإلقليم على   اإلشعاعية.

 طفال أغلبهم يف األنشطة الرتبوية اإلشعاعية.
 

مؤسسات، فقد بلغ عدد املشاركني فيها خالل سنة  5لشباب البالغ عددها وابلنسبة لدور ا
مشاركا يف األنشطة اإلشعاعية، 14294مشاركا موزعني بني  32589 جمموعه، ما 2012

 يف األنشطة العادية.  18295و
 
 التعاون الوطين   2-4
 

عدد املستفيدين  ، بلغ2015مركزا للتعاون الوطين. وخالل سنة  55يتوفر إقليم جرادة على 
مؤطرا. أتيت مراكز الرتبية والتكوين يف املرتبة  143مت أتطريهم من طرف  2453من ه ا املراكز 

، تليها رايض 2015مستفيدا يف سنة  782األو  من حيث عدد املستفيدين ال ين بلغ عددهم 
 ا.مستفيد 433طفال مستفيدا ومؤسسات الرعاية االجتماعية ب  575األطفال مب موع 
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 ابقإقليم عدد املستفيدين واملؤطرين التابعني ملراكز التعاون الوطين 
 -   2015سنة     -

 املؤطرون املستفيدون املراكز نوع املركز
 38 782 14 مراكز الرتبية والتكوين
 - - - مراكز دور املواطن
 22 575 17 رايض األطفال

مؤسسات الرعاية االجتماعية 
 )اخلريايت(

7 433 61 

 4 300 1 املركبات االجتماعية
 5 32 1 مراكز املعاقني

 - - - مراكز التكوين املهين
 12 311 14 فضاءات حمو األمية

 1 20 1 تعاونيات ومجعيات املعاقني واملكفوفني
 143 2453 55 اجملموع العام

 املصدر: مندوبية التعاون الوطين جبرادة
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 النقل واملواصالت  - 1 
 املشيدة واملعبدةشبكة الطرق 

 31/12/2014ا  غاية  ابلكيلومرت
 الطرق الوطنية الطرق اجلهوية الطرق اقإقليمية

 اجملموع منها املعبدة اجملموع منها املعبدة اجملموع منها املعبدة
203,8 414,8 148,2 148,2 95 95 

 -وجدة– واللوجستي  املديرية اجلهوية للت هيز والنقل : املصدر                    
 

كيلومرتا، موزعة بني طر  إقليمية يصل  658يتوفر إقليم جرادة على شبكة طرقية يبلغ طوهلا 
كلم، وطر  وطنية   148,2كلم معبدة، وطر  جهوية بطول   203,8كلم منها   414,8طوهلا إ  

 كلم.  95متتد على طول 
 

كلم   211، فإن كــــل الطر  معبدة ابستثناء 31/12/2014وجتدر اإلشارة إ  أنه إ  غاية 
مقابل  من جمموع الطر  %68اإلقليمية. وب ل  فإن نسبة الطر  املعبدة وصلت إ  من الطر  

 .)ابستثناء إقليم كرسيف( على صعيد اجلهة 77%
 31/12/2014عدد القناطر اىل غاية 

 -وجدة– واللوجستي  املديرية اجلهوية للت هيز والنقل : املصدر

 قناطر: 9، وصل عدد القناطر ابإلقليم إ  2014إ  حدود ةاية سنة 
 5 ؛منها مشيدة على الطر  الوطنية 
 3  ؛على الطر  اجلهويةقناطر مشيدة 
 .واحدة مشيدة على الطر  اإلقليمية 

عدد القناطر على الطر ق 
 الوطنية

 الطرقعدد القناطر على 
 اجلهوية

عدد القناطر على الطرق 
 اقإقليمية

5 3 1 
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 املاء الصاحل للشرب - 2
 

 نشاط املكتب الوطين للماء الصاحل للشرب
 2013سنة 

 مرت مكعب 1000ب 

املبيعات للمشرتكني  اقإنتاج 
 (1املستهلكني )

 عدد للمشرتكني املستهلكني

 17369 1705 2558 إقليم جرادة

 265953 31068 70738 جهة الشرق
 2015النشرة االحصايية السنوية للمغرب  املصدر:

  معيات ولكبار الزبناءلل( مبا يف ذل  املبيعات  1)    
 

مليون مرت مكعب  2,6متكن املكتب الوطين للماء الصاحل للشرب إبقليم جرادة من إنتاج 
مليون مرت مكعب للمشرتكني املستهلكني ال ين وصل 1,7 ، مت بيع 2013من املاء خالل سنة 

مشرتكا خالل نفس السنة. وميثل انتاج املكتب الوطين للماء الصاحل للشرب  17369عددهم إ  
 من جمموع االنتاج اجلهوي من املاء. 3,6%إبقليم جرادة حوايل 

 
 3مميزات السكن -3

 

 سكننوع امل 3-1
املساكن إ  عدة أنواع  لت أساسا الدار  2014صنف اإلحصاء العاك للسكان والسكن 

املغربية العصرية، الدار املغربية التقليدية، الفيال، الشقة يف العمارة، املساكن ذات الطابع القروي وأخريا 
 املساكن البدايية أو الصفيحية.

                                                 
بالسكان البلديين أي أولئك الذين يقيمون بصفة اعتيادية ضمن األرسر العادية )السكان الجزء هذا تتعلق مؤشرات  3

 المحسوبون على حدة غير معنيين(
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 (%سر حسب نوع املسكن ووسط االقامة )توزيع األ
 اجملموع القرو  احلضر  ع املسكننو 
 1,9 0,8 2,5 فيال
 0,8 0,1 1,1 شقة 

 12,2 5,9 15,7 دار مغربية تقليدية
 53,6 12,4 76,3 دار مغربية عصرية

 1,9 0,9 2,5 دار بدائية أو صفيحية
 24,4 66,5 1,4 مسكن من نوع قرو 

 5,1 13,4 0,5 آخر
 100,0 100,0 100,0 اجملموع  

 2014اإلحصاء العاك للسكان والسكن املصدر: 
 

يتبني من خالل اجلدول أعالا أن أزيد من نصف األسر املتواجدة ابإلقليم تقطن مساكن من 
وأتيت املساكن من النوع القروي يف املرتبة . 53,6%نوع دار مغربية عصرية، إذ تصل النسبة إ  

الصفيحية الزالت موجودة ابإلقليم، حيث  . وجتدر اإلشارة إ  أن الدور24,4%الثانية وذل  بنسبة 
 من األسر الزالت تقطن ه ا النوع من املساكن. 2% ما يناهز أن

 

 

1,9فيال

0,8شقة 

ةدار مغربية تقليدي
12,2

دار مغربية عصرية
53,6

حيةدار بدائية أو صفي
1,9

مسكن من نوع قروي
24,4

5,1آخر

(%)توزيع األسر حسب نوع المسكن 
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تقطن مساكن من نوع دار مغربية  احلضريةاألسر من  76%حوايل أما حسب الوسط، فإن 
املساكن من . وتبقى 16%الدار املغربية التقليدية األسر ال ي تشغل نسبة عصرية، يف حني ال تتعدى 

 النوع القروي هي الطابع الغالب يف القرى، إذ أةا أتوي حوايل ثلثي األسر القروية.
 
 شغل املسكن 3-2 

  شغل املسكن حسب الوسط معدل
 اجملموع القرو  احلضر  

 1,7 2,2 1,5 إقليم جرادة   
 1,4 1,6 1,3 جهة الشرق

 2014املصدر: اإلحصاء العاك للسكان والسكن               
 

شخصا يف   1,7بلغ معدل شغل املساكن، وال ي يقيس متوسط عدد األفراد يف كل غرفة، 
 نقطة. 0,3اجلهوي ب  نظريافو  ي ا املعدل، وه 2014كل غرفة يف جمموع اإلقليم يف سنة 

أعلى ابملقارنة مع الوسط احلضري، حيث  ويف الوسط القروي ه ساكنشغل امل معدلويالحظ أن 
على التوايل. وترجع ه ا النتي ة إ  ح م األسرة املرتفع نسبيا يف الوسط  1,5و  2,2 عدالنبلغ امل

 أفراد(.  4,9أفراد( مقارنة مع الوسط احلضري لإلقليم ) 5,7القـــــــــــروي )
 

من خالل دراستنا لصفة احليازة، يتضح جليا أبن أغلبية األسر ال ي تعيش ابإلقليم متتل  املسكن 
يف الوسط القروي مقابل  86,3%. وتصل ه ا النسبة إ  %79,5ال ي تقطن به وذل  بنسبة 

تقطن  (8,4%وجتدر اإلشارة إ  أن نسبة ال يستهان لا من األسر ) يف الوسط احلضري. %75,7
بة الثالثة وأتيت األسر ال ي تل أ للكراء يف املرتن ابجملان خصوصا يف الوسط احلضري لإلقليم. مساك
 . 7,5%بنسبة 
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 (%) سر حسب صفة حيازة املسكن ووسط اقإقامة توزيع األ
 اجملموع القرو  احلضر  صفة احليازة

 79,5 86,3 75,7 ملكية او ملكية مشرتكة
 1,7 0,3 2,6 يف طريق التملك

 7,5 2,1 10,5 مكرت 
 1,7 1,1 2,0 مسكن وظيفي
 8,4 8,0 8,6 مسكن جماين

 1,2 2,3 0,6 أخرى
 100,0 100,0 100,0 اجملموع      

 2014املصدر: اإلحصاء العاك للسكان والسكن 
 
 قدمية املسكنأ -3-3

إذ يالحظ أن  ،عليها تغيريات عمرانية هامة أقاليم اجلهة ال ي مل تطر أيعد إقليم جرادة من بني 
سنة، بينما ال تشكل  50و 20أكثر من نصف أسر اإلقليم تعيش مبساكن يرتاوح عمرها ما بني 

وهي نسبة ضعيفة.  13%سنوات إال نسبة  10األسر ال ي تشغل مساكن حديثة العهد أي أقل من 
سنة، يف حني  20اكن يت اوز عمرها تقطن مس( 82,7%ويالحظ أيضا أن أغلبية األسر احلضرية )

 يف القرى. 50%ال تتعدى ه ا النسبة 
 

 (%) سر حسب أقدمية مساكنها توزيع األ
 موع اجمل قرو ال ضر احل عمر املسكن

 13,0 23,8 7,1 سنوات 10أقل من 
 16,0 26,5 10,2 سنة  20سنوات اىل أقل من  10من 
 54,6 32,9 66,5 سنة 50سنة اىل أقل من  20من 

 16,4 16,9 16,2 سنة 50أكثر من 
 2014املصدر: اإلحصاء العاك للسكان والسكن 
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 جتهيزات املسكن )املاء الصاحل للشرب والكهرابء( 3-4
تكتسي الت هيزات األساسية للمسكن أمهية ابلغة يف معرفة ظروف معيشة األسر. وإذا كانت 

اض، الت هيزات كاملاء، الكهرابء، املطبخ، احلماك واملرحاملساكن يف الوسط احلضري تتوفر على معظم 
فإن ه ا الت هيزات الزالت انقصة يف الوسط القروي وغري كافية. وسنقتصر هنا على املاء والكهرابء 

 نظرا ألمهيتهما القصوى ابلنسبة لألسر.
 

 حسب توفر مسكنها على املاء والكهرابء توزيع األسر
 وحسب وسط اقإقامة )%(  

 موع اجمل قرو ال ضر احل 
 85,0 65,6 95,6 الكهرابءشبكة لتوزيع 
 71,8 28,3 95,7 املاء الصاحل للشربشبكة لتوزيع 

 2014حصاء العاك للسكان والسكن املصدر: اإل 
 

 مرتبطة بشبكة لتوزيع اكنستعيش مبإبقليم جرادة  من األسر 85%يبني اجلدول أعالا أن 
 املاء الصاحل للشرب.  مرتبطة بشبكة لتوزيعتقطن مساكنا  %71,8الكهرابء و
 

أما حسب وسط اإلقامة، فإن الوسط القروي الزال يعاين من نقص كبري خصوصا فيما يتعلق 
فقط، وه ا النسبة تفو  املعدل اجلهوي  28,3%ابملاء الصاحل للشرب، حيث أن النسبة تصل إ  

 نقط. 9,5ى الوطين ب نقط تقريبا لكنها تظل دون املستو  3,7ب 
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من أجل النهوض ابإلقليم ووضع األسس الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة، مت اإلعالن 

عن احملاور الكربى لربانم  تنموي طموح يتوخى حتقيق اإلقالع  2018يف شهر فرباير من سنة 
ل ي اناجعة التدابري جمموعة من ال ويشمل ه ا الربانم  .االقتصادي واالجتماعي لإلقليم

تست يب النتظارات الساكنة، ال سيما يف ما يتعلق ابلتشغيل وحتسني ظروف العيش ومواكبة 
 .التحوالت االجتماعية وإجياد احللول املناسبة للمشاكل البيئية

 
 جمال التشغيل – 1

 
لق نية تتعلق خبآتدابري أجل النهوض بقطاع التشغيل والتقليص من البطالة، مت اختاذ عدة من 

 ،تخراج الفحم احل ري بطر  عشواييةلفايدة عمال اس 300منصب شغل، منها  1000حوايل 
وإعطاء األسبقية لشباب اإلقليم حاملي الشهادات املهنية يف التشغيل ابحملطات احلرارية جبرادة، 

 1500انطال  أشغال توسعة املنطقة االقتصادية الحتضان وحدات إنتاجية ستوفر حوايل  فضال عن
وابملوازاة مع ذل ، جرى وضع تدابري تتوخى خلق حوايل  .منصب شغل إضايف يف األفق القريب

 .منصب شغل مباشر، هتم العديد من القطاعات 5000
 

 دعم ومواكبة املستثمرين الشباب – 2
 

التدابري تيسري عملية تنظيم عمال استخراج الفحم احل ري بطر  عشوايية يف إطار  لت ه ا 
شركات أو تعاونيات ومنحهم إمكانية تسويق منتوجهم لفايدة املكتب الوطين للكهرابء، وخلق تعاونيات 
 من أجل التعاقد مع املكتب يف جماالت نقل الفحم واحلراسة وأنشطة املناولة األخرى، وذل  يف إطار

من جانب آخر، مت اعتماد جتربة فريدة يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية  .املساطر املعمول لا
ترمي إ  تيسري املساطر للمستثمرين وحاملي املشاريع بغية خلق فرص للشغل لفايدة الفئات املستهدفة 

 .نساءوأبناء اإلقليم والمن عمال استخراج الفحم احل ري بطر  عشوايية والشباب حاملي الشهادات 
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ويف ه ا السيا ، مت ختصيص مكتب يف مقر العمالة الستقبال حاملي املشاريع املدرة للدخل ودراسة 
 . مقرتحاهتم، ومواكبتهم إلاتاز املشاريع ذات جدوى

وعلى صعيد آخر، وفضال عن مواكبة املشاريع املدرة للدخل لفايدة الساكنة، يروك تدخل 
اك للتعليم قليم ابلت هيزات ذات الطابع االجتماعي )أقسللتنمية البشرية ك ل  تزويد اإل املبادرة الوطنية

 .(، وإحداث صندو .األويل، مالعب القرب، قاعات مغطاة، مسبح، مكتبات، دار الطالب والطالبة.
ساء يف والن ريآابر الفحم احل لدعم حاملي املشاريع مببلغ مهم لفايدة الشباب والعمال املشتغلني يف 

 .وضعية صعبة، وذل  لدف تش يع إدماجهم يف احلياة العملية
 

كما يتوخى تدخل املبادرة وضع برانم  يتعلق ابملواكبة االجتماعية إلاتاح املشاريع ال ي تدخل 
يف إطار البدايل االقتصادية، وإحداث فريق عمل خمتص لدراسة وإبراز املؤهالت االقتصادية واالجتماعية 

 .لا االقليم لدف ج ب املستثمرين اخلواصال ي يزخر 
 
 املشاريع القطاعية – 3

 
هكتار من األراضي الساللية،  3000القطاع الفالحي، ستتم تعبئة حوايل  ما خيص يف

قليم، عالوة على إعادة هتيئة هكتار لشباب اإل 2000هكتار منها خمصصة ل وي احلقو  و 1000
 .احلالية لفايدة مستغليها املدارات السقوية

 
يف  اعو مشر  108ويف قطاع البنيات التحتية ابلعامل القروي، متت برجمة عدة تدخالت هتم 

جماالت الطر  والتعليم والصحة واملاء والكهرابء، وذل  يف إطار برانم  تقليص الفوار  اجملالية 
 .2023و 2018مليون درهم بني  500يناهز  مايل واالجتماعية ابلوسط القروي بغالف

 
قطاع الطاقة واملعادن، متت برجمة احملطة احلرارية اخلامسة جبرادة بعد الدراسة، وبرجمة  خبصوصو 

القه ابلنسبة التخريط اجليولوجي ال ي مت إط حمطة جديدة للطاقة الشمسية بلمرجية، وتسريع إاتاز برانم 
للمنطقة لتحديد مؤهالهتا املعدنية، وإطال  دراسة لتثمني املخلفات املعدنية ابإلقليم قصد استعماهلا 

 .يف اجملال الصناعي، وإحداث مديرية إقليمية لوزارة الطاقة واملعادن جبرادة

https://www.maghress.com/city/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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يع مدرسة هين مبدينة عني بين مطهر، وتوسمن جهة أخرى، سيتم بناء وجتهيز معهد للتكوين امل

املعادن بتويسيت، وبناء وجتهيز داخلية مبعهد التكنولوجيا التطبيقية جبرادة، وتكوين الشباب يف أفق 
 .تشغيله يف احملطات احلرارية

 
ويف سيا  اجلهود الرامية إ  النهوض ابلقطاع الصحي، مت اختاذ تدابري تتعلق أساسا بدعم 

 الصحي ابملركز االستشفايي االقليمي جبرادة من خالل تعيني ثالثة أطباء متخصصني يف وتقوية العرض
أمراض القلب والشرايني والعظاك واملفاصل واألمراض التنفسية، وتنظيم قوافل طبية بشكل منتظم، فضال 
 نعن توفري سياريت إسعاف من طرف املكتب الوطين للماء والكهرابء لفايدة الساكنة ووضعهما ره

 .إشارة املندوبية االقليمية لوزارة الصحة
 

 وخبصوص التأهيل احلضري، جيري تسريع وترية إاتاز املشاريع املربجمة يف إطار اتفاقيات التأهيل
احلضري، وبرجمة وتنزيل الشطر الثاين من التأهيل احلضري الستهداف األحياء انقصة الت هيز، وإحداث 

 .اإلقليممتحف من مي جبرادة حلفظ ذاكرة 
 

أما يف ما يتعلق ابجملال البيئي، فقد  لت التدابري املتخ ة، ابخلصوص، إطال  برانم  ملعاجلة 
(، املشاكل البيئية ابإلقليم، وتعميم التطهري السايل على املراكز احلضرية لإلقليم )عني بين مطهر وتويسيت

  .تويسيتجلة يف عني بين مطهر و وتوسيع تطهري السايل الثالثي جبرادة، مع إحداث حمطتني للمعا
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